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 ؼبقدمةا

إف اغبمػػد حن كبمػػدس كينػػونستغ كينػػووب س كيوػػعب إبسػػغ كينػػعذ  ػػ حن 
من ش كر أيبنت  كمن سسئ ت أعم بت  من يهدس احن فال مضل بغ 

أف ال إبػػػػغ إال احن كالػػػػدس ال كمػػػػن يضػػػػدل فػػػػال دػػػػ دم بػػػػغ كأشػػػػهد 
 ش يك بغ.

كأشهد أف ؿبمدان عبدس كرسعبغ صدى احن عدسغ كعدى آبغ كصػببغ 
كمػػػن ادوػػػدل  اديػػػغ كاسػػػف  نػػػػتوغ كا وبػػػى أ ػػػ س إ  يػػػـع ابػػػػدين 

 كسدم تندسم ن كثريان . 
 ػػون تػيقى تًػػًغ كىال سبىيػػعتينن ًإالن ػػ  ابنػػًآينى آمىتيػػعا اتػنقيػػعا ابدنػػغى الى  كىأىيٍػػػػويٍم يىػػ  أىيَػهى

 ميٍنًدميعفى 
(ُ) َ  

 ةو ػػػٍم ًمػػػٍن يػىٍبػػػ و كىااًلػػػدى دىقىخي َى ػػػمي ابنػػػًآم  ػػػ  ابتنػػػ سي اتػنقيػػػعا رى نخي يىػػػ  أىيَػهى
ػػ لن كىاتػنقيػػعا ابدنػػغى  ثًػػريان كىًينى ػػ الن كى ػػ  رًاى ػػ  كى ىػػهن ًمتػٍهيمى ػػ  زىٍكاىهى دىػػوى ًمتػٍهى َى كى

ـى ًإفن   .   (ِ) ابدنغى كى فى عىدىٍسخيٍم رىً سب ن ابنًآم تىنى لىبيعفى ً ًغ كىاٍْلىٍرالى 

                                                
 َُِسورة آؿ عمراف اآلية   (ُ)
(ِ) 

 ُسورة النساء اآلية    
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  يى  أىيَػهى  ابنًآينى آمىتيعا اتػنقيعا ابدنغى كى يعبيعا  ػىٍعالن سىًديدان , ييٍصًدٍح بىخيػٍم
ػػٍر ابدنػػغى كىرىسيػػعبىغي فػىقىػػٍد فىػػ زى  ًَ ػػ بىخيٍم كىيػىٍوًبػػٍ  بىخيػػٍم ذيييػػع ىخيٍم كىمىػػن يي أىٍعمى

  د :أم   ن (ُ) فػىٍعزان عىًتسم ن 
ابندم   ؼبخوبة ابنػدبسة مدارسػة كوػ ب  فقد طدب مين  نض طدبة

يف اببػ اضض ػ رضبتػ  احن كإيػ س ػ ابشػس  الػ فب  ػن أضبػد اغبخمػ  
اؼبنػػمى )  ػػ بتعر اببػػػ ضض مػػن يفػػ  ابػػػعال  يف عدػػم اببػػػ اضض ( 

كاآلَػػ  يف كرغػػم مشػػ غد  ابعةسبسػػة اؼبوَدبػػة تعااػػدم  ػػ  اغبػػ  
حبخػػم كةسبػػك اؼبخدػػب  عااب  ػػػ   اؽبسئػػ ت كاؼب اكػػ عمػػل مسػػ دين 

اْلمػػػ   ػػػ ؼبن كؼ  اب ض سػػػة ابن مػػػة ؽبسئػػػة]مػػػدي  إدارة اؼبو  نػػػة  بػػػ ع 
كعدػػػػى إال أف  قػػػة مشػػػ    َقػػػة اػػػ زاف  خػػػ  دبتتكابتهػػػ  عػػػن اؼب

 ػػػن  ػػػ  الف ابت صػػػب ف ]ابشػػػس  أضبػػػد ضػػػرأسػػػهم ابشػػػسف ف ابب 
 .(ِ) ابتجم 

                                                
 ُٕك  َٕألحزاب اآلية سورة ا  (ُ)
هػو شػػي نا كشػػيي نشػاي نا علػػه فػػي رأسػػه نػار الشػػيي الفاهػػا العثنػػة المجتفػد المحػػدث المسػػند الفقيػػه   (ِ)

بػن نحمػد بػن شػبير النجمػػي آؿ  ىنفتػي ننققػة زػازاف حاليػان كحانػا رايػػة السػنة كالحػديم فيفػا أحمػد بػن يحيػػ
اف كهو أشفر نن أف يذكر كنناقبػه أكرػر نػن أف رح ػر شبير نن بني حٌمد إحدل القبائا المشفورة بمنققة زاز 

هػػػ  كحيػػد أبويػػه كلمػػا بلػػي سػػن التمييػػز أدرػػثف كتاريػػب القريػػة فػػتعله ُّْٔ/َُ/ِِكلػػد بقريػػة النجانيػػة فػػي 
القراءة كالكتابة كقرأ القرآف في الكتاريب األهلية قبا نجيء الشيي عبد اهلل القرعػاكم ػ رحمػه اهلل رعػالى رحمػة 

هػػ ثػه قػرأ علػى الشػيي ُّٓٓف على الشيي عبدف بن نحمػد عقيػا النجمػي عػاـ ث نرات حيم قرأػ ثثكاسعة 
القرعاكم فتردد عليه شػي نا نػع عميػه  قدـ الشيي عبد اهلل هػ  كفي هذا العاـُّٖٓفي عاـ يحي فقيه عبسي 



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

7 

                                                                                                                 

نا هػػػ التحػػخ شػػي َُّٔهػػػ كفػػي عػػاـ ُّٗٓالشػػي ين حسػػن بػػن نحمػػد كحسػػين بػػن نحمػػد رحمفػػه اهلل عػػاـ 
رحمػه  -القرعػاكم علػى الشػيي عرمػاف بػن عرمػاف حملػي    بالمدرسة السلفية كقرأ القرآف بأنر الشػيي عبػد اهلل

آنػذاؾ ثثثػة عشػرة سػنة إلػى أف يتفرقػوا بعػد بحكه صغر سنه حيم كػاف في حلقة القلبة ال غار  فأنتظه -اهلل 
القرعػاكم ردريسػفا بنفسػه فػيجله نعفػه  هللصثة الظفر ثه ينظه إلى الحلقة الكبػرل التػي يتػولى الشػيي عبػد ا

كلػه يسػتمر فػي حلقػة ال ػغار إ  نن بعد صثة الظفر إلى صثة العشاء ثػه يعػود نػع عميػه إلػى قريتػه النجانيػة 
أربعة أشفر رقريبان حيم أنر الشيي عبػد اهلل القرعػاكم بنقلػه نػن حلقػة ال ػغار إلػى حلقػة الكبػار لمػا لمسػه فيػه 

قوة رغبة كنرابرة في طلب العله كذكاءو رارؽ حيم كاف يحفظ نػا يلقيػه علػيفه الشػيي نن نلكة حفظ سريعة ك 
هػ كزع علػيفه الشػيي ُِّٔكاستمر إلى عاـ عبداهلل فكاف الشيي يسأؿ بعد فراغ الدرس فيجيبه شي نا حفظان 

ط كفػػي عػػاـ أزػػزاء األنفػػات الموزػػودة فػػي نكتبتػػه فقػػرؤكا عليػػه فيفػػا كلػػه يكملوهػػا ألنفػػه رفرقػػوا بسػػبب القحػػ
ػ رحمػػه اهلل رعػالى ػ بركايػػة األنفػات السػػم كفػي عػػاـ  هػػ عػادكا فقػػرؤكا عليػه ثػػه أزػازف الشػػيي عبػد اهللُّْٔ
علػى الشػيي إبػراهيه بػن نحمػد العمػودم ػ رحمػه اهلل ػ قاهػي صػانقة  كمػا درس علػى  شػي نا هػػ درس ُّٗٔ

)شػرح العوانػا فػي  القرعػاكم فػي النحػو الشيي علي بن الشيي عرماف زياد ال ونالي بػأنر نػن الشػيي عبػد اهلل
هػػػ ح ػػر حلقػػة الشػػيي االنػػاـ العثنػػة نفتػػي الػػديار السػػعودية الشػػيي ُّْٖكفػػي عػػاـ النحػػو و كاألزركنيػػة( 

في العػاـ نفسػه حلقػة الشػيي االنػاـ  رلمدة شفرين رقريبان كما ح  -رحمه اهلل  -نحمد بن إبراهيه آؿ الشيي 
از ػ رحمه اهلل رحمة كاسعة ػ كلمدة شفر كن ف رقريبان كقد عما ندرسػان بمػدارس العثنة الشيي عبد العزيز بن ب

هػ عػين إنانػان كندرسػان ُِّٕعاـ  هػ عين ندرسان بقريته النجانية كفئُّٕشي ه القرعاكم احتسابان كفي عاـ 
حتػى عػاـ  هػػ عنػدنا فػتل المعفػد العلمػي ب ػانقة عػين ندرسػان بػهُّْٕ/ ُ/ُفي قرية )أبو سبيلة ( كفػي عػاـ

هػػػ اسػػتقاؿ علػػى أنػػا أف يػػدرس بالجانعػػة االسػػثنية بالمدينػػة المنػػورة كلكػػن ح ػػلم لػػػه  ػػركؼ حالػػم ُّْٖ
هػػ عػاد للتػدريه بالمعفػد العلمػي بجػازاف ُّٕٖ/ٕ/ُدكف ذلك ثه عين كاعظػان كنرشػدان بػوزارة العػدؿ و كفػي 

حيػػػا علػػػى التقاعػػػد كذلػػػك هػػػػ انتقػػػا إلػػػى نعفػػػد صػػػانقة العلمػػػي كبقػػػي بػػػه ندرسػػػان حتػػػى أُّٖٗكفػػػي عػػػاـ 
هػػػػ فتفػػػرغ لحلقػػػات العلػػػه كإلقػػػاء الػػػدركس طػػػواؿ األسػػػبوع  كإنانػػػة كرقابػػػة الجػػػانع الكبيػػػر َُُْ/ٕ/ُفػػػي

بالنجانية إلى زانب المحاهرات كالندكات كالدركس دارا المنققػة كرارزفػا حتػى بػالتلفوف كزػرل اسػتدعاؤف 
هػػ  إ  أنػه لػه يكمػا ُُّْحػديم كعلونػه سػنة نن  قبا زانعة االناـ نحمد بػن سػعود االسػثنية لتػدريه ال

ال ػحية  فاعتػذر لػذلك حيػم سػبخ كأف كقػع عليػه حػادث  هالسنة لما كقع عليه نن الحادث المركرم كهر كف
هػ كاد أف يودم بحياره لو  رعاية اهلل رعالى حيم ركسر قف ػه ال ػدرم فكيسػر نػن  َُْٗنركرم سابخ عاـ 

رزله اليسػرل  ككيسػرت يػدف اليسػرل فلبػم بالعنايػة المركػز أيانػان كلياليػان أهثعه رمسة عشرة هلعان كرفشمم  
ك زاؿ يعاني نن آثػار هػذا الحػادث المػركع إلػى  يوننػا هػذا فػث يسػتقيع القػراءة باسػتيفاء حركػات المػدكد غيػر 

ثة  نػن القبيعي  نن آثار الكدنات التي أصابم رئتيه نن زراء ركسر أهثعه كما   يستقيع التػورؾ فػي ال ػ
كرغػه الػذم أدرػا بسػببه المستشػفى نػراران زراء التفشه الذم أصاب رزله ككه هو يعاني  أي ػان نػن الرعػاؼ ك 
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ذلك فقد قاـ ك زاؿ يقـو بالتدريه طواؿ األسبوع إهافة إلى االنانػة كال قابػة بمسػجدف كالمحاهػرات كالتػي 
ة كيحػذرهه نػن المنػاهل المعاصػرة الدريلػة الوافػدة يولي فيفا زانبان كبيران لن ل الشباب نن ا نحرافات العقديػ

إلػػى بثدنػػا كنػػن ذلػػك ح ػػرنا ذات ليلػػة كعادرنػػا لػػدرس العػػدة شػػرح العمػػدة كإذ ا بالشػػيي  ذاهػػب إلػػى أحػػد 
المراكز ال يفية بدعوة نن أحد القائمين على ذلػك المركػز فػذهبم نػع الػذاهبين نعػه لح ػور هػذف المحاهػرة 

لنػػار كبعػػد أف حمػػد اهلل كأثنػػى عليػػة أرػػذ فػػي رف ػػيا المنػػاهل الدعويػػة كالًفػػرىؽ ثػػه كالمحػػددة نسػػبقان بالجنػػة كا
أردؼ بتف يا المناهل الوافدة إلى بثدنا كأهداففا كرقرهػا إلػى أف قػاؿ إنػي أشػفد اهلل أف هػذا آرػر سػفه نػن  

ا الشػػباب كنػػانتي فػػي الن ػػل كالتحػػذير سػػران نػػن هػػذف المنػػاهل الدريلػػة فقػػد لبرػػمي أحػػذر ننفػػا النػػاس  سػػيم
عشرين سنة رقريبػان أنػا بعػد اليػـو فسػأحذر ننفػا علنػان كلمػا كػاف فػي صػثة العشػاء إنانػان داهمػه الرعػاؼ فواصػا 
ال ثة نلترمان غترره البي اء فما فرغ نن ال ثة إ  كقد استحاؿ لونفا أ حمر قاني  سول بعػض ززياػات ننفػا 

كنػػن بعػػد ذلػػك شػػرع الشػػيي   ءاف اهلل رعػػالى ريػػر الجػػزاكقػػد فػػاز بغسػػلفا زنيلنػػا الشػػيي عبػػد الػػرحيه زريبػػي زػػز 
حفظه اهلل رعالى بالن ل العلني نن هذف المناهل في الػدركس كالمحاهػرات القويلػة كالكلمػات المقت ػبة كفػي 
الفتاكل كالمكاربات كالتأليف كنن ذلك كتابه المورد العذب الز ؿ فيما انتقد علػى بعػض المنػاهل الدعويػة فػي 

أ ػػ هػ كانظر المورد العذب الز ؿ  رعليخ رلميػذ شػي نا البػار الشػيي الفاهػا الناصػل  د /   َعماؿ العقائد كاأل
 هػُُِْػ ُنكتبة الفرقاف ط /  َُػّنحمد بن هادم المدرلي ص 
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ب ابندػم ػ كتشػجسنهم بَػال  (ُ)اؼبػػدَد  ػن ؿبمػد كابشػس  زيػد 
عن إا  ػة  ػ ال بت دكف اعوآارم طالام كإف كتت من مقص م

 ل أم كا  وتتسم دآا ابػدرس ضػمن ابػدركس الدكبػة دآا ابَدب 
عبػد احن  دالػدابنتعية   بنَدة ابصسبسة ابك تدرس  دكرة ابشس  

 رضبغ احن تن   رضبة ػ  (ِ)ابق ع كم
                                                

(ُ)
هو الشيي الفاها كالعاله الجليا الفقيه المفتي أبو نحمد زيد بػن نحمػد بػن هػادم المػدرلي كهػو أشػفر   

هػ كبفا نشأ كفيفا بدأ الدراسة ثػه التحػخ  ُّٕٓنناقبه أكرر نن أف رح ر كلد بقرية الركوبة عاـ نن أف يذكر ك 
نػػع  ههػػػ لحػػخ بالشػػيي حػػافظ رحمػػه اهلل رعػػالى فػػي بػػي  كقػػرأ عليػػ ُّٖٔبمدرسػػة صػػانقة السػػلفية كفػػي عػػاـ 
هػػ ثػه  َُّٖ/  ُّٕٗفد العلمي في صانقة التحخ به كر رج ننػه عػاـ عالقثب المغتربين كعند نا فتل الم

هػ كقد عين ندرسػان بالمعفػد العلمػي ب ػانقة  ُّْٖ/  ُّّٖالتحخ بكلية الشريعة بالرياض كننفا ر رج عاـ
هػػ أنشػأ أكؿ نكتبػة سػلفية ريريػة فػي ُُْٕ/ٕ/ُفػي قبا ر رزػه كنػازاؿ يػدرس بػه حتػى أحيػا علػى التقاعػد 

فػي ردنػة طػثب العلػه الػذين يػأككف إليفػا هػ رظه نا يزيد على أربعة آ ؼ كتػاب زعلفػا ُُْٔندينة صانقة 
نن كػا نكػاف كقػد اسػتغا طػثب العلػه فتػرة رقاعػد الشػيي فػي القػراءة عليػه فػي الفقػه كالعقيػدة كالسػنة كشػتى 
العلـو الشرعية ككسػائلفا فجيػدًكلم لػه الػدركس طػواؿ األسػبوع إلػى زانػب الػدكرات العلميػة التػي يقيمفػا كننفػا 

التػػي يتػػزاحه عليفػػا ك هػػػ  ُُْٓاكم رحمػػه اهلل رعػػالى التػػي ابتػػدأها فػػي صػػانقة عػػاـ دكرة الشػػيي عبػػد اهلل القرعػػ
طثب العله نن دارا المنققػة كرارزفػا ككانػم نػواة ريػر اسػتفاد ننفػا الكريػر كأنػا نػنفه كقػد أكلػى حفظػه اهلل 

س كالمحاهػرات رعالى طثب العله زانبان كبيران نن الن ػل كالتحػذير نػن المنػاهل الوافػدة فػي الػدكرات كالػدرك 
كبػين نػا فيفػا نػن  الشػر كالبػػدع كال رافػات كال ػث ت كحػذر ننفػا أشػد التحػػذير ك نفػر نػن شػرها أبلػي رنفيػػر 

كال ػػغط  كشػػيء فػػي السػػمع  إ  أنػػه  زاؿ فػػي عقػػاء ننػػتظه فػػي الػػدركس  مرغػػه نػػا يعانيػػه نػػن نػػرض السػػكر 
حػل ك  ر لػو نكتبتػه ك  نجلسػه نػن طالػب كالدكرات كالمحاهرات كالتأليف كالدعوة  كالمشػاركة فػي أيػاـ ال

علػػػه يقلػػػب العلػػػه علػػػى يديػػػه أك نسػػػتفم يقلػػػب االزابػػػة علػػػى فتػػػواف بحػػػر   ينػػػزؼ كلػػػه شػػػعر ف ػػػيل كننػػػه 
المنظونات الحساف كالديواف المليل انظر ررزمتػه فػي نقدنػة طريػخ الوصػوؿ إلػى إي ػاح الرثثػة األصػوؿ زمػع 

 .هػ ُُِْػ  ُالمدرلي نقابع هازر ط كإعداد رلميذف البار الشيي فواز بن علي 
(2)

فػي كتابػه أكهػل االشػارة هػو : الشػيي حفظػه اهلل رعػالى الشيي عبداهلل القرعاكم : قاؿ في ررزتمه شػي نا   
عبد اهلل بن نحمد بن حمد القرعػاكم نػن آؿ نجيػد و كالقرعػاكم لقػب ألحػد أزػدادف الػذم سػكن نكػاف يقػاؿ 
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هػ كمػا سػمعته ننػه عػدة نػرات و كنشػأ يتيمػان حيػم نػات ُُّٓاهلل في عاـ له القرعاء فنسب إليه . كلد رحمه 
أبوف كهو حما و فربتػه أنػه ككانػم انػرأة صػالحة كمػا ذكػر لنػا كنشػأ أي ػان رحػم رعايػة عمػه فباشػر التجػارة فػي 

و ثػه أكؿ أنرف ثه ررؾ التجارة كأقبا على القلب بعد أف بلػي الرثثػين نػن عمػرف و فسػافر إلػى الفنػد كدرس بفػا 
عاد كدرس على شيوخ بلػدف ثػه سػافر إلػى الفنػد سػفرره األريػرة كدرس و فسػمع األنفػات السػم كن بػة الفكػر 
كشرحفا كاألزركنية كنن ألفية ابن نالك إلى باب  ن كأروارفػا كر ػريف العػزم كغيرهػا حتػى حػاز االزػازة فػي 

بلػدف كلقػي بعػض نشػاي فا و ثػه هػػ ثػه عػاد إلػى ُّٕٓفن الحديم نن شي ه أنير بن أحمد القرشي في سػنة 
هػػػ فارجػػه إلػػى نقاطعػػة زيػػزاف بعػػد ُّٖٓزػػاكر بمكػػة كأقبػػا علػػى المقالعػػة كالتح ػػيا حتػػى شػػفر صػػفر عػػاـ 

يقػوؿ  نشاكرة بعض نشاي ه ) كللرؤيا التي رآها في ننانه حيم ناـ ذات ليلة فإذا هو يرل فػي ننانػه النبػي 
مػا أصػبل قػل الرؤيػا علػى شػي ه نحمػد بػن إبػراهيه آؿ الشػيي إلى هذف الناحية كأشار لػه إلى زفة الجنوب فل

فأشػػػار عليػػػه بالسػػػفر إلػػػى زنػػػوب المملكػػػة العربيػػػة السػػػعودية ( فقػػػدـ صػػػانقة كاسػػػتأزر دكانػػػان كار ػػػذ ب ػػػاعة 
نتواهعة و كزعا يجذب إليه بعض النػاس الػذين يجػدهه لفػه رغبػة فػي ال يػر و ثػه سػافر إلػى بلػدف لي ػا إلػى 

رزوعه نن الفند له ي لفه فمكم عندهه نن ن ف ذم القعدة إلى ن ػف ذم الحجػة أك دف حيم كاف عند 
ثه سافر إلى زيزاف نرة أررل كأسه المدرسة السلفية بفا فػي دار حػي الشػيي ناصػر رلوفػة رحمػه اهلل و كبػدأ 

فػي عػاـ  يدرس و ككاف لػه شػياان نػن النقػود يعقيفػا بعػض التجػار ن ػاربة كيسػتعين بالعائػد ننفػا ككنػم نمػن زارف
هػػ نػع عمػي حسػن بػن نحمػد النجمػي كحسػين بػػن نحمػد النجمػي كرػرددت إليػه أيانػان كلػه أكاصػا فػػي ُّٗٓ

هػػ كبعػدها و ككرػر َُّٔذلك العاـ ثه انققعم للدراسة في نستفا عاـ الستين كقد كبرت المدرسػة فػي عػاـ 
حػافظ ننظونػة التوحيػد .  هػػ بػدأ يفػتل نػدارس فػي بعػض القػرل و كفيفػا ألػف الشػيئُِّالقلبة و كفي عػاـ 

هػ رقريبان بدأ الشيي يشتغا باالشراؼ على المدارس كيكػا التػدريه إلػى الشػيي حػافظ حينمػا ُّْٔكفي عاـ 
هػ حل الشيي كالتقػى بالملػك عبػد العزيػز رحمػه اهلل كصػدرت الموافقػة علػى فػتل سػتين ُّٔٔبرز . كفي عاـ 

كالعلػه بالمقاطعػة كلػه يػزؿ يتلقػى نزيػدان نػن التشػجيع  ندرسة في كا ندرسة ندرس كنساعد و كانتشػر التوحيػد
ندرسػة كعمػم نقاطعػة زيػزاف  ََُِإلػى  ٕٕك  ٕٔكيبذؿ نزيدان نن الجفػد حتػى بلغػم المػدارس فػي عػاـ 

بسػبب إيقػاؼ الػدعه  َٖو  ٕٗكأبفا كنجراف كالباحة كبيشة كالقنفذة و كبعد ذلػك  ـز بيتػه حػين روقفػم فػي 
ؼ طلبػػان للشػػفادة كبعػػد ذلػػك  ـز بيتػػه و ككػػاف يكرػػر الػػتثكة . كقػػد بنػػى نسػػازد  كان ػػرؼ القػػثب إلػػى المعػػار 

كريػػرة كحفػػر آبػػاران كريػػرة رحمػػه اهلل كرسػػبب فػػي رو يػػف كريػػر نػػن طثبػػه فػػي الق ػػاء كالتػػدريه كحسػػبة األنػػر 
ر نػػن شػػف ٖبػػالمعركؼ كالنفػػي عػػن المنكػػر كالػػبعض اآلرػػر عينػػوا أئمػػة . كقػػد كافػػاف األزػػا فػػي يػػـو الرثثػػاء 

هػػػػ بعػػد أف بػػػذؿ زفػػدان عظيمػػان فػػػي الػػدعوة إلػػػى اهلل كنشػػر العقيػػدة السػػػلفية فػػي زنػػػوب ُّٖٗزمػػادم عػػاـ 
المملكة و كله رزؿ آثار دعوره باقية ززاف اهلل ريػر الجػزاء اهػػ أكهػل االشػارة فػي الػرد علػى نػن أزػاز الممنػوع 

ع كنشػػػر الرئاسػػػة العانػػػة طبػػػ َِْ-َِّنػػػن الزيػػػارة رػػػأليف ف ػػػيلة  شػػػي نا / أحمػػػد بػػػن يحيػػػى النجمػػػي  ص
: كهػو أشػفر نػن أف يػذكر كنناقبػه  قلمهػ  َُْٓ.  ُالدارات البحوث العلمية كاالفتاء كالدعوة كاالرشاد ط
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ابتبسػ  كابصػديق  ر مػاْل  ار كأسختغ ابب دكس اْلعدى من اعبتة 
كيل ذبػػك كابقػػ در إيػػغ  كابشػػهدال كابصػػ غب  كالنػػن أكبئػػك رفسقػػ ن 

كإف مل أكػػن أرل يبنػػ  دػػب , ة دػػآا ابَعدسػػغ ػ ف موثدػػت  ا  ػػ
أدػالن ؼبػػ  دت بػك كال مػػن ف سػ ف مسػػ دين تدػك اؼبنػػ بك فػال  تنػػين 

 ذبك من أف أاعد  قدِّ  كمعاعدم .
أك كمػػ   (ُ) اهػػد اؼبقػػل]الـ فػػ ف َػػري ابصػػد ة ك نػػد ذبػػك ال أي  

   ؿ عدسغ ابصالة كابنالـ .
 كرالم احن ابق ضل :

 أسري كرال اب كب ذا عػػػ ج         
 مػؤمالن ارب م  ال ست من عػ ج                            

                                                                                                                 

ا بػه شػي نا نأكرر نن أف رح ر كنن إرقاف الشػيي عبػد اهلل القرعػاكم كزػودة حفظػه لكتػاب اهلل الكػريه نػا حػدث
م قرأ بفػه نػرة زفػران سػبعة أزػزاء كانلػة فػي ركعػة كاحػدة نػن صػثة حفظه اهلل رعالى أف الشيي عبد اهلل القرعاك 

ػػٍن  التػراكيل فػي رن ػػاف كذلػك رحديػػدان نػن بدايػة الجػػزء الرابػع كالعشػػرين نػن سػورة الزنػػر نػن قولػػه رعػالى  فىمى
ػنَّهى نىرٍػػ ػاًفرًينى  أىٍ لىهي ًنمَّن كىذىبى عىلىى اللًَّه كىكىذَّبى بًال ٍِّدًؽ ًإٍذ زىاءفي أىلىػٍيهى ًفػي زىفى  ِّرقػه  اآليػة  {ِّونل لٍِّلكى

ثه شرع بفه في أكؿ سورة البقرة ثػه ركػع . كانظػر فػي ررزمتػه النف ػة االصػثحية فػي زنػوب المملكػة العربيػة 
السػػعودية لف ػػيلة  الشػػيي / عبػػد اهلل القرعػػاكم بقلػػه رلميػػذف البػػار الشػػيي / عمػػر زػػردم المػػدرلي كالسػػمط 

 هػُُُْ.  ُالفيفي . ط الحاكم للشيي / علي بن قاسه 
 بػن زعػدة عنػه  بلفػظ )يػا رسػوؿ اهلل أم ىالػرثث عشػرة عػن يحيػ حػدل طػرؽ حػديم أبػي هريػرة إهػي   (ُ)

( ُْْ/ُكالحػػػاكه ) ُٕٕٔال ػػػدقة أف ػػػا : قػػػاؿ : زفػػػد المقػػػا و كابػػػدأ بمػػػن رعػػػوؿ( ركاف أبػػػو داكد رقػػػه 
ص  /ّريل أحاديػػم ننػػار السػػبيا جإركاء الغليػػا  فػػي ر ػػ( كإسػػنادف صػػحيل انتفػػى بت ػػرؼ ّٖٓ/ِكأحمػػد )
 ـُٖٓٗق  َُْٓالمكتب االسثني  ِط/ ٕٖٗرقه  ُْٓ -ُْْكانظر ص  ّْٖرقه  ُّٕ
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 ف ف غبقت ام من  ند م  سبقػعا   
 فخم ب ب ابعرل يف ابت س من ف ج                            

 ت  قب  اْلرض متػقَن ن كإف ةدد
 (ُ)فم  عدى أع ج يف ذاؾ من ال ج                           

فندػػى احن اتخدػػت ك ػػغ اسػػونتت كال الػػعؿ كال  ػػعة إال  ػػ حن ابندػػ  
ثػػل دػػآا اْلمػػ  ؼبابوصػػدر  ف فػػ, ابنتػػسم كالنػػبت  احن كينػػم ابعكسػػل 

كال أ ٍػػػػ ى مػػػن كوػػػ ب ابق ضػػػ  عبػػػد ينػػػد عتػػػدم مػػػن اؼبنضػػػالت 
 ػػن عدػ  إ  ابنمػػ د اْلصػبه ق السػػه  ػ ؿ : ) إق رأيػػت ابػ السم 

 دػػآا ريِّ إال  ػػ ؿ يف غػػدس بػػع غيػػ أيػػغ ال يخوػػب إينػػ ف كو  ػػ ن يف يػػعـو 
دـ دػػآا كبػػع  يػػ, يػػد كػػآا بخػػ ف ينوبنػػن كبػػع زً , بخػػ ف أالنػػن 
كدػآا مػن أعتػم ابنػرب ؛  ؾ دآا بخػ ف أصبػل كبع تي , بخ ف أفضل 

  (ِ) .ببش  (كدع دبسل عدى اسوسالل ابتقص عدى صبدة ا
 ك   ا  ة ادي .أسأؿ احن ابوسنري إيغ عدى كل ش لو  دي  

                                                
هػػػػ /  َُُْ)   ُط/  ٕص ُشػػػركؽ أنػػػوار المػػػنن الكبػػػرل االلفيػػػة بكشػػػف أسػػػرار السػػػنن النسػػػائية ج   (1)

 ـ( نقبعة المدنيُٖٗٗ
هػػ  ُُّْػ  ُبت ػرؼ نكتبػة ال ػحابة  ط / ٔمن ص رحذير أها االيماف عن الحكه بغير نا أنػزؿ الػرح  (2)
ـ قػػاؿ نحققػػه رػػداكؿ النػػاس هػػذف الكلمػػة ننسػػوبة للعمػػاد األصػػبفاني كصػػواب نسػػبتفا أنفػػا نػػن كػػثـ ُّٗٗ/ 

هػػ( كمػا كهػل ذلػك الزبيػرم فػي  إرحػاؼ السػادة المتقػين ) ٔٗٓالقاهي عبد الرحيه بن علي المتوفى سنة   )
ُ /ّ  ) 
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ربؽ ابنػػػػ رض يف شػػػػ ح ابتػػػػعر ابػػػػسػػػػت   ػ)ك ػػػد أظبسػػػػت دػػػػآا ابشػػػػ ح 
 .إال كمسض ست  ابربؽيي ل يف ابتعر ابب ضض ال إذ  (ابب ضض

كصػػػػدى احن كسػػػػدم ك ػػػػ رؾ عدػػػػى يبستػػػػ  ؿبمػػػػد كعدػػػػى آبػػػػغ كصػػػػببغ 
 َأصبن 

  كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير                            
  الحلوم الشراحيلي ىعلي بن ناشب بن يحي
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 رحمه اهلل رعالى ررزمة المؤلف
 نسبه كنولدف 

دػػػػع ابشػػػػس  ابنالمػػػػة كاغبػػػػرب اببه مػػػػة الػػػػ فب عصػػػػ س كف يػػػػد ددػػػػ س 
ال فب  ن أضبد  ػن عدػ   ػن أضبػد اغبخمػ  ينػبغ إ  اغبخػم  ػن 

سدػػة مضػػت مػػن رمضػػ ف بنػػ ـ كعشػػ ين ب سػػند ابنشػػرية كبػػد ْلر ػػرو 
 دػ  ق ية ابنالـ دبتَقة ا زاف ابو  نة ؼب ك  اغبخ مسة ُِّْ
 نشأره

ابنػالـ منػقر رأسػغ إالػدل  ػ ل اغبخمسػ  ابو  نػة يشأ يف   يػة 
اعب ضػػػػر إ    يػػػػة كدػػػع منهػػػػم ؼب كػػػ  اؼبضػػػػ ي  , ت ايوقدػػػػت أسػػػػ تغ 

ك ػػ أ ابقػػ آف يف ابخو تسػػػب دبتَقػػة اػػ زاف ابو  نػػة ف فتػػة صػػ مَة 
يػػػػغ الػػػػ مالن ؼبصػػػػببغ ك نػػػػض بعابد  تمػػػػسشػػػػوول   عػػػػ  غتيككػػػػ ف 
 . اؼبوعف

 طلبه للعله
يف ت صبػػػػة البتػػػػغ احن تنػػػػ   أفػػػػ د شػػػػسفت  ابشػػػػس  أضبػػػػد ابتجمػػػػ  

أيػػغ  ػػ أ ابقػػ آف يف ابخو تسػػب , كمػػ  أفػػ د اغبخمػػ  ابشػػس  الػػ فب 
إ  ا يػػب رعسػػغ أيػػغ كػػ ف  وػػغشػػسفت  ابشػػس  زيػػد اؼبػػدَد  يف ت صب
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ابشػػػس  اعبدسػػػل  كؼبػػػ  كفػػػد, ض اؼبوػػػعف بدوػػػتم  مػػػل مصػػػببغ ك نػػػ
رضبغ احن تنػ   رضبػة ػ  كابداعسة ابتبسل عبد احن  ن ؿبمد ابق ع كم
إيػػغ عدػػى كػػل شػػ ل   فاْل ػػ ار كأسػػختغ اببػػ دكس اْلعدػػى مػػن اعبتػػ

فػآدب ابشػس  عبػد احن إبسػغ يف  َدؿ عدسػغ ػػ  دي  ك   ا  ة ادي 
 ل اػبػػػػػ رؽ دػػػػػػ كرأل فسػػػػػغ مػػػػػن ابػػػػػآكُّٗٓ  يوػػػػغ فق  دػػػػػغ يف عػػػػػ ـ 

كابق  ة اؼبوع دة م  اندغ   ص عدسغ فخدم أ  س يف تب يوغ بَدب 
من َري كثري كمل ي ؿ يننى  ك   بغ م  سسرتتب عدى ذبكابندم 

 يف ذبػػػػك الػػػػو ا وتػػػػر كابػػػػدس كف غػػػػغ بَدػػػػب ابندػػػػم مػػػػن أكؿ عػػػػ ـ
ة ابندبسة ابػك درس يوتم ابشس  ال فب اغبخم    ؼب, فدػ َُّٔ

دبديتة صػ مَة ػ رضبغ احن تن   ػ ابق ع كم  يدي د  ابشس  عبد احن
كتبػػ غ بَدػػب ابندػػم ك ػػ ع الػػو صػػ ر أعجع ػػة زم يػػغ كتبػػعؽ عدػػى 

السػه أ بػل عدػػى طدػب ابوبصػسل  ػػتهم شػديد كمثػ   ة  ػػال  أ  ايػغ 
مػر إَػالص يت مػن را الػة عقػل كتقػعل ك كدػلو كال مدػلو مػر مػ  أ

, ك ػعة  عت ية ر  يسة رالسمػةك ابتسة يف ابَدب مق كية  ص حل ابنمل 
ابآاك ة كس عة اببهم كاالسػوسن ب ابوػ ـ بدمضػ م  , كتعاسهػ ت 

الػ ب اؼبػ د   َػ ؽ ربصػسل ابندػم  ص ضبة تدق دػ  مػن شػسفغ اببػآ
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ككسبسػػػػػة  َػػػػػب شبػػػػػ رس ابس ينػػػػػة أال كدػػػػػع شػػػػػسفغ ابشػػػػػس  عبػػػػػد احن 
كإف ك يػت مػدة تودمػآس ػ رضبػغ احن تنػ   رضبػة كاسػنة ػ ابق عػ كم 

ر  سػد أاػ  مدسئػػة  ػ ػبري كابربكػة كا النػػ ف عدػى يديػغ كاسػ ة اؼبقػػدا
 يوجػػػ كز ملفػػأبب كدػػع  فػػربز عدػػى اْل ػػ اف كصػػ ر أعجع ػػػة اب مػػ ف

ابث يسػة كابنشػ ين مػن عمػ س كعػين  ػ بتتم ْليػغ كػ ف  ػد أيت سػػدسقة 
السػػػػه كػػػ ف يقػػػػ ض ابشػػػػن  مػػػػن  بػػػػل أف فسػػػغ ككػػػػ ف سػػػػهالن عدسػػػػغ 

ق ع كم يدَل اؼبدرسة ابندبسغ ك بل أف يدوق   شسفغ عبد احن اب
  كذك ل َ رؽ.مر اعدة يف اػبر   بقدم 

فػػػدرس كدرنس كدعػػػ  كأفػػػو كأبػػػب كأرشػػػد كأدار اغبدقػػػ ت كفػػػو  
دػػػػ َُّٔعدػػى اؼبػػدارس مػػػ   ػػ  ابوب  ػػػغ   ؼبدرسػػة ابنػػػدبسة عػػ ـ 

دػػػ أم يف سػػبنة عشػػ ة سػػتة  ربكػػػة احن ُّٕٕكإ  كف تػػغ يف عػػ ـ 
 .كتعفسقغ ينأؿ احن بت  كبغ ابوب اف كاعبتة كاب ضعاف

 نؤلفاره 
  ن ببػػؤ ككوػػب فسػػغ مفتػػ ن مػػن فتػػعف ابندػػم ابشػػ ع  كآالتػػغ إال  مل يػػرتؾ

م ابعصػػعؿ إ  دمنػ ن كنػػ ان متثػػعر   ن متتعمػ  مػػإك , إمػ  يتمػػ ن كإمػ  يثػػ ان 
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مػػػػن دػػػػآس اؼبؤببػػػػػ ت , ك عدػػػػم اْلصػػػػعؿ كشػػػػ اله  منػػػػ رج ابقبػػػػعؿ 
 اؼبَبعع كمته  اؼبفَعط كمن ذبك ابو يل:  

تبػػػػػػ ع ايف تعالسػػػػػد احن , ك صػػػػػعؿ سػػػػػدم ابعصػػػػػعؿ إ  عدػػػػػػم اْل -ُ
 دػ .ُِّٔايوهى من تأبسبغ ع ـ  اب سعؿ 

منػػػػػ رج ابقبػػػػػعؿ شػػػػػ ح سػػػػػدم ابعصػػػػػعؿ إ  عدػػػػػم اْلصػػػػػعؿ يف  -ِ
 ؾبددين .

اؼبتشػػػػعرة   عوقػػػػ د ابَ ضبػػػػة ابت اسػػػػة اؼبتصػػػػعرة , أعػػػػالـ ابنػػػػتة -ّ
سؤاؿ كاعاب يف ابوعالسػد فػ غ مػن تنػعيدس اػ ر اال تػ  أكؿ يػـع 

ن تبسضػػغ اػػ ر اْلالػػد اب ا ػػر عشػػ  دػػػ كفػػ غ مػػُّٓٔمػػن شػػنب ف 
 ػد التػ    بدراسػة كابوبقسػو مػن  بػل شػس  ك من ابشه  اؼبآكعر 

  عدػػػعش مػػػدَد  ك سػػػ بة  ػػػدمه  بتسػػػل دػػػف ضػػػل دػػػع أضبػػػد  ػػػن ع
 دراة اؼب انوري .

اعبػػػػعد ة ابب يػػػػدة يف ربقسػػػػو ابنقسػػػػدة يتمػػػػ ن , كدػػػػ  أيضػػػػ ن يف  -ْ
دب ن   . ربقسو كإيض ح عقسدة أدل ابنتة كاعبم عة سدب ن َك

دبسػػػػل أر ػػػػ ب اببػػػػالح بوبقسػػػػو فػػػػن ا صػػػػَالح كدػػػػع َػػػػري  -ٓ
 دػ .ُّٓٔ/ِ/ٓم كوب يف دآا اببن ايوهى من تأبسبغ يف 
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ابدؤبؤ اؼبختعف يف أالعاؿ اْلسػ يسد كاؼبوػعف كدػع يتػم ف يػد يف  -ٔ
اؼبصػَدح ؼبػػ  اشػومل عدسػػغ مػن  عاعػد كضػػعا ر توندػو   بنػػتد فػن 

ل كغػػػػري ذبػػػػك مػػػػن كاؼبػػػػف كم اتػػػػب ابونػػػػديل كاعبػػػػ ح كصػػػػس  اْلدا
 دػ . ُّٔٔمب اله دآا اببن ايوهى من تأبسبغ ع ـ 

مػػف المسػػة اؼبتنػػعخ كدػػ  متتعمػػة أكرد فسهػػ  أمثدػػة كثػػرية مػػن  -ٕ
ة مػػن ابخوػػ ب كابنػػتة حبسػػه يػػآك   ابتصػػعص ابت سػػفة كاؼبتنػػَع
 اؼبتنعخ كيشري إ  ي سفغ  د ة يف ابونبري ككضعح يف ابومثسل .

 كية يتم ن كد  اؼبتتعمة اؼبب ركػة ابنبل ابنعية ببقغ ابنتن اؼب -ٖ
تنوػػػرب حبػػػو   معسػػػ ن عتسمػػػ ن مػػػن  ػػػعامس  ابنػػػتة ابنتسمػػػة السػػػه 
تنػػػػػػ ض فسهػػػػػػ  ابشػػػػػػس  بببػػػػػػه ابنبػػػػػػ دة كاؼبنػػػػػػ مالت كاْلَػػػػػػالؽ 

شػػػػػ الغ    ػػػػػ ـكاآلداب كابنػػػػدعؾ كاب  ػػػػػ ضو ت غسبػػػػػ ن كت دسبػػػػػ ن , ك ػػػػػد 
شػػػسفت  ابتبسػػػػل اببػػػػآ ابقػػػدي   ػػػػأك  شػػػػ حو كأسبػػػغ كأسدنػػػػغ كأكمدػػػػغ 

 يف سبنة ؾبددات . / زيد  ن ؿبمد  ن د دم اؼبدَد  ابشس  
 ت اْلصػػػػػعؿ , يف أصػػػػػعؿ اببقػػػػػغ مػػػػػكسػػػػػسدة اغبصػػػػػعؿ إ  مه -ٗ

 دػ . ُّّٕايوهى من تأبسبغ 
 يتم ن .  يسل ابنعؿ من ت ري  اْلمم كسرية اب سعؿ  -َُ
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 اؼبتتعمة اؼبسمسة يف ابعص ي  كاآلداب ابندمسة .  -ُُ
قػػػ ت كابشػػمة كابػػػدَ ف . َػػعاف عػػػن تنػػ ط  ابيصػػسبة ا  -ُِ
دػػػػػػ ك ػػػػػد طبنػػػػػت دػػػػػآس اؼبؤببػػػػػ ت طبنوهػػػػػ  اْلك  يف ُّٕٔعػػػػػ ـ 

دػػػ ُّْٕدػػػ كُّّٕمَػػ  ر ابػػبالد ابنػػنعدية دبخػػة اؼبخ مػػة عػػ ـ 
رضبػغ احن تنػ   ػ عدى يبقة اؼبدك سنعد  ن عبد ابن يػ  آؿ سػنعد 

 كزعت ؾب ي ن .  د ك كأسختغ فنسح اعبت ت ابعارفة ػ رضبة كاسنة 
تسػػة يف ابرتغسػػب كابرتدسػػب كاغبػػه عدػػى تقػػد   صػػسدة كع -ُّ

اآلادػػػة عدػػػى ابن ادػػػة كاالسػػػونداد اغبػػػو بدقػػػ ل احن اغبػػػو كذبػػػػك 
 دبج ددة ابتب  اْلم رة   بنعل كاؽبعل كابشسَ ف . . 

ايوهى من  ابتعر ابب ضض من يف  ابعال  يف عدم ابب اضض -ُْ
أسػػػأؿ احن  صػػػدد شػػػ الغ  أيػػػ كابػػػآم دػػػػ ُّٓٔ/ٖ/ُٓتأبسبػػػة يف 

ب  نػػدػػآا اباسػػوخم ؿ شػػ ح عدػػى كابنػػعف ,  إَػػالص ابتسػػة تنػػ  
كأعتػػػػم عدػػػػى ابَ يػػػو ابنػػػػتسة ف يػػػػغ َػػػري مػػػػأمعؿ ابنتػػػسم يف    ػػػػغ 

 .  -منؤكؿ 
 . أم يل يف ابنرية -ُٓ
 . الـ  وبقسو شه ديت ا سالـ يث ان مبو ح دار ابن -ُٔ
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 . ضعا ر من ضل أصعؿ اببقغ -ُٕ
 . دفسص مبسد ؼبن ضل يف فن االصَالحت -ُٖ
 . ـبوص  دبسل أر  ب اببالح -ُٗ
اػػػػدكؿ يف اببػػػػ اضض يوندػػػػو   بعر ػػػػة مػػػػن اب اػػػػ ؿ كابتنػػػػ ل  -َِ

 كأالعاؿ إر هم. 
 رس بة اْلم    ؼبن كؼ كابته  عن اؼبتخ .  -ُِ
 ش ح ابعر  ت يف أصعؿ اببقغ يث ان. -ِِ
   عدة ؼبن فة أيعاع اب   .  -ِّ
مػػػن  شػػػ ح اببسقعيسػػػة مػػػن ابػػػدركس ابػػػك سبدػػػى عدػػػى ابصػػػو ر -ِْ

 طالب ابندم. 
 .أمثدة رببة اْلطب ؿ يف ابوجعيد أيض ن  -ِٓ
 تخمسل مف ابشرباكية متتعمة يف ابتبع.  -ِٔ
 ديعاف ََب.  -ِٕ
ت يػػػػد مه يػػػػة ا صػػػػالح يف تشػػػػجسر ا سػػػػالـ كأددػػػػغ يتمػػػػ ن  -ِٖ

 . أ س    عدى اؼب ضو 
 مق رات يف أدب ابندعؾ. -ِٗ
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  بشػػػػ ح   ػػػػد التسػػػػتمتتعمػػػػة عػػػػن ابنػػػػ كؼ عػػػػن ابػػػػديس  ك  -َّ
ابشػس  / مػن اغبػرب ابنالمػة شػسفت  اببه مػة ابعايف كابوندسو ابخ يف 

اْلكفسػػ ل اْل ػػ ار زيػػد  ػػن ؿبمػػد  ػػن دػػ دم اؼبػػدَد  أالػػد تالمسػػآس 
 . ر كاؼبؤبب  اْلَس

 ش ح  نض ابنعامل يف ابتبع.  -ُّ
 .اْلال ديه ابثال سة من اببف رم -ِّ

 .دآا م  ك بت عدسغ من مؤبب تغ
 في الدعوة إلى اهلل  ىرعاله اهلل إسفاـ الشيي رحم

لن مػػ   اسػػع تنػػ   بقػػد سػػبو اغبػػديه عػػن مؤببػػ ت ابشػػس  رضبػػغ احن 
كػ ف مَبععػ ن كمػػ  كػ ف ـبَعطػ ن كمػػ  كػ ف متتعمػ ن كمػػ  كػ ف متثػػعران 
كمػػن َػػالؿ ذبػػك ابنػػ ض ابنػػ ير اؼبفوصػػ  ذبدػػت عت يػػة ابشػػس  

دػػػى ابب بوػػػة عمسػػػر ابندػػػـع ابت فنػػػة كابوعسػػػر فسهػػػ  كاغبػػػ ص ابوػػػ ـ ع
ك ػػ ْلَص ابوعسػػر يف فػػن ابنقسػػدة ا سػػالمسة يتمػػ ن كيثػػ ان  يشػػ د 

سػػػ بخ ن يف ذبػػػك منػػػدك ابنػػػدب ابصػػػ حل أدػػػل ابنػػػتة كاعبم عػػػة 
ابػػػآين ت ظبػػػعا ََػػػى ابتػػػب ابخػػػ   كدركب أصػػػب  غ ابوػػػ  اؼبسػػػ م  

ابػػآين َصػػعا دة ضػػابقػػع  مػػن أدػػل ابقػػ كف اؼببكمػػن اػػه اجهػػم 
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مػػر  ػػآؿ   يبستػػ  ؿبمػػد  شػػه دة َػػ ن ابتبسػػ  كأشػػ ؼ اؼب سػػد 
اعبهػد يف ابوأيسػػد بدبػػو كيصػػ س كيصػ  ذكيػػغ كابػػ د بدب طػػل   رسػػ ؿ 

كسػػػد اػبػػػ ضت  اْلدبػػػة ابػػػك ت بػػػ ؿ  دػػػعب اؼببَدػػػ  كسببػػػو  صػػػعاعو 
فخػػم مػػن ط ضبػػة زاضوػػة  ػػد  ػػآفه   شػػه ب  دمػػغ ابنػػس ؿ ككػػم مػػن 
مونصػػب ـبػػآكؿ  ػػد أزدػػو   طدػػغ  صػػبسح اؼبقػػ ؿ ككػػم مػػن ت ضػػغ 

غ ابنػػبسل ف دوػػدل إ  صػػ حل اْلعمػػ ؿ ككػػم مػػن الػػرياف  ػػد أيػػ ر بػػ
دو ابص غب  فأيقتغ  بتعف ابرتغسب من ض عن ذب رة اؼبؤمت   َك

 كابرتدسب ف سوند بدق ل ابخبري اؼبون ؿ . 
كمن ي د شه دة عدى م  أمدست ك  اد  س طنة تثبت م  ادعست 

شس  اعبدسل من متتـع كمتثعر ك  ْلَص منػ رج ابفدسق أ مؤبب ت 
كأعػػػالـ ابنػػػتة اؼبتشػػػعرة كابنػػػبل ابنػػػعية كاعبػػػعد ة ابب يػػػدة  ابقبػػػعؿ

كغريدػػ  مػػن تدػػك اؼبؤببػػ ت ابب يػػدة اب اَػػ ة  ػػ بندـع كاؼبنػػ رؼ ابػػك 
بديػغ إ  مل توعف  بندم ل عص س كال ؼبن أتى من  ندس كم  تعف ت 

نػػػػ   ترضبػػػػغ احن شػػػػس  دكباحن تنػػػػ    ل ] إال مػػػػ  شػػػػ يعمتػػػػ  دػػػػآا 
كيف  ػآؿ ابتصػح بنبػ د ال  ك ]ع   احن إسه ـ كبري يف ابدععة إ 

كمػ  ذبػك إال ْليػغ كػ ف يػؤمن  ػأف ابػدععة إ  ؾ كتن     ر ]تباحن 
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احن ك آؿ ابتصػح بنبػ د احن مػن فػ اضض دػآا ابػدين ابنتػسم كعدػى 
مثدغ يون  ابقس ـ  آبك فػأبـ  يبنػغ   بقسػ ـ   بػدععة إ  احن عدػى 

مونػػػػػددة   ن  صػػػػػرية كسػػػػػدك يف سػػػػػبسل ذبػػػػػك أسػػػػػ بسب شػػػػػو كط  ػػػػػ
كمنػػػوعي  م مرتظبػػػ ن يف ذبػػػك حبنػػػب الػػػ ؿ اؼبػػػدععين كالػػػ اوهم 

م دػآس ابب يضػة تػ رة دمتهه اب سل كاْليبس ل يف دعع م فخػ ف يػؤ 
عة اْلَػػ ل كتػػ رة ك   ػبَػػب يف اعبمػػر كاْلعسػػ د كاؼبت سػػب ت اؼبشػػ  

اف ضػػ ات ابن مػػة كمػػ ة  وندػػسم ابنػػعاـ كتدقسػػتهم أمػػ  ديػػتهم  ل  بقػػ 
فهػػع سػػبسدغ ط يػػو برت سػػة اْلاسػػ ؿ م دػػع أعتػػم كأمػػ  ابوػػدري  ابػػآ

]رضبػغ من  داية تودمآس عدى شسفغ عبػد احن  ػن ؿبمػد ابق عػ كم 
كدخػػػآا ابقسػػػ ـ  ػػػ ببوعل ]عػػػ  كاػػػل  إ  أف تعفػػػ س احن احن تنػػػ    

ضة اْلم    ؼبن كؼ كابتهػ  عػن اؼبتخػ  حبنػب ي  ؼبتَقة كإ  مة ف  
أف  تػػأبسب ابشػػس   ابقػػدرة ابشػػ عسة كاغبقسقػػة ابػػك كػػب أف تػػآك 

ال فب دععة إ  احن كإدارتغ دععة كتدرينغ دععة كؿب ض اتغ دععة 
كزي راتػػػغ ْلعسػػػ ف كطػػػالب ابندػػػم دعػػػعة كسػػػدعكغ ا سػػػالم  دعػػػعة 

كيف الدقػػػػة تدرينػػػػغ َ بصػػػػة حن ف ب اػػػػل داعسػػػػة إ  احن يف إدارتػػػػغ 
كيف ؿبػػػ اب صػػػالتغ كيف ادنػػػ تغ ابوندسمسػػػة كادنػػػ تغ ابن ديػػػة كيف 
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شػس  ابكيف ال ؿ سب س ابق يب أك اببنسد كدخآا ةػل  ال ؿ إ  موغ
عدػػػى تدػػػك اغبسػػػ ة ابَسبػػػة اؼبب ركػػػة السػػػ ة ابوبصػػػسل بدندػػػم كيشػػػ س 
كدعػػػعة اػبدػػػو إبسػػػغ كتػػػ غسبهم فسػػػغ كأمػػػ دم  ػػػ ؼبن كؼ كاػػػسهم عػػػن 

ابػػػ د ابػػػعايف ابخػػػ يف ك اؼبتخػػػ  كاعبػػػد يف إالسػػػ ل ابنػػػتة ك مػػػر اببدعػػػة 
س احن ابق ضػػػل يف عدػػػى أصػػػب ب اببػػػدع كأدػػػل االكبػػػ اؼ الػػػو تعفػػػ 

كيَل يػىٍب و ذىآضًقىةي اٍبمىٍعًت كىًإَّننى  تػيعىفػنػٍعفى أيايػعرىكيٍم يػىػٍعـى   تت يدغؿبخم 
ػػلى اعبٍىتنػػةى فػىقىػػٍد فىػػ زى كىمػػ  اغبٍىسىػػ ةي  ًَ ػػن زياٍلػػ ًحى عىػػًن ابتنػػ ًر كىأيٍد اٍبًقسى مىػػًة فىمى

 . (ُ) ابَديٍػسى  ًإالن مىوى عي اٍبوي يكرً 
بسػػػػـع ابثػػػػ من عشػػػػ  مػػػػن شػػػػه  ذم اغبجػػػػة سػػػػتة ككػػػػ ف ذبػػػػك يف ا

 ب كسبػػػ ـ بشػػػالنػػػن ابيف دػػػػ عدػػػى إ ػػػ  مػػػ ض أمل  ػػػغ كدػػػع ُّٕٕ
ككػػػ ف عمػػػ س الػػػ  ابعفػػػ ة طبنػػػة  -كأف ابقػػػعة حن صبسنػػػ ن  -ابقػػػعة 

كدفػػن د  عدسػػغ يف اؼبنػػجد اغبػػ اـ ك ال ػػة أشػػه  كصيػػع مػػ ن ك ال ػ  
يف مقػػربة ] لك سػػيف َػػري اببقػػ ع إ  احن اببدػػد اغبػػ اـ مخػػة اؼبخ مػػة 

ف ضبػػػػػػغ احن رضبػػػػػة اْل ػػػػػػ ار اْلتقسػػػػػ ل كغبػػػػػػ  بػػػػػغ موبػػػػػػ ة  (ُ) ابنػػػػػدؿ

                                                
 181ةي  مران اآلع لسورة آ (1)
شػيي عبػداهلل القرعػاكم فػي زنػوب لسػمط الحػاكم ألسػلوب الداعيػة النابين القوسين فػي هػذا السػقر نػن ا (ُ)
 هػ ُُُْ األكلىالقبعة  ُِِقاسه الفيفي ص ن ي بلمملكة  رأليف عال
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ب سػل يف زمػ ة اال ددين ابشهدال كرفر دراوغ حبش س يـع ابقس مػة 
كاْليبسػػ ل ككبػػن يػػػ  ر تػػ  َّنػػد يػػػد ابضػػ اعة إبسػػك كيَمػػػر يف ابخػػ اـ 

اببضل كا الن ف ابآم يف يديك ينػأبك أف ذبندتػ  مػن ال  ػك 
  (ِ).اؼبوق اؼببدب  كأكبس ضك 

أالػد أ  ايػغ اببه مػة  ربابنالمػة اغبػ ص الب اببضػسدةك د ت ام بػغ 
ابتجمػ   أضبػد  ػن  ػ ابب ضػل شػسفت  ين مسآس ابب ر ابب رزين كتال

)) اؼبنػػػػمى  ػػػػػب افضػػػػة ا  طسػػػػل أابػػػػآم فتػػػػد فسػػػػغ يف كو  ػػػػغ ابنتػػػػسم 
 .(ّ)(( أا ز اؼبمتعع من اب ي رةاب د عدى من  يفأكضح ا ش رة 
شػػػسفت  ابب ضػػػل ابببػػػ  اب اَػػػ  ابػػػآم ال غ فضػػػسدة كمػػػ  تػػػ ام بػػػ
زيػد  ػػن ؿبمػد اؼبػدَد  يف كوبػػغ كمتهػ  اْلفتػػ ف ابشػػس  يػدرؾ  نػ س 

ابشػػس  الػػ فب أظبػػ س ))كوػػ ب أفػػ دس يف  كمػػ  كغريدػػ  ,  , (ُ)ابتديػػة 
 .اغبخم  الس تغ كاهعدس ابندمسة كابنمدسة((

                                                
 ٗٗػ  ٕٗلي صرلفاها الشيي زيػد المػداف العلمية كالعملية لشي نا ودالشيي حافظ الحكمي حياره كزف  (ِ)

 ار العله للقباعة كالنشردـ نقبعة ُِٗٗهػ ُُّْببعض ر رؼ يسير القبعة ألكلى 
 طبع كنشر الرئاسة العانة ُِّػ  ُُّص  أكهل االشارة في الرد على نن أزاز الممنوع نن الزيارة  (3)

 هػَُْٓالدارت البحوث العلمية كاالفتاء كالدعوة كاالرشاد القبعة األكلى 
 ـُٖٗٗهػ َُْٗالقبعة األكلى  ِٓػ  ٓص  ُلسبا السوية لفقه لسنن المركية ج اح ة شر دينلاألفناف ا (1)
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عمػػػ   ػػػن أضبػػػد اػػػػ دم ابب ضػػػػل ابع ػػػعر ابشػػػس   م بػػػغتػػػ اكمػػػ    
ابتػػػػػػ ا  يف كو  ػػػػػػغ اؼبعسػػػػػػـع أالػػػػػػد أ  ايػػػػػػغ كتالمآتػػػػػػغ ؛ اؼبػػػػػػدَد  

 ػػػػػػػ]ابتهضة ا صػػػػػػالالسة يف اتػػػػػػعب اؼبمدخػػػػػػة ابن  سػػػػػػة ابنػػػػػػنعدية 
بصػػػػ البه  فضػػػػسدة ابشػػػػػس  عبػػػػد احن  ػػػػن ؿبمػػػػػد ابق عػػػػ كم ي ضبػػػػػغ 

 .(ِ)احن 
؛ ابػدكوعر أضبػد عدػعش ابب ضل ابشس   ب ان كبريان سكم  أبب فسغ  

 .ابدكوعراسشه دة رس بوغ إ  يسل 
 م  ت ام بغ ابشس  عدػ   ػن   سػم اببسبػ  يف ابنػمر اغبػ كمك 

ْلسػػػدعب ابداعسػػػة ابشػػػس  عبػػػد احن ابق عػػػ كم يف يشػػػ  ابوندػػػسم يف 
 . (ُ)ابن  سة ابننعديةدخة ماتعب اؼب

ابػدكوعر ابشػس  ا تغ كمتهم ػ    أ ب عدسهملػ  آَ كفك د ت ام بغ 
 بثة , دمة من رج ابقبعؿ ابَبنة ابثيف مقاغبخم  أضبد  ن ال فب 

 كغريس كثري 

                                                
 النف ة االصثحية في زنوب المملكة العربية السعودية ل احبفا ف يلة الشيي عبد اهلل بن نحمد  (2)

 ُْٗػ  ُٕٔص  القرعاكم يرحمه اهلل
 ػ ٔٗمملكة ص نشر التعليه بجنوب اللقرعاكم في السمط الحاكم ألسلوب الداعية الشيي عبد اهلل ا (ُ)

 القبعة األكلى   ُِْ
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ابشػػػس  الػػػ فب ا ال طػػػة  ػػػأالعاؿ كصػػػب ت االسػػػو ادة ك فمػػػن أراد 
إيشػػػ ل احن اغبخمػػ  فندسػػػغ دب اانػػػة مػػػ ذك ت فنػػػسجد فسهػػػ   وسوػػػغ 

 كإال ف بشس  أشه  من أف يآك .؛ تن   
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 نقدنة المؤلف رحمه اهلل رعالى.
 )  نم احن اب ضبن اب السم قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :

احن ابآم أ  ـ اغبجػة كابربدػ ف ,   يضػ ح ابدالبػة كابوبسػ ف اغبمد  
, كشػػػ ع ابشػػػ اضر كاْلالخػػػ ـ ك ػػػ  اغبػػػالؿ  , ككبػػػى  ػػػ حن النػػػسب ن 

, كالػػػػد اغبػػػػدكد  قعبػػػػغ  كاغبػػػػ اـ ككػػػػ ف احن عدػػػػى كػػػػل شػػػػ ل ر سبػػػػ ن 
اببصل , كف ض اببػ اضض حبخمػغ ابنػدؿ , كأعَػى كػل ذم الػو 

 القغ ف ض ن كتنصسب ن . 
ت  ست ت  أكمل ابوبصسل ك سته  بنب دس بئال فصده  يف  الث آي 

 يضدعا عن سعال ابنبسل رأفة ام كرضبة كتسنريان ؽبم كتق يب ن.
ككعػػد مػػن ك ػػب عتػػد الػػدكدس ع يػػل ابثػػعاب, كمػػن تنػػدل شػػسئ ن 

 مته   أبسم ابنق ب,  ش رة ؽبم كيآارة كت غسب ن كت دسب ن 
غ ابنتػسم أضبدس كبغ اغبمد يف اْلك  كاآلَ ة, كأشخ س عدى فضد 

 كينمغ اؼبنبوة اؼبوعات ة. 
    يب ن  كأسأبغ ابندم ابت فر كابنمل ابص حل إيغ ك ف ظبسن ن  
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 عبػػدس كرسػػعبغ اببشػػري ابتػػآي   ان كأشػػهد أف سػػسدي  كيبستػػ  ؿبمػػد 
كعدػػى آبػػغ كصػػببغ كأتب عػػغ ابػػآين دػػم أك  ابتػػ س  ػػغ كأال صػػهم 

 تب عغ كأكف دم من مريا غ الت ن كيصسب ن.اعدى 
نػػد (( : فهػػآس رسػػ بة يف عدػػم اببػػ اضض ـبوصػػ ة , دايسػػػة )) أمػػ   

ابقَ ؼ ي ينػة ابثمػ ة , كافسػة عمػل دػآا اببػن كمب داتػغ , ا منػة 
ؼبوب  غ كشػو تغ , معضػبة بنعيصػغ كمشػخالتغ , ال كيػة اؼبهػم مػن 
أدبوغ كمنوتداتغ , مل تخن اؼبفوص ات  أين  مته  , كمل تبضػده  

ل ابثػػعاب كيصػب  بدق صػػ ين اؼبَػعالت   يػػ دة عتهػ  , صبنوهػػ  راػ 
مثدػػػ  مػػػن ابَػػػالب , كظبسوهػػػ  ))  ػػػ بتعر اببػػػ ضض ((  مػػػن يفػػػ  

 َ بصػ ن  ابعال  يف عدم ابب اضض , أسأؿ احن أف كنل ذبك سػنس ن 
بعاػػغ ابخػػػ   , كسػػػبب ن بدبػػػعز بديػػغ عتػػػ ت ابتنػػػسم , كال الػػػعؿ كال 

 . (  عة إال   حن ابند  ابنتسم 
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 نم احن اب ضبن اب السم ( )   قوله رحمه اهلل رعالى :
رضبػػػػغ احن تنػػػػ   كو  ػػػػغ   ببنػػػػمدة ا وػػػػدالن   بخوػػػػ ب اؼبؤبػػػػب ا وػػػػدأ 

السػػػه   عدسػػػغ ابصػػػالة كأن ابونػػػدسمابخػػػ    ػػػ بتب  تأسػػػس ن ابن يػػػ  , ك 
كػػػػػ ف يخوػػػػػب )  نػػػػػم احن ابػػػػػ ضبن ابػػػػػ السم ( يف أكؿ رسػػػػػ ضدغ إ  

مػػػػر أصػػػػب  غ  بنػػػػم احن ابػػػػ ضبن  ابتػػػػ س ككػػػػ ف يبػػػػدأ أال ديثػػػػغ 
سم ك ػػػػد ) ك يػػػػت  ػػػػ ي   بػػػل اببنثػػػػة تخوػػػػب يف أكؿ كوبهػػػػ ) ابػػػ ال

   ظبك ابدهم ( 
ككػػ ف أمسػػة  ػػن أت ابصػػدت أكؿ مػػن كوػػب )   ظبػػك ابدهػػم ( إ  

 .أف ا ل ا سالـ كي بت  نم احن اب ضبن اب السم 
كػػ ف يخوػػب    كركل ؿبمػػد  ػػن سػػند يف طبق تػػغ أف رسػػعؿ احن 
كى ىػ ؿى  تنػ    كم  تخوب   ي  )  ظبك ابدهم ( الو ي ؿ  عبػغ

 ارٍكىبيعا ًفسهى  ً ٍنًم ابدنًغ ؾبىٍ ىادى  كىميٍ سى دى  ًإفن رىتِّ بىوىبيعره       رىاًلسمه 
 يػػػًل اٍدعيػػػعا ابدنػػػغى أىًك  فخوػػػب  نػػػم احن الػػػو يػػػ ؿ  عبػػػغ تنػػػ    (ُ)

وب  نػم فخ (ِ) اٍدعيعا اب نضٍبىنى أىيٌ ن مى  تىٍدعيعا فػىدىغي اٍْلىظٍبى لي اغبٍيٍنَنى 
ًإينغي ًمٍن سيدىٍسمى فى كىًإينغي ً ٍنػًم ابدنػًغ  احن اب ضبن الو ي ؿ  عبغ تن   

                                                
(1)

   ُْآلية اسورة هود   
(2)

 َُُآلية اسورة االسراء   



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

31 

 (ِ)فخوػػػػب  نػػػػم احن ابػػػػ ضبن ابػػػػ السم . (  (ُ) ابػػػػ نضٍبىًن ابػػػػ ناًلسًم 
ركل ابشػػػنب  : سيف تبنػػػري  ك ػػػ ؿ ابقػػػ طب ػ رضبػػػغ احن تنػػػ   ػ

م (( كػػػػ ف يخوػػػػب ))   ظبػػػػك ابدهػػػػ  كاْلعمػػػػ  أف رسػػػػعؿ احن 
 يػػًل  مػػ  أف يخوػػب ))  نػػم احن (( فخوبهػػ  ؛ فدمػػ  ي بػػت الػػو أي 

كوػػػب )) نػػػم احن ابػػػ ضبن(( فدمػػػ    اٍدعيػػػعا ابدنػػػغى أىًك اٍدعيػػػعا ابػػػ نضٍبىنى 
 كوبه  .  ًإينغي ًمٍن سيدىٍسمى فى كىًإينغي ً ٍنًم ابدنًغ اب نضٍبىًن اب ناًلسًم  ي بت 

 كأ ػع م بػك ك وػ دة ك   ػت كيف ))مصتب أت داكد((  ػ ؿ ابشػنب
مل يخوػب  نػم احن ابػ ضبن ابػ السم الػو   ن عم رة : أف ابتػب 
 . (ّ)ي بت سعرة ابتمل(( 

كػػل أمػػ و ذم  ػػ ؿ ال يبػػدأ فسػػغ  نػػم احن ابػػ ضبن )كعمػػالن حبػػديه 
كيف , أ ػرت : كيف ركايػة , النتغ ا ن ابصالح ( اب السم فهع أ َر 

 (ْ)أاآـ . : ركاية 
                                                

(ُ)
 َّآلية اسورة النما   

(ِ)
 ـُٖٖٗهػ َُْٖدار ابن كرير ط ُِص  ُج كبيانه لمحي الدين الدركي  إعراب القرآف الكريه   

هػداء صػاحب إـ ََِّهػػ / ُِّْـ القػرآف دار الكتػب العلميػة حكاي المسمى بالجانع ألرفسير القرطب (ّ)
 ِٗص  ُالسمو الملكي األنير الوليد بن طثؿ بن عبد العزيز آؿ سعود ج

(ْ)
( نػن طريػخ الحػافظ الرهػاكم بسػندف و ٔ/ُهعيف زدان كقد ركاف السبكي فػي طبقػات الشػافعية الكبػرل )  

حػدثنا عبيػد بػػن عبػد الواحػد بػػن  –بفػػا  -الب ػرم  عػن أحمػد بػػن نحمػد بػن عمػػراف : حػدثنا نحمػد بػػن صػالل
شريك حدثنا يعقوب بن كعب األنقاكي حدثنا نبشر بن إسماعيا عن األكزاعي عن الزهرم عػن أبػي سػلمة عػن 
أبػػي هريػػرة نرفوعػػان بػػه إ  أنػػه قػػاؿ : ) ففػػو أققػػع ( . قلػػم : كهػػذا سػػند هػػعيف زػػدان آفتػػه ابػػن عمػػراف هػػذا و 
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( كاف ي عف في ركايته كيقعن عليه في نذهبػه ٕٕ/ٓال قيب في راري ه كقاؿ ) كيعرؼ بابن الجندم ررزمه 
) يعني التشيع ( قاؿ األزهرم : ليه بشيء كقاؿ الحافظ في اللسػاف كأكرد ابػن الجػوزم فػي الموهػوعات فػي 
 ف ا علي حػديران بسػند رزالػه ثقػاة إ  الجنػدم فقػاؿ : هػذا نوهػوع ك  يتعػدل الجنػدم ثػه ركاف السػبكي نػن
طريػخ رارزػة بػن ن ػعب عػن األكزاعػي بػه إ  أنػػه قػاؿ : بحمػد اهلل بػدؿ ) بسػه اهلل الػرحمن الػرحيه ( كرارزػػة 
هذا قاؿ الحافظ : نتركؾ ككاف يدله عن الكذابين كيقاؿ : إف ابن نعػين كذبػه كقػد رالفػه كالػذم قبلػه نحمػد 

ة بػه بػاللفظ الرػاني ) بحمػد اهلل ( بن كرير الم ي ي كقاؿ فػي إسػنادف : عػن األكزاعػي عػن يحيػى عػن أبػي سػلم
( نن طريخ أبي بكر الشيرازم في كتاب األلقاب كالم ي ي هذا هعيف ألنه كريػر الغلػط  ٕركاف السبكي ) ص

كما قاؿ الحافظ كال حيل عػن الزهػرم نرسػثن كمػا قػاؿ الػدار ققنػي كغيػرف نمػا سػبخ يتبػين أف الحػديم بفػذا 
د ركم نوصو ن نن طريخ قرة عنه عػن أبػي سػلمة عنػه عػن أبػي هريػرة اللفظ هعيف زدان فث رغتر بمن حسنه كق

كعن أبي سػلمة عػن أبػي هريػرة بلفػظ كػا أنػر ذم بػاؿ   يبػدأ فيػه بالحمػد هلل ففػو أققػع كفػي ركايػة بحمػد اهلل 
( عػن قػرة عػن الزهػرم عػن أبػي سػلمة ُْٖٗكفي ركاية بالحمد كفي ركاية ففو أزػذـ هػعيف ركاف ابػن نازػة )

ايػػة الرانيػػة ) ك يػػرة نرفوعػػان بلفػػظ ) بالحمػػد أققػػع ( كركاف ابػػن حبػػاف فػػي صػػحيحه نػػن هػػذا الوزػػه بالر عػػن أبػػي هر 
( بلفػػظ ) بػػذكر اهلل أققػػع ( ٖٓ( ركاف الػػدار ققنػػي فػػي سػػننه )صْ/ُبحمػػد اهلل ( كمػػا فػػي طبقػػات السػػبكي )

كعػديا كشػعيب كسػعيد  ( بلفظ ) بالحمد هلل ففو أزػذـ ( كقػاؿ : ركاف يػونهَْْٖكركاف أبو داكد في سننه )
نرسػثن يشػػير إلػػى أف ال ػحيل فيػػه نرسػا كهػػو الػػذم زػـز بػػه الػػدار  بػن عبػػد العزيػز عػػن الزهػػرم عػن النبػػي 

ققنػػي كمػػا نقلػػه السػػبكي كهػػو ال ػػواب ألف هػػؤ ء الػػذين أرسػػلوف أكرػػر كأكثػػخ نػػن قػػرة كهػػو ابػػن عبػػد الػػرحمن 
ه يحػػتل بػػه نسػػله كإنمػػا أرػػرج لػػه فػػي المعػػافرم الم ػػرم بػػا إف هػػذا فيػػه هػػعف نػػن قبػػا حفظػػه كلػػذلك لػػ

الشػػواهد كقػػاؿ ابػػن نعػػين : هػػعيف الحػػديم كقػػاؿ أبػػو زرعػػة : األحاديػػم التػػي يركيفػػا ننػػاكير كقػػاؿ أبػػو حػػاره 
كالنسػػائي لػػيه بػػالقوم كقػػوؿ السػػبكي فيػػه ) هػػو عنػػدم فػػي الزهػػرم ثقػػة ثبػػم فقػػاؿ األكزاعػػي : نػػا أحػػد أعلػػه 

النػاس بػالزهرم قػرة بػن عبػد الػرحمن ( ففػو بعيػد عػن ال ػواب ألنػه بالزهرم ننه كقاؿ يزيػد بػن السػمط : أعلػه 
م ألف المػراد دجػلػى نػا نقلػه عػن األكزاعػي نمػا   ين الف ألقواؿ األئمة المذكورين فيه كاعتمادف فػي ذلػك ع

نن قوؿ األكزاعي المذكور أنه أعله بحاؿ الزهرم نن غيرف   فيما يرزع إلػى هػبط الحػديم كمػا قػاؿ الحػافظ 
ر فػػي التفػػذيب : )كهػػذا هػػو الثئػػخ ( كنمػػا يػػدلك علػػى هػػعفه زيػػادة علػػى نػػا رقػػدـ اهػػقرابه فػػي نػػتن بػػن حجػػ

الحديم ففو رارة يقوؿ : أققع كرارة أبتر كرػارة أزػذـ كرػارة يػذكر الحمػد كأرػرل يقػوؿ : بػذكر اهلل كلقػد أهػاع 
عنفػػا فػػإف الرزػػا هػػعيف كمػػا  السػبكي زفػػدان كبيػػران فػػي نحاكلتػػه التوفيػػخ بػػين هػػذف الركايػات كإزالػػة ا هػػقراب

رأيم فث يستحخ حديره نرا هذا الجفد ككذلك له يحسػن صػنعان حػين ادعػى أف األكزاعػي رابعػه كأف الحػديم 
يقػػول بػػذلك ألف السػػند إلػػى األكزاعػػي هػػعيف زػػدان كمػػا رقػػدـ ... فمرلػػه   يستشػػفد بػػه كمػػا هػػو نقػػرر فػػي 

هػرم بسػند آرػر أررزػه القبرانػي نػن طريػخ عبػد اهلل ن قلل الحديم كقد ركاف أحد ال ػعفاء اآلرػرين عػن الز 
بن يزيد حدثنا صدقة بن عبد اهلل عن نحمد بن الوليد الزبيدم عن الزهرم عن عبد اهلل بن كعػب بػن نالػك عػن 
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احن ( الػػػ ؼ اػػػ  أصػػػد  ك) اسػػػم ( ؾبػػػ كر اػػػ   كاببػػػ ل يف )  نػػػم
كاعبػػ ر كالػػ كر كمػػ  أضػػسب إبسػػغ موندػػو دببػػآكؼ مقػػدر كػػب أف 

 اب السم .  نس أسون   نم احن اب ضب  يخعف مَؤ ان تقدي
كيصػػػػح أف يقػػػػدر افػػػػآكؼ ) أ ػػػػدأ  نػػػػم احن ( كابػػػػ ضبن ابػػػػ السم 
 اظبػػػ ف ك  ػػػ ف ك نػػػ  صػػػبو  بدبػػػب اعبالبػػػة  بدهمػػػ  تػػػ  ن  بػػػغ يف

 ا ع اب كفسهم  أكاغ أَ ل ت اار ؽبم  كوب ابتبع . 
  .كأم  منت د  ف بب ل بالسون ية ك سل بدمص البة

  .: دع اؼبنمى  كا سه في اللغة
:  كدمػػة دبػػت عدػى منػػَن يف يبنػػه  كمل تقػػرتف  كفػي ا صػػقثح

   م ف . 
كاَودب عدم ل ابدوة ابن  سة يف اشوق ؽ االسم فػآدب اببصػ يعف 

  .ابنمع كدع ابندعإ  أيغ من 
                                                                                                                 

أبيه نرفوعان قلم : كهذا سند هعيف صدقة هذا هعيف كما قاؿ الحافظ في التقريب كقػد رػالف قػرة إسػنادف  
ع هػػذف الم الفػة سػػندان فػػي رقويػػة الحػػديم كمػػا فعلػه السػػبكي بينمػػا هػػي رػػدؿ علػػى كمػا رػػرل فػػث ي ػػل أف ر ػػ

هعفه  هقراب هذين ال عيفين فيه على الزهرم كما ركاف آرركف نن ال ػعفاء عػن الزهػرم بسػند آرػر ...   
سبخ ذكػرف   كزملػة القػوؿ أف الحػديم هػعيف  هػقراب الػركاة فيػه علػى الزهػرم فكػا نػا ركاف عنػه نوصػو ن 

أ هػػػ إركاء  َعيف أك السػند إليػه هػعيف كال ػحيل عنػه نرسػثن كمػػا رقػدـ عػن الػدار ققنػي كغيػرف كاهلل أعلػه هػ
 ِّ -ِٗ/ُالغليا في ر ريل أحاديم ننار السبيا رأليف الشيي / نحمػد ناصػر الػدين األلبػاني رحمػه اهلل ج

 ـ المكتب االسثني ُٖٓٗ -هػ َُْٓببعض ر رؼ القبعة الرانية 
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) كذدػػػػب ابخعفسػػػػعف إ  أيػػػػغ مشػػػػوو مػػػػن ابٌنػػػػمة كدػػػػ  ابنالمػػػػة 
ككالمهػػ  صػػبسح مػػن اهػػة اؼبنػػَن كفسػػغ طبػػ  بوػػ ت اسػػم  خنػػ  
ى  عزف  اؽبم ة كاسم  ضمه  كسم  خن  ابن  كسم  ضمه  كظبي
دػدل دػآا دػع االسػم كدػع أالػد اْلظبػ ل ابنشػ ة ابػك  تػعا أكاضدهػػ  

مبوػػدض  زادكا مهػػ ة تب ديػػ ن بال وػػدال  عدػػى ابنػػخعف فػػ ذا يَقػػعا اػػ 
  بن كن بنالمة بووهم من كل بختة كإذا ك نت يف درج ابخالـ 

       (ُ)مل تبوق  إ  ش ل( 
 , أصػػػدغ ا بػػػغ: ابخنػػػ ض  كاببػػػ ال  كببػػػب اعبالبػػػة ) احن ( )  ػػػ ؿ

 الآفعا اؽبم ة كأدغمعا ابالـ يف ابالـ فص ر الم ى كاالدة مشددة 
أيػػغ مشػػوو كأف أصػػدغ  : ابصػػبسحغ احن تنػػ   ا ػػن ابقػػسم رضبػػ  ػػ ؿ

ال مػػػن شػػػآ كدػػػع إا بػػػغ كمػػػ  دػػػع  ػػػعؿ سػػػسبعيغ كصبهػػػعر أصػػػب  غ 
  . (ِ)اْلظب ل اغبنَن كابصب ت ابندى (  ق اعب مر ؼبن

كدع عىدىمه عدى ابآات اؼبقدسة كمنت س ذك اْلبعدسة كابنبعدية عدػى 
كدػػػػع اػبدػػػػو أصبنػػػػ  يف عػػػػ مل ابنػػػػم كات كاْلرضػػػػ  كمػػػػ   ستهمػػػػ  

                                                

 
(1)

 ٖص  ُـ ج  ُٖٖٗهػ ػػ  َُْٖالقرآف كبيانه لمحي الدين الدركي  دار االرشاد  إعراب 
(2)

القبعػػة الرانيػػة  ٗفػػتل المجيػػد شػػرح كتػاب التوحيػػد رػػأليف الشػػيي عبػػد الػرحمن بػػن حسػػن آؿ الشػػيي ص  
 هػ الرئاسة العانة الدارات البحوث العلمية كاالفتاء كالدعوة كاالرشاد  ُُُْ
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كال ينػمى  ػغ غػري   ق اْلظب ل اغبنَن كابصػب ت ابندػىاعب مر ؼبن
كىبًدنػػػًغ اٍْلىظٍبىػػ لي اغبٍيٍنػػَنى فىػػ ٍدعيعسي ًاىػػػ  كىذىريكا  ابػػ ب سػػبب يغ كتنػػ   

ديعفى   اآلية.  (ُ) ابنًآينى يػيٍدًبديكفى يف أىظٍبى ضًًغ سىسيٍج ىٍكفى مى  كى ييعا يػىٍنمى
 سػػر اْلظبػػ ل الػػو أيػػغ يف  عبػػغ تنػػ   كدػػع االسػػم ابػػآم توبنػػغ صب

اب  ًكوى به أىيٍػ ىٍبتى سي إًبىٍسكى بًويٍف ًجى ابتن سى ًمنى ابتَديمى ًت ًإ ى ابَتعًر  ًً ٍذًف 
ػػمى كىاًت  ًػػٍم ًإ ى ًصػػ ىاًط اٍبنى ًيػػً  اغبٍىًمسػػد   ابدنػػًغ ابنػػًآم بىػػغي مىػػ  يف ابنن رىاِّ

ػًديدو كىمى  يف اٍْلىٍرًض كىكىيٍػله بًٍدخىػ ال يقػعؿ  (ِ)  ًف ًينى ًمػٍن عىػآىابو شى
إف ببػػب اعبالبػػة )) احن (( صػػبة  ػػل يقػػعؿ دػػع عَػػب  سػػ ف بػػئال 

 (ّ)يخعف ببب اعبالبة ت  ن ن 
ف ب ضبن اب السم اظب ف حن تن   يوضمت ف اب ضبػة كاب ضبػة صػبة مػن 
صػػػػب ت احن تنػػػػ   تدسػػػػو عالبػػػػغ كع يػػػػ  سػػػػدَ يغ بسنػػػػت ك ضبػػػػة 

كن ض  صب تغ تن   يًصػبىغ اػ  كمػ  كصػب اػ    اؼبفدعؽ كإَّن  د 
يبنػػغ بخػػن ال يشػػٌبغ رضبوػػغ   ضبػػة َدقػػغ ككػػل اسػػم مػػن أظبػػ ل احن 

بىػػػٍس ى   ف يػػػغ يوضػػػمن صػػػبة مػػػن صػػػب ت احن تدسػػػو عالبػػػغ تنػػػ   
                                                

(1)
  َُٖية سورة األعراؼ اآل  

(2)
 (ِػػ  ُسورة إبراهيه اآلية )  

(3)
رػأليف الشػيي نحمػد بػن صػالل العريمػين رحمػه اهلل رعػالى  ٕص ُالشػرح الممتػع علػى زاد المسػتقنع  ج   

 ـ  َََِهػ  ُُِْاعتنى به كررج أحاديره عمر بن سليماف الحفياف نكتبة  العبيكاف القبعة األكلى 
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ػػػػًمسري اٍببىًصػػػػريي  ػػػػعى ابنن ػػػػٍ له كىدي ًمٍثدًػػػػًغ شى فػػػػ ب ضبن رضبػػػػة ع مػػػػة  (ُ) كى
ه ضم كابدكاب إَّن  تنس    ضبة عبمسر اؼبفدع  ت الو ابخب ر كابب

 احن الو أف اببهسمة ت فر راده  عن كبدد  رضبة  غ . 
ػػػػػ فى  كابػػػػػ السم رضبػػػػػة َ صػػػػػة  ػػػػػ ؼبؤمت  كمػػػػػ   ػػػػػ ؿ احن تنػػػػػ    كىكى

ًإينػػػغي ًاًػػػٍم رىؤيكؼه رىاًلػػػسمه  ك ػػػ ؿ  (ِ)  ًػػػ ٍبميٍؤًمًت ى رىاًلسمػػػ ن 
كمل  (ّ)

 ك ل  ر رضبن ام . 
كابػػ السم فقػػ ؿ ا ػػن ابقػػسم رضبػػغ احن تنػػ   : أمػػ  اببػػ ؽ  ػػ  ابػػ ضبن 

اببػ ؽ  ػػ  ابػػ ضبن كابػػ السم ) مػن السػػه ابدالبػػة عدػػى اؼبنػػَن ( أف 
اب ضبن اسم داؿ عدى ابصبة ابق ضمة   بػآات )فهػع صػبة ذاتسػة ( 
كابػػػ السم اسػػػم داؿ عدػػػػى ابصػػػبة اؼبوندقػػػة  ػػػػ ؼب الـع ) فهػػػ  صػػػػبة 

 . (ُ)فندسة ( 
 أف عثم ف  ن عبػ ف  كيف الديه ا ن عب س رض  احن عتهم 

فقػ ؿ :   ً ٍنػًم احًن ابػ نضٍبًن ابػ ناًلسًمً   عػن  ؿ رسعؿ احن سأ

                                                
(ُ)

  ُُسورة الشورل اآلية   
(ِ)

  ّْسورة األحزاب اآلية   
(ّ)

  ُُٕسورة التوبة اآلية   
(ُ)

زيػد  ناشػي ف ػيلة الجفد المبذكؿ في رنوير العقوؿ بشرح ننظونة كسيلة الح وؿ على نفمػات األصػوؿ ل  
 ـ ََُِ -هػ ُُِْ ُبت رؼ  نكتبة الفرقاف ط ِٓ-ِْ/ُبن نحمد المدرلي ج
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ك ػ  االسػم اْلكػرب إال كمػ   ػ   غ)دع اسم من أظب ل احن كم   ست
  (ِ).سعاد ابن  ك س ضه  من ابق ب (

) اغبمػد احن ابػآم أ ػ ـ اغبجػة كابربدػ ف  قوله رحمػه اهلل رعػالى :
  .البة كابوبس ف , ككبى   حن النسب  (,   يض ح ابد
: ابثتػػ ل   بدنػ ف عدػى اعبمسػػل االَوسػ رم عدػى كاػػغ  الحمػد لغػة

 ابونتسم كابوبجسل . 
 ن : فنػل يتبػػن عػن تنتػسم اؼبػػتنم  نػبب كعيػغ متنمػػ ن كاصػقثحا

عدى اغب مد أك ع تغ ك) اؿ (  يف اغبمػد السػوو اؽ صبسػر أاتػ س 
  . اعبمهعراغبمد كصتعفغ حن تن   كم  عدسغ 
 .أك بدجت  كم  عدسغ اب ـبش م 
  (ُ) .أك بدنهد كم  عدسغ ا ن ابتب س

  .كعدى كل مته  ؛ يبسد اَوص ص اغبمد   حن تن  
  .أم  عدى االسوو اؽ فت د 

                                                
(ِ)

في ففػرس )نحمػد نسػيب الرفػاعي(كرنػز لػه ن ت ػرف  ِٗ ص ُانظر رفسير ابن كرير رحمه اهلل رعػالى ج   
 بػ)صل( ُجاألحاديم 

(1)
 ُّحاشية البقرم على شرح الرحبية لسبط المارديني ص  
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كأم  عدى اعبت  فألف ) الـ ( حن بالَوص ص فال ف د متػغ بوػريس 
  .كإال مل يخن ـبوص ن  غ 

: أف اغبمػد ابػآم ضبػد احن  ػغ يبنػغ  كأم  عدى ابنهد فندى منػَن
 (ِ).كضبدس  غ أيبس ؤس كأكبس ؤس ـبوص   حن كابنربة حبمد من ذك س
  (ّ)كابقعؿ  عؿ اعبمهعر كيف اغبديه )ابدهم بك اغبمد كدغ(. 

فػػػ ؼب اد   غبمػػػد كدمػػػة  تػػػ ل أ ػػػَن احن تنػػػ   اػػػ  عدػػػى يبنػػػغ كعدػػػم 
كغريدػػ    رىبِّ اٍبنىػػ بىًم ى اغبٍىٍمػػدي بدٌػػًغ عبػػ دس بسثتػػعا اػػ  عدسػػغ فقػػ ؿ 

من اآلي ت ابق آيسة ابك عدنم احن تن   فسه  عب دس بسثتعا عدسغ  ت لن 
 (ْ) أبنتوهم منومدان من ا   ف يف  دعام . 

ينوبب اببدالة   غبمػد حن بخػل :   ؿ ابندم ل رضبهم احن تن   
َسػػب َك طػػب كمػػ كج كموػػ كج ك ػػ   مصػػتب كدارس كمػػدرس َك

 . (ُ)ض  اْلمعر اؼبهمة يدم س 

                                                
(2)

ي االسثـ زين الدين زكريا نحمد األن ارم يلش ٕٔػػ  ٕٓص  ُنفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج   
هػ /  َُِْعبد الرزاؽ دار ابن رزيمة القبعة األكلى  السنيكي رحقيخ كدراسة د/ عبد الرزاؽ أحمد حسن

 ـ ُٗٗٗ
 ( نن حديم حذيفة  َِّّْرقه )  ّٓٗ/  ٓنسند االناـ أحمد   (3)

(4)
 المدرلي  زيدالفاها الشيي  ناكشرح األصوؿ لشي  و ُّالرحبية صشرح   

(1)
 ّٕص  ُالمجموع شرح المفذب ج   
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كابػػػػػػػػالـ يف  عبػػػػػػػػغ ) حن(  ػػػػػػػػ ؿ أدػػػػػػػػل ابندػػػػػػػػم إاػػػػػػػػ  بالَوصػػػػػػػػ ص 
كاالسػػػوبق ؽ ف ؼبنػػػوبو بدبمػػػد اؼبَدػػػو دػػػع احن , كاؼبفػػػوص  ػػػغ 

  .دع احن 
إذ أصػػ  وغ ابنػػ ال  ػػ ؿ : ) اغبمػػد حن ابػػآم  كؽبػػآا كػػ ف ابتػػب 

   .(   تنموغ توم ابص غب ت
 .(ِ) عدى كل ال ؿ( اغبمد حن )كإف أص  وغ ابض ال   ؿ : 

دػػ  ابػػدبسل كابربدػػ ف اغبجػػة  :) اغبجػػة (:رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
(ّ) 

ًنػػسب ن   :رحمػػه اهلل رعػػالى عبػػغ  أم ؿب سػػب ن  (ُ) كىكىبىػػى  ً بدٌػػًغ الى
  .كاغبنسب اسم من أظب ل احن اغبنَن, كش ددان كر سب ن 

                                                
(2)

( ُٕٗٔ( كالقبرانػي فػػي الػػدعاء رقػػه )َّّٖالحانػػدين رقػػه )ركاف ابػن نازػػة كتػػاب األدب بػػاب ف ػا   
( نن طرؽ عن الوليػد بػن نسػله عػن زهيػر ْٗٗ/  ُ( كالحاكه )ّٖٕكابن السني في عما اليـو كالليلة رقه )

عن نن ور بن عبد الرحمن عن صفية بنم شيبة عن عائشة كهذا إسناد هػعيف زهيػر بػن نحمػد ثقػة  حمدبن ن
عنه غير نستقيمة كالراكم عنه الوليد بن نسله دنشقي أهف إلػى ذلػك أف الوليػد كريػر  إ  أف ركاية أها الشاـ

التدليه كالتسوية كقد عنعن إ  أف للحديم شواهد يتقول بفا نن حديم بن عباس كعلػي بػن أبػي طالػب كأبػي 
رػػاريي ( ك َُٕٕ( كالػػدعاء للقبرانػػي رقػػه )َُٓكغيػػرهه انظػػر األسػػماء كال ػػفات للبيفقػػي رقػػه )  هريػػرة  
كالحليػة ألبػي نعػيه ) (  َُّٖ( كشرح السنة للبغػوم رقػه )  ّّٓ(  كنسند البزار رقه )  ُُّ/  ّبغداد )

 ( نع حاشيته  ٗػػ  ٖص )  ُهػ  الشرح الممتع على زاد المستقنع ج ( أ ُٕٓ/  ّ
(3)

 ُْٕص  ِانظر المعجه الوسيط ززء   
(ُ)

 رتاـ اآلية السادسة نن سورة النساء   
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) كشػػػػ ع ابشػػػػػ اضر كاْلالخػػػػ ـ ك ػػػػػ    : رحمػػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه 
ػػ ىعى  ؿ كاغبػػ اـ ( أم سػػن ابػػدين ك ستػػغ كمتػػغ  عبػػغ تنػػ   اغبػػال شى

تى  إًبىٍسكى  سػٍ يًن مى  كىصنى ً ًغ ييعال ن كىابنًآم أىٍكالى   (ِ) بىخيٍم ًمنى ابدِّ
كابشػػ اضر صبػػر شػػ ينة كابشػػ ينة مػػ  شػػ عغ احن بنبػػ دس مػػن ابنق ضػػد 

ػػ ًينىةو  كمتػػغ  عبػػغ تنػػ    ـكاْلالخػػ  ًمػػنى اٍْلىٍمػػً   تين اىنىٍدتىػػ ؾى عىدىػػى شى
  (ّ) فى تنًبٍنهى  كىال تػىونًبٍر أىٍدعىالى ابنًآينى ال يػىٍندىميعفى 

 ) كك ف احن عدى كل ش  ر سب ن (   : رحمه اهلل رعالىقوله 
البستػػ ن ك سػػل شػػهسدان كالنػػسب ن كاب  سػػب اسػػم مػػن أظبػػ ل احن : أم 

 . اغبنَن
 .صل ( ) كالد اغبدكد  قعبغ ابب  :رحمه اهلل رعالىقوله 

اؼبتر كمتغ ظب  اببعاب الدادان  اغبدكد صبر الد كاغبد : بوةن 
كظبست عقع  ت اؼبن ص  الدكدان ْلا  سبتر ابن ص  من ابنعد 

 .إ  تدك اؼبنصسة ابك الد ْلاده  يف ابو بب 
كأصل اغبد اغب ا     ابشسئ  كيق ؿ عدى م  مس  ابش ل عن 

  .غريس كمتغ الدكد ابدار كاْلرض
                                                

(ِ)
 ُّرة الشورل اآلية سو   

(ّ)
  ُٖسورة الجاثية اآلية   
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تًٍدكى  أيض ن عدى يب  اؼبنصسة كمتغ  عبغ تن    كيَدو اغبد
ي ابدنغي آيى تًًغ بًدتن ًس بىنىدنهيٍم        اليديكدي ابدنًغ فىال تػىٍق ى يعدى  كىآىًبكى يػيبػى ِّ

  (ُ) يػىوػنقيعف 
 (ِ): عقع ة مقدرة ْلال الو احن تن    كفي الشرع

رسػػعؿ عػػن  كيف الػػديه أت  ندبػػة اػبشػػين ا  عمػػة  ػػن ي شػػ  
 ػ ؿ : )) إف احن تنػػ   فػػ ض فػػ اضض فػػال تضػػسنعد  كالػػد  احن 

فػػػال تنوػػػدكد  كالػػػـ  أشػػػس ل فػػػال تتوهخعدػػػ  كسػػػخت عػػػن  ان الػػػدكد
أشػس ل ػ رضبػة بخػم غػري ينػس ف ػ فػال تببثػعا عتهػ  الػديه النػن 

  (ُ)ركاس ابدار  َين  كغريس 
 ) كف ض ابب اضض حبخمغ ابندؿ (  :رحمه اهلل رعالىقوله 
        اػل كعػالاحن إ   ػعؿ يشػري رضبغ احن تن    اؼبؤبببنل 

ػػ فى عىًدسمػػ  الىًخسمػػ ن  فػػ ف مػػ  ذكػػ  مػػن   فى ًيضىػػةن مِّػػنى ابدٌػػًغ ًإفن ابدٌػػغى كى
تبصػػسل اؼبػػرياث كإعَػػ ل  نػػض ابعر ػػة أكثػػ  مػػن  نػػض دػػع فػػ ض 

                                                
(ُ)

 ُٕٖسورة البقرة اآلية   
(ِ)

 دار الفكر   َِٓص  ٕنيا األكطار شرح ننتقى األربار لمحمد بن علي الشوكاني ج   
(ُ)

كركاف أبػػو  َِٓقػػاؿ الشػارح الحػػديم ركاف الػػدار ققنػػي ص  ُُِالػػوافي فػػي شػرح األربعػػين النوكيػػة ص  
كصػػححه ابػػن ال ػػثح كقػػوؿ أبػػي حػػاره كأبػػي زرعػػة : كابػػن نكحػػوؿ لػػه  يػػة عػػن أبػػي الػػدرداء نعػػيه فػػي الحل

 يسمع نن أبي ثعلبة رعارض بقوؿ ابن نعين سمع و كالمربم نقدـ على النافي 



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

42 

من احن الخم  غ ك ض س كاحن عدسم الخسم ابآم يضر اْلشس ل يف 
ػ فى  وبقغ حبنبغ ؛ كؽبآا   ؿ ؿبده  كينَ  كالن م  ين ًإفن ابدٌػغى كى

 (ِ) . عىًدسم  الىًخسم ن 
) كأعَػػػػى كػػػػل ذم الػػػػو القػػػػغ ف ضػػػػ ن  :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه 

)  كتنصسب ن ( أش ر اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ   إ   ػعؿ اؼبصػَبى 
كسػسأيت  ( إف احن  د أعَػى كػل ذم الػو القػغ فػال كصػسة بػعارث

 .ابعصسة كابخالـ عدسغ  يفإف ش ل احن تن   اغبديه 
) فصػػػػده  يف  ػػػػالث آيػػػػ ت  ستػػػػ ت    قولػػػػه رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى :

 أكمل ابوبصسل ك سته  بنب دس بػئال يضػدعا عػن سػعال ابنػبسل رأفػة 
 كتسنريان ؽبم كتق يب ن ( ام كرضبةن 

مػػػػن ابػػػثالث يشػػػري  اؼبؤبػػػػب رضبػػػغ احن تنػػػػ   إ  آيػػػ ت اؼبعاريػػػػه 
 .سعرة ابتن ل 

كآيػػػػة ابصػػػػسب م ضػػػػة  ةكابث يسػػػػة عشػػػػ   ةديػػػػة عشػػػػ  كدػػػػن : اآليػػػػة اغب 
ييعًصػػسخيمي ابدٌػػغي يف أىٍكالىدًكيػػٍم  كسػػت كسػػبنعف السػػه   ػػ ؿ تنػػ   

بًدآنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلييثػىسػىٍ ً فىً ف كينن ًينى ل فػىٍعؽى ا ٍػتىوػىٍ ً فػىدىهينن  ػيديثى  مى  

                                                
(ِ)

 ـ  ُٖٔٗهػ ػ  َُْٔدار الكتب العلمية القبعة األكلى  ِٗٔص  ُرفسير القرآف العظيه  بن كرير ج   
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ػ  ابتٍِّصػبي كىْلى ػى  ةن فػىدىهى ػػ  تػىػ ىؾى كىًإف كى يىػٍت كىااًلػػدى عىيٍػػًغ ًبخيػلِّ كىااًلػدو مِّتػٍهيمى
ػ فى بىػغي كىبىػده فىػً ف ملنٍ يىخيػن بنػغي كىبىػده كىكىرً ىػغي أى ػىػعىاسي  ابَنػديسي فبنػ  تػىػ ىؾى ًإف كى
ػػعىةه فىأليمِّػػًغ ابَنػػديسي ًمػػن  ػىٍنػػًد كىًصػػسنةو  ٍَ ػػ فى بىػػغي ًإ فىأليمِّػػًغ ابثَػديػػهي فىػػً ف كى

كىأى تػػ ؤيكيٍم الى تىػػٍدريكفى أىيَػهيػػٍم أى ٍػػػ ىبي بىخيػػٍم  ييعًصػػ  ًاىػػ  أىٍك دىيٍػػنو آ ىػػ ؤيكيمٍ 
ػػ فى عىًدسمػػ  الىًخسمػػ ن   كىبىخيػػٍم   {ُُيػىٍبنػػ ن فى ًيضىػػةن مِّػػنى ابدٌػػًغ ًإفن ابدٌػػغى كى

ػ فى ؽبىيػػنن كىبىػػده  ًيٍصػبي مىػػ  تػىػ ىؾى أىٍزكىاايخيػػٍم ًإف ملنٍ يىخيػػن ؽبنيػنن كىبىػػده فىػػً ف كى
ػػػمي ابَ  يػػػري فبنػػػ  تػىػػػ  ىٍكنى ًمػػػن  ػىٍنػػػًد كىًصػػػسنةو ييعًصػػػ ى ًاىػػػ  أىٍك دىيٍػػػنو كىؽبىيػػػنن فػىدىخي

ػػ فى بىخيػػٍم كىبىػػده فػىدىهيػػنن  ابَ  يػػري فبنػػ  تػىػػ ىٍكويٍم ًإف ملنٍ يىخيػػن بنخيػػٍم كىبىػػده فىػػً ف كى
ابَثميني فبن  تػى ىٍكويم مِّن  ػىٍنًد كىًصسنةو تيعصيعفى ًاى  أىٍك دىٍينو كىًإف كى فى رىايله 
ػػػػػ   ػػػػػلِّ كىااًلػػػػػدو مِّتػٍهيمى ػػػػػته فىًدخي ٍَ ييػػػػػعرىثي كىالىبىػػػػػةن أىك اٍمػػػػػ ىأىةه كىبىػػػػػغي أىخه أىٍك أي
ابَنديسي فىً ف كى يػيعىاٍ أىٍكثػى ى ًمن ذىًبكى فػىهيٍم شي ىكى ل يف ابثَػديًه ًمػن  ػىٍنػًد 

ػػ ى ميضىػػ رِّ كىًصػػسنةن مِّػػنى ابدٌػػًغ كىابدٌػػغي عى  دًػػسمه كىًصػػسنةو ييعصىػػى ًاىػػ  أىٍك دىيٍػػنو غىسػٍ
ًدسمه    (ُ)  {ُِالى
يىٍنػػػػػوػىٍبويعيىكى  يػػػػػًل ابدٌػػػػػغي يػيٍبوًػػػػػسخيٍم يف   ُٕٓ}  : تنػػػػػ  ك عبػػػػػغ 

ػػ  ًيٍصػػبي مىػػ   ػػته فػىدىهى ٍَ اٍبخىالىبىػػًة ًإًف اٍمػػ يؤه دىدىػػكى بىػػٍس ى بىػػغي كىبىػػده كىبىػػغي أي

                                                
 (ُِػ  ُُآية ) سورة النساء (ُ)
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ػػػػن ؽبنىػػػػ  كىبىػػػػده فىػػػػً ف كى يػىوىػػػػ  ا ٍػتىوػىػػػػٍ ً  ػػػػ  ًإف ملنٍ يىخي ػػػػعى يى ً ػيهى ػػػػ  تػىػػػػ ىؾى كىدي  فػىدىهيمى
ػػبِّ  ػػ ل فىًددػػآنكىً  ًمثٍػػلي الى ػػ الن كىًينى ػػعىةن رِّاى ٍَ ػػ ييعاٍ ًإ ابثَػديثىػػ ًف فبنػػ  تػىػػ ىؾى كىًإف كى
ػػػػػٍ لو عىدًػػػػػسمه  ػػػػػلِّ شى ػػػػػٍم أىف تىًضػػػػػَدعاٍ كىابدٌػػػػػغي ً خي ي ابدٌػػػػػغي بىخي اْلييثػىسػىػػػػػٍ ً يػيبػىػػػػػ ِّ

 ُٕٔ}  (ِ) 
 يػػل ) ككعػػد مػػن ك ػب عتػػد الػػدكدس ع  قولػه رحمػػه اهلل رعػػالى :

 ابثعاب , كمن تندل شسئ ن مته   أبسم ابنق ب (
اآليػػػة ابث بثػػػة عشػػػ ة مػػػن سػػػعرة إ   يشػػػري اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ   

ػػًر  احن عػػ  كاػػل ابتنػػ ل كالسػػه  ػػ ؿ  ًَ تًٍدػػكى اليػػديكدي ابدٌػػًغ كىمىػػن يي
َى بًػًدينى  ػ ري  ػ  اْلىيٍػهى ٍدغي اىتن تو ذبىٍ ًم ًمػن ربىًٍوهى ًَ ػ   ابٌدغى كىرىسيعبىغي ييٍد ًفسهى

دػػآس اببػػ اضض كاؼبقػػ دي  : أم  (ُ) {ُّكىذىبًػػكى اٍببىػػٍعزي اٍبنىًتػػسمي  
ابػػك اندهػػ  احن بدعر ػػة حبنػػب  ػػ ام مػػن اؼبسػػت كاالوسػػ اهم إبسػػغ 
كفقػػػػػػددم بػػػػػػػغ عتػػػػػػػد عدمػػػػػػغ دػػػػػػ  الػػػػػػػدكد احن فػػػػػػال تنوػػػػػػػدكد  كال 

ًر ابٌدغى كىرىسيعبىغي توج كزكد  كؽبآا   ؿ  ًَ أم فسه  فدم ي د   كىمىن يي
ابعر ػػػة كمل يػػػػتقص  نضػػػه  حبسدػػػػة ككسػػػسدة  ػػػػل تػػػ كهم عدػػػػى   نػػػض

                                                
 (ُٕٔسورة النساء اآلية ) (ِ)
(ُ)

 (ُّسورة النساء اآلية )  
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ػػػ   الخػػػم احن كف يضػػػوغ ك نػػػموغ  ٍدػػػغي اىتنػػػ تو ذبىٍػػػ ًم ًمػػػن ربىًٍوهى ًَ ييٍد
َى ًبًدينى ًفسهى  كىذىًبكى اٍببىٍعزي اٍبنىًتسمي   اْلىيٍػهى ري 

 ) كمن تندل شسئ ن مته   أبسم ابنق ب (  :رحمه اهلل رعالى قوله
كػآبك يشػري اؼبؤبػب ه  ع ضد عدػى الػدكد احن ك ابضمري يف  عبغ مت
ؿ   اآلية اب ا نة عش ة من سعرة ابتن ل السه رضبغ احن تن   إ  

ٍدػػغي  احن عػػ  كاػػل  ًَ كىمىػػن يػىٍنػػًص ابدٌػػغى كىرىسيػػعبىغي كىيػىوػىنىػػدن اليػػديكدىسي ييٍد
ػػ  كىبىػػغي عىػػآىابه َمًهػػ ه   َى بًػػدان ًفسهى  أم بخعيػػغ غػػرٌي  (ِ)  {ُْيىػ ران 

احن يف الخمػغ كدػآا إَّنػ  يصػدر عػن عػدـ  دٌ الخم احن  ػغ كضػ م  
اب ضػػ  دبػػ   نػػم احن كالخػػم  ػػغ كؽبػػآا ك زيػػغ    د يػػة يف ابنػػآاب 

 ػػػ ؿ :  ػػ ؿ رسػػػعؿ احن  اْلبػػسم اؼبقػػػسم فبػػ  الػػػديه أت د يػػ ة 
  إف اب ال بسنمل  نمل أدل اػبري سبن  ستة ف ذا أكصى ((

كإف اب اػل , دَل ابتػ ركال ؼ يف كصسوغ فسفوم بغ  ش  عمدغ فس
بسنمل  نمل أدػل ابشػ  سػبن  سػتة فسنػدؿ يف كصػسوغ فسفػوم بػغ 
 خبػػػري عمدػػػغ فسػػػدَل اعبتػػػة ت يقػػػعؿ أ ػػػع د يػػػ ة ا ػػػ لكا إف شػػػئوم 

ٍدػغي اىتنػ تو ذبىٍػ ًم ًمػن  ًَ ػًر ابدٌػغى كىرىسيػعبىغي ييٍد ًَ تًٍدكى اليديكدي ابٌدًغ كىمىػن يي

                                                
(2)

 ( ُْسورة النساء اآلية )  
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ػػػ َى بًػػػًدينى ًفسهى ػػػ ري  ػػػ  اْلىيٍػهى ػػػٍعزي اٍبنىًتػػػسمي  ربىًٍوهى كىمىػػػن  {ُّ  كىذىبًػػػكى اٍببى
ػػػ  كىبىػػػغي  َى بًػػػدان ًفسهى ٍدػػػغي يىػػػ ران  ًَ ػػػديكدىسي ييٍد ػػػعبىغي كىيػىوػىنىػػػدن الي يػىٍنػػػًص ابدٌػػػغى كىرىسي

 (ِ) (ُ){ُْعىآىابه َمًه ه  
) أضبػدس كبػغ اغبمػد يف اْلك  كاآلَػ ة (   :رحمه اهلل رعالىقوله 
, اْلك  دػػ  ع دتػػغ دتػػ  دبػػ  يوػػين عػػن إاغبمػػد  ابخػػالـ عػػنسػػبو 

 اغبس ة ابديس  كاآلَ ة د  يـع ابقس مة 
 . اللغة الرناء) كأشخ س ( ابشخ  يف   :رحمه اهلل رعالىقوله 

: صػػ ؼ ابنبػػد صبسػػر مػػ  أينػػم احن  ػػغ عدسػػغ مػػن  صػػقثحفػػي ا ك 
 ابنمر كغريس إ  م  َدو ْلادغ . 

فقسػل  أم  ابب ؽ    اغبمد كابشخ  من السه ابدالبة عدػى اؼبنػَن
  .  مرتادف ف ؼبنَن كاالد كدع ابثت ل عدى احن تن  مإا: 
أف اغبمػػد منتػ س ابثتػػ ل   بدنػػ ف عدػى اعبمسػػل االَوسػػ رم :  ك سػل 

السػػه يصػػح أف تقػػعؿ ضبػػدت فاليػػ ن عدػػى ؛ ينمػػة كػػ ف أك غريدػػ  
 كضبدتغ بشج عوغ كة افوغ . , صبسل صتنغ كإالن يغ 

                                                
(1)

كسػنن ابػن  ُْٕرقػه  ُْٗ/  ُ(  ك نسػند إسػحاؽ بػن راهويػة ُِّٓٔرقػه ) ُِٕ/  ٔسنن البيفقي   
 ُُّ/  ّي داكد ( ك سنن أبػ ُُِٕرقه )  ُّْ/  ْ( كالجانع ال حيل  َِْٕرقه )  َِٗ/  ِنازة 
 باني رحمه اهلل رعالى. ل( كلفه عن أبي هريرة كهعفه األ ِٕٖٔرقه ) 

 ٓٗٔص ُانظر رفسير القرآف العظيه  بن كرير ج (ِ)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

47 

بنػػػػػ ف ابقدػػػػػب ك كيخػػػػػعف    ةفندػػػػػى ابتنمػػػػػة َ صػػػػػ:  أمػػػػػ  ابشػػػػػخ 
صػعص مػن  كاعبعارح كعتد ابوب يو  ستهم  يخعف  ستهمػ  عمػـع َك

كيتبػػ د اغبمػػد , كاػػغ إذ كومنػػ ف يف ابثتػػ ل   بدنػػ ف عدػػى ابتنمػػة 
كيتبػػػػ د ,   بثتػػػػ ل عدػػػػى مػػػػ  بػػػػس   تنمػػػػة مػػػػن اعبمسػػػػل االَوسػػػػ رم 
 ابشخ    بثت ل   بقدب كاعبعارح عدى َصعص ابتنمة .  

دػػػى فضػػػدغ ابنتػػػسم كينمػػػغ اؼبنػػػبوة ) ع :رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه 
مػن ينػػم احن تنػ   كينمػػغ فهػػ  اؼبوػعات ة ( كػػل مػ     ينػػ ف كغػريس 

 كال  ػػػسر اػػػ  الصػػػ  فػػػ حن تنػػػ    ػػػ ؿ  تنػػػ   ال  ػػػسر اػػػ  عػػػد  
كىآتى كيم مِّن كيلِّ مى  سىأىٍبويميعسي كىًإف تػىنيَدكاٍ يًٍنمىتى ابٌدًغ الى ربيٍصيػعدى  ًإفن 

  (ُ)  {ّْديعـه كىبن ره  اً ينى فى بىتى 
كيف اغبديه ) ابدهم م  أصبح ت من ينمة أك  أالد مػن َدقػك 

  (ِ)فمتك كالدؾ الش يك بك ( 
)ابندم ابت فر ( ابندم ابت فر دع م  أكرث   :رحمه اهلل رعالىقوله 

ًإَّننىػ   ىٍشىػى ابدنػغى ًمػٍن ًعبىػ ًدًس  َشسة احن تن   ف حن ع  كال  ػ ؿ 
                                                

(1)
 ّْسورة  إبراهيه اآلية    

(2)
( و كسنن أبي ُِّٔرقه ) ُّٖ/  ْ( و كاآلحاد كالمراني ّٖٓٗرقه ) ٓ/  ٔسنن النسائي الكبرل    

( نن حديم عبد اهلل بن غناـ البياهي و  ُٔٔرقه )  ٕٓ(  كالشكر ص  َّٕٓرقه ) ُّٖ/  ْداكد 
 ( عن ابن عباس  ُٖٔرقه ) ُِْ/  ّكصحيل بن حباف 
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ػػ  أم إَّنػػ   شػػػ س الػػو َشػػسوغ ابندمػػػ ل ابنػػ رفعف  ػػػغ  (ّ)  لاٍبنيدىمى
ْلف كدم  ك يت اؼبن فة   حن أن كابندم  غ أكمل ك يت اػبشسة بغ 

فػػػػ بندم ابتػػػػ فر دػػػػع ابندػػػػم اؼبػػػػعركث مػػػػن   (ْ)أكػػػػرب كأعتػػػػم كأكثػػػػ  
 ػػػ ؿ احن تنػػػ   يف ؿبخػػػم  كوػػػ ب احن عػػػ  كاػػػل كسػػػتة رسػػػعبغ 

عبىغي  ً ؽٍبيدىل كىًديًن اغبٍىوِّ بًسيٍتًه ىسي عىدىى ديعى ابنًآم أىٍرسىلى رىسي  ابوت يل 
يًن كيدًِّغ كىبىٍع كى ًسى اٍبميٍش ًكيعفى  (  ف ؽبدل دع م ا ل  غ )  (ٓ) ابدِّ

مػن ا َبػػ رات ابصػ د ة كا  ػػ ف ابصػبسح كابندػػم ابتػ فر , كديػػن 
فبػ    (ُ)ابػديس  كاآلَػ ة  اغبو دع اْلعمػ ؿ ابصػبسبة ابت فنػة يف

 ن كثػري مػن سػدك ط يقػ ن يَدػب فسهػ  عدمػ ن سػدك الديه  س  
كفسػػػػغ إف ابندمػػػػ ل كر ػػػػة اْليبسػػػػ ل كإف  --احن  ػػػػغ ط يقػػػػ ن إ  اعبتػػػػة 

اْليبس ل مل يعر عا ديت ران كال درمه  كإَّن  كر عا ابندم فمن أَآس أَآ 
   (ِ)حبب كاف 

                                                
(3)

 (ِٖسورة فاطر نن اآلية )  
(4)

 ّٓٓص ّن ت ر رفسير ابن كرير ج   
 ّّسورة التوبة اآلية   (5)
 ْٓٓص  ِرفسير القرآف العظيه  بن كرير ج  (ُ)
(ِ)

 سيأري ر ريجه  
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أف  م  ن ابن ص رض  احن عته عم كعبد احن  ن كيف الديه 
 عدسغ كسدم   ؿ ) ابندم  ال ة كم  سعل رسعؿ احن صدى احن

  ضمة أك ف يضة ع دبة ( ركاس أ ع  ستةذبك فضل آية ؿبخمة أك 
  (ّ) داكد كا ن م اة

 :كيف اغبديه أيض ن إذا م ت ا ن آدـ ايقَر عمدغ إال من  الث
 صد ة ا رية

 (ُ)أكبد ص حل يدعع بغ أك عدم يتوبر  غ 
مسوغ اببدسوة اؼبؤ  ة عدى ك د اله اؼبؤبب رضبغ احن تن   يف مس

 ابندم كطدبغ السه   ؿ :ػ
 ابندم أعدى كأالدى م بغ اسومنت        

 أذف كأع ب عتغ ي طو  بم                                      
 ابندم غ يوغ ابقصعل كرتبوغ ابندس        

                                                
 قػاؿ ّٗ-ِٗص ٖ( ج ِٖٖٔأررزه أبو داكد في كتاب الفرائض باب نا زاء في رعله الفػرائض رقػه )  (ّ)

 المنذرم كأررزه ابن نازة 
  َُْ/ٔ: كسكم عنه الحاكه كهعفه الذهبي انظر االركاء ج  قلم

( كالنسػػائي َِٖٖداكد )( كأبػػو ّٖ( ككػػذا الب ػػارم فػػي األدب المفػػرد )ّٕ/ٓصػػحيل أررزػػه نسػػله )  (1)
( كأحمػػػػػد ِٖٕ/ٔ( كالبيفقػػػػػي )ٓٗ/ُ( كالقحػػػػػاكم فػػػػػي نشػػػػػكا اآلثػػػػػار )ّٗٓ/ُ( كالترنػػػػػذم )ُِٗ/ِ)
قػػاؿ : فػػذكرف  أف رسػػوؿ اهلل  ( نػن طػػرؽ عػػن العػػثء بػػن عبػػد الػػرحمن عػػن أبيػػه عػػن أبػػي هريػػرة ِّٕ/ِ)

      ِٖ/ٔكقاؿ الترنذم حديم حسن صحيل .... أهػ انظر االركاء ج
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 ف سنعا إبسغ ي  ذكم اؽبمم                                      
 دم أش ؼ مَدعب كط ببغابن    

 حن أكـ  من  ش  عدى  دـ                                   
 ابندم يعر مب  ينوض ل  غ     

 أدل ابنن دة كاعبه ؿ يف ابتدم                               
 ابندم أعدى الس ة بدنب دم كم      

 دهم   هات عأدل اعبه بة أمع                                      
 ابندم كاحن مرياث ابتبعة ال      

 (ُ)مرياث يشبهغ طعىب ؼبقونم                                  
كابخالـ  دى كيَعؿ يف ذك  ابندم كمص درس كأيعاعغ كأددغ 

  من أادغ ةكرالدهم يف طدبغ كاؼبخ  د كضبدوغ من مندمسغ كطال غ
 (   يب ن  حل إيغ ك ف ظبسن ن ) كابنمل ابص   :رحمه اهلل رعالىقوله 

: ا َالص حن  أحدها ابنمل ابص حل دع م  تعف  فسغ ش ط ف 
  .ع  كال

                                                
(1)

لف ػيلة شػي نا العثنػة الشػيي  ِٕػػ  ِٔر الشيي حافظ الحكمي حياره كزفودف العلمية كالعملية ص انظ  
 زيد المدرلي حفظه اهلل كرعاف 
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كيف ابصبسب  من الػديه ابثال ػة  : اؼبو  نة ب سعبغ  كالراني
ابآين آكادم اؼببست إ  غ ر فدَدعس ف كبػدرت صػف ة مػن اعببػل 

إال ابو ر فقػ بعا إيػغ ال يتجػسخم مػن دػآس ابصػف ة  مفندت عدسه
 (ِ)أف تدععا احن تن    ص حل أعم بخم موبو عدسغ 

َول دػآاف ابشػ ط ف أك أالػدمه  مل يخػن ابنمػل صػ غب ن افمو م  
 كمل يخن ص البغ مأاعران  ل يخعف مأزكران 

  بػت  ػ ؿ رسػعؿ رضػ  احن عتهػ  كيف الديه أـ اؼبػؤمت  ع ضشػة 
 مػػن عمػػل عمػػالن بػػس  عدسػػغ أم يػػ  فهػػع رد موبػػو عدسػػغ أم احن 
 (ُ)م دكد

فمػػػن عمػػػل عمػػػالن ن َ بصػػػ ن حن تنػػػ   إال أيػػػغ بػػػس  عدػػػى دػػػدم 
  .فهع م دكد  اب سعؿ 

                                                
كتػاب االزػارة بػاب نػن اسػتأزر أزيػران فتػرؾ   ٕٔٓػػػ  ٔٔٓص  ْصحيل الب ارم بشػرح فػتل البػارم ج   (2)

(  كتػػاب الػذكر كالػػدعاء كالتوبػػة كا سػػتغفار  ُٕ( كصػػحيل نسػػله بشػرح النػػوكم زػػزء )  ِِِٕأزػرة رقػػه ) 
 ( دار القله القبعة األكلى    ِّْٕ( رقه )  َٔباب ق ة أصحاب الغار الرثثة كالتوسا ب الل العما  ص ) 

كتاب ال لل باب إذا اصقلحوا على صلل زور فال لل نػردكد  ٓ ل البارم ج تصحيل الب ارم بشرح ف  (1)
ـ كصػػػحيل نسػػػله ُٕٗٗهػػػػ /  ُُْٖر الكتػػػب العلميػػػة القبعػػػة الرانيػػػة (  دا ِٕٗٔ( رقػػػه )  ّٕٕص ) 

( نكتبػة  ُُٖٕ( رقػه )  ُّْٕص )  ٕبشرح النوكم باب نقض األحكػاـ الباطلػة كرد نحػدثات األنػور ج 
 ـ ُٔٗٗهػ /  ُُْٕنزار الباز القبعة األكلى 
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عدػى دديػغ كبخػن  ككآبك من عمل عمػالن مو  نػ ن ب سػعؿ احن 
مل يخػػػن َ بصػػػ ن حن عػػػ  كاػػػل  ػػػل أشػػػ ؾ منػػػغ غػػػريس فهػػػع مػػػ دكد 

ابصػػػػبسح  ػػػػ ؿ :    كصػػػػ البغ مػػػػأزكر فبػػػػ  الػػػػديه أت د يػػػػ ة 
 ؿ احن تب رؾ كتنػ   : أيػ  أغػَن ابشػ ك ل عػن     ؿ رسعؿ احن 

 ابش ؾ من عمل عمالن أش ؾ فسغ من  غريم 
 (ِ)ت كوغ كش كغ ركاس مندم 

( ابنمسر كابق يب    يب ن  ) إيغ ك ف ظبسن ن   :رحمه اهلل رعالىقوله 
اظب ف من أظب ل احن تن   اغبنَن ف بنمسر يوضمن صػبة ابنػمر  

ػػػػرى  كمتػػػغ  عبػػػػغ تنػػػ   ػػػػ    ىػػػػٍد ظبًى ابدنػػػغي  ػىػػػػٍعؿى ابنػػػًك ذبيى ًدبيػػػػكى يف زىٍكًاهى
سػره  ػ  ًإفن ابدنػغى ظبًى    ىًصػريه    كىتىٍشوىًخ  ًإ ى ابدنًغ كىابدنغي يىٍنػمىري ربىى كيرىكيمى

(ُ) 
 ) اغبمد حن ة رض  احن تن   عته  كيف الديه أـ اؼبؤمت  ع ضش

                                                
( ِٖٓٗ( رقػػه )ُِٕٔص ) ُُصػػحيل نسػػله بشػػرح النػػوكم بػػاب نػػن أشػػرؾ فػػي عملػػه غيػػر اهلل ج    (2)

( و كصػػحيل َِِْرقػػه ) َُْٓ/  ِـ  و سػػنن ابػػن نازػػة ُٔٗٗهػػػ /  ُُْٕنكتبػػة البػػاز القبعػػة األكلػػى 
 (ِٓٓٔرقه ) َّْ/  ُُ( و كنسند أبي يعلى ّٖٗرقه ) ّٕ/  ِابن رزيمة 

 ُسورة المجادلة اآلية   (1)
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 بػػػػس  كنػػػػػمركبخػػػػػن  (ِ)ابػػػػآم كسػػػػػر ظبنػػػػغ اْلصػػػػػعات كدهػػػػ  ( 
اؼبفدع   كإَّن  دع كن ض  صب تغ تن   يًصبىغ ا  كم  كصب اػ  

فػػػػ حن تنػػػػ   ظبسػػػػر عبمسػػػػر يبنػػػػغ كال يشػػػػبغ ظبنػػػػغ  نػػػػمر َدقػػػػغ 
كتبػػػػػ ين , اْلصػػػػػعات يف صبسػػػػػر اْلك ػػػػػ ت عدػػػػػى تبػػػػػتن اغب اػػػػػ ت 

اغبنػَن يوضػمن صػبة ابقػ ب احن كابق يب اسم من أظب ل ابدو ت 
و عالبػػػغ كع يػػػػ  كابقػػػ ب صػػػبة مػػػػن صػػػب ت احن تنػػػ    ػػػػ ب يدسػػػ

أ  يػػب  سػػدَ يغ كيف اغبػػديه ) أف أع ا سػػ ن  ػػ ؿ يػػ  رسػػعؿ احن 
فػػأي ؿ احن تنػػ    ر تػػ  فتت اسػػغ أـ  نسػػد فتت ديػػغ فنػػخت ابتػػب 

ػػػأىبىكى ًعبىػػ ًدم عىػػػينِّ فىػػً قِّ  ى ًيػػػبه أيًاسػػبي دىٍعػػػعىةى كى  ى   عبػػغ : ًإذىا سى
اًع ًإذىا دىعىػػػػػػ ًف فػىٍدسىٍنػػػػػػوىًجسبيعاٍ يل كىبٍ  ػػػػػػديكفى ابػػػػػػدن ػػػػػػٍم يػىٍ شي سػيٍؤًمتيػػػػػػعاٍ ًت بىنىدنهي

 ُٖٔ}(ُ), (ِ)  

                                                
( رقػػه ٔٔٔ/ُ( ك) ُٖٖ) ٕٔ/  ُ( كسػػنن ابػػن نازػػة  ُِِْْرقػػه )  ْٔ/  ٔنسػػند االنػػاـ أحمػػد   (2)
رقػػه )  ِِِ/  ِ( كنسػند إسػحاؽ بػن راهويػة  َُُٗٓرقػه )  ِّٖ/  ٕ( كسػنن البيفقػي الكبػرل َِّٔ)

( كالمجتبػػى نػػػن  ْٓٔٓرقػػػه )  ّٖٔ/  ّ( ك َُُٕٓرقػػه )  ِْٖ/  ٔ( كسػػنن النسػػائي الكبػػػرل  ُّٕ
( ِّٓ/ِ)  ( كنسػػػتدرؾ الحػػػاكهُُْٓ( رقػػػه ) ّْٖ(  المنت ػػػب ص ) َّْٔرقػػػه )  ُٖٔ/  ٔالسػػنن 
( قلػػم : كأكردف الب ػػارم رعليقػػان فػػي صػػحيحه َْٖٕ( رقػػه ) ُِْ/ ٖ( كنسػػند أبػػي يعلػػى )  ُّٕٗرقػػه ) 

ػػًميعان بىً ػػيران  نػػن كتػػاب التوحيػػد بػػاب قولػػه رعػػالى  ػػافى اللٌػػهي سى ( المكتبػػة الع ػػرية القبعػػة َِّٔص) ْج كىكى
 ـُٖٗٗهػ /ُُْٗالرابعة 

(ُ)
 ُٖٔسورة البقرة اآلية   
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ككل اسم من أظب ل احن ف يغ يوضمن صبة من صب ت احن تدسو 
ًمٍثًدًغ شىٍ له كىديعى ابننًمسري   عالبغ تن   كعتسم سدَ يغ بىٍس ى كى

 اٍببىًصريي 
) كأشػػػهد أف ال إبػػػغ إال احن كالػػػػدس ال   :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 
 يك بغ(ش  

أم أعدػػػػػػم كأ ػػػػػػ  ) أف ال إبػػػػػػغ ( أم ال منبػػػػػػعد حبػػػػػػو ) إال احن ( 
  ب فر كاعز فسه  ابتصب كأرك ا  ا تػ ف يبػ  كإ بػ ت كالػد ابتبػ  

) إال   .مػػن ا  بػػ ت ) ال إبػػغ ( ي فسػػ ن صبسػػر مػػ  ينبػػد مػػن دكف احن
احن ( مثبو ن ابنب دة حن كالدس ال ش يك بغ يف عب دتغ كم  أيغ بػس  

يف مدخػػغ كؽبػػ  شػػ كطه  سػػبنة صبنهػػ   نضػػهم يف  سػػت  بػػغ شػػ يك
 شن  فق ؿ : 

 عدم يق  كإَالص كصد ك مر          
   (ُ)ؿببة كايقس د كابقبعؿ ؽب                                      

  غ:شب يسة  قعبالبتغ احن تن   كيضمه  شسفت  زيد اؼبدَد  
                                                                                                                 

(ِ)
دار ابػػن القػػيه  ِٕٕصُجرحقيػخ د/نحمػػد سػعيد سػػاله القحقػاني  لعبػداهلل بػػن أحمػػد بػن حنبػػا  سػػنةال  

( كرنػز لػه ن ت ػرف  ِّٔػػػ  ِّٓص )  ُانظر رفسير القرآف العظػيه  بػن كريػر ج و ك هػ َُْٔ ُالدناـ ط
  ْففرس األحاديم ج/ بػ)صل( في

(1)
 سقية ن ت ر األسالة كاألزوبة األصولية على العقيدة الوا  
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 بسق  إَالص ابتسة ابندم كا      بتص  ل شب يسة      هش كط    
 دع ايقس د كابقبعؿ ابن دس   را نه  ابصدؽ  يد  اػب م      
 عمدن دب   بت  من اؼبن ق ف     ر اغبب ؼب  بغ العت كابن     
  (ِ)كف ا بغ ف عقدته  ي  فَند   كابث من اببوض ؼب  ينبد من    

 .كؽب  القعؽ ككااب ت كمخمالت تَدب يف مت ا  
) اغبخػم ابنػدؿ ابدَسػب اػببػري ( دػآس   :رعػالىرحمه اهلل قوله  

  ػغ كأ بوهػ  وابػك أَػرب اػ  كأي ؽبػ  يف ك أظب ل من أظبػ ل احن اغبنػَن
, ككبن يثبوه  بػغ تنػ   مػن غػري  , كم  أ بوه  بغ رسعبغ  بتبنغ

سبثسػػل كال تشػػبسغ كال رب يػػب كال تنَسػػل ؛ كإَّنػػ  عدػػى ابعاػػغ ابػػآم 
ػػٍ له كىديػػعى  يغ يدسػػو  نتموػػغ كاالبػػغ كعػػ س كسػػدَ  ًمٍثدًػػًغ شى بىػػٍس ى كى

   (ُ) .ابننًمسري اٍببىًصريي 
) كأشػػهد أف سػػسدي  كيبستػػ  ؿبمػػد عبػػدس   :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 

كعدػػى آبػػغ كصػػببغ كأتب عػػغ ابػػآين دػػم  كرسػػعبغ اببشػػري ابتػػآي  

                                                
(ِ)

طريػػخ الوصػػوؿ إلػػى إي ػػاح الرثثػػة األصػػوؿ لف ػػيلة شػػي نا زيػػد المػػدرلي زمػػع كإعػػداد رلميػػذف فػػواز   
  ّْص المدرلي

 ُُسورة الشورل اآلية   (ُ)
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أك  ابتػػ س  ػػػغ كأال صػػهم عدػػػى اتب عػػغ كأكفػػػ دم مػػن مريا ػػػغ التػػػ ن 
 كيصسب ن ( .

سػػػػػسدي  أصػػػػػدغ سػػػػػٍسًعدي   ػػػػػعزف فٍسًندتػػػػػ    :ه اهلل رعػػػػػالىرحمػػػػػقولػػػػػه 
ف اومنػػت ابسػػ ل كابػػعاك كسػػبقت إالػػدامه    بنػػخعف فقدبػػت ابػػعاك 

 ي لن كأدغمت فسه  .
كيَدػػػو ابنػػػسد عدػػػى مػػػن فػػػ ؽ  عمػػػغ كعػػػال عدػػػسهم كعدػػػى اغبدػػػسم 

ابوضب , كعدى اؼب بك كعدى ابخػ   ككػل ذبػك  سابآم ال ينوب  
  ؾبمعع يف سسدي  ؿبمد 

يػػػػ  ( يف سػػػػسدي  بدنقػػػػالل كإذا  بوػػػػت سػػػػس دتغ عدػػػػسهم  بوػػػػػت ك)  
 إعالم ن كإَب ران  سس دتغ عدى غريدم من   ب أك  ك د   ؿ 

 
 . (ُ)كال فف (  دب تبوغ ) أي  سسد كبد آدـ 

ػ  (ِ) ؿ : )أيػ  سػسد ابنػ ؼب  ( ػ موبػو عدسػغ ػ  ػأيػغ  ك بت عتػغ 
(ّ)  

                                                
( كالترنػذم فػي المناقػب و بػاب رسػوؿ اهلل  َّْٖأررزه ابن نازة فػي الزهػد بػاب : ذكػر الشػفاعة رقػه ) (ُ)

 ( ُّٖٔرػػاره النبيػػين و رقػػه) ـ القيانػػة ك  و كقػػاؿ هػػذا حػػديم حسػػن و كلفػػظ عنػػدف )أنػػا سػػيد كلػػد آدـ يػػ
 ف ر(
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: دػػع إينػػ ف الػػ  ذكػػ   ) كيبستػػ  ( ابتػػب  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
كدع   ؽبم ة من ابتبأ كدػع اػبػرب ْليػغ إمػ  ـبػرب أك  من  ين آدـ 

 ـبربى 
ػعىة كدػػ  اب فنػة ْلف ابتػب م فػػعع اب تبػة عدػى اػبدػػو   ك رتكػغ مػن ابٌتبػٍ

 (ْ)فهع مشوو من يب  يتبع إذا عال كارتبر ,  فس ؤس  دؿ من ابعاك
اػ     ػػن عبػػد احن  كاْليبسػ ل كثػػ  ركل اغبػ فب أ ػػع  خػػ  اببػ ار عػػن

  ػػػ ؿ :  ػػػ ؿ رسػػػعؿ احن    إق ػبػػػ ن أبػػػب يػػػب أك أكثػػػ(ُ) 
 (ِ)اغبديه 

                                                                                                                 
(ِ)

( كنسػػله فػػي ّْْٓأررزػػه الب ػارم فػػي رفسػير سػػورة االسػػراء بػاب ) ذريػػة نػن حملنػػا نػع نػػوح ( رقػه )  
( كالترنػذم فػي صػفة القيانػة بػاب نػا زػاء فػي الشػفاعة  ُّٗااليماف باب أدنى أهػا الجنػة ننزلػةن فيػه رقػه  ) 

كلفظه عندهه )أنا سيد الناس ( يـو القيانة كهو يحقخ المق ود . قلم :هو في صػحيل الب ػارم  ِّْٔرقه 
المكتبة الع رية القبعة الرابعة بلفظ  )أنا سيد الناس يـو القيانػة ( كنسػله بػرقه  ُْٖٓص ّج ُِْٕبرقه 
قيانة ( نكتبة نػزار ن ػقفى نكتبة نزار ن قفى الباز كذلك بلفظ )أنا سيد الناس يـو ال َُُْص  ِجُْٗ
 الباز 

(ّ)
 ببعض ر رؼ ٖالرحبية بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم كرعليخ البغا ص   

  ُٔحاشية البقرم على شرح سبط المارديني على الرحبية ص   (4)
(ُ)

 ( ارت ػار كرعليػخ  نحمػد نسػيب الرفػاعي َْٕص ) ُريسير العلي القدير  رت ار رفسير ابػن كريػر ج    
 ـ  ُٖٗٗهػ /  َُُْنكتبة المعارؼ الرياض طبعة 

(ِ)
( ن ػنف ابػن أبػي  ُُْٕٔرقػه ) ٕٗ/  ّ( كنسػند االنػاـ أحمػد  ُْٖٔرقه )  ّٓٔ/  ِالمستدرؾ   
     ّْٕك ّْٔ/  ٕ( كنجمع الزكايد  ّْٕٓٔرقه )  ْٖٗ/  ٕ( ك ّْٕٓٓرقه )  ْٖٖ/  ٕشيبة 
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غ ك ػغ ظبػ  يف ) ؿبمد( : دع أشه  أظب ض  :رحمه اهلل رعالىقوله 
ابوػػعراة صػػ   ن دبػػ  يعافػػو عدسػػغ كػػل عػػ مل مػػن مػػؤمين أدػػل ابخوػػ ب 

تيػػػػعا كىابنػػػػًآينى آمى  ك ػػػػد تخػػػػ ر يف ابقػػػػ آف  كمػػػػن ذبػػػػك  عبػػػػغ تنػػػػ   
ًػٍم   ػدو كىديػعى اغبٍىػَو ًمػن رناِّ كىعىًمديعا ابصن غبًى ًت كىآمىتيعا دبى  يػيػ ِّؿى عىدىػى ؿبيىمن

   (ّ)  {ِكىبن ى عىتػٍهيٍم سىسِّئى ً ًٍم كىأىٍصدىحى  ى ؽبىيٍم  
 (ْ)  ؿَبىمنده رنسيعؿي ابدنغً  ك عبغ تن   

ػده أى ىػ  أى   عبغ تن   ك  ػ فى ؿبيىمن ػ ًبخيٍم كىبىًخػن رنسيػعؿى منػ  كى الىػدو مِّػن رِّاى
َى نىى ابتنًبسِّ ى   (ٓ) ابدنًغ كى

دىٍت ًمن  ػىٍبًدًغ ابَ سيلي   عبغ تن    َى كىمى  ؿبيىمنده ًإالن رىسيعؿه  ىٍد 
(ُ) 

فقػػػ ؿ تنػػػ    كأمػػػ  أضبػػػد فػػػآك  فسػػػغ الخ يػػػة عػػػن  ػػػعؿ عسنػػػى 
 أىضٍبىدي اظٍبيغي كىميبىشِّ ان ً  ىسيعؿو يىٍأيت ًمن  ػىٍنًدم  (ِ) 
 ػػ ؿ ابتػػعكم رضبػػغ احن ,  فأمػػ  ؿبمػػد فمػػن  ػػ ب ابوبنسػػل بدمب بوػػة 

ؿبمدان فق ؿ أدل ابدوة : رال  تن   : كأم  تنمسة رسعؿ احن 

                                                
(ّ)

   ِسورة نحمد اآلية   
(ْ)

   ِٗ سورة الفتل اآلية  
(ٓ)

  َْسورة األحزاب اآلية   
(ُ)

 ُْْسورة آؿ عمراف اآلية   
(ِ)

  ٔسورة ال ف اآلية   
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ؿبمد كؿبمعد إذا كث ت َص بغ افمعدة :   ؿ أ ع اغبن  أضبػد 
 ؿبمدان ينين  ن ف رس يف كو  غ المل ك آبك ظب  رسعؿ احن 

, تنػػ   أددػػغ تنػػمسوغ  ػػغ ؼبػػ  عدػػم مػػن َصػػ بغ افمػػعدة  م احني أؽٍبىػػ
 كأيشػػد أ ػػع يصػػ  إظب عسػػل  ػػن ضبػػ د اعبػػعد م يف صػػب الغ كغػػريس

   عؿ ابش ع :
 إبسك أ ست ابدنن ك ف كالؽب 

  (ّ)إ  اؼب اد ابقـ  اعبعاد افمد                                 
ظب  أضبد ْليغ عدم متقػعؿ كأم  أضبد فمن   ب ابوبضسل ك سل : 

 من صبة كد  أفنل ابوبضسل كمنت س أضبد اغب مدين 
ت ) : يف الػديه ابشػب عةأيػغ  ػ ؿ عتػغ  بػت  كسبب ذبػك مػ 

مل يبوبغ عدى كالنن ابثت ل عدسغ شسئ ن  سؿب مداحن عد  من يبوح 
 (ُ)موبو عدسغ (    بد أالدو 

                                                
(ّ)

 كزادو دار الفكػر  ٕٓص  ُالمجموع شرح المفػذب لمنػاـ أبػي زكريػا نحػي الػدين بػن شػرؼ النػوكم ج   
هػػػػ /  َُْٕالقبعػػة ال انسػػػة عشػػرة  ٔٗػػػػ  ٖٔص  ُالمعػػاد فػػي هػػػدم ريػػر العبػػاد  بػػػن قػػيه الجوزيػػػة ج 

 ـ رحقيخ كر ريل كرعليخ شعيب كعبد القادر األرنؤكط نؤسسة الرسالة نكتبة المنار االسثني  ُٕٖٗ
ٍلنىا نىعى نيوحو ًإنَّهي كىافى عىٍبدان  كتاب التفسير باب  ٖ صحيل الب ارم بشرح فتل البارم ج (ُ) ذيرِّيَّةى نىٍن حىمى

باب أدنى  ِكصحيل نسله بشرح النوكم ج ِة طدار الكتب العلمي ُِْٕرقه  َْٓص {ّشىكيوران  
 نكتبة نزار الباز القبعة األكلى ُْٗ( رقه َُُْأها الجنة ننزلة فيفا ص )
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ك ضبػػػػػػػدان أ مك سػػػػػػل اْليبسػػػػػػػ ل ضبػػػػػػػ دكف كدػػػػػػػع أضبػػػػػػػددم أم أكثػػػػػػػ د
 .أعتمهم يف صبة اغبمد

كأمػػ  ؿبمػػد فهػػع متقػػعؿ مػػن صػػبة اغبمػػد أيضػػ ن كدػػع دبنػػَن ؿبمػػعد 
 ػ ؿ  مَنػم عػن أ سػغ  ػن كفسغ منَن اؼبب بوة كيف الػديه ابػري 

يل طبنة أظب ل : أي  ؿبمد كأيػ  أضبػد كأيػ  :  رسعؿ احن  :   ؿ
اؼب ال  ابآم  بع احن ت ابخبػ  كأيػ  اغب شػ  ابػآم  شػ  ابتػ س 

  (ِ) دم  كأي  ابن  ب ) موبو عدسغ ( عدى 
 أيت  )أكث  من ذبك كمته  يف صبسح اببف رم   كأظب ؤس

 ػػل الخػػى ابشتشػػعرم مػػ  ,  (ُ)(عبػػدم كرسػػعيل ظبسوػػك اؼبوعكػػل 
يقدػػغ ا ػػن اؽبػػ ضم عػػن أت  خػػ   ػػن ابنػػ ت كابتػػعكم رضبػػغ احن تنػػ   

: ؿبمػد  ػن عبػد فهػع  أم  من السػه ابتنػب,  (ِ)أا  أبب اسم 
  ػػن عبػػد اؼبَدػػب ػ كاظبػػغ شػػسبة اغبمػػد عدػػى ابصػػبسح ػ ا ػػن احن

                                                
(2)

 ...  ص كتػاب المناقػب بػاب نػا زػاء فػي أسػماء رسػوؿ اهلل  ٔ صحيل الب ارم بشرح فػتل البػارم ج   
 (ِّْٓ( رقه )ُٖٗٔص ) باب في أسمائه  َُكصحيل نسله بشرح النوكم ج ِّّٓرقه   ٖٖٔ

(1)
إنػا أرسػلناؾ ( كتػاب التفسػير بػاب ّْٖٖرقػه )  ِٕٓص   ٖصحيل الب ارم بشرح فتل البػارم ج    

 شاهدان كنبشران كنذيران 
(2)

الفوائػػد الشنشػػورية فػػي شػػرح المنظونػػة الرحبيػػة رػػأليف العثنػػة الفرهػػي عبػػد اهلل بػػن نحمػػد الشنشػػورم   
هػػ  دار عػاله الفوائػد للنشػر كالتوزيػع نكػة  ُِِْالقبعػة األكلػى  ُٓص رحقيخ نحمد بن سػليماف آؿ بسػاـ 

 المكرنة 
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 صػ  ػ كاظبػغ زيػد ػ  ػن   ند شػم ػ كاظبػغ عمػ ك  ػن عبػد متػ ؼ  ػ
غ بػػب  ػػن فهػ   ػػن م بػػك  نبػػؤم  ػ نكػالب  ػػن مػ ة  ػػن كنػػب  ػ

بسػ س  ػن مضػ   ػن إ ن ابتض   ػن كت يػة  ػن َ  ػة  ػن مدركػة  ػن 
 عػدي ف ال كدآا ابتنب ابآم سػقت س إ ,ي ار  ن مند  ن عدي ف

 (ّ)م ية فسغ كال ي اع كدع    ت   بوعات  كا صب ع
دـ ْليػغ أسػػَن أكصػػ فغ كمػػن ) عبػػدس (  يػػ  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػه 

ػػػػ يػػػ ؿ ابب  ػػػ ف عدػػػى  أسػػػ ل  نبػػػدس ت ذكػػػ  يف أففػػػم مق م تػػػغ 
 (ْ)عبدس ػ فأكالى إ  عبدس ػ 

) كرسػػعبغ ( دػػع مػػن اببشػػ  ذكػػ  أكالػػ    :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
سغ  ش ع كأم   وبسدوغ ف ف مل يؤم  فتب فبنب كدع أفضػل مػن إب

َالفػػ ن ال ػػن   ب سػػ بة ابػػك دػػ  عدػػى اْلصػػح  سومسػػ  بابتػػب إصب عػػ ن 
 (ُ)أفضل من ابتبعة فسغ عبد ابنالـ 

ك د اَودب يف عدد اْليبس ل كاؼب سد  كاؼبشهعر يف ذبك الديه 
 ؟  ابَعيل   ؿ :  دت ي  رسعؿ احن كم اْليبس ل أت ذر 

                                                
(3)

 ّٖ بن كرير رحقيخ كرعليخ د/ نحمد ال قػراكم كنحػي الػدين نسػتو ص  الف وؿ في سيرة الرسوؿ   
 بت رؼ َٗػ 
(4)

  َِص ُدليا الفالحين ج   
(ُ)

  َِص ُدليا الفالحين لقرؽ رياض ال الحين ج  
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 .  ن   ؿ م ضة أبب كأر نة كعش كف أبب
  دت : ي  رسعؿ احن كم اب سل متهم ؟ 

 (ّ)ػ(ِ)غبري اغبديه كثري طسب  عش  امه  ة  ؿ  الشب ضة ك ال 
) اببشػري ابتػآي  ( أم يػآي  مػن ابنػآاب   :رحمه اهلل رعالىقوله 

إذا َػػػػػػػ ببوم احن ك شػػػػػػػري  ػػػػػػػ بثعاب إف أطنػػػػػػػوم احن كيف اغبػػػػػػػػديه 
صػػػػند ابصػػػػب  فػػػػدع   َػػػػعف  ػػػػ ي   سػػػػعؿ احن ابصػػػػبسح أف ر 

اْل ػػػ ب ت اْل ػػػػ ب فػػػ اومنعا فقػػػػ ؿ يػػػ  منشػػػػ   ػػػ ي  أرأيػػػػوم بػػػػع 
أَػػربتخم أف َػػسالن تصػػببخم أبنػػوم مصػػد   ؟ فقػػ بعا مػػ  ا  تػػ  
 (ُ)عدسػػػك كػػػآ  ن  ػػػ ؿ فػػػ ق يػػػآي  بخػػػم  ػػػ  يػػػدم عػػػآاب شػػػديد 

                                                
(ِ)

( دار البػػاز / دار الكتػػب ْٖٗػػػػ  ُٖٗص ) ُير القػػرآف العظػػيه للحػػافظ ابػػن كريػػر الدنشػػقي ج رفسػػ  
 ـ ُٖٔٗهػ /  َُْٔالعلمية القبعة األكلى 

(ّ)
( كسػنن البيفقػي  ِِِّْرقػه )  ِٓٔ/  ٓ( نسػند االنػاـ أحمػد  ُْٔٔرقػه )  ِٓٔ/ ِالمسػتدرؾ   

  ُٗٓ/  ُد  كنجمع الزكاي ُٕاِ/  ٖكالمعجه الكبير  ْ/  ٗالكبرل 
(ُ)

 ٕٓٔص  ِانظر رفسير ابن كرير ج   
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عػػػن  كيف الػػػديه أت  ػػ دة عػػػن أت معسػػى ,  (ِ) موبػػو عدسػػغ
  (ّ)موبو عدسغ  كأق أي  ابتآي  ابن ي ف()  ابتب 

كيف صػػبسح اببفػػ رم مػػن الػػديه عَػػ ل  ػػن ينػػ ر عػػن عبػػد احن 
  ن عم ك  ن ابن ص رض  احن عتهم  أف دآس اآليػة يف ابقػ آف 

ٍدتى ؾى شى ًددان كىميبىشِّ ان كىيىًآي ان    ؿ يف ابوعراة (ْ) يى  أىيَػهى  ابتنًبَ ًإين  أىٍرسى
 ؾ شػػػػػ ددان كمبشػػػػػ ان كيػػػػػآي ان كالػػػػػ زان تابتػػػػػب إيػػػػػ  أرسػػػػػد: ) يػػػػػ  أيهػػػػػ  

بآلدمسػػػ  أيػػػت عبػػػدم كرسػػػعيل ظبسوػػػك اؼبوعكػػػل بػػػس   بػػػض كال 
غدػػسب كال سػػف ب يف اْلسػػعاؽ كال يػػدفر ابنػػسئة   بنػػسئة كبخػػن 
ينبػػعا كيصػػػبح كبػػػن يقبضػػػغ احن الػػػو يقػػسم  ػػػغ اؼبدػػػة ابنعاػػػ ل  ػػػأف 

آذايػػػ ن صػػػػم ن ك دع ػػػػ ن يقعبػػػعا ال إبػػػػغ إال احن فسبػػػوح  ػػػػغ أعستػػػ ن عمسػػػػ ن ك 

                                                
(ِ)

حػديم  كأنػذر عشػيررك األقػربين  كتاب التفسير باب  ٖ انظر صحيل الب ارم بشرج بفتل البارم ج   
ـ  ُٕٗٗهػػ /  ُُْٖ( دار الكتب العلمية القبعة الرانيػة  ِْٔ(  ص ) َْٕٕرقه ) عبد اهلل بن عباس 

( نن حػديم ابػن عبػاس  َُّٖص )  ِج  كأنذر عشيررك األقربين   كصحيل نسله بشرح النوكم باب
  ( نكتبة  َِٖرقه )ـ ُٔٗٗهػ ُُْٕزار الباز القبعة األكلى ن   

(ّ)
(  َٖٗٔص )  َُعلػى أنتػه  ج   انظر شرح النوكم على صحيل نسله كتاب الف ائا باب شفقته   

( كتػاب  ِِّ/  ُُ) ـ كأررزػه الب ػارم  ُٔٗٗ هػػ ُُْٕ( نكتبة نزار البػاز القبعػة األكلػى ِِّٖرقه )
قتػداء بسػنن رسػػوؿ ( بػػاب ا َِٓ/  ُِكفػي ا عت ػاـ ) ( ِْٖٔرتفػػاء نػن المعاصػي رقػػه )الرقػاؽ بػاب ا 

 (ِّٖٕرقه )  اهلل 
 ْٓسورة األحزاب اآلية   (ْ)
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غدبػػ ن( أم شػػ ددان عدػػى اْلمػػة كمبشػػ ان بدمَسنػػ    عبتػػة كبدنصػػ ة 
  (ُ)غ     الغ دى بػى   بت ر أك ش ددان بد سل  ػى 

( أصػػػل ابصػػػالة يف ابدوػػػة ابػػػدع ل  )  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 
 .دآا  عؿ صبهعر ابندم ل من أدل ابدوة كغريدم 

 .ك  ؿ اب ا ج أصده  ابد ـك  
اعبعد م كآَ كف ابصالة من احن تن   اب ضبة كمن اؼبالضخة ك  ؿ 

 . (ِ)االسووب ر كمن اآلدم  تض ع كدع ل 
 ػػػ ؿ ابشتشػػػعرم رضبػػػغ احن تنػػػ   ) ابصػػػالة بوػػػة ابػػػدع ل كابصػػػالة 
اؼبَدع ػػة مػػن احن دػػ  رضبوػػغ ك سػػل موب تػػغ ك سػػل ك اموػػغ ك سػػل  تػػ ؤس 

ين أضبػد  ػن ذك  دآس اْلكاػغ ابشػس  شػه ب ابػد؛ عتد اؼبالضخة 
 .(ّ)اؽب ضم رضبغ احن تن   (

   .  ؿ أ ع ابن بسة صالة احن  ت ؤس عدسغ عتد اؼبالضخة

                                                
(1)

إنا ب )( كتاب التفسير باّْٖٖرقه ) ّٕٓػػ  ِٕٓص   ٖل البارم ج تصحيل الب ارم بشرح ف   
   أرسلناؾ شاهدان كنبشران كنذيران 

(ِ)
 ٕٓص  ُالمجموع شرح المفذب ج   

(ّ)
 ُٕٖص  ٖكانقر فتل البارم ج  ُْالفوائد الشنشورية في شرح المنظونة الرحبية ص   
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كصالة اؼبالضخة ابدع ل  ػ ؿ ا ػن عبػ س رضػ  احن عتهمػ  يصػدعف 
 (ُ)يربكعف 

 ػػعؽبم ابصػػالة مػػن  قػػ ؿفرضبػػغ احن تنػػ    ا ػػن ابقػػسمعػػرتض عدسػػغ اك 
ك ػعؽبم ابصػػالة مػػن  ---احن دبنػَن اب ضبػػة   طػل مػػن  ال ػة كاػػعس 
 .(ِ)يف ذبك أيض ن أكاغ ابنب د دبنَن ابدع ل مشخل كذك   ال ة 

دىب اؼبعضعع يف مت يغ.   كيَي
أم سػػػدمغ احن مػػػن كػػػل سػػػعل كمخػػػ كس ك ػػػ أس مػػػن صبسػػػر  (كسػػػدم)

  .ابتق ضص كاب ذاضل كابنسعب
) كعدػػى آبػػغ ( اآلؿ يف اْلصػػل دػػم مػػن   :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 

كإضػػػػ فة اآلؿ إ  ,  صػػػػدة ينػػػػب ككبعدػػػػ   يتومػػػػعف إ  ابشػػػػفص
مضػػػم  صػػػبسح كمعاػػػعد يف ابخػػػالـ اببصػػػسح كاسػػػونمدغ ابندمػػػ ل 

  .من صبسر ابَعاضب

                                                
(ُ)

كتػػاب التفسػػير بػػاب إف اهلل كنثئكتػػه ي ػػلوف علػػى   ِٖٔص  ٖصػػحيل الب ػػارم بشػػرح فػػتل البػػارم ج   
 الذين آننوا صلوا عليه كسلموا رسليمان دار الكتب العلمية النبي يا أيفا 

(ِ)
ص  ُانظر بدائع الفوائد لشمه الدين أبي عبد اهلل نحمد بن قيه الجوزية رحقيػخ بشػير نحمػد عيػوف ج    
 ـ دار البياف  ُْٗٗهػ /  ُُْٓالقبعة األكلى  ِٗ
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ك ػػ ؿ أ ػػع انبػػ  ابتبػػ س كأ ػػع  خػػ  اب  سػػدم ال كػػعز إضػػ فة آؿ 
إ  مضم  فال يقػ ؿ صػدى احن عدػى ؿبمػد كآبػغ كإَّنػ  يقػ ؿ كأددػغ 

 ن   بغ , أك كآؿ ؿبمد كدآا مآدب ابخن ض  كدع أكؿ م
كبػػس   عبػػغ كال  عؽبمػػ   صػػبسح ْليػػغ ال  سػػ س ينضػػدس كال ظبػػ ع 
يؤيػػدس  ػػ ؿ ك ػػػد ذكػػ  أ ػػػع عدػػ  اببوػػػدادم أيػػغ يقػػػ ؿ كآبػػغ يف  دػػػغ 
كذك  اؼبربد يف ابخ مل الخ ية فسغ إض فة آؿ إ  مضػم  ت أيشػد 

كثػػػػرية بدنػػػػ ب يف إضػػػػ فة آؿ إ  مضػػػػم  كمتهػػػػ   ػػػػعؿ عبػػػػد    ن أ س تػػػػ
 :اؼبَدب 

 م  رالدغ فأمتر الالبكػ           ػف اؼب ل  ال دم أ      
 ػب كع  ػديغ ابسـع آبكػ      كايص  عدى آؿ ابصدس     

 ينين   يش ن كك يت ابن ب تنمسهم آؿ احن بخعام أدل اببست 
عدػػى  َودػػب ابندمػػ ل مػػن أدػػل ابدوػػة كاببقهػػ ل يف آؿ ابتػػب اك 

 مته  م  يد : أ عاؿ
 أام  تع د شم ك تع اؼبَدب. -ُ
 عرتتغ اؼبتونبعف إبسغ.م أا -ِ

 أدل ديتغ كدهم كأتب عغ إ  يـع ابقس مة .أام  -ّ
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َوػػػػ رس اك , كدػػػػآا ابقػػػػعؿ أ  اػػػػ  إ  ابصػػػػعاب :  ػػػػ ؿ اْلزدػػػػ م 
أيضػػػ ن آَػػػ كف كدػػػع مػػػ  يػػػص عدسػػػغ ا مػػػ ـ أضبػػػد كعدسػػػغ أكثػػػ  

كعدػػى دػػآا فهػػم أتب عػػغ , رضبهػػم احن تنػػ   صبسنػػ ن اْلصػػب ب 
 إبسػغ  صػدؽ كإَػالص إ   ابت ص كف ؼب  ا ل  غ كابػداععف

كمتػغ  :قلػم ػ مة سعالن ك يعا من ابن ب أـ من ابنجػم يـع ابقس
  ػ (ُ)()سدم ف مت  أدل اببست  عبغ 

كيدَل يف ذبك دَعالن أكبس ن أدػل  سوػغ ك  ا وػغ كأزكااػغ كذريوػغ 
ك , ت يػػدَل أيضػػ ن أصػػب  غ ابخػػ اـ مػػن اؼبهػػ ا ين كاْليصػػ ر 

  :  د  ن  سل
 عدى ابش ينة من عجم كمن ع ب تب ع مدوغ    آؿ ابتب دم أ   
 مل يخن آبغ إال   ا وغ بع   

       (ِ)صدى اؼبصد  عدى ابَ غ  أت ؽبب                           
) كصػػػػببغ ( صبػػػػر صػػػػ الب ك اكػػػػب   :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه 
  :اآليتعدى ابتبع كيف ابصب ت َالؼ , كركب 

                                                
 ( ّٗٓٔرقه )ُٗٔص  ّالمستدرؾ على ال حيحين جانظر  (ُ)

ر األفنػػاف النديػػة شػػرح السػػبا السػػوية لفقػػه السػػنن المركيػػة رػػأليف ف ػػيلة شػػي نا الشػػيي زيػػد بػػن نحمػػد انظػػ (2)
 ٕٔػ   ٕٓص  ُـ كالمجمػوع شػرح المفػػذب ج  ُٖٗٗهػػػ  َُْٗالقبعػة األكلػى  ٔٓص  ُالمػدرلي ج

  ُُهػ ص  ُُُْكفتل المجيد شرح كتاب التوحيد رأليف الشيي عبد الرحمن بن حسن القبعة الرانية 
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كدػػػػػػع  - أف ابصػػػػػػب ت كػػػػػػل منػػػػػػدم رأل ابتػػػػػػب  -ُ
ابصػػػػػػبسح كدػػػػػػع  ػػػػػػعؿ افػػػػػػد   ك ػػػػػػغ  َػػػػػػر اببفػػػػػػ رم يف 

كسػعالن ا بنػغ أـ ال ػ ينػين ػ ) مػن بقػ  ابتػب  - صػبسبغ
  مؤمت ن  غ كبع غبتػة كمػ ت عدػى ذبػك كبػع زبددػت ردة

 (ِ)عدى اْلصح (
 أف ابصػػػػػػػب ت مػػػػػػػن ط بػػػػػػػت صػػػػػػػببوغ بد سػػػػػػػعؿ  -ِ

اَوػػػػ رس صب عػػػػػة مػػػػن أدػػػػػل , كؾب بنػػػػوغ عدػػػػى ط يػػػػػو ابوبػػػػر 
 . (ُ)اْلصعؿ 

) كأتب عػػػػغ ابػػػػآين دػػػػم أك  ابتػػػػ س  ػػػػغ  :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىلػػػػه قو 
 .كأال صهم عدى اتب عغ كأكف دم من مريا غ الت ن كيصسب ن( 

إ  يـع ابدين من ا ي  كاعبن  دم من ك ف عدى مدوغ أتب عغ 
 .بو  متب ين ك  ماابع كأ همس اتأعدى اَوالؼ 

بػػآم ) أمػػ   نػػد ( دػػ  فصػػل اػبَػػ ب ا  :رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه
 كابشنب رضبغ احن  كم    بغ أ ع معسى   أكتسغ داكد 

                                                
(2)

  ٕٓص  ُاألفناف الندية ج   
(1)

 بارت ار كر رؼ  ٕٔص  ُانظر المجموع شرح المفذب ج   
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ك ػػػػ ؿ افققػػػػعف فصػػػػل اػبَػػػػ ب اببصػػػػل  ػػػػ  اغبػػػػو ,  (ُ)تنػػػػ   
قسػػل اؼببوػػدئ اػػػ  ف كاَودبػػعا يف اؼببوػػدئ  خدمػػة أمػػػ   نػػدكابب طػػل 
 ػ ؿ : أكؿ مػن  ػ ؿ : أمػ   نػد  فب  أ ػ  أت معسػى  داكد 

   (ِ)داكد عدسغ ابنالـ كدع فصل اػبَ ب 
اْليػػ دم أك كنػػب  ػػن بػػؤم أك ينػػ ب  ػػن  ك سػػل  ػػ   ػػن سػػ عدة

  بَ ف أك سبب ف فصسح ابن ب السه   ؿ شن ان : 
   بقد عدم اغب  ابسم يعف أق         

 (ّ)إذا  دت أم   ند أق ََسبه                                  
 ك  ؿ ابش ع  : 

  ػبدب أم   ند مػن ك ف   دض ن ا ل ا      
   عد أ عؽب  كداكد كأ ػ ب ا                              
 كينقعب أيعب ابصبػػعر كآدـ       

   كسبب ف ككػنب كينػ ب ك                    

                                                
(ُ)

كتػب هوانشػه كهػبقه   ْٕص  ْرفسير القرآف العظػيه لمنػاـ أبػي الفػداء الحػافظ ابػن كريػر الدنشػقي ج   
 ـ  ُٖٔٗهػ ػػ  َُْٔحسين بن إبراهيه زهراف القبعة األكلى 

(ِ)
 الم در السابخ   

(ّ)
 ٓص  ُفتل القريب المجيب شرح كتاب الترريب ززء   
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كيؤتى ا  باليوق ؿ من أسدعب إ  آَ  كأتى ا  اؼبؤبب رضبغ 
 . احن تن   تأسس ن   ب سعؿ 

 ػل ركادػ    غعتػ ف يغ ك ف يأيت ا  يف ََبغ ككبعدػ  كمػ  يصػح
 .(ِ)عتغ ا ت ف ك ال عف صب  س ن 

) فهآس رس بة يف عدم ابب اضض  رحمه اهلل رعالى :المؤلف ؿ اق
 ـبوص ة ( 

كابب ل الزمة , : ) فهآس ( اعاب أم   ند رحمه اهلل رعالى قوله
 :بغ كم    ؿ ا ن م بك رضبغ احن تن   يف أببسوغ 

 أم  كمهم  يك من ش ل كف           
 بودع تدعد  كاع  ن أبب                                        

  :ث  ن َ بد اؼبف كم ر ك د ا ل الآفه  يف ابشن  كقعؿ اغب 
 فأم  ابقو ؿ ال  و ؿ بديخم          

 خن سريان يف ع اض اؼبعاكب بك                                 
 .فال  و ؿ : أم 

                                                
(2)

 ُدليا الفالحين لقرؽ رياض ال الحين لمؤلفػه نحمػد بػن عػثف ال ػديقي الشػافعي األشػعرم المكػي ج   
 دار الفكر  ِِص 
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 خث ة ك قدة فػ بخث ة عتػد الػآؼ كم  ا ل الآفه  يف ابتث  أيض ن 
فىأىمن ابنػػًآينى اٍسػػعىدنٍت كيايػػعديهيٍم أىٍكبىػػٍ ني  ابقػػعؿ منهػػ  كقعبػػغ تنػػ   

: فسقػ ؿ ؽبػم أم    ػىٍندى ًإ ى ًيخيٍم فىآيك يعاٍ اٍبنىآىابى دبى  كيٍتويٍم تىٍخبي يكفى 
  .  يخمأكب ن  ند إ

ؿ   ػػػػ ؿ راػػػػ) أمػػػػ   نػػػػد مػػػػ   كابقدسػػػػل مػػػػ  كػػػػ ف خبالفػػػػغ كقعبػػػػغ 
يشػػرتطعف شػػ كط ن بسنػػت يف كوػػ ب احن ( دخػػآا ك ػػر يف صػػبسح 

كاْلصػػل أمػػ   نػػد فمػػ   ػػ ؿ حبػػآؼ اببػػ ل  (ُ)اببفػػ رم ) مػػ   ػػ ؿ (
 .را ؿ فبآفت ابب ل 

   ؿ ا ن م بك رضبغ احن تن   يف أببسوغ : 
 ب ل  ل يف يث  إذا بكالآؼ ذم ا          

    (ِ)يخن  عؿ منه  يبآا  مل                                     
ك ػد يقػ ؿ  عبػغ دػآس  ة: )دػآس ( اسػم إشػ ر رحمه اهلل رعػالى قوله

إشػػػ رة إ  اغب ضػػػ  كبػػػس  دتػػػ  اآلف شػػػ ل يشػػػ ر إبسػػػغ كاعا ػػػغ أف 

                                                
 ٓج كتػػاب المكارػػب بػػاب اسػػتعانة المكارػػب كسػػؤاله النػػاس    صػػحيل الب ػػارم بشػػرح فػػتل البػػارمانظػػر   (ُ)

كصػحيل نسػله بشػرح النػوكم ـ ُٕٗٗهػػ ػ ُُْٖدار الكتػب العلميػة القبعػة الرانيػة  ِّٔٓرقػه  ِّٕص
ـ ُٔٗٗهػػ ُُْٕنكتبة نزار الباز القبعة األكلى  َُْٓرقه   َُْٔص    ٕجباب إنما الو ء لمن أعتخ 

 نن حديم أـ المؤننين عائشة رهي اهلل عنفا 
(2)

 بت رؼ   ّٓٗ ػػ ّّٗص  ْززء ِألفية بن نالك بشرح ابن عقيا ج    
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دػػػػآس ابنبػػػػ رة اسػػػػونمده  اْلضمػػػػة مػػػػن صبسػػػػر أصػػػػب ب اببتػػػػعف يف 
احن تنػػ   صػػدر كو  ػػغ  ممصػػتب  م كإمػػ ـ ابتبػػعي  سػػسبعيغ رضبهػػ

كابتبعي  كغريدم عتهػ   أاع ػة  من أصب  ت ب ابندم ل ا  كأا 
ع مدهػ  ( دػآس اب سػ بة )ؾبمععه  أيغ ؼب  تأكد ع مغ عدى تصػتسبغ 

من مدػػػة اؼبعاػػػعد فأشػػػ ر إبسهػػػ  كذبػػػك بوػػػة ابنػػػ ب  ػػػ ؿ احن تنػػػ   
 ا يػىٍعـي اٍببىٍصًل   .كيت ض س (ُ) دىآى

ك دػػػ  كمػػػن اؼبصػػػتب  مػػػن يػػػرتؾ معضػػػر اػبَبػػػة  س ضػػػ ن فػػػ ذا فػػػ غ ذ 
 (ِ) .يف اػبَبة معافقة ؼب  ذك س تغفأش ر إ  ال ض  بوخعف عب ر 

 إف ش ل احن تن  .دع اْل  ب ػ يف يت م ػ كدآا :  قلم
اب سػ بة مػ  ي سػل كػػ اػبَػ ب ) رسػ بة (   :رحمه اهلل رعالىقوله 

مػػػػن اؼبنػػػػػ ضل تخػػػػعف يف معضػػػػػعع كػػػػػ كوػػػػ ب يشػػػػػمل عدػػػػى  دسػػػػػل 
  عدى صبة اب س بة إ  طال ػغ غ احن تن   كوبهككأيغ رضب (ّ)كاالد

 .(بدق ص ين مثد  من ابَالب كيصب ن )كدآا م  دؿ عدسغ  عبغ 

                                                
(ُ)

 (ّٖسورة المرسثت اآلية )  
(2)

 ( بت رؼ كرغيير كربديا كحذؼ كزيادة ٕٕص ) ُالمجموع شرح المفذب ج   
(ّ)

 ّْْ( صُالمعجه الوسيط ززء )  
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يَدو عدى إدراؾ ابندم: ) يف عدم (   :رحمه اهلل رعالىقوله 
ابش ل عدى م  دع عدسغ يف ابعا ر , كيَدو عدى الخم ابآدن 

كدآا دع ابندم ابض كرم أم ابآم ال  ؛اعب ـز اؼبَ  و بدعا ر 
  . ربصسدغ إ  دبسل و ج يف

كيَدو عدى الخم ابآدن اعب ـز اؼبَ  و ؼبعاب أم دبسل . كدع 
 َاؼب اد دت  سعالن كافو ابعا ر أـ ال 

 (ُ)الو يشمل كل عدم  ؽفسغ بدنمـع كاالسوو ا (أؿ)ك
 ريف ابدوػػة : صبػػ  اببػػ اضض)اببػػ اضض (   :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 

غ يف ابدوػػػة منػػػ فو كبػػػمػػػن اببػػػ ض  أَعذة ف يضػػة دبنػػػَن مب كضػػػة مػػػ
 مته  :ػ
 يقػػػر يف ابػػػآمغبػػػ  كدػػػع ااغبػػػ  كمتػػػغ فػػػ ض ابقػػػعس  -ُ

    ط فغ السه يعضر ابعت 
يقػػػػػ ؿ ف ضػػػػػت ببػػػػػالف كػػػػػآا مػػػػػن اؼبػػػػػ ؿ أم  ابقَػػػػػر -ِ

 .عس َنت بغ شسئ ن من اؼب ؿ ككب

                                                
(ُ)

 ِّػػ  ِِكشرح الرحبية ص  َِانظر الفوائد الشنشورية ص  
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   فىًتٍصػػبي مىػػ  فػى ىٍضػػويمٍ  تنػػ     عبػػغكمتػػغ ابوقػػدي   -ّ
 . أم  درن كظبسوم (ُ)
ًإفن ابنػػًآم فػىػػ ىضى عىدىٍسػػكى  تنػػ     عبػػغكمتػػغ ا يػػ اؿ  -ْ

 أم أي بغ عدسك  (ِ) اٍبقيٍ آفى بى ىاَدؾى ًإ ى مىنى دو 
 ىػػٍد فػىػػ ىضى ابدنػػغي  تنػػ     عبػػغابوشػػ ير كابوبسػػ  كمتػػغ  -ٓ

دنةى أىٍ ى ًيخيمٍ  أم ش ع بخم ربدػة أ ػ يخم ك ػ   (ّ)  بىخيٍم ربًى
 بخم ذبك 

ػ فى عىدىػى   منػ   عبػغ تنػ    كمتػغا الالؿ ا   الة ك  -ٔ كى
ػػ  فػىػػ ىضى ابدنػػغي بىػػغي  ػػ ىجو ًفسمى فسمػػ  أالػػل  أم (ْ)   ابتنػػًبِّ ًمػػٍن الى

  بغاحن 
سيعرىةه أىي ىٍبتى دى  كىفػى ىٍضتى دى تن   كقعبغاببس ف   -ٕ

(ٓ)
 

 
 

                                                
 ِٕٕالبقرة آية  سورة  (1)
 ٖٓالق ل آية  سورة  (2)

(3)
 (ِالتحريه اآلية ) سورة  

 ّٖاألحزاب آية  سورة  (4)
 ُالنور آية  سورة (ٓ) 
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 الفري ة  يكنن نعان
ابعااػػػػب فمػػػػن دالبوهػػػػ  عدػػػػى منػػػػَن ابعااػػػػب  عبػػػػغ  -ُ

ػػػػػػػعرىدينن فى ًيضىػػػػػػػةن تنػػػػػػػ    أم مب كضػػػػػػػة  (ُ)  فىػػػػػػػ تيعدينن أياي
 .الزمة

 اب ال كأف ضوغ إذا أعَسوغ ف ضتابنَسة يق ؿ   -ِ

احن صػػدى احن عدسػػغ كسػػػدم أم  رسػػػعؿابنػػتة فػػ ض   -ّ
 .ستغ

(ِ)ال ت :   أتغ  ف ضتابق الة     -ْ
 

 ندة تن يبػ ت متهػ  عدم ابب اضض ابب ضسعف  ع ؼ:  ان كاصقثح
 ابو يل :ػ 

                                                
(ُ)

 (ِْسورة النساء اآلية )  
نعػزكان  إلػى نػنفل الوصػوؿ إلػى رحريػر  ٖٖػػػٕٖص ؽنفاية الفدايػة إلػى رحريػر الكفايػة رحقيػخ د/ عبػد الػرزا (ِ)

ف العػرب  بػن ننظػػور / كلسػػاَُٖٗ-َُٕٗ/ّ/أ ب   قػاؿ نحققػه رازػػع ال ػحاح للجػوهرم جٗالف ػػوؿ 
ألبي حكيه عبػد اهلل بػن إبػراهيه ّٗص  ُنادة فرض ككتاب التل يل في عله الفرائض ج َِٔػػ َِِ/ٕج

 ال برم  رحقيخ د/ ناصر بن فن ير الفريد نكتبة العلـو كالحكه المدينة المنورة القبعة األكلى 
  
 



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

76 

 . فقػػغ اؼبعاريػػه كمػػ  يضػػم إ  ذبػػك مػػن النػػ  غ أيػػغ -ُ
ع   دآا ابون يب  أيغ ؾبمل السػه مل يعضػر فسػغ اؼبػ اد كي

  ندم اؼبعاريه كال م  ي اد  غ من  عبغ من الن ا  
أيػػػػغ عدػػػػػم ينػػػػػ ؼ  ػػػػػغ كسبسػػػػة  نػػػػػمة ابرتكػػػػػ ت عدػػػػػى  -ِ

كيػػع   أيػػغ غػػري اػػ مر أيضػػ ن ْليػػغ ال يوتػػ كؿ . منػػوبقسه  
 أالخ ـ اؼبعاريه 

ين ؼ  غ من ي ث كمن ال ي ث كمقػدار مػ   عدمأيغ  -ّ
 كدػآا :  ؿ ابشس  صػ حل اببػعزاف البتػغ احن,  بخل كارث

 مػػ يرؼ  ػػغ دػػآا ابندػػم ْليػػغ تن يػػب اػػ مر  ِّ أالنػػن مػػ  عيػػ
مػػػن السػػػه أيػػػغ يتَبػػػو عدػػػى أ نػػػ ـ اؼبنػػػ ؼ ك تػػػر دَػػػعؿ 

 (ِ). اب ااحدع ابون يب  كدآا (ُ) منه غريد  

  .دع من فة ابعر ة كالقع هم من ابرتكةك  بعا :  -ْ

ا ر ْليغ مػ ير اػ مر كإف    ؿ  نضهم ابون يب اؼبفو ر دع اب   
 س فسخػػػعف اؼبفوصػػػ  أك  كػػػ ف ابث بػػػه ال يبنػػػد عتػػػغ ْليػػػغ دبنتػػػ

   الَوس ر.
                                                

 ػ ه َُْٕ ػ ّط ُُالمرهية في المباحم الفرهية ص  التحقيقات (1)
 هػ  ُُّْػ  ُالتعاكني للدعوة كاالرشاد ط  المكتبللدكتور الثحه  ٕالمواريم ص  فقه (2)
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ينػػ ؼ  ػػغ مػػن يػػ ث كمػػن ال يػػ ث ْلف من فػػة ابػػعارث : فقعبػػغ 
كمػ  مل يػ ث , تخبػ  عمػ  سػعاس فػال داعػ  بػآك  مػن مل يػ ث 

ال يتبص  إال إذا أريد  غ مػن يقػـع  ػغ مػ ير مػن معايػر ا رث 
 .اببهم كدآا  نسد 

أيضػػ ن يوضػػح مػػن  عبػػغ من فػػة ابعر ػػة أف مػػن مل يػػ ث منػػوبند  
  .سعالن من  بل اؼب ير أك غريس

ك عبػػغ كالقػػع هم مػػن ابرتكػػة يخبػػ  دبن فػػة اغبنػػ ب اؼبفصػػص 
 بدرتك ت كدع مقدار يصسب كل كارث 

فسوبػػػػ  أف ابون يػػػػب اب ا ػػػػر اػػػػ مر مػػػػ ير كـبوصػػػػ  مػػػػر سػػػػالمة 
   .(ُ)ابدبب 
ح دع ابون يب ابث به ابآم رابغ ابشس  ابون يب اب اا  قلم:
  .كغريسػ البتغ احن تن   ػ اببعزاف 

ي اس ـبو ركا ابون يب  بب كم دكأم  م  فسغ من  نض اب ي دة يف اب
 كأالخم . ب ي دة اببس ف كاحن تن   أعدم اب ا ر فهع

                                                
(ُ)

 ُكتػاب التل ػيل فػي علػه الفػرائض رػأليف العثنػة أبػي حكػيه عبػد اهلل  بػن إبػراهيه ال بػرم الفرهػي ج    
ورة القبعػػة األكلػػػى رحقيػػخ د/ الكتػػور ناصػػر بػػن فن يػػر الفريػػدم نكتبػػػة العلػػـو كالحكػػه المدينػػة المنػػ َْص 

 ـ    ُٓٗٗهػ /  ُُْٔ
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 رسمية الفرائض بفذا ا سه  
رضبػػػغ احن  ابنسػػين  ػػػ ؿ: اػػػآا االسػػم  اببػػ اضضتنػػمسة عدػػػم  ككاػػغ
ابختػػ  : ظبػػ  دػػآا ابندػػم فػػ اضض ْلف احن تنػػ     يف شػػ ح  تنػػ  

إ  مدػػػك مقػػػ ب كال يػػػب م سػػػل  تقػػػدي س ػػػدرس  تبنػػػغ كمل يبػػػعض 
كابثده  كابثدث ك   يصسب كل كاالد من ابتصب كاب  ر كابثمن 
كغريدػػ   كاغبػػهكابنػػدس خبػػالؼ سػػ ض  اْلالخػػ ـ ك بصػػالة كاب كػػ ة 

كقعبػػػغ تنػػػ  ) كأ سمػػػعا ابصػػػالة كآتػػػعا فسهػػػ  ؾبمدػػػة   ابتصػػػعصفػػػ ف 
  (ُ)اب ك ة(
َى عى إًبىٍسػػًغ  تنػػ    ككقعبػػغ كىبًدٌػػًغ عىدىػػى ابتنػػ ًس اًلػػَه اٍببػىٍسػػًت مىػػًن اٍسػػوى
  (ّ) ابنتة   ستوه  كإَّن  (ِ) سىًبسالن 

   سػػػػػمرضبػػػػػغ احن تنػػػػػ   : َصػػػػػت اؼبعاريػػػػػه   الجػػػػػ ا ػػػػػن   ػػػػػ ؿ 
  (ْ)  يىًصسب ن منٍب يكض ن   ابب اضض بقعبغ تن  

 .(ٓ) أك مندعم ن أك مقَعع ن عن غريس مقدران  أم
                                                

 َِالمزنا آية  سورة  (ُ)
 ٕٗآؿ عمراف آية  سورة  (ِ)
الغػػػرب  دار  ُد/ نحمػػػد حجػػػي ط رحقيػػػخللقرافػػػي   ْص ُّكتػػػاب الػػػرائض فػػػي الفػػػرائض ج  الػػػذريرة (ّ)

 ـ  ُْٗٗاالسثني 
 ٕالنساء آية  سورة  (ْ)
 ّص ُِج الب ارمالبارم شرح صحيل  فتل   (ٓ)
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فسقػػ ؿ بػػغ ف ضػػ  كفػػ رض كفػػ يض كنػػ مل  :  بػػالفرائضالعػػاله  أنػػا 
 َ  بغ اؼبربد كف اض كف ض   نخعف اب ال كف اضض  كعدسم

 .ف اضض  ََأ  أفصب عة   ك  ؿ 
احن تنػػػػ  :  ػػػػد أاػػػػ زس  نضػػػػهم كدػػػػع  رضبػػػػغ (ُ)ا ػػػػن اؽبػػػػ ضم   ػػػػ ؿ

 ؛ اعبمػػػر إذا صػػػػ ر  ودبػػػة االسػػػونم ؿ اظبػػػػ ن  الف عتػػػدم ابصػػػعاب
إ  اْليصػػػػػػ ر أيصػػػػػػ رم ,  ابتنػػػػػػبةيتنػػػػػػب إ  ببتػػػػػػغ كقػػػػػػعؽبم يف 

إ   ابتنػػبةكابب اضضػػ  صػػ ر عدمػػ    بودبػػة عدػػى دػػآا اببػػن فسجػػعز 
 (ِ) .ببتغ
مأَعذ ( االَوصػػػ ر يف ابدوػػػة: ) ـبوصػػػ ة:رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 

 .(ّ)ر ابخالـ إكػ زساَوص ك من اَوص ر ابَ يو كدع سدعؾ أ   غ 
: رد ابخثػػػري إ  ابقدسػػػل كفسػػػغ منػػػَن ابخثػػػري أك إكػػػ ز  كاصػػػقثحان 

  .ابدبب مر اسوسب ل اؼبنَن
                                                

المقدسػػي شػفاب الػدين الشػافعي أبػػو  ثػهالم ػرم   علػيبػػن   عمػاد  بػن  نحمػدالفػائه هػو احمػد بػػن  ابػن  (ُ)
إليػه الرئاسػة فػي  انتفمهػ  ّٕٓ كقياهػ  ٕٔٓبابن الفائه كهو لقب لوالدف قيا كلد في سنة  المشفورالعباس 

هػػ بت ػرؼ كتػاب ُٖٓرػوفي لفػات كريػرة ننفػا الكفايػة نػع شػرحفا كالف ػوؿ  نػؤالحساب كالفرائض كله فيفا  
 هػُُْْ ُرحقيخ د/ عبد المحسن المنيف ط ُٕ-ُُص الف وؿ

  ٓص ُكتػػػاب الترريػػػب ج  شػػػرحالقريػػػب المجيػػػب  كفػػػتل  ٖٖصرحريػػػر الكفايػػػة   إلػػػيالفدايػػػة   نفايػػػة  (ِ)
  بت رؼ

(ّ)
  ُّٖن تار ال حاح ص    
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كظبػػػ    الَوصػػػ ر ؼبػػػػ  فسػػػغ مػػػن االاومػػػػ ع كمػػػ  ظبسػػػت اؼبفصػػػػ ة 
ص  ا ين ف الاوم عغ كد وغ  (ُ)ـبص ة الاوم ع ابنسعر َك

اؼبفوصػػ ة يف  ك ػػد أشػػ ر اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ   إ  دػػآس اب سػػ بة
 يتم ابنبل ابنعية  قعبغ :ػ

 (ِ)كفسغ يل ـبوص  مبسد           عتغ اؼبَعالت ال ت يد        
ك ػػد التسػػت دػػآس اؼبتتعمػػة   بشػػ ح ابػػعايف مػػر اببسػػ ف ابخػػ يف مػػن 
ً بىػل فضػسدة شػسفت  ابنالمػة ابت صػح زيػد  ػن ؿبمػد اؼبػدَد  مونػػغ 

أعدػػػى مت بوػػػػغ مػػػػر احن   بصػػػبة كابن فسػػػػة كرفػػػر دراوػػػػغ يف عدسػػػػ  ك 
ابػػػػػػػآين أينػػػػػػػم احن عدػػػػػػػسهم مػػػػػػػن ابتبسػػػػػػػ  كابصػػػػػػػديق  كابشػػػػػػػهدال 

    .كابص غب  كالنن أكبئك رفسق ن إيغ كيل ذبك كابق در عدسغ
( أم   يبة ببهػم ط ببهػ  ) دايسة ابقَ ؼ  :رحمه اهلل رعالى قوله

بنالسػة أبب ةهػ  كسػهعبة من يسهػ  ك نػدد   كيف موت كؿ يد م يدد 
 . فه  تندم اؼببودم كتآك  اؼبتوه  عن اغبشع اؼبفل

                                                
(ُ)

  
(2)

 ُُٖصِنفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج/ 
(ِ)

 ِِّص  ْلندية ج األفناف ا  
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كعاػ    يبػػة كزيػ دة عدػى  ( ي ينػػة ابثمػ ة )  :رحمػه اهلل رعػالىقولػه 
ببهػم ط ببهػ  كيف موتػ كؿ يػد م يػدد , كػآبك ي ينػة ابثمػ ة اػػ د ة 

 .َ بسة من اغبشع بدوت كؿي ضجة منوعية 
,  كافسػػػة عمػػػل دػػػآا اببػػػن كمب داتػػػغ)  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه  

 آادػػػػػػػ ب  ػػػػػػػغ كشػػػػػػػو تغ ( أم كرغػػػػػػػم اَوصػػػػػػػ رد  إال أفا منػػػػػػػة ؼبو
بػػس  مػػن  بسػػل االَوصػػ ر اؼبفػػل فهػػ  ال كيػػة عبمسػػر االَوصػػ ر 

كبخػػن عدػػى فقهػػ ن كالنػػ   ن معاضػػسر عدػػم اببػػ اضض صبدػػة كتبصػػسالن 
 .ط يو ا ك ز ال ا سه ب 

( أم مبستػة معضبة بنعيصغ كمشخالتغ ) :رحمه اهلل رعالىقوله 
مػػػػن عدػػػػم اببػػػػ اضض ؛ تبس يػػػػ ن  مػػػ  ابوػػػػعل ففبػػػػ  كصػػػػنب كأشػػػخل

  فهػػػػػػ ـ , اؼبتوهػػػػػ     بػػػػػدبسل كابربدػػػػػ ف كاغبجػػػػػة كاببسػػػػػ ف كاؼبثػػػػػ ؿ 
 .(ُ)ف بخالـ ابآم َب  منت س كصنب فهمغ فهع ععيص

( ال كيػػة اؼبهػػم مػػن أدبوػػغ كمنػػوتداتغ : )  قولػػه رحمػػه اهلل رعػػالى
كالػػػعت مػػ  ال يينػػػووَن عتػػػغ مػػػن أدبػػػة دػػػآس اب سػػػ بة أم اشػػومدت 

                                                
 كلمة عاص  ّٔٔ( باب العين ص ِانظر المعجه الوسيط زز ) (ُ)
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 دآس اب سػػػ بةرغػػػم اَوصػػػ ر دػػػ  ابربدػػػ ف اؼبنػػػوتد ابػػػك دػػػآا اببػػػن 
 . كصو  الجمه 

كابػػدبسل عدػػى كزف فنسػػل دبنػػَن , صبػػر دبسػػل  : كاألدلػػة فػػي اللغػػة
 ف عل كدع م  ينػودؿ  ػغ عدػى أمػ  مػ  أك دػع اؼبشػد إ  اؼبَدػعب

(ُ). 
اْلدبػػػػػة دػػػػػ  ابعسػػػػػ ضل اؼبعصػػػػػدة بألالخػػػػػ ـ :  كفػػػػػي االصػػػػػقثح

 بتن   بتت  ابصبسح ابش عسة ابنمدسة عدى سبسل ابقَر أك ا
( أم مل تخن اؼبفوص ات  أين  مته  : )  قوله رحمه اهلل رعالى

 يف سهعبة تندمه  كتندسمه  كفهمه . 
( كمل تبضػػده  اؼبَػػػعالت   يػػ دة عتهػػػ : )  قولػػه رحمػػػه اهلل رعػػالى

كػػل معضػػعع ت بػػب   ةأم مػر أاػػ  رسػػ بة ـبوصػػ ة إال أاػػ  موضػػمت
دػى ط يػو االَوصػ ر كمػ  دػ  عدم ابب اضض فقه ن كالن   ن كإَّنػ  ع

 ط يقة ابندم ل اب   يس  مر طالب ابندم اؼببودض .  
أم اعبػػػػ ال ( صبنوهػػػػ  راػػػػ ل ابثػػػػعاب: )  قولػػػػه رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى
اؼبتشػػػعدة ابػػػآم  شبػػػ ة ابنمػػػلابثػػػعاب دػػػع كابنَػػػ ل مػػػن احن تنػػػ   ك 

                                                
(ُ)

الجفػد المبػػذكؿ فػػي رنػوير العقػػوؿ بشػرح نن ػػونة كسػػيلة الح ػوؿ إلػػى نفمػػات األصػوؿ رػػأليف شػػي نا   
 ـ ََُِهػ ُُِْنكتبة الفرقاف عجماف القبعة األكلى   ُٔٓص  ُالعثنة زيد بن نحمد المدرلي ج
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اتة ع ضػه  ابنػمعات كاْلرض اؼبَدع ة ابو ية إ   غيؤكؿ  ص الب
 عا ػ ن مػن عتػد احن كاحن عتػدس النػن ابثػعاب   ػ أعػدت بدموقػ 

 . 
: ) كيصػب  بدق صػ ين مثدػ  مػن ابَػالب  قوله رحمه اهلل رعػالى

دآا تعاضر متغ رضبػغ احن تنػ   كمػ  دػ  عػ دة عدمػ ل ا سػالـ ( 
ػػبى  غمثدػػمػػن كػػ ف اْلفػػآاذ فدػػع كػػ ف ابق صػػ كف  تنػػنت مخوبػػ ت ا  مى

إال تػػغ كآالعف ابندػـع ابشػػ عسة ابنػ مل ؼبؤببػػ  م فدػم يػػرتؾ فتػػ ن مػن فتػػ
   مَبػعع م   ان البري مؤبب ن ك  ان عدم ن غ ي  كت ؾ فسغ ط ؽ َبري  غط  

فقػػػد  ػػػ ع الػػػو صػػػ ر  غكـبَػػػعط رغػػػم  صػػػ  عمػػػ س كمػػػدة ربصػػػسد
كدعػػ  كأفػػو  كعدػػم تندػػمالسػػه أعجع ػػة زم يػػغ كتبػػعؽ عدػػى أ  ايػػغ 
اؼبػدارس مػ   ػ  غ ككانػعدسهػ    كأبب كأرشػد كأدار اغبدقػ ت كفػون 

كإ  كف تػػػػػػػغ عػػػػػػػ ـ  ػدػػػػػػػَُّٔابوب  ػػػػػػػغ   ؼبدرسػػػػػػػة ابنػػػػػػػدبسة عػػػػػػػ ـ 
( سػػتة  ربكػػة احن كتعفسقػػغ الػػو ُٕ)عشػػ ة  دػػػ أم يف سػػبرُّٕٕ

كمػ  الػد ت س أالػد غ البػب ابقػ آف ابخػ   كػ مالن يف شػه  كاالػد  أي
ابتجمػػ  البتػػغ احن تنػػ     ػػن  ػػ أضبػػد ابب ضػػل أ  ايػػغ شػػسفت  
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بوبػ اف كاعبتػة كاب ضػعاف اابنبػع ك  مينػأؿ احن بتػ  كؽبػكمد يف عم س 
. 

كظبسوهػػػ  ))  ػػػ بتعر اببػػػ ضض ((  مػػػن : )  قولػػػه رحمػػػه اهلل رعػػػالى
( ابضمري ع ضػد عدػى دػآس اب سػ بة يف  ابعال  يف عدم ابب اضض 

 لشػ  اؼبدرارة , كاالسػم سػبو ابخػالـ عتػغ يف اببنػمدة دبػ  يوػين إف
 ػػػػل أيػػػػعار فػػػػ ضض هػػػػ  الػػػػو يػػػػعر ف, دتػػػػ  عػػػػن تخػػػػ ارس احن تنػػػػ   
ل  ػػػػغ أدػػػػل   بندم يػػػػعر مبػػػػ  ينوضػػػػفػػػػقػػػػعؿ ط ببسهػػػػ  أضػػػػ لت ع
 .كاعبه ؿ يف ابتدمً , ابنن دة 

أسػػػػأؿ احن أف كنػػػػل ذبػػػػك سػػػػنس  : )  قولػػػػه رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى 
ابدهػػػم َ بصػػػ  بعاػػػغ ابخػػػ   , كسػػػبب ن بدبػػػعز بديػػػغ عتػػػ ت ابتنػػػسم 

ابدهم آم  , ابدهم آم    عؿ ابدهم آم  ,أ م دكر  أي ( ك آم   
 .ي رب ابن ؼب كابق در عدسغ , إيك كيل ذبك 

حن ابندػػػػ  كال الػػػػعؿ كال  ػػػػعة إال  ػػػػ : )  قولػػػػه رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى 
 أم ال ال كة كال اسوَ عة كال السدة.ابنتسم ( 

إال  ر شػػػػ  كال  ػػػػعة يف ربصػػػػسل َػػػػريفػػػػيف د ك سػػػػل منتػػػػ س: الالػػػػعؿ
   حن.
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إال  منصػسة احن نال العؿ عأيغ   ؿ:  ف ا ن مننعد أكالخ  
 عدى ط عوغ إال دبنعيوغ.  نصموغ كال  عة

ع دػػػة كمػػ  اػػـ   ػػػغ  ػػ ؿ أدػػل ابدوػػة : كينػػػرب عػػن دػػآس ابخمػػة   غب
 ر.ع اْلزد م كاعبمه
 كم  اـ   غ اعبعد م.  عبقةغبكينرب عته    

هػػػػ  كتػػػ  مػػػػن كتػػػػعز اعبتػػػةكم  أَػػػػرب  ػػػػآبك ف كإ  ا يػػػب ذبػػػػك
يف  مػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػديه أت معسػػػػػػػػػػػى  ابصػػػػػػػػػػػ دؽ اؼبصػػػػػػػػػػػدكؽ 

  أدبػػػك عدػػػى كتػػػ  مػػػن)يػػػ  عبػػػد  ػػػس  أال   ػػػ ؿ  :سب بابصػػػ
كتعز اعبتة ؟ فقدت  دى ي  رسع احن   ؿ  ػل ال الػعؿ كال  ػعة إال 

 .(ُ)   حن( موبو عدسغ
اعػرتاؼ ك كسبب ذبك أا  كدمة اسونالـ كتبعيض إ  احن تن   

 ابنبػد    ذعػ ف بػغ كأيػغ ػ تنػ   ػ ال صػ ير غػريس كال راد ْلمػ  كأف
  .(ِ) دك شسئ ن من اْلم ال  

                                                
 ِِْكتػػػػاب الػػػػدعوات بػػػػاب الػػػػدعاء إذا عػػػػث عقبػػػػة ص   ُُب ػػػػارم بشػػػػرح فػػػػتل البػػػػارم جلصػػػػحيل ا (ُ)

 ُُلنػػوكم ج اـ كصػحيل نسػػله بشػرح ُٕٗٗهػػػ / ُُْٖعػػة الرانيػة بميػة القالكتػػب العل( دار ّْٖٔرقػه)
هػػ ُُْٕالقبعػة األكلػى  زنػزار البػا ( نكتبػةّٕٗٔ( ص )َِْٕباب استحباب رفض ال وت بالذكر رقػه )

 ـ ُٔٗٗ/ 
 ( ٕٕٗٔػ  ٕٔٗٔص ) ُُانظر شرح النوكم على صحيل نسله ج  (ِ)
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 رعله الفرائض ىعل الحم
 تندم ابب اضض كتندسمه  ف كيت عتػغ  عدى اله ابتب  بقد

    ك ػػػػػػػػػػػػن ذبػػػػػػػػػػاؼب غبػػػػػػة يف دػػػػػػآا ابندػػػػػػم كاآلمػػػػػػ ة  ػػػػػػغ كم اْلال ديػػػػػػه
  -: م يد 
عتػػغ  ػػ ؿ :  ػػ ؿ رسػػعؿ احن صػػدى احن  احنا ػػن منػػنعد رضػػ   عػػن

اببػػػػ اضض  كتندمػػػػعاعدسػػػػغ كسػػػػدم ) تندمػػػػعا ابقػػػػ آف كعدمػػػػعس ابتػػػػ س 
دػػػ  فػػػ ق امػػػ ؤ مقبػػػعض كابندػػػم م فػػػعع كيعشػػػك أف  ودػػػب كعدمع 

ذكػ س ا مػ ـ ( كاؼبنأبة فػال كػداف أالػدان  ربمهػ   ابب يضةا ت ف يف 
  (ِ)ػ  (ُ) حن (ا يف ركاية ا تغ عبد أضبد
    صػػػػػػدى احن عدسػػػػػػغ كسػػػػػػدم )  عبػػػػػػغ بدبسهقػػػػػػ ابنػػػػػػتن ابخػػػػػػربل  كيف

  تػػػػػ سكتندمػػػػػعا ابندػػػػػم كعدمػػػػػعس ابابقػػػػػ آف كعدمػػػػػعس ابتػػػػػ س  تندمػػػػػعا
فػػػ ف ابندػػػم سستقضػػػ  كتتهػػػ   ابتػػػ ساببػػػ اضض كعدمعدػػػ   عامػػػكتند

                                                
   ن بػن شػيي معبد اهلل هو : عبد اهلل بن أحمد بػن حنبػا االنػاـ الحػافظ الناقػد نحػدث بغػداد أبػو عبػد الػرح  (ُ)

الع ػػر أبػػي عبػػد اهلل الػػذهلي الشػػيباني المػػركزم ثػػه البغػػدادم كلػػد سػػنة عشػػرة كنػػائتين سػػمع نػػن أبيػػه المسػػند 
نظػر نزهػة اير الحديم عاش سبعان كسبعين سػنة غكاف صاحب دين كارباع كب رو بالرزاؿ له يدرا في   كالتفسير
    ََُِػ  ََُُص ِرفذيب سير أعثـ النبثء ج  ءالف ث

فػػػػي الوسػػػػيط  كالواحػػػػدم ْٗٓققنػػػػي  كالػػػػدارالنظػػػػر بػػػػن شػػػػميا   طريػػػػخنػػػػن ّّّ/ْالحػػػػاكه  أررزػػػػه  (ِ)
-َُّصٔالغليػػا ج إركاءاهػػػ  َِٖ/ٔكالبيفقػػيُُ/ِنػػذم عػػن عمػػرك بػػن حمػػراف كأررزػػه التر ِ/ُّٓ/ُ

َُٔ 
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 اببػػػػف الػػػػو  ودػػػػب اال تػػػػ ف يف ف يضػػػػة فػػػػال كػػػػداف مػػػػن يبصػػػػل 
  (ُ)(   ستهم 
 ػن ابنػػ ص رضػػ  احن عتػػغ أف رسػػعؿ احن  عمػػ كعبػػد احن  ػػن  كعػن

صػػدى احن عدسػػغ كسػػدم  ػػ ؿ ) ابندػػم  ال ػػة كمػػ  سػػعل ذبػػك فضػػل 
أك ف يضػػة ع دبػػة ( ركاس أ ػػع داكد كا ػػن   ضمػػة  سػػتةآيػػة ؿبخمػػة أك 

 َ (ِ)م اة 
احن عتػػػغ  ػػػ ؿ :  ػػػ ؿ رسػػػعؿ احن صػػػدى احن   رضػػػأت د يػػػ ة  كعػػػن

يصػػب ابندػػم كدػػع  ف اػػ عدسػػغ كسػػدم ) تندمػػعا اببػػ اضض كعدمعدػػ  
كابػدار     ركاس ا ن م اػة ( من أمك  يت ع لأكؿ ش  كدعيتنى  
  (ّ) َين 
اْلال ديػػػه تبدػػػ  دراػػػة  مػػػععؾب :تنػػػ    احنشػػػسفت  البتػػػغ   ػػػ ؿ

 ا . االالوج ج

                                                
  ِِّ/ْد ئالزكا كنجمع  َُٖ/ٔللسنن الكبرل  نعزكا ُّص ُالمواريم ج فقه   (ُ)
 ّٗ-ِٗص ٖ( ج ِٖٖٔفػػي رعلػػه الفػػرائض رقػػه )  ءنػػا زػػابػػاب  الفػػرائضأبػػو داكد فػػي كتػػاب  أررزػػه  (ِ)

  َُْ/ٔج االركاءفه الذهبي ا هػ كسكم عنه الحاكه كهع نازةقاؿ المنذرم كأررزه ابن 
  ِّّ/ْ كالحػػػػاكه  ِ/ََُعػػػػدم  كابػػػػن  ّْٓ ققنػػػػي كالػػػػدار  ُِٕٗأررزػػػػه ابػػػػن نازػػػػة  هػػػػعيف   (ّ)

   كالواحدم
-َُّصٔجبػػن عمػػرك كلػػيه بػػالقوم اهػػػ االركاء  حفػػل  بػػهرفػػرد  كقػػاؿ  َِٗ/ٔ كالبيفقػػي  ِ/ُّٓ/ُ

َُٔ 
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 اغبػ ؿ   عوبػ رفقد  سل :  كوف عله الفرائض ن ف العله  كأنا 
كال بػػػة كفػػػ ة فػػػ بب اضض توندػػػو  ةفػػػ ف باينػػػ ف الػػػ بو  ال بػػػة السػػػ 

 .ابندـع   ْلكؿ ك      بث ق 
 موندػوعدم ابعص ي  :  قعبغ تن   ابق ايف رضبغ احن  اعرتض عدسغك  

آبك أالخػػػ ـ ابخبػػػن كابونػػػل كابصػػػػالة عدػػػى دبػػػ   نػػػد اؼبػػػعت ككػػػ
كالػدس اؼبفػوص دبػ   نػد اؼبػعت  ػل  ابب اضضاؼبست فال يخعف عدم 

  (ُ) . نض ابتصب
يف شػػػػػ الغ عدػػػػػى متوهػػػػػى  تنػػػػػ  احن   رضبػػػػػغ (ِ) اببوػػػػػعال  كالخػػػػػى
  .ا رادات
أيػػغ يصػػب  كغريمهػػ احن تنػػ   يف شػػ ح ا  تػػ ع  رضبػػغ (ّ) كاببهػػعيت

مػػن اببػػ اضض  ةبػػغ  وندػػسم منػػأبة كاالػػدابندػػم   عوبػػ ر ابثػػعاب ْلف 
  .ةالنتم ضة 

                                                
  .فيللقرا ٗص ُّالرائض في الفرائض ج كتاب  الذريرة  (1)
بػن ريشػيد الفتػوحي رقػي الػدين أبػو  إبػراهيههو : االناـ نحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علػي بػن  الفتوحي (2)

هػػ ا هػػ بت ػرؼ ِٕٗهػػ كرػوفي سػنة  ٖٖٗالق ػاة كلػد سػنة   قاهػيبكر بن شفاب الدين الشفير بابن النجػار 
ػػػػ  ْٖٓص  ِرائل الحنابلػػة ج كانظػػر السػػحب الوابلػػة علػػى هػػ ُٗ  - ُِص  ُشػرح ننتفػػى االرادات ج 

ٖٖٓ . 
حسػػن بػػن أحمػػد بػػن علػػي بػػن  بػػن  الػػدينهػػو : االنػػاـ شػػيي االسػػثـ نن ػػور بػػن يػػونه بػػن صػثح  البفػوري (3)

هػػ بالقػاهرة اهػػ َُُٓبالبفوري الم رم روفي سنة  الشفيرالسعادات البفوري شيي الحنابلة بم ر   أبوإدريه 
 . ٔ صبت رؼ الركض المربع 
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  (ُ) .عش  النت ت ابندـعغريد  من  كمن
ابتصػػػب يف دػػػػآا  بببػػػ :احن تنػػػ   رضبػػػغ (ِ)ا ػػػن ابصػػػالح  ك ػػػ ؿ

  .دبنَن أالد ابقنم  كإف مل يون كي  اغبديه
:إيػغ يبودػى  ػغ كػل  فقػ ؿاحن تنػ     رضبغ (ّ) ةعسستعتغ ا ن  كسئل
  (ْ).ابت س
 احنظبػػ س رسػػعؿ حن صػػدى  :احن تنػػ   رضبػػغ (ٓ) ػػن ع  ػػدين ا ك ػػ ؿ

وػريس أمػ  غػريس فبػ بتص  عدسغ كسدم يصػب ابندػم بثبعتػغ  ػ بتص ال 
  .أَ لت رة ك  بقس س 

                                                
 .بت رؼ ٖص  ُالفائض شرح عمدة الفارض ج  العذب (ُ)
بػي ن ػر الكػردم الدنشػقي أ بػنال ثح هو : أبو عمرك عرمػاف بػن عبػد الػرحمن بػن عرمػاف بػن نوسػى  ابن (ِ)

 سػػنةكالتفسػػير كأسػػماء الرزػػاؿ رػػوفى   كالحػػديمهػػػ أحػػد ف ػػثء ع ػػرف فػػي الفقػػه  ٕٕٓكلػػد بشػػفرزكر سػػنة 
 .بارت ار ُٓٗصُهػ اهػ حاشية الفداية جّْٔ

الكوفي ثه المكي ثقػة حػافظ فقيػه  نحمدعيينة هو : سفياف بن عيينة بن أبي عمراف نيموف الفثلي أبو  ابن (ّ)
كلػد بالكوفػة فػي عمػرك بػن دينػار  النػاسككػاف أثبػم انتفى إليػه علػوا االسػناد إناـ حجة نن رؤكس القبقة الراننة 

كنزهػػة رفػػذيب (  ُِْٓ)  رقػػه ُْٖيب صهػػػ .اهػػػ بت ػػرؼ رقريػػب التفػػذُٖٗرػػوفى سػػنة سػػنة نائػػة كسػػبعة 
 . ّٕٔػ  َٕٔص  ِالف ثء ج

  .ٓص  ُِالبارم شرح صحيل الب ارم ج  فتل (ْ)
(ٓ)

 
بػن عبػد الػرحيه  احمػدنحمػد أنػين عابػدين بػن السػيد عمػر عبػدين بػن عبػد العزيػز بػن   السػيدعابدين  ابن  

أهػػ هديػة  ػػػهػػ   ُِِٓهػػ كرػوفي سػنة  ُُٖٗالشفير بػابن عابػدين كلػد سػنة  العثنةالدنشقي الحنفي المفتي 
 ُٓٓٗإسماعيا باشػا البغػدادم ننشػورات المرنػى بغػداد  ّٖٔػػ  ّٕٔص  ٔالعارفين أسماء الم نفين ػػ ج 

   .ـ



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

91 

كغػػػػػػػػريس   غبسػػػػػػػػ ة أك   بضػػػػػػػػػػ كرم كغػسػػػػػػػػػ س    ػػػػػػػػ ؼبعتبوندقػػػػػػػػغ  ك سػػػػػػػػل
  (ُ)   الَوس رم

إ   يخعف كاحن أعدم م ار دآا ابتنس ف فقد كعيغ يتنى  كأم 
 أم ين كمه  :

يبقػػػػد يف ؾبػػػػ ؿ ابوَبسػػػػو ابنمدػػػػ  كايصػػػػ اؼ  أيػػػػغ:  األكؿ األنػػػػر
يف كثػػػري مػػػن  ذبػػػكابتػػػ س عػػػن تندمػػػغ كتندسمػػػغ ك ػػػد ةهػػػ   ػػػعادر 

 اببدداف ا سالمسة 
اؼبشػوود   ػغ  دسػػل بوع بػغ عدػػى عدػم اغبنػػ ب  أف:  الرػػاني األنػر

 (ِ)كتشوت من ضدغ كارتب ط  نضه  يف  نض 
: فتػػ ع ابندػػم يخػػعف دبػػعت ابندمػػ ل   ينػػزع هعلػػأنػػا كونػػه أكؿ  ك

احن   رضػ ابنػ صكم  يف ابصػبسب  عػن عبػداحن  ػن عمػ ك  ػن 
إف  عتهمػػ   ػػ ؿ: ظبنػػت رسػػعؿ احن صػػدى احن عدسػػغ كسػػدم يقػػعؿ)

ابندػػػم ايو اعػػػ ن كبخػػػن يقػػػبض ابندػػػم  قػػػبض ابندمػػػ ل  يقػػػبضاحن ال 

                                                
 البابي  ِط  ٕ ٕٓص  ٔرد المحتار على الدر الم تار شرح رنوير األب ار  حاشية (ُ)
 بت رؼ  ُْص  ُالمواريم د/ الثحه ج  فقه (ِ)
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 أفوعا  وػريرؤس ل اه الن فنئدعا فػ ابت سالو إذا مل يبو ع ؼب ن ازبآ 
  (ُ)( موبو عدسغ  دعاضدعا كأضعدم ف

 ضبدوغ   آد بابندم بس  ؿبعان من ابصدكر كإَّن  ايو اعغ  فقبض 
أت  الػديهاحن تن   مػن  رضبهم كابَرباق   ضبدأركاس ا م ـ  كؼب 
احن عتهمػ   ػ ؿ : ؼبػ  كػ ف يف الجػة ابػعداع  ػ ؿ ابتػب   رضػ ةأم م

أك ي فػر فقػ ؿ  ىم  بل أف يقضىػ) َآكا ابند كسدم عدسغصدى احن 
 غابندػػػػم ذدػػػػ ب ضبدوػػػػ ذدػػػػ بأعػػػػ ات كسػػػػب ي فػػػػر فقػػػػ ؿ : أال إف 

  (ِ)(.  الث م ات
ػػ    :احن تنػػ    ػػ ؿ أىكىملىٍ يػىػػ ىٍكاٍ أىينػػ  يىػػٍأيت اْلىٍرضى يىتقيصيػػهى  ًمػػٍن أىٍط ىاًفهى

  (ّ) {ُْكىابٌدغي  ىٍخيمي الى مينىقِّبى غًبيٍخًمًغ كىديعى سى ًيري اغبًٍنى ًب  
عتهم  يف ركاية : َ اا  دبػعت عدم ضهػ   احنا ن عب س رض     ؿ

   َكفقه ضه  كأدل اػبري مته  
  َدع معت ابندم ل  أيض احن تن     رضبغ  ؿ ؾب دد  ككآبك

                                                
 ََُرقػػه  ِٖٓص  ُبػػاب كيػػف يقػػبض العلػػه ج  ّْالبػػارم شػػرح صػػحيل الب ػػارم كتػػاب العلػػه  فػػتل (ُ)

  ْْٕٔص َُ( ج ِّٕٔ) رقهكنسله كتاب العله  
  ِِّ/ٖكالمعجه الكبير  َِٓ/ُ( كنجمع الزكائد ُِْٗٓأحمد ) االناـكنسند  ِِْ الدارني  (ِ)
 ُْالرعد آية  سورة (ّ)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

92 

 يف  تنػػػػ   ػػػػن عنػػػػ ك  رضبػػػػغ احن  ااغبػػػػ فب  ركلدػػػػآا اؼبنػػػػَن  كيف
احن تنػػػػ     سػػػم اؼبصػػػ م رضبػػػغ  أت ابن يػػػػ ضبػػػد  ػػػن عبػػػد أت صبػػػة 
 دمشػػو  اؼبػػ مصػػبه ف الػػد ت  أ ػػع ؿبمػػد طدبػػة  ػػن أسػػد أسػػخن 

 ػػ ؿ أيشػػدي  أضبػػد  ػػن غ ابػػة  دبخػػة (ُ)أيشػػدي  أ ػػع  خػػ  اآلاػػ م 
 :  بتبنػػغ
 ربس  إذا م  ع ش ع ؼبهػػػ   اْلرض        

  ت ط ؼ مته  ت ع مل  مو                                 
 سه الل ا   ابو ربس  إذا م  ك ْلرض        

 (ِ) يف أط افه  ابودب ع دأىب   كإف                              
 احن تن  : رضبغ (ّ)اب الب    ؿ

                                                

 الحسػينناـ الحافظ المحدث الفقيه شػيي الحػـر الشػريف أبػو بكػر نحمػد بػن زرم هو : االاآل بكر أبو( ُ) 
 اهللاألسػنوم رحمػه  قػاؿص ػ   عةالشػري بت ػرؼهػػ   اهػػ  َّٔزرم البغدادم المكي روفي سنة بن عبد اهلل اآل

نشػر للقباعػة كال العلػـورحقيخ عبد اهلل الجبورم المقبػوع بػدار  َٖػػ  ٕٗص  ُرعالى في طبقات الشافعية ج 
إلى قرية نن قرل بغداد يقاؿ لفا آزػر  ننسوبنه أنه حنبلي ك أهػ )نازع بع فه في كونه شافعيان كادعي  ََُْ

 ) 
 َٖٓص  ِالقرآف العظيه ج رفسير  (ِ)
حسػين الرحبػي المعػركؼ بػابن نوفػخ الػدين  بػن: هو االناـ أبي عبد اهلل نحمد بن علي بن نحمػد   الرحبي  (ّ)

رحبة نالك بن طوؽ نولػداى ككفػاة كهػو صػاحب األرزػوزة بغيػة  أهاله بالفرائض شافعي نن كقيا بابن المتقنة عا
ك شػػرح ُٔٔص  ٕا هػػ األعػػثـ للزركلػي ج  َهػػػ  ٕٕٓفػػي الفػرائض رػػوفي سػنة  بالرحبيػةالباحػم المشػػفورة 

 بت رؼ  ُُبتحقيخ البغا ص  الرحبية
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         أف ابندم َري م  سن       عدم ن         
 كأك  م بغ ابنبػػػد دع  فسغ                                

 ف دآا ابندم ـبصعص دب    كأ        
 ش ع فسغ عػػػػتد كل ابندم   د                            
   يبقػػػد أكؿ عدم  أيغ        

 (ُ)يخ د يعاد  اْلرض الو ال يف                              
رسػعؿ احن صػدى احن عدسػغ كسػدم يف اغبػه  صػب  ةركم عػن  كفب 

 ػػن اػبَػػػ ب  عمػػ عدػػى تندػػم اببػػ اضض مػػ  أَ اػػغ ابػػدارم  عػػن 
 (تندمعا ابب اضض كم  تندمعف ابق آف ) :  عف ن احن عتغ مع   رض
  (ِ)(ابب اضض ف ا  من ديتخم  تندمعا: ) ببب عتغ  كيف
إذا ربػػػد وم فوبػػػد عا يف اببػػػ اضض : ) عتػػػغ  احن  أيضػػػ ن رضػػػ كعتػػػغ

  (ّ).(كإذا ؽبعن ف ؽبعا   ب م  

                                                
 ِّصبتحقيخ البغا    ينيبشرح سبط المارد  الرحبية  (ُ)
  ٓص ُِج الب ارمالبارم بشرح صحيل  فتل  (ِ)
المسػيب قػاؿ كتػب طريخ أبي هثؿ الراسبي عن قتػادة عػن سػعيد بػن  نن ّّّ/ْأررزه الحاكه  هعيف  (ّ)

إذا لفػوره فػالفوا بػالرني كإذا رحػدثته  عنػهاهلل  يرهػعنه إلػى أبػي نوسػى األشػعرم   اهلل يعمر بن ال قاب ره
 ٔفإنػػه صػػحيل االسػػناد كافقػػه الػػذهبي كفيػػه نظػػر اهػػػ االركاء ج نوقوفػػان كػػاف فتحػػدثوا بػػالفرائض كقػػاؿ هػػذا كإف  

  َُٕص
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  عػن عبػداحن  ػن منػنعد رضػ تنػ  احن   رضبػغستن ابػدارم   كيف
 تندمعا ابب اضض كاغبه كابَالؽ ف يغ مػن ديػتخم) :  عتغ   ؿ احن
).(ُ)  

  (ِ)( ابب اضضابق اف فدسوندم    أمن : ) أيض ن  كعتغ
ابػػػػآم يقػػػػ أ ) احن عتػػػػغ  ػػػػ ؿ :   رضػػػػ اْلشػػػػن مأت معسػػػػى  كعػػػػن

كمثل اب أس    بببابق آف كال  نن ابب اضض ك ببدف  ال رأس كيف 
  (ّ)(كاغ بغ  ال

تندمػعا  بػل ابتػ ي  ينػَن )  : حن عتػغا  رضػ عػ م عقبة  ن  ك  ؿ
 ( .ابآين يوخدمعف   بتن 

 احن صػػدىاحن عتػػغ  ػػ ؿ :  ػػ ؿ   د يػػ ة رضػػ أتاغبػػديه عػػن  كيف
موبػػػو ) إيػػ كم كابتػػػن فػػ ف ابتػػػن أكػػآب اغبػػػديه(  عدسػػغ كسػػػدم

 (ْ)عدسغ

                                                
  ُٓص ُالمواريم ج فقه  (ُ)
  ٓص  ُِج  الب ارمالبارم شرح صحيل  فتل  (ِ)
ألبي حكػيه ال بػرم رحقيػخ د / ناصػر الفريػدم نكتبػة العلػـو كالحكػه ط /  الفرائضالتل يل عله  كتاب  (ّ)
    ُٓص  ُهػ ج ُُْٖػ  ُ
كنسػله  يا أيفا الذين آننوا ازتنبوا كريػران نػن الظػن( باب ٖٓ( كتاب األدب :)ٖٕأررزه الب ارم في ) (ْ)

 ّباب رحريه الظن كالتجسه كالتنافه كالتناز  كنحوها اهػػ اللؤلػؤ كالمرزػاف فيمػا ارفػخ عليػه الشػي اف زػزء
 ـ كهعه نحمد فؤاد عبد الباقي ُٕٖٗهػ َُْٕ( دار الرياف للتراث القبعة األكلى َُٔٔرقه ) َُٗص
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كاله عدسه  اؼبؤبب رضبغ احن تن   تندم ن كتندسم ن يف يتم ابنػبل 
 ؼب كية السه   ؿ : ابنعية ببقغ ابنتن ا

 عدم ن كتندسم ن  ال مت  ض      د يقل اغبه عدى ابب اضض      
 ك د ركم فسه  الديه ي فر      أيغ أكؿ شػػ ل يت ع      
             (ُ)كأف دآا اببن يصب ابندم      فدست ف  فسغ أدل اغبدم      
مػػػػن أدػػػػم عدػػػػـع اْلمػػػػة ا سػػػػالمسة كابصػػػػت عة  اببػػػػ اضضفندػػػػم  إذان 

أاػل عدػـع  مػنكدػع  افمديػةابديتسة كاْلصل فسغ ابخو ب كابنتة 
عػػػتهم أصبنػػػ  فخثػػػ ت متػػػ ة ا م فسػػػغ فمػػػن  احنابصػػػب  ة رضػػػ  

ذبػك مػن أاػل  ا يػباسوخث  متغ فقد ادودل ادادم كدػع إ  
 ابندـع ََ ان كأرفنه   دران كأعتمه  أا ان 

 غكتبصػػػػػسددػػػػػآا ابندػػػػػم شػػػػػ ف ن أف احن تنػػػػػ   تػػػػػع  كضػػػػػنغ  ككبػػػػػى 
  (ِ)كمق دي س حبخموغ ابب بوة ك نم اؼبعاريه   ضبوغ ابعاسنة 

 :    ؿ  نضهم
 ابب اضض ال يتري بغ    عدم      

                                                
(ُ)

 ْاألفناف الندية شرح ننظونة السبا السوية لفقه السنن المركية رأليف شي نا زيد بػن نحمػد المػدرلي ج   
 ـ    َُٗٗهػ  َُُْالقبعة األكلى  ُِٕص 

(ِ)
 بت رؼ ٖصُكالعذب الفائض ج ٗص  ُّج  الذريرة   
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 أف  د تع   نػمغ احن  يخبسك                                
      غبعار ػاغبب تبس ي ن  ك        

 (ُ)سببػ يغ يعصسػػخم احن  فق ؿ                            

                                                
(ُ)

 ٓفي الفرائض ص الرائد  
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 الفرائض          رعله حكه
 ػ ـ  ػغ ابػبنض كبػى عػن  إذاتندم ابب اضض : ف ض كب يػة   الخم
 اآلَ  اببنض

اْلمػػػة عدػػػى أيػػػغ مػػػن  أصبنػػػتاحن تنػػػ   :  رضبػػػغ (ُ) ابقػػػ ايف  ػػػ ؿ 
 ف كض ابخب ية  .

  (ِ)ابب اضض   ندم: االعوت ل ف ا
:  ػ ؿ  ةيػيف ش الغ عدى اعبنرب  تن  احن  رضبغ (ّ)ا ن الدم    ؿ

 ندػػػم اببػػػ اضض كاالشػػػوو ؿ  ػػػػغ  االعوتػػػػ ل ا ػػػن اغبجػػػ ج اؼبف كمػػػ  
مبندة فسهمػ  منػ ن  كتضسسنغابدين كابديس  كيف إمه بغ  يف  مصدبة

. 

                                                
 المغربػي  البفنسػيال ػنفازي   إدريػه العػثءحمد ابػن أبػى أأبو العباس  الدينو االناـ شفاب ه:  القرافي  (ُ)

نالػك كػاف يقبػا نػن زفػة القرافػة لح ػور الػدركس فاشػتفر بػذلك  االنػاـرئاسػة الفقػه علػى نػذهب  إليػهانتفم 
   ٓص  ِجحاشية الفداية   بت رؼ  اهػهػ   ْٖٔروفي 

 ـ ُْٗٗػ  ُاالسثني ط  الغرب دار  ٖص  ُّج  الذريرة (ِ)
هػػ بالقػاهرة  ٕٕٔكلػد سػنة  المجػدمالمجدم : احمد بن رزب بن طيبغا أبو العباس شػفاب الػدين بػن  ابن (ّ)

 نفايػةهػػ  و ا هػػ حاشػية  َٖٓرػوفي سػنة  ةالجعبريػ شػرحعاله بالحسػاب كالفػرائض نػن ن ػنفاره فػي الفػرائض  
 ّّصِ جالفداية إلى رحرير الكفاية  
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أمهػل  كمػن فػ كض ابخب يػة فػ ذا أضػسر  غالسػه ابػدين فأليػ فمن 
متػر اؼبنػوبو  إذاف يػغ  ابػديس السػه  كمنأشبعا  رتؾ ف ض ابخب ية 

 (ُ)ابوه رج كابنداكة  أفضى ذبك إ غريسمته  كأعَ  
مػػن  َػػر مريا ػػ ن ف ضػػغ احن )  م سػػالن  (ِ)معسػػىسػػدسم ف  ػػن  فنػػن 

  َ (ّ) ( مريا غ من اعبتة احن   َرتن   
 
 
 
 
 
 
 

   

                                                
 هػ  ُِّٕػ  ُدار الفكر ط  بت رؼ  ٖص ُج  الفارضالفائض شرح عمدة  العذب   (ُ)
بعػض  حديرػهسليماف بن نوسى األنوم نو هه الدنشقي األشدؽ صدكؽ فقيػه فػي  هو: سليماف بن نوسى  (ِ)

 أهػػهػػ    َِْرػوفي سػنة  أنػهلين رولط قبا نوره بقليا نن ال انسة ركل له نسػله كاألربعػة ذكػر ابػن عسػاكر 
  ُِٔٔرقه َُٗص  التفذيبرقريب 

 َََّْ رقه  ٗص ُُالعماؿ ج كنز  (ّ)
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 التوارث قبا االسثـباب 
 ابوعارث عتد أدل ابخو ب :

 بقد ا وضػت الخمػة احن ابب بوػة أف مػن َدػو مػ ت  ػ ؿ تنػ   
ػػػػػَل مىػػػػػٍن  ػػػػػ  فىػػػػػ فو  كي ًؿ ِٔعىدىسػٍهى { كىيػىبػٍقىػػػػػى كىٍاػػػػػغي رى ِّػػػػػكى ذيك اعبٍىػػػػػالى
  (ُ)  {ِٕكىاٍ ًٍك ىاـً  
ًإيػنهيم منسِّويعفى   ك  ؿ تن      (ِ)  {ًَّإينكى مىسِّته كى

 ككم    ؿ كنب  ن زدري رض  احن عتغ  يف ال مسوغ :
 كل ا ن أيثى كإف ط بت سالموغ       

 (ّ)يعم ن عدى آبة الد  ل ؿبمعؿ                                 
ك ػد انػل احن تنػ    ػين آدـ عدػى دػآس اببنػسَة َالضػب  دػب 
 نضػػػهم  نضػػػ ن إ  أف يػػػ ث احن اْلرض كمػػػن عدسهػػػ  السػػػه  ػػػ ؿ 

 ًَىالىًضبى اْلىٍرض   (ْ)  كىديعى ابنًآم اىنىدىخيٍم 
دب ن  ن  د أم اندخم تنم كا  اسالن  ند اسل ك  ي ن  ند   ف َك

 
                                                

 ِٕ-ِٔسورة الرحمن آية   (1)
 َّسورة الزنر آية  (2)
 اهلل عنه نية  كعب بن زهير بن أبي سلمى رهينن    ّٗٔ – ّٓٔزمفرة أشعار العرب ص (3)
 ُٓٔسورة األنعاـ آية   (4)
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  (ُ)سدب 
دىبػغ  َى كْلال ذبك من مػ ت ايوقػل مػ  َدنبػغ مػن مػرياث إ  مػن 

 كمػ  يف اغبػديه   ػ ؿ أ ػع  خػ  من اػبالضو إال اْليبس ل كاؼب سد 
يقػػػػػعؿ : ) ال يػػػػػعرث مػػػػ    احن عتػػػػغ ظبنػػػػت رسػػػػعؿ احن  رضػػػػ 

 (ِ)ت كت س صد ة ( اغبديه موبو عدسغ 
ل من اؼبديتة عدػى فب  اغبديه عن  س   ن كثري   ؿ :  دـ را

 أت ابدردال ك دع  دمشو فق ؿ م  أ دمك ي  أَ  
    ؿ الديه  دوين أيك ربد غ عن رسعؿ احن 

   ؿ أم  ائت غب اة  ؟   ؿ : ال     ؿ : أم   دمت بوج رة ؟ 
   ؿ: ال   ؿ أم  ائت إال يف طدب دآا اغبديه ! 

  يقػػعؿ مػػن سػػدك ط يقػػ ن يبووػػ  ػػ ؿ : فػػ ق ظبنػػت رسػػعؿ احن 
فسػػػػػغ عدمػػػػػ ن سػػػػػدك احن  ػػػػػغ ط يقػػػػػ ن إ  اعبتػػػػػة كإف اؼبالضخػػػػػة بوضػػػػػر 

 أاتبوه  رضىن بَ بب ابندم 

                                                
 َّٓص ِرفسير القرآف العظيه ج  (ُ)
كنسػله كتػاب الجفػاد  ْص ِٕٔٔرقػه  ّلبارم شرح صحيل الب ارم كتاب الفرائض كغيرف بػاب فتل ا  (ِ)

  ْٖٔٓص  ُٖٕٓرقه  ٖكالسير   ج  
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كإف ابنػػ مل بسنػػووب  بػػػػغ مػػن يف ابنػػػم كات كمػػن يف اْلرض الػػػو 
اغبسوػػػ ف يف اؼبػػػ ل كفضػػػل ابنػػػ مل عدػػػى ابن  ػػػد كبضػػػل ابقمػػػ  عدػػػى 
سػػػ ض  ابخعاكػػػب إف ابندمػػػ ل كر ػػػة اْليبسػػػ ل كإف اْليبسػػػ ل مل يعر ػػػعا 
ديت ران كال درمه ن إَّن  كر عا ابندم فمن أَػآ  ػغ فقػد أَػآ حبػب كافػ  

   (ِ)ػ  (ُ)(
دػػآا فػػ ف ابوػػعارث  بػػل ا سػػالـ كػػ ف النػػب اَػػػوالؼ  مإذا عدػػ

 ًبخيػػلِّ اىنىٍدتىػػ  ًمػػتخيٍم ًشػػٍ عىةن كىًمتػٍهى اػػ ن ابشػػ اضر كاحن تنػػ    ػػ ؿ :
اب كاػػة : ال مػرياث بدبتػػ ت أك   ففػي الشػػريعة اليفوديػػة نػػرثن  (ّ)

أك أالػػد اْل ػػ رب مػػر كاػػعد ابعبػػد ابػػآك  كبألكػػرب مػػتهم يصػػسب 
ا تػ  مػن إَعتػغ فػ ف مل تخػن بػػغ ذريػة كر ػغ أ ػعس ت اػدس ت سػػ ض  

  .أصعبغ من اهة أ سغ ت اْل  رب الو ابدراة اػب منة
 (ْ) الديانة المسيحيةككذلك 

                                                
  ّٕٕ-ّْٕص   ٕج  ِِِٖرحفة األحوذم بشرح زانع الترنذم رقه  (ُ)
(ِ)

كأبػو داكد فػي كتػاب العلػه بػاب الحػم علػى  ٖٗص  ُكالػدارني ج  ُٔٗص  ٓأحمػد فػي المسػند ج   
 ُٖص  ِِّرقػه  ُعػن كريػر بػن قػيه كابػن نازػة فػي المقدنػة ج ُّٕص  ُّْٔرقػه  ّب العلػه جطلػ

ففػو  ُٗٔص  ُكصححه الحاكه كابن حباف كله شػواهد يتقػول بفػا كمػا قػاؿ الحػافظ بػن حجػر فػي الفػتل ج
رأليف شي نا الشيي زيد بن نحمد المػدرلي حفظػه اهلل  ُّحديم حسن انظر حاشية كتاب الشيي حافظ ص

 لى   رعا
 ْٖسورة  المائدة اآلية   (ّ)
 هػ نكتبة ال دنات الحديرة زدةَُْْ – ُط ُٗأحكاـ المواريم في الشريعة االسثنية ص  (ْ)
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 الجاهلية  في عرب الالتوارث قبا االسثـ عند 
اعب ددسػػػػة فقػػػػد َبَػػػػعا يف ا ددسػػػػة اهػػػػالل  أمػػػػ  الػػػػ ؿ ابنػػػػ ب يف

كضػػػالبة عمسػػػ ل ينػػػعددم  ػػػ يعف ابوػػػ ب ابقػػػعم يأكػػػل ابضػػػنسب 
عتددم الق ن بألكػرب  ثيؤ  كف ابقعة عدى غريد  كبآبك ك ف اؼبريا

 .من اْل تػػ ل
أمػػػػ  ابصػػػػو ر كابتنػػػػ ل فػػػػال الػػػػو ؽبػػػػم فسػػػػغ فػػػػال يػػػػ ث إال اب اػػػػ ؿ  

يػػػآكدكف عػػػن اْلشػػػدال ابػػػآين  مدػػػعف ابنػػػالح ك وَػػػعف اػبسػػػل ك 
 .ابن ر ك معف ابآم ر

أم  ابصو ر كابتن ل فال ينوبقعف مريا  ن  ْلام بسنعا من ابآين  
ينػػػػبخعف ابػػػػدم ل ْلتبػػػػغ اْلسػػػػػب ب كال يشػػػػتعف ابوػػػػ رات بتهػػػػػب 

  .اْلمعاؿ ال ي كبعف ف س ن كال  مدعف كالن كال يتخعف  عدكان 
 السػه كػ ف التػوارث بػالتبنيكمن أسػب ب ابوػعارث عتػددم أيضنػ  

اب اػػػل يف اعب ددسػػػة إذا أعجبػػػغ غالمػػػ  أك شػػػ   ن فوسػػػ ن كأالبػػػغ تبتػػػ س 
  ضػػػ س كضػػػمغ إبسػػػغ مػػػر أ ت ضػػػغ اْلصػػػدس  كأغبقػػػغ  تنػػػبغ إبسػػػغ دكف  
أ سػػػغ اؼبنػػػ كؼ ككػػػ ف مثػػػل ا تػػػغ اْلصػػػد  يف ال مػػػة ابتنػػػب كك فػػػة 
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ً ق كر ػػػغ مػػػر أ ت ضػػػغ كإذا ايبػػػ د  يوىػػػبى
اغبقػػػعؽ اؼبنوػػػربة فػػػ ذا مػػػ ت اؼب

 .(ُ)كدغ ال ز اؼب ؿ
م  إذا مل يخن بدمست كبد كبري كبػع  ػ بوبين ف ؼبػ ؿ  ػعزس اْلخ أك أ

 .ابنم 
فخػػػ يعا  الحلػػػف كالن ػػػرةكمػػػن أسػػػب ب ابوػػػعارث عتػػػددم أيضػػػ ن 

يوعار ػػػعف اػػػػآا ابنػػػػبب كمػػػػ  يوعار ػػػػعف   ْلينػػػػ ب طدبػػػػ  بدوعاصػػػػل 
كابوت صػػػ   ػػػغ كصػػػػبة ذبػػػك يقػػػعؿ بد اػػػػل يف عقػػػد الدبػػػغ دػػػػدم  

  ػػػػك تتصػػػػ ق دػػػػدمك كدمػػػػ  دمػػػػك كسػػػػدم  سػػػػدمك كالػػػػ ت ال
كأيص ؾ كتػ  ين كأر ػك فػ ذا مػ ت أالػد اؼبوبػ ببى  كر ػغ اآلَػ  إف 
مل يخػػػػن بػػػػغ كبػػػػد كإف كػػػػ ف بػػػػغ كبػػػػد كػػػػ ف اغبدسػػػػب كأالػػػػػد أكالد 

 .الدسبغ
ك ػػد ركم أف أ ػػ   خػػ  رضػػ  احن عتػػغ الػػ بب راػػالن فمػػ ت فعر ػػغ  

  َ(ِ) أ ع  خ  

                                                
(1)

 هػَُْٔنؤسسة المعارؼ  ْٓالميراث العادؿ في االسثـ ص   
(2)

كالمجمػػػوع شػػػرح المفػػػذب  ُِٔص  َُكالحػػػاكم الكبيػػػر ج ّٖٕصُرفسػػػير القػػػرآف العظػػػيه ج  
 ُٓصُٔج
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 حاؿ المرأة قبا االسثـ: ف ا 
يف ابنصػػعر ابوػػ   ة  بػػل ا سػػالـ  بقػػد ع يػػت اؼبػػ أة أشػػد اؼبن يػػ ت

: مػػن أالقػػ    فػػي الح ػػارة اليونانيػػة مػػن أ شػػر ابتدػػم فخ يػػت
 اْلشس ل عتددم العوق ددم أا  سبب آالـ ا ين ف كمص ضبغ 

: اػػػػعزكا بد اػػػػل  وػػػػل زكاوػػػػغ يف  نػػػػض  كفػػػػي ع ػػػػر الركنػػػػاف 
 اْلالعاؿ 

: عدسهػػ  أشػػد ابنقع ػػ ت ْلاػػل أتبػػغ اْلسػػب ب  كفرهػػم الفػػرس
عات الػػو إذا كػػ رت عمدهػػ  اػبػػ طن مل يخػػن ؽبػػ   ػػد كأصػػو  اؽببػػ
  .من االيوب ر

: ك يػػت اؼبػػ أة تنػػمى   ؼبسػػ س اؼبؤؼبػػة ابػػك  كفػػي الح ػػارة ال ػػينية
 َتونل ابنن دة كاؼب ؿ

: فقد  د  ا  ابتدم ابآركة فقػد كػ ف  كأنا في الح ارة الفندية
 اب اػػل يتػػ ؿ متهػػ  مت بػػة اؼب بػػك فهػػ  ؿبوػػـع عدسهػػ  أف تتػػل فبدعكػػة
ْل سه   خ ان كببنده  زكاة كْلكالددػ  أ ػ ن  مػر اعوقػ ددم أاػ  مػ دة 

 ا ت كعتعاف االكبَ ط اػبدق  كاب كال  
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كمػػػ  ربػػػـ  مػػػن صبسػػػر اغبقػػػعؽ اؼبدخسػػػة كا رث  ػػػل بػػػس  ؽبػػػ  الػػػو 
اغبس ة  ند كف ة زكاه  فال د أف سبعت منغ يـع معتغ فوب ؽ السػة  

 َمنغ   بت ر عدى مع د كاالد 
: ف ؼب أة كنقر اؼبو ع تب ع كتشرتل يف اْلسعاؽ  فودكأنا عند الي

منػػدع ة اغبقػػعؽ ؿب كمػػة اؼبػػرياث فهػػم ي كاػػ    بتنػػبة بد اػػل  ػػ ب 
من أ عاب اهػتم متهػ  ايبجنػت عسػعف اؼبصػ ضب عدػى ا ينػ يسة 
صبسنػػػ  فهػػػم ينوقػػػدكف أاػػػ  بنتػػػة ْلاػػػ   ػػػ عمهم أغػػػعت آدـ عدسػػػغ  

 ابنالـ 
عتػددم قبػ  كبػػآبك :  ػل دػ   ككػذلك كانػم عنػد الن ػارل 

  (ُ)ازبآكا اب دبتة ضدد  
 َ (ِ)  ل ال ركا يف أم د  أد  إين ف بغ ركح أـ  ال ركح 

: فخ يت ا يوهػ  عدػى يػدم أ سهػ   الجاهليةفي عرب الأنا عند 
 بل زكاه  عدى أ شر دسئة فقد ايو عه  مػن أالضػ ف أمهػ  كبسػدة 

ذبػػػك  يف اؼبهػػػد فػػػدفته  السػػػة تصػػػسح  ػػػال رضبػػػة كال رأفػػػة كبشػػػت عة
ابصػػػتسر فقػػػد الخػػػى ابقػػػ آف ابخػػػ   الػػػ ؿ مػػػن دػػػآا صػػػتسنغ  قعبػػػغ 

                                                
 هػ ُُّْنكتبة السوادم  ْبت رؼ ط  ُّ-ُٔص نساء حوؿ الرسوؿ  (1)

(2)
 بت رؼ ّنقدنة األحكاـ الفقفية ص  



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

116 

كىًإذىا  يشِّ ى أىالىػديديٍم  ًػ ْلييثىى ةىػلن كىٍاهيػغي ميٍنػعىٌدان كىديػعى كىًتػسمه تن   
{ يػىوػىعىارىل ًمنى اٍبقىٍعـً ًمن سيعًل مى   يشِّ ى ً ًغ أى يًٍنخيغي عىدىى ديػعفو ٖٓ 

  (ُ)   {ٗٓأىالى سى ل مى   ىٍخيميعفى  أىـٍ يىديَسغي يف ابوَػ ىاًب 
ػػػًئدىتٍ  ك قعبػػػغ تنػػػ    ػػػٍعؤيكدىةي سي {  ًػػػأىمِّ ذىيػػػبو  يًودىػػػٍت ٖ  كىًإذىا اٍبمى

 ٗ 
فقػػػػد كػػػػ ف كأد اببتػػػػ ت أالػػػػد صػػػػب ت  نػػػػض عػػػػ ب  (ِ)
  .اعب ددسة

فهػآا الػػ ؿ اؼبػػ أة مػػر أ ػػ ب ابتػػ س إبسهػػ  كأالػػٌن ابتػػ س عدسهػػ  فمػػ   
 در ؽب  ابتج ة من ابعأد فهػ  عتػد   بك دبن  ند عته  ينبغ ف ذا 

غري أ سه  من ضمن اؼبو ع تعرث منغ ف ذا م ت اب ال عن زكاوغ  
كػػػ ف أكالدس أالػػػو اػػػ  إف شػػػ ل  نضػػػهم ت كاهػػػ  إذا مل تخػػػن أمػػػغ 
كإف شػػػ لكا زكاعدػػػ  كإف شػػػ لكا مل ي كاعدػػػ  كدػػػم أالػػػو اػػػ  مػػػن 

  (ّ)أدده  
ن كيف الػػديه ا ػػن عبػػ س رضػػ  احن عتهمػػ   ػػ ؿ : ك ػػ ؿ عمػػ   ػػ

اػبَػػ ب رضػػ  احن عتػػغ كاحن إيػػ  كتػػ  يف اعب ددسػػة مػػ  ينػػد بدتنػػ ل 
                                                

 ٗٓ-ٖٓسورة النحا آية  (ُ)
  ٗ -ٖسورة التكوير آية  (ِ)
كرفسػير القػرآف العظػيه ج  ْٕٗٓرقػه  ِْٓص  ٖفتل البارم شرح صػحيل الب ػارم كتػاب التفسػير ج  (ّ)
  َِٕ -ََٕص  ُ
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أمػػ ان الػػو أيػػ ؿ احن تنػػ   فػػسهن مػػ  أيػػ ؿ ك نػػم ؽبػػن مػػ   نػػم ... 
  (ُ)اغبديه ( موبو عدسغ 

 

                                                
كصػحيل نسػله  ُّْٗرقػه  ْٖٗ – ْٖٖص  ٖفتل البارم شرح  صحيل الب ارم  كتاب التفسير ج  (ُ)

 (  ُْٕٗرقه ) َُْٖص  َُبشرح النوكم باب االيثء كاعتزاؿ النساء كتاب القثؽ ج 
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 التوارث في االسثـباب ردرج رشريع 
ًإفن  ػػػدين ا سػػػالـ ديػػػن اغبػػػو كاالعوػػػداؿ   نػػػه احن ؿبمػػػدان 
ال ديػػػػن سػػػػعاس كال يقبػػػػل غػػػػريس  (ُ)  ًغ اً ٍسػػػػالىـي ابػػػػدِّينى ًعتػػػػدى ابدٌػػػػ

 ػ ىًة ًمػنى ًَ مىن يػىٍبوىً  غىسػٍ ى اً ٍسالىـً ًديت ن فػىدىن يػيٍقبىلى ًمٍتغي كىديعى يف اآل  ى
  (ِ). اػبٍى ًس ًينى 

ديػػن ابخمػػ ؿ ابػػآم ارتضػػ س احن ػبػػري أمػػة أَ اػػت بدتػػ س إ  أف 
ػػػػػٍم ًديػػػػػتىخيٍم اٍبسػىػػػػػٍعـى أىٍكمى  يػػػػػ ث احن اْلرض كمػػػػػن عدسهػػػػػ   ٍدػػػػػتي بىخي

  (ّ).  كىأىسٍبىٍمتي عىدىٍسخيٍم يًٍنمىًك كىرىًضستي بىخيمي اً ٍسالىـى ًديت ن 
ا ل كابت س  عاعف يف فف داسوهم  أَب فه  ككطأ م  أةالفهػ  
ت ضهعف ال ض كف يف ةدمػ ت  نضػه  فػعؽ  نػض فػأَ اهم احن  ػغ 

 من تدك ابتدم ت ابدامنة إ  اْليعار ابن طنة
  بنقسػػػػدة فثبػػػػت اػػػػآكرد  كأرسػػػػى أكت ددػػػػ  ت تو بػػػػت   فبػػػػدأ 

 ابش اضر كالس ن من رب ابن ؼب  عدى رسعبغ اْلم 

                                                
  ُٗسورة آؿ عمراف آية  (1)
  ٖٓسورة آؿ عمراف اآلية  (2)
  ّسورة المائدة آية  (3)
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كأَػػآت اؼبعاريػػه دكردػػ  يف ابوشػػ ير تػػدرا ن الػػو ال تشػػو عدػػى  
  (ُ).اؼبخدب  ا  

فػػ كل ابػػري  ػػن ؛ فػػأ   ابوػػعارث  ػػ غبدب كابتصػػ ة   دػػة مػػن ابػػ من 
أيػػغ  ػػ ؿ ) ال الدػػب يف   مَنػػم رضػػ  احن عتػػغ عػػن رسػػعؿ احن

ا سػػالـ كأ ػػ  الدػػب كػػ ف يف اعب ددسػػة مل يػػ دس ا سػػالـ إال شػػدة 
).(ِ)  

فجنل اغبدسب يف صدر ا سالـ دبت بة اْلخ ْلـ فأعَ  ابندس 
 كفبػػ  يػػدؿ عدسػػغ مػػ  الخػػػ س  نػػض أدػػل ابوبنػػري يف  عبػػغ تنػػػ   

ػػ فى عىدىػػى كيػػلِّ  كىابنػػًآينى عىقىػػدىٍت أىٍ ىػػ ييخيٍم فىػػ تيعديٍم يىًصػػسبػىهيمٍ  ًإفن ابدٌػػغى كى
  (ْ)ػ  (ّ)   {ّّشىٍ لو شىًهسدان  

 ػػ ؿ ا ػػن الجػػ  رضبػػغ احن : أيمػػ كا أف يؤتػػعدم يصػػسبهم مػػن اؼبػػرياث 
  (ٓ)كدػػع ابندس 

                                                
 بمعناف  ٔٓالسثـ ص الميراث العادؿ في ا (ُ)
كأحمػػد  ِِٔ/ٔكالبيفقػػي  ِِٓٗكأبػػو داكد فػػي الفػػرائض  َِّٓأررزػػه نسػػله فػػي ف ػػائا ال ػػحابة   (ِ)
ص  َُأ هػػػػ حاشػػػية الحػػػاكم الكبيػػػر ج ُّْٕكابػػػن حبػػػاف  ِّٖ/ِكالقحػػػاكم فػػػي نشػػػكا اآلثػػػار  ّٖ/ْ

ُِٔ  
  ّّسورة النساء اآلية  (ّ)
  ُِٔص  َُالحاكم الكبير ج  (ْ)
 ِْٗص ٖالبارم شرح صحيل الب ارم جفتل   (ٓ)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

111 

ت ينػػ  ذبػػك ابوػػعارث كانػػل ابوػػعارث    سػػالـ كاؽبجػػ ة فخػػ ف 
 سدم كد ا  منغ أالد مت سبسغ تعار   اآس اؽبج ة مثػلأاب ال إذا 

فػ ذا أف يخعف بغ أخ كا ن منػدم  فهػ ا  منػغ اْلخ دكف اال ػن 
غ دكف ا تغ كابدبسل عدسغ  عبػغ تنػ   سَْل غ اري مفال   م ت دآا اب

  ػًبسًل ًإفن ابنًآينى آمىتيعاٍ كىدى اى يكاٍ كىاى دىػديكاٍ  ًػأىٍمعىاؽبًًٍم كىأىيبيًنػًهٍم يف سى
بىػػػػًئكى  ػىٍنضيػػػهيٍم أىٍكبًسىػػػ ل  ػىٍنػػػضو كىابنػػػػًآينى ابدٌػػػًغ كىابنػػػًآينى آكىكاٍ كنيىصىػػػ يكاٍ أيكٍ 

  آمىتيعاٍ كىملٍى يػيهى ًا يكاٍ مى  بىخيم مِّن كىالىيىًوًهم مِّن شىٍ لو الىون يػيهى ًا يكاٍ 
(ُ)-(ِ)  

ت كػ ف دتػػ ؾ تػػعارث آَػػ  أيضػػ ن يف صػػدر ا سػػالـ   ؼبؤاَػػ ة  ػػ  
السػػػه   سػػتهم  اؼبهػػ ا ين كاْليصػػػ ر ابػػك آَػػػى اػػ  رسػػػعؿ احن 
  (ّ).ك ف اؼبه ا  ي ث اْليص رم دكف ذكم رضبغ

كىأيٍكبيػػع  ت يينػػ  ذبػػك اؼبػػرياث دبػػرياث ابػػ الم كذبػػك  قعبػػغ تنػػ   
 كدع اؼبنومد يف  (ْ)اآلية   اٍْلىٍرالى ـً  ػىٍنضيهيٍم أىٍك ى  ًبػىٍنضو 

 
                                                

 ِٕسورة األنفاؿ آية   (1)
 ُٓص ُٔالمجموع شرح المفذب ج  (2)

(3)
 بت رؼ  ُٓٓص  ِرفسير القرآف العظيه ج    

(4)
 ٔسورة األحزاب آية    
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  (ُ)ين  م  سبو من ابوعارث 
فخػػػ ف إذا  ت شػػػ ع اؼبػػػرياث   بعصػػػسة ابعاابػػػة بدعابػػػدين ك اْل ػػػ   

الضػػ  أالػػددم اؼبػػعت  نػػم م بػػغ  ػػ  أددػػغ كأ  ر ػػغ ك مػػن الضػػ  
مػن غػػريدم كسػب شػػ ل كأالػب مريا ػػ ن ككصػسة كفسػػغ يػ ؿ  عبػػغ تنػػ   

  ػرٍيان اٍبعىًصػسنةي َى ػٍعتي ًإف تػىػ ىؾى  كيًوبى عىدىٍسخيٍم ًإذىا الىضىػ ى أىالىػدىكيمي اٍبمى
ٌقػػػ ن  ٍيًن كىاْل ٍػػػػ ىً  ى  ًػػػ ٍبمىٍن يكًؼ الى   {َُٖعىدىػػػى اٍبميونًقػػػ ى  بًٍدعىابًػػػدى

(ِ)  
احن عتهمػ    ي ت اؼبعاريه   ؿ : ا ن عب س رضػ ت ين  ذبك  

) كػػ ف اؼبػػ ؿ بدعبػػد كك يػػت ابعصػػسة بدعابػػدين فتنػػ  احن مػػن ذبػػك 
مػػ  أالػػب فجنػػل بدػػآك  مثػػل الػػب ا يثسػػ  كانػػل بأل ػػعين بخػػل 
كاالػػد متهمػػ  ابنػػدس كانػػل بدمػػ أة ابػػثمن كاب  ػػر كبدػػ كج ابشػػَ  

  (ّ) ر كاب  
السه تدرج ام يف اؼبرياث رضبة متغ تن   ام ف كم أف أكس  ن 

يقػ ؿ ؽبػ  أـ كجػة م رض  احن عتغ تعيف كتػ ؾ امػ أة    ت اْليص ر 

                                                
(ُ)

 بت رؼ ِْٗص ٖفتل البارم شرح صحيل الب ارم ج   
(ِ)

  َُٖسورة البقرف آية    
(ّ)

  ْٕٔص  ٓالب ارم ج فتل البارم شرح صحيل  
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ك الث  ت ت بغ فق ـ راالف مه  ا ت  عم اؼبست ككصػس س يقػ ؿ  (ُ)
ؽبمػػ  سػػعيد كع فجػػة فأَػػآا م بػػغ كمل ينَسػػ  ام أتػػغ كال  ت تػػغ شػػسئ  

 ددسة ال يعر عف ابتن ل كال ابصوري كإف ك ف ذك نا إَّن  كك يعا يف اعب
 يعر عف اب ا ؿ ابخب ر 

ككػػػ يعا يقعبػػػعف ال ينَػػػى إال مػػػن   تػػػل عدػػػى ةهػػػعر اػبسػػػل كالػػػ ز 
 ابوتسمة 

فق بػػػت : يػػػ  رسػػػعؿ احن إف  فجػػػ لت أـ كجػػػة إ  رسػػػعؿ احن 
أكس  ػػن    ػػت مػػ ت كتػػ ؾ يل  تػػ ت كأيػػ  امػػ أة كبػػس  عتػػدم مػػ  

ك د ت ؾ أ عدن م الن النت ن كدع عتد سعيد كع فجة  أيبقغ عدسهن
 مل ينَس ق كال ي فن ف ؽبن رأس  

فقػػػػ ال ) يػػػػ  رسػػػػعؿ احن كبػػػػدد  ال ي كػػػػب  فػػػػدع مه  رسػػػػعؿ احن 
 ف س ن كال  مل كالن كال يتك عدكان 

: ايص فعا الو أيتػ  مػ   ػدث احن يل فػسهن  فق ؿ رسعؿ احن 
اًف بِّ  ف يصػػػ فعا فػػػأي ؿ احن تنػػػ    ػػػ ًؿ يىصػػػًسبه فبِّنػػػ  تػىػػػ ىؾى اٍبعىابًػػػدى د ِّاى

                                                
(ُ)

   ُِٖص  ٔأـ كجة هي زكج أكس بن ثابم نزلم فيفا آية المواريم أهػ أسد الغابة ج   
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اًف كىاْلى ٍػ ى يػعفى فبنػ   ىػلن ًمٍتػغي  كىاْلى ٍػ ى يعفى كىبًدتِّنى ل يىًصسبه فبِّنػ  تػىػ ىؾى اٍبعىابًػدى
  (ِ) ,(ُ) {ٕ  أىٍك كىثػي ى يىًصسب ن منٍب يكض ن 

 ت إف احن تنػػ   فػػ ض اؼبعاريػػه ك  ػػدرد  ك ػػ  اؼبنػػوبق  ؽبػػ  يف
 الث آم من سعرة ابتن ل ين  ان صبسر م  تقدـ من اؼبعاريه 

َ   
فنن ا     ن عبداحن رضػ  احن عتهمػ  أف امػ أة سػند  ػن اب  سػر  
عتهػػ    بػػت : يػػ  رسػػعؿ احن إف سػػندان ددػػك كتػػ ؾ  رضػػ  احن  (ّ)

 تو  ك ػد أَػآ عمهمػ  م ؽبمػ  فدػم يػدع ؽبمػ  مػ الن إال أَػآس فمػ  
 حن  ال يتخب ف أ دان إال كؽبم  م ؿافع  ت ل  ي  رسعؿ احن  ؟

: يقضػػ  احن يف ذبػػك فت بػػت سػػعرة ابتنػػ ل  فقػػ ؿ رسػػعؿ احن  
 ) يعصسخم احن يف أكالدكم (

                                                
(1)

 ٕسورة النساء آية    
(2)

 هػَُْٓ  ُدار الكتاب العربي  ط ُُِ-َُِأسباب النزكؿ ص  
(3)

لقػيه األن ػارم ال زرحػي  بيع بن عمرك بن أبي زهير بػن نالػك بػن انػرئ ار هو سعد بن ال:  بيعر سعد بن ال  
دران كقتػا يػـو أحػد شػفيدان بػانيػة كشػفد رفي الجاهلية كشفد العقبػة األكلػى كال كاف أحد نقباء األن ار ككاف كاربان 

قػاؿ  ه أنػ يوناذ أف يلتمه في القتا كطعن يوناذ اثنتي عشػر طعنػة كركم عػن رسػوؿ اهلل  كأنر رسوؿ اهلل 
رحمػػه اهلل ن ػػل هلل  آلرػػرف قػػاؿ ا ة قػػد أشػػرعم إليػػه كفػػينرأيػػم األسػػنػػن يػػأرني ب بػػر سػػعد بػػن الربيػػع فػػإني 

   ّٔٗرقه  ُٕٓػ  ُٔٓص  ِكلرسوله حيان كنيتان أهػ بت رؼ ا ستيعاب في نعرفة األصحاب ج 
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ادعػػػػػػعا يل اؼبػػػػػػ أة كصػػػػػػ البه  فقػػػػػػ ؿ بدنػػػػػػم  فقػػػػػػ ؿ رسػػػػػػعؿ احن :
  (ُ)أمهم  ابثمن كم   ق  فدك  كأعر, أعَهم  ابثدث  

حن رض  احن عتهمػ   ػ ؿ )) كركل ا ن اؼبتخدر عن ا     ن عبدا
ينعدق دع كأ ع  خ  رض  احن عتػغ  م ضت فأت ق رسعؿ احن 

م شس  ك د أغم  عد  فدػم أكدمػغ فوعضػأ ت صػبغ عدػ  فأفقػت 
يػػػػ  رسػػػػعؿ احن كسػػػػب أصػػػػتر يف مػػػػ يل كيل أَػػػػعات  ػػػػ ؿ : فقدػػػػت
 .إ  آَ  ابنعرة  (ِ)   يًل ابٌدغي يػيٍبًوسخيٍم يف اٍبخىالىبىةً  فت بت 

فب  ال كعال يف دآس اآلم ابثالث مػ  كػ ف م سػالن كفنػ  ك ػ  
 م  ك ف ؾبمالن ك درت ابب كض م  ك ف مبهم ن 

 نتوغ م  االوسه إ   س ف ت   ؿ  ند ذبك يف  ت    اب سعؿ 
الػػػديه شػػػ البسل  ػػػن منػػػدم ) إف احن  ػػػد أعَػػػى كػػػل ذم الػػػو 

  (ِ) - (ُ)القغ فال كصسة  بعارث ( 
                                                

 ّّْ – ّّّ/ْكالحػػاكه ْٖٓكالػػدارققني  ُُ/ِ( كالترنػػذم ِِٖٗحسػػن أررزػػه أبػػو داكد بػػرقه ) (1)
 بػػن نحمػػد بػػن عقيػػا عػػن زػػابر رهػػي اهلل عنػػه بػػه كقػػاؿ الترنػػذم هػػذا نػػن طػػرؽ عػػن عبػػداهللِِٗ/ٔكالبيفقػػي 

عرفه إ  نن حديم عبداهلل بن نحمد بن عقيػا قلػم كهػو ن تلػف فيػه كالػرازل أنػه حسػن نحديم صحيل   
  ُِِ/ٔالحديم إذا له ي الف كقاؿ الحاكه صحيل االسناد ككافقه الذهبي  اهػ االركاءج

 ُٕٔسورة النساء آية  (2)
 ُِّٕكابػػن نازػػة ُٔ/ِكالترنػػذم  ّٓٔٓكأررزػػه أبػػو داكد  ِْٕأررزػػه سػػعيد بػػن نن ػػور فػػي سػػننه  (ُ)

ثنػػا شػػرحبيا بػػن نسػػله نػػن طريػػخ إسػػماعيا بػػن عيػػاش ِٕٔ/ٓكأحمػػد ُُِٕكالقيالسػػي ِْٔ/ٔكالبيفقػػي 
  ٖٖ/ٔقاؿ الترنذم حديم صحيل  قلم كإسنادف حسن اهػ االركاء جال و ني به ك 
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اث اْلكالد كاْل ػػعين كاآليػػة ابث يسػػة يف مػػرياث ف آليػػة اْلك  يف مػػري 
كبػػػػد اْلـ كابػػػػ كا  كاآليػػػػة ابث بثػػػػة مػػػػن سػػػػعرة ابتنػػػػ ل يف مػػػػرياث 

 .ا َعة كاْلَعات ْل عين أك ْلب
كاآلية ابك َوم ا  سعرة اْليب ؿ أي ؽبػ  يف أكيل اْلرالػ ـ  نضػهم  

  (ّ)أك   بنض يف كو ب احن فب  ا ت  غ اب الم من ابنصبة 
  اؼبػػػػرياث يف شػػػػ ينة ا سػػػػالـ عدػػػػى دػػػػآا إ  أف يػػػػ ث احن كاسػػػػوق

تنػػػ   اْلرض كمػػػن عدسهػػػ  فنػػػبب ف ابػػػآم َدػػػو فنػػػعل كابػػػآم 
  در فهدل .

 

                                                                                                                 
 بت رؼُِٗ-ُُِصَُالحاكم الكبير ج (ِ)
 (َّْٓٔبرقه )ِّ/ُُانظر رقبة أبى بكر ال ديخ في كنز العماؿ ج (ّ)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

116 

 الحقوؽ المتعلقة بالتركةباب 
اغبقػػػػعؽ اؼبوندقػػػػة   برتكػػػػة ) قػػػػاؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى : 

 طبنة:
  أشػػبغ :  اغبػػو اؼبوندػػو  نػػ  ابرتكػػة ك ب كػػ ة كاعبت يػػ ت كمػػ األكؿ
 . (ذبك
 ػػػدـ اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ   دػػػآا اغبػػػو عدػػػى مػػػؤف ابوجهسػػػ   

اتب ع ن بدجمهعر َالف ن بام ـ أضبد كمن تندسدهم بوقد غ عدى 
مػػؤف ابوجهسػػ   ػػعؽبم أيػػغ موندػػو  نػػ  اؼبػػ ؿ  بػػل أف يصػػري ت كػػة 

  (ُ)كاْلصل أف كل الو يقدـ يف اغبس ة يقدـ يف ابعف ة
كدػآا ابقػعؿ :  قعبغ  رضبغ احن تن   ابشس  ابنثسم كإبسغ م ؿ 

  . (ِ)كم  ت ل بغ الب من ابتت  كاحن أعدم 
 سػ س اغبقػعؽ اؼبوندقػة  نػ   –كمن اْلدبة ؽبآا ابقػعؿ ابقسػ س 

ابرتكػػػة  نػػػد ابعفػػػ ة عدػػػى اغبقػػػعؽ اؼبوندقػػػة اػػػ  الػػػ ؿ اغبسػػػ ة يف 
  (ّ)ابوقد  عدى غريد  ع مر ابوندو  ن  اؼب ؿ يف كل 

                                                
كشػػرح  ِٖكحاشػػية البقػػرم علػػى الرحبيػػة ص  ٕص  ُفػػتل القريػػب المجيػػب شػػرح كتػػاب الترريػػب زػػزء  (1)

 ُٕكلبا ب الفرائض ص   ِّالسرازية ص 
 ٗرسفيا الفرائض ص (2)
 ِِٗ/ٔكربيين الحقائخ ج  ٕٗٓ/ ٔعابدين جنعزكا لحاشية ابن  ِِصُفقه المواريم ج (3)
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دػػآا ابوقػػد  دػع تقػػد  يبقػة اؼببدػػ  ككنػػعتغ  كفبػ  كػػ ب عدػى
 .كدع م    سعا عدسغ ابق ضدعف  وقد  مؤف ابوجهس  

كفب  االوه  غ ابق ضدعف  وقد  اغبقعؽ اؼبوندقة  ن  ابرتكة عدى 
مؤف ابوجهس   عؽبم إف مدك ابشػفص يػ كؿ عػن م بػغ  ػ ؼبعت 

 َفال ي االم غريس فسغ 
جهسػ  عدػى غريدػ  مػن كك ب عن دآا أيض  أف تقد  مػؤف ابو

اغبقػػػعؽ بػػػس  مبتسػػػ  عدػػػى مدخػػػغ ؼب بػػػغ  ػػػل   بػػػ ت ابشػػػ رع بػػػغ 
 (ْ)فسغ

: مػػػػػؤف ابوجهسػػػػػ   الرػػػػػاني )قػػػػػاؿ المؤلػػػػػف رحمػػػػػه اهلل رعػػػػػالى 
 .(  ؼبن كؼ

مػػػؤف ابوجهسػػػ  : اؼبػػػؤف صبػػػر مؤيػػػة كدػػػ  صبسػػػر مػػػ   وػػػ ج إبسػػػغ 
اؼبسػػت مػػن الػػ  كف تػػغ إ  معاراتػػغ يف  ػػربس مػػن يبقػػ ت غنػػل 

   ػػرب كضبدػػغ كدفتػػغ ككبػػع ذبػػك  ػػ ؼبن كؼ : ككبػن كالتػػعط كالبػػ
أم يف الدكد اؼبن كؼ ابآم أمػ   ػغ ابشػ ع مػن غػري تقوػري كال 

عبػػداحن يف الػػديه اػػ     ػػن  (ِ)  تبػػآي  كمػػ  أمػػ  اب سػػعؿ
                                                

 الم در السابخ بت رؼ (4)
  ِٕالتفذيب في عله الفرائض كالوصايا ص (ِ)
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إذا كبػػن أالػػدكم أَػػ س : )   ػػ ؿ السػػه احن عتهمػػ   رضػػ 
 . (ُ)فدسبنن كبتغ ( ركاس مندم

 الجػػػػػ  يف اببػػػػػوح كدػػػػػآس اؼبػػػػػؤف مػػػػػن رأس اؼبػػػػػ ؿ ؼبػػػػػ  الخػػػػػ س ا ػػػػػن
كابشػػعك ق يف ابتسػػل كغريمهػػ  مػػن إصبػػ ع أدػػل ابندػػم يقػػالن عػػن ا ػػن 

 ػػ ؿ  ػػآبك صبسػػر أدػػل ابندػػم إال ركايػػة شػػ ذة عػػن : اؼبتػػآر  قعبػػغ 
رضبػغ احن كعن ط ككس ,  َالس  ن عم ك   ؿ ابخبن من ابثده

  (ِ) .  ؿ من ابثده إف ك ف  دسالن تن   
سػػ ان فمػػن صبسػػر اؼبػػػ ؿ ع كػػ ف مإف  : تنػػ   ك ػػ ؿ اب دػػ م رضبػػغ احن 

 . (ّ)كإف ك ف منن ان فمن ابثده 
كدػػآا اغبػػو أعػػين مػػؤف ذبهسػػ  اؼبسػػت مقػػدـه عدػػى صبسػػر اغبقػػعؽ 
عتد ا م ـ أضبد رضبػغ احن تنػ   َالفػ ن عبمهػعر اْلضمػة م بػك 

 كابش فن  كأت التسبة رضبهم احن صبسن ن 

                                                
كالسػنن  ّْٗ/ّكنسػند االنػاـ أحمػد  ّْداكد البػاب  نن الجنائز كسػنن أبػي ْٗديم صحيل نسله ح  (ُ)

كن ػػب  ُّٔٔيل كنشػػكاة الم ػػاب ُّٓ/ٓكشػػرح السػػنة  ّٗٔ/ُالمسػػتدرؾ  ِّ/ْ – َّْ/ّالكبػػرل 
كال ػػػعفاء  ّٓ/ّكنجمػػع الزكائػػػد  ِٓ/ٗكرػػػاريي بغػػػداد  َُٗ/ِكرل ػػػيل الحبيػػر  َّٓ/ِالرايػػة للزيلعػػػي 

 ِ. ا هػػػ  حاشػػية سػػبا السػػثـ رحقيػػخ نحمػػد عبػػدالقادر ج ُْٓٔ/ْكالكانػػا  بػػن عػػدم  ٓٓ/ِللعقيلػػي 
  ُٗٗص

  ٕٔص ْكتاب الجنائز كنيا األكطار للشوكاني ج  ُُْص ّفتل البارم ج  (ِ)
  ِٓص ُٔا لمجموع شرح المفذب ج  (ّ)
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ة يف رضبػػػغ احن  تنػػػ   مػػػن اغبتبسػػػ (ُ)كمػػػ   دمػػػغ ابنػػػج كيدم 
 ػػ ؿ عدم ؤيػػ  رضبهػػم احن تنػػ   توندػػو  رتكػػة : ابنػػ ااسة  قعبػػغ 

أكالن يبػدأ  وخبستػغ كذبهسػ س  ػال تبػآي   ت القػعؽه أر نػة م تبػةن اؼبس
 . كال تقوري

رضبػػػػػػغ احن تنػػػػػػ   يف شػػػػػػ الغ عدػػػػػػى  (ِ)كردس ابنػػػػػػسد اعب اػػػػػػ ق 
 :ابن ااسة  قعبغ 

  .(ّ)باال ودال   بخبن بس  مَدق ن كم  تشن   غ عب رة ابخو 
مػػن اغبتبسػػة أيضػػ ن أف ابصػػبسح تقػػد   (ْ)كركل مػػال منػػخ  

مػػػؤف ابوجهسػػػ  عدػػػى ابػػػديعف مَدقػػػ ن كبػػػع ك يػػػت موندقػػػة  نػػػ  
  (ٓ)ابرتكة 

                                                
السجاكندم : نحمد بن نحمد بن عبدالرشيد بن طيفور سراج الدين أبػو طػاهر السػجاكندم رياهػي حنفػي  (1)

فرهي له السرازية نسبة إلػى كنيتػه سػراج الػدين فػي الفػرائض كالمواريػم  كلػه شػرح السػرازية رػوفي نحػو سػنة 
 ِٕ/ٕهػ  األعثـ للزركلي جََٔ

الجرزاني هو علي بن  نحمد  بن علي المعركؼ بالشريف الجرزاني نن كبار العلمػاء بالعربيػة لػه أكرػر نػن  (2)
ص  ٓهػػ بشػيراز ا هػػ األعػثـ  للزركلػي ج ُٖٔرمسين ن ػنفان ننفػا شػرح السػرازية فػي الفػرائض رػوفي سػنة 

 بت رؼ  َُٔػػ   ُٗٓ
 ُرحقيخ نحمد دركي  ط ُّ/ِٗ شرح السرازية في عله المواريم للسيد الجرزاني ص  (3)

(4)
نػػث نسػػكين هػػو نعػػين الػػدين نحمػػد بػػن عبػػداهلل الفراهػػي الفػػركم الفقيػػه الحنفػػي الشػػفير بمػػنث نسػػكين   

  ِِْص ٔهػ ػ أهػ هدية العارفين أسماء المؤلفين كآثار الم نفين ج  َْٗالمتوفى سنة 
 ِٔالتركات كالوصايا ص (5)
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ن  رضبغ احن  يف اؼببنعط تن   كم    ؿ  غ من اغبتبسة ابنَ 
 قعبػػػػغ : فتقػػػػعؿ إذا مػػػػ ت ا ػػػػن آدـ يبػػػػدأ مػػػػن ت كوػػػػغ  ػػػػ ْل عل 

 قضػػػػسة ابنقػػػػعؿ كشػػػػعادد  فػػػػ ْل عل مػػػػن اغبقػػػػعؽ عػػػػ ؼ ذبػػػػك
 (ُ)اْلصعؿ فػأكؿ مػ  يبػدأ  ػغ ذبهسػ س كتخبستػغ كدفتػغ  ػ ؼبن كؼ 

. 
كفبػػػن  ػػػ ؿ  وقػػػد  مػػػؤف ابوجهسػػػ  مػػػن ابشػػػ فنسة أ ػػػع إسػػػب ؽ 

إذا م ت اؼبسػت  ػدأ مػن م بػغ  وخبستػغ كمؤيػة : ابشريازم  قعبغ 
  (ِ)ذبهس س 
إذا تقػػ ر دػػآا : يف شػػ ح المػػعع أيضػػ   قعبػػغ ابتػػعكم ككػػآبك 

اؼبسػػػػت إذا مػػػػ ت أَػػػػ ج مػػػػن م بػػػػغ كبتػػػػغ كالتعطػػػػغ كمؤيػػػػة  فػػػػ ف
سػ ان كػػ ف أك مننػػ ان ع ذبهسػ س مػػن رأس اؼبػػ ؿ مقػدم ن عدػػى ديتػػغ م

(ّ) . 
 رضبغ احن تن   : (ْ)  ؿ اعبنربم 

                                                
  ِدار المعرفة  ط ُّٕ-ُّٔ/  صِٗالمبسوط للسررسي  ززء  (ُ)
 ْٗصُٔالمفذب بشرح المجموع ج (ِ)
 ِٓص  ُٔالمجموع شرح المفذب ج (ّ)
الجعبرم هو : إبػراهيه بػن عمػر بػن إبػراهيه بػن رليػا برهػاف الػدين أبػو نحمػد الجعبػرم ال ليلػي الشػافعي   (ْ)

نقػرئ   َْٔعبػرم كلػد سػنة كيقاؿ له ابن السراج أي ان دار البثد كسكن دنشخ كقيا أبػو إسػحاؽ الربعػي الج
هػػػ هديػػة العػػارفين أسػػماء المػػؤلفين كآثػػر الم ػػنفين لمؤلفػػه  ِّٕالشػػاـ ر ػػانيفه رقػػارب المائػػة  كرػػوفي سػػنة 
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 إذا م ت ذك م ؿ فمن رأس م بغ        
 دـ عدى ابػدين أكال ؤيوغ  م                                    

  ل ابدين أمػض كصسة ك ند كف        
 (ُ)من ابثده كأ نم م  تػبقى مبصال                          

كمػػن أدبػػة دػػآا ابقػػعؿ ابق ضػػ   وقػػد  مػػؤف ابوجهسػػ  عدػػى غريدػػ  
 من اغبقعؽ م  يد  :

الػػػديه َبػػػػ ب  ػػػن اْلرت رضػػػػ  احن عتػػػػغ  ػػػ ؿ: ) د ا يػػػػ  مػػػػر 
تػ  يبووػ  كاػغ احن فعاػب أا يػ  عدػى احن تنػ   فم رسعؿ احن 

من مضى مل يأكل من أا س شسئ  متهم مصنب  ػن عمػري رضػ  
احن عتغ  ول يـع أالد فدم يعاد بغ شسئ ن يخبن فسغ إال َّنػ ة فخػ ف 
إذا كضػػػػنت د  عدػػػػى رأسػػػػغ َ اػػػػت راػػػػالس كإذا كضػػػػنت د  عدػػػػػى 

ضػػػنعد  فبػػػ  يدػػػ  رأسػػػغ  رادسػػػغ َػػػ ج رأسػػػغ فقػػػ ؿ رسػػػعؿ احن 
  (ِ)كااندعا عدى رادسغ ا ذَ  ( موبو عدسغ 

                                                                                                                 

ـ ك حاشػية نفايػة الفدايػػة  إلػى رحريػر الكفايػػة ُُٓٗشػا البغػدادم ننشػػورات نكتبػة المرنػى بغػػداد اإسػماعيا ب
 بت رؼ ُِٗص ُج
  َِٗصٕة  جاألسالة كاألزوبة الفقفي  (ُ)
( كصػحيل نسػله ُِْ( ص )ُِٕٔكتاب الجنػائز كغيػرف رقػه ) ّ صحيل الب ارم بشرح فتل البارم ج  (ِ)

 باب في كفن الميم  ُُِٗ(  ص َْٗرقه ) ْبشرح النوكم ج 
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 ػػ ؿ ابتػػعكم رضبػػغ احن تنػػ   يف شػػ ح دػػآا اغبػػديه كفسػػغ دبسػػل أف 
أمػػػػ   ابخبػػػػن مػػػػن رأس اؼبػػػػ ؿ كأيػػػػغ مقػػػػدـ عدػػػػى ابػػػػديعف ْليػػػػغ 
  وخبستغ يف َّن ة كمل ينأؿ دل عدسغ دين منوو ؽ أـ ال ؟

كال يبنػػػد مػػػن الػػػ ؿ مػػػن ال يخػػػعف عتػػػدس إال َّنػػػ ة أف يخػػػعف عدسػػػغ 
ف ابػدين اؼبوندػو  نػ  دين ػػ ت   ؿ : كاسػوثَن أصػب  ت  مػن ابػديع 

 َ (ُ)اؼب ؿ فسقدـ عدى ابخبن 
يف ابَبقػػػػ ت يف ت صبػػػػة ضبػػػػ ة  ػػػػن عبػػػػد  (ِ)كمػػػػ  أكردس ا ػػػػن سػػػػند 

   ؿ : إي    (ّ)ؼبَدب رض  احن عتغ عن أت أسسد ابن عدما
 
 

                                                
 هػ ُُّٕػػ ُنكتبة نزار الباز ط / ُِّٔص  ْصحيل نسله بشرح النوكم ج   (ُ)
الفاشمي نو هه الب رم نزيا بغداد كارػب الواقػدم صػدكؽ فاهػا هو نحمد بن سعد بن ننيع ابن سعد :  (ِ)

هػػػ فنشػأ بفػا فػي البياػة العلميػػة التػي كانػم فػي هػذا الوقػػم إلػى أف سػافر إلػى بغػػداد ُٖٔكلػد فػي الب ػرة سػنة 
حيم لـز شي ه الواقدم شفد لػه العلمػاء بػالعله ك الف ػا ك المعرفػة التانػة بالحػديم كالكريػر نػن العلػـو قػاؿ 

ن النػػديه إنػػه كػػاف عالمػػان بأربػػار ال ػػحابة ك التػػابعين ك قػػد دؿ علػػى ذلػػك ربحػػرف فػػي الحػػديم كالسػػير عنػػه ابػػ
هػػ    َِّك الفقه ك األنساب كغير ذلػك نػن علػـو دينيػة رػوفي علػى أ صػل األقػواؿ ببغػداد سػنة ذلكاألربار كك

قػه نحمػد عبػد القػادر ك نقدنة التحقيخ للقبقػات الكبػرل لمحق َّٗٓرقه  ُْٓأ هػ   رقريب التفذيب ص 
 دار الكتب العلمية  َُُْ  ُط   ٖ – ّص  ُعقا ج 

أسػػيد السػػاعدم : هػػو أسػػيد بػػن يربػػوع بػػن البػػدم بػػن عػػانر بػػن عػػوؼ بػػن حارثػػة بػػن عمػػرك بػػن ال ػػزرج بػػن   (ّ)
ص  ُساعدة األن ارم الساعدم شفد أحدان كقتػا يػـو اليمانػة شػفيدان أهػػ ا سػتيعاب فػي نعرفػة األصػحاب ج

ُٖٕ  
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فجندػػػعا كػػػ كف ابتمػػػ ة   (ُ) عدػػػى  ػػػرب ضبػػ ة  مػػر رسػػػعؿ احن
 هغ فوتخشب  دم س كك كا  عدى  دمسغ فستخشب كا

اندػػعا عدػػى  دمسػػغ ااندعدػػ  عدػػى كاهػػغ كا فقػػ ؿ رسػػعؿ احن  
 َ (ِ)من دآا ابشج 

كالػديه ا ػن عبػ س رضػػ  احن عتهمػ  يف ابصػبسب   ػ ؿ  ستمػػ   
 رال كا ب  ن فة إذ ك ر عن راالدوغ فع صوغ أك   ؿ فأك صوغ 

اغنػػػػػػػػػػدعس دبػػػػػػػػػػ ل كسػػػػػػػػػػدر ككبتػػػػػػػػػػعس يف  ػػػػػػػػػػع    فقػػػػػػػػػػ ؿ ابتػػػػػػػػػػب 
 . (ّ)اغبديه ََََ

أمػػ   وخبػػػ    بػػة مػػن دػػآس اْلال ديػػه أف اب سػػعؿ ككاػػغ ابدال
مصػػػنب  ػػػن عمػػػري كضبػػػ ة  ػػػن عبػػػد اؼبَدػػػب رضػػػ  احن  مػػػن كػػػالن 

 ال ؟ مػػػػر اعوت ضػػػػغكمل ينػػػػأؿ دػػػػل عدسػػػػغ ديػػػػن منػػػػوو ؽ أـ  عتهمػػػػ 
  ؟كسؤابغ ْلصب ب اؼبست دل عدسغ دين أـ ال ,   بدين 

                                                
كأراف نن الرهاعة ككاف يقػاؿ لػه أسػد اهلل كأسػد  ي بحمزة : هو حمزة بن عبد المقلب بن هاشه عه الن  (ُ)

سػػيد الشػػفداء يكنػى أبػػا عمػػارة كأبػػا يعلػى أسػػله فػػي السػنة الرانيػػة نػػن البعرػػة كقيػا السادسػػة شػػفد بػػدران ك رسػوله 
شػػفران نػػن علػػى رأس اثنػػين كثثثػػين و رػػا بػػه أحػػدان كفيفػػا قتػػا شػػفيدان كن فيفػػا بثئػػان حسػػنان نشػػفوران كشػػفد كأبلػػي

  ِْٕػ  ِّْكرمسين سنة  انظر الم در السابخ ص  الفجرة كهو ابن رسعو 
 هػ دار الكتب العلمية  ُُُْط  َُص  ّالقبقات الكبرل  بن سعد  ج  (ِ)
كصػػحيل نسػػله   ُّْ-َُّ( ص ُِٓٔقػػه ) ِصػػحيل الب ػػارم بشػػرح فػػتل البػػارم كتػػاب الجنػػائز ج (ّ)

 ( َُِٔلحل باب نايفعا بالمحـر إذا نات رفه ) كتاب ا
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ى صػػ الب ابػػدين الػػو كاموت عػػغ يف  ػػ دئ اْلمػػ  عػػن ابصػػالة عدػػ
كمػػػػػ  يف اغبػػػػػديه ابصػػػػػبسح عػػػػػن سػػػػػدمة  ػػػػػن غػػػػػريس   ربمدػػػػػغ عتػػػػػغ

فقػػ ؿ :   ) أيت عتػػ زة بسصػػد  عدسهػػ  أف ابتػػب   (ُ)اْلكػػعع
فقػ ؿ  دل عدسغ من دين   بعا: ال فصدى عدسغ ت أيت عت زة أَػ ل

ينػػم  ػػ ؿ : فصػػدعا عدػػى صػػ البخم   ػػ بعا : ؟دػػل عدسػػغ مػػن ديػػن 
عدسػػغ ( فصػدى , ديتػغ يػػ  رسػعؿ احن  عدػ ٌ :   (ِ)أ ػع  وػػ دة ػ ؿ 

 . (ّ)موبو عدسغ 
كمندػػػـع أف  وػػػل مصػػػنب كضبػػػ ة رضػػػ  احن عتهمػػػ  يف غػػػ كة أالػػػد 

أيػػ  أك    بػػل أف يبػػوح احن عدػػى رسػػعبغ اببوػػعح الستمػػ   ػػ ؿ : 

                                                
سػلمة بػػن األكػوع: هػػو سػلمة بػػن األكػوع هكػػذا ينسػبونه أهػػا الحػديم إلػػى زػدف كهػػو سػلمة بػػن عمػرك بػػن  (ُ)

األكوع كاألكوع هو سناف بن عبد اهلل بن قشير بن رزيمة بن نالك بن سثناف بػن األق ػى األسػلمي يكنػى ابػا 
جرة كسكن بالربذة كروفي بالمدينػة سػنة أربػعو كسػبعين كهػو ابػن ثمػانين سػنة كهػو إياس كاف نمن بايع رحم الش

  ُٗٗػ  ُٖٗص  ِنعدكد في أهلفا انظر ا ستيعاب في نعرفة األصحاب ج
سػمه فقيػا الحػارث بػن ربعػي كقيػا ارتلػف فػي ا أبو قتادة : هػو أبػو قتػادة األن ػارم فػارس رسػوؿ اهلل   (ِ)

رتلػف فػي شػفودف بػدران ااف بػن عمػر كقيػا عمػرك بػن ربعػي كقيػا بلػدف بػن رنػاس ك النعمػكقيػا النعماف بن ربعي 
 ِٓٗػ  ِْٗص  ْكشفد أحدان كنا بعدها نن المشاهد كلفا نات سنة أربعين ػ انظ الم در السابخ ج 

رقػػػػػه ٔٔ-ٓٔ/ُُ( كصػػػػػحيل نسػػػػػله جِِٖٗبػػػػػاب الػػػػػدين رقػػػػػه ) ْٕٕص ْصػػػػػحيل الب ػػػػػارم ج  (3)
 ( كتاب الفرائض ُُٗٔ)
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 ػػ ؼبؤمت  مػػن أيبنػػهم فمػػن تػػعيف كعدسػػغ ديػػن فندػػ   ضػػ ؤس كمػػن 
 (ُ)ت ؾ م الن فدعر ػوغ( موبو عدسغ 

كابػػدس ككبػػدس كسػػ ض   ) اؼبػػ ل أالػػو  خنػػبغ مػػن  كؼبػػ  ركم عتػػغ 
 .(ِ)ابت س أصبن  ( 

كمػػن االسػػودالالت ؽبػػآا ابقػػعؿ أيضػػ ن ابقسػػ س عدػػى يبقػػة اؼبننػػ   
  (ّ) .ككنعتغ
 .  تن   أعدمكاحن  (ْ) أف ابخبن أ عل من ابدين كاآا يوب

 الترزيل
اب ااح دع ابقعؿ  وقد  مؤف ابوجهس  عدى صبسر اغبقعؽ اؼبوندقة 

ابقػػػػػ ضد   وقػػػػػد  اؼبػػػػػؤف كضػػػػػنب أدبػػػػػػة   نػػػػػ  ابرتكػػػػػة بقػػػػػعة أدبػػػػػة
نػ ,  (ٓ)اؼبف بب  ك دمػغ , كرابػغ غػري كاالػد ,  (ٔ)ك ػعاس ابنَ 

                                                
-ٓٔ/ ُُ( كصػػحيل نسػػله كتػػاب الفػػرائض جِِٖٗبػػاب الػػدين رقػػه ) ْٕٕ/  ْالب ػػارم ج  صػػحيل (ُ)

 ( ُُٗٔرقه ) ٔٔ
 رحقيخ الدركي   ُّبشرح الجرزاني  ص  حاشية شرح السرازية (ِ)
 ُِفقه المواريم بت رؼ ص  (ّ)
 ُّٔصِٗنعزكا للمبسوط للسررسي  ج ٖٖالميراث في الشريعة االسثنية ص (ْ)
 ِّص   ُم جفقه المواري (ٓ)
السررسي هو : نحمد بن أحمد بن سفا أبو بكػر شػمه األئمػة قاهػي نػن كبػار األحنػاؼ نجتفػد أشػفر    (ٔ)

هػػ    اهػػ األعػثـ  ّْٖهو سجين بالجب في اززند بفرغانة ك بفػا رػوفي سػنة ك كتبه المبسوط في الفقه أنثف  
  َِٖص  ٔج 
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,  (ُ)ابشس  عبػد ابن يػ   ػن  ػ ز رضبػغ احن تنػ   يف اببعاضػد اعبدسػة 
كابشػػػػػػػػػػس  اببػػػػػػػػػػعزاف يف ,  (ِ)كابشػػػػػػػػػػس  ابنثسمػػػػػػػػػػ  يف ابونػػػػػػػػػػهسل 

 . (ّ)ابوبقسق ت اؼب ضسة 
 ف ا : نؤف رجفيز الزكزة

مؤف ذبهس  اب كاة فمجمل أ عاؿ أدل ابندم يف ذبك م انه  أم  
 إ   ال ة أ عاؿ كد  عدى ابتبع ابو يل : 

: ال تدػػػـ  مػػػػؤف ذبهسػػػػ  اب كاػػػة زكاهػػػػ  سػػػػعالن كػػػػ ف  القػػػػوؿ األكؿ
سػػ نا أك مننػػ نا كسػػعالن ك يػػت اب كاػػة غتسػػة أـ فقػػرية كدػػآا  ػػعؿ ع م

  َ(ْ)ن  ابشنب كإبسغ ذدب ا م م ف أضبد كم بك رضبه  احن ت
  َ(ٓ)كدع كاغ يف مآدب ا م ـ ابش فن  ك غ   ؿ ا ن أت د ي ة

يف  (ُ)كينب دآا ابقعؿ اب افن  ,  كمن اغبتبسة ؿبمد  ن اغبنن
 (ِ)فوح ابن ي  ش ح ابعاس  ؼب بك كأت التسبة 

                                                
 ُّٕص  ِٗنعزكنا للمبسوط ج ِٗالتركات كالوصايا ص (ُ)
 ٔالفوائد الجلية ص (ِ)

 ٗرسفيا الفرائض ص  (4)
 ِْالتحقيقات المرهية ص (ّ)
 ُْصُكالعذب الفائض شرح عمدة الفارض  ج ِٓالتحقيقات المرهية ص  (ْ)
ابن أبي هريرة : هو الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي الفقيه الشافعي انتفم  إليػه إنانػة العػراقيين   (ٓ)

 ٔٓ/  ُحاشية كتاب التل يل في الفرائض بت رؼ ج هػ ّْٓروفي سنة 
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  (ّ)كم  ينبغ أيض  ا ن  دامة  يف ابش ح ابخبري ْلت التسبة   
كاػػػة مػػػن ت كوهػػػ  كإذا مل تػػػب كعدػػػى دػػػآا ابقػػػعؿ فمػػػؤف ذبهسػػػ  اب  

فندػػػػى مػػػػن تدػػػػـ  يبقوهػػػػ  إذا مل تخػػػػن م كاػػػػة كإذا مل يعاػػػػد فهػػػػ   
  َكوريد  من اؼبندم  

ككاغ دآا ابقعؿ ايقَػ ع القع هػ  عدػى زكاهػ   ػ ؼبعت فأشػبهت  
  َاْلاتبسة 

سػ ان ع : تدػـ  مػؤف ذبهسػ  اب كاػة زكاهػ  سػعالن كػ ف م القوؿ الراني
غتسػة أـ فقػرية عخػ  اْلكؿ كدػآا أك منن ان كسعالن ك يػت اب كاػة 

مػػػآدب ا مػػػ ـ أت التسبػػػة كأت يعسػػػب  ػػػ ؿ : كبػػػن اؼبػػػ أة عدػػػى 
زكاه  مَدق  ْلف يبقػة اب كاػة عدػى زكاهػ  كذبهس دػ  مػن يبقوهػ  
كدع اؼببو  غ عتد اغبتبسػة كمػ  ذكػ س اعب اػ ق يف شػ ح ابنػ ااسة 

                                                                                                                 
هو عبد الكريه بن نحمد بن عبد الكريه بن الف ا بن الحسين بن الحسن أبػو القاسػه القزكينػي الرافعي :  (1)

هػػ بقػزكين ا هػػػ  حاشػية نفايػة الفدايػة إلػػى ِّٔقيػا ننسػوب إلػى رافعػاف كقيػػا إلػى رافػع بػن رػػديل رػوفي سػنة 
 هػ دار ابن رزيمةَُِْ ُرحقيخ د/عبد الرزاؽ ط  ٖٗ/  ُرحرير الكفاية ج 

 ُّْصٓفتل العزيز شرح الوزيز نع شرح المجموع  ج  (2)
 ّّٓصِالشرح الكبير على نتن المقنع نع المغني  ج  (3)
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مػػػػػن كبػػػػػ ر اغبتبسػػػػػة   (ِ)ك  ضػػػػػ  َػػػػػ ف  (ُ)عػػػػػن ابصػػػػػدر ابشػػػػػهسد 
     (ّ)هم كفقه ض

 مبك أدل اؼبديتة كرفسو ابش فن   (ْ)ك غ   ؿ ا ن اؼب اشعف 
 من أصب ب ابش فن  أيض ن رضبهم احن تن    . (ٓ)كاؼب كزم 

: تدػػـ  مػػؤف ذبهسػػ  اب كاػػة زكاهػػ  إف كػػ ف مؤسػػ ان  القػػوؿ الرالػػم
كبػػػع ك يػػػت غتسػػػة عدػػػى ابػػػ ااح أمػػػ  إف كػػػ ف مننػػػ ان فمؤيوهػػػ  مػػػن 

فن  رضبػغ احن تنػ   كأصػح ابػعاه  عتػد ت كوه  كإبسغ ذدػب ابشػ 
 صبهعر ابش فنسة 

 ػػ ؿ ابتػػعكم رضبػػغ احن تنػػ   يف ابشػػ ح فبػػن صػػببغ اؼبصػػتب دتػػ  
كاف مد  يف كو  سػغ المػعع كابوج يػد كاب افنػ  ك َػر , كيف ابوتبسغ 

                                                
 سػنةهػػ كقتػا ّْٖالحنفيػة كلػد سػنة  هو عمر بن عبد العزيز بن نػازة أبػو نحمػد نػن أكػابر الشفيد ال در  (ُ)

 شرح السرازية حاشية  ُّص رقندبسمهػ  ّٔٓ
 الفرغػافهو الحسن بن نن ػور بػن أبػي القاسػه نحمػود بػن عبػد العزيػز المعػركؼ بقاهػي رػاف  راف قاهي  (ِ)

  السرازية  شرححاشية  ُّصفقيه حنفي نن كبارهه  
كالفقػه االسػثني  ُُٕكشػرح رثصػة الفػرائض ص ُّ-َّللجرزػاني نػع حاشػيتفا ص السرازية شرح  (ّ)
   ِِٕصٖج
نػػركاف المػػدني  أبػػو: هػػو عبػػدالملك بػن عبػػد العزيػػز بػػن عبػداهلل بػػن أبػػي سػػلمة المازشػوف   المازشػػوف ابػن  (ْ)

 َّْ( صُْٓٗهػ رقريب التفذيب رقه الترزمة )ُِّ سنةالفقيه نفتي أها المدينة نات 
هػػػ ُّٕسػػنة نحمػػد بػػن الحسػػين أبػػو علػػي السػػنجي المػػركزم رػػوفي  نبػػن شػػعيب بػػ الحسػػين هػػو:  اؼبػ كزم  (ٓ)

 ذلككقيا غير 
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ك ابشػػػػس  أ ػػػػع  (ِ)يف اؼبقتػػػػر كصػػػػببغ اؼبػػػػ كردم (ُ) ػػػػغ افػػػػ مد  
  . (ْ)يف  ابوب ي   ا قكاعب  يف ابب كؽ  (ّ)ال مد اعبعيين

سػػ ة كعدػػى زكاهػػ  ع ك  ػػ ؿ ا مػػ ـ م بػػك دػػع يف م ؽبػػ  إف ك يػػت م
 . (ٓ)إف ك يت منن ة 

   (ٔ)ككاػػغ دػػآا ابقػػعؿ أف عال ػػة اب كاسػػة    سػػة ْليػػغ ي  هػػ  كيونػػده 
كدع اب ااح , كدآا ابقعؿ دع اَوس ر شسفت  البتغ احن تن    , 
 .ش ل احن تن    إف
 
 

                                                
المحانلي هػو :  أبػو عبػداهلل الحسػين بػن إسػماعيا بػن نحمػد بػن إسػماعيا سػعيد بػن أبػاف ال ػبي القاهػي  (ُ)

المحانلي الفقيه الشافعي المحػدث كػاف يحظػر نجلسػه نحػو نػن عشػرة آلػف كلػي ق ػاء الكوفػة سػتين سػنة . 
 بت رؼ  ِِْ ص ُُززء  ٔهػ   اهػ البداية كالنفاية ج ّٓٗروفي سنة 

اهػػ   َهػػ َْٓالماكردم هو : علي بن نحمد بن حبيب أبػو حسػن المػاكردم الب ػرم القاهػي رػوفي سػنة  (ِ)
 بت رؼ  َِّص ُحاشية نفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج

الجويني هو: عبداهلل بن يوسف بن عبداهلل بن يوسػف بػن نحمػد بػن حيويػة الشػيي أبػو حانػد الجػويني كػاف   (ّ)
 حاشية نفاية الفداية إلى رحرير الكفاية  ُِْص ُبركب االسثـ إناـ في الفقه كالتفسير كاألدب ج يلقب

 ٕص ُكفػػػتل القريػػػػب المجيػػػب شػػػرح كتػػػػاب الترريػػػب زػػػػزء  ُٖٗص  ٓالمجمػػػوع شػػػرح المفػػػػذب ج (ْ)
   ٔٓكالف وؿ ص

 ٕٓص  ُكتاب التل يل في الفرائض ج   (ٓ)
 ِٖالبقرم ص  الرحبية بشرح سبط المارديني كحاشية (ٔ)
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ابث بػػػه : ابػػػديعف اؼب سػػػدة يف )ف رحمػػػه اهلل رعػػػالى قػػػاؿ المؤلػػػ
 .(ابآمة

اغبػػػو ابث بػػػػه مػػػػن اغبقػػػػعؽ اؼبوندقػػػػة   برتكػػػػة : ابػػػػديعف اؼب سػػػػدة يف 
ابآمػػػػة اؼبوندقػػػػة  خدهػػػػ  ال  بنضػػػػه  كيػػػػأيت دػػػػآا اغبػػػػو يف ابدراػػػػة 

عدػػى مػػػؤف ابوجهسػػ  السػػه  ػػػ ؿ :  (ُ)ابث بثػػة ك ػػد  دمػػغ ا ػػػن الػػـ 
 تنػ   ت ديػعف ابو مػ ل فػ ف أكؿ م    ج من ت كة اؼبسػت ديػعف احن

فضػػل شػػ ل كبػػن متػػغ اؼبسػػت كإف مل يبضػػل متػػغ شػػ ل كػػ ف كبتػػغ 
  (ِ)عدى من الض س من ابو م ل أك غريدم 

 كدآس ابديعف  نم ف كمه  :
: ديػػن احن تنػػ   مػػن زكػػ ة ككبػػ رات كيػػآكر كالػػه  القسػػه األكؿ

 ابب ض ككبع ذبك .
مهػػػ  اب كاػػػة : ديػػػن اآلدمسػػػ  كػػػ بق ض اغبنػػػن ك  القسػػػه الرػػػاني

 كأا ة ابن مل ككبع ذبك . 

                                                
هػػ  كػاف أديبػان  ّْٖابن حـز الظاهرم أبو نحمد بن علي بن أحمد بن سعيد بن حػـز كلػد فػي قرطبػة سػنه   (ُ)

 ّٓٓص ُِهػ  أنظر البداية كالنفاية ج ْٔٓطبيبان شاعران ف يحان روفي سنة 
 بت رؼ  َُٕٗلة نسأ ِّٓص  ٗالمحلى ج   (ِ)
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ف ذا  ق  من ت كػة اؼبسػت  نػد مػؤف ذبهسػ س ك ضػ ل ابػديعف اؼبوندقػة 
أمػػػ  إذا مل يبػػػو مػػػن ,  نػػػ  ابرتكػػػة  مػػػ  يبػػػ   قضػػػ ل ديعيػػػغ  ضػػػ  
 ضػػ ل ديػػن احن أـ  ضػػ ل ابرتكػػة مػػ  يبػػ   قضػػ ل ديعيػػغ فهػػل يقػػدـ 

ة أ ػػعاؿ فبػػ  ذبػػك َػػالؼ  خػػن إصب بػػغ يف  ال ػػ ؟ديػػن اآلدمسػػ  
 كد  :

: تقػػػػػد  ديػػػػػن احن تنػػػػػ   يف ابقضػػػػػ ل عدػػػػػى ديػػػػػن  القػػػػػوؿ األكؿ
احن عتهمػ   ػ ؿ :  مس  كدبسل ذبك الديه ا ػن عبػ س رضػ اآلد

ػػػػ كيف ببػػػػب  ) ا ضػػػعا احن فػػػػ حن أالػػػو   بعفػػػ ل  ػػػ ؿ رسػػػعؿ احن 
  (ُ)فدين احن أالو   بقض ل ( موبو عدسغ : مندم 

تنػػ    ابشػػ فن  رضبػػغ احن  أ ػػعاؿ ا مػػ ـكدػػع ابقػػعؿ ابصػػبسح مػػن 
  (ّ)يف ش الغ عدى صبسح مندم  (ِ)كم  ذك س ابتعكم

رضبهػػػم احن  (ٓ)كإبسػػػغ ذدػػػب ا ػػػن الػػػـ   (ْ)كا ػػػن الجػػػ  يف اببػػػوح 
  .صبسن ن  تن  

                                                
كصػحيل  ْٔص  ُِٖٓبػاب الحػل كالنػذكر عػن الميػم رقػه  ْصحيل الب ارم بشػرح فػتل البػارم ج   (ُ)

  ِْ -ِّق اء ال ـو عن الميم ص  ٖززء   - ّنسله شرح النوكم ج 
الشيي العثنػه يحيػى بػن شػرؼ بػن حسػن بػن حسػين بػن زمعػه بػن حزانػه الحػازني أبػو زكريػا النػوكم كلػد   (ِ)

كاف يقرأ في كا يـو إثنا عشر درسان علػى هػ ك ـز المشائي  ر حيحان كشرحان فُّٔبنول نن قرل حوراف سنة 
 ِّّ -ِِّص ُّززء  ٕهػ انظر البدايه كالنفايه جٕٕٔالمشائي روفي سنة 

  ِْص   ٖززء  ّشرح النوكم على  صحيل نسله ج    (ّ)
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: تقػػػد  ديػػػن اآلدمسػػػ  يف ابقضػػػ ل عدػػػى ديػػػن احن  القػػػوؿ الرػػػاني
تنػػػ   كذبػػػك ْلف ديػػػن اآلدمسػػػ  مبػػػين عدػػػى اؼبشػػػ الة  كديػػػن احن 

 َ   مبين عدى اؼبن ؿبة السووت ضغ ال كعال تن
كإ  دػػآا ابقػػعؿ ذدػػب ا مػػ ـ م بػػك كا مػػ ـ أ ػػع التسبػػة رضبهمػػ  
احن تنػػ   غػػري أف اغبتبسػػة ال يػػ كف أدال ديػػن احن تنػػ   مػػن ابرتكػػة 

 َْلا  عب دة سقَت دبعتغ 
كْلف ابػػػ كن يف ابنبػػػ دات يسػػػة اؼبخدػػػب كفندػػػغ ك ػػػد فػػػ ت كػػػل مػػػن 

إذا أكصػى  ػغ اؼبسػت كاػب تتبسػآس مػن  دػه م بػغ دآين دبعتػغ إال 
كدػع أالػد  ػعيل ,  (ُ)أمػ  إذا مل يػعص مل ذبػب ,  ند ديػن ابنبػ د 
 (ّ)رضبغ احن تن   كرابغ ابالالم  (ِ)ا م ـ ابش فن  

                                                                                                                 
  ٓٔص  ْشرح فتل البارم  على صحيل الب ارم  ج   (ْ)
 َُٕٗنسأ لة  ِّٓص  ٗالمحلى ج (ٓ)
كالفقػػػػه  ِٕكأحكػػػػاـ المواريػػػػم ص   ِّكالتركػػػػات كالوصػػػػايا ص  ّْزػػػػاني ص السػػػػرازية بشػػػػرح الجر   (ُ)

  ُٓص  ُكالعذب الفائض ج ِْٕص  ٖاالسثني ج
هو االناـ نحمد بن إدريه بن العباس بن عرماف بن شافع بن السائب بن عبيػد بػن عبػد يزيػد بػن هاشػه بػن  (ِ)

ألنػر الػدين علػى رأس المػائتين كلػد عػاـ  دجػدالمقلب المقلبي أبو عبد اهلل الشافعي المكي نزيا ن ػر هػو الم
هػ كاف كرير المناقب  حفظ الموطأ بمكػة كهػو ابػن عشػر فػي رسػع ليػاؿ ثػه رحػا إلػى نالػك فأرػذف عنػه  َُٓ

(  بن حجػر العسػقثني نؤسسػة الرسػالة ُٕٕٓهػ رقه ) َّْهػ ػ أ هػ رقريب التفذيب ص  َِْكروفي سنة 
السػػبا السػػوية لفقػػه السػػنن المركيػػة  لف ػػيلة شػػي تا الجليػػا العثنػػة هػػػ كاألفنػػاف النديػػة شػػرح  ُُْٔػ  ُط 

ص )حػى(  ُهػػ ككتػاب الموطػأ زػزء َُْٗػ  ُط  ِٔص  ُالنبيا أبي نحمػد زيػد بػن نحمػد المػدرلي  ج 
 هػ َُْٖرعليخ نحمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الرقافية



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

133 

: ال يقػدـ ديػن عدػى ديػن سػعالن ك يػت ابػديعف حن  القوؿ الرالػم
كذبػك  (ُ) صػة   أـ بآلدمس  أـ ـبودبة  ل ي ار فسه  إ  اف تن

,  (ِ)بونػػػػ كيه  يف كاػػػػعب ابقضػػػػ ل كػػػػآبك تونػػػػ كل يف ابرتتسػػػػب
رضبهمػػ  احن  (ّ)كدػآا مػػآدب ا مػ ـ أضبػػد كابقػعؿ ابثػػ ق بدشػ فن 

 .تن  
؛ يتنػػب ابرتكػػة إ  ؾبمػػعع ابػػديعف فمػػ   دوػػت  كصػػفة المحاصػػة

فدػػع  دوػػت ابرتكػػة يصػػب , مػػن ينػػبة فهػػ  بخػػل داضػػن مػػن ديتػػغ 
ديتػغ كإف  دوػت ر نػ ن فدخػل داضػن ر ػر  ابديعف فدخػل داضػن يصػب

 .ديتغ كدخآا 
كمث ؿ ذبك بع ددك د بك ك ق  من ت كوغ  ند ذبهسػ س  ػ ؼبن كؼ 
ك ضػػػ ل ديعيػػػػغ اؼبوندقػػػة  نػػػػ  ابرتكػػػة طبنػػػػم ضة ريػػػ الن  كعدسػػػػغ مػػػػن 
ابدين أبب لاير بنم ك م ضو  لاير   ض  النت  كب يد  الشب ضػة كػآبك 

ل كعدسػػػػغ زكػػػػ ة  الشب ضػػػػة كْلضبػػػػد م ضػػػػة كطبنػػػػعف ريػػػػ ال أاػػػػ ة عمػػػػ

                                                                                                                 
  َّص ُفقه المواريم ج  (ّ)
 بت رؼ ِٔقات المرهية ص كالتحقي ُٓص  ُالعذب الفائض ج  (ُ)
 بت رؼ  َّص  ُفقه المواريم ج  (ِ)
 ُٖٗصٓالمجموع شرح المفذب ج (ّ)
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كطبنعف ريػ ال فػ ذا ينػبت  ابرتكػة إ  ؾبمػعع ابػديعف ف غب صػل دػع 
 يصب فدخل داضن يصب ديتغ

 ري الن  ََُ=  ََِ×  ِ/ُفدنم ك 
 ري الن  َُٓ= ََّ× ِ/ُكب يد 
 ري الن  ٕٓ=  َُٓ×  ِ/ُكْلضبد 
 كعدى دآا فق   ,ري الن  ُٕٓ=  َّٓ×  ِ/ُاب ك ة = 
 ابدين عدى ابعصسة :  تقد   نسألة

  (ُ)يقدـ ابدين عدى  ابعصسة   صب ع أدل ابندم 
ًمػػن  ػىٍنػػًد كىًصػػسنةو  أمػػ  تقػػد  ابعصػػسة عدػػى ابػػدين يف  عبػػغ تنػػ   

  (ِ)   ييعًص  ًاى  أىٍك دىٍينو 
أف  (ّ)  يف اببػػوح : ذكػػ  ابنػػهسد  فقػػ ؿ ا ػػن الجػػ  رضبػػغ احن تنػػ

عصػػػسة إَّنػػػ  تقػػػر عدػػػى تقػػػد  ابعصػػػسة يف ابػػػآك  عدػػػى ابػػػدين ْلف اب
 سبسل ابرب كابصدة خبالؼ ابدين ف يغ 

                                                
  َُكرسفيا الفرائض ص  ّٖٕ – ّٕٕص  ٓفتل البارم شرح صحيل الب ارم ج  (1)
  ُُسورة النساء نن اآلية  (2)
قريػة سػفيا نػن قػرل المغػرب  لي هو أبو القاسه عبد الرحمن بن عبداهلل ال رعمي السفيلي نسبة إلػىيالسف (3)

ق   –هػػػ أ  ُٖٓهػػ  قػػرأ حتػى بػػرع كسػاد أهػػا زنانػه بقػػوة القريحػة كزػػودة الػذهن  كرػػوفي سػنة  َٖٓكلػد سػػنة 
  ْٖٖ - ْٕٖ/  ُِكالبداية كالنفاية ج  ٗ-ٕكتاب الفرائض كشرح آيات الوصية بت رؼ ص 
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إَّنػػ  يقػػػر غ ببػػ ن  نػػػد اؼبسػػت  تػػػعع تبػػ ير فع نػػػت اببػػدالة   بعصػػػسة 
 َ (ُ)بخعا  أفضل

ػػآ  وػػري عػػعض كابػػدين  ك ػػ ؿ غػػريس  ػػدمت ابعصػػسة ْلاػػ  شػػن يَؤ
ػػآ  نػػعض فخػػ ف إَػػ اج ابعصػػسة أشػػو عدػػى ابعر ػػة مػػن إَػػ اج  يَؤ

  .ابوب ير خبالؼ ابدينكك ف أداؤد  متتة  ابدين
كد  الب فقري كمنخ  غ بب ن كابدين الػب غػ   يَدبػغ  قػعة كبػغ 

  يف الديه أت د ي ة رض  احن عتغ  ػ ؿ بقعبغ ؛  (ِ)مق ؿ
  (ّ)) إف بص الب اغبو مق الن( موبو عدسغ

 كإَّن   دمت ابعصسة عدى ابدين ؼبنَن ا وضى االدوم ـ  وقد ه  
كال صػػل مػػ  ذكػػ س أدػػل ابندػػم مػػن  كاَودػػب يف تنسػػ  ذبػػك اؼبنػػَن

 مقوضس ت ابوقد  سوة أمعر كد  :
اػببػػػة كابثقػػػل ك  سنػػػة كمضػػػ  فمضػػػ  أشػػػ ؼ مػػػن ر سنػػػة  -ُ

بخػػػن ببػػػب ر سنػػػة ؼبػػػ  كػػػ ف أَػػػب  ػػػدـ يف ابػػػآك  كدػػػآا 
 ي ار إ  ابدبب 
                                                

  َٓ-ْٗانظر كتاب الفرائض كشرح آيات الوصية ص  (ُ)
 بت رؼ  ّٖٕص  ٓم شرح صحيل الب ارم ج فتل البار  (ِ)
كصػػحيل نسػػله بشػػرح  َٖٔص  َِّٔكتػػاب الوكالػػة رقػػه  ْ صػػحيل الب ػػارم بشػػرح فػػتل البػػارم ج  (ّ)

  َُُٔرقه  ّْْٖ – ّْْٕص  ٕالنوكم ج 
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 حبنب اب م ف كن د كشبعد   -ِ

 حبنب ابَبر كثالث كر  ع  -ّ

بػػدف حبنػػب اب تبػػة ك بصػػالة كاب كػػ ة ْلف ابصػػالة الػػو اب -ْ
 كاب ك ة الو اؼب ؿ كاببدف مقدـ عدى اؼب ؿ .

تقػػد  ابنػػبب عدػػى اؼبنػػبب كقعبػػغ ع يػػ  الخػػسم  ػػ ؿ  -ٓ
  نض ابندب ع  فدم  عٌ  الخم 

   بشػػػػػػػػػ ؼ كاببضػػػػػػػػػل بقعبػػػػػػػػػغ تنػػػػػػػػػ   )) مػػػػػػػػػن ابتبسػػػػػػػػػ  -ٔ
  (ُ)كابصديق  ((   ادػ

 كمن أدبة تقد  ابعصسة عدى ابدين ابنتة كا صب ع 
ب رضػػػ  احن عتػػػغ  ػػػ ؿ : أمػػػ  ابنػػػتة فبػػػديه عدػػػى  ػػػن أت ط بػػػ

   (ِ)) إف ابدين  بل ابعصسة ( اغبديه   ضى رسعؿ احن 
  (ّ)  ؿ ابرتمآم رضبغ احن تن   : إف ابنمل عدسغ عتد أدل ابندم

                                                
  ْٕٓص  ٓفتل البارم شرح صحيل الب ارم كتاب الوصايا ج  (ُ)
كالحػاكه  ُْٔكالػدار ققنػي  َٓٗابػن الجػاركد ككػذا ُِٕٓكابػن نازػة  ُٔ/  ِحسن أررزه الترنذم  (ِ)
نن طريخ أبػي إسػحاؽ الفمػداني  ُْْ-ُُّ-ٕٗ/ُكأحمد  ُٕٗكالقيالسي  ِٕٔ/ٔكالبيفقي  ّّٔ/ْ

عن الحارث عن على رهي اهلل عنه كزاد كأنته رقرؤكنفا ) نن بعد كصية يوصػي بفػا أك ديػن ( أ هػػ  إركاء الغليػا 
  ْْٕص ٓالفتل فلينظر ج قلم كهعفه ابن حجر في  َُٖ-َُٕص ٔج 
  ِّٔص  ٔرحفة األحوذم بشرح زانع الترنذم ج  (ّ)
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فب  أغػَن عػن كأم  ا صب ع فقد سبو إي ادس يف صدر منأبوت  دآس 
 . إع دتغ

 ا صب ع ينضد ضنسب ابتص . تن     ؿ شسفت  البتغ احن 
) ابعصػػػػسة ْلاتػػػػب   قػػػػاؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى الرابػػػػع :

أم اغبػػػػػو اب ا ػػػػػر مػػػػػن اغبقػػػػػعؽ اؼبوندػػػػػو   برتكػػػػػة    بثدػػػػػه فأ ػػػػػل (
   .ابعصسة

:  مصدر أك اسم مصدر مأَعذ من كصست  كالوصية في اللغة
ػػػ   ابشػػػ ل    بشػػػ ل أصػػػسغ إذا كصػػػدوغ كمتػػػغ  عبػػػغ تنػػػ    يًػػػ  أىيَػهى

ػػػػهى دىةي  ػػػػػٍعتي اًلػػػػػ ى  ابنػػػػًآينى آمىتيػػػػػعاٍ شى ػػػػدىكيمي اٍبمى  ػىٍسػػػػػًتخيٍم ًإذىا الىضىػػػػػ ى أىالى
َى ىاًف ًمٍن غىرٍيًكيمٍ   (ِ) -(ُ)  اٍبعىًصسنًة ا ٍػتى ًف ذىكىا عىٍدؿو مِّتخيٍم أىٍك آ

  (ّ): د  ابوربع  ند اؼبعت  كاصقثحان 
: ْلف اؼبسػت يصػل اػ  مػ  كػ ف يف  كسميم الوصية بفذا ا سػه

  (ْ).الس تغ  ند فب تغ

                                                
  َُٔآلية سورة المائدة ا (ُ)
 نادة كصى  ُُٔ/ٔنعزكان لمعجه نقاييه اللغة  ّّكتاب أحكاـ الوصايا ص   (ِ)
 ُْٕص ٖكشرح صحيل الب ارم  بن بقاؿ ج  ْْْص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (ّ)
ص  ٔشرح ننتقى األربار نن أحاديم سيد األريارلمحمد بػن علػي الشػوكاني دار الفكػر ج  نيا األكطار   (ْ)

   ُّْػػ-ُِْ
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 ش كعسوه  ابق آف كابنتة كا صب ع كأصل م
ػػدىكيمي  : فقعبػػغ تنػػ    فأنػػا القػػرآف كيوًػػبى عىدىػػٍسخيٍم ًإذىا الىضىػػ ى أىالى

رٍيان اٍبعىًصسنةي  َى   (ُ)  اٍبمىٍعتي ًإف تػى ىؾى 
: فمته  م  ركاس اعبم عة عن عبد احن  ػن عمػ  رضػ   كأنا السنة

م يبسػػت  ػػ ؿ ) مػػ  الػػو امػػ ئ منػػد احن عتهمػػ  أف رسػػعؿ احن 
بسدو  كبغ شن ي يد أف يعص  فسػغ إال ككصػسوغ مخوع ػة عتػد رأسػغ 

  َ (ِ)( موبو عدسغ
:  فقػػػػد أصبػػػػر ابندمػػػػ ل رضبهػػػػم احن يف اْلمصػػػػ ر  كأنػػػػا االزمػػػػاع

  (ّ)كاْلعص ر عدى اعازد 
 : اَودب يف الخمه  عدى  عب  مه  : حكمفا

: ابعاػػعب مػػن السػػه اعبمدػػة ك ػػغ  ػػ ؿ صب عػػة مػػن  لقػػوؿ األكؿا
  (ْ)دب متهم عَ ل كاب د م كأ ع ؾبد  ابن

                                                
 َُٖسورة البقرة  (ُ)
كصػػحيل نسػػػله بشػػػرح  ِّٖٕرقػػػه  ّٓٓكتػػػاب الوصػػايا ص  ٓ صػػحيل الب ػػػارم شػػرح فػػػتل البػػارم ج (ِ)

 ( ُِٕٔرقه )ّص ُُالنوكم ززء 
 َْْص  ٔالمغني بالشرح الكبير ج (ّ)
أبو نجلز كاسمه  حخ بن حميد السدكسػي ككػاف ثقػةه كلػه أحاديػم رػوفي فػي رثفػة عمػربن عبػدالعزيز أهػػ   (ْ)

  ُِٔص  ٕالقبقات الكبرل ج
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يف آَػ ين كالخػ س اببسهقػ  عػن ابشػ فن   (ُ)كطدبة  ػن مصػ ؼ 
يف ابقػػػد  ك ػػػغ  ػػػ ؿ إسػػػب ؽ كداكد كأ ػػػع ععايػػػة االسػػػب ايين كا ػػػن 

  .ا ي  كآَ كف
 كمن أدبة ابق ضد    بعاعب م يد  :

ػػٍعتي  عبػػغ تنػػ    .ُ ػػدىكيمي اٍبمى ًإف  كيوًػػبى عىدىػػٍسخيٍم ًإذىا الىضىػػ ى أىالى
ٌقػ ن عىدىػى  ٍيًن كىاْل ٍػػ ىً  ى  ًػ ٍبمىٍن يكًؼ الى رٍيان اٍبعىًصػسنةي بًٍدعىابًػدى َى تػى ىؾى 

 (ِ){َُٖاٍبميونًق ى  
ة   .كأا ب اعبمهعر عن اآلية  أا  متنَع

كأا ب من   ؿ   بعاعب  ػأف ابػآم ينػ  ابعصػسة بدعابػدين  
 يػػة كالكاْل ػ رب ابػػآين ي  ػعف كأمػػ  ابػآين الي  ػػعف فدػس  يف اآل

   .يف تبنري ا ن عب س م يقوض  ابتن  يف القغ

                                                
طلحة بن ن رؼ بن عمرك بن كعب بن زحدب بػن نعاكيػة بػن سػعد بػن الحػارث بػن ذهػا بػن سػلمة بػن     (ُ)

نظػر القبقػات اهػػ ُُِارئ أهػا الكوفػة رػوفي سػنة با عبداهلل ككاف قأددكؿ بن زشه بن ياـ نن همداف كيكنى 
 َّٖص  ٔالكبرل ج

  َُٖسورة البقرة   (ِ)
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كأمػػ  ابنػػتة فمتهػػ  مػػ  ركاس اعبم عػػة عػػن عبػػد احن  ػػن عمػػ   .ِ
 ػػ ؿ ) مػػػ  الػػو امػػػ ئ  رضػػ  احن عتهمػػ  أف رسػػػعؿ احن 

منػػػػػدم يبسػػػػػت بسدوػػػػػ  كبػػػػػغ شػػػػػن ي يػػػػػد أف يعصػػػػػ  فسػػػػػغ إال 
  َككصسوغ مخوع ة عتد رأسغ ( موبو عدسغ

م الو ام ئو  أف اؼب اد ف  عبغ كأا ب اعبمهعر عن اغبديه  أ
الوسػػػػ ط ... فػػػػال الجػػػػة يف دػػػػآا اغبػػػػديه ؼبػػػػن  ػػػػ ؿ اغبػػػػـ  كاال

 ػػػ بعاعب  ػػػػل ا ػػػرتف دػػػػآا اغبػػػو دبػػػػ  يػػػدؿ عدػػػػى ابتػػػدب كدػػػػع 
تبعيض ابعصسة إ  إرادة اؼبعص  السه   ؿ )) بػغ شػ ل ي يػد 

 أف يعص  فسغ (( 
أمػػ  اعبػػعاب عػػن اب كايػػة ابػػك  دبػػب ))ال ػػل(( ف الومػػ ؿ مػػ اد 

م  تبػػ  اغبػػػل  بػػعت اعبػػػعاز  ػػ ؼبنَن اْلعػػػم ابػػآم يػػػدَل ابػػ اك 
 ربوغ ابعاعب كاؼبتدكب كاؼبب ح

كيقل ا ن اؼبتآر عن أت  عر أف اؼب اد  عاعب ابعصسة يف اآلية 
كاغبديه  ػوص دبػن عدسػغ الػو شػ ع   شػى أف يضػسر عدػى 

 ص البغ إف مل يعص  غ كعدينة كدين 
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مهػػػعر  ػػػ ؿ يف : ابتػػػدب  كدػػػع مػػػ  ذدػػػب إبسػػػغ اعب القػػػوؿ الرػػػاني
المػػػعع شػػػ ح اؼبهػػػآب  : كأمػػػ  ابعصػػػسة عػػػ ل مػػػن م بػػػغ فدسنػػػت 
 عاابة عدى أالد يف  عؿ اعبمهػعر ك ػآبك  ػ ؿ ابشػنب كابتفنػ  

  (ُ)كابثعرم كم بك كابش فن  كأصب ب اب أم كغريدم
  ػػػػػ ؿ يف اؼبوػػػػػػين أصبػػػػػػر ابندمػػػػػ ل رضبهػػػػػػم احن تنػػػػػػ   يف اْلمصػػػػػػ ر 

  .كاْلعص ر عدى اعازد 
د ابػرب ا صبػ ع عدػى عػدـ ابعاػعب كردس ابشػعك ق كالخى ا ػن عبػ
كؿبػػل كاػػعب ابعصػػسة إَّنػػ  دػػع فسمػػ  إذا كػػ ف   (ِ) قعبػػغ : ؾب زفػػة 

عػػ ا ان عػػن تتجسػػ  مػػ  عدسػػغ ككػػ ف مل يندػػم  ػػآبك غػػريس فبػػن يثبػػت 
 اغبو  شه دتغ 

 فأم  إذا ك ف   دران أك عدم ا  غريس فال كاعب 
اػػ  , كمخ كدػػةه يف ك ػػد تخػػعف متدك ػػة فػػسمن راػػ  متهػػ  كثػػ ة اْل 

كؿب مػػػةه فسمػػػ  إذا  ,  كمب الػػػةه فسمػػػ  اسػػػوعل  اْلمػػػ اف فسػػػغ, عخنػػػغ 
 .ك ف فسه  إض ار

                                                
(ُ)

 دار الفكر  َُْص  ُٓالمجموع شرح المفذب التكملة الرانية ج   
(ِ)

 ُّْصٔنيا األكطار ج  
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احن   تن   كم   بت عن ا ن عب س رض   ؿ ا ن الج  رضبغ احن
   (ُ)) ا ض ار يف ابعصسة من ابخب ض  (  عتهم 

 ػػ ؿ ا ضػػ ار يف ابعصػػسة  عػػن ا ػػن عبػػ س  لكيف ابنػػتن ابخػػرب 
ًر ابٌدغى    ت تال  عبغ تن   : من ابخب ض ًَ تًٍدكى اليديكدي ابٌدًغ كىمىن يي

ػػػ   َى بًػػػًدينى ًفسهى ػػػ ري  ػػػ  اْلىيٍػهى ٍدػػػغي اىتنػػػ تو ذبىٍػػػ ًم ًمػػػن ربىًٍوهى ًَ ػػػعبىغي ييٍد كىرىسي
ػػػػٍعزي اٍبنىًتػػػػسمي   ػػػػعبىغي كىيػىوػىنىػػػػدن ُّكىذىبًػػػػكى اٍببى { كىمىػػػػن يػىٍنػػػػًص ابدٌػػػػغى كىرىسي

ٍدغي يى ران  ًَ   (ِ) {َُْى ًبدان ًفسهى  كىبىغي عىآىابه َمًه ه   اليديكدىسي ييٍد
 (ّ):ابػػػػربال  ػػػػن منػػػػ كر كأكؿ نػػػػن أكصػػػػى بالرلػػػػم فػػػػي االسػػػػثـ

  كك ف  د م ت  بل أف يدَل ابتب  أكصى  غ بدتب 
 
 

  (ُ)كردس عدى  كر وغ  اؼبديتة  شه  فقبدغ 
                                                

 بت رؼ ّٗٓ-ّٖٓصٓفتل البارم شرح صحيل الب ارم ج  (ُ)
(ِ)

رقػه )  ِٕ/  ٔكسنن البيفقي الكبرل نوقوفػان علػى ابػن عبػاس   ٕقه ر  ُُٓـ  ْسنن الدارققني نرفوعان   
 (  َُُِٗرقه )  َِّ/  ٔ( ككذلك السنن الكبرل للنسائي نوقوفان على ابن عباس  ُِّٔٔ

البراء بن نعركر : هو البراء بن سػ ر بػن رنسػاء بػن سػناف بػن عبيػد بػن عػدم بػن غػنه بػن كعػب بػن سػلمة   (ّ)
  أبػو بشػػر أحػػد النقبػاء ليلػػة العقبػػة األكلػى كأكؿ نػػن هػػرب علػى يػػد رسػػوؿ اهلل  األن ػارم السػػلمي ال زرزػػي

ككاف سيد األن ار ككبيرهه كأكؿ نن اسػتقبا الكعبػة لل ػثة إليفػا كأكؿ نػن أكصػى برلػم نالػه نػات قبػا قػدـك 
حاب بشفر فلما قدـ أرى قبػرف فػي أصػحابه فكبػر عليػه كصػلى انظػر ا سػتيعاب فػي نعرفػة األصػ رسوؿ اهلل 

 ِّٕػ  ِّٔص  ُج
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 .: )ْلاتب (  قوؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى
  ابػآم ال يصػػسب بػغ مػػن اؼبػرياث ال  بػػ ض اؼبقصػعد  ػ ْلاتب دتػػ

كإف ك ف مػن اببػ كع أك كال  ونصسب كبع  نبب الجب اغب م ف 
 .اْلصعؿ أك اغبعاش 

   )   بثده فأ ل ( قوؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :
من اؼبوبو عدسغ    فقه ل اؼبآادب أف كصسة ابشفص يف الدكد 

 ذيػػػغ   (ِ) دػػػه ت كوػػػغ صػػػبسبة ي فػػػآة سػػػعال بػػػغ كارث أـ ال 
 .  بثده )ابثده كابثده كثري ( بنند 
  بثدػػه  كصػػسة ابػػربال  ػػن اؼبنػػ كر السػػه أكصػػى بػػغ  كبقبعبػػغ 
 .كردس عدى  كر وغ فقبدغ 

كركم عػػػن عمػػػ   ػػػن اػبَػػػ ب رضػػػ  احن عتػػػغ أيػػػغ  ػػػ ؿ : ابثدػػػه 
   .كسر الخب  فسغ كالشَر 

  : : ) فأ ل (   ؿ اؼب كردم رضبػغ احن تنػ  رحمه اهلل رعالى قوله
ينوػرب الػ ؿ كر وػغ  كإف يقص من ابثدػه اػ ز كأك  اْلمػ ين  ػغ أف

                                                                                                                 
كقػػػاؿ فػػػي الحاشػػػية حػػػديم أبػػػي قتػػػادة أررزػػػه  ٕصُُكالحػػػاكم الكبيػػػر ج َّٕالم ػػػدر السػػػابخ ص  (ُ)

 ّْٓ-ّّٓ/ُكصححه الحاكه ِٕٔ/ٔالبيفقي في السنن 
(ِ)

رػأليف د / علػي بػن عبػد الػرحمن الربيعػة دار اللػواء للنشػر  ُّٖأحكػاـ الوصػايا فػي الفقػه االسػثني  ص  
 ـ  ُٕٖٗهػ  َُْٖة األكلى كالتوزيع القبع
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كػػ ف ابتقصػػ ف مػػن ابثدػػه أك   ػػغ مػػن اسػػوسن ب   فػػ ف كػػ يعا فقػػ ال
 .ابثده 

يغ  ػ ؿ : ْلف أكصػ   ػ ػبم  أك د ركم عن عد  رض  احن عتغ 
 (ُ)أالب إيل من أف أكص    ب  ر  ك  ب  ر أالب إيل من ابثده 

يػػػغ يبسػػػد   ػػػ  عدػػػ  ] رضبػػػغ احن تنػػػ     فأ  كأمػػػ :يف المػػػعع   ػػػ ؿ
 دػػع مػػن  اسػػوبب ب ابػػتقص عػػن ابثدػػه كدػػع مػػن فقهػػغ ابػػآم ال

كاػػآا اببقػػغ أَػػآ ابشػػ فن  ] رضبػػغ احن تنػػ      أ ػ  عػػن ابتػػب 
) ابثده كابثده كثػري ( كغبػديه ا ػن عبػ س ]رضػ   من  عبغ 

فػػ ف  احن عتهمػػ    ػػ ؿ : بػػع أف ابتػػ س غضػػعا مػػن ابثدػػه إ  اب  ػػر
  ؿ :  ) ابثده كابثده كثري( ركاس أضبد كاببف رم  رسعؿ احن 

 (ِ)كمندم ] رضبهم احن تن   أصبن   
 ػ ؿ ابتػعكم رضبػغ احن تنػ   : كفسػػغ اسػوبب ب ابػتقص عػن ابثدػػه 
ك ػغ  ػ ؿ صبهػعر ابندمػ ل مَدقػ ن كمػآدبت  أيػغ إف كػ ف كر وػغ أغتسػػ ل 

متػػػغ كعػػػن أت  اسػػػوبب ا يصػػػ ل   بثدػػػه كإال ينػػػوبب ابػػػتقص
                                                

(ُ)
 ـ  ُْٗٗهػ  ُُْْللماكردم دار الفكر  ُٔص  َُالحاكم الكبير ج    

(ِ)
 ٓ دار الفكر كانظر الحديم فػي فػتل البػارم ج َّْص  ُٓالمجموع شرح المفذب التكملة الرانية ج   

كتػػاب  ٕ (  كصػػحيل نسػػله يشػػرح النػػوكم ج ِّْٕ( رقػػه )ْْٔكتػػاب الوصػػايا بػػاب الوصػػي بالرلػػم ص )
 (ُِٗٔ( رقه )َْْْالوصية باب الوصية بالرلم ص )
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كبػػػعس  أيػػػغ أكصػػػى  ػػػ ػبم  , كعػػػن عدػػػ    خػػػ  ابصػػػديو 
كإسػػب ؽ ػ رضبػػغ احن تنػػ   ػ  ػػ ب  ر ك ػػ ؿ  كعػػن ا ػػن عمػػ  

آَػػ كف   بنػػدس كآَػػ كف  ػػدكف , ك ػػ ؿ آَػػ كف   بنشػػ  , ك ػػ ؿ 
إ  ادسم ابتفن  رضبغ احن تن   ك يعا يخ دعف ابعصسة دبثل يصسب 

أيػغ  س كع ضشػة كغػريدم أالػد ابعر ػة كركل عػن عدػ  كا ػن عبػ 
  (ُ) .ينوبب ؼبن بغ كر ة كم بغ  دسل ت ؾ ابعصسة ايوهى

ك  ؿ ابشس  ؿبمد ص حل ابنثسم  رضبػغ احن تنػ   رضبػة كاسػنة يف 
: ) ابثده كابثده كثػري أك   ش ح الديه سند  ن أت ك  ص 

كفسػػػغ دبسػػػل عدػػػى أيػػػغ إذا يقػػػص عػػػن ابثدػػػه فهػػػع أالنػػػن  كبػػػري (
بػع أف ابتػ س غضػعا مػن ابثدػه  عبػ س  كأكمل كؽبآا   ؿ ا ػن
   ؿ : )ابثده كابثده كثري ( إ  اب  ر ْلف ابتب 
رضػػسغ احن بتبنػػغ ( ينػػين اػبمػػ   مػػ  أرضػػى)  ك ػػ ؿ أ ػػع  خػػ  

  .  ػبم  فأكصى 

                                                
(ُ)

 (ْْْٕص ) ٓشرح النوكم على صحيل نسله ج   
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كاآا ين ؼ أف عمل ابتػ س ابسػـع كػعام يعصػعف   بثدػه َػالؼ 
مػػػػػن  ان بخػػػػػن اْلفضػػػػػل أف يخػػػػػعف أدى  اْلك  كإف كػػػػػ ف دػػػػػع اػػػػػ ض

   (ُ)ابثده إم  اب  ر كإم  اػبم  ايوهى 
: )فػػال ذبػػعز بػػعارث إال   اػػ زة  قػػوؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى

:   )) إف احن  ػػد أعَػػى كػل ذم الػػو القػػغ فػػال  ابعر ػة بقعبػػغ 
 كصسة بعارث ػ كيف راكية إال أف يش ل ابعر ة (( 

اؼب اد   بعارث دت  من بػػغ يصػسب مػن مػرياث دػآا اؼبعصػ   بػ ض 
 أك تنصسب عخ  اْلاتب ابآم سبو منت   
 كيف ابعصسة بعارث  عالف ْلدل ابندم مه  : 

: عػػدـ اعبػػعاز مَدقػػ ن ك ػػغ  ػػ ؿ أدػػل ابتػػ د  كاؼبػػ ق  القػػوؿ األكؿ
من ابش فنسة كدع  عؿ ببنض اغبت  دة أا  غري اػ ض ة كإف أا زدػ  

  (ِ) .س ض  ابعر ة 
يف    ك ػػػػعاس ابنػػػػبخ  كاالػػػػوه بػػػػػغ حبػػػػديه عمػػػػ اف  ػػػػن الصػػػػ

رضبػػػػغ احن تنػػػػ   ابػػػػآم أعوػػػػو سػػػػوة أعبػػػػد فػػػػ ف فسػػػػغ عتػػػػد منػػػػدم 
                                                

شػػرح ريػػاض ال ػػالحين نػػن كػػثـ سػػيد المرسػػلين شػػرحه كأنػػثف ف ػػيلة الشػػيي نحمػػد بػػن صػػالل العريمػػين  (ُ)
 رحمه اهلل رعالى دار الب رة القبعة الرانية

كأحكػػاـ الوصػػايا فػػي الفقػػه  َْٓ-ْْٗصٔمغنػػي بالشػػرح الكبيػػر جكالُِٓصِبدايػػة المجتفػػد زػػزء  (ِ)
 ِْٗاالسثني  ص



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

147 

..... كمل يتقػػػل  (ُ))  ػػػعال شػػػديدا (  فقػػػ ؿ بػػػغ ابتػػػب ََََ.
 (ِ)أيغ راار ابعر ة فدؿ عدى متنغ مَدق ن  عتغ 

ك  ؿ أ ع عبسد ابق سم  ن سالـ اؽب كم رضبغ احن تنػ   ااومنػت 
كابشػػ ـ كمصػػ  كغػػريدم  ابندمػػ ل مػػن أدػػل اغبجػػ ز ك  مػػة كابنػػ اؽ

متهم م بك كسبس ف كاْلكزاع  كابدسػه كصبسػر أدػل اآل ػ ر كابػ أم 
كدػػػع ابقػػػػعؿ اؼبنمػػػػعؿ  ػػػػغ عتػػػدي  أف ابعصػػػػسة اػػػػ ض ة بدتػػػػ س كدهػػػػم 

) ال ذبػػػعز  مػػػ َال ابعر ػػػة َ صػػػة كاْلصػػػل يف دػػػآا  ػػػعؿ ابتػػػب 
  (ّ)كصسة بعارث ( 

فػػ ف   ػػ ؿ ا ػػن الػػـ  رضبػػغ احن تنػػ   ال ربػػل ابعصػػسة بػػعارث أصػػالن 
عتػد مػعت اؼبعصػ   َدػت ابعصػسة  أكصػى بوػري كارث فصػ ر كار ػ ن 

 (ْ)بغ 

                                                
 (َُٔسيأري ر ريل حديم عمراف بن ح ين قريبان إف شاء اهلل رعالى ص ) (ُ)
(ِ)

 ْٗٔص  ٓلب ارم ج افل البارم شرح صحيل   
هػػ   ُُُْػ   ُبتحقيخ نحمػد بػن صػالل المريفػر  ط ُّْ-َّْرقه  ِّٓػ  ِّْالم در السابخ ص (ّ)

 نكتبة الرشد
 (ُْٕٓنسألة )  ّٔٓص  ٖالمحلى ج  (ْ)
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كمػػن أدبػػوهم أيضػػ ن الػػديه إظب عسػػل  ػػن عسػػ ش عػػن شػػ البسل  ػػن 
 ظبنػػػػت رسػػػػعؿ احن :  يقػػػػعؿظبنػػػػت أ ػػػػ  أم مػػػة : منػػػدم  ػػػػ ؿ 

  (ُ)ف احن  د أعَى كل ذم الو القغ فال كصسة بعارث يقعؿ إ
ال َػالؼ أيػغ إذا مل ك ابعر ػة :  اعبعاز  ش ط إا زة  القوؿ الراني

ذب د  ابعر ة أا  غري ا ض ة كدػآا  ػعؿ صبهػعر ابندمػ ل مػن اغبتبسػة 
كةػػػػػ د  مػػػػػآدب اغبت  دػػػػػة كابشػػػػػ فنسة كاؼب بخسػػػػػة كفبػػػػػ  اسػػػػػودؿ  ػػػػػغ 
ابق ضدعف   عبعاز: اب ي دة ابػك كردت يف اغبػديه عتػد ابػدار  َػين 
مػػػػن الػػػػديه ا ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  احن عتهمػػػػ  كعمػػػػ ك  ػػػػن شػػػػنسب 

إال أف كسػ  ابعر ػة  –) إال أف يشػ ل ابعر ػة  (ِ) ن َ راة كعم ك 
ف السوثت ل من ابتب  إ ب ت فسخعف ذبػك دبػسالن عدػى صػبة  (ّ)( 

  (ْ)ابعصسة عتد ا ا زة 
                                                

( كابػػػن نازػػػػة  ُٗٔ/ِ( كالترنػػػذم )ّٓٔٓ(  كأبػػػو داكد )ِْٕأررزػػػه سػػػعيد بػػػن نن ػػػور فػػػػي سػػػننه ) (ُ)
بػن عيػاش ثنػا  ا( نن طريػخ إ إسػماعئِٕ/ٓ( كأحمد )ُُِٕ( كالقيالسي ) ِْٔ/ٔ( كالبيفقي ) ُِّٕ)

اؿ الترنذم حسن صحيل  كرثصة القػوؿ أف الحػديم صػحيل  شػك فيػه شرحبيا بن نسله ال و ني به  كق
  ٗٗ-ٕٖ/ٔاالركاء بت رؼ ج َبا هو نتوارر كما زـز بذلك السيوطي كغيرف   

عمرك بن رارزة األسدم كيقاؿ األشعرم أك األن ارم كقيا فيه : رارزة بن عمػرك و كاألكؿ أصػل و ككػاف  (ِ)
رقػػه ) ّٖٓالتقريػػب ص  َكل لػػه الترنػػذم كالنسػػائي كابػػن نازػػة حليػػف أبػػي سػػفياف : صػػحابي لػػه أحاديػػم ر 

    هػُُْٔػ ُ(  نؤسسة الرسالة ط َُٗٓ
 سيأري ر ريجه قريبان  (ّ)
 َْٓ/ٔالمغني بالشرح الكبير ج  (ْ)
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 ػػػ ؿ ا ػػػن الجػػػ  رضبػػػغ احن تنػػػ   فػػػ ف صػػػبت دػػػآس اب يػػػ دة فهػػػ  
 .الجة كاضبة 

ر ػة كاالوجعا من اهة اؼبتر  ػأف اؼبتػر إذا كػ ف يف اْلصػل غبػو ابع  
  (ُ)ف ذا أا زكد  مل  وتر 

كسػػبب اػبػػالؼ دػػل اؼبتػػر بندػػة ابعر ػػة أك عبػػ دة فمػػن  ػػ ؿ عبػػ دة 
  .  ؿ ال ذبعز كإف أا زد  ابعر ة

  (ِ)كمن   ؿ   ؼبتر غبو ابعر ة أا زد  إذا أا زد  ابعر ة 
 : ) إال   ا زة ابعر ة . ( قوؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى
بدعصسة بػعارث أك بوػريس دبػ  زاد عػن  مو يخعف اعوب ر إا زة ابعر ة

 ؟ابثده
ال تنوػػػػرب إاػػػػػ زة ابعر ػػػػػة إال  نػػػػػد مػػػػػعت اؼبعصػػػػػ  أمػػػػػ  ا اػػػػػ زة يف 
  صػػػػبوغ أك يف م ضػػػػغ فػػػػال تنوػػػػرب كؽبػػػػم اب اػػػػعع فسهػػػػ  يػػػػص عدسػػػػغ 

كركم ذبػػك عػػن ا ػػن منػػنعد , ا مػػ ـ أضبػػد يف ركايػػة أت ط بػػب 
كدػػػػع  ػػػػعؿ شػػػػ يح كطػػػػ ككس كاغبخػػػػم كابثػػػػعرم , رضػػػػ  احن عتػػػػغ 

                                                
(ُ)

 ّّٕ/ٓالفتل ج   
 ُِٓ/ِبداية المجتفد ززء   (ِ)
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 ػػػعر كا ػػػن اؼبتػػػآر كأت التسبػػػة  غبنػػػن  ػػػن صػػػ حل كابشػػػ فن  كأتكا
  .كأصب  غ

ك ػػ ؿ ا مػػ ـ م بػػك إف أذيػػعا بػػغ يف صػػبوغ فدهػػم أف ي انػػعا فػػ ف  
كػػػػػ ف ذبػػػػػك يف م ضػػػػػغ كالػػػػػ   جػػػػػب عػػػػػن م بػػػػػغ فػػػػػآبك اػػػػػ ض  

  (ُ).عدسهم
 ن عبد ابرب رضبغ احن تن   ا صب ع أام بع أاػ زكا ذبػك اكالخى 

   (ِ)كدع صبسح مل يد مهم 
: يف إطػػػالؽ ا صبػػػ ع يتػػػ  فػػػ ف مػػػآدب اْلمػػػ ـ اْلكزاعػػػ   قلػػػم

رضبػػػػغ احن تنػػػػ   أف ابعر ػػػػػة بػػػػس  ؽبػػػػم اب اػػػػػعع  نػػػػد ا اػػػػ زة بػػػػػع 
  (ّ)ك غ   ؿ صب عة من ابو  ن ... ,  الصدت يف الس ة اؼبعص 

يف اؼبوػػػين  نػػػد أف أكرد ابقػػػ ضد  رضبػػػغ احن تنػػػ   ك ػػػ ؿ ا ػػػن  دامػػػة 
يف السػػػػ ة اؼبعصػػػػ  ) ك ػػػػ ؿ اغبنػػػػن   ػػػػ ب اعع ؼبػػػػن أراد فبػػػػن أاػػػػ ز

كعَػػػ ل كضبػػػ د  ػػػن أت سػػػدسم ف كعبػػػد اؼبدػػػك  ػػػن يندػػػى كاب دػػػ م 
كر سنػػػػة كاْلكزاعػػػػ  كا ػػػػن أت بسدػػػػى رضبهػػػػم احن تنػػػػ   ذبػػػػك اػػػػ ض  

                                                
(ُ)

 َٖٓنوسػوعة فقػه سػفياف الرػورم ص كانظر قوؿ الرورم في   ْٗٓػ  ْٖٓ/ٔالمغني بالشرح الكبير ج   
 ـ  َُٗٗهػ ػ  َُُْػ ُرأليف د / نحمد قلعة زي دار النفائه ط

(ِ)
 َّٖ/ُْالتمفيد ج  

(ّ)
 فلينظر  ِّٔ/ِكالقرطبي   ّٗ/ُْعزاف نحققه لعمدة القارئ  ُّٓ/ِفقه االناـ األكزاعي ج  
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فػػ ذا رضػػعا  رتكػػغ سػػقر القهػػم كمػػ  بػػع , عدػػسهم ْلف اغبػػو بدعر ػػة
 (ُ)رض  اؼبشرتم   بنسب ( 

رضبػغ  الخ س ا ػن عبػد ابػربإذان دآا  عؿ اعبمهعر ال ا صب ع ابآم 
السػػسم  ك ػػد صػػ ح  ػػغ غػػري كاالػػد كمػػتهم ا ػػن الجػػ  ,  احن تنػػ  
اػم أ ىكاَودبعا  ند ذبك يف ك ت ا ا زة فػ عبمهعر عدػ:  قعبغ 
كاحن  (ِ)عع مػػو شػػ لكا زكا يف السػػ ة اؼبعصػ  كػػ ف ؽبػػم اب اػإف أاػ 
 َأعدم 

: ) إف احن  ػػػػد  : ) بقعبػػػػغ  قػػػوؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػالى
أعَػػى كػػل ذم الػػو القػػغ فػػال كصػػسة بػػعارث ػ كيف راكيػػة إال أف 

  (ّ)اغبديه صبسح يش ل ابعر ة ( 
                                                

(ُ)
كشػرح صػحيل الب ػارم  بػن ُْٓص ِكفقػه االنػاـ األكزاعػي جْٗٓص  ٔالمغنػي بالشػرح الكبيػر ج   

 ُِٓص  ٖبقاؿ ج 
(ِ)

 ّّٕصٓفتل البارم ج  
صػحيل كقػد زػاء عػن زماعػة كريػرة نػن ال ػحابة نػنفه أبػو  إركاء الغليػا:فػي قاؿ األلباني رحمه اهلل رعالى   (ّ)

 أنانػػة البػػاهلي كعمػػرك بػػن رارزػػة كعبػػد اهلل بػػن عبػػاس كأنػػه بػػن نالػػك كعبػػد اهلل بػػن عمػػرك كزػػابر بػػن عبػػد اهلل
 كعلي بن أبي طالب كعبد اهلل بن عمر كالبراء بن عازب كزيد بن أرقه .

 ف : نا حديم أبي أنانة فله عنه طريقاأ
يقػوؿ  : عن شرحبيا بن نسله ال و ني قاؿ : سمعم أبو أنانة البػاهلي يقػوؿ : سػمعم رسػوؿ اهلل  ىاألكل

 ث كصية لوارث (( . في رقبته عاـ حجة الوداع : )) إف اهلل قد أعقى كا ذم حخ حقه ف
( كابػػػن نازػػػة ُٔ/ِ( كالترنػػػذم )ّٓٔٓ( كأررزػػػه أبػػػو داكد )ِْٕأررزػػػه سػػػعيد بػػػن نن ػػػور فػػػي سػػػننه )

 ( نػػن طريػػخ إسػػماعيا بػػن عيػػاش ثنػػإِٔ/ٓ( كأحمػػد )ُُِٕ( كالقيالسػػي )ِْٔ/ٔ) ي( كالبيفقػػُِّٕ)
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ف حسػن كمػا سػبخ بيانػه شرحبيا بن نسله ال و ني به كقاؿ الترنذم : حديم حسن صحيل . قلػم : كإسػناد
 ( . َُْٔ) في ال ماف كالكفالة ( رقه )

بن زابر كحدثني سليه بن عانر كغيػرف  عػن أبػي أنانػه كغيػرف نمػن شػفد انسله قاؿ ثناء  نالرانية : عن الوليد ب
 يوناذ فكاف فيما ركله به و فذكرف .  رقبة رسوؿ اهلل 

 عبد الرحمن بن يزيد بن زابر األزدم .  : كهذا سند صحيل على شرط نسله كابن زابر اسمه قلم
كحديم عمر بن رارزة يركيه قتادة عن شفر بن حوشب عن عبد الػرحمن بػن غػنه عػن عمػراف بػن رارزػة قػاؿ 

( كالترنػػػذم ُِٖ/ِ( كالنسػػػائي )ِْٖفقػػػاؿ (( فػػػذكر فػػػذكرف ع أررزػػػه سػػػعيد ) : )) رقػػػب رسػػػوؿ اهلل 
( كأحمػػػػػػػػػػػػػػػػد ُُِٕالقيالسػػػػػػػػػػػػػػػػي )( كالبيفقػػػػػػػػػػػػػػػػي ك ُِِٕ( كابػػػػػػػػػػػػػػػػن نازػػػػػػػػػػػػػػػػة )ُْٗ/ِكالػػػػػػػػػػػػػػػػدارني )

 ( كقاؿ الترنذم : حديم حسن صحيل  . ِّٗكِّٖكُٕٖكُٖٔ/ْ)
 قلم : لعا ر حيحه نن أزا شواهدف الكريرة كإ  فإف شفر بن حوشب هعيف بسوء حفظه . 

 كأنا حديم عبد اهلل بن عباس فيركيه نحمد بن نسله عن ابن طاككس عن أبيه عنه نرفوعان )  كصية لوارث ( 

( كلػه طريػخ أرػرل عػن ابػن عبػاس بزيػادة فػي ِٗ/ّكهذا إسناد حسن كما قاؿ الحافظ في التل ػيل ) قلم :
المػػتن كإسػػنادها هػػعيف كمػػا يػػأري بيانػػه فػػي الحػػديم الػػذم بعػػدف كقػػد ارػػتلط أحػػدهما بػػاآلرر علػػى نػػن رػػرج 

إليػػه  ( فتقولػػوا رحسػػين الحػػافظ المػػذكور عقػػب حػػديم ابػػن عبػػاس المشػػارُِٗ/ّأحاديػػم رحفػػة الفقفػػاء )
 كهذا ر ليط سببه عدـ الرزوع إلى األصوؿ . ككه لفه نن نرا هذا في الكتاب المذكور . ! ال عيف 

 كأنا حديم أنه نالك فله عنه طريقاف : 

األكلى : عن عبد الرحمن بن يزيد بن زابر نا سعيد بن أبػي سػعيد عػن أنػه بػن نالػك قػاؿ : ) إنػي لتحػم ناقػة 
 فسمعته يقوؿ ( فذكرف . يسيا علي لعابفا  رسوؿ اهلل 

( كعنػه البيفقػػي كقػاؿ ابػػن التركمػػاني كهػذا سػػند زيػػد ْٓٓ-ْْٓ( كالػػدار ققنػػي )ُِْٕأررزػه ابػػن نازػة )
 (كهذا إسناد صحيل كرزاله ثقاة . ِ/ُٖٔكقاؿ البوصيرم في الزكائد )ؽ

لى أنػه لػيه بػه فإنػه : كهذا ننفه بناء على أف سعيد بن أبي سعيد إنما هو المقبرم كصنيع البيفقي يدؿ ع قلم
قاؿ عقب الحديم ) كركاف الوليد بن يزيد البيركري عن عبد الرحمن بن يزيػد بػن زػابر عػن سػعيد بػن أبػي سػعيد 

فػذكرف ( . كرلقػى هػذا  شيي بالساحا قاؿ : حدثني رزا نن أها المدينة قاؿ : إني لتحم ناقػة رسػوؿ اهلل 
ل ( فنقا عنه كلػه أرف الزيلعػي أنػه قػاؿ فيػه ) حػديم أنػه عن البيفقي الحافظ بن عبد الفادم ) صاحب التنقي

هذا ذكرف ابن عساكر كشي نا المزم في )األطراؼ ( في ررزمة سعيد المقبرم كهو رقػأ إنمػا هػو السػاحا ك  
 يحتل به كهكذا ركاف الوليد بن نزيد البيركري ( . 

 ادم فقاؿ في : ) التعليخ المغني ( . : فذكر نا قدنته عن البيفقي كقد عارهه الشيي أبو القيب اآلب قلم
) لكن ركاف القبراني في نسند الشانيين : حدثنا أحمد بن أنػه بػن نالػك ثنػاء هشػاـ بػن عمػار ثنػاء نحمػد بػن 

 شعيب ثناء عبد الرحمن بن يزيد بن زابر عن سعيد بن أبي سعيد المقبرم عن أنه ( . 
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ففذا يعارض نا استند عليػه ابػن عبػد الفػادم أنػه السػاحلي : فوقع في هذا االسناد الت ريل بأنه المقبرم  قلم
ككنم أكد أف أرزل عليه إسناد القبراني هذا لو  أف فيه هشاـ بن عمػار كفيػه هػعف قػاؿ الحػافظ : ) صػدكؽ 

 نقرئ كبر ف ار يتلقن فحديره القديه أصل ( . 
 ػاهر كػثـ الحػافظ فػي التفػذيب أنػه قػد كعليه فركاية البيفقي أصل ألف الوليد بن نزيد البيركرػي ثقػة   سػيما ك 

حمن بػن يزيػد بػن زػابر عػن سػعيد بػن أبػي سػعيد ر روبع فقد قاؿ : ) قد زػاء فػي كريػر نػن الركايػات عػن عبػد الػ
الساحلي عن أنه كالركاية التي كقعم  بن عساكر كفيفا عن ابن زابر عن سعيد بن أبػي سػعيد المقبػرم كأنفػا 

حمػد الواسػقي فإنػه هػعيف زػدان كإف المقبػرم لػه يقػا أحػد أنػه يػػدعى أن كهػه عػن أحػد الػركاة كهػو سػليماف بػ
 الساحلي كهذا الساحلي غير نعركؼ رفرد عنه ابن زابر . 

 : لكن الواسقي هذا ليه في إسناد القبراني فالعلة نن هشاـ بن عمار كاهلل أعله .  قلم
الحراني عػن الزهػرم عػن أنػه بػن نالػك بػه : عن أبي حارثة كعب بن رريه ثناء سليماف بن ساله  القريخ الراني

 ( . ِ/َُأررزه رماـ في الفوائد )
 : كهذا سند هعيف نن أزا الحراني هذا هعيف ارفاقان .  قلم

قػاؿ : ))  كأنا حديم ابن عمرك فيركيه حبيب المعله عن عمرك بن شعيب عن أبيه عػن زػدف أف رسػوؿ اهلل 
( فػي ررزمػة ُ/َُٓبػن عػدم فػي الكانػا )ؽاالحجػر ( أررزػه  رجوز كصية لوارث كالولد للفػراش كللعاهػا 
 حبيب هذا كقاؿ : كأرزو أنه نستقيه الركاية . 

: هػو صػدكؽ كمػا فػي التقريػب كاحػتل بػه الشػي اف فاالسػناد عنػدم حسػن لل ػثؼ المعػركؼ فػي ركايػة  قلم
يػادة   ر ػل كمػا عمرك بن شعيب عن أبيه عن زدف كقد ركم نن طريخ أررل عػن عمػرك بػن شػعيب بػه كفيػه ز 

 يأري بياف الحديم الذم بعدف . 
 ( . ُِٗ/ّكقد رلط أي ان ن رزوا التحفة بين إسنادم هذا الحديم ر ريجان كر عيفان فقالوا )

) كفيػه سػقط ( قػاؿ  كحديم بن عمرك أررزه الدار ققني في السنن كابن علي في الكانا كلفظػه أف النبػي 
مار أحد رزاؿ السند كذبه الحاكه كأررزه بن عػدم فػي الكانػا كلػيه ابن حجر : كإسنادف كاهن كسفا بن ع

 فيه ) إ  أف رجيز الورثة ( كلين حبيب بن الشفيد أحد رزاؿ السند كقاؿ : أرزو أنه نستقيه الركاية . 
قلػم : فتأنػػا كيػػف رلقػػوا بػػين إسػػناد الػػدار ققنػػي كهػػو الػػواهي الػػذم فيػػه سػػفا بػػن عمػػار كمػػا يػػأري بيانػػه فػػي 

 الذم بعدف كبين إسناد بن عدم الحسن . الحديم 
كاألكؿ صدكؽ كما رقدـ كأنا اآلرر فرقػة ثبػم كمػا قػاؿ : ! ثه رحرؼ عليفه حبيب المعله إلى حبيب الشفيد 

الحافظ أي ان في التقريب كهه نقلوا ذلك عن رل يل الحبيب للحافظ كن ػب الرايػة للزيلعػي كهػو القائػا فػي 
ين حبيبان هذا ... ( كإنما كقع ننفه نرا هذا ال لط كال بط نػن العجلػة فػي حبيب المعله عن ابن عدم : ) كل

 التأليف كقلة التحقيخ. 
 كأنا حديم زابر فله عنه طريقاف : 
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( نػن ْٔٔاألكلى : عن عمرك بػن دينػار عنػه نرفوعػان بلفػظ )   كصػية لػوارث ( أررزػه الػدارققني فػي السػنن )
(  بػن َْْ/ْيه الفركم نا سفياف عن عمرك بػه كعػزاف الزيلعػي )طريخ ف ا بن سفا حدثني إسحاؽ بن إبراه

عدم عن أحمد بن نحمد بن صاعد عن أبي نوسى الفركم عن ابن عيينػة عػن عمػرك بػه كقػاؿ الزيلعػي : كأعلػه 
 أحمد بفذا كقاؿ : هو أرو يحيى بن نحمد بن صاعد كأكبر ننه كأقدـ نوران كهو هعيف ( . 

نػن ذنػة أحمػد بػن  معن الدار ققنػي كهػو ثقػة نحػتل بػه فػي ال ػحيحين فبرئػ: قد رابعه ف ا بن سفا  قلم
صاعد كبقية الرزاؿ ثقاة رزاؿ الشي ين غير إسحاؽ بن إبػراهيه أبػي نوسػى الفػركم كهػو ثقػة قػاؿ الػذهبي فػي 
الميزاف ) كثقه ابن نعين كغيرف كقاؿ عبد اهلل بن علي بػن المػديني سػمعم أبػي يقػوؿ : أبػو نوسػى الفػركم ركل 

 عن سفياف عن عمرك عن زابر )   كصية لوارث ( كأنه عن عمر نرسثن كغمزف( . 
( بإسنادف عنػه بػه إ  أنػه قػاؿ ّّٕ/ٔ: ركاية ابن المديني هذف أررزفا ال قيب في ررزمة الفركم هذا ) قلم

 عقب الحديم : ) حدثنا به سفياف عن عمرك نرسثن كغمزف ( . 
 الحديم ) ال واب نرسا ( .  بارققني عق: كلعا هذا هو نستند قوؿ الد قلم

نوسػػى الفػػركم قػػد ثبتػػم ثقتػػه ب ػػثؼ عبػػد اهلل بػػن علػػي بػػن  ف كػػذلك فلػػيه بال ػػواب عنػػدم ألف أبػػافػػإف كػػا
( كلػه يػذكر فيػه روفيقػان ب ػثؼ أريػه نحمػد كركل عػن َُ-ٗ/َُالمديني فقد ررزمه ال قيب فػي التػاريي )

أبيػػه كتػػاب  علػػي بػػن عبػد اهلل المػػديني ركل عػػن عبػد اهلل بػػن حمػزة بػػن يوسػػف قػػاؿ : ) سػألم الػػدار ققنػػي عػػن
العلا فقاؿ : إنما أرػذ كتبػه كركل أربػارف نناكلػة قػاؿ : كنػا سػمع كريػران نػن أبيػه قلػم : لػه قػاؿ : ألنػه نػا كػاف 

  .يمكنه نن كتبه
ه إنمػا هػو لعػدـ : فليتأنا النا ر فػي هػذف الركايػة هػا عػدـ رمكػين علػي بػن المػديني ابنػه عبػد اهلل نػن كتبػ قلم

ثقتػه بػه أك لشػيء آرػر كعلػى كػا حػاؿ فعبػد اهلل هػذا إف لػه يربػم فيػه هػذا الجػرح فلػه رربػم عدالتػه فمرلػه   
 ينبغي أف يعارض به لركاية الرقة الفركم كلذلك فإسنادها عندم صحيل في نقدم كاهلل أعله . 

حمػد عػن أبيػه عنػه نرفوعػان بػه أررزػه أبػو القريخ األررل يركيه نوح بن دراج عن أباف بن رغلب عن زعفػر بػن ن
 ( . ِِٕ/ُنعيه في أربار أصبفاف )

 : كهذا سند كاف زدان ابن دراج هذا قاؿ الحافظ نتركؾ كقد كذبه ابن نعين .  قلم
 كأنا حديم علي فله عنه طريقاف أي ان : 

عػن علػي بػن أبػػي  : عػن يحيػى بػن أبػي أنيسػة الجػزرم عػن أبػي إسػػحاؽ الفمػداني عػن عاصػه بػن هػمرة األكلػى
( ِٕٔ/ٔ( كالبيفقػػي )ْٔٔطالػػب نرفوعػػان ) الػػدين قبػػا الوصػػية كلػػيه لػػوارث كصػػية ( أررزػػه الػػدار ققنػػي )

: كهػػذا سػػند هػػعيف زػػدان يحيػػى هػػذا قػػاؿ االنػػاـ أحمػػد : نتػػركؾ  قلػػم( . ٖٖ/ِكال قيػػب فػػي الموهػػل )
 الحديم كقاؿ البيفقي هعيف . 

هلل الكوفي عن ابن إسحاؽ عن الحارث عن علي بػه كهػذا هػو القريػخ نعه له يتفرد به فقد ركاف ناصل بن عبد ا
( كقػاؿ :كأسػند يعنػي ابػن عػدم ر ػعيف ناصػل هػذا َْٓ/ْ: أررزه بن عدم كما في ن ػب الرايػة ) الراني. 
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: لكػن الحػارث هػو األعػور هػعيف أي ػا فػث  قلػمإنػه نمػن يكتػب حديرػه . :  كقػاؿو عن النسائي كنشاف هو 
 ة بناصل . ينبغي رع يب العل

يقػوؿ : ) ق ػى رسػوؿ  كأنا حديم ابن عمر فيركيه نحمد بن زابر عن عبد اهلل بن بدر سػمعم رسػوؿ اهلل 
 بالدين قبا الوصية كأف   كصية لوارث ( كنحمد بن زابر هو الحنفي اليماني هعيف لسوء حفظه .  اهلل 

لح ػرني عػن أبػي إسػحاؽ عػن البػراء كزيػد كأنا حديم زيد كالبراء ع فيركيػه نوسػى بػن عرمػاف ا -(  َُك ٗ) 
يـو غدير رمر ...( الحػديم كفيػه ) لػيه لػوارث كصػية ( أررزػه ابػن عػدم  بن أرقه قا  : ) كنا نع النبي 

( في ررزمة الح رني هذا كقاؿ : حديره ليه بالمحفوظ كفي الباب عن نجاهػد نرسػثن ِ/ّٖٓفي الكانا )
 ( كإسنادف صحيل نرسا . ِْٔ( كعنه البيفقي )ُِّٖافعي )نرفوعان )   كصية لوارث ( أررزه الش

كفي الباب عػن ابػن عبػاس أي ػان نوقوفػان عليػه بلفػظ ) كػاف المػاؿ للولػد ككانػم الوصػية للوالػدين فنسػي اهلل نػن 
ألبػوين لكػا كاحػد ننفمػا السػدس كزعػا للمػرأة الػرمن لذلك نػا أحػب فجعػا للػذكر نرػا حػظ األنريػين كزعػا 

( عػػن ِٔٗ( كالبيفقػي )َِْ-ُْٗ/ِ( كالػدارني )ِٖٔ/ْلشػقر كالربػع أررزػػه الب ػارم )كالربػع كللػزكج ا
: كهػو شػاهد قػوم لحػديم البػاب فػأف زػـز ال ػحابي  قلػمابن أبي نجيل عن عقاء عػن ابػن أبػي ربػاح عنػه . 

كرثصػػة القػػوؿ أف الحػػديم  بنسػػي  آيػػة الوصػػية   يمكػػن أف يكػػوف علػػى الغالػػب إ  بتوقيػػف عػػن النبػػي 
. أنػا ال ػحة فمػن القريػخ  (ُ) شك فيه با هو نتوارر كما زـز بػذلك السػيوطي كغيػرف نػن المتػأررين  صحيل

الراني للحديم األكؿ كقد رفػرد بػذكرها هػذا الكتػاب نػع التنبيػه علػى صػحته دكف سػائر كتػب الت ريجػات التػي 
فا هػػعف فبع ػػه هػػعف إليفػػا كهػػي كإف كػػاف فػػي بع ػػ لكقفػػم عليفػػا . كأنػػا التػػوارر فان ػػماـ القػػرؽ األرػػر 

نحتمػػا يقبػػا التحسػػين لغيػػرف كبع ػػه حسػػن لذارػػه كمػػا سػػبخ بيانػػه   سػػيما ك  يشػػترط فػػي الحػػديم المتػػوارر 
 سثنة طرقه نن ال عف ألف ثبوره إنما هو بمجموعفا   بالفرد ننفا كما هو نشركح في الم قلل . 

في أحاديم ذكرهػا هػذا أحػدها ) كزػدنا ( ُّٔ/ّكنن ذلك رعله أف قوؿ االناـ القحاكم في نشكا اآلثار )
أهػا العلػػه احتجػوا بفػػذا الحػػديم فوقفنػا بػػذلك علػػى صػحته عنػػدهه ... كإف كػاف ذلػػك كلػػه   يقػـو نػػن زفػػة 

 االسناد ( . 
كنرله قوؿ البيفقي عقب بعض أحاديم الباب كقد ركم هذا الحديم نػن أكزػه أرػر كلفػا غيػر قويػة كا عتمػاد 

ية ابن أبي نجيل عن عقاء عن ابن عباس يعنػي حديرػه الموقػوؼ الػذم ذكررػه آنفػان على الحديم األكؿ كهو ركا
فإنما صدر ذلك ننػه بػالنظر إلػى بعػض األسػانيد كالقػرؽ التػي كقعػم لفػه كإ  فبع ػفا قػوم صػححه الترنػذم 

( شػاهداف نرسػثف صػحيحاف عػن نجاهػد كعمػرك  ِْٗك  ِْٔك  ِْٓكغيرف كله عنػد سػعيد بػن نن ػور ) 
 ٔٗػ  ٖٔص  ٔكطاككس أي ا . أ هػ ج  بن دينار
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  .(ُ): )كيف راكية إال أف يش ل ابعر ة(  عؿ اؼبؤبب رضبغ احن تن  

                                                
(1)

( كابن عبد  ْٔٔننكر أررزه الدارققني في سننه ) ص قاؿ األلباني رحمه اهلل رعالى في إركاء الغليا    
 ( كابن زريل عن عقاء عن ابن عباس به.  ِ/  َُّ/  ّالبر في التمفيد ) 

هذا هو ال رساني له يدرؾ ابن عبػاس كلػه يػرف  ( كقاؿ عقاء ِّٔ/  ٔكنن طريخ  الدار ققني ركاف البيفقي ) 
 كقاله أبو داكد السجستاني كغيرف و كقد ركم نن كزه آرر عنه عن عكرنة عن ابن عباس . 

 رساني عػن عكرنػة عػن ال: نما ساقه نن طريخ الدارققني أي ان في السنن عن يونه بن راشد عن عقاء  قلم
: كقػاؿ الحػافظ فػي التقريػب : صػدكؽ يفػه كريػران كيرسػا  قلػمابن عباس به كقاؿ عقاء ال رساني : غير قوم 

( أف أبػا داكد ركاف فػي المراسػيا عنػه نرسػثن بػه كقػاؿ : كهػو المعػركؼ ثػه ِٗ/ّكيدله كذكرف في التل يل )
 ( نن طريػخ إسػماعيا بػن نسػله عػن الحسػن عػن عمػرك بػن رارزػة أف رسػوؿ اهلل ِْٔ/ٔأررزه البيفقي )

 نقػػاؿ إ  أف يجيػػز الورثػػة كقػػاؿ هػػعيف كركم نػػن كزػػه آرػػر قلػػم : كعلتػػه إسػػماعيا بػػقػػاؿ :  فػػذكرف إ  أنػػه 
نسله كهو المكي قاؿ في التقريب : هعيف الحديم كعزاف في التل يل للدارققني أي ان كله أرف عنػدف قلػم 

ن عػن ابػن :كينبغي أف يكوف هذا الحديم ننكران على نا رقت يه القواعد الحديريػة فإنػه قػد ركم بإسػنادين آرػري
عباس كعمر بن رارزػة همػا ريػر نػن هػذين أهػف إلػى ذلػك أنػه زػاء نػن طػرؽ أرػرل عػن زماعػة آرػرين نػن 
ال حابة بع فا صحيل ليه فيفا هػذف الزيػادة ) إ  أف يشػاء الورثػة ( كمػا رقػدـ بيانػه فػي الحػديم الػذم قبلػه 

 و اآلري بعدف . كقد ركم نن حديم عبد اهلل بن عمرك أي ان غير أف إسنادف كاف زدان كه
 كعن عمرك بن شعيب عن أبيه عن زدف نرفوعان نحوف ركاف الدارققني .  -ُٕٓٔ

( نػػن طريػػخ سػػفا بػػن عمػػار نػػا ُ/ُّ/ّ( كعػػن ابػػن الجػػوزم فػػي التحقيػػخ )ْٔٔننكػػر أررزػػه الػػدارققني )
لنبػي الحسين بن الوليد نا حماد بن سػلمة عػن حبيػب بػن الشػفيد عػن عمػرك بػن شػعيب عػن أبيػه عػن زػدف أف ا

 سػاء أقاؿ في رقبته يـو النحر : )   كصية لوارث إ  أف يجيز الورثة ( قلم : سػكم عليػه ابػن الجػوزم ف
( كلػه ي رزػه أحمػد نػن أصػحاب السػنن كفػي ِْٕ/ِكبين علته الحػافظ بػن عبػد الفػادم فقػاؿ فػي التنقػيل )

( كقػاؿ الحػافظ فػي التل ػيل َْْ/ْرزاله سفا بن عرماف كذبه الحاكه ككذا قاؿ الزيلعي في ن ب الرايػة )
( كإسػػنادف كاف كقػػد ركم الحػػديم نػػن حػػديم ابػػن عبػػاس كعمػػرك بػػن رارزػػة كلكنػػه حػػديم ننكػػر كمػػا ِٗ/ّ)

 بينته في الذم قبله . 
( قاؿ الذين ررزوا ) ركل هذا الحػديم َِٗ/ّ( : أكرد هذا الحديم السمرقندم في رحفة الفقفاء ) رنبيه) 

ررزوا أحاديرفه كقد ذكرنا أحاديم عشرة ننفه كزادكا هػه حػديم نعقػا بػن يسػار إثنا عشر صحابيان ... ( ثه 
كرارزػة بػػن عمػرك كفػػي أثنػاء الت ػػريل لػه ينبفػػوا علػى هػػعف الحػديم بفػػذف الزيػادة كصػػحته بػدكنفا كمػػا فعلنػػا 

 ٖٗ -ٔٗ/ٔنه صحيل بفا نع أنه ننكر كما بينا فتنبه . أ هػ  جأنحن فأكهموا 
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: ) كال فسمػػػ  زاد عدػػػى ابثدػػػه  قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى
دة )) ابثدػػػه كابثدػػػه كثػػػري(( فػػػ ف أاػػػ ز ابعر ػػػة اب يػػػػ  بقعبػػػغ : 

 .ا زت عتد اعبمهعر  س س ن عدى االسوثت ل اؼبوقدـ (
اب ي دة يف ابعصسة عدى ابثده إم  أف يخعف ؽبآا اؼبعص  :  نسألة
 غ كارثبيخعف كإم  ال , كارث 

 ف ػػػعال ابثدػػػه يف ابعصػػػسة عدػػػىبػػػ  مػػػ  زاد ف فػػػإف كػػػاف لػػػه كارث
 :كم  يد مه   ك  ْلدل ابندم

صػػػسة دبػػػ  زاد عدػػػى ابع :  ػػػعؿ اعبمهػػػعر كدػػػع اػػػعاز  القػػػوؿ األكؿ
أكرد ا صبػػػ ع غػػػري كاالػػػد عدػػػى بػػػغ ؛ ك إاػػػ زة ابعر ػػػة ابثدػػػه  شػػػ ط 

 .عدـ اعازد  إال   ا زة ابعر ة بد ي دة كاآا تصح 
كإف أا زدػػ   نضػػهم يبػػآت يف يصػػسبهم كإف مل ك دػػ  أالػػد مػػن  

 .ابعر ة  َدت إصب ع ن 
 كفبن أكرد ا صب ع عدى عدـ اعازد  إال   ا زة ابعر ة ا ن 
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أصبػػػػر عدمػػػػ ل :  قعبػػػػغ رضبػػػػغ احن تنػػػػ   يف ابومهسػػػػد  (ُ)ابػػػػرب عبػػػػد 
اؼبنػػدم  عدػػى أيػػغ ال كػػعز ابعصػػسة يف أكثػػ  مػػن ابثدػػه إذا تػػ ؾ 

  َ (ِ)كر ة من  ت  أك عصبة 
كصبدػػػػة ذبػػػػك أف :  رضبػػػػغ احن تنػػػػ   يف اؼبوػػػػين  قعبػػػػغكا ػػػػن  دامػػػػة 

ابعصػػسة بوػػري ابػػعارث تدػػـ  يف ابثدػػه مػػن غػػري إاػػ زة كمػػ  زاد عدػػى 
ابثدػػه يقػػب عدػػى إاػػ ز م فػػ ف أاػػ زكس اػػ ز كإف ردكس  َػػل يف 

... كذبػك ْلف اغبػو ؽبػم فػ ذا رضػعا   سػق طغ  عؿ صبسػر ابندمػ ل 
رضبػػغ احن تنػػ   يف  دايػػة الوهػػد كا ػػن رشػػد اغببسػػد ,  (ّ)سػػقر .

 قعبغ : كأم  ابقدر ف ف ابندم ل اتبقػعا عدػى أيػغ ال كا ية اؼبقوصد 
  َ (ْ)ابثده ؼبن ت ؾ كر ة  كعز ابعصسة يف أكث  من

                                                
االناـ العثنة كحافظ المغرب شػيي االسػثـ  أبػو عمػر يوسػف بػن عبػد اهلل بػن  نحمػد  ابن عبد البر : هو  (1)

بػن عبػدالبر النمػرم الحػافظ شػػيي علمػاء األنػدله ككبيػر نحػػدثيفا فػي كقتػه قػاؿ ابػػن حػـز   أعلػه فػي الكػػثـ 
ص  ّهػػ انظػر نزهػة الف ػثء جّْٔهػ  كروفي  سػنة ّٖٔعلى فقه الحديم نرله فكيف أحسن ننه كلد سنة 

 ُِٕصُكحاشية  نفاية الفداية  إلى رحريرالكفاية ج ُِٗٔ
 ّٕٗصٖالتمفيد ج (2)

 ْٕٓص  ٔالمغني بالشرح الكبير ج   (3)
 ُِٓصِبداية المجتفد كنفاية المقت د للقاهي أبػو الوليػد نحمػد بػن أحمػد الشػفير بػابن رشػد الحفيػدج (4)

 دار الفكر 
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كاسػػػػوق  ا صبػػػػ ع عدػػػػى متػػػػر : رضبػػػػغ احن تنػػػػ   ك ػػػ ؿ ا ػػػػن الجػػػػ  
  (ُ)ابعصسة  أزيد من ابثده كبخن اَودبعا فسمن ك ف بغ كارث 

ف ابعصسة  أكث  من ابثده ال أ:  عؿ  أدل ابت د   القوؿ الراني
بنػند  ػن أت ك ػ ص  ذبعز أا زدػ  ابعر ػة أك مل كس كدػ  بقعبػغ 

ضػ  احن عتػغ الستمػػ   ػ ؿ يػػ  رسػعؿ احن أيػػ  ذك مػ ؿ كال يػػ  ين إال ر 
فأتصػدؽ  ثدثػ  مػ يل  ػ ؿ : ال  دػت : أفأتصػدؽ أا تة يل كاالػدة 

 شَ س   ؿ : ال  دت : أفأتصػدؽ  ثدثػغ  ػ ؿ ابثدػه كابثدػه كثػري 
 َ (ّ) - (ِ)(( موبو عدسغ 

كىًصػسنةو  ًمػن  ػىٍنػدً   ػ ؿ احن تنػ   :   ؿ اؼب كردم رضبغ احن تنػ    
دًػػسمه  ػػ ى ميضىػػ رِّ كىًصػػسنةن مِّػػنى ابدٌػػًغ كىابدٌػػغي عىدًػػسمه الى ييعصىػػى ًاىػػ  أىٍك دىيٍػػنو غىسػٍ

 ُِ} (ْ)  
 (ٓ)كا ض ار يف ابعصسة أف يعص   أكث  من ابثده 

                                                
 ّْْص ٓفتل البارم شرح صحيل الب ارم ج (1)
( كصحيل نسله شػرح النػوكم  ِِْٕكتاب الوصايا رقه  )  ّّٔ/ٓصحيل الب ارم بشرح فتل البارم ج (2)

 ٕٗ-ٕٔصُُززء ْكتاب الوصية ج
 َّٖصٖالتمفيد ج (3)
 ُِسورة النساء اآلية   (4)
 ٔص  َُالحاكم الكبير ج   (5)
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 ك ػػد ركل عخ مػػة عػػن ا ػػن عبػػ س رضػػ  احن عتهمػػ  أف ابتػػب 
 (ُ)(ا ض ار يف ابعصسة من ابخب ض  )   ؿ : 
شػػػه   ػػػن العشػػػب عػػػن أت د يػػػ ة رضػػػ  احن عتػػػغ أف ابتػػػب  كركل
  إف اب اػػػل بسنمػػػل عمػػػل أدػػػل اعبتػػػة سػػػبن  سػػػتة ت ) :  ػػػ ؿ

 ,يعصػػ  فسبسػػب يف كصػػسوغ فسفػػوم بػػػغ  شػػ  عمدػػغ فسػػدَل ابتػػ ر
كإف اب ال بسنمل  نمل أدل ابتػ ر سػبن  سػتة ت يعصػ  فسنػدؿ 

 .(ِ)(يف كصسوغ فسفوم بغ خبري عمدغ فسدَل اعبتة 
أف راػالن أعوػو سػوة  ) يه عم اف  ن الص  رضػ  احن عتػغكالد

 فبدػػعك  بػػػغ عتػػد معتػػغ كمل يخػػن بػػػغ مػػ ؿ غػػريدم فجػػ ٌأدم ابتػػب 
 أ ال   ت أ  ع  ستهم فأعوو إ ت  كأرؽ أر نة ك  ؿ بغ 

                                                
فسػير عػن علػي بػن نسػفر عػن ( كالنسائي في الت ُِٕ/  ٔ( كالبيفقي )  ُُٓ/  ُأررزه الدار ققني )   (1)

اؿ : هػو صػحيل كعبػد قػداكد بن أبي هند عن عكرنة عن ابن عباس رهػي اهلل عنفمػا نوقوفػان ككػذلك البيفقػي ك 
( نػن طريػخ القبػرم  نرفوعػان كنوقوفػان كقػاؿ ابػن  ُْٔ/  ُ( نوقوفػان كرفسػير ابػن كريػر : )  ُْٔٓٔالرزاؽ ) 

  ٕص  َُكم الكبير ج زرير : كال حيل هو نوقوؼ    أ هػ حاشية الحا
ا إف شػاته ) رلػك حػدكد اهلل ( إلػى قولػه ؤ ( كزاد ثه يقوؿ أبوهريرة كأقػر  ِٖٕ/  ِأررزه االناـ أحمد )    (2)

( كفي إسنادف بقية بن الوليػد نػدله كشػي ه أبػو حلػبه غيػر نعػركؼ  َِٕٓ) فله عذاب نفين( كابن نازة ) 
 َُ( أهػػػ حاشػية الحػاكم الكبيػػر ج  ُِّ/  ُكريػر : )   ( كابػنُْٓٓٔكمػا قػاؿ الفيرمػي و كعبػػد الػرزاؽ ) 

    ٕص 



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

161 

  َ (ُ) عال شديدا ( ركاس اعبم عة إال اببف رم  
عدمػػت ) بػػع  كفنػػ  ابقػػعؿ ابشػػديد يف ركايػػة أَػػ ل  أيػػغ  ػػ ؿ 

كمل يتقػػل أيػػغ رااػػر ابعر ػػة فػػدؿ عدػػى , ذبػػك مػػ  صػػدست عدسػػغ ( 
ككػػػآبك متنػػػغ بنػػػند رضػػػ  احن عتػػػغ مػػػن ابعصػػػسة , متنػػػغ مَدقػػػ ن 

 . (ِ)  بشَ  كمل ينوثن صعرة ا ا زة
كايػة يف منجػم ابَػرباق ابخبػري  دبػب )) بػع   : كردت دػآس ابقلم

ب  دبػػكفسػػغ أيضػػ ن ,  ((عدمػػت ذبػػك إف شػػ ل احن مػػ  صػػدست عدسػػغ
كيف سػػػتن ابتنػػػ ض  ابخػػػربل (( ))  ػػػد مهمػػػت أف ال أصػػػد  عدسػػػغ 

))  دبػػػب )) بػػػع شػػػهدت  بػػػل اف يػػػدَل (( , كيف الوػػػ   دبػػػب 
))  دبػػب بقػػد مهمػػت أال أصػػد  عدسػػغ (( , كيف منػػتد اغبمسػػدم 

 (ّ).((بع أدركوغ م  صدست عدسغ
ال كػعز    ؿ ا ن  َ ؿ رضبغ احن تن   ) ك ػ ؿ زيػد  ػن    ػت 

يعص   ػأكث  مػن  دثػغ كإف مل يخػن بػػغ كارث كدػع  ػعؿ ْلالد أف 
                                                

( كالقحػاكم ِّْٓكابػن نازػة ) ِٓٓ/ُ( ك الترنػذم ّٖٓٗكأبو داكد )  ٕٗ/ٓصحيل أررزه نسله  (1)
كقاؿ الترنذم حديم حسػن صػحيل  اهػػ  ِْٔ/ْكأحمد  ِِٕ/ٔ( كالبيفقي ْٖٗكابن الجاركد ) َِْ/ِ

 (ُْٗٓٔرقه ) ٕٖصٔإركاء الغليا ج
 بت رؼ  ْٗٔ/ٓفتل البارم  (2)
 ّٕٔ/ِكنسند الحميدم  ُِْرقه  ُٖٕ/ُٖك َْْرقه  ُٕٔ/ُٖانظر نعجه القبراني الكبير   (ّ)

 ُٖٓٗرقه  ْٔ/ْكالمجتبى ّْٕٗرقه  ُٕٖ/ّكسنن النسائي الكبرل  َّٖرقه 
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 م بػك كاْلكزاعػ  كاغبنػن  ػن الػ  كابشػ فن  كاالوجػعا  قعبػػغ 
  .(( )) ابثده كثري

كدبػ  ركاس آدـ  ػػن أت إيػ س الػػد ت  عقبػة  ػػن اْلصػم الػػد ت  عَػػ ل 
)) إف    ؿ:  ؿ:رسػػػػعؿ احن   ػػػن أت ر ػػػػ ح عػػػػن أت د يػػػػ ة 

 د اؼبعت زي دة يف أعم بخم (( احن انل بخم  ده أمعابخم عت
كركل أ ػػع ابسمػػ ف الػػد ت  أ ػػع  خػػ  ] ػػن  أت مػػ   عػػن ضػػم ة  ػػن 

أيػػغ  ػػػ ؿ : )) إف احن  عػػن ابتػػب  البسػػب عػػن أت ابػػدردال 
كمل  ػص مػن  (ُ)كف تخم ((  تصدؽ عدسخم   ثده أمعابخم عتد

 . (ِ)(ك ف بغ كارث أك غريس 
 ػأكث  مػػن ابثدػه بوػػري  كأمػ  مػ  اسػػودؿ  ػغ اعبمهػػعر عبػعاز ابعصػػسة

 َكارث فقد سبو يف  ابعصسة بعارث 
 فندى  عب  أيض ن كمه  : أنا إذا له يكن للميم كارث راص

اعاز ابعصسة   ؼب ؿ كدغ السػه  ػ ؿ ا ػن عبػد ابػرب  القوؿ األكؿ :
كاَودبػػعا إذا مل يخػػن  تػػ  كال عصػػبة كال : رضبػػغ احن يف ابومهسػػد 

                                                
(1)

د بػن عبيػػد كقػد ركم نػن حػديم أبػي هريػرة كأبػػي الػدرداء كنعػاذ بػن زبػا كأبػي بكػر ال ػديخ كرالػ حسػن  
 لتكميا الت ريل ٕٗػػ  ٕٔص  ٔالسلمي ينظر االركاء ج

  ُْٗػػ  ُْٖص  ٖشرح صحيل الب ارم  بن بقاؿ ج   (2)
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نعد رضػػ  احن عتػػغ إذا كػػ ف  كار ػػ   تنػػب أك يخػػ ح ك ػػ ؿ ا ػػن منػػ
كػػآبك اػػ ز بػػغ أف يعصػػ  دب بػػغ كدػػغ كعػػن أت معسػػى اْلشػػن م 

    َ (ُ) كركم عن عد   -رض  احن عتغ مثدغ
ك غ  ػ ؿ   (ِ)ك  ؿ اآا ابقعؿ  ـع متهم من كؽ كعبسدة ابندم ق 

   َا ن رادعية  كاَودب يف ذبك  عؿ أضبد 
يػػغ ؼبػػ  اػػ زت كفبػػن  ػػ ؿ  ػػآبك أ ػػع التسبػػة كأصػػب  غ كشػػ يك كْل
  َ (ّ)ابصد ة عمسر م بغ ا زت بغ كصسوغ عمسر م بغ 

يف دآس  كذدب إبسغ صب عة من اؼبوأَ ين فبن يقعؿ  قعؿ زيد 
كمػػن الجػػوهم أف اال وصػػ ر عدػػى ابثدػػه يف ابعصػػسة إَّنػػ   ؛ اؼبنػػأبة 

كػػ ف مػػن أاػػل أف يػػدع كر وػػغ أغتسػػ ل كدػػآا ال كر ػػة بػػغ فدػػس  فبػػن 
  َ (ْ)عين  غ اغبديه 

                                                
 ٕٕصُُززء  ْشرح النوكم على صحيل نسله ج (1)
(2)

هػو عبيػػدة بػن عمػرك السػلماني المػرادم أبػػو عمػر الكػوفي رػابعي كبيػر ن  ػػـر فقيػه ثبػم كػاف شػػريل إذا   
ء يسػأله نػات سػنة اثنتػين كسػبعين أك بعػدها كال ػحيل أنػه نػات قبػا سػنة سػبعين  ا هػػ رقريػب أشكا عليػه شػي
 ُّْْرقه  َِّالتفذيب ص 

ص  ٖبت ػػرؼ كانظػػر شػػرح صػحيل الب ػػارم  بػػن بقػػاؿ رحمػػه اهلل رعػػالى ج ُٕصَُالحػاكم الكبيػػر ج (3)
 ُْٗػػ  ُْٖ

 َّٖصٖالتمفيد ج (4)
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 قعبغ كأف من ال كارث بغ كػعز رضبغ احن تن    رس ا ن الج  كاَو
-ف تػآر كر وػك أغتسػ ل ) أ بغ ابعصسة  أكث  من ابثده بقعبغ 

 اغبديه ( فمبهعمغ أف من ال كارث بغ ال يب يل  --
  َ (ُ)  بعصسة دب  زاد ْليغ ال يرتؾ كر ة  شى عدسهم اببق  

كاغبنن  (ِ)مة كاْلكزاع اؼبتر   ؿ م بك كا ن شرب  القوؿ الراني :
 ن ال  كابش فن  كأضبد كأ ػع سػدسم ف بػس  بػغ أف يعصػ   ػأكث  

  .من ابثده كبغ كارث أك مل يخن
ال كػػعز  ك ػ ؿ زيػػد  ػن    ػت   ػ ؿ ا ػن  َػ ؿ رضبػػغ احن تنػ  ك 

  َ (ّ)ْلالد أف يعص   أكث  من ابثده كإف مل يخن بغ كارث 
 سوثت ل اؼبوقدـ ( )  س س ن عدى اال  :رحمه اهلل رعالىقوله 

: ابوقػػدي  بدشػػ ل دبػػ     دػػغ يقػػ ؿ  ػػ س ابثػػعب  القيػػاس فػػي اللغػػة
  .  ؼبرت أم  در أا الس  غ

                                                
 ّْٔ/ٓفتل البارم شرح صحيل الب ارم ج (1)
األكزاعػػي: هػػػو عبػػد الػػػرحمن بػػن عمػػػرك  بػػن يحمػػػد أبػػو عمػػػرك األكزاعػػي أحػػػد أناثػػا المجتفػػػدين كأف ػػػا  (2)

هػػػ  ُٕٓنػػن الفجػرة  رػوفي سػنة ٖٖالمحػدثين كأكػابر أصػحاب المػذاهب المدكنػػة المتبوعػة  كلػد ببعلبػك سػنة 
 ْٗ- ُُصُانظر فقه االناـ األكزاعي ج

كفقػه االنػاـ األكزاعػي د / ِِٓصِبداية المجتفػد زػزء ك ُٕٓٓنسألة  ِّٔػ  ّٔٓص ٖالمحلى ج   (3)
 ُط ُْٗػ  ُْٖص  ٖهػػػ كشػػرح صػػحيل الب ػػارم  بػػن بقػػاؿ ج  ُّٕٗعبػػد الجبػػورم نقبعػػة االرشػػاد 

 هػ نكتبة الرشد / السعودية  َُِْ
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: دػػػػع إغبػػػ ؽ كا نػػػػة ال يػػػص عدػػػػى  كفػػػي اصػػػػقثح األصػػػوليين
 حبخمه  يف اغبخم ابآم كرد  غ ابتص  يصه  دى الخمه   عا نة كرى 

 (ُ)بون كم ابعا نو  يف عدة دآا اغبخم 
)االسػػوثت ل اؼبوقػػدـ ( مػػ ادس مػػ  سػػبو يف  :اهلل رعػػالىرحمػػه قولػػه 

ابعصػسة بػعارث فبػ   نػض ركايػ ت اغبػديه ) إال أف يشػ ل ابعر ػة 
) 

: ) اػبػػػػػ م  : ا رث  دػػػػػع  قػػػػػاؿ المؤلػػػػػف رحمػػػػػه اهلل رعػػػػػالى
اؼبقصعد   بآات يف عدػم اببػ اضض (  دػآا دػع اغبػو اػبػ م  مػن 

 .اغبقعؽ اؼبوندو   برتكة 
مصػػدر كرث يػػ ث إر ػػ  كمريا ػػ  كدػػع اببقػػ ل :   كاالرث فػػي اللغػػة

)   كمتغ ظب  احن تن     بعارث أم ابب    كمتغ اغبديه  ػ ؿ 
أصػػدغ  (ِ) بوػعا عدػى مشػ ع كم فػ يخم عدػى إرث أ ػسخم إ ػ ادسم (ا

 .ك قسة متغ 
                                                

(1)
هػػ /  ُُّٔدار القلػه القبعػة األكلػى  ِٓانظر عله أصوؿ الفقه رأليف عبد الوهاب رثؼ كحاشيته ص   

 ـ  ُِْٗ
كسػػنن البيفقػػي الكبػػرل  ُِْ( كنسػػند االنػػاـ الشػػافعي ص ُُٗٗرقػػه ) ُٖٗص  ِسػػنن أبػػي داكد ج  (2)
 ُ( كنسػػػػند الحميػػػػدم جُِِٕٕرقػػػه ) ُّٕص  ْ( كنسػػػػند االنػػػاـ أحمػػػػد ج ِْٔٗرقػػػه ) ُُٓ ٓج
( قػاؿ أبػو عيسػى حػديم ّٖٖرقػه ) َِّص ّ( كسنن الترنذم / الجانع ال ػحيل جٕٕٓرقه ) ِّٔص

  نػػن حػديم ابػػن عيينػػة عػػن عمػر بػػن دينػػار  كابػػن نربػػع إاألن ػػارم حػػديم حسػن صػػحيل   نعرفػػه ابػن نربػػع 
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   ؿ ابش ع :   
 (ُ)عب  غري إرث من رم د كأيغ   ضب ـ  أبب د ابقَ ر اثـع      

دػػع الػػو    ػػل بدوجػػ ئ  (ِ)ابػػدين اػبػػعقب  :   ػػ ؿ أفضػػل كشػػرعا
 بت ؼبنوبو  ند معت من ك ف بغ ذبك بق ا ػة  ستهمػ  أك كبعدػ  

(ّ) 
: عػػ ا كػػل مػػن ابشتشػػعرم ػ رضبػػغ احن تنػػ   ػ  اغبػػديه )  رنبيػػه

  (ْ) بوعا عدى مش ع كم( يف فوح ابق يب السب ا
  (ٔ)يف ابنآب ابب ضض  (ٓ)كإ  ادسم  ن عبداحن ابب ض  

                                                                                                                 

اسمه يزيد بن نربع األن ارم كإنما يعرؼ له هذا الحديم الواحد و الموسعة الذهبية للحػديم النبػوم الشػريف 
 ـ   ُٕٗٗهػ / ُُْٖاالصدار األكؿ المرحلة األكلى  هكعلون

(1)
 بت رؼ ٕص  ُّك الذريرة ج  ٖص ُشرح كتاب الترريب ززء فتل القريب المجيب   
أف ػػا الػدين ال ػونجي هػو : نحمػػد بػن نانػاكر بػن عبػػد الملػك أف ػا الػدين أبػػو عبػداهلل ال ػونجي  كلػػي   (2)

هػػ  بت ػرؼ ْٔٔهػػ كرػوفي سػنة َٗٓالق اء بالديار الم رية كاف حكيما كأحد الف ثء المشفورين كلد سػنة 
 َُٖصُج حاشية نفاية الفداية

 الم درين السابقين    (3)
 ٖصُفتل القريب المجيب ززء   (4)
إبراهيه بن عبداهلل بن إبراهيه بن سيف الوائلي نسبان النجػدم أصػثن المػدني نولػدان كننشػأ ككفػاة قػاؿ نحققػه  (5)

المنػورة  كائلي رقأ  اهر فالمترزه لػه شػمرم طػائي قحقػاني العثنػه الففانػة المحقػخ المػدقخ كلػد فػي المدينػة
كنشأ بفا فقرأ على علمائفا الواردين إليفػا نػن علمػاء األقػاليه فبػرع فػي الفقػه كالفػرائض كالحسػاب انتفػم إليػه 

اليجػػارم ك يبػػارل إليػػه فيػػه غايػػة ألػػف كتابػػه   العػػذب رئاسػػة المػػذهب فػػي الحجػػاز رسػػميان فػػي علػػه الفػػرائض 
بػػديعاى كحػول{ لفيػة الفػػرائض الفػائض شػرح أ المػذاهب األربعػة رأصػػيثن كرفريعػان رػوفي فػي طيبػػة  زمػع فيػه زمعػا ن

 نؤسسة الرسالة   ْْػ  َْص  ُعلى هرائل الحنابلة ج  ةهػ انظر السحب الوابل ُُٖٗالقيبة سنة 
 ِٔص ُالعذب الفائض ززء  (6)
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عػػ كا اغبػػديه  (ُ)مػػ  ؿبمػػد ؿبػػ  ابػػدين يف أالخػػ ـ اؼبعاريػػه كتبنه
كبنػل دػػآا مػػن  بسػل ابنػػهع أك سػػبقة  (ِ)ابنػ  و بصػػبسح منػػدم 

 دم كإال ف غبديه بػس  يف صػبسح منػدم كإَّنػ  ركاس أدػل ابنػتن 
   (ّ)كا م ـ أضبد 

                                                
 ُُٓأحكاـ المواريم ص  (1)
ة أربػع كنػائتين كطلػب نكلػد سػ نسله : هو االناـ الشفير نسله بن الحجاج القشيرم أحد أئمة هذا الشػأف  (2)

ف لػػػعلػػه الحػػػديم صػػغيران كسػػػمع نػػن نشػػػايي الب ػػارم كغيػػػرهه كركل عػػن أئمػػػة نػػن كبػػػار ع ػػرف كحفا ػػػه كأ
كبػديع طريقتػه كحػاز نفػائه التحقيػخ  هالمؤلفات النافعة كأنفعفا صحيحه الذم فػاؽ بحسػن ررريبػه كحسػن سػياق

/  َُص  ُوغ المػراـ نػن زمػع أدلػة األحكػاـ ج/نات سنة إحدل كسػتين كنػائتين اهػػ سػبا السػثـ  شػرح بلػ
 ـ  ُٖٖٗهػ /  َُْٖلمحمد بن إسماعيا ال نعاني رحقيخ نحمد عبد القادر عقا دار الفكر    ط / 

 ُْٔهو االناـ أحمد بن نحمد بن حنبا أبو عبد اهلل الشيباني ثه المركزم ثه البغػدادم  كلػد ببغػداد سػنة  (3)
لػى نجلػه القاهػي أبػي يوسػف ثػه إين فكفلته أنه كاف في حداثػة سػنه ي تلػف هػ روفي أبوف كهو ابن ثثث سن

رػرؾ ذلػك كأقبػػا علػى سػػماع الحػديم كقػػد بلػي نػػن العمػر سػم عشػػرة سػنة كرحػػا لقلبػه إلػػى الشػاـ كالحجػػاز 
ثنػي عشػر زمػثن ككػاف اكاليمن كغيرها حتى أزمع علػى إنانتػه كرقػواف ككرعػه كزهادرػه قػاؿ أبػو زرعػة كانػم كتبػه 

ا على  فر قلبه ككاف يحفظ ألػف ألػف حػديم كقػاؿ الشػافعي ررزػم نػن بغػداد كنػا رلفػم بفػا أرقػى يحفظف
زهػد ك  أكرع ك  أعلػػه ننػه أنػػتحن بػالقوؿ ب لػػخ القػرآف فربػػم كن ػر اهلل بػػه السػنة فسػػجن كهػرب هػػربان   أك 

سػػي فأقمػػم عليػػه بكر  نػػاـ أحمػػد فقمػػم بػػين العقػػابين كزػػيءنبرحػػان بالسػػياط بإشػػراؼ المعت ػػه نفسػػه قػػاؿ اال
كأنرني بع فه أف آرذ بيدم بػأم ال شػبتين فلػه أففػه فت لعػم يػدام كزػٍي بال ػرابين كنفػه السػياط فجعػا 
أحدهه ي ربني سوطين كيقوؿ له يعني المعت ػه شػد ققػع اهلل يػدؾ كيجػيء اآلرػر في ػربني سػوطين ثػه اآلرػر  

 ػرب يعػود علػي عقلػي كقػاـ المعت ػه كذلك ف ربوني أسػواطان فػأغمي علػي كذهػب عقلػي نػراران فػإذا سػكن ال
إلػػي يػػدعوني إلػػى قػػولفه فلػػه أزبػػه كقػػد زعػػا االنػػاـ أحمػػد كػػا نػػن آذاف فػػي حػػا إ  أهػػا البدعػػة فلمػػا كلػػي 

هػػ كشػيعه زمػوع غفيػرة قيػا بلغػوا أكرػر  ُِْعن النػاس كأكرنػه رػوفي سػنة  ةالمتوكا على ال ثفة رفع المحن
 َُزػزء  ٓن اليفود كالن ارل كالمجوس ا ػػ هػػ البدايػة كالنفايػة جنن ألف ألف كأسله يـو نوره عشركف ألفان ن

رحقيػخ نحمػد  ُدار الفكػر ط/ ٗص  ُكنقدنة سبا السثـ ج  ِدار المعرفة بيركت ط/ ٕٓٗػػ  ٕٕٓص 
 عبد القادر عقا بت رؼ 
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 .ه اغبديه يكم  يوب  من زب   (ُ)كيف منتد ابش مس  
 كة رثصة الحقوؽ المتعلقة بالتر 

 اغبقعؽ اؼبوندقة   برتكة طبنة كد  :ػ
 .مؤف ذبهس  اؼبست من ال  معتغ إ  معاراتغ يف  ربس -ُ
  .ابديعف اؼبوندقة  ن  ابرتكة -ِ

  .ابديعف اؼب سدة يف ابآمة -ّ

  .ابعصسة   بثده فأ ل -ْ

 .ا رث -ٓ

 
 

 
 

                                                
( كسػػنن أبػػي داكد َُٖٗ( كسػػنن الترنػػذم الحػػل رقػػه ) ُٖٗٓٔأررزػػه أحمػػد نسػػند الشػػانيين رقػػه ) (1)
( كسػػػنن ابػػػن نازػػػة المناسػػػك رقػػػه ) ِْٔٗ( كسػػػنن النسػػػائي نناسػػػك الحػػػل رقػػػه ) ُّٗٔمناسػػػك رقػػػه )ال

ََِّ ) 
( كأررزػػه الحميػػدم َّكقػاؿ نحقػػخ إرشػػاد الفػػارض إلػػى كشػػف الغػػوانض فػػي علػػه الفػػرائض كالمواريػػم ص )

 ( نن حديم ابن نربع األن ارم ِْٔ/ُ( كالحكه )ُِٖٖ( كابن رزيمة )ٕٕٓ)
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 بػاب أركػاف االرث
: ) كبػػغ أركػػ ف كشػػ كط كأسػػب ب  قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى

اْلركػػ ف صبػػر  فأرك يػػغ  ال ػػة كارث كمػػعرث كالػػو مػػعرث ( كمعايػػر
 ػ ؿ احن تنػػ   , ا يػب ابشػ ل اْل ػعل : كابػ كن يف ابدوػة , ركػن 

 ى ؿى بىٍع أىفن يل ً خيػٍم  ػيػعنةن أىٍك آًكم ًإ ى ريٍكػنو عن بعط عدسغ ابنالـ 
 . (ِ)م يقعيغ من مدك كاتد كغريسأم :  (ُ) {َٖشىًديدو 

 ف ا لنا من ابش ل كال يعاػد ذبػك ابشػ ل : م  ك  ن كاصقثحا
ف ب كعع يف ابصالة ركن ْليغ ا ل مته  كال تعاد ابصػالة ؛ إال  غ 

ال د متغ بوصعر ابشػ ل سػعال   إال  غ , كي ل  نضهم أف اب كن م 
 . (ّ) غ  ك ف ا لان متغ أك ـبوص ن 

 ,ابضػمري ع ضػد إ  ا رث ( ال ة  أرك يغف) رعالىاهلل  قوله رحمه
  ال ة :أرك ف  فدارث

ك ػػد ذك دػػ  اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ    قعبػػغ )كارث كمػػعركث كالػػو 
هػػع مػػن ايوقدػػت إبسػػغ ابرتكػػة  نػػد مػػعت ف عارث :فأمػػ  ابػػ مػػعركث(

                                                
(1)

 َٖية سورة هود اآل  
(2)

 َِٓ-َِِصُٕززءٗكلساف العرب ج َُٓٓالقانوس المحيط ص   
(3)

 ّْنعزكنا للميراث لمحمد زكريا البرديسي ص ِٖ-ِٕالتحقيقات المرهية  ص  
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سػػػعالن ك يػػػت دػػػآس اغبسػػػ ة كبػػػع  دبتػػػة الس تػػػغ  نػػػدس وأكػػػد معر ػػػغ ب
 .القسقة   ؼبش ددة كاؼبن يتة أك الخم ن ك غبمل

مػػػػن كاػػػػد فسػػػػغ سػػػػبب ا رث  ك ػػػػ ؿ اؼبػػػػ داكم رضبػػػػغ احن تنػػػػ   ) 
 (ُ)كايوبى عتغ م ينغ ( 

 
ي
هع من ايوقدػت ابرتكػة متػغ إ  غػريس  نػبب اؼبػعت ف عرِّث :كأم  اؼب

سػػعالن كػػ ف اؼبػػعت القسقػػة   ؼبشػػ ددة كاؼبن يتػػة أك الخمػػ ن كػػ ؼببقعد 
 أك تقدي ا ك غبمل ابآم ايبصل عن أمغ  نبب ات ية
ت القسقػػػػػةن أك ك ػػػػ ؿ اؼبػػػػ داكم : كػػػػػل الػػػػ  ربقسقػػػػ ن أك تقػػػػػدي ان مػػػػ 

الخمػػ ن كبػػغ شػػسن يػػعرث عتػػغ , كبػػس  مػػن أعدػػى اؼب اتػػب كال مػػن 
 . (ِ)أَنه  

: كدػػػػػػع مػػػػػػ  ت كػػػػػػغ اؼبػػػػػػعرث مػػػػػػن أمػػػػػػعاؿ كالقػػػػػػعؽ  كالػػػػػػو مػػػػػػعركث
 . (ّ)كاَوص ص ت 

كيف ابخب يػػة : دػػع ابب ضػػػل عػػن  ال ػػة أشػػػس ل مػػؤف ابوجهسػػػ  , ت 
   .(ُ)عن ابديعف , ت عن ابعص ي  

                                                
ألبي المحاسن يوسف بن نحمد المرداكم رحقيخ كرعليػخ أ.د.أحمػد الحجػي  ّٖالكفاية في الفرائض ص   (1)

 ـُٗٗٗهػ َُِْالكردم القبعة األكلى 
 الم در السابخ  (2)

 ٗرسفيا الفرائض ص  (3)
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 احن تن   يف عمدة ابب رض :  ؿ ابشس  ص حل اببهعيت رضبغ 
 أركػ يغ افػققة  ػال ة     

 إف كاػدت ربقػو ابػعرا ة                              
 معرث ككارث الو كاد    

 (ِ) ند ابآم ذاؽ اغبم ـ أك فقد                                
  :كصبنه  ص الب ابربد يسة رضبغ احن تن   يف  ست كاالد  قعبغ

 (ّ)ككارث معرث معركث        أرك يغ م دكا  تعريه    
 رثصة أركاف االرث 

 أرك ف ا رث  ال ة كد  :ػ
 الو معركث  -ّ معرث -ِ كارث -ُ

                                                                                                                 
 ّٖالكفاية للمرداكم ص   (1)

 ُٖصُعمدة الفارض شرح العذب الفائض ززء   (2)
 َُِصٕاألسالة كاألزوبة الفقفية ج   (3)
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 باب شركط االرث
:  ) كش كطغ  ال ػة : ربقػو السػ ة  قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى

ابػػعارث كربقػػػو مػػعت اؼبػػػعرث كابندػػػم عهػػة ا رث ك  بدراػػػة ابػػػك 
 سه  (ااومن  ف
 ابنالمة   ؿ :كابش ط يف ابدوة , ابش كط صبر ش ط التعريف: 

 . (ِ)أم عالم     (ُ) فػىقىٍد اى ل أىٍش ىاطيهى  تن   
: م  يدـ  من عدمغ ابندـ كال يدـ  مػن كاػعدس كاػعد  كاصقثحان 

م دػػػع ابػػػآم يدػػػـ  مػػػن فقػػػدس فقػػػد ابشػػػ  ل أ؛ كال عػػػدـ )بآاتػػػغ( 
شػػ كطه  ا سػػالـ فمػػو ايوبػػت  اؼبشػػ كط  ػػغ ك بصػػالة مػػثالن فمػػن

صػػبة ا سػػالـ يف ابنبػػد مل تصػػح صػػالتغ كإف صػػدى فهػػآا ابشػػ ط 
  .عدـ اؼبش كط كدع ابصالة ؛الستم  عدـ 

كال يدػػػـ  مػػػػن كاػػػػعدس كاػػػػعد كال عػػػدـ دبنػػػػَن أف ابشػػػػ ط إذا كػػػػ ف 
معاػعدان فػال ينػودـ  كاػعدس كاػعد اؼبشػ كط كال عدمػغ فقػد يعاػد 

د ابشػػػػ ط كيعاػػػػد اؼبشػػػػ كط ابشػػػػ ط كال يعاػػػػد اؼبشػػػػ كط ك ػػػػد كػػػػ

                                                
(1)

  ُٖاآلية  سورة نحمد     
(2)

 -َِِص  ٗزػػزء  ٓنظػػر لسػػاف العػػرب جا ٖٗٔالقػػانوس المحػػيط ص  َِٓن تػػار ال ػػحاح ص    
َِٓ  
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ف بصالة مثالن من ش كط صبوه  دَعؿ ابع ت فػ ذا دَػل ك ػت 
ابصػالة يف ذبػك تنػػ  عدػى مػػن كػ ف أدػالن بعاعاػػ  أداؤدػ  كبخػػن 
 ػػد ال يؤديهػػ  إمػػ  بونػػآر أداؤدػػ  أك أيػػغ بػػس  أدػػالن بعاعاػػ  كاػػآا 

  (ُ)يوضح منَن كال يدـ  من كاعدس كاعد كال عدـ .
 ش كط ا رث  ال ة كد  :ش كطغ  ال ة : عدد 

 نػػد مػػعت معر ػػغ ك بػػع غبتػػة سػػعالن  ربقػػو السػػ ة ابػػعارث -ُ
ش ددة أك  شه دة عػدب  أك إغب  ػغ   ْلالسػ ل الخمػ ن دب

ك غبمػػػل عتػػػدم  يوبقػػػو كاػػػعدس يف ابػػػ الم عتػػػد مػػػعت 
 .معر غ كأف تضنغ أمغ الس ن الس ةن منوق ة 

ربقػػػػو مػػػػعت اؼبػػػػعرث إمػػػػ  القسقػػػػة   ؼبن يتػػػػة أك  شػػػػه دة  -ِ
غب  ػػغ  ػػ ْلمعات الخمػػ ن كػػ ؼببقعد أك تقػػدي ان  عػػدب  أك إ

 ك عبت  ابآم ايبصل عن أمغ  نبب ات ية .

ابندػػػم عهػػػة ا رث ك  بدراػػػة ابػػػك ااومنػػػ  فسهػػػ  : أم  -ّ
اؼبن فػػػة ابو مػػػة    عبهػػػة اؼبقوضػػػسة بػػػارث: كدػػػ  ابدراػػػة 

                                                
الرئاسػػة العانػػة الدارة  البحػػوث العلميػػة  ُط ٗص  ٓاللجنػػة الدائمػػة للبحػػوث العلميػػة كاالفتػػاء جفتػػاكل  (1)

 كالدعوة كاالرشاد
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 نػػبب ك ب كاسػػة  (ُ)ابػػك ااومػػر فسهػػ   ابػػعارث كاؼبػػعرث
ة أك أ ػػعة أك أَػػعة أك أك ينمػػة ابنو  ػػة أك ينػػب مػػن  تػػع 

  . عمعمة

   ؿ ابربد ق رضبغ احن تن   : 
 كد  ربقو كاعد ابعارث     

 (ِ)معت اؼبعرث ا وض ل ابوعارث                                
 رثصة شركط االرث 

 ش كط ا رث  ال ة كد  :ػ
 . ربقو الس ة ابعارث  ند معت معر غ ك بع غبتة -ُ
قة أك  شه دة عدب  أك ربقو معت اؼبعرث إم  القس -ِ

 .الخم ن ك ؼببقعد أك تقدي ان ك عبت 

 . ابندم عهة ا رث ك  بدراة ابك ااومن  فسه  -ّ
 
 
 

                                                
 ُٖ- ُٕص  ُانظر العذب الفائض ززء    (1)
  ٗكسيلة الراغبين كبغية المستفيدين ص  (2)
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 باب أسباب الميراث
     .:  ) كأسب  غ  ال ة ( قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى

كابنػبب مػ  يوعصػل  ػغ إ  غػريس , صبػر سػبب يف ابدوة اْلسب ب 
ػػبىبو ًإ ى  فػىٍدسىٍمػػديدٍ بػػل  ػػ ؿ تنػػ   سػػعالن كػػ ف النػػس ن ك غب (ُ) ً نى

َىرٍ   (ّ)حببل: م فقعبغ تن    نبب أ (ِ) ابننمى ل تين بًسػىٍق
ًإينػ  مىخنتنػ  بىػغي تنػ   أك منتعي ن ك بندم ف يغ سبب بخل َري  ػ ؿ  

ػػػػػبىب ن   ػػػػػٍ لو سى ػػػػػلِّ شى تىػػػػػ سي ًمػػػػػن كي فػػػػػ ؼب اد  (ْ) {ْٖيف اٍْلىٍرًض كىآتػىسػٍ
احن عتهمػػػػ   ا ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  فنػػػػ سكمػػػػ   ندػػػػم  بنػػػػبب دتػػػػ  اب

ك  وػػػػػػػ دة  (ٓ) كعخ مػػػػػػػة ك ابنػػػػػػػدمريكؾب دػػػػػػػد كسػػػػػػػنسد  ػػػػػػػن ابػػػػػػػ
 رالم احن اعبمسر . (ٔ)كابضب ؾ 
 : م  يدـ  من كاعدس ابعاعد كمن عدمغ ابندـ بآاتغ  كاصقثحان 

                                                
(1)

  ُِّالقانوس المحيط باب الباء ف ا السين ص    
(2)

  ُٓسورة الحل آية    
(3)

  ّّٔص  ّرفسير ابن كرير ج   
(4)

  ْٖسورة الكفف آية    
(5)

السدم هو :  إسماعيا بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدم أبو نحمد الكػوفي صػدكؽ يفػه نػات سػنة    
  ْٖهػ التقريب / ُِٕ

(6)
  ُْٔص ّرفسير ابن كرير ج   
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فقػػعيل يدػػـ  مػػن كاػػعدس ابعاػػعد َػػ ج  ػػغ ابشػػ ط ف يػػغ ال يدػػـ  مػػن 
 .كاعدس كاعد كال عدـ كم  تقدـ 

ػػ ج  قػػعيل مػػن عدمػػغ ابنػػدـ اؼبػػ ير ف يػػغ يدػػـ  مػػن كاػػعدس ابنػػدـ  َك
 كال يدـ  من عدمغ كاعد كال عدـ كم  سسأيت 

ك عيل بآاتغ االرتازه من فقػداف ابشػ ط ككاػعد اؼبػ ير ف يػغ ال يدػـ   
من كاعدس ابعاعد بخن ال بآاتغ  ل ْلم  َػ رج عتػغ كدػع ايوبػ ل 

 (ُ)ابش ط أك كاعد اؼب ير .
 : تتقنم اْلسب ب إ   نم  مه  : ابأقساـ األسب
 : كدع م  اتبو عدسغ.  القسه األكؿ
 :دع م  اَودب فسغ. القسه الراني

كدػػ  فأمػ  ابقنػم اْلكؿ كدػع مػػ  اتبػو عدسػغ مػػن اْلسػب ب فثال ػة 
 كد  عدى ابتبع ابو يل:ابك ا وص  عدسه  اؼبؤبب رضبغ احن تن   

 ابتنب . -ّابعالل ػػػ  -ِابتخ ح ػػػ   -ُ
 ؿ اب الب رضبغ  احن تن   :  

  ال ة    لأسب ب مرياث ابعر          

                                                
 ُٖص ُالعذب الفائض ززء    (1)
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 كل يبسد ر غ ابػػعرا ة                                      
 كد  يخ ح ككالل كينب         

 (ُ)م   نددن بدمعاريه سبب                                  
  قعبغ:  ةكيتمه  اببوين يف َالصة ابب اضض يتم مف ابن ااس

 كسبب ا رث يخ ح أك ينب             
              (ِ)أك ابػػػعالل بػػػس  دكاػػػ  سػػػبب                                  
:  )) ابتخػػ ح (( : ) كدػػع عقػػد  قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى

 اب كاسة ابصبسح (
 .من اْلسب ب اؼبوبو عدسه   دآا دع ابنبب اْلكؿ

ابػػػعطل كابضػػػم كابوػػػداَل كاعبمػػػر  ػػػ    : النكػػػاح  فػػػي اللغػػػةك 
ك ػػػد يَدػػػو عدػػػى ابنقػػػد فػػػ ذا  سػػػل يخػػػح فػػػالف فاليػػػة ,  ابشػػػسئ 

أرادكا ت كاهػػ  كعقػػد عدسهػػ  خبػػالؼ مػػ  إذ  سػػل يخػػح ام أتػػغ فػػ ف 
 .(ّ)اؼب اد ا منه  

                                                
(1)

  ِّ -ُّية بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم  صالرحب   
(2)

  ِٔٓرثصة الفرائض نع شرح السرازية ص   
 ُط  ِْٕص ْج المركيةاألفناف الندية شرح ننظونة السبا السوية بفقه السنن   (3)
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:  )دػػػع عقػػػػد اب كاسػػػة ابصػػػػبسح ( اؼبنػػػوخمل بألركػػػػ ف  كشػػػرعان 
كبع مل  صػل  كابش كط عخ  ابتخ ح ابب طل كابتخ ح ابب سد ,

كطل كال َدعة الو بع ك ف يف م ض اؼبعت َالف ن بام ـ م بػك 
 .(ُ)رضبغ احن تن   

) كي ث  ػغ ابػ كج كاب كاػة أك اب كاػ ت   :رحمه اهلل رعالى قوله 
,(  دػػػػػػع َػػػػػػ ص دبػػػػػػرياث اب كاسػػػػػػة دكف غريدػػػػػػ  كالخػػػػػػم مػػػػػػرياث 

 إصب ع ن ابعاالدة اب كا ت دع الخم مرياث اب كاة 
) كدػآا ابنػػبب َػ ص   بب ضػػسة ( أم   :رعػػالىرحمػػه اهلل قولػه 

ال ي ث أالد اآا ابنبب إال   بب ض فقر دكف ابونصسب سعالن  
 ك ف ابعارث زكج أك زكاة أك زكا ت 

 
 
 
 
 

                                                
 بت رؼ كزيادة ِِص  ُكالعذب الفائض شرح عمدة الفارض ززء ٗص ُفتل القريب المجيب ززء   (1)
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 ف ا: إرث المقلقة    
أف ابَػػػػالؽ اببػػػػ ضن يف ابصػػػػبة تنػػػػ   أصبػػػػر ابندمػػػػ ل رضبهػػػػم احن 

  َيقَر ابوعارث    اب كا   خل ال ؿ 
اب انػػ  ال يقَػػر ابوػػعارث مػػ  دامػػت يف ابنػػدة فػػ ف كأف ابَػػالؽ 

ايقضػػػت ابنػػػدة صػػػ ر كػػػ بَالؽ اببػػػ ضن يف  َػػػر ابوػػػعارث ك كػػػآا 
  َاغبخم يف مرياث اؼبَدو اؼب يض من زكاوغ إذا م تت  بدغ 

 ػػػ  أمػػ  ابَػػالؽ اببػػ ضن يف مػػ ض اؼبػػعت اؼبفػػعؼ فبػػ  ابوػػعارث 
 من عدمغ َالؼ  خن إصب بغ يف  عب  مه  :اب كا  

: ال تػػػػ ث اؼبَدقػػػػة طال ػػػػ ن   ضتػػػػ ن يف مػػػػ ض اؼبػػػػعت  وؿ األكؿالقػػػػ
اؼبفعؼ زكاهػ  كال ي  هػ  مَدقػ ن فهػع كَػالؽ ابصػبسح يف  َػر 

كا ػن ابػ  ري  كدآا ابقعؿ م كم عػن عدػ   ػن أت ط بػب ,  اؼبرياث
احن عػػػتهم كدػػػػع  رضػػػ  (ُ)كالخػػػ  عػػػن عبػػػد ابػػػ ضبن  ػػػن عػػػعؼ 

                                                
الػرحمن بػػن عػػوؼ : عبػد الػػرحمن بػػن عػػوؼ بػن عبػػد عػػوؼ بػن الحػػارث بػػن زهػػرة بػن كػػثب بػػن نػػرة  عبػػد  (1)

قبػا أف  هن كلػد بعػد الفيػا بعشػر سػنين كأسػلعبػد الػرحم القرشي الزهرم يكنػى أبػا نحمػد سػماف رسػوؿ اهلل 
رسػوؿ اهلل  عا نػدار األرقه هازر إلى الحبشة كهازر إلى المدينة شفد بدران كالمشاهد كلف يدرا رسوؿ اهلل 

  كهو أحد العشرة الذين شفد لفه رسوؿ اهلل  بالجنة كأحد الستة الذين زعا عمر الشػورل فػيفه كصػلى
رلفه في سفرة روفي سنة إحػدل كثثثػين كقيػا اثنػين كثثثػين اهػػ بت ػرؼ ا سػتيعاب فػي نعرفػة  رسوؿ اهلل 

 ُْٓٓرقه  َّٗػػ  ّٖٔص  ِاألصحاب ج 
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كأ ػػع  ة ابضػػبوػػري اؼبمػػآدب ا مػػ ـ ابشػػ فن  يف اعبديػػد ك ػػغ  ػػ ؿ 
  (ِ)-(ُ) عر كداكد كدع اَوس ر اؼب ق كاْلصَف م

كذبػػك إف كػػ ف ابَػػالؽ  ػػد ك ػػر فسجػػب أف يقػػر عمسػػر أالخ مػػغ 
  (ْ)) ال ت ث مبوعتة (  كبقعبغ  (ّ)

  مه  : كراح  نضهم دآا ابقعؿ كم    ؿ ْلم ين
  َ: أف سبب ا رث اب كاسة ك د زابت   بَالؽ األنر األكؿ

: أف ابػػػػػآم يوػػػػػأ    وعريػػػػػه اؼبَدقػػػػػة دػػػػػم ابعر ػػػػػة  األنػػػػػر الرػػػػػاني
دبش ركوه  ؽبم أم  اؼبَدو فػال يوػأ    ػآبك كاػآا ال يخػعف ؼبن مدػة 

  َ (ٓ)اؼبَدو  تقسض  صدس أ   عدسغ 
  َْلف ابآم يوأ    وعريه اؼبَدقة دم ابعر ة  

                                                
حسن بن أحمػد بػن يزيػد بػن عيسػى أبػو سػعيد األصػق رم شػيي الشػافعية  ببغػداد كلػد األصق رم هو: ال  (1)

 بت رؼ   ِٕٔص ُهػ اهػ  نفادية الفداية جِّٖهػ كروفي سنة ِْْسنة 
 ِٕٗ-ِٖٕك التفػػػػػذيب فػػػػػي الفػػػػػرائض كالوصػػػػػايا ص  ِْٔص  ُالتل ػػػػػيل فػػػػػي علػػػػػه الفػػػػػرائض ج  (2)

  ّٔص  ُٔكالمجموع شرح المفذب ج
 ُّْ -َّْص  َُكالحاكم الكبير ج  ِٔص  ِفد كنفاية المقت د ززء بداية المجت  (3)
ص  َُ(  اهػػ الحػاكم الكبيػر جُُِِٗنوقوفػان علػى ابػن الزبيػر كعبػد الػرزاؽ ) ِّٔ/ٕأررزه البيفقػي   (4)

ُّْ  
 َُٖصُفقه المواريم ج  (5)
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: تػػػ ث اؼببوعتػػػة زكاهػػػ  يف مػػػ ض اؼبػػػعت اؼبفػػػعؼ   القػػػوؿ الرػػػاني
كدػآا ابقػػعؿ ,  بب ار مػن مريا هػػ  كال م اػ  متػغ كال ي  هػ  ال  مػغ  ػ

مػػ كم عػػن عمػػ   ػػن اػبَػػ ب كعثمػػ ف  ػػن عبػػ ف , كعػػن أت  ػػن  
 (ُ)كنػب كبػػعس رضػػ  احن عػتهم أصبنػػ  ك ػػغ  ػ ؿ عػػ كة  ػػن ابػػ  ري 

كشػػػػ يح كاغبنػػػػن كابشػػػػنب كابتفنػػػػ  كابثػػػػعرم كعَػػػػ ل كا ػػػػن أت 
  .بسدى
 ـ م بػػػك كدػػػع مػػػآدب ا مػػػ ـ أضبػػػد كابشػػػ فن  يف ابقػػػد  كا مػػػ 

 (ِ)كأدل اؼبديتة كا م ـ أت التسبة كأدل ابنػ اؽ كصبهػعر اببقهػ ل 
  .رضبهم احن تن  

ؼبػػ  طدػػو عبػػد  (ّ) ك ػػغ  ضػػى أمػػري اؼبػػؤمت  عثمػػ ف  ػػن عبػػ ف 
 (ْ)ضػػػ   تػػػت ا صػػػًب  ابخدبسػػػة زكاوػػػغ سب   ػػػن عػػػعؼ  نابػػػ ضب

طدقهػػػػ   ال ػػػػ  يف مػػػػ ض معتػػػػغ فشػػػػ كر عثمػػػػ ف  مرضػػػػ  احن عػػػػته
                                                

لمدينة كأحػد الفقفػاء السػبعة أبػو الزبير بن العواـ عاله ا عركة بن حوارم رسوؿ اهلل عركة بن الزبير : هو  (1)
 ُّٗ-ُّٔ/ٓنظر القبقات الكبرل جاهػ ْٗهػ كروفي سنة ِّعبداهلل كلد سنة 

كانظػػر قػػوؿ  ِٕٗ-ِٖٕكالتفػػذيب فػػي الفػػرائض كالوصػػايا ص ِْٔ/ُكتػػاب التل ػػيل فػػي الفػػرائض ج  (2)
 َُُالرورم في نوسوعة فقه سفياف الرورم ص 

 (َُّٔٓرقه )ّْ/ُُكنز العماؿ ج  (3)
ماهػػر بنػػم االصػػبي الكلبيػػة بػػن عمػػرك بػػن ثعلبػػة زكج عبػػد الػػرحمن بػػن : هػػي ررماهػػر بنػػم االصػػبي الكلبيػػة  (4)

 ُْٖعوؼ  اهػ حاشية شرح السرازية ص 
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احن عػػػتهم أصبنػػػ  فأشػػ ركا عدسػػػغ كمل ينػػػ ؼ عػػػن  ابصػػب  ة رضػػػ 
كإَّنػػػػ  ةهػػػػ  اػبػػػػالؼ يف ,  أالػػػػد مػػػػن ابصػػػػب  ة يف ذبػػػػك َالفػػػػ ن 

َالفة ا ن اب  ري رض  احن عتهم  ف يغ   ؿ بع كتت أي  مل أكر هػ  
كا ػػن ابػػ  ري رضػػ  احن عتهمػػ   ػػد اينقػػد ا صبػػ ع  بػػل أف يصػػري , 

  (ُ)من أدل االاوه د 
 الترزيل

ت  يف اػبالؼ تب  أف سػبب اػبػالؼ اَػوالفهم يف إذا أمنت  ابت
كاػػعب ابنمػػل  نػػد ابػػآراضر كذبػػك أيػػغ ؼبػػ  كػػ ف اؼبػػ يض يػػوهم يف 
, أف يخعف إَّنػ  طدػو يف م ضػغ زكاوػغ بسقَػر التهػ  مػن اؼبػرياث 

كمػػػػن مل يقػػػػل  نػػػػد , فمػػػػن  ػػػػ ؿ  نػػػػد ابػػػػآراضر أكاػػػػب مريا هػػػػ  
ذبػك ؛ ك ابَالؽ مل يعاب ؽب  مريا ػ  ك عع ابآراضر كغبب كاعب 

  (ِ) .ابَالؽ  د ك ر فسجب أف يقر عمسر أالخ مغ إف ك ف
 

                                                
كنجمػوع فتػاك ل  ِٕٗ-ِٖٕكالتفػذيب فػي الفػرائض  ص  -ِْٔصُكتاب التل ػيل فػي الفػرائض ج  (1)

 ِللكاسػاني دار الكتػاب العربػي ط  ُِٗ -ُِٖص  ّزػزء ِكبػدائع ال ػنائع ج َّٕص ُّابن ريمية ج
 هػ  َُِْػػ 
 ِٔ/ِبداية المجتفد كنفاية المقت د ج (2)
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كعدػػػػى دػػػػآا فػػػػ ب ااح ابقػػػػعؿ ابثػػػػ ق ابق ضػػػػ   وعريػػػػه اؼببوعتػػػػة يف 
  .م ض اؼبعت اؼبفعؼ  قصد ال م ا  سدان بدآرينة

اػبدسبػػة اب اشػػد صػػح عػػن  قػػد, ف ينقػػ د ا صبػػ ع  بػػل اػبػػالؼكال
   تػػػت أيػػغ  ضػػػى  ػػغ فػػػعرث سب ضػػ ابث بػػه عثمػػػ ف  ػػن عبػػػ ف 

ضبن  ن ععؼ كك ف طدقه  يف   عبد ابزكاه  صب  ابخدبسة من ا 
يف زم يػغ ,  كال يين ؼ أالد من ابصب  ة َ ببػغ م ض معتغ فبوه  

ن  ػػ ؿ أف أ ػػ س طدػػو أمػػغ كمػػ  صػػح أف أ ػػ  سػػدمة  ػػن عبػػد ابػػ ضب
كاحن تنػػػػػ   , عػػػػػد    لكدػػػػػع مػػػػػ يض فمػػػػػ ت فعر وػػػػػغ  نػػػػػد ايقضػػػػػ 

    (ُ).أعدم
دة ابك ت ث فسه  اؼببوعتة يف مػ ض اؼبػعت : اػبالؼ يف اؼب نسألة
  .اؼبفعؼ

اَودػػب اؼبعر ػػػعف بدمبوعتػػة يف مػػػ ض اؼبػػػعت اؼبفػػعؼ عدػػػى أ ػػػعاؿ 
  ال ة كد  :

ت ث اؼببوعتة زكاهػ  ابػآم  ػت طال هػ  يف مػ ض  القوؿ األكؿ :
  صػػػدان متػػػغ ال م اػػػ  مػػػن اؼبػػػرياث مػػػ  دامػػػت يف اؼبفػػػعؼ اؼبػػػعت 

                                                
  َُٔػ  ُٗٓص  ٔكأثر أبو سلمة في االركاء ج انظر األثر المركم عن عرماف بن عفاف   (1)
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ة ككػأام شػبهعد    ب انسػة ابندة ْلف ابندة  نػض أالخػ ـ اب كاسػ
م كم عػن عمػ   ػن اػبَػ ب كعثمػ ف  ػن عبػ ف ك ػغ   بػت  آاكد

ك ػػػغ  ػػػ ؿ شػػػ يح كابتفنػػػ  , أـ اؼبػػػؤمت  ع ضشػػػة رضػػػ  احن عػػػتهم 
,  كابشػػػػنب كإبسػػػػغ ذدػػػػب ا مػػػػ ـ أ ػػػػع التسبػػػػة كأصػػػػب  غ كابثػػػػعرم

  (ُ)كآَ كف 
كدػػ  ركايػػة أضبػػد ابتجمػػ  البتػػغ احن تنػػ   كدػػآا اَوسػػ ر شػػسفت  

  (ِ)من ركاية اْل ـ  تن    م ـ أضبد رضبغ احن عن ا
 (ّ)أم   ند ابندة فال ت  غ يت ان اليقَ ع آ  ر ابتخ ح 

 تػ ث اؼببوعتػػة زكاهػػ  ابػآم  وهػػ  يف مػػ ض اؼبػػعت القػػوؿ الرػػاني :
  صدان متغ ال م ا  من اؼبرياث ت  غ يف ابندة ك ندد  مػ  اؼبفعؼ 

عػن عثمػ ف  ػن عبػ ف فقػد صػح , مل تو كج أك ت تد عن ا سالـ 
  تت ا صًب  ابخدبسة من زكاه  عبد ابػ ضبن   ضأيغ كرنث سب 

                                                
بت ػػرؼ كانظػػر قػػوؿ  ِٔص  ِكبدايػػة المجتفػػد كنفايػػة المقت ػػد ج  ِٕٗالتفػػذيب فػػي الفػػرائض ص    (1)
 ُّْص  َُكالحاكم الكبير ج  ُُُػػ  َُُلرورم في نوسوعة فقه سفياف الرورم ص ا
األثـر هو :  أبو بكر أحمد بن نحمد بن هانئ القائي األثـر رلميػذ االنػاـ أحمػد كػاف حافظػا صػادقا قػوم    (2)

رقػه  ِْب صكرقريػب التفػذي ُِٕ/ُُهػ  اهػػ البدايػة النفايػة جِّٕالذاكرة  ثقة نن بحور العله روفي سنة 
 ٔٔص ُ( كانظر طبقات الحنابلة جَُّ)
 بت رؼ  ُِٖ/ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (3)
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 نػػػد ايقضػػػ ل عػػػد   كمػػ  ذكػػػ س ا ػػػن عبػػػد ابػػػرب يف   ػػن عػػػعؼ 
  (ُ)تن   احن  م االسوآك ر كيقدغ عتغ اْلبب ق رضبه

أيػػػغ  ػػػ ؿ فػػػسمن طدػػػو ام أتػػػغ كدػػػع  كركم عػػػن أت  ػػػن كنػػػب 
  (ِ)م يض أكر ه  كإف مضت ستة 

 ػػػ ؿ ا ػػػن  دامػػػة فقػػػد  بػػػت القهػػػ  يف م بػػػغ أمػػػ  إذا ت كاػػػت فقػػػد 
  (ّ)رضست  ب ا غ ك َر  القه  

ك ػػػغ  ػػػ ؿ عَػػػ ل كا ػػػن أت بسدػػػى كدػػػآا دػػػع اؼبشػػػهعر مػػػن مػػػآدب 
كضبسػػد كا مػػ ـ م بػػك  ػػن أيػػ  كأدػػل  ا مػػ ـ أضبػػد كعثمػػ ف اببػػك
 .اؼبديتة كط ضبة من اببص ي  

ؼبنػدم  أف اؼبػ أة ك صبػ ع ا (ٓ)ك  ؿ  غ  نض أصب ب ابش فن  
      رابػػػػػػػػػػغ ك  (ٔ)ابعاالػػػػػػػػػػدة ال تػػػػػػػػػػ ث زكاػػػػػػػػػػ  يف ال بػػػػػػػػػػة كاالػػػػػػػػػػدة 

                                                
 ُُٔ-ُٗٓ/ٔنظر إركاء الغليا ج (1)
 ِٕٗالتفذيب في الفرائض كالوصايا  ص (2)
 بت رؼ ُِٗ-ُِٕ/ٕالمغني بالشرح  الكبير ج (3)
كفقػػػه االنػػػاـ سػػػعيد بػػػن  ّْٔ/ُجكالتل ػػػيل فػػػي الفػػػرائض  ِٔ/ِبدايػػػة المجتفػػػد كنفايػػػة المقت ػػػد ج (5)

 ُّْص َُكالحاكم الكبير ج  ّٕٖص ْالمسيب ج
  ِٔ/ِبداية المجتفد ج (6)
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ابشػػػس  عبػػػد ابن يػػػ  رضبػػػغ احن تنػػػ   كابشػػػس  اببػػػعزاف البتػػػغ احن 
 (ُ)تن   

 تػػ ث اؼببوعتػػة زكاهػػ  ابػػآم  ونهػػ  يف مػػ ض معتػػغ:  القػػوؿ الرالػػم
  صػػػػػدان ال م اػػػػػ  مػػػػػن اؼبػػػػرياث ت  ػػػػػغ يف ابنػػػػػدة ك نػػػػػدد   اؼبفػػػػعؼ
كدػػآا مػػآدب ا مػػ ـ ؛ ـ مل توػػ كج م دامػػت السػػة مَدقػػ ن ت كاػػت أ

كأدل اؼبديتة ك  ؿ  غ  نض أصب ب ابشػ فن    (ِ)م بك كابدسه 
 . (ْ)كرابغ  ابالالم  (ّ)

 الترزيل 
يف يتػػػػ م أف ابػػػػ ااح مػػػػن اْل ػػػػعاؿ ابثال ػػػػة ابنػػػػ  قة دػػػػع ابقػػػػعؿ 
ابث بػػػػه ابق ضػػػػ   وعريػػػػه اؼببوعتػػػػة يف مػػػػ ض اؼبػػػػعت اؼبفػػػػعؼ يف 

ت كاػػت أـ مل توػػ كج م دامػػت السػػة كذبػػك من مدػػة ابنػػدة ك نػػدد  
كْلف ابندػة ابػك ك يػت , كسدان بدآرينػة , بدمَدو  تقسض  صدس 

                                                
 بت رؼ  ّٔ – ّٓكالتحقيقات المرهية ص  ٕالفوائد الجلية ص (1)
هػػ كػاف أحػد األئمػة فػي الػدنيا كرعػا كف ػث كعلمػا ْٗالليم بن سعد الففمي  كنيتػه أبػو الحػارث كلػد سػنة   (2)

 ّّْهػ  اهػ حاشية شرح السرازية  صُٕٓ اء روفي سنة كنجدة كس
نظػػػر لبػػػاب الفػػػرائض  لمحمػػػد ال ػػػادؽ الشػػػقي دار الغػػػرب اك  ِٕٗكالتفػػػذيب ص ِْٔ/ُالتل ػػػيل ج (3)

 ُّْص  َُكالحاكم الكبير ح ُٖـ ص  ُٖٖٗػػ هػ  َُْٖػػ  ِاالسثني ط / 
 ُُُ/ُفقه المواريم ج (4)
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سػبب ن يف طال هػ  كدػ   صػد ال م اػػ  مػن اؼبػرياث مل تػ كؿ   بنػػدة 
  خم .الكأأك   ب كاج كاحن تن   أعدم 
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  الطالق

رجعي يخىارد الزوجان    طالق بائه

 ما لم حنقط العذة إجماعا  

في مزض المىث 

 المخىف

في الصحت فال حىارد بينهما ال 

 في العذة وال بعذها 

طالالالق بالالائه بقصالالذ الحزمالالان مالاله 
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: ) ك )) كالل(( كدػػػع عصػػػع ة  لػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالىقػػػاؿ المؤ 
سػػػػببه  ينمػػػػػة اؼبنوػػػػو عدػػػػػى ر سقػػػػغ  ػػػػػ ؼبنوو ( ) كيػػػػ ث  ػػػػػغ اؼبنوػػػػػو 
 .كعصبوغ اؼبونصبعف  أيبنهم كدآا ابنبب َ ص   بونصسب (

كابػعالل  ابعالل دع ابنػبب ابثػ ق مػن أسػب ب ا رث اؼبوبػو عدسهػ 
كابقػ ب كابق ا ػة : يَدو عدى من ف مته  افبػة كابصػدا ة اللغةيف 

كابتصػػ ة كاؼبدػػك كدػػع مػػرياث ينػػوبقغ اؼبػػ ل  نػػبب عوػػو شػػفص 
  (ُ)يف مدخغ أك سبب عقد ابعالل 

كاؼبػػػ اد  ػػػغ دتػػػ  كالل ابنو  ػػػة أم ابػػػآم سػػػببغ ابنو  ػػػة دبنػػػَن ابنوػػػو 
 َبسف ج  آبك كالل اؼبعاالة كاف ببة 

عصػػع ة سػػببه  ينمػػة اؼبنوػو عدػػى ر سقػػغ  ػػ بنوو دػع :  كاصػػقثحان 
متجػػ ان أك مندقػػ ن تَععػػ ن أك  الػػل اؼبدخسػػة فسػػغ سػػعال كػػ ف عوقػػ ن كدػػع 

كاابػػ ن  ػػ يالل أك غػػريس كبػػع  نػػعض فجمسػػر كاػػعس ابنوػػو يثبػػت اػػ  
  .كاْلصل يف  بعت ابعالل ابق آف كابنتة كا صب ع,  (ِ)ابعالل 

                                                
 ـُّٕٗ ػ ُِدار المشرؽ بيركت ط  ُٗٗالمنجد في اللغة  كاألعثـ ص (1)
  ّٔالتحقيقات المرهية ص  (2)
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عىاييخيٍم  : فقعبػغ تنػ     فأنا القػرآف ٍَ ػعا آ ىػ لديٍم فىػً  فىػً ف ملنٍ تػىٍندىمي
يًن كىمىعىابًسخيمٍ يف    (ُ) ابدِّ

: فبػػػديه أـ اؼبػػػؤمت  ع ضشػػػة رضػػػ  احن عتهػػػ  يف   كأنػػػا السػػػنة
) إَّنػ  ابػعالل ؼبػن أعوػػو (   ػػ ؿ  -رضػ  احن عتهػ  - صػة   يػ ة 
 . (ِ)موبو عدسغ 

: فقػػد أصبػػر أدػػػل ابندػػم عدػػى ابوعريػػه  ػػػ بعالل   كإنػػا االزمػػاع 
كالخػػ س  (ّ)ابنسػػد    بتنػػب , كأكردس ا ػػن د سػػو عتػػد عػػدـ ابػػعار  

 .  (ْ) -ا ن ابدب ف 
كيػػػػ ث  ػػػػ بعالل اؼبنوػػػػو ابػػػػآم   شػػػػ  ابنوػػػػو ت عصػػػػبوغ اؼبونصػػػػبعف 

  (ٓ) أيبنهم ال  وريدم كال مر غريدم إصب ع ن 

                                                
 ٓسورة األحزاب آية  (1)
ص    ٕكصػػحيل نسػػله بشػػرح النػػوكم ج ِٕٓٔرقػػه  ّٗص ُِصػػحيل الب ػػارم بشػػرح فػػتل البػػارم ج (2)

 َُْٓرقه   َُْٔ
ابن دقيػخ العيػد ابن دقيػخ العيػد هػو: نحمػد بػن علػي بػن كهػب أبػو الفػتل رقػي الػدين القشػيرم المعػركؼ بػ  (3)

  ُّٕص  ٕاألعثـ ج َهػ  ا هػ بت رؼ َِٕة نقاهي نن أكابر العلماء باألصوؿ نجتفد روفي س
كفػػتل القريػػب المجيػػب  ُِٕص  ِكبدايػػة المجتفػػد ج  ُّٔالتفػػذيب فػػي علػػه الفػػرائض كالوصػػايا ص  (4)
  ٗص  ُج

  ٕٗكتاب االزماع ص    (5)
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أم  ابتن ل فال ي  ن   بعالل إال من أعػوقن أك أعوػو مػن أعػوقن أك  
  (ِ)إصب ع ن  (ُ)ك تنب  أك ك تب من ك تنب

: ) كيػػػ ث  ػػػغ اؼبنوػػػو كعصػػػبوغ   رعػػػالىقػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل
اؼبونصبعف  أيبنهم كدآا ابنبب َ ص   بونصػسب ( أمػ  اؼبنوػو 

مًنوقػغ إصب عػ ن الخػ س أ ػع الخػسم اػبػربم  - بوح ابو ل - فال يػ ث ي
يف ابودفػػسص  قعبػػغ فأمػػ  اؼبػػع  مػػػن أسػػبل فػػال يػػ ث يف  ػػػعؿ  (ّ)

  .اعبمسر
عمػػػػ  كعدػػػػ  كر ػػػػغ كركم كبػػػػعس عػػػػن  كاػػػػ ل يف اْل ػػػػ  أف ابتػػػػب 

ك رآس أ ػػ ب مػػػن بػػك أيػػػغ أعَػػ س عدػػى سػػػبسل اؼبصػػدبة أكتأكيػػل ذ
  (ْ)الض  أك أالو  وعريثغ   بغ عَ ل كط ككس 

: كدػع اَوسػ ر شػس  ا سػالـ ا ػن تسمسػة رضبػغ احن تنػ   إذا  قلم
  َ (ٓ)عدـ ابعر ة 

                                                
 ِْٔص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج   (1)
 كقاؿ كانفرد طاككس فقاؿ ررث النساء  ٕٗكتاب االزماع ص    (2)
ال بػرم هػػو : عبػػد اهلل بػػن إبػػراهيه بػن عبػػد اهلل أبػػو حكػػيه ال بػػرم نسػػبة إلػى ربػػر نػػن نػػواحي شػػيراز كػػاف   (3)

بارعان في عله الفرائض كالحسػاب كاألدب كاللغػة نػن نؤلفارػه التل ػيل فػي الفػرائض أزمػع المؤررػوف عنػه أنػه  
بالم حف ذات يـو فوهع القلػه نػن يػدف  كاسػتند كقػاؿ أف هػذا نػوت طيػب هنػيء ثػه نػات علػى كاف يكتب 

  ُُ -ٕص  ُهػ  ا هػ  كتاب التل يل د/ ناصر الفريدم ج ْٕٔال حيل  سنة 
  ْْٖص  ُالتل يل في الفرائض ج  (4)
 مية دار الكتب العل ُط  ُٔٔا رتيارات الفقفية نن فتاكل ابن ريمية  للبعلي   ص   (5)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

192 

 (ُ)ك غ أَآ ا ن ابقسم رضبغ احن تن   كالنن الديه ععسجة 
دػع مػ  ركاس ععسػجة عػن اػبػربم رضبػغ احن كاْل   ابآم أش ر إبسػغ 

احن عتهم   أف راالن م ت عدى عهد رسػعؿ احن  ا ن عب س رض 
  كمل يػػػػدع كار ػػػػ ن إال عبػػػػدان دػػػػع أعوقػػػػغ فأعَػػػػ س رسػػػػعؿ احن 

 ػػ ؿ ابرتمػػآم رضبػػغ احن دػػآا الػػديه النػػن كابنمػػل ,  (ِ)مريا ػػغ 
أف يف دػآا اببػ ب إذا مػ ت راػل كمل يػرتؾ عصػبة  عتد أدل ابندم

 (ّ)مريا غ كنل يف  ست م ؿ اؼبندم  
  ؿ اؼببػ ركبعرم رضبػغ احن تنػ   يف شػ الغ عدػى سػتن ابرتمػآم :  

 . (ْ)أيعَ   َ يو ابوربع ْليغ ص ر م بغ ببست اؼب ؿ 
كم  أكرد ا صب ع اؼب كردم رضبغ احن يف اغبػ كم ابخبػري  قعبػغ فػ ف 

 ي  ػغ يف  ػعؿ مل يخن إال مع  من أسػبل  ػد أينػم عدسػغ  ػ بنوو مل
  .اعبم عة

                                                
 ُُْص  ْانظر إعثـ الموقعين ج   (1)
( كالعقيلي ّٖٓ/ُ( كأحمد )ُِْٕ( كابن نازة )ُّ/ِ( كالترنذم )َِٓٗهعيف أررزه أبو داكد )   (2)

( نػن ُِٗ( كأحمػد فػي نسػائا أبػي داكد )ِِْ/ٔ( كالبيفقػي )ّْٕ/ْ( ككذا الحػاكه )ّّْفي ال عفاء )
قػاؿ ابػن  ُُْص  ٔاؿ الترنذم حسن ا هػػ  إركاء الغليػا جثثث طرؽ عن عمرك بن دينار عن عوسجة به كق

 كهو حسن  كبفذف الفتول نأرذ .  ُُْص  ْالقيه رحمه اهلل في إعثـ الموقعين ج 
  ِّٗص  ٔرحفة األحوذم شرح زانع الترنذم ج   (3)
 ُُْص ٖعوف المعبود ننسوبان للقارم ج  (4)
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ك  ؿ ط ككس رضبغ احن بغ اؼبرياث منودالن   كاية ععسجة عن ا ن 
عب س كم  سبو آيب ن ت   ؿ اؼب كردم ك اؼبع  اْلسػبل غػري مػتنم 

 فدم ينوبو مريا  ن كال ا الن 
ذبػك بػغ فسجػعز أف يخػعف ذبػك طنمػة متػغ  فأم  إعَػ ل ابتػب 

كاحن  (ُ)ف يضػػػػنغ السػػػػه يػػػػ ل ْليػػػغ كػػػػ ف أك  دبػػػػ ؿ  سػػػػت اؼبػػػ ؿ أ
  .أعدم
: )كعصػبوغ اؼبونصػبعف  أيبنػهم ( دػم مػن رحمه اهلل رعػالى قوله

أدبػػػعا  أيبنػػػهم إ  اؼبسػػػت أك  ػػػآك  بػػػس   ستػػػغ ك ػػػ  اؼبسػػػت أيثػػػى 
   .ش ل احن تن   يف   ب ابونصسب كسسأيت تبصسل ذبك مبست ن إف

أم :  ) كدآا ابنبب َػ ص   بونصػسب ( رحمه اهلل رعالى قوله
 ال ي ث أالد اآا ابنبب إال   بونصسب فقر عخ  ابتخ ح 

كاؼبػػػرياث اػػػآا ابنػػػبب مقػػػدـ عدػػػى ابػػػ د كذكم اْلرالػػػ ـ   بػػػغ ا ػػػن 
عبػػد ابػػرب يف االسػػوآك ر منػػوثتس ن عمػػ   ػػن اػبَػػ ب كعبػػد احن  ػػن 
منػػنعد كعدػػ   ػػن أت ط بػػب رضػػ  احن عػػتهم أاػػم يعر ػػعف ذكم 

 . (ِ)يف ذبك  أشددم اْلرال ـ دكف اؼبع  كك ف عد  
                                                

 بت رؼ   ِٔٗص  َُالحاكم الكبير ج  (1)
  ُْٖص ُٓستذكار جا   (2)
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يف اغبػػ كم ابخبػػري عػػن ا ػػن عبػػ س كمنػػ ذ  ػػن ابػػػل  مؼبػػ كردزاد ا
 . (ُ)رض  احن عتهم يف تقد  ذكم اْلرال ـ عدى اؼبع  

: رضبػػغ احن تنػػ   يف ابوهػػػآيب  (ِ)ك ػػ ؿ أ ػػع اػبَػػ ب ابخدػػعذاق 
كاببقهػػ ل رضبهػػم احن تنػػ   إال عمػػ   ابصػػب  ة  دػػع  ػػعؿ ع مػػة

كعد  كا ن مننعد 
(ّ) . 

, فخػػل  (ْ)ككػآا أ ػع الخػسم اػبػربم رضبػغ احن تنػ   يف ابودفػسص 
مػػػن أينػػػم عدػػػى ر سػػػو  ػػػ بنوو تَععػػػ  أك د ػػػ س أك أكصػػػى  نوقػػػغ أك 
الدػػػب  نوقػػػغ فبتػػػه فدػػػغ ابػػػعالل عدسػػػغ كعدػػػى أكالدس مػػػن زكاوػػػغ 
اؼبنوقة كعدى منوىًقسغ كمنوق  أكالدس كمنوىًقسهم  أ دا مػ  تت سػدعا ت 

                                                
  ِْٗص  َُالحاكم الكبير ج  (1)
أبو ال قاب الكلػوذاني : هػو نحفػوظ بػن أحمػد بػن الحسػن بػن أحمػد الكلػوذاني أبػو ال قػاب البغػدادم   (2)

الفقيػػه أحػػد أئمػػة المػػذهب كأعوانػػه كلػػد فػػي شػػواؿ سػػنة اثنتػػين كثثثػػين كأربعمائػػة درس الفقػػه علػػى القاهػػي أبػػي 
ي المذهب كال ثؼ كقرأ الفرائض على أبي  عبد اهلل الوني كبرع فيفػا أي ػان كصػار إنػاـ يعلى كلزنه حتى برع ف

كقته كفريد ع رف في الفقه كدرس كأفتػى كق ػدف القلبػة كصػنف كتبػان حسػانان فػي المػذهب كاألصػوؿ كال ػثؼ  
كالتػدقيخ الحسػن فػي  كاف أبو ال قاب الكلوذاني  رحمه اهلل رعالى فقيفان عظيمان كرير التحقيخ كله نن التحقيػخ

 َٔػ رقػه  ُِٔػ ُُٔص  ّنسائا الفقه كأصوله شيء كرير زدانكله نسائا ينفرد بفػا عػن األصػحاب أ هػػ ج
 بت رؼ كتاب الذيا على طبقات الحنابلة   بن رزب

  ُّٕالتفذيب في عله الفرائض كالوصايا ص   (3)
 ْْٖ/ ُّّ/ُالتل يل في عله الفرائض ج (4)
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عصػبوغ مػػن  نػػدس الَػالؼ يف صبسػػر ذبػػك يتوقػل كالل ابنػػسد إ  
(ُ)  

 ػػػن عمػػػ  رضػػػ  احن  فبػػػ  اغبػػػديه اؼب فػػػعع مػػػن الػػػديه عبػػػد احن
كصػببغ كاببسهقػ  كأعدػغ  ػ ؿ  (ِ)عتهم  عتد اغبػ كم كا ػن البػ ف

كال  ع) ابػػػعالل غبمػػة كدبمػػػة ابتنػػػب ال يبػػػ   :  ػػ ؿ رسػػػعؿ احن
  (ْ) - (ّ)اغبديه (   ----يعدب

غ  تنػب أك كػ ف بػغ كارث كبخػن فندى دآا من م ت كال كارث بػ
ال ينػوععب  ب ضػغ صبسػر ابرتكػة فػ ف ابرتكػة أك مػ   قػ  متهػ   نػػد 

فػ ف , أصب ب اببػ كض بدمنوػو مقػدـ عدػى ابػ د كذكم اْلرالػ ـ 
مل يعاػػد اؼبنوػػو فدنصػػبوغ اؼبونصػػبعف  أيبنػػهم ال  وػػريدم كال مػػر 

 َغريدم 

                                                
 ُّٕه الفرائض كالوصايا صالتفذيب في عل (1)
ابن حباف : هو االناـ العثنة الحافظ المجود شيي رراساف أبو حػاره نحمػد بػن حبػاف بػن أحمػد التميمػي   (2)

الدارني البستي كلد سنة ب ػعو كسػبعين كنػائتين كرػوفي سػنة أربػعو كرمسػين كثثثمائػة اهػػ نزعػة الف ػثء رفػذيب 
  َُْػػ  ِٗ/  ُٔكقاؿ انظر السير  ُُّٓػػ  ُُِٓص  ِسير أعثـ النبثء ج 

 ٖٖ/ٔنيا األكطار ج (3)
 ِِٗ/َُككػذا البيفقػي  ُّْ/ْ( كنن طريخ الشافعي أررزه الحػاكه ُِِّصحيل أررزه الشافعي )  (4)

 َُُ-َُٗ/ٔاهػ  بت رؼ إركاء الغليا ج َكقاؿ الحاكه صحيل االسناد كردف الذهبي  
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تهمػػ  اػػآس ابتنمػػة ا تػػة ضبػػ ة رضػػ  احن ع ك ػػد كرنث اؼبصػػَبى 
أعوقت ا تػة ضبػ ة مػع  :  ن شداد   ؿ  كم  يف الديه عبد احن

 ,ؽب  فم ت كت ؾ ا توغ كا تة ضب ة رض  احن عتهم  
 .(ُ)ا توغ ابتصب كا تة ضب ة ابتصب  فأعَى ابتب 

 : دل تب ين ابدين  تر من ابوعارث   بعالل أـ ال ؟ نسألة
 مه  :يف اؼبنأبة َالؼ ْلدل ابندم م انغ إ   عب  ك 

:  ػػػػعؿ اعبمهػػػػعر ال تػػػػعارث  ػػػػ  اؼبنػػػػدم كابخػػػػ ف   القػػػػوؿ األكؿ
  بعالل غبديه أس مة  ن زيد رضػ  احن عتهمػ  ) ال يػ ث ابخػ ف  

 اؼبندم كال اؼبندم ابخ ف  ( موبو عدسغ 
: ي ث اؼبنػدم ابخػ ف   ػ بعالل كدػع مػ كم عػن عدػ   القوؿ الراني

أضبػػد ك عمػػ   كاػػ    كا ػػن عمػػ  رضػػ  احن عػػتهم ك ػػغ  ػػ ؿ ا مػػ ـ
  ن عبد ابن ي  كط ضبة من أدل ابت د  

                                                
 َََل سػػػعيد بسػػػندف كػػػاف لبنػػػم حمػػػزة نػػػولى أعتقتػػػه فمػػػات ( بلفػػػظ رك ُٔٗٔنظػػػرف فػػػي االركاء رقػػػه )ا (1)

(  اهػػػػ االركاء ٔٔ/ْ( ككػػػذا الحػػػاكه )ِّْٕالحػػػديم قػػػاؿ األلبػػػاني رحمػػػه اهلل حسػػػن أررزػػػه ابػػػن نازػػػة )
 ُّٔ-ُّْ/ٔج
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 ػػػ ؿ أ ػػػع اػبَػػػ ب ابخدػػػعذاق رضبػػػغ احن دخػػػآا ذكػػػ  شػػػسفت  أ ػػػع 
 ػػػ ػبالؼ عػػػن أضبػػػد ك ػػػ ؿ ركاس عػػػن أضبػػػد صب عػػػة مػػػتهم  (ُ)يندػػػى
  (ْ)-(ّ)كأ ع ط بب كاؼب كذم (ِ)التبل

  (ٓ)ك  ؿ ا م ـ م بك اؼبندم ي ث منوقغ  ابخ ف 
  ركاس ابػػدار  َػػين عػػن اػػ     ػػن عبػػداحن  كمػػن أدبػػة دػػآا ابقػػعؿ مػػ
 ػ ؿ ) ال يػ ث اؼبنػدم ابتصػ اق إال  رض  احن عتهم  أف ابتب 
 (ٔ)أف يخعف عبدس أك أموغ ( 

 
 
 

                                                
أبو يعلى : هو أحمد بن علي بن المرنى التميمي الموصلي أبو يعلى حػافظ نػن علمػاء الحػديم ثقػة نشػفور  (1)

 ُْٔ/ُمحدث الموصا له نسنداف كبير كصغير  اهػ بت رؼ األعثـ للزركلي جنعته الذهبي ب
حنبا : هو حنبا بن إسحاؽ بن حنبا بن هػثؿ الشػيباني أبػو علػي نػن حفػاظ الحػديم كػاف ثقػة كهػو ابػن   (2)

 ُِِ/ِهػ اهػ بت رؼ األعثـ جِّٕعه االناـ أحمد كرلميذف روفي سنة 
نن أزػثء أصػحاب االنػاـ أحمػد  منحمد بن الحجاج أبو بكر المر كذ أبو طالب المركذم : هو أحمد بن (3)

هػػ  اهػػ حاشػية التفػذيب فػي الفػرائض ِٕٓكنقدنيفه عندف ركل عنه نسائا كريرة كاف كرعػا صػالحا نػات سػنة 
  ِّْص

 بت رؼ ِّْ-ِّّالتفذيب في الفرائض كالوصايا ص  (4)
 ّْٖ/ُكتاب التل يل في الفرائض ج  (5)
نػػن  ٗ ُِٖ/ٔ( ك نػػن طريقفمػػا البيفقػػي )  ّْٓ/ْ( ك الحػػاكه ) ْٔٓه الػػدار ققنػػي )هػػعيف أررزػػ  (6)

  ُٓٓ/ ٔطريخ نحمد بن عمر اليافعي عن ابن زريل عن ابن الزبير عن زابر . اهػ  االركاء  ج 
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 يف اؼبب دات :تن   رضبغ احن  (ُ) اببهعيت ر  ؿ متصع 
 بس  اَوالؼ ابدين يف اآلرال            

 (ِ)دب ير بارث   بعالل                                          
 الترزيل

ابػػػ ااح دػػػػع عػػػدـ ابوػػػػعارث   ػػػ  اؼبنػػػػدم كابخػػػ ف  ال  تنػػػػب كال 
  تخ ح كال  عالل .

 ػػػ ؿ شػػػسفت  البتػػػغ احن إذا متػػػر اؼبػػػرياث   بتنػػػب فػػػ ؼبتر  ػػػ بعالل 
 .أك 

: ) ك)) ينػػػب(( كدػػػع ابق ا ػػػة  قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى
ْلكالد كمػػػن أد  اػػػم كدػػػآا كيػػػ ث  ػػػغ اْل ػػػعاف كمػػػن أد  امػػػ  كا

 .ابنبب مشرتؾ    ابب ض كابونصسب (
ابنػػبب ابث بػػه دػػآا دػػع :  ك)) ينػػب(( رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه

 من أسب ب ا رث اؼبوبو عدسه  
                                                

نن ػػور البفػػوري :  هػػو نن ػػور بػػن يػػونه بػػن صػػثح الػدين بػػن حسػػن بػػن أحمػػد بػػن علػػي بػػن إدريػػه أبػػو   (1)
ي الحنابلة بم ر كرارمة علمائفه بفا كاف عالمان عانثن  كرعان نتبحران فػي العلػـو الدينيػة رحػا إليػه السعادات شي

الناس نن اآلفاؽ ألزا أرذ نذهب االناـ أحمػد كانػم ك درػه علػى رأس األلػف نػات يػـو الجمعػة العاشػر نػن 
ص  ٕٔٔرقػػػه  ّابلػػة  ج علػػػى هػػرائل الحن ةلوابلػػاهػػػ ػػػػػ أ هػػػ  السػػحب  َُُٓشػػفر ربيػػع الرػػاني نػػػن سػػنة 

 بت رؼ ُُّّػػ  ُُُّ
   ٖٔ/  ِننل الشفاء الشافيات في شرح المفردات ج    (2)
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: ) كدع ابق ا ة ( : دآا تن يػب ابتنػب يف رحمه اهلل رعالى قوله
 (ُ)كيف ابق معس افسر :  دع ابق ا ة اغبقسقة ؛ ابدوة 
: فهػػػػػع االتصػػػػػ ؿ  ػػػػػ  إينػػػػػ ي  رعريفػػػػػه فػػػػػي ا صػػػػػقثح  أنػػػػػا

 (ِ)  الشرتاؾ يف كالدة   يبة أك  نسدة 
: ) كيػػػ ث  ػػػغ اْل ػػػعاف كمػػػن أد  امػػػ  ( رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه

اْل عاف مه  اْلب كاْلـ كدم اْلصعؿ ككل مػن أد  امػ  :  يػديل 
 ػػػ ْلب اْلاػػػداد كاعبػػػدات مػػػن اهػػػة اْلب كا َػػػعة كاْلَػػػعات 

اْلرال ـ كدآا م  يشن   ػغ  أك ْلب كأكالددم دب  فسهم ذكك ل أشق
شػ ل  إطالؽ كالـ اؼبؤبب رضبػغ احن تنػ   عدػى تبصػسل سػسأيت إف

 احن تن   يف   ب مرياث ذكم اْلرال ـ 
كيػػػديل  ػػػ ْلـ اعبػػػدات مػػػن اهوهػػػ  كأكالددػػػ  كأكالددػػػم كأكالددػػػم 

 .  مَدق ن كدآا م  يشن   غ إطالؽ كالـ اؼبؤبب رضبغ احن تن 
: )كاْلكالد كمػػػن أد  اػػػم ( دػػػم اببػػػ كع رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه

كدم اْلكالد كأكالددم مَدق ن دب  فسهم ذكم اْلرال ـ كم  أسػدبت 
كدآا م  يشػن   ػغ إطػالؽ كػالـ اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ       ) مػن 

                                                
 ُٕٔالقانوس المحيط ص (1)
 ُٗ/ُالعذب الفائض ج (2)
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ش ل احن تن   يف  ػ ب مػرياث  أد  ام ( عدى تبصسل سسأيت إف
 .ذكم اْلرال ـ
الص  ة ذبك أف ابتنب يتقنم إ   ال ة أ ن ـ كد  :َك

: كدػػػم ابػػػآين يتومػػػ  إبػػػسهم اؼبسػػػت  نػػػبب  أصػػػوؿ -ُ
  .كالد م إي س كدم اآل  ل كآ  ؤدم كإف عدعا ذكعرا كإي   

: كدم ابآين يتومعف إ  اؼبست  نبب كالدتغ  فركع -ِ
إيػػػػػػػ دم كدػػػػػػػم اْلكالد كأكالددػػػػػػػم كأكالد اْلكالد كإف ي بػػػػػػػعا 

  .ذكعرا كإي   

: كدػم ابػآين يتومػعف إ  مػن يتومػ  إبػسهم  يحواش -ّ
اؼبست كدم ا َعة كأكالددػم كإف ي بػعا كاْلعمػ ـ كإف عدػعا 

 (ُ). كأكالددم كإف ي بعا ذكعرا كإي   

:  ) كدػػػآا ابنػػػبب مشػػػرتؾ  ػػػ  اببػػػ ض  رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه
كابونصػػػػسب ( ؼبػػػػ  كػػػػ ف ابتخػػػػ ح ـبػػػػوص  ػػػػ بب ض كابػػػػعالل ـبػػػػوص 

  .د تخعيت  غ دآس اب ا َة  بونصسب بنبب ع رض كا

                                                
 بت رؼ كزيادة ُٗ-ُٖككتاب الفرائض ص  ٕعدة الباحم ص (1)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

211 

بخػػػ ؾ ي سػػػب أف يابتنػػػب فهػػػع سػػػبب أصػػػد  غػػػري    ػػػل بالأمػػػ  
فمػػػتهم مػػػن يػػػ ث ؛  يخػػػعف ؿبوعشػػػ ن بدمػػػرياث  ػػػ بب ض كابونصػػػسب

   بب ض ت رة ك  بونصسب ت رة ككمر  ستهم  ت رة 
   .كمتهم من ي ث   بب ض ت رة ك  بونصسب ت رة كال كمر  ستهم 

  .كمتهم من ي ث   بب ض فقر
شػػ ل احن  كمػػتهم مػػن يػػ ث   بونصػػسب فقػػر كمػػ  سػػسأيت  س تػػغ إف

   .تن   كاحن أعدم
 أقساـ الورثة نن حيم االزماع كال ثؼ على نيراثفه 

 الورثة قسماف :
: المػػػػر عدػػػػى تػػػػعريثهم دػػػػم طبنػػػػة كعشػػػػ كف ,  القسػػػػه األكؿ

طبنػػة عشػػ  مػػن ابػػآكعر , كعشػػ  مػػن ابتنػػ ل كسػػسأيت تبصػػسدهم 
 . تن    يب  إف ش ل احن
: اؼبفودػب عدػػى تػػعريثهم كدػم أكبػػعا اْلرالػػ ـ كدػػم  القسػػه الرػػاني

م عػػػدا اػبمنػػػة كابنشػػػ ين كسػػػسأيت حبػػػثهم إف شػػػ ل احن تنػػػ   يف 
  .  ب ذكم اْلرال ـ



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

212 

دػػآس دػػ  اْلسػػب ب اؼبوبػػو عدسهػػ  كمػػ  اػػـ  اػػ  ابػػ الب رضبػػغ احن 
  قعبغ: تن    يف اب البسة

  ال ة  لأسب ب مرياث ابعر          
 كل يبسد ر غ ابػػعرا ة                                       

 كد  يخ ح ككالل كينب         
 (ُ)م   نددن بدمعاريه سبب                                    

كيتمهػػػ  اببوػػػين رضبػػػغ احن تنػػػ   يف َالصػػػة اببػػػ اضض يتػػػم مػػػف 
 ابن ااسة  قعبغ :

 كسبب ا رث يخ ح أك ينب        
 (ِ)أك ابعالل بس  دكا  سبب                                   

دػػآس دػػ  اْلسػػب ب اؼبوبػػو عدسهػػ  كدػػ  ع مػػة   عوبػػ ر ابوػػعارث اػػ  
 (ّ)   اؼبندم   نضهم من  نض كابخب ر  نضهم من  نض 

 القسه الراني نن أسباب الميراث الم تلف فيفا 
 أم اْلسب ب اؼبفودب فسه  فمته  م يد  :

                                                
  ِّ -ُّالرحبية بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم  ص   (1)
  ِٔٓثصة الفرائض نع شرح السرازية صر   (2)
 ٗص ُفتل القريب المجيب ززء (3)
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: اَودػػػب أدػػػل ابندػػػم يف   مسػػػلمينبيػػػم نػػػاؿ ال -ُ
 ست اؼبػ ؿ دػل دػع أالػد أسػب ب اؼبػرياث أـ ال عدػى أ ػعاؿ 

  خن إصب ؽب  يف  ال ة أ عاؿ كد  :
أف  سػػػػت مػػػػ ؿ اؼبنػػػػدم  بػػػػس  كار ػػػػ  مَدقػػػػ   : القػػػػوؿ األكؿ

ايػػوتم أـ مل يتػػوتم كدػػآا مػػآدب اغبت  دػػة عدػػى ابصػػبسح مػػن 
ػػػػػ ـً كىأي  اؼبػػػػآدب كاؼبشػػػػهعر كاغبتبسػػػػػة بقعبػػػػغ تنػػػػػ    ٍكبيػػػػعاٍ اْلىٍرالى

 اآلية  ََََ   ػىٍنضيهيٍم أىٍك ى  ًبػىٍنضو 
أمػػػػ  مػػػػن مػػػػ ت كبػػػػس  بػػػػغ كارث ال  بػػػػ ض كال  ونصػػػػسب كال 
 ػػ الم أك كػػ ف بػػغ كارث كمل ينػػوو ؽ صبسػػر اؼبػػ ؿ فػػ ف مػػ  ت كػػغ 
من اؼب ؿ أك مػ  ق  متػغ يعضػر يف  سػت مػ ؿ اؼبنػدم  ال فتػ  

مصػػػػػ رؼ بػػػػػغ كبػػػػػس  كار ػػػػػ  بػػػػػغ رع يػػػػػة بدمصػػػػػدبة يصػػػػػ ؼ يف 
 كإبسغ ذدب اؼب ق كا ن س يه  (ُ)اؼبص حل ابن مة 
أف  سػت اؼبػ ؿ يخػعف كار ػ  مَدقػ  ايػوتم أـ مل  : القوؿ الراني

يتوتم كدآا مآدب ا مػ ـ م بػك بدفػرب عػن اؼبقػداـ ابختػدم 

                                                
-ِّكأحكاـ المواريػم فػي الشػريعة االسػثنية ص ِٗكالتحقيقات المرهية ص َِ/ُالعذب الفائض ج (1)
 ُط ُّٖص ٕكاالن اؼ في نعرفة الرازل نن ال ثؼ على نذهب االناـ المبجا أحمػد بػن حنبػا ج ّّ

 ـ ُٕٓٗهػ  ػ  ُّٕٔقي دار إحياء التراث العربي رحقيخ نحمد حاند الف
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أي  أك   خل مؤمن مػن يبنػغ فمػن    ؿ :   ؿ رسعؿ احن 
عر وغ كأي  مػع  مػن ال ت ؾ دىيت  أك ضىسنة ف يلن كمن ت ؾ م الن فد

  (ُ)مع  بغ أرث م بغ كأفيكن ع يسغ 
 (ِ)كذدب إ  دآا ابقعؿ  نض ابش فنسة ذيك  عن أت ال مد

أف  سػػت اؼبػػ ؿ يخػػعف كار ػػ ن  شػػ ط أف يخػػعف  : القػػوؿ الرالػػم
متوتمػػػػػ ن كدػػػػػآا مػػػػػآدب ابشػػػػػ فنسة ك نػػػػػض موػػػػػأَ م اؼب بخسػػػػػة 

احن تنػػ   كسػػسأيت  سػػ ف االَػػوالؼ كاْلدبػػة كابرتاػػسح إف شػػ ل 
 منوعف ن يف   ب اب د 
) إف  سػػت اؼبػػ ؿ كإف كػػ ف سػػبب  را نػػ   (ّ) ػػ ؿ سػػبر اؼبػػ رديين 

عدػػػػى اْلصػػػػح يف أصػػػػل مػػػػآدبت  فقػػػػد أطبػػػػو اؼبوػػػػأَ كف عدػػػػى 

                                                
( ِّٖٕ(  كابػػػػن نازػػػػة )ِٖٗٗ( كأبػػػػو داكد )ُِٕ/َٓ/ُ/ّأررزػػػػه سػػػػعيد بػػػػن نن ػػػػور فػػػػي سػػػػننه ) (1)

( كالبيفقػػػػػػػي كأحمػػػػػػػد ّْْ/ْ(  كالحػػػػػػػاكه )ُِِٓ( كابػػػػػػػن حبػػػػػػػاف )ٓٔٗكالقحػػػػػػػاكم كابػػػػػػػن الجػػػػػػػاركد )
ه كقػػاؿ الحػػاكه صػػحيل علػػى شػػرط ( كلفػػه عػػن بػػدين بػػن نيسػػرة عػػن علػػي بػػن أبػػي طلحػػة بػػُّّ,ُُّ/ْ)

 ُُْ-ُّٖ/ٔالشي ين كقد رعقبه الذهبي  كصححه األلباني لشواهدف اهػ بت رؼ االركاء ج
 ّّأحكاـ المواريم في الشريعة االسثنية ص (2)
نحمد بن نحمد بن أحمد ابن الشيي بدر الػدين الدنشػقي األصػا الم ػرم الشػافعي سػبط المػارديني كقػد  (3)

هػػ بالقػاهرة كلػه نؤلفػات كريػرة فػي الفػرائض كغيرهػا اهػػ بت ػرؼ ِٖٔأنػه المػارديني كلػد سػنة اشتفر بجدف أبػي 
 ٔ-ٓالرحبية  بحاشية البقرم ص
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كدػػػػع مػػػػن  (ُ)ا ػػػػن سػػػػ ا ة  غاشػػػػرتاط ايوتػػػػ ـ  سػػػػت اؼبػػػػ ؿ كيقدػػػػ
ن عدمػ ل اْلمصػ ر ك ػد أينػت  مػن ايوت مػغ إ  أف عػاؼبوقدم  

 (ِ)  عدسغ ابنالـ ( يت ؿ عسنى  ن م  
 ػػ ؿ شػػسفت  البتػػغ احن تنػػ   دػػآا  ػػعؿ   طػػل كاغبػػو أف  سػػت 
اؼبػ ؿ  ػػد يتػوتم إذا كػػ ف ابدكبػة منػػدمة كاْلمػن سػػ ضد فبستئػػآ 

 َيخعف  ست اؼب ؿ متوتم  أم يص ؼ يف مص ريبغ ابش عسة
 الموا ة كالمعاقدة  -ِ

كمػػػػػن اْلسػػػػػب ب اؼبفودػػػػػب فسهػػػػػ  : اؼبػػػػػعاالة كاؼبن  ػػػػػدة كاؼبػػػػػ اد  
عالة كاؼبن  ػػدة مػػ  كػػ يعا يبندعيػػغ يف اعب ددسػػة مػػن ابوبػػ بب  ػػ ؼب

 قػعؽبم دمػػ  دمػك كدػػدم  دػػدمك كتػ  ين كأر ػػك كتَدػػب ت 
 كأطدب  ك كيقبل اآلَ  كفسغ ْلدل ابندم  عالف مه  :

أف اؼبعاالة كاؼبن  دة ك يت من أسب ب اؼبرياث  القوؿ األكؿ :
دػب مػن يف صدر ا سالـ ت ين  ابوعارث  ػآبك كمل ينػد اغب

أسػػػب ب اؼبػػػرياث ككػػػ ف إذا مػػػ ت اغبدسػػػب كػػػ ف اآلَػػػ  كأالػػػد 

                                                
ابػػن سػػػراقة : هػػػو نحمػػػد بػػػن يحيػػػى بػػػن سػػػراقة أبػػػو الحسػػػن الب ػػػرم  الفقيػػػه الفرهػػػي المحػػػدث صػػػاحب  (1)

 ُِٔ/ِفاية الفداية جحاشية ن َهػ َُْالت انيف  في الفقه كالفرائض كغيرها  روفي سنة  
 ّْالرحبية بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم رعليخ البغا  ص (2)
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أ ت ضػػػغ إف كػػػ ف بػػػغ أ تػػػ ل كإف مل يخػػػن أَػػػآ صبسػػػر م بػػػغ , ك ػػػد 
اسػػػوم  ابوػػػعارث  ػػػآبك يف صػػػدر ا سػػػالـ فػػػ كم أف أ ػػػ   خػػػ  
ابصديو رض  احن عتغ أيغ ال بب راال فم ت فعر غ أ ع  خػ  

 (ُ)  
در ا سػػالـ  قعبػػغ ك ػػد أ ػػ  ابقػػ آف ابخػػ   دػػآا ابنػػبب يف صػػ

 (ِ) كىابنػػػػػًآينى عىقىػػػػػدىٍت أىٍ ىػػػػػ ييخيٍم فىػػػػػ تيعديٍم يىًصػػػػػسبػىهيٍم  تنػػػػػ   
كاسوم  اغبػ ؿ عدػى دػآا   دػة مػن ابػ من الػو يػ ؿ  عبػغ تنػ   

  ػػػػػ ـً  ػىٍنضيػػػػػهيٍم أىٍك ى  ًػػػػػبػىٍنضو اآليػػػػػة فتنػػػػػفوه    كىأيٍكبيػػػػػعاٍ اْلىٍرالى
عػػػػن ا ػػػػن  أكردس ا ػػػػن الجػػػ  ؛  كدػػػآا مػػػػ  عدسػػػغ أكثػػػػ  اؼببنػػػ ين

كاػػػـ   ػػػغ أ ػػػع عبسػػػد ابق سػػػم  ػػػن سػػػالـ اؽبػػػ كم يف  , (ّ) َػػػ ؿ 
كو  غ ابت س  كاؼبتنعخ السه  ػ ؿ أمػ كا أف ينَػعدم يصػسبهم 

  (ْ)من اؼبشعرة كابنقل كابتص  كال مرياث 

                                                
 (َُّٕٗرقه )ٖٔ-ٖٓصُُكنز العماؿ ج  (1)
 ّّسورة النساء آية  (2)
 َّ/ُِفتل البارم ج (3)
 ِِٓالناسي كالمنسوخ في القراف العزيز ص (4)
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كىأيٍكبيػػعاٍ  رضبػػغ احن يف تبنػػريس إف دػػآس اآليػػة (ُ)ك ػػ ؿ ا ػػن كثػػري
ػػػػػ ـً  ػىٍنضيػػػػػهيٍم أىٍك ى  ًػػػػػبػىٍنضو  ي سػػػػػفة بػػػػػارث  ػػػػػ غبدب   اْلىٍرالى

كا َ ل ابآين ك يعا يوعار عف ام  أكالن , يص عدسغ ا ن عب س 
كاغبنػػن ك وػػ دة كغػػري  (ّ)عخ مػػةك  (ِ)رضػػ  احن عتهمػػ  كؾب دػػد

  (ْ)كاالد 
  ؿ زيد  ن    ت رض  احن عتغ ال يعرث  آبك ك غ  ػ ؿ ا ػن 

كعن اغبنػن  كداكد أت بسدى كم بك كابش فن  كأضبد كأ ع  عر
  (ٓ)شنب ابقعالف صبسن ن كاب

 ػػ ؿ يف ابختػػ  عػػن اغبنػػن  ػػ ؿ كػػ ف اب اػػل ين  ػػد اب اػػػل يف 
اعب ددسػػػة فسقػػػعؿ تػػػ  ين كأر ػػػك فسخػػػعف بػػػغ ابنػػػدس فبػػػ  تػػػ ؾ ت 

                                                
شػافعي السػلفي المػذهب كالمػنفل  ـز شػيي االسػثـ ابن كرير : هو  إسماعيا بن عمػر بػن كريػر القرشػي ال (1)

هػػ اهػػ  بت ػرؼ نقدنػة ريسػير ْٕٕهػ كرػوفي سػنة َُٕابن ريمية كانتفع بعلونه ككاف نن أعز رثنيذف كلد سنة 
  ُالعلي القدير   رت ار  رفسير ابن كرير  للرفاعي ج

اـ فػي التفسػير كفػي العلػه نػات سػنة  نجاهد : هو نجاهد بن زبر أبو الحجاج الم زكنػي  المكػي  ثقػة إنػ  (2)
 (ُْٖٔبرقه )ّْٓإحدل أك اثنتين أك ثثث أك أربع  كناة  ركل له الجماعة  اهػ  بت رؼ  التقريب  ص

هػػػ  َُْعكرنػػة : هػػو عكرنػػة أبػػو عبػػداهلل نػػولى ابػػن عبػػاس  أصػػله بربػػرم ثقػػة ثبػػم عػػاله بالتفسػػير نػػات    (3)
 (ّْٕٔرقه )ّّٔالتقريب ص 

  ُٖٓص  ِآف العظيه ج رفسير القر  (4)
  َْٗص  ُكتاب التل يل في الفرائض ج   (5)
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ػػػػػ ـً يقنػػػػػم أدػػػػػل اؼبػػػػػرياث مػػػػػعاريثهم فتنػػػػػفوه   كىأيٍكبيػػػػػعاٍ اْلىٍرالى
 (ُ)   ػىٍنضيهيٍم أىٍك ى  ًبػىٍنضو 

  غ أف اؼبعاالة كاؼبن  دة  عؿ أت التسبة كأصب  : القوؿ الراني
سػػػبب مػػػن أسػػػب ب اؼبػػػرياث كيػػػَؤ  عػػػن ابنصػػػبة كابػػػ د كذكم 

 اْلرال ـ 
كىابنػػػػػًآينى عىقىػػػػػدىٍت أىٍ ىػػػػػ ييخيٍم  كمػػػػػن أدبػػػػػة اغبتبسػػػػػة  عبػػػػػغ تنػػػػػ   

السػه ردكا ابقػعؿ  تنػفه   قػعؽبم  أيػغ ال   فى تيعديٍم يىًصسبػىهيمٍ 
   ػىٍنضيهيٍم أىٍك ى  ًػبػىٍنضو كىأيٍكبيعاٍ اْلىٍرالى ـً  دبسل عدسغ كأف اآلية 

ف اػػػ   ال تنػػػ رض دػػػآا اؼبػػػآدب فضػػػالن عدػػػى أف تتنػػػ  دبسدػػػغ 
كذبك ْلي  إَّنػ  يػعرث  ػعالل اؼبػعاالة عتػد عػدـ كاػعد أالػد مػن 
ذكم اْلرالػػ ـ فػػآكك اْلرالػػ ـ أك   ػػبنض مػػ  كاػػد مػػتهم أالػػد 
فػ ف مل يعاػد مػتهم أالػد كبدمسػػت مػع  مػعاالة فهػع أالػو مػػن 

  (ِ)ع مة اؼبندم  

                                                
  َُّٖٕرقه   ٖٓص  ُُكنز العماؿ ج   (1)
 َْبت ػػػرؼ كانظػػػر التحقيقػػػات المرهػػػية ص  ِٖ – ِٕأحكػػػاـ المواريػػػم فػػػي الشػػػريعة االسػػػثنية ص  (2)

  ِٓ – ُٓص  ُٔكالمجموع شرح المفذب ج 
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  ؿ اػبربم رضبغ احن يف ابودفػسص ركم عػن عمػ  كعدػ  كا ػن 
ك ػغ  , مننعد رض  احن عتهم أام اندعا بغ كالل ككر ػعس متػغ 

كمخبػػعؿ كأدػػػل ابشػػ ـ كاغبخػػػم  (ُ) ػػ ؿ اب دػػػ م كأ ػػع ابن بسػػػة 
كضبػػػ د كأ ػػػع التسبػػػة كأصػػػب  غ بخػػػتهم  ػػػدمعا عدسػػػغ ابػػػ د كذكم 

   (ِ)عف يف اؼبنوو اْلرال ـ كمل يعر عا عقبغ من  ندس كم  يبند
 الترزيل

ابػػػػ ااح دػػػػع  ػػػػعؿ اعبمهػػػػعر ابق ضػػػػ   نػػػػدـ ابوػػػػعارث  نػػػػبب 
اؼبػػػعاالة كاؼبن  ػػػدة بقػػػعة أدبػػػوهم كإف اَودبػػػعا يف ابت سػػػ  بقعبػػػغ 

كاحن  كىابنػػػػًآينى عىقىػػػػدىٍت أىٍ ىػػػػ ييخيٍم فىػػػػ تيعديٍم يىًصػػػػسبػىهيٍم  تنػػػػ   
  (ّ)تن   أعدم 

 
 
 
 

                                                
التقريػػب  َٗالعاليػػة الريػػاحي ثقػػة كريػػر االرسػػاؿ نػػن الرانيػػة نػػات سػػنة أبػػو العاليػػة : هػػو رفيػػع بػػن نفػػراف أبػػو (1)

  ُّٓٗبرقه  َُٓص
  ُْ – َْانظر شرح السرازية للجرزاني ص  َْٗص  ُالتل يل في عله الفرائض ج  (2)
 دار الكتب العلمية  ُّٔ – ُّّكارب التفسير  ص  ٖ انظر فتل البارم ج  (3)
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 إسثنه على يديه   -ّ
ؼبػػػػرياث اؼبفودػػػػب فسهػػػػ  : إسػػػػالمغ عدػػػػى يديػػػػغ  كمػػػػن أسػػػػب ب ا

اَودب أدل ابندم يف إسالمغ عدى يديػغ دػل دػع مػن أسػب ب 
 اؼبرياث أـ ال ؟ عدى مآادب مته  م يد  : 

أف إسػػػالمغ عدػػػى يديػػػغ بػػػس  مػػػن أسػػػب ب  : المػػػذهب األكؿ
اؼبرياث كدآا مآدب ع مة أدل ابندم كمػتهم اغبنػن كابشػنب 

   .كم بك كابش فن  كأصب ب اب أم
مػػؤكب  الػػديه سبػػسم  (ُ)يػػغ مل ي  ػػغ أكركايػػة عػػن ا مػػ ـ أضبػػد  

 ابدارم رض  احن عتغ  وري اؼبرياث كمتهم من ردس بضنبغ 
  .كمتهم من ردس بخعيغ متنَع ن 

كمػػتهم مػػن  ػػ ؿ ال دالبػػة فسػػغ عدػػى اؼبػػرياث  ػػل بػػع صػػح كػػ ف 
منتػػ س دػػع أالػػو  ػػغ يعابسػػغ كيتصػػ س كيػػربس كيصػػدغ كي عػػى ذم مػػغ 

صػػد  عدسػػغ كيدفتػػغ فهػػآس أكبعيوػػغ  ػػغ ال أاػػ  أكبعيوػػغ كيونػػدغ كي
  (ِ) .دبريا غ كدآا دع ابوأكيل

                                                
  ِٖٕص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (1)
  َُّص  ٖانظر شرح ابن القيه رحمه اهلل  رعالى على سنن أبي داكد ج  (2)
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) إَّن  ابعالل ؼبن أعوػو  كعمدة أصب ب دآا اؼبآدب  عبغ 
 )(ُ)  

كإَّن  دآس : د  ابػك ينػمعا  اغب صػ ة ككػآبك اْلبػب كابػالـ 
دػػػػ  عتػػػػددم بدبصػػػػ  كمنػػػػَن اغبصػػػػ  دػػػػع أف يخػػػػعف اغبخػػػػم 

ال يشػػ ركغ فسػػغ غػػػريس أعػػين أف ال يخػػػعف  َ صػػ ن  ػػ فخـع عدسػػػغ
  (ِ)كالل حبنب مبهـع دآا اؼبآدب إال بدمنوو فقر اؼبب ش  

أف إسػالمغ عدػى يديػغ مػن أسػب ب اؼبػرياث  : المذهب الراني
أيػػغ ينػػوبو مريا ػػػغ  دػػآا مػػ  ركم عػػن عمػػ   ػػػن اػبَػػ ب 

دبج د إسالمغ عدى يديغ ك غ   ؿ عم   ن عبػد ابن يػ  كا مػ ـ 
  (ّ)اية ؿبمد  ن    اؼبوَبب أضبد يف رك 

ك غ   ؿ إسب ؽ  ن رادعيغ كط ككس كر سنػة كابدسػه  ػن سػند 
  .رضبهم احن تن  

 

                                                
  ُِٕص  ِبداية المجتفد كنفاية المقت د ج  (1)
 الم در السابخ بت رؼ  (2)
هػو نحمػد بػن يحيػى الكحػاؿ البغػدادم المتقبػب أبػو زعفػر قػاؿ ال ػثؿ كػاف نحمد بن يحي المتقبب :   (3)

ا كريػػرة حسػػاف نشػػبعة ككػػاف نػػن كبػػار أصػػحابه ككػػاف يقدنػػه كيكرنػػه ا هػػػ حاشػػية عنػػدف عػػن أبػػي عبػػد اهلل نسػػائ
  ّْٖالتفذيب في عله الفرائض ص 
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 كمن أدبة دآا ابقعؿ :
أيػػغ  ػػ ؿ يػػ  رسػػعؿ احن مػػ  ابنػػتة يف  الػػديه سبػػسم ابػػدارم  

اب اػػل ينػػدم عدػػى يػػدم راػػل مػػن اؼبنػػدم  )  ػػ ؿ دػػع أك  
  (ُ)كفب تغ (  سابت س دببس 

) مػػن أسػػدم  ركاس راشػػد  ػػن سػػند  ػػ ؿ :  ػػ ؿ رسػػعؿ كمػػ  
  (ِ)ي  غ كيدم عتغ ( ركاس سنسد  عدى يديغ رال فهع معالس

: ) من أسػدم عدػى    ؿ :   ؿ رسعؿ  كعن أت أم مة 
  (ْ) - (ّ)كاللس (  يديغ رال فدغ

 ػػ ؿ ا ػػن ابقػػسم رضبػػغ احن مقعيػػ ن ؼبػػآدب اؼبػػعر     سػػالمغ عدػػى 
 غبديه يقصد الديه سبسم ابدارم يديغ : كأم  تضنسب ا

فقػػػد ركيػػػت بػػػغ شػػػعادد متهػػػ  الػػػديه أت أم مػػػغ كأٌمػػػػ  ردس  -
عنب   ن اب  ري فقػد ركاس سػنسد  ػن متصػعر أَربيػ  عسنػى  ػن 

ابق سػػم عػػػن أت  يػػعي  الػػد ت  من كيػػػة  ػػن  ػػػ  ابصػػديف عػػػن

                                                
( فػػي الفػػرائض كاالنػػاـ أحمػػد فػػي نسػػند ِِْٔ( فػػي الفػػرائض كابػػن نازػػة بػػرقه )َِّٖالترنػػذم بػػرقه )  (1)

 (َِٓٗ( كالدارني برقه ) ُّّٖٔػػ ُّّٓٔالشانيين برقه )
 َِِ/َُِرقه ٗٗ/ُنن ور جسنن سعيد بن  (2)
 ِّرقه ُُٖ/ْكالدار ققني ج ُِِّٓرقه ِٖٗ/َُالبيفقي ج (3)
  ِٖٕص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (4)
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كركاس أيض ن من الديه سنسد  ن اؼبنسب عػن , أم مة م فعع ن 
  .م سالن  ابتب 

الػػديه سبػػسم كإف مل يخػػن يف رتبػػة ابصػػبسح فػػال يػػتبر عػػن ك 
ك ػػد عضػػدس اؼب سػػل ك ضػػ ل عمػػ   ػػن , أدى دراػػ ت اغبنػػن 

   كعم   ن عبد ابن ي  رضبغ احن   كاية ابب اضض اػبَ ب 
كإَّنػ  يقوضػ  تقػد  اْل ػ رب عدسػػغ كال يػدؿ عدػى عػدـ تعريثػػغ  

  (ُ)إذا مل يخن بغ ينب كاحن تن   أعدم 
اببػػعزاف البتػػغ احن تنػػ   كدػػع صػػ يح يف ت اسبػػغ  ػػ ؿ ابشػػس  

  (ِ)ابقعؿ   بوعريه 
مػػآدب ا ػػن اؼبنػػسب ك ابتفنػػ  أيػػغ إف  : المػػذهب الرالػػم 

 َعقل عتغ كر غ كإف مل ينقل عتغ مل ي  غ 
أيػػغ إف اسػػدم عدػػى يديػػغ ككاالس ف يػػغ ي  ػػغ  : المػػذهب الرابػػع 

كينقػػػل عتػػػغ كبػػػغ أف يوبػػػعؿ عتػػػغ إ  غػػػريس كدػػػآا مػػػآدب ات 
 َالتسبة كأت يعسب كؿبمد 

                                                
 بت رؼ  ُِّص  ٖشرح ابن القيه على سنن أبي داكد عوف المعبود ج   (1)
 ِْالتحقيقات المرهية ص   (2)
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أف دػػآا اغبخػػم    ػػت يف مػػن كػػ ف مػػن  : المػػذهب ال ػػانه
 (ُ)ابآمة كدػآا مػآدب  ػ   ػن سػنسد  أدل اغب ب دكف أدل

- (ِ) َ 
 الترزيل

اب ااح ابقعؿ اْلكؿ كدع  عؿ اعبمهعر ابق ض   ندـ ابوعارث 
 َ(ّ)بقعة أدبوغ كضنب أدبة اؼبف بب  

 ا لتقاط ػ  ْ
 رياث اؼبفودب فسه  : االبوق ط كمن أسب ب اؼب

 (ْ)بقر ابش ل بقَ ن دبنَن أَآس من اْلرض : لغة ا لتقاط
ينػػبغ كال ر ػػغ يبػػآ يف  ؼدػػع أَػػآ طبػػل ال ينػػ   : كاصػػقثحان 

 (ٓ)ش رع أك غريس أك ةل 

                                                
أبػػو سػػعيد الققػاف الب ػػرم ثقػػة نػتقن حػػافظ إنػػاـ هػو يحيػػى بػػن سػعيد بػػن فػػركخ التميمػي :  يحػي بػػن سػػعيد (1)

 ٕٕٓٓرقه  ُِٓالتقريب ص  َله الجماعة لسنة رك ٖٕهػ كله ِٖٗقدكة نن كبار التاسعة نات سنة 
كانظػػر شػػرح صػػحيل الب ػػارم  بػػن  ُُّص  ٖشػػرح ابػػن القػػيه علػػى سػػنن أبػػي داكد عػػوف المعبػػود ج   (2)

 ّٕٔ -ّْٕص  ٖبقاؿ ج 
كفقػػه  ِْٖص  ٔكرحفػػة األحػػوذم ج ّٕٔ -ّٕٓص  ٖم  بػػن بقػػاؿ جانظػػر شػػرح صػػحيل الب ػػار  (3)

  ُْٓص ُالمواريم ج
 قاـ بإررازه نجموعة علماء ّْٖكتبة االسثنية  ص مالمعجه الوسيط ال (4)
 ِْالتحقيقات المرهية ص (5)
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ك د اَودب يف كعف االبوق ط من أسػب ب ابوػعارث أـ ال عدػى 
  عب  مه  : 
ا  ػػعؿ اعبمهػػعر كفقهػػ ل عػػدـ ابوػػعارث  ػػغ كدػػآ : القػػوؿ األكؿ
  (ُ)اْلمص ر 

رضبػػػػغ احن أمػػػػ  ابدقػػػػسر : ف يػػػػغ يف  ػػػػعؿ ع مػػػػة  (ِ) ػػػػ ؿ اػبَػػػػ ت
اببقهػػ ل الػػ  فػػ ذا كػػ ف الػػ ا فػػال كالل عدسػػغ ْلالػػد كاؼبػػرياث إَّنػػ  
ينػػػوبو  تنػػػب أك كالل كبػػػس   ػػػ  ابدقػػػسر كمدوقَػػػغ كاالػػػد 

 ,  (ّ)متهم  
  (ْ)ب ) إَّن  ابعالل ؼبن أعوو ( فال ي ث ك ْلات كبقعبغ  

ابوػػعارث  ػػغ كدػػآا ابقػػعؿ مػػ كم عػػن عمػػ   ػػن  :القػػوؿ الرػػاني 
ابدسػػػه كإسػػػب ؽ  ػػػن رادعيػػػة كعػػػػن , ك ػػػغ  ػػػ ؿ  اػبَػػػ ب 

 َ (ٓ)إ  ادسم إف يعل أف ي ث متغ فآبك 
                                                

 ِِٕصٕالمغني بالشرح الكبير ج (1)
ة رسػع عشػرة كثػثث نفقيػه نحػدث كلػد سػال قابي : هو سليماف بن حمد بػن نحمػد بػن إبػراهيه ال قػابي  (2)

نائة كروفي سنة ثماف كثمانين كثثث نائة أ ػػ هػػ حاشية األفنػاف النديػة شػرح السػبا السػويه لفقػه السػنن المركيػة 
لتذكرة الحفاظ    ٕٓج ! ص   نعزكان ن

 ُُٔ/ٖعوف المعبود شرح سنن أبي داكد نع شرح ابن القيه ج (3)
 بت رؼِٕٗ/ٕالمغني بالشرح الكبير ج (4)
 بت رؼِٕٗ/ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (5)
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كاسودؿ أصب ب دآا ابقعؿ  ت د  الديه كا دة  ن اْلسقر 
  عػػػن ابتػػػب   ػػػ ؿ ) اؼبػػػ أة ربػػػعز  ػػػالث معاريػػػه عوسقهػػػ 

 َ (ُ)  ابآم العتت عدسغ ( كبقسَه  ككبدد
  ؿ : اػبَ ت رضبغ احن تن   غري    ػت عتػد أدػل ابتقػل فػ ذا 
مل يثبت اغبديه مل يدػـ  ابقػعؿ  ػغ فخػ ف مػ  ذدػب إبسػغ ع مػة 

 يف اببوح :   ؿ  (ّ)ك  ؿ ا ن الج ,  (ِ)ابندم ل أك  
 
 

                                                
كقػػػاؿ حسػػػن غريػػػب  ِْٗ/ْ( جُُِٓكالترنػػػذم رقػػػه ) ُِٓ/ّ( جَِٔٗأررزػػػه أبػػػو داكد بػػػرقه ) (1)

( ِِْٕكابػػن نازػػة رقػػه ) ٖٕ/ٗ نعرفػػه إ  نػػن حػػديم نحمػػد بػػن حػػرب  كالنسػػائي فػػي السػػنن الكبػػرل ج
  ُّٓ/ُٓبت رؼ ج راهػ حاشية ا ستذكا ُٔٗ/ِج

 ُُٗ -ُُٖص  ٖعوف المعبود شرح سنن أبي داكد ج  (2)
ابن حجر : هو شيي االسثـ االناـ الحافظ قاهي الق اة أبو الف ا أحمد بن علي بػن نحمػد بػن نحمػد  (3)

بػػػن علػػػي بػػػن نحمػػػود بػػػن أحمػػػد بػػػن حجػػػر شػػػفاب الػػػدين العسػػػقثني الم ػػػرم الشػػػافعي كلػػػد بالقػػػاهرة فػػػي 
كهػػو فػػي السػػنه السادسػػة نػػن عمػػرف و حفػػظ القػػرآف  فرػػوفي أبػػو  هػػػ  أصػػله نػػن عسػػقثف بفلسػػقين ّٕٕ/ٖ/ِ

الكريه كهو ابن رسع سنين ككذلك ألفية العراقي في الحديم كن ت ػر الحجػب فػي األصػوؿ كرحػا كريػران فػي 
طلػب العلػػه فقػد ق ػػد بػثد الشػػاـ كالحجػػاز كالػيمن كانتفػػم إليػه الرياسػػة فػػي الحػديم فػػي الػدنيا بأسػػرها فلػػه 

سواف  كدٌرس في أشفر ندارس ع رف  كرولى االفتاء كال قابة كرولى الق ػاء عػدة نػرات  يكن في ع رف حافظ
هػ كفيفا روفي  كقد ررؾ أكرػر  ِٖٓندة إحدل كعشرين سنة كبلي نن ب قاهي الق اة كعزؿ نفسه عنه سنة 

بػة الع ػرية نن نائة كرمسين ن نفان ػ ا هػ بلوغ المػراـ نػن أدلػة األحكػاـ ر ػريل كهػبط نحمػد الفاهػلي المكت
ص أ ....هػػػ   ُهػػػ كنقدنػػة سػػبا السػػثـ شػػرح بلػػوغ المػػراـ لل ػػنعاني رحقيػػخ نحمػػد عقػػا ج ُُِْػػػػ ِط /

 بت رؼ
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  .بس   ث  ت ػ رضبهم  احن تن  ػ  (ُ)اببسهق  
كبػػػػس  فسػػػػغ  (ِ)كصػػػػببغ اغبػػػػ كم  كالنػػػػتغ ابرتمػػػػآم : قلػػػػم

رضبهػػم احن ػ سػػعل عمػػ   ػػن رؤ ػػة ـبودػػب فسػػغ  ػػ ؿ اببفػػ رم 
 .فسغ يت  كك قغ صب عة ػ تن  

رضبغ احن  تن   يف يسل اْلكط ر كسئل عتػغ  (ّ)ك  ؿ ابشعك ق 
 رضبغ احن تن   فق ؿ ص حل اغبديه  (ْ)أ ع ال ن اب ازم 

                                                
البيفقي  :  هو الحافظ العثنة الربم الفقيه شيي االسثـ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علػي بػن عبػد اهلل   (1)

هػػ الفقيػه الشػافعي الػورع الزاهػد أرػذ ّْٖباف سنة بن نوسى البيفقي كلد ب سرزد قرية نن قرل بيفخ في شع
علػػه الحػػديم عػػن الحػػاكه قنػػع نػػن الػػدنيا باليسػػير صػػنف الكتػػب فػػي بلػػدف رغػػرب للتح ػػيا  قػػاؿ عنػػه إنػػاـ 
الحػرنين أبػي المعػالي الجػػويني رحمػه اهلل رعػالى نػا نػػن فقيػه شػافعي إ  كللشػافعي عليػػه ننٌػه إ  أبػابكر البيفقػػي 

هػػ ا هػػ  ِْٖهػػ كقيػا سػنة ُْٓلشافعي لت انيفه في ن ػرة نذهبػه كرػوفي فػي نيسػابور سػنة فإف المٌنه له على ا
حاشػػية نفايػػة الفدايػػة إلػػى رحريػػر الكفايػػة  ُِِٕػػػػ  َُِٖص ّنزهػة الف ػػثء رفػػذيب سػػير أعػػثـ النػػبثء ج

 ٖٕ/ ُج
عبػد اهلل النيسػابورم الحاكه : هو نحمد بن عبد اهلل بن نحمد بن حمدكيه بن نعيه بػن الحكػه ال ػبي أبػو   (2)

هػػ كػاف ثقػة فقيػان حافظػان انتفػم إليػه رئاسػة أهػا ُِّالمعركؼ بابن البيع الحافظ صاحب المسػتدرؾ كلػد سػنة 
هػػػ  ا هػػػ  حاشػػية نفايػػة َْٓزػػزءان كقيػػا غيػػر ذلػػك رػػوفي سػػنة  ََٓالحػػديم فػػي ع ػػرف قيػػا بلغػػم ن ػػنفاره 

  ُُِِػػ  ُُُِص ّء جظر نزهة الف ثنكا ُِٗ/ ُالفداية إلى رحريرم الكفاية ج
هػػػ فػػاؽ أهػػا زنانػػه فػػي علػػه الحػػديم ُُِٕنحمػػد بػػن علػػي بػػن نحمػػد الشػػوكاني كلػػد سػػنة الشػػوكاني هو: (3)

 ُج هػ اهػ بت رؼ نيا األكطارُِٓٓكرحث بمن ب ا زتفاد له نؤلفات نفيدة في فنوف عديدة روفي سنة 
الحافظ الناقد شيي المحدثين الحنظلػي الغقفػاني   أبو حاره الرازم : هو نحمد بن إدريه بن المنذر االناـ (4)

هػػػ كػػاف نػػن بحػػور العلػػه طػػٌوؼ الػػبثد كبػػرع فػػي المػػتن كاالسػػناد كزمػػع كصػػنف كزػػٌرح كعػػدؿ  ُٓٗكلػػد سػػنة 
 ػ ّٔٗص  ِهػ أ هػ بت رؼ نزهة الف ٍث رفذيب سير أعثـ النبثء ج  ِٕٕكصحل كعلا نات سنة 
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 (ُ)َََ سل تقـع  غ اغبجة فق ؿ ال كبخن ص حل
ػػػػآ  ػػػػغ يف  قػػػػاؿ شػػػػي نا  بتػػػػغ احن  تنػػػػ    : منتػػػػ س أيػػػػغ يَؤ
 َاالسوشه د 

كإف صػح اغبػديه فػ بقعؿ مػ    بػغ : رضبػغ احن  قاؿ ابن القػيه
إسػػب ؽ ْلف إينػػ ـ اؼبدػػوقر عدػػػى ابدقػػسر  رت سوػػغ كابقسػػ ـ عدسػػػغ 
كا الن ف إبسغ بس   دكف إينػ ـ اؼبنوػو عدػى ابنبػد  نوقػغ فػ ذا  

سػػػػبب ن ؼبػػػػرياث اؼبنوػػػػو مػػػػر أيػػػػغ ال ينػػػػب  كػػػػ ف ا ينػػػػ ـ  ػػػػ بنوو
 ستهمػػ  فخسػػػب ينػػػوبند أف يخػػػعف ا ينػػ ـ   البوقػػػ ط سػػػبب ن بػػػغ 

 مر أيغ  د يخعف أعتم مع ن ن كأن ينمة 
كأيضػػػػ ن فقػػػػد سػػػػ كل دػػػػآا اؼبدػػػػوقر اؼبنػػػػدم  يف مػػػػ ؿ ابدقػػػػسر 
كامو ز عتهم  رت سة ابدقسر كابقس ـ دبص غبغ كإالس ضغ مػن اؽبدخػة 

صػػػػػدبوغ كالخموػػػػػغ أف يخػػػػػعف أالػػػػػو فمػػػػػن ؿب سػػػػػن ابشػػػػػ ع كم
  .دبريا غ

                                                                                                                 

يف نحمػػد نحمػػد أبػػو زهػػو طبػػع كنشػػر الرئاسػػة العانػػة الدارات كانظػػر كتػػاب الحػػديم كالمحػػدثوف رػػأل ٔٔٗ 
نعزكان لتاريي ابػن كريػر  ّْٔـ ص ُْٖٗهػ ػ َُْْالبحوث العلمية كالدعوة كاالرشاد الرياض القبعة الرانية 

 ٕٓكنعرفة علـو الحديم ص  ّٕص ُُج
 ُٖٓص  ٔنيا األكطار ج   (1)
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كإذا تد  ت دآا كادتغ أصح من كثري مػن ابقس سػ ت ابػك يبتػعف 
عدسهػػػ  اْلالخػػػ ـ كابنقػػػعؿ أشػػػد  بػػػعالن بػػػغ فقػػػعؿ إسػػػب ؽ يف دػػػآس 

كػػػ ف يػػػدفر اؼبػػػرياث  ػػػدكف دػػػآا    اؼبنػػػأبة يف غ يػػػة ابقػػػعة كابتػػػب 
 كم  دفنغ إ  ابنوسو م ة 

 كإ  ابخرب من َ اعة م ة 
 أدل سخة اؼبست كدر غ م ة  كإ 

شػ ل يتنػ   كإ  من أسدم عدى يديغ م ة كمل ينػ ؼ عتػغ 
ذبك كبخن ابآم اسوق  عدسغ ش عغ تقد  ابتنب عدػى دػآس 

 .اْلمعر كده 
نػػػب فممػػػ  ال سػػػبسل إ  إ ب تػػػػغ كأمػػػ  ينػػػفه  عتػػػد عػػػػدـ ابت 

  (ُ)َك  حن ابوعفسو  أصالن 
 . اب ااح   ؿ شسفت  البتغ احن تن   : دآا دع ابقعؿ

دػػآا اسوبنػػ ف صػػ يح كاَوسػػ ر مدػػسح مػػن ا ػػن ابقػػسم  : قلػػم
رضبغ احن تن   ؽبآا ابقعؿ أعػين  ػعؿ إسػب ؽ  ػن رادعيػة رضبػغ 

 َاحن تن   كدع ابوعارث  نب االبوق ط

                                                
  ُُٗ -ُُٖص  ٖد جشرح ابن القيه على سنن أبي داكد عوف المعبو   (1)
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كأيػغ يقػعم :   ؿ ابشس  اببعزاف البتغ احن تن   عن ا ن ابقػسم 
 .(ُ)ابقعؿ   بوعريه 

 الترزيل
ابػػػآم مل  رع ابقػػػعؿ ابثػػ ق أف مػػػ ؿ ابدقػػسابػػ ااح يف يتػػػ م دػػ

يػػرتؾ كار ػػ ن  تنػػب كال نػػبب ؼبدوقَػػػغ كدػػع اَوسػػ ر ا ػػن ابقػػػسم 
فقد س كل دآا اؼبدوقر اؼبندم  : رضبغ احن تن   السه   ؿ 

يف مػػػ ؿ ابدقػػػسر كاموػػػ ز عػػػتهم  رت سػػػة ابدقػػػسر كابقػػػسم دبصػػػ غبغ 
كإالس ضغ من اؽبدخة فمن ؿب سن ابش ع كمصدبوغ كالخموغ أف 

  ..... عف أالو دبريا غيخ
 كم  أسدبت.  فت  البتغ احن تن  سكدع اَوس ر ش

 رثصة أسباب الميراث
 أسب ب اؼبرياث  ال ة كد  :ػ

 ػ  ينب  ّػ كالل              ِػ يخ ح          ُ

                                                
  ْْالتحقيقات المرهية ص   (ُ)
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 باب نوانع االرث
: ) كمعاينػػػغ  ال ػػػة : )) رؽ((   قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى 

 ل سػببغ ابخبػ  ك تػر مػن اعبػ يب  ال كدع عجػ  الخمػ  يقػـع  ػ ؼب
 ي ث اب  سو كال يعرث ( 

صبػر يف ابدوة : ) كمعاينغ  ال ة ( اؼبعاير رحمه اهلل رعالى قوله
كمتػػغ  عبػػغ تنػػ    كاؼبػػ ير اغب ضػػل أك اغبػػ ا   ػػ  شػػسئ , مػػ ير 
 ًكىةىَتعا أىيػنهيم من يًنىوػيهيٍم اليصيعيػيهيم مِّنى ابدنغ  (ُ) - (ِ) 

: دػػػع مػػػ  يدػػػـ  مػػػن كاػػػعدس ابنػػػدـ كال يدػػػـ  مػػػن حاكاصػػػقث  ن
عدمغ كاػعد كال عػدـ بآاتػغ عخػ  ابشػ ط فهػع اؼبػؤ    َػ ؼ 

   َابعاعد  فقر 
ك ػػعؽبم : مػػ  يدػػـ  مػػن كاػػعدس ابنػػدـ كمػػن عدسػػغ قب سػػة كفقػػد 
اؼبػ ل ف يػغ يصػػد  ف  ػد ابَهػػعرين فدػم يدػـ  مػػن كاػعد ابتج سػػة 

ص كدػػع عػػدـ صػػبة ابصػػالة بخػػن ال بػػآا    ػػل بعاػػعد اؼبػػ  َ
 فقداف اؼب ل .

                                                
   ِسورة الحشر آية   (1)
  ِْكتاب الفرائض ص   (2)
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ك ػػعؽبم : كال يدػػـ  مػػن عدمػػغ كاػػعد بآاتػػغ كال عػػدـ بآاتػػغ فػػال 
يػػػ د كاػػػعد ا رث عتػػػد عدمػػػغ بعاػػػعد ابنػػػبب كربقػػػو ابشػػػ ط 
ف يغ كإف بـ  من عدمغ كاعد ا رث بخػن ال بآاتػغ  ػل بعاػعد 

 .ابنبب كربقو ابش كط
كال يػػ د أيضػػ ن عػػدـ ا رث عتػػد عدمػػغ ببقػػد ابشػػ ط كػػأف مل  

الس ة ابعارث  ند معت اؼبعرث ف يغ كإف بـ  من عدمغ  يوبقو
 َ (ُ)عدـ ا رث بخن ال بآاتغ  ل بندـ ابش ط 

: )  ال ػػػة ( أم اؼبعايػػػر اؼبوبػػػو عدسهػػػ  رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه
 ال ػػػػػػة السػػػػػػه تتقنػػػػػػم اؼبعايػػػػػػر مػػػػػػن السػػػػػػه االتبػػػػػػ ؽ عدسهػػػػػػ  

 كاالَوالؼ فسه  إ   نم  مه  :
 َعدسغ  ؽ: م  اتبي ً  ابقنم اْلكؿ

 َ: م  اَودب فسغ  بقنم ابث قا
ثال ػػػة كمػػػ  أشػػػ ر اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن فأمػػ  اؼبعايػػػر اؼبوبػػػو عدسهػػػ  ف

 -:تن   إبسه   قعبغ ) كمعاينغ  ال ة (
 اَوالؼ ابدين  -ّابقول              -ِاب ؽ       -ُ

                                                
 ْٓنعػػػػزكان لشػػػػرح الشنشػػػػورم علػػػػى الرحبيػػػػة ك حاشػػػػة  البػػػػا زػػػػورم ص  ْٓالتحقيقػػػػات المرهػػػػية ص   (1)

 بت رؼ ُٗك لباب الفرائض ص  ِٔ -ٕٓص  ُٓكالمجموع شرح المفذب ج
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كدػػػع عجػػػ  الخمػػػ  يقػػػـع : )) رؽ(( رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه
يب  ال يػ ث اب  سػو كال يػعرث   ؼب ل سببغ ابخب  ك تر مػن اعبػ 

  (ُ)ابنبعدية :  في اللغة اب ؽ  (
: كمػػ   ػػػ ؿ اؼبؤبػػػب رضبػػغ احن تنػػػ    : كدػػػع عجػػػ   كفػػػي الشػػػرع

  .الخم  يقـع   ؼب ل سببغ ابخب  
:  ) ك تػػر مػػن اعبػ يب  ال يػػ ث اب  سػػو كال اهلل رعػػالى رحمػػهقولػه 

يػػػ ث يػػعرث ( أم الي  ػػػغ أالػػد مػػػن   ا وػػغ ال نػػػبب كال تنػػب كال
   .حبنب  نبب كال متهم كآبك ال ان أالد

 فأم  ال ي ث فأليغ بع كرث اب  سو شسئ ن ؼبدخغ سسدس كدع أاتب 
كأم  ال يػعرث فأليػغ دػع يبنػغ مػ ؿ فبدػعؾ بنػسدس ال مدػك بػغ كال 

ضىػ ىبى ْليغ بػس  أدػالن بدومدػك بقعبػغ تنػ    (ِ) دك كبع مدِّك 
 (ْ) -(ّ)  يػىٍقًدري عىدىى شىٍ لو  ابٌدغي مىثىالن عىٍبدان فبنٍديعك ن الن 

   (ٓ)  صب عابنسدس مدخ ن كال الو فسغ ْلالد م بغ فم ت ابنبد ف ذا 

                                                
  ُّٗن تار ال حاح ص (1)
 بت رؼ  ِّ/ُالعذب الفائض ج (2)
  ٕٓسورة النحا آية  (3)
                    ُّأحكاـ المواريم في الشريعة االسثنية  ص  (4)
 بت رؼ  ِّٗ/  َُالحاكم الكبير ج (5)
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 أقساـ الرؽ
 كيتقنم اب ؽ إ  سوة أ ن ـ كد  : 

 : كدع ابنبد ابخ مل اب ؽ اؼبمدعؾ  خدسوغ . القن -ُ

: كدع ابنبد ابآم عدو عوقغ عدى معت  المدبر -ِ
كدآا ,  ند معيت  سسدس كأف يقعؿ بغ سسدس أيت ال 

م ت عدى اب ؽ ابو ـ مدة الس ة سسدس ف ذا  يبقىالخمغ أف 
 ص ر ال ان  ش ط أال ت يد  سموغ عدى  ده م ؿ سسدس . 

: كد  اعب رية ابك يَؤد  سسدد  دبدك  أـ الولد -ّ
ابسم  فودد متغ فوبقى عدى مدك سسدد  الو  عت مر 
 اموت ع  سنه  أك دبوه  ْلالد ف ذا م ت سسدد  ص رت

ال ةن سعالن ك يت  سموه  أ ل من  ده ت كوغ أـ من كية أـ 
 أكث  متغ .

: كدع ابنبد ابآم عدو عوقغ  المعلخ عتقه ب فة -ْ
عدى زمن من  كأف يقعؿ بغ سسدس مثالن إذا ا ل شه  

 رمض ف فأيت ال  . 
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:  كدع ابنبد ابآم يون  د منغ سسدس  المكارب -ٓ
  ر ال ان . عدى أيغ إذا أدل بغ  دران منست  من اؼب ؿ ص

: كدع ابآم  نضغ ال  ك نضغ ر سو كم   الميبػىعَّضٍ  -ٔ
 َ(ُ)   يصسبغ متغبع ك ف مشرتك ن    ا ت  فأعوو أالدمه

 أحكاـ روريرفه كاالرث ننفه 
أمػػ  الخػػم تػػعريثهم كا رث مػػتهم فػػ بقن كاؼبػػد   كأـ ابعبػػد كاؼبندػػو 
عوقػػغ  صػػبة كمػػ ت دػػع أك معر ػػغ  بػػل الصػػعؽب  فهػػؤالل ال ي  ػػػعف 

 (ِ)كال ي  هم أالده  أالدان 
 : ك بو يلفبسغ أ عاؿ ْلدل ابندم كد   :  كأنا المكارب
: اؼبخ تػػػب عبػػػد مػػػ   قػػػ  عدسػػػغ دردػػػم ال يػػػ ث كال  القػػػوؿ األكؿ

يعرث ك غ   ؿ من ابصب  ة عم   ن اػبَ ب كعثمػ ف  ػن عبػ ف 
كزيػػد  ػػػن    ػػت كأـ اؼبػػػؤمت  ع ضشػػػة كأـ اؼبػػؤمت  أـ سػػػدمة كعبػػػد 

  .احن  ن عم  
 ابو  ن  سنسد  ن اؼبنسب كعم   ن عبد ابن ي  كؾب دد كمن 

                                                
 ّٔكحاشية البقرم على شرح سبط المارديني على الرحبية ص  ّٗأحكاـ المواريم ص  (1)
 َإ  أف صػػػاحب أحكػػػاـ المواريػػػم قػػػاؿ المكارػػػب  ّٗالمواريػػػم ص حكػػػاـكأَِلبػػػاب الفػػػرائض ص   (2)

 كهوالمعلخ عتقه ب فة 
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أضبد  ن التبل يف ركايػة ا ػن متصػعر ا م ـ كمن اببقه ل اب د م ك 
  (ْ), كابش فن  كأت  عر  (ّ)ك خ   ن ؿبمد  (ِ)كأت اغب رث  (ُ)

ؼبػػػ  ركل أ ػػػع داكد   سػػػت دس عػػػن عمػػػ ك  ػػػن شػػػنسب عػػػن أ سػػػغ عػػػن 
  (ٓ) (د م   ق  عدسغ دردماؼبخ تب عب)   ؿ : ادس أف ابتب 

ككآبك   ؿ أ ع التسبػة كم بػك دػع عبػد مػ   قػ  عدسػغ دردػم فػ ف 
م ت بغ مست مل ي  ػغ كإف مػ ت اؼبخ تػب كبػغ مػ ؿ أدم مػن م بػغ 
مػػػ   قػػػ  عدسػػػغ مػػػن كو  وػػػغ كانػػػل اببػػػ    بعر وػػػغ مَدقػػػ ن عتػػػد أت 

                                                
سحاؽ بن نن ور بن بفػراـ الكوسػل أبػو يعقػوب التميمػي المػركزم ثقػة ثبػم نػن الحاديػة إابن نن ور : هو  (1)

م ػرية ك اهريػة عشرة له نسائا كريرة عن االناـ أحمػد عرهػفا عليػه نػررين كنسػائله ن قوطػة بػدا ر الكتػب ال
 ُِٔهػ ا هػ بت رؼ حاشية التفذيب في الفرائض ص  ُِٓدنشخ روفي 

أبو الحارث : هو أحمد بػن نحمػد ال ػائي أحػد أصػحاب االنػاـ أحمػد لػه عنػه نسػائا كػاف أحمػد يػأنه بػه  (2)
ئض كزػود الركايػة عػن أحمػد.  ا هػػ  حاشػية التفػذيب فػي الفػرا ان كيكرنه نسائله عن أحمد في ب ػعة عشػر زػزء

 ُِٕص 
بكػر بػػن نحمػػد : هػػو بكػػر بػػن نحمػػد النسػػائي األصػػا أبػػو أحمػػد البغػػدادم المنشػػأ ذكػػرف أبػػو بكػػر ال ػػثؿ  (3)

فا نػػن أبػػي عبػػد اهلل أ هػػػ طبقػػات الحنابلػػة عفقػػاؿ كػػاف أبػػو عبػػد اهلل يقدنػػه ك يكرنػػه ك عنػػدف نسػػائا كريػػرة سػػم
 دار المعرفة   ُُٗص  ُللقاهي أبي يعلى ج 

 ُِّ/  ٕكالمغني بالشرح الكبير ج  ُّْكالتفذيب في الفرائض ص  ِّٗ/  َُج الحاكم الكبير  (4)
(  بلفػظ أيمػا عبػد كورػب علػى نائػة فأداهػا إ  عشػر ُِٗٓ(  كعند ابن نازػة ) ِّٔٗأررزه أبو داكد )  (5)

 ُُُ/  ّأكقيات ففو رقيخ كفي إسنادف حجاج بن أرطاة كهو ندله أررزه القحاكم في شرح نعاني اآلثػار 
(  ٕٖٕ/  ِكأررزػػػه نالػػػك فػػػي الموطػػػأ )  ُِٔ/ ْ( كرل ػػػيل الحبيػػػر  بػػػن حجػػػر  ِّْ/َُالبيفقػػػي ) ك 

( كيػركل  ِٖٔ/  ٓنن طريخ نالػك كقػاؿ البغػوم )  ِِِْنوقوفان على ابن عمر  ك  البغوم في شرح السنة 
نػا بقػي عليػه عن عمرك بن شعيب عن أبيه عن زدف نرفوعان .ك ركم عن نجاهد أف زيد بػن ثابػم قػاؿ هػو عبػد 

/  ٔكحسػػنه األلبػػاني فػػي االركاء ج  َِْ/  َُدرهػػه ك نرلػػه عػػن عائشػػة    ا هػػػ  حاشػػية الحػػاكم الكبيػػر ج
ُُٗ 
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التسبػػة كؼبػػن كػػ ف منػػغ يف ابخو  ػػة دكف مػػن كػػ ف الػػ ان عتػػد ا مػػ ـ 
 َم بك 

: أف اؼبخ تػب إذا كوبػت صػبسبوغ عوػو كصػ ر الػ ان  قوؿ الرانيال
 ي ث كيعرىث كدآا  عؿ ا ن عب س رض  احن عتهم  .

: أف اؼبخ تػػب ينوػػو متػػغ  قػػدر مػػ  أدل كيػػ ث  ػػغ  القػػوؿ الرالػػم
كيػػػ ؽ متػػػغ  قػػػدر مػػػ   قػػػ  كال يػػػ ث  ػػػغ كدػػػآا  ػػػعؿ عدػػػ   ػػػن أت 

 . ط بب 
موػغ عوػو ككرث كإال : أف اؼبخ تػب إذا أدل  ػدر  س القوؿ الرابع

 َ (ُ) فهع عبد ال ي ث كدآا  عؿ ا ن مننعد 
 الرازل 

ابػػ ااح : دػػع ابقػػعؿ اْلكؿ  ػػعؿ اعبمهػػعر اؼبخ تػػب عبػػد مػػ   قػػ  
عدسػػػػغ دردػػػػم ال يػػػػ ث ك ال ييػػػػعرث  كيؤيػػػػدس ابػػػػدبسل كدػػػػع الػػػػديه 

 عم ك  ن شنسب رضبغ احن .
ال يػػتبر الػػديه عمػػ ك  ػػن شػػنسب عػػن دراػػة  : قػػاؿ شػػي نا 

 َاغبنن 

                                                
 بت رؼ  َِْ/  َُالحاكم الكبير ج   (1)
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فب  إر غ كا رث متغ مػآادب ْلدػل ابندػم متهػ  :  أنا المبعضك 
 : اآليت

كػ بقن يف صبسػر أالخ مػغ فػال يػ ث اؼببنض   : أف المذهب األكؿ
ك ػػغ  كال يػػعرث كال  جػػب كدػػآا  ػػعؿ ا مػػ ـ زيػػد  ػػن    ػػت 

 ػػ ؿ أدػػل اؼبديتػػة كم بػػك كأ ػػع التسبػػة كابشػػ فن  يف ابقػػد  رضبهػػم 
احن تنػػ   : اؼبنوػػو  نضػػغ ال يػػ ث  ػػ ؿ ابتػػعكم رضبػػغ ,  تنػػ   احن

 َ (ُ)عدى ابصبسح اؼبتصعص ابآم  َر  غ اْلصب ب 
: أف اؼبػػػبنض كػػػ غب  يف صبسػػػر أالخ مػػػغ فػػػريث  المػػػذهب الرػػػاني

كيعرث ك جب ك غب  كدع  عؿ ا ن عبػ س رضػ  احن عتهمػ  ك ػغ 
  (ِ)كاغبخم  كابتفن    ؿ اغبنن كا     ن زيد كابشنب

 
دػػػى كابثػػػعرم كأ ػػػع يعسػػػب كؿبمػػػد كابدؤبػػػؤم كا ػػػن أت بس (ُ)كضبػػػ د 

 ك    ن آدـ كداكد
                                                

 َّص  ٔركهة القالبين ج   (1)
عي ثقػة حجػة كأفقػه الحكه : هو  الحكه بن عتيبة أبو نحمد كيقاؿ أبو عبد اهلل كيقاؿ أبػو عمػر الكػوفي رػاب (2)

أهػػا الكوفػػة بعػػد الن عػػي كالشػػعبي كلػػد سػػنة رمسػػين كقيػػا سػػبع كأربعػػين كرػػوفي سػػنة ثػػثث كقيػػا أربػػع كقيػػا 
  ُُّص  ْرمه كقيا عشرة كنائة أ هػ فقه االناـ سعيد بن المسيب ج 

رم نػو هه أبػو بى سليماف نسله األشػعأبي حنيفة حماد بن أحماد : هو العثنة االناـ فقيه العراؽ كشيي   (1)
ػػ بػي َإسماعيا الكوفي فقيه صدكؽ له أكهاـ نن ال انسة كرني باالرزاء نات سنة نائة كعشػرين كقيػا قبلفػا 
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رضبهمػ  احن : كعػن اؼبػ ق كا ػن سػ يه تنػ    ؿ ابتػعكم رضبػغ احن  
أيغ ي ث  قدر م  فسغ من اغب ية كدل يػعرث  ػعالف ابقػد  : تن   

ال , كاعبديػػد : ينػػم ْليػػغ تػػ ـ اؼبدػػك  دػػت : اعبديػػد دػػع اْلةهػػ  
  َ (ِ)عتد اْلصب ب 

: أف اؼبػػػبنض ال يػػػ ث كال   جػػػب ك يػػػعرث   ذهب الرالػػػمالمػػػ
 (ّ)عتػػغ م مدخػػغ  بنضػػغ اغبػػ  ك ػػغ  ػػ ؿ طػػ ككس كعمػػ ك  ػػن ديتػػ ر 

 َكأ ع  عر كدع  عؿ ابش فن  يف اعبديد 
: أف اؼببنض ي ث كيعرث ك جب  قدر مػ  فسػغ  المذهب الرابع

,  كا ػػن منػػنعد مػػن اغب يػػة كدػػع  ػػعؿ عدػػ   ػػن أت ط بػػب 
ب كعَػػػ ل كا مػػػ ـ أضبػػػد  ػػػن التبػػػل كعثمػػػ ف اببػػػك ك ػػػغ  ػػػ ؿ ابشػػػن

رالػػم   ػػن آدـ كاؼبػػ ق كصب عػػة مػػن أدػػل ابتػػ د  كا ػن اؼببػػ رؾ ك ػػ 
                                                        احن اعبمسر .

                                                                                                                 

)قػػاؿ فػػي الحاشػػية ركل لػػه نسػػله نقركنػػان بغيػػرف كذكػػر لػػه الب ػػارم قػػو ن فػػي األحكػػاـ نػػن صػػحيحه ( ا هػػػ  ْـ 
  ْٖٔػ  ْٖٓص  ُر أعػػثـ النػػبثء ج كنزهػػة الف ػػثء رفػػذيب سػػي ََُٓرقػػه  ُُٖرقريػػب التفػػذيب ص 

 بت رؼ  ّْٔص  ٗكفتل البارم ج 
هػػػ / كانظػػر قػػوؿ  ُُِْػػػػ ّالمكتػػب االسػػثني ط َّ/  ٔعمػػدة المفتػػين للنػػوكم ج ك ركهػػة القػػالبين   (2)

 ُُّالرورم نوسوعة سفياف الرورم ص
ه ثقػة ثبػم فقيػه كػاف نفتػي عمرك بن دينار  : هو عمػرك بػن دينػار المكػي أبػو نحمػد األثػـر الجمحػي نػو ه (3)

 (  َِْٓرقه ) ّٖٓهػ  أهػ التقريب ص ُِٔهػ كنات سنة ْٔأها نكة فارسي األصا نن الرابعة كلد سنة 
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 :يف اؼبب دات  -رضبغ احن تن   -  ؿ اببهعيت 
  غ ال يتوه غ        كدخآا عن إر من  نضغ ال  فعر غ     
  قدرد  ف غبخم   بنعيػة   كاالجب دب  فسغ من اغب ية   

 
 
 
 
 
 
 
 
 الترزيل

اب ااح : دع اؼبآدب اب ا ر ابق ض   وعريه اؼببنض كا رث متغ 
    . قدر م  فسغ من اغب ية
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 :  )ك ))  ول((  كدع  تر ابق تػل قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى
بدق تػل مػن اؼبػرياث شػ ل  : )) بػس   فقر دكف اؼبقوعؿ بقعبغ 

  .(( أم  اؼبقوعؿ فدع تأَ  معتغ عن معت ابق تل كرث (
 .دآا دع اؼب ير ابث ق من معاير اؼبرياث اؼبوبو عدسه  
فقػػػ ؿ عتػػػغ  (ُ)أمػػػ  اغبػػػديه ) بػػػس  بدق تػػػل مػػػن اؼبػػػرياث شػػػ ل ( 

        . (ِ)صبسح : اْلبب ق رضبغ احن تن   

                                                
(
1

)
/  ٔكسنن البيفقي الكبػرل   ٔٗ/  ْك  ُُٕرقه  ِّٕ/  ْالحديم بفذا اللفظ في سنن الدار ققني   

رقػه  ْٖٔ/  ُكنعجه القبراني األكسػط  ّٖٔٔرقه  ٕٗ/  ْكسنن النسائي الكبرل   َُُِِرقه  َِِ
ٖٖٖ.  

 ْٓٔ( كالػدار ققنػي )  ِ/  َُقاؿ األلباني رحمه اهلل رعالى : صحيل أررزه ابن عدم في الكانػا ) ؽ  (2)
( نن طريػخ إسػماعيا بػن عيػاش عػن ابػن زػريل عػن عمػرك بػن شػعيب عػن أبيػه  َِِ/  ٔ( كالبيفقي ) ْٔٔػ 

 يه للقارا نن الميراث شيء () ل عن زدف قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
ثه أررزه الدار ققني كابن عػدم نػن طػريقين آرػرين عػن إسػماعيا بػن عيػاش عػن يحػي بػن سػعيد كابػن زػريل 

 ر ققني : كالمرنى بن ال باح عن عمرك بن شعيب ازاد الد
رزػه أبػو قلم : إسماعيا ابن عياش هعيف في ركايته عن غير الشانيين كهذف ننفػا كلكنػه لػه يتفػرد بػه فقػد أر

( كالبيفقػي نػػن طريػػخ نحمػػد بػن راشػػد ثنػػا سػػليماف بػن نوسػػى عػػن عمػػرك بػن شػػعيب بػػه كلفظػػه  ْْٔٓداكد ) 
 ليه للقارا شيء ك فإذا له بكن له كارث و يرثه أقرب الناس إليه ك  يرث القارا شيااى 

نورػػه  قلػم كسػػليماف بػػن نوسػػى هػػو األنػوم الدنشػػقي صػػدكؽ فقيػػه نحػػدث فػػي حديرػه بعػػض لػػين كرلػػط قبػػا
بقليا كنحمد الراشد هو المكحولي الدنشقي كهو صػدكؽ يفػه كمػا فػي التقريػب ففػذا االسػناد إلػى عمػرك بػن 
شعيب إف له يكن حسنان لذاره فث يقا نػن أف يكػوف حسػنان لغيػرف بركايػة إسػماعيا بػن عيػاش كأنػا بقيػة االسػناد 

 زدف  ففو حسن فقط لل ثؼ المعركؼ في ركاية عمرك بن شعيب عن أبيه عن
) أنػه أعقػػى ديػة ابػػن   كأـ الحػديم نفسػه ففػػو صػحيل لغيػػرف فػإف لػػه شػواهد يتقػػول بفػا ننفػػا حػديم عمػػر 

 قتادة المدلجي ألريه دكف أبيه ككاف حذفه بسيف فقتله ( 
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(  هػعيف  ِٓ/  ِيقػوؿ : لػيه لقارػا شػٍي ( ركاف نالػك فػي الموطػأ )  ) سمعم رسوؿ اهلل  كقاؿ عمر
( عػن يحػي بػن سػعيد عػن عمػرك بػم شػعيب أف رزػثن نػن بنػي نػدلل  َُ ٕٖٔ/  ِطػأ أررزه نالك في المو 

يقاؿ له قتادة حذؼ ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزم فػي زرحػه فمػات فقػدـ سػراقة بػن زعشػه علػى عمػر بػن 
فذكر ذلك له فقاؿ له عمر أعدد على ناء قديد عشرين نائة بعير حتى أقدـ إليػك فلمػا قػدـ إلػي  ال قاب 
ن ال قاب أرذ نػن رلػك االبػا ثثثػين حقػة كثثثػين زذعػة كأربعػين رلفػة ثػه قػاؿ أيػن أرػو : قػاؿ هنػذا عمر ب

 قاؿ : ليه لقارا شيء ( قاؿ رذها فإف رسوؿ اهلل 
/  ٔ( عػػن أبػػي رالػػد األحمػػر عػن يحػػي بػػن سػػعيد بػػه ن ت ػػراى كأررزػػه البيفقػػي ) ِْٔٔأررزػه ابػػن نازػػة )  

ا يحػي بػن سػعيد بػه أرػه ننػه كلفظػه ) أف رزػثن نػن بنػي نػدلل يػدعى قتػادة  ( نن طريخ يزيػد بػن هػاركف أنػ ُِٗ
كانم لػه أـ كلػد ككػاف لػه ننفػا ابنػاف فتػزكج عليفػا انػرأة نػن العػرب فقالػم   أرهػى عنػك حتػى ررعػى علػى أـ 
كلدؾ فأنرها أف ررعى علبفػا فػأبى ابناهػا ذلػك فتنػاكؿ قتػادة أحػد أبنيػه بالسػيف فمػات فقػدـ سػراقة بػن زعشػه 

 قاؿ : ليه للقارا شيء ((   الحديم نرله كفي آررف )) ثه قاؿ : أين أرو المقتوؿ : سمعم رسوؿ اهلل 
( كهػذا إسػناد حسػن  ُ/  ُْٔقلم كهػذا إسػناد صػحيل كلكنػه نرسػا كأنػا قػوؿ البوصػيرم فػي الزكائػد ) ؽ 

سػماف ك  يقػدح ذلػك  االسناد لثرتثؼ في عمرك بن شعيب كأف أرا المقتوؿ له أر نن صنف فػي المبفمػات
في االسناد ألف أصحابه كلفه عدكؿ قلم : ليه في الركايػة نػا يػدؿ علػى أف قتػادة نػن ال ػحابة حتػى يحكػه 

شػعيب لػه يػدرؾ إ  قػيثن نػن ال ػحابة نرػا  ه صحابي ففو ننققػع ألف عمػرك بػنعليه بالعدالة كعلى افتراض أن
ف االرػتثؼ الػذم فػي عمػرك   يػؤثر إعػن التػابعين ثػه زينب بنم أبي سلمى كالربيػع بنػم نعػوذ كغالػب ركايتػه 

فإف الرازل فيه أنه في نفسه ثقة كإنما ينزؿ حديره إلى رربة الحسن إذا ركل عن أبيه عن زدف كما هػو نبسػوط 
ف الحديم المرفوع ننػه ركم نوصػو ن نػن طريػخ نحمػد بػن سػليماف بػن أبػي إفي ررزمته نن التفذيب كغيرف ثه 

قػاؿ : سػمعم   بن زعفر عن يحي بن سعيد عن سعيد بػن المسػيب عػن عمػر بػن ال قػاب داكد نا عبد اهلل
( كأعلػه ابػن عبػد الفػادم فػي التنقػيل  ْٓٔيقوؿ : ) ليه لقارا نيراث ( أررزه الدار ققنػي )  رسوؿ اهلل 

 ( بقوله : في سندف نحمد بن سليماف قاؿ : أبو حاره : ننكر الحديم  ِْٗ/  ّ) 
ا إسناد   يربم كهو غير ن رج في شػيء نػن السػنن كال ػواب نػا رقػدـ نػن ركايػة نالػك عػن قاؿ : شي نا هذ
 يحي بن سعيد 

قلم نحمد بن سليماف هو الملقب ب ) بونة ( كهو صدكؽ كما في التقريب كقد كثقه غيػر أبػي حػاره زماعػة 
يتفػرد بػه فقػد أررزػه الػدر  بن زعفر كالد علي بػن المػديني أكلػى فإنػه هػعيف كلكنػه لػه اهللفإعثله بشي ه عبد

ققني عقبه نن طريخ أبي قرة عن سفياف عن يحي بن سعيد بػه كهػذا إسػناد رزالػه ثقػات لكػن أعلػه ابػن الققػاف 
 َبأف سعيدان له يسمع نن عمر 

 قاؿ : ) القارا   يرث (.  كننفا حديم أبي هريرة أف رسوؿ اهلل 
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ب دػػعؽ ابػػتب  كمب ر ػػة ابػػ كح كابقوػػل : دػػع فنػػل مػػ  يخػػعف سػػبب ن 
   .اببدف

 أنواع القتا
َػػػأ كاَودبػػػعا يف دػػػل  أصبنػػػعا عدػػػى أف ابقوػػػل صػػػتب ف ؛ عمػػػد َك
 ستهم  كسر أـ ال ؟ كدػع ابػآم ينػمعيغ شػبغ ابنمػد عدػى  ػعب  

 مه  :
 

َػأ دػع  : القوؿ األكؿ أف ابقول  ال ة أيعاع عمد كشػبغ عمػد َك
عثم ف كزيػد  ػن  عؿ اعبمهعر ركم عن عم   ن اػبَ ب كعد  ك 

                                                                                                                 

( ُ/  ُٓ( كالدار ققنػي كابػن عػدم فػي الكانػا )  ِّٕٓػ  ِْٓٔ( كابن نازة )  ُْ/ِأررزه الترنذم )
عبداهلل بن أبي فركة عػن أبػي شػفاب عػن حميػد عػن عبػد الػرحمن بػن عػوؼ عػن  نكالبيفقي نن طريخ إسحاؽ ب

أبي هريرة به كقاؿ : الترنذم هذا حديم   ي ل و   يعػرؼ إ  نػن هػذا الوزػه كإسػحاؽ بػن عبػد اهلل بػن أبػي 
يم ننفه أحمد بن حنبػا كقػاؿ البيفقػي إسػحاؽ بػن عبػد اهلل   يحػتل بػه إ  أف فركة كقد رركه بعض أها الحد

 شواهدف رقويه 
نرفوعان ) نػن قتػا قتػيثن فإنػه   يرثػه كإف لػه يكػن كارث غيػرف كإف كػاف كالػدف أك كلػدف  كننفا عن ابن عباس 
 فليه لقارا نيراث (

د الػػرزاؽ عػػن رزػػا قػػاؿ عبػػد الػػرزاؽ : كهػػو ( نػػن طريػػخ عبػػ َِِ/  ٔهػعيف بفػػذا اللفػػظ أررزػػه البيفقػػي )  
 به  عمرك بن برؽ عن عكرنة عن ابن عباس 

إركاء  ( ٖٓ/  ّقلػم : كهػػذا سػػند هػػعيف عمػػرك بػػن بػػرؽ هػعيف عنػػدهه كمػػا قػػاؿ الحػػافظ فػػي التل ػػيل ) 
    رببعض ر رؼ كرقديه كرأري ُُٗػػ  ُُٓص  ٔالغليا ج 
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كالـبػػ بب ؽبػػم     ػػت كأت معسػػى اْلشػػن م كاؼبوػػرية  ػػن شػػنبة 
  .من ابصب  ة

كركم عػػػن ابشػػػنب كابتفنػػػ  ك وػػػ دة كضبػػػ د كا ػػػن شػػػربمة كابثػػػعرم 
بسػغ ذدػب أ ػع التسبػة إكاْلكزاع  كعثم ف اببك كاغبنن  ػن الػ  ك 

كابشػ فن  كأضبػد كدػع  ػعؿ ؼب بػػك الخػ س عتػغ  أصػب  غ ابن ا سػػعف 
 ب ا م ـ سنسد  ن اؼبنسب كدع مآد

كعمػػػدة مػػػن أ بػػػت ابعسػػػر : أف ابتسػػػ ت ال يَدػػػر عدسهػػػ  إال احن 
تب رؾ كتن   كإَّن  اغبخم دب  ةه  كدآا يف القت  ال يف الو اْلمػ  

  .يبنغ عتد احن تن   
مقوضػػ س أف كػػل  وػػل بػػس  خبَػػأ فهػػع عمػػد ركم  : القػػوؿ الرػػاني

ـ  كدػػع  ػػعؿ م بػػك ذبػػك عػػن اب دػػ م كر سنػػة كأت اب يػػ د كا ػػن الػػ
كعمػػػدة مػػػن يبػػػى شػػػبغ ابنمػػػد أيػػػغ ال كاسػػػَة  ػػػ  اػبَػػػأ كابنمػػػد 

 .س دأعين    أف يقصد ابقول أك ال يقص
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 الترزيل 
اب ااح ابقعؿ اْلكؿ كدع  عؿ اعبمهعر ابق ض   أف ابقول  ال ة 

 أيعاع كد   ول ابنمد ك ول شبغ ابنمد ك ول اػبَأ 
   ك بو يل :ف ابقول  ال ة أيعاع كد إذا تق ردآا ف

كدع أف يقصد اعب ق من يندمغ آدمس ن  : قتا العمدػ ُ
منصعم ن فسقودغ دب  يودب عدى ابتن معتغ  غ ك وص 

 ابقص ص  غ .
كينػػػمى ََػػػأ ابنمػػػد كعمػػػد اػبَػػػأ كدػػػع أف  : شػػػبه العمػػػدػػػػ ِ

 يقصد ات ية ال تقول غ بب ن كمل ك ح ا  .
  .أم  شبهغ بدنمد فمن اهة م   صد ض  غ 

 هغ بدفَأ فمن اهة أيغ ض ب دب  مل يقصد  غ ابقول كأم  شب
أيػػػغ  ػػػ ؿ : ) أال إف  وػػػل  ك ػػػد ركم الػػػديه م فػػػعع إ  ابتػػػب 

اػبَػػأ شػػبغ ابنمػػد مػػ  كػػ ف   بنػػعط كابنصػػ  كاغبجػػ  ديوػػغ مودتػػة 
إال أيػػػػػغ  (ُ)أكالددػػػػػ (  م ضػػػػػة مػػػػػن ا  ػػػػػل متهػػػػػ  أر نػػػػػعف يف  َعاػػػػػ 

                                                
(1)

( كابػن نازػة ْٖٖٓب فػي ديػة ال قػأ شػبه العمػد حػديم )( كتاب الديات بػإُُ/ْأررزه أبو داكد )   
( كتػاب القسػانة بػاب ديػة ُْ/ٖ( كالنسػائي )ِِٕٔ( كتاب الديات بػاب ديػة شػبه العمػد حػديم )ٕٕٖ/ِ)

( كالػػدار ققنػػي ّْْ/ٔ( كالب ػػارم فػػي التػػاريي الكبيػػر )ّٕٕفػػي المنتقػػى رقػػه ) دشػػبه العمػػد كابػػن الجػػارك 
(  ْْ/ٖنػػػوارد( كالبيفقػػػي )-ُِٔٓ( كابػػػن حبػػػاف )ٖٕرف حػػػديم )( كتػػػاب الحػػػدكد كالػػػديات كغيػػػَُْ/ّ)
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سػت د الديه مضػَ ب عتػد أدػل اغبػديه ال يثبػت مػن اهػة ا 
فسمػػ  ذكػػػ س أ ػػع عمػػػ   ػػػن عبػػد ابػػػرب كإف كػػػ ف أ ػػع داكد كغػػػريس  ػػػد 

 (ُ) .َ اغ
كدػػػع كػػػأف ي مػػػ  صػػػسدان فسصػػػسب آدمسػػػ ن مل :  قتػػػا ال قػػػأػػػػ ّ

  (ِ)يقصدس كم  ش  غ ذبك 
فقػر دكف اؼبقوػعؿ  ) كدػع  تػر ابق تػل :رحمػه اهلل رعػالىقولػه 

) 
أم مػػن  وػػل معر ػػغ فػػػال يصػػسب بػػغ مػػػن مريا ػػغ عدػػى ابوبصػػػسل 

 و يل : اب
: فال يػ ث ابق تػل مػن مقوعبػغ شػسئ ن إصب عػ ن إال مػ   أنا قتا العمد

عن سنسد  ن اؼبنػسب  رضبغ احن تن   (ّ)الخ س أ ع عبد احن ابعق

                                                                                                                 

كتاب الجنايات باب دية شبه العمد كلفه نن طريخ رالد الحذاء عػن القاسػه بػن ربيعػة عػن عقبػة بػن أكس عػن 
  ِٖ-ِٕ/ٔداية المجتفد كنفاية المقت د جبن عمرك ...  ا هػ  انظر حاشية بعبد اهلل 

(1)
إعداد د/ هاشػه زميػا عبػد اهلل  ٗ-ٕ/ْاالناـ سعيد بن المسيب جكفقه  ِٖ-ِٔالم در السابخ ص   

 ُْٕص  ِـ كفقه االناـ األكزاعي ج ُٕٓٗهػ ُّٓٗ ُنقبعة االرشاد بغداد ط
 بت رؼ  ِٗ – ِٖ/ ُالعذب الفائض شرح عمدة الفارض ج  (2)
فػرائض كلػه ر ػانيف  الوني : هػو أبػو عبػد اهلل الحسػين بػن نحمػد الػوني الفرهػي الحاسػب كػاف إنانػان فػي ال (3)

هػػ  ُْٓالحساب كانتفع به كبكتبه رلخ كرير رػوفي شػفيدان ببغػداد سػنة ك كريرة نليحة أزاد فيفا عاله بالفرائض 
   ُِٗاهػ  حاشية شرح السرازية ص 
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كدػػػع رأم اػبػػعارج كال تنعيػػػل عدػػػى دػػػآا ابقػػػعؿ  كسػػنسد  ػػػن ابػػػري
 بشػػػآكذس ك سػػػ ـ ابػػػدبسل عدػػػى َالفػػػغ فػػػ ف عمػػػ   ػػػن اػبَػػػ ب 

دعب  ْلَسغ دكف أ سغ ككػ ف الآفػغ  نػسبغ أعَى دية ا ن  و دة اؼب
فدػم تتخػ  إصب عػ ن  فقودغ كاشػوه ت دػآس ابقصػة  ػ  ابصػب  ة 

. 
يقػعؿ ) بػس  بدق تػل شػ ل  ظبنػت رسػعؿ احن  ك  ؿ عم  

  (ِ)ػ (ُ)ركاس ا م ـ م بك يف معطئغ كا م ـ أضبد يف منتدس (
: كدػػع ََػػأ ابنمػػد كعمػػػد اػبَػػأ فهػػع مػػػ ير   كأنػػا شػػبه العمػػػد 
آبك بدق تػػػل مػػػن مػػػرياث اؼبقوػػػعؿ عتػػػد اْلضمػػػة اْلر نػػػة ك بقوػػػل كػػػ

عمػػدان كاسػػوثتت اغبتبسػػة ابقوػػل حبػػو كابقوػػل  نػػآر كابقوػػل  نػػبب 
  (ّ)دكف اؼبب ش ة كابقول ابص در من غري مخدب 

                                                
عن يحيى بن سعيد عن عمػرك بػن شػعيب كأررزػه البيفقػي  َُ/ ٕٖٔ/ ِهعيف أررزه نالك في الموطأ  (1)
( نػن طريػخ عبػد اهلل بػن ّْٖكفي  ّْٕبن هاركف كأررزه أحمد في المسند رقه )  نن طريخ يزيد ُِٗ/ ٔ

عػن ابػن عبػد  ل( عن ابػن زػريَُٖٕٕنجيل كعمرك بن شعيب كذلك كثهما عن نجاهد كعند عبد الرزاؽ ) 
( حاشػية الحػاكم الكبيػػر ج  ّٖٕ/ ٕ( نػػن طريػخ عمػرك بػػن شػعيب كابػن أبػي شػػيبه ) ٖٕٕٗربػه بػن سػعيد ) 

   قاؿ  شي نا حفظه اهلل نرسا صحيلك ُُٖ -ُُٓ/ ٔإركاء الغليا ج ك  ِِْ/ َُ
/  َُكالحػػاكم الكبيػػر ج ِٖٔكالتفػػذيب فػػي الفػػرائض ص  ُّٔ-ُِٔ/  ٕالمغنػي بالشػػرح الكبيػػر ج  (2)

 ( َُّٕٔرقه )  ْٕ/ ُُككنز العماؿ ج ِِْ
 ِٗ/  ُالعذب الفائض ج (3)
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: فبػػػ  إرث ابق تػػػل مػػػن اؼبقوػػػعؿ  ػػػعالف ْلدػػػل  أكأنػػػا قتػػػا ال قػػػ
 مه  : ك ابندم 

ال يػ ث متػػغ ال مػن مػػ ؿ  : أف مػػن  وػل معر ػغ ََػػأن  القػوؿ األكؿ
اؼبقوعؿ كال من ديوغ كدآا م كم عن عم  كعد  كزيد كا ن عب س 

رضػ  احن ابصػديو كعبد احن  ن مننعد كركم كبػعس عػن أت  خػ  
 عتهم أصبن  

ك غ   ؿ ش يح كعػ كة كاػ     ػن زيػد كإ ػ ادسم ابتفنػ  كطػ ككس  
  (ُ)كابثعرم كأضبد  ن التبل ك ككسر  ن اعب اح 

كأ ػػػع التسبػػػة كأصػػػب  غ كاغبنػػػن  ػػػن صػػػ حل  (ِ)شػػػ يك كاغبخػػػم ك 
  (ّ)كابش فن  ك    ن آدـ كغريدم 

ك ػػغ  ضػػى صػػب  ة رسػػعؿ  (ْ)) بػػس  بدق تػػل مػػرياث (  بقعبػػغ 
  .كم  سبو يف  صة ا ن  و دة  احن 

                                                
بػػن عػػدم أبػو سػػفياف كػػاف ثقػػة نأنونػان عالمػػان رفيعػػان كريػػر  ككيػع بػػن الجػػراح  : هػو ككيػػع بػػن الجػػراح بػن نلػػيل (1)

كانظػرف ُٓٔص  ُهػ  ا هػ حاشية التل يل فػي الفػرائض ج ُٔٗهػ كنات سنة ُِٖالحديم حجة كلد سنة 
 ُْْٕرقه )  ُُٓرقريب التفذيب ص 

 فرض رػرا سػاشريك  : هو شريك بن عبد اهلل بن أبي شريك الحارثي بن أكس أبو عبػد اهلل كلػد بب ػارل بػأ (2)
هػ كلي ق ػاء الكوفػة فػي عفػد أبػي زعفػر المن ػور حتػى نػات أبػو زعفػر كأقػرف المفػدم علػى ق ػائفا ٓٗسنة 

 ُْٓ/  ُهػ   ا هػ حاشية التل يل في الفرائض ج ُٕٕنات بالكوفة سنة 
 ُُْكانظر قوؿ الرورم نوسوعة فقه سفياف الرورم ص ُٖٔالتفذيب في الفرائض كالوصايا ص   (3)
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كمػػػػ  ركاس أ ػػػػع  ال ػػػػة  ػػػػ ؿ:  وػػػػل راػػػػل أَػػػػ س يف زمػػػػن عمػػػػ   ػػػػن 
مت  إَّن   ودوغ ََأ فدم يعر غ متغ    ؿ : ي  أمري اؼبؤ  اػبَ ب 

  (ُ)  ؿ : بع  ودوغ عمدان ْل دي ؾ  غ 
س أف راالن  آؼ حبج  فأصػ ب أمػغ فقودهػ  فو مػغ كم  ركاس َال

ابدية كيب س من اؼبػرياث ك ػ ؿ إَّنػ  التػك  عد   ن أت ط بب 
  (ّ) - (ِ)من مريا ه  ذاؾ اغبج  

كيف  صػػة عػػدم اعبػػآام  أيػػغ رمػػى امػػ أة بػػغ حبجػػ  فم تػػت فوبػػر  
)    وبػػعؾ فقػص عدسػػغ أمػػ س فقػ ؿ بػػغ رسػػعؿ احن  ؿ حن رسػع 

 (ْ)ينقده  كال ي  ه  ( 
: أف  ول اػبَأ ال  تر ابق تل من إرث اؼبقوعؿ مػن  القوؿ الراني

م بػػغ كإَّنػػ  دػػع مػػ ير بػػغ مػػن مػػرياث ديوػػغ كدػػع مػػ كم عػػن اغبنػػن 
 كعَ ل كسنسد  ن اؼبنسب كؾب دد كاب د م   كمخبعؿ 

                                                                                                                 
 ٔ(..... انظػر االركاء ج ِْٗ/ّ( كأعله ابن عبد الفػادم فػي التنقػيل ) ْٓٔأررزه الدار ققني رقه )    (4)
 ( ُِٖٕٕرقه )  ّْػػ  ِْص  ٗكن نف ال نعاني ج  ُُٕ – ُُٓ/ 

 ( ُْٖٕٕرقه ) َّْ/  ٗأررزه عبد الرزاؽ ج   (1)
( كابػن أبػي ُٕٕٔٗبػرقه )  َْٓ/  ٗ( كعبػد الػرزاؽ جّٖٓ-ّْٖ/ِفي الفرائض )  يأررزه الدار ن  (2)

 بت رؼ  ِْْ/  َُ( ا هػ حاشية الحاكم الكبير ج َِِ/ٔ( كالبيفقي  ّٕٗ/ٕشيبه )
  ِْْ/  َُالحاكم الكبير ج   (3)
( كقاؿ في الحاشية رنز له ابػن حجػر فػي االصػابة فقػاؿ أررزػه َّٕٕٔرقه )  ٕٓ/  ُُكنز العماؿ ج    (4)

 بن نن ور(.  البغوم كالقبراني . ص )يعني ركاف سعيد
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كم بػػك كا ػػػن أت ذضػػػب  (ُ) ػػن ابػػػري كعمػػ ك  ػػػن شػػنسب كؿبمػػػد 
كأت  ػعر ك داكد كا ػن اؼبتػآر  (ِ)كاْلكزاع  كسنسد  ن عبد ابن ي  

(ّ)  
غبػديه عمػ ك  ػن شػنسب  (ْ)ك غ أَآس ا ن ابقػسم رضبػغ احن تنػ  
أيػػػغ  ػػػ ؿ ) يػػػ ث ابػػػ كج مػػػن  عػػػن  أ سػػػغ عػػػن اػػػدس عػػػن ابتػػػب 

أالػدمه   زكاوغ م ؽب  كديوه  كت ث من زكاه  م بغ كديوغ فػ ف  وػل
صػػ البغ عمػػدان مل ي  ػػغ كإف  وػػل أالػػدمه  ََػػأن كرث م بػػغ كديوػػغ ( 

(ٓ) . 

                                                
نحمد بن زبير  : هو نحمد بن زبير بن نقعه بن عػدم بػن نوفػا النػوفلي ثقػة عػارؼ بالنسػب نػن الرالرػة   (1)

 ( َٖٕٓرقه )  َْٕنات على رأس المائة ا هػ رقريب التفذيب ص 
زيػز ثقػة سعيد بن عبد العزيػز  : هػو سػعيد بػن عبػد العزيػز التنػوري الدنشػقي أبػو نحمػد كيقػاؿ أبػو عبػد الع  (2)

إناـ نن السػابعة  أنػاـ أهػا الشػاـ فػي ع ػرف فػي الحػديم كالفقػه كالفتيػا قػاؿ الحكػه هػو ألهػا الشػاـ كمالػك 
هػػ كقيػا بعػدها ا هػػ رقريػب  ُٕٔألها المدينة في التقدـ كالف ا كالفقه كاألنانة كلد سنة رسعين  كنات سػنة 

 ّّْػػ  ّّّصْج ( كفقه األناـ سعيد بن المسيب  ِّٖٓرقه )  ُٕٗالتفذيب ص 
 ُْٕص  ِكفقه االناـ األكزاعي ج  ِٖٔالتفذيب في الفرائض كالوصايا ص   (3)
  ُُْ/  ْإعثـ الموقعين ج   (4)
)  ي( كأررزػه الػدار ققنػُِِ/ٔلسػنن الكبػرل )( كالبيفقػي فػي إِّٔي الفػرائض ) أررزه ابن نازة فػ  (5)
  ِْْ / َُ( ا هػ ن ت ران حاشية الحاكم الكبير ج ّٕ-ِٕ/ْ
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 ػػػ ؿ : ) رفػػػر عػػػن أمػػػك اػبَػػػأ  أف ابتػػػب  كالػػػديه  ع ػػػ ف 
 . (ِ) - (ُ)كابتنس ف كم  اسوخ دعا عدسغ ( 

أيػغ  ػ ؿ  كالديه أـ اؼبؤمت  ع ضشة رض  احن عته  عن ابتب 
 ودم كعػن التػعف الػو : ) رفر ابقدم عن  ال ة عن ابصب الو 

  . (ّ)يبسو كعن ابت ضم الو يتوبغ ( 
ابثػ ق مػن معايػر اؼبػرياث كدػع ابقوػل  ير اؼبيف من ربقسو كفب  سبو 

يوب  أف ابندم ل ؾبمنعف عدى أف ابقوػل مػ ير مػن اؼبػرياث بدق تػل 
  َكإَّن  اَودبعا يف ربديد يعع ابقول 
 كرثصة هذا ال ثؼ كما يلي :

رضبػػػغ احن تنػػػ    حمػػػد بػػػن حنبػػػانػػػذهب االنػػػاـ أ -ُ
ابقوػػل اؼبػػ ير بدق تػػل مػػن اؼبػػرياث دػػع ابقوػػل  وػػري الػػو كدػػع 
اؼبضػػػػمعف  قػػػػػعد أك ديػػػػة أك كبػػػػػ رة ك بنمػػػػد كشػػػػػبغ ابنمػػػػػد 

                                                
   ِِٗٗك  ُّّٗرقػػه   ءكشػػف ال فػػا   ُُِّٔك البيفقػػي رقػػه    َِْٓك   َِْْابػػن نازػػة رقػػه   (1)

  ٓٔ-ْٔص  ِك قاؿ الحاكه صحيل على شرط الشي ين  كن ب الراية ج 
  ُْْ/  َُالحاكم الكبير ج   (2)
( كأحمػػػد ُٔٓ/ٔ( كالنسػػػائي ) َُِْ( كابػػػن نازػػة )ُُٕ/ِ( كالػػدارني ) ّْٖٗأررزػػه أبػػػو داكد )   (3)
( ككافقػه الػذهبي كهػو نػن حػديم علػي عنػد أبػي داكد ) ٗٓ/ِ( كصححه الحاكه ) ُْْ-َُُ-ََُ/ٔ)

( َّْٖ( ك)ََُّ( كابػػػػػػػػػػػػػن رزيمػػػػػػػػػػػػػة ) ُِّْ( كالترنػػػػػػػػػػػػذم )َِْْ-َُْْ( ك )ََْْ-ّْٗٗ
( ككافقػه الػػذهبي ٗٓ/ِ-ِٖٓ/ُ( كصػححه الحػػاكه )ِْٔ/ٖ)( كالبيفقػػي ) ُّٗ-ُّٖ/ّكالػدارققني ) 
  ِْٓ/  َُ( ا هػ حاشية الحاكم الكبير ج ُٖٓ-ُْٓ/ُ) كأررزه أحمد
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كاػبَػػػػأ كمػػػػ  اػػػػ ل ؾبػػػػ ل اػبَػػػػأ ك بقوػػػػل   بنػػػػبب ك وػػػػل 
 .ابصب كالتعف كابت ضم 

كأم  م  بس  دبضمعف  ش ل من ذبك مل  تػر اؼبػرياث ك بقوػل 
أك الدان أك دف ع ن عن يبنغ أك  ول ابن دؿ اببػ غ  أك   ص ص ن 

مػػن  صػػد مصػػدبة معر ػػغ دبػػ  بػػغ فندػػغ كنػػق  ابػػدكال أك ر ػػر 
  (ُ)اعب اح فم ت 

كدع  عؿ يف مػآدب ابشػ فنسة ذكػ س ابالالػم عػن ا يػة افوػ ج 
(ِ). 
: كل  ول م ير بدق تل من  نذهب االناـ الشافعي -ِ

ك إف اػػػ ز بػػػغ اؼبػػػرياث مَدقػػػ ن ك بػػػع حبػػػو كقصػػػ ص كالػػػد 
اسػوسب ضغ ك مػ ـ أك اػالد  ػأم س مب شػ ة أك سػبب ن أك شػه دة 
عدػػى معر ػػغ دبػػ  يعاػػب  ص صػػ ن أك الػػدان كبػػع حبػػو أك ت كسػػة 

 .ؼبن شهد عدسغ

                                                
  ّْٔ/  ٕالمغني بالشرح الكبير ج   (1)
  ٕٔٔ/  ٔكحاشية ابن عابدين ج َِْ/  ٔنعزكان لتبيين الحقائخ ج   َِْ/  ُفقه المواريم ج   (2)
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مػػػػػػن أصػػػػػػب ب   تنػػػػػػ  رضبػػػػػػغ احن ػػػػػػ ؿ اْلصػػػػػػَف م  
ابشػػ فنسة كػػل  وػػل ينػػقر ا رث  خػػل الػػ ؿ  ػػ ؿ أ ػػع 

  (ِ) .دع ابصبسح (ُ)إسب ؽ 

  (ّ)احن:  دت اْلصح اؼبتر مَدق ن ْليغ   تلك  ؿ ابتعكم رضبغ 
كيف مآدب ا م ـ أضبد ركاية تدؿ عدى أف ابقول  تر اؼبرياث 

ا ين   خل ال ؿ كم  ذك س ا ن  دامة من ركاية ص حل كعبد احن
 . (ْ)ا م ـ أضبد رضبهم احن صبسن ن 

رضبػغ احن تنػ   : ابقوػل اؼبػ ير  نذهب االناـ نالػك -ّ
ث كابديػػة دػػع  وػػل ابنمػػد أمػػ   وػػل اػبَػػأ بدق تػػل مػػن اؼبػػريا

                                                
داد كلػد سػنة ثػثث بو إسحاؽ : هو إبراهيه بن علي بػن يوسػف الفيػركز أبػادم الشػيرازم الشػافعي نزيػا بغػأ (1)

كرسعين كثثثمائة قدـ بغداد سنة رمه عشرة كأربعمائة كلـز أبا القيب كبرع كصار نعيدف ككػاف ي ػرب المرػا 
بف احته كقوة ننا رره قاؿ السمعاني هو إنػاـ الشػافعية كنػدرس النظانيػة كشػيي الع ػر رفػرد بػالعله الػوافر نػع 

وؿ كالفػركع كال ػثؼ كالمػذهب ككػاف زاهػدان كرعػان نتواهػعان السيرة الجميلة كالقريقة المرهػية صػنف فػي األصػ
ه دائه البشر نليل المحاكرة روفي سنة سم كسػبعين كأربعمائػة ببغػداد اهػػ بت ػرؼ ز ريفان كريمان زوادان طلخ الو 

  َُٖرقه  َُّٖػػ  َُّٕص  ّنزهة الف ثء رفذيب سير أعثـ النبثءج 
كالف ػػوؿ فػػي الفػػرائض ص  ٔٔص  ُككشػػف الغػوانض زػػزء  ُِ-ُُ/  ُفػتل القريػػب المجيػػب زػػزء   (2)

كاالف ػػاح ج  ُٔ – َٔ/  ُٔكالمجمػػوع شػػرح المفػػذب ج  ّٕكشػػرح الرحبيػػة لسػػبط المػػارديني ص  ٖٗ
ِ /ّٗ  

  ِّ/  ٔركهة القالبين ج   (3)
  ْٔ/  ٕالمغني بالشرح الكبير ج   (4)
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فال  تر ابق تل من مرياث اؼب ؿ كإَّن   تر من مرياث ابديػة 
 .  (ُ)فقر 

رضبػػغ احن تنػػ   : ابقوػػل  نػػذهب االنػػاـ أبػػي حنيفػػة -ْ
اؼبػ ير بدق تػػل مػن اؼبػػرياث دػع ابقوػػل اغبػ اـ ابػػآم يوندػو  ػػغ 
كاػػػعب ابقصػػػ ص كابخبػػػ رة كيشػػػمل ابقوػػػل ابنمػػػد كشػػػبغ 

اػبَػػأ كمػػ  كػػ م ؾبػػ ل اػبَػػأ كمػػ  عػػداس فػػال  تػػر ابنمػػد ك 
اؼبػػػرياث ك بقوػػػػل حبػػػو  كابقوػػػػل  نػػػآر كابقوػػػػل  نػػػبب  وػػػػري 

ككػػػل  (ِ)مب شػػ ة ك وػػػل مػػػن غػػػري مخدػػػب ك بصػػػب كالتػػػعف 
 .(ّ) ول ال مأت فسغ 

 الترزيل
ابػػ ااح دػػع اؼبػػآدب  اْلكؿ ابق ضػػ  حب مػػ ف ابق تػػل مػػن اؼبػػرياث 

كدػع اؼبضػمعف  قػعد أك ديػة أك   كابدية ابآم يقول معر غ  وػري الػو
كبػػػ رة ك بنمػػػػد كشػػػبغ ابنمػػػػد ك اػبَػػػأ كمػػػػ  اػػػ ل ؾبػػػػ اس ك بقوػػػػل 

   بنبب ك ول ابصب كالتعف كابت ضم 

                                                
  َِلفرائض ص كلباب ا َُٕ  ِكبداية المجتفد ززء  ٖٖٔ/ ِالموطأ ززء   (1)
  ْْكشرح السرازية للجرزاني ص  ُِٔ-َِٔ/  ٖكالفقه االسثني ج  ِٗ/ ُالعذب الفائض ززء   (2)
  ُْٔ/  ٕالمغني بالشرح الكبير ج   (3)
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أمػ  مػ  بػػس  دبضػمعف  شػػ ل مػن ذبػك مل  تػػر اؼبػرياث ْلف دػػآا  
 اؼبآدب يومشى مر اْلدبة كد  أ عل كأسدم مػن اْلدبػة اْلَػ ل

آام  ابػػػػآم  رمػػػػى ام أتػػػػغ يف  صػػػػة عػػػػدم اعبػػػػ كمتهػػػ   عبػػػػغ ؛ 
فم تػت )ينقدهػػ  كال ي  هػػ  ( كدػػع يػػص يف ؿبػػل ابتػػ اع كبػػغ شػػعادد  
كثػػػرية تقعيػػػغ كْلف دػػػآا اؼبػػػآدب كسػػػر  ػػػ   ػػػعؿ اؼب بخسػػػة ابػػػآم 
يقص  اغب م ف ابخ مل من ا رث عدػى  وػل ابنمػد ابنػدكاف فقػر 
أمػ  اػبَػػأ فسبػػـ  مػػن ابديػػة كال  ػػـ  مػػن اؼبػػرياث كدػػآا تب يػػو مػػن 

كزبصسص من غري ـبصص , ك    عؿ ابش فنسة ابػآين غري دبسل 
اندػعا الػو ابقوػػل حبػو م ينػػ ن مػن اؼبػرياث كدػػآا ابقػعؿ يبضػػ  إ  

  (ُ)عدـ إ  مة اغبدكد ابعاابة كاسوسب ل اغبقعؽ ابش عسة 
ك ػػد راػػح دػػآا اؼبػػآدب شػػسفت  البتػػغ احن تنػػ   إال أيػػغ اسػػوثَن 

عرث منػ ن  قسػ دة عدػى ابػعارث كاؼبػابك تقر متغ العادث ابنس رات 
 ابعارث .

 

                                                
كالفوائػػػد  ُِكرسػػػفيا الفػػػرائض ص  َُِ/  ُكفقػػػه المواريػػػم ج  ّٓ/  ِٓالتحقيقػػػات المرهػػػية ص   (1)

  ٗٔ/  ُكحاشية كشف الغوانض ززء  َٗئض ص كحاشية الف وؿ في الفرا ٖالجلية ص 
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قأ المانع ال قتا : ها حوادث السيارات نن قبيا نسألة 
 : أـ  نن الميراث 

ال يشػػػػػك ذك منػػػػػخة عقػػػػػل أف ابنػػػػػس رات مػػػػػن أعتػػػػػم كسػػػػػػ ضل 
اؼبعاصػػالت ال بسػػ ن ابػػك أصػػببت مػػن ابضػػ كري ت ابنصػػ ية دبخػػ ف 
 كأا  من ابػتنم ابنتسمػة ابػك أينػم احن اػ  عدػى دػآس اْلمػة السػه

ػػ  كىزًيتىػػةن كى ىٍديػػوي مىػػ  الى   ػػ ؿ تنػػ    كىاػبٍىٍسػػلى كىاٍبًبوىػػ ؿى كىاغبٍىًمػػريى بًوػى ٍكىبيعدى
  (ُ)   {ٖتػىٍندىميعفى  

كى ىٍديػوي مىػ  الى  تنػ    رضبغ احن يف تبنريس بقعبػغ (ِ)   ؿ ابنندم
ي كؿ ابق آف من اْلشس ل ابك ي كبه   دأم فب  يخعف  ن  تػىٍندىميعفى 
و يف ابػػرب كابببػػ  كاعبػػع كينػػونمدعا  يف متػػ فنهم كمصػػ غبهم اػبدػػ

ال أف يغ تن   مل يآك د   أعس ا  ْلف احن تنػ   مل يػآك  يف كو  ػغ 
كأمػ  مػ  بػس  بػغ يتػري م  ين فػغ ابنبػ د أك ين فػعف يتػريس يف زمػ ام 

                                                
    ٕسورة النحا آية    (1)

(2)
السعدم : هو الشيي أبو عبد اهلل عبد الػرحمن بػن ناصػر بػن عبػد اهلل بػن ناصػر آؿ سػعدم كلػد فػي عنيػزة   

سػنة ثػه اشػتغا فػي الػتعله علػى  ةعشػر  لحػدتيمان كحفظ القػرآف الكػريه كعمػرف إهػ نشأ يَُّٕ/ُ/ُِبتاريي 
رين سػنة ككػاف علػى زانػب كبيػر شكع العلماء كزله للتدريه كعمرف ثثثء بلدف كعلى نن قدـ إليفا نن علما

هػػ  ا هػػ  ُّٕٔفي كػا أعمالػه رػوفي فػي ندينػة عنيػزة فػي عػاـ  لة نتواهعان عفيفان نزيفان حازنان نن األرثؽ الفاه
 بت رؼ   ٗ-ٓ/  ُريسير الكريه الرحمن بتفسير كثـ المناف ج 
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كاؼبػػػ اد  ػػػغ فسػػػآك س  ابػػػع ذكػػػ س مل ين فػػػعس كمل يبهمػػػع  يف زمػػػ ام ف يػػػغ
  (ُ) .غ م  يندمعف كم  ال يندمعفسيدَل ف أصالن ا من ن 

كال شك أف ابنس رات أصببت كسسدة يقػل ضػ كرية كيقمػة عدػى 
ابآين مل  ي ععد  الو رع يوه  رغم اْليتمة كابقسػعد مػن كالة أمػ  

بألَػػػآ عدػػػ  أيػػػدم ابنػػػ  ث  اػػػ  نػػػ   تدػػػآس ابػػػبالد البتهػػػم احن 
كف ك ػػػػعع كشػػػػخ  احن بػػػػعالة اْلمػػػػ  اهػػػػعددم ابخبػػػػرية بدبسدعبػػػػة د

الػػعادث ابنػػس رات أك اغبػػد متهػػ  كذبػػك  وػػعفري ابع  يػػة اؼبمثدػػة يف 
  .من يري اعبعدة  ابتععسة كاؼبق يس 

كابنالاسػػػػػة اؼبمثدػػػػػة يف مو  نػػػػػة اؼبفػػػػػ بب  كاْلَػػػػػآ عدػػػػػى أيػػػػػدم  
 ؾ أركاح ت دػػو تػػابنػػ  ث  اؼبوهػػعرين كرغػػم ذبػػك إال أيػػغ ال يػػ اؿ د

  دػػػع مدمػػػعس  نػػػبب اغبػػػعادث كفبػػػ كأمػػػعاؿ  ػػػدر ك ػػػدرات تشػػػل
ث كمن دت  دل اغبعادث ك عع  نض اغبعادث عدى ابعارث كاؼبعرِّ 

ة بدعارث من اؼبرياث بخعاػ  مػن  بسػل  وػل  اػبَػأ أـ ال يندآس م 
 ؟   

                                                
  ُٖٔالم در السابخ ص    (1)
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سػػػؤاؿ مػػػن دػػػآا تنػػػ   غ احن تػػػفضػػػسدة شػػػسفت  الب عدػػػى ردك  بقػػػد
 دػ   ؿ س ضدغ:  َُّْ/ٔ/ْ و ري  ابقبسل 

كتػػت أيػػ  أ ػػعد ابنػػس رة بقػػد كتػػت يف الخػػم ابنػػب  أيػػ  ككابػػدم ك 
دث ت  كاصػػَدمت سػػس رتت   نػػس رة أَػػ ل كمػػ ت كابػػدم يف اغبػػ

كعدػػى   ضػػد ابنػػس رة اْلَػػ ل  ديػػة كابػػدم فهػػل أرث  الخػػم عدػػ ٌ 
 دية كابدم أـ ال ؟ نم

مبستػ ن أيػعاع ابقوػل كابقوػل تنػ   فأا ب فضسدة شػسفت  البتػغ احن 
 أردؼ اؼبػػػػ ير مػػػػن اؼبػػػػرياث كاؼبػػػػآادب يف ذبػػػػك   سػػػػَ ن اْلدبػػػػة ت

   ضالن:
الػػػػػػعادث يف ابػػػػػػآم يػػػػػػرتاح يل  نػػػػػػد ابببػػػػػػه يف دػػػػػػآس ابقضػػػػػػسة 

   بألسب ب ابو بسة :  ابنس رات ال  تر من اؼبرياث
ْلف ال مػػػػ ف ابق تػػػػل إَّنػػػػ  كػػػػ ف يف ابنمػػػػد السػػػػه كاػػػػدت  :أك ن 

ابنمديػػػػػة , كيف اػبَػػػػػأ السػػػػػه كاػػػػػدت ابوهمػػػػػة أمػػػػػ  يف الػػػػػعادث 
 ن ال يػػدرم ابنػػس رات ف بقصػػد متوبػػ  بع ػػعع اغبػػ دث عدسهمػػ  منػػ

  .من ابآم  عت كمن ابآم تخوب بغ ابنالمة
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أيػغ إذا  صػد إتػالؼ معر ػغ يف اغبػ دث فقػد  صػد إتػػالؼ  : ثانيػان 
 يبنغ فخسب يوعصل إ  اؼبرياث   تالؼ يبنغ .

: أف اؼبػػػرياث    ػػػت  تصػػػعص موسقتػػػة فب مػػػ ف صػػػ البغ متػػػغ  ثالرػػػان 
  شك ضنسب ي كؿ عتد ابوأمل بس   صعاب .

ل دػػآس اغبػػعادث سػػسؤدم ثػػمتػػ  ابػػعارث مػػن إر ػػغ  دببػػع ال   : رابعػػان 
 ع كثػػري مػػن ابتػػ س عػػن ضبػػل مػػعر سهم يف ابنػػس رات ـب فػػةن تػػإ  إمو

أف يقػػػر عدسػػػغ الػػػ دث فسػػػؤدم إ  ال م يػػػغ مػػػن اؼبػػػرياث كمػػػن دتػػػ  
كابػػػآم يتهػػػػ  يل أيػػػك تػػػػ ث مػػػن أ سػػػػك يف  يػػػؤدم إ  ابقَسنػػػػة,

 . (ُ)ابدية كغريد  كاحن أعدم 
البتػػغ احن تنػ   مػن ابػػآين ذا ػعا مػػ ارة بقػد كػػ ف شػسفت   : قلػم

دػػآس اغبػػعادث السػػه ك ػػر عدسػػغ ال د ػػ ف أالػػدمه  كػػ ف دػػع سػػ ضو 
ابنػػس رة فخنػػػ ت بػػػغ طبنػػػة عشػػػ ة ضػػػدن ن مػػػن ا يػػػب شب يسػػػة مػػػن 

 اعب يب اآلَ  سبنة كرادغ كيدس 
دنػػت  كاغبػػ دث اآلَػػ  كػػ ف ابنػػ ضو أالػػد أ ت ضػػغ كابشػػس  راكبػػ ن َك

  .فسغ كوبغ

                                                
(1)

 بارت ار ك ر رؼ نن فتاكل شي نا )ن قوطة (   
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ت  ند  العلماء في حوادث السياراتفتول نجله هياة كبار 
فوعل ؾبد  دسئة كب ر فوعل شسفت  البتغ احن تن   صدرت 

 ابندم ل يف العادث ابنس رات دل د  م ير من اؼبرياث أـ ال ؟
يتػػػ ان ْلمهسػػػةى دػػػآا اؼبعضػػػعع ك تػػػ لن عدػػػى مػػػ  كرد لدػػػ  دسئػػػة كبػػػ ر 
ابندمػػ ل مػػن صػػ الب ابنػػمع اؼبدخػػ  ي ضػػب رضػػس  ؾبدػػ  ابػػعزرال 

خوػػ ب ر ػػم أر نػػة تقنػػسم  ػػ ل تقنػػسم عشػػ ة آالؼ كتنػػػنم ضة   ب
  كت ري  ابن ش  من راب َُٔٓٗ/ ب / ْكسوة كطبنعف ]  

دػػػ  َُِْ/  ٕ/  َُبنػػ ـ أبػػب كأر نم ضػػة كعشػػ ين مػػن اؽبجػػ ة 
اؼبنَػػعؼ عدػػى كوػػ ب منػػ يل كزيػػ  ابنػػدؿ ر ػػم  ال ػػة تقنػػسم أبػػب 

  مػػػػن   كتػػػػ ري  ابثال ػػػػُُّْ/  ّك الشب ضػػػػة ككاالػػػػد كأر نػػػػ  ] 
/  ْ/  َّشػػػه  ر سػػػػر ابثػػػػ ق بنػػػػ ـ أبػػػػب كأر نم ضػػػػة كا ػػػػين عشػػػػ  

دػ  فقد الت  دػآا اؼبعضػعع  نت يػة كدراسػة كحبػه ؾبدػ  ُُِْ
  ابك اينقدت ِٓدسئة كب ر ابندم ل يف دكرتغ ابث يسة كاػبمن  ]

دبديتة اب ي ض ا ودالن من ت ري  ابو سر كابنش ين مػن شػه  شػعاؿ 
 َُ/  ِٗن مػػػػػن اؽبجػػػػػ ة ابتبعيػػػػػة بنػػػػػ ـ أبػػػػػب كأر نم ضػػػػػة كعشػػػػػ ي

دػػػػػ كتعابػػػػت دراسػػػػوغ يف دكرات الدػػػػ  ابث يسػػػػة كاػبمنػػػػ  َُِْ
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  ْٓ نػػػػػػػػة كاػبمنػػػػػػػػ  ]ا  كاب  ّٓ  كابث بثػػػػػػػػة كاػبمنػػػػػػػػ  ]ِٓ]
  ٔٓ  كابن دسػػػػػػػػػػة كاػبمنػػػػػػػػػػػ  ]ٓٓكاػب منػػػػػػػػػػة كاػبمنػػػػػػػػػػػ  ]

بدبصػػػػعؿ عدػػػػى ك فػػػػة اؼبندعمػػػػ ت كاآلرال اؼبوندقػػػػة  ػػػػغ كيف ابػػػػدكرة 
  لد  دسئة كب ر ابندم ل ابػك اينقػدت ٕٓابن  نة كاػبمن  ]

دبديتػػة ابَػػ ضب ا وػػدالن مػػن تػػ ري  ابثػػ من مػػن صبػػ دل اآلَػػ ة بنػػ ـ 
دػػػػ ُِّْ/  ٔ/  ٖأبػػب كأر نم ضػػػة ك ال ػػػة كعشػػ ين مػػػن اؽبجػػػ ة 

اسوخمل الد  دراسة دآا اؼبعضعع  نػد اطالعػغ عدػى ابببػعث 
صػػتسب اؼبنػػدة فسػػغ عدػػى م ضسػػ ت ابقضػػ ة كاَػػوالفهم يف اؼبنػػأبة كت

آرال ابقضػػػػػػػػػػ ة ابػػػػػػػػػػآين كردت إا  ػػػػػػػػػػ  م ت اػػػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػػػداكالت 
كمت  شػػػػ ت رأل الدػػػػػ   نػػػػػدد    ْلكث يػػػػػة تعريػػػػػه اؼبونػػػػػبب يف 
اغبػػ دث مػػن معر ػػغ مػػ  مل تقػػم  مػػة  ونجدػػغ مػػعت معر ػػغ كتقػػدي  

 (1)ذبك راار بدق ض 

                                                
(1)

هػ المبلي لمعالي كزير العدؿ نن ُِّْ/ٔ/ُِكراريي  ُُِينظر قرار نجله هياة كبار العلماء رقه   
صاحب السمو الملكي  األنير عبد اهلل بن عبد العزيز نائب رئيه نجله الوزراء بالكتاب رقه أربعة رقسيه 

هػ كالمعمه  ُِّْ/  ٗ/  ٕ  كراريي َّْٓٔ/ ب / ْباء رقسيه ستة كثثثين ألفان كرمسة كأربعين    
برقي رقي نن قبا صاحب السمو الملكي كزير الدارلية نايف بن عبد العزيز لعمـو االنارات برقه سبعة 

ة لعاـ ألف كأربعمائة   كراريي السابع عشر نن شفر ذم القعدََّٔٗ/ٕرقسيه رسعين ألفان كستة كثثثين  
 هػ  ُِّْ/ُُ/ُٕكثثثة كعشرين نن الفجرة 
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) أمػ  اؼبقوػعؿ فدػع تػأَ  معتػغ عػن مػعت   :رحمه اهلل رعػالىقوله 
  .ابق تل كرث (

 بع ض ب كارث معر غ كتػأَ  مػعت اؼبػعرث الػو مػ ت دػآا دبنَن
ابض رب ف ف اؼبض كب إذا كػ ف مػن كر ػة ابضػ رب ف يػغ يػ ث متػغ 

    . دبتة ابض ربكبع م ت  ند
 ك)) اَوالؼ ابدين (( , ) قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :

اؼبػػ ير ابث بػػه مػػن معايػػر ا رث اؼبوبػػو دػػآا دػػع اَػػوالؼ ابػػدين 
 . عدسه 
 ػػػػأف يخػػػػعف أالػػػػد اؼبوػػػػعار   منػػػػدم ن )  مػػػػه اهلل رعػػػػالى:رحقولػػػػه 

: )) ال يػػػ ث اؼبنػػػدم  كاآلَػػ  كػػػ ف ان ك تػػر مػػػن اعبػػػ يب  بقعبػػغ 
 ابخ ف  كال ي ث ابخ ف  اؼبندم ((

أم  اغبديه فهع الػديه أسػ مة  ػن زيػد رضػ  احن تنػ   عتهمػ   
 (ُ) كدع يف ابصبسب 

 ضل عدػػى ابتبػػع كأمػػ  ابوػػعارث  ػػ  مػػن اَودبػػت أديػػ ام فبسػػغ منػػ
 ابو يل :   

                                                
(1)

كصػحيل نسػله  ْٕٔٔرقػه  َٓص  ُِصحيل الب ارم بشرح فتل البػارم كتػاب الفػرائض ك غيػرف ج   
 ( دار القله ٕٓص ُُج   ُُْٔرقه )  ِٓ-ُٓص  ُُززء  ْبشرح النوكم كتاب الفرائض ج 
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 مرياث ابخ ف  من اؼبندم . : المسألة األكلى
 من ابخ ف  . اؼبندممرياث  : المسألة الرانية
 مرياث ابخب ر  نضهم من  نض . : المسألة الرالرة

صبػػر أمػػرياث ابخػ ف  مػن اؼبنػػدم فقػد : كدػ  أنػا المسػػألة األكلػى
دبػػ ن عدػػى أف ابخػػ ف  ال يػػ ث ا ؼبنػػدم  ال  ق ا ػػػة ابندمػػ ل سػػدب ن َك

ػٍؤًمًت ى  كال  تخ ح بقعبغ تن    ػ ًف ًينى عىدىػى اٍبمي كىبىن كىٍنىػلى ابدٌػغي بًٍدخى
 سىًبسالن 

(ُ)  
احن  كغبػػديه أسػػ مة  ػػن زيػػد رضػػ  احن عتهمػػ   ػػ ؿ :  ػػ ؿ رسػػعؿ

 ( موبػػػو ) ال يػػػ ث ابخػػػ ف  مػػػن اؼبنػػػدم كال اؼبنػػػدم مػػػن ابخػػػ ف
   (ِ) .عدسغ

  مرياث اؼبندم من ابخ ف  فبسه   عالف:  كد  أنا المسألة الرانية
 مه  :  ْلدل ابندم

ف اؼبنػػػدم  ال يػػػػ ث ابخػػػ ف  كدػػػػآا  ػػػعؿ صبهػػػػعر إ:  القػػػوؿ األكؿ
ابصب  ة رض  احن عتهم أصبن  كع مة ابندم ل رضبهم احن تنػ   

                                                
  ُُْسورة النساء آية    (1)
كصػحيل نسػله  ْٕٔٔرقػه  َٓص  ُِل الب ارم بشػرح فػتل البػارم كتػاب الفػرائض ك غيػرف ج صحي  (2)

 ( دار القله  ٕٓص ُُج   ُُْٔرقه )  ِٓ-ُٓص  ُُززء  ْبشرح النوكم كتاب الفرائض ج 
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 غبػػػػديه أسػػػػ مة  ػػػػن زيػػػػد رضػػػػ  احن عتهمػػػػ  ابنػػػػ  و كدػػػػع يػػػػص
 ص يح يف ؿبل ابت اع . صبسح
: أف اؼبنػػدم يػػ ث مػػن ابخػػ ف  كدػػآا ابقػػعؿ مػػ كم  رػػانيالقػػوؿ ال

عػػػػن منػػػػ ذ  ػػػػن ابػػػػل كمن كيػػػػة  ػػػػن أت سػػػػبس ف رضػػػػ  احن عػػػػتهم 
  .أصبن  فعر   اؼبندم من ابخ ف  ابآم  ال اغب ت

كسػنسد  (ُ)نػ اغبكؿبمػد  ػن عدػ   ػن  ك غ   ؿ ؿبمد  ػن اغبتبسػة
   .رضبهم احن تن   أصبن   كمن كؽ  ن اؼبنسب
  (ِ)كبعس كإسب ؽ  ن رادعية كعبد احن  ن منقل كعن اب د م

كالخػػػ  عػػػن ا ػػػن عمػػػ   كعمػػػ  كأت ابػػػدردال  (ّ)ك ػػػ   ػػػن ينمػػػ 
                                                                                                       .رضبهم احن تن   (ْ) كابتفن  كابشنب,  رض  احن عتهم

ا ن  دامة يف اؼبوين كبس  دبع عؽ عػتهم فػ ف أضبػد  ػ ؿ بػس    ؿ 
  (ُ)   ابت س اَوالؼ يف أف اؼبندم ال ي ث ابخ ف 

                                                
هػػ  ك نػات سػنة ٔٓنحمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو زعفر كػاف ثقػة كريػر الحػديم كلػد سػنة    (1)

 هػ  الم در السابخ  ُُٖهػ ك قيا  ُُٕقيا هػ ك  ُُْ
عبد اهلل بن نعقا : هو  عبد اهلل بن نعقػا المحػاربي صػاحب أـ المػؤننين عائشػة رهػي اهلل عنفػا   فمحلػه   (2)

  ِْٓال دؽ ركل عنه يونه بن عبيد ك أشعم بن أبي الشعراء ا هػ الم در السابخ ص 
اني الدنشػقي النحػوم الب ػرم كػاف رابعيػان رػولى ق ػاء نػرك كػاف يحيى بن يعمر : هو  يحيى بن يعمر العػدك   (3)

 هػ  ا هػ بت رؼ الم در السابخ ُِٗعالمان بالقرآف الكريه ك النحو ك لغة العرب نات سنة 
 ُٓك ا سػتذكار ج ِْٓص  ُك التل ػيل فػي الفػرائض ج ِّّالتفذيب في الفػرائض ك الوصػايا ص    (4)

  ِّّ -ِِّص  َُك الحاكم الكبير ج  ُٕٔص  ٕير ج ك المغني بالشرح الكب ُْٗ-َْٗص 
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كابصػبسح : ك  ؿ ابتعكم رضبغ احن تن   يف شػ ح صػبسح منػدم 
 . (ِ)عن دؤالل كقعؿ اعبمهعر

 : ػ ؿركل منػ ذ رضػ  احن عتػغ  كمن أدبة أصب ب دآا ابقعؿ م 
  (ّ)يقعؿ )ا سالـ ي يد ك ال يتقص(  ظبنت رسعؿ احن 

  (ْ)يندع كال يندى عدسغأيغ   ؿ ا سالـ  ككآبك م  ركل عتغ 
فضػػػػل   ػػػػغ ال الجػػػػة فسػػػػغ ْلف اؼبػػػػ اد تنػػػػ    ػػػػ ؿ ابتػػػػعكم رضبػػػػغ احن

ص  ػػغ يػػؼبػػرياث فخسػػب يػػرتؾ  ا سػػالـ عدػػى غػػريس كمل يونػػ ض فسػػغ
هػػ  بنػػل دػػآس ابَ ضبػػة مل يبدوك الػػديه )ال يػػ ث اؼبنػػدم ابخػػ ف  ( 

  (ٓ)دآا اغبديه 
ككػػآبك ابقسػػ س عدػػى ابتخػػ ح ْليتػػ  يػػتخح ينػػ ضهم كال يتخبػػعف 

  (ُ)ين ضت   فخآبك ي  هم كال ي  عي  

                                                                                                                 
(1)

  ُٕٔص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج    
(2)

  ّْٖٔص  ٕشرح النوكم على صحيل نسله ج    
(3)

 ( َُِْٓو َِٖٗٗ( ك االناـ أحمد برقه ) ِِْٓركاف أبو داكد في كتاب الفرائض برقه )    
(4)

ك رل ػيل الحػديم  ِِٓص  ّك الػدار ققنػي ج َُٔص  ٓالبيفقػي ج  ُِٔص  ّفػتل البػارم ج   
  ُِّص  ّك ن ب الراية ج  َُْص  ُك كشف ال فا ج  ُِٔص  ْج 

(5)
  ّْٕٖ-ّْٖٔ/  ٕشرح النوكم على صحيل نسله ج    
  ُٕٔ/  ٕالمغني بالشرح الكبير ج    (1)
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 : تعريػه اؼبنػػدم مػن ابخػ ف  ابػػآم  أعػينن اَوػ ر دػآا ابقػػعؿ كفبػ
 .رضبغ احن تن    (ِ)شس  ا سالـ ا ن تسمسة 

 من أسدم  ند معت معر غ ك بل  نمة ابرتكة  :نسألة
سدم  ند معت معر غ ك بػل  نػمة ابرتكػة فبػ  تعريثػغ مػن أأم  من 

 مه  : ْلدل ابندمعدمغ  عالف 
: كدػػع تعريػػه مػػن أسػػدم عدػػى مػػرياث  بػػل  نػػموغ  القػػوؿ األكؿ

كا ػػػن منػػػنعد رضػػػ  احن كاغبنػػػن ركم عػػػن عمػػػ  كعثمػػػ ف كعدػػػ  
خ مة كضبسد كاغبنػن كاػ     ػن عك غ   ؿ إي س ك ,  عتهم أصبن 

كأضبػد يف ركايػة اْل ػـ  كا ػن متصػعر ك خػ  ,  و دةزيد كمخبعؿ ك 
كأت يندػػػػػى شػػػػػس  أت  (ّ)كدػػػػػ  اَوسػػػػػ ر اػب  ػػػػػ    ػػػػػن ؿبمػػػػػد عتػػػػػغ

  .َ ب ابخدعذاق كدع مآدب إسب ؽاػب
ابقػعؿ ابق ضػ   وعريػه مػن أسػدم  بػل  نػمة  آاؽبكفب  اسودؿ  غ 

   ابو يل :   ابرتكة

                                                
  ُٕٔا رتيارات الفقفية للبعلي ص    (2)
حسػين بػن عبػد اهلل ال رقػي أحػد أئمػة المػذهب الحنبلػي المشػفورين ال رقي : هو أبػو القاسػه عمػر بػن ال   (3)

كلػػه يشػػتفر لػػه نػػن الم ػػنفات سػػول الم ت ػػر كأنػػا بػػاقي كتبػػه فإنػػه قػػد أكدعفػػا فػػي دار رسػػمى دار سػػليماف 
 بت رؼ َُُهػ ا هػ حاشية التفذيب في الفرائض ص ّّْفاحترقم الدار كفيفا الكتب روفي سنة 
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ومهسػد عػن زيػد يف اب س  سػت د رضبغ احن تنػ   م  ركاس ا ن عبد ابرب
أف إينػػ ي ن مػػن أددػػغ مػػ ت عدػػى  رضبػػغ احن تنػػ   ػن  وػػ دة ابنتػػربم 

  .غري دين ا سالـ فعر وغ أَك دكق كك يت عدى ديتغ
ف اػػدم أسػػدم كشػػهد مػػر ابتػػب صػػدى احن عدسػػغ كسػػدم التستػػ ن إت 

ف أَػػػػػػػك أسػػػػػػػدمت إفوػػػػػػعيف فدبثػػػػػػػت سػػػػػػتة ككػػػػػػػ ف تػػػػػػػ ؾ مريا ػػػػػػ ن ت 
ف رضػ  احن عتػغ فبد ػغ عبػد احن فف صموين يف اؼبػرياث إ  عثمػ 

أيػغ مػن :  ضػى  رضػ  احن عتػغ  أف عمػ  رضبػغ احن تنػ   ن أر ػم 
  فقضػى  ػغ عثمػ ف, أسدم عدػى مػرياث  بػل أف يقنػم فدػغ يصػسبغ 

كدػػآس  ضػػسة ايوشػػ ت . فػػآدبت  ػػآبك اْلكؿ كشػػ ركوين يف دػػآا 
 . (ُ)فدم تتخ  فخ يت إصب ع ن 

نسد  ػػػن متصػػػعر عػػػن ط يػػػو بقػػػعؿ دبػػػ  ركاس سػػػاكمػػػ  اسػػػودبعا ؽبػػػآا 
 رضبهػػػم احن تنػػػ   (ِ)ة سخػػ ػػػن أت مداعػػ كة  ػػػن ابػػػ  ري كمػػن ط يػػػو 

                                                
  ُْٕ – ُّٕ/  ٕر ج المغني بالشرح الكبي   (1)
ابن أبي نليكة : هو عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أبي نليكة بالت غير بػن عبػد اهلل بػن زػدعاف يقػاؿ   (2)

هػ ا هػػ رقريػب ُُٕاسه أبي نليكة زهير التيمي المدني أدرؾ ثثثين نن ال حابة ثقة فقيه نن الرالرة نات سنة 
 (   ّْْٓرقه )  ِْٓالتفذيب ص
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 عػػػن ابتػػػب صػػػدى احن عدسػػػغ كسػػػدم ) مػػػن أسػػػدم عدػػػى شػػػ ل فهػػػع
 .  (ُ)بغ(

  سػػت دس عػػن ا ػػن عبػػ س رضػػ   رضبػػغ احن تنػػ   كمػػ  ركاس أ ػػع داكد
 مِّ نٍ كل  ى    ؿ رسعؿ احن صدى احن عدسغ كسدم ) :احن عتهم    ؿ

يف اعب ددسػػة فهػػع عدػػى مػػ   نػػم ككػػل  نػػم أدركػػغ ا سػػالـ  مى ًنػػ ي 
 . (ِ)فهع عدى  نم ا سالـ ( 

زيد  ن  و دة ابشسب ق أيػغ شػهد عثمػ ف  ػن عبػ ف رضػ   ركاس كم 
احن عتػػغ أيػػغ كرث راػػالن أسػػدم عدػػى مػػرياث  بػػل أف يقنػػم )ص( 

(ّ) . 
 : يف اؼبب دات اببهعيت رضبغ احن تن   متصعرابشس    ؿ 
 (ْ) ينوبو م   خب  ال مك    ك سل  نم ا رث من  د أسدم  

                                                
-ُ/ٕٔ/ّ( كعنػه ابػن الجػوزم فػي التحقيػخ ) ُٖٗ/ْٓ/ُ/ّحسن ركاف سعيد بن نن ور فػي سػننه )    (1)
( هػذا الحػديم نرسػا لكنػه صػحيل االسػناد . ِِٓ/ِ( كقاؿ نحمد بن عبد الفػادم فػي رنقػيل التحقيػخ ) ِ

زمعػين أنػا قلم : كقد ركم نوصو ن نػن حػديم أبػي هريػرة كابػن عبػاس كبريػدة بػن الح ػيب رهػي اهلل عػنفه أ
( كأنػا حػديم ابػن عبػاس أررزػه ابػن عسػاكر فػي رػاريي دنشػخ ) ُُّ/ٗحديم أبي هريػرة أررزػه البيفقػي ) 

 بت رؼ  ُٕٓ – ُٔٓ/  ٔ( ا هػ إركاء الغليا ج ُ/َِٓ/ِ
( ا هػ حاشػية الحػاكم الكبيػر ج ِْٖٓ( كابن نازة في الرهوف ) ُِْٗأررزه أبو داكد في الفرائض )    (2)

َُ  /ِّٕ  
 (  َِّٔٓرقه )  ّٕ/  ُُكنز العماؿ ج     (3)
  ٕٔ/  ِننل الشفاء الشافيات في شرح المفردات ج    (4)
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: عدـ تعريه من أسدم أك أعوو عدػى مػرياث ركم  القوؿ الراني
 ا ن ابدب ف  غعن عد   ن أت ط بب كدع اؼبشهعر عتغ   ب

ك ػػػغ  ػػػ ؿ ا ػػػن اؼبنػػػسب كعَػػػ ل كطػػػ ككس كاب دػػػ م كسػػػدسم ف  ػػػن 
كأ ػع التسبػة كم بػك   يػ دابكاغبخم كأ ػع ابتفن  كإ  ادسم  (ُ)ين ر

كابشػػػػػ فن  كأضبػػػػػد  ػػػػػن التبػػػػػل يف ركايػػػػػة أت ط بػػػػػب عتػػػػػغ كع مػػػػػة 
 . (ِ)اببقه ل 

كأم  أدبة ابقعؿ ابث ق ابق ض   نػدـ تعريػه مػن أسػدم  نػد مػعت 
 فمته  ابو يل : معر غ ك بل  نمة ابرتكة

الػديه أسػ مة  ػن زيػد رضػ  احن عتهمػ  يف ابصػبسب   ػ ؿ )ال 
 .  ندم ابخ ف  (اؼبال ك  ي ث ابخ ف  اؼبندم

                                                
(1)

سليماف بػن يسػار : هػو سػليماف بػن يسػار العمثلػي  المػدني نػولى نيمونػة كقيػا أـ سػلمة ثقػة فاهػا أحػد   
رقػه )  ُٓٗار رقريػب التفػذيب ص الفقفاء السػبعة نػن كبػار الرالرػة نػات بعػد المائػة كقيػا قبلفػا ا هػػ   بارت ػ

ُِٔٗ  ) 
(2)

 ِكنػنل الشػفا الشػافيات فػي شػرح المفػردات ج ُُُ-َُُالتفذيب في علػه الفػرائض كالوصػايا ص    
  ٕٔص
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كم  ركاس عم ك  ن شػنسب عػن أ سػغ عػن اػدس عبػد احن  ػن عمػ ك 
:  ػػ ؿ رسػػعؿ احن صػػدى احن عدسػػغ كسػػدم : رضػػ  احن عتهمػػ   ػػ ؿ 
 . (ِ) - (ُ) )ال يوعارث أدل مدو (

كْلف اؼبدػػػك  ػػػد ايوقػػػل  ػػػ ؼبعت إ  اؼبنػػػدم  فدػػػم يشػػػ ركهم مػػػن 
اػعد ك وبقػو الػ ؿ أسدم كم  بع ا ونػمعا ْلف اؼبػ ير مػن ا رث م

 . (ّ)اؼبعت 
 الترزيل

 صبػ ع متنقػػد أف ابخػ ف  ال يػػ ث  ف :رث ابخػػ ف  مػن اؼبنػػدمإأمػ  
  .اؼبندم

فػػ ب ااح عػػدـ ابوػػعارث  ستهمػػ  ال  :كأمػػ  إرث اؼبنػػدم مػػن ابخػػ ف 
 تنب كال  تخػ ح كال  ػعالل كبػع أسػدم  بػل  نػمة ابرتكػة غبػديه 

صػبسح صػ يح فهػع يػص  ابن  و أس مة  ن زيد رض  احن عتهم 
اع ال سسم  كأف ابقعؿ  وعريه اؼبندم من ابخ ف  بس  ت  يف ؿبل اب

                                                
(1)

( كسػعيد بػن نن ػور ) ُٖٕ/ِ( كأحمػد ) ُِّٕ( كابػن نازػة )ُُِٗأررزه أبو داكد في الفرائض )    
/  َُا هػػػػ حاشػػػية الحػػػاكم الكبيػػػر ج  ُُّٓٗك  َُّٓٗ( كعبػػػد الػػػرزاؽ )ُِٖ/ٔ( كالبيفقػػػي )  ُّٕ
ِّّ  

(2)
  ِّّ/  َُالحاكم الكبير ج    

(3)
  ُّٕ/  ٕالمغني بالشرح الكبير ج    
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 أضبػد  ػن التبػلمػ ـ ا آبك  ػ ؿ بدبع عؽ  غ عن ابق ضد   آبك ك 
بػػس   ػػ  ابتػػ س اَػػوالؼ يف أف اؼبنػػدم ال يػػ ث  رضبػػغ احن تنػػ  

  .ابخ ف 
كأكرد ا صبػػػ ع عدػػػػى ذبػػػػك ابشػػػػعك ق يف يسػػػل اْلكطػػػػ ر يقػػػػالن عػػػػن 

عبػػػػغ كأال ديػػػػه اببػػػػ ب تػػػػدؿ عدػػػػى أيػػػػغ ال يػػػػ ث اؼبنػػػػدم ق ابببػػػػ  
 تنػػ   ك احن  ن ابببػػ  إصب عػػ يف اؼبنػػدم  ػػ ؿ مػػن ابخػػ ف  كال ابخػػ ف 

 . (ُ)أعدم 
 : : مرياث ابخب ر  نضهم من  نض  الرالرةلة أمسال

ؼ  ػ  أدػل ابندػم ال َػالفػمرياث ابخب ر  نضهم من  نض أم  
 . (ِ)يتهم يف تعريه ابخب ر  نضهم من  نض إذا اربد د

مػػػن  نػػػض  ال ػػػة   نضػػػهم أمػػػ  إذا اَودبػػػت أديػػػ ام فبػػػ  تعريػػػه
عدػػػى كذبػػػك مػػػآادب مبتسػػػة عدػػػى تنػػػدد مدػػػل ابخبػػػ  مػػػن عدمػػػغ 

 ابتبع ابو يل: 

                                                
كالتحقيقػػات  ُّٗ/  ٔكنيػػا األكطػػار ج  ٖكالفوائػػد الجليػػة ص  ِّّ/  ٕالمغنػػي بالشػػرح الكبيػػر ج    (1)

  ُِٓ/  ُكفقه المواريم ج  ْٓالمرهية ص 
 بت رؼ  ُٖٔ/  ٕلمغني بالشرح الكبير ج ا   (2)
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: أف ابخبػػ  مدػػة كاالػػدة فخػػل مػػ  عػػدا ا سػػالـ  المػػذهب األكؿ
دػػػع مػػػ كم عػػػن عمػػػ   ػػػن فهػػػع كبػػػ  فػػػريث  نضػػػهم مػػػن  نػػػض ك 

 .اػبَ ب
 كضبػ د  ػن أت سػدسم ف شػربمة كا ػن غك غ   ؿ أ ػع التسبػة كأصػب  

ضبػػػد يف ركايػػػة أكا مػػػ ـ ابشػػػ فن  ذكػػػ س اؼبػػػ ق يف ـبوصػػػ س كا مػػػ ـ 
  (ِ)عتغ كدع اَوس ر أت  خ  اػبالؿ  (ُ)ال ب 
فقػػد كػػ ف بس ف ابثػػعرم سػػابػػ كايو  عػػن إ ػػ ادسم ابتفنػػ  ك  كإالػدل

 (ّ)رضبغ احن تن   يقعؿ ا سالـ مدة كابش ؾ مدة 
 عن ا م ـ م بك ك داكد  (ْ)كذك س ا ن   سم 

 :ابو يل آا اؼبآدب  أدبة مته  ؽبك االوجعا 

                                                
حرب : هو  حرب بن إسماعيا بن رلف الحن لي الكرناني أبو نحمد كقيا أبو عبد اهلل رزا زليػا ا هػػ   (1)

  ُْٔ – ُْٓ/  ُطبقات الحنابلة  ج 
 أبو بكر ال ثؿ : هو  أحمد بن نحمد بن هاركف أبو بكر ال ثؿ سمع الحسن بن عربػة كصػحب زماعػة  (2)

هػػ  ا هػػ حاشػية  ُُّنن أصػحاب االنػاـ أحمػد كػاف شػيوخ المػذهب يشػفدكف لػه بالف ػا كالتقػدـ رػوفي سػنة 
  ِّٖالتفذيب في الفرائض ص 

هػػ ػ  َُُْػ  ُدار النفػائه ط /  ُُٓنوسػوعة فقػه سػفياف الرػورم رػأليف د / نحمػد قلعػة زػي  ص   (3)
 ـ  َُٗٗ

رالػد بػن زنػادة العتكػي أبػو عبػد اهلل الم ػرم الفقيػه صػاحب  ابن قاسه  : هو عبد الػرحمن بػن قاسػه بػن   (4)
هػػ   ا هػػ  رقريػب  ُُٗهػػ كرػوفي سػنة ُِّاالناـ نالك كعليػه رفقػه كعلػى ن ػرائه نػن كبػار العاشػرة كلػد سػنة 

  ُٓ( كحاشية السرازية/َّٖٗر قه )  َِٗالتفذيب ص 
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 (ُ)  كىابنػػآينى كىبىػػ يكاٍ  ػىٍنضيػػهيٍم أىٍكبًسىػػ ل  ػىٍنػػضو   ػػعؿ احن تنػػ   -ُ
 ع ـ يف صبسنهم .

 . (ِ)   {ٔبىخيٍم ًديتيخيٍم كىيلى ًديًن    عبغ تن   -ِ
ػػػون كىبىػػػن تػىٍ ضىػػػى عىتػػػكى اٍبسػى   عبػػػغ تنػػػ   -ّ ػػػعدي كىالى ابتنصىػػػ رىل الى هي

  تػىونبًػرى ًمدنػوػىهيمٍ 
فدػم يقػل يف آيػة ابخػ ف كف أر ػ  خم فػدؿ عدػى  (ّ)

 سالـ مدة كمل يقل يف اآلية مددهػم فجندهػم اأف ابخب  كدغ مدة ك 
   عدى مدة كاالدة 
شػو كدػع مػ كم عػن عدػ   ػن  ل: أف ابخبػ  مدػ المذهب الراني

ؿ اب دػػػ م كر سنػػػة كط ضبػػػة مػػػن  أت ط بػػػب رضػػػ  احن عتػػػغ ك ػػػغ  ػػػ 
أدػػػل اؼبديتػػػة كأدػػػل اببصػػػ ة كأضبػػػد كإسػػػب ؽ كعػػػن ابتفنػػػ  كبػػػعس 

 تن  .كإبسغ ذدب اْلكزاع  رضبغ احن 
ك د ركم عن عد   ن أت ط بب رض  احن عتػغ أيػغ انػل ابخبػ  

  .كمل ين ؼ بغ ـب بب يف ابصب  ة فسخعف إصب ع ن  مدالن ـبودبة

                                                
 (   ّٕسورة األنفاؿ آية )    (1)
 (  ٔالكافركف آية )     (2)
 (  َُِسورة البقرة آية )    (3)
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 ػعاؿ إف شػ ل ْلأصػح ا دػع اؼبػآدب  ؿ ا ن  دامة يف اؼبوػين دػآا 
  .احن تن  

 كمن أدبة أصب ب دآا ابقعؿ م  يد  :
ػػػ ديكا كىابصنػػػ  ًًئ ى   عبػػػغ تنػػػ   : -ُ ًإفن ابنػػػًآينى آمىتيػػػعا كىابنػػػًآينى دى

 كىابتنصى رىل كىاٍبمىجيعسى كىابنًآينى أىٍش ىكيعا
(ُ) . 

ػػػػلِّ اىنىٍدتىػػػػ  ًمػػػػتخيٍم ًشػػػػٍ عىةن كى  عبػػػػغ تنػػػػ    -ِ  (ِ) ًمتػٍهى اػػػػ ن ًبخي
اْلك ػ ف  ةمدػة كالعسػسة مدػة كعبػد ايسةمدػة كابتصػ   يةبسهعد ف

ابشػػػػم  مدػػػػة فػػػػال يػػػػ ث أصػػػػب ب مدػػػػة اؼبدػػػػة  ةمدػػػػة كعبػػػػد
 . اْلَ ل

الػػػديه عمػػػ ك  ػػػن شػػػنسب عػػػن أ سػػػغ عػػػن اػػػدس عػػػن ابتػػػب  -ّ
 ) ال يوعارث أدل مدو  شو ( . صدى احن عدسغ كسدم 

عدية مدة كابتصػ ايسة : أف ابخب   الث مدل ابسه المذهب الرالم
مدة كالعسسة كابص  ئعف مدة ْلام ال كو ب ؽبم كدآا  عؿ ش يح  

                                                
 (  ُٕسورة الحل آية )    (1)
 (  ْٖسورة المائدة آية رقه )    (2)
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كاغبخػػم  (ُ)كعَػػ ل كعمػػ   ػػن عبػػد ابن يػػ  كابضػػب ؾ  ػػن مػػ االم 
ابثػػػػعرم كابدسػػػه كشػػػػ يك كموػػػػرية ابضػػػب كا ػػػػن أت بسدػػػػى سػػػبس ف ك 

كاغبنػػػن  ػػػن صػػػ حل كككسػػػر كدػػػ  اب كايػػػة ابث يسػػػة عػػػن ا مػػػ ـ أضبػػػد 
كأ ػع  (ِ)ن متصعر كاَو ردػ  أ ػع  خػ   ػن عبػد ابن يػ  يقده  عتغ ا 

كابصػبسح أيػغ رضبهػم احن تنػ   , يندى ك ركم عن ا مػ ـ م بػك 
  (ّ)ا م ـ م بك فسغ يص  بس  عن

فأمػػػػ  : يف ا فصػػػػ ح رضبػػػػغ احن تنػػػػ    (ْ) اؼبتبػػػػ   ػػػػ ؿ ابػػػػعزي  أ ػػػػع
  عؿ يف دآس اؼبنأبة بغ م بك فدم يعاد 

                                                
(1)

ال حاؾ بن نزاحه : هو ال حاؾ بن نزاحه الفثلي أبو القاسػه كهػو رػابعي زليػا كػاف إنانػان فػي التفسػير   
 ٗػ بت ػرؼ البدايػة كالنفايػة ج ا هػ َهػػ َُٔهػ كقيا َُٓحملم به أنه سنتين ككهعته كله أسناف نات سنة 

 /َِٔ  
(2)

 : هو  أبو بكر بن عبد العزيز   
(3)

كالحػػاكم الكبيػػر  ُّٗ -ِّٖكالتفػذيب فػػي الفػرائض ص  ّْٓ/ُكتػػاب التل ػػيل فػي الفػػرائض ج     
كالمغنػػػػي بالشػػػػرح  ِٓٔ/  ِكبدايػػػػة المجتفػػػػد ج  ّْٓ-ّْٗ/  ُٓكا سػػػػتذكار ج  ِّٓ-ِّْ/َُج

كفػتل القريػب  ٗٓ-ٖٓ/ُٔكالمجمػوع شػرح المفػذب ج ُٗالفرائض ص كلباب  ُٕٔ-ُٔٔ/ٕالكبير ج
كفقػػػه  ُُٓكنوسػػػعة فقػػه سػػػفياف الرػػورم ص  ُٓ-َٓكالسػػرازية بشػػػرح الجرزػػاني ص  ُِ/ُالمجيػػب ج

  َُٓص ِاالناـ األكزاعي ج
(4)

ن نحمػد أبو المظفر : هو الوزير الكانا االناـ العاله العادؿ عوف الدين يمين ال ثفة أبو المظفر يحيػى بػ  
هػػ لػه كتػاب االف ػاح عػن نعػاني ال ػحاح نػات نسػمونان ْٗٗبن هبيرة الشػيباني صػاحب الت ػانيف كلػد سػنة 

  ُْْٓ-ُّْْ/  ّبت رؼ نزهة الف ثء ج  َهػ َٔٓسنة 
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ال أالبب عن م بػك شػسئ ن كبخػن تن   : رضبغ احن   ؿ ا ن   سم 
  (ُ)ال يوعارث أدل مدة من مدة أَ ل غريد  

 ابث ق .ابقعؿ  خم  سبو يففكأم  من السه اْلدبة 
 الترزيل

اب ااح دع ابقعؿ ابث ق ابق ض   أف ابخب  مدل شػو فػال تػعارث 
    مدو  ـبودبو  ك ذبك ْلم ين مه  :

ذبػػػػػك ك دػػػػع يػػػػص يف عػػػػػدـ بػػػػعركد اغبػػػػديه يف  : األنػػػػر األكؿ
اع فسخػعف ـبصصػ ن تػ  ابوعارث    أدل اؼبدوػ  فهػع يػص يف ؿبػل اب

 عم ت كمل يبو م  يدفنغ كابصبسح اؼبفوػ ر صػبة االالوجػ جمبدن
  كاية عم ك  ن شنسب عن أ سغ عن ادس . 

ْلف كػػػل فػػ يق  مػػػن ابخبػػػ  ال مػػػعاالة  سػػػتهم كال  : األنػػػر الرػػػاني
 نضػػ ن ك ؼبنػػدم  مػػر ابخبػػ ر اتبػػ ؽ يف ابػػدين فدػػم يػػ ث  نضػػهم 

عمػػػػ ت يف ابوػػػػعارث ـبصعصػػػػة دبفصصػػػػ ت أَػػػػ ل كمل تبػػػػو مكابن
 اع اآا اػبرب كابقس س ت  عدى عمعمه  ك وص مته  ؿبل اب

                                                
  ُٗ/ِاالف اح عن نعاني ال حاح ج   (1)
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بقعؿ  َنعا ابوعارث    أدل اغب ب كأدل دار اكْلف ـب بب  دآا 
ر ابوعارث مػر فمتٍ ؛ مر اتب  هم يف اؼبدة اليقَ ع  اؼبعالة  ا سالـ
ابتصػػ رل مػػن ك كمػػن انػػل مػػ  عػػدا ابسهػػعد  ,  ؼ اؼبدػػة أك اَػػوال

م هم ذبك  خعام ال كو ب ؽبدكتندسػ ابخب  مدة كاالدة ك ؼب بخسة 
يػػػ د عدسػػػغ  ػػػأف دػػػآا تندسػػػل ال دبسػػػل عدسػػػغ كمػػػ  ال دبسػػػل عدسػػػغ ال  ػػػػ

  (ُ)ينورب 
ال سػػسم  كأف ا مػػ ـ عدػػ   ػػن أت ط بػػب رضػػ  احن عتػػغ  : قلػػم 

بػػػة كمل ينػػػ ؼ بػػػغ ـبػػػ بب يف ابصػػػب  ة أيػػػغ انػػػل ابخبػػػ  مدػػػل ـبود
 رض  احن عتهم أصبن  فسخعف إصب ع ن 

 دآس د  اؼبعاير اؼبوبو عدسه    ؿ اب الب رضبغ احن تن   :
 كاالدة من عدل  الث       ك تر ابشفص من اؼبرياث         
  (ِ)ك بسق فبهم فدس  ابشك     ل كاَوالؼ دين  ورؽ ك      

ايػر اؼبوبػو عدسهػ   تػر ع ن دػآس اؼبمػ مػ يردػل مػن  ػ ـ  ػغ  : نسألة
 ريس من اؼبرياث أك من  نضغ أـ ال ؟غ

                                                
/  ِات للنػوكم ج كرفػذيب اللغػ ُٓ/ ُِبت ػرؼ نعػزكان لفػتل البػارم ج  ٕٓالتحقيقػات المرهػية ص    (1)

 بت رؼ كزيادة   ُٖٔ/  ٕكالمغني بالشرح الكبير ج  َّ – ِٗ
  ّٔ-ّٓالرحبية بشرح سبط المارديني ص    (2)
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 مه : ك  ْلدل ابندم  عالف اؼبنأبة يف
أف مػػػن ال يػػػػ ث  نػػػبب ابخبػػػ  أك ابنبعديػػػػة أك  : القػػػوؿ األكؿ 

 ػػػػعؿ  كدػػػػآا دػػػػعابقوػػػػل ال  جػػػػب أالػػػػدان ال ال م يػػػػ ن كال يقصػػػػ ي ن 
 اعبمهعر.

  .إيش  احن تن : كدع اب ااح  قلم
ذكم اببػ كض  أف ابخػ ف  كابنبػد كابق تػل  جبػعف : القوؿ الراني

 مآدب عبػػد احن  ػػن منػػنعد رضػػ  احن عتػػغ فسبجػػب اػػػكدػػع مػػ
  .اب كا  كاْلـ

كاَودػػب عتػػغ يف الجبػػػغ باَػػعة ْلـ   بخبػػ ر كابنبسػػػد كفبػػن  ػػػ ؿ 
 (ُ)ذبػػك  قعبػػغ أ ػػع  ػػعر كداكد عدػػى أف أصػػب ب داكد اَودبػػعا يف

. 
 -فودب فسه  فه  كم  يد  :أم  اؼبعاير اؼب

 الردة  -ُ

 . (ِ) ك دع اب اعع االرتداداسم دبنَن كاب دة : 

                                                
  ِِٓ/  َُكالحاكم الكبير ج  َْٓ– َّٓ/ُٓانظر ا ستذكار ج    (1)
  ُْٖن تار ال حاح ص    (2)
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كش ع ن : من كبػ   نػد إسػالمغ طععػ ن كبػع دػ زالن كبػع فبسػ ان غػري أف 
 . (ُ)يبد  كينوو ب كوريس  الو اؼبمس  ال يقول
  غيرفررد نن مال حكه نيراث

  (ِ) ي ث اؼبندمعدى أف اؼب تد الرضبهم احن تن   اتبو ابندم ل  
يف اؼبوين ال يندػم َالفػ ن  ػ  أدػل تن     ؿ ا ن  دامة رضبغ احن  

 ف فم ت أالػدمه   ابندم يف أف اؼب تد ال ي ث أالدان كبع ارتد موعار 
 . (ّ)مل ي  غ اآلَ  

 حكه االرث نن المررد
  بس : وبفسودفص يف ابقعب  ا من اؼب تد أم  ا رث

تػػػد يفل يف  سػػػت مػػػ ؿ اؼبنػػػدم  كدػػػع أف مػػػ ؿ اؼب   :القػػػوؿ األكؿ
كم بك كا ػن أت بسدػى  (ْ)كر سنة رض  احن عتهم   عؿ ا ن عب س 

 رضبهم احن تن  .كأت  عر كا ن اؼبتآر  كابش فن  

                                                
 ّْ/ُالعذب الفائض شرح عمدة الفارض ج   (1)
  ِّٓفي عله الفرائض ك الوصايا  ص التفذيب    (2)
 بارت ار  ُُٕ/  ٔالمغني بالشرح الكبير ج    (3)
ربيعة : هو  ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي نػو هه أبػو عرمػاف المػدني المعػركؼ بربيعػة الػرأم كاسػه أبيػه   (4)

هػػػ علػػى ُّٔسػػنة فػػركخ ثقػػة فقيػػه نشػػفور قػػاؿ ابػػن سػػعد : كػػانوا يتقونػػه لموهػػع الػػرأم نػػن ال انسػػة نػػات 
 ( ُُُٗرقه ) ُْٕال حيل ا هػ رقريب التفذيب ص 
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ابثالث عن ا م ـ أضبػد رضبػغ احن   تأشه  اب كايابقعؿ دع كدآا 
 يف ركاية صب عة من أصب  غ عتغ متهم التبل ك ا ن متصعرتن   
ك ػػػػغ  ػػػػ ؿ ع مػػػػة أصػػػػب  غ  ػػػػل  ػػػػ ؿ ابق ضػػػػ  دػػػػع ابصػػػػبسح يف , 

  .اؼبآدب
كزفػ  كابدؤبػؤم أف  كفبن  ػ ؿ اػآا ابقػعؿ أيضػ ن ابثػعرم كأ ػع التسبػة

م  اكونبغ يف ردتغ يخعف فسئ ن بدمندم  ككآبك   ؿ أ ع يعسب 
 . (ُ) غ يف دار اغب ب يخعف فسئ ن كؿبمد أف م  اكونب

ذبػػك  لر وػػغ مػػن اؼبنػػدم  يػػ ك أف مػػ ؿ اؼب تػػد بع  : القػػوؿ الرػػاني
عن أت  خ  ابصػديو كعدػ   ػن أت ط بػب كعبػد احن  ػن منػنعد 

  .م أصبن رض  احن عته
ك غ   ؿ سنسد  ن اؼبنسب كا     ن زيد كاغبنن كعم   ػن عبػد 
ابن يػػػ  كعَػػػ ل كابشػػػنب كاغبخػػػم كاْلكزاعػػػ  كابثػػػعرم كا ػػػن شػػػربمة 

بػػػػػػة كابدؤبػػػػػػؤم ل ابنػػػػػػ اؽ كإسػػػػػػب ؽ إال أف ابثػػػػػػعرم كأ ػػػػػػ  التسدػػػػػػكأ

                                                
 ُُٔبت ػػرؼ كانظػػر ارػػتثؼ العلمػػاء للمػػركزم ص  ُٗٔ-ُٖٔ/  ٕالشػػرح الكبيػػر نػػع المغنػػي ج    (1)

  ُُٔػػ  ُُٓكنوسوعة فقه سفياف الرورم ص ِّٔ-ِّٓكالتفذيب في الفرائض ص 



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

271 

كإسػػب ؽ  ػػ بعا مػػػ  اكونػػبغ يف ردتػػغ فسئػػػ ن يف  سػػت مػػ ؿ اؼبنػػػدم  
 . (ُ)ركاية عن ا م ـ أضبد  د ك 

 ػػ س ف ب اػػل كمػػػ  ك ػػد فػػ ؽ أ ػػع التسبػػػة  ػػ  اب اػػل كاؼبػػ أة فسمػػػ  كرن 
سػػبو كأمػػ  اؼبػػ أة فجمسػػر ت كوهػػ  بعر وهػػ  اؼبنػػدم   ػػل  ػػ ؿ صػػ الب  

ا سػػالـ كابػػ دة بعر وهػػ   أت التسبػػة إف صبسػػر ت كػػة اؼب تػػدة يف الػػ ؿ
(ِ) . 

 الترزيل
ببسػت مػ ؿ  سئػ ن أف مػ ؿ اؼب تػد ينوػرب ف تنػ    ؿ شػسفت  البتػغ احن 

اؼبنػػػدم  كال ي  ػػػغ كر وػػػغ بقعبػػػغ صػػػدى احن عدسػػػغ كسػػػدم ) ال يػػػ ث 
 .كاؼب تد ينورب ك ف ان ابخ ف  اؼبندم ك ال اؼبندم ابخ ف  ( 

  :  بخب  اْلصد دل اب دة م ير منوقل أـ أا  مدبقة  : لةأنس
 يف اؼبنأبة  عالف ْلدل ابندم مه  :

 ل دػ  مدبقػة  ػ بخب   أا  بسنت م ين ن منوقالن  : القوؿ األكؿ
 اْلصد  عتد اؼب بخسة كاغبتبسة كاغبت  دة .

                                                
(1)

كفقػػه االنػػاـ سػػعيد بػػن ُْٗص  ِنػػاـ األكزاعػػي جكفقػػه اال ّٗ/  ِاالف ػػاح عػػن نعػػاني ال ػػحاح ج    
 ُِٔص ْالمسيبب ج

(2)
 ُٖٗٗهػ ػ  َُْٗػ    ّد/ كهبة الزحيلي دار الفكر بدنشخ ط/ ِٓٔ/  ٖالفقه االسثني كأدلته ج    
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كال يوػػين عتػػغ اَػػوالؼ ابػػدين  أاػػ  مػػ ير منػػوقل : القػػوؿ الرػػاني
ْلامػػػػ  ال ْليػػػػغ ال تػػػػعارث  ػػػػ  أَػػػػعين ارتػػػػدا إ  ابتصػػػػ ايسة مػػػػثالن 

يقػ اف عدػػى مػػ  ايػػوقال إبسػػغ ف ؼب تػػد ال مدػػة بػػغ فػػال يتػػدرج يف منػػأبة 
 . (ُ)اَوالؼ ابدين 

 الترزيل
ابػػػػ ااح دػػػػع ابقػػػػعؿ اْلكؿ كدػػػػع مػػػػ  عدسػػػػغ اعبمهػػػػعر  ػػػػ ؿ شػػػػسفت  
البتػػػػغ احن : ابػػػػ ااح أف ابػػػػ دة بسنػػػػت م ينػػػػ ن منػػػػوقالن  ػػػػل دػػػػ  

 متدراة يف ابخب  .
 ين ار ارتثؼ الد -ِ

 ػػػػ َوالؼ  اد مػػػػن اؼبعايػػػػر اؼبفودػػػػب فسهػػػػ  كاؼبػػػػ كدػػػػع اؼبػػػػ ير ابثػػػػ ق
يخعف ابعارث يف دار كاؼبعرث عتد معتغ يف دار أَ ل  أف نابداري

 ابخبػ ر فبسػغ  ػػعالف ػ  كأمػ  , ال ينػد م ينػ ن فػ  مفأمػ   ػ  اؼبنػد
 مه  :ْلدل ابندم ك 
أف اَػػوالؼ ابػػدارين ينػػد م ينػػ ن عتػػد أت التسبػػة  : القػػوؿ األكؿ
 عب  عتد ابش فنسة.كأةه  ابق, كأصب  غ 

                                                
  ُٔ-َٔنعزكان لحاشية البازورم على شرح الرحبية  ُٔ-َالتحقيقات المرهية ص    (1)
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أف اَػػػوالؼ ابػػػدارين ال ينػػػد م ينػػػ ن مػػػن معايػػػر  : القػػػوؿ الرػػػاني
اؼبرياث كدع  عؿ ا مػ ـ م بػك كا مػ ـ أضبػد كابقػعؿ اْلصػح عتػد 

 . (ُ)ابش فنسة 
 الدكر الحكمي :   -ّ

بػػػػػه مػػػػػن اؼبعايػػػػػر اؼبفودػػػػػب فسهػػػػػ  كاؼبػػػػػ اد   بػػػػػدكر  كدػػػػػع اؼبػػػػػ ير ابث
 اغبخم  أف يدـ  من ابوعارث عدمغ

   أَػع أصعرس أف يق  ال ض  اؼب ؿ دبن  جبغ ال م ي ن كم  بع  كمن
 كفسغ  عالف ْلدل ابندم مه  : ,  اؼبست    ن بدمست

اغبخمػػ  م ينػػ ن مػػن  ابػػدكر  ػػعؿ اعبمهػػعر ال ينػػد : القػػوؿ األكؿ
 اؼبرياث .

  ػعؿ ابشػ فنسة أف ابػدكر اغبخمػ  ينػد م ينػ ن مػن  : القوؿ الراني
 دجمهعر .ب َالف ن  (ِ) معاير اؼبرياث

أمػػ  مػػ  عػػدا دػػآس ابنػػوة اؼبعايػػر ابنػػ  قة عدػػى مػػ  يف  نضػػه  مػػن 
َػػػػالؼ فدػػػػس  مػػػػن اؼبعايػػػػر فونػػػػمسوه  معايػػػػر تنػػػػ دل ْلف اؼبػػػػ اد 

                                                
ككشػف الغػوانض  ُٔكالف ػوؿ ص  َٔ-ٗٓكالتحقيقات المرهػية ص  ٓٔ-ْٔأحكاـ المواريم ص    (1)

  ٕٓ-ِٕ/  ُج 
 بت رؼ  ٕٗ-ٕٓ/ ُج ضكشف ألغو ان    (2)
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دمهػ  خبػالؼ ع   ؼب ير م  ك مر ابنػبب كابشػ ط أم يعاػد مػر كا
ا رث فسهمػػػػ  اليوبػػػػ ل ابتنػػػػب خبػػػػالؼ عػػػػدـ فػػػػ ف ابدنػػػػ ف كاب يػػػػ  

 س اسوبه ـ ت ري  اؼبعت بو ؽ ككبع 
كاعدس ك غبمػل فػ ف عػدـ ا رث كابشك يف كاعد ابق يب كعدـ 

فسهمػػ  بنػػدـ ابشػػ ط كدػػع ربقػػو كاػػعد ابػػعارث عتػػد مػػعت اؼبػػعرث 
(ُ) . 

 رثصة نوانع الميراث في المذاهب األربعة 
 ْلر نة كم  يد  :اآادب فب  سبو يوب  بت  أف اؼبعاير  يف اؼب

عدد معايػر ا رث  ال ػة  : نذهب الحنابلة  -ُ
 . (ِ)ير كد  ابثال ة اؼبوبو عدسه  س  ق ن معا
عػدد معايػر ا رث أر نػة  : نذهب الحنفيػة  -ِ
اؼبوبػػػػػػػػػو عدسهػػػػػػػػػ  كرا نهػػػػػػػػػ  اَػػػػػػػػػوالؼ  ةعايػػػػػػػػػر ابثال ػػػػػػػػػ؛ اؼب

 .(ّ)ابدارين

                                                
  ْٓنعزكان لحاشية البازورم على شرح الرحبية ص  ّٔ-ِٔالتحقيقات المرهية ص    (1)
 بارت ار كر رؼ  ُُّ/   ّالكافي في نذهب االناـ أحمد ج    (2)
 بارت ار كر رؼ   ِٓٓ/ٖني ج الفقه االسث   (3)
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عػدد معايػر ا رث سػوة  : نذهب الشافعية  -ّ
فسهػػ  ابنػػ  قة  بكابثال ػػة اؼبفودػػ, اؼبوبػػو عدسهػػ   ةابثال ػػ؛ 

 . (ُ)غبخم  كد  اب دة كاغب ا ة كابدكر ا
عػػػػػػدد معايػػػػػػر ا رث  : نػػػػػػذهب المالكيػػػػػػة  -ْ

عشػػػ ة معايػػػر كدػػػ  ابثال ػػػة اؼبوبػػػو عدسهػػػ  كابدنػػػ ف كاب يػػػػ  
الس ة اؼبعبعد يف معت اؼبعرث كاغبمل كابشك يف كابشك 

كابشػػػك يف تقػػػدـ مػػػعت اؼبػػػعرث أك  ابػػػعارث كابشػػػك يف 
 . (ِ)اْليع ة ك ابآكعرة 

 ) فصل :(  قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :
 .: ابقَر في اللغةل اببص
 ابخػػػػػالـ اؼبػػػػػرتام بػػػػػغ اؼبقصػػػػػعد  َنػػػػػغ عمػػػػػ   :ا صػػػػػقثحكيف 
 (ّ) بل

                                                
/  ُككشػف الغػوانض ج ّٗك  ٖٗكالف ػوؿ ص  ُُ/ُفػتل القريػب المجيػب شػرح كتػاب الترريػب ج   (1)

 بارت ار كر رؼ  َّٔ
 بت رؼ كارت ار  ِٕٓ-ِٔٓ/ٖالفقه االسثني ج   (2)
 ـ ُّٗٗهػ /  ُُْْدار الفكر القبعة الرانية  َِص  ُالعذب الفائض للشيي عبد اهلل الفرهي ززء    (3)
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ؿ كابتنػػػ ل )صبدػػػة ابػػػعار   مػػػن اب اػػػ  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه  
( أم المػػػػر عدػػػػى مػػػػريا هم مػػػػن عدػػػػى االَوصػػػػ ر سػػػػبنة عشػػػػ 

  سبنة عش  اب ا ؿ كابتن ل
في  ا رت ار:  ) عدى االَوص ر(   :رحمه اهلل رعالى قوله
: مأَعذ من اَوص ر ابَ يو كدع سدعؾ أ   غ كاَوص ر  اللغة

 .  (ُ)ابخالـ إك زس 
 ن : رد ابخثري إ  ابقدسل كفسغ منَن ابخثري أك إك ز كاصقثحا

 ابدبب مر اسوسب ل اؼبنَن 
كظبػػ    الَوصػػ ر ؼبػػ  فسػػغ مػػن االاومػػ ع كمػػ  ظبسػػت اؼبفصػػػ ة 

ص  ا ين ف الاوم ع   (ِ)غ كد وغـبص ة الاوم ع ابنسعر َك
اب اػػػ ؿ  صبدػػػة)  مػػػن اب اػػػ ؿ  ( أم  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 

 من ابآكعر عش ة؛  ابنبنة عش من  المر عدى مريا هم
) كدػم اال ػن (  أصػدغ  ػىتىػع  بػوح ف ضػغ   :رحمػه اهلل رعػالىقوله 

كعستػػػغ , كالمػػػغ كاك فنػػػخن أكبػػػغ كاػػػ ل امػػػ ة ابعصػػػل بوخػػػعف 

                                                
(1)

  ُّٖن تار ال حاح ص    
  

(2)
 ُُٖصِنفاية الفداية الى رحرير الكفاية ج/ 
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م ؿ , كصبنػغ أ تػ ل  ػعزف سػونععض ن عم  سقر كذبك بخثػ ة اال
  ., كدع ا ن ابصدب ابآك  (ُ)أفن ؿ كقدم كأ الـ 

 س)كا تغ( ابضمري ع ضد عدى اال ن كم اد :رحمه اهلل رعالىقوله 
 ا ن اال ن  

) كإف يػػػ ؿ ( أم ا ػػػن اال ػػػن دببػػػض  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 
 ن ش يَة أف اليدَل يف ينبوغ إ  اؼبست   ن ا ن االابآكعرة ك
يػػغ مػػو م دَػػل يف سدنػػدة ينػػبغ إ  اؼبسػػت أيثػػى صػػ ر أيثػػى ْل

مػػن ابػػعار   المػػر عدػػى مػػريا هم  مػػن ذكم اْلرالػػ ـ كدػػم بسنػػع
  يف  ػػ ب  شػػ ل احن تنػ أكالد اببتػ ت مػتهم كمػػ  سػتندمغ إف إذ

 .اْلرال ـ ذكم
) كاْلب ( أ ػع اؼبسػت سػعالن كػ ف اؼبسػت  :رحمه اهلل رعالىقوله 

 .ذك ان أـ أيثى أـ َتثى
ف  نػػػد كػػػأت أت إ) كاعبػػػد كإف عػػػال ( دػػػع أ ػػػع اْلب ك  ه :قولػػػ

اْلب كأ ع ق من اهة اْلب كدع اعبد ابآم يَدو عدسػغ اعبػد 
أت كػػوغ إ  اؼبسػػت أيثػػى  بمػػن مل يػػدَل يف ينػػ ابصػػبسح كدػػع :

                                                
 َْعلى الرحبية ض  يحاشية البقرم على شرح سبط الماردين  (1)
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كدػػػػع مػػػػن يَدػػػػو عدسػػػػغ اعبػػػػد ابب سػػػػد أك اعبػػػػد ؛ ف عػػػػال إاْلـ ك 
وغ بينػ, كدػع :  مػن يػدَل يف  ػأفضػل  بػبددػآا ابك ػ اب ضبػ  

  .إ  اؼبست أيثى
) كاْلخ مػػػػػن أم اهػػػػػة ( أم اْلخ  :رحمػػػػػه اهلل رعػػػػػالىقولػػػػػه 

ابشػػقسو : كدػػع أخ اؼبسػػت مػػن أمػػغ كأ سػػغ , كاْلخ ْلب  : كدػػع 
 أخ اؼبست من أ سغ , ك اْلخ ْلـ  : كدع أخ اؼبست من أمغ  

 ػػن اْلخ كا) كا ػػن اْلخ بوػػري أـ( أم   :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
 .دكف ا ن اْلخ ْلـخ ْلب ابشقسو أك ا ن اْل

( أم كإف  نػػػد كيػػػ ؿ   ) كإف ت اَػػػى  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 
ْلخ  ابشػقسو أك ْلب شػػ يَة ادببػض ابػآكعرة كػ  ن ا ػػن ا ػن  

أف اليػػػػدَل يف ينػػػػبوغ إ  اؼبسػػػػت أيثػػػػى ْلف ا ػػػػن اْلخ بوػػػػري أـ 
مػػو م دَػػػل يف سدنػػدة ينػػػبغ إ  اؼبسػػػت أيثػػى صػػػ ر مػػػن ذكم 

ابػػػػعار   المػػػػر عدػػػػى مػػػػريا هم كمػػػػ  مػػػػن  اْلرالػػػػ ـ كدػػػػم بسنػػػػع
 .اْلرال ـ  يف   ب ذكم  ستندمغ إيش ل احن تن

أم ابنػػػم ابشػػػقسو  ) كابنػػػم بوػػػري أـ(  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 
  .كابنم ْلب أم  ابنم ْلـ فهع من ذكم اْلرال ـ
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ف كػػ ف دػػآا ابنػػم إ) كإف تب عػػد ( أم ك  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
 فنػػػم اْلب يف اببػػػ اضض عمػػػك عػػػم اْلب أك عػػػم اعبػػػد كإف عػػػال
  .كعم اعبد كآبك عمك كدخآا

 تػغ كإف  صػ  ( ابضػمري ع ضػد عدػى ا) ك   :رحمه اهلل رعػالىقوله 
ابنم بوري أـ أم ا ن ابنم ابشػقسو كا ػن ابنػم ْلب كإف  نػد كيػ ؿ  
دببػض ابػآكعرة كػػ  ن ا ػن ا ػن  ابنػػم ابشػقسو أك ْلب شػػ يَة أف 

 ف ا ػػن ابنػػم بوػػري أـ مػػو مػػ اليػػدَل يف ينػػبوغ إ  اؼبسػػت أيثػػى ْل
دَػػػل يف سدنػػػدة ينػػػبغ إ  اؼبسػػػت أيثػػػى صػػػ ر مػػػن ذكم اْلرالػػػ ـ 

شػ ل  سػتندمغ إفكمػ  كدم بسنع من ابعار   المر عدى مريا هم  
  .اْلرال ـ ذكم   يف   ب احن تن
عدػػى بػػغ عقػػد  إينػػ ف)كابػػ كج (  : دػػع  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
كػػ ف كابشػػ كط كبػػع مل  صػػل عقػػدان صػػبسب ن منػػوخمالن بألر  امػػ أة

َالفػػ ن ػ كطل كال َدػػعة الػػو بػػع كػػ ف يف مػػ ض اؼبػػعت اؼبفػػعؼ 
كم تػت يف مػ ض اؼبػعت اؼبفػعؼ ػ  بامػ ـ م بػك رضبػغ احن تنػ   

 . بدغ كد  يف عصموغ
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)كاؼبنوػػو ( دػػع مػػن   شػػ  ابنوػػو كعصػػبوغ  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
دقػػ ن تَععػػ ن أك متجػػ ان أك من كػػ ف عوقػػ ن   اؼبونصػػبعف  أيبنػػهم سػػعالن 

ض فجمسػػر كاػػعس ابنوػػو يثبػػت اػػ  عى نًػػأك غػػريس كبػػع  ً  كاابػػ ن  ػػ ياللو 
 .ابعالل

   ؿ اب الب رضبغ احن تن   : 
  ة ػابعار عف من اب ا ؿ عش    

  ةػأظب ؤدم من كفة مشوه                                    
 م  ي الػاال ن كا ن اال ن مه    

 الػكاْلب كاعبد بغ كإف ع                                    
 كاْلخ كمن أم اعبه ت ك ي      

  آي ػػقاب د أي ؿ احن  غ                                     
 غ   ْلب ػكا ن اْلخ اؼبديل إبس    

 خآبف ظبر مق الن بس    ؼب                                    
 سغ ػػكابنم كا ن ابنم من أ     

 ف شخ  بآم ا ا ز ك ابوتبسغ                                   
 وو ذك ابعالل ػكاب كج ك اؼبن    
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 (ُ) عر دؤاللػػفجمدة ابآك                                
كسػػبر مػػن ابتنػػ ل .. كدػػن  ) قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى :

كاػػة اببتػػت ك تػػت اال ػػن كاْلـ كاعبػػدة كاْلَػػت مػػن أم اهػػة كاب  
أم المػػر عدػػى تػػػعريثهن مػػن ابتنػػ ل عدػػى االَوصػػػ ر  كاؼبنوقػػة (

  .اببتت ابصدبسة : أم (  اببتت: ) دن ك سبر 
)ك تػػػت اال ػػػن ( كدػػ  مػػػن أدبػػػت إ   :رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػه

ف يػػػ ؿ أ عدػػػ  إاؼبسػػػت دببػػػض ابػػػآكعرة كبتػػػت ا ػػػن ا ػػػن اال ػػػن ك 
مػػػ   شػػػ يَة أف ال يػػػدَل يف ينػػػبوه  إ  اؼبسػػػت أيثػػػى ْليػػػغ مػػػو

دَػػػػػل يف سدنػػػػػدة ينػػػػػبه  إ  اؼبسػػػػػت أيثػػػػػى صػػػػػ رت مػػػػػن ذكم 
مػن ابػعار   المػر عدػى مػريا هم ْلف أكالد  ااْلرال ـ كدم بسنػع 

  يف  شػػػ ل احن تنػػػ اببتػػػ ت مػػػن ذكم اْلرالػػػ ـ كمػػػ  سػػػتندمغ إف
 .اْلرال ـ   ب ذكم

د  أـ اؼبست سعالن ك ف اؼبسػت  (كاْلـ)  :رحمه اهلل رعالىقوله 
  .َتثىأـ  ىذك ان أـ أيث

                                                
  ُْ -َْالرحبية بشرح سبط المارديني ص    (1)
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) كاعبػػػدة ( ( كمهػػػ  أـ اْلـ كأـ اْلب  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػػه 
كإف  نػػػدت كػػػأـ أـ اْلـ كإف عدػػػت دببػػػض اْليع ػػػة مػػػن اهػػػة 

دوػػػ ف  باعبػػػدت ف ا  تػػػ فكد, اْلـ , كأـ أـ اْلب مػػػن اهػػػة اْل ػػػعة 
يَدو عدسهم  اعبػدة ابصػبسبة كدػ  : مػن مل تػدًؿ  إ  اؼبسػت 

الػػـ  رضبػػغ احن تنػػ   يف كػػعف  ك ػػد يػػ زع ا ػػن,  ػػآك   ػػ  ايثسػػ  
كدػػع ؿبجػػعج    صبػػ ع ر عدػػسهم مػػاعبػػدة أـ اْلب مػػن ابعر ػػة ال

 فال يدوبت إ  َالفغ باصب ع. 
فأمػػ  مػػن أدبػػت  ػػآك   ػػ  ايثسػػ  فهػػ  ابػػك يَدػػو عدسهػػ  اعبػػدة 

, فهػ  مػن  ػ اْلفضػل آا ابدبػبكدػػ ابب سػدة أك اعبػدة اب ضبسػة 
دات يف  ػػػ ب ابنػػػدس ذكم اْلرالػػػ ـ كسػػػسأيت ابخػػػالـ عػػػن اعبػػػ

  .  ش ل احن تن مبنعط ن إف
) كاْلَػت مػن أم اهػة ( أم اْلَػت   :رحمه اهلل رعػالىقوله 

ابشػػقسقة : كدػػ  أَػػت اؼبسػػت مػػن أمػػغ كأ سػػغ , كاْلَػػت ْلب  : 
كد  أَػت اؼبسػت مػن أ سػغ , كاْلَػت ْلـ  : كدػ  أَػت اؼبسػت 

 .من أمغ
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  يف ك  ل كدػػع أ) كاب كاػػة (    بػػ ت ابوػػ :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
)أم ابوػػػػ ل  اببػػػػ اضض بدومسسػػػػ  كإف كػػػػ ف اْلفصػػػػح كاْلشػػػػه  ت كهػػػػ 

ػػغي  اؼب  عطػػة ( كمػػ  يف  عبػػغ تنػػ    ك عبػػغ  (ُ)  كىأىٍصػػدىٍبتى  بىػػغي زىٍكاى
ـي اٍسػخيٍن أىيػتى كىزىٍكايػكى اعبٍىتنػةى   تن   اؼبػ أة دػ   (ّ)ػ  (ِ) كىيىػ  آدى
الن بألركػػػػػػ ف عقػػػػػػدان صػػػػػبسب ن منػػػػػػوخم ب اػػػػػػلعقػػػػػػد عدسهػػػػػ   ابػػػػػك

كابشػػػػ كط كبػػػػعمل  صػػػػل كطل كالَدػػػػعة الػػػػو بػػػػع كػػػػ ف يف مػػػػ ض 
يف مػػ ض َالفػػ ن بامػػ ـ م بػػك رضبػػغ احن تنػػ   ػ اؼبػػعت اؼبفػػعؼ 
 . كم ت زكاه   بده  كد  يف عصموغاؼبعت اؼبفعؼ ػ 

) كاؼبنوقة ( دػ  مػن   شػ ت ابنوػو سػعال   :رحمه اهلل رعالىقوله 
أك كاابػػ ن  ػػ يالل أك غػػريس كبػػع كػػ ف عوقػػ  متجػػ ان أك مندقػػ ن تَععػػ ن 

 . نعض فجمسر كاعس ابنوو يثبت ا  ابعالل
 : تن   اب الب رضبغ احن  ؿ  

                                                
(1)

 (َٗسورة األنبياء اآلية )  
 (ُٗسورة األعراؼ اآلية )  (2)

(3)
 ( ّْية بشرح سبط المارديني ص )الرحب  
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 ر ػػػكابعار  ت من ابتن ل سب        
 ابش ع غريدن مل ينر أيثى                                     

 ة ػػ تت ك تت ا ن كأـ مشبق        
 ةػػكزكاة كادة كمنوق                                     

 كاْلَت من أم اعبه ت ك يت        
 (ُ)ت ػػفهآس عد ن   ي                                    

كعدػػػػى اببنػػػػر طبنػػػػػة  ) قػػػػاؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػػػالى :  
كعش كف , طبنة عش  من اب ا ؿ  ونداد اه ت اْلَعة  ػالث 

وػػػػػ  شػػػػػقسو كْلب , شػػػػقسو كْلب كْلـ , ك تػػػػػع اْلَػػػػػعة مػػػػػن اه
كابنمعمػػػة مػػػن اهوػػػ  أيضػػػ ن شػػػقسو كْلب , ك تػػػعدم مػػػن اهوػػػ   
كػػػآبك , كعشػػػ  مػػػن ابتنػػػ ل  ونػػػداد اهػػػك اعبػػػدة ْلب أك ْلـ 

  .  و م ابنؽب...( كدآا كاضح من تندادي  
 :أصت ؼ ا َعة ك اْلَعات  : لةأنس

 ا َعة ك اْلَعات  ال ة أصت ؼ كم  يد :

                                                
  ّْالرحبية بشرح سبط المارديني ص    (1)
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اْلَػػػػػعات اْلشػػػػػق ل كيَدػػػػػو : صػػػػػتب ا َػػػػػعة ك  ال ػػػػػنف األكؿ
 ا وهم كزي دة  ػ ام فنػ  ابشػ ل  عدسهم  ين اْلعس ف كذبك بقعة 

سػػػ رس ْلاػػػم مػػػن عػػ  كاالػػػدة أم مػػػن أب كاالػػػد كأـ  وغَالصػػ َك
 .كاالدة 

غ يػكمتغ مػ  ركم مػن الػديه عدػ   ػن أت ط بػب رضػ  احن عتػغ أ
) كأف أعسػػػ ف  ػػػين اْلـ يوعار ػػػعف دكف   :  ػػػ ؿ رسػػػعؿ احن   ػػػ ؿ
 . (ُ)(أَ س ْل سغ كأمغ دكف أَسغ ْل سغ ال ي ث  بنالت اب ين ا

 ْلب كينػمعف  ػين ابنػػالت اْلَػعاتك : ا َػعة  ال ػنف الرػاني
ن هػػكظبػعا  ػػآبك ْلف أمهػ  م شػو ف, كدػػ  ابضػ ة , صبػر عدػة : 

ال : كْلف أـ كػػػػل كاالػػػػد مػػػػتهم  ال تنػػػػل اْلَػػػػ ل أم , ضػػػػ ات 
 .هل اْلكؿ تابش ب ابث ق كاب: كابندل , تنق  بنب رض عه  

 :رضبغ احن تن    عندة  نا  ؿ 
 ابت س أكالد عالت فمن عدمعا       

 ؿبقعر ك  رأف  د أ ل فمهجع                             
                                                

(  كالػػػدارني  ِّٕٗ( كابػػػن نازػػػة رقػػػه )  َِْٗ( كأررزػػػه أي ػػػان بػػػرقه )  َِٓٗركاف الترنػػػذم رقػػػه )   (1)
(  ٕٖ-ٖٔ/ْ(  كالػدار ققنػي )  َُّٗ) كعبػد الػرزاؽ رقػه   ِّٗك  ِّّ – ِِّ/ٔكالبيفقي  ّٖٔ/ِ

رقػػه )  ّٗ/  ُكانظػػرف فػػي كنػػز العمػػاؿ ج  ِّٓ/ َُ( ا هػػػ حاشػػية الحػػاكم الكبيػػر ج ّّٔ/ْكالحػػاكه ) 
َّّٓٔ  ) 
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 ب ن   ػػكدم  تعا اْلـ إم  أف ي كا  يش      
 فآبك   بوسب ؿببعظ كمتصعر                                 

 ف يف   ف كاػبري كابش  مق كي       
 عر ػػػػوبر كابش  ؿبتمكاػبري                                

 . (ُ)ابث يسة  وغك سل ظبعا  ين ابنالت ْلف اب كج  د عل زكا
كيف اغبديه   ؿ صدى احن عدسغ كسدم ) كبن اْليبس ل  تػع عػالت 

 . (ِ)موبو عدسغ  (
: ا َعة كاْلَعات ْلـ كينمعف  ػين اْلَسػ ؼ  ال نف الرالم

ط فهػػػم مػػػن أَػػػالط اب اػػػ ؿ كبػػػس  دػػػم مػػػن الْلَسػػػ ؼ اْلَػػػكا
ابتػ س ظب  اػبسب من مين الاومػ ع أَػالط رال كاالد كبآبك 

 ك د   ؿ ابش ع  :, الط أبعاف اغبصى فسغ وَالك سل  ,
 ابت س أَس ؼ ك شو يف ابشسم          

    ـككل كمنهم  ست اْلد                                       

                                                
(1)

  ٕٔ/  ُالعذب الفائض ج    
(2)

كنسػػله بػػاب ف ػػائا  َٗٓصِّْْرقػػه  ٔصػػحيل الب ػػارم بشػػرح فػػتل البػػارم كتػػاب األنبيػػاء ج     
 ُِّٔصِّٓٔ/َُعيسى بن نريه ج
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م أَػالط مػتهم اعبسػد كمػتهم ابػ دمل كبسػت اْلدـ ابػآم ينين أاػ
 . (ُ)كمر اعبدد كدغ فمتغ ابخ اع  كمتغ ابته 

كإذا ااومػر كػل ابػعار   مػن  ) قاؿ المؤلف رحمػه اهلل رعػالى :
اب اػػ ؿ كابتنػػ ل كرث مػػتهم طبنػػة كدػػم اْل ػػعاف كابعبػػداف كأالػػد 

   مػػػن إذا ااومػػػر كػػػل ابػػػعار :  تنػػػ   ابػػػ كا  ( مػػػ ادس رضبػػػغ احن
اب اػػػ ؿ كابتنػػػ ل كمػػػ ت عػػػتهم أالػػػد ابػػػ كا  كرث مػػػتهم طبنػػػة 

, اال ػػن كاببتػػت  : كابعبػػداف أم, اْلب كاْلـ : كدػػم اْل ػػعاف أم 
اؼبسوػػػػػة اب كاػػػػػة ف بعر ػػػػػة اْلر نػػػػػة  إف ك يػػػػػت: كأالػػػػػد ابػػػػػ كا  أم 

  . اؼبآكعركف كاػب م  اب كج
بك ابعر ػػػػة دػػػػم اْلر نػػػػة اؼبػػػػآكعركف بػػػػ كج فخػػػػآكإف كػػػػ ف اؼبسػػػػت ا

   .ػب م  اب كاةكا
 ريكبػػس  مػػ اد اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ   ااومػػ ع صبسػػر ابعر ػػة مػػن غػػ

   .أف يهدك متهم د بك

                                                
 بت رؼ ِْٓ-ِِٓ/  َُالحاكم الكبير نع حاشيته ج    (1)
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إذا  سل بك إذا ااومر اػبمنػة ك   ؿ ا ن اؽب ضم رضبغ احن تن   : 
مل يػػ ث أالػػد ْليػػغ : فقػػل ؟ كابنشػػ كف دػػؤالل فمػػن مػػتهم ابػػعارث 

 . (ُ)مل يخن دت ؾ مست 
 اببػػ    لكػم الزكزػة عػن زميػع الورثػةلػو ه يػغ فإذا عدػم دػآا 
ابػػػػ كج كاْلب كاْلـ طبنػػػػة كدػػػػم بػػػػعرث مػػػػتهم ن ياْلر نػػػػة كعشػػػػ  
 .كينقر ابب  عف كاال ن كاببتت

ؼبعافقػػػػػة ـب اػػػػػ  اب  ػػػػػر   ُِ]ا ػػػػػين عشػػػػػ مػػػػػن وهم منػػػػػأب أصػػػػػلك  
كابندس كال صل ض ب كفو أالدمه  يف ك مل اآلَػ  يػوه أصػل 

 تنػ   يف  ػ ب شػ ل احن كمػ  سػتندمغ إف ُِا تػ  عشػ  ]اؼبنأبة 
 .ابوأصسل

   ِ]ا ت ف   كبخل من اْل عين ابندس ّ] الث بد كج اب  ر  
  بال ػػػػن كاببتػػػػت بدػػػػآك  مثػػػػل الػػػػب اْليثسػػػػ  ٓ]طبنػػػػة كاببػػػػ    
ك مػػػػل فتضػػػػ ب    ّ] ؤكسػػػػهم   ال ػػػػة كمب يتػػػػة ب عدسهمػػػػ  ةمتخنػػػ  

 ةيتػػوه سػػو  ُِ ػػين عشػػ  ]يف أصػػل اؼبنػػأبة ا  ّ] ابػػ ؤكس  ال ػػة
 احن  ش ل  كم  ستندمغ إفّٔ= ُِ× ّ]ك ال عف كمته  تصح

                                                
 بمعناف  ُٔ-َٔالف وؿ في الفرائض ص   (1)
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تن   يف   ب تصبسح                ّ× ُِ ّٔ 

تنػػػػػػػػػػػػػنة بدػػػػػػػػػػػػػ كج ,  ا يخنػػػػػػػػػػػػػ ر 
مػػػن اْل ػػػعين  ل  ك بخػػػٗ=ّ×ّ]

عشػػػ ة   ك بال ػػػن ٔ=ّ×ِ]سػػػوة 
  ٓ]طبنػػػػػػػػػػػػػػة   ك بدبتػػػػػػػػػػػػػػت َُ]

 صعر   :  كدآس

 ٗ ّ ْ/ُ  زكج
 ٔ ِ ٔ/ُ أب 
 ٔ ِ ٔ/ُ أـ 
 ا ن

 ٓ ب.ع
َُ 

 ٓ  تت
ن  ياْلر نػة كابنشػ   اببػ    لػو هلػك الػزكج عػن زميػع الورثػةم  أ
 كاْلب كاْلـ كاال ػػػػػن كاببتػػػػػت ةاب كاػػػػػطبنػػػػػة كدػػػػػم ث مػػػػػتهم رً بػػػػػعى 

 . كينقر ابب  عف
  ؼبعافقػػة ـب اػػ  ابػػثمن ِْ] مػػن أر نػػة كعشػػ ين منػػأبوهم أصػػلك 

كابندس كال صل ض ب كفو أالدمه  يف ك مل اآلَػ  يػوه أصػل 
شػػػ ل احن تنػػػ    كمػػػ  سػػػتندمغ إف  ِْ] فك أر نػػػة كعشػػػ  اؼبنػػػأبة 

  .يف   ب ابوأصسل
,  ْ] ةأر نػ   كبخل من اْل عين ابندس ّ] ال ة  ابثمن ةبد كا

بال ن كاببتت بدآك  مثل الب اْليثس    ُّكابب     ال ة عش  ]
فتضػػ ب ابػػ ؤكس   ّ] ؤكسػػهم   ال ػػة مب يتػػة بك  عدسهمػػ  ةمتخنػػ  
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   يتػػػػوه ا تػػػػ فِْين ]    يف أصػػػػل اؼبنػػػػأبة أر نػػػػة كعشػػػػّ ال ػػػػة ]
   كمته  تصح كم  ستندمغ ِٕ= ِْ× ّكسبنعف ]

شػػػػػػػػػػػػ ل احن تنػػػػػػػػػػػػ   يف  ػػػػػػػػػػػػػ ب  إف
 ةبد كاػػػػػػػػػ,  ا يخنػػػػػػػػ رتصػػػػػػػػبسح 
مػػػػػػػػن  ل  كبخػػػػػػػػٗ=ّ×ّ]تنػػػػػػػػنة 
  ُِ=ّ×ْ]ا تػػػػ  عشػػػػ  اْل ػػػػعين 
  ِٔ]سػػػػػػػػػوة كعشػػػػػػػػػ كف كبال ػػػػػػػػػن 
 دػػآسك   ُّ] ال ػػة عشػػ  كبدبتػػت 
 :صعر   

 ّ× ِْ ِٕ 

 ٗ ّ ٖ/ُ زكاة 
 ُِ ْ ٔ/ُ أب 
 ُِ ْ ٔ/ُ أـ 
ب .  ا ن

 ع
ُّ 

ِٔ 

 ُّ  تت

       يف َالصة ابب اضض :تن      ؿ اببوين رضبغ احن 
 ك بع                .......................       

 عا ػػػػك يعا صبسن ن ف ػبم   د الب                        
 ين دً ػػػفو ك ابعب ين ي ك ابعابدى        

  (ُ) كف م ك أالد اب كا  ف عدم د                           
 

                                                
 ِِٔرثصة الفرائض ص (1)
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) أك مػػن اب اػػ ؿ فقػػر فثال ػػػة  : اْلب  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
 إذا ددخػػػت اب كاػػػة عػػػن ابػػػآكعر اػبمنػػػة عشػػػ كاال ػػػن كابػػػ كج ( 

ابػػآين كدػػم   ّ]  ال ػػةالمػػر عدػػى إر هػػم فنػػريث مػػتهم   ُٓ]
 ( , ن كابػػ كجاْلب كاال ػػ ): قعبػػغذكػػ دم اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ   

 بؿبجػػػػػع  عبػػػػػد ف؛ كم عػػػػػدادم فهػػػػػم ؿبجع ػػػػػعف الجػػػػػب ال مػػػػػ ف 
كاببػػػ  عف  ػػػ ْلب كاال ػػػن ,   ال ن ػػػ بؿبجػػػع كا ػػػن اال ػػػن ,  ػػػ ْلب 

   ؼبعافقة ـب ا ُِكأصل منأبوهم من ا ين عش  ] , من ن 
 ُِ  ّبد كج اب  ر  ال ة ], اب  ر كابندس 

  كابب    سبنة ِكبألب ابندس ا ت ف ]
 كدآس صعر   :  ن تنصسب   بال نٕ]

 ّ ْ/ُ زكج
 ِ ٔ/ُ أب
 ٕ ب. ع ا ن

 يف عمدة ابب رض: رضبغ احن تن  ( ُ)ابشس  ص حل اببهعيت    ؿ

                                                
صالل البفػوري  : هػو صػالل بػن حسػن  بػن أحمػد بػن علػي  البفػوري األزهػرم العثنػة الفقيػه الفرهػي كلػد   ( 1)

مشػفورة الجانعػة لمػذاهب بالقاهرة كنشأ بفا كقرأ كاشتغا كنفر في الفقه ك سػيما الفػرائض كنظػه فيفػا ألفيتػه ال
رقػه  ِعلػى هػرائل الحنابلػة  ج  ةهػػ  انظػر السػحب لوابلػ ُُُِ/  ّ/  ُٖاألئمة األربعة روفي يـو الجمعة 

 ِْٖػػ  ِْٓص  ِٕٕ
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 رث اْل     ع ف ف سبت عتهم ف      
 كاال ن ك اب كج ك  ؽو الجب            

 ال ن ت اْلب الجب شفص  ف      
 (ُ)عضب ن   بتصكم  سسأيت م                                   

 يف َالصة ابب اضض :تن      ؿ اببوين رضبغ احن 
 ث  عار اب كيف ااوم ع بدآكعر         

 كزكج م كه كاال ناْلب                                      
) كمػػن ابتنػػ ل فقػػر طبػػ  فقػػر اببتػػت  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 

هلػك الػزكج  إذاك تت اال ن كاْلـ كاْلَت ابشقسقة كاب كاة .( 
بعرث متهن طبػ   صبر عدى مريا هناباليت أي  النسوة ةعن العشر 

 اب كاػة كاْلـ كاببتػت ك تػت اال ػن كاْلَػت ابشػقسقة: كدن فقر 
ػػػػنب اببػػػػعا   كمػػػػ   , ابػػػػاليت ذكػػػػ دن اؼبؤبػػػػب رضبػػػػغ احن تنػػػػ   جى ك ي

 .ستندمغ إف ش ل احن تن   من   ب اغبجب 
ؼبعافقػة ـب اػػ  ابػػثمن   ِْفأصػل منػػأبوهن مػن أر نػػة كعشػػ ين ]

كابندس كال صل ض ب كفو أالدمه  يف ك مل اآلَػ  يػوه أصػل 

                                                
  ّْ ُعمدة الفارض شرح العذب الفائض ج   (1)
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كمػػػ  سػػػتندمغ إف شػػػ ل احن تنػػػ     ِْأر نػػػة كعشػػػ كف ]اؼبنػػػأبة 
  كبػػػػػألـ ابنػػػػػدس ّ] ال ػػػػػة بد كاػػػػػة ابػػػػػثمن  .يف  ػػػػػ ب ابوأصػػػػػسل

  ُِ]ا ت  عش   كبدبتت ابتصب ْ]أر نة
 ِْ أر نةكببتت اال ن ابندس 

   ك اببػػػػ     تخمدػػػػة ابثدثػػػػْ]  
بألَػػػػػػػت ابشػػػػػػػقسقة   ُكاالػػػػػػػد ]
 مر ابوري كمػ  سػتن فغ إف  ن تنصسب

شػػػػػػػػػػػػػػػ ل احن تنػػػػػػػػػػػػػػػ   يف  ػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
   :دآس صعر   ك ابونصسب 

 ّ ٖ/ُ ةزكا
 ْ  ٔ/ُ أـ

 ُِ ِ/ُ   تت
 ْ ٔ/ُ  تت ا ن

 ُ ب .ع أَت شقسقة
 : رضبغ احن تن    ؿ ي ةم ابن ااسة 

 تت ك تت ا ن بغ كابن س كيف ابتن ل ابعار  ت طب            
 ة كبع قشقس أَتمر  ـْلكا   

 (ُ)ػبم   د البعا  ك يعا صبسن ن ف                              
فصل : ا رث المر عدسغ )   قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى : 

يعع ف ف ض كتنصسب ف بب ض دع يصسب مقدر بعارث َ ص 

                                                
(1)

 َِٔرثصة الفرائض نع شرح السرازية ص   
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سبو تن يب اببصل ال يتقص إال   بنعؿ ك ال ي يد إال   ب د( 
 . كا رث
) المػػر عدسػػغ ( َػػ ج  ػػغ اؼبفودػػب فسػػغ   :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 

: يَدػػو عدػػى ابنػػـ  اؼبصػػمم كاالتبػػ ؽ كمتػػغ  عبػػغ  كاالزمػػاع لغػػة
 .اع معا : أم  (ُ)  فىأىصبًٍنيعاٍ أىٍم ىكيٍم كىشي ىكى لكيمٍ  تن   
ًغ كىأىصٍبىنيػعاٍ أىف كىٍنىديػعسي فػىدىمن  ذىدىبيعاٍ  ًػ كمن االتب ؽ  عبغ تن   قلم

 .(ّ)اتبقعا كدهم : أم  (ِ)  يف غىسى  ىًة اعبٍيبِّ 
مػن مل كمػر ابصػس ـ مػن ابدسػل فػال صػس ـ )  كيف اغبديه  ػ ؿ 

 .(ْ) ( بغ
: فهػع اتبػ ؽ الوهػدين مػن أمػة ؿبمػد  اصقثح األصػوليينكيف 
 ند كف تغ يف عص  من ابنصعر عدى الخم ش ع  ا ودالن من  

                                                
 ُٕسورة يونه اآلية   (1)

 ُٓاآلية سورة يوسف   (2)

 ْْٕص ِريسير العلي القدير  رت ار رفسير ابن كرير ج  (3)
( كالقحػاكم ِّْ( كالػدار ققنػي أي ػان )ص ُّّٗ( عن ابن رزيمػة )ِْْٓصحيل و أررزه أبو داكد ) (4)
ن عبػػػد اهلل بػػػن كهػػػب ... ي( نػػػن طػػػرقِٗ/ّ( كال قيػػػب فػػػي رػػػاريي بغػػػداد )َِِ/ْ( كالبيفقػػػي )ِّٓ/ُ)

( ُُْ/ُ( كالترنػذم )َِّ/ُنن طريػخ حسػن ابػن نوسػى ... كأررزػه النسػائي )( ِٕٖ/ٔكأررزه أحمد )
( كعنػه بػػن ِ/ُٓٓ/ِ( كأررزػه ابػن أبػي شػيبة )ٕػػٔ/ِكالبيفقػي نػن طػرؽ أرػرل عػن يحػي كحػدف كالػدارني )

 ُّػػػػػِٓص ْنظػػػر االركاء جا( ُ/ّٗ( كالػػػدار ققنػػػي كال قػػػابي فػػػي غريػػػب الحػػػديم ) ؽ ََُٕنازػػػة )
 (ُْٗرؽ)
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عصػ  ابصػػب  ة ابخػ اـ رضػػ  احن عػتهم كم  نػػدس إ  ا يػة اب مػػ ف 
  (ُ) ش كطغ

كمػػتهم مػػن ذدػػب إ  أف ا صبػػ ع : إذا اتبػػو اعبمهػػعر عدػػى  ػػعؿ 
َك ببهم كاالد من ابندم ل فػال يدوبػت إ  ذبػك ابعاالػد , ك ػعؿ 

  ن ا ي  ابَربم .ااعبمهعر دع إصب ع صبسح كإبسغ ذدب 
 (ِ)ك سل فسغ غري ذبك.

 .بوة  ابب ض ) ف ض ( سبو تن يب  :رحمه اهلل رعالى قوله
 المؤلػف رحمػه  اهلل رعػالى: فخمػ  أكردس   فػي ا صػقثح اأن 

اببػػ ض دػػع يصػػسب مقػػدر بػػعارث َػػ ص ال يػػتقص إال  : )بقولػػه
  .  بنعؿ ك ال ي يد إال   ب د(

سػػسأيت مبصػػالن إف شػػ ل (  كتنصػػسب)   :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
 .   يف    غ احن تن
 

                                                
ص  ّكج ُٕٓص ُد المبذكؿ في رنوير العقوؿ لف يلة شي نا الفاها الشػيي زيػد المػدرلي جانظر الجف (1)

َِّ    

 ـ ُٗٗٗهػ َُِْنكتبة الفرقاف القبعة الرانية  ُٓنقدنة االزماع رحقيخ د/ أبو حماد صغير ص (2)
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كدع يف كوػ ب احن تنػ   سػوة )  قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :
 : ابتصب ؛ كاب  ر ؛ كابثمن ؛ كابثدث ف , كابثده كابندس( 

) كدػػػع ( أم اببػػػ ض ) يف كوػػػ ب احن   رحمػػػه اهلل رعػػػالى: قولػػػه
اببػ كض اؼبوبػو عدسهػ  ابػك كردت يصػ ن صػ   ن يف ( أم سوة تن  

 . سوة ف كضابق آف ابخ   
 :تن     ؿ اعبنربم رضبغ احن 

 ص ح سوة كيف ؿبخم ابوت يل ي      
 كذبوال  دىف كض أك  اؼبرياث تو                                 

  درػػػفتصب ك ر ر ت شبن مق
 ال كمكابثدث ف ت ابثده كابندس                                  

 :رضبغ احن تن    (ُ) ك  ؿ ابنم يَ 
 كيف كو ب ر ت  مق رة       درةػػت ابب كض سوة مق      
 (ِ)كابثده ت ضنبغ كيصبغ  ر ر ك يصب اب  ر ت ضنبغ      

                                                
(1)

شػػافعي العمريقػػي  : هػػو  شػػرؼ الػػدين يحػػي بػػن نػػور الػػدين نوسػػى بػػن رن ػػاف بػػن عميػػرة العمريقػػي  ال  
  ِٗٓص  ٔهػ  ػػ  أهػ هدية العارفين أسماء المؤلفين كآثار الم نفين ج  َٖٗحدكد سنة ي المتوفى ف

(2)
  ُِِ/  ٕاألسالة كاألزوبة الفقفية ج    
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كدػػ  مػن اهػػة اْلسػػب ب )   قػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى :  
كض ابنػػػوة ) ال ػػػة أ نػػػ ـ ( تبنػػػ ن إشػػػ رة إ  اببػػػ    ال ػػػة أ نػػػ ـ :(

  .تنبابثال ة ابتخ ح كابعالل كاباؼبرياث سب ب ْل
) ـبػػػوص   بتخػػػ ح كدػػػع اب  ػػػر كابػػػثمن(   :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 

 .غري اب كا  ف ض ن دآاف ف ض  اب كاسة فال ي ث ام  
كـبػوص   بتنػب كدػع ابثدثػ ف كابثدػه  )  :رحمػه اهلل رعػالىقوله 

 نػػػبب كابنػػػدس ( فػػػال يػػػ ث اػػػآس اببػػػ كض مػػػن ابػػػ كا  أالػػػد 
 . اب كاسة
رتؾ  ستهمػ  كدػع ابتصػب ( السػه ) كمشػ :رحمه اهلل رعػالىقوله 
 غ أر ر من ينػ ل ابتنػب كيػ ث  ػغ مػن ابػ كا  ابػ كج فهػع ث ي  

  .ابتخ ح كابتنب مشرتؾ   
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 باب الن ف
) ف بتصػػػب : فػػػ ض طبنػػػة  قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى : 

 ل كدػػػ  اببتػػػت كاالػػػد مػػػن اب اػػػ ؿ كدػػػع ابػػػ كج , كأر ػػػر مػػػن ابتنػػػ
فػ ب كج ينػوبقغ , ْلب ابشػقسقة كاْلَػت ك تت اال ػن كاْلَػت 

ػػػػٍم   شػػػػ ط عػػػػدمى كدػػػػع عػػػػدـ اببػػػػ ع ابػػػػعارث بقعبػػػػغ تنػػػػ    كىبىخي
كاببتػت تنػبقغ   ًيٍصبي مى  تػى ىؾى أىٍزكىاايخيٍم ًإف ملنٍ يىخين ؽبنينن كىبىده 

  شػػػ ط  عػػػدمس  عػػػدـ اؼبشػػػ رؾ كعػػػدـ اؼبنصػػػب بقعبػػػغ تنػػػ   
ةن فػىدىهى  ابتٍِّصبي     كىًإف كى يىٍت كىااًلدى

اال ػػن تنػػبقغ  ثال ػػة شػػ كط عدمسػػة عػػدـ اؼبشػػ رؾ كعػػدـ ك تػػت 
اؼبنصػػػب كعػػػدـ كبػػػد ابصػػػدب كدػػػ  داَدػػػة يف منػػػمى اببتػػػت يف 

بقغ  أر نػػػة شػػػ كط عدمسػػػة عػػػدـ ونػػػتاآليػػػة ؛ كاْلَػػػت ابشػػػقسقة 
اببػػػ ع ابػػػعارث كعػػػدـ اْلب كعػػػدـ اؼبنػػػ كم كاؼبنصػػػب بقعبػػػغ عػػػ  

الىبىػػًة ًإًف اٍمػػ يؤه دىدىػػكى يىٍنػػوػىٍبويعيىكى  يػػًل ابدٌػػغي يػيٍبوًػػسخيٍم يف اٍبخى  كاػػل 
ٍَته فػىدىهى  ًيٍصبي  كابخالبة دع مػن مل  دػب   بىٍس ى بىغي كىبىده كىبىغي أي

كبػػػدا كال كابػػػدا ؛ كاْلَػػػت ْلب تنػػػبقغ خبمنػػػة شػػػ كط عدمسػػػة 
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اْلر نػػػة اؼبػػػآكعرة يف ابشػػػقسقة , كاػبػػػ م  عػػػدـ ابشػػػقسو ذكػػػ  أك 
  .أيثى كد  داَدة يف منمى اْلَت يف اآلية(

 أر ػػػر بوػػػ تابتصػػػب يف ( ابتصػػػب )   :مػػػه اهلل رعػػػالىرحقولػػػه 
صػػػػػب صػػػػػب  خنػػػػػ  ابتػػػػػعف كيي يً : تثدسػػػػػه يعيػػػػػغ أم  ك سػػػػػل طبػػػػػ 
كاػب منػػة يػػػٌص صػػب  بوبهػػ  كابدوػػػة اب ا نػػة يصػػسب  ضػػمه  كابتى 

  اببوح ك  أ زيد  ػن    ػت ت أ سنه  ابضمك  ابخن ه  كأفصب
  صب فده  ابتي  ضم ابتعف  . 

. كدع أالد شق  ابش ل
(1)

   
ف   بتصػػػب بخعيػػػغ أكػػػرب ابخنػػػعر اؼببػػػ دة كبنػػػهعبة ع ابب ضػػػس أ ػػدك 

: تنػػػػ  ابوػػػديل متػػػغ إ  غػػػريس مػػػر إفػػػػ ادس  ػػػ ؿ ابنػػػبخ  رضبػػػغ احن 
احن  ػػػغ كدػػػع ابثدثػػ ف الػػػو رأيػػػت أ ػػػ   أدبػػ   ػػػد ا ػػػدؤك ككتػػت أكد بػػػع 

 .  (ِ) غ فأعجبين ذبك  أابتج   د
  .(ّ)  معاضر ةك د كرد ذك  ابتصب يف ابق آف ابخ   يف  ال 

                                                
كفػػػتل القريػػػب  ِّْ/  ُُزػػػزء  ٔكلسػػػاف العػػػرب ج َُُٕ/  ِالقػػػانوس المحػػػيط كحاشػػػيته زػػػزء    (1)

  ْٖص كالعذب الفائض ززء  ُٕ/ ُالمجيب ززء 
  ُٕ/  ُفتل القريب المجيب ج    (2)
 َٓ/  ُززء  ضالعذب الفائ   (3)
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) فػػ ض طبنػػة كاالػػد مػػن اب اػػ ؿ كدػػع   :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
ابػػػػ كج كأر ػػػػػر مػػػػػن ابتنػػػػػ ل كدػػػػػ  اببتػػػػػت ك تػػػػػت اال ػػػػػن كاْلَػػػػػت  

ر عدػى مػريا هم دػم اػبمنػة المػدػؤالل  ابشقسقة كاْلَت ْلب(
  .ابتصب ف ض ن  ش كطغ 

كدػػػع  ) فػػػ ب كج ينػػػوبقغ  شػػػ ط عػػػدم  :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 
ػػػػػٍم ًيٍصػػػػػبي مىػػػػػ  تػىػػػػػ ىؾى ك عبػػػػػغ تنػػػػػ   عػػػػػدـ اببػػػػػ ع ابػػػػػعارث بق بىخي  ى

ػػػٍم ًإف ملنٍ يىخيػػػن ؽبنيػػػنن كىبىػػػده  ابػػػآين ي  ػػػعف  بػػػ ض ابتصػػػب   أىٍزكىاايخي
كمػػػ  ذكػػػ دم اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن  قعبػػػغ فػػػ ض طبنػػػة ف ضػػػ ن طبنػػػة  

كاالػػػد مػػػن اب اػػػ ؿ كدػػػع ابػػػ كج , كأر ػػػر مػػػن ابتنػػػ ل كدػػػ  اببتػػػت 
م عدػى ابتبػػع ك تػت اال ػػن كاْلَػت  ابشػػقسقة كاْلَػت ْلب كدػػ

 ابو يل: 
 ـكيػػ ث ابتصػػب  شػػ ط كاالػػد عػػدم  كدػػع عػػد:  ابػػ كج -ُ

 أك أيثػػى مػػنكػػ ف ذكػػ ان  ؽبػػآس اب كاػػة كاػػعد اببػػ ع ابػػعارث 
 أك من غريس كبع من زي  .  دآا اب كج

دػػػػم عتػػػػد ا طػػػػالؽ اببػػػػ ع ( اببػػػػ ع )  :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه  
 .اْلكالد كأكالددم كإف ي بعا ذكعران كإي   ن 
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 اْلكالد ك أكالد اْل ت ل ( دم : ابعارث)  : اهلل رعالى رحمهقوله 
دػػم ا ػػن  أكالد اْل تػػ ل, ك دػػم اال ػػن كاببتػػت   ْلكالدفػػ, كإف ي بػػعا 

أكالد اببتػ ت  (ابعارث)فف ج  قعبغ , اال ن ك تت اال ن كإف ي ؿ 
 .ذكعران كإي   ن ْلام من ذكم اْلرال ـ 

ػك بقعبػغ تنػ   )  :رحمه اهلل رعالىقوله  بىخي ٍم ًيٍصػبي مىػ  تػىػ ىؾى  ى
ػػػػن ؽبنيػػػػنن كىبىػػػػده  ػػػػٍم ًإف ملنٍ يىخي دبسػػػػل إرث ابػػػػ كج دػػػػآا دػػػػع   أىٍزكىاايخي

  .ابق آف ابخ  من بدتصب 
أك كػػػ ف ذكػػػ ان   أكالد اب كاػػػةيف دػػػآس اآليػػػة دػػػم   كاؼبػػػ اد   بعبػػػد دتػػػ

  .متغ أك من غريس ك بع من زي أك َتثى  أيثى
 كعم ف ف أصل كمث ؿ ذبك بع ددخت ام أة عن زكج:  قلم

 ِ   ـب ج ابتصب بد كجِ]ا ت  منأبوهم  من 

كاالػػػػػػد  كاببػػػػػػ     ُ]كاالػػػػػػد ابتصػػػػػػب 
  .صعر  دآس   بدنم تنصسب ن ك ُ]

 ُ ِ/ُ زكج
 ُ ب .ع عم

  كأر ر من ابتن ل كد  اببتت ()   :رحمه اهلل رعالىقوله    
اببتػػت   كيَدػػو عدسهػػاببتػػت ابػػعارث ابثػػ ق مػػن كر ػػة ابتصػػب  -ِ

 .ابصدبسة
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) كاببتػػػت تنػػػبقغ  شػػػ ط  عػػػدمس   :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه   
ةن  عػػدـ اؼبشػػ رؾ كعػػدـ اؼبنصػػب بقعبػػغ تنػػ    كىًإف كى يىػػٍت كىااًلػػدى

             فػىدىهى  ابتٍِّصبي 
أم عػدـ كاػػعد تػ ث اببتػت  ابتصػػب  شػ ط  عػػدمس  أم : 

 كمه  :.ابش ط  من ن 
  .عدـ كاعد اؼبش رؾ أَوه   - أ

 . ب أَسه عدـ كاعد اؼبنص - ب
يت يشػػػرتكن منهػػػ  يف مػػػن اببتػػػ ت ابػػػال أَوهػػػ فهػػػ  اؼبشػػػ رؾ  فأمػػ 

 بتػػت ابصػػػدب كابػػك ينػػرب عتهػػ   كثػػ أاببػػ ض كاالػػدة ك يػػت أك 
 .عدى ف ض أيع وغ؛  كبع َتثى

ال توػػػػ  بكركم عػػػػن ا ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  احن عتهمػػػػ  أيػػػػغ انػػػػل  
 إف شػ ل احن  ابتصب كسسأيت  نر دآس اؼبنػأبة يف  ػ ب ابثدثػ

 . تن   
كابآم ينرب عتغ اال ن كاالدان ك ف أك كث   هعفاؼبنصب كأم   

 .عدى ف ض ذكعرتغ؛  كبع َتثى عبد ابصدب 
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ػ   بقعبػغ تنػ     :رحمه اهلل رعػالىقوله   ةن فػىدىهى كىًإف كى يىػٍت كىااًلػدى
مػػػػن دبسػػػػل مشػػػ كعسة إرث اببتػػػػت بدتصػػػػب دػػػػآا دػػػػع   ابتٍِّصػػػبي 

  ابخ  .  آفقاب
يػػػل  ػػػن شػػ البسل )بدبتػػػت ابتصػػػب ( بػػديه د  فمػػػن ابنػػػتة أمػػ  ك 

 . (ُ)ركاس اببف رم ك أدل ابنتن عدا ابتن ض  . اغبديه 
 ػػ ؿ ) أعوقػػت ا تػػة ضبػػ ة مػػع     كالػػديه عبػػد احن  ػػن شػػداد

ؽبػػ  فمػػ ت كتػػ ؾ ا توػػغ كا تػػة ضبػػ ة رضػػ  احن عتهمػػ  فػػأعَى ابتػػب 
 . (ِ)صدى احن عدسغ كسدم ا توغ ابتصب كا تة ضب ة ابتصب ( 

 تػػت  ك عػػنبػع ددػػك د بػ:  ؿ إرث اببتػت بدتصػػب مثػػ: ك  قلػم
  ِ]ا ت  من  بوهم منأ ف أصل كعم ف

 
 

                                                
(1)

( كالػػػدار ُِِٕ( كابػػػن نازػػػة ) ّْٗ-ّْٖ/ِ( كالػػػدارني )ُُ/ِ( كالترنػػػذم )َِٖٗأبػػػو داكد )   
حمػػػػػػد أ( ك ّٕٓ( كالقيالسػػػػػػي ) َِّ-ِِٗ/ٔ( كالبيفقػػػػػػي ) ّّٓ-ّّْ/ْ( كالحػػػػػػاكه )ْٖٓققنػػػػػػي )

االركاء  َ( اهػػػػػ ِٔٗ( كابػػػػن الجػػػػاركد )ِٕٖ/ْؽ كالب ػػػػارم )(  نػػػػن طػػػػر ّْٔ-َْْ-ِْٖ-ّٖٗ/ُ)
 َٖقلم كصححه السفيلي  في كتاب الفرائض كشرح آيات الوصية ص ُِٖ-ُِٕ/ٔج

 َََ( بلفػػػظ ركل سػػػعيد بسػػػندف كػػػاف لبنػػػم حمػػػزة نػػػولى أعتقتػػػه فمػػػات ُٔٗٔنظػػػرف فػػػي االركاء رقػػػه )ا (2)
(  اهػػػػ االركاء ٔٔ/ْ( ككػػػذا الحػػػاكه )ِّْٕالحػػػديم قػػػاؿ األلبػػػاني رحمػػػه اهلل حسػػػن أررزػػػه ابػػػن نازػػػة )

 ُّٔ-ُّْ/ٔج
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كاالدـب ج ابتصب بدبتت ابتصب   ِ 

  بدنػػػػػػػػػػم ُ]كاالػػػػػػػػػػد    كاببػػػػػػػػػػ    ُ] 
  .صعر   دآسك تنصسب ن 

 ُ ِ/ُ  تت
 ُ ب . ع عم

) ك تػػػػت اال ػػػػن تنػػػػبقغ  ثال ػػػػة   :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه  
دـ اؼبنصػػػػػب كعػػػػػدـ كبػػػػػد شػػػػػ كط عدمسػػػػػة عػػػػػدـ اؼبشػػػػػ رؾ كعػػػػػ

 ابصدب كد  داَدة يف منمى اببتت يف اآلية ( 
ابػػػػعارث ابث بػػػػه مػػػػن كر ػػػػة ابتصػػػػب  تػػػػت اال ػػػػن  -ّ
 كد  : ةعدمس طك ش  ثال ة ت ث ابتصب  ك 
أك  تػػت  أَوهػػ اؼبػػ اد   ؼبشػػ رؾ ك ,  اؼبشػػ رؾعػػدـ كاػػعد  - أ

يت يشػػرتكن ابػػك يف دراوهػػ  مػػن  تػػ ت اال ػػن ابػػالعمهػػ  
يػػػت أك كثػػػػ  كبػػػػع َتثػػػػى ؛ منهػػػ  يف اببػػػػ ض كاالػػػػدة ك 

 عدى تقدي  أيع وه .
كاعد اؼبنصػب أَسهػ  ا ػن اال ػن  عدـاؼبنصب(  عدـ) - ب

كاالػػػدان كػػػ ف أك  أك ا ػػػن عمهػػػ  اؼبنػػػ كم ؽبػػػ  يف ابدراػػػة
 كث  كبع َتثى ؛ عدى تقدي  ذكعرتغ.أ
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كعدـ كبػد ابصػدب ( أم اال ػن أك اببتػت بدمسػت كبػع ) - ت
مػػػن  تػػػت  َتثػػػى ككػػػآبك عػػػدـ كاػػػعد كبػػػد ا ػػػن أعدػػػى

  ن ابت زؿ.اال
كدػػػػ  داَدػػػػة يف منػػػػمى اببتػػػػت يف  ) :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه 

دبسػػػل إرث  تػػػت اال ػػػن بدتصػػػب مػػػن ابقػػػ آف  عبػػػغ اآليػػػة( مػػػ ادس 
ةن فػىدىهى  ابتٍِّصبي    تن      السه يوت كؽب اآلية كىًإف كى يىٍت كىااًلدى
 ػػػين اببتػػػ  ك تػػػ ت اال ػػػن يقعمػػػعف أدػػػل ابندػػػم أف صبػػػ ع  ابػػػتص 

اببتػػ ت ذكػػعردم كػػآكعردم كإيػػ  هم ك يػػ  هم إذا مل مقػػ ـ اببتػػ  ك 
  . (ُ)يخن بدمست كبد بصدبغ 

بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن ابتصػػػب إرث  تػػػت اال ػػػن كمثػػػ ؿ :  قلػػػم
 بوهم منأ  ف أصلكعم ف ا ن تت 
 ِ  ج ابتصب بدبتتـب   ِ]ا ت  من 

كاالػػػػػد   كاببػػػػػ    ُ]كاالػػػػػد ابتصػػػػػب 
 صعر   :دآس   بدنم تنصسب ن ك ُ]

 ُ ِ/ُ  تت ا ن 
 ُ ب.ع عم

                                                
(1)

  َِٕ/  َُكالحاكم الكبير ج   ّْٗ/  ُٓكا ستذكار ج   ُٕانظر كتاب ا زماع ص    
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) كاْلَػت ابشػقسقة تنػػوبقغ   قػاؿ المؤلػف رحمػه اهلل رعػالى :
 أر نػػػػة شػػػػ كط عدمسػػػػة عػػػػدـ اببػػػػ ع ابػػػػعارث كعػػػػدـ اْلب كعػػػػدـ 

يىٍنوػىٍبويعيىكى  يًل ابٌدغي يػيٍبوًػسخيٍم  اؼبن كم كاؼبنصب بقعبغ ع  كال 
ػته  ٍَ ػ  ًيٍصػبي  يف اٍبخىالىبىػًة ًإًف اٍمػ يؤه دىدىػكى بىػٍس ى بىػغي كىبىػده كىبىػغي أي  فػىدىهى

) كابخالبة دع من مل  دب كبدا كال كابدا. 
كدػ  أَػت ابعارث اب ا ر من كر ة ابتصب اْلَت ابشػقسقة  -ْ

 كد  : ةعدمس طك ش    أر نةت ث ابتصب ك , اؼبست من أمغ كأ سغ 
ذك ان  مَدق ن ابب ع ابعارث كاعد عدـ )عدـ ابب ع ابعارث( أم  -أ

كالد كأكالد اببتػػ  كمػػ  سػػبو ؛ كدػػم اْل كبػػع َتثػػى أك أيثػػىكػػ ف 
  س يغ.
عدػػػػػى )عػػػػدـ اْلب( أم عػػػػػدـ كاػػػػػعد اْلب إصب عػػػػػ ن كاعبػػػػػد  -ب

ك د ا وص  اؼبؤبب رضبغ احن تنػ   عدػى ذكػ  اْلب  ابقعؿ اب ااح
دكف ذك س بدجد بندغ رضبغ احن تنػ   فبػن يػ ل أف اعبػد داَػل يف 
منػػمى اْلب فهػػع ينػػقر اْلَػػعة كمػػ  ينػػقَهم اْلب ف سػػووَن 

اْلب اَوص ران كسسأيت مببه ذبك يف   ب اعبد كا َػعة   آك 
 كاحن أعدم.عف ن ومنإف ش ل احن تن   
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كدػػػػ  ؽبػػػ  يف ف ضػػػه  أم عػػػدـ اؼبشػػػػ ركة  )كعػػػدـ اؼبنػػػ كم(  -ج
ك ػػد أَوهػػ  ابشػػقسقة كاالػػدة فػػأكث  كبػػع َتثػػى عدػػى تقػػدي  أيع وػػغ 

َػػ ج   ؼبنػػ كم غػػري اؼبنػػ كم مػػن اْلَػػعات كدػػ  اْلَػػت ْلب 
 ـ.كاْلَت ْل

أَسهػ  ابشػقسو كاالػدان )كاؼبنصب( أم كعدـ كاػعد اؼبنصػب  -د
عدػػػػى تقػػػػدي  ذكعرتػػػػغ دكف اْلخ ْلب  كػػػػ ف أك أكثػػػػ  كبػػػػع َتثػػػػى

 كاْلخ ْلـ.
يىٍنػوػىٍبويعيىكى  يػًل ابدٌػغي  ) بقعبغ عػ  كاػل   :رحمه اهلل رعالىقوله 

ػػ  ده كى يػيٍبوًػػسخيٍم يف اٍبخىالىبىػػًة ًإًف اٍمػػ يؤه دىدىػػكى بىػػٍس ى بىػػغي كىبىػػ ػػته فػىدىهى ٍَ بىػػغي أي
 وصػ  اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ   ادػآس آيػة ابصػسب ك ػد  ( ًيٍصػب

كدػػػ  يف مػػػرياث اْلَػػػعة كاْلَػػػعات  متهػػػ عدػػػى معضػػػر ابشػػػ دد 
يف دػػآس اآليػػة دػػم إَػػعة اؼبػػ اد  ػػ  َعة  إذأشػػق ل أك ْلب إصب عػػ ن 

 . (ُ)إصب ع ن اؼبوع  ْل سغ كأمغ أك ْل سغ 

                                                
  ْٓٔ/  ُٓا ستذكار ج    (1)
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كال  خالبػػة دػػع مػػن مل  دػػب كبػػدان ) كاب  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
( سػػأرا  ابخػػالـ عدػػى ابخالبػػة إ  فصػػده  اػبػػ ص اػػ  إف  كابػػدان 

 .الو ال أفصل    كر ة ابتصب  بل اسوسب ضهم  ش ل احن تن  
مثػ ؿ ذبػك بػػع ددػك د بػك عػػن أَػت شػقسقة ك ا ػػن ك   قلػم : 

 ـب ج ابتصب  ِ]ا ت   من وهم منأبف أصل ف  أخ شقسو
كاالد   كابب   ُ] كاالد ابتصب بألَت ابشقسقة  ِ 

اْلخ ابشػػػػػػػػقسو   ال ػػػػػػػػن ُ] 
 صعر   :دآس تنصسب ن ك 

 ُ ِ/ُ أَت شقسقة
 ُ ب.ع وسا ن أخ شق

بقغ و) كاْلَػػػػت ْلب تنػػػػ قػػػػاؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى :
خبمنػػػة شػػػ كط عدمسػػػة اْلر نػػػة اؼبػػػآكعرة يف ابشػػػقسقة , كاػبػػػ م  

نػػػمى اْلَػػػت يف أك أيثػػػى كدػػػ  داَدػػػة يف م ان عػػػدـ ابشػػػقسو ذكػػػ  
 اآلية( 

ابعارث اػب م  مػن كر ػة ابتصػب اْلَػت ْلب كدػ  أَػت  -ٓ
 .اؼبست من أ سغ فقر

)تنػػػػػوبقغ خبمنػػػػػة شػػػػػ كط عدمسػػػػػة اْلر نػػػػػة اؼبػػػػػآكعرة يف : قولػػػػػه
 تنوبو اْلَت ْلب ابتصب خبمنة ش كط كد :( ابشقسقة
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 كبػع َتثػى أك أيثػىكػ ف ذكػ ان  عدـ كاعد ابب ع ابعارث مَدق ن  -أ
 الد كأكالد اببت  كم  سبو  س يغ.؛ كدم اْلك 

 عدـ كاعد اْلب إصب ع ن كاعبد عدى اب ااح  -ب
عػػػدـ كاػػػعد اؼبشػػػ ركة كدػػػ  أَوهػػػ  ابػػػك تشػػػ ركه  يف ف ضػػػه   -ج

ك ػػػد اْلَػػت ْلب كاالػػػدة فػػػأكث  كبػػػع َتثػػػى عدػػػى تقػػػدي  أيع وػػػغ 
   ؼبن كية غري اؼبن كية ك ْلَت ابشقسقة , كاْلَت ْلـ َ ج
أَسهػػ  ْلب كاالػػدان كػػ ف أك أكثػػ  كبػػع كعػػدـ كاػػعد اؼبنصػػب  -د

 عدى تقدي  ذكعرتغ دكف اْلخ ابشقسو كاْلخ ْلـ. َتثى
اْلخ عػػدـ كاػػعد أم  أك أيثػى ان كاػبػػ م  عػدـ ابشػػقسو ذكػػ   -دػػ 
ة بدمسػػػػت ْليػػػػغ بعكػػػػ ف ذكػػػػ اى أسػػػػقَه  قسابشػػػػقكاْلَػػػػت  سوشػػػػقاب

   .  بخدسة كبعك يت أيثى الجبوه  عن ابتصب
ة يف منػػمى اْلَػػت يف اآليػػػة( ) كدػػ  داَدػػ :رحمػػه اهلل قولػػه 

يف اآلية اْلَرية من سعرة إذ اؼب اد    َعة أم من السه ابدبسل 
 . إصب ع ن اْلشق ل أك ْلب  دم ا َعةآية ابصسب  ابتن ل
ددػػك د بػػك عػػن أَػػت ْلب  دػػع: فأمػػ  مػػن السػػه اؼبثػػ ؿ قلػػم:

 ـب ج   ِ]ا ت   منوهم  منأب ف أصل ف كا ن أخ ْلب
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ف ض ن   ُ]كاالد بألَت ْلب ابتصب ابتصب  ِ 

  ال ػػػػػػػػػن اْلخ ُ]كاالػػػػػػػػد  كاببػػػػػػػػ   
 صعر   : دآسْلب تنصسب ن ك 

 ُ ِ/ُ أَت ْلب
 ُ ب.ع ا ن أخ ْلب

 : لة أنس
بػػػػػغ  كار ػػػػػ تصػػػػػب ااومػػػػػ ع ا تػػػػػ  مػػػػػن أصػػػػػب ب اب  خػػػػػن دػػػػػل 

 ؟يف منأبة كاالدة أـ ال    بب ض
صػػعر أف كومػػر وال ي  أيػػغ تبػػ السػػون اض بشػػ كط كر ػػة ابتصػػب  

 تابتصػػػب مػػػر إر هػػػم بػػػغ ف ضػػػ ن إال ابػػػ كج كاْلَػػػ كر ػػػةا تػػػ ف مػػػن 
ابشػػػػقسقة أك ابػػػػػ كج كاْلَػػػػػت ْلب كدػػػػػ  مػػػػػ  تنػػػػػمى  ػػػػػ بسوسمو  

                                                                                يف   ب اؼبن ضل               تن   إف ش ل احن  م كسسأيت تبصسده
:دآس صعر  ك  ِ  دآس صعر ك اؼبدقبة   ِ 

 ُ ِ/ُ زكج
 

 ُ ِ/ُ زكج 
 ُ ِ/ُ أَت ْلب ُ ِ/ُ أَت شقسقة

 : تن   ي ةم ن ْلصب ب ابتصب    ؿ اب الب رضبغ احن
 ة أف ادػػف بتصب ف ض طبن      
 ى من اْلكالد ػػػاب كج ك اْليث                               
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 تت     ػك تت اال ن عتد فقد ابب      
 ب كل مبك ػكاْلَت يف مآد                               
 ت ابك من اْلب     ػػػػػك ندد  اْلَ      

 (ُ) بػػعتد ايب اددن عن منص                              
 غ :بع قتن    اعبنربم رضبغ احن  يتمهمك 

 ه ال كبد ك  ل ػػفدد كج يصب الس      
 ت الػب دت  تت ؽب  ابتصب مإذا اي                             
 اببتت مل تخن     ذكآا  تت اال ن اعدم إ        
 كآا اْلَت من أصد  أك من أب عال                         

 إذا مل تك اْلك  ك ينقر ف ضه               
 ال ػأَعد  كآا الخم اببعا   مبص                            
 ب م            ػػيص الستئآ ربعم ا رثك            

 (ِ) الػالعاس أَعد  إف  ونصسبه  اعو                          

                                                
(1)

  ْٗالرحبية بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم رحقيخ البغا ص    
(2)

  ِِْألزوبة الفقفية ص ااألسالة ك    
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 رثصة باب الن ف
 كر ة ابتصب طبنة أف اد كدم ابو يل : ػ

ابػػ كج : كيػػ ث ابتصػػب  شػػ ط كاالػػد عػػدم  كدػػع _ ُ
  عدـ كاعد ابب ع ابعارث 

 اببتت : كت ث ابتصب  ش ط  عدمس  كمه  : -ِ

 ه ( .سنصب )أَعدـ كاعد اؼب -أ

 )أَوه (. ةعدـ كاعد اؼبش رك -ب

  تت اال ن : كت ث ابتصب  ثال ة ش كط عدمسة د  : -ّ

 ه  أك ا ن عمه  (.سعدـ كاعد اؼبنصب )أَ-أ

 ) أَوه  أك  تت عمه  ( . ةعدـ كاعد اؼبش رك -ب

 عدـ كاعد ف ع كارث أعدى مته   -ج

سة كدػ  اْلَت ابشقسقة : كت ث ابتصب  أر نة ش كط عدم -ْ
:  

 عدـ كاعد اؼبنصب ) اْلخ ابشقسو (. -أ

 )اْلَت ابشقسقة (. ةعدـ كاعد اؼبش رك -ب

 عدـ كاعد ابب ع ابعارث . -ج
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اْلب اتب   ن كاعبػد عدػى  عدـ كاعد اْلصل من ابآكعر كارث -د
 . اب ااح

 اْلَت ْلب:كت ث ابتصب خبمنة ش كط عدمسة كد  : -ٓ

 أ سغ ( . عدـ كاعد اؼبنصب ) أخ اؼبست من -أ

 ) أَت اؼبست من أ سغ ( . ةعدـ كاعد اؼبش رك-ب

 عدـ كاعد ابب ع ابعارث . -ج

اْلب اتب   ن كاعبػد عدػى عدـ كاعد اْلصل من ابآكعر كارث  -د
 .اب ااح

 عدـ كاعد اْلشق ل كابشق ضو . -دػ
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 ف ا الكثلة
) كابخالبػػة دػػع مػػن مل  دػػب   قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى :

( بقػػػد أراػػأت ابخػػػالـ عدػػػى ابخالبػػة إ  مػػػ   نػػػد  كابػػػدان  كال كبػػدان 
 ػػػ  ابػػػعار   بدتصػػػب إذا  يخػػػعف دتػػػ ؾ ف صػػػالن ابتصػػػب الػػػو ال 

ويدًػػػب فسهػػػ  اَوالفػػػ ن عتسمػػػ ن, فبػػػ   َي عدػػػم دػػػآا فػػػ ف ابخالبػػػة فبػػػ  ا
 اغبديه : عن منداف  ن أت طدبة)) أف عم   ػن اػبَػ ب 

 بصػػديو كذكػػ  أ ػػ   خػػ  ا ََػب يػػـع صبنػػة فػػآك  يػػب احن 
دع  نػػػدم شػػػسئ ن أدػػػم عتػػدم مػػػن ابخالبػػػة , مػػػ  أت  ػػ ؿ : إق ال 

يف شػػػػ ل  مػػػػ  راانوػػػػغ يف ابخالبػػػػة كمػػػػ   راانػػػػت رسػػػػعؿ احن 
أغدب يل يف ش ل م  أغدب يل فسغ الو طنن   صبنغ يف صػدرم 
ك ػػػػ ؿ: يػػػػ  عمػػػػ  أال تخبسػػػػك آيػػػػة ابصػػػػسب ابػػػػك يف آَػػػػ  سػػػػعرة 

  (ُ)ابتن ل(( ركاس مندم
م  أراق أعدمه  أ دان ك د   ؿ رسعؿ احن  فخ ف يقعؿ عم  

 م    ؿ(ِ) . 
                                                

(1)
( كالنسػػائي فػػي ُُٕٔرقػػه )  ّْٓٗ/  ٕأررزػػه نسػػله فػػي كتػػاب الفػػرائض بػػاب نيػػراث الكثلػػة ج   

( أ هػػػ صػػحيل نسػػله بشػػرح ِِٕٔ( حػػديم )َُٗ/ِ( كابػػن نازػػة )ّ/ُُّٓ( حػػديم ) ّّٔالكبػػرل )
 النوكم و كرحقيخ نركز الدراسات كالبحوث نكتبة الباز  

(2)
 (َّٖٖٔرقه ) ٕٗ -ٖٕ/ُُكنز العماؿ ج   
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عػن  كعن منػ كؽ رضبػغ احن  ػ ؿ : سػأبت عمػ   ػن اػبَػ ب 
ذم   ا ػػػػػػة يل كرث كالبػػػػػػة فقػػػػػػ ؿ :  ابخالبػػػػػػة , ابخالبػػػػػػة كأَػػػػػػآ 
 دبسوػػغ ت  ػػػ ؿ كاحن ْلف أعدمهػػ  أالػػػب إيل مػػن أف يخػػػعف يل مػػػ  

ؿ أمل فقػػػػ  عدػػػػى اْلرض مػػػػن شػػػػ ل سػػػػأبت عتهػػػػ  رسػػػػعؿ احن 
تنػمر اآليػػة ابػػك أي بػت يف ابصػػسب فأع ددػػ   ػالث مػػ ات ) ا ػػن 

  (ُ)ا ي (
يف ابخالبػة  ػل  ػ ؿ بػغ  ف ذا ك ف دآا ال ؿ عم   ن اػبَ ب 

يف الػػديه أـ اؼبػػؤمت  البصػػة رضػػ  احن عتهػػ  ) مػػ   اب سػػعؿ 
إذان فػػػػػ ػبالؼ يف ابخالبػػػػػة َػػػػػالؼ  (ِ)( أرل أ ػػػػ ؾ يندمهػػػػػ  أ ػػػػػدا

 .ش ضك كاحن أعدم 
مشػػػػػوقة مػػػػػن ابوخدػػػػػل كدػػػػػع : اْلكثػػػػػ كف  بػػػػػة يف ابدوػػػػػة  ػػػػػ ؿابخال

عمػػعدم  ىابوَػ ؼ فػػ  ن ابنػم مػػثالن يقػ ؿ بػػغ كالبػة ْليػػغ بػس  عدػػ
 .ابتنب  ل عدى ط فغ 

ك سػل مػػن ا ال طػة كدػػع شػبغ عصػػ  ة تػ ين  ػػ عبعد  فنػمعا كالبػػة 
ػػلن ابشػػ ل إذا   الػػ طوهم   ؼبسػػت مػػن اعايبػػغ ك سػػل مشػػوقة مػػن كى

                                                
 ( َّّٗٔرقه ) َٖ/ُُكنز العماؿ ج   (1)
 ( ُُْٗٗرقه ) َّٓ/َُنظر ن نف عبد الرزاؽ جا (2)
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: كىدنػت ابػ الم إذا  نػدت كطػ ؿ ايونػ ا   ند كايقَر كمتغ  عؽبم 
  (ُ)كمتغ كىلن يف مشسغ إذا ايقَر ببند من فوغ

ك ػػ ؿ ابقػػ طب رضبػػغ احن تنػػ   ابخالبػػة مصػػدر مػػن تخددػػغ ابتنػػب 
أم أالػػػ ط  ػػػغ ك ػػػغ ظبػػػ  اْلكدسػػػل كدػػػ  مت بػػػة مػػػن متػػػ زؿ ابقمػػػ  

ك ػػػػ ؿ ا ػػػػن اعبػػػػػعزم يف زاد  (ِ) ال طوهػػػػ   ػػػػ بقم  إذا االوػػػػل اػػػػػ  
كذك  ا ن  وسبة عن أت عبسدة أيغ مصػدر تخددػغ ابتنػب  اؼبنري :

: إذا أالػػػ ط  ػػػغ . كاال ػػػن كاْلب : ط فػػػ ف بد اػػػل فػػػ ذا مػػػ ت كمل 
 دبهم  , فقد م ت عن ذد ب ط فسغ فنػم  ذدػ ب ابَػ ف  :  

 . (ّ)كالبة 
 ةكيف مدبعؽب  بوةن :  ال  :ك  ؿ زك ي  اْليص رم رضبغ احن تن   

 -عش   عالن   كد  :
       َابق ا  ت  صبسر-ُ
 كل كارث كاْل  ب أف م اد   ضدغ كارث من ابق ا ة    -ِ

                                                
  ّْٕٗص   ٕشرح النوكم على صحيل نسله ج   (1)
 ُٓ/ٓالجانع ألحكاـ القرآف ززء   (2)
ص  ِزاد المسير في عله التفسير  ألبي الفرج زماؿ الدبن عبػد الػرحمن بػن علػي بػن نحمػد الجػوزم ج   (3)

 ُٓهػ كانظر عمدة القارم شرح صحيل الب ػارم لمنػاـ العينػي ج/ ُُْْ/ دار الكتب العلمية  ُط /  ُِ
 ـ ُِٕٗهػ /  ُِّٗ/ البابي  ُط/ ُُٕص/
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 .: اؼب اد  غ كاحن أعدم ابعر ة دكف اؼبست   دت
ركم عػػن أت  خػػ  ابصػػديو كا ػػن منػػنعد كعدػػ   ػػن أت ط بػػب  

كزيد  ن    ت رض  احن عتهم أاػم  ػ بعا ابخالبػة اسػم بدعر ػة إذا 
غ  ػػ ؿ اب دػػ م كأضبػػد  ػػن التبػػل ك ػػ, مل يخػػن فػػسهم كبػػد كال كابػػد 

كأدػػػػػػػػل ابنػػػػػػػػ اؽ كصبهػػػػػػػػعر  (ُ)كم بػػػػػػػػك كابشػػػػػػػػ فن  )كصػػػػػػػػببغ (
   . (ِ)ابندم ل

كدآا  عؿ صبهعر :   ؿ اػبربم رضبغ احن تن   يف ابودفسص 
كايوص  بغ ,  (ْ)كصع غ ابَربم ,  (ّ)ابصب  ة كس ض  اببقه ل 

كاسوبنتغ ابنهسد   قعبغ : كإذا اندت ابخالبة ,  (ٓ)ابعق 
 .ب رة عن ابعر ة فهع ؾب ز منوبنن يف ابقس س كاالسونم ؿ ع

   ؿ ابش ع  :
 كاؼب ل كمر يف اغبس ة          كيف ابخالبة م  ينسم       

                                                
(1)

  ِٔٓ/  َُالحاكم الكبير ج    
(2)

  ُْٔالتفذيب في الفرائض ك الوصايا ص   
(3)

    ُّٔص  ُي الفرائض ج التل يل ف  
   

(4)
 ِٖٔص  ّانظػرف فػي رفسػير القبػرم زػانع البيػاف فػي رأكيػا القػرآف ج  َْْص  ُ فػتل القػدير ج  

 ـ  ُِٗٗهػ /ُُِْػػ  ُألبي زعفر نحمد بن زرير القبرم دار الكتب العلمية ط / 
(5)

  ُْٔانظر التفذيب ص   
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 (ُ)ي عػ س كالبة بػغ مػ  ينػسم مػن اؼبػ ؿ أمأم ابعر ة ابآين دم ذكك 
. 

  (ِ)كفبن أا ز دآا ابقعؿ  ـع من أدل ابدوة كدم أدل ابخعفة 
سغ الديه ا     ن عبد احن رض  احن عتهم  كدع م  دؿ عد

م شس   ينعدق دع كأ ع  خ    ؿ: ) م ضت فأت ق ابتب 
ك د أغم  عد  فدم أكدمغ فوعضأ كصبغ عد  فأفقت فقدت : 

 ي  رسعؿ احن كسب أصتر يف م يل كيل أَعات
 يىٍنػػػوػىٍبويعيىكى  يػػػًل ابدٌػػػغي يػيٍبوًػػػسخيٍم يف    ػػػ ؿ : فت بػػػت آيػػػة اؼبعاريػػػه 

 َ(ْ)كمل يخن بغ يعمئآ كبد كال كابد  (ّ)موبو عدسغ  اٍبخىالىبىةً 
ػػػػله ييػػػػعرىثي   كمػػػػ  دؿ عدسػػػػغ  ػػػػ الة اغبنػػػػن كأيػػػػعب  ػػػػ فى رىاي كىًإف كى

فندى ة د  دآس ابق الة د  كر ػة  يعرث خن  اب ال يف  كىالىبىةن 
  (ٓ)اؼبست كردس ا ن اين 

 
                                                

 َٕكتاب الفرائض كشرح آيات الوصية ص    (1)
 نادة كلا  ُُّص  ُْلساف العرب ززء    (2)
ص  ٕكصػحيل نسػله بشػرح النػوكم ج  ّْٕٔرقػه  ِٓص  ُِالبارم شرح صحيل الب ػارم ج فتل   (3)

  ُُٔٔرقه  ِّّٗ
  ََْص  ُنفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج   (4)
  َْْص  ُنادة كلا ك فتل القدير ج  ُُْ -ُُّص  ُْلساف العرب ج   (5)
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 َ(ُ) ػ   ا ة اب ال َال كابدس ككبدس ك غ   ؿ اببى نال ّ
 َػ  تع ابنم اْل  عد ك غ   ؿ ا ن اْلع ات ْ

:   ؿ ا ن اعبعزم رضبػغ احن تنػ   يف زاد اؼبنػري  قعبػغ :  قلم
 . (ّ)عن ا ن اْلع ات  (ِ)ذك س ا ن ف رس

  َ  ا  ت اْلـ ك بنصب ت   ا  ت اْلب  -ٓ    
     َ نسد ابق ا ة -ٔ    
  (ْ)م عدا اْل عين كاْلخ الخ س اب اغب  -ٕ     
 
 

                                                
دم نػو هه الكػوفي النحػوم صػاحب الكسػائي ككػاف الفراء : هو  أبو زكريا يحي بن زياد بػن عبػد اهلل األسػ  (1)

ثقة عن ثمانة بػن أشػرس رأيػم الفػراء ففارشػته عػن اللغػة فوزتػه بحػران كعػن النحػو فشػاهدره نسػيل كحػدف كعػن 
الفقػه فوزتػه عارفػان بػارتثؼ القػـو كبالقػػب ربيػران كبأيػاـ العػرب كالشػعر كالنجػػـو كقيػا عػرؼ بػالفراء ألنػه كػػاف 

/  َُبت ػػرؼ كقػػاؿ انظػػر السػػير   ْٕٓص  ِسػػبعو كنػػائتين اهػػػ نزهػػة الف ػػثء ج  يفػػرم الكػػثـ نػػات سػػنة
    ُُِػػ  ُُٖ

ابػن فػارس : هػو االنػاـ العثنػة اللغػوم أبػو الحسػن أحمػد بػن فػارس بػن زكريػا القزكينػي المعػركؼ بػالرازم   (2)
كغػولط غلػط كػاف المالكي اللغوم نزيا همذاف كصاحب كتػاب المجمػا ككػاف يقػوؿ نػن ق ػر علمػه فػي اللغػة 

نن األزواد ككاف نن رؤكس أها السػنة علػى نػذهب أهػا الحػديم نػات بػالرم سػنة رمػه كرسػعين كثثثمائػة 
 بت رؼ      َُِٓػػ  َُِْص  ّاهػ نزهة الف ثء ج 

 ُِص  ِزاد المسير ج  (3)
كؼ بالراغػب نػن الراغب : هو  الحسين بن نحمد بن المف ا ابن القاسه األصففاني أك األصػبفاني المعػر   (4)

هػػػ كقيػا غيػػر ذلػك . اهػػػ حاشػية نفايػػة الفدايػػة َِٓأهػا السػػنة نػن الحكمػػاء كالعلمػاء نػػن أصػبفاف نػػات سػنة 
 ّٕٗ/ُج
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 ت   ؿ : كبس   ش ل  (ُ)عن  َ ب 
   َكل من مل ي  غ أب أك ا ن أك أخ   - ٖ   
مسػته بػػس  بػػغ كبػد أك كابػػد ك ػػغ  ػػ ؿ أ ػع عبسػػد )منمػػ   ػػن  -ٗ   

 اَوس ر شسفت  البتغ احن تن   دع كدآا , اؼبثَن( 
اَوػػ رس ابشػػػس  الػػ فب رضبػػػغ احن تنػػ    قعبػػػغ )  : دػػػآا مػػ  قلػػم 

 ب كبدا كال كابدا (  كابخالبة دع من مل  د
 ػػد أكرد ا صبػػ ع غػػري كاالػػد أف ابخالبػػة مػػ  دكف ابعابػػد ك :  قلػػم 

 قعبػػػغ أصبػػػر ابتػػػ س أف   كابعبػػد كمػػػتهم سػػػدسم ف  ػػػن عبػػػد ابنػػػدعيل
  َ (ِ)ابخالبة من ال كبد بغ كال كابد

كم  الخى ا صب ع     ن آدـ  قعبغ  د اَودب يف ابخالبة 
  َ  (ّ)كابعابدكص ر الومر عدسغ م  َال ابعبد 

 

                                                
ققرب : هو نحمد بن المستنير بن أحمد النحوم المعػركؼ بققػرب  ـز سػيبويه فكػاف إذا رػرج سػيبويه    (1)

 ّٕٗص  ُهػػ   اهػػ  نفايػة الفدايػة ج  َِٔنػات سػنة  رآف على بابه فقاؿ له نا أنم إ  ققرب ليا فلقب به
 بت رؼ 

 ( ِِٖٖٕرقه ) ِْٔ/ُٓا ستذكار ج  (2)
 (   َِِِٖرقه ) ْٓٔالم در السابخ ص  (3)
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ككآبك أصبنعا فسم  أالنػب دػ  : ككآبك ا ن رشد اغببسد  قعبغ 
 . (ُ)دت  عدى أف ابخالبة فقد اآل  ل كاْلاداد كاببت  ك ين اببت 

كصبهعر اػبدب : ككآبك ا ن كثري  ند أف عدد ابق ضد   غ  قعبغ 
 . (ِ)كابندب  ل صبسنهم ك د الخى ا صب ع عدسغ غري كاالد

 ن عبد ابرب  قعبغ : أال ت ل إ  م  ذك ي  من إصب ع كم  الخ س ا
كيف اػبرب م   (ّ)ابندب أف ابخالبة من ال كبد بغ كال كابد

يف  ؟   ؿ:) أم  ظبنت اآلية ابك ي بتابخالبة ي  رسعؿ احن
 من مل   يىٍنوػىٍبويعيىكى  يًل ابٌدغي يػيٍبًوسخيٍم يف اٍبخىالىبىةً  ابصسب 

ركاس اغب كم ك  ؿ صبسح عدى ش ط  يرتؾ كبدان كال كابدا(ن 
  (ٓ) - (ْ)ابشسف 

 

                                                
  َْٗ/ٓبداية المجتفد كنفاية المقت د ج  (1)
  ّٗٔ/ُرفسير القرآف العظيه ج  (2)
 (ِِٕٓٗرقه ) ْْٔ/ُٓا ستذكار ج  (3)
  ُٕشرح آيات الوصية ص  كتاب الفرائض   (4)
كقاؿ هذا حديم صحيل االسناد على شرط نسله كله ي رزاف كله أزد فيػه  ّّٔ/ْنستدرؾ الحاكه ج  (5)

الحمػػاني هػػعيف  اهػػػ كأبػػو داكد فػػي سػػننه  ّّٔ/ْقولػػه علػػى شػػرط الشػػي ين كقػػاؿ الػػذهبي فػػي التل ػػيل ج
لػػػة نػػا الكثلػػػة قػػاؿ رجزيػػػك آيػػػة ك فػػي الكثنرسػػؤؿ اهلل يسػػػتفتو  يػػػا َََكسػػكم عنػػػه بلفػػظ  :  َُِ/ّج

  َُْ/ُاهػ حاشية نفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج َََال يف
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( كال كابدان    ؿ شسفت  البتغ احن دآس اب ي دة ) من مل يرتؾ كبدان 
رفنه  كفب  يدؿ عدى ذبك الديه عم   ن اػبَ ب ؛ متخ  
  ي  عم  أال تخبسك آية ابصسب ابك يف آَ  سعرة ابتن ل (
 ). 

 ك د  سل :      
 بخالبة        د  ايقَ ع ابتنب ال ؿب بة كينأبعيك عن ا     
                                        (ُ)ال كابد يبقى كال معبعد         ف يقَر اْل ت ل كاعبدكد     
دآا اؼبست ككر وغ   ؿ كابت د  أف م اد   ضدغ أا  تقر  -َُ

كعن اْلزد م ك ععه  : عدسهم  من ن ف ف اب افن    ؿ يف الخ يوغ 
  .عدسهم  صبسن ن 

الديه ا    يبن  ابخالبة كأيغ :  (ِ)  ؿ اْلزد م :قلم 
انل   كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه  ابعارث كيف اآلية 

 اؼبست دت  كالبة كدع اؼبعرث 

                                                
(1)

 ُّٗ/ُأهواء البياف في إي اح القرآف بالقرآف ج  
األزهرم هو: نحمد بػن أحمػد بػن األزهػر بػن طلحػة بػن نػوح اللغػوم األديػب الفػركم الشػافعي أبػو نن ػور  (2)

هػػػ  ا هػػػ حاشػػية نفايػػة َّٕي اللغػػة عارفػػان بالحػػديم عػػالي االسػػناد نػػات سػػنة هػػػ كػػاف رأسػػان فػػ ِِٖكلػػد سػػنة 
  َّْ/  ُالفداية ج 
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كيف الديه ا    ابعارث فخل من م ت كال كبد بػغ كال كابػد دػع  
بدمسػت كال كبػد بػغ فهػع كالبػة  كالبة كر وغ ككل كارث بس   عابػد

  .معرك غ كدآا مشوو من اهة ابن  سة كمعافو بدوت يل كابنتة
أيغ اسم بدمست رضبغ احن تن   : كابث به :   (ُ)ك  ؿ ا ن اعبعزم
  (ِ) كاغب    بغ ا ن زيد
  : ابتػػػػػ د  أف ابخالبػػػػػة مصػػػػػدر يقػػػػػر عدػػػػػى (ّ)فقػػػػػ ؿ ا ػػػػػن اػػػػػين 

بدب عػػل تػػ رة كبدمبنػػعؿ ابػػعارث كعدػػى اؼبػػعركث كاؼبصػػدر  ػػد يقػػر 
 َ -(ْ)كاحن أعدم  –أَ ل 

 

                                                
ابن الجوزم : هو أبػو الفػرج عبػد الػرحمن بػن علػي بػن نحمػد القرشػي التيمػي البيكػرم البغػدادم الحنبلػي   (1)

 ندافعػػة يقػػوؿ الػػنظه الػواعظ صػػاحب الت ػػانيف كلػػد سػػنة رسػعو أك عشػػر كرمسػػمائة كػػاف رأسػػان فػي التػػذكير بػػث
الرائخ كالنرر الفائخ بديفان ففػو حانػا لػواء الػوعظ نػع الشػكا الحسػن كال ػوت القيػب كػاف بحػران فػي التفسػير 
عثنػة فػي السػير كالتػػاريي عليمػان بافجمػاع كا رػػتثؼ فليتػه لػه ي ػػض فػي التأكيػا ك  رػػالف إنانػه كهػو كريػػر 

ع كرسػعين كرمسػمائة أ هػػ بت ػرؼ . نزهػة الف ػثء رفػذيب الوهه روفي ليلة الرالػم عشػر نػن رن ػاف سػنة سػب
 ّْٖػػػ  ّٓٔ/  ُِكقاؿ انظر السير  َُٕٓ – َُِٓ/  ّسير أعثـ النبثء ج

 ُِص  ِزاد المسير ج   (2)
أبو الفتل عرماف بن زني الموصلي النحػوم اللغػوم صػاحب الت ػانيف الفائقػة المتداكلػة فػي النحػو كاللغػة   (3)

  َِْص  ُُهػ  ا هػ البداية كالنفاية ج ِّٗركنيان روفي ليلة الجمعة سنة ككاف زني عبدان 
 نادة كلا بت رؼ   ُُْ -ُُّ/ُْلساف العرب ج  (4)
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ك ػػػ ؿ آَػػػ كف ابخالبػػػة مػػػن  –رضبػػػغ احن تنػػػ   –ك ػػػ ؿ اؼبػػػ كردم 
 اْلظب ل اؼبشرتكة يتَدو عدى اؼبست إذا مل يرتؾ كبدان أك كابدان 
 كعدى ابعر ة إذا مل يخن فسهم كبد كال كابد الالوم ؿ اْلم ين 

كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن     بعا : ف بخالبة ابك يف  عبغ تن  
 يػًل ابدٌػغي يػيٍبوًػسخيٍم  اسم بدمست, كابػك يف  عبػغ تنػ     أىك اٍم ىأىةه 

 َ -(ُ) كاحن أعدم -اسم بدعر ة   يف اٍبخىالىبىةً 
كفبػػ  يػػدؿ عدػػى ذبػػك مػػػ  أَ اػػغ أ ػػع داكد يف اؼب اسػػسل مػػن كاػػػغ 

 ضبن ) ا ل راػل آَ  عن أت إسب ؽ عن أت سدمة  ن عبد اب
فقػػ ؿ : يػػ  رسػػعؿ احن مػػ  ابخالبػػة ؟  ػػ ؿ : مػػن مل يػػرتؾ كبػػدان كال 

 َ (ِ)كابدان فعر وغ كالبة (
اؼب ؿ ابآم ال ي  غ كبد كال كابد ك غ   ؿ ابتض   ن  -ُُ
  (ّ).يفيىسل
 َكركم عن عَ ل , كضنبغ ا ن ابن ت كابنهسد   : قلم
  َابب يضة ابك بس  فسه  كبد كال كابد  -ُِ

                                                
  ِٔٓ/َُالحاكم الكبير ج  (1)
  ِٗ/ُِفتل البارم شرح صحيل الب ارم ج  (2)
  َِْكبػار التاسػعة نػات سػنة النظر بن شيمىيا المازني أبو الحسن النحوم الب رم نزيػا نػرك ثقػة ثبػم نػن   (3)

 (   ُّٕٓرقه ) ّْٗا هػ رقريب التفذيب ص
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كعدػػى  إطال هػ    الشػػرتاؾ عدػػى مػػن مل يػرتؾ كبػػدان كال كابػػدان  -ُّ
مػػن بػػػس   عبػػػد كال كابػػػد مػػػن ابعر ػػة كعدػػػى ابق ا ػػػة مػػػن غػػػري اهػػػة 

 ابعبد كابعابد كمتغ  عؽبم م  كرث الد عن كالبة .            
 كدع  دح  ين أمسة : (ُ)كمتغ  عؿ ابب زدؽ : قلم
 كرث  ت ة الد ال عن كالبة       

 عن ا ن مت ؼ عبد يف  كد شم                               
  (ِ)ي يد أيخم كر وم الد عن أ سخم ال عن أمخم 

 كدت ؾ  عالف آَ اف كمه  :  : قلم
أف ابخالبػػة مػػن ال كبػػد بػػغ َ صػػة كدػػع  : القػػوؿ األكؿ  ػ ُْ

كدػػآا ال  ----مػ كم عػػن عبػد احن  ػػن عبػ س رضػػ  احن عتهمػ  
مػػن اهػػة اب كايػػة كال مػػن اهػػة ابقسػػ س   س يصػػح عػػن ا ػػن عبػػ

  (ّ) عدى أصدغ ابآم مل  ودب عدسغ فسغ

                                                
هماـ بن غالب بن صع عة بن عقاؿ الشاعر المعركؼ بالفرزدؽ  قاؿ  عمر بػن العػثء نػا رأيػم بػدكم أقػاـ  (1)

  فسػػد لسػػانه إ  رؤبػػة بػػن العجػػاج كالفػػرزدؽ فإنفمػػا زادا علػػى طػػوؿ االقانػػة زػػدة كحػػدة نػػات سػػنة إبالح ػػر 
  ُِّ – ُُّص  ٗهػ ا هػ البداية كالنفاية بارت ار ج  َُُ

  ُْٔالتفذيب في الفرائض كالوصايا ص   (2)
 (  ِِٖٕٗػػ ك  ِِٖٔرقه ) ِْٔص  ُٓانظر ا ستذكار ج    (3)
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 كأت  خػػػ  ابصػػػديو  كركم أيضػػػ ن عػػػن عمػػػ   ػػػن اػبَػػػ ب 
   (ُ)كابصبسح عتهم  كقعؿ اعبم عة 

كفبػػ  يؤيػػد راػػعع ا ػػن عبػػ س عػػن ذبػػك مػػ  ركم عػػن اغبنػػن  ػػن 
 ؿبمد   ؿ سأبت ا ن عب س رض  احن عتهم  عن ابخالبة 

  .فق ؿ : م  دكف ابعابد كابعبد
دىػػػكى بىػػػٍس ى بىػػػغي كىبىػػػده    ػػػ ؿ :  دػػػت : إف احن يقػػػعؿ   ًإًف اٍمػػػ يؤه دى

  .فوضب كايوه ق
  ؿ اػبربم رضبغ احن تن   : كدآا أةه عتغ كأشه  كأشبغ  ندمػغ  

 (ِ)كفسغ دالبة أيغ رار عن اب كاية اْلك  كت  ر اعبم عة 
تن   يف زاد اؼبنري : أف ابخالبة من ال   ؿ ا ن اعبعزم رضبغ احن 

كبد بغ ركاس ا ن عب س رض  احن عتهم  , عن عم   ن اػبَ ب 
  .كدع  عؿ ط كس,  رض  احن عتغ

أيض ن ذك س ا ن اعبعزم  قعبغ أف ابخالبة :  : القوؿ الراني  ػ ُٓ
  (ّ) .اغبخم م عدا ابعابد   بغ

                                                
  ُٓص  ٓكالجانع ألحكاـ القرآف ج  ٕص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج    (1)
  ُّٔص  ُكتاب التل يل في الفرائض ج     (2)
 ُِص ِزاد المسير ج    (3)
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 دآس طبنة عش  مدبعالن 
:  نػػد أف عػػدد  نػػض مػػدبعالت تنػػ  احن   ػػ ؿ ا ػػن الجػػ  رضبػػغ  

االَػػوالؼ فسهػػ  صػػح عػػن عمػػ   ابخالبػػة ك سػػل غػػري ذبػػك كبخثػػ ة
  (ُ)أيغ   ؿ مل أ ل يف ابخالبة شسئ ن   ن اػبَ ب 

   ؿ ا ن اؽب ضم رضبغ احن  تن   يف ابخب ية : 
 كيف اؼب اد   بخالبة اَويدب              

 أيغ فب  ع ؼ  فكاْلكث ك                                      
 فقسل كار عف م  فسهم كبد           

 ككابد ك سل مست فقد                                     
 د   ذين ك سل ف  د بدعب      

 (ِ)أك كار عف ف  دكس ف عدد                                    
 الترزيل 

,    َدى ابعبد كابعابدبقد الخى ا صب ع غري كاالد أف ابخالبة م
كبخن دل تَدو عدػى اؼبسػت ابػآم ال كبػد بػغ كال كابػد ؟ كدػع مػ  

 .  كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه  دؿ عدسغ  عبغ تن   
                                                

(1)
 كتاب التفسير    َّْص  ٖفتل البارم شرح صحيل الب ارم ج    

(2)
 ََْ -ّٗٗص  ُالكفاية بشل نفاية الفداية ج   
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أـ تَدػػو عدػػى ابعر ػػة ابػػآين ال كبػػد فػػسهم كال كابػػد ؟ كدػػع مػػ  دؿ 
يػيٍبوًػػػسخيٍم يف اٍبخىالىبىػػػًة ًإًف  يىٍنػػػوػىٍبويعيىكى  يػػػًل ابدٌػػػغي  عدسػػػغ  عبػػػغ تنػػػ   

 اآلية  . اٍم يؤه دىدىكى بىٍس ى بىغي كىبىده 
  .كالديه ا     ن عبد احن رض  احن عتهم  ابن  و

  خن  اب ال .  ث كالبة رً يع  ككآبك   الة اغبنن كأيعب 
أك ابوبنػػػري  ) كابقػػػ الة ابشػػػ ذة ربػػػل ؿبػػػل ا َبػػػ ر عػػػن ابتػػػب 

 .  (ُ)فسجب ابنمل  غ (
كابػػػآم تَمػػػئن إبسػػػغ ابػػػتب  كي تػػػ ح إبسػػػغ ابقدػػػب أف ابخالبػػػة مػػػن 
اْلظب ل اؼبشػرتكة إذا أطدقػت ف اػ  تقػر عدػى اؼبسػت ابػآم مل يػرتؾ 

 كبدان كال كابدان 
كعدى ابعر ة ابآين مل يخن فسهم كبد كال كابػد الالومػ ؿ اْلمػ ين  
 فخل من م ت ال كبد بغ كال كابد فهع كالبة كر وغ , 

   عابػد بدمسػت كال كبػد بػغ فهػع كالبػة معر ػغ كدػآا ككل كارث بػس
  دوت يل كابنتة كاحن تن   أعدم.كمعافو ب, مشوو من اهة ابن  سة 

                                                
  ٖٓ/  ُٔالمجموع شرح المفذب ج   (1)
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فػػػػػػ ف أصػػػػػػبت فمػػػػػػن احن كإف أََػػػػػػأت فمػػػػػػين كابشػػػػػػسَ ف , كاحن 
 َكرسعبغ   يئ ف من ذبك 
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   باب الربع
كاة ) كاب  ر : ف ض اب كج كاب    قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :

أك اب كاػػػ ت فػػػ ب كج ينػػػوبقغ  شػػػ ط كاػػػعد اببػػػ ع ابػػػعارث بقعبػػػغ 
فىً ف كى فى ؽبىينن كىبىػده فػىدىخيػمي ابَ  يػري فبنػ  تػىػ ىٍكنى ًمػن  ػىٍنػًد كىًصػسنةو  تن    

 . ييعًص ى ًاى  أىٍك دىٍينو 
 كاب كاػػػة أك اب كاػػػ ت  شػػػ ط عػػػدـ اببػػػ ع ابػػػعارث بقعبػػػغ تنػػػ   

 (    تػى ىٍكويٍم ًإف ملنٍ يىخين بنخيٍم كىبىده كىؽبىينن ابَ  يري فبن 
يف اب  ػػر  ػػالث بوػػ ت ضػػم  ) كاب  ػػر (  رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه :

 . ابب ل كتنخسته  كابث به ر سر 

يَدػو عدػى مخسػ ؿ ينػر أر نػة أ ػداح ك ع ا ل من أر نػة أاػ ال دك 
 . (ُ) كصبنغ أر  ع

 مػػنفقػػر  يف معضػػن  سكرد ذكػػ   ك ػػد اب كاسػػة  ك دػػع أالػػد ف ضػػ
 . (ِ) كو ب احن ع  ك ال

كاب كاة أك اب كاػ ت(  أم اب كج ) ف ض : رحمه اهلل رعالىقوله 
كالخػػػػػم   ابػػػػػآين ي  ػػػػػعف  بػػػػػ ض اب  ػػػػػر مهػػػػػ  اب كاػػػػػ ف دكف غريمهػػػػػ

                                                
  ْٖكالعذب الفائض ززء /  ُٕ/  ُكفتل القريب المجيب ززء  ِّْ/  ُالقانوس المحيط ززء   (1)
  ُٓص  ُالعذب الفائض ج    (2)
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اب كا ت دع الخم اب كاة ابعاالدة يف ا رث ف ف ك يػت كاالػدة 
اسة ؽب  كإف كن أكث  مػن ذبػك فبػ ض اب كاسػة  سػتهن ك فب ض اب  

 . (ُ)  ن إصب ع
مػػػن دػػػم كر ػػػة اب  ػػػر أردؼ اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ   ك نػػػد أف  ػػػ  

) فػػػػ ب كج ينػػػػوبقغ :  رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى فقػػػػاؿ بسػػػػ ف شػػػػ كطهم 
  ش ط كاعد ابب ع ابعارث ( 

 شػ ط اب  ػر ف ضػ ن يػ ث ك  ابعارث اْلكؿ من كر ػة اب  ػر دػع ابػ كج 
كاػعد  قعبػغ ) ؤبػب رضبػغ احن تنػ   اؼبكاالد كاعدم دع م  ذكػ س 

ابب ع ابعارث ( عخ  مريا غ بدتصب ك د عدمتػ  سػ  ق ن أف اببػ ع 
  .ابعارث دم اْلكالد كأكالد اببت 

ػػ فى ؽبىيػػنن كىبىػػده  ) بقعبػػغ تنػػ      :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه    فىػػً ف كى
( دػػآا ابػػػتص ابقػػ آق دػػػع دبسػػل مػػػرياث   فػىدىخيػػمي ابَ  يػػػري فبنػػ  تػىػػػ ىٍكنى 
ابػػعارث ذكػػ ان  بعبػػد دتػػ  يشػػمل فػػ ع اب كاػػة ابػػ كج بد  ػػر كإطػػالؽ ا

 .متغ أك من غريس كبع من زي أك َتثى أك أيثى ك ف 

                                                
 ِٕكتاب االزماع  بن المنذر ص    (1)
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فػػػ ف  كمثػػػ ؿ ذبػػػك بػػػع ددخػػػت اب كاػػػة عػػػن زكج ك ا ػػػن قلػػػم : 
   كد ْ]أر نة  منأبوهم  من أصل

 ْ كاالد اب  ر بد كج اب  رف ض ـب ج 

  بال ػػػػػػػن ّ] ال ػػػػػػػة كاببػػػػػػػ     ف ضػػػػػػػ ن   ُ]
 : صعر   دآستنصسب ن ك 

 ُ ْ/ُ زكج
 ّ ب.ع ا ن

 كاب كاة أك اب كا ت (  ) :رحمه اهلل رعالىقوله 
أك تػ ث اب كاػة د  اب كاة فأكث  , ك ب  ر من كر ة اابعارث ابث ق 

اؼبؤبػػب دػػع مػػ  ذكػػ س ك  شػػ ط كاالػػد عػػدم  اب كاػػ ت فػػ ض اب  ػػر 
 قعبػػغ ) عػػػدـ كاػػعد اببػػ ع ابػػػعارث ( ك ػػد عدمتػػػ  رضبػػغ ابػػغ تنػػػ   
 م دتػ اؼبػ اد اػ, ك بعارث دم اْلكالد كأكالد اببت  س  ق ن أف ابب ع ا

  .ف ع اب كج سعالان مته  أك من غريد 
كىؽبىينن ابَ  يري فبنػ  تػىػ ىٍكويٍم ًإف  ) بقعبغ تن    قوله رحمه اهلل رعالى: 

( دآا ابتص ابق آق دع دبسل مرياث اب كاة   ملٍن يىخين بنخيٍم كىبىده 
عدػى   كم  أسػدبت يشػمل ابػآك  كاْليثػى بد  ر كإطالؽ ابعبد دت

 .الد سعال
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 ف كمثػػ ؿ ذبػػك بػػع ددػػك د بػػك عػػن زكاػػة فػػأكث  كعػػم فػػ قلػػم
  منأبوهم صلأ

بد كاػػة فػػػأكث  اب  ػػػر   ْ]أر نػػػة  مػػن
  ّ]  ال ػة   ف ض ن كاببػ   ُ]كاالد 

 صعر   : دآسبدنم تنصسب ن ك 

  ْ 
 ُ ْ/ُ زكاة فأكث 

 ّ ب.ع عم
 : تن   كر ة اب  ر  قعبغ اب الب رضبغ احند يتم  ك 

 كاب  ر ف ض اب كج إف ك ف منغ          
 من كبد اب كاة من  د متنغ                                          
 ث ا        ػػػكدع بخل زكاة فأك     
 (ُ) مر عدـ اْلكالد فسم   درا                                   
 اببه ق رضبغ احن تن  :  ؿ 
 ـ            ػب ع  فكاب  ر ف ض اب كج مر       

 .(ِ)ـ دػع اكزكاة فص عدا إذ                                

                                                
 ُٓالرحبية بشرح سبط المارديني ك حاشية البقرم ص    (1)
 ـُٗٗٗهػ َُِْدار المغني القبعة األكلى  ْٔنظه القثئد البرهانية في عله الفرائض ص   (2)
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 رثصة باب الربع
 .اب كج كاب كاة : كر ة اب  ر 

ػ اب كج كي ث اب  ر  ش ط كاالد كدع كاعد ابب ع ابعارث  ُ
 . عخ  مريا غ ف ض ابتصب

كاعد ابب ع عدـ دع ك االد ػ اب كاة فأكث  كت ث اب  ر  شر ك  ِ
 .ابعارث عخ  اب كج يف اب  ر 
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 باب الرمن
) كابػػثمن : فػػ ض اب كاػػة أك   قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى :

ػػػ فى  اب كاػػػ ت  شػػػ ط كاػػػعد اببػػػ ع ابػػػعارث بقعبػػػغ تنػػػ    فىػػػً ف كى
 (   بىخيٍم كىبىده فػىدىهينن ابَثميني فبن  تػى ىٍكويم

 ػالث بوػ ت ضػم  يف ابػثمن( ابػثمن ك : ) رحمه اهلل رعػالى قوله 
 . اؼبسم كسخعا  كابث بثة شب  كأمري 

 . (ُ)كدع اعب ل ابعاالد من ابثم يسة أا ال كصبنغ أشب ف 
  .فقر  كرد ذك  ابثمن يف ابق آف ابخ   م ة كاالدةك د 
فػ ض أم (  ) ف ض اب كاة أك اب كا ت :رحمه اهلل رعالى قوله 

كدػػػػع  ػػػػ ق قػػػػر دكف غػػػريدن ف ابػػػثمن َػػػػ ص   ب كاػػػة كاب كاػػػػ ت
  .ف كض ابتخ ح

أم (  )  شػػػػ ط كاػػػػعد اببػػػػ ع ابػػػػعارث  :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه 
تػػػ ث اب كاػػػة فػػػأكث  ابػػػثمن  شػػػ ط كاالػػػد كاػػػعدم كدػػػع كاػػػعد ك 

كػػػػ ف متهػػػػ  أك مػػػػن غريدػػػػ  مػػػػن   مػػػػن ابػػػػ كج سػػػػعالن اببػػػػ ع ابػػػػعارث 
 .اب كا ت 

                                                
 كالم ادر السابقة  َُُ/  ُالقانوس المحيط ززء    (1)
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 ,  ك ػػػد عدمتػػػ  سػػػ  ق ن أف اببػػػ ع ابػػػعارث دػػػم اْلكالد كأكالد اببتػػػ 
كإف كػػن أكثػػ  مػػن كاالػػدة فػػ بثمن  فػػ ف ك يػػت كاالػػدة فػػ بثمن ؽبػػ 

 سػػػتهن   بنػػػعية إصب عػػػ ن كدػػػع مػػػ  دؿ عدسػػػغ ضػػػمري اعبمػػػر يف  عبػػػغ 
 (ُ)  فػىدىهينن ابَثميني ػ  كىؽبىينن ابَ  يري  تن   

ػ  اب كاػ ت كدهػن اب  ػر أك ابػثمن سػعي ن فأليػغ إعَػ لكاغبخمػة يف 
ن أر ػػر دػػبخػػل كاالػػدة مػػتهن اب  ػػر ك بػػع انػػل  كاحن تنػػ   أعدػػم ػ

 . (ِ)ْلَآف صبسر اؼب ؿ كزاد ف ضهن أيض ن عدى ف ض اب كج
ػػ فى بىخيػػٍم كىبىػػده  ) بقعبػػغ تنػػ     :رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه  فىػػً ف كى

ع دبسػػل إرث اب كاػػة فػػأكث  ابػػثمن ( دػػ  فػىدىهيػػنن ابػػَثميني فبنػػ  تػىػػ ىٍكويم
يشػمل ابػآك  كاْليثػى إال  كإطػالؽ ابعبػد دتػ من ابقػ آف ابخػ   , 

  .مته  أك من غريد  يغ دت  اؼب اد  غ ف ع اب كج سعالن أ
مػن الػديه اػ    اؼبَه ة ك د كرد مرياث اب كاة ابثمن يف ابنتة 

 اػػ لت امػػ أة سػػند  ػػن اب  سػػر : ػػن عبػػد احن رضػػ  احن عتػػغ  ػػ ؿ 
د تػػ ف ا توػػ  : هػػ  إ  اب سػػعؿ صػػدى احن عدسػػغ كسػػدم فق بػػت س   تو

َػػػآ أكإف عمهمػػػ  ,  ن  منػػػك يػػػـع أالػػػد شػػػهسدا  أ عمهػػػ سػػػند  وػػػل
                                                

(1)
  ُٓص  ُكالعذب الفائض ززء  ٖٔاب الفرائض ك شرح آيات الوصية ص كت    
 بت رؼ  ِٓص  ُالعذب الفائض ج   (2) 
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فقػ ؿ  , م ؽبم  فدم يدع ؽبم  شػسئ ن مػن م بػغ كال يتخبػ ف إال دبػ ؿ
احن يف ذبك فت بت آية اؼبعاريه   ) يقض : صدى احن عدسغ كسدم

عر ا تػك سػند أ : فدع  ابتب صدى احن عدسغ كسدم عمهم  فق ؿ
كابش دد من اغبديه )  (ُ) عر أمهم  ابثمن ( اغبديهأابثدث  ك 

 عر أمهم  ابثمن(.أ
 كمث ؿ ذبك بع ددك د بك عن زكاة فػأكث   كا ػن ا ػن:   قلم

 ـب ج ابثمن  ٖ]شب يسةمن   ف ف أصل منأبوهم
   ٖ  ُ]كاالد بد كاة فأكث  ابثمن 

  ال ػػػػن ٕ]سػػػػبنةف ضػػػػ ن كاببػػػػ    
 : صعر  دآس اال ن تنصسب ن ك 

 ُ ٖ/ُ زكاة فأكث 
 ٕ عب. ا ن ا ن

 :تن   ي ةم ن بدثمن  ؿ اب الب رضبغ احن  
 اببت ت  مر مر اببت  أك        د كاة كاب كا تبكابثمن      

                                                
(  ك الحػػػػػاكه ْٖٓ(  ك كػػػػػذا الػػػػػدار ققنػػػػػي )  ُُ/ِ(  ك الترنػػػػػذم )ِِٖٗد )حسػػػػػن أررزػػػػػه أبػػػػػو داك  (1)
. ك قػػاؿ  ( نػػن طريػػخ عػػن عبػػد اهلل بػػن نحمػد بػػن عقيػػا عػػن زػػابر بػػهِِٗ/ٔفقػي )ي( ك البّّْ -ّّّ/ْ)

الترنذم : )) هذا حديم صحيل   نعرفه إ  نػن حػديم عبػد اهلل بػن نحمػد بػن عقيػا قلػم : ك هػو ن تلػف 
فيه ك الرازل : أنه حسن إذا لػه ي ػالف . ك قػاؿ الحػاكه : )) صػحيل االسػناد ك كافقػه الػذهبي كرػالف بشػر 

(  ُِٖٗقػيه (( أررزػه أبػو داكد )  بن المف ا عن عبد اهلل بن نحمد بن عقيا فقاؿ : هاراف بنتػا ثابػم بػن
كالدار ققني كالبيفقي . كقاؿ أبو داكد كالبيفقي : )) هذا رقأ إنمػا هػو سػعد بػن الربيػع (( ا هػػ إركاء الغليػا ج 

  ُّٗص  ُٓك حاشية ا ستذكار ج  ُٕٕٔرقه  ُِِ – ُُِص  ٔ
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 عدم  أك مر أكالد اببت  ف     
 (ُ) فهمػكال تتن اعبمر ش ط  ف                              

 باب الرمنرثصة 
اػعدم كتػ ث ابػثمن  شػ ط كاالػد ك , اب كاة فػأكث  : كر ة ابثمن 

   .  ردع كاعد ابب ع ابعارث عخ  مريا ه  بد

                                                
 ّٓالرحبية بشر ح سبط المارديني ك حاشية البقرم ص   (1)
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 باب الرلرين  
) كابثدثػػ ف : فػػ ض أر نػػة أيػػعاع قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى : 

من ابعر ة كدهػ  مػن ابتنػ ل كدػن اببتػ ت ك تػ ت اال ػن كاْلَػعات 
ابشػػػػػق ضو كاْلَػػػػػعات ْلب ا توػػػػػ ف فصػػػػػ عدا ف ببتػػػػػ ت ينػػػػػوبقتغ 

ػػػ ل فػىػػػٍعؽى    شػػػ ط عػػػدـ اؼبنصػػػب بقعبػػػغ عػػػ  كاػػػل ػػػنن ًينى فىػػػً ف كي
ال تػػو سػػند  كبقضػػ ل رسػػعؿ احن  ا ٍػتىوػىػٍ ً فػىدىهيػػنن  ػيديثىػػ  مىػػ  تػىػػ ىؾى 

  ن اب  سر   بثدث  ( 
ضػػم مهػػ  بووػػ ف   ابثدثػػ ) كابثدثػػ ف ( يف  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 

 . (ُ) .ابالـ كسخعا 

 .كابثدث ف ا لاف من  ال ة أا ال ابش ل
) ف ض أر نة أيعاع مػن ابعر ػة كدهػ  مػن   : رعالى رحمه اهلل قوله

ابتن ل كدن اببتػ ت ك تػ ت اال ػن كاْلَػعات ابشػق ضو كاْلَػعات 
ضػػػبَهن ا ػػػػن كمػػػ  إصبػػػ الن  دػػػآا عػػػدددن  ْلب ا توػػػ ف فصػػػ عدا(

يف اببصػعؿ  قعبػغ : فػ ض  توػ  مونػ كيو  رضبغ احن تنػ   اؽب ضم 
 .  (ِ)فأكث  فبن ي  ن ابتصب 

                                                
  ْٖ/ ُفائض ززء العذب ال   (1)

(2)
  ْٔالف وؿ في الفرائض ص    
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 : قعبغ  رضبغ احن تن   ابربد قكضبَهن 
 كابثدث ف ال تو  اسوعت          

 (ُ)فص عدان فبن بغ ابتصب أتى                               
  قعبغ :رضبغ احن تن   كم  ضبَهن اعبنربم 

 ض ال تو  فص عدا   ف فك دث         
 (ِ)  الدادن يصب ربصال  ضابالمن                          

 ) ف ببت ت (   :حمه اهلل رعالىر  قوله
اببتوػػ ف فػػػأكث  كاؼبػػ اد اػػن  تػػػ ت ابصػػتب اْلكؿ مػػن كر ػػػة ابثدثػػ  

 ط  مه  :  كي  ن ابثدث   ش ابصدب
رضبػػػغ احن ؤبػػػب أف يخػػػن ا توػػػ ف فصػػػ عدا كمػػػ  ذكػػػ س اؼب -ُ

 )ا تو ف فص عدا(. قعبغ: تن   
رضبػػغ احن تنػػ   ؤبػػب عػدـ كاػػعد اؼبنصػػب كمػػ  ذكػػ س اؼب -ِ

 ينوبقتغ  ش ط عدـ اؼبنصب ( دآا. )  قعبغ: 

 

                                                
  ّّرقه  ٗكسيلة الراغبين كبغية المستفيدين في عله الفرائض ص  (1)
  ِِٗ/  ٕاألسالة كاألزوبة الفقفية ج    (2)
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ػ ل فػىػٍعؽى  بقعبػغ عػ  كاػل )  قوله رحمه اهلل رعالى: فىػً ف كيػنن ًينى
ابػدبسل ابقػ آق عدػى مػرياث دػع دػآا  ا ٍػتىوػىٍ ً فػىدىهينن  ػيديثىػ  مىػ  تػىػ ىؾى 

 .فأكث  بدثدث  و اببت
كىً  ًمٍثلي الىػبِّ ييعًصسخيمي ابٌدغي يف أىٍكالىدًكيٍم بًدآن   عبغ تن   ك  قلم :
 اآلية .  اْلييثػىسػىٍ ً 

 ػ ؿ إظب عسػل  ػن إسػب ؽ رضبػغ  تنػ   : رضبػغ احن قاؿ ابن بقػاؿ
تنػػ    : كمل يػػآك  احن اال توػػ  يف كو  ػػغ فخػػ ف يف  عبػػغ تنػػ   احن 
  ً ٍدبسػل عدػى أيػغ إذا كػ ف ذكػ ان كأيثػى بًدآنكىً  ًمٍثلي الىػبِّ اْلييثػىسػىػ )

بأليثػى ابثدػػه فػ ذا أكاػب ؽبػػ  مػر ابػآك  ابثدػػه  أف بدػآك   دثػ  ك 
عدػػم إ  ذكػػ  مػػ  أ  مػػر اْليثػػى أككػػد فػػ الوسه كاحن ؽبػػ كػػ ف ابثدػػه

 . (ُ)فعؽ اال تو  كمل  وه إ  ذك  اال تو  
بًدآنكىً  ًمثٍػلي الىػبِّ  : ك  عبغ تن   تن   د  رضبغ احن س  ؿ ابنهك 

عدػى أف اْليثػى ؽبػ  مػر  دؿ  الـ ابون يب ابػك بدجػت  اْلييثػىسػىٍ ً 
ابآك  ابثده ف ذا مل يخػن ذكػ ان كك يػت ا توػ ف فدهمػ  ابثدثػ ف اػآا 

ػ ل فػىػٍعؽى  ابدبب ابق آق ف ذا  بت دػآا فمػن ت  ػ ؿ  فىػً ف كيػنن ًينى

                                                
 نكتبة الرشد  ُط  – ّّٔ/  ُشرح صحيل الب ارم  بن بقاؿ ج    (1)
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مبستػػ ن الخػػم ابػػثالث كمػػ  دػػع أكثػػ  مػػتهن منػػووتس ن عػػن  ا ٍػتىوػىػػٍ ً 
دػع موػنو ككػ ؼو   ْليػغ  ػد  ستػغ  دالبػة ابدبػب ك وػ س ف الخػم اال ت

كشػػ ؼو عمػػ   ػػ بعس يف تعريػػه اببتوػػ  مػػن  سػػ س أك فبػػعل ابدبػػب 
(ُ) . 

 تو سند  ن   ) كبقض ل رسعؿ احن   :رحمه اهلل رعالى قوله
 دػػػعمػػػن ابنػػػتة ك اب  سػػر  ػػػ بثدث  ( دػػػآا دبسػػػل إرث اببتوػػػ  ابثدثػػػ  

ابنػ  و ) أعػر ا تػك سػند ابثدثػ   الديه ا     ن عبد احن 
 . ( اغبديه
فقػد أكردس غػري كاالػد عدػى أيضػ ن كيشهد بآبك ا صبػ ع   قلم :

ابثدثػػػ ف كمػػػتهم اغبػػػ فب ا ػػػن اؼبتػػػآر ,  فصػػػ عدا أف مػػػرياث اببتوػػػ 
كاغبػػػػ فب ا ػػػػن عبػػػػد ابػػػػرب , كا ػػػػن  دامػػػػة , كا ػػػػن  َػػػػ ؿ , كشػػػػس  

, كابشػػػػػ يب ا سػػػػػالـ ا ػػػػػن تسمسػػػػػة , كتدمسػػػػػآس اببػػػػػ ر ا ػػػػػن ابقػػػػػسم 
  .رالم احن اعبمسراْلرمعم ,
رضػػػػ  احن عتهمػػػ  مػػػػن  ركم عػػػن عبػػػػد اهلل بػػػػن عبػػػاس أنػػػا نػػػػا

 َػػػالؼ مػػػن أف فػػػ ض اببتوػػػ  ابتصػػػب ال ابثدثػػػ  بتػػػ د  اآليػػػة
                                                

دار  – ّْ/  ٓزػزء  ّنظػر الجػانع ألحكػاـ القػرآف ج كا ُْكتػاب الفػرائض كشػرح آيػات الوصػية ص     (1)
 الكتب العلمية 
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 قعبػغ : إَّنػ   اآلية فىً ف كينن ًينى ل فػىٍعؽى ا ٍػتىوػىٍ ً فػىدىهينن  ػيديثى  مى  تػى ىؾى 
  (ُ)ابثدث ف بدثالث فم  فعؽ 

ن  ػػ ب دبسػػل كاسػػوته ر ا ػػن رشػػد اغببسػػد بػػغ  قعبػػغ : كاْلةهػػ  مػػ
 . (ِ)اػبَ ب أام  الالق ف حبخم ابعاالدة 

ف ف دآا اػبالؼ بس   ث  ت عن ا ن عب س رض  احن عتهمػ  ال 
سػػػسم  ك ػػػد أكرد ا صبػػػ ع غػػػري كاالػػػد عدػػػى مػػػرياث اببتوػػػ  بدثدثػػػ  

 كمتهم  
مػػػػ  أعدػػػم يف دػػػػآا َالفػػػ ن  ػػػػ  : ا ػػػن عبػػػػد ابػػػرب رضبػػػػغ احن  قعبػػػغ  

ة مل تصػػح عػػن ا ػػن عبػػ س رضػػ  عدمػػ ل اؼبنػػدم  إال ركايػػة شػػ ذ
احن عتهمػػ  أيػػػغ  ػػػ ؿ بال توػػ  ابتصػػػب كمػػػ  بدبتػػت ابعاالػػػدة الػػػو 
تخػػعف اببتػػ ت أكثػػ  مػػن ا توػػ  فسخػػعف ؽبػػن ابثدثػػ  كدػػآس اب كايػػة 
متخػػ ة عتػػد أدػػل ابندػػم   طبػػة كدهػػم يتخ دػػ  , كيػػدفنه  أيضػػ ن مػػ  
ركاس ا ن شه ب عن عبسد احن  ن عبد احن  ن عوبة  ػن منػنعد ) 

                                                
(1)

 بت رؼ ِٓ/  ُالعذب الفائض شرح عمدة الفارض ززء    
(2)

  ِٓٓ/  ِبداية المجتفد كنفاية المقت د ززء    
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آيل ( عن ا ن عب س رض  احن عتهم  أيغ انل بدبتوػ  ابثدثػ  اؽب
 . (ُ)كعدى دآا صب عة ابت س 

ةن  كىًإف فضالن من أف دبسل اػبَػ ب يف  عبػغ تنػ    كى يىػٍت كىااًلػدى
ػ  ابتٍِّصػبي  ينػ رض مػ  ركم عػن ا ػن عبػ س رضػػ  احن  اآليػة  فػىدىهى

  .عتهم 
سند ابثدثػ ( تنػ رض  ككآبك ابنتة ف ػبرب اؼبآكعر ) أعر ا تك 

  .تدك اب كاية
 ابقسػػػ س عدػػػى مػػػرياث اْلَوػػػ  يف  عبػػػغ تنػػػ  يضػػػ ن أكين رضػػػه   

  اآلية  فىً ف كى يػىوى  ا ٍػتىوػىٍ ً فػىدىهيمى  ابثَػديثى ًف فبن  تػى ىؾى 
فى ٍض ً يعاٍ فػىػٍعؽى  ك سل أيض ن أف فعؽ ببب زاضد بدبس ف كقعبغ تن   

م اضػػ  عا اْلعتػػ ؽ كدػػع اؼبػػآكعر يف تبنػػري أ اآليػػة (ِ)  اْلىٍعتىػػ ؽً 
  .مبعا الدا
كابػػػدبسل عدػػػى ذبػػػك يف  تػػػ ت اال ػػػن أف سػػػهمهم  يتػػػدرج ربػػػت  

  . عبغ ابعبد كم  مضى منت  يف ف ض ابتصب

                                                
  َْٗكانظرف أي ان /  ّّٗ – ّٖٗ/  ُٓا ستذكار ج    (1)
 (  ُِسورة األنفاؿ آية رقه )    (2)
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  مكإصب ع اْلمة عدى أف أكالد اببت  يقعمػعف مقػ ـ اْلكالد ذكػعرد 
  .ك إي  هم ك ي  هم مكآكعرد

عات بػألب كاْلـ يف  عبػغ تنػ   كابدبسل عدى ذبػك أيضػ ن يف اْلَػ
  ػػ  ابثَػديثىػػ ًف فبنػػ  تػىػػ ىؾى ك اْلَػػعات  آليػػةا فىػػً ف كى يػىوىػػ  ا ٍػتىوػىػػٍ ً فػىدىهيمى

بألب كآبك كمػ  ذك يػ س يف  ػ ب ابتصػب  كدػآا كدػغ سػعال كػن 
   (ُ)اؼبآكعرات ا تو  أك أكث  

 كم  أكرد ا صب ع عدى مرياث اببتوػ  بدثدثػ  ا ػن  َػ ؿ رضبػغ احن
  َ (ِ) اببف رمتن   يف ش الغ عدى صبسح 

كيف اعبمدػػػة فهػػػآا الخػػػم  ػػػد : قعبػػػغ تنػػػ   كا ػػػن  دامػػػة رضبػػػغ احن 
أصبػػػر عدسػػػغ كتػػػعاردت عدسػػػغ اْلدبػػػة ابػػػك ذك ي دػػػ  فػػػال يضػػػ ي  أيهػػػ  

  (ّ)أ بوغ 
 رضبػػػػغ احن تنػػػػ   يف كمػػػػا أسػػػػفب شػػػػيي االسػػػػثـ ابػػػػن ريميػػػػة

ب س رض  احن عاالسودالؿ عدى عدـ صبة دآس اب كاية عن ا ن 
سػند ا تػك  ىؼب  أعَػ كأيض ن فنتة اب سعؿ عتهم  إ  أف   ؿ:

                                                
 بت رؼ  ّٗ – ّٖ/  ُرح الرحبية للسبيتي نع فتل القريب المجيب ززء ش   (1)
  ّْٕ/  ٖشرح صحيل الب ارم  بن بقاؿ ج    (2)
  َُ/  ٕالمغني بالشرح الكبير ج    (3)
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ابثدثػػ  كأمهمػػ  ابػػثمن كابنػػم اببػػ    كدػػآا إصبػػ ع ال   ػن اب  سػػر 
  (ُ) .يصح فسغ َالؼ عن ا ن عب س رض  احن عتهم 

 قعبغ إف اْلمة ؾبمنة  تن  كم  أكرد ا صب ع ا ن ابقسم رضبغ احن   
ػ  ابثَػديثىػ ًف فبنػ  تػىػػ ىؾى     عدػى أف  عبػغ تنػ  فىػً ف كى يػىوىػ  ا ٍػتىوػىػٍ ً فػىدىهيمى

يدَل يف الخمغ ابثتو ف كإف اَودبػعا يف كسبسػة دَعؽبمػ  يف  اآلية
 . (ِ)دآا اغبخم 

مػػ  ركم مػػن َػػالؼ عػػن تنػػ   كمػػ  أيخػػ  ابشتشػػعرم رضبػػغ احن 
مػػ  ركم عػػن ا ػػن : ا ػػن عبػػ س رضػػ  احن عتهمػػ  يف ذبػػك  قعبػػغ 

 (ّ)رض  احن عتهم  فمتخ  ال يصح عتغ ت الخى ا صبػ ععب س 
.  

فضػػػػالن مػػػػن أف دػػػػآس اب كايػػػػة عػػػػن ا ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  احن  : قلػػػػم
عتهمػػػ  بسنػػػت مػػػن اؼبنػػػ ضل ابػػػك اشػػػوه  َالفػػػغ فسػػػغ كبػػػع سػػػدمت  

 تبنػريسيف تن   ادالن ؼبن   ؿ  صبوه  كمتهم ابق طب رضبغ احن 
حن عتهمػػػػ  أيػػػػغ ػػػػػ  قعبػػػػغ ) ْلف ابصػػػػبسح عػػػػن ا ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  ا

                                                
  ِّٓ-ّْٗ/  ُّالفتاكل الكبرل ج    (1)
  ْٖٓ-ْٔٓكانظر  ص  ْْْ/  ُإعثـ الموقعين ج    (2)
  ِٓ/  ُالعذب الفائض ج    (3)
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ف ف ابش يب اْلرمعم   ؿ صػح عػن ػ  (ُ)أعَى اببتو  ابتصب (
ا ػػن عبػػ س رضػػ  احن عتهمػػ  راععػػغ عػػن ذبػػك كصػػ ر إصب عػػ ن إذ 

 . (ِ)ا صب ع  ند اػبالؼ الجة 
ؼبػػ   مندقػػ ن عدػػى تصػػبسح ابقػػ طبالبتػػغ احن تنػػ    كقػػاؿ شػػي نا

مػن أدػل الينوػرب ابقػ طب : همػ  ركم عن ا ن عب س رضػ  احن عت
 .اغبديه

كينوػآر عػن ا ػن عبػ س رضػ  : تنػ   رضبػغ احن  كقاؿ ابػن حجػر
احن عتهمػػػ   أيػػػغ مل يبدوػػػػغ الػػػديه اػػػ     ػػػػن عبػػػد احن رضػػػػ  احن 
عتهمػ  ) أعػر ا تػك سػند ابثدثػ  ( فع ػب مػر ةػ د  اآليػة كفهػػم 

 ل اب يػػػ دة عػػػن ابثدثػػػ  ال اليوبػػػ فػػػعؽ ا توػػػ   أف  عبػػػغ تنػػػ   
فخم  أسدبت كإف سدمت  اػدال  صػبة  (ّ)    ب ت ذبك بدثتو

 دآس اب كاية عن ا ن عب س فدندغ  بل أف يبدوغ الػديه اػ    
ف ذا تق ر دآا ف ف دبسػل إرث اببتوػ  ابثدثػ  دػع ابقػ آف كابنػتة , 

  .كا صب ع
                                                

 ُِّْألبي عبد اهلل نحمد بػن أحمػد األن ػارم القرطبػي ط /  ّٔ/  ّانظر الجانع ألحكاـ القرآف ج    (1)
 الكتب عاله دار 

  ِٓ/ُالعذب الفائض ج   (2)
  ُٔ/ُِفتل البارم    (3)
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فخمػ   ػػ ؿ ابنػػهسد  رضبػغ احن تنػػ   آيبػ ن : أغػػَن عتػػغ  أمػ  ابقسػػ س
 َدالبة ابدبب كاحن تن   أعدم

 : كمث ؿ ذبك  : بع ددك د بك عن  تو  كا ن ا ن ف ف  قلم 
  بدبتوػػػػػػػ  ّمػػػػػػػن ]أصػػػػػػػل منػػػػػػػأبوهم  

  ف ضػػ ن بخػػل كاالػػدة ِابثدثػػ ف ا تػػ ف ]
  ال ػػػػػػػػػػن اال ػػػػػػػػػػن ُكاالػػػػػػػػػػد كاببػػػػػػػػػػ    ]

 تنصسب ن كدآس صعر   : 

 ّ 

 ُ ّ/ِ  تت 

 ُ  تت

 ُ ب. ع ا ن ا ن
ينػػػػوبقتغ  ) ك تػػػػ ت اال ػػػػن  :قػػػػاؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى 

 شػػػػػػ ط  عػػػػػػدمس  عػػػػػػدـ كبػػػػػػد ابصػػػػػػدب كعػػػػػػدـ اؼبنصػػػػػػب كدػػػػػػن 
 داَالت يف منمى اببت ت يف يص اآلية ( 

ابصػػػتب ابثػػػ ق مػػػن كر ػػػة ابثدثػػػ   توػػػ  اال ػػػن فػػػأكث  كيػػػ  ن ابثدثػػػ  
  ثال ة ش كط كد  :

ا توػػ  فصػػ عدا كدػػع مػػ ذك س اؼبؤبػػب رضبػػغ احن  أف يخػػن -ُ
ا(  نػد ذكػ س تن   يف أكؿ ابخالـ  قعبغ )ا تو ف فصػ عد

بأليػػعاع ابعار ػػة بدثدثػػ  كدبػػ  أيػػغ يشػػرتط يف صبسػػر اْليػػعاع 
ػػػػػػ ىس عتػػػػػػد تنػػػػػػػدادس ؽبػػػػػػن بسخػػػػػػعف مت سػػػػػػػب ن  اْلر نػػػػػػة ؛ ذىكى
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بالَوص ر ابآم مشى عدسػغ كإف كػ ف  ػد مضػى يتػريس 
منهن يف   ب ابتصب ك د سدك فسغ ابوخ ار دتػ ؾ ال 
االَوصػػػػ ر فمػػػػ ادس اببهػػػػم السػػػػسم  ك ػػػػد عػػػػرب عتػػػػغ مػػػػر 

تت اال ن  ندـ اؼبش رؾ كمر اْلَت ابشػقسقة اببتت ك 
كاْلَت ْلب  ندـ اؼبن كم ب ي دة اببس ف كاببهم فدمػ  
فيهػػم كتخػػ ر يتػػريس دتػػ  أشػػ ر إبسػػغ يف  دايػػة ابخػػالـ  نػػد 

 أف اؼبؤبػب رضبػغ احن  ذك دن م ة كاالدة كمن دػآا يوبػ
ػػم عػػن ذكػػ  دػػآا ابشػػ ط يف مػػرياث اببتوػػ   تنػػ   مل يهى

 آبك كاحن تن   أعدم.بدثدث  فدسوتبغ ب
عػػػدـ كاػػػعد اببػػػ ع ابػػػعارث اْلعدػػػى متهػػػ  كبػػػد ابصػػػدب   -ِ

كدع اال ن أك اببتت بدمست أك كبد ا ن أعال من  ت ت 
 اال ن ابت زؿ.

عدـ كاعد اؼبنصب أَسهن أك ا ن عمهػن كاالػدان كػ ف  -ّ
أك أكثػػػػ  ك ػػػػػد ذكػػػػػ س اؼبؤبػػػػب رضبػػػػػغ احن تنػػػػػ    قعبػػػػػغ ) 

 كعدـ اؼبنصب (.
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) كدػػن داَػػالت يف منػػمى اببتػػ ت يف  :لىرحمػػه اهلل رعػػا قولػػه
 ابػتص نالسػه يوتػ كؽبيص اآلية ( دآا من السػه ابػدبسل ابقػ آق 

 ين اببت  ك ت ت اال ن يقعمعف مقػ ـ اببتػ  أدل ابندم أف صب ع  
كاببت ت ذكعردم كآكعردم ك إي  هم ك يػ  هم إذا مل يخػن بدمسػت 

  (ُ)كبد بصدبغ 
 ن  تك ا ن كعم : كمث ؿ ذبك : بع ددك د بك ع قلم 

  ـبػ ج ّف ف أصػل منػأبوهم مػن  ال ػة ]
  ِابثدثػػػ ف ا تػػػ ف ]اال ػػػن  ابثدثػػػ  , ببتػػػك

كاببػػػػ      ُ]ف ضػػػػ ن بخػػػػل كاالػػػػدة كاالػػػػد 
   بدنم تنصسب ن كدآس صعر  : ُكاالد ]

 ّ 

  تت ا ن 
ِ/ّ 

ُ 

 ُ  تت ا ن

 ُ ب.ع  عم 

ثال ػػة ) كابشػػق ضو ينػػوبققن   :قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى 
شػ كط عدمسػػة عػػدـ اببػػ ع ابػػعارث , كعػػدـ اْلب كعػػدـ اؼبنصػػب 

ػ  ابثَػديثىػ ًف  بقعبغ ع  كال يف آية ابخالبة  فىً ف كى يػىوىػ  ا ٍػتىوػىػٍ ً فػىدىهيمى
    فبن  تػى ىؾى 

                                                
(1)

  َِٕ/  َُكالحاكم الكبير ج   ّْٗ/  ُٓكا ستذكار ج   ُٕزماع ص انظر كتاب اال   
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اْلَوػػ ف ابشػػقسقو ف فػػأكث  ك ػػد  ابصػػتب ابث بػػه مػػن كر ػػة ابثدثػػ 
كيػ  ن ابثدثػػ  ضو ( ) كابشػق  ذكػ دن اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػػ    قعبػغ

  أر نة ش كط كد  :
كدػػع مػػ ذك س اؼبؤبػػب رضبػػغ احن  صػػ عداأف يخػػن ا توػػ  ف -ُ

تن   يف أكؿ ابخالـ  قعبغ )ا تو ف فصػ عدا(  نػد ذكػ س 
بأليػػعاع ابعار ػػة بدثدثػػ  كدبػػ  أيػػغ يشػػرتط يف صبسػػر اْليػػعاع 

فآك س م ة كاالدة طدب ن بالَوص ر  ندـ ابوخػ ار اْلر نة 
ث  تػػػك اال ػػػن بدثدثػػػ  دبػػػ  اـ عدسػػػغ يف مػػػري ك ػػػد ن ابخػػػال

 يوين عن إع دتغ دت .
كبػع  أك أيثػىكػ ف ذكػ ان  عدـ كاعد ابب ع ابعارث مَدقػ ن  -ِ

كدم اْلكالد كأكالد اببت  كم  سبو  س يغ كدع م   َتثى
ذكػػػػ س اؼبؤبػػػػب رضبػػػػغ احن تنػػػػػ    قعبػػػػغ : ) عػػػػدـ اببػػػػػ ع 

 ابعارث (.

صب عػػػػ ن عػػػػدـ كاػػػػعد اْلصػػػػل مػػػػن ابػػػػآكعر كارث اْلب إ -ّ
احن تنػ    لشػ  إفكمػ  سػسأيت  س يػغ كاعبد عدى ابػ ااح  

يف  ػػ ب اعبػػد كا َػػعة كا وصػػ  اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ   
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عدػػػػى ذكػػػػ  اْلب  قعبػػػػغ: ) كعػػػػدـ اْلب ( دكف ذكػػػػػ س 
اْلب كمػػػ  سػػػتندم تبصػػػسل  ىبدجػػػد بدَعبػػػغ يف منػػػم

 ذبك إف ش ل احن تن   يف   ب اعبد كا َعة .

ْلخ ابشػػقسو كاالػػدان كػػ ف أك عػػدـ كاػػعد اؼبنصػػب كدػػعا -ْ
)  أكثػػػ  كدػػػع مػػػ  ذكػػػ س اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ    قعبػػػغ:

 كعدـ اؼبنصب (.
فىػً ف   ) بقعبغ ع  كاػل يف آيػة ابخالبػة   :رحمه اهلل رعالىقوله 

ػػ  ابثَػديثىػػ ًف فبنػػ  تػىػػ ىؾى  ( دػػآا دػػع ابػػدبسل ابقػػ آق كى يػىوىػػ  ا ٍػتىوػىػػٍ ً فػىدىهيمى
 آيػة ابصػسب  كدػبدثدثػ    فػأكث  قو ابشػقس عدى مػرياث اْلَوػ

َػػػعة كاْلَػػػعات أشػػػق ل أك مػػػن آَػػػ  سػػػعرة ابتنػػػ ل يف مػػػرياث ا 
 .ْلب إصب ع ن 

يف دػػػآس اآليػػػة دػػػم إَػػػعة اؼبوػػػع  ْل سػػػغ كأمػػػغ أك اؼبػػػ اد  ػػػ  َعة  إذ
  .كم  أسدبت   (ِ)إصب ع ن ْل سغ 
:  كمث ؿ ذبك : بع ددك د بك عن أَوػ  شػقسقو  كأخ  قلم

  ّمنأبوهم من  ال ة ] ْلب  فأف أصل

                                                
(2)

  ْٓٔ/  ُٓستذكار ج انظرا    



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

353 

بألَوػػػػػػػ  ابشػػػػػػػقسقو  ابثدثػػػػػػػ ف 
  ف ضػػػ  بخػػل كاالػػػدة ِا تػػ ف ]

  بػألخ ْلب ُكاالد كاببػ    ]
 تنصسب  كدآس صعر   :

 ّ 

 أَت شقسقة
ِ/ّ 

ُ 

 ُ أَت شقسقة 

 ُ ب.ع أخ ْلب 

 بوسػػ) كتقػػدـ  سػػ ف ابخالبػػة (  :قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى 
َ ص ا   ند   ب ابتصب فصل يف ابخالبة  ى نر ابخالـ عد
  . كحن اغبمد كاؼبتة

بقتغ و: ) كاْلَػعات ْلب تنػػ  قػاؿ المؤلػف رحمػه اهلل رعػالى 
 أر نػػػة شػػػ كط عدمسػػػة ابثال ػػػة اؼبػػػآكعرة يف ابشػػػق ضو كاب ا ػػػر عػػػدـ 

أك أيثػػى , كدػػن داَػػالت يف منػػمى اْلَػػعات يف  ابشػػقسو ذكػػ ان 
 يص اآلية(
 ف ْلب فػأكث  ك ػد ذكػ دن اْلَوػ مػن كر ػة ابثدثػ   را  ابصتب اب

اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ    قعبػػغ ) كاْلَػػعات ْلب ( كيػػ  ن ابثدثػػ  
 خبمنة ش كط كد  :

أف يخػػػن ا توػػػ  فػػػأكث  كدػػػع مػػػ ذك س اؼبؤبػػػب رضبػػػػغ احن  -ُ
تن   يف أكؿ ابخالـ  قعبغ )ا تو ف فصػ عدا(  نػد ذكػ س 
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بأليػػعاع ابعار ػػة بدثدثػػ  كدبػػ  أيػػغ يشػػرتط يف صبسػػر اْليػػعاع 
ر نة فآك س م ة كاالدة طدب ن بالَوص ر  ندـ ابوخػ ار اْل

ك ػػػد ن ابخػػػالـ عدسػػػغ يف مػػػرياث  تػػػك اال ػػػن بدثدثػػػ  دبػػػ  
 يوين عن إع دتغ دت .

كبػع  أك أيثػىكػ ف ذكػ ان  عدـ كاعد ابب ع ابعارث مَدقػ ن  -ِ
كدم اْلكالد كأكالد اببت  كم  سبو  س يغ كدع م   َتثى

رياث اْلَػػػػػػعات ذكػػػػػػ س اؼبؤبػػػػػػب رضبػػػػػػغ احن تنػػػػػػ   يف مػػػػػػ
 ابشقسق ت بدثدث   قعبغ : ) عدـ ابب ع ابعارث (.

عػػػػدـ كاػػػػعد اْلصػػػػل مػػػػن ابػػػػآكعر كارث اْلب إصب عػػػػ ن  -ّ
كاعبد عدى ابػ ااح كمػ  سػسأيت  س يػغ إيشػ  احن تنػ   يف 
  ب اعبد كا َعة كا وص  اؼبؤبب رضبػغ احن تنػ   عدػى 
ذكػػػ  اْلب  قعبػػػػغ: ) كعػػػػدـ اْلب ( دكف ذكػػػػ س بدجػػػػد 

كمػػػػ  سػػػػتندم تبصػػػػسل   عةدَعبػػػػغ يف منػػػػمى اْل ػػػػببندػػػػغ 
 .ذبك إف ش ل احن تن   يف   ب اعبد كا َعة
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عػػػػدـ كاػػػػعد اؼبنصػػػػب كدػػػػعاْلخ ْلب كاالػػػػدان كػػػػ ف أك  -ْ
أكثػػػػػػ  دكف اْلخ ابشػػػػػػقسو  كاْلخ ْلـ كدػػػػػػع مػػػػػػ  ذكػػػػػػ س 

 ) كعدـ اؼبنصب (. اؼبؤبب رضبغ احن تن    قعبغ:

نػػػ ن أك عػػػدـ كاػػػعد اْلشػػػق ل كابشػػػق ضو ذكػػػعران كإي  ػػػ ن صب -ٓ
ْليػغ بعكػ ف ذكػ اى أسػقَهن   بخدسػة كبعك يػت أيثػػى فػ ادان 

كدػع مػػ ذك س اؼبؤبػب رضبػػغ  الجبػوهن عػػن مػرياث ابثدثػػ 
 احن تن    قعبغ )كاب ا ر عدـ ابشقسو ذك ا أك أيثى(

) تنػػبقتغ  أر نػػة شػػ كط عدمسػػة ابثال ػػة اؼبػػآكعرة يف   :أنػػا قولػػه
  ابشػػ ط اْلكؿ سنػػين  أر نػػة شػػ كط عدمسػػة إضػػ فة إفابشػػق ضو(  

ابػػػػآم ذكػػػػ س  نػػػػد ذكػػػػ س بأليػػػػعاع  ابعار ػػػػة بدثدثػػػػ  كدػػػػع ) ا توػػػػ ف 
إذان تنػػػػوبقن اْلَوػػػػ ف ْلب فػػػػأكث  ابثدثػػػػ  خبمنػػػػة   فصػػػػ عدا (

شػػػػػ كط اْلر نػػػػػة اؼبػػػػػآكعرة يف ابشػػػػػق ضو كاػبػػػػػ م  عػػػػػدـ اْلشػػػػػق ل 
 كابشق ضو.
)كدػػن داَػػػالت يف منػػػمى اْلَػػػعات يف يػػػص اآليػػػة((   قولػػػه :

يف اآلية اْلَرية من سعرة إذ اؼب اد    َعة أم من السه ابدبسل 
 . إصب ع ن اْلشق ل أك ْلب  دم ا َعة ابتن ل
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:  كمث ؿ ذبك : بع ددك د بك عن أَو  ْلب كا ن أخ  قلم
 ـب ج ابثدث   ّف ف أصل منأبوهم من  ال ة] ْلب
  ِبألَو  ْلب ابثدثػ ف ا تػ ف ] 

  ُ] كاالػػػػػد بخػػػػػل كاالػػػػػدةو  ف ضػػػػػ ن 
ال ػػػػػػن اْلخ   ُ]كاالػػػػػػد  كاببػػػػػػ   

 كدآس صعر   : ْلب تنصسب ن 

 ّ 

 أَت ْلب
ِ/ّ 

ُ 

 ُ أَت ْلب 

 ُ ب.ع أخ ْلب ا ن 

   ؿ اب الب رضبغ احن تن   ي ةم ن بعر ة ابثدث   قعبة : 
 م  زاد عن كاالدة فنمن  ك             ن كابثدث ف بدبت ت صب     
  كدع كآبك ببت ت اال ن      

  ف فهم مق يل فهم ص يف ابآدن                                     
 كدع بألَو  فم  ي يد           ضى  غ اْلال ار كابنبسد     
 (ُ) عمل اآا تصب فأك ْلب       دآا إذا كن ْلـ كأب       

 رثصة باب الرلرين 
 كر ة ابثدث  أر نة أيعاع 

 ابثدث   ش ط  كمه  : ن  يك  : اببتو ف فأكث  ػ ُ

                                                
(1)

  ٔٓ-ٓٓالرحبية بشرح سبط المارديني ص    
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 كاعد اؼبنصب . عدـ -أ 
 . أف يخن ا تو  فص عدان  -ب 

 ػ   تو  اال ن فأكث  كي  ن ابثدث   ثال ة ش كط كد  :  ِ
عػدـ كاػػعد اؼبنصػػب أَعدػػ  أك ا ػػن عمهػػ  اؼبنػػ كم ؽبػػ  يف  - أ

 ابدراة . 
 خن ا تو  فص عدان .يأف  - ب

 ج ػ عدـ كاعد ابب ع ابعارث اْلعدى متهن . 
ابثدثػ   أر نػة شػ كط كدػ   ػ  اْلَو ف ابشػقسقو ف فػأكث  كيػ  ن ّ
 : 

 ا ػ عدـ كاعد اؼبنصب .
 . ب ػ أف يخن ا تو  فص عدان 

 عدـ كاعد ابب ع ابعارث .  -ج
اْلصل من ابآكعر كارث: اْلب إصب ع  كاعبد  دعدـ كاع  -د

 . اب ااحعدى 
 ػ  اْلَو ف ْلب فأكث  كي  ن ابثدث  خبمنة ش كط كد  :ْ

 عدـ كاعد اؼبنصب . -أ 
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   فص عدان .وا تأف يخن  -ب
 . ثعدـ كاعد ابب ع ابعار  -ج
عدـ كاػعد اْلصػل مػن ابػآكعر كارث اْلب إصب عػ ن كاعبػد  -د

 .   اب ااحعدى 
 عدـ كاعد اْلشق ل كابشق ضو . -دػ 
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 باب الرلم
) كابثده ف ض اْلـ كاْلَعة : قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى

  .ْلـ ا ت  فص عدا ذكعرا أك إي    أك من ن 
ف ْلـ تنوبقغ  ش ط  عدمس  عدـ ابب ع ابعارث كعدـ صبر 

فىً ف ملنٍ يىخين بنغي كىبىده كىكىرً ىغي أى ػىعىاسي فىأليمًِّغ  اْلَعة بقعبغ تن   
عىةه فىأليمًِّغ ابَنديسي  ٍَ  (  ابثَػديهي فىً ف كى فى بىغي ًإ

ابثدػػه فسػػغ  ػػالث بوػػ ت ) كابثدػػه (   :  رحمػػه اهلل رعػػالىقولػػه 
 . دسه : كابث به ابثٍده كسخعا  ابثديه  بالـا ضم

 .(ُ)كدع ا ل من  ال ة أا ال ابعاالد
  (ِ)كرد ذك  ابثده يف ابق آف ابخ   يف معضن  ك د 
 كاْلَػػعة ْلـ ا تػ  فصػػ عدان  فػ ض اْلـ)  :رحمػػه اهلل رعػالىقولػه 

؛ دػػم إصبػػ يل كر ػػة ابثدػػه  ػػ بب ضدػػؤالل  ( أك منػػ ن  ذكػػعرا أك إي  ػػ ن 
  صبر ا َعة ْلـ.اْلـ ك 
 

                                                
 ْٖ/ ُكالعذب الفائض ززء  ٗٗ/  ُالقانوس المحيط ززء    (1)
  ّٓ/  ُالعذب الفائض ج    (2)
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( دػآا أ ػل عػدد ا َػعة  ا ت  فصػ عدان )  :رحمه اهلل رعالىقوله 
فبػػ ال ت  َػػ ج   شػػ كطغ ابب  سػػةمػػن اْلـ ابػػآين ينػػوبقعف ابثدػػه 

 .ابعاالد كدَل م  فعؽ اال ت   قعبغ )فص عدان(
( أم سػعالن كػ ف  أك إي    أك من ن  ذكعران )   :رحمه اهلل رعالىقوله 

ابػػآكعر فقػػر أك كػػ يعا مػػن ا يػػ ث فقػػر أك كػػ يعا ا َػػعة ْلـ مػػن 
 .ذكعران كإي ث من ن ؾبومن  إَعة كأَعات ْلـ

) فػ ْلـ تنػػوبقغ  شػ ط  عػػدمس  عػػدـ  :رحمػػه اهلل رعػػالىقولػه 
فىػػً ف ملنٍ يىخيػػن بنػػغي  اببػػ ع ابػػعارث كعػػدـ صبػػر اْلَػػعة بقعبػػغ تنػػ   

ػعىةه فىأليمِّػًغ ابَنػديسي  كىبىده كىكىرً ىغي أى ػىعىاسي فىأليمًِّغ ابثَػديهي  ٍَ   فىً ف كى فى بىػغي ًإ
فػػػػ ض تػػػػ ث اْلـ  فأيػػػػعال   ػػػػ( مقوضػػػػى كالمػػػػغ رضبػػػػغ احن تنػػػػ   

 يف صػػػػ يح كالمػػػػغ إال أف يناؼبػػػػآكعر  نػػػػدمس اب شػػػػ ط  ب ابثدػػػػه 
 إف ش ل احن تن  . آك سدت ؾ ش ط   به أيض ن عدم  سس

كػػ    فهمػػ   اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ  صػػ ح امػػ ابػػآاف فأمػػ  ابشػػ ط ف 
  ابو يل:
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فىػً ف  عدـ كاعد ابب ع ابعارث مَدق ن كبع َتثػى بقعبػغ تنػ   أ ػ 
ػػػن بنػػػغي كىبىػػػده كىكىرً ىػػػغي أى ػىػػػعىاسي فىأليمِّػػػًغ ابثَػديػػػهي  اآليػػػة كدػػػع مػػػ ذك س  ملنٍ يىخي

  . ) عدـ ابب ع ابعارث (اؼبؤبب رضبغ احن تن    قعبغ 
مػػن أم اعبهػػ ت   قػػ ن أمعػػدـ كاػػعد صبػػر مػػن اْلَػػعة مَدب ػ 

   أـ منػ ن  َعة اْلشق ل أك ْلب أك ْلـ ذكعران أـ إي   ن ك يعا من ا 
ؾبومن  أـ موبػ    كار ػ  أـ ؿبجػع   أـ  نضػهم كارث كاآلَػ  

) عػػػػدـ ؿبجػػػعب كدػػػػع مػػػ ذك س اؼبؤبػػػػب رضبػػػغ احن تنػػػػ    قعبػػػغ    
 .َعة (كاعد ا 

دتػػػ  دكف  باَػػػعة  صػػػسوة اعبمػػػر اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ    ٍكػػػكذً  
كمػػػ  مشػػػى عدسػػػغ يف مػػػريا هم بدثدػػػه ػػػػ   ددم  ػػػ  ت  فصػػػ عدان سػػػتقس

رضبػغ احن تنػ    سدػغمشػن  دبكأيػغ ؛   ػ كمشػى عدسػغ يف كر ػة ابثدثػ 
مػػن  ؼبػػآدب ا ػػن عبػػ س رضػػ  احن عتهمػػ  يف الجػػب اْلـ  ثال ػػة 

 . ا َعة فص عدان 

: اػبػػالؼ يف أدى عػػدد اْلَػػعة ابػػآين يشػػرتط كاػػعددم  نسػػألة
اؼبنػػأبة مػػآدب ف دػػآس يف  اْلـ مػػن ابثدػػه إ  ابنػػدسيف الجػػب 
 كمه : ْلدل ابندم 
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صبهػػعر ابصػػب  ة رضػػ  احن عػػتهم : مػػآدب  المػػذهب األكؿ   
إ  ابنػػدس ابػػآين يػػ دكف اْلـ عػػن ابثدػػه َػػعة ا أدى عػػدد أف 

  .ا ت ف فص عدا
أف أدى آدب ا ػن عبػػ س رضػ  احن عتهمػػ  : مػ المػذهب الرػػاني

 ال ػػػػة إ  ابنػػػػدس  دكف اْلـ عػػػػن ابثدػػػػه عػػػدد االَػػػػعة ابػػػػآين يػػػػ
ػػػعىةه فىأليمِّػػػًغ  تندقػػػ ن  تػػػ د   عبػػػغ تنػػػ    فصػػػ عدان  ٍَ ػػػ فى بىػػػغي ًإ فىػػػً ف كى
  .َعة  دبب اعبمر كأ ل اعبمر  ال ةاآلية فآك  ا  ابَنديسي 

  احن عتهم  أيػغ دَػل عدػى عثمػ ف ك د ركم عن ا ن عب س رض
ػػف رضػػ  احن عتػػغ فقػػ ؿ بػػغ: ) إف اْل ػػن عبػػ  عين ال يػػ داف اْلـ َى

ػػعىة إ  ابنػدس إَّنػػ   ػػ ؿ احن تنػػ    ٍَ ػػ فى بىػػغي ًإ ػػ فىػػً ف كى َى اف عى كاْل
 ٍَ  ف رضػػػ  احن عتػػػغ : ال عة فقػػ ؿ عثمػػػيف بنػػ ف  عمػػػك بسنػػػعا  ػػػ 

يقػػػػػض أمػػػػػ ان كػػػػػ ف  بدػػػػػ  تعار ػػػػػغ ابتػػػػػ س كمضػػػػػى يف أسػػػػػوَسر أف أ
 .(ِ) - (ُ)اْلمص ر 

                                                
  ّٓ-ّْ/  ُُكانظر كنز العماؿ ج  ُٕ/  ٕكالمغني بالشرح الكبير ج  ُِٕ/  ٖالمحلى ج    (1)
بػن عبػاس رهػي  اهلل ا( نػن طريػخ شػعبة نػولى  ِِٕ/ْ( كالبيفقػي )  ّّٓ/ْ هػعيف أررزػه الحػاكه )   (2)

  ُِِ/ٔعنفما ا هػ االركاء ج 
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اْل ػ  يتػ  كبػع كػ ف دآا  : يف صبة  ؿ ا ن كثري رضبغ احن تن   
بػآدب إبسػغ أصػب  غ اْلَصػ ل   دآا صبسب ن عن ا ن عب س 

  . غ كاؼبتقعؿ عتهم َالفغ
عػػن َ راػة  ػػن زيػد عػػن  (ُ)ك ػد ركل عبػػد ابػ ضبن  ػػن أت اب يػ د 
  (ِ)أ سغ أيغ   ؿ : اْلَعاف تنمى إَعة 

 دبآك د أسهب ا ن الػـ  يف افدػى يف االسػودالؿ كااليوصػ ر ؼبػ
  (ّ)احن عتهم   ا ن عب س رض 

ال ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  احن  غػػػػري أف اػػػػعاب عثمػػػػ ف  ػػػػن عبػػػػ ف 
عتهم  يدؿ عدى أف إصب ع ابصب  ة  د ن  بل ـب ببة ا ػن عبػ س 

  (ْ)رض  احن عتهم  
كمػػػ  أكرد ا صبػػػ ع ا ػػػن  َػػػ ؿ رضبػػػغ احن تنػػػ   عػػػن ا مػػػ ـ م بػػػك 

ػػػ فى بىػػغي إً     رضبػػغ احن تنػػػ   السػػه  ػػػ ؿ : ك عبػػغ تنػػػ ػػػعىةه فىػػً ف كى ٍَ

                                                
عبػد الػرحمن بػن أبػي الزنػاد   : هػو عبػد الػرحمن بػن أبػي الزنػاد  عبػد اهلل بػن ذكػواف المػدني نػولى قػري     (1)

هػػ ا هػػ ُْٕنػات سػنة و دينػة فحمػد رػراج الم بغداد ككاف فقيفان نػن السػابعة كلػيصدكؽ رغير حفظه لما قدـ 
 (  ُّٖٔرقه )  ِِٖرقريب التفذيب ص 

  ُٗٔ/ُرفسير القرآف العظيه ج   (2)
  ِّٕ/  ٖانظر المحلى ج   (3)
  ُٕ/  ٕالمغني بالشرؾ الكبير ج    (4)
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َػػػعة مضػػػت ابنػػػتة أف ا : اآليػػػة  ػػػ ؿ م بػػػك   فىأليمِّػػػًغ ابَنػػػديسي 
  .ا ت ف فص عدان كعدى دآا صب عة أدل ابندم

أيػػػػػػغ  ػػػػػػ ؿ : ) اال تػػػػػػ ف فمػػػػػػ  فع همػػػػػػ   ك ػػػػػػد ركم عػػػػػػن ابتػػػػػػب 
  .(ُ)صب عة

 ًإف ك ػػد اػػ ل يف ببػػب ابقػػ آف ببػػب اعبمػػر بال تػػ   ػػ ؿ تنػػ   
 .اآلية   (ِ)  صىوىٍت  ػيديع يخيمى تػىويع ى  ًإ ى ابدنًغ فػىقىٍد 

كأصبػػػػر ابندمػػػػ ل أف اب اػػػػل إذا تػػػػع  كتػػػػ ؾ ا توسػػػػغ أك أَوسػػػػغ ْل سػػػػغ 
  مل وػف ف تػ ؾ مػن اببتػ ت كاْلَػعات أكثػ  مػن ا ت,فدهم  ابثدث ف

      فػػأكث  متهمػػ وػػيػػ دف عػػن ابثدثػػ  ف سػػوعل يف ذبػػك الػػ ؿ اال ت
ظبػ  صبنػ ن ْليػغ  اعبمػر إَّنػ فدؿ أف اال ت  يف منػَن اعبم عػة ْلف 

 (ّ)ش ل إ  ش ل ف ذا صبر إين ف إ  إين ف فقد صبرصبر 
كاسػودؿ ابقػػ ضدعف  ػػأف أ ػل اعبمػػر ا تػػ ف أف ابوثتسػة صبػػر شػػ ل إ  

 مثدغ ف ؼبنَن يقوض  أام  صبر 

                                                
( كابػػن  َُٖ( كالػدارققني )  ْٓ/ِ( كالقبرانػػي )  ِٗٔكِْٓ/ٓالنػاـ أحمػػد فػي نسػندف ) اأررزػه    (1)
( ا هػػػػ  ْٔ-ْٓ/ ُُك  ُْٓ/ٖ( كال قيػػب )  ّّْ/ْ( كالحػػػاكه )  ٗٔ/ُ( كالبيفقػػي )  ُِّزػػة ) نا

  ِٕحاشية شرح السرازية ص 
 ( ْسورة التحريه آية )    (2)
  ّّٖ – ّّٕ/  ٖشرح صحيل الب ارم  بن بقاؿ ج    (3)
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كالخ  عن سسبعيغ أيغ  ػ ؿ : سػأبت اػبدسػل عػن  عبػغ مػ  أالنػن 
 :  كاعدهم  فق ؿ : اال ت ف صب عة ك د صح  عؿ ابش ع 

 (ُ)ةه امه  مثل ةهعر ابرتس      كمهمه   آف  م ت       
كدآس اب كاية عن ا ن عب س رض  احن عتهم  إالدل منػ ضدغ ابػك 
ايب د ا  عن صبسر ابصب  ة رض  احن عتهم كصبت عتغ اب كاية 

 . (ِ)فسه  
إ  عػػػػػدـ رد اْلـ عػػػػػن ابثدػػػػػه    كذهػػػػػب نعػػػػػاذ بػػػػػن زبػػػػػا

ف صبػػر ذكػػعر أك ذكػػعر مػػر إيػػ ث  ػػ ْلَعات اػبدػػص إال أف يخػػع 
 . (ّ)كأم  ا ي ث ابص ؼ فال يدَدن يف ذبك 

 كاحن تن   أعدم . : كال أةتغ يصح ذبك عن من ذ  قلم
 كاالػػد عدػػى أف اْلَػػعات ابػػثالث ريالسػػسم  ك ػػد أكرد ا صبػػ ع غػػ

يػػ دف اْلـ عػػن ابثدػػه إ  ابنػػدس كمػػتهم ا ػػن عبػػد ابػػرب رضبػػغ احن 
يآك  َالف ن عن من ذ  ن ابل  ملتن   يف االسوآك ر ك 

(ْ) 

                                                
 بارت ار   ْٗ/  ٓززء  ّألحكاـ القرآف ج  عالجان   (1)
  ُْٖص  اله الفرائض كالوصايالتفذيب في ع   (2)
   ّٓ/  ُانظر العذب الفائض ززء    (3)
 ِِْٔٓرقه  َْٗ/  ُٓا ستذكار ج    (4)
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آك  َالفػػ ن عػػن منػػ ذ  يىػػملكاؼبػػ كردم رضبػػغ احن تنػػ   يف اغبػػ كم ك  
كإَّنػػ  ذكػػ  اػبػػالؼ يف ذبػػك عػػن اغبنػػن اببصػػ م    ػػن ابػػل 

  (ُ)رضبغ احن تن   ك  ؿ : ا صب ع يدفر اغبنن عن دآا ابقعؿ 
يف  َػػػػ ب ابخدػػػػعذاق رضبػػػػغ احن تنػػػػ  كمػػػػ  أكرد ا صبػػػػ ع أ ػػػػع اػب

  (ِ) . آيب ابب اضض
رضبػػػغ احن تنػػػ   إ  عػػػدـ  (ّ)كذهػػػب شػػػيي االسػػػثـ ابػػػن ريميػػػة

 رتػارف السػعدماك  (ْ)الجػب اْلـ عػن ابثدػه  ػ  َعة افجػع  
    .مدبن عداد  فؿبجعا  : مهقلم 

                                                
   ِّٔ/  َُالحاكم الكبير ج    (1)
  ُْٗالتفذيب في عله الفرائض كالوصايا ص    (2)
لنميػرم الحرانػي الدنشػقي ابن ريمية : االناـ أحمد بن عبد الحليه بن عبد السثـ بن أبي قاسه ال فػرم ا   (3)

ـ نشػأ كرربػى  ُِّٔهػػ  ػ  ُٔٔأبو العباس رقي الدين ابن ريمية شػيي االسػثـ كإنػاـ الفقػه الحنبلػي كلػد سػنة 
في بيػم علػه كفقػه كشػريعة ثػه اررحػا أبػوف كرحػوؿ بػه إلػى دنشػخ فنبػي كاشػتفر كقػد كػاف كاسػع المػدارؾ زيػد 

شػػديد التمسػػك ب ثػػار السػػلف ال ػػالحين نتمسػػكان بسػػنة  الحافظػػة ذكػػي ال ػػواطر قػػوم الحجػػة ناصػػع البرهػػاف 
ـ اهػ فتػاكل النسػاء  ُِّٖهػ ػ  ِٖٕكقد بلغم نؤلفاره نايربو على أربعة آ ؼ كراسة روفي سنة  الرسوؿ 

ػ  ٗلشيي االسثـ االناـ أحمػد بػن ريميػة زمعػه كصػححه الػدكتور أحمػد السػايل كالػدكتور السػيد الجميػا ص 
َُ 

  ُٕٔككذلك  بن اللحاـ الدنشقي ص  ُِ-َِن ريمية  بن القيه ص ارتيارات اب   (4)
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 الترزيل
  كابػػػػػ ااح مػػػػػآدب اعبمهػػػػػعر كدػػػػػع الجػػػػػب اْلـ عػػػػػن ابثدػػػػػه إ

ران أك إي  ػػ ن أك مهػػ  منػػ ن َػػعة ذكػػع ابنػػدس  ػػ ال ت  فصػػ عدان مػػن ا 
أشق ل أك ْلب أك ْلـ كار   أـ ؿبجع   كيؤيدس ابدبسل كا صبػ ع 

 كابقس س اعبد  كاحن تن   أعدم .
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 د بك عن أـ كعم  دثده : بع ددكبمث ؿ مرياث اْلـ :ك  قلم
  ـبػػػ ج ّمنػػأبوهم  مػػػن  ال ػػة ]فػػ ف أصػػػل 

  ف ضػ ن كاببػػ    ُ]كاالػد ابثدػه بػألـ ابثدػػه
   بدنم تنصسب ى كدآس صعر  : ِ]ا ت ف 

 ّ 

 ُ ّ/ُ أـ 

 ِ ب.ع  عم 

ج ػ أف ال تخعف اؼبنػأبة إالػدل ابنمػ يو  , كدػع مػ ذك س اؼبؤبػب 
) كينػػػوثَن مػػػن ذبػػػك منػػػأبو ف  بػػػت ؽبػػػ   :غبػػػع قرضبػػػغ احن تنػػػ    

فسهمػػػػ   دػػػػه اببػػػػ      اوهػػػػ د ابصػػػػب  ة كذبػػػػك  ػػػػأف يخػػػػعف مػػػػر 
قػػ   نػػػد فػػ ض اب كاسػػػة اْل ػػعين أالػػد ابػػػ كا  فوأَػػآ  دػػػه مػػ   

كدػػع مػػر ابػػ كج سػػدس كمػػر اب كاػػة ر ػػر   بتنػػبة إ  ابرتكػػة كإَّنػػ  
  سل  ده ابب    تأد   مر ابق آف .( 

 ابنم يو ف مه :ػك 
 :  زكج ك أـ ك أب كد  ابنم ية ابخربل    األكلى
 : زكاة ك أـ كأب كد  ابنم ية ابصو ل الرانية
 (   د ابصب  ة بت ؽب  فسهم   ده ابب      اوه: )  قوله
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ظبسوػػ  اػػآا االسػػم : ينػػبة إ  أمػػري : مػػن السػػه ابونػػمسة   أك ن :
غبدك ه  يف عهدس كأكؿ مػن  ضػى  اؼبؤمت  عم   ن اػبَ ب 

 فسه  .
 كتنمى   بو اكيو  : بشه  م  ك بخعكب اْلغ  أم اؼبض ل.

كتنػػػمى  ػػػ بو اكين : ْلف اْلـ غػػػ ت فقسػػػل ؽبػػػ  ابثدػػػه كدػػػع  دػػػه 
   كم    ؿ ا ن الدم رضبغ احن يو اف ابب ض  .ابب    أك ْلام

كتنمى   بو  و  : ْلف كالن من اب كا  ك بو   ص الب ابػدين 
 كاْل عين ك بعر ة يأَآاف م  فضل حبنب مريا هم  .

كتنػػػػمى  ػػػػ بو يبو  : بو ا وهمػػػػ   ػػػػ  منػػػػ ضل اببػػػػ اضض أم عػػػػدـ 
 . (ُ)ابتتري 
 نم يو  . بو اكين ك ابتنمسوهم   : كاؼبشهعر  قلم
 ن :  مػػن السػػه االاوهػػ د فقػػد اَودػػب ابندمػػ ل رضبهػػم احن ثانيػػا

ينػ   يف ابنمػ يو  عدػى مػآدب  أس سػس  كمػآدب   بػه مدبػو 
 متهم  كذبك عدى ابتبع ابو يل :

                                                
(1)

كعػدت الباحػم  ٓٓ/  ُكالعػذب الفػائض زػزء  َٔ/  ُفتل القريب المجيػب شػرح كتػاب الترريػب ج    
   ُٔص 
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:  مآدب س ض  ابصػب  ة رضػ  احن عػتهم عػدا  المذهب األكؿ
 ا ن عب س رض  احن عتهم  كمآدب ع مة ابندم ل :  أف بألـ يف
د ت  اؼبنػأبو   دػه اببػ    كبػألب اببػ     نػد يصػب ابػ كج يف 

 ر ر اب كاة يف ابنم ية ابصو ل ك ند ابنم ية ابخربل 
 كدع يف ابخربل ين كم سدس ن كيف ابصو ل ر ن ن 
  (ُ)كظب   دث ن تأد  ن مر ابق آف كؿب فتة عدى  ببتغ 

 دػػ  فمبهػػـع ابقػػ آف يتبػػ  أف تأَػػآ اْلـ ابثدػػه مَدقػػ ن فمػػن أعَ
  (ِ)ابثده مَدق ن الو مر اب كاة فقد َ بب مبهـع ابق آف 

ػػػن بنػػػغي كىبىػػػده كىكىرً ىػػػغي أى ػىػػػعىاسي  كاحن سػػػبب يغ كتنػػػ    ػػػ ؿ :  فىػػػً ف ملنٍ يىخي
فجنل بػألـ ابثدػه مػن مػرياث اْل ػعين كمريا همػ   فىأليمًِّغ ابثَػديهي 

مػ  دع م  سعل ف ض ابػ كج كاب كاػة فدػم كػ  أف تػ اد عدػى  دػه 
 كر غ اْل عاف 

كْلف اْل عين إذا ايبػ دا كػ ف اؼبػ ؿ  ستهمػ  أ ال ػ ن بػألـ  دثػغ كبػألب 
 دثػػ س فعاػػب إذا زاضبهمػػ  ذك فػػ ض أف يخػػعف اببػػ    منػػغ  ستهمػػ  

 .بألـ  دثغ كبألب  دث س
                                                

 ( بت رؼ كزيادة ِِّٔٓرقه )  ُُْ/  ُٓا ستذكار ج    (1)
  ّّْ/  ُّنجموع الفتاكل الكبرل ج    (2)
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 ػػػ ؿ ابقػػػ طب رضبػػػغ احن تنػػػ   كمػػػن اغبجػػػة ؽبػػػم ) أم اعبمهػػػعر ( 
إذا اشػرتك  يف ابعرا ػة  عدى ا ن عب س رض  احن عتهم  أف اْل عين

هم  غريمه  ؛ ك ف بألـ ابثدػه كبػألب ابثدثػ ف ككػآبك إذا نبس  م
اشرتك  يف ابتصب ابآم يبضل عن ابػ كج ك يػ  فسػغ كػآابك عدػى 

كْلف اْلب أ ػعل  (ُ) ده ك دث  كدآا صبسح يف ابتتػ  كابقسػ س
من اْلـ ْليغ ين كيه  يف ابب ض كي يد عدسه    بونصسب فدم كػ  

 . (ِ)ف أزيد سهم ن متغ دبج د اب المأف تخع 
رضبػػػػغ احن تنػػػػ   : إعَػػػػ ل اْلـ  دػػػػه اببػػػػ    يف  قػػػػاؿ السػػػػفيلي

  .(ِ)ابنم يو  متو ع من كو ب احن تن   ايو اع  تنضدس اْلصعؿ
: ابقػ آف يػدؿ عدػى  ػعؿ صبهػعر  رضبػغ احن تنػ   قاؿ ابػن القػيهك 

دتػػ  أف بػػألـ  دػػه مػػ   قػػ   نػػد فػػ ض ابػػ كا  كد  ابصػػب  ة 
 : ط يق ف

:   سػػ ف عػػدـ دالبوػػغ عدػػى إعَ ضهػػ  ابثدػػه كػػ مالن مػػر  أحػػدهما 
 .اب كا  كدآا أةه  ابَ يقو 

                                                
 ٕٓص  ّج نع ألحكاـ القرآفالجا  (ُ)

 ّْٓػػ  ّّْص  ُّكانظر نجموع الفتاكل  بن ريمية ج  ِٓٔ/  َُالحاكم الكبير ج    (2)
 بت رؼ كارت ار  ٖٓكتاب  الفرائض كشرح آيات الوصية ص      (2)
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:  دالبوػػغ عدػػى إعَ ضهػػ   دػػه اببػػ    كدػػع أدؽ كأَبػػى  كالرػػاني 
  .من اْلكؿ

فػػ ف احن سػػبب يغ كتنػػ   إَّنػػ  أعَ دػػ  ابثدػػه كػػ مالن :  أمػػ  اْلكؿف
فىػً ف ملنٍ يىخيػن بنػغي كىبىػده   عبػغ تنػ   إذا ايبػ د اْل ػعاف  ػ ؼبرياث فػ ف 

ش ط يف اسوبق ؽ ابثده عػدـ ابعبػد  كىكىرً ىغي أى ػىعىاسي فىأليمًِّغ ابثَػديهي 
 .كتب دمه  دبريا غ

ف ضػدة ككػ ف تَػعيالن  كىكىرً ىغي أى ػىعىاسي  ف ف  سل بس  يف  عبغ تن   
ده كىكىرً ىػغي أى ػىػعىاسي فىأليمِّػًغ فىػً ف ملنٍ يىخيػن بنػغي كىبىػ يوين عتغ  عبغ تن   

عدػػػم أف اسػػػوبق ؽ اْلـ  كىكىرً ىػػػغي أى ػىػػػعىاسي  فدمػػػ   ػػػ ؿ  ابثَػديػػػهي 
ابثدػػه مع ػػعؼ عدػػى أمػػ ين كدػػع سػػبب يغ ذكػػ  أالػػعاؿ اْلـ كدهػػ  

 .يص ن كإ  لن 
َػعة كأف ؽبػ  ابثدػه كػ مالن مػر عػدـ فآك  أف ؽبػ  ابنػدس مػر ا  

  .ابعبد كتب د اْل عين   ؼبرياث
 قػػػ  ؽبػػػ  ال بػػػة   بثػػػة كدػػػ  مػػػر عػػػدـ ابعبػػػد كعػػػدـ تبػػػ د اْل ػػػعين 

 .  ؼبرياث كذبك ال يخعف إال مر اب كج أك اب كاة
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ف م  أف تنَػى يف دػآس اغبػ ؿ ابثدػه كػ مالن كدػع َػالؼ مبهػـع  
  .ابق آف

كإم  أف تنَى ابندس ف ف احن سبب يغ كتن   مل كندغ ف ض ن ؽب  
  .َعةإال يف معضن  مر ابعبد كمر ا 

كإذا اموتػػر دػػآا كدػػآا كػػ ف اببػػ     نػػد فػػ ض ابػػ كا  دػػع اؼبػػػ ؿ 
ابآم ينوبقغ اْل عاف كال يش ركهم  فسغ مشػ رؾ فهػع دبت بػة اؼبػ ؿ  
كدػغ إذا مل يخػن زكج كال زكاػػة فػ ذا تق ظبػ س أ ال ػػ ن كػ ف ابعااػػب 

كاحن تنػ   أعدػم  (ُ)أف يوق ظب  ابب     ند فػ ض ابػ كا  كػآبك 
 . 

حن تنػػػ   يف معضػػر آَػػ : دػػػآا مػػن أالنػػن ابقسػػػ س ك ػػ ؿ رضبػػغ ا
ف ف   عدة ابب اضض أف ابآك  كاْليثى إذا ااومنػ  كك يػ  يف دراػة 
,  كاالدة ف م  أف يأَآ ابآك  ضػنب  مػ  تأَػآس اْليثػى كػ ْلكالد

  .ك ين اْلب
 .كإم  أف تن كيغ كعبد اْلـ

                                                
(1)

 ببعض ر رؼ   ّْْ  - ُْْ/  ُإعثـ الموقعين ج    
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كأمػػ  أف اْليثػػى تأَػػآ ضػػنب مػػ  يأَػػآس ابػػآك  مػػر منػػ كاتغ ؽبػػ   
راوغ فال عهد  غ يف ابش ينة فهآا من أالنن اببهم عن احن يف د

 .(ُ) كرسعبغ 
كؿبػض ابقسػػ س : رضبػغ احن تنػػ   كقػاؿ شػػيي االسػثـ ابػػن ريميػة

أف اْلب مػػػر اْلـ ك ببتػػػت مػػػر اال ػػػن كاْلَػػػت مػػػر اْلخ ْلامػػػ  
ذكػػػ  كأيثػػػى مػػػن اػػػت  كاالػػػد مهػػػ  عصػػػبة ك ػػػد أعَسػػػت اب كاػػػة 

  (ِ) .كأيثى من ات يصب م  ينَ س اب كج ْلام  ذك  
: عتد ابوأمل يوب  بتػ  أف احن تنػ    -البتغ احن  - قاؿ شي نا

أعَػى اب اػل ضػنب مػ  أعَػػى اْليثػى مػن اببػ كض فػ ب كج مػػثالن 
عتد عدـ ابعبد يأَػآ ابتصػب كاب كاػة تأَػآ اب  ػر كعتػد كاػعدس 

 .اب كج يأَآ اب  ر كاب كاة تأَآ ابثمن
بة ابنم يػػػة ابخػػػربل مػػػن كعدػػػى دػػػآا اؼبػػػآدب يخػػػعف أصػػػل اؼبنػػػأ 

 ال صل ابتت          ف ض    بوب ين ـب ج ابتصب مرٔسوة ]
 

 ٔ بدػػػػػ كج  ,  ج  دػػػػه اببػػػػ   كـبػػػػابػػػػ كج 

                                                
  ُِٕالم در السابخ ص    (1)
 ّْْص  ُّكل ج نجموع الفتا  (2)
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  كبػػػػػػػػألـ  دػػػػػػػػه ّ] ال ػػػػػػػػغ ابتصػػػػػػػػب 
  كبػػػػػػألب اببػػػػػػ    ُ]كاالػػػػػػد اببػػػػػػ    
   كدآس صعر   :ِ]ا ت ف 

 ّ ِ/ُ زكج 

 ُ ثلم الباقي  أـ 

 ِ ب . ع  أب

   ـب ج       ْمن أر نة ] بنم ية ابصو لكيخعف أصل اؼبنأبة ا
  ُ]كاالػد بد كاػة اب  ػر فػ ض اب كاسػة 

  كاببػػ    ُ]كاالػػد كبػػألـ  دػػه اببػػ    
كدػآس صػعر   تنصسب ن بألب   ِا ت ف ]

 : 

 ْ 

 ُ ْ/ُ زكاة 

 ُ ثلم الباقي  أـ 

 ِ ب . ع  أب 

 يف عمدة ابب رض:   رضبغ احن تن  ؿ ابشس  ص حل اببهعيت 
 فثده ابب    ْلـ كاب         كإف ذبد زكا ن كأم ن كأ        

  (ُ)كذا   تب ؽ عتد اْلر ر   كدع ؽب  مر زكاة ْلر ر        
: مػػػآدب عبػػػد احن  ػػػن عبػػػ س  رضػػػ  احن  المػػػذهب الرػػػاني

أف بػػػألـ يف دػػػ ت  اؼبنػػػأبو   دػػػه صبسػػػر اؼبػػػ ؿ كبػػػس   عتهمػػػ 
  . ده ابب   

                                                
  ٓٓ/  ُعمدة الفارض بشرح العذب الفائض ززء    (1)
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 ػػػػػع  ػػػػػعر كداكد ابتػػػػػ د م كفبػػػػػن  ػػػػػ ؿ اػػػػػآا اؼبػػػػػآدب شػػػػػ يح كأ
كاَوػ رس ا ػػن ابدبػػ ف كتبنػػغ يف ابث يسػػة أعػػين ابصػػو ل ا ػػن سػػريين 
كاػ     ػن زيػد م اعػ ة بوبضػسل اْلب عدػى اْلـ سبنػخ ن  نمػػـع 

 فىػً ف ملنٍ يىخيػن بنػغي كىبىػده كىكىرً ىػغي أى ػىػعىاسي فىأليمِّػًغ ابثَػديػهي   عبغ تنػ   
(ُ) . 

كيػػص ابقػػ آف يعاػػب صػػبة  ك ػػ ؿ ا ػػن الػػـ  رضبػػغ احن تنػػ   :
فهػػػػآا  فىأليمِّػػػػًغ ابثَػديػػػػهي   ػػػػعؿ ا ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  احن عتهمػػػػ  

 . (ِ)عمـع ال كعز زبصسصغ 
كاسػػوتت  ا ػػن كثػػري رضبػػػغ احن تنػػ   كضػػنب االسػػودالؿ اػػػآس 
اآليػػػة عدػػػى إعَػػػ ل اْلـ  دػػػه صبسػػػر اؼبػػػ ؿ يف دػػػ ت  اؼبنػػػأبو  

  قعبغ : 
دع ضػنسب ْلف ةػ د   كيف االسودالؿ اآس اآلية فسغ يت   ل

ا عمسػر ابرتكػة أمػ  د دتػ  فسأَػآ ابػ كج اآلية إَّنػ  دػع إذا اسػوبدٌ 

                                                
  ُُٔ/  ُالتل يل في عله الفرائض ج    (1)
  ِٕٔ/  ٖالمحلى ج    (2)
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أك اب كاػة اببػػ ض كيبقػى اببػػ    كأيػغ صبسػػر ابرتكػة فوأَػػآ  دثػػغ 
(ُ) . 
 اسودؿ  غ أدل دآا اؼبآدب ابو يل:   كفب

 أغبقعا ابب اضض  أدده  فمػ   قػ  فػألك  راػل ذكػ )   عبغ 
د ت  اؼبنأبو  عصبة فسخعف بغ م   كاْلب يف؛  موبو عدسغ( 

 .فضل عن ابب اضض
كاغبجػة مػػر ا ػن عبػػ س رضػػ  : ك ػ ؿ ا ػػن  دامػة رضبػػغ احن تنػػ    

 . (ِ)بعال اينق د ا صب ع من ابصب  ة عدى ـب ببوغ احن عتهم  
 كم  ابنم ية ابخربل كعدى دآا ابقعؿ يخعف أصل اؼبنأبة

 ال ة   بد كج ابتصب ٔ]سوةسبو من 
ضػػػػػ ن كبػػػػػألـ  دػػػػػه صبسػػػػػر اؼبػػػػػ ؿ   ف  ّ]

كاالػد    ف ض ن كبػألب اببػ    ِ]ا ت ف 
   تنصسب ن كدآس صعر   :ُ]

 ٔ 

 ّ ِ/ُ زكج 

 ِ ّ/ُ أـ 

 ُ ب.ع  أب

 
 

                                                
  ُٗٔ/  ُرفسير ابن كرير ج    (1)
  ُٕ/  ٕالمغني بالشرح الكبير ج    (2)
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   ُِ]ا ين عش  من  كيخعف أصل اؼبنأبة ابنم ية ابصو ل 
ؼبب يتػػػة ـبػػػ ج ف ضػػػػ  اب  ػػػر كابثدػػػه بد كاػػػػة 

ه صبسػػػػر اؼبػػػػ ؿ   كبػػػػألـ  دػػػػّاب  ػػػػر  ال ػػػػة ]
  بػػػػػػػػألب ٓنػػػػػػػة ]  كاببػػػػػػػػ    طبْأر نػػػػػػػة ]

 تنصسب ن كدآس صعر   :

  ُِ 
 ّ ْ/ُ زكاة 

 ْ ّ/ُ أـ
 ٓ ب.ع أب

: دع مآدب ا ن سريين رضبغ احن تن   : كدع  المذهب الرالم
أف بػألـ يف ابنم يػة ابخػربل  دػه اببػ    كمػ  يقػعؿ اعبمهػعر كؽبػػ  

عبػ س رضػ   يف ابنم ية ابصو ل  ده صبسر اؼبػ ؿ كمػ  يقػعؿ ا ػن
 احن عتهم  كمن   ؿ  قعبغ .

ككاغ ذبك أيغ بع أعَست اْلـ  ده اؼب ؿ ك مالن يف منأبة اب كج 
بػػ ادت عدػػى اْلب أمػػ  بػػع أعَسوهػػ   دػػه اؼبػػ ؿ كػػ مالن يف ابنم يػػة 
 (ُ)ابصو ل ف ا  ال ت يد عن اْلب ك آبك   ؿ أ ع  خػ  اْلصػم 

. 
: أيػػػػػغ إذا كدػػػػآا اؼبػػػػآدب بػػػػغ ابوبػػػػػ ت إ  منػػػػأبة أصػػػػعبسة كدػػػػ  

يف منػػػأبو  عدػػػى  ػػػعب  فػػػآدبت ط ضبػػػة  اَودػػػب ابصػػػب  ة 

                                                
 ؼ بت ر  ٕٕكشرح السرازية للجرزاني ص  ٖٗالتحقيقات المرهية ص    (1)
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فسهم  إ  الخم كط ضبة إ  آَ  فسهم  دل كػعز ؼبػن  نػددم أف 
 ػػػدث  ػػػعالن   بثػػػ ن كببقػػػ ن مػػػن ابقػػػعب  أم  ػػػأف يقػػػعؿ  قػػػعؿ أالػػػد 

 ابَ ضبو  يف أالدمه  ك قعؿ ابَ ضبة اْلَ ل يف اْلَ ل 
بػآبك  ػػ بو اكين فػػ ف تنػػ   احن أ ػػع متصػعر اببوػػدادم رضبػغ  لى كمثنػ

أصبنػػعا فسهمػػ  عدػػى ابونػػعية يف اغبخػػم فمػػن ط ضبػػة  ابصػػب  ة 
  بثده كمن أَ ل  ثده اببػ    فسهمػ  كأالػدث ا ػن سػريين  ػعالن 

 مدبق ن متهم  
 كابآم عدسغ اْلكث كف ابقَر   ؼبتر الو أيخ  طعاضب اػبالؼ.

 . (ُ)سريين فندسغ ال ينورب َالؼ اؼبب ؽ فسقعل اب د عدى ا ن 
  ؿ ا ن الـ  رضبغ احن تنػ   يف مػآدب ا ػن سػريين : أصػ ب يف 
كاالػػػػػدة كأََػػػػػأ يف اْلَػػػػػػ ل ْليػػػػػغ فػػػػػ ؽ  ػػػػػػ  الخػػػػػم ابػػػػػػتص يف 

ك ػػ حن  –اؼبنػػأبو  كإَّنػػ  اػػ ل ابػػتص ؾبسئػػ ن كاالػػدان عدػػى كػػل الػػ ؿ 
 . (ِ) -ابوعفسو 
: بنل ا ن الـ  كاحن أعدم صػعب ا ػن سػريين فسمػ  كافػو  ػغ  قلم

َػػػأس يف كعيػػػغ  فػػػ ؽ  ػػػ  الخػػػم ا ػػػن عبػػػ س ر  ضػػػ  احن عتهمػػػ  َك
                                                

  ِِ/ ٕكالمغني بالشرح الكبير ج  َِ – ُٗ/  ُفتل القريب المجيب شرح كتاب الترريب ززء    (1)
  ِٕٔ/  ٖالمحلى ج    (2)
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ابػتص يف اؼبنػػأبو  كإَّنػػ  اػػ ل ابػػتص ؾبسئػػ ن كاالػػدان عدػػى كػػل الػػ ؿ 
   َ –كاحن تن   أعدم  -

إذان فسوبقػػػو اػػػآا  ػػػأف اػبػػػالؼ يف ابنمػػػ يو  ي اػػػر إ  اؼبػػػآدب  
  فقر. ابن  ق 
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 الترزيل
ابػػػػػ ااح دػػػػػع اؼبػػػػػآدب اْلكؿ مػػػػػآدب اعبمهػػػػػعر مػػػػػن ابصػػػػػب  ة  

كاحن  -ريدم ابق ضػػػ    عَػػػ ل اْلـ  دػػػه اببػػػ    يف ابنمػػػ يو  كغػػػ
 تن   أعدم. 

  ن : اغبخمة يف ابنم يف ثالرا
أم  م  يف ابنمػ يو  مػن اغبخمػة ك سػ ف ابنػ  فػ ف اْلب  نػل اْلـ 

بػع أمػ ت أالػدان   بنػجعد ْلالػد ْلمػ ت اؼبػ أة أف )  ك ػد  ػ ؿ 
  (ُ)(تنجد ببنده  

ػ ل    كدع  عاـ عدسه    ؿ احن تنػ ػ ؿي  ػىعناميػعفى عىدىػى ابتِّنى   اب ِّاى
ػػػةه  ك ػػػ ؿ  (ِ) ػػػ ًؿ عىدىػػػٍسًهنن دىرىاى فخسػػػب يخػػػعف فع هػػػ   (ّ)  كىبًد ِّاى

 (ْ) عقالن كش ع ن ت يخعف ربوه  يف اؼبرياث
 
 

                                                
(1)

( ا هػػػ  حاشػػية  ٓٗٓ/  ُِٖٓسػػنن ابػػن نازػػة كتػػاب النكػػاح بػػاب حػػخ الػػزكج علػػى المػػرأة الحػػديم )    
  ُٔفرائض السفيلي /

(2)
 (   ّْسورة النساء اآلية )    

(3)
 (  ِِٖسورة البقرة اآلية )    

(4)
  ُٔكتاب الفرائض كشرح آيات الوصية ص     
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 رنبيه
ك ػر يف كوػ ب  مب الػه يف عدػم اؼبعاريػه{ ؼبؤببػغ د / مصػَبى 

ا ػػين  كأـ كأب مػػن منػػدم تأصػػسل اؼبنػػأبة ابنم يػػة ابصػػو ل زكاػػة
  ت   ؿ بد كاة اب  ػر  ال ػة بنػدـ اببػ ع , كبػألـ  دػه ُِ] عش 

ابب     ند ف ض اب كاة  ال ة كابب    بألب تنصسب ن سػوة . ككػ ف 
( ُِ( دػػع )ّك  ْ)أصػػل اؼبنػػأبة مػػن ا ػػين عشػػ  ْلف مضػػ عب 

(ُ) 
: أف تأصػػسل دػػآس اؼبنػػأبة بػػس  كػػآبك  كإَّنػػ  يتتػػ   كعليػػه أقػػوؿ
ة إ   ػػ    اببػػ ض اؼبضػػ ؼ بدجمدػػة كـبػػ ج اببػػ ض يف دػػآس اغب بػػ

اؼبضػػ ؼ بدبػػ    فػػ ف ايقنػػم اببػػ    عدػػى ـبػػ ج اببػػ ض اؼبضػػ ؼ 
بدب    ك ف أصل اؼبنأبة من ـبػ ج اببػ ض اؼبضػ ؼ بدجمدػة كدػع 

  .ّ]ال صل دت  السه كالمه   ال ة 
تَعيػػػل   ُِ]إذا عدػػم دػػآا فػػ ف تأصػػسل اؼبنػػػأبة مػػن ا ػػين عشػػ  

وصػػ ر اؼبنػػأبة  نػػد ابنمػػل السػػه سػػونعد كسػػسخدبت  ابدجػػؤ إ  اَ

                                                
 ّْنباحم في عله المواريم ص    (1)
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أكثػػػػػ  يف  ػػػػػ ب  غكإيضػػػػػ ال غإ  أر نػػػػػة كسػػػػػسأيت  س يػػػػػ ر  الَوصػػػػػ 
  .تأصسل اؼبن ضل إيش ل احن تن  

 كمن اْلبو ز يف ابنم يو   عؿ اببدر ابدم مسين :
  ل ؼبن أتقػن ابب اضض فهم        

 ض  أ   ام أة ؽب  اب  ر ف                                     
 ال  نعؿ كال   د كبسنت        

 زكاة اؼبست دل  آبك تقضعا                               
 ت  ل يل ر ن ف يف أم إرثو         

 بس  فسغ عتد اْلضمة يقض                                 
 :  دت يف اعا غ :  ببوينااعبعاب :   ؿ عبد اؼبدك 

 غسغ كأ ر زكاتػدك أـ م        
  ده   ؽو ؽب  كابػ  ر فػ ضه                               

  ػند ر ر اب كاة فبآم ابو         
 (ُ)اصبر اب  ن  ال غري أمػضعا                              

                                                
 هػ َُْٕ  ِنكتبة المعارؼ ط  ّٔ – ّْالكمالية في المواريم ك المناس ات ص  انجموعة الرسائ   (1)
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َػػعة ْلـ ينػػوبقعيغ كا )   قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى  :  
كعػدـ اعبػد  ثال ة ش كط عدمسػة عػدـ اببػ ع ابػعارث كعػدـ اْلب 

كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه كىبىػغي أىخه أىٍك  بقعبغ ع  كال 
ػػػ يػيعىاٍ أىٍكثػىػػػ ى ًمػػػن ذىبًػػػكى  ػػػ  ابَنػػػديسي فىػػػً ف كى ػػػلِّ كىااًلػػػدو مِّتػٍهيمى ػػػته فىًدخي ٍَ أي

  فػىهيٍم شي ىكى ل يف ابثَػديهً 
 ػة شػ كط َػعة ْلـ ينػوبقعيغ  ثالكا )   :رحمه اهلل رعػالىقوله 

عدمسة عدـ ابب ع ابعارث كعدـ اْلب كعدـ اعبػد(  ذكػ  اؼبؤبػب 
رضبػػػػغ احن تنػػػػ   ا َػػػػعة  صػػػػسوة اعبمػػػػر كدػػػػع شػػػػ ط أس سػػػػ  يف 
مريا هم ابثده بآبك اكوبى  غ كإف ك ف اْلينب أف يندنس ش ط ن 

بب ب  قعبغ )كابثده فػ ض اْلـ أكؿ ايف ذك س كاعدم كدع ابآم 
درج دػػآا مػػ  ( ك أك منػػ ن  أك إي  ػػ و  ذكػػعران  َػػعة ْلـ ا تػػ  فصػػ عدان كا 
  فص عدان   قعؽبم أف يخعيعا ا ترضبهم احن تن   ابب ضسعف  غعدس
 ثال ػػػة شػػػ كط عدمسػػػة عػػػدـ اببػػػ ع )  : رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه 

 ابعارث كعدـ اْلب كعدـ اعبد( 
 آا: عدـ كاعد اببػ ع ابػعارث ذكػ ان كػ ف أك أيثػى كدػ الشرط أكؿ

 إصب ع 
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 : عدـ كاعد اْلب كدآا أيض ن إصب ع  الراني الشرط
: عػػػدـ كاػػػعد اعبػػػد كدػػػآا كػػػآبك إصبػػػ ع  ك ػػػد  الرالػػػم الشػػػرط

ػٌعف دػػآا ابشػػ ط ابث بػه ابنػػدم   بػػدل اؼبؤبػب رضبػػغ احن تنػػ    تىخى
بندػػغ يف يتػػ م مػػن  ػػ ب ابوتبسػػغ أف اعبػػد   ػػ ف ادس اعبػػد عػػن اْلب 

عد عػػػدـ كاػػػ أف يقػػػ ؿكاْلك  كػػػآبك ينػػػقَهم كػػػ ْلب إصب عػػػ ن 
نػدك كدػع مإصب عػ ن أينػب بالَوصػ ر اْلصل من ابػآكعر كارث 

ابب ض  إذ ا َعة ْلـ ؿبجع ػعف   عبػد كبجػبهم  ػ ْلب إصب عػ ن 
تب يػػو يف  عفهػػ فسنػػوعم اْلمػػ  عتػػد ا َػػعة ْلـ  مػػر اعبػػد كاْلب

ؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ   اؼب أفال سػػسم  ك  دػػآا اؼبعضػػر مػػن غػػري مبػػ ِّؽ
ب كمػػػ  دػػػع يف شػػػ ط مػػػرياث كوبػػػ ل  ػػػآك  اْلمشػػػى عدػػػى اال  ػػػد 

اث اْلَػػػػػت ابشػػػػػقسقة كاْلَػػػػػت ْلب بدتصػػػػػب ككػػػػػآبك يف مػػػػػري 
   .ب بدثدث اْلَو  ابشقسقو  كاْلَو  ْل

كعدى  نر اؼبؤبػب  ػ ف ادس اعبػد عػن اْلب تخػعف ابشػ كط أر نػة 
  : أف يخػعف ا َػعة ْلـ ا تػ  الشرط الرابعكبس   ال ة فسخعف 

غ احن تنػ    يف مػرياث كبػد كيشهد ؽبآا  عؿ اؼبؤبػب رضبػ فص عدان 
اْلـ ابنػػػدس  )ككبػػػد اْلـ ينػػػػوبقغ   بثال ػػػة شػػػ كط اؼبوقدمػػػػة يف 
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( فخمػػ  كػػ ف ايبػػ ادس شػػ ط ن يف مػػرياث  ابثدػػه كاب ا ػػر كعيػػغ متبػػ دان 
  ن َػػعة ْلـ شػػ طا  ااوم عػػغ مػػر غػػريس مػػنيخػػعف ابنػػدس كػػآبك 

 .ثهم يكدع ة د  من يص اآلية يف تعر  ابثده هميف مريا 
كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي   بقعبغ ع  كال   :اهلل رعالى  رحمهقوله 

ٍَته فىًدخيلِّ كىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي فىػً ف   كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه كىبىغي أىخه أىٍك أي
 .  كى يػيعىاٍ أىٍكثػى ى ًمن ذىًبكى فػىهيٍم شي ىكى ل يف ابثَػديهً 

  .ابخ   آفمن ابق  بدثده دآا دع دبسل مرياث ا َعة ْلـ 
 (ُ)إذ اؼبػػػػ اد  ػػػػ  َعة يف دػػػػآس اآليػػػػػة دػػػػم : االَػػػػعة ْلـ إصب عػػػػػ ن 

  (ِ)ك آبك   أ  نض ابندب كبغ أخ أك أَت من أـ 
كال فػ ؽ  ػػ  مػػرياث ابػػآك  أك اْليثػػى ااوم عػػ ن كايبػػ ادان عدػػى الػػد 

  فػىهيػٍم شيػ ىكى ل يف ابثَػديػهً   ابشػ كة سعال كدػع مػ  دؿ عدسػغ ببػب
بش كة إذا أطدو ف َّن  يوضمن ابون كم الو يقسػد اآلية ْلف ببب ا
  . تصسب ـبصعص

                                                
(1)

  ْْٔ/  ُٓا ستذكار ج   
(2)

كقػاؿ القرطبػي كقػرأ سػعد بػن أبػي كقػاص )كلػه  ِْٓ/َُكم الكبيػر جكالحػا ّْٔالم ػدر السػابخ ص    
 ٖٕص  ّأخ أك أرم نن أنه( اهػ الجانع ألحكاـ القرآف ج 
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ك ػػػد أكرد ا صبػػػ ع غػػػري كاالػػػد كمػػػتهم عدػػػى سػػػبسل اؼبثػػػ ؿ ابقػػػ طب 
رضبػػغ احن تنػػ    قعبػػغ  : أف ابػػآك  مػػن كبػػد اْلـ ال يبضػػل عدػػى 

 . (ُ)اْليثى يف اؼبرياث ْلام يأَآكيغ   ْلـ 
فدػى مػن ركايػة عػن ا ػن أم  م  ذك س ا ن الـ  رضبػغ احن تنػ   يف ا

فهػ   (ِ)عب س أف ابثده  ػ  كبػد اْلـ بدػآك  مثػل الػب اْليثسػ  
, ركاية ال تصح عن ا ن عب س رض  احن عتهم  كاحن تن   أعدػم 

 ْلـكأَػػػت  أخزكج ك أمػػ  مػػػن السػػػه اؼبثػػػ ؿ فدعددػػػك د بػػػك عػػػن 
 كأخ شقسو ف ف أصل منأبوهم من

  ّ  بدػػػػػ كج ابتصػػػػػب  ال ػػػػػة ]ٔسػػػػػوة ]
  َِػػػت ْلـ ابثدػػػه ا تػػػ ف ]كبػػػألخ كاْل

  ف ضػػػػ ن كاببػػػػ    ُبخػػػػل متهمػػػػ  كاالػػػػد]
  بألخ ابشػقسو تنصػسب ن كدػآس ُ] كاالد

 صعر   :

  ٔ 
 ّ ِ/ُ زكج

 أخ ْلـ
ُ/ّ 

ُ 
 ُ أَت ْلـ
 ُ ب ع أخ شقسو

َػعة ) كفبػ  فػ ر عا  ػغ  قسػة ا    قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعػالى  :
ة اببػ اضض اؼبَػ دة أف مػن ْلف   عػدأام ي  عف مر من أدبعا  غ ( 

                                                
  ّٓ/  ٓززء  ّأخ ألـ انظر أحكاـ القرآف الكريه ج    (1)
 أرم ألـ ِٖٓ/  ٖالمحلى ج    (2)
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أد   ػػػعارث الجبػػػػغ ذبػػػػك ابػػػعارث فهػػػػم أدبػػػػعا  ػػػ ْلـ كي  ػػػػعف مػػػػر 
 .فب ر عا غريدم يف دآس ابق عدةكاعدد  كالربجبهم 

) كمتهػػ  أاػػم  جبػػعف   يػػ ث  قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى :
 اببػػػػػ ع ابػػػػػعارث ك  عبػػػػػد ( أم كمػػػػػن ـب ببػػػػػة ا َػػػػػعة ْلـ باَػػػػػعة

بػػعف   يػػ ث اببػػ ع ابػػعارث كدػػآا إصبػػ ع أاػػم  جاْلشػػق ل أك ْلب 
 َػػعة اْلشػػق ل أك ْلب إذ ي  ػػعف اببػػ     نػػد إيػػ ث ا ستمػػ   أيضػػ ن 
أم  اعبد فهم ينقَعف  غ إصب ع ن  النب  عاعد ابنصب ت ابب كع

َالؼ ا َعة اْلشق ل أك ْلب عدى تبصػسل سػسأيت حبثػغ إيشػ ل 
  .احن تن   يف   ب اعبد كا َعة 

: ) ابػػػػعارث ( االػػػػرتازاى مػػػػن اببػػػػ ع غػػػػري ى  رحمػػػػه اهلل رعػػػػال قولػػػػه
فبػن يػديل إ  اؼبسػت  ابعارث مثل  تت اببتت كا ػن اببتػت ككبػعدم

  أيثى.
) كمتهػػ  أف ذكػػ دم كإيػػ  هم   قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى  :

عدػػػػى ابنػػػػػعال ااوم عػػػػ  كايبػػػػػ ادا ( أم كمػػػػن ـب ببػػػػػة ا َػػػػػعة ْلـ 
غ كاليبضػػػػػل باَػػػػعة يف اؼبػػػػرياث أف ال ينصػػػػب اْلخ مػػػػتهم أَوػػػػ

إال ركايػػة عدسهػػ  يف اؼبػػرياث ااوم عػػ ن كايبػػ ادان كدػػآا كػػآبك إصبػػ ع 
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أف ابثدػه  ػ  كبػد عتػغ  عن ا ن عب س رض  احن عتهم  ال تصػح
 (ُ)اْلـ بدآك  مثل الب اْليثس  

) كمتهػػػ  أاػػػم ال ي  ػػػعف مػػػن  قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى :
دػػػم ( . أم عقػػػب أَػػػسهم اؼبػػػآكعر كال يػػػ ث عقػػػبهم متػػػغ كاحن أع

كمػػن ـب ببػػة ا َػػعة ْلـ باَػػعة أف ا ػػن اْلخ ْلـ ينوػػرب مػػن ذكم 
  من ذكم اْلرال ـ. اْلرال ـ ككآبك اْلخ ْلـ مر ا ن أَسغ ْلمغ

:  كمته  أام  جبػعف مػن أدبػعا  ػغ يقصػ ي ن فػ ذا ك يػ  ا تػ   قلم
 .بت ام يقص ي ن من ابثده إ  ابندسجً فص عدان مر اْلـ الي 
اببهػػعيت رضبػػغ احن تنػػ   يف ـب ببػػة ا َػػعة ْلـ  ػػ ؿ ابشػػس  صػػ حل 
 بوريدم من ابعر ة 

        ابعراث  َك ببعا  قسة      
 تنعية ابآكعر كا ي ث                                        

  عتد ااوم عو كايب ادو كابآك      
 أد   أيثى كدع    رث يق                                 

   م مر من ام يدبعي  هكإر       

                                                
  ِٖٓ/  ٖالمحلى ج    (1)
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  (ُ)كالجبهم يقص ن بغ يقست                                       
   ؿ اب الب رضبغ احن  تن   يف كر ة ابثده :     

 كابثده ف ض اْلـ السه ال كبد              
 َعة صبر ذك عدد كال من ا                                    

 ا تو  أك  ػػػالث      ك  ت  أك          
 الخم ابآكعر فسغ ك  ي ث                                    

 كال ا ن اال ن منه  أك  توػػغ           
 فب ضه  ابثده كم   ستوغ                                      

 كإف يخن زكج كأـ كأب           
 ابب    ؽب  م تػب  فثده                                     

 غ فص عدا    كدخآا مر زكا        
 فال تخن عن ابندـع   عدا                                      

 كدع بال ت  أك  توسػػن           
 من كبد اْلـ  وري مسػػن                                      

 كدخآا إف كث كا أك زادكا          

                                                
  ْٓ/  ُء عمدة الفارض بشرح العذب الفائض زز    (1)
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 فم  ؽبم يف م سػػعاس زاد                                     
  (ُ)َعرناؼب كم   د أكضحفسغ         كتنوعم ا ي ث كابآكعر

 رثصة باب الرلم 
 ْلـ كا َعة ْلـ   دم اكر ة ابثده 

 رتث اْلـ ابثده  ثال ة ش كط كد  :ػف
 عدـ كاعد ابب ع ابعارث . -ُ
 .َعة ا ت  فص عدان مَدق ن ـ كاعد صبر من ا عد -ِ

 أف ال تخعف اؼبنأبة إالدل ابنم يو  . -ّ

 َعة ْلـ ابثده  ثال ة ش كط كد  ك بو يل :ػ كي ث ا 
 ػ عدـ كاعد ابب ع ابعارث . ُ   
 كاعد اْلصل من ابآكعر كارث . ـػ عد ِ   
 ػ أف يخعيعا ا ت  فص عدان ذكعران أك إي   ن أكمه  من ن . ّ   

                                                
  ِٗٓنجموعة الرسائا الكمالية / السبيكة الذهبية على المنظونة الرحبية ص   (1)
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 باب السدس
) كابنػػػدس : فػػػ ض سػػػبنة   لى :قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػا 

كدم اْلب كاْلـ كاعبد كاعبدة , ك تت اال ن كاْلَت ْلب ككبد 
 أك أيثى  (  ذك ان  اْلـ متب دان 

 .  (ُ) ابنٍدس كسخعا ابنديس يف ابندس بوو ف ضم ابداؿ   

 . كدع ا ل من سوة أا ال ابش ل
فػػ ض سػػبنة كدػػم اْلب كاْلـ كاعبػػد  ) :رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه 

أك  ذكػػػ ان  دة , ك تػػػت اال ػػػن كاْلَػػػت ْلب ككبػػػد اْلـ متبػػػ دان كاعبػػػ
 إصب الن.أيثى  ( دؤالل دم كر ة ابندس 

) فػػػ ْل عاف ينػػػوبق ف  عاػػػعد اببػػػ ع   :رحمػػػه اهلل رعػػػالى  قولػػػه 
كىْلى ػىعىٍيًغ ًبخيلِّ كىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي فبن  تػىػ ىؾى  ابعارث بقعبغ تن   
ػػػػ فى بىػػػػغي كىبىػػػػده   ق ن أف اؼبقصػػػػعد  ػػػػ ْل عين مهػػػػ  اْلب  عدػػػػم سػػػػ ًإف كى

  .كاْلـ

                                                
  ْٖ/  ُكالعذب الفائض ززء  ِّْ/  ُالقانوس المحيط ززء    (1)
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: من كر ة ابندس اْلب كينوبو ابندس  ش ط كاالػد  األكؿ 
كاػػػػعدم كدػػػػع كمػػػػ  ذكػػػػ س اؼبؤبػػػػب رضبػػػػغ احن تنػػػػ   كاػػػػعد اببػػػػ ع 

  .ابعارث
إف كػػ ف اببػػ ع ابػػعارث ذكػػ ان فدػػس  بػػألب إال ابنػػدس   قلػػم : 
س كمػػػ  ق   نػػػد كإف كػػػ ف اببػػػ ع ابػػػعارث أيثػػػى فدػػػغ ابنػػػد, فقػػػر 

كدبسػػػػل مػػػػرياث اْلب ابنػػػػدس ,  تنصػػػػسب ن  أصػػػػب ب اببػػػػ كض بػػػػغ
كىْلى ػىعىيٍػػػًغ  مػػػ ذك س اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ    قعبػػػغ ) بقعبػػػغ تنػػػ   

 .(  ًبخيلِّ كىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي فبن  تػى ىؾى ًإف كى فى بىغي كىبىده 
 كمث ؿ ذبك بع ددك د بك عن أب كا ن ف ف  قلم:

 ٔ   ـب ج ابندسٔبوهم  من سوة ]أصل منأ

  ف ض  كابب    ُبألب ابندس كاالد ]
 طبنة بال ن تنصسب  كدآس صعر   : 

 ُ ٔ/ُ أب 

 ٓ ع َب ا ن

) كاْلـ تنػػوبقغ  عاػػعد صبػػر  قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى  :
ػعىةه فىأليمِّػًغ ابَنػديسي  اْلَعة أيض ن بقعبغ ع  كال  ٍَ ػ فى بىػغي ًإ  فىً ف كى

 . 
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: مػػػن كر ػػػة ابنػػػدس اْلـ  كتػػػ ث اْلـ ابنػػػدس  شػػػػ ط   لرػػػانيا
 :كمه 

مػػ ذك س اؼبؤبػػب رضبػػغ احن كاػػعد اببػػ ع ابػػعارث ك:  الشػػرط األكؿ
  .تن    قعبغ :) ف ْل عاف ينوبق يغ  عاعد ابب ع ابعارث (

كاْلـ كمػ  عدػػم دػػ  أالػد اْل ػػعين كدبسػػل ذبػك مػػن ابقػػ آف ابخػػ   
         قعبػػغ ) بقعبػػغ عػػ  كاػػلمػػ  أكردس اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ  

 . كىْلى ػىعىٍيًغ ًبخيلِّ كىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي فبن  تػى ىؾى ًإف كى فى بىغي كىبىده 
 كمث ؿ ذبك بع ددك د بك عن أـ كا ن ف ف أصل   قلم:

 ٔ   ـب ج ابندس بألـ ابندس كاالدٔمنأبوهم  من سوة ]

نة   ف ض  بعاعد ابب ع ابعارث كابب    طبُ] 
 بال ن تنصسب  كدآس صعر   :   ٓ]

 ُ ٔ/ُ أـ 

 ٓ ب ع   ا ن

كاػػعد ا تػػػ  مػػن ا َػػػعة فصػػ عدان كمػػػ  سػػػبو :  كالشػػرط الرػػػاني
ذكػػػ س اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ    قعبػػػغ :  مػػػ كيػػػغ يف  ػػػ ب ابثدػػػه    س

فىػً ف   )كاْلـ تنوبقغ  عاعد صبر اْلَػعة أيضػ ن بقعبػغ عػ  كاػل 
ػػعىةه فىألي  ٍَ ػػ فى بىػػغي ًإ إال أف عبػػ رة اؼبؤبػػب رضبػػغ احن (  مِّػػًغ ابَنػػديسي كى
 صػػػػسوة اعبمػػػػر دكف تقسسػػػػددم  ػػػػ  ت   َػػػػعة( اتنػػػػ   )صبػػػػر مػػػػن 
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فصػػػػ عدا كمػػػػ  مشػػػػى عدسػػػػغ يف كر ػػػػة ابثدثػػػػ  كمػػػػرياث ا َػػػػعة ْلـ 
رضبػػغ احن تنػػ   ؼبػػآدب ا ػػن عبػػ س رضػػ  احن  دبسدػػغابثدػػه مشػػن  

ااح مػػآدب كأف ابػػ  , عتهمػػ  كمػػ  سػػبو ربقسقػػغ يف  ػػ ب ابثدػػه 
َػػعة ذكػػعران أك إي  ػػ ن أك ر أف ا َػػعة ا تػػ  فصػػ عدان مػػن ا اعبمهػػع 

أـ , كار ػػػػػػ  أـ ؿبجػػػػػػػع   , أشػػػػػػػق ل أك ْلب أك ْلـ , مهػػػػػػ  منػػػػػػ ن 
 , أشػػػػػف ص بنضػػػػػهم كارث كابػػػػػبنض اآلَػػػػػ  ؿبجػػػػػعب الجػػػػػ 

 كيؤيدس ابدبسل كا صب ع كابقس س اعبد  كاحن تن   أعدم .
أـ كأخ شػػػقسو كأخ كمثػػػ ؿ ذبػػػك بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن   قلػػػم:
  ـبػػػػ ج ابنػػػػدس بػػػػألـ ٔفػػػػ ف أصػػػػل منػػػػأبوهم مػػػػن سػػػػوة ] ْلب

  ُابندس كاالد ]
بعاػػعد صبػػر مػػن اْلَػػعة كمهػػ   ف ضػػ ن   

اْلخ ابشػػػػػػػػػػػقسو كاْلخ ْلب كاببػػػػػػػػػػػ    
بػػػػػألخ ابشػػػػػقسو كينػػػػػقر   ٓ]طبنػػػػػة 

 كدآس صعر   غاْلخ ْلب  

 ٔ 

 ُ ٔ/ُ أـ

 ٓ ب ع أخ ش

 × × أخ ْلب
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َعة من ابثدػه إ  ابنػدس من ا كيوصعر الجب اْلـ    ت  
صعرة كم  أكرددػ  ابشتشػعرم رضبػغ احن  ْٓ]كأر ن   يف طب 
  (ُ) .عدى شخل مترب اَرتاع ن تن   

دة اببػػ رض ككػػآبك ابشػػس  صػػ حل  ػػن النػػن اْلزدػػ م يف عمػػ
  .ش ل احن تن   إف يتم ن كم  سسأيت   يب ن 

  (ِ)كابشس  عبد احن يف ابنآب ابب ضض 
  س دان مر ابرت سم تعضسب ن بدمبودأ كتآكريان كرأيت إي ادد
 عدى ابتبع ابو يل :كذبك بدمتوه  

أخ كأَت شقسق ف           -ِ -أَعاف شقسق ف         -ُ
تثى شقسق ف     -ّ     أخ شقسو كأخ ْلب    -ْػأخ َك
تثى ْلب -ٔ-أخ شقسو كأَت ْلب     -ٓ         أخ شقسو َك
      أخ شقسو كأَت ْلـ    -ٖ-أخ شقسو كأخ ْلـ        -ٕ
تثى ْلـ -ٗ   أَو ف شقسقو ف-َُ      أخ شقسو َك
تثى شقسو  -ُُ  أَت شقسقة َك
  أَت شقسقة كأخ ْلب -ُِ

                                                
  ُِص  ُفتل القريب المجيب ززء   (1)
  ٖٓص  ُالعذب الفائض ززء   (2)
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 أَت شقسقة كأَت ْلب  -ُّ 
تثى ْلب  -ُْ-  أَت شقسقة َك
 ْلـ أَت شقسقة كأخ  -ُٓ 
 أَت شقسقة كأَت ْلـ -ُٔ 
تثى ْلـ -ُٕ  شقسق ف   َتثس ف-ُٖ-    أَت شقسقة َك

 َتثى شقسو كأخ ْلب  -ُٗ
 َتثى شقسو كأَت ْلب   -َِ
تثى ْلب            -ُِ   َتثى شقسو َك

 َتثى شقسو كأخ ْلـ    -ِِ
 َتثى شقسو كأَت ْلـ  -ِّ
أَعاف ْلب         -ِٓػ        َتثى شقسو ك َتثى ْلـ  -ِْ
تثى ْلب   -ِٕػ      أخ كأَت ْلب        -ِٔ أخ َك
أخ ْلب ك أَت ْلـ     -ِٗ-أخ ْلـ      ػ أخ ْلب كِٖ
أَو ف ْلب              -ُّ              أخ ْلب ك َتثى ْلـ -َّ
تثى ْلب     -ِّ أَت ْلب ك أخ ْلـ  -ّّ ػأَت َك
  أَت ْلب ك أَت ْلـ -ّْ
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تثى ْلـ  -ّٓ       َتثس ف ْلب  -ّٔ         أَت ْلب َك
 َتثى ْلب كأخ ْلـ  -ّٕ
 ت ْلـ َتثى ْلب كأَ -ّٖ 

تثى ْلـ  -ّٗ أَعاف ْلـ       -َْػ         َتثى ْلب َك
تثى ْلـ   -ِْػ       أخ كأَت ْلـ       -ُْ أخ ْلـ َك
تثى ْلـ        -ْْ -      أَو ف ْلـ             -ّْ        أَت َك

 َتثس ف ْلـ - ْٓ
   ؿ ابشس  ص حل اببهعيت رضبغ احن  تن   يف عمدة ابب رض:

 بألـ إذا ف ع كاػد   ابندس     
 كعدد من إَعة بآا اعوػػمد                              

 كإر ه  بغ مر ا ت  يقػػػػ   
 َعة يف طبنة كأر نػػ إمن                              
 سعال كار   أك ؿبجع ػػ   
   بشفص أك  نض ن أك اَوالؼ ع                          

 م   د  دػػت   كإف تـ   س ف 
 ت مثَن مػػػػثَن لضنهم ف اد                       
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 يف ادكؿ م  ر اْلضػػػالع  
  ند إف اددم تنػ ع                                      

 يتقص يف ابعضر بخل دراة  
 بخ  ينريكا متربان م  أيوجػػغ                              

  كعضنك اآلال د عتد ابض ب 
 يف صعرة ؿبنع ة   غبنب                                     

 شقسو مر شقسقة َتثى شقسو  
 كآا  عبد اْلب فألـ القسو                                 

 ككل ف د ضم مر فبػػ  ل  
 كم  يدسغ اليوه ل اغب صػػل                                 

 منومدان عبهة ابسنػػ ر      
 َعؼ ك عع صعر ابوخػػػ ار                             

 ك من ت كل يف  دير صتنت  
 يبدك بغ صتسر شس  شسفػػت                                 

 أعين  غ ابنالمة ابشتشعرم 
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 (ُ)ػػعرػعدسغ رضبة من ابوب                              
خػػم اْلب ) كاعبػػد الخمػػغ ال قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى  :

 إال يف كاعد اْلَعة فندى تبصسل سسأيت (
من كر ة ابندس اعبد كاؼبقصعد   عبػد دػع أ ػع اْلب كإف  الرالم

   .عال أم  أ ع اْلـ فهع من ذكم اْلرال ـ
كاؼب اد    َعة دػم ا َػعة اْلشػق ل أك ْلب أمػ  ا َػعة ْلـ فهػع 

  جبهم كم   جبهم اْلب إصب ع ن. 
كبخػػػم اْلب فسػػػغ فػػػريث  ػػػ بب ض تػػػ رة الخػػػم اعبػػػد يف اؼبػػػرياث  ك 

ك جػب كػل مػن  جبػغ اْلب امػ  منػ ن ت رة ك , ك  بونصسب ت رة 
أك ْلب ؛ فػػػ ْلب  جػػػبهم إصب عػػػ ن أمػػػ   لإال مػػػر ا َػػػعة اْلشػػػق 

اعبػػػػد فبػػػػ  الجبػػػػغ ؽبػػػػم مػػػػن عدمػػػػغ َػػػػالؼ كبػػػػري سػػػػتقب عدسػػػػغ 
 .احن تن   يف   ب اعبد كاْلَعة  لمبصالن إف ش 

فػػال سبتػػر  ) كإال يف ابنمػػ يو  رعػػالى  : قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل
 .اْلـ منغ عن ابثده ( 

                                                
(1)

  ٗٓ -ٓٓص  ُعمدة الفارض بشرح العذب الفائض ززء    
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 كم فسه  من َالؼ يف   ب ابثده مبصالن  سبو إي اد ابنم يو 
ف ف بألـ فسهم  منغ  ده  ان فدع ك ف يف ابنم يو   دؿ اْلب اد

كدآا  عؿ مر اْلب  ك يتكبس   ده ابب    كم   صبسر اؼب ؿ 
أف بألـ  ده  مننعد كا ن كركم عن عم  , اعبمهعر

,  ابب    كابب    بدجد كعتهم  أف بألـ ابندس كاؼبنَن كاالد
أف ابب       اْلـ كاعبد يصب ف  كركم عن ا ن مننعد 

  .كد  إالدل م  ن ت عبد احن  ن مننعد
كمػػػػػ  يػػػػػ كل عػػػػػن أت  ػػػػػعر كأت يعسػػػػػب أف بػػػػػألـ مػػػػػر اعبػػػػػد يف 

  (ُ) .ابنم يو   ده ابب   
 الترزيل 

أف بػػألـ مػػر مهػػعر  ػػعؿ اعبى أف ابػػ ااح يف دػػآس اؼبنػػأبة كال  بػػ
 اعبد يف ابنم يو   ده صبسر اؼب ؿ ْلا  أ  ب بدمست من اعبد.

   ؿ اؼب كردم رضبغ احن تن   : أم  مر اب كاة فب تب ؽ 
 (ِ) نكأم  مر اب كج فهع بقعؿ اْلكث ي 

                                                
/  ُكالعػػذب الفػػائض شػػرح عمػػدة الفػػارض زػػزء  ٖٔ – ٖٓالتفػػذيب فػػي علػػه الفػػرائض كالوصػػايا ص    (1)

   ٕٗ – ٖٕالسرازية بشرح الجرزاني ص  َُٕ
  ََّ-ِٗٗ/ َُالحاكم الكبير ج    (2)
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) ك تػػػػت اال ػػػػن تنػػػػوبقغ   قػػػػاؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى  :
عػػػدـ اؼبنصػػػب ككاػػػعد  تػػػت ابصػػػدب اؼبنػػػوخمدة بشػػػ كط  شػػػ ط 
  .ابتصب(
 إصبػ الن  من كر ة ابنػدس  تػت اال ػن فػأكث  كتػ ث ابنػدس الرابع

 مه  :ك  ش ط  
أَعد  أك ا ن عمه  اؼبنػ كم ؽبػ  يف : ػ عدـ كاعد اؼبنصب  ا

كدػػػػع مػػػػ ذك س اؼبؤبػػػػب رضبػػػػغ احن تنػػػػ    قعبػػػػغ )عػػػػػدـ  ابدراػػػػة
  .اؼبنصب(

كدػػػع مػػػ ذك س  ت كار ػػػة بدتصػػػب ف ضػػػ ن أف تخػػػعف مػػػر  تػػػ -ب
) ككاػػػػػػػعد  تػػػػػػػت ابصػػػػػػػدب  اؼبؤبػػػػػػػب رضبػػػػػػػغ احن تنػػػػػػػ    قعبػػػػػػػغ

 اؼبنوخمدة بش كط ابتصب(.
مػػػر  تػػػت اال ػػػن اْلعدػػػى كالخػػػم مػػػرياث  تػػػت اال ػػػن اْلسػػػبل 

   .كبخم مرياث  تت اال ن اْلعدى مر اببتتمته   
 كدبسل إرث  تت اال ن فأكث  ابندس دع ابنتة كا صب ع .
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فهػػع مػػ  ذكػػ س اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ    قعبػػغ : )  :  أنػػا السػػنة
كغػػػريس أف  (ِ)عتػػػد اببفػػػ رم ؛    (ُ)غبػػػديه ا ػػػن منػػػنعد 

 ضى يف  تت ك تت ا ن كأَت  أف بدبتت ابتصػب  ابتب 
  .كببتت اال ن ابندس تخمدة ابثدث  كابب    بألَت(

ػػػػػئل أ ػػػػػع معسػػػػػى دػػػػػع  الػػػػػديه د يػػػػػل  ػػػػػن شػػػػػ البسل  ػػػػػ ؿ : سي
ة كا تة ا ػن كأَػت فقػ ؿ بدبتػت ابتصػب عن ا ت اْلشن م 

ت ا ػػػػن منػػػػنعد فنػػػػسو  نين فنػػػػئل ا ػػػػن أكبألَػػػػت ابتصػػػػب ك 
فقػ ؿ بقػد ضػددت ,  كأَربس  قعؿ أت معسػى  مننعد 

                                                
كػة ه قػديمان بمل: هو أبو عبد الرحمن عبػد اهلل بػن نسػعود بػن غافػا بػن حبيػب الفػذلي أسػ ابن نسعود   (1)

ه ثػه هػازر إلػػى لكهػػو يرعػى غنمػان لعقبػة بػن أبػي نعػػيط فػأراف نعجػزة فأسػ سػادس سػتة لمػا نػر بػه رسػوؿ اهلل 
يكرنػه كيدنيػه ك يحجبػه صػػاحب  كػاف   االحبشػة ثػه إلػى المدينػة كشػفد بػدران كبيعػة الرهػػواف كالمشػاهد كلفػ

فػي هديػه كسػمته  به برسػوؿ اهلل كسواكه كنعليه كطفورف في السفر كبشرف بالجنة ككػاف يشػ سر رسوؿ اهلل 
ق ػػاء الكوفػػة كبيػػم نالفػػا نػػات بفػػا كقيػػا بالمدينػػة سػػنة   كلػػي فػػي رثفػػة عمػػر كصػػدران نػػن رثفػػة عرمػػاف 

  حػديران كانفػرد ْٔ  حػديران أرػرج لػه الشػي اف  ْٖٖ  هػ عن ب ع كستين سنة كدفن بالبقيع ركم لػه  ِّ 
 بت رؼُٗٔص  ُفالحين ج  أهػ دليا الّٓ  حديران كنسله  ُِالب ارم  

الب ارم : هو نحمد بن إسماعيا بن إبراهيه بن المغيرة الجعفي أبػو عبػد اهلل الب ػارم زبػا الحفػظ كإنػاـ   (2)
 َْْهػػ أ هػػ رقريػب التفػذيب صِٔٓهػػ نػات سػنة ْٗالدنيا في فقه الحديم نػن الحاديػة عشػرة  كلػد سػنة 

 َُػػ ٗص  ُكنقدنة رحقيخ سبا السثـ ج ِٕٕٓرقه 
  (1)

( كالػػدار ُِِٕ( كابػػن نازػػة ) ّْٗ-ّْٖ/ِ( كالػػدارني )ُُ/ِ( كالترنػػذم )َِٖٗأبػػو داكد )   
حمػػػػػػد أ( ك ّٕٓ( كالقيالسػػػػػػي ) َِّ-ِِٗ/ٔ( كالبيفقػػػػػػي ) ّّٓ-ّّْ/ْ( كالحػػػػػػاكه )ْٖٓققنػػػػػػي )

االركاء  َ( اهػػػػػ ِٔٗ( كابػػػػن الجػػػػاركد )ِٕٖ/ْ(  نػػػػن طػػػػرؽ كالب ػػػػارم )ّْٔ-َْْ-ِْٖ-ّٖٗ/ُ)
 .  َٖححه السفيلي  في كتاب الفرائض كشرح آيات الوصية صقلم كص ُِٖ-ُِٕ/ٔج

   ٖٗص  ٖكقاؿ أبو القيب قاؿ المنذرم كأررزه النسائي و انظر عوف المعبود ج
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بال تػة  إذان كم  أي  من اؼبهودين أ ض  فسهػ  دبػ   ضػى ابتػب 
ابتصػػػػػب كببتػػػػػت اال ػػػػػن ابنػػػػػدس تخمدػػػػػة ابثدثػػػػػ  كمػػػػػ   قػػػػػ  

فأَربيػػ س  قػػعؿ ا ػػن منػػنعد  فأتستػػ  أ ػػ  معسػػى , فدألَػػت 
  فقػػػػػػ ؿ ال تنػػػػػػأبعق مػػػػػػ داـ دػػػػػػآا اغبػػػػػػرب فػػػػػػسخم ( أَ اػػػػػػغ

  (ُ)داكد كابرتمآم كا ن م اة كأ عـبوص ان اببف رم 
ق ؿ ا ن اؼبتآر رضبػغ احن تنػ   كأصبنػعا عدػى : ف كأنا االزماع

أيػػػػغ إف تػػػػ ؾ  توػػػػ ن ك تػػػػت ا ػػػػن أك  تػػػػ ت ا ػػػػن فدال تػػػػة ابتصػػػػب 
 (ِ) .ة ابثدث كببت ت اال ن ابندس تخمد

دػػػػآا أيضػػػػ  ال : كمػػػػ  الخػػػػى ا صبػػػػ ع ا ػػػػن عبػػػػد ابػػػػرب  قعبػػػػغ 
ركم عػن أت معسػى كسػدم ف  ػن ر سنػة  َالؼ فسػغ إال شػ ل

كمل يو  نهمػػػػ  أالػػػػد عدسػػػػغ كأةتهمػػػػ  ايصػػػػ ف  عتػػػػغ حبػػػػديه ا ػػػػن 
ت ذكػػ  الػػديه د يػػل ك ػػ ؿ عدػػى دػػآا اسػػوق  ,  منػػنعد 

مر اال تة  مآدب اببقه ل كصب عة ابندم ل عدى أف ال تة اال ن

                                                

 (سبخ ر ريجهُ)
كقد كهه نحقخ كتاب االزماع بقوله كأزمعوا على  أنػه إف رػرؾ بنػات كبنػم ابػن أك بنػات  ُٕاالزماع ص (2)

ا بن السدس ركملة الرلرين كقاؿ في الحاشػية فػي األصػا بنتػا قلػم كهػو ال ػواب  ابن فلثبنة الن ف كلبنات
 كليه بنات 
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بدصػػػػدب ابنػػػػدس تخمدػػػػة ابثدثػػػػ  عدػػػػى مػػػػ  يف الػػػػديه ا ػػػػن 
 (ُ) .مننعد دآا عن ابتب

عن  تػت ك تػت ا ػن  أب أك أـكمث ؿ ذبك بع ددك   : قلم
 ؼبداَدة ـب ج   ٔف ف أصل منأبوهم من سوة ] كعم

ابتصب  ال ة كابندس بدبتت ابتصب 
  ُ كببتػػت اال ػػن ابنػػدس كاالػػد ]ّ]

  بدنػم ِا تػ ف ] تخمدة ابثدث  كاببػ   
 تنصسب ن كدآس صعر   :

 ٔ 

 ّ ِ/ُ  تت

 ُ ٔ/ُ  تت ا ن

 ِ .عب عم

متهػػ  أسػػبل  ككػػآبك بػػع ددػػك عػػن  تػػت ا ػػن ك تػػت ا ػػن ا ػػن 
 ابندس   ببتت اال نٔمنأبوهم من سوة ] كعم ف ف أصل

 ٔ  كببتت ا ن ّابتصب  ال ة ]

كاالػػػػػػد ابنػػػػػدس ابنػػػػػػبدى اال ػػػػػن 
بػػ    تخمدػة ابثدثػػ  كبدنػػم اب  ُ]

  :  كدآس صعر   ِ]ا ت ف

 ّ ِ/ُ  تت ا ن 

 ُ ٔ/ُ  تت ا ن ا ن 

 ِ ب. ع  عم 

                                                
 ََْ-ّٗٗ/ُٓانظر ا ستذكار ج (1)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

416 

) كاْلَػػػت ْلب تنػػػوبقغ  قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى  :
 ش ط عدـ اؼبنصب ككاعد ابشقسقة اؼبنوخمدة بشػ كط ابتصػب 

 ) 
مػن كر ػة ابنػدس اْلَػت ْلب فػأكث  كتػ ث ابنػدس  ال انه 

  ش ط  كمه :
مػػػ  اْلخ ْلب كدػػػع كدػػع اؼبنصػػػب كاػػعد عػػػدـ  كؿ :الشػػرط األ
  .)عدـ اؼبنصب ( : قعبغرضبغ احن تن   ذك س اؼبؤبب 

أف تخعف مر أَت شػقسقة كار ػة بدتصػب ف ضػ ن  الشرط الراني :
) ككاػػػعد ابشػػػقسقة  : قعبػػػغرضبػػػغ احن تنػػػ   مػػػ  ذكػػػ س اؼبؤبػػػب  كدػػػع

ة دآا ابش ط عدى  ال ػك د اشومل اؼبنوخمدة بش كط ابتصب ( 
 ش كط كد  :ػ

  .عدـ كاعد ابب ع ابعارث -أ     
عدـ كاعد اْلصل مػن ابػآكعر كارث اْلب اتب  ػ ن كاعبػد  -ب

 .اب ااحعدى 
عػػػػدـ كاػػػػعد اْلشػػػػق ل كابشػػػػق ضو عػػػػدا اْلَػػػػت ابشػػػػقسقة  -ج

 .ابعار ة بدتصب ف ض ن 
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دػػػآا مػػػن  عدسػػػغ ( ؾبمنػػػ ن  )  س سػػػ ن    : رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه
َػػت ْلب فػػأكث  ابنػػدس فهػػع السػػه ابػػدبسل عدػػى مػػرياث اْل

  .ا صب ع كابقس س
تعريػػه اْلَػػت دتػ  اؼب اد ػػغ ك ,  (تن يبػغ )سػػبو:  فأنػا القيػػاس

عدػى   ن سػ ْلب فأكث  ابندس مر اْلَػت ابشػقسقة اؼبتبػ دة  س
 (ُ).ة تت اال ن مر اببتت اؼبتب د

رضبػػػغ احن  غقػػػ ؿ ا ػػػن  دامػػػ( فسػػػبو تن يبػػػغ):  أنػػػا االزمػػػاعك 
ر عدمػػػػػ ل اْلمصػػػػػ ر عدػػػػػى أف مػػػػػرياث أصبػػػػػتنػػػػػ   يف اؼبوػػػػػين : 

اْلَػػػػت ْلب فػػػػأكث  مػػػػر اْلَػػػػت ابشػػػػقسقة ابعار ػػػػة بدتصػػػػب 
 (ِ)ف ض ن دع ابندس تخمدة ابثدث  

فدػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن أـ أمػػػ  مػػػن السػػػه اؼبثػػػ ؿ : ك  قلػػػم : 
 منأبوهم من  كأَت ْلب كعم ف ف أصل كأَت شقسقة

 
 
 

                                                
 ُٔ/ٕكالمغني بالشرح الكبير جِٔ/ُكالعذب الفائض جِْٕ/َُانظر الحاكم الكبير ج  (1)
 ُٓ-ُْ/ٕانظر المغني ج  (2)
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 ٔ   بخل من اْلـ كاْلَت ْلبٔسوة ]

َػػت كبأل  ُ]كاالػد ابنػدس 
  ّ] ال ػػػػة ابشػػػػقسقة ابتصػػػػب 

بدنػػػػػػػػػػم   ُ]كاالػػػػػػػػػػد كاببػػػػػػػػػػ    
 :كدآس صعر   تنصسب ن 

 ُ ٔ/ُ أـ

 ّ ِ/ُ أَت شقسقة

 ُ ٔ/ُ أَت ْلب

 ُ ب ع عم

) تتبسػغ ال يشػرتط يف اسػوبق ؽ  قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :
 تػػت اال ػػن كاْلَػػت ْلب ابنػػدس أف تخػػعف متبػػ دة  ػػل إف كػػن 

 .اشرتكن فسغ ( صبن ن 
ػآ , : ا يقػ ظ  غػةلنبيه في الالت كيف االصػَالح : إعػالـ دبػ  يَؤ

 . (ُ)فب   بل إصب الن 
 -َشػػ   لاد ى ؼبػػ  ذكػػ  اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ   كر ػػة ابنػػدس فػيػػ 
 تأيػػغ شػػ ط يف مػػرياث  تػػ  أف يوػػعدم ابقػػ رئ -حن تنػػ   أعدػػم كا

 فػػػأكرد دػػػآا ابوتبسػػػغاال ػػػن كاْلَػػػعات ْلب ك ْلَػػػت أك اْلخ ْلـ 
 ك َن ن بدشك. وعدمدفن ن بد

                                                
 ّْص  ُجدليا الفالحين لقرؽ رياض ال الحين   (1)
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عػن  زكاػة تبػع ددخػنػدس د ت ت اال ػن ب رياثمكمث ؿ :  دت 
زكج ك تػػت ك تػػػك ا ػػػن كعػػػم فػػػ ف أصػػل منػػػأبوهم مػػػن ا ػػػين عشػػػ  

   ؼبعافقة ـب ج اب  ر كابندس ؛   بتصب , بد كجُِ]
  ف ض ن كبدبتت ابتصػب ّ] ال ة اب  ر 
  ف ضػػ ن كببتػػك اال ػػن ابنػػدس ٔ]سػػوة 
ة ابثدثػػػ  بخػػػل   ف ضػػػ ن تخمدػػػِ]ا تػػػ ف 

  ُ  كابب    كاالد  ]ُكاالدة كاالد ]
  :كدآس صعر   بدنم تنصسب ن 

 ُِ 

 ّ ْ/ُ زكج

 ٔ ِ/ُ  تت

 ُ ٔ/ُ  تت ا ن

 ُ  تت ا ن

 ُ ع .ب عم

 زكجبػع ددػك ْلب فػأكث  ببػ ض ابنػدس ْلَػت مرياث اكمث ؿ 
فػ ف أصػل منػأبوهم كأَوػ  ْلب كعػم قسقة عن زكاة كأَػت شػ

اب  ػر كابنػدس ؛   بتصػب ,     ؼبعافقة ـب اُِ]من ا ين عش  
   ف ض ن كبألَت ابشقسقة ّبد كاة اب  ر  ال ة ]
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  ف ضػػػػػػػػػػ ن ٔابتصػػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػوة ]
ا تػػ ف كبألَوػػ  ْلب ابنػػدس 

  ف ض ن تخمدة ابثدث  بخل ِ]
  كاببػػػػػػػ    ُكاالػػػػػػػدة كاالػػػػػػػد ]

   بدنػػػػػػػػػم تنصػػػػػػػػػسب ن ُكاالػػػػػػػػػد  ]
 كدآس صعر   :

 ُِ 

 ّ ْ/ُ زكاة

 ٔ ِ/ُ أَت شقسقة

 ُ ٔ/ُ أَت ْلب

 ُ أَت ْلب

 ُ ع .ب عم

ككبػػد اْلـ ينػػوبقغ   بثال ػػة   ؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى  :قػػا
 .( ش كط اؼبوقدمة يف ابثده كاب ا ر كعيغ متب دان 

مػػػن كر ػػػة ابنػػػدس كبػػػد اْلـ كاؼبقصػػػعد  ػػػغ اْلخ ْلـ أك  السػػػادس
أشػػػ ر أمػػػ  ابشػػػ كط ابثال ػػػة ابػػػك ذكػػػ ان كػػػ ف أك أيثػػػى  اْلَػػػت ْلـ

) قعبػػغ        قػػد أكرددػػ  فيف ابثدػػه إبسهػػ  اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ   
َػػعة ْلـ ينػػوبقعيغ  ثال ػػة شػػ كط عدمسػػة عػػدـ اببػػ ع ابػػعارث كا 

 يد :  كعدـ اْلب كعدـ اعبد ( كد  كم 
عػػدـ كاػػػعد اببػػ ع ابػػعارث ذكػػػ ان كػػ ف أك أيثػػى كدػػػع  الشػػرط أكؿ

  .إصب ع
  .ض ن إصب ععدـ كاعد اْلب كدآا أي الراني الشرط
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كآبك إصب ع ككم  أسدبت كدع  عدـ كاعد اعبد  الرالم الشرط
ػػػػٌعف دػػػػآا ابشػػػػ ط ابث بػػػػه ابنػػػػدم  بػػػػدل  غيف  ػػػػ ب ابثدػػػػه أيػػػػ تىخى

دجػد عػػن اْلب كاْلك  يف بإفػ ادس نػػبب اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ    
يت م ابقعؿ عدـ كاعد اْلصل من ابآكعر كارث كدع مػ  سػدخغ 

ع ػػػػػػعف   عبػػػػػػد كبجػػػػػػبهم  ػػػػػػ ْلب ابب ضػػػػػػسعف إذ ا َػػػػػػعة ْلـ ؿبج
كػػػعف اعبػػػد كػػػ ْلب مػػػر إصب عػػػ ن فسنػػػوعم اْلمػػػ  عتػػػد ا َػػػعة ْلـ  

 ـ.ْلا َعة 
متبػػ دان كدػػع مػػ ذك س اؼبؤبػػب اْلخ ْلـ : أف يخػػعف  الرابػػع الشػػرط

 رضبغ احن تن    قعبغ )  كاب ا ر كعيغ متب دا (
ردس اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ    قعبػػػغ ) بقعبػػػغ عػػػ  ك كدبسػػل ذبػػػك مػػػ  أ

ػػته  ل كاػػ ٍَ ػػ فى رىايػػله ييػػعرىثي كىالىبىػػةن أىك اٍمػػ ىأىةه كىبىػػغي أىخه أىٍك أي كىًإف كى
ػػ  ابَنػػديسي  كاؼبػػ اد  ػػ ْلخ دتػػ  دػػع اْلخ ْلـ  فىًدخيػػلِّ كىااًلػػدو مِّتػٍهيمى

  .إصب ع ن 
اػ  أت  ػن كنػػب  دسػغ أيضػ  ابقػ الة ابشػ ذة ابػك  ػ أكمػ  دؿ ع

أصبنػػػ   مكسػػػند  ػػػن أت ك ػػػ ص كا ػػػن منػػػنعد رضػػػ  احن عػػػته
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أك ابوبنػػري  كابقػػ الة ابشػػ ذة ربػػل ؿبػػل ا َبػػ ر عػػن ابتػػب 
 .(ُ) ككب ابنمل  غ

كركم عػػػن سػػػند  ػػػن م بػػػك : رضبػػػغ احن تنػػػ   ك ػػػ ؿ اػبػػػربم  
كبػػغ أخ أك أَػػػت {أيػػغ كػػ ف يقػػػ أ   )أ ػػع سػػنسد اػبػػػدرم (

} من أـ
(ِ)  
  . نبو تبصسده  يف فصل ابخالبةفكأم  ابخالبة 

بػػػع ددػػػك اْلخ أك اْلَػػػت ْلـ ابنػػػدس  مػػػرياث:  كمثػػػ ؿ  قلػػػم
فػػ ف أصػػل منػػأبوهم  مػػن  د بػػك عػػن أخ ْلـ أك أَػػت ْلـ كعػػم

   بندـ اْلصل من ُ  بعبد اْلـ ابندس كاالد ]ٔسوة ]
اببػػػػػػػ ع ابػػػػػػػعارث كعػػػػػػػدـ ابػػػػػػػآكعر كارث 
بدنػػم   ٓكاببػػ    طبنػػة ]ككعيػػغ متبػػ دان 

    :تنصسب ن كدآس صعر  

 ٔ 

 ُ ٔ/ُ أخ ْلـ

 ٓ ع.ب عم

) كاعبػػػدة تنػػػوبقغ  شػػػ ط   مؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى  :قػػػاؿ ال
ك شػػػ ط عػػػدـ مػػػن أدبػػػت  ػػػغ عدػػػى َػػػالؼ يف  عػػػدـ اْلـ إصب عػػػ ن 

                                                
كا سػػتذكار  ٖٓ/ُٔكالمجمػػوع شػػرح المفػػذب ج ِٔ/ُفػػتل القريػػب المجيػػب شػػرح كتػػاب الترريػػب ج (1)
كرفسػػػير ابػػػن كريػػػر  ِٕ( ككتػػػاب الفػػػرائض كشػػػرح آيػػػات الوصػػػية صِِٖٔٓكِِٕٔٓرقػػػه ) ُّْ/ُٓج
  ّّٗ/ُّكنجموع الفتاكل ج ٓ/ٕكالمغني بالشرح الكبير ج ّٗٔ/ُج

  ُٓٔ/ُكتاب التل يل في الفرائض ج   (2)
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اْلب كاعبػػد دػػل  جػػب اعبػػدة مػػن اهوػػغ أـ ال سػػسأيت إف شػػ ل 
 احن يف اغبجب (  

ٌَ  ك مػػن كر ػػة ابنػػدس اعبػػدة  السػػابع اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ    دػػ أ
 غكر ػة ابنػدس اب ا نػة بندػ إ  آَ  ابنػدس مػر ذكػ س ؽبػ  يف سػ د

نبب م  يف اعبدات من تبصػسل سػسأيت حبثػغ إف شػ ل  كاحن أعدم 
 :احن تن   كفسغ من ضل
تػػ ث اعبػػدة  يف شػػ كط إرث اعبػػدة ابنػػدس   المسػػألة األكلػػى :

 فأكث  ابندس  ش كط كد :
كمػ  أكردس اؼبؤبػب رضبػغ   : عػدـ كاػعد اْلـ إصب عػ ن الشرط األكؿ 
 (.  ) تنوبقغ  ش ط عدـ اْلـ إصب ع ن  احن تن    قعبغ :

ك ػػ ج اػػآا اعبػػدة  (ُ)أف تخػػعف مدبسػػة  ػػعارث :   الرػػانيالشػػرط 
 اؼبدبسة  وري كارث كأـ أب اْلـ كد  اعبدة اب ضبسة.  

م ذك س اؼبؤبب رضبغ احن تنػ    قعبػغ :عػدـ مػن  : الرالمالشرط 
د ا تهػػػ  ع أدبػػػت  ػػػغ عدػػػى َػػػالؼ يف اْلب كاعبػػػد( أم عػػػدـ كاػػػ

 م دع أب بدمست أكادس أم  ابنم فال .ابآ

                                                
  ُّالفوائد الجلية ص   (1)
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ْلـ إصب عػ ن كاْلب اك د ين غ ابشػ ط اْلكؿ كابث بػه  نػدـ كاػعد 
 أك اعبد عدى َالؼ. 

: ) دػػػل  جػػػب اعبػػػدة مػػػن اهوػػػغ أـ ال رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه
سػػسأيت إف شػػ ل احن يف اغبجػػب ( كسػػسأيت  نػػر دػػآس اؼبنػػأبة يف 

  .  من دآا ابب بمرياث اعبدة كا ته  ال  إف ش ل احن تن 
  :دبسل مرياث اعبدة ابندس   المسألة الرانية:

مل يػػػآك  اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ   دبسػػػل مػػػرياث اعبػػػدة ابنػػػدس  
,  ف يغ  دم  يآك  كار  ن إال كذك  دبسل مريا ػغ,  ك بعر ة ابب    

 كبندغ من  بسل ابتنس ف.
ابنػػػػػتة دػػػػػ  كعدػػػػػى كػػػػػلو فػػػػػ ف مشػػػػػ كعسة إرث اعبػػػػػدة ابنػػػػػدس 

 .ع كا صب  
: فقػػػ ؿ ابنػػػهسد  رضبػػػغ احن :) أمػػػ  اعبػػػدة أـ اْلـ   أنػػػا السػػػنة

ؽبػػ  ابنػػدس فثبػػت ؽبػػ  ذبػػك   فقػػد صػػح تعريػػه رسػػعؿ احن
فنن  بسصة  ػن ذؤيػب أيػغ  ػ ؿ اػ لت اعبػدة إ   (ُ)  بتص ( 

 فقػػ ؿ ؽبػػ  أ ػػع  خػػػ  , تنػػأبغ مريا هػػػ  أت  خػػ  ابصػػديو 

                                                
  ِٖكتاب الفرائض كشرح آيات الوصية ص    (1)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

415 

عؿ احن م بػك يف كوػػ ب احن شػػ ل كمػػ  عدمػت بػػك يف سػػتة رسػػ
 ؿ ابت س فنأؿ ابت س أشسئ ن ف ران  الو أس 

أعَ دػػػػ   الضػػػػ ت رسػػػعؿ احن  فقػػػ ؿ اؼبوػػػرية  ػػػػن شػػػنبة 
 !دل منك غريؾ  ابندس فق ؿ أ ع  خ  

فق ؿ مثل مػ   ػ ؿ اؼبوػرية  فق ـ ؿبمد  ن مندمة اْليص رم 
 . فأيبآس ؽب  أ ع  خ  ابصديو 

تنػػػػأبغ  ت اػػػ لت اعبػػػدة اْلَػػػ ل إ  عمػػػػ   ػػػن اػبَػػػ ب 
فقػػػػ ؿ م بػػػػك يف كوػػػػ ب احن شػػػػ ل كمػػػػ  كػػػػ ف ابقضػػػػ ل , مريا هػػػػ 

ابآم  ض   غ إال بوريؾ كم  أي    اضػد يف اببػ اضض شػسئ ن كبختػغ 
ذبػػك ابنػػدس فػػ ف ااومنومػػ  فهػػع  ستخمػػ  كأيوخمػػ  َدػػت  ػػغ 

 .  (ِ) - (1)فهع ؽب  

                                                
(1)

 ُّٓكتاب الفرائض باب نيراث الجدة   ص  ِ الموطأ ززء   
(2)

( كأبػو داكد فػي َِّ: ُُ( كابػن أبػي شػيبة ) ِْٕ: َُ( ك ن نف عبػد الػرزاؽ ) ُّٓ: ِالموطأ )    
( بػػاب نػػا زػػاء ََُِ( ك الترنػذم فيػػه ح )  ُِِ– ُُِ :ّ( بػػاب نيػػراث الجػػدة ) ِْٖٗالفػرائض ح )

( نػػن َُُِ( نػػن حػػديم سػػفياف بػػن عيينػػة عػػن الزهػػرم كبعػػدف ح ) ُْٓ -ُْٗ: ْفػػي نيػػراث الجػػدة ) 
( كقػػاؿ عقبػػة كهػػذف أحسػػن كأصػػل نػػن حػػديم ابػػن عيينػػة يعنػػي حػػديم نالػػك ُْٓ: ْحػػديم نالػػك بػػه ) 
( أ هػػػػػ  بت ػػػػرؼ   ِّْ: ٔ( كالبيفقػػػػي )  ِِْٕ( كابػػػػن نازػػػػة ح )  ِّٔ – ُّٔ: ٖكأررزػػػه النسػػػػائي )

  ْْٔ – ْْٓحاشية ا ستذكار ص 
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دػآا الػديه النػن صػبسح كدػع تنػ     ؿ ابرتمآم رضبغ احن 
 . (ُ)تة أصح من الديه ا ن عسس

 . (ِ)رضبغ احن تن   : ضنسب   ؿ اْلبب ق
                                                

 باب نا زاء في نيراث الجدة  ُِّٖرقه  ِّّص  ٔزانع الترنذم بشرح رحفة األحوذم ج    (1)
(2)

( كأبػػػو داكد ْ/ُّٓ/ِ( ككػػػذا نالػػػك )ُِ/ِاأللبػػػاني رحمػػػه اهلل رعػػػالى هػػػعيف أررزػػػه الترنػػػذم )قػػػاؿ   
كقػػاؿ  ( نػػن طػػرؽ عػن قبي ػػة بػػه  ِّْ/ٔ( كالبيفقػػي )ٗٓٗ( كابػػن الجػاركد )ِِْٕة )( كابػن نازػػِْٖٗ)

 الحاكه :))صحيل على شرط الشي ين (( ككافقه الذهبي 
 قلم : كفيه نظر ألف فيه انققاعان كقد ارتلف في إسنادف فركاف سفياف بن عيينة عن الزهرم عن قبي ة به 

 الزهرم قاؿ نرة قاؿ قبي ة و كقاؿ نرة : رزا عن قبي ة  أررزه الحاكه كأررزه الترنذم فقاؿ : حدثنا
فقػػاؿ أربرنػػي سػػعيد بػػن المسػػيب  ََكقػاؿ يػػونه بػػن يزيػػد رحمػػه اهلل رعػػالى : سػػألم ابػػن شػػفاب الزهػػرم 

 كعبيد اهلل بن عبداهلل كقبي ة بن ذؤيب كهي ركاية الدار ققني 
   َماف بن إسحاؽ بن ررشة عن قبي ة كقاؿ ػ االناـ نالك ػ رحمه اهلل رعالى ػ عن ابن شفاب عن عر 

 قاؿ الترنذم كهو أصل نن حديم ابن عيينة
قلم : كعلى هذا فليه هو على شرط الشي ين ألف عرماف هػذا لػيه نػن رزػاؿ الشػي ين ك هػو نشػفور 

 بالركاية. 
 بن شفاب  يعرؼ سمع قبي ة بن ذؤيب كقد كثخ. اقاؿ الذهبي في الميزاف : شيي 

خ الحكه التي سقط ننفا عرماف هذا ف ار  اهرف ال حة على شػرط الشػي ين كاغتػر قلم : ففو يعا طري
( : )) كإسػػنادف ِٖ/ّبػػن حجػػر رحمػػه اهلل رعػػالى فقػػاؿ فػػي ال ثصػػة ) ابػػه الػػذهبي أي ػػان ككػػذا الحػػافظ 

صحيل لرقة رزاله إ  أف صورره نرسا فإف قبي ة   ي ل سػماع نػن ال ػديخ رهػي اهلل عنفمػا ك  يمكػن 
الق ة قاله ابن عبد البر بمعناف كقد ارتلف في نولػدف كال ػحيل أنػه كلػد عػاـ الفػتل كقػد علػه عبػد شفودف 

رػتثؼ فيػه عػن الزهػرم : يشػبه نققاع كقاؿ الدار ققني في العلػا بعػد أف ذكػر ا الحخ ربعان  بن حـز با 
  أف يكوف ال واب قوؿ نالك كنن رابعه((
ه اهلل رعالى كما ذكرنا فيمػا سػبخ كهػو قولػه : )) كهػو أصػل نػن قلم : كهذا هو الذم رزحه الترنذم رحم

حديم ابن عيينة و كهذا ليه نعناف أف الحديم صحيل عندف و فقوؿ الم نف أف الترنػذم صػححه كهػه 
 ننه. 

نػػن طريػػخ األشػعم عػػن الزهػػرم قػػاؿ زػاءت إلػػى أبػػي بكػػر  ّٗٓ/ِثػه رأيػػم الحػػديم فػػي سػنن الػػدارني 
 يم زدة أـ أب كأـ أـ ... الحد
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: كابقػعؿ عتػدم  ػعؿ م بػػك رضبػػغ احن تنػ  ا ػن عبػد ابػرب  ك ػ ؿ
ينػػػين  ػػػعؿ ا مػػػ ـ م بػػػك رضبػػػغ احن  -كاحن أعدػػػم -كمػػػن ت  نػػػغ 

تنػػػ   عدػػػى  ػػػعؿ ابرتمػػػآم رضبػػػػغ احن تنػػػ   ) كدػػػع أصػػػح مػػػػن 
 (ُ).مْلام زادكا م   ص  عتغ غريد الديه ا ن عسستة (

ك  ؿ ؿبمد قبسب اؼبَسن  رضبػغ احن تنػ    يف المععػة ابث يسػة  
مػػػن المػػػعع شػػػ ح اؼبهػػػآب : ) ك ػػػد كردت أال ديػػػه موصػػػدة 

كاببسهقػ  كابػػدار  عتػد ابَػػرباق صػبسبة تؤيػػد  صػة  بسصػػة 
 . (ِ) َين كا ن م اة كأت ابق سم  ن متدس ( 

 تنػػ   رضبػغ احن: ك ػد كدػػم ابشػس  ؿبمػد قبسػػب اؼبَسنػ   قلػم
السه  ػ ؿ ) ركاس أضبػد  يف ع كس غبديه  بسصة  ن ذؤيب 
  (ُ)كاببف رم كمندم ..........( 

                                                                                                                 

 ُِٔ-ُِْص ٔإركاء الغليا ج    اهػرتثؼ على الزهرم قلم : كهذا نع ا و كهو كزه آرر نن ا 

(1)
  ْْٕص  ُٓا ستذكار ج   
اهلل نحمػد بػن المحػدث أبػي  دأبػو القاسػه بػن ننػدف : هػو االنػاـ الحػافظ الجػواؿ نحػدث االسػثـ أبػو عبػ  (2)

ي بن ننػدف كاسػه ننػدف إبػراهيه بػن الوليػد كلػد سػنة عشػر يعقوب إسحاؽ بن الحافظ أبي عبد اهلل نحمد بن يح
سػع رحلػة ننػه ك  أكرػر حػديران نػع الحفػظ كالرقػة فبلغنػا أف عػدة ك كثثثمائة )قاؿ الذهبي (كله أعلػه أحػدان كػاف أ

شيوره ألف كسبعمائة شيي نات سنة رمػه كرسػعين كثثثمائػة اهػػ بت ػرؼ نزهػة الف ػثء رفػذيب سػير أعػثـ 
    ّْػ  ِٖ/  ُٕكقاؿ انظر السير  َُِّػ  َُُِ ص ّالنبثء ج 

 رحقيخ ك إكماؿ نحمد نجيب المقيعي نكتبة االرشاد زدة   ْٕص  ُٔالمجموع شرح المفذب ج    (1)
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فنػػػ كس اغبػػػديه بدبفػػػ رم كمنػػػدم كدػػػمه فدػػػم يػػػ كس أالػػػد متهمػػػ  
 أك سبقة  دم  كاحن أعدم . من  بسل ابنهعكبنل ذبك 

كمػػػن ابنػػػتة أيضػػػ ن يف مػػػرياث اعبػػػدة ابنػػػدس الػػػديه : قلػػػم
انػػػل بدجػػػدة ابنػػػدس إذا مل تخػػػن  ) أف ابتػػػب    يػػػدة 

 . (ِ)دكا  أـ ( ركاس أ ع داكد
 فقػد أكردس غػري كاالػد كمػتهم ؿبمػد  ػن يصػ  كأنا االزمػاع : 
مػػػػػػن أصػػػػػػب ب ابشػػػػػػ فن  فقػػػػػػد يقػػػػػػل إصبػػػػػػ ع رضبػػػػػػغ احن تنػػػػػػ   

ابصػػػب  ة رضػػػ  احن عػػػتهم كابوػػػ  ن  أف ابنػػػدس فػػػ ض اعبػػػدة 
 .   (ُ)ابعاالدة فأكث  

   احن تن  . مرضبه (ّ) دامة يف اؼبوينكعتغ ا ن  (ِ)كا ن اؼبتآر
                                                

قػاؿ المنػذرم : كأررزػه النسػائي كفػي  ِٖٕٖبػرقه  َُِص  ٖعػوف المعبػود شػرح سػنن أبػي داكد ج    (2)
ى بػػن نعػػين كركلػػه فيػػه غيػػر كاحػػد . قلػػم : كهػػعفه األلبػػاني بقولػػه : إسػػنادف عبيػػد اهلل العتكػػي كقػػد كثقػػه يحيػػ

( نن طريػخ عبيػد اهلل أبػي المنيػب العتكػي عػن ابػن بريػدة عػن أبيػه بػه قلػم : ِٖٓٗهعيف أررزه أبو داكد ) 
كهػػذا سػػند هػػعيف نػػن أزػػا عبيػػد اهلل كهػػو ابػػن عبػػد اهلل قػػاؿ الحػػافظ : صػػدكؽ ي قػػئ كقػػاؿ فػػي التل ػػيل  

داكد كالنسائي كفػي إسػنادف عبيػد اهلل العتكػي ن تلػف فيػه كصػححه ابػن السػكن  أ هػػ  االركاء ركاف أبو  ّٖ/ّ
قلػم كحسػػنه الشػػوكاني انظػػرف فػػي األدلػػة الرهػية لمػػتن الػػدرر البفيػػة فػػي المسػػائا الفقفيػػة ص  ُُِص  ٔج 

 ـ  ُّٗٗهػ  ُُّْػ  ُط/ ِّْ
كرسػفيا   ٕٓ/ُٔشػرح المفػذب ج كالمجمػوع ِِٖ/َُكالحػاكم الكبيػر ج ُٕٔ/ٔنيػا األكطػار ج   (1)

  ّٓالفرائض ص
 ٓٗاالزماع ص  (2)
 ّٓ/ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (3)
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رضبػػغ احن تنػػػ    (ْ)كفبػػن أكرد ا صبػػ ع أيضػػ ن ا ػػن رشػػد اغببسػػد 
  (ٓ)يف  داية الوهد كا ية   اؼبقوصد 

يف اغب كم  ابخبري  قعبػغ : ْلف  ضػسة رضبغ احن تن   كاؼب كردم 
أت  خ  كعم  رض  احن عتهم  يف إعَ ضه  ابندس مر سؤاؿ 

كؿبمػػػػد  ػػػػن  س عػػػػن ف ضػػػػه  كركايػػػػة اؼبوػػػػرية  ػػػػن شػػػػنبة ابتػػػػ 
  ذبك عن ابتب  مندمة 

ذبػك متهمػ  مػر ابنمػل رض  احن تنػ   عػتهم ك بعؿ ابصب  ة 
 . (ُ) غ إصب ع متنقد ال ينعغ َالفغ 

أف اعبػدة  - عؿ ش ذ -كركم عن ا ن عب س رض  احن عتهم  
م أصبنػػعا كػػ ْلـ إذا مل تخػػن أمػػ ن كدػػآا   طػػل عتػػد ابندمػػ ل ْلاػػ

كأةن , , كبع ك يت ك ْلـ بعر ت ابثده  أف ال ت ث ادة  دث ن 

                                                
ابن رشد الشفير بالحفيد  : هػو نحمػد بػن أحمػد بػن نحمػد بػن أحمػد بػن رشػد الشػفير بالحفيػد نػن أهػا   (4)

كف ػثن عنػي بػالعله نػن صػغرف  قرطبة كقاهي الجماعة بفا يكنى أبا الوليد لػه ينشػأ باألنػدله نرلػه كمػا ن كعلمػان 
ؼ كرقػة كلػه رػ ليف رنيػف  ػر نحػوان نػن عشػرة آ إلى كبرف حكي أنه سٌود فيما صنف كقيد كألػف كهػذب كارت

هػػ   أهػػػ  ٓٗٓهػػ كرػوفي سػنة  َِٓعلى ستين رأليفان ننفا هذا الكتاب بداية المجتفد كنفاية المقت د كلد عاـ 
 نعزكان للديباج    ّٕٓص  ِز بت رؼ بداية المجتفد كنفاية المقت د ز

 بػػن رشػػد الحفيػػد رحقيػػخ كرعليػػخ كدراسػػة علػػي نحمػػد  ِِْص  ٓبدايػػة المجفػػد كنفايػػة المقت ػػد ج   (5)
 ـ ُٔٗٗهػ ػػ  ُُْٔػػ  ُنعوض كعادؿ أحمد عبد الموزود دار الكتب العلمية ط 

  ِِٖ – ُِٖص  َُالحاكم الكبير ج    (1)
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ابآم ركل دآا اغبديه عن ا ن عب س رض  احن عتهم    سغ 
  (ِ)عدى  عبغ يف اعبد ؼب  اندغ أ  ن ةن أيغ كنل اعبدة أم ن 

أيغ انػل بدجػدة ابثدػه يف رضبغ احن تن   كالخ  عن ط ككس 
تندق ن  قعؿ ا ن عب س رض  احن  اؼبعضر ابآم ت ث اْلـ ابثده

  (ّ)عتهم  )اعبدة دبت بة اْلـ إذا مل تخن أـ ( 
يف رد ا صبػػػػ ع عدػػػػى تنػػػػ   ك ػػػػد أسػػػػهب ا ػػػػن الػػػػـ  رضبػػػػغ احن 

مرياث اعبدة ابندس كأغدب ابقعؿ ؼبن   ؿ  غ إ  أف   ؿ مػن 
كرنث اعبد مرياث اْلب ف يػغ يػ  ض إذا مل يػعرث اعبػدة مػرياث 

  (ُ)اْلـ .
ؿبجعج   آل  ر ابعاردة يف مرياث اعبدة ككآا ا صب ع  ع دت كد
  اؼبآكعر. 

 يف عدد اعبدات ابعار  ت :  المسألة الرالرة :

                                                
 َُُ-ََُصُُكانظػػػػػر التمفيػػػػػد ج َٖازية  للجرزػػػػػاني صكشػػػػػرح السػػػػػر  ِْٓ/ُٓا سػػػػػتذكار ج (2)

 ْٔ/ٓكالجانع ألحكاـ  القرآف ج
 ِِٗ/ٖكالمحلى ج ِِٖ-ُِٖ/َُالحاكم الكبير ج  (3)
  َُّٕنسألة  ِْٗ – ُِٗص  ٖالمحلى ج    (1)
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أصبر ابندم ل رضبهم احن تن   عدى تعريه ادت  مه  : أـ 
 اْلـ ك أـ اْلب كإف عدو  دببض اْليع ة . 

كفبن الخى ا صب ع ا ن اؼبتآر كا ن عبد ابرب كا ن  دامة 
 . رضبهم احن صبسن ن  (ِ)كغريدم اػبربم كسبر اؼب رديين ك 

 , كدع ؿبجعج  غ (ِ)كي زع ا ن الـ  يف ا صب ع عدى ادت  
َويدب يف م  عدا اعبدت  عدى مآادب تودفص يف أر نة اك 

 أ عاؿ كد  :
ال ت ث من اعبدات إال ادت  مهػ  : أـ اْلـ كأـ  القوؿ األكؿ :

كدػػػآا مػػػ كم عػػػن سػػػند  ػػػن أت اْلب كإف عدوػػػ  دببػػػض اْليع ػػػة 
ايػػة عػػن زيػػد  ػػن    ػػت رضػػ  احن ك ك ػػ ص كطدبػػة  ػػن عبسػػد احن كر 

رضبػػػغ احن تنػػػ   عػػتهم كدػػػ  ركايػػػة َ راػػػة  ػػػن زيػػػد كأدػػػل اؼبديتػػػة 
 .  كدآا أ بت م  ركم عن زيد  ن    ت

                                                
كالرحبيػػة بشػػرح  َٔص ُكالتل ػػيل فػػي الفػػرائض ج  ْْٖص  ُٓكا سػػتذكار ج   ٓٗاالزمػػاع ص   (2)

  ّٕي كحاشية البقرم        ص سبط الماردين
  ِٕٗ -ِْٗص  ٖانظرالمحلى ج  (2)
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السػػػه  ػػػ ؿ: ال أعدػػػم  تنػػػ  كإبسػػػغ ذدػػػب ا مػػػ ـ م بػػػك رضبػػػغ احن 
كػػ ف ا سػػالـ الػػو ابسػػـع كدػػع   أالػػدان كرنث أكثػػ  مػػن اػػدت  متػػآ

 . (ُ)اْلم  الومر عدسغ عتدي  ابآم ال َالؼ فسغ
رضبهمػ  كفبن ذدب إ  دآا اؼبآدب سدسم ف  ػن ينػ ر كأ ػع  ػعر 

 . احن تن   
قعبػغ : ) ال يندػم أالػدان كرنث رضبغ احن تن    كالخ  عن اب د م 

 .  (ِ)يف ا سالـ إال ادت  ( 
 .  رضبغ احن تن   (ّ) ك غ   ؿ ا ن أت ذضب

 . رضبهم  احن تن  كركاس أ ع  عر عن ا م ـ ابش فن  يف ابقد  
كر سنػة كأت  خػ   ػػن عبػد ابػ ضبن  ػػن  (ُ)كمػ  ركم عػن ا ػن د مػػ 
كالخػػ  عػػن سػػند  ػػن رضبهػػم احن تنػػ   اغبػػ رث  ػػن دشػػ ـ كداكد 

                                                
 ٓزػزء  ّك الجانع ألحكػاـ القػرآف ج  ْْٓص  ُٓكا ستذكار ج  ُْٓص  ِنوطأ االناـ نالك ززء  (1)

  ْٕص 
  ٓٓص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (2)
ذئػػب القرشػػي العمػػرم أبػػو  ابػػن أبػػي ذئػػب : هػػو نحمػػد بػػن عبػػد الػػرحمن بػػن المغيػػرة بػػن الحػػارث بػػن أبػػي (3)

 ِْٕهػػ أ هػػ  رقريػب التفػذيب ص ُٗٓهػػ كقيػا ُٖٓالحارث المدني ثقة فقيه فاها نن السابعة نات سنة 
   َِٖٔرقه 

ربيعػة بػن الحػارث ثقػةه ثبػمه عػاله نػن  هرنػز األعػرج أبػو داكد المػدني نػولىابن هرنز: هػو عبػد الػرحمن بػن  (1)
   َّّْرقه  ُْٗ -ُّٗلتفذيب ص هػ  أهػ رقريب إُُالرالرة نات سنة 
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فقػػػػػ ؿ       أيػػػػػغ أكتػػػػػ    كنػػػػػة فن  ػػػػػغ ا ػػػػػن منػػػػػنعد  أت ك ػػػػػ ص 
 .  (ِ)نسبين كأيت تعرث  الث ادات ؟ : أت سند 

يف تعريه  كمن أدبة دآا ابقعؿ  ضسة أت  خ  ابصديو 
 ادت  . 

 . (ّ)ككم  ال ي ث أكث  من أ عين
 ضػػػى بدجػػػدت   أف ابتػػػب  ركاس عبػػػ دة  ػػػن ابصػػػ مت  كمػػػ 

  همػرضبػ كركاس عبػد احن  ػن أضبػد .  مػن اؼبػرياث   بنػدس  ستهمػ 
  َ (ْ) يف اؼبنتدػ    احن تن

                                                
ك التفذيب في عله الفػرائض كالوصػايا ص ِّٖص  َُك الحاكم الكبير ج ْْٗص  ُٓا ستذكار ج   (2)

  ِٓٗص  ٖك المحلى ج  ٓٓ/  ٕكالمغني بالشرح الكبير ج  َُٓ
  ِّٖص  َُالحاكم الكبير ج  (3)
بػػادة بػن ال ػانم أررزػه أي ػان أبػو القاسػػه قػاؿ الشػوكاني رحمػه اهلل حػديم ع ُٕٓص  ٔنيػا األكطػار ج  (4)

بن نندة في نست رزه كالقبراني في الكبير بإسناد ننققع ألف إسحاؽ بن يحيى لػه يسػمع نػن عبػادة  أهػػ  ص 
ُٕٓ- ُٕٔ  
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فندى دآا ابقعؿ بع ددػك د بػك عػن زكج كاػدت  مهػ  أـ اْلـ , 
  ؼبعافقػة ُِف ف أصل منأبوهم من ا ػين عشػ  ] كأـ اْلب كا ن 

ـب اػػ  اب  ػػر كابنػػدس ؛   بتصػػب كال صػػل ضػػ ب كفػػو أالػػدمه  
 يف ك مل ابث ق
  ُِ]اؼبنػػػػػأبة ا تػػػػػ  عشػػػػػ  يػػػػػوه أصػػػػػل 

  كبدجػػػػػػػػدت  ّ] بدػػػػػػػػ كج اب  ػػػػػػػػر  ال ػػػػػػػػة
  بخػػل كاالػػدة كاالػػد ِ] ابنػػدس ا تػػ ف

ال ػػن تنصػػسب ن ب  ٕ  كاببػػ    سػػبنة ]ُ]
 :كدآس صعر  

 ُِ 

 ّ ْ/ُ زكج

 ُ ٔ/ُ أـ أـ

 ُ أـ أب

 ٕ ب ع ا ن 

ال ت ث أكث  من  الث اػدات دػن : أـ أـ اْلـ  القوؿ الراني :
 كأـ أـ اْلب كأـ أت اْلب كإف عدعف دببض اْليع ة .

 ػت كعبػد احن  ػن منػنعد كعدػ  كدآا ابقعؿ م كم عن زيد  ن   
  ن أت ط بب رض  احن عتهم. 

كإبسػػغ ذدػػب ا مػػ ـ أضبػػد كاْلكزاعػػ  كإسػػب ؽ  ػػن رادعيػػة كط ضبػػة 
  (ُ)من أدل اغبديه

                                                
ك التفػػذيب فػػي علػػه الفػػرائض كالوصػػايا ص  ِٓٗص  ٖك المحلػػى ج  ِّٖص  َُالحػػاكم الكبيػػر ج  (1)

 ُِْص ِكفقه االناـ األكزاعي ج َُٓ
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 يد أيغ   ؿ : م  ركم عن عبد اب ضبن  ن ي كنن أدلة هذا القوؿ
كرث  ػػػػػػالث اػػػػػػدات ا توػػػػػػ  مػػػػػػن  بػػػػػػل اْلب  أف ابتػػػػػػب )  :

 م سػػالن              َين دخػػآا ركاس ابػػدار  ( ككاالػػدة مػػن  بػػل اْلـ
. (ُ) - (ِ)  

م اسسل إ  ادسم  ف  ؿ شس  ا سالـ ا ن تسمسة رضبغ احن تن   : إ
ابببػػ : دػػع مػػن م اسػػسل  صػػ البك ػػ ؿ  (ّ).مػػن أالنػػن اؼب اسػػسل

  (ٓ)كعد   ن اؼبديين   (ْ)اغبنن اببص م كك ف     ن سنسد 

                                                
 ُٕٓص  ٔننتقى األربار بشرح نيا األكطار ج  (1)
( نػن طريػخ نن ػور عػن إبػراهيه بػن يزيػد ِّٔ/ٔ( ككػذا البيفقػي ) ّْٔهعيف أررزه الدار ققنػي ) ص  (2)

( نػن هػذا الوزػه نحػوف كأررزػه البيفقػي ّٖٓ/ِالن عي به و قلم كإسنادف صحيل نرسا كأررزػه الػدارني ) 
  ُِٕص  ٔان أ هػ االركاء ج ا الحسن الب رم أي يسانن نر 

  ّّٓص  ُّنجموع الفتاكل ج  (3)
يحي بن سعيد  : هو يحي بن سعيد بن قػيه أبػو سػعيد األن ػارم الب ػارم إنػاـ نػن أئمػة أهػا المدينػة فػي  (4)

الحديم كالفقه ثقة حجة ثبم كرير الحديم ككاف بعض العلماء يقرنه في الف ا بالزهرم كبع فه يقدنػه عليػه 
  َْٔص  ْأربع كقيا ثثث كقيا سبع كأربعين كنائة أ هػ فقه االناـ سعيد بن المسيب ج  روفي سنة

بػو الحسػن علػي بػن عبػد اهلل بػن أعلي بن المديني : هو الشيي االنػاـ الحجػة أنيػر المػؤننين فػي الحػديم   (5)
حػاره الػرازم : كػاف هػػ قػاؿ أبػو  ُُٔزعفر السعدم نو هه الب رم المعركؼ بابن المديني كلد بالب رة سػنة 

ابػن المػديني علمػان فػي النػػاس فػي نعرفػة الحػديم كالعلػػا ككػاف أحمػد بػن حنبػا  يسػػميه إنمػا يكنيػه ربجػيثن لػػه 
ف يسػميه حيػة الػوادم كقػاؿ يحػي الققػاف نحػن اكقاؿ سفياف كاهلل لقػد كنػم أرعلػه ننػه أكرػر نمػا يػتعله ننػي ككػ

ا ست ػغرت نفسػي عنػد أحػد إ  عنػد علػي بػن المػديني نػات نستفيد ننه أكرر نمػا يسػتفيد ننػا قػاؿ الب ػارم نػ
 ْٗٔرقػه  ٕٔٗػػػ  ْٕٗص  ِهػ أهػ بت رؼ نزهة الف ثء رفذيب سير أعػثـ النػبثء ج  ِّْنراء سنةابس

 ّّْناـ أبي عبد اهلل الذهبي دار التراث العربي كانظر كتاب الحػديم كالمحػدثوف صكانظر رذكرة الحفاظ لم
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 . (ُ)يقعي ف م سالتغ 
ؿ بػػع ددػػك د بػػك عػػن  ػػالث اػػدات دػػن أـ أـ فندػػى دػػآا ابقػػع 

اْلـ , كأـ أـ اْلب كأـ أت اْلب كا ػػػن عػػػم فػػػ ف أصػػػل منػػػأبوهم 
  ُ  ـبػػػػػ ج ابنػػػػػدس بدجػػػػػدات ابنػػػػػدس كاالػػػػػد ]ٔمػػػػػن سػػػػػوة ] 

ال صػػػل   ُٖاؼبنػػػأبة مػػػن شب يسػػػة عشػػػ  ] متخنػػػ  عدػػػسهن كتصػػػح
   يتػػوه مصػػبه ٔ  يف أصػػل اؼبنػػأبة ]ّضػػ ب رؤكسػػهن  ال ػػة ]

 ستندمغ كم  ُٖشب يسة عش  ]
مبصػػػػػػالن إف شػػػػػػ ل احن تنػػػػػػ   يف 
 ػػػػػػ ب ابوصػػػػػػبسح بخػػػػػػل كاالػػػػػػدة 

  كاببػػ    طبنػػة عشػػ  ُكاالػػد ]
 ال ػػػن ابنػػػم تنصػػػسب ن كدػػػآس ُٓ]

 صعر  

 ٔ ُٖ 

 ُ ُ ٔ/ُ أـ أـ أـ 

 ُ أـ أب أـ

 ُ أت أب أـ

 ُٓ  ب ع ا ن عم

 :ت ث كل ادة أدبت  عارث ؾبمر عدى إر غ .  القوؿ الرالم

                                                                                                                 

كنعرفػػة علػػـو الحػػديم  ِِّففرسػػة ابػػن النػػديه ص َّٓص  ُاألسػػماء للنػػوكم جنعػػزكان لتفػػذيب  ّْْػػػ 
 ُٕللحاكه ص

البحر الزرار المعركؼ بمسند البزار رأليف الحافظ االناـ أبي بكر أحمد بن عمرك بػن عبػد ال ػالخ العكػي   (1)
الحكػػػه ط/ نكتبػػة العلػػـو ك  ّّٕكتػػاب الفػػرائض ص  ٔ ظ الػػرحمن زيػػػن اهلل ج و البػػزار رحقيػػخ الػػدكتور نحفػػ

 ـ  ُٖٖٗهػ /  َُْٗ
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م رضبػػػػػغ احن تنػػػػػ   يف اغبػػػػػ كم ابخبػػػػػري : ك ػػػػػغ  ػػػػػ ؿ  ػػػػػ ؿ اؼبػػػػػ كرد
اعبمهػػػػػػػعر مػػػػػػػن ابصػػػػػػػب  ة كاببقهػػػػػػػ ل الشػػػػػػػرتاكهن يف ابػػػػػػػػعالدة , 

 ػػػػػعارث , كدػػػػػآس  كؿبػػػػػ ذا ن يف ابدراػػػػػة , كتنػػػػػ كيهن يف ا دالل
 .  (ُ)اؼبن ق ابثال ة تعاد فسهن كإف كث ف 

ك  ؿ ا ن  دامة رضبغ احن يف اؼبوين : )  ػ ؿ ا ػن سػ ا ة كاػآا  ػ ؿ 
  .ع مة ابصب  ة إال ش ذان 

كإبسػػغ ذدػػب اغبنػػن كا ػػن سػػريين كابثػػعرم كأ ػػع التسبػػة كأصػػب  غ 
  صبسن ن. احن تن   مكدع ركاية اؼب ق عن ابش فن  رضبه

ف يػغ ظبػى  ػالث اػدات رضبػغ احن تنػ   كدع ةػ د  كػالـ اػب  ػ  
رضبػغ احن تنػ   ) كابشنب (  (ِ)موب ذي ت ت   ؿ : كإف كث ف ( 

(ّ)  . 
كدػػػع كاػػػغ يف مػػػآدب ا مػػػ ـ أضبػػػد كاَوػػػ رس شػػػس  ا سػػػالـ ا ػػػن 
تسمسػػة  قعبػػغ : دػػآا ابقػػعؿ أراػػح ْلف ببػػب ابػػتص كإف مل يػػ د يف  

ؼبػػػػ  ا لتػػػػػغ ابث يسػػػػػة  ػػػػ ؿ ؽبػػػػػ  مل يخػػػػػن  كػػػػل اػػػػػدة ف بصػػػػػديو 

                                                
  ِّٖص  َُالحاكم الكبير ج   (1)
 ُِٔكانظر قوؿ الرورم نوسوعة  فقه سفياف الرورم ص  ٔٓ -ٓٓص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج   (2)
  َُٔذكرف الكلوذاني رحمه اهلل رعالى في التفذيب في الفرائض كالوصايا ص   (3)
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ابنػدس ابػآم أعَػ  إال بوػريؾ كبخػن دػ  بػع َدػت  ػغ فهػع ؽبػ  
 . (ُ)فعٌرث ابث يسة

عػػن أر ػػر اػػدات دػػن أـ أـ أـ  فندػى دػػآا ابقػػعؿ بػػع ددػػك د بػػك
اْلـ , كأـ أـ أـ اْلب كأـ أـ أت اْلب  كأـ أت أت اْلب كا ػػػػػػػػػػػن 

  ـب ج ابنػدس بدجػدات ٔف ف أصل منأبوهم من سوة ] , عم 
كتصػػح متخنػػ  عدػػسهن  سػػتهن   بنػػعية كدػػع   ُابنػػدس كاالػػد ]

  ال صػػل ضػػ ب رؤكسػػهن أر نػػة ِْاؼبنػػأبة مػػن أر نػػة كعشػػ ين ]
 يتوه مصبه    ٔن ]  يف أصل منأبوهْ]

   ِْ=ٔ×ْأر نػػػػة كعشػػػػ كف]
ستندمغ مبصالن إف شػ ل كم  

احن تنػػػ   يف  ػػػ ب ابوصػػػبسح 
  ُبخػػػػػػػػػل كاالػػػػػػػػػدة كاالػػػػػػػػػػد ]

 ال ػػػػن َِكاببػػػػ    عشػػػػ كف ]
 :ابنم تنصسب ن كدآس صعر  

 ٔ ِْ 

 ُ ُ ٔ/ُ أـ أـ أـ اْلـ   

 ُ اْلب أـ أـ أـ

 ُ اْلب أت أـ أـ

 ُ أـ أت أت اْلب

 َِ ٓ ع ب ا ن عم

                                                
  ّّٓص  ُّنجموع الفتاكل ج  (1)
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كاالػػدة مػػن  بػػل اْلـ  ابعار ػػ تإذا عدػػم دػػآا ابقػػعؿ فػػ ف اعبػػدات 
كاببػػعا   مػػن اهػػػة اْلب فػػرتث مػػػتهن يف ابدراػػة اْلك  اػػػدت ف 
كيف ابدراة ابث يسة  الث ادات كيف ابدراة ابث بثػة أر ػر اػدات 
كيف ابدراػػػػة اب ا نػػػػة طبػػػػ  اػػػػدات إ  أف تػػػػ ث م ضػػػػة اػػػػدة يف 

 .  (ُ)ن  ي يد عدى عدد ابدرا ت  عاالدة ابدراة ابو سنة كابون
كمػػػن الجػػػه أصػػػب ب دػػػآا ابقػػػعؿ مػػػ  ذكػػػ س اؼبػػػ كردم رضبػػػغ احن 
تنػػػ    قعبػػػػغ :   شػػػػرتاكهن يف ابػػػػعالدة , كؿبػػػػ ذا ن يف ابدراػػػػة , 

 َكمن كا ن يف ا دالل  عارث 
: تػ ث كػل اعبػدات اْلر ػر كدػن أـ اْلـ كأمهػ  كإف  القوؿ الرابع

إف عدػػػت كأـ أت اْلـ كأمهػػػ  )اب نضبسػػػػة ( عدػػػت كأـ اْلب كأمهػػػ  ك 
 كأـ أت اْلب كأمه  . 

  كدػػػػآا ابقػػػػعؿ مػػػػ كمه عػػػػن ا ػػػػن منػػػػنعد ك ا ػػػػن عبػػػػ س رضػػػػ  احن 
 عتهم . 

                                                
  ٕٕ -ٕٔص  ُٔنظرالمجموع شرح المفذب ج ا   (1)
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ك غ   ؿ اغبنن كا ػن سػريين كاػ     ػن زيػد كعَػ ل كمصػنب  ػن 
 .    (ِ)  كاَودب عن ا ن عب س, رضبغ احن تن   (ُ)اب  ري 

 تنػػػ   ا صبػػػ ع يف ابخػػػ يف عدػػػى عػػػدـ كأكرد ا ػػػن  دامػػػة رضبػػػغ احن
كبندػػػػػغ مل يصػػػػػح عتػػػػػدس  ػػػػػعؿ  (ّ)تعريػػػػػه أـ أت اْلـ ) اب ضبسػػػػػة ( 
 ابق ضد   وعريثه  كاحن أعدم . 
ككػل اػدة إذا ينػبت إ  اؼبوػع  :   ؿ ا ن اؼبتآر رضبغ احن تنػ   

كك ػػػر يف ينػػػبوه  أب  ػػػ  أمنػػػ  فدسنػػػت تػػػ ث يف  ػػػعؿ كػػػل مػػػن 
  َ ْ)م  بب عتغ من أدل ابند

تعريػػػػه صبسػػػر اعبػػػػدات دبػػػ  فػػػػسهن اعبػػػػدة  كدػػػػعفندػػػى دػػػػآا ابقػػػعؿ 
بع ددك د بك عن أر ػر اػدات دػن أـ أـ اْلـ , كاعبػدة اب ضبسة 

  .اب ضبسة أـ أت اْلـ  , كأـ أـ اْلب  , كأـ  أت اْلب  كا ن عم
 

                                                
كبدايػػػة  َِِ/ ُككتػػػاب التل ػػػيل فػػػي الفػػػرائض ج ِِِٕٕ– ِِِّٕرقػػػه  ُْٓ/ ُٓا سػػػتذكار ج (1)

  َُٔكالتفذيب في الفرائض كالوصايا ص ََُ-ٗٗ/ ُُكالتمفيد ج  ِِْ/ٓالمجتفد ج
 َُٔص ن ت ران كالتفذيب في الفرائضَِِ/ُكالتل يل جِّٖ/َُالحاكم الكبير ج (2)
  ِٗٗ/ِالكافي في فقه االناـ أحمد ج (3)
  ْٖ-ْٕ/ٓالجانع ألحكاـ القرآف ج 4)
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  ـب ج ابنػدس بدجػدات صبسنػ ن ٔف ف أصل منأبوهم من سوة ] 
  كدػػع متخنػػ  عدػػسهن ُابنػػدس كاالػػد ]دبػػ  فػػسهن اعبػػدة اب ضبسػػة 

  ال صل ضػ ب رؤكسػهن ِْكتصح اؼبنأبة من أر نة كعش ين ]
كعشػػػػػػػػ كف   يتػػػػػػػػوه أر نػػػػػػػػة ٔمنػػػػػػػػأبوهن ]   يف أصػػػػػػػػلْأر نػػػػػػػػة ]

[ْ×ٔ=ِْ  
كمػػػػػػػ  سػػػػػػػتندمغ كمتهػػػػػػػ  تصػػػػػػػح    

مبصػػػػػػػالن إف شػػػػػػػ ل احن تنػػػػػػػ   يف 
 ػػػػػػ ب ابوصػػػػػػبسح بخػػػػػػل كاالػػػػػػدة 

  كاببػػػػػػػػػػ    عشػػػػػػػػػػ كف ُكاالػػػػػػػػػػد ]
دػػػػآس  ال ػػػػن ابنػػػػم تنصػػػػسب ن ك َِ]

 صعر  

 ٔ ِْ 

 ُ ُ ٔ/ُ أـ أـ اْلـ   

 ُ أـ أت اْلـ  

 ُ أـ أـ اْلب

 ُ أـ أت اْلب

 َِ ٓ ع ب ا ن عم

 الترزيل
اب ااح من دآس اْل عاؿ اْلر نة دع ابقعؿ ابث به ابق ض  

 َكاحن أعدم(ُ) وعريه كل ادة أدبت  عارث ؾبمر عدى إر غ 
 : عبدات ابعار  تتت يل ا  المسألة الرابعة :

                                                
كرسػػػفيا  َُُكحاشػػػية التحقيقػػػات المرهػػػية ص ُْكالفوائػػػد الجليػػػة صّّٓص  ُّانظػػػر الفتػػػاكل ج (1)

  ُٖ/ُكحاشية كشف الغوانض ج ُِِكحاشية الف وؿ  ص ّٓالفرائض ص
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  -خم  يد  : فتت يل اعبدات عدى ابرتاسح ابن  و أم  
  َيف ابدراة اْلك  ادت ف مه  : أـ اْلـ كأـ اْلب ت ث 

كيف ابدراػػة ابث يسػػة  ػػالث اػػدات دػػن  : أـ أـ اْلـ كأـ أـ اْلب 
   َكأـ أت اْلب 

كأـ أـ أـ , كيف ابدراة ابث بثة أر ػر اػدات كدػن :  أـ أـ أـ اْلـ 
 َكأـ أت أت اْلب  ,كأـ أـ أت اْلب , اْلب 

كأـ أـ , كيف ابدراة اب ا نة طب  ادات كدن : أـ أـ أـ أـ اْلـ 
كأـ , أـ أـ أت أت اْلب , كأـ أـ أـ أت اْلب , أـ أـ اْلب 

دراػػػػػػة أضػػػػػػب اػػػػػػدة  تأت أت أت اْلب كدخػػػػػػآا كػػػػػػل مػػػػػػ  زاد
 بدنػػػػ  ق ت فسخػػػػػعف عػػػػدد اعبػػػػػدات ي يػػػػد عدػػػػػى عػػػػدد ابػػػػػدرا ت

  َ (ُ) عاالدة كاحن أعدم 
الجب اعبدة    ته  من عدمغ كدع م    المسألة ال انسة :

: ) ك ش ط عدـ من  بقولهأش ر إبسغ اؼبؤبب رضبغ احن تن   
أدبت  غ عدى َالؼ يف اْلب كاعبد دل  جب اعبدة من 

   .اهوغ أـ ال سسأيت إف ش ل احن يف اغبجب (

                                                
 بت رؼ  ُِِالتفذيب في الفرائض ص (1)
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بدمسػػػػت  هػػػػ  إذا كػػػػ ف عمػػػػ ن مل  ودبػػػػعا يف تعريػػػػه اعبػػػػدة مػػػػر ا ت
  ُ)ككآبك إذا ك يت اعبدة أـ أب مر اد 

إَّنػػ  اَودبػػعا يف اعبػػدة إذا ك يػػت مػػر ا تهػػ  اْلب أك ا تهػػ  اعبػػد 
كسسأيت تبصسل ذبػك إف شػ ل احن تنػ   يف اؼبعضػر ابػآم  كار  ن 

اَوػ رس اؼبؤبػب رضبػػغ احن تنػ   كدػع  ػػ ب اغبجػب فبػ  تعريثهػػ  
 كمه  :   من عدمغ  عالف ْلدل ابندم 

: ال تػػ ث اعبػػدة مػػر ا تهػػ   ػػل تنػػقر  ػػغ ك عبػػد  القػػوؿ األكؿ
 ػػػػ ْلب كاػػػػب أف تخػػػػعف  اعبػػػػد ؿبجع ػػػػ ن  فمػػػػر اْلب فدمػػػػ  كػػػػ 
 اعبدة أك   آبك . 

كػػ ف    فدمػػ  ك يػػت أـ اْلـ ال تػػ ث   صبػػ ع مػػر اْلـ شػػسئ ن  كأيضػػ ن 
كػػآبك أـ اْلب مػػر اْلب كفبػػن  ػػ ؿ اػػآا ابقػػعؿ عدػػ   ػػن أت 

 كعثم ف  ن عب ف  ط بب كزيد  ن    ت
كركم عػػن سػػند  ػػن أت ك ػػ ص كابػػ  ري  ػػن ابنػػعاـ كعبػػد احن  ػػن 

  .عب س رض  احن عتهم أصبن 

                                                
 ِْٓ/ُٓبت رؼ كا ستذكار ج ِِِ/ُالتل يل في الفرائض ج 1)
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ك ػغ  ػ ؿ سػنسد  ػن اؼبنػسب كطػ ككس كابشػنب كسػبس ف ابثػعرم 
  رضبهم احن تن   صبسن ن. كاْلكزاع 

م بػػػػػك كأت التسبػػػػػة كابشػػػػػ فن   اْلضمػػػػػة ابثال ػػػػػةكدػػػػػع مػػػػػآدب 
ا مػػ ـ أضبػػد ركايػػة أت ط بػػب كركاس عػػن كأصػػب ام كركايػػة عػػن 

  .ا م ـ أضبد صب عة من أصب  غ
كا ػػن اػػ    كأ ػػع  ػػعر   كركم عػػن ابثػػعرم كسػػنسد  ػػن عبػػد ابن يػػ

رضبهػم احن تنػ    (ُ)كداكد كع مة اببقه ل مػن اغبجػ ز كابنػ اؽ 
 . صبسن ن 

كمػػن أدبػػة دػػآا ابقػػعؿ إ  ا يػػب ابقسػػ س مػػ  ركاس عدػػ   ػػن أت 
ابنػػػدس  أطنػػم اعبػػدت  أف رسػػعؿ احن  م فععػػ ن  ط بػػب 

 َ (ِ)  مدكاإذا مل تخن أـ أك أم ش ل 
 : ت ث اعبدة كا ته  ال  كال تنقر  غ .  القوؿ الراني

                                                
كالتفػػذيب فػػي الفػػرائض كالوصػػايا  ْٔٓ-ْْٓ/ُٓكا سػػتذكار ج  ِِِ/ُالتل ػػيل فػػي الفػػرائض  ج  (1)

 ّْٓ/ُّكنجمػوع الفتػاكل ج َٔ-ٗٓ/ٕكالمغنػي بالشػرح الكبيػر ج ِْْ/ٓكبداية المجتفد ج ُُُص
كانظػػر قػػوؿ  ُّْص ِكفقػػه االنػػاـ األكزاعػػي ج ُٗٔص ِٗكالمبسػػوط زػػزء َِّ-َُّ/ٖكالمحلػػى ج

 ُِٔالرورم نوسوعة فقه سفياف الرورم ص
نػػن أربػػر بػػه عػػن عبػػد  حػػـز ربػػر فاسػػد ألف ابػػن كهػػب لػػه يسػػهقػػاؿ فيػػه ابػػن  ِّٗ-ِِٗ/ٖالمحلػػى ج (2)

 الوهاب كهو هالك ساقط
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كفبػن  ػ ؿ اػآا ابقػعؿ عمػػ   ػن اػبَػ ب كأ ػع معسػى اْلشػػن م 
كعبػػد احن  ػػن منػػنعد كعمػػ اف  ػػن اغبصػػ  كأ ػػع ابَبسػػل عػػ م  

 .   ن كا دة رض  احن عتهم أصبن 
ك ػػغ  ػػ ؿ أ ػػع ابشػػنث ل اػػ     ػػن زيػػد كشػػ يح ابق ضػػ  كاغبنػػن 
كا ػػن سػػريين كعػػ كة  ػػن ابػػ  ري كسػػدسم ف  ػػن ينػػ ر كمنػػدم  ػػن 
ين ر كعَ ل  ػن أت ر ػ ح كسػنسد  ػن اؼبنػسب كسػعار  ػن عبػد 

كش يك  ػن عبػد احن كابنتػربم  (ِ)كعبسد احن  ن اغبنن  (ُ)احن 
 . صبسن ن رضبهم احن تن   كإسب ؽ كا ن اؼبتآر 

كعدسػػػػػػغ رضبػػػػػػغ احن تنػػػػػػ   كدػػػػػػع ةػػػػػػ د  مػػػػػػآدب ا مػػػػػػ ـ أضبػػػػػػد 
اْلصػػػػػػب ب كدػػػػػػع مػػػػػػن مبػػػػػػ دات اؼبػػػػػػآدب  دمػػػػػػغ يف اببػػػػػػ كع 

 ػ ؿ رضبػغ احن تنػ   كاب ع يو  كاغب كم ابصوري اَو رد  اػب    
يف ابقعاعػػد كدػػع ابصػػبسح بػػ كاؿ اؼب اضبػػة مػػر  سػػ ـ االسػػوبق ؽ 

  .عبمسنغ
                                                

تميمػػي العنبػػرم أبػػو عبػػد اهلل سػػوار بػػن عبػػد اهلل  : سػػوار بػػن عبػػد اهلل بػػن سػػوار بػػن عبػػد اهلل بػػن قدانػػة بػػن ال (1)
هػػ كلػه ثػثث كسػتوف سػنة ا  ِٕٓالب رم قاهي الرصافة كغيرها ثقة نن العاشرة غلط نن ركله فيه نات سػنة 

   ِْٖٔبرقه  ََِالتقريب ص َهػ 
عبيػد اهلل بػن الحسػػن  : هػو عبيػػد اهلل بػن الحسػػن بػن الح ػين بػػن أبػي الحػػر العنبػرم الب ػػرم قاهػيفا ثقػػة  (2)

الم ػدر  ِّْٖبػرقه  ُّّص َهػػ  ُٖٔعابوا عليه نسألة ركػاثر األدلػة نػن السػابعة  نػات سػنة فقيه لكن 
 السابخ
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  اؼبب دات :   ؿ اببهعيت رضبغ احن  تن   يف
 كاعبدة أـ اْلب عتدي  ت ث             

كا ته  ال ه  غ ال تخرتث                                  
(ُ)      

رضبهػم احن  عؿ فقه ل اببص ي  كابَػربم  عكركم عن داكد كد 
   (ِ)صبسن 

فػػػػػػػػ كم عتػػػػػػػػغ رضبػػػػػػػػغ احن تنػػػػػػػػ   كاَويدػػػػػػػػب فسػػػػػػػػغ عػػػػػػػػن ابثػػػػػػػػعرم 
  َ(ّ)ابعاه ف

يف اغبػػػ كم ابخبػػػري ْلت تنػػػ   اؼبػػػ كردم رضبػػػغ احن : ينػػػب  رنبيػػػه
ابقػعؿ  وعريػػه اعبػػدة مػر ا تهػػ  كا تهػػ  الػػ  تنػػ   التسبػة رضبػػغ احن 

 قعبغ ) ك  ؿ أ ع التسبة اعبدة أـ اْلب ت ث مر اْلب كمػ  تػ ث 
 (ْ)منغ أـ اْلـ ( 

 كمل أاػػػد مػػػن ينػػػبغ إ  أت التسبػػػة أك إ  أصػػػب  غ غػػػري اؼبػػػ كردم
 رضبغ احن تن  .

                                                
 ٕٓصِننل الشفاء الشافيات في شرح المفردات ج  (1)
 ُُّص  ٕانظر االن اؼ ج (2)
 انظر الم ادر السابقة في القوؿ األكؿ   (3)
   ِٖٓ/ َُالحاكم الكبير ج  (4)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

437 

 ػػػل ك بػػػت عدػػػى عخنػػػغ كمػػػ  سػػػبو إيػػػ ادس يف ابقػػػعؿ اْلكؿ كدػػػع 
 ابقعؿ  نقعطه     ته  . 

 اؼبػػ كردم  كفبػػن أكرد ذبػػك عدػػى سػػبسل اؼبثػػ ؿ ال اغبصػػ  من صػػ 
يف رضبهػػػػػػػػم احن تنػػػػػػػػ    أ ػػػػػػػػع عمػػػػػػػػ  يعسػػػػػػػػب  ػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد ابػػػػػػػػرب

  َ (ُ)االسوآك ر
يف رضبغ احن تنػ    ككآبك من ص س أ ع اػبَ ب ؿببعظ ابخدعذاق

 (ِ)ب ابوهآي
يف ابودفػسص رضبغ احن تنػ   كمن ص س أ ع الخسم عبد احن اػبربم 

 (ّ) قعبػغ : ) ك ػػغ  ػػ ؿ ع مػة اببقهػػ ل مػػن أدػل اغبجػػ ز كابنػػ اؽ ( 
 أم سقعطه     ته  .

يف شػػ ح ابختػػ  يقدػػغ عتػػغ ابشػػس  اببػػعزاف رضبػػغ احن تنػػ   كاب يدنػػ  
 .  (ْ)البتغ احن  تن   يف ابوبقسق ت اؼب ضسة 

 يف  داية الوهد كا ية رضبغ احن تن   شد اغببسد كا ن ر 
 

                                                
  ْْٓ/ ُٓا ستذكار ج  (1)
  ُُُالتفذيب في الفرائض كالوصايا ص  (2)
 ِِِ/ُالتل يل في الفرائض ج  (3)
 ِّّ/ٔنعزكا لشرح الكنز للزيلعي ج َُّالتحقيقات المرهية ص  (4)
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 . (ُ)اؼبقوصد 
نػػػػ   يف اؼببنػػػػعط  قعبػػػػغ : ) ال تػػػػ ث أـ رضبػػػػغ احن تنػػػػ   كابنَ 

اْلب مر اْلب شسئ ن  كدع اَوس ر ابشنب كط ككس كدع مػآدب 
 . (ِ)عدم ؤي  رضبهم احن  ( 

كمػػػن اؼبندػػػػـع أيضػػػ  أف أصػػػػل مػػػ   ػػػػَن عدسػػػغ أدػػػػل ابنػػػ اؽ كمػػػػن 
كال   ببعيػػغ  افقهػم يف اببػػ اضض  ػػعؿ عدػ   ػػن أت ط بػػب ك 

عخػػ  ذبػػك  ك ػػد سػػبو  ػػعؿ عدػػ   (ّ)إال يف أينػػ  ابتػػ در
إ  أت التسبػػػة رضبهمػػػ  احن  كاػػػآا يوبػػػ  أف مػػػ  ينػػػبغ اؼبػػػ كردم

تنػػػ   مػػػن ابقػػػعؿ  وعريػػػه اعبػػػدة مػػػر ا تهػػػ  يف يتػػػ م أيػػػغ عػػػن 
 ط يو ابنهع أك سبقة  دم كاحن تن   أعدم  .

ؿ  ػػغ بدقػػعؿ ابثػػ ق كدػػع إرث اعبػػدة مػػر ا تهػػ  كا تهػػ    اسػػودي كفبػػ
عػن عبػد رضبػغ احن تنػ   م  ركاس ابرتمػآم ؛ ال  كال تنقر  غ 

                                                
(1)

 ِْْ/ٓبداية المجتفد كنفاية المقت د ج  
(2)

    ُٗٔص ِٗالمبسوط للسررسي  ززء   
(3)

 بت رؼ ُُ/ُِفتل البارم ج  
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 ػػػػ ؿ يف اعبػػػػدة مػػػػر ا تهػػػػ  أاػػػػ  أكؿ اػػػػدة   ػػػػن منػػػػنعد  احن
  (ُ) .مر ا ته  كا ته  ال  سدس ن  أطنمه  رسعؿ احن 

إال  غ م فععػػ ن الػػديه ال ين فػػ ا ػػ ؿ ابرتمػػآم رضبػػغ احن تنػػ   دػػآ
اعبػدة  ث  نض أصب ب رسػعؿ احن من دآا ابعاغ ك د كرن 

 . (ِ)مر ا ته  
كعػػػن ا ػػػن سػػػريين أف راػػػالن مػػػن  ػػػين التتدػػػة يقػػػ ؿ بػػػغ النػػػخة 
ددػػػك ا ػػػن بػػػغ كتػػػ ؾ أ ػػػ س النػػػخة كأـ أ سػػػغ ف فػػػر ذبػػػك إ  أت 

فخوػػػب يف ذبػػػك إ  عمػػػ   ػػػن اػبَػػػ ب  معسػػػى اْلشػػػن م 
   فخوب إبسغ عم  النخة من ا ن النػخة أف كرِّث أـ

 . (ّ)مر ا ته  النخة ركاس سنسد  ن متصعر
كْليغ ؼب  ضنب اْلب عن الجب أـ اْلـ كدػ    زاضهػ  ضػنب 

 .أيض  عن الجبه  أم الجب أـ يبنغ

                                                
( نن طريخ نحمد بن ساله عن الشػعبي عػن نسػركؽ ِِٔ/ٔ( كالبيفقي )ُّ/ِلترنذم )هعيف أررزه ا  (1)

إ نن هذا الوزه كقاؿ البيفقي رفػرد بػه  له غريب  نعرفه نرفوعان  عن عبداهلل بن نسعود و كقاؿ الترنذم ن عفان 
 ُُّ/ٔنحمد بن ساله كهو غير نحتل به  قلم كقاؿ الحافظ فػػػي التقريب هعيف .اهػ االركاء ج

( قػػاؿ شػػارحه كالحػػديم أررزػػه أي ػػان ُِْٖرقػػه )ِّْ/ٔزػػانع الترنػػذم بشػػرح رحفػػة األحػػوذم ج  (2)
 الدارني

(3) 
 َُِّٓرقه  ّّ/ُُكنز العماؿ ج   
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كْلف اعبدة كإف أدبت   ْلب فه  غري مض ة  غ ْلا  تشػ رؾ  
   (ُ) .أـ اْلـ يف ف ضه 

 كعخن ن    طل ط دان ؛ أم   عؽبم من أد   شفص سقر  غ 
  طل طػ دان  عبػد اْلـ مػر اْلـ كعخنػ ن  عبػد اال ػن مػر عمهػم  

 َكأمث ؿ ذبك فب  فسغ سقعط شفص دبن مل يدؿ  غ
كإَّن  ابندة أف ي ث مريا غ ككل من كرث مرياث شفص سقر  

 غ إذا ك ف أ  ب متغ , كاعبدات يقمن مق ـ اْلـ كينقَن ا  
    (ِ) .كإف مل يدب  ا 

 الترزيل     
 ااح دػػع ابقػػعؿ ابثػػ ق ابق ضػػ   وعريػػه اعبػػدة مػػر ا تهػػ  كا تهػػ  ابػػ

الػ  كدػع اَوسػ ر شػس  ا سػػالـ ا ػن تسمسػة كشػ يح كاغبنػن كا ػػن 
   َسريين كاػب    

 كابشػػػس  ابنثسمػػػ البتػػػغ احن تنػػػ   كمػػػ  رابػػػغ ابشػػػس  اببػػػعزاف 
 رضبغ احن تن   كأعدى دراوغ مر ابآين أينم احن عدسهم من 

 
                                                

 ِٗٓ/َُالحاكم الكبير ج  (1)
  ّْٓ/ُّنجموع الفتاكل ج  (2)
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 .(ُ)كابص غب  كالنن أكبئك رفسق ن  ابصديق  ابشهدا
 .-  أعدم كاحن تن –البتغ احن تن  كدع اَوس ر شسفت    

 ااوم ع اعبدات من اعبهو    المسألة السادسة :
) كإذا ااومػػر اعبػػدات مػػن   قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى  :

 اعبهو  كاسوعت دراوهن ف بندس  ستهن عدى ابنعال ( 
ة اْلب ككػػن يف دراػػة كاالػػدة كمل تخػػن أم مػػن اهػػة اْلـ كاهػػ 

, كاليػػ دف   بنػػعية  إالػػدادن أ ػػ ب مػػن اْلَػػ ل ف بنػػدس  سػػتهن
 .إصب ع ن  عدسغ
بع ددػك د بػك عػن  ػالث اػدات دػن أـ أـ اْلـ , ذبك  كمث ؿ

كأـ أـ اْلب كأـ أت اْلب كا ن عم ف ف أصل منػأبوهم مػن سػوة 
ية    سػتهن   بنػع ُ  ـب ج ابندس بدجدات ابندس كاالد ]ٔ] 

اؼبنػػأبة مػػن شب يسػػة  السػػوعال دراػػوهن كدػػع متخنػػ  عدػػسهن كتصػػح
  يف أصػل اؼبنػأبة ّ  ال صل ض ب رؤكسهن  ال ػة ]ُٖعش  ]

   كمته  تصحُٖ=ٔ×ّشب يسة عش  ]   يتوهٔ]
 

                                                
  ّٓك رسفيا الفرائض ص َُْانظر التحقيقات المرهية ص (1)
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كمػ  سػتندمغ مبصػالن إف شػػ ل احن 
تنػػػػػ   يف  ػػػػػ ب ابوصػػػػػبسح بخػػػػػػل 

  كاببػػ    طبنػػة ُكاالػػدة كاالػػد ]
 ال ػػػػػن ابنػػػػػم تنصػػػػػػسب ن ُٓعشػػػػػ  ]

 : كدآس صعر  

 ٔ ُٖ 

 ُ ُ ٔ/ُ أـ أـ أـ 

 ُ أـ أـ أب

 ُ أت أب أـ

 ُٓ  ب ع ا ن عم

   (ُ)) غبػػػػديه عبػػػػد ابػػػػ ضبن  ػػػػن ي يػػػػد  :رحمػػػػه اهلل رعػػػػالىقولػػػػه 
أعَى  الث ادات ابندس ا تو  من  م سالن أف رسعؿ احن 

 من  بل اْلـ . ( ة بل اْلب ككاالد
: دبنػَن ا طػالؽ فخػػأف  فػي اللغػػةل ) م سػػالن ( ف ؼب سػ قولػهكأمػ  

  .اؼب سل أطدو ا ست د كمل يقسدس   اكو من كؼ
: مػػػػػ  سػػػػػقر مػػػػػن آَػػػػػ  إسػػػػػت دس  مػػػػػن  نػػػػػد  كفػػػػػي ا صػػػػػقثح

 (ِ)ابو  ن 
 ػدكف  اؼب سػل مػ  ركاس ابوػ  ن  عػن ابتػب : كيف تدريب ابػ اكم 
فهػػع إذان م فػػعع ابوػػ  ن  مَدقػػ ن صػػوريان كػػ ف أك   (ّ)ذكػػ  ابصػػب ت 

                                                
بػػن زػػابر األزدم أبػػو عتبػػة الشػػاني الػػداراني ثقػػة نػػن عبػػد الػػرحمن بػػن يزيػػد  زيػػد : هػػو عبػػد الػػرحمن بػػن ي  (1)

 (َُْْرقه )  ِْٗانظر رقريب التفذيب ص َعَ السابعة نات سنة ب ع كرمسين ) كنائة (
رػأليف عبػدف عبػاس الوليػدم نكتبػة ال ػحابة زػدة ػػػ الشػرقية  َّانظػر الزبػدة فػي ن ػقلل الحػديم ص    (2)

 ـ  ُُٗٗهػ  ُُُْلى القبعة األك 
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كإَّنػػػػ  ظبػػػػ  م سػػػػالن ْلف راكيػػػػغ أرسػػػػدغ كأطدقػػػػغ فدػػػػم يقسػػػػدس كبػػػػريان 
  (ُ) دغ عن رسعؿ احن   بصب ت ابآم ربمٌ 

     . (ِ)ضنسب: ب ق رضبغ احن تن   بكأم  اْل   فق ؿ عتغ اْل
) كبػػػغ أال ديػػػه أَػػػ  تنضػػػدس ك ػػػآبك   :رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه

 تنػػ   رضبػػغ احنبػػ ق ب ضػػى اػبدبػػ ل اب اشػػدكف ,( دػػع مػػ  ذكػػ س اْل
رضبهػػم  اببسهقػػ  كابػػدارم ك عتػػد ابػػدار  َػػين  يف اغب شػػسة ابنػػ  قة 

 احن تن  .
) ك ػػػآبك  ضػػػى اػبدبػػػ ل اب اشػػػدكف (   :رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 

أكػػـ   اػبدبػػ ل اب اشػػدكف دػػم أ ػػع  خػػ  كعمػػ  كعثمػػ ف كعدػػ  
 :  إذا صح يقدغ عتهم الجة ة د ة  ػ ؿام كأينم ك ض ؤدم 

                                                                                                                 
 ََُص  ُردريب الراكم في شرح رقريب النوكم ج   (3)
( د / صػػبحي ال ػػالل دار العلػػه للمثيػػين القبعػػة الرابعػػة عشػػرة ُٔٔعلػػـو الحػػديم كن ػػقلحه ص )   (1)

 ـُِٖٗ
(نن طريخ نن ور عن إبراهيه بن يزيػد الن عػي بػه .و ِّٔ/ٔ( ككذا البيفقي )ّْٔأررزه الدارققني ص ) (ِ)

نن هػذا الوزػه بنحػوف و كأررزػه البيفقػي نػن نرسػا  ( ّٖٓ/ِ)قلم كإسنادف صحيل نرسا كأررزه الدارني 
الحسن الب ػرم أي ػان و  قػاؿ الحػافظ : كذكػر البيفقػي عػن نحمػد بػن ن ػر أنػه نقػا ارفػاؽ ال ػحابة كالتػابعين 

ص  ٔج الغليػا إركاء اهػػ  هعلى ذلك إ  نا ركم عن سعد بن أبي كقاص أنه أنكر ذلك ع ك  ي ل إسنادف  عنػ
ُِٕ 
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اػبدبػػػػ ل اب اشػػػػدين اؼبهػػػػدي  مػػػػن  نػػػػدم  عدػػػػسخم  نػػػػتك كسػػػػتة) 
 (ُ) أك كم    ؿ ( آ اعضعا عدسه    بتعا

) فػػػػ ف اَودبػػػػت دراػػػػوهن  قػػػػاؿ المؤلػػػػف رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى  :
 كك يت ابق ىب من اهة اْلـ الجبت ا  اْلَ ل  ال َالؼ (
ال  دع ااوم ع اعبدات يف ابندس من إالدل ال الت طب  

   -كد  :
يف دراػة كاالػدة كمػن اهػة كاالػدة كػأـ أف يخن  :الحالة األكلى

أـ اْلب كأـ أت اْلب فبػػ  دػػآس اغب بػػة ابنػػدس  ستهمػػ    بنػػعية 
  عدى ابقعؿ اب ااح كم  سبو ربقسقغ يف عدد اعبدات ابعار  ت

كمثػػ ؿ ذبػػك بػػع ددػػك د بػػك عػػن اػػدت  مهػػ  أـ أـ أب كأـ أت 
فػػ ف أصػػل كا ػػن  أب كالمهػػ  يف دراػػة كاالػػدة كمػػن اهػػة كاالػػدة

ـبػػ ج ابنػػدس بدجػػدت  ابنػػدس كاالػػد   ٔ]مػػن سػػوة منػػأبوهم 
كابنػػػػدس متخنػػػػ  عدػػػػى   بال ػػػػن تنصػػػػسب ن ٓكاببػػػػ    ] ف ضػػػػ ن   ُ]

                                                
(  ّْٕ( رقػػػه )  ِْٓ/ )  ُ(  كنسػػػند الشػػػانيين  ُُْٖٕرقػػػه )  ُِٔ/  ْنسػػػند االنػػػاـ أحمػػػد   (1)

/  ُكنعجػه القبرانػي األكسػط  ٓٗرقػه  ٕٓ/ ُ( كسػنن الػدارني  ِّٗرقػه )  ُْٕ/  ُكنسػتدرؾ الحػاكه 
كبغيػػة  ِْرقػػه  ُٓ/  ُن ابػػن نازػة ( كسػن ِِٔرقػػه )  ِْٖ/  ُٖكنعجػػه القبرانػي الكبيػػر  ٔٔرقػه  ٖٕ

 (                              ِٕٔٔرقه )  ْْ/  ٓكسنن الترنذم  ُٕٗ/  ُالباحم 
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  ك ضػػػ ا  يف أصػػػل اؼبنػػػأبة ِكمبػػػ ين ب أسػػػسهم  ا تػػػ  ]اعبػػػدت  
 كمته    ُِ=ٔ×ِ]  يتوه مصح اؼبنأبة ا ت  عش  ٔسوة ]
 ُِ ٔ   بخلِ= ِ×ُبدجدت  ا ت ف ] تصح

ب      كابُكاالدة كاالد ] 
تنصسب ن   ن  بالَُعش ة ]

 كدآس صعر  : 

 أـ أـ أب
ُ/ٔ ُ 

ُ 

 ُ أـ أت أب

 َُ ٓ .عب ا ن
أف يخػػن اعبػػدات يف دراػػة كاالػػدة كمػػن اهوػػ   :الحالػػة الرانيػػة

ـبودبوػػػػػ  كػػػػػأـ اْلـ كأـ اْلب فبػػػػػ  دػػػػػآس اغب بػػػػػة ت  ػػػػػ ف ابنػػػػػدس 
  . ستهم    بنعية إصب ع ن 

مهػػػ  أـ أـ كأـ أب يف كمثػػػ ؿ ذبػػػك بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن اػػػدت  
دراػة كاالػدة كمػن اهوػػ  ـبودبوػ  اْلك  مػن اهػة اْلـ كابث يسػػة 

  ـبػػػ ج ٔسػػػوة ]مػػػن اهػػػة اْلب كعػػػم فػػػ ف أصػػػل منػػػأبوهم مػػػن 
  ٓ  ف ضػػ ن كاببػػ    طبنػػة ]ُابنػدس بدجػػدت  ابنػػدس كاالػد ]

كابنػػػدس متخنػػػ  عدػػى اعبػػػدت  كمبػػػ ين ب أسػػػسهم  بدنػػم تنصػػػسب ن 
  يتوه مصح اؼبنأبة ٔاؼبنأبة سوة ]   ك ض ا  يف أصلِا ت  ]

 كمته  تصح  ُِ=ٔ×ِ]ا ت  عش  
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= ِ×ُبدجػػػػػػػػدت  ا تػػػػػػػػ ف ]
  بخػػػػػػػػل كاالػػػػػػػػدة كاالػػػػػػػػد ِ
  َُ  كاببػػػػ    عشػػػػ ة ]ُ]

 بدنم تنصسب ن كدآس صعر    

 ٔ ُِ 

 أـ أـ أب 
ُ/ٔ 

 

ُ 

ُ 

 ُ أـ أت أب 

 َُ ٓ ب.ع  عم 

خن  نضػهن أف يخن اعبدات يف اهة كاالدة كب  لة الرالرة:االح
أ  ب من  نض كأـ اْلـ , كأـ أـ اْلـ ؛ أم ادة كأمه  فونػقر 

كمثػ ؿ ذبػك  (ُ)اببندل    بق ىب إصب ع ن كتنوأ   ابقػ ىب   بنػدس 
  بع ددك د بك عن ادت  مه  أـ اْلـ كأـ أـ اْلـ كعم.

  بدجػػدة أـ اْلـ ابنػػدس كاالػػد ٔفػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن سػػوة]
 . ُف ض ن ]

أـ أـ اْلـ  كتنػػػػػػػػػقر اعبػػػػػػػػػدة اْلَػػػػػػػػػ ل
اببنػدل  ػ بق ىب ا يػ ن عدػى اْلصػل مػػن 

  ٓأف اْل  ب  جب اْل ند كابب    ]
 بدنم تنصسب ن كدآس صعر   : 

  ٔ 

 ُ ٔ/ُ أـ أـ 

 × × أـ أـ أـ 

 ٓ ب ع  عم 

                                                
  ٕٓكالمغني بالشرح الكبير ص ٕٓاالزماع ص (1)
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أف يخن اعبدات  نضػهن أ ػ ب مػن  نػض مػر   الحالة الرابعة :
ببنػػدل اَػػوالؼ اهػػوهن عدػػى أف تخػػعف ابقػػ ىب مػػن اهػػة اْلـ كا

مػػػػػػن اهػػػػػػة اْلب كػػػػػػأـ أـ كأـ أـ أب فونػػػػػػقر اببنػػػػػػدل  ػػػػػػ بق ىب 
مػػػ  أشػػػ ر إبسػػػغ اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن كدػػػآا  كتنػػػوأ   ابقػػػ ىب   بنػػػدس

) فػػ ف اَودبػػت دراػػوهن كك يػػت ابقػػ ىب مػػن اهػػة   بقولػػه:تنػػ   
 اْلـ الجبت ا  اْلَ ل  ال َالؼ (

  الَػػالؼ(   ػػ ؿ ا ػػن  دامػػة رضبػػغ احن: ) رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه
 ػػػعؿ ع مػػػة ابندمػػػ ل إال مػػػ  ركم عػػػن عبػػػد احن  ػػػػن ) أيػػػغتنػػػ   : 
ك ػػ   ػػن آدـ كشػػ يك رضبهػػم احن تنػػ   أف اؼبػػرياث  منػػنعد 
  ستهم   .

كسػػ ض  أدػػل ابندػػم أف ابقػػ ىب مػػن اهػػة اْلـ ربجػػب اببنػػدل مػػن 
 .  (ُ)اهة اْلب 

كمث ؿ ذبك بع ددك د بك عػن اػدت  مهػ  أـ أـ كأـ أـ  قلم :
  ـب ج ابنػدس بدجػدة ٔأصل منأبوهم من سوة ]أب كعم ف ف 
 كابب    طبنة    ف ض ن ُابندس كاالد ] ابق ىب أـ اْلـ

                                                
  ٕٓص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (1)
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 ٔ كتنقر اعبدة  بدنم تنصسب ن ٓ]

ة ابقػػ ىب أـ د  عبػػاببنػػدل أـ أـ اْلب  
ا ي ن عدى اْلصل من أف اْل ػ ب اْلـ 

  جب اْل ند كدآس صعر   

 ُ ٔ/ُ أـ أـ

 × × أـ أـ أب

 ٓ ب.ع عم

) كإف ك يػػت مػػػن اهػػة اْلب فػػػ ب ااح رحمػػػه اهلل رعػػػالى : قولػػه
 .أا  ال ربجب اببندل من اهة اْلـ (

أف يخػػن اعبػػدات  نضػػهن أ ػػ ب مػػن  نػػض  : الحالػػة ال انسػػة
مػػػػر اَػػػػوالؼ اهػػػػوهن عدػػػػى أف تخػػػػعف ابقػػػػ ىب مػػػػن اهػػػػة اْلب 
كاببنػػػػػدل مػػػػػن اهػػػػػة اْلـ كػػػػػأـ اْلب كأـ أـ اْلـ عخػػػػػ  اغب بػػػػػة 

) كإف   بقولػػه: إبسػػغ اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ    مػػ  أشػػ راب ا نػػة كدػػآا 
ابقػػػ ىب مػػػن اهػػػة اْلب (. أم إذا ك يػػػت ك يػػػت مػػػن اهػػػة اْلب

 يف دآس اغب بة  عالف ْلدل ابندم مه :ك اببندل من اهة اْلـ ك 
ال تنػػقر اعبػػػدة اببنػػػدل مػػػن اهػػػة اْلـ   عبػػػدة  القػػػوؿ األكؿ :

 ر سػػػػاَو كدػػػػعابقػػػػ ىب مػػػػن اهػػػػة اْلب  ػػػػل تشػػػػ ركه  يف ابنػػػػدس 
ؤبػػػػػب رضبػػػػػػغ احن تنػػػػػػ    قعبػػػػػغ ) كإف ك يػػػػػػت مػػػػػػن اهػػػػػػة اْلب اؼب

فػػػػ ب ااح أاػػػػ  ال ربجػػػػب اببنػػػػدل مػػػػن اهػػػػة اْلـ ( مندػػػػالن دػػػػآا 
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بخعاػػػػ  أ ػػػػعل كأمخػػػػن يف اْلمعمػػػػة كذبػػػػك ْلاػػػػ  )ابرتاػػػػسح  قعبػػػػغ 
 .مدبسة   ْلـ كاْلـ ربجب اعبدات من كل اهة 

كاْلَ ل مدبسة   ْلب كدع ال  جػب إال مػن ك يػت مػن اهوػغ  
  .(  (ِ)كابش فن   (ُ)َالؼ فسغ كاآا   ؿ م بك عدى

كاؼبنمػعؿ عدسػغ  كد  اب كاية ابث يسة عن زيػد  ػن    ػت  قلم :
مػػػػن  عبػػػػغ كدػػػػ  ركايػػػػة َ راػػػػة  ػػػػن زيػػػػد كأدػػػػل اؼبديتػػػػة عتػػػػغ كدػػػػع 
ابصبسح عتغ   بغ أ ع اب ي د عن َ راة  ن زيد كطدبة  ن عبسد 

                                                
الحميػرم أبػو عبػد اهلل المػدني  ي  صػبحابن أنه بن نالك بن عانر بن أبي عانر : هو االناـ نالك نالك   (1)

هػ كأرػذ العلػه عػن نػافع كالزهػرم  ٓٗإناـ دار الفجرة كأحد األئمة األربعة  أصحاب المذاهب المتبعة كلد عاـ
كطبقتفمػػا و أكذم بسػػبب الجفػػر بكلمػػة الحػػخ ف ػػبر قػػاؿ الشػػافعي نػػن أراد الحػػديم ففػػو عيػػاؿ علػػى نالػػك  

بت ػػرؼ نعػػزكان  ِٔص  ُشػػرح السػػنن المركيػػة ج  ةفنػػاف النديػػهػػػ ا ػػػػ هػػػ حاشػػية األ ُٕٗف ػػبر كرػػوفي سػػنة 
ػػػػ ٗكانظػػر البدايػػة كالنفايػػة زػػزء ) َكنػػا بعػػدها ُّٔص  ٔكحليػػة األكليػػاء ج ُٕٕص  ِل ػػفوة ال ػػفوة ج

   َّٔػػ  َِٔ( ص َُ
الشػافعي : هػو:  االنػاـ نحمػد بػن إدريػه بػن العبػاس بػن عرمػاف بػن شػافع بػن السػائب بػن عبيػد بػن عبػد    (2)
ألنػر الػدين علػى رأس  ديد بن هاشه بن المقلب المقلبي أبو عبد اهلل الشافعي المكي نزيا ن ػر هػو المجػديز 

هػ كػاف كريػر المناقػب  حفػظ الموطػأ بمكػة كهػو ابػن عشػر فػي رسػع ليػاؿ ثػه رحػا إلػى  َُٓالمائتين كلد عاـ 
(  بػػػن حجػػػر ُٕٕٓهػػػػ رقػػػه ) َّْهػػػػ ػ أ هػػػػ رقريػػػب التفػػػذيب ص  َِْنالػػػك فأرػػػذف عنػػػه كرػػػوفي سػػػنة 
هػ كاألفناف الندية شرح السبا السوية لفقػه السػنن المركيػة  لف ػيلة  ُُْٔػػ  ُالعسقثني نؤسسة الرسالة ط 

هػػػ ككتػػاب َُْٗػ  ُط  ِٔص  ُا الجليػػا العثنػػة النبيػػا أبػػي نحمػػد زيػػد بػػن نحمػػد المػػدرلي  ج نشػػي 
 هػ َُْٖقافيةص )حى( رعليخ نحمد فؤاد عبد الباقي المكتبة الر ُالموطأ ززء 
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,     صبسنػػػ ن رضبهػػػم احن تنػػػكسػػػدسم ف  ػػػن ينػػػ ر  (ُ)احن  ػػػن عػػػعؼ
 .  (ِ)كالخ س اغبج زيعف عن سنسد  ن اؼبنسب كعَ ل

كابصػػبسح مػػن  ,  (ّ)ك ػػغ  ػػ ؿ اب دػػ م كدػػع مػػآدب ا مػػ ـ م بػػك
كإبسغ ذدب ا م ـ اْلكزاع  كا ػن شػربمة كا ػن ,  (ْ) عيل ابش فن 

كيػػػػص عدسػػػػغ ا مػػػػػ ـ أضبػػػػد كاػػػػـ   ػػػػغ ابق ضػػػػػ  يف ,  (ٓ)أت بسدػػػػى
ػػ ينػين سػقعط اببنػدل    اػب   ا منغ كمل ين  ابقعؿ اْلكؿ إال إ

 من  بل اْلـ   بق ىب من اهة اْلب ػ
يف تآك تػغ  ػػ ؿ يف إدراؾ ابو يػة تشػػ ركه   (ٔ)كصػببغ ا ػن عقسػػل 

يف اْلٍشػػػه ,  كاْلك  دػػػع عػػػدـ الجػػػػب ابقػػػ ىب مػػػن اهػػػػة اْلب 

                                                
(1)

هػػو  طلحػة بػػن عبػد اهلل بػػن عػوؼ الزهػػرم المػدني القاهػػي يلقػب طلحػػة : د اهلل بػػن عػوؼ يػطلحػة بػػن عب  
   َِّٓرقه    ِِٓ-ِِْهػ . التقريب صُٕٗالندل ثقة نكرر فقيه نن الرالرة نات سنة 

(2)
ك  ََّص ٖكالمحلػى ج  َْٓ-ْْٗص ُٓ سػتذكار ج كا َِٖص  َُانظػر الحػاكم الكبيػر ج   

  ٖٓص  ٕك المغني بالشرح الكبير ج  ٖٕ– ٕٕص  ُٔالمجموع شرح المفذب ج
(3)

  ْٖكشرح السرازية   ِْكلباب الفرائض ص ُْٓص  ِنوطأ االناـ نالك ج    
(4)

  ْٕص ُكشف الغوانض ج    
(5)

 ُّْص ِكفقه االناـ األكزاعي ج َُٕالتفذيب في عله الفرائض كالوصايا ص   
بو الفأفاء علي بن عقيا بن نحمد بن عقيا بن أحمد الظفرم البغدادم نسبة إلػى الظفريػة ابن عقيا : هو أ (6)

هػػػ نشػأ فقيػران حتػى أنػه كػاف ينسػػي َّْهػػ كقيػا ِّْهػػ كقيػا ُّْكهػي نحلػة كبيػرة شػرقي بغػداد كلػػد سػنة 
بػن عقيػا رحمػه اهلل باألزرة كاف قد حباف اهلل ذكػاءن نفرطػان كذهنػان كقػادان كهمػة عاليػة قػاؿ عنػه ابػن رزػب : كػاف ا

هػػػ  ا هػػ بت ػرؼ الواهػػل فػي أصػػوؿ ُّٓرعػالى نػن أفاهػػا العلمػاء كأذكيػاء بنػػي آدـ نفػرط الػػذكر رػوفي سػنة 
 هػ  نؤسسة الرسالة َُِْ  ُبت رؼ ط ِْ -ٔ/  ُالفقه ج 
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بدبندل من اهػة اْلـ  ػ ؿ كاْلك  أف يخػعف دػآا اؼبػآدب  ػتص 
آدب كمنػػبعؾ ابػػآدب كاؼبوػػين ا مػػ ـ أضبػػد عدسػػغ كأطدقهػػ  يف اؼبػػ
 . (ُ)رضبهم احن صبسن ن  كابش ح كش ح ا ن متج  كغريدم

يف ابودفػسص اْلةهػػ  عتػغ مثػػل  ػػعؿ رضبػغ احن تنػػ   ك ػ ؿ اػبػػربم 
 ينين ابوش يك  ستهم . رضبغ احن تن    (ِ)ابش فن 

 نػد كك يػت أ  ؿ ابنهسد  رضبغ احن تن   ف ف ك يت أـ اْلـ د  
ب متهػػػػ  مل ربجبهػػػػ  ْلف اعبػػػػدة أـ اْلـ كيرِّ ػػػػت أـ اْلب دػػػػ  أ ػػػػ  

فخ يت أصالن فدم ربجبه    تص ابنتة ابعاردة عن رسعؿ احن 
 .(ّ)اْلَ ل حب ؿ كاحن أعدم

 البتغ احن تن  . كدآا ابقعؿ دع اَوس ر شسفت  : قلم
   ؿ اب الب رضبغ احن  تن   : 

 ال تنقر اببندل عدى ابصبسح       
 (ْ)عدى ابوصبسح  كاتبو اعبلَ                               

                                                
 هػ َُْْػػػ  ْعاله الكتب ط/ ٗص  ٓر حيل الفركع للمرداكم المقبوع نع الفركع  ج    (1)
 ُِِص ُفي الفرائض ج  التل يل   (2)
  َُْ -َُّص  ُُكانظر التمفيد ج  ّٖ– ِٖكتاب الفرائض كشرح  آيات الوصية ص     (3)
 ْٕالرحبية بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم ص    (4)
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كمث ؿ ذبك بع ددػك د بػك عػن اػدت  مهػ  أـ أـ أـ  قلم :
  نػػػدل , كأـ أب  ػػػ ىب كعػػػم فػػػ ف أ صػػػل منػػػأبوهم مػػػن سػػػوة

  ف ض ن  ستهم  ُ  ـب ج ابندس بدجدت  ابندس كاالد ]ٔ]
كابنػػػدس متخنػػػ  عدػػػى   بدنػػػم تنصػػػسب ن ٓكاببػػػ    ]مت صػػػبة 

  ك ضػ ا  يف أصػل اؼبنػأبة ِ أسسهم  ا ت  ]اعبدت  كمب ين ب
   ُِ=ٔ×ِ]  يتوه مصح اؼبنأبة ا ت  عش  ٔسوة ]

 ُِ ٔ   ِ= ِ×ُبدجدت  ا ت ف ] كمته  تصح

  ُكاالػػػػػػػػػػػدة كاالػػػػػػػػػػػد ] بخػػػػػػػػػػػل 
 بدنػػػػػػػػػم  َُكاببػػػػػػػػػ    عشػػػػػػػػػ ة ]

 تنصسب ن كدآس صعر  : 

 أـأـ أـ 
ُ/ٔ ُ 

ُ 

 ُ أـ أب

 َُ ٓ .عب عم
دة اببنػػدل مػػن اهػػة اْلـ   عبػػدة تنػػقر اعبػػ القػػوؿ الرػػاني :

ابقػػػػ ىب مػػػػن اهػػػػة اْلب ا يػػػػ ن عدػػػػى   عػػػػدة اببػػػػ اضض مػػػػن أف 
مػػػ  أشػػػ ر إبسػػػغ اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن اْل ػػػ ب ييٍنػػػًقر اْل نػػػد كدػػػع 

) كعتػػػػػد اغبتبسػػػػة إاػػػػ  تنػػػػػقَه  ا يػػػػ  عدػػػػػى   بقولػػػػه: تنػػػػ   
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ابق عػػدة كدػػ  إسػػػق ط اْل نػػد  ػػ ْل  ب كابقػػػعالف م كيػػ ف عػػػن 
   احن عتغ (رض (ُ)زيد  ن    ت 

أم تنػػػقر اببنػػػدل مػػػن اهػػػة اْلـ  ػػػ بق ىب مػػػن اهػػػة اْلب  
كتنػػػوأ   ابقػػػ ىب   بنػػػدس ا يػػػ ن عدػػػى اْلصػػػل مػػػن أف اْل ػػػ ب 

 . جب اْل ند 
كإالػػػدل  كدػػآا  ػػػعؿ اػبدسبػػػة اب اشػػػد عدػػػى  ػػػن أت ط بػػػب 

  اب كايو  عن زيد  ن    ت 
ك ػػػ ؿ ا ػػػن عبػػػد ابػػػرب رضبػػػغ احن تنػػػ   : ) كذدػػػب عدػػػ  كا ػػػن 

نعد ػ رضػ  احن تنػ   عتهمػ  ػ  كأدػل ابنػ اؽ كأكثػ  أدػل منػ
ابندػػػػػم  ػػػػػ بب اضض إ  أف اعبػػػػػدت  إذا ك يوػػػػػ  موبػػػػػ ذيو  كػػػػػ ف 
ابنػػػػػدس  ستهمػػػػػ  يصػػػػػب  كإف ك يػػػػػت إالػػػػػدامه  أ ػػػػػ ب كػػػػػ ف 

                                                
(1)

زيد بن ثابم : هو زيد بن ثابم بن ال حاؾ بن زيد بن لػوذاف بػن عمػرك بػن عبػد عػوؼ بػن غػنه بػن نالػك   
ن ارم النجارم يكنى أبا سعيد كقيا يكنى أبا رارزة قدـ الرسوؿ المدينػة كهػو ابػن إحػدل عشػر بن النجار األ

يػـو بػدر ل ػغرف كشػفد أحػدان كنػا  نمػن ردف رسػوؿ اهلل و سنة ككاف يـو بعاث ابن سم سنين كفيفا قتا أبوف 
الػػوحي  اهلل  ككػػاف يكتػػب لرسػػوؿ بعػػدها نػػن المشػػاهد أحػػد الػػذين زمعػػوا القػػرآف علػػى عفػػد رسػػوؿ اهلل 

اسػت لفه عمػر علػى  كغيرف كأنرف بتعله السريانية فتعلمفا فػي ب ػع عشػر يونػان ككتػب بعػدف ألبػي بكػر كعمػر 
ض ككػانوا يقولػوف غلػب زيػد بػن ثابػم النػػاس ئازلٌػة فػي الفػر المدينػة ثػثث نػرات ككػاف أحػد فقفػاء ال ػحابة األ

رت ػار اائني روفي سػنة سػم كرمسػين  أهػػ بت ػرؼ ك على اثنين القرآف كالفرائض كارتلف في كفاره كقاؿ المد
 ُدار الكتب العلمية ط/ْٖٓرقه  ُُّػػ  ُُُص  ِا ستيعاب في نعرفة األصحاب ج 
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ابنػػدس ؽبػػػ  كمل تشػػػ كه  اْلَػػ ل سػػػعالن ك يػػػت أـ اْلب أك أـ 
  (ُ)اْلـ ( 

ن  رضبغ احن تن   : دخآا ي كي غ ابن ا سعف عن ك  ؿ ابنَ 
 ك غ أَآ عدم ؤي  رضبهم احن تن    زيد  ن    ت 

عن  رضبهم  احن تن   كالخ س ابخعفسعف عن ابشنب كابتفن  
 .  (ِ) زيد 

ك غ   ؿ اغبنن اببص م كمخبػعؿ كا ػن شػربمة رضبهػم احن 
  .تن  

كدػػع مػػآدب ا مػػ ـ أت التسبػػة كأصػػب  غ كسػػبس ف ابثػػعرم 
الػػػػ  كشػػػػ يك كداكد كأشػػػػه   ػػػػعيل كأت  ػػػػعر كاغبنػػػػن  ػػػػن 

 عتغ.  (ْ)كاْلصح  (ّ)ا م ـ ابش فن 

                                                
(1)

الكافي في فقه أها المدينة المالكي رأليف أبي عمر يوسػف بػن عبػد اهلل بػن نحمػد بػن عبػد البػر النمػرم    
 ـ  ُِٗٗهػ  ُُّْنية دار الكتب العلمية القبعة الرا ٖٔٓالقرطبي ص

 ُٖٔص  ِٗكالمبسوط  ززء   َْٓص  ُٓكا ستذكار ج  ِْٖص  َُالحاكم الكبير ج    (2)
 َُٕكالتفػػذيب فػػي الفػػرائض ص  َْٓص  ُٓكا سػػتذكار ج  ِْٖص  َُانظػػر الحػػاكم الكبيػػر ج  (3)

 ٖٓص  ٕكالمغنػػػػػي بالشػػػػػرح الكبيػػػػػر ج  َُّص  ٖكالمحلػػػػػى ج  ْٖكشػػػػػرح السػػػػػرازية للجرزػػػػػاني ص 
 ُِٔكنوسوعة فقه سفياف الرورم ص

  ِٗٗص  ِكالكافي في فقه االناـ أحمد ج  ُِِص  ُالتل يل في الفرائض ج   (4)
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 احن تنػػ   مكدػآا دػع مػآدب ا مػ ـ أضبػػد  ػن التبػل رضبهػ
  صبسن ن.

اَوػػ رس اػب  ػ  كابشػػس  اؼبعفػػو كابشػػ رح :  (ُ) م ػ ؿ اؼبػػ داك 
رضبهػػػػػم احن تنػػػػػ   يف تآك تػػػػػغ كغػػػػػريدم  (ِ)كا ػػػػػن عبػػػػػدكس 

ر كاب عػػػػ يو  كاغبػػػػ كم ك دمػػػػغ يف اػبالصػػػػة كافػػػػ  صبسنػػػػ ن , 
كصػػببغ ا ػػن اؼبتػػآر ك ػػغ  ػػ ؿ ابقػػ طب  (ّ)ابصػوري كغػػريدم 

 . صبسن ن  رضبهم احن تن   (ْ)

                                                
المرداكم :  هو علي بػن سػليماف المػرداكم الشػيي االنػاـ العثنػة القاهػي نفتػي الفػرؽ أبػو الحسػن عػثء   (1)

ء اشػتغا لي النحػوم الفرهػي المحػدث المقػر الدين المرداكم األصا ال ػالحي الحنبلػي االنػاـ الفقيػه األصػول
كح ػػا كبػػرع كأفتػػى كدرس كصػػنف   كػػاف عالمػػان باللغػػة كالت ػػريف كالمنقػػخ كالمعػػاني كغيػػر ذلػػك رػػوفي سػػنة 

دار العاصػػمة الريػػاض النشػػرة  ْٔهػػػ ػ أ هػػػ بت ػػرؼ ذيػػا ابػػن عبػػد الفػػادم علػػى طبقػػات بػػن رزػػب ص  ٖٖٓ
 هػ    َُْٖاألكلى 

و الحسن علي بن عمر بػن أحمػد بػن عمػارة بػن أحمػد بػن علػي بػن عبػدكس الحرانػي ابن عبدكس  : هو أب   (2)
الفقيػػه الحنبلػػي الزاهػػد العػػارؼ الػػواعظ كلػػد سػػنة عشػػر أك إحػػدل عشػػرة كرمسػػمائة بػػرع فػػي الفقػػه كالتفسػػير 

نسػػيل كحػػدف فػػي كالػػوعظ كزالسػػه الشػػيي ف ػػر الػػدين بػػن ريميػػة فػػي أكؿ اشػػتغاله بقلػػب العلػػه كقػػاؿ عنػػه كػػاف 
هػ كمػا زػـز  ٗٓٓد النحر سنة يرر نفار عرفة كقيا ليلة عآطثع روفي رحمه اهلل رعالى في كالتذكير كا  العله

به ابن رزب ... أهػ بت رؼ شذرات الذهب في أربار نن ذهب ألبػي الفػثح عبػد الحػي  بػن العمػاد الحنبلػي 
 كت لبناف   بت رؼ المكتب التجارم للقباعة كالنشر كالتوزيع بير  ُْٖػػ  ُّٖص  ْززء 

  ٗص  ٓالفركع  بن نفلل كر حيحفا للمرداكم  ج    (3)
  ْٕص  ٓالجانع ألحكاـ القرآف ززء    (4)
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كمث ؿ دػآا ابقػعؿ بػع ددػك د بػك عػن اػدت  مهػ  أـ أب 
 نػػدل كعػػم فػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن سػػوة   ػػ ىب  كأـ أـ أـ

 بدجدة ابق ىب أـ اْلب ابندس   ـب ج ابندسٔ]
 ٔ نقر  ف ض ن كتُكاالد ]

اعبػػػػدة اببنػػػػدل كدػػػػ  أـ أـ اْلـ 
  بدنػػػػػػػػم تنصػػػػػػػػسب ن ٓك اببػػػػػػػػ    ]

 كدآس صعر   : 

 ُ ٔ/ُ أـ أب

 × × أـ أـ أـ

 ٓ ب.ع عم

 الترزيل
ابػػػػ ااح دػػػػع ابقػػػػعؿ اْلكؿ ابق ضػػػػ  حبجػػػػب اعبػػػػدة يف يتػػػػ م أف 

اببنػػدل   عبػػػدة ابقػػػ ىب سػػعالن ك يػػػت مػػػن اهػػة اْلـ أك مػػػن اهػػػة 
ك احن  (ُ)ْل ػػ ب  جػػب اْل نػػداْلب ا يػػ ن عدػػى اْلصػػل مػػن أف ا

 .كأالخم تن   أعدم 
) ) تتبسػغ ( اعبػد ابب سػد دػع   قاؿ المؤلػف رحمػه اهلل رعػالى  : 

 .كل اد أد  إ  اؼبست  أيثى مَدق  ايوهى كاحن أعدم(
  من السه ابون يب سبو   يب ن. ابوتبسغ  

                                                
كفقػه  ُْٕص  ُك حاشػية كشػف الغػوانض ج  ّٓكرسػفيا الفػرائض ص  ُّانظر  الفوائد الجليػة ص   (1)

  ُِّص  ُالمواريم ج 
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أمػػ  اؼبػػ اد   عبػػد ابب سػػد فهػػع اعبػػد اب ضبػػ  كتنػػمسوغ   عبػػد اب ضبػػ  
كأت اْلـ كمث بغ  , أك  كأبسو من تنمسوغ   عبد ابب سد يف يت م 
 .أك من أد   أيثى    ذك ين كأت أـ اْلب

) كاعبػدة ابب سػدة دػػ  ابػك أدبػت  ػػآك   :رحمػه اهلل رعػػالىقولػه 
دػػ  اعبػػدة اب ضبسػػة كتنػػمسوه  ابب سػػدة اؼبػػ اد   عبػػدة  ػػ  أيثسػػ  ( 

 .  عبدة ابب سدة يف يت م من تنمسوه    عبدة اب ضبسة أك  كأبسو
 رثصة باب السدس 

 كر ة ابندس سبنة كدم 
كاعد ابب ع  : اْلب كي ث ابندس  ش ط كاالد كاعدم دع ػ ُ

 ابعارث 
 ػ اْلـ كت ث ابندس  ش ط  مه  :  ِ

 أ ػ كاعد ابب ع ابعارث 
َػعة ا تػ ف فصػ عدا أشػق ل أـ ْلب أـ ْلـ ب ػ كاعد صبر من ا 
 كار   أـ ؿبجع   

 ػ اعبد أ ع اْلب كإف عال كي ث ابندس  ش ط  مه  :  ّ
 أ ػ عدـ كاعد اْلب 
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 ب ػ كاعد ف ع كارث 
  ش ط  مه  : إصب الن ػ  تت اال ن فأكث  كت ث ابندس  ْ

 أ ػ عدـ كاعد اؼبنصب 
 ب ػ أف تخعف مر  تت كار ة بدتصب ف ض ن 

  ش ط  مه  : إصب الن ػ اْلَت ْلب فأكث  كت ث ابندس  ٓ
 عدـ كاعد اؼبنصب  أ ػ

 ب ػ أف تخعف مر أَت شقسقة كار ة بدتصب ف ض ن 
 ْلـ كي ث ابندس  ثال ة ش كط كد  : ا كبدػ  ٔ

 أ ػ عدـ كاعد ابب ع ابعارث 
 ب ػ عدـ كاعد اْلصل من ابآكعر كارث 

 ج ػ أف يخعف متب دان 
 ػ اعبدة فأكث  كت ث ابندس  ش ط  مه  :  ٕ

 أ ػ عدـ كاعد اْلـ 
 دبسة  عارث   ب ػ أف تخعف م

) ) تدفػػػسص ( صبدػػػة أدػػػل  قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى  : 
عشػ  , أر نػة مػن اب اػ ؿ كدػم  ةابب كض ابآين تخػ ركا فسهػ   ال ػ
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اْلب كاعبػػد يف ابنػػدس , كاْلخ ْلـ فسػػغ متبػػ دان , كيف ابثدػػه إف  
ك يعا أكث  من ذبك , كاب كج يف ابتصػب كيف اب  ػر , كتنػر مػن 

, ك تػػت   ابتصػػب متبػػ دة كيف ابثدثػػ  صبنػػ ن ابتنػػ ل كدػػن اببتػػت يف
مػػػػر , كيف ابنػػػػدس  متبػػػػ دة كيف ابثدثػػػػ  صبنػػػػ ن  يف ابتصػػػػباال ػػػػن 

 تت ابصدب , كاْلـ يف ابثده كيف ابندس , كاعبدة يف ابندس 
, كاْلَػػػػػػت ابشػػػػػػقسقة يف ابتصػػػػػػب متبػػػػػػ دة كيف ابثدثػػػػػػ  صبنػػػػػػ ن , 
س كاْلَػػت ْلب يف ابتصػػب متبػػ دة كيف ابثدثػػ  صبنػػ ن كيف ابنػػد

مر ابشقسقة , كاْلَت ْلـ يف ابندس متب دة كيف ابثده إف كن 
 أكث  من ذبك , كاب كاة يف اب  ر كيف ابثمن ايوهى (( .

ؼب  أاػى اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ   ابخػالـ عدػى اببػ كض كأصػب ا   
كأكرد ابشػػػ كط كاْلدبػػػة رأل مػػػن اْلينػػػب تدفسصػػػه  كاَوصػػػ رد  

  .ث كلو متهم   بب ضفأكرددم عدان كمريا تنهسالن غببته 
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 باب التع يب 
) فصػػػل : ابونصػػػسب دػػػػع   قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى  :

 .يصسب غري مقدر (
سػػػبو  ػػػعؿ اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ   ) ا رث المػػػر عدسػػػغ يععػػػ ف 
ف ض كتنصسب ( كؼب  أاى ابخالـ عدػى ا رث  ػ بب ض شػ ع يف 

غػػػػري  سػػػ ف ابونصػػػػسب فقػػػػ ؿ : ) فصػػػػل : ابونصػػػػسب دػػػػع يصػػػػسب 
 مقدر ( 

 ) فصل ( فقد سبو تن يبغ   :رحمه اهلل رعالىقوله  فأم 
) ابونصسب دع يصسب غري  :رحمه اهلل رعالى قوله  كأم 

  .مقدر(
: مصػػدر عصػػب ينصػػب تنصػػسب ن فهػػع ع صػػب  فالتع ػػيب لغػػةن 

مشوو من ابنصب دبنَن ابشدة كابوقعية كا ال طة كدع م  أال ط 
ربػػػػػسر  ػػػػػ ب أس كذبمنػػػػػغ مػػػػػن صبسػػػػػر اعبهػػػػػ ت ك بنم مػػػػػة   ل  بشػػػػػ

كعصبة اب ال  تػعس ك  ا وػغ ْل سػغ ظبػعا  ػآبك ْلاػم عصػبعا  ػغ أم 
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أالػػػػ طعا  ػػػػغ فػػػػ ْلب طػػػػ ؼ كاال ػػػػن طػػػػ ؼ كابنػػػػم ا يػػػػب كاْلخ 
 .  (ُ)ا يب 

 ػػ ؿ ابشتشػػعرم رضبػػغ احن تنػػ   : ابنصػػبة صبػػر ع صػػب كَ بػػب 
: ابنصػػبة رضبػػغ احن تنػػ  كطدبػػة كةػػ مل كةدمػػة , ك ػػ ؿ ا ػػن  وسبػػة 

 .  (ُ)أظبر بغ  عاالد كابقس س أيغ ع صب  صبر مل
, عصبة ابنصب ت صبر رضبغ احن تن   : (ِ)ك  ؿ زك ي  اْليص رم 

 (ّ)صبر ع صب كينمى   بنصبة ابعاالد كغريس ذك س ابخال ػ ذم 
رضبغ احن بخن   ؿ ا ن ابصالح , يف ضعل ابن اج  رضبغ احن تن  

 .  (ْ)ة كشبههم كإطال ه  عدى ابعاالد من كالـ ابن م: تن   
                                                

(1)
  ّٖ/ِ اح جكاالف ُْكالفوائد الجلية ص ِّْن تار ال حاح ص  
   ِٖ/  ُفتل القريب المجيب شرح كتاب الترريب ززء    (1)
زكريا األن ارم :  هو شيي االسثـ زكريا بن نحمد بن أحمد بن زكريا بن رداد بن حميد بن أسػانة بػن عبػد  (2)

 ِْٖكقيػػا  ِّٖهػػ كقيػا  ِٖٔالػوالي زيػن الػدين األن ػػارم السػنيكي القػاهرم األزهػػرم الشػافعي كلػد سػػنة 
سػنة ثػه رحػا لقلػب العلػه   ُٓلب العله ننذ نعونة أ فارف فحفظ القرآف الكريه كهو له يتجاكز نػن العمػر ط

نػػن المتػػوف كعمػػدة األحكػػاـ كن ت ػػر التبريػػزم كاأللفيػػة النحويػػة  نػػن بلػػدف سػػنيكة إلػػى القػػاهرة كحفػػظ كريػػران 
رع فػي العلػـو الشػرعية كأذف لػه غيػر كالشاطبية كالرائية كنحو الن ف نن ألفية الحديم للعراقػي و كالمنفػاج كبػ

 ِٔٗكاحد نن شيوره في االفتاء كاالقراء كالتدريه ننفه شػيي االسػثـ ابػن حجػر كباشػر الق ػاء رػوفي سػنة 
  ِّ–ُٕ/ُهػ ا هػ بت رؼ نفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج

م الملقػب شػمه الػدين كلػد الكثباذم :هو نحمود بن أبي بكر بن أبي العثء بػن علػي الكثبػاذم الب ػار   (3)
هػػػ ا هػػػ  ََٕهػػػ كػػاف نحػػدثان نتقنػػان فاهػػثن يزيػػد شػػيوره علػػى السػػبع نائػػة شػػيي رػػوفي بمػػاردين سػػنة  ْٗٔسػػنة 

  ُٓٗحاشية الم در السابخ بت رؼ ص 
  ُٓٗ/  ُنفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج    (4)
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: دػػػع مػػػ  ذكػػػ س اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن تنػػػ    قعبػػػغ  )دػػػع ان كاصػػػقثح
 . (ُ)يصسب غري مقدر ( أم ا رث  وري تقدي 

 -يتقنم ابونصسب إ   نم  مه  :ك 
 عصبة  تنب  -ِ-عصبة  نبب          -ُ

دػػػ  : عصػػػع ة سػػػببه  ينمػػػة اؼبنوػػػو عدػػػى ر سقػػػغ  ع ػػػبة السػػػبب
ابنو  ػػة ك ػػد سػػبو تبصػػسل ذبػػك مػػن  ػػ بنوو كدػػع مػػ  ينػػ ؼ  ػػعالل 

السه ابون يب كاالسودالؿ مبصالن يف ابنبب ابث ق مػن أسػب ب 
  . (ِ)اؼبرياث اؼبوبو عدسه 

كيػػ ث اػػآا ابنػػبب مػػن   شػػ  ابنوػػو ذكػػ ان كػػ ف أك أيثػػى كعصػػبوغ 
 . (ّ)اؼبونصبعف  أيبنهم ال  وريدم كال مر غريدم إصب ع ن 

ال مػر ابوػري كإف ك يػػت فنصػبة ابنػبب عصػبة  ػ بتب  ال  ػ بوري ك 
 اؼبنوقة أيثى ! فدس  دت ؾ عصبة   بتب  أيثى إال اؼبنوقة .

   ؿ اب الب رضبغ احن تن   :
 كبس  يف ابتن ل ط ان عصبة               

                                                
   ٕ/ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (1)

(2)
 ِْسبخ بيانه  ص   

(3)
  ٕٗاالزماع  بن المنذر ص    
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 (ُ)إال ابك ا دت  نوو اب  بة                                   
  قعبغ : دت  بو ان رضبهم احن تن   ك د بو   نض ابندم ل 

   ض  اؼبندم  ايت  غب يل        
 كافوين   بصبسح كاظبر مق يل                                    

 م ت زكا  كمهين فقد  ند        
 كسب ال ؿ ابتن ل  ند اب ا ؿ                                   

 صري احن يف الش ي  اتست ن         
 الؿ ػال ال اـ  ل  عطل ال                                   

 فد  ابتصب إف أتست  أيثى        
 كيل ابثمن إف يخن من را ؿ                                   

 كيل ابخل إف أتست دبست        
 دآس  صك فبن  سؤابػػ                                    

غ ت ت كاػت  ػغ :أف يق ؿ دآس امػ أة اشػرتت ر سقػ ن كأعوقوػ كزوابه
فبمدػػت متػػغ ت مػػ ت كدػػ  ال مدػػة متػػغ فػػ ف كضػػنت أيثػػى فدهػػ  

                                                
  ٖٓحاشية البقرم على شرح سبط المارديني على الرحبية ص   (1)
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ابػػػػػثمن ف ضػػػػػ ن ابتصػػػػػب ف ضػػػػػ ن ْلاػػػػػ   تػػػػػت اؼبسػػػػػت كؽبػػػػػآس اب كاػػػػػة 
    منوقة   ب كاسة كابب    تنصسب ن  صبوه 
كتنػػػػػػػعد   الَوصػػػػػػػ ر إ  

  بخػػػػػػػػػػػػػػػػػل متهمػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِ]
 كدآس صعر    ُ]

 ٖ ِ 

 ُ ْ  تت

 بان فرهان كرع يُ ْ=ّ+ُ زكزة هي نعتقة
. 

كإف ك ف اؼبعبعد ذك ان فده  ابثمن كاالد 
بال ن تنصسب ن  ٕسبنة ]كابب     فقر ُ]

 :كدآس صعر  

 ٖ 

 ُ زكاة

 ٕ ا ن

كإف يخػػن اغبمػػل مسوػػ ن أَػػآت صبسػػر اؼبػػ ؿ ف ضػػ ن كتنصػػسب ن ْلف ؽبػػ  
اب  ر ف ض ن   ب كاسة كابب      بعالل تنصسب ن السه ال كارث بغ من 

 .(ُ)ابتنب 
 نضهم يتم   قعبغ :كأا ب  
        اعبػػػالؿ                 داـ ضبد ب  ت  ذم      

 ؿكصالة عدى ابتػػػػػػب ت آ                        

                                                
(1)

 الم در السابخ  
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  دآس ال ة العت ب  ػػػػػػسو                       
 مدخوغ  أيد رالبة اػبصػػػ ؿ                                

  وػػػػػػػغ                أعوقوغ ك ند ذا زكا      
 يبنه  ت ص ر زكاه  يف اغبالؿ                                

 ضبدت متغ ت م ت س يػنػػ        
  بل كضر تأمدعا يف ابنؤاؿ                                      

 فده  ابتصب إف يك اغبمل أيثػى      
 ن  ب ضه  ي   د َػػ ؿ  متغ شب                                

 مدخوػػػػػػغ                   ت    سغ   بعال      
 كؽب  ابثمن إف يخن من را ؿ                                   

 ف يك اغبمل مسػت إبس  غري ك       
 ؤاؿ ػفده  ابخل   بعال كابن                                   

 ػػػعاس            كؽب  اب  ر ف ض  كسػ      
 ػػ ؿ ػأَآتغ عصبوغ   بخم                                  

 كايت  اغبخم إف يخن اغبمل َتثى       
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 (ُ)كاتبر ابش ع ت تق  يف اؼبن يل                                
 كمنوو ف ف  كأم  من السه اؼبث ؿ بع ددك د بك عن زكاة

 ْ اة بد ك ْأصل منأبوهم  من أر نة]

  ّ ال ػػػػػػػػػة ]ف ضػػػػػػػػػ  كاببػػػػػػػػػ      ُ]اب  ػػػػػػػػػر 
 كدآس صعر    بدمنوو تنصسب ن 

 ُ ْ/ُ زكاة

 ّ ب.ع منوو

أ نػ ـ : عصػبة  ة) كأددغ  ال   قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى  :
هػػػذا هػػػو القسػػػه  تبنػػػغ , كعصػػػبة  وػػػريس ,  كعصػػػبة مػػػر غػػػريس( 

كابعار ػعف اػآس , من  نػم  ابونصػسب كدععصػبة ابتنػب  الراني
يتقنػػمعف إ   ال ػػة أ نػػػ ـ كذكػػ  دػػآس اْل نػػ ـ إصبػػػ الن بنصػػع ة ا

  (عصبة  تبنغ كعصبة  وريس كعصبة مر غريس) قعبغ 
ت ع د بسبٌصل دآس اْل ن ـ فبدأ   بقنم اْلكؿ ابنصبة   بتب  

: ) ف بن صب  تبنغ دع من إذا ايب د رحمه اهلل رعالىفقاؿ 
 ن ـ عصبة من أ القسه األكؿ, دآا دع  أَآ صبسر اؼب ؿ (

 , ابتنب كدع ابن صب  تبنغ

                                                
 ِْٗ/ٕاألسالة كاألزوبة الفقفية ج  (1)
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م مػػػػػن الػػػػػ ز كػػػػػل اؼبػػػػػ ؿ عتػػػػػد ايبػػػػػ ادس أك اببقسػػػػػة إف كػػػػػ ف منػػػػػغ أ
صػػ الب فػػ ض كدػػآا عدػػى سػػبسل ابوق يػػب كإال فهػػع مػػ دكد عتػػد 

  (ُ)اؼبت طقة ؼب  فسغ من ابون يب   غبخم ابالـز عدسغ ابدكر
 كع نفغ اب الب رضبغ احن تن    قعبغ :

 ؼب ؿافخل من أال ز كل        
 من ابقػػ ا ػػ ت كاؼبػػعابػ                           

 أك ك ف م  يبضل  ند ابب ض بغ       
  (ِ)فهع أَع ابنصع ة اؼببضدغ                                   

 كم  ع نفغ اعبنربم رضبغ احن تن    قعبغ :
  ككل  عز اؼب ؿ عتد ايبػػػػػ ادس                 
  ونصسبغ ف در اْلصعؿ بوأصػال                                 
 كيأَآ م  يبقسغ ذك اببػ ض ت إف        

   (ّ)العل اؼب ؿ أدل ابب ض ينقر مهمال                       

                                                
 ُٕلباب الفرائض ص   (1)
 ٖٕالرحبية بشرح سبط المارديني ص  (2)
  ِْٔ/ٕاألزوبة الفقفيةج  (3)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

468 

كال يعاد بغ تن يب س مل من االيوق د كبآبك   ؿ ا ن اؽب ضم 
 رضبغ احن تن   يف كب يوغ:

  (ُ)من يقد          فستبو  تن يبغ   بندكبس   دع الدس       
كؼبػػػ  كػػػ ف تن يػػػب ابن صػػػب  تبنػػػغ غػػػري سػػػدسم مػػػن ابتقػػػد أردؼ 

  : رحمػه اهلل رعػالى قػاؿفاؼبؤبب رضبػغ احن تنػ    ضػبَهم   بنػد 
 تػغ كاْلب كاعبػد كاْلخ ابشػقسو كاْلخ ْلب كا ػن ا) كدم اال ػن ك 

 ػػن اب , ك اْلخ ابشػػقسو كا ػػن اْلخ ْلب كابنػػم ابشػػقسو كابنػػم ْل
 ػػن ابنػػم ْلب  كاؼبنوػػو كعصػػبة اؼبنوػػو اؼبونصػػبعف اابنػػم ابشػػقسو ك 
  أيبنهم ( 

غبقعا ابب اضض  أدده  فمػ  أ قػت اببػ اضض أ))  ) كابدبسل  عبغ 
: )) أ ػػ  مػػؤمن مػػ ت كتػػ ؾ  فهػػع ْلك  راػػل  ذكػػ  (( ك عبػػغ 

   م الن فدري غ عصبوغ من ك يعا(( موبو عدسهم  (
  (ِ)الديه ا ن عب س رض  احن عتهم   :  أنا الحديم األكؿ

                                                
(1)

    ُٕٗص  ُرير الكفاية جنفاية الفداية إلى رح  
ص  ُِفظ أحمػد بػن علػي بػن حجػر العسػقثني ج اانظػر فػتل البػارم شػرح صػحيل الب ػارم لمنػاـ الحػ  (2)

( دار الكتػب العلميػػة القبعػػة الرانيػػة ّٕٓٔكتػاب الفػػرائض بػػاب نيػراث ابػػن ا بػػن إذا لػػه يكػن ابػػن رقػػه )  ُٕ
ص   ٕريػا يحػي بػن شػرؼ النػوكم الدنشػقي ج ـ كصحيل نسػله بشػرح المنػاـ أبػي زك ُٕٗٗهػ  ػػ  ُُْٖ

 ـ ُٔٗٗهػ ػػ  ُُْٕ( نكتبة نزار ن قفى الباز القبعة األكلى ُُٓٔ  رقه )ّْٖٗ 
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رضبغ احن تن  : دع أصل يف اببػ اضض ك ىٍنػم  السفيليفيه اؿ قف
 اؼبعاريه كتعريه ابنصبة اْلدى ف ْلدى. 

إال أيغ الديه فسغ إشخ ؿ كتدق س ابت س أك أكث دم عدػى كاػغ ال 
تصػػح إضػػ فوغ إ  ابتػػب عدسػػغ ابنػػالـ ْليػػغ عدسػػغ ابنػػالـ  ػػد أكيت 

بخدػػم كاَوصػػ  بػػػغ ابخػػالـ اَوصػػ ران كدػػع أَػػرب اػػآا عػػن اعامػػر ا
أعػػػين  عبػػػغ : )) أكتسػػػت اعامػػػر ابخدػػػم , كاَوصػػػ  يل  يبنػػػغ 

 ابخالـ اَوص ران (( أَ اغ ابدار  َين . 
كابػػػآم تأكبػػػػغ عدسػػػغ ابتػػػ س أف  عبػػػغ : ) ْلك  راػػػل ذكػػػ  ( أم : 
 أ  ب اب ا ؿ من اؼبست كأ نددم كأف  عبغ ) ذك ( ينت ب ال. 

  -ا ابوأكيل ال يصح من  ال ة أكاغ:كدآ
: عدـ ابب ضدة يف كصب رال  آك  , إذ ال يوصػعر أف  أحدهما

عػػػن أف يػػػوخدم  ل رسػػػعؿ احن يخػػعف راػػػل  إال كدػػػع ذكػػػ  ككيىػػػ
ف ضػدة كال ربوػغ فقػغ كال يوندػو  دب  دػع الشػع مػن ابخػالـ بػس  فسػغ

 خم . حب
يه كمل : أيػػغ بػػع كػػ ف كمػػ  تأكبػػغ بػػتقص فقػػغ اغبػػد الوزػػه الرػػاني

يخػػن فسػػغ  سػػ ف غبخػػم ابَبػػل اب ضػػسر ابػػآم دػػع بػػس    اػػل ك ػػد 
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عدػػػم أف اؼبػػػرياث كػػػب بأل نػػػد كإف كػػػ ف ا ػػػن سػػػ عة كال يقػػػ ؿ يف 
عػػػػ ؼ ابدوػػػػة راػػػػل إال بدبػػػػ ب  فمػػػػ  ف ضػػػػدة زبصسصػػػػغ   ببسػػػػ ف دكف 

 ابصوري. 
: أف اغبػػديه إَّنػػ  كرد ببسػػ ف مػػن كػػب بػػغ اؼبػػرياث  الوزػػه الرالػػم

ابنه ـ فدع كػ ف كمػ  تأكبػغ مل يخػن فسػغ من ابق ا ة  ند أصب ب 
 سػػ ف بق ا ػػة اْلـ كابوب  ػػة  سػػتهم ك ػػ  ابق ا ػػة ْلب فبقػػ  اغبػػديه 
ؾبمػالن ال يبسػد  س يػ ن كإَّنػ   نػه عدسػػغ ابنػالـ بسبػ  بدتػ س مػ  يػػ ؿ 

 إبسهم . 
كإذا  بػػػػت دػػػػآا فدتػػػػآك  منػػػػَن اغبػػػػديه ت ينَػػػػب عدػػػػى معضػػػػر 

 . (ُ) ا شخ ؿ متغ ك س ف اػبدر فتبستغ  نعف احن
ش ل احن تن   يف   ب ابونصسب ) ابنصبة مر  : سسأيت إف قلم
 . زي دة  س ف بغ ابوري (

: )) أ ػػػ  مػػػؤمن مػػ ت كتػػػ ؾ مػػػ الن فدري ػػػغ  كأنػػا الحػػػديم الرػػػاني 
فخػػآبك يػػص صػػبسح صػػ يح يف مػػرياث  (ُ) عصػػبوغ مػػن كػػ يعا((

   ابنصبة.
                                                

كتاب الفرائض كشرح آيات الوصية لمناـ أبي القاسه عبد الرحمن بن عبػد اهلل السػفيلي رحقيػخ الػدكتور    (1)
 ـ ُْٖٗ -هػ َُْٓعة الرانية نكتبة الفي لية القب ٖٖ-ْٖ/ نحمد إبراهيه البنا ص 
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دػع أعدػػى )موبػو عدسهمػ  ( اؼبوبػو عدسػغ   :رحمػه اهلل رعػالىقولػه 
رضبهمػ  اغبديه ابصبسح كدػع مػ  ركاس اببفػ رم كمنػدم  م اتب 

يف صػػبسبسهم  كمهػػ  أصػػح ابخوػػب  نػػد ابقػػ آف ابخػػ   احن تنػػ   
 . عدى ذبك  اؼبنود امالتب ؽ اْلضمة 

ْلف  ـ  من اتب  هم  اتب ؽ اْلضمة عدسغك  ؿ ا ن ابصالح بخن يد
 . ( ِ)اْلمة اتبقت عدى تدقسهم ؼب  ركي س   بقبعؿ

 ػػػػ ؿ ابتػػػػعكم رضبػػػػغ احن تنػػػػ   اتبػػػػو ابندمػػػػ ل رضبهػػػػم احن عدػػػػى أف 
أصػػػح ابخوػػػب  نػػػد ابقػػػ آف ابن يػػػ  ابصػػػبسب ف اببفػػػ رم كمنػػػدم 
كتدقوهم  اْلمة   بقبعؿ ككو ب اببف رم أصػبهم  كأكث مهػ  فعاضػد 
كمنػ رؼ ةػ د ة كغ مضػػة ك ػد صػح أف منػػدم ن كػ ف فبػن ينػػوبسد 

ري يف عدػػم اغبػػديه كدػػآا مػػن اببفػػ رم كينػػرتؼ  أيػػغ بػػس  بػػغ يتػػ
ابػػػآم ذك يػػػ س مػػػن تػػػ اسح كوػػػ ب اببفػػػ رم دػػػع اؼبػػػآدب اؼبفوػػػ ر 

                                                                                                                 
ككتػاب الفػرائض بػاب قػوؿ النبػي  ُْٖٕكتػاب التفسػير رقػه  ّٔٔص ٖصػحيل الب ػارم بفػتل البػارم ج  (1)

  ـ  ُٕٗٗهػػػػ  ُُْٖدار الكتػػػب العلمبػػة القبعػػػة الرانيػػة  ٗػػػػ  ٖص  ُّٕٔنػػن رػػرؾ نػػػا ن فألهلػػه رقػػػه
(  ُُٗٔ( رقػه ) َِْْص )  ٕورثته  ج كصحيل نسله بشرح النوكم كتاب الفرائض باب نن ررؾ نا  فل

 ـ   ُٔٗٗهػ  ُُْٕرحقيخ نركز الدراسات كالبحوث بمكتبة نزار ن قفى الباز  القبعة األكلى 
 34ص  ُانظر دليا الفالحين لقرؽ رياض ال الحين ج  ( 2)
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ابػػآم   بػػغ اعبمػػ دري كأدػػل ا تقػػ ف كاغبػػآؽ كابوػػعص عدػػى أسػػ ار 
  .اغبديه

ك  ؿ أ ع عد  اغبن   ن عد  ابتسنػ  عرم اغبػ فب شػس  اغبػ كم 
كوػػ ب منػػدم أصػػح ككافقػػغ  نػػض شػػسعخ :أت عبػػد احن  ػػن اببسػػر 

  (ُ) .ابصبسح اْلكؿاؼبو ب ك 
) كابن صػػب  وػػريس دػػن ذكات   قػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى :

ابتصب كابثدث   ت ت ابصػدب ك تػ ت اال ػن كاْلَػعات ابشػق ضو 
كاْلَعات ْلب كل متهن ينصػبه  أَعدػ  فدػغ مػثالن التهػ  بقعبػغ 

ػػػٍم  تبػػػ رؾ كتنػػػ   يف  مػػػرياث اْلكالد:  ييعًصػػػسخيمي ابدٌػػػغي يف أىٍكالىدًكي
ك عبغ ع  كاػل يف مػرياث اْلَػعة :    آنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلييثػىسػىٍ ً بًد
  ٍػػبِّ اْلييثػىسػىػػ ػػ ل فىًددػػآنكىً  ًمثٍػػلي الى ػػ الن كىًينى ػػعىةن رِّاى ٍَ ػػ ييعاٍ ًإ    ً كىًإف كى
). 

ابنصػبة  ػ بوري كدػ   : مػن أ نػ ـ ابنصػبة  هذا هو القسػه الرػاني
 (ُ).كل أيثى عصبه  ذك 

  (ِ).ث كدن ذكات ابتصب كابثد
                                                

(1)
 ُْص  ُنقدنة شرح صحيل نسا للنوكم ج   
  ٕٕرحبية ص حاشية البقرم على شرح سبط المارديني على ال  (1)
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  .كل أيثى متنه  أَعد  ف ضه  من يصب أك غريس: ك سل 
   ؿ  نضهم :  

 كع صب  وريس من متنغ          
 (ّ)أَعس ف ضغ إذا ك ف منغ                                

: )  ت ت ابصدب ك ت ت اال ن كاْلَعات رحمه اهلل رعالى قوله
   فدغ مثالب كل متهن ينصبه  أَعدابشق ضو كاْلَعات ْل

  .الته  (
 أر ر كدن ك بو يل :ري واباليت ي  ن عصبة   ب عدد: أم 
  ت ت ابصدب أم اببتت فأكث  مر اال ن فأكث  -ُ

  ت ت اال ن أم  تت اال ن فأكث  مر ا ن اال ن فأكث   -ِ 

                                                                                                                 
 ٖٖ/ُالعذب الفائض شرح عمدة الفارض ج  (2)
 ِْٓ/ٕاألسالة كاألزوبة الفقفية ج  (3)
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اْلَػػػػعات ابشػػػػػق ضو أم اْلَػػػػػت ابشػػػػػقسقة فػػػػػأكث  مػػػػػر  -ّ     
 اْلخ ابشقسو فأكث   

ْلَػػػت ْلب فػػػأكث  مػػػر اْلخ ْلب ػػػػ اْلَػػػعات ْلب أم ا ْ
 فأكث  

: ) كل مػتهن ينصػبه  أَعدػ  ( دػع كػآبك إال أف  تػت  قوله
اال ن ينصبه  أيضػ ن ا ػن عمهػ  ابػآم يف دراوهػ  ككػآبك ا ػن 

ث ر ئاال ػػػن اْليػػػ ؿ متهػػػ  دراػػػة عتػػػد تأكػػػد سػػػقعطه  عتػػػد اسػػػو
اببتو    بثدث  كم  سػتندمغ إف شػ ل احن تنػ   يف فصػل اْلخ 

   .اؼبشئـعاْلخ ك اؼبب رؾ 
التهػػ  ( أم بدػػآك  مثػػل  : ) فدػػغ مػػثالرحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه

  .كؽب  سهم فالب اْليثس  بغ سهم 
: ) بقعبػػػػغ تبػػػػ رؾ كتنػػػػ   يف مػػػػػرياث رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى قولػػػػه

ػػػػػػػبِّ  اْلكالد:  ػػػػػػػٍم بًدػػػػػػػآنكىً  ًمثٍػػػػػػػلي الى ييعًصػػػػػػػسخيمي ابدٌػػػػػػػغي يف أىٍكالىدًكي
ابنصػػػػبة مػػػػن اْلكالد كأكالد  دػػػػآا دبسػػػػل مػػػػرياث(  اْلييثػىسػىػػػػٍ ً 
  .اْل ت ل
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أىٍكالىدًكيػٍم  يف  رضبػغ احن تنػ   : يف  عبػغ تنػ    قاؿ السػفيلي
  ػػ ؿ يف أكالدكػػم كمل يقػػل يف أ تػػ ضخم ْلف ببػػب ابػػعالدة دػػع 

ابػػػآم يدسػػػػو دبنػػػأبة اؼبػػػػرياث فبػػػ  زبصػػػػسص دػػػآا ابدبػػػػب فقػػػػغ 
  .كتتبسغ
ْلاػػم بسنػػعا  فع أمػػ  اببقػػغ( فػػ ف اْل تػػ ل مػػن اب ضػػ عة ال ي  ػػف) 

   . أكالد ككآبك اال ن اؼبوبَن
: كأمػػ  يف آيػػة اؼبعاريػػه تنػػ   ) كأمػػ  ابوتبسػػغ ( فقػػ ؿ رضبػػغ احن 

فجػػ ل  دبػػب اْلكالد تتبسهػػ ن عدػػى اؼبنػػَن ابػػآم يوندػػو  ػػغ الخػػم 
  (ُ) .اؼبرياث كدع ابوعبد

 يخػػن مػػر اْلكالد أالػػد مػػن أصػػب ب اببػػ كض ف برتكػػة ملفػػ ذا 
 اْليثس  بدآك  سهم ف كبأليثى سهم  ستهم بدآك  مثل الب 

بوهم مػػن عػػدد رؤكسػػهم إذ ابػػآك    أسػػ  كاْليثػػى أكأصػػل منػػػ
  .  أس

فػػػػ ف أصػػػػل  كمثػػػػ ؿ ذبػػػػك بػػػػع ددػػػػك د بػػػػك عػػػػن ا تػػػػ  ك تػػػػت
 منأبوهم من عدد رؤكسهم طبنة ْلف اال ت   أر نة 

                                                
(1)

 بت رؼ كارت ار  ّٓ -ّْكتاب الفرائض كشرح آيات الوصية للسفيلي ص     
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مػػن رؤكس كاْليثػػى  ػػ أس كاالػػد بخػػل 
  ُ]كبدبتت كاالػد   ِ]اال ت  ا ت ف 
كػػػػػ ف  ػػػػػدؿ اْلكالد أكالد   ككػػػػػآبك بػػػػػع

 :ا ن كدآس صعر  

 ٓ 

 ا ن
 

ِ 

 ِ ا ن

 ُ  تت

فػػػ ف كػػػ ف مػػػر اْلكالد أالػػػد مػػػن أصػػػب ب اببػػػ كض فمػػػ   قػػػ  
 ند دػم مػن ابرتكػة فهػع  ػ  اْلكالد بدػآك  مثػل الػب اْليثسػ  

  .بدآك  سهم ف كبأليثى سهم
كمث ؿ ذبك : بع ددػك د بػك عػن زكج ك تػت كا ػن  أك  تػت 

 ا ن   ا ن كا ن
                                                        اب  ر بد كج  ـب ج ْف ف أصل منأبوهم من أر نة ]

 ْ      اال ن كاببتتّ] كابب      ف ض ن ُاب  ر كاالد]

أك  تػػت اال ػػن كا ػػن اال ػػن تنصػػسب ن بدػػآك  
  ِ]مثل الب اْليثس  فددآك  مته  ا ت ف 

 ر  :بأليثى كاالد كدآس صع ك 

 ُ ْ/ُ زكج 

  تت
 عب.

ُ 

 ِ ا ن

:  ) ك عبػػغ عػػ  كاػل يف مػػرياث ا َػػعة  رحمػػه اهلل رعػػالى قولػه
  ً ٍعىةن رِّاى الن كىًينى ل فىًددآنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلييثػىسػى ٍَ   كىًإف كى ييعاٍ ًإ
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َػعة ْل ػعين عة يف دآس اآليػة كمػ  أسػدبت دػم ا اؼب اد   ْلَ 
  .أك ْلب إصب ع ن 

 َػػػػػػعة كاْلَػػػػػػعات اْلشػػػػػػق ل أك ْلب كػػػػػػآبك إذا مل يخػػػػػػن كا
منهػػم أالػػد مػػن أصػػب ب اببػػ كض ف برتكػػة  سػػتهم بدػػآك  مثػػل 

 .الب اْليثس  بدآك  سهم ف كبأليثى سهم 
كمثػػػ ؿ ذبػػػك بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن أَػػػعين شػػػقسق  كأَػػػػت 

ْلب فػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن شػػقسقة أك أَػػعين ْلب كأَػػت 
 أسػػػ   كاْلَػػػػت   ْلف اْلَػػػػعين  ٓعػػػدد رؤكسػػػػهم طبنػػػة ]

 بخل من ,   أس 
كبألَػػػػػػػػػت  ِاْلَػػػػػػػػػعين ا تػػػػػػػػػ ف ]

ككآبك بع كػ ف  ػدؽبم   ُ]كاالد 
 :َعة ْلب كدآس صعر  ا 

 ٓ 

 أخ ش

 ب ع

ِ 

 ِ أخ ش

 ُ أَت ش

أالػػد مػػن أصػػب ب اببػػ كض فمػػ   قػػػ  فػػ ف كػػ ف مػػر ا َػػعة 
دم مػػػػن ابرتكػػػػة  سػػػػتهم بدػػػػآك  مثػػػػل الػػػػب اْليثسػػػػ  بدػػػػآك   نػػػػد

  .سهم ف كبأليثى سهم
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: بع ددك د بك عػن زكاػة كأَػت شػقسقة كأخ  كنراؿ ذلك
شقسو أك أَت ْلب كأخ ْلب ف ف أصل منأبوهم من أر نػة 

  ّ  ف ضػػػ ن كاببػػػ   ]ُ  ـبػػػ ج اب  ػػػر  بد كاػػػة اب  ػػػر كاالػػػد]ْ]
     اْلَت ابشقسقة كاْلخ ابشقسو

 ْ تنصسب ن بدآك  مثل الب اْليثس 

  كبأليثػى كاالػد ِ]فددآك  مته  ا تػ ف 
ككػػػػآبك ابنمػػػػػل بػػػػع كػػػػػ ف  ػػػػػدؽبم   ُ]
 َعة ْلب  كدآس صعر   :ا 

 ُ ْ/ُ زكاة 

 أَت ش
 عب.

ُ 

 ِ أخ ش

 اغبخمة يف انل ابآك  مثل الب اْليثس :  نسألة:
اغبخمػػة مػػن ذبػػك كاحن تنػػ   أعدػػم : أف ابػػآك  ذك الػػػ او  

 ال اة بتبنغ كال اة بنس بغ كاْليثى ذات ال اة كاالدة 
دى ابآكعر من اعبه د بألعػدال كابػآب كؼب  أكاب احن تن   ع

 عن ابتن ل ف ب ال ؿبو ج إ  اؼب ؿ أكث  
فهع ؿبو ج إ  مؤية ابتبقة كابخدبة كمن ي ة ابوج رة كابوخنػب  

 ,ضنب  م  تأَآس اْليثى  ىكربمل اؼبش ؽ فت سب أف ينَ
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كْليغ أيض ن أكمل ال الن مته  يف ابنقل كاؼبت صػب ابديتسػة مثػل 
 , م مة صالالسة ابقض ل كا

كْلف اؼبػ أة  دسدػة ابنقػل  , كمن ك ف كآبك ف  ينػ ـ عدسػغ أزيػد 
كثػػرية ابشػػهعة فػػ ذا ايضػػ ؼ إبسهػػ  اؼبػػ ؿ ابخثػػري عتػػم اببنػػ د 

ٍَوىػػػػػى    ػػػػػ ؿ احن تنػػػػػ     ػػػػػ فى بىسى ينى ػػػػػالن ًإفن اٍ ً { أىف رنآسي ٔكى
 (ِ)ػ (ُ) { ٕاٍسوػىٍوَنى  

ديػػػػن ) م رأيػػػػت مػػػػن ي  صػػػػ ت عقػػػػل ك  كيف اغبػػػػديه  ػػػػ ؿ 
 (ّ)أذدب بدب اب ال اغب ـز من إالداكن( موبو عدسغ 

 ػ ؿ كإذا ايضم إ  ذبك اؼب ؿ كاببػ اغ ك يػت اؼببنػدة أعتػم  
 ابش ع  :

 (ْ)مبندة بدم ل أم مبندةإف ابشب ب كابب اغ كاعبدة     
 (ٓ)ك سل غري ذبك 

                                                
 ٕ-ٔسورة العلخ آية  (1)
 ِّيػػب ص كفػػتل القريػب المج ُٗص  ُك العػذب الفػػائض زػزء  ٖٗٔص  ُرفسػير القػرآف العظػػيه ج  (2)

 بت رؼ كزيادة 
رقػه  ّْٓكتػاب الحػيض كغيػرف بػاب رػرؾ الحػائض ال ػـو ص  ُ صػحيل الب ػارم بشػرح فػتل البػارم ج   (3)

 هػُُْٕ ػُنكتبة الباز ط  ٕٗرقه ٕٗٔص  ُكصحيل نسله بشرح النوكم  ج  َّْ
 هػ     ُُْٓ ػ ُدار الكتاب العربي ط  ْْٕديواف أبي العتاهية ص  (4)
  ِّص  ُالقريب  المجيب شرح كتاب الترريب ج  انظر في فتل (5)
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ػػػةه  : إف احن تنػػػ    ػػػ ؿ  قلػػػم ػػػ ًؿ عىدىػػػٍسًهنن دىرىاى  (ُ)  كىبًد ِّاى
ا ن كثػري رضبػغ احن تنػ   أم يف اببضػسدة يف اػبدػو كاؼبت بػة   ؿ 

كط عػػػػة اْلمػػػػ  كا يبػػػػ ؽ كابقسػػػػ ـ   ؼبصػػػػ حل كاببضػػػػل يف ابػػػػديس  
فب اوػغ إ  اؼبػ ؿ أكثػ  كدػع  غكمن ك ف دػآا ال بػ (ِ)كاآلَ ة 

 إبسغ أالعج 
كْلف يبقة اؼب أة عدى زكاه  إف ك يت م كاػة كعدػى كبسهػ  إذا 

 .مل تخن م كاة
 نسألة
) كبػػػس   نػػػد اْلخ ْلب   ؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى :قػػا

 .ذك  ينصب أيثى (
 ػػ ؿ ا ػػن  دامػػغ رضبػػغ احن تنػػ   : أر نػػة مػػن ابػػآكعر ينصػػبعف 

بدػػػآك  مثػػػل  اأَػػػعا م فسمتنػػػعان اببػػػ ض كيقونػػػمعف مػػػ  كر ػػػع 
الػػػػب اْليثسػػػػ  كدػػػػم اال ػػػػن كا ػػػػن اال ػػػػن كإف يػػػػ ؿ كاْلخ مػػػػن 

ت يتبػػػػػػ د ابػػػػػػآكعر اْل ػػػػػػعين كاْلخ مػػػػػػن اْلب كسػػػػػػ ض  ابنصػػػػػػب 
 ػػػػػ ؼبرياث دكف ا يػػػػػ ث كدػػػػػم  تػػػػػعا ا َػػػػػعة كاْلعمػػػػػ ـ ك تػػػػػعدم 

                                                
 ِِٖسورة البقرة /و اآلية   (1)
 ُٖٖص  ُن ت ر رفسير ابن كرير ج   (2)
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ػػػٍم بًدػػػػآنكىً   كذبػػػك بقػػػعؿ احن تنػػػ    ييعًصػػػػسخيمي ابدٌػػػغي يف أىٍكالىدًكي
ػػػػػػبِّ اْلييثػىسػىػػػػػػٍ ً  فهػػػػػػآس اآليػػػػػػة تت كبػػػػػػت اْلكالد كأكالد   ًمثٍػػػػػلي الى

 .اال ن
ػػػ الن كى  ك ػػػ ؿ تنػػػ     ػػػعىةن رِّاى ٍَ ػػػ ييعاٍ ًإ ػػػ ل فىًددػػػآنكىً  ًمثٍػػػلي كىًإف كى ًينى

 .فوت كبت كبد اْل عين ككبد اْلب  الىبِّ اْلييثػىسػىٍ ً 
 ض كإَّنػػ  اشػػرتكعا ْلف اب اػػ ؿ كابتنػػ ل كدهػػم كارث , فدػػع فيػػ 

بدتنػػػػػػ ل فػػػػػػ ض أفضػػػػػػى إ  تبضػػػػػػسل اْليثػػػػػػى عدػػػػػػى ابػػػػػػآك  أك 
منػػػػ كا   إيػػػػ س أك إسػػػػق طغ   بخدسػػػػة فخ يػػػػت اؼبق ظبػػػػة أعػػػػػدؿ 

 .كأك 
س  أَػعا م مػن أدػل اؼبػرياث فػ ان بنػن كس ض  ابنصػب ت بػ 

 ػػآكات فػػ ض كال يػػ  ن متبػػ دات فػػال يػػ  ن مػػر أَػػع ن شػػسئ ن 
  (ُ)أدػ . كدآا الَالؼ فسغ حبمد احن كمتوغ 

   ؿ اب الب رضبغ احن  تن   :

                                                
(1)

كالتفػذيب  ِٖص  ُكتػاب التل ػيل فػي علػه الفػرائض ج كانظػر   ُٔص  ٕالمغنػي بالشػرح الكبيػر ج   
 ٗٔوؿ في الفرائض ص كالف  َِٗص  َُكالحاكم الكبير ج  ّٕفي عله الفرائض كالوصايا ص 
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 (ُ)كاال ن كاْلخ مر ا ي ث          ينصب ان يف اؼبرياث     
بن صػػب مػػػر غػػػريس دػػػن ) كا  قػػػاؿ المؤلػػػف رحمػػػه اهلل رعػػػالى  :

اْلَػػعات ْل ػػعين أك ْلب , مػػر  تػػ ت ابصػػدب أك  تػػ ت اال ػػن . 
 ضػػى بألَػػت اببػػ     غبػػديه ا ػػن منػػنعد ابنػػ  و أف ابتػػب 

مػن  هػذا هػو القسػه الرالػم  ند ف ض اببتت ك تت اال ن ادػػ.(
 . مر ابوري: ابنصبة أ ن ـ ابنصبة 

مػػر  ابنصػبة مػػر ابوػري دػػ  كػػل أيثػى تصػػري عصػبة   اوم عهػػ ك 
 (ِ) .أَ ل

كظبست ابنصبة مر ابوري اآا االسػم عدػى سػبسل ابوجػعز ْلاػ  
ؼب  ك يت يف دػآس اؼبنػأبة تأَػآ مػ  فضػل عػن اببتػت أشػبهت 

 دػت : ك ػد تػػ ام رضبػغ احن تنػ    ػ ؿ ا ػن الجػ  ,  ابن صػب
  .اببف رم  آبك

: ينين  آبك  عؿ اببف رم ]  ب مػرياث اْلَػعات مػر  قلم
  (ّ)اببت ت عصبة  

                                                
 ٖٓالرحبية بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم ص  (1)
 ٕٕحاشية البقرم على شرح سبط المارديني  على  الرحبية  ص   (2)
 ُْ-ُّ/ُِالفتل ج  (3)
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اببػ ؽ  ػ   ػعؽبم  وػريس كمػػر غػريس يف  نػم  ابنصػبة أف ابوػػري ك 
يف ابنصػػبة عصػػبة  تبنػػغ فوونػػدل  نػػببغ ابنصػػع ة إ  اْليثػػى 

  .ف بب ل فسغ بدنببسة
كيف ابنصبة مر ابوري ال يخعف عصبة أصالن  ػل تخػعف عصػع ة 

  .تدك ابنصبة ؾب منة بآبك ابوري
ابشػػػسئ  ال ك سػػػل أف اببػػػ ل يف غػػػريس بابصػػػ ؽ كا بصػػػ ؽ  ػػػ  

يوبقو إال عتد اؼبش ركة يف االسوبق ؽ فسخعي ف مشرتك  يف 
الخػم ابنصػع ة خبػالؼ كدمػة ]مػر  ف اػ  بدقػ اف كدػع يوبقػػو 

كىاىنىٍدتىػ    :         ستهم   ال مش ركة فسغ كمػ  يف  عبػغ تنػ  
ػػػػ ريكفى كىزًيػػػػ ان  ػػػػ سي دى َى أم الػػػػ    ريػػػػغ  ػػػػ بتبعة , فػػػػال  (ُ) مىنىػػػػغي أى

  .كزي ان  عصبة كم  مل يخن ؼبعسى يخعف ابوري 
  فندػم مػن دػآا أف ببػب مػر معضػعع بدمق ريػة كدػ  ال تقوضػ

  (ِ)يف موندقه  كاحن عدم ربقسو االشرتاؾ    ابشسئ 

                                                
 ّٓسورة الفرقاف اآلية   (1)
ض زػػزء كالعػػذب الفػػائض شػػرح عمػػدة الفػػار  ِٖ/ ُفػػتل القريػػب المجيػػب  شػػرح كتػػاب الترريػػب زػػزء   (2)
ُ/ِٗ- ّٗ  
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: ) دػػن اْلَػػعات ْل ػػعين أك ْلب , مػػر  تػػ ت ابصػػدب  قولػػه
 ابنصبة مر ابوري صتب ف كمه  : : أم  أك  ت ت اال ن (
ابشقسقة فأكث  مر اببتت فػأكث  أك اْلَت :  ال نف األكؿ

مػ ذك س اؼبؤبػب رضبػغ احن مر  تت اال ن فأكث  أك منهم  كدػع 
اْلَػػعات ْل ػػعين مػػر  تػػ ت ابصػػدب أك  تػػػ ت ) تنػػ    قعبػػغ 

  (.اال ن
اْلَت ْلب فأكث  مر اببتت فأكث  أك :  ال نف الراني

م ذك س اؼبؤبب رضبغ احن مر  تت اال ن فأكث  أك منهم  كدع 
  .   قعبغ ) أك ْلب (تن 

   ؿ اب الب رضبغ احن تن  :
  (ُ)فهن منهن منصب ت     ت ت  كاْلَعات إف تخن      

كيف تعريػػػه اْلَػػػػعات مػػػر اببتػػػػ ت عصػػػػبة مػػػر ابوػػػػري َػػػػالؼ 
ْلدػػػػػػل ابندػػػػػػم السػػػػػػه اَودػػػػػػب ابنػػػػػػدب كاػبدػػػػػػب يف تعريػػػػػػه 

مآادب كد    ةاْلَعات مر اببت ت عصبة مر ابوري عدى  ال 
 ك بو يل :

                                                
  ٖٓ – ْٖحاشية البقرم على شرح سبط المارديني  على الرحبية  ص  (1)
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: مػػػػػػآدب صبهػػػػػػعر ابصػػػػػػب  ة رضػػػػػػعاف احن  ذهب األكؿالمػػػػػػ
عدػػػػسهم كصبهػػػػعر ابندمػػػػ ل رضبهػػػػم احن تنػػػػ   أف اْلَػػػػعات مػػػػر 
اببتػػ ت منصػػب ت فمػػن كاػػدت مػػن اْلَػػعات مػػر اببتػػػت أك 

  .اببت ت فده  م  فضل  ند ف ض اببت ت
ك ػػ ؿ ا ػػن  َػػ ؿ رضبػػغ احن تنػػ   : كيف الػػديه ا ػػن منػػػنعد  

 إال مػن شػآ يف أف اْلَػعات   س ف م  عدسغ صب عة ابندمػ ل
عصػػػػػػبة بدبتػػػػػػ ت )يػػػػػػ  ن ( مػػػػػػ  فضػػػػػػل عػػػػػػن اببتػػػػػػ ت ........ 

 كبألَت أك اْلَعات كإف كث ف م   ق   ند اببت ت 
رضػػػ  احن عػػػتهم دػػػآا  ػػػعؿ صب عػػػة ابصػػػب  ة غػػػري ا ػػػن عبػػػ س 

شػػ ل  ف يػػغ كػػ ف يقػػعؿ بال تػػة ابتصػػب كبػػس  بألَػػتأصبنػػ  
  (ِ)احن تن  .رضبغ ك غ   ؿ داكد  (ُ)كم   ق  فهع بدنصبة 

 كمن أدبة اعبمهعر م  يد  :
اًف  عمـع  عبغ تن    -ُ بِّد ِّاى ًؿ يىصًسبه فبِّن  تػى ىؾى اٍبعىاًبدى

اًف   كىاْلى ٍػ ى يعفى كىبًدتِّنى ل يىًصسبه فبِّن  تػى ىؾى اٍبعىاًبدى

 
                                                

(1)
 بت رؼ  ّٓٓص  ٖشرح صحيل الب ارم  بن بقاؿ ج   

(2)
   ِٕٕص  َُالحاكم الكبير ج  
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 (ِ)ػ (ُ) منٍب يكض ن  كىاْلى ٍػ ى يعفى فبن   ىلن ًمٍتغي أىٍك كىثػي ى يىًصسب ن 
: ) غبػػديه  بقولػهمػ  ذكػ س اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ     -ِ

 ضى بألَت ابب     ند  ا ن مننعد ابن  و أف ابتب 
دػػػع الػػػديه دي ىيػػػل  ػػػن ك فػػػ ض اببتػػػت ك تػػػت اال ػػػن ادػػػػ.( 

عػػػػن ا تػػػػة  شػػػػ البسل  ػػػػ ؿ سػػػػئل أ ػػػػع معسػػػػى اْلشػػػػن م 
ك تت ا ن كأَػت فقػ ؿ بال تػة ابتصػب كبألَػت ابتصػب 

 ت ا ن مننعد فنسو  نين أك 

كأَػػرب  قػػعؿ أت معسػػى فقػػ ؿ: بقػػد  فنػػئل  ا ػػن منػػنعد 
ضػػددت إذان كمػػ  أيػػ  مػػن اؼبهوػػدين أ ضػػ  فسهػػ  دبػػ   ضػػى فسهػػ  

بال تة ابتصػب كال تػة اال ػن ابنػدس تخمدػة ابثدثػ    ابتب 
كمػػػػ   قػػػػػ  فدألَػػػػت فأتستػػػػػ  أ ػػػػ  معسػػػػػى فأَربيػػػػ س  قػػػػػعؿ ا ػػػػػن 

س فقػػػ ؿ ال تنػػػأبعق مػػػ  داـ دػػػآا اغبػػػرب فػػػسخم . ركا منػػنعد
كيف ركاية أَػ ل  ػ ؿ عبػد احن ْل ضػ  فسهػ   قضػ ل  اببف رم 

                                                
   ٕسورة النساء آية   (1)
 ِٖٕص  َُالحاكم الكبير ج   (2)
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بال تػػػػة ابتصػػػػب كال تػػػػة  أك  ػػػػ ؿ :  ػػػػ ؿ ابتػػػػب ,  ابتػػػػب 
  (ُ) .اال ن ابندس كم   ق  فدألَت

فسػػغ  سػػ ف أف اْلَػػعات مػػر تنػػ   ػ رضبػػغ احن ػ  ػػ ؿ اػبَػػ ت 
رضػػػػ  احن عػػػػتهم اببتػػػ ت عصػػػػبة كدػػػػع  ػػػػعؿ صب عػػػػة ابصػػػػب  ة 

إال ػ  ػ رضبهم احن تن   أصبن  عاـ فقه ل اْلمص ركابو  ن  كع
 . (ِ)ا ن عب س رض  احن عتهم  

 رنبيه
نػػػػ  رضبػػػػغ احن تنػػػػ    أف أ ػػػػ  معسػػػػى يف اؼببنػػػػعط  ػػػػ ؿ ابنَ 

 ...كأخ  سئل عن ف يضػة فسهػ   تػت كا تػة ا ػن  اْلشن م 
فسمػػ  أعدػػم فدسوتبػػغ افبػػعظ يف اغبػػديه أَػػت كبػػس  أخ ك  (ّ)

    أعدم كاحن تنبآبك , 
  ؿ :   ضى فست  منػ ذ  ػن ابػل   كعن اْلسعد  -ّ

  عدػػػى عهػػػد رسػػػعؿ احن  ابتصػػػب بال تػػػة كابتصػػػب

                                                
كقد سيخ ر ريجه في باب السدس في نيراث  ِْٕٔه رقِْ/ُِصحيل الب ارم بشرح فتل البارم ج  (1)

 بنم ا بن السدس 
 ٖٗ/ٖعوف المعبود  شرح سنن أبي داكد ج  (2)
 َُْص  ُٗالمبسوط ززء   (3)
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بألَػػت ت  ػػ ؿ سػػدسم ف  ضػػى فستػػ  كمل يػػآك  عدػػى عهػػد 
  رضبغ احن تن   (ُ)رسعؿ احن ركاس اببف رم 

 دػػػػت ك ػػػػد مضػػػػى يف  ػػػػ ب تنػػػػ    ػػػػ ؿ ا ػػػػن الجػػػػ  رضبػػػػغ احن 
 ػػػ ؿ  (ِ)ن اْلسػػعد  ػػػن ي يػػد عػػ مػػرياث اببتػػ ت مػػػن كاػػغ آَػػػ 

فنأبت س عن رال  كأمريان    بسمن مندم ن  أت ي  من ذ  ن ابل 
كدػػع  فػػآك س كسػػس  غ مشػػن   ػػأف ذبػػك كػػ ف يف عهػػد ابتػػب 

يف كوػػػ ب اب كػػػ ة   س عدػػػى ابػػػسمن كمػػػ  مضػػػى صػػػ   ن ابػػػآم أمنػػػ
  (ّ)كغريس 

 بػػت اْلال ديػػه ذكػػ س ا ػػن أت شػػسبة مػػن أكالػػديه منػػ ذ مػػن 
    فهػػػػػػع كػػػػػػآبك يػػػػػػص صػػػػػػ يح يف ؿبػػػػػػل (ْ)س طػػػػػػ ؽ كذكػػػػػػ س غػػػػػػري 

 .ابت اع
: كمن اْلدبة ؼبػآدب اعبمهػعر الػديه ا ػن عبػ س  قلمػ   ْ

أغبقػػػػعا اببػػػػ اضض  ( رضػػػػ  احن عتهمػػػػ   ػػػػ ؿ :  ػػػػ ؿ رسػػػػعؿ 
                                                

 ُْٕٔرقه ِْ/ُِصحيل الب ارم بشرح فتل البارم ج  (1)
من ن  ػـر ثقػة نكرػر األسود بن يزيد : هو  األسود بن يزيد بن قػيه الن عػي أبػو عمػرك أك أبػو عبػد الػرح  (2)

فقيه  حافظ نن أصحاب ابن نسعود كاف عاله الكوفة في ع رف نن الرانيػة رػوفي سػنة أربػع أك رمػه أك سػم 
    ِٖٔص  ْكفقه االناـ سعيد بن المسيب ج  َٗٓرقه  َٓكسبعين هػ رقريب التفذيب ص

 ِٓ/ُِالفتل ج  (3)
 َِِٗٓيرقه ُْٖ/ُٓا ستذكار ج  (4)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

489 

قػػػػػاؿ   أددهػػػػػ  فمػػػػػ   قػػػػػ  فػػػػػألك  راػػػػػل ذكػػػػػ  ( موبػػػػػو عدسػػػػػغ 
رضبػغ احن تنػ   يف دػػآا اغبػديه  : ) فهػع أصػػل يف  السػفيلي

إال ,  اؼبعاريه كتعريػه ابنصػبة اْلدى فػ ْلدىابب اضض ك ىٍنم 
أيغ الديه فسغ إشخ ؿ كتدق س ابت س أك أكثػ دم عدػى كاػغ ال 
تصح إض فوغ إ  ابتب عدسغ ابنالـ ْليغ عدسغ ابنالـ  ػد أكيت 
اعامر ابخدم كاَوص  بغ ابخالـ اَوص ران كدع أَرب اآا عن 

صػ  يل أعين  عبغ : )) أكتست اعامر ابخدػم , كاَو يبنغ 
 (ُ).ابخالـ اَوص ران (( أَ اغ ابدار  َين

كابػػػآم تأكبػػػغ عدسػػػغ ابتػػػ س أف  عبػػػغ : ) ْلك  راػػػل ذكػػػ  ( أم : 
  .أ  ب اب ا ؿ من اؼبست كأ نددم كأف  عبغ ) ذك ( ينت ب ال

  -كدآا ابوأكيل ال يصح من  ال ة أكاغ :
 
 

                                                
(1)

دكف  قلػػم كهػػو فػػي ال ػػحيحين نػػن حػػديم أبػػي هريػػرف  ٖرقػػه  ُْْص  ْني ج سػػنن الػػدارالقق   
ن ػرت بالرعػب نسػػيرة   ػارم بعػم بػػدؿ أعقيػم بػاب قػوؿ الرسػوؿ بكعنػد ال كارت ػر لػي الكػثـ ارت ػاران 

كنسله باب كتاب المسازد كنواهػع ال ػثة بشػرح النػوكم  ُٖٓ( ص ِٕٕٗرقه ) ٔشفر بفتل البارم ج 
 (ِّٓ( رقه )ُٕٓٔص ) ّج
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: عدـ ابب ضدة يف كصب رال  آك  , إذ ال يوصػعر أف  أحدهما
عػػػن أف يػػػوخدم  راػػػل  إال كدػػػع ذكػػػ  ككػػػل رسػػػعؿ احن  يخػػعف

دب  دػع الشػع مػن ابخػالـ بػس  فسػغ ف ضػدة كال ربوػغ فقػغ كال يوندػو 
 الخم .  غ 

: أيػػغ بػػع كػػ ف كمػػ  تأكبػػغ بػػتقص فقػػغ اغبػػديه كمل  الوزػػه الرػػاني
يخػػن فسػػغ  سػػ ف غبخػػم ابَبػػل اب ضػػسر ابػػآم دػػع بػػس    اػػل ك ػػد 

ا ػػػن سػػػ عة كال يقػػػ ؿ يف  عدػػػم أف اؼبػػػرياث كػػػب بأل نػػػد كإف كػػػ ف
عػػػػ ؼ ابدوػػػػة راػػػػل إال بدبػػػػ ب  فمػػػػ  ف ضػػػػدة زبصسصػػػػغ   ببسػػػػ ف دكف 

 ابصوري . 
: أف اغبػػديه إَّنػػ  كرد ببسػػ ف مػػن كػػب بػػغ اؼبػػرياث  الوزػػه الرالػػم

من ابق ا ة  ند أصب ب ابنه ـ فدع كػ ف كمػ  تأكبػغ مل يخػن فسػغ 
غبػػديه  سػػ ف بق ا ػػة اْلـ كابوب  ػػة  سػػتهم ك ػػ  ابق ا ػػة ْلب فبقػػ  ا

ؾبمػالن ال يبسػد  س يػ ن كإَّنػ   نػه عدسػػغ ابنػالـ بسبػ  بدتػ س مػ  يػػ ؿ 
 إبسهم . 

كإذا  بػػػػت دػػػػآا فدتػػػػآك  منػػػػَن اغبػػػػديه ت ينَػػػػب عدػػػػى معضػػػػر 
 ا شخ ؿ متغ ك س ف اػبدر فتبستغ  نعف احن فتقعؿ : 
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 عبػػػغ : )) أك  راػػػل ذكػػػ  (( ي يػػػد ابق يػػػب اْل ػػػ ب يف ابتنػػػب 
ٍدب ال مػػػن  بػػػل  َػػػن كرالػػػم . ابػػػآم   ا وػػػغ مػػػن  بػػػل راػػػل كصيػػػ

ف ْلك  أك  اؼبست فهػع مضػ ؼ إبسػغ يف اؼبنػَن دكف ابدبػب إضػ فة 
ينب كدع يف ابدبب مض ؼ إ  ابنبب كدع ابصدب كعػرب عػن 
ابصػدب  وػريس : )) أك  راػل (( ْلف ابصػدب ال يخػعف كبػػدان كال 

 سسم  الو يخعف رال . 
يبػ  اؼبػرياث عػن  كأف د  قعبػغ ) أك  راػل ( ي يػد ابق يػب اْل ػ ب

اْلك  ابػػآم دػػع مػػن  بسػػل اْلـ ك ػبػػ ؿ , ْلف اػبػػ ؿ أك  اؼبسػػت 
 كالية  َن ال كالية صدب . 

ذكػػػ  ( يبػػػ  اؼبػػػرياث عػػػن ابتنػػػ ل كإف يخػػػن مػػػن  كأفػػػ د  قعبػػػغ : )
اْلكبػػ    ؼبسػػت مػػن  بػػل صػػدب ْلاػػن إيػػ ث فػػآك  ينػػت بػػألك  

 كؼب  ك ف ـببعض ن يف ابدبب النب أيغ ينت ب ال   
ع  دػػت : مػن يػػ ث دػآا اؼبسػػت  نػد ذكم ابنػػه ـ ؟ بعاػػب أف كبػ

 يق ؿ بك : ي  غ أك  رال ذك    ب فر ْليغ ينت بدب عل . 
كبػػػع  دػػػت : مػػػن ينػػػر اؼبػػػ ؿ ؟ بقسػػػل بػػػك أعَػػػغ أك  راػػػل ذكػػػ  

   بتصب ْليغ ينت ْلك  . 
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 فمن دت  دَل ا شخ ؿ . 
 ػغ  أك  ( عدػى كزف أفنػل كدػآا إذا أريػد كمن كاغ آَ  دع أف )

النن راػل أابوبضسل ك ف  نض م  يض ؼ إبسغ ف ذا  دت : دع 
فمنت س : أالنن اب ا ؿ , ككػآبك إذا  دػت أعدػم إينػ ف فمنتػ س 
أعدػػػػم ابتػػػػ س فوػػػػعدم أف  عبػػػػغ ) أك  راػػػػل ( : أم أك  اب اػػػػ ؿ 
كبػػػس  اْلمػػػ  كػػػآبك كإَّنػػػ  دػػػع أك  اؼبسػػػت   ضػػػ فة ابتنػػػب كأك  

ػػ ل ال أَػػع صػػدب   ضػػ فة ابنػػبب كمػػ  تقػػعؿ : أَػػعؾ أَػػ ع ابَ 
ابشدة كدم أ   عؾ أ  رب ابَمر كأَعاف ابض كرة كابت س يقعبػعف 
: دم إَعاق كبخن إَػعاف ابضػبك ككػآبك يقػ ؿ : دػع مػعالم 

 مع  عوب . 
 ف ْلك  يف اغبديه ك ؼبع  . 

 ف ف  سل : كسب يض ؼ إ  ابعاالد كبس  ع ل متغ ؟ 
 فوغ كإف مل  دػت : إذا كػػ ف منتػػ س اْل ػ ب يف ابتنػػب اػػ زت إضػػ

يخػػن اػػ لان متػػغ  ػػ ؿ عدسػػغ ابنػػالـ : ) أمػػك ت أمػػك ت أ ػػ ؾ ت 
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كبع أراد ديػعان بػغ مل كػ  أف يقػعؿ (ُ)( موبو عدسغأدي ؾ فأدي ؾ ( )
: أديػػػ ؾ , كمػػػ  ال تقػػػعؿ : دػػػع أفهمػػػك كال أعدمػػػك . ككػػػآبك 
 عؿ عم ك  ن اْلدوم عػن اب    ػ ف : )) دػع مَػ ع يف أديسػغ (( , 

 ك عؿ ابش ع  :  أم : يف   ا وغ .
 دب ؿ  –ف عدمغ  –كبس  اؼب ؿ         

 آم كإف أيبػػقوغ إال اب                                     
 تت ؿ  ػػػغ ابنالل كتصَبسغ         

 ْل  ب أ   سك كبدقص                                  
 فهآا ا ض  يف اْلدى كاْلك  كاْل  ب إذا أردت  ػغ منػَن ابتنػب

 كابق ا ة 
 (ِ)  ًمػػػنى ابنػػػًآينى اٍسػػػوىبىون عىدىػػػٍسًهمي اْلىٍكبىسىػػػ فً    ػػػ ؿ احن تنػػػ   : 

كبػػػػعال اْلب كاْلـ ْلضػػػػ ؼ فقػػػػ ؿ : أكبسػػػػ ؤؾ . كإَّنػػػػ  اػػػػ ز دػػػػآا 
ؼب اعػػػػػ ة اؼبنػػػػػَن إذ منػػػػػَن أكالؾ كأديػػػػػػ ؾ كمنػػػػػَن   يبػػػػػك كأَسػػػػػػك 

 كينسبك .
                                                

ناـ الب ارم بقله نحمد ناصر الدين األلبػاني رحمػه اهلل كأسػكنه فسػيل زنارػه ص صحيل األدب المفرد لم (1)
كتػػاب البػػر كال ػػلة   َُـ دار ال ػػديخ  كصػػحيل نسػػله بشػػرح النػػوكم  ُْٗٗهػػػ ُُْٓالقبعػػة الرانيػػة ّْ

  ِْٖٓ  رقه  ُْٓٔكاآلداب باب بر الوالدين كأنفما أحخ به  ص  
 (َُٕلمائدة اآلية )سورة ا  (2)
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ا ػػة ت إذا أردت أف تبػػ  كسػػب دػػع ينػػسبك أك   يبػػك  دػػت :     
صدب ال   ا ة  َػن . ككػآبك تقػعؿ : دػع أكالؾ كدػع أك  اؼبػ أة 
اؼبوعفػػػػ ة أك  راػػػػل , كدػػػػآس اؼبػػػػ أة دػػػػ  ابعيٍبسىػػػػ  كصبنهػػػػ  كابعبسسػػػػ ت 
كابع  . ف ف  ستت ابتنب  دػت : دػ  كبسػ  اؼبسػت كبسػ  راػل أم 

 : كالية صدب كإف شئت  دت : د  كالة 
فوقػػػعؿ : دػػػ   كمػػػ  تقػػػعؿ يف ابػػػآك  دػػػع أكالس , ت تبػػػ  ابنػػػبب

 أك  رال , أم :   ا وه  من  بل اب ال . 
بعر ت اؼبػ أة اػآس ابعاليػة كبػعال  عبػغ  –عدسغ ابنالـ  –فدعال  عبغ 

  .  أك  رال ( بعرث اػب ؿ ْليغ ذك ( 
 –فوأمل دآا ابوبنري كابشعادد عدسغ , كم  يقوضسغ ببب اب سػعؿ 

إذ تؤكؿ اآا اؼبنَن من ابنم ية كاببالغة كا ك ز  –عدسغ ابنالـ 
, مر كث ة اؼبن ق ذبد غريس من ابوأكيالت سػ  َ ن ْليػغ  ػ ج ببػب 

عػن اببالغػة إ  ابخػالـ ابوػه كابدبػب  –عدسغ ابنالـ  –اب سعؿ 
اؼبنرتث , كال شى بغ مػن ذبػك , كبػع مل يخػن يف دػآا اؼبفوصػ  

 .إال دآس ابب ضدة ) بخبى (
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حن ابآم كفو إبسه  كأع ف عدسه  ,  نػد  ػ ع طعيػل بب اػ  ف غبمد  
, كؾب ذ ة بدميٍودىًؼ من الج ا  , كمػن أدمػن  ػ ع اببػ ب يعشػك 

  .أف يبوح بغ
كاغبمد حن عدى م  فوح , كاغبمد حن عدى م  شػ ح , كاغبمػد حن  

 (ُ)ايوهى َعدى م  متح , ضبدان كثريان مب رك ن فسغ 
]ْلك   أم أ ػػػػ ب ضبػػػػغ احن تنػػػػ   ر ك ػػػػ ؿ ا ػػػػن اْل ػػػػري اعبػػػػ رم 

كابػػػعيل ابق يػػػب ي يػػػد أ ػػػ ب ابنصػػػبة إ  اؼبسػػػت فندػػػم أف منتػػػ س 
  (ِ).أ  ب ابتنب إبسغ

: كػػػػػل ابصػػػػػب  ة رضػػػػػعاف احن عدػػػػػسهم اندػػػػػعا  االزمػػػػػاعػػػػػػ  ٓ
اْلَػػػعات إف مل يخػػػن منهػػػم أخ عصػػػبة بدبتػػػ ت غػػػري ا ػػػن 

اْلَعات عصػبة  لعب س رض  احن عتهم  ف يغ ك ف ال كن
  .بدبت ت

: كفبػػ  يشػػػهد ؽبػػػآا ا صبػػػ ع  ػػعؿ ا ػػػن عبػػػ س رضػػػ  احن  قلػػػم
عتهم   أم  بس  يف كو ب احن ع  كال كال يف  ضػ ل رسػعؿ 

                                                
(1)

كتاب الفرائض كشرح آيات الوصية لمناـ أبػي القاسػه عبػد الػرحمن بػن عبػد اهلل السػفيلي رحقيػخ الػدكتور    
 ـ ُْٖٗ -هػ َُْٓنكتبة الفي لية القبعة الرانية  ٖٖ-ْٖ/ نحمد إبراهيه البنا ص 

(2)
 بارت ارِْٔ/ٗزانع األصوؿ ألحاديم الرسوؿ ج  
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كسػػوجدكيغ يف ابتػػ س كدهػػم مػػرياث اْلَػػت مػػر اببتػػت  احن
 ابش دد ]كدهم   (ُ)ابتصب ..........{ 

ك ػػد سػػبو إيػػ اد  ػػعؿ ا ػػن  َػػ ؿ ػ رضبػػغ احن تنػػ   ػ  يف دػػآا 
  َا صب ع 

ك ػػ ؿ ابشػػعك ق رضبػػغ احن تنػػ   : يف شػػ ح الػػديه دي ىيػػل فسػػغ 
دبسػػػل عدػػػى أف اْلَػػػت مػػػر اببتػػػت عصػػػبة تأَػػػآ اببػػػ     نػػػد 

كمػ  يف الػديه منػ ذ رضػ    نف ضه  إف مل يخن منه  ا تػة ا ػ
  .احن عتغ

كتأَآ ابب     نػد ف ضػه  كفػ ض  تػت اال ػن كمػ  يف الػديه 
  (ِ) .د يل كدآا ؾبمر عدسغ

ًإًف اٍمػػ يؤه  تػػ  أف عػدـ ابعبػػد يف  عبػغ تنػػ  ػػ كمػػن اهػة ابت ٔ
ػػػػته  ٍَ دىػػػػكى بىػػػػٍس ى بىػػػػغي كىبىػػػػده كىبىػػػػغي أي إَّنػػػػ  انػػػػل شػػػػ ط ن يف    دى

ف ضػػػه  ابػػػآم تق سػػػم  ػػػغ ابعر ػػػة ال يف تعريثهػػػ  مَدقػػػ ن فػػػ ذا 
عػػػدـ ابشػػػ ط سػػػقر اببػػػ ض كمل  تػػػر ذبػػػك أف تػػػ ث دبنػػػَن 

                                                
نسػػألة  َِٕ/ٖكالمحلػػى جِِٖٗٓرقػػه َِْ-ُْٗكصِِٕٗٓرقػػه  ُْٔص الم ػػدر السػػابخ  (1)

ُُِٕ 
 ّٓٓ/ٖكشرح ابن بقاؿ ج  ُْٕ/ٔج كطارنيا األ  (2)
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آَ  كم  شػ ط يف مػرياث اْلخ مػن أَوػغ عتػد عػدـ ابعبػد 
 . ي  ه  إف مل يخن ؽب  كبد كدع 

ك د أصبنعا عدى أيػغ ي  هػ  مػر اببتػت كدػع كمػ  انػل ابتصػب 
 يف مرياث اب كج ش ط ن إذا مل يخن كبد ,

كمل  تػػر ذبػػك أف يأَػػػآ ابتصػػب مػػر اببتػػػت فسأَػػآ يصػػػب   
ابتصب   بب ض كابتصب اآلَ    بونصػسب إف كػ ف ا ػن عػم 

  (ُ)مثالن فخآبك اْلَت كاحن أعدم 
اندػػعا اسػػم ابعبػػد د دتػػ  عدػػى ابػػآكعر دكف ا يػػ ث  كاعبمهػػعر

(ِ)  . 
بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن  تػػػت ك تػػػت ا ػػػن أمػػػ  مػػػن السػػػه اؼبثػػػ ؿ 

ف ف أصل منػأبوهم مػن سػوة كأَت شقسقة أك ْلب كا ن عم 
   كببتت ّـب ج ابندس بدبتت ابتصب  ال ة]  ٔ]
 
 
 

                                                
  ِٓ – ِْص  ُِفتل البارم ج   (1)
(2) 

(6)
 َُْص  ٓبداية المجتفد كنفاية المقت د ج  
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 ٔ   تخمدةُاال ن ابندس كاالد]

  ِكابب    ا ت ف ]ابثدث  
شقسقة تنصسب ن مر بألَت اب

ابوري كينقر ا ن ابنم  كدآس 
 صعر   :

 ّ ِ/ُ  تت

 ُ ٔ/ُ  تت ا ن 

 ِ ب.ع أَت ش 

 × × ا ن عم

: مػػػآدب ا ػػػن عبػػػ س رضػػػ  احن عتهمػػػ  كدػػػع  المػػػذهب الرػػػاني
إسػػق ط اْلَػػعات   ببتػػ ت كإبسػػغ ذدػػب داكد  ػػن عدػػ  كمػػن أدبػػة 

 دآا اؼبآدب م  يد  .
ػته ًإًف اٍمػ يؤه   عبغ تنػ   -ُ ٍَ دىدىػكى بىػٍس ى بىػغي كىبىػده كىبىػغي أي

ػػػ  ًيٍصػػػبي مىػػػ  تػىػػػ ىؾى  فقػػػد سػػػئل ا ػػػن عبػػػ س رضػػػ  احن   فػىدىهى
عتهم  عن ا تة كأَت شقسقة فقػ ؿ بال تػة ابتصػب كبػس  

 بألَت ش ل فب   ق  كدع بدنصبة

 ضػػى  وػػري  فقسػػل ال ػػن عبػػ س رضػػ  احن عتهمػػ  أف عمػػ  
 ذبك انل بال تة ابتصب كبألَت ابتصب 
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 ؿ أأيػػػوم أعدػػػم أـ احن ت ذكػػػ  اآليػػػة ك ػػػ ؿ فقدػػػوم أيػػػوم ؽبػػػ  فقػػػ
كمندػػػػـع أف اال تػػػػة مػػػػن ابعبػػػػد  (ُ)ابتصػػػػب كإف كػػػػ ف بػػػػغ كبػػػػد 

  (ِ)فعاب أال ت ث اْلَت مر كاعدد  
كْلا  بع ك يت عصبة مر اببت ت بخ يت عصبة تنوعاب 
صبسر اؼب ؿ يف االيب اد ك ْلَعة , كيف إ َ ؿ ذبك دبسل عدى 

  .عدـ تنصسبهن
  (ّ)كْلا  بع ك يت عصبة بنقدت كزكات 

 ( الديه ا ن عبػ س رضػ  احن عتهمػ   ػ ؿ :  ػ ؿ رسػعؿ 
أغبقػػعا اببػػػ اضض  أددهػػػ  فمػػػ   قػػػ  فػػػألك  راػػػل ذكػػػ  ( موبػػػو 
عدسغ كاْلَت دتػ  بسنػت مػن أصػب ب اببػ كض ابػآين أم يػ  

   غب ؽ ف اضضهم ام 

 فمػػػػن أعَػػػػى (ْ)كبسنػػػػت ذكػػػػ ان الػػػػو تنَػػػػى اببػػػػ    تنصػػػػسب ن 
  (ٓ) .اْلَت مر اببتت فقد َ بب ة د  ابق آف

                                                
(1)

  َِٕص  ٖكالمحلى ج  ِْٓص  ُإعثـ الموقعين ج   
(2)

 ( ِِّٖٓرقه ) ُْٕص  ُٓا ستذكار ج   
(3)

 بت رؼ  ِٖٕص  َُالحاكم الكبير ج   
(4)

 بت رؼ كنغايرة  ُٗص  ِكفقه المواريم ج  َِٕص   ٖالمحلى ج   
(5)

  ُْص  ُِفتل البارم ج   
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فندى دآا ابقعؿ يخعف اببػ     نػد ف ضػ  اببتػت ك تػت اال ػن 
ال ن ابنػم كتنػقر اْلَػت فأصػل منػأبوهم يف اؼبث ؿ ابن  و 

   كببتت ّـب ج ابندس بدبتت ابتصب  ال ة]  ٔمن سوة ]
 ٔ   تخمدة ُاال ن ابندس كاالد]

 ػػػػن   الِا تػػػػ ف ]ابثدثػػػػ  كاببػػػػ    
ابنػػػػػػم تنصػػػػػػسب ن كتنػػػػػػقر اْلَػػػػػػت 
ابشػػػػػػقسقة  ػػػػػػ بب ع ابػػػػػػعارث اببتػػػػػػت 
  ك تت اال ن كدآس صعر   

 ّ ِ/ُ  تت

 ُ ٔ/ُ  تت ا ن 

 × × أَت ش 

 ِ ب.ع ا ن عم

: مػػػػآدب إسػػػػب ؽ  ػػػػن رادعيػػػػة رضبػػػػغ احن  المػػػػذهب الرالػػػػم
تن   دػع : تعريػه اْلَػت مػر اببتػت عصػبة مػر ابوػري إذا مل 

كػ  كدػآا تعسػر  ػ  اؼبػعر   بألَػت يخن دت ؾ أك  راػل ذ 
 ن دع اَوس ر أت ؿبمد ك اآس ابنصع ة كاؼبنقَ  ؽب    بخدسة 

  (ُ)رضبغ احن تن  الـ  
 

                                                
  َِٕ/ٖكالمحلى ج ِْٓ/ ُإعثـ الموقعين بمعناف ج  (1)
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كدبسل دػآا اؼبػآدب دػع اعبمػر  ػ  الػديه ا ػن عبػ س رضػ  
 احن عتهم   كم   ق  فألك  رال ذك  { 

-    أ ضػ  فسهػ   قضػ ل ابتػب  كالديه ا ن مننعد 
  (ُ)بألَت ابب    {  ند اببتت ك تت اال ن ك   ------

دػع ددػك د بػك عػن  تػت فؽبػآا اؼبػآدب أم  من السه اؼبثػ ؿ 
 ك تت ا ن كأَت شقسقة أك ْلب كا ن عم 

  ّ  بدبتػت ابتصػب  ال ػة ]ٔفػ ف أصػل منػأبوهم مػن سػوة ]
  تخمدػػة ابثدثػػ  كاببػػ     نػػد ُكببتػػت اال ػػن ابنػػدس كاالػػد ]
  عدػى دػآا اؼبػآدب ال ػن ِ]ف ض اببتػت ك تػت اال ػن ا تػ ف 

  .ابنم كتنقر اْلَت بعاعد أك  رال ذك 
اؼبػ اد  ػغ ابػآك   أك  رال ذك  : كدآا عدى االوم ؿ أفقلم 

    .دكف اْليثى
فػػػػ ذا مل يخػػػػن يف دػػػػآا اؼبثػػػػ ؿ ا ػػػػن عػػػػم فػػػػ ف اببػػػػ    سػػػػسخعف 

 بألَت عصبة مر ابوري 
 

                                                
(1)

 ّٔٔنعزكان العثـ الموقعين ص ُُُالتحقيقات المرهية ص  
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 ٔ كدآس صعر   ٔ كدآس صعر   

 ّ ِ/ُ  تت  ّ ِ/ُ  تت

 ُ ٔ/ُ  تت ا ن ُ ٔ/ُ تت ا ن 

 ِ ب.ع أَت ش × × أَت ش

  ِ ب.ع ا ن عم

 الترزيل
ابػػػػػ ااح دػػػػػع اؼبػػػػػآدب اْلكؿ ابق ضػػػػػل  وعريػػػػػه اْلَػػػػػعات مػػػػػر 

 اببت ت عصبة مر ابوري بقعة أدبوغ كص االة دالبوه  
فبديث  ا ن مننعد كمن ذ رض  احن عتهمػ  يصػ ف صػبسب ف 

 ص   ف يف ؿبل ابت اع 
عػػػن أدبػػػة اؼبػػػآدب  اآلَػػػ ين ف آليػػػة متنػػػت مػػػن  كأمػػػ  اعبػػػعاب

  كابآم أعَست د  تنصسب ن  إعَ ل اْلَت ف ض ن 
ػػػص متػػػغ اْلَػػػعات  ػػػدبسل أَػػػآدن مػػػر  كأمػػػ  اػبػػػرب فنمػػػـع َك

  .عدـ اببت ت
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كأمػ  اعبػعاب عػن  ػعؽبم بػػع ك يػت عصػبة ْلَػآت صبسػر اؼبػػ ؿ 
مػػػػن أف تخػػػػعف  إذا ايبػػػ دت دػػػػع أيػػػغ ؼبػػػػ  مل يخػػػن ذبػػػػك م ينػػػ ن 

  .َعة مل  تر أف تخعف عصبة مر اببت تعصبة مر ا 
كأمػػ  اعبػػعاب عػػن أاػػ  بػػع ك يػػت عصػػبة بنقدػػت كزكاػػت فهػػع 

مػن مريا هػ  مػر اببتػ ت ؼبتػر مػن مريا هػ   ف دآا بػع كػ ف م ينػ ن أ
  .مر عدـ اببت ت

ت  ػد ذبػػد مػػن ابنصػػب ت مػن ينقدػػعف كي كاػػعف كدػػم اْلعمػػ ـ 
  .كا َعة

  .تعفكدم ابب فكال ينقدع  فكمتهم ال ي كاع 
ك نم ي كاعف كينقدعف كدم اآل  ل ت صبسنهم عدى اَوالفهم 

  (ُ) .يف ابنقل كابو كيه كارث   بونصسب فخآبك اْلَعات
إذا عدم ذبك ف يغ مو م  ص رت اْلَت ابشقسقة عصػبة مػر 

 َػػػعة ْلب ذكػػػعران ابوػػػري صػػػ رت كػػػ ْلخ ابشػػػقسو فوبجػػػب ا 
  .كمن  نددم من ابنصب ت كإي   ن 

                                                
كإعػثـ المػوقعين  ّْٗ-ّْٔ/ُّكللمزيد فانظر الفتاكل الكبرل ج ِٕٗ-ِٖٕ/َُكم الكبير جالحا (1)
 ٕٓ-ْٕككتاب الفرائض كشرح آيات الوصية ص ْْٓ-ْْٗ/ُج
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وػػػػري صػػػػ رت  ب إذا ك يػػػػت عصػػػػبة مػػػػر ابككػػػػآبك اْلَػػػػت ْل
  .َعة مَدق ن ك ْلخ ْلب فوبجب  ين ا 

 رض :   ؿ  اببهعيت رضبغ احن تن   يف عمدة ابب
 سقة عصبة   كالسه ص رت ابشق    

  ن مصببةالمر  تت أك  تت                              
 أك منهم  فخ بشػقسو ربجب     

 ابآم بغ ابشقػسو  جبكل                              
 كمثده  يف اغبجب أَت اؼبست ْلب       

     (ُ)ربجب من بغ أَعد   د الجب                           
 (ِ): كمن  نددم من ابنصب ت  قلم   

) ال صل أ ن ـ ابعر ة أر نة :  قاؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى  :
هو   نم ي ث   بب ض فقر كدم اب كا ف كاْلـ كاعبدة من اعب

كأكالد اْلـ . ( عدددم ابآين ي  عف   بب ض فقر سبنة   ببنر 
ػ  ْػ اْلـ ػ  ّػ اب كاة ػ  ِػ اب كج  ػ  ُكدم عدى ابتبع ابو يل : 

                                                
  ّٗص  ُالعذب الفائض ززء  (1)
 ْٖانظر حاشية البقرم على شرح الرحبية ص (2)
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ػ اْلَت  ٕػ اْلخ ْلـ  ػ  ٔػ اعبدة أـ اْلب ػ  ٓاعبدة أـ اْلـ ػ 
 .ْلـ 

يف رضبغ احن تن   طبنة   ؿ ابشس  ص حل اببهعيت  رك  الَوص 
 ة ابب رض:عمد
 ككارث   بب ض كالدس طبنة        زكا ف أـ كبدد  كادة 

أم  كعف دؤالل ال ي  عف إال   بب ض فقر فألف مػ  ي  ػغ ابػ كج إذا  
كػػ ف ا ػػن عػػم مػػثالن فػػال ي  ػػغ   عوبػػ رس زكج كإَّنػػ  كر ػػغ   عوبػػ رس ا ػػن 
عم ككآبك إذا ك ف أالد دؤالل منوو أك منوقة فهػع ال ي  ػغ اػآا 

أك   ن أك اػدة ككبػع ذبػك كإَّنػ   خعيػغ منوقػ  ن غ زكااؼبنمى أم كعي
 َمنوقة
: ) ك نم ي ث   بونصسب رحمه اهلل رعالى قوله -ُ

فقر كدم كل ع صب  تبنغ م  عدا اْلب كاعبد(  
ػ اال ن ػ  ُكعدددم أالد عش   كدم عدى ابتبع ابو يل : 

ػ  ٓػ اْلخ ْلب ػ  ْػ اْلخ ابشقسو ػ  ّػ ا ن اال ن ػ  ِ
ػ ابنم  ٕت ا ن اْلخ ْلب ػ  ٔػ  ا ن اْلخ ابشقسو

ػ  َُػ  ا ن ابنم ابشقسو ت  ٗػ ابنم ْلب ػ  ٖابشقسو ػ 
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ػ اؼبنوو كعصبة اؼبنوو اؼبونصبعف  ُُا ن ابنم ْلب ػ 
  . أيبنهم كدآا ابند   ببنر

مثالن ف ف م  يأَآس   بب ض بس     ن أم  إذا ك ف ا ن ابنم زكا
  الَوص ر ابشس  ك د ذك دم   ن كعيغ ا ن عم كإَّن  كعيغ زكا

 ص حل اببهعيت رضبغ احن تن    يف عمدة ابب رض سبنة فق ؿ:
 ا ن كال تغ كإف عتغ ي ؿ    ػكمن  ونصسب فنبنة د  اب

 (ُ)أخ بوري اْلـ ف  تػػغ فنم      ف  تغ كآا كذك ابعالل َوم 
 كأالد دؤالل اْلالد عش   كمث ؿ ذبك بع ددك د بك عن ادة

ـبػػػػ ج  ٔ]منػػػػأبوهم  مػػػػن سػػػػوة فػػػػ ف أصػػػػل 
   كاببػػ    طبنػػة ُبدجػػدة ابنػػدس كاالػػد ]

   بدن صب كدآس صعر  ٓ]

 ٔ ابندس

 ُ ٔ/ُ ادة

 ٓ ب ع ع صب

: ) ك نػم يػػ ث  ػ بب ض تػػ رة ك  بونصػػسب رحمػػه اهلل رعػػالى قولػه
سػػػػبو  سػػػػ ف ك ػػػػد تػػػػ رة كال كمػػػػر  ستهمػػػػ  كدػػػػن ابنصػػػػبة  ػػػػ بوري ( 
 ابنصبة   بوري أان أر ر كدن عدى ابتبع ابو يل :

 ػ اببتت فأكث  مر اال ن فأكث   ُ
 ػ  تت اال ن فأكث  مر ا ن اال ن فأكث  ِ 

                                                
(1)

 08ص  1العذب الفائط شزح عمذة الفارض ج  
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 ػ اْلَت ابشقسقة فأكث  مر اْلخ ابشقسو فأكث   ّ 
كأمثدػػة ذبػػك , ػ اْلَػػت ْلب فػػأكث  مػػر اْلخ ْلب فػػأكث   ْ 

مػػػ ت   يبػػػ ن يف  ػػػ ب ابونصػػػسب كاؼبػػػ اد   بونصػػػسب دتػػػ  ابونصػػػسب 
  .ابتنب أم  ابنبب فال  تر

: ) يػػػػػ  ن  ػػػػػ بب ض دببػػػػػض اْليع ػػػػػة , رحمػػػػػه اهلل رعػػػػػالى قولػػػػػه 
ي  ن   بب ض دببػض اْليع ػة أم  نػدـ كاػعد  كينصنب   بآكعر (

اؼبنصب كم  سبو يف ش كط إر هن بدتصػب كابثدثػ  , كابنػدس 
  .؛   بتنبة ببتت اال ن كبألَت ْلب مر اْلمثدة

  .كي  ن عصبة   بوري مر اؼبنصب
 ت   بتنػػبة بألَػػت ابشػػقسقة كاْلَػػت كعصػػبة مػػر ابوػػري مػػر اببتػػ

ْلب مػػن كاػػدت مػػتهن كمػػ  سػػبو  س يػػغ آيبػػ ن يف  ػػ ب ابونصػػسب 
  .مر اْلمثدة كحن اغبمد كاؼبتة

) ك نػم يػ ث  ػ بب ض تػ رة ك  بونصػسب :  رحمه اهلل رعالى قوله
فػػػػػػػريث أالػػػػػػػػدمه  ؛  أَػػػػػػػ ل ككمػػػػػػػر  ستهمػػػػػػػػ  كمهػػػػػػػ  اْلب كاعبػػػػػػػػد

   بونصسب عتد عدـ ابب ع ابعارث 
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مَدقػ ن , أك أيثػى كاسػوو  ت اببػ كض  ض عتد كاعدس ذكػ ان ك  بب  
. 

ى كمل تنوو ؽ ابب كض أدػ ثككمر  ستهم  إذا ك ف ابب ع ابعارث أي
 . كاحن أعدم .( 

أمػػ  مػػرياث اْلب كاعبػػد   بونصػػسب ْليػػغ اْلكفػػ  ؽبمػػ  مػػن اؼبػػرياث 
كمث بػػغ بػػع ددػػك د بػػك عػػن أـ كأب أك اػػد فػػ ف أصػػل  ػػ بب ض 

 ـب ج ابثده منأبوهم  من  ال ة
  ِ  كابب    ا ت ف   ]ُبألـ ابثده كاالد]

ؼبػن كاػد مػن اْلب أك اعبػد تنصػسب ن كدػآس 
 صعر  

 ّ 

 ُ ّ/ُ أـ

 ِ ب ع اد

كأمػػػػػػ  مػػػػػػرياث اْلب كاعبػػػػػػد  ػػػػػػ بب ض فنػػػػػػبو يف  ػػػػػػ ب ابنػػػػػػدس 
 .  ْلمثدة

 كمث بغ بع ددك د بك عن أب أك اد كا ن ف ف أصل 
 ٔ ب أك اعبد ـب ج ابندس بألٔمنأبوهم  من سوة ]

  ٓكابب    طبنة ]   ف ض ن ُابندس كاالد ]
 كدآس صعر   :  بال ن تنصسب ن 

 ُ ٔ/ُ أب 

 ٓ ب ع  ا ن
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 : ) أك أيثى كاسوو  ت ابب كض ( رحمه اهلل رعالى قوله
كدػػآا يخػػعف يف اؼبنػػ ضل ابن دبػػة كابن ضدػػة كمػػ  سػػتندمغ إيشػػ ل احن 

  بع ددك د بك عنابن دبة فمث بغ   فأمتن   يف   ب اؼبن ضل 
كأب أكاػػد فػػ ف أصػل منػػأبوهم مػػن كأـ   توػ 
  ـبػػ ج فػػ ض ابنػػدس بدبتوػػ  ابثدثػػ ف ٔسػػوة ]
  كبػػػػػػألـ ِ  بخػػػػػػل كاالػػػػػػدة ا تػػػػػػ ف ]ْأر نػػػػػػة ]

  كؼبػػػن كاػػػد مػػػن اْلب أك ُابنػػػدس كاالػػػد ]
 :  كدآس صعر  ُاعبد ابندس كاالد ]

 ٔ 

  تت 
ِ/ّ 

ِ 

 ِ  تت 

 ُ ٔ/ُ أـ 

 ُ ٔ/ُ أب

ن ضدػػػة فمث بػػػغ بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن  تػػػت كزكج كأـ كأب كأمػػػ  اب  
   ؼبعافقة ـب ج ُِف ف أصل منأبوهم من ا ين عش  ] أكاد
 
 
 

ابنػػدس كتنػػعؿ إ   ال ػػػة  ف ضػػ  اب  ػػر
  ٔ  بدبتػػػػت ابتصػػػػب سػػػػوة]ُّعشػػػػ ]

  كبخػػػػػلو مػػػػػن ّكبدػػػػػ كج اب  ػػػػػر  ال ػػػػػة ]

 ُِ/ُّ 

 ّ ْ/ُ زكج

 ٔ ِ/ُ  تت 
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  كدػػػػػػػآس ِاْل ػػػػػػػعين ابنػػػػػػػدس ا تػػػػػػػ ف ]
 صعر  :

 ِ ٔ/ُ أـ 

 ِ ٔ/ُ أب

: أك كػػ ف منػػغ مػػن أصػػب ب اببػػ كض مػػن يبقػػى منهػػم  قلػػم
أ ػػػػػل مػػػػػن ابنػػػػػدس ك ؼبثػػػػػ ؿ ابنػػػػػ  و السػػػػػه مل يبػػػػػو بػػػػػغ  نػػػػػد 

  . ُِ/ُأصب ب ابب كض إال يصب ابندس ]
 در ابندس فقر كرث   بب ض كدع ابندس ك ؼبث ؿ  ق  أك 

  بل ابن  و السه  ق  مقدار ابندس فأَآس   بب ض
: ) ككمػػر  ستهمػػ  إذا كػػ ف اببػػ ع ابػػعارث  رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه

أيثػػى كمل تنػػوو ؽ اببػػ كض أدػػػ .كاحن أعدػػم .( أم كيػػ ث  ػػ بب ض 
 كابونصسب يف آف كاالد  ش ط  مه  

 ػ كاعد ابب ع ابعارث اْليثى دكف ابآك   ُ
 ػ أف ال تخعف اؼبنأبة منوو  ة  ندؿ أك ععؿ ِ

عػػن ابنػدس أكثػ  مػػن  فػ ف كاػد منػغ فػػ ع كارث أيثػى كفضػل
كاببػػػػ    تنصػػػػسب ن السػػػػه كمػػػػر ابنػػػػدس كرث ابنػػػػدس ف ضػػػػ ن 

   ستهم .

   ؿ ابشس  ص حل اببهعيت رضبغ احن تن    يف عمدة ابب رض :
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 كا ت ف كمن ف م   د ذك ا       
  (ُ)اْلب ت اعبد  ند   را                           

ف ف أصػل  ادكمث ؿ ذبك بع ددك د بك عن  تت كأـ كأب أك 
  ّ   ـب ج ابندس بدبتت ابتصب  ال ػة ]ٔمنأبوهم من سوة ]

  ُكاالد ] ابندس كبألـ
كؼبػػػػن كاػػػػد دتػػػػ  مػػػػن اْلب أك 

ابنػػػػػدس كػػػػآبك كاالػػػػػد اعبػػػػد 
 بػػػػػػػغ  ُكاببػػػػػػػ    كاالػػػػػػػد ] ُ]

 :تنصسب ن كدآس صعر  

 ٔ 

 ّ ِ/ُ  تت 

 ُ ٔ/ُ أـ 

 ِ=ُ+ُ +ابب   ٔ/ُ اد

 
 
 
 
 

                                                
 َُٓ – َُُككشػػػف الغػػػوانض فػػػي علػػػه الفػػػرائض الجػػػزء األكؿ  ص   ّٕلفػػػرائض صالف ػػػوؿ فػػػي ا (1)

كالنػور الفػائض   ِِِص َُكالحػاكم الكبيػر ج َٖكالعذب الفائض شرح عمػدة الفػارض   الجػزء األكؿ  ص
  ُُ -َُص 
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 ؼبشؤـكاْلخ اؼبب رؾ كاْلخ ا :ف ا 
: دػػػػػػع   يػػػػػػب ذكػػػػػػ  كاالػػػػػػد أك أكثػػػػػػ  بػػػػػػعالس   األخ المبػػػػػػارؾ

بنػػقَت اؼبنصػػبة  ػػغ سػػعال ك يػػت كاالػػدة أك أكثػػ  كدػػع ا ػػن 
اال ػػػن مػػػر  تػػػت اال ػػػن كإف يػػػ ؿ إذا اسػػػوو  ت اببتػػػ ت ابثدثػػػ  
 كاْلخ ْلب مر اْلَت ْلب إذا اسوو  ن ابشقسق ت ابثدث  

ه عصػبه  ؼب  بغ من اببضل عدػى اؼبنصػبة  ػغ السػ كظب  مب رك ن 
ككر ت اآس ابنصع ة  ند أف ربػوم سػقعطه    سػوو اؽ ابثدثػ  

 . إصب ع  . فدآبك ظب  مب رك ن 
 فأم  ا ن اال ن فسخعف مر  تت اال ن كاالدة أك أكث  

كاْليفػػل أف يَدػػػو عدسػػػغ ابق يػػػب اؼببػػ رؾ ْليػػػغ ينصػػػب مػػػن يف 
دراوغ من أَعاتغ أك  ت ت عمغ ك ت ت ا ن عم أ سغ كينصػب 

متغ من عم تغ ك ت ت عم أ سغ كمن فع هن عتػد من د  أعدى 
, ك تػػػػػ ت اال ػػػػػن اْلعدػػػػػى أك دػػػػػن بدثدثػػػػػ  أاسػػػػػوو اؽ اببتػػػػػ ت 

كيوبػػػوم سػػػقعط مػػػ  عػػػدادن ْلف ابتنػػػ ل مػػػن اْلكالد ال يػػػ  ن 
أكث  من ابثدث  ف ض ن إصب ع ن فال مرياث ببت ت اال ن يف دػآس 
 اغب بة إال أف يخعف منهن منصب فسنصبهن كي  عا من ن بدآك 
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مثػػل الػػػب اْليثسػػ  كؽبػػػآا إطػػالؽ اسػػػم  ابق يػػب اؼببػػػ رؾ عدسػػػغ 
 َأيفل يف يت م 

أمػ  تنصػسبغ ؼبػػن يف دراوػغ أك أعدػى متػػغ عتػد اسػوو اؽ اببتػػ ت 
  -ابثدث  فبسغ  عالف ْلدل ابندم كمه :

دػع  ػعؿ صبهػعر ابصػب  ة رضػ  احن عػتهم ك ػغ : القوؿ األكؿ
ف ا ػػػن أتنػػػ   رضبهػػػم احن  ػػػ ؿ ع مػػػة ابندمػػػ ل كسػػػ ض  اببقهػػػ ل 

اال ػػن كإف يػػ ؿ ينصػػب  تػػ ت اال ػػن ابػػاليت يف دراوػػغ كابػػاليت 
أعدى متغ عتد اسوو اؽ مػن فػع هن بدثدثػ  كيػ  ن منػغ تنصػسب ن 

 َبدآك  مثل الب اْليثس  كال ينقَن  غ 
ييعًصػسخيمي ابدٌػغي يف أىٍكالىدًكيػػٍم  كمػن أدبػة دػآا ابقػعؿ  عبػغ تنػ   

كمن اهة ابتتػ  كابقسػ س أف كػل   يثػىسػىٍ ً بًدآنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلي 
من ينصب من يف دراوغ يف صبسر اؼب ؿ فعااب أف ينَسغ يف 
ابب ضل من اؼب ؿ كأكالد ابصدب فعاب  آبك أف يش ؾ ا ن 

 َاال ن أَوغ كم  يش ؾ اال ن أَوغ 
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كدػػع إسػػق ط  تػػ ت دػػع  ػػعؿ ا ػػن منػػنعد  : القػػوؿ الرػػاني
  كاببػػ    ْل تػػ ل اال ػػػن اال ػػن  نػػد اسػػوو اؽ مػػن فػػع هن بدثدثػػ

  .ابآكعر فقر دكف ا ي ث
كإبسػػػػغ ذدػػػػب أ ػػػػع  ػػػػعر كداكد  ػػػػن عدػػػػ  ابتػػػػ د م كركم عػػػػن 

 صبسن ن. رضبهم احن تن  َمثدغ  (ُ)عدقمة 
كمن أدبة دآا ابقعؿ الديه ا ن عب س رض  احن عتهمػ   ػ ؿ 

أغبقعا ابب اضض  أدده  فم   ق  فػألك   :]   ؿ رسعؿ احن 
  َبو عدسغرال ذك    مو

كمػػن ط يػػو اؼبنػػَن أيضػػ ن ؼبػػ  مل تػػ ث متبػػ دة مػػن ابب ضػػل عػػن 
 َابثدث  ك ف أال ل أف ال ت ث مر غريد  

  (ِ)ك  ؿ اْلصم   

                                                
(1)

فػي  علقمة  : هو علقمة بػن قػيه بػن عبػد اهلل أبػو شػبا الن عػي الكػوفي ثقػة ثبػم فقيػه عابػد فقيػه العػراؽ  
ككاف أشبففه به في العله كالف ا كال لخ نػن كبػار التػابعين ذكػر ابػن  زنانه كنن أكبر أصحاب بن نسعود 

 ُْٖٔرقػه ّّٕحجر في االصابة أنه ن  ـر نات بعد الستين كقيا بعػد السػبعين  أهػػ رقريػب التفػذيب ص
   ّّٗص ْكفقه االناـ سعيد بن المسيب ج

 بن نقرؼ بن سليماف بن يسار األصػه أبػو ن ػعب صػحب نالػك عشػرين األصه  : هو نقرؼ بن عبد اهلل (2)
عانان كرفقه عليه كعلى عبد العزيز المازشوف كابن أبي حاـز كابػن دينػار يقػاؿ أف أنػه أرػم نالػك بػن أنػه كػاف 

  ِٖ/ُهػ اهػ حاشية التل يل في الفرائض جَِِهػ كنات بالمدينة المنورة سنة ُّٕبه صمه كلد سنة 
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ال ينصػػػب مػػػن رضبهمػػ  ابػػػغ تنػػ    (ُ)كؿبمػػد  ػػػن شػػج ع اببدفػػػ 
كْليػػغ مل  تنهػػ  مػػن ,  أعدػػى متػػغ حبػػ ؿ تشػػبسه ن  وػػريس مػػن ابػػآكعر

 َ(ِ)ف ضه  مل ينصبه 
اْلخ ْلب يخػػػػعف مب ركػػػػ ن مػػػػر اْلَػػػػت ْلب فػػػػأكث  إذا ككػػػػآبك 

اسػػػػوخمدن ابشػػػػقسق ت ابثدثػػػػ  ربػػػػوم سػػػػقعطه  فسنصػػػػبه  كي  ػػػػ ف 
اببػػ    بدػػآك  مثػػل الػػب اْليثسػػ  يف  ػػعؿ صبهػػعر ابصػػب  ة كع مػػة 

السػػػػػه ينػػػػػقر  ابندمػػػػػ ل كسػػػػػ ض  اببقهػػػػػ ل عػػػػػدا ا ػػػػػن منػػػػػنعد
اْلَػػػػت ْلب ككنػػػػل اببػػػػ    بػػػػألخ ْلب كمػػػػ  سػػػػبو يف ابقػػػػعب  

  (ّ)  يف ا ن اال ن اؼبب رؾ ابن  ق
 الترزيل

اب ااح :دع  عؿ اعبمهعر ابق ض   ونصسب ا ن اال ػن كإف 
يػػػ ؿ ؼبػػػن يف دراوػػػغ كمػػػن أعدػػػى متػػػغ مػػػن  تػػػ ت اال ػػػن إذا 

                                                
د بػػن شػػجاع البل ػػي  : هػػو نحمػػد بػػن شػػجاع البل ػػي  كقيػػا الرلجػػي  أبػػو عبػػد اهلل زمػػع بػػين الفقػػه نحمػػ (1)

كالورع أرذ الفقه عن الحسن بن زياد اللؤلؤم كككيع كيحيى بن آدـ كركل عنه رلخ كريػر كلػد فػي رن ػاف سػنة 
 هػ اهػ الم در السابخ ِٔٔهػ بالعراؽ كنات بفا كهو في صثة الع ر سنة ُُٖ

  ِٖ/ُاب التل يل في عله الفرائض جكت  (2)
( كبدايػػػػػػػة المجتفػػػػػػػد كنفايػػػػػػػة المقت ػػػػػػػد ََِِٓ -َِِْٗرقػػػػػػػه ) ّٗٗ -ّٓٗ/ُٓا سػػػػػػػتذكار ج (3)
ككتػػػػػاب  َٗ-ٖٗ/ُكالعػػػػػذب الفػػػػػائض زػػػػػزء  ُْ -َُكالمغنػػػػػي بالشػػػػػرح الكبيػػػػػر  ص ِٕٓ-ِٓٓ/ِج

 ٕٗالفرائض ص
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اسوو ؽ مػن فػع هن مػن اببتػ ت ابثدثػ  ككػآبك اْلخ ْلب 
مػػر اْلَػػت ْلب إذا اسػػوو  ن ابشػػقسق ت ابثدثػػ  كيخػػعف 

 َالب اْليثس  ابب     ستهم بدآك  مثل 
   ؿ ص الب ابدرة رضبغ احن تن  :

 ك تت اال ن ف سومر ي  س ضػػػل          
 ينصبه  ا ن عمه  اؼبن دؿ                                        

 من غري ش ط كا ن عم أسبل            
   (ُ)إف مل تخن يف ابثدث  تدَل                                  
بػػع ددػػك د بػػك عػػن  توػػ  كا ػػن ا ػػن ك تػػت ا ػػن  : ةألنرلػػا

   بدبتوػػ  ابثدثػػ ف ا تػػ ف ّفػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن  ال ػػة ]
 . ُبخل كاالدة كاالد ]  ِ]
  ال ػػػن اال ػػػن كأَوػػػغ بدػػػآك  مثػػػل الػػػب ُكاببػػػ    كاالػػػد ] 

  ّكمبػ ين ب ؤكسػهم   ال ػة ] متخنػ  عدسهمػ كدع اْليث  
= ّ×ّ] تنػػنةيتػػوه   ّ]اؼبنػػأبة  ال ػػة  فتضػػ ا  يف أصػػل

 كمته  تصح   ٗ

                                                
 َّلباب الفرائض ص  (1)



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

517 

 
 ٗ ّ   بخلٔ= ّ×ِبدبتو  سوة ]  

 كاببػ     ال ػة  ّكاالدة  ال ػة ]
ال ػػػن اال ػػػن كأَوػػػغ بدػػػآك    ّ]

  ِمثػل الػػب اْليثػػ  بػػغ ا تػػ ف ]
   كدآس صعر   ُكؽب  كاالد ]

  تت
ِ/ّ 

ُ ّ 

 ّ ُ  تت

  تت ا ن
 ُ عَب

ُ 

 ِ ا ن ا ن

 :عدى متغ عتد اغب اةكمث ؿ تنصسب ا ن اال ن ؼبن د  أ
بع ددك د بك عن  تت ا ن ك تت ا ن ا ن ك تت ا ن ا ن ا ن 
ك تت ا ن ا ن ا ن ا ن ك تت ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن كا ن ا ن ا ن 

  .ا ن ا ن ا ن
  ببتت اال ن ابندس  ٔف ف أصل منأبوهم من سوة ]

  تخمدة ُ  كببتت اال ن ابك تدسه  ابندس ]ّابتصب  ال ة ]
     ا ن اال ن اْلسبل كأَوغ كعموغ ِكابب    ا ت ف ],  ابثدث 

 كعمة أ سغ بدآك  مثل الب اْليثس  
  تضػ ا  فٓ] ؤكسػهم طبنػة بمتخن ة عدػسهم كمب يتػة كد  

  كمتهػػػػ  َّ= ٔ×ٓتػػػػوه  ال ػػػػعف ]ي ٔسػػػػوة ]يف أصػػػػل اؼبنػػػػأبة 
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  ُٓ= ٓ×ّطبنػة عشػ  ]اال ن ابندس  اؼبنأبة ببتت دآس تصح 
  َُ  كاببػ    عشػ ة ]ٓ= ٓ×ُطبنػة ] سه تدابك اال ن كببتت 
  ْ]أر نة اال ن ابت زؿ ال ن 
 َّ ٔ  ِمن اؼبنصبة  غ ا ت ف ]كاالدة  كبخل

كمػػػػػػػ  سػػػػػػػتن فغ 
يف  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب 
تصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبسح 
االيخنػػػػػػػػػ ر إف 
شػػػ ل احن تنػػػ   
 كدآس صعر   

 ُٓ ّ ِ/ُ  تت ا ن

 ٓ ُ ٔ/ُ  تت ا ن ا ن 

  تت ا ن ا ن ا ن 

 ِ ع ب

ِ 

 ِ ن  تت ا ن ا ن ا ن ا 

 ِ  تت ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن 

 ْ ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن ا ن 

كمثػػ ؿ اْلخ اؼببػػ رؾ مػػر اْلَػػت ْلب بػػع ددػػك د بػػك عػػن 
أَوػػ  شػػقسقو  كأَػػت كأخ ْلب فػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن  ال ػػة 

ة كاالػػػد د  بخػػػل كاالػػػِ  بألَوػػػ  ابشػػػقسقو  ابثدثػػػ ف ا تػػػ ف ]ّ]
ْلب  بدػػػآك  مثػػػل الػػػب    بػػػألخ كاْلَػػػتُ  كاببػػػ    كاالػػػد ]ُ]
  يضػػػ ا  يف ّيثػػػ  متخنػػػ  عدسهمػػػ  كمبػػػ ين ب ؤكسػػػهم   ال ػػػة ]اال

كمتهػػػػ  تصػػػػح    ٗ=ّ×ّ] يتػػػػوه تنػػػػنة  ّ ال ػػػػة ]أصػػػػل اؼبنػػػػأبة 
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  ّبخػػػػل كاالػػػػدة  ال ػػػػة ]  ٔ= ّ×ِبألَوػػػػ  ابشػػػػقسقو  سػػػػوة ]
 بألخ ْلب كأَوغ بدآك  مثل   ّ]كابب     ال ة 

 ٗ ّ  ِالب اْليث  بغ ا ت ف ]

  كمػػػ  سػػػتن فغ ُكاالػػػد ]كؽبػػػ  
يف  ػػػػ ب تصػػػػبسح االيخنػػػػ ر 
إف شػػػػػػػػػػ ل احن تنػػػػػػػػػػ   كدػػػػػػػػػػآس 

 صعر  

 ّ ُ ّ/ِ  أَت شقسقة

 ّ ُ أَت شقسقة

 ُ ُ ع ب أَت ْلب

 ِ أخ ْلب

 األخ المشؤـك : 
اْلخ اؼبشؤـك دع أخ ذك  كاالد أك أكث  بعالس بعر ت 

 اؼبنصبة  غ كدع : 
اؼبن كم ؽب   ا ن اال ن فأكث  مر  تت اال ن فأكث  -ُ

 يف ابدراة

 اْلخ ْلب فأكث  مر اْلَت ْلب فأكث   -ِ
كظبػػػ  مشػػػؤكم ن بخعيػػػغ سػػػبب ن يف سػػػقعط اؼبنصػػػبة  ػػػغ إذ بػػػعالس 
بعر ػػػت  السػػػه  يبػػػ ض ؽبػػػ  ابنػػػدس تخمدػػػة ابثدثػػػ  كالػػػ  كاػػػد 
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كيشػػػػػرتط يف ا ػػػػػن اال ػػػػػن , عصػػػػػبه  كسػػػػػقر كإي دػػػػػ    السػػػػػوو اؽ 
  . اؼبشؤـك أف يخعف من كي ن بدمنصبة  غ يف ابدراة

كمثػػ ؿ ا ػػن اال ػػن اؼبشػػؤـك بػػع ددػػك د بػػك عػػن زكج كأ ػػعين 
ك تػػت ك  تػػت ا ػػن كا ػػن ا ػػن فػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن ا ػػين عشػػ  

  كبخػػل مػػن اْل ػػعين ابنػػدس ا تػػ ف ّ  بدػػ كج اب  ػػر  ال ػػة ]ُِ]
  كينػػقر ا ػػن اال ػػن ك تػػت اال ػػن ٔ  كبدبتػػت ابتصػػب سػػوة ]ِ]

ن معاػػػػعدان   السػػػػوو اؽ فخػػػػ ف كاػػػػعدس شػػػػؤم ن عدسهػػػػ  فدػػػػع مل يخػػػػ
   كدآس   ُٓبب ض ؽب  ابندس كع بت اؼبنأبة إ  طبنة عش  ]

صعر   :     ُِ/ُّ  ُٓ/ُِ كدآس صعر    ندمغ  

 ّ ْ/ُ زكج   ّ ْ/ُ زكج 

 ِ ٔ/ُ أب ِ ٔ/ُ أب 

 ِ ٔ/ُ أـ  ِ ٔ/ُ أـ 

 ٔ ِ/ُ  تت  ٔ ِ/ُ  تت

  تت ا ن 
 عَب

 ِ ٔ/ُ  تت ا ن  ×

  × ا ن ا ن 

                                                   اؼبشؤـك  ندـ كاعد اْلخ                اؼبشؤـك  عاعد اْلخ
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كمثػػ ؿ اْلخ اؼبشػػؤـك مػػر اْلَػػت ْلب بػػع ددػػك د بػػك عػػن زكج 
كأَػػت شػػقسقة كأخ كأَػػت ْلب فػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن ا تػػ  

  كبدشػقسقة كػآبك كينػػقر اْلخ  ُ  بدػ كج ابتصػب كاالػػد ]ِ]
 ب   السوو اؽ فخ ف كاعدس شؤم ن عدسه  كاْلَت ْل

فدػػػػع مل يخػػػػن معاػػػػعدان ببػػػػ ض ؽبػػػػ  ابنػػػػدس كع بػػػػت اؼبنػػػػأبة إ  
   كدآس  صعر    عاعدس كعدمغ :               ٕسبنة]

                                                                                                                                                                                          عاعد اْلخ اؼبشؤـك
أيضػػ ن كذبػػك يف اؼبنػػأبة  كقػػد يكػػوف األخ الشػػقيخ نشػػؤكنان 

بصػالن إف اؼبش نكة كصػعرد  عدػى ابقػعؿ ابػ ااح   كسػسأيت حبثهػ  م
 { ش ل احن تن   يف معضنغ

 كد  زكج كأـ كأَعاف ْلـ كأخ  شقسو كأَت شقسقة  

صعر    عاعدس  دآ           كدآس  ٕ/ ٔ كدآس صعر    ندمغ ِ 

 ّ ِ/ُ زكج   ُ ِ/ُ زكج  

 ّ ِ/ُ أَت شقسقة ُ ِ/ُ أَت شقسقة 

 أَت ْلب 
 عَب

 ُ ٔ/ُ أَت ْلب  ×

  ندـ كاعد اْلخ اؼبشؤـك                             ×        أخ ْلب 
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  كبػػػألـ ابنػػػدس ّكج ابتصػػػب  ال ػػػة ]  بدػػػ  ٔأصػػػده  مػػػن سػػػوة]
اْلخ   كينػػػػػقر ِ]   كبألَػػػػػعين بػػػػػألـ ابثدػػػػػه ا تػػػػػ فُ]د كاالػػػػػ

  .ابشقسقة عدى ابقعؿ اب ااح   السوو اؽاْلَت ابشقسو ك 
 يخػػػن اْلخ ابشػػػقسو معاػػػعدان بعر ػػػت ابشػػػقسقة كفػػػ ض ؽبػػػ  ملفدػػػع 

   :ٗابتصب كع بت اؼبنأبة إ  تننة]
:كدآس صعر            ٔ كدآس صعر  :  ٔ/ٗ 

 ّ ِ/ُ زكج  ّ ِ/ُ زكج 

 ُ ٔ/ُ أـ  ُ ٔ/ُ أـ 

 أخ ْلـ 
ُ/ّ 

 أخ ْلـ ُ
ُ/ّ 

ُ 

 ُ أخ ْلـ  ُ أخ ْلـ 

 ّ ِ/ُ أَت شقسقة × ب.ع أَت شقسقة 

  ندـ كاعد اْلخ اؼبشؤـك × أخ شقسو

  عاعد اْلخ اؼبشؤـك                                         
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 أحكاـ الع بة:
 ة أالخ ـ  ال ة كد  : بدنصب

أف مػػػن ايبػػػ د مػػػتهم الػػػ ز صبسػػػر اؼبػػػ ؿ بقعبػػػغ  -ُ
ػػ  ًإف ملنٍ يىخيػػن ؽبنىػػ  كىبىػػده  تنػػ    ككاػػغ ابدالبػػة   كىديػػعى يى ً ػيهى

من اآلية أيغ الصػ  ا رث يف اْلخ الػ  عيػدـ ابعبػد فػدؿ 
عدى أيغ ي ث كل اؼب ؿ كإذا  بت دػآا يف اْلخ فػ ف اال ػن 

 ػػ    ابػػآكعر ككػػآا اؼبػػعايل ,  كاعبػػد أك  كيقػػ س عدػػى اْلخ
كدػػػآا اغبخػػػم َػػػ ص   بن صػػػب  ػػػ بتب  سػػػعالن  تنػػػب أك 

 . ب نب
أيػػػػػػػغ إذا ااومػػػػػػػر ابن صػػػػػػػب مػػػػػػػر أصػػػػػػػػب ب  -ِ

) أغبقػػػػػعا  اببػػػػػ كض أَػػػػػآ مػػػػػ  أ قػػػػػت اببػػػػػ كض بقعبػػػػػغ 
ابب اضض  أدده  فم   ق  فألك  رال ذكػ  ( كيف الػديه 
اػػػػ     ػػػػن عبػػػػد احن رضػػػػ  احن عتهمػػػػ ) اعػػػػر ا تػػػػك سػػػػند 

كاعػػر أمهػػم ابػػثمن كمػػ   قػػ  فهػػع بػػك ( كابشػػ دد ابثدثػػ  
متػػػغ فمػػػ   قػػػ  فهػػػع بػػػك السػػػه أَػػػآ اببػػػ    كدػػػآا شػػػ مل 

 بدنصب ت .
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أيػػػػغ إذا اسػػػػوو  ت اببػػػػ كض ابرتكػػػػة  نػػػػدؿ أك  -ّ
ععؿ سقر ابن صب أي ن ك ف إال اْلب كاعبد ف ام  ي  ػ ف 

 عتد ذبك   بب ض 

كإال اال ن ف يغ ينوب ؿ ابنعؿ يف كاػعدس كمػ  ينػوب ؿ 
  .ف اؼبنأبة ع دبة يف كاعدس أيض ن أف تخع 

كم  ينوثَن من ابنػقعط اْلَػت ابشػقسقة يف اْلكدريػة 
يف تنػػػ   عدػػػى ابقػػػعؿ اؼب اػػػعح كسػػػسأيت تبصػػػسده  إف شػػػ ل احن 

   .معضنه 
كمػػ  ينػػػوثَن مػػػن ابنػػقعط اْلَػػػعة اْلشػػػق ل يف اؼبشػػػ كة   

عدى ابقعؿ اؼب اػعح كمػ  سػسأيت أيضػ ن يف  ػ ب اؼبنػ ضل اؼبدقبػة 
  (ُ)خم أيض ن ش مالن عبمسر ابنصب تكدآا اغب

 ػػػػ ؿ ابشػػػػس  صػػػػ حل اببهػػػػعيت رضبػػػػغ احن تنػػػػ   يف عمػػػػدة 
 ابب رض :

 كالخم ع صب  تبنغ ايب د         
 ال ز صبسر اؼب ؿ الخم ن اط د                                    

                                                
ص  ِكفقػػػه المواريػػػم ج   ُُْ -ُُّت المرهػػػية ص ك التحقيقػػػا ٕٗص  ُالعػػػذب الفػػػائض زػػػزء   (1)
 بت رؼ كزيادة  ِٔ -ِٓ
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 مر رب ابب ض أَآ ابب         
 ػوو اؽ كآا سقػػعطغ السػ                            

 إال شقسق ن كػػػ ف يف اؼبش كة    
 (ُ)ش رؾ  دث ن عتد من  ػػد ش كغ                       

 زفات الع بة
تعريػه  أ دػآا اػبػالؼ دػعيف اه ت ابنصبة َالؼ كمتشػ

  .َعة بوري أـ مر اعبد من اهةا 
كيف ابقػػػػعؿ  ػػػػ ب د كتعريػػػػه ذكم اْلرالػػػػ ـ يق  دػػػػغ  سػػػػت مػػػػ ؿ 

كسػػػػسأيت اػبػػػػالؼ يف ذبػػػػك يف    ػػػػغ اؼبنػػػػدم  مػػػػن اهػػػػة أَػػػػ ل 
ن ض دتػػػ  بدفػػػالؼ يف اهػػػ ت وإف شػػػ ل احن تنػػػ   كسػػػت مبصػػػالن 

 فقر كفسغ  ال ة مآادب كد  : ابنصبة إصب الن 
مآدب اغبتبسة كعدد اعبه ت فسػغ طبػ   :المذهب األكؿ
 اه ت كم  يد  :

اهػػة اببتػػػعة كتشػػمل اببتػػػ  ك تػػسهم كإف ي بػػػعا دببػػػض   -ُ
 ابآكعرة .

                                                
  ٕٗص  ُالعذب الفائض شرح ززء  (1)
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عة كتشػػمل اْلب كاعبػػد ابصػػبسح كإف اهػػة اْل ػػ -ِ
 عال 

َػػػػعة بوػػػػري أـ ك تػػػػسهم  َػػػػعة كتشػػػػمل ا اهػػػػة ا -ّ
 كإف ي بعا .
اهة ابنمعمة كتشمل اْلعم ـ بوػري أـ كإف عدػعا  -ْ

 ك تسهم كإف ي بعا .
اهػػػػػػػة ابػػػػػػػعالل كتشػػػػػػػمل اؼبنوػػػػػػػو كاؼبنوقػػػػػػػة كعصػػػػػػػبوهم   -ٓ

  (ُ)اؼبونصبعف  أيبنهم ال  وريدم كال مر غريدم 
َػعة بوػري أـ ب مبين عدى عػدـ تعريػه ا آا اؼبآدكد

 مر اعبد كعدـ تعريه  ست اؼب ؿ . 
   ؿ  نضهم :

 (ِ) تعة أ عة أَعة     عمعمة كذك ابعالل ابوومة          

                                                
نعػزكا لتبيػين الحقػائخ  ٕٓ-ٔٓ/ِكفقػه المواريػم ج ّّٓ/ٖالفقه االسثني ج ٕٓ/ُالعذب الفائض ج (1)
 ْْكرسفيا الفرائض ص ْٕٕ/ٔحاشية ابن عابدين  ِّٖ/ٔج

 ْْرسفيا الفرائض ص  (2)
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مػػػػػآدب اغبت  دػػػػػة كأت يعسػػػػػػب   :المػػػػػذهب الرػػػػػاني
كؿبمػػػد  ػػػن اغبنػػػن مػػػن اغبتبسػػػة كعػػػدد اعبهػػػ ت فسػػػغ سػػػت 

 اه ت كم  يد  :
تػػ  ك تػػسهم كإف ي بػػػعا اهػػة اببتػػعة كتشػػػمل ابب -ُ

  .دببض ابآكعرة
  .اهة اْل عة كتشمل اْلب فقر دكف اعبد -ِ

اهػػػػػػػػػة اعبػػػػػػػػػدكدة كاْلَػػػػػػػػػعة كتشػػػػػػػػػمل اعبػػػػػػػػػد  -ّ
  .ابصبسح كاْلَعة بوري اْلـ فقر دكف  تسهم

اهة  ين اْلَعة كتشػمل  ػين اْلَػعة بوػري أـ  -ْ
 كإف ي بعا 

ل اْلعمػػػ ـ بوػػػري أـ كإف ماهػػة ابنمعمػػػة كتشػػػ -ٓ
 عدعا ك تسهم كإف ي بعا 

اهػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػعالل كتشػػػػػػػػػػمل اؼبنوػػػػػػػػػػو كاؼبنوقػػػػػػػػػػة  -ٔ
كعصبوهم  اؼبونصبعف  أيبنهم ال  وػريدم كال مػر  غػريدم 

(ُ)  

                                                
  ُُٓكالتحقيقات المرهية ص  ٕٓص ُالعذب الفائض شرح عمدة الفارض ج   (1)
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َعة  مر اعبد اؼبآدب مبين عدى ابقعؿ  وعريه ا كدآا 
 كعدـ ابقعؿ  وعريه  ست اؼب ؿ   ؿ  نضهم :

 (ُ) تعة أ عة ادكدة            أَعة  تعدم عمعمة       
شػ فنسة كاؼب بخسػة كعػدد مػآدب اب :المذهب الرالػم
 اعبه ت فسه  سبره :

اهػػة اببتػػعة كتشػػػمل اببتػػ  ك تػػسهم كإف ي بػػػعا  -ُ
  .دببض ابآكعرة

 اهة اْل عة كتشمل اْلب فقر دكف اعبد  -ِ

ة كتشػػػػمل اعبػػػػػد َػػػػػع اهػػػػة اعبػػػػػدكدة مػػػػر ا   -ّ
  .َعة بوري أـ  فقر دكف  تسهمابصبسح كإف عال كا 

َػعة بوػري أـ اهة  ين ا َعة كتشػمل  ػين ا  -ْ
  .إف ي بعاك 

اهػػة ابنمعمػػػة كتشػػػمل اْلعمػػػ ـ بوػػػري أـ كإف  -ٓ
  .عدعا ك تسهم كإف ي بعا

                                                
  َِٓص  ٕاألسالة  كاألزوبة الفقفية ج   (1)
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اهػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػعالل كتشػػػػػػػػػػمل اؼبنوػػػػػػػػػػو كاؼبنوقػػػػػػػػػػة  -ٔ
كعصػػػػػػبوهم  اؼبونصػػػػػػػبعف  أيبنػػػػػػهم ال  وػػػػػػػريدم كال مػػػػػػػر 

 .غريدم

كعػػػػرب عتػػػػػغ ا ػػػػن اؽبػػػػػ ضم  (ُ)اهػػػػة  سػػػػت اؼبػػػػػ ؿ -ٕ
   سػػالـ ك ػػد سػػبو ابخػػالـ عتػػغ يف اْلسػػب ب اؼبفودػػب 

خسة فجهة  ست اؼب ؿ مَدق ن كأمػ  ابشػ فنسة فسه  فأم  اؼب ب
أمػ  كػعف اعبهػ ت يف دػآين  (ِ)فبنضهم يقعؿ إذا ايػوتم

َػػعة بوػػري أـ مػػر ا  هاؼبػػآدب  سػػبره فندػػى ابقػػعؿ  وعريػػ
  .اعبد كتعريه  ست اؼب ؿ

 الترزيل
ابػػػ ااح دػػػع اؼبػػػآدب اْلكؿ ابق ضػػػ   ػػػأف اهػػػ ت ابنصػػػبة 

 مػػػآدب طبػػػ  اهػػػ ت كدػػػع مػػػآدب اغبتبسػػػة كأالػػػد ابػػػعاه  يف
ا مػػػػػ ـ أضبػػػػػد ك سػػػػػل ركايػػػػػة ك ػػػػػػد أطبػػػػػو عدسػػػػػغ موػػػػػأَ كا اؼب بخسػػػػػػة 

كابشػػػػس  عبػػػػد البتػػػػغ احن تنػػػػ   كابشػػػ فنسة كدػػػػع اَوسػػػػ ر شػػػػسفت  

                                                
كحاشػػية البقػػرم علػػى  ِٗص  ُكفػػتل القريػػب المجيػػب شػػرح كتػػاب الترريػػب ج  ِٖلبػػاب الفػػرائض ص  (1)

 ّٖشرح سبط المارديني على الرحبية ص 
 في األسباب الم تلف فيفا             ْٕسبخ رف يا ذلك ص    (2)
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 (ُ)ابن يػػػػ   ػػػػن  ػػػػ ز كابشػػػػس  ؿبمػػػػد ابنثسمػػػػ  رضبهمػػػػ  احن تنػػػػ   
 كسسأيت إف ش ل احن تن   تبصسل ذبك يف   ب اعبد كا َعة

  فػػال  دػػػع ااومػػػ عهم : إذا ااومػػػر ع صػػب ف فػػػأكث نسػػألة
 من إالدل ال الت أر ر كد  عدى ابتبع ابو يل :  

 ف يوبدكا يف اعبهة كابدراة كابقعة أ  الحالة األكلى:
كػػ  ت  أك أكثػػ  ف ؼبػػ ؿ  ستهمػػ    بنػػعية إذا مل يخػػن 
منهم ص الب ف ض كإف كاد فدهػم اببػ     ستهمػ  
  بنػػػعية فمثػػػ ؿ ابقػػػعؿ اْلكؿ بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن 

ف ؼب ؿ  ستهم   بنعية مػن عػدد رؤكسػهم طبنة أ ت ل 
  كدآس صعر  :ُ  بخل كاالد كاالد ]ٓطبنة ]

 ٓ 
 ُ ا ن
 ُ ا ن
 ُ ا ن
 ُ ا ن
 ُ ا ن

 
 
 
 

                                                
  ْْكرسفيا الفرائض ص  ُٓانظر حاشية الفوائد الجلية ص  (1)
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 ْ كدع : إذا كاد  منهم ص الب ف ض كنراؿ الراني     

عػػن زكاػػة ك ال ػػة أعمػػ ـ فػػ ف أصػػل  زكجبػػع ددػػك 
  ُاػػة اب  ػػر كاالػػد ]ك   بد  ْمنػػأبوهم مػػن أر نػػة ]

  ُ  بألعم ـ بخل كاالػد كاالػد ]ّابب     ال ة ]ك 
 كدآس صعر  :

 ُ زكاة 

 ُ عم

 ُ عم

 ُ عم

أف  ودبعا يف اعبهة فسقدـ اْل  ب اهػة كإف كػ ف  الحالة الرانية:
 نسدان يف ابدراة عدى اؼبَؤ  اهة كإف ك ف   يب ن يف ابدراة ف  ن 

 اال ن كإف ي ؿ مقدـ عدى اْلب يف ابونصسب 
 ص الب ابدرة رضبغ احن تن   :  كم    ؿ

 ) ككل من يدق   ته  أ ندا    
   (ُ)أك  من ابآم   بته  أ ندا(                              

فدع ددك د بك عن أب كا ن ا ػن ا ػن فػ ف أصػل منػأبوهم  مػن 
 بألب   ٔسوة ]

 
 

                                                
 ِٗلباب الفرائض ص (1)
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 ٔ   ٓ  كابب    طبنة ]ُابندس كاالد ]

بتػػػػعة ال ػػػػن ا ػػػػن اال ػػػػن تنصػػػػسب ن فجهػػػػة اب
 أ  ب من اهة اْل عة كدآس صعر   

 ُ أب 

 ٓ ا ن ا ن ا ن 

أف يوبػػدكا يف اعبهػػة ك ودبػػعا يف ابدراػػة فسقػػدـ  الحالػػة الرالرػػة:
اْل ػػ ب دراػػة كمػػػ  بػػع ددػػك د بػػػك عػػن ا ػػن ك ا ػػػن ا ػػن ف ؼبػػػ ؿ 
بال ػػن بقػػ ب دراوػػغ مػػن اؼبػػعرِّث فهػػع أ ػػعس كال شػػ ل ال ػػن اال ػػن 

 ادس.  ببند دراوغ عن اؼبعرِّث فهع
   ؿ ص الب ابدرة رضبغ احن تن  : 

 كيف اَوالؼ ابَبق ت كاسوعل        
  (ُ)يف ابته  ف ْلعدى أالو   بتعل                           

ة كابدراػػة ك ودبػػعا يف ابقػػعة أف يوبػػدكا يف اعبهػػ الحالػػة الرابعػػة:
ـ اْل ػػػعل عدػػػى اْلضػػػنب كال يوصػػػعر ابوقػػػد   ػػػ بقعة إال يف فسقػػػد
أـ كاْلعم ـ بوري أـ كإف عدػعا كأ تػ ضهم كإف ي بػعا  ػ ؿ  بوري ا َعة

 ص الب ابدرة رضبغ احن تن   : 

                                                
 ِٗلباب الفرائض ص (1)
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 ف ف تن ككا ف بشقسو أك          
 ْليغ   بق  و  أد                                     

كمث ؿ ا َعة كأف يهدك د بػك عػن أخ شػقسو كأخ ْلب ف ؼبػ ؿ 
غػػػػػػم ارب دمهػػػػػػ  يف اعبهػػػػػػة كدػػػػػػ  بػػػػػػألخ ابشػػػػػػقسو دكف اْلخ ْلب ر 

اْلَػػػعة كابدراػػػة بخػػػن ابشػػػقسو أ ػػػعل ْليػػػغ يػػػديل  قػػػ ا و  كاْلخ 
ْلب يد   ق ا ة كاالدة كمث ؿ ابنمعمة بػع ددػك د بػك عػن عػم 

  (ُ)شقسو كعم ْلب ف ف اؼب ؿ بدنم ابشقسو دكف ابنم ْلب
ك د أالنن اعبنربم رضبغ احن تن   السه   ؿ يف دآا ابص اع م  

 يد :
 ف البب ض  َ ن ال  ػػدرس كدكيك 

 إذا ك ف   بونصسب ذك ا رث يبال                             
 أكبعا اهة يػفودب  ػدـ ابػآم  

   ْلصد  أك  دكف ذم اْلصل ؾبمال                          
 مث ؿ بغ أخ شقسو مػقػػػدـ 
 عدى اْلخ من أصل ي كؽ مقبػػال                           

                                                
كالعػػػذب الفػػائض شػػرح عمػػػدة الفػػارض الجػػػزء  ُُٓكالتحقيقػػػات المرهػػية ص  ْٔرسػػفيا الفػػرائض ص (1)

 دة .بت رؼ كزيا ِٗكلباب الفرائض ص ٕٓاألكؿ ص 
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  ف ك ف ذك اْلصد  يف اببند معغال ف
 ونعريه أال ل فأصِّال  بفآك اْلصل                             

 مث ؿ بغ تقد تػػػػ  اْلخ من أب 
 ف عال أعدى ا ن اْلخ اؼبد   أصد                            

 كإف  ودب يف ا رث الق ن اه  م  
 ب اعبػه ت ؿبصػػال ككتت برتتس                        

 فقل كل من    رث أال ل فب عغ 
 عدى اعبهة اْلَػ ل يقدـ منجػال                         

 مث ؿ بغ ا ن ا ن يقدـ معغال 
 عدى اْلخ كا ن اْلخ بدنم عَػال                              

   ت  ق  ػػغ  فب عبهة ابوقد
 انػػال               بقعة اابوقد ك ندمه                              

   بآم أمدست ي ص ح تون عن أالر
    (ُ)ع دتغ يف اغبجب كا و  بوتضالإ                            

                                                
 ِِٓص ٕاألسالة كاألزوبة الفقفية ج (1)
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: أمػػػ  إذا إذا ااومػػػر يف شػػػفص كاالػػػد اهوػػػ  تنصػػػسب  نسػػػألة
كػ  ن كدػع ا ػن ا ػن عػم ااومر يف شفص كاالػد اهوػ  تنصػسب  

ت تسب ابنصػب ت ف ؼبػ ؿ يف دػآا فريث  أ عامه  كاْل عل مندـع من 
  (ُ)اؼبث ؿ بال ن عهة اببتعة ؼب  عدم من أا  أ عل اعبه ت

   ؿ ابشس  ص حل اببهعيت رضبغ احن تن   يف عمدة ابب رض : 
 كاهو  تنصسب بشفص تعاد       

 يف ا ن ا ن عم دع أيض ن كبد                                 
 ػػػعةف ر غ إذ ذاؾ   ببتػػ     

 (ِ)مقدـ عدى  ػػين ابنمػػعمة                            
 ا رث أ عل   بب ض أـ   بونصسب ؟ !  أمٌ  :نسألة

 يف اؼبنأبة  عالف ببنض ابب ض  كمه  :
: ا رث  ػػػػػ بب ض أ ػػػػػعل مػػػػػن ا رث   بونصػػػػػسب  القػػػػػوؿ األكؿ

 بدو يل : 
 تقد  ا رث   بب ض عدى ا رث   بونصسب  -ُ

                                                
كالف ػػوؿ فػػي الفػػرائض  ّْ – ّّانظػػر كتػػاب القريػػب المجيػػب بشػػرح كتػػاب الترريػػب الجػػزء األكؿ ص  (1)

 ْٕص
  ُٖالعذب الفائض شرح عمدة الفارض الجزء األكؿ ص  (2)
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ب ابب ض  ضسو ابرتكة أك عػدؽب  عدـ سقعط ص ال -ِ
أك ععؽبػػػ  عخػػػ  ا رث   بونصػػػسب فػػػ ف صػػػ البغ ينػػػقر 
 ضسو ابرتكة كعدؽب  كععؽب  كدآا ابقعؿ دع م  اـ   غ ا ن 

 اؽب ضم رضبغ احن .

: ا رث   بونصػػػػسب أ ػػػػعل مػػػػن ا رث  ػػػػ بب ض  القػػػػوؿ الرػػػػاني
 بدو يل : 
 ْلف ابن صب ينوبو كل اؼب ؿ.  -ُ
بػػػػػغ بضػػػػػنبغ بػػػػػئال  أف صػػػػػ الب اببػػػػػ ض إَّنػػػػػ  فػػػػػ ض -ِ

ينقَغ ابقعم كؽبآا ك ف أكث  من فػ ض بػغ ا يػ ث ككػ ف 
 أكث  من ي ث   بونصسب ابآكعر .

 أف اْلصل يف ابآكعر ابونصسب.   -ّ

أف اْلصػػػل يف ا يػػػ ث اببػػػ ض ك  بوػػػ يل ف بونصػػػسب  -ْ
 أ عل من ابب ض. 

 ْليغ أصل يف اْل عل كدآا  عؿ اب شسد يف ش ح اعبنربية 
 (ُ) قعبغ دع ابآم يتبو  اعوم دس كدع اَوس ر ابشتشعرم  

                                                
 بت رؼ كزيادة   ُّ/ُفتل القريب المجيب شرح كتاب الترريب ززء   (1)
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 باب الحجب
 : أهمية باب الحجب

 ػػ ب اغبجػػب  ػػ ب عتػػسم يف اببػػ اضض  ػػل مػػن أدػػم أ ػػعاب دػػآا 
ابندػػم. فمن فػػة أالخ مػػغ كتب صػػسدغ مهمػػة اػػدان كضػػ كرم بدب ضػػ  
الو   ؿ  نض ابندم ل ال اـ عدى من مل ين ؼ اغبجب أف يبك 

عدى د  ضقػغ فقػد يبػك يف  ابب اضض فمن مل يوقن تب صسدغ كيقب 
عدػػى مندعم تػػغ ابن مػػة يف اْليصػػب ل كأسػػب ا   يف اببػػ اضض منومػػدان 

دكف شػػنعر  عاػػعد مػػ ير مػػن ا رث فسبعتػػغ مػػن ابصػػعاب  ػػدر مػػ  
ف تػػػغ مػػػن ذبػػػػك ابندػػػم فسع ػػػر اؼبنػػػػوبك يف اػبَػػػأ كينَػػػ  مػػػػن ال 
ينوبو ك ـ  اؼبنوبو فمن ت تدرؾ أمهسة من فة اغبجب بػواليف 

  (ُ)ذبك اػبَأ 
فمػػن دػػآا اؼبتَدػػو صػػ ر  ػػ ب اغبجػػب مػػن أدػػم أ ػػعاب اببػػ اضض 

يغ عتسم ابب ضدة  كدع أفقغ أ عاب ابب اضض فمن مل يوبقغ أالسه 
فسغ كم  يتبو  فهع ع رو من دآا ابندم فخ ر مَ بنوغ كالـز تأمدػغ 

 .س س  ضمندك تتب   وعافد

                                                
 بت رؼ كزيادة  ُُِحقيقات المرهية في المباحم الفرهية صالت  (1)
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 أالنن م    بغ  نضهم يف منَن ذبك : ك م 
 فجد فسغ ربوعم مق صدس      م ابب ضدة أ عؿ ذا ابب ب عتس     
 (ُ) ـ  أف يبك يف ابب اضض   من مل يب  متغ  ن  غ مض      

) فصػػل : اغبجػػب بوػػة اؼبتػػر  قػػاؿ المؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالى :
  .كش ع ن يعع ف الجب كصب كدع اؼبعاير ابن  قة

كالجػػػب شػػػفص كدػػػع يععػػػ ف , الجػػػب يقصػػػ ف كيػػػدَل عدػػػى 
  .صبسر ابعر ة (
 . اببصل سبو تن يبغ (فصله اهلل رعالى : )قوله رحم

:   اغبجػػػب بوػػػة) اغبجػػب بوػػػة اؼبتػػر (  قولػػه رحمػػػه اهلل رعػػػالى :
كم  ذك س اؼبؤبب رضبػغ احن تنػ   كيف ـبوػ ر ابصػب ح الجبػغ اؼبتر  

 (ِ) .متنغ عن ابدَعؿ ك   غ يص 
ًػػٍم يػىٍعمىئًػػآو بنمىٍبجيع   ػػ ؿ احن تنػػ    ػػالن ًإيػنهيػػٍم عىػػن رناِّ  (ّ)   يػػعفى كى

 .أم فبتعععف من رؤية رام ع  كال فال ي كيغ 

                                                
 ٕٖحاشية البقرم على شرح سبط المارديني على الرحبية  ص   (1)
 ٗٗن تار ال حاح ص  (2)
 ُٓسورة المقففين آية  (3)
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 جػػػب عتػػػغ ابخػػػ ف  كيتتػػػ  إبسػػػغ تنػػػ   احن  غ ػػػ ؿ ا ػػػن كثػػػري رضبػػػ
    (ُ)اؼبؤمتعف كل يـع غدكة كعشسة 

)كشػ ع ن يععػ ف الجػب كصػب  قوؿ المؤلف رحمه اهلل رعالى :
 كدع اؼبعاير ابن  قة.

ا رث   بخدسػة : متر من   ـ  غ سػبب  قلم : كفي ا صقثح
 (ِ)أك من أكف  التسغ 

: )  الجػػب كصػػب كدػػع اؼبعايػػر لمؤلػػف رحمػػه اهلل رعػػالىا قولػػه
ابنػػػ  قة (  دػػػ  معايػػػر ا رث ابثال ػػػة اؼبوبػػػو عدسهػػػ  ابػػػ ؽ كابقوػػػل 
كاَوالؼ ابدين فمن اتصب  عاالد مته  ال ؿ  ستغ ك   اؼبػرياث 

  عدػػى فمػػو مػػ  كػػ ف ابػػعارث ر سقػػ ن أك  ػػ تالن ؼبعر ػػغ أك كػػ ف أالػػدمه
مدة غري مدة اآلَ  أصػبح ؿبجع ػ ن الجػب أكصػ ؼ فػال يػ ث كال 

  جب . 
: فػػػال  جػػػب أالػػػدان ال ال م يػػػ ن تنػػػ   ػػػ ؿ ابشتشػػػعرم رضبػػػغ احن 

  .   صب ع كم  يقدغ اب افن  رضبغ احن تن  

                                                
 ْٕٔ/ْهػ  كرفسير القرآف العظيه جُّٕٗ. ِط ُْْ/ُزانع البياف في رفسير القرآف ج (1)
 ِٗٓ/ُكنفاية الفداية  إلى رحريرا لكفاية ج ّٗ/ُالعذب الفائض ج (2)
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ا ػػػن كركم عػػػن ك ال يقصػػػ ي ن عتػػػد اعبمهػػػعر  س سػػػ ن عدػػػى اغب مػػػ ف 
رضبهمػػ  احن كا ػػن ا يػػ   منػػنعد رضػػ  احن عتػػغ كمػػن تبنػػغ كػػداكد

 . (ُ)يف ابق تل َ صة تن   
 (ِ) رضبغ احن تن  . كركم عن أت  عر

: ) كالجب شفص كدع يعع ف , الجػب رحمه اهلل رعالى قوله
  .يقص ف كيدَل عدى صبسر ابعر ة (

الجب اْلشف ص كدع اؼبقصعد مػن دػآا اببػ ب ك اؼبػ اد  ػغ عتػد 
 ا طالؽ كدع يعع ف مه  :ػ 

كدػػػع مػػػ ذك س اؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن الجػػػب ابتقصػػػ ف :  كؿالنػػػوع األ
تن    قعبغ : ) الجب يقص ف ( : كدع أف يػ ث افجػعب شػسئ ن 
بعال اغب اب بػعرث أكثػ  متػغ كيػدَل عدػى صبسػر ابعر ػة مػن غػري 

   .اسوثت ل
ضػد عدػى  ابضػمري ع:  ) كدع سبنة أيػعاع ( رحمه اهلل رعالى قوله

 أيعاع .الجب ابتقص ف أم الجب ابتقص ف سبنة 
 ض   ف اْليعاع دآس ابنبنة : ك  قلم

                                                
(1)

 ٓٔص  ُفتل القريب المجيب شرح كتاب الترريب ززء   
(2)

  َٓٓ -َّٓص  ُٓانظر ا ستذكار ج   
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 : ايوق الت  ال رب األكؿ
 ازدال م ت  كال رب الراني :
 فأر نة كد  ك بو يل:                   فأم  االيوق الت

:   بقولػهمػ ذك س يوق ؿ من ف ض إ  ف ض أ ل متػغ ا -ُ
) ايوقػػػػ ؿ مػػػػن فػػػػ ض إ  فػػػػ ض أ ػػػػل متػػػػغ ك يوقػػػػ ؿ ابػػػػ كج 

تصػػب إ  اب  ػػر , كاب كاػػة مػػن اب  ػػر  ػػ بب ع ابػػعارث مػػن اب
َػػػػػػػعة مػػػػػػػن ابثدػػػػػػػه إ  مػػػػػػػر ا غ كعإ  ابػػػػػػػثمن , كاْلـ  ػػػػػػػ

َػػ ص   بعر ػػة ابػػآين ؽبػػم أكثػػ  مػػن فػػ ض   دػػآاابنػػدس ( 
كمثػ ؿ ذبػك بػع ددػك كم  ذك دم اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ   

د بك عن أر ر  ت ت كزكاة كا ن ا ن ف ف أصل منأبوهم 
ثدثػػػ ف سػػػوة عشػػػ  ]   بدبتػػػ ت ابِْمػػػن أر نػػػة كعشػػػ ين ] 

  فدػػػػع ك يػػػػت كاالػػػػدة فقػػػػر ْ  بخػػػػل كاالػػػػدة أر نػػػػة ]ُٔ
  كدع اْلكفػ  ؽبػ  فبعاػعد ُِعش  ]بخ ف ؽب  ابتصب ا ت  

ايػػوقدن إ  ابثدثػػ  فقػػل يصػػسب ابعاالػػدة  نػػبب  اؼبشػػ ركة
 دآا
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 ِْ االيوق ؿ من ابتصب إ  ابثدث  

  ّكبد كاػػػػػػػة ابػػػػػػػثمن  ال ػػػػػػػة ] 
بعاػػػػػعد اببػػػػػ ع ابػػػػػعارث فدػػػػػع مل 

عادان  بعر ت اب  ر كدػع يخن م
  ٓاْلكفػػػ  ؽبػػػ  كاببػػػ    طبنػػػة ]

 كدآس صعر   : اال ن ال ن 

  تت

ِ/ّ 

ْ 

 ْ  تت

 ْ  تت

 ْ  تت

 ّ ٖ/ُ زكاة

 ٓ ب .ع ا ن ا ن

مػػ  ذكػػ س ك  ايوقػػ ؿ مػػن فػػ ض إ  تنصػػسب أ ػػل متػػغ -ِ
:  )ك يوقػ ؿ ذكات ابتصػػب  بقولػهاؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ   
مػػػو مػػػ  كاػػػد اؼبنصػػػب كذبػػػك  بوري( متػػػغ إ  ابونصػػػسب  ػػػ

قل اؼبنصبة  ػغ مػن ا رث  ػ بب ض كدػع اْلالػب ؽبػ  ف يغ يت
إ  ا رث   بونصػػػسب اْل ػػػػل متػػػغ ؛ عصػػػػبة  ػػػ بوري بدػػػػآك  
مثػػػػل الػػػػب اْليثسػػػػ  فدػػػػع ك يػػػػت متبػػػػ دة بعر ػػػػت ابتصػػػػب 
 ش كطغ ف ذا كاد منهػ  منصػبه  فػال تػ ث منػغ أكثػ  مػن 

  .ابثده
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سقة كأخ شػقسو فػ ف اؼبػ ؿ فدع ددػك د بػك عػن أَػت شػق    
اْليثسػػ  فدػػغ  دثػػ س كؽبػػ   دثػػغ  ستمػػ  بػػع  ستهمػػ  بدػػآك  مثػػل الػػب 

 ْلك  كابب     بعر ت ابتصب ايب دت عتغ
ككآبك رال ذك   ّ 

ابقعؿ يف اببتت ك تت اال ن كاْلَت 
 ْلب كدآس صعر   :

 ُ شقسقة أَت

 ِ أخ شقسو 

مػػ  ك  كايوقػػ ؿ مػػن تنصػػسب إ  تنصػػسب  أ ػػل متػػغ -ّ
: ), ك يوقػ ؿ ابن صػب  بقولػه س اؼبؤبب رضبغ احن تن   ذك

 تبنغ من صبسر اؼبػ ؿ إ  اببػ     نػد اببػ كض , كك يوقػ ؿ 
 .ابن صب مر ابوري إ  تنصسبغ   بوري( 

: بػػع ددػػك د بػػك عػػن زكج كعػػم فػػ ف  نرػػاؿ األكؿك:  قلػػم
بدػ كج ابتصػب كاالػد كاببػ    كاالػد أصل منأبوهم  من ا تػ  

ر ابنػم صػ الب فػ ض كدػع ابػ كج دتػ  أَػآ مػبدنم فدم  كاد 
 ابنم ابب    كدع يصب
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يف دػػػآا مل يعاػػػد ابػػػ كج ابرتكػػػة فدػػػع 
ابرتكػػػػػػة ابنػػػػػػم ك مػػػػػػل بػػػػػػعرث اؼبثػػػػػػ ؿ 

 :تنصسب ن كدآس صعر  

 ِ 

 ُ ِ/ُ زكج

 ُ ب ع عم

) كك يوقػػ ؿ ابن صػػب مػػر ابوػػري إ   قولػػه:كدػػع  كأنػػا الرػػاني) 
  .تنصسبغ   بوري (

فػػ ذا  –كمػ  سػػبو  س يػغ   –ـ مػر اببتػػ ت كدػن اْلَػعات بوػػري أ
كاػػد منصػػب اْلَػػت ايوقدػػت  ػػغ مػػن ابنصػػبة مػػر ابوػػري كدػػع 

  .اْلكف  ؽب  إ  ابنصبة   بوري اْل ل متغ

بػػع ددػػك د بػػك عػػن  تػػت كأَػػت شػػقسقة كأخ شػػقسو  غمث بػػك  
  ُت ابتصػب كالػد ]تػ  بدبِف ف أصل منأبوهم مػن ا تػ  ]

عدسهمػ     متخنػ  بػألخ كاْلَػت ابشػقسق ُد ]الكابب    كا
  يضػػػ ا  يف أصػػػل اؼبنػػػأبة يتػػػوه ّكمبػػػ ين ب ؤكسػػػهم   ال ػػػة ]

  ّ= ّ×ُ  متهػػػػػػ  كتصػػػػػػح بدبتػػػػػػت  ال ػػػػػػة ]ٔ=ّ×ِسػػػػػوة ]
  بدػآك  ُ  كبألَت ابشقسقة كاالد ]ِكبألخ ابشقسو ا ت ف]

 ايف دػآ مثل الػب اْليثسػ  فدػع مل يخػن اْلخ ابشػقسو معاػعدان 
بتت ابتصب كاالد   بدِاؼبنأبة من ا ت  ]أصل ؿ بخ ف ث اؼب
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  عصػػػػػبة مػػػػػػر ابوػػػػػػري كدػػػػػػع ُ  كبألَػػػػػت اببػػػػػػ    كاالػػػػػػد ]ُ]
م ينػػػ دؿ ابتصػػػب فدمػػػ  كاػػػد منهػػػ  أَعدػػػ  كػػػ ف اسػػػوبق  ه  

كاببػػػ ؽ  ستهمػػػ  ش سػػػر فخػػػ ف دػػػآا االيوقػػػ ؿ  م ينػػػ دؿ سدسػػػ ن 
كدػػػآس صػػػعر    عاػػػعدس يععنػػػ  مػػػن أيػػػعاع اغبجػػػب يف اغبػػػ بو  

 :    ك ندمغ 
ّ صعر    عاعدس  ×ِ=  ٔ  ِ  ندمغ  صعر       

 ُ  تت   ّ ُ  تت

 أَت ش
ُ 

 ُ أَت ش ُ

   ِ أخ ش

مػػػ  ذكػػػ س ايوقػػػ ؿ مػػػن تنصػػػسب إ  فػػػ ض أ ػػػل متػػػغ كدػػػع ػػػػ  ْ
:  )ك يوقػ ؿ اْلب كاعبػد  ػ بب ع  بقولػهاؼبؤبب رضبغ احن تن   

ابػػػعارث مػػػن صبسػػػر اؼبػػػ ؿ إ  ابنػػػدس ( فعاػػػعد اببػػػ ع ابػػػعارث 
صػػسب اْلكفػػ  بػػغ ابػػآك    جػػب اْلب كاعبػػد عػػن ا رث   بون

 .إ  ا رث ابب ض اْل ل متغ
د بػك عػن أب كا ػن أك اػد كا ػن فػ ف  بع ددػككمث ؿ ذبك  
 صل أ
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 ٔ ألببـب ج ابندس  ٔ]منأبوهم من سوغ 

   بال ن ٓطبنة ]  كابب    ٔابندس كاالد ]
 كدآس صعر   :

 ُ أب

 5 ا ن

 كأم  ا زدال م ت فثال ة كد  :
ؼبؤبػػػب رضبػػػغ احن مػػػ  ذكػػػ س اازدالػػػ ـ يف فػػػ ض كدػػػع   -ُ

: )كم  أف بال تو  من اببت ت ابثدث  فخدمػ   بقولهتن   
 ػػوص  دػػت كدػػآا كثػػ ف يقػػص الػػب كػػل كاالػػدة مػػتهن ( 

 خػػل صب عػػة ي  ػػعف ف ضػػػ ن كاالػػدان منػػ ن ك ب كاػػ ت مػػػثالن يف 
, كاعبػػدات يف ابنػػدس , فسػػغ اب  ػػر كابػػثمن, كأدػػل ابثدثػػ  

 تنػػػ    : ) َػػعة ْلـ يف ابثدػػػه , فخمػػػ   ػػ ؿ رضبػػػغ احنكا 
  .فخدم  كث ف يقص الب كل كاالدة متهن

عػن  ػالث زكاػ ت كاػدت   زكجكمث ؿ ذبك بػع ددػك  قلم
  بد كاػػ ت  ُِ ػػين عشػػ  ] افػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن  كعػػم 

  كابب    سػبنة ِ  ك بدجدات ابندس ا ت ف ]ّاب  ر  ال ة ]
  بدنػػم فدػػع ك يػػت  اؼبعاػػعدة مػػن اب كاػػ ت زكاػػة كاالػػدة ٕ]

اْلكفػ  ؽبػ  فدمػػ    كػ مالن كالػػدد  كدػع ّر  ال ػة ]ْلَػآت اب  ػ
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 دػػه مػػتهن كػػل كاالػػدة  كاػػدت منهػػ  زكاوػػ ف كػػ ف يصػػسب
اب  ر ككػآا اعبػدت ف بػع ك يػت اؼبعاػعدة كاالػدة بخػ ف ابنػدس 

   فدم  كادت منه  ادةِؽب  ا ت ف ]

 ُِ غبخل كاالدة يصبابندس  ستهم  أَ ل ك ف 

 نبب ت اضبهن يف ابب ض, 
كاعبدات يف اب كا ت يف اب  ر 
د دآا ابو االم ابندس فدآبك عي 

يعع ن من أيعاع الجب ابتقص ف 
 كدآس صعر   :

 زكاة
ُ/ْ 

ُ 

 ُ زكاة

 ُ زكاة

 ادة
ُ/ٔ 

ُ 

 ُ ادة

 ٕ ب . ع عم

ك زدالػػ ـ ابنصػػبة يف اؼبػػ ؿ أك فسمػػ  الػػ ـ يف تنصػػسب  داز ػ  ِ
م  ذك س اؼبؤبب رضبغ احن تن   كدع أ قت ابب كض أك ابب ض 

: )كمػػػ  أف بال ػػػن إذا ايبػػػػ د صبسػػػر اؼبػػػ ؿ ككدمػػػ  كثػػػػ كا  ولػػػهبق
كدػػآا  ػػػوص  خػػل ط ضبػػػة أك  يقػػص الػػب كػػػل كاالػػد مػػػتهم (

صػػػػسب كاالػػػػد فمػػػػو مػػػػ  كػػػػ ف عػػػػدد تنمنػػػػ ن يف  صب عػػػػة تشػػػػرتؾ
 ابنصبة أكث   ل يصسب ابب د متهم كدع ش مل عبمسر 
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 َُ ابتنبسة كابنببسة كمث ؿ ذبك بع ابنصب ت

ف ؼب ؿ  ددك د بك عن عش ة أ ت ل
من عدد رؤكسهم   بنعية  ستهم 
  بخل كاالد متهم َُعش ة ]

خ ف اؼب ؿ بغ  بعيٍش  فدع ك ف كاالدان 
كدغ فدم  كاد عش ة زاالم 

 نضهم  نض ن كا ونمعا اؼب ؿ  ستهم 
  بنعية فقل يصسب ابب د متهم 

د دآا ابو االم من أيعع الجب فني 
كدآس صعر   : ابتقص ف    

 ا ن

 ب .ع

ُ 

 ُ ا ن

 ُ نا 

 ُ ا ن

 ُ ا ن

 ُ ا ن

 ُ ا ن

 ُ ا ن

 ُ ا ن

 ُ ا ن

ازدالػػػػ ـ يف عػػػػعؿ كدػػػػآا ال يخػػػػعف إال يف اؼبنػػػػ ضل  -ّ
ابن ضدػة كسػسأيت ابخػالـ عدػػى ذبػك مبصػالن إف شػػ ل احن 
تنػػػػػ   يف  ػػػػػ ب ابنػػػػػعؿ , فػػػػػ ذا ع بػػػػػت اؼبنػػػػػأبة دَػػػػػل 
ابػػػػتقص عدػػػػى صبسػػػػر ابػػػػآين يف اؼبنػػػػأبة كذبػػػػك بوػػػػ االم 

)  :بقولػهم  ذك س اؼبؤبب رضبػغ احن تنػ   كدع  ابب كض
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كم اضبػػة  ػػ بنعؿ كمػػ  يصػػري سػػدس اْلـ يف عػػعؿ ابنػػوة 
  تنػػػنة تنػػػن ن , إ  شب يسػػػة شبتػػػ ن ك إإ  سػػػبنة سػػػبن ن , ك 

سػػدس اْلـ يف عػػػعؿ  مثػػ ؿ مصػػػ ر   عشػػ ة عشػػػ ان (إك 
بػػػػػع ددػػػػػك د بػػػػػك عػػػػػن أـ  : ابنػػػػػوة إ  سػػػػػبنة سػػػػػبن ن 

فػػ ف أصػػل منػػأبوهن مػػن شػػقسقو  كأَوػػ  ْلـ  كأَوػػ 
  ُ  ـبػػػػػػ ج ابنػػػػػدس بػػػػػػألـ ابنػػػػػدس كاالػػػػػػد]ٔسػػػػػوة ]

 بشقسقو ألَو  اكب
  بخػػػل كاالػػػدة ْابثدثػػػ ف أر نػػػة ]

  كبألَوػػ  ْلـ ابثدػػه ِا تػػ ف ]
  بخػػػػل كاالػػػػدة كاالػػػػد ِا تػػػػ ف ]

  كتنػػػػػػعؿ اؼبنػػػػػػأبة إ  سػػػػػػبنة ُ]
  ك  بوػػػػ يل صػػػػ ر سػػػػدس اْلـ ٕ]

 سبن ن كدآس صعر  

 ٔ/ٕ 

 ُ ٔ/ُ أـ

  أَت ش
ِ/ّ 

ِ 

 ِ أَت ش

 أَت ْلـ
ُ/ّ 

ُ 

 ُ أَت ْلـ

  شب يسػػػة شبتػػػ ن ( أم كمػػػ  يصػػػري سػػػػدس اْلـ يف إ) ك   قولػػػه : 
كذبػك عتػػدم  يتنػب سػػدس اْلـ  ,عػعؿ ابنػػوة إ  شب يسػة شبتػػ ن 

مث بػغ  ن ك شبتػ  ف يغ ينػ دؿ ٖة ]شب يس  إ  ععؿ اؼبنأبة ُكاالد ]
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فػ ف  ـعن أـ كزكج كأَػت شػقسقة كأَػت ْل زكاة تبع ددخ
 ـب ج ابندس   ٔأصل منأبوهم من سوة ]

مػن   كبخػل ُابنػدس كاالػد]بألـ 
ابشػػػػقسقة ابتصػػػػب اْلَػػػػت ك ابػػػػ كج 
كبألَػػػػػػػت ْلـ ابنػػػػػػػدس  ّ ال ػػػػػػػة]
  كتنػػعؿ اؼبنػػأبة إ  شب يسػػة ُكاالػػد]

   كدآس صعر  ٖ]

 ٔ/ٖ 

 ُ ٔ/ُ أـ

 ّ ِ/ُ زكج

 ّ ِ/ُ أَت ش

 ُ ٔ/ُ أَت ْلـ

أم كمػػ  يصػػري سػػدس اْلـ يف   تنػػنة تنػػن ن ( إ) ك   قولػػه :
كذبػػػك عتػػػدم  يتنػػػب سػػػدس  ,عػػػعؿ ابنػػػوة إ  تنػػػنة تنػػػن ن 

  ف يػغ ينػ دؿ تنػن ن ٗ  إ  ععؿ اؼبنػأبة تنػنة]ُاْلـ كاالد ]
شػػػقسقة كأَوػػػ   كمث بػػغ بػػػع ددػػك د بػػػك عػػػن أـ كزكج كأَػػت

  ـبػػػ ج ابنػػػدس بػػػألـ ٔمنػػػأبوهم مػػػن سػػػوة ] ْلـ فػػػ ف أصػػػل
 ابشقسقة كبخل من اب كج كاْلَت   ُابندس كاالد]
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  كبألَوػػ  ْلـ ّ ال ػػة ]ابتصػب 
خػػػػػل كاالػػػػػدة ب  ِابثدػػػػػه ا تػػػػػ ف ]

  كتنػػػػػػػػػعؿ اؼبنػػػػػػػػػأبة إ  ُكاالػػػػػػػػػد]
  ك  بوػػػ يل صػػػ ر سػػػدس ٗتنػػػنة ]

 اْلـ تنن ن كدآس صعر  

 ٔ/ٗ 

 ُ ٔ/ُ أـ

 ّ ِ/ُ زكج

 ّ ِ/ُ أَت ش

 أَت ْلـ
ُ/ّ 

ُ 

 ُ ْلـ تأَ

كذبػػػػك عتػػػػدم    عشػػػػ ة عشػػػػ ان ( إك : ) قولػػػػه رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى
  َُ  إ  عػػػػعؿ اؼبنػػػػأبة عشػػػػ ة ]ُيتنػػػػب سػػػػدس اْلـ كاالػػػػد ]

كمث بػػػغ بػػػع ددػػػك د بػػػك عػػػن زكج كأـ كأَوػػػ   ف يػػػغ ينػػػ دؿ عشػػػ ان 
  كتنػػعؿ ٔشػػقسقو  كأَوػػ  ْلـ فػػ ف أصػػل منػػأبوهم مػػن سػػوة ]

  ك بألـ ابندس كاالد ّ  بد كج ابتصب  ال ة ]َُإ  عش ة ]
  ك ِكاالػػػدة ا تػػػ ف ]   بخػػػلْ  كبدشػػػقسقو  ابثدثػػػ ف أر نػػػة ]ُ]

المػػعع   ُ  بخػػل كاالػػدة كاالػػد ]ِابثدػػه ا تػػ ف ]بألَوػػ  ْلـ 
   فدع ينبت  يصسب كل ف يو إ  ععؿَُ]
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َُ/ٔ اؼبنأبة عش ة بخ ف يصسب  

اب كج   ال ة أعش ر كسػدس اْلـ 
ػػػػػعشػػػػ ان ك دثػػػػػ  ابشػػػػقسقو  طبيٍ    نى

نػػ ن بػػآبك ك دػػه اْلَوػػ  ْلـ طبيٍ 
(  ٌد تػػػػ االم اببػػػػ كض ) ابنػػػػعؿعيػػػػ

من أيعاع الجب ابتقصػ ف كدػآس 
 صعر  

ِ/ُ زكج   ّ 

ٔ/ُ أـ  ُ 

 شقسقة
ِ/ّ  

ِ 

 ِ شقسقة

 أَت ْلـ
ُ/ّ  

ُ 

 ُ أَت ْلـ

الجب اغب م ف : كدع متر ابعارث مػن ا رث :  النوع الراني
ابصدب م ن ككبدعي  بخدسة كيدَل عدى صبسر ابعر ة عدا اْل 

آا كدػػ (ُ)إال اؼبنوػػو   كدػػم مػػن أد  إ  اؼبسػػت  تبنػػغ كابػػ كا
: ) كالجػػب  بقولػهمػ  ذكػ س اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ    ابتػعع دػع

ال مػػػ ف كال يػػػدَل عدػػػى اْل ػػػعين كال ابعبػػػدين كال ابػػػػ كا  , 
  .كيدَل عدى من عدادم (

                                                
 بت رؼ  ٗٗ -ّٗص  ُانظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض ززء   (1)
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كافجعب   بشفص ال م ي ن ال  جب غريس ال م ي ن ك جب  
ثدػه غريس يقص ي ن ك  َعة مر اْلـ كاْلب  جبعف اْلـ عن اب

 إ  ابندس كدم ؿبجع عف   ْلب 
 حجب الحرناف  قواعد

 ست كد  :ػ عاعد الجب اغب م ف 
ف كػػػػل كارث مػػػػن اْلصػػػػعؿ أ :القاعػػػػدة األكلػػػػى فػػػػي األصػػػػوؿ 

 جػػب مػػن فع ػػغ إذا كػػ ف مػػن اتنػػغ, فػػ ْلب  جػػب اْلاػػداد 
اتب    ْلام مػن اتنػغ كاْلـ ربجػب اعبػدات ْلاػن مػن اتنػه  

 َغري اتنه   كال ربجب اْلاداد ْلام من
ف كػػػل ذكػػػ  كارث مػػػن اببػػػ كع أ :القاعػػػدة الرانيػػػة فػػػي الفػػػركع 

 جػب مػػن ربوػػغ سػعال كػػ ف مػػن اتنػغ أـ ال فػػ ال ن  جػػب مػػن 
ربوػػغ مػػن اْل تػػ ل ك تػػ ت اال ػػن أمػػ  ا يػػ ث مػػن اببػػ كع فالربجػػب 
 مػػػػػن ربوهػػػػػ  إال   سػػػػػوو ا هن بدثدثػػػػػػ  فونػػػػػقر مػػػػػن ربوهػػػػػػ  إال أف

  َعة ْلـ اتب   ن ا ينصبه  ذك  كربجب أيثى ابب ع 
   ؿ ص الب ابدرة رضبغ احن تن  : 
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 كيف اَوالؼ ابَبق ت كاسوعل
 (ُ)ابته  ف ْلعدى أالو   بتعل                                   

ف كػػل أ :لقاعػػدة الرالرػػة فػػي الحواشػػي نػػع األصػػوؿ كالفػػركع ا
 كإي  ػػػ ن  ذكػػػ  كارث مػػػن اْلصػػػعؿ كاببػػػ كع  جػػػب اغبعاشػػػ  ذكػػػعران 

َػػػػعة بوػػػػري أـ مػػػػر اعبػػػػد كبخػػػػن عدػػػػى ابقػػػػعؿ ابػػػػ ااح كاسػػػػوثين ا 
  جبهم كوريس .

ف كػل مػن أ :القاعدة الرابعة فػي الحواشػي بع ػفه نػع بعػض 
كرث متهم   بونصسب ف يػغ  جػب مػن دكيػغ يف اعبهػة أك ابقػ ب 

  .أك ابقعة كم  سبو يف   ب ابونصسب
بوريدػ  كأم  من ي ث  ػ بب ض كػ  َعة كاْلَػعات ْلـ كاْلَػعات 

مػػػػػتهم إال  ضمػػػػػن يػػػػػ ث   بونصػػػػػسب كال  ػػػػػ بب   بف يػػػػػغ ال  جػػػػػ
  السػػػػػػػوو اؽ كمػػػػػػػ  سػػػػػػػبو يف سػػػػػػػقعط اْلَػػػػػػػت ْلب   سػػػػػػػوو اؽ 
اْلَعات ابشقسق ت بدثدث  يف فصل اْلخ اؼبب رؾ كاْلخ اؼبشػؤـك 

. 

                                                
 ِٗلباب الفرائض ص  (1)
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ف كػل مػن كرث   بونصػسب مػن أ : القاعدة ال انسة في الو ء
 ابتنب ف يغ  جب من ي ث   بعالل 

 ف أعدػػػػى مػػػػن غػػػػريس   عبهػػػػة أك اؼبت بػػػػة أك ابقػػػػعة ف يػػػػغ ككػػػػل مػػػػن كػػػػ
 جب من دكيغ إال أيػغ يبػ ض بػألب أك اعبػد كإف عػال ابنػدس 

 مر اْل ت ل كأ ت ضهم عدى مآدب ا م ـ أضبد رضبغ احن 
يبػػ ض يف ابػػعالل ال بػػألب كال بدجػػد كال بوريمهػػ   كابصػػعاب أيػػغ ال

 سػالـ ا ػن تسمسػة  كإَّن  ينقَ ف   ْل تػ ل كأ تػ ضهم اَوػ رس شػس   ا
 .رضبغ احن ذك  عتغ يف ابب ضو 

كػػل مػػن أد   شػػفص فػػ ف  ػػ ـ مق مػػغ أف   :  القاعػػدة السادسػػة
عتػػد عدمػػغ سػػقر  ػػغ كإال فػػال أم كػػل مػػن أد   عاسػػَة الجبوػػغ 
تدػػك ابعاسػػَة إال ا َػػعة مػػن اْلـ فػػ ام يػػدبعف اػػ  كي  ػػعف منهػػ  

ـ اْلب كأـ ْلاػػم اليقعمػػعف مق مهػػ  عتػػد فقػػدد  ككػػآبك اعبػػدة أ
 (ُ)يقعم ف مق مه   اعبد ف ا  تديل ام  كت ث منهم  ْلام  ال

  ؿ ابشس  ص حل اببهعيت رضبغ احن تن   يف عمدة كػل فػ رض 
   قعبغ : ؽبآا ابب ب ي ةم ن 

                                                
 بت رؼ  ّٓية صكالتحقيقات المره ِٓرسفيا الفرائض ص   (1)
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 اغبجب متر من يقم  غ سبػػػػػب 
 من إر غ أك  نض م بغ كاب                                

 ال م ف    فهع عدى  نم  الجب
 كأكف  اغبت  الجب يقص ف                                

 كذا يخعف   يوق ؿ فػػػػ ض 
  ضػػؼبثدغ أك ع صب بدب                               

 أك عخنغ أك   شرتاؾ فسػهم   
 أك من عصع ة ؼبثده  اعػػػدم                             

    أك  و االم  نعؿ ةػػػه ا      
 (ُ)فهآس سبنة أ نػ ـ تػػػػػػػػػ ل            

: ) ف عبػػػػد  جػػػػب  ػػػػ ْلب فقػػػػر ( أم  رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى قولػػػػه
 جػب  ػ ْلب ال م يػ ن ككػل اػػد  نسػد ينػقر   عبػد ابق يػػب ْلف 

ك ػػد سػػبو  س يػػغ اعبػػد يػػديل  ػػ ْلب كيػػ ث مريا ػػغ إال يف ابنمػػ يو  
إف شػ ل احن  مر ا َعة بوري أـ عدى َالؼ سػسأيت مبنػعط ن إال ك 

  اعبد كا َعة  تن    يف   ب

                                                
(1)

 ٓٗ-ّٗ/ُعمدة الفارض بشرح العذب الفائض ج  
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: )كاعبػػدات  جػػنب  ػػ ْلـ مػػن كػػل اهػػة  رحمػػه اهلل رعػػالى هقولػػ
ْلـ كمػن  بػل ا عالن  كاالدان ( ربجب اْلـ صبسػر اعبػدات مػن  بػل 

  اْلب إصب ع ن ككل ادة  نسدة تنقر   عبدة ابق يبة عدػى ابػ ااح
 يف   ب ابندس . غقسقربكم  سبو 

: ) ككآا اعبدة مػن اهػة اْلـ ربجػب مػن  رعالى رحمه اهلل هقول
 فع ه  من أم اهة  ال َالؼ إال مػ  ركل عػن ا ػن منػنعد 

أف اعبدت  إذا كن مػن اهوػ  تشػرتكن يف ابنػدس كإف تب كتػت 
اعبػػدة ربجػػب أمهػػ  كأمه  ػػ  إصب عػػ ن كربجػػب أـ اْلب دراهػػن ( 
الؼ ا ن مننعد اْل ند مته   مػن م اػعح  قػعؿ اعبمهػعر  َك

كإف  كم  سبو ربقسقػغ يف  ػ ب ابنػدس رض  احن عتهم  صب  ة اب
 عبػغ ] ػال َػالؼ   دتػ ؾ رضبػغ احن تنػ    ػد أطدػو  ك ف اؼبؤبب
 أيػغ :  ػ ؿ ا ػن  دامػة رضبػغ احن تنػ   ا ػن منػنعد منوثتس ن دت  

  ػػػعؿ ع مػػػة ابندمػػػ ل إال مػػػ  ركم عػػػن عبػػػد احن  ػػػن منػػػنعد )
سػ ض  ك   أف اؼبػرياث  ستهمػ ك    ن آدـ كش يك رضبهػم احن تنػ  
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أدػػػل ابندػػػم أف ابقػػػ ىب مػػػن اهػػػة اْلـ ربجػػػب اببنػػػدل مػػػن اهػػػة 
 .  (ُ)اْلب 
: ) كاعبػػدة مػػن اهػػة اْلب ربجػػب كػػل  رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه

اػػدة فع هػػ  مػػن اهوهػػ  ( كدػػآا إصبػػ ع , كػػأـ اْلب كأمهػػ  أم أـ 
أـ اْلب كربجػػػب أيضػػػ ن أـ أت اْلب ف بنػػػدس بػػػألك  كربجػػػب 

 ا  ال م ي ن.ابث يسة 
: ) كاَودػب يف اْلب دػل  جػب اعبػدة رحمػه اهلل رعػالى  قوله

 كعد   (ِ)عثم ف  من اهوغ فنن
 

                                                
  ٕٓص  ٕالمغني بالشرح الكبير ج  (1)
عرماف : هو ال ليفة الرالم الراشد عرماف بن عفاف بن أبي العاص بن أنيػة بػن عبػد شػمه بػن عبػد ننػاؼ    (2)

ما كلد في السػنة السادسػة بعػد الفيػا أشفرهو كأبو عمرك  كبن ق ي القرشي األنوم يكنى أبا عبد اهلل كأبا عمر 
ككاف أكؿ نفازر إليفػا ثػه هػازر الفجػرة الرانيػة إلػى  هازر إلى أرض الحبشة نع زكزته رقية بنم رسوؿ اهلل 

بسػفمه  المدينة كله يشفد بدران ألنر رسوؿ اهلل له بالت لف على رمػريض زكزتػه رقيػة كهػرب لػه رسػوؿ اهلل 
ابنتيػه رقيػة كبعػد نورفػا  اف بيعة الرهواف بإحدل يديه على األررل زكزػه عن عرم كأزرف ففو بدرم بايع 

أـ كلرػـو كهوأحػد العشػرة المشػفود لفػه بالجنػة كأحػد السػتة الػذين زعػا عمػر فػيفه الشػورل اشػترل باػر ركنػػة 
يػـو الجمعػة  فجعلفا للمسلمين كاشترل نوهع رمه سوار فزادف في المسجد كزفػز زػي  العسػرة  قتػا 

 بت رؼ ُٓٔػػ ُٓٓص  ّ( هػ / أهػ ا ستيعاب ج ّٓسنة )
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كزيػػػػد  ػػػػن    ػػػػت رضػػػػ  احن عػػػػتهم أيػػػػغ  (ِ)كا ػػػػن عبػػػػ س(ُ)كابػػػػ  ري
كركايػػة عػػن أضبػػد    (ّ) جبهػػ  كعدسػػغ ابشػػ فن  كم بػػك كأ ػػع التسبػػة

 رضبهم احن ( 

                                                

 
ٓ
العػزل بػن ق ػي القرشػػي  بػن أسػد بػن عبػػد دالزبيػػر بػن العػواـ بػن رويلػػ هػو حػوارم رسػوؿ اهلل  :( الزبيػر (

أسله كهو ابن رمه عشػرة سػنة كقيػا ابػن اثنتػي عشػرة سػنة  أبا عبد اهلل ابن عمة رسوؿ اهلل  األسدم يكنى
بينػه كبػػين عبػد اهلل بػػن نسػػعود  سػػم عشػرة سػػنة كاألكؿ أصػػل آرػى رسػػوؿ اهلل  كقيػا ابػػن ثمػاف سػػنين كقيػا

كقػ  ككػاف الزبيػر  نحين آرى بين بين المفازرين بمكة فلما قػدـ المدينػة آرػى بينػه كبػين سػلمة بػن  سػثنة بػ
لمثئكػة أكؿ نن سا سيفان في سبيا اهلل فدعا لػه الرسػوؿ كلسػيفه شػفد بػدران نعتجػران بعمانػة صػفراء فيقػاؿ أف ا

بالجنػػة أحػػد السػػتة أهػػا  زلػػم علػػى سػػيماف كشػػفد الحديبيػػة كالمشػػاهد كلفػػا كهػػو نمػػن شػػفد لػػه رسػػوؿ اهلل ن
أبػي )اـر فػداؾ  كهو راض عنفه كأحد العشرة المبشػرين بالجنػة قػاؿ فيػه  الشورل الذين روفي رسوؿ اهلل 

ؼ ر ارػا ابػػن صػػفية بالنػار أ هػػػ بت ػػكثثثػػين قػػاؿ علػي بػػن أبػي طالػػب بشػػر ق كأنػي ( قتلػػه ابػن زرنػػوز سػػنة سػم
 (ُُٖرقه ) ّٗػ  ٖٗص  ِكارت ار ا ستيعاب في نعرفة األصحاب ج

(2)
كهػو ابػن  ابن عباس : هو عبد اهلل بن عباس كلػد قبػا الفجػرة بػرثث سػنين بالشػعب كرػوفي رسػوؿ اهلل   

يػػا و اللفػػه علمػػه رأكيػػا بقولػػه اللفػػه فقػػه فػػي الػػدين كعلمػػه الحكمػػة كالتأك  ثػػثث عشػػر سػػنة دعػػا لػػه النبػػي 
القػرآف و اللفػه زدف علمػػان كفقفػان كثبػم عنػػه أنػه قػػاؿ رأيػم زبريػا نػػررين ركم لػه ألػف حػػديم كسػتمائة كسػػتوف 

بتسػعة كأربعػين نػات بالقػائف  هحػديران ارفقػا ننفػا علػى رمسػة كرسػعين كانفػرد الب ػارم برمانيػة كعشػرين كنسػل
 بت رؼ   ٖٔػػ  ٕٔص  ُػ دليا الفالحين ج ة ثمانية كرمسين كقيا سنة رسع اهنكدفن بفا س

أبو حنيفة : هو االناـ فقيه الملة عاله العراؽ أبػو حنيفػة النعمػاف بػن ثابػم بػن زكطػي التيمػي الكػوفي نػولى   (3)
بني ريه اهلل بن ثعلبػة يقػاؿ أنػه نػن أبنػاء الفػرس كلػد عػاـ ثمػانين فػي حيػاة صػغار ال ػحابة كرأل أنػه بػن نالػك 

عنه لما قدـ عليفه بالكوفة كعني بقلب اآلثار كاررحا في ذلك كأنا الفقػه كالتػدقيخ فػي الػرأم رهي اهلل رعالى 
كغوان ػه فإليػه المنتفػى كالنػاس عليػه عيػاؿ فػي ذلػك قػاؿ عنػه يحػي بػن نعػين : كػاف أبػو حنيفػة ثقػة   يحػػدث  

أبى أف يكػوف قاهػيان قػاؿ بالحديم إ  بما يحفظه ك  يحدث بما   يحفظ كلقد هربه ابن هبيرة على الق اء فػ
قػدنم الب ػرة فظننػم أنػي   أسػأؿ عػن شػيءو إ  أزبػم فيػه فسػألوني عػن أشػياء لػه يكػن عنػدم فيفػا زػػواب 

هػػ ػ أ هػػ  نزهػة  َُٓفجعلم على نفسػي أ  أفػارؽ حمػادان حتػى يمػوت ف ػحبته ثمػاني عشػرة سػنه رػوفي سػنة 
 هػ دار األندله ُُُْد حسن ط ا ػ نحم ِٓٓػ  ْٗٓص  ُالف ثء رفذيب سير أعثـ النبثء ج 
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اْلب أك ا تهػ  اعبػد كار ػ ن  اَودبعا يف اعبدة إذا ك يت مػر ا تهػ 
 جب  غ أـ ال عدى  عب  ْلدل ابندم كمه  :   ربدل 

:مػػػػآدب ا مػػػػ ـ ابشػػػػ فن  كم بػػػػك كأت التسبػػػػة  القػػػػوؿ األكؿ
: دػػػ  ركايػػػة أت ط بػػػب كركاس عػػػن ا مػػػ ـ (ُ)كركايػػػة عػػػن أضبػػػد 

أضبػػد صب عػػة مػػن أصػػب  غ رضبهػػم احن تنػػ   أف اعبػػدة ال تػػ ث 
د مػر اْلب كا ػن اال ػن مػر اال ػن مر ا تهػ   ػل تنػقر  ػغ ك عبػ

اعبد ؿبجع  ن   ْلب كا ن اال ن ؿبجع  ن   ال ن كاب  ففدم  ك 
 أف تخعف اعبدة أك   آبك.  

                                                
هػػو االنػاـ أحمػػد بػػن نحمػػد بػن حنبػػا أبػػو عبػػد اهلل الشػيباني ثػػه المػػركزم ثػػه البغػدادم  كلػػد ببغػػداد سػػنة   (1)

لػػى نجلػػه القاهػػي أبػػي إهػػ رػػوفي أبػػوف كهػػو ابػػن ثػػثث سػنين فكفلتػػه أنػػه كػػاف فػػي حداثػػة سػنه ي تلػػف  ُْٔ
كقػد بلػي نػن العمػر سػم عشػرة سػنة كرحػا لقلبػه إلػى الشػاـ يوسف ثه ررؾ ذلػك كأقبػا علػى سػماع الحػديم 

كالحجػػاز كالػػيمن كغيرهػػا حتػػى أزمػػع علػػى إنانتػػه كرقػػواف ككرعػػه كزهادرػػه قػػاؿ أبػػو زرعػػة كانػػم كتبػػه إثنػػي عشػػر 
زمثن ككاف يحفظفا على  فر قلبه ككاف يحفظ ألف ألف حديم كقاؿ الشافعي ررزم نن بغداد كنػا رلفػم 

أكرع ك  أعله ننه أنتحن بالقوؿ ب لخ القرآف فربم كن ر اهلل بػه السػنة فسػجن كهػرب  أزهد ك  بفا أرقى ك 
هربان نبرحان بالسياط بإشراؼ المعت ه نفسه قاؿ االناـ أحمد فقمم بين العقابين كزيء بكرسػي فأقمػم عليػه 

لسػياط فجعػا فػه اعبال ػرابين كن  شبتين فله أففه فت لعم يدام كزيءكأنرني بع فه أف آرذ بيدم بأم ال
أحدهه ي ربني سوطين كيقوؿ له يعني المعت ػه شػد ققػع اهلل يػدؾ كيجػيء اآلرػر في ػربني سػوطين ثػه اآلرػر  
كذلك ف ربوني أسػواطان فػأغمي علػي كذهػب عقلػي نػراران فػإذا سػكن ال ػرب يعػود علػي عقلػي كقػاـ المعت ػه 

ي حػػا إ  أهػػا البدعػػة فلمػػا كلػػ إلػػي يػػدعوني إلػػى قػػولفه فلػػه أزبػػه كقػػد زعػػا االنػػاـ أحمػػد كػػا نػػن آذاف فػػي
هػػ كشػيعه زمػوع غفيػرة قيػا بلغػوا أكرػر  ُِْعن النػاس كأكرنػه رػوفي سػنة  المتوكا على ال ثفة رفع المحنة

زػػزء  ٓنػن ألػف ألػف كأسػله يػـو نورػػه عشػركف ألػف نػن اليفػود كالن ػارل كالمجػػوس ا ػػػ هػػ البدايػة كالنفايػة ج
رحقيػػخ  ُدار الفكػػر ط/ ٗص  ُكنقدنػػة سػػبا السػػثـ ج  ِدار المعرفػػة بيػػركت ط/ ٕٓٗػػػػ  ٕٕٓص  َُ

 نحمد عبد القادر عقا بت رؼ
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كأيض  ؼب  ك يت أـ اْلـ ال ت ث   صب ع مر اْلـ شسئ ن ك ف كػآبك 
)  غأـ اْلب مػػر اْلب كدػػع مػػ  ذكػػ س اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ    قعبػػ

احن   س كزيػػد  ػػن    ػػت رضػػ  كا ػػن عبػػفنػػن عثمػػ ف كعدػػ  كابػػ  ري
عتهم أيغ  جبهػ  كعدسػغ ابشػ فن  كم بػك كأ ػع التسبػة كركايػة عػن 

 أضبد  رضبهم احن. 
كركم عػػن ابثػػعرم  :  كركم عػػن سػػند  ػػن أت ك ػػ ص  قلػػم

كا ػن اػ    كأت  ػعر كداكد كع مػة اببقهػ ل   كسنسد  ػن عبػد ابن يػ
 . (ُ)من اغبج ز كابن اؽ 
اؼبنػػػسب كطػػػ ككس كابشػػػنب كسػػػبس ف ابثػػػعرم  ك ػػػغ  ػػػ ؿ سػػػنسد  ػػػن

 كاْلكزاع  رضبهم احن تن  .
)كالجة من الجبه   غ أا  أدبػت  نصػبة : رحمه اهلل رعالى قوله

فال ت ث منغ ك عبد كا ن اال ن ( سػبو  سػ ف تقػد  اؼبنػوبو مػن 
ابنصب ت عتد ااوم عهم كاضب ن إف شػ ل احن تنػ   مػن اهػ ت 

   يوين عن إع دتغ دت .  ابنصبة يف   ب ابونصسب دب
                                                

كالتفػػذيب فػػي الفػػرائض كالوصػػايا  ْٔٓ-ْْٓ/ُٓكا سػػتذكار ج  ِِِ/ُالتل ػػيل فػػي الفػػرائض  ج  (1)
 ّْٓ/ُّكنجمػوع الفتػاكل ج َٔ-ٗٓ/ٕكالمغنػي بالشػرح الكبيػر ج ِْْ/ٓكبداية المجتفد ج ُُُص

كانظػػر قػػوؿ  ُّْص ِكفقػػه االنػػاـ األكزاعػػي ج ُٗٔص ِٗكالمبسػػوط زػػزء َِّ-َُّ/ٖكالمحلػػى ج
 ُِٔالرورم نوسوعة فقه سفياف الرورم ص
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: كمػن أدبػة دػآا ابقػعؿ إ  ا يػب ابقسػ س مػ  ركاس عدػ   قلػم
أطنػػػم اعبػػػدت   أف رسػػػعؿ احن  م فععػػػ ن   ػػػن أت ط بػػػب 

 َ (ُ)ابندس إذا مل تخن أـ أك أم ش ل  دكا  
: ةػػ د  مػػآدب ا مػػ ـ أضبػػد كعدسػػغ اْلصػػب ب  القػػوؿ الرػػاني

   ر ا تهػػػػ  كدػػػػعكدػػػػع مػػػػن مبػػػػ دات اؼبػػػػآدب أف اعبػػػػدة تػػػػ ث مػػػػ
    (ِ)مػػػػػػ ذك س اؼبؤبػػػػػػػب رضبػػػػػػػغ احن تنػػػػػػػ    قػػػػػػػعؿ )  كعػػػػػػػن عمػػػػػػػ  

اػػػػ  تػػػػ ث منػػػػغ كدػػػػع أكا ػػػػن منػػػػنعد  (ّ)كسػػػػند  ػػػػن أت ك ػػػػ س 
 اؼبشهعر عتد اغبت  دة ( 

                                                
قػػاؿ فيػػه ابػػن حػػـز ربػػر فاسػػد ألف ابػػن كهػب لػػه يسػػمع نػػن أربػػر بػػه عػػن عبػػد  ِّٗ-ِِٗ/ٖالمحلػى ج (1)

 الوهاب كهو هالك ساقط
بن ال قاب بن نفيػا بػن عبػد العػزل بػن ربػاح بػن عبػد أنير المؤننين عمر ال ليفة الراشد الراني عمر : هو   (2)

اهلل بػػن قػػرط بػػن رزاح بػػن عػػدم بػػن كعػػب القرشػػي العػػدكم أبػػو حفػػل أشػػفر نػػن أف يػػذكر كلػػد بعػػد عػػاـ الفيػػا 
نػػن أشػػراؼ قػػري  كإليػػه   بػػرثث عشػػرة سػػنة كقػػاؿ عػػن نفسػػه كلػػدت بعػػد الفجػػار األعظػػه بػػأربع سػػنين كػػاف 

ه بعػد أربعػين رزػثن كإحػدل عشػرة انػرأة فكػاف إسػثنه عػزان لمسػثـ كهػو كانم السفارة في الجاهلية قيا أسػل
إف اهلل زعػا الحػخ  ) قػاؿ  نن المفازرين األكلين شفد بدران كبيعة الرهواف ككا نشفد شفدف رسػوؿ اهلل 

علػػى لسػػاف عمػػر كقلبػػه ( كنػػزؿ القػػرآف بموافقتػػه فػػي أسػػرل بػػدر كفػػي الحجػػاب كفػػي رحػػريه ال مػػر كفػػي نقػػاـ 
 سػػت ثفه لػػه  كهػػو عنػػه راض كهػػو أكؿ قػػاضو فػػي االسػػثـ كلػػي ال ثفػػة بعػػد أبػػي بكػػر  يه كنػػات إبػػراه

فسار بأحسػن سػيرة كأكؿ نػن سػمي بػأنير المػؤننين كفػتل اهلل لػه الفتػوح بالشػاـ كالعػراؽ كن ػر كدكف الػدككاين 
فجػرم قتلػه أبػو لؤلػؤة في العقاء كهػو الػذم زمػع النػاس علػى صػثة التػراكيل فػي شػفر رن ػاف كأرخ التػارخ ال

المجوسػي سػػنة ثػثث كعشػػرين ككانػم رثفتػػه عشػر سػػنين كسػتة أشػػفر أ هػػ ا سػػتيعاب فػي نعرفػػة األصػػحاب 
 ( بت رؼ كارت ار.ُٖٗٗرقه ) ِْْػ  ِّٓص ّج

سعد بن أبي كقاص : هو سعد بن أبي كقاص نالك بػن أهيػب بػن عبػد ننػاؼ بػن زهػرة بػن كػثب بػن كعػب   (3)
سػعد قػديمان ككػاف نػن المفػازرين األكلػين شػفد  هرم أحد العشػرة المشػفود لػه بالجنػة أسػلبن لؤم القرشي الزه
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: كفبػػػن  ػػػ ؿ اػػػآا ابقػػػعؿ أيضػػػ ن أ ػػػع معسػػػى اْلشػػػن م    قلػػػم 
كعمػػػ اف  ػػػن اغبصػػػ  كأ ػػػع ابَبسػػػل عػػػ م   ػػػن كا دػػػة رضػػػ  احن 

 . عتهم أصبن  
ك ػػغ  ػػ ؿ أ ػػع ابشػػنث ل اػػ     ػػن زيػػد كشػػ يح ابق ضػػ  كاغبنػػن 
كا ػػن سػػريين كعػػ كة  ػػن ابػػ  ري كسػػدسم ف  ػػن ينػػ ر كمنػػدم  ػػن 
ين ر كعَ ل  ػن أت ر ػ ح كسػنسد  ػن اؼبنػسب كسػعار  ػن عبػد 

كش يك  ػن عبػد احن كابنتػربم  (ِ)كعبسد احن  ن اغبنن  (ُ)احن 
 كإسب ؽ كا ن اؼبتآر رضبهم احن تن  . 

 : ) كدع اؼبشهعر عتد اغبت  دة (. رحمه اهلل رعالىقوله 

                                                                                                                 

ارس االسثـ كأحد السػتة أصػحاب الشػورل كػاف يحػرس النبػي فػي نغازيػه كزمػع فبدران كنا بعدها ككاف يقاؿ له 
لفه هػذا رػالي   أبويه فقاؿ فداؾ أبي كأني أيفا الغثـ الحزكر اللفه سدد رنيته كأزب دعوره ثه قاؿ له 

في االسثـ كأكؿ نن رنى بسفه في سػبيا اهلل ركم لػه عػن النبػي  ا رزا ب اله كهو أكؿ نن أراؽ دنان فليأت ك
  نائتاف كسبعوف حديران كقيا غير ذلك ارفخ على رمسة عشر حػديران كانفػرد الب ػارم ب مسػة عشػر كنسػله

 بت رؼ   ٔٓػػ   ٓٓص  ُفالحين ج وفي سنة ثماف أك رمه كرمسين اهػ دليا الربرمانية عشر 
سػػوار بػػن عبػػد اهلل  : سػػوار بػػن عبػػد اهلل بػػن سػػوار بػػن عبػػد اهلل بػػن قدانػػة بػػن التميمػػي العنبػػرم أبػػو عبػػد اهلل  (1)

هػػ كلػه ثػثث كسػتوف سػنة ا  ِٕٓالب رم قاهي الرصافة كغيرها ثقة نن العاشرة غلط نن ركله فيه نات سػنة 
   ِْٖٔبرقه  ََِالتقريب ص َهػ 
عبيػد اهلل بػن الحسػػن  : هػو عبيػػد اهلل بػن الحسػػن بػن الح ػين بػػن أبػي الحػػر العنبػرم الب ػػرم قاهػيفا ثقػػة  (2)

الم ػدر  ِّْٖبػرقه  ُّّص َهػػ  ُٖٔفقيه لكن عابوا عليه نسألة ركػاثر األدلػة نػن السػابعة  نػات سػنة 
 السابخ
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دػػػع ةػػػ د  مػػػآدب ا مػػػ ـ أضبػػػد كعدسػػػغ اْلصػػػب ب كدػػػع مػػػن 
مبػػ دات اؼبػػآدب  دمػػغ يف اببػػ كع كاب عػػ يو  كاغبػػ كم ابصػػوري 
اَو ردػػ  اػب  ػػ   ػػ ؿ يف ابقعاعػػد كدػػع ابصػػبسح بػػ كاؿ اؼب اضبػػة 

 مر  س ـ االسوبق ؽ عبمسنغ. 
 حن  تن   يف اؼبب دات :   ؿ اببهعيت رضبغ ا

 كاعبدة أـ اْلب عتدي  ت ث      
كا ته  ال ه  غ ال تخرتث                             

(ُ)       
   (ِ) عؿ فقه ل اببص ي  كابَربم  عكركم عن داكد كد 

  َ (ّ)كاَويدب فسغ عن ابثعرم ف كم عتغ ابعاه ف 
 ػغ الػديه ا ػن ) كالجػة مػن مل  جبهػ    قوله رحمه اله رعػالى:
أعَ دػػػ  ابنػػػدس كا تهػػػ   أف ابتػػػب  (ْ)منػػػنعد عتػػػد ابرتمػػػآم 

                                                
 ٕٓصِننل الشفاء الشافيات في شرح المفردات ج  (1)
 ُُّص  ٕؼ جانظر االن ا (2)
 انظر الم ادر السابقة في القوؿ األكؿ   (3)
الترنذم :  هو أبو عيسى نحمد بن عيسى بن سورل الترنذم نسبة إلى ندينػة قديمػة علػى طػرؼ زيحػوف   (4)

نفػػر بلػػي سػػمع الحػػديم عػػن الب ػػارم كغيػػرف نػػن نشػػايي الب ػػارم ككػػاف إنانػػان ثبتػػان حجػػة كألَّػػف كتػػاب السػػنن 
الحاكه : سمعم عمر بػن علػك يقػوؿ نػات الب ػارم كلػه ي لػف ب راسػاف نرػا  ؿريران قاككتاب العلا ككاف ه

 ُهػػػ ا هػػػ نقدنػػة رحقيػػخ سػػبا السػػثـ جِٕٔأبػػي عيسػػى فػػي العلػػه كالحفػػظ كالػػورع كالزهػػد رػػوفي بترنػػذ سػػنة 
/ُُ 
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كغػريس ككػ م اػبػالؼ اؼبػآكعر  (ُ) ال  , إاٌل أيػغ ضػنبغ عبػداغبو
 .يف اعبد كآبك ( 

 ػػ ؿ يف اعبػػػدة   ػػن منػػػنعد  مػػ  ركاس ابرتمػػآم عػػػن عبػػد احن
مػػػر  سدسػػػ ن  مػػػر ا تهػػػ  أاػػػ  أكؿ اػػػدة أطنمهػػػ  رسػػػعؿ احن 

الديه ال  ا  ,   ؿ ابرتمآم رضبغ احن تن   دآا ته  كا ته  ال
إال مػػػن دػػػآا ابعاػػػغ ك ػػػد كرث  نػػػض أصػػػب ب  ين فػػػغ م فععػػػ ن 
 . (ِ)اعبدة مر ا ته   رسعؿ احن 

 )إالٌ أيغ ضنبغ عبد اغبو كغريس(  :قوله رحمه اهلل رعالى
 . (ّ)  ؿ اْلبب ق رضبغ احن تن   : ضنسب  

كم عن ا ن سػريين أف راػالن :  كمن اْلدبة ؽبآا ابقعؿ م  ر  قلم
من  ين التتدة يقػ ؿ بػغ النػخة ددػك ا ػن بػغ كتػ ؾ أ ػ س النػخة 

فخوػب يف ذبػك  كأـ أ سغ ف فر ذبػك إ  أت معسػى اْلشػن م 
                                                

بن ال ػراط زدم االشػبيلي أبػو نحمػد المعػركؼ بػاعبد الحخ : هو عبد الحخ بن عبد الرحمن بن عبد اهلل األ (1)
انظػػر  ُٖٓكرػوفي سػػنة  َُٓنػن علمػػاء األنػدله كػػاف فقيفػػان حافظػان عالمػػان بالحػديم كعللػػه كرزالػػه كلػد سػػنة 

  ِٓص  ْاألعثـ للزركلي ج 
 ( قاؿ شارحه كالحديم أررزه أي ان الدارنيُِْٖرقه )ِّْ/ٔزانع الترنذم بشرح رحفة األحوذم ج (2)
( نن طريخ نحمد بن ساله ِِٔ/ٔ( كالبيفقي )ُّ/ِررزه الترنذم )أقاؿ األلباني رحمه اهلل رعالى :  (3)

إ  نن هذا  له غريب   نعرفه نرفوعان  عن الشعبي عن نسركؽ عن عبداهلل بن نسعود و كقاؿ الترنذم ن عفان 
 اهػ  قلم كقاؿ الحافظ فػػػي التقريب هعيفو الوزه كقاؿ البيفقي رفرد به نحمد بن ساله كهو غير نحتل به 

 ُُّ/ٔج الغليا اءإرك 



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

566 

أف كرِّث أـ  فخوػػػػػب إبسػػػػػغ عمػػػػػ   إ  عمػػػػػ   ػػػػػن اػبَػػػػػ ب 
النػػػػػخة مػػػػػن ا ػػػػػن النػػػػػخة مػػػػػر ا تهػػػػػ  النػػػػػخة ركاس سػػػػػنسد  ػػػػػن 

 . (ُ)متصعر
جب أـ اْلـ كدػ    زاضهػ  ضػنب كْليغ ؼب  ضنب اْلب عن ال

 .عن الجبه  أم الجب أـ يبنغ أيض ن 
كْلف اعبدة كإف أدبت   ْلب فه  غري مض ة  غ ْلا  تشػ رؾ  

   (ِ)أـ اْلـ يف ف ضه  
 الترزيل

ابػػ ااح دػػع ابقػػعؿ ابثػػ ق ابق ضػػ   وعريػػه اعبػػدة مػػر ا تهػػ  كا تهػػ  
 الػ  كدػع اَوسػ ر شػس  ا سػػالـ ا ػن تسمسػة كشػ يح كاغبنػن كا ػػن

كمػػػ  رابػػػغ ابشػػػس  اببػػػعزاف البتػػػغ احن تنػػػ   , سػػػريين كاػب  ػػػ  
رضبػػغ احن تنػػ    كدػػع اَوسػػ ر شػػسفت  البتػػغ  (ّ)كابشػػس  ابنثسمػػ 

 -  أعدم كاحن تن –احن تن   

                                                
(1) 

 َُِّٓرقه  ّّ/ُُكنز العماؿ ج   
 ِٗٓ/َُالحاكم الكبير ج  (2)
  ّٓك رسفيا الفرائض ص َُْانظر التحقيقات المرهية ص (3)
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: ) كأكالد اال ػن ذكػ دم كأيثػ دم  جبػعف  رحمػه اهلل رعػالى قوله
خ  ػػػػػػ ببت  ابػػػػػػآكعر , كأيثػػػػػػ دم عمػػػػػػر اببتػػػػػػ ت إف مل يخػػػػػػن ؽبػػػػػػ  أ

ينصػػبه  (  أمػػػ  ا ػػػن اال ػػن فسبجػػػب  ػػػ ال ن ككػػل ا ػػػن ا ػػػن  نسػػػد 
  جب     ن اال ن ابق يب.

كأمػ   تػت اال ػن فوبجػب  ػ ال ن ك  سػوخم ؿ اببتػ ت بدثدثػ  إال 
أف يعاػػد منصػػبه  سػػعالن كػػ ف أَػػ ن ؽبػػ  أك ا ػػن عمهػػ  أك مػػن دػػع 
أسبل مته  يف ابدراة إذا اسوخمل اببت ت ابثدث  كدع م  ينػ ؼ 

 أك ابق يب اؼبب رؾ.    ْلخ
كالخم  تت اال ػن اْلسػبل مػر  تػت اال ػن اْلعدػى كبخػم  تػت 

 اال ن اْلعدى مر اببتت
َػػػعة اْلشػػػق ل ذكػػػ دم كأيثػػػ دم : ) كا   رحمػػػه اهلل رعػػػالى قولػػػه

 جبػػػػػػعف  ػػػػػػ بب ع ابػػػػػػعارث ابػػػػػػآك  ك ػػػػػػ ْلب ( أمػػػػػػ  اْلخ ابشػػػػػػقسو 
 فسبجػػب  ػػ بب ع ابػػعارث ابػػآك  كدػػم اال ػػن كا ػػن اال ػػن كإف يػػ ؿ

 أ عس ك  ْلب اتب   ن ك  عبد عدى ابقعؿ اب ااح.
أمػػ  إيػػ ث اببػػػ ع ابػػعارث فػػػال  جػػنب اْلخ ابشػػػقسو بخعيػػغ يػػػ ث  

 منهن عصبة   بوري. 
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كأم  اْلَت ابشقسقة فوبجب   ال ن كا ن اال ن ابآك  كإف يػ ؿ 
أ ػػػعس ك ػػػ ْلب إصب عػػػ ن ك  عبػػػد كإف عػػػال عدػػػى ابقػػػعؿ ابػػػ ااح أمػػػ  

جنب ابشقسقة بخعا  ت ث منهن عصبة إي ث ابب ع ابعارث فال  
 مر ابوري. 

: ) كاْلَعة ْلب ذك دم كأيث دم  جبػعف  رحمه اهلل رعالى قوله
دبن ذك  ك  ْلخ ابشػقسو ك  بشػقسقة إذا ك يػت عصػبة مػر ابوػري , 

 كأيث دم عمر ابشق ضو إف مل يخن ؽب  أخ ينصبه  (. 
شػػقسو َػػعة ْلب  ذكػػ دم كأيثػػ دم  نػػوة كدػػم اْلخ اب جػػب ا 

كدبػػن ذكػػ  يف الجبػػغ كدػػم اال ػػن كا ػػن اال ػػن ابػػآك  كإف يػػ ؿ أ ػػعس 
 ك  ْلب إصب ع ن  ك  عبد كإف عال عدى ابقعؿ اب ااح 

ك  ْلَػػػػت ابشػػػػقسقة إذا ك يػػػػت عصػػػػبة مػػػػر ابوػػػػري كذبػػػػك الستمػػػػ  
تخػعف عصػبة مػػر ابوػري ف اػ  تخػػعف دبت بػة اْلخ ابشػقسو فوبجػػب  

 كاْلَعات ْلبكل من  جبغ اْلخ ابشقسو دب  فسهم ا َعة 
: ) كأكالد اْلـ  جبػػػػعف  ػػػػ ْلب كاعبػػػػد  رحمػػػػه اهلل رعػػػػالى قولػػػػه

كابب ع ابعارث ( ك جب أكالد اْلـ  نوة كدم اال ن  كا ػن اال ػن 
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كإف يػػ ؿ أ ػػعس كاببتػػت ك تػػت اال ػػن  كإف يػػ ؿ أ عدػػ  كاْلب كاعبػػد 
 كإف عال إم   بب ع ابعارث مَدق ن ك  ْلصل ابعارث ابآك .

: )  كا ػػػن اْلخ ابشػػػقسو  جػػػب  ػػػ بب ع  رعػػػالىرحمػػػه اهلل قولػػػه 
ابعارث ابآك  ك  ْلب كاعبد كاْلخ ابشػقسو كاْلخ ْلب كاْلَػت 

 ابشقسقة أك ْلب إذا ك يو  عصبو  مر ابوري ( 
ا ن اْلخ ابشػقسو  جػب  ثم يسػة  ػ ْلخ ْلب ك  بنػوة اؼبػآكعرين 
يف الجبػػغ كدػػم كاال ػػن كا ػػن اال ػػن ابػػآك  كإف يػػ ؿ أ ػػعس ك ػػ ْلب  

 عبػػد ك ػػ ْلخ ابشػػقسو ك  ْلَػػت ابشػػقسقة إذا ك يػػت عصػػبة مػػر ك 
ابوري كذبك الستم  تخعف عصبة مر ابوػري ف اػ  تخػعف دبت بػة اْلخ 

 ابشقسو فوبجب كل من  جبغ اْلخ ابشقسو 
كابثػػ من اْلَػػت ْلب إذا ك يػػت عصػػػبة مػػر ابوػػري كذبػػك الستمػػػ  
تخعف عصبة مر ابوري ف ا  تخعف دبت بة اْلخ ْلب فوبجػب كػل 

 من  جبغ اْلخ ْلب.

: )  كا ػػػن اْلخ ْلب  جػػػب دبػػػن ذكػػػ   رحمػػػه اهلل رعػػػالىقولػػػه 
 ك   ن اْلخ ابشقسو (  
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ا ػػن اْلخ ْلب  جػػب  ونػػنة كدػػم ا ػػن اْلخ ابشػػقسو ك  بثم يسػػة 
اؼبػػآكعرين يف الجبػػغ كدػػم اال ػػن كا ػػن اال ػػن ابػػآك  كإف يػػ ؿ أ ػػعس 

 ك  ْلب ك  عبد كاْلخ ْلب كاْلخ ابشقسو 
قسقة إذا ك يػػػػت عصػػػػبة مػػػػر ابوػػػػري كذبػػػػك الستمػػػػ  ك  ْلَػػػػت ابشػػػػ

تخػعف عصػبة مػػر ابوػري ف اػ  تخػػعف دبت بػة اْلخ ابشػقسو فوبجػػب  
كػػل مػػن  جبػػغ اْلخ ابشػػقسو ك  ْلَػػت ْلب إذا ك يػػت عصػػبة 
مػر ابوػػري كذبػػك الستمػػ  تخػػعف عصػػبة مػػر ابوػػري ف اػػ  تخػػعف دبت بػػة 

 اْلخ ْلب فوبجب كل من  جبغ اْلخ ْلب
: ) كابنػم ابشػقسو  جػب دبػن ذكػ  ك ػ  ن  ىحمه اهلل رعالقوله ر 

 اْلخ ْلب (
كابنػػػػم ابشػػػػػقسو  جػػػػػب  نشػػػػ ة كدػػػػػم ا ػػػػػن اْلخ ْلب ك  بونػػػػػنة 
اؼبآكعرين يف الجبغ كدم اال ػن كا ػن اال ػن  كإف يػ ؿ أ ػعس كاْلب  

 كاعبد كاْلخ ابشقسو كاْلخ ْلب كا ن اْلخ ابشقسو 
 ك  ْلَػػػت ابشػػػقسقة إذا ك يػػػت عصػػػػبة مػػػر ابوػػػري  كذبػػػك الستمػػػػ 
تخػعف عصػبة مػػر ابوػري ف اػ  تخػػعف دبت بػة اْلخ ابشػقسو فوبجػػب  

 كل من  جبغ اْلخ ابشقسو. 
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ك  ْلَػػت ْلب إذا ك يػػت عصػػبة مػػر ابوػػري كذبػػك الستمػػ  تخػػعف 
عصػػبة مػػر ابوػػري ف اػػ  تخػػعف دبت بػػة اْلخ ْلب فوبجػػب كػػل مػػن 

  جبغ اْلخ ْلب.
: ) كا ػػن ابنػػم ْلب  جػػب دبػػن ذكػػ   رحمػػه اهلل رعػػالى قولػػه
   ن ابنم ابشقسو (ك 

 جػػػػب ا ػػػػن ابنػػػػػم ْلب  أالػػػػد عشػػػػػ  كدػػػػم ا ػػػػػن ابنػػػػم ابشػػػػػقسو 
ك  بنش ة اؼبآكعرين يف الجبغ كدم اال ن كا ن اال ن كإف ي ؿ أ عس 
ك ػػػ ْلب  ك  عبػػػد كاْلخ ابشػػػقسو كاْلخ ْلب كا ػػػن اْلخ ابشػػػقسو 

 كا ن اْلخ ْلب.  
ك  ْلَػػػت ابشػػػقسقة إذا ك يػػػت عصػػػػبة مػػػر ابوػػػري  كذبػػػك الستمػػػػ  

بة مػػر ابوػري ف اػ  تخػػعف دبت بػة اْلخ ابشػقسو فوبجػػب  تخػعف عصػ
 كل من  جبغ اْلخ ابشقسو. 

ك  ْلَػػػػت ْلب إذا ك يػػػػت عصػػػػبة مػػػػر ابوػػػػري كذبػػػػك الستمػػػػ  
تخعف عصبة مر ابوػري ف اػ  تخػعف دبت بػة اْلخ ْلب فوبجػب  

 كل من  جبغ اْلخ ْلب
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: ) كدخػػآا ت تسػػب اْل ػػ رب إ  آَػػػ دم   رعػػػالىقولػػه رحمػػه اهلل
 يػػػػ ث إال   بونصػػػػسب فقػػػػر ف يػػػػغ ينػػػػقر   سػػػػوو اؽ ككػػػػل مػػػػن ال

بة اؼبشػػرتكة فندػػى اػبػػالؼ اآليت( أيف منػػ لاببػػ كض , إال اْلشػػق 
:  كإال اال ػػن ف يػػغ ينػػوب ؿ اسػػوو اؽ اببػػ كض مػػر كاػػعدس  قلػػم

 كدع فبن ال ي ث إال   بونصسب فقر 
 عاسػػَة فػػال يػػ ث مػػر : ) ككػػل مػػن أد    رعػػالىقولػػه رحمػػه اهلل
َعة ْلـ فال تنقَهم   تب ؽ.( ف ام ي  عف منهػ  كاعدد  إال ا 

  ل ك جبعا  يقص ي ن كدآا فب  َ ببعا فسغ غريدم. 
: ) كإال اعبػػػػدة مػػػػن اهػػػػة اْلب فندػػػػى  رعػػػػالىرحمػػػػه اهلل قولػػػػه

اػبػػػالؼ ابنػػػ  و .( أم أـ اْلب ككػػػآبك اعبػػػدة أـ اعبػػػد كعدػػػى 
  ابقعؿ اب ااح كم  سبو ربقسقغ ال  جبه  

َػعة ) منػأبة : اؼبشػ كة كدػ  زكج كأـ كإ: الى رعػرحمػه اهلل قوله
 , كبع كاالد( ْلـ صبن ن 

اؼبنػأبة اؼبشػ كة دػػ  إالػدل اؼبنػػ ضل اؼبدقبػة كابػػك اشػوه  اػبػػالؼ 
   قعبػغ )  فسه  كؽب  منمس ت متهػ  مػ  أكردس اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ
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ػػػ نكىة ( كدػػػع  بػػػوح ابػػػ ال اؼبشػػػددة كمػػػ  ضػػػبَه  ا ػػػن ابصػػػالح  يشى
اؼب

 أم اؼبش ؾ فسه  . –هم احن رضب -كابتعكم 
ػػ ِّكىة  خنػػ  ابػػ ال اؼبشػػددة كمػػ  ضػػبَه  ا ػػن  قلػػم يشى

: كمتهػػ  : اؼب
 . (ُ)يعي  عدى ينبة ابوش يك إبسه  ؾب زان 

َػػػعة اْلشػػػق ل فسهػػػ  مػػػر االَػػػعة ْلـ كمتهػػػ  : اؼبشػػػ كة بوشػػػ يك ا 
 يف  دثهم .

ع كمته  : اؼبًش كة عدى ينبة ابوش يك إبسه  ؾب زان كم  ضػبَه  أ ػ 
 . (ِ)يعي  

كمتهػػػ  : اؼبشػػػػرتكة كمػػػ  الخػػػػ  عػػػن أت ال مػػػػد اْلسػػػب ايسين كأ ػػػػع 
 . (ّ)ابنب س ابق ايف كابدسه 

 ػػػ ؿ بنمػػػ   ػػػن  كمتهػػػ  : اغبم ريػػػة ؼبػػػ  ركم أف زيػػػد  ػػػن    ػػػت 
: دػػػب أف أ ػػػ دم كػػػ ف ضبػػػ ران مػػػ  زاددػػػم اْلب إال  اػبَػػػ ب 

غ   ؿ ابشتشػعرم رضبػ (ْ)     كركم أف   ضل ذبك : أالد ا َعة 
                                                

(1)
  ْٗحاشية البقرم على شرح سبط المارديني على الرحبية  ص    

(2)
هػػػ كرفقػػه ّٓٓوصػػلي كلػػد سػػنة يػػونه  هػػو  نحمػػد بػػن يػػونه بػػن نتعػػة نالػػك أبػػو حانػػد االربلػػي الم أبػػو  

هػ ا هػ حاشػية نفايػة الفدايػة َٖٔبالموصا كبغداد كاف إناـ كقته في المذهب كاألصوؿ كال ثؼ ك روفي سنة 
  ِّٓ/  ُإلى رحرير الكفاية ج 

(3)
  ِْٓ – ِّٓ/  ُنفاية الفداية إلى رحرير الكفاية ج    

(4)
 بت رؼ  ُٓٓ/  ُكتاب التل يل في الفرائض ج     
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كو  ػػغ ابػػآم احن يقػػالن عػػن أت عبػػد احن ابػػعق رضبػػغ احن تنػػ   مػػن  
كمل يأت عن عم  رض  احن عتػغ فسمػ  عدمػت أف دس يف اؼبدقب ت: 

  (ُ)منتدان من أف اْلخ   ؿ بغ دب أف أ  ي  ك ف ضب ران 
تنػػمى اغبم ريػػػة ْلف راػػػالن  –رضبػػغ احن تنػػػ    -ك ػػ ؿ اؼبػػػ كردم 

أعَهم  ػأمهم كدػب أف : بوش يك ال  متر من ا   ؿ بند  
 .  (ِ)أ  دم ك ف ضب ران 

عدػى  : فسغ يت  ْلف ابقعؿ دآا  سل بنم   ن اػبَػ ب  قلم
اَوالؼ يف ابق ضل كمل ييقل بند  رض  احن عتػغ عدػى الػد عدمػ  

 َكاحن تن   أعدم
دػػب أف أ  يػػ    َػػعة اْلشػػق ل بنمػػ  كمتهػػ  : ابسٌمسٌػػة : بقػػعؿ ا 

 . (ّ)ابسم ك ف الج ان مدقى يف  
 كمته  : اغبج ية ؼب  سبو يف ابسمسة .

 اػبالؼ فسه  . كمته  : أـ ابب كج بخث ة

                                                
 َٔص  ُفتل القريب المجيب شرح كتاب الترريب ج    (1)
  ّْٗ/  َُالحاكم الكبير ج   (2)
   َُُ/  ُكالعذب الفائض ززء  ْٗالم در السايخ كحاشية البقرم ص    (3)
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كمتهػػػػ  : ابشػػػػ  سة غبػػػػدك ه  أيػػػػ ـ شػػػػ يح   ؽبمػػػػ  صػػػػ الب ابببػػػػ  
 . (ُ)ابَ  ر 

سػػػئل عتهػػػ  كدػػػع  كمتهػػػ  : اؼبتربيػػػة : ْلف عمػػػ   ػػػن اػبَػػػ ب 
 عدى اؼبترب. 

كمػػػػػ  ذكػػػػػ س عتػػػػػغ   : اسػػػػػوتت س ا ػػػػػن اؽبػػػػػ ضم رضبػػػػػغ احن تنػػػػػ   قلػػػػػم
تنػػ   ابشتشػػعرم رضبػػغ احن تنػػ     قعبػػغ :  ػػ ؿ ابشػػس  رضبػػغ احن 

 . (ِ)كفسغ يت  
ك ػػػد أف ددػػػ   نػػػض ابب ضػػػس  يف  ػػػ ب َػػػ ص اػػػ  كذبػػػك بشػػػه ة 

 . (ّ)اػبالؼ فسه  
كمت سػػػبة ذكػػػ  اؼبؤبػػػب ػػػػػ رضبػػػغ احن تنػػػ   ؽبػػػ  دتػػػ   نػػػد ابونصػػػسب 

 ػعؿ فسهػ  كدػع  كاغبجب  ؼب  ؽب  مػن عال ػة  بػ ب ابونصػسب عدػى
سقعط ابنصبة السوو اؽ أصػب ب اببػ كض بدرتكػة , كؼبػ  ؽبػ  مػن 
عال ػة أيضػػ ن  بػػ ب اغبجػػب عدػػى  ػعؿ فسهػػ  كدػػع تشػػ يك ابنصػػبة 

                                                
 القاهرة  ُدار الكتاب االسثني ط   ّْٓ/  ٔالبحر الزرار الجانع لمذاهب علماء األن ار ج    (1)
   َٔ/  ُيب شرح كتاب الترريب ززء فتل القريب المج   (2)
  َِالفوائد الجلية ص    (3)
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مػر أصػب ب اببػ كض السػه ت تػب عدػى ذبػك الجػب ابتقصػ ف 
  نبب االزدال ـ يف دآا ابب ض .

,  َػػػػػعة ْلـ صبنػػػػػ ن : ) كدػػػػػ  زكج كأـ كإ رعػػػػػالىرحمػػػػػه اهللقولػػػػػه 
زكج كأـ : أرك اػػػ  اْلر نػػػة دػػػآس دػػػ   كبػػػع كاالػػػد(عصػػػبة  كأشػػػق ل

أم ا تػػػ ف   كيتػػػعب عتهػػػ  اػػػدة كاالػػػدة أك أكثػػػ  كإَػػػعة ْلـ صبنػػػ ن 
كبػػػد أدى فصػػػ عدان كأخ شػػػقسو أيضػػػ ن كبػػػد أدى فػػػأكث  سػػػعالن  

مر إي ث أم  ا يػ ث ابصػ ؼ  ك ف اْلشق ل ذكعران فقر أك ذكعران 
 نة.فال ْلان ي  ن   بب ض كتنعؿ اؼبنأبة إ  تن

اؼبشػػ كة عتػػد : يف االسػػوآك ر ؿ ا ػػن عبػػد ابػػرب رضبػػغ احن تنػػ    ػػ 
ابندمػػ ل   ببقػػغ كاببػػ اضض دػػ  زكج كأـ كأَػػعاف ْلـ كأخ أك إَػػعة 

 . (ُ)ْلب كأـ 
( أم إَػعة اؼبسػت اْلشػق ل مػن كأشق ل : )  رعالىرحمه اهلل قوله

 أمغ كأ سغ ال ْلب فقر كال ْلـ فقر.
مػر  ذكػعران فقػر أك ذكػعران (  أم  : ) عصػبة رعالىرحمه اهلل قوله

إيػػ ث االػػرتازان مػػن ا يػػ ث اػبدػػص ْلف ؿبػػب ا يػػ ث يبػػ ض ؽبػػن 

                                                
 (  َُِِٔرقه )  ِّْ/  ُا ستذكار ج    (1)
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ك  بوػػ يل زبػػ ج اؼبنػػأبة عػػن كعاػػ  مشػػ كة كإَّنػػ  تصػػبح مػػن منػػ ضل 
 ابنعؿ السه تنعؿ إ  تننة.

أم كبع أخ شقسو كاالػد   :  ) كبع كاالد ( رحمه اهلل رعالى قوله
 كبد أدى

 كؽب  ش كطه  كد  :ػ 
 عدـ كاعد ابب ع ابعارث . –أ 

 عدـ كاعد اْلصل من ابآكعر كارث . –ب 
 كعف ص الب ابتصب ذك ان كدع اب كج .  –ج 
 كاعد أـ أك ادة فأكث .  –د 
 كعف كبد اْلـ عددان ال ف دان .  –دػ 
  َ (ُ)كعف كبد اْل عين ذك ان أك مر إي ث ال إي   ن َدص ن   –ك 

 كؽب  ؿبرتزا   كد  :ػ 
  زكج أك أـ أك اػػػدة أك كػػػ ف فسهػػػ  بػػػع مل يخػػػن فسهػػػ -ُ

كبػػػػد اْلـ كاالػػػػدان مل تخػػػػػن مشػػػػ كة ْليػػػػغ يبقػػػػػى فسهػػػػ   نػػػػػد 
 ابب كض  قسة بألشق ل .

                                                
 بت رؼ  ٕٕكتاب الفرائض ص    (1)
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َػػعة اْلشػػق ل إَػػعة ْلب ذكػػعران أك بػػع كػػ ف  ػػدؿ ا  -ِ
ابب كض بدرتكػة كمل يشػرتكعا ذكعران كإي   ن بنقَعا السوو اؽ 

 َعة ْلـ ْلام   بتنبة بألـ أا يب .مر ا 

ْلخ أك ا َعة اْلشق ل أَت شػقسقة بع ك ف  دؿ ا -ّ
أك أَو ف أك أَت ْلب أك أَو ف بن بت اؼبنأبة  تصػب 

 َ (ُ)ابعاالدة أك  ثدث  ابثتو  كمل  صل فسه   تش يك 

ك ػػػػد الػػػػد ت اؼبشػػػػ كة كْلكؿ مػػػػ ة يف ا سػػػػالـ يف عهػػػػد اػبدسبػػػػة 
ن يف أكؿ عػػػػ ـ مػػػػ اب اشػػػػد أمػػػػري اؼبػػػػؤمت  عمػػػػ   ػػػػن اػبَػػػػ ب 

 َعة اْلشق ل يف ذبك ابن ـ   سق ط ا َالفوغ السه  ضى فسه  
ابن ـ ابث ق من َالفوػغ فشػ ؾ ا َػعة اْلشػق ل مػر  ت تخ رت يف

  (ِ)َعة ْلـ يف  دثهم. ا 
: ) يف دػػػػػآس اؼبنػػػػػأبة مػػػػػآدب ف اْلكؿ :  رعػػػػػالىرحمػػػػػه اهلل قولػػػػػه

إسػػػق ط اْلشػػػق ل   سػػػوو اؽ اببػػػ كض ,ك ػػػغ  ضػػػى اببػػػ ركؽ عمػػػ  
رضػػ  احن عتػػغ كأت معسػػى (ُ)رضػ  احن عتػػغ أكالن كركم عػػن عدػ  

                                                
(1)

 نعزكان لفوائد الشنشورية نع حاشيتفا   ُِٖالتحقيقات المرهية ص    
 ت رؼ ب ْٗحاشية البقرم على شرح سبط المارديني على الرحبية ص    (2)
علي بن عبد المقلب بن هاشه بن عبد نناؼ بػن ق ػي القرشػي الفاشػمي ال ليفة الراشد الرابع علي : هو   (1)

يكنػى أبػا الحسػن  رابػع ال لفػاء الراشػػدين المفػديين أكؿ نػن أسػله نػن ال ػػبياف قيػا أسػله كعمػرف ثمػاف سػػنين 
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رضػػػ  احن عتػػػغ كدػػػع أالػػػد  (ّ)رضػػػ  احن عتػػػغ كأت  ػػػن كنػػػب  (ِ)
ابػػ كايو  عػػن ا ػػن عبػػ س كزيػػد  ػػن    ػػت كا ػػن منػػنعد رضػػ  احن 

                                                                                                                 

أنػم أرػي  قيػا فػي ذلػك قػاؿ لػه الرسػوؿ سنة قاؿ أبو عمر رحمه اهلل رعالى هذا أصػل نػا  ةكقيا ثثثة عشر 
إبنتػػه فاطمػػة سػػيدة نسػػاء أهػػا  فػي الػػدنيا كاآلرػػرة كهػػو أحػػد العشػػرة المشػػفود لفػػه بالجنػػة زكزػػه رسػػوؿ اهلل 
أنه يحػب اهلل كرسػوله كيحبػه اهلل  الجنة نا رث نريه بنم عمراف كالد السبقين الحسن كالحسين  أربر عنه 

علػػي أق ػػانا كقػػاؿ لػػو  علػػي لفلػػك عمػػر  شػػاب ليق ػػي بيػػنفه قػػاؿ عمػػر إلػػى الػػيمن كهػػو  كرسػػولة بعرػػه 
ثػه ررزػم  بال ثفػة يػـو قيتػا عرمػاف  كذلك  في التي كهعم لستة أشفر فأراد عمر رزمفا بويع لعلي 

عليه ال واج ككفركف ككا نن كاف نعه ثه ازتمعوا كشقوا ع ا المسػلمين فقػارلفه فقػتلفه كاستأصػا زمفػورهه  
ه أربع سنين كأشفر قتله عبد الػرحمن بػن نلجػه فػي رن ػاف سػنة أربعػين كعمػرف ثثثػة كسػتوف سػنة كانم رثفت

    ُٕٖٓرقه   ِِٓػ  ُٕٗص  ّكقيا غير ذلك انظر ا ستيعاب في نعرفة األصحاب ج
(2)

أبو نوسى : هو عبد اهلل بن قيه بن سليه بن ح ار بن حرب بن عانر األشعرم أبو نوسى أسػله كهػازر   
رض الحبشػػة كقالػػم طائفػػة نػػن أهػػا العلػػه بالنسػػب كالسػػير لػػه يفػػازر إلػػى أرض الحبشػػة كإنمػػا صػػادؼ إلػػى أ

ن ػػاليف الػػيمن كك ف عمػػر  قدكنػػه قػػدـك السػػفينتين نػػن أرض الحبشػػة كصػػححه أبػػو عمػػر ك ف رسػػوؿ اهلل 
بعػة كأربعػين كقيػا الب رة كعزله عرماف عنفا ثه ك ف عليفا نرة أررل ثػه عزلػه علػي عنفػا كنػات بالكوفػة سػنة أر 

رمسين كقيا سنة اثنين كرمسػين كهػو ابػن ثثثػة كسػتين كػاف نػن أحسػن النػاس صػوران بػالقرآف قػاؿ فيػه رسػوؿ 
لقد أكري أبو نوسى نزنار نن نزانير آؿ داكد قاؿ عنه علي صػبي فػي العلػه صػبغة انظػر ا سػتيعاب ج  اهلل 
 بت رؼ   َُْػػػ  َُّص  ّ

(3)
ه بػن عبيػػد بػن عبػػد يزيػد بػػن نعاكيػة بػػن عمػر بػػن نالػك بػػن النجػار األن ػػارم أبػػي بػن كعػب : هػػو بػن قػػي  

أبػا القفيػا القػارئي المػدني شػفد العقبػة الرانيػة  نػاف عمػر كأبا المنػذر ك  ال زرزي النجارم كناف رسوؿ اهلل 
نفػرد الب ػارم ركل نائة كستين حديران ارفقا ننفا على ثثثة كا كشفد بدران كغيرها نن المشاهد نع رسوؿ اهلل 

برثثة كنسله بسبعة كله ف ائا كريرة روفي بالمدينة كدفن بفا قيا على ال حيل سنة ثثثين فػي رثفػة عرمػاف 
 ِّٕػػ  ُّٕص  ُانظر دليا الفالحين بت رؼ ج



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

581 

كأ ػػػع التسبػػػة كدػػػع   (ِ)كا ػػػن أت بسدػػػى  (ُ)عػػػتهم ك ػػػغ  ػػػ ؿ ابشػػػنب
 م كم عن أضبد رضبهم احن تن   (. 

كزف مبنػل يصػدح بدمصػدر  مثػَن مبػ دس مػآدب عدػى: اؼبآدب ف 
 كاب م ف كاؼبخ ف دبنَن ابآد ب كدع اؼب كر أك ؿبدغ أك زم يغ. 

: مػػػػػ  تػػػػػ اح عتػػػػػد الوهػػػػػدين يف منػػػػػأبة مػػػػػ   نػػػػػد  كاصػػػػػقثحان 
   (ّ)االاوه د فص ر بغ منوقدان كمآدب ن كدع اؼب اد دت .

  إف اػبالؼ يف اؼبنأبة اؼبش كة  د  كمشهعر   ؿ ككسر  ن اعب اح 
إال  َودػػب فسهػػ  عػػن صبسػػر ابصػػب  ة ا -احن تنػػ   رضبػػغ  -: 

رضبػػغ احن تنػػ    -عػػرتض عدسػػغ اػبػػربم ا؛ كإف كػػ ف  ػػد  عدسػػ ن 
كإطػػالؽ دػػآا ابقػػعؿ غػػري صػػبسح ْليػػغ مل  ودػػب عػػن  غ : قعبػػ –

                                                
هػػ نػن التػابعين الفقفػاء الحفظػة ُٗالشػعبي  أبػو عمػرك كلػد بالكوفػة سػنة  االشعبي هو : عانر بن شرا حيػ  (1)

هػػػ ثقػػة نشػػفور فقيػػه فاهػػا نػػن الرالرػػة  رقريػػب التفػػذيب رقػػه َُّرزػػاؿ الحػػديم رػػوفي بالكوفػػة سػػنة  كثقػات
   َِّ( صَِّٗالترزمة ) 

عبػػد الػػرحمن بػػن أبػػي ليلػػى اسػػمه يسػػار بػػن بػػثؿ بػػن بليػػا نػػن األكس كيكنػػى عبػػد الػػرحمن أبػػا عيسػػى  قػػاؿ  (2)
ن رػرج علػى الحجػاج  كقتػا بػدزيا اهػػ رػرج نػع نػ أدركم عشرين كنائة نن األن ار نػن أصػحاب النبػي 

  ُٖٔ-ُٔٔ/ٔالقبقات الكبرل  بن سعد ج
الفوائد الشنشورية في شرح المنظونة الرحبية رأليف الشيي العثنة الفرهي عبد اهلل بن نحمػد الشنشػورم   (3)

 رحقيخ نحمد بن سليماف آؿ بساـ دار عاله الفوائد القبعة األكلى    
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أيػغ مل ييشىػ ِّؾ  أيغ شىػ نؾ كال عػن أت  ػن كنػب  عثم ف 
(ُ) 

. 
ب فسهػػػ  عػػػن صبسػػػر اَودػػػ –رضبػػػغ احن تنػػػ    -ك ػػػ ؿ ا ػػػن تسمسػػػة 

ف ف عدس ن مل  ودب عتغ أيػغ مل يشىػ ِّؾ  ابصب  ة إال عدس ن كزيدان 
 . (ِ), كزيدان مل  ودب عتغ أيغ يشى ِّؾ 

 كعدى كلِّ فب  اؼبنأبة اؼبش كة ْلدل ابندم مآدب ف كمه  : 
 َػػعة اْلشػػق ل   سػػوو اؽ اببػػ كضإسػػق ط ا :   المػػذهب األكؿ

 ث مػػ  أ قػػت اببػػ كض كدتػػ  مل ا يػػ ن عدػػى اْلصػػل أف ابن صػػب يػػ
إسػػػػق ط ) يبػػػػوى شػػػػ ل كمػػػػ  ذكػػػػ س اؼبؤبػػػػب رضبػػػػغ احن تنػػػػ    قعبػػػػغ 

اْلشػػػق ل   سػػػوو اؽ اببػػػ كض ك ػػػغ  ضػػػى اببػػػ ركؽ عمػػػ  رضػػػ  احن 
عتغ أكالن كركم عن عد  رض  احن عتغ كأت معسى رض  احن عتغ 
كأت  ػن كنػب رضػ  احن عتػػغ كدػع أالػد ابػػ كايو  عػن ا ػن عبػػ س 

  ػػػت كا ػػػن منػػػنعد رضػػػ  احن عػػػتهم ك ػػػغ  ػػػ ؿ ابشػػػنب كزيػػػد  ػػػن  
 كا ن أت بسدى كأ ع التسبة كدع م كم عن أضبد رضبهم احن تن  ( 

                                                
  ُٔٓ/  ُلفرائض ج كتاب التل يل في ا    (1)
  ّّٗ/  ُّنجموع الفتاكل ج    (2)
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: كفبن   ؿ  غ أيض ن أ ع يعسب كؿبمػد كزفػ  كابدؤبػؤم كأ ػع قلم 
 ػػػػعر ك ػػػػ   ػػػػن آدـ كينػػػػسم  ػػػػن ضبػػػػ د كداكد كاَوػػػػ رس ا ػػػػن ابدبػػػػ ف 

كدعاَوسػ ر اؼبؤبػػب  (ُ)كابَػربم كصب عػة مػن أدػل ابندػم كاببػ اضض 
 رضبغ احن تن  .

كمػػن اْلدبػػة ؽبػػآا ابقػػعؿ مػػ  ذكػػ س اؼبؤبػػب رضبػػغ احن تنػػ    قعبػػغ ) 
غبقػػػعا اببػػػ اضض  أددهػػػ  أ: ))  كاْلكؿ أ ػػػ ب إ  ابػػػدبسل بقعبػػػغ 

فمػػػػػ  أ قػػػػػت اببػػػػػ اضض فهػػػػػع ْلك  راػػػػػل ذكػػػػػ  (( كدتػػػػػ  مل تبػػػػػو 
 ق , ككعف عدى ابث ففهع اب ااح كإف ك ف اْلكث ك  ابب اضض شسئ ن 

 اْلشق ل مدب    ْلـ مل   اهم من كعام أشق ل عصبة 
 كمل يتقدهم ذبك من ا رث   بونصسب إ  ا رث   بب ض  
, كا رث عن اؽب بك ال عن اْلـ ابػك  لكإبو ل اْلب ؾب د  دعع  

يف ا دالل ا  ف ذا م تت فدسش ركعدم يف مريا ه  , ف ْلك   ااسوعك 
كإغبػػػ ؽ اببػػػ اضض  أددهػػػػ   سبقػػػعؿ  تػػػ د  ابع ػػػعؼ مػػػر اغبػػػديه كا

 ك  حن ابوعفسو . (

                                                
ككتػاب التل ػػيل فػػي  ِْٓ – ِّْص  ُٓكا سػػتذكار ج  َّٓ – ّْٗ/  َُالحػػاكم الكبيػر ج    (1)

كالمغنػػي بالشػػرح  ُُْ – ُّٗكالتفػػذيب فػػي علػػه الفػػرائض كالوصػػايا ص  ُٔٓ – ُٓٓ/  ُالفػػرائض ج 
 (  َِّٗٓرقه      )  ّٓ/  ُُككنز العماؿ ج  ِٓ -ِِ/  ٕالكبير ج 
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كدآا يقوض  أيغ إذا مل تبو ابب اضض شسئ ن مل يخػن بدنصػبة شػ ل 
 كدت  مل تبو ابب اضض شسئ ن 

ف ف ابنصبة ت رةن  عز اؼب ؿ كدغ كت رةن  عز أكث س كت رة أ دغ كتػ رةن  
انػػل اسػوو  ت اببػ اضض اؼبػ ؿ فمػن  اال يبقػى بػغ شػ ل كذبػك إذ

ابنصبة تأَآ مر اسوو اؽ ابب اضض اؼب ؿ فقػد َػ ج عػن اْلصػعؿ 
 اؼبتصعصة يف ابب اضض. 

أيػغ بػع كػ ف فسهػ  أَػعات مػن  ةكفب  يب  اغبخػم يف اؼبنػأبة اؼبشػ ك
أب بب ض ؽبن ابثدث ف كع بت ابب يضة إ  شب يسة فدػع كػ ف منهػن 

صػ ف  عاػعدس عصػبة أَعدن سقَن كينػمى اْلخ اؼبشػؤـك فدمػ  
كت رةن يض دن كمل كنل كاعدس كندمػغ يف ال بػة  رةن يتبنهنص ر ت 
 ابض . 

َػػعة اػػ  عصػػبة صػػ ر يػػتبنهم تػػ رةن كػػآبك   ا ػػة اْلب ؼبػػ  كػػ ف ا 
  (ُ)كيض دم أَ ل. 

   ؿ ص الب ابدرة اؼبضسئة : 
 كإف ذبد زكا ن كأم ن كعدد               

                                                
/  ٕبت ػرؼ كرقػديه كرػأرير كانظػر المغنػي بالشػرح الكبيػر ج  ِّْ – ّّٗ/  ُّنجموع الفتػاكل ج    (1)

ِِ – ِٓ  
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 ػػد من كبد أـ كشقسق ن اربػ                                 
 ف متر شقسق ن كمو كادت              

 يف معضر ابشقسو منػهم أَو                                 
 من غري أـ كر ته  ع ضال            

 (ُ)ف ف ذبد منصب ن كن ال ضال                                 
ابػػتص كابقسػػ س دال : : كمػػن أدبػػة دػػآا ابقػػعؿ أيضػػ ن   ػػعؽبم  قلػػم
 دآا اؼبآدب : عدى 

ػ يػيعىاٍ أىٍكثػىػ ى ًمػن ذىبًػكى فػىهيػٍم شيػ ىكى ل  فأم  ابتص فقعبغ تن    فىػً ف كى
كاؼبػػػ اد  ػػػغ كبػػػد اْلـ إصب عػػػ ن كإذا أدَدتػػػ  فػػػسهم كبػػػد   يف ابثَػديػػػهً 

 اْل عين مل يشرتكعا يف ابثده  ل زاضبهم غريدم.  
 كإف  سػػػل أف كبػػػد اْل ػػػعين مػػػتهم كأاػػػم مػػػن كبػػػد اْلـ فهػػػع غدػػػر 

كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه كىبىػغي أىخه أىٍك  كاحن تن     ؿ 
ٍَته فىًدخيلِّ كىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي  كاؼب اد  غ كبد اْلـ    صب ع   أي

 كمرياث كبد اْل ػعين يف آيػة أَػ ل كدػ   عبػغ تنػ              
سخيٍم يف اٍبخىالىبىػػًة ًإًف اٍمػػ يؤه دىدىػػكى بىػػٍس ى بىػػغي يىٍنػػوػىٍبويعيىكى  يػػًل ابدٌػػغي يػيٍبوًػػ

                                                
  ِٖٓ/  ٕاألسالة كاألزوبة الفقفية ج    (1)
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ػػػ  ًإف ملنٍ يىخيػػن ؽبنىػػػ   ػػ  ًيٍصػػبي مىػػػ  تػىػػ ىؾى كىديػػعى يى ً ػيهى ػػػته فػىدىهى ٍَ كىبىػػده كىبىػػغي أي
  كىبىده 

فجنػػل ؽبػػ  ابتصػػب كبػػغ صبسػػر اؼبػػ ؿ كدخػػآا الخػػم كبػػد اْل ػػعين ت 
ػػػ الن كىيً   ػػػ ؿ تنػػػ    ػػػعىةن رِّاى ٍَ ػػػ ييعاٍ ًإ ػػػبِّ كىًإف كى ػػػ ل فىًددػػػآنكىً  ًمثٍػػػلي الى نى
  اْلييثػىسػىٍ ً 

كدػػػآا الخػػػػم كبػػػد اْل ػػػػعين ال اْلـ   تبػػػ ؽ اؼبنػػػػدم  فػػػدؿ ذكػػػػ س 
 تن   ؽبآا اغبخم يف دآس اآلية. 

ككآبك اغبخم يف تدك اآلية عدى أف أالد ابصتب  غري اآلَ    
ْلـ ابثده فمػن يقصػهم متػغ فقػد اكإذا ك ف ابتص  د أعَى كبد 

 ْل عين ات  آَ . ةدم فعبد ا
أم  –ابقسػ س مػػ   ػ ؿ عدػػ   –رضبػػغ احن تنػ    -(ُ) ػ ؿ ابنتػربم 
أم ابوش يك  - كاالسوبن ف م    ؿ عم   –عدـ ابوش يك 

 ػ ك   ؿ كدآس كس طة مدسبة كعب رة صبسبة .

                                                
(1)

رحمػه اهلل  العنبرم : هو عبيد اهلل بن الحسن بن الح ين العنبرم نن فقفاء التابعين بالب رة قػاؿ النسػائي   
هػػ ا ق حاشػية التل ػيل ُٖٔهػػ كنػات سػنة ُٕٓهػػ ككلػي الق ػاء سػنة َُٓرعالى فقيه ب رم ثقػة كلػد سػنة 

     ُٔٓ/  ُفي الفرائض ج 
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فندػػػػى دػػػػآا اؼبػػػػآدب كدػػػػع عػػػػدـ ابوشػػػػ يك يخػػػػعف أصػػػػل اؼبنػػػػأبة 
 ثده ؼبف ج   ؼبداَدة ـب ج ابتصب كابٔاؼبش كة من سوة ]

  ّابنػػػػػػػدس بدػػػػػػػ كج ابتصػػػػػػػب  ال ػػػػػػػة ]
  كبألَػػػػعين ُكبػػػػألـ ابنػػػػدس كاالػػػػد ]

  بخل كاالدو كاالػد ِْلـ ابثده ا ت ف ]
  كينقر اْلخ ابشػقسو   السػوو اؽ ُ]

 كدآس صعر   :

 ٔ 

 ّ ِ/ُ زكج

 ُ ٔ/ُ أـ

 أخ ْلـ
ُ/ّ 

ُ 

 ُ أخ ْلـ

 × ب. ع أخ شقسو

شػػػػق ل باَػػػػعة ْلـ يف مشػػػػ ركة ا َػػػػعة اْل  المػػػػذهب الرػػػػاني :
مػػػ    دػػثهم بخػػػعام يػػدبعف  ػػػ ْلـ كمػػ  يػػػديل اػػ  ا َػػػعة ْلـ  كدػػع

كابثػػػػػػ ق : أف اْلشػػػػػػق ل  ) قعبػػػػػػغ  ذكػػػػػػ س اؼبؤبػػػػػػب رضبػػػػػػغ احن تنػػػػػػ  
يشػػػ ركعف اْلَػػػعة ْلـ يف  دػػػثهم ك ػػػغ  ضػػػى عمػػػ  رضػػػ  احن عتػػػغ 
آَ ان , كؼب   سل بغ يف ذبك  ػ ؿ ذبػك عدػى مػ   ضػست  كدػآا عدػى 

 ػػػػ آلَ  ,  كركم عػػػػن  نتقض أالػػػػد االاوهػػػػ ديمػػػػ  يقضػػػػ  كمل يػػػػ
 , عثم ف رض  احن عتغ كا ن عب س رض  احن عتغ أيض ن 
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كدػػع أشػػه  ابػػ كايو  عػػن زيػػد  ػػن    ػػت كا ػػن منػػنعد رضػػ  احن 
 كعمػػػ   ػػػن  (ِ)كسػػػنسد  ػػػن اؼبنػػػسب (ُ)عتهمػػػ  , كدػػػع  ػػػعؿ شػػػ يح

  (ٔ)سك كطػػػػػػػ ك  (ٓ), كمنػػػػػػػ كؽ(ْ)كا ػػػػػػػن سػػػػػػػريين  (ّ)عبػػػػػػػد ابن يػػػػػػػ  
كم بػػػك كابشػػػ فن  رضبهػػػم احن تنػػػ   , كالجػػػوهم أف   (ٕ)كابثػػػعرم

                                                
رتلف في صحبته كالمشػفور اشريل : هو شريل بن الحارث بن قيه الكندم  أبو أنانة الكوفي القاهي    (1)

فو نن كبار التابعين ثقة إناـ نن أشفر الق اة فػي صػدر االسػثـ  كلػي أنه كاف في زنن الرسوؿ  كلكنه له يرف ف
لػى زنػن الحجػاج فػاعتزؿ الق ػاء  قػاؿ عنػه علػي بػن أبػي طالػب إ ق اء الكوفة لعمر كنن بعدف نػن ال لفػاء

  كفقػه األنػاـ سػعيد  َِٕص ِْٕٕأنم أق ى العرب روفي بالكوفػة قبػا الرمػانين انظػر رقريػب التفػذيب
  ّْٓص ْبن المسيب ج

بػن حػػزف أبػو نحمػد القرشػي الم زكنػي كلػد لسػنتين نػن رثفػػة سػعيد بػن المسػيب هػو سػعيد بػن المسػيب  (2)
نػن كبػار التػابعين كأحػد الفقفػاء السػبعة زمػع بػين الفقػه كالحػديم كالزهػد كالػورع ككػاف أحفػظ النػاس  عمر 

 َّٕص ُالف ثء ج كانظر نزهةأهػ بت رؼ حاشية شرح السرازية  ّٗروفي سنة  بأحكاـ عمر 
 نبػن نػركاف بػن الحكػه بػن أبػي العػاص األنػوم أنيػر المػؤنني زعمػر بػن عبػد العزيػ: هػو  زعمر بن عبػد العزيػ (3)

كلػػي إنػػرة المدينػػة للوليػػد ككػػاف نػػع سػػليماف كػػالوزير ككلػػي ال ثفػػة بعػػدف فعػػد نػػع ال لفػػاء الراشػػدين نػػات سػػنة 
  ّّٓاهػ بت رؼ التقريب ص  َهػ َُُ

نحمد بن سيرين األن ارم أبو بكر بن أبي عمرة الب ػرم ثقػة ثبػم عابػد كبيػر القػدر كػاف ين : هو ابن سير   (4)
 (     ْٕٗٓ( رقه ) ُْٖ  يرل الركاية بالمعنى نن الرالرة نات سنة عشر كنائة ع  اهػ رقريب التفذيب ص ) 

ف  أبػو أنيػة ك قيػا أبػو نسػركؽ  بػن األزػدع بػن عبػد الػرحمن بػن نالػك بػن أنيػة نػن همػدا نسػركؽ : هػو   (5)
هػػ  ا هػػ الم ػدر ّٔعائشة نن كبار التابعين كلي الق اء دكف أزر كاف ثقة عالمان فقيهن زاهدان روفي بواسػط سػنة 

 ُْٓالسابخ ص 
طػاككس  : هػو طػػاككس بػن كيسػػاف اليمػاني أبػػو عبػد الػػرحمن الحميػرم نػػو ف الفارسػي و يقػػاؿ اسػمه ذكػػواف  (6)

 ِِّا بعػػد ذلػػك أهػػػ رقريػػب التفػػذيب صيػػهػػػ كقَُٔنػػن الرالرػػة نػػات سػػنة  كطػػاككس لقػػب ثقػػة فقيػػه فاهػػا
 (ََّٗرقه)

هػػ علػى األرزػل ثقػة  ٕٗة نالرورم :  هو أبو عبد اهلل  سفياف بن سعيد بن نسركؽ الرورم  كلد بالكوفػة سػ  (7)
كنوسػػعة فقػػه  ِْْٓرقػػه ُْٖهػػػ انظػػر رقريػػب التفػػذيب ص  ُُٔحػػافظ فقيػػه عابػػد إنػػاـ حجػػة نػػات سػػنة 

    ْٔػ  ٕفياف الرورم صس
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 َعة ْلـ يف ا دالل ا  كاْلب مل ي ددم إال  نػدان اْلشق ل مثل ا 
). 

َػػعة اْلشػػق ل كا َػػعة ْلـ يف  دػػثهم كدػػآا آَػػ  ابوشػػ يك  ػػ  ا 
كركم عػػػن  ابقضػػػ لين ابػػػآين  ضػػػى امػػػ  عمػػػ   ػػػن اػبَػػػ ب 

  عثم ف  ن عب ف 
 كايػػة اؼبشػػهعرة عػػن زيػػد  ػػن    ػػت :  دػػآا ابقػػعؿ دػػع اب   قلػػم

ركايػػػػػة أدػػػػػل اؼبديتػػػػػة , كفبػػػػػن ذدػػػػػب إ  دػػػػػآا اؼبػػػػػآدب: إ ػػػػػ ادسم 
ابتفنػػػ  كشػػػ يك كاْلكزاعػػػ  كإسػػػب ؽ  ػػػن رادعيػػػة كأدػػػل اؼبديتػػػة 

 . (ُ)كاببص ة كابش ـ 
م  ذكػ س اؼبؤبػب رضبػغ احن تنػ   )  قعبػغ كنن أدلة هذا القوؿ :  

ا دالل اػ  كاْلب مل  َػعة ْلـ يفكالجوهم أف اْلشق ل مثل ا : 
 ( ي ددم إال  ندان 

َػػعة اْلشػػق ل كبػػد اْلـ يف رضبهػػم كاػػب أف أم مػػ داـ سػػ كل ا 
 يش ركعدم يف مريا هم  س س ن عدى مش ركة  نضهم ببنض

                                                
(1)

/  َُ( كالحػػػاكم الكبيػػػر ج  ُِِٗٔك  ُِِْٔ – ُِِِٔرقػػػه )  ِْْ/  ُٓا سػػػتذكار ج    
 ُُْكالتفػذيب فػي علػه الفػرائض كالوصػايا ص   ُْٓ – ُّٓ/  ُكالتل يل فػي علػه الفػرائض ج  ّْٗ

كانظػػر كنػػز  َُِ – َُُ/ ُٔكالمجمػػوع شػػرح المفػػذب ج  َٗٓ – َٖٓ/  ِكنوطػػأ االنػػاـ نالػػك زػػزء 
 (  َََّٓ -  َّْٔٗرقه )  ُّ – َّ/  ُُالعماؿ ج 
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 كْلام  تعا أـ كاالدة فج ز أف يشرتكعا يف ابثده  س س ن عدسهم . 
ػ ًؿ يىصػػًسبه فبِّنػ  تػىػػ ى  كعمػـع  عبػغ تنػػ    اًف كىاْلى ٍػ ى يػػعفى بِّد ِّاى ؾى اٍبعىابًػدى

  ف  وضػػى ةػػ د  دػػآا ابنمػػـع اسػػوبق ؽ اعبمسػػر إال مػػن َصػػغ
 َابدبسل 

كْلف كل من أد   نبب  ؛ يػ ث  خػل كاالػد متهمػ  عدػى ايبػ اد 
اػػ ز إذا مل يػػ ث  أالػػدمه  أف يػػ ث  ػػ آلَ   س سػػ ن عدػػى ا ػػن ابنػػم 

 إذا ك ف أَ ن ْلـ. 
بػػػػ ض اػػػػ ز إذا مل يػػػػ ث كْلف كػػػػل مػػػػن فسػػػػغ منػػػػَن ابونصػػػػسب كاب

   بونصسب أف ي ث   بب ض  س س ن عدى اْلب. 
كْلف أصػػػػػػعؿ اؼبعاريػػػػػػه معضػػػػػػععة عدػػػػػػػى تقػػػػػػد  اْل ػػػػػػعل عدػػػػػػػى  

 اْلضنب كأدى اْلالعاؿ مش ركة اْل عل بألضنب. 
كبػػس  يف أصػػعؿ اؼبعاريػػه سػػقعط اْل ػػعل   ْلضػػنب ككبػػد اْلب 

ب فػ ذا مل كاْلـ أ عل من كبد اْلـ ؼبش ركوهم  ػ ْلـ كزيػ د م  ػ ْل
                 يػػػػػػػػػػػػػػػ ددم اْلب  ػػػػػػػػػػػػػػػعةن مل يػػػػػػػػػػػػػػػ ددم ضػػػػػػػػػػػػػػػنب ن كأسػػػػػػػػػػػػػػػعل ال بػػػػػػػػػػػػػػػغ 
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أف يخعف كاعدس كندمػغ كمػ   ػ ؿ ابنػ ضل : دػب أف أ ػ دم كػ ف 
 . (ُ) ضب ران 

   ؿ اب الب رضبغ احن تن   : 
 كإف ذبػد زكاػ ن كأمػ  كر ػ      

   كأَػعة بألـ ال زكا ابثدثػ                                  
 كأَػػعة أيػضػػ ن ْلـ كأب       

 كاسوو  عا اؼب ؿ  ب ض ابتصب                                  
 فػ اندهم كدهػػػػم ْلـ       

 كاانل أ  دم الػج ان يف ابسم                                  
 َعة  ده ابرتكةكا نم عدى ا     

 (ِ)اؼبنأبة اؼبشرتكػة  فػهآس                                 
َػعة اْلشػق ل آدب كدػع ابقضػ ل   بوشػ يك  ػ  ا كعدى دػآا اؼبػ

يخعف ابآك  كاْليثى فسػغ سػعال  كا َعة ْلـ يف  دثهم ذكعران كإي   ن 
 دكف تبضسل كذبك بخعف اعبمسر كر عا   ب الم ال دة . 

                                                
  ُّٓ/  َُالحاكم الكبير ج    (1)
  ْٗالرحبية  بشرح سبط المارديني كحاشية البقرم كرحقيخ البغا ص    (2)
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غػري أق  ػػد ك بػػت عدػػى مػػن الخػػى ابوبضػػسل بدػػآك  عدػػى اْليثػػى 
شػػد اغببسػػد رضبػػغ احن تنػػ    قعبػػغ :  كػػ يعا يشػػ كعف كمػػتهم ا ػػن ر 

ا َػػػعة بػػػألب كاْلـ يف ابثدػػػه مػػػر ا َػػػعة ْلـ يقونػػػمعيغ  سػػػتهم 
 . (ُ)بدآك  مثل الب اْليثس  

ككػػػػػآبك مػػػػػ  أكردس صػػػػػ الب ابختػػػػػ  عػػػػػن اب دػػػػػ م أف عمػػػػػ   ػػػػػن 
 ػػ ؿ : إذا مل يبػػو إال ابثدػػه  ػػ  ا َػػعة مػػن اْلب  اػبَػػ ب 

ـ فهػم شػ ك ل بدػآك  مثػل الػب اْليثسػ  كاْلـ ك   ا َعة مػن اْل
 . (ِ)) عب ( 

يف شػػػػػ الغ بصػػػػػبسح  -رضبػػػػػغ احن تنػػػػػ    -ككػػػػػآبك ا ػػػػػن  َػػػػػ ؿ 
 قعبػغ : فشػ ؾ  تػعا اْلب كاْلـ مػر  –رضبغ احن تن    -اببف رم 

 ين اْلـ يف ابثده بدآك  مثػل الػب اْليثسػ  مػن أاػل أاػم كدهػم 
        كىًإف  تنػػػػػػػػ   إَػػػػػػػػعة اؼبوػػػػػػػػع  ْلمػػػػػػػػغ كإَّنػػػػػػػػ  كر ػػػػػػػػعا  ػػػػػػػػ ْلـ بقعبػػػػػػػػغ 

ٍَته فىًدخيلِّ كىااًلدو   كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه كىبىغي أىخه أىٍك أي

                                                
(1)

  ُِْ/  ٓبداية المجتفد كنفاية المقت د ج    
(2)

 (  َّْٔٗرقه )  َّ/  ُُكنز العماؿ ج     
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ػػػػػ ىكى ل يف   ػػػػػٍم شي ػػػػػ يػيعىاٍ أىٍكثػىػػػػ ى ًمػػػػػن ذىبًػػػػكى فػىهي ػػػػ  ابَنػػػػػديسي فىػػػػً ف كى مِّتػٍهيمى
  (ُ) ابثَػديهً 
 أف اؼبقصػػعد مػػن –كاحن تنػػ   أعدػػم  -: كيف غ بػػب ةػػين  قلػػم

 ػػػعؿ اؼبػػػآكعرين بدػػػآك  مثػػػل الػػػب اْليثسػػػ  يف اؼبشػػػ كة دػػػع ابقػػػعؿ 
بدػػآك  مثػػل الػػب اْليثػػى ال سػػسم  ك ػػد عدػػو ا ػػن  َػػ ؿ دبػػ  ينػػ ؼ 
متػػغ ذبػػك كدػػع  عبػػغ ابنػػ  و ) مػػن أاػػل أاػػم كدهػػم إَػػعة اؼبوػػع  

 ْلمغ كإَّن  كر عا   ْلـ(. 
كمػػن دػػآا ابوندسػػل يوبػػػ  أف كدمػػة أيثسػػ  إمػػػ  ََػػأ مَبنػػ  كدػػػع 

 َ  –كاحن تن   أعدم  -تدم كإم  سبقة  دم اْلغدب ع
إذا عدم دآا ف ف أصل اؼبنأبة اؼبش كة عدى مآدب ابوش يك من 

   ؼبداَدة ـب ج ف ض  ابثده كابتصب ؼبف ج ابندس .ٔسوة ]
   .ُ  كبألـ ابندس كاالد ]ّبد كج ابتصب  ال ة ]

ـ ْل   ػػػػ  ا َػػػػػعة اْلشػػػػق ل كا َػػػػػعة ِكابثدػػػػه اؼبوبقػػػػ  ا تػػػػػ ف ]
 عية ذكعران كإي   ن .  بن

                                                
  ّٕٓ/  ٖصحيل الب ارم  بن بقاؿ ج شرح    (1)
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 فندػػػػى تقػػػػػدي  كاػػػػػعد أخ شػػػػػقسو فقػػػػر مػػػػػر اْلَػػػػػعين ْلـ تخػػػػػعف
   كد  ِ  كسه مهم ا ت  ]ّرؤكسهم  ال ة ]

متخنػػػػػػػػػػ ة عدػػػػػػػػػػسهم كمب يتػػػػػػػػػػة ب ؤكسػػػػػػػػػػهم  
سػػػػوة كال صػػػػل ضػػػػ ا   يف أصػػػػل اؼبنػػػػأبة 

  ُٖ=  ٔ×ّ  يتوه  شب يسػة عشػ  ] ٔ]
  ٗ=ّ×ّكمتهػػػػ  تصػػػػػح بدػػػػ كج تنػػػػػنة ]

خػػػػػػػػػل أخ   كبّ= ّ×ُكبػػػػػػػػػألـ  ال ػػػػػػػػػة ]
   كدآس صعر   : ِا ت ف ]

ّ×  ٔ ُٖ 

 ٗ ّ زكج

 ّ ُ أـ

 أخ ْلـ
ِ 

ِ 

 ِ أخ ْلـ

 ِ أخ شقسو

ك د يتم ابشس  ص حل اببهػعيت رضبػغ احن تنػ   يف عمػدة اببػ رض 
 اؼبآدب  كمأَآ كل من اْلضمة اْلر نة  قعبغ : 

 كإف كومر مر ابشقسو أكالد اْلـ            
 كاب كج أيض ن ت ادة أك أـ                                     

 فأسقر ابشقسو عتػد أالػمد            
 ككافو ابتنم ف ذا كاعومدا                                     

 دب   ض س أكالن فسه  عػػمػػ         
 ا ي ن عدى اْلصل ابآم  د اشوه                                
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 ك كابش فن  يف ابقنػم   كم ب       
  د ش ك س مر كبػػػد اْلـ                                 

 غبخمغ ابث ق بدل ابرتافر      
  (ُ)كذا ااوه د متغ ال تػم يػر                               

 كمن صعر اؼبش كة بع ددك د بك عن ا ين عم
أالدمه  أخ من أـ كاآلَػ  زكج ك ال ػة إَػعة  

  كاػػػدة فػػػ ف أصػػػل دػػػآس ابصػػػعرة عدػػػى مبػػػ  
اؼبػآدب اْلكؿ كدػع عػدـ ابوشػ يك  مػن سػوة 

  كبدػػػػػػ كج ُ  بدجػػػػػػد ة ابنػػػػػػدس كاالػػػػػػد ]ٔ]
  كبألَػػػػػػعين ْلـ ابثدػػػػػػه ّابتصػػػػػػب  ال ػػػػػػة ]

  كينػػػػػقر اببػػػػػ  عف أمػػػػػ  اْلخ ْلب ِا تػػػػػ ف ]
فسنػػقر   بشػػقسو كمػػ  ينػػقر أ تػػ ل ابنمعمػػة 
مػػػػػن اهػػػػػة ابنمعمػػػػػة كينػػػػػقر اْلخ ابشػػػػػقسو 

 آس صعر   :   السوو اؽ كد

 ٔ   

 ُ ادة 

 زكج دع
 ا ن عم 

ّ 

  × 

 أخ ْلـ دع 
 ا ن عم 

ُ 

× 

 ُ أخ ْلـ 

 × أخ شقسو

 × أخ ْلب 

                                                
(1)

 َُِ - َُُ/  ُعمدة الفارض بشل العذب الفائض ززء    
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اؼبنأبة من سوة  كأم  عدى اؼبآدب ابث ق كدع ابوش يك ف ف أصل
[ٔ . 
  ّ  كبد كج ابتصب  ال ة ]ُبدجدة ابندس كاالد ] 
ن   دػػػع  دػػػه اْلَػػػعيِكاببػػػ    ا تػػػ ف ] 

ْلـ  ستهمػػػ  ك ػػػ  اْلخ ابشػػػقسو   بنػػػعية 
كتنػقر اهػة أ تػ ل ابنمعمػة كاْلخ ْلب 
كمػػػػ  أسػػػػػدبت  كتصػػػػػح مػػػػػن شب يسػػػػػة عشػػػػػ  

  ال صػػل ضػػػ ب رؤكسػػػهم ُٖ= ٔ×ّ]
 ال ة يف أصل اؼبنأبة سػوة بدجػدة  ال ػة 

  ٗ=ّ×ّ  كبدػػػػػ كج تنػػػػػنة ]ّ=ّ×ُ]
كبخػػػػلو مػػػػن اْلَػػػػعة ْلـ كابشػػػػقسو ا تػػػػ ف 

   كدآس صعر   :ِ]

ّ× ٔ ُٖ 

 ّ ُ دة ا

 زكج دع
 ا ن عم 

ّ ٗ 

× × 

 ا ن عم دع
 أخ ْلـ

× × 

ِ 

ِ 

 ِ أخ ْلـ 

 ِ أخ شقسو

 × × أخ ْلب 

 الترزيل
 تنػػ   ابػػ ااح دػػع اؼبػػآدب اْلكؿ ابػػآم اَوػػ رس اؼبؤبػػب رضبػػغ احن

 –ينػػػين إسػػػق ط اْلشػػػق ل    سػػػوو اؽ اببػػػ كض – قعبػػػغ : كاْلكؿ 
قػػعا اببػػ اضض  أددهػػ  فمػػ  أ قػػت ) أغب أ ػػ ب إ  ابػػدبسل بقعبػػغ 
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اببػػػػ اضض فػػػػألك  راػػػػل ذكػػػػ  كدتػػػػ  مل تبػػػػو اببػػػػ اضض شػػػػسئ ن فهػػػػع 
  (ُ)اب ااح كإف ك ف اْلكث كف عدى ابث ق 

 ػػ ؿ ابشػػس  اببػػعزاف البتػػغ احن تنػػ   : إف ابقػػعؿ  نػػدـ ابوشػػ يك 
دع مقوضى ابقس س كابقعؿ   بوش يك من   ب االسوبنػ ف كمػ  

االسوبنػػ ف كال ينػػين   بقسػػ س دتػػ   ىيقعبػػعف كابقسػػ س مقػػدـ عدػػ
ابقسػػ س اْلصػػعيل ابػػآم دػػع إغبػػ ؽ فػػ ع  أصػػل يف اغبخػػم اعبػػ مر 
 ستهمػػػ  كإَّنػػػ  ينػػػين  ػػػغ دتػػػ  معافقػػػة اْلصػػػعؿ كابقعاعػػػد ابشػػػ عسة يف 
اببػػ اضض , كايَال ػػ ن مػػن دػػآا ابقػػعؿ يقػػعؿ : إف ابػػ ااح يف دػػآس 

السػػػه اػػػ ل  يف كػػػلو مػػػن  (ِ)اؼبنػػػأبة دػػػع ابقػػػعؿ  نػػػدـ ابوشػػػ يك 
َػػػعة ْلـ كا َػػػعة بوريدػػػ  الخػػػم ـبودػػػب عػػػن اآلَػػػ  يف يػػػص ا 

 َابق آف ابخ   فخ ف الخم كل صتب غري اآلَ  
: فسقػػػ ؿ بػػػغ دػػػآا اسوبنػػػ ف  أنػػػا قػػػوؿ القائػػػا هػػػو استحسػػػاف

ػػآ   ػػ بب ابخوػػ ب كاؼبسػػ اف ف يػػغ ةدػػم باَػػعة مػػن اْلـ السػػه يَؤ
 َالقهم فسنَ س غريدم 

                                                
  ُّالنور الفائض ص    (1)

(2)
  ُُّ – ُِٗالتحقيقات المرهية بارت ار ص    
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د اشػػرتكعا يف اْلـ كأمػػ   ػػعؿ ابق ضػػل دػػب أف أ ػػ دم كػػ ف ضبػػ ران فقػػ
فسقػػ ؿ بػػغ دػػآا  ػػعؿ ف سػػد النػػ ن كشػػ ع ن, أمػػ  اغبػػ : فػػألف اْلب 
بػع كػػ ف ضبػػ ران بخ يػػت اْلـ أت يػ ن كمل يخعيػػعا مػػن  ػػين آدـ كإذا  سػػل 
مػػػػ ادس أف كاػػػػعدس كندمػػػػغ فسقػػػػ ؿ بػػػػغ دػػػػآا   طػػػػل فػػػػ ف ابعاػػػػعد ال 

 َيخعف مندكم ن 
 : فألف احن الخم يف كبد اْل عين خبالؼ الخمغكأنا الشرع 
 َيف كبد اْلـ 

: إف اْلب إذا مل يػتبنهم مل يضػػ دم فسقػ ؿ بػػغ  كأنػا قػػوؿ القائػا
 ػػل  ػػد يضػػ دم كمػػ  يػػتبنهم  ػػدبسل مػػ  بػػع كػػ ف كبػػد اْلـ كاالػػدان 
كأكالد اْل عين كثريين ف ف كبػد اْلـ كالػدس يأَػآ ابنػدس كاببػ    
يخػػعف  سػػتهم كبػػػعال اْلب بوشػػ ركعا دػػم كذبػػػك ابعاالػػد يف ابثدػػػه 

شػػػؤـك بػػػع كػػػ ف مػػػر أَوػػػغ  ػػػدؿ اْلخ ابشػػػقسو يف ككػػػآبك اْلخ اؼب
دػآس اؼبنػأبة بنػػقر دػع كأَوػػغ كمل كنػل كاػػعدس كندمػغ يف ال بػػة 

  (ُ)ابض  
  (ِ) -رضبغ احن تن    -كصببغ ابشس  عبد ابن ي   ن   ز 

                                                
(1)

  ُْْ – ّْٖ/  ُكإعثـ الموقعين ج  ِّْ – ّّٖ/  ُّانظر نجموع الفتاكل ج    
  َِالفوائد الجلية ص    (2)
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 كاحن تن   أعدم (ُ)كصع غ ابشس  ابنثسم  رضبغ احن تن  
 –رضبػغ احن تنػ    -ن ي  اػ  كمػن ذبػك مػ  سػئل  ػغ ا ػن تسمسػة كيي 

  قعؿ ابن ضل : 
 م    ؿ  ـع غدكا  د م ت مسوهم   

 فأصببعا يقنمعف اؼب ؿ كاغبيدػال                               
 فق بت ام أة من غري عرت م      

أال أَػػػػػػػػػربكم أعػجػع ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػثال  يف                                
 اببَن مين اػت  داـ يشخ كم   

 فأَ كا ابقنم الو تن فعا اغبمال                                
 ف ف يخن ذك ان بػم ينػر َ دبػةن     

 كإف يخن غريس أيثى فقد فضػال                               
   بتصب الق ن يػقػسػت ن بس  يتخ س    

 من ك ف ين ؼ ف ض احن ال زبػال                             
 بخم أمػ م  ال كآب     إق ذك ت

 فال أ عؿ بخم اهالن كال مػثػػال                            

                                                
  ْٔرسفيا الفرائض ص    (1)
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  قعبػػػغ : زكج كأـ كا تػػػ ف -رضبػػػغ احن تنػػػ    -اعبػػعاب : فأاػػػ ب 
بسنػػت أـ اؼبسػػت  ػػل  مػػن كبػػد اْلـ كضبػػل مػػن اْلب كاؼبػػ أة اغب مػػل

  كبػػألـ ابنػػدس كاالػػد ّدػػ  زكاػػة أ سػػغ فددػػ كج ابتصػػب  ال ػػة ]
   بخل كاالدِعبدم اْلـ ابثده ا ت ف ]كب  ُ]

  ف ف ك ف اغبمل ذك ان فهع أخ من ُكاالد ]
 .أب فال ش ل بغ   تب ؽ ابندم ل 

: ككػآبك بػع كػ ف اغبمػل مػن أمػغ فهػع  قلم
أخ شػػػػػػػقسو كينػػػػػػػقر عدػػػػػػػى ابقػػػػػػػعؿ ابػػػػػػػ ااح 

   السوو اؽ كدآس صعر   : 

 ٔ 

 ّ زكج 

 ُ أـ 

 ُ أخ ْلـ 

 ُ أخ ْلـ 

 × أخ ْلب 

. 
 

كإف كػػػ ف اغبمػػػل أيثػػػى فهػػػع أَػػػت مػػػن أب 
  كدػػع ف ضػػل ّفسبػػ ض ؽبػػ  ابتصػػب  ال ػػة ]
  فونػػػػعؿ إ  ٔعػػػن ابنػػػػه ـ كأصػػػػده  سػػػػوة ]

   كدآس صعر   : ٗتننة]

 ٔ/ٗ 

 ّ زكج 

 ُ أـ 

 ُ أخ ْلـ 

 ُ أخ ْلـ 

 ّ أَت ْلب 
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كأمػػ  إف كػػ ف اغبمػػل مػػن أـ اؼبسػػت فهخػػآا اعبػػعاب يف أالػػد  ػػعيل 
كأضبػد  صب  ة كمن  نددم كدع مػآدب أت التسبػةابندم ل من اب

 . يف اؼبشهعر عتغ كدع اب ااح
كعدػػػػى ابقػػػػعؿ اآلَػػػػ  إف كػػػػ ف اغبمػػػػل 
ذكػػػ ان يشػػػػ رؾ كبػػػػد اْلـ كعاالػػػػد مػػػػتهم 
كال ينػػػػػػػػػقر كدػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػآدب م بػػػػػػػػػك 
 (ُ)كابشػػػػػػ فن  كأضبػػػػػػد يف ركايػػػػػػة عتػػػػػػغ 

: ك ػػػػد سػػػبو الدهػػػػ  عدػػػى دػػػػآا  قلػػػم
 ابقعؿ اؼب اعح كدآس صعر  :

ّ× ٔ ُٖ 

 ٗ ّ زكج 

 ّ ُ أـ 

 أخ ْلـ 

ِ 

ِ 

 ِ أخ ْلـ 

 ِ أخ شقسو

 
 

  كالمنة  انتفى المجلد األكؿ كهلل الحمد
 اهلل رعالى كعونه المجلد الرانيبمشياة  هكيلي

 كأكله باب الجد كاالروة
 

                                                
(1)

 ِٔص  ُك فتل القريب المجيػب زػزء   ّٕ/  ُّكانظر الذريرة ج  ّٕٔ/  ُّنجموع الفتاكل ج    
  ِّْك التفذيب في عله الفرائض ك الوصايا ص 
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 ففارس المجلد األكؿ
 ففرس اآليات 

  دى  كى ى ؿى ارٍكىبيعا ًفسهى  ً ٍنًم ابدنًغ ؾبىٍ ىادى  كىميٍ سى   
  يًل اٍدعيعا ابدنغى أىًك اٍدعيعا اب نضٍبىنى    
  ًإينغي ًمٍن سيدىٍسمى فى كىًإينغي ً ٍنًم ابدنًغ اب نضٍبىًن اب ناًلسًم  
  يًل اٍدعيعا ابدنغى أىًك اٍدعيعا اب نضٍبىنى   
 ناًلسًم ًإينغي ًمٍن سيدىٍسمى فى كىًإينغي ً ٍنًم ابدنًغ اب نضٍبىًن اب  
   كىبًدنًغ اٍْلىظٍبى لي اغبٍيٍنَنى فى ٍدعيعسي ًاى . 
  ػػ ًت ًإ ى ابتَػػعًر ابػػ  ًكوىػػ به أىيٍػ ىٍبتىػػ سي إًبىٍسػػكى بًويٍفػػ ًجى ابتنػػ سى ًمػػنى ابتَديمى

ًػػػػػٍم ًإ ى ًصػػػػػ ىاًط اٍبنى ًيػػػػػً  اغبٍىًمسػػػػػد   ابدنػػػػػًغ ابنػػػػػًآم بىػػػػػغي مىػػػػػ  يف   ًػػػػػً ٍذًف رىاِّ
 كىمى  يف اٍْلىٍرًض كىكىٍيله بًٍدخى ًف ًينى ًمٍن عىآىابو شىًديدو  ابننمى كىاتً 

  ًمٍثًدًغ شىٍ له كىديعى ابننًمسري اٍببىًصريي  بىٍس ى كى
  كىكى فى  ً ٍبميٍؤًمًت ى رىاًلسم ن  
  ًإينغي ًاًٍم رىؤيكؼه رىاًلسمه 
 اغبٍىٍمدي بٌدًغ رىبِّ اٍبنى بىًم ى 
  يًن مى  كىصنى ً ًغ ييعال ن  شى ىعى بىخيٍم ًمنى   ابدِّ
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  ً تين اىنىٍدتى ؾى عىدىى شى ًينىةو ًمنى اٍْلىٍم 
 كىكىبىى  ً بٌدًغ الىًنسب ن 
  تًٍدكى اليديكدي ابدنًغ فىال تػىٍق ى يعدى 
  فى ًيضىةن مِّنى ابٌدًغ ًإفن ابٌدغى كى فى عىًدسم  الىًخسم ن  
  ًسم ن ًإفن ابٌدغى كى فى عىًدسم  الىخ  
  ً ٍييعًصسخيمي ابٌدغي يف أىٍكالىدًكيٍم بًدآنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلييثػىسػى 
 كىبىخيٍم ًيٍصبي مى  تػى ىؾى أىٍزكىاايخيٍم ًإف ملنٍ يىخين ؽبنينن كىبىده 
 ًيىٍنوػىٍبويعيىكى  يًل ابٌدغي يػيٍبًوسخيٍم يف اٍبخىالىبىة 
  ًتًٍدكى اليديكدي ابٌدغ 
 ًًَر   ابٌدغى كىرىسيعبىغي  كىمىن يي
  ٍدغي اىتن تو ذبىٍ ًم ًمن ربىًٍوهى  اْلىيٍػهى ري ًَ   ييٍد
  كىمىن يػىٍنًص ابٌدغى كىرىسيعبىغي كىيػىوػىنىدن اليديكدىسي 
  كىآتى كيم مِّن كيلِّ مى  سىأىٍبويميعسي  
 ًإَّننى   ىٍشىى ابدنغى ًمٍن ًعبى ًدًس اٍبنيدىمى ل  
  يًن  ديعى ابنًآم أى ٍرسىلى رىسيعبىغي  ً ؽٍبيدىل كىًديًن اغبٍىػوِّ بًسيٍتًهػ ىسي عىدىػى ابػدِّ

  كيدًِّغ كىبىٍع كى ًسى اٍبميٍش ًكيعفى 
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  رى ابدنغي  ػىٍعؿى ابنًك ذبيى ًدبيكى يف زىٍكًاهى   ىٍد ظبًى
   كىًإذىا سىأىبىكى ًعبى ًدم عىينِّ فىً قِّ  ى ًيبه 
  ًمديعا ابصن غبًى ًت كىآمىتيعا دبى  يػي ِّؿى عىدىى ؿبيىمندو كىديعى كىابنًآينى آمىتيعا كىعى

  {ِاغبٍىَو ًمن رناًٍِّم كىبن ى عىتػٍهيٍم سىسِّئى ً ًٍم كىأىٍصدىحى  ى ؽبىيٍم  
  ًؿَبىمنده رنسيعؿي ابدنغ  
 ػػ ًبخيٍم كىبىًخػػن رنسيػػعؿى ا ػػدو مِّػػن رِّاى ػػده أى ىػػ  أىالى ػػ فى ؿبيىمن ػػ نىى منػػ  كى َى بدنػػًغ كى

 ابتنًبسِّ ى 
  دىٍت ًمن  ػىٍبًدًغ ابَ سيلي َى   كىمى  ؿبيىمنده ًإالن رىسيعؿه  ىٍد 
  كىميبىشِّ ان ً  ىسيعؿو يىٍأيت ًمن  ػىٍنًدم اظٍبيغي 

 ي ؿ ابب   ف عدى عبدس
 فأكالى إ  عبدس

  ي  أيه  ابتب إي  أرسدت ؾ ش ددان كمبش ان كيآي ان 
  ابنًآينى اٍسعىدنٍت كيايعديهيٍم أىٍكبىٍ ني  ػىٍندى ًإ ى ًيخيٍم فىآيك يعاٍ  فىأىمن

  اٍبنىآىابى دبى  كيٍتويٍم تىٍخبي يكفى 
 ا يػىٍعـي اٍببىٍصًل   دىآى
  ٍفىًتٍصبي مى  فػى ىٍضويم  . 
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  ًإفن ابنًآم فػى ىضى عىدىٍسكى اٍبقيٍ آفى بى ىاَدؾى ًإ ى مىنى دو  
  دنةى أىٍ ى ًيخيمٍ   ىٍد فػى ىضى    ابدنغي بىخيٍم ربًى

  من  كى فى عىدىى ابتنًبِّ ًمٍن الى ىجو ًفسمى  فػى ىضى ابدنغي بىغي    

  سيعرىةه أىي ىٍبتى دى  كىفػى ىٍضتى دى  

 فى تيعدينن أيايعرىدينن فى ًيضىةن   
  ًَى عى إ    بىٍسًغ سىًبسالن كىبًٌدًغ عىدىى ابتن ًس اًلَه اٍببػىٍسًت مىًن اٍسوى
  يىًصسب ن منٍب يكض ن  
  عا  ن من عتد احن كاحن عتدس النن ابثعاب   
   أىكىملىٍ يػى ىٍكاٍ أىين  يىٍأيت اْلىٍرضى يىتقيصيهى  
 ًؿ كىاٍ ًٍك ىاـً , كيَل مىٍن عىدىسػٍهى  فى فو   كىيػىبػٍقىى كىٍاغي رى ِّكى ذيك اعبٍىالى
  ًإيػنهيم منسِّويعفى ًإينكى مىسِّته كى  
  ًَىالىًضبى اْلىٍرض    كىديعى ابنًآم اىنىدىخيٍم 
 ًبخيلِّ اىنىٍدتى  ًمتخيٍم ًشٍ عىةن كىًمتػٍهى ا ن  
 كىًإذىا  يشِّ ى أىالىديديٍم  ً ْلييثىى ةىلن كىٍاهيغي ميٍنعىٌدان كىديعى كىًتسمه
ً ًغ أى يًٍنخيغي عىدىى ديعفو  { يػىوػىعىارىل ًمنى اٍبقىٍعـً ًمن سيعًل مى   يشِّ ى ٖٓ 

   {ٗٓأىـٍ يىديَسغي يف ابوَػ ىاًب أىالى سى ل مى   ىٍخيميعفى  
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  ًٍأىمِّ ذىيبو  يًودىٍت  ٖ  كىًإذىا اٍبمىٍعؤيكدىةي سيًئدىت  }ٗ  
 ًإفن ابدِّينى ًعتدى ابٌدًغ اً ٍسالىـي   
 ٍمىن يػىٍبوىً  غىسػٍ ى اً ٍسالىـً ًديت ن فػىدىن يػيق ًَ ىًة ًمنى  ى بىلى ًمٍتغي كىديعى يف اآل

  اػبٍى ًس ًينى 
  ػػػًك كىرىًضػػػستي ػػػٍم ًديػػػتىخيٍم كىأىسٍبىٍمػػػتي عىدىػػػٍسخيٍم يًٍنمى ٍدػػػتي بىخي اٍبسػىػػػٍعـى أىٍكمى

  بىخيمي اً ٍسالىـى ًديت ن 
  كىابنًآينى عىقىدىٍت أىٍ ى ييخيٍم فى تيعديٍم يىًصسبػىهيٍم  
  ٍكىدى اى يكاٍ كىاى دىديكاٍ  ًأىٍمعىاؽًبًٍم كىأىيبيًنًهٍم  ًإفن ابنًآينى آمىتيعا  
  كىأيٍكبيع اٍْلىٍرالى ـً  ػىٍنضيهيٍم أىٍك ى  ًبػىٍنضو  
  ػرٍيان اٍبعىًصػسنةي َى ػٍعتي ًإف تػىػ ىؾى  كيًوبى عىدىٍسخيٍم ًإذىا الىضىػ ى أىالىػدىكيمي اٍبمى

ٍيًن كىاْل ٍػ ىً  ى  ً ٍبمىٍن يكًؼ الىٌق ن عى    دىى اٍبميونًق ى بًٍدعىاًبدى
  ًيًل ابٌدغي يػيٍبًوسخيٍم يف اٍبخىالىبىة   
  اًف كىاْلى ٍػ ى يعفى كىبًدتِّنى ل يىًصسبه  بِّد ِّاى ًؿ يىصًسبه فبِّن  تػى ىؾى اٍبعىاًبدى
  ًمن  ػىٍنًد كىًصسنةو ييعًص  ًاى  أىٍك دىٍينو  
 من ابتبس  كابصديق 
 تيعاٍ شىهى دىةي  ػىٍسًتخيٍم ًإذىا الىضى ى أىالىدىكيمي اٍبمىٍعتي يً  أىيَػهى  ابنًآينى آمى 
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  كيًوبى عىدىٍسخيٍم ًإذىا الىضى ى أىالىدىكيمي اٍبمىٍعتي 
  ًتًٍدكى اليديكدي ابٌدغ 
  ًِّمن  ػىٍنًد كىًصسنةو ييعصىى ًاى  أىٍك دىٍينو غىسػٍ ى ميضى ر 
 ًى ريٍكنو شىًديدو  ى ؿى بىٍع أىفن يل ً خيٍم  ػيعنةن أىٍك آًكم إ َٖ} 
  فػىقىٍد اى ل أىٍش ىاطيهى  
 ٍَىرٍ  فػىٍدسىٍمديد   ً نىبىبو ًإ ى ابننمى ل تين بًسػىٍق
  تى سي ًمن كيلِّ شىٍ لو سىبىب ن  {ًْٖإين  مىخنتن  بىغي يف اٍْلىٍرًض كىآتػىسػٍ
  ًعىاييخيٍم يف ابدِّين ٍَ  كىمىعىابًسخيمٍ  فىً ف ملنٍ تػىٍندىميعا آ ى لديٍم فىً 
  كىابنًآينى عىقىدىٍت أىٍ ى ييخيٍم فى تيعديٍم يىًصسبػىهيٍم 
 ًكىةىَتعا أىيػنهيم من يًنىوػيهيٍم اليصيعيػيهيم مِّنى ابدنغ  
 ضى ىبى ابٌدغي مىثىالن عىٍبدان فبنٍديعك ن الن يػىٍقًدري عىدىى شىٍ لو  
  ٍكىبيعدى  كىزًيتىةن كىاػبٍىٍسلى كىاٍبًبوى ؿى كىاغبٍىًمريى بًوػى  
  كىبىن كىٍنىلى ابٌدغي بًٍدخى ًف ًينى عىدىى اٍبميٍؤًمًت ى سىًبسالن 
  كىابنآينى كىبى يكاٍ  ػىٍنضيهيٍم أىٍكبًسى ل  ػىٍنضو  
   بىخيٍم ًديتيخيٍم كىيلى ًديًن  . 
  ًدنوػىهيمٍ كىبىن تػىٍ ضىى عىتكى اٍبسػىهيعدي كىالى ابتنصى رىل الىون تػىونًبرى م   
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  ػػ ديكا كىابصنػػ  ًًئ ى كىابتنصىػػ رىل كىاٍبمىجيػػعسى ًإفن ابنػػًآينى آمىتيػػعا كىابنػػًآينى دى
 .  كىابنًآينى أىٍش ىكيعا

 ًبخيلِّ اىنىٍدتى  ًمتخيٍم ًشٍ عىةن كىًمتػٍهى ا ن 
  كىأىٍصدىٍبتى  بىغي زىٍكاىغي  
  ـي اٍسخيٍن أىيتى كىزىٍكايكى اعبٍىتنةى   آدى
  ـي اٍسخيٍن أىيتى كىزىٍكايكى اعبٍىتنةى   آدى
  ٍفىأىصبًٍنيعاٍ أىٍم ىكيٍم كىشي ىكى لكيم   
  ِّفػىدىمن  ذىدىبيعاٍ ً ًغ كىأىصٍبىنيعاٍ أىف كىٍنىديعسي يف غىسى  ىًة اعبٍيب  
  كىبىخيٍم ًيٍصبي مى  تػى ىؾى أىٍزكىاايخيٍم ًإف ملنٍ يىخين ؽبنينن كىبىده   
  ةن فػىدىهى  ابتٍِّصبي كى   ًإف كى يىٍت كىااًلدى
  يىٍنوػىٍبويعيىكى  يًل ابٌدغي يػيٍبًوسخيٍم يف اٍبخىالىبىًة 
  فىً ف كى فى ؽبىينن كىبىده فػىدىخيمي ابَ  يري فبن  تػى ىٍكنى  
  كىؽبىينن ابَ  يري فبن  تػى ىٍكويٍم ًإف ملنٍ يىخين بنخيٍم كىبىده  
  بىخيٍم كىبىده فػىدىهينن ابَثميني فبن  تػى ىٍكويمفىً ف كى فى  
  فىً ف كينن ًينى ل فػىٍعؽى ا ٍػتىوػىٍ ً فػىدىهينن  ػيديثى  مى  تػى ىؾى  
  ً ٍييعًصسخيمي ابٌدغي يف أىٍكالىدًكيٍم بًدآنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلييثػىسػى 
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  ًفى ٍض ً يعاٍ فػىٍعؽى اْلىٍعتى ؽ  
 ٍػتىوػىٍ ً فػىدىهيمى  ابثَػديثى ًف فبن  تػى ىؾى فىً ف كى يػىوى  ا     
  فىً ف ملنٍ يىخين بنغي كىبىده كىكىرً ىغي أى ػىعىاسي فىأليمًِّغ ابثَػديهي 
  تػىويع ى  ًإ ى ابدنًغ فػىقىٍد صىوىٍت  ػيديع يخيمى  
 اب ِّاى ؿي  ػىعناميعفى عىدىى ابتِّنى ل   

  رىاىةه كىبًد ِّاى ًؿ عىدىٍسًهنن دى  
  كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن 
  ٍَِّته فىًدخيل كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه كىبىغي أىخه أىٍك أي

كىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي فىً ف كى يػيعىاٍ أىٍكثػى ى ًمن ذىًبكى فػىهيٍم شي ىكى ل يف 
  ابثَػديهً 
  ِّكىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي فبن  تػى ىؾى ًإف كى فى بىغي كىبىده  كىْلى ػىعىٍيًغ ًبخيل 
  ٍَِّته فىًدخيل كىًإف كى فى رىايله ييعرىثي كىالىبىةن أىك اٍم ىأىةه كىبىغي أىخه أىٍك أي

 كىااًلدو مِّتػٍهيمى  ابَنديسي 
  سػىٍ ً ييعًصسخيمي ابٌدغي يف أىٍكالىدًكيٍم بًدآنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلييثػى 
  ً ٍعىةن رِّاى الن كىًينى ل فىًددآنكىً  ًمٍثلي الىبِّ اْلييثػىسػى ٍَ     كىًإف كى ييعاٍ ًإ
   ٍَوىى ينى فى بىسى  { ٕ{ أىف رنآسي اٍسوػىٍوَنى  ٔكىالن ًإفن اٍ ً
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  َى سي دى ريكفى كىزًي ان   كىاىنىٍدتى  مىنىغي أى
 ْلىٍكبىسى فً ًمنى ابنًآينى اٍسوىبىون عىدىٍسًهمي ا  
  كىديعى يى ً ػيهى  ًإف ملنٍ يىخين ؽبنى  كىبىده   
  كىالن ًإيػنهيٍم عىن رناًٍِّم يػىٍعمىًئآو بنمىٍبجيع يعفى   
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 ففرس األحاديم كاآلثار
    ظبك ابدهم

 كل أم و ذم   ؿ
 ابدهم بك اغبمد كدغ

 إف اب ال بسنمل  نمل أدل اػبري
 ابص غب ت اغبمد حن ابآم  تنموغ توم
 اغبمد حن عدى كل ال ؿ

 إف احن تن   ف ض ف اضض فال تضسنعد 
  ابدهم م  أصبح ت من ينمة أك  أالد من َدقك فمتك

 من سدك ط يق ن يَدب فسه  عدم ن 
 ابندم  ال ة كم  سعل ذبك فضل

  إذا م ت ا ن آدـ ايقَر عمدغ إال من  الث
 ابثال ة ابآين آكادم اؼببست إ  غ ر فدَدعس

 عمل عمالن بس  عدسغ أم ي  فهع رد من
 أي  أغَن ابش ك ل عن ابش ؾ  ؿ احن يف اغبديه ابقدس  

 اغبمد حن ابآم كسر ظبنغ اْلصعات كده 
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 أ  يب ر ت  فتت اسغ أف أع ا س ن   ؿ ي  رسعؿ احن 
 كال فف . أي  سسد كبد آدـ 
 أي  سسد ابن ؼب  
 كال فف . أي  سسد كبد آدـ 

 ب يب أك أكث إق ػب ن أب
 أيغ يبوح عد  يف اؼبق ـ افمعد دبب مد                  ج
 أي  ؿبمد كأي  أضبد كأي  اؼب ال  ابآم  بع احن ت ابخب 

 أيت عبدم كرسعيل ظبسوك اؼبوعكل
  دت ي  رسعؿ احن كم اْليبس ل 

 صند ابصب  فدع   َعف   ي  أف رسعؿ احن 
 كأق أي  ابتآي  ابن ي ف

 ن   ؿ : أم   ند داكد عدسغ ابنالـ كدع فصل اػبَ بأكؿ م
 أم   ند م    ؿ را ؿ يشرتطعف ش كط ن بسنت يف كو ب احن 

 ي  عبد  س  أال أدبك عدى كت  متختعز اعبتة
  ابب اضض كعدمعد  كتندمعاتندمعا ابق آف كعدمعس ابت س 
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 ابق آف كعدمعس ابت س كتندمعا ابندم كعدمعس ابت س كتندمعا تندمعا
  ابت سابب اضض كعدمعد  

 ابندم  ال ة كم  سعل ذبك فضل 
  يصب ابندم كدع يتنى ف ا تندمعا ابب اضض كعدمعد  

  ابندم ايو اع ن كبخن يقبض ابندم  قبض ابندم ل يقبضإف احن ال 
 أك ي فر  َآكا ابندم  بل أف يقضى 

 تندمعا ابب اضض كم  تندمعف ابق آف 
 خم ابب اضض ف ا  من ديت تندمعا

 إذا ربد وم فوبد عا يف ابب اضض كإذا ؽبعن ف ؽبعا   ب م  
  .تندمعا ابب اضض كاغبه كابَالؽ ف يغ من ديتخم

  ابب اضضابق اف فدسوندم    أمن 
 ابآم يق أ ابق آف كال  نن ابب اضض ك ببدف  ال رأس 

 تندمعا  بل ابت ي  
 .إي كم كابتن ف ف ابتن أكآب اغبديه

  مريا غ من اعبتة احن   َر ضغ احن تن   من  َر مريا  ن ف
  ال يػعرث م  ت كت س صد ة ( اغبديه
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 من سدك ط يق ن يبوو  فسغ عدم ن سدك احن  غ ط يق ن إ  اعبتة 
إي  كت  يف اعب ددسة م  يند بدتن ل أم ان الو أي ؿ احن تن   فسهن 

 م  أي ؿ 
 ال الدب يف ا سالـ

 بدعابدين  ك ف اؼب ؿ بدعبد كك يت ابعصسة
  ي  رسعؿ احن إف أكس  ن    ت م ت كت ؾ يل  ت ت

 ي  رسعؿ احن إف سندان ددك كت ؾ   تو  
 ينعدق  م ضت فأت ق رسعؿ احن 

 إف احن  د أعَى كل ذم الو القغ فال كصسة بعارث 
  إذا كبن أالدكم أَ س فدسبنن كبتغ

 يبوو  كاغ احن د ا ي  مر رسعؿ احن 
 عدى  رب ضب ة  إي  مر رسعؿ احن

  ستم  رال كا ب  ن فة إذ ك ر عن راالدوغ
 أيت عت زة بسصد  عدسه   فق ؿ : دل عدسغ من دين أف ابتب 

 أي  أك    ؼبؤمت  من أيبنهم
 ا ضعا احن ف حن أالو   بعف ل 
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 إف بص الب اغبو مق الن 
 إف ابدين  بل ابعصسة   ضى رسعؿ احن 

  م  الو ام ئ مندم يبست بسدو 
  ا ض ار يف ابعصسة من ابخب ض 

  بع أف ابت س غضعا من ابثده إ  اب  ر
 أرضى م  رضسغ احن بتبنغ 

 ال ذبعز كصسة بعارث 
 إال أف يش ل ابعر ة
 إال أف كس  ابعر ة

 إف اب ال بسنمل عمل أدل اعبتة
 أف راالن أعوو سوة فبدعك  بػغ عتد معتغ
 عت زي دة يف أعم بخمإف احن انل بخم  ده أمعابخم عتد اؼب

 إف احن تصدؽ عدسخم   ثده أمعابخم عتد كف تخم
 أ بوعا عدى مش ع كم

 ال ت ث مبوعتة
 إَّن  ابعالل ؼبن أعوو
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 أف راالن م ت عدى عهد رسعؿ احن 
 كال يعدب عابعالل غبمة كدبمة ابتنب ال يب  

 أعوقت ا تة ضب ة مع 
 ال ي ث ابخ ف  اؼبندم كال اؼبندم ابخ ف 

  ث اؼبندم ابتص اق إال أف يخعف عبدس أك أموغال ي
 أي  أك   خل مؤمن من يبنغ

 م  ابنتة يف اب ال يندم عدى يدم رال من اؼبندم 
 من أسدم عدى يديغ رال فهع معالس
 من أسدم عدى يديغ رال فدغ كاللس

 بس  بدق تل من اؼبرياث ش ل
   ول رال أَ س يف زمن عم   ن اػبَ ب 

 ج  فأص ب أمغ فقوده  أف راالن  آؼ حب
 رمى ام أة بغ حبج  فم تت 

 ي ث اب كج من زكاوغ
 رفر عن أمك اػبَأ كابتنس ف كم  اسوخ دعا عدسغ 

 رفر ابقدم عن  ال ة 
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 ا سالـ ي يد ك ال يتقص 
 يندع كال يندى عدسغا سالـ 

 أف إين ي ن من أددغ م ت
 . بغ من أسدم عدى ش ل فهع

 ددسة فهع عدى م   نم يف اعب  مى نً  ي  مِّ نٍ كل  ى 
 كرث راالن أسدم عدى مرياث  بل أف يقنم

 ال يوعارث أدل مدو 
 كأف أعس ف  ين اْلـ يوعار عف دكف  ين ابنالت

 عالت اكبن اْليبس ل  تع 
 من مل كمر ابصس ـ من ابدسل فال صس ـ بغ

  أعوقت ا تة ضب ة مع  ؽب  فم ت كت ؾ ا توغ كا تة ضب ة
 َب يـع صبنةَ أف عم   ن اػبَ ب 

 م    ؿ م  أراق أعدمه  أ دان ك د   ؿ رسعؿ احن 
 عن ذم   ا ة يل كرث كالبة سأبت عم   ن اػبَ ب 
 م  أرل أ  ؾ يندمه  أ دا

 ي  عم  أال تخبسك آية ابصسب ابك يف آَ  سعرة ابتن ل
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 أعر أمهم  ابثمن 
 أعر ا تك سند ابثدث 

عة ٍَ َىعىاف يف بن ف  عمك بسنعا     اْل
 اال ت ف فم  فع هم  صب عة

 بع أم ت أالدان   بنجعد ْلالد ْلم ت اؼب أة أف تنجد ببنده 
 كببتت اال ن ابندس تخمدة ابثدث 
 تنأبغ مريا ه  ا لت اعبدة إ  أت  خ  ابصديو 

 زب يه اْلبب ق بدبديه
  انل بدجدة ابندس إذا مل تخن دكا  أـ أف ابتب 
 ؼبرياث   بندس  ستهم  ضى بدجدت  من ا أف ابتب 
كرث  ػػالث اػػدات ا توػػ  مػػن  بػػل اْلب ككاالػػدة  أف ابتػػب 

 من  بل اْلـ
 أطنم اعبدت  ابندس أف رسعؿ احن 

 سدس  مر ا ته  كا ته  ال  أكؿ ادة أطنمه  رسعؿ احن 
 أف راالن من  ين التتدة يق ؿ بغ النخة
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أعَػػى  ال ػػػة اػػدات ابنػػدس ا توػػػ  مػػن  بػػػل  أف رسػػعؿ احن 
 ْلب ككاالد من  بل اْلـا

 اغبقعا ابب اضض  أدده  فم  أ قت ابب اضض فهع ْلك  رال  ذك  
 أ   مؤمن م ت كت ؾ م الن فدري غ عصبوغ من ك يعا

 أكتست اعامر ابخدم , كاَوص  يل ابخالـ اَوص ران 
م رأيػت مػن ي  صػ ت عقػػل كديػن أذدػب بدػػب اب اػل اغبػ ـز مػػن 

 إالداكن
  ضى بألَت ابب    

 عدى عهد رسعؿ احن  ت  من ذ  ن ابل  ضى فس

   بسمن مندم  كأمريا أت ي  من ذ  ن ابل 
 أمك ت أمك ت أ  ؾ ت أدي ؾ فأدي ؾ

 أم  بس  يف كو ب احن ع  كال كال يف  ض ل رسعؿ احن
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 ففرس الشعر
 عدم يق  كإَالص كصد ك مر       ؿببة كايقس د كابقبعؿ ؽب 

 ابندم كابسق  إَالص ابتسة         ش كطه    بتص  ل شب يسة   
 را نه  ابصدؽ  يد  اػب م         دع ايقس د كابقبعؿ ابن دس 
 كابن  ر اغبب ؼب  بغ العت           من اؼبن ق فنمدن دب   بت 
 كابث من اببوض ؼب  ينبد من           كف ا بغ ف عقدته  ي  فَن

 ابندم أعدى كأالدى م بغ اسومنت 
 أذف كأع ب عتغ ي طو  بم                                      

 ابندم غ يوغ ابقصعل كرتبوغ ابندس    
 ف سنعا إبسغ ي  ذكم اؽبمم                                      

 ابندم أش ؼ مَدعب كط ببغ
 حن أكـ  من  ش  عدى  دـ                                   

 ابندم يعر مب  ينوض ل  غ 
 أدل ابنن دة كاعبه ؿ يف ابتدم                               
 ابندم أعدى الس ة بدنب دم كم  

 دهم   أدل اعبه بة أمعات عه                                     
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 ابندم كاحن مرياث ابتبعة ال  
 مرياث يشبهغ طعىب ؼبقونم                                 

 ن ك ف كالؽب  إبسك أ ست ابدن
 إ  اؼب اد ابقـ  اعبعاد افمد                                   

 ػم  رالدغ فأمتر الالبك               ػال دم أف اؼب ل  ػ
 ػب كع  ػػديغ ابسـع آبك     كايص  عدى آؿ ابصدسػ    
 آؿ ابتب دم أتب ع مدوغ 

 كمن ع ب عدى ابش ينة من عجم                              
 بع مل يخن آبغ إال   ا وغ
 صدى اؼبصد  عدى ابَ غ  أت ؽبب                         

 بقد عدم اغب  ابسم يعف أق   
إذا  دػػػػػت أمػػػػػػ   نػػػػػػد أق ََسبهػػػػػػ                                        

  ا ل اػبدب أم   ند مػن ك ف   دض ن 
  عؽب  كداكد كأ ػ ب ا  عد أ                              
 كينقعب أيعب ابصبػػعر كآدـ 

 ك س  كسبب ف ككػنب كينػ ب                    
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 أم  كمهم  يك من ش ل كف  
 بودع تدعد  كاع  ن أبب                                        

 فأم  ابقو ؿ ال  و ؿ بديخم  
 ض اؼبعاكبكبخن سريان يف ع ا                                
 كالآؼ ذم ابب ل  ل يف يث  إذا 

 مل يخن  عؿ منه  يبآا                                     
 كفسغ يل ـبوص  مبسد           عتغ اؼبَعالت ال ت يد 

 ربس  إذا م  ع ش ع ؼبهػػػ   اْلرض
  ت ط ؼ مته  ت ع مل  مو                                 

 ابوسه الل ا    م ربس  إذا  ك ْلرض
  يف أط افه  ابودب ع دأىب   كإف                             

       أف ابندم َري م  سن       عدم ن 
 كأك  م بغ ابنبػػػد دع  فسغ                                

 ف دآا ابندم ـبصعص دب   كأ
 ش ع فسغ عػػػػتد كل ابندم   د                            

   يبقػػػد أكؿ عدم أيغ 
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 يخ د يعاد  اْلرض الو ال يف                              
  د يقل اغبه عدى ابب اضض      عدم ن كتندسم ن  ال مت  ض

 ك د ركم فسه  الديه ي فر      أيغ أكؿ شػػ ل يت ع 
 كأف دآا اببن يصب ابندم      فدست ف  فسغ أدل اغبدم 

 أف  د تع   نػمغ احن  يخبسك     ابب اضض ال يتري بغ   عدم
 سببػ يغ يعصسػػخم احن  فق ؿ    بعار ػةاغبب تبس ي ن  ك  

 كل ا ن أيثى كإف ط بت سالموغ 
 يعم ن عدى آبة الد  ل ؿبمعؿ

 إذا م ت ذك م ؿ فمن رأس م بغ 
 مؤيوغ  دـ عدى ابػدين أكال                                    

 ض كصسة ك ند كف ل ابدين أمػ
 من ابثده كأ نم م  تػبقى مبصال                         

 عب  غري إرث من رم د كأيغ           ضب ـ  أبب د ابقَ ر اثـع 
 أركػ يغ افػققة  ػال ة  

 إف كاػدت ربقػو ابػعرا ة                              
 معرث ككارث الو كاد 
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  ابآم ذاؽ اغبم ـ أك فقد  ند                               
 ككارث معرث معركث              أرك يغ م دكا  تعريه 

 معت اؼبعرث ا وض ل ابوعارث       كد  ربقو كاعد ابعارث
 أسب ب مرياث ابعرا  ال ة           كل يبسد ر غ ابػػعرا ة

 كد  يخ ح ككالل كينب         م   نددن بدمعاريه سبب 
 ينب     أك ابعالل بس  دكا  سببكسبب ا رث يخ ح أك 

 دب ير بارث   بعالل             بس  اَوالؼ ابدين يف اآلرال 
 من  نضغ ال  فعر غ  غ               كدخآا عن إر غ ال يتوه 
 كاالجب دب  فسغ من اغب ية            قدرد  ف غبخم   بنعيػة 

     مكينوبو م   خب  ال      ك سل  نم ا رث من  د أسدم  
 كاالدة من عدل  الث       ك  تر ابشفص من اؼبرياث    
   ك بسق فبهم فدس  ابشك           رؽ ك  سل ك اَوالؼ دين 

  ة ػػػابعار عف من اب ا ؿ عش
  ةػػأظب ؤدم من كفة مشوه                                  

 م  ي الػػػػاال ن كا ن اال ن مه
 الػكاْلب كاعبد بغ كإف ع                                    
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 كاْلخ كمن أم اعبه ت ك ي  
  آي ػػػػػػػػػػػ د أي ؿ احن  غ                  

 غ   ْلب ػكا ن اْلخ اؼبديل إبس
 آبػػػخف ظبر مق الن بس    ؼب                              

 سغ ػػػػػػكابنم كا ن ابنم من أ 
 ف شخ  بآم ا ا ز ك ابوتبسغ                                   

 وو ذك ابعالل ػكاب كج ك اؼبن
    عر دؤاللػػفجمدة ابآك                                 

 ر ػػػكابعار  ت من ابتن ل سب
 ابش ع غريدن مل ينر أيثى                                     

 ة ػػ تت ك تت ا ن كأـ مشبق
 ةػػكزكاة كادة كمنوق                                     

 كاْلَت من أم اعبه ت ك يت
   تػػفهآس عد ن   ي                                      

 ابت س أكالد عالت فمن عدمعا 
 ؿبقعر ك  رأف  د أ ل فمهجع                             
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 ب ن   ػػكدم  تعا اْلـ إم  أف ي كا  يش
 فآبك   بوسب ؿببعظ كمتصعر                                 

 كاػبري كابش  مق كي ف يف   ف 
   عرػػػػوبر كابش  ؿبتمكاػبري                                

 ابت س أَس ؼ كشو يف ابشسم 
    ـككل كمنهم  ست اْلد                                       

 كبع                .......................
 عا ػػػػك يعا صبسن ن ف ػبم   د الب                        

 ين دً ػػػفو كابعب ين ي كابعابدى 
   كأالد اب كا  ف عدم دكف م                                
 رث اْل     ع ف ف سبت عتهم ف

 كاال ن كاب كج ك  ؽو الجب            
 ال ن ت اْلب الجب شفص  ف

 كم  سسأيت معضب ن   بتص                                   
 ث  عار اب كيف ااوم ع بدآكعر

    كزكج م كه كاال ناْلب                                        
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 ص ح سوة كيف ؿبخم ابوت يل ي 
 كذبوال  دىف كض أك  اؼبرياث تو                                

  درػػػفتصب ك ر ر ت شبن مق
 ال كمكابثدث ف ت ابثده كابندس                                  

 كيف كو ب ر ت  مق رة              درةػػت ابب كض سوة مق
    كابثده ت ضنبغ كيصبغ           ر ر كيصب اب  ر ت ضنبغ 

 ة أف ادػػف بتصب ف ض طبن
 ى من اْلكالد ػػػاب كج ك اْليث                               

 تت     ػعتد فقد اببك تت اال ن 
 ب كل مبك ػكاْلَت يف مآد                             
 ت ابك من اْلب     ػػػػػك ندد  اْلَ
  بػػعتد ايب اددن عن منص                              

 ه ال كبد ك  ل ػػفدد كج يصب الس
 ت الػإذا ايب دت  تت ؽب  ابتصب م                             
 اببتت مل تخن     ذ تت اال ن اعدم إكآا 
 كآا اْلَت من أصد  أك من أب عال                        



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

627 

 إذا مل تك اْلك  ك ينقر ف ضه    
 ال ػأَعد  كآا الخم اببعا   مبص                             

 ب م            ػػالستئآ ربعم ا رث يصك 
     الػَعد  إف  ونصسبه  اعوالعاس أ                               

 كاؼب ل كمر يف اغبس ة                    كيف ابخالبة م  ينسم 
 كينأبعيك عن ابخالبة          د  ايقَ ع ابتنب ال ؿب بة 
  ال كابد يبقى كال معبعد                 ف يقَر اْل ت ل كاعبدكد

 كرث  ت ة الد ال عن كالبة
  عن ا ن مت ؼ عبد يف  كد شم                               

 أيغ فب  ع ؼ  فكيف اؼب اد   بخالبة اَويدب             كاْلكث ك 
 فقسل كار عف م  فسهم كبد                ككابد ك سل مست فقد 
 ذين ك سل ف  د بدعبد                  أك كار عف ف  دكس ف عدد 

 كاب  ر ف ض اب كج إف ك ف منغ     
 من كبد اب كاة من  د متنغ                                         

 ث ا        ػػػكدع بخل زكاة فأك
  مر عدـ اْلكالد فسم   درا                                    
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 ـ            ػب ع  فكاب  ر ف ض اب كج مر 
 ـدػع اكزكاة فص عدا إذ                                

 اببت ت  مر مر اببت  أك             ة كاب كا تد كابكابثمن 
  فهم ػكال تتن اعبمر ش ط  ف      أك مر أكالد اببت  فأعدم 
 فص عدان فبن بغ ابتصب أتى              كابثدث ف ال تو  اسوعت  

 ض ال تو  فص عدا   ف فك دث 
  الدادن يصب ربصال  ضابالمن                              

 دث ف بدبت ت صبن ن              م  زاد عن كاالدة فنمن  كابث
 كدع كآبك ببت ت اال ن     ف فهم مق يل فهم ص يف ابآدتػ  
 كدع بألَو  فم  ي يد             ضى  غ اْلال ار كابنبسد 
 دآا إذا كن ْلـ كأب         أك ْلب اعمل اآا تصب

  ةهعر ابرتس  كمهمه   آف  م ت              ةه امه  مثل
 كإف ذبد زكا ن كأم ن كأ               فثده ابب    ْلـ كاب  
  كدع ؽب  مر زكاة ْلر ر              كذا   تب ؽ عتد اْلر ر
  ل ؼبن أتقػن ابب اضض فهم         أ   ام أة ؽب  اب  ر ف ض  
 ال  نعؿ كال   د كبسنت      زكاة اؼبست دل  آبك تقضعا 
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 ن ف يف أم إرثو       بس  فسغ عتد اْلضمة يقض ت  ل يل ر 
 تػدك أـ مر زكاغ كأ سغ       ده   ؽو ؽب  كابػ  ر فػ ضه 

  ػند ر ر اب كاة فبآم ابو    اصبر اب  ن  ال غري أمػضعا   
 َك ببعا  قست ابعراث                تنعية ابآكعر كا ي ث 

 ى كدع    رث يق  عتد ااوم عو كايب ادو كابآك      أد   أيث
 كإر هم مر من ام يدبعي              كالجبهم يقص ن بغ يقست  

 كابثده ف ض اْلـ السه ال كبد
 كال من االَعة صبر ذك عدد     

 ك  ت  أك ا تو  أك  الث          الخم ابآكعر فسغ ك  ي ث 
 كال ا ن اال ن منه  أك  توغ           فب ضه  ابثده كم   ستوغ 

 يخن زكج كأـ كأب             فثده ابب    ؽب  م تػب  كإف
 كدخآا مر زكاغ فص عدا          فال تخن عن ابندـع   عدا 

 كدع بال ت  أك  توسػػن          من كبد اْلـ  وري مسػػن 
 كدخآا إف كث كا أك زادكا         فم  ؽبم يف م سػػعاس زاد

      د أكضح اؼبَعركتنوعم ا ي ث كابآكعر          فسغ كم
 ابندس بألـ إذا ف ع كاػد  
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 كعدد من إَعة بآا اعوػػمد                              
 كإر ه  بغ مر ا ت  يقػػػػ   

 من اَعة يف طبنة كأر نػػ                              
 سعال كار   أك ؿبجع ػػ   
 اَوالؼ ع   بشفص أك  نض ن أك                          
 كإف تـ   س ف م   د  دػػت   
 ضنهم ف ادا ت مثَن مػػػػػثَن                       

 يف ادكؿ م  ر اْلضػػػالع  
  ند إف اددم تنػ ع                                      

 يتقص يف ابعضر بخل دراة  
 بخ  ينريكا متربان م  أيوجػػغ                              

 كعضنك اآلال د عتد ابض ب  
 يف صعرة ؿبنع ة   غبنب                                     
 شقسو مر شقسقة َتثى شقسو  
 كآا  عبد اْلب فألـ القسو                                  

 ككل ف د ضم مر فبػػ  ل  
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 كم  يدسغ اليوه ل اغب صػػل                                 
 ان عبهة ابسنػػ ر      منومد

 َعؼ ك عع صعر ابوخػػػ ار                            
 ك من ت كل يف  دير صتنت  
 يبدك بغ صتسر شس  شسفػػت                                
 أعين  غ ابنالمة ابشتشعرم 

  عدسغ رضبة من ابوبػػػعر                                   
 عتدي  ت ث  كاعبدة أـ اْلب 

 كا ته  ال ه  غ ال تخرتث                                        
 ال تنقر اببندل عدى ابصبسح 

 كاتبو اعبل عدى ابوصبسح                              
 داـ ضبد ب  ت  ذك اعبػػػالؿ                       

 ؿكصالة عدى ابتػػػػػػب ت آ                         
 دآس ال ة العت ب  ػػػػػػسو                  

 مدخوغ  أيد رالبة اػبصػػػ ؿ                                
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 أعوقوغ ك ند ذا زكاوػػػػػػػغ                 
 يبنه  ت ص ر زكاه  يف اغبالؿ                                

 ضبدت متغ ت م ت س يػنػػ  
  بل كضر تأمدعا يف ابنؤاؿ                                      

 فده  ابتصب إف يك اغبمل أيثػى
 متغ شبن  ب ضه  ي   د َػػ ؿ                                  

 ت    سغ   بعالل مدخوػػػػػػغ                  
 كؽب  ابثمن إف يخن من را ؿ                                   

 مل مسػت بس  غري كاف يك اغب
 فده  ابخل   بعال كابنػؤاؿ                                    
 كؽب  اب  ر ف ض  كسػػػػعاس            
 أَآتغ عصبوغ   بخمػػػ ؿ                                   

 كايت  اغبخم إف يخن اغبمل َتثى 
  يلكاتبر ابش ع ت تق  يف اؼبن                                

 فخل من أال ز كل اؼب ؿ
 من ابقػػ ا ػػ ت كاؼبػػعابػ                           
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 أك ك ف م  يبضل  ند ابب ض بغ
 فهع أَع ابنصع ة اؼببضدغ                                     

 ككل  عز اؼب ؿ عتد ايبػػػػػ ادس           
 اْلصعؿ بوأصػال  ونصسبغ ف در                                 

 كيأَآ م  يبقسغ ذك اببػ ض ت إف  
  العل اؼب ؿ أدل ابب ض ينقر مهمال                       

  كبس   دع الدس من يقد                   فستبو  تن يبغ   بند
  كع صب  وريس من متنغ               أَعس ف ضغ إذا ك ف منغ

 مبندة بدم ل أم مبندة إف ابشب ب كابب اغ كاعبدة           
 كاال ن كاْلخ مر ا ي ث                   ينصب ان يف اؼبرياث
 كاْلَعات إف تخن  ت ت                  فهن منهن منصب ت

 دب ؿ  –ف عدمغ  –كبس  اؼب ؿ 
 كإف أيبػػقوغ إال ابآم                                      

 تت ؿ  ػػػغ ابنالل كتصَبسغ 
 ْل  ب أ   سك كبدقص                                

 كالسه ص رت ابشقسقة عصبة   
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 مر  تت أك  تت ال ن مصببة                             
 أك منهم  فخ بشػقسو ربجب 

 كل ابآم بغ ابشقػسو  جب                             
 كمثده  يف اغبجب أَت اؼبست ْلب  

 ربجب من بغ أَعد   د الجب                         
 ككارث   بب ض كالدس طبنة         زكا ف أـ كبدد  كادة
 كمن  ونصسب فنبنة د  ابػ          ا ن كال تغ كإف عتغ ي ؿ
 أخ بوري اْلـ ف  تػػغ فنم          ف  تغ كآا كذك ابعالل َوم

 كا ت ف كمن ف م   د ذك ا              اْلب ت اعبد  ند   را
  تت اال ن ف سومر ي  س ضػػػل  ك 

 ينصبه  ا ن عمه  اؼبن دؿ                                        
 من غري ش ط كا ن عم أسبل    
 إف مل تخن يف ابثدث  تدَل                                  

 كالخم ع صب  تبنغ ايب د  
 الخم ن اط د ال ز صبسر اؼب ؿ                                    

 مر رب ابب ض أَآ ابب      
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 كآا سقػػعطغ السػػوو اؽ                              
 إال شقسق ن كػػػ ف يف اؼبش كة 

 ش رؾ  دث ن عتد من  ػػد ش كغ                       
  تػعة أ ػعة أَػعة                عمعمة كذك ابعالل ابوومة

 أَػعة  تػعدم عمعمة       تػعة أ ػعة ادكدة           
 ككل من يدق   ته  أ ندا         أك  من ابآم   بته  أ ندا

 كيف اَوالؼ ابَبق ت كاسوعل  
 يف ابته  ف ْلعدى أالو   بتعل                           

 ف ف تن ككا ف بشقسو أك                    ْليغ   بق  و  أد 
 كدكيك ف البب ض  َ ن ال  ػػدرس 

 إذا ك ف   بونصسب ذك ا رث يبال                             
 أكبعا اهة يػفودب  ػدـ ابػآم  

   ْلصد  أك  دكف ذم اْلصل ؾبمال                          
 كمث ؿ بغ أخ شقسو مػقػػػدـ 
 عدى اْلخ من أصل ي كؽ مقبػػال                           
 ببند معغال ف ف ك ف ذك اْلصد  يف ا
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 فآك اْلصل  ونعريه أال ل فأصِّال                            
 مث ؿ بغ تقد تػػػػ  اْلخ من أب 

 عدى ا ن اْلخ اؼبد   أصد  أف عال                           
 كإف  ودب يف ا رث الق ن اه  م  

 ككتت برتتسب اعبػه ت ؿبصػػال                         
 ل من    رث أال ل فب عغ فقل ك

 عدى اعبهة اْلَػ ل يقدـ منجػال                         
 مث ؿ بغ ا ن ا ن يقدـ معغال 
 عدى اْلخ كا ن اْلخ بدنم عَػال                              
 فب عبهة ابوقع  ت  ق  ػػغ  

           ك ندمه  ابوقع    بقعة أانػػال                              
 أالو   بآم أمدست ي ص ح تون عن

 ع دتغ يف اغبجب كا و  بوتضال                             
 كاهو  تنصسب بشفص تعاد 
 يف ا ن ا ن عم دع أيض ن كبد                                 

 ف ر غ إذ ذاؾ   ببتػػػػػعة
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 مةمقدـ عدى  ػػين ابنمػػع                             
 أ عؿ ذا ابب ب عتسم ابب ضدة       فجد فسغ ربوعم مق صدس

 اغبجب متر من يقم  غ سبب 
 من إر غ أك  نض م بغ كاب                                
 فهع عدى  نم  الجب ال م ف   
 كأكف  اغبتس  الجب يقص ف                                

 كذا يخعف   يوق ؿ فػػػػ ض 
 ؼبثدغ أك ع صب بدبػػ ض                               

 أك عخنغ أك   شرتاؾ فسػهم   
 أك من عصع ة ؼبثده  اعػػػدم                             

 أك  و االم  نعؿ ةػػػه ا    
 فهآس سبنة أ نػ ـ تػػػ ل                              
 كإف ذبد زكا ن كأم ن كعدد   

 من كبد أـ كشقسق ن اربػػػد                                  
 ف متر شقسق ن كمو كادت  

 يف معضر ابشقسو منػهم أَو                                 
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 من غري أـ كر ته  ع ضال 
 ف ف ذبد منصب ن كن ال ضال                                

 كإف ذبػد زكاػ ن كأمػ  كر ػ 
 كأَػعة بألـ ال زكا ابثدثػ                                    
 كأَػػعة أيػضػػ ن ْلـ كأب  

 كاسوو  عا اؼب ؿ  ب ض ابتصب                                  
 فػ اندهم كدهػػػػم ْلـ  

 كاانل أ  دم الػج ان يف ابسم                                  
 كا نم عدى االَعة  ده ابرتكة

 فػهآس اؼبنأبة اؼبشرتكػة                                 
 كإف كومر مر ابشقسو أكالد اْلـ    
 كاب كج أيض ن ت ادة أك أـ                                     

 فأسقر ابشقسو عتػد أالػمد    
 ككافو ابتنم ف ذا كاعومدا                                     

 دب   ض س أكالن فسه  عػػمػػ   
 ا ي ن عدى اْلصل ابآم  د اشوه                                
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 كم بك كابش فن  يف ابقنػم   
  د ش ك س مر كبػػػد اْلـ                                 

 غبخمغ ابث ق بدل ابرتافر
 كذا ااوه د متغ ال تػم يػر                                
 هم   م    ؿ  ـع غدكا  د م ت مسو
 فأصببعا يقنمعف اؼب ؿ كاغبيدػال                               

 فق بت ام أة من غري عرت م     
أال أَػػػػػػػػػربكم أعػجػع ػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػثال  يف                                

 اببَن مين اػت  داـ يشخ كم   
 فأَ كا ابقنم الو تن فعا اغبمال                               

 يخن ذك ان بػم ينػر َ دبػةن     ف ف 
 كإف يخن غريس أيثى فقد فضػال                               

   بتصب الق ن يػقػسػت ن بس  يتخ س    
 من ك ف ين ؼ ف ض احن ال زبػال                             

 إق ذك ت بخم أمػ م  ال كآب    
 اهالن كال مػثػػال فال أ عؿ بخم                           
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 ففرس األعثـ

 ٔأضبد  ن    ابتجم  .............................. -ُ

 ٖزيد  ن ؿبمد اؼبدَد  .............................  -ِ

 ٗعبد احن  ن ؿبمد ابق ع كم........................  -ّ

  ٖٕ...اؼبص م عد  ن  عم د  ن ؿبمداؽب ضم اضبد  ن  ا ن -ْ

  ٖٓ......................... ن التبل عبد احن  ن أضبد -ٓ

 ٕٖ............. ؿبمد  ن أضبد  ن عبد ابن ي  ببوعال ا -ٔ

 ٕٖ......... ابدينمتصعر  ن يعي   ن صالح  اببهعيت -ٕ

ابصػػػػػالح عثمػػػػػ ف  ػػػػػن عبػػػػػد ابػػػػػ ضبن  ػػػػػن عثمػػػػػ ف  ػػػػػن  ا ػػػػػن -ٖ
  ٖٖ..........................................معسى

أت عمػػػػػػػ اف مسمػػػػػػػعف  عسستػػػػػػػة سػػػػػػػبس ف  ػػػػػػػن عسستػػػػػػػة  ػػػػػػػن ا ػػػػػػن -ٗ
 ٖٖ..........................................اؽباليل

ؿبمػػػػػػد أمػػػػػػ  ع  ػػػػػػدين  ػػػػػػن ابنػػػػػػسد  ابنػػػػػػسدع  ػػػػػػدين  ا ػػػػػػن -َُ
 ٖٖ............................................عم 

 ػن عبػد احن اْلاػ م اببوػدادم  اغبنػ أ ع  خ  ؿبمد  ػن  -ُُ
 ُٗ...........................................اؼبخ 
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النػػ    ػػنأت عبػػد احن ؿبمػػد  ػػن عدػػ   ػػن ؿبمػػد  ابػػ الب -ُِ
 ُٗ......................................... اب الب

ابصػته ا    إدري  ابناللأ ع ابنب س اضبد ا ن أىب  ابق ايف -ُّ
  ٔٗ..................... اؼبو ت  اببهتن 

الدم اضبد  ػن راػب  ػن طسبوػ  أ ػع ابنبػ س شػه ب  ا ن -ُْ
 ٔٗ.................................الدمن  ن ابدي

سػػػػػػػػػػدسم ف  ػػػػػػػػػػن معسػػػػػػػػػػى اْلمػػػػػػػػػػعم مػػػػػػػػػػعالدم ابدمشػػػػػػػػػػق   -ُٓ
 ٕٗ.........................................اْلشدؽ

 ُُُ..................................... أـ كجة -ُٔ

 ُُِ... سند  ن اب  سر  ن عم ك اْليص رم اػب رال  -ُٕ

طسبػػػػػػػػػػػػعر  ؿبمػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػن عبداب شػػػػػػػػػػػػسد  ػػػػػػػػػػػػن -ُٖ
 ُُٖ...................................ابنج كيدم

عدػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػن  ؿبمػػػػػػػػػد   ػػػػػػػػػػن عدػػػػػػػػػ  اؼبنػػػػػػػػػ كؼ   بشػػػػػػػػػػ يب  -ُٗ
 ُُٖ......................................اعب ا ق

منػػػػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػػػػدين ؿبمػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػػداحن  مػػػػػػػػػػػال منػػػػػػػػػػػخ  -َِ
 ُُٖ.......................................ابب اد 
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 دػػػػػػػػػػػػ ف ابػػػػػػػػػػػػدين  إ ػػػػػػػػػػػػ ادسم  ػػػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػن إ ػػػػػػػػػػػػ ادسم  -ُِ
 ُُٗ.......................................اعبنربم

ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػند  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن متسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -ِِ
 ُُِ........................................اؽب يف 

 ُُِ........... أسسد  ن ي  عع اْليص رم ابن عدم -ِّ

 ُِِ ..... ضب ة  ن عبد اؼبَدب  ن د شم عم ابين  -ِْ

 ُِّ............ سدمة  ن اْلكعع ................ -ِٓ

 ُِّأ ع  و دة اْليص رم ..........................  -ِٔ

ن  ؿبمد  ن أضبد  ن سهل أ ع  خ  -ِٕ  ُِْ......ابنَ 

 ُِٓ........اغبنن  ن اغبن   ن أت د ي ة أ ع عد  -ِٖ

اب افنػػػػػػػػ  عبػػػػػػػػد ابخػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد ابخػػػػػػػػػ    -ِٗ
 ُِٔ.......................................ابق كيين

          عمػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد ابن يػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن مػػػػػػػػ زة  ابشػػػػػػػػهسد رابصػػػػػػػػد -َّ
 ُِٕ......................................أ ع ؿبمد

 ُِٕ.....اغبنن  ن متصعر  ن أت ابق سم َ ف   ض  -ُّ

 ُِٕ.....اؼب اشعفدك  ن عبد ابن ي   ن عبداحن عبداؼب -ِّ
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 ُِٕ..ؿبمد  ن اغبن  اؼب كزم ن ن شنسب   اغبن  -ّّ

 ػػػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػن إظب عسػػػػػػػػػػػل اغبنػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػن إظب عسػػػػػػػػػػػل  -ّْ
 ُِٖ.......................................اف مد 

 ُِٖ.....عد   ن ؿبمد  ن البسب أ ع النن اؼب كردم -ّٓ

 ُِٖ..عبداحن  ن يعسب  ن عبداحن  ن يعسب اعبعيين -ّٔ

 ُِٗ........ؿبمد  ن عد   ن أضبد  ن سنسد  ن الـ  -ّٕ

 ػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن شػػػػػػػػ ؼ  ػػػػػػػػن النػػػػػػػػن  ػػػػػػػػن النػػػػػػػػ  اغبػػػػػػػػ زم   -ّٖ
 َُّ........................................ابتعكم

ؿبمػػػػػد  ػػػػػن إدريػػػػػ   ػػػػػن ابنبػػػػػ س  ػػػػػن عثمػػػػػ ف  ػػػػػن شػػػػػ فر  -ّٗ
 ُُّ.......................................ابش فن 

أ ػػػػػػػػػػع ابق سػػػػػػػػػػم عبػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػ ضبن  ػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػداحن اػبثنمػػػػػػػػػػ   -َْ
 ُِّ.......................................ابنهسد 

 ُّٕ..............أ ع ؾبد  الالو  ن ضبسد ابندكس  -ُْ

طدبػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػن مصػػػػػػػػػػ ؼ  ػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػػػن كنػػػػػػػػػػب  ػػػػػػػػػػن  -ِْ
 ُّٖ......................................ابدب
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ابػربال  ػن سػػف   ػن َتنػػ ل  ػن سػػت ف اْليصػ رم ابنػػدم   -ّْ
 ُُْ.....................................اػب را 

 ُْٕ.....................عم ك  ن َ راة اْلسدم -ْْ

 ُٕٓ..عبدابرب ابتم ميعسب  ن عبد احن  ن ؿبمد  ن  -ْٓ

 ُِٔ...............عبسدة  ن عم ك ابندم ق اؼب ادم -ْٔ

عبػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػ ضبن  ػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػ ك  ػػػػػػػػػػن  مػػػػػػػػػػد أ ػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػ ك  -ْٕ
 ُّٔ......................................اْلكزاع 

ؿبمػػػػػػػػد  ػػػػػػػػن ي مػػػػػػػػ كر  ػػػػػػػػن عبػػػػػػػػد اؼبدػػػػػػػػك أفضػػػػػػػػل ابػػػػػػػػدين  -ْٖ
 ُٓٔ.......................................اػبعقب 

 ُٓٔ...بداحن  ن إ  ادسم  ن سسب ابعاضد إ  ادسم  ن ع -ْٗ

 ُٔٔ....................مندم  ن اغبج ج ابقشريم -َٓ

 ُٔٔ.....أضبد  ن ؿبمد  ن التبل أ ع عبد احن ابشسب ق -ُٓ

 ُْٕإظب عسل  ن عبد اب ضبن ابندم................ -ِٓ

 ُٖٕ..عبد اب ضبن  ن ععؼ  ن عبد ععؼ  ن اغب رث -ّٓ

 ُٕٗ..اْلصَف م اغبنن  ن أضبد  ن ي يد  ن عسنى -ْٓ

 َُٖ.......................ع كة  ن اب  ري  ن ابنعاـ -ٓٓ
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 َُٖ...................... ض   تت ا صب  ابخدبسةسب -ٔٓ

 ُّٖ....أ ع  خ  أضبد  ن ؿبمد  ن د ين ابَ ض  اْل ـ  -ٕٓ

 ُٖٓ.........................ابدسه  ن سند اببهم  -ٖٓ

 ُٖٗ..........ؿبمد  ن عد   ن كدب ا ن د سو ابنسد -ٗٓ

عبػػػػػػػػػػد احن  ػػػػػػػػػػن إ ػػػػػػػػػػ ادسم  ػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػد احن أ ػػػػػػػػػػع الخػػػػػػػػػػسم  -َٔ
 َُٗ........................................اػبربم

 ُّٗ....ؿببعظ  ن أضبد  ن اغبنن  ن أضبد ابخدعذاق -ُٔ

 ُْٗ........أ ع ال ن ؿبمد  ن الب ف  ن أضبد ابومسم  -ِٔ

               أضبػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػن عدػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػن اؼبثػػػػػػػػػػػَن ابومسمػػػػػػػػػػػ  اؼبعصػػػػػػػػػػػػد   -ّٔ
 ُٔٗ......................................أ ع يندى

 ُٔٗ....التبل  ن إسب ؽ  ن التبل  ن دالؿ ابشسب ق -ْٔ

 ُٔٗ......مأضبد  ن ؿبمد  ن اغبج ج أ ع  خ  اؼب كذ -ٓٔ

 ُٕٗ.....متصعر  ن يعي   ن صالح ابدين  ن النن -ٔٔ

 َِّ_ ؿبمد  ن ؿبمد  ن أضبد ابدمشق  سبر اؼب رديين -ٕٔ

 َِْ......اببص م ؿبمد  ن     ن س ا ة أ ع اغبنن -ٖٔ

 َِٔ.......إظب عسل  ن عم   ن كثري ابق ش  ابش فن  -ٗٔ
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 َِٔ......ؾب دد  ن ارب أ ع اغبج ج اؼبف كم  اؼبخ  -َٕ

 َِٔ..............عخ مة أ ع عبداحن مع  ا ن عب س -ُٕ

 َِٖ..............رفسر  ن مه اف أ ع ابن بسة اب ي ال  -ِٕ

 َُِ.........ؿبمد  ن    ابخب ؿ اببودادم اؼبوَبب -ّٕ

 ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػنسد  ػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػ كخ ابومسمػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػنسد  -ْٕ
 ُِّ.......................................ابقَ ف

 ُِْ.....سدسم ف  ن ضبد  ن ؿبمد  ن إ  ادسم اػبَ ت -ٕٓ

أضبػػػػػػػػد  ػػػػػػػػن عدػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػػد  ػػػػػػػػن عدػػػػػػػػػ   -ٕٔ
 ُِٓ.....................................ابننقالق

احن  ػػػػػن معسػػػػػى أضبػػػػػد  ػػػػػن اغبنػػػػػ   ػػػػػن عدػػػػػ   ػػػػػن عبػػػػػد  -ٕٕ
 ُِٔ........................................اببسهق 

 ُِٔ ...ؿبمد  ن عبد احن  ن ؿبمد  ن ضبدكيغ  ن ينسم -ٖٕ

 ُِٔ...............ؿبمد  ن عد   ن ؿبمد ابشعك ق -ٕٗ

 ُِٔ......أ ع ال ن اب ازم ؿبمد  ن إدري   ن اؼبتآر -َٖ

 ِِٓأضبد  ن ؿبمد ابص ض  أ ع اغب رث............... -ُٖ

 ِِٓ............اسب ؽ  ن متصعر  ن ا اـ ابخعسه -ِٖ
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 ِِٓ.. خ   ن ؿبمد ابتن ض  اْلصل أ ع أضبد اببودادم -ّٖ

   ِِٕ ......................اغبخم  ن عوسبة أ ع ؿبمد -ْٖ

 ِِٖ ...........ضب د  ن آىب سدسم ف مندم اْلشن م -ٖٓ

 ِِٖ...عم ك  ن ديت ر اؼبخ  أ ع ؿبمد اْل ـ  اعبمب  -ٖٔ

 ِِٗ ....................اؼب كزم ن اؼبب رؾعبد احن   -ٕٖ

 ِّٓ..............أ ع عبد احن اغبن   ن ؿبمد ابعق -ٖٖ

 ِّٕ  ..ككسر  ن اعب اح  ن مدسح  ن عدم أ ع سبس ف -ٖٗ

 ِّٕش يك  ن عبد احن  ن أت ش يك اغب ر    ن أكس -َٗ

 ِّٗ...............ؿبمد  ن ابري  ن مَنم  ن عدم -ُٗ

 ِّٗ..........َع  ابدمشق سنسد  ن عبد ابن ي  ابوت -ِٗ

إ ػػػػػػػػػػػ ادسم  ػػػػػػػػػػػن عدػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػن يعسػػػػػػػػػػػب اببػػػػػػػػػػػريكز أ ػػػػػػػػػػػ دم  -ّٗ
 ِِْ..................................... ابشريازم

عبػػػػػػػد ابػػػػػػػ ضبن  ػػػػػػػن ي صػػػػػػػ   ػػػػػػػن عبػػػػػػػد احن  ػػػػػػػن ي صػػػػػػػ  آؿ  -ْٗ
 ِْٓ....................................... سندم

ؿبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اغبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن عدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أت  -ٓٗ
 ِّٓ....... .................................ط بب
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 ِّٓ...................... عبد احن  ن منقل اف رت -ٔٗ

 ِّٓ...............     ن ينم  ابندكاق ابدمشق  -ٕٗ

 ِٓٓ.. أ ع ابق سم عم   ن اغبن   ن عبد احن اػب    -ٖٗ

 ِٔٓ... عبد احن  ن عبسد احن  ن عبد احن  ن أت مدسخة -ٗٗ

 ِٖٓ......... دقسدسم ف  ن ين ر ابنماليل  اؼب -ََُ

الػػػػػػػػػػ ب  ػػػػػػػػػػن إظب عسػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػن َدػػػػػػػػػػب اغبتضػػػػػػػػػػػد   -َُُ
 ُِٔ......................................ابخ م ق

 ُِٔ.. أضبد  ن ؿبمد  ن د ركف أ ع  خ  اػبالؿ -َُِ

عبػػػػػػد ابػػػػػػ ضبن  ػػػػػػن   سػػػػػػم  ػػػػػػن َ بػػػػػػد  ػػػػػػن اتػػػػػػ دة  -َُّ
 ُِٔ........................................ابنوخ 

 ِْٔ.. .............ابضب ؾ  ن م االم اؽباليل -َُْ

 ِٓٔ. أ ع اؼبتب      ن ؿبمد  ن دبرية ابشسب ق -َُٓ

 ِٔٔ....... ......ر سنة  ن أت عبد اب ضبن ابوسم  -َُٔ

صػػػػػػػ حل  ػػػػػػػن النػػػػػػػن   ػػػػػػػن أضبػػػػػػػد  ػػػػػػػن عدػػػػػػػ   اببهػػػػػػػعيت  -َُٕ
 َِٗ.............. .......................اْلزد م
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ش ؼ ابدين  ػ   ػن يػعر ابػدين معسػى  ػن رمضػ ف  ػن  -َُٖ
  ِٓٗ........................... ..عمرية ابنم يَ  

 ػػػػػػػػػن زيػػػػػػػػػ د  ػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد احن  اببػػػػػػػػػ ال أ ػػػػػػػػػع زك يػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػ  -َُٗ
 ُّٖ..................................... اْلسدم

 ُّٖ. أ ع اغبنن أضبد  ن ف رس  ن زك ي  ابق كيين -َُُ

 ُّٖاغبن   ن ؿبمد  ن اؼببضل ا ن ابق سم اب اغب -ُُُ

ؿبمػػػػػػػػد  ػػػػػػػػن اؼبنػػػػػػػػوتري  ػػػػػػػػن أضبػػػػػػػػد ابتبػػػػػػػػعم اؼبنػػػػػػػػ كؼ  -ُُِ
 ُّٗ...................................... قَ ب 

 ُِِ.......... اْلزد م ؿبمد  ن أضبد  ن اْلزد   -ُُّ

ا ػػن اعبػػعزم  أ ػػع اببػػ ج عبػػد ابػػ ضبن  ػػن عدػػ   ػػن ؿبمػػد  -ُُْ
 ِِّ........ ابق ش  ابوسم  اببسخ م اببودادم اغبتبد 

 ِِّ............ أ ع اببوح عثم ف  ن اين اؼبعصد  -ُُٓ

 ِّّ............ ؼب زق أ ع اغبننابتت   ن يفيىسل ا -ُُٔ

مه ـ  ن غ بب  ػن صنصػنة  ػن عقػ ؿ ابشػ ع  اؼبنػ كؼ  -ُُٕ
 ِّْ....................................   بب زدؽ

  ِّٔ. عبد اب ضبن  ن أت اب ي د  عبد احن  ن ذكعاف -ُُٖ
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 ّٓٔ.. أضبد  ن عبد اغبدسم  ن عبد ابنالـ ا ن تسمسة -ُُٗ

عد  ن غ فل  ن البسب أ ع عبد اب ضبن عبد احن  ن منن -َُِ
 َِْ................................. اؽبآيل

ؿبمد  ن إظب عسل  ن إ  ادسم  ن اؼبورية اعبنب  أ ع عبػد  -ُُِ
 َِْ............................. احن اببف رم

 ُْٔ........ أ ع عبد احن ؿبمد  ن افدث  ن متدس -ُِِ

 ُْٖ.... ؿبمد  ن أضبد  ن ؿبمد  ن أضبد  ن رشد -ُِّ

مػػػد  ػػػن عبػػػد ابػػػ ضبن  ػػػن اؼبوػػػرية  ػػػن اغبػػػ رث  ػػػن أت ؿب -ُِْ
 ُِْ........................................ ذضب

 ِِْ................ عبد اب ضبن  ن د م  اْلع ج -ُِٓ

 ػػػػػػػن سػػػػػػػنسد  ػػػػػػػن  ػػػػػػػس  أ ػػػػػػػع سػػػػػػػنسد اْليصػػػػػػػ رم   ػػػػػػػ  -ُِٔ
 ِْْ..................................... اببف رم

اؼبنػػػ كؼ  ػػػ  ن  عدػػػ   ػػػن عبػػػد احن  ػػػن انبػػػ  ابنػػػندم -ُِٕ
 ِْْ........................................ اؼبديين

سػػعار  ػػن عبػػد احن  ػػن سػػعار  ػػن عبػػد احن  ػػن  دامػػة  ػػن  -ُِٖ
 ّْْ............................... ابومسم  ابنتربم
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عبسػػػػػػػػد احن  ػػػػػػػػن اغبنػػػػػػػػن  ػػػػػػػػن اغبصػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن أت اغبػػػػػػػػ   -ُِٗ
 ّْْ....................................... ابنتربم

 ُْْ......... عبد اب ضبن  ن ي يد  ن ا    اْلزدم -َُّ

م بػػػػػك  ػػػػػن أيػػػػػ   ػػػػػن م بػػػػػك  ػػػػػن عػػػػػ م   ػػػػػن أت عػػػػػ م   -ُُّ
 ْْٖ............................ أالصبب  اغبمريم

ؿبمػػػػد  ػػػػن إدريػػػػ   ػػػػن ابنبػػػػ س  ػػػػن عثمػػػػ ف  ػػػػن شػػػػ فر  -ُِّ
 ْْٖ..................................... ابش فن 

م اؼبػػػػػػػػػدق طدبػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػد احن  ػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػعؼ اب دػػػػػػػػػ   -ُّّ
 ْْٗ..................................... ابق ض 

عدػػػػػػػ   ػػػػػػػن عقسػػػػػػػل  ػػػػػػػن ؿبمػػػػػػػد  ػػػػػػػن عقسػػػػػػػل  ػػػػػػػن أضبػػػػػػػد  -ُّْ
 ْْٗ...................................... ابتب م

 ِْٓ... زيد  ن    ت  ن ابضب ؾ  ن زيد  ن بعذاف -ُّٓ

  ْْٓ.................... عد   ن سدسم ف اؼب داكم -ُّٔ

عم رة  ػن أضبػد  ػن عدػ   ػن  عد   ن عم   ن أضبد  ن -ُّٕ
 ْْٓ...................................... عبدكس

 َْٔ. زك ي   ن ؿبمد  ن أضبد  ن زك ي  اْليص رم -ُّٖ
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ؿبمػػػػػػػػػعد  ػػػػػػػػػػن أت  خػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػن أت ابنػػػػػػػػػػالل  ػػػػػػػػػػن عدػػػػػػػػػػ   -ُّٗ
 َْٔ................................... ابخال  ذم

 ْٕٖ............ اْلسعد  ن ي يد  ن  س  ابتفن  -َُْ

 ػػػػػػن  ػػػػػػس   ػػػػػػن عبػػػػػػد احن أ ػػػػػػع شػػػػػػبل ابتفنػػػػػػ  عدقمػػػػػػة  -ُُْ
 ُّٓ....................................... ابخعيف

مَػػ ؼ  ػػن عبػػد احن  ػػن مَػػ ؼ  ػػن سػػدسم ف  ػػن ينػػ ر  -ُِْ
 ُّٓ........................................ اْلصم

   ُْٓ......................ؿبمد  ن شج ع اببدف  -ُّْ

 ٕٓٓ.... ب ف عثم ف  ن عاػبدسبة اب اشد ابث به  -ُْْ

 ٖٓٓ........  اب  ري  ن ابنعاـ  ن َعيل  ن أسد -ُْٓ

 ٖٓٓ......................   عبد احن  ن عب س -ُْٔ

أ ػػػػػػع التسبػػػػػػة ابتنمػػػػػػ ف  ػػػػػػن    ػػػػػػت  ػػػػػػن زكطػػػػػػ  ابوسمػػػػػػ   -ُْٕ
 ٖٓٓ....................................... ابخعيف

 ٗٓٓ.. أضبد  ن ؿبمد  ن التبل أ ع عبد احن ابشسب ق -ُْٖ

   اشد ابث ق أمري اؼبؤمت  عم   ن اػبَ باػبدسبة اب -ُْٗ
 .........................................ُٓٔ 
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سند  ن أت ك  ص م بك  ن أدسب  ن عبػد متػ ؼ  ػن  -َُٓ
 ُٔٓ......................................... زد ة

سػػعار  ػػن عبػػد احن  ػػن سػػعار  ػػن عبػػد احن  ػػن  دامػػة  ػػن  -ُُٓ
  ِٔٓ..................... ..........ابومسم  ابنتربم

عبسػػػػػػػػد احن  ػػػػػػػػن اغبنػػػػػػػػن  ػػػػػػػػن اغبصػػػػػػػػ   ػػػػػػػػن أت اغبػػػػػػػػ   -ُِٓ
 ِٔٓ....................................... ابنتربم

 ّٔٓ.......... ؿبمد  ن عسنى  ن سعرل ابرتمآم -ُّٓ

عبػػػػػػػد اغبػػػػػػػو  ػػػػػػػن عبػػػػػػػد ابػػػػػػػ ضبن  ػػػػػػػن عبػػػػػػػد احن ابػػػػػػػ دم  -ُْٓ
 ْٔٓ..................................... ا شبسد 

د  ػػػػن يػػػػعي   ػػػػن مونػػػػة م بػػػػك أ ػػػػع ال مػػػػد ا ر دػػػػ  ؿبمػػػػ -ُٓٓ
 ِٕٓ.....................................  اؼبعصد 

 ٖٕٓ..... اػبدسبة اب اشد اب ا ر عد   ن عبد اؼبَدب -ُٔٓ

عبػػد احن  ػػن  ػػس   ػػن سػػدسم  ػػن الضػػ ر  ػػن الػػ ب  ػػن  -ُٕٓ
 ٖٕٓ..................... ع م  اْلشن م أ ع معسى

 ٖٕٓ.. عبد ي يد أت  ن كنب  ن  س   ن عبسد  ن -ُٖٓ

  ٕٗٓ.................. ع م   ن ش ا السل ابشنب -ُٗٓ
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عبػػد ابػػ ضبن  ػػن أت بسدػػى  ينػػ ر  ػػن  ػػالؿ  ػػن  دسػػل مػػن  -َُٔ
 ٕٗٓ .......................................اْلكس

 ْٖٓ....... عبسد احن  ن اغبنن  ن اغبص  ابنتربم -ُُٔ

  ٖٔٓ..........  ش يح  ن اغب رث  ن  س  ابختدم -ُِٔ

  ٖٔٓ..  ن ال ف ابق ش  اؼبف كم   ن اؼبنسب سنسد -ُّٔ

عم   ن عبد ابن ي   ن م كاف  ن اغبخػم  ػن أت ابنػ ص  -ُْٔ
 ٖٔٓ.................... اْلمعم أمري اؼبؤمت 

ؿبمػػػػد  ػػػػن سػػػػريين اْليصػػػػ رم أ ػػػػع  خػػػػ   ػػػػن أت عمػػػػ ة  -ُٓٔ
 ٖٔٓ...................................... اببص م

 ػػػػن م بػػػػك  ػػػػن  منػػػػ كؽ  ػػػػن اْلاػػػػدع  ػػػػن عبػػػػد ابػػػػ ضبن -ُٔٔ
 ٖٔٓ......................................... أمسة

طػػػػػػػػػ ككس  ػػػػػػػػػن كسنػػػػػػػػػ ف ابسمػػػػػػػػػ ق أ ػػػػػػػػػع عبػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػ ضبن  -ُٕٔ
 ٖٔٓ..................................... اغبمريم

أ ػػػػػػػػػع عبػػػػػػػػػد احن  سػػػػػػػػػبس ف  ػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػنسد  ػػػػػػػػػن منػػػػػػػػػ كؽ  -ُٖٔ
   ٖٔٓ.......................................ابثعرم
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 ففرس الموهوعات
 ٓ ...............................................قدمة اؼب

 ُْ.........................................ت صبة اؼبؤبب 
 ِٖ........................................ مقدمة اؼبؤبب

 َّ.................................. ابخالـ عدى اببنمدة
 ُّ  ؿ............. نر ابخالـ عدى الديه )كل أم و ذم 

 ّّ.......................... تن يب االسم بوة كاصَالال ن 
 ّْاػبالؼ يف اشوق ؽ االسم ............................ 

  ّٕ...............اصَالال ن ك بوة  اغبمد كتن يبغ دىابخالـ ع
 ُْ............................... تن يب اغبد بوة كش ع ن 

 ْٔ............................ خ  كتن يبغابخالـ عدى ابش
 ْٓ.................... ابخالـ عدى شه دة أف ال إبغ إال احن

     ٔٓ... ............................. سسدببب ابخالـ عدى 
 ٕٓ............................... ...... ====  = ابتب

 ٖٓ ..................... ؿبمد ===  == عدى تنمسوغ 
 َٔ............................................ أظب ؤس 
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 ُٔ............................................. ينبغ 
  ِٔ ..............................كعدد اْليبس ل كاؼب سد  

 ْٔ......................  ابخالـ عدى ابصالة عدى ابتب
 ٓٔ ........ ؿ ابصالة من احن اب ضبة رد ا ن ابقسم عدى من  

 ٓٔ...................... اَوالؼ أدل ابدوة يف آؿ ابتب 
 ٕٔ............................اػبالؼ يف من دع ابصب ت

 ٖٔ....................................ابخالـ عل أم   ند 
 ّٕ  ................................. تن يب ابب اضض بوة
 ٕٓ ...................................من من ق ابب يضة 

 ٕٓ........................تن يب ابب اضض يف االصَالح 
 ٕٕ..................................... ابون يب اب ااح 

 ٖٕ.. ....................كاغ تنمسة ابب اضض اآا االسم 
 ٕٗ..................... ................ ابن مل   بب اضض

  ٕٗ ................ االَوص ر يف ابدوة كاالصَالحتن يب 
 ِٖ.........................تن يب ابدبسل بوة كاصَالال ن 

 ٖٔ.............................اغبه عدى تندم ابب اضض 
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 ٕٖكالـ شسفت  عدى اْلال ديه تندم ابب اضض..............
  ٖٖ........... ض يصب ابندم كتعاسغ ذبككعف عدم ابب اض

 َٗ.................كعف عدم ابب اضض يتنى كتعاسغ ذبك 
 َٗ.........كعف عدم ابب اضض أكؿ عدم يت ع كتعاسغ ذبك 

 ُٗ...............................كسب يخعف  بض ابندم 
 ِٗ نض م كرد عن ابصب  ة..............................

 ٕٗ.................................. ابب اضض تندم الخم
 ٕٗ ................................ ابب اضض  ندماالعوت ل 
 ٗٗ ....................... ابوعارث عتد أدل ابخو ب  ب 

  ٗٗ ................ابوعارث يف ابش ينة ابسهعدية كاؼبنسبسة 
 َُِ ..........سة اعب دديف ن ب ابابوعارث  بل ا سالـ عتد 

 َُِ .....................................ابوعارث   بوبين 
  َُّ..........................     غبدب كابتص ةابوعارث 

 َُْ........................ فصل ال ؿ اؼب أة  بل ا سالـ
 َُْ...................... م يسةك ال ؿ اؼب أة يف اغبض رة اب  

 َُْ.......................يف اغبض رة ابسعي يسة اؼب أة ال ؿ 
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 َُْ............................... عتد ابب سال ؿ اؼب أة 
 َُْ....................... صستسةال ؿ اؼب أة يف اغبض رة اب
 َُْ........................ة تديال ؿ اؼب أة يف اغبض رة اؽب

 َُٓ............... ال ؿ اؼب أة عتد ابسهعد ...............
 َُٓ............................. ابتص رلعتد ال ؿ اؼب أة 
 َُٓ.................... عتد ابن ب يف اعب ددسةال ؿ اؼب أة 

 َُٖ...............    ب تدرج تش ير ابوعارث يف ا سالـ
 ُُٔ ........................   ب اغبقعؽ اؼبوندقة   برتكة

 ُُٔ ...............و  ن  ابرتكة كاػبالؼ فسغ اغبو اؼبوند 
  ُُٕ ............كاػبالؼ فسه   مؤف ذبهس  اؼبست   ؼبن كؼ

  ُِٓ ..........................................ابرتاسح  
 ُِٔ. ............ كاػبالؼ فسه  فصل : مؤف ذبهس  اب كاة
 َُّ .  ابقض لكاػبالؼ يف اؼبقدـ يف ابديعف اؼب سدة يف ابآمة

 َُّأ ن ـ ابديعف...................................... 
 َُّاػبالؼ يف  ض ل ابديعف ........................... 

 ُّّ............................كاؼبث ؿ عدسه  صبة اف صة
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    ُّْ ......... تقد  ابدين عدى ابعصسة كتعاسغ ذبك منأبة
   ُّٕ  ........ قعؽ اؼبوندو   برتكة ابعصسةاغبو اب ا ر من اغب

 ُّٕ  ...................... تن يب ابعصسة بوة كاصَالال ن 
 ُّٕ ........................... تنمسة ابعصسة اآا االسم

 ُّٕمش كعسة ابعصسة يف ابخو ب كابنتة كا صب ع......... 
 ُّٖ.. ................... الخم ابعصسة كاػبالؼ يف ذبك

 ُِْ. .................. أكؿ من أكصى يف ا سالـ   بثده
 ُّْ.. ................................. اؼبقصعد   ْلاتب

 ُّْ... ............................. ابعصسة   بثده فأ ل
 ُّْ.................... ابعصسة بعارث كاػبالؼ يف ذبك

 ُْٗ.............................. مو تنورب إا زة ابعر ة
 اب د عدى من أكرد ا صب ع عدى من أا ز يف ابصبةمل يد مهم

 َُٓ .................... زب يه الديه )ال كصسة بعارث(
 َُٓ.................... زب يه ركاية )إال أف يش ل ابعر ة( 

 ُٔٓ  كاػبالؼ يف ذبك منأبة اب ي دة يف ابعصسة عدى ابثده
 ُِٔكاػبالؼ يف ذبكمن ابثده كبغ كارث  من أكصى  أكث 
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 كاػبالؼ يف ذبكمن أكصى  أكث  من ابثده كبس  بغ كارث 
  ُْٔ  ......................تن يب ابقس س بوة كاصَالال ن 

 ُٓٔ.......اغبو اػب م  من اغبقعؽ اؼبوندقة   برتكة ا رث 
  ُٓٔ.... .............................. ن ش عتن يبغ بوة ك 

تتبسغ عدى ََأ من ع ا الديه )ا بوػعا عدػى مشػ ع كم( بصػبسح 
 ُٔٔ ..................................... مندم

 ُٖٔ .....................َالصة اغبقعؽ اؼبوندقة   برتكة 
 ُٗٔ ............................  ػ ب أركػ ف ا رث

 ُٗٔ .......................تن يب اب كن بوة كاصَالال ن 
 ُٗٔ ...................................... عدد اْلرك ف

 ُُٕ ..............................َالصة أرك ف ا رث 
 ُِٕ.. ..............................   ب ش كط ا رث

  تن يػػػػػب ابشػػػػػ ط بوػػػػػة كاصػػػػػَالال ن مػػػػػن  بػػػػػل أصػػػػػب ب اببضػػػػػسدة
 ُِٕ ...............ابدجتة ابداضمة بدببعث ابندمسة كا فو ل 

 ُّٕ....... .............................. عدد ابش كط
 ُْٕ.............................َالصة ش كط ا رث 
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 ُٕٓ..... ...........................   ب أسب ب اؼبرياث
 ُٕٓ ......................تن يب ابنبب بوة كاصَالال ن 
 ُٕٔ  .................... االرتازات ابون يب االصَالال 

 ُٕٔ...... ..............................أ ن ـ اْلسب ب 
 ُٕٔ ............................... اْلسب ب اؼبوبو عدسه 

 ُٕٔ ....... من اْلسب ب اؼبوبو عدسه  ابتخ ح ابنبب اْلكؿ
 ُٕٕ... .....................................تن يبغ بوة 

 ُٖٕ...................................... ش ع ن تن يبغ 
  ُٕٗ ......... كتبصسل اػبالؼ يف ذبكفصل إرث اؼبَدقة 

 ُِٖ  .......................................... ابرتاسح
اؼبػػػدة ابػػػك تػػػ ث فسهػػػ  اؼببوعتػػػة يف مػػػ ض اؼبػػػعت اؼبفػػػعؼ منػػػأبة 

 ُّٖ ................................. كاؼبآادب يف ذبك
 ُٖٔ .......................................... ابرتاسح

  ُٖٖ .........................فصل َالصة إرث اؼبَدقة 
 ُٖٗ .. كابعاللابنبب ابث ق من أسب ب ا رث اؼبوبو عدسه  

 ُٖٗ .............................بوة كاصَالال ن  تن يبغ
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 َُٗ ..................صب ع أدبوغ من ابخو ب كابنتة كا 
كاؼبػآادب منأبة دل تبػ ين ابػدين  تػر مػن ابوػعارث  ػ بعالل أـ ال 

 ُٔٗ ........................................... يف ذبك
  ُٖٗ. .........................................ابرتاسح  

 ُٖٗ ..ابتنب  ابنبب ابث به من أسب ب ا رث اؼبوبو عدسه 
  ُٗٗ. .............................  يبغ بوة كاصَالال ن تن

  ََِ. .....................................أ ن ـ ابتنب 
 َُِ .أ ن ـ ابعر ة من السه ا صب ع كاػبالؼ عدى مريا هم

  َِِ ......... ابقنم ابث ق من أسب ب اؼبرياث اؼبفودب فسه 
 َِّ ..اؼبرياث أـ ال اػبالؼ يف  ست اؼب ؿ دل دع من أسب ب

دل د  من أسب ب اؼبرياث أـ  اؼبعاالة كاؼبن  دةاػبالؼ يف 
 َِٓ................................................. ال

  َِٗ.. .........................................ح سابرتا
دل دع من أسب ب اؼبرياث أـ سالمغ عدى يديغ اػبالؼ يف إ

 َُِ.................................... .............ال
  ُِْ ..........................................ابرتاسح  
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 ُِْ ...دل دع من أسب ب اؼبرياث أـ ال اػبالؼ يف االبوق ط
 ُِْ.. ..............................تن يبة كاؼبآادب فسغ 

 ُِٖ .................. كالـ الًنن ال ن ابقسم يف االبوق ط
  َِِ. ..........................................ابرتاسح 

 َِِ ............................. َالصة أسب ب اؼبرياث
 ُِِ... ..............................   ب معاير ا رث

 ُِِ ........................ تن يب اؼب ير بوة كاصَالال ن 
 ِِِ... ..............................اؼبعاير اؼبوبو عدسه  

 ِِّ  ...................................... اب ؽ تن يبغ
 ِِْ  ...................................... أ ن ـ اب ؽ

 ِِٓ .الخم مرياث ابقن كاؼبد   كأـ ابعبد كاؼبندو عوقغ  صبة
 ِِٓ .. الخم مرياث اؼبخ تب كا رث متغ كاؼبآادب يف ذبك

  ِِٕ. ..........................................اسح ابرت 
  ِِٖابخالـ عدى الديه عم ك  ن شنسب عن أ سغ عن ادس. 

الخػػػػػػػم إرث اؼبػػػػػػػػبنض كا رث متػػػػػػػػغ كمػػػػػػػآادب أدػػػػػػػػل ابندػػػػػػػػم يف 
 ِِٖ.............................................. .ذبك
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 ُِّ...........................................  ابرتاسح
 ِِّ .............. اؼب ير ابث ق من اؼبعاير اؼبوبو عدسه  ابقول

 ِِّ ........... زب يه الديه بس  بدق تل من اؼبرياث ش ل
 ِّّ .............. تن يب ابقول كأيعاعغ كاػبالؼ يف ذبك

 ِّٓ. .......................................... ابرتاسح
 ِّٓ. ............................. ول ابنمد كشبغ ابنمد 

 ِّٔ .........................................  ول اػبَأ
يف ابقوػػػػػػل اؼبػػػػػػ ير مػػػػػػن اؼبػػػػػػرياث يف اؼبػػػػػػآادب َالصػػػػػػة اػبػػػػػػالؼ 

 ُِْ............................................. اْلر نة
 ِْْ........................................... ابرتاسح 
  ِْٔ.. أـ الاير اؼبرياث ع ممن دل العادث ابنس رات  منأبة

 ِْٖ .................. فوعل شسفت  يف العادث ابنس رات
 َِٓ. ..فوعل ؾبد  دسئة كب ر ابندم ل يف العادث ابنس رات
إَػػػػػػػػػوالؼ  اؼبػػػػػػػػ ير ابث بػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػن معايػػػػػػػػر ا رث اؼبوبػػػػػػػػػو عدسهػػػػػػػػػ 

  ِِٓابدين.............................................. 
 ِّٓ ....... مرياث ابخ ف  من اؼبندميقل االتب ؽ عدى متر 
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 ِّٓ ........... كاػبالؼ يف ذبك مرياث اؼبندم من ابخ ف 
كاػبػالؼ يف من أسدم  ند معت معر غ ك بل  نمة ابرتكػة  منأبة
 ِٔٓ ...........................................ذبك 

 َِٔ. ..........................................ابرتاسح 
  ُِٔ  ....كاػبالؼ يف ذبك مرياث ابخب ر  نضهم من  نض

 ِٔٔ ........................................... ابرتاسح
منأبة دل من   ـ  غ م ير  تر غريس من اؼبرياث أك من  نضغ أـ 

 ِٕٔ .................كاػبالؼ يف ذبك كابرتاسح  ال ؟
 ِٖٔ  ................................ابرتاسح...........
 ِٖٔ  ............................... اؼبعاير اؼبفودب فسه 
 ِٖٔفسه  اب دة تن يبه  كاػبالؼ فسغ....  من اؼبعاير اؼبفودب

  ِٗٔ ........................ غريس تد من اؼب الخم مرياث
 ِٗٔ ............ الخم ا رث من اؼب تد كاػبالؼ يف ذبك

 ُِٕ...........................................  ابرتاسح
 ُِٕ .. ال كاػبالؼ يف ذبكمن بة دل اب دة م ير منوقل أـ 

 ِِٕ ..........................................  ابرتاسح
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كاػبػػػػػػػالؼ يف  اَػػػػػػػوالؼ ابػػػػػػػدارينمػػػػػػػن اؼبعايػػػػػػػر اؼبفودػػػػػػػب فسهػػػػػػػ  
 ِِٕ............... ................................ذبك

كاػبػػػػػػػػالؼ يف  ابػػػػػػػػدكر اغبخمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن اؼبعايػػػػػػػػر اؼبفودػػػػػػػػب فسهػػػػػػػػ 
 ِّٕ............................................... ذبك

 ِْٕ .............َالصة معاير اؼبرياث يف اؼبآادب اْلر نة 
 ِٕٓ .......................تن يب اببصل بوة كاصَالال ن 

 ِٕٔ ....................َالال ن تن يب االَوص ر بوة كاص
 ِٕٔ عدد ابعار   من اب ا ؿ المر عدى مريا هم   الَوص ر
 ُِٖ. عدد ابعار   من ابتن ل المر عدى مريا هن   الَوص ر

 ِْٖ.. .......... عدد ابعار   من اب ا ؿ كابتن ل   ببنر
 ِْٖ.... ............... من بة أصت ؼ ا َعة ك اْلَعات

ددخػػػػػػػت اب كاػػػػػػػة عػػػػػػػن صبسػػػػػػػر ابعر ػػػػػػػة مػػػػػػػن اعبتنػػػػػػػ  فمػػػػػػػن  إذا
 ِٖٖ............................................... ي ث

 ِٖٗ  إذا ددك اب كج عن صبسر ابعر ة من اعبتن  فمن ي ث
 ُِٗابآين ي  عف من اب ا ؿ عتد ااوم عهم .............. 
 ِِٗ اباليت ي  ن من ابتن ل عتد ااوم عهن ................
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  ِّٗ ............................أيعاع ا رث المر عدسغ 
 ِْٗ .................................... تن يب ا صب ع

 ِٓٗ ....................... تن يب ابب ض يف االصَالح
 ِٔٗ .........................عدد ابب كض يف كو ب احن 
 ِٕٗ.........................أ ن مه  من السه اْلسب ب 

 ِٖٗ .......................................   ب ابتصب
 ِٗٗ ............................................ تن يبغ
 ِٗٗ ....................................  بتصب اببدالة 

 ََّ........ش ط مرياث اب كج ابتصب كدبسل ذبك كمث بغ 
 ََّ... .............................ابب ع عتد ا طالؽ 

 َُّ....... ..............................ابب ع ابعارث 
 بتصب كدبسل ذبك من ابخو ب كابنتة ش كط مرياث اببتت ا

 َُّ .......................... مث ؿ مرياث اببتت ابتصب
كدَعؽب  يف دبسل مرياث اببتػت  ش كط مرياث  تت اال ن ابتصب

 َِّ ...........................من ابق آف  بدتصب
 َّْ ...................... مث ؿ مرياث  تت اال ن ابتصب
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 َّٓمن دع كبد ابصدب ................................ 
  َّٕ ....ش كط مرياث اْلَت ابشقسقة ابتصب كدبسل ذبك

 َّٖ ................. مث ؿ مرياث اْلَت ابشقسقة ابتصب
ط مػػػرياث اْلَػػػت ْلب ابتصػػػب كدَعؽبػػػ  يف دبسػػػل مػػػرياث شػػػ ك 

 َّٖ ............................اْلَت ابشقسقة بدتصب 
 َّٗ  ................... مث ؿ مرياث اْلَت ْلب ابتصب

 َُّ ........................ ااوم ع كر ة ابتصبمن بة 
 ُِّ .............................. َالصة   ب ابتصب

 ُّْ ............... كتن يبه  كاػبالؼ فسه  صل ابخالبةف
 ِّٕ .......................................... ابرتاسح

 َّّ... ..............................   ب اب  ر تن يبغ
 َّّ ........................................كر ة اب  ر 

 ُّّ ..........................ش ط مرياث اب كج بد  ر 
 ُّّ ...........................دبسل مرياث اب كج بد  ر 

 ِّّ ............................................. اؼبث ؿ
 ِّّ ..........................ش ط مرياث اب كاة بد  ر 
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 ِّّ ...........................دبسل مرياث اب كاة بد  ر 
 ّّّ..........................  ................... اؼبث ؿ

  ّّْ  . .............................. َالصة   ب اب  ر
  ّّٓ.  .............................. تن يبغك   ب ابثمن 

 ّّٓ  ............ش ط مرياث اب كاة أك اب كا ت ابثمن 
   ّّٔاغبخمة من إعَ ل اب كا ت اب  ر إك ابثمن..........  

 ّّٔ ..........................دبسل مرياث اب كاة ابثمن 
 ّّٔ ............................................. اؼبث ؿ

 ّّٖ... .............................. َالصة   ب ابثمن
  ّّٗ... ..............................  ب ابثدث  تن يبغ 

 ّّٗ ........................................كر ة ابثدث  
 َّْ.... ...............ش كط مرياث اببتو  فأكث  بدثدث  

  ُّْ ...........دبسل مرياث اببتو  فأكث  بدثدث  من ابق آف 
اسودالؿ ا ن  َ ؿ عدى مرياث اببتو ف فأكث  بثدث  من 

  ُّْ............................................. ابق آف
  ِّْ ............سل مرياث اببتو  فأكث  بدثدث  من ابنتة دب
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 ِّْ ............. ا صب ع عدى مرياث اببتو  فأكث  بدثدث 
 ِّْ ....................  س س مرياث اببتو  فأكث  بدثدث 

أيغ يعرث ابثتو  من اببتػ ت ابتصػب  م  ركم عن ا ن عب س 
 ِّْ ............................... كتعاسغ ذبك

كالـ شس  ا سالـ ا ن تسمسة عدى عدـ صبة مػ  ركم عػن ا ػن 
 ّْٓعب س يف تعريه اببتو  ابتصب ..................... 

إيخػػػػ ر ابنتشػػػػعرم مػػػػ  ركم عػػػػن ا ػػػػن عبػػػػ س يف تعريػػػػه اببتوػػػػ  
 ّْٔابتصب ........................................... 

 ػػػن عبػػػ س مػػػن إعَػػػ لس بدبتوػػػ  تصػػػبسح ابقػػػ طب مػػػ  ركم عػػػن ا
 ّْٔ ...........................................ابتصب 

مػن  كالـ شسفت  عدػى تصػبسح ابقػ طب ؼبػ  ركم عػن ا ػن عبػ س
 ّْٕ ..............................إعَ لس بدبتو  ابتصب 

اعوآار ا ن الج  ال ن عب س  ندـ  دعغغ الديه اػ     ػن عبػد 
 ّْٕ ........................... سند ابثدث احن أعر ا تك 

 ّْٖ ...........................مث ؿ تعريه اببتو  بثدث  
 ّْٖ ...............ش كط مرياث  تك اال ن فأكث  بدثدث  
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دبسػػػػل مػػػػرياث  تػػػػك اال ػػػػن فػػػػأكث  بدثدثػػػػ  مػػػػن ابقػػػػ آف مػػػػ  كرد يف 
 َّٓ  ......  تمرياث اببتو  بدثدث  بدَعؽبن يف منمى اببت

 َّٓ..  ............... مث ؿ مرياث  تك اال ن فأكث  بدثدث 
 َّٓ ........ ش كط مرياث اْلَو  ابشقسقو  فأكث  بدثدث 

 َّٓ......................  دبسل مريا هن ابثدث  من ابق آف
 ِّٓ .......... مث ؿ مرياث اْلَو  ابشقسقو  فأكث  بدثدث 

 ّّٓ ............دثدث  باْلَو  ْلب فأكث   ش كط مرياث
 ّٔٓ .....................دبسل مريا هن ابثدث  من ابق آف  

 ّٔٓ............... مث ؿ مرياث اْلَو  ْلب فأكث  بدثدث 
 ّٕٓ ................................ َالصة   ب ابثدث 

 ّٗٓ ................................. تن يبغ   ب ابثده
 ّٗٓ ......................... إصب يل كر ة ابثده   بب ض
 َّٔ ........................... ش كط مرياث اْلـ بدثده

ذك  اؼبؤبب ا َعة  صسوة اعبمر دكف تقسسددم    ت  فص عدا 
 ُّٔ ...................................... كتعاسغ ذبك
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ن عاْلـ  عفجب اْلَعة ابآين منأبة اػبالؼ يف أدى عدد 
 ُّٔ.. .............................. كتعاسغ ذبك ابثده

مآدب ا ن عب س يف عدد ا َعة ابآين  جبعف اْلـ عن 
   ِّٔ ........ابثده كإسه ب ا ن الـ  يف افدى ؽبآا اؼبآدب

 ّٓٔ ...مآدب من ذ يف رد اْلَعات اػبدص بألـ عن ابثده
رد ا َػػػػعة افجػػػػع   بػػػػألـ عػػػػن ابثدػػػػه  مػػػػآدب ا ػػػػن تسمسػػػػة يف

 ّٔٔ ..................كاَوس ر ابنندم ؼبآدب ا ن تسمسة 
 ّٕٔ ... اؼبآدب اب ااح يف ا َعة اغب اب  بألـ عن ابثده

 ّٖٔ ........................مث ؿ عدى مرياث اْلـ بدثده 
 ّٖٔ..........................  ابنم يو ف كسبب ابونمسة 

 ّٗٔ..... .........................ادب ابندم ل فسهم  مآ
 َّٕ ......................الجة اعبمهعر عدى ا ن عب س 

كالـ مدسح بدنهسد  كا ن ابقسم يف إعَ ل اْلـ  ده 
 ُّٕ............................................. ابب   

 ّْٕ    كالـ يبس  ال ن تسمسة يف تعاسغ إعَ ل اْلـ  ده ابب
  ّْٕ......... كالـ شسفت  يف تعاسغ إعَ ل اْلـ  ده ابب   
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 ّْٕ ....... الل اؼبنأبو   ابنم يو  عدى مآدب اعبمهعر
مآدب ا ن عب س يف ابنم يو  كالجوغ يف ذبك كمػن ذدػب إ  

 ّٕٓ.........................................مآدبغ 
عبػػػ س كمػػػن  ػػػ ؿ  الػػػل اؼبنػػػأبو  ابنمػػػ يو   عدػػػى مػػػآدب ا ػػػن

 ّٕٕ................................................   غ
مػػػػػػػػآدب ا ػػػػػػػػن سػػػػػػػػريين اؼبدبػػػػػػػػو يف ابنمػػػػػػػػ يو  كالدهمػػػػػػػػ  عدػػػػػػػػى 

  ّٖٕ  ............................................مآدبغ
 ُّٖ  ....................... آدب اب ااح يف ابنم يو اؼب

 ُّٖ.............  س ف ابن  م  يف ابنم يو  من اغبخمة ك 
 ِّٖ.............. تتبسغ عدى تأصسل اؼبنأبة ابنم ية ابصو ل

  ّْٖ...................... ش كط مرياث ا َعة ْلـ ابثده
  ّٖٓ................ ا صب ع عدى إسق ط اعبد بألَعة ْلـ

 ّٖٔاْلدبة عدى مرياث ا َعة ْلـ ابثده ................. 
 ع عدػػػػػػػى عػػػػػػػدـ تبضػػػػػػػسل إيػػػػػػػ ث أكالد اْلـ عدػػػػػػػى ابػػػػػػػآكعر ا صبػػػػػػػ
 ّٕٖ.............................................. متهم

 ّٕٖ................... اؼبث ؿ عدى مرياث أكالد اْلـ بدثده



 في شزح النىر الفائط                                                                                              بزق العارضالسنا  

 

 

674 

  ّٖٖ.................. ـب ببة ا َعة ْلـ بوريدم من ا َعة
 ُّٗ......  ...........................َالصة   ب ابثده
   ِّٗ.................................   ب ابندس تن يبة
   ِّٗ................................. إصب يل كر ة ابندس

   ّّٗ........ ش ط مرياث اْلب ابندس كابدبسل عدسغ كمث بغ
 ّْٗ.... ش ط  مرياث اْلـ ابندس كابدبسل عدسغ كمث ال ذبك

ابندس    ت  من ا َػعة كاْلَػعات الجب اْلـ من ابثده إ  
  ّٔٗ................... يف طب و كأر ن  منأبة

 ََْ......... ش ط  مرياث اعبد ابندس كابدبسل عدسغ كمث بغ
 َُْ............. اػبالؼ يف ـب ببة اعبد بألب يف ابنم يو 

 َُْ...........................................  ابرتاسح
  َِْ  .............  تت اال ن فأكث  بدندس ش كط مرياث

   َّْ  .......دبسل مرياث  تت اال ن فأكث  بدندس من ابنتة
 َْْ........ ا صب ع عدى مرياث  تت اال ن فأكث  بدندس 

 َْٓ  ...............مث ال مرياث  تت اال ن فأكث  بدندس 
 َْٔ........... ش كط مرياث اْلَت ْلب فأكث  بدندس 
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  َْٕ  ......ا صب ع عدى مرياث اْلَت ْلب فأكث  بدندس
 َْٕ....... دبسل مرياث اْلَت ْلب فأكث  بدندس ابقس س

ال يشػػرتط يف اسػػػوبق ؽ  تػػػت اال ػػػن كاْلَػػػت ْلب ابنػػػدس أف 
 َْٖ....................................... تخعف متب دة

 َْٖ.... ................تن يب ابوتبسغ يف ابدوة كاالصَالح
 َْٗ............. مث ؿ مرياث اْلَت ْلب فأكث  بدندس 

مػػػػػػػػػػرياث صبػػػػػػػػػػر  تػػػػػػػػػػ ت اال ػػػػػػػػػػن كصبػػػػػػػػػػر اْلَػػػػػػػػػػعات ْلب  ؿ مثػػػػػػػػػػ
 َْٗ.............................................ابندس

 َْٓ   ..............ش كط مرياث كبد اْلـ فأكث  بدندس 
 ََٓ  .. ....دبسل مرياث كبد اْلـ فأكث  بدندس من ابق آف 

  ُُْ   .....كبغ أخ أك أَت من أـ    الة  نض ابندب 
 ُِْ .................. اؼبث ؿ عدى مرياث كبد اْلـ بدندس
 ُّْ.................. ش كط مرياث اعبدة فأكث  بدندس 

 ُْْ........... دبسل مرياث اعبدة فأكث  بدندس من ابنتة 
 ُْٔ.............. زب يه الديه  بسصة يف مرياث اعبدة ..

 ُْٖ.  كدم من ع ا اغبديه يف مرياث اعبدة إ  ابصبسب 
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 ُْٖ....... من ابنتة كمن اْلدبة عدى مرياث اعبدة ابندس 
 ُْٖ............. ا صب ع عدى مرياث اعبدة فأكث  بدندس

 َِْ........ م  ركم عن ا ن عب س يف مرياث اعبدة ابثده 
اث اعبػػػػػػػدة مػػػػػػػن  بػػػػػػػل اْلب رد ا ػػػػػػػن الػػػػػػػـ  ا صبػػػػػػػ ع عدػػػػػػػى مػػػػػػػري 

 َِْ...........................................  بدندس
 ُِْ............ عدد اعبدات ابعار  ت كاؼبآادب يف ذبك 

 ِِْ .................... مآدب ا م ـ م بك كاؼبث ؿ عدسغ 
 ِْْ.....................  مآدب ا م ـ أضبد كاؼبث ؿ عدسغ

 ِْٔ..   بش فن  كأت التسبة كاؼبث ؿ عدسهم مآدب ا م م  ا
 ِْٗ..  مآدب ا ن مننعد يف عدد اعبدات ابعار  ت كمث بغ

 ُّْ............  اؼبآدب اب ااح يف عدد اعبدات ابعار  ت
  ِّْ.....................................   تت يل اعبدات

 ِّْ............ الجب اعبدة    ته  كفسغ  عالف ْلدل ابندم
مػر ا تهػ   تتبسغ : اب د عدى من ينب إ  أت التسبة تعريه اعبػدة

 ّْٔ..................................... كا ته  ال 
 َْْ............................................ اب ااح
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 ُْْ.... تعريه اعبدات من ن إذا كن يف دراة كاالدة كمث بغ
 ِْْ................ .......تن يب اؼب سل بوة كاصَالال ن 

ااومػػ ع اعبػػدات عدػػى أف تخػػعف ابقػػ ىب مػػن اهػػة اْلـ كاببنػػدل 
 ْْٕ.....................................  من اهة اْلب

 ْْٖ........................................   مث ؿ ذبك
ااومػ ع اعبػدات عدػػى أف تخػعف ابقػ ىب مػػن اهػة اْلب كاببنػػدل 

 ْْٖ.........   مر اْلمثدة  يف ذبك من اهة اْلـ كاؼبآادب
 ْٔٓ........................................... ابرتاسح

 ْٔٓ........................ اعبد ابب سد ) اعبد اب ضب  (
 ْٕٓ.....................  اعبدة ابب سدة ) اعبدة اب ضبسة (

 ْٕٓ............................... َالصة   ب ابندس 
 ْٗٓ....................... تدفسص صبدة ابعار     بب ض

 َْٔ.............................   ب ابونصسب كتن يبغ 
 ِْٔ ...................................أ ن ـ ابونصسب 
 ِْٔ ......................................عصبة ابنبب

  ّْٔ.......... كاعا غ .............................. بو 
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 ْٔٔ .....................................ابنصبة   بتب 
  ْٖٔ.. ........................ضبر ابنصبة   بتب    بندٌ 

 ْٖٔ ................دبسل مرياث ابنصبة ابتنبسة من ابنتة 
اغبقػعا  كالـ يبس  بدنهسد  عدى م  كرد من إشخ ؿ يف الػديه

 ْٗٔ........................ ......ابب اضض  أدده 
 أعدى م اتب اغبديه ابصبسح م  اتبو عدسغ اببف رم كمندم

 ُْٕ......... اؼبق رية    صبسح اببف رم كصبسح مندم 
 ُْٕ....................................... ابنصبة   بوري

  ّْٕ..............................  أصت ؼ ابنصبة   بوري 
  ْْٕ...........  اببت ت عصبة   بوري من ابق آف دبسل مرياث

    ْٕٓ.............  تبنري  عبغ تن   )يف أكالدكم( بدنهسد 
  ْٕٓ..... مث ؿ عدى مرياث اببت ت ك ت ت اال ن عصبة   بوري

  ْٕٔ........  دبسل مرياث اْلَعات عصبة   بوري من ابق آف 
 ْٕٕ........... ....مث ؿ عدى مرياث اْلَعات عصبة   بوري

 ْٖٕ........ اغبخمة يف انل ابآك  مثل الب اْليثس  منأبة
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أر نة من ابآكعر ينصبعف أَعا م كم  عدادم ال ينصب ابآك  
 َْٖ....................................... اْليثى

  ِْٖ.............  ابنصبة مر ابوري تن يبه  كسبب ابونمسة
 ّْٖ....  غريس يف  نم  ابنصبة ابب ؽ     عؽبم  وريس كمر
 ْْٖ.............................. صتب  ابنصبة مر ابوري

  ْٖٓ................... اؼبآادب يف تعرث ابنصبة مر ابوري
  ْٖٓ.......... مآدب اعبمهعر كأدبوهم من ابخو ب كابنتة

ن ع  عدى  تتبسغ  ْٖٔ........................... ؿ ابنَ 
 اضض ػػػابنهسد  عدى الديه ) أغبقع ابب تخمدة كدم

 ْٖٗ(............................................  أدده 
إي اد ا صب ع عدى تعريه اْلَعات مر اببت ت عصبة مر 

  ْٓٗ............................................... ابوري
 ْٓٗكالـ ا ن اْل ري عدى ببض ) أك (....................

االسودالؿ من اهة ابتت  عدى تعريه اْلَعات مر اببت ت 
 ْٔٗ...................................... عصبة مر ابوري
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إطالؽ اعبمهعر ببب ابعبد يف آية ابصسب عدى ابآكعر دكف 
 ْٔٗا ي ث............................................. 

  ْٔٗ.... ..........................غكمث ب مآدب اعبمهعر
 ْٖٗ........... مآدب ا ن عب س كأدبوغ من ابخو ب كابنتة

 ََٓ......................... اؼبث ؿ عدى مآدب ا ن عب س
مآدب إسب ؽ  ن رادعية يف تعرث ابنصبة مر ابوري كدبسة 

  ََٓ............. اعبمر    الديث  ا ن مننعد كا ن عب س
 َُٓ................. ........مث الف عدى مآدب إسب ؽ 

  اؼبآدب اب ااح من اؼبآادب ابثال ة كا ا  ة عدى أدبوة
 َِٓ.................................... اؼبآدب  اآلَ ين

  َْٓ........................................ أ ن ـ ابعر ة
  َْٓ............. عدد من ي ث   بب ض فقر كتعاسغ ذبك

 َٓٓ........... كتعاسغ ذبك نصسب فقرعدد من ي ث   بو
 عدد من ي ث   بب ض ت رة ك  بونصسب ت رة كال كمر  ستهم 

  َٔٓ................................. كتعاسغ ذبك كمث بغ
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 عدد من ي ث   بب ض ت رة ك  بونصسب ت رة ككمر  ستهم 
 َٖٓ........................... كتعاسغ ذبك كاْلمثدة عدسغ

 ُِٓ..................... اْلخ اؼبب رؾ كاْلخ اؼبشؤـكفصل 
 ُِٓ .................تن يب اْلخ اؼبب رؾ كأسب ب تنمسوغ 

  ُّٓ........................ اػبالؼ فسغ كاْلدبة كل ف يو
 ُٓٓ.................................... ابرتاسح كاْلمثدة

  ُٗٓ............. ...........اْلخ اؼبشؤـك كسبب ابونمسة
 َِٓ............................ اْلمثدة عدى اْلخ اؼبشؤـك

 ُِٓ..............  مو يخعف اْلخ ابشقسو مشؤكم ن كمث بغ
   ِّٓ...................................... أالخ ـ ابنصبة

 ِٓٓ................ اه ت ابنصبة كمتشأ اػبالؼ يف فسه 
  ِٓٓ..................... مآدب اغبتبسةاه ت ابنصبة يف 

  ِٕٓ..................... اه ت ابنصبة يف مآدب اغبت  دة
 ِٖٓكاؼب بخسة .......... اه ت ابنصبة يف مآدب ابش فنسة 

 ِٗٓ............................................ ابرتاسح
 َّٓ.............. مر اْلمثدةع ع صب ف فأكث    ااوم منأبة
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 ّٓٓ............ إذا ااومر يف شفص كاالد اهو  تنصسب
 اػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ يف أم ا رث أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بب ض أـ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأبة
 ّٓٓ..........................................   بونصسب

  ّٕٓ.......................................   ب اغبجب
  ّٕٓ.................................. أمهسة   ب اغبجب

 ّٖٓ............................................. تن يبة
  ّٗٓ...................................... أيعاع اغبجب

 ّٗٓ.................................. الجب اْلكص ؼ
  َْٓ............................ أيعاع الجب اْلشف ص

  َْٓ. .......................الجب ابتقص ف كدع ض   ف
 ُْٓ............................  ابض ب اْلكؿ ايوق الت

 ُْٓ........... االيوق ؿ من ف ض إ  ف ض أ ل متغ كمث بغ
 ِْٓ......... االيوق ؿ من ف ض إ  تنصسب أ ل متغ كمث بغ

 ّْٓ...... أ ل متغ كمث بغتنصسب إ  تنصسب  االيوق ؿ من 
 ْٓٓ..........  غ كمث بغأ ل متتنصسبغ إ  ف ض االيوق ؿ من 

 ْٔٓ ........................... ب ابث ق ازدال م ت  ابض
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 ْٔٓ.............................. كمث بغ ازدال ـ يف ف ض
 ْٕٓ...........................  كمث بغ تنصسبازدال ـ يف 

 ْٖٓ.............................. كمث بغ ازدال ـ يف ععؿ
 ِٓٓ................................... ..الجب اغب م ف

  ّٓٓ...............................  عاعد الجب اغب م ف
 ّٓٓ............................ابق عدة اْلك  يف اْلصعؿ
 ّٓٓ.............................ابق عدة ابث يسة يف ابب كع

  ْٓٓ........بثة يف اغبعاش  مر اْلصعؿ كابب كع ابق عدة ابث
 ْٓٓ...........  ابق عدة اب ا نة يف ابعاش   نضهم مر  نض

 ٓٓٓ...........................  ابق عدة اػب منة يف ابعالل
ابق عػػػدة ابن دسػػػة كػػػل مػػػن أد   شػػػفص فػػػ ف  ػػػ ـ مق مػػػغ عتػػػد 

 ٓٓٓ...............................عدمغ سقر  غ كإال فال
 َٔٓ. أـ ال دة من اهوغؼ يف اْلب دل  جب اعبَوالاالك  

 َٔٓمآدب اعبمهعر ................................... 
 ُٔٓمن الججهم ...................................... 

 ِٔٓ....................... ة د  مآدب اغبت  دة ........
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 ْٔٓمن الججهم ...................................... 
 ٕٔٓ.............................................ابرتاسح

 ِٕٓمن الججهم ........................  اؼبنأبة اؼبش ٌكة
 ّٕٓمن الججهم ......................  منمس    كأبق ا 

 ٕٓٓ..... سبب إي اد اؼبؤبب ؽب   ند   ت ابونصسب كاغبجب
 ٕٔٓ............................................ أرك ا  

 ٕٕٓ.................................. ؿبرتزا  ك   كطه ش
 ٖٕٓزمن الدك ه  ...................................... 
 َٖٓتن يب اؼبآدب بوة كاصَالال ن....................... 

 ُٖٓمآدب ابوش يك كالججهم....... اػبالؼ يف اؼبش كة 
 ُٖٓ... ............مآدب عدـ ابوش يك كتعاسهغ كأدبوغ 

 ٖٔٓ..................... مآدب ابوش يك كتعاسهغ كأدبوغ
 ُٗٓ......من فضل ابآك  عدى اْليثى يف ابوش يك كتعاسهغ

 ٖٗٓ............................................ ابرتاسح
 َُٔفه س اآلي ت...................................... 

 َُٔ................  ............رفه س اْلال ديه كاآل  
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 ُٗٔفه س ابشن  ...................................... 
 َْٔفه س اْلعالـ...................................... 
 ٓٓٔفه س اؼبعضعع ت.................................. 

 
 
 

 

 


