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 باب المناسخات

جتمع على  ) فصل اظتناسخة (:  ف رحمه اهلل تعالىالمؤل لاق
 منها التايل: مناسخات والنسخ يف اللغة يطلق على معاف

 أزالتو اإلزالة ومنو نسخت الشمس الظل وانتسختو -ٔ
 ومنها التغري ومنو نسخت الريح آثار الديار غريهتا -ٕ

ومنها النقل وىو نقل الشيء من مكاف إىل مكاف  -ٖ
 وىو ىو ومنو نسخت الكتاب نقلت ما فيو.

ومنها التحوؿ ومنو اضتديث ) وأهنا مل تكن نةوة إال  -ٗ
 أي حتولت من حاؿ إىل حاؿ. (ٔ)تناسخت (

 يء وىو غريه.ومنها التةديل وىو تةديل الشيء بالش -٘

ومنها اإلبطاؿ إبطاؿ الشيء وإقامة آخر مقامو ومنو  -ٙ
 َما نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها  يف التنزيل قولو تعاىل 

 

                                                
كتــاب الد ــد ر الرقــائة  لبعــو القلــ  ررجر ــه   3967رقــ   183ـــ188ص 88صــحيأ رجر ــه  جــل  ج  (1)

) ـد   ـن جلبتـه   لبعو المكتبو اإلسال يو كال ما عن عتبو بن غد ران  87541رق  318ص 4رحمد ج
  ) 
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 .(ٕ)اآلية  (ٔ)  نَْأِت ِِبَرْيٍ مِّنػَْها أَْو ِمْثِلَها

 .(ٖ): رفع حكم بإثةات حكم آخر  رشرعا  
ال تقسػػم ترهتػػو : أف نتػػوت إنسػػاف فػػ رفــي اصــلالح الفر ــيين

 . (ٗ)حىت نتوت من ورثتو وارث أو أهثر 
وىػاا تعريػػا باضتػػد قػػاؿ الشػػيخ يتػػاه الةهػػو  رزتػػو ا  تعػػاىل يف 

 عمدة الفارض :
 والنسخ أف نتوت ميت ومل       

 يقسم تراثو لوارثيػػػو مت                                   
 حىت نتوت واحػد أو أهثر        

 (٘)ومن وارثيو حده قد حرروا                                 
أمػػػا مناسػػػةة اظتعػػػ  االيتػػػطالحي للمعػػػ  اللغػػػوي : : المناســـبو

ىػػػو أف اظتػػػاؿ ظتػػػا انتقػػػل مػػػن وارث إىل وارث فقػػػد حتقػػػق معػػػ  
                                                

(1)
  806سورة البقرة آيو    

(2)
 فصل النون حرف الخا   ادة نجخ  39– 38ص  4  د  3لجان العرب ج    

(3)
  877التحقيقات المر يو ص    

(4)
 817شرح سبط المارديني على الرحبيو ص    

(5)
   886ص   8عمدة كل فارض  بشرح العذب الفائض ج    
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النقػػػل وهػػػالا ظتػػػا هانػػػت اصتامعػػػة يف مسػػػا ل اظتناسػػػخة مزيلػػػة 
  النسػػخ ومغػػرية لتلػػا اظتسػػا ل الػػف قةلهػػا فقػػد حتقػػق فيهػػا معػػ

 . (ٔ)وىو اإلزالة والتغيري 
أمػا سػةا التسػمية باظتناسػخات فقػد ذهػر ابػن :  سبب التجميو

اعتا م عن اظتاوردي رزتهما ا  تعاىل  قولو : شتيػت باظتناسػخات 
ألف الثاين ظتا مات قةل القسمة هاف موتو ناسخاً ظتا يتػحت منػو 

 مسا ل اظتيت األوؿ .
 (ٕ)ألة األوىل انتسخت بالثانية وقاؿ غريه شتيت بالا ألف اظتس

ـــه : ) إذا عرفػػػت هيفيػػػة القسػػػمة يف ىالػػػا رحمـــه اهلل تعـــالى قول
واحػػد( يف ىػػاا تنةيػػو أنػػا إذا مل يسػػةق لػػا معرفػػة القسػػمة علػػى 

علػػى أهثػػر مػػن ىالػػا مػػن بػػاب أوىل  ىالػػا واحػػد فػػإف القسػػمة
رجع وتعلػػػم وأتقػػػن العمػػػل يف القسػػػمة علػػػى ميػػػت واحػػػد قةػػػل فػػػا

ناسخات ليسهل عليا معرفة العمػل فيمػا إذا اطتوض يف باب اظت
  .مات أهثر من ميت قةل قسمة الرتهة

                                                
(1)

  877التحقيقات المر يو ص    
(2)

  835ص  8فتأ القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج    
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فقد  ةولعل من اظتناسا أف ناهر حاالت اظتناسخات الر يس
ذهر هثري من الفرضني  للمناسخات ثالث حاالت ومنهم 

  (ٔ).رزتو ا  تعاىلاضتجاوي 
 قاؿ الشيخ يتاه الةهو  رزتو ا  تعاىل:و 

 (ٕ)طرقاً ثالث وهل راسخة      عمل اظتناسخة   وجعلوا ل     
 وىاه اضتاالت ر يسة يف معرفة ىاا الةاب وىي هما يلي :

 ثة اظتيػت الثػاين فمػن بعػده ىػم بقيػة: أف يكوف ور  الحالو األرلى
رثهم مػن الثػاين فمػن بعػده هػإرثهم مػن األوؿ إورثة اظتيت األوؿ و 

. 
 يرثوف غريه . : أف يكوف ورثة هل ميت ال الحالو الثانيو

                                                
(1)

حجاري :  و الشيخ اإل ام العال و  فتي الحنابلو بد شة رشيخ اإلسالم بها  وسى بن رحمد بـن  وسـى ال  
بـن ســال  بــن رحمــد بــن عيجــى بـن ســال  شــرف الــدين ربــو النجــا الحجـاري المقدســي  ــ   الصــالحي كــان إ ا ــا  

ــو  ــن قــر  نــابل    هــا نشــر رقــرر القــرآن رررائــل {  ـــ رب 895بارعــا   حــد ا  فقيهــا  رصــوليا  ررعــا  رلــد بقريــو حجس
الفنون ررقبل على الفقه إقباال  كليا     ارتحل إلى د شة فجـكن فـي  درسـو شـيخ اإلسـالم ربـي عمـر رقـرر علـى 
ــوفي يــوم  ــه المر ــ  ت ــام رحمــد رصــار إلي ــة  ــذ ب اإل  ــى رن تمكــن رانفــرد فــي عصــرى بتحقي  شــايخ عصــرى إل

ص  1 ـ بتصرف الجـحب الوابلـو علـى  ـرائأ الحنابلـو ج {  ـ ـ ر 968الخمي   اني عشر ربي  األرل سنو  
 8816ـ  8814

(2)
  886ص  8عمدة الفارض شرح العذب الفائض ج    
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ورثػة اظتيػت  ف يكػوف ورثػة اظتيػت الثػاين ىػم بقيػة: أ الحالو الثالثو
 األوؿ لكن اختلا إرثهم أو ورث معهم غريىم . 

 الحالو الرئيجو األرلىشررط 
 عتاه اضتالة شرطاف قتا :

 : أف يكوف رتيع  من مات بعد األوؿ ليس عتم الشرط األرل
 اظتيت األوؿ. وارث غري ورثة

: أف يكوف رتيع األحياء الةػاقوف يرثػوف مػن رتيػع  الثانيالشرط 
   .األموات بنوع واحد من أنواع اإلرث أي بالتعصيا احملض

  .أو هاف إرث األحياء من رتيع األموات بالفرض فقط    
أو هػػاف إرث األحيػػاء مػػن رتيػػع األمػػوات بػػالفرض والتعصػػيا 

  .معاً 
شػػػاء ا  تعػػػاىل إف أمػػػا هيفيػػػة العمػػػل يف ىػػػاه اضتالػػػة فسػػػتأ  

بعػػػد الفػػػراغ مػػػن اضتالػػػة  حيػػػث ذهرىػػػا اظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل
 .الر يسة الثالثة عند االختصار

 
   ن حاالت المناسخات الثانيو الحالو الرئيجوشررط 
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 شروط أربعة وىي :     عتاه اضتالة
  .أف يكوف األموات فيها أهثر من اثنني -ٔ
  .أف يكوف من مات بعد األوؿ هلهم من ورثتو -ٕ

أال يرث بعض األموات الاين ماتوا بعد األوؿ من  -ٖ
  .بعض

  .يرثوف غريه أف يكوف ورثة هل ميت ال -ٗ
 طريقو العمل في الحالو الرئيجو الثانيو

 طريقة العمل يف ىاه اضتالة حسا اطتطوات التالية : 
: نعمػػػل مسػػػألة للميػػػت األوؿ ونصػػػححها إف احتاجػػػت  ررال

 ويتػػحيحاً  رث معروفػػاً إىل تصػػحيح حػػىت يكػػوف مػػا بيػػد هػػل وا
  .ال هسر فيو

: نعمل لكل ميت بعد األوؿ مسألة وهػالا نصػححها   انيا
إف احتاجت إىل تصحيح  مهما تعػدد األمػوات ونعمػل لكػل 

  .وارث من الورثة اصتدد مربعات أسفل شةاؾ من سةقهم
: ننظر بني سهاـ هل ميت بعد األوؿ من مسألة اظتيت   الثا

 ا ىاا النظر من أمور ثالثة وىي :األوؿ ومسألتو وال متلو 
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 إما أف تنقسم سهامو على مسألتو , أو توافقها , أو تةاينها   
هالنظر بني السهاـ والرؤوس فمىت ما انقسمت يتحت من 
اظتسألة األوىل ومىت ما وافقت أثةتنا وفق مسألتو ومىت ما 

 ل مسألتو .امباينت أثةتنا ه
األموات بعد األوؿ : ننظر بني اظتثةتات من مسا ل  رابعا

الاي ىو حايتل النظر بني السهاـ واظتسا ل , والنظر بني 
اظتثةتات يكوف بالنسا األربع هالنظر بني الرؤوس فما دتاثل 

  .من ىاه اظتثةتات نكتفي بواحدة منها
 وما توافق نكتفي بضرب وفق أحدقتا يف هامل األخرى 

  .الةعض اآلخر لامهبعضها يف  ل امه  وما تةاين نضرب
  .وما تداخل نكتفي بأهربىا

وحايتل ىاا النظر ىو جزء السهم نضربو يف مصح مسألة 
 اظتيت األوؿ وناتج ذلا ىو اصتامعة للمسا ل هلها .

من لو شيء من مسألة اظتيت األوؿ  :: عند التوزيع جا جا
ضربناه يف جزء السهم الاي ضربت بو فإف هاف حيا أخاه 

  .من اصتامعة
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اه علػػى مسػػألتو ومػا نػػتج فهػػو جػزء سػػهم عتػػا وإف هػاف ميتػػا قسػمن
نضرب فيو نصيا هل وارث من ورثتو وما نتج فهو نصيا ىػاا 

 . (ٔ)الوارث من اصتامعة  
 و لثطريقو العمل في الحالو الرئيجو الثا

؛ الثالثػػة فهػػػي مػػا عػػػدا اضتػػالتني السػػػابقتني الر يسػػػة اضتالػػة  اأمػػ
معهػػػػم أو ورث مػػػػن األمػػػػوات  الورثػػػػة اختلػػػػا إرثإمػػػػا فهػػػػي 
 .غريىم

سواء هاف يف اظتسألة قة العمل اضتسايب يف ىاه اضتالة طريو 
 على حسا اطتطوات اآلتية : فميتاف فقط أو أهثر 

إف ؾتعل مسألة للميت األوؿ ونصححها  -ٔ
 احتاجت إىل تصحيح حىت نعرؼ ما بيد هل وارث .

ؾتعل مسألة للميت الثاين ونصححها إف احتاجت  -ٕ
 إىل تصحيح .

                                                
(1)

 بتصرف ر زيادة  80 – 79ر الفرائض لالح   ص  888التحقيقات المر يو ص    
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ة اظتيت الثاين وسهامو من اظتسألة ننظر بني مسأل -ٖ
األوىل فإف توافقت أثةتنا وفقهما وإف تةاينت أثةتناقتا 

 رتيعاً .

نضرب وفق اظتسألة الثانية عند التوافق وهاملها عند  -ٗ
التةاين فيما يتحت منو اظتسألة األوىل وما نتج فهو 

 اصتامعة للمسألتني . 

نضرب نصيا هل وارث من اظتسألة األوىل مبا  -٘
ت بو واضتايتل نعطيو ذلا الوارث من اصتامعة ضرب
نصيةو من اظتسألة الثانية إف هاف لو نصيا على ًا مضاف
يف وفق سهاـ مورثو عند التوافق ويف   وضرببعد منها 

 هاملها عند التةاين .

نضرب نصيا هل وارث من اظتسألة الثانية يف وفق  -ٙ
سهاـ مورثو من األوىل عند التوافق ويف هاملها عند 

 ةاين واضتايتل نعطيو ذلا الوارث من اصتامعة .الت

إذا هانت سهاـ اظتيت الثاين من اظتسألة األوىل  -ٚ
منقسمة على مسألتو نقلنا نصيا هل وارث من اظتسألة 
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األوىل بعد رتعو مع نصيةو من الثانية يف حقلو حتت 
  .اصتامعة وىي اظتسألة األوىل

أعطيناه ومن هاف لو نصيا واحد من إحدى اظتسألتني فقط 
إياه من اصتامعة يف حقلو أما إذا هاف سهاـ اظتيت الثاين 
منقسمة على مسألتو ولكن سهامو أهثر من مسألتو فإننا 
نعامل ورثة اظتيت الثاين معاملة اظتوافقة أما اصتامعة فهي 

 ٓ (ٔ)اظتسألة األوىل 
ػ إذا هاف ىناؾ ميت ثالث جعلنا لو مسألة ونصححها إف  ٛ

ح مث ؾتعل اصتامعة السابقة مبثابة اظتسألة احتاجت إىل تصحي
األوىل مث ؾتري العمل هاظتعتاد  وىكاا هلما زاد عندنا ميت 
عملنا لو مسألة وجعلنا اصتامعة السابقة عتا مبثابة اظتسألة 

 .األوىل وىكاا
ــه  : ) فػػاعلم أنػػو إذا مػػات آخػػر مػػن الورثػػة رحمــه اهلل تعــالى قول

مسػػػألة اعتالػػػا األوؿ  حصػػػحقةػػػل قسػػػمة الرتهػػػة فالعمػػػل فيػػػو أف ت
لة الثػػاين, سػػهاـ هػػل وارث مػػنهم , مث تصػػحح مسػػأ وتعػػرؼ منهػػا

                                                
(1)

 بتصرف رزيادة  98فرائض الالح  ص    
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وتنظػػػر فػػػإف انقسػػػمت علػػػى سػػػهامو مل حتػػػتج إىل عمػػػل , وإف مل 
تنقسػػػػػم فػػػػػانظر ىػػػػػل توافػػػػػق سػػػػػهامو مسػػػػػألتو أـ ال فػػػػػإف وافقػػػػػت 

  .فاضرب وفقها يف هامل األوىل
, فمػػػا  ف مل توافػػق بػػل باينػػت فاضػػرب هاملهػػا يف هامػػل األوىلوإ

  .بلغ فهو اصتامعة
فتقػػػوؿ مػػػن لػػػو شػػػيء مػػػن اظتسػػػألة األوىل أخػػػاه مضػػػروباً يف وفػػػق 

  .الثانية أف هانت موافقة
أو يف هاملهػػا أف هانػػت مةاينػػة , ومػػن لػػو شػػ  مػػن الثانيػػة أخػػاه 
مضروباً يف وفػق سػهاـ اظتػورث أف هانػت موافقػة أو يف هاملهػا أف  

   .هانت مةاينة (
ىػػػي طريقػػة العمػػل يف حػػػل ىنػػا   تعػػاىل مػػا ذهػػره اظتهلػػا رزتػػػو ا

مسا ل اظتناسخات الف مل يكن فيها من األموات سوى اثنػني إذ 
ال ختتلػػػا طريقػػػة العمػػػل يف هػػػوف اظتناسػػػخة مػػػن اضتالػػػة الثانيػػػة أو 

 .موات ثالثة فأهثراألحيث ال يظهر الفرؽ إال إذا هاف الثالثة 
 ى مسػألتو : ) مثاؿ ما انقسمت سهامو علػرحمه اهلل تعالى قوله

ماتت عن أـ وزوج وعم مث مات الزوج عن ثالثػة بنػني أو أبػوين, 
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ثالثػػػة وللعػػػم واحػػػد , أيتػػػل األوىل مػػػن سػػػتة لػػػزـ اثنػػػاف وللػػػزوج 
والثانية من ثالثة قاشتة علػى الةنػني أو األبػوين فتكػوف األوىل ىػي 

  .(اصتامعة وتقوؿ يتحت ؽتا يتحت منو األوىل
ا بيػد هػل وارث ننظػر بعد أف نصحح مسألة هل ميػت ونعػرؼ مػ

بني سػهاـ اظتيػت الثػاين مػن اظتسػالة األوىل ومسػألتو وال متلػوا ىػاا 
 النظر من أمور ثالثة وىي : 

 إما أف تنقسم سهامو على مسألتو ,  أو توافقها , أو تةاينها  
وما أورده اظتهلا رزتو ا  تعاىل ىو مثاؿ انقساـ سهاـ 

 ىااألوىل هما ذهر اظتيت الثاين على ورثتو فأيتل اظتسألة 
[ وذلا ظتةاينة ؼترجي ٙمن ستة ]تعاىل: اظتهلا رزتو ا  

[ وللزوج ٕلزـ الثلث اثناف ],  ثلث األـ ونصا الزوج
وأيتل ,  [ للعم تعصيةاً ٔ[ والةاقي واحد ]ٖالنصا ثالثة ]

مسألة الزوج وىو اظتيت الثاين من عدد رؤوس ورثتو ثالثة 
إف هاف الورثة األب و , [ٔواحد ]منهم [ لكل واحد ٖ]

[ ؼترج فرض الثلث لزـ الثلث ٖواألـ فكالا من ثالثة ]
وبالنظر بني ,  [ لزب تعصيةاً ٕوالةاقي اثناف ][ٔ]واحد
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[ ٖ[ ومسألتو هالا ثالثة ]ٖسهاـ اظتيت الثاين ثالثة ]
 ؾتدىا منقسمة وجزء سهما واحد نضربو يف

اظتسألة األوىل ستة ينتج ستة 
لمسألتني [ىي اصتامع لٙ=ٙ×ٔ]

ومنها تصح لكل من الورثة هما 
 منها لو من اظتسألة الف ورث

 ٙ  ٖ ٙ 

 ٕ ٓ  ٕ أـ

 ٓ ٓ ت ٖ زوج

 ٔ ٓ  ٔ عم

[ فلزـ اثناف ٔلكوف جزء السهم واحد ]
[ ولكل ٔ=ٔ×ٔ[ وللعم واحد ]ٕ=ٔ×ٕ]

 :[ وىاه يتورهتأ=ٔ×ٔابن واحد ]

 ٔ ٔ ابن

 ٔ ٔ ابن

 ٔ ٔ ابن

ــه : ) ومثػػاؿ مػػا مل تنقسػػم ووافقػػت سػػهامو الىرحمــه اهلل تعــ قول
مسػػػألتو مػػػا لػػػو مػػػات الػػػزوج عػػػن سػػػتة بنػػػني فمسػػػألتو سػػػتة توافػػػق 
سػػػػػهامو بالثلػػػػػث فاضػػػػػرب ثلػػػػػث مسػػػػػألتو اثنػػػػػني يف هامػػػػػل األوىل  

لػػزـ مػػن األوىل اثنػػاف يف اثنػػني بأربعػػة وللعػػم ,  فاصتامعػػة اثنػػا عشػػر
(  بسػػػتة ةنػػػني سػػػتة يف وفػػػق سػػػهامو واحػػػدلواحػػػد يف اثنػػػني بػػػاثنني ول

ومثػػاؿ موافقػػة سػػهاـ اظتيػػت الثػػاين ظتسػػألتو لػػو ىلػػا الػػزوج يف اظتثػػاؿ 
بق عػػن سػػتة بنػػني فػػإف أيتػػل مسػػألتهم مػػن عػػدد رؤوسػػهم سػػتة االسػػ
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[ مػن ٖ[ وبني سهاـ الػزوج ثالثػة ]ٔواحد ]منهم [ لكل واحد ٙ]
اظتسػػػألة األوىل ومسػػػألتو السػػػتة موافقػػػة بالثلػػػث فنثةػػػت وفػػػق اظتسػػػألة 

 [ ينتج اثناٙهبا يف أيتل اظتسألة األوىل ستة ][ مث نضر ٕاثنني ]
[ وىػػػػػػػػػي اصتامعػػػػػػػػػة ٕٔ=ٙ×ٕعشػػػػػػػػػر]

من لو نصػيا مػن اظتسػألة فللمسألتني 
األوىل أعطيناه مضروباً فيما ضربت بو 

 [ٕاظتسألة الثانية اثناف ]وىو وفق 

ٕ× ٙ  ٙ ٕٔ 

 ٗ ٓ ٓ ٕ أـ

 ٓ ٓ ت ٖ زوج

 ٕ ٓ ٓ ٔ عم

طينػػػػػاه ومػػػػػن لػػػػػو نصػػػػػيا مػػػػػن اظتسػػػػػألة الثانيػػػػػة أع
مضػػروباً يف وفػػق سػػهاـ مورثػػػة ووفقهػػا ىنػػا واحػػػد 

[ وللعػػػػػػػػػػػػػػػم ٗ= ٕ× ٕ[  فلػػػػػػػػػػػػػػػزـ أربعػػػػػػػػػػػػػػػة ]ٔ]
[ ٔ=ٔ×ٔ[ ولكػػل ابػػن واحػػد ]ٕ= ٕ×ٔاثنػػاف]

:وىاه يتورهتا  

 ٔ ٔ ابن

 ٔ ٔ ابن

 ٔ ٔ ابن

 ٔ ٔ ابن

 ٔ ٔ ابن

 ٔ ٔ ابن

: )  ومثاؿ ما إذا باينت سهاـ الثاين رحمه اهلل تعالى قوله
ات الزوج يف ىاه اظتسألة عن ستسة بنني مسألتو مسألتو لو م

من عدد رؤوسهم ستسة وسهامو ثالثة مةاينة عتا فاصتامعة 
ثالثوف من ضرب ستسة يف ستة لزـ اثناف من األوىل يف  
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هامل الثانية ستسة عتا عشرة وللعم واحد يف ستسة فلو ستسة 
, وللةنني  ستسة من الثانية يف هامل سهاـ اظتورث ثالثة 

ومثاؿ مةاينة سهاـ اظتيت الثاين ظتسألتو  .هم ستسة عشر (فل
لو ىلا الزوج يف اظتثاؿ السابق عن ستسة بنني فإف أيتل 

منهم [ لكل واحد ٘مسألتهم من عدد رؤوسهم ستسة ]
[ من اظتسألة األوىل ٖ[ وبني سهاـ الزوج ثالثة ]ٔواحد ]

مث مةاينة فنثةت هامل السهاـ واظتسألة [ ٘]ومسألتو اطتمسة 
يف هامل اظتسألة  [٘نضرب هامل اظتسألة الثانية ستسة ]

 [ ٙاألوىل ستة ]
 
 
 

ىػػػػػػػي و [ ٖٓ=ٙ×٘ثالثػػػػػػػوف ]ينػػػػػػػتج 
اصتامعػػة للمسػػػألتني ومػػػن لػػػو نصػػػيا 
مػػػن اظتسػػػألة األوىل أعطينػػػاه مضػػػروباً 
 فيما ضربت بو وىي هامل اظتسألة 

٘× ٙ  ٘ ٖٓ 

 ٓٔ ٓ ٓ ٕ أـ

 ٓ ٓ ت ٖ زوج

 ٘ ٓ ٓ ٔ عم
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[ ومن لو نصيا من اظتسألة ٘سة ]الثانية ست
الثانية أعطيناه مضروباً يف هامل سهاـ مورثة 

[ ٓٔ= ٘× ٕ[  فلزـ عشرة ]ٖوىي الثالثة ]
 ثالثة[ ولكل ابن ٘= ٘×ٔوللعم ستسة]

[ وىاه يتورهتاٖ=ٖ×ٔ]  

 ٖ ٔ ابن

 ٖ ٔ ابن

 ٖ ٔ ابن

 ٖ ٔ ابن

 ٖ ٔ ابن

واحػد قةػل القسػمة ) فإذا مات أهثر من  :رحمه اهلل تعالىقوله 
فاجعػػػػل اصتامعػػػػة أوىل بالنسػػػػةة إىل الثالثػػػػة , واصتامعػػػػة الثانيػػػػة مػػػػن 

أهثر مػن الثالثة بالنسةة إىل الرابعة وىكاا فايتنع ( أي إذا مات 
األوىل والثانيػة جعػل اصتامعػة للمسػألتني ميتني قةل قسمة الرتهة فا

 مسألة أوىل بالنسةة إىل مسألة اظتيت الثالث. ؛ 
سػألة اظتيػت الثالػث واصتامعػة الثانيػة بالنسػةة إىل مسػألة واصتامعة ظت

 اظتيت الرابع مسألة أوىل. 
جعػػل اصتامعػػة السػػابقة ظتسػػألتو مبثابػػة اظتسػػألة األوىل فكػػل ميػػت ا

ل ِمػػوىكػػاا وىػػاا إذا هانػػت اظتناسػػخة مػػن اضتالػػة الثالثػػة أو مػػا عُ 
  .على طريقتها من اضتاالت 
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ا يف اظتسػألة اظتػػاهورة أوالً , ) مثػاؿ ذلػ : رحمـه اهلل تعـالى قولـه
ماتػػػػػت األـ عػػػػػػن أربعػػػػػة إخػػػػػػوة ألب مسػػػػػألتها أربعػػػػػػة مػػػػػن عػػػػػػدد 
رؤوسػػػهم , وسػػػهامها مػػػن اصتامعػػػة األوىل عشػػػرة توافػػػق بالنصػػػا 
أردد مسػػػػػألتها إىل نصػػػػػفها اثنػػػػػني مث اضػػػػػرهبا يف اصتامعػػػػػة ثالثػػػػػني 

  (لتصل ستوف فهي اصتامعة 
إخػػػوة ألب فػػػإف أي لػػػو ماتػػػت األـ يف اظتثػػػاؿ السػػػابق عػػػن أربعػػػة 
[ لكػػػل واحػػػػد ٗأيتػػػل مسػػػألتها مػػػن عػػػػدد رؤوس ورثتهػػػا أربعػػػة ]

 [ ٔمنهم واحد ]
[ وسػػػػهامها مػػػػن اصتامعػػػػة األوىل ٗوبػػػالنظر بػػػػني مسػػػػألتها أربعػػػة ]

بالنصػػػا فنػػػردد هػػػالً مػػػن مسػػػألتها  ةتوافقػػػؾتػػػدىا م[ ٓٔعشػػػرة ]
[ ونصػػػػػػا ٘وسػػػػػػهامها إىل النصػػػػػػا فنصػػػػػػا السػػػػػػهاـ ستسػػػػػػة ]

نضػػػرهبا يف اصتامعػػػة ق اظتسػػػألة اثنػػػني ففأمػػػا وفػػػ[ ٕاظتسػػػألة اثنػػػني ]
[ فهػي اصتامعػػة ٓٙ=ٖٓ×ٕ[ ينػػتج سػتوف ]ٖٓالسػابقة ثالثػني ]

   .واصتامعة األوىلاظتيت الثالث ظتسألة 
) لورثػػة الػػزوج ستسػػة عشػػر مػػن اصتامعػػة  : رحمــه اهلل تعــالى قولــه

 األوىل يف وفق الثانية اثنني فلهم ثالثوف( 
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[ ٖثالثػػػػة ] وىلامعػػػػة األأي لكػػػػل ابػػػػن مػػػػن أبنػػػػاء الػػػػزوج مػػػػن اصت
[ وىي جػزء السػهم الػاي ضػربناه يف اصتامعػة ٕيف اثنني ]نضرهبا 
, [ ىػػي نصػػيةو مػػن اصتامعػػة الثانيػػة ٙ= ٕ×ٖينػػتج سػػتة ]األوىل 

    .فمجموع ما عتم رتيعاً ثالثوف هما ذهره اظتهلا رزتو ا  تعاىل
لػػو ) وللعػػم ستسػة منهػا يف وفػق الثانيػة ف : رحمـه اهلل تعـالى قولـه

 عشرة ( 
[ ٕيف اثنػػػػني ] [ نضػػػرهبا٘أي للعػػػم مػػػػن اصتامعػػػة األوىل ستسػػػػة ]

ينػػػتج عشػػػرة  وىػػػي جػػػزء السػػػهم الػػػاي ضػػػربناه يف اصتامعػػػة األوىل
 .[ ىي نصيةو من اصتامعة الثانيةٓٔ= ٕ×٘]

) ولإلخوة ألب من الثانية أربعة يف وفق  : رحمه اهلل تعالى قوله
أخ مػػػن اإلخػػػوة  سػػػهاـ اظتػػػورث ستسػػػة فلهػػػم عشػػػروف ( أي لكػػػل

نعطيػػػو [ ٔ]وىػػػي مسػػػألة األـ واحػػػد ؛ ألب مػػػن اظتسػػػألة الثالثػػػة 
[ ىػػي ٘ينػػتج ستسػػة ][ ٘مضػػروباً يف وفػػق سػػهاـ مورثػػو ستسػػة ]

فمجمػوع مػا عتػم رتيعػاً , [ ٘= ٘×ٔ]نصيةو من اصتامعة الثانيػة 
        .عشروف هما ذهره اظتهلا رزتو ا  تعاىل



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

23 

العم عن عشرة بنني فمسألتو ) فلو مات  :رحمه اهلل تعالىقوله 
 من عدد رؤوسهم وسهامو قاشتة فاصتامعة على حاعتا ( 

يػػت ة يكػػوف اظتقةػػل قسػػمة الرتهػػالعػػم يف ىػػاا اظتثػػاؿ أي لػػو مػػات 
[ ٓٔرابػػع عػػن عشػػرة بنػػني فمسػػألتو مػػن عػػدد رؤوسػػهم عشػػرة ]ال

  .[ٔواحد ]منهم لكل واحد 
لثانيػػػة  [ وسػػػهامو مػػػن اصتامعػػػة آٔوبػػػالنظر بػػػني مسػػػألتو عشػػػرة ]

منقسػمة علػى مسػألتو فاصتامعػة سهامو [ ؾتد ٓٔهالا عشرة ]
[ فيكػػوف للورثػػة األحيػػاء ٓٙالثالثػػة ىػػي اصتامعػػة السػػابقة سػػتوف ]

 .سةق يف اصتامعة الثانيةهما الثالثة  من اصتامعة 
 
 
 

 [ وىاه يتورهتا :ٔلكل ابن من بين العم واحد ]
5× 6 0 5 30 0 4 60 0 10 60 

 0 0 0 0 0 ت 10 0 0 2 أم 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ت 3 زوج

 0 0 ت 10 0 0 5 0 0 1 عم

 6 0 0 6 0 0 3 1 ابن  

 6 0 0 6 0 0 3 1 ابن  
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 6 0 0 6 0 0 3 1 ابن  

 6 0 0 6 0 0 3 1 ابن  

 6 0 0 6 0 0 3 1 ابن  

 5 0 0 5 1 أخ     

 5 0 0 5 1 أخ     

 5 0 0 5 1 أخ     

 5 0 0 5 1 أخ     

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 1 1 ابن        

 
مػػػػن ىػػػػاه اظتسػػػػألة مػػػػن مسػػػػا ل اضتالػػػػة الر يسػػػػة الثانيػػػػة   قلــــ  :
يف حلهػػا  تعػػاىل اظتهلػػا رزتػػو ا سػػلا وقػػد اظتناسػػخات حػػاالت 

طريقػػػة عمػػػل مسػػػا ل اظتناسػػػخات اضتالػػػة الثالثػػػة الر يسػػػة وىػػػاا ال 
نتنع إال اختصػار اصتوامػع مامعػة واحػدة لكوهنػا مػن اضتالػة الثانيػة 
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مػػػن حػػػاالت اظتناسػػػخات الر يسػػػة وىػػػي هػػػوف ورثػػػة هػػػل ميػػػت ال 
  :يرثوف غريه وقد توفرت شروطها األربعة وىي

  .نيهوف األموات فيها أهثر من اثن -ٔ
  .هوف من مات بعد األوؿ هلهم من ورثتو -ٕ

رث بعض األموات الاين ماتوا بعد األوؿ عدـ إ -ٖ
  .من بعض

  .هوف ورثة هل ميت ال  يرثوف غريه -ٗ

 ةاضتالة الثانيمن ناسخات اظتعملها على طريقة عمل ْوىل األَ ف
ألف أىل الصناعة يف ىاا العلم قد أوجةوا وىو األخصر 

أمكن إلرتاعهم على ذلا حىت  اظتسري إىل االختصار ما
عدوا تارهو ؼتطئًا وإف هاف جوابو يتحيحًا وىاه اظتسألة 

اختصار اصتوامع مامعة واحدة ؽتكن عملها على طريقة 
هما وذلا  لكوهنا من اضتالة الثانية من حاالت اظتناسخات 

يلي : ؾتعل لكل ميت مسألة فمسألة اظتيت األوؿ من ستة 
[ وللزوج النصا ثالثة ٕثناف ][ هما علم لزـ الثلث اٙ]
  .[ للعم تعصيةاً ٔ[ والةاقي واحد ]ٖ]
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ومسألة اظتيت الثاين وىو الزوج من عدد رؤوس ورثتو ستسة 
 .[ٔواحد ]منهم [ لكل واحد ٘]

ومسألة اظتيت الثالث وىي األـ من عدد رؤوس ورثتها أربعة 
 .[ٔواحد ]منهم [ لكل واحد ٗ]

هالا من عدد رؤوس ورثتو ومسألة اظتيت الرابع وىو العم  
 [.ٔواحد ]منهم [ لكل واحد ٓٔعشرة ]
سهاـ الزوج  مةاينةؾتد نظر بني سهاـ هل ميت ومسألتو وبال

[ فنثةت هامل اظتسألة ستسة ٘سألتو ستسة ]ظت[ ٖثالثة ]
[٘]. 

[ ٗمسألتها أربعة ]و [ ٕوبني سهاـ األـ اثنني ]وبالنظر 
 [ .ٕاثنني ] موافقة بالنصا فنثةت نصا مسألتهاؾتدىا 

[ ٓٔومسألتو عشرة ] [ٔبني سهاـ العم واحد ]بالنظر و 
 [.ٓٔةاينة فنثةت هامل مسألتو عشرة ]تمؾتدىا 

[ واثنني ٘ستسة ]ؾتدىا وبالنظر بني اظتثةتات بالنسا األربع 
وىي منها  متداخلة فنكتفي باألهربفهي [ ٓٔ[ وعشرة ]ٕ]
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[ ٙستة ] اظتسألة األوىلأيتل [ مث نضرهبا يف ٓٔالعشرة ]
 .وىي اصتامعة للمسا ل األربع [ٓٙ=ٓٔ×ٙينتج ستوف ]

ينتج عشروف ـ اثناف نضرهبا يف جزء السهم عشرة زفل
ستسة أربعة ينتج مث نقسمها على مسألتها  [ٕٓ=ٓٔ×ٕ]
ستسة األربعة اإلخوة فلكل واحد من ورثتها  [٘=ٗ÷ٕٓ]
[ٔ×٘=٘]. 

ثوف نضرهبا يف جزء السهم عشرة ينتج ثالوللزوج ثالثة 
مث نقسمها على مسألتو ستسة ينتج ستة  [ٖٓ=ٓٔ×ٖ]
اطتمسة األبناء ستة  [ فلكل واحد من ورثتوٙ=٘÷ٖٓ]
[ٔ×ٙ=ٙ]. 

العشرة   و[ لكل واحد من أبنآٔ=ٓٔ×ٔوللعم عشرة ]
 .أعلمتعاىل وا   [ٔ=ٓٔ÷ٓٔ] واحد

5× 6 0 5 0 4 0 10 60 

 0 0 0 0 ت 0 0 2 أم 

 0 0 0 0 0 0 ت 3 زوج

 0 0 ت 0 0 0 0 1 عم

 

 6 0 0 0 0 1 ابن

 6 0 0 0 0 1 ابن

 6 0 0 0 0 1 ابن
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 6 0 0 0 0 1 ابن

 6 0 0 0 0 1 ابن

 

 5 0 0 1 أخ

 5 0 0 1 أخ

 5 0 0 1 أخ

 5 0 0 1 أخ

 

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

 1 1 ابن

) واعلػم أف الوراثػة يف الثانيػة قػد يكونػوف  :رحمه اهلل تعـالىقوله 
 ىم الورثة يف األوىل , وقد يكونوف غريىم وقد يكوف بعضهم

مػػن األوىل وبعضػػهم خارجػػاً , وهػػوف بعضػػهم قػػد يكػػوف وارثػػاً يف  
الثانيػػػة وقػػػد يكػػػوف ػتجوبػػػاً وهػػػوف بعضػػػهم منهػػػا قػػػد يكػػػوف وارثػػػاً 

ير األوؿ ذهػػػراً وسػػػاقطاً  بتقػػػديره أنثػػػى فيحتػػػاج إىل اسػػػتفهاـ بتقػػد
عػػن اعتالػػا األوؿ لػػيعلم الػػوارث مػػن السػػاقط ههالػػا عػػن أبػػوين 
وبنتػػني , مث ىلكػػت إحػػدى الةنػػات عمػػن يف اظتسػػألة فيحتػػاج يف 
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ىػػػػاه اظتسػػػػألة أف يقػػػػاؿ ىػػػػل اعتالػػػػا األوؿ ذهػػػػر أو أنثػػػػى , ألف 
لػػا األوؿ ذهػػراً ورث األبػػوين قػػد يتػػارا جػػداً وجػػدة فػػإف هػػاف اعتا

  ٓاصتد وإالّ سقط لكونو أدىل بأنثى (
عتػا  لَ ث ػىاه ىي اضتالػة الثالثػة مػن حػاالت اظتناسػخات الر يسػة ومَ 
 وىػػياظتهلػا رزتػػو ا  تعػػاىل بإحػػدى اظتسػػا ل اظتلقةػػة يف الفػػرا ض 
مػػػػن يف اظتأمونيػػػػة وىػػػػي أبػػػػواف وبنتػػػػاف مث ماتػػػػت إحػػػػدى الةنتػػػػني ع

 .جاظتسألة وقيل عنهم وعن زو 
 وشتيت اظتأمونية هباا االسم : ألف أبا العةاس عةد ا  اظتأموف 

 
ظتػػا أراد أف يػػويل قاضػػياً علػػى الةصػػرة ويُتػػا  (ٔ)بػػن ىػػاروف الرشػػيد
فلمػػػا أحضػػػره اسػػػتحقره واستصػػػغره لصػػػغر  (ٕ)لػػػو لتػػػك بػػػن أهػػػثم 

سنو فأحس لتك بالا فقاؿ يا أمري اظتهمنني سػلين فػإف اظتقصػود 
                                                

(1)
 ــ اسـتمر  898 ــ  تـولى الخالفـو سـنو  870 اررن الرشيد رلد سنو المر ون  :  و عبد اهلل المر ون بن    

فيها عشرين سنو رجمجـو رشـهر كانـ  لـه بصـيرة بعلـوم  تعـددة فقهـا  رطبـا  رشـعرا  رفرائ ـا  ركال ـا  رنحـوا  رعلـ  
النجوم رإليه ينجب الدج المر وني ر ـو  ـدرل يجـتدل بـه علـى حركـو الجـيارات ) الكواكـب ( ررري رنـه سـ ل 

المجــرلو الديناريــو الكبــر  رقــد جدعــه بشــر المريجــي ر ماعــو فرجــذ عــنه   ــذ ب االعتــدال الباطــل رراج عــن 
   .بتصرف راجتصار 734 – 787/  80  عندى   ا  ـ  البدايو رالنهايو  د 

يحيـى بـن ركـث  :  ـو يحيـى بـن ركـث  بـن  حمـد بـن قلـن التميمـي المـررزي ربـو  حمـد القا ـي المشــهور   (2)
ان ير  الررايو باإل ازة رالو ادة   ن العاشرة  ـات سـنو  ـائتين را نتـين رر  ـالث ررربعـين  جريـو  فقيه صدرق ك

 (  7507رق  )  588ا  ـ    بتصرف تقريب التقريب ص 
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نتتحنػوف القضػاة والعمػاؿ بػالفرا ض فقػاؿ علمي ال خلقي وهػانوا 
لػػو اظتػػأموف مػػا تقػػوؿ يف أبػػوين وبنتػػني مل تقسػػم الرتهػػة حػػىت ماتػػت 
إحدى الةنتني وخلفت من خلفت , وقيل عمن يف اظتسػألة وعػن 

يف التلخػػػػػي  و , زوج فقػػػػػاؿ لتػػػػػك أرجػػػػػالً هػػػػػاف اظتيػػػػػت أو امػػػػػرأة 
ت امرأة ىل اظتيت رجل أو امرأة فإف هان :لخربي رزتو ا  تعاىلل

فهػػل ابنتاىػػا مػػن زوج أو مػػن زوجػػني فقػػل لػػو إذا عرفػػت التفصػػيل 
 ٓعرفت اصتواب 

قاؿ الكلوذاين رزتػو ا  تعػاىل فعلػم اظتػأموف أنػو قػد عػرؼ اظتسػألة 
 فكتا لو عهده .

وقيل إف اظتأموف قاؿ هم سنا ففطن لتك بالا وجاؿ يف فكػره 
ليمن وسن ا ظتا واله النيب  أنو استصغره فقاؿ : سن معاذ 

ظتا ويل مكة فاستحسن جوابو وواله القضػاء  عتاب بن أسيد 
 وهاف سنو حينئٍا إحدى وعشرين سنة . 
 قاؿ ابن اعتا م رزتو ا  تعاىل  يف هفايتو :

 وإف متلا ىالا أباً وأـ    
 مع ابنتني مث ماتت عنهم                                    
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 بنت وخلا ذوي األوىل فقط   
 فإف يكن أنثى ففي األخرى سقط                             
 أب ألنو أبو أـ و وإف     

 يكن أخا ذهورًة فما حضػػن                            
 فاألوىل من ستة والثانية    

   ةػالفانيمن ضعا تسعة وحظ                            
 يوافق األخرى بنصا فلرد   

 دد ػلتسعة ويةتغى ذاؾ الع                               

 أي سطح ستة وتسعة فمن      

 داؿ ونوف يتحتا هما زهن                              
 وجزء سهم الواو تسع رجع   

 والثاين واحدة فقسم يتةػع                               
 وىاه تعزى إىل اظتأمػوف   

 (ٔ)فينةغي الفح  عن اظتدفػوف                               

                                                
(1)

  800 – 98/  3نهايو الهدايو إلى تحرير الكفايو  ج    
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قاؿ الشنشػوري رزتػو ا  تعػاىل : إذا علػم فينةغػي ظتػن سػئل عنهػا 
أف يسػػػأؿ عػػػن اظتيػػػت األوؿ همػػػا سػػػئل لتػػػك ألف اضتكػػػم متتلػػػا  

  إف شاء ا  تعاىل. هما سنةينو
وهاا ينةغػي للفرضػي أف يتنةػو ويػتفطن مبػا عسػاه أف يػرد عليػو مػن 

 لتتػػػػػاج اضتػػػػػاؿ فيهػػػػػا إىل تفصػػػػػيل يف اظتغالطػػػػػات يف اظتسػػػػػا ل الػػػػػف
الفػػػرا ض عامػػػة ويف مسػػػا ل اظتناسػػػخات خايتػػػة وخصويتػػػاً عنػػػد 
االمتحػػاف ويكثػػر التػػيقظ والػػتفطن فػػيمن لتجػػا ومػػن ال لتجػػا 
فػػػإف بػػػاب اضتجػػػا عظػػػيم جػػػداً يف الفػػػرا ض وال يسػػػرع يف عمػػػل 
اظتسػػػػا ل وتصػػػػحيحها حػػػػىت يعرضػػػػها علػػػػى ذىنػػػػو فينظػػػػر سػػػػوابق 

لتيقظ فعند االمتحاف يكـر اظترء أو يهاف السهاؿ ولواحقو ويكثر ا
ٓ 

وقيػػػػل أف لتػػػػك بػػػػن أهػػػػثم رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل ظتػػػػا ويل قضػػػػاء الةصػػػػرة 
 استحقره مشايخ الةصرة واستصغروه فقالوا لو هم سن القاضي 
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مكة فأجاهبم  حني واله النيب  فقاؿ سن عتاب بن أسيد 
ن بلػػدهم وىل مػػن ىػػو يف سػنو بلػػداً خػرياً مػػ مبػا معنػػاه أف النػيب 

 ٓ (ٔ)فال اعرتاض على اظتأموف يف توليتو 
 قجمو المر ونيو 

: إذا هػػػاف اظتيػػػت األوؿ ذهػػػراً فػػػإف أيتػػػل اظتسػػػألة األوىل مػػػن ررال  
[ وللةنتػػني الثلثػػاف ٔ[ لكػػل مػػن األبػػوين السػػدس واحػػد ]ٙسػػتة ]
 [ ٕ[ لكل واحدة اثناف ]ٗأربعة ]

ي أـ أب وتكوف الةنت يف اظتسألة الثانية قد ىلكت عػن جػدة ىػ
وجػد ىػو أبػو أب وأخػت شػقيقة أو ألب وفيهػا مػااىا سػػةقت 

 معنا يف باب اصتد واإلخوة ومنها التايل : 
ومػػن ذىػػا إىل ماىةػػو وىػػو  مػػاىا أيب بكػػٍر الصػػديق  –أ 

 إسقاط اإلخوة باصتد وىو الراجح هما أسلفنا 

                                                
 33–89–5/88لفــررع جرا 388/ 8رالتلخــيف فــي الفــرائض  ــد   168التهــذيب فــي الفــرائض ص  (1)

رنهايــو الهدايــو  895  – 894/  8رالعــذب الفــائض  ــد   837 – 836/  8رفــتأ القريــب المجيــب  ــد  
 801 – 800/  3إلى تحرير الكفايو ج 
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[ للجػػػػدة ٙأيتػػػػل اظتسػػػػألة مػػػػن سػػػػتة ] يتػػػػاروعلػػػػى ىػػػػاا القػػػػوؿ 
تسػقط بو تعصيةاً و [ للجد ٘اقي ستسة ][ والةٔالسدس واحد ]

  .األخت
[ ؾتػػدىا ٙ[ ومسػػألتها سػػتة ]ٕوبػػالنظر بػػني سػػهاـ الةنػػت اثنػػني ]

نضػػػرهبا يف مث [ ٖاظتسػػػألة ثالثػػػة ] نثةػػػت وفػػػق متوافقػػػة بالنصػػػا ف
[ وىػػػػي ٛٔ[ ينػػػػتج ذتانيػػػػة عشػػػػر ]ٙأيتػػػػل اظتسػػػػألة األوىل سػػػػتة ]

 .اصتامعة للمسألتني
[ ومػػػػػػػػػن الثانيػػػػػػػػػة ٖ=ٖ×ٔ] لػػػػػػػػػزـ مػػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػػألة األوىل ثالثػػػػػػػػػة 

 .[ٗ[  اجملموع أربعة ]ٔ=ٔ×ٔواحد]
مػػػن الثانيػػػة لكػػػن [ و ٖ=ٖ×ٔولػػزب مػػػن األوىل هػػػالا ثالثػػة ] 

 .[ٛ[ اجملموع ذتانية ]٘= ٔ×٘ستسة ]
 للتوافق اصتامعة  [ٜاالختصار إىل تسعة ]عد وتعود اظتسألة ب 

والسػػػهاـ بالنصػػػا فنػػػردد  
للجػػػػػدة ف هػػػػػالً إىل وفقػػػػػو

ربعػػػة [ وللجػػػد إٔاثنػػػاف ]
[ ٖولزخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ] [ٗ]

ٖ× ٙ  ٙ ٔٛ ٜ 

 ٕ ٗ ٔ جدة  ٔ أـ 

 ٗ ٛ ٘ جد ٔ أب 

 - - - ت  ٕ بنت 
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 ٖ ٙ ×  قيقةأخت ش ٕ بنت   :وىاه يتورهتا

ماىا اإلماـ علي بن أيب طالا وابن مسعود رضي ا   –ب  
[ ٔ[ للجػػدة السػػدس واحػػد ]ٙعنهمػػا أيتػػل اظتسػػألة مػػن سػػتة ]

 للجد [ٕلةاقي اثناف ][ واٖثالثة ] ولزخت النصا
وتصػػػػػػػػػػػح اظتسػػػػػػػػػػػألتاف مػػػػػػػػػػػن 
اصتامعػػة السػػابقة لػػزـ أربعػػة 

[ ٘[ وللجػػػػػػػػد ستسػػػػػػػػة ]ٗ]
[ وىػاه ٜولزخت تسػعة ]

 يتورهتا : 

ٖ× ٙ  ٙ ٔٛ 

 ٗ ٔ جدة ٔ أـ
 ٘ ٕ جد ٔ أب

 - - ت  ٕ بنت

 ٜ ٖ  قيقةأخت ش ٕ بنت

ومػن تابعػػو أيتػل اظتسػألة الثانيػػة  مػاىا زيػد بػػن ثابػت  –ج 
 .[ٔ[ للجدة السدس واحد ]ٙمن ستة ]

للػاهر مثػل حػظ  الشػقيقة [ بػني اصتػد واألخػت٘ويةقى ستسة ] 
[ ٖثالثػػػػػة ]سػػػػػهما ؤو منكسػػػػػر عليهمػػػػػا ويةػػػػػاين لر وىػػػػػي األنثيػػػػػني 

ثالثػػػػة يف سػػػػتة [ حايتػػػػل ضػػػػرب ٛٔ]ة وتصػػػػح مػػػػن ذتانيػػػػة عشػػػػر 
[ وبينها وبني سهاـ الةنػت موافقػة بالنصػا فنصػفها ٛٔ=ٙ×ٖ]

 ينتج[ٙألة األوىل ستة ][نضرهبا يف أيتل اظتسٜتسعة ]
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[ لزـ ٗ٘]أربعة وستسوف 
[ وللجػػػػػد ٕٔاثنػػػػا عشػػػػػر ]

[ ٜٔتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ]
لشػػػػػقيقة ثالثػػػػػة وعشػػػػػروف ل
 [ وىاه يتورهتا :ٖٕ]

ٖ× ٙ  ٙ ٔٛ ٘ٗ 

 ٕٔ ٖ ٔ جدة ٔ أـ

 جد ٔ أب
٘ 

ٔٓ ٜٔ 

 ٖٕ ٘ أخت ش  ٕ بنت

 ٓ ٓ ٓ ت ٕ بنت

اظتسػألة الثانيػة ًً : إذا هػاف اظتيػت األوىل أنثػى فػإف الةنػت يف  انيا
وعػن جػدىا أيب أمهػا وال , تكوف قد ىلكت عن جدهتا أـ أمها 

وعػن أختهػا إمػا شػقيقة , ألنػو مػن ذوي األرحػاـ ىنػا يكوف وارثاً 
 .وعلى ىاا تكوف أيتل اظتسألة األوىل هما مضى , وإما ألـ 
[ فرضػػػػاً ورداً للجػػػػدة ٗالثانيػػػػة فأيتػػػػلها مػػػػن أربعػػػػة ]اظتسػػػػألة وأمػػػػا 
[ ويسػقط اصتػػد ألنػو مػػن ٖالشػقيقة ثالثػػة ] [ ولزخػػتٔواحػد ]

 .ذوي األرحاـ
يػػة أربعػػة [ وبػػني أيتػػل مسػػألتها الردّ ٕوبػػني سػػهاـ الةنػػت اثنػػني ] 
 [ ٕٔ[ موافقة بالنصا وعليو تكوف اصتامعة اثنا عشر ]ٗ]

[ ولػػػػزب مػػػػن ٖثالثػػػػة]لػػػػزـ 
اظتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة األوىل اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف 

 ٙ  ٙ ٗ ٕٔ 

 ٖ ٔ ٔ جدة ٔ أـ 
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[ وللةنػػػػػػت بػػػػػػالةنوة ٕ=ٕ×ٔ]
واألخػػوة مػػن اظتسػػألتني سػػةعة 

 [ وىاه يتورهتا :ٚ]

 ٕ × × × ٔ أب

 ٚ ٖ ٖ أخت ش  ٕ جد

 ٓ ٓ ٓ ت  ٕ بنت

ػ      واظتشهور عن ابن عةاس  وعلى قوؿ ابن مسعود 
أيتل اظتسألة الثانية من ػ والصحيح عنو مثل قوؿ القا لني بالرد 

[ ٘والةاقي ستسة ],  [ٔ[ للجدة السدس واحد ]ٙستة ]
 لزخت الشقيقة فرضاً ورداً ألنو ال يرد على اصتدة مع ذي فرض

[ ؾتدىا ٙ[ ومسألتها ستة ]ٕوبالنظر بني سهاـ الةنت اثنني ], 
 متوافقة بالنصا فاصتامعة ذتانية عشر

[ لػػػػػزـ مػػػػػن اظتسػػػػػألتني ٛٔ=ٙ×ٖ] 
[ ولزب مػن اظتسػألة األوىل ٗأربعة ]
[ وللةنػػػػػػت مػػػػػػن اظتسػػػػػػألتني ٖثالثػػػػػػة ]

 وىاه يتورهتا :[ ٔٔأحد عشر ]

 ٙ  ٙ ٔٛ 

 ٗ ٔ جدة ٔ أـ 

 ٖ -   - ٔ أب

 ٔٔ ٘ شقيقة  ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ٕ بنت

ومػن قػاؿ بقولػو أف الةػاقي بعػد  وأما على قػوؿ زيػد بػن ثابػت 
فرض اصتدة واألخت الشقيقة لةيت اظتاؿ وعلى ىاا القوؿ أيتػل 
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[ ولزخت ٔ[ للجدة السدس واحد ]ٙاظتسألة الثانية من ستة ]
[ لةيػػت اظتػػاؿ أمػػا ٕ[ والةػػاقي اثنػػاف ]ٖقيقة النصػػا ثالثػػة ]الشػػ

 [ لزـ من ٛٔاصتامعة فكسابقتها ذتانية عشر ]
[ ولػػزب مػػن ٗاظتسػػألتني أربعػػة ] 

[ وللةنػػػػػت ٖاألوىل فقػػػػػط ثالثػػػػػة ]
[ والةػػاقي ٜمػػن اظتسػػألتني تسػػعة ]

[ لةيػػػػػػػت اظتػػػػػػػاؿ وىػػػػػػػاه ٕاثنػػػػػػػاف ]
 يتورهتا :

 ٙ   ٔٛ 

 ٗ ٔ جدة ٔ أـ

 ٖ ٓ ٓ ٔ أب

 ٜ ٖ شقيقة  ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ٕ بنت

 ٕ ٕ بيت اظتاؿ  

أما إذا هانت األخػت يف اظتسػألة الثانيػة أخػت ألـ فعلػى مػاىا 
[ وسػػػهاـ الةنػػػت ٕالقػػػا لني بػػػالرد أيتػػػل مسػػػألة الػػػرد مػػػن اثنػػػني ]
[ وىي اظتسػألة األوىل ٙمنقسمة عليها فاصتامعة للمسألتني ستة ]

 [ٕ] للجدة من اظتسألتني اثناف
مػػػػػن اظتسػػػػػػألة األوىل  ولػػػػػزب

[ ولزخػػػػت ٔفقػػػػط واحػػػػد ]
باألخوة والةنوة من اظتسألتني 

 ٙ  ٙ ٕ ٙ 

 ٕ ٔ ٔ جدة ٔ أـ

 ٔ ٓ ٓ ٓ ٔ أب
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 ٖ ٔ ٔ أخت ألـ  ٕ بنت [ وىاه يتورهتا ٖثالثة ]

  ٓ ٓ ت ٕ بنت

وىػو عػدـ الػرد علػى األخػت ألـ مػع  وعلى قوؿ ابن مسػعود 
الػرد علػى ولػد األـ مػع أـ وىػو عػدـ أـ أو جدة حكاه الكلوذاين 

فإف أيتل اظتسألة الثانية من أو جدة الجتماعهم مع من أدلوا بو 
 .[ٔ[ لزخت ألـ السدس واحد ]ٙستة ]

 .[ للجدة فرضاً ورداً ٘والةاقي ستسة ] 
وجامعة اظتسألتني ذتانيػة عشػر حايتػل ضػرب وفػق اظتسػالة الثػاين  

   [ ٛٔ=ٙ×ٖ]ستة  يف اظتسألة األوىلثالثة 
[ ٛلتني ذتانيػػة ]مػػن اظتسػػأللجػػدة 

ولػػػػػزب مػػػػػن األوىل فقػػػػػط ثالثػػػػػة 
[ ولزخػػػػػػػػػػػػػت ألـ بػػػػػػػػػػػػػاألخوة ٖ]

[ ٚوالةنػػوة مػػن اظتسػػألتني سػػةعة ]
 وىاه يتورهتا :

 ٙ  ٙ ٔٛ 

 ٛ ٘ جدة ٔ أـ

 ٖ ٓ ٓ ٔ أب

 ٚ ٔ أخت ألـ  ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ٕ بنت

ومػػن تابعػػو أف الةػػاقي بعػػد فػػرض  وعلػػى قػػوؿ زيػػد بػػن ثابػػت 
 تصح من اصتامعة ذتانية  ايت اظتاؿ وهالاصتدة واألخت لة
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[ ٗ[ للجػػػػدة أربعػػػػة ]ٛٔعشػػػػر ]
[ وللةنت بػالةنوة ٖولزب ثالثة ]
[ والةػاقي أربعػة ٚواألخوة سػةعة ]

 [ لةيت اظتاؿ وىاه يتورهتا : ٗ]
 

 ٙ  ٙ ٔٛ 

 ٗ ٔ جدة ٔ أـ 

 ٖ ٓ ٓ ٔ أب

 ٚ ٔ أخت ألـ  ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ٕ بنت

 ٗ ٗ بيت اظتاؿ  

مػػا روي أف اظتػػأموف قػػاؿ ليحػػك بػػن أهػػثم أف الةنػػت ماتػػت أمػػا علػػى 
عن زوج ومػن يف اظتسػألة فإنػو إف هػاف اظتيػت األوؿ ذهػراً فتكػوف قػد 
ىلكػػت الةنػػت عػػن جػػدة وجػػد وأخػػت شػػقيقة أو ألب وزوج فهػػي 

فعلػى  مػاىا أيب بكػر الصػديق , األهدرية لػو هػاف بػدؿ اصتػدة أـ 
  وىو الراجح يف باب اصتد 

اصتامعػػػػػػة للمسػػػػػػألتني واإلخػػػػػػوة تكػػػػػػوف 
[ لػػزـ مػػن اظتسػػألتني ٛٔذتانيػػة عشػػر ]

[ وللةنػت ٘[ ولزب ستسة ]ٗأربعة ]
[ وللػػػزوج مػػػن اظتسػػػالة الثانيػػػة ٙسػػػتة ]
 [ وىاه يتورهتا :ٖثالثة ]

 ٙ  ٙ ٔٛ 

 ٗ ٔ جدة ٔ أـ 

 ٘ ٕ جد ٔ أب

 ٙ × شقيقة  ٕ بنت

 × - ت  ٕ بنت

 ٖ ٖ زوج  
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أيب طالػػػا تعػػػوؿ اظتسػػػألة وعلػػػى مػػػاىا ابػػػن مسػػػعود وعلػػػي بػػػن 
[ ٔ[ لكػػل مػػن اصتػػد واصتػػدة السػػدس واحػػد ]ٛالثانيػة إىل ذتانيػػة ]

 ولكل من األخت الشقيقة
[ وعليػػو ٖوالػزوج النصػػا ثالثػة ]

ن يتكػػػػػػوف اصتامعػػػػػػة أربعػػػػػػة وعشػػػػػػر 
[ لكػػػػل مػػػػن األبػػػػوين ستسػػػػة ٕٗ]
[ ٔٔ[  وللةنػػت أحػػد عشػػر ]٘]

[ وىػػاه يتػػورهتا ٖوللػػزوج ثالثػػة ]
 : 

 ٙ  ٙ/ٛ ٕٗ 

 ٘ ٔ جدة ٔ أـ 

 ٘ ٔ جد ٔ أب

 ٔٔ ٖ شقيقة  ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ٕ بنت

 ٖ ٖ زوج 

ومػن ذىػا إىل ماىةػو يف بػاب  وعلى ماىا زيد بن ثابػت 
الشػػقيقة األخػت اصتػد واإلخػوة فػإف الةػػاقي بعػد اصتػدة بػػني اصتػد و 

للػػاهر مثػػل حػػظ األنثيػػني وتصػػح اظتسػػألة الثانيػػة مػػن ذتانيػػة عشػػر 
 [ واصتامعة للمسألتنيٛٔ]

 [ ٗ٘أربعة وستسوف ]
[ وللجػػد ٕٔلػػزـ اثنػػا عشػػر ]
 [ ولزخػػػتٖٔثالثػػػة عشػػػر ]

 ٙ  ٙ ٔٛ ٘ٗ 

 ٕٔ ٖ ٔ جدة ٔ أـ

 ٖٔ ٗ ٕ جد ٔ أب
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[ ٕٓالشػػػػػػػػػػػػػػػقيقة عشػػػػػػػػػػػػػػػروف ]
[ وىػػػػػػػػػاه ٜ]وللػػػػػػػػػزوج تسػػػػػػػػػعة 

  :يتورهتا

 ٕٓ ٕ شقيقة  ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ت ٕ بنت

 ٜ ٜ ٖ زوج 

  .ة شقيقةوىاا على تقدير أف األخت يف اظتسألة الثاني 
أمػا علػى تقػدير أهنػا أخػػت ألـ فعلػى مػاىا القػا لني بػالرد علػػى 
[ ٕرتيػػػع الورثػػػة ماعػػػدا الػػػزوجني فػػػإف أيتػػػل اظتسػػػألة مػػػن اثنػػػني  ]

[ بػني ٔ[ والةػاقي واحػد ]ٔؼترج فرض الزوج لػو النصػا واحػد ]
 اصتدة واألخت ألـ فرضاً ورداً 

[ ٔ][ لكػػل واحػػدة واحػػد ٕيػػة مػػن اثنػػني ]وأيتػػل مسػػألتهما الردّ 
اصتامعة ظتسالة ف[ مةاينة ٔوبينها وبني باقي فرض الزوجية واحد ]

[ حايتػػل ضػػرب هامػػل مسػػألة ٗ=ٕ×ٕالػػزوج وأىػػل الػػرد أربعػػة ]
الػرد يف هامػػل مسػألة الزوجيػػة اثنػني لكػػل مػن اصتػػدة واألخػػت ألـ 

 [ ٕ[ وللزوج اثناف]ٔواحد ]
[ ؾتػػػػدىا ٕ[ وبػػػني سػػػػهاـ الةنػػػػت ]ٗوبػػػالنظر بػػػػني جامعػػػػة الػػػػرد ]

[ مث نضػػرهبا يف ٕقػػة بالنصػػا فنثةػػت نصػػا اظتسػػألة اثنػػني ]متواف
[ وىػػػػي اصتامعػػػػة ٕٔ[ ينػػػػتج اثنػػػػا عشػػػػر ]ٙاظتسػػػػألة األوىل سػػػػتة ]
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[ ولزب ٖللمسألة األوىل وجامعة الرد لزـ من اظتسألتني ثالثة ]
[ وللةنت مػن اظتسػألتني بػالةنوة واألخػوة ستسػة ٕمن األوىل اثناف]

 [ ىاا ٕاثناف ][ وللزوج من اظتسألة الثانية ٘]
علػػػػػى اظتػػػػػاىا 
الػػػػػػػػراجح همػػػػػػػػا 
سػػػػػػػػةق حتقيقػػػػػػػػو 
يف بػػػػػػػاب الػػػػػػػرد 

 وىاه  

 ٙ   ٕ  ٙ  ٕ ٗ ٕٔ 

 ٕ ٓ  ٓ ٓ ٓ ٔ أب

 ٖ ٔ ٔ ٔ ٔ جدة ٔ أـ

 ٘ ٔ ٔ ٔ أخت ألـ  ٕ بنت

 ٓ ٓ  ٓ ٓ ت ٕ بنت

 ٕ ٕ  ٓ ٔ زوج يتورهتا:

وىػو عػدـ الػرد علػى ولػد األـ مػع  وعلى ماىا ابػن مسػعود 
تماعهم مع من أدلوا بػو فػإف أيتػل اظتسػألة الثانيػة أـ أو جدة الج
[ ولزخػػت ألـ السػػدس ٖ[ للػػزوج النصػػا ثالثػػة ]ٙمػػن سػػتة ]
[ للجػػػػدة فرضػػػػاً ورداً وبػػػػني سػػػػهاـ ٕ[ والةػػػػاقي اثنػػػػاف ]ٔواحػػػػد ]

[ موافقػػة ٙ[ مػػن اظتسػػألة األوىل ومسػػألتها سػػتة ]ٕالةنػػت اثنػػني ]
ةنػػت بالنصػا فنثةػت نصػػا هػٍل منهمػا مث نضػػرب وفػق مسػألة ال

يف هامػػػػل  اظتسػػػػألة األوىل تنػػػػتج اصتامعػػػػة للمسػػػػألتني ذتانيػػػػة عشػػػػر 
 [ لزـٛٔ=ٙ×ٖ]
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[ ٘مػػػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػػػألتني ستسػػػػػػػػػػة ]
ولزب من اظتسألة األوىل ثالثػة 

[ وللةنػػػػػػػػت مػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػألتني ٖ]
[ وللػػػزوج مػػػن اظتسػػػػألة ٚسػػػةعة]

[ وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ٖاألوىل ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ]
  :يتورهتا

 ٙ  ٙ ٔٛ 

 ٘ ٕ جدة  ٔ أـ 

 ٖ ٓ   ٓ ٔ أب

 ٚ ٔ أخت ألـ ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ٕ بنت

 ٖ ٖ زوج 

ومػن تابعػو علػى عػدـ القػوؿ  وأما على ماىا زيد بن ثابت 
لة الثانيػػػة بعػػػد ةػػػاقي لةيػػػت اظتػػػاؿ فالةػػػاقي يف اظتسػػػأبػػػالرد ويتػػػرؼ ال

[ ىػػػو ٔنصػػػا الػػػزوج وسػػػدس هػػػٍل مػػػن اصتػػػدة واألخػػػت واحػػػد ]
 لةيت اظتاؿ وال يرد على أحد وال متتلا استخراج اصتامعة 

[, لػػزـ ٛٔقتها فهػي ]ابعػن سػػ
زب لػػو [ٗمػػن اظتسػػألتني أربعػػة ]

[ ٖمػػػػػن اظتسػػػػػألة األوىل ثالثػػػػػة ]
وللةنػػػػػػت مػػػػػػن اظتسػػػػػػألتني سػػػػػػةعة 

[ وللػػزوج مػػن اظتسػػألة الثانيػػػة ٚ]
   [ٔ[والةػػػػػاقي واحػػػػػد ]ٖثالثػػػػػة ]

 ٙ  ٙ ٔٛ 

 ٗ ٔ جدة ٔ أـ 

 ٖ ٓ ٓ ٔ أب

 ٚ ٔ أخت ألـ  ٕ بنت

 ٓ ٓ ت ٕ بنت

 ٖ ٖ زوج 
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 ٔ ٔ بيت اظتاؿ  لةيت اظتاؿ وىاه يتورهتا : 

 قاؿ الشيخ يتاه الةهو  رزتو ا  تعاىل يف عمدة الفارض  :
 هميت عن أبوين و ابنتني
 مث دتوت بعد إحدى الةنتني                           

 عن من بقي قةل انقساـ ما ترؾ   
 فيختلا حكم بسابق ىػلػػا                      

 إىل اظتػػػأمػوف  فهي الف تعزى
 أجابو لتك عػػػلػى التعيني                       

 فإف يكن أنثى وماتت بػنػت   
 عمن ذهرناه تكوف األخػػػت                      

 إما شقيقة وإمػا أختاً ألـ    
 فإف تكن لزـ فالقسم يعػم                        

 وإف تكن شقيقة اظتفارقػة   
 هانت مثاؿ يتورة اظتوافقة                          

 وإف تػمت عنهم وزوج يكن 
 مثاعتػػػا لصورة التةاين                       
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  وإف يكن من  مات قةل ذهرا
 (ٔ)وماتت الةنت فوفق ظهرا                    

  ٓ) وهاا يتنةو الطالا ظتسا ل االختصار مهما أمكن ( قوله :
: مأخوذ من اختصار الطريق وىو  واالجتصار في اللغ

 .  (ٕ)سلوؾ أقربو اختصار الكالـ إكتازه 
الكثري إىل القليل وفيو مع  الكثري أو إكتاز  : ردّ  راصلالحا  

  .اللفظ مع استيفاء اظتع 
وشتي باالختصار ظتا فيو من االجتماع هما شتيت اظتخصرة 

  (ٔ)ؼتصرة الجتماع السيور وخصر اإلنساف الجتماعو ودقتو
  االختصاروقد أوجا أىل الصناعة يف ىاا العلم اظتسري إىل

مهما أمكن إلرتاعهم على ذلا حىت عدوا تارهو ؼتطئاً وإف 
 هاف جوابو يتحيحاً . 

 :  رقجام االجتصار
                                                

(1)
رالتهــذيب فــي   381/ 3رانظــر  ــد   896 – 894/  8العــذب الفــائض شــرح عمــدة الفــارض  ــد     

 – 88/   5رالفـــررع ج  401 – 403ر  388/  8ض ج رالتلخـــيف فـــي الفـــرائ 163 – 168الفـــرائض 
ـــر  805/  3ر ـــد   837 – 836/  8رفـــتأ القريـــب المجيـــب  ـــد   33 – 89 ـــى تحري ـــو إل ـــو الهداي رنهاي

  801 – 98/  3الكفايو ج 
(2)

  818 ختار الصحاح ص    
(1)

 888ص3نهايو الهدايو إلى تحرير الكفايو ج/ 
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إىل يف مسا ل الفرا ض ينقسم االختصار من حيث وقوعو 
 قسمني وقتا : 
  .: يف مسا ل اظتناسخات القج  األرل

 : فيما عداىا .  ثانيالقج  ال
القسم األوؿ وىو االختصار يف باب اظتناسخات : فأما 
 :ثالثة أنواع وىيف

: اختصار قةل العمل وىو ما يسمى باختصار  النوع األرل
اظتسا ل حيث يقسم اظتاؿ على اظتوجودين من الورثة حاؿ 

وػتل ىاا النوع اضتالة , القسمة وهأنو مل نتت عن غريىم 
ت اظتناسخات الر يسة وقد سةقت بشروطها األوىل من حاال

 وأمثلتها . 
: اختصار يف العمل وىو ما يسمى باختصار  النوع الثاني

اصتوامع حيث يكتفى مامعة واحدة صتميع اظتسا ل مهما 
 تعدد األموات. 

وػتل ىاا النوع اضتالة الثانية من حاالت اظتناسخات الر يسة 
طريق  العاـ وىي وما عمل على طريقتها هالعمل على ال
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إحدى الطرؽ العشر الف يعمل هبا يف حل مسا ل 
 اظتناسخات وقد سةق مثاؿ ذلا . 

: اختصار بعد العمل وىو ما يسمى باختصار  النوع الثالث
السهاـ حيث ترد اصتامعة واألنصةاء منها إىل وفقها وشرطو 
أف لتصل االتفاؽ بني األنصةاء واصتامعة يف جزء من األجزاء 

 ثالثة وىي :  رصول األ دا  في الموافقوظتعلـو أف ومن ا
 عدد أيتم  -ٖ-عدد فرد      -ٕ- عدد زوج     -ٔ

 . [ٕ]: فأيتلو االثناف  فر ا العدد الدرج
وسةعة [ ٘]وستسة [ ٖ]:  فأيتلو ثالثة  رر ا العدد الفرد

[ٚ]. 
فمىت أردت اظتوافقة نظرت يف سهاـ الورثة ىل عتا نصا 

  يتحيح أـ ال ؟[ ٕ/ٔ]
يتحيحًا علمت أنو ال يكوف [ ٕ/ٔ]فإف مل جتد عتا نصفًا 

[ ٛ/ٔ]وال ذتن [ ٙ/ٔ]يتحيح وال سدس [ ٗ/ٔ]عتا ربع 
وال ىو من [ٕٔ/ٔ]وال أجزاء اثين عشر [ ٓٔ/ٔ]وال عشر 
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حباؿ ألف هل عدد زوج فإفتا يأتلا [ ٕ]تضاعيا االثنني 
  .[ٕ] من تضاعيا االثنني

 يتحيح أـ ال ؟ [ ٖ/ٔ]ث مث تنظر بالعدد الفرد ىل عتا ثل 
علمت أنو ال جتد عتا تسعاً [ ٖ/ٔ]فإف مل جتد عتا ثلثًا 

وال جزءاً [ ٛٔ/ٔ]وال جزءًا من أجزاء ذتانية عشر [ ٜ/ٔ]
ما يأتلا من  وال[ ٕٚ/ٔ]من أجزاء سةعة وعشرين 

  .[ٖ/ٔ] تضاعيا الثالثة
يتحيح فإف مل جتده مل جتد ما [ ٘/ٔ]س مث تنظر ىل عتا ستُ 

هخمسة عشر [ ٘/ٔ]مس تضاعيا اطتُ يكوف من 
  .وما أشةو ذلا[ ٕ٘/ٔ]وستسة وعشرين [ ٘ٔ/ٔ]
يتحيح فإف مل جتده [ ٚ/ٔ]مث تنظر بعد ذلا ىل عتا سةع  

مثل أجزاء [ ٚ/ٔ]مل تطلا ما يأتلا من تضاعيا السةع 
وما أشةو [ ٜٗ/ٔ]وتسعة وأربعني [ ٕٔ/ٔ]أحد وعشرين 

  .ذلا
ج والفرد يترت حينئٍا إىل فإذا عدمت اظتوافقة بأجزاء الزو 

[ ٔٔ]طلا اظتوافقة باألجزاء الصم فتطلا أجزاء أحد عشر 
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فإف مل جتد مل تطلا ما يكوف من تضاعيا األحد عشر 
فإف مل جتد  [ ٖٔ]ولكن تطلا أجزاء ثالثة عشر[ ٔٔ]

وعلى [ ٖٔ]فإف مل جتد فأحد وثالثني [ ٚٔ]فسةعة عشر 
ا يكوف من تضاعيا ىاا أبداً هلما مل جتد عدداً مل تطلا م

بني  ةذلا العدد ومىت فهمت ىاا ىانت عليا اظتوافق
  (ٔ)السهاـ وسهل عليا االختصار إف شاء ا  تعاىل

وػتل ىاا النوع اضتالة الثالثة من حاالت اظتناسخات الر يسة 
وما عمل على طريقتها من مسا ل اظتناسخات أي إذا 

طريقة اضتالة الثالثة عملت اضتالة األوىل أو اضتالة الثانية على 
  .فقد يكوف فيها هما هاف يف الثالثة

: لو ىلا ىالا عن  ر ا  ثال االجتصار في الحالو الثالثو
زوجة وابن وبنت منها وقةل القسمة ماتت الةنت عمن يف 

[ للزوجة الثمن ٛأيتل اظتسألة األوىل من ذتانية ], ف اظتسألة
 .[ٔواحد]

                                                
(1)

 بتصرف 181ــ  183ا ص التهذيب في عل  الفرائض رالوصاي  
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بن والةنت ومةاينة على اال ة[ منكسر ٚوالةاقي سةعة ] 
[ ينتج ٛ[ فنضرهبا يف أيتل اظتسألة ذتانية ]ٖلرؤوسهم ثالثة ]
 ومنها تصح ىاه اظتسألة. [ٕٗأربعة وعشروف ]

[ ٗٔ[ ولالبن أربعة عشرة ]ٖ=  ٖ×ٔللزوجة ثالثة ] 
 [ٚوللةنت سةعة ]

[ ٔ[ لزـ الثلث واحد ]ٖوأيتل اظتسألة الثانية من ثالثة ]
 الشقيق.  [ لزخٕوالةاقي اثناف ]

سةعة ػ من اظتسألة األوىل ػ وبالنظر بني سهاـ اظتيت الثاين 
[ ؾتدىا متةاينة فجزء سهم اصتامعة  ٖ[ ومسألتها ثالثة ]ٚ]

[ نضرهبا يف مصح اظتسألة األوىل أربعة وعشرين ٖثالثة ]
[ وجزء سهم ٕٚ= ٕٗ×ٖ[ اصتامعة اثناف وسةعوف ]ٕٗ]

بالزوجية من اظتسألة [ للزوجة ٚالثانية سهاـ مورثهم سةعة ]
[ وعتا باألمومة من اظتسألة الثانية ٜ= ٖ×ٖاألوىل تسعة ]

[ غتموع نصيةها من اظتسألتني ستة عشر ٚ= ٚ×ٔسةعة ]
 [ ىي نصيةها من اصتامعةٙٔ= ٜ+ٚ]
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= ٖ×ٗٔولالبن بالةنوة من اظتسألة األوىل اثناف وأربعوف ] 
= ٚ×ٕ[ ولو باألخوة من اظتسألة الثانية أربعة عشر ]ٕٗ
= ٗٔ+ٕٗ[ غتموع نصيةو من اظتسألتني ستة وستسوف ]ٗٔ
 [  هالا ىي نصيةو من اصتامعة . ٙ٘

 فنرد وبالنظر بني سهاـ الورثة واصتامعة ؾتدىا متوافقة بالثمن
 .هالً منها إىل ذتنو

 .[ٜ=ٛ÷ٕٚفثمن اصتامعة تسعة ] 
[ ٕ=ٛ÷ٙٔوذتن سهاـ الزوجة بالزوجية واألمومة اثناف ] 

[ وىاه ٚ=ٛ÷ٙ٘بن بالةنوة واألخوة سةعة ]وذتن سهاـ اال
 (ٔ)يتورهتا :

  ٛ ٕٗ  ٖ ٕٚ ٜ 

 ٕ  ٙٔ=ٚ+ٜ ٔ أـ  ٖ ٔ زوجة 

 - - - ت  ٚ ٚ بنت 

 ٚ  ٙ٘=ٗٔ+ٕٗ ٕ أخ شقيق  ٗٔ ابن 

  جرلو : 

                                                
(1)

 68-6في الفرائض رالوصايا ص  التهذيببتصرف رزيادة رانظر  808-99الالح  ص  فرائض   
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 في غير باب المناسخات  االجتصار
 اظتناسخات أهثر من غريىا  بابف االختصار يكوف يف إ

يف وجػػػػوده قلػػػػيالً فيوجػػػػد اسػػػػخات فيكػػػػوف غػػػػري بػػػػاب اظتن يف أمػػػػا
 [ ٖثالثة ]و [ ٕ] اثننياأليتوؿ اظتتفق عليها ماعدا أيتل 

ولكنػػو  فنرجػػع هػػالً مػػن أيتػػل أو مصػػح اظتسػػألة والسػػهاـ إىل وفقػػو
بني الفرض والتعصيا إمػا مهػة  كتمعبقلو وذلا يف مسا ل من 

 واحدة هاألب واصتد
ابن عم وهأـ أو مهتني هزوج ىو ابن عم أو أخ ألـ ىو  وإما 

وىو من كتمع بني  فمثال األرلمعتقة  ىيزوجة أو أخت 
وبنت  أبالفرض والتعصيا مهة واحدة : لو ىلا ىالا عن 

[ ٖ]ثالثة [ للةنت النصا ٙ]ستة من  تهمافإف أيتل مسأل
 , تعصيةا [ لو ٕ]اثناف والةاقي فرضاً [ ٔ]واحد ولزب السدس 

 بالثلث فنرجع  متوافقةدىا بني السهاـ وأيتل اظتسألة ؾت وبالنظر
  سػػػػهاـو [ ٕ]اثنػػػػني إىل ثلثػػػػو األيتػػػػل 
إىل ثلثهػػػػػػػا واألب الةنػػػػػػػت  هػػػػػػػل مػػػػػػػن
 [  وىاه يتورهتا :ٔ]واحد 

 ٙ ٕ  

 ٔ ٖ  بنت

  رتعصيبا   فر ا   ٔ ٖ  أب
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والتعصيا مهتني : لو  الفرضوىو من كتمع بني  الثاني ر ثال
أيتل  فإف, ىلا ىالا عن بنت ابن وزوجة ىي معتقة 

 وللزوجة, [ ٗ]ثالثة [ للةنت النصا ٛ]ذتانية مسألتهما من 
 بصفتها معتقة  لزوجة تعصيةاً ل [ٖ]ثالثة [والةاقي ٔ]واحدالثمن 
بالربع فنرجع  متوافقةبني أيتل اظتسألة والسهاـ ؾتدىا  وبالنظر

  [ٕ]اثنني  اظتسألة إىل ربعها رجعنفاصتميع إىل ربعو 
إىل ربعهػػػػػػػا  السػػػػػػػهاـو 

  [ وىػػػػػػػػػاهٔ]واحػػػػػػػػػد 
 (ٔ) :يتورهتا

 ٛ ٕ  

 ٔ ٗ ابن  بنت

 وتعصيةاً  فرضاً  ٔ ٗ معتقة  ىي زوجة

اظتعػادة علػى القػوؿ  مسػا ليكوف االختصار أيضاً يف بعػض  هما
 ٓاظترجوح وقد سةقت يف باب اصتد واإلخوة 

) وقػد كتػا ذلػا إذا اؿتصػر إرث وارث  قوله رحمه اهلل تعـالى:
ؿ مبحػػض العصػػوبة ( أي وقػػد الثػػاين يف ورثػػة ورثػػوا منػػو ومػػن األو 

كتػػػا االختصػػػار إذا مػػػا هانػػػت اظتسػػػألة مػػػن مسػػػا ل اظتناسػػػخات 

                                                
(1)

  816-811/  8الترتيب  د   كتابشرح    المجيبفتأ القريب  انظر   
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األوىل مػػن حػػاالت اظتناسػػخات الر يسػػة وقػػد اشػػرُتط عتػػاه اضتالػػة 
 شرطاف قتا :
بعػد األوؿ لػيس عتػم  : أف يكػوف رتيػع  مػن مػات الشرط األرل
 اظتيت األوؿ. وارث غري ورثة
حياء الةػاقوف يرثػوف مػن رتيػع : أف يكوف رتيع األ الشرط الثاني

األمػػػػوات بنػػػػوع واحػػػػد مػػػػن أنػػػػواع اإلرث وىػػػػو العصػػػػوبة فقػػػػط أو 
 بالفرض فقط أو بالعصوبة والفرض معاً 

فأمػا اإلرث مبحػػض العصػوبة فقػػد مثػل لػػو اظتهلػا رزتػػو ا  تعػػاىل 
: ) همػػػػا لػػػػو خلػػػػا شػػػػخ  امػػػػرأة وأبػػػػوين وستسػػػػة بنػػػػني  بقولــــه

مث بنػػت , مث  الزوجػػة ماتػػت وثػػالث بنػػات فمػػات أحػػد الةنػػني مث
األـ , مث ابػػػن آخػػػر فقػػػط بقػػػى ابنػػػاف وبنتػػػاف فاجعػػػل اظتسػػػألة مػػػن 
عػػدد الػػرؤوس سػػتة وهػػأف األوؿ مل نتػػت إالّ عػػنهم فقػػط ألنػػو وأف  

فقػػػد عػػػاد إليػػػو  أو تفػػػاوتٍ  هػػػاف خػػػرج شػػػيء عػػػن الةػػػاقني بتسػػػاوٍ 
 ىاه اظتسألة على لو عملنا ألنا  فللاهر مثل حظ األنثيني (

[ ٕٗيتل مسألة اظتيت األوؿ من أربعة وعشػرين ]: أالنحو التايل
[ ٗ[ ولكػػل مػػن األبػػوين السػػدس أربعػػة ]ٖللزوجػػة الػػثمن ثالثػػة ]
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[ بػػني األوالد للػػاهر مثػػل حػػظ األنثيػػني ٖٔثالثػػة عشػػر ]والةػػاقي 
 .[ٔ[ ولكل بنت واحد ]ٕفلكل ابن اثناف ]

[ ٔ[ لزـ السدس واحد ]ٙوأيتل مسألة اظتيت الثاين من ستة ]
[ للجػد تعصػػيةاً ويسػػقط بػو اإلخػػوة واألخػػوات ٘سػػة ]والةػاقي ست

 على القوؿ الراجح.
[ ٙ[ وبني مسألتو سػتة ]ٕوبالنظر بني سهاـ اظتيت الثاين اثنني ]

[ نضرب فيػو ٔفأما وفق سهامو فواحد ]ؾتدىا متوافقة بالنصا 
 سهاـ ورثتو.

ىي جزء السهم الاي بو تستخرج [ ٖتو فثالثة ]وفق مسألوأما  
ينػػػػتج أيتػػػػل مسػػػػألة اظتيػػػػت األوؿ  يف هانضػػػػةلمسػػػػألتني اصتامعػػػػة ل

 .[ وىي اصتامعة للمسألتنيٕٚ=ٕٗ×ٖاثناف وسةعوف ]
[ , وعتػػػػػػا باألمومػػػػػػة واحػػػػػػد ٜ=ٖ×ٖفللزوجػػػػػػة بالزوجيػػػػػػة تسػػػػػػعة ]

 [.ٓٔ=ٜ+ٔواضتايتل عتا من اظتسألتني عشرة ][ ٔ=ٔ×ٔ]
[ ٖ[ نضػػرهبا يف جػزء السػهم ثالثػػة ]ٗولػزـ اظتيػت األوؿ أربعػة ]

 .[ٕٔ=ٗ×ٖا عشر ]ينتج اثن
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مػػن اظتسػػألة األوىل اثنػػػاف مػػن أبنػػاء اظتيػػػت األوؿ حػػػي ولكػػل ابػػن 
,  [ٙ=ٖ×ٕينػتج سػتة ][ ٖ][ نضرهبا يف جزء السػهم ثالثػة ٕ]

 [.ٖ=ٖ×ٔولكل بنت ثالثة ]
[ ٔٔومسػػألة اظتيػػت الثالػػث مػػن عػػدد رؤوس الورثػػة أحػػد عشػػر ]

 .[ٔ[ ولكل بنت واحد ]ٕلكل ابن اثناف ]
أيتػل اظتيػت الثالػث مػن اصتامعػة السػابقة وبػني وبالنظر بني سهاـ 

[ يف  ٔٔمسألتو ؾتدىا متةاينة فنضرب هامل اظتسألة أحد عشر ]
ينتج اصتامعة الثانية يف  [ٕٚهامل اصتامعة األوىل اثنني وسةعني ]
 [.ٕٜٚ=ٕٚ×ٔٔىاه اظتسألة سةعما ة واثناف وتسعوف ]

رهبا يف [ نضػػٕٔألـ اظتيػػت األوؿ مػػن اصتامعػػة األوىل اثنػػا عشػػر ]
[ ينػػػػػػتج ما ػػػػػػة واثنػػػػػػاف وثالثػػػػػػوف ٔٔجػػػػػػزء السػػػػػػهم أحػػػػػػد عشػػػػػػر ]

[ٕٔ×ٔٔ=ٖٕٔ]. 
نضػػرهبا  [ٚٔوأليب اظتيػػت األوؿ مػػن اصتامعػػة األوىل سػػةعة عشػػر ]

ما ػػػػة وسػػػػةعة وذتػػػػانوف  [ ينػػػػتجٔٔيف جػػػػزء السػػػػهم أحػػػػد عشػػػػر ]
[ٔٔ×ٔٚ=ٔٛٚ.] 
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[ نضػػرهبا يف جػػزء السػػهم ٙة األوىل سػػتة ]اصتامعػػولكػػل ابػػن مػػن 
[ , ولػػو مػػن ٙٙ=ٔٔ×ٙسػػتة وسػػتوف ] ينػػتج [ٔٔأحػػد عشػػر ]

نضػػػرهبا يف هامػػػل سػػػهاـ مورثػػػو عشػػػرة [ ٕ]اظتسػػػألة الثالثػػػة اثنػػػاف 
فاضتايتػػػل لػػػو سػػػتة وذتػػػانوف [ ٕٓ=ٓٔ×ٕينػػػتج عشػػػروف ][ ٓٔ]
[ٕٓ+ٙٙ=ٛٙ.] 

[ نضػرهبا يف جػزء السػهم ٖثالثة ]ولكل بنت من اصتامعة األوىل 
مػػن  [ وعتػػاٖٖ=ٔٔ×ٖ]ثالثػػة وثالثػػوف  [ ينػػتجٔٔأحػػد عشػػر ]

[ نضػػػربو يف هامػػػل سػػػهاـ مورثػػػو عشػػػرة ٔاظتسػػػألة الثالثػػػة واحػػػد ]
فاضتايتػػػل عتػػػا ثالثػػػة وأربعػػػوف   [ٓٔ=ٓٔ×ٔ[ ينػػػتج عشػػػرة ]ٓٔ]
[ٔٓ+ٖٖ=ٖٗ.] 

[ للجػػدة السػػدس واحػػد ٙمػػن سػػتة ]وأيتػػل مسػػألة اظتيػػت الرابػػع 
[ للجػػػػػد تعصػػػػػيةاً ويسػػػػػقط بػػػػػو اإلخػػػػػوة ٘[ والةػػػػػاقي ستسػػػػػة ]ٔ]

 واألخوات على القوؿ الراجح.
[ مػن اصتامعػة ٖٗثالثػة وأربعػني ]نظر بني سهاـ اظتيػت الرابػع وبال

هػػي جػػزء السػػػهم فة ينػػػاة[ ؾتػػدىا متٙوبػػني مسػػػألتو سػػتة ] الثانيػػة
=[ ٕٜٚ×ٙسػةعما ة واثنػني وتسػعني ]الثانيػة  اصتامعػةهبا يف ر نض
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أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة آالؼ وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعما ة واثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج 
 يف ىاه اظتسألة. الثالثة وىي اصتامعة[ ٕ٘ٚٗ=ٕٜٚ×ٙ]

 ءللجػػػد مػػػن اصتامعػػػة الثانيػػػة ما ػػػة وسػػػةعة وذتػػػانوف نضػػػرهبا يف جػػػز 
السػػػػػػػػػػػػػػهم سػػػػػػػػػػػػػػتة ينػػػػػػػػػػػػػػتج ألػػػػػػػػػػػػػػا وما ػػػػػػػػػػػػػػة واثنػػػػػػػػػػػػػػاف وعشػػػػػػػػػػػػػػروف 

[ ٘, ولػػػػػػػو مػػػػػػػن اظتسػػػػػػػألة الرابعػػػػػػػة ستسػػػػػػػة ] [ٕٕٔٔ=ٚٛٔ×ٙ]
[ ينػػتج ما تػػاف ٖٗنضػػرهبا يف هامػػل سػػهاـ مورثػػو ثالثػػة وأربعػػني ]

[ , فاضتايتل لو من اصتامعػة الثالثػة ٕ٘ٔ=ٖٗ×٘وستسة عشر ]
 [ٖٖٚٔ=ٕ٘ٔ+ٕٕٔٔا وثالذتا ة وسةعة وثالثوف ]أل

ضػرهبا يف جػزء ن[ ٙٛولكل ابن من اصتامعة الثانية ستة وذتػانوف ]
 [ٙٔ٘=ٙٛ×ٙ[ ينػػتج ستسػػما ة وسػػتة عشػػػر ]ٙسػػتة ]السػػهم 

 ىي نصيةو من اصتامعة الثالثة.
[ نضػرهبا ٖٗولكٍل من الةنتني من اصتامعة الثانية ثالثػة وأربعػوف ]

[ ينػػػػػػػػتج ما تػػػػػػػػاف وذتانيػػػػػػػػة وستسػػػػػػػػوف ٙ]يف جػػػػػػػػزء السػػػػػػػػهم سػػػػػػػػتة 
 [ ىي نصيةها من اصتامعة الثالثة.ٕٛ٘=ٖٗ×ٙ]
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وتصػػح مػػن أربعػػني [ ٗ]وأيتػػل مسػػالة اظتيػػت اطتػػامس مػػن أربعػػة 
[ ولكػػػػل مػػػػن ٙ[ ولكػػػػل ابػػػػن سػػػػتة ]ٓٔ[ , للػػػػزوج عشػػػػرة ]ٓٗ]

 [ٖالةنتني ثالثة ]
وبػػػػػالنظر بػػػػػني سػػػػػهاـ اظتيػػػػػت اطتػػػػػامس ذتافتا ػػػػػة وستسػػػػػة وثالثػػػػػػني 

[ ٓٗمعػػػة الثالثػػػة وبػػػني مصػػػح مسػػػألتو أربعػػػني ][ مػػػن اصتاٖ٘ٛ]
 ما ػػة وسػػةعة وسػػتوففأمػػا وفػػق سػػهامو ف,  ثمنؾتػػدىا متوافقػػة بػػال

 [ نضرب فيو سهاـ ورثتو.ٚٙٔ]
[ ىػػػػي جػػػػػزء السػػػػػهم الػػػػػاي بػػػػػو ٛة ]نيػػػػػاموأمػػػػا وفػػػػػق مسػػػػػألتو فث 

أربعػػػة الثالثػػػة اصتامعػػػة بو يف ر نضػػػحيػػػث  الرابعػػػةتسػػػتخرج اصتامعػػػة 
ذتانيػة وثالثػػوف ينػتج  [ ٕ٘ٚٗني ]آالؼ وسػةعما ة واثنػني وستسػ

الرابعػة يف [ وىػي اصتامعػة ٖٙٔٓٛ=ٕ٘ٚٗ×ٛ]ألفاً وسػتة عشػر
 ىاه اظتسألة.

للػػزوج مػػن اصتامعػػة الثالثػػة بػػاألبوة ألػػا وثالذتا ػػة وسػػةعة وثالثػػوف 
[ ينػػتج عشػػرة آالؼ ٛنضػػرهبا يف جػػزء السػػهم ذتانيػػة ] [ٖٖٚٔ]

[ , ولػػػػػو مػػػػػػن ٜٙٙٓٔ=ٖٖٚٔ×ٛوسػػػػػتما ة وسػػػػػتة وتسػػػػػػعوف ]
سػػػػهاـ  وفػػػقهبا يف نضػػػر  [ٓٔبالزوجيػػػة عشػػػرة ]ة مسػػػاسػػػألة اطتاظت
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 ألػػا وسػػتما ة وسػػةعوف[ ينػػتج ٚٙٔ] وسػػتني سػػةعةما ػػة و مورثػػو 
اثنػػػػا ة بعػػػػار [ , فاضتايتػػػػل لػػػػو مػػػػن اصتامعػػػػة الٓٚٙٔ=ٚٙٔ×ٓٔ]

وف تة وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوثالذتا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اً ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 ىي نصيةو من اصتامعة الرابعة. [ٖٕٙٙٔ=ٓٚٙٔ+ٜٙٙٓٔ]

[ ٙٔ٘] ستسػػػما ة وسػػػتة عشػػػر ة ثالثػػػالولكػػػل ابػػػن مػػػن اصتامعػػػة 
أربعػة آالؼ وما ػة وذتانيػة [ ينتج ٛ] ذتانيةنضرهبا يف جزء السهم 

اطتامسػػة سػػػتة , ولػػو مػػػن اظتسػػألة [ ٕٛٔٗ=ٙٔ٘×ٛ] وعشػػروف
[ ٚٙٔ[ نضػػػرهبا يف وفػػػق سػػػهاـ مورثػػػو ما ػػػة وسػػػةعة وسػػػتني ]ٙ]

[ , فاضتايتػػػػػػل لػػػػػػو مػػػػػػن ٕٓٓٔ=ٚٙٔ×ٙينػػػػػػتج ألػػػػػػا واثنػػػػػػاف ]
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة آالؼ وما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفستاصتامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

[ٕٗٔٛ+ٕٔٓٓ=ٖ٘ٔٓ]. 
ة ما تػػػػاف وذتانيػػػػة وستسػػػػوف لثػػػػولكػػػػٍل مػػػػن الةنتػػػػني مػػػػن اصتامعػػػػة الثا

[ ينػػػتج ألفػػػاف وأربعػػػة ٛنضػػػرهبا يف جػػػزء السػػػهم ذتانيػػػة ][ ٕٛ٘]
[ , وعتػػػا مػػػن اظتسػػػألة اطتامسػػػة ثالثػػػة ٕٗٙٓ=ٕٛ٘×ٛوسػػػتوف ]

[ ٚٙٔ[ نضػػرهبا يف وفػػق سػػهاـ اظتػػورث ما ػػة وسػػةعة وسػػتني ]ٖ]
مػػػن  ا[ , فاضتايتػػػل عتػػػٔٓ٘=ٚٙٔ×ٖ]ستسػػػما ة وواحػػػد ينػػػتج 
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ألفػػػػػػػػػػػػػػػاف وستسػػػػػػػػػػػػػػما ة وستسػػػػػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػػػػػػتوف اصتامعػػػػػػػػػػػػػػة الرابعػػػػػػػػػػػػػػة 
[ٕٓٙٗ+٘ٓٔ=ٕ٘ٙ٘.] 

[ للجػػد ويسػػقط بػػو ٔوأيتػػل مسػػألة اظتيػػت السػػادس مػػن واحػػد ]
ىػػػي اطتامسػػػة اإلخػػػوة واألخػػػوات علػػػى القػػػوؿ الػػػراجح واصتامعػػػة 

شػػػػػػػػػػػػػػر ة ذتانيػػػػػػػػػػػػػة وثالثػػػػػػػػػػػػػػوف ألفػػػػػػػػػػػػػاً وسػػػػػػػػػػػػػتة عرابعػػػػػػػػػػػػػاصتامعػػػػػػػػػػػػػة ال
[ٔ×ٖٛٓٔٙ=ٖٛٓٔٙ.] 

ىػي حايتػل سةعة عشر ألفاً وأربعما ة وستة وتسعوف منها للجد 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهامو وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهاـ مورثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اصتامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرابعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

[ٖ٘ٔٓ+ٕٖٔٙٙ=ٜٔٚٗٙ]. 
 من اصتامعة الرابعة.ولكل أخ وأخت هما سةق 

[ لكػػػٍل ٛوأيتػػػل مسػػػألة اظتيػػػت السػػػابع مػػػن رؤوس ورثتػػػو ذتانيػػػة ]
, ولكػػٍل مػػن بنػػف االبػػن واحػػد  [ٕواحػػد مػػن أبنػػاء االبػػن اثنػػاف ]

[ٔ.] 
سةعة عشر ألفػاً وأربعما ػة وسػتة وبالنظر بني سهاـ اظتيت السابع 
[ وبػػػني مسػػػألتو ذتانيػػػة ٜٙٗٚٔوتسػػػعني مػػػن اصتامعػػػة اطتامسػػػة ]
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[ ؾتػػػػدىا متوافقػػػػة بػػػػالثمن , فأمػػػػا وفػػػػق سػػػػهامو فألفػػػػاف وما ػػػػة ٛ]
 [ نضرب فيها سهاـ هل فرد من ورثتو.ٕٚٛٔوسةعة وذتانوف ]

وتكوف اصتامعة السادسة ىي نفػس [ ٔما وفق مسألتو فواحد ]وأ
اصتامعػػػػػػػػػػػػة اطتامسػػػػػػػػػػػػة ذتانيػػػػػػػػػػػػة وثالثػػػػػػػػػػػػوف ألفػػػػػػػػػػػػاً وسػػػػػػػػػػػػتة عشػػػػػػػػػػػػر 

[ٔ×ٖٛٓٔٙ=ٖٛٓٔٙ.] 
اثناف لكل واحد من أبناء االبن من مسألة مورثهم اظتيت السابع 

[ نضػػػػرهبا يف وفػػػػق سػػػػهاـ مورثػػػػو ألفػػػػني وما ػػػػة وسػػػػةعة وذتػػػػانني ٕ]
ذتا ػػػػػػػػػػػػة وأربعػػػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػػػةعوف [ ينػػػػػػػػػػػػتج أربعػػػػػػػػػػػػة آالؼ وثالٕٚٛٔ]
ستسػػػػة آالؼ [ ولػػػو مػػػن اصتامعػػػة اطتامسػػػة ٖٗٚٗ=ٕٚٛٔ×ٕ]

[ فاضتايتػػػػل لػػػػو مػػػػن اصتامعػػػػة السادسػػػػة ٖٓٔ٘وما ػػػػة وثالثػػػػوف ]
 [.ٜٗٓ٘=ٖٓٔ٘+ٖٗٚٗتسعة آالؼ وستسما ة وأربعة ]

أربعػػة آالؼ وسػػةعما ة ولكػػٍل مػػن بنػػف االبػػن النصػػا مػػن ذلػػا 
 [.ٕ٘ٚٗ=ٕٚٛٔ+ٕ٘ٙ٘واثناف وستسوف ]

[ , ٙلة اظتيػػػت الثػػػامن مػػػن عػػػدد رؤوس ورثتػػػو سػػػتة ]وأيتػػػل مسػػػأ
 [.ٔ[ ولكل أخت واحد ]ٕلكل أخ اثناف ]
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تسػػػػػػعة آالؼ وستسػػػػػػما ة وأربعػػػػػػة وبػػػػػػالنظر بػػػػػػني سػػػػػػهاـ اظتػػػػػػورث 
[ ؾتػػدىا ٙ[ مػػن اصتامعػػة السادسػػة وبػػني مسػػألتو سػػتة ]ٜٗٓ٘]

متوافقػػة بالسػػدس واصتامعػػة السػػابعة ىػػي نفػػس اصتامعػػة السادسػػة 
 [.ٖٙٔٓٛ=ٖٙٔٓٛ×ٔوستة عشر ] ذتانية وثالثوف ألفاً 

[ ٕلكػػٍل مػػن األخػػوين مػػن مسػػألة مػػورثهم اظتيػػت الثػػامن اثنػػاف ]
نضػػػػػرهبا يف وفػػػػػق سػػػػػهاـ مورثػػػػػو ألػػػػػا وستسػػػػػما ة وأربعػػػػػة وذتػػػػػانني 

[ ينػػػػػػػػػػػػػػػتج ثالثػػػػػػػػػػػػػػػة آالؼ وما ػػػػػػػػػػػػػػػة وذتانيػػػػػػػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػػػػػػػتوف ٗٛ٘ٔ]
تسػػػعة آالؼ [ ولػػػو مػػػن اصتامعػػػة السادسػػػة ٖٛٙٔ=ٗٛ٘ٔ×ٕ]

ة بعل لػػػو مػػػن اصتامعػػػة السػػػافاضتايتػػػ [ ٜٗٓ٘وستسػػػما ة وأربعػػػة ]
 اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاً وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتما ة واثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعوف

[ٖٔٙٛ+ٜ٘ٓٗ=ٕٕٔٙٚ.] 
ة آالؼ سػػػػتالنصػػػػا مػػػػن ذلػػػػا هػػػػالا ولكػػػػٍل مػػػػن بنػػػػف االبػػػػن  

 [.ٖٖٙٙ=ٗٛ٘ٔ+ٕ٘ٚٗوف ]ستة وثالثا ة و ثالذتو 
ىػاا علػػى طريػػق اظتناسػػخات اضتالػػة الر يسػػة الثالثػػة ولػػو نظرنػػا بػػني 

وبػني  [ٖٙٔٓٛثػني ألفػاً وسػتة عشػر ]اصتامعة النها ية ذتانيػة وثال
سػػػهاـ الورثػػػػة لوجػػػػدناىا متوافقػػػػة مػػػزء مػػػػن سػػػػتة آالؼ وثالذتا ػػػػة 
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, فنرجػػع هػػالً مػػن اصتامعػػة وسػػهاـ  [ٖٖٙٙ]جػػزًء وسػػتة وثالثػػني 
 .الورثة إىل وفقو

[ , وأمػا وفػق سػهاـ هػٍل مػن األخػوين ٙفأما وفق اصتامعة فستة ]
اظتسػألة عػود تو  [ٔد ][ وأما وفق هٍل من األختني فواحػٕفاثناف ]

مػػن عػػػدد االختصػػار علػػى مػػا ذهػػره اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل عػػد ب
األوؿ مل اظتيػت سػتة للػاهر مثػل حػظ األنثيػني وهػأف الورثة رؤوس 

[ , ولكػػل أنثػػى واحػػد ٕفلكػػل ذهػػر اثنػػاف ] نتػػت إالّ عػػنهم فقػػط
[ٔ] . 

 [ٕلكػػػػل ابػػػػن اثنػػػػاف ] [ٙإذاً أيتػػػػل اظتسػػػػألة مػػػػن عػػػػدد رؤوسػػػػهم سػػػػتة ]
   وهأنو مل يكن يف اظتسألة إال ميتاً واحداً  [ٔن الةنتني واحد ]ولكل م
أوجػػػػا أىػػػػل الصػػػػناعة يف ىػػػػاا الشػػػػأف  ولػػػػالا

اظتسري إىل االختصار ما أمكن حىت عدوا تارهو 
وىػػػاه يتػػػورهتا  يتػػػحيحاً  ؼتطػػػأً وإف هػػػاف جوابػػػو

 وأحكم.بالةسط وباالختصار وا  أعلم 

 ٙ 

 ٕ ابن

 ٕ ابن

 ٔ بنت

 ٔ بنت
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:  بقولـــهاإلرث بػػػالفرض فقػػػد ذهػػػره اظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل وأمػػػا 
وقػد ينحصػر فيمػا إذا هػاف اإلرث يف اصتميػع بػالفرض وهػاف اسػم 

 الفرض يف اظتسألتني واحداً ( 
: وىػػػاا  يتصػػػور إذا هػػػاف يف اظتسػػػألة ميتػػػاف فقػػػط أمػػػا يف   قلـــ 

وعلػػػى وجػػػود , فػػػال يتصػػػور ؛ وجػػػود أهثػػػر مػػػن ميتػػػني يف اظتسػػػألة 
ال بػػد مػػن حتقػػق شػػروط ثالثػػة يف إرثهػػم هبػػاه الصػػفة ميتػػني فقػػط 

 وذلا على النحو التايل :
 اؿتصار ورثة الثاين يف باقي ورثة األوؿ . -ٔ
 أف ال ختتلا أشتاء الفروض يف اظتسألتني . -ٕ

أف تكوف مسألة األوؿ عا لة بقدر نصيا الثاين أو  -ٖ
بػػأهثر ومسػػألة الثػػاين غػػري عا لػػة يف الصػػورة األوىل وعا لػػػة 

  .نية بقدر ما نق  نصيةو عن عوؿ األوىليف الثا

عػن أـ و زوج وأخػت  زوجػة ت: لػو ىلكػر ثـال الصـورة األرلـى
وقةػػػػػل قسػػػػػمة الرتهػػػػػة ُزوج الػػػػػزوج باألخػػػػػت , شػػػػػقيقة وولػػػػػدي أـ 

أيتل اظتسألة األوىل مػن  من بقي فإفن الشقيقة مث ماتت عنو وع
[ تقسػم ٖ[ للشقيقة منها ثالث ]ٜ[ وتعوؿ إىل تسعة ]ٙستة ]
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ورثتهػػػػا علػػػػى نسػػػػةة مػػػػرياثهم مػػػػن األوىل فأفرضػػػػها هالعػػػػدـ علػػػػى 
[ ٙ] وأقسػػػػم اظتػػػػاؿ بػػػػني الػػػػزوج واألـ وولػػػػديها  فتصػػػػح مػػػػن سػػػػتة

قػػد اؿتصػػر  ةلتحقػػق الشػػروط الثالثػػة اظتاضػػية فيهػػا ألف اظتيتػػة الثانيػػ
 إرثها يف األـ وولديها والزوج وىم ورثة األوؿ ومل

 ٙ ختتلا الفروض يف اظتسألتني فإف للزوج

ولػػػػػػزـ السػػػػػػدس ولولػػػػػػديها الثلػػػػػػث يف  النصػػػػػػا
اظتسػػػػألتني , وأيضػػػػاً أف اظتسػػػػألة األوىل عا لػػػػة إىل 

[ ٖ]ثالثػػة  نصػيا األخػت الشػػقيقة منهػاو [ ٜ]
 وىو الاي عالت بو وىاه  يتورهتا :

 ٔ أـ

 ٖ زوج

 ٔ أخ ألـ

 ٔ أخ ألـ

عػػن جػػدة وأخػػت  زوجػػة ت: لػػو ىلكػػ ر ثــال الصــورة الثانيــو
 .األخت ألببالزوج  وجزُ شقيقة وأخت ألب وزوج ف

اظتسػألة األوىل مػن سػتة  فػإف أيتػلمث ماتت عنو وعػن الةػاقني  
[ ونصيا األخت ألب منهػا واحػد ٛ[ وتعوؿ إىل ذتانية ]ٙ]
[ فيقسػم بػني ورثتهػا علػى ٔ[ وىو أقل من العوؿ بواحػد ]ٔ]

 .[ على نسةة إرثهم من األوىلٚسةعة ]
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ت الشػػػقيقة فػػػافرض أف اظتيتػػػة األوىل ماتػػػت عػػػن الػػػزوج واألخػػػ
 واصتدة وليس ىناؾ ميت غريىا 

 ٚ/ٙ وتعوؿ إىل  [ٙفتصح اظتسألة من ستة ]

ألخػػػػت او لػػػػزوج كػػػػل مػػػػن ا[ لٚسػػػػةعة ]
[ و ىػػػاه  ٔ[ وللجػػػدة واحػػد ]ٖثالثػػة ]
 يتورهتا :

 ٖ زوج

 ٖ أخت شقيقة

 ٔ جدة

أما لو هاف حظ اظتيت الثاين من اظتسألة األوىل أهثر ؽتا 
 .-وا  تعاىل أعلم -االختصار  عالت بو فإنو مل يتأت ىاا

أو هػػػػػػػػاف إرث األحيػػػػػػػػاء مػػػػػػػػن رتيػػػػػػػػع األمػػػػػػػػوات بػػػػػػػػالفرض 
  .والتعصيا معاً 

لػو ىلػا ىالػا عػن عشػرة إخػوة ألـ وىػم  : ر ثال ذلـ 
مسػػألتهم مػػن  بنػػوا عػػم مث تعػػاقةوا موتػػاً إال أربعػػة مػػنهم فػػإف أيتػػل

 واحػػد فرضػػاً هػػوهنم إخػػوة ألـ عتػػم الثلػػث ؼتػػرج الثلػػث [ ٖثالثػػة ]
هوهنم بنوا عم وسػهامهم بػالفرض  تعصيةاً [ عتم ٕاثناف ]قي والةا

[ فنضػػرهبا ٗوالتعصػيا منكسػػرة علػػيهم ومةاينػػة لرؤوسػػهم أربعػػة ]
منهػػا و  [ٕٔ=ٗ×ٖ[ ينػػتج اثنػػا عشػػر ]ٖيف أيتػػل اظتسػػألة ثالثػػة ]
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[ ٕاثنػػػاف ][ ٖثالثػػػة ]لكػػػل واحػػػد مػػػنهم يصػػػح ىػػػاا االنكسػػػار 
   [ بالتعصيا ٔ] واحدبالفرض و 

 ٗ مصح اظتسألة وسهامهم ؾتدىا متوافقةوبالنظر بني 

 ثلثو [ ٗأربعة ] فثلث اظتصح لثثبال
إذًا أيتل اظتسألة من  [ٔواحد ]السهاـ 

[ لكل واحد ٗعدد رؤوسهم أربعة ]
 وىاه يتورهتا وتعصيةاً [فرضاً ٔواحد]

عػػػػػم
نوا 
ب

 

 ٔ أخ ألـ

 ٔ أخ ألـ

 ٔ أخ ألـ

 ٔ أخ ألـ

)           بقولــه : تعػاىل مػن مثػاؿ  أمػا مػا ذهػره اظتهلػا رزتػو ا 
هػػػػامرأة ىلكػػػػت عػػػػن زوج وأخػػػػت شػػػػقيقة وأخػػػػت ألب مث بعػػػػد 
موهتا تزوج الزوج األخت ألب وماتت فاإلرث راجػع علػى الػزوج 
واألخت الشقيقة نصفني وا  أعلم .( أي لػو ىلكػت امػرأة عػن 

مث بعػػػػد موهتػػػػا تػػػػزوج الػػػػزوج , زوج وأخػػػػت شػػػػقيقة وأخػػػػت ألب 
 ماتػػػت عػػػنهم فػػػاإلرث راجػػػع يف ىػػػاه اضتالػػػة مث, األخػػػت ألب ب

ألف اظتػػرياث راجػػع عليهمػػا أعػػين ؛ علػػى الػػزوج واألخػػت الشػػقيقة 
د ورثػػػػا يف ىػػػػاه قػػػػو ؛ الػػػػزوج واألخػػػػت الشػػػػقيقة وال وارث غريقتػػػػا 

 .اضتالة بالفرض فقط
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األخػا باالختصػار قةػل العمػل فسػتهوؿ فلو قسػمنا اظتسػألة دوف  
 [ٕتصػار بعػد العمػل إىل اثنػني ]إىل االخاظتسألة يف األخري أيضاً 

وهمػا قيػل التجربػة خػري برىػاف ,  [ٔلكٍل منهمػا النصػا واحػد ]
لكػػٍل  [ٚ[ وتعػػوؿ إىل سػػةعة ]ٙفأيتػػل اظتسػػألة األوىل مػػن سػػتة ]

 .[ ٖمن الزوج واألخت الشقيقة النصا ثالثة ]
[ تكملػة الثلثػني ومسػألتها مػػن ٔألب السػدس واحػد ] ولزخػت
[ وبػالنظر ٔوالشػقيقة النصػا واحػد ]ن الػزوج لكل م[ ٕ]اثنني 

[ ومسػػألتها ٔبػػني سػػهاـ األخػػت ألب ػ مػػن اظتسػػألة األوىل ػ ]
[ ؾتػػػدىا متةاينػػػة فنضػػػرهبا يف عػػػوؿ اظتسػػػألة األوىل سػػػةعة ٕاثنػػػني ]

 .[ٗٔ=ٚ×ٕ[ ينتج أربعة عشر ]ٚ]
الشقيقة مػن اظتسػألة األوىل سػتة حايتػل األخت لكل من الزوج و 

يف جػػػػػزء السػػػػػػهم اثنػػػػػػني  [ٖ]ضػػػػػرب سػػػػػػهاـ هػػػػػٍل منهمػػػػػػا ثالثػػػػػػة 
[ٕ×ٖ=ٙ].   

[ وحايتػػػل مػػػا لكػػػٍل ٔولكػػػل منهمػػػا مػػػن اظتسػػػألة الثانيػػػة واحػػػد ]
  .[ ٚ=ٙ+ٔ] منهما من اصتامعة سةعة
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[ وسػػػهاـ هػػػٍل مػػػن الػػػزوج ٗٔوبػػػالنظر بػػػني اصتامعػػػة أربعػػػة عشػػػر ]
ؾتػدىا متوافقػة بالسػةع فنرجػع هػالً منهػػا إىل [ ٚ]والشػقيقة سػةعة 

هٍل من سػهاـ  ووفق,  [ٕ=ٚ÷ٗٔ]فوفق اصتامعة اثناف ,  سةعة
 [ ٔ=ٚ÷ٚالشقيقة واحد ]األخت الزوج و 

إلرث راجػػػع ألف اعلػػػى الػػػزوج والشػػػقيقة ابتػػػداًء الرتهػػػة إذاً نقسػػػم 
 وهأنػػو مل نتػػت إال ميتػػػاً ؛  منايتػػفةعلػػى الػػزوج واألخػػت الشػػقيقة 

 إذ ال مترج اظترياث عنهما ؛ واحداً عنهما 
وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه 
يتػػػػػػػػػػػػػػػػورهتا 
يف حالػػػػػػػػػػػة 
 الةسط

. ٙ/ٚ . ٕ ٔٗ ٕ 
 ٔ ٚ ٔ زوج ٖ زوج 

 ٔ ٚ ٔ أخت شقيقة ٖ أخت شقيقة
 ٓ ٓ . ت  ٔ أخت ألب

ا أوجةػو أىػػل َمػأمػا إذا عملنػا باالختصػار ابتػداًء ػ وىػو األفضػل لِ 
حىت عػدوا تارهػو الصناعة يف ىاا الشأف من اظتسري إليو ما أمكن 

 فاظتاؿ  يتحيحاً  وإف هاف جوابوؼتطأً 
لكػػػل واحػػػد  منايتػػػفةوالػػػزوج بػػػني الشػػػقيقة 

وىػػػػػػػػاه يتػػػػػػػػورهتا  النصػػػػػػػػا فرضػػػػػػػػاً منهمػػػػػػػػا 
 ٕ 

 ٔ زوج
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 ٔ أخت شقيقة  ابتداًء: ختصارباال

 
تلػػػا أحػػػواؿ اظتناسػػػخات الػػػثالث الر يسػػػة والطريقػػػة اظتشػػػهورة يف 

سػيما وأهنػا معمولػة اي عليو رتهػور علمػاء ىػاا الفػن العملها ال
بالشػػػةاؾ ؽتػػػا يضػػػفي عليهػػػا اضتسػػػن والضػػػةط الػػػف قػػػاؿ فيهػػػا ابػػػن 

ا م رزتػػػو ا  تعػػػاىل يف شػػػرح الكفايػػػة : إف عمػػػل اظتناسػػػخات اعتػػػ
باصتػدوؿ ىػػو مػػن الصػناعة الةديعػػة العجيةػػة  تلقيتهػا مػػن أسػػتاذي 

 .   (ٔ)أيب اضتسن اصتالوي 
وقػػػد نػػػ  علػػػى عمػػػل اظتناسػػػخات بالشػػػةاؾ هثػػػري مػػػن الفضػػػالء  
هالةهو  يف شرحو على اإلقناع بقولو : ىػاا الةػاب ) يعػين بػاب 

مػػن عػػوي  الفػػرا ض ومػػا أحسػػن االسػػتعانة علػػى  اظتناسػػخات (
 معرفتو برسالة الشةاؾ البن اعتا م ألنو أضةط . 

يف هتابػو   وقد ن  على ذلا أيضاً أزتد بن عةد الغفار اظتػالكي
اظتسػػمى بالػػدر اظتنثػػور يف عمػػل اظتناسػػخات بالصػػحيح واظتكسػػور 

                                                
عبد الجالري : ل  رقف على  ذا االس  لكن رقف  على الحالري ) بالحا  المهملو ( ر و : علي بن   (1)

الصمد الحالري المالكي الفرائ ي انته  إليه رئاسو الفقه ركان  شاركا  في الفنون عارفا  بالمعاني رالبيان 
ا ـ نهايو  376/ 6 ـ انظر شذرات الذ ب ج783رالحجاب رالهندسو انتف  به جلة رتوفي في ذي الحجو 

  3/888الهدايو إلى تحرير الكفايو ج
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بقولػػػػو : إف أعمػػػاؿ اظتناسػػػخات مػػػن أرفػػػع أبػػػواب الفػػػرا ض قػػػدراً 
أشػػهرىا بػػني األنػػاـ ذهػػراً وأغمضػػها مسػػلكاً وأدقهػػا سػػراً فوجػػا و 

وإمعػاف النظػر , إيضػاح مشػكالهتا , و  يترؼ اعتمػة لفػتح مغلقهػا
وقػػد اخػػرتع اظتتػػأخروف طريػػق , يف هتػػايا طرقهػػا وحػػل معضػػالهتا 

العمل باصتدوؿ ) يعين الشةاؾ ( وأجادوا فيها ذلا هل اإلجػادة 
 . 

دة غايػػػػة السػػػػهولة وأمكػػػػن إذ بواسػػػػطتو سػػػػهلت يتػػػػعوبتها الشػػػػدي
ذتػػر أغصػػاهنا اظتتطاولػػة بػػألطا حيلػػة وأقػػرب وسػػيلة حبيػػث  اجتنػػاء

ارتفعػػػت عػػػن اظتػػػاىر يف يتػػػناعة اضتسػػػاب هلفػػػة عملهػػػا وإف هثػػػر 
 بطوهنا فللو درىا من طريقة وما أقرهبا مأخااً وما أعاهبا مورداً. 

 وقد ذهر بعضهم لعمل اظتناسخات عشر طرؽ وىي: 
طريػػػػػق و  -ٖ –طريػػػػػق الةصػػػػػريني و  -ٕ-الطريػػػػػق العامػػػػػة  -ٔ

طريػػق ػتمػػد بػػن اضتسػػن و  -٘-طريػػق اضتػػل و  -ٗ- الكػػوفيني
 -ٛ         طريػػػػق اظتػػػػوثقني و  -ٚ- يطريػػػػق الشػػػػهرزور و  -ٙ
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-طريق علي اظتنزالوي شيخ الشنشوري و  -ٜ- طريق القةطو 
 . (ٔ)طريق الشةاؾ و  -ٓٔ

ومػػن اظتعلػػػـو إف يف استقصػػاء شػػػرح ىػػػاه الطػػرؽ وضػػػرب األمثلػػػة 
هػػا وإحاطػػػة جوانةهػػػا ؽتػػػا يطػػػوؿ ذهػػره ويةعػػػد قعػػػره ورمبػػػا جػػػنح علي

حالة اصتػػػدوى بالكاتػػػا والقػػػارئ إىل اظتلػػػل مػػػع قلػػػة الفا ػػػدة وضػػػ
 ,سػػيما وأف يف طريػػق الةػػاب الػػف سػػلكتها بغيػػة الطالػػا اظتريػػد ال

 آخػػر الةػػاب وهػػالا طريػػق غػري أين سػػأبني الطريػػق العػػاـ مبثػػاؿ يف
والػاي سػلكو شػيخنا يف شػيخ الشنشػوري اظتنػزالوي  الشػيخ علػي

   .إف شاء ا  تعاىل -حل مسا ل اظتناسخات 
رزتػػو  يب حلػػر وقػػد نظػػم طريػػق الةػػاب اظتسػػلوهة غػػري واحػػد ومػػنهم ا

 بقولو : يف منظومتو ا  تعاىل 
 وإف نتت آخر قةل القسمة        

 فصحح اضتساب واعرؼ سهمو                              
 خرى هما واجعل لو مسألة أ       

 ػدما ػقد بني التفصيل فيما ق                              

                                                
  899-898/  8رالعذب الفائض  د   811-813/  8د  انظر فتأ القريب المجيب   (1)
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 وإف تكن ليست عليها تنقسم         
 فارجع إىل الوفق هباا قد حكػم                               

 ػهاما ػوانظر فإف وافقت الس       
 فخا ىديت وفقها تػػػماما                              

 واضربو أو رتيعها يف السابقة        
 إف مل يكن بينهما موافػػػػقة                              

 ة  ػوهل سهم يف رتيع الثانػي       
 يضرب أو يف وفقها عالنػػية                               

 وأسهم األخرى ففي السػػهاـ          
 فقها تػػػماـ تضرب أو يف و                               

 فهاه طريقة اظتناسػػػػػػخة         
 (ٔ)فارؽ هبا رتةة فضل شامػػخة                           

عمػػل اضتالػػة األوىل مػػن أحػػواؿ اظتناسػػخات الر يسػػة  مػػنوال نتنػػع 
 الػايعلى طريق العمل يف اضتالػة الثانيػة أو الثالثػة إال االختصػار 

أمكػػػػن  مهمػػػػاىػػػػاا العلػػػػم أوجػػػػا اظتسػػػػري إليػػػػو أىػػػػل الصػػػػناعة يف 

                                                
(1)

  818-817الرحبيو في عل  الفرائض بشرح سبط المارديني رحاشيو البقري رتعلية البغا ص    
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وإف هػػػاف جوابػػػو  ؼتطئػػػاً إلرتػػػاعهم علػػػى ذلػػػا حػػػىت عػػػدوا تارهػػػو 
 .يتحيحاً 

العمػػل يف اضتالػػة علػػى طريػػق عمػػل يف اضتالػػة الثانيػػة الهمػػا ال نتنػػع 
 إال اختصػػار ػ إذا تعػػدد األمػػوات إىل أهثػػر مػػن ميتػػنيػ الثالثػػة 
 . اصتوامع
 اضتالػػة الثانيػػة أف تعمػػل يف اضتالػػة الثالثػػة هالعمػػل يف نُتْكنػػاهمػػا 

وعػػدت مػػا يسػػمى بػػالطريق العػػاـ الػػاي أي مامعػػة واحػػدة وىػػو 
 .  -إف شاء ا  تعاىل  –بةيانو مبثاؿ آخر الةاب 

عمػػل اضتالػػة األوىل فػػال يصػػلح إال عتػػا وال كتػػوز عمػػل طريقػػة أمػػا  
 .يهااضتالتني الثانية والثالثة عل

واحدة  اجتماع حاالت اظتناسخات الثالث يف مسألة نتكنهما 
والعمػل فػػيهن هػػالً علػى طريقتهػػا اظتسػػلوهة يف الةػاب وإليػػا مثػػاؿ 

مبسػػألة واحػػدة هػػل مػػنهن معمػػوؿ علػػى الػػثالث مميػػع اضتػػاالت 
مػػات ابنػػاً مث [ ٘ٔ]طريقتهػػا : لػػو ىلػػا ىالػػا عػػن ستسػػة عشػػر 

 منهم تسعة هل منهم عن الةاقني.
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ومػات الثػاين مػنهم , عػن زوجػة وابػن الةػاقني مث مات أحد الستة 
الرابػػع عػػن مػػات و , والثالػػث عػػن ابنػػني وبنتػػني , عػػن ابػػن وبنتػػني 
 زوجة ومن بقي .

مث , مث ماتػػػت زوجػػػة أوؿ السػػػتة موتػػػاً عػػػن ابػػػن وبنػػػت ومػػػن بقػػػي 
ماتت زوجة الرابع من الستة عن زوج وثالثة إخوة وأخت أشقاء 

. 
 الحل 

نظػػػػراً لتػػػػوفر شػػػػروط اضتالػػػػة األوىل يف التسػػػػعة األمػػػػوات السػػػػابقني 
[ ىػػي عػػػدد رؤوسػػػهم ٙفػػػإف أيتػػػل مسػػألتهم مػػػن سػػػتة ]وورثػػتهم 

وهأنو مل نتت عنهم إال ميت واحد فقط لكل واحد مػنهم واحػد 
[ٔ. ] 

[ ٛوأيتل اظتسألة الثانية وىػي مسػألة أوؿ السػتة موتػاً مػن ذتانيػة ]
 [ لالبن .ٚ[ والةاقي سةعة ]ٔللزوجة الثمن واحد ]

[ ٗربعػػة ]وأيتػػل مسػػألة ثػػاين السػػتة موتػػاً مػػن عػػدد رؤوس ورثتػػو أ
 للاهر مثل حظ األنثيني .
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وأيتػل مسػألة الثالثػة هػالا ىػاه أربػع مسػا ل ال يػرث مػن فػيهن 
شػػػروط اضتالػػػة الثانيػػػة مػػػن  نبعضػػػهم الػػػةعض حيػػػث تػػػوفرت فػػػيه

 حاالت اظتناسخات الر يسة .
وبالنظر بني سهاـ هل ميت منهم ومسػألتو ؾتػدىا متةاينػة فنثةػت 

 اصتميع . 
لنسػػػا األربػػػع ؾتػػػد تػػػداخل األربعػػػة وبػػػالنظر بػػػني ىػػػاه اظتسػػػا ل با

[ ٙ[ مػػػػػػع السػػػػػػتة ]ٛ[ وتوافػػػػػػق الثمانيػػػػػػة ]ٛ[ مػػػػػػع الثمانيػػػػػػة ]ٗ]
 وحايتل ضرب وفق أحدقتا يف هامل اآلخر ينتج أربعة وعشػروف

سػػػػتة [ ىػػػػي جػػػػزء السػػػػهم نضػػػػرهبا يف اظتسػػػػألة األوىل ٕٗ=ٛ×ٖ]
[ وىػػي اصتامعػػة ٗٗٔ=ٕٗ×ٙينػػتج ما ػػة وأربعػػة وأربعػػوف  ][ ٙ]

 مسا ل .ظتا مضى معنا من 
[ نقسػػػػػػػمها علػػػػػػػى ٕٗ=ٕٗ×ٔلكػػػػػػػل ميػػػػػػػت أربعػػػػػػػة وعشػػػػػػػروف ]

[ والثالثػػػة سػػػتة ٖمسػػػألتو يةلػػػغ جػػػزء سػػػهم اظتسػػػألة الثانيػػػة ثالثػػػة ]
 [ .ٗ[ والرابعة أربعة ]ٙ]

واضتايتػل  رثػوو ممسػألة سػهم جػزء مث نضرب سهاـ هػل وارث يف 
  نصيةو من اصتامعة .
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مػػنهم واحػػد  أمػػا الثالثػػة األبنػػاء األحيػػاء يف اظتسػػألة األوىل فلكػػل
 .ىػػػي نصػػػيةو مػػػن اصتامعػػػة األوىل[ ٕٗ=ٕٗ×ٔأربعػػة وعشػػػروف ]

 [ .ٖ=ٖ×ٔنصيا زوجة أوؿ الستة موتاً ثالثة ]و 
 [ .ٕٔ=ٖ×ٚونصيا ابنو واحد وعشروف ]

اثنػػا األمػػوات اآلخػػرين مػػن السػػتة الثػػاين موتػػاً اظتيػػت ونصػػيا ابػػن 
 [ .ٙ=ٙ×ٔولكل من ابنتيو ستة ], [ ٕٔ=ٙ×ٕعشر ]

مػػػػن السػػػػتة األمػػػػوات موتػػػػاً نػػػػاء اظتيػػػػت الثالػػػػث ولكػػػػل ابػػػػن مػػػػن أب
 [ .ٗ=ٗ×ٔ[ ولكل بنت أربعة ]ٛ=ٗ×ٕذتانية ]اآلخرين 

[ للزوجػػػة ٗأمػػػا أيتػػػل مسػػػألة اظتيػػػت اطتػػػامس  فهػػػي مػػػن أربعػػػة ]
[ لزخػػػوين منكسػػػرة عليهمػػػا ٖ[ والةػػػاقي ثالثػػػة ]ٔالربػػػع واحػػػد ]

[ ٗأربعػة ]وبضػرهبا يف أيتػل اظتسػألة [ ٕاثنػني ]ومةاينة لرأسػيهما 
[ ولكػػػل ٕ=ٕ×ٔ][ للزوجػػػة اثنػػػاف  ٛ=ٗ×ٕصػػػح مػػػن ذتانيػػػة ]ت

 [ .ٖمن األخوين ثالثة ]
[ مػػػن اصتامعػػػة ٕٗوبػػػالنظر بػػػني سػػػهاـ مػػػورثهم أربعػػػة وعشػػػرين ]

[ ؾتػػدىا منقسػػػمة فتصػػح مػػػن ٛالسػػابقة ومصػػػح مسػػألتو ذتانيػػػة ]
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اصتامعػػػػػة األوىل وىػػػػػاه اظتسػػػػػألة مػػػػػن اضتالػػػػػة الثالثػػػػػة مػػػػػن حػػػػػاالت 
 اظتناسخات الر يسة .

[ ٘مسػػألة اظتيػػت السػػادس مػػن عػػدد رؤوس ورثتػػو ستسػػة ]وأيتػػل 
 [ .ٔ[ وللةنت واحد ]ٕلكل ابن اثناف ]

ونظػػراً لكوهنػػا مػػن اضتالػػة الثالثػػة فالعمػػل سػػيكوف فيهػػا هاطتامسػػة 
غري أف سهاـ اظتيت ىنا مةاينة ظتسألتو وعند التةاين نضرب هامل 

األوىل اظتسألة يف اصتامعة الف قةلها حيث أيتةحت مبثابة اظتسػألة 
[ وىػػي اصتامعػػة ٕٓٚ=ٗٗٔ×٘ينػػتج سػػةعما ة وعشػػروف ]عتػػا ؛ 

, وىػػػي أيضػػػاً اصتامعػػػة الثانيػػػة يف عتػػػاه اظتسػػػألة واصتامعػػػة السػػػابقة 
 . ىاه اظتسألة

يف جػػزء  هباضػػر بعػػد ومػػن لػػو سػػهاـ مػػن اصتامعػػة السػػابقة أعطينػػاه 
 [ .٘هامل مسألة اظتيت السادس ستسة ]السهم ؛  

دس وىػي التاليػة للجامعػة أعطينػاه اومن لػو شػيء مػن مسػألة السػ
 [ .ٖمضروباً يف هامل سهاـ مورثو ثالثة ]

ومن هاف لػو نصػيا مػن اصتامعػة السػابقة واظتسػألة اضتاليػة رتعنػاه 
 ة . ثانيلو وأعطيناه من اصتامعة ال
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وثالثػػوف ثالثػػة مػػن اصتامعػػة األوىل الشػػقيقني األختػػني فلكػػل مػػن 
ما ػػػة وستسػػػة و نػػػتج [ ي٘[ نضػػػرهبا يف جػػػزء السػػػهم ستسػػػة ]ٖٖ]

  سهماً. [٘ٙٔ=ٖٖ×٘وستوف ]
[ نضػرهبا يف جػزء ٕٔواحد وعشػروف ] اصتامعة األوىلولالبن من 

 أسهم. [٘ٓٔ=ٕٔ×٘] ما ة وستسةينتج  [٘السهم ستسة ]
نضرهبا يف هامػل سػهاـ مورثػو [ ٕ]اثناف ولػو من اظتسألة اضتالية   

 اجملمػػػػوع ما ػػػػة وأحػػػػدأسػػػػهم  [ٙ=ٖ×ٕسػػػػتة ][ ينػػػػتج ٖثالثػػػػة ]
 [ . ٔٔٔ= ٙ+٘ٓٔعشر ]

[ نضػػػرهبا يف ٕٔاألوىل اثنػػػا عشػػػر ]ولالبػػػن السػػػابق مػػػن اصتامعػػػة 
 سػػػتوفينػػتج نصػػيةو مػػن اصتامعػػة الثانيػػة  [٘جػػزء السػػهم ستسػػة ]

 سهماً.[ ٓٙ=ٕٔ×٘]
[ نضػػػرهبا يف جػػػزء ٙمػػػن اصتامعػػػة األوىل سػػػتة ]مػػػن أختيػػػو  ولكػػػلٍ 

 .سهماً [ ٖٓ=٘×ٙ]ينتج ثالثوف  [٘السهم ستسة ]
[ ٛذتانيػػة ] وىلن أبنػػاء اظتيػػت الرابػػع مػػن اصتامعػػة األولكػػل ابػػن مػػ

 [ٓٗ=ٛ×٘أربعػػػوف ][ ينػػػتج ٘نضػػػرهبا يف جػػػزء السػػػهم ستسػػػة ]
 . سهماً 
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[ نضػػرهبا يف جػػزء ٗمػػن اصتامعػػة األوىل أربعػػة ]مػػن أختيػػو  ولكػػلٍ 
 .سهماً [ ٕٓ=٘×ٗعشروف ]ينتج  [٘السهم ستسة ]

هبا يف [ نضػػػر ٙسػػػتة ] وىلولزوجػػػة اظتيػػػت اطتػػػامس مػػػن اصتامعػػػة األ
 .سهماً [ ٖٓ=ٙ×٘ثالثوف ][ ينتج ٘جزء السهم ستسة ]

[ نضرهبا يف هامل ٕسهماف ]ولكل ابن من أبناء اظتيتة السادسة 
و ثالثػػػػػة [ وللةنتػػػػػٙ=ٖ×ٕسػػػػػتة ][ ينػػػػتج ٖسػػػػهاـ مورثػػػػػة ثالثػػػػػة ]

[ٔ×ٖ=ٖ]. 
[ للػزوج النصػا واحػد ٕوأيتل مسػألة اظتيػت السػابع مػن اثنػني ]

[ٔ. ] 
منكسػػػػر علػػػػيهم ومةػػػػاين لرؤوسػػػػهم  [ لإلخػػػػوةٔوالةػػػػاقي واحػػػػد ]

[ ٕاثنػني ]نضػرهبا يف أيتػل اظتسػألة فهػي جػزء السػهم [ ٚسةعة ]
 [.ٗٔأربعة عشر ] تصح من

[ ولزخػػت واحػػد ٕ[ ولكػػل أخ اثنػػاف ]ٚ= ٚ×ٔللػػزوج سػػةعة ]
[ٔ . ] 

وىػػػػػاه اظتسػػػػػألة أيضػػػػػاً مػػػػػن اضتالػػػػػة الثالثػػػػػة الر يسػػػػػة مػػػػػن حػػػػػاالت 
 اظتناسخات . 
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[ ومصػػػػح ٖٓ] السػػػػابع ثالثػػػػني اظتيػػػػتىػػػػاا وبػػػػالنظر بػػػػني سػػػػهاـ 
 [ ؾتدىا متوافقة بالنصا .ٗٔمسألتو أربعة عشر ]

[ ٘ٔفنثةػػت وفػػق هػػل منهمػػا فأمػػا وفػػق سػػهامو فخمسػػة عشػػر ]
ىػػي جػػزء السػػهم اطتػػاص مبسػػألتو نضػػرب فيهػػا سػػهاـ هػػل وارث 

 ا.من مه
ة سػةعما ة ثالثػيف اصتامعػة النضػرهبا [ ٚسػةعة ]ف وأما وفػق مسػألتو
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة آالؼ وأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف [ ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج ستٕٓٚوعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين ]

 اظتثػاؿ اىايف األخرية و الرابعة [ وىي اصتامعة ٓٗٓ٘=ٕٓٚ×ٚ]
. 

من اصتامعة الثالثة ما ة وستة وستسػوف  لكل من ابين اظتيت األوؿ
ألػػػػا وما ػػػػة [ ينػػػػتج ٚنضػػػػرهبا يف جػػػػزء السػػػػهم سػػػػةعة ] [٘ٙٔ]

 .سهماً [ ٘٘ٔٔ= ٘ٙٔ×ٚوستسة وستسوف ]
 [ٔٔٔما ػػة وأحػػد عشػػر ] مػػن اصتامعػة الثالثػػةوالبػن اظتيػػت الثػػاين 

سةعما ة وسػةعة وسػةعوف [ ينتج ٚنضرهبا يف جزء السهم سةعة ]
 .سهماً [ ٚٚٚ=ٔٔٔ×ٚ]
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[ نضػػرهبا يف ٓٙمػػن اصتامعػػة الثالثػػة سػػتوف ]والبػػن اظتيػػت الثالػػث 
 أربعما ػػػػػػػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػػػػػػػروف[ ينػػػػػػػػػػػػػػتج ٚجػػػػػػػػػػػػػػزء السػػػػػػػػػػػػػػهم سػػػػػػػػػػػػػػةعة ]

 سهماً  [ٕٓٗ=ٓٙ×ٚ]
نضػػػرهبا يف [ ٖٓثالثػػػوف ]مػػػن اصتامعػػػة الثالثػػػة ولكػػػل مػػػن أختيػػػو  

[ ٕٓٔ=ٚ×ٖٓما تػػػاف وعشػػػرة ][ ينػػػتج ٚجػػػزء السػػػهم سػػػةعة ]
 .سهماً 

[ ٓٗمن اصتامعة الثالثة أربعػوف ]ولكل ابن من أبناء اظتيت الرابع 
ما تػػػػػػػاف وذتػػػػػػػػانوف         [ ينػػػػػػػتج ٚنضػػػػػػػرهبا يف جػػػػػػػزء السػػػػػػػهم سػػػػػػػػةعة ]

 .سهماً [ ٕٓٛ=ٓٗ×ٚ]
 [ نضػػرهبا يفٕٓمػػن اصتامعػػة الثالثػػة عشػػروف ]ولكػػل مػػن الةنتػػني 

[ ٓٗٔ=ٕٓ×ٚما ػػػػة وأربعػػػػوف ][ ينػػػػتج ٚجػػػػزء السػػػػهم سػػػػةعة ]
 .سهماً 

[ نضػػػرهبا يف ٙمػػػن اصتامعػػػة الثالثػػػة سػػػتة ]والبػػػن اظتيػػػت السػػػادس 
[ ٕٗ=ٚ×ٙاثنػػػػػػاف وأربعػػػػػػوف ][ ينػػػػػػتج ٚجػػػػػػزء السػػػػػػهم سػػػػػػةعة ]

 سهماً.
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[ نضػػػرهبا يف جػػػزء السػػػهم ٖمػػػن اصتامعػػػة الثالثػػػة ثالثػػػة ]وألختػػػو 
 .سهماً [ ٕٔ=ٚ×ٖواحد وعشروف ][ ينتج ٚسةعة ]

مػػن اصتامعػػة الثالثػػة ستسػػة عشػػر نضػػرهبا يف ولػػزوج اظتيتػػة السػػابعة 
[ ٘ٓٔ=٘ٔ×ٚما ػػػػة وستسػػػػة  ][ ينػػػػتج ٚجػػػػزء السػػػػهم سػػػػةعة ]

 .أسهم
مػػن اظتسػػألة اضتاليػػة اثنػػاف نضػػرهبا يف وفػػق سػػهاـ مورثػػو ولكػػل أخ 

ولزخت سهماً [ ٖٓ=٘ٔ×ٕثالثوف ][ ينتج ٘ٔستسة عشر ]
 :اه يتورهتاوىسهماً [ ٘ٔ=٘ٔ×ٔستسة عشر  ]



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

86 

 
  6  - 8  - 4  - 6 411  - 4 8 144  - 5 720 2 7 5040 

 0 -  -  0 0 -  0 0 0 -  0 0 -  0 -  0 ت 1 ابن

 0 -  -  0 0 -  0 0 0 -  0 0 -  ت -  0 -  1 ابن

 0 -  -  0 0 -  0 0 0 -  0 ت -  0 -  0 -  1 ابن

 0 -  -  0 0 -  0 0 0 ت  24 0 -  0 -  0 -  1 ابن

 أخ ش 41 0 -  0 -  0 -  1 ابن
3 

3 33  - 0 165  -  - 1155 

 1155 -  -  156 0 -  33 3 أخ ش 41 0 -  0 -  0 -  1 ابن

   
  
  

 زوجة
 ابن

  

 0 0 0 0 0 ت 3 0 0 -  3 0 -  0 -  1

7  - 0  - 0 21  - 0 0 21  - 2 111  -  - 777 

 420 -  -  60 0 -  12 0 0 -  12 0 -  2 ابن  

  
   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   
  

 210 -  -  30 0 -  6 0 0 -  6 0 -  1 بنت

 210 -  -  30 0 -  6 0 0 -  6 0 -  1 بنت

 

 280 -  -  40 0 -  8 0 0 -  8 2 ابن

 280 -  -  40 0 -  8 0 0 -  8 2 ابن

 140 -  -  20 0 -  4 0 0 -  4 1 بنت

 140 -  -  20 0 -  4 0 0 -  4 1 بنت

  

 0 -  -  30 0 -  6 2 1 زوجة

  
  
  
  

 42 -  -  6 2 ابن

 21 -  -  3 1 بنت

  

 105 7 1 زوج

 أخ ش

1 

2 30 

 30 2 أخ ش

 30 2 أخ ش

 15 1 أخت قه

 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

87 

سػػػػلا شػػػػيخنا يف حػػػػل وقػػػػد  :طريــــة الشــــيخ علــــي المنــــدالري
واًء هانت من اضتالػة الثانيػة أو الثالثػة طريػق مسا ل اظتناسخات س
شػػيخ الشنشػػوري رزتهمػػا ا  تعػػاىل وىػػي  الشػػيخ علػػي اظتنػػزالوي 

عمل مسألة لكل ميت علػى حػدة ويصػححها إذا احتاجػت إىل 
 تصحيح مراعياً األوؿ فاألوؿ موتاً .

مث ينسا ما بيد هل وارث إىل مصح مسألة مورثو وحايتل تلا 
 الرتهة .النسةة ىو نصيةو من 

 وإف ورث وارث أهثر من ميت رتع لػو مرياثو بعد العمل .
وىاه الطريق ىي إحدى الطرؽ العشػر يف بػاب اظتناسػخات الػف 
سػػػػػةق ذهرىػػػػػا ولرمبػػػػػا قػػػػػاـ شػػػػػيخنا بقسػػػػػمة مسػػػػػألة مػػػػػن مسػػػػػا ل 
اظتناسخات يف جلسة واحدة على ىاا الطريق ما قد نتكث فيها 

يف منطقتنػا يكثػر فيهػا  غريه أياماً السيما وأف مسا ل اظتناسػخات
األمػػػوات غالةػػػاً دوف اللجػػػػوء إىل قسػػػمة الرتهػػػة حبسػػػػن نيػػػة أزمنػػػػة 
مديدة , وإذا احتاجوا بعػد تلػا األزمنػة إىل قسػمتها علػى طريػق 
اظتناسخات مامعة واحدة أو متعػددة يتعػار ذلػا غالةػاً لتضػخم 
األعػػػداد اضتسػػػابية فيهػػػا مػػػن أسػػػهم وجامعػػػات قػػػد يصػػػعا علػػػى 
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ؽتػػػا يصػػػعا التعامػػػل معهػػػا هأنصػػػةة واسػػػتخدامها الػػػةعض قراءهتػػػا 
 على الطريق اظتشهور يف عمل اظتناسخات .

وؽتػػا وقفػػت عليػػو مػػن اظتسػػا ل الػػف وردت علػػى شػػيخنا مػػن ىػػاا 
القةيػػػل سػػػهاؿ مناسػػػخات ويتػػػل تعػػػدد األمػػػوات فيػػػو قةػػػل قسػػػمة 
الرتهػػة إىل سػػتة عشػػر ميتػػاً فػػال شػػا أف التعامػػل مػػع ىػػاه اظتسػػألة 

ق اظتناسػخات الػاي عليػو رتهػور ىػاا الفػن ػ ومثيالهتػا علػى طريػ
 وىو األوىل ػ معضل جداً .

عػن زوجػة وبنػت منهػا وأخ  زوجومثاؿ طريقة شػيخنا : لػو ىلػا 
[ ٕٓٓٓٗف ألفػاً          ]و ترهة قػدرىا أربعػة وعشػر عن شقيق و 
 رياالً .

مث  وقةل قسػمة الرتهػة ماتػت الزوجػة عػن زوج وابػن منػو ومػن بقػي
فػػإف أيتػػل اظتسػػألة األوىل مػػن , ومػػن بقػػي ماتػػت الةنػػت عػػن زوج 

[ ٗ[ وللةنػت النصػا أربعػة ]ٔ[ للزوجػة الػثمن واحػد ]ٛذتانيػة ]
 [ .ٖولزخ الشقيق الةاقي ثالثة ]
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مث يقػػػـو شػػػيخنا بقسػػػمة الرتهػػػة علػػػى ورثػػػة اظتيػػػت األوؿ فللزوجػػػة  
[ ٖٓٓٓ=ٛ÷ٕٓٓٓٗثالثػة آالؼ ]ذتنها الرتهة فلها من الثمن 
 ريااًل.

لهػػػػػػا مػػػػػػن الرتهػػػػػػة نصػػػػػػفها اثنػػػػػػا عشػػػػػػر ألػػػػػػا   وللةنػػػػػػت النصػػػػػػا ف
 [ رياالً .ٕٓٓٓٔ= ٕ÷ ٕٓٓٓٗ]

 [ رياالً لزخ الشقيق .ٜٓٓٓوالةاقي تسعة آالؼ ]
[ للػػػزوج ٗوأيتػػػل مسػػػألة اظتيػػػت الثػػػاين وىػػػي الزوجػػػة مػػػن أربعػػػة ]

[ وعتػػػا ٕ[ والةػػػاقي بػػػني االبػػػن والةنػػػت لػػػو اثنػػػاف ]ٔالربػػػع واحػػػد ]
 [ .ٔواحد ]

مػػػن الرتهػػػة السػػػابقة ثالثػػػة آالؼ  وهمػػػا علمنػػػا أف نصػػػيا الزوجػػػة
 [ رياالً فيقـو بقسمتها ىنا على ورثتها .ٖٓٓٓ]

 [ رياالً .ٓ٘ٚ= ٗ÷ٖٓٓٓفللزوج ربعها سةعما ة وستسوف ]
[ رياالً بني االبن والةنت ٕٕٓ٘والةاقي ألفاف وما تاف وستسوف ]

[ ٓٓ٘ٔللاهر مثل حظ األنثيني فلالبػن ثلثػاه ألػا وستسػما ة ]
 [ رياالً .ٓ٘ٚثلثو سةعما ة وستسوف ] وللةنت, رياالً 
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[ للػػػزوج ٙوأيتػػػل مسػػػألة اظتيػػػت الثالػػػث  وىػػػي الةنػػػت مػػػن سػػػتة ]
[ والةػاقي اثنػاف ٔ[ ولػزخ ألـ السػدس واحػد ]ٖالنصا ثالثة ]

 [ للعم .ٕ]
وهمػػػا علمنػػػا أف نصػػػيا الةنػػػت مػػػن ترهػػػة أبيهػػػا اثنػػػا عشػػػر ألػػػا 

 [ رياالً .ٕٓٓٓٔ]
[ ريػػػػاالً وحايتػػػػل ٓ٘ٚ]وعتػػػا مػػػػن ترهػػػة أمهػػػػا سػػػػةعما ة وستسػػػوف 

رتعهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ألػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػةعما ة وستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف                                 
 [ رياالً ىي هامل  ترهتها .ٕٓ٘ٚٔ= ٓ٘ٚ+ٕٓٓٓٔ]
فلزوجهػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػفها سػػػػػػػػػتة آالؼ وثالذتا ػػػػػػػػػة وستسػػػػػػػػػة وسػػػػػػػػػةعوف  
 [ رياالً .ٖ٘ٚٙ= ٕ÷ ٕٓ٘ٚٔ]

وألخيهػػػػػػػػا ألمهػػػػػػػػا سدسػػػػػػػػػها ألفػػػػػػػػاف وما ػػػػػػػػػة وستسػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػػروف    
 [ رياالً .ٕٕ٘ٔ=  ٙ÷  ٕٓ٘ٚٔ]

 [ رياالً .ٕٓ٘ٗولعمها الةاقي أربعة آالؼ وما تاف وستسوف ]
 [ ريااًل.ٓ٘ٚإذاً نصيا زوج اظتيتة الثانية سةعما ة وستسوف ] 

 [ رياالً .ٓٓ٘ٔونصيا االبن بالةنوة ألا وستسما ة ]
 [ رياالً .ٕٕ٘ٔوباألخوة ألفاف وما ة وستسة وعشروف ] 
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+  ٓٓ٘ٔ]وسػػػػػػتما ة وستسػػػػػػة وعشػػػػػػروف  اجملمػػػػػػوع ثالثػػػػػػة آالؼ
 [ رياالً .ٕٖ٘ٙ=  ٕٕ٘ٔ

ونصػػػػػػيا العػػػػػػم مػػػػػػن ترهػػػػػػة اظتيػػػػػػت األوؿ بػػػػػػاألخوة تسػػػػػػعة آالؼ   
 [ رياالً . ٜٓٓٓ]

ومػػن ترهػػة اظتيػػت الثالػػث بالعمومػػة أربعػػة آالؼ وما تػػاف وستسػػوف 
 [ رياالً .ٕٓ٘ٗ]

 ٕٓ٘ٗ+  ٜٓٓٓاجملمػػوع ثالثػػة عشػػر ألػػا وما تػػاف وستسػػوف ]
  .[ رياالً ٕٖٓ٘ٔ= 

ونصػيا زوج الةنػت األوىل سػتة آالؼ وثالذتا ػة وستسػة وسػةعوف 
 [ رياالً وىاه  يتورهتا : ٖ٘ٚٙ]

هػالا لطريػق الشػيخ علػي اظتنػزالوي الػف وعػدت هبػا   ؿوىاا اظتثا
 وىاه يتورهتا . 

ٕٔٚ٘ٓ ٙ   ٖٓٓٓ ٗ   ٕٗٓٓٓ ٛ  

 زوجة ٔ ٖٓٓٓ زوج ٔ ٓ٘ٚ زوج ٖ ٖ٘ٚٙ
 بنت  ٗ ٕٓٓٓٔ ابن ٕ ٓٓ٘ٔ أخ ألـ  ٔ ٕٕ٘ٔ

 رخ شقية  ٖ ٜٓٓٓ بنت ٔ ٓ٘ٚ عم ش  ٕ ٕٓ٘ٗ
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العػاـ  لطريػقسةق وأف وعدت بضرب مثػاٍؿ ل: اللرية العام
إحػػدى الطػػرؽ العشػػر يف حػػل مسػػا ل اظتناسػػخات ىػػو الػػاي 
 عمػػػػػػدةمػػػػػا أورده شػػػػػػارح  سأسػػػػػػوؽو , ف الوفػػػػػػاء بػػػػػو او أوىػػػػػاا 
حيػػث مػػع بيػػاف مػػا احتػػيج إىل بيػػاف ض يف ىػػاه اظتسػػألة ر الفػػا
 : رزتو ا  تعاىل ؿقا

أف عملهػػػػػا ) اظتناسػػػػػخات ( مامعػػػػػة واحػػػػػدة ىػػػػػو يف  اعلػػػػػم
ألنػػػو ال يثةػػػت فيػػػو للمناسػػػخات  االختصػػػاراضتقيقػػػة نػػػوع مػػػن 

 .  اظتسا لوإف تكاثرت إال جامعة واحدة تصح منها رتيع 
 : ومل أرَ تعػػاىل العالمػػة أزتػػد بػػن عةػػد الغفػػار رزتػػو ا   قػػاؿ

 .انتهىختصار للجوامع تسميتو باال ينةغيمن خصو باسم و 
 فيو أعين العمل مامعة واحدة ثالثة أوجو : و 

 . عاماف خرافاآلو الصور  بةعض: ؼتت    رحد ا
فلػو شػرطاف وىػػو الػاي تقػدـ يف هػالـ اظتصػػنا  األرل فر ـا

 .  ىفمستو أوؿ الةاب وتقدـ الكالـ عليو  يفرزتو ا  تعاىل 
داود يف هتابػو اهره األستاذ علي بن فأما الوجهاف العاماف و 

 .(  الفرا ضيف علم   الرا ض) نزىة 
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 .العالمة أبو عةدا  ػتمد بن عرفة يف ) ؼتتصر اضتويف (و 
العالمػػػػػة سػػػػػعيد العقةػػػػػاين يف ) شػػػػػرح اضتػػػػػويف ( رزتهػػػػػم ا  و 

 تعاىل .
ىػػي مػػن أبػػدع األعمػػاؿ وأحسػػنها وأقلهػػا : قػػاؿ ابػػن داود و 

 . الفرا ضوقوعاً يف هتا 
عةػػد الغفػػار رزتػػو ا  تعػػاىل وػتصػػل  العالمػػة أزتػػد بػػن قػػاؿ

مػػػن هػػالـ اظتشػػايخ الثالثػػة مػػع زيػػػادة  اجتمػػععملهػػا علػػى مػػا 
 .إيضاح 
 .تصحح هل مسألة على انفرادىا وتضعها يف اصتدوؿ أف

ميػػت بعػػد األوؿ ؽتػػن قةلػػو مبػػػا  هػػلمث حتصػػل رتلػػة مػػا ورثػػو  
 .سناهره 
حتػت  اطتارجقسم عليها فضع نتعرضو على مسألتو فإف امث 
 .سألةاظت
ريه ظػسػةق ن هماضع فوقها يتفراً أو واحداً أو اترهو غفالً  و  
. 
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وإال فػػػػإف وافقػػػػت فضػػػػع وفػػػػق السػػػػهاـ حتػػػػت اظتسػػػػألة ووفػػػػق 
 .اظتسألة فوقها 

ورتلػة اظتسػألة ظتسػألة ا حتػتإف باينت فضع رتلػة السػهاـ و  
 .فوقها 
اضػػػرب مػػػا علػػػى اظتسػػػا ل بعضػػػو يف بعػػػض لتصػػػل جػػػزء  مث

اصتامعة وطريق معرفة إرث هل  صلحتسهم األوىل اضربو فيها 
 .بوميت ؽتن قةلو اظتوعود 

شػيئاً فسػهامو  غػري األوىل مػنفواضح أنو ال يرث  الثاني ر ا
منهػػػا ىػػػي رتلػػػة إرثػػػو ؽتػػػن قةلػػػو فاعرضػػػها علػػػى مسػػػألتو وضػػػع 

 .وحتتها ما ينةغي وضعو  فوقها
الضػػابط الكلػػّي بعػػػد ذلػػا أف تضػػرب سػػػهاـ هػػل واحػػػد  مث

حتتهػػا إف هػػاف واضتايتػػل فيمػػا  فيمػػامػػن أي مسػػألة ورث منهػػا 
 مػػنفػػوؽ اظتسػػألة الػػف بعػػدىا إف هػػاف فمػػا حصػػل فهػػو نصػػيةو 

 .تلا اظتسألة



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

95 

ال يعسػػػػػر و   أنصػػػػػةاءهمػػػػػن ورث أهثػػػػػر مػػػػػن ميػػػػػت رتعػػػػػت و 
األنصػػةاء علػػى ترتيػػا  اسػػتخرجتعليػػا شػػيء مػػن ذلػػا إذا 

 .  األموات األوؿ فاألوؿ
 : أما قسمة اصتامعة فلا فيها طريقاف و  

يف اسػػتخراج  وقػد علمتػ الػايأف تعمػل بالضػابط :  األرلـى
أنصةاء األموات بعينو وال حاجػة حينئػا إىل وضػع جػزء سػهم 

األوىل بػػػل ترهػػػو متعػػػني , ألنػػػو رمبػػػا ضػػػرب فيػػػو مػػػا ال  اظتسػػػألة
 . الغلطينةغي أف يضرب فيحصل 

: أف تضػػػػػع جػػػػػزء سػػػػػهم اظتسػػػػػألة األوىل عليهػػػػػا مث  الثانيـــــور 
 . أيضاً تضعو عليها  جزء سهم سواىاتستخرج لكل مسألة 

ضػػػػػرب يف جػػػػػزء  هانػػػػػتلػػػػػو شػػػػػيء مػػػػػن أي مسػػػػػألة   مػػػػػن مث
الثالثػػة  اظتشػػايخوىػػاا الوجػػو مل يتعػػرض لػػو أحػػد مػػن  هاسػػهم
 . من عمل الوجو الثالث  استخرجناهوإفتا 
عػػدا األوىل أف تضػرب مػػا  مػاسػػهاـ  أجػزاءطريػق اسػػتخراج و 

حتػػت هػػل مسػػألة فيمػػا فػػوؽ اظتسػػا ل الػػف بعػػدىا إف هػػاف وإال 
 عليو فما هاف فهو اظتطلوب . اقتصرت
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: وإف شئت فاضرب لكل ىالا نصيةو من هل مسألة  قل 
 . سهمهاورث منها يف جزء 

 . أنصةاءهوارتع ظتن ورث أهثر من ميت 
جػػزء سػػهمها وال يعسػػر  متػػرجاقسػػم اضتايتػػل علػػى مسػػألتو و  

اسػػتخرجت و  عليػػا شػػيء حيػػث هػػاف جػػزء سػػهم األوىل معلومػػاً 
 .انتهىيا الةواقي على الرتت

إفتػػا يتضػػح ىػػاا باألمثلػػة ومػػن أحسػػنها أمثلػػة ذهرىػػا العالمػػة و 
ولنقتصػػر تعػػاىل بػػن ػتمػػد الشػػةلي رزتػػو ا   أزتػػدشػػهاب الػػدين 

ما لتتػاج لةيػاف بينتػو و ها ظمنها وأسوؽ عةارتو فيها بلف ةعلى أربع
 تتميمػػاً سػيما يف اطتػػالؼ بػني األ مػػة األربعػة رزتهػػم ا  تعػاىل  ال

شػػػػاء ا  تعػػػػاىل ؽتيػػػػزاً  إف االنتفػػػػاعمػػػػل هبػػػػاا الشػػػػرح للفا ػػػػدة وليك
 .  (ٔ)وا  أعلم: خره آويف , اعلم : يف أولو  بقويللالا 

ـــــ     : تػػػػػتلخ  خطػػػػػوات العمػػػػػل ؽتػػػػػا ذهػػػػػر علػػػػػى النحػػػػػو  قل
 : التايل

                                                
(8)
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إف احتاجػػػت  ونصػػػححهامسػػػألة لكػػػل ميػػػت  نعمػػػل -ٔ
 إىل تصحيح .

سػػهاـ هػػل ميػػت بعػػد األوؿ ومسػػألتو فػػإف  بػػني ننظػػر -ٕ
عتػا  اً سػهميكػوف حتتهػا  القسػمةأثةتنا خارج  انقسمت

 . وأثةتنا فوؽ اظتسألة يتفراً أو واحداً 

وضػػعنا وفػػق السػػهاـ حتػػت  للمسػػألةوإف وافقػػت السػػهاـ 
 .اظتسألة ووفق اظتسألة فوقها 
حتػػػػت اظتسػػػػألة وأثةتنػػػػا   السػػػػهاـوإف باينػػػػت وضػػػػعنا هامػػػػل 

 .  هامل اظتسألة
 اظتثةػػػػػت مػػػػػن اظتسػػػػا ل بعضػػػػػو يف بعػػػػػض دوف نضػػػػرب -ٖ

اضتايتػل ىػو جػزء السػهم و  األربعالنظر بينها بالنسا 
لة األوىل ومػػػا نػػػتج فهػػػو اصتامعػػػة عتػػػاه أاظتسػػػ يفنضػػػربو 

 .  اظتسا ل هلها
سػػػهاـ هػػػل وارث مػػػن أي مسػػػألة ورث منهػػػا  نضػػػرب -ٗ

ويف هاملهػػا عنػػػد ,  التوافػػقيف وفػػق سػػهاـ مورثػػو عنػػػد 
 .التةاين 
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 دوجػػواضتايتػػل نضػػربو فيمػػا فػػوؽ اظتسػػا ل الػػف بعػػدىا إف 
ورث أهثػػر مػػن  نواضتايتػػل ىػػو نصػػيا ذلػػا الػػوارث ومػػ

 . مث نعطيو من اصتامعة و أنصةاءهػميت رتعنا ل
 رزتو ا  تعاىل نعود ظتوايتلة هالـ الشيخ إبراىيم الفرضي  مث
تعػػاىل رزتػػو ا   قػػاؿلتكػػي هػػالـ شػػهاب الػػدين الشػػليب  وىػػو

 ولنػربز مػا قررنػػاه يف أمثلػة تكػوف عونػػاً : بعػد ذهػر هػالـ طويػػل 
لػػو مػػات :  فػػأقوؿ,   علػػى فهػػم مػػا تقػػدـ تقريػػره آنفػػا للطالػػا

 مث منهػػػا سػػػتتهمرجػػػل عػػػن زوجػػػة وثالثػػػة بنػػػني وثػػػالث بنػػػات 
 .ماتت الزوجة عمن يف اظتسألة 

 .مات أحد الةنني عن زوجة وبنت وعمن يف اظتسألة  مث
[ للزوجػػػة الػػػثمن واحػػػد ٛمػػػن ذتانيػػػة ]األوىل  اظتسػػػألةأيتػػػل ف
ة علػػػػػيهم ومةاينػػػػػة ر والد منكسػػػػػ[ لػػػػػزٚ[ والةػػػػػاقي سػػػػػةعة ]ٔ]

[ ٛذتانيػػػػة ]وبضػػػػرهبا يف أيتػػػػل اظتسػػػػألة [ ٜ]لرؤوسػػػػهم تسػػػػعة 
يصػػػػػػػػح ىػػػػػػػػاا  هػػػػػػػػامنو [ ٕٚ=ٜ×ٛ]نػػػػػػػػتج اثنػػػػػػػػاف وسػػػػػػػػةعوف ي

 االنكسار.



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

99 

[ ٗٔ]أربعػػػة عشػػػر [ ولكػػػل ابػػػن ٜ= ٜ×ٔ]تسػػػعة للزوجػػػة 
 .[ ٚ]سةعة ولكل بنت 

[ ٜ]عػدد رؤوس ورثتهػا تسػعة     الثانية مػن  اظتسألةأيتل و 
 [ .ٔ[ ولكل أنثى واحد ]ٕثناف ]لكل ذهر ا

وبػػػػني مسػػػػألتو  [ ٜ]تسػػػػعة  اظتيػػػػتىػػػػاا بػػػػالنظر بػػػػني سػػػػهاـ و 
فوقهػػا واثةػػت  اً يتػػفر ضػع ف[ ؾتػػدىا منقسػػمة ٜتسػػعة ]هػالا 

 .[ حتتها ٔ]واحد  ىوجزء السهم و 
للزوجػػػة الػػػثمن واحػػػد     [ ٛ]مػػػن ذتانيػػػة  لثػػػةاظتسػػػألة الثاأيتػػػل و 
 [ .ٗ[ وللةنت النصا أربعة ]ٔ]

[ لإلخوة منكسرة عليهم ومةاينة لرؤوسػهم ٖة ]والةاقي ثالث
نػػػتج سػػػتة [ يٛ]ذتانيػػػة [ وبضػػػرهبا يف أيتػػػل اظتسػػػألة ٚسػػػةعة ]
 ومنها يصح ىاا االنكسار . [ ٙ٘= ٛ×ٚ]وستسوف 

[ وللةنػػػػػػػػػت ذتانيػػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػػروف     ٚ= ٚ×ٔللزوجػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػةعة ]
 [ ٖ[ ولكل أخت ثالثة ]ٙ[ ولكل أخ ستة ]ٕٛ=ٚ×ٗ]

سػػػألتني السػػػابقتني ؾتػػػدىا مػػػن اظتسػػػهاـ اظتيػػػت وبػػػالنظر بػػػني 
وبػػػػػػني مسػػػػػػألتو سػػػػػػتة وستسػػػػػػني     [ ٙٔ= ٕ+ٗٔ]سػػػػػػتة عشػػػػػػر 
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[ ٚ]سػػةعة ثةػػت وفػػق اظتسػػألة نف ثمنبػػالوافقػػة تم [ ؾتػػدىاٙ٘]
 .[ حتتهإ]نياثنووفق السهاـ , فوقها 
أردت ما تصح منو رتيع اظتسا ل فاضػرب مػا يتػحت  فإف 

سػةعة ثػة الثال فػوؽيف مػا أثةتػو [ ٕٚ ]ني وسػةعنياثنمنو األوىل 
[ ومنػػو ٗٓ٘= ٕٚ×ٚ]ستسػػما ة وأربعػػة يكػػن اضتايتػػل [ ٚ]

 .تصح اظتسا ل الثالث
إف أردت مػػػػا متػػػػ  هػػػػل وارث فخػػػػا حصػػػػة االبػػػػن مػػػػن و  

 .[ ٗٔ]أربعة عشر األوىل 
[ يكػػػػػن ٚ]سػػػػػةعة أثةتػػػػػو فػػػػػوؽ الثالثػػػػػة وىػػػػػو  فيمػػػػػافاضػػػػػرهبا 
 .حفظو ا[ فٜٛ=ٗٔ×ٚ]ذتانية وتسعني اضتايتل 

[ واضػػػربو فيمػػػا أثةتػػػو حتتهػػػا ٕ] اثنػػػنيوخػػػا مالػػػو مػػػن الثانيػػػة 
 .[ ٕ= ٕ×ٔ]واحد 

 [ يكػػن اضتايتػػػلٚ] سػػػةعةمث اضػػربو فيمػػا أثةتػػػو فػػوؽ الثالثػػة 
 .[ فاحفظو ٗٔ= ٚ×ٕ]أربعة عشر 

[ فاضػػربو فيمػػا أثةتػػو حتتهػػا ٙ]سػػتة  الثالثػػةمث خػػا مالػػو مػػن 
 .[ فاحفظو ٕٔ= ٙ×ٕ]اثين عشر [ يكن اضتايتل ٕ] نياثن
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ما ػػػػػة وأربعػػػػػة اضتايتػػػػػل الػػػػػثالث يكػػػػػن  احملفوظػػػػػاتمث أرتػػػػػع 
[ فهػػي حصػػتو مػػن اظتسػػا ل ٕٗٔ= ٕٔ+ٗٔ+ٜٛ]وعشػػرين 
 .لالبن اآلخر مثلوالثالث و 

[ ٕٙ]اثنػػػػػاف وسػػػػػتوف لكػػػػػل بنػػػػػت مػػػػػن اظتسػػػػػا ل الػػػػػثالث و  
 .بالعمل الاي قررناه 

[ مضػػػروبة فيمػػػا أثةتػػػو ٚ]سػػػةعة لزوجػػػة االبػػػن مػػػن الثالثػػػة و  
 .[ٗٔ= ٚ×ٕ] [ يكن أربعة عشرٕ] نياثنحتتها 
و حتتهػػا وىػػو تػػ[ مضػػروبة فيمػػا أثةٕٛ]انيػػة وعشػػروف ذتلةنتػػو و 

 .[ٙ٘=ٕٛ×ٕ]اثنني يكن ستة وستسني 
بالنصػػػا فػػػرد  متوافقػػػة جتػػػدىاانظػػػر بػػػني األنصػػػةاء رتيعهػػػا  مث

 [ . ٕٕ٘ما تني واثنني وستسني ]اصتامعة إىل نصفها 
مثػل نصػفو  الثانيةلو يف  لو شيء يف اصتامعة األوىل أثةت ومن

 مػػػػػػػػػػػػا تني واثنػػػػػػػػػػػػني وستسػػػػػػػػػػػػني        تكػػػػػػػػػػػػوف اصتامعػػػػػػػػػػػػةفهمػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػرى 
[٘ٓٗ÷ٕ=ٕٕ٘]. 

 .[ٕٙ=ٕ÷ٕٗٔ]اثناف وستوف لكل ابن و 
 .[ٖٔ=ٕ÷ٕٙ]واحد وثالثوف ولكل بنت 
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 .[ٚ=ٕ÷ٗٔ] سةعةولزوجة االبن 
 . (ٔ) : [ هباه الصورةٕٛ=ٕ÷ٙ٘]ذتانية وعشروف ولةنتو 

ٕٕ٘ ٘ٓٗ ٘ٙ  ٜ  ٕٚ  

 زوجة ٜ ت  - - - -
 ابن ٗٔ ابن ٕ ت - - -
 ابن ٗٔ ابن ٕ شقيق ٙ ٕٗٔ ٕٙ
 ابن ٗٔ ابن ٕ شقيق ٙ ٕٗٔ ٕٙ
 بنت ٚ بنت ٔ شقيقة ٖ ٕٙ ٖٔ
 بنت ٚ بنت ٔ شقيقة ٖ ٕٙ ٖٔ
 بنت ٚ بنت ٔ شقيقة ٖ ٕٙ ٖٔ
 زوجة ٚ ٗٔ ٚ

 بنت ٕٛ ٙ٘ ٕٛ 
 

                                                
 بديادة رتصرف 386ــ     385ص  8د  شرح عمدة الفارض   الفائض العذب  (8)
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 باب قجمو التركات
: ) فصل : يف قسمة الرتهات  قال المؤلف رحمه اهلل تعالى 

 )) 
اسػػػػػم مػػػػػن قولػػػػػا تقػػػػػاشتوا اظتػػػػػاؿ بكسػػػػػر القػػػػػاؼ ىػػػػػي  القسػػػػػمة

َوِإَذا  وإفتػػػا ذهػػر ضػػػمريىا يف قولػػو تعػػػاىل  مهنثػػةواقتسػػموه وىػػػي 
َحَضػػػَر اْلِقْسػػػَمَة أُْولُػػػواْ اْلُقػػػْرَا َواْلَيتَػػػاَمى َواْلَمَسػػػاِهنُي فَػػػاْرزُُقوُىم مِّْنػػػُو 

معػ  اظتػرياث واظتػاؿ  يف ألهنػا (ٔ) { ٛ} َوُقوُلواْ عَتُْم قَػْواًل م ْعُروفاً 
(ٕ) . 

 خلفو اظتتوىف من أمواؿ وحقوؽ وغريىا . ما:  راصلالحا  
 . (ٖ)بعضهم : دتييز اضتقوؽ وإفراز األنصةاء  وقاؿ

: ) اعلم أف ىاا الفصل مهم جداً بػل ىػو قوله رحمه اهلل تعالى
  .اظتقصود بالاات يف ىاا الةاب(

اظتقصػػودة مػػن علػػم اظتواريػػث فكػػاف  الثمػػرةألف قسػػمة الرتهػػة ىػػي 
هثػػػري ,  عظػػػيم اصتػػػدوى فهػػػاا الفصػػػل , يػػػة مبكػػػاف هةػػػري مػػػن األقت

                                                

 [  8النجا  اآليو ] سورة   (8)
  191الصحاح ص   ختار   (3)
  381كشف الغوا ض في عل  الفرائض ص   حاشيو   (1)
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إفتػا ىػو  وتصػحيحوهػل مػا تقػدـ مػن تأيتػيل بػالغ األقتيػة ,  النفع
 . (ٔ)وسيلة لقسمة الرتهة 

 : الةهو  رزتو ا  تعاىل يف عمدة هل فارض ؿاق وهما
 يل ػػمن تأيت ـما قد هلو       

 يح لزيتوؿ من التصح هاا                                   
 وسيلة لقسمة الرتهة  فهو      
  (ٕ)ة ػػػأوجو تقرب مدره وفيو                           
 التركات رقجام
 إىل قسمني وقتا :  الرتهات تنقسم
اظتكػيالت و : ما نتكن قسمتو بالعػد وؿتػوه هػالنقود  األرل القج 

ؿتو يتفة وقيمة و  اظتتساوياتواظتوزونات واظتعدودات واظتاروعات 
 ذلا.

: مػػػػػػا ال نتكػػػػػػن قسػػػػػػمتو بالعػػػػػػد والػػػػػػوزف وؿتػػػػػػوه   الثــــــاني القجــــــ 
تتعػػػدد أو تعػػػددت ومل  ملهالعقػػػارات واضتيوانػػػات والسػػػيارات إذا 

 تتساوى .
                                                

(1)
   848/ 3القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج  فتأ   

(2)
  81/  3الفارض بشرح العذب الفائض ج  عمدة   
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 القج  األرل فيالعمل  طريقو كيفيو
 ىاا القسم من أحد أمرين قتا :  ترهةختلو  ال

  : أف تكوف الرتهة ؽتاثلة ظتصح اظتسألة  األرل األ ر
 : أف تكوف الرتهة غري مساوية ظتصح اظتسألة . الثاني  راأل
وىػو هػوف الرتهػة ؽتاثلػة  يف األمػر األوؿ : العمػلطريقة هيفية   فأما

مػن  فليس ىنػاؾ هةػري عمػل وإفتػا سػهاـ هػل وارث  ظتصح اظتسألة
  .و من الرتهةةىي نصياظتسألة 
عػػػن زوجػػػة وبنػػػت وأبػػػوين وترهػػػة  زوج: لػػػو ىلػػػا  ذلـــ  ر ثـــال
 تهممسػأل أيتػلفإف هيلو غراماً من الاىا بعة وعشروف  قدرىا أر 

 [ٕٗ]من أربعة وعشرين 
 [ٕٔ]وللةنت النصا اثنا عشر [ ٖ]للزوجة الثمن ثالثة 

والةػػػػاقي واحػػػػد لػػػػزب [ ٗ]السػػػػدس أربعػػػػة  األبػػػػوينولكػػػػل مػػػػن 
 فرضاً وتعصيةاً [ ٘]فنصيةو ستسة 
ربعػة بعاليػو الرتهػة أونرسػم بعد مصػح اظتسػألة  آخرمث نفتح حقاًل 

[ ٕٗ]ن يوعشػػػػر  أربعػػػػةمسػػػػاوية ظتصػػػػح اظتسػػػػألة [ ٕٗ] نيوعشػػػػر 
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 السػػػهم ىػػػو جػػػزء[ ٔ]وبقسػػػمة الرتهػػػة علػػػى اظتصػػػح ينػػػتج واحػػػد 
  .اظتصح فوؽ نضعو

  مػػػن الرتهػػػة ومث نضػػػرب بػػػو سػػػهاـ هػػػل وارث واضتايتػػػل ىػػػو نصػػػية
                                                                                     ثالثة هيلو غراماً   فللزوجة

 ٕٗ ٕٗ اثنا عشر هيلووللةنت  [ ٖ=ٔ×ٖ] من الاىا

ولػػػػػػزـ  [ٕٔ=ٔ×ٕٔغرامػػػػػػاً مػػػػػػن الػػػػػػاىا ]
 [ٗ=ٔ×ٗأربعػػػػة هيلػػػػو غرامػػػػاً مػػػػن الػػػػاىا ]

ستسػػػػػػػة هيلػػػػػػو غرامػػػػػػػاً مػػػػػػن الػػػػػػػاىا  ولػػػػػػزب
  :يتورهتاىاه و  [٘ =ٔ×٘]

 ٖ ٖ  زوجة

 ٕٔ ٕٔ  بنت

 ٗ ٗ  أـ

 ٘ ٘ أب

 في األ ر الثاني ملالعطريقو كيفيو 
يف األمػػر الثػػاين : وىػػو هػػوف الرتهػػة غػػري  العمػػلطريقػػة هيفيػػة   وأمػػا

 مساوية ظتصح اظتسألة 
أربعػػة أعػػداد متناسػػةة نسػػةة ىندسػػية منفصػػلة  معرفػػةال بػػد مػػن فػػ 

 : على ما يلي وىيثالثة منها معلومة ورابعها غتهوؿ 
 : نصػػيا هػل وارث مػػن مصػح اظتسػػألة وىػو معلػػـو األرل العـدد

. 
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 : مصح اظتسألة وىو معلـو . الثاني العدد
: نصيا هل وارث من الرتهة وىو غتهوؿ ويقصد  الثالث العدد

 معرفتو .
 : الرتهة وىو معلـو . الراب  العدد
 األربعة أيتل هةري يف استخراج اجملهوالت  األعداد وىاه
 : الةهو  رزتو ا  تعاىل يف عمدة هل فارضؿ اوهما ق
 قد حصال  هباربع أ أعداد       
 ال ػػػػػلكنو انفص تناسا                               
 يستخرج  وهباهةري   أيتل       

 تج ػعتم فين غتهوؿ غالا                                    
 ة ػػػػلزربع بالنسةة هاثنني       
 تة ػػػػػػثالثة مع س وىكاا                           

 وارث  هلاـ  ػػػػػػسه أوؿف       
 يتحح للتوارث  ام والثاين                                      

 مث الرابع  اجملهوؿ والثالث       
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 (ٔ)ابع ػػمن بعده مت مرتوهو                              
ـــــالى: ـــــه رحمـــــه اهلل تع ) ولػػػػػو هيفيػػػػػات هثػػػػػرية يف اظتطػػػػػوالت  قول

ألنواع الرتاث من نقػود أو عػروض  وأيسرىا على الطالا وأرتعها
الكيفيػػة اظتعروفػػة  يأو عقػػارات وأقرهبػػا إلفهػػاـ العامػػة وغػػريىم , ىػػ

بالنسػةة وذلػػا أف تعػرؼ نسػػةة حػظ هػػل وارث إىل أيتػل اظتسػػألة 
أو تصػػحيحو مث ختػػرج لػػو مػػن الرتهػػة حبسػػا نسػػةتو إىل اظتسػػألة ( 
 أحػػػاؿ اظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل علػػػى مػػػن أراد الطػػػرؽ األخػػػرى يف
قسمة الرتهات على اظتطوالت من الكتا اظتةسوطة يف ىاا الفػن 

وقػػػػد , واختػػػػار طريػػػػق النسػػػػةة وىػػػػو أيتػػػػل يف قسػػػػمت الػػػػرتاث , 
 بطرؽ متعددة أشهرىا ستس طرؽ وىي: اترتهال قسمةوردت 
: ىو طريػق النسػةة وىػاا الطريػق ىػو أيتػل صتميػع  األرل اللرية

رزتهػػػم ا  م ابػػػن اعتػػػا  عنػػػوالطػػػرؽ استحسػػػنو اصتػػػويين همػػػا نقلػػػو 
فيمػا  بػوعمػل ألنػو يُ وىو اختيار اظتهلا رزتو ا  تعػاىل   (ٕ)تعاىل 

حيػػػث ننسػػػا  ومػػػا ال يقةػػػل القسػػػمة بالعػػػدّ  يقةػػػل القسػػػمة بالعػػػدّ 

                                                

 بتصرف  885– 884/  3الفائض شرح عمدة الفارض ج  العذب   (8)
 بتصرف  889/  8القريب المجيب  د   فتأ   (3)
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مسػػألتو ومػػا حصػػل مػػن نسػػةة نعطيػػو  مصػػحسػػهاـ هػػل وارث إىل 
 بقدرىا من الرتهة .

سػػةة وقػػد مثػػل اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل عتػػاا الطريػػق أعػػين طريػػق الن
ـــهباظتسػػػألة العمريػػػة الصػػػغرى  ففػػػي زوجػػػة وأبػػػوين أيتػػػلها : )  بقول

ظتػػػا ُعلِػػػم سػػػابقاً مػػػن [ ٗأربعػػػة ومنػػػو تصػػػح  ( أيتػػػلها مػػػن أربعػػػة ]
[ ولػػزـ ثلػػث الةػػاقي واحػػد ٔلزوجػػة الربػػع واحػػد ]ل بػػاب التأيتػػيل

  ت.[ لزب فمن أيتلها يتحٕ[ والةاقي اثناف ]ٔ]
ة مػػػثالً ما ػػػة دينػػػار  ) فػػػإذا هانػػػت الرتهػػػ قولـــه رحمـــه اهلل تعـــالى :

فللزوجة الربػع واحػد أنسػا عتػا ربػع الرتهػة ستسػة وعشػروف دينػاراً 
ولزـ ثلث الةاقي واحد وىػو بالنسػةة إىل الرتهػة ربعهػا أيضػاً فلهػا 
ستسػػػة وعشػػػروف , ولػػػزب الةػػػاقي اثنػػػاف ىػػػو بالنسػػػةة إىل اظتسػػػألة 

 نصفها انسا لو نصا الرتهة ستسني ديناراً ( 
مث ننسػػػا سػػػهاـ هػػػل اظتسػػػألة  تصػػػحيحبعػػػد  نفػػػتح حقػػػالً للرتهػػػة

 وارث ظتصح اظتسألة مث نعطيو بقدر تلا النسةة من الرتهة. 
فلهػػا فللزوجػػة الربػػع فننسػػةو إىل الرتهػػة ما ػػة ينػػتج ستسػػة وعشػػروف 

 ديناراً.  ٕ٘=ٗ÷ٓٓٔ=ٓٓٔ×ٗ/ٔستسة وعشروف من الرتهة 
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تج  يسػاوي ربعػاً وبنسػةتو إىل الرتهػة ما ػة نػ اقي وىػوةػولزـ ثلث ال
 ستسػػػػػػة وعشػػػػػػروففلهػػػػػػا مػػػػػػن الرتهػػػػػػة  هػػػػػػالا ستسػػػػػػة وعشػػػػػػروف

[ ٕ]دينػػػػاراً ولػػػػزب الةػػػػاقي اثنػػػػاف  ٕ٘=ٗ÷ ٓٓٔ=ٓٓٔ×ٗ/ٔ
 وىي تعادؿ نصفاً وبنسةتو إىل 
 الرتهة ما ة نتج ستسوف

ٔ/ٕ×ٔٓٓ =ٔٓٓ ÷
ديناراً وىاه  ٓ٘=ٕ

 :يتورهتا

 دينارا   800التركو  ٗ 

 دينارا   35=  800×8/4 ٔ زوجة 

 دينارا   35=  800×  8/4 ٔ أـ 

 دينارا   50= 800  8/3 ٕ أب

) ويف أبػػوين وزوجػػة وبنػػت والرتهػػة أربعػػة  قولــه رحمــه اهلل تعــالى:
أيتػػػلها مػػػن أربعػػػة وعشػػػرين لزبػػػوين لكػػػل  اً آالؼ وذتافتا ػػػة دينػػػار 

واحد منهما السدس أربعة وللزوجة الػثمن ثالثػة وللةنػت النصػا 
 اثنا عشر  ويةقى واحد يرجع لزب (

ثػػاؿ آخػػر علػػى طريػػق النسػػةة وأيتػػل ىػػاا اظتثػػاؿ مػػن أربعػػة ىػػاا م
[ ظتوافقػػػػة ؼتػػػػرج فرضػػػػي السػػػػدس والػػػػثمن  للزوجػػػػة ٕٗوعشػػػػرين ]

[ ولػػػػػػزـ ٕٔ[ وللةنػػػػػػت النصػػػػػا اثنػػػػػػا عشػػػػػػر ]ٔالػػػػػثمن واحػػػػػػد ]
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الةػاقي واحػػد لػػو [ و ٗ[ ولػػزب السػدس أربعػة ]ٗالسػدس أربعػة ]
 [ فرضاً وتعصيةاَ ٘[ تعصيةاً فلو ستسة ]ٔ]

: ) فانسػا لػزـ أربعػة ىػي سػدس اظتسػألة  تعـالىقوله رحمه اهلل
أربعػػة اظتسػألة ومػن الرتهػة ذتافتا ػػة ( لػزـ أربعػػة وبنسػةتها إىل أيتػػل 

وعشػػػػػػػػػػػػػرين ينػػػػػػػػػػػػػتج سػػػػػػػػػػػػػدس فلهػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػن الرتهػػػػػػػػػػػػػة سدسػػػػػػػػػػػػػها 
 [ ديناراً ٓٓٛ=ٙ/ٓٓٛٗ=ٓٓٛٗ×ٙ/ٔ=ٕٗ÷ٗ]

: ) ولػػػزب ستسػػػة فرضػػػاً وتعصػػػيةاً  وىػػػو قولـــه رحمـــه اهلل تعـــالى
 الرتهػة يكػن ألفػاً ( اظتػراد بربعػو لػو مػن سدس اظتسألة وربعو أنسا

 ربػػعو  , أي ربػػع السػػدس وعليػػو يعػػود الضػػمري ولػػيس علػػى األب
=  ٙ/ٔ×  ٗ/ٔواحػػػػد مػػػػن أربعػػػػة وعشػػػػرين ]السػػػػدس يسػػػػاوي 

ٔ/ٕٗ  ] 
وحايتػػػػل رتػػػػع السػػػػدس وربػػػػع السػػػػدس ينػػػػتج ستسػػػػة علػػػػى أربعػػػػة 

إذاً لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزب , [ ٕٗ/٘=  ٕٗ/ٔ+  ٙ/ٔوعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرين ]
 .يناراً [ دٓٓٓٔ= ٘×ٕٓٓ= ٓٓٛٗ×ٕٗ/٘]

: )  وللزوجة ثالثتها ىي ذتن اظتسألة انسةو قوله رحمه اهلل تعالى
[ ننسػةها إىل أيتػل ٖثالثة ]عتا من الرتهة يكن ستما ة ( للزوجة 
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وبقسػػػمة الرتهػػػة علػػػى ينػػػتج ذتنهػػػا [ ٕٗ]اظتسػػػألة أربعػػػة وعشػػػرين 
× ٛ/ٔ=ٕٗ÷ٖ]الػػػػػػػثمن ينػػػػػػػػتج نصػػػػػػػيةها مػػػػػػػػن الرتهػػػػػػػة سػػػػػػػػتما ة 

 .[ ديناراً ٓٓٙ=ٛ/ٓٓٛٗ=ٓٓٛٗ
: ) وللةنػػت اثنػػا عشػػر ىػػو نصػػا اظتسػػألة قولــه رحمــه اهلل تعــالى

 يكن ألفني , وأربعما ة ( أنسةو إىل الرتهة
للةنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 

[ٕٔ÷ٕٗ=ٔ/ٕ×ٗٛٓٓ =
[ دينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاراً وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ٕٓٓٗ
  :يتورهتا

 [ ديناراً ٓٓٛٗالرتهة ] ٕٗ 

 ٓٓٙ=ٓٓٛٗ×ٛ/ٔ ٖ زوجة

 ٕٓٓٗ=ٓٓٛٗ×ٕ/ٔ ٕٔ بنت

 ٓٓٛ=ٓٓٛٗ×ٙ/ٔ ٗ أـ

 ٓٓٓٔ=ٓٓٛٗ×ٕٗ/٘ ٘ أب

 ومػػن الكيفيػػات الكثػػػرية الػػف أشػػار إليهػػػا اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػػاىل
 :ما يلي  ( ولو هيفيات هثرية يف اظتطوالت)  بقوله
 ينػػػػتجمصػػػػح اظتسػػػػألة  تقسػػػػيمضػػػػرب الرتهػػػػة  السػػػػهاـ طريػػػػق -ٔ 

لػػػو ماتػػػت امػػػرأة عػػػن زوج وأبػػػوين وابػػػن ومثالػػػو : نصػػػيا الػػػوارث 
االً فػػػػإف أيتػػػػل [ ريػػػػٓٓٓٓٙوؼتلفػػػػة ترهػػػػة قػػػػدرىا سػػػػتوف ألػػػػا ]

[ , ولكػػل ٖ[ للػػزوج الربػػع ثالثػػة ]ٕٔمسػػألتهم مػػن اثػػين عشػػر ]
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[ لالبػػػػػػن ٘[ والةػػػػػػاقي ستسػػػػػػة ]ٕمػػػػػػن األبػػػػػػوين السػػػػػػدس اثنػػػػػػاف ]
 الطريػػقىػاا  علػىمػن الرتهػػة فػإذا أردنػا معرفػػة مػا للػزوج ,  تعصػيةاً 

ما ػػة  تج ينػػ ألفػػاً  يف الرتهػػة سػػتني[ ٖ]فإننػػا نضػػرب سػػهامو ثالثػػة 
 .[ رياالً ٓٓٓٓٛٔ=ٓٓٓٓٙ×ٖ]وذتانوف ألا 

ينػػتج ستسػػػة عشػػر ألػػػا  مث نقسػػمها علػػى أيتػػػل اظتسػػألة اثػػػين عشػػر 
 ىي نصيةو من الرتهة.[ رياالً ٓٓٓ٘ٔ=ٕٔ÷ٓٓٓٓٛٔ]

فكػػالا نضػػرب سػػهامو مػػن األبػػوين  هػػلٍ نصػػيا  وإذا أردنػػا معرفػػة 
 ما ة وعشروف ألفاً  يف الرتهة ستني ألفاً ينتج[ ٕ]اثنني 

عشػػرة آالؼ ينػػتج [ ٕٔعشػر ]اثػػين مث نقسػمها علػػى أيتػل اظتسػػألة 
= ٓٓٓٓٙ×ٕىػػػػػػػػػػػػػي نصػػػػػػػػػػػػػيا هػػػػػػػػػػػػػٍل منهمػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػن الرتهػػػػػػػػػػػػػة ]

 .[ رياالً ٓٓٓٓٔ=ٕٔ÷ٕٓٓٓٓٔ
يف الرتهػػػػة [ ٘]نضػػػػرب سػػػػهامو ستسػػػػة  وإذا أردنػػػػا معرفػػػػة مػػػػا لالبػػػػن

 .رياالً  [ٖٓٓٓٓٓ]ثالذتا ة ألفاً  ينتج[ ٓٓٓٓٙ]ستني ألفاً 
مػػػن  ونصػػػية ينػػػتج[ ٕٔ]مث نقسػػػمها علػػػى أيتػػػل اظتسػػػألة اثػػػين عشػػػر 

 وعشروف ألاهة ستسة الرت 
ٕٔ                  ٙٓٓٓٓ (٘×ٙٓٓٓٓ= 

ٕٔ÷ٖٓٓٓٓٓ  زوج ٖ ٓٓٓ٘ٔ=ٕٔ÷ٓٓٓٓٙ×ٖ
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 ريػػػػاالً ( ٕٓٓٓ٘=   أـ ٕ ٓٓٓٓٔ=ٕٔ÷ٓٓٓٓٙ×ٕ
  أب ٕ ٓٓٓٓٔ=ٕٔ÷ٓٓٓٓٙ×ٕ يتورهتا :  اهوى

 ابن ٘ ٕٓٓٓ٘=ٕٔ÷ٓٓٓٓٙ×٘
 الرتهػػػة تقسػػػيم مصػػػح اظتسػػػألة ضػػػرب سػػػهاـ الػػػوارث يسػػػاوي -ٕ

 .الرتهة نصيةو من 
 الطريػػػقىػػػاا  علػػػى السػػػابق ثػػػاؿفػػػإذا أردنػػػا معرفػػػة مػػػا للػػػزوج يف اظت

الرتهػػػة سػػػتني ألفػػػاً علػػػى مصػػػح اظتسػػػألة اثػػػين عشػػػر ينػػػتج  فنقسػػػم
 ستسة آالؼ رياالً .

مػػػن الرتهػػػة ستسػػػة  ونصػػػيةمث نضػػػرهبا يف سػػػهاـ الػػػزوج ثالثػػػة ينػػػتج 
 ريااًل. [ٓٓٓ٘ٔ=ٖ×ٓٓٓ٘=  ٕٔ÷ٓٓٓٓٙعشر ألا ]

الرتهػة  فنقسػم مػن األبػوينواحػد كػل ل مػارفة وهالا إذا أردنا مع
 ستني ألفاً على مصح اظتسألة اثين عشر ينتج ستسة آالؼ .

 مػػػن الرتهػػػة عشػػػرة ألػػػا ونصػػػيةمث نضػػػرهبا يف سػػػهامو اثنػػػني ينػػػتج 
 . رياالً  [ٓٓٓٓٔ=ٕ×ٓٓٓ٘=ٕٔ÷ٓٓٓٓٙ]
ىػػػاا  علػػػى السػػػابق ثػػػاؿيف اظت وهػػػالا إذا أردنػػػا معرفػػػة مػػػا لالبػػػن 

الرتهػػة سػػتني ألفػػاً علػػى أيتػػل اظتسػػألة اثػػين فكػػالا نقسػػم  الطريػػق
 عشر ينتج ستسة آالؼ .
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 مػػػػػن الرتهػػػػػة ستسػػػػػة ونصػػػػػية مث نضػػػػػرهبا يف سػػػػػهامو ستسػػػػػة  ينػػػػػتج
 [ ريااًل.ٕٓٓٓ٘=٘ ×ٓٓٓ٘=ٕٔ÷ٓٓٓٓٙ]وعشروف ألفاً 

اظتسػألة  مصػح يف ىاا الطريق حبايتل قسمة الرتهػة علػى يكتفىو 
نػػػتج ضػػػرب فيػػػو سػػػهاـ هػػػل وارث ين سػػػهمالجػػػزء واضتايتػػػل ىػػػو 

 نصيةو من الرتهة .
 
 

ٕٔ               ٙٓٓٓٓ  
ٙٓٓٓٓ÷ٕٔ×ٖ=
ٔ٘ٓٓٓ 

   زوج ٖ
 
 : يتورهتاىاه و 

ٙٓٓٓٓ÷ٕٔ×ٕ=
ٔٓٓٓٓ 

   أـ ٕ

ٙٓٓٓٓ÷ٕٔ×ٕ=
ٔٓٓٓٓ 

  أب ٕ

 ابن ٘ ٕٓٓٓ٘× =ٕٔ÷ٓٓٓٓٙ
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مصػػػح اظتسػػػألة تقسػػػيم الرتهػػػة واضتايتػػػل يقسػػػم عليػػػو سػػػهاـ  -ٖ
 .الوارث 

فإننا  الطريقىاا  على السابق ثاؿفإذا أردنا معرفة ما للزوج يف اظت
مصح اظتسػألة اثػين عشػر علػى الرتهػة سػتني ألفػاً ينػتج جػزء  نقسم

مػػن ستسػػة آالؼ جػػزء مػػن والواحػػد الصػػحيح وىػػو جػػزء السػػهم 
 نقسم عليو سهاـ هل وارث ينتج نصيةو من اصتامعة .

فنقسػػم عليػػو سػػهامو الػػػزوج ثالثػػة ينػػتج ستسػػػة عشػػر ألػػا وىػػػي 
 ÷ٖ = ٓٓٓ٘/ٔ=ٓٓٓٓٙ÷ٕٔ]نصػػػػػػػػػػػػػػػيةو مػػػػػػػػػػػػػػػن اصتامعػػػػػػػػػػػػػػػة 

 ريااًل. [ٓٓٓ٘ٔ=ٓٓٓ٘×=ٖ=  ٓٓٓ٘/ٔ
 السػػػابق ثػػػاؿيف اظت كػػػل مػػػن األبػػػوينل مػػػاوهػػػالا إذا أردنػػػا معرفػػػة 

 .الطريقىاا  على
فإننػػا نقسػػم سػػهاـ هػػٍل مػػن األبػػوين اثنػػني علػػى اصتػػزء مػػن ستسػػة 

 ÷ٕ]هػػػػػػػػػٍل منهمػػػػػػػػػا نصػػػػػػػػػيا  آالؼ ينػػػػػػػػػتج عشػػػػػػػػػرة آالؼ ىػػػػػػػػػي 
 ريااًل. [ٓٓٓٓٔ=ٓٓٓ٘×=ٕ=  ٓٓٓ٘/ٔ
ىػػػاا  علػػػى السػػػابق ثػػػاؿيف اظت الا إذا أردنػػػا معرفػػػة مػػػا لالبػػػنوهػػػ

واحػػد علػػى سػػهامو ستسػػة علػػى جػػزء السػػهم  فإننػػا نقسػػم الطريػػق
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مػػن الرتهػػػة  ونصػػيةستسػػة وعشػػروف ألفػػاً  ىػػي ستسػػة آالؼ ينػػتج 
 ريااًل. [ٕٓٓٓٓ٘=ٓٓٓ٘×=٘=  ٓٓٓ٘/ٔ ÷٘]

 اوىاه يتورهت ٕٔ ٓٓٓٓٙ÷ ٓٓٓ٘/ٔ= 

  زوج ٖ ٓٓٓ٘ٔ=ٓٓٓ٘×ٖ=ٓٓٓ٘/ٔ÷ٖ

   أـ ٕ ٓٓٓٓٔ=ٓٓٓ٘×ٕ=ٓٓٓ٘/ٔ÷ٕ
 أب ٕ ٓٓٓٓٔ=ٓٓٓ٘×ٕ=ٓٓٓ٘/ٔ÷ٕ
  ابن ٘ ٕٓٓٓ٘=ٓٓٓ٘×٘=ٓٓٓ٘/ٔ÷٘

 مصػػح اظتسػػألة تقسػػيم السػػهاـ واضتايتػػل يقسػػم عليػػو الرتهػػة_ ٗ
 . نصيا الوارث منها يساوي

فإننا  الطريقىاا  على السابق ثاؿفإذا أردنا معرفة ما للزوج يف اظت
عشػػػر علػػػى سػػػهامو ثالثػػػة ينػػػتج أربعػػػة مصػػػح اظتسػػػألة اثػػػين  نقسػػم

[ٕٔ÷ٖ=ٗ]. 
ستسػة  ينػتج نصػيةو منهػاسػتني ألػا ريػاالً مث نقسم عليها الرتهة  

 .رياالً [ ٓٓٓ٘ٔ=ٗ÷ٓٓٓٓٙ]عشر ألفاً 
مصػػح اظتسػألة اثنػا عشػػر تقسػيم سػهامو اثنػػني  األبػوينمػن  ولكػل
 .[ ٙ=ٕ÷ٕٔ] ستة  ينتج
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هػػل منهمػػا   ينػػتج نصػػياسػػتني ألػػا ريػػاالً مث نقسػػم عليهػػا الرتهػػة 
  ريااًل. [ٓٓٓٓٔ= ٙ÷ٓٓٓٓٙ]من الرتهة عشرة آالؼ رياالً 

مصح اظتسألة اثنا عشر تقسيم  أي [ٕٓٓٓ٘الةاقي ]  ولالبن  
مث , وستسػػػػني[ ٕ=٘÷ٕٔ]سػػػهامو ستسػػػة ينػػػتج اثنػػػاف وستسػػػاف 

ستسػػػة ينػػػتج نصػػػيةو منهػػػا سػػػتني ألػػػا ريػػػاالً نقسػػػم عليهػػػا الرتهػػػة 
 ( ٔ[ )ٕٓٓٓ٘ وستسػػػػني =ٕ÷ٓٓٓٓٙ]وعشػػػروف ألػػػػا ريػػػاالً 

 :  يتورهتا ىاه و 
 ٕٔ رياالً  ٓٓٓٓٙ

 زوج ٖ رياالً  ٓٓٓ٘ٔ=ٗ÷ٓٓٓٓٙ=ٗ=ٖ÷ٕٔ
   أـ ٕ رياالً  ٓٓٓٓٔ= ٙ÷ٓٓٓٓٙ=ٙ=ٕ÷ٕٔ
  أب ٕ رياالً  ٓٓٓٓٔ= ٙ÷ٓٓٓٓٙ=ٙ=ٕ÷ٕٔ
  ابن 5 رياال   35000=83/5÷60000=83/5=5÷83

نتكػػن إرتػػايل طػػرؽ قسػػػمة الرتهػػة إذا هانػػت تنقسػػم بالعػػػد  وهبػػاا
 :  ةياطتمس الطرؽ التال يف ؿتوهو 

                                                
(8)

/  3رالعـــذب الفـــائض شـــرح عمـــدة الفـــارض ج  850 – 848/  8القريـــب المجيـــب ج  فـــتأانظـــر    
  350-314الح   لرفرائض ا 897 – 898المر يو  ترالتحقيقا 884-888
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مسػػألتو ومػػا حصػػل مػػن  مصػػحننسػػا سػػهاـ هػػل وارث إىل ػػػ ٔ 
 . نسةة نعطيو بقدرىا من الرتهة

نصػػػػيا  ينػػػػتجمصػػػػح اظتسػػػػألة  تقسػػػػيمالسػػػػهاـ ضػػػػرب الرتهػػػػة ػػػػػ ٕ
 . الوارث
نصػيةو  نػتجالرتهة تقسيم مصح اظتسػألة ضػرب سػهاـ الػوارث يػ ٖ

 .  من الرتهة
هػػػػة واضتايتػػػػل يقسػػػػم عليػػػػو سػػػػهاـ مصػػػػح اظتسػػػػألة تقسػػػػيم الرت ػػػػػ ٗ

 .  نصيةو من الرتهة نتجي الوارث
 ينتج مصح اظتسألة تقسيم السهاـ واضتايتل يقسم عليو الرتهةػ ٘

 . (ٔ) نصيا الوارث منها
) ومن ذلػا قاعػدة القػرياط وىػي مويتػلة  قوله رحمه اهلل تعالى:

 إىل النسةة اظتاهورة ومقربة عتا يف التصحيح الكثري العدد ( 
أيتػػػلو قػػػر اط بالتشػػػديد ألف رتعػػػو قػػػراريط  : فـــي اللغـــو  راطالقيـــ

تضػػعيفو يػػاء ويف حػػديث أيب ذر رضػػي  حػػريففأبػػدؿ مػػن إحػػدى 
: إنكػػػػم  وسػػػػلما  عنػػػػو قػػػػاؿ : قػػػػاؿ رسػػػػوؿ ا  يتػػػػلى ا  عليػػػػو 

                                                
(1)

  358الالح  ص  فرائض رانظر  
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فيهػػا القػػرياط فاستويتػػوا بأىلهػػا خػػرياً فػػإف  اهرسػػتفتحوف أرضػػاً يػػ
 . (ٖ) - (ٕ) ورزتاً  ةً عتم ذم

 . (ٗ)من الواحد الصحيح  جزء:  راصلالحا  
) والقػػػرياط اصتػػػامع للمخػػػارج ىػػػو أربعػػػة  قولـــه رحمـــه اهلل تعـــالى:

 وعشروف (
يف مقدار القرياط علػى ثالثػة أىل العلم رزتهم ا  تعاىل  اختلا

 مااىا وىي : 
مػػػاىا أىػػػل اضتجػػػاز أرض اضتػػػرمني ومصػػػر  :  األرل المـــذ ب

ثػػي الػػثمن وعلػػػى وىػػو إف مقػػدار القػػػرياط ثل وافقهػػػموالشػػاـ ومػػن 
 مػػػنفهػػػو جػػػزء  [ إذاً ٕٗ]أربعػػػة وعشػػػرين ىػػػاا يكػػػوف ؼترجػػػو مػػػن 
وىػػػاا ىػػػو اظتػػػاىا اظتختػػػار وىػػػو [ ٕٗ/ٔ]أربعػػػة وعشػػػرين جػػػزءاً 

 والثمن والثلث والثلثاف  والسدساألحسن ألنو مترج منو الربع 
 يف عمدة الفارض : رزتو ا  تعاىل قاؿ الشيخ يتاه الةهو  

 د  أقم القرياط ه فمخرج       
                                                

ــاب ر  رجر ــه  (2) ــاب ف ــائل الصــحابو ب ــي صــلى اهلل علــه رســل   جــل  فــي كت /  80 صــر ج  بر ــلصــيو النب
  ـ  كتبو الباز 8487 8( بشرح النوري ط 35419رق  )  6538

  ادة قرط 358حرف اللا  فصل القاف ص  9 د   5العرب ج  لجان  (3)
  354الالح  ص  فرائض  (4)
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 وفيو فاضرب واقسم  مقامها                                
بعشػػرين [ ألف الكػػاؼ ٕٗ]أربعػػة وعشػػرين أف ؼتػػرج القػػرياط  أي
 . (ٔ)[ ٗ]بأربعة [ والداؿ ٕٓ]

ـــاني المـــذ ب : مػػػاىا أىػػػل العػػػراؽ ومػػػن وافقهػػػم وىػػػو أف  الث
عشػرين نصا العشر وعلى ىاا يكوف ؼترجو من  القرياطمقدار 

 .جزءاً [ ٕٓ/ٔ]عشرين فهو جزء من  [ٕٓ]
: مػػػػاىا آخػػػػرين وىػػػػو أف مقػػػػدار القػػػػرياط  الثالــــث المــــذ ب

[ فهػو ٛٔ]ذتانية عشر ىاا يكوف ؼترجو من  فعلىنصا التسع 
 .  (ٔ) جزاً  [ٛٔ/ٔ]ذتانية عشر جزء من 

 التر يأ
أف بػػػنظػػػري أف اظتػػػاىا الػػػراجح ىػػػو اظتػػػاىا األوؿ القاضػػػي  يف

أربعػػػة وعشػػػرين بالتػػػايل فػػػإف ؼترجػػػو ثلثػػػي الػػػثمن و  القػػػرياطمقػػػدار 
ا  عػػػز  هتػػػاب[ ألنػػػو متػػػرج منػػػو رتيػػػع الفػػػروض اظتقػػػدرة يف  ٕٗ]

  .وجل

                                                
(1)

  3/888الفارض  د   عمدة شرح العذب الفائض  
(1)

  354ص  الالح رفرائض  888/  3رالعذب الفائض  د   858/  3 القريب المجيب  د  فتأ   
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[ فػػػال ٕٓ]العشػػروف [ فػػال ربػػع عتػػا وأمػػا ٛٔ]الثمانيػػة عشػػر أمػػا 
   ٓوا  تعاىل أعلم  والربعمترج منها إال فرض النصا 

) وهيفيتػػو أف تضػػرب لكػػل وارث نصػػيةو  قولــه رحمــه اهلل تعــالى:
اظتسػػػألة يف ؼتػػػرج القػػػرياط فمػػػا بلػػػغ فاقسػػػمو علػػػى اظتسػػػألة ,  مػػػن

 واثةت اطتارج عليها لو ( 
نفػػتح حقػػالً ظتخػػرج  اظتسػػألةطريقػػة القػػرياط فةعػػد أف نصػػحح  أمػػا

ونفػػرض أف ىػػاا العػػدد هرتهػػة حيػػث  اظتسػػألة القػػرياط يلػػي مصػػح
مث نضػػػػرب سػػػػهاـ هػػػل وارث مػػػػن اظتسػػػػألة يف ؼتػػػػرج  مقامهػػػػايقػػػاـ 

[ فما بلغ نقسمو على اظتسػألة , ومػا ٕٗشرين ]القرياط أربعة وع
 نتج فهو لو. 

نسػػػتخرج قػػػرياط اظتسػػػألة وذلػػػا بقسػػػمة مصػػػح اظتسػػػألة علػػػى  أو
ذلػػػػػا ىػػػػػو قػػػػػرياط  ونػػػػػاتج[ ٕٗ]أربعػػػػػة وعشػػػػػرين ؼتػػػػػرج القػػػػػرياط 

 . اظتسألة
نقسػػم عليػػو سػػهاـ هػػل وارث منهػػا ونػػاتج القسػػمة ىػػو نصػػيا  مث

 ت ؼترج القرياط لو حت من الرتهة قراريط نضعو الوارثذلا 
 القرياط من إحدى حاالت ثالث ر يسة وىي :  ىاامتلو  وال
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: أف يكػػوف قػػػرياط اظتسػػألة عػػػدداً يتػػحيحاً فقػػػط   األرلـــى الحالــو
 ذلا . وؿتو[ ٛ]وذتانية [ ٚ]وسةعة [ ٖ]وثالثة [ ٕ]هاثنني 
: أف يكػػػوف قػػػرياط اظتسػػػألة هسػػػراً فقػػػط هنصػػػا  الثانيـــو الحالـــو

 لا .وؿتو ذ[ ٚ/ٔ]وسةع [ ٕ/ٔ]
ــو ــو الحال وهسػػراً   : أف يكػػوف قػػرياط اظتسػػألة عػػدداً يتػػحيحاً  الثالث
 سػتة وسػةعو  , ما يسمى بالعدد الكسري مثل ستسػة وربػع وىو
 ذلا . وؿتوواحد وستسة أذتاف , و 

 اظتسػػػألةقػػػرياط  هػػػوف: وىػػػي   فـــي الحالـــو األرلـــى العمـــل طريقـــو
 عدداً يتحيحاً فقط .

اا القػرياط مػن أحػد أمػرين ىاه اضتالػة ال متلػو ىػ يفالعمل  طريقة
 وقتا : 
: أف يكػػػػوف القػػػػرياط عػػػػدداً يتػػػػحيحاً ناطقػػػػاً وىػػػػو  األرل األ ــــر

 وذتانيػػػة[ ٙ]العػػػدد الػػػاي يرتهػػػا مػػػن ضػػػرب عػػػدد بػػػ خر هسػػػتة 
  .وؿتو ذلا [ٜ]وتسعة [ ٛ]

 .وىو أف يكوف القرياط عدداً يتحيحاً يتامتاً  : لثانيا األ ر
 طريقو العمل في األ ر األرل 
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القػػػػػرياط عػػػػػدداً  األوؿ وىػػػػػو هػػػػػوفالعمػػػػػل يف األمػػػػػر طريقػػػػػة فأمػػػػػا 
 كالتايل :ف يتحيحاً ناطقاً 

إف احتاجػػػت إىل تصػػػحيح   هانصػػػححو  اظتسػػػالةنأيتػػػل  -ٔ
 .قاً بهما علم سا

مصػػػح اظتسػػػالة  بقسػػػمةقػػػرياط اظتسػػػألة وذلػػػا  نسػػػتخرج -ٕ
القسػمة ىػو قػرياط  وحايتػل[ ٕٗ]على أربعة وعشرين 

 اظتسألة .

 منها . كوفاظتقرياط اظتسألة إىل أضالعو  ؿتلل -ٖ

األهػػػرب مث  القػػػرياطلكػػػل ضػػػلع حقػػػالً يلػػػي ؼتػػػرج  ؾتعػػػل -ٗ
 األيتغر .

فػػإف هػػاف  األيتػػغرسػػهاـ هػػل وارث علػػى الضػػلع  نقسػػم -٘
 حقػػػػليف  يتػػػػفراً  فقػػػػط وضػػػػعناالنػػػػاتج عػػػػدداً يتػػػػحيحاً 

 ضػػػعناهو إف بقػػػي بػػػاؽ عنػػػد القسػػػمة و  األيتػػػغرالضػػػلع 
 .ضلع هجزء منوال ىاا حتت

فػإف نػتج  الضػلع األهػرب علػىقسم العػدد الصػحيح نمث  -ٙ
حقػػػل الػػػوارث حتػػػت  ه يفناضػػػعفقػػػط و عػػػدداً يتػػػحيحاً 
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إف بقػػي و ووضػعنا يتػػفراً يف اضتقػل األهػػرب  القػػرياطؼتػرج 
 .ضلع هجزء منوالحتت  ضعناهو باؽ عند القسمة 

الػػػػف حتػػػػت  األجػػػػزاءمػػػػن يتػػػػحة العمػػػػل ؾتمػػػػع  للتأهػػػػد -ٚ
نقسمها عليو واضتايتل ىػو جػزء مػن مث الضلع األيتغر 

أجػػػزاءه ونقسػػػمها عليػػػو مػػػع  ؾتمعػػػوالضػػػلع الػػػاي يليػػػو 
واضتايتػػػػل يكػػػػوف عػػػػدداً يتػػػػحيحاً ؾتمعػػػػو مػػػػع األعػػػػداد 

هػػاف حايتػػػل حتػػت ؼتػػػرج القػػرياط فػػػإذا   الػػػفالصػػحيحة 
فالعمػػػػػل يتػػػػػحيحاً وإال [ ٕٗ]ف و اصتمػػػػع أربعػػػػػة وعشػػػػر 

 .فال

 عػػن زوج: لػػو ىلػػا  ومثالػػووىػػو طريػػق األضػػالع  وجػػوىػػاا  
فػػإف أيتػػل مسػػألتهم , زوجػػة وأـ وثػػالث بنػػات وأخػػوين ألب 

[ ولػػػػزـ ٖللزوجػػػػة الػػػػثمن ثالثػػػػة ][ ٕٗ]أربعػػػػة وعشػػػػرين مػػػػن 
 .[ٗالسدس أربعة ]

[ منكسػػػػػػرة علػػػػػػيهن ومةاينػػػػػػة ٙٔوللةنػػػػػػاف الثلثػػػػػػاف سػػػػػػتة عشػػػػػػر ] 
 .[ فنثةتها هاملةً ٖلرؤوسهن ثالثة ]
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لإلخػػػػػػوة ألب منكسػػػػػػر علػػػػػػيهم ومةػػػػػػاين [ ٔ]والةػػػػػػاقي واحػػػػػػد   
 .[ فنثةتهإلرأسيهما اثنني ]

ؾتػػػػػدىا متةاينػػػػػة [ ٕ]ثنػػػػػني وا[ ٖ]وبػػػػػالنظر بػػػػػني اظتثةتػػػػػات ثالثػػػػػة  
[ فهػػػي جػػػػزء السػػػػهم ٙفنضػػػرهبا يف هامػػػػل بعضػػػهما ينػػػػتج سػػػػتة ]
ينػػتج ما ػػة وأربعػػة [ ٕٗ]نضػػرهبا يف أيتػػل اظتسػػألة أربعػػة وعشػػرين 

 .منها يصح ىاا االنكسار[ و ٗٗٔ= ٕٗ×ٙ]وأربعوف 
[ ولػػػػػػػػزـ أربعػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػروف ٛٔ=ٙ×ٖللزوجػػػػػػػػة ذتانيػػػػػػػػة عشػػػػػػػػر ] 
[ ولكػػػػػػل مػػػػػػن ٕٖ] [ ولكػػػػػػل بنػػػػػػت اثنػػػػػػاف وثالثػػػػػػوفٕٗ=ٙ×ٗ]

 .[ٖاألخوين ثالثة ]
علػى ؼتػرج القػرياط   أربعػنيأربعػة و ما ػة و مصػح اظتسػألة  قسػممث ن 

إىل  ها[ وبتحليلٙ]ستة  ةسألاظتنتج قرياط ي[ ٕٗ]أربعة وعشرين 
 [.ٖثالثة ]و  [ٕ]اثناف  نتجأضالعها 
[ وىػػػو أهػػػرب ٕ]اثنػػػني ؼتػػػرج القػػػرياط للضػػػلع  بعػػػدحقػػػالً  مث نفػػػتح

 الضلعني .
  .وىي أيتغر الضلعني[ ٖ]ثالثة آخر للضلع  حقالً  فتحنو 
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 ذتانيػػةقسػػم نصػػيا الزوجػػة نوظتعرفػػة مػػا لكػػل وارث مػػن قػػراريط  
ينػػػػػػػتج سػػػػػػػتة [ ٖ]الضػػػػػػػلع األيتػػػػػػػغر ثالثػػػػػػػة  علػػػػػػػى[ ٛٔ] عشػػػػػػػر

  .نضع يتفراً يف اضتقل األيتغر[ ٙ=ٖ÷ٛٔ]
ينػػتج ثالثػػة [ ٕ]علػػى الضػػلع األهػػرب اثنػػني [ ٙ] السػػتةمث نقسػػم 

 الثالثػػةيتػػفراً يف اضتقػػل األهػػرب ونضػػع هػػالا نضػػع [ ٖ=ٕ÷ٙ]
  [ٕٗ] يف حقل الزوجة حتت ؼترج القرياط أربعة وعشرين

 .  قراريط[ ٖ]إذاَ نصيا الزوجة ثالثة 
 قراريط .[ ٗ]وبنفس العملية ينتج لزـ أربعة 

وبقسمتها علػى الضػلع األيتػغر [ ٕٖ]وثالثوف  اثنافبنت  ولكل
 [ٕ] اثنػػاف ويةقػػى عػػدداً يتػػحيحاً [ ٓٔ]ج عشػػرة ينػػت[ ٖ]ثالثػػة 

العشرة علػى الضػلع نقسم  مث هجزء منو  الضلعنضعها حتت ىاا 
عػػػػػدداً يتػػػػػحيحاً [٘=ٕ÷ٓٔ]نػػػػػتج ستسػػػػػة ي[ ٕ] اثنػػػػػنياألهػػػػػرب 
حتت ؼترج القرياط إذاً نصيا هل بنت ستسة  يف حقلها  نضعها
 اقسػػمهننصػػا القػػرياط أي ثلػػث ولكػػل أخ ثالثػػة  اوثلثػػ قػػراريط

                                                        على                          
 ٖ   ٕ ٕٗ ٗٗٔ   ٕٗ ×ٙ الضلػػػع األيتغر
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و علػػى قسػػمث ن واحػػدنػػتج ي
نتج هسػراً يالػػػػػضلع األهرب 

ويةقػػػى جػػػزء مػػػػػػػػػن الضػػػلع 
هػػػػػػػل   نصػػػػػػيااألهػػػػػػرب إذاً 

ا نصا قػرياط وىػاه ممنه
 يتورهتا :

 ٓ ٓ ٖ ٛٔ ٖ زوجة

 ٓ ٓ ٗ ٕٗ ٗ  أـ

 نتب

ٔٙ 

ٖٕ ٘ ٓ ٕ 

 ٕ ٓ ٘ ٕٖ بنت

 ٕ ٓ ٘ ٕٖ بنت

 ألب أخ
ٔ 

ٖ ٓ ٔ ٓ 

 ٓ ٔ ٓ ٖ ألب أخ

 (ٔ)( األحسن طريقة الكسر االعتيادي ) وىو : اآلجر رالو ه
ؿتلل قرياط ال  أننا إاللوجو هسابقو ا وطريقة العمل يف ىاا

وإفتا نقسم سهاـ هل وارث  إىل أضالعو اظتكوف منها اظتسألة
 من عدد هاف  رياط اظتسألة فماعلى ق

    ٙ=  ٕٗ÷ ٗٗٔ ٕٗ ×ٙ يتحيح فهو قراريط

ومػػػػػا هػػػػػاف مػػػػػن هسػػػػػر  
فهػػػػػو جػػػػػزء مػػػػػن قػػػػػرياط 

 اظتثػػػػاؿاظتسػػػػألة همػػػػا يف 
السػػػػػػػابق وإفتػػػػػػػا يكػػػػػػػوف 

 ٖ=ٙ÷ٛٔ ٛٔ ٖ زوجة

 ٗ=ٙ÷ٕٗ ٕٗ ٗ  أـ

 بنت
ٔٙ 

 ر لث 5=6÷13 ٕٖ

 ر لث 5=6÷13 ٕٖ بنت
                                                

(8)
  300المر يو ص  التحقيقاتانظر    
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العمػػػػل داخػػػػل اظتسػػػػألة 
علػػػػػػػػػى النحػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػايل 

 وىاه يتورهتا :

 ر لث 5=6÷13 ٕٖ بنت

 ألب أخ
ٔ 

ٖ ٖ÷ٙ=ٔ/ٕ 

 ٕ/ٔ=ٙ÷ٖ ٖ ألب  أخ
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 :  األ ر الثاني فيالعمل  طريقو
وىػػو هػوف قػػرياط اظتسػػألة عػػدداً وأمػا طريقػػة العمػػل يف األمػر الثػػاين 

 إال أنػػو ال لتلػػل النػػاطقسػػابقو  عػػن ال متتلػػافػػيتػػحيحاً يتػػامتاً 
 أضالع لو يتحيحة  ال ألنوإىل أضالعو   القرياط

لػػػو حقػػػالً يلػػػي ؼتػػػرج القػػػرياط مث فػػػتح فعلػػػى طريػػػق الوجػػػو األوؿ ن
سػػهاـ هػػل وارث فمػػا نػػتج مػػن عػػدد يتػػحيح نضػػعو  عليػػونقسػػم 

    .حتت ؼترج القرياط
قػػرياط اظتسػػألة هجػػزء منػػو وىػػاا علػػى  حتػػتومػػا هػػاف هسػػراً نضػػعو 

 .األضالع طريق
أيتػل اظتسػألة ألب واحد فإف  أخففي مثالنا السابق لو هاف فيو  

[ ٕٚ]مػػػػػن اثنػػػػػني وسػػػػػةعني [ وتصػػػػػح ٕٗ]وعشػػػػػرين أربعػػػػػة مػػػػػن 
ثالثػػة [ نػػتج ٕٗ]أربعػػة وعشػػرين  القػػرياط ؼتػػرج  علػػى اوبقسػػمته

يتػػػامتاً مث نقسػػػم عليػػػو  يتػػػحيحاً قػػػرياط اظتسػػػألة عػػػدداً  وىػػػي[ ٖ]
  فللزوجةسهاـ هل وارث من اظتسألة وما نتج فهو نصيةو قراريط 

 
 ٖ ٕٗ ٕٚ ٕٗ ×ٖ  =ٖ ÷ ٜقراريط ]ثالثة 
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 قػػػػػػػػػػراريطأربعػػػػػػػػػػة ولػػػػػػػػػػزـ  [ٖ
[ ولكػػػػػػػل بنػػػػػػػت ٗ=ٖ÷ٕٔ]

ستسػة قػػراريط وثلػػث القػػرياط 
ألب  زخلػػػػػػػػػو [ ٘=ٖ÷ٙٔ]

[ وىػػػػػػػػػػاه ٔ=ٖ÷ٖ]قػػػػػػػػػػرياط 
  :يتورهتا

 ٓ ٖ ٜ ٖ زوجة

 ٓ ٗ ٕٔ ٗ  أـ

 ٔ ٘ ٙٔ ٙٔ بنت

 ٔ ٘ ٙٔ بنت

 ٔ ٘ ٙٔ بنت

 ٓ ٔ ٖ ٔ ألب  أخ

الوجػو الثػاين  يفسػةق  همػا  فهػو االعتيـاديعلى طرية الكجر  رر ا
ثالثة  العمل يف القرياط الناطق ففي اظتثاؿ السابق للزوجة من وجهي
 قراريطأربعة  [ ولزـٖ=ٖ÷ٜ] قراريط
 ٖ= ٕٗ÷ ٕٚ ٕٗ ×ٖ  [ ولكلٗ=ٖ÷ٕٔ]

ستسػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػراريط بنػػػػػػػػػػت 
وثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرياط 

[  ٖ/ٔو٘=ٖ÷ٙٔ]
قػػػػػػػػػػػػػػرياط  ألبولػػػػػػػػػػػػػػزخ 

[ وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ٔ=ٖ÷ٖ]
 يتورهتا :

 ٖ=ٖ÷ٜ ٜ ٖ  زوجة

 ٗ=ٖ÷ٕٔ ٕٔ ٗ  أـ

 بنت

ٔٙ 

 8/1ر 5=1÷86 ٙٔ

 8/1ر 5=1÷86 ٙٔ بنت

 8/1ر 5=1÷86 ٙٔ بنت

 ٔ=ٖ÷ٖ ٖ ٔ ألب  أخ
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 الحالو الثانيو الرئيجو  ن حاالت القيراط فيالعمل  طريقو
 هسراً فقط :   قرياط اظتسألة وىي هوف
ىػػاه اضتالػػة هطريقػة العمػػل يف القػػرياط الصػػحيح  يفالعمػػل  طريقػة

الكسػػػػر  وطريػػػػقطريػػػػق الضػػػػلع  أعػػػػين الصػػػػامت وعلػػػػى الػػػػوجهني
  .االعتيادي وقد سةقت
القػرياط   ؼتػرجنفتح حقالً لقرياط اظتسألة بعد  فعلى طرية ال ل 

همػػػا سػػػةق ونقسػػػػم عليػػػو سػػػػهاـ هػػػل وارث فمػػػا نػػػػتج مػػػن عػػػػدد 
ومػا بقػي نضػعو حتػت قػرياط ,  القػرياطيتحيح نضػعو حتػت ؼتػرج 

 من أجزا و .     اً الكسر ويكوف جزء وىواظتسألة 
ـــال ذلـــ ر  فػػػإف  وأخ ألب نيأـ وبنتػػػ: لػػػو ىلػػػا ىالػػػا عػػػن   ث

[ وللةنتػػني ٔلػػزـ السػػدس واحػػد ] [ٙأيتػػل مسػػألتهم مػػن سػػتة ]
[ ٔ[ والةػػػاقي واحػػػد ]ٕ[ لكػػػل واحػػػدة اثنػػػاف ]ٗالثلثػػػاف أربعػػػة ]
الضػػػلع  طريػػػقمتتلػػػا العمػػػل عمػػػا مضػػػى فعلػػػى  اللػػػزخ ألب و 
وىػػػػو حايتػػػػل قسػػػػمة أيتػػػػل  [ٗ/ٔ] اظتسػػػػألة ربعػػػػاً يكػػػػوف قػػػػرياط 

[ ٕٗ]أربعػػػػػة وعشػػػػػرين  [ علػػػػػى ؼتػػػػػرج القػػػػػرياطٙ]سػػػػػتة سػػػػػألة اظت
 أربعةلزـ [ ٗ/ٔ=ٕٗ÷ٙ]
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 ٗ/ٔ ٕٗ ٙ ولكلقراريط [ ٗ= ٗ/ٔ÷ ٔ]

 [ٛ=ٗ/ٔ÷ٕ]ذتانيػػػة مػػػن الةنتػػػني  
÷ ٔ]ألب أربعػػػػػػة ولػػػػػػزخ  قػػػػػػراريط

 : يتورهتاوىاه قراريط [ ٗ= ٗ/ٔ

 ٓ ٗ ٔ  أـ

 ٓ ٛ ٕ بنت

 ٓ ٛ ٕ بنت

 ٓ ٗ ٔ ألب  أخ

ــــــــة الكجــــــــر  رعلــــــــى أربعػػػػػػػػة لػػػػػػػػزـ هػػػػػػػػالا  االعتيــــــــاديطري
 قراريطذتانية [ ولكل بنت ٗ =ٔ/ٗ×ٔ=ٗ/ٔ÷ٔقراريط]

 [ٕ÷ٔ/ٗ=ٕ×ٗ/ٔ= ٛ 
أربعػػػػػػػػػػػػػػػػة [ ولػػػػػػػػػػػػػػػػزخ ألب 

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراريط 
[ٔ÷ٔ/ٗ=ٔ×ٗ/ٔ=ٗ  ]

 : يتورهتاوىاه 

 ٙ  ÷ٕٗ  = ٔ/ٗ 

  ٗ=ٗ×ٔ=ٗ/ٔ÷ٔ ٔ  أـ

 ٛ=ٗ×ٕ=ٗ/ٔ÷ٕ ٕ بنت

 ٛ=ٗ×ٕ=ٗ/ٔ÷ٕ ٕ بنت

  ٗ=ٗ×ٔ=ٗ/ٔ÷ٔ ٔ ألب  أخ

:  القيراط تالحالو الثالثو الرئيجو  ن حاال فيمل الع طريقو
 ) عدد هسري ( . يتحيحاً وهسراً  عدداً  القرياط هوف  وىي
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العمل عما مضى إال حتويل العدد الكسري  متتلاال  هالا
على طريق  سةقإىل هسر غري حقيقي مث إهماؿ العمل هما 

 الضلع أو الكسر االعتيادي 
ج وأـ وثػالث بنػات فػإف عػن زو  زوجػة تىلكػ لػو:  ذل  ر ثال

ثالثػػػػة عشػػػػر [ وتعػػػػوؿ إىل ٕٔ]اثػػػػين عشػػػػر أيتػػػػل مسػػػػألتهم مػػػػن 
[ وللةنػات ٔ[ ولزـ السدس واحػد ]ٖللزوج الربع ثالثة ][ ٖٔ]

[ ٖ[ منكسػػرة علػػيهن ومةاينػػة لرؤوسػػهن ثالثػػة ]ٛالثلثػػاف ذتانيػػة ]
[ينػػتج تسػػعة وثالثػػوف ٖٔفنضػػرهبا يف عػػوؿ اظتسػػألة ثالثػػة عشػػر ]

[ ولكػػػل ٙ=ٖ×ٕ[ ولػػػزـ سػػػتة ]ٜ=ٖ×ٖللػػػزوج تسػػػعة ][ ٜٖ]
[ ٜٖ]تسػػعة وثالثػػني مصػػح اظتسػػألة [ مث نقسػػم ٛأخػػت ذتانيػػة ]
] اظتسػػػألة قػػػرياط ينػػػتج [ٕٗ]أربعػػػة وعشػػػرين  القػػػرياطعلػػػى ؼتػػػرج 

  واحد يتحيح وستسة أذتاف [
واحػػػػد يتػػػػػحيح وستسػػػػة أذتػػػػػاف   نفػػػػتح حقػػػػػالً لقػػػػرياط اظتسألػػػػػػة مث

ت القػرياط ولكػل [ حتػٚ]سةعة ويةقى  قراريط [٘]ستسة  فللزوج
واحػػػػد يتػػػػحيح   اظتسػػػػألة [ نقسػػػػمها علػػػػى قػػػػرياطٛ]ذتانيػػػػة بنػػػػت 

 ينتجوستسة أذتاف 
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 ٛ/ٖٔ ٕٗ ٜٖ ٖٔ/ٕٔ اثنا[ قراريط ويةقى ٗأربعة ]

  اظتسػألة [ حتت قػرياطٕٔ]عشر 
هأجزاء منو وبنفس العملية لزـ 

تسػػػعة ويةقػػى  قػػػراريط[ ٖ]ثالثػػة 
[ حتت القرياط وىاه يتػورهتا ٜ]

 : على طريق الضلع

 ٚ ٘ ٜ ٖ  زوج

 ٜ ٖ ٙ ٕ أـ

 بنت

ٛ 

ٛ ٗ ٕٔ 

 ٕٔ ٗ ٛ بنت

 ٕٔ ٗ ٛ بنت

ـــه رحمـــه اهلل تعـــالى: ) مثػػػاؿ ذلػػػا زوج وأخػػػت شػػػقيقة وأـ  قول
أيتػػػػػلها مػػػػػن سػػػػػتة وتعػػػػػوؿ إىل ذتانيػػػػػة , للػػػػػزوج النصػػػػػا ثالثػػػػػة , 
ولزخػػت الشػػقيقة النصػػا ثالثػػة , ولػػزـ الثلػػث اثنػػاف ( أيتػػلها 

الثلػػث ومػػداخلتهما فرضػػي النصػػا و ظتةاينػػة ؼتػػرج [ ٙ]مػػن سػػتة 
[ ٖلسػػدس لكػػل مػػن الػػزوج واألخػػت الشػػقيقة النصػػا ثالثػػػة ]ل

 [  ٛ[ وتعوؿ إىل ذتانية ]ٕولزـ الثلث اثناف ]
) اضػػػرب للػػػزوج نصػػػيةو ثالثػػػة يف أربعػػػة  قولـــه رحمـــه اهلل تعـــالى:

وعشػػرين يكػػػن اثنػػػني وسػػػةعني اقسػػمها علػػػى الثمانيػػػة متػػػرج علػػػى 
يقة مثلػػػػو , ولػػػػزـ اثنػػػػاف يف أربعػػػػة تسػػػػعة قػػػػراريط ولزخػػػػت الشػػػػق

وعشػرين بثمانيػة وأربعػػني تقسػم علػػى سػتة قػػراريط فػاجملموع أربعػػة 
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وعشػػػروف , وىكػػػاا لػػػو بلػػػغ العػػػػدد هػػػم ألػػػا تػػػرده بػػػػالقرياط إىل 
األربعػة وعشػػرين , ومنػو تنسػػا لكػل وارث حظػػو( أي لكػل مػػن 

[ نضرهبا يف ؼتػرج القػرياط أربعػة ٖثالثة ]الزوج واألخت الشقيقة 
[ مث نقسػػػػمها علػػػػػى ٕٚ[ ينػػػػتج اثنػػػػػاف وسػػػػةعوف ]ٕٗشػػػػرين ]وع

] تسػػػػػعة [ قػػػػػرياط اظتسػػػػػألة ينػػػػػتج نصػػػػػيا هػػػػػٍل منهمػػػػػا ٛذتانيػػػػػة ]
 .قراريط [ٜ=ٛ÷ٕٚ=ٕٗ×ٖ

[ ٕٗنضػػرهبا يف ؼتػػرج القػػرياط أربعػػة وعشػػرين ] [ٕولػػزـ اثنػػاف ]
 [ ٛ[ مث نقسمها على ذتانية ]ٛٗبعوف ]ذتانية وأر ينتج 

قػػػػػػػػػػرياط اظتسػػػػػػػػػػألة ينػػػػػػػػػػتج 
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتة  نصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا األـ

[ٕ×ٕٗ=ٗٛ÷ٛ=ٙ] 
 :قراريط وىاه يتورهتا

 خرج القيراط  ٛ/ٙ الورثة
34 

 ٜ=ٛ÷ٕٗ×ٖ ٖ زوج 

 ٜ=ٛ÷ٕٗ×ٖ ٖ أخت شقيقة

 ٙ=ٛ÷ٕٗ×ٕ ٕ أـ
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 باب الخنثى 
: ) فصػل : اطتنثػى اظتشػكل وىػو  قال المؤلف رحمه اهلل تعـالى
 من مل تنب ذهورتو من أنوثتو (

ث والتثػػين والتكسػر ومنػػو : مػأخوذ مػػن اإلـتنػا الخنثـى فــي اللغــو
فػػػو للتأنيػػػث فهػػػو غػػػري وألِ , قػػػوعتم خنػػػث الطعػػػاـ إذا اشػػػتةو أمػػػره 
  هبػػا مػػاهرة وإف اتضػػحت ه منصػػرؼ والضػػما ر العا ػػدة عليػػو يُػػ

 .  (ٔ)أنوثتو ألف مدلولو شخ  حقيقتو هاا وهاا 
ًً : ىو الػاي لػو ذهػر وفػرج امػرأة أو ثقػا يف مكػاف  راصلالحا

  (ٕ) .الفرج مترج منو الةوؿ
 رقجام الخنثى :

 اطتنثى قسماف وقتا : 
: خنثػػى غػػري مشػػكل : وىػػو مػػن وجػػد فيػػو عالمػػة  القجــ  األرل

أو أهثر مةينة لاهورتو أو أنوثتو فػإف تةػني مػن العالمػات أنػو ذهػر 

                                                
(1)

/  3 ــد   8رانظــر لجــان العــرب ج  844حاشــيو البقــري علــى شــرح ســبط المــارديني علــى الرحبيــو ص   
 فصل الخا  حرف الثا   ادة جنثى 450-458

(2)
  887/  8المغني بالشرح الكبير ج    
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فهو ذهر وما وجد فيو من آلػة األنوثػة فهػي مبنزلػة العيػا ويعامػل 
 معاملة الاهر .

فيػو مػن آلػة  دفهػو أنثػى ومػا وجػوإف تةني من العالمات أنو أنثػى 
   .الاهورة فهي مبنزلة العيا

: خنثى مشكل : وىػو الػاي ال توجػد فيػو عالمػة  القج  الثاني
 تةني ذهورتو أو أنوثتو وىو نوعاف : 

: خنثى مشكل يرجى اتضاح حالو وىػو هػل خنثػى  النوع األرل
 مل يةلغ سن الةلوغ ومل نتت قةلو . 

ال يرجػػى اتضػػاح حالػػو وىػػو هػػل : خنثػػى مشػػكل  النــوع الثــاني
خنثػػى مػػات يتػػغرياً أو يةلػػغ سػػن الةلػػوغ ومل يتضػػح حالػػو همػػا لػػو 

 نةت لو ضتية وظهر لو ثدياف . 
: هػاف يقػرأ معنػا بربػاط أيب سػعد رزتػو ا  تعػاىل  قال ابن العربي

اإلمػاـ دانشػمند مػػن بػالد اظتغػرب خنثػى لػػو ضتيػة ولػو ثػػدياف  علػى
طوؿ الصحةة عقلين اضتيػاء عػن  وعنده جارية فربا أعلم بو ومع

  ٓ(ٔ)سهالو وبودي اليـو لو هاشفتو حالو 
                                                

(1)
طب  رنشـر رزارة الشـ ون اإلسـال يو راألرقـاف رالـدعوة راإلرشـاد المملكـو  38العواص   ن القواص  ص    

 العربيو الجعوديو 
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 العال ات المعتبرة في  عرفو ذكورة الخنثى  ن رنو ته 
 من العالمات اظتعتربة يف بياف ذهورة اطتنثى من أنوثتو ما يلي : 

: وىػػػو أعػػػم العالمػػػات لوجػػػوده يف الصػػػغري والكةػػػري ,  البـــول ــــ8
وجػػػد بعػػػد سػػػن الةلػػػوغ فػػػإف بػػػاؿ مػػػن آلػػػة وسػػػا ر العالمػػػات إفتػػػا ت

الاهر فهو ذهر وإف باؿ من آلػة األنثػى فهػو أنثػى ألف الةػوؿ مػن 
أي عضػػػو هػػػاف دليػػػل علػػػى أنػػػو ىػػػو العضػػػو األيتػػػلي الصػػػحيح , 

  .واآلخر إفتا ىو مبنزلة العيا

وإف باؿ من االثنني فاضتكم لزسةق منهما هالػاي يسػةق خػروج 
هػػػو دليػػػل علػػػى أنػػػو العضػػػو الةػػػوؿ منػػػو علػػػى اآلخػػػر يف هػػػل مػػػرة ف

  .األيتلي
أمػػا إذا اسػػتويا يف السػػةق اعتػػرب مبقػػدار الةػػوؿ هثػػرة وقلػػة فػػإف هػػاف 
الةػػػوؿ أهثػػػر مػػػن آلػػػة الػػػاهر فهػػػو ذهػػػر وإف هػػػاف األهثػػػر مػػػن آلػػػة 
األنثػػى فهػػػو أنثػػػى ألف ذلػػا يػػػدؿ علػػػى أنػػو ىػػػو العضػػػو األيتػػػلي 
وألف لزهثر حكم الكل يف أيتوؿ الشرع فيرتجح بػالكثرة والقلػة 

االعتةػػػار بػػػالكثرة والقلػػػة ىػػػو أحػػػد قػػػويل اضتنابلػػػة وقػػػوؿ اظتالكيػػػة و 
وأحد قويل الشافعية فقد روى اظتزين رزتو ا  تعػاىل يف اصتػامع أف 
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ومػػاىا اإلمػػاـ  (ٕ))وقػػوؿ يتػػاحيب أيب حنفيػػة  (ٔ)اضتكػػم لزهثػػر
  (ٖ) . (األوزاعي

واستقةح أبو حنيفة رزتو ا  تعػاىل الرتجػيح بكثػرة الةػوؿ علػى مػا 
كى عنو أف أبا يوسا رزتو ا  تعاىل ظتا قاؿ بػني يديػو  يػورث لت

من أهثرقتا بواًل قاؿ يا أبا يوسا وىل رأيت قاضػياً يكيػل الةػوؿ 
بػػػاألواين ........ فتوقػػػا وقػػػاؿ ال أدري ....... وهػػػالا  أبػػػو 

   (ٗ)يوسا وػتمد قاال إذا استويا يف اظتقدار ال علم لنا بالا 
المػػات اظتعتػػربة يف ذهػػورة اطتنثػػى وأنوثتػػو : وىػػو مػػن الع المنــيـــ 3

وال يكػػوف إال بعػػد الةلػػػوغ فػػإف أنػػػزؿ مػػن آلػػة الػػػاهورة  فهػػو ذهػػػر 
 وإف أنزؿ من آلة األنوثة فهو أنثى .

: واظتراد بو وا  تعاىل أعلم : ميوؿ اظتعاشرة  الميول الجنجيـ 1
فإذا ماؿ اطتنثى إىل النساء أي رغا الزواج مػنهن فهػو ذهػر وإف 

 إىل الاهور فهو أنثى .ماؿ 

                                                
 34ــ 31ص 81رالذجيرة ج 801ص 86ب جالمجموع شرح المهذ (1)
 308ــ307التحقيقات المر يو ص  (2)
  846ص  3ج  يألرزاعافقه رإل ام   (3)
 رانظر بدائ  الصنائ  ج ص866رحاشيو الجرا يو ص  804ص  10 د  المبجوط للجرججي  (4)
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: إذا نةتػت للخنثػى ضتيػػة فهػو ذهػر فنةاهتػا دليػل علػػى  اللحيـو ــ4
ذهورتػػػو وال يعتػػػربوف هبػػػا أهثػػػر الشػػػػافعية معللػػػني ذلػػػا بأهنػػػا قػػػػد 

  (ٔ) .نةتت لةعض النساء وعدـ نةاهتا لةعض الرجاؿ

:إذا حصػل اضتػيض وتفلػا الثػديني  الحيض رتفل  الثـديين ـ5
ومل يعتػػرب أهثػػر الشػػافعية هػػالا   (ٕ)طتنثػػى فهػػو دليػػل علػػى أنوثػػة ا

 بتفلا الثديني ظتا مضى من تعليلهم يف اللحية آنفاً . 

: وىػػو مػػروي عػػن علػػي واضتسػػن فػػإف  ر ــالع الخنثــى عــدس ـــ 6
استوت من اصتانةني فهو امرأة وإف نق  أحد جانةيو ضلعة فهو 

ضػػلعاً والرجػػل يف  اظتػػرأة عتػػا يف هػػل جانػػا سػػةعة عشػػر رجػػل ألف
نا األنتن سةعة عشر ضلعاً ومػن اصتانػا األيسػر سػتة عشػر اصتا

ضلعاً يقاؿ أف حواء عليها السالـ خلقت مػن ضػلع جانػا آدـ 
عليػػػو السػػػالـ األيسػػػر فلػػػالا نقصػػػت مػػػن اصتانػػػا األيسػػػر مػػػن 

 الرجاؿ وراثة عن أبيهم آدـ عليو السالـ .

                                                
  807ص 86المجموع شرح المهذب ج (1)
 5 ـد   1رانظر الجا   إلحكام القرآن ج 854ــ 851رفرائض الالح  ص 308التحقيقات المر يو ص (2)

 45ص
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 وقاؿ القرايف رزتو ا  تعاىل للرجل من اصتانا األنتن ذتانيػة عشػر
 . (ٔ)ضلعاً ومن اصتانا األيسر سةعة عشر ضلعاً 

االعتةار بعد األضالع بقولو : تعاىل وضعا ابن اللةاف رزتو ا  
 .(ٕ)فلو يتح ىاا ظتا أشكل حالو وال ما احتيج ظتراعاة اظتةاؿ 

األضػػالع للمشػػقة فإنػػو ال  وهػػالا مل يعتػػرب بعػػض الشػػافعية بعػػدّ 
 يتويتل إىل ذلا إال بالتشريح الطيب .

أمػػػا مػػػا عػػػدا تلػػػا العالمػػػات فمشػػػكل همػػػا لػػػو أنػػػزؿ مػػػن الػػػاهر 
 وحاض أو ظهرت ضتيتو وتفلا ثدياه .

وقػػد نضػػم بعػػض الفضػػالء مػػن العلمػػاء النػػةالء حكػػم اطتنثػػى يف 
  :منهاأبيات 
 بالثدي واللحية واظتةاؿ          وإنو معترب األقواؿ             

 ومنها قولو :
  تو وإف يكن قد استوت حاال     

 ومل تنب وأشكلت آياتو                                     
 ورث القريا            ستة أذتاف من النصيا مفحظو من  

                                                
 36ص  81الذجيرة ج  (1)
  807 – 806ص  86لمهذب ج ر المجموع شرح ا 886ص  7المغني بالشرح الكبير ج   (2)
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 فيو من النكاؿ  وفيو ما ىاا الاي استحق لإلشكاؿ و      
    ال ينكحاأوواجا يف اضتق      

 حا أال ينكو ما عاش يف الدنيا                                  
 إذ مل يكن من خال  العياؿ     

 من رتلة الرجاؿ  وال اغتدى                        
 و يف النظم توهل ما ذهر      

 قد قالو سراة أىل العلم                           
 قد أا الكالـ فيو قـو      

 ـو منهم ومل كتنح إليو ل                     
 الشناعة من  ولفرط ما يةد     

 يف ذهره و ظاىر الةشاعة                    
 وقد مضى يف شأنو اطتفي     

 هاإلماـ اظترتضى علي                                
 بأنو إف نقصت أضالعو      

  إتةاعوفللرجاؿ ينةغي                                       
 يف اإلرث والنكاح واإلحراـ     
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 يف اضتج والصالة واألحكاـ                
  وإف تزد ضلعاً على الاهراف      

 فإهنا من رتلة النسواف                           
 ألف للنسواف ضلعاً زا دة      

 ها فا ػدة على الرجاؿ فاغتنم                
 إذ نقصت من آدـ فيما سةق     

 حق  لق حواء و ىاا القوؿطت                  
  ا قالو الرسػػوؿعليو ؽت    

            (ٔ)يتلى عليو ربنا دليل                           
 الجهات التي قد يو د فيها الخنثى

: ) وىػػو منحصػػر يف أربعػػة جهػػات الةنػػوة قولــه رحمــه اهلل تعــالى
 واألخوة والعمومة والوالء (  

 : لا وىياألربع هما ذهرىا اظته نتكن حصر اطتنثى يف اصتهات 
ػ العمومة                ٖػ األخوة                 ػٕػ الةنوة                   ػٔ
 ػ الوالء ٗػ

                                                
(1)

  45ص  5 د   1الجا   ألحكام القرآن ج    
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فػال نتكػن وجػود اطتنثػى فيهػا فػال نتكػن أما ما عدا ىػاه اصتهػات 
 أف يكوف أباً ألنو لو هاف هالا لكاف ذهراً 

نتكػػػن أف يكػػػوف أمػػػاً أو جػػػدة ألنػػػو لػػػو هػػػاف هػػػالا  همػػػا أنػػػو ال
 كاف أماً أو جدة ل

همػػػػػا أنػػػػػو ال نتكػػػػػن أف يكػػػػػوف زوجػػػػػاً وال زوجػػػػػة ألنػػػػػو ال تصػػػػػح 
وقيػػل قػػد وجػػد مػػن لػػو ولػػد مػػن  (ٔ)مناهحتػػو قةػػل أف يتضػػح أمػػره 

ب هػػامالً ظهػػره وبطنػػو فػػإف يتػػح ورث مػػن ابنػػو لصػػلةو مػػرياث األ
 .  (ٕ)ألـ هامالً ومن ابنو لةطنو مرياث ا

لويتػػػػػػفاف يف كتتمػػػػػع ا :ىػػػػػاا ػتػػػػػاؿ ألهنمػػػػػا متضػػػػػاداف وال قلـــــ 
شخ  واحد ػ وليس ذلا على ا  بعزيز ػ وألنػو لػو يتػح وجػود 
ذلػػػػػا لطفحػػػػػػت بػػػػػو هتػػػػػػا الفػػػػػػرا ض ولػػػػػو يف النػػػػػػوادر واأللغػػػػػػاز 

 ٓوأحكمواظتسا ل اظتلقةة وؿتو ذلا وا  تعاىل أعلم 

                                                
(1)

 بتصرف  851فرائض الالح  ص   
(2)

  36ص  81الذجيرة ج   
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 : تعقيب
 لقد خلق ا  جنس الةشر على أربعة أقساـ وىي :

مػػػن أب  ن أـ والػػػػ مػػػنهم مػػػن خلقػػػو ا  تعػػػاىل مػػػن تػػػراب ال مػػػٔ
 وىو أبونا آدـ عليو الصالة والسالـ . 

ػ ومنهم من خلقو ا  تعاىل مػن ذهػر بػال أنثػى وىػي أمنػا حػواء ٕ
  .عليها السالـ

ومػػنهم مػػن خلقػػو ا  تعػػاىل مػػن أنثػػى بػػال ذهػػر وىػػو نػػيب ا   -ٖ
  .عيسى عليو الصالة السالـ

ر ومػػػػنهم مػػػػن خلقػػػػو ا  تعػػػػاىل مػػػػن ذهػػػػر وأنثػػػػى وىػػػػم سػػػػا  -ٗ
 (ٔ)الةشر
يَػا أَيػهَهػا الن ػاُس اتػ ُقػواْ رَب ُكػُم ال ػِاي َخَلَقُكػم مِّػن  وا  تعاىل قاؿ  

ُهَمػا رَِجػاالً َهثِػرياً َوِنَسػاء  نػ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػَْها َزْوَجَهػا َوبَػث  ِمنػْ
 (ٕ)  .اآلية 

ػػَماَواِت َواأْلَْرضِ  وقػػاؿ ا  تعػػاىل  مَتْلُػػُق َمػػا َيَشػػاءُ  لِل ػػِو ُمْلػػُا الس 
{ أَْو ٜٗيَػَهػػػػُا ِلَمػػػػْن َيَشػػػػاءُ ِإنَاثػػػػاً َويَػَهػػػػُا ِلَمػػػػن َيَشػػػػاءُ الػػػػاهُهوَر }

                                                
(1)

 881ص  3تفجير القرآن العظي  ج   
(2)

 (8سورة النجا  آيو رق  )  
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يُػَزوُِّجُهْم ذُْهَراناً َوِإنَاثاً َوكَتَْعُل َمن َيَشاءُ َعِقيماً ِإن ػُو َعلِػيٌم قَػِديرٌ 
(ٔ) 

. 
قػػاؿ السرخسػػي رزتػػو ا  تعػػاىل : اعلػػم بػػأف ا   تعػػاىل خلػػق بػػين 

ُهَمػػا رَِجػػاالً َهثِػػرياً  دـ ذهػػوراً وإناثػػاً همػػا قػػاؿ ا  تعػػاىل آ َوبَػػث  ِمنػْ
  . َوِنَساء

 يَػَهُا ِلَمْن َيَشاءُ ِإنَاثاً َويَػَهػُا ِلَمػن َيَشػاءُ الػاهُهورَ  وقاؿ تعاىل 
مث بػػػني حكػػػم الػػػاهور وحكػػػم اإلنػػػاث يف هتابػػػو ومل يةػػػني حكػػػم 

تمػػع الويتػػفاف يف شػػخ  ىػػو ذهػػر وأنثػػى فعرفنػػا بػػالا أنػػو ال كت
شػػػػػخ  واحػػػػػد وهيػػػػػا كتتمعػػػػػاف وبينهمػػػػػا مغػػػػػايرة علػػػػػى سػػػػػةيل 

 (ٕ) ؟اظتضادة
وقػػػاؿ اظتػػػاوردي رزتػػػو ا  تعػػػاىل : وىػػػو وإف هػػػاف مشػػػكل اضتػػػاؿ 

  (ٖ)أو أنثى  فليس متلو أف يكوف ذهراً 
  (ٗ) َوأَن ُو َخَلَق الز ْوَجنْيِ الا َهَر َواأْلُنَثى  فا  تعاىل قاؿ 

                                                
(1)

  48/49سورة الشور  آيو   
(2)

 98ص  10كتاب المبجوط للجرججي  د     
(3)

 689ص  7رانظر المغني بالشرح الكبير ج  164ص 80الحاري الكبير ج   
(4)

 (45سورة النج  آيو )  
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{ ٕ{ َوالنػ َهػػػاِر ِإَذا جَتَل ػػػى }َٔوالل ْيػػػِل ِإَذا يَػْغَشػػػى } وقػػػاؿ تعػػػاىل 
 ٓ (ٔ)  َوَما َخَلَق الا َهَر َواأْلُنَثى

: لقػػد قرأنػػا هثػػريا مػػن أخةػػار الػػال  يتحػػولن مػػن إنػػاث إىل  قلــ 
ذهػػراف والػػاين يتحولػػوف مػػن الػػاهراف إىل اإلنػػاث  وسػػةيل الطػػا 

افهم  وذلػػا بدراسػػة إىل حتويػػل ىػػهالء إف يتػػح التعةػػري بػػل اهتشػػ
أعضا هم السفلى وحتديد النشاط الغالا على الغدد الف يكػوف 
مرهزىػا يف بيضػف اظتػػااهري عنػد الرجػػاؿ ومةػا ض اظتػػرأة القريةػة مػػن 

فقػػد تكػػوف مػػااهري الرجػػل مطويػػة يف عمػػق , رزتهػػا عنػػد النسػػاء 
متلػػػ  هبػػػا  نػػػو فػػػرج فيقػػػـو الطةيػػػا بػػػإجراء جراحػػػةظن أبطنػػػو فػػػيُ 

الػػاي هػػاف يف نظػػر النػػاس امػػرأة باختفػػاء مػػااهريه مػػااهري الرجػػل 
  .وانعكاسها إىل أسفل

وقػػد  تكػػوف غػػدد األنوثػػة أقػػوى مبعػػ  أف تكػػوف لػػو مةػػايض امػػرأة 
يف شػػػكل األنثيػػػني للرجػػػل فيقػػػـو الطةيػػػا بػػػإجراء جراحػػػة  مرختيػػػة

وقػػد هػػاف يف نظػػر , لوضػػع غػػدده مكاهنػػا الطةيعػػي فػػإذا ىػػو أنثػػى 

                                                
(1)

 ( 1سورة  الليل آيو رق  ) 
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ؿ علػػى أف اطتنثػػى إمػػا ذهػػراً وإمػػا أنثػػى وىػػاا ؽتػػا يػػد,  النػػاس ذهػػراً 
 حىت ولو أشكل أمره قةل الةلوغ فال إشكاؿ بعده يف الغالا 

ولقػػد ويتػػل الطػػا إىل حتديػػد حقيقػػة اطتنثػػى باألشػػعة والتشػػريح 
والوسا ل الطةية األخرى اظتتقدمة علمياً ودراسة الظواىر اطتارجية 

وقةػل ذلػا  (ٔ)الف تدؿ على اجتاه الغػدد ؿتػو األنوثػة أو الػاهورة 
, ومل ينقػػػػػل فيمػػػػػا أعلػػػػػم باضتقيقػػػػػة الصػػػػػحيحة والربىػػػػػاف اصتينػػػػات 

ىل امػرأة حقيقيػة أو إالقاطع أف إنساناً هػاف ذهػراً حقيقػة مث حتػوؿ 
 .حقيقة فتحولت إىل ذهر حقيقي أنثى
وإفتػػا اطتنثػػى يف حقيقتػػو ىػػو ذهػػر أو أنثػػى وإفتػػا قػػد لتصػػل لديػػو  

رختػاء مةايضػو فيشػتةو أمػره انعكاس وانطػواء مػااهريه يف بطنػو أو ا
بػػػػني الػػػػاهورة واألنوثػػػػة فػػػػإذا بلػػػػغ ظهػػػػرت العالمػػػػات الدالػػػػة علػػػػى 

وال نتنػػع التػػػدخل اصتراحػػػي , ذهورتػػو أو أنوثتػػػو وانتهػػى اإلشػػػكاؿ 
إلبراز ما هػاف موجػوداً أيتػاًل مػن آلػة الػاهورة أو األنوثػة ووضػعها 
يف وضعها الطةيعي ورمبا هاف ىػاا الشػخ  لتمػل آلػة ذهػر وآلػة 

ثػػػى فػػػػإذا أشػػػػكل أمػػػػره إىل الةلػػػوغ ظهػػػػرت عالمػػػػات ذهورتػػػػو أو أن

                                                
(1)

 807ـ  806ص 86بمعناى المجموع شرح المهذب ج   
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أنوثتو فكانت اآللة األخرى زا دة مبنزلة العيػا و ا  تعػاىل أعلػم 
ٓ   

لا رزتو ا  تعاىل حني سئل عػن وؽتا يهيد ىاا ما قالو اإلماـ ما
وىػاا يف إحػدى ,  (ٔ)اطتنثى فقاؿ :ال أعػرؼ إمػا ذهػر وإمػا أنثػى

عن اإلماـ مالػا   تعاىل ولالا قيل مل يروَ الروايات عنو رزتو ا 
  ٓ (ٕ)يف اطتنثى شيء رزتو ا  تعاىل 

 الخنثى توريثحك  
حكم إرث اطتنثى اإلرتاع قػاؿ ابػن اظتنػار رزتػو ا  تعػاىل أرتعػوا 
علػى أف اطتنثػػى يػػرث مػن حيػػث يةػػوؿ ؛ إف بػاؿ مػػن حيػػث يةػػوؿ 

ة  ورث الرجاؿ ورث مرياث الرجاؿ وإف باؿ من حيث تةػوؿ اظتػرأ
    ٓ (ٖ)مرياث اظترأة 

                                                
(1)

  165ص  80الحاري الكبير ج   
(2)

  59لباب الفرائض ص  
(3)

رالجـا   ألحكـام  806ص  86لمجمـوع شـرح المهـذب ج رنقله عنـه صـاحب ا 77كتاب اإل ماع ص    
 44ص  5/ د   1القرآن ج
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يتػػػلى ا  وروي عػػن ابػػن عةػػػاس رضػػي ا  عنهمػػػا أف رسػػوؿ ا  
حينما سئل عن مػرياث اطتنثػى قػاؿ مػن حيػث يةػوؿ  عليو وسلم 

(ٔ) ٓ   
قاؿ ابن حجر رزتو ا  تعاىل : يغين عػن اضتػديث االحتجػاج يف 

  ٓ (ٕ)ىاه اظتسألة باإلرتاع 
  ٓ (ٖ)ـ رزتو ا  تعاىل وؽتن حكى اإلرتاع أيضاً ابن حز 

وروى اضتسػػن بػػن هثػػري عػػن أبيػػو أف رجػػالً مػػن أىػػل الشػػاـ مػػات 
فقػاؿ :  وترؾ أوالداً رجاالً ونساًء فػيهم خنثػى فسػألوا معاويػة 

بػػالعراؽ قػػاؿ : فػػأتوه فسػػػألوه فقػػاؿ : مػػن  عليػػاً  ايتػػو إال أدري 
فقاؿ : يرضى حبكمنا وينقم علينا ,  أرسلكم فقاؿ : معاوية 

 ٓ (ٗ)وِّلوه فمن أيهما باؿ فورثوه بػَ 
 

                                                
(1)

يحـت  بـه ا ــ حاشـيو  ئب الكلبـي الارقال  حمـد بـن الجـ 363ص 6رجر ه البيهقي في الجنن الكبر  ج  
  و وع   853ص  6باني رحمه اهلل تعالى في اإلررا  ج , قال األل 164ص  80حاري الكبير ج ال
(2)

  818ــ  817ص  1 عدرا  لتلخيف الحبير ج  838 يو للجر اني    حاشيتها صشرح الجرا  
(3)

  855فرائض الالح  ص   
(4)

( 174ص) 7ابـن ربـي شـيبو ج   0( بلفـ  عـن الشـعبي عـن علـي 89304رجر ه عبد الـرزاق بـرق  )  
 6ي اإلررا  ج( رقـال األلبـاني فـ 164ص ) 80( ا  ـ الحاري الكبير  ـ  حشـيته ج 835رسعيد بن  نصور) 

  وقوفا   قل  رالصحيأ في  ذا عن علي  853ص
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 ررل حكو و في الخنثى
يػػػروى أف أوؿ مػػػن حكػػػم يف اطتنثػػػى مػػػن حيػػػث يةػػػوؿ عػػػامر بػػػن 
الضػرب العػػدواين وقيػل العػػرواين بػالراء وبضػػم العػني وسػػكوف الػػراء 

 . (ٔ)نسةة إىل عرواف بن هنانة وقيل ىو غزواف باظتعجمة والزاي 
ح أنػػػو عػػػدواف ألف قةيلػػػة قػػػاؿ شػػػيخنا حفظػػػو ا  تعػػػاىل : الصػػػحي

 عدواف معروفة .
قاؿ أبو حامت سهل بن ػتمػد عثمػاف السجسػتاين الةصػري وذهػر 
أيتحابنا عن الشعيب أف ابن عةاس رضػي ا  عنهمػا قػاؿ: قضػى 

مػن جديلػة قػيس أي تػوىل القضػاء  (ٕ)عامر بن الضرب العػدواين 
على العرب بعد عمرو بن زتمة الدوسي فأتى عامر ِبنثى لو مػا 

لرجاؿ وما للمرأة فأشكلت عليو فقاـ أربعني يوماً ال يقضي فيػو ل
 بشيء. 

                                                
(1)

 109ص  80 صنف عبد الرزاق    حاشيته ج    
(2)

عا ر بن ال رب العدراني  :  و عا ر بن ال رب العدراني  إ ام   ر ر حاكمها ر فارسـها ر جليبهـا ر    
فهمـا  رال بحكمـه حكمـا  عـاش  ـائتين  رئي   ا لي  من حرم الخمر في الجا ليو كان  العرب ال تعدل بفهمه

  66ركتاب المعمرين  ن العرب ص  337سنو رقيل  ال مائو سنو ا  ـ حاشيو الجرا يو ص 
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تتػػػو أمػػػة سػػػوداء تسػػػمى خصػػػيلة فقالػػػت : أيهػػػا الشػػػيخ أفنيػػػت فأ
علينا ما شيتنا وإفتا أفناىن ألنو هاف يابح أليتحاب اظتسألة هل 

   .يـو
  ؟فقاؿ : ويلا إنين أتيت يف أمر ال أدري أيتعد أـ فيو أيتوب

  ؟فقالت : ما ذلا
 قاؿ أتيت مبولود لو ما للرجل وما للمرأة 

قالػػت : ومػػا يشػػق عليػػا يف ذلػػا أتةعػػو اظتةػػاؿ أقعػػده فػػإف هػػاف 
يةوؿ من حيث يةوؿ الرجاؿ فهو رجل وإف هاف من حيػث تةػوؿ 

وهػػاف هثػػرياً مػػا يعاتػػا األمػػة علػػى رعيتهػػا إذا  , النسػػاء فهػػو امػػرأة
 .سرحت

ليػػػػا قػػػػد فقػػػػاؿ : أسػػػػيئي يػػػػا خصػػػػيلة أو أحسػػػػين فػػػػال عتػػػػاب ع 
 .(ٔ)فرجتها عين فلما أيتةح قضى بالاي أشارت  

 وقيل أف األمة قالت لسيدىا : أتةع اضتكم اظتةاؿ 
 .  (ٕ)فقاؿ : فرجتها يا خصيلة فصارت  مثالً 

                                                
(1)

  66-65كتاب المعمرين ص     
(2)

 83ص  3فتأ القريب المجيب شرح كتاب الترتيب  دئ   
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: ومن ىاا يتةني أهنا فتيا خصيلة وقضاء عامر بن الضرب  قل 
   ٓالعدواين وا  تعاىل أعلم 
فكػػاف أبػػو , اه الكومػػة فػػيمن حكػػم هبػػ  رقــد اجتلــف النجــابون

عةيدة ينسةها إىل اظتتلمس بن سحوؿ وشتى األمة سخيلة ويقػوؿ 
 : ما سةق اظتتلمس إىل ىاا أحد .

ؿ غريه : اليمن تدعي ىاا اضتكػم وتػزعم أنػو عمػرو بػن زتمػة وقا
مسعود بن قيس بن خالػد بػن  ووربيعة تدعيو وتزعم أن, الدوسي 

مرة وأف خالداً ىاا ىو  عةد ا  بن عمرو بن اضتارث بن ىـر بن
 الاي يعرؼ باي اصتدين .

 وقاؿ ابن الكليب : والاي ال شا فيو أنو عةد ا  بن قتاـ .
 وأناس تزعم أنو ربيعة بن األسيدي .

وناس تزعم أنو عامر بن الضرب العدواين وىػو الػاي عليػو الػرأي 
(ٔ) . 

 
 

                                                
(1)

  65حاشيو كتاب المعمرين  ن العرب ص    
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  يراث الخنثىار د قالمذا ب في 
اث اطتنثى باصتملػة ولكػن اطتػالؼ يف سةق إيراد اإلرتاع على مري 

 :  الاي يُعطاه من اظترياث وذلا حسا اظتااىا التاليةقدار اظت
أمػر اطتنثػى اظتشػكل  : يوقا اظتاىا اضتنةلػي المذ ب الحنبلي
م اظتػرياث أعطػي ىػو ومػن معػو ْسػفإف احتػيج إىل قَ ماداـ يتغرياً , 

ف يرجػػػى اليقػػني وأوقػػػا الةػػػاقي إىل حػػني بلوغػػػو ىػػػاا فيمػػا إذا هػػػا
  .اتضاح حالو

أما من ال يرجى اتضاح حالو همن مات يتػغرياً أو بلػغ مشػكالً  
ومل تظهػػػػػر فيػػػػػو عالمػػػػػة الػػػػػاهورة أو عالمػػػػػة األنوثػػػػػة ورث نصػػػػػا 
مػػرياث ذهػػر ونصػػا مػػرياث خنثػػى نػػ  عليػػو أال مػػاـ أزتػػد رزتػػو 

وىاا قوؿ ابن عةػاس رضػي ا  عنهمػا والشػعيب وابػن ,  ا  تعاىل
دينة ومكة والثوري ومالا ػ إال أف اإلماـ مالا أيب ليلى وأىل اظت

واللهلػهي , مل يفػرؽ بػني مػن يرجػى اتضػاح حالػو ومػن ال يرجػى ػ 
يوسػا ولتػك بػن آدـ وضػرار بػن وشريا واضتسن بن يتاه وأيب 

 رد ونعيم بن زتاد رزتهم ا  تعاىل. يت
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اظتػاىا اضتنفػي اطتنثػى اظتشػكل أقػل  : يعطػي المذ ب الحنفـي
أسػػػػوء اضتػػػػالني يف قػػػػوؿ أيب حنيفػػػػة وػتمػػػػد والقػػػػوؿ النصػػػػيةني أي 

ويف الروايػػػػػة , األوؿ أليب يوسػػػػػا وىػػػػػو اظتفػػػػػىت بػػػػػو عنػػػػػد اضتنفيػػػػػة 
أشكل يعطى نصػيا أنثػى  اعن أيب حنيفة أف اطتنثى إذ ةاظتشهور 
ويف رواية أخػرى يعطػى أدوف اضتػالني ,هاف أنفع لو أو أضر   سواءً 

ا يعطػػػػػاه وإف هػػػػػاف مػػػػػ, فػػػػػإف هػػػػػاف يأخػػػػػا بالػػػػػاهورة أقػػػػػل أعطػػػػػي 
باألنوثػة أقػػل أعطػي , وإف هػػاف يػػرث بتقػدير دوف آخػػر ال يعطػػى 

 شيئاً , أما باقي الورثة معو فال يعاملوف باألضر . 

وقيػل يهخػا الكفيػل ؽتػن لتتمػػل زيػادة يف نصػيةو وال يوقػا شػػيء 
 (ٔ)سواء رجي انكشاؼ حالو أو ال ؟ 

 
 

ل : اظتعتمػػد عنػػد الشػػافعية أف اطتنثػػى اظتشػػك المــذ ب الشــافعي
يعامػػل ىػػو ومػػن معػػو مػػن الورثػػة باألضػػر يف حقػػو وحػػق غػػريه إف 

                                                
(1)

رالفقـــه  389رشـــرح الجـــرا يو للجر ـــاني ص  95ص  3ر اإلفصـــاح ج  93ص 10المبجـــوط  ـــد    
رفــتأ القريــب المجيـــب  373رالتركـــات رالوصــايا ص  388رعلــ  الفــرائض ص  437ص   8اإلســال ي ج 

  80ص  3شرح كتاب الترتيب  د  
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أو بإحػػػػػداقتا دوف اآلخػػػػػر , ورث بالػػػػػاهورة واألنوثػػػػػة متفاضػػػػػالف 
ويوقػػػػا الةػػػػػاقي إىل ظهػػػػور حالػػػػػو أو الصػػػػلح سػػػػػواء هػػػػاف يرجػػػػػى 

 اتضاح حالو أـ ال ؟ .

ويف الوجػػػو اآلخػػػػر أنػػػو يهخػػػػا يف حػػػػق اطتنثػػػى بػػػػاليقني ويصػػػػرؼ  
حكػػػاه األسػػػتاذ أبػػػو منصػػػور ونسػػػةو ابػػػن  الةػػػاقي إىل بػػػاقي الورثػػػة

   (ٔ)…. اللةاف إىل ختريج ابن سريج 

: يعطػػػي اظتػػػاىا اظتػػػالكي اطتنثػػػى اظتشػػػكل  المـــذ ب المـــالكي
نصػػػػػػػا نصػػػػػػػيا ذهػػػػػػػر ونصػػػػػػػا نصػػػػػػػيا أنثػػػػػػػى إف ورث هبمػػػػػػػا 

 متفاضالف 

حدقتا فقط دوف اآلخر فلو نصا نصيةو سواًء هػاف وإف ورث بأ
  (ٕ)يرجى اتضاحو أـ ال؟ 

  (ٖ)اظتاىا رجع القاضي أبو يوسا آخر األمر  وإىل ىاا
 

                                                
(1)

  08ص  3رفتأ القريب المجيب  د   40ص 6رر و اللالبين ج   
(2)

رانظـر الـذجيرة  415ص  4درا  للشـرح الكبيـر  ـ  حاشـيو الدسـوقي ج  عـ 388التحقيقان المر ـيو ص   
  36ــ 34ص  81ج 

(3)
  386ص  ثرحكام المواري  
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وىػػاا قػػوؿ ابػػػن عةػػاس رضػػػي ا  عنهمػػا والشػػػعيب وابػػن أيب ليلػػػى 
  (ٔ)رزتهم ا  تعاىل 

وىنػػػػاؾ أقػػػػواؿ أخػػػػرى ومنهػػػػا قػػػػوؿ بعػػػػض الكػػػػوفيني : أف اطتنثػػػػى 
 ٓوبو قاؿ سعيد األيتطخري  ثاظتشكل ال ير 

هػراً علػى هػل ومنو قوؿ لةعض الةصريني : وىو أف كتعػل اطتنثػى ذ 
حػػاؿ ورث أـ مل يػػرث  قػػاؿ الكال ػػي رزتػػو ا  تعػػاىل يف القواعػػد 
الكػػػربى : ألف مالػػػػو للػػػاهر وزاده ا  فرجػػػػاً فلػػػيس ينقصػػػػو ذلػػػػا 

حظ أوفػر مػن  شيئاً فوؽ نصيةو ألنو ال هشيئاً من نصيةو وال يزيد
 (ٕ)حظ الاهر وا  تعاىل أعلم 

 التر يأ
هم وىو معاملة اطتنثػى ومػن الراجح ىو ماىا اضتنابلة ومن وافق

اطتنثػػػى اظتسػػػاواة بػػػني فمعػػو باألضػػػر إذا هػػػاف يرجػػػى اتضػػاح حالػػػو 
ومػػن معػػػو بػػالنق  والزيػػػادة ىػػػو مقتضػػى العػػػدؿ وقػػد جعػػػل ىػػػاا 
اظتػػػػػػاىا  القسػػػػػػمة علػػػػػػى مػػػػػػرحلتني : ابتدا يػػػػػػة وهنا يػػػػػػة ألجػػػػػػل 

  .االستقصاء يف االحتياط
                                                

(1)
  165ص  80الحاري الكبير ج   

(2)
  80ص  3فتأ القريب المجيب  د    
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ا دوف أمػػا معاملػػة اطتنثػػى وحػػػده بأسػػوأ اضتػػالتني وختصيصػػو بػػػال
 من معو فهو حتكم ال دليل عليو 

إىل  جوعػػدـ مراعػػاة االحتيػػاط للخنثػػى مػػا لػػو زاؿ إشػػكالو فػػاحتي
تعػػػديل القسػػػمة بزيػػػادة أو نقصػػػاف فلػػػيس ىنػػػاؾ ريتػػػيد موقػػػوؼ 
يرجػػػػع إليػػػػو واسػػػػرتجاع مػػػػا بأيػػػػدي الورثػػػػة قػػػػد يصػػػػعا أو يتعػػػػار 
فيحصػػل الضػػػرر علػػػى اطتنثػػى أو مػػػن تةػػػني أف نصػػيةو ناقصػػػاً مػػػن 

 الورثة. 
وأمػػػا التوقيػػػا علػػػى الصػػػفة الػػػف قػػػاؿ هبػػػا الشػػػافعية فػػػال غايػػػة عتػػػا 
تنتظػػػػر يف حالػػػػة اليػػػػأس مػػػػن زواؿ إشػػػػكالو ؽتػػػػا يعػػػػرض اظتوقػػػػوؼ 

  ٓ (ٔ)للضياع مع وجود مستحقيو 
 : ىاا الرتجيح ىو األوىل ألمرين  :  قل 

: أف اظتػػرياث ال يسػػتحق إال بػػاليقني دوف الشػػا وىػػاا  رحــد ما
طتنثى ومن معو باألضػر وغػري ذلػا شػا ىو اليقني وىو معاملة ا

ٓ   

                                                
(1)

رانظــر  379-378رالتركــات رالوصــايا ص  383رفــرائض الالحــ  ص  856التحقيقــات المر ــيو ص   
  85/  3لشفا الشافيات في شرح المفردات ج  نأ ا
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: أنو ظتا هػاف سػا ر أحكػاـ اطتنثػى سػوى اظتػرياث ال يعمػل  الثاني
  ٓفيها إال على اليقني فكالا اظترياث

 طريقو العمل في حل  جائل الخنثى المشكل 
: ) ورتلػػة اضتكػػم فيػػو أف يعامػػل ىػػو ومػػن رحمــه اهلل تعــالى قولــه

ألة لاهورتو ومسألة ألنوثتو , معو باألضر فتجعل لو مسألتاف مس
فمػػن هػػاف األضػػر عليػػو مسػػألة الػػاهورة أعطػػى منهػػا , ومػػن هػػاف 
األضر عليو مسألة األنوثة أعطى منهػا , ومػن هػاف ال ضػرر عليػو 
أعطى نصيةو وافرا ,ومن هاف يسقط بتقدير ذهورتو مل يعط شيئاً 

 , وما بقى بعد اظتعاملة باألضر يوفق حىت يتةني اضتاؿ ( 
العمػػػػل اضتسػػػػابية يف حػػػػل مسػػػػا ل اطتنثػػػػى علػػػػى الرتجػػػػيح  طريقػػػػة

 السابق حسا اطتطوات التالية : 
ؾتعػػل لكػػل تقػػدير مػػن تقػػديرات اطتنثػػى مسػػألة نعطيػػو  -ٔ

الورثػػػة مػػا يسػػػتحقوف علػػى ىػػػاا التقػػػدير مػػن معػػػو مػػن و 
 ٓونصححها إف احتاجت إىل تصحيح

ننظػػر بػػني اظتسػػألتني بالنسػػا األربػػع ومػػا لتصػػل فهػػػو   -ٕ
 .اظتسا للتلا  اصتامعة
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نقسػػم اصتامعػػة علػػى مصػػح اظتسػػألتني ومػػا لتصػػل علػػى   -ٖ
هل مسألة فهو جزء سهم عتا نضػعو فوقهػا لنضػرب بػو 

 .سهاـ هل وارث منها

نقػػػارف بػػػني نصػػػييب هػػػل مػػػن ورث يف هػػػال التقػػػديرين مث  -ٗ
 بػػػو وىػػػػو أنقػػػ  التقػػػػديرين ومػػػن سػػػػقط نعطيػػػو األضػػػػر 

حػػد التقػػػديرين ال نعطيػػػو شػػػيئاً ويوقػػػا الةػػػاقي إىل أف بأ
يتضػػػػػح أمػػػػػر اطتنثػػػػػػى مث نعطػػػػػي اظتوقػػػػػوؼ ظتسػػػػػػتحقو أو 

 فال يرجى اتضاح حالو. (ٔ)يشكل 

إذا أشكل اطتنثى ومل يرجى اتضاح حالو ضربنا اصتامعة  -٘
 ٓ[ وحايتل ذلا ىو جامعة عدـ الرجاءٕيف اثنني ]

نقسػػم اصتامعػػة علػػى مصػػح اظتسػػألتني ونػػاتج ذلػػا ىػػو  -ٙ
 جزء السهم للمسألة اظتقسـو عليها.

وارث مػػػػن هػػػػػل مسػػػػألة يف جػػػػػزء  نضػػػػرب نصػػػػيا هػػػػػل -ٚ
 .من اظتسألتني ويسهمها مث ؾتمع نصية

                                                
(1)

 بتصرف  857فرائض الالح  ص   
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 [ واضتايتػػل ىػػوٕمػػوع النصػػيةني علػػى اثنػػني ]نقسػػم غت -ٛ
نصػػػيا ذلػػػا الػػػػوارث وذلػػػا إلشػػػػكاؿ اطتنثػػػى وعػػػػدـ 

 ٓاتضاح حالو

: ) مث اطتنثى لو ستسة أحواؿ, تارة تستوى قوله رحمه اهلل تعالى
 ث بالاهورة أهثر , وتارة ير , ذهورتو وأنوثتو إرثاً وسقوطاً 

 , وتارة يرث بالاهورة دوف األنوثة (  أهثروتارة باألنوثة 
وتارة باألنوثة دوف الاهورة ( ال متلو مرياث اطتنثى اظتشكل سواًء  
 هاف يرجى اتضاح حالو أـ ال من إحدى حاالت ستس وىي : 

: أف يرث بتقدير الاهورة واألنوثة على حد سػواء  الحالو األرلى
: ) بقولـــهل ومثالػػػو مػػػا ذهػػػره اظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل دوف تفاضػػػ

مثاؿ استواء اضتالتني إرثاً أبواف وبنت وولد ابن خنثى اظتسػألة مػن 
سػػتة لزبػػوين لكػػل واحػػد منهمػػا السػػدس وللةنػػت النصػػا ثالثػػة 
وللخنثػى واحػد , إف هػػاف أنثػى فهػو سػػدس تكملػة الثلثػػني , وأف  

 ضػػرر ( أي  لػػو هػػاف ذهػػراً فهػػو تعصػػيا وال يوقػػا شػػيء إذ ال
ىلػا ىالػا عػن أبػوين وبنػت وولػػد ابػن خنثػى فػإف أيتػل مسػػألة 

[ ٔ[ لكػػػػل مػػػػن األبػػػػوين السػػػػدس واحػػػػد ]ٙالػػػػاهورة مػػػػن سػػػػتة ]
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[ للخنثػػى تعصػػيةاً ٔ] [ والةػػاقي واحػػدٖوللةنػػت النصػػا ثالثػػة ]
[ ٙلكونػػػػػو ذهػػػػػراً ابػػػػػن ابػػػػػن وهػػػػػالا مسػػػػػألة األنوثػػػػػة مػػػػػن سػػػػػتة ]

[ تكملة الثلثني ٔد ]للماهورين هما سةق وللخنثى السدس واح
وبػػالنظر بػػني نصػػيةيو بالػػاهورة واألنوثػػة , لكونػػو أنثػػى  بنػػت ابػػن 

واحػػداً ومل  متتلػػا إرثػػو مػػن حيػػث النصػػيا  [ ٔسػػهماً ]ؾتػػدقتا 
 متتلػػػا إرثهػػػم وال مل ففػػػي ىػػػاه اضتالػػػة نعطػػػي اصتميػػػع حقهػػػم إذْ 

 موقوؼ
يف ىػػػػاا اظتثػػػػاؿ وال فػػػػرؽ ىنػػػػا يف  
هوف اطتنثى يرجى اتضػاح حالػو 

وبػػػػػػػػالنظر بػػػػػػػػني اظتسػػػػػػػػألتني  أـ ال
ؾتػػػػػػػػػػػػػدقتا متمػػػػػػػػػػػػػاثلتني فتصػػػػػػػػػػػػػح 

[ وىػػػػػي ٙاظتسػػػػألتاف مػػػػػن سػػػػػتة ]
 اصتامعة وىاه يتورهتا :

 ٙ ٙ ٙ 

 ٔ ٔ ٔ أب 

 ٖ ٖ ٖ بنت

 ٔ ٔ ٔ أـ

 ٔ ٔ ٔ بن خنثى ولد ا

 ٓ ث  ذ  تقديرات اطتنثى 

ويلتحق باضتالة األوىل : استواء ذهورة اطتنثػى وأنوثتػو يف السػقوط 
: )  ومثػػػػػػاؿ  بقولــــــههػػػػػػره اظتهلػػػػػػا رزتػػػػػػو ا  تعػػػػػػاىل ومثالػػػػػػو مػػػػػػا ذ 

اسػػتوا هما سػػقوطاً أبػػواف وبنتػػاف وولػػد ابػػن خنثػػى فهػػو سػػاقط أف  
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هػػاف عايتػػةاً فةاسػػتكماؿ الفػػروض , وأف هػػاف أنثػػى فةاسػػتكماؿ 
الةنات الثلثني ( أي  لو ىلا ىالا عػن أبػوين وبنتػني وولػد ابػن 

األبػػوين [ لكػل مػن ٙخنثػى فػإف أيتػل مسػألة الػػاهورة مػن سػتة ]
 [ لكل واحػدة اثنػافٗ[ وللةنتني الثلثاف أربعة ]ٔالسدس واحد ]

 بػػػاقي ابػػػن ابػػػن لعػػػدـ وجػػػود اً يسػػػقط اطتنثػػػى لكونػػػو عايتػػػةو [ ٕ]
 اظتسألة عادلةحيث 

ومسػػػألة األنوثػػػة هػػػالا مػػػن سػػػتة 
[ للورثػػػػػة همػػػػػا سػػػػػةق ويسػػػػػقط ٙ]

اطتنثػػػػػػػػى لكونػػػػػػػػو أنثػػػػػػػػى واسػػػػػػػػتئثار 
الةنتػػني بػػالثلثني إذاً اسػػتوى اطتنثػػى 

سػػػػػقوط سػػػػػواًء هػػػػػاف ذهػػػػػراً أـ يف ال
    :أنثى فال موقوؼ وىاه يتورهتا

 ٙ ٙ ٙ 

 ٔ ٔ ٔ أب 

 ٔ ٔ ٔ أـ

 ٕ ٕ ٕ بنت

 ٕ ٕ ٕ بنت

 ٓ ٓ ٓ ولد ابن خنثى

  ث ذ تقديرات اطتنثى
: أف يرث بتقػدير الػاهورة واألنوثػة معػاً متفاضػالف  الحالو الثانيو
: ) بقولـهو ا  تعػاىل ومثالو ما ذهره اظتهلا رزت, وبالاهورة أهثر 

ومثػػاؿ ارثػػو بالػػاهورة أهثػػر بنػػت وولػػد ابػػن خنثػػى وعػػم , ومسػػألة 
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الػػػػػاهورة مػػػػػن اثنػػػػػني ومسػػػػػألة األنوثػػػػػة مػػػػػن سػػػػػتة بينهمػػػػػا تػػػػػداخل 
فػػالكربى ىػػي اصتامعػػة فللةنػػت النصػػا واحػػد مػػن اثنػػني يف ثالثػػة 
وفػػػق مسػػػألة األنوثػػػة أو ثالثػػػة مػػػن مسػػػألة األنوثػػػة يف واحػػػد وفػػػق 

فيعطى  أنوثتوضرر عليها , واألضر على اطتنثى  األخرى سواء ال
السػػدس واحػػد مػػن سػػتة يف وفػػق األخػػرى واحػػد يتوقػػا اثنػػاف إف 
يتح ذهراً أخاىا وإاّل فهي للعم ( أي لو ىلا ىالا عن بنػت 
[ ٕوولػػد ابػػن خنثػػى وعػػم فػػإف أيتػػل مسػػألة الػػاهورة مػػن اثنػػني ]

[ للخنثػػػى تعصػػػيةاً  ٔ[ والةػػػاقي واحػػػد ]ٔللةنػػػت النصػػػا واحػػػد ]
وأيتػػل مسػػألة األنوثػػة مػػن سػػتة ,  هونػو ابػػن ابػػن ويسػػقط بػػو العػػم

[ وللخنثػػػػػى باعتةػػػػػاره بنػػػػػت ابػػػػػن ٖ[ للةنػػػػػت النصػػػػػا ثالثػػػػػة ]ٙ]
  .[ للعمٕ[ تكملة الثلثني والةاقي اثناف ]ٔالسدس واحد ]

 وبالنظر بني نصييب اطتنثى ؾتد إرثو بالاهورة أهثر من األنوثة 
ني إذاً اصتامعة أهربقتا وىػي وبالنظر بني اظتسألتني ؾتدقتا متداخلت

[ ىػػي ٖ[ وبقسػػمتها علػى مسػػألة الػػاهورة ينػتج ثالثػػة ]ٙالسػتة ]
[ ينػتج ٙجزء سهمها وبقسمة اصتامعة على مسألة األنوثة ستة ]

وظتعاملة اصتميع باألضر ننظر من , [ وىو جزء سهمها ٔواحد ]
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ثػى ث يف التقديرين مرياثاً متفاضالً نعطيو أقلهمػا فنجػد أف اطتنرِ وَ 
قد انطةق عليو ذلا  فاألضر يف حقو هونػو أنثػى فنعطيػو نصػيا 

وؾتػػد أف الةنػػت ال متتلػػا مرياثهػػا  [ٔ=ٔ×ٔاألنثػػى فلػػو واحػػد ]
[ همػػا ؾتػػد أف ٖيف التقػػديرين فنعطيهػػا حقهػػا هػػامالً وىػػو ثالثػػة ]

العم قد سقط يف تقدير أف اطتنثػى ذهػراً فػال نعطيػو شػيئاً ونوقػا 
 حالة اطتنثى فإف هاف ذهراً  [ إىل اتضاحٕالةاقي اثنني ]

أخػػاه وإف هػػاف 
أنثػػػػػػػػػى أعطينػػػػػػػػػػا 
العػػػػػػػػػػػػم هامػػػػػػػػػػػػل 
اظتوقػػػػوؼ وىػػػػاه 

 يتورهتا 

 [3توزي  الموقوف ]  ٙ ٙ ٕ 

 - - ٖ ٖ ٔ بنت 

 ٕ - - ٕ ٓ عم 

 - ٕ ٔ ٔ ٔ رلد ابن جنثى 

 ث  ذ موقوؼ ٕ ث ذ تقديرات الخنثى 

ا أو أمػا إف هػاف اطتنثػى  مشػكالً ومل يتةػػني حالػو هػأف مػات يتػػغري 
بلغ ومل يتةني ففي ىػاه اضتالػة نضػرب جامعػة رجػاء اتضػاح حالػو 

[  ٕٔ=ٙ×ٕ[ ينتج اثنػا عشػر ]ٕ[ يف اثنني ]ٙ] وىي ىنا الستة
 . ة عدـ رجاء اتضاح حاؿ اطتنثىوىي جامع
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[ ٙ[ ينػتج سػتة ]ٕمث نقسم اصتامعة علػى مسػألة الػاهورة اثنػني ]
وثػػة سػػتة ىػػي جػػزء سػػهمها همػػا نقسػػم اصتامعػػة علػػى مسػػألة األن

فمػػػن لػػػو شػػػيء مػػػن , [ ىػػػي جػػػزء سػػػهمها ٕ[ ينػػػتج اثنػػػاف ]ٙ]
اظتسألتني ضربنا هل نصيا يف جزء سهم مسألتو مث ؾتمع النػاتج 

[ وىي حالتا اطتنثى الواحػد ومػا نػتج فهػو ٕونقسمو على اثنني ]
  .نصيا  ذلا الوارث

ومن لو نصيا من مسألة واحدة فقط ضربناه يف جزء سهمها 
  .[ وما نتج فهو نصيةوٕى اثنني ]واضتايتل نقسمو عل

[ وعتػػػػا مػػػػن مسػػػػألة ٙ=ٙ×ٔفللةنػػػت مػػػػن مسػػػػألة الػػػػاهورة سػػػتة ]
[ مث ٕٔ[ مث ؾتمعهمػػا ينػػتج اثنػػا عشػػر ]ٙ= ٕ×ٖاألنوثػػة سػػتة ]

[ ىػي هامػػل ٙ[ ينػتح نصػػيةها سػتة ]ٕنقسػم النػاتج علػػى اثنػني ]
نصيةها إذا هاف اطتنثى مشكالً والشيء للعم من مسػألة الػاهورة 

[ مث نقسػمها علػى اثنػني  ٗ=ٕ×ٕسػألة األنوثػة أربعػة ]ولو من م
 [ وللخنثى من ٕو اثناف ]ة[ ينتج هامل نصيٕ]

=   ٙ×ٔالػػػػػػػاهورة سػػػػػػػتة]مسػػػػػػػألة 
ولػػو مػػن مسػػألة األنوثػػة اثنػػاف  [ٙ

  ٕ ٙ ٕٔ 

 ٙ ٖ ٔ بنت 
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[ ٛ[ اجملمػػػػػوع ذتانيػػػػػة ]ٕ=ٕ×ٔ]
[ ينػػػػتج ٕنقسػػػػمها علػػػػى اثنػػػػني ]

 [ وىاه يتورهتا  ٗنصيةو أربعة ]

 ٕ ٕ × عم 

 ٗ ٔ ٔ رلد ابن جنثى 

تقديرات 
 الخنثى 

  شكل ث  ذ

: أف يرث بتقػدير الػاهورة واألنوثػة معػاً متفاضػالف   الحالو الثالثو
: )  بقولــهوباألنوثػػة أهثػػر ومثالػػو مػػا ذهػػره اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل 

ومثاؿ إرثو باألنوثة أهثر زوج وأـ وشقيق خنثى هػال مسػألتيو مػن 
و تعػػوؿ إىل ذتانيػػة , وباهورتػػو ال تعػػوؿ , بينهمػػا سػػتة لكػػن بأنوثتػػ

موافقػػػػػة بالنصػػػػػا فةضػػػػػرب نصػػػػػا أحػػػػػدقتا يف األخػػػػػرى تصػػػػػح 
اصتامعػػػة مػػػن أربعػػػة وعشػػػرين , فاألضػػػر علػػػى األـ والػػػزوج أنوثتػػػو 
ظتزازتػػػة العػػػوؿ فلػػػزـ الثلػػػث اثنػػػاف عا لػػػة يف وفػػػق مسػػػألة الػػػاهورة 

ى اطتنثػػى ثالثػػة بسػػتة وللػػزوج ثالثػػة يف ثالثػػة بتسػػعة , واألضػػر علػػ
تػػو فلػػو واحػػد مػػن مسػػألة الػػاهورة يف وفػػق األخػػرى أربعػػة فلػػو ور ذه

أربعة يتوقا ستسة أف بانػت أنوثتػو أي اطتنثػى ردت عليػو ويتػار 
لو النصا عا اًل  تسعة هالزوج وأف بانػت ذهورتػو رد منهػا ثالثػة 
على الزوج فيصري لو النصا عادالً اثنػا عشػر , واثنػاف علػى األـ 

عادالً ذتانية (  أي لو ىلا ىالا عػن زوج وأـ فيصري عتا الثلث 
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[ للػزوج ٙوأخ شقيق خنثى فػإف أيتػل مسػألة الػاهورة مػن سػتة ]
[ ٔ[ والةػػاقي واحػػد ]ٕ[ ولػػزـ الثلػػث اثنػػاف ]ٖالنصػػا ثالثػػة ]

 .للخنثى هونو ذهراً أخاً شقيقاً 
[ للػػزوج النصػػا ثالثػػة ٙوأيتػػل مسػػألة األنوثػػة هػػالا مػػن سػػتة ]

نثػػى أخػػت شػػقيقة [ وللخنثػػى هونػػو إٔ] اثنػػاف[ ولػػزـ الثلػػث ٖ]
 [. ٛ[ وتعوؿ اظتسألة إىل ذتانية ]ٖالنصا ثالثة ]

وبالنظر بني اظتسألتني ؾتدقتا متػوافقتني بالنصػا وحايتػل ضػرب 
نصػػػػػػػػا إحػػػػػػػػداقتا يف هامػػػػػػػػل األخػػػػػػػػرى ينػػػػػػػػتج أربعػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػروف 

[ وىػػي جامعػػة رجػػاء اتضػػاح حػػاؿ اطتنثػػى مث نعامػػل ٕٗ=ٛ×ٖ]
حق الزوج أنوثة اطتنثػى لعػوؿ اظتسػألة اصتميع باألضر, فاألضر يف 

  .[ٜ=ٖ×ٖ[ فلو تسعة ]ٛإىل ذتانية ]
وهػػػػػػػػػالا األـ األضػػػػػػػػػر يف حقهػػػػػػػػػا أنوثػػػػػػػػػة اطتنثػػػػػػػػػى فلهػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػتة 

[ٕ×ٖ=ٙ].   
[ والةػاقي ٗ=ٗ×ٔأما اطتنثى فاألضر يف حقو ذهورتو فلو أربعػة ]

[ ىػػي حايتػػل اظتوقػػوؼ إىل حػػني اتضػػاح حػػاؿ اطتنثػػى ٘ستسػػة ]
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هػػاف  ذهػػراً فللػػزوج مػػن اظتوقػػوؼ ثالثػػة   أو إشػكالو فػػإف اتضػػح أنػػو
 [ٕ[ تكملة نصفو ولزـ اثناف ]ٖ]

تكملػػػة ثلثهػػػػا والشػػػػيء 
للخنثػػى وإف اتضػػح أنػػو 

مػػػػل هػػػػاف أنثػػػػى فلػػػػو ها
[ ٘اظتوقػػػػػػػوؼ ستسػػػػػػػػة ]

 :وىاه يتورهتا

 [5توزي  الموقوف ] ٕٗ ٛ/ٙ ٙ 

 - ٖ ٜ ٖ ٖ زوج 

 - ٕ ٙ ٕ ٕ أـ 

 ٘ - ٗ ٖ ٔ رخ شقية جنثى 

تقديرات 

 ى الخنث

 ث ذ ـ  ٘ ث  ذ 

أمػػا إذا أشػػكل حػػاؿ اطتنثػػى فإننػػا نضػػرب اصتامعػػة أربعػػة وعشػػرين 
جامعػػػػة  [ وىػػػػيٛٗ[ ينػػػػتج ذتانيػػػػة وأربعػػػػوف ]ٕ][ يف اثنػػػػني ٕٗ]

 عدـ رجاء اتضاح حاؿ اطتنثى 
مث نعطػػػي هػػػل وارث  نصػػػا مرياثػػػو همػػػا سػػػةق نظػػػريه يف اظتثػػػاؿ  

 السابق 
[ ولػو مػن ٕٗ= ٛ×ٖفللزوج من مسألة الاهورة أربعة وعشروف ]

[ وحايتل رتعهما اثناف ٛٔ= ٙ×ٖمسألة األنوثة ذتانية عشر ] 
[ ينػػػػػػتج ٕ[ مث نقسػػػػػػمها علػػػػػػى اثنػػػػػػني ]ٕٗ=ٛٔ+ٕٗوأربعػػػػػػوف ]

 [ ىي نصيةو يف ىاه اضتالة.  ٕٔ=ٕ÷ٕٗواحد وعشروف ]
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[ وعتػػػػا مػػػػن ٙٔ=ٛ×ٕلة الػػػػاهورة سػػػػتة عشػػػػر ]ـ مػػػػن مسػػػػأولػػػػز 
مػػػا ذتانيػػػة يتػػػل رتعها[ وحٕٔ=ٙ×ٕمسػػػألة األنوثػػػة اثنػػػا عشػػػر ]

[ ينػػػتج ٕ] [ مث نقسػػػمها علػػػى اثنػػػنيٕٛ= ٕٔ+ ٙٔوعشػػػروف ]
[ىػػي نصػػيةها يف ىػػاه اضتالػػة وللخنثػػى ٗٔ=ٕ÷ٕٛأربعػػة عشػػر ]

[ ولػػػو مػػػن مسػػػألة األنوثػػػة ٛ= ٛ×ٔمػػػن مسػػػألة الػػػاهورة ذتانيػػػة ]
 رتعهما ستة وعشروف  [ وحايتلٛٔ=ٙ×ٖذتانية عشر ]

 نقسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمها [ مثٕٙ=ٛٔ+ٛ] 
شػر [ ينتج ثالثػة عٕعلى اثنني ]

[  ىػػػػػي نصػػػػػيةو يف ٖٔ=ٕ÷ٕٙ]
 ىاه اضتالة وىاه يتورهتا :

 ٙ ٙ/ٛ ٗٛ 

 ٕٔ ٖ ٖ زوج

 ٗٔ ٕ ٕ أـ

 ٖٔ ٖ ٔ جنثى رخ شقية

  شكل ث ذ تقديرات الخنثى
: أف يػػرث بتقػػدير الػػاهورة دوف األنوثػػة ومثالػػو مػػا  الحالــو الرابعــو

ف رثػو بالػػاهورة دو : ) ومثػاؿ إ بقولـهذهػره اظتهلػا رزتػو ا  تعػاىل 
األنوثػػة أختػػاف شػػقيقتاف وولػػد أب خنثػػى مسػػألة الػػاهورة واألنوثػػة  

ثلثػػاف اثنػػاف والةػػاقي واحػػد يتوقػػا هالقتػػا مػػن ثالثػػة للشػػقيقتني ال
ف بػػاف اطتنثػػى ذهػػراً أخػػاه وإال فهػػو ألوىل ذهػػر ( أي لػػو ىلػػا إ
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ىالػػا عػػن أختػػني شػػقيقتني  وولػػد أب خنثػػى فػػإف أيتػػل مسػػألة 
[ ٕشػػػقيقتني الثلثػػػاف اثنػػػاف ][ لزختػػػني الٖالػػػاهورة مػػػن ثالثػػػة ]

  .ذهراً  كونول[ للخنثى ٔوالةاقي واحد ]
لزختني الشقيقتني ,  [ٖوأيتل مسألة األنوثة هالا من ثالثة ]

[ يوقػػػا ويسػػػقط اطتنثػػػى باعتةػػػاره ٔ] همػػػا سػػػةق والةػػػاقي واحػػػد
 ستغراؽ الشقيقتني للثلثني. الأنثى أخت ألب 

[ لتماثػػػػػػل ٖفػػػػػإف هػػػػػػاف يرجػػػػػػى اتضػػػػػػاح حالػػػػػو فاصتامعػػػػػػة ثالثػػػػػػة ]
[ لكػػػػل ٕاظتسػػػػألتني لزختػػػػني الشػػػػقيقتني حقهمػػػػا هػػػػامالً اثنػػػػاف ]

 .[ لعدـ اختالؼ إرثهمأواحدة واحد ]
[ لسػقوط اطتنثػى بأحػد االعتةػارين فػإف ٔويوقا الةػاقي واحػد ] 

اتضػػػح بعػػػد ذلػػػا أف اطتنثػػػى ذهػػػراً أخػػػا اظتوقػػػوؼ وإف اتضػػػح أف 
 وهافاطتنثى أنثى سقط 

ألوىل  اظتوقػػػػػػػػػػػػػوؼ
رجػػػػػػػػػػػػػػػػل ذهػػػػػػػػػػػػػػػػر 

عماً مػثالً  وليكن
وإال يػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػى 

  8توزي  الموقوف  ٖ ٖ ٖ 

 - - ٔ ٔ ٔ أخت شقيقة 

 - - ٔ ٔ ٔ أخت شقيقة 

 ٔ - - ٔ × عم 
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األختػػػػػػػني وىػػػػػػػاه 
 يتورهتا :

 - ٔ - × ٔ ولد أب خنثى 

 ث ذ ـ ٔ ث ذ تقديرات الخنثى 
ريه  ظػػػػأمػػػػا إف هػػػػاف اطتنثػػػػى ال يرجػػػػى اتضػػػػاح حالػػػػو فكمػػػػا سػػػػةق ن

[ ينػػػػتج سػػػػػتة ٕ] ء اتضػػػػػاح حالػػػػو يف اثنػػػػنينضػػػػرب جامعػػػػة رجػػػػا
 . اطتنثى [ وىي اصتامعة لعدـ رجاء اتضاح حاؿٙ=ٖ×ٕ]

 مث نقسمها على اظتسألتني واضتايتل جزء سهم عتما. 
[ وهػػػػػػػالا اظتسػػػػػػألة األخػػػػػػػرى ٕ= ٕ×ٔفلكػػػػػػل شػػػػػػػقيقة اثنػػػػػػاف ]
[ نقسػػمها علػػى حػػالف اطتنثػػى ينػػتج ٗلتماثلهمػػا اجملمػػوع أربعػػة ]

مػػػػن الشػػػقيقتني وللعػػػم مػػػن مسػػػػألة  [ ىػػػي نصػػػيا هػػػلٍ ٕاثنػػػاف ]
[ وبقسػػػمتها علػػػى حػػػالف اطتنثػػػى ينػػػتج ٕ= ٕ×ٔاألنوثػػػة اثنػػػاف ]

  .[ ىو نصيةو والشيء لو من مسألة الاهورةٔ]واحد 
وللخنثػػػى مػػػن مسػػػألة الػػػػاهورة 

[ وبقسػػػػمتها ٕ=ٕ×ٔ]اثنػػػػاف 
[ ٔ]واحػػد علػػى حالتيػػو ينػػتج 

وىػػػػو نصػػػػيةو والشػػػػيء لػػػػو مػػػػن 
 مسألة األنوثة وىاه يتورهتا:

 ٖ ٖ ٙ 

 ٕ ٔ ٔ أخت شقيقة

 ٕ ٔ ٔ أخت شقيقة 

 ٔ ٔ × عم

 ٔ × ٔ ولد أب خنثى
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  شكل ث  ذ التقديرات
: أف يػػرث بتقػػدير األنوثػػة دوف الػػاهورة ومثالػػو  الحالــو الخا جــو

: ) ومثػػػاؿ إرثػػػو باألنوثػػػة  بقولـــهمػػػا ذهػػػره اظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل 
ألة الػاهورة دوف الاهورة زوج وأخت شػقيقة وولػد أب خنثػى مسػ

مػػػن اثنػػػني , ومسػػػألة األنوثػػػة مػػػن سػػػتة وتعػػػوؿ إىل سػػػةعة بينهمػػػا 
مةاينػػة . اصتامعػػة أربعػػة عشػػر مػػن ضػػرب اثنػػني يف سػػةعة , األضػػر 
علػػى الػػزوج والشػػقيقة أنوثػػة ظتزازتػػة العػػوؿ , واألضػػر علػػى اطتنثػػى 
ذهورتػػو السػػتغراؽ الفػػروض فللػػزوج النصػػا ثالثػػة عػػا الً يف اثنػػني 

قة يةقػػػى اثنػػػاف إف بػػػاف أنثػػػى فهػػػي لػػػو سدسػػػاً بسػػػتة ومثلػػػو للشػػػقي
عا اًل , وأف باف ذهراً رد واحػد علػى الػزوج وواحػد علػى الشػقيقة 

[ لكػل مػن ٕوسقط العايتا ( أيتل مسألة الاهورة مػن اثنػني ]
[ ويسقط اطتنثػى علػى ٔالزوج واألخت الشقيقة النصا واحد ]

 وأيتػل مسػألةذهر أخ ألب وذلا لعدـ وجود بػاقي , تقدير أنو 
[ لكػػػل مػػػن الػػػزوج واألخػػػت ألب النصػػػا ٙاألنوثػػػة مػػػن سػػػتة ]

[ تكملػػػة الثلثػػػني وذلػػػا ٔ[ وللخنثػػػى السػػػدس واحػػػد ]ٖثالثػػػة ]
فػػػإف  , [ ٚباعتةػػػاره أنثػػػى أخػػػت ألب وتعػػػوؿ اظتسػػػألة إىل سػػػةعة ]
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[ ٗٔ= ٚ×ٕهػػػاف يرجػػػى اتضػػػاح حالػػػو فاصتامعػػػة أربعػػػة عشػػػر ]
حايتػػػػل ضػػػػرب اظتسػػػػػألتني يف هامػػػػل بعضػػػػػهما وذلػػػػا لتةاينهمػػػػػا 

فلكػػػل مػػػن , األضػػػر يف حػػػق الورثػػػة أنوثػػػة اطتنثػػػى وبػػػو نعػػػاملهم و 
 الزوج واألخت الشقيقة ستة 

واألضػػػػػػػر [ٙ=ٕ×ٖ]
يف حػػػػػػػػػػػػػػق اطتنثػػػػػػػػػػػػػػػى 
ذهورتػػو لسػػقوطو هبػػا 
فػػػال شػػػيء لػػػو وىػػػاه 

  :يتورهتا

 3توزي  الموقوف  ٗٔ ٚ/ٙ ٕ 
 ٓ ٔ ٙ ٖ ٔ زوج

 ٓ ٔ ٙ ٖ ٔ أخت شقيقة

 ٕ ٓ  ٔ ٓ رلد رب جنثى

 ث ذ  ـ ٕ          ث   ذ  التقديرات 
هػػػػاف اطتنثػػػػى ال يرجػػػػى اتضػػػػاح حالػػػػو فكمػػػػا سػػػػةق نظػػػػريه   فأمػػػػا إ

[ ينػػػػتج ذتانيػػػػة ٕنضػػػػرب جامعػػػػة رجػػػػاء اتضػػػػاح حالػػػػو يف اثنػػػػني ]
[ وىػػػػػي اصتامعػػػػػة لعػػػػػدـ اتضػػػػػاح حالػػػػػو مث ٗٔ= ٚ×ٕوعشػػػػػروف ]

نقسػػػمها علػػػى اظتسػػػألتني ينػػػتج جػػػزء سػػػهم مسػػػألة الػػػاهورة أربعػػػة 
األنوثػػػػػػػػة أربعػػػػػػػػة [ وجػػػػػػػػزء سػػػػػػػػهم مسػػػػػػػػألة ٗٔ= ٕ÷ٕٛعشػػػػػػػػر ]

[ فلكػػػل مػػػن الػػػزوج واألخػػػت الشػػػقيقة مػػػن مسػػػألة ٗ= ٚ÷ٕٛ]
مػػن مسػػألة منهمػػا  [ ولكػػلٗٔ=  ٗٔ× ٔاهورة أربعػػة عشػػر ]الػػ
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[ وحايتػػل رتعهػػا سػػتة وعشػػروف ٕٔ= ٗ×ٖاألنوثػػة اثنػػا عشػػر ]
[ ينػػتج ثالثػػة عشػػر ٕمث نقسػػمها علػػى اثنػػني ] [ٕٙ=ٕٔ+ٗٔ]
 [ وللخنثىٖٔ= ٕ÷ٕٙ]

 ٕٛ ٚ/ٙ ٕ [ٗ= ٗ×ٔمن مسألة األنوثة أربعة ]

مث نقسمها على اثنني   
= ٕ÷ٗ[ ينتج اثناف ]ٕ]
[ وال موقوؼ  يف ىاه ٕ

 اضتالة وىاه يتورهتا: 

 ٖٔ ٖ ٔ زوج

 ٖٔ ٖ ٔ أخت شقيقة 

 ٕ ٔ ٓ ولد أب خنثى 

  شكل ث ذ تقديرات اطتنثى 
: ) وأف وجػػد خنثيػاف فػػأهثر فاجعػل لكػػل قولـه رحمــه اهلل تعـالى

يف خنثيػػػػػني ثػػػػػػالث مسػػػػػػا ل : مسػػػػػػألة  واحػػػػػد مسػػػػػػألتني فتجعػػػػػػل
لاهورهتما ومسألة ألنوثتهمػا ومسػألة لػاهورة واحػد وأنوثػة والثػاين 
, ويف ثػػػػالث خنػػػػاثي أربػػػػع مسػػػػا ل لػػػػاهورهتم ,أنػػػػوثتهم , ذهػػػػورة 
اثنػػػني وأنوثػػػة الثالػػػث , أنوثػػػة اثنػػػني وذهػػػورة الثالػػػث , وعلػػػى ىػػػاا 

 فقس .( 
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مسػا لو أيضػاً فػال متتلػا جػوىر العمػل يف حػل  إذا تعدد اطتناثى
وإفتػػػػا تتعػػػػدد التقػػػػديرات وبالتػػػػايل تتعػػػػدد اظتسػػػػا ل علػػػػى حسػػػػا 

  .التقديرات
 فإذا هاف يف اظتسألة خنثياف فقط فالتقديرات أربعة وىي : 

                                  األوؿ ذهر والثاين أنثى  -ٖ أنثياف   -ٕ- ذهراف  -ٔ
 األوؿ أنثى والثاين ذهر -ٗ

نعمل لكل تقدير مسألة وباقي العمػل همػا تقػدـ  ويف ىاه اضتالة
فللخنثيػػػني أربػػػػع , وهلمػػػا زاد عػػػدد اطتنػػػاثى نضػػػػاعا اظتسػػػا ل , 

مسػػألة  ةولزربعػػة سػػت عشػػر , وللثالثػػة ذتػػاف مسػػا ل  , مسػػا ل 
 ٓوىكاا 

 قاؿ الشيخ يتاه الةهو  رزتو ا  تعاىل يف عمدة الفارض : 
 حاالت للخنثى لالثنػػني          
 أربع حاالت على التعيني                                      
  وىكاا إف هثروا فضعا       

  (ٔ)للحالتني عّد اطتنثى فاعرؼ                                 

                                                
(1)

  59/  3العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج    
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: ) فتجعل يف خنثيػني ثػالث  ر ا قول المؤلف رحمه اهلل تعالى
 مسػػػا ل : مسػػػألة لػػػاهورهتما ومسػػػألة ألنوثتهمػػػا ومسػػػألة لػػػاهورة

 ين لةعضػػهماخػػو أواحػػد وأنوثػػة والثػػاين . ( ىػػاا إذا هػػاف اطتنثيػػاف 
 خنثيػػنيوهولػػد أبػػوين  يػػنيولػد خنث يأو ولػػد خنثيػػنيهولػػدين مػثالً  
ألف اظتسػػػألة الرابعػػػة تصػػػح ؽتػػػا وؿتػػػو ذلػػػا  يػػػنيأب خنث يأو ولػػػد

) فتجعػػػػل يف خنثيػػػػني ثػػػػالث يتػػػػحت منػػػػو اظتسػػػػألة الثالثػػػػة فقػػػػاؿ 
فالبد مػن أربػع مسػا ل  هالا اطتنثياف أما إذا مل يكوف (مسا ل

  .الستقصاء حاالهتما
أربػػػػػع مسػػػػػا ل  : ) ويف ثػػػػػالث خنػػػػػاثىقولـــــه رحمـــــه اهلل تعـــــالى

لػػػاهورهتم ,أنػػػوثتهم , ذهػػػورة اثنػػػني وأنوثػػػة الثالػػػث , أنوثػػػة اثنػػػني 
ء إذا هػاف ىػهال نياطتنثيػهالا همػا أسػلفت يف وذهورة الثالث (  
ثالثػػة أو  اثػػاخنالد ثالثػػة أو همػػثالً   لةعضػػهم ةخػػو إ الثالثػػة اطتنػػاثى

د أب والأثالثػػػػة أو  اثػػػػاأبػػػػوين خنثالثػػػػة أوالد وه اثػػػػاخن ابػػػػند والأ
فالبػد مػن  هالاالثالثة   ىهالء أما إذا مل يكوفوؿتو ذلا  اثاخن

 : ذتاف مسا ل الستقصاء حاالهتم وىي
 ذهورة اصتميع. -ٔ
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 أنوثة اصتميع. -ٕ
 ذهورة األوؿ وأنوثة الثاين والثالث. -ٖ
 اين وأنوثة األوؿ والثالث.ذهورة الث -ٗ
 الثالث وأنوثة األوؿ والثاين.ذهورة  -٘
 أنوثة األوؿ وذهورة الثاين والثالث. -ٙ
 األوؿ والثالث.أنوثة الثاين وذهورة  -ٚ
 أنوثة الثالث وذهورة األوؿ والثاين. -ٛ

    وا  تعاىل أعلى وأحكم.
قة ومثاؿ تعدد اطتناثى لو ىلا ىالا عن زوجة وأـ وأخت شقي

اظتهلػا أربعػة وإفتػا قػاؿ وولدي أب خنثيني فتقديرات اطتنثػى ىنػا 
فاظتسػػألة الرابعػػة   لكػػوف أحػػدىم أخ ل خػػر ثالثػػةرزتػػو ا  تعػػاىل 

 . هاظتسألة الثالثة يف تأيتيلها وتصحيحها
[ وتصػػػح مػػػن أربعػػػة ٕٔفمسػػػألة ذهػػػورة اصتميػػػع مػػػن اثػػػين عشػػػر ]

[ ٗأربعػة ][ ولزـ السػدس ٙ[ للزوجة الربع ستة ]ٕٗوعشرين ]
[ ولكػػل خنثػػى واحػػد ٕٔولزخػػت الشػػقيقة النصػػا اثنػػا عشػػر ]

[ٔ]. 
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[ و تعػػوؿ إىل ٕٔومسػػألة أنوثػػة اصتميػػع هػػالا مػػن اثػػين عشػػر ]
[ وللشػقيقة ٕ[ ولػزـ اثنػاف ]ٖ[ للزوجة ثالثػة ]ٖٔثالثة عشر ]

[ تكملػػػػة الثلثػػػػني لكػػػػل ٕ[ وللخنثيػػػػني السػػػػدس اثنػػػػاف ]ٙسػػػػتة ]
 [ ٔمنهما واحد ]
[ ٕٔمػن اثػين عشػر ] األيتغروأنوثة  األهربذهورة ومسألة تقدير 

[ ولػػػزـ سػػػتة ٜللزوجػػػة تسػػػعة ][ ٖٙوتصػػػح مػػػن سػػػتة وثالثػػػني ]
[ ٖ[ والةػػاقي ثالثػػة ]ٛٔ[ , ولزخػػت الشػػقيقة ذتانيػػة عشػػر ]ٙ]

[ ٕللػػػػاهر اثنػػػػاف ] نصػػػػيا اطتنثيػػػػني للػػػػاهر مثػػػػل حػػػػظ األنثيػػػػني
 .[ٔولزنثى واحد ]

مػن اثػين عشػر  األهربة وأنوث األيتغرمسألة تقدير ذهورة هالا و 
نصيا [ ٖوالةاقي ثالثة ][ ٖٙ[ وتصح من ستة وثالثني ]ٕٔ]

[ ولزنثى واحد ٕللاهر اثناف ] اطتنثيني للاهر مثل حظ األنثيني
[ٔ.] 

[ ٖٙؽتاثلػػة سػػتة وثالثػػني ]ؾتػػد األربػػع اظتسػػا ل ىػػاه وبػػالنظر بػػني 
فنكتفػػػي بواحػػػدة وىػػػي مسػػػألتا هػػػوف أحػػػدقتا ذهػػػر واآلخػػػر أنثػػػى 

 [ٕٗأربعػػة وعشػػرين ]االثنػػني ذهػػورة مسػػألة  ةتوافقػػوىػػي ممنهمػػا 
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قتا يف هامػل األخػرى احػدبنصػا السػدس وحايتػل ضػرب وفػق إ
[ وىػي متةاينػة مػع عػوؿ أنوثػػة ٕٚ= ٖٙ×ٕنػتج اثنػاف وسػةعوف ]
[ وبضػرب أحػدقتا يف هامػل اآلخػر نػتج ٖٔاصتميع ثالثػة عشػر ]

[ وىػػي اصتامعػػة عتػػاه ٖٜٙ= ٕٚ×ٖٔتسػػعما ة وسػػتة وثالثػػوف ]
 ظتسا ل يف حالة رجاء اتضاح حاؿ اطتنثينيا

وبقسػػػمتها علػػػى اظتسػػػا ل األربػػػػع ينػػػتج جػػػزء سػػػهم األوىل تسػػػػعة 
سػتة والرابعػة [ والثالثة ٕٚ[ والثانية اثناف وسةعوف ]ٜٖوثالثوف ]
 [ ٕٙوعشروف ]

ومبعاملػػػػة اصتميػػػػع باألضػػػػر ؾتػػػػد أف األضػػػػر يف حػػػػق الورثػػػػة أنوثػػػػة 
[ ولػزـ ما ػة ٕٙٔ=ٕٚ×ٖاصتميع فللزوجة ما تػاف وسػتة عشػر ]

[ ولزخػػػػػت الشػػػػػقيقة أربعما ػػػػػة ٗٗٔ=ٕٚ×ٕوأربعػػػػػة وأربعػػػػػوف ]
 [ٕٖٗ=ٕٚ×ٙواثناف وثالثوف ]

واألضػػػر يف حػػػق اطتنثيػػػني  أنوثػػػة أحػػػدقتا وذهػػػورة اآلخػػػر فلكػػػل  
[ ىػػػي نصػػػيا هػػػل منهمػػػا ٕٙ= ٕٙ×ٔمنهمػػػا سػػػتة وعشػػػروف ]
 [ٕٜسعني  ]تونوقا الةاقي اثنني و 
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لزوجػػة مػػن اظتوقػػوؼ ذتانيػػة عشػػر فػػإف اتضػػح أهنمػػا ذهػػراف أعطينػػا ا
  .[ تكملة ربعهاٛٔ]

والشػقيقة سػتة وثالثػني , [ تكملػة سدسػها ٕٔواألـ اثين عشػر ]
هػػػالً مػػػن اطتنثيػػػني ثالثػػػة عشػػػر   نػػػاوأعطي,  ا[ تكملػػػة نصػػػفهٖٙ]
ل اظتوقػوؼ علػى حػد امػوإف تةني أنوثػة اطتنثيػني فلهمػا ه,  [ٖٔ]

  .[ٙٗسواء تكملة سدسهما لكل منهما ستة وأربعوف ]
هملنػػػا للورثػػػة فروضػػػهم    اآلخػػػروأنوثػػػة  أحػػػدقتاوإف اتضػػػح ذهػػػورة 

هما سةق والةاقي للخنثى الاهر دوف األنثى ألهنا قد استكملت 
وىاا يف حالة رجاء اتضاح حاؿ اطتنثيني وىاه ,  نصيةها اظتتيقن
 يتورهتا : 

 [ ٕٜ] توزيع اظتوقوؼ ٖٜٙ ٖٙ ٕٔ ٖٙ ٕٔ 83/81 ٕٗ ٕٔ اظتسا ل الورثة 

 ٛٔ ٛٔ - ٛٔ ٕٙٔ ٜ ٕ ٜ ٖ ٖ ٙ ٖ زوجة 

 ٕٔ ٕٔ - ٕٔ ٗٗٔ ٙ ٕ ٙ ٕ ٕ ٗ ٕ أـ 

 ٖٙ ٖٙ - ٖٙ ٕٖٗ ٛٔ ٙ ٛٔ ٙ ٙ ٕٔ ٙ رج  شقيقو 

 رلد رب جنثى 
ٔ 

ٔ ٔ 
ٔ 

ٕ 
ٔ 

ٔ ٕٙ ٖٔ ٗٙ ٕٙ - 

 ٕٙ - ٙٗ ٖٔ ٕٙ ٕ ٔ ٔ ٔ رلد رب جنثى 

 ث/ذ ذ/ث /ثث ذ/ذ ف وقو 93 رنو و األكبر ذكورة األكبر أنثياف ذهراف   الـتـقـديرات
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ضػػربنا اصتامعػػة يف  مػػاأمػػا إذا أشػػكل حػػاؿ اطتنثيػػني ومل يتةػػني حاعت
ة  وسػػةعما ثالثػػة آالؼينػػتج  [ٗأربعػػة ]عػػدد اضتػػاالت وىػػي ىنػػا 

[ وىػػػي اصتامعػػػة لعػػػدـ رجػػػاء ٖٗٗٚ=ٖٜٙ×ٗ] وأربعػػػة وأربعػػػوف
اظتاهورة  األربعاتضاح حاؿ اطتنثيني , مث نقسمهما على اظتسا ل 

ذهػػػورة جػػػزء سػػػهم اظتسػػػألة األوىل فسػػػألة ظتعرفػػػة جػػػزء سػػػهم هػػػل م
 [ . ٙ٘ٔ=ٕٗ÷ٖٗٗٚ] ما ة وستة وستسوف: اصتميع 

 وذتانية وذتانوف: ما تاف وجزء سهم اظتسألة الثانية أنوثة اصتميع 
[ٖٚٗٗ÷ٖٔ=ٕٛٛ . ] 

 ما ػػػػػػة وأربعػػػػػػة: والرابعػػػػػػة أنوثػػػػػػة أحػػػػػػدقتا وذهػػػػػػورة الثػػػػػػاين  والثالثػػػػػػة
[ٖٚٗٗ÷ٖٙ=ٔٓٗ . ] 

نضػرب نصػيةو مػن هػل  يػنيا فػيهم اطتنثوظتعرفة سهاـ هػل وارث مبػ
مسألة يف جزء سهمها مث ؾتمع حايتل ذلا ونقسمو على عدد 

[ ومػػػػا نػػػػتج فهػػػػو نصػػػػيا ذلػػػػا ٗ] أربعػػػػةحػػػػاالت اطتنثيػػػػني ىنػػػػا 
 الوارث. 

سػػػػتة وثالثػػػػوف سػػػػعما ة و تميػػػػع فللزوجػػػػة : مػػػػن مسػػػػألة ذهػػػػورة اصت
ة ة وأربعػا ػذتافتيػع وعتا من مسألة أنوثػة اصتم,  [ٖٜٙ=ٙ٘ٔ×ٙ]
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 حػػػػػدقتاوعتػػػػػا مػػػػػن مسػػػػألة ذهػػػػػورة أ, [ ٗٙٛ=ٕٛٛ×ٖ] توفوسػػػػ
وعتػػا ,  [ٖٜٙ=ٗٓٔ×ٜ] سػػتة وثالثػػوفو سػػعما ة تخػػر وأنوثػػة اآل

مػػػػػػػػػػػن اظتسػػػػػػػػػػػألة الرابعػػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػػالا تسػػػػػػػػػػػعما ة وسػػػػػػػػػػػتة وثالثػػػػػػػػػػػوف 
ثالثػػػػػػػػة آالؼ وسػػػػػػػػتما ة واثنػػػػػػػػاف اجملمػػػػػػػػوع ,  [ٖٜٙ=ٗٓٔ×ٜ]

 .[ٕٖٚٙ =ٖٜٙ+ٖٜٙ+ٗٙٛ+ٖٜٙ] وسةعوف
ينػػػػػػتج  [ٗة ]أربعػػػػػػ  يػػػػػػنيمث نقسػػػػػػمها علػػػػػػى عػػػػػػدد حػػػػػػاالت اطتنث 

مػػػػن [ ىػػػػي نصػػػػيةها ٜٛٔ=ٗ÷ٕٖٚٙ] تسػػػػعما ة وذتانيػػػػة عشػػػػر
 . يف ىاه اظتسألةاصتامعة 

 سػتما ة وأربعػة وعشػػروفيػع: ذهػورة اصتماألوىل سػألة اظتولػزـ مػن 
أنوثػػػػػػة اصتميػػػػػػع الثانيػػػػػػة سػػػػػػألة اظتوعتػػػػػػا مػػػػػػن , [  ٕٗٙ=ٙ٘ٔ×ٗ]

سػػألة اظتوعتػػا مػػن ,  [ٙٚ٘=ٕٛٛ×ٕ]  ستسػػما ة وسػػتة وسػػةعوف
 سػػػػتما ة وأربعػػػػة وعشػػػػروفوأنوثػػػػة اآلخػػػػر  حػػػػدقتاذهػػػػورة أة الثالثػػػػ
[ٙ×ٔٓٗ=ٕٙٗ].   

لا هػػػػاذهػػػػورة اآلخػػػػر  و  حػػػػدقتاأنوثػػػػة أالرابعػػػػة سػػػػألة اظتوعتػػػػا مػػػػن 
 .[ٕٗٙ=ٗٓٔ×ٙ] ستما ة وأربعة وعشروف
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 +ٙٚ٘+ٕٗٙ]وأربعػػػػػػػوف ما ػػػػػػػة وذتانيػػػػػػػة أربعو  افاجملمػػػػػػػوع ألفػػػػػػػ  
ٕٙٗ+ٕٙٗ =ٕٗٗٛ  ] 

ما ة تسػػينػػتج  يػػنينثعػػدد حػػاالت اطت [ٗة ]أربعػػمث نقسػػمها علػػى 
يف  مػػػػن اصتامعػػػػة[ ىػػػػي نصػػػػيةها ٕٔٙ=ٗ÷ٕٛٗٗ] واثنػػػػا عشػػػػر
 ىاه اظتسألة  

ألػػػػػا ذهػػػػػورة اصتميػػػػػع : األوىل سػػػػػألة اظتولزخػػػػػت الشػػػػػقيقة مػػػػػن 
 [  ٕٚٛٔ=  ٙ٘ٔ×ٕٔ] اثناف وسةعوف ة و فتااذتو 

وذتانيػػػػة  ةما سػػػػةعأنوثػػػػة اصتميػػػػع ألػػػػا و الثانيػػػػة سػػػػألة اظتوعتػػػػا مػػػػن 
 [  ٕٛٚٔ=  ٕٛٛ×ٙ] وفوعشر 
 ػة فتااذتألػا و  اآلخػروأنوثػة  حػدقتاذهػورة أالثالثػة سػألة اظتعتا من و 

 [  ٕٚٛٔ=  ٗٓٔ×ٛٔ]  واثناف وسةعوف
ألػا هػالا  اآلخػر ذهػورةو  حػدىمأ أنوثػةالرابعة سألة اظتوعتا من 

 [ٕٚٛٔ=  ٗٓٔ×ٛٔ]  واثناف وسةعوف ة فتااذتو 
 [.ٖٗٗٚ =ٕٚٛٔ+ٕٚٛٔ+ ٕٛٚٔ+ٕٚٛٔاجملموع ]

ة سػػػت ػػػة و فتاا[ ينػػػتج ألػػػا وذتٗة ]ربعػػػمث نقسػػػمها هػػػالا علػػػى أ 
 . من اصتامعة[ ىي نصيةها ٖٙٛٔ=ٗ÷ٖٗٗٚف ]و ثالثو 
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ما ػػػة ذهػػػورة اصتميػػػع : األوىل سػػػألة اظتونصػػػيا اطتنثػػػى األوؿ مػػػن 
 [  ٙ٘ٔ=  ٙ٘ٔ×ٔ] وستة وستسوف
 ذتانيػػػػػة وذتػػػػػانوفأنوثػػػػػة اصتميػػػػػع ما تػػػػػاف و الثانيػػػػػة سػػػػػألة اظتولػػػػػو مػػػػػن 

[ٔ×ٕٛٛ  =ٕٛٛ  ] 
 ذتانيػػػػػةو  تػػػػػافما  اآلخػػػػػروأنوثػػػػػة  تػػػػػوذهور  الثالثػػػػػةسػػػػػألة اظتولػػػػػو مػػػػػن 

[ٕ×ٔٓٗ =ٕٓٛ    ] 
أنوثتػػػػػػو وذهػػػػػػورة الثػػػػػػاين ما ػػػػػػة وأربعػػػػػػة الرابعػػػػػػة سػػػػػػألة اظتولػػػػػػو مػػػػػػن 

 ٙ٘ٔ[ اجملمػػػػوع سػػػػةعما ة وسػػػػتة وستسػػػػوف ]ٗٓٔ=  ٗٓٔ×ٔ]
+ٕٛٛ+ٕٓٛ+ٔٓٗ =ٚ٘ٙ  ] 

ينػػػتج ما ػػػة وتسػػػعة وذتػػػانوف [ ٗ]مث نقسػػػمها هػػػالا علػػػى أربعػػػة 
 يف ىاه اظتسألة. معة من اصتا[ ىي نصيةو ٜٛٔ=ٗ÷ٙ٘ٚ]

ذهػورة اصتميػع : األوىل سػألة اظتمػن هػالا ونصيا اطتنثػى الثػاين  
 [.  ٙ٘ٔ=  ٙ٘ٔ×ٔما ة وستة وستسوف ]

أنوثػػػػػة اصتميػػػػػع ما تػػػػػاف وذتانيػػػػػة وذتػػػػػانوف الثانيػػػػػة سػػػػػألة اظتولػػػػػو مػػػػػن 
[ٔ×ٕٛٛ  =ٕٛٛ  .] 
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ذهورتػػػػػو وأنوثػػػػػة الثػػػػػاين ما تػػػػػاف وذتانيػػػػػة الثالثػػػػػة سػػػػػألة اظتولػػػػػو مػػػػػن 
[ٕ×ٔٓٗ =ٕٓٛ  .] 
أنوثتػػػػػػو وذهػػػػػػورة الثػػػػػػاين ما ػػػػػػة وأربعػػػػػػة الرابعػػػػػػة سػػػػػػألة اظتولػػػػػػو مػػػػػػن  
[ اجملمػػػػػػػػػػػػػوع سػػػػػػػػػػػػػةعما ة وسػػػػػػػػػػػػػتة وستسػػػػػػػػػػػػػوف ٗٓٔ=  ٗٓٔ×ٔ]
[ مث نقسػػػمها هػػػالا علػػػى ٙ٘ٚ= ٗٓٔ+ٕٛٓ+ٕٛٛ+ٙ٘ٔ]

[ ىػػػي ٜٛٔ= ٗ÷ٙ٘ٚ[ ينػػػتج ما ػػػة وتسػػػعة وذتػػػانوف ]ٗأربعػػػة ]
 يف ىاه اظتسألةمن اصتامعة نصيةو 

ورهتا
 يت
ىاه
س و

 فق
ىاا
لى 
وع

:
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8 
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تقديرات 

 الخنا ى
  3ذ 8ث 3ث 8ذ رنثيان كرانذ  

تهم بعػػػدد أحػػػػواعتم فػػػإف هػػػاف عػػػدد اطتنػػػػاثى أهثػػػر مػػػن اثنػػػػني نػػػزل
واؿ وللثالثػػػػة ذتانيػػػػة فتجعػػػػل لالثنػػػػني همػػػػا سػػػػةق مثالػػػػو أربعػػػػة أحػػػػ

مث , ني وثالثػػني حالػػة تػػوللخمسػػة اثنحالػػة  ةعشػػر  ولزربعػػة سػػت
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مث تقسػمهم علػى عػدد أحػواعتم  , جتمع ماعتم يف األحػواؿ هلهػا 
وإف هػػػانوا مػػػن , فمػػػا نػػػتج فهػػػو عتػػػم إف هػػػانوا مػػػن جهػػػة واحػػػدة 

حػػد مػػنهم يف األحػػواؿ وقسػػمتو علػػى جهػػات رتعػػت مػػا لكػػل وا
  ٓعددىا والناتج ىو نصيةو وىاا أعدؿ الطريقني وأيتحهما

أمػػػػا الطريػػػػق اآلخػػػػر فينزلػػػػوف حػػػػالني فقػػػػط مػػػػرة ذهػػػػوراً ومػػػػرة إناثػػػػاً  
  (ٔ)هاطتنثى الواحدة وىاا حتكم ال دليل عليو 

وإذا هاف اطتنثى ولد أـ يرجػى اتضػاح حالػو أـ ال يرجػى اتضػاحو 
ة علػػػى تنزيػػػل األحػػػواؿ ذهػػػورة وأنوثػػػة همػػػا مػػػر فػػػال تعمػػػل اظتسػػػأل

بالةاب وإفتا تعمل اظتسألة هاظتسا ل العادية الف لػيس فيهػا خنثػى 
وذلا لعدـ اختالؼ إرث أوالد األـ بالػاهورة واألنوثػة همػا علػم 

 ٓسابقاً من باب الثلث وا  تعاىل أعلم

                                                
(1)

 بتصرف  838-830/ 7المغني بالشرح الكبير ج    
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 باب المفقود 
 د () فصل يف اظتفقو :  قال المؤلف رحمه اهلل تعالى

ؿ مػن فقػد الشػيء إذا عدمػو : ىػو اسػم مفعػو  المفقود في اللغو
 .  (ٔ)أف تطلا الشيء فال  جتده  والفقد

: ىػو مػن انقطػع خػربه وجهػل حالػو فػال يػدرى رفي االصلالح 
 قتػاالً  هر و هاف سةا ذلا سفره أو حضػ  أحي ىو أـ ميت وسواءً 

 (ٕ)أو انكسار سفينة أو أسره يف أيدي أىل اضترب 
 ي  دة انتظار المفقودالخالف ف

لقػػػد اتفقػػػت اظتػػػااىا علػػػى أنػػػو ال يقسػػػم مػػػاؿ اظتفقػػػود مػػػن فػػػور 
فقػػده سػػواء هػػاف فقػػده يف حالػػة تغلػػا فيهػػا السػػالمة أـ هػػاف يف 

إمػا برجوعػو , حالة تغلا فيها اعتلكة بل ينتظػر حػىت بيػاف حالػو 
وإما اضتكم مبوتو مػع اخػتالؼ بػني , أو بقياـ بينة حبياتو أو موتو 

 وذلا على النحو التايل :االنتظار ااىا يف حتديد مدة ىاه اظت

                                                

رانظـر  198ص 4رالكشـاف ج 131ص  8 عدرا  للقـا وس المحـيط ج  337التحقيقات المر يو ص  (1)
    114فصل الفا  حرف الدال ص 8 د   3جالعرب  نلجا

 79ص  3العذب الفائض  د    (2)
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: ختتلا مدة انتظار اظتفقود يف ىاا  المذ ب الحنبلي-ٔ
اظتاىا باختالؼ اضتالة الف فقد فيها حيث جعلوا لو 

 حالتني قتا : 
أ ػ أف يكوف الغالا على فقده السػالمة وذلػا هسػفره 

رب يف أيػدي أىػل اضتػ لتجػارة أو سػياحة أو وقػع  أسػرياً 
فقػػد يشػػتغل التػػاجر بتجارتػػو عػػن العػػودة إىل أىلػػو همػػا 
أف السػػػا ح قػػػد متتػػػار اإلقامػػػة يف بعػػػض الةلػػػداف النا يػػػة 

                .عن بلده 
أما األسري فغػري مػتمكن مػن اجملػيء للحيلولػة بينػو وبػني 

 ذلا . 
هما لو غرقت   ب ػ أف يكوف الغالا على فقده اعتلكة

همن فقد بػني أىلػو همػن   قـو أو سفينة وغرؽ قـو وؾتا
      .خرج إىل الصالة أو حاجة قريةة فلم يعد

فأمػػا يف اضتالػػة األوىل وىػػو الغالػػا علػػى فقػػده السػػالمة 
فعن اإلماـ أزتد رزتو ا  تعاىل يف انتظاره روايتاف وقتا 

 : 
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: ال حتدد مبدة بل ينتظر بو حػىت يتػيقن  الررايو األرلى
يش يف مثلهػا وذلػا من موتو أو دتضي عليو مػدة ال يعػ

مردود إىل اجتهػاد اضتػاهم وىػاه روايػة جعفػر بػن ػتمػد 
  (ٔ)النسا ي 

حيػػث قػػاؿ : يف الغالػػا ينتظػػر عليػػو أبػػداً فظػػاىر ىػػاه 
الروايػػػػػة أنػػػػػو مل يقػػػػػدر اظتػػػػػدة وجعػػػػػل ذلػػػػػا إىل اجتهػػػػػاد 

 .  (ٕ)اضتاهم 
تػػيقن موتػػو يوعنػػو ينتظػػر أبػػداً حػػىت : قػػاؿ يف اإلنصػػاؼ 
يف بػػػاب العِػػػَدد يف اعتدايػػػة  قدمػػػو, ألف األيتػػػل حياتػػػو 

ػػػػػػاىا ومسػػػػػػةوؾ الػػػػػػاىا واظتسػػػػػػتوعا واطتاليتػػػػػػة 
ُ
واظت

َصنا والشارح وقاال ىاا اظتاىا ونصراه
ُ
 (ٖ) .واظت

ــو الثانيــ : ينتظػػر بػػاظتفقود دتػػاـ تسػػعني سػػنة مػػن  والرراي
  .ولده وىي الرواية القوية اظتفىت هباميـو 

                                                
(1)

رحمـه  رصحاب اإل ام رحمـد   و  عفر بن  حمد النجائي الشقراني تر   له الخالل ررصفه رنه  ن ر ال  
   359الفرائض للكلوذاني ص في  تهذيبالاهلل تعالى ا  ـ حاشيو 

(2)
  319ص  ذ ب رإل ام رحمدالمصدر الجابة رانظر األحمد في    

(3)
  115ص  7رإلنصاف ج   
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ىػػػػػاا ىػػػػػو اظتػػػػػاىا نػػػػػ  عليػػػػػو : قػػػػػاؿ يف اإلنصػػػػػاؼ 
يف  , وقػػػػػاؿ ابػػػػػن منجػػػػػػااظتػػػػػاىا وغػػػػػريه ويتػػػػػححو يف 

ىػاا , وقاؿ يف اعتدايػة وغريىػا : ىاا اظتاىا : شرح ال
أشهر الروايتني وجـز بػو يف اطتاليتػة والػوجيز وقدمػو يف 
احملػرر والرعػػايتني واضتػػاوي الصػغري والفػػروع والفػػا ق وىػػو 

 . (ٔ)من مفردات اظتاىا 
غػػػري أنػػػو إذا فقػػػد وىػػػو ابػػػن تسػػػعني اجتهػػػد اضتػػػاهم يف 

 .قدير مدة االنتظارت
ىػو هػوف الغالػا علػى  :أما حتديػد مػدة االنتظػار يف اضتالػة الثانيػة

فقده اعتلكة فهي أربػع سػنني علػى األيتػح منػا فقػده فزهنػا مػدة 
يتكػػػرر فيهػػػا تػػػردد اظتسػػػافرين والتجػػػار إذ لػػػو هػػػاف باقيػػػاً مل ينقطػػػع 

 خربه إىل ىاه الغاية فلالا حكم مبوتو يف الظاىر 
ح منتهػػػى اإلرادات أي أف الصػػػحابة رضػػػي ا  وهمػػػا قيػػػل يف شػػػر 

عػػنهم اتفقػػوا علػػى اعتػػداد امرأتػػو بعػػد تربصػػها ىػػاه اظتػػدة وحلهػػا 
   ٓلززواج بعد ذلا 

                                                
(1)

   115ص  7إلنصاف ج  ا  
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أف رجػالً مػن األنصػار خػرج  وقد روي عن عمر بن اطتطاب 
إىل مسػػػػجد قومػػػػو ليشػػػػهد العشػػػػاء فاسػػػػتطري فجػػػػاءت امرأتػػػػو إىل 

ن ذلػػػػػا فػػػػػاهرت ذلػػػػػا لػػػػػو فػػػػػدعا قومػػػػػو فسػػػػػأعتم عػػػػػ عمػػػػػر 
فصػػػدقوىا فأمرىػػػا أف تػػػرتب  أربػػػع حجػػػج مث أتتػػػو بعػػػد انقضػػػا ها 

 .فأمرىا فتزوجت
مث دعػػػػا وليهػػػػا فطلػػػػق وأمرىػػػػا أف تعتػػػػد أربعػػػػة أشػػػػهر : ويف روايػػػػة 
فقػاؿ : امػرأ  ال طلقػػت  مث قػدـ زوجهػا فصػاح بعمػر  وعشػراً 

وال مت , قػاؿ مػن ذا قػاؿ الرجػل الػاي هػاف مػن أمػره هػاا وهػاا 
  ٓرأتو وبني اظتهرقاؿ فخريه بني ام

وجنػػػاؾ إف شػػػئت رددنػػػا إليػػػا امرأتػػػا وإف شػػػئت ز : ويف روايػػػة 
  غريىا قاؿ بل زوجوين غريىا.

ويف روايػػة اختػػار الصػػداؽ قالػػت : فأعْنػػت زوجػػي اآلخػػر بػػألفني  
فقػػػاؿ : ذىةػػػت يب   هػػػاف الصػػػداؽ أربعػػػة آالؼ فسػػػألو عمػػػر

حي من اصتن هفار فكنت فيهم قاؿ : فيم هاف طعاما فيهم ؟ 
  ٓاؿ : فيما مل ياهر اسم ا  عليو والفوؿ ق
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وفيمػػػا سػػػقط حػػػىت غػػػزاىم حػػػي مسػػػلموف فهزمػػػوىم  : ويف روايػػػة 
  .فأيتابوين يف السيب

  .فقالوا: ما دينا ؟ فقلت : اإلسالـ
قػػػػالوا : أنػػػػت علػػػػػى ديننػػػػا إف شػػػػئت مكثػػػػػت عنػػػػدنا وإف شػػػػػئت 

  .رددناؾ على قوما
ل فيحػػػػػػدثوين قلػػػػػت : ردوين فةعثػػػػػوا معػػػػػي نفػػػػػرا مػػػػػنهم  أمػػػػػا الليػػػػػ

 (ٔ)وأحدثهم وأما النهار فأعايتري الريح أتةعها حىت رددت إليكم
وإذا ثةػػػت ذلػػػا يف النكػػػاح مػػػع االحتيػػػاط لزبضػػػاع ففػػػي اظتػػػػاؿ 

   ٓ (ٕ)أوىل
 قاؿ الةهو  رزتو ا  تعاىل :

                                                
(1)

ــ 83187رقـ    89ـ   85 ص 7ق الصنعاني جاانظر القصو بتما ها    طرقها في  صنف عبد الرز  (3) 
    8374رق   146ـ باب التي ال تعل   هل  زر ها ـ ر جائل رإل ام رحمد ررايو ابنه عبداهلل ص 83135

(2)
رالمغنـي  87ص  3رالعـذب الفـائض  ـد    78ص   3فـتأ القريـب المجيـب شـرح كتـاب الترتيـب  ـد    

 308ـ  307ص  7بالشرح الكبير ج 
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 وخرب اظتفقود ما ينقػطػػع       
 يف مثل حرب غالةا ال يرجػع                                  

 فأربع من السنني ينتػػػػظر      
 ا ال وزر    ػاظترياث حق ويقسم                                 

 وإف تكن غيةتو ال للخػػطر      
 (ٔ)دتاـ تسعني ينتػػػظر                                   

: اظتشػػهور مػػن مػػاىا الشػػافعي أنػػو  المــذ ب الشــافعي-ٕ
د بعدد معني بل االعتةار بغلةة ال تقدير ظتدة انتظار اظتفقو 

 الظن فإما وجود بينػة مبوتػو أو لتكػم قػاض  مبوتػو اجتهػاداً 
ألف االجتهػػػاد  عنػػػد مضػػػي مػػػدة ال يةقػػػى مثلػػػو فيهػػػا غالةػػػاً 

يفيػػد غلةػػة الظػػن همػػا أف الةينػػة ال تفيػػد إال غلةػػة الظػػن ال 
 ٓالقطع 

والصػحيح القػوؿ  ووقيل تقدر مدة االنتظار بسةعني سػنة مػن سػن
 ٓ (ٕ)عندىم  األوؿ

                                                
(1)

  80 – 78/  3 نأ الشفا  الشافيات في شرح المفردات ج    
(2)

 88/  3رالعـذب الفـائض ج  67/  86رالمجموع شرح المهـذب ج  78/  3فتأ القريب المجيب ج   
  6/14ررر و اللالبين ج 
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: ينتظػػػر اظتفقػػػود حػػػىت يصػػػح موتػػػو أو  المـــذ ب الحنفـــي-ٖ
نتضػػي عليػػو مػػدة واختلفػػت الروايػػات يف تلػػا اظتػػدة  عػػن 

  ٓاضتنفية

ففي ظػاىر الروايػة أنػو إذا مل يةػق أحػد مػن أقرانػو حكػم مبوتػو  
ٓ   
  .وقيل اظتعترب أقرانو يف بلده 

همػػا ذهػػر   وقيػػل اظتعتػػرب أقرانػػو يف رتيػػع الةلػػداف واأليتػػح األوؿ
  ٓ (ٔ)يف فرا ض التمرتاشي

ما ػػػػة حنيفػػػػة أف تلػػػػا اظتػػػػدة  أيبوروى اضتسػػػػن بػػػػن زيػػػػد عػػػػن 
   ٓمن يـو ولد فيو اظتفقود  سنة [ٕٓٔ]وعشروف 

   . سنني [ٓٔٔ]ما ة وعشر : ػتمد بن اضتسن  وقاؿ
سػػػػنوات  وروي عنػػػػو  [٘ٓٔ]ما ػػػػة وستػػػػس : أبػػػػو يوسػػػػا  وقػػػػاؿ
  ٓسنة  [ٓٓٔ]ما ة أيضا 

                                                
(1)

التمرتاشي  و ظهيـر الـدين رحمـد بـن إسـماعيل بـن  حمـد ريـد غمـش التمرتاشـي الخـوارز ي الحنفـي  فتـي   
  344 ـ تقريبا  ا  ـ حاشيو الجرا يو ص 600جوارزم توفي سنو 
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سػػػػنة  [ٜٓ]تسػػػػعني : مػػػػد بػػػػن حامػػػد الةخػػػػاري الشػػػػيخ ػت وقػػػاؿ
 همػػػػػا اختارىػػػػػا واختػػػػػاره الزيلعػػػػػي يف الكنػػػػػز قػػػػػاؿ وعليػػػػػو الفتػػػػػوى  

  ٓالتمرتاشي 
عليهػػػا يف وبػػػو يفػػػىت ألف الزيػػػادة : العالمػػػة الصػػػدر الشػػػهيد  وقػػاؿ

فال يناط هبػا األحكػاـ الشػرعية الػف مػدارىا زماننا يف غاية الندرة 
  ٓعلى األغلا 
ضتديث أيب ىريػرة عنػد  الرتمػاي قػاؿ سنة  [ٓٚ]وقيل : سةعوف 
سػػػػػنة إىل [ ٓٙ]ر أمػػػػػف مػػػػػن سػػػػػتني ْمػػػػػ:) عُ  : قػػػػػاؿ الرسػػػػػوؿ 

حػػػػػديث رزتػػػػػو ا  تعػػػػػاىل قػػػػػاؿ الرتمػػػػػاي ,  (ٔ)( [ ٓٚ] سػػػػػةعني
حسن غريا من حديث أيب يتاه عن أيب ىريرة  وقػد روي مػن 

   ٓ(ٖ) سنة[ٓٙ]وقيل ستني  ,  (ٕ)غري وجو عن أيب ىريرة  

                                                
(1)

ـــرق   4/566رراى التر ـــذي    ـــرق   3118ب ـــن  ا ـــو  551ص  3ج 1550رقـــال حجـــن غريـــب رب رب
رالحـاك  فـي المجـتدرك  688ر وارد الظمـنن  7539رابن حبان في صحيحه برق   4316برق   3/8485
  345ا  ـ حاشيو الجرا يو ص 0كتاب النفير رقال صحيأ على شرط  جل  ررنكرى الذ بي   3/437
(2)

 ـا  فـي رعمـار  ـذى األ ـو  ـابين  ( بـاب  ـا3411رقـ  ) 6/581ألحوذي شرح سـنن التر ـذي جاتحفو   
 ن إلى الجبعين الجتي

(3)
  338التحقيقات المر يو ص   
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قػػاؿ الزيلعػػي , ة أنػػو ال يقػػدر مبػػوت األقػػراف يف بلػػده وظػػاىر الروايػػ
  (ٔ) .اظتختار أنو يفوض إىل رأي اإلماـ: يف شرح الكنز 

 :يف نظم خاليتة الفرا ض الفتين رزتو ا  تعاىل قاؿ
 وإف نتت مفقودىم يف مالو           

 فقفو يا ذا لةياف حالػػػػو                   
  ايتػرفػ فإف بدا حيا وإال          
 إذا قضى مبوتو ما وقػفا                          
 بفوت مدة هبا أقرانػو               

 (ٕ)تف  أو التسعني ذا بيانػػو                         
: يػػػروى عػػػن اإلمػػػاـ مالػػػا رزتػػػو ا   المـــذ ب المـــالكي-ٗ

 تعاىل يف انتظار اظتفقود روايتاف قتا : 
سػػػػنة منػػػػا والدتػػػػو وىػػػػو [ ٓٚ]ةعني : ينتظػػػػر اظتفقػػػػود سػػػػ األرلــــى

مػػػاىا ابػػػػن القاسػػػم وأشػػػػها وإليػػػو ذىػػػػا عةػػػد الوىػػػػاب وىػػػػو 
 الصحيح  عندىم 

                                                
(8)

ــــ  344شـــرح الجـــرا يو للجر ـــاني ص  ــــ 88ص  3رالعـــذب الفـــائض  ـــد   345ـ رعلـــ  الفـــرائض  89ـ
  385رالمواريث ص

  370جالصو الفرائض    شرح الجرا يو ص (3)
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فػإذا بلػغ اظتفقػود سػنو  (ٔ)قالو العالمة عةد ا  بػن لتػك الصػودي 
منػػػػا والدتػػػػو حكػػػػم اضتػػػػاهم مبوتػػػػو طتػػػػرب التعمػػػػري [ ٓٚ]السػػػػةعني 
مل يفرقػوا و  ػ) عمر أمػف مػن سػتني سػنة إىل سػةعني سػنة (ػػالسابق 

 على اظتفقود السالمة أو اعتالؾ .ما إذا هاف الغالا  بني
: ينتظر اظتفقود حىت يأ  عليو من الزماف ما ال يعػيش إىل  الثانيو

مثلو غالةا ألف األيتل حياتو , واختلا يف حد ذلا فمنهم من 
 يقوؿ سةعني سنة للخرب السابق

سػنة [ ٓٛ] ذتانني: وحكى ابن اضتاجا فيو ثالثة أقواؿ أخرى  
وسػةعني  وقػاؿ: ستػس[ سػنة , ٓٓٔ] سنة وما ػة[ ٜٓ]وتسعني 

  .سنة وبو أفىت ابن عتاب[ ٘ٚ]
 نػة للعالمػةوقاؿ يف هتػاب إيضػاح األسػرار اظتصػونة يف علػم اظتكنو 

  ويل اظتالكي قولو :أزتد بن سليماف اصتز 

                                                
الفر ـي  مـال الـدين ربـو الصودي :  و عبد اهلل بن ربـي بكـر بـن يحـي بـن عبـد الجـالم المغربـي الجدرلـي   (1)

 ـ بجدرلو  ن رقصـى بـالد المغـرب ا  ــ  641 حمد الحجابي  من اشتهر بالورع رالد د رالعفو رلد في حدرد 
 806ــ  805ص  8حاشيو نهايو الهدايو إلى تحرير الكفايو ج 
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, [ٓٛ],وقيػػل ذتػػانوف [ ٘ٚ]وقيػػل أمػػد التعمػػري ستسػػة وسػػةعوف  
 , وقيػػل ما ػػة وعشػػروف[ ٓٔ], وقيػػل ما ػػة [ ٜٓ]وقيػػل تسػػعوف 

[ٕٔٓ](ٔ) ٓ 
 الخالصو 

إذا أمعنا النظر يف اظتااىا السابقة يف انتظار اظتفقود تةني لنا أف 
أنػػو ال لتكػػم مبػػوت اظتفقػػود حػػىت يعلػػم ذلػػا يف ال خػػالؼ بينهػػا 

بةينػػػة أو نتضػػػي عليػػػو مػػػدة مػػػن الػػػزمن يغلػػػا علػػػى الظػػػن أنػػػو ال 
   .اتفاؽ على ضرب اظتدة يعيش أهثر منها غالةا وىاا
 ا: يف حتديد ىاه اظتدة على قولني قتهما يتةني لنا أف اختالفهم 

: أنػػػو يرجػػػػع يف تقػػػػديرىا إىل رأي  اضتػػػػاهم واجتهػػػػاده ألف  األرل
مػػن ىػػاا األيتػػل إال بيقػػني أو مػػا  جاأليتػػل حيػػاة اظتفقػػود وال متػػر 

وىػػاا قػػوؿ رتهػػور العلمػػاء وىػػو الصػػحيح مػػن مػػاىا ,  حكمػػو
واإلمػػػػػاـ أيب , واظتشػػػػػهور عػػػػػن اإلمػػػػػاـ مالػػػػػا , لشػػػػػافعي اإلمػػػػػاـ ا
 .حنيفة
 

                                                
(1)

ني  رالرحبيـو بشـرح سـبط المـاردي 87ص  3رالعـذب الفـائض  ـد   78ص  3فتأ القريب المجيب  ـد    
   33ص  81رالذجيرة ج  308ص  7رالمغني بالشرح الكبير ج 858رحاشيو البقري ص 
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  .وإحدى الروايتني عن اإلماـ أزتد رزتهم ا  تعاىل رتيعا 
  ٓ (ٔ) يغلا عليو السالمة أو  اعتالؾ سواءً 

ـــاني :  حتديػػػد ىػػػاه اظتػػػدة وىػػػاا مػػػاىا اإلمػػػاـ أزتػػػد حيػػػث  الث
سػػػنة النتظػػػار اظتفقػػػود الغالػػػا علػػػى [ ٜٓ]ضػػػرب مػػػدة تسػػػعني 

وىي إحدى الروايتني أيضا عػن اإلمػاـ ػ فقده السالمة من مولده 
سنني ظتػن هػاف الغالػا علػى فقػده [ ٗ]وأربع ػ مالا وأيب حنيفة 

 ٓاعتلكة 
 التر يأ

ىو: عدـ حتديد مدة انتظار اظتفقود مبدة زمنية ألف الراجح 
  (ٕ) .التحديد بزمن معني لتتاج إىل دليل شرعي وال دليل ىنا

ضتاهم وىاا ما تطمئن يف تقدير ذلا إىل اجتهاد اوإفتا يرجع  
(3)والقلا إليو النفس 

ولقوة أدلة القا لني بعدـ التحديد وضعا  
  (ٗ)أدلة اظتخالفني

                                                

  808ــ  807رالفرائض ص  338رالتحقيقات المر يو ص  51الفوائد الجليو رحاشيتها ص   (1)
(3)

 بتصرف  51حاشيو الفوائد الجليو ص   
(1)

 بتصرف  64المجائل الفقهيو ص عدرا  إلى المختارات الجليو  ن  310التحقيقات المر يو ص   
(4)

  873فرائض الالح  ص   
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فالصواب الرجوع إىل اجتهاد اضتاهم يف تقدير اظتدة ال  
  (ٔ)التحديد

 موروثاً ف هاف إوىاا ىو اختيار اظتهلا رزتو ا  تعاىل بقولو : ) 
موتو بةينة أو اجتهاد  يتةنيأف يوقا رتيع مالو حىت  فحكمو
   .(حاهم 
الغالػػا الػػاي : إف ىػػاا الرتجػػيح يف نظػػري ىػػو يف اظتفقػػود  قلــ 

  .على فقده السالمة
الػاي و  الرا أ فـي نظـريفـالغالا علػى فقػده اعتلكػة الاي أما 

[ ٗ]تطمػػػئن إليػػػو الػػػنفس ويرتػػػاح إليػػػو القلػػػا ىػػػو االنتظػػػار أربػػػع 
 وىػػاا قضػػاء أمػػري اظتػػهمنني عمػػر بػػن اطتطػػابه , مػػن فقػػد سػنوات
  يف امػرأة اظتفقػػود الػاي خػػرج إىل مسػػجد قومػو ليشػػهد يتػػالة

 (ٕ)() فإنػػو قػػد ثةػػت عػػن عمػػر بػػن اطتطػػاب  العشػػاء فاسػػتطري
وأمرىػػػا أف تتػػػزوج بعػػػد [ ٗ]أنػػػو أّجػػػل امػػػرأة اظتفقػػػود أربػػػع سػػػنني  

  .ذلا

                                                
 بتصرف  805تجهيل الفرائض ص  (1)
  858ــ850ص  6انظر تصحيأ ذل  إررا  الغليل ج   (2)
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 .تعاىلوىاا ما يتوبو شيخ اإلسالـ ابن تيمية رزتو ا  
وحكػػػى ابػػػن قدامػػػة اتفػػػاؽ الصػػػحابة رضػػػي ا  عػػػنهم  يف تػػػزوج 
امػػػػػرأة ذلػػػػػا اظتفقػػػػػود وإذا ثةػػػػػت ىػػػػػاا يف النكػػػػػاح مػػػػػع االحتيػػػػػاط 

 .لزبضاع ففي اظتاؿ أوىل
همػػػػا حكػػػػى اتفػػػػاؽ الصػػػػحابة يف شػػػػرح منتهػػػػى اإلرادات علػػػػى   

اعتداد امرأة اظتفقود بعد تربصها أربع سنوات وحلها لززواج بعد 
رحػػػم ا  تعػػػاىل  و اإلمػػػاـ أزتػػػد واختػػػاره أبػػػو بكػػػرذلػػػا نػػػ  عليػػػ

 .اصتميع
أف عمػػر وعثمػػاف رضػػي ا  عنهمػػا وعػػن الزىػػري رزتػػو ا  تعػػاىل  

يا يف مػػرياث اظتفقػػود أف يقسػػم مػػن يػػـو دتضػػي السػػنوف األربػػع قضػػ
  ٓ  (ٔ)وتستقةل امرأتو عدة أربعة أشهر وعشرا[ ٗ]

م خػربه بيقػني ال أنتػا أما إف قيل أف امرأة اظتفقػود تةقػى إىل أف يعلػ
ودتػػػػػػػػػوت ومل تعلػػػػػػػػػم خػػػػػػػػػربه  اً وال ذات زوج إىل أف تصػػػػػػػػػري عجػػػػػػػػػوز 

                                                

  18ص   وسوعو فقه عمر بن الخلاب    (1)
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ومل  [ٗ]فالشػػػػريعة مل تػػػػأت مبثػػػػل ىػػػػاا فلمػػػػا أجلػػػػت أربػػػػع سػػػػنني 
 ٓوا  تعاىل أعلم  (ٔ)ينكشا خربه حكم مبوتو ظاىراً 

أف يوقػػػا رتيػػػع مالػػػو حػػػىت  فحكمػػػو  موروثػػػاً هػػػاف  فإقولػػػو : ) 
ىو  حك   ال المفقود( ىاا اهم موتو بةينة أو اجتهاد ح يتةني
يةقػػػى مػػػاؿ اظتفقػػػود إىل أف تعلػػػم حياتػػػو أو موتػػػو فػػػال يتصػػػرؼ  أف

  .مبالو قةل معرفة خربه أو اضتكم مبوتو ألف األيتل حياتو
فػػإذا مضػػت مػػدة االنتظػػار ومل يعلػػم لػػو خػػرب مػػن حيػػاة أو مػػوت 

حكم مبوتو وقسػم مالػو علػى ورثتػو األحيػاء حػني و اجتهد اضتاهم 
ف من مات مػنهم قةػل ذلػا ظتػا سػةق يف شػروط اإلرث اضتكم دو 

ومنها حتقق حياة الوارث بعد موت مورثو ولو ضتظة وال من وجد 
 ٓ (ٖ) تعاىلرزتهم ا باتفاؽ الفقهاء  (ٕ)بعد اضتكم مبوتو 

وأف هػاف وارثػاً فحكمػو هحكػم اطتنثػى : ) رحمه اهلل تعـالىقوله 
,  حياتػػػػوعتةػػػػار مسػػػػألتني : مسػػػػألة با اضتاضػػػػرين  للورثػػػػةفتجعػػػػل 

                                                
(8)

رالعـذب  578ـــ  576ص  30ر جمـوع الفتـار  ج  307ـــ 306ص 7انظـر المغنـي بالشـرح الكبيـر ج  
  3/87الفائض  د 

(3)
 باجتصار رتصرف 837الفرائض ص  

(1)
  308ص  7 عدرا  للمغني ج 318التحقيقات المر يو ص   
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وأخػػػػرى باعتةػػػػار موتػػػػو ويعػػػػاملوف باألضػػػػر , ومػػػػن هػػػػاف ال يػػػػرث 
 (شيئاً  يعطباعتةار حياتو مل 

ــرى وذلػػا هػػأف يهلػػا مورثػػو ؛  ر ــا حكــ  إرث المفقــود  ــن غي
 حني مدة انتظار اظتفقود فال متلو اضتاؿ من أحد أمرين وقتا : 

الا : أف يكػػوف ىػػاا اظتفقػػود ىػػو الػػوارث الوحيػػد لػػ األ ــر األرل
اعتالا ويف ىاا األمر يوقا رتيع ماؿ مورثو إىل أف يتضح حػاؿ 
ىاا اظتفقود أو دتضي مدة االنتظار أو لتكم مبوتو ومثػاؿ ذلػا :  

ىلا ىالا عن ابػن فقػط مفقػود فيوقػا رتيػع ىػاا اظتػاؿ إىل  لو
 ٓحني اتضاح أمره أو دتضي مدة االنتظار أو لتكم مبوتو 

فقود ورثو آخػروف مشػارهوف لػو يف : أف يكوف مع اظت األ ر الثاني
 ةعلػػى ثالثػػ جــالف فــي قجــمو الميــراثاظتػػرياث ويف ىػػاا األمػػر 

 أقواؿ وىي : 
يعامل هل من الورثة باألضر يف حقهم من مػوت اظتفقػود  -ٔ

  ٓأو حياتو فمن يرث بكل حاؿ واحتد إرثو يعطاه هامال 
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ومػػػػن اختلػػػػا مرياثػػػػو بػػػػني الزيػػػػادة والػػػػنق  بأحػػػػد اعتةػػػػاري  
أعطي األضػر وىػو أقػل النصػيةني ,   تن حياة أو مو اظتفقود م

 ومن ال يرث يف أحد اضتالني ال يعطى شيئا , 
 يظهػػػػر اضتػػػػػاؿ مبػػػػوت اظتفقػػػػػود ويوقػػػػا الةػػػػػاقي أو الكػػػػل حػػػػػىت

ا ىػو القػوؿ الصػحيح مػن مػاىا أو لتكم مبوتو وىػا وتأوحيا
 رزتو ا  تعاىل. (ٔ)ـ الشافعي اإلما

هالشػػػػافعية واضتنفيػػػػة   وىػػػػو قػػػػوؿ اإلمػػػػاـ أزتػػػػد وأهثػػػػر الفقهػػػػاء
 .رزتهم ا  تعاىل (ٕ)واظتالكية 

وأف هػػاف : ) قــول المؤلــف رحمــه اهلل تعــالىوىػػاا ىػػو معػػ  
  .( وارثاً فحكمو هحكم اطتنثى

يقػػػػػػدر مػػػػػػوت اظتفقػػػػػػود يف حػػػػػػق اصتميػػػػػػع ألف اسػػػػػػتحقاؽ  -ٕ
اضتاضػػػػرين معلػػػػـو واسػػػػتحقاؽ اظتفقػػػػود مشػػػػكوؾ فيػػػػو فػػػػإف 

يف مػػػػاىا  ظهػػػػر خالفػػػػو غرينػػػػا اضتكػػػػم وىػػػػاا وجػػػػو ثػػػػاين
 ٓالشافعية ذهره أبو لتك زهريا األنصاري رزتو ا  تعاىل

                                                
(1)

  78ص  3فتأ القريب المجيب  د    
(2)

 6رنهايـــو المحتـــاج ج 308ص 7 عـــدرا  إلـــى المغنـــي بالشــرح الكبيـــر ج 310التحقيقـــات المر ــيو ص 
  414ص  4رح الكبير للدرديري    حاشيته جرالش 113ص  1رحاشيو ابن عابدين ج 39ص
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قدر حياة اظتفقود يف حق اصتميع ألنو األيتل فػإذا ظهػر ت -ٖ
خػػػالؼ ذلػػػا غرينػػػا اضتكػػػم وىػػػو وجػػػو ثالػػػث يف مػػػاىا 

وقػػػوؿ يف مػػػاىا اضتنابلػػػة يتػػػححو يتػػػػاحا , الشػػػافعية 
 ٓ (ٔ) الفروع واحملرر

  التر يأ
اضي مبعاملة الورثة باألضػر يف حقهػم الراجح ىو القوؿ األوؿ الق

وىػاا مػا يتػححو  (ٕ)ضتق اظتفقود وحق غػريه من ضأو أحوط ألنو 
واختاره اظتهلا رزتو ا  تعاىل  فهو القوؿ الوسط  (ٖ)الشنشوري 
   ٓ (ٗ)بني األقواؿ 
يف عمدة الفارض رزتو ا  تعاىل الشيخ يتاه الةهو  وجـز بو 
 بقولو : 
 ر وارث فقد وإف خفيت أخةا        

                                                

رالمغنـي  307ـــ 306 عدرا  للفوائد الشنشـوريو  ـ  حاشـيو البـا وري ص  318التحقيقات المر يو ص  (1)
راإلنصــاف  874رالفــرائض ص  78ص  3رانظــر فــتأ القريــب المجيــب  ــد   309ص 7بالشــرح الكبيــر ج

  117ص  7ج
  318التحقيقات المر يو ص  (2)

  78ص  3تأ القريب المجيب  د  ف  (3)
  874فرائض الالح  ص   (4)
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 عومل باألضر وارث وجد                        
 مشارها يف قسمة التػػػراث         

 فيأخا األقل من اظتيػػراث                    
 وإف حباؿ دوف حػػػاؿ ورثا         

 مل يعط شيئاً من تراث ورثا                       
  وإف ترث باالستواء فيهػما         
 يعطى نصيةو الاي قد حتما                           

 ويوقا الةاقي إىل أف تظهرا         
 (ٔ)حياتو أو أنو قد قةػػػرا                   

أمػػػا القػػػوالف اآلخػػػراف فهمػػػا عرضػػػة للػػػنق  وضػػػياع حػػػق اظتفقػػػود 
  .وحق غريه

  جرلو حك  المال الموقوف 
وأف الػػػراجح ىػػػو  سػػػةق الكػػػالـ يف حكػػػم إرث اظتفقػػػود مػػػن غػػػريه

معاملة الورثة اظتشرتهني معو باألضر فمن سقط بأحػد االعتةػارين 
  .ال يعطى شيئا ومن ورث هبما دوف تفاضل أعطي حقو هامالً 

                                                
(8)

   88ــ  79ص  3العذب الفائض شرح عمدة الفارض  د    
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ومن ورث باالعتةارين متفاضلني أعطػي األقػل ويوقػا الةػاقي إىل 
  .حني تةني حالة اظتفقود

ستػس  اظتفقػود مػن إحػدى حػاالتوضػع تةػني  ال متلػوفػىنػا ومن 
 : على ما يأ  وىي

حػني مػوت  علػم أنػو هػاف حيػاً أو يُ  ُدـ حيػاً : أف يقْ  الحالو األرلى
  دفع إليػػو اظتوقػػوؼ الػػاي اسػػتحقو سػػواءً مورثػػو ففػػي ىػػاه اضتالػػة يُػػ

دفع إىل ورثتػػػو مػػػع مالػػػو إذا مل هػػػاف يسػػػتحقو هلػػػو أو بعضػػػو أو يُػػػ
 ٓيأ  عند هناية مدة االنتظار أو حكم مبوتو 

ــو ــو الثاني دفع : أف يعلػػم أنػػو قػػد مػػات قةػػل مػػوت مورثػػو فيُػػ الحال
اظتوقػوؼ إىل مسػتحقيو مػن ورثػة اظتيػت األوؿ وال شػيء لورثتػو إال 

 ٓللمفقود إذا هانوا من ورثة اظتيت األوؿ ال باعتةاره مرياثاً 
: أف يتضػػػح أنػػػو قػػػد مػػػات بعػػػد مػػػوت مورثػػػو ويف  الحالـــو الثالثـــو

 ٓكم مالو ىاه اضتالة يكوف حكم اظتاؿ اظتوقوؼ لو  ؛ ح
: أف يتضػح أنػو قػد مػات ولكػن كتهػل تقػدـ موتػو  الحالو الرابعو

عن مورثو أو تأخره عنو وسيأ  بياف ىاه اضتالػة مفصػلة يف بػاب 
 ٓالغرقى واعتدمى وؿتوىم إف شاء ا  تعاىل 
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: أف ال يتضػػػح أمػػػره فػػػال يعلػػػم عنػػػو حيػػػاة وال  الحالـــو الخا جـــو
 هم ا  تعاىل هما يلي:موت ويف ىاه اضتالة قوالف للعلماء رزت

أف اظتػػاؿ اظتوقػػوؼ للمفقػػود ؛  فحكمػػو حينئػػٍا القػػوؿ األوؿ  -ٔ 
حكم مالػو فيػورث عنػو وىػو مػاىا اإلمػاـ أزتػد رزتػو ا  تعػاىل 
يتػػػػػححو يف اإلنصػػػػػاؼ واحملػػػػػرر والػػػػػػنظم و قطػػػػػع بػػػػػو يف الكػػػػػػايف 
والػػوجيز وشػػػػرح ابػػػن منجػػػى واظتنتهػػػى وحاشػػػيتو ومنتهػػػى اإلرادات 

رحػم ا   (ٕ)ويتوبو الشػيخ العثيمػني (ٔ)د النجدي لعثماف بن قا 
  ٓتعاىل اصتميع

أف اظتاؿ اظتوقوؼ للمفقود يرد على مستحقو مػن ورثػة اظتيػت  -ٕ
,  الشػػػافعيةو ة واظتالكيػػة دوف ورثػػة اظتفقػػود وىػػػو قػػوؿ اضتنفيػػػ األوؿ
قطػػع بػػو يف اظتغػػين ابػػن قدامػػة ويف وجػػو ثػػاين يف مػػاىا اضتنابلػػة و 

 اإلقنػاع وذلػا الحتمػاؿ مػوت اظتفقػود قةػل وجػـز بػو يف الرعػايتني
مػػػوت مورثػػػو قياسػػػػا علػػػى اضتمػػػل ألنػػػػو إف انفصػػػل حيػػػا اسػػػػتحق 

                                                

ركشـــاف  7ج  118 عدرا لإلنصـــاف ص 313رالتحقيقـــات المر ــيو ص  3/86العــذب الفـــائض ج   (1)
 . 4ج  191القناع ص 

 . 806تجهيل الفرائض ص   (2)
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وإف انفصػل ميتػا أخػا الورثػة مػا هػاف موقوفػا , نصيةو اظتوقوؼ لػو 
(ٔ) ٓ   

ىػػػػػاا غتمػػػػػل اطتػػػػػالؼ يف اظتػػػػػاؿ اظتوقػػػػػوؼ إذا هػػػػػاف بعضػػػػػو أوهلػػػػػو 
 ٓللمفقود 

  جرلو حك  المال الموقوف لغير المفقود 
ةق بياف حكػم اظتوقػوؼ إذا هػاف هلػو أو بعضػو للمفقػود أمػا مػا س

وقػػا بسػػةا اظتفقػػود ولػػيس لػػو نصػػيا فيػػو فحكػػم ىػػاا اظتوقػػوؼ 
جػواز االيتػػطالح عليػو مػػن قةػل مسػػتحقيو مػن الورثػػة فيقتسػػمونو 

 .ألنو ال مترج عنهم واختاره ابن اللةاف
مػد أما إذا اختلفوا فيو فيةقى إىل حني تةني حػاؿ اظتفقػود قػاؿ ػت 

 (ٕ).القوؿ قوؿ من بيده اظتاؿ: بن اضتسن 

                                                
(8)

  311 / 313رالتحقيقات المر يو ص  86ص 3رالعذب الفائض  د   363صالتهذيب في الفرائض   
(3)

  875رالفرائض ص 315رالتحقيقات المر يو ص  86ص  3العذب الفائض  د   
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 :  جرلو حك  توريث األسير راإلرث  نه
حكػػػم توريػػػث األسػػػري واإلرث منػػػو إذا انقطػػػع خػػػربه وإف علمػػػت 
حياتػو ورث يف قػػوؿ اصتمهػػور وحكػي عػػن سػػعيد بػن اظتسػػيا أنػػو 
ال يػػرث ألنػػو عةػػد وحكػػي ذلػػا عػػن النخعػػي وقتػػادة والصػػحيح 

  (ٔ)األوؿ 
فقود دتاما إذا هاف غتهوؿ اضتاؿ فال تعلم حياتو فحكمو حكم اظت

 من موتو
أمػػػػػا إذا هػػػػػاف معلػػػػػـو اضتػػػػػاؿ فحكمػػػػػو يف اظتػػػػػرياث حكػػػػػم سػػػػػا ر  

    (ٕ)اظتسلمني رتيعا فريث ويورث 
 طريقو العمل في حل  جائل المفقود  

طريقػػػة العمػػػل يف حػػػل مسػػػا ل اظتفقػػػود إمػػػا أف يكػػػوف اظتفقػػػود يف 
هثػػر مػػن واحػػد فػػإف هػػاف اظتفقػػود اظتسػػألة واحػػدا وإمػػا أف يكػػوف أ
 واحدا فطريقة العمل هالتايل :

ؾتعػػػل للمفقػػػود مسػػػألتني أحػػػدقتا علػػػى افػػػرتاض أنػػػو حػػػي  -ٔ
ونعامػػػل فيهػػػا الورثػػػة علػػػى ىػػػاا االفػػػرتاض ونصػػػححها إف 

                                                
 بتصرف  383ص 7المغني بالشرح الكبير ج  (1)
 بتصرف 379الميراث في الشريعو اإلسال يو ص  (2)
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واظتسػألة الثانيػة علػى افػرتاض أنػو ,  احتاجت إىل تصػحيح
ميػػت ونعامػػل فيهػػا الورثػػة علػػى ىػػاا االفػػرتاض ونصػػححها 

  ٓاجت إىل تصحيح إف احت
اظتسػػألتني بالنسػػا األربػػع همػػا سػػةق واضتايتػػل  ننظػػر بػػني-ٕ

  ٓىو اصتامعة 

 ى اظتسألتني واضتايتل ىو جزء سهم .نقسم اصتامعة عل -ٖ

ا هنضرب نصيا هل وارث من هل مسألة يف جزء سهم -ٗ
ٓ 

 نقارف بني سهاـ هل وارث من اظتسألتني لنعطيو األضر -٘

  .عطيو شيئافمن ورث من مسألة دوف أخرى ال ن 
ومػػػن ورث مػػػن اظتسػػػألتني مرياثػػػا ثابتػػػا دوف زيػػػادة وال نقصػػػاف 

  .نعطيو نصيةو هامال
ومػػن ورث مػػن اظتسػػألتني مرياثػػا متفاضػػال أعطينػػاه األضػػر وىػػو 

  ٓأقل النصيةني 

ؾتمع أنصةة الورثػة مث نطرحهػا مػن اصتامعػة ومػا بقػي فهػو  -ٙ
  .اظتوقوؼ



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

214 

همػا   (ٔ)تحقيو بعد تةني حاؿ اظتفقود نعطي اظتوقػوؼ ظتسػ -ٚ
 ٓسنوضح ذلا باألمثلة إف شاء ا  تعاىل 

 قاؿ الشيخ يتاه الةهو  رزتو ا  تعاىل يف عمدة الفارض :
 واعمل لو مسألة اضتيػػاة           

 ومثلها ضتالة اظتمػػػػات                                  
 وحصلن بينهما بالنسػا            

 جامعة عليهما أقسم تصػا                                   
 وقابال بني نصيا من عرؼ        

 (ٕ)ألقل والزا د قا امث أعطو                                   
مثػاؿ ذلػا أختػاف شػقيقتاف حاضػرتاف : ) رحمـه اهلل تعـالى قوله

مػػػػن أربعػػػػة ,  حياتػػػػو, وعػػػػم حاضػػػػر وأخ شػػػػقيق مفقػػػػود مسػػػػألة 
, اصتامعػػة عتػػا اثنػػا عشػػر , واألضػػر علػػى ومسػػألة موتػػو مػػن ثالثػػة 

والعػػم حياتػػو فاعطهمػػا اثنػني مػػن أربعػػة يف ثالثػػة بسػػتة ,  األختػني
, وأف بػػػاف موتػػػو رد منهػػػا اثنػػػاف  أخػػػاىاواظتتوقػػػا سػػػتة أف رجػػػع 
 (والةاقي للعم . نيعلى الشقيقتني تكملة الثلث

                                                
(1)

  876ــ  875فرائض الالح  ص   
(2)

  88ص  3الفارض بشرح العذب الفائض  د   عمدة  
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 لػو ىلػا ىالػا:  واحػدٍ  ظتفقػودٍ  مثػاالً أورد اظتهلا رزتو ا  تعاىل 
عػػن أختػػني شػػقيقتني حاضػػرتني وعػػم حاضػػر وأخ شػػقيق مفقػػػود 
فػػػإف أيتػػػل مسػػػألة حيػػػاة اظتفقػػػود مػػػن عػػػدد رؤوس األشػػػقاء أربعػػػة 

ولكػػػل [ ٕ][ للػػاهر مثػػل حػػظ األنثيػػػني لػػزخ الشػػقيق اثنػػاف ٗ]
 .ويسقط العم حبياة الشقيق [ٔ] أخت واحد

[ ؼتػػػرج فػػػرض الثلثػػػني ٖوأيتػػػل مسػػػألة مػػػوت اظتفقػػػود مػػػن ثالثػػػة ]
[ ٔواحػػػد ] واحػػدةلكػػػل [ ٕلشػػقيقتني الثلثػػػاف اثنػػاف ]لزختػػني ا

ر بػػني اظتسػػألتني ؾتػػدقتا متةػػاينتني عػػم وبػػالنظ[ للٔوالةػػاقي واحػػد ]
ىي اصتامعة و [ ٕٔ=ٗ×ٖنتج اثنا عشر ]ينضرهبما يف بعضهما ف

للمسػػألتني مث نقسػػمها علػػى اظتسػػألتني يكػػوف جػػزء سػػهم مسػػألة 
ة ظتفقػود أربعػ[ وجزء سهم مسألة مػوت اٖ=ٗ÷ٕٔاضتياة ثالثة ]

ر  فيكػػوف األضػػر يف حػػق [ مث نعامػػل اصتميػػع باألضػػٗ=ٖ÷ٕٔ]
[ ٖ=ٖ×ٔالورثػة حيػػاة اظتفقػػود فلكػػل أخػت مػػن األختػػني ثالثػػة ]

[ إىل أف يتةػني ٙوالشيء للعم وال للمفقود ويوقػا الةػاقي سػتة ]
حػػاؿ اظتفقػػود فػػإف رجػػع حيػػاً فجميػػع اظتوقػػوؼ لػػو وإف بػػاف موتػػو 

أي لكل واحدة ثلثيهما ما ُيَكمل ؼ تني من اظتوقو للشقيق أُعطي
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[ للعػػم ٗأربعػػة ]مػػن اظتوقػػوؼ والةػػاقي  [ ٔواحػػد ]مػػن اظتوقػػوؼ 
 وىاه يتورهتا :

 6توزي  الموقوف ٕٔ ٖ ٗ اظتسا ل  
 ٔ × ٖ ٔ ٔ أخت شقيقة

 ٔ × ٖ ٔ ٔ أخت شقيقة

 ٗ × ٓ ٔ × عم

 ٓ ٙ ٓ × ٕ  مفقود  أخ ش

 وت م حياة   وقوف 6 موت  حياة  التقديرات

أمػػا مػػا لػػيس  للمفقػػود فيػػو نصػػيا فمثالػػو لػػو ىلػػا ىالػػا عػػػن 
زوجػػة وأـ وأخػػت وأخ ألب مفقػػود فػػإف أيتػػل مسػػألة اضتيػػاة مػػن 

[ لتوافػػػق ؼتػػػرج  فرضػػػي الربػػػع والسػػػدس للزوجػػػة ٕٔاثػػػين عشػػػر ]
[ ٚ[ والةػػػػاقي سػػػػةعة ]ٕ[ ولػػػػزـ السػػػػدس اثنػػػػاف]ٖالربػػػػع ثالثػػػػة ]

[ ٖم ثالثة ]رؤوسهومةاين للزخ واألخت ألب منكسر عليهما 
ف و سػػػتة وثالثػػػ [ ينػػػتجٕٔاثػػػين عشػػػر ]نضػػػرهبا يف أيتػػػل اظتسػػػألة ف
[ ولػػػػػػػػػػػػزـ سػػػػػػػػػػػػػتة ٜ=ٖ×ٖ[ للزوجػػػػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػػػػعة ]ٖٙ= ٕٔ×ٖ]
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[ ولػػزخ ألب أربعػػة عشػػر ٚ[ ولزخػػت ألب سػػةعة ]ٙ=ٖ×ٕ]
[ٔٗ ]ٓ 

وعلػػػى تقػػػدير مػػػوت اظتفقػػػود فػػػإف أيتػػػل مسػػػألة الزوجػػػة مػػػن أربعػػػة 
وأيتػػل مسػػألة الػػرد [ ٖ[ والةػػاقي ثالثػػة ]ٔ[ عتػػا الربػػع واحػػد ]ٗ]

[ ٕلػزـ اثنػاف ][ ٙ[  مسػتخرجة مػن أيتػل سػتة ]٘من ستسػة ]
 [.ٖولزخت ثالثة ]

[ وبػػػني أيتػػػل مسػػػألة ٖلزوجيػػػة ثالثػػػة ]ابػػػني بػػػاقي فػػػرض بػػالنظر و 
أيتػػل مسػػألة الػػرد فنضػػرب هامػػل ؾتػػدىا متةاينػػة [ ٘الػػرد ستسػػة ]

[  ٕٓ=٘×ٗعشػػػػػروف ] ينػػػػػتجأيتػػػػػل مسػػػػػألة الزوجيػػػػػة هامػػػػػل يف  
 ٓ سألة الزوجية ومسألة الردظت وىي اصتامعة[ ٕٓ]
[ ولزخػػػت ٙ= ٖ×ٕ[ ولػػزـ سػػتة ]٘= ٘×ٔللزوجػػة ستسػػة ] 

   ٓ[ ٜ= ٖ×ٖألب تسعة ]
وبالنظر بني مصح  مسألة حياة اظتفقود ومسألة موتو ؾتػد بينهمػا 

نػتج يموافقة بالربع وحايتل ضرب وفق أحدىا يف هامل األخػرى 
ا ػػػػة وذتػػػػانوف مبػػػػني جامعػػػػة الػػػػرد ومسػػػػألة حيػػػػاة اظتفقػػػػود اصتامعػػػػة 

[ٜ×ٕٓ=ٔٛٓ]. 
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[ لعػػػػدـ اخػػػػتالؼ ٘ٗللزوجػػػػة نصػػػػيةها هػػػػامالً ستسػػػػة وأربعػػػػوف ] 
 .إرثها بالتقديرين 

[ وىػي األضػر ٖٓ=٘×ٙولزـ من مسألة حياة اظتفقود ثالثػوف ]
 .يف حقها 

×  ٚولزخػػػت ألب مػػػن مسػػػألة حيػػػاة اظتفقػػػود ستسػػػة وثالثػػػوف ]
 .[ هالا ىي األضر يف حقها ٖ٘= ٘

تةػػني [ توقػػا حػػىت يتةػػني حػػاؿ اظتفقػػود فػػإف ٓٚوالةػػاقي سػػةعوف ]
األـ منػػو أربعػػة  نػػاأعطي تةػػني ميتػػاً هػػامال وإف  أخػػاه حيػػاً أنػػو هػػاف 
 [ وىاه يتورهتا :ٙٗ ]نيأربعستة و [ ولزخت ٕٗن ]يوعشر 
 توزي  الموقوف ٓٛٔ ٕٓ ٘ ٙ ٗ ٖٙ ٕٔ اظتسا ل 

70 
 ٓ ٓ ٘ٗ ٘  ٓ ٔ ٜ ٖ زوجة

 ٕٗ ٓ ٖٓ ٙ ٕ ٕ ٖ ٙ ٕ أـ

 ٙٗ ٓ ٖ٘ ٜ ٖ ٖ ٚ ٚ أخت ألب

 ٓ ٓٚ ٓ ٓ ٓ ٓ ٓ ٗٔ رخ ألب  فقود

 موت حياة   ـ  ٓٚ موت اظتفقود  حياة  التقديرات 
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ىاا إذا هاف اظتفقود واحدًا أما إف هاف اظتفقود أهثر من واحد 
فتضاعا اظتسا ل حسا تعدد اظتفقودين فكل ما زاد مفقود 

اظتسا ل أربعاً فإف هاف اظتفقود اثنني هانت , اظتسا ل  ضعِّا
أحدىا ضتياهتما والثانية لوفاهتما والثالثة والرابعة لوفاة أحدقتا 

  ٓوحياة اآلخر 
 وإف هػاف اظتفقػػود ثالثػػة هانػػت اظتسػػا ل ذتػػاف أحػػدىا ضتيػػاة اصتميػػع
والثانيػػة لوفػػاة اصتميػػع والثالثػػة والرابعػػة واطتامسػػة ضتيػػاة اثنػػني ووفػػاة 

يػػاة واحػػد ووفػػاة اثنػػني أمػػا والثامنػػة ضتالثالػػث والسادسػػة والسػػابعة 
ال متتلػػػا جػػػػوىر العمػػػل عمػػػػا إذا هػػػاف اظتفقػػػػود طريقػػػة العمػػػل فػػػػ

 هما سةق.  فقط واحداً 
ومثاؿ ما إذا هاف اظتفقود اثنني لو ىلا ىالػا عػن جػدة وبنػت  

 موجودة مفقودة  وأخت شقيقة هالا مفقودة وأخت ألب 
[  للجػدة السػدس ٙفػإف أيتػل مسػألة تقػدير حياهتمػا مػن سػتة ]

[ ٕ[ والةػػػػػػاقي اثنػػػػػػاف ]ٖ[ وللةنػػػػػػت النصػػػػػػا ثالثػػػػػػة ]ٔحػػػػػػد ]وا
 لزخت الشقيقة عصةة مع الغري وتسقط هبا األخت ألب
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[ وتعػود بػالرد إىل أربعػة ٙوأيتل مسألة موهتما هالا من ستة ] 
[  ٖرضػػػػاً ورداً ولزخػػػػت ألب ثالثػػػػة ]ف[ ٔ[ للجػػػػدة واحػػػػد ]ٗ]

 .هالا فرضاً ورداً 
األخػػػت الشػػػقيقة مػػػن  وأيتػػػل مسػػػألة تقػػػدير مػػػوت الةنػػػت وحيػػػاة

[ لكػػل مػػػن اصتػػػدة واألخػػػت ٘[ وتعػػػود بػػػالرد إىل ستسػػػة ]ٙسػػتة]
 .[ٖ[ ولزخت  الشقيقة ثالثة ]ٔألب واحد ]

[ ٙوأيتل مسألة موت األخت الشقيقة وحياة الةنت من ستة ] 
[ والةػػاقي ٖ[ وللةنػػت النصػػا ثالثػػة ]ٔللجػػدة السػػدس واحػػد ]

 عصةة مع الغري. [ لزخت ألبٕاثناف ]
مسػػػألف ظر بػػػني ىػػػاه اظتسػػػا ل بالنسػػػا األربػػػع ؾتػػػد دتاثػػػل وبػػػالن 

الشػػػػػقيقة وحيػػػػاة الةنػػػػػت ومػػػػوت [ ٙسػػػػػتة ]األوىل اصتميػػػػع  حيػػػػاة
وبينهػػػػا وبػػػػني اظتسػػػػألة  فنكتفػػػػي بواحػػػػدة منهمػػػػا[ ٙسػػػػتة ] الرابعػػػػة
ضػػرب وحايتػػل بالنصػػا  ةوافقػػم[ ٗأربعػػة ]مػػوت اصتميػػع ة نيػالثا

[ ٕٔ =ٗ×ٖاثنػػػا عشػػػر ]نػػػتج  قتا يف هامػػػل األخػػػرىاحػػػدوفػػػق إ
 ستسػػةمػػوت الةنػػت وحيػػاة الشػػقيقة  لثػػةاثمةاينػػة للمسػػألة الوىػػي 
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[ ٓٙ= ٕٔ× ٘]سػػػتوف [ وحايتػػػل ضػػػرهبما يف بعػػػض ينػػػتج ٘]
 وىي اصتامعة عتاه اظتسا ل 

ينػتج جػزء مصحات اظتسا ل  ىعل [ٓٙاصتامعة ستني ] مث نقسم
واظتسػألة حياة اصتميػع األوىل سألة اظتسهم هل مسألة فجزء سهم 

[ وجػػزء ٓٔ=ٙ÷ٓٙعشػػرة ]الشػػقيقة وحيػػاة الةنػػت الرابعػة مػػوت 
[ وجػػػزء ٘ٔ=ٗ÷ٓٙستسػػة عشػػػر ]موهتمػػػا الثانيػػة سػػػألة اظتسػػهم 
تقػػدير مػػوت الةنػػت وحيػػاة األخػػت الشػػقيقة الثالثػػة سػػألة اظتسػػهم 

 [ٕٔ=٘÷ٓٙ] اثنا عشر
الورثػػػة ؾتػػػد أف األضػػػر يف حػػػق اصتػػػدة حيػػػاة  ةوبػػػالنظر بػػػني أنصػػػة 

فلهػػػػػػػػا عشػػػػػػػػرة اصتميػػػػػػػػع أو مػػػػػػػػوت الشػػػػػػػػقيقة علػػػػػػػػى حػػػػػػػػد سػػػػػػػػواء 
[ٔ×ٔٓ=ٔٓ  ] 

همػػػا ؾتػػػد أف األخػػػت ألب سػػػقطت بتقػػػدير حيػػػاة اصتميػػػع فػػػال 
[ إىل تةػػػػػػني حػػػػػػاؿ ٓ٘تعطػػػػػػى شػػػػػػيئاً ويوقػػػػػػا الةػػػػػػاقي ستسػػػػػػوف ]

فاظتوقوؼ عتمػا عند موت اظتورث فإف بانت حياهتما ,  اظتفقودتني
[ ولزخت الشقيقة عشػروف ٖٓ]دتاـ النصا ثالثوف منو  للةنت
 عصةة مع الغري.[ ٕٓ]
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فػػاظتوقوؼ للجػدة منػػو ستسػػة قةػػل مػوت مورثهمػػا اف موهتمػػا وإف بػ
 [٘ٗولزخت ألب ستسة وأربعوف ], [ ٘]
حػػػني وحيػػػاة الشػػػقيقة قةػػػل مػػوت اظتػػػورث وإف بػػاف مػػػوت الةنػػػت  

ولزخػػػػت , [ ٖٙفػػػػاظتوقوؼ للشػػػػقيقة منػػػػو سػػػػتة وثالثػػػػوف ]موتػػػػو 
 [ٕ[ وللجدة اثناف ]ٕٔألب اثنا عشر ]

وحيػاة الةنػت وت اظتػورث قةػل مػوإف باف موت األخت الشػقيقة  
ولزخػػػػت ألب , دتػػػػاـ النصػػػػا [ ٖٓفلهػػػػا ثالثػػػػوف ]حػػػني موتػػػػو 
  (ٔ)وىاه يتورهتا :عصةة مع الغري [ ٕٓعشروف ]
الور و/ 
 المجائل

 [ٓ٘توزيع الوقوؼ ] ٓٙ ٙ ٘ ٙ ٗ ٙ ٙ

 ٓ ٕ ٘ ٓ ٓٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ ٔ جدة

 ٖٓ ٓ ٓ ٖٓ ٓ ٖ ٓ ٓ ٓ ٓ ٖ بنت مفقودة

 ٓ ٖٙ ٓ ٕٓ ٓ ٓ ٖ ٖ ٓ ٓ ٕ رج  ش  فقودة

 أخت ألب
× ٖ ٖ ٔ ٔ ٕ  ٓ ٗ٘ ٕٔ ٕٓ 

                                                

  880ــ 879انظر فرائض الالح  ص  (1)
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 حمل الباب  يراث 

 : ) فصل : يف مرياث اضتمل (  قال المؤلف رحمه اهلل تعالى
: مصػػدر زتلػت حتمػل زتػالً وىػػو مػا حتملػو اإلنػػاث  الحمـل لغـو  
: اضتمػل بػالفتح  رزتػو ا  تعػاىل (ٔ)قاؿ ابػن السػكيت يف بطوهنا 

زَتََلْتػُو أُمهػُو   ما هاف يف بطن أو علػى رأس شػجرة قػاؿ ا  تعػاىل 
ُهْرىاً َوَوَضَعْتُو ُهْرىاً َوزَتُْلُو َوِفَصاُلُو َثاَلثُوَف َشْهراً 

(ٕ)-(ٖ)  

يػرث أو لتجػا بكػل  : ما يف بطػن اآلدميػة مػن ولػد ا  راصلالح
 .(ٗ)تقديرات أو يرث أو لتجا بةعض التقادير إذا انفصل حياً 

   دة الحملالخالف في 

                                                
(1)

ؤدب مـابن الجكي   :  و شيخ العربيو ربو يوسف يعقوب بن إسـحاق بـن الجـكي  البغـدادي النحـوي ال   
 ؤلف كتـاب إصـالح المنلـة ديـن جيـر حجـو فـي العربيـو رلـه  ـن التصـانيف نحـو  ـن عشـرين كتابـا  قـال  علـب 

( ا ــ بتصـرف ند ـو  344ر معوا رنه ل  يكن رحد بعد ابن األعرابـي رعلـ  باللغـو  ـن ابـن الجـكي   ـات سـنو )
   864ــ  861ص  3الف ال  ج 

(2)
 ( 85سورة األحقاف آيو رق  )   

(3)
  889/  8رالمعج  الوسيط  د   831-833 ختار الصحاح ص    

(4)
  89/ 3العذب الفائض  د     
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 (٘)ستة أشهر رقل  دة الحملأرتع العلماء رزتهم ا  تعاىل أف 
نَسػػػػاَف ِبَوالِ  واأليتػػػػل يف ذلػػػػا قػػػػوؿ ا  تعػػػػاىل  َنا اإْلِ َديْػػػػِو َوَويت ػػػػيػْ

 ِإْحَساناً زَتََلْتُو أُمهُو ُهْرىاً َوَوَضَعْتُو ُهْرىاً َوزَتُْلُو َوِفَصاُلُو َثاَلثُوَف َشػْهراً 
 اآلية.(ٔ)  

نَساَف ِبَواِلَدْيِو زَتََلْتُو أُمهُو َوْىناً َعَلى َوْىػٍن  وقولو تعاىل  َنا اإْلِ َوَويت يػْ
  (ٕ)اآلية   َوِفَصاُلُو يف َعاَمنْيِ 

َواْلَوالِػػَداُت يُػْرِضػػْعَن أَْواَلَدُىػػن  َحػػْوَلنْيِ َهػػاِمَلنْيِ ِلَمػػْن  ولػػو تعػػاىل وق
  (ٖ)اآلية   َأرَاَد َأف يُِتم  الر َضاَعةَ 

وىاا ما ستدؿ بو اطتليفة الراشد الرابع على بن أيب طالا رضي 
  .أقل مدة اضتمل ستة أشهرا  عنو على أف 

   (ٗ) :ىو استنةاط قوي يتحيح قاؿ ابن هثري رزتو ا  تعاىل
 . (٘)هالا ابن عةاس رضي ا  عنهما وغريه من األ مة

                                                
(5)

 عـدرا  لتحفـو الـودرد البـن القـي  رالعـذب الفـائض  801تجـهيل الفـرائض ص ر  801 مـاع ص كتاب اإل    
  315رشرح الجرا يو ص  59-58ركتاب اللفل في الشريعو اإلسال يو   ص  98/  3 د  

(1)
 [ 85سورة األحقاف آيو رق  ]   

(2)
 [ 84سورة لقمان اآليو رق  ]   

(3)
 [ 311سورة البقرة اآليو رق  ]   

(4)
 4/340تفجير القرآن العظي  البن كثير ج   

(5)
 1/708المصدر الجابة ج   
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خ اإلسالـ ابن تيمية رزتو ا  تعاىل أنػو يوأورد بعضهم خالفاً لش
يرى أقل مدة اضتمػل تسػعة أشػهر وىػو الشػليب يف هتابػو الرا ػد يف 

  (ٙ)علم الفرا ض
وقػػػد  أخػػػا القػػػانوف  والزحيلػػي يف هتابػػػو الفقػػػو اإلسػػػالمي بقولػػػو : 

[ بػػرأي ابػػن تيميػػة وقػػوؿ ٕٛٔ[ وسػػورية ]ـ ٕ/ ٖٗيف مصػػر] ـ 
لزعػػم  إتةاعػػاتسػػعة أشػػهر  عنػد اضتنابلػػة وىػػو أف أقػػل مػػدة اضتمػل

 . (ٔ)ألغلا فإف غالا النساء يضعن زتلهن يف تسعة أشهر ا
هر عن شيخ اإلسالـ ابن تيمية رزتو : أف اطتالؼ الاي ذُ  قل 

زه أحػد مدة اضتمل عنده تسػعة أشػهر مل يْعػ ا  تعاىل من أف أقل
منهما ظتصػدر ومل أقػا عليػو بػل وقفػت علػى نقػل شػيخ اإلسػالـ 

اتفػػاؽ األ مػة رزتهػم ا  تعػاىل بقولػػو :  رزتػو ا  تعػاىلابػن تيميػة 
)) إنػػو إذا ولػػدت ألهثػػر مػػن سػػتة أشػػهر مػػن حػػني دخػػل هبػػا ولػػو 

 بلحظة ضتقو الولد باتفاؽ األ مة 
وقولػػو   َوزَتْلُػػُو َوِفَصػػاُلُو َثاَلثُػػوَف َشػػْهراً  عػػاىل : وقػػاؿ يف قولػػو ت 

فجمػع   َواْلَوالِػَداُت يُػْرِضػْعَن أَْواَلَدُىػن  َحػْوَلنْيِ َهػاِمَلنْيِ  تعاىل : 
                                                

(6)
  849الرائد في عل  الفرائض ص    
(1)

  488/ 8الفقه اإلسال ي ج    
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 .أىػ (ٕ)يف اآلية أقل اضتمل ودتاـ الرضاع 
ففي ذلا خالؼ وأقواؿ ومااىا عػدة  ر ا رقصى  دة الحمل

 منها ما يلي : 
دة اضتمػػل أربػع سػنوات يف أيتػػح الػروايتني عنػػد أف أهثػر مػ-ٔ

 رزتو ا  تعاىل (ٕ)وىو ماىا الشافعي  (ٔ)اضتنابلة 

ألف مػاال نػ  فيػو يرجػع  (ٖ)وقيل أشهر القػولني عنػد اظتالكيػة 
  (ٗ)أربع سنني إىل الوجود وقد وجد

فقد ولد الضحاؾ ألربع سنني وقػد نةػت ثنايػاه وىػو يضػحا 
 .رزتو ا  تعاىلفسمي ضحاهاً 

ولػػد ألربػػع سػػنني وقػػد  رزتػػو ا  تعػػاىلوهػػالا ابػػن اظتاجشػػوين 
 . (٘)اشتهر يف نساء ماجشوف أهنن يلدف ألربع سنني 

أف أهثػػػر مػػػدة اضتمػػػل ستػػػس سػػػنوات وىػػػو اظتشػػػهور عنػػػد -ٕ

                                                
(2)

  14/80 جموع الفتار  الكبر  ج    
(1)

  898/  7المغني بالشرح الكبير ج    
(2)

  468/  4 ب األربعو  جرالفقه على المذا 883حاشيو رحكام المواريث ص    
(3)

  4/163 عدرا  للشرح الكبير رحاشيو الدسوقي ج 389التحقيقات المر يو ص    
(4)

  398التحقيقات الر يو ص    
(5)

 بتصرف  53الميراث في الشريعو اإلسال يو ص    
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  (ٙ)اظتالكية 

الػػاي درج عليػػو   (ٚ)وىػػو قػػوؿ اإلمػػاـ مالػػا رزتػػو ا  تعػػاىل 
 . (ٛ)القضاء عندىم 

سػػػػنتاف وىػػػػو مػػػػاىا اضتنفيػػػػة قػػػػاؿ أف أهثػػػر مػػػػدة اضتمػػػػل -ٖ
  (ٕ)رزتو ا  تعاىل : اتفاقاً  (ٔ)الكاساين 

ضتػديث أـ  (ٖ)والرواية الثانيػة عػن اإلمػاـ أزتػد رزتػو ا  تعػاىل 
اظتهمنني عا شة رضػي ا  عنهػا أهنػا قالػت : ال يةقػى الولػد يف 

  (ٗ)رحم أمو أهثر من سنتني ولو بفلكة مغزؿ 
بل شتاعاً من النيب يتػلى ا  عليػو  ومثل ىاا ال يعرؼ قياساً  

 وسلم  .

                                                
(6)

  846الرائد في عل  الفرائض ص    
  537/  4فقه على المذا ب األربعو جرال 368/  3بدايو المجتهد رنهايو المقتصد  د    (7)
 459الفقه على المذا ب األربعو ص   (8)
الكاساني :  و اإل ام عال  الدين ربو بكر بن  جـعود الكاسـاني الحنفـي الملقـب بملـ  العلمـا  تـوفي سـنو  (1)

  ـ ر ـ بدائ  الصنائ  في ترتيب الشرائ  587
 50ص 10جرججي  د  رالمبجوط لل 383/  1 د   3المصدر الجابة ج  (2)
  898/  7المغني بالشرح الكبير ج   (3)
بلف  : )  ا يكون الحمل ركثر  ن سنتين قدر  ا يتحول ظل  غـدل  183رجر ه الدارقلني في سننه ص   (4)

ــه طــرق  تقاربــو انظــر رقــ  )  ( ا  ـــ حاشــيو شــرح الجــرا يو للجر ــاني ص  383,  388,  380,  379رل
314  
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وروي أف رجػػالً تػػزوج امػػرأة فولػػدت لسػػتة أشػػهر فهػػم عثمػػاف 
بن عفاف اطتليفة الراشد الثالث رضي ا  عنو بررتها فقاؿ لػو 
ابن عةػاس رضػي ا  عنهمػا : أمػا أهنػا لػو خايتػمتا بكتػاب 

َثاَلثُػػػػػوَف  َوزَتْلُػػػػػُو َوِفَصػػػػػاُلوُ  ا  طتصػػػػػمتا إذ قػػػػػاؿ ا  تعػػػػػاىل 
فػإذا ذىػا عامػاف   َوِفَصاُلُو يف َعػاَمنْيِ وقاؿ تعاىل  َشْهراً 

للفصاؿ مل يةق للحمل إال سػتة أشػهر فػدرأ عثمػاف رضػي ا  
 .  (ٔ)عنو اضتد عنها وأثةت النسا من الزوج 

أف أهثر مدة اضتمل ثالث سػنوات عنػد الليػث بػن سػعد  -ٗ
 .رزتو ا  تعاىلالفهمي 

اضتمل سةع سنني وىو قػوؿ ػتمػد بػن أف أهثر مدة  -٘
 .رزتو ا  تعاىل (ٕ)مسلم بن شهاب الزىري 

أف أهثر مدة اضتمل سنة قمريػة وىػو قػوؿ ػتمػد بػن  -ٙ
 .رزتو ا  تعاىلعةد اضتكم 

أف أهثػػػػػػػر مػػػػػػػدة اضتمػػػػػػػل تسػػػػػػػعة أشػػػػػػػهر وىػػػػػػػو رأي  -ٚ

                                                
  316للجيد الجر اني ص شرح الجرا يو   (1)
  314الجرا يو    شرحها  للجيد الجر اني ص   (2)
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  (ٖ)الظاىرية

قػػػاؿ ابػػػن رشػػػػد اضتفيػػػد يف قػػػػوؿ ػتمػػػد بػػػػن اضتكػػػم والظاىريػػػػة 
 . (ٗ)ىو األقرب إىل اظتعتاد :  اىلرزتهما ا  تع

أف أهثر مدة اضتمل ال حد لو وىو قوؿ بعض أىل  -ٛ
رزتػو ا  تعػاىل , العلم ومنهم أيب عةيدة القاسم بن سػالـ 

بقولػػػو :  رزتػػػو ا  تعػػػاىلوأورده ابػػػن القػػػيم يف حتفػػػة الػػػودود 
وقاؿ فرقة ال كتوز يف ىاا الةاب التحديد والتوقيت بالرأي 

اضتمػػػػل أيتػػػػالً يف تأويػػػػل الكتػػػػاب وىػػػػو  دىنوجػػػػدنا ألألنػػػا 
 األشهر الستة فنحن نقػوؿ هبػاا ونتةعػو ومل ؾتػد آلخػره وقتػاً 

(ٔ)  

: الصػواب أنػو يػرث رزتػو ا  تعػاىلقاؿ الشيخ ػتمد العثيمني 
إذا مل توطػػأ بعػػد مػػوت مورثػػو ألف مػػدة اضتمػػل قػػد تزيػػد علػػى 

  (ٕ)أربع سنني هما قاؿ ابن القيم رزتو ا  تعاىل 
اؿ الشػػػػيخ عةػػػػد العزيػػػػز بػػػػن بػػػػاز رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل يف عػػػػدـ وقػػػػ 

                                                
  846الرائد في عل  الفرائض ص   (3)
 868/  3بدايو المجتهد رنهايو المقتصد  د    (4)
 عال  الكتب  870انظر تحفو المودرد برحكام المولود البن قي  الجوزيو ص   (8)
  801 - 803تجهيل الفرائض ص   (2)
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 . (ٖ)حتديد أهثر مدة اضتمل ىو األرجح د ليالً 
 التر يأ

لعػػػل الػػػراجح ىػػػو القػػػوؿ بػػػأف أهثػػػر مػػػدة اضتمػػػل أربػػػع سػػػنني ألف 
وأثػر أـ اظتػهمنني عا شػة رضػي , التحديد بسػنتني مل يثةػت بػدليل 

اىل ظتػا سػئل عنػو وإذا ا  عنها استنكره اإلمػاـ مالػا رزتػو ا  تعػ
مل يػػرد بالتحديػػد نػػ  فإنػػو يرجػػع فيػػو إىل الوجػػود وقػػد وجػػد أربػػع 

 . (ٔ)سنني 
: وىاا ىو القوؿ الوسط بني اإلفػراط يف أهثػر مػدة اضتمػل  قل 

إىل مػػاال هنايػػة وبػػني اقتضػػاهبا إىل تسػػعة أشػػهر فػػأربع سػػنني فيهػػا 
مػػػػن التحػػػػػوط مػػػػػن حيػػػػػث طػػػػػوؿ اظتػػػػػدة مػػػػػا تطمػػػػػئن إليػػػػػو الػػػػػنفس 

أمػػا العلػػم اليقػػني فعنػػد رب العػػاظتني القا ػػل يف  , وؿ ألقلهػػا والشػػم
ـُ  هتابػو اظتةػني  اللّػُو يَػْعلَػُم َمػا حَتِْمػُل ُهػله أُنثَػى َوَمػا تَغِػيُض اأَلْرَحػا

ػػَهاَدِة َٛوَمػػا تَػػػْزَداُد وَُهػػله َشػػْيٍء ِعنػػَدُه مبِْقػػَداٍر } { َعػػامِلُ اْلَغْيػػِا َوالش 
فػػإف مػػن النسػػاء مػػا تزيػػد يف اضتمػػل  (ٕ)  {ٜاْلَكةِػػرُي اْلُمتَػَعػػاِؿ }

                                                
(3)

  49الفوائد الجليو ص    
(1)

  801-803تجهيل الفرائض ص    
(2)

 [ 9-8سورة الرعد آيو رق  ]    
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   ٓكمحوأوا  تعاىل أعلم  (ٖ)ومنهن من تنق  
  العال ات الدالو على حياة الحمل  ن عد ها

ال متلو انفصاؿ اضتمل عػن أمػو مػن إحػدى حػاالت ستػس وىػي  
 هالتايل : 

: أف ينفصػػل عػن أمػػو ميتػػاً دوف جنايػة ففػػي ىػػاه  الحالـو األرلــى
 ورث اتفاقاً .اضتالة ال يرث وال ي

: أف ينفصػل عػن أمػو ميتػاً منايػة ففيػو غػرة موروثػة  الحالو الثانيو
وىو قوؿ هػل مػن اإلمػاـ مالػا وأيب حنيفػة والشػافعي ) وأزتػد ( 
رزتهػػػػم ا  تعػػػػاىل وسػػػػا ر الفقهػػػػاء  إال شػػػػيئاً لتكػػػػى عػػػػن ربيعػػػػة 

  (ٔ)شاوذاً ال يعرج عليو  رزتهما ا  تعاىلوالليث 
ور خالفاً للحنفية فهػم يورثونػو حبكمهػم أنػو وال يرث عند اصتمه 

 .  (ٕ)حياً حكماً 
: أف متػػرج أقلػػو حيػػاً مث نتػػوت قةػػل خروجػػو هػػامالً  الحالــو الثالثــو

فهػػو هاضتالػػة األوىل ال يػػرث وال يػػورث إال مػػا نقػػل عػػن ابػػن حػػـز 

                                                
(3)

  777/  3تفجير القرآن العظي  ج    
(1)

  304/  7المغني بالشرح الكبير ج    
(2)

  580/   5 عدرا  لحاشيو ابن عابدين ج  330التحقيقات المر يو ص    
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 . (ٖ)أنو يرث إذا انفصل أقلو حياً 
ل خػػروج باقيػػو : أف متػػرج أهثػػره حيػػاً مث نتػػوت قةػػ الحالــو الرابعــو

ويف ىػػػػاه اضتالػػػػة غػػػػري وارث ومػػػػوروث عنػػػػو عنػػػػد رتهػػػػور األ مػػػػة 
  (ٗ)خالفاً للحنفية ) وهالا ابن حـز (

لػػو حكػػم األقػػل فكأنػػو خػػرج هلػػو حيػػاً  حيػػث يقولػػوف أف األهثػػر
وضػػػػابط األهثػػػػر عنػػػػد اضتنفيػػػػة إف هػػػػاف خروجػػػػو مسػػػػتقيماً وىػػػػو 

 خروجو برأسو أوالً فاظتعترب يتدره.
كوسػػػػػاً أي برجليػػػػػو أوالً فػػػػػاظتعترب سػػػػػرتو إف وإف هػػػػػاف خروجػػػػػو من 

  (ٔ)خرجت وىو حي فقد خرج أهثره فهو يرث ويورث 
 خاليتة الفرا ض : يف نظم  الفتين رزتو ا  تعاىلولالا قاؿ 

 إف مترج األهثر حياً وعلم      
 بأثر ذلا فةاإلرث حكػػم                                

 ذي استقامة برأسو   فصدر     
 بدا اعترب وسرة يف عكسو                                    

                                                
(3)

  61رانظر كتاب اللفل في الشريعو اإلسال يو ص   8748 جرلو  141ص 8انظر المحلى ج    
(4)

 المصدر الجبة     
(1)

  340 -319الجرا يو    شرحها للجيد الجر اني ص    
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 إف مناية خروج اظتيت       
 (ٕ)ورثو ال بنفسو من عػلة                                    

مسػػتقرة  أف ينفصػػل مػػن بطػػن أمػػو حيػػاً حيػػاةً  : الحالــو الخا جــو
 ٓففي ىاه اضتالة يرث ويورث عنو إرتاعاً 

 
 مل   تقدير عدد الح

اختلا العلماء رزتهم ا  تعاىل يف تقػدير عػدد اضتمػل أي عػدد 
 وجود أجنة يف الةطن الواحد على أربعة مااىا وىي : 

: مػػػػاىا اضتنابلػػػػة : ذىػػػػا اإلمػػػػاـ أزتػػػػد بػػػػن  المــــذ ب األرل
حنةل رزتو ا  تعاىل إىل أنو يقدر ما يف بطػن اضتامػل بػاثنني ألف 

و الغالػا مػن أحػواؿ النسػاء تعدد اضتمل واقع باظتشاىدة وىاا ى
 .عند التعدد

بن اضتسػن واللهلػهي , يو ذىا من أيتحاب أيب حنيفة ػتمد وإل
 رواية الربيع .؛ وىو وجو ضعيا يف ماىا الشافعي 

                                                
(2)

 رانظر جالصو الفرائض الملبوع    شرح الجرا يو للجر اني                330 جموع المتون الكبير ص    
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: ماىا الشافعية : اظتعتمد من ماىا اإلماـ  المذ ب الثاني
 .الشافعي رزتو ا  تعاىل ال تقدير لعدد اضتمل

األيتػح أو الصػحيح أنػو ال ضػةط لػو تعػاىل  قاؿ النووي رزتو ا  
 .) يعين لعدد اضتمل (

وبػػػو قػػػاؿ أبػػػو حامػػػد والقفػػػاؿ والعراقيػػػوف والصػػػيدالين والقاضػػػي  
:  هبقولرزتهم ا  تعاىل وذهره اظتهلا رزتو ا  تعاىل  (ٔ)حسني 

 ماـ الشافعي أنو ال ضابط لعدد اضتمل واظتعتمد من ماىا اإل) 
).  

يين رزتػػو ا  تعػػاىل ال ضػػةط لعػػدد اضتمػػل علػػى وقػػاؿ سػػةط اظتػػارد
الصػػػػحيح وذلػػػػا ضتػػػػوادث فرديػػػػة ظتػػػػا روي عنػػػػو أنػػػػو هػػػػاف ألحػػػػد 

 .أشياخو عشروف ولداً ولد هل ستسة يف بطن
ومػػػن تلػػػا اضتػػػوادث الفرديػػػة أيضػػػاً مػػػا أورده اظتػػػاوردي رزتػػػو ا   

تعػػاىل  بقولػػو : أخػػربين رجػػل ورد علػػي مػػن الػػيمن وهػػاف مػػن أىػػل 
ن أف امػػرأة مػػن الػػيمن وضػػعت زتػػالً هػػالكرش فظػػن الفضػػل والػػدي

                                                
(1)

بــن  حمــد بــن رحمــد ربــو علــي المــررزي صــاحب التعليقــو المشــهورة فــي  القا ــي حجــين  ــو : حجــين   
 ــ   ا 463المذ ب ر و رنجب تال يذ القفال رررسعه  في الفقه ررشهر   كـان يلقـب ببحـر األ ـو تـوفي سـنو 

  183/  3 ـ  حاشيو نهايو الهدايو إلى تحرير الكفايو  ج
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أنو ال ولد فيو فػألقي يف الطريػق فلمػا طلعػت عليػو الشػمس زتػي 
وحتػػػرؾ فشػػػق فخػػػرج منػػػو سػػػةعة أوالد ذهػػػوراً عاشػػػوا رتيعػػػاً وهػػػانوا 
خلقاً سػوياً إال أنػو هػاف يف أعضػا هم قصػر فصػارعين رجػل مػنهم 

  .فصرعين فكنت أعري يف اليمن بأنو يترعا سةع رجل
ومػػػػػن ذلػػػػػا مػػػػػا أورده سػػػػػةط اظتػػػػػارديين رزتػػػػػو ا  تعػػػػػاىل يف شػػػػػرح 
الفصػػوؿ بقولػػػو بلغنػػػا يف سػػػنة نيػػا وثالثػػػني وذتػػػاف ما ػػػة أف امػػػرأة 
بػػأرض الطةالػػة مػػن القػػاىرة وضػػعت هيسػػاً فيػػو سػػةعة عشػػر ولػػداً 

  .وماتوا يف يومهم
وحكػػى القاضػػي حسػػني أف واحػػداً مػػن السػػالطني بةغػػداد هانػػت 

فحملػػػػت مػػػػرة فقػػػػاؿ عتػػػػا إف ولػػػػدت أنثػػػػى لػػػػو امػػػػرأة تلػػػػد اإلنػػػػاث 
هل ذهراً  ألقتلنا ففزعت وتضرعت إىل ا  تعاىل فولدت أربعني 

مػنهم مثػل أيتػػةع فكػربوا ورهةػػوا فرسػاناً مػع أبػػيهم يف سػوؽ بغػػداد 
(ٔ) . 

: مػاىا اظتالكيػة : ذىػا رتهػور اظتالكيػة إىل  المذ ب الثالـث
ن هػالا علػى أنو ال تقدير لعدد اضتمل فوافقوا الشػافعية معتمػدي

                                                
(1)

رفـتأ القريـب المجيــب  168/  80بيــر ج رالحـاري الك 137كشــف الغـوا ض فـي علــ  الفـرائض ص     
  888/  86رالمجموع شرح المهذب ج  75-74/  3شرح كتاب الترتيب  د  
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 بعض اضتوادث الفردية السابقة وما يف معناىا . 
: مػػػاىا اضتنفيػػػة : ذىػػػا اإلمػػػاـ أبػػػو حنيفػػػة  المـــذ ب الرابـــ 

رزتػو ا  تعػاىل يف اظتشػػهور عنػو إىل أنػػو يقػدر مػػا يف بطػن اضتامػػل 
 بأربعة رواه عنو ابن اظتةارؾ رزتو ا  تعاىل 

   تعاىلوبو أخا شريا النخعي ومالا والشافعي رزتهم ا
قػػاؿ شػػريا النخعػػي رأيػػت بالكوفػػة أليب إشتاعيػػل أربعػػة بنػػني يف  

بطػػػن واحػػػد ومل ينقػػػل عػػػن اظتتقػػػدمني أف امػػػرأة ولػػػدت أهثػػػر مػػػن 
  (ٔ) .ذلا

رزتو ا  تعاىل ورجحو بعػض  (ٕ)وإليو ذىا من اظتالكية أشها 
  .احملققني من متأخري اظتالكية

مػرياث أربعػة ذهػور ألنػو  قاؿ القرايف رزتو ا  تعاىل : وقيل يوقا
أهثػػػر مػػػا تلػػػده وقػػػد ولػػػدت أـ ولػػػد إشتاعيػػػل أربعػػػة ذهػػػوراً ػتمػػػداً 

  (ٖ)وعمر وعلياً وإشتاعيل وبلغ ػتمد وعمر وعلي الثمانني
                                                

(8)
  316الجرا يو بشرح الجر اني ص     

(3)
رشهب :   و رشهب بن عبد العديد بن دارد القيجي رقيل اسمه  جكي  ررشهب لقبه  ـن ر ـلأ رصـحاب   

رإليـه انتهــ  رئاسـو المالكيــو فــي  صـر بعــد ابـن القاســ   قــو فقيـه رلــد ســنو  اإل ـام  الــ  المـدافعين عــن  ذ بــه
رفقـه اإل ـام سـعيد بـن  511رقـ   53 ـ  ن العاشرة  تقريب التهذيب ص 304 ـ رتوفي في  صر سنو  845

  ـ   387ص  4المجيب ج
  37/  81الذجيرة ج  (1)
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وىو اختيار بعػض الشػافعية قػاؿ النػووي رزتػو ا  رزتػو ا  تعػاىل 
والغػزايل  (ٔ)الوجو الثاين أف أقصى اضتمل أربعة وبو قطع ابن هػج 

وجعلو الفرضيوف ومنهم ابن اللةػاف قيػاس قػوؿ الشػافعي رحػم ا  
 . (ٕ)تعاىل اصتميع 

وذىػا الليػث بػن سػعد والقاضػي أبػو يوسػا يف روايػة اطتصػاؼ 
مػػػن أيتػػػحاب أيب حنيفػػػة رزتهػػػم ا  تعػػػاىل إىل أنػػػو يقػػػدر مػػػا يف 

 بطن اضتامل بواحد ألنو ىو الغالا من أحواؿ النساء 
نفيػػة والػػاي عليػػو الفتػػوى لػػدى وىػػاا ىػػو األيتػػح يف مػػاىا اضت

 (ٖ)علما هم ووجو ذلا أف تعدد اضتمل نادر والنادر ال اعتةار لو
ٓ   

 التر يأ
يف نظري أف الراجح ىو اظتاىا األوؿ ماىا اضتنابلة ومن قاؿ 

مػا  ااىػو بقوعتم وىو تقػدير اضتمػل بػاثنني ألنػو الغالػا يف التػوا م 
                                                

شـديد الجـي  القا ـي ربـو القاسـ  الـدينوري ابن ك  :   و ابن ك  يوسف بن رحمد بـن كـ  بفـتأ الكـاف رت (8)
 رئاسـورحد األئمو المشهورين رحفاظ المذ ب ) الشـافعي ( المصـنفين ررصـحاب الو ـوى المتقنـين انتهـ  إليـه 

ــوفي ســنو  ــالدى ت ــو ج 405المــذ ب ) الشــافعي ( فــي ب ــر الكفاي ــى تحري ــو إل ــو الهداي /  3 ـــ  ا  ـــ  حاشــيو نهاي
307  

(3)
  19/  6رر و اللالبين ج    

(1)
  318رعل  الفرائض ص  317-316الجرا يو    شرحها للجيد الجر اني ص    
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عػػػػدؿ اظتػػػػااىا تطمػػػػئن إليػػػػو الػػػػنفس ويرتػػػػاح إليػػػػو القلػػػػا وىػػػػو أ
أمػا أهثػر مػن اثنػني  اظتاهورة ألنو يشمل أهثر القليػل وأقػل الكثػري

وأما القوؿ بواحد فقد أقتل جانا  فنادر جداً والنادر العتةار لو
  وا  تعاىل أعلم وأحكم.اضتيطة للحمل 

 الخالف في قجمو التركو قبل ر   الحمل
اضتمػل قػوالف للعلماء رزتهم ا  تعاىل يف قسمة الرتهة قةل وضع 

 وقتا :
: أف الورثة إذا طلةوا التعجل يف القسمة قةػل وضػع  القول األرل

اضتمػػل فػػػال كتػػػابوف إىل ذلػػا وال نتكنػػػوف منػػػو وىػػو اظتشػػػهور عػػػن 
واألرجػػح عنػػد اظتالكيػػة وذلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل , اإلمػػاـ الشػػافعي 

 للشا ىل يوجد من اضتمل وارث أو ال ؟ 
دد وعليهمػا ىػل ىػو ذهػر أو وعلى وجوده ىل ىو متحػد أو متعػ

 . (ٔ)أنثى أو ؼتتلا 
: أف الورثة إذا طلةوا التعجل يف القسمة قةػل وضػع  القول الثاني

اضتمل كتابوف إىل ذلا ونتكنػوف منػو وال كتػربوف علػى الصػرب ألف 

                                                
(1)

  13/  3رالمهذب ج 894/  7 عدرا  للمغني بالشرح الكبير ج  333التحقيقات المر يو ص    
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وىػػػػػو قػػػػػوؿ اضتنابلػػػػػة واضتنفيػػػػػة , يف تػػػػػأخري القسػػػػػمة إضػػػػػرار هبػػػػػم 
  عرحم ا  اصتمي (ٔ)واظتعتمد عند الشافعية 
 . (ٕ)ىو الصحيح  اظتشهور تعاىل قاؿ النووي رزتو ا  

مػػن اظتالكيػػة : يتعجػػل أدىن السػػهاـ رزتػػو ا  تعػػاىل وقػػاؿ أشػػها 
   ٓالاي ال يشا فيو ألف تأخريه ال يفيد إذ البد من دفعو 

 التر يأ
لعػػل القػػوؿ بتمكػػني الورثػػة مػػن القسػػمة ىػػو الػػراجح دفعػػاً لضػػرر 

إذا هػػػػانوا أو بعضػػػػهم فقػػػػراء ومػػػػدة االنتظػػػػار عػػػػن الورثػػػػة السػػػػيما 
  (ٖ) .اضتمل قد تطوؿ

فالورثػػػة أوىل بػػػدفع الضػػػرر عػػػنهم ألف حاجػػػاهتم حاضػػػرة وحاجػػػة 
اضتمػػل متػػػأخرة وضػػررىم واقػػػع وضػػػرر اضتمػػل ػتتمػػػل وألف تػػػأخري 

  ٓ (ٗ)القسمة يعرض اظتاؿ للتلا 

                                                
(8)

ــد للديلعــي ج  895– 894/  7المصــدر الجــابة ج     /  5رحاشــيو ابــن عابــدين ج  348ص  6رالكن
  380وائد الشنشوريو رحاشيو البا وري ص رالف 580-588

(3)
  18/  6رر و اللالبين ج    

(1)
  333التحقيقات المر يو ص    

(4)
  844فرائض الالح  ص    
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ــــذي يوقــــف للحمــــل عنــــد تعجــــل  الخــــالف فــــي المقــــدار ال
 القجمو  

ل مػػع الورثػػة عنػػد تعجػػل القسػػمة مػػن إحػػدى ال متلػػو حػػاؿ اضتمػػ
 حاالت ثالث وىي هما يلي :  

ــو األرلــى : أف يكػػوف اضتمػػل ػتجوبػػاً علػػى هػػل التقػػديرات  الحال
بػػةعض الورثػػة اظتوجػػودين ففػػي ىػػاه اضتالػػة ال يلتفػػت إليػػو وبالتػػايل 

 ال يوقا من الرتهة شيء إرتاعاً 
 : لػػو ىلػػا ىالػػا عػػن أخ وأخػػت شػػقيقني وزوجػػة ر ثــال ذلــ 

أيب اظتتػػوىف قةلػػو حػػامالً  فػػإف ىػػاا اضتمػػل إف هػػاف ذهػػراً واحػػداً أو 
 أهثر أو إخوة ألب فهو ػتجوب باإلخوة األشقاء 

وهػػػالا إف هػػػاف أنثػػػى واحػػػدة أو أهثػػػر وىػػػي أخػػػت أو أخػػػوات 
 ألب هالا ػتجوبة أيضاً  باألشقاء حرماناً ففي ىاه اضتالة ال 

يلتفػػػػػػػػػت إىل اضتمػػػػػػػػػل واظتػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػني األخ واألخػػػػػػػػػت 
شقيقني للاهر مثل حظ األنثيني فأيتػل مسػألتهما ال

 [ وىاه يتورهتا:ٕ[ ولزخ ]ٔ[ لزخت ]ٖمن ]

 ٖ 

 ٔ أخت 

 ٕ أخ

: أف يكػػوف اضتمػػل حاجةػػاً للورثػػة حجػػا حرمػػاف  الحالــو الثانيــو
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ولو على بعض التقديرات ففي ىاه اضتالة توقا رتيع الرتهة وال 
اضتمػػل فػػإف هػػاف  يعطػػى أحػػد مػػن الورثػػة شػػيئاً إرتاعػػاً حػػىت وضػػع

مسػػػتحقاً صتميػػػع الرتهػػػة أعطيهػػػا وإف هػػػاف الورثػػػة يسػػػتحقوف معػػػو 
 . بعضها أعطي هل ذي حق حقو

: لو ىلا ىالا عن ثالثة إخوة ألب وزوجػة ابنػو  ر ثال ذل  
اظتتوىف قةلو حامالً فػإف اضتمػل يف ىػاه اضتالػة إف ولػد ذهػراً فػأهثر 

مػا إف وجػد أنثػى أو ذهر وأنثى فإف اإلخػوة يسػقطوف بػو حرمانػاً أ
  (ٔ)فأهثر فما بقي بعد الفرض فلإلخوة 

وسػػػتأ  األمثلػػػة إف شػػػاء ا  تعػػػاىل بعػػػد معرفػػػة طريقػػػة العمػػػل يف 
 حل مسا ل اضتمل . 

: أف يكػػوف اضتمػػل مشػػارهاً للورثػػة اظتوجػػودين غػػري  الحالــو الثالثــو
حاجٍا عتم رتيعاً على أي تقدير وال ػتجوباً بأحدىم ولػو علػى 

فقػػػد اتفقػػػػت ؛ ر فهنػػػػا همػػػا يقولػػػػوف مػػػربط الفػػػػرس بعػػػض التقػػػادي
اظتااىا األربعة يف اضتيطة للحمل ومراعاة ما ىو األيتػح لػو مػع 
االخػػتالؼ يف مقػػدار وحتقيػػق ىػػاا االحتيػػاط وذلػػا علػػى النحػػو 

                                                
(1)

 بتصرف  888-887رحكام المواريث ص   



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

242 

 التايل : 
: يوقا اظتاىا اضتنةلي للحمل نصيا  المذ ب الحنبليررال  

مرياثاً يف قوؿ اإلمػاـ  اثنني من جنسو ذهرين أـ أنثيني أيهما أهثر
ويعطػػي رزتهمػػا ا  تعػػاىل وػتمػػد بػػن اضتسػػن مػػن اضتنفيػػة , أزتػػد 

  .بقية الورثة ما فضل من الرتهة مع معاملتهم باألضر
  .فمن هاف يرث يف تقدير دوف اآلخر فال يعطى شيئاً 

رياثػػاً متفاضػػالً أعطػػي ومػػن هػػاف يػػرث يف رتيػػع تقػػديرات اضتمػػل م
  .قل مرياثاألضر وىو أ

حيػػث يػػرث مرياثػػاً  ةأمػػا مػػن مل يتػػأثر مرياثػػو حجةػػاً أو قلػػة أو هثػػر 
 هامالً .   (ٔ)واحداً يف رتيع التقديرات فهاا يعطى مرياثو 

: يوقا اظتاىا الشافعي رتيع الرتهة  المذ ب الشافعيالثاني 
  .إال من هاف لو فرض ال ينق  عنو يف رتيع التقديرات

الً حيػث يعطػى األقػل مػن وإال من يرث يف رتيع التقػادير متفاضػ
  .مرياثو

أمػػا مػػن يسػػقط يف بعػػض التقػػديرات أو هػػاف مػػن الػػاين ال سػػهم 
                                                

(1)
رالعـذب الفـائض  ـد   344رالتهـذيب فـي الفـرائض رالوصـايا ص  896/  7المغني بالشـرح الكبيـر ج    
 بتصرف  55الجليو ص  درالفوائ 98-90/  3
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عتم مقػدر هالعصػةة فػال يعطػى شػيئاً بػل توقػا الرتهػة حػىت وضػع 
حيث يوقا نصيا مشارؾ اضتمل الحتماؿ أف يولػد  (ٔ)اضتمل 

 .  (ٕ)أهثر من اثنني 
رزتػو ا  تعػاىل : أوقا اإلماـ أبو حنيفة  المذ ب الحنفي الثا  

للحمػػػػل نصػػػػيا أربعػػػػة بنػػػػني أو أربػػػػع بنػػػػات أيهمػػػػا أهثػػػػر مرياثػػػػاً 
وإليػػو ذىػػا ابػػن اظتةػػارؾ  ,  (ٖ)ويعطػػي بقيػػة الورثػػة أقػػل األنصػػةاء 

 رزتهما ا  تعاىل.وشريا 
رزتو  (ٗ): ىو قياس قوؿ الشافعيرزتو ا  تعاىل وقاؿ ابن اللةاف 

 .ا  تعاىل
وؿ بػػو يف اظتػػاىا اضتنفػػي يف ىػػاه أمػػا الػػاي عليػػو الفتػػوى واظتعمػػ

 رزتهمػػا ا  تعػػاىلاظتسػػألة ىػػو قػػوؿ أيب يوسػػا والليػػث بػػن سػػعد 
بػػػأف يوقػػػا للحمػػػػل نصػػػيا ابػػػػن واحػػػد أو بنػػػػت واحػػػدة أيهمػػػػا 
أهثر ويهخا الكفيػل علػى الورثػة وىػو األيتػح عنػدىم همػا يتػر ح 

اح السػراجية والزيلعػي يف شػرح الكنػز وابػن بو غري واحد منهم شرّ 
                                                

(8)
 بتصرف  888ررحكام المواريث ص  888/  86المجموع شرح المهذب ج    

(3)
  845الفرائض ص     

(1)
  316الجرا يو    شرحها للجيد الجر اني ص    

(4)
  344رالوصايا ص  ضالتهذيب في الفرائ    
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 .   (ٔ)يف اجملمع وشرحو الساعات 
رزتػػو ا  تعػػاىل : أوقػػا اإلمػػاـ مالػػا  المــذ ب المــالكيا  رابعــ

رتيػػػع الرتهػػػة ومل يعػػػط أحػػػداً مػػػن الورثػػػة شػػػيئاً وإف هػػػاف نصػػػيةو ال 
متتلا باختالؼ التقادير لتكوف القسمة واحدة حىت ولػو طلػا 

  .الورثة أو بعضهم تعجل القسمة قةل وضع اضتمل
ري رزتػػػػػو ا  تعػػػػػاىل :اظتشػػػػػهور يف مػػػػػاىا قػػػػػاؿ العالمػػػػػة الػػػػػدردي

.اظتالكية أف رتيع الرتهة توقا إىل وضع اضتمل
(ٕ)  

 ا  تعاىل مارزته (ٗ)- (ٖ)قوالً للقفاؿ  يهما أورده الشنشور 
 يف عمدة الفارض : ىل ارزتو ا  تعقاؿ الشيخ يتاه الةهو  

 إف طلا القسمة وارث وقا       
 النصيا اظتهتلا  أهثرللحمل                                   

 لاهرين اثنني أو ألنثيػػني     
                                                

(8)
  378رعل  الفرائض ص  90/  3العذب الفائض  د     

(3)
  90/  3العذب الفائض  د    

(1)
القفـال :  ــو  القفــال  ـو اإل ــام عبــد اهلل بـن رحمــد بــن عبـد اهلل المــررزي اإل ــام الجليـل ربــو بكــر القفــال   

الصغير قيل له القفـال ألنـه كـان يعمـل األففـال فـي ابتـدا  ر ـرى لـ  يكـن فـي ز انـه رفقـه  نـه , رحيـد ز انـه فقهـا  
/  8 ـ رعمرى تجعون سنو ا  ـ حاشـيو نهايـو الهدايـو إلـى تحريـر الكفايـو ج 487توفي سنو  رحفظَا رررعا  رز دا  

896  
(4)

رانظرى في نهايو الهدايو إلى تحريـر الكفايـو  75/  3انظر فتأ القريب المجيب شرح كتاب الترتيب  د     
  315/  3ج 
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 األقل واليقػػني  ىوغريه يعط       
 ط شيئاً أبدا    وساقطاً ال تع     

 ػدا باا استقر اضتكم عند أزت                                  
 وأوقا النعماف حظ واحد        

 د ػػ يضر غري اضتمل قدر الزا                             
 ومالا أوقػػا هل اظتاؿ     

 لوضح زتل وبيػػاف اضتػػاؿ                              
 ي أوقا حػظ عدد  عوالشاف     

 للحمل ضر غريه فاعتمػػػد                                
 مث الصحيح مل لتد ذا العدد       

 (ٔ)د ػوقيل أربعاً وذا مل يعتػم                               
 التر يأ
: يف نظػػػػري أف مػػػػاىا تعػػػػاىل قػػػػاؿ الشػػػػيخ الفػػػػوزاف حفظػػػػو ا  

اضتنابلػػػػة القا ػػػػل بإيقػػػػاؼ مػػػػرياث ذهػػػػرين أو أنثيػػػػني أيهمػػػػا أهثػػػػر 
لكونػػو أدؽ يف االحتيػػاط للحمػػل ألف والدة  للحمػػل ىػػو الػػراجح

                                                
(1)

  98 – 89/  3عمدة الفارض بشرح العذب الفائض  د     
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حكم لو فػال  والنادر ال االثنني هثرية معتادة وما زاد عليهما نادر
  ٓ (ٔ)يوقا لو شيء 

 طريقو العمل في حل  جائل الحمل 
 ف القد سةق معنا الرتجيح يف تعدد اضتمل على أنو اثن

همػػػا سػػػةق آنفػػػاً الرتجػػػيح باظتقػػػدار الػػػاي يوقػػػا للحمػػػل هػػػالا 
  .نصيا اثنني سواًء ذهرين أـ أنثيني أيهما أهثر مرياثاً 
ن الثلػػث فػػإرث وضػػابط ذلػػا أنػػو مػػىت اسػػتغرقت الفػػروض أقػػل مػػ

  .الاهرين أهثر
  .وإف استغرقت أهثر من الثلث فإرث األنثيني أهثر

وإف هانػػػػت الفػػػػروض بقػػػػدر الثلػػػػث اسػػػػتوى لػػػػو مػػػػرياث الػػػػاهرين 
واألنثيػػػني وىػػػاا الضػػػابط فيمػػػا إذا هػػػاف اضتمػػػل يػػػرث مػػػع األنوثػػػة 

  .بالفرض
أمػا إف هػاف يػرث بالتعصػيا فػػإف إرث الػاهرين أهثػر بكػل حػػاؿ 

  (ٕ) .أو يستوياف

                                                
(8)

 57راللفـل فـي الشـريعو اإلسـال يو ص  846رانظـر فـرائض الالحـ  ص  334لتحقيقات المر ـيو ص ا   
  ـ 8401 لاب  الفرزدق  3ط 

(3)
  808تجهيل الفرائض ص    
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إذا مات الشخ  عن زتػل لتتمػل أف : ) رحمه اهلل تعالى قوله
يػػػػرث بتقػػػػدير أو لتجػػػػا , فيعامػػػػل شػػػػريا اضتمػػػػل باألضػػػػر مػػػػن 
تقػػػادير عػػػػدـ اضتمػػػل وجػػػػوده وذهورتػػػو وأنوثتػػػػو وأفػػػراده وتعػػػػدده , 
ويوقا اظتاؿ أو الةػاقي إىل الوضػع أو بيػاف اضتمػل , واظتعتمػد مػن 

 ( عدد اضتملماىا األماـ الشافعي أنو ال ضابط ل
 -ٔ-: سػتة وىػيالتقػديرات اضتمػل اظتهلا رزتو ا  تعاىل  أردىا
 -ٙ-ف انثيػػػػأ -٘ ذهػػػػراف  -ٗ-أنثػػػػى  -ٖ-ذهػػػػر  -ٕ-ميػػػػت 

 .ذهر وأنثى
 طريقو العمل الحجابي في  جائل الحمل

 هالتايل : طريقة العمل اضتسايب يف حل مسا ل اضتمل

لة ؾتعػػل لكػػل تقػػدير مػػن التقػػديرات السػػتة السػػابقة مسػػأ -ٔ
 .ونصححها إف احتاجت إىل تصحيح 

بني مصحات ىاه اظتسػا ل السػت بالنسػا األربػع   ننظر -ٕ
ل مػػػن ىػػػاه اظتسػػػا ل السػػػابق تفصػػػيلها فمػػػا دتاثػػػهاظتعتػػػاد 

ومػػػػػػا تػػػػػػداخل منهػػػػػػا اهتفينػػػػػػا  نىاحػػػػػػدالسػػػػػػت اهتفينػػػػػػا بإ
قتا يف هامػػػل احػػدضػػربنا وفػػق إ نومػػا توافػػق مػػنه نبػػأهربى
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ظتتةػػػػػػاينني يف ا لضػػػػػػربنا هامػػػػػػ ناألخػػػػػػرى ومػػػػػػا تةػػػػػػاين مػػػػػػنه
أو إكتػػػاد اظتضػػػاعا اظتشػػػرتؾ األيتػػػغر عتػػػا وذلػػػا بعضػػػهما 

بتحليلهػػػػػػا إىل عواملهػػػػػػػا األوليػػػػػػػة واضتايتػػػػػػػل ىػػػػػػػو اصتامعػػػػػػػة 
 .للمسا ل هلها 

نقسػم اصتامعػػة علػى مصػػحات اظتسػا ل السػػت وحايتػػل   -ٖ
نثةتػػػػػو فوقهػػػػػا القسػػػػمة علػػػػػى هػػػػػل مسػػػػألة جػػػػػزء سػػػػػهم عتػػػػا 

 .لنضرب بو نصيا هل وارث منها 

ها يف جػزء سػهممػن هػل مسػألة ارث نضرب سهاـ هػل و  -ٗ
مث نقػػػػارف بػػػػني نتا جهػػػػا فمػػػػن هػػػػاف نصػػػػيةو ثابتػػػػا يف رتيػػػػع 

ومػػػن سػػقط بأحػػدىا ال نعطيػػػو  التقػػديرات أعطينػػاه هػػامالً 
ومػن تػأثر مرياثػو بقلػة أو هثػرة أعطػي األقػل مث نوقػا  شيئاً 
  .الةاقي

مػػػن بطػػػن أمػػػو ميتػػػا أعطينػػػا اظتوقػػػوؼ  نفصػػػل اصتنػػػنيإذا ا -٘
هػػػاف مسػػػتحقاً لكامػػػل اظتوقػػػوؼ أعطينػػػاه  و  حيػػػاً للورثػػة وإف 
اظتوقػػػػوؼ أعطينػػػػاه  وإف مل يكػػػػن مسػػػػتحقاً صتميػػػػع  ً هػػػػامال

 استحقاقو منو والةاقي يعود على مستحقيو من الورثة 
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: ) مثاؿ ذلا أبواف وزوجة حامالً فاألضػر رحمه اهلل تعالى قوله
إناثػاً فتعػوؿ إىل سػةعة  يف حق األبػوين والزوجػة هػوف اضتمػل عػدداً 

ن , ولزبػػػوين لكػػػل واحػػػد منهمػػػا السػػػدس أربعػػػة ويوقػػػا وعشػػػري
أورد اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػاىل ىػػاا اظتثػػاؿ علػػى مػػرياث سػتة عشػػر ( 

باهر مسألة التقػدير الػاي ىػو األضػر علػى الورثػة  ياً كتفاضتمل م
بالنسػةة إىل عػوؿ اظتسػألة سػةعة [ ٙٔ]فكاف اظتوقػوؼ سػتة عشػر 

[ ٕٙ٘وستسػوف ]يساوي اظتوقػوؼ ما تػاف وسػتة [ ٕٚ]وعشرين 
 [ ٕٖٗبالنسةة للجامعة أربعما ة واثنني وثالثني ]

وىػػػػاا ؽتػػػػا يػػػػدؿ علػػػػى تضػػػػلع اظتهلػػػػا رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل مػػػػن علػػػػم 
حػػػػل اظتثػػػػاؿ فهػػػػل حػػػػاؿ   ىاضتسػػػػاب حيػػػػث اهتفػػػػى باللػػػػا وعلػػػػ

 مةسوطاً على النحو التايل :
[ ٗأيتػػل اظتسػػألة مػػن أربعػػة ]ف علــى تقــدير  ــوت الحمــلر ــا ف 

[ ولزـ ثلػث الةػاقي ٔللزوجة الربع واحد ]وىي العمرية الصغرى 
  .[ والةاقي اثناف لزبٔواحد ]

مػن أربعػة فأيتػلها  على تقدير رن الحمـل حـي ذكـر راحـدر ا ر 
[ لتوافػػػػق ؼتػػػػرج فػػػػرض الػػػػثمن والسػػػػدس بالنصػػػػا ٕٗوعشػػػػرين ]
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[ ٗ[ ولكػػل مػػن األبػػوين السػػدس أربعػػة ]ٖللزوجػػة الػػثمن ثالثػػة ]
  .يةاً [ للحمل تعصٖٔوالةاقي ثالثة عشر ]

مػن أربعػة أيتػلها ف على تقدير رن الحمل حي رنثى راحدةر ا ر 
[ لتوافػػػػق ؼتػػػػرج فػػػػرض الػػػػثمن والسػػػػدس بالنصػػػػا ٕٗوعشػػػػرين ]

النصػا اثنػا  اً واحػدة [ وللحمل هونػو بنتػٖللزوجة الثمن ثالثة ]
[ والةػاقي واحػد ٗ[ ولكل من األبوين السدس أربعة ]ٕٔعشر ]

 .[٘و ستسة ][ لزب  تعصيةاً ليصةح غتموع سهامٔ]
مػػن أربعػػة أيتػػلها هػػالا   علــى تقــدير رن الحمــل ذكــرانر ــا ر  

[ لتوافػػػػق ؼتػػػػرج فػػػػرض الػػػػثمن والسػػػػدس بالنصػػػػا ٕٗوعشػػػػرين ]
[ ٗ[ ولكػػل مػػن األبػػوين السػػدس أربعػػة ]ٖللزوجػػة الػػثمن ثالثػػة ]
عليهمػػػػػا  رة[ للحمػػػػل تعصػػػػػيةاً منكسػػػػػٖٔوالةػػػػاقي ثالثػػػػػة عشػػػػػر ]

م نضػػرهبا يف أيتػػل [ فهػػي جػػزء السػػهٕ ]يما اثنػػنيسػػهأر لمةاينػػة و 
=  ٕٗ×  ٕينػتج ذتانيػة وأربعػوف ] [ ٕٗ]أربعػة وعشػرين اظتسػألة 
  .[ ومنها تصحٛٗ

=   ٗ×ٕ]ذتانيػػػة [ ولكػػػل مػػػن األبػػػوين ٙ= ٖ×ٕ]سػػػتة للزوجػػػة 
 [  ٖٔ[ ولكل من االبنني ثالثة عشر ]ٛ
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مػػن أيتػػل اظتسػػألة كػػالا ف علــى تقــدير رن الحمــل رنثيــانر ــا ر 
ج فػػػػػػرض الػػػػػػثمن والسػػػػػػدس [ لتوافػػػػػػق ؼتػػػػػػر ٕٗأربعػػػػػػة وعشػػػػػػرين ]

[ ولكػػػل مػػػن األبػػػوين السػػػدس ٖبالنصػػػا للزوجػػػة الػػػثمن ثالثػػػة ]
[ لكػل ٙٔ] أنثياف الثلثػاف سػتة عشػر اللحمل هوهنمو [ ٗأربعة ]

 [ ومنها تصح ٕٚ[ وتعوؿ إىل سةعة وعشرين ]ٛواحدة ذتانية ]
مػػن أيتػػلها كػػالا ف علــى تقــدير رن الحمــل ذكــر ررنثــىر ــا ر 

ؼتػػػػػػرج فػػػػػػرض الػػػػػػثمن والسػػػػػػدس [ لتوافػػػػػػق ٕٗأربعػػػػػػة وعشػػػػػػرين ]
[ ولكػػػل مػػػن األبػػػوين السػػػدس ٖبالنصػػػا للزوجػػػة الػػػثمن ثالثػػػة ]

 رة[ للحمػػػل تعصػػػيةاً منكسػػػٖٔ[ والةػػػاقي ثالثػػػة عشػػػر ]ٗأربعػػػة ]
[ فهػػي جػػزء السػػهم نضػػرهبا ٖرؤوسػػهما ثالثػػة ]لمةاينػػة و عليهمػػا 

ينػػػػػػػػػػتج اثنػػػػػػػػػػاف وسػػػػػػػػػػةعوف أربعػػػػػػػػػػة وعشػػػػػػػػػػرين يف أيتػػػػػػػػػػل اظتسػػػػػػػػػػألة 
[ ولكػػػػل ٜ=ٖ×ٖ] تسػػػػعة[ ومنهػػػػا تصػػػػح للزوجػػػػة ٕٚ=ٕٗ×ٖ]

[ وللحمػػػػػل الػػػػػاهر سػػػػػتة ٕٔ=  ٗ×ٖمػػػػػن األبػػػػػوين اثنػػػػػا عشػػػػػر ]
  .[ٖٔ[ وللحمل األنثى ثالثة عشر ]ٕٙوعشروف ]

األوىل سػػألة اظتمداخلػػة ؾتػػد وبػػالنظر بػػني اظتسػػا ل بالنسػػا األربػػع 
الثانيػػػػػة أربعػػػػػة لمسػػػػػألة لتقػػػػػدير مػػػػػوت اضتمػػػػػل [ وىػػػػػي ٗأربعػػػػػة ]
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احد فنكتفي هبا هوهنػا هر و تقدير اضتمل باَ [ وىي ٕٗوعشرين ]
ة وعشػرين أربعػ ةالثالثػسػألة مػع اظتثلهػا , هما ؾتد دتا العدد األهرب

, وىػي قتا احدفنكتفي بإتقدير اضتمل بأنثى واحدة [ وىي ٕٗ]
تقػػػػدير [ وىػػػي ٛٗالرابعػػػة ذتانيػػػة وأربعػػػني ]ظتسػػػألة مػػػع ا ةداخلػػػتم

مػع  ةوافقػتمىػي و اضتمل باهرين  فنكتفي هبا هوهنا العػدد األهػرب 
اهر تقػػدير اضتمػػل بػػوىػػي [ ٕٚاثنػػني وسػػةعني ]السادسػػة ظتسػػألة ا
قتا يف هامػل احػدوحايتػل ضػرب وفػق إبثلث الثمن وذلا أنثى و 
وبػػػالنظر ,  [ٗٗٔ=ٕٚ×ٕنػػػتج ما ػػػة وأربعػػػة وأربعػػػوف ] ىخػػػر األ

تقػػػدير [ وىػػػي ٕٚ]سػػػةعة وعشػػػرين اطتامسػػػة سػػػألة اظتبينهػػػا وبػػػني 
ل ضػػرب وفػػق وحايتػػأنثيني ؾتػػد بينهمػػا موافقػػة بالتسػػع  اضتمػػل بػػ

ف وثالثػػػػػػػوف انػػػػػػػتج أربعما ػػػػػػػة واثنػػػػػػػ ىخػػػػػػػر قتا يف هامػػػػػػػل األاحػػػػػػػدإ
ومنهػػػػا عتػػػػاه اظتسػػػػا ل السػػػػت [ وىػػػػي اصتامعػػػػة ٕٖٗ=ٗٗٔ×ٖ]

ف جػػزء سػػػهم و سػػا ل يكػػػىػػػاه اظتعلػػى اصتامعػػػة  ةوبقسػػم, تصػػح 
 .[ ٛٓٔموت اضتمل ما ة وذتانية ]األوىل سألة اظت

تػػػو مفػػػرداً ذهػػػورة اضتمػػػل وأنوثالثانيػػػة والثالثػػػة سػػػألة اظتوجػػػزء سػػػهم 
  .[ٛٔذتانية عشر ]
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  .[ٜذهورة اضتمل متعدد تسعة ]الرابعة سألة اظتوجزء سهم 
تقػػػدير اضتمػػػل بػػػأنثيني سػػػتة عشػػػر  اطتامسػػػة سػػػألة اظتوجػػػزء سػػػهم 

[ٔٙ].  
اهر وأنثػػػى سػػػػتة بػػػتقػػػػدير اضتمػػػل السادسػػػة سػػػألة اظت وجػػػزء سػػػهم

[ٙ].  
قهم  رثة يف رتيع التقديرات ؾتد األضر يف حو وبالنظر يف سهاـ ال
  .هوف اضتمل أنثيني

×  ٖ] ذتانيػػة وأربعػػوف فللزوجػػة مػػن مسػػألة تقػػدير اضتمػػل بػػأنثيني 
ٔٙ  =ٗٛ]. 

 .[ ٗٙ=  ٙٔ×  ٗ] أربعة وستوف ولكل من األبوين 
[ إىل وضػػع اضتمػػػل ٕٙ٘ ]ني وسػػتة وستسػػػنيقػػا الةػػاقي مػػػا تنو و 

فػػإف بػػاف أنػػو ميػػت فػػاظتوقوؼ للورثػػة يكمػػل للزوجػػة ربعهػػا فتعطػػى 
 .[ٓٙتوف ]من اظتوقوؼ س

ويكمػػػل لػػػزـ ثلػػػث الةػػػاقي فتعطػػػى مػػػن اظتوقػػػوؼ أربعػػػة وأربعػػػوف 
ويكمػػل لػػزب الةػػاقي فيعطػػى مػػن اظتوقػػوؼ ما ػػة واثنػػاف ,  [ٗٗ]

 .[ٕ٘ٔوستسوف ]
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وإف بػػػاف أنػػػو ذهػػػر أو ذهػػػراف أو ذهػػػر وأنثػػػى أو أنثيػػػاف فلػػػو رتيػػػع 
وإف بػاف أنػػو أنثػى فلػػو ,  [ٕٙ٘]ما تػاف وسػػتة وستسػوف اظتوقػوؼ 

وللزوجػػة مػػن اظتوقػػوؼ , [ٕٙٔ] ا تػػاف وسػػتة عشػػردتػػاـ النصػػا م
وىػػاه [ ٕٙولػػزب سػػتة وعشػػروف ][ ٛ[ ولػػزـ ذتانيػػة ]ٙسػػتة ]

 يتورهتا : 
 432 72 24 24/27 48 24 24 24 4 المسائل

  256توزيع الموقوف 

    6 6 66 48 9 3 3 6 3 3 3 1 زوجة

    8 6 44 64 12 4 4 8 4 4 4 1 أم

    26 6 152 64 12 4 4 8 4 5 4 2 أب

 256 256 256 216 256 6 6 39 13 16 26 13 12 13 × حمل

 ذث ذث حج ذذ ذذ ث ذ ت ديراالتق

 م256

 حج ذث ذذ ث ذ ت
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:  ) وشرط إرث اضتمل أف يستهل ضتديث قوله رحمه اهلل تعالى
قػػاؿ ) إذا اسػػتهل اظتولػػود ورث(   عػػن النػػيب   (ٔ)أيب ىريػرة

رضػػي  (ٖ)واظتسػور بػػن ػتزمػػة ر وحػػديث جػػاب (ٕ)رواه أبػو داوود
) ال يػػػػػرث الصػػػػػيب حػػػػػىت  قػػػػػاال قضػػػػػى رسػػػػػوؿ ا  ا  عنهمػػػػػا 

يستهل ( ذهره أزتد بن حنةػل يف روايػة ابنػو عةػد ا  رزتهمػا ا  
  .تعاىل (
األلةػػػػاين رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل   ونػػػػفقػػػػاؿ ع حػػػػديث أيب ىريػػػػرة  أمػػػػا

 .  (ٗ).يتحيح 

                                                
قـال ابـن عبـد البـر   ربو  ريرة :  و ربو  ريـرة الدرسـي اليمـاني سـيد الحفـاظ األ بـات صـاحب رسـول اهلل  (1)

ه اجتالفا  كثيرا  ال يحاط بـه رال ي ـبط فـي الجا ليـو راإلسـالم رقـال الـذ بي رر حهـا اجتلفوا في اسمه راس  ربي
علما  كثيرا   باركا  فيه رسل  ررل سـنو سـب  عـام جيبـر ر ـات سـنو  عبد الرحمن بن صخر حمل عن رسول اهلل 

 115ـ  113ص 4راالستيعاب ج 304ـ  895ص  8سب  رجمجين انظر ند و الف ال  ج
 ـو : سـليمان ابــن األشـعث األزدي الجججـتاني  حــدث البصـرة اإل ـام شــيخ الجـنو  ـن الحفــاظ  ربـو دارد (2)

 رلد سنو ا نتين ر ائتين  ن الهجرة رحل ر مـ  رصـنف سـكن البصـرة فنشـر بهـا العلـ  كتـب عـن رسـول اهلل 
رحمـد جمجمائو رلف حـديث انتخـب  نهـا كتابـه الجـنن رربعـو آالف ر مانمائـو حـديث ر ـو  ـن نجبـا رصـحاب 

 960ـ 957ص  3الم النبال  ج‘الزم  جلجه  دة  توفي سنو جم  رسبعين ـ انظر ند و الف ال  تهذيب ر
المجـور بـن  خر ـو :  ــو المجـور بـن  خر ـو بــن نفيـل بـن ر يـب بــن عبـد  نـاف بـن ز ــرة الد ـري ربـو عبــد  (3)

 (6673)رق   464الرحمن له رألبيه صحبو  ات سنو ررب  رستين ا ـ تقريب التهذيب ص 
(4)

[ حـد نا حجـين بـن  عـاذ  نـا عبـد األعلـى  نـا 6/357( رعنـه البيهقـي ]3930صحيأ رجر ه ربـو دارد )   
 به درن قوله صارجا .  حمد ـ يعني ابن إسحاق عن يديد بن عبد اهلل بن قيجط عن ربي  ريرة 

) ررراى ابــن جديمــو عــن  قلـ  : ر ــذا إســناد ر الــه  قــات إال رن ابــن إســحاق  ــدل  رقــد عنعنــه رقــال البيهقــي
 الف ل بن يعقوب الجدري عن عبد األعلى بهذا اإلسناد  ثله , رزاد  وصوال  بالحديث : 
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)) تل  طعنـو الشـيلان , كـل بنـي آدم نائـل  نـه تلـ  اللعنـو , إال  ـا كـان  ـن  ـري  رابنهـا , فهنهـا لمـا ر ـعتها 
 ف رب درنها بحجاب (( . ر ها قال  : إني رعيذ ا ب  رذريتها  ن الشيلان الر ي  , 

 قل  رله طرية رجر  عن ربي  ريرة . 
( عن عبد اهلل بن شـعيب : حـد ني إسـحاق بـن  حمـد : حـد ني 50/3رجر ه الجلفي في )) الليوريات (( )ق

 علي بن ربي علي الد ري عن سعيد بن المجيب عنه  رفوعا  بلف  : 
ديته , رررث , رإن استهل صارجا  , ررلـد حيـا  , رلـ  )) إذا استهل الصبي صارجا  , سمي رصلي عليه , رتم  

 يج  , رل  تت  ديته , ل  يصل عليه , رل  يرث (( . 
 قل  : ر ذا سند  عيف , عبد اهلل بن شعيب ,قال الذ بي : 

 )) رجباري عال و , لكنه راى (( . 
 .  رعلي بن علي  و القرشي , شيخ لبقيو . قال ابن عدي ))  جهول  نكر الحديث ((

قل  : لكن تابعه عبد العديد بن ربـي سـلمو عـن الد ـري بـه بلفـ  : قـال : ))  ـن الجـنو رن ال يـرث المنفـوس , 
 رال يورث حتى يجتهل صارجا  (( . 

 رجر ه البيهقي  ن طرية  وسى بن دارد عن عبد العديد بن ربي سلمو به . 
 و ال بي اللرسوسي قال الحـاف  : صـدرق قل  : رر اله كله   قات ر ال  جل  , إال رن  وسى بن دارد ر 

 فقيه زا د له رر ام . 
قلـ  : رقــد رشــار البيهقـي إلــى ر مــه فـي رصــل  ــذا اإلســناد بقولـه : كــذا ر دتــه , ررراى يحيـى بــن ســعيد عــن 

قال : ال يرث الصبي إذا ل  يجتهل , راالسـتهالل الصـياح , رر العلـاس ,  سعيد بن المجيب رن رسول اهلل 
 رال تكمل ديته . رقال سعيد : ال يصلى عليه .  رر البكا 

فهـو  رسـل قـوي , رشـا د  يـد للموصـول  ـن  –كما  و المفررض   –قل  : فهذا صأ الجند إلى يحيى بهذا 
 اللرية األرلى عن ربي  ريرة , ر ا   وصوال  عن يحيى عن سعيد عن  ابر رالمجور بن جر و . كما يرتي قريبا  

 قوة بها : رله شوا د رجر  يدداد 
 األرل : عن  ابر بن عبد اهلل ر ي اهلل عنه , رله عن طرق : 

 األرلى : عن ربي الدبير عنه  رفوعا  بلف  : إذا استهل الصبي ررث رصلي عليه . 
ــان )8/813رجر ــه التر ــذي ) ــ( را9-8ر4/8( رالبيهقــي )4/149( رالحــاك  )8831( رابــن حب ن  ا ــه ب

 به . رقال الحاك  : صحيأ على شرط الشيخين ! ررافقه الذ بي . (  ن طرية عن ربي الدبير 3750)
قل  : إنما  و على شرط  جـل  فقـط , ألن ربـا الدبيـر لـ  يـرر عنـه البخـاري إال  تابعـو كمـا ذكـر ذلـ  الـذ بي 
نفجـه فـي الميـدان , غيـر رنـه  ـدل  رقـد عنعنـه . رجــالف األشـعث عـن ربـي الدبيـر فررقفـه علـى  ـابر . رجر ــه 

 ( . راألشعث  ذا  و ابن سوار الكندي ,  عيف . 3/193ي )الدار 
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 قتا :وأما شرط إرث اضتمل فريث ويورث بشرطني 
أف ينفصػػل مػػن بطػػن أمػػو حيػػاً ضتػػديث أيب ىريػػرة  :الشــرط األرل

 رضي ا  عنو اظترفوع : ) إذا استهل اظتولود يتارخاً ورث (
يف الػرحم حػني مػوت مورثػو اضتمػل  حتقػق وجػود:  الشرط الثاني

ويعرؼ وجود اضتمل يف الرحم بػأف تلػده دوف أقصػى ؛  ولو نطفة
ت زوجػػة للمتػػػوىف وهانػػػت مػػدة اضتمػػػل مػػن مػػػوت اظتػػورث إذا هانػػػ

بينهمػا يف وقػت الوفػاة ومل تقػر بانقطػاع عػدهتا منػػو الزوجيػة قا مػة 
 يف زمن لتتمل فيو انقضاء العدة 

                                                                                                                 

الثانيو : عن سعيد بن المجيب عنه  رفوعا  بلف  : ال يـرث الصـبي حتـى يجـتهل صـارجا  , راسـتهالله رن يصـيأ 
(  ـن طريـة العبـاس بــن 8/851/3( راللبرانــي فـي األرسـط )3758رر يعلـ  رر يبكـي . رجر ـه ابـن  ا ـو )

شقي  نا  رران بن  حمد اللاطري  نا سليمان بـن بـالل عـن يحيـى بـن سـعيد عـن سـعيد عـن الوليد الخالل الد 
 ــابر بــن عبــد اهلل رالمجــور بــن  خر ــو  رفوعــا  بــه . رقــال اللبرانــي : لــ  يــررى عــن يحيــى إال ســليمان تفــرد بــه 

  رران . 
المجمـ  (  خالفـا  بـذل  قل  : ر و  قـو , ركـذل  سـائر الـرراة , فالجـند صـحيأ , رقـد ررردى الهيثمـي فـي ) 

 ( . 858شرطه , رتكل  عليه بكالم فيه نظر  ن ر هين ذكرتهما في ) سلجلو األحاديث الصحيحو ( رق  )
الشا د الثاني : عن عبد اهلل بن عباس يرريه شري  عـن ابـن إسـحاق عـن علـا  عنـه  رفوعـا  بلفـ  : إذا اسـتهل 

 ( . 891/8) الصبي صلي عليه رررث . رجر ه ابن عدي في الكا ل
قل  ر ذا سند  عيف  ن ر ل عنعنو ابن إسحاق . رشري   و ابن عبد اهلل , ر و سـي  الحـ  , رقـد جالفـه 

( ريديد بن  ـاررن عـن البيهقـي فقـاال : عـن  حمـد بـن إسـحاق عـن علـا  3/191يعلى بن عبيد عند الدار ي )
 عن  ابر به  وقوفا  .

فذكرى  رسال  بلف  : )) ال يرث المولود حتى يجـتهل صـارجا ((  الثالث : عن  كحول قال : قال رسول اهلل 
 , رإن رق  حيا  رجر ه الدار ي رإسنادى  رسل صحيأ .

  850-847/  6إررا  الغليل ج 
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مىت ولدتو ألقل مػن  مات وىي يف العدةمث أو هانت مطلقة با ناً 
 أهثر مدة اضتمل من وفاتو .

هػػا أو هانػت اضتامػػل زوجػة لغػػري اظتتػوىف ومل تكػػن الزوجيػة قا مػػة بين
هأف تكوف مطلقة أو تػويف عنهػا ,  وبني زوجها حني وفاة اظتورث

اضتمػل مػن يػـو مفارقػػة فمػىت مػا أتػت بػو دوف أقصػػى مػدة زوجهػا 
 . ثزوجها عتا ور 

فلو مات رجػل ال ولػد لػو وال والػد وتػرؾ أمػو الػف تػوىف عنهػا أبػوه 
وادعػػت اضتمػػػل مث ولػػػدت بعػػػد مضػػػي مػػدة ىػػػي أقػػػل مػػػن أقصػػػى 

شػقيق ويرثػو ألنػو  الاة أبيو فهاا الولػد أخػوه مدة اضتمل من يـو وف
 هاف متحقق الوجود حني موت مورثو .

ويلحق هباه اضتالة إذا هانػت الزوجيػة قا مػة ولكػن لػزوج أو سػيد 
 .ال يطأ لغيةة أو امتناع أو هاف عنيناً 

أمػػػا إذا هانػػػت اضتامػػػل زوجػػػة لغػػػري اظتتػػػوىف وهانػػػت الزوجيػػػة قا مػػػة 
يتحقػػق وجػػود اضتمػػل يف ظتػػورث فحػػني مػػوت ابينهػػا وبػػني زوجهػػا 
اظتػورث  ةألقل من ستة أشهر من حني وفػا ووضعتىاه اضتالة إذا 

وذلػا ألنػػو إذا ولػػد بعػػد مضػػي سػتة أشػػهر يف ىػػاه اضتالػػة فإنػػو ؛ 
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مل يعلػػػم بيقػػػني أف ىػػػاا اضتمػػػل هػػػاف موجػػػوداً يف بطػػػن أمػػػو حػػػني 
 الوفاة صتواز أف تكوف قد زتلت بو بعد وفاة اظتورث

ال ولػد لػو وال والػد وتػرؾ أمػو اظتتزوجػة بغػري أبيػو  فلو مات إنساف 
اظتتوىف مث ولدت ىاه األـ بعد أقل من ستة أشهر من وفاتػو تةػني 
أف اضتمػل ىػػاا هػػاف موجػوداً يف بطػػن أمػػو حػني وفػػاة ىػػاا اظتػػورث 
فيكػػػوف وارثػػػاً ألنػػػو أخػػػوه ألمػػػو وألنػػػو هػػػاف متحقػػػق الوجػػػود حػػػني 

 موت مورثو .
ة أشهر مػن وفػاة اظتػورث فإنػو غػري أما لو ولدت بعد أهثر من ست

وارث ألنو غري متحقق الوجود عند موت اظتورث صتػواز هوهنػا قػد 
زتلػػت بػػو بعػػد وفاتػػو الخػػتالؿ شػػرط وجػػود الػػوارث حػػني مػػوت 

 .(ٔ)اظتورث 

ل ىػػاه اظتشػػكلة إف مل علػػم الطػػا ُجػػتعػػاىل وقػػد هفانػػا حبمػػد ا  
نَسػػػاَف َمػػػا مَلْ َعل ػػػَم اإْلِ  فهػػػو القا ػػػل سػػػةحانو وتعػػػاىل  كػػػن هلهػػػاي

 (ٕ).{٘يَػْعَلْم }
 

                                                
(1)

ـــد الجليـــو ص  898ص  7رالمغنـــي ج  881-883انظـــر رحكـــام المواريـــث ص     رشـــرح  49رالفوائ
  318الجرا يو ص 

 (5سورة العلة اآليو )  (2)
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: ) واختلفػػػوا يف معػػػ  االسػػػتهالؿ فأىػػػل رحمـــه اهلل تعـــالى قولـــه
عن  يو ور  (ٔ)الفرا ض قالوا بالصوت أو اضترهة وىو قوؿ الكرخي

عػػػػن ابػػػػن  يورو  ,رزتهمػػػػا ا  تعػػػػاىل  وزفػػػػر والشػػػػافعي علػػػػي 
وشػػػػريح والنخعػػػػي رضػػػػي ا  عػػػػنهم عةػػػػاس وجػػػػابر بػػػػن عةػػػػد ا  

مل يسػػتهل  أنػػو ال يػػرث مػػارزتهػػم ا  تعػػاىل وأىػػل اظتدينػػة  ومالػػا
 يتارخاً (

سةق القوؿ أف اضتمل إذا انفصل عن أمو واسػتهل يتػارخاً أنػو ال 
خػػػػػالؼ يف توريثػػػػػو واإلرث منػػػػػو أمػػػػػا مػػػػػا عػػػػػدا االسػػػػػتهالؿ مػػػػػن 

 عالمات اضتياة فقد اختلا فيها على قولني قتا : 
: )  بقولـــــهعػػػػػاؿ : مػػػػػا ذهػػػػػره اظتهلػػػػػا رزتػػػػػو ا  ت القـــــول األرل

واختلفػػػوا يف معػػػ  االسػػػتهالؿ فأىػػػل الفػػػرا ض قػػػالوا بالصػػػوت أو 
(  أي  عػن علػػي وزفػر والشػػافعي يو اضترهػة وىػػو قػوؿ الكرخػػي ور 

أف هل يتوت يوجد منو تعلم بو حياتو فهو استهالؿ وىي روايػة 
أف رزتهػػػم ا  تعػػػاىل عػػػن اإلمػػػاـ أزتػػػد روايػػػة يوسػػػا بػػػن موسػػػى 

                                                
الكرجي  و : الشيخ اإل ام الدا د  فتي العـراق شـيخ الحنفيـو ربـو الحجـن عبيـد اهلل بـن الحجـن بـن دالل   (1)

البغدادي الكرجي الفقيه كان  ن العلما  العباد صبر على الفقر رالحا و في ز د تام  ن كبار تال ذتـه ربـو بكـر 
ــوفي ســن ــال  فــي آجــر عمــرى عــاش  مــانين ســنو رت ــا  انظــر ند ــو الــرازي رصــابه الف ــو كــان  عتدلي ــين ر ال مائ و رربع

 8813ـ  8818ص  3الف ال  تهذيب سير رعالم النبال  ج
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  .س أو بكىاالستهالؿ إذا يتاح أو عط
همػػػػػا نػػػػػ  علػػػػػى أف االسػػػػػتهالؿ ىػػػػػو الصػػػػػوت حػػػػػني سػػػػػئل مػػػػػا 

  .االستهالؿ قاؿ : إذا يتاح أو عطس أو بكى
ورواية ثالثة عنو إذا علمت حياتػو بصػوت أو حرهػة أو إرضػاع أو 
غػػريه ورث وثةػػت لػػو أحكػػاـ اظتسػػتهل ألنػػو حػػي فثةػػت لػػو أحكػػاـ 

 اضتياة 
إلمػػػاـ أيب وىػػػو قػػػوؿ الزىػػػري والقاسػػػم بػػػن ػتمػػػد وىػػػاا مػػػاىا ا 

حنيفػػػػػػة وأيتػػػػػػحابو وسػػػػػػفياف الثػػػػػػوري واألوزاعػػػػػػي والشػػػػػػافعي وأيب 
 .رحم ا  اصتميع (ٔ)سليماف داود الظاىري 

اظترفػػػػوع يف  : وقػػػػد ورد يف شػػػػواىد حػػػػديث أيب ىريػػػػرة  قلــــ 
االستهالؿ بسند يتحيح عن جابر بن عةد ا  رضي ا  عنهما 

ال يػػػػرث مرفوعػػػػاً رزتػػػػو ا  تعػػػاىل عػػػن طريػػػػق سػػػػعيد بػػػن اظتسػػػػيا 
الصػػيب حػػىت يسػػتهل يتػػارخاً واسػػتهاللو أف يصػػيح أو يعطػػس أو 

   ٓ (ٕ)يةكي 
                                                

(1)
رالمجمـــوع شـــرح  300/  7بتصــرف رالمغنـــي بالشـــرح الكبيـــر ج  349التهـــذيب فـــي الفـــرائض ص    

 رفقـــه اإل ـــام 804ر وســـوعو فقـــه ســـفيان الثـــوري ص 17/  6ررر ـــو اللـــالبين ج  880/  86المهـــذب ج 
 845ص 3األرزاعي ج

(2)
  846/  6انظر إررا  الغليل ج    
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)        :  بقولـه: مػا ذهػره اظتهلػا رزتػو ا  تعػاؿ  القول الثـاني
  (ٔ)عػػػن ابػػػن عةػػػاس وجػػػابر بػػػن عةػػػد ا  وشػػػريح والنخعػػػي يورو 

 .مل يستهل يتارخاً ( ومالا وأىل اظتدينة أنو ال يرث ما
العلػػم أنػػو ال يقػػـو مقػػاـ االسػػتهالؿ غػػريه  قالػػت طا فػػة مػػن أىػػل 

وىاا مروي عن عةد ا  بن عةاس واضتسني بن علػي وجػابر وأيب 
وبػػػػو قػػػػاؿ شػػػػريح النخعػػػػي رضػػػػي ا  تعػػػػاىل عػػػػنهم أرتعػػػػني  ىريػػػػرة

بػن سػػريين وربيعػػة واوالشػعيب وعطػػاء وسػعيد بػػن اظتسػيا واضتسػػن 
 ولتػػك بػػن سػػعيد وأيب سػػػلمة بػػن عةػػد الػػػرزتن ومالػػا وأبػػو عةيػػػد

 رزتهم ا  رتيعاً.وإسحاؽ 
رزتهمػػػا ا  والروايػػػة اظتشػػػهورة عػػػن اإلمػػػاـ أزتػػػد روايػػػة أيب طالػػػا 

قػػػاؿ ال يػػػرث إال مػػػن اسػػػتهل يتػػػارخاً وذلػػػا ضتػػػديث أيب تعػػػاىل 
 . (ٕ)(إذا استهل اظتولود يتارخاً ورث ) اظترفوع  ىريرة 

                                                
(1)

إبرا ي  النخعي  و : اإل ام الحاف  فقيه العراق ربو عمـران إبـرا ي  بـن يديـد بـن قـي  بـن األسـود النخعـي   
راس  الررايو فقيه النف  كبيـر الشـرن كثيـر المحاسـن كـان  فتـي  اليماني الكوفي كان بصيرا  بعل  بن  جعود 

 8[  ـ  ـ ر  ـ ند و الف ال  تهذيب سير رعـالم النـبال  ج  96الكوفو  و رالشعبي في ز انهما  ات سنو ] ر ل
 بتصرف   417ـ  416ص 

(2)
 7رالمغنـي بالشـرح الكبيـر ج  856/  3ر وطر اإل ـام  الـ   ـد   446/  8التلخيف في الفرائض ج    
رالتحقيقــات  169ص  80ي الكبيـر ج رالحـار  880/  86رالمجمـوع شـرح المهــذب ج  300 – 899/ 

   44/  5 د   1رانظر الجا   ألحكام القرآن ج  65/  5المر يو  عدرا  لتفجير القرطبي ج 
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 التر يأ
الراجح ىو القوؿ األوؿ القاضي أف هل يتوت يوجد مػن اضتمػل 

 د والدتو تعلم بو حياتو فهو استهالؿ وذلا ألمرين عن
سػػر بوجػػػود عالمػػة تػػدؿ علػػى حيػػػاة : أف االسػػتهالؿ فُ  رحــد ما

اظتولػػود مػػن يتػػراخ أو عطػػاس أو تػػنفس أو بعػػض مػػاال يكػػوف إال 
  (ٔ).من حي
ـــــاني : أنػػػػػو لػػػػػو هػػػػػاف معػػػػػ  االسػػػػػتهالؿ ىػػػػػو الصػػػػػراخ فقػػػػػط  رالث

لػػى اضتيػػاة الػػف فاضتػػديث ال نتنػػع مػػن داللػػة العالمػػات األخػػرى ع
 .(ٕ)من طريق اظتفهـو وداللة اظتفهـو ضعيفة وا  تعاىل أعلم 

                                                
(1)

    التهذيب البن القي   3ج  888 عدرا  لمعال  الجنن للخلابي ص  338التحقيقات المر يو ص    
(2)

 المصدر الجابة     
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 باب  يراث ر ل الموت الجماعي 
: ) فصػػػػل : فيمػػػػا إذا مػػػػات  قــــال المؤلــــف رحمــــه اهلل تعــــالى

متوارثػػاف فػػأهثر يف أواف واحػػد ومل يعلػػم األقػػدـ موتػػا هػػأف ىلكػػوا 
رثتػػو دوف يف ىػػدـ أو غػػرؽ أو حػػرؽ , فػػإرث هػػل واحػػد مػػنهم لو 

 حكػػم األجانػػا  همػػا إذا مػػات الزوجػػافورثػػة اآلخػػر ويتػػاروا يف 
منهمػػا إخػػوة أو بنػػوف ليسػػوا مػػن  مػػثالً هبػػاه الصػػفة ولكػػل  واحػػد

خر فال توارث بينهما لعدـ العلم باألوؿ موتاً  , ويترؼ إرث  اآل
 هل منهما إىل ورثة اظتاهورين (.

ا  تعػاىل ىػو  اظتراد هباا الةػاب أو الفصػل همػا شتػاه اظتهلػا رزتػو
  .وؿتوىمواضترقى واعتدمى مرياث أىل اظتوت اصتماعي هالغرقى 

: رتػع غريػق مػأخوذ مػن الغػرؽ وىػو الرسػوب  رالغرقى في اللغـو
 (ٔ)يف اظتاء والغارؽ الراسا يف اظتاء والغريق اظتيت فيو

: هل من عمي موهتم بسةا حادث رتاعي أتلفهم  راصلالحا  
 أواًل رتيعاً فلم يعلم أيهم مات 

                                                
(1)

 857فصل العين حرف الفا   ادة غرق ص  83س  د  لجان العرب  المجلد الجاد   



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

265 

واظتػػػراد بػػػالغرقى وؿتػػػوىم ىنػػػا : ىػػػم اظتتوارثػػػوف الػػػاين التػػػةس زمػػػن 
مػػػػػوهتم همػػػػػن مػػػػػات حبػػػػػادث هػػػػػالغرؽ واعتػػػػػدـ واضتػػػػػرؽ وحػػػػػوادث 

واألمػػراض اصتارفػػة هالطػػاعوف ,  لطػػا رات والقطػػارات والسػػياراتا
ة هالسػيوؿ العارمػة واالهنيػارات قدريػوحوادث الكػوارث ال, وؿتوه 

أومػػػن تػػويف يف غربػػة أو جهػػات ؼتتلفػػػة األرضػػية والرباهػػني الفػػا رة 
   ٓوقتل اظتعارؾ وؿتو ذلا 

 حاالت الموت الجماعي  
إذا حدث موت رتاعي ؽتا ذهرنا آنفاً وؿتػوه فػال متلػو مػوهتم مػن 

 إحدى حاالت ستس وىي هالتايل : 
أف يعلػػم مػػوهتم رتيعػػاً معػػاً ويف آف واحػػد ففػػي  :الحالــو األرلــى 

عػػاً وإفتػػا مػرياث هػػل واحػػد مػػنهم ىػاه اضتالػػة ال تػػوارث بيػنهم إرتا
 لورثتو األحياء حني موتو دوف من مات معو .

: أف يعلػػم اظتتػػأخر بعينػػو وال ينسػػى فػػريث اظتتػػأخر  الحالــو الثانيــو
 اظتتقدـ من غري عكس إرتاعاً .

 : أف يعلم اظتتأخر بعينو مث ينسى .  الحالو الثالثو
 : أف يعلم اظتتأخر ال بعينو .  الحالو الرابعو
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: أف ال يعلػػػم اظتتػػػأخر مػػػن اظتتقػػػدـ بػػػل كتهػػػل  لحالـــو الخا جـــوا
األمػػر ويف ىػػاه اضتػػاالت الػػثالث األخػػرية ال متلػػو الورثػػة األحيػػاء 

 وقتا : أمرين من 
: أف يػػػػػدعي هػػػػػل ورثػػػػػة تػػػػػأخر مػػػػػوت مػػػػػورثهم عػػػػػن األ ـــــر األرل

  وحينئٍا إما أف توجد بينة أو ال .يتاحةو 

ة أو وجػػدت بينػػات فػػإف وجػػدت بينػػة عمػػل هبػػا وإف مل توجػػد بينػػ
متعارضػة حتػػالفوا فيحلػػا هػػل واحػػد مػػنهم علػػى إبطػػاؿ مػػا ادعػػاه 
اآلخػػػر وحينئٍػػػا ال تػػػوارث بػػػني األمػػػوات وإفتػػػا يعطػػػى مػػػرياث هػػػل 

 .(ٔ)منهم لورثتو األحياء حني موتو دوف من مات معو 

أف يتفػق الورثػة علػػى جهالػة األمػػر ويف ىػاه اضتالػػة : األ ـر الثــاني
 ف ألىل العلم وقتا :يف توريثهم من عدمو قوال

: عػػدـ توريػث بعضػػهم مػن بعػػض وإفتػا مػػرياث هػػل  القـول األرل
اختيػار  اامنهم لورثتو األحيػاء حػني موتػو دوف مػن مػات معػو وىػ

فيمػػا إذا مػػات متوارثػػاف فػػأهثر  : ) بقولــهاظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل 

                                                
(1)

 847/  80بتصرف ر انظر الحاري الكبير ج   808 -807فرائض اللح  ص    
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يف أواف واحد ومل يعلػم األقػدـ موتػا هػأف ىلكػوا يف ىػدـ أو غػرؽ 
 فإرث هل واحد منهم لورثتو دوف ورثة اآلخر(. أو حرؽ ,

وىػػاا القػػوؿ مػػروي عػػن أيب بكػػر الصػػديق وزيػػد بػػن ثابػػت وابػػن   
عةػػاس ومعػػاذ واضتسػػن بػػػن علػػي وعةػػد الػػػرزتن بػػن عػػوؼ وأيتػػػح 

  ٓالروايتني عن عمر بن اطتطاب رضي ا  عنهم أرتعني 
 وبو قاؿ عمر بن عةد العزيز وأبػو الزنػاد والزىػري ولتػك بػن سػعيد

وحكيم بن  (ٔ)هما يروى عن اضتسن الةصري وراشد بن سعد , 
  (ٖ) - (ٕ)رزتهم ا  رتيعاً. عمري

واإلمػػاـ أا  (٘)وىػػو مػػاىا اإلمػػاـ مالػػا  (ٗ)وأهثػػر أىػػل العلػػم 
  (ٙ)رزتهم ا  رتيعاً. حنيفة وأيتحابو

                                                
(1)

راشد بن سعد :  و  راشد بن سعد المقرني بفتأ المـي  ر سـكون القـاف ر فـتأ الـرا  بعـد ا  مـدة  ـ  يـا    
 808في صحيحه رر  له األربعو  ـن الثالثـو  ـات سـنو النجب الحمصي  قو كثير اإلرسال ر علة له البخاري 

 (8854رق  )  844ا ـ تقريب التهذيب ص   - ـ   881 ـ ر قيل 
(2)

حكــي  بــن عميــر :  ــو  حكـي  بــن عميــر بــن األحــوص ربــو األحـوص الحمصــي يهــ   ــن الثالثــو  المصــدر   
 ( 8476رق  )  886الجابة  

(3)
 رفبتص 887ص  7المغني بالشرح الكبير ج    

(4)
  67ص  86المجموع شرح المهذب ج    

(5)
 538 - 530ص  3 وطر اإل ام  ال   د     

(6)
  358شرح الجرا يو للجيد الجر اني ص    
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إال أنػػو قػػاؿ : إذا علػػم أف أحػػد  رزتػػو ا  تعػػاىلواإلمػػاـ الشػػافعي 
وقػػا  -هاضتالػػة الثالثػػة -مػػات أوالً ونسػػي عينػػو  الغرقػػى وؿتػػوىم

األمر إىل أف يتاهر من األوؿ فػريث منػو ألف الظػاىر مػن علػم مث 
  (ٔ).نسي أف يتاهر

وىػػػو قػػػوؿ يف مػػػاىا اإلمػػػاـ أزتػػػد واختػػػاره شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػن 
  (ٖ)وقيل رواية   (ٕ)تعاىل ا   ماتيمية رزته

  ٓرزتو ا  تعاىل  (ٗ)وؽتن قاؿ هباا القوؿ اإلماـ األوزاعي
 : ر ن ردلو  ذا القول 
مػػا رواه خارجػػة بػػن زيػػد رضػػي ا  عنهمػػا أنػػو قػػاؿ : أمػػرين أبػػو  

بتوريث أىل اليمامة وىم الاين قاتلوا مسػيلمة  بكر الصديق 
زمن أيب بكر الصديق  الكااب قاتلوه بقيادة خالد بن الوليد 

 عضػهم مػن وورثت األحياء من األموات ومل أورث األمػوات ب
  .بعض

                                                
(1)

  11-13ص  6ر رر و اللالبين ج  67ص  86المجموع شرح المهذب ج    
(2)

ظـر التهـذيب فـي علـ  ر ان866ر االجتيارات الفقهيو البـن اللحـام ص  156ص  18 جموع الفتار  ج  
 353- 385الفرائض ر الوصايا ص

(3)
  91/  3اإلفصاح ج    

(4)
 858/ 3فقه اإل ام األرزاعي  ج   
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بتوريػػػػث أىػػػػل طػػػػاعوف عمػػػػواس  وأمػػػػرين عمػػػػر بػػػػن اطتطػػػػاب 
وهانػػػت القةيلػػػة دتػػػوت بأسػػػرىا فورثػػػت األحيػػػاء مػػػن األمػػػوات ومل 

  .أورث األموات بعضهم من بعض
 .  (ٔ)يف قتلى معرهة اصتمل ويتفني  وهاا نقل عن علي  

بػن أيب  ػتمد عػن أبيػو أف أـ هلثػـو بنػت علػيوما رواه جعفر بن 
رضػػي ا  عػػنهم توفيػػت ىػػي وابنهػػا زيػػد بػػن عمػػر يف يػػـو  طالػػا

فلم يػدرى أيهمػا مػات قةػل فلػم ترثػو ومل يرثهػا , وأف أىػل يتػفني 
 . (ٖ) - (ٕ)مل يتوارثوا 

ـو لػألف شرط التوريث حياة الوارث بعد موت مورثو وىػو غػري مع
ألنػو مل تعلػم حياتػو بعػد و وال نثةت التوارث مػع الشػا يف شػرطو 

 يرث هاضتمل إذا وضعتو ميتاً .  موت مورثو فلم
 ألف األيتل عدـ التوريث فال نثةتو بالشا و 

                                                
(1)

 351التركات ر الوصايا  ص   
(2)

(  ـن طريـة عبـد 146 – 4/145( ر الحـاك  )4/179(ر الـدار ي ) 1/8/65/340رجر ـه سـعيد )   
ر قـال الحـاك  إسـنادى صـحيأ ررافقـه الـذ بي ر  ـو كمـا  قـال   العديد بن  حمد عن  عفـر بـن  حمـد عـن ربيـه

 845/ 6ا ـ إررا  الغليل ج 
(3)

  819 – 818انظر كتاب الفرائض ر شرح آيات الوصيو ص    
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مػػػن أف  وف توريػػػث هػػػل واحػػػد منهمػػػا خطػػػأ يقينػػػا ألنػػػو ال متلػػػوأل
يكػػوف موهتمػػػا معػػػا أو سػػةق أحػػػدقتا بػػػو وتوريػػث السػػػابق بػػػاظتوت 

   (ٔ)؟ اظتيت معو خطأ يقينا ؼتالا لإلرتاع فكيا يعمل بو و 
 تعاىل : رزتو ا   قاؿ الرحيب
 ف نتت قـو هبدـ أو غرؽ وإ       

 أو حادث عم اصتميع هاضترؽ                           
  قومل يكن يعلم حاؿ الساب       

 فال تورث زاىقاً من زاىػق                             
 انا وعدىم هأهنم أجػػػ        
 (ٕ)ا ا فهكاا القوؿ السديد الص                          

: توريػػث الغرقػػػى وؿتػػوىم بعضػػػهم مػػن بعػػػض مػػػن  القــول الثـــاني
التالػػػد دوف الطريػػػا وىػػػاا القػػػوؿ مػػػروي عػػػن عمػػػر بػػػن اطتطػػػاب 

  .وعلى بن أيب طالا وعةد ا  بن مسعود رضي ا  عنهم

                                                
(1)

 – 89860رقـ  )  398 – 396/ 80ر  صـنف عبـد الـرزاق  ج  7/887المغنـي بالشـرح الكبيـر ج   
89867  ) 

(2)
 856ديني ص الرحبيو بشرح سبط المار    
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وبػػػػػو قػػػػػاؿ شػػػػػريح وإبػػػػػراىيم النخعػػػػػي وإيػػػػػاس بػػػػػن عةػػػػػد ا  اظتػػػػػزين 
ج وعةػػػد ا  بػػػن والشػػػعيب والثػػػوري وعطػػػاء واضتسػػػن وزتيػػػد األعػػػر 

عتةػػػة وابػػػن أيب ليلػػػى واضتسػػػن بػػػن يتػػػاه وشػػػريا ولتػػػك بػػػن آدـ 
 رزتهم ا  تعاىل رتيعاً.وإسحاؽ وداود 

 مػارزته (ٕ)وبو قاؿ داود  (ٔ)وىاا ماىا اإلماـ أزتد بن حنةل 
 .ا  تعاىل

 :  رقد استدل رصحاب  ذا القول بردلو  نها  ا يلي
بػػن عيينػػة عػػن عمػػرو بػػن اري و أخربنػػا عةػػد الػػرزاؽ قػػاؿ أخربنػػا الثػػو 

وهػاف مػن أيتػحاب  دينار عن أيب اظتنهاؿ عن إيػاس بػن عةػد 
أف قومػػػػاً وقػػػػع علػػػػيهم بيػػػػت فػػػػورث بعضػػػػهم مػػػػن  رسػػػػوؿ ا  

  (ٖ)بعض 

                                                
(1)

 3/91ر اإلفصاح  ج  7/887المغني بالشرح  الكبير ج    
(2)

   351 – 353ر انظر التهذيب ص  86/68المجموع شرح المهذب ج    
(3)

 ( قال  حققه رجرج سعيد بهذا اإلسناد سوا  89859رق  )  379/  80 صنف عبد الرزاق     
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و بػػػن دينػػػار عػػػن أيب ويتػػػلو سػػػعيد والػػػدار قطػػػين مػػػن طريػػػق عمػػػر 
عن إيػاس بػن عةػد أنػو قػاؿ : سػئل عػن بيػت سػقط علػى  اظتنهاؿ

  ٓ (ٔ)يورث بعضهم من بعض  أناس فماتوا فقاؿ :
: وقػػع طػػػاعوف عمػػػواس فجعػػػل أىػػػل  تعػػػاىلرزتػػػو ا قػػاؿ الشػػػعيب 

الةيػت نتوتػوف مػن آخػرىم فكتػا يف ذلػا إىل عمػر بػن اطتطػاب 
  فكتا عمر  ورِّثوا بعضهم من بعض(ٕ) - (ٖ)ٓ 

وعن اضتارث األعور أف قوماً غرقػوا يف سػفينة فػور ث علػي بػن أيب 
  ٓ (ٗ)بعضهم من بعض طالا 

 قاؿ الةهو  رزتو ا  تعاىل : 
 ػع غرقا أو حرقا ػوموت رت      

 مل ندر من مبوتو قد سةقا                                   
 ورث لةعض بعضهم من يتلةو       

                                                
(1)

ر قـال  6/845ا ــ اإلررا  ج   456ار قلنـي  ص ( ر الـد314/  64/ 1/8سنن سعيد بـن  نصـور )    
 إسنادى صحيأ 

(2)
 – 89850رقــ  ) 397 – 394/ 80ر  صـنف عبـد الـرزاق ج  7/887المغنـي بالشـرح الكبيـر ج    

89859 ) 
(3)

( ر سـعيد بـن 3/179 عيف ر ل  رقـف علـى إسـنادى إلـى الشـعبي بهـذا اللفـ  ر قـد رجر ـه الـدار ي  )   
ن طرية ابن ربي ليلـى عـن الشـعبي بلفـ  رن بيتـا  فـي الشـام ر قـ  علـى قـوم فـورث (  313/ 1/648 نصور )

 854 -853ص  6عمر بع ه   ن بعض  ا ـ اإلررا  ج 
(4)

 (  ( ر ر د له بقوله ) صاد ر  جدد 10701رق  ) 88/83كند العمال ج     
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  (ٔ)وال نعد مرياثو من يتحةو                       
 التر يأ

بػػني أىػػل اظتػػوت  ىػػو القػػوؿ األوؿ القاضػػي بعػػدـ التػػوارثالػػراجح 
اصتمػػػػاعي الػػػػاين ال يعلػػػػم مػػػػن السػػػػابق ومػػػػن اظتتػػػػأخر موتػػػػاً وىػػػػو 

حفظػػو وشػػيخنا أزتػػد النجمػػي , اختيػػار اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل 
واظتوفػػػػق  (ٕ)وىػػػػو اختيػػػػار شػػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػػن تيميػػػػة ا  تعػػػاىل , 

واجملػػػد وغػػػػريىم ومػػػنهم الشػػػػيخ عةػػػػد الػػػرزتن السػػػػعدي ويتػػػػححو 
 (ٗ)جحػػػو الشػػػػيخ عةػػػد العزيػػػػز بػػػن بػػػػازهمػػػػا ر   (ٖ)الشػػػيخ العثيمػػػني

 رزتهم ا  تعاىل رتيعاً.
والشػػػيخ يتػػػاه الفػػػوزاف حفظػػػو ا  تعػػػاىل  بقولػػػو : الػػػراجح ىػػػو  

القوؿ بعدـ توريث الغرقى وؿتوىم بعضهم من بعض وذلػا لقػوة 
  (٘)مستنده وسالمة توجيهو

  

                                                
(1)

 77/  3 نأ الشفا  الشافيات شرح المفردات ج    
(2)

 156ص  18 جموع الفتار  ج    
(3)

 880تجهيل الفرائض ص    
(4)

 55حاشيو الفوائد الجليو ص    
(5)

 318التحقيقات المر يو ص    
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 وىو اختيار الرحيب رزتو ا  تعاىل بقولو :  (ٔ)ود/ الالحم 
 وإف نتت قـو هبدـ أو غرؽ         

 أو حادث عم اصتميع هالغرؽ                             
 ومل يكن يعلم حاؿ السػػػابق        

 فال تورث زاىقاً من زاىػػق                            
 وعدىم هأهنم أجانػػا          

 (ٕ)فهكاا الرأي السديد الصا ا                            
وعلػػى ىػػػاا القػػػوؿ ال إشػػػكاؿ يف العمػػػل وال جديػػػد فمػػػرياث هػػػل 

 على حسا أيتوؿ الفرا ض.منهم لورثتو دوف من مات معو 
) فإرث هل واحػد مػنهم لورثتػو دوف ورثػة  :رحمه اهلل تعالىقوله 

مػػثالً  حكػػم األجانػػا  همػػا إذا مػػات الزوجػػافاآلخػػر ويتػػاروا يف 
خػر ليسوا مػن اآلف منهما إخوة أو بنو  ةهباه الصفة ولكل  واحد

فػػال تػػوارث بينهمػػا لعػػدـ العلػػم بػػاألوؿ موتػػاً  , ويتػػرؼ إرث هػػل 
 منهما إىل ورثة اظتاهورين (.

                                                
(1)

 809فرائض اللح  ص    
(2)

 856الرحبيو بشرح سبط المارديني ص    
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) فال توارث بينهما لعػدـ العلػم بػاألوؿ موتػا (  أي   بقولهواظتراد 
ال تػػوارث بػػني الػػزوجني لعػػدـ العلػػم بالسػػابق منهمػػا وإفتػػا مػػرياث  

  .خر أـ من غريىماآلة هل منهما لورثتو سواًء هانوا من ورث
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 العمل على القول المر وح فصل
أمػػػا علػػػى القػػػوؿ اظترجػػػوح وىػػػو : توريػػػث الغرقػػػى وؿتػػػوىم : قلـــ 

الػػػتالد و , دوف الطريػػا بعضػػهم مػػن بعػػض فيتوارثػػوف مػػن الػػتالد 
بكسر التاء أي القدًن الاي مات اظتورث وىو نتلكو ومل يرثو هل 

ا أي اصتديػد منهم من يتاحةو الاي مات معو وىػو ضػد الطريػ
اضتػػادث وىػػو مػػا مل يرثػػو هػػل مػػنهم مػػن يتػػاحةو الػػاي مػػات معػػو 

  ٓيرث اإلنساف نفسو ال  حىتفال يتوارثونو وذلا منعاً للدور 
 قاؿ الشيخ يتاه الةهو  رزتو ا  تعاىل يف عمدة الفارض : 

 وإف نتت مستورثاف بغرؽ         
 ـ أو حرؽ أو ؿتوه هموت ىد                               

 وجهل السابق موتاً مث مل          
 متتلا الوارث فاإلرث اؿتتم                               

 لكل شخ  من تالد يتاحةو          
    (ٔ)دوف الاي يرث منو انتةو                                  

 طريقو العمل على القول المر وح

                                                

 
(1)

 97ــ  96ص  3العذب الفائض شرح عمدة الفارض  د   
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وارث بني الغرقى وؿتػوىم فيمػا سةق القوؿ أف الراجح ىو عدـ الت
بيػػنهم وإفتػػا مػػرياث هػػل ميػػت لورثتػػو األحيػػاء حػػني موتػػو دوف مػػن 
مػػات معػػو وعلػػى ىػػاا القػػوؿ الػػراجح فػػال جديػػد وال إشػػكاؿ يف 

 .العمل
أما على القوؿ اظترجوح القاضي بتوريث الغرقػى وؿتػوىم بعضػهم  

 من بعض فطريقة العمل تتلخ  يف اطتطوات التالية : 
أحػد الغرقػى وؿتػوىم مػات أوالً فنجعػل  نفرض أف -ٔ

لو مسألة تسمى مسألة التالد مث نقسم على ورثتػو 
 ٓاألحياء ومن هاف معو إذا هاف من ورثتو

ؾتعػػػػل مسػػػػألة لكػػػػل واحػػػػد مػػػػن الػػػػاين مػػػػاتوا معػػػػو  -ٕ
وتسمى مسألة الطريا ونقسم علػى ورثتػو األحيػاء 

 .حني موتو دوف من مات معو

ريػػػا وبػػػني ننظػػػر بػػػني هػػػل مسػػػألة مػػػن مسػػػا ل الط-ٖ
سػػػػهاـ يتػػػػاحةها مػػػػن مسػػػػألة الػػػػتالد همػػػػا تقػػػػدـ يف 

 .النظر بني اظتسا ل والسهاـ يف اظتناسخات
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ننظػػػر بػػػني اظتثةتػػػات مػػػن مسػػػا ل الطريػػػا بالنسػػػا -ٗ
األربػػػػع ومػػػػا نػػػػتج فهػػػػو جػػػػزء السػػػػهم ظتسػػػػألة الػػػػتالد 

 .نضربو هبا وما نتج فهو اصتامعة

نضػػػػرب نصػػػػيا هػػػػل وارث مػػػػن مسػػػػألة الػػػػتالد يف  -٘
نػتج فهػو لػو فػإف هػاف حيػاً أخػاه جزء سػهمها ومػا 

وإف هػػاف ميتػػاً قسػػمناه علػػى مسػػألتو ومػػا نػػتج فهػػو 
جػػػزء سػػػهم عتػػػا نضػػػرب بػػػو نصػػػيا هػػػل وارث مػػػن 

 .مسألة الطريا

ؾتمػػػػع نصػػػػيا مػػػػن ورث يف أهثػػػػر مػػػػن مسػػػػألة مث  -ٙ
 ٓنعطيو إياه

نفػػػرض أف اآلخػػػر ىػػػػو الػػػاي مػػػات أوالً مث نعمػػػػل   -ٚ
 (ٔ).هما مضى

 

همػا بغػػرؽ أو حػػرؽ أو ىػػدـ : لػو ىلػػا زوجػػاف وابن ر ثــال ذلــ 
   ٓأو ؿتو ذلا وجهل أيهم مات أواًل 

  ٓأو علم مث نسي 
                                                

(1)
 بتصرف  888 – 880ح  ص فرائض الال   
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   ٓأو علم  ال بعينو 
  ٓومل متتلفوا يف السابق 
   ٓأخرى وأماً وعماً  وخلا الزوج زوجةً 

  .ً وخلفت الزوجة ابناً من غريه وأبا
فعلػػى ىػػاا القػػوؿ نفػػرض أف الػػزوج مػػات أوالً فورثتػػو زوجتػػاف وأـ 

أيتػػػػػل مسػػػػػألتهم وىػػػػػي مسػػػػػألة تػػػػػالد الػػػػػزوج مػػػػػن أربعػػػػػة و ,  وابػػػػػن
  .[ ظتوافقة ؼترج فرضي الثمن والسدس بالنصإٗوعشرين ]

[ والةػػػػاقي ٗ[ ولػػػػزـ السػػػػدس أربعػػػػة ]ٖللػػػػزوجتني الػػػػثمن ثالثػػػػة ]
 [ لالبن تعصيةاً ٚٔسةعة عشر ]

[ ٕوذتػػػػػن الػػػػػزوجتني منكسػػػػػر عليهمػػػػػا ومةػػػػػاين لرأسػػػػػيهما اثنػػػػػني ]
ذتانيػػػػػة ينػػػػػتج [ ٕٗبعػػػػػة وعشػػػػػرين ]نضػػػػػرهبا يف أيتػػػػػل اظتسػػػػػألة أر ف

 [  ٛٗ=ٕٗ×ٕف ]و وأربع
[ ولػػػػزـ ٖ[ لكػػػػل واحػػػػدة ثالثػػػػة ]ٙ=  ٖ×  ٕ] ةللػػػػزوجتني سػػػػت

 ٓ[ لالبن ٖٗ[ والةاقي أربعة وثالثوف ]ٛ=  ٗ×  ٕذتانية ]
[ علػػػى ورثتهػػػا األحيػػػاء ٖمث نقسػػػم نصػػػيا الزوجػػػة اظتيتػػػة ثالثػػػة ]

  .وقتا أبوىا وابنها



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

281 

[ ؼتػػرج ٙمػػن سػػتة ] ةالزوجػػفأيتػػل مسػػألتها وىػػي مسػػألة طريػػا 
[ لالبػػػن ٘[ والةػػػاقي ستسػػػة ]ٔالسػػػدس لػػػزب السػػػدس واحػػػد ]

  .اضتي
[ علػػػػى ورثتػػػػو ٖٗمث نقسػػػم سػػػػهاـ االبػػػػن اظتيػػػػت أربعػػػػة وثالثػػػػني ]
  .األحياء وىم جدتو أـ أبيو وأخوه ألمو وعم أبيو

[ ؼتػػرج ٙفأيتػػل مسػػألتهم وىػػي مسػػألة طريػػا االبػػن مػػن سػػتة ]
[ والةػػاقي ٔـ السػػدس واحػػد ]السػػدس لكػػل مػػن اصتػػدة واألخ أل

  .[ للعمٗأربعة ]
[ ؾتػدىا ٙ[ ومسػألتها سػتة ]ٖاـ الزوجػة ثالثػة ]هوبالنظر بني سػ

  .[ٕمتوافقة بالثلث فنثةت ثلثها اثنني ]
[ ٙ[ ومسػألتو سػتة ]ٖٗ] وبالنظر بني سهاـ االبن أربعة وثالثني

  .[ٖؾتدىا متوافقة بالنصا فنثةت نصفها ثالثة ]
[  ؾتػػػػػدىا متةاينػػػػػة ٕ[ واثنػػػػػني ]ٖثةتػػػػػات ثالثػػػػػة] وبػػػػػالنظر بػػػػػني اظت

ىػي و [ ٙ=  ٖ×  ٕوبضرب أحدقتا يف هامل اآلخػر نػتج سػتة ]
جػػزء السػػهم نضػػرهبا يف مصػػح مسػػألة تػػالد الػػزوج ذتانيػػة وأربعػػني 
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[ وىػػػي اظتسػػػألة األوىل ينػػػتج اصتامعػػػة ما تػػػاف وذتانيػػػة وذتػػػانوف ٛٗ]
[ٙ  ×ٗٛ  =ٕٛٛ ]ٓ   

  ٓ[ ٛٔ=ٙ×ٖية عشر ]للزوجة اضتية من اصتامعة ذتان
[ نقسػػػمها علػػػى ٛٔ=ٙ×ٖوللزوجػػػة اظتيتػػػة هػػػالا ذتانيػػػة عشػػػر ]

[ ىػػي جػػزء سػػهم عتػػا نضػػرب ٖ[ ينػػتج ثالثػػة ]ٙمسػػألتها سػػتة ]
  .[ٖ=ٖ×ٔفلزب ثالثة ], فيو سهاـ هل وارث منها 

   ٓ[ ٘ٔ= ٖ×٘ونصيا االبن اضتي ستسة عشر ]
[ نقسػػػمها ٕٗٓ=ٙ×ٖٗونصػػػيا االبػػػن اظتيػػػت ما تػػػاف وأربعػػػة ]

[ ىي جزء سػهم ٖٗ[ ينتج أربعة وثالثوف ]ٙعلى مسألتو ستة ]
  .ب فيو سهاـ هل وارث منهار عتا نض

فلػزـ باألمومػة مػن مسػألة الػتالد وىػي مسػألة الػزوج األوىل ذتانيػة 
[ وعتػػا مػػن مسػػألة ابنهػػا بصػػفتها جػػدة أربعػػة ٛٗ=ٙ×ٛوأربعػػوف ]

[ اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف وذتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوف ٖٗ= ٖٗ×ٔوثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ]
[ٖٗ+ٗٛ=ٕٛ]ٓ 
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[ ولو بػاألخوة أربعػة ٘ٔ=ٖ×٘لالبن اضتي بالةنوة ستسة عشر ]و 
[ اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة وأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ٖٗ= ٖٗ×ٔوثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ]

[ٔ٘+ٖٗ=ٜٗ].   
 [ وىاه يتورهتا : ٖٙٔ=ٖٗ×ٗوللعم ما ة وستة وثالثوف ]

رتيعاً 
رقوا 
غ

 

 ٕٛٛ ٙ طريف االبن  ٙ طريف الدر و  ٛٗ ٕٗ تالد الزوج

 - - - - - - - ت زوج 

 - - - - ت  ٖ  رنصفٔ زوجة  زوجة

 - - ت - - ٖٗ ٚٔ ابن  ابنهما 

 ٛٔ - - - - ٖ  رنصف 8 زوجة  

 83=14+88 ٔ جدة  - - ٛ ٗ أـ 

 ٖ - - ٔ أب  

 49=14+85 ٔ أخ ألـ  ٘ ابن 

 ٖٙٔ ٗ عم  
أف الزوجػػة ىػػي الػػف ماتػػت أوالً فورثتهػػا زوج وأب  افػػرتاض وعلػػى
  .وابناف
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 [ٕٔ]اثػػين عشػػر مػػن  الد الزوجػػةوىػػي مسػػألة تػػوأيتػػل مسػػألتهم 
ولػػزب السػػدس [ ٖ]ثالثػػة للػػزوج الربػػع  ظتوافقػػة السػػدس والربػػع 

ومةاينػػة  يهمػػاعل رة[  لالبنػػني منكسػػٚ[ والةػػاقي سػػةعة ]ٕاثنػػاف ]
[ ٕٔنضػػرهبا يف أيتػػل اظتسػػألة اثػػين عشػػر ]ف[ ٕرأسػػيهما اثنػػني ]ل

=  ٖ×  ٕللػزوج سػتة ][ ٕٗ=  ٕٔ×  ٕ]ف و أربعػة وعشػر  ينتج
  .[ٚ[ ولكل ابن سةعة ] ٗ=  ٕ×ٕب أربعة ][ ولزٙ

[ ظتةاينػػػة ؼتػػػرج ٕٔوأيتػػػل مسػػػألة طريػػػا الػػػزوج مػػػن اثػػػين عشػػػر ]
[ وللزوجػػة اضتيػػة الربػػع ثالثػػة ٗالثلػػث والربػػع  لػػزـ الثلػػث أربعػػة ]

 .[ للعم٘[ والةاقي ستسة ]ٖ]
[ ؼتػػرج السػػدس ٙوأيتػػل مسػػألة طريػػا االبػػن الغريػػق مػػن سػػتة ] 

[ ٗ[ والةػػػػػاقي ]ٔسػػػػػدس واحػػػػػد ]لكػػػػػل مػػػػػن اصتػػػػػدة واألخ ألـ ال
   .للعم
[ مػػػػن مسػػػػألة الػػػػتالد وبػػػػني ٙوبػػػػالنظر بػػػػني سػػػػهاـ الػػػػزوج سػػػػتة ] 

بالسدس  فنثةت سدسػها ؾتدىا متوافقة [ ٕٔمسألتو اثين عشر]
  .[ٕاثنني ]
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[ مػػػػن مسػػػػألة الػػػػتالد وىػػػػي ٚعة ]وبػػػػالنظر بػػػػني سػػػػهاـ االبػػػػن سػػػػة
  .ا هاملةةاينة فنثةتهتمؾتدىا [ ٙلة األوىل ومسألتو ستة  ]اظتسأ

[ ؾتػػػػدقتا متػػػػداخلتني ٙ[ وسػػػػتة ]ٕوبػػػػالنظر بػػػػني اظتثةتػػػػني اثنػػػػني ]
[ وىػػػػػي جػػػػػزء السػػػػػهم ٙسػػػػػتة ]وىػػػػػي الاألهػػػػػرب العػػػػػدد فنكتفػػػػػي ب

[ ينػػػػػػتج ٕٗنضػػػػػرهبا يف مصػػػػػػح اظتسػػػػػػألة األوىل أربعػػػػػػة وعشػػػػػػرين ]
 [  ٗٗٔ= ٕٗ×  ٙمعة ما ة وأربعة وأربعوف ]اصتا

ربناه مبػػػػا وهمػػػا علػػػم سػػػابقاً مػػػن لػػػػو شػػػيء مػػػن اظتسػػػألة األوىل ضػػػ
ضػػػػربت بػػػػو فػػػػإف هػػػػاف حيػػػػاً أخػػػػاه وإف هػػػػاف ميتػػػػاً قسػػػػمناه علػػػػى 
مسألتو واضتايتل جزء سهم عتا نضرب بو نصيا هل وارث منها 

 .من اصتامعة واضتايتل نصيا ذلا الوارث
[ نقسػػمها علػػى مسػػألتو اثػػين ٖٙ=ٙ×ٙفللػػزوج سػػتة وثالثػػوف ] 

[ ىػػي جػػزء سػهمها , ولالبػػن الغريػػق ٖ[ ينػػتج ثالثػة ]ٕٔعشػر ]
[ ٙ[ نقسػػػػمها علػػػػى مسػػػػألتو سػػػػتة ]ٕٗ=ٙ×ٚثنػػػػاف وأربعػػػػوف ]ا

  ٓ[ ىي جزء سهمها ٚينتج سةعة ]
 [  ٕٗ=ٙ×ٗولزب من اصتامعة أربعة وعشروف ]
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[ ولػػو مػػن مسػػألة ٕٗ=ٙ×ٚولالبػػن اضتػػي بػػالةنوة اثنػػاف وأربعػػوف ]
[ اجملمػػػػػػػػػػػػػػػػوع  تسػػػػػػػػػػػػػػػػعة ٚ=ٚ×ٔ] أخيػػػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػػػػاألخوة سػػػػػػػػػػػػػػػػةعة

  ٓ[ ىي نصيةو من اصتامعة ٜٗ=ٕٗ+ٚوأربعوف]
[ وعتػا بصػفتها جػدة سػةعة ٕٔ=ٖ×ٗزـ باألمومة اثنػا عشػر ]ول
[ ىػػػػي نصػػػػيةها ٜٔ=ٕٔ+ٚ[ اجملمػػػػوع تسػػػػعة عشػػػػر ]ٚ=ٚ×ٔ]

 من اصتامعة 
[ ٘ٔ=ٖ×٘وللعم من مسألة ابن أخيو وىو الزوج ستسة عشػر ]

. 
[ ٕٛ=ٚ×ٗولػػػػو مػػػػن مسػػػػألة ابػػػػن ابػػػػن أخيػػػػو ذتانيػػػػة وعشػػػػروف  ]

ن اصتامعػػة [ ىػػي نصػػيةو مػػٖٗ=ٕٛ+٘ٔاجملمػػوع ثالثػػة وأربعػػوف ]
 وىاه يتورهتا : 

 
 

ميعا  
ا  

رقو
غ

 
 ٗٗٔ ٙ طريف االبن  ٕٔ طريف الدرج  ٕٗ ٕٔ تالد الزوجة 

 - - - - - - - ت زوجة 

 - - - - ت ٙ ٖ زوج  زوج 
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 - - ت - - ٚ  رنصفٖ ابن  ابنهما 

 ٕٗ - - - - ٗ ٕ أب  

 49=7+43 ٔ أخ ألـ  - - ٚ  رنصفٖ ابن 

 89=7+83 ٔ جدة  ٗ أـ  

 41=38+85 ٗ عم  ٘ عم 

 ٜ - - ٖ زوجة

أيتػػػل وعلػػػى افػػػرتاض أف االبػػػن ىػػػو الػػػاي مػػػات أوالً قةػػػل أبويػػػو ف
[ ٔؼتػرج الثلػث ألمػو الثلػث واحػد ] [ٖمسألة تالده من ثالثػة ]

  ٓ[ لزب ٕوالةاقي اثناف ]
[ ظتةاينػػػة ؼتػػػرج ٕٔمسػػػألة طريػػػا األب مػػػن اثػػػين عشػػػر ]أيتػػػل و 

  ٓ[ ٖة الربع ثالثة ]الثلث والربع  للزوجة اضتي
  ٓ[ للعم ٘[ والةاقي ستسة ]ٗـ الثلث أربعة ]ولز
[ ؼتػػػرج السػػػدس لػػػزب ٙمسػػػألة طريػػػا األـ مػػػن سػػػتة ]أيتػػػل و 

  ٓ[ ٔالسدس واحد ]
  ٓ[ لالبن اضتي ٘والةاقي ستسة ]
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[ مػػػػػن مسػػػػػألة تػػػػػالد االبػػػػػن ٕوبػػػػالنظر بػػػػػني سػػػػػهاـ األب اثنػػػػػني ]
نصا فنثةت نصػفها [ ؾتدىا متوافقة بالٕٔومسألتو اثين عشر ]

 .[ٙستة ]
[ مػػػػػػن مسػػػػألة الػػػػتالد وبػػػػني ٔوبػػػػالنظر بػػػػني سػػػػهاـ األـ واحػػػػد ] 

  .[ ؾتدىا متةاينة فنثةتها رتيعاً ٙمسألتها ستة ]
[ ٙالنظر بني اظتثةتني ؾتدقتا متماثلني  فنكتفي بأحدقتا سػتة ]بو 

[ ينتج ذتانيػة ٖوىي جزء السهم  نضرهبا يف مسألة التالد ثالثة ]
 .وىي اصتامعة للمسا ل هلها [ٛٔعشر ]

مسػألتو اثػين عشػر  نقسػمها علػى [ٕٔ=ٙ×ٕلزب اثنا عشر ] 
وللزوجػػػػػػػػػػػة , [ ىػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػزء سػػػػػػػػػػػهمها ٔ[ ينػػػػػػػػػػػتج واحػػػػػػػػػػػد ]ٕٔ]

 [ نقسمهاٙ=ٙ×ٔستة]
 
 

علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 
مسػػػػػػػػػػػألتها 
ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتج 

يعاً 
 رت
رقوا
غ

 

 ٖ  ٕٔ  ٙ ٔٛ 

 - - - - ت ٕ أب  زوج 

 - - ت  - - ٔ أـ زوجة 
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 - - - - - - ت ابنهما  واحد

للزوجػػػة و [ ىػػػو جػػػزء سػػػهمها , ٔ] 
[ ٗأربعػػػػة ] [ ولػػػػزـٖاضتيػػػػة ثالثػػػػة ]

[ ولػػػػػزب واحػػػػػد ٘ستسػػػػػة ]ولعمػػػػػو 
[ وىػػػػػػػػػاه ٘ستسػػػػػػػػػة ] [ ولالبػػػػػػػػػنٔ]

(ٔ)يتورهتا : 
 

 ٖ - - ٖ زوجة 

 ٗ - - ٗ أـ 

 ٘ - - ٘ عم 

 ٔ ٔ أب  

 ٘ ٘ ابن 

 

                                                
(1)

 بتصرف رزيادة  801-808/  3عذب الفائض شرح عمدة الفارض  د  ال   
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 باب الميراث بالوال 
ـــــالى ـــــف رحمـــــه اهلل تع ـــــال المؤل : اظتػػػػػرياث : )) فصػػػػػل  ق

 بالوالء(( 
قػد سػػةق تعريفػو يف السػةا الثػػاين ,  (ٔ)الػوالء : والء اظتعتػق 

  .من أسةاب اظترياث
واظتراد بو ىنا والء العتاقة أي الاي سةةو العتاقة مبع  العتػق 

 .ليخرج بالا والء اظتواالة واحملالفة
)) إفتػا الػوالء  : ) األيتػل فيػو قولػو رحمه اهلل تعالى قوله
تق (( وللةخاري يف روايتو )) الوالء ظتػن أعطػى الػورؽ ووىل ظتن أع

بو الوالء ثةت  الايالدليل اظتهلا رزتو ا  تعاىل  أوردالنعمة (( 
متفػػق عليػو مػن حػػديث أـ اظتػهمنني عا شػة رضػػي  مػن السػنة وىػو

حػػػدثنا قتيةػػػة بػػػن سػػػعيد ا  عنهػػػا يف قصػػػة بريػػػرة رضػػػي ا  عنهػػػا 
وة أف عا شػة أخربتػو أف بريػرة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عر 

يف هتاهبػػػا ومل تكػػػن قضػػػت مػػػن هتاهبػػػا جػػػاءت عا شػػػة تسػػػتعينها 
: ارجعػػي إىل أىلػػا فػػإف رضػػي ا  عنهػػاشػػيئاً فقالػػت عتػػا عا شػػة 

                                                
(1)

  517 ختار الصحاح ص   
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فػػاهرت فعلػػت أحةػػوا أف أقضػػى عنػػا هتابتػػا ويكػػوف والؤؾ يل 
ذلػػا بريػػػرة ألىلهػػػا فػػػأبوا وقػػػالوا : إف شػػػاءت أف حتتسػػػا عليػػػا 

فقػاؿ عتػا   ا والؤؾ فػاهرت ذلػا لرسػوؿ ا  فلتفعل ويكوف لن
: ابتػػاعي فػػأعتقي  فإفتػػا الػوالء ظتػػن أعتػػق  مث قػػاـ /  رسػوؿ ا  
فقػػاؿ : مػػا بػػاؿ أنػاس يشػػرتطوف شػػروطاً ليسػػت يف   رسػوؿ ا  

هتػػػاب ا  مػػػن اشػػػرتط شػػػرطاً لػػػيس يف هتػػػاب ا  , فلػػػيس لػػػو , 
 .(ٔ) شرط ا  أحق وأوثق, وإف شرط ما ة مرة 

اْدُعػوُىْم   :قولػو تعػاىلف مػن القػرآف الكػرًن ءا دليل الوالأمو 
آِلبَا ِِهْم ُىَو أَْقَسُط ِعنَد الل ػِو فَػِإف مل ْ تَػْعَلُمػوا آبَػاءُىْم فَػِإْخَواُنُكْم يف 

يِن َوَمػػَوالِيُكْم  أمػػر تعػػاىل رزتػػو ا  تعػػاىل قػػاؿ ابػػن هثػػري  (ٕ)  الػػدِّ
فػػػػوا فػػػػإف مل يعرفػػػػوا فهػػػػم بػػػػرد أنسػػػػاب األدعيػػػػاء إىل آبػػػػا هم إف عر 

 (ٖ) إخواهنم يف الدين ومواليهم أي عوض عما فاهتم من النسػا
  .والشاىد ومواليهم

                                                
  7رصـحيأ  جــل  بشـرح النــوري ج 6753رقـ   19ص 83صـحيأ البخـاري بشــرح فـتأ البــاري ج (8)
 راللف  له8504رق    4806ص  

 5سورة األحداب آيو  (3)
 476ص  1جتيجير العلي القدير الجتصار تفجير ابن كثير   (1)



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

291 

: فقد أرتع أىل العلم على التوريػث بػالوالء  ركذا اإل ماع
وحكػػاه  (ٔ)عنػػد عػػدـ الػػوارثني بالنسػػا , وأورده ابػػن دقيػػق العيػػد 

 .  (ٖ) - (ٕ) رزتهما ا  تعاىل ابن اللةاف
بالوالء اظتعتق الػاي باشػر العتػق مث عصػةتو اظتتعصػةوف ويرث 

  (ٗ)بأنفسهم ال بغريىم وال مع غريىم إرتاعاً 
حػاز اظتعتػق  : ) فإذا مات وترؾ معتقورحمه اهلل تعالى قوله

 رتيع اظتاؿ أو الةاقي بعد ذوى الفروض ( 
أي إذا مات اظتعَتق بفتح التاء ذهراً هاف أو أنثى عمن عتقو 

مػػن النسػػا  اً و أنثػػى ومل متلػػا اظتعتَػػق بفػػتح التػػاء وارثػػذهػػراً هػػاف أ
 أو زوج فجميع مالو ظتعتقو بسةا ىاا العتق 

                                                
ابـن دقيـة العيـد  ــو:  حمـد بـن علــي بـن ر ـب ربـو الفــتأ تقـي الـدين القشــيري المعـررف بـابن دقيــة   (8)

   871ص  7األعالم ج 0 ـ  ا  ـ بتصرف 703العيد قا ي  ن ركابر العلما  باألصول  جتهد توفي ستو 
عـال  رقتـه بـالفرائض رالمواريـث ابن اللبان  و :  حمد بن عبد اهلل بن الحجن ربو الحجين بن اللبـان   (3)

في الفرائض ـ قال :  الجـبكي لـي  ألحـد  ثلهـا رعنـه رجـذ   ن ر ل البصرة له كتب في الفرائض ـ  نها اإليجاز
 6ر ديـو العـارفين رسـما  المـؤلفين رآ ـار المصـنفين ج  808ص  7 ـ ا  ـ األعـالم ج  403الناس توفي سنو 

  59ص 
ـــ  الفـــرائض    (1) ـــو المجتهـــد ج  186رالوصـــايا ص التهـــذيب فـــي عل ـــب  378ص  3ربداي رفـــتأ القري

  9ص  8المجيب ج
  79كتاب اإل ماع ص    (4)
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أمػػا إف خلػػا اظتعتَػػق بفػػتح التػػاء وارثػػاً ولكػػن ال لتػػيط باظتػػاؿ 
الػػػوارث فهػػػو ظتعتقػػػو ذهػػػراً هػػػاف أو أنثػػػى فمػػػابقي عػػػن فػػػرض ىػػػاا 

 عن زوجة ومعتق فإف أيتل زوجومثالو لو ىلا 
[ ؼتػػػرج فػػػرض الزوجيػػػػة ٗربعػػػة ]مسػػػألتهما مػػػن أ

[ ٖ[ والةػػػػػػاقي ثالثػػػػػػة ]ٔللزوجػػػػػػة الربػػػػػػع واحػػػػػػد ]
 :للمعتق وىاه يتورهتا

 ٗ 

 ٔ زوجة 

 ٖ معتق

بنػػت زتػػزة أف  (ٔ): ) ضتػػديث سػػلمىرحمــه اهلل تعــالى قولــه
 ابنتو النصا وورث يعلػي موالىا مات وترؾ ابنتو فورث النيب 

 النصا وهاف ابن سلمى (( رواه أزتد ( (ٕ)
 (ٖ) .ةاين رزتو ا  تعاىللألاو سنح

                                                
 ـ  إنـه اجتلـف فـي  سلمى بن  حمدة : قال الجندي : سلمى بن  حمدة بن عبـد المللـب , عـ  النبـي   (8)

ن  حمـدة , رسـما ا عيجـى بـن تعيين اس  ابنو حمدة فرجرج ابن األ ير األ ر في رسد الغابو  في تر مو فاطمو ب
المختار ر ا و رسما ا  ابر بن يديد الجعفي رم الف ل  انظر الموسوعو الحديثيو  جـند اإل ـام رحمـد رالمحقـة 
 ن قبل  لو  ن العلما  تح  إشراف الشـيخ شـعيب األرنـؤرط  رالمشـرف العـام د/ عبـد اهلل بـن عبـد المحجـن 

 ــ ـ 8438لشريفين رحمه اهلل تعالى  ؤسجو الرسالو اللبعـو األرلـى التركي طب  ررزع على نفقو جادم الحر ين ا
  359ـ  357ص  45م ج 3008

 يعلى :    (3)
( عن  حمـد بـن  66/ 4( ركذا الحاك  ) 3714قال األلباني رحمه اهلل تعالى : حجن رجر ه ابن  ا و )  (3)

ة ) قـال  حمـد يعنـي ابـن ربـي ليلـى عبد الرحمن بن ربي ليلى عـن الحكـ  عـن عبـد اهلل بـن شـداد عـن بنـ  حمـد 
 الـه بينـي ربـين ابنتـه فجعـل لـي  ر ي رج  ابن شداد أل ه ( قال   ات  والي رترك ابنتـه فقجـ  رسـوا اهلل 

 النصف رلها النصف 
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) فإف عدموا فمعتقػو , فػإف مػات فعصػةة : رحمه اهلل تعالىه قول
أعلػم أف مػػا ترهػو اظتعتَػق بفػتح التػاء مػػن تعػاىل مػراده وا   معتقػو (

أو مػػا بقػػي  فرتهتػػوترهػػة فلورثتػػو إذا هػػانوا لتيطػػوف هبػػا فػػإف عػػدموا 
 د مات فلعصةة منها بعدىم ظتعِتقو بكسر التاء فإذا هاف ق

                                                                                                                 

( رعلــه النجــائي 1/80قلــ  : رابــن ربــي ليلــى  ــعيف لجــو  حفظــه , قــال الحــاف  فــي التلخــيف : )
 للرية المرسلو باإلرسال رصحأ  و رالدار قلني ا
 رجر ه الدار قلني  رفي الباب عن ابن عباس 

(  ـن طريـة عبـد  103/  80ر  348/ 6( رالبيهقـي )  117/ 3قل  رالمرسل رجر ه الدار  ي ) 
 يرا ـه  اهلل بن شداد ) رن ابنو حمدة رعتق  عبدا  لها فمات رترك ابنته ر والتـه ابنـو حمـدة فقجـ  رسـول اهلل 

ه بن  حمدة نصـفين ( رقـال البيهقـي : رالحـديث  نقلـ  قـال : ركـل  ـؤال  الـرراة عـن عبـد اهلل بين ابنته ر والت
 بن شداد : ر معوا على رن ابنو حمدة  ي المعتقو 

رله طرية رجر  عن بن  حمدة يرريه قتادة عن سلمى بن  حمدة ) رن  وال ـا  ـات رتـرك ابنتـه فـورث 
/ 4( رقـال الهيثمـي ) 405/ 6ابـن سـلمى ( رجر ـه رحمـد )  ابنته النصف رررث يعلى النصف ركان النبي 
 الـه بينـي ربـين ابنتـه فجعـل  ( رلها عند اللبراني قال  :  ات  ولى لي رترك ابنتـه فقجـ  رسـول اهلل  318

لي النصف رلها النصف رراى اللبراني برسانيد رر ال بع ها ر ال الصـحيأ رر ـال رحمـد كـذل  إال قتـادة لـ  
   يجم   ن سلمى.

 رقال البيهقي : رقد رري  ن رر ه رجر  رسال  ربع ها يؤكد بع ا  
(  ن طرية سليمان بن دارد المنقري نا يديـد بـن زريـ   460عن الدار قلني )  رحديث ابن عباس 

 ) رن  ولى لحمدة فتوفي فترك ابنته رابنو حمدة ( نا سعيد عن قتادة عن  ابر بن زيد عن ابن عباس 
 6ن دارد ر و بن الشاذكوني  ته  بالو   انظر إررا  الغليل فـي تخـري   نـار الجـبيل ج قل  رلجليمان ب

ـــ  814ص  ــدار ي ج816ـ ــد )1081رقــ  ) 468ص  3رانظــر ســنن ال ( رســنن  318/  4( ر جمــ  االدرائ
(  86/   4( رالجـنن الكبـر  )  106/  8( ر جند الشـافعي )  103/  80ـــ  348/  6البيهقي الكبر  ) 

(  403/  4( رشـرح  عـاني اآل ـار )  358ـــ ر84/  6(  ر صـنف ابـن ربـي شـيبو )  91/  8ب الجـنن )ركتـا
ــــــ ر  353/  3رنصــــب الرايـــــو )  ــــــ ر  854/  4ـ ( ر عنصـــــر  847/  1( ر صـــــباح الد ا ـــــو )  879/  4ـ

ـــ ر 155/  34( رالمعجــ  الكبيــر ) 805/  3المختصــر )  (  895/  3( رالدرايــو تخــري  الهدايــو )  156ـ
 ( 353/  3رالتحقية في رحاديث الخالف ) 
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همػا علػم إرتاعػاً  معتقو وىػم العصػةة بػالنفس ال بػالغري وال مػع الغػري 
  .من أقساـ العصةة قي باب التعصيا

: لػػو ىلػػا ىالػػا عػػن ابػػن وبنػػت اظتعتػػق فاظتػػاؿ لالبػػن  ر ثالــه
  .دوف الةنت هونو عصةة بنفسو وتسقط الةنت لكوهنا عصةة بالغري

الؼ فػػيمن تػػرؾ ذوي وقػػد وقػػع اطتػػ: ) رحمــه اهلل تعــالىقولــه 
عن عمر بن اطتطاب وابن مسعود وابن عةاس  يأرحامو ومعتقو فرو 

أف مػػوىل العتػػاؽ ال يػػرث إالّ بعػػد ذوي أرحػػاـ ػػػ رضػػي ا  عػػنهم ػ 
وذىػػػػا غػػػريىم إىل أنػػػػو يقػػػدـ علػػػػى ذوي األرحػػػاـ ويأخػػػػا ,  اظتيػػػت

  .الةاقي بعد ذوي السهاـ ويسقط مع العصةات(
 ا :يف ىاا قوالف ألىل العلم وقت

:  تقػػػػدًن اظتػػػػػرياث بػػػػػوالء العتاقػػػػػة علػػػػػى توريػػػػػث ذوي  القـــــول األرل
رزتػو ا   (ٔ)األرحاـ وىو قوؿ اصتمهور قاؿ أبو اطتطاب الكلوذاين 

                                                
(1)

ــو الخلــاب    ــوذاني رب ــن رحمــد الكل ــن الحجــن ب ــن رحمــد ب ــوذاني :  ــو  حفــوظ ب ــو الخلــاب الكل رب
ــو درس الفقــه علــى  ــين ر ال ــين ررربعمائ ــد فــي شــوال ســنو ا نت البغــدادي الفقيــه رحــد رئمــو المــذ ب ررعوانــه رل

ذ ب رالخـالف رقـرر الفـرائض علــى ربـي  عبـد اهلل الـوني ربـرع فيهــا القا ـي ربـي يعلـى رلد ـه حتـى بــرع فـي المـ
ري ــا  رصــار إ ــام رقتــه رفريــد عصــرى فــي الفقــه ردرس ررفتــى رقصــدى الللبــو رصــنف كتبــا  حجــانا  فــي المــذ ب 
راألصول رالخالف كان ربو الخلاب الكلـوذاني  رحمـه اهلل تعـالى فقيهـا  عظيمـا  كثيـر التحقيـة رلـه  ـن التحقيـة 

ص  1دقية الحجن في  جـائل الفقـه ررصـوله شـي  كثيـر  ـدا  رلـه  جـائل ينفـرد بهـا عـن األصـحاب ر  ــ جرالت
 بتصرف كتاب الذيل على طبقات الحنابلو  البن ر ب 60ــ رق   836ــ 886
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والفقهػػػاء   تعػػػاىل :  يف التهػػػايا ىػػػو قػػػوؿ عامػػػة الصػػػحابة  
رزتهم ا  تعاىل إال عمر وعلي وابن مسعود 

(ٔ)  
  (ٕ)تعاىل يف التلخي  وهاا أبو حكيم اطتربي رزتو ا  

:  تقػػدًن توريػػث ذوي األرحػػاـ علػػى اظتػػرياث  القــول الثــاني
بػػوالء العتاقػػة وىػػو قػػوؿ عمػػر بػػن اطتطػػاب وعةػػد ا  بػػن مسػػعود 
وعلػػي بػػن أيب طالػػا رضػػي ا  عػػنهم أهنػػم يورثػػوف ذوي األرحػػاـ 

رزتػػو  يظتػػاوردازاد   أشػػدىم يف ذلػػا دوف اظتػػوىل وهػػاف علػػي 
وي الكةػػري : ابػػن عةػػاس ومعػػاذ بػػن جةػػل رضػػي ا  تعػػاىل يف اضتػػا

   (ٖ).ا  عنهم يف تقدًن ذوي األرحاـ على اظتوىل
 التر يأ

ال متفى القوؿ الراجح يف ىاه اظتسألة أنو القػوؿ األوؿ قػوؿ 
اصتمهػػور القاضػػي بتقػػدًن اظتػػرياث بػػوالء العتاقػػة علػػى توريػػث ذوي 

 .األرحاـ

                                                
 187التهذيب في عل  الفرائض رالوصايا ص   (1)
 484/ 8/118التلخيف في عل  الفرائض ج (2)
 394ص  80رالحاري الكبير ج 488ص 85جانظر االستذكار   (3)
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بػػالوالء إال مػػن : ) وال يػػرث النسػػاء رحمــه اهلل تعــالىقولــه 
عتيقهن أو عتيقو, ال هنن ليس فيهن عصةة بنفسػها غػري اظتعتقػة( 
أما عتيقهن أو عتيقو فزهنن عصةة لو بػالنفس ال بغػريىن وال مػع 

 غريىن قاؿ الرحيب رزتو ا  تعاىل 
 (ٔ)وليس يف النساء طراً عصةة     إال الف منت بعتق الرقةة    

عػن   (ٕ)عمرو بػن شػعيا : ) ضتديثتعالى رحمه اهللقوله 
قاؿ )مرياث الوالء لزهػرب مػن الػاهور  أبيو عن جده أف النيب 

 وال ترث النساء من الوالء إال والء من أعتقن( 
اضتػػػػػػػػديث أخرجػػػػػػػػو الةيهقػػػػػػػػي رزتػػػػػػػػو ا  تعػػػػػػػػاىل يف السػػػػػػػػنن 

  .والدارمي رزتو ا  تعاىل (ٗ)الكربى
 
 

                                                
(1)

 85الرحبيو في عل  الفرائض بشرح سبط المارديني رحاشيو البقري رتعلية البغا ص   
(2)

صــدرق  ــن  عمــرر بــن شــعيب :   ــو عمــرر بــن شــعيب بــن  حمــد بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن العاصــر   
  5050رق   160   ر  ـ تقريب التهذيب ص  888الخا جو  ات سنو 

(4)
( 38100رقـــ  ) 106ص  80( رج  38385ـ  38384رقـــ  )  101ص80الجـــنن الكبــر  ج   

 1034ر 1033رقـ   470رص   1018ـ  1010ر  1039ر  1037رقـ  )  478ص  3رالـدار ي ج
 ( 1845رق   488ر ص 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

297 

ق مػػػن أمػػػا النسػػػاء فػػػال يػػػرثن بػػػالوالء إال مػػػن أعػػػتقن أو أعتػػػ
فػػإف هػػاف لػػو  (ٕ)إرتاعػػاً  (ٔ)أو هاتػػا مػػن هػػاتنب  أعػػتقن أو هػػاتنب

ورثػػػة ال لتيطػػػوف باظتػػػػاؿ أخػػػات اظتعتقػػػة مػػػػا بقػػػي بعػػػػدىم وإف مل 
  .يكن لو وارث أخات هامل اظتاؿ

:) وال يعصا يف الوالء ذهر أنثػى بػل رحمه اهلل تعالى قوله
كػػن متػػت  بػػو ذهػػور أوالد اظتعتػػق وإخوتػػو( ألهنػػن عصػػةة بػػالغري ل

 -) بفػتح التػاء(-الغري ىنا يسػقطهن ويسػتأثر مميػع ترهػة اظتعتَػق 
إذا مل يكن لػو وارث أو الةػاقي إذا هػاف معػو وارث لكػن ال لتػيط 
باظتػػػاؿ فلػػػو ىلػػػا معتػػػق ) بفػػػتح التػػػاء ( عػػػن أوالد ُمعِتقػػػو ذهػػػوراً 

اهور دوف اإلنػػػػػاث ألهنػػػػػم عصػػػػػةة بػػػػػالنفس أمػػػػػا لػػػػػوإناثػػػػػاً فاظتػػػػػاؿ ل
 يسػػػػػقطهن ىنػػػػػا وهػػػػػالا القػػػػػوؿ يف اإلنػػػػػاث فهػػػػػن عصػػػػػةة بػػػػػالغري

  .اإلخوة من األبوين أو من األب
:) ومتػت  بػو الكػرب فػإذا خلػا رجػل رحمه اهلل تعالى قوله

ولدين وقػد هػاف اعتػق عةػداً فمػات أحػد الولػدين وخلػا ولػداً مث 
مات العتيق اخت  بوال و ابن اظتعتق دوف ابن ابنو ( ظتا علػم مػن 

                                                
 364ص  7المغني بالشرح الكبير ج   (1)
   رقال رانفرد طاررس فقال ترث النجا  79كتاب اإل ماع ص    (2)



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

298 

بػن يسػقط ابػن االبػن إرتاعػا ترتيػا العصػةات يف النسػا ألف اال
وضتػػديث عمػػرو بػػن شػػعيا آنػػا الػػاهر ) مػػرياث الػػوالء لزهػػرب 

 من الاهور ( 
: ) وهػػالا لػػو أعتػػق رجػػل عةػػداً مث مــه اهلل تعــالىحر قولــه 

مث مػػات العتيػػق  مػػات وتػػرؾ أخػػوين , مث مػػات أحػػدقتا وتػػرؾ ابنػػاً 
فمرياثػػو ألخػػي اظتعتػػق دوف ابػػن أخيػػو وا  أعلػػم .( هػػالا القػػوؿ 

يو هالقوؿ يف االبػن وابػن االبػن ألف األخ يسػقط ابػن األخ همػا ف
عػن سةق معنا يف عصةة النسػا وال متتلػا ترتيػا عصػةة الػوالء 

اظترفػػػػػوع ) الػػػػػوالء ضتمػػػػػة   عصػػػػػةة النسػػػػػا ضتػػػػػديث ابػػػػػن عمػػػػػر 
 (ٔ)هلحمة النسا ( رواه ابن حةاف واضتاهم ويتححو 

 
  

                                                
(1)

ــام الشــافعي )    ــة الشــافعي رجر ــه الحــاك  )  8313صــحيأ رجر ــه اإل  ( ركــذا  148/  4( ر ــن طري
 884ــ 809ص  6ك  صحيأ اإلسناد رردى الذ بي انظر إررا  الغليل ج ا ( رقال الح 393/  80البيهقي ) 
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 فصل  يراث المعتة بع ه
 فصل :  يف مرياث اظتعتق بعضو (: ) قوله رحمه اهلل تعالى

وىػػو الػػاي بعضػػو حػػر وبعضػػو رقيػػق همػػا لػػو هػػاف اظتعتػػق بعضػػو : 
عػػػػرب عنػػػػو  (ٔ)مشػػػػرتهاً بػػػػني اثنػػػػني فػػػػأعتق أحػػػػدىا نصػػػػيةو منػػػػو 

ُ
واظت

 باظتةعض.
ففػػي إرثػػػو واإلرث منػػو مػػػااىا ألىػػػل اظتعتػػق بعضػػػو وأمػػا مػػػرياث 

 العلم منها ما يلي :
قن يف رتيػع أحكامػو فػال هػال  اظتعتػق بعضػو : إف المـذ ب األرل

 يػػرث وال يػػورث وال لتجػػا وىػػاا قػػوؿ اإلمػػاـ زيػػد بػػن ثابػػت 
 والشػافعي يف القػدًن, وأبػو حنيفػة , وبو قاؿ أىل اظتدينػة ومالػا 

 رزتهم ا  تعاىل.
ا  تعػػػػػاىل : اظتعتػػػػػق بعضػػػػػو ال يػػػػػرث علػػػػػى  مقػػػػػاؿ النػػػػػووي رزتهػػػػػ

 ٓ (ٕ)الصحيح اظتنصوص الاي قطع بو األيتحاب 

                                                
 16رحاشيو البقري على شرح سبط المارديني على الرحبيو ص  19رحكام المواريث ص  (1)

(2)
 10ص  6رر و اللالبين ج   
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هػػػػاضتر يف رتيػػػػع أحكامػػػػو   اظتعتػػػػق بعضػػػػو: أف  انيالمــــذ ب الثــــ
فػػػريث ويػػػورث ولتجػػػا هػػػاضتر وىػػػو قػػػوؿ ابػػػن عةػػػاس رضػػػي ا  

 عنهما 
 (ٕ)والنخعي واضتكم والشعيب (ٔ)وبو قاؿ اضتسن وجابر بن زيد

 (ٗ)وابن أيب ليلى والثوري وأبو يوسا وػتمد واللهلهي  (ٖ)وزتاد 
 رزتهم ا  رتيعاً. ولتك بن آدـ وداود

رزتهمػا ا  : وعػن اظتػزين وابػن سػريج تعػاىل النػووي رزتػو ا   قاؿ
أنو يرث بقدر ما فيو من اضترية وىل يػورث قػوالف القػدًن : تعاىل 

                                                
 ابر بن زيد :  و   ابر بن زيد األزدي البصري ربـو الشـعثا  تـابعي فقيـه  ـن األئمـو  ـن ر ـل البصـرة ركـان  (1)

لمـا  ـات قـال قتـادة اليـوم  ـات    ن بحور العل  رقـد شـهد لـه بالف ـل رسـعو العلـ  ابـن عمـر رابـن عبـاس  
ـــن المجـــيب ج375يب فـــي الفـــرائض  ص رعلـــ  ر ـــل العـــراق ا  ــــ  حاشـــيو التهـــذ  4 ــــ رفقـــه اإل ـــام ســـعيد ب

 397ص
الحك  :  و  الحك  بن عتيبو ربو  حمد ريقال ربو عبد اهلل ريقال ربو عمر الكـوفي تـابعي  قـو حجـو ررفقـه  (2)

ر ــل الكوفــو بعــد النخعــي رالشــعبي رلــد ســنو جمجــين رقيــل ســب  ررربعــين رتــوفي ســنو  ــالث رقيــل رربــ  رقيــل 
  188ص  4ل عشرة ر ائو ر  ـ فقه اإل ام سعيد بن المجيب ج جم  رقي

حماد :  و العال و اإل ـام فقيـه العـراق رشـيخ ربـي حنيفـو حمـاد بـن آبـى سـليمان  جـل  األشـعري  ـوال     (3)
ــ 0ربو إسماعيل الكوفي فقيه صدرق له رر ام  ن الخا جو رر ي باإلر ا   ات سنو  ائو رعشـرين رقيـل قبلهـا 

قال في الحاشيو رر  له  جل   قررنا  بغيرى رذكـر لـه البخـاري قـوال  فـي األحكـام  ـن صـحيحه ( ا  ــ ) 4بخ م 
  486ـ  485ص  8رند ــو الف ــال  تهــذيب ســير رعــالم النــبال  ج  8500رقــ   888تقريــب التهــذيب ص 

 بتصرف  641ص  9رفتأ الباري ج 
القا ـي فقيـه  ـن رصـحاب ربـي حنيفـو كـان عـال   اللؤلؤي :  ـو الحجـن بـن زيـاد اللؤلـؤي الكـوفي ربـو علـي (4)

 885 ـ   ا  ـ   حاشيو التهذيب في الفرائض ص894بمذ به بالرري رلي الق ا  بالكوفيو سنو 
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ال , واصتديػػد : نعػػم ألنػػو تػػاـ اظتلػػا قلػػت : اصتديػػد ىػػو األظهػػر 
 ٓ(٘)عند األيتحاب

ال يػرث وال  لتجػا ويػورث  اظتعتق بعضو: أف  المذ ب الثالث
وعمػرو بػن دينػار  (ٔ)و بةعضػو اضتػر وبػو قػاؿ طػاووس ملكػ عنو ما

  .وأبو ثور وىو قوؿ الشافعي يف اصتديد  (ٕ)
يػػرث ويػػورث ولتجػػا بقػػدر  اظتعتػػق بعضػػو: أف  المــذ ب الرابــ 

 وابػن مسػعود ما فيو من اضترية وىو قػوؿ علػي بػن أيب طالػا 
  واإلمػػػػػاـ أزتػػػػػد بػػػػػن حنةػػػػػل  (ٖ), وبػػػػػو قػػػػػاؿ الشػػػػػعيب وعطػػػػػاء

ولتػػي بػػن آدـ واظتػػزين ورتاعػػة مػػن  (ٗ)وابػػن اظتةػػارؾ  وعثمػػاف الةػػف
 رحم ا  اصتميع. (٘)أىل الظاىر 

                                                
 ـــ / رانظــر قــول  8483ـ 1المكتــب اإلســال ي ط 10/  6عمــدة المفتيــين للنــوري ج ر رر ــو اللــالبين   (5)

 881الثوري  وسوعو سفيان الثوري ص
:  ـو طـاررس بـن كيجـان اليمـاني ربـو عبـد الـرحمن الحميـري  ـوالى الفارسـي , يقـال اسـمه ذكـوان  طاررس  (1)

 331 ـــ رقــل بعــد ذلــ  ر ـــ تقريــب التهــذيب ص806رطــاررس لقــب  قــو فقيــه فا ــل  ــن الثالثــو  ــات ســنو 
 (1009رق )

 بـ  فقيـه كـان  فتـي  عمرر بن دينار  :  و عمرر بن دينـار المكـي ربـو  حمـد األ ـرم الجمحـي  ـوال    قـو (2)
 (  5034رق  ) 158 ـ  ر ـ التقريب ص 836 ـ ر ات سنو 46ر ل  كو فارسي األصل  ن الرابعو رلد سنو 

علا   :  و علا  بن رسل  بن صفوان تابعي  ن ر ال  الفقها  القرشي  وال   المكي  قـو فقيـه فا ـل  ـن  (3)
 (  4598رق  )  118يب التهذيب ص ـ على المشهور ا  ـ بتصرف تقر 884الثالثو توفي سنو 

ابن المبارك :  و  عبد اهلل بن المباركبن را أ اإل ام شيخ اإلسالم عال  ز انه رر ير األتقيا  فـي رقتـه ربـو   (4)
عبد الرحمن الحنظلي  وال   التركي    المررزي  ولى بنـي حنظلـو  قـو  بـ  فقيـه عـال    ـواد  جا ـد الحـاف  
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 -رزتو ا  تعاىل -قاؿ الةهو  يف اظتفردات 
 هيػوىكاا عن إرثو ال ينت            من بعضو حر فورثو بو 

 (ٔ)بقدرىا فاضتكم بالسويػة      واحجا مبا فيو من اضترية  
 التر يأ

اظتاىا الرابع القاضي بتوريث اظتةعض واإلرث منو الراجح : ىو 
ألنػو أوسػط األقػواؿ وأعػدعتا وفيػو مػن  (ٕ)بقدر مػا فيػو مػن اضتريػة 

ا   ابػن عةػاس رضػيحػديث اضتيطة ما ال يوجد يف غػريه ويهيػده 
اظتكاتا يعتق بقدر ما أدى ويقاـ عليو )قاؿ  عنهما أف النيب 

 .(تق منواضتد بقدر ما عتق منو ويورث بقدر ما ع

                                                                                                                 

{  معـ  فيـه جصـال الخيــر  ـن الثا نـو  ــات 888ثــه حجـه باإل مـاع  رلـد ســنو   الغـازي رحـد رألعـالم رحدي
 3( رند ـو الف ـال  تهـذيب سـير رعـالم النـبال  ج 1570رقـ  )  363 ـ  ا  ـ  تقريب التهذيب ص888سنو 
 بتصرف  660ــ  654ص 

 101 – 103رالتهــذيب فــي علــ  الفــرائض ص  88/ 8فــتأ القريــب المجيــب شــرح كتــاب الترتيــب ج  (5)
  99/  3راإلفصاح ج  815 – 814/  7رالمغني بالشرح الكبير ج  340/  80رالحاري الكبير ج 

ــون  البهــوتي قــام   81/ 3 ــنأ الشــفا  الشــافيات فــي شــرح المفــردات ج  (1) ــن ي لشــيخ اإلســالم  نصــور ب
 بمرا عته رتصحيحه عبد الرحمن حجن  حمود  ن  نشورات المؤسجو الجعيديو بالرياض 

 878/  8ه المواريث ج فق (2)
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ا  عنهمػػػا أف  : ) عػػػن ابػػن عةػػػاس رضػػيقولــه رحمـــه اهلل تعــالى
قاؿ اظتكاتا يعتق بقدر ما أدى ويقاـ عليػو اضتػد بقػدر  النيب 

  (ٖ)ما عتق منو ويورث بقدر ما عتق منو رواه النسا ي
   بنحوه وحسنو الرتماي (  (ٔ)والرتماي وهالا أبو داود

) يف اصت  الداين:  و ا  تعاىلأما سنن النسا ي فقاؿ األلةاين رزت
أخربنػػا ػتمػػد بػػن , يتػػحيح ( هتػػاب القسػػامة بػػاب ديػػة اظتكاتػػا 

عيسػػى بػػن النقػػاش قػػاؿ حػػدثنا يزيػػد يعػػين بػػن ىػػاروف قػػاؿ أنةأنػػا 
زتاد عن قتادة عن خالس عن علي وعن أيوب عن عكرمة عػن 
بػػن عةػػاس عػػن النػػيب يتػػلى ا  عليػػو وسػػلم قػػاؿ: اظتكاتػػا يعتػػق 

ويقاـ عليو اضتد بقدر مػا عتػق منػو ويػرث بقػدر مػا بقدر ما أدى 
 عتق منو .

                                                
إلسـالم ناقــد الحــديث ربـو عبــد الــرحمن رحمـد بــن شــعيب بــن االنجـائي :  ــو اإل ــام الحـاف  الثبــ  شــيخ   (3)

علي الخرساني النجائي صاحب الجنن رلـد بنجـا فـي سـنو جمـ  عشـرة ر ـائتين رطلـب العلـ  فـي صـغرى ركـان 
ن الترليف رستشهد بد شة  ن  هـو الخـوارج سـنو  ن بحور العل     الفه  راإلتقان رربصر رنقد الر ال رحج
   8017ـ  8035ص  3 ال مائو ـ انظر ند و الف ال  تهذيب سير رعالم النبال  ج

التر ذي :   و ربو عيجى  حمد بن عيجى بن سور  التر ذي نجبو إلى  دينو قديمو علـى طـرف  يحـون   (1)
ري ركــان إ ا ــا   بتــا  حجــو ررلاــف كتــاب الجــنن نهــر بلــخ ســم  الحــديث عــن البخــاري رغيــرى  ــن  شــايخ البخــا

ركتاب العلل ركان  ريرا  قال الحاك  : سمع  عمر بـن علـ  يقـول  ـات البخـاري رلـ  يخلـف بخراسـان  ثـل 
 8 ــ ا  ـــ  قد ـو تحقيـة سـبل الجــالم ج367ربـي عيجـى فـي العلــ  رالحفـ  رالـورع رالد ـد تــوفي بتر ـذ  سـنو 

/88 
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: وهػػاا وأبػػو داود( قػػاؿ األلةػػاين رزتػػو رحمــه اهلل تعــالى قولــه
) يتػػحيح ( سػػنن أيب داود  ٕٛ٘ٗا  تعػػاىل يف اصتػػ  الػػداين: ) 

حػػدثنا موسػػى بػػن إشتاعيػػل , ثنػػا زتػػاد بػػن , أوؿ هتػػاب الػػديات 
أف رسػوؿ ا   عةػاس سلمة , عن أيوب , عن عكرمة , عػن ابػن

أو ورث  يتلى ا  عليو وسلم قاؿ: "" إذا أيتػاب اظتكاتػا حػداً 
 يرث على قدر ما عتق منو "" .  مرياثاً 

قاؿ أبو داود: ورواه وىيػا عػن أيػوب , عػن عكرمػة , عػن علػي 
, عػػػػػن النػػػػػيب يتػػػػػلى ا  عليػػػػػو وسػػػػػلم , وأرسػػػػػلو زتػػػػػاد بػػػػػن زيػػػػػد 

يتػلى ا  عليػػو  وإشتاعيػل , عػن أيػػوب , عػن عكرمػة , عػػن النػيب
  .وسلم , وجعلو إشتاعيل ابن علية قوؿ عكرمة

 والرتمػاي بنحػوه وحسػنو الرتمػاي (: قوله رحمه اهلل تعالى
, ) يتػػػػحيح (  يف اصتػػػػ  الػػػداين :  قػػػاؿ األلةػػػاين رزتػػػػو ا  تعػػػاىل

بَػػػػػاب َمػػػػػػا َجػػػػػػاَء يف  -ِٖٖهتَػػػػػاب اْلةُػيُػػػػػػوِع   -ٔٔسػػػػػنن الرتمػػػػػػاي 
ُه َمػػػا يػُػػػَهدِّي حػػػدثنا ىػػػاروف بػػػن عةػػػد ا  اْلُمَكاتَػػػِا ِإَذا َهػػػاَف ِعْنػػػدَ 

الةزاز حدثنا يزيد بن ىاروف أخربنا زتاد بن سلمة عن أيوب عن 
عكرمػػة عػػن ابػػن عةػػاس عػػن النػػيب يتػػلى ا  عليػػو وسػػلم قػػاؿ إذا 
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أو مرياثػػا ورث حبسػػاب مػػا عتػػق منػػو وقػػاؿ  أيتػػاب اظتكاتػػا حػػداً 
دية حر  النيب يتلى ا  عليو وسلم يهدي اظتكاتا حبصة ما أدى

ومػا بقػػي ديػػة عةػػد قػػاؿ ويف الةػاب عػػن أـ سػػلمة قػػاؿ أبػػو عيسػػى 
حديث ابن عةاس حديث حسن وىكػاا روى لتػك بػن أيب هثػري 
عن عكرمة عن ابن عةاس عن النػيب يتػلى ا  عليػو وسػلم وروى 
خالػػػػد اضتػػػػااء عػػػػن عكرمػػػػة عػػػػن علػػػػي قولػػػػو والعمػػػػل علػػػػى ىػػػػاا 

ى ا  عليػو اضتديث عند بعض أىل العلم من أيتحاب النيب يتػل
وسػػلم وغػػريىم وقػػاؿ أهثػػر أىػػل العلػػم مػػن أيتػػحاب النػػيب يتػػلى 
ا  عليػػو وسػػلم وغػػريىم اظتكاتػػا عةػػد مػػا بقػػي عليػػو درىػػم وىػػو 

 أ ىػ.قوؿ سفياف الثوري والشافعي وأزتد وإسحق 
ومثاؿ مرياث اظتةعض لو ىلا ىالا عن ابنني أحدقتا حػر 

 واآلخر نصفو حر فإف أيتل مسألتهما
بن الػاي نصػفو حػر نصػا من ثالثة لال

[ ولالبػػػن اضتػػػر ٔمرياثػػػو حػػػراً فلػػػو واحػػػد ]
 [ وىاه يتورهتإاثناف ]

 ٖ 
 ٕ حر ابن
 ٔ نصفو حر ابن
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 باب الرد 
: ) فصػل يف الػرد علػى أىػل  لىاقال المؤلف رحمه اهلل تع

 الفروض ( 
يترؼ الشيء ورجعو وىو مصدر رد يرد رداً  : غوللفي ا الرد

يَػػا أَيػهَهػػا ال ػػِايَن آَمنُػػواْ َمػػن يَػْرتَػػد    تعػػاىلؿ ومػػردوداً وتػػرداداً قػػا
ػةػهُهْم َولتُِةهونَػوُ   اآليػة ِمػنُكْم َعػن ِدينِػِو َفَسػْوَؼ يَػْأِ  اللّػُو بَِقػْوـٍ لتُِ

 .  (ٕ)ؿ ضاليرجع عن اضتق إىل ال أي (ٔ)
اضتػديث عػػن أـ اظتػػهمنني عا شػة رضػػي ا  عنهػػا قالػػت:  ويف

دث يف أمرنػػا ىػػاا مػػا لػػيس فيػػو ) مػػن أحػػ قػػاؿ رسػػوؿ ا  
 ٓ (ٗ)مردود عليو  أي (ٖ) عليوفهو َرد ( متفق 

: ) وىػو ضػد العػوؿ ألنػو نقصػاف مػن  تعـالىرحمه اهلل قوله
 عدد السهاـ وزيادة يف مقادير األنصةاء ( 

                                                
(8)

 (  54المائدة اآليو ) سورة  
(3)

 3/888القرآن العظي  ج تفجير  
(1)

الصـلأ رفـي غيـرى بـاب إذا اصـللحوا علـى صـلأ  ـور فالصـلأ  كتـابالباري شـرح صـحيأ البخـاري   فتأ  
 جــل  بشــرح النــوري كتــاب األق ــيو نقــض األحكــام الباطلــو ررد  رصــحيأ( 3697رقــ  )  5/177 ـردرد ج

   4  د / 3 حد ات األ ور ج
(4)

 351-353 صفصل الرا  حرف الدال  4 د   3ج لجان العرب انظر  



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

317 

نق  يف السػهاـ وزيػادة يف االيتطالح أي  دىاا تعريا الر 
اـ ونقػ  يف الػاي ىػو زيػادة يف السػه عكػس العػوؿ اءيف األنصة
 األنصةاء
يف عمػدة الفػارض رزتػو ا  تعػاىل الشيخ يتاه الةهػو   قاؿ
: 

 نق  من سهاـ اظتسألة  الرد        
 (ٔ) ُمَعاِدلةيف األنصةا   زيادة                                 

 سػةاالسػهاـ ىػو  نق و والزمو فإف ةتعريا للرد بسة وىاا 
 (ٕ)يف معػ  الػرد  ةوليس داخل دة األنصةاء ناشئة عنوالرد وزيا

 . 
) ىاا التعريا حفظو ا  تعاىل الشيخ / يتاه الفوزاف  قاؿ

 (ٖ)اللغوي للرد( اظتع يف نظري غري سليم ألنو ال يعطي 
يتػػػػرؼ الةػػػػاقي عػػػػن الفػػػػروض علػػػػى ذوي وقيػػػػل الػػػػرد : ىػػػػو 
 العصةة . عدـفروضهم عند  رالفروض النسةية بقد

                                                
(1)

  1ص  3الفارض بشرح العذب الفائض  د   عمدة   
(2)

  831الالح  ص  فرائض   
(3)

 388المر يو ص  التحقيقات   
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السػػػػػةةية وىػػػػػي فػػػػػروض بػػػػػالفروض النسػػػػػةية الفػػػػػروض  خػػػػػرجف
 مل إذا (ٔ)يف اظتسػػألة  منهمػػاالػػزوجني فػػال يػػرد علػػى مػػن وجػػد 

وؿتوه أو الزوجة بنت عػم وؿتػو  وأو خال وتيكن الزوج ابن عم
شػػاء ا  تعػػاىل قريةػػاً يف بػػاب  إفوسػػيأ  حتقيػػق ذلػػا  ػذلػػا 

يتحايتوف يف القدر الزا ػد عػن سػهامهم إذا مل ػ ذوي األرحاـ 
علػػػػى قػػػػدر  اظتفلػػػػسقتسػػػػموف مػػػػاؿ يكػػػػن عايتػػػػا هالغرمػػػػاء ي

 . (ٕ)ديوهنم 
 الخالف في الرد

مػا إذا بقيػت مػن يتػرؼ  يفرزتهػم ا  تعػاىل العلمػاء  اختلا
ومل تسػػتوفها الفػػرا ض ومل يكػػن ىنػػاؾ مػػن يعصػػا  ةفضػػل اظتػاؿ

 على قولني قتا :
الفاضل عن ذوي الفروض إذا مل تكن  يترؼ:  األرل القول

زيػػد بػػن ثابػػت مػػن بػػني قػػوؿ  وىػػوعصػػةة لةيػػت مػػاؿ اظتسػػلمني 
الصحابة رضي ا  عنهم أرتعني وروي عن عمر بن اطتطاب 

ا  بػػن عةػػاس وعةػػد ا  بػػن عمػػر وال يثةػػت ذلػػا عػػن  وعةػػد
                                                

(1)
  58لشرح جالصو الفرائض للبتري ص   عدرا   348المر يو ص  التحقيقات  

(2)
 1ص 3د الفائض شرح عمدة الفارض   العذب  
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 اإلمػػػاـ بػػن ثابػػػت  زيػػػدواحػػٍد مػػػنهم وؽتػػػن ذىػػا إىل قػػػوؿ 
عػػػػن  وروايػػػػة (ٔ)مالػػػا واإلمػػػػاـ الشػػػػافعي وأىػػػػل اظتدينػػػػة وداود 

اطتػربي رزتػػو ا   زاد (ٖ)ور ابػن منصػػ روايػػة يف (ٕ)اإلمػاـ أزتػد 
رحػػم ا   .(ٗ)الشػػاـ وأبػػا ثػػور وابػػن جريػػر الطػػربي  أىػػلتعػػاىل 

 تعاىل اصتميع
ـــاني القـــول : رده الفاضػػػل عػػػن ذوي الفػػػرا ض إذا مل تكػػػن  الث

قػوؿ سػا ر  وىػوعػدا الػزوجني   الفػرا ضعصةة على أيتحاب 
 اخػػػتالؼ يف هيفيػػػة ذلػػػا همػػػا سػػػنةينو إف علػػػى الصػػػحابة 
    يف موضعو.تعاىل شاء ا  

للػرد علػى  بالنسػةة  عفػافو إال شيء روي عن عثماف بن 
 يف موضعو.سنةينو إنشاء ا  تعاىل و  الزوج ال يصح هالا
حنيفة وأيتحابو وإليو ذىا اإلماـ  أبووإىل ىاا القوؿ ذىا 

  (ٔ)أزتد يف رواية أهثر أيتحابو 
                                                

ص  5( ر بدايو المجتهد ر نهايـو المقتصـد ج 33906  - 33904رق  ) 486ص  85ج  االستذكار  (8)
  339ص  80ج  الكبيرر الحاري  437 – 436

(3)
  187ص  7 عدرا  لإلنصاف ج  349المر يو ص  التحقيقات   

(1)
  836في عل  الفرائض رالوصايا ص  التهذيب   

(4)
  874 ص 8التلخيف في الفرائض ج  كتاب   

(1)
  837في الفرائض ص  التهذيب   
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عطػػػػاء وغتاىػػػػد و سػػػػن وابػػػػن سػػػػريين وشػػػػريح  عػػػػن اضت وحكػػػػي
 .ري والثو 

فقهػػػػػػاء العػػػػػػراقيني مػػػػػػن الكػػػػػػوفيني  و بػػػػػػل قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن عةػػػػػػد الػػػػػػرب 
رزتهػػػػم ا  تعػػػػاىل هلهػػػػم يقولػػػػوف بػػػػالرد علػػػػى ذوي  والةصػػػػريني

  (ٕ)الفروض على قدر سهامهم 
الفتػػػوى إف مل  عليػػػوإليػػػو ذىػػػا اإلمػػػاـ الشػػػافعي يف اصتديػػػد و و 

 .ينتظم بيت اظتاؿ
وىػػػػػو يتحػػػػػدث عػػػػػن  رزتػػػػػو ا  تعػػػػػاىل  اظتػػػػػارديينقػػػػػاؿ سػػػػػةط  
علػػػى  رابعػػػاً ف هػػػاف سػػػةةاً إسػػػةاب اظتػػػرياث ) ألف بيػػػت اظتػػػاؿ و أ

األيتػػػح يف أيتػػػل مػػػاىةنا فقػػػد أطةػػػق اظتتػػػأخروف علػػػى اشػػػرتاط 
عػن  ػ مػن اظتتقػدمني وىوػ   سراقةاظتاؿ ونقلو ابن  بيتانتظاـ  

علمػػاء األمصػػار وقػػد أيسػػنا مػػن انتظامػػو إىل أف ينػػزؿ عيسػػى 
  (ٔ) السالـعليو 

ذهره الشيخ الةحريي يف شرح  الكيةاظتواظتفىت بو عند متأخري 
 اظتػػاىااإلرشػػاد عػػن عيػػوف اظتسػػا ل أنػػو حكػػى اتفػػاؽ شػػيوخ 

                                                
(2)

  47ص  7المغني ج ر  33908رق   487ص  85ج  االستذكار   
 84سبط المارديني على الرحبيو بحاشيو البقري ص  شرح  (1)
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بعػػػػػد اظتػػػػػا تني علػػػػػى توريػػػػػث ذوي األرحػػػػػاـ والػػػػػرد علػػػػػى ذوي 
  (ٕ).اظتاؿالسهاـ لعدـ انتظاـ بيت 

 القول األرل القا ي بعدم الرد : ردلو
و القػا لوف بعػػدـ الػرد ب يػات اظتواريػػث قػاؿ اظتػاوردي رزتػػ احػتج
ظتػػػػػػا قسػػػػػػم فػػػػػػروض ذوي األرحػػػػػػاـ  تعػػػػػػاىلأف ا  تعػػػػػػاىل : ا  

ذي  هػلاظتسماة يف ثالث آي من هتابو قاؿ ) قد أعطػى ا   
   (ٖ).حق حقو فال ويتية لوارث (

 نتنػعوذلػا ؛ هػو قػدر حقػو فعلى أف مػن شتػى لػو فرضػاً  فدؿ
فَػَلَهػػػػا  تعػػػاىل قػػػاؿ يف األخػػػت  ا  ألف (ٗ)مػػػن الزيػػػادة عليػػػو

رد عليهػا جعػل عتػا الكػل وألهنػا ذات  ومػن   تَػَرؾَ  ِنْصُا َما
 . (ٔ)عليها هالزوج  يردفرض مسمى فال 

فَػَلَهػػا ِنْصػػُا َمػػا تَػػػَرَؾ  تعػػاىل  قولػػوأجػػاب القػػا لوف بػػالرد أف و 
 تعػاىلينفي أف يكوف عتا زيػادة عليػو بسػةا آخػر هقولػو  ال 
   ا تَػَرَؾ ِإف َهػاَف لَػُو َولَػدٌ َوألَبَػَوْيِو ِلُكلِّ َواِحٍد مِّنػُْهَما السهُدُس ؽت 

                                                
 106ص  1ج  المنهاج عدرا  لمغني المحتاج إلى  عرفو رلفاظ  563رالوصايا ص  التركات  (2)
 الوصيو لوارث تخريجه في  جرلو  سبة  (3)

(4)
  310ص  80الكبير ج  الحاري   
(1)

  48ص  7بالشرح الكبير ج  المغني   
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 ل عػػػن الةنػػػت ضػػػينفػػػي أف يكػػػوف لػػػزب السػػػدس ومػػػا ف ال
َوَلُكػػػػػػْم ِنْصػػػػػػُا َمػػػػػػا تَػػػػػػػَرَؾ  وقولػػػػػػو تعػػػػػػاىل   التعصػػػػػػيامهػػػػػػة 

ُن  َوَلدٌ  ينا أف يكوف للػزوج مػا  مل   َأْزَواُجُكْم ِإف ملْ  َيُكن عت 
ا هاف األخ من األـ إذ وهالافضل إذا هاف ابن عم أو موىل 

ابن عم , والةنػت وغريىػا مػن ذوي الفػروض إذا هانػت معتقػة 
(ٕ) . 

يكػػػػوف الػػػػرد باعتةػػػػار  إفتػػػػاقػػػػاؿ أيتػػػػحاب القػػػػوؿ األوؿ  أيضػػػػاً 
 أو الرحم والرد عليهم ال كتوز .  العصوبةالفريضة أو  

أيتحاب الفروض فزنو ويتل إىل هل واحد مػنهم مقػدار  أما
 ما فرض لو .

 وجة والفريضة عتم ثابتة بالن .ال يرد على زوج وال ز  وألنو 
أمػػا العصػػوبة والػػرحم فػػال يػػرد علػػيهم باعتةػػار العصػػوبة ألنػػو و  

فػػػػاألقرب ويف الػػػػرد ال يقػػػػدـ األقػػػػرب وهػػػػػالا  األقػػػػربيقػػػػدـ 
 . (ٔ)الرحم 

                                                
(2)

 48ص  7بالشرح الكبير ج  المغني   
(1)

 بتصرف  343 صفي الشريعو اإلسال يو   الميراث   
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إثةاهتػػا بػػالرأي والتوريػػث بػػالرد  نتكػػنقػػالوا أف اظتواريػػث ال  همػػا
 . (ٕ)توريث بالرأي فال كتوز

النصػػػيا لكػػػل واحػػػد مػػػن األقػػػارب  اصتػػػواب عليػػػو أف تقػػػديرو 
يتعػػرض  اسػػتحقاؽ الزيػػادة ومل نتنػػعختصػػي  بالػػاهر وذلػػا ال 

 بالنصػػػوصعتػػػا أيتػػػالً ال بػػػالنفي وال باإلثةػػػات فأثةتنػػػا الفػػػرض 
الدالة على تعيني نصيا هػل واحػد مػنهم واألخػا بطػرؽ الػرد 

بػػدليل آخػػر همػػا ثةػػت ذلػػا يف  ثةوتػػولػػيس بفػػرض فػػال نتتنػػع 
خا الفػرض بػالن  مث يأخػا الةػاقي يأ حيثبعض العصةات  

ىػػو عمػػل  وإفتػػابػػدليل آخػػر وال يعػػد ذلػػا زيػػادة علػػى الػػن  
 . (ٔ)مبقتضى الدليلني ومل نثةتو بالرأي بل بالن  

 الثاني القا ي بالرد القول ردلو
َوأُْولُػػواْ اأَلْرَحػػاـِ بَػْعُضػػُهْم  القػػا لوف بػػالرد بقولػػو تعػػاىل اسػػتدؿو 

مػػػن ذوي األرحػػػاـ  وىػػػهالء (ٕ)  اللّػػػوِ  أَْوىَل بِػػػةَػْعٍض يف ِهتَػػػابِ 
اظتػػاؿ  بيػػتوقػػد ترجحػػوا بػػالقرب إىل اظتيػػت فيكونػػوف أوىل مػػن 

                                                
(2)

  358المر يو ص  التحقيقات   
(1)

  6ج  347ص  كندال شرح عدرا  للديلعي في  353المر يو ص  التحقيقات   
(2)

 75األنفال آيو  سورة   
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األرحػاـ أحػق مػن األجانػا عمػالً  ألنو لسا ر اظتسلمني وذوو
ألف ذوي األرحػػػػػػاـ قػػػػػد اجتمػػػػػػع فػػػػػيهم سػػػػػػةةاف و  , (ٖ)بػػػػػالن 
اإلسػػالـ فكػػانوا أوىل مػػن رتاعػػة اظتسػػلمني الػػاين عتػػم و  القرابػػة
 . (ٗ)حد وىو اإلسالـسةا وا
لِّلرَِّجػاِؿ َنصػِيٌا ؽتِّ ػا تَػػَرَؾ اْلَوالِػَداِف  استدلوا بقولػو تعػاىل  هما

َواألَقْػَربُػػوَف َولِلنَِّسػػاء َنِصػػيٌا ؽتِّ ػػا تَػػػَرَؾ اْلَوالِػػَداِف َواألَقْػَربُػػوَف ؽت ػػا قَػػل  
 (٘) ِمْنُو أَْو َهثُػرَ 

م نصػيةهم ال فوجا عت األقربنياألرحاـ من  يمعلـو أف ذو  و
 . (ٔ)لتجةهم عنو إال من ىو أوىل منهم 

القػا لوف بعػدـ الػرد علػى آيػة األرحػاـ بقػوعتم إفتػا عػ   وأجاب
األرحػػػاـ الػػػاين ذهػػػرىم يف هتابػػػو ونسػػػخ  ذويا  هبػػػاه اآليػػػة 

َوال ػِايَن   تعػاىلاضتِلػا ونسػخت قولػو و هبم اظتواريث بػاعتجرة 
ُكػػػػػم مِّػػػػػن َوالَيَػػػػػِتِهم مِّػػػػػن َشػػػػػْيٍء َحػػػػػىت  آَمنُػػػػػواْ ومََلْ يُػَهػػػػػاِجُرواْ َمػػػػػا لَ 

                                                
(3)

 48ص  7بالشرح الكبير ج  المغني   
(4)

  33894رق   484ص  85ج  االستذكار  
(5)

  7النجا  اآليو   سورة   
(1)

 448ص  85ج  االستذكار   
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عنػدىم علػى اطتصػوص فػيمن ذهػػر ا   فاآليػة (ٕ)  يُػَهػاِجُرواْ 
 هتػػػابتعػػػاىل مػػػن ذوي األرحػػػاـ وىػػػم أيتػػػحاب الفػػػرو ض يف  

  .ا  تعاىل
والعصةات الاين نسخ هبم اظتػرياث باظتعاقػدة واضتلػا واعتجػرة 

وال ويتػية ) إف ا  قد أعطى هل ذي حػق حقػو   قاؿوظتا 
يف الكتػاب ىػم  اظتاهورينلوارث ( دؿ  على أف ذوي األرحاـ 
 . (ٖ)الاين ذهر ا  مرياثهم يف هتابو 

تػرؾ مػػاالً فلورثتػػو ومػػن تػػرؾ   مػػن عمػػـو قولػػو باسػػتدلوا  همػا
 هالً فإيل  

تػػػرؾ دينػػاً فػػػإيل  ومػػن تػػرؾ مػػػاالً فللػػوارث متفػػػق  مػػنويف لفػػظ  
 . (ٕ) ؿاظتاعاـ يف رتيع    وىاا (ٔ)عليو 

                                                
 73 اآليواألنفال   سورة  (2)
  33898 -33897رق   485 – 484ص 85ج  االستذكار  (3)
ر  اللؤلـؤ   ــ جل  بـاب  ـن تـرك  ـاال  فلور تـه ا  ر  الدينباب  5كتاب الكفالو    19بخاري في  ال رجر ه  (1)

  860ص  8044رق   3 د   الشيخانالمر ان في  ا رتفة عليه 
 48ص  7بالشرح الكبير ج  المغني  (2)
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) وال يػرثين إال ابنػة  حبديث سػعد بػن أيب وقػاص  واحتجوا
بػػو مػػن قػػاؿ بػػالرد علػػى  اسػػتدؿيل ( قػػاؿ ابػػن حجػػر رزتػػو ا  
 وال يرثين إال ابنة يل(  ذوي األرحاـ باضتصر يف قولو )

تعقا بأف اظتراد من ذوي الفروض هما تقدـ ومن قػاؿ بػالرد و 
مث يػردوف عليهػا الةػاقي فرضػها  يعطوهنػاال يقػوؿ بظػاىره ألهنػم 

ظهػػػر أف  فقػػػد (ٖ)وظػػػاىر اضتػػػديث أهنػػػا تػػػرث اصتميػػػع ابتػػػداًء 
سػػعداً اعتقػػد أف الةنػػت تػػرث رتيػػع اظتػػاؿ ومل ينكػػر عليػػو النػػيب 

 لومنعو عن الويتية مبا زاد على الثلث مع أنو ال وارث  و 
إال ابنػػة واحػػدة فػػدؿ ذلػػا علػػى يتػػحة القػػوؿ بػػالرد إذ لػػو مل 

صتػػوز لػػو الويتػػية بالنصػػا  بػالردلنصػػا تسػتحق الزيػػادة علػػى ا
(ٔ). 

اظتػػػرأة  قػػػاؿ حبػػػديث واثلػػػة بػػن األسػػػقع عػػػن النػػيب  واحتجػػوا
العنػػػت  الػػػايحتػػػوز ثالثػػػة مواريػػػث عتيقهػػػا ولقيطهػػػا وولػػػدىا 

  .عليو

                                                
  464 – 461ص  5الباري شرح صحيأ البخاري ج  فتأ  (3)
 854ئض للجر اني ص الجرا يو في عل  الفرا شرح  (1)
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حػػػديث حسػػػن غريػػػا ال  ىػػػاا تعػػػاىلقػػػاؿ الرتمػػػاي رزتػػػو ا  
 (ٕ)نعرفػػػو إال مػػػن حػػػديث ػتمػػػد بػػػن حػػػرب علػػػى ىػػػاا الوجػػػو 

خػػرج مػػن ذلػػا  هلػػواث ولػػدىا اظتنفػػي باللعػػاف  عتػػا مػػري  فجعػػل
علػػى مػػرياث غريىػػا مػػن ذوي الفػػروض باإلرتػػاع وبقػػي الةػػاقي 

فكانػػت أحػػق باظتػػاؿ  بػػالرحم مقتضػػى العمػػـو وألهنػػا مػػن وارثػػو
 . (ٖ)من بيت اظتاؿ هعصةاتو 

أنػػا جػػالس عنػػد رسػػوؿ  ابينػػ) قػػاؿ حبػػديث بريػػدة  واسػػتدلوا
قت علػػػى أمػػػي ماريػػػة أتتػػػو امػػػرأة فقالػػػت إين تصػػػد إذ ا  
 أجرؾ وردىا عليا  وجا فقاؿ  :قاؿ ماتتوإهنا 
  (ٔ)رواه مسلم  اضتديث ( اظترياث

راجعػػػػة عليهػػػػا حبكػػػػم اظتػػػػرياث وىػػػػاا ىػػػػو  اصتاريػػػػة  فجعػػػػل
  (ٕ)الرد

                                                
عليـه فـي فصـل  يـراث رلـد المالعنـو ررلـد  الكالمر قد   ى تخريجه ر  350ص  6األحوذي ج  تحفو  (2)

 الدنا
 48ص  7بالشرح الكبير ج  المغني  (3)
ليححب  2703 ص  5ج  ويم حح مسحح ب رحححلح وي ححببق رححال ياححان ويصحح اب  حح   صححح    (1)

رصححديث  ححب  تصححد محح   ويزكححاب رححال كتححال(  5375دوبد )  هرححبيححام محههححخ به ل ححخ  1111
 (1151)  حد ثبل ها  

  311في ويحل عث وإلسالم ث ص  ويم لوث  (3)
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القوؿ بػالرد فتأملػو  يفابن القيم رزتو ا  وىو ظاىر جداً  قاؿ
(ٖ). 

ة قُتػػل يػػـو اليمامػػة مبػػا روي أف سػػاظتاً مػػوىل أيب حايفػػ واسػػتدلوا
 .  (ٗ)هلو  مالو عمر  فورثهاوترؾ أمو 

 أعلم( .ىل اتع : ) و ىاا ىو الرد بعينو وا   قل 
قالوا وألف هل مناسا ورث بعض اظتاؿ مع غريه جاز أف و 

 هالعصةة.  بنفسويرث رتيعو إذا انفرد 
قػػػالوا وألنػػػو ظتػػػا جػػػاز أف ينقصػػػوا مػػػن فروضػػػهم بػػػالعوؿ عنػػػد و 

جػػػاز أف يػػػزادوا بػػػالرد عنػػػد عجػػػز  الرتهػػػةلػػػى زيػػػادة الفػػػروض ع
 الفروض عن الرتهة .

عنو اظتانعوف للرد بقوعتم أف ا  تعاىل ظتػا قسػم فػروض  وأجاب
 يف ثػالث آي مػن هتابػو قػاؿ النػيب  اظتسػماةذوي الفروض 

حقػػو فػػال ويتػػية لػػوارث ( فػػدؿ  قػد أعطػػى ا  هػػل ذي حػػقٍ  )

                                                
  117ص  1ويمبيع   ج  إ الب  (2)
م  طل   هري إسحا      ر د ور  هرحي وي عحد  ح   رحد و   3/215ويدولمي   ه ل خ  (1)

  ى همخ حتى تأتي   وحرسبها ملويهاد بف خ : فر غ م لو خ مائتي دلهب فهام   ر ر  حدود 
 327ح 331ص  17ه هح ويحابق ويكر ل ج  2/55  سعد رو بطرها آ لها    ى



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

319 

نتنػػػع مػػػن أف مػػػن شتػػػى لػػػو فرضػػػاً فهػػػو قػػػدر حقػػػو وذلػػػا  علػػػى
 الزيادة عليو .

هل من مل يّورث مع غريه إال بالفرض مل يورث مع عدـ   وألف
و الزوجة ألنو ال يرد عليهما  هالزوجغريه إال ذلا الفرض  

 بوفاؽ .
سػػػامل فلمصػػػػلحة  ألـبػػػػن اطتطػػػاب اظتػػػػرياث إعطػػػاء عمػػػر  إف 

 مػػرياث رآىػػا مػػن يتػػوىل مصػػاه بيػػت اظتػػاؿ همػػا دفػػع النػػيب 
 .ري من خزاعةاطتزاعي إىل الكة

جػػػاز أف يػػػزادوا  بػػػالعوؿقػػػوعتم أنػػػو ظتػػػا جػػػاز أف ينقصػػػوا  وأمػػػا 
  .بالرد

فاصتواب عنػو إف للزيػادة جهػة تسػتحقها وىػي بيػت اظتػاؿ فلػم 
تػػرى  أال عوعتػػا ردىػػا وظتػػا مل يكػػن للػػنق  جهػػة دتػػاـ جػػاز كتػػز

أف أىػػػػل الػػػػدين والويتػػػػايا إذا ضػػػػاؽ اظتػػػػاؿ هبػػػػم دخػػػػل العػػػػوؿ 
 .(ٔ)ز الرد عليهم زاد عنهم مل كت لوعليهم و 

                                                
 310 - 339ص  80الكبير ج  الحاري  (1)



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

321 

 التر يأ
لقػػوة أدلتػػو ومل يكػػن  بػػالردىػػو القػػوؿ الثػػاين القاضػػي  الػػراجح  

مػػػػع ؼتػػػػالفيهم مػػػػا يصػػػػلح ظتعارضػػػػتها ومػػػػن حيػػػػث اظتعػػػػ  فػػػػإف 
الفروض أحػق مػن بيػت اظتػاؿ مبػا بقػي بعػد الفػروض  أيتحاب

ميػػػل وجنػػػا ومعارضػػػة  منػػػواف أقاربػػػو رمػػػمػػػن مػػػاؿ مػػػورثهم فح
اأَلْرَحػػاـِ بَػْعُضػػُهْم أَْوىَل بِػػةَػْعٍض يف ِهتَػػاِب  َوأُْولُػػواْ  لقولػػو تعػػاىل 

  (ٕ)  الّلوِ 
األرحػػػػػػاـ قػػػػػػد اجتمػػػػػػع فػػػػػػيهم سػػػػػػةةاف قتػػػػػػا القرابػػػػػػة  يذو  وألف

رتاعػػة اظتسػػلمني الػػاين عتػػم سػػةا  مػػنواإلسػػالـ فكػػانوا أوىل 
 يتػاحااإلسالـ وىاا أيتل اظتواريث عند اصتميػع  وواحد وى

إال بػاألب لاي ال يديل السةةني اظتديل باألب واألـ أوىل من ا
أوىل مػػن بيػػت اظتػػاؿ ألنػػو سػػةا واحػػد  الػػرحموحػػده فكػػالا 

(ٔ)  

                                                
  86ص  3 جالكري  الرحمن البن سعدي   لتيجيربتصرف  عدرا  بالمعنى  358المر يو ص  التحقيقات  (2)

 33895 - 33894رق   484ص  85ج  االستذكار  (1)
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سػػيما وقػػد رجػػع إليػػو متػػأخروا اظتالكيػػة بعػػد اظتػػا تني : ال قلــ 
  (ٕ)يف هناية القرف الرابع  الشافعيةومتأخروا 

فػػالقوؿ بػػالرد ىػػو اظتػػػاىا الػػراجح الػػاي ينصػػره الػػػدليل  إذاً 
 ا  أعلم . و (ٖ) بووالاي ينةغي األخا 

: ) وأال يرد علػى الػزوجني إف مل يكػن رحمه اهلل تعالى قوله
بينهما رحػم ألف الػرد إفتػا يسػتحق بػالرحم وال رحػم تػنب للػزوجني 

 من حيث الزوجية(  
 مالعلػػ بعػػض أىػػلاإلرتػػاع علػػى عػػدـ الػػرد علػػى الػػزوجني  أورد

 رزتو اظتثاؿ ال اضتصر ابن عةد الرب  سةيلومنهم على 
 
 

 (ٕ)اظتػػػػػاوردي يف اضتػػػػػاوي الكةػػػػػريو  (ٔ)يف االسػػػػػتاهارىل ا  تعػػػػػا
 ويتػػػاحا (ٗ)قدامػػػة يف اظتغػػػين وابػػػن (ٖ)يف التلخػػػي  واطتػػػربي

                                                
ر نهايـو  3/1القيلوبي بها ش المحلـى للمنهـاج  لحاشيو عدرا   878حاشيو الجرا يو للجر اني ص  انظر  (2)

  8/381على  ختصر الخليل  الدرقانيرشرح  6/80لر ل لالمحتاج 
  876المواريث ص  رحكام  (3)

(1)
 33907 رق   486ص  85ج  االستذكار   

(2)
  310ص  80الكبير ج  الحاري   

(3)
 874ص  8في الفرائض ج  التلخيف   
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 وسػػػةط (ٙ)اعتػػا م نقلػػو عنػػػو الشنشػػوري وابػػػن (٘)الةحػػر الزخػػار
اظتػػػارديين يف شػػػرحو علػػػى الكفايػػػة وشػػػرح هشػػػا الغػػػوامض , 

 (ٚ)شػػػػرح فػػػػػرا ض اظتنهػػػػػاج  يفوعلػػػػي بػػػػػن اصتمػػػػاؿ األنصػػػػػاري 
 .رزتهم ا  تعاىل (ٛ)قرايف يف الاخرية الو 
ـــن ر  ـــدر ين لعثمـــان ب ـــالرد علـــى ال نجـــب بع ـــه  القـــول ب

 (ٜ)مػػػػنهم السػػػػػيد اصترجػػػػػاين يف شػػػػػرح السػػػػػراجية و  عفـــــان 
 (ٓٔ) اإلسػػػػػػػػالميةالشػػػػػػػػريعة  يفأحكػػػػػػػػاـ اظتواريػػػػػػػػث  ويتػػػػػػػػاحا
الرا ػد  ويتػاحا(ٔ)هتاب اظترياث العادؿ يف اإلسالـ  ويتاحا

  (ٕ)يف علم الفرا ض 

                                                                                                                 
(4)

   48ص  7بالشرح الكبير ج  المغني   
(5)

  150ص  6الدجار ج  البحر   
(6)

 805ص  3القريب المجيب شرح كتاب الترتيب  د   فتأ   
(7)

  4ص  3الفائض شرح عمدة الفارض  د   العذب   
    54ص  81ج   الذجيرة   (8) 
  851لجر اني ص الجرا يو ل شرح  (9) 

(10)
  877المواريث في الشريعو اإلسال يو ص  رحكام   
(1)

 899العادل في اإلسالم ص  الميراث  
(2)

 888في عل  الفرائض للشلبي ص  الرائد   
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اظتػػػػرياث يف  ويتػػػػاحا (ٖ)علػػػػم الفػػػػرا ض واظتواريػػػػث ويتػػػػاحا
أحكػػاـ اظتواريػػث يف الشػػريعة  ويتػػاحا (ٗ)الشػػريعة اإلسػػالمية

 اإلسػػػػػالمية
الفقػػػػػو  ويتػػػػػاحا (ٙ)الػػػػػدر اظتختػػػػػار ويتػػػػػاحا (٘)

 .وغريىم (ٛ)الاخرية  ويتاحا (ٚ)اإلسالمي وأدلتو
يرد على الزوج  أنو ما روي عن عثماف بن عفاف  أما

 : فاصتواب عنو هما يلي
اظتعتػربة  الكتػاينقل عن أحػد مػن أىػل أمهػات   مل -ٔ

عن أمري اظتهمنني عثماف بن عفػاف  قوالً فيما أعلم أنو أورد 
 االختيػار  رد على زوجة وىاا ما جػـز بػو يتػاحا أنو
 . (ٔ)وأما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها  بقولو

                                                
(3)

  98الفرائض ر المواريث  دجل تحليلي ص  عل    
(4)

 في الشريعو اإلسال يو ص   الميراث   
(5)

  873 صريعو اإلسال يو على المذا ب األربعو  المواريث في الش رحكام   
(6)

  5/503الجرا يو  عدرا  للدر المختار  حاشيو   
(7)

 159ص  8اإلسال ي رردلته ج  الفقه   
(8)

 54ص  81ج  الذجيرة   
(1)

  858الجرا يو ص  حاشيو   
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فقػػاؿ ابػػن عةػػد  زوجمػػا روي عنػػو أنػػو رد علػػى  أمػػاو  -ٕ
ال يصػػح ولعػػل ذلػػا الػػزوج أف : فيػػو  تعػػاىل   الػػرب رزتػػو ا

 .(ٕ)يكوف عصةة 
عصػةة أو ذا رحػػم  هػػافلعلػو  تعػػاىل قػاؿ ابػن قدامػػة رزتػو ا  و  

فأعطػػاه لػػالا أو أعطػػاه مػػن مػػاؿ بيػػت اظتػػاؿ ال علػػى سػػةيل 
 . (ٖ)اظترياث

قػػاؿ أبػػو اطتطػػاب الكلػػوذاين رزتػػو ا  تعػػاىل وقػػد تػػأوؿ عليػػو و 
 (ٗ)صلحة أو يتدقة ..... رده ظت أوأنو هاف ابن عم 

لعلػػو هػػاف عصػػةة ومل  تعػػاىل قػػاؿ أبػػو حكػػيم اطتػػربي رزتػػو ا و 
 .(٘)لإلرتاع  خالفاً يُعلم الراوي فال يكوف 

إنػػػو ال  تعػػػاىل : و لعلػػػو يكفيػػػا هػػػالـ اطتػػػربي رزتػػػو ا  قلـــ 
 يُعلم الراوي .

                                                
(2)

 33907 رق   486ص  85ج  االستذكار   
(3)

  48ص  7بالشرح الكبير ج  المغني   
(4)

عمـر رالصـحيأ ابـن  ابـن لبعـي حيـث قـال إنـه كـان  رر فيـه جلـ837في الفرائض ر الوصـايا ص التهذيب  
 ع  راهلل رعل  

(5)
  874ص  8في الفرائض ج  التلخيف   
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قػاؿ اطتػويل ػتقػق هتػاب التهػايا يف الفػرا ض مل أقػا عليػػو و 
 .  (ٔ)مسنداً 
 : وإف هػػػاف قػػػد نقػػػل تصػػػحيحو الشػػػيخ يتػػػاه الفػػػوزاف قلـــ 
تعاىل بقولو ) فنسػةة الػرد علػى الػزوجني إىل عثمػاف ا   حفظو
  صأ عنه إنما  ـو الـرد علـى وىم من الراوي ألف الاي

 (ٕ) .(ىو لتتمل ما ذهرنا و  الدرج فقط
 أف القػوؿ أف عثمػاف بػن عفػاف : علم ىػاا فػإين أقػوؿ  إذا
رد علػى  أنػو فإنو مل يرو عن عثمػاف ؛  مٌ على زوجة وىْ  رد

علػم  وقػدإف يتػح زوجة وإفتا روي عنو أنو رد على زوج فقػط 
ما أوردنا فيو أف بعضهم قاؿ ال يصح والػةعض اآلخػر قػاؿ ال 

 قاؿ أنو مل يقا عليو مسنداً . والةعضيعلم الراوي 
 رزتػػو ا   أف جػػابر بػػن زيػػد تعػػاىل  أورد اطتػػربي رزتػػو ا   وقػػد
 . (ٔ)  قاؿ مبا روي عن عثمافىل تعا

                                                
(1)

  874التهذيب في الفرائض ر الوصايا ص  حاشيو   
ــي ص  351المر ــيو ص التحقيقــات  (2) ــالر  59 عــدرا  لحاشــيو جالصــو الفــرائض للبتن ــن  ق انظــر حاشــيو اب

    ج503عابدين ص 
(1)

 بتصرف  874ص 8في الفرائض ج  التلخيف   
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 قػػػػػاؿجػػػػػوىرة الفػػػػػرا ض :  يف رزتػػػػػو ا  تعػػػػػاىلالنػػػػػاظري  وقػػػػػاؿ
عثماف وجابر بن زيد يػرد عليهمػا أي علػى الػزوجني وذهػر يف 

سػعيد الةػف وقػاؿ : وقيػل عثمػاف  بػنتررتة عثماف أنػو عثمػاف 
 . (ٕ)غري الةف

لشـيخ اإلسـالم القول بـالرد علـى الـدر ين  بع ه نجب ر 
أنو يرد علػى رتيػع أيتػحاب  الثاينبقولو : اظتاىا  ن تيميواب

 هػابنالفروض حىت الزوجني وىاا مػاىا رتاعػة مػن العلمػاء  
 .  (ٖ)تيمية 
 نسةة الرد على الزوجني البن تيمية رزتػو ا  تعػاىل يف : قل 
 ٓنظر  

تعػاىل ا  رزتػو العثيمػني بػن يتػاه استنظر الشيخ ػتمػد  وقد 
 فحة ذتانيػػػػةيتػػػػابػػػػن تيميػػػػة خ اإلسػػػػالـ مػػػػا وقػػػػع يف فتػػػػاوى شػػػػي

[ و يف ؼتتصػػر الفتػػاوى ٔ]واحػػد [ غتموعػػة رقػػم ٛٗ] وأربعػػني
فحة [ ويف االختيػػارات يتػػٕٓٗ]أربعما ػػة وعشػػروف  فحة يتػػ

 اً وأمػػػػ اً [ يف امػػػػرأة خلفػػػػت زوجػػػػٜٚٔ] ما ػػػػة وسػػػػةعة وتسػػػػعوف
                                                

(2)
  368ص  الفائضالفرائض الكاشف لمعاني  فتاح    و رة   

(3)
  836الالح  ص  فرائض   
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[ ٙ]سػػػػتة [ للةنػػػػت ٔٔ]أحػػػد عشػػػػر قسػػػػم علػػػػى ت أهنػػػػا اً وبنتػػػ
وىػػػاا  [ٕ] م ولػػػزـ سػػػهماف[ أسػػػهٖ]ثالثػػػة   للػػػزوجأسػػػهم و 

ظػاىر  فػإفعلى قوؿ من يقوؿ بالرد هأيب حنيفة وأزتػد انتهػى 
ىػػػاه القسػػػمة أنػػػو يػػػرد علػػػى الػػػزوج ويف ذلػػػا نظػػػر مػػػن وجػػػوه 

 ثالثة . 
الشيخ يترح بأهنا مةنية على مػن يقػوؿ بػالرد وقػد  أف : األرل

الػػػػرد علػػػػى الػػػػزوجني فقسػػػػمة  يػػػػروفعلػػػػم أف القػػػػا لني بػػػػالرد ال 
أربعػػة [ للػػزوج  ٙٔ]سػػتة عشػػر ورة عنػػدىم مػػن اظتسػػألة اظتػػاه

 [ .ٖ]ثالثة [ ولزـ ٜ]تسعة [ وللةنت ٗ]
ـــاني األيتػػػحاب مل ينقلػػػوا عػػػن الشػػػيخ أنػػػو يػػػرى الػػػرد  أف : الث

ف إواعتةػػػػػارىم عتػػػػػا بػػػػػل  ب را ػػػػػوعلػػػػػى الػػػػػزوجني مػػػػػع اعتنػػػػػا هم 
يتػػػاحا ؼتتصػػػر الفتػػػاوى قػػػاؿ عػػػن اظتسػػػألة اظتػػػاهورة إف فيهػػػا 

 . نظر
فسػػػو ذهػػػر يف موضػػػع آخػػػر مسػػػألف رد الشػػػيخ ن إف : الثالـــث

ستسػػػػني ففػػػػي يتػػػػفحة  عليهمػػػػافيهمػػػػا أحػػػػد الػػػػزوجني ومل يػػػػرد 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

328 

[ مػػػػن الفتػػػػاوى يف رجػػػػل ٔ]واحػػػػد [ مػػػػن اجملموعػػػػة رقػػػػم ٓ٘]
 وثالث بنات أخ ألبويو  ألبوين اً مات وترؾ زوجة وأخت

للزوجة الربع ولزخت النصا وال شػيء لةنػات : قاؿ الشيخ 
اؾ عصػةة فهػو للعصػةة وإال فهػو والربع الثاين إف هاف ىن األخ

اآلخر فهػو  ىالعلماء وعل قويلمردود على األخت على أحد 
  .لةيت اظتاؿ

[ مػن اجملموعػة اظتػاهورة  ٕ٘]اثنػني وستسػني وقػاؿ يف يتػفحة 
أمػػػا , أف للػػػزوج النصػػػا  وابػػػن أخػػػتٍ  امػػػرأة خلفػػػت زوجػػػاً  يف

وىػػو أبػػو حنيفػػة ؛ لػػو الةػػاقي  أحػػد األقػػواؿ ففػػيابػػن األخػػت  
 وأزتد يف اظتشهور عنو. ووأيتحاب

هثػػػري مػػػن أيتػػػحاب   قػػػوؿيف القػػػوؿ الثػػػاين لةيػػػت اظتػػػاؿ وىػػػو و  
  .تعاىلا  رزتو  الشافعي

 القػػاؿ وأيتػػل اظتسػػألة تنػػازع العلمػػاء يف ذوي األرحػػاـ الػػػاين 
رزتػػػو العثيمػػني  الشػػيخأردؼ  مث .فػػرض عتػػم وال تعصػػيا ...

 يػػرد علػػى قػػا الً : فأنػػت تػػرى أف الشػػيخ رزتػػو ا  ملتعػاىل ا  
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ولػػػػػػو هػػػػػػاف يػػػػػػراه لػػػػػػرد عليهمػػػػػػا  اظتسػػػػػػألتنيالػػػػػػزوجني يف ىػػػػػػاتني 
 . أىلومن  االستحقاقهما الرد يف مثل ىاه اضتاؿ لو هان

الظػاىر أف اظتسػألة األوىل الػف ظاىرىػػا الػرد علػى الػزوج سػػهو و 
 . (ٔ)ا  تعاىل أعلم  وأو سةقة قلم 

 تعػػاىل ا  رزتػػو (ٕ)قػػوؿ ابػػن اللحػػاـ ؛ : وؽتػػا يهيػػد ىػػاا  قلــ 
) قلػػػت أبػػػو حنيفػػػة : ال يقػػػوؿ بػػػالرد بقولػػػو : يف االختيػػػارات 

والثالثػػة أربػػاع الةاقيػػة تقسػػم  الربػػععلػػى الػػزوجني فللػػزوج عنػػده 
ثالثػػة أرباعهػػا للةنػػت وربعهػػا لػػزـ وتصػػح ىػػاه اظتسػػألة  أرباعػػاً 

تسػعة [ وللةنػت ٗ]أربعػة  للػزوج[ ٙٔ]ستة عشر عندىم من 
 (ٔ) ( أعلم تعاىل[ وا  ٖ]ثالثة [ ولزـ ٜ]

                                                
(8)

  70 – 69الفرائض ص  تجهيل  
الد شـقي الحنبلـي يعـرف   ـ لبعلـي اللحـام  ـو : علـي بـن  حمـد بـن علـي بـن عبـاس بـن فتيـان العـال  ا ابن  (3)

كفالو جاله لكون ربيه  ات ر ـو ر ـي  فعلمـه   في ـ ببعلب  ر نشا  750بابن اللحام ر  ي حرفو ربيه رلد بعد 
انتقـل إلـى د شـة ر   ـ علـى الشـم  بـن اليونينـو  رتفقهبنفجه   فللبجاله صنعو الكتابو    حبب إليه الللب 
ــرى ردرس ررف ــن ر ــب رغي ــى اب ــن ر ــب بعــدى ر صــار شــيخ  حلقــوتــى ررعــ  بالجــا   األ ــوي فــي تتلمــذ عل اب

تـدري  المنصـوريو  ـ  نـدل عنهـا رعـين للق ـا  بعـد  ررلـيالحنابلو بالشام    ابن  فلأ ر قدم القا رة فجـكنها 
 و ـــ بتصــرف  قد ـــ ا ــــ  801يــوم عيـــد األ ــحى ســنو   ــاتقيـــل   فيمــا ــوت الموفــة ابــن نصـــر اهلل فــا تن  

القرن التج  للحاف  شم  الـدين الجـخاري  أل ل عدرا  إلى ال و  الال     88 – 9ص  يوالفقهاالجتيارات 
   130ص5ج

 867 صالفقهيو   االجتيارات   (1)
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: الػػرد علػػى الػػزوجني ىػػو رأي لػػةعض متػػأخري اضتنفيػػة  قلــ 
( قلػت ويف األشػةاه أنػو ٕٓ٘/٘) اظتختػارحيػث قػاؿ يف الػدر 

اظتػاؿ وقػاؿ  بيػتيرد عليهما ػ يعين الػزوجني ػ يف زماننػا لفسػاد 
ابػػن عابػػدين معقةػػاً عليػػو يف حاشػػيتو رد احملتػػار قػػاؿ يف القنيػػة 

   ٓني يف زماننا لفساد بيت اظتاؿ بالرد على الزوج يفىتوبو 
الزيلعي عن النهاية ما فضػل عػن فػرض الػزوجني يػرد عليػو  ويف
ٓ 

والفتوى اليـو بالرد على الزوجني وىو : يف اظتستصفى  وقاؿ
  ٓ علما ناقوؿ اظتتأخرين من 

 ٓاضتدادي الفتوى اليـو بالرد على الزوجني  وقاؿ
والء قلػت : ولكػن الشارح يف الػدر اظتنتقػى مػن هتػاب الػ وقاؿ

  ٓبالا فتنةو  يفتوفبلغين أهنم ال 
أيضػاً يف زماننػا مػن أفػىت  أقػوؿ : وابن عابدين معقةا عليػ وقاؿ
ذلا ولعل ظتخالفتو للمتوف فليتأمػل لكػن ال متفػى  من بشيء

اظتاىا وىاه اظتسألة ؽتػا أفػىت  ىوأف اظتتوف موضوعة لنقل ما 
.... اظتػاهورة  بو اظتتػأخروف علػى خػالؼ أيتػل اظتػاىا للعلػة
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انتظػػاـ  عنػػدإىل أف قػػاؿ : واضتايتػػل أف هػػالـ اظتتػػوف إفتػػا ىػػو  
بيػػػت اظتػػػاؿ وهػػػالـ الشػػػروح عنػػػد عػػػدـ انتظامػػػو فػػػال معارضػػػػو 

اإلفتػػػػاء بػػػالا يف زماننػػػػا فليفػػػػت بػػػػو وال  أمكنػػػػوبينهمػػػا فمػػػػن 
 ٓحوؿ وال قوة إال با  

الشهيد يف فرا ضػو أف الفاضػل عػن سػهاـ الػزج والزوجػة  وذهر
بػػػػل يػػػػدفع إليهمػػػػا ألهنمػػػػا أقػػػػرب إىل  اظتػػػػاؿضػػػع يف بيػػػػت ال يو 

 ٓغريقتا  منأوىل  ااظتيت من جهة السةا فكاف الدفع إليهم
فضل عػن فػرض أحػد  ماج الدراية شرح اعتداية يدفع ا ر مع ويف

 ٓ (ٔ) بالردالزوجني إليو 
قػػػاؿ بػػػػالرد علػػػى الػػػزوجني يف ىػػػػاا العصػػػر الشػػػيخ عةػػػػد  وؽتػػػن

حيح أنو يرد على الػزوجني  الصو الرزتن بن سعدي حيث قاؿ 
 الػػػردهغريقتػػػا مػػػن أىػػػل الفػػػروض لعػػػدـ الػػػدليل الةػػػني علػػػى أف 

  .ؼتصوص بغري الزوجني

                                                
(8)

 567بتصرف رانظر التركات رالوصايا ص 853 -858الجرا يو ص حاشيو  
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  فإنػو  َوأُْوُلواْ اأَلْرَحاـِ بَػْعُضػُهْم أَْوىَل بِػةَػْعضٍ  وأما قولو تعاىل 
يػدؿ  فػالهما يدؿ علػى أهنػم الوارثػوف بػالفرض دوف الػزوجني 

  .على أهنم اظتخصويتوف بالرد
رتيػع  يتنػاوؿالعوؿ الاي ىػو ضػد الػرد  أف  ذلادؿ على  وي

ري حالػػة العػػوؿ ظػػأىػػل الفػػروض الػػزوجني وغػػريىم وحالػػة الػػرد ن
(ٔ). 

و ا  زتػػر العثيمػػني ه ابػػن يتػػ: ومػػاؿ إليػػو الشػػيخ ػتمػػد  قلــ 
الػػػرد علػػػى الػػػزوجني  مسػػػألةبقولػػػو و نتكػػػن أف يقػػػاؿ يف تعػػػاىل 

كػػوف لعمػػـو ألف ذلػػا أوىل مػػن يتػػرفو إىل بيػػت اظتػػاؿ الػػاي ي
فػػػإف بػػػني الػػػزوجني مػػػن االتصػػػاؿ اطتػػػاص مػػػا لػػػيس  اظتسػػػلمني

بيػت  مػنأحق مبا بقي بعد فرضهما  فيكوناف لعمـو اظتسلمني
  .اظتاؿ
ولتتمل أف لتمل على ىاا ما روي عن أمري اظتػهمنني عثمػاف  

 .(ٔ) بن عفاف 

                                                
المجـائل الفقهعيـو ص  عـدرا  إلـى المختـارات الجليـو  ـن  بتصرف  351 – 353المر يو ص  التحقيقات (1)

  483 – 488ر الفتار  الجعديو ص  3ج  86قال انظر تفجير تيجير الكري  الرحمن ص  ر  61
   70الفرائض ص  ليهتج انظر (1)
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 ذلػا علىمستدالً  تعاىلوىاا ىو اختيار شيخنا حفظو ا   
أف موىل النػيب رضي ا  تعاىل عنها عا شة منني ديث أـ اظته حب
 ـتلة فمػات فػأتى بػو النػيب  ؽمن عا خر ىػل لػو  فقػاؿ

 أىػػل قريتػػو ( مرياثػػو أعطػػوامػػن نسػػا أو رحػػم قػػالوا ال : قػػاؿ 
  .مقدماً عليهم ذوي األرحاـ إذا مل يكونا منهم  (ٕ)

روي عن اطتليفة الثالث الراشد  فيمامعاف النظر بعد إ:  قل 
ومػػػا ذهػػػر عػػػن ابػػػن مػػػاف بػػػن عفػػػاف رضػػػي ا  تعػػػاىل عنػػػو , عث

, جػػابر بػن زيػػد ومػػا نقػل عػػن التػابعي العالمػػة اصتليػل , تيميػة 
نقػػل أوردتػػو مػػن ومػػا , نقلتػػو عػػن بعػػض متػػأخري اضتنفيػػة مػػا و 

بن يتاه والشيخ ػتمد تعاىل الفوزاف حفظو ا  يتاه الشيخ 
وتصػحيحو ا  تعػاىل ػ  اػ رزتهمػالعثيمني عن شيخو السعدي 
والشػيخ , وميوؿ الشيخ العثيمني , للرد على الزوجني هغريقتا 

واختيػػػار , الػػػرد علػػػى الػػػزوجني هغريقتػػػا مػػػن الورثػػػة  الفػػػوزاف إىل
ــلػػرد علػػى الػػزوجني لشػػيخنا  رد علػػى الػػزوجني  الػػعنػػدي  أ ا رَ تـَ

إذا  هغريقتػػػا مػػػن أيتػػػحاب الفػػػروض مػػػا فضػػػل عػػػن الفػػػرا ض

                                                
 سيرتي تخريجه إن شا  اهلل تعالى في باب  يراث ذري األرحام  (2)
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علػػػى توريػػػث ذوي  قياسػػػاً و  سػػػةاعػػػدـ العايتػػػا بنسػػػا أو ب
 القرابػػػةقػػػد اجتمػػػع فػػػيهم سػػػةةاف األرحػػػاـ الػػػاين قػػػالوا فػػػيهم )

اإلسػػالـ فكػػانوا أوىل مػػن رتاعػػة اظتسػػلمني الػػاين عتػػم سػػةا و 
 .(واحد وىو اإلسالـ

واإلسػػالـ فكػػانوا  ةفكػػالا اجتمػػع يف الػػزوجني سػػةةاف الزوجيػػ
 ومعلػػـو أفأوىل مػػن رتاعػػة اظتسػػلمني الػػاين عتػػم سػػةا واحػػد 

أيتل اظتواريث عند اصتميع يتاحا السةةني أوىل من يتاحا 
فأشػػػةو تقػػػدًن األخ الشػػػقيق علػػػى األخ ألب  السػػػةا الواحػػػد

,  أعػػػين أنػػػو مػػػن اجتمػػػع لػػػو سػػػةةاف أوىل مػػػن لػػػو سػػػةا واحػػػد
وألف العوؿ يشملهم وىو إدخاؿ النق  عليهم مع أيتحاب 

الزيػػػػػػادة يف الػػػػػػرد مػػػػػػع الفػػػػػػروض فكػػػػػػالا يلػػػػػػـز أف تشػػػػػػملهم 
, ولعػػل مػػا ورد معهػػم وض همػػا هلهػػم الػػنق  أيتػػحاب الفػػر 

مػل أنػو تَ يف الػزوج لتُ  عن اطتليفة الراشػد عثمػاف بػن عفػاف 
ل أنو عصػةة أو مػن أرحػاـ الزوجػة أو مِ رد على الزوج هما احتُ 

  .يتدقة من بيت ماؿ اظتسلمني
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ابػػن تيميػو رزتػػو ا  شػػيخ اإلسػالـ مػل مػػا ورد عػن تَ لتُ  الاهػ
فيهػػػػػا علػػػػػى زوج هةقيػػػػػة أيتػػػػػحاب  تعػػػػػاىل يف اظتسػػػػػألة الػػػػػف ردّ 

ل أنػػو مػػن قةيػػل ِمػػحتُ اأنػػو يػػرى الػػرد علػػى الػػزوج همػػا الفػػروض 
, فالزوجاف أوىل من بيػت مػاؿ اظتسػلمني سهو أو سةقة قلم ال

فلػػو ىلكػػػت مػػا فضػػل عػػن فرضػػو فػػريد علػػى مػػن وجػػد مػػنهم 
يصػرؼ مػا فضػل عن زوج فقط فاظتاؿ لو فرضاً ورداً وال زوجة 

الػة لةيػت اظتػاؿ , وهػالا لػو هػاف عن فرض الزوج يف ىػاه اضت
علػى الػرد علػػى األرحػاـ  ذووـ دإال أنػو يقػػ اعتالػا ىػو الػزوج ,

إذا مل يكػػػن الػػػزوجني مػػػنهم لقػػوة قرابػػػة النسػػػا علػػػى الػػزوجني 
ىػو بعػد اإلسػالـ ألف الرابط الػاي بػني الػزوجني السةا قرابة 

بعػد فهو  األرحاـ ذووفقط أما الصحيح  بسةا عقد الزوجية
؛ بطة النسا والرحم والنسػا مقػدـ علػى السػةا رااإلسالـ 

إذا وجد مػع أحػد الػزوجني أحػد مػن أيتػحاب الفػروض فػريد ف
عليهم رتيعاً ما فضل عػن فروضػهم علػى قػدرىا مبػا فػيهم مػن 
وجػد مػن الػزوجني , أمػا إذا وجػد مػع أحػد الػزوجني أحػد مػػن 
ذوي األرحػػػاـ فيأخػػػا الػػػزوج أو الزوجػػػة فرضػػػو والةػػػاقي لػػػاوي 
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 إاليف ىػاه اضتالػػة رد علػى أحػد الػزوجني بالزوجيػة الػرحم وال يػ
شػػاء ا   إذا هػػاف مػػن ذوي األرحػػاـ علػػى مػػا يػػأ  تفصػػيلو إف

وأحكم  مأعلتعاىل وا  ,  تعاىل يف باب مرياث ذوي األرحاـ
فػػػػإف أيتػػػػةت فمػػػػن ا  وإف أخطػػػػأت فمػػػػين والشػػػػيطاف وا  , 

 ورسولو بريئاف من ذلا.
 شررط الرد

 ي: لي للرد ثالثة شروط وىي على ما إذا علم ىاا فيشرتط
 يةقى بعد الفروض بقية . أف -ٔ
الفروض غري الزوجني على  أيتحاب أف يكوف -ٕ

ال  ما ذهرت من اختيارمقتضى وعلى  , (ٔ)اظتختار
 فال لُتتاج إىل ذهر ىاا الشرط مطلقاً.يستث  الزوجني 

 عصةة . يوجدال  أف -ٖ

ألف الرد  : ) إف مل يكن بينهما رحمرحمه اهلل تعالى قوله
من حيث الزوجية  إفتا يستحق بالرحم وال رحم تنب للزوجني

ف و كي هأفالزوج من ذوي أرحاـ زوجتو   مل يكنيعين إذا ( 

                                                
  349المر يو ص  التحقيقات انظر  (1)



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

337 

فإذا خالتها أو ابن عمتها وؿتو ذلا ابن مثاًل ابن خاعتا أو 
  مل يكن هالا فليس من أىل الرد.

من ذوي أرحاـ الزوج هالا  إذا مل تكن الزوجة  هالاو 
خالتو أو بنت عمو أو بنت ثاًل بنت خالو أو كوف مهأف ت
 .عمتو وؿتو ذلابنت 
لو ىلكت زوجة عن زوجها والاي ىو ابن  فمثال األرل 

خاعتا فإف اظتاؿ لو هلو نصفو بالزوجية والنصا اآلخر 
  .بالرحم

لو ىلا زوج عن زوجتو والف ىي بنت  نيار ثال الث
 ىخر ثالثة األرباع األوالو بالزوجية ربعخالتو فإف اظتاؿ عتا هلو 

  .بالرحم
يرد ما : ) ويرد على من عداقتا ( أي رحمه اهلل تعالى قوله

عدا الزوجني الفروض بقدىا أيتحاب على فضل عن الفروض 
 قل , ألنو ال رحم عتما بالزوجية  فال يرد على من وجد منهما

على ما ذهرت من اختيار الرد على الزوجني هغريقتا من و 
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وا  من أيتحاب الرد فال يستث  الزوجني ض أيتحاب الفرو 
 أعلم وأحكم.تعاىل 

 رصناف المردرد عليه   
على ما األيتناؼ اظتستحقة لرد ما فضل عن فروضهم عليهم 

 :  يليذهر اظتهلا رزتو ا  تعاىل سةعة وىم على ما 
          الةنات  -ٖ -الصحيحات    اصتدات  -ٕ- األـ    -ٔ
 -ٙ  الشقيقات األخوات  -٘-        ػ بنات االبن     ٗ

  و لد األـ ذهورىم وإناثهمػ  ٚػ    األخوات ألب
هاف ال يرد على بنػات االبػن   أنو عن ابن مسعود  وروي

ألب مػػع األخػػت الشػػقيقة وال  األخػػواتمػػع الةنػػت وال علػػى 
 مػػنعلػى ولػػد األـ مػع األـ وال علػػى جػدة مػػع هػل ذي فػػرض 

 النسا .
اصتػدة خايتػة هقػوؿ ابػن  يف اس روي عن علي وابن عةو 

   (ٔ)الصحيح عنهما الرد عليها هغريىا و مسعود 

                                                
 837ئض ر الوصايا ص في عل  الفرا التهذيبانظر   (1)
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روى ابػػػن منصػػػور عػػػن اإلمػػػاـ أزتػػػد رزتهػػػم ا  أنػػػو ال يػػػرد و 
ال جػػدة مػػع ذي سػػهم والػػاي ذهػػره و  األـعلػػى ولػػد األـ مػػع 

رزتػػػو ا  أظهػػػر يف اظتػػػاىا وأيتػػػح و ىػػػو قػػػوؿ عامػػػة  اطترقػػػي
 أىل الرد 

: إليػو ىػو قولػو  اظتشػار رزتو ا  تعػاىل اطترقي : قوؿ   قل 
يػػرد علػػى هػػل أىػػل الفػػػرا ض علػػى قػػدر مػػرياثهم إال الػػػزوج ) و 

  . (ٔ)( والزوجة 
؛ ذتانيػػة أيتػػناؼ وأمػػا علػػى مقتضػػى مػػا تػػرجح عنػػدي فهػػم 

أعلػػػم تعػػػاىل السػػةعة اظتػػػاهورين والصػػػنا الثػػامن الزوجػػػاف وا  
 وأحكم.

ةاقي أو الفرض ما األب واصتد فإنو من وجد منهما أخا الو 
وهػػػػػالا بقيػػػػػة العصػػػػػةة إفتػػػػػا يأخاونػػػػػو  بػػػػػالردوالةػػػػػاقي ولػػػػػيس 

 .وأحكما  تعاىل أعلم و بالتعصيا وليس بالرد 
:  ) وهيفتػػػػػو إذا مل يكػػػػػن يف ذوي رحمـــــه اهلل تعـــــالى قولـــــه

الفػػروض زوج وال زوجػػة , وهػػاف مػػن يػػرد عليػػو شخصػػاً واحػػداً 

                                                
  10ص  0رايحلح ويكر ل ج  ويمغ ي و ظل  (1)
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 ()وهيفتػػوولػػو يف قفػػإف رتيػػع اظتػػاؿ ] لػػو[ فرضػػاً ورداً ( الضػػمري 
ومػن ىنػا , عا د على الرد أي وهيفية طريقة عمل مسػا ل الػرد 

وغػريه رزتػو ا  تعػاىل على ما أورده اظتهلا مسا ل الرد  تنقسم
 قتا:و  ر يسنيإىل قسمني 

ال يكػػوف مػػع مػػن يػػرد عليػػو أحػػد الػػزوجني  أف : األرل القجــ 
مل إذا : )  بقولـــهوىػػػو مػػػا أشػػػار إليػػػو اظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل 

 .يكن يف ذوي الفروض زوج وال زوجة (
يكػػػوف مػػػع مػػػن يػػػرد عليػػػو أحػػػد الػػػزوجني  أف : الثـــاني القجـــ 

 عكس األوؿ .
 القج  األرل  حل  جائل ل في عمال طريقو
 متلو ىاا القسم من إحدى حاالت ثالث وىي : ال

: أف يكوف من يرد عليو شخصاً واحداً منفرداً  األرلى الحالو
وهاف من : ) بقولههلا رزتو ا  تعاىل وىو ما أشار إليو اظت

 .يرد عليو شخصاً واحداً (
: أف يكوف من يرد عليو يتنفًا واحدًا متعدد  الثانيو الحالو
: ))  بقولهوىو ما أشار إليو اظتهلا رزتو ا  تعاىل الرؤوس 
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وإف هاف يتنفًا واحدًا وىم عدد فمسألة الرد من عدد 
  .رؤوسهم (
 يكػػوف مػػن يػػرد عليػػو أهثػػر مػػن يتػػنا: أف  الثالثــو الحالــو

:  ) وإف هػانوا يتػنفني قولـه بوىو ما ذهر اظتهلا رزتو ا  تعاىل 
 . أو ثالثة فمسألة الرد من عدد فروضهم ( 

من يرد  هوفوىي :   طريقو العمل في الحالو األرلى فر ا
عمل ياهر وإفتا  فليس ىناؾ هةري منفرداً عليو شخصاً واحداً 
ر إليو اظتهلا رزتو ا  تعاىل اهما أش اظتاؿ لو فرضًا ورداً 

: ) وهيفتو إذا مل يكن يف ذوي الفروض زوج وال زوجة  قولهب
, وهاف من يرد عليو شخصًا واحدًا فإف رتيع اظتاؿ ] لو[ 

لو ىلا ىالا عن بنت أو بنت ومثاؿ ذلا  فرضًا وردًا (
وجد منهم منفرداً  ظتنأو أـ أو ولد أـ أو جدة فإف اظتاؿ   ابن

, وهالا على ما ترجح ياهر  فرضًا وردًا وال عمل ىناؾ 
ريىم من أيتحاب الفروض عندي وىو الرد على الزوجني هغ

فال يستث  الزوج وال الزوجة ؛ فلو انفرد الزوج أو الزوجة 
 . فاظتاؿ لو فرضاً ورداً على ما ذهرت من ترجيح وا  أعلم
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رد عليو هوف من ي وىي : لعمل في الحالو الثانيوا طريقو
وىو ما أشار إليو اظتهلا رزتو يتنفًا واحدًا متعدد الرؤوس 

فمسألة  وىم عدد: ) وإف هاف يتنفًا واحداً  بقولها  تعاىل 
  يتنفاً واحداً متعدد, لو هاف  الرد من عدد رؤوسهم (

 
 ٓٔ ؾتعل عتم مسألةفي ىاه اضتالة فالرؤوس 

من عدد رؤوسهم هأهنم عصةة فرضًا ورداً 
[ ٛ] ذتافعن  ىالالو ىلا ذلا ؿ اثمو 

أو بنات ابن أو جدات أو أخوات بنات 
فإف أيتل مسألتهن من من جهة واحدة 
لكل واحدة واحد [ ٛ] ذتانيةعدد رؤوسهن 

 وىاه يتورهتا : ورداً فرضاً [ ٔ]

 ٔ بنت

 ٔ بنت

 ٔ بنت

 ٔ بنت

 ٔ بنت

 ٔ بنت

 ٔ بنت

 ٔ بنت

 العمل في الحالو الثالثو : طريقو
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هوف من يرد عليهم أهثر من يتنا ويف ىاه اضتالة ال   وىي
هما أشار إليو اظتهلا أيتناؼ   ثالثةيتجاوز اظتردود عليهم 
ألهنم لو ) وإف هانوا يتنفني أو ثالثة( رزتو ا  تعاىل بقولو 

مل يكن يف اظتسألة رد بل ستكوف اظتسألة  الثالثة جاوزوا
ىاا اضتالة  فطريقة العمل يف وعلى هلٍ  عا لةعادلة أو 

 حسا اطتطوات التالية :
 دوفهما سةق يف باب التأيتيل   اظتسألة نأيتل -ٔ

ستة من أيتل  إالال تكوف و أـ ال  اً إىل أف فيها رد النظر
[ٙ. ] 
 وفهػمػن عػدد الورثة من اظتسألة وما بلغت  سهاـ ؾتمع -ٕ

يتػحت  علػيهمأيتل ظتسألة الرد فإف انقسمت سهاـ هل يتػنا 
همػػا أشػػار إليػػو د انكسػػار يتػػححناه  اظتسػػألة مػػن أيتػػلها وإف وجػػ
ــهاظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل  : ) فػػإف انقسػػمت األنصػػةاء علػػى  بقول
فػػػػػريقني يف ىػػػػػاا االنكسػػػػػار وال يتجػػػػػاوز  أىلهػػػػػا وإال فصػػػػػحح ( 

لالستقراء وال متتلا تصحيح االنكسار ىنا عن ما مضى  اضتالة
يف أيتػػل مسػػألة الػػرد ال يف أيتػػل  السػػهميف بابػػو إال ضػػرب جػػزء 
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من باب تصحيح االنكسار وقػد  العمل معلـو وباقي[ ٙ] الستة
 .سةق
وأخ وأخػػػت  جػػدةلػػو ىلػػا ىالػػا عػػن  االنقجــام  ثــالر  

[ ٔللجدة السدس واحد ] [ٙ]ستة ألـ فإف أيتل مسألتهم من 
 [ٔولػػزخ واألخػػت ألـ الثلػػث اثنػػاف لكػػل واحػػد منهمػػا واحػػد ]

وممػػػػػع , فروضػػػػهم  قػػػػػدررد علػػػػػيهم علػػػػى [ تػػػػٖ]والةػػػػاقي ثالثػػػػػة 
لكػػل ي أيتػػل مسػػألة الػػرد هػػ[ فٖ=ٕ+ٔثالثػػة ] بلغػػتةا هم أنصػػ
 من اصتدة واألخ واألخت ألـ  واحد

بالرد تعودو فرضاً ورداً  [ٔ]واحد   ٙ ٖ 

و هباا يتحت  [ٖ]أيتل ثالثة إىل 
[ وىاه  ٖ]ثالثة  من أيتلهااظتسألة 
: يتورهتا  

 ٔ ٔ  جدة

ألـ  أخ  ٔ ٔ 

ألـ أخت  ٔ ٔ 

يف اإلخوة : لو هاف  راحد فرية ثال االنكجار على ر  
[ وىي ٕفإف سهامهم اثناف ][ ٖ]ثالثة  السابق اظتثاؿ

 [ فهي جزء ٖرؤوسهم ثالثة ]ومةاينة ل يهممنكسرة عل
ثالثةضرهبا يف أيتل مسألة الرد نالسهم   ٙ ٖ ٜ 
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ومنها  [ٜ=ٖ×ٖ]تسعة ينتج  [ٖ] 
لإلخوة [ و ٖ=ٖ×ٔ]ثالثة تصح للجدة 

 اثناف لكل أخ[  ٙ=ٖ×ٕستة ]
  :يتورهتاوىاه   [ ٕ=ٖ÷ٙ]

 ٖ ٔ ٔ جدة

  ألـ أخ

ٕ 

 

ٕ 

ٕ 

 ٕ ألـ  أخ

 ٕ ألـ أخ

    وافقو الرؤرس راحد  فرية ثال االنكجار على ر 
 لكاف ألـإخوة [ ٗ]هاف يف اظتثاؿ السابق أربعة   لو للجهام
[ موافقة ٕ] اثنني[ وسهامهم ٗ]أربعة  رؤوسهم  بني

 بالنصا 
ضرهبا يف أيتلنالسهم  ءجز وىي   ٙ ٖ ٙ 

سػػػػتة  ينػػػػتج [ٖ]ثالثػػػػة لة الػػػػرد أمسػػػػ
لإلخػػػػػوة ومنهػػػػػا تصػػػػػح [ ٙ=ٖ×ٕ]

 أخلكػػػػػػػػػل [ ٗ= ٕ×ٕألـ أربعػػػػػػػػػة ]
 ] اثنػػاف [ وللجػػدةٔ=ٗ÷ٗ]واحػػد 

 [ وىاه يتورهتا :ٕ=  ٕ×ٔ

 ٕ ٔ ٔ جدة

ألـ أخ  

 

ٕ 

 

ٕ 

ٔ 

ألـ أخ  ٔ 

ألـ أخ  ٔ 

ألـ أخ  ٔ 

أما االنكسار على فريقني وىو هناية االنكسار يف ىاه و 
 اضتالة لالستقراء : 
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لو ىلا ىالا عن جدتني وثالث شقيقات فإف  فمثاله
[ ٔللجدتني السدس واحد ][ ٙ]ستة أيتل مسألتهن من 

  .[ٕمنكسر عليهما ومةاين لرأسيهما اثنني ]
[ هالا منكسرة ٗزخوات الشقيقات الثلثاف أربعة ]لو 

  .[ٖسهن ثالثة ]و لرؤ  ةعليهن ومةاين
لى اصتدتني والشقيقات على حسا [ يرد عٔوالةاقي واحد ]

[ وىي ٘=ٗ+ٔستسة ] بلغتفروضهن وممع أنصةا هن 
[ ٘]أيتل ستسة بالرد إىل اظتسألة تعود أيتل مسألة الرد ف

فرضاً  [ٗ]أربعة  وللشقيقات[ فرضًا وردًا ٔ] واحد للجدتني
  .ورداً 
[ ٖ[ وثالثة ]ٕاثنني ]ؾتدىا الفريقني النظر بني رؤوس وب

= ٖ×ٕ]يف بعضها ينتج ستة  يتل ضرهباوحامتةاينة وىي 
 ستسة الرد  مسألةأيتل  يفوىي جزء السهم نضرهبا  [ٙ
 ٖٓ ٘ ٙ ومنها  [ٖٓ=ٙ×٘] فو ثالثينتج [ ٘] 

 ٙ=ٙ×ٔسػتة  نيللجدتتصح 
[ ٖ]ثالثػػػػػػػػة لكػػػػػػػػل واحػػػػػػػػدة  [

 جدة
ٔ ٔ 

ٖ 

 ٖ جدة
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 ]أربعػػة وعشػػروف  لشػػقيقاتول
 واحػػػػػػػدة[ لكػػػػػػػل ٕٗ=  ٙ×ٗ

  :يتورهتا وىاه[ ٛ] ذتانية

 شقيقة أخت

ٗ 

 

ٗ 
 

ٛ 

 ٛ شقيقة أخت

 ٛ شقيقة أخت

 
 

   باينو فرية لجها ه ر وافقو اآلجر     باينو ر ثال
 ٖٓ ٘ ٙ فالو هفيما بينها  الرؤرس

السػػػػػابق  الشػػػػػقيقات يف اظتثػػػػػاؿ
 مػالصحت مسألتهن مػن  اً ست

 للجػداتيتحت منو السػابقة 
ثالثػػة  واحػػدة لكػػل[  ٙ]سػػتة 
أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وللشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيقات  [ٖ]

[ لكػػػل واحػػػدة ٕٗ]وعشػػػروف 
 وىاه يتورهتا :    [ٗ]أربعة 

 جدة
ٔ ٔ 

ٖ 

 ٖ جدة

 ةقشقي

ٗ ٗ 

ٗ 

 ٗ ةقشقي

 ٗ ةقشقي

 ٗ ةقشقي

 ٗ ةقشقي

 ٗ ةقشقي

 . االنكسار تصحيحسةقت يف باب  قدبقية األمثلة  و 
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: ) فجملػػة أيتػػوؿ مسػػا ل الػػرد إذا رحمــه اهلل تعــالى قولــه  
 ( حد الزوجني أربعة أيتوؿيكن فيها أمل 

علػػػى مقتضػػى مػػػا ذهػػره اظتهلػػػا أيتػػوؿ مسػػػا ل الػػرد  تنقسػػم
 قتا :و إىل قسمني رزتو ا  تعاىل 

: أف ال يكن مػع مػن يػرد عليػو أحػد الػزوجني  األرل القج 
. 

 : أف يكوف مع من يرد عليو أحد الزوجني. الثاني القج 
ه قال المؤلـف رحمـهما القسم األوؿ فأيتوؿ مسا لو   فأما

 وىي :( أربعة أيتوؿ :  ) اهلل تعالى 
 [  ٖ]ثالثة أيتل  -ٕ -              [ ٕ]اثنني أيتل  -ٔ
 [       ٘]ستسة أيتل و  -ٗ-             [ ٗ]أربعة أيتل  -ٖ 
يكن  ملتزيد على ىاا ألهنا لو زادت سدساً لكمل اظتاؿ و  وال

  .ىناؾ رد
ـ ( :  ) وىػػػي اثنػػػاف هجػػػدة وأخ ألرحمـــه اهلل تعـــالى قولـــه 

ؼتػػرج [ ٙمػػن سػػتة ] ظتسػػألةا أيتػػلف [ٕ] ىػػاا مثػػاؿ أليتػػل اثنػػني
 فرض السدس لكل من اصتدة واألخ
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مػػػػع سػػػػػهامهما  مو [ ٔألـ السػػػػدس واحػػػػػد ]
لكػل منهمػا [ٕ]ف اأيتل مسػألة الػرد اثنػنتج 

 :[ فرضاً ورداً وىاه يتورهنأواحد ]

 ٙ ٕ 

 ٔ ٔ دة ج

 ٔ ٔ أخ ألـ

ـ وولػديها ( أي والثػػاين : ) وثالثػة هػأرحمـه اهلل تعـالى قولـه
ومثالػو لػو ىلػا ىالػا عػن أـ , [ ٖمن أيتوؿ الرد أيتل ثالثػة ]

ظتداخلػػػة ؼتػػػرج  [ٙوأخػػػوين ألـ فػػػإف أيتػػػل مسػػػألتهما مػػػن سػػػتة ]
 .[ٔالسدس والثلث لزـ السدس واحد ]

منهمػػا واحػػد لكػػل واحػػد [ ٕالثلػػث اثنػػاف ]ألـ ولزخػػوين  
 [ وممع سهامهم نتجٔ]

مسػػػػألة الػػػػرد أيتػػػػل [ وىػػػػي ٖ=ٕ+ٔثالثػػػػة ]
[ فرضػػػػاً ورداً ولزخػػػػوين ألـ ٔ] لػػػػزـ واحػػػػد

لكػػػل واحػػػد هػػػالا فرضػػػاً ورداً  [ ٕ]اثنػػػاف 
  :وىاه يتورهتا[ ٔمنهما واحد ]

 ٙ ٖ 

 ٔ ٔ أـ

 ٔ ٔ أخ ألـ

 ٔ ٔ أخ ألـ 

: )  وأربعػػة هةنػت وأـ ( أي واأليتػػل رحمــه اهلل تعـالى قولـه
لػػا ىالػػا [ ومثالػػو لػػو ىٗالثالػػث مػػن أيتػػوؿ الػػرد أيتػػل أربعػػة ]

 [ ظتداخلػػة ؼتػػرجٙعػػن بنػػت وأـ فػػإف أيتػػل مسػػألتهما مػػن سػػتة ]



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

351 

واحد [ ولزـ السدس ٖالسدس والنصا للةنت النصا ثالثة ]
 وممع [ٔ]

 
أيتػػػػػػػل [ وىػػػػػػػي ٗ=ٖ+ٔنػػػػػػػتج أربعػػػػػػػة ] سػػػػػػهامهما
ولػػػػزـ  [ فرضػػػػاً ورداً ٖللةنػػػػت ثالثػػػػة ]مسػػػػألة الػػػػرد 

 [ هالا فرضاً ورداً وىاه يتورهتا :ٔواحد ]

 ٙ ٗ 

 ٖ ٖ بنت 

 ٔ ٔ أـ

: )  وأخػػػت شػػػقيقة وأخػػػت ألب ( رحمـــه اهلل تعـــالى قولـــه
وىاا مثاؿ آخر لزيتػل الثالػث مػن أيتػوؿ الػرد وىػو أيتػل أربعػة 

لػػو ىلػػا ىالػػا عػػن أخػػت شػػقيقة وأخػػت ألب فػػإف أيتػػل [ ٗ]
[ ظتداخلة ؼترج السدس والنصا لزخػت ٙمسألتهما من ستة ]

[ ٔد ]واحػػ [ ولزخػػت ألب السػػدسٖالشػػقيقة النصػػا ثالثػػة ]
[ وىػػػػي ٗ=ٖ+ٔة ]أربعػػػػوممػػػػع سػػػػهامهما نػػػػتج تكملػػػػة الثلثػػػػني 
 أيتل مسألة الرد

[ فرضػاً ورداً ٖشقيقة ثالثػة ]اللزخت 
هػػػػػػػالا    [ٔ] واحػػػػػػػد خػػػػػػػت ألبلزو 

 فرضاً ورداً وىاه يتورهتا :

 ٙ ٗ 

 ٖ ٖ أخت شقيقة 

 ٔ ٔ أخت ألب
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بنػت وابػن ( وىػاا مثػاؿ و : ) وهةنػت رحمـه اهلل تعـالى قوله
لو ىلا ىالا عن بنت وبنػت ابػن فػإف [ ٗ]ل أربعة ثالث أليت

 .[ٖ[ للةنت النصا ثالثة ]ٙأيتل مسألتهما من ستة ]
وممػػػع [ تكملػػػة الثلثػػػني  ٔولةنػػػت االبػػػن السػػػدس واحػػػد ] 

 [ٗ=ٖ+ٔسهامهما نتج أربعة]
[ ٖللةػػػت ثالثػػػة ]أيتػػػل مسػػػألة الػػػرد وىػػػي  

هػالا [ ٔ]فرضاً ورداً ولةنت االبػن واحػد 
 اه يتورهتا :[ وىٔفرضاً ورداً ]

 ٙ ٗ 

 ٖ ٖ بنت 

 ٔ ٔ بنت ابن

: )  وستسة هأـ وشػقيقة( أي األيتػل رحمه اهلل تعالى قوله
ومثل لو اظتهلا رزتػو  [٘أيتل ستسة ]ىو الرابع من أيتوؿ الرد  

أـ وشقيقة ( وأيتل مسألتهما مػن )  ا  تعاىل بأمثلة منها قولو :
الثلػث اثنػاف [ ولػزـ ٖشقيقة النصػا ثالثػة ]خت اللز ٙستة ]

 وممع سهامهما [ ٕ]
أيتػػػػػػػل [ وىػػػػػػػي ٘=ٖ+ٕ]نػػػػػػػتج ستسػػػػػػػة 
[ ولػػػػزـ ٖللشػػػػقيقة ثالثػػػػة ]مسػػػػألة الػػػػرد 

 [ فرضاً ورداً وىاه يتورهتا ٕاثناف ]

 ٙ ٘ 

 ٖ ٖ أخت شقيقة

 ٕ ٕ أـ
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: ) أو شػػػقيقتني ( أي ومثػػػاؿ ثػػػاين رحمـــه اهلل تعـــالىقولـــه 
 هػػأـ وأختػػػني شػػػقيقتني وأيتػػل مسػػػألتهن مػػػن[ ٘]أليتػػل ستسػػػة 

  .[ٔلزـ السدس واحد ][ ٙستة ]
[ ٕ[ لكػػػػػل واحػػػػػدة اثنػػػػػاف ]ٗوللشػػػػػقيقتني الثلثػػػػػاف أربعػػػػػة ]

 [ ٘=ٗ+ٔوممع سهامهن نتج ستسة ]
[ ٔلػزـ واحػد ]أيتل مسألة الرد وىي 

[  ٗفرضػػػػػػػػػاً ورداً وللشػػػػػػػػػقيقتني أربعػػػػػػػػػة ]
هػػػالا فرضػػػاً ورداً لكػػػل واحػػػدة اثنػػػاف 

 [ وىاه يتورهتإ]

 ٙ ٘ 

 ٔ ٔ أـ

 ٕ ٕ أخت شقيقة 

 ٕ ٕ أخت شقيقة  

: ) أو أخػت شػقيقة وأخػت ألب ( رحمـه اهلل تعـالى قوله 
هػػأـ وأخػػت شػػقيقة وأخػػت [ ٘]أي ومثػػاؿ ثالػػث أليتػػل ستسػػة 

[ ٔ[ لػػػزـ السػػػدس واحػػػد ]ٙألب وأيتػػػل مسػػػألتهن مػػػن سػػػتة ]
[ ٔ] ألب السدس واحػد [ ولزختٖوللشقيقة النصا ثالثة ]

 [٘=ٖ+ٔ+ٔوممع سهامهن نتج ستسة ] تكملة الثلثني
 ألـكػػػل مػػػن الأيتػػػل مسػػػألة الػػػرد وىػػػي 

[ فرضػػػاً ورداً ٔواحػػػد ] واألخػػت ألب 
 ٙ ٘ 

 ٔ ٔ أـ
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[ هػالا فرضػاً ورداً ٖوللشقيقة ثالثة ]
 :وىاه يتورهتا

 ٖ ٖ أخت شقيقة 

 ٔ ٔ أخت ألب  

: ) وهلهػػػا مػػػأخوذة مػػػن أيتػػػل سػػػتة ( رحمـــه اهلل تعـــالى قولـــه
[ ال مػػن ٙ] سػػتةاأليتػػل  مػػناألربعػػة مقتطعػػة  األيتػػوؿوىػػاه 

رد علػػى أيتػػحاهبا يُػػ الػػفغػػريه مػػن األيتػػوؿ ألف الفػػروض هلهػػا 
موجػػػودة فيػػػو إال الربػػػع والػػػثمن وقتػػػا فرضػػػا الزوجيػػػة والػػػزوجني 

أيتػػل الثالثػػة و [ ٕ]االثنػػني أيتػػل  وألف, مػػن أىػػل الػػرد  ليسػػا
[ ال كتتمػػػػع فيهمػػػػا أهثػػػػر مػػػػن يتػػػػنفني والفػػػػرض الواقػػػػع يف ٖ]

[ ٖ]لثالثػػػػػة اونصػػػػػا ويف أيتػػػػػل  نصػػػػػا[ ٕ]االثنػػػػػني أيتػػػػػل 
      .ثلثاف وثلث وقتا مستغرقاف

ثػػػػين اال أيتػػػػلو  [ٛأيتػػػػل الثمانيػػػػة ]و [ ٗ]األربعػػػػة أيتػػػػل  مػػػػاأو 
[ فإنػو ال بػد فيهػا  [ٕٗاألربعة وعشرين ] أيتلو  [ٕٔعشر ]

  .خالفومن أحد الزوجني وفرض اظتسألة 
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[ ٖٙأيتػػػل سػػػتة وثالثػػػني ]و  [ٛٔ]ذتانيػػػة عشػػػر أمػػػا أيتػػػل و 
ا ومػن شػروط الػرد عػدـ وجػود فإنو ال بد فيهما من وجود عايت

 .(ٔ)العايتا 
أمػػا علػػى مقتضػػى مػػا تػػرجح يل مػػن أف الػػزوجني يػػرد علػػيهم  
همػا يػرد علػى غػػريىم مػن أيتػحاب الفػػروض فػأف أيتػوؿ مسػػا ل 

[ واثين ٛ[ وذتانية ]ٙ[ وستة ]ٗالرد ستستخرج من أيتل أربعة ]
[ وسػػتزيد أيتػػوؿ مسػػا ل الػػرد ٕٗ[ وأربعػػة وعشػػرين ]ٕٔعشػػر ]

على مػا سػرتاه يف  لا رزتو ا  تعاىل يف ىاه اضتالةعما ذهره اظته 
   .الثاين مالقس

يكػػػوف مػػػع مػػػن يػػػرد عليػػػو أحػػػد الػػػزوجني  أف : الثـــاني القجـــ 
 عكس األوؿ .

: ) وإف   ر ــو  ــا ذكــرى المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى بقولــه 
هػػاف يف اظتسػػألة أحػػد الػػزوجني فلػػو فرضػػو وؼترجػػو اثنػػاف إف هػػاف 

بعاً , وذتانية أف هػاف ذتنػاً , فػإف هػاف مػن نصفاً , وأربعة إف هاف ر 
يػػرد عليػػو شخصػػاً واحػػداً أو يتػػنفاً واحػػداً , أو أهثػػر مػػن يتػػنا 

                                                
 بتصرف  5 -4ص  8  د الفائض شرح عمدة الفارض   العذبانظر   (1)
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وانقسػػم الةػػاقي مػػن ؼتػػرج الزوجيػػة علػػى مسػػألة الػػرد فػػاظتخرج ىػػو 
ذلػػا األيتػػل . وإال فاضػػرب مسػػألة الػػرد يف ؼتػػرج فػػرض الزوجيػػة 

 لتصل أيتل اظتسألة وال تتأتى فيها اظتوافقة ( 
على مقتضى ما ذهره اظتهلا العمل يف ىاا القسم  طريقة

وىو أف يكوف مع من يرد عليهم أحد رزتو ا  تعاىل 
 ىاا القسم من ثالث حاالت و ىي : متلوال فالزوجني 

: أف يكوف من يرد عليو شخصًا واحداً فقط  األرلى الحالو
وىو ما أشار إليو اظتهلا رزتو ا  تعاىل ومعو أحد الزوجني 

 (فإف هاف من يرد عليو شخصاً واحداً : ) بقوله
: أف يكوف من يرد عليو يتنفًا واحدًا متعدد  الثانيو الحالو

وىو ما أشار إليو اظتهلا رزتو ا   الزوجنيالرؤوس ومعو أحد 
 ( أو يتنفاً واحداً : )  بقولهتعاىل 
: أف يكوف من يرد عليو أهثر من يتنا ومعو  الثالثو الحالو

 بقولهما أشار إليو اظتهلا رزتو ا  تعاىل وىو أحد الزوجني 
 ( أو أهثر من يتنا : ) 

   تالحاال ذى العمل في  طريقو
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على مقتضى ما ذهره أما طريقة العمل يف اضتالة األوىل 
من يرد عليو شخصاً واحداً وىي هوف اظتهلا رزتو ا  تعاىل 
اظتسألة من ؼترج فرض  يتلفإننا نه  فقط ومعو أحد الزوجني

من أىل الرد وما معو وجد من قطع النظر عن  معجية الزو 
الشخ  فرضاً  لالابقي بعد نصيا أحد الزوجني يكوف 

 .ورداً 
 عن زوجة وأـ أو أي فرد من أفراد زوجىلا  لوذلا  ومثاؿ
 مع عليهم  اظتردود

 ٗ ؼترج  [ٗ] أربعةمن  تهمافإف أيتل مسألالزوجة 

الثة ث[ والةاقي ٔ]واحد  الربع عتاالزوجة  فرض
 : يتورهتافرضاً ورداً وىاه   لزـ[ ٖ]

 ٔ  زوجة

 ٖ  أـ

وىػو الػرد علػى الػزوجني هغريقتػا مػن  تر أ لـيرعلى  قت ى  ا 
[ ؼتػػػػرج ٕٔأيتػػػحاب الفػػػروض فأيتػػػل اظتسػػػػألة مػػػن اثػػػين عشػػػر ]

  أربعة[ , ولزـ الثلث ٖالربع والثلث للزوجة الربع ثالثة ]
[ ٚوتكوف أيتل مسػألة الػرد مػن سػةعة ][ ٗ]
[ فرضػػػاً ورداً , ولػػػزـ أربعػػػػة ٖزوجػػػة ثالثػػػة ]لل

 ٕٔ ٚ 
 ٖ ٖ زوجة
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 ٗ ٗ أـ فرضاً ورداً وىاه يتورهتا:
هما مضى  هزوجات يتححناال سهاـإذا وجد انكسار يف و 

  .االنكساريف باب تصحيح 
 الثانيوالعمل في الحالو  طريقو

على مقتضى ما ذهره أما طريقة العمل يف اضتالة الثانية و  
أي وإف   (أو يتنفًا واحداً : ) بقولهزتو ا  تعاىل اظتهلا ر 

معهم أحد و  الرؤوسمتعدد  واحداً من يرد عليو يتنفًا  فاه
عن ما مضى عدا تصحيح  العملال متتلا ف الزوجني

من أواًل االنكسار على اظتردود عليهم حيث نأيتل اظتسألة 
 .الزوجية فرضؼترج 

نصيا  هوفمث نعطي من وجد من الزوجني نصيةو وما بقي 
ال على  انكسار وردًا وإذا مل يكن ىناؾ فرضاً  عليهماظتردود 
 يتحت اظتسألة من  عليهموال على اظتردود  اتالزوج

 ٗ  زوجة تومثاؿ ذلا لو ىلك,  أيتل فرض الزوجية

فإف أيتل مسألتهم من  ثالث بناتو زوج عن 
[ ٔ]واحد [ لو الربع ٗ]أربعة  الزوجؼترج فرض 

 ٔ  زوج

 ٔ بنت
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واحد لةنات لكل واحدة [ لٖ]ثالثة و الةاقي 
 : يتورهتا  وىاه[ فرضاً ورداً ٔ]

 ٔ بنت

 ٔ بنت

وىػو الػرد علػى الػزوجني هغريقتػا  رعلى  قت ـى  ـا تـر أ لـي
[ ٕٔأيتػػل اظتسػػألة مػػن اثػػين عشػػر ]فمػػن أيتػػحاب الفػػروض 

[ وللةنػػػات ٖالربػػػع والثلثػػػني للػػػزوج الربػػػع ثالثػػػة ]فرضػػػي ؼتػػػرج 
بالتايل أيتػل مسػألة الػرد غتمػوع أنصػةا هم [ و ٛالثلثاف ذتانية ]
[ ٛ[ وللةنػػػػػات ذتانيػػػػػة ]ٖثالثػػػػػة ][ للػػػػػزوج ٔٔأحػػػػػد عشػػػػػر ]

[ وحايتػػل ضػػرهبا ٖمنكسػػرة علػػيهن ومةاينػػة لرؤوسػػهن ثالثػػة ]
نػػػػػػتج ثالثػػػػػػة وثالثػػػػػػوف [ ٔٔ]يف أيتػػػػػػل اظتسػػػػػػألة أحػػػػػػد عشػػػػػػر 

وللةنػػػػػػػات أربعػػػػػػػة  [ٜ=ٖ×ٖ[ للػػػػػػػزوج تسػػػػػػػعة ]ٖٖ=ٔٔ×ٖ]
 .[ٛ=ٖ ×ٕٗ] لكل بنت ذتانية[ ٕٗ=ٛ×ٖوعشروف ]

إذا وجػػػػػػػػػد انكسػػػػػػػػػار علػػػػػػػػػى فريػػػػػػػػػق أي 
 أو اظتػػػػػػردود علػػػػػػيهمالزوجػػػػػػات أو علػػػػػػى 

علػػػى اصتميػػػع يتػػػححنا االنكسػػػار همػػػا 
تصػػػحيح يف بػػاب معنػػا مةسػػوطاً مضػػى 

 وىاه يتورهتا: االنكسار

 ٕٔ ٔٔ ٖٖ 
 ٜ ٖ ٖ زوج
 بنت

ٛ ٛ 
ٛ 

 ٛ بنت
 ٛ بنت
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عليو  من يرد هافإذا   وىي الثالثوالعمل في الحالو  طريقو
والف أشار إليها اظتهلا أهثر من يتنا ومعهم أحد الزوجني 

كتتمع يف  ال( أو أهثر من يتنا : )  بقولهرزتو ا  تعاىل 
ىاه اضتالة مع أحد الزوجني يف مسألة رٍد أهثر من ثالثة 

إذا علم ىاا فإف طريقة العمل يف ىاه و  لالستقراءأيتناؼ 
 اضتالة حسا اطتطوات التالية وىي:

للزوجية من ؼترج فرض أحدقتا مث  مسألة ؾتعل -ٔ
 نصححوالةاقي للمردود عليهم مث , نعطيو فرضو منها 

مسألة الزوجية إف احتاجت إىل تصحيح دوف إدخاؿ 
 أىل الرد يف ىاا التصحيح  .

من مستخرجة اظتردود عليهم مسألة  أليتناؼ ؾتعل -ٕ
[ مث ؾتمع سهامهم وما حصل فهو أيتل ٙ]ستة أيتل 
وجد انكسار يتححناه دوف إدخاؿ  ذاإو  الردظتسألة 
يف ىاا التصحيح وال يتعد االنكسار يف ىاه  الزوجات

  الرد يتناؼاضتالة أهثر من يتنفني من أ
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أيتل أو مصح مسألة الرد وباقي فرض  بني ننظر -ٖ
من  يتحتالزوجية فإف انقسم الةاقي على مسألة الرد 
  .مسألة الزوجية وهانت ىي اصتامعة للمسألتني

ربنا هامل مسألة الرد يف هامل مسألة الزوجية وإف باين ض
  .وناتج ذلا ىو اصتامعة للمسألتني

وإف وافق باقي فرض الزوجية ظتسألة الرد ضربنا وفقها يف 
  .مسألة الزوجية وناتج ذلا ىو اصتامعة للمسألتني

ضربت  مبامن وجد من الزوجني  نصيا نضرب  -ٗ
 .من اصتامعةوما نتج فهو نصيةو  مسألتوبو 

هل يتنا من أىل الرد باظتثةت من   سهاـ ربنض -٘
ومسألة الرد وما  فرض الزوجية حايتل النظر بني باقي

 .من اصتامعةنصيا ذلا الصنا  فهونتج 

ر ا على وىاا على مقتضى عدـ الرد على الزوجني , 
فال لتتاج إىل ىاه اطتطوات بل   قت ى  ا تر أ لي

 نهيتل اظتسألة من ؼتارج فروض اصتميع وحايتل رتع
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يف فروضهم ينتج أيتل مسألة الرد هما سأوضحو 
 التالية. األمثلة 

 
 

 : األ ثلو
 الو   علـيه  المردردانقجام باقي فرض الدر يو على   ثال

ربػػع وثلػػث وسػػدس وىػػي : فقػػط  ةواحػػديف مسػػألة  يكػػوف إال
إف فػػػ,  عػػػن زوجػػػة وأختػػػني ألـ وجػػػدة أو أـ زوجهلػػػا هػػػأف ي

[ عتػػػا الربػػػع ٗ]ة أربعػػػفرضػػػها  ؼتػػػرج لزوجػػػة مػػػناأيتػػػل مسػػػألة 
 .[ٔ]واحد 

فرضػػػاً ورداً وأيتػػػل مسػػػألتهن  نعلػػػيه للمػػػردودثالثػػػة  والةػػػاقي 
لولػػدي األـ [ ٙ]سػػتة يتػػل أ مػن[ مسػػتخرجة ٖ]ثالثػػة الرديػة 
[ ولػػػػزـ أو اصتػػػػدة واحػػػػد ٔ[ لكػػػػل واحػػػػدة واحػػػػد ]ٕاثنػػػػاف ]

[ٔ.] 
  [ ومسألة الردٖ]ثالثة فرض الزوجية  باقيوبالنظر بني 
 ٗ ٖ ٙ ٗ ا منقسمة[ ؾتدىٖ]ثالثة هالا 
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أربعة  من مسألة الزوجية فتصح
للمسألتني [ وىي اصتامعة ٗ]

ىاه [ و ٔ]واحد  ةلكل واحد
 :  يتورهتا 

 ٔ   ٔ زوجة

 ألـ أخت
 

ٖ 

ٔ ٔ ٔ 

 ٔ ٔ ٔ ألـ أخت

 ٔ ٔ ٔ جدة

وىو الرد على الزوجني هغريقتا  رعلى  قت ى  ا تر أ لي
ين عشر من أيتحاب الفروض فإف أيتل مسألتهم من اث

[ ولزختني ألـ الثلث أربعة ٖ[ للزوجة الربع ثالثة ]ٕٔ]
 وأيتل مسألة الرد  [ٕ[ وللجدة السدس اثناف ]ٗ]

[ للزوجة ٜىي غتموع أنصةا هم تسعة ]
[ فرضًا وردًا , ولزختني ألـ ٖثالثة ]
[ فرضًا وردًا , لكل واحدة اثناف ٗأربعة ]

[ فرضًا ورداً ٕ[ وللجدة اثناف ]ٕ]
 أيتلها وىاه يتورهتا:ويتحت من 

 ٕٔ ٜ 
 ٖ ٖ زوجة

 ٕ ٕ أخت ألـ
 ٕ ٕ أخت ألـ

 ٕ ٕ جدة
   باينو باقي فرض الدر يو لمجرلو المردرد عليه  ر ثال
ابن فإف أيتل مسألة  وبنتوبنت عن زوج  زوجة تلو ىلك
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[ والةاقي ٔ]واحد [ لو الربع ٗ]أربعة الزوج من ؼترج فرضو 
 فرضاً ورداً  وبنت االبن للةنت[ ٖ]ثالثة 

مستخرجة من أيتل  [ٗ]أربعة وأيتل مسألتهما الردية من 
فرضاً [ ٔ]واحد [ ولةنت االبن ٖ]ثالثة للةنت  [ٙستة ]
  .ورداً 

[ وبني أيتل مسألة ٖ]ثالثة وبالنظر بني باقي فرض الزوج 
مسألة الرد يف  أيتل [ ؾتدىا متةاينة فنضربٗ]أربعة الرد 
هي ف [ٙٔ=ٗ×ٗ]ينتج ستة عشر  لة الزوجمسأ أيتل
                                                                                          تسعة [ و للةنت ٗ= ٗ×ٔ]أربعة للزوج  للمسألتني اصتامعة
ولةنتورداً فرضاً  [ٜ=ٖ×ٖ]   ٗ ٙ ٗ ٔٙ 

ثالثػػػػػػػة فرضػػػػػػػاً  االبػػػػػػػن
 [ٖ=ٖ×ٔ] ورداً 
 :يتورهتاىاه و 

 ٗ   ٔ زوج

 بنت
ٖ 

ٖ ٖ ٜ 

 ٖ ٔ ٔ ابن بنت

وىو الرد على الزوجني هغريقتا  رعلى  قت ى  ا تر أ لي
من أيتحاب الفروض فإف أيتل مسألتهم من اثين عشر 
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[ ٙ] ستةوللةنت النصا [ ٖللزوج الربع ثالثة ] [ٕٔ]
 وأيتلتكملة الثلثني  [ٕولةنت االبن السدس اثناف ]

رتع أنصةا هم أحد حايتل مسألة الرد 
دوف منها تصح ىاه اظتسألة [ و ٔٔعشر ]

لكوهنا مسألة واحدة وىاه  إكتاد جامعة
 يتورهتا:

 ٕٔ ٔٔ 
 ٖ ٖ زوج
 ٙ ٙ بنت
بنت 
 ابن

ٕ ٕ 

 ر ثال الموافقو  
ال يتأتى اظتوافقة  بأنودأب جل الفرضني على القوؿ :  تنبيه

 يتأتىىاا ال و  بني باقي فرض الزوجية ومسألة اظتردود عليهم
فريق الزوجات  علىال أيتاًل ناؾ انكسار إذا مل يكن ى إال
معًا وىاا ػتاؿ أف  عليهماال و فريق اظتردود عليهم  علىوال 

 ختلو رتيع مسا ل الرد من االنكسار .
ػ وىو وأرجي تصحيحو إىل ما بعد اصتامعة انكسار أو وجد 
واحد  الزوجوذلا ألف الةاقي بعد فرض ػ يف نظري األقرب 

  .[ إذا هاف الفرض ربعاً ٖوثالثة ]إذا هاف الفرض نصفاً [ ٔ]
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[ إذا هاف الفرض ٖ]ثالثة والةاقي بعد فرض الزوجة فأهثر 
وىي مةاينة أليتوؿ [ إذا هاف الفرض ذتنًا ٚ]سةعة  أوربعًا 

[ ٖمسا ل الرد الف فيها أحد الزوجني عدا أيتل ثالثة ]
ال يتأتى  قوعتموىاا ىو السةا يف لتصل فيو االنقساـ 

  .التوافق
إذا هاف ىناؾ انكسار ويتحح قةل اصتامعة فإنو   أنوغري  

هاف االنكسار يف سهاـ الزوجات   سواءً  التوافقلتصل حينئا 
 .معاً أو فيهما فقط فقط أو يف سهاـ اظتردود عليهم 

بني باقي فرض الزوجية ومسألة اظتردود  الموافقو ر ثال
يف سهاـ الزوجات فقط لو ىلا إذا هاف االنكسار عليهم 
زوجتني وجدة وأخت ألب فإف أيتل مسألة  نع زوج
 عليهما[ منكسر ٔ]واحد عتما الربع [ ٗ]ة من أربعة يالزوج

[ ٛ= ٗ×ٕ]ويةاين لرأسيهما فتصح مسألتهما من ذتانية 
 [ٙ]ستة والةاقي [ ٔ] واحدمن الزوجتني  ةلكل واحد
  .عليهمللمردود 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

366 

مستخرجة من  [ٗ] أربعة ة اظتردود عليهم منوأيتل مسأل
 [ٖ]ولزخت ألب ثالثة [ ٔ][ للجدة واحد ٙ]ستة أيتل 
[ وبني أيتل مسألة ٙ]ستة بني باقي فرض الزوجية  وبالنظر
فنثةت نصا هٍل  [ ؾتدىا متوافقة بالنصاٗ]أربعة  الرد

 .منهما
مسألة  [ يف مصح ٕمث نضرب وفق مسألة الرد اثنني ] 

وىي  [ٙٔ=ٛ×ٕستة عشر ]ينتج  [ٛ]ذتانية الزوجية 
 .مسألتنيلل اصتامعة

ثالثة  وللجدة[ ٕ=ٕ×ٔتني اثناف ]زوجمن ال لكل 
  [ٜ=ٖ×ٖ]تسعة ألبلزخت و  [ٖ=ٖ×ٔ]

ٗ×ٕ :وىاه يتورهتا  ٛ ٙ ٗ ٔٙ 

 زوجة 
ٔ 

ٔ ٓ ٓ ٕ 

 ٕ ٓ ٓ ٔ زوجة
 جدة

ٖ ٙ 
ٔ ٔ ٖ 

 ٜ ٖ ٖ ألب أخت
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وىو الرد على الزوجني   على  قت ى  ا تر أ لير ا 
من اثين  نمسألته هغريقتا من أيتحاب الفروض فإف أيتل

[ وللجدة السدس اثناف ٖللزوجتني الربع ثالثة ][ ٕٔعشر ]
[ وغتموع أنصةا هم ٙ[ ولزخت ألب النصا ستة ]ٕ]

[ فهي أيتل مسألة الرد ومبا أف سهاـ ٔٔأحد عشر ]
[ فهي ٕالزوجتني منكسرة عليهما ومةاينة لرأسيهما اثنني ]

 جزء السهم نضرهبا يف أيتل مسألة الرد أحد
ينتج مصحها اثناف  عشر

[ ٕٕ=ٔٔ×ٕوعشروف ]
للزوجتني ستة لكل واحدة ثالثة 

[ ولزخت ٗ[ وللجدة أربعة ]ٖ]
[ وىاه ٕٔألب اثنا عشر ]

 : يتورهتا

 ٕٔ ٔٔ ٕٕ 
 زوجة

ٖ ٖ 
ٖ 

 ٖ زوجة
 ٗ ٕ ٕ جدة

 ٕٔ ٙ ٙ أخت ألب

  إذا هاف االنكسار على اظتردود عليهم فقط التوافة ر ثال
وثالثة إخوة ألـ فإف أيتل  وأـزوجة  عن زوجىلا  لو 

 والةاقي [ ٔ]عتا الربع واحد [ ٗ]أربعة من مسألة الزوجية 
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 .عليهم فرضاً ورداً  للمردود[ ٖ]ثالثة 
مستخرجة من أيتل [ ٖ]مسألتهم الردية من ثالثة وأيتل  

 [.ٕ[ ولإلخوة ألـ اثناف ]ٔ, لزـ واحد ] [ٙ] ستة
[ ٖ[ ورؤوسهم ثالثة ]ٕخوة ألـ اثنني ]بالنظر بني سهاـ اإل
 أيتليف ضرهبا نف, رؤوسهم ومةاينة ل ؾتدىا منكسرة عليهم

تصح [ ومنها ٜ=ٖ×ٖينتج تسعة ][ ٖ]ثالثة  لة الردأمس
 .مسألة الرد

ؾتدىا [ ٖ]فرض الزوجة ثالثة  باقيوبني بالنظر بينها و 
نضرهبا يف أيتل [ ٖ]ثالثة [ ٜ]ثلث التسعة فوافقة بالثلث تم

[ وىي ٕٔ=ٗ×ٖ]عشر  ينتج اثنا[ ٗ]بعة أر  الزوجيةمسألة 
 ىاه اظتسألة.ومنها تصح اصتامعة للمسألتني 

[ ٖ=ٖ×ٔ] ثالثة للزوجة  ٗ ٙ ٖ ٜ ٕٔ 

 =ٖ×ٔ] ثالثة ولزـ
ولكل  [ فرضًا ورداً ٖ
اثناف فرضاً  ألـ أخ
 [ٕ= ٔ × ٕ ]وردًا 

 ٖ ٓ ٓ ٓ ٔ  زوجة

  أـ

ٖ 

ٔ ٔ ٖ ٖ 

 ألـ  أخ
ٕ ٕ 

ٕ ٕ 

 ٕ ٕ ـأل أخ
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 ٕ ٕ ألـ  أخ ىاه يتورهتا :و 

وىو الرد على الزوجني   ر ا على  قت ى  ا تر أ لي
هغريقتا من أيتحاب الفروض فإف أيتل مسألتهم من اثين 

 اثنافولزـ السدس , [ ٖ[ للزوجة الربع ثالثة ]ٕٔعشر ]
وأيتل مسألة الرد من  [ٗ[ ولإلخوة ألـ الثلث أربعة ]ٕ]

ردًا وسهاـ اإلخوة ألـ [ فرضًا و ٜة ]تسعغتموع أنصةا هم 
[ فهي ٖمنكسرة عليهم ومةاينة لرؤوسهم ثالثة ][ ٗأربعة ]

ينتج [ ٜ]ة تسعجزء السهم نضرهبا يف أيتل مسألة الرد 
 [ ومنها تصح ىاه اظتسألة ٕٚ=ٜ×ٖةعة وعشروف ]س

[ ٜعلى ىاا النظر للزوجة تسعة ]
[, ولزـ ستة ٜ=ٖ×ٖفرضًا وردًا ]

 وةلإلخو [ فرضًا وردًا , ٙ=ٖ×ٕ]
[ لكل ٕٔ=ٗ×ٖ]  ألـ اثنا عشر
[ وىاه ٗ=ٖ÷ٕٔواحد أربعة ]

 يتورهتا:

 ٕٔ ٜ ٕٚ 
 ٜ ٖ ٖ  زوجة
 ٙ ٕ ٕ  أـ
 ألـ  أخ

ٗ ٗ 
ٗ 

 ٗ ألـ أخ
 ٗ ألـ  أخ
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التوافة لو كان االنكجار على فرية الدر ات  ر ثال
عن ثالث زوجات وأـ  زوج ىلالو  رالمردرد عليه   عا  

  .وأربعة أخوة ألـ
[ ٔ] واحد الربع [ عتنٗ]أربعة  من فإف أيتل مسألة الزوجية

ثالثة  والةاقي[ ٖ] ثالثةلرؤوسهن  ةاينمو منكسر عليهن  
  .[ للمردود عليهم فرضاً ورداً ٖ]
[ يف ٖبضرب رؤوسهن ثالثة ] نصحح مسألة الزوجيةمث 

= ٗ×ٖ]اثين عشر  تصح من [ٗأيتل مسألتهن أربعة ]
[ ٔ]واحد لكل واحدة [ ٖ= ٖ×ٔللزوجات ثالثة ][ ٕٔ

  .[ للمردود عليهمٜ]تسعة  والةاقي
مستخرجة من أيتل [ ٖ]ثالثة  من وأيتل مسألتهم الردية

   .[ٙستة ]
 ةوافقمو  معليه ة[ منكسر ٕ]اثناف الثلث ألـ لإلخوة 
 [ٕ]اثناف فجزء السهم ؛ بالنصا [ ٗأربعة ] ملرؤوسه
ينتج ستة [ ٖ]ثالثة الرد  يف أيتل مسألة انضرهب
[ٕ×ٖ=ٙ].  
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[ ٔ]واحد منهم واحد  لكل[ ٗ=ٕ×ٕلإلخوة ألـ أربعة ]
  .فرضاً ورداً [ ٕ= ٕ×ٔ]اثناف  ولزـ,  فرضاً ورداً 

 الزوجية [ وباقي فرضٙ]ستة وبالنظر بني مصح مسألة الرد 
مصح ثلث نثةت بالثلث فموافقة  امبينه[ ؾتد ٜ]تسعة 

يف مصح  نضرهبا[ وىي جزء السهم ٕ]مسألة الرد اثنني  
 ف و أربعة وعشر [ ينتج ٕٔ]اثين عشر  لة الزوجيةمسأ
[ٕ×ٕٔ =ٕٗ] ٗ ٕٔ ٙ ٖ ٙ ٕٗ 

وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي اصتامعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
زوجػػة للمسػألتني لكػل 

[ ٕ=ٕ×ٔ] اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتة ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزـ 

[ ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ٙ=ٖ×ٕ]
 [ٖ=ٖ×ٔ]ثالثػػػػة  أخ
 يتورهتا :ىاه و 

 زوجة

ٔ 

ٔ ٓ ٓ ٓ ٕ 

 ٕ ٓ ٓ ٓ ٔ زوجة

 ٕ ٓ ٓ ٓ ٔ زوجة

 أـ

ٖ ٜ 

ٔ ٔ ٕ ٙ 

 ألـ خأ

ٕ ٕ 

ٔ ٖ 

 ٖ ٔ ألـ أخ

 ٖ ٔ ألـ أخ

 ٖ ٔ ألـ أخ
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 وىو الرد على الزوجني  ر ا على  قت ى  ا تر أ لي
هغريقتا من أيتحاب الفروض فإف أيتل 

[ للزوجات ٕٔمسألتهم من اثين عشر ]
[ ٔ[ , لكل واحدة واحد ]ٖالربع ثالثة ]

[ ولإلخوة ألـ الثلث ٕولزـ السدس اثناف ]
[ ٔلكل واحد منهم واحد ][ ٗأربعة ]

تسعة  سهامهموأيتل مسألة الرد من غتموع 
ؿ اث ىاا اظتيف[ فرضًا وردًا وال انكسار ٜ]

 على ىاا النظر وىاه يتورهتا:

 ٕٔ ٜ 
 ٔ ٔ زوجة
 ٔ ٔ زوجة
 ٔ ٔ زوجة
 ٕ ٕ أـ

 ٔ ٔ أخ ألـ
 ٔ ٔ أخ ألـ
 ٔ ٔ أخ ألـ
 ٔ ٔ أخ ألـ

وأهثر من  الزوجات ريقلو هاف االنكسار على ف وهالا
فريق من اظتردود عليهم هما لو هاف يف اظتثاؿ السابق بدؿ 

 فكالا العمل هما مضى يف اظتثاؿ السابق جدتاف األـ
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الزوجية هما  مسألةعليهم فتصح لتداخل رؤوس اظتردود 
 [ ٕٔ]اثين عشر  مضى من

 [ واصتامعة نفسها ٙ]ستة ومسألة اظتردود عليهم هالا من 
[ ٕٗ]روفأربعة وعش  ٗ ٕٔ ٙ ٖ ٙ ٕٗ 

اثنػػاف  لكػػل زوجػػة
[ ولكػػػػػػػػػػػػػػل  ٕ]

مػػػػػػن اصتػػػػػػدتني 
واإلخػػػػػػػػػػػوة ألـ 

[ ٖ]ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
  يتورهتا:ىاه و 

 زوجة

ٔ 

ٔ ٓ ٓ ٓ ٕ 

 ٕ ٓ ٓ ٓ ٔ زوجة

 ٕ ٓ ٓ ٓ ٔ زوجة

 جدة

ٖ ٜ 

ٔ ٔ 
ٔ ٖ 

 ٖ ٔ جدة

 ألـ  أخ

ٕ ٕ 

ٔ ٖ 

 ٖ ٔ ألـ  أخ

 ٖ ٔ ألـ  أخ

 ٖ ٔ ألـ  أخ

الزوجني هغريقتا وىو الرد على  ر ا على  قت ى  ا تر أ لي
 من أيتحاب الفروض فاظتثاؿ هسابقة وال 

انكسار فيو على أي فريق على 
ىاا النظر للزوجات واإلخوة  مقتضى

  ٕٔ ٜ 
 ٖ ٖ زوجات ٖ
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[ فرضاً ٔهما سةق ولكل جدة واحد]
 ورداً وىاه يتورهتا:

 ٕ ٕ جدتاف ٕ
 ٗ ٗ إخوة ألـ ٗ

أخرى يطوؿ استعراضها مفصلة باألمثلة وىي  طرؽاؾ وىن
وطريق األعداد  واظتقابلةطريق ما فوؽ الكسر وطريق اصترب 

  (ٔ)اظتتناسةة وطريق اطتطأين 
يف عمدة  الةهو  رزتو ا  تعاىلنظم الشيخ يتاه  وقد

مبا فيها الطريق اظتشهور  اظتاهورةالفارض ىاا الةاب بالطرؽ 
 حيث قاؿ : 

  نق  من سهاـ اظتسألة الرد   
 يف األنصةا مػعػادلػة  زيادة                       

 القوؿ السديد وبو النعماف ذ قاؿ   
 ػعػي يف اصتديػد فوالشا وأزتد                      

  واحدا ايكن ذو الفرض شخص فإف   
 دا ػػػالرتاث فرضو والزا  حاز                   

  خ  قسميكن أهثر من ش وإف  
 م ػػػميت عل ؿالرؤوس ما على                        

                                                
(8)

  88-3/7على  ذى اللرق انظر العذب الفائض  د   للوقوف  
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 تا الفروض قد تعددت وإف  
 ت ػػة تأيتلػمن ست قطعتها                      

   على الزوجني فالرد امتنع إال  
 طع ػػػبفرض يقت فيستقالف                  

  ؼترج لو وما بقي اقسمػا من 
 ما ػػػػػلى سهاـ رد علع إذاً                   

 مخرج علم فيتح قسمو  إف 
 م ػالاي على اصتمػػيع ينقس ىو                  

 ػي ػين السهاـ ما بقاةت وإف 
 قي ػػيف ؼتػػرج مث ارت ضربتها                       

  حظ من لو مػن رد بضرب 
 رج معػد ػػػػبقي من ؼت فيما                    

  ج سهم ضربو من ؼتر ل ومن 
 و أجػاػدا بػرد مث ما بػال يف                    

 وإف تشأ فزد على اظتسألػة  
 زوجيػة ػػما فوؽ هسر منها لل                   
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 مث ابسط الصحيح مع هسر حصل  
 من جنس هسر هاف ينتفي اطتلل                   

 وإف عملت بطريق اصتةػر  
 فرضنها يف الػػقػدرفالرتهة ا               

 شيئا ومنو فرض ذي الزوجػيػػة  
 اطرح ما تةقيو يف اضتقيػقػػة        

  رد عادؿ بو مسألة لل
 واقسم عليو ما هبا من عد  

  ةج قدر الشيء بالػسويمتر  
 لزوجيةمسألة الور اث و ا 

  مث ابسط اطتارج من هسر حصل  
 ل ا انفصوأعط هالً حظو ؽت 

  ويتلة النسةة اظت وبطريق 
 اظتنفصلة  ةأعين هبا األربع 

 فألق بسطاً من مقاـ جعػال  
 و ما بقي منو اجعلنو أوال      
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 وثانياً مقامػو و ثػالثا 
 مسألة الرد ظتن توارثا   

 قسم ما عالوسطح الوسطني و ا 
 على أوؿ مترج ماؿ جهال   

  وحبساب اطتطػأين فاثةت 
 مقاـ هسٍر هػاف للزوجية  

  ق منو الةسطا بكفة و أل 
 طا د حما ق وقابلن بالةاؽ 

 فويق قةة و ذاؾ اظتسألة  
 فينق  أو يساو أو يفضل لو  

  ةتو فإف يساوه فما أث 
 ردتو ا أبكفٍة جواب م 

  وإف بنق  هاف أو زيادة 
 يػة ثانضع عدداً يف الكفة ال 

  عػمػلوفعل بو هاا و متاو     
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 (ٔ)ومترج ما كتمعو و اظتػسػأل   
: ) وعػػدة أيتػػوؿ اظتسػػا ل  المؤلــف رحمــه اهلل تعــالىقــال 

 الف فيها أحد الزوجني ستة ( 
 أيتوؿ مسا ل الرد إىل قسمني قتا : ميقست إيرادسةق 
 : أف ال يكن مع من يرد عليو أحد الزوجني. األرل القج 

 : أف يكوف مع من يرد عليو أحد الزوجني  الثاني القج 
همػا ذهرىػا أربعة أيتوؿ   فأيتوؿ مسا لو:  القج  األرل فر ا

 وىي :اظتهلا رزتو ا  تعاىل 
 [   ٖ]ثالثة أيتل  -ٕ ػ[    ٕ]اثنني أيتل  -ٔ
 [      ٘]ستسة أيتل و  -ٗ ػ [  ٗ]أربعة أيتل  -ٖ 
: وىػػو إذا هػػػاف مػػع مػػػن يػػرد عليػػػو أحػػػد  القجـــ  الثـــاني ر ــار 

فػػػأورد اظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل أف عػػػدة أيتػػػوؿ ىػػػاا الػػػزوجني 
[ وسػػػتة ٛ[ وذتانيػػػة ]ٗ[ وأربعػػػة ]ٕاثنػػػاف ]وىػػػي القسػػػم سػػػتة 

  .[ٓٗ[ وأربعوف ]ٕٖ[ واثناف وثالثوف ]ٙٔعشر ]

                                                
(1)

 80 -1الجابة ص  المصدر  
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 شتوىػػػاهثػػري مػػػن الفرضػػػني أعػػػداداً أخػػػرى يف ىػػػاا القسػػػم   وزاد
أربعػوف [ و ٕٖ] اثنػاف وثالثػوف[ و ٙٔ] سػتة عشػر أيتواًل وىي

لا اظتهلػػػػػا رزتػػػػػو ا  تعػػػػػاىل مسػػػػػلا بعػػػػػض وقػػػػػد سػػػػػ[ ٓٗ]
  (ٔ)الً الفرضيني الاين شتوىا أيتو 

 (ٕ)[ٕٗ]أيتػل أربعػة وعشػػرين  زاد ابػن اعتػا م رزتػو ا  تعػاىلو 
إضػافة [ وزاد اطتػربي رزتػو ا  تعػاىل ٚ]سةعة أيتوؿ  فصارت

 (ٖ)[ ٜٙ] أيتل سػتة وتسػعني[ ٕٗ]إىل أيتل أربعة وعشرين 
   أيتوؿ. [ٛ]ذتانية أيتوؿ ىاا القسم  فصارت
أيتػل سػتة ي على ما ذهر اطتػرب  الكلوذاين رزتو ا  تعاىل وزاد
أيتوؿ ىاا القسم  أيتةحتف (ٔ)[ٕٔ]أيتل اثين عشر و  [ٙ]

 .أيتوؿ[ ٓٔ]عشرة عنده 
[ إذا هػػػاف ٕ]اثنػػػني وىػػػي أيتػػػل  ثالثػػػةاليتػػػوؿ األ أمػػػا: قلـــ 
[ إذا هػاف فػرض الزوجيػة ٗ]أربعػة  وأيتػل, نصػفاً  الزوجفرض 

                                                
نجـب حصـر ا إلـى االسـتقرا   ـد   ر  ر العذب الفـائض 168 -164ص  3كشف الغوا ض  د    انظر  (1)
     5ص  3
(2)

  395في الفرائض ص  الفصول   
(3)

  881ص  8التخصيف ج كتاب   
  839في عل  الفرائض ر الوصايا ص  التهذيب   (1)
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فػػال أعلػػم [ إذا هػػاف فػرض الزوجػػة ذتنػػاً ٛ]ذتانيػػة  وأيتػػل,  ربعػاً 
علػى أيتػحاب  الاين ذىةوا إىل الرد الفرضيني فيها خالفاً بني

 .الفروض عدا الزوجني
زاده اطتػػربي والكلػػوذاين  فإفتػػاىػػاا اظتقتضػػى اصتػػواب علػػى أمػػا و 

أيتػل اثػين [ و ٙ]سػتة  أيتلرزتهما ا  تعاىل من أيتوؿ وىي 
أيتػػػػػػل سػػػػػػتة [ و ٕٗ] وأيتػػػػػػل أربعػػػػػػة وعشػػػػػػرين[ ٕٔ] عشػػػػػػر 
  أنػو على قوؿ ابػن مسػعود  تكوف هالعلف[  ٜٙ] وتسعني 

 األخػػواتهػػاف ال يػػرد علػػى بنػػات االبػػن مػػع الةنػػت وال علػػى 
ألب مع األخت الشقيقة وال على ولد األـ مع األـ وال على 

قػػوؿ مرجػػوح همػػا  ىػػوو النسػػا  مػػنجػػدة مػػع هػػل ذي فػػرض 
 أسلفنا .
الشيخ خطأه  فقداصتواب على ابن اعتا م رزتو ا  تعاىل  وأما

 غايػػة الويتػػوؿ إىل علػػم يفرزتهمػػا ا  تعػػاىل زهريػػا األنصػػاري 
 . (ٔ)األيتوؿ 

                                                
  807 صلغايو الوصول إلى عل  األصول    عدرا    395  صالفصول للمنيف   حاشيو   (1)
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اثنػني [ و ٙٔ]ستة عشػر اصتواب على الةاقني الاين زادوا  وأما
 [ ٓٗ] أربعني[ و ٕٖ] وثالثني
علػػى يف نظػػري  أيتػػوالً : إهنػػا ليسػػت وا  تعػػاىل أعلػػم  فــرقول

 علػيهم ردّ بل ىي جوامػع ظتسػا ل الزوجيػة ومػن يُػىاا اظتقتضى 
 لتالية وىي : وذلا لزمور امن أيتحاب الفروض 

ىػػػاه األعػػػداد ىػػػي حايتػػػل ضػػػرب نتيجػػػة  إف : األرل األ ـــر
مسػألة اظتػردود علػيهم ومػا بقػي بعػد  مصػحالنظر بني أيتل أو 

 جامعػػػػػػػةفػػػػػػػروض الزوجيػػػػػػػة مػػػػػػػن مسػػػػػػػألة الزوجيػػػػػػػة واضتايتػػػػػػػل 
التأيتػػػيل خالفػػػو وىػػػو حايتػػػل النظػػػر بػػػني ؼتػػػارج و للمسػػػألتني 

 يف بابو . بقسميوالفروض وقد سةق 
مػرة واحػدة ومػا عػدا ذلػا  تأيتػلاظتسػا ل  إف  : الثاني األ ر

تصػػحيح لالنكسػػار أو إكتػػاد جامعػػة أو قتػػا  فإمػػامػػن عمليػػة  
علػى ىػاا اظتقتضػى  الزوجيػةمعاً وىنا قد جػرى تأيتػيل مسػألة 

مػػػػن ؼتػػػػرج فرضػػػػػها وجػػػػرى تػػػػػأيتيل مسػػػػػألة الػػػػرد مػػػػن غتمػػػػػوع 
[  ومػػػا عػػػدا ذلػػػا ٙ]سػػػتة  أيتػػػلنصػػػةا هم اظتسػػػتخرجة مػػػن أ

 فجامعة للمسألتني .



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

382 

وجػد انكسػار يف نصػيا الزوجػات أو  لػوأنػو  : الثالث أل را
أو فيهمػػػا معػػػاً ويتػػػحح االنكسػػػار  علػػػيهميف نصػػػيا اظتػػػردود 

 . التوفيققةل اصتامعة لفاقت ىاه األيتوؿ اظتزادة و با  
يف الوسػيط وجدت بعػد تػدويين عتػاا الةػاب  لقد :  لحوظو

 وا  أعلػم أو وافقتو  بأربع سنوات تقريةاً من وافقين ىاا النظر
ىػػػو د/ عػػػوض العػػػػويف يف حتقيقػػػو لكتػػػػاب هشػػػا الغػػػػوامض و 

 (ٔ)اظتارديينلسةط 
ـــه   :  ) اثنػػػاف هػػػزوج وأـ ( أي مثػػػاؿ رحمـــه اهلل تعـــالى قول

 وأـ فإف أيتل  لو ىلكت امرأة عن زوج[ ٕ]أيتل اثنني 
ؼترج فرض الزوجية للزوج  [ٕمسألتهما من اثنني ]

ـ فرضػاً [ لػزٔ[ والةػاقي واحػد ]ٔالنصا واحػد ]
 :ورداً وىاه يتورهتا

 ٕ 

 ٔ زوج

 ٔ أـ

وىػػو الػػػرد علػػى الػػػزوجني   ر ــا علـــى  قت ــى  ـــا تــر أ لـــي
مػن سػتة للػػزوج  اهغريقتػا مػن أيتػػحاب الفػروض فأيتػل مسػػألتهم

 النصا ثالثة ولزـ الثلث اثناف وأيتل مسألة الرد 

                                                
(1)

 تحقية المذكور  364ص  8  كشف الغوا ض  د   حاشيوانظر    
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ا للػػػػػزوج هممسػػػػػها[ ىػػػػػي غتمػػػػػوع ٘مػػػػػن ستسػػػػػة ]
[ فرضػاً ورداً ٕاف ][ فرضاً ورداً ولزـ اثنٖثالثة ]

 على مقتضى ىاا النظر وىاه يتورهتا:

 ٙ ٘ 
 ٖ ٖ زوج
 ٕ ٕ أـ

: ) وأربعػػة هزوجػػة وأـ وولػػديها ( أي رحمــه اهلل تعــالى قولــه
عػػػن  زوجلػػػو ىلػػػا [ علػػػى ىػػػاا اظتقتضػػػى ٗ]ومثػػػاؿ أيتػػػل أربعػػػة 

زوجػػػة وأـ وأخ وأخػػػت ألـ فػػػإف أيتػػػل مسػػػألة الزوجيػػػة مػػػن أربعػػػة 
[ والةػػػػاقي ثالثػػػػة لػػػػزـ ٔالربػػػػع واحػػػػد ][ ؼتػػػػرج الربػػػػع للزوجػػػػة ٗ]

[ لػػزـ السػػدس ٙوولػػديها فرضػػاً ورداً وأيتػػل مسػػألتهم مػػن سػػتة ]
واحػػػد  منهمػػػا [ لكػػػلٍ ٕولولػػػدي األـ الثلػػػث اثنػػػاف ] [ٔواحػػػد ]

منهمػػا [ لكػل واحػد ٖيػة مػػن ثالثػة ]وأيتػل مسػألتهم الردّ ,  [ٔ]
 وبالنظر بني باقي فرض [ٔواحد ]

لة [ وبػني أيتػل مسػأٖالزوجي ثالثة ]
[ ؾتػػػػػػػػدىا منقسػػػػػػػػمة ٖالػػػػػػػػرد ثالثػػػػػػػػة ]

فاصتامعػػػة أيتػػػل مسػػػألة الزوجيػػػة أربعػػػة 
[ ٔلكػػػػل واحػػػػػد مػػػػنهم واحػػػػػد ][ ٗ]

 :وىاه يتورهتا

 ٗ ٙ ٖ ٗ 

 ٔ  ٓ ٔ زوجة 

 أـ 

ٖ 

ٔ ٔ ٔ 

 ٔ ٔ ٔ أخ ألـ 

 ٔ ٔ ٔ أخ ألـ
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وىػػو الػػػرد علػػى الػػػزوجني   ر ــا علـــى  قت ــى  ـــا تــر أ لـــي
هم مػػن اثػػين عشػػر هغريقتػػا مػػن أيتػػحاب الفػػروض فأيتػػل مسػػألت

 [ ولزـ السدس اثناف ٖ[ للزوجة الربع ثالثة ]ٕٔ]
[ فأيتػػػػل ٗ[ ولإلخػػػوة ألـ الثلػػػػث أربعػػػة ]ٕ]

[ ٜهم تسػػعة ]سػػهاممسػػألة الػػرد ىػػي غتمػػوع 
[ فرضػػػػػاً ورداً ولػػػػػزـ اثنػػػػػاف ٖللزوجػػػػػة ثالثػػػػػة ]

[ ٗ[ فرضػػػػػػػػػاً ورداً ولإلخػػػػػػػػػوة ألـ أربعػػػػػػػػػة ]ٕ]
 فرضاً ورداً وىاه يتورهتا:

 ٕٔ ٜ 
 ٖ ٖ زوجة 
 ٕ ٕ أـ

 ٕ ٕ أخ ألـ
 ٕ ٕ أخ ألـ

أي ومثػاؿ  :  ) وذتانية هزوجة وبنت (رحمه اهلل تعالى قوله
 لو ىلا ىالا عنعلى ىاا اظتقتضى [ ٛأيتل ذتانية ]

 ةزوجػػػة وبنػػػت فػػػإف أيتػػػل مسػػػألة الزوجيػػػة مػػػن ذتانيػػػ
[ والةػاقي سػةعة ٔؼترج الثمن للزوجة الػثمن وضتػد ]

 هتا[ للةنت فرضاً ورداً وىاه يتور ٚ]

 ٛ 

 ٔ زوجة

 ٚ بنت

وىػػو الػػػرد علػػى الػػػزوجني   ر ــا علـــى  قت ــى  ـــا تــر أ لـــي
[ ٛذتانيػػة ] مػػن اهغريقتػػا مػػن أيتػػحاب الفػػروض فأيتػػل مسػػألتهم

 [ وللةنت النصا أربعة ٔللزوجة الثمن واحد ]
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[ وأيتل مسألتهم الردِّية على ىػاا النظػر مػن ٗ]
[ فرضػػػػػػػػػاً ورداً ٔ[ للزوجػػػػػػػػػة واحػػػػػػػػػد ]٘ستسػػػػػػػػة ]
 [ فرضاً ورداً وىاه يتورهتا:ٗة ]وللةنت أربع

 ٛ ٘ 
 ٔ ٔ زوجة
 ٗ ٗ بنت

:  ) وسػػتة عشػػر هػػزوج وبنػػت وبنػػت رحمــه اهلل تعــالى قولــه
أراد اظتهلػػػػا رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل التمثيػػػػل أليتػػػػل سػػػػتة عشػػػػر ابػػػػن ( 

[ حيػػػث أورده أيتػػػالً مػػػن أيتػػػوؿ مسػػػا ل الػػػرد إذا هػػػاف مػػػع ٙٔ]
 يتل مسألة أ ىاا اظتقتضىاظتردود عليو أحد الزوجني فعلى 

الربػع [  للػزوج ٙٔ]سػتة عشػر  الرد ابتداًء مػن
[ فرضػػػػػػػاً ورداً ٜ[ وللةنػػػػػػػت تسػػػػػػػعة ]ٗأربعػػػػػػػة ]

وىػػػػػػاه فرضػػػػػاً ورداً  [ٖولةنػػػػػت االبػػػػػن ثالثػػػػػة ]
 :يتورهتا

 ٔٙ 

 ٗ زوج

 ٜ بنت

 ٖ بنت ابن

[ ٙٔوتأيتيل ىاا اظتثاؿ على قوؿ من يػرى أف سػتة عشػر ]
مػػػن أيتػػػوؿ لػػػيس أيتػػػالً جامعػػػة ظتسػػػألف الزوجيػػػة اظتػػػردود علػػػيهم و 

[ للػزوج الربػع ٗفإف أيتل مسػألة الزوجيػة مػن أربعػة ]مسا ل الرد 
 للةنت وبنت االبن فرضاً ورداً [ ٖ][ والةاقي ثالثة ٔواحد ]
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[ ٖللةنػػت النصػػا ثالثػػة ][ ٙ]وأيتػػل مسػػألتهما مػػن سػػتة 
[ وأيتػػػل مسػػػألتهما الرديػػػة مػػػن ٔولةنػػػت االبػػػن السػػػدس واحػػػد ]

  .[ فرضاً ورداً ٔولةنت االبن واحد ] [ٖ[ للةنت ثالثة ]ٗأربعة ]
وبػػني بػػاقي فػػرض [ ٗ]وبػػالنظر بػػني أيتػػل مسػػألة الػػرد أربعػػة 

ؾتػػدىا متةاينػػة فنضػػرب هامػػل مسػػألة الػػرد يف  [ ٖ]الزوجيػػة ثالثػػة 
ىػػػػػي و [ ٙٔ=ٗ×ٗهامػػػػػل مسػػػػػألة الزوجيػػػػػة ينػػػػػتج سػػػػػتة عشػػػػػر ]

 ومنها تصح اصتامعة للمسألتني
[ وللةنػػػت ٗ=ٗ×ٔللػػػزوج أربعػػػة ]

ولةنػػػػت االبػػػػن  [ٜ=ٖ×ٖ] تسػػػػعة
 :وىاه يتورهتا[ٖ=ٖ×ٔ] ثالثة

 ٗ ٙ ٗ ٔٙ 

 زوج

ٖ 

ٓ ٓ ٗ 

 ٜ ٖ ٖ بنت

 ٖ ٔ ٔ بنت ابن

[ جامعػػػػػة ظتسػػػػػألف ٙٔوهبػػػػػاا يتةػػػػػني لػػػػػا أف سػػػػػتة عشػػػػػر ]
الزوجيػػة والػػرد وليسػػت أيتػػالً مػػن أيتػػوؿ الػػرد ألننػػا أيتػػلنا مسػػألة 

 [ ٗالزوجية من ؼترج فرضها أربعة ]
[ ٗأربعػػػػػػػة ] سػػػػػػػهامهم لنا مسػػػػػػػألة الػػػػػػػرد مػػػػػػػن غتمػػػػػػػوعوأيّتػػػػػػػ

  .[ٙواظتستخرجة من أيتل ستة ]
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وبػػػػاقي فػػػػرض [ ٗأربعػػػػة ]مث نظرنػػػػا بػػػػني أيتػػػػل مسػػػػألة الػػػػرد 
فػػإذا ىػي متةاينػة فضػػربنا هامػل مسػألة الػػرد يف  [ ٖثالثػة ]الزوجيػة 

[ وىػػػػػي اصتامعػػػػػة ٙٔهامػػػػػل مسػػػػػألة الزوجيػػػػػة نػػػػػتج سػػػػػتة عشػػػػػر ]
روض ر بػني ؼتػارج الفػظػىػو النخالفو و أما التأيتيل ف, للمسألتني 

 وأحكم.وقد سةق يف بابو وا  تعاىل أعلم 
وىػػو الػػرد علػػى الػػزوجني   رر ــا علــى  قت ــى  ــا تــر أ لــي

اثػػين عشػػر  هغريقتػػا مػػن أيتػػحاب الفػػروض فأيتػػل مسػػألتهم مػػن
[ ولةنػػت ٙ[ وللةنػػت النصػػا سػػتة ]ٖ[ للػزوج الربػػع ثالثػػة ]ٕٔ]

يػة [ تكملػة الثلثػني فأيتػل مسػألتهم الردِّ ٕاالبن السػدس واثنػاف ]
  سهامهمغتموع من 

[ فرضػاً ٖ[ للػزوج ثالثػة ]ٔٔأحد عشر ]
[ فرضػػاً ورداً ولةنػػت ٙورداً وللةنػػت سػػتة ]
[ فرضػػػػػػػػػػاً ورداً وىػػػػػػػػػػاه ٕاالبػػػػػػػػػػن اثنػػػػػػػػػػاف ]

 يتورهتا:

 ٕٔ ٔٔ 
 ٖ ٖ زوج
 ٙ ٙ بنت

 ٕ ٕ بنت ابن
:  ) واثناف وثالثوف هزوجة وبنت وستس رحمه اهلل تعالى قوله

عػػن  زوج[ لػػو ىلػػا ٕٖثػػني ]جػػدات( أي ومثػػاؿ أيتػػل اثنػػني وثال



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

388 

فػػػإف أيتػػل مسػػألتهم ابتػػػداًء مػػن اثنػػػني  زوجػػة وبنػػت وستػػػس جػػدات
وللةنػػػت واحػػػد وعشػػػرين  [ٗ[ للزوجػػػة الػػػثمن أربعػػػة ]ٕٖوثالثػػػني ]
بػػػػني  وبػػػػالنظر [ فرضػػػػاً ورداً ٚوللجػػػػدات سػػػػةعة ][ ٕٔ]قرضػػػػاً ورداً 

[ جتػػػدىا منكسػػػرة ٘[ ورؤوسػػػهن ستسػػػة ]ٚسػػػهاـ اصتػػػدات سػػػةعة ]
وثالثػػػني اثنػػػني أيتػػػل اظتسػػػألة ؤوسػػػهن فاضػػػرهبا يف علػػػيهن ومةاينػػػة لر 

 [ ينتج ٕٖ]
[ ٓٙٔ= ٕٖ×٘وستوف ]ما ة 

ومنهػػػػػا تصػػػػػح للزوجػػػػػة عشػػػػػروف 
[ وللةنػػػػػػػػػػت ما ػػػػػػػػػػة ٕٓ=٘×ٗ]

 [٘ٓٔ= ٘×ٕٔوستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ]
وللجػػػػػػػدات ستسػػػػػػػة  فرضػػػػػػػاً ورداً 
فرضػػػػػاً [ ٖ٘= ٚ×٘وثالثػػػػػوف ]

[ ٚلكػػػػػل واحػػػػػدة سػػػػػػةعة ]ورداً 
 وىاه يتورهتا :

 ٛ ٙ ٗ ٖٕ ٔٙٓ 

 ٕٓ ٗ ٓ ٓ ٔ زوجة

 بنت

ٚ 

ٖ ٖ ٕٔ ٔٓ٘ 

 جدة

ٔ ٔ ٚ 

ٚ 

 ٚ جدة

 ٚ جدة

 ٚ جدة

 ٚ جدة

[ جامعػة ٕٖوأما تأيتيل ىاا اظتثاؿ على أف اثنني وثالثني ]
أيتػل مػن أيتػوؿ مسػا ل الػرد فولػيس أيتػاًل ظتسألف الزوجية والرد 
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[ والةػػاقي ٔ[ للزوجػػة الػػثمن واحػػد ]ٛمسػػألة الزوجيػػة مػػن ذتانيػػة ]
  .ةعة للةنت واصتدات فرضاً ورداً س

[ ٖوأيتػػػػػػل مسػػػػػػألتهن مػػػػػػن سػػػػػػتة للةنػػػػػػت النصػػػػػػا ثالثػػػػػػة ]
[ وأيتػػل مسػألتهن الرديػػة مػػن أربعػػة ٔوللجػدات السػػدس واحػػد ]

[ فرضػػاً ورداً وسػػهاـ ٔ[ وللجػػدات واحػػد ]ٖ[ للةنػػت ثالثػػة ]ٗ]
يف   افنضرهب[ ٘ستسة ]اصتدات منكسرة عليهن ومةاينة لرؤوسهن 

ينػػتج عشػػروف ومنهػػا تصػػح مسػػألة [ ٗ]عػػة مسػػألة الػػرد أربهامػػل 
   .[ٕٓ=٘×ٗ] الرد

[ وللجػػػػػػػػدات ستسػػػػػػػػػة ٘ٔ=٘×ٖللةنػػػػػػػػت ستسػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػر ]
  [ٔ[ لكل واحدة واحد ]٘= ٘×ٔ]

[ وبػػاقي فػػرض ٕٓوبػػالنظر بػػني مصػػح مسػػألة الػػرد عشػػرين ]
[ ؾتػػدىا متةاينػػة  فنضػػرب هامػػل مصػػح مسػػألة ٚالزوجيػػة سػػةعة ]

 وفتسالرد يف هامل مسألة الزوجية ينتج ما ة و 
 

[ وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٓٙٔ=ٕٓ×ٛ] 
اصتامعػػػػػػػػػة للمسػػػػػػػػػألتني ومنهػػػػػػػػػا 

 ٛ ٙ ٗ ٕٓ ٔٙٓ 

 ٕٓ . ٓ ٓ ٔ زوجة
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تصػػػػػػػػػػػػػػح للزوجػػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػػروف 
[ وللةنػػػػت ما ػػػػة ٕٓ=ٕٓ×ٔ]

[ ٘ٓٔ= ٘ٔ×ٚوستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ]
وللجػػػػػػػػدات ستسػػػػػػػػة وثالثػػػػػػػػوف 

[ لكػػػػػػل واحػػػػػػدة ٖ٘= ٚ×٘]
  :[ وىاه يتورهتاٚسةعة ]

 بنت

ٚ 

ٖ ٖ ٔ٘ ٔٓ٘ 

 جدة

ٔ ٔ 

ٔ ٚ 

 ٚ ٔ جدة

 ٚ ٔ جدة

 ٚ ٔ جدة

 ٚ ٔ جدة

ػػػل التصػػػحيح إىل مػػػا بعػػػد اصتامعػػػة وهػػػالا  وإف شػػػئت فأجِّ
القوؿ يف ىػاا األيتػل همػا قلػت يف أيتػل سػتة عشػر أهنػا جامعػة 
ظتسػػألف الزوجيػػة واظتػػردود علػػيهم ال أيتػػل مػػن أيتػػوؿ مسػػا ل الػػرد  

 وأحكم. وا  تعاىل أعلم هما أسلفت
علػػى الػػزوجني  وىػػو الػػرد  رر ــا علــى  قت ــى  ــا تــر أ لــي

أربعػػػػػة  مػػػػػن نهغريقتػػػػػا مػػػػػن أيتػػػػػحاب الفػػػػػروض فأيتػػػػػل مسػػػػػألته
[ وللةنػػػت النصػػػا اثنػػػا ٖ[ للزوجػػػة الػػػثمن ثالثػػػة ]ٕٗوعشػػػرين ]
, وأيتػػل مسػػألة الػػرد  [ٗ[ وللجػػدات السػػدس أربعػػة ]ٕٔعشػر ]

[ ٖللزوجػػػػة ثالثػػػػة ] [ٜٔىػػػػي غتمػػػػوع أنصػػػػةا هن تسػػػػعة عشػػػػر ]
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وللجػػدات أربعػػة [ فرضػػاً ورداً ٕٔفرضػػاً ورداً وللةنػػت اثنػػا عشػػر ]
 فرضاً ورداً. [ٗ]

ورؤوسػػػػهن ستسػػػػة  [ٗوبػػػػالنظر بػػػػني سػػػػهاـ اصتػػػػدات أربعػػػػة ]
يف أيتػل مسػألة الػرد  انضرهبهي جزء السهم [ ؾتدىا متةاينة ف٘]

[ ومنهػػا ٜ٘=ٜٔ×٘ستسػػة وتسػػعوف ][ ينػػتج ٜٔتسػػعة عشػػر ]
 .تصح ىاه اظتسألة على ىاا النظر

 [٘يف جزء السهم ستسة ] [ نضرهباٖ]للزوجة ثالثة 
[ ٘ٔ=٘×ٖينػػػػػػػػػػػتج ستسػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػر ]

نضػػػػػرهبا يف [ ٕٔ]وللةنػػػػػت اثنػػػػػا عشػػػػػر 
جػػػػػػػػزء السػػػػػػػػهم ستسػػػػػػػػة ينػػػػػػػػتج سػػػػػػػػػتوف 

[ ٗ][  وللجػػدات أربعػػة ٓٙ=ٕٔ×٘]
هػػالا نضػػرهبا يف جػػزء السػػهم ستسػػة 

[ لكػػػػػػػػػػل ٕٓ=٘×ٗ]عشػػػػػػػػػػروف  ينػػػػػػػػػػتج
[ وىػػػػػػػػػػاه ٗ=٘÷ٕٓواحػػػػػػػػػدة أربعػػػػػػػػػة ]

 يتورهتا على ىاا النظر

 ٕٗ ٜٔ ٜ٘ 
 ٘ٔ ٖ ٖ زوجة
 ٓٙ ٕٔ ٕٔ بنت
 جدة

ٗ ٗ 

ٗ 
 ٗ جدة
 ٗ جدة
 ٗ جدة
 ٗ جدة
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: ) وأربعػوف هزوجػة وبنػت وبنػت ابػن رحمـه اهلل تعـالى قوله
 عن زوجة  زوجوجدة ( أي ومثاؿ أيتل األربعني لو ىلا 

وبنت وبنت ابن وجػدة فػإف أيتػل مسػألتهن مػن 
[ ٘[ ابتػػػداًء للزوجػػػة الػػػثمن ستسػػػة ]ٓٗأربعػػػني ]

اً ورداً ولكػٍل [ قرضػٕٔوللةنت واحػد وعشػروف ]
[ فرضػػػػاً ورداً ٚمػػػػن بنػػػػت االبػػػػن واصتػػػػدة سػػػػةعة ]

 وىاه يتورهتا:

 ٗٓ 
 ٘ زوجة
 ٕٔ بنت

 ٚ بنت ابن
 ٚ جدة

جامعػػػة ظتسػػػألف [ ٓٗأمػػػا تأيتػػػيل اظتسػػػألة علػػػى أف أربعػػػني ]
أيتػلها مػػن فليسػت أيتػػالً مػن أيتػوؿ مسػػا ل الػرد الزوجيػة والػرد و 
[ والةػاقي ٔمن واحػد ][ للزوجػة الػثٛالزوجيػة ذتانيػة ]ؼترج فػرض 

 للةنت وبنت االبن واصتدة فرضاً ورداً [ ٚ]سةعة 
[ ٖللةنػػت النصػػا ثالثػػة ][ ٙ]وأيتػػل مسػػألتهن مػػن سػػتة 

 [ ٔولكٍل من بنت االبن واصتدة السدس واحد ]
[ ٖ[ للةنػػػت ثالثػػػة ]٘وأيتػػػل مسػػػألتهن الرديػػػة مػػػن ستسػػػة ]

  .رداً [ فرضاً و ٔولكٍل من بنت االبن واصتدة واحد ]فرضاً ورداً 
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[ وبػني بػاقي فػرض ٘وبػالنظر بػني أيتػل مسػألة الػرد ستسػة ]
[ ؾتػػدىا متةاينػػة فنضػػرب أيتػػل مسػػألة الػػرد يف ٚالزوجيػػة سػػةعة ]

وىػي [ ٓٗ=ٛ×٘تج أربعػوف ]ينػ[ ٛ]أيتل مسألة الزوجية ذتانيػة 
 للمسألتنياصتامعة 

لزوجػػػػػػػػػػة ستسػػػػػػػػػػة لمنهػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػح 
[ وللةنػػػػػػػػػػػػػػػػػت واحػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٘=٘×ٔ]

[ ولكػػػػػػػػػٍل ٕٔ=ٚ×ٖوعشػػػػػػػػػروف ]
بػػػػػن واصتػػػػػػدة سػػػػػػةعة مػػػػػن بنػػػػػػت اال

 :[ وىاه يتورهتاٚ=ٚ×ٔ]

 ٛ ٙ ٘ ٗٓ 

 ٘ ٓ ٓ ٔ زوجة

 بنت

ٚ 

ٖ ٖ ٕٔ 

 ٚ ٔ ٔ بنت ابن 

 ٚ ٔ ٔ جدة

وىػػو الػػرد علػػى الػػزوجني   رر ــا علــى  قت ــى  ــا تــر أ لــي
أربعػػػػػة  هغريقتػػػػػا مػػػػػن أيتػػػػػحاب الفػػػػػروض فأيتػػػػػل مسػػػػػألتهن مػػػػػن

[ وللةنػػػت النصػػػا اثنػػػا ٖ[ للزوجػػػة الػػػثمن ثالثػػػة ]ٕٗوعشػػػرين ]
 .[ٕٔشر ]ع

 .[ٗالسدس أربعة ] ةدمن بنت االبن واصت لكول 
 وأيتل مسألة الرد ىي غتموع أنصةا هن ثالثة وعشروف  
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[ فرضًا ورداً ٖ[ للزوجة ثالثة ]ٖٕ]
فرضاً ورداً ولكل  [ٕٔوللةنت اثنا عشر ]

[ ٗمن بنت االبن واصتدة السدس أربعة ]
فرضًا وردًا وىاه يتورهتا على مقتضى 

 ىاا النظر.

 ٕٗ ٕٖ 
 ٖ ٖ زوجة
 ٕٔ ٕٔ بنت

 ٗ ٗ بنت ابن
 ٗ ٗ جدة

تصحيأ االنكجار في باب الرد على  قت ى عدم   جرلو
 :الرد على الدر ين

الةياف واإليضاح فيما أحسا يف باب تصحيح  سةقلقد  
 ,على الرؤوس السهاـاالنكسار عن هيفية معاصتة انكسار 

ن ع الردال متتلا تصحيح االنكسار يف مسا ل ىنا و 
إذا  ذلايسريًا و الفًا إال اخت التصحيح يف باب االنكسار

جري التصحيح قةل جامعة الرد حيث يصحح انكسار أُ 
انكسار سهاـ اظتردود و سهاـ الزوجات عليهن على حدة 

عليهم على حدة يف عمليتني منفصلتني وىاا ىو االختالؼ 
يف مسا ل الرد عن ما ألفناه يف باب تصحيح  اليسري
 كسار .االن
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يف ىاا الةاب إىل ما بعد االنكسار تصحيح   إذا أرج أما
عما سةق يف باب   تصحيحواصتامعة فال اختالؼ يف 

ىو على ىاا اظتقتضى ىاا يف نظري و االنكسار  تصحيح
اظتختار سواًء هاف االنكسار على فريق الزوجات فقط أو 

فقط أو هاف االنكسار على اصتميع  عليهمردود على اظت
األسهل و  تصحيحو إىل ما بعد اصتامعة ىو األفضل فتأخري

ال  [ٛ]أيتل ذتانية على رأي من يرى أف ما بعد ػ واألخصر 
يعد من أيتوؿ مسا ل الرد وإفتا جامعات بني مسألة الزوجية 

 التالية :وذلا لزمور  ػ ومسألة اظتردود عليهم
يف العمل قد أوجا اظتسري إليو أىل  االختصار إف -ٔ

أمكن إلرتاعهم على ذلا  مهماا العلم الصناعة يف ىا
وإف هاف جوابو يتحيحًا وىنا  ؼتطئاً حىت عدوا تارهو 

 الزوجاتباإلمكاف إجراء عملية التصحيح على فريق 
يف  هالعملواظتردود عليهم بعد اصتامعة يف عملية واحدة  

تصحيح االنكسار على أهثر من فريقني بداًل من إجرا و 
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تطويل يف  ااهفعلى حدة هاًل منفصلتني   عمليتنييف 
 .العمل 

وتسهيلو ىو األفضل حيث سةق يف  العمل توحيد -ٕ
ل تصحيح باب االنكسار هيفية التصحيح وإذا ُأجّ 

يف مسا ل الرد إىل ما بعد اصتامعة هاف  االنكسار
  .يف بابو سةقالتصحيح معروفاً وال متتلا عما 

وأما من حيث التسهيل فإف إجراء تصحيح  -ٖ
سيكوف يف  اصتامعة ل الرد قةل االنكسار يف مسا

عمليتني منفصلتني أي تصحيح انكسار سهاـ الزوجات 
مع قطع النظر عن انكسار  حدةعلى رؤوسهن على 
  .سهاـ اظتردود عليهم

مع قطع على حدة  عليهموتصحيح انكسار سهاـ اظتردود  
النظر عن فريق الزوجات وىاا فيو نوع من التشتيت الاىين 

 .منهمتدئ الفن السيما اظتة ىاا يفلا العلم اعلى ط

تصحيح االنكسار يف مسا ل الرد إىل ما  تأخري إف -ٗ
اظتنكسرة  السهاـبعد اصتامعة قد تغين عنو اصتامعة فتصح 
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دوف إجراء تصحيح وىاا أيضًا من االختصار حيث 
عن عمليف تصحيح منفصلتني   اصتامعةأغ  استخراج 
يف آخر اآلتية ة شاء ا  تعاىل يف األمثل هما سرتاه إف

 . النظرىاا 
ؽتا يهيد ىاا النظر عندي ما تعارؼ عليو جل  إف -٘

من قوعتم يف مسا ل الرد الف فيها أحد الزوجني  الفرضيني
إما أف ينقسم على اظتردود  الزوجنيرض ف) إف الةاقي بعد 

 عليهم وإما أف يةاين أما اظتوافقة فال تتأتى ( 

عدـ حصوؿ القطع  ب وىوأمعنا النظر يف هالمهم ىاا  فإذا
لتتمل  ؾتدهالرد  مسألةاظتوافقة بني باقي فرض الزوجية و 

 أمرين وقتا :
: أنو ليس ىناؾ انكسار أيتاًل ال على فريق  األرل األ ر

وىاا  يف ىاا الةاب اظتردود عليهم أيتناؼالزوجات وال على 
ال هلها  من اظتستحيالت أف تكوف مسا ل ىاا الةاب  

 . اً مطلقانكسار فيها 
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ولكن أرج   انكسارىناؾ  يكوفقد  و: أن الثاني األ ر
تصحيحو إىل ما بعد اصتامعة وىاا ىو أقرب األمرين يف 

يف ىاا الفن أف  لالستقراءغ نفسو يليق مبن فرّ  الإذ  ؛نظري 
باقي فرض الزوجية  بنييغفل أو يَػَهم عن حصوؿ اظتوافقة 

 تعاىلر وا  ومسألة اظتردود عليهم وىاا ؽتا يهيد ىاا النظ
 أعلم .
 على ىاا النظر هما يلي :  األمثلة
مثاؿ االستغناء باصتامعة عن تصحيح االنكسار قةلها إذا -ٔ

 زوجعلى فريق الزوجات لو ىلا  بعدىاأرج  إىل ما 
 عن زوجتني وجدة وأخ ألـ 

[ ٔ]واحد الربع  ا[ عتمٗ]أربعة  منفإف أيتل مسألة الزوجية 
وسنرج  تصحيح ىاا هما ومةاين لرأسيمنكسر عليهما 

 االنكسار إىل ما بعد اصتامعة 
وأيتل , [ للمردود عليهم فرضًا وردًا ٖ]ثالثة  والةاقي 

[ ٙ]ستة [ مستخرجة من أيتل ٕ]اثنني من الردية مسألتهم 
 [ ٔ]واحد واحد منهما  لكل
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اثنني [ ومسألة الرد ٖ]ثالثة  وبالنظر بني باقي فرض الزوجية
رب هامل مسألة الرد يف هامل مسألة نضف متةاينة[ ؾتدىا ٕ]

 للمسألتني[ وىي اصتامعة ٛ= ٗ×ٕ]ذتانية ينتج  الزوجية
 .[ٔ]منهما واحد  لكلٍ [ ٕ=ٕ×ٔاثناف ] للزوجتني
بني  وبالنظر [ٖ=ٖ×ٔ]ثالثة  من اصتدة واألخ ألـ ولكلٍ 

 ؾتد أف االنكسار قد  ماهيسأور  من اصتامعة نيسهاـ الزوجت
 ٛ ٕ ٙ ٗ يتح حيث أغ  استخراج 

اصتامعة عن عملية التصحيح 
لنا العمل ووفر لنا  اختصرؽتا 

اصتهد وسهل لنا الطريق 
 يتورهتا :ىاه و 

  زوجة
ٔ 

ٓ ٓ ٔ 

 ٔ ٓ ٓ زوجة

  جدة
ٖ 

ٔ ٔ ٖ 

 ٖ ٔ ٔ ألـ  أخ

وىو الرد على الزوجني   رر ا على  قت ى  ا تر أ لي
اثين عشر  هغريقتا من أيتحاب الفروض فأيتل مسألتهم من

 تنوب كل من اصتدة[ ولٖالربع ثالثة ] تني[ للزوجٕٔ]
[ فأيتل مسألتهم الردِّية من غتموع ٕالسدس اثناف ]االبن 

[ ولكل من اصتدة ٖللزوجتني ثالثة ][ ٚسةعة ] أنصةا هم



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

411 

فرضًا وردًا وسهاـ الزوجتني منكسرة  [ٕوبنت االبن اثناف ]
رهبا [ فهي جزء السهم نضٕعليهما ومةاينة لرأسيهما اثنني ]

[ ينتج أربعة عشر ٚيف أيتل مسألة الرد سةعة ]
 [ لكل واحدة ٙ=ٖ×ٕللزوجتني ستة ][ ٗٔ=ٚ×ٕ]

 ولكل من بنت[ٖ=ٕ÷ٙ] ثالثة
[ ٗ=ٕ×ٕاالبن واصتدة أربعة 
ال متتلا  وعلى ىاا الرتجيح

تصحيح االنكسار عما سةق 
 معنا يف بابو وىاه يتورهتا:

 ٕٔ ٚ ٔٗ 
 زوجة

ٖ ٖ 
ٖ 

 ٖ زوجة
 ٗ ٕ ٕ بنت ابن
 ٗ ٕ ٕ جدة

عن تصحيح االنكسار قةلها  باصتامعةومثاؿ االستغناء -ٕ
على إذا أرج  إىل ما بعدىا على فريق اظتردود عليهم 

عن زوجة  زوجىلا  لومقتضى عدـ الرد على الزوجني 
  .وثالث جدات وأخ ألـ

[ ٔ]واحد [ عتا الربع ٗ]أربعة فإف أيتل مسألة الزوجية من 
 للمردود عليهم فرضاً ورداً  [ٖ]ثالثة والةاقي 
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[ مستخرجة من ٕ]اثنني من  ة اظتردود عليهموأيتل مسأل
[ منكسر عليهن ومةاين ٔ]واحد [ للجدات ٙ]ستة أيتل 

وسنرج  تصحيح ىاا االنكسار إىل ما [ ٖثالثة ]لرؤوسهن 
  .[ٔ]واحد ولزخ ألـ إنشاء ا  تعاىل   اصتامعةبعد 

اثنني  [ ومسألة الردٖ]الثة ث وبالنظر بني باقي فرض الزوجية
  متةاينة[ ؾتدىا ٕ]
 يف هامل مسألة الزوجية[ ٕاثنني ] نضرب هامل مسألة الردف

 .للمسألتني[ وىي اصتامعة ٛ=ٗ×ٕ]ذتانية ينتج أربعة 
كل ل [ٖ=ٖ×ٔ]ثالثة لجدات ول [ٕ=ٕ×ٔ]اثناف للزوجة  

 .[ٔ] واحدة واحد
  .[ٖ=ٖ×ٔ]ثالثة ولزخ ألـ  

اصتدات من اصتامعة ورؤوسهن ؾتد أف  وبالنظر بني سهاـ
 االنكسار قد يتح

 
 

استخراجعملية  تحيث أغن  ٗ ٙ ٕ ٛ 
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اصتامعة عن عملية 
التصحيح ؽتا اختصر لنا 
العمل ووفر لنا اصتهد 

ىاه و  الطريقوسهل لنا 
 يتورهتا :

 ٕ ٓ ٓ ٔ زوجة

 جدة

ٖ 
ٔ ٔ 

ٔ 

 ٔ جدة

 ٔ جدة

 ٖ ٔ ٔ ألـ  أخ

وىو الرد على الزوجني   ا تر أ ليرر ا على  قت ى  
اثين عشر  هغريقتا من أيتحاب الفروض فأيتل مسألتهم من

[ ولكل من اصتدات واألخ ألـ ٖ[ للزوجة الربع ثالثة ]ٕٔ]
[ فأيتل مسألتهم الردِّية من غتموع ٕالسدس اثناف ]

ولكل من  فرضاً ورداً [ ٖللزوجة ثالثة ][ ٚسةعة ] أنصةا هم
فرضًا وردًا وسهاـ اصتدات  [ٕف ]اصتدات واألخ ألـ اثنا

[ فهي ٖمنكسرة عليهن ومةاينة لرؤوسهن ثالثة ] [ٕاثناف ]
[ ينتج ٚجزء السهم نضربو يف أيتل مسألة الرد سةعة ]

[ ومنها تصح ىاه اظتسألة على ٕٔ=ٚ×ٖواحد وعشروف ]
 ىاا النظر.

 ٕٔ ٚ ٕٔ [ فرضاً ٜ=ٖ×ٖللزوجة تسعة ]
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[ ٙ=ٖ×ٕوردًا وللجدات ستة ]
ل واحدة اثناف. فرضًا وردًا لك

[ , ولزخ ألـ ستة ٕ=ٖ÷ٙ]
[ فرضًا وردًا وىاه ٙ=ٖ×ٕ]

 يتورهتا:

 ٜ ٖ ٖ زوجة
 جدة

ٕ ٕ 
ٕ 

 ٕ جدة
 ٕ جدة
 ٙ ٕ ٕ أخ ألـ

عن تصحيح االنكسار قةلها  باصتامعةومثاؿ االستغناء ػ  ٖ
إذا أرج  إىل ما بعدىا وهاف االنكسار على فريق 

على مقتضى من مل معًا دود عليهم وفريق اظتر  الزوجات
عن زوجتني و ثالث  زوجلو ىلا يرد على الزوجني 
أربعة  مسألة الزوجية من أيتلفإف ,  جدات وأخ ألـ

[ منكسر عليهما وسنرج  ٔ]واحد  [ عتما الربعٗ]
والةاقي ,  ما بعد اصتامعة إىلتصحيح ىاا االنكسار 

  .[ للمردود عليهم فرضاً ورداً ٖ]ثالثة 
ستة من أيتل  مستخرجة[ ٕ]اثنني مسألتهم من وأيتل 

[ منكسر عليهن هالا سنرج  ٔ]واحد [ للجدات ٙ]
  .اصتامعة بعدتصحيح ىاا االنكسار إىل ما 
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اثنني [ ومسألة الرد ٖ]ثالثة وبالنظر بني باقي فرض الزوجية 
هامل مسألة الرد يف هامل مسألة   نضربف[ ؾتدىا متةاينة ٕ]

وىي اصتامعة للمسألتني  [ٛ= ٗ×ٕ]ذتانية  الزوجية نتج
 [ وللجداتٔ]واحد زوجة  لكل [ٕ=ٕ×ٔ]اثناف  للزوجتني
 ثالثةولزخ ألـ  [ٔ]د واحلكل واحدة  [ٖ=ٖ×ٔ] ثالثة
  فريق[ وبالنظر بني سهاـ هل ٖ=ٖ×ٔ]

قد ورؤوسو ؾتد أف االنكسار   ٗ ٙ ٕ ٛ 

عملية  تأغن حيث وزاؿ يتح
ف استخراج اصتامعة عن عملي

اختصر لنا العمل  ؽتاالتصحيح 
ووفر لنا اصتهد وسهل لنا الطريقة 

 وا  تعاىل أعلميتورهتا :  ىاهو 
 وأحكم.

 زوجة
ٔ 

ٓ ٓ ٔ 

 ٔ ٓ ٓ زوجة

 جدة

ٖ 
ٔ ٔ 

ٔ 

 ٔ جدة

 ٔ جدة

 ٖ ٔ ٔ ألـ أخ

وىو الرد على الزوجني   رر ا على  قت ى  ا تر أ لي
ين عشر اث هغريقتا من أيتحاب الفروض فأيتل مسألتهم من

[ٕٔ]. 
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[ ولكل من اصتدات واألخ ألـ ٖالربع ثالثة ] نيتللزوج 
فأيتل مسألتهم الردِّية من غتموع ؛ [ ٕالسدس اثناف ]

 .[ٚسةعة ] سهامهم
ولكل من اصتدات واألخ ألـ  فرضاً ورداً [ ٖثالثة ] تنيللزوج 

 . فرضاً ورداً  [ٕاثناف ]
نة منكسرة عليهما ومةاي [ٖثالثة ]وسهاـ الزوجتني  

 .[ٕ[ فنثةت االثنني ]ٕلرأسيهما اثنني ]
منكسرة عليهن ومةاينة لرؤوسهن  [ٕاثناف ]وسهاـ اصتدات 

 فنثةتها. [ٖثالثة ]
اظتثةتني ؾتدقتا متةاينني فنضرهبما يف بعض ينتج  وبالنظر بني 

يف أيتل مسألة  افهي جزء السهم نضرهب[ ٙ=ٖ×ٕستة ]
[ ومنها ٕٗ=ٚ×ٙ]وأربعوف ف اثنا[ ينتج ٚسةعة ] الرد

 فللزوجتني ذتانية عشر  تصح ىاه اظتسألة على ىاا النظر
لكل فرضًا وردًا  [ٛٔ=ٙ×ٖ]

[ ٜ=ٕ÷ٛٔواحدة تسعة ]
 [ٕٔ=ٙ×ٕوللجدات اثنا عشر ]

 ٕٔ ٚ ٕٗ 
 زوجة

ٖ ٖ 
ٜ 

 ٜ ةزوج
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كل واحدة أربعة ل ورداً  فرضاً 
[ ولزخ ألـ  هالا ٗ=ٖ÷ٕٔ]

[ فرضًا ورداً  ٕٔ=ٙ×ٕاثنا عشر ]
 وىاه يتورهتا:

 جدة
ٕ ٕ 

ٗ 
 ٗ جدة
 ٗ جدة
 ٕٔ  ٕ أخ ألـ

 أما إذا مل يصح االنكسار من اصتامعة فإننا ؾتري - ٗ
يف مرة  االنكسارهما مضى معنا يف باب   وصحيحت

واحدة حىت وإف هاف االنكسار على فريقي الزوجات 
عن  زوجومثاؿ ذلا لو ىلا واظتردود عليهم معًا , 

ربعة إخوة ألـ فإف أيتل مسألة وثالث جدات وأ زوجتني
 منكسر[ ٔ]واحد [ عتما الربع ٗ] أربعةالزوجية من 

إىل ما بعد و فنرج  تصحيح ومةاين لرأسيهما عليهما
ورداً  فرضاً [ للمردود عليهم ٖ]ثالثة والةاقي ,  اصتامعة

[ مستخرجة من أيتل ٖ]ثالثة  دِّية منوأيتل مسألتهم الر 
 عليهنمنكسر [ ٔ]السدس واحد [ للجدات ٙ]ستة 

إىل ما بعد و هالا نرج  تصحيحسهن  و ومةاين لرؤ 
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موافق لرؤوسهم  [ٕ]الثلث اثناف ألـ  ولإلخوة,  اصتامعة
 .إىل ما بعد اصتامعةو هالا نرج  تصحيحبالنصا  

فرض الزوجية   وباقي[ ٖ]ثالثة بني أيتل مسألة الرد  وبالنظر
 االنقساـ تكوف اصتامعة وعند[ ؾتدىا منقسمة ٖ]ثالثة 

من  لكل [ٗ]أربعة مسألة الزوجية هما مضى معنا وىي ىنا 
 . [ٕ]اثناف ألـ  ولإلخوة[ ٔ]واحد الزوجات واصتدات 

 [ ٖثالثة ]و  [ٕ]اثنني  ؾتدىابني رواجع الرؤوس  وبالنظر
يف  ونضرهبا [ٕاثنني ] اظتتماثلني[ فنكتفي بأحد ٕاثنني ]و 

يف  ارهبنضمث [ ٙ]ستة ينتج جزء السهم  [ٖثالثة ]اظتةاين 
 ومنها [ٕٗ= ٙ×ٗ]أربعة وعشروف [ ينتج ٗ]أربعة اصتامعة 
 نيللزوجتىاه اظتسألة تصح 
 

[ٙ=ٙ×ٔ] ستة  ٗ ٙ ٖ ٗ ٕٗ 

ثالثة لكل واحدة 
وللجدات   [ٖ]

  ٙ×ٔ]ستة  هالا

 زوجة
ٔ 

ٓ ٓ 
ٔ 

ٖ 

 ٖ ٓ ٓ زوجة

 ٕ ٔ ٔ ٔ ٖ جدة
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لكل واحدة  [ ٙ=
[ ولإلخوة ٕ]اثناف 
اثنا عشر  ألـ
[ لكل ٕٔ= ٙ×ٕ]

[ ٖ]ثالثة واحد 
 يتورهتا ىاه و 

 ٕ جدة

 ٕ جدة

 ألـ  أخ

ٕ ٕ ٕ 

ٖ 

 ٖ ألـ  أخ

 ٖ ألـ  أخ

 ٖ ألـ  أخ

 التصػحيح  لػو يتػححنا ىػاا االنكسػار قةػل اصتامعػة لكػاف أمػا
علػى  نيعمليتني منفصلتني حيػث نصػحح انكسػار الػزوجت يف

  .يف ىاه العملية همعليحدة دوف إدخاؿ انكسار اظتردود 
 صحح انكسار اظتردود عليهم على حدة دوف إدخاؿنمث 
الزوجات يف ىاه العملية فتصح مسألة الزوجية من  فريق
واحد [ لكل واحدة ٕ=ٕ×ٔ]اثناف  ما[ عتٛ=ٗ×ٕ] ذتانية
 للمردود عليهم [ ٙ]ستة [ والةاقي ٔ]

يف أيتل نضربو [ ٙ]ستة أما اظتردود عليهم فجزء السهم 
[ ٛٔ =ٖ×ٙ]ينتج ذتانية عشر [ ٖ]ثالثة  الرد مسألة
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[ ولإلخوة ٕ]اثناف [ لكل واحدة ٙ=ٙ×ٔ]ستة للجدات 
 [ ٖ]ثالثة [ لكل واحد ٕٔ=ٙ×ٕ]اثنا عشر ألـ 

فرض  وباقي[ ٛٔ]ذتاين عشر وبالنظر بني مصح مسألة الرد 
باقي سدس فنثةت  [ ؾتدىا متوافقة بالسدسٙ]ستة الزوجية 

 [ ٔ]فرض الزوجية واحد 
ا يف مصح ضرهبمث ن[ ٖ]ثالثة  وسدس مصح مسألة الرد

=  ٛ×ٖ]أربعة وعشروف  ينتج [ٛ]ذتانية الزوجية  مسألة
[ ٖ=ٖ×ٔ] ثالثة زوجة للمسألتني لكل وىي اصتامعة [ٕٗ
ثالثة أخ ألـ  للكو  [ٕ=ٔ×ٕ]اثناف جدة  ولكل
[ٖ×ٔ=ٖ]. 

تصحيح االنكسار قةل وقتا  –العمليتني  اتنيوباظتقارنة بني ى
 ؾتد أف عملية  –امعة والتصحيح بعدىا اصت

االنكسار بعد  تصحيح
اصتامعة ال متتلا عما 
مضى معنا يف باب 
االنكسار أما التصحيح 

 ٗ ٛ ٙ ٖ ٔٛ ٕٗ 

 زوجة
ٔ 

ٔ ٓ ٓ ٓ ٖ 

 ٖ ٓ ٓ ٓ ٔ زوجة

 ٕ ٕ ٔ ٔ ٙ ٖ جدة
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ففي عملو تطويل  قةلها
ورمبا تشتيت للاىن 

 –سيما اظتةتديء ال
وا  تعاىل أعلم 

 :يتورهتاه اوى–وأحكم

 ٕ ٕ جدة

 ٕ ٕ جدة

 أخ ألـ

ٕ 

 ٖ ٖ 

 أخ ألـ

ٕ 

ٖ ٖ 

 ٖ ٖ أخ ألـ

 ٖ ٖ أخ ألـ

وىو الرد على  رر ا حلس المثال على  قت ى  ا تر أ لي
 الزوجني هغريقتا من أيتحاب الفروض فأيتل مسألتهم من

لجدات السدس ول[ ٖ[ للزوجني الربع ثالثة ]ٕٔاثين عشر ]
[ لكل واحد منهم ٗواإلخوة ألـ الثلث أربعة ][ ٕاثناف ]
 .[ٔواحد ]

[ ٜ] تسعة سهامهمأيتل مسألتهم الردِّية من غتموع و 
[ فرضاً ٕاثناف ]لجدات ول فرضًا ورداً [ ٖللزوجتني ثالثة ]

 .فرضاً ورداً  [ٗ] أربعةإلخوة ألـ لو ورداً 
ما ومةاينة منكسرة عليه [ٖثالثة ]وسهاـ الزوجتني  

 .[ٕ[ فنثةت االثنني ]ٕلرأسيهما اثنني ]
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منكسرة عليهن ومةاينة هالا  [ٕاثناف ]وسهاـ اصتدات  
 [ فنثةتها.ٖلرؤوسهن ثالثة ]
هامل اظتثةتني ؾتدقتا متةاينني فنضرهبما يف  وبالنظر بني  

يف أيتل  اضرهبمث [ ٙ=ٖ×ٕستة ]جزء السهم ينتج  همبعض
 وفربعة وستسأينتج  [ٜ] تسعة مسألة الرد

 
 
 
 
 
 
[ ومنها تصح ىاه ٗ٘=ٜ×ٙ] 

اظتسألة على ىاا النظر فللزوجتني 
[ فرضاً ٛٔ=ٙ×ٖذتانية عشر ]

 واحدة تسعةوردًا لكل 
[  وللجدات اثنا عشر ٜ=ٕ÷ٛٔ]

 ٕٔ ٜ ٘ٗ 
 زوجة 

ٖ ٖ 
ٜ 

 ٜ زوجة
 جدة

ٕ ٕ 
ٗ 

 ٗ جدة
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[ فرضًا وردًا لكل ٕٔ= ٙ×ٕ]
 [.ٗ=ٖ÷ٕٔواحدة أربعة ]

ولإلخوة ألـ أربعة وعشروف 
[ فرضًا وردًا لكل واحد ٕٗ=ٙ×ٗ]

 [ وىاه يتورهتا:ٙ=ٗ÷ٕٗستة ]

 ٗ جدة
 ٙ ٔ ٔ أخ ألـ
 ٙ  ٔ ٔ أخ ألـ
 ٙ ٔ ٔ أخ ألـ
 ٙ ٔ ٔ أخ ألـ
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 باب  يراث ذري األرحام
ـــف رحمـــه اهلل تعـــالى  ) فصػػػل يف الػػػرد علػػػى :  قـــال المؤل

 ذوي األرحاـ (
ع رحػم وىػو منةػػت الولػد يف الػػةطن : رتػػاألرحـام فــي اللغـو 

وشتػػػي باسػػػم ذلػػػا احملػػػل تقريةػػػاً لإلفهػػػاـ والػػػرحم يف اللغػػػة مطلػػػق 
  (ٔ)القرابة

ًً  : ىػم هػل قريػا لػيس بػاي فػرض يف هتػاب راصلالحا
أو إرتػاع األمػة وال عصػةة حتػرز  ا  تعاىل ويف سنة رسوؿ ا  

 (ٕ)اظتاؿ عند االنفراد
ؿ أوالد الةنػػػػػػات وأوالد وىػػػػػػم أربعػػػػػة أنػػػػػػواع , األو ) :  قولـــــه
واصتػػدات السػػاقطات ,  السػػاقطوف, الثػػاين األجػػداد  االبػػنبنػػات 

الثالػػث بنػػات األخػػوة وأوالد األخػػوات وأوالد األخػػوة ألـ  الرابػػع 
 ( األخواؿ واطتاالت والعمات واألعماـ ألـ وأوالدىم 

 
 

                                                
(1)

 بتصرف  885رالفرائض لالح  ص 3/85رالعذب الفائض ج 881 ختار الصحاح ص  
(2)

  885شرح الجرا يو للجيد الجر اني  ص   
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  الخالف في عدد رصناف ذري األرحام
أيتػػػػناؼ ذوي  دعػػػػد اختلػػػػا العلمػػػػاء رزتهػػػػم ا  تعػػػػاىل يف

األرحػػاـ فمػػنهم مػػن عػػدىم أربعػػة أيتػػناؼ ولعلػػو وا  أعلػػم مػػن 
 (ٔ)يف السػػػػراجية  االختصػػػػار هاصترجػػػػاينبػػػػاب اإلرتػػػػاؿ ومراعػػػػاة 

  وأهثػػػػر الفرضػػػػيني ومػػػػنهم اظتهلػػػػا رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل حيػػػػث قػػػػاؿ : 
االبػن( : أي وىم أربعة أنػواع  األوؿ أوالد الةنػات وأوالد بنػات )

يت وىم فروعو الاين ال فرض عتػم وال تعصػيا  من ينتمي إىل اظت
هػابن الةنػت وبنػت الةنػت وأوالد بنػات وأوالدىػم  هػأوالد الةنػات 

الةنػت ذهػوراً وإناثػاً بنػت الةنػت وبنػت ابػن هػابن وأوالدىم  االبن 
 وإف نزلوا .
ــــــه  السػػػػػػاقطوفالثػػػػػػاين األجػػػػػػداد : ) رحمــــــه اهلل تعــــــالى قول

اظتيػت وىػم أيتػوؿ ( وىم مػن ينتمػي إلػيهم واصتدات الساقطات 
وىػػم مػػن أدىل إىل اظتيػػت اظتيػػت الػػاين ال فػػرض عتػػم وال تعصػػيا 

اصتػػػد الرزتػػػي والػػػاي يطلػػػق عليػػػو هبػػػأنثى أو بػػػأنثى بػػػني ذهػػػرين  
  .هأيب أـ األب , وأيب األـ اصتد الفاسد  نيالفرضيبعض 

                                                
(1)

  890شرح الجرا يو للجيد الجر اني ص   
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هػػػأـ أيب األـ وهػػػأـ أيب أـ األب وىػػػي واصتػػػدات السػػػاقطات  
صتػدة الرزتيػة والػف يطلػق عليهػا من أدلت باهر بني أنثيني وىي ا

 . اصتدة الفاسدةنيالفرضيبعض 
ــــه  ــــالى قول خػػػػوة وأوالد الثالػػػػث بنػػػػات اإل: ) رحمــــه اهلل تع

( ىػػػم مػػػن ينتمػػػي إىل أبػػػوي اظتيػػػت خػػػوة ألـ األخػػػوات وأوالد اإل
 خػػوةةنػػات اإله وىػػم اضتواشػػي الػػاين ال فػػرض عتػػم وال تعصػػيا
ألشػػػػػػػقاء أو ألب األشػػػػػػقاء أو ألب أو ألـ دوف أبنػػػػػػاء اإلخػػػػػػوة ا

 خػػوةبنػػات اإل :  فقولــهألهنػم مػػن اجملمػع علػػى مػػرياثهم وإف نزلػوا 
 خرج بو أبناء اإلخوة من األبوين أو من األب 

يشمل رتيػع أوالد األخػوات الشػقيقات أو  وأوالد األخوات
 ألب أو ألـ ذهوراً وإناثاً 

وقػػػاؿ ىنػػػا أوالد ومل يقػػػل بنػػػات ألف رتيػػػع أوالد اإلخػػػوة ألـ 
اإلنػػػػاث مػػػػن ذوي األرحػػػػاـ عكػػػػس أبنػػػػاء اإلخػػػػوة مػػػػن الػػػػاهور و 

 األبوين أو من األب 
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الرابػػػػػػع األخػػػػػػواؿ واطتػػػػػػاالت : ) رحمــــــه اهلل تعــــــالى قولــــــه
( وىػػم مػػن ينتمػػي إىل جػػػدي والعمػػات واألعمػػاـ ألـ وأوالدىػػم 

 (ٔ)اظتيت وىم العمات مطلقاً واألعماـ ألـ واألخواؿ واطتاالت
يف و ا  تعػاىل رزتػومنهم من عدىم ستسة عشػر هاظتػاوردي 

  (ٔ) .اضتاوي الكةري
  (ٕ)عشػػػػر هػػػػابن قدامػػػػة يف اظتغػػػػين  ومػػػػنهم مػػػػن عػػػػدىم أحػػػػد

 .رزتهما ا  تعاىلوابن اصتوزي  يف اظتاىا األزتد 
ومػػػػنهم مػػػػن عػػػػدىم عشػػػػرة هػػػػالكلوذاين يف التهػػػػايا وابػػػػن 
حجػػر يف الفػػػتح والشػػافعية يف رزتػػػة األمػػة واظتيػػػزاف الكةػػري ومغػػػين 

 (ٖ)لوىػػػػاج وهنايػػػػة احملتػػػػاج  وحاشػػػػيتو واظتهػػػػاب احملتػػػػاج والسػػػػراج ا
  ع.يرحم ا  تعاىل اصتم

ومنهم  (ٗ)وقاؿ يف شرح اصتعربية ومنهم من يزيد على ذلا 
  (٘)من عدىم سةعة أيتناؼ هالسرخسي يف اظتةسوط

                                                
(1)

 بتصرف  898 – 890الجرا يو بشرح الجيد الجر اني ص    
(1)

  173 ص 80الحاري الكبير ج    
(2)

  81ص  7المغني بالشرح الكبير ج    
ر المهــذب  385ر الميــراث فــي الشــريعو اإلســال يو ص  99التهــذيب فــي علــ  الفــائض ر الوصــايا ص  (3)

   54ص  86بشرح المجموع ج 
(4)

  85ص  3العذب الفائض ج    
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: والظػاىر وا  أعلػم أف ىػاا اطتػالؼ ىػو يف الضػةط  قل 
 ال خالؼ فيو.والتصنيا ويف اإلرتاؿ والتفصيل أما اظتقصود ف

 فقد  جعلهم هالتايل : عشر فر ا  ن عد   رحد
 ولد الةنات وولد بنات االبن وإف نزلوا ذهوراً وإناثاً. -ٔ
األجػػداد السػػاقطوف وإف علػػوا وىػػم هػػل جػػد يف نسػػةتو   -ٕ

 للميت أنثى .

اصتػػدات السػػاقطات وإف علػػوف وىػػػن هػػل جػػدة أدلػػػت  -ٖ
 باهر بني أنثيني .

ألب أو ا سػػواًء هػػن لزبػػوين أو لػػو ولػػد األخػػوات وإف نز  -ٗ
 ألـ .

 بنت هل أخ سواًء هاف شقيقاً أو ألب أو ألـ. -٘

 ولد األخ ألـ. -ٙ

 العم ألـ وىو أخو األب ألمو . -ٚ

 بنت هل عم سواًء هاف العم شقيقاً أو ألب أو ألـ. -ٛ 

 ل عمة سواًء هانت شقيقة أو ألب أو ألـ.ه -ٜ

                                                                                                                 
(5)

  6ص  10المبجوط للجرججي  د    
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ة األـ وأخواهتػػػػا هػػػػل األخػػػػواؿ و اطتػػػػاالت وىػػػػم إخػػػػو   -ٓٔ
 سواًء هانوا أشقاء أو ألب أو ألـ.

هػػػل مػػػن أدىل هبػػػهالء العشػػػرة هعمػػػة العمػػػة و خالػػػت   -ٔٔ
 . (ٔ)اطتالة وأيب أيب األـ  وأخي العم ألـ  وعمتو وؿتو ذلا 

 رزتػػو ا  تعػػاىل  هاظتػػاوردي  رر ــا  ــن عــد   جمجــو عشــر
فهم نفس األيتناؼ األحد عشر وإفتا جعػل األخػواؿ واطتػاالت 
يتػػػنفني وعػػػد هػػػل مػػػن أدىل بصػػػنا منهمػػػا يتػػػنفاً بااتػػػو هػػػأوالد 
األخواؿ واطتاالت وأوالد العمة وأوالد العم ألـ وىهالء يشػملهم 

وا  تعػػاىل  -يتػنا واحػػد وىػػو هػػل مػػن أدىل بالعشػػرة السػػابقني 
 . (ٕ) -أعلم 

أيتناؼ فهم نفس األيتناؼ األحد  رر ا  ن عد   عشرة
وا   حتت يتنا واحػد عشر مع دمج يتنفي األجداد واصتدات

 .تعاىل أعلم

                                                
(1)

  86 -85ص  3العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج     
(2)

   173/  80انظر الحاري الكبير ج    
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 التر يأ
الػػراجح يف نظػػري أف أيتػػناؼ ذوي األرحػػاـ أربعػػة اختصػػاراً 
وأحد عشر بسطاً وىػو القػوؿ الوسػط حيػث ال إفػراط وال تفػريط 
فهو أهثر القليل وأقل الكثري وما عداه فهو راجع إليػو وا  تعػاىل 

 أعلم 
 الخالف في توريث ذري األرحام

 (واختلػػا يف تػػوريثهم : ) ه اهلل تعــالىرحمــ فالمؤلــ لاقــ
 اختلا أىل العلم يف توريث ذوي األرحاـ على قولني قتا : 

القػػػػػوؿ بتػػػػػوريثهم إذا عػػػػػدـ أيتػػػػػحاب ىػػػػػو :  القـــــول األرل
الفروض غري الزوجني والعايتػا بسػةا أو بنسػا وىػو مػا أورده 

ـــهاظتهلػػػا رزتػػػو ا  تعػػػاىل  وابػػػن مسػػػعود وأيب  علػػػيفعػػػن : )  بقول
والثػوري  يوالنخعػ (ٔ)ةيػفشعيب ومسروؽ وػتمد بن اضتنلالدرداء وا
والقاسػػػػم بػػػػن  (ٕ)بػػػػن يتػػػػاه وأيب نعػػػػيم ولتػػػػك بػػػػن آدـ  واضتسػػػػن

                                                
(1)

 حمد بن الحنفيو  :  و  حمد بن علـي بـن ربـي طالـب ربـو القاسـ  كـان كثيـر العلـ  ر الـورع شـديد القـوة    
  863ص  8 ـ  ا   ـ  حاشيو التلخيف في الفرائض  ج81ر  ات سنو  رلد لجنتين بقيتا  ن جالفو عمر 

و  يحيى بـن آدم بـن سـليمان الكـوفي  ـولى ربـي ر يـو  قـو حـاف  فا ـل  ـن كبـار التاسـعو يحيى بن آدم :   (2)
 ( 7496رق  )  587 ـ  ا  ـ تقريب التهذيب  ص 301 ات سنو  
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زيػاد القػوؿ بتػوريثهم  بػنؽ واضتسػن اوأيب حنيفػة وإسػح  (ٔ)سػالـ
ىل ذلػػا إو , إذا مل يكػػن معهػػم أحػػد مػػن العصػػةة وذوي السػػهاـ 

 ( العراؽ والكوفة والةصرة وغريىم  فقهاءذىا 
: وىػػو مػػروي أيضػػاً عػػن أيب بكػػر وعمػػر وعثمػػاف وأيب لــ  ق

  .عةيدة وأيب ىريرة وعا شة ومعاذ رضي ا  عنهم أرتعني
أمػػػا مػػػا روي أف أبػػػػا بكػػػر وعمػػػػر وعثمػػػاف أهنػػػػم قػػػالوا بعػػػػدـ 
توريػػث ذوي األرحػػاـ فهػػو غػػري يتػػحيح فإنػػو حكػػي أف اظتعتضػػد 
سػػأؿ أبػػا حػػاـز القاضػػي عػػن ىػػاه اظتسػػألة فقػػاؿ أرتػػع أيتػػحاب 

غػػري زيػػد بػػن ثابػػت علػػى توريػػث ذوي األرحػػاـ وال  ؿ ا  رسػو 
قابلػة إرتػػاعهم وقػاؿ اظتعتضػػد ألػيس أنػػو يػروى ذلػػا مبيعتػد بقولػػو 

 عن أيب بكر وعمر وعثماف؟ 

                                                
القاس  بن سالم  و القاس  بن سالم ربو عبيد البغدادي الهرري اإل ام المشهور  قو فا ل  بل  ـن  بـال  (1)

  العلـ  فـي الفقـه رغيـرى  ـن العلـوم قـال اإل ـام الحجـو إسـحاق بـن را ويـه الحـة العل  إ ام عابد حجو  قو راسـ
ــي رلــي ق ــا  طرطــوس  رلــد ســنو  ــد رفقــه  ن  ـــ علــى جــالف  رتــوفي ســنو 857رقيــل  854يحبــه اهلل ربــو عبي

رفقـه اإل ـام  43-81الناسـخ رالمنجـوخ  ص0 5463رقـ   186 ـ  ر ـ بتصـرف تقريـب التهـذيب ص 334
 488ص  4جسعيد بن المجيب 
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فقاؿ هال وقد هاب من روى ذلا عنهم وأمر اظتعتضد برد 
مػػا هػػاف يف بيػػت اظتػػاؿ ؽتػػا أخػػا مػػن ترهػػة مػػن هػػاف ورثػػو مػػن ذوي 

 .رزتو ا  تعاىلبو حاـز فيما قاؿ األرحاـ وقد يتدؽ أ
أنو قاؿ:  ال أتأسا على شيء   وقد روي عن أيب بكر 

 عن ثالث : هتأسفي على أين مل أسأؿ رسوؿ ا  
عن ىاا األمر ) اطتالفة( أىػو فينػا فنتمسػا بػو  -ٔ

 أـ يف غرينا فنسلم إليو 
 وعن األنصار: ىل عتم من ىاا األمر شيء؟  -ٕ

فإين مل أشتع فيو مػن رسػوؿ ا   وعن توريث ذوي األرحاـ ؟
 شيئاً ولكين ورثتهم برأي(ٔ). 

وبػػو قػػاؿ عمػػر بػػن عةػػد العزيػػز وابػػن سػػريين وعطػػاء وغتاىػػد 
وعلقمػػة  , وشػػريح وطػػاووس وىػػو مػػاىا اإلمػػاـ أزتػػد وأيتػػحابو

بػػػػن قػػػػيس وابػػػػن أيب ليلػػػػى وػتمػػػػد بػػػػن سػػػػامل و عةيػػػػدة السػػػػلماين 
سػػليماف وأيب وسػػعيد بػػن جةػػري وعكرمػػة واألعمػػش وزتػػاد بػػن أيب 

بكر بن عياش وابن اظتةارؾ وجػابر بػن زيػد وابػن أيب مليكػة ولتػك 

                                                
   3ص  10المبجوط للجرججي ج   (1)
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بن أهثم ونعيم بن زتاد وأيب عةيد و زتزة الزيات ونوح بػن دراج 
 .ومغرية الظيب والشافعي يف اصتديد (ٔ)

وبػو قػاؿ النػووي وحةػػيش بػن ميسػرة وأسػػد بػن عمػر وػتمػػد  
عتةػػػة بػػػن  مسػػػعود  بػػػن نصػػػر اظتػػػروزي وعةيػػػد ا  بػػػن عةػػػد ا  بػػػن
,  رزتهػم ا  تعػاىل (ٕ)والقاسم بن عةد الرزتن وميموف بن مهراف
 .وهل من قاؿ بالرد قاؿ بتوريث ذوي األرحاـ

  .و بو قاؿ علماء الشافعية يف أواخر القرف الرابع اعتجري
هما قػاؿ بػو متػأخروا علمػاء اظتالكيػة يف أوا ػل القػرف الثالػث 

   .اعتجري
  تعػػػػػاىل يف التلخػػػػػي  وبػػػػػػو ) أي ( قػػػػػاؿ اطتػػػػػربي رزتػػػػػػو او 

بتوريػػػػػث ذوي األرحػػػػػاـ أفػػػػػىت أهثػػػػػر أيتػػػػػحابنا اليػػػػػـو لعػػػػػدـ بيػػػػػت 
  (ٖ)اظتاؿ

                                                
ــو  حمــد الكــوفي القا ــي كــان لــه فقــه رلــي الق ــا   (1) ــوح بــن دراج النخعــي  ــوله  رب ــن دراج  :  ــو ن نــوح ب

 ـ  ر و قا ي الجانب الشرقي ا ـ حاشيو نهايو الهدايو إلـى تحريـر الكفايـو  883بالكوفو  ن الثا نو  ات سنو 
رقــ  )  497رانظـر تقريــب التهـذيب ص  884 – 883/  80ذيب التهـذيب ج  عـدرا  إلـى تهــ 364/  3ج 

7305  ) 
(2)

 876ص  6ج   طـــارر رنيـــل ا أل 886رشـــرح الجـــرا يو ص   8 4ص 7المغنـــي بالشـــرح الكبيـــر ج    
رالميــراث فــي الشــريعو اإلســال يو  56ص  86رالمجمــوع شــرح المهـذب  ج  87ص  3رالعـذب الفــائض ج 

 85/483راالستذكار ج 1 -3ص 10جرججي  ج عداى للمبجوط لل 388ص 
(3)

  864 – 868رالتهذيب ص  469ص  85رانظر حاشيو االستذكار ج  68ص  8التلخيف ج   
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ـــــاني  :  ىػػػػػو القػػػػػوؿ بعػػػػػدـ تػػػػػوريثهم وإف عػػػػػدـ  القـــــول الث
أيتػػػحاب الفػػػروض والعايتػػػا بسػػػةا أو بنسػػػا وىػػػو مػػػا أورده 

ا   رضػيوعػن زيػد بػن ثابػت : )   بقولـهاظتهلا رزتػو ا  تعػاىل 
ومالػػا  (ٖ)بػػن إبػػراىيموالقاسػػم  (ٕ) ومكحػػوؿ (ٔ)ىػػريعػػنهم والز 

 .(اضتجازوالشافعي أنو ال مرياث عتم , وبو قاؿ فقهاء 
 : وروايػػػػػة شػػػػػاذة عػػػػػن ابػػػػػن عةػػػػػاس وابػػػػػن عمػػػػػر قلـــــ   

وتػػابعهم مػػن التػػابعني الفقهػػاء السػػةعة اظتػػدنيوف وأبػػو سػػلمة وابػػن 
شػػهاب وربيعػػة وأبػػو الزنػػاد وعطػػاء وعمػػرو بػػن دينػػار وابػػن جػػريج 

 ود وأبو ثور والعويف وابن جرير ودا

                                                
الد ري :  و  حمد بن  جل  بن عبيد اهلل بن عبداهلل بن شـهاب القرشـي الد ـري ربـو بكـر الفقيـه الحـاف    (1)

بـرق   440رى بتصـرف  التقريـب ص  835لرابعـو  ـات سـنو  تفة على  اللته رإتقانه ر و  ـن رؤرس اللبقـو ا
6396  

 كحول :   و  كحول بن يديد رقال ابن ربي  جل  بن شاذل التابعي ربو عبد اهلل الد شقي كـان  ـن سـبي   (2)
كابل فرعتة بمصر ر و  ـن فقهـا  ر ـل الشـام رصـالحيه  ر ـا عيه  للعلـ  سـم  عـددا   ـن الصـحابو رالتـابعين 

 ـــ رقيــل غيـر ذلــ  ا  ـــ 888 ــا رعلــ  بالشـام رفقــه  ــن  كحـول راتفقــوا علـى تو يقــه تــوفي سـنو  قـال ربــو حـات 
  868حاشيو التهذيب في الفرائض ص 

القاس  بن إبرا ي  :  و القاس  بن إبرا ي  بن إسماعيل الحجني العلوي ربـو  حمـد المعـررف بالرسـي فقيـه  (3)
  5ص  6انظر األعالم للدركلي ج 346ر ات سنو  869شاعر  ن رئمو الديديو رلد سنو 
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وإليػػػػػو ذىػػػػػا اإلمػػػػػاـ مالػػػػػا واإلمػػػػػاـ الشػػػػػافعي يف القػػػػػدًن 
رزتهم ا  تعػاىل  (ٔ)واألوزاعي وأهثر أىل الشاـ وسفياف الثوري 

  رتيعاً.
ابػػػن حػػػـز رزتػػػو ا  تعػػػاىل: ال يصػػػح نػػػ  يف مػػػرياث وقػػػاؿ 

اطتػػػاؿ فمػػػا فضػػػل عػػػن سػػػهم ذوي والسػػػهاـ وذوي الفػػػرا ض ومل 
عايتػػػا وال معتػػػق وال عايتػػػا معتػػػق ففػػػي مصػػػاه  يكػػػن ىنػػػاؾ

اظتسػػلمني ال يػػرد شػػيء مػػن ذلػػا علػػى ذي سػػهم وال علػػى غػػري 
ذي سػػػهم مػػػن ذوي األرحػػػاـ إذ مل يوجػػػا ذلػػػا قػػػرآف وال سػػػنة 

األرحػػاـ فقػػراء أعطػػوا علػػى قػػدر فقػػرىم  وال إرتػػاع فػػإف هػػانوا ذوو
  ٓ(ٕ)والةاقي يف مصاه اظتسلمني 

وىػػػػو مػػػػن متػػػػأخري علمػػػػػاء  رزتػػػػو ا  تعػػػػاىلوقػػػػاؿ الرافعػػػػي 
 الشافعية أف اظتاؿ يعطى لاوي األرحاـ من باب رعاية اظتصلحة 

 

                                                
(1)

رقــ  )  480/  85راالســتذكار ج  331/  80رالحــاري الكبيــر ج  588/  3 وطــر اإل ــام  الــ   ــد   
ــــي 844/  3رفقــــه اإل ــــام األرزاعــــي ج  55/  86( رالمجمــــوع شــــرح المهــــذب ج  33867 ــــراث ف رالمي

   384الشريعو اإلسال يو ص 
(2)

 (  8750جتدركو  رق  )  جرلو   148ص    8المحلى ج   
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  (ٔ)ال من باب التوريث 
وروي القػػػوؿ بعػػػدـ التوريػػػث عػػػن أيب بكػػػر وعمػػػر رضػػػي ا  
عنهما إال أنو مل يصح عنهما بل يتح عكسو هما سةق بيانو يف 

 القوؿ األوؿ
( أي مػن القػرآف  ثوفواستدؿ اظتور : ) رحمه اهلل تعالى قوله
 بالتايل 
َوأُْولُػػػػػواْ اأَلْرَحػػػػػاـِ بَػْعُضػػػػػُهْم أَْوىَل  بعمػػػػػـو قولػػػػػو تعػػػػػاىل  -ٔ 

 .أي أحق بالتوارث يف حكم ا  تعاىل  بِةَػْعضٍ 

هػػاف التػػوارث يف ابتػػداء رزتهػػم ا  تعػػاىل  وقػػاؿ أىػػل العلػػم  
   اإلسػػالـ بػػاضتلا يتوارثػػوف بػػو دوف القرابػػة وذلػػا لقولػػو تعػػاىل

مث نسػػػخ ذلػػػا  (ٕ)  ال ػػػِايَن َعَقػػػَدْت أنَْتَػػػاُنُكْم فَػػػ تُوُىْم َنِصػػػيةَػُهمْ وَ 
 َوأُْوُلواْ اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم أَْوىَل بِةَػْعٍض يف ِهَتاِب اللّػوِ   :بقولو تعاىل

                                                
(1)

تحقيــة  حمـد درريـش رقـال انظـر حاشـيو القليـوبي بهــا ش  887حاشـيو شـرح الجـرا يو للجر ـاني ص   
  8/388رشرح الدقاني على  ختصر الخليل  6/80رنهايو المحتاج للر لي  3/1المحلى للمنهاج 

 11سورة النجا  آيو  (2)
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 (ٔ)  فمػػػػا هػػػػاف ظتػػػػوىل اظتػػػػواالة واظتهاخػػػػاة يف ذلػػػػا الزمػػػػاف يتػػػػار
  (ٕ)مصروفاً إىل ذوي األرحاـ 

يل األرحػػاـ هلمػػة عامػػة تشػػمل األقػػارب رتيعػػاً وقيػػل لفػػظ أو 
سواًء هانوا من أيتػحاب الفػروض أو مػن العصػةات أو مل يكونػوا 
مػػنهم فمػػن لػػيس مػػنهم مػػن أقربػػاء اظتيػػت فهػػو داخػػل يف األولويػػة 

 باإلرث
وبػػالا يكػػوف أولػػو األرحػػاـ أوىل إذا عػػدـ الػػوارث بػػالفرض  

 يعاً .أو التعصيا من بيت ماؿ اظتسلمني ألنو للمسلمني رت
لِّلرَِّجػػػػػػػاِؿ َنصػػػػػػػِيٌا ؽتِّ ػػػػػػػا تَػػػػػػػػَرَؾ اْلَوالِػػػػػػػَداِف ) تعػػػػػػػاىلوقولػػػػػػػو   -ٕ

معلػـو أف ( َواألَقْػَربُوَف َولِلنَِّسػاء َنِصػيٌا ؽتِّ ػا تَػػَرَؾ اْلَوالِػَداِف َواألَقْػَربُػوفَ 
ذوي األرحػػاـ مػػن األقػػربني فوجػػا عتػػم نصػػيةهم ال لتجػػةهم عنػػو 

  (ٖ)إال من ىو أوىل منهم 

                                                
 – 334الناســـخ رالمنجــوخ ألبـــي القاســ  الهـــرري  ص  ر  85 – 84ص  7المغنــي بالشـــرح الكبيــر ج  (1)

  10 -38ص  83رالفتأ ج  485 -480 ن األ ر رق   336
  888 – 887شرح الجرا يو للجر اني ص  (2)
(3)

 33893رق   484ص  85االستذكار ج    
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ؿ والنسػػػػػاء واألقػػػػػربني يشػػػػػملهم والػػػػػدليل علػػػػػى فلفػػػػظ الرجػػػػػا
 . (ٔ)مدعي التخصي  

 ومن السنة بالتايل : 
يث دوحػػػ) بقولػػػو : ىل ارزتػػػو ا  تعػػػمػػػا أورده اظتهلػػػا  -ٔ

 رضي ا  عنو عػن النػيب (ٕ)اظتقداـ بن معد يكرب 
لو ( رواه أزتد وابن  ) واطتاؿ وارث من ال وارث وفيو
  ( والرتماي وقاؿ حديث حسن (ٖ)ماجة

وحػػػػديث ) قولػػػػو : مػػػػا أرده اظتهلػػػػا رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل ب -ٕ
مػػػػن  خػػػػر أف مػػػػوىل النػػػػيب رضػػػػي ا  عنهػػػػا عا شػػػػة 

ىػل لػو مػن  فقػاؿ ـتلة فمػات فػأتى بػو النػيب  ؽعا
أىػل قريتػو  مرياثػو أعطػوانسا أو رحم قػالوا ال : قػاؿ 

 ( رواه اطتمسة إال النسا ي (
                                                

(1)
 880ص  6نيل األرطار ج   

نا ربـا يحـي ]صـحابي[ تـوفي بالشـام سـنو المقدام بن  عد يكرب :  و المقدام بن  عد يكرب الكندي ريك  (2)
ص  7ســب  ر مــانين فــي جالفــو عبــد الملــ  بــن  ــرران ر ــو ابــن إحــد  رتجــعين ســنو ا ـــ اللبقــات الكبــر  ج

 [ذ1718رق  ] 390
ابــن  ا ــو  ــو :  حمــد بــن يديــد ابــن  ا ــو القدرينــي ربــو عبــد اهلل حــاف  قــدرين فــي عصــرى قــال ربــو يعلــى   (3)

 تفــة عليــه  حــت  بــه لــه  عرفــو بالحــديث رإنمــا غــض  ــن رتبــو ســننه  ــا فــي كتابــه  ــن الخليلــي :  ــو  قــو كبيــر 
المنــاكير رقليــل  ــن المو ــوعات  ــات ســنو  ال ــو رســبعين ر ــائتين ـ انظــر ند ــو الف ــال  تهــذيب ســير رعــالم 

  970ص  3النبال  ج 
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ابػػن  وحػػديثقولػػو : مػػا أرده اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل ب -ٖ
بػني أيتػحابو وهػانوا يتوارثػوف  آخى عةاس أف النيب 

َوأُْولُػػػواْ اأَلْرَحػػػاـِ بَػْعُضػػػػُهْم أَْوىَل  بػػػالا حػػػىت نزلػػػػت )
فتوارثػػػػػػوا بالنسػػػػػػا ( رواه   بِػػػػػػةَػْعٍض يف ِهتَػػػػػػاِب اللّػػػػػػوِ 

 (ٔ). قطينالدار 

عتاا القوؿ ما رواه واسع بن  االستدالؿ: ومن   قل  -ٗ
داحػػة ومل يػدع وارثػػاً حةػاف قػاؿ : تػػويف ثابػت بػن الدح

فسػػػأؿ عنػػو عايتػػم بػػػن  وال عصػػةة فرفػػع إىل النػػيب 
ىػػل تػػػرؾ مػػن أحػػد ؟ فقػػػاؿ : مػػا نعلػػم يػػػا  عػػدي 

  رسوؿ ا  ترؾ أحداً فدفع رسوؿ ا  

 
 

                                                
المقـرئ المحـدث  ـن ر ـل   ام الحاف  ربو الحجن علي بن عمر بن رحمـد البغـداديالدار قلني :  و اإل  (1)

 حلـو الــدار قلــن ببغــداد رلـد ســ  ر ال مائــو انتهــى إليـه الحفــ  ر عرفــو علــل الحـديث رر الــه  ــ  التقــدم فــي 
القـرا ات رطرقهــا رقــوة المشـاركو فــي القفــه االجـتالف رالمغــازي رريــام النـاس رغيــر ذلــ  ر ـو ررل  ــن صــنف 

نو جمـ   ر مـانين ر ال مائـو ـ انظـر ند ـو الف ـال   تهـذيب القرا ات رعقد لها ربوابا  قبل فرش الحررف توفي س
   8888ـ  8886ص   1سير رعالم النبال  ج 
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 (ٔ) .مالو إىل ابن أختو أيب لةابة بن عةد اظتنار

ويف حػػػػػديث أيب عةيػػػػػد ) ومل متلػػػػػا إال ابنػػػػػة أخ لػػػػػو        
  (ٕ)رياثو البنة أخيو(مب فقضى النيب 

حػػػديث أنػػػس  ـومػػػن اظتهيػػػدات ظتػػػرياث ذوي األرحػػػا -٘
 يبعػن النػ   ابػػن أخػت القػـو مػػنهم أو ) قػاؿ

  (ٖ)متفق عليو( من أنفسهم 

وؽتا يهيد توريث ذوي األرحػاـ أيضػاً حػديث عمػرو  -ٙ
 بن شعيا السابق عن أبيو عن جده عػن النػيب 

                                                
(1)

قال الدرريش فـي حاشـيتها :  889رانظر شرح الجرا يو للجر اني ص 344ص  80الحاري الكبير ج   
 ـذا الحـديث ألن  رجر ه اللحاري رابن ربي شيبو رقـال  حمـد فـي الموطـر رحـديث  رريـو ر ـل المدينـو يقصـد

  خلوطو 310ا  للتعريف راألجبار ص سندى صحيأ ال يجتليعون ردى    ذكرى  عدر 
(  ن طرية ربـي عبيـد  نـا عبـاد بـن  386ـ  6/385قال األلباني رحمه اهلل تعالى  عيف: رجر ه البيهقي )  (2)

سـ  بـن حبـان رفعـو . عباد بن  حمد بن إسحاق بن يعقـوب بـن عتبـو بـن  حمـد بـن يحـي بـن حبـان عـن عمـه را
( رعــن  حمــد بــن إســحاق بــن  حمــد بــن  3/439(  ــن طــرق رجــر  ركــذا اللحــاري )  188/ 3رالــدار ي )

يحي بن حبان عن راس  بن حبان : ) رن  اب  بن الدحـداح كـان ر ـال  رتيـا  فـي بنـي رنيـف رر فـي بنـي العجـالن 
 يرا ـه إلـى بـن رجتـه ر ـو ربـو لبابـو بـن  ي  ل له رارث فل  يجدرا لـه رار ـا  فـدف  النبـ ر ات فجرل النبي 

ــان  ــن حب ــهن راســ  ب ــذر ( رقــال البيهقــي فــي كــل  ــن اللــريقين )  ــو  نقلــ  ( . قلــ  يعنــي  رســل ف عبــد المن
 ختلف في صحبته قال في التقريب صحابي بن صحابي رقيل  قو  ن الثانيو . قل  ر ـدار اللـريقين علـى ابـن 

  843ــ  848ص  6جإسحاق ر و  دل  ا ـ إررا  الغليل 
(3)

 ن   ولى القوم 34( كتاب الفرائض باب  6763رق  )  56/ 83صحيأ البخاري بشرح فتأ الباري ج 
 851/  7ر جل   د   ( عن رن  بن  ال   6768)  رنفجه  رق  
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تهػا مػن أنو جعل مرياث ابػن اظتالعنػة ألمػو ولورث) : 
(ٔ)رواه أبو داود .( بعدىا 

 

همػػا اسػػتدؿ اظتورثػػوف بػػاظتعقوؿ فقػػالوا إف مػػن العقػػل واظتنطػػق 
أف يكوف القريا مطلقاً أحق بقريةػو يف هػل حػاؿ , ينفػق عليػو يف 
حياتػػو إف هػػاف ػتتاجػػػاً ويرثػػو إذا مػػات فهػػػو أوىل بػػالا مػػن بيػػػت 

  (ٕ)اظتاؿ 
قرابػػػة فقػػػد وألنػػػو سػػػاوى النػػػاس يف اإلسػػػالـ وزاد علػػػيهم بال

اجتمػػع لػػو سػػةةاف : القرابػػة واإلسػػالـ فأشػػةو تقػػدًن األخ الشػػقيق 
على األخ ألب أعين أنو من اجتمع لو سةةاف أوىل من لو سةا 

  (ٖ)واحد 
فكػػػاف أوىل مبالػػػو مػػػنهم ولػػػاا هػػػاف أحػػػق يف اضتيػػػاة بصػػػدقتو 
ويتػػػػػلتو وبعػػػػػد اظتػػػػػوت بويتػػػػػيتو فأشػػػػػةو ذوي القرابػػػػػة والعصػػػػػةات 

  (ٗ)من لتجةهم احملجوبني إذا مل يكن 

                                                

 ( سيرتي تخريجه قريبا  إن شا  اهلل تعالى8)
(2)

  498التركات رالوصايا ص   
(3)

 33895ر  33894رقـ  )  484/  85راالسـتذكار ج  355/ 3و المقتصد  د  بدايو المجتهد رنهاي  
 ) 
(4)

  86/ 7المغني بالشرح الكبير ج   
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ومعلـو أف أيتل اظتواريث عنػد اصتميػع يتػاحا السػةةني أوىل مػن 
  (ٔ)ذي السةا الواحد 

 لػػػػو ( ) واطتػػػػاؿ وارث مػػػػن ال وارث:  ر ــــا حــــديث الخــــال
   (ٕ)يتحيح فقاؿ األلةاين رزتو ا  تعاىل 

                                                
(1)

 484/  85االستذكار ج   
قال األلباني رحمـه اهلل تعـالى : صـحيأ ر ـو  ركـب  ـن حـديثين رحـد ما عـن عمـر بـن الخلـاب ر ـي اهلل  (2)

 ن عائشو ري ا  رعن عمر راآلجر عن المقدام ابن  عدي كرب رع عنه
ر ا حديث عمر فيرريه عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بـن ربـي ربيعـو الدرقـي عـن حكـي  بـن حكـي  بـن عبـاد 
ب  حنيف األنصـاري عـن ربـي ر ا ـو بـن سـهل بـن حنيـف رن ر ـال  ر ـى ر ـال  بجـه  فقتلـه رلـي  لـه رارث إال 

 فكتـب إليـه عمـر رن النبـي  ر بـن الخلـاب إلـى عمـ جاال  فكتب فـي ذلـ  ربـو عبيـدة بـن الجـراح ح 
( رابــن  ا ــو 3/81قــال: اهلل ررســوله  ــولى  ــن ال  ــولى لــه رالخــال رارث  ــن ال رارث لــه رجر ــه التر ــذي )

ـــه رلللحـــاري )3717) ـــن الجـــاررد )3/410( رالجـــياق ل ـــان )964( راب ـــن حب ـــي 8337( راب ـــدار قلن ( رال
 قال التر ذي حديث حجن صحيأ( 46ـ  8/38( ررحمد )6/384( رالبيهقي )468)

 قل  رإسنادى حجن فهن عبد الرحمن  ذا فيه كالم ال يندل به حديثه عن رتبو الحجن 
 رقال الحاف  في التقريب صدرق له رر ام 

 ر ا حديث المقدام فله عنه طريقان 
 : عن راشد بن سعد رقد رجتلف علي فيه على ر وى  األرل

 ربي عا ر الهوزني عبد اهلل بن لحي عن المقدام قـال : قـال رسـول اهلل رراى علي بن ربي طلحو عنه عن  –ر 
ـ ر ن ترك  اال  فلور ته ررنا رارث  ن ال رارث له رالخـال  )  ن ترك كال  فهلي ـ رربما قال : إلى اهلل ررسوله 

( 3799( رربـو دارد )1/8/50/873رارث  ن ال رارث له يعقل عنه رير ه ( رجر ه بـن  نصـور فـي سـننه ) 
( كله  عن بديل بن  يجرة عن علي بن ربـي طلحـو بـه 813ــ 4/818( رالبيهقي ررحمد )3718رابن  ا و )

 قال الحك  : ) صحيأ على شرط الشيخين ( 
 رتعقبه الذ بي بقوله : قل  علي , قال رحمد له رشيا   ناكير قل  : ل  يخرج له البخاري 

 يخل  كما قال الحاف  في التقريب قل  :  و  ن ر ال  جل  رحدى ر و صدرق قد 
رراشد بن سعد ل  يخرج لـه الشـيخان ركـذا عبـد اهلل بـن لحـي ر مـا  قتـان فاإلسـناد حجـن لـوال  ـا عرفـ   ـن 

 حال ابن ربي طلحو السيما رقد جولف ر و الو ه 
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 قال ربو دارد عقبه : رراى الدبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائذ عن المقدام  -ب
 (  ن طرية عبد اهلل بن سال  عن الدبيدي به 8336بن حبان )قل  : رصله ا

قل  : ر ذا سند صحيأ فهن الدبيدي راسمه  حمد بن الوليد  قو  ب  ركذا عبد اهلل بـن سـال  ر ـو األشـعري 
 الحمصي  قو ر ثله ابن عائذ عبد الرحمن الثمالي الكندي  قو ري ا  

 راشد قال : سمع  القدام     قال ربو دارد ررراى  عاريو بن صالأ عن –ج 
(  ــن طــريقين عــن  عاريــو بــه لكــن لــي  فيــه تصــريأ راشــد بالجــماع  ــن 811/ 4قلــ  رصــله اإل ــام رحمــد )

 المقدام رإنما في رحد ما تصريأ  عاريو بالجماع  ن 
ررراى اللحاري  ن طرية رجر  عن  عاريو قال : حد ني راشد بن سعد رنه سم  المقـدام بـه فـهن كـان الجـماع 
فيه حفظه  عاريو فيكون راشد سمعه ررال   ن ابن عائذ عن المقدام    رتصل بالمقـدام فجـمعه  نـه  باشـرة ررال 
فمعويو في حفظه شي  ففي التقريب صدرق له رر ام فتتر أ عليه رعلى ررايو ابـن ربـي طلحـو رررايـو الدبيـدي 

 لثقته ر بله 
( رالبيهقـي ر ـذا 3908ه عـن  ـدى رجر ـه ربـو دارد )اللرية اآلجر : عن صالأ بن يحـي بـن المقـدام عـن ربيـ

 سند  عيف يحي بن المقدام  جتور رابنه لين 
ررري  ن حديث رم المـؤ نين عائشـو ر ـي اهلل عنهـا رراى ربـو عاصـ  عـن ابـن  ـري  عـن عمـرر بـن  جـل  عـن 

( راللحـاري 3/81) الخال رارث  ن ال رارث لـه ( رجر ـه التر ـذي ) طارس عنها قال  : قال رسول اله 
 (  ن طرق عن ربي عاص  به 468( رالدارقلني )ص 3/430) 

(  ـن طـريقين آجـرين عـن ربـي عاصـ  بـه  وقوفـا  علـى عائشـو ركـذل   6/385   رجر ه الدارقلني رالبيهقي )
فجـك   ( عن ربي عاص  , رزاد لـدارقلني : فقيـل ألبـي عاصـ  عـن النبـي  167ـ  3/166رراى الدار ي )
 فجك   كوني : حد نا عن النبي فقال له الشاذ 

 رقال البيهقي  ذا  و المحفوظ  ن قول عائشو ر ي اهلل تعالى عنها  وقوفا  عليها 
ركذل  رراى عبد الرزاق عن ابن  ري   وقوفا  رقد كان ربـو عاصـ  يرفعـه فـي بعـض الررايـات عنـه  ـ  شـ  فيـه 

 فالرف  غير  حفوظ 
على رفعـه  خلـد بـن يديـد الجـدري عـن طريـة ابـن  ـري  بـه رجر ـه  قل  : ريشكل عليه رن ربا عاص  قد تابعه

 ( رقال : صحيأ على شرط  الشيخين ررافقه الذ بي  144/ 4الحاك  )
قل  : ر خلـد بـن يديـد  ـو ربـو يحـي الحرانـي رقـد احـت  بـه الشـيخان ر ـو  قـو رلكـن فـي حفظـه شـي  فقـال 

 الحاك  في التقريب : صدرق له رر ام  
 شام بن سليمان عن  ري  به رتابعه ري ا   

رجر ه اللحاري قـال : حـد نا ربـو يحـي بـن ر مـد بـن زكريـا بـن الحـارث بـن ربـي  يجـرة المكـي قـال :  نـا ربـي 
 قال :  نا  شام بن سليمان به قال ربو يحي ررراى قد رفعه 
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أف رضػي ا  تعػاىل عنهػػا  عائشــورر ـا حـديث رم المـؤ نين 
 فقػاؿ ة فمػات فػأتى بػو النػيب ـتلػ ؽمن عا خر موىل النيب 

أىػل قريتػو  مرياثػو أعطػواىل لو من نسا أو رحػم قػالوا ال : قػاؿ 
 فقد حسنو الرتماي  (

) ىػػل لػػو مػػن نسػػا أو  بػػو قولػػو  االسػػتدالؿقلػػت ووجػػو 
مرياثػػػو  رث مػػػن النسػػػا ألعطػػػاه ارحػػػم ( فإنػػػو لػػػو هػػػاف لػػػو و 

 .وىو ظاىرلدفعو إليو هاف لو رحم  و  وهالا ول
( اظتػراد  (ٔ): )رواه اطتمسة إال النسا ياهلل تعالى قوله رحمه

  بن ماجة وأزتدأبو داود والرتماي والنسا ي واىم  باطتمسة
                                                                                                                 

بـن  ـري   (فـي حديثـه عـن غيـر 448قل  ر شام  ذا رر  له  جل  رررردى العقيلي في ال عفا  رقال ) ص 
ر   ر فهو ه رنه في ابن  ري   قو حاف  عندى رقال الحاف  في التقريب  قبول يعني عنـد المتابعـو رقـد توبـ   

 كما تقدم 
فالحديث بذل  صحيأ  رفوع رقد قـال التر ـذي عقبـه : ر ـذا حـديث حجـن غريـب رقـد ررسـله بع ـه  رلـ  

 يذكر فيه عن عائشو 
 جـل  فهنـه كـان  دلجـا  إن كـان ابـن  ـري  قـد سـمعه  ـن عمـرر بـن    استدرك  فقل  :  و صـحيأ اإلسـناد 

 نع  الحديث صحيأ بال ريب لهذى الشوا د رقد عنعنه . 
 إلـى ربـي عبيـدة   رقال البدار رحجن إسناد فيه حديث ربي ر ا و بن سـهل قـال كتـب عمـر بـن الخلـاب 

 848ــ  817ص  6ج فذكرى كما تقدم.انظر إررا  الغليل في تخري  رحاديث  نار الجبيل
رقـــــ   84ص  4[ رســــنن النجـــــائي الكبــــر  ج83880رقـــــ  ] 341ص  6ســــنن البيهقـــــي الكبــــر  ج  (1)
ص  3[ رقـال  ـذا حـديث حجـن رسـنن ابـن  ا ـو ج3805رقـ  ] 433ص 4[ رسـنن التر ـذي ج 6191]

[ رشـرح 35587ص ] 888, ص 35098رق   817ص  6[ ر جند اإل ام رحمد ج3711رق  ] 981
 404ص  4ر ج عاني اآل ا
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  بلفػػػظ )أيضػػػاً : واضتػػػديث يف سػػػنن النسػػا ي الكػػػربى  قلــ 
أخربنا ػتمد بن اظتث  أبو موسى وػتمد بن بشار بندار عػن عةػد 

ري عػػػن عةػػػد الػػػرزتن يعػػػين بػػػن مهػػػدي قػػػاؿ ثنػػػا سػػػفياف يعػػػين الثػػػو 
الػػرزتن بػػن األيتػػةهاين عػػن غتاىػػد بػػن ورداف عػػن عػػروة بػػن الػػزبري 

خػػر مػػن عػػاؽ ـتلػػة فمػػات فػػأتى  عػػن عا شػػة أف مػػوىل للنػػيب 
مبرياثػػػو فقػػػاؿ ىػػػل لػػػو مػػػن رحػػػم أو نسػػػا قػػػالوا ال قػػػاؿ  النػػػيب 

 ( انظروا بعض أىلو وقاؿ بن بشار أىل قومو فأعطوه إياه 
 وللحديث أربع عشرة طريقاً.

بػػني أيتػػحابو  آخػػى ) أف النػػيب   يث ابــن عبــاسرر ــا حــد
َوأُْوُلواْ اأَلْرَحػاـِ بَػْعُضػُهْم أَْوىَل   وهانوا يتوارثوف بالا حىت نزلت 

كػػػػاف اظتسػػػػلموف ف(  فتوارثػػػػوا بالنسػػػػا  بِػػػػةَػْعٍض يف ِهتَػػػػاِب اللّػػػػوِ 
يتوارثوف يف يتدر اإلسالـ باظتهاخاة بني اظتهاجرين واألنصػار الػف 

بيػػػػػػنهم حيػػػػػػث هػػػػػػاف اظتهػػػػػػاجر يػػػػػػرث    آخػػػػػػى هبػػػػػػا رسػػػػػػوؿ ا
  (ٔ)األنصاري دوف ذوي رزتو 

                                                
(1)

 بتصرف  585ص  3تفجير القرآن العظي  ج    
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  َوأُْولُػػػواْ اأَلْرَحػػػاـِ بَػْعُضػػػُهْم أَْوىَل بِػػػةَػْعضٍ  حػػػىت نػػػزؿ قولػػػو تعػػػاىل 
 (ٕ)فُنسخ ذلا التوارث مبرياث الرحم  (ٔ)اآلية 

اظتػػػرياث البػػػن  فجعلػػػو   رر ـــا حـــديث راســـ  بـــن حبـــان
مػػن ذوي األرحػػاـ ألنػػو  أيب لةابػػة بػػن عةػػد اظتنػػار وىػػو وأختػػ

ذو قرابة فريث هاوي الفروض وذلا ألنػو سػاوى النػاس يف 
اإلسػػػالـ وزاد علػػػيهم بالقرابػػػة فكػػػاف أوىل مبالػػػو مػػػنهم وعتػػػاا  
هػػػاف أحػػػق يف اضتيػػػاة بصػػػدقتو ويتػػػلتو وبعػػػد اظتػػػوت بويتػػػيتو 
فأشػػةو ذوي الفػػروض والعصػػةات احملجػػوبني إذا مل يكػػن مػػن 

 وي األرحاـ ويقاس عليو غريه من ذ (ٖ)لتجةهم 
ابن أخت القػـو مػنهم فمتفػق عليػو    ن رر ا حديث ر

: استدؿ بو مػن قػاؿ يف الفتحقاؿ ابن حجر رزتو ا  تعاىل 
  أف ذوي األرحاـ يرثوف هما يرث العصةات 

جعػل مػرياث ابػػن  فإنػو  رر ـا حـديث عمـرر بــن شـعيب
  (ٗ)اظتالعنة ألمو ولورثتها من بعدىا وىم أرحاـ ال غري 

                                                
(1)

 6سورة األحداب آيو    
(2)

 بتصرف 349ص 8فتأ الباري شرح صحيأ البخاري ج   
(3)

  86ص  7انظر المغني بالشرح الكبير ج   
 بتصرف   885-884ص  6نيل األرطار ج   (4)
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اين مل يػػػػػروا توريػػػػػث ذوي األرحػػػػػاـ قػػػػػالوا يف أدلػػػػػة لكػػػػػن الػػػػػ
بػو مػن عمومػات الكتػاب ػتتملػة وبعضػها  ااسػتدلو اظتورثني أف ما 

تعاىل  ومنسوخ وأجابوا على استدالؿ اظتورثني لاوي األرحاـ بقول
  ٍَوأُْوُلوْا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم أَْوىَل بِةَػْعض  من أربعة أوجو وىي 

التػػوارث بػػاضتلا واعتجػػرة  إف اظتقصػػود باآليػػة نسػػخ - أ
ومل يرد هبا أعياف من يستحق اظتػرياث مػن اظتناسػةني 

 لنزوعتا قةل آي اظترياث
دليل علػى أف   بَػْعُضُهْم أَْوىَل بِةَػْعضٍ  أف قولو :  - ب

مػػا سػػوى ذلػػا الػػةعض لػػيس بػػأوىل ؛ ألف التةعػػيض 
 نتنع من االستيعاب 

 فكػػاف ذلػػا مقصػػوراً   يف ِهتَػػاِب اللّػػوِ    أنػػو قػػاؿ - ت
على ما فيو وليس عتم فيو ذهػر فػدؿ علػى أف لػيس 

 عتم يف اظترياث حق 
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ػتمػػوؿ علػػى مػػا سػػوى اظتػػرياث   أَْوىَل  أف قولػػو  - ث
علػػػػى اضتضػػػػانة ومػػػػا جػػػػرى غتراىػػػػا دوف اظتػػػػرياث إذ 

   (ٔ)ىم بو أوىل  ليس يف اآلية ذهر ما
 ) اطتاؿ وارث من ال وارث لو ( فمن وجهني  رر ا حديث

لكالـ موضوع يف لساف العرب للسػلا : أف ىاا ا رحد ما
والنفي , ال لإلثةات وتقػديره أف اطتػاؿ لػيس بػوارث , همػا تقػوؿ 
العػػرب اصتػػوع طعػػاـ مػػن ال طعػػاـ لػػو , والػػدنيا دار مػػن ال دار لػػو 
والصػػػرب حيلػػػة مػػػن ال حيلػػػة لػػػو يعػػػين أف لػػػيس بطعػػػاـ وال دار وال 

 حيلة 
فتػا يعقػل وإ ,: أنو جعل اظترياث للخاؿ الاي يعقػل  رالثاني

 االخػتالؼإذا هاف عصةة وؿتن نورث اطتاؿ إذا هاف عصةة وإفتا 
  ويف خاؿ ليس عصةة فكاف دليل اللفظ يوجا سقوط مرياث

حػػداح إىل ابػػن أختػػو مػػرياث ابػػن الد وأمػػا اصتػػواب عػػن دفعػػو
ذلػػػا ظتصػػػلحة رآىػػػا ال مرياثػػػاً ألنػػػو ظتػػػا قيػػػل : ال فهػػػو أنػػػو أعطػػػاه 

                                                
(1)

 336ص  80انظر الحاري الكبير ج   
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ة يف عػػػني قػػػد جتػػػوز أف متفػػػي وارث لػػػو دفعػػػو إليػػػو علػػػى أهنػػػا قضػػػي
  (ٔ) ---فال كتوز ادعاء العمـو فيها عيةها 

وقػػػالوا األحاديػػػث فيهػػػا مػػػا فيهػػػا مػػػن مقػػػاؿ , وأف أحاديػػػث 
 .اطتاؿ ضعاؼ 
مػػػرياث ابػػػن حػػػـز رزتػػػو ا  تعػػػاىل: ال يصػػػح نػػػ  يف وقػػػاؿ 

السهاـ وذوي الفرا ض ومل يكن اطتاؿ فما فضل عن سهم ذوي 
ايتا معتق ففي مصاه اظتسػلمني ىناؾ عايتا وال معتق وال ع

ال يػػرد شػػيء مػػن ذلػػا علػػى ذي سػػهم وال علػػى غػػري ذي سػػهم 
, مػػن ذوي األرحػػاـ إذ مل يوجػػا ذلػػا قػػرآف وال سػػنة وال إرتػػاع 
فإف هػانوا ذوو األرحػاـ فقػراء أعطػوا علػى قػدر فقػرىم والةػاقي يف 

  ٓ(ٕ)مصاه اظتسلمني 
و اظتػػراد وقيػػل لتمػػل اطتػػاؿ علػػى أنػػو عصػػةة أو أنػػو السػػلطاف أ

 بو السلا أو أعطي على سةيل الطعمة ال اظترياث
أمػػػػػا اصتػػػػػواب علػػػػػى قػػػػػوؿ اظتخػػػػػالفني لتوريػػػػػث ذوي األرحػػػػػاـ 
عمومػػات الكتػػاب ػتتملػػة وبعضػػها منسػػوخ واألحاديػػث فيهػػا مػػا 

                                                
(1)

 337در الجابة ص انظر المص  
(2)

 (  8750 جرلو  جتدركو  رق  )  148ص    8المحلى ج   
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فيها من مقاؿ فيقاؿ عتػم بػأف دعػوى االحتمػاؿ إف هانػت ألجػل 
اؿ ـ إبطػػػػػاسػػػػػتلز ـ فلػػػػػيس ذلػػػػػا ؽتػػػػػا يقػػػػػدح يف الػػػػػدليل واالالعمػػػػػو 

االستدالؿ بكل دليل عاـ وىو باطل , وإف هػاف ألمػر آخػر فمػا 
 . (ٔ)ىو 

وأمػا قػػوعتم أف أحاديػػث اطتػػاؿ ضػػعاؼ فكػػالـ فيػػو إرتػػاؿ ؛ 
فػػػإف أريػػػد هبػػػا أهنػػػا ليسػػػت يف درجػػػة الصػػػحاح الػػػف ال علػػػة فيهػػػا 
فصحيح ولكن ىاا ال نتنػع االحتجػاج هبػا وال يوجػا اؿتطاطهػا 

وأمثاعتػػا ىػػي األحاديػػث عػػن درجػػة اضتسػػن بػػل ىػػاه األحاديػػث 
اضتساف فإهنا قد تعددت طرقها ورويت من وجوه ؼتتلفة وعرفػت 
ؼتارجهػػػا , ورواهتػػػا ليسػػػوا مبجػػػروحني وال مبتهمػػػني وقػػػد يتػػػححها 
بعػػض األ مػػة ولػػيس يف أحاديػػث األيتػػوؿ مػػا يعارضػػها وال شػػا 

 يف انتهاض غتموعها لالستدالؿ إف مل ينتهض األفراد .
يث علػػػػػى أنػػػػػو عصػػػػػةة أو أنػػػػػو وأمػػػػػا زتلهػػػػػم اطتػػػػػاؿ يف اضتػػػػػد

السػػلطاف أو اظتػػػراد بػػو السػػػلا أو أعطػػي علػػػى سػػةيل الطعمػػػة ال 
ويف لفػظ  (يػرث مالػو)اظترياث فإف لفػظ اضتػديث يةطلػو فإنػو قػاؿ 

                                                
(1)

  880/  6نيل األرطار ج   
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وارثػػػاً واأليتػػػل يف التسػػػمية اضتقيقػػػة وأف  فقػػػد شتػػػاه ( يرثػػػو ) 
اظتخاطةني هباا اللفظ فهموا منو اظترياث دوف غريه وىم الصحابة 

 اا هتػػػا بػػو عمػػػر بػػػن اطتطػػاب و عتػػ   جوابػػػاً أليب عةيػػػدة
  حػػػني سػػػألو يف هتابػػػو عػػػن مػػػرياث اطتػػػاؿ وىػػػم أحػػػق النػػػاس

 . (ٔ)الفهم من غريىم يف وأجدرىم باإليتابة 
ـــه  ( أي هػػػالا أدلػػػة اظتػػػانعني  مػػػن: ) رحمـــه اهلل تعـــالىقول

 بالسػػػنةتوريػػػث ذوي األرحػػػاـ ب الػػػاين ال يقولػػػوفاسػػػتدؿ اظتػػػانعوف 
 يل : ومن ذلا التا

))   قولػػو مػػا أورده اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل بقولػػو ) -ٔ
أف ا  قػػػػد أعطػػػػى هػػػػل ذي حػػػػق حقػػػػو (( فخصػػػػوا 

رثػػو القػػرآف بفػػرض أو إمػػن نػػ  علػػى  األرحػػاـذوي 
 تعصيا ومن عداىم فليس لو حق.

))  وحػػديثمػػا أورده اظتهلػػا رزتػػو ا  تعػػاىل بقولػػو ) -ٕ
سػػػػػألت ا  عػػػػػز وجػػػػػل عػػػػػن مػػػػػرياث العمػػػػػة واطتالػػػػػة 

يف  داود(( أخرجػػػػو أبػػػػو  عتمػػػػاين أف ال مػػػػرياث فسػػػػار 
                                                

(1)
 -808ص  8رشرح ابن القي  علـى سـنن ربـي دارد عـون المعبـود ج 84ص  7المغني بالشرح الكبير ج  

 بتصرف  888ص 6ر نيل األرطار ج  888
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ولػػو طػػرؽ هثػػرية يف رتيعهػػا مقػػاؿ ,  اظتراسػػيل وغػػريه ,
, وأجػاب  ولكن قالوا تنتهض مبجموعها لالحتجػاج

, وعلػػػػػى فػػػػػرض اظتورثػػػػػوف بأهنػػػػػا ال تقػػػػػـو هبػػػػػا حجػػػػػة 
لالحتجػػاج فمعػػ  اضتػػديث أف ال مػػرياث  يتػػالحيتها

 .(عتما مقدراً , 

نهػػا مػػا رواه أبػػو سػػلمة عػػن قلػػت : واسػػتدلوا بأدلػػة م -ٖ
سػػئل عػػػن مػػرياث العمػػػة  أف النػػػيب  أيب ىريػػرة 

واطتالػػػػػة فقػػػػػاؿ ال أدري حػػػػػىت يػػػػػأ  جربيػػػػػل ) عليػػػػػو 
السػػػػالـ ( مث قػػػػاؿ أيػػػػن السػػػػػا ل عػػػػن مػػػػرياث العمػػػػػة 
واطتالػػة أتػػاين جربيػػل ) عليػػو السػػالـ ( فسػػارين أف ال 

  (ٔ)مرياث عتما 

 مػػػا رواه عطػػػػاء بػػػن يسػػػػار عػػػن ابػػػػن عمػػػر رضػػػػي ا  -ٗ
هػػػاف يػػػػأ  قةػػػاء علػػػى زتػػػػاٍر أو   عنهمػػػا أف النػػػيب 

                                                
(1)

ل : لـ  يجـندى عـن  جـعدة عـن  حمـد ابـن عمـرر ر ـو  ـعيف ر ـاع رراى الدار قلني عن ربـي  ريـرة رقـا  
للحديث رالصواب  رسل ررراى اللبراني في  عجمه عن علا  بن يجار  رسل رعـن ربـي سـعيد الخـدري  جـند 

 ــ   حاشـيو لـ  يحـت  بـه رحـد ار و  عيف بيعقوب بن  حمـد الد ـري ررراى الحـاك  رفيـه عبـد اهلل بـن  عفـر ر 
  887ني تحقية الدرريش/شرح الجرا يو للجر ا
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زتارة يستخري ا  يف مرياث العمػة واطتالػة فػأنزؿ ا  
 ٓ(ٔ)عز وجل أف ال مرياث عتم

وىااف اضتديثاف ن  يف العمة واطتالػة ويقػاس عليهمػا سػا ر 
 (ٕ)ذوي األرحاـ 

فقػد أف ا  قد أعطى هل ذي حق حقو  ر ا الحديث األرل
 لوارث  سةق يف الويتية

وظػػاىر الػػن  يقضػػي أنػػو ال حػػق يف اظتػػرياث ظتػػن مل يعطػػو ا  
شيئاً ورتيع ذوي األرحاـ مل يعطهم ا  يف هتابػو شػيئاً فثةػت أنػو 

مػػن نػػ  علػػى أرثػػو  األرحػػاـفخصػػوا ذوي أي  (ٖ)ال مػػرياث عتػػم 
 .القرآف بفرض أو تعصيا ومن عداىم فليس لو حق

رحاـ كتوز عتم الويتػية نفى الويتية عن الورثة وذوو األ وأنو 
 ٓ (ٗ)فال يكونوف من الورثة 

                                                
(1)

  497رالتركات رالوصايا ص  56/  86ج  والمجموع شرح المهذب المجموعو الثاني  
(2)

  886فرائض الالح  ص   
(3)

  56/ 86المجموع شرح المهذب المجموعو الثانيو ج   
(4)

  886فرائض الالح  ص   
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سألت ا  عز وجل عن مرياث العمة )  رر ا الحديث الثاني
( أخرجو أبو داود يف اظتراسيل  عتماواطتالة فسارين أف ال مرياث 

والدارقطين من طريق الدراوردي عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن 
  .سلمبن أ وأخرجو النسا ي من مرسل زيد يسار مرسالً 
بػػأف اظترسػػل ال تقػػـو بػػو اضتجػػة , قػػالوا ويتػػلو اضتػػاهم  ووكتػػاب عنػػ

  .يف اظتستدرؾ من حديث أيب سعيد والطرباين

وكتاب بأف إسػناد اضتػاهم ضػعيا وإسػناد الطػرباين فيػو ػتمػد بػن 
  .اضترث اظتخزومي

 . قالوا ويتلو أيضاً الطرباين من حديث أيب ىريرة 
  .اليسع الةاىلي وكتاب بأنو ضعفو مبسعدة بن

 ويتححو  قالوا ويتلو اضتاهم أيضاً من حديث ابن عمر
 وكتاب بأنو يف إسناده عةد ا  بن جعفر اظتديين وىو ضعيا 

بػن عةػد ا  بػن قالوا روى لػو اضتػاهم شػاىداً مػن حػديث شػريا 
  .عةد مرفوعاً  بن أيب فتر عن اضترث

 ىو مرتوؾ وكتاب بأف يف إسناده سليماف بن داود الشاذهوين و 
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قػػالوا وأخرجػػو الػػدارقطين مػػن وجػػو آخػػر عػػن شػػريا وكتػػاب بأنػػو 
وعلػػػػػػى فػػػػػػرض مرسػػػػػػل وهػػػػػػل ىػػػػػػاه الطػػػػػػرؽ ال تقػػػػػػـو هبػػػػػػا اضتجػػػػػػة 

ال فهي واردة يف اطتالػة والعمػة فغايتهػا أنػو  لالحتجاج يتالحيتها
مػػرياث ذوي األرحػػاـ علػػى  إبطػػاؿمػػرياث عتمػػا وذلػػا ال يسػػتلـز 
 (ٔ)اث عتما أي مقدور أنو قد قيل أف اظتراد بقولو ال مري 

: ) ولػػػو طػػػرؽ هثػػػرية يف رتيعهػػػا مقػػػاؿ , رحمـــه اهلل تعـــالى قولـــه
ولكػػػػن قػػػػالوا تنػػػػتهض مبجموعهػػػػا لالحتجػػػػاج , وأجػػػػاب اظتورثػػػػوف 

لالحتجػػػاج  يتػػػالحيتها, وعلػػػى فػػػرض بأهنػػػا ال تقػػػـو هبػػػا حجػػػة 
 (فمع  اضتديث أف ال مرياث عتما مقدراً , 

                                                
(1)

  888ــ  880ص  6انظر نيل األرطار ج  
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مل يسنده عن مسػعدة عػن رواه الدار قطين عن أيب ىريرة وقاؿ : 
ع للحػديث والصػواب مرسػػل ػتمػد ابػن عمػػرو وىػو ضػعيا وضػػا 

اين يف معجمػػو عػػن عطػػاء ابػػن يسػػار مرسػػل وعػػن أيب ورواه الطػػرب 
سػػػعيد اطتػػػدري مسػػػند وىػػػو ضػػػعيا بيعقػػػوب بػػػن ػتمػػػد الزىػػػري 

 (ٔ).ورواه اضتاهم وفيو عةد ا  بن جعفر ومل لتتج بو أحد
هػي أحاديػث ضػعاؼ ال : ف رر ا الحديث الثالـث رالرابـ 

 تقـو هبا حجة 
: فقالوا إف النصوص اآلمرة بالتوريػث يف القػرآف  ر ا القرآن

واظتةينػػة نصػػيا هػػل وارث مل يػػرد فيهػػا مػػا يفيػػد أف ذوي األرحػػاـ 
عتم نصيا يف اظترياث ال بطريق الفرض وال بطريق التعصػيا وال 

التوقيفيػػػػػة ال غتػػػػػاؿ  بػػػػػأي طريػػػػػق هانػػػػػت , واظتػػػػػرياث مػػػػػن األمػػػػػور
  (ٕ)  َوَما َهاَف رَبهَا َنِسّياً   الجتهاد فيول

ضػػػػي بتػػػػوريثهم فػػػػال وإذا هػػػػاف ال نػػػػ  يف ذوي األرحػػػػاـ يق
 ٓ (ٖ)مرياث فمن جعل عتم حقاً فقد زاد على الن  

                                                
(1)

 887شرح الجرا يو للجر اني تحقية الدرريش/ا  ـ   حاشيو   
(2)

 (  64سورة  ري  اآليو  )   
(3)

  496التركات رالوصايا ص   
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فقػػػػالوا : إف هػػػػالً مػػػػن  كمــــا اســــتدل المــــانعون بــــالمعقول
العمػػػػة وبنػػػػت األخ ال تػػػػرث مػػػػع أخيهػػػػا فػػػػال تػػػػرث منفػػػػردة ألف 

ليها يههدىا ويقويها وإذا هانت ال ترث معػو فمػع انضماـ األخ إ
 عدمو أوىل 

وظتػػػػا مل يػػػػرث ذوو األرحػػػػاـ مػػػػع اظتػػػػوايل مل يرثػػػػوا إذا انفػػػػردوا  
 ٓقياساً على اظتماليا 

 التر يأ
بػػػالنظر يف أدلػػػة الفػػػريقني ؾتػػػد أف الػػػراجح منهمػػػا ىػػػو قػػػوؿ 

لقػػػوة أدلتػػػو ووضػػػوح داللتهػػػا علػػػى ,  (ٔ)اظتػػػورثني لػػػاوي األرحػػػاـ 
  (ٕ)وب اظتطل

 واألقرب إىل اضتق . (ٖ)فالقوؿ بتوريثهم ىو الصواب 
 اإليو اظتخالفوف فرجع إليو متػأخرو سيما وقد رجع : ال قل 

اظتالكيػة بػػل ذهػػر الشػيخ سػػليماف الةحػػريي يف شػرح اإلرشػػاد عػػن 

                                                
(1)

  361التحقيقات المر يو ص    
(2)

  889فرائض الالح  ص   
(3)

  55تجهيل الفرائض ص   
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إنو حكى اتفاؽ شيوخ اظتاىا    ) يعين مػاىا  لعيوف اظتسا 
 . (ٗ)ي األرحاـ اظتالكية ( بعد اظتا تني على توريث ذو 

همػػػا رجػػػع إليػػػو متػػػأخروا علمػػػاء الشػػػافعية يف أواخػػػر القػػػرف 
 . (ٔ)الرابع اعتجري 

 شررط توريث ذري األرحام
 يشرتط لتوريث ذوي األرحاـ شرطاف وقتا : 

: عػػدـ وجػػود أحػػد مػػن أىػػل الفػػروض عػػػدا  الشــرط األرل
 الزوجني على الراجح .
سػػةية أو : عػػدـ وجػػود أحػػد مػػن العصػػةة الن الشــرط الثــاني

 . (ٕ)السةةية 
 اجتالف المور ين لذري األرحام في طريقو القج  بينه 

واختلفػػػػػوا يف هيفيػػػػػة : )  المؤلـــــف رحمـــــه اهلل تعـــــالى لاقـــــ
التنزيػػل : هػػل واحػػد مػػن ذوي األرحػػاـ ينػػػزؿ  أىػػلفقػػاؿ  تػػوريثهم

يف الورثػػة لػػو قػػدر اجتمػػاعهم فػػإف   ينظػػرمنزلػػة الػػوارث يػػدىل بػػو مث 
                                                

(4)
  468/  4 عدرا  للشرح الكبير للدسوقي ج  497التركات رالوصايا ص   

رانظــر  ــا ش شــرح  406/  1ر الجــابة  عــدرا  للمغنــي المحتــاج  إلــى  عرفــو رلفــاض المنهــاج   ج المصــد (1)
  878الجرا يو للجر اني بتحقية  الدرريش ص 

(2)
 بتصرف   61 – 63الفوائد الجليو ص    
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أجػػرى  بعضػاً وف هبػػم وأف حجػا بعضػهم هػانوا يرثػوف ورث اظتػدل
 (اضتكم هالا يف ذوي األرحاـ 

القسػػػػم اختلػػػػا القػػػػا لوف بتوريػػػػث ذوي األرحػػػػاـ يف طريقػػػػة 
 على ثالث طرؽ وىي هالتايل : بينهم 

: طريػػػػق أىػػػػل التنزيػػػػل وىػػػػو مػػػػاىا اإلمػػػػاـ  اللريــــة األرل
بو أخا متأخروا الشافعية واظتالكيػة وىػو مػا تعاىل و أزتد رزتو ا  

يو أهثر القا لني بتوريث ذوي األرحاـ ىو تنزيػل هػل واحػد أو عل
يتنا من ذوي األرحاـ منزلة من يػديل بػو مػن الورثػة فيجعػل لػو 
نصػػيةو فػػإف بعػػدوا ذوو األرحػػاـ نزلػػوا درجػػة درجػػة إىل أف يصػػلوا 

وىػػو الظػػاىر مػػن قػػوؿ عمػػر بػػن , مػػن نتتػػوف بػػو فيأخػػاوف مرياثػػو 
وبػػو ,   بػػن مسػػعود اطتطػػاب وعلػػي بػػن أيب طالػػا وعةػػد ا  

قػػػاؿ علقمػػػة ومسػػػروؽ والشػػػعيب والنخعػػػي وزتػػػاد ونعػػػيم وشػػػريا 
وابػػػن أيب ليلػػػػى والثػػػػوري وأبػػػػو عةيػػػدة القاسػػػػم بػػػػن سػػػػالـ اعتػػػػروي 

 رزتهم ا  تعاىل  (ٔ)واضتسن بن زياد اللهلهي واضتسن بن يتاه 

                                                
(1)

رالتهــذيب فـي الفــرائض  171 – 173/  80رالحـاري الكبيـر ج  87/  7المغنـي بالشـرح الكبيــر ج    
 بتصرف  894رشرح الجرا يو للجر اني  866/   865ايا صرالوص
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قاؿ يف شرح اصتعربية ألنػو األقػيس   (ٔ)وىو األيتح األقيس 
  (ٕ)على األيتوؿ
يتػػػػححو سػػػػةط اظتػػػػارديين يف هشػػػػا الغػػػػوامض وقػػػػاؿ  همػػػػا

 .  (ٖ)وعليو الفتوى 
ىػػاا الطريػػق بطريػػق التنزيػػل فزنػػو ينػػزؿ هػػل  أمػػا وجػػو تسػػمية

 فرع منهم مبنزلة أيتلو .  
وأما عند التوزيع فػإف اضتنابلػة يوزعػوف نصػيا مػن يػدلوف بػو 
علػػػيهم الػػػاهر واألنثػػػى سػػػواء علػػػى اظتشػػػهور مػػػن مػػػاىا اإلمػػػاـ 

ذهرىم وأنثاىم سػواء دوف تفضػيل  -زتو ا  تعاىل ر  - (ٗ)أزتد 
للػػػػػاهر علػػػػػى األنثػػػػػى , وىػػػػػو قػػػػػوؿ نعػػػػػيم بػػػػػن زتػػػػػاد وأيب عةيػػػػػد 

 وإسحاؽ بن راىوية .  

                                                
  806/ 3رفتأ القريب المجيب  د   104الفصول البن الهائ  ص    (1)
  88/  3العذب الفائض  د     (2)
  173ص   8كشف الغوا ض  د      (3)
  57تجهيل الفرائض ص    (4)
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أمػػػا القػػػا لوف بتوريػػػث ذوي األرحػػػاـ مػػػن اظتالكيػػػة والشػػػافعية 
نصػيا األنثػى إال  ضلوف الػاهر علػى األنثػى للػاهر مػثالفإهنم يف

  (ٕ) يفضلوف الاهر على األنثى أف يكونوا مدلني بولد األـ فال
وىػي الروايػة الثانيػػة عػن اإلمػاـ أزتػػد وىػي قويػة الػػدليل ألف  

ذوي األرحاـ يرثػوف بغػريىم فينةغػي أف يعطػوا حكػم مػن أدلػوا بػو 
(ٖ) ٓ   

وقػػػاؿ اظتػػػاوردي رزتػػػو ا  تعػػػاىل : ىػػػو قػػػوؿ رتهػػػور اظتنػػػػزلني 
س مػن فلالا ذىةنا وبو نفف وعليو نعمل ألنو أجػرى علػى القيػا

ونسػػػػا لسػػػػفياف الثػػػػوري إذا هػػػػاف أبػػػػوىم  (ٔ)قػػػػوؿ أىػػػػل القرابػػػػة 
  (ٕ)واحداً وأمهم واحدة 

لػػو ىلػػا ىالػػا عػػن بنػػت بنػػت وبنػػت بنػػت  :ر ثــال ذلــ 
ابن وبنػت أخ لغػري أـ فػإف أيتػل مسػألتهن عنػد اظتنػزلني مػن سػتة 

[ ىػػػػو مػػػرياث الةنػػػػت الػػػػف ٖ[ لةنػػػت الةنػػػػت النصػػػا ثالثػػػػة ]ٙ]
[ تكملػة الثلثػػني ٔالسػػدس واحػد ] أدلػت هبػا ولةنػػت بنػت االبػن

                                                
(2)

 بتصرف  896فرائض الالح  ص    
(3)

 بتصرف  68 – 60تجهيل الفرائض ص    
(1)

 بتصرف  171/  80الحاري الكبير ج    
(2)

 839 وسوعو فقه سفيان الثوري ص   
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[ لةنػػت ٕاالبػػن الػػف أدلػػت هبػػا والةػػاقي اثنػػاف ] وىػػو مػػرياث بنػػت
 لغري أـ وىواألخ 

مػػػػػػػػػػػػػػرياث األخ 
الػػػػػػػاي أدلػػػػػػػت 
بػػػػػػػػػػػػػػػػو وىػػػػػػػػػػػػػػػػاه 

 يتورهتا

 ٙ  اظتدىل هبم  ذوو األرحاـ 

 ٖ ٕ/ٔ بنت  بنت بنت 

 ٔ ٙ/ٔ بنت ابن  بنت بنت ابن 

 ٕ ع  ب أخ لغري أـ  بنت أخ لغري أـ 

وعلػػػػى طريػػػػق التنزيػػػػل تكػػػػوف جهػػػػات ذوي األرحػػػػاـ ثػػػػالث 
 جهات وىي هالتايل :
الةنػػػػوة وتشػػػمل هػػػػل مػػػػن يػػػػديل إىل  : جهػػػػة الجهـــو األرلــــى

اظتيػػت بػػأوالده وىػػو ال يػػرث بفػػرض وال تعصػػيا هػػأوالد الةنػػات 
 وأوالد بنات االبن . 
: جهة األبوة وتشمل هل من يديل إىل اظتيت  الجهو الثانيو
رث بفػػرض وال تعصػػيا هػػأوالد األخػػوات لغػػري أـ بأبيػػو وىػػو ال يػػ

لغػػػػري أـ وبنػػػػات بنػػػػيهم واألعمػػػػاـ ألـ والعمػػػػات  اإلخػػػػوةوبنػػػػات 
مطلقػػػػػاً وبنػػػػػات األعمػػػػػاـ لغػػػػػري أـ وبنػػػػػات بنػػػػػيهم وأخػػػػػواؿ األب 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

452 

وخاالتػػو واألجػػداد السػػاقطني واصتػػدات السػػواقط مػػن قةػػل األب 
 ء .هأـ أيب أـ األب وأـ أيب أـ أبيو ومن أدىل بواحد من ىهال

: جهػػػة األمومػػػة وتشػػػمل هػػػل مػػػن يػػػديل إىل  الجهـــو الثالثـــو
ألـ  اإلخػػوةاظتيػت بأمػػو وىػو ال يػػرث بفػػرض وال تعصػيا هػػأوالد 

واألخػػػػواؿ واطتػػػػاالت وأخػػػػواؿ األـ وخاالهتػػػػا وأعمامهػػػػا وعماهتػػػػا 
واألجػػػداد السػػػاقطني واصتػػػدات السػػػواقط مػػػن جهتهػػػا هػػػأيب أمهػػػا 

 وأمو ومن أدىل هبهالء .
ات يف ىػػاه الػػثالث اصتهػػات عنػػد أىػػل ووجػػو اؿتصػػار اصتهػػ

التنزيل ىو أف الواسطة بني الشخ  وأقاربو أبواه أو ولده فطرفػو 
سفل ولده ألنو مةدؤىم ومنو األعلى أبواه ألهنم منشأه وطرفو األ

 فكل قريا يديل بواحد من ىهالء . نشأوا
 
 
 
 
 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

453 

:  وىػػو مػػا أشػػار إليػػو اظتهلػػا  اللريــة الثــاني طريــة القرابــو
  . تعاىلرزتو ا 

وقػػاؿ أىػػػل القرابػػة ذوو األرحػػػاـ : ) رحمـــه اهلل تعــالى بقولــه
إىل اظتيػػػت وىػػػم أوالد الةنػػػات وأوالد بنػػػات  اظتنتمػػػوفيقػػػدـ مػػػنهم 

األجػداد واصتػدات السػاقطوف,  وىػممث اظتنتمي إليهم اظتيت  االبن
,  خػوةاإل وبنػاتمث اظتنتموف إىل أبوي اظتيت وىم أوالد األخوات 

ولػػػة فمػػػا داـ ه العمومػػػة واطتأجػػػداده وجداتػػػو وىػػػم  مث اظتنتمػػػوف إىل
فػػػال شػػػيء أليتػػػولو مػػػن ف سػػػفل إمػػػن فػػػروع اظتيػػػت و  أحػػػديوجػػػد 

  ( ف قربوا إذوي األرحاـ و 
 (ٔ)ماىا أيب حنيفة ويتاحةيو وزفػر وعيسػى بػن أبػاف  ىاا

  (ٖ)واظتتويل  (ٕ)وبو قطع الةغوي 

                                                
(1)

عيجـى بـن ربـان  :  ـو عيجـى بـن ربـان بـن صـدقو ربـو  وسـى قا ـي  ـن كبـار فقهـا  الحنفيـو رلـي الق ـا    
  898الدرريش ص  ـ  ا  ـ حاشيو شرح الجرا يو للجر اني تحقية 338بالبصرة عشر سنين رتوفي بها سنو 

(2)
البغوي :  و حجين بن  جعود بن  حمد العال و  حي الجنو ربو  حمـد البغـوي ريعـرف بـابن الفـرا  تـارة    

ا   586رالفرا  رجر  كان دينا  عالما  على طرية الجلف إ ا ا  فـي التفجـير رالحـديث رالفقـه تـوفي بمـررر سـنو 
  180/  8 ـ  حاشيو نهايو الهدايو إلى تحرير الكفايو ج 

(3)
المتولي :  و عبد الـرحمن بـن  ـر ون بـن علـي بـن إبـرا ي  النيجـابوري اإل ـام ربـو سـعيد المتـولي رلـد سـنو    

/  8 ــ ببغـداد انظـر طبقـات الشـافعيو البـن قا ـي شـهبه ج 478 ـ توفي في شوال سنو 436 ـ رر سنو 437
   808 - 806/  5طبقات الجبكي ج  365 – 364
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وشتػػػػػي ىػػػػػاا الطريػػػػػق طريػػػػػق القرابػػػػػة ألهنػػػػػم يورثػػػػػوف األقػػػػػرب 
  (ٗ).رب قياساً على العصةاتفاألق

وىو اختيػار سػراج الػدين السػجاوندي حكػاه عنػو اصترجػاين 
 .رزتهم ا  تعاىل رتيعاً  (ٙ)ورواية عن اإلماـ أزتد  (٘)

بنػت ابػن  وبنػت, لػو ىلػا ىالػا عػن بنػت بنػت   ثال ذلـ  :
فػإف اظتػاؿ لةنػت الةنػت ألهنػا ىػي األقػرب إىل ؛ وبنت أخ لغري أـ 
 ةاقني لةعدىم .اظتيت وال شيء لل

فعنػد التوزيػػع علػػى طريقػػة القرابػػة يقػدـ األقػػرب جهػػة فػػإف اسػػتووا  
 فأقرهبم درجة 

تفصػػيل يف ىػػاه اضتالػػة مػػن حيػػث  ىفػػإف اسػػتووا قػػدـ األقػػوى علػػ
 األقوى 

و يفضل الاهر على األنثى للاهر مثل حظ األنثيػني قياسػاً علػى 
 . (ٔ)العصةات إال من أدىل بولد األـ 

                                                
(4)

 898رالجرا يو بشرح الجيد الجر ـاني ص  806/  3المجيب شرح كتاب الترتيب  د   فتأ القريب   
  503رالتركات رالوصايا ص  104رحاشيو األصول ص  173/  80رالحاري الكبير ج 

(5)
   896شرح الجرا يو  للجيد الجر اني ص    

(6)
   131ص  7 عدرا  لإلنصاف ج   373التحقيقات المر يو ص    
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ابػػػة تكػػػوف جهػػػات ذوي األرحػػػاـ أربػػػع جهػػػات وعلػػػى طريػػػق القر 
 وىي هالتايل :
: جهة الةنوة وتشمل من ينتمي إىل اظتيت وىو ال  الجهو األرلى

يرث بفػرض وال تعصػيا هػأوالد الةنػات وأوالد بنػات االبػن ومػن 
 يديل بواحدة منهن .

وىػو  : جهة األبوة وتشمل من ينتمي إلػيهم اظتيػت الجهو الثانيو
تعصػػػػػػيا هاصتػػػػػػدات السػػػػػػواقط واألجػػػػػػػداد ال يػػػػػػرث بفػػػػػػرض وال 

 الساقطني من جهة األب أو األـ ومن يديل بأحد ىهالء .
: جهػػة األخػوة وتشػمل مػػن ينتمػي إىل أبػػوي  الجهـو الثالثـو

وبنػػػات  األخػػوةاظتيػػت وىػػو ال يػػرث بفػػرض وال تعصػػيا هةنػػات 
ألـ وأوالد األخوات مطلقاً ومن يديل بأحد  اإلخوةبنيهم وأوالد 

 ىهالء .

                                                                                                                 
(1)

ر  3ص  10ر  بجـوط الجرججـي ج   691ص  5 عـدرا  البـن عابـدين ج  384المواريـث ص  رحكام   
  896ر شرح الجرا يو  ص  765ص  3 جم  األنهر ج 
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: جهػػة العمومػػة واطتهولػػة وتشػػمل مػػن ينتمػػي إىل  و الرابعــوالجهــ
أجػػػػػػداد اظتيػػػػػػت وىػػػػػػو ال يػػػػػػرث بفػػػػػػرض وال تعصػػػػػػيا هػػػػػػاألخواؿ 

  (ٔ)واطتاالت واألعماـ ألـ والعمات مطلقاً وبنات  بنيهم 
وعػػػػد أبػػػػػو اطتطػػػػاب الكلػػػػػوذاين رزتػػػػػو ا  تعػػػػاىل اصتهػػػػػات ستػػػػػس 

 . (ٕ)والصواب أف تكوف اصتهات أربعاً 
رواية بتقدًن النوع  حنيفةوعن أيب : ) تعالى رحمه اهلل قوله

( أي تقػػػػػدًن مػػػػػن ينتمػػػػػي إليػػػػػو اظتيػػػػػت وىػػػػػم الثػػػػػاين علػػػػػى األوؿ 
ظتيػػػت وىػػػم ااألجػػػداد واصتػػػدات السػػػاقطوف علػػػى مػػػن ينتمػػػي إىل 

بن ومثالو على ىاه الروية لػو ىلػا االأوالد الةنات وأوالد بنات 
يب و ألـ فعلػػػى ىػػػاه الروايػػػة اظتػػػاؿ هلػػػأيب أو عػػػن ابػػػن بنػػػت  اىالػػػ

 .األـ ويسقط ابن الةنت
وقػدـ أبػو يوسػا وػتمػد النػوع الثالػث : ) رحمـه اهلل تعـالى قوله
( أي قػػاؿ يتػػاحةا أا حنيفػػة بتقػػدًن مػػن ينتمػػوف إىل  الثػػاينعلػػى 

لثػاين وىػم اعلػى أبوي اظتيت وىػو أوالد األخػوات وبنػات اإلخػوة 
 األجداد واصتدات الساقطوف 

                                                
(1)

 بتصرف  894 -891فرائض الالح  ص    
(2)

  98/  7المغني بالشرح الكبير ج    
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يػة أخػت وأيب أـ فعلػى رواعػن ابػن  الو ىلا ىال :ذل  ر ثال
  .ألـابن األخت ويسقط أيب الصاحةني ىاه اظتاؿ هلو ال

 تعػػاىل وعنػػد أزتػد بػن حنةػػل رزتػة ا  : ) رحمــه اهلل تعـالى قولـه
( أي يقػػػدـ  الةػػاقي ويفاألرحػػػاـ ,  يتقػػدًن اطتػػاؿ علػػػى رتيػػع ذو 

اطتػػاؿ علػػى رتيػػع أيتػػناؼ أويل األرحػػاـ ومثالػػو لػػو ىلػػا ىالػػا 
  ت فإف اظتاؿ هلو للخاؿ ويسقط ابن الةنت خاؿ وابن بن عن

(  علػػمأماىةػو أىػل التنزيػل وا   : ) رحمـه اهلل تعـالى قولـه
 . ونالاي سةق بيا

ـــــرح  ـــــة ال ـــــا  طري : ذىػػػػػا فريػػػػػق مػػػػػن الفقهػػػػػاء إىل أف   الث
األسػػػاس يف مػػػرياث ذوي األرحػػػاـ  ىػػػو فكػػػرة الػػػرحم فاسػػػتحقوا 

أُْولُػػػػواْ اأَلْرَحػػػػاـِ وَ  اظتػػػػرياث بالويتػػػػا العػػػػاـ الثالػػػػث لقولػػػػو تعػػػػاىل 
و يف ىاا الويتا وىػو الػرحم ؛ األقػرب   بَػْعُضُهْم أَْوىَل بِةَػْعضٍ 

 و األبعد سواء فال تفضيل لصنا على آخر 
وال لواحػػػد مػػػن أفػػػراد يتػػػنا علػػػى آخػػػر مػػػن ذات الصػػػنا  
فػػال يفضػػل قريػػا علػػى بعيػػد و ال يتػػنا دوف يتػػنا و ال ذهػػر 

 يع على أنثى ما دامت الرحم مشرتهة بني اصتم
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ويقسػػػػػم اظتػػػػػاؿ علػػػػػى اظتوجػػػػػودين بالتسػػػػػاوي أي مػػػػػن عػػػػػدد 
رؤوسػهم دوف النظػر إىل القػرب والةعػد والقػوة والضػعا والػػاهورة 

 األنوثة  
ومػػن أيتػػحاب ىػػاا الػػرأي نػػوح بػػن دراج  النخعػػي وحةػػيش 

ػػر الطوسػػػي وقػػػد زاؿ  (ٖ)و ىػػو مػػػاىا مهجػػور  (ٕ) ػػػ (ٔ)بػػن ُمَةشِّ
 . (ٗ)بزواؿ أيتحابو 

 الفػارضو  رزتػو ا  تعػاىل يف عمػدة قاؿ الشيخ يتػاه الةهػ
 :يف القسم بني ذوي األرحاـ 

 ىا منقسم   اوىو إىل مػػػا          
 تنزيٌل أو قرابٌة أو رحػم                                     

 وىجروا ماىا أىل الرحم           

                                                
ي ربو عبـد اهلل اللوسـي  قـو فقيـه حبيش بن  بشر اللوسي  :  و حبيش بن  بشر بن احمد بن  حمد الثقف (1)

( رانظـرى فـي  887رقـ  )  93 ــ ا  ــ  بتصـرف تقريـب التهـذيب ص 358سني  ن الحاديـو عشـرة  ـات سـنو 
 898رق   847ص 8طبقات الحنابلو ج

(2)
 500ر التركـات ر الوصـايا ص  88ص  3ر العـذب الفـائض ج  895شرح  الجرا يو  للجر ـاني ص    

  115ص  8ر التلخيف ج  5 -1ص  10ج   عدرا  لمبجوط الجرججي
(3)

  890فرائض اللح  ص    
(4)

  331الميراث العادل في اإلسالم  ص    
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 توريث هل ذي رحم وعمم
 وورث النعماف بالقرابػػة     

 فقدـ األقرب ال غرابػػػػة                      
 وأزتد والشافعػي أسسا    

  (ٔ)مباىا التنزيل قوالً أقيسػا                          
وبنػت بنػت , لو ىلا ىالا عػن بنػت بنػت  :ر ثال ذل 

فعلػى طريػق الػرحم وىػو الطريػق اظتهجػور  وبنت أخ لغري أـ , ابن 
 هن هما أسلفنا فإف أيتل مسألتهن من عدد رؤوس

إلدال هػػػػػن بػػػػػالرحم إذ ال فػػػػػرؽ يف وذلػػػػػا 
ىػػػػاا الطريػػػػق بػػػػني الةعيػػػػد والقريػػػػا فهػػػػاه 

[ لكػػػػػػل ٖاظتسػػػػػػألة عنػػػػػػدىم مػػػػػػن ثالثػػػػػػة ]
 [ وىاه يتورهتا :ٔواحدة واحد ]

 ٖ 

 ٔ بنت بنت 

 ٔ بنت بنت ابن 

 ٔ بنت أخ 

                                                
(1)

  88ص  3عمدة الفارض بشرح العذب الفائض ج    
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وأما جهات ذوي األرحاـ عند أىػل طريػق الػرحم فلػم أقػا 
وا  أعلػم يرجػع إىل سػةةني على من عد عتم جهات ولعل ذلػا 

 قتا : 
: استوا هم يف سةا االستحقاؽ رتيعاً  الجبب األرل

القريا والةعيد الاهر واألنثى على حد سواء دوف تفضيل ؽتا 
 ألغى اضتاجة إىل ذهر جهات عتم .

: ىجر ىاا اظتاىا وزوالو بزواؿ القا لني  الجبب الثاني
 بو .

اـ على طريق : أنو ال جهات لاوي األرح رفي نظري
 ٓالرحم سوى جهة واحدة وىي الرحم وا  تعاىل أعلم 

 التر يأ 
الراجح ىػو طريػق أىػل التنزيػل ألنػو مػاىا رتهػور مػورثيهم 
مػػػن الصػػػحابة رضػػػواف ا  علػػػيهم ومػػػن بعػػػدىم وألنػػػو أعػػػدؿ إذ 
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يعترب يف ذوي األرحاـ قرابة اظتدىل هبم وال لتصر اإلرث يف جهػة 
 . (ٔ)ل القرابة دوف أخرى هما ىو ماىا أى

: وأما ماىا أىل الرحم فإىل جانا ىجره ففيو  قل 
ىضم ضتق القريا وذلا ظتشارهة الةعيد لو يف اظترياث على حد 

  .سواء 
وأمػػا تفضػػيل الػػاهر علػػى األنثػػى مػػن ذوي األرحػػاـ فػػالراجح 
أنػػو ال فػػرؽ بينهمػػا يف اظتػػرياث الػػاهر واألنثػػى سػػواء ألهنػػم يرثػػوف 

 . -وا  تعاىل أعلم  -على ولدي األـ  رتيعاً بالرحم قياساً 
 تنديل ذري األرحام 

ينػػػزؿ ذوو األرحػػػاـ منزلػػػة مػػػن أدلػػػوا بػػػو وذلػػػا علػػػى النحػػػو 
 التايل : 
 أوالد الةنات ينزلوف منزلة الةنات .  -ٔ
أوالد بنات االبن ينزلوف منزلة بنات االبػن وإف نزلػوا  -ٕ

. 

                                                
(1)

 171 – 173/  80رالحـاري الكبيــر ج  883/  3رالعـذب الفـائض  ـد   893فـرائض الالحــ  ص    
  173ص  8ركشف الغوا ض  د    105ص    رالفصول  في الفرائض رحاشيتها
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أوالد األخػػػػػوات الشػػػػػقا ق ينزلػػػػػوف منزلػػػػػة األخػػػػػوات  -ٖ
 ق .الشقا 

 أوالد األخوات ألب ينزلوف منزلة األخوات ألب. -ٗ

أوالد األخػػػػػػػوات ألـ ينزلػػػػػػػوف منزلػػػػػػػة األخػػػػػػػػوات ألـ  -٘
 وظاىر اظتاىا أهنم من جهة األبوة والصحيح األوؿ . 

وظػػػػاىر  أوالد اإلخػػػوة ألـ ينزلػػػػوف منزلػػػػة اإلخػػػػوة ألـ -ٙ
 .(ٔ)اظتاىا أهنم من جهة األبوة والصحيح األوؿ 

 .نزلة األخ الشقيقن مبنات األخ الشقيق ينزل -ٚ

 .ن منزلة األخ ألباألخ ألب ينزل بنات -ٛ

بنػػػػػػات ابػػػػػػن األخ الشػػػػػػقيق ينػػػػػػزلن منزلػػػػػػة ابػػػػػػن األخ  -ٜ
 .الشقيق

 .بنات ابن األخ ألب ينزلن منزلة ابن األخ ألب -ٓٔ

 .أيب األـ ينزؿ منزلة األـ اصتد -ٔٔ

 .اصتد أيب أـ األـ ينزؿ منزلة أـ األـ -ٕٔ

 .اصتد أيب أـ األب ينزؿ منزلة أـ األب -ٖٔ

                                                
(1)

 59تجهيل الفرائض ص   
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 .د أيب أـ أـ األب ينزؿ منزلة أـ أـ األباصت -ٗٔ

اصتػػػػدة أـ أيب أيب األب تنػػػػزؿ منزلػػػػة أيب أيب األب  -٘ٔ
على قوؿ من يػرى أهنػا مػن ذوي األرحػاـ والصػحيح أهنػا مػن 

 .ذوي الفرا ض هما سةق حتقيقو

العم ألـ ينزؿ منزلة األب على اظتشهور عند أىل  -ٙٔ
دة فهػػػو التنزيػػػل والػػػراجح ينػػػزؿ منزلػػػة أـ األب وىػػػي أمػػػو اصتػػػ

فرعهػػا وأقػػوى يتػػػلة هبػػا مػػػن األب وىػػو األقػػػرب عقػػال ونقػػػال 
 .وقياسا

العمة ألـ تنزؿ منزلة األب على اظتشهور والراجح  -ٚٔ
 .تنزؿ منزلة أـ األب

العمػػػػة الشػػػػقيقة أو ألب تنػػػػزؿ منزلػػػػة األب علػػػػى  -ٛٔ
اظتشػػهور وعلػػى الػػراجح تنػػزؿ منزلػػة أيب األب وإفتػػا يتػػار ىػػاا 

بع جهػػات وارثػػات فػػاألب اطتػػالؼ يف العمػػة ألهنػػا أدلػػت بػػأر 
والعػػػم أخواىػػػا واصتػػػد واصتػػػدة أبواىػػػا والصػػػحيح تنزيػػػل العمػػػة 

 : مبنزلة األب ألمور ثالثة وىي

قاؿ :   ه الزىري أف رسوؿ ا ا: ما رو  األ ر األرل
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  (ٔ)اضتديث  ٓٓٓٓالعمة مبنزلة األب إذا مل يكن بينهما أب 
يب : أنػو قػوؿ عمػر بػن اطتطػاب وعلػي بػن أ األ ر الثـاني

 يف  الصػحيح عػنهم وال بػن مسػعود  طالا وعةد ا 
 .ؼتالا عتم من الصحابة

: أف األب أقػػػوى جهػػػات العمػػػة فتعػػػني  األ ـــر الثالـــث 
تنزيلهػػػػػا بػػػػػو دوف غػػػػػريه هةنػػػػػت األخ وبنػػػػػت العػػػػػم فإهنمػػػػػا 

ا مػاجتمػع عتإذا ينزالف منزلة أبويهما دوف أخويهما وألنو 
 . اا بأقواقتا ورثتما مميعهمقرابات ومل نتكن توريثه

اطتالػػػة الشػػػقيقة : تنػػػزؿ منزلػػػة األـ علػػػى اظتشػػػهور  -ٜٔ
 .وعلى الراجح منزلة أـ األـ

اطتالػػة ألـ : تنػػزؿ منزلػػة األـ علػػى اظتشػػهور وعلػػى  -ٕٓ
 الراجح منزلة أـ األـ.

اطتالػػػػة ألب : تنػػػػزؿ منزلػػػػة األـ علػػػػى اظتشػػػػهور و  -ٕٔ
علػػى الػػراجح تنػػزؿ منزلػػة أيب األـ و الصػػحيح تنػػزؿ منزلػػة األـ  

يف  –قػػػػػػػػاؿ  رواه الزىػػػػػػػػري رزتػػػػػػػػو ا  أف رسػػػػػػػػوؿ ا   ظتػػػػػػػػا

                                                
(1)

 888ص7المغني بالشرح الكبير ج  
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) و اطتالػػة مبنزلػػة األـ إذا مل يكػػن بينهمػػا  –اضتػػديث السػػابق 
أـ ( رواه اإلمػاـ أزتػد و ألف األـ أقػوى جهػات اطتالػة فتعػني 

اجتمع عتا قرابتاف فػأهثر ومل  تنزيلها هبا دوف غريىا و ألنو إذا
 ا.كن توريثها هبن رتيعاً ورثت بأقواىنت

اطتػػاؿ الشػػقيق : ينػػزؿ منزلػػة األـ علػػى اظتشػػهور و  -ٕٕ
 على الراجح منزلة أـ األـ.

اطتػػاؿ ألـ : ينػػزؿ منزلػػة األـ علػػى اظتشػػهور وعلػػى  -ٖٕ
 ٓالراجح منزلة أـ األـ

اطتاؿ ألب : ينزؿ منزلة األـ على اظتشهور وعلى  -ٕٗ
 الراجح منزلة أيب األـ.

 بنت العم الشقيق: تنزؿ منزلة العم الشقيق. -ٕ٘

 زؿ  منزلة  العم ألب.نعم ألب : تبنت ال -ٕٙ

: تنػػػػزؿ منزلػػػػة ابػػػػن العػػػػم بنػػػػت ابػػػػن العػػػػم الشػػػػقيق -ٕٚ
 .الشقيق

 .م ألب : تنزؿ منزلة ابن العم ألببنت ابن الع -ٕٛ
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وهػػػػػل مػػػػػن أدىل بشػػػػػخ  ينػػػػػزؿ منزلػػػػػة مػػػػػن أدىل  -ٜٕ
(ٔ)بو.

 

 طريقو العمل في حل  جائل ذري األرحام 
سػػػةق بيػػػاف اظتػػػااىا يف توريػػػث ذوي األرحػػػاـ , همػػػا سػػػةق 

 مثيل على ذلا  الت
ويف ىاا الفصل طريقة العمل يف حل مسػا ل ذوي األرحػاـ 
على الطريق الراجح ومن ىنا فال ختلػو مسػا ل ذوي األرحػاـ مػن 

 أحد أمرين و قتا : 
: أف ال يكوف مع ذوي األرحػاـ أحػد الػزوجني  األ ر األرل

. 
 : أف يكوف مع ذوي األرحاـ أحد الزوجني. األ ر الثاني
العمل يف األمر األوؿ فال متلو ىاا األمر من  فأما طريقة 

 إحدى حاالت ثالث وىي هالتايل :
: أف يكوف اظتوجود من ذوي األرحاـ  الحالو األرلى

شخصاً واحداً فقط فاظتاؿ لو هلو فرضاً ورداً إف هاف يديل باي 
                                                

(1)
ر تجـهيل الفـرائض  893 -898ر فرائض الالح   ص  350 -349كتاب الفرائض لعبد الصمد ص     

  89 – 87ص  7ر المغني بالشرح الكبير ج  55للعثيمين ص 
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  .فرض
:  لػػو ىلػػا ىالػػا عػػن خالػػة فاظتػػاؿ  عتػػا هلػػو  ر ثــال ذلــ 

  .اً و الةاقي رداً فرضاً ورداً الثلث فرض
 وإف هاف ذو الرحم يديل بعايتا فاظتاؿ لو تعصيةاً 

:   لو ىلا ىالا عن بنت أخ لغري أـ فاظتاؿ  ر ثال ذل 
 عتا تعصيةاً ألهنا تديل باألخ لغري أـ ومرياثو بالتعصيا .

: أف يكوف اظتوجود من ذوي األرحاـ رتاعة  الحالو الثانيو
 قط فلهاه اضتالة يتورتاف قتا: اثنني فأهثر يدلوف بشخ  واحد ف

: أف يستوي إرثهم من الشخ  الاي أدلوا  الصورة األرلى
بو فاظتاؿ بينهم من عدد رؤوسهم هالعصةة دوف تفضيل للاهر على 

 األنثى 
:  لو ىلا ىالا عن ابين بنت وبنف بنت فإف  ر ثال ذل 

[ ٔ[ لكل منهم واحد]ٗ]أيتل مسألتهم من عدد رؤوسهم أربعة
 الاهر واألنثى  سواء  وهالا لو ىلا عن أربع بنات  تعصيةاً 

فػػإف أيتػػل مسػػألتهن بنػػت   
 مػػػػػػن عػػػػػػدد رؤوسػػػػػػهن أربعػػػػػػة

[ ٔ[ لكل مػنهن واحػد ]ٗ]

 ٗ   ٗ 

 ٔ بنت بنت   ٔ ابن بنت 

 ٔ بنت بنت   ٔ ابن بنت 
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فرضػػاً ورداً وىاتػػاف  يتػػورتاىا 
: 

 ٔ بنت بنت   ٔ بنت بنت 

 ٔ بنت بنت   ٔ بنت بنت 

: أف متتلا إرثهم من الشخ  الاي أدلػوا  ة الثانيوالصور 
  .بو و يف ىاه الصورة ؾتعل عتم مسألة و هأنو مات عنهم

فػػػػإف انقسػػػػم نصػػػػيا هػػػػل فريػػػػق عليػػػػو يتػػػػحت اظتسػػػػألة مػػػػن 
أيتػػػػػػلها و إف انكسػػػػػػر نصػػػػػػيا فريػػػػػػق أو أهثػػػػػػر عليػػػػػػو يتػػػػػػححنا 

 .سابقاً يف باب التصحيح االنكسار هما علم
عػػن خػػالتني شػػقيقتني  لػػو ىلػػا ىالػػا :ر ثــال االنقجــام 

 وخالة ألـ
[ للخػػالتني ٖفػػإف أيتػػل مسػػألتهن مػػن ثالثػػة ]

[ لكػػػػػل واحػػػػػدة ٕالشػػػػػقيقتني الثلثػػػػػاف اثنػػػػػاف ]
[ ٔ[ وللخالػػػػػة ألـ الثلػػػػػث واحػػػػػػد ]ٔواحػػػػػد ]

 وىاه  يتورهتا : 

 ٖ 

 ٔ خالة شقيقة 

 ٔ خالة شقيقة

 ٔ خالة ألـ 

لػو ىلػا ىالػا عػن ستػس خػاالت شػقيقات   : ثال االنكجارر 
[ ٖثػػػػػػػالث خػػػػػػػاالت ألـ فػػػػػػػإف أيتػػػػػػػل مسػػػػػػػألتهن مػػػػػػػن ثالثػػػػػػػة ]و 

 [ ٔ[ وللخاالت ألـ الثلث واحد ]ٕللشقيقات الثلثاف اثناف ]
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 وبالنظر بني سهامهن ورؤوسهن  ؾتدىا منكسرة ومةاينة 
لرؤوسػػهن وحايتػػل ضػػرهبا يف بعضػػها ينػػتج 

[ ىػػػػػػي جػػػػػػزء السػػػػػػهم ٘ٔعشػػػػػػر ]ستسػػػػػػة 
[  ٖنضػػػػػػػػػرهبا يف أيتػػػػػػػػػل اظتسػػػػػػػػػألة ثالثػػػػػػػػػة ]

[ ٘ٗوأربعػػػػػػػػػػػني ] وتصػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػن ستسػػػػػػػػػػػة
للخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيقات ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف   

[ ٙ[ لكػػػػػل واحػػػػػدة سػػػػػتة ]ٖٓ=٘ٔ×ٕ]
وللخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت ألـ ستسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

[ ٘[ لكػػػل واحػػػدة ستسػػػة ]٘ٔ=٘ٔ×ٔ]
 وىاه يتورهتا : 

   ٔ٘× ٖ ٗ٘ 

 خالة شقيقة

ٕ 

ٙ 

 ٙ خالة شقيقة

 ٙ خالة شقيقة

 ٙ خالة شقيقة

 ٙ خالة شقيقة

 خالة ألـ

ٔ 

٘ 

 ٘ خالة ألـ

 ٘ خالة ألـ

: أف يكػوف ذوو األرحػاـ رتاعػة اثنػاف فػأهثر الحالـو الثالثـو 
 واظتدىل هبم هالا رتاعة فلهاه اضتالة يتورتاف قتا :

: أف يسػػػػتوي إرث هػػػػل رتاعػػػػة مػػػػن ذوي الصــــورة األرلــــى 
األرحػػاـ مػػن الشػػخ  الػػاي أدلػػوا بػػو و يف ىػػاه الصػػورة نقسػػم 

  هػػل واحػػد مػػنهم اظتػػاؿ أوالً علػػى اصتماعػػة اظتػػدىل هبػػم فمػػا خػػ
فػػػػػػإف انقسػػػػػػم علػػػػػػيهم وإال يتػػػػػػححنا , أعطينػػػػػػاه ظتػػػػػػن أدلػػػػػػوا بػػػػػػو 

لػو ىلػا ىالػا عػن ثالثػػة  :ر ثـال ذلـ ,  االنكسػار همػا سػةق
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أبناء بنت وخالة و بنػف أخ ألب فػإف أيتػل مسػألة اظتػدىل هبػم و 
 للةنت النصا  [ٙىم الةنت واألـ واألخ ألب من ستة ]

ىػػػػػي ألبنا هػػػػػا   [ٖثالثػػػػػة ]
[ ٔد ]لكػػػػػػػل واحػػػػػػػد وحػػػػػػػ

[ ٔولػػػزـ السػػػدس واحػػػد]
ىػػػو للخالػػػة والةػػػاقي اثنػػػاف 

[ ىػػي لةنػػف األخ ألب ٕ]
[ ٔلكػػػػل واحػػػػدة واحػػػػد ]

 وىاه يتورهتا : 

 ٙ ٙ اظتدىل هبم ذوو األرحاـ

 ابن بنت

 ٖ بنت

ٔ 

 ٔ ابن بنت

 ٔ ابن بنت

 ٔ ٔ أـ خالة

 بنت أخ ألب
 ٕ أخ ألب

ٔ 

 ٔ بنت أخ ألب

سػػار علػػى فريػػػق أو أهثػػر فقػػد علػػػم سػػابقاً هيفيػػػة أمػػا إف هػػاف ىنػػػاؾ انك
 .تصحيحو يف باب تصحيح االنكسار 

لو ىلػا ىالػا عػن سػتة أبنػاء بنػت وخػالتني وأربػع بنػات  :ر ثال ذل 
للةنػػػت النصػػػا ثالثػػػة [ ٙهبػػػم مػػػن سػػػتة ] أخ فػػػإف أيتػػػل مسػػػألة اظتػػػدىل

فثلػػػػػث  [ ىػػػػػي ألبنا هػػػػػا منكسػػػػػرة علػػػػػيهم وموافقػػػػػة لرؤوسػػػػػهم بالثلػػػػػثٖ]
[ ىػػو للخػػالتني منكسػػر ٔولػػزـ السػػدس واحػػد ], [ ٕاف ]رؤوسػػهم اثنػػ

[ لػػػػزخ ألب ٕ] فوالةػػػػاقي اثنػػػا,  [ٕاثنػػػني ]عليهمػػػا ومةػػػاين لرأسػػػػيهما 
ىي لةناتو منكسرة علػيهن وموافقػة لرؤوسػهن بالنصػا فنصػا رؤوسػهن 
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فنكتفػػػػي بأحػػػػدىا  وبػػػػالنظر بػػػػني الرواجػػػػع ؾتػػػػدىا متماثلػػػػة ,  [ٕاثنػػػػاف ]
 هبا يف أيتل اظتسألة [ وىي جزء السهم نضر ٕ]اثنني 
عشػػػػػػػػػر  ا[ ينػػػػػػػػػتج اثنػػػػػػػػػٙسػػػػػػػػػتة ]

[ومنهػػػػػػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػػػػػح ٕٔ=ٙ×ٕ]
اظتسػػػػػػػػػألة ألبنػػػػػػػػػاء الةنػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػتة 

[ لكػػػل واحػػػد واحػػػد ٙ=ٕ×ٖ]
= ٕ×ٔ] [ وللخػػالتني اثنػػافٔ]
[ ولةنػػػػات ٔ[ لكػػػػل واحػػػػدة ]ٕ

[ لكػػػػػػػػل ٗ= ٕ×ٕاألخ ألب ]
 [ وىاه يتورهتا : ٔواحدة ]

 ٕٔ ٙ اظتدىل هبم ذوو األرحاـ 

  ٙ ٖ بنت بنت  أبناء ٙ

 خالة 
 ٔ أـ

ٔ 

 ٔ خالة 

 بنت أخ ألب 

 ٕ أخ ألب

ٔ 

 ٔ ت أخ ألب نب

 ٔ بنت أخ ألب 

 ٔ بنت أخ ألب 

: أف متتلا إرث هل رتاعة أو بعضهم مػن  الصورة الثانيو
 ذوي األرحاـ من الشخ  الاي أدلوا بو .

وطريقػػػة العمػػػل يف ىػػػاه الصػػػورة : هطريقػػػة العمػػػل يف اضتالػػػة 
 اظتناسخات حسا اطتطوات التالية :من حاالت الثانية 

فمػػا خػػ   األرحػػاـ  ؾتعػػل مسػػألة للػػاين أدىل هبػػم ذوو -ٔ
فهػاه اظتسػألة مبثابػة هل واحد من اظتدىل هبػم فهػو ظتػن أدلػوا بػو , 

 اظتسألة األوىل يف اظتناسخات .
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اختلػػػػا ؾتعػػػػل مسػػػػألة لكػػػػل رتاعػػػػة مػػػػن ذوي األرحػػػػاـ  ػػػػػٕ
 حتاجت إىل تصحيح .ونصححها إف اإرثهم ؽتن أدلوا بو 

 اننظػػر بػػني هػػل مسػػألة بعػػد األوىل وبػػني سػػهاـ مػػن أدلػػو  -ٖ
رتيػع السػهاـ علػى رتيػػع انقسػػمت  بػو مػن اظتسػألة األوىل فػإف

 .هانت اصتامعة ىي اظتسألة األوىلاظتسا ل  
   .ةها سهاـ اظتدىل بو أثةتنا السهاـ واظتسألوإف باينت

وفػػػق اظتوافػػػق  وإف اختلفػػػت أثةتنػػػا وإف وافقػػػت أثةتنػػػا وفقهمػػػا
 منها وهامل اظتةاين .

بالنسػػػػػػا األربػػػػػػػع ننظػػػػػػر بػػػػػػني اظتثةتػػػػػػات مػػػػػػػن اظتسػػػػػػا ل  -ٗ
 زء السهمجواضتايتل ىو 

يف جػػػػزء السػػػػهم واضتايتػػػػل ىػػػػو األوىل نضػػػػرب اظتسػػػػألة  -٘
 هلها .  سا لاصتامعة للم

يف جػػزء نضػػرب نصػػيا هػػل رتاعػػة مػػن اظتسػػألة األوىل  -ٙ
سألتهم وما نػتج واضتايتل نقسمو على مالسهم الاي ضربت بو 

هػػو جػػزء سػػهم عتػػا نضػػرب بػػو سػػهاـ هػػل وارث منهػػا واضتايتػػل ف
 .ذلا الوارثنصيا 
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: لػو ىلػا ىالػا عػن عمػة شػقيقة وعمػة  االنقجـامر ثال 
ألـ وخالػة شػػقيقة وخالػػة ألـ وأربعػػة أوالد بنػت فػػإف أيتػػل مسػػألة 

 [ للةنػت النصػاٙ]سػتة  ألـ والةنت مناوىم األب و  اظتدىل هبم
[ لػػزب ٕ]اثنػػاف [ والةػػاقي ٔ]واحػػد ـ السػػدس [ ولػػزٖ]ثالثػػة 

 فرضاً وتعصيةاً 
األب للعمتػػػػني ونصػػػػيا هػػػػل مػػػػنهم ظتػػػػن أدىل بػػػػو فنصػػػػيا 

 ونصيا األـ للخالتني 
ومةػػػاين لرؤوسػػػهم منكسػػػر علػػػيهم  ونصػػػيا الةنػػػت ألبنا هػػػا
تصػػػح  [ ٙ[ يف أيتػػػل اظتسػػػألة سػػػتة ]ٗفنضػػػرب رؤوسػػػهم أربعػػػة ]

[ لكػل ٕٔ=ٗ×ٖعشػر ]عتم منها اثنا  [ٕٗ]أربعة وعشرين من 
لكػػل واحػػدة أربعػػة [ ٛ]ذتانيػػة للعمتػػني [ و ٖواحػػد مػػنهم ثالثػػة ]

 [ ٕلكل واحدة اثناف ] [ٗ]أربعة وللخالتني [ ٗ]
أربعػػة [ وتعػػود بػػالرد إىل ٙ]سػػتة  مسػػألة العمتػػني مػػنأيتػػل و 

 [ٔ]واحد [ وللعمة ألـ ٖ]ثالثة  [ للعمة الشقيقةٗ]
عػود بػالرد إىل [ وتٙ]سػتة مسألة اطتالتني هػالا مػن وأيتل 

  .[ٔ]واحد [ وللخالة ألـ ٖ]ثالثة[ للخالة الشقيقة ٗ]أربعة 
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[ مػػػن اظتسػػػألة األوىل ٛ]ذتانيػػػة  تػػػنيوبػػػالنظر بػػػني سػػػهاـ العم
اثنػػاف [ ؾتػػدىا منقسػػمة وجػػزء سػػهمها ٗ]أربعػػة  هماوبػػني مسػػألت

[ٕ]. 
[ ٔ]واحػػد منقسػػمة وجػػزء سػػهمها لتني هػػالا مسػػألة اطتػػاو 

[ فاصتامعػػة إذاً ىػػي اظتسػػألة ٔ]واحػػد  واظتثةػػت معنػػا مػػن اظتسػػألتني
 . [ ومنها تصحٕٗ]أربعة وعشروف األوىل 

اثنػػػػػػػػػػاف وللعمػػػػػػػػػػة ألـ  [ٙ=ٕ×ٖسػػػػػػػػػػتة ]للعمػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػقيقة 
[ٔ×ٕ=ٕ ]. 

واحػػػػػػد [ وللخالػػػػػػة ألـ ٖ=ٔ×ٖ]ثالثػػػػػػة وللخالػػػػػػة الشػػػػػػقيقة 
[ٔ×ٔ=ٔ ]. 

 يتورهتا :ىاه [ و ٖ=ٔ×ٖ]ثالثة ولكل من أوالد الةنت 
 ٕٗ ٗ/ٙ ٗ/ٙ ٕٗ ٙ اظتدىل هبم  ذوو األرحاـ  

 عمة شقيقة 
 ٛ ٕ أب

ٖ ٓ ٙ 

 ٕ ٓ ٔ عمة ألـ 

 خالة شقيقة 
 ٗ ٔ أـ

ٓ ٖ ٖ 

 ٔ ٔ ٓ لة ألـ اخ
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 ابن بنت 

 ٖ بنت

ٖ ٓ ٓ ٖ 

 ٖ ٓ ٓ ٖ بنت بنت 

 ٖ ٓ ٓ ٖ ابن بنت 

 ٖ ٓ ٓ ٖ بنت بنت 

: لػػو ىلػػا ىالػػا عػػن عمػػة شػػقيقة  االنقجــامر ثــال عــدم 
خػػاؿ شػػقيق وخػػاؿ ألـ فػػإف أيتػػل مسػػألة اظتػػدىل هبػػم وعمػػة ألـ و 

اثنػاف     والةػاقي[ ٔ]وحػد [ لػزـ الثلػث ٖ]ثالثػة وىم األبػواف مػن 
إىل أربعػة [ وتعػود بػالرد ٙ]سػتة [ لزب ومسألة العمػات مػن ٕ]
 [ ٔ]واحد [ وللعمة ألـ ٖ] ةثالثلشقيقة للعمة ا[ ٗ]

يق [ وللخػاؿ الشػقٔ[ للخػاؿ ألـ ]ٙ] ومسألة األخواؿ من
 وىػػػو مػػػرياث األب نيتػػػوبػػػالنظر بػػػني نصػػػيا العم, [ ٘الةػػػاقي ]
 [ ؾتػػػػد بينهمػػػػا موافقػػػػة بالنصػػػػاٙ]سػػػػتة [ ومسػػػػألتهما ٕ]اثنػػػػاف

 [ ٕفنثةت نصا اظتسألة اثنني ]
الػػػاي ىػػػو سػػػهاـ األـ واحػػػد  وبػػػالنظر بػػػني نصػػػيا اطتػػػالني

  ةاينةتمؾتدىا [ ٙستة ] تهماوبني مسأل[ ٔ]
[ ؾتػػدىا متداخلػػة ٙ] سػػتةو  [ٕوبػػالنظر بػػني اظتثةتػػني اثنػػني ]
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يف أيتػػل نضػػرهبا جػػزء السػػهم [ ٙفنكتفػػي بػػاألهرب وىػػي السػػتة ]
[ وىػػي اصتامعػػة ٛٔ]عشػػر  ةذتانيػػينػػتج [ ٖثالثػػة ]األوىل  اظتسػػألة

 [ٖ=ٖ×ٔ]ثالثة عمة ألـ ولل [ٜ=ٖ×ٖ]تسعة للعمة الشقيقة 

وللخػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػقيق 
 [٘=٘×ٔ]ستسػػػػة 

واحػػػػد وللخػػػػاؿ ألـ 
ىػػػػػػاه [ و ٔ=ٔ×ٔ]

  يتورهتا :

 ٛٔ ٙ ٗ/ٙ ٖ   األرحاـ ذوو

 عمة شقيقة
 ٕ أب

ٖ ٓ ٜ 

 ٖ ٓ ٔ عمة ألـ

 خاؿ شقيق
 ٔ أـ

ٓ ٘ ٘ 

 ٔ ٔ ٓ خاؿ ألـ

: وىػػػػػو أف يكػػػػػوف مػػػػػع ذوي األرحػػػػػاـ أحػػػػػد  األ ـــــر الثـــــاني
وطريقة العمل اضتسابية يف ىاا األمر حسا اضتالػة الػف الزوجني 

مػػػػن  مػػػاعاالجتىػػػاا  ال متلػػػوجتمعهػػػم معػػػاً يف مسػػػألة واحػػػػدة إذ 
 ستس وىي هالتايل : حاالتإحدى 

أف يكػػػوف اظتوجػػػود مػػػن ذوي األرحػػػاـ مػػػع أحػػػد  -ٔ
بعػد لػة الةػاقي اىػاه اضت ففػيفقػط الزوجني شخصاً واحػداً 

 .لوفرض الزوجية 

أف يكػػػوف اظتوجػػػود مػػػن ذوي األرحػػػاـ مػػػع أحػػػد  -ٕ
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مػػػػن شػػػخ  مػػػدلني بشػػػػخ  واحػػػد مػػػػع  الػػػزوجني أهثػػػر
 .استواء إرثهم منو 

ذوي األرحػػػاـ مػػػع أحػػػد أف يكػػػوف اظتوجػػػود مػػػن  -ٖ
الػػػزوجني أهثػػػر مػػػػن شػػػخ  مػػػدلني بشػػػػخ  واحػػػد مػػػػع 

 اختالؼ إرثهم منو .

أف يكػػػوف اظتوجػػػود مػػػن ذوي األرحػػػاـ مػػػع أحػػػد  -ٗ
بػػػأهثر مػػػن واحػػػد مػػػع  الػػػزوجني أهثػػػر مػػػن شػػػخ  مػػػدلني

 استواء إرث هل رتاعة من الشخ  اظتدىل بو 

أف يكػػػوف اظتوجػػػود مػػػن ذوي األرحػػػاـ مػػػع أحػػػد  -٘
مػػدلني هػػالا بػػأهثر مػػن واحػػد  الػػزوجني أهثػػر مػػن واحػػد

مع اختالؼ إرث بعضهم من الشخ  اظتدىل بو واستواء 
 إرث الةعض اآلخر .

وىػػي : هػػوف اظتوجػػود  ر ــا صــفو العمــل فــي الحالــو األرلــى
مػػن ذوي األرحػػػاـ شخصػػاً واحػػػداً فقػػط مػػػع أحػػد الػػػزوجني فإننػػػا 
نأيتل اظتسألة من ؼترج فرض الزوجية وما بقػي بعػد نصػيا أحػد 

هو للشخ  اظتوجود مػن ذوي األرحػاـ فػإف هػاف يػديل الزوجني ف
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 .فالةاقي لو فرضاً ورداً باي فرض 
فػػإف  عػػن زوج وابػػن بنػػت ت زوجػػةلػػو ىلكػػ:  ر ثــال ذلــ 
 [ ؼترجٕ]اثنني أيتل مسألتهما من 

 ٕ [ٔ]واحد للزوج النصا  , فرض الزوجية

 فرضػػػػػػاً ورداً  [ البػػػػػػن الةنػػػػػػتٔ]واحػػػػػػد والةػػػػػػاقي 
  يتورهتا :ىاه و 

 ٔ زوج

 ٔ ن بنت اب

وإف هػػاف اظتوجػػود مػػن ذوي األرحػػاـ يػػديل بعايتػػا فالةػػاقي 
  .تعصيةاً بعد فرض الزوجية لو 

عن زوجة وبنت أخ لغػري أـ فػإف  زوجلو ىلا  ر ثال ذل 
 أيتل مسألة الزوجية من
[ ٔ[ للزوجػػة الربػػع واحػػد ]ٗؼتػػرج فرضػػها أربعػػة ]
[ لةنػػػػػػت األخ تعصػػػػػػيةاً وىػػػػػػاه ٖوالةػػػػػػاقي ثالثػػػػػػة ]

 يتورهتا :

 ٗ 

 ٔ زوجة

 ٖ بنت أخ

وإذا وجد انكسار يف فرض الزوجية فقط يتححناه هما 
عن زوجتني  زوجىلا لو  ر ثال ذل سةق يف باب التصحيح 

منكسر [ وىو ٔواحد ]وبنت أخ لغري أـ فإف سهاـ الزوجتني 
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يف  انضرهب هي جزء السهمف [ٕاثنني ]ةاين لرأسيهما معليهما و 
   [ٗأيتل اظتسألة أربعة ]

[ للزوجتني اثناف ٛ=ٗ×ٕانية ]ينتج ذت
[ ٔ[ لكل واحدة واحد ]ٕ=ٕ×ٔ]

[ وىاه ٙ=ٕ×ٖولةنت األخ الةاقي ستة ]
 يتورهتا:

ٕ× ٗ ٛ 
 زوجة

ٔ 
ٔ 

 ٔ زوجة
 ٙ ٖ بنت أخ

وىي : هوف اظتوجود مػن ر ا صفو العمل في الحالو الثانيو 
ذوي األرحػػػػػاـ مػػػػػع أحػػػػػد الػػػػػػزوجني أهثػػػػػر مػػػػػن شػػػػػخ  مػػػػػػدلني 

سػػةق  اعمػػاء إرثهػػم منػػو فػػال متتلػػا العمػػل بشػػخ  واحػػد مػػع اسػػتو 
يف اضتالػػػػػػة األوىل سػػػػػػوى تصػػػػػػحيح االنكسػػػػػػار علػػػػػػى فػػػػػػريقني فريػػػػػػق 

 الزوجات وفريق ذوي األرحاـ وال متفى تصحيحو ظتا 
 ٗ علم من باب تصحيح االنكسار

 ةوثالثػػىلػػا ىالػػا عػػن زوجػػة : لػػو  ر ثــال ذلــ 
[ ٗ]أربعػػػػة  أبنػػػػاء بنػػػػت فػػػػإف أيتػػػػل مسػػػػألتهم مػػػػن

[ والةاقي ألبناء الةنػت لكػل ٔ]واحد للزوجة الربع 
  يتورهتا:ىاه [ و ٔ]واحد واحد 

 ٔ زوجة 

 ٔ ابن بنت 

 ٔ ابن بنت 

 ٔ ابن بنت 

وإذا وجد انكسار على فريق ذوي األرحاـ فقط يتححناه هما علم 
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 التصحيح فلو هاف أبناء الةنت يف اظتثاؿ من باب 
[ لةاينػػػػػت سػػػػػهامهم ثالثػػػػػة ٗالسػػػػػابق أربعػػػػػة ]

وبضػػػػرهبا يف أيتػػػػل [ ٗوسػػػهم أربعػػػػة ][ لرؤ ٖ]
[ تصػػػػػػح مػػػػػػن سػػػػػػتة عشػػػػػػر ٗاظتسػػػػػػألة أربعػػػػػػة ]

[ ٗ=ٗ×ٔللزوجػػػػػػػػػػػػػة أربعػػػػػػػػػػػػػة ] [ٙٔ=ٗ×ٗ]
[ لكػػػل ٕٔ=ٗ×ٖوألبنػػػاء الةنػػػت اثنػػػا عشػػػر ]

 [ وىاه يتورهتا : ٖواحد ثالثة ]

ٗ× ٗ ٔٙ 

 ٗ ٔ زوجة 

 ابن بنت 

ٖ 

ٖ 

 ٖ ابن بنت 

 ٖ ابن بنت 

 ٖ ابن بنت 

 
علػػػػى فريػػػػق الزوجػػػػات وذوي األرحػػػػاـ معػػػػاً وإذا هػػػػاف االنكسػػػػار 
يف باب تصحيح االنكسار على فريقني فلػو   يتححناه هما سةق

واحػػد  لةاينػػت سػػهامهنهػػاف الزوجػػات يف اظتثػػاؿ السػػابق ثػػالث 
 بني رؤوس ذوي األرحاـ  وبالنظر[ لرؤوسهن ثالثة ٔ]

[ ؾتػػػدىا متةاينػػػة وحايتػػػل ضػػػرهبما ٗأربعػػػة ]
اثنػػػػػػػا عشػػػػػػػر جػػػػػػػزء السػػػػػػػهم  يف بعػػػػػػػض نػػػػػػػتج

أربعػػة يف أيتػل اظتسػألة  نضػرهبا [ٕٔ=ٗ×ٖ]
[ ٛٗ=ٕٔ×ٗ]ذتانيػػػػػػة وأربعػػػػػػوف  ينػػػػػػتج[ ٗ]

أربعػة [ لكل واحدة ٕٔ=ٕٔ×ٔللزوجات ]

ٕٔ× ٗ ٗٛ 

 زوجة

ٔ 

ٗ 

 ٗ زوجة

 ٗ زوجة

 ٜ ٖ ابن بنت 
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سػػػػػػػػػػػػػػتة وثالثػػػػػػػػػػػػػػوف [ وألبنػػػػػػػػػػػػػػاء الةنػػػػػػػػػػػػػػت ٗ]
[ ٜ]تسػػػػػػػػػعة [ لكػػػػػػػػػل واحػػػػػػػػػد ٖٙ=ٕٔ×ٖ]

 وىاه يتورهتا :

 ٜ ابن بنت 

 ٜ ابن بنت 

 ٜ ابن بنت 

وىي : هوف اظتوجود مػن  ر ا صفو العمل في الحالو الثالثو
مػػػػػع أحػػػػػد الػػػػػػزوجني أهثػػػػػر مػػػػػن شػػػػػخ  مػػػػػػدلني ذوي األرحػػػػػاـ 

 بشخ  واحد مع اختالؼ إرثهم منو .

الثالثة مػن حػاالت اظتناسػخات  هصفة العمل يف اضتالةفهي  
مػػػػع اعتةػػػػار مسػػػػألة الزوجيػػػػة مسػػػػألة أوىل ومسػػػػألة ذوي األرحػػػػاـ  

 سألة ثانية حسا اطتطوات التالية :هم

ل مسػػػػػألة للزوجيػػػػػة ونصػػػػػححها إف احتاجػػػػػت إىل عػػػػػؾت -ٔ
 تصحيح .

وهػػػػػالا نصػػػػػححها إف  ـل مسػػػػػألة لػػػػػاوي األرحػػػػاعػػػػؾت -ٕ
 إىل تصحيح . احتاجت

بػػػػني بػػػػاقي فػػػػرض الزوجيػػػػة ومصػػػػح مسػػػػألة ذوي  ننظػػػػر -ٖ
من مسألة  تة يتحلنقسم الةاقي على مصح اظتسأااألرحاـ فإف 
نت ىي اصتامعة وإف بػاين بػاقي فػرض الزوجيػة ظتسػألة الزوجية وها
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 ذوي األرحاـ أثةتناقتا وإف وافق أثةتنا وفقهما 

نضرب مسألة الزوجية باظتثةت من مسألة ذوي األرحاـ  -ٗ
 واضتايتل ىو اصتامعة 

نضرب سهاـ الزوجية فيما ضربت بو مسػألتهم والنػاتج  -٘
لزوجيػة عنػد ىو نصيا اظتوجود منهم ونضرب هامل باقي فرض ا
مسػػألة الزوجيػػة  اظتةاينػػة ووفقػػو عنػػد اظتوفقػػة هػػالا مبػػا ضػػربت بػػو

مسألتهم ونقسم اضتايتل على مسألة ذوي األرحاـ وما نتج فهو 
 جزء سهم عتا .

نضػػرب سػػهاـ هػػل وارث مػػن ذوي األرحػػاـ مػػزء سػػهم  -ٙ
 مسألتهم واضتايتل ىو نصيةو.

ـــو علـــى  جـــرلو ذري ر ثـــال  ـــاقي فـــرض الدر ي انقجـــام ب
عػن زوجتػني وخالػة شػقيقة وخالػة ألب  زوج: لو ىلا   رحاماأل

[ عتمػػا الربػػع ٗ] أربعػػةمػػن  ةمسػػألة الزوجيػػفػػإف أيتػػل  ألـوخػالتني 
 انضػػرهب[ فٕاثنػػني ]رأسػػيهما ويةػػاين  امنكسػػر عليهمػػ[ ٔ]واحػػد 
 حتصػػ هػػامنو [ ٛ=ٛ×ٕ]ذتانيػػة [ ينػػتج ٗأربعػػة ] أيتػل اظتسػػألة يف
. 
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 [ٔد ][ لكل وحدة واحٕ=ٕ×ٔللزوجتني اثناف ]
 [ للخالػػػػػػة الشػػػػػػقيقةٙ]سػػػػػػتة  ومسػػػػػػألة ذوي األرحػػػػػػاـ مػػػػػػن 
 .[ ٖ] ثالثة النصا

 .[ ٔ]واحد وللخالة ألب السدس 
[ ٔلكػػػل واحػػػدة واحػػػد ] [ٕ]اثنػػػاف  الثلػػػث وللخػػػالتني ألـ

 [لاوي األرحاـ ٙوالةاقي ستة ]
 
 

 ٛ ٙ ٛ ٗ ني مسألةبو  وبالنظر بينها

[ ؾتػػػػػػدىا ٙ]ذوي األرحػػػػػػاـ سػػػػػػتة  
امعػػػػة ىػػػػي مصػػػػح منقسػػػػمة إذاً فاصت
[ لكل مػن ٛانية ]مسألة الزوجية ذت

 الزوجػػػػػػات واطتالػػػػػػة ألب واطتػػػػػػالتني
[ وللخالػػػػػة الشػػػػػقيقة ٔحػػػػػد ]األـ و 
  :[ وىاه يتورهتاٖثة ]الث

 زوجة
ٔ 

ٔ ٓ ٔ 

 ٔ ٓ ٔ زوجة

 خالة شقيقة 

ٖ ٙ 

ٖ ٖ 

 ٔ ٔ خالة ألب 

 ٔ ٔ خالة ألـ 

 ٔ ٔ خالة ألـ 

 فقػػطاظتثػػاؿ السػػابق زوجػػة واحػػدة  : لػػو هػػاف يف ر ثــال التوافــة
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[ ٔحػد ]او  علربػاللزوجػة [ ٗ]أربعػة مػن ة الزوجػة فإف أيتل مسػأل
. 
بينها وبػني و  [ٙ]ستة  منتهم اوي األرحاـ ومسأللةاقي ثالثة لاو 

اثنػني  هػاثلثفنثةػت  موافقة بالثلػث [ ٖثالثة ]باقي فرض الزوجية 
نيػػػػػػػة ينػػػػػػتج ذتاأربعػػػػػػة مسػػػػػػألة الزوجيػػػػػػة أيتػػػػػػل يف نضػػػػػػرهبا مث [ ٕ]
 اثناف للزوجة منها تصح و [ وىي اصتامعة للمسألتني ٛ=ٗ×ٕ]
 

 ٛ ٙ ٗ وللخالة الشقيقة  [ٕ= ٕ×ٔ]

لخالػػػػػػػػػة ول[ٖ=  ٖ× ٔ]ثالثػػػػػػػػة 
[ ٔ= ٔ×ٔواحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ]ألب 
= ٔ×ٕ]اثنػػػػػػاف ألـ  تنيلخػػػػػػاللو 
[ ٔ] لكػػػػػػػل واحػػػػػػػدة واحػػػػػػػد [ٕ
  :يتورهتاىاه و 

 ٕ ٓ ٔ زوجة

 خالة شقيقة

ٖ 

ٖ ٖ 

 ٔ ٔ خالة ألب

 ٔ ٔ خالة ألـ

 ٔ ٔ خالة ألـ

زوج لكػاف  : لو هاف يف اظتثاؿ السابق بدؿ الزوجة ر ثال التباين
 مةػػػاين ظتسػػػألة ذوي األرحػػػاـوىػػػو [ ٔ]واحػػػد و نصػػػفالةػػػاقي بعػػػد 

 [ ينتج اثنا ٕاثنني ]وبضرهبا مبسألة الزوج  [ٙستة ]



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

485 

 ٕٔ ٙ ٕ  ىي اصتامعة للمسألتني= و ٙ×ٕ]عشر

= ٙ× ٔ]سػػتة  للػػزوج ومنهػػا تصػػح
 ٖ ]ثالثػػػػػػة  خالػػػػػػة الشػػػػػػقيقةولل [ٙ
[ ولكػػػػػػػل مػػػػػػػن اطتػػػػػػػاالت ٖ=  ٔ×

ىػػاه [ و ٔ= ٔ×ٔ ]واحػػد الةػػواقي 
  يتورهتا :

 ٙ ٓ ٔ زوج

 خالة شقيقة

ٔ 

ٖ ٖ 

 ٔ ٔ خالة ألب

 ٔ ٔ خالة ألـ

 ٔ ٔ خالة ألـ

 
هػػوف اظتوجػػود مػػن وىػػي :   ر ــا صــفو العمــل فــي الحالــو الرابعــو

بػػأهثر  مػػدلنيذوي األرحػػاـ مػػع أحػػد الػػزوجني أهثػػر مػػن شػػخ  
  من واحد مع استواء إرث هل رتاعة من الشخ  اظتدىل بو :

 في ىاه اضتالة ؾتعل مسألة للزوجية ف
 مث مسألة للمدىل هبم وما حصلوا عليو فهو ظتن أدلوا بو

همػػػا سػػػةق   االنكسػػػارعلػػػيهم وإال يتػػػححنا  انقسػػػمتفػػػإف 
 ., وباقي العمل هالعمل يف اضتالة الثالثة السابقة  بيانو

أوالد  ةعػن زوجػة وثالثػ زوجلػو ىلػا :  ل  ذى الحالور ثا
أخػػػت شػػػقيقة وابػػػن أخػػػت ألب وخػػػاؿ وابػػػن أخ ألـ فػػػإف أيتػػػل 
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لػاوي األرحػػاـ [ ٖ]ثالثػة [ والةػاقي ٗ]أربعػة مسػألة الزوجيػة مػن 
 وبينهػػا وبػػني بػػاقي فػػرض الزوجيػػة [ٙ]سػػتة  مػػن تهموأيتػػل مسػػأل

نضػرهبا [ ىػي جػزء السػهم ٕفنثةػت ثلثهػا اثنػاف ] موافقة بالثلػث 
 .ينتج ذتانية أربعة يف أيتل مسألة الزوجية 

 اصتامعة[ ىي ٛ =ٗ×ٕ]
 
 

 ٛ ٙ اظتدىل هبم  ٗ   ×ٕ للمسألتني

 ومنهػػػػػػػػػػا تصػػػػػػػػػػػح
اثنػػػػػػػػػاف  للزوجػػػػػػػػػة

[ٔ×ٕ =ٕ ] 
ولكػػل مػػن ذوي 

حػػػػػػد او  األرحػػػػػػاـ
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه [ و ٔ]

 :يتورهتا

 ٕ - - ٔ زوجة

 ابن أخت شقيقة

ٖ 

 ٖ أخت شقيقة

ٔ 

 ٔ ابن أخت شقيقة

 ٔ قيقةابن أخت ش

 ٔ ٔ أخت ألب ابن أخت ألب

 ٔ ٔ أـ خاؿ

 ٔ ٔ أخ ألـ ابن أخ ألـ

وىػػػػي : هػػػػوف  رر ــــا صــــفو العمــــل فــــي الحالــــو الخا جــــو
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اظتوجػػػود مػػػن ذوي األرحػػػػاـ مػػػع أحػػػد الػػػػزوجني أهثػػػر مػػػن واحػػػػد 
مػػدلني هػػالا بػػأهثر مػػن واحػػد مػػع اخػػتالؼ إرث بعضػػهم مػػن 

فعلػػػػى النحػػػػو خػػػػر الشػػػػخ  اظتػػػػدىل بػػػػو واسػػػػتواء إرث الػػػػةعض اآل
 التايل : 

 ؾتعل مسألة ألحد الزوجني . -أ

 ب ػ ؾتعل مسألة للمدىل هبم .

مهمػػػا ج ػ ؾتعػػػل مسػػػألة لكػػػل رتاعػػػة مػػػن ذوي األرحػػػاـ 
 .تعددت مسا لهم 

د ػ ننظػر بػػني هػل مسػألة مػن مسػا ل ذوي األرحػاـ وسػػهاـ 
السػػهاـ  انقسػػمتعلػػى حػػدة فػػإف  هػػلٍ مػػن اصتامعػػة  مػػن أدلػػوا بػػو 
أثةتنػا وفػػق  ت وإف وافقػ مسػألتهمنثةػت واحػد علػػى علػى اظتسػألة 
 أثةتنا هل اظتسألة . تاظتسألة وإف باين

ىػػػ ػ ننظػػر بػػني اظتثةتػػات مػػن مسػػا ل ذوي األرحػػاـ بالنسػػا 
 األربع .

و ػ نضػػػرب حايتػػػل النظػػػر مػػػن مسػػػا ل ذوي األرحػػػاـ يف 
 جامعة مسألة الزوجية واظتدىل هبم واضتايتل ىو اصتامعة .
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وىػػي يف اضتالػػة الثانيػة مػن اظتناسػخات ز ػ نعمػل همػا سػةق 
ضػػػػرب نصػػػػيا هػػػػل مػػػػن لػػػػو نصػػػػيا مػػػػن اصتامعػػػػة األوىل ظتسػػػػألة 
الزوجيػػة واظتػػدىل هبػػم فيمػػا ضػػربت بػػو اصتامعػػة فأمػػا مػػن وجػػد مػػن 
الزوجني فإنا نعطيو نصيةو من اصتامعة بعػد ضػربو يف جػزء السػهم 

. 
وأمػػا اظتػػدىل هبػػم فنقسػػم نصػػيا هػػل مػػنهم علػػى مسػػألة مػػن 

وحايتل ذلا جزء سهم عتا نضرب فيو سهاـ هل وارث أدلوا بو 
 من ذوي األرحاـ من اظتسألة 

 ةعػن زوج وعمػة ألب وعمػ امػرأة ت: لو ىلك ر ثال ذل 
مػن اثنػػني ألـ وخالػة شػقيقة وخالػػة ألـ فػإف أيتػػل مسػألة الزوجيػػة 

لػػػػػػاوي [ ٔ]د حػػػػػػوا[ والةػػػػػػاقي ٔ]النصػػػػػػا واحػػػػػػد [ للػػػػػػزوج ٕ]
 .األرحاـ 

[ لػػزـ ٖ]ثالثػػة م األبػػواف مػػن وأيتػػل مسػػألة اظتػػدىل هبػػم وىػػ
 [ ٕ]الةاقي اثناف [ ولزب ٔ]الثلث واحد

[ ومسػػػألة اظتػػػدىل هبػػػم ٔوبػػػالنظر بػػػني بػػػاقي فػػػرض الزوجيػػػة ]
أيتػػػل مسػػػألة اظتػػػدىل هبػػػم يف أيتػػػل  [ ؾتػػػدىا متةاينػػػة فنضػػػربٖ]
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ىػػي اصتامعػػة للمسػػألتني و [ ٙ= ٖ×ٕمسػػألة الزوجيػػة ينػػتج سػػتة ]
واحػد [ ولػزـ ٕ=ٕ×ٔ]اثنػاف [ ولػزب ٖ= ٖ×ٔ]ثالثػة للزوج 

[ٔ×ٔ =ٔ. ] 

[ وتعػػود بػػالرد إىل ٙ]سػػتة مسػػألة اظتػػدلني بػػاألب مػػن أيتػػل و 
فرضػػاً [ ٔ]واحػػد [ وللعمػػة ألـ ٖ]ثالثػػة [ للعمػػة ألب ٗ]أربعػػة 
 ورداً 

[ وتعود بػالرد ٙ]ستة مسألة اظتدلني باألـ هالا من وأيتل 
واحػػػػد [ وللخالػػػػة ألـ ٖ]ثالثػػػػة [ للخالػػػػة الشػػػػقيقة ٗ]إىل أربعػػػػة 

[ٔ ] 
تج اثنػاف اظتػدلني هبمػا ينػمسػا ل وبالنظر بني سهاـ األبػوين و 

فيكػػػوف جػػػزء  وقتػػػا متػػػداخالف نكتفػػػي بػػػاألهرب [ٗأربعػػػة ]و [ ٕ]
[ نضػػػػرهبا يف اصتامعػػػػة األوىل سػػػػتة ينػػػػتج أربعػػػػة ٗأربعػػػػة ] السػػػػهم

 ا ل ومنها تصح اظتسعتاه وىي اصتامعة [ ٕٗ=ٙ×ٗوعشروف ]
 [ ٕٔ]اثنا عشر للزوج  

[ نقسػػمها علػػى مسػػألة اظتػػدلني بػػو مػػن ٛ= ٗ×ٕولػػزب ذتانيػػة ]
[ ينػػتج جػػزء سػػهمها وحػػػد ٛذوي األرحػػاـ وىػػي هػػالا ذتانيػػػة ]
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[ نضػػػرب بػػػو نصػػػيا هػػػل واحػػػد مػػػن اظتػػػدلني بػػػاألب فللعمػػػة ٔ]
 [  ٕ=ٕ×ٔ[ وللعمة ألـ اثناف ]ٙ=ٙ×ٔألب ستة]

[ نقسػمها ٗ=ٗ×ٔونصيا األـ من اصتامعػة األوىل أربعػة ]
 [ ينػتجٗذوي األرحاـ هالا أربعة ] على مسألة اظتدلني هبا مػػن

 نضرب بو نصيا  [ ىو جزء سهم عتأ]واحد
 
 

هػػػػػػل واحػػػػػػد مػػػػػػن اظتػػػػػػدلني بػػػػػػاألـ فللخالػػػػػػة الشػػػػػػقيقة ثالثػػػػػػة 
  يتورهتا :ىاه و [ ٔ=ٔ×ٔ] (ٔ)[ وللخالة ألـ واحدٖ=ٖ×ٔ]

 ٕٗ ٗ ٙ ٗ ٙ ٖ اظتدىل هبم ٕ األرحاـ ذوو
 ٕٔ ٓ - - ٖ ٓ - ٔ زوج

 عمة ألب
ٔ 

 ٕ ٕ أب
ٖ - ٓ ٙ 

 ٕ ٓ - ٔ عمة ألـ
 ٖ ٖ ٖ - ٔ ٔ أـ خالة شقيقة

                                                
(1)

/  8بتصــرف رزيــادة  رانظــر كتــاب التلخــيف فــي الفــرائض ج  387 – 896انظــر فــرائض الالحــ  ص   
/  3رفــتأ القريـب المجيـب شــرح كتـاب الترتيـب  ــد   8953ص   3رالعـذب الفـائض  ـد   183 – 116
 369 – 358رفـــــــرائض الكاتـــــــب ص  336 – 894رشــــــرح الجـــــــرا يو للجر ـــــــاني ص  888 – 806

  183 – 171/  80ج  رالحاري الكبير 188 – 108رالفصول في الفرائض ص 
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 ٔ ٔ ٔ - - - خالة ألـ
  جرلو : العول في  جائل ذري األرحام 

[ ٙيكػػوف العػػوؿ يف مسػػا ل ذوي األرحػػاـ يف أيتػػل السػػتة ]
وىػاه اظتسػألة ىػي , وإىل سةعة فقػط ويف مسػألة واحػدة ويتػورىا 

اـ األـ أو : لػػػو ىلػػػا ىالػػػا عػػػن خالػػػة أو غريىػػػا ؽتػػػن يقػػػـو مقػػػ
اصتدة , وست بنات أخػوات مفرتقػات أو مػن يقػـو مقػامهن ؽتػن 

 يأخا اظتاؿ بالفرض 
أمػػػا بػػػاقي األيتػػػوؿ الػػػف يػػػدخلها العػػػوؿ فػػػال تعػػػوؿ يف ىػػػاا 

[ وأيتػػػػػػل األربعػػػػػػة ٕٔ] عشػػػػػر الةػػػػػاب وذلػػػػػػا ألف أيتػػػػػل االثػػػػػػين
[ البػػػػد فيهمػػػػا أحػػػد الػػػػزوجني وقتػػػػا ال يكونػػػػاف يف ٕٗوعشػػػرين ]

 سألتهم من ؼترج فرض أحدقتا مسألة ذوي األرحاـ بل م
[ ال يعػػوؿ يف ىػػاا الةػػاب إىل أهثػػر ٙوهػػالا أيتػػل السػػتة ]

بسػػػػةا [ ٚ]ألف عولػػػػو إىل مػػػػا فػػػػوؽ السػػػػةعة ؛ [ ٚمػػػػن سػػػػةعة ]
الػػػػزوج وىػػػػو همػػػػا عرفػػػػت لػػػػو مسػػػػألة مسػػػػتقلة عػػػػن مسػػػػألة ذوي 

 . (ٔ)األرحاـ 
                                                

(1)
 – 87/ 5رالفـررع بمعنـاى ج  388رفـرائض الالحـ  ص  96 -95/  7نظـر المغنـي بالشـرح الكبيـر ج  
88  
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قاؿ الشيخ يتاه الةهػو  رزتػو ا  تعػاىل يف عمػدة الفػارض 
: 

 مل يعل ىنا سوى أيتل ستة  و           
 (ٕ)وعولو بسدٍس لسةعة                                        

: لو ىلا ىالا عن خالة وبنت أخت شقيقة  ر ثال ذل 
فإف أيتل  أخت ألب وبنت أخت ألـ وبنت أخ ألـوبنت 

 [ٙمسألتهن من ستة ]
 ٚ/ٙ [ ولةنتٔللخالة السدس واحد ]

[ ٖة ]األخػػت الشػػقيقة النصػػا ثالثػػ 
ولةنػػػػت األخػػػػت ألب السػػػػدس واحػػػػد 

[ ولةنػػػف األخ واألخػػػت ألـ الثلػػػث ٔ]
[ ٔ[ لكػػػػػػٍل منهمػػػػػػا واحػػػػػػد ]ٕاثنػػػػػػاف]

 [ وىاه يتورهتاٚ] وتعوؿ إىل سةعة

 ٔ خالة

 ٖ بنت أخت ش

 ٔ بنت أخت ألب

 ٔ بنت أخت ألـ

 ٔ بنت أخ ألـ

  جرلو : القول بتقدي  الرد على ذري األرحام 
األرحػػػاـ يف قػػػوؿ عامػػػة مػػػورثيهم قػػػاؿ يقػػػدـ الػػػرد علػػػى ذوي 

                                                
(2)

  53/  3العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج   
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اطتربي رزتو ا  : أف الرد أوىل من ذوي األرحاـ إال ما روي عػن 
سػػػعيد بػػػن اظتسػػػيا وعمػػػر بػػػن عةػػػد العزيػػػز أهنمػػػا ورثػػػا اطتػػػاؿ مػػػع 
الةنػػػت فيحتمػػػل أهنمػػػا ورثػػػاه لكونػػػو عصػػػةة أو مػػػوىل لػػػئال متػػػالا 

  (ٔ)اإلرتاع 
ــــ    وعلػػػػى مػػػػا تػػػػرجح عنػػػػدي مػػػػن الػػػػرد علػػػػى الػػػػزوجني :قل

هغػريىم مػن الورثػػة ال يقػدـ الػرد علػػى الػزوجني علػى مػػرياث ذوي 
 سابقاً يف ىاا الرتجيح يف باب الرد.األرحاـ ظتا علم 

 جرلو :  ـن  ـو األحـة فـي التقـدي  المعتـة رعصـبته رم 
 ذري األرحام 

القػػػوؿ بتقػػػدًن اظتعتػػػق وعصػػػةتو علػػػى ذوي األرحػػػاـ ىػػػو قػػػوؿ 
هم وغػريىم وقػوؿ مػن عامة من ورثهم من الصػحابة رضػي ا  عػن

  .ال يرى توريثهم أيضاً 
تقػػدنتهم علػػى اظتػػوىل وعػػن عمػػر  وروي عػػن ابػػن مسػػعود 

  ؿتوه 
قػػاؿ ابػػن عةػػد الػػرب رزتػػو ا  تعػػاىل : قػػاؿ إبػػراىيم النخعػػي :  

                                                
(1)

 بتصرف   91ص  7ر المغني بالشرح الكبير ج  118ص 8كتب التلخيف في الفرائض ج     
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هاف عمر وعةد ا  وعلػي رضػي ا  عػنهم يورثػوف ذوي األرحػاـ 
 . (ٔ)أشدىم يف ذلا  دوف اظتوايل قاؿ وهاف علي 

و ىػو تقػدًن ذوي األرحػاـ  ن قاؿ بقػوؿ ابػن مسػعود وؽت
علػػى اظتػػوىل اظتعتػػق : ابنػػو أبػػو عةيػػدة و عةيػػد ا  بػػن عةػػد ا  بػػن 

ومسػروؽ وجػابر بػن زيػد  السػلماين ةعتةة وعلقمة واألسود وعةيػد
والشعيب والنخعي والقاسػم بػن عةػد الػرزتن وعمػر بػن عةػد العزيػز 

 و ميموف بن مهراف 
وىو تقػدًن  اظتػوىل اظتعتػق وعصػةاتو علػى  والقوؿ األوؿ أيتح

 . (ٔ)ذوي األرحاـ 
  جرلو : توريث ذري األرحام بالقرابتين  ن عد ه 

أرتػع اظتورثػوف لػػاوي األرحػاـ توريػث مػػن أدىل بقػرابتني هبمػػا 
إال شػػيئاً لتكػػى عػػن أيب يوسػػا أهنػػم ال يرثػػوف إال بقرابػػة واحػػدة 

لو جهتػاف وليس بصحيح عنو وال يتحيح يف نفسو ألنو شخ  
ال يرجح هبما فورث هبما هػالزوج إذا هػاف ابػن عػم وابػن العػم إذا  

                                                
(1)

( ا  ـــــ  6/339( ر المغنــــي )186, 3/896( ر رجبــــار الق ــــاة لوكيــــ  )6/319ســــنن البيهقــــي  )    
 488ص  85االستذكار ر حاشيته ج 

(1)
السـتذكار ار   91ص  7ر المغنـي بالشـرح الكبيـر ج   113 – 118ص  8التلخـيف فـي الفـرائض ج    
  864ر التهذيب في الفرائض ص  33873رق   488ص   85ج 
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  ٓهاف أخاً من أـ 
لو ىلا ىالا عن ابن ابن أخت شقيقة ىو  :ر ثال ذل 

  ٓابن بنت أخ ألـ وعن ابن ابن أخت ألب 
الشقيقة  فإف أيتل مسألة اظتدىل هبم وىم األخ ألـ واألخت

[ ولكػل ٖلنصا ثالثة ][ للشقيقة اٙواألخت ألب من ستة  ]
 ٓ[ ٔمن األخت ألب واألخ ألـ السدس واحد]

[ و غتمػػػػػػػوع سػػػػػػػهاـ األخػػػػػػػت ٘وتعػػػػػػػود بػػػػػػػالرد إىل ستسػػػػػػػة ]
 الشػػػقيقة [ ىػػػي البػػػن ابػػػن األخػػػتٗواألخ ألـ أربعػػػة ] الشػػػقيقة
 ابن بنت أخ ألـ والبن األخت الاي ىو

ألب نصيا 
أمػػػػػػػػو واحػػػػػػػػد  

[ وىػػػػػػػػػػاه  ٔ]
(ٔ)يتورهتا 

 

 ٘/ٙ ماظتدىل هب  ذوو األرحاـ  

 ابن
 ٔ أخ ألـ  بنت أخ  ألـ 

ٗ 
 ٖ أخت شقيقة ابن أخت شقيقة

 ٔ ٔ أخت ألب  ابن ابن أخت ألب 

  
 

                                                
(1)

ــــي بالشــــرح الكبيــــر ج    ر  183 – 188ص  80ر الحــــاري الكبيــــر ج  884 -881ص  7المغن
 بتصرف  896 – 895ر فرائض اللح  ص  178ص  8التلخيف ج 
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  يراث رلد المالعنو ررلد الدناباب 
وجعػل رسػوؿ ا   فصػل: )  مـه اهلل تعـالىحقال المؤلـف ر 

 داود  أبػػوابػن اظتالعنػة ألمػػو ولورثتهػا مػن بعػدىا , رواه  مػرياث
بػػػن شػػػعيا عػػػن أبيػػػو عػػػن جػػػده ويف الصػػػحيحني مػػػن  رعػػػن عمػػػ

ينسػػا إىل أمػػو فجػػرت السػػنة أف  ابنهػػاحػػديث اظتالعنػػة )) وهػػاف 
: )) مػػن ادعػػى ولػػداً  يرثهػػا وتػػرث منػػو مػػا فػػرض ا  عتػػا وقػػاؿ 

داود مػػن  وأبػػوده فػػال يػػرث وال يػػورث (( رواه أزتػػد  شػػمػػن غػػري ر 
حػػػديث ابػػػن عةػػػاس , وللرتمػػػاي معنػػػاه مػػػن حػػػديث عمػػػرو بػػػن 

أي  يػورثومعػ  ال يػرث وال , شعيا الػاي عػن أبيػو عػن جػده 
من أبيو ظتا رواه أبو داود أيضاً من حديث عمرو بػن شػعيا عػن 

زنػا ألىػل  دلػو أف هػل مسػتلحق  قضى  النيبأبيو عن جده أف 
علػى ذلػا وظتػا تقػدـ  اإلرتػاعوقػد نقػل  أمػةأمو من هانوا حرة أو 

 (يف ولد اظتالعنة.
 المالعنوالخالف في عصبو رلد 

فعصػػػػةتو ذهػػػػر إذا تػػػويف ولػػػػد اظتالعنػػػػة أو ولػػػد الزنػػػػا ولػػػػو فػػػرع 
فروعو فإف مل يكن لو عصةة ففػي ىػاه اضتالػة اختلػا يف عصػةتو 
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مػػن تكػػوف ؟ ىػػل ىػػي أمػػو ؟ أـ غريىػػا ؟ ويػػتلخ  ىػػاا اطتػػالؼ 
 يف اظتااىا التالية :

:  عصػػػػةتو اظتسػػػػلموف فػػػػرتث أمػػػػو وإخوتػػػػو  المــــذ ب األرل
  والةػاقي ظتػوايل أمػو إف هانػت مػوالة وإف ألمو حقهم يف هتاب ا

  .مل تكن موالة هاف ما بقي  لةيت ماؿ اظتسلمني
وىاا ماىا زيد بػن ثابػت وابػن عةػاس يف إحػدى الػروايتني 
عنػػػػو رضػػػػي ا  عػػػػنهم وبػػػػو قػػػػاؿ رتهػػػػور أىػػػػل اظتدينػػػػة سػػػػعيد بػػػػن 
اظتسػػةا وعػػروة بػػن الػػزبري وسػػليماف بػػن يسػػار وعمػػر بػػن    عةػػد 

و ربيعػػة  وأبػػو الزنػػاد وىػػاا مػػاىا اإلمػػاـ مالػػا  العزيػػز والزىػػري
 والشافعي وأيتحاهبما وأيب ثور وداود فلو ىلا ولد 

اظتالعنػػػػػػة عػػػػػػن أمػػػػػػو وأخػػػػػػوين ألمػػػػػػو فعلػػػػػػى ىػػػػػػاا   ٙ
[ ألمػػػػػو ٙ] اظتػػػػػاىا أيتػػػػػل مسػػػػػألتهم مػػػػػن سػػػػػتة

[ وألخويػو ألمػو الثلػث ٔفرضها السدس واحد ]
[ والةػػاقي ثالثػػة ٔ[ لكػػل واحػػد واحػػد ]ٕاثنػػاف]

 ماؿ اظتسلمني وىاه يتورهتا :[ لةيت ٖ]

 أـ ٔ
 أخ ألـ ٔ
 أخ ألـ ٔ
 بيت اظتاؿ ٖ
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: ترث أمػو وإخوتػو منػو فروضػهم يف هتػاب  المذ ب الثاني
ا  والةػػػاقي ظتػػػوايل أمػػػو إف هانػػػت مػػػوالة وإف مل تكػػػن مػػػوالة فػػػريد 
الةػػاقي علػػى أمػػو وعلػػى إخوتػػو منهػػا فػػإف مل يكػػن ىنػػاؾ ذو فػػرض 

  .يرثوف من غريهورثوه ذوو أرحامو هما 
وىػي الروايػة الثانيػة  وىاا مروي عن علػي بػن أيب طالػا 

عنػػػو وىػػػاا مػػػاىا أيب حنيفػػػة وأيتػػػحابو وأىػػػل الةصػػػرة وإحػػػدى 
الروايػػات الػػثالث عػػن اإلمػػاـ أزتػػد قػػاؿ عنهػػا الشػػيخ  يتػػاه بػػن 

 .ىاا ىو اظتاىا ويتححو: ػتمد العثيمني رزتو ا  تعاىل
يف أف اظتالعنػػػػػػة  ويتفػػػػػػق ىػػػػػػاا اظتػػػػػػاىا مػػػػػػع اظتػػػػػػاىا األوؿ
 .وعصةتها ليسوا عصةة البنها وهالا ولد الزنا

ومتتلفوف فيمن يلي باقي مالو فاظتاىا األوؿ يعطيػو لةيػت  
 .اظتاؿ
وىػػػاا اظتػػػاىا يػػػرده علػػػى أيتػػػحاب الفػػػروض فػػػإف عػػػدموا   

 فلاوي األرحاـ . 
 ففي اظتثاؿ السابق يف اظتاىا األوؿ اظتاؿ ألمو وإخوتو 

 ٖ ٙ سػػػػػألة بػػػػػالرد إىل ثالثػػػػػة فرضػػػػػاً ورداً وتعػػػػػود اظت



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

511 

ولزخػػػوين ألـ اثنػػػاف  [ٔ[ لػػػزـ واحػػػد ]ٖ]
فرضػػػػػػاً ورداً [ ٔ[ لكػػػػػػل منهمػػػػػػا واحػػػػػػد ]ٕ]

 .وىاه يتورهتا

 ٔ ٔ أـ
 ٔ ٔ أخ ألـ
 ٔ ٔ أخ ألـ

: عصػػػةتو عصػػػةة أمػػػو وىػػػاه ىػػػي الروايػػػة  المـــذ ب الثالـــث
عنػػد أىػػل الفػػرا ض وىػػاا  اظتشػػهورة عػػن علػػي بػػن أيب طالػػا 

سػػعود وابػػن عمػػر وابػػن عةػػاس رضػػي ا  عػػنهم وبػػو مػػاىا ابػػن م
 .قاؿ أزتد بن حنةل يف رواية األثـر وحنةل عنو

واختػاره اطترقػػي وجػػـز هبػػا يف الػوجيز وغػػريه وقػػدمها يف اظتقنػػع 
واحملػػرر والفػػروع والفػػا ق ويتػػححو ىػػاا يف اإلنصػػاؼ وقػػاؿ : إنػػو 

  .من اظتفردات
لروايػػة قػػاؿ يتػػاحا العػػاب الفػػا ض إنػػو اظتػػاىا اظتعتمػػد وا

  (ٔ)اظتفىت هبا 

                                                
رانظــر اإلفصــاح  عــن  عــاني الصــحاح للــوزير بــن  بيــرة   8/87العــذب الفــائض شــرح عمــدة الفــارض ج (1)
 ـذ ب اإل ـام المبجـل  ـ المؤسجو الجعيديو بالرياض راإلنصاف في  عرفو الرا أ  ـن الخـالف علـى 3/94ج

ــل  للمــرداري  ــن حنب ــو  8ط  109ص  7رحمــد ب ــو الجــنو المحمدي ــة  حمــد 8957 ـــ  8176 لبع م تحقي
  83ـ 88ص 3حا د الفقي ر نأ الشفا الشافيات شرح المفردات ج
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وىاا اظتاىا ىو ماىا اضتسن وابن سريين وجابر بن زيد 
وعطػػػاء والشػػػعيب والنخعػػػي وسػػػفياف واضتكػػػم وزتػػػاد واضتسػػػن بػػػن 

 يتاه رزتهم ا  تعاىل رتيعاً.
 قاؿ الةهو  رزتو ا  تعاىل:

 عصةة األـ يعصةػػوه        وولد اللعاف إذا نفوه      
   (ٔ)فالثلث لزـ فما بقي لو      و    فإف  متلا أمو وخال 

قاؿ الشيخ يتاه الةهو  رزتو ا  تعاىل  يف عمػدة الفػارض 
: 

 عاف    ػػػوالولد اظتنفي بالل
 ومثلو ولػد أتػى من زاف      

   ةفأزتد بعد الاهور العصة
 كتعل لو عايتا أـ عصةة   

 ت عن أمو وخاؿ فإف نت    
 (ٕ)فالثلث مث ما بقي للخاؿ                                

                                                
 3/88 نأ الشفا الشافيات في شرح المفردات  ج (1)
 87-8/86العذب الفائض شرح عمدة الفارض ج (2)
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فلػػو مػػات ابػػن اظتالعنػػة عػػن أمػػو وخالػػو فعلػػى ىػػاا اظتػػاىا 
 أيتل كوف يوالةاقي للخاؿ عصةة أمو ف ثلثلزـ فرضها ىنا ال

 ٙ  ضها ر ف[ لزـ ٖ]ؼترج الثلث  ثالثةاظتسألة من 

[ للخػػػػاؿ ٕ]اثنػػػػاف [ والةػػػػاقي ٔ] واحػػػػد الثلػػػػث
 :  عصةة أمو وىاه يتورهتاتعصيةاً هونو 

 ٔ أـ

 ٖ خاؿ

: عصةة ولد اظتالعنة وولد الزنػا أمػو فتعطػى  المذ ب الراب 
اظتػاؿ هلػػو تعصػػيةا فػػإف مل يكػػن لػو أـ فمالػػو لعصػػةتها وىػػي الروايػػة 

  الثالثة عن علي بن أيب طالا 
وبػػػو قػػػاؿ  والروايػػػة اظتشػػػهورة عػػػن ابػػػن مسػػػعود رضػػػي ا  

ر بػػػن زيػػػد اضتسػػػن ومكحػػػوؿ والشػػػعيب وقتػػػادة وابػػػن سػػػريين وجػػػاب
وعطاء واضتكم وزتاد وسفياف الثوري واضتسن بن يتػاه بػن حػي 

  .وشريا ولتك بن آدـ
 (ٔ)والرواية الثالثة عػن اإلمػاـ أزتػد بػن حنةػل رواىػا عنػو مهنػا

وأبػػػو اضتػػػارث واختارىػػػا عةػػػد العزيػػػز وهػػػالا شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػن 

                                                
 و  هنا ربو عبداهلل بن يحيى الشا ي الجـلمي  ـن كبـار رصـحاب اإل ـام رحمـد بـن حنبـل كـان رحمـد  هنا :  (1)

يكر ه ريعرف له حة الصحبو لـدم اإل ـام رحمـد  ـالث ررربعـين سـنو رر  عنـه  جـائل كثيـرة  . حاشـيو التهـذيب 
 387في الفرائض  ص 
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تيميػػػة وابػػػن القػػػيم رزتهػػػم ا  تعػػػاىل ويتػػػاحا الفػػػا ق وقدمػػػو يف 
ايتني واضتػػاوي الصػػغري وأطلقهػػا يف اظتغػػين والشػػرح وشػػرح ابػػن الرعػػ
 منجا 

وؽتػػػن قػػػاؿ هبػػػاا اظتػػػاىا أبػػػو حنيفػػػة همػػػا أورده اظتػػػاوردي يف 
  (ٔ)اضتاوي الكةري

 ٓفلو مات عن أمو وخالو فاظتاؿ ألمو تعصيةاً 
 جالصو الخالف

يػػػػتلخ  اطتػػػػالؼ يف ولػػػػد اظتالعنػػػػة وولػػػػد الزنػػػػا . ىػػػػل أمػػػػو 
 ؟ فمػػػػن جعلهػػػػا وعصػػػػةتها عصػػػػةة لػػػػو وعصػػػػةتها عصػػػػةة لػػػػو أـ ال
 :استدؿ بأدلة منها ما يلي 

بػػػػن عمػػػػر رضػػػػي ا  عنهمػػػػا أف رجػػػػال العػػػػن احػػػػديث  -ٔ
بينهمػا  وانتفى مػن ولػدىا ففػرؽ النػيب  امرأتو يف زمن النيب 

                                                
ركتــاب  159-80/154رالحــاري الكبيــر ج 31056-31037رقــ   585-85/580االســتذكار ج (1)

ــ  الفــرائض رالوصــايا ص 8/405التلخــيف فــي الفــرائض ج ــو المجتهــد 338-386رالتهــذيب فــي عل  ربداي

رعــون المعبــود  ــ   18-83/10رفــتأ البـاري شــرح صــحيأ البخـاري ج 416-5/414رنهايـو المقتصــد ج
لشـرف  887ص  1راإلقنـاع ج 109ص  7راإلنصـاف ج888-8/885شرح ابن القي   لجنن ربي دارد ج

ــن رحمــد بــن  وســى بــن ســال  ربــو الجــا الحجــاري المقدســي تحقيــة التركــي ط/ ـــ 3الــدين  وســى ب  ـــ   8489ـ
 807رانظر قول سفيان في  وسوعو فقه سفيان الثوري ص 
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فقػػالوا معنػػاه إقامتهػػا مقػػاـ أبيػػو  (ٔ)وأضتػػق الولػػد بػػاظترأة متفػػق عليػػو 
 (ٕ)فجعلوا عصةة أمو عصةة أبيو 

قػاؿ}اظترأة حتػوز  حديث واثلة بن األسقع عػن النػيب  -ٕ
  (ٖ){ولقيطها وولدىا الاي العنت عليو ثالثة مواريث عتيقها

وقػػػاؿ ابػػػن حجػػػػر رزتػػػو ا  تعػػػاىل : قػػػػاؿ الةيهقػػػي رزتػػػػو ا  
 تعاىل : ليس بثابت . 

قلػت : وحسػػنو الرتمػػاي ويتػػححو اضتػاهم ولػػيس فيػػو سػػوى 
و بعػػدىا موحػػدة  ؼتتلػػا عمػػر بػػن رؤبػػة بضػػم الػػراء وسػػكوف الػػوا

فيو ,  قاؿ الةخاري رزتو ا  تعاىل :  فيػو نظػر ووثقػو رتاعػة ولػو 
شاىد من حديث ابن عمر عنػد ابػن اظتنػار ومػن طريػق داود بػن 
أيب ىند عن عةدا  بن عةيد بن عمري عن رجػل مػن أىػل الشػاـ 

  .قضى بو ألمو ىي مبنزلة أبيو وأمو أف النيب 

                                                
( رصـــحيأ  جـــل  بشـــرح النـــوري 6748رقـــ  ) 18-83/10فـــتأ البـــاري شـــرح صـــحيأ البخـــاري ج (1)
 (8494رق  ) 6/4079ج

 83/18الفتأ ج (2)
(  رقال حـديث حجـن غريـب 3885برق  )4/439( رالتر ذي 3906برق  ) 1/635رجر ه ربو دارد   (3)

رقــ  )  3/986رابــن  ا ــو  9/78ال نعرفــه إال  ــن حــديث  حمــد بــن حــرب . رالنجــائي فــي الجــنن الكبــر  
   . عيف : قال األلباني رحمه اهلل تعالى   85/581( ا ـ . حاشيو االستذكار ج 3743



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

515 

بػن عةيػد هتػا إىل يتػديق لػو مػن أىػل  ويف رواية أف عةػدا 
اظتدينػػة يسػػألو عػػن ولػػد اظتالعنػػة فكتػػا إليػػو إين سػػألت فػػأخربت 

  (ٔ)قضى بو ألمو وىاه طرؽ يقوى بعضها بةعض  أف النيب 
     (ٕ).األلةاين رزتو ا  تعاىل وضعفو قل : 

حديث عمرو بن شعيا عن أبيو عػن جػده قػاؿ جعػل  -ٖ
  (ٖ)ألمو ولورثتها من بعدىا { }مرياث ابن اظتالعنة النيب 

ىػػػاه اآلثػػػار اظتصػػػري إليهػػػا واجػػػا ألهنػػػا قػػػد : قػػاؿ القاضػػػي  
واصتمهور على أف السنة متصػ  هبػا ؛ خصصت عمـو الكتاب 

 الكتاب 

                                                
  83/15ج الفتأ (1)

( رالبيهقـــــي 3743( ركـــــذا ابــــن  ا ـــــو )3/85( رالتر ـــــذي رقــــ  ) 3906 ــــعيف رجر ـــــه ربــــو دارد ) (2)
( عـن طريــة  حمـد ابــن 364/8( رابـن عــدي فـي الكا ــل )ق 807ـــ 4/806ر1/490( راحمـد )6/340)

ال التر ـذي حرب حد نا عمر ابن رربو  التغلبي عن عبد الواحد عـن عبـد اهلل بـن بجـر النصـري عـن را لـو بـه رقـ
 ذا حديث حجن غريب ال يعرف إال  ن  ذا الو ـه رقـال ابـن عـدي فـي تر مـو التغلبـي  ـذا فيـه نظـر سـمع  

رقــال البيهقـي  ــذا غيــر ’ ابـن حمــاد ذكـرى عــن البخـاري رإنمــا رنكــررا عليـه رحاديــث عـن عبــد الواحــد النصـري 
يـه نظــر , رقـال الــذ بي لـي  بــذاك ا ـــ  ابـ  قــال البخـاري : عمــر بـن رربــو التغلبـي عــن عبــد الواحـد النصــري ف

  34ص  6إررا  الغليل ج 
رلـه طـرق رجـر  رجر هــا  3/190رالــدار ي 6/359( رالبيهقـي 3908بـرق  ) 1/136رجر ـه ربـو دارد  (3)

 5/415ا ـ حاشيو بدايو المجتهد رنهايو المقتصد ج 3/386رحمد 
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ولعػػل الفريػػق اآلخػػر مل تػػةلغهم ىػػاه األحاديػػث أو مل تصػػح 
 (ٔ)عندىم 

 وأما من مل كتعل أـ ولػد اظتالعنػة وولػد الزنػا وعصػةتها عصػةة
 لو فاستدؿ بأدلة منها ما يلي :

فَػػػِإف مل ْ َيُكػػػن ل ػػػُو َولَػػػٌد َوَورِثَػػػُو أَبَػػػػَواُه  عمػػػـو قولػػػو تعػػػاىل  -ٔ
 ىػػػاه أـ وهػػػل أـ عتػػػا الثلػػػث فهػػػاه عتػػػا: فقػػػالوا  َفزُمِّػػػِو الثػهلُػػػُث 

 (ٕ)الثلث 
بػػػن عةػػػاس رضػػػي ا  عنهمػػػا }أضتقػػػوا  عةػػػد ا حػػػديث  -ٕ

ض فػػزوىل رجػػػل ذهػػر { فقػػػد الفػػرا ض بأىلهػػا فمػػػا أبقػػت الفػػػرو 
 (ٖ)فرض ا  تعاىل لزـ الثلث فال كتوز أف يزاد عليو 

حديث سهل بن سػعد رضػي ا  عنػو ) أف رجػال أتػى  -ٖ 
رأى مػػػع امرأتػػػو  فقػػػاؿ يػػػا رسػػػوؿ ا  أرأيػػػت رجػػػالً  رسػػػوؿ ا  

 رجال أيقتلو فتقتلونو أـ هيا ؟

 فأنزؿ ا  فيهما ما ذهر يف القرآف من التالعن  
                                                

بحاشـيو  7038رق  88/895تدرك جرانظر المج 416-415ص 5بدايو المجتهد رنهايو المقتصد ج  (1)
 رحمد شاكر 

 414ص 5بدايو المجتهد رنهايو المقتصد ج   (2)
 80/156الحاري الكبيرج (3)
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قػد قضػي فيػا ويف امرأتػا قػاؿ فتالعنػا  قاؿ رسػوؿ ا ف
 ففارقها  وأنا شاىد عند رسوؿ 

فػأنكر  فكانت السنة أف يفرؽ بني اظتتالعنني وهانػت حػامالً 
زتلها وهاف ابنها يدعى إليها مث جرت السػنة يف اظتػرياث أف يرثهػا 

 (ٔ)وترث منو ما فرض ا  عتا . رواه الةخاري
 التر يأ

ظتاىا القاضػي بػأف عصػةة ولػد اظتالعنػة أمػو مث الراجح ىو ا
عصػػةتها مػػن بعػػدىا ل ثػػار الػػواردة يف ىػػاا اظتػػاىا والػػف يقػػوي 
بعضػػػها بعضػػػػا والػػػػف قػػػػاؿ فيهػػػا القاضػػػػي رزتػػػػو ا  تعػػػػاىل اظتصػػػػري   

 إليها واجا .
رزتو ا   تعاىل حىت لو مل ترد ىاه اآلثار  (ٕ)قاؿ ابن القيم 

وإذا ثةت أف عصةة أمو عصةة لكاف ىاا ػتض القياس الصحيح 
                                                

ررجر ـه ربـو دارد بــرق   80/156قــال فـي حاشـيو الحـاري الكبيــر ج 4746رقـ  8/574فـتأ البـاري ج (1)
 7/408ر 6/3558( رالبيهقي 3353)
بكــر بــن ريــوب بــن ســعد بــن  ريــر الدرعــي  ــ  الد شــقي الفقيــه المفجــر ابــن القــي   :  ــو  حمــد بــن ربــي   (2)

(  ــ  تفـنن فـي علـوم اإلسـالم ركـان عرفـا   698النحوي العارف شم  الدين ربو عبـد اهلل ابـن القـي  رلـد سـنو )
 بالتفجـير اليجـار  فيـه ربرصـول الـدين رإليـه فيهمـا المنتهـى رالحـديث ر عانيـه رفقهـه ردقـائة االسـتنباط  نـه ال
يلحة في ذل  ربالفقه ررصـوله ربالعربيـه رلـه فيهـا اليـد اللـولى صـنف تصـانيف كثيـرة  ـدا  فـي رنـواع العلـ  كـان 

 38ـ 33 8(  ــ  ـ ا  ــ  ـ إعـالم المـوقعين ج 758راسـ  العلـ  عارفـا  بـالخالف ر ـذا ب الجـلف تـوفي سـنو )
 بتصرف  
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لػػػو فهػػػي أوىل أف تكػػػوف عصػػػةتو ألهنػػػم فروعهػػػا وىػػػم إفتػػػا يتػػػاروا 
ومػػػػن جهتهػػػػا اسػػػػتفادوا تعصػػػػيةهم فػػػػزف ؛ عصػػػػةة لػػػػو بواسػػػػطتها 

 ٓ(ٔ)تكوف ىي نفسها عصةة أوىل وأحرى 
يتػحيح قلت : السيما وأف حديث عمػرو بػن شػعيا نػ  

مػػرو يتػػريح يف ذلػػا قػػاؿ شػػيخنا حفظػػو ا  تعػػاىل :  حػػديث ع
 بن شعيا عن أبيو عن جده ال ينحط عن درجة اضتسن  

قاؿ ابن عةد الرب رزتو ا  تعاىل : قػاؿ يعقػوب بػن شػيةة مػا 
رأيػػت أحػػداً مػػن أيتػػحابنا ؽتػػن ينظػػر يف اضتػػديث وينتقػػي الرجػػاؿ 
يقوؿ يف عمرو بن شعيا شيئاً وحديثو عندىم يتحيح وىو ثقة 

ي لقػػـو ضػػعفاء ثةػػت واألحاديػػث الػػف أنكػػروا مػػن حديثػػو إفتػػا ىػػ
 زوروىا عنو وما روي عنو الثقات فصحيح 

قاؿ وشتعت علي بن اظتػديين يقػوؿ قػد شتػع أبػوه شػعيا مػن 
 جده عةدا  بن عمرو 

                                                
 8/887  الجوزيو  جعون المعبود شرح سنن ربى دارد    شرح الحاف  ابن قي  (1)
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وقػػاؿ علػػي : وعمػػرو بػػن شػػعيا عنػػدنا ثقػػة وهتابػػو يتػػحيح 
والػػػاي يقػػػوؿ إف روايتػػػو عػػػن أبيػػػو عػػػن جػػػده يتػػػحيفة يقػػػوؿ إهنػػػا 

  (ٔ)مسموعة يتحيحة 
وزجػػاين الػػوراؽ رزتػػو ا  تعػػاىل قلػػت قػػاؿ ػتمػػد بػػن علػػي اصت

ألزتػد عمػػرو بػن شػػعيا شتػع مػػن أبيػو شػػيئاً قػاؿ : يقػػوؿ حػػدثين 
أيب قلػػت : فػػأبوه شتػػع مػػن عةػػدا  بػػن عمػػرو قػػاؿ : نعػػم أراه قػػد 

 . (ٕ)شتع منو 
قاؿ النػووي رزتػو ا  تعػاىل ) وعمػرو وشػعيا وػتمػد ثقػات 

لصػػواب وثةػػت شتػػاع شػػعيا مػػن ػتمػػد ومػػن عةػػد ا  ىػػاا ىػػو ا
الاي قالو احملققوف واصتماىري , وذهر أبو حػامت بػن حةػاف بكسػر 
اضتػػاء أف شػػعيةاً مل يلػػق عةػػد ا  وأبطػػل الػػدار قطػػين وغػػريه ذلػػا 
وأثةتوا شتاع شعيا من عةدا  وبينوه .... وذىا أهثر احملػدثني 

 (ٖ) إىل يتحة االحتجاج بو وىو الصحيح اظتختار(

                                                
  184ص  34رج 63ص  1التمهيد ج (1)
  867ص 5سير رعالم النبال  ج (2)
 65ص 8انظر المجموع شرح المهذب ج (3)
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اظتصػػػري بإسػػػناده عػػػن  وروى اضتػػػافظ عةػػػد الغػػػين بػػػن سػػػعيد
رأيػػػت أزتػػػد بػػػن حنةػػػل :  أنػػػو سػػػئل ألتػػػتج بػػػو ؟ فقػػػاؿ الةخػػػاري 

وإسػػػحاؽ بػػػن إبػػػراىيم لتتجػػػوف  (ٔ)وعلػػػي بػػػن اظتػػػديين واضتميػػػدي 
مػػا ترهػػو أحػػد مػػن حبػػديث عمػػرو بػػن شػػعيا عػػن أبيػػو عػػن جػػده 

اظتسػػػػلمني وذهػػػػر غػػػػري عةػػػػد الغػػػػين ىػػػػاه اضتكايػػػػة مث قػػػػاؿ : قػػػػاؿ 
 (ٕ)من الناس بعدىم الةخاري ػ رزتو ا  تعاىل ػ 

رزتهػػػػم ا  تعػػػػاىل وأبػػػػا عةيػػػػدة وعامػػػػة أيتػػػػحابنا وزاد ابػػػػن القػػػػيم 
(3)لتتجوف حبديث عمرو بن شعيا عن أبيو عن جده 

 

  
 

                                                
الحميدي :  و اإل ام األ ـري المـتقن الحـاف  شـيخ المحـد ين ربـو عبـد اهلل  حمـد بـن ربـي نصـر فتـوح بـن   (1)

ابــن حــدم رتلميــذى قــال  ولــدى قبــل ســنو عشــرين ررربعمائــو عبــد اهلل األزدي الحميــدي الفقيــه الظــا ري صــاحب 
عمل الجم  بين الصحيحين ررتبه رحجـن ترتيـب اسـتوطن بغـداد تـوفي سـنو  مـانين ررربعمائـو ا ــ ند ـو الف ـال  

  837ـ 830/  89بتصرف رقال انظر  الجير  8141ـ  8143ص  1تهذيب سير رعالم النبال ج
(2)

 65ص 8انظر المجموع شرح المهذب ج 
  110ص  8رعالم الموقعين ج (3)
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ال  : فمػػن مل متلػا وارثػػاً  فصػل: قـال المؤلــف رحمـه اهلل تعــالى
,  اظتسػلمنيذا فػرض وال تعصػيا وال ذا رحػم فمرياثػو لةيػت مػاؿ 

: ))  ث أو مصػرؼ األظهػر مػن قولػو واختلا فيو ىػل ىػو إر 
وأبػو داود  ازتػدأنا وراث من ال ورث لو أعقػل عنػو وارثػو (( رواه 

وىو يتدر حديث عمػرو بػن معػد يكػرب اظتتقػدـ أنػو  ةوابن ماج
 .(. أىػ  اعلمإرث وا  

سػػةق معنػػا يف أسػػةاب اظتػػرياث اظتختلػػا فيهػػا ىػػل يف بيػػت اظتػػاؿ 
خػػػتالؼ أىػػػل العلػػػم إرتاعتػػػاً أحػػد أسػػػةاب اظتػػػرياث أـ ال وأوردنػػػا ا

 يف ثالثة أقواؿ وىي :
أف بيت ماؿ اظتسػلمني لػيس مػن أسػةاب اظتػرياث  : القول األرل

وبالتػػػػايل لػػػػيس وارثػػػػاً مطلقػػػػاً انػػػػتظم أـ مل ينػػػػتظم وىػػػػاا مػػػػػاىا 
اضتنابلػػة علػػػى الصػػحيح مػػػن اظتػػػاىا واظتشػػهور وهػػػالا مػػػاىا 

  ُضػػػػُهْم أَْوىَل بِػػػػةَػْعضٍ َوأُْولُػػػواْ اأَلْرَحػػػػاـِ بَػعْ  اضتنفيػػػة لقولػػػػو تعػػػػاىل 
 وإليو ذىا اظتزين وابن سريج من الشافعية 

فمػػن مػػات ولػػيس لػػو وارث ال بفػػرض وال بتعصػػيا وال بػػرحم 
أو هػاف لػو وارث ومل يسػتغرؽ رتيػع اظتػاؿ هػالزوج والزوجػة فػإف 
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مػا ترهػػو مػػن اظتػػاؿ أو مػػا بقػػي بعػػد فػػرض أحػػد الػػزوجني يوضػػع 
س وارثػػػػػاً لػػػػػو رعايػػػػػة يف بيػػػػػت مػػػػػاؿ اظتسػػػػػلمني حافظػػػػػاً لػػػػػو ولػػػػػي

  (ٔ)للمصلحة يصرؼ يف مصارؼ اظتصاه العامة
ـــاني أف بيػػػت اظتػػػاؿ أحػػػد أسػػػةاب اظتػػػرياث وعليػػػو  : القـــول الث

يكػػػوف وارثػػػاً مطلقػػػاً انػػػتظم أـ مل ينػػػتظم وىػػػاا مػػػاىا اإلمػػػاـ 
 مالػػا للخػػرب عػػن اظتقػػداـ الكنػػدي قػػاؿ : قػػاؿ رسػػوؿ ا  

أو َضػػيعة فػػإيل  أنػػا أوىل بكػػل مػػهمن مػػن نفسػػو فمػػن تػػرؾ َدينػػا 
ومػػػن تػػػرؾ مػػػاالً فلورثتػػػو وأنػػػا مػػػوىل مػػػن ال مػػػوىل لػػػو أرث مالػػػو 

  (ٕ)وأُفا  عانيو. 
  (ٖ)وإليو ذىا بعض الشافعية ذُهر عن أيب حامد. 

األظهػر مػػن قولػػو  ):بقولــه رر حـه المؤلــف رحمــه اهلل تعــالى
  أنػػػا وراث مػػػػن ال ورث لػػػػو أعقػػػل عنػػػػو وارثػػػػو (( رواه (( :

                                                
ررحكــام المواريــث فــي الشــريعو اإلســـال يو  39رالتحقيقــات المر ــيو ص 8/30انظــر العــذب الفــائض ج (1)
ــن حنبــل ج 11-13ص ــام المبجــل رحمــد ب ــى  ــذ ب اإل  ــرا أ  ــن الخــالف عل ــو ال  7راإلنصــاف فــي  عرف
 م 8957 ـ  ـ  8176تحقية  حمد حا د الفقي دار إحيا  التراث العربي  8ط 188ص

 سبة تخريجه   (2)
 11رحكام المواريث في الشريعو اإلسال يو ص (3)
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وىو يتدر حديث عمػرو بػن معػد  ةوابن ماجوأبو داود  ازتد
 .اعلميكرب اظتتقدـ أنو إرث وا  

يكػػوف بيػػػت اظتػػاؿ أحػػد أسػػةاب اظتػػػرياث إف   : القــول الثالــث
 هاف منتظماً وىاا ماىا الشافعية وبعض متأخري اظتالكية 

رزتػػػو ا  تعػػػاىل ) إف بيػػػت اظتػػػاؿ وإف   (ٔ)قػػػاؿ سػػػةط اظتػػػارديين 
أيتػػػل مػػػاىةنا فقػػػد أطةػػػق  هػػػاف سػػػةةا رابعػػػا علػػػى األيتػػػح يف

وىػو مػن  (ٕ)اظتتأخروف على اشػرتاط انتظامػو ونقلػو ابػن سػراقة 
اظتتقدمني عػن علمػاء األمصػار وقػد أيسػنا مػن انتظامػو إىل أف 

 (ٖ)ينزؿ عيسى بن مرًن عليو السالـ (. 
 التر يأ

الراجح وا  تعاىل أعلم اظتاىا األوؿ أف بيت ماؿ اظتسلمني 
ال ذا  فمػػن مل متلػػا وارثػػػاً بالتػػايل لػػيس مػػن أسػػةاب اظتػػػرياث و 

                                                
 حمد بن  حمد بن رحمد ابن الشيخ بدر الدين الد شقي األصـل المصـري الشـافعي سـبط المـارديني رقـد  (1)

ا ا ــ بتصـرف  ــ بالقـا رة رلـه  ؤلفـات كثيـرة فـي الفـرائض رغير ـ 836اشتهر بجدى ربي ر ه المارديني رلـد سـنو 
 6-5الرحبيو  بحاشيو البقري ص

ابــن ســراقو :  ـــو  حمــد بـــن يحيــى بـــن ســراقو ربـــو الحجــن البصـــري  الفقيــه الفر ـــي المحــدث صـــاحب  (2)
 3/386حاشيو نهايو الهدايو ج 0 ـ 480التصانيف  في الفقه رالفرائض رغير ا  توفي سنو  

 ببعض تصرف 14البغا  ص الرحبيو بشرح سبط المارديني رحاشيو البقري تعلية (3)
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 اظتسػػػلمنيفػػرض وال تعصػػيا وال ذا رحػػػم فمرياثػػو لةيػػػت مػػاؿ 
 اظتسلمني. رؼامصويصرفو يف  حافظاً لو
 الخاتمو

رب العػػػاظتني    واضتمػػػد) : رحمـــه اهلل تعـــالىالمؤلـــف ل اقـــ
أرتعػػػػني وسػػػػلم  ويتػػػػحةوويتػػػلى ا  علػػػػى سػػػػيدنا ػتمػػػػد وآلػػػو 

بقلػػػػم ىػػػػػ ٖ٘ٙٔ/ٛ/٘ٔن آمػػػػني تسػػػػليماً هثػػػػرياً إىل يػػػػـو الػػػػدي
 .(جامعها حافظ بن أزتد اضتكمي

بدأ اظتهلا رزتو ا  تعاىل رسالتو بالةسملة واضتمدلة والصػالة 
وعلػػػى آلػػػػو ويتػػػحةو مث ختمهػػػػا  والسػػػالـ علػػػى رسػػػػوؿ ا  

رزتػػو ا  تعػػاىل باضتمػػد   والصػػالة والسػػالـ علػػى رسػػوؿ ا  
  زتهػػم ا  وعلػػى آلػػو ويتػػحةو همػػا ىػػي عػػادة األسػػالؼ ر

وقػػد سػػةق الكػػالـ علػػى رتيػػع ىػػاا تعػػاىل يف هػػل أمػػر ذي بػػاؿ 
,  يف أوؿ اجمللػػد األوؿ همػػا أحسػػا مفصػػالً و  اضتمػػد واظتنػػة

  . (رب العاظتني)عدا هلمف 
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ىػػو ا  عػػز : ( الػػرب رب العػػاظتني) : قولــه رحمــه اهلل تعــالى
وجػػل وىػػو رب هػػل شػػيء أي مالكػػو ولػػو الربوبيػػة علػػى رتيػػع 

 .شريا لو وىو رب األرباب ومالا اظتلوؾ اطتلق ال
وقػػػػاؿ بعػػػػض العلمػػػػاء ىػػػػو اسػػػػم ا  األعظػػػػم ؛ لكثػػػػرة دعػػػػوة  

الػػداعني بػػو , وتأمػػل ذلػػا يف القػػرآف همػػا يف آخػػر سػػورة آؿ 
مػن الصػلة  وظتا يشعر بو ىػاا الويتػاعمراف وإبراىيم وغريقتا 

بػػػني الػػػرب واظتربػػػوب , مػػػع مػػػا يتضػػػمنو مػػػن العطػػػا والرزتػػػة 
 .   (ٔ) هل حاؿواالفتقار يف

  وتأملػػػػو يف السػػػػنة ومنػػػػوومػػػػن ذلػػػػا آخػػػػر سػػػػورة الةقػػػػرة  قلــــ 
قػػاؿ ذهػػر النػػيب يتػػلى ا  عليػػو وسػػلم    أيب ىريػػرة  حػػديث

الرجػػل يطيػػل السػػفر أشػػعث اغػػرب نتػػد يديػػو إىل ا  عػػز وجػػل   
يػػػا رب يػػػػا رب ومطعمػػػو حػػػػراـ ومشػػػػربو حػػػراـ وملةسػػػػو حػػػػراـ 

   (ٕ)وغاي باضتراـ فأىن يستجاب لالا
 . اضتصر أ  عليوقد ال يغريه هثري و 

                                                
 817ص  8الجا   ألحكام القرآن ج  (8)
 م 8981 ـ /  8404دار األرق  الكوي   98رق   65قرة العين برف  اليدين في الصالة للبخاري ص   (3)
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وهػػل مػػن ملػػا شػػيئاً  وال يقػػاؿ الػػرب يف غػػري ا  إال باإلضػػافة 
يف اللغػػة علػػى  يطلػػقو فهػػو ربػػو فيقػػاؿ رب الدابػػة ورب الػػدار 

ريب والقػػيم واظتػػنعم ويقػػاؿ رّب ورٌب اظتالػػا والسػػيد واظتػػدبر واظتػػ
 شد اظتفضل :نؼتففة وأ
   ووقد علم األقواؿ أف ليس فوق     

  غري من يعطي اضتظوظ ويرزؽ رٌب 
  (ٔ) ويف حػػػديث أشػػػراط السػػػاعة وأف تلػػػد األمػػػة رهّبػػػا أو ربتهػػػا

 (ٕ) )أي سيدىا أو سيدهتا (
 ونظم بعضهم اظتعاين الف يطلق عليها الرب فقاؿ :

 قريا ػتيط مالا ومدبر          
 مرب هثري اطتري واظتوىل اظتنعم   

 ناوخالقنا اظتعةود جابر هسر      
 ومصلحنا والصاحا الثابت القدـ

                                                
ــاب   851ص 8 تفــة عليــه بلفــ  ) إذا رلــدت األ ــو ربهــا (:  صــحيأ البخــاري بشــرح فــتأ البــاري ج   (8) كت

 50رقــ   عــن اإليمـان راإلســالم راإلحجـان رعلــ  الجـاعو ربيــان النبـي  بريــل النبـي اإليمـان بــاب سـؤال  
ــو ط ــان 8997 ـــ / 8488فــي  3دار الكتــب العلمي ــاب بي ــاب اإليمــان ب ــوري كت م رصــحيأ  جــل  بشــرح الن

 م  8996 ـ / 8487في  8 كتبو ندار البازط 456ص  9رق   8اإليمان راإلسالم راإلحجان ... ج 
 ر ا بعد ا دار صادر 199ص 8عرب بتصرف رتقدي  رترجير ج لجان ال  (3)
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 وجامعنا والسيد احفظ فهاه     
 (ٔ)معاف أتت للرب فادع ظتن نظم

اختالفػػػػاً  ) العػػػػاظتني ( اختلػػػػا أىػػػػل التأويػػػػل يف ) العػػػػاظتني (  
هثرياً فقاؿ قتادة : العاَلموف رتع عامل وىو هل موجػود سػوى 

  .ا  تعاىل وال واحد لو من لفظو مثل رىط وقـو
أَتَػْأتُوَف الػاهْهَراَف ِمػَن  أىل هػل زمػاف عػامل لقولػو تعػاىل  :وقيل

  (ٕ) ًَ  اْلَعاَلِمني
لَِيُكػػػوَف لِْلَعػػػاَلِمنَي  العػػػاظتوف ىػػػم اصتػػػن واإلنػػػس لقولػػػو  :وقيػػػل
 (ٖ)  َنِايراً 
العامَل عةارة عمن يعقل وىم أربعة أمم : اإلنػس واصتػن  :وقيل

 واظتال كة والشياطني 
 ,وقيل غري ذلا ف , وقيل ىم الروحانيوف ىم اظترتزقو  :وقيل

وىػو )هػل موجػود سػوى  :رالقول األرل رصأ  ذى األقوال
اَؿ قَػ ا ( ألنو شػامل لكػل ؼتلػوؽ وموجػود دليلػو قولػو تعػاىل

                                                
 ط  صلفى البابي 1التحفو الخيريو على الفوائد الشنشوريو ص   (1)
 865سورة الشعرا  اآليو  (2)
 8سورة الفرقان اآليو    (3)
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ػػػػػػػػَماَواِت ِٖٕفْرَعػػػػػػػػْوُف َوَمػػػػػػػػا َربه اْلَعػػػػػػػػاَلِمنَي } { قَػػػػػػػػاَؿ َربه الس 
نَػُهَما إف ُهنُتم مهوقِ   (ٕ)ػ  (ٔ){ٕٗ} ِننيَ َواأْلَْرِض َوَما بَػيػْ

يػػػـو اضتسػػاب للخال ػػػق  (يػػػـو الػػدين) قولــه رحمـــه اهلل تعــالى
هم ا  تعػػػاىل بأعمػػػاعتم إف خػػػرياً فخػػػري نوىػػػو يػػػـو القيامػػػة يػػػدي

  .وإف شراً فشر إال من عفا عنو
يَػْوَمئِػػٍا يػُػػَوفِّيِهُم  همػػا قػػاؿ تعػػاىل اصتػػزاء واضتسػػاب  : والػػدين 

أي غتزيوف  (ٗ) أَ ِن ا َلَمِديُنوَف وقاؿ  (ٖ)  الل ُو ِدينَػُهُم اضتَْق  
ػتاسػػةوف ويف اضتػػديث الكػػيس مػػن داف نفسػػو وعمػػل ظتػػا بعػػد 

حاسةوا أنفسكم  أي حاسا نفسو هما قاؿ عمر اظتوت 
للعػرض  اقةل أف حتاسةوا , وزنوا أنفسكم قةل أف توزنوا وتأىةو 

وَف اَل يَػْوَمئِػٍا تُػْعَرُضػاألهرب على من ال ختفػى عليػو أعمػالكم 
 (ٕ)ػ  (ٔ) خَتَْفى ِمنُكْم َخاِفَيةٌ 

                                                
  34ر  31سورة الشعرا  اآليو   (8)
 م3001 ـ / 8431  الكتب دار عال 819ـ  818ص  8الجا   ألحكام القرآن للقرطبي ج  (3)
 35سورة النور اآليو  (1)
  51سورة فصل  اآليو   (4)

 88سورة الحاقو اآليو  (1)

 40ص 8تفجير القرآن العظي  البن كثير ج (2)
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ولكػم السػرت يف الػدنيا  يلالكرًن رب العرش العظػيم سأؿ ا  أ
 .واآلخرة إنو ويل ذلا والقادر عليو

معػػ  آمػػني قػػاؿ األهثػػروف  ( آمػػني)  :قولــه رحمــه اهلل تعــالى
اللهػػػػم اسػػػػتجا وىػػػػي متأهػػػػدة يف حػػػػق اظتصػػػػلي سػػػػواًء هػػػػاف 

  .(ٖ)مأموماً  أو إماماً أومنفرداً 
جامعهػػػػا حػػػافظ بػػػػن أزتػػػػد  بقلػػػػم ) :قولـــه رحمــــه اهلل تعــــالى

والػػاي  رزتػػو ا  تعػػاىل يػػده وهتابػػة  قلمػػو يعػػين ِبػػط (اضتكمػػي
 مػػن اضتفػػظ شتػػو اضتػػظ األوفػػر والنصػػيا األهػػرباهػػاف لػػو مػػن 

 .واإلتقاف واضتكمة والةياف
أنػػو قػػاؿ  والقلػػم ىػػو أوؿ مػػا خلػػق ا  تعػػاىل ظتػػا ثةػػت عنػػو  
 ا فكتا ما يكوف إىل ما خلق ا  القلم فقاؿ لو أهتؿ أو )
 

 ..........(ٔ)( يـو القيامة فهو عنده يف الاهر فوؽ عرشو 

                                                
  49ص8تفجير القرآن العظي  البن كثير ج (3)
  رقــــ 3/540رالمجـــتدرك علـــى الصـــحيحين  1189رقـــ   5/434الجـــا   الصـــحيأ ســـنن التر ـــذي   (1)

رالمعجــ   3139رقــ    4/387ر جــند ربــي يعلــى  87483ر 87488رقــ   9/1  رســنن البيهقــي 1840
ــر  ــي دارد الليالجــي ص   83337رقــ   88/411الكبي  8/57ر جــند الشــا يين  577رقــ   79ر جــند رب

 8573رق   3/193ر  58رق  
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 :وقيل األقالـ ثالثة
  .: الاي خلقو ا  بيده وأمره أف يكتا القل  األرل 

أقػػالـ اظتال كػػة جعلهػػا ا  بأيػػديهم يكتةػػوف :  رالقلــ  الثــاني
  .األعماؿهبا اظتقادير والكوا ن و 

أقػػالـ النػاس جعلػػو ا  بأيػديهم يكتةػػوف هبػػا  :  رالقلـ  الثالــث
هالمهم ويصلوف هبا م رهبم ويف الكتابة فضا ل رتة والكتابػة 

وشتػي القلػم   .من رتلة الةيػاف والةيػاف ؽتػا أخػت  بػو اآلدميػني
ومنػػػو تقلػػػيم الظفػػػر وقػػػاؿ بعػػػض  قلمػػػاً ألنػػػو يقلػػػم ؛ أي يقطػػػع
ْحَدثني يصا 

ُ
  :القلمالشعراء اظت

  فكأنو واضترب متِضُا رأسو     
  شيخ لويتل خريدٍة يتصنع                                  

      
 
 مِلَ ال أالحظو بعني جاللة  

 (ٔ)وبو إىل ا  الصحا ا ترفع                               

                                                
 بتصرف رتقدي  رترجير838ـ830ص80الجا   ألحكام القرآن ج (8)
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شػرح مػن ػ حبػوؿ ا  وقوتػو ومنػو وهرمػو ػ وهبػاا أهػوف قػد انتهيػت 
رزتػة األبػرار تعػاىل رزتػو ا  ػ الشػيخ حػافظ اضتكمػي  مػ  هتػاب

مػػػػع النةيػػػػني والصػػػػديقني  افوأسػػػػكنو الفػػػػردوس األعلػػػػى مػػػػن اصتنػػػػ
والشػػهداء والصػػاضتني وحسػػن أولئػػا رفيقػػاً إنػػو ويل ذلػػا والقػػادر 

يف علػم الفػرا ض مػن هػس الػوحي اظتوسػـو بػالنور الفػا ض ػ عليو 
 شػػػػػرح النػػػػػػور سػػػػػػػنا بػػػػػرؽ العػػػػػارض يفبػ), وأشتيػػػػػت ىػػػػػاا الشػػػػػرح 

عملػي أف يكػوف أسأؿ ا  الكرًن رب العرش العظػيم  , (الفا ض
خالصػاً لوجهػػو الكػػرًن وأف ينفعػين بػػو ومػن اطلػػع عليػػو  وغػػريهىػاا 

أف ال لتػػرمين يف الػػدنيا والػػدين واألوىل واآلخػػرة همػػا أسػػألو تعػػاىل 
 .إنو ويل ذلا والقادر عليو , أجره

 ومػاوحػده  تعػاىل طر هباا الكتاب من يتواب فمػن ا فما سُ 
فمػػػين والشػػػيطاف وا  ورسػػولو بريئػػػاف مػػػن  أطر بػػػو مػػػن خطػػُسػػ

سػرت ف أا ا  تعاىل أف يكوف هتابا يتحيحاً غري هتابػو , ذلا
ا  على من سرت وغفػر ظتػن غفػر إين بػالعجز معػرتؼ وباطتطػأ 

هػل  ا قاؿ اإلماـ مالػا رزتػو ا  تعػاىلمكف والتقصري متصا
يعػػػين بػػػالا   يتػػػاحا ىػػػاا القػػػربيهخػػػا مػػػن هالمػػػو ويػػػرد إال
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وحسةنا ا  ونعم الوهيػل وال حػوؿ وال قػوة إال  .رسوؿ ا  
 با  العلي العظيم .

ى آلػو ويتػحةو ومػن ويتلى وسػلم وبػارؾ علػى نةينػا ػتمػد وعلػ
  اىتدى هبدية واس  بسنتو واقتفى أثره إىل يـو الدين. 

 علي بن ناشب بن يحي الحلوي الشراحيلي/ الشارح 
ـــ  األرل لعـــام ســـتاليـــ رعشـــرين  ووم العاشـــر  ـــن شـــهر ربي

 . ـ80/1/8436 ررربعمائو ررلف  ن الهجرة
ـــد الثالـــث  ـــذى  ـــو المجل ـــ  رن رلحـــة بهـــذى نهاي رقـــد رري

فـي ـ إن شـا  اهلل تعـالى ــ  ا  رابعـ ا   جلـدالمجلـدات الثال ـو 
 .ر تشابه النجب عويف األلغازر  المجائل الملقبو
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 فهارس ال
 فهرس اآليات

 نَنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُنِسَها نَْأِت ِِبَرْيٍ مِّنػَْها أَْو ِمْثِلَها َما  
  َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة أُْوُلواْ اْلُقْرَا َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِهنُي فَاْرزُُقوُىم

  مِّْنُو َوُقوُلواْ عَتُْم قَػْوالً م ْعُروفاً 
  ُكُم ال ِاي َخَلَقُكم مِّن نػ ْفٍس َواِحَدٍة يَا أَيػهَها الن اُس اتػ ُقواْ رَب  
  ُلِل ِو ُمْلُا الس َماَواِت َواأْلَْرِض مَتُْلُق َمػا َيَشػاءُ يَػَهػُا ِلَمػْن َيَشػاء

{ أَْو يػُػَزوُِّجُهْم ذُْهَرانػاً َوِإنَاثػاً ِٜٗإنَاثاً َويَػَهُا ِلَمػن َيَشػاُء الػاهُهوَر }
 .ِإن ُو َعِليٌم َقِديرٌ َوكَتَْعُل َمن َيَشاءُ َعِقيماً 

  َوأَن ُو َخَلَق الز ْوَجنْيِ الا َهَر َواأْلُنَثى  
 { َوَما َخَلَق ٕ{ َوالنػ َهاِر ِإَذا جَتَل ى }َٔوالل ْيِل ِإَذا يَػْغَشى }

  الا َهَر َواأْلُنَثى
  َُثاَلثُوَف َشْهراً  زَتََلْتُو أُمهُو ُهْرىاً َوَوَضَعْتُو ُهْرىاً َوزَتُْلُو َوِفَصاُلو 
  ًنَساَف ِبَواِلَدْيِو ِإْحَساناً زَتََلْتُو أُمهُو ُهْرىاً َوَوَضَعْتُو ُهْرىػا َنا اإْلِ َوَويت يػْ

  َوزَتُْلُو َوِفَصاُلُو َثاَلثُوَف َشْهراً 
   ُنَساَف ِبَواِلَدْيِو زَتََلْتُو أُمهُو َوْىناً َعَلى َوْىٍن َوِفَصال َنا اإْلِ ُو يف َوَويت يػْ
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   َعاَمنْيِ 
   َواْلَواِلَداُت يُػْرِضْعَن أَْواَلَدُىن  َحْوَلنْيِ َهاِمَلنْيِ ِلَمْن َأرَاَد َأف يُِتم

  الر َضاَعةَ 
  ـُ َوَما تَػْزَداُد الّلُو يَػْعَلُم َما حَتِْمُل ُهله أُنَثى َوَما تَِغيُض اأَلْرَحا

امِلُ اْلَغْيِا َوالش َهاَدِة اْلَكِةرُي { عَ ٛوَُهله َشْيٍء ِعنَدُه مبِْقَداٍر }
  {ٜاْلُمتَػَعاِؿ }

 { نَساَف َما مَلْ يَػْعَلْم  {َ٘عل َم اإْلِ
  اْدُعوُىْم آِلبَا ِِهْم ُىَو أَْقَسُط ِعنَد الل ِو فَِإف مل ْ تَػْعَلُموا آبَاءُىْم

يِن َوَمَوالِيُكْم    فَِإْخَواُنُكْم يف الدِّ
ل ِايَن آَمُنواْ َمػن يَػْرتَػد  ِمػنُكْم َعػن ِدينِػِو َفَسػْوَؼ يَػْأِ  اللّػُو يَا أَيػهَها ا

  بَِقْوـٍ لتُِةػهُهْم َولتُِةهونَُو 
   َوال ِايَن آَمُنواْ ومََلْ يُػَهاِجُرواْ َما َلُكم مِّن َوالَيَِتِهم مِّن َشْيٍء َحىت

  يُػَهاِجُرواْ 
  َْف تُوُىْم َنِصيةَػُهمْ  َوال ِايَن َعَقَدْت أنَْتَاُنُكم  
  ًَوَما َهاَف رَبهَا َنِسّيا  
 أَتَْأُتوَف الاهْهَراَف ِمَن اْلَعاَلِمني  ًَ 
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  ًلَِيُكوَف لِْلَعاَلِمنَي َنِايرا  
 { ٖٕقَاَؿ ِفْرَعْوُف َوَما َربه اْلَعاَلِمنَي } 
  نَػُهَما إف    ُهنُتم مهوِقِننيَ قَاَؿ َربه الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَػيػْ
   يَػْوَمِئٍا يُػَوفِّيِهُم الل ُو ِدينَػُهُم اضتَْق   
 أَ ِن ا َلَمِديُنوَف 
  ٌيَػْوَمِئٍا تُػْعَرُضوَف اَل خَتَْفى ِمنُكْم َخاِفَية 
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   اراآلحاديث ر األفهرس 
 وأهنا مل تكن نةوة إال تناسخت

 فيها القرياط اهرإنكم ستفتحوف أرضاً ي
حينما سئل عن مػرياث اطتنثػى قػاؿ مػن حيػث  ا   أف رسوؿ
  ٓيةوؿ 

أف رجالً من أىل الشاـ مات وترؾ أوالداً رجاالً ونساًء فيهم 
 خنثى

 ال يةقى الولد يف رحم أمو أهثر من سنتني ولو بفلكة مغزؿ
 إذا استهل اظتولود ورث

 ال يرث الصيب حىت يستهل 
 ةبتوريث أىل اليمام أمرين أبو بكر الصديق 
 بتوريث أىل طاعوف عمواس أمرين عمر بن اطتطاب 

أف أـ هلثـو بنت على بن أيب طالا رضي ا  عنهم توفيت 
 ىي وابنها زيد بن عمر يف يـو

 أف قوماً وقع عليهم بيت فورث بعضهم من بعض
 إفتا الوالء ظتن أعتق 
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 الوالء ظتن أعطى الورؽ ووىل النعمة
ابنتو النصا وورث  نيب أف موالىا مات وترؾ ابنتو فورث ال

 النصا يعلي
 مرياث الوالء لزهرب من الاهور
 الوالء ضتمة هلحمة النسا

 قاؿ اظتكاتا يعتق بقدر ما أدى أف النيب 
اظتكاتا يعتق بقدر ما أدى ويقاـ عليو اضتد بقدر ما عتق منو 

 ويرث بقدر ما عتق منو
عتق إذا أيتاب اظتكاتا حدا أو ورث مرياثا يرث على قدر ما 

 منو
 يهدي اظتكاتا حبصة ما أدى دية حر وما بقي دية عةد

 من أحدث يف أمرنا ىاا ما ليس فيو فهو َرد
 ال أتأسا على شيء هتأسفي على أين مل أسأؿ رسوؿ ا  

 عن ثالث
 ـتلة فمات ؽمن عا خر أف موىل النيب 

 بني أيتحابو وهانوا يتوارثوف بالا آخى
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 ع وارثاً وال عصةةتويف ثابت بن الدحداحة ومل يد 
 مبرياثو البنة أخيو ومل متلا إال ابنة أخ لو فقضى النيب 
 ابن أخت القـو منهم أو من أنفسهم

 جعل مرياث ابن اظتالعنة ألمو ولورثتها من بعدىا
 ألت ا  عز وجل عن مرياث العمة واطتالةس 

 سئل عن مرياث العمة واطتالة فقاؿ ال أدري حىت يأ  جربيل
هاف يأ  قةاء على زتاٍر أو زتارة يستخري   النيب  عنهما أف

 ا  يف مرياث العمة واطتالة
 ابن اظتالعنة ألمو ولورثتها من بعدىا  مرياث
 ينسا إىل أمو  ابنهاوهاف 

 ده فال يرث وال يورث شمن ادعى ولداً من غري ر 
 زنا ألىل أمو من هانوا  دلو أف هل مستلحق  قضى  النيبأف 

 امرأتو يف زمن النيب  أف رجال العن
اظترأة حتوز ثالثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدىا الاي العنت 

 عليو
 مرياث ابن اظتالعنة ألمو ولورثتها من بعدىا جعل النيب 
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 قضى بو ألمو ىي مبنزلة أبيو وأمو أف النيب 
رأى  فقاؿ يا رسوؿ ا  أرأيت رجالً  أف رجال أتى رسوؿ ا  

 أيقتلو فتقتلونو أـ هيامع امرأتو رجال 
 أنا وراث من ال ورث لو أعقل عنو وارثو

 وأف تلد األمة رهّبا أو ربتها
الرجل يطيل السفر أشعث اغرب نتد يديو إىل ا   ذهر النيب 

  عز وجل يا رب يا رب
أوؿ ما خلق ا  القلم فقاؿ لو أهنا فكتا ما يكوف إىل يـو 

 القيامة
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  شعرالفهرس 
 يقسم تراثو لوارثيو مت              ت ميت ومل والنسخ أف نتو 

 ومن وارثيو حده قد حرروا      حىت نتوت واحػد أو أهثر 
 طرقاً ثالث وهل راسخة            وجعلوا لعمل اظتناسخة   

 وإف متلا ىالا أباً وأـ              مع ابنتني مث ماتت عنهم 
 بنت وخلا ذوي األوىل فقط

 فإف يكن أنثى ففي األخرى سقط                             
 يكن أخا ذهورًة فما حضن        أب ألنو أبو أـ و وإف    

 فاألوىل من ستة والثانية      من ضعا تسعة وحظ الفانػيو  
 يوافق األخرى بنصا فلرد            لتسعة ويةتغى ذاؾ العدد 

 هن أي سطح ستة وتسعة فمن        داؿ ونوف يتحتا هما ز 
 وجزء سهم الواو تسع رجع       والثاين واحدة فقسم يتةع   
 وىاه تعزى إىل اظتأمػوف        فينةغي الفح  عن اظتدفوف  
 هميت عن أبوين و ابنتني       مث دتوت بعد إحدى الةنتني    
 عن من بقي قةل انقساـ ما ترؾ      

 فيختلا حكم بسابق ىػلػػا                      
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 فهي الف تعزى إىل اظتػػػأمػوف     
 أجابو لتك عػػػلػى التعيني                       

 فإف يكن أنثى وماتت بػنػت      
 عمن ذهرناه تكوف األخػػػت                      

 إما شقيقة وإمػا أختاً ألـ       
 فإف تكن لزـ فالقسم يعػم                        

 قة اظتفارقػة   وإف تكن شقي   
 هانت مثاؿ يتورة اظتوافقة                         

 وإف تػمت عنهم وزوج يكن    
 مثاعتػػػا لصورة التةاين                       

  وإف يكن من  مات قةل ذهرا   
 وماتت الةنت فوفق ظهرا                   

 يل ػػمن تأيت ـما قد وهل   
 من التصحيح لزيتوؿ  هاا                                   

 وسيلة لقسمة الرتهة  فهو   
 ةػػػأوجو تقرب مدره وفيو                           
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 قد حصال  هباأربع  أعداد   
 ال ػػػػػلكنو انفص تناسا                               
 يستخرج  وهباهةري   أيتل   

 تج ػعتم فين غتهوؿ غالا                                    
 ة ػػػػلزربع بالنسةة هاثنني   
 تة ػػػػػػثالثة مع س وىكاا                           
 وارث  هلاـ  ػػػػػػسه فأوؿ   

 يتحح للتوارث  ام والثاين                                      
 مث الرابع  اجملهوؿ والثالث   

 ابعػػمن بعده مت مرتوهو                              
 بالثدي واللحية واظتةاؿ          وإنو معترب األقواؿ        

 ومل تنب وأشكلت آياتو      وإف يكن قد استوت حالتو     
 ستة أذتاف من النصيا           فحظو من ورث القريا     
 وفيو ماؿ فيو من النكاؿ      وىاا الاي استحق لإلشكاؿ 

 ال ينكحا        ما عاش يف الدنيا أال ينكحا أق وواجا يف اضت
 وإذ مل يكن من خال  العياؿ
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 وال أي يفتدى من رتلة الرجاؿ                          
 قد قالو سراة أىل العلم            وهل ما ذهره يف النظم  
 منهم ومل كتنح إليو نـو                   قد أا الكالـ فيو قـو 

 يف ذهره و ظاىر الةشاعة             يةد من الشناعة  لفرط ما
 هاإلماـ اظترتضى علي            وقد مضى يف شأنو اطتفي    

   بأنو إف نقصت أضالعو                  فللرجاؿ ينةغي إتةاعو  
 ويف اإلرث والنكاح واإلحراـ     يف اضتج والصالة واألحكاـ

 فإهنا من رتلة النسواف         وإف تزد ضلعاً على الاهراف     
 ألف للنسواف ضلعاً زا دة       على الرجاؿ فاغتنماىا فا ػدة 

 إذ نقصت من آدـ فيما سةق
 يف خلق حواء و ىاا القوؿ حق                  

 يتلى عليو ربنا دليل                  عليو ما قالو الرسػػوؿ
 الت على التعيني حاالت للخنثى لالثنػػني          أربع حا

 وىكاا إف هثروا فضعا          للحالتني عّد اطتنثى فاعرؼ



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

534 

 وخرب اظتفقود ما ينقػطػػع  
 يف مثل حرب غالةا ال يرجػع                                  

 فأربع من السنني ينتػػػػظر 
 ا ال وزر    ػاظترياث حق ويقسم                                 
 غيةتو ال للخػػطر  وإف تكن

 دتاـ تسعني ينتػػػظر                                  
 وإف نتت مفقودىم يف مالو 

 فقفو يا ذا لةياف حالػػػػو                   
 فإف بدا حيا وإال يتػرفػ 

 ػاإذا قضى مبوتو ما وقػفا                         
 ذا بيانػػوتف  أو التسعني   بفوت مدة هبا أقرانػو   

 عومل باألضر وارث وجد  إف خفيت أخةار وارث فقد و 
 فيأخا األقل من اظتيػػراث  مشارها يف قسمة الرتاث 
 مل يعط شيئاً من تراث ورثا          وإف حباؿ دوف حاؿ ورثا 
 يعطى نصيةو الاي قد حتما     وإف ترث باالستواء فيهػما 
 و أو أنو قد قةػػػراحيات       ويوقا الةاقي إىل أف تظهرا 
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 واعمل لو مسألة اضتيػػاة      ومثلها ضتالة اظتمػػػػات
 وحصلن بينهما بالنسػا       جامعة عليهما أقسم تصػا 
 وقابال بني نصيا من عرؼ         مث أعطو ألقل والزا د قا

 م بأثر ذلا فةاإلرث حك          إف مترج األهثر حياً وعلم 
 بدا اعترب وسرة يف عكسو              فصدرذي استقامة برأسو

 إف مناية خروج اظتيت                ورثو ال بنفسو من عػلة
 إف طلا القسمة وارث وقا

 للحمل أهثر النصيا اظتهتلا                                   
 لاهرين اثنني أو ألنثيني         وغريه يعط األقل واليقػػني 

 ػدا باا استقر اضتكم عند أزت     اً أبدا   ط شيئوساقطاً ال تع
 وأوقا النعماف حظ واحد       يضر غري اضتمل قدر الزاػئد 

 لوضح زتل وبيػػاف اضتػػاؿ      ومالا أوقا هل اظتاؿ
 والشايف أوقا حظ عدد      للحمل ضر غريه فاعتمػػػد 

 دػوقيل أربعاً وذا مل يعتػم     مث الصحيح مل لتد ذا العدد  
        مل ندر من مبوتو قد سةقا وموت رتع غرقا أو حرقا      
 وال نعد مرياثو من يتحةو     ورث لةعض بعضهم من يتلةو 
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 أو ؿتوه هموت ىدـ أو حرؽ       وإف نتت مستورثاف بغرؽ 
     متتلا الوارث فاإلرث اؿتتم          وجهل السابق موتاً مث مل 

 دوف الاي يرث منو انتةو       لكل شخ  من تالد يتاحةو 
 إال الف منت بعتق الرقةة           وليس يف النساء طراً عصةة 
 وىكاا عن إرثو ال ينتهي             من بعضو حر فورثو بو 

 بقدرىا فاضتكم بالسويػة    واحجا مبا فيو من اضترية      
 لةُمَعادِ يف األنصةا  زيادة          نق  من سهاـ اظتسألة  الرد

 بو النعماف ذي القوؿ السديد قاؿ
 ػعػي يف اصتديػد فوالشا وأزتد                      

  يكن ذو الفرض شخ  واحدا فإف
 دا ػػػالرتاث فرضو والزا  حاز                   

  يكن أهثر من شخ  قسم وإف
 م ػػػالرؤوس ما ظتيت عل على                        

 ددتتا الفروض قد تع وإف
 ت ػػة تأيتلػمن ست قطعتها                      

   على الزوجني فالرد امتنع إال
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 طع ػػػبفرض يقت فيستقالف                  
  ؼترج لو وما بقي اقسما من

 ما ػػػػػعلى سهاـ رد عل إذاً                   
 مخرج علم هيتح قسمو   إف

 م ػنقسالاي على اصتمػػيع ي ىو                  
 ػي ػني السهاـ ما بقةت وإف

 قي ػػيف ؼتػػرج مث ارت ضربتها                       
  حظ من لو مػن رد بضرب

 رج معػد ػػػػبقي من ؼت فيما                    
  و من ؼترج سهم ضربل ومن

 و أجػاػدا بػرد مث ما بػال يف                    
 وإف تشأ فزد على اظتسألػة 

 زوجيػة ػػما فوؽ هسر منها لل                   
 مث ابسط الصحيح مع هسر حصل 

 من جنس هسر هاف ينتفي اطتلل                   
 وإف عملت بطريق اصتةػر 
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 فالرتهة افرضنها يف الػػقػدر               
 شيئا ومنو فرض ذي الزوجػيػػة 

 اطرح ما تةقيو يف اضتقيػقػػة        
  رد مسألة للعادؿ بو 

 واقسم عليو ما هبا من عد  
  ةج قدر الشيء بالػسويمتر 

 مسالة الور اث و للزوجية 
  مث ابسط اطتارج من هسر حصل 
 ل ا انفصوأعط هالً حظو ؽت 

  وبطرقة النسةة اظتويتلة 
 أعين هبا األربع اظتنفصلة  

 فألق بسطاً من مقاـ جعػال 
 و ما بقي منو اجعلنو أوال      

 ياً مقامػو و ثػالثاوثان
 مسألة الرد ظتن توارثا   

 وسطح الوسطني و أقسم ما عال
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 على أوؿ مترج ماؿ جهال   
  وحبساب اطتطػأين فاثةت

 مقاـ هسٍر هػاف للزوجية  
  بكفة و ألق منو الةسطا 

 طا د حوقابلن بالةاقي ما ق 
 فويق قةة و ذاؾ اظتسألة 

 فينق  أو يساو أو يفضل لو  
  ةتو فما أث فإف يساوه

 ا أوردتو بكفٍة جواب م 
  وإف بنق  هاف أو زيادة

 يػة ثانضع عدداً يف الكفة ال 
  عػمػلووفعل بو هاا و مت   

 مترج ما كتمعو و اظتػسػألة   
 وىو إىل مػػػاىا منقسم      

 تنزيٌل أو قرابٌة أو رحػم                                     
 حم وىجروا ماىا أىل الر    
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 توريث هل ذي رحم وعمم
 وورث النعماف بالقرابػػة 

 فقدـ األقرب ال غرا بػػػػة                      
 وأزتد والشافعػي أسسا

 مباىا التنزيل قوالً أقيسػا                                    
 ومل يعل ىنا سوى أيتل ستة       

 و بسدٍس لسةعةوعول                                       
 عصةة األـ يعصةػػوه         وولد اللعاف إذا نفوه     
 فالثلث لزـ فما بقي لو           فإف  متلا أمو وخالو    

 عاف    ػػػوالولد اظتنفي بالل
 ومثلو ولػد أتػى من زاف      

   ةفأزتد بعد الاهور العصة
 كتعل لو عايتا أـ عصةة   

 فالثلث مث ما بقي للخاؿ          ت عن أمو وخاؿفإف نت     
 قريا ػتيط مالا ومدبر      
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 مرب هثري اطتري واظتوىل اظتنعم   
 وخالقنا اظتعةود جابر هسرنا 

 ومصلحنا والصاحا الثابت القدـ
 وجامعنا والسيد احفظ فهاه 

 معاف أتت للرب فادع ظتن نظم  
   وقد علم األقواؿ أف ليس فوقو 

 وظ ويرزؽرٌب غري من يعطي اضتظ
  شيخ لويتل خريدٍة يتصنع      فكأنو واضترب متِضُا رأسو 
 مِلَ ال أالحظو بعني جاللة      وبو إىل ا  الصحا ا ترفع    
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  عالماألفهرس 
موسى بن أزتد بن موسى أبو النجا اضتجاوي  .ٔ

 ٛ......................................... اظتقدسي

 ٖٓ................ روف الرشيدعةد ا  اظتأموف بن ىا .ٕ

لتك بن أهثم بن ػتمد بن قطن التميمي اظتروزي أبو  .ٖ
 ٖٓ................................... ػتمد القاضي

 ٖٚ............. علي بن عةد الصمد اضتالوي اظتالكي .ٗ

 ٕٕٔ...................... عامر بن الضرب العدواين .٘

 ٖٜٔ.............. .جعفر بن ػتمد النسا ي الشقراين .ٙ

ظهري الدين أزتد بن إشتاعيل بن ػتمد أيد غمش  .ٚ
 ٜٜٔ...... التمرتاشي اطتوارزمي اضتنفي مفف خوارـز

عةد ا  بن أيب بكر بن لتي بن عةد السالـ اظتغريب  .ٛ
 ٕٔٓ.............................  اصتزويل الفرضي

   ٕٕ٘ .....أبو يوسا يعقوب بن إسحاؽ بن السكيت .ٜ

 ٜٕٕ ..ء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساينعال .ٓٔ

  ٖٕٙ....اظتروزي حسني بن ػتمد بن أزتد أبو علي  .ٔٔ
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 ٖٕٛ........ أشها بن عةد العزيز بن داود القيسي .ٕٔ

 ٜٖٕ.................... يوسا بن أزتد بن هج .ٖٔ

 ٕٙٗلقفاؿاأبو عةد ا  بن أزتد بن عةد ا  اظتروزي  .ٗٔ

 ٕٚ٘ اضتفاظ األثةاتأبو ىريرة الدوسي اليماين سيد  .٘ٔ

 ٕٚ٘  ..... سليماف بن األشعث األزدي السجستاين .ٙٔ

اظتسور بن ؼترمة بن نفيل بن أىيا بن عةد مناؼ بن  .ٚٔ
 ٕٚ٘................................. زىرة الزىري

  ٕٕٙ عةيد ا  بن اضتسن بن دالؿ الةغدادي الكرخي .ٛٔ

 ٕٗٙ... إبراىيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي .ٜٔ

 ٜٕٙ....................... اشد بن سعد اظتقرينر  .ٕٓ

حكيم بن عمري بن األحوص حكيم بن عمري بن  .ٕٔ
 ٜٕٙ..................................... األحوص

ػتمد بن علي بن وىا اظتعروؼ بابن دقيق  .ٕٕ
 ٖٜٕ..........................................العيد

 ٖٜٕ......... ػتمد بن عةد ا  بن اضتسن بن اللةاف .ٖٕ

 ٜٕٗسلمى بنت زتزة بن عةد اظتطلا.............  .ٕٗ
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ػتفوظ بن أزتد بن اضتسن بن أزتد الكلوذاين أبو  .ٕ٘
 ٜٕٙ............................. اطتطاب الةغدادي

عمرو بن شعيا بن ػتمد بن عةد ا  بن عمر بن  .ٕٙ
 ٜٕٛ ................................... العاص 

 ٕٖٓ..... األزدي الةصري أبو الشعثاءجابر بن زيد  .ٕٚ

  ٕٖٓ............  اضتكم بن عتيةة أبو ػتمد الكويف .ٕٛ

 ٕٖٓ.......    زتاد بن آا سليماف مسلم األشعري .ٜٕ

 ٕٖٓ.............   اضتسن بن زياد اللهلهي الكويف .ٖٓ

 ٖٖٓ.........  طاووس بن هيساف اليماين اضتمريي .ٖٔ

 ٖٖٓ  ـر اصتمحيعمرو بن دينار اظتكي أبو ػتمد األث .ٕٖ

 ٖٖٓ...........  عطاء بن أسلم بن يتفواف القرشي .ٖٖ

 ٖٖٓ.بن أبو عةد الرزتن اظتروزي عةد ا  بن اظتةارؾ .ٖٗ

 ٖٗٓ...  أزتد بن شعيا بن علي اطترساين النسا ي .ٖ٘

 ٖ٘ٓ أبو عيسى ػتمد بن عيسى بن سورى الرتماي .ٖٙ

علػػي بػػن ػتمػػد بػػن علػػي بػػن عةػػاس الةعلػػي مث الدمشػػقي  .ٖٚ
 ٖٖٔ..................... ابن اللحاـاضتنةلي يعرؼ ب
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 ٕٕٗ.... ) ابن اضتنفية ( ػتمد بن علي بن أيب طالا .ٖٛ

 ٕٕٗ.............  لتك بن آدـ بن سليماف الكويف .ٜٖ

 ٖٕٗ.... القاسم بن سالـ أبو عةيد الةغدادي اعتروي .ٓٗ

 ٕ٘ٗنوح بن دراج النخعي أبو ػتمد الكويف القاضي .ٔٗ

ا  بػػػن شػػػهاب ػتمػػػد بػػػن مسػػػلم بػػػن عةيػػػد ا  بػػػن عةػػػد .ٕٗ
 ٕٙٗ.............................. القرشي الزىري

 ٕٙٗمكحوؿ بن يزيد وقاؿ ابن أيب مسلم بن شاذؿ .ٖٗ

القاسػػػػم بػػػػن إبػػػػراىيم بػػػػن إشتاعيػػػػل اضتسػػػػين العلػػػػوي أبػػػػو  .ٗٗ
 ٕٙٗ......................... ػتمد اظتعروؼ بالرسي

 ٖٓٗ............... اظتقداـ بن معد يكرب الكندي .٘ٗ

  ٖٓٗ..... ........يد ابن ماجة القزويينػتمد بن يز  .ٙٗ
علػػي بػػن عمػػػر بػػن أزتػػد الةغػػػدادي اظتقػػرئ احملػػدث مػػػن  .ٚٗ

 ٖٔٗ..................... أىل ػتلة الدار قطن بةغداد

 ٙ٘ٗ.........  عيسى بن أباف بن يتدقة أبو موسى .ٛٗ

 ٙ٘ٗ.  حسني بن مسعود بن ػتمد أبو ػتمد الةغوي .ٜٗ
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اىيم عةػػػػػػػػد الػػػػػػػػرزتن بػػػػػػػػن مػػػػػػػػأموف بػػػػػػػػن علػػػػػػػػي بػػػػػػػػن إبػػػػػػػػر  .ٓ٘
  ٙ٘ٗ................................... النيسابوري

 حةػػػػػػػػيش بػػػػػػػػن مةشػػػػػػػػر بػػػػػػػػن ازتػػػػػػػػد بػػػػػػػػن ػتمػػػػػػػػد الثقفػػػػػػػػي .ٔ٘
 ٔٙٗ.....................................  الطوسي

 ٘ٓ٘...... مهنا أبو عةدا  بن لتك الشامي السلمي .ٕ٘

ػتمػػػػػد بػػػػػن أيب بكػػػػػر بػػػػػن أيػػػػػوب بػػػػػن سػػػػػعد الزرعػػػػػي مث  .ٖ٘
 ٓٔ٘...................  ..ابن قيم اصتوزية الدمشقي

ػتمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن أيب نصػػػػػػػػػر فتػػػػػػػػػوح بػػػػػػػػػن عةػػػػػػػػػد ا  األزدي  .ٗ٘
 ٖٔ٘....................................  اضتميدي

ػتمػػػػػد بػػػػػن ػتمػػػػػد بػػػػػن أزتػػػػػد ابػػػػػن الشػػػػػيخ بػػػػػدر الػػػػػدين  .٘٘
 ٙٔ٘)سةط اظتارديين(.....................  الدمشقي

 ٙٔ٘   ..ػتمد بن لتك بن سراقة أبو اضتسن الةصري .ٙ٘

 
 
 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

547 

  اتيو حتمالهرس ف
  ٘....................................... باب اظتناسخات 

 ٘....................... تعريا اظتناسخات لغة وايتطالحاً 
  ٙ................................................ اظتناسةة

  ٚ.......................................... سةا التسمية
  ٛ.............................. خات الر يسةحاالت اظتناس

 ٜ.................................... شروط اضتالة األوىل
 ٓٔ................................... شروط اضتالة الثانية

 ٓٔ........................... طريقة العمل يف اضتالة الثانية
 ٕٔ.................. .................شروط اضتالة الثالثة

 ٕٔ........................... طريقة العمل يف اضتالة الثالثة
 ٙٔ............. مثاؿ انقساـ سهاـ اظتيت الثاين على مسألتو

 ٚٔ.................. مثاؿ موافقة سهاـ اظتيت الثاين ظتسألتو
 ٜٔ................... مثاؿ مةاينة سهاـ اظتيت الثاين ظتسألتو
  ٕٓ.................. مثاؿ لو مات ميت ثالث قةل القسمة
 ٖٕ................... مثاؿ لو مات ميت رابع قةل القسمة
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عمل اظتهلا رزتو ا  تعاىل اظتثاؿ من اضتالة الثانية على طريقة 
 ٕ٘........................... عمل مناسخات اضتالة الثالثة

  ٕٙ............ اضتالة الثانيةحل اظتثاؿ على طريق مناسخات 
 ٕٛ............. اضتالة الثالثة من حاالت اظتناسخات الر يسة

  ٜٕ .......................................اظتسألة اظتأمونية
 ٜٕ ........................................سةا التسمية

 ٖٓ .........امتحاف اظتأموف ليحي بن أهثم باظتسألة اظتأمونية 
 ٖٖ ...........قسمة اظتأمونية إذا هاف اظتيت األوؿ فيها ذهراً 

 ٖٗ  ............. قسمتها على ماىا أيب بكر الصديق 
 ٖ٘............ قسمتها على ماىا علي بن أيب طالا 

 ٖ٘ .................قسمتها على ماىا زيد بن ثابت 
ىا اها أنثى واظتاقسمة اظتأمونية إذا هاف اظتيت األوؿ في

 ٖٙ................................................  فيها
ا يف ىقسمة اظتأمونية على ما روي أف فيها زوج واظتاا

 ٓٗ............................................... ذلا
 ٙٗ............................. .............االختصار 
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  ٙٗ.. ...............................تعريفة لغة وايتطالحاً 
 ٚٗ ..............................سةا تسميتو باالختصار

 ٚٗ .....................................أقساـ االختصار 
 ٚٗ ...............وأنواعو...االختصار يف باب اظتناسخات 

 ٜٗ .................................أيتوؿ أجزاء اظتوافقة 
 ٜٗ ..................................أيتل العدد الزوجي 
  ٜٗ ...................................أيتل العدد الفردي

 ٜٗ  .......طريقة العمل يف األعداد ظتعرفة اظتوافقة من عدمها
مثاؿ االختصار يف اضتالة الثالثة من حاالت اظتناسخات 

 ٔ٘..................  ...........................الر يسة
  ٖ٘  ...............االختصار يف غري باب اظتناسخات مسألة

بني الفرض والتعصيا إما  كتمعمسا ل من مثاؿ االختصار يف 
 ٗ٘  ........................................مهة واحدة 

بني الفرض والتعصيا  كتمعمسا ل من مثاؿ االختصار يف 
   ٗ٘ .............................................. تنيمه

 ٘٘ ..............أمثلة االختصار يف حالة اظتناسخات األوىل
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 ٙٙذلا .......  مثاؿ اؿتصار إرث اصتميع بالفرض وشروط
 ٜٙمثاؿ مرياث اصتميع بالفرض والتعصيا معاً............. 
 ٗٚالطرؽ العشر ضتل مسا ل اظتناسخات.................   
  ٚٚمثاؿ ضتل مسا ل اظتناسخات الثالث يف مسألة واحدة..   

 ٛٛ..................  طريقة شيخنا ضتل مسا ل اظتناسخات
 ٖٜمثاؿ على الطريق العاـ ضتل مسا ل اظتناسخات.........  
  ٗٓٔ باب قسمة الرتهات................................

 ٗٓٔ  .......................تعريا الرتهة لغة وايتطالحاً 
 ٘ٓٔ............................ ..........أقساـ الرتهة 

 ٘ٓٔ ....................القسم األوؿ ما نتكن عده وؿتوه 
 ٙٓٔهيفية العمل يف القسم األوؿ ........................ 

 ٚٓٔ....................... القسم الثاين ما ال نتكن عده  
 ٚٓٔد األربعة اظتتناسةة ....................... معرفة األعدا

 ٜٓٔطريق النسةة ومثالو ................................. 
  ٖٔٔومثاؿ ذلا ساوية ظتصح اظتسألةاظتالرتهة  يف العملهيفية 



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

551 

ومثاؿ  غري مساوية ظتصح اظتسألةاليف الرتهة  العملهيفية 
  ٖٔٔ........... ....................................ذلا
 ٗٔٔ...........  اترتهال قسمةاطتمس اظتشهورة يف  طرؽال

 ٚٔٔ..................  فيما نتكن عده وؿتوه  العملهيفية 
 ٕٓٔ............... ما نتكن عده وؿتوهقسمة طريق إرتايل 

 ٕٔٔ............................... .......القرياط تعريفو
 ٕٕٔ. ...........................رياطاظتااىا يف مقار الق

 ٖٕٔ ........................اظتاىا الراجح وتوجيو ذلا
 ٖٕٔ ......................هيفية العمل على طريق القرياط

 ٕٗٔ .....................................حاالت القرياط
 وىي هوف قرياط اظتسألة عدداً  طريقة العمل يف اضتالة األوىل

 ٕ٘ٔ .......................................يتحيحاً فقط
 ومثاؿ ذلاالقرياط عدداً يتحيحاً ناطقاً  إذا هافطريقة العمل 

 ٕ٘ٔ ................................على طريق األضالع
 ومثاؿ ذلا القرياط عدداً يتحيحاً ناطقاً  إذا هافطريقة العمل 

 ٖٓٔ .........................على طريق الكسر االعتيادي
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ذلا   ومثاؿ يتامتاً القرياط عدداً يتحيحاً  إذا هافطريقة العمل 
 ٖٔٔ ...........................على طريق األضالع

يتامتاً ومثاؿ ذلا القرياط عدداً يتحيحاً  إذا هافطريقة العمل 
 ٕٖٔ  ...................على طريق الكسر االعتيادي

 ٕٖٔ ة الثانية الر يسة من حاالت القرياططريقة العمل يف اضتال
ومثاؿ ذلا على طريق  هسراً فقطالقرياط   إذا هافطريقة العمل 
 ٖٖٔ .....................................األضالع

هسراً فقط ومثاؿ ذلا على طريق القرياط   إذا هافطريقة العمل 
 ٖٗٔ.............................. الكسر االعتيادي

وىي   ة العمل يف اضتالة الثالثة الر يسة من حاالت القرياططريق
ومثاؿ هوف القرياط عدداً يتحيحاً وهسراً  عدد هسري 

   ٖٗٔ ..............................................ذلا.
 ٖٛٔ ..........................باب اطتنثى تعريفو وأقسامو

 ٖٛٔ ..........................اطتنثى الغري مشكل تعريا
 ٜٖٔ .............................اطتنثى اظتشكل وأنواعو 

 ٜٖٔ  ....................خنثى مشكل يرجى اتضاح حالو
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 ٜٖٔ ..................خنثى مشكل ال يرجى اتضاح حالو
 ٜٖٔ..........................هالـ ابن العريب عن خنثى 

 ٓٗٔ رة اطتنثى من أنوثتو....يف معرفة ذهو العالمات اظتعتربة 
  ٓٗٔ.. ......................................الةوؿعالمة 

 ٔٗٔ ...... حنيفة يف اضتكم بقلة الةوؿ وهثرة استقةاح أيب
  ٔٗٔ .........................................اظتينعالمة 

 ٔٗٔ .........................اظتيوؿ اصتنسيمن العالمات 
 ٕٗٔ .هبا وتعليل ذلا وعدـ اعتةار أهثر الشافعيةت اضتلية نةا

هبا وتعليل  وعدـ اعتةار أهثر الشافعيةاضتيض وتفلا الثديني 
 ٕٗٔ ...............................................ذلا

 ٕٗٔ ..............عد األضالع ومن قاؿ بو من العالمات 
  ٖٗٔ ....................كم اطتنثىضتم بعض الفضالء نظ

 ٘ٗٔ ...............اصتهات الف ينحصر وجود اطتنثى فيها
تعقيا على هالـ من قاؿ فالف ذهر وانقلا أنثى أو هاف أنثى 

 ٚٗٔ ..................................وانقلا ذهراً 
  ٔ٘ٔ ...............................ث اطتنثىتوريحكم   
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 ٔ٘ٔ............... ؼ يف ذلااطتال أوؿ حكومة يف اطتنثى
 ٗ٘ٔ.......................... يف اطتنثى فتيا األمة خصيلة

 ٘٘ٔاطتالؼ يف أوؿ من حكم يف اطتنثى ................. 
  ٙ٘ٔ .....................اظتااىا يف مقدار مرياث اطتنثى

 ٙ٘ٔ.............. اظتاىا اضتنةليمقدار مرياث اطتنثى يف 
 ٚ٘ٔ ..............ضتنفي مرياث اطتنثى يف اظتاىا امقدار 

 ٛ٘ٔ ..............لشافعيمقدار مرياث اطتنثى يف اظتاىا ا
 ٛ٘ٔ............... مقدار مرياث اطتنثى يف اظتاىا اظتالكي

 ٜ٘ٔ .....................األقواؿ األخرى يف مرياث اطتنثى
 ٜ٘ٔ ........................اظتاىا الراجح وتوجيو ذلا

 ٔٙٔ ...........طريقة العمل اضتسابية يف حل مسا ل اطتنثى
 اضتالة األوىل أف يرث بتقدير الاهورة واألنوثة على حد سواء

  ٖٙٔ .............................................ومثالو
اضتالة الثانية أف يرث بتقدير الاهورة واألنوثة معاً متفاضالف  

 ٙٙٔ ..............................ر ومثالووبالاهورة أهث
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اضتالة الثالثة أف يرث بتقدير الاهورة واألنوثة معاً متفاضالف  
 ٜٙٔ ................................وباألنوثة أهثر ومثالو

 ٖٚٔاضتالة الرابعة أف يرث بتقدير الاهورة دوف األنوثة ومثالو
ة دوف الاهورة اضتالة اطتامسة أف يرث بتقدير األنوث

 ٘ٚٔ............................................. ومثالو
  ٛٚٔ...... ..................تعدد اطتناثى هيفية العمل إذا

 ٜٔٔ ...............................باب اظتفقود وتعريفو 
   ٜٔٔ .......................اظتفقود اطتالؼ يف مدة انتظار

 ٕٜٔ .................................... اظتاىا اضتنةلي
 ٕٜٔ .........مدة انتظار اظتفقود الغالا على فقده السالمة 
 ٜٗٔ ...........مدة انتظار اظتفقود الغالا على فقده اعتلكة
 ٜٚٔ ..............مدة انتظار اظتفقود يف اظتاىا الشافعي 
 ٜٛٔ....... .........مدة انتظار اظتفقود يف اظتاىا اضتنفي
 ٕٓٓ ...............مدة انتظار اظتفقود يف اظتاىا اظتالكي 

 ٕٕٓ ...................................خاليتة اطتالؼ 
 ٖٕٓ ........................اظتاىا الراجح وتوجيو ذلا
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 ٕٗٓيف اظتفقود الغالا على فقده اعتلكة .... اظتاىا الراجح 
  ٕٙٓ .................................حكم ماؿ اظتفقود  

 ٕٚٓ.... إذا مل يكن لو مشارؾ  حكم إرث اظتفقود من غريه
 ٕٚٓ..... إذا هاف معو مشارؾ  حكم إرث اظتفقود من غريه
 ٕٚٓإذا هاف معو مشارؾ من الورثة اطتالؼ يف قسمة اظترياث
 ٜٕٓ.......................... القوؿ الراجح وتوجيو ذلا

 ٕٓٔ........................... ظتاؿ اظتوقوؼمسألة حكم ا
  ٕٔٔ................................. حاالت تةني اظتفقود

ح أمره فال يعلم عنو حياة و ال ا تضعدـ احالة اطتالؼ 
 ٕٕٔ.............................................. موت

  ٖٕٔ  ...............مسألة حكم اظتاؿ اظتوقوؼ لغري اظتفقود
 ٕٗٔ..............  مسألة حكم توريث األسري واإلرث منو
  ٕٗٔ..................  طريقة العمل يف حل مسا ل اظتفقود

 ٕٚٔ...............  للرتهة الف  للمفقود فيها نصيامثاؿ 
 ٕٛٔ............ ليس  للمفقود فيو نصياللرتهة الف مثاؿ 

  ٕٕٔ.... سألة أهثر من مفقودتعدد التقديرات إذا هاف يف اظت
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 ٕٕٔ.............. مثاؿ على ما إذا هاف يف اظتسألة مفقوداف
 ٕٕ٘................................. باب اضتمل وتعريفو

 ٕٕ٘............................... اطتالؼ يف مدة اضتمل
 ٕٕ٘...... إيراد إرتاع العلماء أف أقل مدة اضتمل ستة أشهر

 ٕٕٚ. على من أورد خالفاً البن تيمية يف أقل مدة اضتملالرد 
  ٕٕٚ................ يف أقصى مدة اضتملاألقواؿ واظتااىا 

 ٖٕٔ.............................. القوؿ الراجح وتوجيهو
  ٕٖٕ.............................. حاالت انفصاؿ اضتمل

 ٖٖٕ............ ..............انفصاؿ اضتمل عن أمو ميتاً 
  ٖٖٕ............................... منايةعن أمو انفصالو 

 ٖٖٕ......... أف مترج أقلو حياً مث نتوت قةل خروجو هامالً 
 ٖٖٕ....... أف مترج أهثره حياً مث نتوت قةل خروجو هامالً 
 ٖٕٗ............. أف ينفصل من بطن أمو حياً حياتاً مستقرة

 ٖٕ٘......... يف الةطن واحد األجنةير عدد يف تقداظتااىا 
  ٖٕ٘..................................... ماىا اضتنابلة

 ٖٕ٘......................... اظتعتمد من ماىا الشافعية
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   ٖٕٚ..................................... ماىا اظتالكية
 ٖٕٚ. ....................................ماىا اضتنفية
 ٜٖٕ................................... الرتجيح وتوجيهو

 ٕٓٗ............. اطتالؼ يف قسمة الرتهة قةل وضع اضتمل
 ٕٔٗ................................... الرتجيح وتوجيهو

اطتالؼ يف اظتقدار الاي يوقا للحمل عند تعجل 
  ٕٕٗ...... ......................................القسمة
للحمل احملجوب على هل التقديرات بةعض  تالتفاال عدـ
 ٕٕٗ....................................... ومثالوالورثة 
ة ولو على ؼ رتيع الرتهة إذا هاف اضتمل حاجةاً صتميع الورثاإيق

 ٕٕٗ......................... ومثالو بعض التقديرات
على إي ف حجةو عتم رتيعاً مشارهة اضتمل صتميع الورثة دو 

  ٖٕٗ بأحدىم ولو على بعض التقادير ومثالووال حجةو  تقدير
  ٕٗٗ...... مقدار اظترياث اظتوقوؼ للحمل يف اظتاىا اضتنةلي
 ٕٗٗ..... مقدار اظترياث اظتوقوؼ للحمل يف اظتاىا الشافعي
 ٕ٘ٗ...... مقدار اظترياث اظتوقوؼ للحمل يف اظتاىا اضتنفي
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 ٕٙٗ...... رياث اظتوقوؼ للحمل يف اظتاىا اظتالكيمقدار اظت
 ٕٚٗ..................................... اظتاىا الراجح

 ٕٛٗ................... طريقة العمل يف حل مسا ل اضتمل
  ٕٛٗ.............  ضابط أهثرية مرياث الاهرين أـ األنثيني

 ٜٕٗ...... .......................التقديرات الستة للحمل
 ٜٕٗ....................... خطوات العمل يف حل اظتسا ل

 ٕٔ٘.............................................. اظتثاؿ
 ٕٚ٘................................. شروط إرث اضتمل

 ٕٚ٘................ ختريج حديث إذا استهل اظتولود ورث
 ٜٕ٘..................... ...ولودالشرط األوؿ استهالؿ اظت

تأهد وجود اضتمل يف الرحم حني موت الشرط الثاين 
 ٜٕ٘............................................ اظتورث

 ٕٕٙ.......................... اطتالؼ يف مع  االستهالؿ
 ٕ٘ٙ................................ القوؿ الراجح وتعليلو
 ٕٙٙ  .....................وت اصتماعيباب مرياث أىل اظت

 ٕٙٙ........................................... التعريا 
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  ٕٚٙ....................  ت اصتماعيو اضتاالت اطتمس للم
 أو يعلم اظتتأخر بعينو مث نساطتالؼ يف التوريث من عدمو إذا  

  ٕٛٙ .................جهل األمر أوعلم اظتتأخر ال بعينو 
 ٕٛٙ.............................. القا لوف بعدـ التوريث

 ٕٓٚ............................................. أدلتهم
 ٕٕٚ.................................. القا لوف بالتوريث

 ٖٕٚ............................................. أدلتهم
 ٕ٘ٚ  .............................جح وتوجيهواالر القوؿ 

 ٕٛٚ............ ...............العمل على القوؿ اظترجوح
 ٜٕٚ............... طريقة العمل على القوؿ اظترجوحفصل 
  ٕٔٛ.............................................. اظتثاؿ

 ٜٕٓ........................ واظتراد بو الوالءث بباب اظتريا
 ٜٕٔ.................... يلو من الكتاب والسنة واإلرتاعدل

  ٖٜٕ..... إذا مات اظتعَتق وال وارث لو أو لو وال لتيط باظتاؿ
 ٜٕٗ.......................................... مثاؿ ذلا

 ٜٕٗ................ ........)حاشية(ختريج حديث سلمى
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 ٜٕٙ.. رحاـ أـ اظتعتقاطتالؼ يف أيهما أوىل باظترياث ذوي األ
 ٜٕٚ............................................ الرتجيح

 ٜٜٕ........................ ال يعصا يف الوالء ذهر أنثى
 ٜٜٕ..................... مرياث الوالء لزهرب من الاهور

 ٖٔٓ............................ فصل مرياث اظتعتق بعضو
  ٖٔٓ................. وتوجيو هل ماىا اظتااىا يف ذلا
  ٖٗٓ..................................... اظتاىا الراجح
 ٖٚٓ........................................ مثاؿ اظتةعض

 ٖٛٓ................................... باب الرد وتعريفو
 ٖٓٔ. ....................................الرديف اطتالؼ 

 ٕٖٔ............. هالـ سةط اظتارديين على انتظاـ بيت اظتاؿ
 ٖٖٔ................................. أدلة اظتانعني من الرد

 ٖٙٔ................................... بالردأدلة القا لني 
  ٕٖٔ............................................ الرتجيح

  ٖٕٖ............ عدـ الرد على الزوجنيإيراد اإلرتاع على 
 ٕٖٗ..... الرد على من نسا الرد على الزوجني لعثماف 
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لعثمػاف            من نسا الػرد علػى الزوجػة وىم اصتواب على 
 ..................................... ...ٖٕ٘ 

لعثمػاف توىيم الشيخ يتاه الفوزاف ظتن نسػا الػرد علػى الػزوجني 
 ..... ...................................ٖٕٚ 

ابن  لشيخ اإلسالـعلى من نسا الرد على الزوجني اصتواب 
  ٕٖٛ................................. رزتو ا  تعاىل تيمية

اسػػتنظار الشػػيخ العثيمػػني رزتػػو ا  تعػػاىل ظتسػػألة يف فتػػاوى شػػيخ 
ح وتوضػػػػػػػػي اإلسػػػػػػػػالـ ابػػػػػػػػن تيميػػػػػػػػة ظاىرىػػػػػػػػا الػػػػػػػػرد علػػػػػػػػى الػػػػػػػػزوج

  ٜٕٖذلا..............................................  
  ٖٖٔقوؿ ابن اللحاـ فيما روي أف ابن تيمية رد على زوج   
 ٕٖٖرأي بعض اظتتأخرين يف الرد على الزوجني...........  

وميوؿ الشيخ الرد على الزوجني اختيار الشيخ السعدي وشيخنا 
  ٖٖٗ.............. ....................إليوالعثيمني 

ما ترجح عندي من القوؿ بالرد على الزوجني إذا عدـ 
 ٖٖ٘............................................. النسا

  ٖٖٛ........................................ شروط الرد
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 ٜٖٖمثاؿ على هوف الزوج أو الزوجة من ذوي أرحاـ اآلخر
 ٖٓٗ............. من خالؼوما ورد فيو  أيتناؼ أىل الرد

  ٕٖٗ................. ..الرد أىل أيتناؼ يف الراجح القوؿ 
 ٕٖٗ.................................. أقساـ مسا ل الرد

 ٖٖٗ.. طريقة عمل مسا ل الرد الف ليس فيها أحد الزوجني
طريقة العمل يف اضتالة األوىل هوف من يرد عليو شخصاً واحداً 

 ٖٖٗ................................ مثالوو  منفرداً 
لعمل يف اضتالة الثانية هوف من يرد عليو يتنفاً واحداً ا طريقة

  ٖٗٗ............................... ومثالو متعدد الرؤوس
هوف من يرد عليهم أهثر من    العمل يف اضتالة الثالثة طريقة
 ٖ٘ٗ...... .................................ومثالو يتنا

  ٖٙٗمثاؿ انقساـ سهاـ اظتردود عليهم..................... 
 ٖٚٗ..... من اظتردود عليهم واحد فريقمثاؿ االنكسار على 

يف حالة من يرد عليهم أهثر من يتنا وليس  هناية االنكسار
  ٖٛٗ................................. معهم أحد الزوجني



 في شرح النور الفائض                                                                                             برق العارض السنا  

564 

 همع موافقة رؤوسم فريقنيمثاؿ االنكسار على 
 ٖٛٗ........................................... هملسهام

 ٜٖٗهملسهام همرؤوس ينةاةمع م فريقنيمثاؿ االنكسار على 
 مةاينة فريق لسهامو وموافقة اآلخر مع مةاينة مثاؿ

 ٖٓ٘............................................ الرؤوس
 ٖٓ٘.................... ........أقساـ أيتوؿ مسا ل الرد

 ٖٔ٘ حصر أيتوؿ مسا ل الرد إذا مل يكن مهم أحد الزوجني
 ٖٔ٘......................  األمثلة على أيتوؿ مسا ل الرد

 ٖٔ٘مثاؿ أيتل اثنني...................................   
 ٖٔ٘مثاؿ أيتل ثالثة...................................   

 ٕٖ٘عة..................................   أمثلة أيتل أرب
 ٖٗ٘أمثلة أيتل ستسة..................................   

استخراج أيتوؿ مسا ل الرد من أيتل ستة دوف غريه من توجيو 
  ٖٙ٘.................................. األيتوؿ التسعة

  ٖٚ٘.. القسم الثاين هوف من يرد عليهم معهم أحد الزوجني
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األوىل هوف من يرد عليو شخصاً واحداً  اضتالةطريقة العمل يف 
 ٖٓٙ...............  ومثالو فقط ومعو أحد الزوجني

واحداً يتنفاً هوف من يرد عليو   الثانية اضتالةطريقة العمل يف 
 ٖٔٙ  ............ومثالو ومعو أحد الزوجني متعدد الرؤوس

أهثر من يتنا ن يرد عليو هوف مالثالثة   اضتالةطريقة العمل يف 
 ٖٗٙ  ................... ومثالو ومعو أحد الزوجني

 ٖٗٙ   ..... مثاؿ على يتحة اظتسألة من أيتل فرض الزوجية
وتوجيو عليهم  اظتردودانقساـ باقي فرض الزوجية على  مثاؿ
 ٖٗٙ.............................................   ذلا
 ٖ٘ٙ... زوجية ظتسألة اظتردود عليهممةاينة باقي فرض ال مثاؿ

 ٖٚٙ............ تنةيو يف حصوؿ اظتوافقة واألمثلة على ذلا
 ٖٛٙ..  ة باقي فرض الزوجية ظتسألة اظتردود عليهمفقاو م مثاؿ

مثاؿ اظتوافقة بني باقي فرض الزوجية وأيتل مسألة الرد إذا هاف 
 ٖٛٙ................... االنكسار على الزوجات فقط

اؿ اظتوافقة بني باقي فرض الزوجية وأيتل مسألة الرد إذا هاف مث
 ٖٓٚ............... االنكسار على اظتردود عليهم فقط
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مثاؿ اظتوافقة بني باقي فرض الزوجية وأيتل مسألة الرد إذا هاف 
 ٕٖٚ..... االنكسار على الزوجات واظتردود عليهم معاً 

 ٖٚٚ.......  الطرؽ األخرى يف حل مسا ل الرد...........
 ٖٔٛ........ أيتوؿ مسا ل الرد إذا هاف مهم أحد الزوجني

  ٖٖٛ...................... الرد على من زاد أيتوؿ أخرى
 ٖ٘ٛ........................................... ملحوظة

 ٖ٘ٛ...............  حل أمثلة األيتوؿ الف  ذهرىا اظتهلا
 االنكسار يف باب الرد حتصحيالطريق اظتختار يف  مسألة 

 ٜٖٚ............................. مدعماً باألمثلة والتعليل
 ٙٔٗ........................... باب مرياث ذوي األرحاـ

   ٙٔٗ.  ......................تعريا الرحم لغة وايتطالحاً 
  ٚٔٗ....... وتوجيهو عدد أيتناؼ ذوي األرحاـاطتالؼ يف 
 ٕٕٗ..................................... .......الرتجيح

 ٕٕٗ............  اطتالؼ يف تورث ذوي األرحاـ وتوجيهو
 ٕٕٗالقوؿ األوؿ ......................................  
 ٕٙٗالقوؿ الثاين  ......................................  
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 ٕٛٗ.......  ..أدلة اظتورثني والرد عليها من قةل اظتانعني للرد
 ٖٗٗ.................  ......)حاشية(ختريج حديث اطتاؿ 

  ٕٗٗهالـ نفيس البن القيم على حديث اطتاؿ واالحتجاج بو
والرد عليها من قةل أدلة اظتانعني من توريث ذوي األرحاـ 

 ٖٗٗ............................................ اظتورثني
  ٜٗٗ......................... ...................الرتجيح

  ٓ٘ٗ........................ شروط توريث ذوي األرحاـ
 ٔ٘ٗ القسم بينهم.اختالؼ اظتورثني لاوي األرحاـ يف طريقة 

 ٔ٘ٗ............................ والقا لني بو طريق التنزيل
 ٕ٘ٗ.... ...........................سةا التسمية بالتنزيل

 ٖ٘ٗ.... ..........................................اؿاظتث
  ٗ٘ٗ....  .........على طريق التنزيل جهات ذوي األرحاـ

 ٙ٘ٗ.................  ..........والقا لني بو قرابةطريق ال
 ٚ٘ٗ..............................  سةا التسمية بالقرابة

 ٚ٘ٗ ..............................................اظتثاؿ
 ٛ٘ٗ...........  ...القرابةعلى طريق  جهات ذوي األرحاـ
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 ٓٙٗالتسمية............   سةا و  والقا لني بو رحمطريق ال
 ٕٙٗ.............................................  اظتثاؿ

 ٖٙٗ   رحم ومرجع ذلاعلى طريق ال جهات ذوي األرحاـ
 ٖٙٗ...........................  .الطريق الراجح وتوجيهو
  ٗٙٗ................................. تنزيل ذوي األرحاـ

 ٚٙٗ.............................  الصحيح يف تنزيل العمة
طريقة العمل يف حل مسا ل ذوي األرحاـ إذا مل يكن معهم 

 ٜٙٗ......................................  أحد الزوجني
 ة العمل إذا هاف اظتوجود من ذوي األرحاـ شخصاً واحداً طريق
  ٓٚٗ........................................ مثالو

طريقة العمل إذا هاف اظتوجود من ذوي األرحاـ رتاعة اثنني 
 ٓٚٗ.... يتور ىاه اضتالةو  فأهثر يدلوف بشخ  واحد فقط

 ٔٚٗ..  .................................األمثلة على ذلا
ف اطريقة العمل إذا هاف اظتوجود من ذوي األرحاـ رتاعة اثن 

يتور ىاه  فأهثر يدلوف واظتدىل هبم هالا رتاعة اثناف فأهثر
  ٖٚٗ.................................  األمثلة عليها اضتالة
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طريقة العمل يف حل مسا ل ذوي األرحاـ إذا هاف معهم أحد 
 ٓٛٗ......................... .................الزوجني

 ٓٛٗ.................................... خطوات العمل
يتفة العمل يف حالة هوف اظتوجود من ذوي األرحاـ شخصاً 

  ٔٗٛ........... مثاؿ ذلاو  واحداً فقط مع أحد الزوجني
  ٕٛٗ............. ومثالة تصحيح انكسار سهاـ الزوجات

اظتوجود من ذوي األرحاـ أهثر من ف يتفة العمل يف حالة هو 
  ٕٛٗ..... .....أحد الزوجني هممعو شخ  مدلني بشخ  

 ٖٛٗ........... ...............................ذلا لةأمث
 ٖٛٗ...... أمثلة ذلاو  تصحيح انكسار سهاـ ذوي األرحاـ

  ٗٛٗ..  تصحيح انكسار سهاـ ذوي األرحاـ والزوجات معاً 
مع أحد هوف اظتوجود من ذوي األرحاـ ة  يتفة العمل يف حال

الزوجني أهثر من شخ  مدلني بشخ  واحد مع اختالؼ 
  ٗٛٗ......................................... إرثهم منو

 ٘ٛٗ.................................... خطوات العمل
  ٙٛٗ... على ذوي األرحاـ مثاؿ انقساـ باقي فرض الزوجية
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  ٚٛٗ.... قي فرض الزوجية على ذوي األرحاـمثاؿ توافق با
  ٛٛٗ.... مثاؿ مةاينة باقي فرض الزوجية على ذوي األرحاـ

هوف اظتوجود من ذوي األرحاـ مع أحد طريقة العمل يف حالة  
بأهثر من واحد مع استواء  الزوجني أهثر من شخ  مدلني

  ٜٛٗ.... مثاؿ ذلاو  إرث هل رتاعة من الشخ  اظتدىل بو
هوف اظتوجود من ذوي األرحاـ مع أحد لعمل يف حالة  طريقة ا

مع اختالؼ  بأهثر من واحد الزوجني أهثر من شخ  مدلني
إرث بعضهم من الشخ  اظتدىل بو واستواء إرث الةعض 

 ٜٓٗ.............................................. اآلخر
 ٜٓٗ..................................... خطوات العمل

  ٕٜٗ............................................. مثلةاأل
 وتوجيو ذلا مسألة العوؿ يف مسا ل ذوي األرحاـ

  ٜٗٗ.............................................  مثالوو 
  ٜٙٗ........... مسألة القوؿ بتقدًن الرد على ذوي األرحاـ

 أـ ذويمسألة من ىو األحق يف التقدًن اظتعتق وعصةتو 
  ٜٚٗاألرحاـ...........................................  
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 ٜٛٗ. مثالوو  مسألة توريث ذوي األرحاـ بالقرابتني من عدمو
 ٓٓ٘................... باب مرياث ولد اظتالعنة وولد الزنا

 اطتالؼ يف عصةة ابن اظتالعنة وابن الزنا واظتااىا يف 
  ٔٓ٘.....................  .....مع توجيهها واألمثلة ذلا
 ٙٓ٘وأدلتو ............................   خاليتة اطتالؼ 

  ٓٔ٘............................ اظتاىا الراجح وتوجيهو
 ٓٔ٘............... هالـ نفيس البن القيم يف ىاا الرتجيح

الكالـ على االحتجاج حبديث عمرو ابن شعيا عن أبيو عن 
 ٔٔ٘...................................... ..........جد

اطتالؼ يف و  من مل متلا وارثاً ذا فرض وال تعصيا وال رحم
 ٗٔ٘...........................................  ذلا

  ٙٔ٘...........................................  الرتجيح
 ٚٔ٘... ...........................................اطتادتة

  ٕٙ٘......................................  فهرس اآليات
  ٜٕ٘............................  فهرس األحاديث واآلثار

  ٖٖ٘....................................... فهرس الشعر
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  ٘ٗ٘........................... فهرس األعالـ اظترتجم عتم
  ٓ٘٘......................... ....الكتاب  اتيو تفهرس ػت


