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 سـنا البرق العارض
 فـي 

 شرح النـور الفائض 
   
 الرابعالمجلد 

 كتبو الفقير إلى عفو ربو القدير
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علي بن ناشب بن يحيى الحلوي 
 الشراحيلي
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 سنا البرق العـارض                                    
 في شرح النور الفائض 
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 سـنا البرق العارض
 فـي 

 ئضشرح النـور الفا 
 

 

 

 

 

 
 كتبو الفقير إلى عفو ربو القدير

 علي بن ناشـب بن يحيى الحلوي الشراحيلي
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 باب المسائل الملقبة

ال خيلػػػت بثػػػكب  ػػػر بثػػػ  اساػػػاالق  ػػػر اٞن ػػػكل  اٞنل  ػػػ   ػػػ  
اٞنصثصاات  نهك إال  ك شكء اهلل تعكىل بػ  أرػاد بعػق اسعل ػكء ٟنػك  

ر٘نهػػو اهلل  (ُ) ػػك ذبػػارب اٝنػػ م بثكبػػكن ك ػػنهو اسػػت  كابػػر اسل ػػكف ب
كإىل شػػػػػػاكذا ُب بػػػػػػها اس ػػػػػػكب    هيػػػػػػ  اهلل   ٗنيعػػػػػػكن   تعػػػػػػكىل 

اٜنصتؿ ذلى به ر اسكثكبٌن   أك أ دمهك أذين بثكيب است  كابػر 
 اسل كف ر٘نه ك اهلل تعكىل ك ر بهرب اٞن كل  اٞنل     ك  لا : 

: كمهػػػك أشػػػة شػػػ ي   كزكج   أك أشػػػة  ب  النصـــيفتان -ُ
  ى أ ضكن اسيثي ثكف.كزكج كت 

ككجػػػس ت ػػػػ يثهك مػػػػها االيفػػػػو  ضػػػس سػػػػي  ُب اساػػػػاالق   ػػػػ س   
 ػػػػترث ريهػػػػك اٞنػػػػكؿ ضصػػػػاٌن بػػػػكسااض  ًنمهػػػػك ره ػػػػك ال ض ػػػػًن ٟن ػػػػك  

 بكسدرة اسيثي  .

                                                
(1)

  403/  1ئض ج التلخيص في الفرا  
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كُب بثػػكب ااٗنػػكع ذنػػد أل ػػ  أبػػ  اس ػػن  ) أػػكؿ كبػػهرب اٞن ػػ س  
  (ُ)ت  ى اسي ي  ( 

طػػ  ُب اسط ػػ  : ك  أجػػد  ػػر ٚنكبػػك مػػها االيفػػو كسعلػػس ش قلــ 
أك اسن ػػػػ  ر ارػػػػة  ػػػػر اسيثي ػػػػ  إىل اسي يػػػػ  كباجػػػػتذا إىل بثػػػػكب 
اارصػػكح ت ػػٌن   أف اسػػتز ا ر٘نػػس اهلل تعػػكىل أػػكؿ :)كبػػهرب اٞن ػػ س  

رػػحجيل   اٝنطػػ  اٞنط عػػا ُب ك    ػػ  اسي يػػ   (ِ)ت ػػ ى اسيثي ػػ  ( 
 رليثن س إىل ذسك كاهلل تعكىل أذلو .اٞنصدر ا كؿ 
[ ُ[ سلػوكج اسنصػو كا ػد  ِاثنػكف   اٞن ػ سثٌن  ر ر ص  ب و 

 راضكن [ ُ ٞنر كجدت  نه ك اسنصو اآلشا كا دراضكن ك 
صترهتك:   كبهرب  ِ

(ّ)
 

ِ  

 زكج  ُ زكج  ُ

 أشة ش ي   ُ أشة  ب ُ

                                                
اإلجماع عند أئمة أىل السنة األربعة للوزير يحي بن محمد بن ىبيرة تمهيد وتخريج المستشـار ـ د / محمـد  (1)

  م 2003ىـ / 1423أبو سعد مكتبة العبيكان الطبعة األولى 
الحنبلـي كتاب اإلفصاح عن معاني الصحاح تأليف الوزير عون الدين أبي المظفـر يحـي بـن محمـد بـن ىبيـرة   (2)

  طبع المؤسسة السعيدية بالرياض   100ص  2ج 
(3)

  333والفصول البن الهائم / 60/  1فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء انظر    
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ك عك ػػػك م ػػػك ري ػػػكؿ   ػػػ سثكف ريه ػػػك ضصػػػو  ػػػترث م ػػػك ٗنيػػػ  
اٞن ػػػ سثكف اس ػػػكب ثكف زكج كأشػػػة  (ُ)اٞنػػػكؿ بػػػكسااض كمهػػػك بكتػػػكف 

 ت ر أك  ب .  ب
كسغو بعضهو ر كؿ : ا اأة جكءت أت كن   ث  تف   ًناثكن 
ر كسة : ال تعجلتا رإ   ك     كإف كسدت ابنكن    اث  عكو 
  كإف كسدت ابنكن كبنثكن    اثك  عكو   كإف كسدت بنثكن كرثة 

  عكو  . 
: با ا اأة  كتة كشلاة زكجكن كأشثكن  بت ر  والجواب 

رعليس إف  .ب كبا  ك    نس ر كسة ذسكرجكءت ا اأة ا 
كسدت ذص   ذباان بكف أك ذبانا كأضثى رال شاء ٟن ك كذسك 

 سعدـ كجتد بكؽو بعد اسااكض سكتف اٞن  س  ذكدس  
[ سك   ر اسوكج كا شة ِأص     سثهو  ر اثنٌن   ك كتف

سعدـ  [ ك   ط اسعص   ا خ  بُاسش ي   اسنصو كا د  
 كجتد بكؽ أخ كأشة

 
                                                

  41التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص  (1)
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بػػهسك   ػػ طكف كإف بػكف     ِ
سعدـ كجتد بكؽ ك   ى  بنك 
بك خ اٞنشؤـك ب ك يف ق بيكضس 

 ُب  تضعس كبهرب صترهتك :

 زكج ِ/ُ ُ
 أشة ش ي   ِ/ُ ُ
× 

 أخ  ب عَب
 أشة  ب ×

كإف كسدت بنثكن أشهت اس دس تك ل  اسثلثٌن كذكسة اٞن  س  
 .  (ُ)[ ٕإىل  

 [ ؛ سك   ر اسوكجٔ كذليس رإف أص     سثهو  ر يفث 
كا شػػة اسشػػ ي   اسنصػػو ثالثػػ     ٕ/ٔ

[ كسألشػػػػػػػػػػة  ب اس ػػػػػػػػػػدس ّ 
[ تك لػػ  اسثلثػػٌن كبػػهرب ُكا ػػد  
  :صترهتك

 زكج ِ/ُ ّ
 أشة ش ي   ِ/ُ ّ
 أشة  ب ٔ/ُ ُ

 

                                                
(1)

  423 – 422انظر التهذيب في الفرائض و الوصايا ص    
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 : كبا زكج ك أـ ك أب .  ـ العمرية الكبرى2
 : كبا زكج  ك أـ كأب . ـ العمرية الصغرى3

ض ػػػػػ   إىل أ ػػػػػًن اٞنػػػػؤ نٌن ذ ػػػػػا بػػػػػر  ســــمي  بهـــــذا االســـــم  
 ٜندكثهك ُب ذهدرب كأكؿ  ر أضى ريهك . اٝنطكب 

: سشهاهت ك بكسكتبػ  ا  ػا أم اٞنضػاء  وتسمى بالغراويتين
. 

:  ف ا ـ  ات ر ي  ٟنك اسثلث كبػت ثلػث  وتسمى بالغراوين
 اس كأا أك  هن ك ب ك أكؿ ابر اجملدم ر٘نس اهلل  غااف اسااضا .

:  ف بػػالن  ػػر اسػػوكجٌن بػػكسغا  صػػك    متينوتســمى بــالغري
 كا بت ر بكسترث    شهاف  ك رض  ُن    ًناثه ك .  اسد ر 

: سغاابثه ػك بػٌن   ػكل  اساػاالق أم ذػدـ  وتسمى بـالغريبتين
 . (ُ)اسن ًن 
 : كاٞنشهتر اسغااك ر ك اسع ا ثٌن . قل 
 

 الخالف في العمريتين  
                                                

وعـدة الباحـ   1/55والعـذب الفـائض جـزء 60/  1شرح كتـاب الترتيـب ج انظر فتح القريب المجيب  (1)
   16ص 
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 ثٌن ذلػػػػػػػى  ػػػػػػػهب ٌن اشثلػػػػػػػو اسعل ػػػػػػػكء ر٘نهػػػػػػػو اهلل ُب اسع ػػػػػػػا 
 أيفكيفيٌن ك هب  ثكسث  لاق  نه ك كذسك ذلى اسن ت اسثك  :

:   ػهب  يفػكلا اسصػ كب  رضػا اهلل ذػنهو ػ  المـذىب األول
ذدا ابر ذ كس رضا اهلل ذنهك ػ ك هب  ذك   اسعل كء : أف سألـ 
ُب بكتٌن اٞن ػ سثٌن ثلػث اس ػكأا كسػألب اس ػكأا بعػد ضصػو اسػوكج 

   اسوكج  ُب اسع ا   اسصغال .ُب اسع ا   اسك ل كرب
 كبت ُب اسك ل   ككم يفديفكن كُب اسصغال ربعكن .
 . (ُ)كٚنا ثلثكن ت دبكن    اس اآف ك١نكر   ذلى  سا س 

أكؿ ابر تي ي  ر٘نس اهلل تعكىل : ر اهـت اس اآف  ناػا أف ت شػه 
ا ـ اسثلػػث  طل ػػكن ر ػػر أذطكبػػك اسثلػػث  طل ػػكن  ػػ   ػػ  اسوكجػػ  

 . (ِ)اس اآف  ر د شكسو  اهـت 
رىػًإٍف  ىٍ  ىكيػٍر سىػسي كىسىػده كىكىرًثىػسي أىبػىػتىاربي  كاهلل يف  كضس كتعػكىل أػكؿ : 

رجع  سػألـ اسثلػث  ػر  ػًناث ا بػت ر ك ًناثه ػك   رىأًلي ًِّس اسثػُّليث
بػت  ػػك يفػػتل رػػاض اسػػوكج أك اسوكجػ  رلػػو لػػو أف تػػواد ذلػػى ثلػػث 

  ك كرثس ا بتاف .
                                                

 ( بتصرف وزيادة 22563رقم )  412ـ  411/  15االستذكار ج   (1)
  343/  31مجموع الفتاوى الكبرى ج   (2)
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بػػػػكف اٞنػػػػكؿ بينه ػػػػك أثالثػػػػكن سػػػػألـ ثلثػػػػس ك ف ا بػػػػت ر إذا اضاػػػػادا  
كسػػألب ثلثػػكرب رتجػػ  إذا زا٘نه ػػك ذك رػػاض أف  كػػتف اس ػػكأا  نػػس 

 بينه ك سألـ ثلثس كسألب ثلثكرب .
ك ف ا ب أأػػػػػتل  ػػػػػر ا ـ  ضػػػػػس   ػػػػػكك هك ُب اساػػػػػاض ك و ػػػػػد 
ذليهك بكسثعصي  رلو لو أف تكتف أز د يفه كن  نػس ّنجػاد اسػا و 

(ُ) . 
 تعػػػػكىل : إذطػػػػكء ا ـ ثلػػػػث اس ػػػػكأا ُب أػػػػكؿ اس ػػػػهيلا ر٘نػػػػس اهلل

 (ِ)اسع ػا ثٌن  نثػوع  ػر بثػػكب اهلل تعػكىل اضثواذػك تعضػدرب ا صػػتؿ 
. 

أكؿ ابػر اس ػيو ر٘نػس اهلل تعػكىل : اس ػاآف  ػدؿ ذلػى أػتؿ ٗنهػتر 
أف سػػألـ ثلػػث  ػػك ب ػػا بعػػد رػػاض اسػػوكجٌن كبكبنػػك  اسصػػ كب  
 طا  كف : 

ثلػػث بػػك الن  ػػ  : بيػػكف ذػػدـ دالسثػػس ذلػػى إذطكلهػػك اس أحــدىما 
 اسوكجٌن كبها أظها اسطا  ٌن .

                                                

 345ــ  343ص  31وانظر مجموع الفتاوى البن تيمية ج  265/  10الحاوي الكبير ج    (1)
 بتصرف واختصار  59الفرائض وشرح آيات الوصية ص كتاب      (2)
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: دالسثس ذلى إذطكلهك ثلث اس كأا كبت أدؽ كأشاى   والثاني 
  ر ا كؿ .

أ ك ا كؿ رإف اهلل يف  كضس كتعكىل إمنك أذطكبك اسثلػث بػك الن إذا 
ػػػٍر سىػػػسي كىسىػػػده  اضاػػػاد ا بػػػتاف بػػػكٞنًناث رػػػإف أتسػػػس تعػػػكىل  رىػػػًإٍف  ىٍ  ىكي

شاط ُب ايفث  كؽ اسثلث ذػدـ استسػد   بػىتىاربي رىأًلي ًِّس اسثػُّليثكىكىرًثىسي أى 
 كتاادمهك ّنًناثس .

ركلػػػدة كبػػػكف   كىكىرًثىػػػسي أىبػىػػػتىاربي  رػػػإف أيػػػ  سػػػي  ُب أتسػػػس تعػػػكىل 
رىػػًإٍف  ىٍ  ىكيػػٍر سىػػسي كىسىػػده كىكىرًثىػػسي أىبػىػػتىاربي  تطػػت الن  غػػين ذنػػس أتسػػس تعػػكىل 

ذلػػو أف ايفػػث  كؽ   كىكىرًثىػػسي أىبػىػػتىاربي   رل ػػك أػػكؿ  رىأًلي ِّػػًس اسثػُّليػػث
ا ـ اسثلػػث  تأػػتؼ ذلػػى ا  ػػا ر كبػػت يفػػ  كضس ذبػػا أ ػػتاؿ ا ـ 

 بلهك ضصكن كإميكءن . 
رػػػهبا أف ٟنػػػك اس ػػػدس  ػػػ  ااشػػػتة كأف ٟنػػػك اسثلػػػث بػػػك الن  ػػػ   

 ذدـ استسد كتااد ا بت ر بكٞنًناث . 
ت ر ب ػػا ٟنػػك  كسػػ  ثكسثػػ  كبػػا  ػػ  ذػػدـ استسػػد كذػػدـ تاػػاد ا بػػ

 بكٞنًناث كذسك ال  كتف إال    اسوكج أك اسوكج  . 
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رإ ػػػػك أف تعطػػػػى ُب بػػػػهرب اٜنػػػػكؿ اسثلػػػػث بػػػػك الن كبػػػػت شػػػػالؼ  
  اهـت اس اآف . 

كإ ػػػػػك أف تعطػػػػػى اس ػػػػػدس رػػػػػإف اهلل يفػػػػػ  كضس كتعػػػػػكىل   لعلػػػػػس 
 راضه ك ٟنك إال ُب  تضعٌن    استسد ك   ااشتة . 
اسػػػوكجٌن بػػػت  كإذا ا ثنػػػ  بػػػها كبػػػها ؛ بػػػكف اس ػػػكأا بعػػػد رػػػاض

اٞنكؿ اسهم   ث  س ا بتاف كال  شكربه ك ريػس  شػكرؾ رهػت ّننوسػ  
اٞنػػػػكؿ بلػػػػس إذا    كػػػػر زكج كال زكجػػػػ  رػػػػإذا ت كٚنػػػػكرب أثالثػػػػكن بػػػػكف 

كاهلل  - (ُ)استاج  أف  ث كٚنك اس ػكأا بعػد رػاض اسػوكجٌن بػهسك 
 .   –تعكىل أذلو 

يػكس كأكؿ ر٘نس اهلل تعكىل ُب  تض  آشا : بها  ر أ  ػر اس 
رإف أكذدة اسااالق أف اسهبا كا ضثى إذا اجث عػك كبكضػك ُب درجػ  
كا دة رإ ك أف   شه اسهبا ضػعاا  ػك ت شػهرب ا ضثػى بػك كالد   

 كبين ا ب . 
 كإ ك أف ت كك س بتسد ا ـ . 

                                                
(1)

 ببعض تصرف   443  - 441/  1إعالم الموقعين ج    
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كأ ك أف ا ضثى ت شه ضعو  ك   شهرب اسهبا  ػ    ػككاتس ٟنػك  
أ  ر اساهو ذر اهلل ُب درجثس رال ذهد بس ُب اسشا ع  رهها  ر 

 . (ُ) ك ريفتسس 
كأػػكؿ شػػيس اايفػػالـ ابػػر تي يػػ  ر٘نػػس اهلل تعػػكىل ك١نػػق اس يػػكس 
أف ا ب  ػػػ  ا ـ بكس نػػػة  ػػػ  االبػػػر كا شػػػة  ػػػ  ا خ  هن ػػػك 
ذبػػػا كأضثػػػى  ػػػر جػػػن  كا ػػػد مهػػػك ذصػػػ   كأػػػد أذطيػػػة اسوكجػػػ  

  .(ِ)ضصو  ك  عطكرب اسوكج  هن ك ذبا كأضثى  ر جن 
: ذنػػػد اسث  ػػػ   ث ػػػٌن سنػػػك أف اهلل  -اهلل   ا ػػػس - قـــال شـــيخنا

تعكىل أذطى اساج  ضعو  ػك أذطػى ا ضثػى  ػر اساػاكض رػكسوكج 
 ػػثالن ذنػػد ذػػدـ استسػػد   شػػه اسنصػػو كاسوكجػػ  ت شػػه اسابػػ  كذنػػد 

 كجتدرب اسوكج   شه اساب  كاسوكج  ت شه اسث ر .
أ ػػك  ػػك ُب اسع ػػا ثٌن  ػػر اٜنك ػػ  كبيػػكف اس ػػا رػػإف ا ب بعػػ  

)) سػػػت أ ػػػات أ ػػػدان بكس ػػػجتد   ػػػد   ػػػات  ؿ ا ـ كأػػػد أػػػك
 .  (ُ)اٞناأة أف ت جد س علهك (( 
                                                

  271المصدر السابق ص    (1)
 344ص  31مجموع الفتاوى ج   (2)
(1)

( ا ىـ حاشية  595/  1852سنن ابن ماجة كتاب النكاح باب حق الزوج على المرأة الحدي  )    
  61فرائض السهيلي /
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ػػػػػػكؿي أػىَتا يػػػػػػتفى ذىلىػػػػػػى  كبػػػػػت أػػػػػػتاـ ذليهػػػػػػك أػػػػػػكؿ اهلل تعػػػػػكىل     اساِّجى
  (ِ) اسنِّ ىكء 
ركيو  (ّ)  كىسًلاِّجىكًؿ ذىلىٍيًهَر دىرىجى ه كىاسَلسي ذىوً وه  ىًكيوه  كأكؿ 

كذلػػى  (ْ) ٍب  كػػتف ٓنثهػػك ُب اٞنػػًناث   كػتف رتأهػػك ذ ػػالن كشػػاذكن 
 بها اٞنهب   كتف أص  اٞن  س  اسع ا   اسك ل  ر 

[سلػػػوكج اسنصػػػو ثالثػػػػ  ٔيفػػػث     ٔ
[  كسػػػػػألـ ثلػػػػػث اس ػػػػػكأا كا ػػػػػد ّ 
[ ِ[ كسػػػػػػػألب اس ػػػػػػػكأا اثنػػػػػػػكف  ُ 

 كبهرب صترهتك :

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ثل  الباقي  ُ

 أب ب.ع  ِ
 [ ْل  ر أربع   ك كتف أص  اٞن  س  اسع ا   اسصغا 

[ كسػػػألـ ُسلوكجػػػ  اسابػػػ   كا ػػػد    ْ
[ كاس ػػػكأا ُثلػػػث اس ػػػكأا كا ػػػد  
[ كبػػػػػػػػػػػػػػػهرب   ِسػػػػػػػػػػػػػػػألب اثنػػػػػػػػػػػػػػػكف  

 صترهتك :

 زكج   ْ/ُ ُ
 أـ  ثل  الباقي  ُ

 أب  ب . ع  ِ

                                                
(2)

 (  34سورة النساء اآلية )    
(3)

 (  228سورة البقرة اآلية )    
(4)

  61ـ  60كتاب الفرائض وشرح آيات الوصية ص     



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

17 

 أكؿ اسشيس صكّب اس هتٌب ُب ذ دة اساكرض  :
 كإف ْند زكجكن كأ كن كأبػك       

 كج ك  رثلث اس كأا  ـ          
 كبت ٟنك    زكج   ربػ        

  (ُ)كذا بكالتاكؽ ذند ا رب           
:  ػػػػهب  ذ ػػػػد اهلل بػػػػر ذ ػػػػكس  رضػػػػا اهلل  المــــذىب الثــــاني

 ذنه ك أف سألـ ُب بكتٌن اٞن  سثٌن ثلث ٗني  اٞنكؿ . 
 ك٣نر أكؿ بس شا يل كأبت ثتر كداكد اس كبام 
اسصػػغال ابػػر يفػػًن ر كاشثػػكررب ابػػر اسل ػػكف كت عػػس ُب اسثكضيػػ  أذػػين 

كجكبا بر ز د  ااذكة سثاضي  ا ب ذلى ا ـ ٕن ككن بع ـت أتسػس 
 . (ُ)  رىًإٍف  ىٍ  ىكيٍر سىسي كىسىده كىكىرًثىسي أىبػىتىاربي رىأًلي ًِّس اسثػُّليث تعكىل 

كأػػكؿ ابػػر  ػػـو ر٘نػػس اهلل تعػػكىل : كضػػب اس ػػاآف  تجػػ  صػػ   
رهػػها ذ ػػـت  اسثػُّليػػث رىأًلي ِّػػسً  أػػتؿ ابػػر ذ ػػكس رضػػا اهلل ذنه ػػك 

 . (ِ)ال لتز ٔنصيصس 

                                                
(1)

  55ـ  54/  1عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء    
(1)

  161/  1التلخيص في علم الفرائض ج    
  276/  8المحلى ج   (2)
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كايفػثن ا ابػر بثػًن ػ ر٘نػس اهلل تعػكىل ػ كضػعو االيفػثدالؿ مػهرب 
اآل   ذلى إذطػكء ا ـ ثلػث ٗنيػ  اٞنػكؿ ُب بػكتٌن اٞن ػ سثٌن ب تسػس 

 : 
كُب االيفثدالؿ مهرب اآل   ريػس ض ػا بػ  بػت ضػعيو  ف ظػكبا 

 اآل   إمنك بت إذا ايفث د َن ي  اسحب  .
كأ ػػػك بنػػػك ري شػػػه اسػػػوكج أك اسوكجػػػ  اساػػػاض ك   ػػػى اس ػػػكأا ب ضػػػس 

 . (ّ)ٗني  اسحب  رث شه ثلثس 
 
 

 :  ومما استدل بو أىل ىذا المذىب ما يلي
)) أٜن تا اسااالق ب بلهك ر ك ب ا رػألكىل رجػ  ذبػا  أتسس 

(( كا ب ُب بػػػكتٌن اٞن ػػػ سثٌن ذصػػػ   ريكػػػتف سػػػس  ػػػك رضػػػ  ذػػػر 
 اسااالق .

ر٘نػػس اهلل تعػػكىل كاٜنجػػ   ػػ  ابػػر ذ ػػكس رضػػا  كأػػكؿ ابػػر أدا ػػ 
 .(ُ)اهلل ذنه ك ستال اضع كد ااٗنكع  ر اسص كب  ذلى ٢نكساثس 

                                                
  691 / 1تفسير ابن كثير ج   (3)
  22/  7المغني بالشرح الكبير ج   (1)
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كذلػػػى بػػػها اس ػػػتؿ  كػػػتف أصػػػ  اٞن ػػػ س  اسع ا ػػػ  اسكػػػ ل كبػػػا 
 [ ٔ   س  اسوكج ب ك يف ق  ر يفث   

[ راضػػػػػػكن ّسلػػػػػػوكج اسنصػػػػػػو ثالثػػػػػػ     ٔ
[ ِكسػػػألـ ثلػػػث ٗنيػػػ  اٞنػػػكؿ اثنػػػػكف  

[ ُاس ػػػػػػكأا كا ػػػػػػد  راضػػػػػػكن كسػػػػػػألب 
 تعصي كن كبهرب صترهتك :

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ّ/ُ ِ

 أب ب. ع  ُ
ك كتف أص  اٞن ػ س  اسع ا ػ  اسصػغال كبػا   ػ س  اسوكجػ   ػر 

 [ ٞن ك ن  ٢ناج راضا اساب ُِاثين ذشا  
 

[ ّكاسثلػػػث سلوكجػػػ  اسابػػػ   ثالثػػػ     ُِ
[ ْكسػػػػألـ ثلػػػػث ٗنيػػػػ  اٞنػػػػكؿ أربعػػػػ   

تعصػػػػػي كن  [ سػػػػػألبٓكاس ػػػػػكأا ٙن ػػػػػ   
 كبهرب صترهتك :

 زكج   ْ/ُ ّ

 أـ   ّ/ُ ْ

 أب  ب.ع  ٓ

: بػػػت  ػػػهب  ابػػػر يفػػػًن ر ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل    المـــذىب الثالـــ 
كبت أف سألـ ُب اسع ا ػ  اسكػ ل ثلػث اس ػكأا ب ػك   ػتؿ اٛن هػتر 

. 
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كٟنك ُب اسع ا   اسصغال ثلث ٗني  اٞنكؿ ب ػك   ػتؿ ابػر ذ ػكس 
  تسس.رضا اهلل ذنه ك ك ر أكؿ ب

ككجس ذسك أضس سػت أيذًطً  ىػة ا ـ ثلػث اٞنػكؿ بػك الن ُب   ػ س  
 اسوكج سوادت ذلى ا ب.

أ ػػك سػػت أيذًطيػػة ثلػػث اٞنػػكؿ بػػك الن ُب اسع ا ػػ  اسصػػغال رإهنػػك ال 
 .(ُ)تو د ذر ا ب كبهسك أكؿ أبت بكا ا صو

كبػػػػها اٞنػػػػهب  سػػػػس اسثاكتػػػػ  إىل   ػػػػ س  أصػػػػتسي  كبػػػػا : أضػػػػس إذا 
   ػػػ سثٌن ذلػػػى أػػػتسٌن رػػػهب ة طكلاػػػ  ُب اشثلػػػو اسصػػػ كب  
 ريه ك إىل  كو.

كطكلاػػ  إىل آشػػا ريه ػػك بػػ  لػػتز ٞنػػر بعػػدمهك أف  ػػدث أػػتالن 
ثكسثػػكن ك لا ػػكن  ػػر اس ػػتسٌن أم بػػ ف   ػػتؿ ب ػػتؿ أ ػػد اسطػػكلاثٌن ُب 

 أ دمهك كب تؿ اسطكلا  ا شال ُب ا شال.
ك ثػػػػ  أبػػػػت  نصػػػػتر اس غػػػػدادم ر٘نػػػػس اهلل سػػػػهسك بػػػػكسغااك ر رػػػػإف 

أٗنعػػتا ريه ػػك ذلػػى اسث ػػت   ُب اٜنكػػو ر ػػر طكلاػػ    كب  اسصػػ
 بكسثلث.

                                                

 بتصرف  77وشرح السراجية للجرجاني ص  89التحقيقات المرضية ص   (1)
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ك ر أشال بثلث اس كأا ريه ك كأ دث ابر يفًن ر أػتالن  لا ػكن 
  نه ك.

كاسػػػػػهم ذليػػػػػس ا بثػػػػػػاكف اس طػػػػػ  بػػػػػكٞنن   ػػػػػػ  أضكػػػػػا طتالػػػػػػو 
 اٝنالؼ.

 .(ُ)رعليس ال  عث  شالؼ اٞنااؽ ري تل اساد ذلى ابر يفًن ر 
تعػكىل ُب  ػػهب  ابػر يفػًن ر : أصػػكب  أػكؿ ابػر  ػػـو ر٘نػس اهلل

ُب كا ػػػػدة كأشطػػػػ  ُب ا شػػػػال  ضػػػػس رػػػػاؽ بػػػػٌن  كػػػػو اسػػػػنب ُب 
كبػػكهلل  –اٞن ػػ سثٌن كإمنػػك جػػكء اسػػنب ٠نياػػكن كا ػػدان ذلػػى بػػ   ػػكؿ 

 . (ُ) -اسثتريق 
: سع  ابػر  ػـو كاهلل أذلػو صػتب ابػر يفػًن ر ري ػك كارػق  قل 

ٌن  كػػو بػػس ابػػر ذ ػػكس رضػػا اهلل ذنه ػػك كشطػػ رب ُب بتضػػس رػػاؽ بػػ
 -اسنب ُب اٞن  سثٌن كإمنك جكء اسنب ٠نياكن كا دان ذلى ب   كؿ 

 .  –كاهلل تعكىل أذلو 
إذان ريث  ق مها بػ ف اٝنػالؼ ُب اسع ػا ثٌن  اجػ  إىل اٞنػهب ٌن 

 اس كب ٌن . 
                                                

  22/ 7والمغني بالشرح الكبير ج  20 – 19/  1فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء   (1)
(1)

  276/  8المحلى ج    
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 الترجيح
اسػػػااجيل بػػػت اٞنػػػهب  ا كؿ  ػػػهب  اٛن هػػػتر  ػػػر اسصػػػ كب   

كاهلل  -اسع ػػا ثٌن  ك ػػًنبو اس كضػػا بإذطػػكء ا ـ ثلػػث اس ػػكأا ُب 
 .  -تعكىل أذلو 
 ست بكف ُب اسع ا ثٌن بدؿ ا ب جد   مسألة  

أ ك سػت بػكف ُب اسع ػا ثٌن بػدؿ ا ب جػد رػإف سػألـ ريه ػك  عػس 
 ثلث ٗني  اٞنكؿ كبت أتؿ اٛن هتر. 

كركم ذػػػػر ذ ػػػػا كابػػػػر   ػػػػعتد أف سػػػػألـ ثلػػػػث اس ػػػػكأا كاس ػػػػكأا 
 سلجد. 

 كذنه ك أف سألـ اس دس كاٞنعىن كا د.
أف اس ػػكأا بػػٌن ا ـ كاٛنػػد ضصػػاكف  كركم ذػػر ابػػر   ػػعتد 

كبػػا إ ػػػدل  ابعػػػكت ذ ػػػد اهلل بػػػر   ػػػعتد كيفػػػث ٌب إف شػػػكء اهلل 
 تعكىل  عنك ُب بها اس كب.

ب ػػػػك  ػػػػاكل ذػػػػر أيب ثػػػػتر كأيب  تيفػػػػو أف سػػػػألـ  ػػػػ  اٛنػػػػد ُب 
 .(ُ)اسع ا ثٌن ثلث اس كأا 

                                                
(1)

/  1والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء  86 – 85التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص    
  79 – 78والسراجية بشرح الجرجاني ص 107
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 كال خياػػػػى أف اسػػػػااجيل ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س  أف سػػػػألـ  ػػػػ  اٛنػػػػد ُب
 اسع ا ثٌن ثلث ٗني  اٞنكؿ  هنك أأاب سل ية  ر اٛند.

 ك ر ا سغكز ُب اسع ا ثٌن أتؿ اس در اسد ك يين:
 أميك ا اأة ٟنك اساب  راضك   أ  ٞنر أت ر اسااالق ره ك     
 ال بػعتؿ كال باد كسي ة      

 زكج  اٞنية ب  بهسك ت ضتا       
 ٍب أ    ربعكف ُب أم إرثو     

 سي  ريس ذند ا ل   ض ػق         
 س ثين : كألة ُب جتابس : اٛنتاب : أكؿ ذ د اٞنلك ا

 تلك أـ    زكجس كأبيػس          
 ثلث بكؽو ٟنك كاساب  رػاضه                                

  بعد رب  اسوكج  ر هم اسغاٌ    
 (ُ)اٗن  اسابعٌن ال  ًن أ ضتا                              

                                                

ـــــة فـــــي المواريـــــ  والمناســـــخات ص  لمجموعـــــة الرســـــائ  (1) ـــــة المعـــــارف ط  36 –35الكمالي  - 2مكتب
 ىـ 1407
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 الُمَشرََّكة -4
:  باػػػثيل اسػػػااء اٞنشػػػددة ب ػػػك ضػػػ طهك ابػػػر اسصػػػالح  الُمَشـــرََّكة
 أم اٞنشاؾ ريهك . –ر٘نهو اهلل  -كاسنتكم 

: كبك ػػػػابك ب ػػػػك ضػػػػ طهك ابػػػػر  ػػػػتض  ذلػػػػى ض ػػػػ    الُمَشــــر َكة
 . (ُ)اسثشا ك إسيهك ٠نكزان 

: سثشػػػػا ك ااشػػػػتة ا شػػػػ كء ريهػػػػك  ػػػػػ  وســــمي  بالمشــــركة 
 .ااشتة  ـ ُب ثلثهو 

: سن    اسثشػا ك إسيهػك ٠نػكزان ب ػك ضػ طهك  وسمي  المشركة 
 . (ِ)ابر  تض  

: ب ػػك  كػػا ذػػر أيب  ك ػػد ا يفػػااا يين  وتســمى بالمشــتركة
 . (ّ)كأبت اسع كس اس ااُب كاسليث 

                                                

  94حاشية البقري على شرح سبط المارديني على الرحبية  ص   (1)
ىــ 535ن يونس بن محمد بـن متعـة مالـب أبـو حامـد اإلربلـي الموصـلي ولـد سـنة ابن يونس   ىو محمد ب (2)

ىــ ا ىــ حاشـية نهايـة 608وتفقو بالموصل وبغداد كان إمـام وقتـو فـي المـذىب واألصـول والخـالف وتـوفي سـنة 
  253/  1الهداية إلى تحرير الكفاية ج 

  254 – 253/  1نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ج   (3)
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أػػكؿ سع ػػا  :  ركم أف ز ػػد بػػر ثكبػػة  وتســمى بالحماريــة
 : ب  أف أبكبو بػكف ٘نػكران  ػك زادبػو ا ب إال بر اٝنطكب 

 أاىب .
 . (ُ)كركم أف أكل  ذسك : أ د ااشتة 

أكؿ اسشنشترم ر٘نس اهلل تعكىل ض الن ذر أيب ذ ػد اهلل اسػت   ػر 
ري ػػػػك  بثكبػػػػس اسػػػػهم أرػػػػادرب ُب اٞنل  ػػػػكت ك   ػػػػ ت ذػػػػر ذ ػػػػا 

 .(ِ)ذل ة   ندان  ر أف ا خ أكؿ سػس ب  أف أبكضك بكف ٘نكران 
 ف رجػػالن أػػكؿ ت ػػ ى اٜن كر ػػ   –ر٘نػػس اهلل  -كأػػكؿ اٞنػػككردم 

 ػػػٌن  نػػػ   ػػػر اسثشػػػا ك : أذطهػػػو بػػػ  هو كبػػػ  أف   سعلػػػا 
 .  (ّ)أبكبو بكف ٘نكران 

 : ريػػس ض ػػا  ف اس ػػتؿ بػػها أيػػ  سع ػػا بػػر اٝنطػػكب  قلــ 
ذلػػى اشػػثالؼ ُب اس كلػػ  ك    ػػ  سعلػػا رضػػا اهلل ذنػػس ذلػػى  ػػد 

 ذل ا كاهلل تعكىل أذلو .

                                                
 بتصرف 155/  1كتاب التلخيص في الفرائض ج    (1)
 60ص  1فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج  (2)
  349/  10الحاوي الكبير ج  (3)
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بػػ  أف  : س ػػتؿ ااشػػتة ا شػػ كء سع ػػا  وتســمى باليّميّــة
 . (ُ)أبكضك بكف  جاان  ل ى ُب اسيو 

 : ٞنك يف ق ُب اسي ي  . وتسمى بالحجرية
 : سكثاة اٝنالؼ ريهك .وتسمى أم الفروج 
: ٜنػػػدكثهك أ ػػػكـ شػػػا يل أكٟن ػػػك صػػػػك    وتســـمى بالشـــريحية

 . (ِ)اس  ا اسوشكر 
يفا  ذنهك كبػت  :  ف ذ ا بر اٝنطكب  وتلقب بالمنبرية

 ذلى اٞنن  .
يفػػػثن ارب ابػػػر اٟنػػػكلو ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل ب ػػػك ذبػػػارب ذنػػػس : ا قلـــ 

اسشنشػػترم ر٘نػػس اهلل تعػػكىل  ب تسػػس : أػػكؿ اسشػػيس ر٘نػػس اهلل تعػػكىل 
 . (ّ)كريس ض ا 

كأػػػػػد أرادبػػػػػك اسااضػػػػػيتف ُب بػػػػػكب شػػػػػكص مػػػػػك كذسػػػػػك سشػػػػػهاة 
 .(ْ)اٝنالؼ ريهك 

                                                
  101/  1والعذب الفائض جزء  94المصدر السابق وحاشية البقري ص  (1)
 القاىرة 1دار الكتاب اإلسالمي ط 6/345البحر الزخار الجامع لمذاىب علماء األنصار ج (2)
(3)

  60/  1فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء    
(4)

  20الفوائد الجلية ص    
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كذكاتا ذلى ذبابك ذكدةن بعد بكب اسثعصػي  كاٜنجػ  ٞنػك ٟنػك 
عصػػي  ذلػػى أػػتؿ ريهػػك كبػػت يفػػ تط اسعصػػ    ػػر ذالأػػ  ب ػػكب اسث

 اليفثغااؽ أص كب اسااكض سلحب .
كٞنػػك ٟنػػك  ػػر ذالأػػ  أ ضػػكن ب ػػكب اٜنجػػ  ذلػػى أػػتؿ ريهػػك كبػػت  

تشػػا ك اسعصػػ    ػػ  أصػػ كب اساػػاكض  يػػث تاتػػ  ذلػػى ذسػػك 
  ج  اسن صكف ب    االزد كـ ُب بها اسااض.

 زمن حدوثها   
د اٝنلياػ  اسااشػد  دثة اٞنشاب  ك كؿ  اة ُب اايفػالـ ُب ذهػ

ُب أكؿ ذػػػػكـ  ػػػػر شالرثػػػػس  أ ػػػػًن اٞنػػػػؤ نٌن ذ ػػػػا بػػػػر اٝنطػػػػكب 
  يث أضى ريهك بإيف كط ااشتة ا ش كء ُب ذسك اسعكـ 

ٍب تكػػارت ُب اسعػػكـ اسثػػك   ػػر شالرثػػس رشػػاؾ ااشػػتة ا شػػ كء 
 .  (ّ)   ااشتة  ـ ُب ثلثهو 

 
 
 

                                                
(3)

 بتصرف  95حاشية البقري على شرح سبط المارديني على الرحبية ص    
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 :  أركانها
يفػثهبكر اٞنشػحب  ذنػد أكؿ ابر ذ د اسػ  ر٘نػس اهلل تعػكىل  ُب اال

اسعل ػػػػػكء بكسا ػػػػػس كاساػػػػػاالق بػػػػػا : زكج كأـ كأشػػػػػتاف  ـ كأخ أك 
 . (ُ)إشتة  ب كأـ 

إذان أربكهنك أربع  كبا  زكج كأـ أك جدة كا دة أك أبثا كإشتة 
 ـ اثنكف ب د أدىن رصكذدان كأخ ش يق أ ضػكن ب ػد أدىن رػ بثا 

   يفتاءن بكف ا ش كء ذبتران ر ط أك ذبتران    إضكث
 أ ك ااضكث اسصاؼ رال. 

 شروطها   
 ذدـ كجتد اسااع استارث. –أ 

 ذدـ كجتد ا ص   ر اسهبتر كارث. –ب 
 بتف صك   اسنصو ذباان كبت اسوكج.  –ج 
 كجتد أـ أك جدة ر بثا  –د 
 بتف كسد ا ـ ذددان ال رادان.  –بػ 
 . (ُ)بتف كسد ا بت ر ذباان أك    إضكث ال إضكثكن شلصكن   –ك 

                                                

 (  22610رقم )  423/  15االستذكار ج  (1)
 بتصرف  77كتاب الفرائض ص    (1)
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 اتها   محترز 
ست    كر ريهك زكج أك أـ أك جػدة أك بػكف ريهػك كسػد ا ـ  -ُ

كا ػػػػػدان   تكػػػػػر  شػػػػػاب   ضػػػػػس    ػػػػػى ريهػػػػػك بعػػػػػد اساػػػػػاكض ب يػػػػػ  
 سألش كء.

سػػت بػػكف بػػدؿ ااشػػتة ا شػػ كء إشػػتة  ب ذبػػتران أك ذبػػتران  -ِ
كإضكثػػكن س ػػ طتا اليفػػثغااؽ اساػػاكض سلحبػػ  ك   شػػحبتا  ػػ  ااشػػتة 

 أجكض . ـ  هنو بكسن    سألـ 

سػػػت بػػػكف بػػػدؿ ا خ أك ااشػػػتة ا شػػػ كء أشػػػة شػػػ ي   أك  -ّ
أشثػػكف أك أشػػة  ب أك أشثػػكف سعكسػػة اٞن ػػ س  بنصػػو استا ػػدة 

 .  (ِ)أك بثلثا اسثنثٌن ك   ص  ريهك تشا ك
 الخالف في المشركة   

 إف اٝنالؼ ُب اٞن  س  اٞنشاب  أد  ك شهتر . 
اشثلػػػو ريهػػػك   -ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل  -:   أػػػكؿ كبيػػػ  بػػػر اٛنػػػااح 

 . إال ذليكن  ذر ٗني  اسص كب  

                                                
(2)

  126عزواً للفوائد الشنشورية مع حاشيتها صم 128التحقيقات المرضية ص    
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: كإطػػػالؽ بػػػها اس ػػػتؿ  ػػػًن  –ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل  -أػػػكؿ اٝنػػػ م 
 أضس شىَاؾ . ص ييل  ضس   خيثلو ذر ذث كف 

أضس    يشىاِّؾ  كال ذر أيب بر بع  
(ُ) . 

: اشثلو ريهك ذر ٗني   –ر٘نس اهلل تعكىل  -كأكؿ  ابر تي ي  
رإف ذليكن   خيثلو ذنس أضػس    شىػاِّؾ  يكن كز دان اسص كب  إال ذل

 . (ِ)  كز دان   خيثلو ذنس أضس  شىاِّؾ
 كذلى ب ٍّ راا اٞن  س  اٞنشاب   ب  اسعلو  هب كف كمهك: 

: ذدـ اسثشا ك بٌن ااشتة ا ش كء كااشتة  المذىب األول
 ـ ُب ثلػػػػػثهو أم إيفػػػػػ كط ااشػػػػػتة ا شػػػػػ كء بكاليفػػػػػثغااؽ كبػػػػػها 

 أكالن . ذ ا بر اٝنطكب  أضكء
ك ػػػنهو ذلػػػا بػػػر أيب  كبػػػس أػػػكؿ ذػػػدد  ػػػر اسصػػػ كب  اسكػػػااـ 

طكسػػػ  كذ ػػػد اهلل بػػػر ذ ػػػكس كذ ػػػد اهلل بػػػر   ػػػعتد كأبػػػت  تيفػػػى 
 .  ا شعام كأيب بر بع    كركم ذر ز د بر ثكبة 

                                                
(1)

  156/  1كتاب التلخيص في الفرائض ج     
(2)

  339/  31مجموع الفتاوى ج    



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

31 

كبػػس أػػكؿ اسشػػع  كابػػر أيب سيلػػى كأ٘نػػد بػػر  ن ػػ  كأبػػت  نياػػ  
كأبػت ثػتر ك ػٍن بػر آدـ كضعػيو  كأبت  تيفػو ك١ن ػد كزرػا كاسلؤسػؤم

 بر ٘نكد كداكد.
كاشثػػكررب ابػػر اسل ػػكف كاسطػػ م كٗنكذػػ   ػػر أبػػ  اسعلػػو كاساػػاالق 

(ُ)  . 
ك ػػػػر أدسػػػػ  بػػػػها اس ػػػػتؿ أػػػػتٟنو اسػػػػنب كاس يػػػػكس دال ذلػػػػى بػػػػها 

 اٞنهب  : 
رىًإٍف بىكضيتا أىٍبثػىاى ً ٍر ذىًسكى رػىهيػٍو شيػاىبىكءي  أ ك اسنب ر تسس تعكىل 

كاٞنػػػااد بػػػس كسػػػد ا ـ إٗنكذػػػكن كإذا أدشلنػػػك رػػػيهو  كسػػػد  ُب اسثػُّليػػث 
 ا بت ر    شحبتا ُب اسثلث ب  زا٘نهو  ًنبو . 

كإف أيػػ  إف كسػػد ا بػػت ر  ػػنهو كأهنػػو  ػػر كسػػد ا ـ رهػػت  لػػط 
كىًإٍف بىكفى رىجي ه  يترىثي بىالسى ن أىًك اٍ اىأىةه كىسىػسي أىخه أىٍك  كاهلل تعكىل أكؿ 
ك اس ُّديسي  أيٍشةه رىًلكي ِّ   . كىاً دو ً نػٍهي ى

                                                

وكتـاب التلخــيص فــي  425 – 423ص  15واالســتذكار ج  350 – 349/  10الحـاوي الكبيــر ج   (1)
ـــرائض ج ـــي علـــم الفـــرائض والوصـــايا   ص 156–1/155الف والمغنـــي بالشـــرح  141 – 139والتهـــذيب ف
 (  30592رقم      )  53/  11وكنز العمال ج  25 -22/  7الكبير ج 
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كاٞنااد بس كسد ا ـ بكاٗنػكع ك ػًناث كسػد ا بػت ر ُب آ ػ  أشػال 
 ىٍ ػػػثػىٍاثيتضىكى أيػػػً  اسلَػػػسي  ػيٍاثًػػػيكيٍو ُب اٍسكىالسىػػػً  ًإًف  كبػػػا أتسػػػس تعػػػكىل 

ػك اٍ ايؤه بىلىكى سىٍي ى سىسي كىسىده كىسىسي أيٍشةه رػىلىهىك ًضٍصوي  ىك تػىاىؾى كىبيػتى  ىاً  ثػيهى
 .ًإٍف  ىٍ  ىكيٍر ٟنىىك كىسىده 

رجع  ٟنك اسنصو كسػػس ٗنيػ  اٞنػكؿ كبكػها  كػو كسػد ا بػت ر  
ػػ ِّ  ٍب أػكؿ تعػكىل  ػػكءن رىًللػهَبىًا ً ثٍػ ي  ى ػكالن كىًض ى ػػكضيتا ًإٍشػتىةن رًجى كىًإٍف بى

ي اسَلسي سىكيٍو أىٍف تىًضلُّتا كىاسَلسي ًبكي ِّ شىٍاءو    ذىًليوه  اٍ يضٍػثػىيػىٌٍنً  ػي ػىٌنِّ
كبػػها  كػػو كسػػد ا بػػت ر ال ا ـ بكتاػػكؽ اٞن ػػل ٌن رػػدؿ ذبػػارب 

 تعكىل ٟنها اٜنكو ُب بهرب اآل  . 
كبػػػهسك اٜنكػػػو ُب تلػػػػك اآل ػػػ  ذلػػػى أف أ ػػػػد اسصػػػناٌن  ػػػػًن  

اآلشػػا كإذا بػػكف اسػػنب أػػد أذطػػى كسػػد ا ـ اسثلػػث ر ػػر ض صػػهو 
  نس ر د ظل هو   ككسد ا بت ر جن  آشا.
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 –: اس يػكس  ػك أػكؿ ذلػا  -٘نػس اهلل تعػكىل ر  -(ُ)أكؿ اسعن م 
أم  - كااليفث  ػػػػكف  ػػػػػك أػػػػكؿ ذ ػػػػػا  –أم ذػػػػدـ اسثشػػػػػا ك 

 . -اسثشا ك 
 . كأكؿ : بهرب كيفكط   لي   كذ كرة ص ي   

ك ػػر اسػػنب أ ضػػكن  ػػد ث ابػػر ذ ػػكس رضػػا اهلل ذنه ػػك أػػػكؿ: 
: ) أٜن ػػتا اساػػاالق ب بلهػػك ر ػػك ب ػػا رػػألكىل  أػػكؿ ريفػػتؿ اهلل 

ا   ثضا أضػس إذا   ت ػق اساػاالق شػياكن    كػر رج  ذبا (  كبه
 سلعص   شاء كبنك   ت ق اسااالق شياكن .

 رإف اسعص   تكرةن  تز اٞنكؿ بلس. 
 كتكرةن  تز أبثارب.

 كتكرة أألس.
 ايفثغاأة اسااالق اٞنكؿ. اكتكرةن ال    ى سػس شاء كذسك إذ

ر ر جع  اسعص   ت شه    ايفثغااؽ اسااالق اٞنكؿ ر د شاج 
 ذر ا صتؿ اٞننصتص  ُب اسااالق 

                                                
(1)

العنبري   ىو عبيد اهلل بن الحسن بن الحصين العنبري من فقهاء التابعين بالبصرة قال النسائي رحمو اهلل    
ا ه حاشية التلخيص ىـ 168ىـ ومات سنة 157ىـ وولي القضاء سنة 105تعالى فقيو بصري ثقة ولد سنة 

     156/  1في الفرائض ج 
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أضػػس سػػت بػػكف ريهػػك أشػػتات   ك٣نػػك   ػػٌن اٜنكػػو ُب اٞن ػػ س  اٞنشػػاب
  ر أب سااض ٟنر اسثلثكف كذكسة اساا ض  إىل ٖنكضي  .

رلػػػت بػػػكف  عهػػػر أشػػػتبر يفػػػ طر ك  ػػػ ى ا خ اٞنشػػػؤـك رل ػػػك 
صػػاف بتجػػتدرب ذصػػ   صػػكر تػػكرةن  ػػناعهر كتػػكرةن  ضػػابر ك  لعػػ  

  كس  اسضا .كجتدرب بعد س ُب 
بهسك أااب  ا ب ٞنك بكف ااشتة مك ذص   صكر  ناعهر تكرةن 

 .(ُ)ك ضابر أشال
 أكؿ صك   اسدرة اٞنضيا  ر٘نس اهلل تعكىل : 

 كإف ْند زكجكن كأ كن كذدد        
  ر كسد أـ كش ي كن آند                                    

 رك ن  ش ي كن ك   كجدتك          
 ُب  تض  اسش يق  عهو أشثك                              

       
   (ُ) ر  ًن أـ كرثنهك ذكلال      رإف ْند  عص كن بر  كضال

                                                
(1)

/  7بتصرف وتقديم وتأخير وانظر المغني بالشرح الكبير ج  342 – 338/  31مجموع الفتاوى ج    
22 – 25  

(1)
  258/  7األسئلة واألجوبة الفقهية ج    
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 كذلى بها اٞنهب  كبت ذدـ
اسثشػػػا ك  كػػػتف أصػػػ  اٞن ػػػ س  اٞنشػػػاب    ٔ

[ ّ[ سلوكج اسنصو ثالث   ٔ ر يفث   
[ كسألشػػػػت ر ُكسػػػػألـ اس ػػػػدس كا ػػػػد  

[ ك  ػػػػػػػ ط ا خ ِ ـ اسثلػػػػػػث اثنػػػػػػػكف  
 اسش يق بكاليفثغااؽ كبهرب صترهتك : 

 زكج ِ/ُ ّ
 أـ ٔ/ُ ُ
ُ 

ُ/ّ 
 أخ  ـ

 أخ  ـ ُ
 أخ ش يق ب.ع ×

ا شػ كء كااشػتة  ـ  ااشػتة: اسثشػا ك بػٌن  المذىب الثاني
ُب ثلػػػػثهو كبػػػػها آشػػػػا اس ضػػػػكء ر اسػػػػه ر أضػػػػى م ػػػػك ذ ػػػػا بػػػػر 

 . اٝنطكب 
 . كركم ذر ذث كف بر ذاكف 

 ركا   أب  اٞند ن .  اساكا   اٞنشهترة ذر ز د بر ثكبة ك 
كبس أكؿ شا يل ك  اكؽ كيفعيد بر اٞن ي  ك١ن د بر يفػًن ر  

كيفػػايكف اسثػػترم كذ ػػا بػػر ذ ػػد اسعو ػػو كإبػػاابيو اسنصعػػا كشػػا ك 
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كاا ػػػكـ  كسػػػك كاسشػػػكرعا كا كزاذػػػا كإيفػػػ كؽ بػػػر رابت ػػػ  كأبػػػ  
 . (ُ)اٞند ن  كاس صاة كاسشكـ 

 القول    ومن أدلة ىذا
اًف كىاٍ ىأٍػاىبيػتفى  ذ ـت أتسس تعكىل   سًلاِّجىكًؿ ضىًصي ه ٣نَك تػىػاىؾى اٍستىاسًػدى

  
ركأثضػػى ظػػكبا بػػها اسع ػػػـت ايفػػث  كؽ اٛن يػػ  إال  ػػر شصػػػس 

 اسدسي  . 
ا شػػػػػػ كء ستسػػػػػػد ا ـ ُب ر٘نهػػػػػػو رتجػػػػػػ  أف  ااشػػػػػػتة  ػػػػػػككاة 

  شكربتبو ُب  ًناثهو أيكيفكن ذلى  شكرب  بعضهو س عق .
ك هنػػػػػو بنػػػػػتا أـ كا ػػػػػدة رجػػػػػكز أف  شػػػػػحبتا ُب اسثلػػػػػث أيكيفػػػػػكن  

 ذليهو .
ك ف بػػػػ   ػػػػر أدىل ب ػػػػ  ٌن  ػػػػاث بكػػػػ  كا ػػػػد  نه ػػػػك ذلػػػػى  

االضاػػااد جػػكز إذا    ػػاث ب  ػػدمهك أف  ػػاث بػػكآلشا أيكيفػػكن ذلػػى 
 ابر اسعو إذا بكف أشكن  ـ .
                                                

(1)
/  10ج ( والحاوي الكبير  22619و  22614 – 22612رقم )  424/  15االستذكار ج    

 141والتهذيب في علم الفرائض والوصايا ص   154 – 153/  1والتلخيص في علم الفرائض ج  349
وانظر كنز  102 – 101/ 16والمجموع شرح المهذب ج  509 – 508/  2وموطأ اإلمام مالب جزء 

 (  30500 -  30496رقم )  31 – 30/  11العمال ج 
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ك ف بػػػ   ػػػر ريػػػس  عػػػىن اسثعصػػػي  كاساػػػاض جػػػكز إذا    ػػػاث 
 اث بكسااض أيكيفكن ذلى ا ب .بكسثعصي  أف  

ك ف أصػػػػػتؿ اٞنتار ػػػػػث  تضػػػػػتذ  ذلػػػػػى ت ػػػػػد  ا أػػػػػتل ذلػػػػػى  
ا ضػػػػعو كأدىن ا  ػػػػتاؿ  شػػػػكرب  ا أػػػػتل سألضػػػػعو كسػػػػي  ُب 

 أصتؿ اٞنتار ث يف تط ا أتل بك ضعو
ككسد ا ب كا ـ أأتل  ر كسد ا ـ ٞنشكربثهو بػك ـ كز ػكدهتو  

 بك ب 
بو ضػػػػػعاكن كأيفػػػػتء  كسػػػػػس أف رػػػػإذا    ػػػػودبو ا ب أػػػػػتةن    ػػػػود

 كػػػتف كجػػػتدرب بعد ػػػس ب ػػػك أػػػكؿ اس ػػػكل  : بػػػ  أف أبػػػكبو بػػػكف 
 . (ُ)٘نكرا 

 أكؿ اسا   ر٘نس اهلل تعكىل : 
 كإف ْند زكجكن كأ ك كرثػك          

 كأشتة سألـ  كزكا اسثلثك                                   
 كأشتة أ ضكن  ـ كأب          

 كايفثغاأتا اٞنكؿ بااض اسنص                                 

                                                
(1)

  351/  10الحاوي الكبير ج    
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 ركجعلهو بلهو  ـ        
 كاجع  أبػكبو  جاان ُب اسيو                              

 كاأ و ذلى ااشتة ثلث اسحب        
 (ُ)رههرب اٞن  س  اٞنشحبػػػ                           

ة كذلػػػػػى بػػػػػها اٞنػػػػػهب  كبػػػػػت اس ضػػػػػكء بكسثشػػػػػا ك بػػػػػٌن ااشػػػػػت 
ا ش كء كااشتة  ـ ُب ثلػثهو ذبػتران كإضكثػك  كػتف اسػهبا كا ضثػى 
 ريس يفتاء دكف تاضي  كذسك سكتف اٛن ي  كرثتا بكسا و اجملادة . 
 ًن أ  أد كأاة ذلى  ر  كى اسثاضي  سلهبا ذلى ا ضثى 
ك ػػنهو ابػػر  رشػػد اٜنايػػد ر٘نػػس اهلل تعػػكىل ب تسػػس :  بػػكضتا  شػػابتف 

اسثلػػػث  ػػػ  ااشػػػتة  ـ   ث ػػػ تضس بيػػػنهو  ااشػػػتة سػػػألب كا ـ ُب
 . (ِ)سلهبا  ث     ا ضثيٌن 

كبػػػهسك  ػػػك أكردرب صػػػك   اسكنػػػػو ذػػػر اسوبػػػام أف ذ ػػػا بػػػػر  
أػػكؿ : إذا     ػػق إال اسثلػػث بػػٌن ااشػػتة  ػػر ا ب  اٝنطػػكب 

                                                
(1)

  94الرحبية  بشرح سبط المارديني وحاشية البقري وتحقيق البغا ص    
(2)

  412/  5بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج    
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كا ـ كبٌن ااشتة  ػر ا ـ رهػو شػابكء سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن 
 . (ُ). ) ذ  ( 

ُب شػػػا س سصػػػػ ييل  -ر٘نػػػس اهلل تعػػػػكىل  -كبػػػهسك ابػػػر بطػػػػكؿ 
ب تسػس : رشػاؾ بنػتا ا ب كا ـ  ػ   –ر٘نس اهلل تعكىل  -اس صكرم 

بين ا ـ ُب اسثلث )) سلهبا  ث   ػ  ا ضثيػٌن ((  ػر أجػ  أهنػو  
كىًإٍف       بلهػػو إشػػتة اٞنثػػتَب   ػػس كإمنػػك كرثػػتا بػػك ـ س تسػػس تعػػكىل

ػػكفى رىجيػػ ه  يػػترىثي بىالسىػػ ن أىًك اٍ ػػاىأى  ةه كىسىػػسي أىخه أىٍك أيٍشػػةه رىًلكيػػ ِّ كىاً ػػدو بى
ػػكضيتا أىٍبثػىػاى ً ػػٍر ذىسًػكى رػىهيػػٍو شيػاىبىكءي ُب اسثػُّليػػثً  ػػديسي رىػًإٍف بى ػك اس ُّ ً نػٍهي ى
 

 (ِ)  . 
أف اٞن صػتد  ػر  –كاهلل تعكىل أذلػو  -: كُب  كس  ظين  قل 

بػت اس ػتؿ سلػهبا  ثػ  أتٟنو سلهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن ُب اٞنشػاب  
يفي ك كأد ذلق ابر بطكؿ ّنك  عاؼ  نس ذسػك كبػت ا ضثى ال   

أتسػس اس ػكبق )  ػر أجػ  أهنػو بلهػو إشػتة اٞنثػتَب   ػس كإمنػك كرثػػتا 
 بك ـ ( .

                                                
(1)

 (  30496رقم )  30/  11كنز العمال ج     
(2)

  357/  8شرح صحيح البخاري البن بطال ج    
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كمػػػها  ث ػػػٌن أف بل ػػػ  أضثيػػػٌن إ ػػػك شطػػػ   ط عػػػا كبػػػت ا  لػػػ  
 كاهلل تعكىل ػ أذلو -ذندم كإ ك يف    ألو 

 ػهب  اسثشػا ك إذا ذلو بها رإف أصػ  اٞن ػ س  اٞنشػاب  ذلػى 
[ كسػػػألـ اس ػػػدس كا ػػػد ّ[ سلػػػوكج اسنصػػػو ثالثػػػ   ٔ ػػػر يفػػػث   

 [ بٌن ااشتة ا ش كء ِ[ كاسثلث اٞنث  ا اثنكف  ُ 
 كااشتة  ـ بكس ت   ذبتران كإضكثكن .

 رعلى ت د ا كجتد أخ ش يق ر ط  نك اة ذليهو ك  ك ن  
[ رنضامك ُب أصػ  ّساؤكيفهو ثالث    ×ّ ٔ ُٖ

تصػيل  ػر ٖنكضيػ  ذشػا [ ٔاٞن ػ س  يفػث   
[  سلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكج ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ُٖ=ٔ×ّ 
[ ّ=ّ×ُ[ كسػػػػػػػػألـ ثالثػػػػػػػػ   ٗ=ّ×ّ 

 [ كبهرب صترهتك : ِكسك  أخ اثنكف  

 زكج  ّ ٗ

 أـ  ُ ّ

ِ 

ِ 

 أخ  ـ 

 أخ  ـ  ِ

 أخ ش يق  ِ

 
كأػػػػد ض ػػػػػو اسشػػػػيس صػػػػػكّب اس هػػػػػتٌب ر٘نػػػػس اهلل تعػػػػػكىل ُب ذ ػػػػػدة 

   ب تسس : اساكرض اٞنهب ٌن ك  شه ب   ر ا ل   ا ربع
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 إف لث      اسش يق أكالد ا ـ    
 كاسوكج أ ضكن ٍب جدة أك أـ                             

 رػ يف ط اسش يق  ذند أ٘ندا    
 ككارق اسنع كف ذا كاذث ػدا                            

 ّنك أضكرب أكالن ريهك ذ ػا  
 أد اشثها جا كن ذلى ا ص  اسهم                          

 ك كسك كاسشكرعا رػا اسػ ػ ػو  
 أػد شػابكرب    كسػػد ا ـ                           

 ٜنك س اسثك  سدل اسػثػاار       
  (ُ)كذا اجثهكد  نس ال ٕنػكضػػ                          

ك ػػر صػػتر اٞنشػػاب  سػػت بلػػك بكسػػك ذػػر ابػػين ذػػو أ ػػدمهك أخ 
 تة ر أـ كاآلشا زكج كثالث  إش

 اػػاأٌن كجػػدة رػػإف أصػػ  بػػهرب اسصػػػترة   ٔ
ذلػػى اٞنػػػهب  ا كؿ كبػػت ذػػػدـ اسثشػػػا ك 

[ سلجػػػػػد ة اس ػػػػػدس كا ػػػػػد ٔ ػػػػػر يفػػػػػث   
 جدة  ُ

 زكج بت ّ

                                                
(1)

 102 - 101/  1عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء    
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[ ّ[ كسلػػػػػػػػػػػػػػػوكج اسنصػػػػػػػػػػػػػػػػو ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػ   ُ  ابر ذو  ×
[ ك  ػػ ط ِكسألشػػت ر  ـ اسثلػػث اثنػػكف  

اس ػػػكأتف أ ػػػك ا خ  ب ري ػػػ ط بكسشػػػ يق  
ب ػػػػػك   ػػػػػ ط أبنػػػػػكء اسع ت ػػػػػ   ػػػػػر جهػػػػػ  
اسع ت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ط ا خ اسشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يق 

 يفثغااؽ كبهرب صترهتك : بكال

 أخ  ـ بت  ُ
 × ابر ذو 

 أخ  ـ  ُ

 أخ ش يق ×
 أخ  ب  ×

كأ ك ذلى اٞنهب  اسثك  كبت اسثشا ك رإف أص  اٞن  س   ػر   
[ ّ[ كسلػوكج اسنصػو ثالثػ   ُ[ سلجدة اس دس كا ػد  ٔيفث   

. 
 شػػػت ر  ـ بينه ػػػك كبػػػٌن ا خ [ بػػػت ثلػػػث اِكاس ػػػكأا اثنػػػكف  
 اسش يق بكس ت  

 
 

كت ػػ ط جهػػ  أبنػػكء اسع ت ػػ  كا خ  ×ّ ٔ ُٖ
 ب ب ػػػػك أيفػػػػلانك كتصػػػػيل  ػػػػر ٖنكضيػػػػ  

[  كصػػػ  ضػػػػاب ُٖ= ٔ×ّذشػػػا  
 جدة  ُ ّ

 زكج بت ّ ٗ
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رؤكس ااشػػػػػػػػتة  ـ كاسشػػػػػػػػ يق ثالثػػػػػػػػ   ابر ذو  × ×
[ ٔ[ ُب أصػػػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػػػػ س  يفػػػػػػػػػػث   ّ 

[ كسلػػػػػػػػوكج ّ=ّ×ُسلجػػػػػػػػدة ثالثػػػػػػػػ   
[ كسكػػ و  ػػر ا شػػتة ٗ=ّ×ّت ػػع   
[ كبهرب صػترهتك ِسش يق اثنكف   ـ كا

: 

 ابر ذو بت × ×
 ِ أخ  ـ

 أخ  ـ  ِ ِ

 أخ ش يق ِ
 أخ  ب  × ×

 الترجيح
إف اس تؿ بعدـ اسثشا ك بت   ثضى اس يكس كاس تؿ بكسثشا ك 
 ػػػػػػر بػػػػػػكب االيفث  ػػػػػػػكف ب ػػػػػػك   تسػػػػػػتف كاس يػػػػػػػكس   ػػػػػػدـ ذلػػػػػػػى 

كال ضعػػػين بكس يػػػكس بنػػػك اس يػػػكس ا صػػػت  اسػػػهم بػػػت  االيفث  ػػػكف
إٜنػػػكؽ رػػػاع ب صػػػ  ُب اٜنكػػػو اٛنػػػك   بينه ػػػك كإمنػػػك ضعػػػين بػػػس بنػػػك 

  تار   ا صتؿ كاس تاذد اسشاذي  ُب اسااالق.
كاضطالأكن  ر بها اس تؿ ض تؿ : إف اسااجيل ُب بهرب اٞن  س  بت 

 . (ُ)اس تؿ بعدـ اسثشا ك 

                                                
(1)

  131 – 129تحقيقات المرضية باختصار ص ال   
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كااشػػػػتة سغًنبػػػػك  كػػػػو  يػػػػث جػػػػكء  ُب بػػػػ   ػػػػر ااشػػػػتة  ـ 
٢نثلو ذر اآلشا ُب ضب اس اآف اسكا  رككف  كػو بػ  صػنو 

  ًن اآلشا . 
: بػػت ايفث  ػػكف ري ػػكؿ سػػػس بػػها ايفث  ػػكف   أمــا قــول القائــل

خيػػكسو اسكثػػكب كاٞنيػػواف رإضػػس ظلػػو سمشػػتة  ػػر ا ـ  يػػث  ؤشػػه 
   هو ريعطكرب  ًنبو .
تا ُب ا ـ : إف أبػػكبو بػػكف ٘نػػكران ر ػػد اشػػحب وأمــا قــول القائــل

 ري كؿ سس : بها أتؿ ركيفد   كن كشاذكن .
: رػألف ا ب سػت بػكف ٘نػكران سككضػة ا ـ أتكضػكن ك   أما الحـس 

 كتضػػتا  ػػر بػػين آدـ كإذا أيػػ   ػػاادرب أف كجػػتدرب بعد ػػس ري ػػكؿ سػػػس 
 بها بكط  رإف استجتد ال  كتف  عدك كن .

: رألف اهلل  كو ُب كسػد ا بػت ر ِنػالؼ  ك ػس  وأما الشرع
 ُب كسد ا ـ .

: إف ا ب إذا    ػػناعهو    ضػػابو ري ػػكؿ  وأمــا قــول القائــل
سس بلى أد  ضابو ب ك  ناعهو بدسي   ك ست بػكف كسػد ا ـ كا ػدان 
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كأكالد ا بت ر بثًن ر رإف كسػد ا ـ ك ػدرب   شػه اس ػدس كاس ػكأا 
  كتف بينهو كستال ا ب سثشكربتا بو كذسك استا د ُب اسثلث .

ٞنشػؤـك سػت بػكف  ػ  أشثػس بػدؿ ا خ اسشػ يق ُب كبػهسك ا خ ا
بػهرب اٞن ػ س  س ػػ ط بػت كأشثػػس ك  لعػ  كجػػتدرب بعد ػس ُب  كسػػ  

 . (ُ)اسضا 
 –ب ػػػك رج ػػػس شػػػيس شػػػيصنك ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل ب تسػػػػس : كا كؿ 

أأػػػاب إىل  – عػػػين إيفػػػ كط ااشػػػتة ا شػػػ كء  بكيفػػػثغااؽ اساػػػاكض
أب ػػة اساػػاالق  ) أٜن ػػتا اساػػاالق ب بلهػػك ر ػػك اسػػدسي  س تسػػػس 

رػألكىل رجػ  ذبػا ( كبنػك   ت ػق اساػاالق شػياكن رهػت اسػااجيل كإف  
 . (ِ)بكف ا بثاكف ذلى اسثك  

  (ُ)كص  س اسشيس ذ د اسعو و بر بكز ر٘نس اهلل تعكىل 
 .  (ِ) - ا س اهلل تعكىل  -كصتبس اسشيس اسعثي ٌن 

ذنهػػػك  –ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل  -ك عك ػػػك مػػػك  يػػػث يفػػػا  ابػػػر تي يػػػ  
 لغو ريهك كبت : ب

                                                
  441 – 438/  1وإعالم الموقعين ج  342 – 338/  31انظر مجموع الفتاوى ج   (1)
  13النور الفائض ص   (2)

  20الفوائد الجلية ص   (1)
  46تسهيل الفرائض ص   (2)
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  ك بكؿ أـت  دكا أد  كت  يثهو        
 ر ص  تا     تف اٞنكؿ كاٜنيلال       

 ر كسة ا اأة  ر  ًن ذحهتػو      
 أال أش بو أذػجتب   ثػال                              

 ُب اس طر  ين جػنٌن داـ  شكابو             
   و    تعارتا اٜن ال ر شاكا اس                          

 رإف  كر ذباان    عػط شادسػ ن       
 كإف  كر  ًنرب أضثى ر د رضال                             

 بكسنصو   كن   ػيػنكن سي   نكارب       
  ر بكف  عاؼ راض اهلل ال زسال                           

 إ  ذبات سكو أ ام بال بهب     
 رال أأتؿ سكو جهالن كال  ثال                              

ب تسػػػػػػس : زكج كأـ  –ر٘نػػػػػس اهلل تعػػػػػكىل  -: ر جػػػػػكب  الجـــــواب
كاثنػػكف  ػػر كسػػد ا ـ ك٘نػػ   ػػر ا ب   كاٞنػػاأة اٜنك ػػ  سي ػػة أـ 

 [.ّاٞنية ب  با زكج  أبيس رللوكج اسنصو ثالث   
[   كستسػػدم ا ـ اسثلػػث ُكسػػألـ اس ػػدس كا ػػد    ٔ
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[ رػإف بػكف ُا د  نهو كا ػد  [ سك  ك ِاثنكف   زكج  ّ
اٜن   ذباان رهت أخ  ر أب رال شاء سػس بكتاػكؽ 

: كبهسك ست بكف اٜن ػ   ػر أ ػس  قل  اسعل كء .
رهػػػػػػت أخ شػػػػػػ يق ك  ػػػػػػ ط ذلػػػػػػى اس ػػػػػػتؿ اسػػػػػػااجيل 

 بكاليفثغااؽ كبهرب صترهتك : 

 أـ  ُ

 أخ  ـ  ُ

 أخ  ـ  ُ

 أخ  ب  ×

                             .                             . 
كإف بكف اٜن   أضثى رهت أشة  ر أب   ٗ/ٔ

[ كبػػػػػت ّرياػػػػػاض ٟنػػػػػك اسنصػػػػػو ثالثػػػػػ   
ركضػػػػ  ذػػػػر اس ػػػػهكـ كأصػػػػلهك  ػػػػر يفػػػػث     

[ كبػػػػػػػػػػػهرب ٗ[ كتعػػػػػػػػػػػتؿ إىل ت ػػػػػػػػػػػع   ٔ 
 صترهتك : 

 زكج  ّ

 أـ  ُ

 أخ  ـ  ُ

 أخ  ـ  ُ

 أشة  ب  ّ

كها اٛنتاب ُب أ د أت  كأ ك إف بكف اٜن    ر أـ اٞنية ره
اسعل كء  ر اسص كب  ك ر بعدبو كبت  هب  أيب  نيا  كأ٘ند 

 ُب اٞنشهتر ذنس كبت اسااجيل   كذلى اس تؿ اآلشا إف
بػػػػػكف اٜن ػػػػػ  ذبػػػػػاان  شػػػػػكرؾ كسػػػػػد ا ـ   ×ّ ٔ ُٖ

 زكج  ّ ٗبتا ػد  ػػنهو كال   ػػ ط كبػػت  ػػهب  
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 كسك كاسشكرعا كأ٘ند ُب ركا      ذنػس  أـ  ُ ّ
(ُ)  . 

ا  ػػكن ذلػػى : كأػػد يفػػ ق  لهػػك أ قلــ 
 بها اس تؿ اٞناجتح كبهرب صترهتك : 

ِ 

ِ 

 أخ  ـ 

 أخ  ـ  ِ

 أخ ش يق  ِ

                                                
(1)

 62ص  1لمجيب جزء و فتح القريب ا  73/  13وانظر الذخيرة ج  367/  31مجموع الفتاوى ج    
  423و التهذيب في علم الفرائض و الوصايا ص 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

49 

 مسألة القضاة -5
: سكثػػاة اس ضػػكة اسػػه ر  ســمي  مســألة القضــاة بهــذا االســم

  لطتا ريهك ك با : 
سػػػت  لػػػك ابػػػر كبنػػػة أبكمهػػػك بشػػػااء أك  ػػػًنرب كمػػػها اٞنلػػػك ذثػػػق 

 ذليه ك .
اشػػحل بػػها ا ب ذ ػػدان ٍب أذث ػػس ٍب  ػػكت بػػها اسعثيػػق بعػػد  ٍب

 ػتت  عًث ػس ذػر ابػر كبنػة  عًثً ػس رصػكرا ذصػ   سلعثيػق بكتهن ػػك 
  عث ك اٞنعثق .

رػإذا    كػر ٟنػها اسعثيػق كرثػ   ًنمهػك أك بػكف سػػس كرثػ  كسكػر ال 
 يطتف بكٞنكؿ رإف إرث بها اسعثيق أك  ك ب ػا سالبػر ك ػدرب دكف 

أشثػس كذسػك  ف االبػر ذصػ   اٞنعثػق  ػر اسن ػ   اس نة اسيت با
كاس نػػة  عث ػػ  اٞنعثػػق ك عثػػق اٞنعثػػق  ػػؤشا ذػػر ذصػػ   اٞنعثػػق  ػػر 

 اسن   .
ب  سػت بػكف االبػر أػد  ػكت أ ػ   ػتت أبيػس كشلػو ابنػكن أك ابػر 
ابػػر أك بػػكف سػػألب ابػػر ذػػو بعيػػدان رهػػت أكىل  ػػر اس نػػة ّنػػكؿ بػػها 
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ؿ يفػ ط اٞنػكرد ين ر٘نػس اٞنعثىق كأد اشط  ُب    س  اس ضكة ب ك أػك
 اهلل تعكىل ُب شاح اساصتؿ أربع كل  أكضا  ًن اٞنثا ه  .

كأػػكؿ اسشنشػػترم ر٘نػػس اهلل ُب رػػثيل اس ا ػػ  اجمليػػ  أػػكؿ اسشػػيس 
أبػػػػػت ذلػػػػػا ٚنعػػػػػة بعػػػػػق اسنػػػػػكس   ػػػػػتؿ أشطػػػػػ  ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س  

 أربع كل  أكضا .
كأػػكؿ اسعال ػػ  أ٘نػػد اس جػػكلا ر٘نػػس اهلل ُب شػػاح اسثل  ػػكضي  أضػػس 

 ريهك أربع كل  أكضا .  لط 
كأكؿ اٞناداكم ر٘نس اهلل تعكىل ُب ااضصػكؼ )  ػاكل ذػر اا ػكـ 
 كسػػك ر٘نػػس اهلل تعػػكىل أضػػس أػػكؿ يفػػ سة يفػػ عٌن أكضػػيكن  ػػر أضػػكة 

 اسعااؽ ذنهك ر شط كا ريهك ( .
ككجس اسغلط أك اٝنط  ُب بهرب اٞن  س  جعػ    ُ

اٞنًناث سالبر كاس نة  عكن كإمنك بت سالبر ر ػط 
 كبهرب صترهتك :    (ُ)س نة دكف ا

 ابر  عثق  ُ
  عث    عثق  ×

 أكؿ اسشيس صكّب اس هتٌب ُب ذ دة اساكرض  :
 كإرث ذم  ذصتب   ر اسنػ ػ                   

                                                
(1)

  388ص  7اإلنصاف ج    
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   ػػدـ ذلى ذصتب  اس                                 
 رػكبر ك بػنة  لكك أبػكمهك             

 كذثق ا ب بس ذليه ك                                         
 ٍب أشحل ذ دان ك أػد أذث س                         

 ك كت بعد  تت  ر أذث س                                   
 ذر ابر  ر أذث س كبنثػس                   

 رإرثس سالبر دكف أشثػس                                      
 كأد  لط ريهك  ر اس ضكة                 
 (ُ)تكء ب ك أد جكء ذر ثػ كت                               

 كاٞنااد ب تسس ) تكء ( اسعدد إذ اسثكء ب ربع كل   ر اسعدد .
 كأد صتر اس  كا ر٘نس اهلل تعكىل    س  اس ضكة ب تسس 

 إذا  ك اشحت بنة ك ابر أبكمهك                
 كصكر سس بعد اسعثكؽ  تا                                     

 كأذث هو ٍب اٞنني  ذجػػػلة                   
 ذليس ك  كتتا بعػدرب بليك                                      

                                                
(1)

 81ص  1عمدة الفارض بشرح  العذب الفائض ج    
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 كأد شلاتا  كالن ر ك  كو  كٟنو                 
  ك  ب  االبر  ت س كسي                                     

 أـ ا شة ت  ى    أشيػػهك شا ك                    
 كبها  ر اسهبتر ج  يفؤا                                  

 ٍب أجكب ر٘نس اهلل تعكىل ب تسس : 
 سالبر ٗني  اٞنكؿ إذ بت ذكص             

 كسي  سااض اس نة إرث  تا                                 
 كأهك تد  بس بعد ذكص    كاذث        

 سها  ج ة ركرهو  د ث يفؤا                                                    
 كأد  لطة ريهك طتالو أرب           

  اٌن أضكة  ك  كذترب ب ك                                     
 كأكؿ بعضهو :

 إذا  ك اشحت بنة أبػكبك رعث س        
 بنا  اسشاا شاذكن ذليهك ت صال                                 

 ك ًناثس إف  كت  ػر  ًن ذكصػ         
 ك ػر  ًن ذم راض ٟنك أد ت ثال                              
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 ٟنك اسنصو بكٞنًناث ك اسنصو بكستال          
 رإف كب  ابنكن أك شاارب تاضال                                   

 ر ذثق شاذكن ذسك االبر  كٟنػػك          
 يفتل اسثلث ك اسثلثكف سألخ أصال                              

 ك ًناثهك ريس إذا  كت أ لػهػك         
 ب ًناثهك ُب االبر  ر أ   لثال                                 

 ك  تىل أبيهك  ك ٟنك اسدبا  ر كال         
                 (ُ)كالء كال إرث    ا ب ركذثال                               

                                                
(1)

 271و الكنوز المليئة في الفرائض الجلية ص  476 – 474ص  7األسئلة األجوبة الفقهية ج    
     273ــ
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 المسألة األكدرية -6
ا بدر   بػا إ ػدل اٞن ػكل  اٞنشػهترة ُب بػكب اٛنػد كااشػتة 
كبا :  زكج كأـ كأشة سغًن أـ كجد كأد ٚنية كس  ػة ب س ػكب 

  يف كب ذدة ك نهك اسثك  :
 بػػػة :  هنػػػك بػػػدرت ذلػػػى ز ػػػد ثك ســـمي  األكدريـــة -ُ

 هب ػػػػس ُب بػػػػكب اٛنػػػػد كااشػػػػتة رإضػػػػس أذكٟنػػػػك كال ذػػػػتؿ ذنػػػػدرب ُب 
  ػػػكل  اٛنػػػد كرػػػاض سألشػػػة  عػػػس كبػػػت ال  اػػػاض سألشػػػة  ػػػ  
اٛنػػػد كٗنػػػ  يفػػػهك س كيفػػػهك هك  ر  ػػػ هك بينه ػػػك كال ض ػػػًن سػػػهسك  

 رصكسو أتاذد  هب س كبها  ر تكد ا  هب س .
: ذبػػارب ابػػر اٟنػػكلو ر٘نػػس اهلل تعػػكىل ب ػػك   ســمي  مكــدرة -ِ

نػػس اسشنشػػترم ر٘نػػس اهلل تعػػكىل ب تسػػس : أػػكؿ اسشػػيس ر٘نػػس  كػػكرب ذ
) كبػػػت  ػػػػك ذيبًػػػػا ُب يفػػػػكب س  -اهلل  ك ن غػػػا أف ت ػػػػ ى ذلػػػػى بػػػػها

 ( كدرة ال أبدر   
 (ُ):  ف ذ د اٞنلك بر  ػاكاف  و قيل سمي  األكدرية -ّ

ر٘نس اهلل تعكىل طا هك ذلى ا بدر بر ٘نكـ اسلص ا   تػاجو سػس 
                                                

عبد الملب بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية أبو الوليد األموي عبد الملب بن مروان    ىو  (1)
أمير المؤمنين والد الخلفاء األمويين شهد الدار مع أبيو وىو ابن عشر سنين وىو أول من سار بالناس في بالد 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

55 

بػت صػك   اساا ضػ  اسػيت ت ػ ى ابػر  جػا ُب ااصػكب  كأػكؿ : 
 .(ُ)بك بدر  

:  هنػػك طا ػػػة ذلػػػى رجػػػ   ػػػر  وقيـــل ســـمي  أكدريـــة -ْ
 أب  د شق   كؿ سس ا بدر .

:  ف اٜنجػػكج أس كبػػك ذلػػى رجػػ   وقيــل ســمي  أكدريــة -ٓ
   كؿ سس ا بدر 

ـــة -ٔ ـــل ســـمي  أكدري :  ف ا ػػػاأة  ػػػر أبػػػدر  كتػػػة   وقي
 ( . (ِ)كشلاثهو ) اٚنهك أبدرة 

                                                                                                                 

د والصلحاء سنة وكان يجالس الفقهاء والعلماء والعبا 16ىـ وكان أميرًا على أىل المدينة ولو 42الروم سنة 
ىـ وقد كان قبل الخالفة من العباد الزىاد 26قيل أنو أول من سمي في اإلسالم بعبد الملب ولد في سنة 
 – 9/76ىـ ا ىـ بتصرف البداية والنهاية ج 86الفقهاء المالزمين للمسجد التالين للقرآن مات بدمشق سنة 

84  
فــي  113–112ص 1العسـقالني فــي اإلصـابة جحاشـية الفصــول معـزواً لةصــابة بقولـو وقــال ابـن حجــر  (1)

ترجمة األكدر بن حمام بن عامر بـن صـعب بـن كثيـر اللخمـي )) وكـان ذا ديـن وفضـل وفقـو فـي الـدين وجـالس 
الصــحابة وروى عــنهم وىــو صــاحب الفريضــة التــي تســمى األكدريــة (( ثــم ذكــر ابــن حجــر رحمــو اهلل تعــالى مــا 

ال حــدثنا وكيــع عـن ســفيان قــال   قلـ  ليعمــ  لــم ســمي  قـ 302/  11أخرجـو ابــن أبــي شـيبة فــي مصــنفو 
األكدريــة قــال طرحهــا عبــد الملــب بــن مــروان علــى رجــل يقــال لــو األكــدر كــان ينظــر فــي الفــرائض فأخطــأ فيهــا 
فسماىا األكدرية قال وكيع   وكنا نسمع قبل أن يفسـر سـفيان إنمـا سـمي  األكدريـة ألن قـول زيـد تكـدر فيهـا 

ــن حجــر   ))  ــد ثــم قــال اب ــد الملــب طرحهــا علــى األكــدر قــديماً وعب إن كــان قــول األعمــ  محفــوظ فلعــل عب
الملب يطلب العلم بالمدينة وإال فاألكدر ىذا كما تقدم قتل قبل أن يلي عبد الملب الخالفـة (( ا ىــ حاشـية د 

 139/ عبد المحسن المنيف على الفصول ص 
 306ص 7اإلنصاف ج  (2)
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 :  ف اسوكج بكف اٚنس أبدر . ةوقيل سمي  أكدري -ٕ
ريهػك  : سثكػدر أأػتاؿ اسصػ كب   وقيل سمي  أكدرية -ٖ

 كاشثالرهو ريهك .
:  ف رجالن   كؿ سػس أبػدر أس كبػك  وقيل سمي  أكدرية -ٗ

 أك ذ د اٞنلك كبها شالؼ اٞنشهتر. ذلى ابر   عتد 

: ب ػػػك ُب بثػػػ  اٞنكسكيػػػ    وقيـــل تســـمى الغـــراء -َُ
ك  ضػػػػس سػػػػي  ُب   ػػػػكل  اٛنػػػػد بػػػػكبر اٜنكجػػػػ  كاسع يلػػػػا ك ًنمهػػػػ

كااشتة  ااض سألشة ريهك يفتابك ر  ية بهسك س هتربك  ر 
  اة اسااس . 

 كذبابك اس ااُب ر٘نس اهلل تعكىل مها االيفو ُب اسهشًنة. 
كأكؿ اٛناجك  ُب شػاح اس ػااجي  كأبػ  اسعػااؽ   ػ تهنك اسغػااء 

 .  (ُ)ري ك بينهو سشهاهتك 
اء  هنػػك ال شػػ يس ٟنػػك ُب   ػػكل  كأيػػ  ٚنكبػػك اا ػػكـ  كسػػك بػػكسغا 

 اٛند رها بغاة اسااس أم ُب االشثهكر . 

                                                
(1)

  176السراجية للجرجاني ص وشرح  44/  13الذخيرة ج    
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كأي  ٚنية بػهسك  ف اٛنػد  ابػك باػاض اسنصػو ٟنػك ٍب رجػ  
كأكٚنهػػك  ضػػس   ػػتؿ ٟنػػك ال  ن غػػا أف تو ػػدم ذلػػا ُب اٞنػػًناث    
 عك بك خ رادم  ك بيدؾ كبت اسثالث  إىل  ك بيػدم كبػت يفػهو 

 . (ِ)   ا ضثيٌن سي  و بيننك سلهبا  ث  
ــــةػػػػػ ُُ ــــل ســــمي  أكدري :  ف اٛنػػػػد بػػػػدر ريهػػػػك صػػػػات  وقي

 . (ّ)ا شة َن   يفهك هك س هك س 
: ذبػػػارب ابػػػر  جػػػا ُب اساػػػثيل  وتســـمى مربعـــة الجماعـــةػػػػ ُِ

ب تسػػػس : ) ا بدر ػػػ  اٞنشػػػكر إسيهػػػك ت ػػػ ى  ابعػػػ  اٛن كذػػػ   هنػػػو 
أٗنعػػػتا ذلػػػى أهنػػػك أربعػػػ  كسكػػػر اشثلاػػػتا ُب أ ػػػ هك كبػػػا زكج كأـ 

 . (ْ)أشة كجد ( ك 
:   أأػػو ذلػػى  ػػر ٚنكبػػك ّنابعػػ  اٛن كذػػ  ػ ذلػػى  ػػد  قلــ 

ذل ػا ػ  ػًن ابػر  جػا ر٘نػس اهلل تعػكىل كسعػ  بػهرب اسث ػ ي  تاػاد 
مك ابر  جا ر٘نس اهلل تعكىل كا أاب ذنػدم أضػس كبػو  ف  ابعػ  

                                                
(2)

  190الرائد ص    
(3)

  59لباب الفرائض ص    
(4)

  22/  12فتح الباري شرح صحيح البخاري ج    
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اٛن كذػػ  اٞنعاكرػػ  كاٞنشػػهترة بػػا ) زكجػػ  كجػػد كأشػػة شػػ ي   أك 
 لو . ب( كاهلل تعكىل أذ

:  هنػػك تكػػدرت ذلػػى أصػػ كب  وقيــل ســمي  أكدريــةػػػ ُّ
 . (ُ)اسااالق 
ػ كأػكؿ اٝنػ م ر٘نػس اهلل تعػكىل ك كػى بعػق اسااضػيٌن أهنػك ُْ

 (ِ)[ َُت  ى أـ اسااكخ كاٞنشهتر أف أـ اسااكخ  ك ذكسػة إىل  
. 

ػػػ كأيػػ  ت ػػ ى اٞناكاضيػػ  ستأتذهػػك ُب ز ػػر  ػػاكاف بػػر اٜنكػػو ُٓ
 .ر٘نس اهلل تعكىل (ْ) -(ّ)

 أركانها   
 أربكهنك أربع  كبا : زكج ك أـ ك أشة ش ي   أك  ب كجد .

 
                                                

(1)
  176شرح السراجية للجرجاني ص    

(2)
  205/  1كتاب التلخيص في الفرائض ج     

عبــد الملــب األمــوي المــدني ولــي  مـروان بــن الحكــم    ىــو مــروان بــن الحكـم بــن أبــي العــاص بــن أميــة أبـو  (3)
ــو  64الخالفــة فــي آخــر ســنة  ىـــ ومــات ســنة خمــس فــي رمضــان ولــو ثــالث أو إحــدى وســتون ســنة ال تثبــ  ل
 (  6567رقم )  458ا ىـ تقريب التهذيب ص  4صحبة,  من الثانية خ 

ر بتخــريج واألخبــا 3/102وتلخــيص الحبيــر 6/478معــزواً للفتــاوى الهنديــة  176حاشــية الســراجية ص   (4)
 أحادي  االختيار 
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 محترزاتها   

سػػت    كػػر ريهػػك زكج سككضػػة اٝناأػػكء كيفػػث ٌب إف شػػكء اهلل  -ُ
 تعكىل .
سػػت    كػػر ريهػػك أـ  شػػه اسػػوكج ضصػػاس كاس ػػكأا بػػٌن اٛنػػد  -ِ

 كااشتة أثالثكن ذلى أتؿ اٞنترثٌن سمشتة    اٛند .

بإيفػػػػ كطهو بػػػػس سلػػػػوكج اسنصػػػػو كسلجػػػػد اس ػػػػكأا كذلػػػػى اس ػػػػتؿ  
اسنصو كت  ط ا شة ب ك يفي ٌب ُب ذاض اٞنهاب  اٞنػهاب  

 ريهك .
سػػت    كػػر ريهػػك جػػد سككضػػة اٞن كبلػػ  كأػػد أيشػػًن إسيهػػك أػػا  -ّ

 بكب اسعتؿ كيفث ٌب أا  كن إف شكء اهلل تعكىل ض ر اٞن كل  اٞنل   .
ف سػػت    كػػر ريهػػك أشػػة سككضػػة إ ػػدل اسغػػااك ر إذان بػػك -ْ

بدؿ اٛند أبكن إ ك    اٛند رلألـ ثلث ٗني  اٞنكؿ ب ػك  ضػى ريهػك 
. 
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سػػت بػػػكف بػػػدؿ ا شػػػة أخ س ػػػ ط إذ ال رػػػاض سػػػس  ن لػػػ   -ٓ
إسيس ِنالؼ ا شة كتل   آضهاؾ بكسعكسي  ض    إىل ا اأة ت  ى 

 اسعكسي  أركدرب است  ر٘نس اهلل تعكىل ك ًنرب .
ـ كست بكف    ا شة أخ   تكر أبدر    ضس  ااض سػأل -ٔ

كبػػػهسك   شػػػه  ااشػػػتةريهػػػك يفػػػدس ٗنيػػػ  اٞنػػػكؿ ستجػػػتد ٗنػػػ   ػػػر 
بٌن ا شة كأشيهػك سلػهبا  ثػ   سك اض  ٟنك اس د ساٛند يفديف

    ا ضثيٌن .
كسػػػت بػػػكف ريهػػػك أبػػػكن أك راذػػػكن كارثػػػكن ذبػػػاان س ػػػ طة ا شػػػة  -ٕ

كبػػهسك سػػت بػػكف ريهػػك بنثػػكن س ػػ طة ا شػػة  هنػػك تصػػ يل ذصػػ   
    اسغًن ك    ق ٟنك شاء .

بكف بدؿ ا شة أشثكف سككف سألـ اس ػدس كايفػثتل كست   -ٖ
 سلجد    ا شثٌن اٞن كٚن  كيفدس ٗني  اٞنكؿ . 

 الخالف في قسمة األكدرية
ُب اس  ػػػو بػػػٌن اٛنػػػػد  يفػػػ ق كأف بينػػػة  ػػػهاب  اسصػػػ كب  

كااشػػػػتة كذسػػػػك ُب أكؿ بػػػػكب اٛنػػػػد كااشػػػػتة  ػػػػًن أف ا بدر ػػػػ   
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ثالثػػ  ريهػك  بػدرت بعضػهك  ػ  أضػس ركم ذػػر ز ػد بػر ثكبػة 
  هاب  كذلى ب  ر   هك ب ك  لا :

:  ػػهب  أيب بكػػا اسصػػد ق كابػػر ذ ػػكس   المــذىب األول   
  ك ػػػػر أػػػػكؿ ب تٟن ػػػػك ُب اٛنػػػػد كااشػػػػتة كبػػػػت إيفػػػػ كط ا شػػػػة

ب ػك يفػ ق ٓن ي ػس كذلػى بػها   يلبكٛند ٛنعلهو اٛند أبػك كبػت اسػااج
 أص  اٞن  س  ا بدر    ر  اٞنهب  رإف

[ سلػػػػػوكج اسنصػػػػػو ٔيفػػػػػث     ٔ
[ كسػػألـ اسثلػػث اثنػػكف ّ   ثالثػػ
[ كاس ػػػػػػػػكأا كا ػػػػػػػػد سلجػػػػػػػػد ِ 
[ كت ػػػػ ط ا شػػػػة بكٛنػػػػد ُ 

 كبهرب كصترهتك :

 زكج ّ
 أـ ِ
 جد ُ
 أشة ش ي   أك  ب  ×

  كذ ػػػد اهلل :  ػػهب  ذ ػػػا بػػر اٝنطػػكب  المــذىب الثــاني
 يػػػػػث  ااضػػػػػكف سكػػػػػ و  ػػػػػر ا شػػػػػة كاسػػػػػوكج   بػػػػػر   ػػػػػعتد 

 اسنصو.
 [ .ٔتف اٞن  س   ر يفث  كسك   ر اٛند كا ـ اس دس  رثك

 [ .ُ[ كسألـ اس دس كا د  ّسلوكج اسنصو ثالث   
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 [ .ُ[ كسلجد اس دس كا د  ّكسألشة اسنصو ثالث   
 [ .ٖكتعتؿ اٞن  س  إىل ٖنكضي   

 ك كى ابر اسل كف ر٘نس اهلل تعكىل ذر ذ ا كابر 
 ػ عػػػػػتد رضػػػػا اهلل ذػػػػػنه ك أهن ػػػػك   ٖ/ٔ

لعػػػػالف سػػػػألـ ثلػػػػث اس ػػػػكأا كاس ػػػػكأا 
سلجػػػػػػػد أػػػػػػػكؿ اسشنشػػػػػػػترم ر٘نػػػػػػػس اهلل  

 قلـ  (ُ)تعكىل ألة كاٞن ػدار كا ػد 
 : كبهرب صترهتك :

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ ٔ/ُ ُ
 جد ٔ/ُ ُ
 ش ي   ِ/ُ ّ

:  هب  ذلا بر أيب طكسػ  رضػا اهلل ذنػس  المذىب الثال 
 يػػث  اػػاض سألشػػتات  ػػ  اٛنػػد كال  ػػن ب اٛنػػد ذػػر اس ػػدس 

 [ سلوكجٔ   كذلى بها رإف أص  اٞن  س   ر يفث 
[ كسألـ اسثلث ّاسنصو ثالث     ٗ/ٔ

[ كسلجد اس دس ِاثنكف  
[ كسألشة اسنصو ثالث  ُكا د 

[ كتعتؿ اٞن  س  إىل ت ع  ّ 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ ّ/ُ ِ
 جد ٔ/ُ ُ

                                                
(1)

  53/  1وفتح القريب المجيب جزء  77/ 7والمغني ج  315/ 10الحاوي الكبير ج    
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 [ كبهرب صترهتك :ٗ  أشة ش ِ/ُ ّ

:  هب  أيب ثتر ر٘نس اهلل تعكىل  يث لعػ   المذىب الرابع
ثلػػث اس ػػكأا كاس ػػكأا سلجػػد كت ػػ ط ا شػػة أػػكؿ سػػألـ  ػػ  اٛنػػد 

است  ر٘نس اهلل تعكىل ُب اٞنل  كت كبها أتؿ اضااد بػس أبػت ثػتر كبػت 
 أأي  ذلى  ر جع  اٛند أبكن . 

ألػػػػػة : ر صػػػػػ  اٞن ػػػػػ س   ػػػػػر   ٔ
[ سلػػوكج اسنصػػو ثالثػػ  ٔيفػػث   

[ كسػػػألـ ثلػػػث اس ػػػكأا كا ػػػد ّ 
[ سلجػػػػد ِ[ كاس ػػػػكأا اثنػػػػكف  ُ 

 كبهرب صترهتك : 

 زكج ِ/ُ ّ
 أـ  الباقي 1/3 ُ

 ش ي   أشة  × ×

 جد  ب  ع ِ

كأػػد  :  ػػهب  اا ػػكـ ز ػػد بػػر ثكبػػة  المــذىب الخــامس
 ركم ذنس ثالث ركا كت كبا :

 : أضس       ُب ا بدر   شياكن . الرواية األولى
كبػكف  أكؿ اسشع  ر٘نس اهلل تعكىل يف سة أ يص  بر ذؤ ػ  

 عين ُب ا بدر      ر أذل هو ب تؿ ز د ريهك  
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ر ػػػكؿ : كاهلل  ػػػك رعػػػ  ز ػػػد بػػػها أػػػط  عػػػين أف أصػػػ كبس أكيفػػػتا 
 ذسك ذلى أتسس .

:    صيل ذر ز د  ك ذباكا  -كأكؿ ابر اسل كف ر٘نس اهلل  تعكىل
 عػػين ُب ا بدر ػػ   كأيػػػكس أتسػػػس أف  كػػتف سلػػػوكج اسنصػػو كسػػػألـ 

 اسثلث كسلجد اس دس كت  ط ا شة
ككهنػك ب ك    ط ا خ ست بػكف    ٔ

[ ٔألػػػػة : ر صػػػػلهك  ػػػػر يفػػػػث    (ُ)
[ كسػػػػػػألـ ّسلػػػػػػوكج اسنصػػػػػػو ثالثػػػػػػ   

[ كسلجػػػػد اس ػػػػدس ِاسثلػػػػث اثنػػػػكف  
 [ كبهرب صترهتك :ُكا د  

 زكج ِ/ُ ّ
 أـ  ّ/ُ ِ

 ش ي   أشة  × ×

 جد  ٔ/ُ ُ

: إيفػ كط ا شػة جا ػكن ذلػى أيػكس أصػلس  هنػك  الرواية الثانيـة
 ااكضذص   رإذا     ق شاء بعد أص كب اس

أك ب ػػا اس ػػدس ر أػػ  رػػاض سلجػػد اس ػػدس كت ػػ ط ا شػػة  
 بكاليفثغااؽ كصترهتك ب ك يف ق آضاكن .

 

                                                
(1)

 (  22677 – 22676رقم )  442 – 441ص  15االستذكار ج    
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[ سلػػػػػػػوكج ٔأصػػػػػػػلهك  ػػػػػػػر يفػػػػػػػث     ٔ
[ كسػػػػألـ اسثلػػػػث ّاسنصػػػػو ثالثػػػػ   

[ كسلجػػػد اس ػػػدس كا ػػػد ِاثنػػػكف  
[ كت ػػػػػػػػػػػ ط ا شػػػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػػػػهرب ُ 

 صترهتك :

 زكج ِ/ُ ّ
 أـ  ّ/ُ ِ

 أشة ش ي    × ×

 جد  ٔ/ُ ُ

: كبػػا اسصػػ ي   كاٞنشػػهترة كاٞنعاكرػػ  ذػػر ز ػػد  لروايــة الثالثــةا
أضػس لعػػ   (ُ)كبػا ركا ػػ  أبػ  اٞند نػػ  ذنػس  ثصػػالن   بػر ثكبػػة 

سألـ اسثلث كسلجد اس دس كسألشة اسنصػو ٍب  عػتد اٛنػد ذلػى 
 ا شة ك  ث  كف سلهبا  ث     ا ضثيٌن .

سػػػس أػػكؿ اسكلػػتذا  ر٘نػػػس اهلل تعػػكىل : بػػها بػػػت اسصػػ ييل  ػػر أت 
ركارب ذنػس ابنػس شكرجػ  كبػػس   شػه  ػر ذبػػ  إىل أػتؿ ز ػد ُب اٛنػػد 

 . (ِ) ر  اسا هكء 
 [ .ٔكذلى بهرب اساكا   رإف أص  اٞن  س   ر يفث   

                                                
(1)

  53/  1فتح القريب المجيب ج    
(2)

  88التهذيب في الفرائض ص    
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[ كسلجػػػػد ِ[ كسػػػػألـ اسثلػػػػث اثنػػػػكف  ّسلػػػػوكج اسنصػػػػو ثالثػػػػ   
[ كتعػتؿ اٞن ػ س  ّ[ كسألشػة اسنصػو ثالثػ   ُاس ػدس كا ػد  

 [ .ٗإىل ت ع   
 [ .ْد كا شة ريص يل أربع   ٍب ل   ضصي  اٛن

ٍب    ػػػ هك ذليه ػػػك سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن كبػػػا  نك ػػػاة 
[ ريضػػػامك ُب ذػػػتؿ اٞن ػػػ س  ّذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػه ك ثالثػػػ   

 [ ك نهك تصيل .ِٕ= ٗ×ّ[  نثج يف ع  كذشاكف  ٗت ع   
 [ كسألـ  ٗ= ّ×ّسلوكج ت ع   

[ كسلجػػػػػػػػػػػػػػػد ٔ=ّ×ِيفػػػػػػػػػػػػػػػث     ٗ/ٔ ِٕ
[ بينه ك ُِكاسش ي   اثنك ذشا  

سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن كسلجػػد 
[ ْ[ كسلشػػػ ي   أربعػػػ   ٖٖنكضيػػػ   

 كبهرب صترهتك :

 زكج ّ ٗ
 أـ  ِ ٔ

 جد ُ ٖ
 أشة ش ي    ّ ْ

كذلػػى بػػها اٞنػػهب  كبػػهرب اساكا ػػ  ض ػػو أبثػػا اسااضػػيٌن ر٘نهػػو 
 اهلل تعكىل كذلى رأيفهو اسا   ر٘نس اهلل تعكىل  يث أكؿ : 

 اض    اٛند ٟنك   كا شة ال ر      



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

67 

 ري ك ذدا    س  ب ػػلهك         
 زكج كأـ كبك ٕنك ػػهػك         

 ركذلو رصًن أ   ذال ػهك         
 تعاؼ  ك صكح بػك بدر         

 كبا ب ف تعارػهك  ا             
 ريااض اسنصو ٟنك كاس دس سس          

    تعتؿ بكسااكض اجمل لػ         
 تداف إىل اٞن كيفػػ ػ   ٍب  ع      

  (ُ)ب ك  ضى رك ا س كاشكا ضكظ س           
 ب ك ض  هك اٛنع م ر٘نس اهلل تعكىل ب تسس :

 ك ااض سألشة    اٛند ُب اسليت        
 إىل بدر تعول كُب  ًنبك رال       

 ػػ    كصترهتك زكج كأـ با ػ     
 كجد كأشة راضهك أػد ت صال        

  ر يفث  ٍب ذػػتٟنك    ربك أصلهك     

                                                
(1)

  109 – 108وحاشية البقري ص  الرحبية بشرح سبط المارديني   
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 إىل ت ع  ركٗن  ضصيو أشة ذل اس ال       
 إىل يفدس سلجد كاأ و  اػضال          

 ذلى ا شة جدان إذ بس ذص ة  ال     
 ك ر يف ع  ص يل كذشا ر بعدبك        

 (ُ)كست بكف أخ  تض  ا شة ذطال       
كض  هك اسشيس صكّب اس هتٌب ُب ذ دة اساػكرض ذلػى  ػهاب  

  ل   ا ربع  ر٘نهو اهلل تعكىل ٗنيعكن ر كؿ : ا
 كراضتا أم ا ل   اسثػالث          

 سألشة ضصاكن ذكلال  ر اسحاث             
 كيفديفكن سلجد ُب زكج كأـ              

 أد ص  ك جدان كأشثكن ال  ـ                
 كأ  تا راضيه ك ذلى ثالث                 

 ال  ك  شةو  ر تااث سلجد  ث      
 كس  ة بهرب بك بدر ػػػ              

                                                
(1)

  298/  7األسئلة واألجوبة الفقهية ج    
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  كجس بثػًنة  اك            
 ك هب  اسنع كف يفدس اسحب            

 (ُ) ااشتةسلجد ك درب ٜنج           
اساكا ػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػ   كذلػػػػػػى  ػػػػػػهب  اا ػػػػػػكـ ز ػػػػػػد بػػػػػػر ثكبػػػػػػة 

 ػكن كضثػاان ض  ةكاسص ي   كاٞنشهترة ذنػس بثػات ريهػك ا سغػكز اٞنعك ػك
 ك ر ذسك ذلى يف ي  اٞنثكؿ اسثك  :

  ك راض أربع  تااؽ بينهو              
  ػًناث  يثهو بااض كاأ            

 رلتا د ثلث اٛن ي  كثلث  ك             
  ى سثكضيهو ُنكو جك ػ               

 كسثكسث  ر بعد ذا ثلث اسهم                
 صي  اساابػ     ى ك ك    ى ض        

 كض  هك اٞنترق ر٘نس اهلل تعكىل ر كؿ : 
  ك ذا ت تستف ُب  ًناث أربع               

                                                
(1)

  121 – 119/  1العذب الفائض جزء    
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 أصكب أب بو جوءان  ر اٞنكؿ           
 كضصو ذسك سلثك  كضصاه ك                 

 سثكسث تاب سلصًن رعكؿ         
 كضصو ذسك ٠ن تذكن ساابعهو                

 (ُ)ك  رهها ٗنل  اٞنكؿ رص           
 فأما الجواب على اللغز األول فكالتالي  

 اٞنااد بكسلغو اٞن  س  ا بدر   . -أ  
كا ربع  بو زكج ك أـ ك جد ك أشة ش ي   أك  ب  -ب  
. 

اسػػػهم أشػػػه ثلػػػث اٞنػػػكؿ بػػػت اسػػػوكج ك ضصػػػاس ك ٞنػػػك ذكسػػػة  -ج
س  [ كبن ػػ ثهك إىل  صػػيل اٞن ػػ ٗاٞن ػػ س  بػػكف سػػػس بعػػد اسثصػػ ييل  

 تكتف ثلثهك ب    اسعتؿ .
كاسػػهم أشػػه ثلػػث اس ػػكأا بػػا ا ـ  يػػث رػػاض ٟنػػك ثلػػث  -د 

[ ٔٗنيػػػػػ  اٞنػػػػػكؿ كسكػػػػػر ض ػػػػػب ثلثهػػػػػك بػػػػػكسعتؿ ر صػػػػػ يل يفػػػػػث      

                                                
(1)

 419والتهذيب في الفرائض والوصايا ص  23 -22/  12فتح الباري شرح صحيح البخاري ج    
  6/  5وانظر حاشية الفروع  ج 
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[ بعػػػد رػػػاض اسػػػوكج صػػػكر ُٖكبن ػػػ ثهك إىل اس ػػػكأا ٖنكضيػػػ  ذشػػػا  
 ثلث اس كأا .

اسػػهم أشػػه ثلػػث بػػكأا اس ػػكأا بػػا ا شػػة  يػػث صػػكر  - بػػػ
[ ْ  اٛند ٟنك سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن أربعػ   ضصي هك بعد   كٚن

[ ُِكبن  ثهك إىل اٞنث  ا بعد راض اسػوكج ك اسوكجػ  اثػين ذشػا  
 [ ثلثهك رها ثلث بكأا اس كأا .ْكإذا ا ربع   

[ كبػػا اس ػػكأا ٖاسػػهم أشػػه اس ػػكأا بػػت اٛنػػد كبػػت ٖنكضيػػ    -ك
 . -كاهلل تعكىل أذلو  -بعد  ر ذبا 

 ني كالتالي  و الجواب على اللغز الثا
 بهسك اٞنااد بكسلغو اٞن  س  ا بدر   .  -أ 
كا ربع  اٞنهبتر ر ُب اسلغو بو اسوكج كا ـ كا شة سغػًن  -ب

 أـ ك اٛند .
أتسػػػس أصػػػكب أبػػػ بو جػػػوءان  ػػػر اٞنػػػكؿ بػػػت اٛنػػػد كاٛنػػػوء  -ج 

 [ .ٖاسهم أصكبس ٖنكضي   
[ كبػػػػا ٖأتسػػػػس ضصػػػػو ذسػػػػك اسثػػػػك  أم ضصػػػػو اسث كضيػػػػ    -د

 [ .ْ[ كاسثك  با ا شة رنصي  ا شة أربع   ْا ربع   
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[ ّكضصػػػو ذسػػػك ٠ن تذػػػكن سػػػاابعهو أم ضصػػػو ضصػػػي     -ك
[ كضصػػو ذسػػك ُٖكبػػت اٛنػػد كا شػػة كا ـ ك٠ن ػػتع ضصػػي هو  

 . (ُ)[ إذان با ضصي  اسوكج كبت اٞنااد بكسااب  ٗ 
 كأكرد اسكلتذا  ر٘نس اهلل تعكىل سغوان ُب ا بدر   ض  كن ر كؿ :

 ك راض أربع  تااؽ بينػهو           
  ًناث  يثهو ُنكو كاأ          

 رلتا د ثلث اٛن ي  كثلث  ك       
    ى سنك يفهو باأم جك ػ              

 كسثكسث  ر بعدرب ثلث اسهم          
 (ِ)   ى ك ك    ى ضصي  اسااب                  

 الجواب
 بهرب ا بدر   : 

[  ػػػر يفػػػ ع  ٗو ذػػػكلالن ت ػػػع   ر عػػػد اسثصػػػ ييل سلػػػوكج اسنصػػػ
 [ رها ثلث اٛن ي  .ِٕكذشا ر  

                                                
(1)

 بتصرف و زيادة 53ص  1رتيب جزء فتح القريب المجيب شرح كتاب الت   
(2)

 419التهذيب في علم الفرائض و الوصايا  ص    
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[ كبػػا بكسن ػػ   ٞنػػك    ػػى بعػػد رػػاض اسػػوكج ثلػػث ٔكسػػألـ يفػػث   
[ إسيهػػك تكػػتف ثلثهػػك كبػػت ٔ[ رػػإذا ض ػػ نك اس ػػث   ُٖ ف اس ػػكأا  

[  ػػػر اسث كضيػػػ  ٔأتسػػػػس كثلػػػث  ػػػك    ػػػى ... رػػػإذا طا نػػػك اس ػػػث   
 [.ُِ[    ى اثنك ذشا  ُٖذشا  
[ كبػػا ثلػػث ُِ[ بػػا ثلػػث االثػين ذشػػا  ْة أربعػػ   كسألشػ

 [.ُٖاسهم    ى  ر بعد ثلث اسث كضي  ذشا  
[ كبػػها  عػػىن أتسػػػس ك ػػك    ػػػى ٖكسلجػػد  ػػك    ػػى كبػػا ٖنكضيػػ   

 ضصي  اسااب  ... كاهلل تعكىل أذلو .
 ك ر اسنثا  ك  لا : 

أػػكؿ ابػػػر أدا ػػ  ر٘نػػػس اهلل تعػػكىل ك عك ػػػك مػػك ري ػػػكؿ : أربعػػػ   -ُ
 ية  ر شه أ دبو ثلثس كاسثك  ثلث  ك ب ػا كاسثكسػث  كرثتا  كؿ

 ثلث  ك ب ا كاسااب   ك ب ا .
  ػػكؿ ا ػػاأة جػػكءت أت ػػكن ر كسػػة : أضػػك  ك ػػ  رػػإف كسػػدت   -ِ

 ذباان رال شاء سس .

 كإف كسدت أضثى رلهك ت   اٞنكؿ كثلث ت عس .
 كإف كسدت كسد ر رله ك اس دس .
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سػدت أضثػى ك  ػكؿ إف كسػدت ذبػاان رلػا ثلػث اٞنػكؿ   كإف ك  -ّ
 رلا ت عكرب .

 . (ُ)كإف كسدت كسد ر رلا  يفديفس 

 والجواب   
 أ ك اٛنتاب ذر ا كؿ ر د يف ق ُب جتاب اسن و رأو كا د

 كأ ك اٛنتاب ذر اسثك  رككسثك   :
 أ ػ اس ـت بو زكج ك أـ ك جد كأشة سغًن أـ .

 ب ػ اٜن لى با زكج  أب .
 ػ س  أبدر ػ  ج ػ إف كسدت ذباان رهت أخ  ب كذليس تكتف اٞن

ك   ط ا خ  ب  ضس    اضػ  إال اس ػدس رهػت ضصػي  اٛنػد 
. 

د ػ كإف كسػدت أضثػى رهػا أشػة  ب كتكػتف اٞن ػ س  أبدر ػ  
كبػػػا زكج كأـ كجػػػد كأشػػػة  ب كذلػػػى  ػػػهب  ز ػػػد بػػػر ثكبػػػة 

   ٟنػػػك ب ػػػك أكسػػػػة أ هػػػك ت ػػػ  اٞنػػػػكؿ كثلػػػث ت ػػػعس  ف اٞن ػػػػ س
[ كثلػػػػث ّ[ رث ػػػػعهك ثالثػػػػ   ِٕصػػػػ ة  ػػػػر يفػػػػ ع  كذشػػػػا ر  

                                                
(1)

  78ص  7المغني بالشرح الكبير ج    
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[ كبػػا ضصػػي هك ْ=ّ+ُ[ اجمل ػػتع أربعػ   ُت ػ  اسثالثػػ  كا ػد  
  ر اٞن كس .

كإف كسػػػػدت كسػػػػد ر رله ػػػػك اس ػػػػدس ك ػػػػر اٞنعلػػػػـت أهن ػػػػك  -بػػػػػ 
أشػػػػت ر  ب كمهػػػػك  ػػػػر أبػػػػ  اسثعصػػػػي  ك سي ػػػػك  ػػػػر أصػػػػ كب 
اساػػػاكض كإمنػػػك اس ػػػدس بػػػها بػػػت اس ػػػكأا بعػػػد أصػػػ كب اساػػػاكض 

ج ػػػة م ػػػك  ػػػر اسثلػػػث  ف اٞن ػػػ س    تكػػػر أبدر ػػػ   ف ا ـ  ي 
إىل اس ػػدس كب ػػ   ذسػػك رضػػ   ػػر اٞن ػػ س  بعػػدبك كبعػػد اسػػوكج 
يفديفػػكف كا رضػػ  سلجػػد ريهػػك يفػػدس ٗنيػػ  اٞنػػكؿ ر شػػه اس ػػدس 
كرضػػػ  يفػػػدس بػػػت اسػػػهم أكسثػػػس اٜنك ػػػ  ٟن ػػػك أم اس ػػػكأا كبػػػت  ػػػك 

  عكدؿ اس دس كاهلل تعكىل أذلو .
 كأ ك اٛنتاب ذلى اسلغو اسثكسث ضثاان :

 و زكج ك أـ ك جد .بهسك اس ـت ب  -أ 
 كاٜن لى زكج  أب . -ب 
رػػػػإف كسػػػػدت ذبػػػػاان رهػػػػت أخ  ب ك  ػػػػ ط بعػػػػدـ كجػػػػتد  -ج 

بكأا بعد يفدس اٛنػد ك ضػس كا ػد    جػ  ا ـ ذػر اسثلػث إذان 
 ٟنك اسثلث بك الن .



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

76 

كإف كسػػػػػػدت أضثػػػػػػى رهػػػػػػا ا بدر ػػػػػػ  كتصػػػػػػيل  ػػػػػػر يفػػػػػػ ع   -د 
 [ .ٔ=ِٕ×ٗ/ِ[ ب ك  ضى كت عكبك يفث   ِٕكذشا ر  

إف كسػػػػػػدت كسػػػػػػد ر   تكػػػػػػر اٞن ػػػػػػ س  أبدر ػػػػػػ   هن ػػػػػػك ك  -بػػػػػػػ 
 ج ػػػػػكف ا ـ ذػػػػػر اسثلػػػػػث إىل اس ػػػػػدس كبػػػػػها   عػػػػػىن أتٟنػػػػػك كإف 

 كسدت كسد ر رلا يفديفس كاهلل تعكىل أذلو .
ك ػػر اسنثػػا أ ضػػكن  ػػك أكردرب اٝنػػ م ر٘نػػس اهلل تعػػكىل  ب تسػػس : رػػإف 

 أكؿ أكل  ا اأة أتة أت كن  ت  ٟنو ذر  ًناثهك .
 اء سك .ر كؿ بعضهو ال ش

 كأكؿ آشا :  سك ثالث  أٖنكف .
 كأكؿ آشا : سك اسثلث .

 . (ُ)كأكؿ آشا : سك ثلث ت   رها ا شة ُب ا بدر  
ػػ ى إىل  ػػهب   قلــ  : أ ػػك  ػػر أػػكؿ ال شػػاء ٟنػػك رهػػت  ػػر ذىبى

ُب إيف كط  ااشتة بكٛند ب ػك   ػ طتف  أيب بكا كابر ذ كس 
 بك ب .

                                                
(1)

 بتصرف 397ص  1كتاب التلخيص في الفرائض ج    
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ػػ ى إىل  ػهب  ذ ػػا كأ ػك  ػر أػػكؿ ٟنػك ثالثػػ  أٖنػكف رهػػت  ػر  ذىبى
 بر اٝنطكب ك ابر   عتد رضا اهلل ذنه ك .

ػػ ى إىل  ػػهب  ذلػػا بػػر  كأ ػػك  ػػر أػػكؿ ٟنػػك اسثلػػث رهػػت  ػػر ذىبى
 . أيب طكس  

ػػػػ ى إىل اساكا ػػػػ   كأ ػػػػك  ػػػػر أػػػػكؿ ٟنػػػػك ثلػػػػث اسث ػػػػ  رهػػػػت  ػػػػر ذىبى
 . اسص ي   كاٞنشهترة  ر  هب  اا كـ ز د بر ثكبة 
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 المسألة الخرقاء -7
إ ػػدل اٞن ػػكل  اٞنشػػهترة  ػػر   ػػكل  اٞن كٚنػػ  ُب اٝناأػػكء بػػا 

بػػػكب اٛنػػػد كااشػػػتة كبػػػا أـ كجػػػد كأشػػػة شػػػ ي   أك  ب كأػػػد 
يف ق ذبابك إشػكرةن ُب ١نػحزات ا بدر ػ   يػث ألنػك ُب ا بدر ػ  
سػػػت    كػػػر ريهػػػك زكج سككضػػػة اٝناأػػػكء كبػػػكبا اٝناأػػػكء كبػػػا  ػػػر 

 :اٞن كل  اسيت بثات ريهك ا س كب كتعددت ك نهك اسثك  
: كذسػػك سثصػػاؽ أأػػتاؿ  الخرقــاء وىــو اســمها المشــهور -1

 ريهك أك  ف ا أتاؿ شاأثهك اسص كب  
 يػػث جعلهػػك  : أم  ثلثػػ  ذث ػػكف بػػر ذاػػكف  المثلثــة  -ِ

 [ .ّ ر ثالث   
[ ِ[ كاس ػػػػػػكأا اثنػػػػػػػكف  ُسػػػػػػألـ اسثلػػػػػػث كا ػػػػػػػد    ّ

جعلهػػػك  نكصػػػا  بػػػٌن اٛنػػػد كا شػػػة دكف تاضػػػي  
ا ػد  نه ػك اسثلػػث سلجػد ذليهػك كأيػ  جعػػ  سكػ  ك 

 كبهرب صترهتك : 

 أـ  ُ

 جد ُ
 أشة  ُ

 : ض ػػػ   إىل  ابعػػػكت ذ ػػػد اهلل بػػػر   ػػػعتد  المربعـــةػػػػ  ّ
[ ِ[ أذطػى ا شػػة اسنصػو اثنػػٌن  ْ يػث جعلهػػك  ػر أربعػػ   
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[ دكف تاضػػػي  سلجػػػد ذلػػػى ا ـ ُكبػػػالن   ػػػر اٛنػػػد كا ـ كا ػػػد  
 [ كاس ػػػػكأاُ[ سألشػػػػة اسنصػػػػو كا ػػػػد  ِر صػػػػلهك  ػػػػر اثنػػػػٌن  

[ بػػػػػٌن اٛنػػػػػد كا ـ  نكصػػػػػا   نك ػػػػػا ذليه ػػػػػك ك  ػػػػػك ر ُكا ػػػػػد  
 [ِساأيفيه ك كبضام ك ُب أص  اٞن  س  اثنٌن  

[ ْصػػػػػػػػػػػػػ ة  ػػػػػػػػػػػػػر أربعػػػػػػػػػػػػػ   ×ِ ِ ْ
 [ كسكػ ِ=ِ×ُسألشة اثنكف 

[ كبػهرب ُ ر ا ـ كاٛند كا ػد  
 صترهتك : 

 أشة ش ي    ُ ِ

ُ 
ُ 

 أـ 

 جد ُ
ريهػك  : س  ة بهسك  ف  نهو  ر   تؿ أضى المخمسة -ْ

ٙن    ر اسص كب  كبو : ذث كف كذلا كز د كابػر   ػعتد كابػر 
كأيػػ  تكل ػػػتا ريهػػك ُب كأػػة كا ػػػد كاشثلاػػة أأػػػتاٟنو  ذ ػػكس 
 ريهك .
: س  ػػة بػػهسك  ف  عػػىن ا أػػتاؿ ريهػػك  اجػػ   المسدســة -ٓ

 إىل يفث  أك  ف اساكا كت تاج  إىل يفة .
: س  ػة بػهسك  ف بعػق اسعل ػكء ذػد أػتؿ ابػر المسبعة  -ٔ

 [ أتالن يفكبعكن ْاسثكسث كبت اسهم ص ة ريس  ر أربع     عتد
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 أك  ف ا أػػػتاؿ ُب اٜن ي ػػػػ  يفػػػػ ع  ٞنػػػػك ركم ذػػػػر اسصػػػػ كب  
 ريهك يف   ركا كت .

ــــة -ٕ : س  ػػػػة بػػػػهسك  ضػػػػس بػػػػت اٜنك ػػػػ  ذلػػػػى ذػػػػدم  المثمن
 سلاكا كت ٖنكضي  كإال ركس ـت  عدكهنك يف عكن .

 : أكسػػس اٝنػػت  ُب  كشػػي  اسثهػػه   ُب اساػػاالق المتســعة -ٖ
 ب تسس : ك  كؿ ٟنك اٞنث ع  أ ضكن .

أضػى  : س  ة بهسك  ف ذث كف بػر ذاػكف  العثمانية -ٗ
 ريهك ب ك يف ق ُب اٞنثلث  ب تؿو شاؽ ريس ااٗنكع.

 كأي   ضس    نااد ب تؿ اشثها ذنس ُب    س   ًنبك .
: س  ػػػػة بػػػػهسك  ف اٜنجػػػػكج ا ػػػػث ر ريهػػػػك  الحجاجيــــةػػػػػ َُ

أصػػكب ريهػػك كأػػكؿ : أضػػى  اسشػػع   ػػٌن ضػػاا بػػس كذاػػك ذنػػس ٞنػػك
 . ريهك ٙن    ر اسص كب  

 : س  ة بهسك ٞنك ذبا ُب اٜنجكجي  . الشعبيةػ ُُ
كأػػػكؿ اسكلػػػتذا  ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل :  ف اسشػػػع  أػػػكؿ : دذػػػك  

 اٜنجكج ر كؿ :  ك ت تؿ ُب أـ كأشة كجد   
 . ر لة : أد اشثلو ريهك ٙن    ر ص كب  ريفتؿ اهلل 
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ابػػػر ذ ػػػكس   كذبػػػا ريهػػػك ب يػػػ  اٝن  ػػػ   ر ػػػكؿ :  ػػػك أػػػكؿ ريهػػػك
 ر ش تس....

 أكؿ اسشيس صكّب اس هتٌب ُب ذ دة اساكرض  :
 كيفو بكٝناأكء جدان  ص                 

 (ُ)أ كن كأشثكن ال  ـ تن                                     

                                                
 118ص  1عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء  (1)
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 قسمة الخرقاء  
أ ػػك أ ػػ ثهك ذلػػى اٝنػػالؼ كإف بػػكف أػػد يفػػ ق اس ػػتؿ ُب بػػكب 

كااشتة أ  يف يفلك ُب      كللس  هب  اا كـ ز د بر  اٛند
إال أ  أيفػػػػثثين ُب بػػػػها اس ػػػػكب اٞن ػػػػكل  اٞنل  ػػػػ   ػػػػ   ثكبػػػػة 

   ها  نهك يف   اٝنالؼ كاسث  ي  .
 كأ    اٝناأكء ذلى اسن ت اسثك  :

ك ػػر أػػكؿ بػػس كبػػت اس ػػتؿ   مــذىب أبــي بكــر الصــديقـــ 1
 تةاسااجيل ب ك يف ق ٓن ي س ُب بكب اٛند كااش

كبت إيف كط ااشتة بس رعلى بها اٞنهب    ّ
[ سػػػػألـ اسثلػػػػث كا ػػػػد ّأصػػػػلهك  ػػػػر ثالثػػػػ   

[ سلجػػػػػػػػد كت ػػػػػػػػ ط ِ[ كاس ػػػػػػػكأا اثنػػػػػػػػكف  ُ 
 ا شة بس كبهرب صترهتك: 

 أـ  ُ

 جد  ِ

 أشة ش ي     ×

ـــ 2 ـــن مســـعود رضـــي اهلل عنهمـــاـ : أصػػػ   مـــذىب عمـــر واب
[ ُ [ سػػػػألـ اس ػػػػدس كا ػػػػد ٔاٞن ػػػػ س  ُب  ػػػػهب ه ك  ػػػػر يفػػػػث   

 [ .ّكسألشة اسنصو ثالث   
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[ كأػػػػػتؿ ٟن ػػػػػك ِكسلجػػػػػد اس ػػػػػكأا اثنػػػػػكف    ٔ
آشػػا سػػألـ ثلػػث اس ػػكأا كسألشػػة اسنصػػو 
كسلجػػػػد اس ػػػػكأا كاٞنعػػػػىن كا ػػػػد  ػػػػر  يػػػػث 

 اٞن دار كبهرب صترهتك :

 أـ  ُ

 جد  ِ

 أشة ش ي    ّ

 : يث جعلهك  ر   مذىب عثمان بن عفان -4
كاس ػػػكأا  [ُ[ سػػألـ اسثلػػث كا ػػد  ّ  ثالثػػ   ّ

[ جعلهػػػػػػػػك  نكصػػػػػػػػا  بػػػػػػػػٌن اٛنػػػػػػػػد ِاثنػػػػػػػػكف  
كا شػػػػة دكف تاضػػػػي  سلجػػػػد ذليهػػػػك كبػػػػا 

 كبهرب صترهتك:   ثلث  ذث كف بر ذاكف 

 أـ  ُ

 جد ُ
 ش ي   أشة  ُ

 :  مذىب علي بن أبي طالب  -5
[ سػػػػػػألـ ٔ يػػػػػػث جعلهػػػػػػك  ػػػػػػر يفػػػػػػث     ٔ

[ كسألشػػػػػػػة اسنصػػػػػػػو ِاسثلػػػػػػػث اثنػػػػػػػكف  
[ ُ[ كسلجػػػػد اس ػػػػدس كا ػػػػد  ّثالثػػػػ   

 كبهرب صترهتك : 

 أـ  ِ

 جد ُ
 أشة ش ي    ّ
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[ أم أصػلهك ْ:  ػر أربعػ    قـول آخـر البـن مسـعود  ـ6
[ ُ[ كاس ػػكأا كا ػػد  ُ[ سألشػػة اسنصػػو كا ػػد  ِ ػػر اثنػػٌن  

 بٌن اٛند كا ـ  نكصا   نك ا ذليه ك ك  ك ر ساأيفيه ك
ْ ِ ِ× [ ِكبضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  اثنػػػٌن   

[ ك نهػػك صػػ ة ْ= ِ×ِ نػػثج أربعػػ   
[ كسكػػػ   ػػػر ِ= ِ×ُسألشػػػة اثنػػػكف  
 [ كبهرب صترهتك : ُا ـ كاٛند كا د  

 أشة ش ي    ُ ِ

ُ 
ُ 

 أـ 

 جد ُ
: كبت إذطكء ا ـ   مذىب اإلمام زيد بن ثاب  ـ 7

 اسثلث ك ك ب ا بٌن اٛند كا شة سلهبا  ث     ا ضثيٌن .
 [ .ّر صلهك ذلى  هب س  ر ثالث   

 [ .ُكا د  سألـ اسثلث
[ بٌن اٛند كا شة سلهبا  ث   ػ  ا ضثيػٌن ِكاس كأا اثنكف  

[ ّ[  نك ػػػػػاة ذليه ػػػػػك ك  ك نػػػػػ  ساؤكيفػػػػػه ك ثالثػػػػػ   ِاالثنػػػػػكف  ك 
 [ٗ=ّ×ّنضامك ُب أص  اٞن  س  ثالث   نثج ت ع   ر
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ٗ ّ ّ× [ ّ=ّ×ُك نهػػػك تصػػػيل سػػػألـ ثالثػػػ    
[ ٔ=ّ×ِكسلجػػػػػػػد كا شػػػػػػػة يفػػػػػػػث   

[ ْعػ   [ كسلجػد أربِسألشة اثنكف  
(ُ)كبهرب صترهتك : 

 

 أـ  ُ ّ

ِ 
ِ 

 ش ي    أشة 

 جد ْ
: ك اجػػ  اٝنػالؼ ُب اٝناأػػكء إىل ٙن ػ   ػػهاب  ٞنػػك كرد  قلـ 

ُب بنو اسع كؿ ذر اسشع  ر٘نس اهلل تعكىل أضس   أكؿ : ا ثػكج إٌ  
اٜنجكج ُب را ض  ر عث إ  ر كؿ :  ك ت تؿ ُب أـ كأشػة كجػد 

  
ذ ػػػد اهلل   ػػر أصػػػ كب اسنػػ   ألػػة : اشثلػػو ريهػػػك ٙن ػػ 

 بر   عتد كذلا ذث كف كز د بػر ثكبػة كذ ػد اهلل بػر ذ ػكس 
 أكؿ : ر ك أكؿ ريهك ابر ذ كس إف بكف ٞنث نكن .

ألػػػػة : جعػػػػ  اٛنػػػػد أبػػػػكن ك   عػػػػط ا شػػػػة شػػػػياكن كأذطػػػػى ا ـ 
 اسثلث .

 ػ. أكؿ : ر ك أكؿ ريهك أ ًن اٞنؤ نٌن  ػ  عين ذث كف 
                                                

(1)
واالستذكار ج  317ـ10/316ي الكبير جوالحاو  87–86انظر التهذيب في الفرائض والوصايا ص   

  204 – 203/  1( وكتاب التلخيص في الفرائض ج  22697-22690رقم )  444 – 443/  15
 119 – 118/  1والعذب الفائض جزء   52 – 50/  1وفتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج 

 204ــ  306ص 7واإلنصاف ج
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[ ّ[ أذطػػػػػى ا شػػػػػة ثالثػػػػػ   ٔألػػػػػة : جعلهػػػػػك  ػػػػػر يفػػػػػث   
 [ .ُ[ كأذطى اٛند يفه كن  ِكأذطى ا ـ اثنكف  

 أكؿ : ر ك أكؿ ريهك ز د بر ثكبة  
[ كأذطػػى ّ[ أذطػػى ا ـ ثالثػػ   ٗألػػة : جعلهػػك  ػػر ت ػػع   

 [ .ِ[ كأذطى ا شة اثنكف  ْاٛند أربع   
أػػػكؿ :  ػػػا اس كضػػػا ميضػػػيهك ذلػػػى  ػػػك أ ضػػػكبك أ ػػػًن اٞنػػػؤ نٌن . 

 . (ُ)( )اس وار   بق 
أكرد اٝنػ م ر٘نػس اهلل تعػكىل ريهػك  كذلى  هب  اا كـ ز د 

 سغوان ب تسػس : رإف أكؿ ا اأة أتة أت كن ت  ٟنو  ًناثهك .
 ر كؿ بعضهو : ال شاء سك .
 كأكؿ آشا : سك اسنصو .

 كأكؿ آشا اسثلث .
 كأكؿ آشا : اسث عكف .

 . (ِ)رها ا شة ُب  اٝناأكء 

                                                
(1)

( قال في الحاشية ) أخرجو البيهقي في السنن الكبرى كتاب  30519رقم )  35/  11كنز العمال ج     
 ( ص . 252/  6الفرائض باب االختالف في مسألة الخرقاء ) 

(2)
   397/  1التلخيص في الفرائض والوصايا ج    
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سألشػػة رهػػو اسػػه ر ذب ػػتا إىل  : أ ػػك  ػػر أػػكؿ ال شػػاء قلــ 
  يث ت  ط بكٛند .  هب  أيب بكا اسصد ق 

كأ ػػك  ػػر أػػكؿ ٟنػػك اسنصػػو رهػػو اسػػه ر ذب ػػتا إىل  ػػهب  ذ ػػا 
 . كذلا كابر   عتد 

كأ ػػك  ػػر أػػكؿ ٟنػػك اسثلػػث رهػػو اسػػه ر ذب ػػتا إىل  ػػهب  ذث ػػكف 
 . بر ذاكف 

ـ كأ ك  ر أكؿ ٟنك اسث عكف رهو اسه ر ذب تا إىل  هب  اا ك
 .كأ كوأذلو  ُب بهرب اٞن  س  كاهلل تعكىل ز د بر ثكبة 
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 ـ مربعة الجماعة8
  ابع  اٛن كذ  كبا : زكج  كجد كأشة سغًن أـ.

[ ْٚنية ّنابع  اٛن كذ   هنك ص ة ذند اٛن ي   ر أربعػ   
 كريهك  هاب  أشهابك ثالث  ذلى  ك  لا:

 ومن ذىـب إلـى مذىبـو مذىب أبي بكر الصديق  -1 
ب اٛنػػد كااشػػػتة : كبػػت إيفػػ كط ا شػػػة بكٛنػػد كبػػها بػػػت ُب بػػك

اس تؿ اسااجيل ب ك يف ق ٓن ي س ُب بكب اٛند كااشتة كذلػى بػها 
 اٞنهب  أص  اٞن  س   ر

[ سلوكجػػ  اسابػػ  كا ػػد ْأربعػػ     ْ
[ سلجػػػػػػد ّ[ كاس ػػػػػػكأا ثالثػػػػػػ   ُ 

كت ػػػػػػػػػ ط ا شػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػس كبػػػػػػػػػػهرب  
 صترهتك :

 زكج   ُ

 أشة ش ي   أك  ب  ِ

 جد ُ
مــذىب علــي بــن أبــي طالــب وابــن مســعود وروي عــن  -2

 : كبت إذطكء ا شة اسنصو كاٛند عمر بن الخطاب 
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اس كأا كذلى بها اٞنػهب  أصػ  اٞن ػ س    ْ
[ ُ[ سلوكجػػػػ  اسابػػػػ  كا ػػػػد  ْ ػػػر أربعػػػػ   

[ كسلجػػػػػػػػد ِكسألشػػػػػػػة اسنصػػػػػػػػو اثنػػػػػػػكف  
 [ كبهرب  صترهتك :ُاس كأا كا د  

 زكج   ُ

 أشة ش ي    ِ

 جد ُ
وجمهــور المــورثين لةخــوة  مــذىب زيــد بــن ثابــ   -3

: كبػت   كٚنػ  اٛنػد كا شػة  ػك ب ػا بعػد ربػ  اسوكجػ   مع الجد
 سلهبا  ث     ا ضثيٌن كذلى بها اٞنهب  أص  اٞن  س  

[ ُ[ سلػػوكج اسابػػ  كا ػػد  ْبػػهسك  ػػر أربعػػ     ْ
[ بػػػػٌن اٛنػػػػد كا شػػػػة   كٚنػػػػ  ّكاس ػػػػكأا ثالثػػػػ   

[ ِسلجػػػػػػػد اثنػػػػػػػكف  سلػػػػػػهبا  ثػػػػػػػ   ػػػػػػػ  ا ضثيػػػػػػٌن 
 (ُ)[ كبهرب صترهتك :ُكسألشة كا د  

 زكج   ُ

 جد  ِ

 أشة  ُ

 

                                                
(1)

 بتصرف وزيادة  54/  1انظر فتح القريب المجيب جزء    



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

91 

 العشرية -9

 با أكىل اسو د كت ا رب  ؛جد كأشة ش ي   كأخ  ب.
ٚنيػػة مػػها االيفػػو :  هنػػك صػػ ة ذنػػد اا ػػكـ ز ػػد بػػر ثكبػػة 

   كريهك  هب  أشهابك أربع  كبا : َُ ر ذشاة ] 
كبػػت اس ػػتؿ اسػػااجيل كبػػت  مــذىب أبــي بكــر الصــديق  -ُ

 إيف كط ااشتة  طل كن بكٛند ركٞنكؿ سس كال شاء سألخ كا شة. 
سألشة اسنصو كاس كأا  مذىب علي بن أبي طالب  -ِ

 بٌن اٛند كا خ  ب  نكصا  .

[ سألشػػػػة ِكذلػػػػى بػػػػها اٞنػػػػهب  أصػػػػ  اٞن ػػػػ س   ػػػػر اثنػػػػٌن  
[ بػػٌن اٛنػػد كا خ ُ[ كاس ػػكأا كا ػػد ُاسشػػ ي   اسنصػػو كا ػػد  

 بت  نك ا ذليه ك ك  ك ر ساأيفيه ك  ب ك 
ْ ِ ِ× كبضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س   نػػػثج أربعػػػ   

[ ك نهػػػػػػػك تصػػػػػػػيل سلشػػػػػػػ ي   ْ=ِ×ِ 
[ كسكػػػػػ   ػػػػػر اٛنػػػػػػد ِ=ِ×ُاثنػػػػػكف  

 [ كبهرب صترهتك :ُكا خ كا د  

 أشة ش ي    ُ ِ

ُ 
ُ 

 جد
 أخ  ب  ُ
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: كبػت رػاض اسنصػو سألشػة   مذىب ابـن مسـعود  -ّ
 بكٛند  ضس ال  عكدم اسش ي   كإيف كط ا خ 

بتسد ا ب كذلى بها اٞنهب  أص  اٞن ػ س    ِ
[ ُ[سلشػػ ي   اسنصػػو كا ػػد  ِ ػػر اثنػػٌن  

[ سلجػػػػػػد ك  ػػػػػػ ط ا خ ُكاس ػػػػػػكأا كا ػػػػػػد  
 كبهرب صترهتك : 

 أشة ش  ُ

 جد ُ
 أخ  ب ×

: كبػت أ  يػ  اٞن كٚنػ  سلجػد   مذىب زيد بـن ثابـ   -ْ
ذلػػػػػػػػػػى ا خ  ب ك عكداتػػػػػػػػػػس بػػػػػػػػػػك خ  ب ٍب ذػػػػػػػػػػتدة اسشػػػػػػػػػػ ي   

 اليفثك كؿ ضصاهك ك ك ب ا رلس .

كذلػػػى بػػػها اٞنػػػهب  أصػػػ  اٞن ػػػ س   ػػػر ذػػػدد رؤكيفػػػهو ٙن ػػػ  
 [ .ِ[ سك   ر اٛند كا خ  ب اثنكف  ٓ 

 [ .ُكسألشة اسش ي   كا د  
كبعػد اٞنعػػكدة تعػتد ا شػػة اسشػ ي   ذلػػى ا خ  ب  شػه  ػػك 
  ك ػػ  ضصػػاهك  ػػر يفػػهك س كاس ػػكأا بعػػد ضصػػاهك سػػألخ كال ضصػػو
صػ ييل سلص  ػػ  رنضػػاب ٢نػػاج اسنصػػو ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ٙن ػػ  

 [ ك نهك تصيل .َُ=ٓ×ِ نثج ذشاة  
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[ ْ= ِ×ِسلجػػػػػػػػػػد أربعػػػػػػػػػػ     ٓ ٓ َُ
[ ٓكسألشػػػة اسشػػػ ي   ٙن ػػػ   
[ ُك   ػػػػى سػػػػألخ  ب كا ػػػػد  

 كبهرب صترهتك : 

 جد ِ ِ ْ
 أشة ش  ُ ونصف  2 ٓ

 أخ  ب  ِ ِ/ُ ُ
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 العشرينية -10
أشػػػػة شػػػػ ي   كأشثػػػػكف  ب بػػػػدؿ ا خ اسعشػػػػا ني  بػػػػا جػػػػد ك 

 ب ُب اسعشػػػا     كت ػػػ ى ذشػػػا ني  ز ػػػد كبػػػا ثكضيػػػ  اسو ػػػد كت 
 ا رب  كريهك  هب  ك نهك اسثك  : 

ــــذىب أبــــي بكــــر  الصــــديق  -ُ كبػػػػت اسػػػػااجيل ب ػػػػك  : م
أيفػلانك كبػػت إيفػػ كط ااشػػتة بكٛنػػد كذلػى بػػها  كػػتف اٞنػػكؿ سلجػػد 

 ك   ط ااشتة .
اهلل بـن مســعود وعبـد  مـذىب علـي بـن أبــي طالـب  -ِ
  كبت إذطكء ا شػتات راضػهر كاس ػكأا سلجػد   كذلػى بػها :

[ سألشػػة اسشػػ ي   اسنصػػػو ٔاٞنػػهب  أصػػ  اٞن ػػ س   ػػر يفػػث   
[ تك لػػػ  اسثلثػػػػٌن ُ[ كسألشثػػػػٌن  ب اس ػػػدس كا ػػػػد  ّثالثػػػ   

كاس ػػكأا اثنػػكف [ ِاثنػػٌن  كبػػت  نك ػػا ذليه ػػك ك  ػػك ر ساأيفػػيه ك 
 .[ سلجدِ 

[ ُب ِاثنػػػٌن   جػػػوء اس ػػهو كسثصػػ ييل االضك ػػػكر ضضػػاب
 [ُِ=ٔ×ِذشػػػػا   كاثنػػػػ[  نػػػػثج ٔأصػػػػ  اٞن ػػػػ س  يفػػػػث   

  ك نهك  صيل بها االضك كر.
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ُِ ٔ ِ× سألشػػػػػػػػػػػػػػة اسشػػػػػػػػػػػػػػ ي   يفػػػػػػػػػػػػػػث   
[ كسكػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػر ٔ= ّ×ِ 

[ ُا شثػػػػػػػػػػػػٌن  ب كا ػػػػػػػػػػػػد  
[ ْ=ِ×ِكسلجػػػػػػػػػػػػد أربعػػػػػػػػػػػػػ   

 كبهرب صترهتك :

 أشة ش ي     ّ ٔ

ُ 
ُ 

 أشة  ب 

 أشة  ب  ُ

 جد ِ ْ
ا    سلجػد اٞن كٚنػ  ك عػكدم  بن ثاب  مذىب زيد  -ّ

اليفػػثك كؿ ضصػػاهك ا ب بتسػػد ا ب ٍب تعػػتد اسشػػ ي   ذلػػى كسػػد 
 ك ب ا رلتسد ا ب   رعلى بها اٞنهب  أص  اٞن  س   ر ذدد ك 

[   ُ[ كسك  أشػة كا ػد  ِ[ سلجد اثنكف  ٓرؤكيفهو ٙن    
ٍب تعتد ا شػة اسشػ ي   ذلػى ا شثػٌن  ب اليفػثك كؿ ضصػاهك 

كضصػػػػػو[   ك   ػػػػػى ضصػػػػػو بػػػػػٌن  ِٟنػػػػػك اثنػػػػػكف كضصػػػػػو  ريكػػػػػتف
 ا شثٌن  ب سك   نه ك ربعس.

كبػكسن ا بػػٌن ٢ناجػا اسنصػػو كاسابػػ  ٤نػدمهك  ثػػداشلٌن رنكثاػػا 
[ ٓ[ ٍب ضضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  ٙن ػ   ْبكسعدد ا بػ  أربعػ   

 بها االضك كر. صيل [ ك نهك َِ=ٓ×ْ   نثج ذشاكف
 [َُي   ذشاة  [ كسألشة اسش ٖ=ْ×ِسلجد ٖنكضي    
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َِ ٓ×ْ [ سألشثػػػػٌن ِكاس ػػػػكأا اثنػػػػكف    ٓ 
 ب سكػػػػػػػػػػ   نه ػػػػػػػػػػك كا ػػػػػػػػػػد  

[ ذلػػػى   ثضػػػى  ػػػك ذبػػػارب ُ 
ر٘نػػس (ُ)أبػػت  نصػػتر اس غػػدادم

 اهلل تعكىل كبهرب صترهتك :

 جد ِ ِ ٖ
 أشة ش  ُ ونصف 2 َُ

 أشة  ب ُ ْ/ُ ُ
 أشة  ب  ُ ْ/ُ ُ

اب ٢نػػػاج كذلػػػى   ثضػػػى  ػػػك ذبػػػارب اسػػػت  ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل ضضػػػ
[ َُ=ٓ×ِ[  نػػػػػثج ذشػػػػػاة  ُٓب ٙن ػػػػػ   [ ِاثنػػػػػٌن  اسنصػػػػػو 

[   كسألشة اسش ي   ٕنػكـ اسنصػو ٙن ػ  ْ=ِ×ِ سلجد أربع  
 ٓ. ] 

[ سألشثػػػػػٌن  ب بينه ػػػػػك  نكصػػػػػا   نك ػػػػػا ُك   ػػػػػى كا ػػػػػد  
نضػػػػامك أ ضػػػػكن ُب اٞنصػػػػيل ر[ ِذليه ػػػػك ك  ػػػػك ر ساأيفػػػػيه ك اثنػػػػٌن  

 [  نثج ذشاكفَُا كؿ ذشاة  
 
 

                                                

بـن محمـد التميمـي البغـدادي األسـتاذ أبـو منصـور كثيـر  أبو منصور  البغدادي   ىـو عبـد القـاىر بـن طـاىر (1)
العلم حبر ال يساجل في الفقو وأصولو والفرائض والحسـاب مـن أئمـة األصـول بعجمـاع أىـل الفضـل والتحصـيل 

ىــ . ا ىــ حاشـية نهايـة الهدايـة 429ذو مال وثروة أنفقو علـى أىـل العلـم والحـدي  تـوفي مدينـة إسـفرايين سـنة 
  203 – 202ص   1ة جإلى تحرير الكفاي
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َِ َُ×ِ ٓ×ِ  ٓ   ِ×َُ=َِ  ]
سكػػػػػػػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػػػػػػػدة 

[  ُكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد   
 :  ككبهرب صترهت

 جد  ِ ِ ْ ٖ

   ي  أشة ش ُ كضصوِ ٓ َُ

ُ 
ُ 

 أشة  ب  ُ ْ/ُ

 أشة  ب  ُ ْ/ُ ُ

كا رضػػػػ  كا شصػػػػا : كبػػػػها تصػػػ ييل سل  ػػػػ س   ػػػاتٌن  قلـــ 
ر ػػتؿ أيب  نصػػتر ر٘نػػس اهلل تعػػكىل    ػػاة كا ػػدة  اٞن ػػ س يل يتصػػ 

ا رضػػ  ٞنػػر ذبػػ   ػػهب  اا ػػكـ ز ػػد ُب ض ػػام بػػت ا شصػػا ك 
  كأ كوُب بكب اٛند كااشتة كاهلل تعكىل أذلو . 
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  مختصرة زيد -11
 . (ُ)٢نثصاة ز د با أـ كجد كأشة ش ي   كأخ كأشة  ب

ٚنية مها االيفو  ضس أكؿ : تصيل بكالشثصكر  ر أربع  
 [ كريهك  هاب  أشهابك أربع  ذلى  ك   ٌب:ْٓكٙن ٌن  

كبػػت  ب أبــي بكــر الصــديق مــذىػػػ  ُ   ّ
إيفػػػػ كط ااشػػػػتة بكٛنػػػػػد كبػػػػت اسػػػػااجيل ب ػػػػػك 
أيفػػػلانك كذلػػػى بػػػها اس ػػػتؿ اس ػػػكأا سلجػػػد كال 

[ سػػألـ ّشػػاء سمشػػتة ر صػػلهك  ػػر ثالثػػ   
[ سلجػػد ِ[ كاس ػكأا اثنػكف  ُاسثلػث كا ػد  

 ك   ط ااشتة بس كبهرب صترهتك :

 أـ ُ
 جد ِ
 أشة ش ي   ×
 أشة  ب ×
 أخ  ب ×

ــن أبــي طالــب مــذىب  -ُ سكػػ   ػػر ا ـ كاٛنػػد  علــي ب
اس ػػػدس    كسألشػػػة اسنصػػػو كاس ػػػكأا بػػػٌن ااشػػػتة  ب سلػػػهبا 

  ث     ا ضثيٌن.

[ سكػػ   ػػر ا ـ ٔرعلػػى بػػها اس ػػتؿ أصػػ  اٞن ػػ س   ػػر يفػػث    
 [.ُكاٛند اس دس كا د  

                                                
(1)

  90/  6انظر روضة الطالبين ج    
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[ ُ[   كاس ػػكأا كا ػػد  ّكسألشػػة اسشػػ ي   اسنصػػو ثالثػػ    
   ػػػػػ  ا ضثيػػػػػٌن كاستا ػػػػػد بػػػػػٌن ا خ كا شػػػػػة  ب سلػػػػػهبا  ثػػػػػ

[ رنضػػامك ُب أصػػ  ّ نك ػػا ذليه ػػك ك  ػػك ر ساؤكيفػػه ك ثالثػػ   
 [ ك نهك تصيل . ُٖ= ٔ×ّ[  نثج ٖنكضي  ذشا  ٔاٞن  س  يفث   

ُٖ ٔ ّ× سكػػ   ػػر ا ب كاٛنػػد ثالثػػ   
[ كسلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ّ=ّ×ُ 

[ كسػػػػػػػألخ ٗ=ّ×ّت ػػػػػػػع   
[ كسألشػػػػػػة ِ ب اثنػػػػػػكف  

[ كبػػػػػػػػػػػػػهرب ُ ب كا ػػػػػػػػػػػػػد  
 صترهتك :

 أـ  ُ ّ

 جد ُ ّ
 أشة ش ي    ّ ٗ

ُ 
ُ 

 أشة  ب 

 أخ  ب  ِ

أف اس ػكأا بعػد يفػدس  مذىب عبد اهلل بن مسـعود  -3 
ا ـ كضصػػو اسشػػ ي   سلجػػد كال شػػاء سػػألخ كا شػػة  ب  ضػػس 

 ال  عكد ااشتة كا شتات ا ش كء بكاشتة 
كا شػػػػػػتات  ب ذلػػػػػػى اٛنػػػػػػد رعلػػػػػػى   ٔ

ـ [ سألٔبها اس تؿ أصلهك  ر يفث   
[ كسألشػػػػػػػػػػػػة ُاس ػػػػػػػػػػػػدس كا ػػػػػػػػػػػػد  

 أـ  ُ

 جد ِ
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[ كسلجػػػد ّاسشػػ ي   اسنصػػػو ثالثػػػ    أشة ش ي    ّ
[ ك  ػػػػػػػػػ ط ا خ ِاس ػػػػػػػػػكأا اثنػػػػػػػػػكف  

 كا شة  ب بكٛند كبهرب صترهتك
× 

 أشة  ب 
 أخ  ب 

سألـ اس دس كاس كأا بٌن اٛند  مذىب زيد بن ثاب   -4
 كااشتة   كٚن  سلهبا  ث     ا ضثيٌن .

 تعتد ا شة اسش ي   ذلى ا خ كا شة  ب اليفػثك كؿ ٍب
ضصػػػاهك كاس ػػػكأا سػػػألخ كا شػػػة  ب سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن 

 كٜنلهك ذلى بها اٞنهب  طا  كف مهك : 
: طا ق اس  ط كبت ا ض   بث ػ يثهك ٢نثصػاة  الطريق األول

[ كاس ػػػػكأا ُ[ سػػػػألـ اس ػػػػدس كا ػػػػد  ٔرعليػػػس أصػػػػلهك  ػػػػر يفػػػػث   
 ٛند كااشتة سلهبا  ث     ا ضثيٌن [ بٌن آٙن    

   يػػػػػ  اٞن كٚنػػػػػ  سلجػػػػػد كاٝن  ػػػػػ   نك ػػػػػاة ذلػػػػػيهو ك  ك نػػػػػ  
[  نػػػػثج ٔ[ رنضػػػػامك ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  يفػػػػث   ٔساؤكيفػػػػهو يفػػػػث   
 [.ّٔ=ٔ×ٔيفث  كثالثتف  
[ كسكػػػػػػ   ػػػػػػػر َُ[ كسلجػػػػػػد ذشػػػػػػاة  ٔ= ٔ×ُسػػػػػػألـ يفػػػػػػث   
 [.َُ[ كسألخ  ب ذشاة  ٓا شثٌن ٙن    
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 ي   بعد اٞنعكدة ذلى ا خ كا شػة  ب ٍب تعتد ا شة اسش
 [ .ُٖ شه  ك  ك   ضصاهك رلهك ٕنكـ اسنصو ٖنكضي  ذشا  

[ بٌن ا شة كا خ سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن ِك   ى اثنكف  
[ رنضػػامك ّكاالثنػػكف  نك ػػاة ذليه ػػك ك  ك نػػ  ساؤكيفػػه ك ثالثػػ   

= ّٔ×ّ[  نثج  كل  كٖنكضيػ  ُّٔب  صيل اٞن  س  يفث  كثالثٌن  
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.َُٖ

[ َّ[ كسلجػػػػػػػػد ثالثػػػػػػػػتف  ُٖ= ٔ×ّسػػػػػػػػألـ ٖنكضيػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػا  
[ كسألشػػػػة  ب اثنػػػػكف ْٓكسألشػػػػة اسشػػػػ ي   أربعػػػػ  ٙن ػػػػتف  

 [ . ْ[ كسألخ  ب أربع   ِ 
كبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن  صػػػػػيل اٞن ػػػػػ س  كيفػػػػػهكـ استرثػػػػػ  ٤نػػػػػدبك  ثتار ػػػػػ  
بكسنصػػػػو رنػػػػاد اسكػػػػ  إىل ضصػػػػاس رثصػػػػيل بكالشثصػػػػكر  ػػػػر أربعػػػػ  

[ كسلجػػػػػػد ٗ=ِ÷ُٖ[ سػػػػػػألـ ت ػػػػػػع   ْٓ=ِ÷ٌَُٖن  كٙن ػػػػػػ
 [   كسلش ي   يف ع  كذشاكف. ُٓ=ِ÷َّٙن   ذشا  

ْٓ َُٖ ّٔ ّٔ ٔ ٔ×    ْٓ÷ِ=ِٕ ]
كسألشػػػػػػػػػػػػػػػػػة  ب 

[ ُ=ِ÷ِكا ػػػػػػد 
 أـ  ُ ٔ ٔ ُٖ ٗ

 جد ٓ َُ َُ َّ ُٓ
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كسػػػػػػػػػػػػػػػألخ اثنػػػػػػػػػػػػػػػكف  أشة ش ي   ٓ ُٖ ْٓ ِٕ
[ كبػػهرب ِ=ِ÷ْ 

 صترهتك :

ُ ِ 
ِ 

  ب أشة  ٓ
 أخ  ب  َُ ْ ِ

: طا ػػق االشثصػػكر ابثػػداءن كبػػت ا   ػػر كأػػكؿ  الطريــق الثــاني
 بعضهو : كبت اٞنطل    كأكؿ بعضهو : إضس اٞنثي ر . 

[ أصػػػ ه ذلػػػى ُٖيفػػػي ك كأف أصػػػ  اسث كضيػػػ  ذشػػػا  : ال قلـــ 
اسااجيل ب ك يف ق ٓن ي س ُب بػكب اٛنػد كااشػتة كذليػس رػإف أصػ  

[  ف ريهػك يفديفػكن ُٖ  اٞن  س  ذلى بها اسطا ق  ر ٖنكضيػ  ذشػا
كبػػػت سػػػألـ كثلػػػث اس ػػػكأا كبػػػت سلجػػػد كذسػػػك اليفػػػثتاء ا  ػػػا ر سػػػس 

 أذين ثلث اس كأا كاٞن كٚن  .
[ ٓ[ كسلجػػػػػد ثلػػػػػث اس ػػػػػكأا ٙن ػػػػػ   ّسػػػػػألـ اس ػػػػػدس ثالثػػػػػ   

[ بػػػٌن اسشػػػ ي   كا خ كا شػػػة  ب سلػػػهبا َُكاس ػػػكأا ذشػػػاة  
  ث     ا ضثيٌن كذسك بكٞنعكدة .

بعػػػػدبك ذلػػػػى ا خ كا شػػػػة  ب  ٍب تعػػػػتد ا شػػػػة اسشػػػػ ي  
[ بػٌن ُ[ ك   ػى كا ػد  ٗاليفثك كؿ ضصاهك ريكػتف ٟنػك ت ػع   
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ا خ كا شػػػػػة  ب سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ا ضثيػػػػػٌن كبػػػػػت  نك ػػػػػا 
 [ كبضامك ُب أص  اٞن  س  ّذليه ك ك  ك ر ساؤكيفه ك ثالث   

ْٓ ُٖ ّ× كٙن ػػػػتف ٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا  نػػػػثج أربعػػػػ   
[ ك نهػػػك تصػػػيل سػػػألـ ْٓ=ُٖ×ّ 

[ كسلجػػػػد ٙن ػػػػ  ٗ=ّ×ّت ػػػػع   
[ كسألشػػػػػػػػػػػػة ُٓ=ٓ×ّذشػػػػػػػػػػػػا  

[ كسػػػػػألخ اثنػػػػػكف   ُ ب كا ػػػػػد  
 [ كبهرب صترهتك:ِ

 أـ ّ ٗ
 جد ٓ ُٓ
 أشة ش ي    ٗ ِٕ

ُ 
ُ 

 أشة  ب 

 أخ  ب  ِ

 
 : كبنكؾ طا ق ثكسث كبت ذلى اسن ت اسثك  :  قل 

[ ّ[ سألـ اس دس ثالثػ     ُٖأص  اٞن  س   ر ٖنكضي  ذشا  
[ بٌن ا شة َُ[ كاس كأا ذشاة  ٓاس كأا ٙن    كسلجد ثلث 

اسش ي   كا خ كا شة  ب بكٞنعكدة سلهبا  ث     ا ضثيٌن   
كاسعشػػاة  نك ػػاة ذلػػيهو ك تار ػػ  ساؤكيفػػهو بكسنصػػو رنث ػػة كرػػق 

[ كبضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػ  ذشػػػا  نػػػثج ِاسػػػاؤكس اثنػػػٌن  
 [ . ّٔ=ُٖ×ِيفث  كثالثتف  
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[ َُسكػػػ   ػػػر اٛنػػػد كا خ ذشػػػاة  [ ك ٔ= ّ×ِسػػػألـ يفػػػث   
[   ٍب تعػػػتد اسشػػػ ي   بعػػػد اٞنعػػػكدة ذلػػػى ٓكسكػػػ  أشػػػة ٙن ػػػ   

ا خ كا شػػة  ب اليفػػثك كؿ ضصػػاهك ريكػػػتف ٟنػػك ٖنكضيػػ  ذشػػػا 
[  نك اة ذليه ك ك  ك ر ساؤكيفه ك ثالث  ِ[ ك   ى اثنكف  ُٖ 
[ اٞنصػػػػيل ا كؿ  نػػػػثج  كلػػػػ  ّٔ[ رنضػػػػامك ُب يفػػػػث  كثالثػػػػٌن  ّ 

 [ . َُٖ=ّٔ×ّكٖنكضي   
[ كسلجػػػػػػػػػػػػػػػػد ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػتف              ُٖ=ٔ×ّسػػػػػػػػػػػػػػػػألـ ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػا  

[ كسلشػػػػػػػػػػ ي   ٕنػػػػػػػػػػكـ اسنصػػػػػػػػػػو أربعػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػتف        َّ= َُ×ّ 
[ كسػػػػػػػػػػػػػػػألخ  ب ِ[ كسألشػػػػػػػػػػػػػػػة  ب اثنػػػػػػػػػػػػػػػكف  ْٓ=ُٖ×ّ 

 [.ْأربع  
كبكسن ا بٌن يفهك هو ك صيل اٞن ػ س  ٤نػدبك  ثتار ػ  بكسنصػو  

رنعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن إىل ضصػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس رنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اٞنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
[ كضصػػػػػػػػػػػػػػػو يفػػػػػػػػػػػػػػػهكـ ا ـ ت ػػػػػػػػػػػػػػػػع  ْٓ=ِ÷َُٖ ػػػػػػػػػػػػػػػتف كٙن
[ كسلشػػػػػػػ ي   ُٓ=ِ÷َّ[ كاٛنػػػػػػػد ٙن ػػػػػػػ  ذشػػػػػػػا  ٗ=ِ÷ُٖ 

 يف ع  كذشاكف
ْٓ َُٖ ّٔ ّٔ ُٖ ِ×   ْٓ÷ِ=ِٕ ]
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كسألشػػػػػػػػػػػػػة  ب   أـ  ّ ٔ ٔ ُٖ ٗ
[ ُ=ِ÷ِكا د 

كا خ  ب اثنكف 
 ْ÷ِ=ِ ]

 كبهرب صترهتك :

 جد ٓ َُ َُ َّ ُٓ
ِٕ ْٓ ُٖ ٓ 

َُ 

 أشة ش ي  
ُ ِ 

ِ 
  ب أشة  ٓ

 أخ  ب َُ ْ ِ
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 أكؿ ابر اٟنكلو ر٘نس اهلل تعكىل :
 كاض   سو د اساضا ٢نثصاة            

 بكٛند    ش ي    صترة                
 أخ كأشة  ر أب كجػدرب             

 (ُ)إىل دف بكالشثصكر ردرب                
عك ػكة كرد ريهك ضاب  ر ا سغػكز كاٞن كذلى أتؿ اا كـ ز د 

 ض  كن كضثاان ك ر ذسك  ك  لا : 
  كذا ت تؿ كأضة اٞناء ضعارػس         

   دـ  ر ذكم اارهكـ إف ذباكا        
 ك عارػ      بر س كذلو كآدا       

 كشكذا  الق ُب اس تؿ إف شعاكا      
 ُب ا اأة أصدت أت كن أد اجث عتا        

 س  و  ًناث  يةو ض س اٜنااي         
 أكسة ٟنو إضين   لى ك ث لػػ             

                                                
(1)

  282/  2نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ج    
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 كاستض   ين أا   ا  ا ركضث اكا    
 رإف كضعة ابن    تعط شادس ن          

 ذبا  جكء  ر إرثكو كبها إف       
 كإف كسدت ابن  كابنكن  عكن ظااكا        

 بنصو ت   كري ك ألة  عث         
 بٌن سنك بيو بها إضس  لػػق         

 كاس تؿ ريس شد د ضيق ذ ا        
 كأضة  اثك س ركرث س تلق بػس          

 أجاان جو الن كشكاان سي   ث ا      
 ُب اسدار ر  عارػ ه  اٞناءأا ن         

 ريك سس شاؼ بكدك ك اػثصا         
 الجواب

بها ا اؤ  كت ذر أـو كذاس أبو           
   لى كجد ضعيو   س اسك       

 كٍب أشة سس   تاؽ ذ تػػهك        
  ر أ س كأبيس د عهك درر       
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 رإف أتة بهرب اٜن لى َنكر ػ         
 ركس دس سألـ راضه سي   ث ا      

 كضصو  ك أد ب ا سلجد   شهرب         
 كضصو ذسك راض ا شة  عث      

 سكر تاتز بس تلك اسيت ات  ة         
 ا بك ـ كا ب ٣نر ض س اٜنا    

 كاسثلث سلجد بعد اسااض   شهرب       
 ك ك ت  ى ٟنك إف جكء ذا ذبا      

 كإف تكر أد أتة بكبر كجكر ػ       
 رث شه ا ـ يفديفكن  كو  ك ذباكا      

 كثلث  ك أد ب ا سلجد   شػهرب       
 كضصو ب ٍّ رااض ا شة  عث ػا      

 ك اض  اآلف ضصو اسث   بينه ك       
  ي كن كسكر أ  س ذ اإرثكن ص     

 ركضاب ثالثثهو ُب ا ص   صط ان      
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 ذلى اٜن كب رع ىب ص ؾ اس اا      
 تكر ٖنكضي   ر بعدبك  كل      

 بها جتاب ا ائ  ك ضكسس بدر        
 بها ذلى أتؿ ز د كبت أراضهو      

 (ُ)بها ذر اٞنصطاى أد جكءضك اٝن ػا       
س اهلل تعػػػػػكىل ب ػػػػػك ذبػػػػػارب ذنػػػػػس ك نػػػػػس  ػػػػػك أكردرب ابػػػػػر اٟنػػػػػكلو ر٘نػػػػػ

كبػػػػت اهلل تعػػػػكىل  ور٘نهػػػػاسشنشػػػػترم كصػػػػك   اسعػػػػهب اساػػػػكلق 
 أتسس:

 أ ك  عشا اساااض إ  يفكل                 
 ذر ا اأة جكءت س ـت ْنكدؿ                                  

 ر كسة كبكضتا   ثغتف ت كٚنكن          
 تا إىل كضعا رإ   ك   ت ض                                  

 رإف بكف أضثى   تاث  عكو كإف           
  ركض  كر ذباان  ـا ك ك ذنس                               

 كإف بكف أضثى أكرضة ذباان ل           

                                                
(1)

  296 –294/ 7واألجوبة الفقهية ج 93–91الكنوز الملية في الفرائض الجلية/   
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سك و و تااث  كسس ريس                                   
   ض ك

 اٟنك   رهكتتا جتابكن شكريكن ذر يفؤ          
 سيعارس  ر سلعت ب  ككؿ                                    
 الجواب

 ٍب أردؼ ٠ني كن ذلى ذسك ض  كن ر كؿ :
 يف سة يفؤاال ال  ككد  ػػلس              

 ك اه س إال اسا تؿ ا ركض             
 كصترتس أـ كجد كأشػثػس             

 ب  ك    صليس كاٜن لى  ر ا             
 كبكف أبت ذا اٞنية أد  كت أ لس                 

 رجكءت ستارث ابنس كبا  ك           
 رهكؾ جتابكن سل ؤاؿ  طكب ػكن               

  (ُ)ك ك ب   ر  ل ى اس ؤاؿ   ككؿ           

                                                
(1)

  117/  1والعذب الفائض جزء  58/  1انظر فتح القريب المجيب جزء   
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ك ر اسنثا  ك أكردرب اسكلتذا  ر٘نس اهلل تعكىل ُب اسثهه   ب تسس 
ٞن ػػ س   عك ػػكة ري ػػكؿ : ا ػػاأة أصػػدت أت ػػػكن : كأػػد   ػػ  ُب بػػهرب ا

  ث ػػػ تف  ًناثػػػكن ر كسػػػة : ال تعجلػػػتا رػػػإ   ك ػػػ  رػػػإف كضػػػعة 
 ال ػػػػكن    ػػػػاث  عكػػػػو شػػػػياكن كبػػػػهسك إف كضػػػػعة جكر ػػػػ    كإف 

 كضعة  ال كن كجكر   كرثك  عكو .
ٍب أردؼ ر٘نػػػػس اهلل تعػػػػكىل  ا ػػػػاان بػػػػهرب اٞنعك ػػػػكة ر ػػػػكؿ : رهػػػػها 

ؾ اٞنيػة أ ػكن كأشثػكن  ب كأـ   كجػد  كػتف ُب بػهرب اٞن ػ س  إذا تػا 
  كا ػاأة أبو  ػك الن رإهنػك إف كضػعة ابنػػكن    ػاث  ضػس  ػاد ٗنيػػ  

  ك  صي س ذلى ا شة  ر ا ب كا ـ سث ثك   اسنصو .
 كبهسك إف كضعة أضثى.

كإف كضػػعة ابنػػكن كبنثػػكن رهػػا بػػهرب اٞن ػػ س   ػػاداف ذلػػى اسشػػ ي   
 . (ُ)ٕنكـ اسنصو ك اض  ٟن ك ضصو ت   اٞنكؿ 

[ ٔ: إف كضػػعة  ال ػػكن رػػإف أصػػ    ػػ سثهو  ػػر يفػػث   قلــ  
[ بػػٌن اٛنػػد كااشػػتة ٓ[ كاس ػػكأا ٙن ػػ   ُسػػألـ اس ػػدس كا ػػد  

 [ِسلهبا  ث     ا ضثيٌن سك   ر اٛند كا خ اثنكف  

                                                
(1)

  97تهذيب في علم الفرائض والوصايا ص انظر ال  
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[ ٍب تعػػػتد ذلػػػى ُكسلشػػػ ي   كا ػػػد    ٔ ٔ

ا خ  ب بعػػد اٞنعػػكدة رث شػػه  ػػك بيػػدرب 
 اليفػػػػػػػثك كؿ ضصػػػػػػػاهك رلػػػػػػػو   ػػػػػػػق بعػػػػػػػد
ضصػػاهك شػػياكن ري ػػ ط ا خ  ب كبػػهرب 

 صترهتك :

 أـ  ُ ُ

 جد ِ ِ
 أشة ش ي    ُ ّ

 أخ  ب  ِ ×

[ ٔكبػػػهسك اسع ػػػ  إذا تابػػػة أضثػػػى كا ػػػدة أصػػػلهك  ػػػر يفػػػث   
 [ .ٔسألـ اس دس كا د  
[ بػػػػػٌن اٛنػػػػػد كا شثػػػػػٌن سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ٓكاس ػػػػػكأا ٙن ػػػػػ   

[ ْبعػػػػػػ   ا ضثيػػػػػٌن كبػػػػػا  نك ػػػػػاة ذلػػػػػػيهو ك  ك نػػػػػ  ساؤكيفػػػػػهو أر 
[  نػػػػػػػثج أربعػػػػػػػ  كذشػػػػػػػاكف    ٔرنضػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػ س  يفػػػػػػػث   

 ْ×ٔ=ِْ. ] 
[ كسكػػػػػػػ   ػػػػػػػر َُ[ كسلجػػػػػػػد ذشػػػػػػػاة  ْ=ْ×ُسػػػػػػألـ أربعػػػػػػػ   
 [ .ٓا شثٌن ٙن    
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ٍب تعػػػػػتد ا شػػػػػة اسشػػػػػ ي   بعػػػػػد اٞنعػػػػػكدة ذلػػػػػى ا شػػػػػة  ب 
[ كت ػػ ط َُكت شػػه  ػػك بيػػدبك اليفػػثك كؿ ضصػػاهك رلهػػك ذشػػاة  

 ا شة  ب .
[ ُِ=ِ÷ِْ س  بكالشثصػػػػػكر إىل اثػػػػػين ذشػػػػػا  ٍب تعػػػػػتد اٞن ػػػػػ

سثتارػػػق  صػػػيل اٞن  سػػػػػ  كاس ػػػهكـ بكسنصػػػو رناجػػػ  بػػػالن إىل ضصػػػاس 
 [ُِرنصو اٞنصيل اثنك ذشا  

[ ِ=ِ÷ْسػػػألـ اثنػػػكف    ٔ ِْ ِْ ُِ
كسكػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػر اٛنػػػػػػػػػػػػػػد 

كاسشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي   ٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ      
[ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرب ٓ=ِ÷َُ 

 صترهتك : 

 أـ ُ ْ ْ ِ
ٓ َُ َُ 

ٓ 

 جد
 أشة ش ي   ٓ َُ ٓ
 أشة  ب  ٓ × ×

أ ػػػػػك إذا كسػػػػػدت زكجػػػػػ  ا ب ابنػػػػػكن كبنثػػػػػكن أم أخ كأشػػػػػة  ب 
بكسن    سل ية رهػا اٞنصثصػاة ك   ػى ريهػك ٟن ػك بػكؽ بعػد ضصػو 
اسشػػ ي   ب ػػك  ضػػى  لهػػك ذلػػى طا  ػػ  اس  ػػط كاالشثصػػكر كاهلل 

 تعكىل أذلو .
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 تسعينية زيد -ُِ
كبػا أـ كجػد كأشػة شػ ي   كأشػة كأشػتاف  ت عيني  ز د 

 ب . 
كٚنيػػة بث ػػعيني  ز ػػػد  هنػػك صػػػ ة ذلػػى  هب ػػػس  ػػر ت ػػػعٌن 

 [ كريهك  هاب  أشهابك أربع  ذلى  ك   ٌب :َٗ 
 : كبت إيف كط ااشتة   مذىب أبي بكر الصديق  -1

بكٛنػػػد كبػػػت اسػػػااجيل ب ػػػك أيفػػػلانك رعلػػػى   ٔ
بػػػػػػػها اٞنػػػػػػػهب  سي ػػػػػػػة اٞن ػػػػػػػ س   ػػػػػػػر 

[ ٔاٞن ػػػكل  اٞنل  ػػػ  ر صػػػلهك  ػػػر يفػػػث   
[ ستجػػػتد ٗنػػػ  ُ سػػػألـ اس ػػػدس كا ػػػد 

[ سلجػػػد ٓ ػػر ااشػػتة كاس ػػكأا ٙن ػػ   
ك  ػػػػػػ ط ااشػػػػػػتة بػػػػػػس ب ػػػػػػك   ػػػػػػ طتف 

 بك ب كبهرب صترهتك :

 أـ  ُ

 جد  ٓ

 أشة ش ي     ×

 أشة  ب  ×

 أخ  ب   ×

 أخ  ب  ×
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: سألـ اس دس كسلش ي   ـ مذىب علي بن أبي طالب 2
 اسنصو كسلجد اس دس .

ة  ب تعصي كن سلهبا  ث     كاس كأا بٌن ا شت ر كا ش
 ا ضثيٌن.

[ ُ[ سك و  ر اٛند كا ـ اس دس كا ػد  ٔر صلهك  ر يفث   
 [ .ّكسألشة سش ي   اسنصو ثالث   

[ سمشػػػػتة  ب سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ا ضثيػػػػػٌن ُك   ػػػػى كا ػػػػد  
[ رنضػامك ُب ٓكاستا د  نك ا ذليهو ك  ػك ر ساؤكيفػهو ٙن ػ   

 [  نثج ثالثتف ٔأص  اٞن  س  يفث   
َّ ٔ ٓ× سك   ر ا ـ كاٛنػد [ َّ=ٔ×ٓ  

[ كسألشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٓ=ٓ×ُٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
اسشػػػػ ي   ٕنػػػػكـ اسنصػػػػو ٙن ػػػػ  ذشػػػػا 

[ ٓ[ كسمشػػػػػػػػػتة  ب ٙن ػػػػػػػػػ   ُٓ 
[ كسألشػػػػػػػػػػػػػة ِسكػػػػػػػػػػػػػ  أخ اثنػػػػػػػػػػػػػكف 

 [ كبهرب صترهتك :ُكا د 

 أـ ُ ٓ
 جد ُ ٓ
 أشة ش ي    ّ ُٓ

ُ 

ُ 

 أشة  ب
 أخ  ب ِ
 أخ  ب ِ
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 : كبت ذدـ   د مذىب عبد اهلل بن مسعو  -3

اٞنعػػػػػػكداة بػػػػػػكاشتة  ب كذلػػػػػػى بػػػػػػها   ٔ
[ سػألـ ٔاٞنهب  رػإف أصػلهك  ػر يفػث   

[ كسألشػػة اسشػػ ي   ُاس ػػدس كا ػػد  
[ ِ[ كاس ػػػكأا اثنػػػكف  ّاسنصػػػو ثالثػػػ   

سلجػػد ك  ػػ ط ا شػػتاف كا شػػة  ب 
سعػػدـ كجػػتد ركضػػ  بعػػد اساػػاكض سكػػتف 

 اٞن  س  ذكدس  كبهرب صترهتك : 

 أـ  ُ

 جد  ِ

 أشة ش ي     ّ

 أشة  ب  ×

 أخ  ب   ×
 أخ  ب  ×

سػػػألـ اس ػػػدس كسلجػػػد ثلػػػث  مـــذىب زيـــد بـــن ثابـــ   -ْ
 اس كأا كاس كأا سمشتة . 

ٍب تعتد ا شة اسش ي   ذلى ااشتة  ب اليفثك كؿ ضصاهك 
   ك ك ب ا ر ينهو سلهبا  ث     ا ضثيٌن .

كثلث [ ستجتد اس دس ُٖكذليس رإف أصلهك  ر ٖنكضي  ذشا  
 [ .ّاس كأا سألـ اس دس ثالث   
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 [ .ٓكسلجد ثلث اس كأا ٙن    
 [ .ٗكسألشة اسش ي   ٕنكـ ضصاهك ت ع   

[ بػػػػٌن ا شػػػػت ر كا شػػػػة  ب سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ُكاس ػػػػكأا 
[ ٓا ضثيػػػػػٌن كبػػػػػػت  نك ػػػػػػا ذلػػػػػػيهو ك  ػػػػػػك ر ساؤكيفػػػػػػهو ٙن ػػػػػػ   

 [  نثج ت عتفُٖرنضامك ُب أص  اٞن  س  ٖنكضي  ذشا  
َٗ ُٖ ٓ× [ ك نهػػػػػػػك تصػػػػػػػيل َٗ=ُٖ×ٓ  

[ ُٓ=ٓ×ّسػػػػألـ ٙن ػػػػ  ذشػػػػا  
كسلجػػػػػػػػػػػػػػػػػد ٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 

[ كسلشػػػػػػػػ ي   ٙن ػػػػػػػػ  ِٓ=ٓ×ٓ 
[ كسكػػػ  أخ ْٓ=ٗ×ٓكأربعػػػتف  
[ كسألشػػػة  ب كا ػػػد ِاثنػػػكف  

 [  كبهرب صترهتك :ُ 

 أـ  ّ ُٓ

 جد  ٓ ِٓ

 أشة ش ي     ٗ ْٓ

ِ 

ُ 

 أخ  ب 

 أخ  ب   ِ

 أشة  ب  ُ

كرد ريهػػك ضػػاب  ػػر اٞنعك ػػكة  بػػة كذلػػى  ػػهب  ز ػػد بػػر ثك
 كا سغكز شعاان كضثاان ر ر اسشعا أتؿ اس كل  :

 س د  كت  ر أشااؼ ذجالف يفيد            
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 كشلو كراثكن  ر اسنكس أ ااران          
 رجكالن ك ض تاضكن  عدكف يفثػػ                

 كأد شلو اٞن  تر ت عٌن د نكران       
 سعوة كا ػد  ر ر ذسك د نكر          

 بس أضة اٜنككـ جهاان كإيفااران           
 بكهلل أ     ك ذا بيو أ  ثس            

 (ُ)كال تك شتاضكن كال تك شتاران          
 الجواب

 يف سة يفؤاالن ُب اسااالق ركيفث             
 بد ة جتابكن  تر كن  كشو اسعػكرا       

  تاث أ س يفديفكن  ر اٞنكؿ بلػػس        
 كثلث اسهم    ى رللجد أد صكرا       

 رهر سع ام أربعتف ص ي ػػ          
 ك   ى  ر اٞن دار ٙن تف د نكران        

 سل نة  نس أربعتف كٙن ػػػ         

                                                
(1)

  90/ 6وروضة الطالبين ج  59ص  1فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج    
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 ش ي ثس ال   ثطيعتف  إضكػكران       
 ك أد ب ية ٙن  سألكالد ذلػػػػس          

 ان   كبٌن     ضتا  نس اٞنكؿ أكطكر     
 ر ربع   نهك سو د ك ذك ػا       

   (ُ)كذوة أد  كزت  ر اٞنكؿ د نكران        
كأ ك  ر اسنثا ريعك ك مك ري كؿ رج   كت كشلو ثالث  ذبتر 

 كإضكث . 
كشلو ت عٌن د نكران ر شهت إ دل ااضكث د نكران كا دان 

 كسي  ٖن  د ر كال كصي  .
 الجواب  
 .  (ِ)ا شة  ب  بهرب ت عيني  ز د كصك    اسد نكر

                                                
(1)

  118ص  1و العذب الفائض ج  99 -97التهذيب في الفرائض و الوصايا ص    
(2)

ص  1ج و كتاب التلخيص في الفرائض  59ص  1فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج    
400  
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 مربعات عبد اهلل بن مسعود 
ك ػر اٞنل  ػػكت ُب بػػكب اٛنػػد كااشػتة شكصػػ   ابعػػكت ذ ػػد اهلل 

 كبا ٙن  .بر   عتد 
مػػػها االيفػػػو  هنػػػك  كس  ػػػة ّنابعػػػكت ذ ػػػد اهلل بػػػر   ػػػعتد 

 [ كبا بكسثك  :ْتصيل ذندرب  ر أربع   
أػكء : أـ كأشة سغًن أـ كجد كبػا اٝنا  المسألة األولى -13

 كأد ت د ة ُب بها اس كب أا  كن.
 : زكج  كأـ كجد كأخ سغًن أـ . المسألة الثانية -14

 ػػػػر  كأصػػػػلهك ذنػػػػد ابػػػػر   ػػػػعتد    ْ
[ ُ[ سلوكجػػػػػ  اسابػػػػػ  كا ػػػػػد  ْأربعػػػػػ   

[ كاس ػػكأا ُكسػػألـ ثلػػث اس ػػكأا كا ػػد  
[ سلجػػػػػد كا خ سكػػػػػ  كا ػػػػػد ِاثنػػػػػكف  

 [ كبهرب  صترهتك : ُ نه ك كا د  

ُ ُ/ْ 
زكج

 ة
 أـ ثل  الباقي ُ
ُ 

 ب
 جد

 أخ ُ
 ألة كريهك  هاب  أشال ك نهك  اسثك  :
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كبت إيف كط ااشتة   مذىب أبي بكر الصديق  -1
 بكٛند كبت اسااجيل ب ك أيفلانك رعلى بها

اس ػتؿ أصػػ  اٞن ػ س   ػػر اثػين ذشػػا   ُِ
[ ّ[ سلوكجػػػػػػػ  اسابػػػػػػػ  ثالثػػػػػػػ   ُِ 

[ ْكسػػػػػػػألـ بك ػػػػػػػ  اسثلػػػػػػػث أربعػػػػػػػ   
سلجػػد ك  ػػ ط  [ٓكاس ػػكأا ٙن ػػ   

 ا خ بس كبهرب  صترهتك :

 زكج  ْ/ُ ّ
 أـ ّ/ُ ْ
 جد ب.ع ٓ
 أخ ش يق × ×

أصػ  اٞن ػ س   وزيد  مذىب علي بن أبي طالب  -2
[ كسألـ اسثلػث أربعػ  ّ[ سلوكج  اساب  ثالث   ُِ ر  اثين ذشا  

[ بػػٌن اٛنػد كا خ  نكصػػا  كبػػا  نك ػػاة ٓ[ كاس ػكأا ٙن ػػ   ْ 
[ ٍب ضضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ِ  ساأيفػػيه ك اثنػػٌن  ذليه ػػك ك  ك نػػ
 [  نثج أربع  كذشاكف ُِاثين ذشا  

ِْ ِ×ُِ [ ك نهػػػػك تصػػػػيل ِْ= ُِ×ِ  
[ كسػػػألـ ٔ=ّ×ِسلػػػوكج يفػػػث   

[ كسكػػػػ   ػػػػر ٖ=ْ×ِٖنكضيػػػػ   
[ كبػػػهرب ٓاٛنػػػد كا خ ٙن ػػػ   

 زكج  ْ/ُ ّ ٔ
 أـ ّ/ُ ْ ٖ
 جد ب ٓ ٓ
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 صترهتك:  يقأخ ش ٓ

وروايـة عـن عبـد اهلل بـن  الخطـاب   ـ مذىب عمر بـن3
  سألـ ريهك اس دس كسي  اسثلػث كذليػس رػإف أصػلهك  مسعود 

[ كسػػػألـ اس ػػػدس ّ[ سلوكجػػػ  اسابػػػ  ثالثػػػ   ُِ ػػػر اثػػػين ذشػػػا  
 [  .ِاثنكف  

[ بػػػػٌن اٛنػػػػد كا خ  نكصػػػػا  كبػػػػا  نك ػػػػاة ٕكاس ػػػػكأا يفػػػػ ع   
  [ رنضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ سِذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن  

 [ ك  نهك تصيل .ِْ= ُِ×ِ نثج أربع  كذشاكف  
ِْ ِ×ُِ  ّ×ِسلوكجػػػػػػ  يفػػػػػػػث    

[ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػألـ أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٔ=
[ كسكػػػػػ   ػػػػػر ْ=ِ×ِ 

[ ٕاٛند كا خ يف ع     
 كبهرب صترهتك :

 زكج  ْ/ُ ّ ٔ
 أـ ٔ/ُ ِ ْ
ٕ 
 ب ٕ

 جد
 أخ ش يق ٕ

[ ِْأكؿ اٝن م ر٘نس اهلل تعكىل : تصػيل  ػر أربعػ  كذشػا ر   
(ُ)  . 

                                                
(1)

 206ص  1كتاب التلخيص ج     
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 يو   تنب

  (ُ)[ْأكؿ اسشنشترم ر٘نس اهلل تعكىل : تصيل  ر أربع   
سع  بنكؾ يف ط كبت بل   ذشا ر      ث يو اسكػالـ  قل 

[ إذ ال خياػػى  ثػػ  بػػها ِْريكػػتف ) تصػػيل  ػػر أربعػػ  كذشػػا ر  
ذلػػػى اسشػػػيس اسشنشػػػترم ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل كبػػػت  ػػػر رايفػػػكف بػػػها 

 اٞنيداف   كاهلل تعكىل أذلو .
   رحمو اهلل تعالى مذىب أبي ثور -4

سػػألـ ثلػػث اس ػػكأا كذليػػس رػػإف أصػػلهك   ْ
[ ُ ػػػر أربعػػػ  سلوكجػػػ  اسابػػػ  كا ػػػد  
[ ُكسػػػػػػػػػألـ ثلػػػػػػػػػث اس ػػػػػػػػػكأا كا ػػػػػػػػػد  

[ سلجػد بػس ك  ػ ط ِكاس كأا اثنػكف  
 ا خ كبهرب صترهتك :

 زكج  ْ/ُ ُ
 أـ ثل  الباقي ُ
 جد ب ِ
 أخ ش يق × ×

 
 

                                                
(1)

  51ص  1فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج    
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: بػػا  ود المســألة الثالثــة مــن مربعــات ابــن مســع -15
 زكج ك أـ كجد كريهك  هاب  ك نهك اسثك  :

اس كأا بعد رػاض اسػوكج بػٌن ا ـ  مذىب ابن مسعود  ػػ 1
[ سلػػوكج اسنصػػو ِكاٛنػػد  نكصػػا  كذليػػس رػػإف أصػػلهك  ػػر اثنػػٌن  

[ بػػػػٌن ا ـ كاٛنػػػػد  نكصػػػػا  كبػػػػت ُ[ كاس ػػػػكأا كا ػػػػد  ُكا ػػػػد  
  نك ا ذليه ك ك  ك ر ساأيفيه ك اثنٌن

ْ ِ 
ِ

× 

[  نثج ِبضامك ُب أص  اٞن  س  اثنٌن  [ ك ِ  
[ سلػػػػػػػوكج اثنػػػػػػػكف ْ=ِ×ِأربعػػػػػػػ  ك نهػػػػػػػك تصػػػػػػػيل  

[ ُ[ كسكػػػػػ   ػػػػػر ا ـ كاٛنػػػػػد كا ػػػػػد  ِ=ِ×ُ 
 كبهرب صترهتك 

 زكج ُ ِ
ُ 

ُ 
 أـ

 جد ُ
سػألـ ثلػث  أيضـاً  وفي رواية أخرى عن ابـن مسـعود ػ   ِ

 اس كأا كاس كأا سلجد كركارب اسكتريتف . 
بػهرب اساكا ػ  أصػلهك  ػر يفػث     كذلػى ذػر ذ ػا   ٔ

[ كبػػت أػػػتؿ أيب ثترب ػػػك  ضػػػى ُب اسع ػػػا ثٌن سلػػػوكج ٔ 
[ ِ[ كاس ػػػػكأا  ُ[ كسػػػػألـ ثلػػػػث اس ػػػػكأا  ّاسنصػػػػو  

 زكج  ّ

 أـ ُ
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 سلجد كبهرب صترهتك : جد ِ

 ـ  مذىب الجمهور  وىو المذىب الراجح   3
[ ّ[ سلػػػوكج اسنصػػػػو ثالثػػػػ   ٔأصػػػلهك  ػػػػر يفػػػػث      ٔ

[ ُ[ كاس ػػػػكأا كا ػػػػد  ِ اثنػػػػكف  كسػػػػألـ اسثلػػػػث بػػػػك الن 
 سلجد كبهرب صترهتك : 

 

 زكج ّ
 أـ ِ
 جد ُ

بػػا  المســألة الرابعــة مــن مربعــات ابــن مســعود  -16 
 زكج  كأـ كجد كريهك  هاب  ك نهك اسثك  : 

سػػألـ ثلػػث اس ػػكأا كذليػػس رػػإف  مــذىب ابــن مســعود   -ُ
 [ .ُ[ ك نهك تصيل سلوكج  اساب  كا د  ْأصلهك  ر أربع   

[ ِ[ كاس ػػكأا اثنػػكف  ُكسػػألـ ثلػػث اس ػػكأا كا ػػد    ْ
 ثلػػػس كبػػػت أػػػتؿ أيب ثػػػتر  سلجػػػد كركم ذػػػر ذ ػػػا 

ر٘نػػػػػػس اهلل ب ػػػػػػك  ضػػػػػػى ُب اسع ا ػػػػػػ  اسصػػػػػػغال كبػػػػػػهرب 
 صترهتك :

 زكج  ُ
 أـ ُ
 جد ِ
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 كذليس رإف  قول آخر ليم السدس و الباقي للجد -ِ

كجػ  سلو  تصػيل[ ك نهك ُِ ر اثين ذشا   أصلهك  ُِ
[ ِ[ كسػػػػػػألـ اس ػػػػػػدس اثنػػػػػػكف     ّاسابػػػػػػ  ثالثػػػػػػ   
 [ سلجد كبهرب صترهتك :ٕكاس كأا يف ع   

 زكج  ّ
 أـ ِ
 جد ٕ

: كبت أف اس كأا بعد رب  اسوكج   قول آخر وعنو  -3
 بٌن ا ـ كاٛند  نكصا  .

[ سلوكج  اساب  ْكذلى بها اس تؿ رإف أصلهك  ر أربع    
 [ .ُكا د  

[ بػٌن اٛنػد كا ـ  نكصػا  دكف تاضػي  سلجػد ّكاس كأا ثالثػ   
 ذليهك كبا  نك اة ذليه ك ك  ك ن  ساأيفيه ك اثنٌن 

ٖ ْ ِ× [ رنضػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػ س  أربعػػػ   نػػػثج ِ  
[ ك نهك تصػيل سلوكجػ  اثنػكف ٖ= ْ×ِٖنكضي   

[ كسكػػػػػػ   ػػػػػػر ا ـ كاٛنػػػػػػد ثالثػػػػػػ  ِ= ِ×ُ 
 [ كبهرب صترهتك : ّ 

 زكج  ُ ِ
ّ 

ُ 
 أـ

 جد ّ
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 قول الجمهور وىو الراجح ورواية عن ابن مسعود  -ْ

ُِ     سألـ اسثلث بك الن كاس كأا سلجد كذلى بػها
[ سلوكجػػ  ُِاس ػػتؿ  كػػتف أصػػلهك  ػػر اثػػين ذشػػا  

[ كاس ػػػكأا ْ[ كسػػػألـ اسثلػػػث أربعػػػ   ّاسابػػػ  ثالثػػػ   
 [ سلجد كبهرب صترهتك : ٓٙن    

 زكج  ّ
 أـ ْ
 جد ٓ
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:  ن مربعـــات ابـــن مســـعود المســـألة الخامســـة مـــ -17
 كبا بنة كجد كأشة ك ريهك  هاب  ك نهك اسثك  :

أن البــاقي بعــد نصــف البنــ   مــذىب ابــن مســعود  -1
: كذلى بها اس ػتؿ رػإف أصػلهك  ػر  بين الجد واألخ  مناصفة

[ بػػػٌن ُ[ كاس ػػػكأا كا ػػػد  ُ[ سل نػػػة اسنصػػػو كا ػػػد  ِاثنػػػٌن  
كبػػػػت  نك ػػػػا اٛنػػػػد كا شػػػػة  نكصػػػػا  دكف تاضػػػػي  سػػػػػس ذليهػػػػك 

 ذليه ك ك  ك ر

ْ ِ 
ِ

× 

[ رنضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ِساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن  
[ ْ=ِ×ِاثنػػػػػػٌن  نػػػػػػثج أربعػػػػػػ  ك نهػػػػػػك تصػػػػػػيل  

[ كسكػػػػػػػ   ػػػػػػػر اٛنػػػػػػػد ِ=ِ×ُسل نػػػػػػػة اثنػػػػػػػكف  
 [ كبهرب صترهتك : ُكا شة كا د  

 بنة  ُ ِ

ُ 
ُ 

 جد
 أشة  ُ

ومـن قـال بـو   ـ مذىب أبي بكـر الصـديق وابـن عبـاس 2
د   ػػ ط ااشػػتة كبػػت اسػػااجيل ب ػػك أيفػػلانك ُب بػػكب اٛنػػد أف اٛنػػ

 كااشتة .
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[ سل نػػػػة ٔكذلػػػػى بػػػػها اس ػػػػتؿ رػػػػإف أصػػػػ  اٞن ػػػػ س   ػػػػر يفػػػػث   
 [ كاس كأا اثنكفُ[ كسلجد اس دس كا د  ّاسنصو ثالث   

[ ّ[ سػػػػػػػس تعصػػػػػػػي كن اجمل ػػػػػػػتع ثالثػػػػػػػ   ِ   ٔ ِ
عػػػػػػػػػػػػتد اٞن ػػػػػػػػػػػػ س   ط ا شػػػػػػػػػػػػة كتكت ػػػػػػػػػػػػ

سكػػػػػػ   ػػػػػػر  [ِ بكالشثصػػػػػػكر إىل اثنػػػػػػٌن 
 [كبهرب صترهتك ُة كاٛند كا د  اس ن

 بنة  ّ ُ

ُ 
ُ+ِ
=ّ  

 جد

 أشة  × ×

  يث  ااض سلجد مذىب علي بن أبي طالب  -3
اس ػػدس كسل نػػة اسنصػػو كاس ػػكأا سألشػػة تعصػػي كن   ٔ

[ ٔكذلػػػى بػػػها اس ػػػتؿ رػػػإف أصػػػ  اٞن ػػػ س   ػػػر يفػػػث   
[ كسلجػػػػد اس ػػػػدس كا ػػػػد ّسل نػػػػة اسنصػػػػو ثالثػػػػ   

 ة كبهرب صترهتك : [ سألشِ[ كاس كأا اثنكف  ُ 

 بنة  ّ
 جد ُ
 أشة  ِ

أف اس ػػكأا بعػػد رػػاض اس نػػة  مــذىب زيــد بــن ثابــ   -ْ
 بٌن اٛند كا شة سلهبا  ث     ا ضثيٌن.

[ ِكذلػػى بػػها اٞنػػهب  رػػإف أصػػ  اٞن ػػ س   ػػر اثنػػٌن   
 [ .ُسل نة اسنصو كا د   
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[ بٌن اٛند كا شة سلهبا  ث     ا ضثيٌن ُكاس كأا كا د  
 [ّك ا ذليه ك ك  ك ر ساؤكيفه ك ثالث   كبت  ن
  

ٔ ِ ّ× أصػػػ  اٞن ػػػ س  اثنػػػٌن  نػػػثج رنضػػػامك ُب  
[ ك نهػػػػػك تصػػػػػيل سل نػػػػػة ٔ=ّ×ِيفػػػػػث   
[ ِ[ كسلجػػػػػػػد اثنػػػػػػػكف  ّ=ّ×ُثالثػػػػػػػ   

 [ كبهرب صترهتك :ُكسألشة كا د  

 بنة  ُ ّ

ِ 
ُ 

 جد
 أشة ش ي    ُ

  : أكؿ اٝن م ر٘نس اهلل تعكىل :  ابعػكت ابػر   ػعتد قل 
ٙن    كسكنس ذدبك يف عكن  يث أكؿ بعد إ ااد اٝن   كيفكديف  
كبػػا  ابعػػػ  اٛن كذػػػ  كيفػػكبع  زكج كأخ كجػػػد   ككجػػػس ذسػػػك كاهلل 

كارػػػػػق اٛن هػػػػػتر ُب ا شًنتػػػػػٌن رلػػػػػو  أذلػػػػػو  ف ابػػػػػر   ػػػػػعتد 
 . (ُ)تن   إسيس 

                                                

 87 – 85والتهـذيب فـي الفـرائض والوصـايا ص  206 – 203/  1انظـر التلخـيص فـي الفـرائض ج    (1)
   89/  6وروضة الطالبين ج   52-51/  1وفتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء 
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 الثالثينية -18
ـــن مســـعود   ـــة اب كبػػػا : زكجػػػ  كأـ كأشثػػػكف  وىـــي ثالثيني

 ف  ـ كابر رأيق .كش ي ثكف كأشثك
ٚنيػػة مػػها االيفػػو  هنػػك تعػػتؿ ذلػػى أػػتؿ ذ ػػداهلل بػػر   ػػعتد 

   كذسك  ضس  ػن ب بػكوجتب ٞنعػىن ُّإىل كا د كثالثٌن ]
 . (ُ)أكـ بس 

  ف ريهك ٖنكضي  أأتاؿ كبا بكسثك :وقيل   تسمى بالمثمنة ؛ 
كبػػت  جػػ  ا ـ كاسوكجػػ  بػػكالبر  قــول ابــن مســعود  -1

[ ِْا اس ػتؿ  كػتف أصػلهك  ػر أربعػ  كذشػػا ر  اساأيػق كذلػى بػه
 [.ّسلوكج  اسث ر ثالث   

 .[ْكسألـ اس دس أربع    
 [ سك ُٔكسألشثٌن اسش ي ثٌن اسثلثكف يفث  ذشا   
 
 
 

                                                

   171/  1والعذب الفائض جزء   337 – 336انظر الفصول في الفرائض ص    (1)
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[ ٖكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     ُّ/ِْ
كسألشثػػػػػػٌن  ـ اسثلػػػػػػث ٖنكضيػػػػػػ  

[ ْ[ سكػػ  كا ػػدة أربعػػ   ٖ 
كتعػػػػػػػػتؿ إىل كا ػػػػػػػػد كثالثػػػػػػػػٌن 

 [ ك  ػػػ ط االبػػػر اساأيػػػقُّ 
ذلػػػػػػػػى اسصػػػػػػػػ ييل ذػػػػػػػػر ابػػػػػػػػر 

 كبهرب صتهتك :    عتد 

 زكج   ٖ/ُ ّ

 أـ ٔ/ُ ْ
ٖ 

ِ/ّ 
 أشة ش ي   

 أشة ش ي   ٖ
ْ 

ُ/ّ 
 أشة  ـ 

 أشة  ـ ْ
 ابر رأيق  × ×

: كبػػػػػا إيفػػػػػ كط   روايـــــة أخـــــرى وعـــــن ابـــــن مســـــعود  -2
 ا شتات كاس كأا سلعص   كذلى بهرب اساكا   رإف أص  

[ ِْبعػػػػػ  كذشػػػػػا ر  اٞن ػػػػػ س   ػػػػػر أر   ِْ
[ كسػألـ اس ػدس ّسلوكج  اسث ر ثالث   

[ ك  ػػػػػػػػػػػػػػ طر ا شػػػػػػػػػػػػػػتات ْأربعػػػػػػػػػػػػػػ   
اسشػ ي كت كا شػتات  ـ ٗنيعػكن بػكالبر 

[ ُٕاساأيػػػػػػػػق كاس ػػػػػػػػكأا يفػػػػػػػػ ع  ذشػػػػػػػػا  
 سلعكص  كبهرب صترهتك :

 زكج   ّ

 أـ  ْ

 أشثكف ش ي ثكف  ×

 أشثكف  ـ  ×

 ابر رأيق  ×

 ذكص   ُٕ
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: كبػا إيفػ كط كسػدم  روايـة ثالثـة  وعن ابن مسعود -3
 ا ـ بكالبر اساأيق   كذلى بهرب اساكا    كتف أص 

[ ِْاٞن ػػػ س   ػػػر أربعػػػ  كذشػػػا ر    ِْ
[ كسػػػػػػػػػألـ ّسلوكجػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػث ر ثالثػػػػػػػػػ   

[ كسلشػػػػػػػػػػػ ي ثٌن ْاس ػػػػػػػػػػػدس أربعػػػػػػػػػػػ   
[ سكػ  كا ػدة ُٔاسثلثكف يفث  ذشا  

[ كت ػػػػػػػػػ ط ا شثػػػػػػػػػػكف  ـ ٖٖنكضيػػػػػػػػػ   
[ ُكاالبػػػػػػػر اساأيػػػػػػػق كاس ػػػػػػػكأا كا ػػػػػػػد  

 سلعص   كبهرب صترهتك : 

 زكج   ّ

 أـ  ْ

 أشثكف ش ي ثكف  ٔ

 أشثكف  ـ  ×

 ابر رأيق  ×

 ذكص   ُ
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 : كبا إيف كط كسد ا بت ر كذلى  وعنو رواية رابعة -4
بهرب اساكا    كتف أص  اٞن  س   ػر   ِْ

[ سلوكجػػػ  اسػػػث ر ِْأربعػػػ  كذشػػػا ر  
[ ْ[ كسػػألـ اس ػػدس أربعػػ   ّثالثػػ   
[ ٖشثػػػػػػػػػػٌن  ـ اسثلػػػػػػػػػػث ٖنكضيػػػػػػػػػػ   كسأل

كت ػػػػ ط ا شثػػػػكف اسشػػػػ ي ثكف بػػػػكالبر 
[ سلعصػػػػػػ   ٗاساأيػػػػػػق كاس ػػػػػػكأا ت ػػػػػػع   

 كبهرب صترهتك : 

 زكج  ّ
 أـ ْ
 أشثكف  ـ  ٖ

 أشثكف ش ي ثكف  ×

 ابر رأيق  ×

 ذكص   ٗ

: بػػت ذػػدـ اٜنجػػ  بػػكوجتب  جػػ   قــول الجمهــور -5 
س ػتؿ رػإف أصػ  اٞن ػػ س  أكصػكؼ كبػت اس ػتؿ اسػااجيل كذلػػى بػها ا

كسػػػألـ اس ػػػدس [ ّ[ سلوكجػػػ  اسابػػػ  ثالثػػػ   ُِ ػػػر اثػػػين ذشػػػا  
 .[ِاثنكف  
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كسلشػػػػػػػػػػػػػػ ي ثٌن اسثلثػػػػػػػػػػػػػػػكف   ُٕ/ُِ
[ سكػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػدة ٖٖنكضيػػػػػػػػ  
[ كسألشثػػػػػػػٌن  ـ ْأربعػػػػػػػ   

[ سكػػػػػ  ْاسثلػػػػػث أربعػػػػػ     
[ كتعػػػػػتؿ ِكا ػػػػدة اثنػػػػػكف  

[ ُٕإىل يفػػػػػػػػػػػػػػ ع  ذشػػػػػػػػػػػػػػا 
ك   ط االبػر اساأيػق كبػهرب 

 صترهتك :

 زكج   ْ/ُ ّ

 أـ  ٔ/ُ ِ

ْ 
ِ/ّ 

 أشة ش ي  
 أشة ش ي    ْ
ِ 

ُ/ّ 
 أشة  ـ 

 أشة  ـ  ِ

 ابر رأيق × ×
: كبػػت اس ػػتؿ بعػػدـ اسػػاد سلوكجػػ    قــول ابــن عبــاس   -6 

اسابػ  كسػألـ اس ػدس كسألشثػٌن  ـ بك ػ  راضػه ك اسثلػث كاس ػػكأا 
كذلػػى بػػها سلشػػ ي ثٌن  هن ػػك تن ل ػػكف  ػػر اساػػاض إىل اسثعصػػي  

[ سلوكجػ  اسابػ  ثالثػ  ُِاس تؿ رإف أص  اٞن  س   ر اثػين ذشػا  
 ّ.] 

[ كسألشثػػػػػػػٌن  ـ بك ػػػػػػػ  اسثلػػػػػػػػث ِكسػػػػػػػألـ اس ػػػػػػػدس اثنػػػػػػػكف   
 [ سلش ي ثٌن ّ[ كاس كأا ثالث  ِ[ سك  كا دة اثنكف ْأربع  
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ِْ ُِ ِ×  نك ػػاة ذليه ػػك ك  ك نػػ  ساأيفػػيه ك  
[ رنضػػػػػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػػػػػ  ِاثنػػػػػػػػػػػٌن  

بعػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػاكف اٞن ػػػػػػػػػ س   نػػػػػػػػػثج أر 
[ ك نهػػػػػػػػػػػػػػػك تصػػػػػػػػػػػػػػػيل ِْ=ُِ×ِ 

[ كسػػػػػػػػألـ ٔ=ّ×ِسلوكجػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػث  
[ كسكػػػػػػ  أشػػػػػػة ْ=ِ×ِأربعػػػػػػ   

[ كسكػػػػػػػػػػػػػػػ  ْ=ِ×ِ ـ أربعػػػػػػػػػػػػػػػ   
 [ كبهرب صترهتك : ّش ي   ثالث   

 زكج  ّ ٔ
 أـ  ِ ْ

 أشة  ـ   ِ ْ

 أشة  ـ  ِ ْ

ّ 
ّ 

 أشة ش ي  
 أشة ش ي    ّ

 ابر رأيق  × ×

أف  بـــن عبـــاس رضـــي اهلل عنهمـــاالروايـــة الثانيـــة عـــن ا -7
اس ػػػػػػكأا بعػػػػػػد رػػػػػػاض اسوكجػػػػػػ  كا ـ بػػػػػػٌن ا شثػػػػػػٌن  ـ كا شثػػػػػػٌن 

 اسش ي ثٌن أثالثك . 
[ ُِكذلى بهرب اساكا   رإف أص  اٞن  س   ر اثػين ذشػا       

[ كاس ػػكأا يفػػ ع  ِ[ كسػػألـ اس ػػدس اثنػػكف  ّسلوكجػػ  اسابػػ  ثالثػػ   
ك كصػػػػ  [ بػػػػٌن ا شػػػػتات أثالثػػػػكن كال ثلػػػػث سل ػػػػ ع  صػػػػ ييل ٕ 

[ ُب أصػػ  اٞن ػػ س  اثػػين ذشػػا  نػػثج ّضػػاب ٢نػػاج اسثلػػث ثالثػػ   
 [ . ّٔ= ُِ×ّيفث  كثالثتف  
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 [ . ٔ=ّ×ِ[   كسألـ يفث   ٗ=ّ×ّسلوكج  ت ع   
[ سلشػػػ ي ثٌن  نهػػػك اسثلثػػػكف أربعػػػ  ُِكاس ػػػكأا كا ػػػد كذشػػػاكف  

 [ .ٕ[ سك  كا دة يف ع   ُْذشا  
ة ذليه ػػك [ سألشثػػٌن  ـ بػػهسك  نك ػػا ٕك   ػػى ثلثهػػك يفػػ ع   
[ رنضػامك ُب  صػيل اٞن ػ س  اس ػكبق يفػث  ِ  ك ن  ساأيفيه ك أثنٌن 

 [ِٕ=ّٔ×ِكثالثٌن  نثج اثنكف كيف عتف ك نهك تصيل  

ِٕ 
ّ
ٔ 

ُِ 
سلوكجػػػػػػػػػػػ  ٖنكضيػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػا         

[ كسػػػػػػػألـ اثنػػػػػػػػك ُٖ= ٗ×ِ 
[ كسكػػػػ  ُِ=ٔ×ِذشػػػػا  

 ػػػػػػػػػػػػػر اسشػػػػػػػػػػػػػ ي ثٌن أربعػػػػػػػػػػػػػ  
[ كسكػػػػػػػ  ُْ=ٕ×ِذشػػػػػػا 

[ ٕ ػر ا شثػٌن  ـ يفػ ع   
 هتك :كبهرب صتر 

 زكج  ّ ٗ ُٖ
 أـ  ِ ٔ ُِ

ُْ ٕ 

ٕ 

 ش ي    أشة
 أشة ش ي    ٕ ُْ

ٕ 
ٕ 

 أشة  ـ 

 أشة  ـ  ٕ

 ابر رأيق  × × ×
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: كبت ذدـ  ج  ا ـ   قول معاذ بن جبل  -8
 بك شتات اسصِّاؼ كذلى بها اس تؿ

رػػػػإف أصػػػػ  اٞن ػػػػ س   ػػػػر اثػػػػين ذشػػػػا   ُٗ/ُِ
[ كسػػػألـ ّ[ سلوكجػػ  اسابػػػ  ثالثػػ   ُِ 

[ كسلشػػػ ي ثٌن اسثلثػػػكف ْاسثلػػػث أربعػػػ   
[ ْ[ سكػػػػػػ  كا ػػػػػػدة أربعػػػػػػ   ٖٖنكضيػػػػػػ  

[ سكػػػ  ْكسألشثػػٌن  ـ اسثلػػث أربعػػ   
[ كتعػػػػػتؿ إىل ت ػػػػػع  ِكا ػػػػػدة اثنػػػػػكف  

[ ك  ػػػػػػ ط االبػػػػػػر اساأيػػػػػػق ُٗذشػػػػػػا  
  (ُ)كبهرب صترهتك : 

 زكج  ّ
 أـ ْ
 أشة ش ي    ْ

 أشة ش ي    ْ

 أشة  ـ  ِ

 أشة  ـ  ِ

 ابر رأيق  ×

 أكؿ ابر اٟنكلو ر٘نس اهلل تعكىل ُب اسكاك   : 
 ٟنو ثالثيني   صػػػترة                         

 أشثكف  ر أـ كأـ ك اة                                      
 ش ي ثكف كابنس ٣ننتع رؽ              

 تاحؽ  ريهك  هاب  ٖنكف                                     
                                                

 3المكتـــب اإلســـالمي  ط  90 – 89/  6وروضـــة الطـــالبين ج  171/  1التلخـــيص فـــي الفـــرائض ج   (1)
 ىـ بتصرف وزيادة  1412
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  هبترة ُب بث هو   ين                   
 (ُ)سهاؾ أ ضكن ٚنية  ث ن                                    

                                                
  282 – 281/  2نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ج   (1)
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 الحمزية -19
اٜن و ػػ  : بػػا ثػػالث جػػدات بػػر أـ أـ أـ   كأـ أـ أب   كأـ 
أيب أب كثالث أشتات  ثااأكت بر أشة شػ ي   كأشػة  ب 

 كأشة  ـ   كجد.
ض   ن إىل ٘نوة بػر   يػ  اسو ػكت ر٘نػس اهلل  : لقب  بالحمزية 

تعػػكىل ؛  يػػث يفػػا  ذنهػػك ر جػػكب ّنػػك ض لػػس اسشنشػػترم ر٘نػػس اهلل 
 تعكىل ب تسس : كريهك ثالث  أأتاؿ كبا ذلى اسن ت اسثك  : 

: أتؿ اٛن هتر سلجدتٌن اس دس كت ػ ط اٛنػدة  القول األول
 اسثكسث  بكٛند.

 ربكذكن.كاس كأا بٌن اٛند كاسش ي   كا شة  ب أ
ٍب ت و ا شػة اسشػ ي    صػ  ا شػة  ب بعػد اٞنعػكدة  ف 
اس ػػػػكأا بعػػػػد  صػػػػ  اٛنػػػػدتٌن كاٛنػػػػد بػػػػت دكف اسنصػػػػو كت ػػػػ ط 

 ا شة  ـ كا شة  ب
[ سكػػ   ػػر ُِكتعػػتد اٞن ػػ س  بعػػد االشثصػػكر إىل اثػػين ذشػػا  

 [ كسك   ر اٛند كا شةُاٛندتٌن كا د  
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ُِ ِْ ِْ ٔ ْ× [ ر  ػػك ٓ  اسشػػ ي   ٙن ػػ  
دة اسثكسثػػػػػػ  ر ػػػػػػ طة اٛنػػػػػػ

بكبنهػػػك اٛنػػػد كبػػػس يفػػػ طة 
ا شػػػػػة  ـ إٗنكذػػػػػكن أ ػػػػػك 
يفػػػػػػػػػػػ تط ا شػػػػػػػػػػػة  ب 
رلعػػدـ كجػػػتد ركضػػ  بعػػػد 
ضصػػػو ا شػػػة اسشػػػػ ي   

 كبهرب صترهتك:

ُ ِ ِ 
ُ 

 أـ أـ أـ 

 أـ أـ أب ِ ِ ُ
 أـ أيب أب  × × × ×

 أشة  ـ  × × × ×

× × ٓ 

ٓ 

 أشة  ب 

 ش ي   أشة  ٓ َُ ٓ

 دج َُ َُ ٓ
ـــاني : أػػػتؿ ابػػػر ذ ػػػكس رضػػػا اهلل ذنه ػػػك سلجػػػدتٌن  القـــول الث

اس ػػػػدس كاس ػػػػكأا سلجػػػػد دكف ا شػػػػتات ب ػػػػك ذلػػػػو  ػػػػر  هب ػػػػػس 
ك هب  أيب بكا اسصد ق رضا اهلل ذنهو ُب بكب اٛند كااشتة 

. 
كب ػػك ذلػػو أ ضػػكن  ػػر  ػػهب  ابػػر ذ ػػكس رضػػا اهلل ذنه ػػك ُب 

اٞن ػ س   بكب اس دس  ر إيف كط اٛندة بكبنهك كذليػس  كػتف أصػ 
[ ُ[ سلجػػدتٌن اس ػػدس كا ػػد    ٔذلػػى بػػها اس ػػتؿ  ػػر يفػػث   

 [ سلجد   كبس ت  ط ا شتات كيفهكـ.ٓكاس كأا ٙن    
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ُِ ٔ ِ× اٛنػػػدتٌن  نك ػػػاة ذليه ػػػك ك  ك نػػػ   
[ رنضػػػػػػػػامك ُب ِساأيفػػػػػػػػيه ك اثنػػػػػػػػٌن  

أصػػ  اٞن ػػ س   نػػثج اثنػػك ذشػػا ك نهػػك 
[ سلجػػدتٌن اثنػػػكف ُِ=ٔ×ِتصػػيل  

د [ سكػػػػػػػ  كا ػػػػػػػدة كا ػػػػػػػِ= ِ×ُ 
[ َُ=ٓ×ِ[ كسلجػػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػػاة  ُ 

كبػػس ت ػػػ ط اٛنػػدة اسثكسثػػػ  كا شػػػتات 
 كبهرب صترهتك : 

ُ 
ُ 

 أـ أـ أـ 

 أـ أـ ب  ُ

 أـ أيب أب × ×
 أشة  ـ  × ×

 أشة  ب  × ×

 أشة ش ي      × ×

 جد ٓ َُ
سلجدتٌن  : أتؿ ذلا بر أيب طكس   القول الثال  

 اس دس كت  ط أـ أيب ا ب بكٛند .
ك اػػاض سألشػػتات راكضػػهر ك عطػػا اس ػػكأا سلجػػد كذلػػى بػػها 

[ سلجػػػػػدتٌن ٔاس ػػػػػتؿ  كػػػػػتف أصػػػػػ  اٞن ػػػػػ س  بػػػػػهسك  ػػػػػر يفػػػػػث   
[ ّ[ كسألشػػػػػػة اسشػػػػػػ ي   اسنصػػػػػػو ثالثػػػػػػ   ُاس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد  

[ تك لػ  اسثلثػٌن كاس ػكأا كا ػػد   ُكسألشػة  ب اس ػدس كا ػد  
[ سلجػػػد كيفػػػهكـ اٛنػػػدتٌن  نك ػػػاة ذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك ُ 

 [ رنضامك ُب أص  اٞن  س  يفث   نثج               ِ  اثنٌن
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ُِ ٔ ِ× [ ُِ=ٔ×ِذشا ك نهك تصػيل   اثنك 
[ سكػػػػػػػ  ِ=ِ×ُسلجػػػػػػدتٌن اثنػػػػػػكف  
[ كت ػػػػػ ط أـ أيب ُكا ػػػػػدة كا ػػػػػد  

ا ب بكبنهػػك اٛنػػد كسألشػػة اسشػػ ي   
[ كسألشػػػػػػػػػػة  ب ٔ=ّ×ِيفػػػػػػػػػػث   
[ كت ػػػ ط ا شػػػػة ِ=ِ×ُاثنػػػكف  

[  ِ=ِ×ُ ـ بكٛنػػػػػػػد كسػػػػػػػػس اثنػػػػػػػكف  
 رب  صترهتك :  كبه

ُ 
ُ 

 أـ أـ أـ 

 أـ أـ أب  ُ
 أـ أيب أب  × ×

 أشة  ـ × ×
 أشة  ب  ُ ِ

 أشة ش ي    ّ ٔ

 جد ُ ِ
 أكؿ اسشنشترم ر٘نس اهلل تعكىل كريهك أجتب  أشال .

:  نهػك كاهلل تعػكىل أذلػو   ثضػػى أػتؿ ذ ػا بػر اٝنطػػكب  قلـ 
   كابػػر   ػػعتد ات رػػ بثا ك ػػر أػػكؿ بثتر ػػث ثػػالث جػػد

كبت اسااجيل ُب ذدد اٛندات استارثكت ب ك يفػ ق ٓن ي ػس ُب بػكب 
 اس دس .

ك ر أكؿ أ ضكن بثتر ػث ااشػتة  ػ  اٛنػد ب ػك يفػ ق تاصػيلس ُب 
بػكب اٛنػػد كااشػػتة رعلػػى بػػها اس ػػتؿ رػػإف أصػػ  اٞن ػػ س   ػػر يفػػث  

[  نك ػػػػػػا ذلػػػػػػيهر ك  ػػػػػػك ر ُ[ سلجػػػػػػدات اس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد  ٔ 
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[ سلجػػد كا شػػة سلػػهبا ٓ   [ كاس ػػكأا ٙن ػػّساؤكيفػػهر ثالثػػ   
 ثػػػػػػ   ػػػػػػ  ا ضثيػػػػػػٌن كبػػػػػػا بػػػػػػهسك  نك ػػػػػػاة ذليه ػػػػػػك ك  ك نػػػػػػ  

 [ .ّساؤكيفه ك ثالث   
كبكسن ا بٌن اٞنث ثكت ٤ندبك  ث كثل  رنكثاا بتا دة ٍب ضضػامك 

 [ ُٖ= ٔ×ُّب أص  اٞن  س   نثج ٖنكضي  ذشا  
ُٖ ٔ ّ× ك نهػػػػػػػك تصػػػػػػػيل سلجػػػػػػػدات ثالثػػػػػػػ   

[ سكػػػػػػ  كا ػػػػػػدة كا ػػػػػػد ّ= ّ×ُ 
[ ُٓكأا ٙن ػػػػػػ  ذشػػػػػػا  [ كاس ػػػػػػُ 

بػػٌن ا شػػة اسشػػ ي   كاٛنػػد سلػػهبا 
 ث     ا ضثيٌن سألشػة اسشػ ي   

[ َُ[ كسلجػػػػػد ذشػػػػػاة  ٓٙن ػػػػػ   
ال  عػػػػػػػػكدم   ف ابػػػػػػػػر   ػػػػػػػػعتد 

 بتسد ا ب   كبهرب صترهتك : 

ُ 

ُ/ٔ 

 أـ أـ أـ 

 أـ أـ أب  ُ

 أـ أيب أب  ُ

 أشة  ـ  × ×

 أشة  ب × ×
ٓ 

ٓ 
 ش ي    أشة 

 جد َُ
 
 
 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

144 

 المسألة الصماء -20
بػػػػا : جػػػػدتكف كثالثػػػػ  إشػػػػتة  ـ كٙن ػػػػ   المســــألة الصــــماء

 أذ كـ .
ٚنيػػة بكسصػػ كء :  سث  ػػق اسشػػدة ريهػػك بتايفػػط  ذ ػػـت اسث ػػك ر 
 ك صتسس بٌن ا ضص كء كاساؤكس كبٌن اساؤكس بعضهك    بعق.

كأػػكؿ ابػػر اٟنػػكلو ر٘نػػس اهلل تعػػكىل : اسصػػ كء س ػػ  سكػػ    ػػ س  
 ر.ذ هك اسث ك 

[ سلجػدتٌن اس ػدس كا ػػد ٔكأصػ  اٞن ػ س  اسصػ كء  ػػر يفػث   
 [ سألذ كـ.ّ[ كاس كأا ثالث   ِ[ كسمشتة  ـ اسثلث اثنكف  ُ 

كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ بػػ  را ػػق كرؤكيفػػس ٤نػػدبك  ث ك نػػ    كبػػكسن ا 
 بٌن رؤكس اسااؽ اسثالث بهسك ٤ندبك

 
 
 

َُٖ ٔ 
َّ

× 

 ث ك نػػ  ك كصػػ  ضػػامك ُب بعضػػهك ضػػثج 
[ َّ=ٓ×ّ×ِثالثػػػػػتف    جػػػػػوء اس ػػػػػهو
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ُٓ 
ُ 

كبضػػػػاب جػػػػوء اس ػػػػهو ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س   جدة 
[ ك نهك َُٖ=ٔ×َّضثج  كل  كٖنكضتف  

[ َّ=َّ×ُتصػػػػيل سلجػػػػدتٌن ثالثػػػػتف  
[ كسمشػتة ُٓسك  كا دة ٙن   ذشػا  

[ سكػػػػ  كا ػػػػد َٔ= ِ×َّ ـ يفػػػػثتف  
[ كسألذ ػػػػػػػػػػػػػكـ ت ػػػػػػػػػػػػػعتف َِذشػػػػػػػػػػػػػاكف  

[ سكػػػ  كا ػػػد ٖنكضيػػػ  ذشػػػا َٗ=َّ×ّ 
  (ُ)[ كبهرب صترهتك : ُٖ 

 جدة  ُٓ
َِ 

ِ 

 أخ  ـ 

 أخ  ـ  َِ

 أخ  ـ  َِ

ُٖ 

ّ 

 ذو 

 ذو ُٖ
 ذو ُٖ
 ذو ُٖ
 ذو ُٖ

 

                                                
(1)

 بتصرف وزيادة  184الفصول في الفرائض ص    
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 مسألة االمتحان -ُِ
   س  اال ث كف كبا  ر اٞن كل  اسصػ كء كبػا أربػ  زكجػكت 

 كٙن  جدات كيف   بنكت كت ع  إشتة أش كء . 
 :  أكؿ ابر اٟنكلو ر٘نس اهلل تعكىل

 كشصصتا بكال ث كف    س              
سي ػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػع   ذلػػػػػػػػػػى                                       

 اوصل  
 زكجكت جدات بنكت ذص             

ُب ًدٍبػػػػػػوىطو أذػػػػػػدادبو  ات ػػػػػػ                                     
(ُ) 

[ كبػػت ذػػدد اسوكجػػكت كاٟنػػكء ِن  ػػ  ْ: اسػػداؿ ب ربعػػ    قلــ 
[ كبػػػت ذػػػدد اس نػػػػكت ٕبػػػت ذػػػدد اٛنػػػدات كاسػػػػواء ب ػػػ ع   [ ك ٓ 

 [ كبت ذدد اسعص   . ٗكاس كء بث ع   
ٚنيػػػة بكال ث ػػػكف :  ضػػػس سػػػي  ُب أذػػػدادبك ذػػػدد   لػػػ  ذشػػػاة 

 [ كتصيل  ر أبثا  ر ثالثٌن أساكن .َُ 

                                                
(1)

  279 – 278/  2نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ج    
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كأيػػ  ٚنيػػة بكال ث ػػكف :  ضػػس   ػػكؿ ريهػػك تػػاؾ أربعػػ  رػػاؽ  ػػر 
صػ ة  ػػر أبثػا  ػػر  استرثػ  بػ  را ػػق أأػ   ػػر ذشػاة ك ػ  ذسػػك

 ثالثٌن أساكن .
[ ّ[ سلوكجكت اسػث ر ثالثػ   ِْر صلهك  ر أربع  كذشا ر   

[ كسل نػػػػػػكت اسثلثػػػػػػكف يفػػػػػػث  ذشػػػػػػا   ْكسلجػػػػػػدات اس ػػػػػػدس أربعػػػػػػ   
 [ سمشتة .ُ[ كاس كأا كا د  ُٔ 

 كبكسن ا بٌن يفهكـ ب  را ق كرؤكيفس ٤ندبك  ث ك ن  .
 كص  ضػاب كبكسن ا بٌن رؤكس اسااؽ بهسك ٤ندبك  ث ك ن  ك 

رؤكس اساػػاؽ ُب بعضػػهك  نػػثج جػػوء اس ػػهو أسػػو ك كلثػػكف كيفػػثتف 
[ ضضػػػػابس ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س   نػػػػثج ثالثػػػػتف َُِٔ=ٗ×ٕ×ٓ×ْ 

 [ ك نهك تصيل . ََِّْ=َُِٔ×ِْأساكن ك كلثكف كأربعتف  
 َُِٔ×ّسلوكجػػػػػػػػػػكت ثالثػػػػػػػػػػػ  آالؼ كيفػػػػػػػػػػػ ع كل  كٖنػػػػػػػػػػػكضتف  

[ سكػػػػػػػػػػػػػػػػ  زكجػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػتف َّٖٕ=
كسلجػػػػػػػػػػػػػػػدات ٙن ػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كأربعػػػػػػػػػػػػػػػتف  [ ْٓٗ=ْ÷َّٖٕ 
[ سكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ََْٓ=َُِٔ×ْ 
[ كسل نػػػػػػكت ذشػػػػػػاكف أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف ََُٖ=ٓ÷ََْٓ 
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[ سكػػػػػػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػػػػػػدة أساػػػػػػػػػػػػػكف كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػ  ََُِٔ=َُِٔ×ُٔ 
 كسمشتة أسو ك كلثكف كيفثتف [َِٖٖ=ٕ÷ََُِٔكٖنكضتف 

ََِّْ ِْ َُِٔ×   ُ×َُِٔ=َُِٔ ]
 سكػػػػػػػػػػ  أخ  كلػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػتف

[ كبػػػػهرب َُْ=ٗ÷َُِٔ 
 (ُ)صترهتك : 

 ْ زكجكت  ّ َّٖٕ

 ٓ جدات  ْ ََْٓ

 ٕ بنكت  ُٔ ََُِٔ
 ٗ إشتة أش كء  ُ َُِٔ

 

                                                
(1)

والعذب الفائض  91 – 90/  6وروضة الطالبين ج  51 – 50انظر التهذيب في علم الفرائض ص    
  181/  1جزء 
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 المسألة الغراء -22
 اسغااء با زكج كأشثكف  ـ كأشثكف ش ي ثكف .

س  ة بكسغااء : أي   هنك  دثة ُب ز ر بػين أ يػ  رػ راد اسػوكج 
ر ػػكستا سػػػس ثلػػث اٞنػػكؿ اسنصػػو بػػك الن ر ػػ ؿ ذنهػػك ر هػػكء اٜنجػػكز 

بػػػػػػكسعتؿ رشػػػػػػكع ذبابػػػػػػك كاشػػػػػػثهات كٚنيػػػػػػة بػػػػػػهسك تشػػػػػػ يهكن ٟنػػػػػػك 
 بكسكتب  ا  ا .

 كأي  أف اٞنيث  بكف اٚنهك اسغااء . 
 كذبا بعضهو أهنك إمنك ٚنية  ااء بكيفو اسوكج ا  ا .

 :  هنك كأعة ُب ز ر  اكاف . كٚنية  اكاضي 
 كأي  ذ د اٞنلك بر   اكاف . 
 بكف  ر بين  اكاف .  كأي   ف اسوكج 

كأد س ابر اٟنػكلو ُب اساصػتؿ كرج ػس كأػكؿ كأػد تل ػ  بػكسغااء 
 ك شى ذليس ُب شاح اسكاك   .

[  يػث أػكؿ ٗكأكؿ ُب  ثنهك أهنك س   سك  ذكلل  إىل ت ع   
 ر٘نس اهلل تعكىل :

 كذكل  سث ع   أد س  س          أـت بغااء كرػيس   ابس       
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             زكج ب شثٌن  ـ  ث   كأي  ذا ايفو سش ي ثٌن    
 كبهرب تعول إىل  ػاكاف      

  (ُ)كاض   سس أشال ذلى إ  كف                        
 ك ريهك  هاب  ك نهك اسثك  : 

[ سلػوكج اسنصػو ٔ: أصػلهك  ػر يفػث    مذىب الجمهور -1
 [ كسألشثٌن  ـ اسثلث اثنكفّثالث   

[ ُ[ سكػػػػ  كا ػػػػدة كا ػػػػد  ِ   ٗ/ٔ
شثػػػػػػٌن اسشػػػػػػ ي ثٌن اسثلثػػػػػػكف كسأل

[ سكػػػ  كا ػػػدة اثنػػػكف ْأربعػػػ   
[ ٗ[ كتعػػػػػػػػػػتؿ إىل ت ػػػػػػػػػػع   ِ 

كذلػػػػػػػى بػػػػػػػها اٞنػػػػػػػهب  س  ػػػػػػػة 
 بكسغااء  كبهرب صترهتك: 

 زكج  ِ/ُ ّ

ُ 
ُ/ّ 

 أشة  ـ 

 أشة  ـ ُ
ِ 

ِ/ّ 
 أشة ش ي    

 أشة ش ي    ِ

: سلػػوكج اسنصػػو كسألشثػػٌن  ـ   مــذىب ابــن عبــاس  -ِ
  كسلشػ ي ثٌن اس ػكأا  هن ػػك ذنػدرب ٣نػر  ن لػػ  اسثلػث  ثػ  اٛن كذػػ

  ر راض إىل تعصي  ره ك ٣نر أشا اهلل .

                                                
(1)

 283ص  2الكفاية ج  رنهاية الهداية إلى تحري   
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[ سلػوكج اسنصػو ٔر ص  اٞن  س  ذلى بها اٞنهب   ػر يفػث   
 [ .ّثالث   

[ ُ[ سكػػػػػ  كا ػػػػػػدة كا ػػػػػػد  ِكسألشثػػػػػٌن  ـ اسثلػػػػػػث اثنػػػػػػكف  
[ سألشثػػٌن اسشػػ ي ثٌن  نك ػػا ذليه ػػك ك  ػػك ر ُكاس ػػكأا كا ػػد  

[  نػثج اثنػك ٔ[ رنضامك ُب أص  اٞن  س  يفػث   ِنٌن  ساأيفيه ك اث
 ذشا

ُِ ٔ ِ× [ سلػػػػػػػػػػػػػوكج يفػػػػػػػػػػػػػػث  ُِ=ٔ×ِ  
[ كسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ٔ=ّ×ِ 

[ ِ=ِ×ُا شثٌن  ـ اثنػكف  
كسألشثػػػػػػػػٌن اسشػػػػػػػػ ي ثٌن اثنػػػػػػػػكف 

[ ُ[ سكػػػ  كا ػػػدة كا ػػػد  ِ 
 ك بهرب صترهتك : (ُ)

 زكج ِ/ُ ّ ٔ
ِ ُ 

ُ/ّ 
 أشة  ـ

 أشة  ـ ُ ِ
ُ 
 ب ُ

 أشة ش ي   

 أشة ش ي    ُ

َػػػاج ركا ػػػ  أشػػػال ذػػػر ابػػػر ذ ػػػكس  قلـــ   ػػػات  : كبنػػػكؾ ٔني
 عنك ُب ثالثيني  ابر   عتد ؛ كبا جع  اس كأا بٌن ا شثٌن  ـ 
كا شثٌن اسش ي ثٌن أثالثكن أم سلش ي ثٌن ثلثكرب كسألشثٌن  ـ ثلثس 

                                                
(1)

 6و روضة الطالبين ج  63 -62ص  1ب المجيب ج و فتح القري 334-333انظر الفصول ص    
  284 -283ص  2و نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ج  91ص
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[ سلػػػػوكج ٔكذلػػػػى بػػػػهرب اساكا ػػػػ   كػػػػتف أصػػػػ  اٞن ػػػػ س   ػػػػر يفػػػػث   
 [ .ّاسنصو ثالث   

[ سكػػ  ِ[ سألشثػػٌن اسشػػ ي ثٌن ثلثػػكرب اثنػػكف  ّكاس ػكأا ثالثػػ    
 [.ُكا دة كا د  

[  نك ػػػػػػػا ذليه ػػػػػػػك ك  ػػػػػػػك ر ُكسألشثػػػػػػػٌن  ـ ثلثػػػػػػػس كا ػػػػػػػد  
[ رنضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س   نػػػثج اثنػػػك ذشػػػا ِساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن  

 [ كسك و  ر ٔ=ّ×ِ[ ك نهك تصيل سلوكج يفث   ُِ 
ا شثػػػػػػٌن  ـ كا ػػػػػػد   ×ِ ٔ ُِ

 و  ػػػػػػػػػػػػػر [ كسكػػػػػػػػػػػػػُ 
ا شثػػػػػٌن اسشػػػػػ ي ثٌن 

[ ِ=ِ×ُاثنػػػػػػػػػػػػػػكف  
 -كبػػػػػػهرب صػػػػػػترهتك:  
   -كاهلل تعكىل أذلو 

 زكج ِ/ُ ّ ٔ
ُ 

 ثلث اس كأا ُ
 أشة  ـ

 أشة  ـ ُ
ِ ُ 

 ثلثك اس كأا
 أشة ش ي   

 أشة ش ي    ُ ِ
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 المسألة المروانية األخرى -23
اس ػكب   كبػا أكؿ ابر اٟنػكلو ر٘نػس اهلل تعػكىل بعػد ذبػا اٞناكاضيػ  

 اسغااء :
 كبهرب تعول إىل  ػػاكاف    

 كاض   سس أشال ذلى إ  كف                          
 شصب سس ذشاكف د نكر بلك    

 ذنهك ك ذر ذشا ر درمهكن تاؾ                    
 رها ش ي ثكف    أشثيػػر  

 سألـ ك اسوكجكت ضعو اثنٌن                     
ا شػػ ي ثكف كأشثػػكف  ـ كأربػػ  زكجػػكت زكجػػ  رهػػهرب اٞن ػػ س  بػػ

كرثػػة  ػػر زكجهػػك د نػػكران كدرمهػػكن كاسحبػػ  ذشػػاكف د نػػكران كذشػػاكف 
 درمهكن .

  ػػكؿ : أف ذ ػػػد اٞنلػػػك بػػر  ػػػاكاف يفػػػا  ذنهػػك ر ػػػكؿ : صػػػترهتك 
 أشثكف  ـ كأشثكف ش ي ثكف كأرب  زكجكت .

سلوكجكت ٙن  اٞنكؿ سلعتؿ كاٝن   أربع  دضكضًن كأربع  درابو 
   كا دة د نكر كدربو .سك
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ر  ية بهرب اٞن  س  بكٞناكاضي  ض    سع د اٞنلك بر  ػاكاف كأػد 
 أكردبك اسكلتذا  ر٘نس اهلل تعكىل سغوا ر كؿ :

 ككارث  بعال رككف ضصي ػػهك                
  ر اٞنكؿ د نكر ذثيق كدربو                                   

 اكف درمهك     كبكف ٗني  اٞنكؿ ذش          
 كذشاكف د نكرا بهسك    و                               

كأكرد اٛنتاب أكلال : بر أرب  ض تة كأشثػكف  ـ كأشثػكف  ب 
........ 
[ سلوكجػػػكت اسابػػػ  ثالثػػػ  ُِ: أصػػػلهك  ػػػر اثػػػين ذشػػػا   قلـــ 

 [ .ْ[  نك اة ذليهر ك  ك ن  ساؤكيفهر أربع   ّ 
[ ْ[ سكػػػػػػػ  كا ػػػػػػػدة أربعػػػػػػػ   ٖكسلشػػػػػػػ ي ثٌن اسثلثػػػػػػػكف ٖنكضيػػػػػػػ   

 [ .ِ[ سك  كا دة اثنكف  ْكسألشثٌن  ـ اسثلث أربع   
 [ .ُٓكتعتؿ إىل ٙن  ذشا  

كبضػػػاب رؤكس اسوكجػػػكت أربعػػػ  ُب ذػػػتؿ اٞن ػػػ س  ٙن ػػػ  ذشػػػا 
 [  ك نهك تصيل .َٔ=ُٓ×ْ نثج يفثتف  
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[ ّ[ سكػػػػ  كا ػػػػدة ثالثػػػػ   ُِ=ْ×ّسلوكجػػػػكت اثنػػػػك ذشػػػػا  
 [ .ُٔ=ْ×ْكسك  ش ي   يفث  ذشا  
[ رإذا ض  نك يفهكـ اسوكجػكت ٖ=ْ×ِكسك  أشة  ـ ٖنكضي   

 إىل  صيل اٞن  س   كتف ٙن كن رلهر ٙن  اسحب  كبا أربع 
دضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضًن   ُٓ/ُِ َٔ د نكران َِ درمهكن َِ

كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
درابو سك  
كا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

[ ُكا ػػػػد  
كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرب 
صػػػػػػػػػػػػترهتك : 

(ُ)
 

ُ ُ ّ 

ّ 

 زكج 
 زكج  ّ ُ ُ
 زكج  ّ ُ ُ
 زكج  ّ ُ ُ
 ش ي   ْ ُٔ كثلث ٓ كثلثٓ
 ش ي   ْ ُٔ كثلث ٓ كثلث ٓ
 أشة  ـ ِ ٖ كثلثكف ِ كثلثكفِ
 أشة  ـ ِ ٖ كثلثٌن ِ كثلثٌن ِ

 

                                                
وفتح القريب  284/  2والهداية إلى تحرير الكفاية ج  336 – 335انظر الفصول في الفرائض /   (1)

  91/  6ين ج وروضة الطالب 421 – 420والتهذيب في علم الفرائض ص  63 – 62/  1المجيب جزء 
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 أم الفروخ -ِْ
كبػػػػا زكج كأـ كأشثػػػػكف شػػػػ ي ثكف كأشثػػػػكف  ـ  بػػػػها ذلػػػػى  ػػػػك 
ذبارب أبت  نصػتر اسػت  شػيس اسكلػتذا  كاٝنػ م ر٘نهػو اهلل تعػكىل 

 . 
ر٘نػس اهلل تعػػكىل  (ُ): ذبػارب اس  ػت   بػػكٛنيوكت ػ ى بػ ـ اساػاكج 

ُب ُنػػػارب  ف أبثػػػا  ػػػر ريهػػػك ض ػػػكء كسكثػػػاة اس ػػػهكـ  اسعكللػػػ  ريهػػػك 
 رش هتبك بطكلا ك تٟنك أرااشهك .

 [ .َُكأي  با س   سك     س  ذكلل  إىل ذشاة  
: ستضػػت هك  هنػػك ذكسػػة بثلثيهػػك كبػػت أبثػػا  ػػك  ك  ػػكؿ اس لجػػكء

  كتف ُب اسااالق .
: ض ػػػ   إىل اس كضػػػا شػػػا يل ر٘نػػػس اهلل  ضػػػكن بكسشػػػا ي كتل ػػػ  أ 

تعػػكىل  ستأتذهػػك ُب ز نػػس  كأضػػكلس ريهػػك بػػهسك ٞنػػك ركم أضػػس يفػػا  
ب ػػك يفػػنعاؼ ذسػػك إف شػػػكء   –[ َُذنهػػك رجعلهػػك  ػػر ذشػػاة  

 رككف اسوكج  ل ى اسا يس ري ثاثيس ري تؿ  –اهلل تعكىل 

                                                

القمـولي   ىــو أحمــد بـن محمــد بــن مكـي بــن ياســين القرشـي المخزومــي العالمــة نجـم الــدين أبــو العبــاس   (1)
القمولي المعري درس وأفتى ولي قضاء قوس ثم أسيوط وغيرىما وىـو مـن الفقهـاء المشـهورين المتـورعين مـات 

  374/  1ىـ  ا ىـ  بتصرف نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ج 727سنة 
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اسنصػو رج   كتة ا اأتس ك  تحؾ كسدان كال كسد ابػر ري ػكؿ سػس 
  ري تؿ كاهلل  ػك أيذطيػة ضصػاكن كال ثلثػكن ري ػتؿ  ػر أذطػكؾ ذسػك 
ري تؿ شا يل ريل ى اساج  شا كن ري  سس ذر ذسك ريص رب اٝن    
ركػػػكف شػػػا كن إذا س ػػػا اسػػػوكج   ػػػتؿ إذا رأ ثػػػين ذبػػػات يب  ك ػػػكن 
جكلاان   كإذا رأ ثك ذبات بك رجالن ركجاان ت ٌن   رجػترؾ أضػك 

 اساثتل  . ته   اسشكتل كتكثو
 : المذاىب في قسمتها

 ُب أ       س  أـ اسااكخ  هاب  ك نهك اسثك  :
 [ سلوكج اسنصو ٔأصلهك  ر يفث    مذىب الجمهور -1 

[ كسػػػػػألـ اس ػػػػػدس كا ػػػػػد ّثالثػػػػػ     َُ/ٔ
[ ْ[ كسلشػػػػػ ي ثٌن اسثلثػػػػػكف أربعػػػػػ   ُ 

[ كسألشثػٌن  ـ ِسك  كا ػدة اثنػكف  
[ سكػػ  كا ػػدة كا ػػد ِاسثلػػث اثنػػكف  

[ كبػػػػػهرب َُكتعػػػػتؿ إىل ذشػػػػػاة   [ُ 
 صترهتك :

 زكج ّ
 أـ ُ
 أشة ش ي    ِ
 أشة ش ي    ِ

 أشة  ـ ُ
 أشة  ـ ُ
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وفي مقابل مذىب الجمهور مذىب ابن عباس رضي  -2
: كبت ب ك ذلو يفكب كن أضس ال   تؿ بكسعتؿ كذلى   اهلل عنهما

 ر هب س ت  ط اسش ي ثكف  يث أهن ك ٣ن
ساػػػػػػك ٣نػػػػػػر أػػػػػػدـ كبػػػػػػها بػػػػػػػت أشػػػػػػا اهلل كأك   ٔ

اٞنشػػهتر ذنػػس ر صػػ  اٞن ػػ س  ذلػػى بػػها اس ػػتؿ 
[ ّ[ سلػػػػػػوكج اسنصػػػػػػو ثالثػػػػػػ   ٔ ػػػػػر يفػػػػػػث   

[ كسألشثػػػػػػٌن  ـ ُكسػػػػػػألـ اس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد  
[ سكػػ  كا ػػدة كا ػػد ِاسثلػػث بػػك الن اثنػػكف  

[ كت ػػػػ ط اسشػػػػ ي ثكف سعػػػػدـ كجػػػػتد بػػػػكأا ُ 
 كبهرب صترهتك :

 زكج ّ
 أـ  ُ

 أشة ش ي   ×
 أشة ش ي   ×
 أشة  ـ  ُ

 أشة  ـ  ُ

 ر أف ثلث  ويخرج  على مذىب ابن عباس  -3 
ا شثٌن  ـ بٌن ا شتات  عكن ذلى أدر يفهك هر ست اضاادف          

 أم سلش ي ثٌن ثلثك اس كأا كسألشثٌن  ـ ثلثس
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ُٖ ٔ ّ× ك٢ناجه ػػػػػػك ثالثػػػػػػ  ضضػػػػػػامك ُب أصػػػػػػ   
اٞن ػػػػػػػػػػ س  يفػػػػػػػػػػث   نػػػػػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػا 

ك تصػػػػيل ذلػػػػى بػػػػها [ ك نهػػػػُٖ=ٔ×ّ 
[ كسػػػألـ ٗ=ّ×ّاس ػػػتؿ سلػػػوكج ت ػػػع   

[ كسكػػ  شػػ ي   اثنػػكف ّ=ّ×ُثالثػػ    
[ ُ[ ك سكػػػػػػػػ  أشػػػػػػػػة  ـ كا ػػػػػػػػد  ِ 

 كبهرب صترهتك :

 زكج ّ ٗ
 أـ ُ ّ
ِ 

ِ 

 أشة ش ي   

 أشة ش ي   ِ
 أشة  ـ ُ
 أشة  ـ ُ

: ذلػػى بػػها اسثصػػا ج ا شصػػا أف  كػػتف أصػػ  اٞن ػػػ س   قلــ 
[ ستجػػتد اس ػػدس كثلثػػا اس ػػكأا سلشػػ ي كت ُٖشػػا   ػػر ٖنكضيػػ  ذ

[ ٗكثلث اس كأا سألشثٌن  ـ  يث  ص يل ضصػو اسػوكج ت ػع   
 [ ٔ[ كاس كأا يفث   ّكيفدس ا ـ ثالث   
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[ سكػػػ  ْثلثكبػػػك سألشثػػػٌن اسشػػػ ي ثٌن أربعػػػ     ُٖ
[ ِ[ كسألشثػػٌن  ـ ثلثػػس اثنػػكف ِكا ػػدة اثنػػكف  

جي ػػس [ كبػها ٞنػك يفػ ق تا ُسكػ  كا ػدة كا ػد  
[ أصػ  ك سػي   صػيل ب ػك ُٖأف ٖنكضي  ذشػا  

يفػػػػ ق ٓن ي ػػػػس ُب بػػػػكب اٛنػػػػد كااشػػػػتة كإف بػػػػكف 
 شكص بس كاهلل تعكىل أذلو كبهرب صترهتك :

 زكج  ٗ

 أـ  ّ

 أشة ش ي    ِ

 أشة ش ي    ِ

 أشة  ـ  ُ

 أشة  ـ  ُ

:  ما قاسو الفرضـيون علـى قـول ابـن عبـاس رضـي اهلل عنهمـا -4
تف اسثلػػػػث بػػػػٌن ا شثػػػػٌن اسشػػػػ ي ثٌن كا شثػػػػٌن  ـ بكس ػػػػت   كبػػػت أف  كػػػػ

[ سلػػػوكج اسنصػػػو ٔكذلػػػى بػػػها اس يػػػكس تكػػػتف أصػػػ  اٞن ػػػ س   ػػػر يفػػػث   
 [ كسألـ اس دس كا د ّثالث   

ُِ ٔ ِ× [ سألشػػػػػػػػػػػػػتات ِكاس ػػػػػػػػػػػػػكأا اثنػػػػػػػػػػػػػكف  [ ُ  
 نك اة ذليهر ك تار   ساؤكيفػهر بكسنصػو 
كبضػػػػػػػاب كرػػػػػػػق رؤكيفػػػػػػػهر اثنػػػػػػػٌن ُب أصػػػػػػػ  

[ ُِ=ٔ×ِاثنػػػك ذشػػػا   اٞن ػػػ س  يفػػػث   نػػػثج
[ كسػػػػػػػػػػػألـ اثنػػػػػػػػػػػكف ٔ=ّ×ِسلػػػػػػػػػػػوكج يفػػػػػػػػػػػث   

[ كبػهرب ُ[ كسك  أشػة كا ػد  ِ=ِ×ُ 
 صترهتك:  

 زكج ّ ٔ
 أـ ُ ِ
ُ 

ِ 

 أشة ش ي  
 أشة ش ي   ُ

 أشة  ـ ُ
 أشة  ـ ُ
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 أف سألـ اسثلث كسي  اس دس . مذىب معاذ  -ٓ
ؼ  ضس ال  ج  ا ـ  ر اسثلث إىل اس دس بك شتات اسصػا 

  كإمنػػك بػػكاشتة أك مهػػػك  عػػكن ب ػػك يفػػػ ق ٓن ي ػػس ُب بػػكب اسثلػػػث   
[ سلػػػوكج ٔكذلػػػى بػػػها اٞنػػػهب   كػػػتف أصػػػ  اٞن ػػػ س   ػػػر يفػػػث   

 [ّاسنصو ثالث   
[ كسلشػػػػ ي ثٌن ِكسػػػألـ اسثلػػػث اثنػػػكف    ُُ/ٔ

[ سكػػ  كا ػػدة اثنػػكف ْاسثلثػػكف أربعػػ   
[ ِ[ كسألشثػػٌن  ـ اسثلػػث اثنػػػكف  ِ 

إىل  [ كتعػػػػتؿُسكػػػػ  كا ػػػػدة كا ػػػػد  
[ كبػػػػػهرب صػػػػػترهتك : ُُأ ػػػػػد ذشػػػػػا  

كُب بػػػػػه ر اٞنػػػػػهب ٌن ا شػػػػػًن ر ضػػػػػكزع 
 .  (ُ)است  ر٘نس اهلل تعكىل 

 زكج ّ
 أـ ِ
 أشة ش ي   ِ
 أشة ش ي   ِ
 أشة  ـ ُ
 أشة  ـ ُ

 
 

                                                

ونهايـة الهدايـة إلـى  71ـ 1/70والتلخـيص فـي الفـرائض ج 42-1/41انظـر  فـتح القريـب المجيـب ج  (1)
  277 – 276ص  2تحرير الكفاية ج 
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 أم األرامل -25
: كبػػػػا ثػػػػالث زكجػػػػكت كجػػػػدتكف كأربػػػػ  مســــألة أم األرامــــل 

 أشتات  ـ كٖنكف أشتات ش ي كت .
 كتل   أ ضكن ب ـ اسااكج :  ف ٗني   ر ريهك ض كء . 
 كتل   بكس  ع  ذشا   : بن  ثهك إىل يف ع  ذشا .

كتل   بكسد نكر   اسصغال:  ضس  عك ػك مػك ري ػكؿ شلاػة يفػ ع  
ذشػػا ا ػػاأة  ػػر أصػػنكؼ ٢نثلاػػ  كيفػػ ع  ذشػػا د نػػكران رترثػػة بػػ  

 ا اأة  نهر د نكران .
ا ػػػاأة  ػػػػر أصػػػػنكؼ  ك  ػػػكؿ أ ضػػػػكن : رجػػػ  شلػػػػو يفػػػ ع  ذشػػػػا

 ٢نثلا  رترثر  كسس بكس ت   رها بهرب . 
 أكؿ اسشيس صكّب اس هتٌب ر٘نس اهلل تعكىل ُب ذ دة اساكرض

  كاساب     ثلث  ر اثين ذشػاا
 أك    يفدس التاكؽ ظهػاا  

  كذتٟنك كتاان س  ع  اذػشػػاا
 كذا سدل أـ ا را   شهاا  

  بجدتٌن كثالث زكجكت
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 ػتاتص نب أربعكن سس  ر أش
  سألـ ثػو ضعاهك سغًنبػك 

 كذا ٕنكـ ذتٟنك كشًنبػك  
  كس  ة أـ اسااكج كأشيػ  

 أـ ا را    ضتث  اٛن ي   
  كإف  كر  حكبس يف   ذشا

  (ُ) ر اسدضكضًن ر كسصغال اشثها 
[ ُٕ[ كتعتؿ إىل يف ع  ذشا      ُِأصلهك  ر اثين ذشا  

. 
 [ .ُ[ سك  كا دة كا د  ّسلوكجكت اساب  ثالث   

 [ .ُ[ سك  كا دة كا د  ِكسلجدتٌن اس دس اثنكف  
 [.ُ[ سك  كا دة كا د  ْكسألشتات  ـ اسثلث أربع   
[ بهسك سك  كا دة       كا د ٖكسلش ي كت اسثلثكف ٖنكضي   

 ُ. ] 

                                                
(1)

  168 – 166/  1مدة الفارض بشرح العذب الفائض ج    
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كست ألػة بلػك ذػر يفػ ع  ذشػا   ُٕ/ُِ
د نػػكران سكػػكف ضصػػي  بػػ  كا ػػدة 
 ػػنهر د نػػكران كا ػػدان كٟنػػها ٚنيػػة 

ال كبػػػػػها ذلػػػػػى ر ػػػػػ  اسصػػػػػغاسد نك
 كبهرب صترهتك :أتؿ اٛن هتر 

 ّ زكجكت  ّ

 ِ جدتكف  ِ

 ْ أشتات  ـ  ْ

 ٖ ش ي كت    ٖ

ر ػػد يفػػ ق  أمــا علــى مــذىب ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا 
 ض ًنبك ُب اسغااء كأـ اسااكخ .

كذلػػى أػػتؿ اٛن هػػتر أكرد ريهػػك بثػػًن  ػػر ا سغػػكز ك ػػر ذسػػك  ػػك 
 اهلل تعكىل  ر شعا  لاق كبت: أكردرب اسكلتذا  ر٘نس

 أ  ٞنر    و اسااالق كايفػػػ ؿ  
 إف يف سة اسشيتخ كا  داثك                            

  كت  ية ذر يف   ذشاة أضثى  ر  
 كجترب ش  ر وف اسحاثك                                 

 أشهت بهرب ب ك أشهت تلك      
 ذ كران كدرمهكن كأثكثك                                 
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 الجواب
 أد ره نك اس ؤاؿ ره كن ص ي كن     

 كذارنك اٞنػتركث كاستراثك                             
 كشب ثلثا تااثس أشتات    
  ر أبيس ٖنكضيك كراثػػػػك                             

 ك ر ا ـ أرب   وف ثلثك        
 كسوكجكتس كبر ثالثػػػك                               
 رب  اٞنكؿ ال  نكزذر رػيس   

 ريتزذر ربعػس أثالثػك                                
 كسس جدات  كصكح أ ضكن 

  وضك اس دس صك ثكن كأثكثك                               
  ركيفثتل اس ـت ُب اس هكـ 

 حاثكبعتؿ بكف ُب راضهر ك وف اس                     
 ب  أضثى ٟنك  ر اٞنكؿ يفػهو   

 كجال ا  ا كاض كن  ػك اسثكثك                         
 س  تبك أـ ا را   إذ بػكف    
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 (ُ)ٗني  استراث ريهك إضكثك                                
كأكؿ اس ػااُب ر٘نػس اهلل تعػكىل : اٞنشػك  اٝنػك   أػكؿ تػاؾ يفػ   

نػػػكران كرث بػػػ  كا ػػدة د نػػػكران ٍب ذبػػػا ذشػػا ا ػػػاأة كيفػػػ ع  ذشػػا د 
 استارثكت اٞنهبترات كأكؿ : كريهك   تؿ اسشكذا : 

 أ  ت    كأضة ب رض  صا      
 بهبا را ض  ُب اٞن ل ٌن                                

 ب    ٍب ذشا  ر إضػػكث   
 رصات مر ذند اساكرضٌن                                

 ث  أ و  ػق  ر  ازف استرا
 (ِ)يفتاء ُب   تؽ استارثينك                                  

                                                
(1)

  43– 42/  1وفتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء  45– 44التهذيب في الفرائض ص     
(2)

  70/  13الذخيرة ج    
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 الدينارية الصغرى   -26
  ػػ س  اسد نكر ػػ  اسصػػغال بػػا أربػػ  أشػػتات سغػػًن أـ كأشثػػكف  ـ كبػػا 
 ػػًن  شػػهترة   ػػكؿ ريهػػك شلػػو يفػػة ض ػػتة كشلػػو يفػػث  دضػػكضًن رترثػػة  

[ سلشػػ ي كت اسثلثػػكف ّ : أصػػلهك  ػػر ثالثػػ   ألػػة   (ُ)بػػ  ا ػػاأة د نػػكران 
[ بكسنصػػػػػػو ْ[  نك ػػػػػاة ذلػػػػػػيهر ك تار ػػػػػ  ساؤكيفػػػػػػهر أربعػػػػػ   ِاثنػػػػػكف  

[ ُ[   كسألشثػػػػٌن  ـ اسثلػػػػث كا ػػػػد  ِرنث ػػػػة ضصػػػػو اسػػػػاؤكس اثنػػػػٌن  
[ كبػػػػػػٌن اواتظػػػػػكت  ػػػػػػر ِ نك ػػػػػا ذلػػػػػيهر ك  ػػػػػػك ر ساؤكيفػػػػػهر اثنػػػػػٌن  

اسػػػػاؤكس ٣نكثلػػػػ  رنكثاػػػػا بإ ػػػػدابر   ٍب ضضػػػػامك ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  ثالثػػػػ  
 [ ك نهك تصيل سلش ي كت ٔ= ّ×ِنثج يفث  [  ّ 

×ِ ّ ٔ دضكضًنٔ [سكػػ  كا ػػدة ْ=ِ×ِأربعػػ   
[  سألشثػػػٌن  ـ اثنػػػكف ُكا ػػػد  

[ ُ[ سكػػػػػ  كا ػػػػػدة كا ػػػػػد  ِ 
رػػػػإذا بكضػػػػة اسحبػػػػ  يفػػػػث  دضػػػػكضًن 
ريكتف ضصي  ب  كا دة  نهر 

 د نكران كا دان كبهرب صترهتك :

ُ ُ 

ِ 

 أشة ش ي   
 أشة ش ي    ُ ُ

    أشة ش ي ُ ُ

 أشة ش ي    ُ ُ

ُ ُ 
ُ 

 أشة  ـ
 أشة  ـ ُ ُ

                                                

و   333و الفصــول فــي الفــرائض ص   281 -280ص  2انظــر نهايــة الهدايــة إلــى تحريــر الكفايــة ج   (1)
  63ص  1فتح القريب المجيب ج 
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 الدينارية الكبرى -27
أخ   ػػ س  اسد نكر ػػ  اسكػػ ل بػػا أـ كزكجػػ  كبنثػػكف كاثنػػك ذشػػا 

  ب كأشة  ب .
كتل   بكسابكبي  :  ف ا شة ذب ة إىل ذلا بػر أيب طكسػ  

  رتجدتس راب كن ر   ػكة بابكبػس كأكسػة :  ػك أ ػًن اٞنػؤ نٌن إف
 أشا تاؾ يفث كل  د نكران ر ذطك  شا يل  نهك د نكران كا دان .

ر ػكؿ ٟنػػك : سعػػ  أشػكؾ تػػاؾ زكجػػ  كأ ػػكن كبنثػٌن كاثػػين ذشػػا أشػػكن 
 كأشثكن .
 ة : ضعو .أكس

 أكؿ : ذاؾ   ك ك    ل ك شياكن كٟنها س  ة بكسابكبي .
 أكؿ اسشيس صكّب اس هتٌب ر٘نس اهلل تعكىل ُب ذ دة اساكرض

 بن    ٞنك شا يل  ك ك      
 ريهك  شة  ية  ك ظل ك                                

 ُب زكج  سل ية كابنثٌن أـ          
 كاثين ذشا أشكن كأشثكن ال  ـ                                  

  جلهك أد س  ة بكسشكبي     
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 سكتهنك أتة ذليكن بكبي                                         
 أكسة سس إف شا كن ظل ػك    

    عدؿ اس      ٌن  ك ك                                 
 أب ى أشا  ر ذب  يفة  كل     

 رصصين بتا د دكف اسااػ                                   
 أكؿ ٟنك سعلس أد بلكػك   

 ذر زكج  كأ س كتابك                                        
 بنثٌن    اثين ذشا  ر إشتة   

 كأضة أشثس ٕنكـ اسعدة                                         
 أكسة ضعو ر كؿ ذاؾ   ػك  

 ت ٌب سنك بغًن  ق تشثكا                                      
 كت ها ر ُب شا يل اسشكػتل  
  (ُ)كتكث ٌن ذند ذاؾ اساثتل                             

كتل ػػ  بكسعك ا ػػ  كبكسشػػع ي :  ف ا شػػة يفػػ سة ذنهػػك ذػػك ا 
 اسشع  ر جكمك ّنك أكسس شا يل ر٘نهو اهلل تعكىل . 

                                                
(1)

  169 – 168/  1عمدة الفارض بشرح العذب الفائض جزء    
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كذسػػػػك  تعػػػػكىل: تل ػػػػ  بكسشػػػػا ي  كأػػػػكؿ ابػػػػر اجملػػػػدم ر٘نػػػػس اهلل
 س ضكء شا يل ريهك . 
: سشػػػكك ثهك  سشػػػا يل ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل ذلػػػى  كتل ػػػ  بكسشػػػكبي 

 . ذلا 
أكؿ اٝن م ر٘نس اهلل تعكىل : ك كا ذر ابر يفػا ج كذػر داكد 
اسطػػكلا كذػػر ذ ػػد اٞنلػػك بػػر  ػػاكاف كذػػر اٞنػػ  تف كبػػ  ذسػػك أػػد 

 . (ُ)أي  
ًن ر٘نػس اهلل تعػكىل ب تسػس : ) : ك ر ذسك  ك أكردرب ابر بثػ قل 

كركل ابػػػػر ذ ػػػػكبا أف اٞنػػػػ  تف جلػػػػ   ت ػػػػكن سلنػػػػكس كُب ٠نل ػػػػس 
ا  ااء كاسعل كء رجكءت ا اأة تث لو إسيس رهبات أف أشكبػك تػتُب 

 كتاؾ يفث كل  د نكر ك   ص  ٟنك يفتل د نكر كا د.
ر كؿ ٟنك اٞن  تف ر٘نس اهلل تعكىل: ذلى اس د ه  أد كصػ  إسيػك  

شػػػكؾ أػػػد تػػػاؾ بنثػػػٌن كأ ػػػكن كزكجػػػ  كاثػػػين ذشػػػا أشػػػكن   ػػػك بػػػ ف أ
 كأشثكن كا دة كبا أضة أكسة : ضعو  ك أ ًن اٞنؤ نٌن .

 ر كؿ : سل نثٌن اسثلثكف أربع كل  د نكران .

                                                
(1)

  399/  1المصادر السابقة وكتاب التلخيص في الفرائض ج    
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 كسألـ اس دس  كل  د نكر.
 كسلوكج  اسث ر ٙن   كيف عتف د نكران . 

ب ا ٙن  ن كذشاكف د نكران سك  أخ د نكراف كسك د نػكر كا ػدان 
 . (ِ)عج  اسعل كء  ر رطنثس ك دة ذبنس كيفاذ  جتابسر

كإذا ذلػػو بػػػها رػػػإف أصػػػ  اٞن ػػ س  اسد نكر ػػػ  اسكػػػ ل  ػػػر أربعػػػ  
 [ .ِْكذشا ر  

[ كسل نثػػػٌن ّ[ كسلوكجػػػ  اسػػػث ر ثالثػػػ   ْسػػػألـ اس ػػػدس أربعػػػ   
 [.ٖ[ سك  كا دة ٖنكضي   ُٔاسثلثكف يفث  ذشا  

 ثػػػ   ػػػ  [ سمشػػػتة  ب كأشػػػثهو سلػػػهبا ُكاس ػػػكأا كا ػػػد   
 كذشػػػا ر ٙن ػػػ  ا ضثيػػػٌن كبػػػت  نك ػػػا ذلػػػيهو ك  ػػػك ر ساؤكيفػػػهو

 [ََٔ=ِْ× ِٓ  [ رنضامك ُب أصػ  اٞن ػ س   نػثج يفػث كل ِٓ 
[ كسلوكجػػػػ  ٙن ػػػػػ  كيفػػػػػ عتف ََُ=  ِٓ×ْك نهػػػػك تصػػػػػيل سػػػػألـ  كلػػػػػ   

[ كسكػػػػػ  ََِ= ِٓ×ٖ[ كسكػػػػػ   ػػػػػر اس نثػػػػػٌن  كلثػػػػػكف  ٕٓ= ِٓ×ّ 
 [ كّنك أفُ[كسألشة كا د  ِأخ اثنكف  

ََٔ ََٔ ِْ ِٓ×  

اسحبػػػػػػػػػػػػ    ػػػػػػػػػػػػكك    أـ  ٔ/ُ ْ ََُ ََُ
                                                

(2)
  719 – 718/  10انظر البداية والنهاية جزء    
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ٞنصػػػػػػػػػػػػيل اٞن ػػػػػػػػػػػػ س   زكج   ٖ/ُ ّ ٕٓ ٕٓ
ر ػػػػهكـ بػػػػ  كارث 
بػػػػػػا ضصػػػػػػي س  ػػػػػػػر 

[ ََٔاسحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
 كبهرب صترهتك: 

ََِ ََِ ٖ 
ِ/ّ 

 بنة 

 بنة  ٖ ََِ ََِ

ِْ ِْ 
 ب.ع ُ

 أخ  ب ُِ
  ب ةأش ُ ُ
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  المنبرية  -28
 ـ ك أب ك بنثكف .اٞن  س  اٞنن    با زكج  ك أ

ـــة ـــ  بالمنبري يفػػػا  ذنهػػػك  :  ف ذلػػػا بػػػر أيب طكسػػػ   لقب
كبت ذلى اٞنن  بكسكتر  ر ػكؿ ارْنػكالن صػكر ٖننهػك ت ػعكن ك ضػى ُب  

 شط ثس .
أػكؿ ابػػر اٟنػكلو ر٘نػػس اهلل تعػػكىل : أش ضػك بعػػق طل ػ  اسػػي ر أضػػس 

ُب  ٚنػػػ  ُب اسػػػي ر بعضػػػكن  ػػػهبا أف صػػػدر اٝنط ػػػ  اسػػػيت يفػػػا  
اٜن د هلل اسهم  كػو بػكٜنق أطعػكن كلػوم بػ  ضاػ  ّنػك أثنكلهك : 

ت ػػػعى كإسيػػػس اٞنعػػػكد كاساجعػػػى ر ػػػا   يناػػػه ر جػػػكب ب تسػػػس صػػػكر 
ٖننهك ت عك   كسكين   أأو ذلى ذسك ُب  صنو ك ك ٚنعثس  ر 

  ًن بها اسي ين كاهلل أذلو .
كت ػػػ ى أ ضػػػػكن بكس صيلػػػ  : س لػػػػ  ذتٟنػػػك  هنػػػػك ال تعػػػػتؿ إال إىل  

ُب اس ػػػتؿ  [ ر ػػػط إال ذنػػػد ابػػػر   ػػػعتد ِٕيفػػ ع  كذشػػػا ر  
ُنجػ  االبػر ػ اسػهم أػكـ بػس  جػ  ا كصػكؼ ػ  سغػًنرب ب ػك ُب 

 اسثالثيني  .
    كتل   أ ضكن بكٜنيدر   ك بكسعث ي 
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 أكؿ ابر اٟنكلو ر٘نس اهلل تعكىل ُب باك ثس :
 أب ك أـ ك ابنثكف ك  اة         بهم ّنن     شثػهاة   

ُب ذ ػػػػػدة  -ر٘نػػػػػس اهلل تعػػػػػكىل  - أػػػػػكؿ اسشػػػػػيس صػػػػػكّب اس هػػػػػتٌب
[ ِْاساكرض : ُب ذاض بال س ذر ذتؿ أصػ  أربعػ  كذشػا ر  

 ر كردبك ب تسس :
 كذتٟنك بكسث ر جكء ذر ذلا          ُب  ن    س تسس اٛنلا
ُب أبت ر كابنثٌن ٗنعك         زكج  أد صكر ٖنره ت عك
(ُ) 

جػػ  [ سلوك ِْكال ٔناػػى أ ػػ ثهك ر صػػلهك  ػػر أربعػػ  كذشػػا ر  
 . [ْكسك   ر ا بت ر اس دس أربع     [ ّاسث ر ثالث   

[ سكػػػػ  ُٔكسل نثػػػػٌن اسثلثػػػػكف يفػػػػث  ذشػػػػا    ِٕ/ِْ
[ كتعػػتؿ إىل يفػػ ع  كذشػػا ر ٖكا ػػدة ٖنكضيػػ   

[ كبػػػػػها ب ػػػػػك ذلػػػػػو يفػػػػػكب كن ذلػػػػػى أػػػػػتؿ  ِٕ 
 يػػػػث ال  اٛن هػػػػتر شالرػػػػكن البػػػػر ذ ػػػػكس 

  ال اسعتؿ كبهرب صترهتك:

 زكج  ّ
 أـ ْ
 أب ْ
 بنة ٖ
 بنة ٖ

                                                
(1)

و التهذيب في  43ص  1و فتح القريب المجيب ج  281ص  2نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية ج     
  170ص  1والعذب الفارض  ج  45الفرائض ص 
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 المباىلة -29
 : با زكج كأـ كأشة ش ي   أك  ب . مسألة المباىلة

أكؿ اٝن م ر٘نس اهلل تعكىل :  ت  ى    س  اٞن كبل    هنك أكؿ 
 .    س  ذكلل   دثة ُب ذهد ذ ا بر اٝنطكب 

كأػػػػػكؿ اسكلػػػػػتذا  ر٘نػػػػػس اهلل تعػػػػػكىل : ت ػػػػػ ى اٞن كبلػػػػػ  :  هنػػػػػك 
رج ػػ  اسصػػ كب  ر شػػكر   ػػدثة ُب ز ػػر ذ ػػا بػػر اٝنطػػكب 

بعضهو بكسعتؿ كأٗن  رأ هو ذلى ذسك كشكسو ابر ذ كس رضػا 
اهلل ذنه ػػك رلػػو  ػػا اسعػػتؿ إال أضػػس     هػػا اٝنػػالؼ ُب ز ػػر ذ ػػا 

 . بر اٝنطكب 
تكلػػو ُب ذسػػك ر ػػكؿ : إف اسػػهم أ صػػى  رل ػػك أثػػ  ذ ػػا  

ر ػػػػ  ذػػػػكِب ذػػػػددان   لعػػػػ  ُب اٞنػػػػكؿ ضصػػػػاكن كضصػػػػاكن كثلثػػػػكن بػػػػهاف 
د ذب ك بكٞنكؿ ر  ر اسثلث  ر شكء بكبلثس إف اٞن كل  ال ضصاكف أ

ر ػػكؿ : ب ثػػػس  تعػػتؿ   ر ػػكستا سػػػس : رػػ  ر بنػػػة ُب ز ػػر ذ ػػا 
 كبكف ا اءان   هي كن .

 كأي  با س   سك  ذكلل  .
 أ ك اسااضيتف ري تستف با : س   سصترة ٢نصتص  .
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كأي  أف أكؿ را ض  ذكسة ُب اايفػالـ بػا زكج كأشثػكف ذبػارب 
 ا ضصكرم ر٘نس اهلل تعكىل . زبا ك

كأيػػ  ٚنيػػة   كبلػػ  : سػػدذكء ابػػر ذ ػػكس رضػػا اهلل ذنه ػػك إىل 
 اٞن كبل  أف اٞن كل  ال تعتؿ .

كس د أكؿ ذطكء بر أيب ربكح البر ذ كس رضػا اهلل ذنه ػك أف  
بػػها ال  غػػين ذػػين كال ذنػػك شػػياكن سػػت  ػػة أك  ػػة س  ػػو  ًناثنػػك 

 ذلى  ك ذليس اسنكس اآلف .
ف شكؤا رلندع أبنكءضك كأبنكءبو كض ػكءضك كض ػكءبو : رإ أكؿ 

كأضا ػػػػنك كأضا ػػػػهو ٍب ض ثهػػػػ  رنجعػػػػ  سعنػػػػ  اهلل ذلػػػػى اسكػػػػكذبٌن   
  ك ػػػاةن سعطػػكء   ك ػػػاةن سورػػا ر٘نهػػػو اهلل  كأػػكؿ ذسػػك  ػػػاةن سو ػػد 

 تعكىل ٗنيعكن   ك اةن     و اٞنصكط  .
 : فعلى مذىب ابن عباس رضي اهلل عنهما

[ سلػوكج ٔ   أص  اٞن ػ س   ػر يفػث   ٔ
[ كسػػػألـ اسثلػػػث ّاسنصػػػو ثالثػػػ   

[ ُ[ كاس ػػػػػػػكأا كا ػػػػػػػد  ِاثنػػػػػػػكف  
 سألشة كبهرب صترهتك : 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ّ/ُ ِ

 أخ  شقيقة  ب ُ
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: كبػػت اسػػااجيل ب ػػك يفػػ ق ٓن ي ػػس ُب  وعلــى مــذىب الجمهــور
 [ّ[   سلوكج اسنصو ثالث   ٔبكب اسعتؿ أصلهك  ر يفث   

[ ِكسػػػػػػػػألـ اسثلػػػػػػػػث اثنػػػػػػػػكف     ٖ/ٔ
كسألشػػػػػػػة اسشػػػػػػػ ي   اسنصػػػػػػػو 

[ كتعػػػػػػتؿ إىل ٖنكضيػػػػػػ  ّثالثػػػػػػ   
 (ُ)[ كبهرب صترهتك : ٖ 

 زكج ِ/ُ ّ
 أـ  ّ/ُ ِ

 أخ  شقيقة  ِ/ُ ّ

 

                                                
(1)

ونهاية  42 – 41يا ص والتهذيب في الفرائض والوصا 167/  1انظر كتاب التلخيص في الفرائض ج    
/  1وفتح القريب المجيب جزء  91/  6وروضة الطالبين ج  48 – 47/  1الهداية إلى تحرير   الكفاية ج 

38 – 41  
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  الناقضة  -30
 با : زكج كأـ كأشثكف  ـ . المسألة الناقضة

كٚنيػػة اسنكأضػػ  كاٞننكأضػػ   هنػػك تػػن ق ذلػػى ابػػر ذ ػػكس رضػػا 
 اهلل ذنه ك أصلس ُب اسااالق.

أيػػػ  أ ػػػد أصػػػليس  ضػػػس إف أذطػػػى سػػػألـ اسثلػػػث بػػػك الن     ػػػق ك 
سألشثػػػػٌن  ـ إال اس ػػػػدس كبػػػػت ال  ػػػػن ب كسػػػػد ا ـ ذػػػػر راضػػػػس 

  هنو ال  كتضتف ذص   ُنكؿ .
كإف أذطػػى ا شثػػٌن  ـ اسثلػػث بػػك الن  جػػ  ا ـ م ػػك كبػػت  

ال  ػػػال  جػػػ  ا ـ إال بثالثػػػ   ػػػر ااشػػػتة رصػػػكذدان ب ػػػك يفػػػ ق 
 ٞن  س  كذسك شالؼ  هب س . ٓن ي س    أك أذكؿ ا

ب  ػػػد أ ػػػتر  كسػػػهسك ٚنيػػػة   ػػػ س  ااسػػػواـ :  هنػػػك أسو ثػػػس 
 ثالث  كبت ال   تؿ مك رإ ك أف  عي  .

كإ ػػػك أف  جػػػ  ا ـ  ػػػر اسثلػػػث إىل اس ػػػدس بػػػ شثٌن كبػػػت ال 
  ج هك إال بثالث  رصكذدان .
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كإ ػػػك أف  ػػػن ب ا شثػػػٌن  ـ  ػػػر ثلثه ػػػك بنػػػك كمهػػػك ذلػػػى أتسػػػس 
أشػػػػػا اهلل ذنػػػػػدرب  هن ػػػػػك ال  ه طػػػػػكف  ػػػػػر رػػػػػاض إىل  سي ػػػػػثك ٣نػػػػػر
 تعصي  . 

 أكؿ اٛنع م ر٘نس اهلل تعكىل :
 كست زكج   كتة ذر أـ بامي                   

 كذر كسدم أـ كزكج ت ثال                                    
 رللوكج ضصو كابر ذ كس ال  ال                

 ذر اسثلث  ج  ا ـ ب شت ر ال                             
 كال اسعتؿ ٍب اٜنج   لو س بنك                   

 أك اسعتؿ أ ك ك تتشكرب أشكال                                 
 كأكؿ ابر اٟنكلو ر٘نس اهلل تعكىل ُب باك ثس : 

 زكج كأـ كابنثكبك هتدـ          
 س سن ب  لـو أص  ابر ذ ك                              

 ٞننعس اسعتؿ ك ج  ا ـ  ر            
 ثلث بكالثنٌن  ر إشتة تعر                               

 ركسن ق الـز  ص   نه ك           
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 كاٝنلو ُب أيكيفس أصلس اضث ى                              
أػػػكؿ اٝنػػػ م ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل : إف ا شػػػ س ب يػػػكس ابػػػر ذ ػػػكس 

 هلل ذنه ك أف  عطا ا شثٌن اس دس .رضا ا
: ك  صػػد اٝنػػ م ر٘نػػس اهلل تعػػكىل بنػػك كاهلل تعػػكىل أذلػػو  قلــ 

بػػػت اٝنػػػاكج  ػػػر بػػػهرب اٞن ػػػ س  بإذطػػػكء ا شثػػػٌن  ـ اس ػػػكأا كبػػػت 
كاهلل  اس دس اساكض  ذر ضصو اسوكج كثلث ا ـ ذلى أتسػس 

 تعكىل أذلو .
لػػػى أيػػػكس كأػػػكؿ اسنػػػتكم ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل : أيػػػ  إف اسصػػػ ييل ذ

 أتسس أف اس كأا سألشثٌن . 
كأػػػكؿ اسشنشػػػترم ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل : كميكػػػر اٛنػػػتاب ذػػػر ابػػػر 
ذ ػػكس رضػػا اهلل ذنه ػػك ب ضػػس ركم ذنػػس أف اٞن ػػدـ  ػػر ال  جػػ  

 ذر اارث .
 كاٞنؤشا  ر أد  ج  ذر اارث رعليس خيلب ذر ااسواـ. 
سكػػػػر أػػػػكؿ اا ػػػػكـ : اٞنشػػػػهتر ُب اساكا ػػػػ  ذنػػػػس أضػػػػس ال  ػػػػدش   

 اسن ب ذلى كسد ا ـ رعليس ال ٢نلب سس  ر ااسواـ .
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ككٌجس ذسػك بعضػهو ب ضػس إذا بػكف ا أػتل ذنػدرب  ػر  نث ػ   ػر 
 راض إىل راض رهسك  تجتد ُب اسوكج كا ـ .

كأ ػػػػك ااشػػػػتة سػػػػألـ رينث لػػػػتف  ػػػػر رػػػػاض إىل  ػػػػًن شػػػػاء رعليػػػػس 
 .  (ُ)خيلب  ر ااسواـ 

[ سلػوكج ٔ  : كذلى بػها  كػتف أصػ  اٞن ػ س   ػر يفػث  قل   
 .[ِ[   كسألـ اسثلث اثنكف  ّاسنصو ثالث   

[  نك ػػػػػا ذليه ػػػػػك ك  ػػػػػك ر ُكسألشثػػػػػٌن  ـ اس ػػػػػكأا كا ػػػػػد   
 . نثج[ ٔيفث   [ كبضامك ُب أص  اٞن  س  ِساأيفيه ك اثنٌن  

ُِ ٔ ِ× ك نهػػػػػك  صػػػػػيل  [ُِاثنػػػػػك ذشػػػػػا    
سلػػػػػػػػػوكج يفػػػػػػػػػث   بػػػػػػػػػها االضك ػػػػػػػػػكر

[ كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألـ أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٔ=ّ×ِ 
 [ كسكػػػ   ػػػر ا شثػػػٌنْ=ِ×ِ 

 [ كبهرب صترهتك :ُ ـ كا د  

 زكج  ِ/ُ ّ ٔ

 أـ ّ/ُ ِ ْ
ُ 

 ب ُ
 أشة  ـ

 أشة  ـ  ُ

 

                                                
(1)

والعذب  40/  1وفتح القريب المجيب ج 168/  1انظر كتاب التلخيص في علم الفرائض ج    
والكنوز الملية في  53 –2/52لكفاية جونهاية الهداية إلى تحرير ا 163 – 162/  1الفائض جزء 

  102الفرائض الجلية ص 
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 أ ك ذلى أتؿ اٛن هتر كبت اسااجيل ب ك يف ق ٓن ي س 
[ سلػوكج ٔرإف أص  اٞن  س   ر يفػث      ٔ

[ كسػألـ اس ػدس كا ػد ّاسنصو ثالث   
[ ِ[ كسألشثػػػػػػٌن  ـ اسثلػػػػػػث اثنػػػػػػػكف  ُ 

[ كبػهرب   صػترهتك ُسكػ  كا ػدة كا ػد  
 : 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ٔ/ُ ُ

ُ 
ُ/ّ 
 أشة  ـ 

 أشة  ـ  ُ

: ك ثصاج ُب بػهرب اٞن ػ س  أػتؿ آشػا ذلػى  ػهب   عػكذ  قل 
كاسػهم  ػا  عنػك ُب بػكب اسثلػث أضػس ال  جػػ  ا ـ  بػر ج ػ  

ذر اسثلث بك شتات اسصاؼ إال أف  كػتف  عهػو أخ أك أبثػا   
[ ٕ بػػػدؿ اس ػػػدس كتعػػػتؿ إىل يفػػػ ع   كذليػػػس  كػػػتف سػػػألـ اسثلػػػث 

 [ٔر صلهك  ر يفث   
[ كسػػألـ ّسلػػوكج اسنصػػو ثالثػػ      ٕ/ٔ

[كسألشثػػػػػػػػػػٌن  ـ ِاسثلػػػػػػػػػػث اثنػػػػػػػػػػكف 
[سكػػػػػػػػ  كا ػػػػػػػػدة ِاسثلػػػػػػػػث اثنػػػػػػػػكف  

[ ٕ[كتعػػػػػتؿ إىل يفػػػػػػ ع    ُكا ػػػػػد 
 كبهرب صترهتك : 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ّ/ُ ِ
ُ 

ُ/ّ 
 أشة  ـ 

 أشة  ـ  ُ
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 أم البنات -ُّ
أشػتات [ ْ زكجػكت كأربػ  [ ّ اس نػكت بػا ثػالث     س  أـ
أشػػػػػػتات شػػػػػػ ي كت كبػػػػػػا أـ ا را ػػػػػػ  بإيفػػػػػػ كط [ ٖ  ـ كٖنػػػػػػكف 
 اٛندتٌن .

[ كتعػػػػػػتؿ إىل ٙن ػػػػػػ  ذشػػػػػػا    ُِكأصػػػػػػلهك  ػػػػػػر اثػػػػػػين ذشػػػػػػا   
[ ُ[ سكػػػػػػ  كا ػػػػػػدة كا ػػػػػػد  ّ[ سلوكجػػػػػػكت اسابػػػػػػ  ثالثػػػػػػ   ُٓ 

[ ُ[ سكػػػػػ  كا ػػػػػدة كا ػػػػػد    ْكسألشػػػػػتات  ـ اسثلػػػػػث أربعػػػػػ   
 [ كبها ُ[ سك  كا دة كا د  ٖاسثلثكف ٖنكضي   كسلش ي كت 

ذلػػػػػػى أػػػػػػتؿ اٛن هػػػػػػتر كبػػػػػػت اس ػػػػػػتؿ 
اسػػػػااجيل  ب ػػػػػك يفػػػػػ ق ٓن ي ػػػػػس كبػػػػػهرب 

 صترهتك:

 ُِ/ُٓ 
 ْ زكجكت ّ
 ْ أشتات  ـ ْ
 ٖ أشتات ش ي كت ٖ

 ب ػك تؿ بكسعتؿ  اس كبت ذدـ بر ذ كس أ ك ذلى أ د أت  
ـ اسثلػث بػك الن يعطا ا شػتات  راسعتؿ   ن  بكب يف ق ٓن يق ُب

  هنر  ن لنب  ر راض إىل راض رهر ذندرب ٣نر أدـ اهلل.
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ك عطػػا ا شػػتات اسشػػ ي كت اس ػػكأا  هنػػر  ن لػػنب  ػػر رػػاض  
 .إىل تعصي  رهر ذندرب ٣نر أشا اهلل

 .[ُ[ سكػػػػػػػ  كا ػػػػػػػدة كا ػػػػػػػد  ّرللوكجػػػػػػػكت اسابػػػػػػػ  ثالثػػػػػػػ    
 .[ُ[ سك  كا دة كا د  ْكسألشتات  ـ اسثلث بك الن أربع   

[ سألشػػػػتات اسشػػػػ ي كت  نك ػػػػاة ذلػػػػيهر ٓ ػػػػكأا ٙن ػػػػ   كاس 
[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػامك ُب أصػػ  ٖك  ػػك ر ساؤكيفػػهر ٖنكضيػػ   

   .[ٔٗ=ُِ×ٖ[  نثج يفث  كت عتف  ُِاٞن  س  اثين ذشا  
  سكػػ  كا ػػدة ٖنكضيػػ   [ِْ=ٖ×ّسلوكجػػكت أربعػػ  كذشػػاكف   
 [ أيفهو.ٖ=ّ÷ِْ 

سكػػػػػ   [ يفػػػػه كن  ِّ=ٖ×ْكسألشػػػػتات  ـ اثنػػػػكف كثالثػػػػتف  
 [ أيفهو.ٖ=ْ÷ِّكا دة ٖنكضي   

كسلشػػػػػػ ي كت اس ػػػػػػكأا أربعػػػػػػتف 
[ يفػػه كن   سكػػ  كا ػػػدة َْ 

[ أيفػػػػػػػػػهو كبػػػػػػػػػهرب ٓٙن ػػػػػػػػػ   
 صترهتك ذلى بها اس تؿ:

  ُِ×ٖ ٗٔ 
 ِْ ّ زكجكت ّ
 ِّ ْ أشتات  ـ ْ
 َْ ٓ خوات شقيقاتأ ٖ



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

185 

 ذلػػػى اس ػػػتؿ اآلشػػػا ُب  ػػػهب  ابػػػر ذ ػػػكس رضػػػا اهلل ذنه ػػػكك 
 ـ كا شػػػتات اساػػػاكض سألشػػػتات  كبلعػػػ  اس ػػػكأا بعػػػد أصػػػ 

سلشػػػػػ ي كت ثلثػػػػػكرب ؛ أثالثػػػػػكن ذلػػػػػى   ػػػػػ  راكضػػػػػهر اسشػػػػػ ي كت 
 .كسألشتات  ـ ثلثس 

[ سلوكجػكت اسابػ  ْكذلى بػها اس ػتؿ أصػ  اٞن ػ س   ػر أربعػ   
 [.ّ[  نك ا ذليهر ك  ك ر ساؤكيفهر ثالث   ُكا د  

[ سألشػتات  ـ كا شػتات ّكاس كأا بعد رب  اسوكجكت ثالث   
رلألشػػتات اسشػػ ي كت ثلثػػك     اسشػػ ي كت ذلػػى   ػػ  راكضػػهر

[ ٖ[  نك ػػاة ذلػػيهر ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهر ٖنكضيػػ   ِاسثالثػػ  اثنػػكف  
 [.ْ=ِ÷ٖبينه ك  تار   بكسنصو رنث ة كرق اساؤكس أربع   ك 

[ كبػػت   ػػك ر ساؤكيفػػهر ُث اسثالثػػ  كا ػػد   ـ ثلػػكسألشػػتات 
 [.ْأربع   
٤نػػد [ ْ[ كأربعػ   ْكأربعػ    [ّكبػكسن ا بػٌن اٞنث ثػكت ثالثػػ    

[ ّٕنكثػػػػػ  ا ربعثػػػػػٌن رنكثاػػػػػا بإ ػػػػػػدامهك كبػػػػػا   ػػػػػك ر سلثالثػػػػػػ   
نضػامك ر[ ُِ=ْ×ّرنضامك ريهػك  نػثج جػوء اس ػهو اثنػك ذشػا  

[ َْ=ُِ×ْ نػػثج ٖنكضيػػ  كأربعػػتف  [ ْ ُب أصػػ  اٞن ػػ س  أربعػػ  
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ك نهػػػك تصػػػيل اٞن ػػػ س  ذلػػػى اس ػػػتؿ اآلشػػػا ُب  ػػػهب  ابػػػر ذ ػػػكس 
 رضا اهلل ذنه ك.

[ سكػػػػػػػ  كا ػػػػػػػدة أربعػػػػػػػ  ُِ=ُِ×ُسلوكجػػػػػػػكت اثنػػػػػػػك ذشػػػػػػػا  
 [ أيفهو.ْ=ّ÷ُِ 

[ يفػػه كن سكػػ  ُِ=ُِ×ُكسألشػػتات  ـ بػػهسك اثنػػك ذشػػا  
 [ أيفهو.ّ=ْ÷ُِكا دة ثالث   

 [ يفه كن. ِْ=ُِ×ِكسألشتات اسش ي كت أربع  كذشاكف  
سكػػػػػػػ  كا ػػػػػػػدة ثالثػػػػػػػ    ×ُِ ْ ْٖ

[ أيفػػػػػػػهو ّ=ٖ÷ِْ 
 : كبهرب صترهتك

 ّ زكجكت ُ ُِ

 4 أشتات  ـ ُ ُِ

 8  ي كتش أشتات ِ ِْ
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 :الدفَّانية  -ِّ
: أػػكؿ اسشنشػػترم ر٘نػػس اهلل تعػػكىل : س  ػػة  المســألة الدفانيــة 

 بكسدركضي   ف اٞناأة درنة ٗني  أزكاجهك . 
كذبػا أ ضػك أهنػك س  ػة بكٛنعاا ػ  كبػا ا ػاأة كرثػة أربعػ  أزكاج 

 كا دان بعد كا د ر ص  ٟنك ضصو أ تاٟنو .
  إشػػتة  ب بػػكف ٟنػػو ٖنكضيػػ  ذشػػا د نػػكرا سػػألكؿ ٖنكضيػػ  بػػو أربعػػ

 كسلثك  يفث  كسلثكسث ثالث  كسلااب  د نكر .
أكؿ أبت  ٍن زبا ػك ا ضصػكرم ر٘نػس اهلل تعػكىل رل ػك  ػكت ا كؿ 
ر صػػػػػكمك  نػػػػػس د نػػػػػكراف كسكػػػػػ  أخ د نػػػػػكراف رصػػػػػكر سلثػػػػػك  ٖنكضيػػػػػ  

 كسلثكسث ٙن   كسلااب  ثالث  .
أربعػػ   كيػػ  ر صػػكمك  نػػس د نػػكراف رصػػكر ٟنػػٍب  ػػكت اسثػػك  ذػػر ٖنكض

 كاس كأا  شت س رصكر سلثكسث ٖنكضي  كسلااب  يفث  .
ٍب  كت اسثكسػث ذػر ٖنكضيػ  ر صػكمك  نػس د نػكراف رصػكر ٟنػك يفػث  

 اثنك ذشا . سكاس كأا  شيس رصكر س
رل ك  كت ذنهك أصكمك  ر ثالث  رصكر ٟنػك ت ػع  كبػا ضصػو 

 اٞنكؿ . 
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 ؿ :كأد ض  هك بعضهو ر ك
 ككارث  بعالن كبعلٌن بعدرب      

 كبعالن أبػتبو ذك اٛننك ٌن جعاػا                      
 رككف ٟنك  ر أ    اٞنكؿ ضصاس    

 بهسك   ضا اٜنكبو اٞنثاكا                             
 ك ك جككزت ُب  كؿ بع  يفهك هػك    

 تراث   وبا إذا  كت ربعكن ُب اس                             
 كأكؿ اس ل ي ا ر٘نس اهلل تعكىل : كأي  ريهك أ ضكن : 

 رأ ة يفعكدان أشة بكا توكجة    
 ب ربع  بكضتا ٟنػك شًن أزكاج                              

 رككف ٟنك  ر ٗنل  اٞنكؿ ضصاس    
  (ُ)بس  كبو ُب اسنكس ضتح بر دراج                       

                                                
(1)

 بتصرف  104/  2انظر فتح القرب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء    
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 العالية   -ّّ
   س  اسعكسي  با : زكج كأـ كأخ سغًنبك كجد .اٞن

:  ف ا ػػػاأة  ػػػر مهػػػداف ت ػػػ ى اسعكسيػػػ   كتػػػة  كٚنيػػػة اسعكسيػػػ 
كتابة بهرب اساا ض  ر ضى ريهك ذ يػدة اس ػل ك  ذلػى أػتؿ ابػر 

 .   عتد 
أػػػكؿ : أتينػػػك شػػػا كن ريهػػػك ر ػػػكؿ  (ُ)ذػػػر أيب إيفػػػ كؽ اس ػػػ يعا 

ياكن ر ك تا ذنس ر تينػك اسهم ت ـت ذلى رأيفس أضس ال   تؿ ُب اٛند ش
 ذ يدة  اس ل ك  ر ضى ريهك .

 أكؿ اٝن م ر٘نس اهلل تعكىل :    ط ا خ ُب أتؿ اٛن هتر.
: بت اس تؿ اسااجيل اسػهم ذبػ  إسيػس أيب بكػاو اسصػد ق  قل  

بيكضػػػس ُب  كأربعػػػ  ذشػػػا  ػػػر اسصػػػ كب  رضػػػا اهلل ذػػػنهو ب ػػػك يفػػػ ق
 بكب اٛند كااشتة.

 

                                                

ــو  (1) ــن أبــي شــعيرة الهمــداني أب ــد ويقــال علــي ويقــال اب ــد اهلل بــن عبي أبــو إســحاق الســبيعي ىــو عمــرو بــن عب
األســود بــن عــامر عــن شــريب ولــد أبــو إســحاق الســبيعي فــي  إســحاق الســبيعي ثقــة مكثــر عابــد مــن الثالثــة قــال

سـلطان عثمــان أحسـب شــريكاً لــثالث سـنين بقــين ومــات سـنة ثمــان وعشـرين ومائــة وقيــل تسـع وعشــرين ومائــة 
ـــر ســـنة وقيـــل بلـــ  ثمـــانين ســـنة اىــــ الطبقـــات ج ـــن مائـــة ســـنة أو مائـــة غي  2411رقـــم 312-6/311وىـــو اب

 5065رقم 360والتقريب
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أص  اٞن  س  ٓن ي س رعلى بها اس تؿ   ٔ
[ سلػػػػػوكج اسنصػػػػػو ثالثػػػػػ  ٔ ػػػػػر يفػػػػػث   

[ كاس ػػػػكأا ِسثلػػػػث اثنػػػػكف  [ كسػػػػألـ اّ 
كبػػػػػت ٕنػػػػػكـ اس ػػػػػدس سلجػػػػػد [ُكا ػػػػػد  

 ك   ط ا خ كبهرب صترهتك :

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ّ/ُ ِ

 جد  ب ُ

 أخ ش يق × ×
سػػألـ  أػػكؿ اٝنػػ م ر٘نػػس اهلل تعػػكىل : كُب أػػتؿ ابػػر   ػػعتد 

 خ كاٛنػد  نكصػػا  كض ػ  بػػها اس ػػتؿ ثلػث اس ػػكأا كاس ػكأا بػػٌن ا
ك    ػػػو اٞن ػػػ س   أ ضػػػكن اسكلػػػتذا  ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل إىل ذ ػػػا 

  بكيفو .
 [ٔ: كذلى بها اس تؿ أص  اٞن  س  أ ضكن  ر  يفث    قل 

[ كسكػر ّسلوكج اسنصو ثالث     ٔ
[ كاس ػػػػػػكأا ُسػػػػػػألـ ثلػػػػػػث اس ػػػػػػكأا  

[ بػػػػػػػػػػػػػٌن اٛنػػػػػػػػػػػػػد كا خ ِاثنػػػػػػػػػػػػػكف  
 ػػد كا نه ػػك  نكصػػا  سكػػ  كا ػػد 

 [ كبهرب صترهتك :ُ 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  الباقي 3/ُ ُ

ُ 
 ب

 جد
 أخ ش يق ُ
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ب ك أكرد اٝن م ر٘نس اهلل تعكىل أتؿ أيب ثتر ر٘نس اهلل تعكىل 
 . (ُ)كبت : أف سألـ ثلث اس كأا كاس كأا سلجد 

: كذليػػس  كػػتف أصػػ  اٞن ػػ س   قلــ   ٔ
[ سلػػوكج اسنصػػو ثالثػػ  ٔ ػػر يفػػث   

[ ُس ػػكأا كا ػػد  [ كسػػألـ ثلػػث اّ 
[ سلجػػػػد ك  ػػػػ ط ِكاس ػػػػكأا اثنػػػػكف  

 كبهرب صترهتك : اسش يق ا خ 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  اس كأا ّ/ُ ُ

 جد ب ِ
 أخ ش يق  × ×

 

                                                
  87والتهذيب في الفرائض ص  206/  1خيص في الفرائض جانظر التل  (1)
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 المالكية  -ّْ
بػػا : زكج كأـ كإشػػتة  ـ كجػػد كأخ  ب  المســألة المالكيــة

 كا دان ر بثا .
سص   ايفثدالؿ  أكؿ اس ااُب ر٘نس اهلل تعكىل : ت  ى اٞنكسكي  :

  كسك ريهك كاذث كررب .
كأي  ٚنية بكٞنكسكيػ  :  ف اا ػكـ  كسػك ر٘نػس اهلل تعػكىل يفػا  
ذنهك أم أهنك اسيت كأ  اسنب ذػر اا ػكـ  كسػك ريهػك  يػث جعػ  
سلػػػػوكج اسنصػػػػو كسػػػػألـ اس ػػػػدس كسلجػػػػد اس ػػػػكأا ك  ػػػػ ط ااشػػػػتة 

 ٗنيعكن .
ب ػا ك   كأكؿ :  ف اٛند   تؿ ست   أبر أضك بكف سمشتة  ك 

  شػه ااشػتة  ب شػػياكن رل ػك  ج ػة ااشػػتة سػألـ ذػنهو بنػػة 
 أضك أ ق بس  نهو .

[ كسػػألـ ّ[ سلػػوكج اسنصػػو ثالثػػ   ٔكجعػػ  اٞن ػػ س   ػػر يفػػث   
[ بػػػا ٕنػػػكـ اسثلػػػث سلجػػػد ِ[ كاس ػػػكأا اثنػػػكف  ُاس ػػػدس كا ػػػد  
 ك   ط ااشتة .
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كبػػهرب اٞن ػػ س  إ ػػدل اٞن ػػكل  اسػػيت شػػكسو ريهػػك اا ػػكـ  كسػػك 
اهلل تعكىل  هب س ُب اٛند كااشتة كأد ذلػو يفػكب كن أضػس   ػتؿ  ر٘نس

 بثتر ث ا خ    اٛند كأد  نعهو بنك .
 ػ  أضػػس  ب ػك شػكسو بػػهسك  ػهب  اا ػػكـ ز ػد بػر ثكبػػة   

أد ريفو  هب س ذلى  هب س رال  ثجػككزرب رعيػدت بػهرب اٞن ػ س  ٣نػك 
 .  شكسو ريهك  كسك ر٘نس اهلل تعكىل اا كـ  ز دان 

 بهرباساكا   اٞنشهترة ذػػر اا كـ  كسك رػا  كبهرب با
 قلـ اٞن  س  كبت اٞنا  بس ذند اٞنكسكيػ    ٔ

أيب بكػػػػػػاو  : كبػػػػػت  تارػػػػػق ريهػػػػػك ٞنػػػػػهب 
اسصػػػػد ق كابػػػػر ذ ػػػػكس رضػػػػا اهلل ذػػػػنهو 
ك ػػر أػػكؿ ب تٟن ػػك بػػ يب  نياػػ  أف اٛنػػد 
 ي  ط ااشػتة كبػت اسػااجيل ب ػك أيفػلانك 

ُب اٞنكسكيػػ    وىــذا ىــو المــذىب األول
 صترهتك :   كبهرب

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ٔ/ُ ُ

 أخ  ـ  × ×

 أخ  ـ  × ×

 جد  ب ِ

 أخ  ب  × ×
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ك ػر أػكؿ  :  هب  اا كـ ز د بػر ثكبػة  المذىب الثاني
ب تسػػس : كبػػت أف اس ػػكأا بػػٌن اٛنػػد كا خ  نكصػػا    يػػث   ػػثتم 

 سلجد بنك اس دس كاٞن كٚن  
[ سلػػػوكج ٔيفػػػث   كذلػػػى بػػػها اٞنػػػهب  رػػػإف أصػػػ  اٞن ػػػ س   ػػػر 

 [ ُ[ كسألـ اس دس كا د  ّاسنصو ثالث   
 [ بٌن اٛند كا خ  ب سك  كا د  نه ك ِكاس كأا اثنكف  

كبػهرب بػا اساكا ػ  اسثكضيػ  [. ُكا د    ٔ
ذر اا كـ  كسك أكؿ ابػر  ػتض  ػ ر٘نػس 
اهلل تعػكىل ػ  ػر اٞنكسكيػ  : كاسصػتاب أضػس 
 ػػػػػػاث  عػػػػػػس ا شػػػػػػ كء أك ااشػػػػػػتة  ب 

تف سػػس أضػة ال ت ػث ق شػياكن  هنػو   تسػ
 إال شكربنكؾ ريس   كبهرب صترهتك : 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ٔ/ُ ُ

 أخ  ـ  × ×

 أخ  ـ  × ×

ُ 
 ب

 جد
 أخ  ب  ُ

أػػػكؿ ابػػػر رشػػػد اٜنايػػػد ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل كبػػػت  ػػػثكلو ذػػػر شػػػ س 
اٞنكسكيػػػػ  : ) ك ن غػػػػػا أف  علػػػػػو أف  كسكػػػػكن ال خيػػػػػكسو ز ػػػػػدان إال ُب 
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دة كبػػا ا ػػاأة بلكػػة كتابػػة زكجػػكن كأ ػػكن كإشػػتة  ـ را ضػػ  كا ػػ
 كإشتة  ب كأـ كجدان ( . 

: بهرب ش س اٞنكسكي  كسي ة اٞنكسكي  اسيت كأ  اسػنب ذػر  قل 
اا كـ  كسك ريهك كإمنك با ذلى أيكس  هب س ب ك ذبػارب اس جػكلا 

تعػػػكىل ُب شػػػاح اسثل  ػػػكضي  كصػػػك   اسعػػػهب اساػػػكلق  ر٘نػػػس اهلل
 كن ب تسس : تعكىل أ ض ر٘نس اهلل

 ك كسك ست ص   اٛنػػد سػهو         
 ػػػػػػكز اسػػػػػػػهم ٓنػػػػػػػتزرب أكالد ا ـ ك نػػػػػػػ                           
 اسش يق سل ًناث رػيػس     

 كبهرب ش س اسهم تعول إسيس                           
 بها  ف اٛند ريهك  ج      

 ب  اسهم ب  س  نث                               
 ف  كر  ككضس أخ  ب     رإ

  تز جد  ك ستسد أـ كج                           
  ضس ُب  ج س ت   ػػك    

 رثلث اٞنكؿ سس أد ص  ك                            
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 كبهرب ٞنكسك أد ض  ػة       
 (ُ)ك كسكي  سد هو أد شهات                       

 
 
 
 
 
 

                                                
(1)

 22803رقم )  466 – 465/  15واالستذكار ج  105 – 104/  1انظر العذب الفائض جزء    
 62/  1وفتح القريب المجيب جزء  263/  2( وبداية المجتهد ونهاية المقتصد جزء  22806 –

  48 – 47/  13والذخيرة ج 
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  شبو المالكية -ّٓ
بػػا : زكج كأـ كأشػػت ر  ـ كأخ شػػ يق  و المالكيــةمســألة شــب

 كجد أم ) با  اٞنكسكي  إذا بكف بدؿ ا خ اسش يق أخ  ب(.
كاسع ػػ  ريهػػك ال خياػػى كبػػت بكسع ػػ  ُب اٞن ػػ س  اس ػػكب   )أذػػين 

 اٞنكسكي  ( .
كال تعثػػػ   ػػػر اٞن ػػػكل  اسشػػػتاذ اٝنكرجػػػ  ذػػػر اس كذػػػدة إال ذلػػػى 

 .  (ُ) هب  اا كـ  كسك ر٘نس اهلل تعكىل 
[ كسػػألـ ّ[ سلػػوكج اسنصػػو ثالثػػ   ٔ يػػث جعلهػػك  ػػر يفػػث   

[ بػػػا ٕنػػػكـ اسثلػػػث سلجػػػد ِ[ كاس ػػػكأا اثنػػػكف  ُاس ػػػدس كا ػػػد  
 ك   ط ااشتة .

كبػػهرب ب ػػػك أيفػػػلاة إ ػػػدل اٞن ػػكل  اسػػػيت شػػػكسو ريهػػػك اا ػػػكـ 
 كسك ر٘نس اهلل تعكىل  هب س ُب اٛند كااشتة كأد ذلو يفكب كن أضػس 

 ٛند كأد  نعهو بنك .   تؿ بثتر ث ا خ    ا

                                                
(1)

  57 – 56لفرائض ص انظر لباب ا   



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

198 

 ػ  أضػػس  ب ػك شػكسو بػػهسك  ػهب  اا ػػكـ ز ػد بػر ثكبػػة   
أد ريفو  هب س ذلى  هب س رال  ثجػككزرب رعيػدت بػهرب اٞن ػ س  ٣نػك 

 .  شكسو ريهك  كسك ر٘نس اهلل تعكىل اا كـ ز دان 
 كبا اساكا   اٞنشهترة ذر اا كـ  كسك كاٞنا  بس ذند 

ريهػػػػك  : كبػػػػت  تارػػػػق قلــــ  اٞنكسكيػػػػ  .  ٔ
ٞنهب  أيب بكػاو اسصػد ق كابػر ذ ػكس 
رضا اهلل ذنهو ك ر أكؿ ب تٟنو بػ يب 
 نياػػػ  أف اٛنػػػد   ػػػ ط ااشػػػتة كبػػػت 

 اسااجيل ب ك أيفلانك .
ُب   وىـــــذا ىـــــو المـــــذىب األول

 اٞنكسكي  كبهرب  صترهتك : 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ٔ/ُ ُ

 أخ  ـ  × ×

 أخ  ـ  × ×

 جد  ب ِ

 أخ ش يق  × ×

ك ػر أػكؿ  :  هب  اا كـ ز د بػر ثكبػة  ب الثانيالمذى
ب تسػػػس : كبػػت أف اس ػػكأا بػػٌن اٛنػػد كا خ  نكصػػا    يػػث   ػػثتم 

 سلجد بنك اس دس كاٞن كٚن  
[ سلػػػوكج ٔكذلػػػى بػػػها اٞنػػػهب  رػػػإف أصػػػ  اٞن ػػػ س   ػػػر يفػػػث   

 [ ِ[ كاس كأا اثنكف  ُ[ كسألـ اس دس كا د  ّاسنصو ثالث   
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 ػػػد  نه ػػػػك بػػػٌن اٛنػػػد كا خ سكػػػ  كا  ٔ
كبػػػهرب بػػػا اساكا ػػػ  اسثكضيػػػ   [ُكا ػػػد  

ذر اا كـ  كسػك أػكؿ ابػر  ػتض   ػر 
اٞنكسكيػػػػ  : كاسصػػػػتاب أضػػػػس  ػػػػاث  عػػػػس 
ا شػػػػػػػػػػػ كء أك ااشػػػػػػػػػػػتة  ب  هنػػػػػػػػػػػو 
  تسػػتف سػػػس أضػػة ال ت ػػث ق شػػياكن إال 

 شكربنكؾ ريس كبهرب صترهتك : 

 زكج  ِ/ُ ّ

 أـ  ٔ/ُ ُ

 أخ  ـ  × ×

 أخ  ـ  × ×

ُ 
 ب

 جد
 أخ ش يق ُ
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  عقرب تح  طوبة -ّٔ
  ػػػ س  ذ ػػػاب ٓنػػػة طتبػػػ  بػػػا : زكج كأـ كأشػػػة  ـ أأػػػات 

 ب نة . 
ر٘نػػس اهلل    تعػػكىل  -س  ػػة مػػها اسل ػػ  ب ػػك أػػكؿ اسشنشػػترم  
 سغال   ر تل ى ذليس ذ ك أأات بس سلعص   كاهلل تعكىل أذلو .  -

[ سلػػػػوكج اسنصػػػػو ثالثػػػػ   ٔر صػػػػ    ػػػػ س  ااضكػػػػكر  ػػػػر يفػػػػث   
[ ُ[ كسألشػػة  ـ اس ػػدس كا ػػد  ِكسػػألـ اسثلػػث اثنػػكف   [ّ 

 كسي  بنكؾ بكأا سلعكص  . 
[ ّ[ سلػػوكج اسابػػ  ثالثػػ   ُِك  ػػ س  ااأػػاار  ػػر اثػػين ذشػػا  

[ كت  ط ا شة  ـ بكس نػة اسػيت أأػات ِكسألـ اس دس اثنكف  
 [ سلعكص  .ُ[   كاس كأا كا د  ٔمك   كسل نة اسنصو يفث   

[ كالػػكد اٛنك عػػ  ضن ػػا بػػٌن ٕسعكصػػ   ك٠ن ػػتع  ػػك سل نػػة كا
[  ػػػػػػػر اٞن ػػػػػػػ س  ا كىل كيفػػػػػػػهكـ اس نػػػػػػػة ُيفػػػػػػهكـ اٞن ػػػػػػػاة كا ػػػػػػػد  

 [ ٤ندبك  ث ك ن  .ٕكاسعكص  يف ع   
رنضاب يفػهكـ اس نػة كاسعكصػ  ُب أصػ    ػ س  ااضكػكر يفػث  

 [ كبا اٛنك ع ِْ=ٔ×ٕ نثج اثنكف كأربعتف  [ ٔ 
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سل  ػػػػػػػػ سثٌن سلػػػػػػػػوكج كا ػػػػػػػػد   ٔ ُِ ِْ
[ كسػػػألـ ُِ=ٕ×ّكذشػػػاكف  

[ كال ُْ=ٕ×ِأربعػػػ  ذشػػػا  
شػػػػاء سألشػػػػة  ـ   كسل نػػػػة 

صػػػػػػ  ك[ كسلعٔ=ٔ×ُيفػػػػػػث   
[ كبػػػػػػػػػػػػهرب ُ=ُ×ُكا ػػػػػػػػػػػػد   
 صترهتك :

 زكج  ّ ّ ُِ

 أـ  ِ ِ ُْ

 أشة  ـ  ُ × ×

 بنة  َ ٔ ٔ

 ذكص   َ ُ ُ

  إضككر إأاار 
 أكؿ اسشيس صكّب اس هتٌب ر٘نس اهلل تعكىل ُب ذ دة اساكرض:

 ـز ذا ااأاار  رإف  كر ال
 دشتؿ كارث  كتف طكرم                            

 أ  ة ب     ذاؾ استارث       
 ذلى يفهكـ كارث ك ػكدث                           

 ب ف تتت ذر زكج كأـ كأشة  ـ     
 أأات ا شة ب نة رثضػو                            

 يفهكـ بنة س هيو اسعكصػ   
 كاأ و ذلى ذا يفهو ا شة تص                           
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 إف أضكا اسوكج كأـ أتسػهػك
 رإف  صدأك  ك اسنصو ٟنك                             

 كاساب  سلوكج بها اس دس سألـ   
 ك ك ب ا  نس رعكص   ضو                             

 كبهرب    س  ذجي ػػػػ  
 ذتهنك ذ اب ٓنة طتبس  د                           
 كض  ة ٞنكسك ُب اسغكسػ 

 سل كو ريهك بلوـك اسعكص                              
كأتسس : ض  ة ٞنكسك ُب اسغكس  : ركٞن صتد أهنك ض ػ ة  بػ  

 . (ُ) هب س 
 

                                                
 – 261ص  2والعذب الفائض جزء  62/  1انظر فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء   (1)

262  
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 أدخلني أخرجب واغرسني أقلعب -ّٕ
  ػػ س  أدشلػػين أشاجػػك كا ايفػػين أألعػػك بػػا : ابػػر أأػػا بػػكبر 

أػاا ٗنيعػكن بػكبر ثكسػػث رػ ضكا اسثكسػث ض ػ  اسثػك  ري طػػ  آشػا ٍب أ
ض ػػػػػ س ك ث ػػػػػة ض ػػػػػػ  اسثكسػػػػػث  ف اسثػػػػػػك     ثاػػػػػق ذليػػػػػػس ا كؿ 

 كاسثكسث .
كأ ك اسثكسث ر د اتاق ذليس ا كؿ كاسثػك  ركسثػك  أدشػ  اسثكسػث 
 ضس ست    تارق ذليس    دش  ر شاجس اسثكسث  ضس صكر  ثتأاػكن 

كا ػػد  ٞنتار ػػ ذليػػس كأ ػػك ا كؿ رػػال  ثػػكج ذلػػى اذحارػػس رلػػو  تارػػق 
  نه ك سث تت ض  س . 

أػػكؿ اسشػػػيس صػػػكّب اس هػػػتٌب ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل ُب ذ ػػػدة اساػػػكرض  
 بعد أف ذبا إأاار ابر بكبر آشا ركٞنكؿ بينه ك : 

 رإف بثكسث  عكن أأػػَاا   
 كأضكا اسثكسث ثكضيكن طاا       

  ريدر  ا كؿ ضصو اٞنكؿ 
 بكٞن كؿ  سثكسث سألشػه 

  كثلث  ك ُب  درب سلثك  
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 ُب بكطر رال تػ ػاب ثك   
  خياجك  ه  دش  كأي  ريهك 

 أدشلر أشاجك رػكر ض يهك  
 ب ك  ضى   ط  ض   اسثك  بإضككر اسثكسث .

 ك ث ة ض   اسثكسث بإأاار ا كؿ كاسثك  .
كأ ك ا كؿ رال  ثكج إىل بها سث ػتت ض ػ س كبػها ذلػى  ػهب  

رعا ر٘نػػس اهلل تعػػكىل ري  ػػو اٞنػػكؿ بػػٌن ا كؿ كاسثكسػػث اا ػػكـ اسشػػك
  نكصا   ظكباان .

أ ػػك اسثػػك  رلػػي  سػػػس شػػاء إال  ػػر ضصػػو ا كؿ بكطنػػكن أم إذا  
 بكف ا كؿ صكدأكن ُب إأااررب بس رلس ثلث ضصو ا كؿ .

  (ُ)أ ك اٜننكبل  ريث ة ض   اسثالث  كإرثهو كاهلل تعكىل أذلو 

                                                
(1)

والعذب الفائض شرح عمدة الفارض جزء  63/  1انظر فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب جزء   
 بتصرف واختصار   259 – 258/  2



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

215 

 المأمونية-38
كبنثػػػكف ٍب  كتػػػة إ ػػػدل اس نثػػػٌن ذ ػػػر ُب اٞن ػػػ س  كبػػػا أبػػػتاف 

 كأي  ذنهو كذر زكج.
 كٚنية اٞن  تضي  مها االيفو :  ف أبك اسع كس ذ د اهلل اٞن  تف 

ٞنػػػػػك أراد أف  ػػػػػت  أكضػػػػػيكن ذلػػػػػى اس صػػػػػاة  (ُ)بػػػػر بػػػػػكركف اساشػػػػػيد
كصيػػو سػػس  ػػٍن بػػر أبػػثو 
رل ػػك أ ضػػارب ايفػػث  ارب كايفثصػػغارب  (ِ)

 ػػكؿ  ػػك أ ػػًن اٞنػػؤ نٌن يفػػلين رػػإف سصػػغا يفػػنس رػػ     ػػٍن بػػهسك ر
اٞن صػػػػػػتد ذل ػػػػػػا ال شل ػػػػػػا كبػػػػػػكضتا ميث نػػػػػػتف اس ضػػػػػػكة كاسع ػػػػػػكؿ 
بػػػكسااالق ر ػػػكؿ سػػػس اٞنػػػ  تف  ػػػك ت ػػػتؿ ُب أبػػػت ر كبنثػػػٌن   ت  ػػػو 
اسحبػػػ   ػػػ   كتػػػة إ ػػػدل اس نثػػػٌن كشلاػػػة  ػػػر شلاػػػة   كأيػػػ  
ذ ر ُب اٞن ػ س  كذػر زكج ر ػكؿ  ػٍن أرجػالن بػكف اٞنيػة أك ا ػاأة 

ذنػػػد اٝنػػػ م ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل ُب اسثلصػػػيب بػػػ  اٞنيػػػة  كُب ركا ػػػ 
                                                

(1)
ىــ اسـتمر  198ىــ  تـولى الخالفـة سـنة  170المأمون بن ىارون الرشيد ولد سنة المأمون    ىو عبد اهلل    

فيها عشرين سنة وخمسـة أشـهر كانـ  لـو بصـيرة بعلـوم متعـددة فقهـاً وطبـاً وشـعراً وفرائضـاً وكالمـاً ونحـواً وعلـم 
أنـو سـئل النجوم وإليو ينسب الزج المأموني وىـو جـدول يسـتدل بـو علـى حركـة السـيارات ) الكواكـب ( وروي 

عــن المســألة الديناريــة الكبــرى وقــد خدعــو بشــر المريســي وجماعــة فأخــذ عــنهم مــذىب االعتــزال الباطــل وراج 
 بتصرف واختصار  724 – 717/  10عنده   ا ىـ  البداية والنهاية جزء 

يحيـى بـن أكــثم   ىـو يحيــى بـن أكـثم بــن محمـد بــن قطـن التميمـي المــروزي أبـو محمــد القاضـي المشــهور   (2)
قيو صدوق كان يرى الرواية باإلجازة والوجادة  من العاشرة مـات سـنة مـائتين واثنتـين أو ثـالث وأربعـين ىجريـة  ف

 (  7507رقم )  518ا ىـ    بتصرف تقريب التقريب ص 
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رجػػػػ  أك ا ػػػػاأة رػػػػإف بكضػػػػة ا ػػػػاأة رهػػػػ  ابنثكبػػػػك  ػػػػر زكج أك  ػػػػر 
 َزكجٌن ر   سس إذا ذارة اسثاصي  ذارة اٛنتاب 

أػػػػكؿ اسكلػػػػتذا  ر٘نػػػػس اهلل تعػػػػكىل رعلػػػػو اٞنػػػػ  تف أضػػػػس أػػػػد ذػػػػاؼ 
 اٞن  س  ركث  سس ذهدرب .

ٍن بػػهسك كجػػكؿ ُب كأيػػ  إف اٞنػػ  تف أػػكؿ بػػو يفػػنك راطػػر  ػػ
اسػي ر  ٞنك كالرب اسن   ركارب أضس ايفثصغارب ر كؿ : يفر  عكذ 

ٞنػػك ك   كػػ  ركيفث  ػػر جتابػػس ككالرب  كيفػػر ذثػػكب بػػر أيفػػيد 
 اس ضكء كبكف يفنس  يناهو إ دل كذشا ر يفن  . 

 أكؿ ابر اٟنكلو ر٘نس اهلل تعكىل  ُب باك ثس :
 كإف خيلو بكسك أبكن كأـ    

    ابنثٌن ٍب  كتة ذنهو                                    
 بنة كشلو ذكم ا كىل ر ط   

 رإف  كر أضثى راا ا شال يف ط                            
 أب  ضس أبت أـ ك كإف     

  كر أشك ذبترةن ر ك  ضػػر                            
 رك كىل  ر يفث  كاسثكضي     



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

217 

     ر ضعو ت ع  ك   اساكضػي                            
  تارق ا شال بنصو رلاد   

 سث ع  ك  ثغى ذاؾ اسعدد                                
 أم يفطيل يفث  كت ع  ر ر      

 داؿ كضتف ص ثك ب ك زبر                              
 كجوء يفهو استاك ت   رج    

 ة ر  و  ث ػ  كاسثك  كا د                              
 كبهرب تعول إىل اٞن  ػتف   

 (ُ)رين غا اسا ب ذر اٞندرػتف                             
أػػػكؿ اسشنشػػػترم ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل : إذا ذلػػػو رين غػػػا ٞنػػػر يفػػػا  
ذنهػػػػك أف   ػػػػ ؿ ذػػػػر اٞنيػػػػة ا كؿ ب ػػػػك يفػػػػا   ػػػػٍن  ف اٜنكػػػػو 

 خيثلو ب ك يفن ينس 
ك ذ ػػكرب أف  ػػاد ذليػػس كبػػها  ن غػػا سلااضػػا أف  ثن ػػس ك ػػثاطر ّنػػ

 ػػر اٞنغكسطػػكت ُب اٞن ػػكل  اسػػيت  ثػػكج اٜنػػكؿ ريهػػك إىل تاصػػي  ُب 
اساػػػاالق ذك ػػػ  كُب   ػػػكل  اٞننكيفػػػصكت شكصػػػ  كشصتصػػػكن ذنػػػد 

                                                
(1)

  100 – 98/  2نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية  ج    
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اال ث ػػكف ك كثػػا اسثػػي   كاسػػثاطر رػػي ر  جػػ  ك ػػر ال  جػػ  
رػػػإف بػػػكب اٜنجػػػ  ذ ػػػيو جػػػدان ُب اساػػػاالق كال   ػػػاع ُب ذ ػػػ  

هك ذلػػػػى ذبنػػػػس رين ػػػػا يفػػػػتابق اٞن ػػػػكل  كتصػػػػ ي هك  ػػػػ   عاضػػػػ
اس ؤاؿ كستا  س ك كثا اسثي   رعند اال ث كف  كـا اٞناء أك  هكف 

َ 
كأيػػ  أف  ػػٍن بػػر أبػػثو ر٘نػػس اهلل تعػػكىل ٞنػػك ك  أضػػكء اس صػػاة 
 ايفث  ارب  شك س اس صاة كايفثصغاكرب ر كستا سس بو يفر اس كضا 

 كػػػػ    ػػػػٌن كالرب اسنػػػػ   ر ػػػػكؿ يفػػػػر ذثػػػػكب بػػػػر أيفػػػػيد 
كىل  ر بت ُب يفنس بلدان شػًنان  ػر  عنكرب أف اسن  ر جكمو ّنك  

 َ (ُ)بلدبو رال اذحاض ذلى اٞن  تف ُب تتسيثس 

                                                
 22–19–5/18والفــروع ج 281/ 1 والتلخــيص فــي الفــرائض جــزء 361التهــذيب فــي الفــرائض ص  (1)

ونهايــة الهدايــة  195  – 194/  1والعــذب الفــائض جــزء  127 – 126/  1وفــتح القريــب المجيــب جــزء 
 103 – 100/  2إلى تحرير الكفاية ج 
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 قسمة المأمونية 
: إذا بكف اٞنيػة ا كؿ ذبػاان رػإف أصػ  اٞن ػ س  ا كىل  ػر أواًل 
[ كسل نثػػٌن اسثلثػػكف ُ[ سكػػ   ػػر ا بػػت ر اس ػػدس كا ػػد  ٔيفػػث   
 [ ِ[ سك  كا دة اثنكف  ْأربع   

كتكػػتف اس نػػة ُب اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  أػػد بلكػػة ذػػر جػػدة بػػا أـ 
أب كجػػػػد بػػػػت أبػػػػت أب كأشػػػػة شػػػػ ي   أك  ب كريهػػػػك  ػػػػهاب  

 يف  ة  عنك ُب بكب اٛند كااشتة ك نهك اسثك  : 
ك  ػػػر ذبػػػ  إىل  هب ػػػػس   ػػػهب  أيب بكػػػاو اسصػػػد ق  –أ 

 كبت إيف كط ااشتة بكٛند كبت اسااجيل ب ك أيفلانك 
جػػػدة [ سلٔأصػػ  اٞن ػػ س   ػػر يفػػث    كذلػػى بػػها اس ػػتؿ أصػػ يل

ت ػػػػػػ ط بػػػػػػس [ سلجػػػػػػد ك ٓ  كاس ػػػػػػكأا ٙن ػػػػػػ  [ُ  اس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد
  .ا شة

[ ٔ[ ك  ػػػػػ سثهك يفػػػػػث   ِكبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ اس نػػػػػة اثنػػػػػٌن  
 .٤ندبك  ثتار   بكسنصو

[ بػػت جػػوء اس ػػهو ٞن ػػ س  ُ=ِ÷ِر  ػػك كرػػق اس ػػهكـ رتا ػػد  
 اس نة ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نس.
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بػػػا جػػػوء اس ػػػهو [ ّ=ِ÷ٔثالثػػػ    س  ركأ ػػػك كرػػػق أصػػػ  اٞن ػػػ
[  نػثج ٔضضػابس ُب أصػ  اٞن ػ س  ا كىل يفػث   اليفثصااج اٛنك ع  
 [.ُٖ=ٔ×ّٖنكضي  ذشا  اٛنك ع  سل   سثٌن 

ك ه[ ضضػػػابس ُب جػػػوء يفػػػه ُكا ػػػد  سػػػألـ  ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل  
 أيفهو. [ّ=ّ×ُثالث   ثالث   نثج 

 .[ُ=ُ×ُ  اسثكضي  كا داٞن  س   ر كٟنك 
 أيفػػػػػهو.[ ْ=ّ+ُأربعػػػػػ   يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٞن ػػػػ سثٌن ع ٠ن ػػػػت   

[ ضضػػػػابس ُب جػػػػوء ُكا ػػػػد  بػػػػهسك   اٞن ػػػػ س  ا كىلكسػػػػألب  ػػػػر 
 أيفهو. [ّ=ّ×ُثالث   يفه هك ثالث   نثج 
 .أيفهو[ ٓ=ُ×ٓاسثكضي  ٙن    كسس  ر اٞن  س  

 أيفهو. [ٖ=ٓ+ّٖنكضي   يفهك س  ر اٞن  سثٌن ٠ن تع 
 كتعتد اٞن  س  بكالشثصكر 

[ ٗت ػػػػػػػػػػػػع    إىل
[ ِسلجػػػػػػدة اثنػػػػػػكف  
[ ْكسلجػػػػػػد أربعػػػػػػ   

[كبػػػهرب ّكسألشػػػة 
  :صترهتك

ّ× ٔ  ٔ ُٖ ٗ 

 ِ ْ ُ جدة  ُ أـ 

 ْ ٖ ٓ جد ُ أب 

 - - - ت  ِ بنة 

 ّ ٔ × أشة ش  ِ بنة 
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 هب  اا كـ ذلػا بػر أيب طكسػ  كابػر   ػعتد رضػا  –ب  
[ سلجػػػدة اس ػػػدس كا ػػػد ٔاهلل ذنه ػػػك أصػػػ  اٞن ػػػ س   ػػػر يفػػػث   

[ سلجػػػػػد ِ[ كاس ػػػػػكأا اثنػػػػػكف  ّثالثػػػػػ    سنصػػػػػو[ كسألشػػػػػة اُ 
   كتصيل اٞن  سثكف  ر اٛنك ع  اس كب   

[ ْأربعػػػػػػػػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػػػػػػػػألـ 
[ ٓكسلجػػػػػػػػػػػػػػد ٙن ػػػػػػػػػػػػػػ   
[ ٗكسألشػػػػػػػػػة ت ػػػػػػػػػع   

 كبهرب صترهتك : 

ّ× ٔ  ٔ ُٖ 

 ْ ُ جدة ُ أـ
 ٓ ِ جد ُ أب

 - - ت  ِ بنة

 ٗ ّ أشة ش  ِ بنة

ك ػػػػر تكبعػػػػس أصػػػػ  اٞن ػػػػ س    ػػػػهب  ز ػػػػد بػػػػر ثكبػػػػة  –ج 
 [.ُ[ سلجدة اس دس كا د  ٔاسثكضي   ر يفث   

[ بػػػػػٌن اٛنػػػػػد كا شػػػػػة سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ٓك   ػػػػػى ٙن ػػػػػ    
[ ّثالثػػ   يفػػه ك ؤك سا    نػػ  كك كاٝن  ػػ   نك ػػاة ذليه ػػك ا ضثيػػٌن 

 ٖنكضيػ  ذشػارها جػوء اس ػهو ضضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  يفػث   نػثج 
 ك نهك  صيل بها االضك كر.[ ُٖ=ٔ×ّ 

 و.[ أيفهّ=ّ×ُسلجدة ثالث   
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[ ٓ[ أيفػػػهو   كسألشػػػة اسشػػػ ي   ٙن ػػػ   َُكسلجػػػد ذشػػػا  
 أيفهو.

بػػٌن ك  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل [ ِ كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ اس نػػة اثنػػٌن 
رنث ة  تار   بكسنصوث [ ٤ندبك ُٖ   صيل    سثهك ٖنكضي  ذشا

 كر ه ك.
[ ضضػػاب ريػػػس يفػػهكـ بػػػ  ُ=ِ×ِر  ػػك كرػػػق اس ػػهكـ رتا ػػػد  

 كارث  ر اٞن  س  اسثكضي .
[ كبػػػػػا جػػػػػوء ٗ=ِ÷ُٖصػػػػػيل اٞن ػػػػػ س  رث ػػػػػع   كأ ػػػػػك كرػػػػػق  

[ ٔ اس ػػػهو اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  رنضػػػابس ُب اٞن ػػػ س  ا كىل يفػػػث  
 ػر اٞن ػ س  ا كىل يفػػهو [ سػػألـ ْٓ=ٗ×ٔأربعػ  كٙن ػتف   نػثج 

[  نػػػػػػثج ت ػػػػػػع  ٗ[ ضضػػػػػػابس ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ت ػػػػػػع   ُكا ػػػػػػد  
 [ أيفهو.ٗ=ٗ×ُ 

هو كا ػد [ ضضامك ُب جوء اس ّكٟنك  ر اٞن  س  اسثكضي  ثالث   
 [ أيفهو.ّ=ّ×ُ[  نثج ثالث   ُ 

 يفه كن.[ ُِ=ٗ+ّاثنك ذشا  ٠ن تع يفهك هك  ر اٞن  سثٌن 
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[ ضضػػػػابس ُب جػػػػوء ُ ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل يفػػػػهو كا ػػػػد  كسلجػػػد 
 [ أيفهو.ٗ=ٗ×ُ[  نثج ت ع   ٗاس هو ت ع   

[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب جػػػوء َُكسػػػس  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  ذشػػػاة  
 [ أيفهو.َُ=َُ×ُذشاة   [  نثجُاس هو كا د  

 يفه كن.[ ُٗ=َُ+ٗت ع  ذشا  ٠ن تع يفهك س 
ضضامك ُب جوء [ ِاثنكف  ا كىل شة اسش ي    ر اٞن  س  سأل 

[ يفػػه كن. كٟنػػك ُٖ=ٗ×ِ[  نػػثج ٖنكضيػػ  ذشػػا  ٗاس ػػهو ت ػػع   
[ ُ[ ضضػامك ُب جػوء اس ػهو كا ػد  ٓ ر اٞن  س  اسثكضي  ٙن    

 [ أيفهو.ّ=ّ×ُ نثج كا د  
ر ٠ن ػػػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػػػػ

اٞن ػػػػػ سثٌن ثالثػػػػػ  كذشػػػػػاكف 
 .يفه كن [ِّ=ٓ×ُٖ 
 كبهرب صترهتك:  

 ٔ  ٔ ُٖ ْٓ 
 ُِ ّ ُ جدة ُ أـ
 جد ُ أب

ٓ 
َُ ُٗ 

 ِّ ٓ ش ي   ِ بنة
 َ َ َ ت ِ بنة
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: إذا بكف اٞنية ا كىل أضثى رإف اس نة ُب اٞن  س  اسثكضي   ن ثانيا
 تكػػتف أػػد بلكػػة ذػػر جػػدهتك أـ أ هػػك كذػػر جػػدبك أيب أ هػػك كال
 كػػتف بنػػك كارثػػكن  ضػػس  ػػر ذكم ا ر ػػكـ كذػػر أشثهػػك إ ػػك شػػ ي   

 كإ ك  ـ 
 كذلى بها تكتف أص  اٞن  س  ا كىل ب ك  ضى .

[ راضػػػكن كردان سلجػػػدة كا ػػػد ْكأ ػػػك اسثكضيػػػ  ر صػػػلهك  ػػػر أربعػػػ   
[ ك  ػػ ط اٛنػػد  ضػػس  ػػر ذكم ّ[ كسألشػػة اسشػػ ي   ثالثػػ   ُ 

 ا ر كـ.
بٌن أصػ    ػ سثهك اساٌد ػ  أربعػ  [ ك ِكبٌن يفهكـ اس نة اثنٌن   
 رنث ة كر ه ك.[  تار   بكسنصو ْ 

 [ بت جوء اس هو ٞن  سثهك.ُر  ك كرق اس هكـ رتا د  
[ ضضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ا كىل ِكأ ػػػك كرػػػق اٞن ػػػ س  ركثنػػػكف 

 .[ُِ=ٔ×ِاثنك ذشا  [  نثج اٛنك ع  سل   سثٌن ٔيفث   
وء اس ػهو اثنػٌن [ ضضػابس ُب جػُسألـ  ر اٞن  س  يفهو كا د  

[   ُ[   كٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  كا ػػػد  ِ=ِ×ُ نػػػثج اثنػػػكف  
 [ أيفهو.ّ=ِ+٠ُن تع يفهك هك  ر اٞن  سثٌن ثالث   
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[ ضضػػابس ُب جػػوء اس ػػهو ُكسػػألب  ػػر اٞن ػػ س  يفػػهو كا ػػد   
 [.ِ=ِ×ُاثنٌن  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اثنكف  

مك ُب جػوء [ ضضػا ِكسل نة  ر اٞن  س  ا كىل بكس نتة يفه كف  
 [ أيفهو.ْ=ِ×ِ[  نثج أربع   ِاس هو اثنٌن  

 أيفهو    [ّ=ّ×ُكٟنك  ر اٞن  س  اسثكضي  ثالث   
٠ن ػػػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػػػػر 
اٞن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سثٌن يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  

[ أيفهو   كبػهرب ٕ=ْ+ّ 
 صترهتك: 

 ٔ  ٔ ْ ُِ 
 ّ ُ ُ جدة ُ أـ
 ِ َ َ × ُ أب
 ٕ ّ ّ ش ي   ِ بنة
 َ َ َ ت ِ بنة

 كاٞنشهتر ذر ابر ذ كس   كذلى أتؿ ابر   عتد
كاسص ييل ذنس  ث  أتؿ اس كللٌن بكساد أص  اٞن  س  اسثكضي   ر 

[ ٓ[   كاس كأا ٙن    ُ[ سلجدة اس دس كا د  ٔيفث   
سألشة اسش ي   راضكن كردان  ضس ال  اد ذلى اٛندة    ذم  

 .راض
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[ ٔ[ ك   سثهك يفث   ِكبكسن ا بٌن يفهكـ اس نة اثنٌن   
[ سألـ ُٖ=ٔ×ّ  بكسنصو ركٛنك ع  ٖنكضي  ذشا ٤ندبك  ثتار  

[ ّ[ كسألب  ر اٞن  س  ا كىل ثالث   ْ ر اٞن  سثٌن أربع   
 [ كبهرب صترهتك:ُُكسل نة  ر اٞن  سثٌن أ د ذشا  
٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٞن ػػػػػ سثٌن 
ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 

 [يفه كن.ِّ=ٓ×ُٖ 
 كبهرب صترهتك:  

 ٔ  ٔ 18 

 ْ ُ جدة ُ أـ

 ّ 0 × ُ أب

 ُُ ٓ ش ي   ِ ةبن

 َ َ ت ِ بنة

ك ػػر أػػكؿ ب تسػػس أف اس ػػكأا  كأ ػػك ذلػػى أػػتؿ ز ػػد بػػر ثكبػػة 
بعد راض اٛندة كا شػة اسشػ ي   س يػة اٞنػكؿ كذلػى بػها اس ػتؿ 

 أص  اٞن  س  اسثكضي   ر يفث .
 [.ُ[ سلجدة اس دس كا د  ٔ  
 [.ّكسألشة اسش ي   اسنصو ثالث    
ك اٛنك عػػ  رك ػػكب ثهك ٖنكضيػػ  [ س يػػة اٞنػػكؿ أ ػػِكاس ػػكأا اثنػػكف   

 [ْاٞن  سثٌن أربع   [ سألـ  ر ُٖذشا  
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كسػػػػػػػػػػألب  ػػػػػػػػػػر ا كىل 
[ كسل نػة ّر ط ثالثػ   

[ ٗ ر اٞن  سثٌن ت ع   
[ س يػة ِكاس كأا اثنكف  

 اٞنكؿ كبهرب صترهتك :

 ٔ   ُٖ 

 ْ ُ جدة ُ أـ

 ّ - - ُ أب

 ٗ ّ ش ي    ِ بنة

 - - ت ِ بنة

بي   
 المال 

ِ ِ 

ك إذا بكضػػػػػة ا شػػػػػة ُب اٞن ػػػػػ س  اسثكضيػػػػػ  أشػػػػػة  ـ رعلػػػػػى أ ػػػػػ
[ كيفػػػهكـ ِ ػػهب  اس ػػكللٌن بػػػكساد أصػػ    ػػ س  اسػػػاد  ػػر اثنػػٌن  

[ كبا اٞن ػ س  ٔاس نة  ن     ذليهك ركٛنك ع  سل   سثٌن يفث   
 كسألب  ر اٞن  س   [ِسلجدة  ر اٞن  سثٌن اثنكف    ا كىل

[ ُا كىل ر ػػػػػػػػػػػػػػػط كا ػػػػػػػػػػػػػػػد  
تة  ػػر كسألشػة بػػك شتة كاس نػ

[ كبػػػػػػهرب ّاٞن ػػػػػ سثٌن ثالثػػػػػ   
 صترهتك:

 ٔ  ٔ ِ ٔ 
 ِ ُ ُ جدة ُ أـ
 ُ َ َ َ ُ أب
 ّ ُ ُ أخ  ألم ِ بنة
  َ َ ت ِ بنة
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كبػػت ذػػدـ اسػػاد ذلػػى ا شػػة  ـ  كذلػػى أػػتؿ ابػػر   ػػعتد 
 ػػػ  أـ أك جػػػدة  كػػػكرب اسكلػػػتذا  رػػػإف أصػػػ  اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ   ػػػر 

 [.ُ[ سألشة  ـ اس دس كا د  ٔيفث   
 [ سلجدة راضكن كردان.ٓكاس كأا ٙن     
 كصػػػػ  ضػػػػاب كرػػػػق [ ُٖ كجك عػػػػ  اٞن ػػػػ سثٌن ٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا  

[ ُٖ=ٔ×ُّب اٞن ػػػػ س  ا كىل يفػػػػث   [ ّ  ثالثػػػػ   اٞن ػػػػكس  اسثكضيػػػػ
 [ كسألبٖٖنكضي    سلجدة  ر اٞن كسثٌن

[ ّ ػػػػػػر ا كىل ر ػػػػػػط ثالثػػػػػػ   
كسألشة  ـ بك شتة كاس نتة  ر 

[ كبػػػػػػػػػػهرب ٕاٞن ػػػػػػػػػػ سثٌن يفػػػػػػػػػػ ع   
 صترهتك :

 ٔ  ٔ ُ
ٖ 

أ
 ـ

 ٖ ٓ جدة ُ

أ
 ب

ُ - - ّ 

ب
 ضة

 ٕ ُ أخ  ألم  ِ
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ب
 ضة

 - - ت ِ

ك ػر تكبعػس أف اس ػكأا بعػد رػاض  كذلى أتؿ ز ػد بػر ثكبػة 
ذشػا  تصيل  ر اٛنك عػ  ٖنكضيػ  ككبهساٛندة كا شة س ية اٞنكؿ 

 [ ُب أص  اٞن  س  ّ كص  ضاب كرق اٞن  س  اسثكضي  ثالث   
 

[ ضػػػػػػػػػػثج اٛنك عػػػػػػػػػػ  ٔ ا كىل يفػػػػػػػػػػث  
 ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سثٌن

[ ْ[ سلجػػػػػػػدة أربعػػػػػػػ   ُٖ=ٔ×ّ 
[ كسل نػػػة بػػػكس نتة ّكسػػػألب ثالثػػػ   
[ كاس ػػػػكأا أربعػػػػ  ٕكا شػػػػتة يفػػػػ ع   

 [ س ية اٞنكؿ كبهرب صترهتك:ْ 

 ٔ  ٔ ُٖ 
 ْ ُ جدة ُ أـ
 ّ - - ُ أب
 ٕ ُ أخ  ألم ِ بنة
 َ َ ت ِ بنة
بيــــــــــــــــــــــ   - -

 المال
ْ ْ 

كم أف اٞن  تف أكؿ سي ٍن بر أبثو أف اس نة  كتػة أ ك ذلى  ك ر 
ذر زكج ك ػر ُب اٞن ػ س  رإضػس إف بػكف اٞنيػة ا كؿ ذبػاان رثكػتف أػد 
بلكػػة اس نػػة ذػػر جػػدة كجػػد كأشػػة شػػ ي   أك  ب كزكج رهػػا 
ا بدر   ست بكف  عهو زكج كبدؿ اٛندة أـ رعلى   هب  أيب بكػا 
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تف اٛنك عػػػػ  كااشػػػتة تكػػػػكبػػػػت اسػػػااجيل ُب بػػػػكب اٛنػػػػد  اسصػػػد ق 
 سل   سثٌن ٖنكضي  ذشا

[ سألـ  ر اٞن ػ سثٌن ُٖ  
[ كسػػػػػػػػألب ٙن ػػػػػػػػ  ْأربعػػػػػػػػ   

[ ٔ[ كسل نػػػػػػػػػػػػػػػػة يفػػػػػػػػػػػػػػػػث   ٓ 
كسلػػػػػػوكج  ػػػػػػر اٞن ػػػػػػكس  اسثكضيػػػػػػ  

 [ كبهرب صترهتك ّثالث   

 ٔ  ٔ ُٖ 

 ْ ُ جدة ُ أـ 

 ٓ ِ جد ُ أب

 ٔ × ش ي    ِ بنة

 × - ت  ِ بنة

 ّ ّ زكج  

رضػػػػا اهلل بػػػػر أيب طكسػػػػ  كذلػػػػى  ػػػػهب  ابػػػػر   ػػػػعتد كذلػػػػا 
 ػر اٛنػد كاٛنػدة  [ سكػ و ٖتعػتؿ اٞن ػ س  اسثكضيػ  إىل ٖنكضيػ   ذنه ك 

كاسػػوكج اسنصػػو   ػػر ا شػػة اسشػػ ي   [ كسكػػ و ُاس ػػدس كا ػػد  
[ كبٌن ذتؿ   ػ سثهك ِكبكسن ا بٌن يفهكـ اسنب اثنٌن  [ ّثالث   

 ٖنكضي  ٤ندبك  ثتار   بكسنصو   رنث ة كر ه ك.
[   كأ ػػػػػك كرػػػػق اٞن ػػػػػ س  ر ربعػػػػػ  ُ ػػػػػد  ر  ػػػػك كرػػػػػق اس ػػػػهكـ رتا

[ كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  سل  ػػػػ سثٌن ْ=ِ÷ٖ 
 [  نثج اٛنك ع  أربع .ٔرنضابس ُب أص  اٞن  س  ا كىل يفث   

 ِْ ٖ/ٔ  ٔ سكػػػػػػػ  [ ِْ=ٔ×ْكذشػػػػػػػاكف  
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 ر ا بت ر  ر اٞن  سثٌن ٙن ػ  
[  كسل نػػػػػػػػػػػػػة اٜنيػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػر ٓ 

[ ُُاٞن ػػػػػػػ سثٌن أ ػػػػػػػد ذشػػػػػػػا  
ر ػػط   كسلػػوكج  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ

 [ كبهرب صترهتك :ّثالث   

 ٓ ُ جدة ُ أـ
 ٓ ُ جد ُ أب
 ُُ ّ ش ي   ِ بنة
 َ َ ت ِ بنة 
 ّ ّ زكج 
ك ػػػر ذبػػػ  إىل  هب ػػػس ُب  كذلػػػى  ػػػهب  ز ػػػد بػػػر ثكبػػػة 

بػػػكب اٛنػػػد كااشػػػتة رػػػإف اس ػػػكأا بعػػػد اٛنػػػدة بػػػٌن اٛنػػػد كاسشػػػ ي   
كبت  نك ا ذليه ك [ ُركس كأا كا د  سلهبا  ث     ا ضثيٌن 
[ ٔ[ رنضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  يفػث   ّك  ػك ر ساؤكيفػه ك ثالثػ   

ك نهػػػك  صػػػيل بػػػها االضك ػػػكر    [ُٖ=ٔ×ّٖنكضيػػػ  ذشػػػا   نػػػثج 
[ كسلشػػ ي   ْ[ أيفػػهو   كسلجػػد أربعػػ   ّ=ّ×ُسلجػػدة ثالثػػ   

 [ أيفهو.ٗ=ّ×ّ[   كسلوكج ت ع   ِاثنكف  
   سثهك ٖنكضي  [ كبٌن  صيل ِكبكسن ا بٌن يفهكـ اس نة اثنٌن  

 [ ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.ُٖذشا  
 [ بت جو يفهو    سثهك.ُر  ك كرق اس هكـ رتا د  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

222 

[ بػا جػوء اس ػهو ٗ=ِ÷ُٖكأ ك كرق  صيل اٞن  س  رث ع   
  اليفثصااج اٛنك ع  سل   سثٌن رنضابس ُب أص  اٞن  س .

أربعػػػػ  كٙن ػػػػتف ا كىل  نػػػػثج 
سألـ اثنػك ذشػا [ْٓ=ٗ×ٔ 
كسلجػػػػػد ثالثػػػػػ  ذشػػػػػا [ ُِ 
[ كسألشػػػػػػػػة اسشػػػػػػػػ ي   ُّ 

[ كسلػػػػػػػػػػػػػػوكج َِذشػػػػػػػػػػػػػػاكف  
 [ كبهرب صترهتكٗ ت ع   

 ٔ  ٔ ُٖ ْٓ 

 ُِ ّ ُ جدة ُ أـ

 جد ُ أب
ِ 

ْ ُّ 

 َِ ِ ش ي    ِ بنة

 - -  ت ِ بنة

 ٗ ٗ ّ زكج 

 كبها ذلى ت د ا أف ا شة ُب اٞن  س  اسثكضي  ش ي    
 ػػػهب  اس ػػػكللٌن بػػػكساد أ ػػػك ذلػػػى ت ػػػد ا أهنػػػك أشػػػة  ـ رعلػػػى 

 ػػػر اسثكضيػػػ   ذلػػػى ٗنيػػػ  استرثػػػ   كذػػػدا اسػػػوكجٌن رػػػإف أصػػػ  اٞن ػػػ س 
[ كاس ػػػػكأا ُ[ ٢نػػػاج رػػػػاض اسػػػوكج سػػػس اسنصػػػػو كا ػػػد  ِاثنػػػٌن   
 [ بٌن اٛندة كا شة  ـ راضكن كردان ُكا د  

[ ُ[ سك  كا دة كا ػد  ِكأص     سثه ك اساٌد    ر اثنٌن  
رهػػػا جػػػوء [   ك نػػػ  ُا ػػػد  كبينهػػػك كبػػػٌن بػػػكأا رػػػاض اسوكجيػػػ  ك 

اس هو ضضابس ُب بك      س  اسوكجيػ  اثنػٌن  نػثج اٛنك عػ  ٞن ػ س  
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سكػ   ػر اٛنػدة كا شػة  ـ   [ ْ=ِ×ِ اسوكجي  ك   س  اساد 
 [ ِ  [ كسلوكج اثنكفُكا د  

[ ِ[ كبػػػٌن يفػػػهكـ اس نػػػة  ْكبػػػكسن ا بػػػٌن بػػػكأا جك عػػػ  اسػػػاد  
[ ٍب ِثنػػػػٌن  ٤نػػػػدبك  ثتار ػػػػ  بكسنصػػػػو رنث ػػػػة ضصػػػػو اٞن ػػػػ س  ا

[ ُِ=ٔ×ِ[  نػثج اثنػك ذشػا  ٔضضامك ُب اٞن  س  ا كىل يفث   
سػػألـ  ػػر اٞن ػػ سثٌن   كبػػا اٛنك عػػ  سل  ػػ س  ا كىل كجك عػػ  اسػػاد 

[ كسل نػػػة  ػػػر اٞن ػػػ سثٌن ِ  [ كسػػػألب  ػػػر ا كىل اثنػػػكفّثالثػػػ   
 [ كسلوكج  ر اٞن  س  اسثكضي  اثنكف ٓبكس نتة كا شتة ٙن    

ذلػػػػػػػػػى [ بػػػػػػػػػها ِ  
هب  اسػػػػااجيل ب ػػػػك اٞنػػػػ

يفػػػػ ق ٓن ي ػػػػس ُب بػػػػكب 
 اساد كبهرب صترهتك:

 ٔ   ِ ٔ ِ ْ ُِ 

 ِ - - - - - ُ أب

 ّ ُ ُ ُ ُ جدة ُ أـ

 ٓ ُ ُ ُ ألم  أخ  ِ بنة

 - -  - - ت ِ بنة

 ِ ِ  - ُ زكج 

كبػػت ذػػدـ اسػػاد ذلػػى كسػػد ا ـ  كذلػػى  ػػهب  ابػػر   ػػعتد 
إف أصػػ  اٞن ػػ س   ػػ  أـ أك جػػدة الجث ػػكذهو  ػػ   ػػر أدسػػتا بػػس رػػ
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[ كسألشػػػػة  ـ ّ[ سلػػػػوكج اسنصػػػػو ثالثػػػػ   ٔاسثكضيػػػػ   ػػػػر يفػػػػث   
 .[ سلجدة راضكن كردان ِ[ كاس كأا اثنكف  ُاس دس كا د  

[  ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل ك  ػػػ سثهك ِكبػػػٌن يفػػػهكـ اس نػػػة اثنػػػٌن   
 .ب و  نه ك  كرق[  تار   بكسنصو رنث ة ٔيفث   

 ػػػػػػهو [ كبػػػػػػت جػػػػػػوء اسُ=ِ÷ِر  ػػػػػػك كرػػػػػػق اس ػػػػػػهكـ رتا ػػػػػػد  
 سل   س  ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.

[ كبػػا جػػوء اس ػػهو ّ=ِ÷ٔكأ ػػك كرػػق   ػػ س  اس نػػة رثالثػػ   
[ ٔيفػػػػث   ُب بك ػػػػ   اٞن ػػػػ س  ا كىل اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  رنضػػػػابس 

 اٛنك ع  سل   سثٌن ٖنكضي  ذشاتنثج 
 ػػػر اٞن ػػػ سثٌن [ سػػػألـ ُٖ=ٔ×ّ  

[ كسػػػػػػألب  ػػػػػػر اٞن ػػػػػػ س  ٓٙن ػػػػػػ   
كسل نػػػػػػة [ ّثالثػػػػػػ    ر ػػػػػػط  ا كىل

[ كسلوكج  ػر ٕ ر اٞن  سثٌن يف ع  
[ كبػػػػػػػهرب ّاٞن ػػػػػػػ س  ا كىل ثالثػػػػػػػ   

 صترهتك 

 ٔ  ٔ ُٖ 

 ٓ ِ جدة  ُ أـ 

 ّ -   - ُ أب

 ٕ ُ أشة  ـ ِ بنة

 - - ت ِ بنة

 ّ ّ زكج 
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ك ػػػر تكبعػػػس ذلػػػى ذػػػدـ  كأ ػػػك ذلػػػى  ػػػهب  ز ػػػد بػػػر ثكبػػػة 
 ػػكس  اسثكضيػػ  اس ػػتؿ بػػكساد كصػػاؼ اس ػػكأا س يػػة اٞنػػكؿ ركس ػػكأا ُب اٞن
[ ُكا ػػد   :بعػػد ضصػػو اسػػوكج كيفػػدس بػػ و  ػػر اٛنػػدة كا شػػة

 بت س ية اٞنكؿ كال  اد ذلى أ د كال خيثلو ايفثصااج اٛنك ع  
[ سػػألـ  ػػر ُٖذػػر يفػػكب ثهك رهػػا  
ب  ػػػػػػػػػر أل[ كسػػػػػػػػْاٞن ػػػػػػػػ سثٌن أربعػػػػػػػػػ   

[ كسل نػػة  ػػر ّاٞن ػػ س  ا كىل ثالثػػ   
[ كسلػػػػػػػػوكج  ػػػػػػػػر ٕاٞن ػػػػػػػػ سثٌن يفػػػػػػػػ ع   

[كاس ػكأا كا ػد ّثالثػ    اٞن  س  اسثكضي 
 [ س ية اٞنكؿ كبهرب صترهتك : ُ 

 ٔ  ٔ ُٖ 

 ْ ُ جدة ُ أـ 

 ّ - - ُ أب

 ٕ ُ ألم أخ   ِ بنة

 - - ت ِ بنة

 ّ ّ زكج 

بيـــــــــــــــــــــ  
 المال 

ُ ُ 

 أكؿ اسشيس صكّب اس هتٌب ر٘نس اهلل تعكىل ُب ذ دة اساكرض :
 دل اس نثٌنٍب ٕنتت بعد إ         ب ية ذر أبت ر ك ابنثٌن

 ذر  ر ب ا أ   اض  كـ  ك تاؾ   
 ريصثلو  كو ب كبق بػلػػك                           

 رها اسيت تعول إىل اٞنػػػ  ػتف 
 أجكبس  ٍن ذػػػلػى اسثعيٌن                              
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 رإف  كر أضثى ك كتة بػنػة   
  ذ ر ذباضكرب تكتف ا شػػػة                            

 رإف تكر سألـ ركس  و  عو      إ ك ش ي   كإ ػك أشثكن  ـ  
 بكضة  ثكؿ صترة اٞنتار         كإف تكر ش ي   اٞناكرأػ  

 كإف تػ ة ذنهو كزكج  كر 
  ثكٟنػػػك سصترة اسث ك ر                              

  كإف  كر  ر   كت أ   ذباا
 (ُ)رق ظهاا ك كتة اس نة رت                           

                                                
(1)

والتهــذيب فــي  283/ 2وانظــر جــزء  196 – 194/  1العــذب الفــائض شــرح عمــدة الفــارض جــزء    
 19 – 18/   5والفـروع ج  403 – 402و  281/  1ي الفـرائض ج والتلخيص ف 36 – 361الفرائض 

ونهاية الهداية إلى تحريـر الكفايـة ج  105/  2وجزء  127 – 126/  1وفتح القريب المجيب جزء  22 –
2  /98 – 103  
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أػػكؿ اٝنػػػ م ر٘نػػس اهلل تعػػػكىل : كأػػػد أبثػػا اسااضػػػيتف ُب بثػػػ هو 
 ر بها اس كب ُب اسػن و كاسنثػا ُب اس ػؤاؿ كاٛنػتاب سػتال ااأثػداء 
بكس ػػلو اٞنث ػػد ٌن كاسشػػيتخ اسغػػكبا ر ر٘نػػ  اهلل ذلػػيهو أٗنعػػٌن   
أذبػػػػػا شػػػػػياكن  نػػػػػس  ضػػػػػس أليػػػػػ  اساكلػػػػػدة كإمنػػػػػك  ثداكسػػػػػس ا  ػػػػػداث 

 ُب ذلو اسااالق بك ث كف بعضهو بعضكن كاٞن ثدلتف 
كبػػػكف شػػػيصنك ) اسػػػت  ( ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل أػػػد ذ ػػػ  ريػػػس بثكبػػػكن  

 اػػػادان ب ػػػًنان ك    ػػػ  إ  ذلػػػى أضػػػس   خيػػػ  بثكبػػػكن  ػػػر  صػػػناكتس ُب 
  كالبػر اسل ػكف  اسااالق ذلػى بثاهتػك  ػر ذبػا طػاؼ  نػس   ػثتَب

ا رعليػػػػػس ك ػػػػر أراد اٞنو ػػػػػد  ػػػػر بػػػػه  أ ضػػػػكن بثػػػػكب ُب بػػػػػها اساػػػػر 
بكس تاذػػػد اسكػػػ ل سلكاللػػػا كاسكػػػكُب سلػػػت  كشػػػاح إبػػػااز سطػػػكلو 

 اسغتا ق  سل ل ي ا ر٘نهو اهلل تعكىل .
كأػػكؿ اسشػػيس إبػػاابيو اسااضػػا ر٘نػػس اهلل تعػػكىل :  كأ ػػك اٞن ػػكل  
اٞنل  كت رها بثًنة    أػكؿ بعضػهو أهنػك ال هنك ػ  ٟنػك كال  صػا 

 . (ُ) بتامك 
                                                

والتهـذيب فـي  283/ 2وانظـر جـزء  196 – 194/  1انظر العذب الفائض شرح عمدة الفارض جـزء  (1)
 – 18/   5والفـــروع ج  403 – 402و 280/  1والتلخـــيص فـــي الفـــرائض ج  362 – 361الفـــرائض 

ـــر  105/  2وجـــزء  127 – 126/  1وفـــتح القريـــب المجيـــب جـــزء  22 – 19 ـــى تحري ـــة إل ـــة الهداي ونهاي
  103 – 98/  2الكفاية ج 
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ين ذػػدـ اٜنصػػا رعنػػدم  نهػػك  ػػك : ك ػػر بػػها اٞننطلػػق أذػػ قلــ 
بكشػػاتس بنا ػػا كبػػا : اٞن ػػ س  اس ػػلعي  كاٞن ػػ س  اسطتبا ػػ  ا كىل 
كاسثكضي  كاٞن  س  اسااجي  ا كىل كاسثكضي  كاٞن  س  اسع ي ي  كاٞن  س  
اٛن كريػػػ  كاٞن ػػػ س  اسشػػػهكبي  كاٞن ػػػ س  اس ترشػػػي  كاٞن ػػػكل  اوور ػػػ  

اٞن ػػػػ س  اٝن اضيػػػػ  كاٞن ػػػػ س  كاٞن ػػػػ س  اسااج يػػػػ  كاٞن ػػػػ س  اسع يليػػػػ  ك 
كاٞن ػػ س  اسدبشػػي  كاٞن ػػ س  اسصػػ كر   كاٞن ػػ س  اسا يهيػػ  اٜن ػػكضي    

كاٞن ػػػ س  اسضػػػك ا    اسصػػػ كء  اٜن ػػػكضي كاٞن ػػػ س  كاٞن ػػػ س  اجمل  يػػػ  
رػػػػ ثات ذبابػػػػك ُب  بلهػػػك ُب اٞننكيفػػػػصكت إال اسشػػػػهكبي  ُب اٜن ػػػػ 

ل  ػػػ  )ال بػػػها اسكثػػػكب اضطالأػػػكن  ػػػر أػػػتؿ اس ػػػكللٌن ُب اٞن ػػػكل  اٞن
أ ػػة كبػػا   ػػكل  كاأعيػػ    ي يػػ   هنك ػػ  ٟنػػك كال  صػػا  بتامػػك(

ُنلهػػػػك كااصػػػػالح بػػػػٌن اٞنثصكصػػػػ ٌن ُب  باضػػػػ  اهلل ك نػػػػس كبا ػػػػس
 . هرجلٌ 

كبهسك ب  ثل    ي ي  سلثدر   كاٞن كريف  ُب بها اجملكؿ ٞناتػكد 
 :  ٌب كبهرب اٞن كل  ذلى  ك بها اسار
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 الطوىرية األولى -39
ا كىل ر ػػػػد ت ػػػػدـ أبثػػػػا  ػػػػر   ػػػػثايت ساضػػػػيل   ر  ػػػػك اسطتبا ػػػػ 

شػػػيصنك  ا ػػػس اهلل تعػػػكىل كبػػػ   ػػػنهو ب ػػػؤاؿ ٢نثلػػػو ذػػػر اآلشػػػا 
ٛنهلهػػو بػػ عق استرثػػ  أك اسغالػػ  ذػػر بعضػػهو كاساثيػػك  ث ػػكن ذلػػى 

 .اس ؤاؿ
ب ػػك أػػكـ أ ػػد اسنػػكس .... كاٞنل ػػ  ّنغػػايب ب  ػػ   اٞن لػػ  بػػٌن 

 كتػػة بالسػػ  ظنػػكن اس نػػكت سكتهنػػك ا شػػًنة  ػػر  اٞنيثػػ استرثػػ   ه ػػالن 
ك   عػًط أشيهػك  ػر أ هػك ضصػي   نس أف  ًناثهك ذكلد ذلى استرثػ  

أف ذلى ذسك ػ رككضة ُب بهرب اٞن  س  أر س  نس ػ كاذحضة ا ـ 
 ر تابثهك رالبد  ر إدشكٟنك ُب اس  ػ     شيهك  ر أ هك ضصي 
 هػك ضصػي س كاس ػكأا سلترثػ  اس ػكأٌن   ػ   ك ر ٍب إذطكء أشيهػك 

 رارق ذسك اساج  رايرضة أ  ثس ٟنهرب اسحب . ًناثهو 
د ذلػٌا بثػًن كسكتف اٞنػهبتر ر   طنػتف ب ا ػ  َنػتار بلػدتنك كتػادٌ  

 نهو س   ثهك ذليهو ر  ة ُنلهك كذاضهك ذلى شػيصنك  ا ػس 
كأ ػ ة اسحبػػ  ذلػيهو ر صػػليل اهلل مػك  ػػك ر ػد ب يػػنهو تعػكىل اهلل 
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 اٞن ػػكل أكالػػ   ػػر  ػػر اس طيعػػ  كاسشػػ كؽ كهلل اٜن ػػد كاٞننػػ  كبػػا 
 :  ٌب  ك ذلى  كه لصصاساعلي  اسيت  يًا ة ذندم ك 

كبنكتس  س   ٌنكابنزبااء  ثسبلك اٞنية ا كؿ ذر زكج -ُ
 ػر زكجػ   كبر  ا  كرذنكء ك ن  كشد ج كرػكطو   كبد ػ  ة اس

 .مهك ١ن د ك  ٌنأشال كأبين أخ ش يق 
ذػػػر  ػػػر ُب اٞن ػػػ س  كبػػػو أ ػػػس   ػػػٌن ٍب  ػػػكت االبػػػر  -ِ

 كت كأشثس  بيس كابين ذ س اسش يق.كأشتاتس اسش ي 

ٍب  كتة إ دل اس نكت ذر  ر ُب اٞن ػ س  كبػو  أ هػك  -ّ
 كأشتاهتك اسش ي كت كأشثهك  بيهك كابين ذ هك اسش يق.

ٍب  كتػػة اسثكضيػػ  بػػهسك ذػػر  ػػر ُب اٞن ػػ س  كبػػو أ هػػك  -ْ
 كأشتاهتك اسش ي كت كأشثهك  بيهك كابين ذ هك اسش يق.

يهػك ُب اٞن ػ س  كبػو أشثٍب  كتة اسثكسث  بهسك ذر  ر  -ٓ
ذ هػك اسشػ يق كذػر أشيهػك   هػك   كأشثهػك  بيهػك كأبػيناسش ي ثٌن
 .  ر

ثػػس [ سلوكجٖ: ر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ    فأمــا مســألة الميــ  األول
[  كالدرب سلػػهبا  ثػػ  ٕ[ كاس ػػكأا يفػػ ع   ُاسػػث ر كا ػػد   زبػػااء
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[ ٖ ػػ  ا ضثيػػٌن كبػػا  نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو ٖنكضيػػ   
 ٖ×ٖ[ ضػػثج أربعػػ  كيفػػثتف   ٖك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ٖنكضيػػ   كبضػػام

 [ ك نهك صيل بها االضك كر .ْٔ= 
أربعػػػ  ذشػػػػا  س   ػػػٌن[ كالبنػػػٖ=ٖ×ُٖنكضيػػػ    ثػػػس زبػػػااءسلوكج

  كسكػػ  بنػػة ١ن ػػد ك  ػػٌن [ بػػس يفػػ ط ابنػػك اسعػػو اسشػػ يق ُْ 
 [. ٕيف ع    ر بنكتس  ا  كرذنكء ك ن  كشد ج كركطو  كبد   

[ سػػػػألـ ٔ: ر صػػػلهك  ػػػر  يفػػػث    ةالثانيــــ ةوأمـــا مســـألة الميتـــ
 [ ُاس دس كا د  

[ كبػا  نك ػاة ذلػيهر ْكسألشتات اسش ي كت اسثلثكف أربع   
 [ ٓك  ك ن  ساؤكيفهر ٙن    

[ البػين اسعػػو بػهسك  نك ػػا ذليه ػك ك  ػػك ر ُكاس ػكأا كا ػػد  
 ساأيفيه ك 

بػػػين اسعػػػو كبػػػٌن رؤكس اسشػػػ ي كت ٤نػػػدبك اكبػػػكسن ا بػػػٌن رأيفػػػا 
هك ضػػػػػػثج جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ذشػػػػػػاة امك ُب بك ػػػػػػ  بعضػػػػػػ ث ك نػػػػػػ  كبضػػػػػػ

نػػػػػثج يفػػػػػثتف  [ ٔضػػػػػابس ُب أصػػػػػ  اٞن ػػػػػ س  يفػػػػػث   [ ضَُ=ٓ×ِ 
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.َٔ=َُ×ٔ 
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[ ٖكسكػػػ  شػػػ ي   ٖنكضيػػػ   أيفػػػهو [ َُ=َُ×ُسػػػألـ ذشػػػاة  
 . أيفهو[ ٓكسك   ر ابين اسعو ٙن      أيفهو 

كبػٌن كن يفػه [ ُْكبكسن ا بٌن يفهكـ اٞنية اسثك  أربعػ  ذشػا  
  كرػق[ ٤ندبك  ثتار ػ  بكسنصػو رنث ػة  َٔ صيل    سثس يفثٌن  

 ب و  نه ك .
كبػػػا جػػػوء [ َّ=ِ÷َٔثالثػػػتف  ر  ػػػك كرػػػق  صػػػيل   ػػػ سثس ر

ُب بك ػػ   صػػيل اٞن ػػ س  ا كىل  سضضػػاباليفػػثصااج اٛنك عػػ  اس ػػهو 
أسػػػو اٛنك عػػػ  ا كىل ُب بػػػهرب اٞن ػػػ س  ثج [  نػػػْٔأربعػػػ  كيفػػػثٌن  

 .[َُِٗ=ْٔ×َّكت ع كل  كذشاكف  
بػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو [ ٕ=ِ÷ُْ ػػػػػ ع   كأ ػػػػػك كرػػػػػق يفػػػػػهك س ر

 .يفهكـ ب  كارث  نهك كضضاب ريهٞن  سثس 
ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 

 [.َّكبتجوء اس هو ثالثٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جػوء اس ػهو 
 [ٕيف ع   
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ػػػػ  سػػػػس ضصػػػػي كرب بعػػػػد ك ػػػػر سػػػػس  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن   ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو.

ضضػػامك أيفػػهو [ ٖٖنكضيػػ   رللوكجػػ  بكسوكجيػػ   ػػر اٞن ػػ س  ا كىل 
 كلثػػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػػتف                       [  نػػػػػػػػػػػػثج َُّب جػػػػػػػػػػػػوء اس ػػػػػػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػػػػػػٌن  

 [ يفه كن .َِْ=َّ×ٖ 
ضضػامك ُب أيفػهو [ َُذشػاة  كٟنك بك  ت    ر اٞن  س  اسثكضي  

 [ يفه كن َٕ=ٕ×َُيف عتف  [  نثج ٕكرق اس هكـ يف ع   
ثالٖنكلػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػاة يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  ا كىل  ٠ن ػػػػػػػػػتع 
 [ أيفهو.  َُّ=َٕ+َِْ 

[ أيفػهو ضضػامك ٕيفػ ع   بكس نتة كسك  بنة  ر اٞن  س  ا كىل 
 كلثػػػػػػػػػػػػكف كذشػػػػػػػػػػػػاة              [  نػػػػػػػػػػػػثج َُّب جػػػػػػػػػػػػوء اس ػػػػػػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػػػػػػٌن  

 [ أيفهو.َُِ=َّ×ٕ 
ضضػػامك ُب [ ٖبػػك شتة ٖنكضيػػ   ر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  كسكػ   ػػنهر  ػػ

[ يفػه كن ٔٓ=ٖ×ٕ  يفػث  كٙن ػتف[  نثج ٕكرق اس هكـ يف ع   
. 
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 كلثػػػػػكف كيفػػػػػث   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل ٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهكـ بػػػػػ   ػػػػػنهر 
 [ يفه كن. ِٔٔ=ٔٓ+َُِف  كيفثت 

[ ٕبػػػػكس نتة يفػػػػ ع   كسلػػػػيت  ػػػػر ا ب  ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل ر ػػػػط 
يفػػهك هك  ػػػر [  نػػثج َّثػػٌن  أيفػػهو ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو ثال

  [ أيفهو.َُِ=َّ×ٕ كلثكف كذشاة  اٛنك ع  ا كىل 
 أيفػهو [ٓٙن ػ   كسك   ر ابين اسعو  ر اٞن  س  اسثكضيػ  ر ػط 

[  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر ٕضضػػػامك ُب كرػػػق اس ػػػهكـ يفػػػ ع   
 [ يفه كن. ّٓ=ٕ×ٓٙن   كثالثتف  اٛنك ع  ا كىل 

[ سػػػػألـ ٔهك  ػػػر  يفػػػث   : ر صػػػل ةالثالثــــ ةوأمـــا مســـألة الميتـــ
[ ْ[ كسألشػػػػتات اسشػػػػ ي كت اسثلثػػػػكف أربعػػػػ   ُاس ػػػػدس كا ػػػػد  

 [ كمر ت  ط ا شة  ب . ُسك  كا دة كا د  
[ البػػػػػػين اسعػػػػػػو  نك ػػػػػػا ذليه ػػػػػػك ك  ػػػػػػك ر ُكاس ػػػػػػكأا كا ػػػػػػد  

ثج اثنػك  نػ[ ٔيفػث   ضامك ُب أص  اٞن  س  رن[ ِاثنٌن  ساأيفيه ك 
 .[ ك نهك صيل بها االضك كر ُِ=ٔ×ِذشا  

[ كسكػ و ِ=ِ×ُ[ كسكػ  شػ ي   اثنػكف  ِ=ِ×ُسألـ اثنكف  
 [ .ُ ر ابين اسعو كا د  
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 ػػػػػػػكلثٌن كيفػػػػػػػث  كيفػػػػػػػثٌن       اسثكسثػػػػػػػ  كبػػػػػػػكسن ا بػػػػػػػٌن يفػػػػػػػهكـ اٞنيثػػػػػػػ
[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػ  ُِ[ كبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثس اثػػػين ذشػػػا  ِٔٔ 

 ب و  نه ك.كرق  بكسنصو رنث ة 
كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو [ ٔ=ِ÷ُِر ػػػػث    كر  ػػػػك كرػػػػق   ػػػػ سثه

اٛنك عػػ  نضػابس ُب بك ػػ  اٛنك عػ  ا كىل  نػثج ثصااج اٛنك عػ  راليفػ
أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كل  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف اسثكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ٔ×َُِٗ=َُُِٓ.] 
[ ُّّ=ِ÷ِٔٔر كلػػػ  كثالثػػػ  كثالثػػػتف   ككأ ػػػك كرػػػق يفػػػهك ه

ضضػػاب ريػػس يفػػهكـ بػػ  كارث  ككص ّن ػػ سثهاٝنػػ ػػهو اسجػػوء  ابػػك 
  نهك.

بكن ري ػػك ضػػابة ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاك 
 [.ٔبس كبتجوء اس هو يفث   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسث  أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء اس ػهو 
 [ُّّ  ٌن كل  ثالث  كثالث

ػػػػ  سػػػػس ضصػػػػي كرب بعػػػػد  اسثكسثػػػػ ك ػػػػر سػػػػس  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س    ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو.



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

236 

[ ضضػػػامك ُب َُّثالٖنكلػػػ  كذشػػػاة   ا كىلرلػػػألـ  ػػػر اٛنك عػػػ  
أسػػػػػػػػػػػو كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػثتف            [  نػػػػػػػػػػػثج ٔاس ػػػػػػػػػػػهو يفػػػػػػػػػػػث    كرػػػػػػػػػػػق

 [ يفه كن .َُٖٔ=َُّ×ٔ 
 كلػ  [ ضضػامك ُب كرػق اس ػهكـ ِاثنػكف   اٜنكسيػ كٟنك  ر    س  

 كلثػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػػػػػثتف         [  نػػػػػػػػػػػػثج ُّّكثالثػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػٌن  
 [ يفه كن .ِٔٔ=ُّّ×ِ 

أساػػػػػكف ك كلػػػػػ  كيفػػػػػث   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  هك ر ج ػػػػػتع يفػػػػػهك 
 [ يفه كن. ُِِٔ=ِٔٔ+َُٖٔ  كفكذشا 

 كلثػػكف كيفػػث  كيفػػثتف ا كىل شػػ ي    ػػر اٛنك عػػ  أشػػة كسكػػ  
أسػػو كٙن ػػ كل  [  نػػثج ٔ[ ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػث   ِٔٔ 

 [ يفه كن . ُٔٗٓ=ِٔٔ×ٔكيفث  كت عتف  
[ ضضػامك ُب جػوء اس ػهو  كلػ  ِاثنػكف  كٟنك  ر اٞن ػ س  اسثكسثػ  
كيفػػػػػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػػػػػثتف                كلثػػػػػػػػػػػػكف [  نػػػػػػػػػػػػثج ُّّكثالثػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػٌن  

 [ يفه كن .ِٔٔ=ُّّ×ِ 
أسػػػو كٖنكمنكلػػػ  ر ج ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ   ػػػنهر  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  

 [ يفه كن. ُِٖٔ=ِٔٔ+ُٔٗٓكاثنكف كيفثتف  
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 كلثػكف كذشػاة ر ط ا كىل  ب  ر اٛنك ع  اسيت  ر كسألشة 
[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر ٔ[ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػث   َُِ 

[ َُِٔ=َُِ×ٔو ك كلثػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػثتف  أسػػػػػػػاٛنك عػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػ  
 يفه كن. 

[ ّٓٙن ػ  كثالثػػتف  ا كىل كسكػ   ػػر ابػين اسعػػو  ػر اٛنك عػػ  
 كلثػػػػػػػػكف كذشػػػػػػػػاة   [  نػػػػػػػػثج ٔضضػػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػػوء اس ػػػػػػػػهو يفػػػػػػػػث   

 [ يفه كن .َُِ=ّٓ×ٔ 
[ ضضػابس ُب كرػق اس ػهكـ ُيفهو كا د  كسػس  ر اٞن  س  اسثكسث  
  كثالثػػػػػػػتف  كلػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػ نػػػػػػػثج [ ُّّ  كلػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػٌن 

 [ يفه كن .ُّّ=ُّّ×ُ 
ثالٖنكلػػ  كثالثػػ  ر ج ػػتع يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  

 [ يفه كن. ّّْ=ُّّ+َُِكأربعتف  
[ سػػػألـ ٔ: ر صػػػلهك  ػػػر يفػػػث     ةالرابعـــ ةوأمـــا مســـألة الميتـــ

 [.ُاس دس كا د  
[  نك ػػػػػػػاة ذلػػػػػػػيهر ك  ك نػػػػػػػ  ْكسلشػػػػػػػ ي كت اسثلثػػػػػػػكف أربعػػػػػػػ   

 ت  ط ا شة  ب  [ كمرّساؤكيفهر ثالث   
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البػين اسعػػو بػهسك  نك ػػا ذليه ػك ك  ػػك ر [ ُ كاس ػكأا كا ػػد 
 ساأيفيه ك. 

[ كبٌن رأيفا ابين اسعو ّكبكسن ا بٌن رؤكس اسش ي كت ثالث   
بك ػ  [ ٤ندبك  ث ك ن  ك كصػ  ضػاب بك ػ  أ ػدمهك ُب  ِاثنٌن  
[ كبػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػابس ُب أصػػ  ٔ=ّ×ِنػػثج يفػػث    اآلشػػا 

 نثج يفػث  كثالثػتف ك نهػك  صػيل بػها االضك ػكر  [ٔاٞن  س  يفث   
 ٔ×ٔ=ّٔ . ] 

[ كسك   ػر ابػين ٖ[ كسك  ش ي   ٖنكضي   ٔ=ٔ×ُسألـ يفث   
 [ أيفهو . ّاسعو ثالث   

يفػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػٌن       اساابعػػػػػػػ  كبػػػػػػػكسن ا بػػػػػػػٌن  صػػػػػػػيل   ػػػػػػػ س  اٞنيثػػػػػػػ
 ّٔ.] 

 ػػػػػر  [ُِٖٔأسػػػػػو كٖنكمنكلػػػػػ  كاثنػػػػػٌن كيفػػػػػثٌن   ككبػػػػػٌن يفػػػػػهك ه
 ب و  نه ك.   كرقك  ثتار   بكسنصو رنث ة اٛنك ع  اسثكضي  ٤ندب

كبػػػا [ ُٖ=ِ÷ّٔرث كضيػػػ  ذشػػػا  ر  ػػػك كرػػػق  صػػػيل   ػػػ سثس 
أ ػػد رنضػػابس ُب اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  جػػوء اس ػػهو اليفػػثصااج اٛنك عػػ  
اٛنك عػػ  اسثكسثػػ   نػػثج [ َُُِٓذشػػا أساػػكن كٙن ػػ كل  كذشػػا ر  
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 َُُِٓ×ُٖ كلثػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػ ع  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػثتف  
=ََِّٕٔ.] 

 ِ÷ُِٖٔرث ػػػػع كل  ككا ػػػػد كثالثػػػػػتف   ككرػػػػق يفػػػػػهك هكأ ػػػػك 
 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  ر    سثس. [ُّٗ=

ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 
 [.ُٖكبتجوء اس هو ٖنكضي  ذشا  

أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو   ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اساابع
 [ُّٗ  ٌنت ع كل  ككا د كثالث

ػػ  سػػس يفػػهكـ  ػػر سػػس ك    يفػػهك س ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س  اس ػػكبع  ٗني
 بعد ضام ك ُب جولا اس هو.

[ ُِِٔاسثكضي  أساكف ك كل  كيفث  كذشاكف  رلألـ  ر اٛنك ع  
ٖنكضيػػػػ  [  نػػػػثج ُٖٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا  ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػه كن 

[ ِّٖٖٔ=ُٖ×ُِِٔكثالثػػتف أساػػكن ك كلثػػػكف كٖنكضيػػ  كيفػػػثتف  
 يفه كن .
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 هكـ اسُب كرق ضضامك أيفهو [ ٔيفث    اٜنكسي   س  اٞن كٟنك  ر
ٙن ػػ  آالؼ كٙن ػػ كل   نػػثج  [ُّٗت ػػع كل  ككا ػػد كثالثػػٌن  

 [ يفه كن .ٖٔٓٓ=ُّٗ×ٔكيفث  كٖنكضتف  
ثالثػػػػ  كأربعػػػػتف أساػػػػكن  :ر ج ػػػػتع يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ 

 [ يفه كن. ّْْٖٓ=ٖٔٓٓ+ِّٖٖٔكٖنكمنكل  كأربع  كٙن تف  
كاثنػػػكف أسػػو كٖنكمنكلػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ   أشػػة شػػ ي  كسكػػ  
ٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا [ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ُِٖٔكيفػػػػثتف  

ف أساػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػ كل  كيفػػػػػػػػث  ذشػػػػػػػػا ثالثػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػت [  نػػػػػػػػثج ُٖ 
 [ يفه كن .ُّّٔٓ= ُٖ×ُِٖٔ 

ُب كرػػق [ أيفػهو ضضػػامك ٖٖنكضيػػ   كٟنػك  ػػر   ػػ س  اٞنيػة اساابػػ  
يفػػػػػ ع  آالؼ  نػػػػػثج [ ُّٗاس ػػػػػهكـ ت ػػػػػع كل  ككا ػػػػػد كثالثػػػػػٌن  

 [ يفه كن .ْْٖٕ=ُّٗ×ٖكأربع كل  كٖنكضي  كأربعتف  
أربعػػػػػتف أساػػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كأربعػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف           ر ج ػػػػػتع يفػػػػػػهك هك 

 [ يفه كن. َْْٔٗ= ْْٖٕ+ُّّٔٓ 
أسػو ك كلثػكف  ب  ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ  ر ػط اسيت  ػر كسألشة 
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا يفػػػػه كن [ َُِٔكيفػػػػثتف  
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اكف أساػػػػكن اثنػػػػكف كذشػػػػ[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  ُٖ 
 [ يفه كن. َِِٖٔ=ُٖ×َُِٔكيفث كل  كٖنكضتف  

كسكػػػػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػػػػػػػػين اسعػػػػػػػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػػػػػػػ                      
ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػه كن [ ّّْثالٖنكلػػػ  كثالثػػػ  كأربعػػػتف  

يفػػػػػػث  آالؼ ك كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػ  كيفػػػػػػ عتف [  نػػػػػػثج ُٖٖنكضيػػػػػػ  ذشػػػػػػا  
 [ يفه كن.ُْٕٔ=ّّْ×ُٖ 

ضضػػامك ُب كرػػق أيفػػهو [ ّثالثػػ   كسػػػس  ػػر   ػػ س  اٞنيػػة اساابػػ  
أساػػكف كيفػػ ع كل  [  نػػثج ُّٗاس ػػهكـ ت ػػع كل  ككا ػػد كثالثػػٌن  

 [ يفه كن.ِّٕٗ=ُّٗ×ّكثالث  كت عتف  
ٖنكضيػػػ  آالؼ ر ج ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  

 يفه كن. [ ٕٖٔٗ=ُْٕٔ+ِّٕٗكت ع كل  كيف ع  كيفثتف  
[ سػػألـ ٔ: ر صػػلهك  ػػر يفػػث    ةالخامســ ةوأمــا مســألة الميتــ

 [ ُاس دس كا د  
[ كم ػػك ِ[ سكػػ  كا ػػدة اثنػػكف  ْكسلشػػ ي ثٌن اسثلثػػكف أربعػػ   

 ت  ط ا شة  ب .
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[ ك  ػػػػػ ط ابنػػػػػك اسعػػػػػو ُاس ػػػػػدس كا ػػػػػد    ػػػػػر كسػػػػػألخ  ـ 
 بكاليفثغااؽ.

بػػػػػٌن ك [ ٔيفػػػػػث     اٝنك  ػػػػػ  كبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن أصػػػػػ    ػػػػػ س  اٞنيثػػػػػ
أربعػػػػػػػػػػػػػػػػٌن أساػػػػػػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػثٌن            كك هيفػػػػػػػػػػػػػػػػه

رنث ػػػة   ػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ٤نػػدبك  ثتار ػػػ  بكسنصػػػو[ َْْٔٗ 
 .كرق ب و  نه ك

رعشػػػػػاكف أساػػػػكن كأربع كلػػػػػ  كاثنػػػػكف كٖنػػػػػكضتف  كر  ػػػػك كرػػػػػق يفػػػػهك ه
[ ضضػػػػاب ريهػػػػك يفػػػػهكـ بػػػػ  كارث  ػػػػػر َِِْٖ=ِ÷َْْٔٗ 

     سثس. 
ضضػامك ُب بك ػ  اٛنك عػ  [ ّ=ِ÷ٔرثالثػ    كأ ػك كرػق   ػ سثه

[  نػػثج ََِّٕٔاسثكسثػػ   ػػكلثٌن كيفػػ ع  آالؼ كثالٖنكلػػ  كيفػػثٌن  
يفػػػػػػػػػػث كل  كاثنػػػػػػػػػػكف كذشػػػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػػػكن كٖنػػػػػػػػػػكضتف اٛنك عػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػ  

 ّ×ََِّٕٔ=ََِِٖٔ.]   
ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 

 [.ّكبتجوء اس هو ثالث   



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

243 

ك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اٝن
 [َِِْٖ  ٌن كٖنكضٌنر أساكن كأربع كل  كاثن ذشا اس هو 

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو.

ثالثػػػػ  كأربعػػػػتف أساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كأربعػػػػ  سػػػػألـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  
[ ّ   [ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػّْْٖٓكٙن ػػتف  

 كلػػػػػػ  ككا ػػػػػػد كثالثػػػػػػتف أساػػػػػػكن كٙن ػػػػػػ كل  كاثنػػػػػػكف كيفػػػػػػثتف  نػػػػػػثج 
 [ يفه كن .ُُِّٔٓ=ّْْٖٓ×ّ 

[ ضضابس ُب كرق اس هكـ ُيفهو كا د   اٜنكسي   س  اٞنكٟنك  ر 
ذشػػاكف [  نػػثج َِِْٖذشػػا ر أساػػكن كأربع كلػػ  كاثنػػٌن كٖنػػكضٌن  

[ يفػػه كن َِِْٖ= َِِْٖ×ُأساػػكن كأربع كلػػ  كاثنػػكف كٖنػػكضتف  
. 

 كلػػػ  كاثنػػػكف كٙن ػػػتف تع يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ر ج ػػػ
[ َُِْْٓ=َِِْٖ+ُُِّٔٓأساػػػػػػػػػػػكن كأربعػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػتف  

 يفه كن. 
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أربعػػتف أساػػكن اسشػػ ي ثٌن  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ا شثػػٌن  ػػر  كسكػػ و 
يفػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء [ َْْٔٗكت ػػػػع كل  كأربعػػػػػ  كيفػػػػػثتف  

كمنكلػ  كاثنػكف  كلػ  كاثنػكف كذشػاكف أساػكن كٖن[  نثج ّاس هو ثالث   
 [ يفه كن.ُِِِٖٗ=َْْٔٗ×ّكت عتف  

ضضػػامك ُب كرػػق [ ِيفػػه كف  كٟنػػك  ػػر   ػػ س  اٞنيػػة اٝنػػك   
[  نػػػثج َِِْٖاس ػػػهكـ ذشػػػا ر أساػػػكن كأربع كلػػػ  كاثنػػػٌن كٖنػػػكضٌن  

[ َْْٔٗ= َِِْٖ×ِأربعتف أساكن كت ع كل  كأربع  كيفػثتف  
 يفه كن .

كيفػػػػثتف أساػػػػكن  كلػػػػ  كثالثػػػػ   رلكػػػػ   نه ػػػػك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ 
[ ُّٖٔٓٔ=َْْٔٗ+ُِِِٖٗكٖنكمنكلػػػػػ  كيفػػػػػث  كٙن ػػػػػتف  

 يفه كن.
اثنػػػػػػكف  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  ر ػػػػػػط اسػػػػػػيت  ػػػػػر ا ب كسألشػػػػػة 

يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب [ َِِٖٔكذشػػػػاكف أساػػػػكن كيفػػػػث كل  كٖنػػػػكضتف  
ٖنكضيػػ  [  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  ّجػػوء اس ػػهو ثالثػػ   
 [ يفه كن.ََْٖٔ=َِِٖٔ×ّكيفثتف أساكن كأربعتف  
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ٖنكضيػػػػ  آالؼ كسكػػػػ   ػػػػر ابػػػػين اسعػػػػو  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  ر ػػػػط 
ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء [ يفػػػػػػه كن ٕٖٔٗكت ػػػػػع كل  كيفػػػػػػ ع  كيفػػػػػػثتف  

يفػث  [  نثج يفهكـ ب و  نه ك  ػر اٛنك عػ  اساابعػ  ّاس هو ثالث   
 [ يفه كن.َُِٗٔ=ٕٖٔٗ×ّكذشاكف أساكن كت ع كل  ككا د  

[ ضضػػابس ُك كا ػػد  يفػػه ر ػػط  سيػػ كاٜن ػػ س  اٞنكسػػألخ  ـ  ػػر 
ذشػػػػػا ر أساػػػػػكن كأربع كلػػػػػ  كاثنػػػػػٌن كٖنػػػػػكضٌن س ثػػػػػُب كرػػػػػق يفػػػػػهكـ  ترث

ذشػػػػػػاكف أساػػػػػػكن [  نػػػػػػثج يفػػػػػػهك س  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اساابعػػػػػػ  َِِْٖ 
 [ يفه كن.َِِْٖ=َِِْٖ×ُكأربع كل  كاثنكف كٖنكضتف  

كأػػػد بكضػػػة اسحبػػػ  أ ػػػد ذشػػػا أساػػػكن كأربع كلػػػ  كيفػػػ ع  كثالثػػػتف 
 كالن.[ ر ٓ.ُُّْٕر كالن كضصو اسا كؿ  

كبكسثػػػػػػػػػػػػك  بػػػػػػػػػػػػكف ضصػػػػػػػػػػػػػي  ا ـ  نهػػػػػػػػػػػػك أساػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػ ع كل            
كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن كضصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اسا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

 [ ر كالن .ٓ.ِٕٓٗ=َُِْْٓ×ََِِٖٔ÷ٓ.ُُّْٕ 
كسكػ   ػر اسشػػ ي ثٌن ثالثػ  آالؼ كاثنػك ذشػػا ر ػكالن كاثنػك ذشػػا 

[  ٔ.َُِّ= ُّٖٔٓٔ×ََِِٖٔ÷ ٓ.ُُّْٕأاشػػػػػػػػػكن   
 ر كالن. 
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كٙن ػػػػػػتف  أسػػػػػػو ك كلثػػػػػػكف ككا ػػػػػػد  بااسػػػػػػيت  ػػػػػػر كسألشػػػػػػة 
 [ ر كالن . ُُِٓ=ََْٖٔ×ََِِٖٔ÷ٓ.ُُّْٕ 

كسكػ   ػر ابػين اسعػو أربع كلػػ  كأربعػ  كت ػعتف ر ػكالن كاثنػك ذشػػا 
 [ ر كالن .ٔ.ْْٗ=َُِٗٔ×ََِِٖٔ÷ٓ.ُُّْٕ  أاشكن 

كاثنػػػك ر ػػػكالن  ـ ثػػػالث  كلػػػ  كيفػػػث  كيفػػػ عتف اسػػػهم  ػػػر اكسػػػألخ 
[  ٔ.ّٕٔ=َِِْٖ×ََِِٖٔ÷ٓ.ُُّْٕ  ذشػػػػا أاشػػػػكن 

 ر كالن.
 كبهرب صترهتك :   تعكىل أذلو كأ كو كاهلل 
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 الطوىرية الثانية -40
طػػتبام  أ٘نػػد ...أ ػػك اسطتبا ػػ  اسثكضيػػ  ر ػػد ت ػػدـ مػػك اٞن ػػثايت 

 ذلى اسن ت اسثك  :ك لصصهك 
رضػك  سكبنثػأ٘نػد  سكابنػسيلى  ثسبلك اٞنية ا كؿ ذر زكج -ُ
 .١ن د ش يقاس يسكأش   ر  ًنبك  ٗنيل  سكبنث   نهك 

ابػػػػر اٞنيػػػػة ا كؿ ذ ػػػػر ُب  أ٘نػػػدٍب بلػػػك اٞنيػػػػة اسثػػػػك   -ِ
ٗنيلػ  أبيػس  ػر كأشثػس رضػك كأشثػس اسشػ ي   سيلػى اٞن ػ س  كبػو أ ػس 
 .١ن دكذ س اسش يق 

 ذػػػػر١ن ػػػػد ٍب بلػػػػك اٞنيػػػػة اسثكسػػػػث كبػػػػت اسعػػػػو اسشػػػػ يق  -ّ
أشيػس ؛ كذػر ثالثػ  أبنػكء  نهػك اسيت توكج مك بعد كرػكة سيلى زكجثس 

 .كمهك صكٜن  كٗنيل  كبنثٌن  ر  ًنبك٘ند كبو إدر   ك ٍن كأ

بنػػة اٞنيػػة ا كؿ ذ ػػر ُب رضػػك   اساابعػػ  اٞنيثػػ ةٍب بلكػػ -ْ
كإشتهتك اسثالثػ   ػر   ٗنيل  كأشثهك  بيهك سيلى اٞن  س  كبو أ هك 

 كذر زكج.إدر   ك ٍن كأ٘ند   أ هك 

ذ ػر ُب اٞن ػ س  سيلى كبا ا ـ   اٝنك    اٞنيث ةٍب بلك -ٓ
 .إدر   ك ٍن كأ٘ند   اس كأٌنكبو أبنكلهك اسثالث
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أ ػد أبنػكء اٞنيػة اسثكسػث  إدر ػ ٍب بلك اٞنية اس ػكدس  -ٔ
 ثػػػسكذػػػر كزكج ػػػٍن كأ٘نػػػد أشت ػػػس اسشػػػ ي ٌن  ؛ذ ػػػر ُب اٞن ػػػ س  

 .س سيلىكبنثركطو 

 ؛ذ ػػر ُب اٞن ػػ س   ػػٍن بػػر ١ن ػػدٍب بلػػك اٞنيػػة اس ػػكب   -ٕ
 .صكٜن  كٗنيل   كأشثيس  بيسأ٘ند س اسش يق يأش

 هػػػػكذػػػػر ابنصػػػػكٜن  بنػػػػة ١ن ػػػػد   اسثك نػػػػ  اٞنيثػػػػ ةٍب بلكػػػػ -ٖ
 .هك بد   كٗنيل كبنثي  ٌن 

ذ ػػداهلل كذلػػا  هػػكذػػر ابني ٗنيلػػ   اسثكيفػػع  اٞنيثػػ ةٍب بلكػػ -ٗ
 .ٗنع   ككبنثه

بنػػػة اٞنيػػػة ا كؿ  ٗنيلػػػ  ةاسعكشػػػا   اٞنيثػػػ ةٍب بلكػػػ -َُ
 . عمش هككبنثذلا كأ٘ند  هكذر ابني

كبػػا بنػػة اٞنيػػة ٗنيلػػ   ةذشػػا   اٜنكد ػػ  اٞنيثػػ رٍب بلكػػ -ُُ
زكج بد ػػػ  كذػػػر ك أشيهػػػك كأشثهػػػك اسشػػػ ي ٌن   ػػػٌن  ر ذػػػر اسثػػػك

 كبنثٌن.

كبػػػػت ابػػػػر اٞنيثػػػػ    ػػػػٌن ٍب بلػػػػك اٞنيػػػػة اسثػػػػك  ذشػػػػا  -ُِ
كبػػػو ذلػػػا ك  ػػػر ك ػػػا كٙن ػػػ  أبنػػػكء  ثػػػس ضع ػػػ اسثك نػػ  ذػػػر زكج
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 كأشثػػػس اسشػػػ ي  كبػػػر رػػػكطو كبد ػػػ  كٗنعػػػ  بنػػػكت  أربػػػ ك كذي ػػػى 
 .بد  

 ػ ػ كبػت اٞن ػثايتأ٘نػد بلك اٞنية اسثكسث ذشػا  كأشًنان  -ُّ
 كيفػػػث  أبنػػػكء كأربػػػ  بنػػػكتثػػػس  ضػػػيع  اسحبػػػ  ذػػػر زكجٓن يػػػق أ ػػػ  

 .كا دة  ر  ًنبك
[ سلوكجػػ  ٖ: ر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ    فأمــا مســألة الميــ  األول

 [ .ُاسث ر كا د  
[  كالدرب سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن  نك ػػاة ٕكاس ػػكأا يفػػ ع   

ضػػامك ُب رهػػا جػوء اس ػػهو ض[ ْذلػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػهو أربعػػ   
[ ك نهػك ِّ=ٖ×ْنثج اثنػكف كثالثػتف   [ ٖ  اٞن  س  ٖنكضي   أص

 .أيفهو [ْ=ْ×ُأربع   سلوكجثس سيلى     صيل بها االضك كر
أربعػ  أ٘نػد  سالبنػيفه كن [ ِٖ=ٕ×ْكسألكالد ٖنكضي  كذشاكف  

 ػػر  كسكػ و   ١ن ػد يفػه كن كبػس   ػ ط ا خ اسشػ يق [ ُْذشػا  
 .أيفهو[ ٕيف ع    رضك كٗنيل بنثيس 

[ سػألـ ٔر صلهك  ػر يفػث     أحمدالمي  الثاني  وأما مسألة
[ ّ  كسألشػػػػػػة اسشػػػػػػ ي   اسنصػػػػػػو ثالثػػػػػػ   ُاس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد [
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[ كاس ػكأا كا ػػد ُكسألشػة  ب اس ػدس كا ػد تك لػ  اسثلثػٌن  
 [ .ُسلعو اسش يق  

 ػر اٞن ػ س  ا كىل [ ُْأربعػ  ذشػا   أ٘نػدكبػكسن ا بػٌن يفػهكـ 
رنث ػػة كرػػق بػػ و [ ٤نػػدبك  ثتار ػػ  بكسنصػػو ٔكبػػٌن   ػػ سثس يفػػث   

  نه ك.
كبػػػػػػا جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو [ ّ=ِ÷ٔر  ػػػػػػك كرػػػػػػق اٞن ػػػػػػ س  رثالثػػػػػػ   

ُب بك ػػ   صػػػيل   ػػ س  اٞنيػػػة ا كؿ  سنضػػػاباليفػػثصااج اٛنك عػػ  ر
بػػػا ك [ ٔٗ=ِّ×ّ[  نػػػثج يفػػػث  كت ػػػعتف  ِّاثنػػػٌن كثالثػػػٌن  
أكىل اٛنك عكت ُب بهرب اٞن  س    ب ػك بهرب   ك  اٛنك ع  سل   سثٌن

  أ ضػكن يفػهكـ بػ  كارث  ػر اٞن ػ س  ضضاب ُب كرػق اٞن ػ س  اسثكضيػ
 ا كىل  نثج يفهك س  ر اٛنك ع . 

ضضػابس با جػوء اس ػهو  ٞن ػ سثس [ ٕكأ ك كرق اس هكـ ر  ع   
 ُب يفهكـ ب  كارث  نهك.

ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 
 [.ّكبتجوء اس هو ثالث   
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ضاكبكن ُب جػوء اس ػهو ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضي  أشهرب  
 [ٕ  يف ع 
ػػ  سػػس يفػػهكـ ك ػػر سػػس    يفػػهك س ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س  اس ػػكبع  ٗني

 بعد ضام ك ُب جولا اس هو.
[ أيفػػػػػهو ْأربعػػػػػ    ػػػػػر اٞن ػػػػػ س  ا كىل بكسوكجيػػػػػ  سيلػػػػػى رلػػػػػألـ 

 [.ُِ=ّ×ْ اثنك ذشا [  نثج ّضضامك ُب جوء اس هو ثالث   
[ ضضػػػابس ُب ُ ػػػد  يفػػػهو كاكٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  بك  ت ػػػ  

 .أيفهو [ٕ=ٕ×ُكرق اس هكـ يف ع   نثج يف ع   
ت ػػػػػػػػػػػع  ذشػػػػػػػػػػػا  اٛنك عػػػػػػػػػػػ  ا كىل ػػػػػػػػػػػر هك  ج ػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػهك ر
 .يفه كن  [ُٗ=ٕ+ُِ 

[ أيفػػهو ضضػػامك ُب ٕيفػػ ع    ػػر اٞن ػػ س  ا كىل بػػكس نتة  اضػػككس
 [ُِ=ٕ×ّكا ػػػػػد كذشػػػػػاكف  [  نػػػػػثج ّجػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ   

 .يفه كن 
ضضػػػامك ُب أيفػػػهو [ ّالثػػػ   ثكٟنػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  بػػك شتة 

بػػػػػػػػػهسك كا ػػػػػػػػػد كذشػػػػػػػػػاكف [  نػػػػػػػػػثج  ٕكرػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػهكـ يفػػػػػػػػػ ع   
 ّ×ٕ=ُِ.] 
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اثنػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػتف  اٛنك عػػػػػػػػػ  ا كىل ج ػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػر ر
 ُِ+ُِ=ِْ.] 

[ أيفػػػهو ٕيفػػػ ع   بػػػهسك  ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل بػػػكس نتة    يلػػػ كٛن
[  نػػػػػػػثج كا ػػػػػػػد كذشػػػػػػػاكف ّضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػ   

 [ يفه كن.ُِ=ٕ×ّ 
[ ضضػػػابس ُب ُيفػػػهو كا ػػػد  ر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  بػػػك شتة كٟنػػػك  ػػػ

 .أيفهو [ٕ=ٕ×ُيف ع   [  نثج ٕكرق اس هكـ يف ع   
ٖنكضيػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػاكف  اٛنك عػػػػػػػػ  ا كىل ج ػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػر ر
 ُِ+ٕ=ِٖ.] 

[ ضضػابس ُكا ػد   ر اٞن  س  اسثكضي  ر ط ١ن د كسلعو اسش يق 
 .أيفهو [ٕ=ٕ×ُ  [  نثج يف ع ُٕب كرق اس هكـ يف ع   

[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ     محمــد مســألة الميــ  الثالــ  وأمــا
 [.ُسلوكج  اسث ر كا د  
   نك اة سلهبا  ث     ا ضثيٌن [  كالدرب ٕكاس كأا يف ع   

[ رنضػػػػامك ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  ٖذلػػػػيهو ك  ك نػػػػ  ساؤكيفػػػػهو ٖنكضيػػػػ   
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صػػيل بػػها  [ ك نهػػك ْٔ=ٖ×ٖبعػػ  كيفػػثتف  ثج أر نػػ[   ٖٖنكضيػػ   
 االضك كر.

  كسكػػػػ  ابػػػػر أربعػػػػ  ذشػػػػا أيفػػػػهو  [ٖ=ٖ×ُ   سلوكجػػػػ  ٖنكضيػػػػ
 .أيفهو [ٕ  كسك   ر اس نثٌن يف ع   يفه كن  [ُْ 

[ كبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثس ٕيفػػػ ع   ؛  ١ن ػػػدكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 
رنث ػػة بك ػػ  اس ػػهكـ كبك ػػ  [ ٤نػػدبك  ث ك نػػ  ْٔأربعػػ  كيفػػثٌن  

 اٞن  س .
بػػػا جػػػوء ك [ ْٔ ربعػػػ  كيفػػػثتف  رر  ػػػك بك ػػػ   صػػػيل   ػػػ سثس  

يفػػث  ُب بك ػػ  اٛنك عػػ  ا كىل  سضػػابناٛنك عػػ  راس ػػهو اليفػػثصااج 
  آالؼ ك كلػػػػ  كأربعػػػػ  يفػػػػثاٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ   نػػػػثج [ ٔٗكت ػػػػعٌن  
 .[ُْْٔ=ٔٗ×ْٔكأربعتف  

[ بػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػاب ريػػس ٕكأ ػػك بك ػػ  اس ػػهكـ ر ػػ ع   
 يفهكـ ب  كارث  ر اٞن  س  اسثكسث .

ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 
 [.ْٔكبتجوء اس هو أربع  كيفثٌن   بس
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ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسث  أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء اس ػهو 
 [ٕيف ع   
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع  اسثكضي .
[ ُٗت ػػػع  ذشػػػا    ت ػػػ  بك اسثكسثػػػ  ػػػر اٛنك عػػػ  سيلػػػى لػػػألـ ر

أسػػػو [  نػػػثج ْٔضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ  كيفػػػثٌن  ضيفػػػه كن 
 [ يفه كن.ُُِٔ=ْٔ×ُٗك كلثكف كيفث  ذشا  

ضضػػامك ُب أيفػػهو [ ٖٖنكضيػػ   كٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  بكسوكجيػػ  
[ ٔٓ=ٖ×ٕيفػػػػػػث  كٙن ػػػػػػتف  [  نػػػػػػثج ٕجػػػػػػوء اس ػػػػػػهو يفػػػػػػ ع   

 يفه كن.
ك كلثػػكف كاثنػػكف  أسػػو سيلػػى  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  ر ج ػػتع يفػػهكـ

 [ يفه كن.ُِِٕ=ٔٓ+ُُِٔكيف عتف  
ضضػػامك يفػػه كن [ ِْاثنػػكف كأربعػػتف   ا كىل ػػر اٛنك عػػ   اضػػككس

[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ُْٔب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ  كيفػػػثٌن  
[ ِٖٖٔ=ْٔ×ِْاػػػػػػػكف كيفػػػػػػػث كل  كٖنكضيػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضتف  أساسثكضيػػػػػػػ  
 يفه كن.
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يفػػػػػػه كن [ ِٖ ػػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل ٖنكضيػػػػػػ  كذشػػػػػاكف    يلػػػػػ كٛن
يفػػػهك هك  ػػػر  [  نػػػثجْٔو أربعػػػ  كيفػػػثٌن  ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػه

اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػػػػػو كيفػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كاثنػػػػػػػػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػػػػػػػػعتف 
 [ يفه كن.ُِٕٗ=ْٔ×ِٖ 

أربعػػ   ثس  ػػ سإدر ػػ  ك ػػا كأ٘نػػد أبنػػكء ١ن ػػد  ػػر  ػػر  كسكػػ و 
[  نػػػثج ٕيفػػػ ع    وضضػػػامك ُب يفػػػهكـ  ػػػترثهيفػػػه كن [ ُْذشػػػا  
ٖنكضيػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػعتف  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػنهو  يفػػػػػػػػػهكـ

 يفه كن. [ٖٗ=ُْ×ٕ 
أيفػػهو [ ٕيفػػ ع    ثس ػػر   ػػ س س صػػكٜن  كٗنيلػػ كسكػػ و  ػػر بنثيػػ

[  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػػ  ٕضضػػامك ُب يفػػهك س يفػػ ع   
 [ يفه كن.ْٗ=ٕ×ٕت ع  كأربعتف  

ر صػلهك   رضـا بنـ  الميـ  األول ةالرابعـ ةوأما مسألة الميت
[ ُ[ سػػألـ اس ػػدس كا ػػد  ٗ[ كذكسػػة إىل ت ػػع   ٔ ػػر يفػػث   
[ كسمشػتة  ـ ّر ا شػة  ب كاسػوكج اسنصػو ثالثػ   كسك و  

[ كبػػا  نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو ثالثػػ  ِاسثلػػث اثنػػكف  
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[  نػػثج ٗضضػػامك ُب ذػػتؿ اٞن ػػ س  ت ػػع   هػػا جػػوء اس ػػهو [ رّ 
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ِٕ=ٗ×ّ  يف ع  كذشاكف
كػػػػ و  ػػػر اسػػػػوكج كا شػػػػة   كسأيفػػػهو [ ّ=ّ×ُسػػػألـ ثالثػػػػ   

[ ٔ=ّ×ِ  كسمشػػتة  ـ يفػػث   أيفػػهو [ ٗ=ّ×ّ    ب ت ػػع
 [ .ِ  يفه كفسك  كا د  نهو أيفهو 

أساػػػػػػٌن كيفػػػػػػث كل  كٖنكضيػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضٌن  رضػػػػػػككبػػػػػػكسن ا بػػػػػػٌن يفػػػػػػهكـ 
يف ع  كذشا ر  ك صيل    سثهبٌن ك  اسثكضي  ر اٛنك ع  [ ِٖٖٔ 
 [ ٤ندبك  ثتار   بكسثلث  رنث ة كرق ب و  نه ك.ِٕ 

جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج  كبػػػا[ ٗر  ػػػك كرػػػق اٞن ػػػ س  رث ػػػع   
ضضامك ُب اٛنك ع  اسثكضي  يفث  آالؼ ك كل  كأربع  كأربعٌن اٛنك ع  

[  نثج اٛنك ع  اسثكسث  ٙن   كٙن تف أساكن ك كلثػكف كيفػث  ُْْٔ 
 [.  ِٔٗٓٓ=ُْْٔ×ٗكت عتف  

كأ ػػػػػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػػػػػػػهكـ رث كمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػث  كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف 
ضضػاب ريػس يفػهكـ بػ  جوء اس هو ٟنػك  با[ ٖٔٗ=ّ÷ِٖٖٔ 

  نهك. كارث
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ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 
 [.ٗكبتجوء اس هو ت ع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اساابع  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو 
 [ٖٖٔٗنكمنكل  كيفث  كت عٌن  

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
  ع  اسثكسث .ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك

أسػػو ك كلثػػكف كاثنػػػكف  ػػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  بكسوكجيػػػ  سيلػػى رلػػألـ 
ضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهكـ اٞنػػػترث ت ػػػع  يفػػػه كن [ ُِِٕكيفػػػ عتف  

 ٗ×ُِِٕكأربع كلػ  كٖنكضيػ  كأربعػتف  أ د ذشا أساػكن [  نثج ٗ 
 [ يفه كن.ُُْْٖ=

ضضػػامك ُب أيفػػهو [ ّثالثػػ   كٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  بك  ت ػػ  
ساػكف كيفػػث كل  أ[  نػثج ٖٔٗاس ػهو ٖنكمنكلػ  كيفػث  كت ػعٌن  جػوء 

 [ يفه كن.ِٖٖٔ=ٖٔٗ×ّكٖنكضي  كٖنكضتف  
أساػكن ك كلػ  أربعػ  ذشػا  ر اٛنك ع  اسثكسثػ   سيلى ر ج تع يفهكـ
 [ يفه كن.ُُّْٔ=ِٖٖٔ+ُُْْٖكيفث  كثالثتف  
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أسػػػػػػو  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػ  ٗنيلػػػػػػ   ب اسػػػػػػيت  ػػػػػػر كسألشػػػػػػة 
جػػػػػوء  ضضػػػػػامك ُبيفػػػػػه كن [ ُِٕٗ كيفػػػػػ ع كل  كاثنػػػػػكف كت ػػػػػعتف 

ا أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػ  كذشػػػػػػاكف يفػػػػػػث  ذشػػػػػػ[ ٗت ػػػػػػع    اس ػػػػػػهو
 [ يفه كن.ُُِٖٔ=ُِٕٗ×ٗ 

ضضػػػػامك ُب جػػػػوء أيفػػػػهو [ ٗت ػػػػع   كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  
ٖنكضيػػ  آالؼ كأربعػػ   [  نػػثجٖٔٗاس ػػهو ٖنكمنكلػػ  كيفػػث  كت ػػعٌن  

 [ يفه كن.َْٖٔ=ٖٔٗ×ٗكيفثتف  
ساػكن ك كلػ  أربع  كذشاكف أع  اسثكسث   ر اٛنك ر ج تع يفهك هك 

 [ يفه كن.ُِِْٗ=َْٖٔ+ُُِٖٔكاثنكف كت عتف  
ٖنكضيػ   ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ  بػكس نتة  ر إدر   ك ا كأ٘نػد  كسك 

[  نػػثج ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   يفػػه كن [ ٖٗكت ػػعتف  
 [ يفه كن.ِٖٖ=ٖٗ×ٖٗنكمنكل  كاثنكف كٖنكضتف  

[ ضضػػامك ِكف  يفػػه سيػػ  بػك شتة  ػر اٞن ػػ س  اٜنك  و  ػػنهوػكػكس
أسػػػػػػو [  نػػػػػػثج ُٖٔٗب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ٖنكمنكلػػػػػػ  كيفػػػػػػث  كت ػػػػػػعٌن  

 [ يفه كن.ُِٕٗ=ٖٔٗ×ِكيف ع كل  كاثنكف كت عتف  
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ساػػكف كيفػػث كل  أ ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ   ػػنهو يفػػهكـ بػػ و ر ج ػػتع 
 [ يفه كن.ِْٕٔ=ُِٕٗ+ِٖٖكأربع  كيف عتف  

ٛنك عػ  اسثكضيػ   ػر اصػكٜن  كٗنيلػ  كسك و  ر بنيت اٞنية اسثكسث 
ضضامك ُب جػوء اس ػهو ت ػع  يفه كن [ ْٗبكس نتة ت ع  كأربعتف  

يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  أربع كلػػ  ككا ػػد كأربعػػتف [  نػػثج ٗ 
 [ يفه كن.ُْْ=ٗ×ْٗ 

ضضػػامك ُب جػػوء أيفػػهو [ ٗت ػػع   كسلػػوكج  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  
عػػ  ٖنكضيػػ  آالؼ كأرب[  نػػثج ٖٔٗاس ػػهو ٖنكمنكلػػ  كيفػػث  كت ػػعٌن  

 [ يفه كن. َْٖٔ=ٖٔٗ×ٗكيفثتف  
ذػػدد رؤكس ر صػػلهك  ػػر   ليلــى ةالخامســ ةوأمــا مســألة الميتــ

سكػػ  كا ػػد  ػػنهو كا ػػد [ ّثالثػػ   أبنكلهػػك إدر ػػ  ك ػػٍن كأ٘نػػد 
 [ ك نهك ص ة.ُ 

ٙن ػػ  كٙن ػػٌن أساػػكن ك ػػكلثٌن  اسثكسثػػ ب ػػك صػػ ة  ػػر اٛنك عػػ  
[؛  ية اض   ة يفهكـ  ترثهو أربعػ  ِٔٗٓٓكيفث  كت عٌن  

[ ذلػيهو   كتعػػد بػػهرب ُُّْٔ  ا أساػػكن ك كلػ  كيفػػث  كثالثػػتفذشػ
 اٛنك ع  اساابع   ر جتا   بهرب اٞن  س .
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ٟنػك  ػر ب ػك  ب ٗنيلػ   ػر اٛنك عػ  اساابعػ   الألشة اسيت  ػر ر
أربعػػػػػػ  كذشػػػػػػاكف أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كاثنػػػػػػكف كت ػػػػػػعتف اٛنك عػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػ  

 [ يفه كن.ُِِْٗ 
ك س  ر اٛنك ع  رضك  ر اٛنك ع  اساابع  بهسك ضا  يفهكسوكج 
 [ يفه كن.َْٖٖٔنكضي  آالؼ كأربع  كيفثتف  اسثكسث  
  بػك شتة ب ػك ثكسثػاٛنك ع  اس ر  ر إدر   ك ا كأ٘ند  كسك و 

 [ يفه كن  ِْٕٔيف ق أساكف كيفث كل  كأربع  كيف عتف  
ُب كرػق  بسضػا ض[ ُكا ػد  يفػهو كسػس  ر اٞن  س  اٜنكسي  بػكس نتة 

 نػثج أربعػػ  [ ُِْٕذشػا   أربعػ  آالؼ كيفػ ع كل  كاثػػين ػهكـ اس
 يفه كن.[ ُِْٕ=ُِْٕ×ُآالؼ كيف ع كل  كاثنك ذشا  

ؼ يفػػػ ع  آاليفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهو  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ر ج ػػػتع 
 [ يفه كن.ّٖٕٔ=ُِْٕ+ِْٕٔكثالٖنكل  كيفث  كٖنكضتف  

صكٜن  كٗنيلػ   ػر اٛنك عػ  اساابعػ  كسك و  ر بنيت اٞنية اسثكسث 
ع كلػػػػ  ككا ػػػػد كأربعػػػػػتف أرب ضاػػػػ  يفػػػػهك هر  ػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػ 

 [ يفه كن.ُْْ 
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[ ٖ: ر صلهك  ػر ٖنكضيػ   إدريس وأما مسألة المي  السادس
 [.ْاسنصو أربع   سيلى  س[ كسل نثُاسث ر كا د  ركطو  ثسسلوكج

كبػا  نك ػاة  ا كأ٘ند اسش ي ٌن  س شت [ ّ كاس كأا ثالث  
 ػػػ س  ضػػػامك ُب أصػػػ  اٞنن[ رِذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن  

صػػػػػيل بػػػػػها  [ ك نهػػػػػك ُٔ=ٖ×ِ[  نػػػػػثج يفػػػػػث  ذشػػػػػا  ٖكضيػػػػػ   ٖن
[ ٖ=ْ×ِ[ كسل ػة ٖنكضيػ   ِ=ِ×ُكف  يفه االضك كر سلوكج  

سكػػػ  كا ػػػدة  نه ػػػك أيفػػػهو [ ٔ=ِ×ّكسلشػػػ ي ٌن يفػػػث   أيفػػػهو 
 .أيفهو [ّثالث   

يفػ ع  آالؼ كثالٖنكلػ  كيفػث  كٖنػكضٌن إدر ػ  كبكسن ا بٌن يفػهكـ 
ثتار ػػػػػ  [ ٤نػػػػػدبك  ُٔ[ ك صػػػػػيل   ػػػػػ سثس يفػػػػػث  ذشػػػػػا  ّٖٕٔ 

 .رنث ة كرق ب و  نه ك بكسنصو
ر  ػػػػػك رترػػػػػق يفػػػػػهك س رثالثػػػػػ  آالؼ كيفػػػػػث كل  كثالثػػػػػ  كت ػػػػػعتف 

 ػػػ سثس ضضػػػاب ريهػػػك ٞن ػػػهو اس[ كبػػػا جػػػوء ّّٗٔ=ِ÷ّٖٕٔ 
 يفهكـ كرثثس  نهك.

بػػػػا جػػػػو اس ػػػػهو اليفػػػػثصااج [ ٖكأ ػػػػك كرػػػػق   ػػػػ سثس رث كضيػػػػ   
 ٙن ػػػ  كٙن ػػػٌن أساػػػكن ك ػػػكلثٌن اساابعػػػ نضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  اٛنك عػػػ  ر



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

263 

أربع كلػ  كاثنػكف اٛنك ع  اٝنك    [  نثج ِٔٗٓٓكيفث  كت عٌن  
 ِٔٗٓٓ×ٖكأربعػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػثتف  

=ِّْْٖٔ]. 
ر ػر سػػس يفػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػ  أشػػهرب  ضػاكبكن ري ػػك ضػػابة 

 [.ٖبس كبتجوء اس هو ٖنكضي   

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 .[ّّٗٔ  ٌنث  آالؼ كيفث كل  كثالث  كت عثالاس هو 

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو.

أربعػػػػ  اساابعػػػػ  ر ػػػػط رلج يلػػػػ  بنػػػػة اٞنيػػػػة ا كؿ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  
ضضػػامك يفػػه كن [ ُِِْٗكذشػػاكف أساػػكن ك كلػػ  كاثنػػكف كت ػػعتف  

ر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  [  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػُٖب جػػػوء اس ػػػهو ٖنكضيػػػ   
 كلػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػػػ كل  كيفػػػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػػػتف 

 [ يفه كن.ُّّٔٓٗ=ُِِْٗ×ٖ 
 ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ   ػػا كأ٘نػػد كسكػػ و  ػػر ا شػػت ر اسشػػ ي ٌن 

يفػػػػػه كن [ ّٖٕٔيفػػػػػ ع  آالؼ كثالٖنكلػػػػ  كيفػػػػػث  كٖنػػػػكضتف  بػػػػكس نتة 
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كٙن ػػػػتف أساػػػػكن ت ػػػػع  [  نػػػػثج ٖضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػػ   
 [ يفه كن.َٖٖٗٓ=ّٖٕٔ× ٖضي  كٖنكضتف  كٖنك

ضضػػامك ُب أيفػػهو [ ّثالثػػ    ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ   نه ػػك  كسػػػك و 
[ ّّٗٔجػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ  آالؼ كيفػػػػث كل  كثالثػػػػ  كت ػػػػعٌن  

[ َُُٕٗ=ّّٗٔ×ّأ ػػػد ذشػػا أساػػػكن كت ػػع  كيفػػػ عتف   نػػثج 
 يفه كن.

يفػػ عتف أساػػكن  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ   بػػ و  نه ػػك  ر ج ػػتع يفػػهكـ
 [ يفه كن.َُٕٕٔ=َُُٕٗ+َٖٖٗٓيف ع  كيفثتف  ك كل  ك 

أربع كلػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ر ػػػط صػػػكٜن  كٗنيلػػػ  كسكػػػ   ػػػر 
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػػ  يفػػػػه كن [ ُْْككا ػػػػد كأربعػػػػتف  

ثالثػػ  آالؼ كٙن ػػ كل  [  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  ٖ 
 [ يفه كن.ِّٖٓ=ُْْ×ٖكٖنكضي  كذشاكف  

ٖنكضيػ  آالؼ كأربعػ  ع   ػر اٛنك عػ  اساابعػ  اٞنيث  اساابرضك كسوكج 
[  نػثج ٖضضامك ُب جوء اس ػهو ٖنكضيػ   يفه كن [ َْٖٔكيفثتف  

أساػػكن كٙن ػػ كل  كاثنػػك  أربعػػ  كيفػػثتفيفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  
 [ يفه كن.ُِْٓٔ=ٖ×َْٖٔذشا  
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[ ضضػامك ِكف  يفه زكج  اٞنية اس كدس  ر    سثس اكطو كس
[ ّّٗٔكيفػػث كل  كثالثػػ  كت ػػعٌن  ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  آالؼ 

آالؼ كثالٖنكلػػ  كيفػػث   يفػػ ع  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  
 [ يفه كن. ّٖٕٔ=ّّٗٔ×ِكٖنكضتف  
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء أيفػػػػهو [ ٖٖنكضيػػػػ    ػػػػر   ػػػػ سثس سيلػػػػى كس نثػػػػس 

[  نػػػػثج ّّٗٔاس ػػػػهو ثالثػػػػ  آالؼ كيفػػػػث كل  كثالثػػػػ  كت ػػػػعٌن  
ساػػػكن كٙن ػػػ كل  أت ػػػع  كذشػػػاكف يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  

 [ يفه كن.ِْْٓٗ=ّّٗٔ×ٖكأربع  كأربعتف  
[ ُر صػػلهك  ػػر كا ػػد    يحيــى وأمــا مســألة الميــ  الســابع

 كبس يف طة ا شثكف  ب .أ٘ند سألخ اسش يق 
 ٌنكصػػػػ ة  ػػػػر أصػػػػلهك كاٛنك عػػػػ  اس ػػػػكب   ٟنػػػػك أربع كلػػػػ  كاثنػػػػ

[   كتعػػد بػػهرب ِّْْٖٔ  ٌن أساػػكن كثالٖنكلػػ  كٖنكضيػػ  كيفػػثٌنكأربعػػ
 ك ع  اس كديف  ُب بهرب اٞن  س .با اٛن

 سلترث  اس كب ٌن ب ك يف ق ُب اٛنك ع  اٝنك   .
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بػػا كسػػألخ اسشػػ يق  كلػػ  كأربعػػتف أساػػكن كثالٖنكلػػ  كأربعػػ  ثالثػػتف 
=  َُٕٕٔ+َُٕٕٔ إضػػػػكر  إىل يفػػػػهك س ٗنيػػػػ  يفػػػػهكـ  ترثػػػػ  

 [ يفه كن.َُّّْْ
ــ ــ ةوأمــا مســألة الميت [ ْأربعػػ   : ر صػػلهك  ػػر ة صــالحةالثامن

سلػهبا  ثػ   ػ    ػٌن كبد ػ  كٗنيلػ  بػو أكالدبك ك  رؤكسذدد 
 [.ُ[ كسك و  ر اس نثٌن كا د  ِا ضثيٌن سالبر اثنكف  

يفػػهكـ اٞنترثػػ  ثالثػػ  [ كبػػٌن ْكبػػكسن ا بػػٌن أصػػ  اٞن ػػ س  أربعػػ   
اٛنك عػػػػػػػػػ  [  ػػػػػػػػػر ِّْٖآالؼ كٙن ػػػػػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػا ر  

 ٌنكيفػػػث أساػػػكن كثالٖنكلػػػ  كٖنكضيػػػ  ٌن كأربعػػػٌنأربع كلػػػ  كاثنػػػاس كديفػػػ  
كتعد بهرب با اٛنك ع  اس ػكبع  ُب  ٤ندبك  ن     [ِّْْٖٔ 

  ك كػػػتف يفػػػهكـ استرثػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ضاػػػ   بػػػهرب اٞن ػػػ س 
 هك هو  ر اٛنك ع  اس كديف .يف

ك كػػػػػػتف كرػػػػػػق يفػػػػػػهكـ اٞنيثػػػػػػ  اسثك نػػػػػػ  ٖنكمنكلػػػػػػ  كاثنػػػػػػكف كٖنػػػػػػكضتف 
 ضضاب ريهك يفهكـ ب   ترث  نهك. [ِٖٖ=ْ÷ِّْٖ 
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كمنكلػػػ  ٖن ػػػهكـ اس[ ضضػػػامك ُب كرػػػق ِ يفػػػه كف  ك   ػػػٌنالبنهػػػر
أسػػػو يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  [  نػػػثج ِٖٖكاثنػػػٌن كٖنػػػكضٌن  

 [ يفه كن.ُْٕٔ=ِٖٖ×ِكيف ع كل  كأربع  كيفثتف  
[ ضضػابس ُب كرػق ُيفػهو كا ػد  بد   كٗنيل   يهكبنث ر كسك  

يفػهك هك  ػر اٛنك عػ  [  نػثج ِٖٖ هكـ ٖنكمنكلػ  كاثنػٌن كٖنػكضٌن  اس
 [يفه كن.ِٖٖ= ِٖٖ×ُكل  كاثنكف كٖنكضتف  ٖنكمناس كبع  

[ ٓٙن ػػ   : ر صػػلهك  ػػر ة جميلــةالتاســع ةوأمـا مســألة الميتــ
سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ   أكالدبػػػػػك ذ ػػػػػداهلل كذلػػػػػا كٗنعػػػػػ ذػػػػػدد رؤكس 

[ كصػػ ة  ػػػر ُ[ كسل نػػة كا ػػػد  ِا ضثيػػٌن سكػػػ  ابػػر اثنػػػكف  
 أصلهك.

ثالثػػػػػػ  آالؼ كٙن ػػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػػ   ٗنيلػػػػػ كبػػػػػكسن ا بػػػػػػٌن يفػػػػػػهكـ 
[ ٤نػػػػدبك  ث ك نػػػػػ  ٓٙن ػػػػػ    ك[ كبػػػػػٌن   ػػػػ سثهِّٖٓ كذشػػػػا ر 

 رنث ة ٗني  اس هكـ كأص  اٞن  س .
[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج ٓر  ػػػك أصػػػ  اٞن ػػػ س  ٙن ػػػ   

اٛنك ع  رنضابس ُب بك   اٛنك ع  اس كبع  أربع كلػ  كاثنػٌن كأربعػٌن 
[  نػػػثج اٛنك عػػ  اسثك نػػػ  ِّْْٖٔأساػػكن كثالٖنكلػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػثٌن  
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اػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػتف  كلثػػػػػػػػػػػكف كأ ػػػػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػػػػا أس ليتضػػػػػػػػػػػكف ك 
 ٓ×ِّْْٖٔ=َُُِِْٖ .] 

كأ ػػػك بك ػػػ  اس ػػػهكـ ثالثػػػػ  آالؼ كٙن ػػػ كل  كٖنكضيػػػ  كذشػػػػاكف 
اٝنػػػكص ّن ػػػ س  ٗنيلػػػ  ضضػػػاب ريػػػس [ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو ِّٖٓ 

 هك. ن رثاك ب  يفهكـ  
ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اس كبع  أشػهرب  ضػاكبكن ري ػك ضػابة 

 [.ٓ بس كبتجوء اس هو ٙن   

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكيفػػػػع  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [ّاس هو ثالث   

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع  اسثك ن .

 كلػػػ  اس ػػػكبع  ر ػػػط رلج يلػػػ  بنػػػة اٞنيػػػة ا كؿ  ػػػر اٛنك عػػػ  
[ ُّّٔٓٗكثالثػػػػػتف  كثالثػػػػ  كت ػػػػعتف أساػػػػػكن كٙن ػػػػ كل  كيفػػػػث  

يفػػػػهك هك  ػػػػر [  نػػػػثج ٓضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٙن ػػػػ   يفػػػػه كن 
كيفػػػثتف أساػػػكن كيفػػػث كل  كٖنػػػكضتف  ت ػػػع كل  كيفػػػ ع اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  

 [ يفه كن.َٖٕٔٔٗ=ُّّٔٓٗ×ٓ 
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 كلػ  كأربعػتف أساػكن ر ػط  اس ػكبع  ػر اٛنك عػ  رأل٘نػد بػر ١ن ػد 
جػػػػوء  ضضػػػػامك ُبيفػػػػه كن [ َُّّْْكثالٖنكلػػػ  كأربعػػػػ  كثالثػػػػتف  

  يفػػػ ع كل[  نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  ٓاس ػػػهو ٙن ػػػ   
[ ََُٕٕٔ= َُّّْْ× ٓككا ػػد أسػػو كيفػػث كل  كيفػػ عتف  

 يفه كن.
أربعػػػػ  كيفػػػػثتف أساػػػػػكن  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع  ر ػػػػػط رضػػػػك كسػػػػوكج 

ضضػامك ُب جػوء اس ػهو يفػه كن [ ُِْٓٔكٙن  كل  كاثنك ذشػا  
 ٖنكلػػػػ  كاثنػػػػػكفثال[  نػػػػػثج يفػػػػهك س  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػػ  ٓٙن ػػػػ   

[ َِِّٔٓ= ُِْٓٔ×ٓكذشػػػػاكف أساػػػػكن كٙن ػػػػ كل  كيفػػػػثتف  
 يفه كن.

 ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  ذلػػا بنػػة رػػكطو كسوكجػػ  اٞنيػػة اس ػػكدس 
يفػػػػػػه كن [ ّٖٕٔيفػػػػػػ ع  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػ  كيفػػػػػػث  كٖنػػػػػػكضتف  يفػػػػػػث  

[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ٓضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ٙن ػػػ   
ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػتف الثػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  ك كثاسثك نػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػث  

 [ يفه كن.َّّٗٔ=ّٖٕٔ×ٓ 
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 ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  ت ػػع  كذشػػاكف أساػػكن سيلػػى إدر ػػ  كس نثػػس 
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء يفػػػػه كن [ ِْْٓٗكٙن ػػػػ كل  كأربعػػػػ  كأربعػػػػتف  

 كلػ  كيفػ ع  [  نثج يفهك هك  ػر اٛنك عػ  اسثك نػ  ٓاس هو ٙن    
[ َُِْٕٕ= ِْْٓٗ×ٓكأربعػػػتف أساػػػكن كيفػػػ ع كل  كذشػػػاكف  

 يفه كن.
أسػػػو كيفػػػ ع كل  كأربعػػػ  كيفػػػثتف ر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع   ػػػ ػػػٌن كٜن

[  نثج يفهك س ٓضضامك ُب جوء اس هو ٙن    يفه كن [ ُْٕٔ 
آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػاكف ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػ  اسثك نػػػػػػػػػػػػػ  

 [ يفه كن.َِٖٖ=ُْٕٔ×ٓ 
 ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ٖنكمنكلػػػ  بد ػػػ  كٗنيلػػػ  ثيػػػس أش ػػػر  كسكػػػ و 

[ ٓ جوء اس هو ٙن    ضضامك ُبيفه كن [ ِٖٖكاثنكف كٖنكضتف  
 أربعػػ  آالؼ كأربع كلػػ  كذشػػاة نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  

 [ أيفهو.َُْْ=ِٖٖ×ٓ 
ر ػػط  ك ػر   ػ سثهذ ػداهلل كذلػا   اسثكيفػع  كسكػ   ػر ابػين اٞنيثػ

ثالثػػػػ  آالؼ كٙن ػػػػ كل   هكيفػػػػهك كرػػػػق [ ضضػػػػامك ُب ِيفػػػػه كف  
   ػػػر اٛنك عػػػ [  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نهػػػك ِّٖٓ كٖنكضيػػػ  كذشػػػا ر 
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[ َٕٔٓ=ِّٖٓ×ِيفػػػػػػػػ ع  آالؼ كيفػػػػػػػػث  كٙن ػػػػػػػػتف  اسثك نػػػػػػػػ  
 يفه كن.
ثالثػػػػػ  آالؼ كٙن ػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثك نػػػػػ   ككس نثهػػػػػ
 [ يفه كن.ِّٖٓ=ِّٖٓ×ُكذشاكف 

 : ر صػلهك  ػر ذػدد رؤكسة جميلـةالعاشـر  ةوأما مسـألة الميتـ
[ ك نهػك صػ ة سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن سكػ  ٓٙن ػ    ككرثثه

 [.ُكا د   ك[ كس نثهِاثنكف   ك ر ابنيه
 ليػتضٌن ك ػكلثٌن كأ ػد ذشػػا  اسثك نػ ب ػك صػ ة  ػر اٛنك عػ  

[  كبػػهرب اٛنك عػػ  اسثكيفػػع  ُب َُُِِْٖأساػػكن كٖنكمنكلػػ  كأربعػػٌن  
 بهرب اٞن  س .

 سلترث  اس كب ٌن ب ك  ضى ُب اٛنك ع  اسثك ن .
كأ ػك كرػق يفػػهك هك ر كلػ  كثالثػ  كت ػػعٌن أساػكن كٙن ػ كل  كيفػػث  

ٞن ػ سثهك  بػا جػوء اس ػهو[ ُّّٔٓٗ=ٓ÷َٖٕٔٔٗثالثتف  
 .ك نه رثضضاب ريس يفهكـ ب  كا

[ ضضػػػامك ُب كرػػػق ِيفػػػه كف  ذلػػػا كأ٘نػػػد  ك ػػػر ابنيهػػػ لكػػػ و ر 
 ػػهكـ  كلػػ  كثالثػػ  كت ػػعٌن أساػػكن كٙن ػػ كل  كيفػػث  ثالثػػٌن  نػػثج اس
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أسػػون كاثنػػكف  ثالٖنكلػػ  كيفػػ ع  كٖنػػكضتفيفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع  
 [ يفه كن.َِّٕٕٖ=ُّّٔٓٗ×ِكيف عتف  

أساػػػكن   كلػػػ  كثالثػػػ  كت ػػػعتفٗنعػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػع   كثهػػػكس ن
 [ يفه كن.ُّّٔٓٗ=ُّّٔٓٗ×ُكٙن  كل  كيفث  كثالثتف  

: ر صػػلهك  ػػر اثػػين ذشػػا وأمــا مســألة الميــ  الحــادي عشــر
[ سكػػ  ٖ[ كس نثيهػػك اسثلثػػكف ٖنكضيػػ   ّاسابػػ  ثالثػػ    هػػك[ سوكجُِ 

 [.ْكا دة  نه ك أربع   
اسشػػػ ي ٌن  ك بد ػػػ كأشثهػػػ  ػػػٌن  ك[  شيهػػػُ  كاس ػػػكأا كا ػػػد

[ رنضػػامك ُب أصػػ  ّ نك ػػا ذليه ػػك ك  ػػك ر ساؤكيفػػه ك ثالثػػ   
[ ك نهػػػػك ّٔ=ُِ×ّس  اثػػػػين ذشػػػػا  نػػػػثج يفػػػػث  كثالثػػػػتف  اٞن ػػػػ 

 صيل بها االضك كر. 
كا ػػدة  ػػر اس نثػػٌن اثنػػك ذشػػا [ كسكػػ  ٗ=ّ×ّسلػػوكج ت ػػع   

 [.ُ[ كسلش ي   كا د  ِ[ كسلش يق اثنكف  ُِ=ْ×ّ 
أربعػػػػػػ  آالؼ كأربع كلػػػػػػ  كذشػػػػػػاة  ٗنيلػػػػػػ كبػػػػػػكسن ا بػػػػػػٌن يفػػػػػػهكـ 

[ ٤نػػػػػػدبك ّٔ[ كبػػػػػٌن  صػػػػػػيل   ػػػػػ سثهك يفػػػػػػث  كثالثػػػػػٌن  َُْْ 
  ثتار   بنصو اسث   رنث ة كرق ب و  نه ك.
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ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػػػػػػهكـ ر كلثػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 ػػػ سثهك ضضػػػاب ريػػػس ٞن ػػػهو اس[ كبػػػا جػػػوء ِْٓ=ُٖ÷َُْْ 

 يفهكـ ب  كارث  نهك.
بػػػػا جػػػػوء اس ػػػػػهو [ ِ=ُٖ÷ّٔكثنػػػػكف  كأ ػػػػك كرػػػػق اٞنصػػػػيل ر
نضػػػابس ُب اٛنك عػػ  اسثكيفػػػع   ليػػػتضٌن ك ػػػكلثٌن راليفػػثصااج اٛنك عػػػ  

اٛنك عػػ  [  نػػثج َُُِِْٖكأ ػػد ذشػػا أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كأربعػػٌن  
أربعػػػ   ال ػػػٌن كأربع كلػػػ  كثالثػػػ  كذشػػػاكف أساػػػكن كيفػػػث كل  اسعكشػػػاة 
   .[َِّْْٖٔ=َُُِِْٖ×ِكٖنكضتف  

اسثكيفع  أشػهرب  ضػاكبكن ري ػك ضػابة ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  
 [.ِبس كبتجوء اس هو اثنٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اٜنكد   ذشاة أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء 
 ٌن كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػٌن ػػػػػػػػػػػػػػػػكلثاس ػػػػػػػػػػػػػػػػهو ؛ كرػػػػػػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػػػػػػهكـ 

 َُْْ÷ُٖ=ِْٓ] 
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 اسعكشاة. ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع 
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يفػ ع كل  ش يق اٞنية اس كب   ر اٛنك عػ  اسثكيفػع  ر ػط ٘ند  
ضضػػػامك ُب يفػػػه كن [ ََُٕٕٔككا ػػػد أسػػػو كيفػػػث كل  كيفػػػ عتف  

 ليػتف [  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اسعكشػاة   ِجوء اس هو اثنٌن  
كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 [ يفه كن.ََُّّْْ=ََُٕٕٔ×ِ 
ثالٖنكلػػػ  كاثنػػػكف بعػػػ   ػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػع  ر ػػط كسػػوكج اٞنيثػػػ  اساا

ضضػامك ُب جػوء يفه كن [ َِِّٔٓكذشاكف كٙن  كل  كيفثتف  
يفػػػث كل  يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اسعكشػػػاة   [  نػػػثج ِاس ػػػهو اثنػػػٌن  

 َِِّٔٓ×ِكٙن ػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػاكف  
 [ يفه كن.َُِْٓٔ=

يفػػث  زكجػػ  اٞنيػػة اس ػػكدس  ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع  ر ػػط اػػكطو كس
ضضػػػامك ُب يفػػػه كن [ َّّٗٔكثالثػػػتف أساػػػكن كت ػػػع كل  كثالثػػػتف  

ثالثػ  [  نثج يفهك هك  ر اٛنك ع  اسعكشاة   ِجوء اس هو اثنٌن  
 [ يفه كن.َّٖٕٔ=َّّٗٔ×ِكيف عتف أساكن كٖنكمنكل  كيفثتف  

 ر اٛنك ع  اسثكيفػع  ر ػط  كلػ  كيفػ ع  كأربعػتف أساػكن سيلى  كس نثس
ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ه كن يفػ[ َُِْٕٕكيف ع كل  كذشػاكف  
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 كلثػػػكف كٙن ػػػ  [  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسعكشػػػاة   ِاثنػػٌن  
[ َِْْٓٗ= َُِْٕٕ×ِكت ػػعتف أساػػكن كأربع كلػػ  كأربعػػتف  

 يفه كن.
ٖنكضيػػ  آالؼ شػػ يق اٞنيثػػ  اٜنكسيػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع   ػػٌن كٜن

[ ِضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن  [ َِٖٖ كٖنكمنكلػػػ  كذشػػػاكف 
 َِٖٖ×ِع  ذشػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػث كل  كأربعػػػػػػػػػػتف   يفػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػثج 

 [ يفه كن.َُْٕٔ=
 ػػهكـ اس[ ضضػػامك ُب كرػػق ِيفػػه كف  كسػػس  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  

أربع كلػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػعتف [  نػػػػػػػػثج ِْٓ ػػػػػػػػكلثٌن كٙن ػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػٌن  
 [ يفه كن.َْٗ=ِْٓ×ِ 

أساػكن ك كلػ   ٖنكضي  ذشػاة ر اٛنك ع  اسعكشاة   ر ج تع يفهك س 
 [ يفه كن.َُُّٖ=َُْٕٔ+َْٗكثالثتف  
أربعػػػػػ  آالؼ كأربع كلػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكيفػػػػػع   بد ػػػػػ  ك شثػػػػػس
  ٖنكضيػػ[  نػػثج ِضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن  [ َُْْ كذشػػاة 

 [ يفه كن.َِٖٖ=َُْْ×ِآالؼ كٖنكمنكل  كذشاكف  
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ُب كرق اس هكـ [ ضضابس ُيفهو كا د  كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  
ٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف  كلثػػػػكف ك [  نػػػػثج ِْٓ ػػػػكلثٌن كٙن ػػػػ  كأربعػػػػٌن  

 [ يفه كن.ِْٓ=ِْٓ×ُ 
ت ػع  آالؼ كٙن ػػ   ػر اٛنك عػ  اسعكشػاة   ر ج ػتع يفػهك هك 

 [ يفه كن.َٓٔٗ=َِٖٖ+ِْٓكيفثتف  
 ػػػػر اٛنك عػػػػ   يفػػػػع كاسث  ابػػػػين اٞنيثػػػػذ ػػػػد اهلل كذلػػػػا  ػػػػر  كسكػػػػ و 

ضضػامك ُب يفػه كن [ َٕٔٓاسثكيفع  يف ع  آالؼ كيفػث  كٙن ػتف  
أربعػ  ك عػ  اسعكشػاة   [  نػثج يفػهك س  ػر اٛنِجوء اس هو اثنٌن  

 [ يفه كن.ُُُِْ=َٕٔٓ×ِذشا أساكن ك كل  كاثنك ذشا  
 ر اٛنك ع  اسثكيفع  ثالثػ  آالؼ كٙن ػ كل  كٖنكضيػ  ٗنع  كس نثس 

[ ِضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  يفػػػػه كن [ ِّٖٓكذشػػػػاكف  
يفػ ع  آالؼ كيفػث  كٙن ػتف  نثج يفهك هك  ػر اٛنك عػ  اسعكشػاة   

 [يفه كن.َٕٔٓ=ِّٖٓ×ِ 
 ر اٛنك ع   بنة اٞنية ا كؿ  ر ذلا كأ٘ند ابين ٗنيل   و كسك

اسثكيفػػػػػػػػػػع  ثالٖنكلػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػ ع  كٖنػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػكن كاثنػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػ عتف 
[  نػػػػثج ِضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  يفػػػػه كن [ َِّٕٕٖ 
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يفػ ع كل  كأربعػ  كيفػ عتف  ػر اٛنك عػ  اسعكشػاة    ب و  نه ك  يفهكـ
 [يفه كن.ُْْْٕٕ= َِّٕٕٖ×ِأساكن ك كل  كأربع  كأربعتف  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػع   كلػػػ  كثالثػػػ  كت ػػػعتف أساػػػكن ٗنعػػػ  كس نثهػػػك 
ضضػػػامك ُب جػػػوء يفػػػه كن [ ُّّٔٓٗكٙن ػػػ كل  كيفػػػث  كثالثػػػتف  

ثالٖنكلػػ  [  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة   ِاس ػػهو اثنػػٌن  
 ُّّٔٓٗ×ِكيفػػػػػػػػػػػػػ ع  كٖنػػػػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػػػكن كاثنػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػ عتف  

 يفه كن. [َِّٕٕٖ=
ضضػامك أيفهو [ ٗت ع   ر ط  ر    سثهك اٜنكسي  اٞنيث  كسوكج 

[  نثج يفػهك س  ػر ُِْٓب كرق يفهك هك  كلثٌن كٙن   كأربعٌن  
[ َِِٓ=ِْٓ×ٗأساػػػػكف ك كلثػػػكف كٙن ػػػػ   اٛنك عػػػ  اسعكشػػػاة   

 أيفهو.
[ ُِاثنػػك ذشػػا  اٜنكسيػػ  ر ػػط  ثهك ػػر بنثيهػػك  ػػر   ػػ س كسكػػ و 
[ ِْٓضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك هك  ػػكلثٌن كٙن ػػ  كأربعػػٌن  يفػػه كن 

نػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػاة  أساػػػػكف كت ػػػع كل  كأربعػػػػتف  
 [ يفه كن.َِْٗ=ِْٓ×ُِ 
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: ر صػلهك  ػػر ٖنكضيػػ  حســين وأمـا مســألة الميــ  الثـاني عشــر
 [.ُ[ سلوكج  اسث ر كا د  ٖ 

[ بػػػػػػٌن أكالدرب سلػػػػػػهبا  ثػػػػػػ   ػػػػػػ  ا ضثيػػػػػػٌن ٕكاس ػػػػػكأا يفػػػػػػ ع   
[  نك ػػػػػاة ذلػػػػػيهو ك تار ػػػػػ  ساؤكيفػػػػػهو أربعػػػػػ  ذشػػػػػا ٕكاس ػػػػ ع   

[ ٍب ضضػػػػػامك ُب ِ[ بكس ػػػػ   رنث ػػػػػة كرػػػػػق رؤكيفػػػػػهو اثنػػػػػٌن  ُْ 
[ ك نهػػػك ُٔ=ٖ×ِ[  نػػػثج يفػػػث  ذشػػػا  ٖأصػػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػ   
  صيل بها االضك كر.

كف بهسك يفػه [ كسك  ابر  ِ=ِ×ُكف  يفه  سلوكجثس ضع   
 [.ُكا د  يفهو [ كسك  بنة ِ 

ٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا أساػػػػكن ك كلػػػػ  كثالثػػػػٌن    ػػػػٌنكبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ 
[ ٤نػدبك  ثتار ػ  ُٔبٌن  صيل    سثس يفث  ذشا  [ ك َُُّٖ 

 بكسنصو   رنث ة كر ه ك.
با جوء اس هو [ ٖ=ِ÷ُٔر  ك كرق  صيل اٞن  س  رث كضي   

رنضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  اسعكشػػػاة ؛ أربعػػػ   ال ػػػٌن اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  
[ َِّْْٖٔكأربع كلػػ  كثالثػػ  كذشػػا ر أساػػكن كيفػػث كل  كٖنػػكضٌن  

ٙن   كثالثتف  ليتضكن كثالٖنكل  كت ػع  اٛنك ع  اٜنكد   ذشاة  نثج 
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كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 ٖ×َِّْْٖٔ=َّّْْٖٓٗ].   

[ أ ضػػكن يفػػػهكـ  ٖاسث كضيػػ   أذػػين  جػػوء اس ػػهوب ػػك ضضػػاب ُب 
 ػػر اٛنك عػػ   [  نػػثج يفػػهك سَُبػػ  كارث  ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة  

 .اٜنكد   ذشاة
رث ػػػػػػػػػػػػػع  آالؼ كٙن ػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػثتف  ػػػػػػػػػػػػػهكـ اسكأ ػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػق 

ضضػػػػػػاب ريهػػػػػػك يفػػػػػػهكـ بػػػػػػ  كارث  ػػػػػػر [ َٓٔٗ=ِ÷َُُّٖ 
 . ر اٛنك ع  اٜنكد   ذشاة   سثس  نثج ضصي س 

ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسعكشػاة أشػهرب  ضػاكبكن ري ػك ضػابة 
 [.ٖبس كبتجوء اس هو ٖنكضي   

ك ر سس يفهكـ  ػر اٞن ػ س  اسثكضيػ  ذشػاة أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء 
 [َٓٔٗ  ٌنكرق اس هكـ ت ع  آالؼ كٙن   كيفثاس هو ؛ 

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع  اٜنكد   ذشاة.

 ليػػتف كأربع كلػ  كثالثػػ   ػر اٛنك عػػ  اسعكشػاة  رأل٘نػد بػر ١ن ػػد
ُب جػػػوء  كيفػػػه كن ضضػػػام[ ََُّّْْ آالؼ كثالٖنكلػػ  كأربعػػػتف 
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كن ك كلثكف كيفػث  كذشػاكف [  نثج أ د ذشا  ليتضٖاس هو ٖنكضي   
[ َُُِِِٕٔ= ََُّّْْ×ٖأساػػػػػػكن كيفػػػػػػ ع كل  كذشػػػػػػاكف  

 يفه كن.
كسوكج اٞنيث  اساابع   ر اٛنػك   اسعكشػاة يفػث كل  كٙن ػ  كأربعػتف 

ضضػامك ُب جػوء اس ػهو يفػه كن [ َُِْٓٔ أساكن ك كل  كذشػاكف 
[  نػػػػثج ٙن ػػػػ   ال ػػػػٌن ك كلػػػػ  كيفػػػػثتف أساػػػػكن كت ػػػػع كل  ٖٖنكضيػػػػ   
 [ يفه كن.ََُٔٗٔٓ=َُِْٓٔ×ٖكيفثتف  

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسعكشػػػػػاة ثالثػػػػػ  رػػػػػكطو كسوكجػػػػػ  اٞنيػػػػػة اس ػػػػػكدس 
ضضػػامك ُب جػػػوء يفػػه كن [ َّٖٔ كيفػػ عتف أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كيفػػثتف 

[  نػػثج ٙن ػػ كل  كت ػػعتف أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كٖنػػكضتف ٖاس ػػهو ٖنكضيػػ   
 [ يفه كن.ََٖٖٗٓ=َّٖٔ×ٖ 

عتف أساػػكن  ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة  كلثػػكف كٙن ػػ  كت ػػ سيلػػى سكس نثػػ
ضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػه كن [ َِْْٓٗ كأربع كلػػ  كأربعػػػتف 

[  نػػثج  ليتضػػكف كثالٖنكلػػ  كثالثػػ  كيفػػثتف أساػػكن كٙن ػػ كل  ٖٖنكضيػػ   
 [ يفه كن.َِِّّٓٔ=َِْْٓٗ×ٖكذشاكف  
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 ػػػر اٛنك عػػػ  اسعكشػػػاة ت ػػػع  آالؼ   اسثك نػػػ  بنػػػة اٞنيثػػػد ػػػ  كٟن
و ٖنكضيػػػ  ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهيفػػػه كن [ َٓٔٗ كٙن ػػػ  كيفػػػثتف 

[  نػػػػػػػػػػػػثج اثنػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػػػػػ كل  كذشػػػػػػػػػػػػاكف ٖ 
 [ يفه كن.َِِٕٓ=َٓٔٗ×ٖ 

 ػر اٛنك عػ  اسعكشػاة أربعػ  ذشػا أساػكن ذ د اهلل كذلػا  ر  كسك و 
ضضامك ُب جوء اس هو ٖنكضي  يفه كن [ ُُُِْ ك كل  كاثنك ذشا 

[  نػػػػػػػثج  كلػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػك ذشػػػػػػػا أساػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػث  كت ػػػػػػػعتف ٖ 
 [ يفه كن.ُُِٖٔٗ=ُُُِْ×ٖ 

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسعكشػػػػػاة يفػػػػػ ع  آالؼ كيفػػػػػث  كٙن ػػػػػتف   عػػػػػ كٛن
[  نػػػثج يفػػػث  ٖضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ٖنكضيػػػ   يفػػػه كن [ َٕٔٓ 

 َٕٔٓ×ٖكٙن ػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػتف  
 [ يفه كن.ْْٖٔٓ=

 ػر اٛنك عػ  اسعكشػػاة ذلػا كأ٘نػد  ػر ابػين اٞنيػة اسعكشػا  كسكػ و 
[ ُْْْٕٕ ك كلػ  كأربعػ  كأربعػتف  يف ع كل  كأربع  كيف عتف أساكن 

[  نػثج يفػػث   ليػٌن ك كلػػ  ٖضضػامك ُب جػػوء اس ػهو ٖنكضيػػ   يفػه كن 
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كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 [ يفه كن.ُُِّٓٗٔ=ُْْْٕٕ×ٖ 

ثالٖنكلػػػػػ  كيفػػػػػ ع  كٖنػػػػػكضتف أساػػػػػكن كاثنػػػػػكف كيفػػػػػ عتف مشعػػػػػ  كس نثػػػػػس 
 نػػػػثج [ ٖضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػػ   يفػػػػه كن [ َِّٕٕٖ 

 ثالثػػػػ   ال ػػػػػٌن كيفػػػػػث  كت ػػػػػعتف أساػػػػػكن كٙن ػػػػػ كل  كيفػػػػػث  كيفػػػػػ عتف
 [ يفه كن.َّٕٔٓٔٗ=َِّٕٕٖ×ٖ 

كسػػوكج اٞنيثػػ  اٜنكد ػػ  ذشػػاة  ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة أساػػكف ك كلثػػكف 
[  نػثج يفػ ع  ٖضضػامك ُب جػوء اس ػهو ٖنكضيػ   [ َِِٓ كٙن ػ  

 [ يفه كن.َُْٕٔ=َِِٓ×ٖذشا أساكن كيفث كل  كأربعتف  
ضضػػامك [ َِْٗ يهػػك أساػػكف كت ػػع كل  كأربعػػتف  ػػر بنث كسكػػ و 

[  نػػثج ثالثػػ  كذشػػاكف أساػػكن كٙن ػػ كل  ُٖب جػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ   
 [ يفه ك.َِِّٓ=َِْٗ×ٖكذشاكف  
اسػػػػػهبتر زكجػػػػ  اٞنيػػػػة اسثػػػػػك  ذشػػػػا كأبنكلػػػػس ضع ػػػػػ   ػػػػر  كسكػػػػ و 

[ ضضػامك ُب كرػق يفػهكـ  ػترثهو ت ػع  آالؼ كٙن ػ  ِكف  يفه 
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٜنكد ػػػػ   ػػػػنهو [  نػػػػثج يفػػػػهكـ بػػػػ و َٓٔٗ  ٌنكيفػػػػث
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[ َُُّٖ=َٓٔٗ×ِكضيػػ  ذشػػا أساػػكن ك كلػػ  كثالثػػػتف  ٖنذشػػاة 
 يفه كن.

ت ػػع  آالؼ  ػػر اٛنك عػػ  اٜنكد ػػ  ذشػػاة كسكػػ  بنػػة  ػػر بنكتػػس 
 [ يفه كن.َٓٔٗ= َٓٔٗ× ُ كٙن   كيفثتف 

إىل بنػػك دكضثهػػك ُب بثػػكيب استيفػػيط بػػٌن االشثصػػكر كاسث  ػػيط ُب 
 أف اسن ػا بػٌن يفػهكـ اٞنيػة ر س اساػاالق ك  ػكب اٞنتار ػث ػ  ػًن

اسثك  ذشا ك صيل    سثس بكف شكطاكن ًب تالريثس بنك كبها اسهم 
 .  ذليسأردت أف أض س 

 ٓن يػقػ ر٘نػس اهلل تعػكىل ػ أ ػ  أ٘نػد بػر ١ن ػد كٞنك تتُب اٞن ثايت 
 الميــ  الثالــ  عشــر عثػػ  اسحبػ  أردرػػة ُنػػ    ػػ سثس بنػػك كبػت 

[ ْ[ أبنػكء كأربػ   ٔث   كأد  كت ذػر زكجػ  كيفػ ُب بهرب اٞن  س 
[ سلوكجػػ  اسػػث ر كا ػػد ٖبنػكت ركػػكف أصػػ    ػػ سثهو  ػػر ٖنكضيػػ   

[ بػػػٌن ا كالد سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن ٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع   ُ 
[ كبضػامك ُٔ  ة ذليهو ك  ك ن  ساؤكيفهو يفث  ذشػاكبا  نك ا 

ضػػػػػػػػثج  كلػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػاكف [ ٖٖنكضيػػػػػػػػ   ُب أصػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػ س  
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 االضك ػػكر سلوكجػػ  يفػػث  ذشػػابػػها [ ك نهػػك صػػيل ُِٖ=ُٔ×ٖ 
 ُ×ُٔ=ُٔ.] 

 [.ٕ[   كسك  بنة يف ع   ُْكسك  ابر أربع  ذشاة  
[ كبػٌن ُِٖكبكسن ا بٌن  صيل    سثس  كلػ  كٖنكضيػ  كذشػا ر  

يفػػهك س أ ػػد ذشػػا  ليتضػػكن ك ػػكلثٌن كيفػػث  كذشػػا ر أساػػكن كيفػػ ع كل  
[  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٜنكد ػػػػ  ذشػػػػاة ٤نػػػػدبك َُُِِِٕٔكذشػػػػا ر  
 اسث ر   رنث ة كرق ب و  نه ك.  ثتار   باب 

[ بػػػا جػػػوء ْ=ِّ÷ُِٖر  ػػػك كرػػػق  صػػػيل   ػػػ سثس ر ربعػػػ   
نضػػػػابس ُب اٛنك عػػػػ  اٜنكد ػػػػ  ذشػػػػػاة ر اس ػػػػهو اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ 

ٙن ػػػػ  كثالثػػػػٌن  ليتضػػػػكن كثالٖنكلػػػػ  كت ػػػػع  كٖنػػػػكضٌن أساػػػػكن كأربع كلػػػػ  
 كلػ  ككا ػد اٛنك ع  اسثكضي  ذشػاة  نثج  [َّّْْٖٗٓ  كأربعٌن

أساػكن كيفػ ع كل  كيفػثتف يتضكن كٙن  كل  كيفػ ع  كٙن ػتف كأربعتف  ل
ب ػػػػػك ضضػػػػػاب ُب بػػػػػػها   .[َُُْٕٕٔٓٓ=َّّْْٖٗٓ×ْ 

[ يفػػػهكـ بػػػ  كارث  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ْاسترػػػق أذػػػين ا ربعػػػ   
 ذشاة.  
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كأ ػػػػػك كرػػػػػق يفػػػػػهك س رثالٖنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػتف أساػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  
بػػػت جػػػوء اس ػػػهو [؛ َّّٖٓٓ=ِّ÷َُُِِِٕٔكثالثػػػتف  
 .هكضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  ن ٞن  سثس

ر ر سس يفهكـ  ػر اٛنك عػ  اٜنكد ػ  أشػهرب  ضػاكبكن ري ػك ضػابة 
 [.ْبس كبتجوء اس هو أربع   

أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء  اسثكسثػ  ذشػاك ػر سػس يفػهكـ  ػر اٞن ػ س  
 أساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كٙن ػػػػ  ٌن ػػػػهكـ ثالٖنكلػػػػ  كٙن ػػػػاسكرػػػػق ؛ اس ػػػػهو 
 .[َّّٖٓٓ=ِّ÷َُُِِِٕٔ  ٌنكثالث
ػػػ  سػػػػس  اسثكسثػػػ  ذشػػػاة ػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػ س  يفػػػهكـ سػػػس  ك ػػػر  ٗني

كأذطػا  ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ   بعد ضػام ك ُب جولػا اس ػهو يفهك س
 .ذشاة

رلػػوكج اٞنيثػػػ  اساابعػػػ   ػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػاة ٙن ػػػ   ال ػػػٌن 
يفػػػػػه كن [ ََُٔٗٔٓ ك كلػػػػػ  كيفػػػػػثتف أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كيفػػػػػثتف 

اٛنك ع  اسثكضي   ر   سيفهك[  نثج ْضضامك ُب جوء اس هو أربع   
ذشػػػاكف  ليتضػػػكن كيفػػػث كل  كثالثػػػ  كأربعػػػتف أساػػػكن كٖنكمنكلػػػ   ؛ذشػػػاة 

 [ يفه كن.ََِّْْٖٔ=ََُٔٗٔٓ×ْكأربعتف  
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زكجػػػػػ  اٞنيػػػػػة اس ػػػػػكدس  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٜنكد ػػػػػ  ذشػػػػػاة اػػػػكطو كس
يفػػػػه كن [ ََٖٖٗٓ ٙن ػػػػ كل  كت ػػػػعتف أساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كٖنػػػػكضتف 

اٛنك عػػػػ   ػػػػر  يفػػػػهك هك[  نػػػثج ْضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   
 ليتضػػػػكف كثالٖنكلػػػػ  كثالثػػػػ  كيفػػػػثتف أساػػػػكن كٙن ػػػػ كل   اسثكضيػػػػ  ذشػػػػاة
 [ يفه كن.َِِّّٓٔ=ََٖٖٗٓ×ْكذشاكف 
 ػر اٛنك عػ  اٜنكد ػ  ذشػاة  ليتضػكف كثالٖنكلػ  كثالثػ  سيلى  سكس نث

ضضػػامك يفػػه كن [ َِِّّٓٔ كيفػػثتف أساػػكن كٙن ػػ كل  كذشػػاكف 
 ذشػا اسثكضيػ اٛنك ع   ر  يفهك هك[  نثج ُْب جوء اس هو أربع   

ت ػػػػػػػػػػع   ال ػػػػػػػػػػٌن كأربع كلػػػػػػػػػػ  كأربػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػكن كٖنػػػػػػػػػػكضتف 
 [ يفه كن. ََْْٖٓٗ=َِِّّٓٔ×ْ 

بنػػػة اٞنيػػػة اسثػػػك ر  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة اثنػػػكف د ػػػ  كٟن
ضضػػامك ُب يفػػه كن [ َِِٕٓ كيفػػ عتف أساػػكن كٙن ػػ كل  كذشػػاكف 

   ذشػػاةاٛنك عػػ  اسثكضيػػ[  نػػثج ضصػػي هك  ػػر ْجػػوء اس ػػهو أربعػػ   
[ َََِٖٗ= َِِٕٓ×ْ   كلثػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػكن كٖنػػػػػػػػكضتف

 يفه كن.
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 ػر اٛنك عػ  اٜنكد ػ  ذ داهلل كذلا كسك و  ر ابين اٞنية اسثكيف  
[ ُُِٖٔٗ ذشاة  كل  كاثنك ذشػا أساػكن كٖنكمنكلػ  كيفػث  كت ػعتف 

اٛنك عػ  [  نثج ضصي س  ػر ْضضامك ُب جوء اس هو أربع   يفه كن 
ككا ػػػد كٙن ػػػتف أساػػػػكن كٙن ػػػ كل  كأربعػػػػ  أربع كلػػػػ  اسثكضيػػػ  ذشػػػاة 

  [ يفه كن. ُْْٖٓٓ=ُُِٖٔٗ×ْكٖنكضتف  
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٜنكد ػػػػ  ذشػػػػاة يفػػػػث  كٙن ػػػػتف أساػػػػكن ٗنعػػػػ  كس نثػػػػس 

ضضػػػػامك ُب جػػػػوء يفػػػػه كن [ ْْٖٔٓ كأربع كلػػػػ  كٖنكضيػػػػ  كأربعػػػػتف 
 كلثػكف  اٛنك عػ  اسثكضيػ  ذشػاة[  نػثج ضصػي هك  ػر ْاس هو أربعػ   

يفػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كاثنػػػػػػػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػػػػػػػعتف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػػػػػػػكن ك 
 [ يفه كن.ِِِٕٗٓ=ْْٖٔٓ×ْ 

 ػػر اٛنك عػػ  اٜنكد ػػ  ذلػػا كأ٘نػػد كسكػػ و  ػػر ابػػين اٞنيػػة اسعكشػػا 
ذشػػػػػاة يفػػػػػث   ليػػػػػٌن ك كلػػػػػ  كثالثػػػػػ  كت ػػػػػعتف أساػػػػػكن ك كلػػػػػ  كاثنػػػػػكف 

ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ  يفػػػػه كن [ ُُِّٓٗٔ كٙن ػػػػتف 
عػػػػ  أرب   ذشػػػػاةاٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ ػػػػر يفػػػػهكـ بػػػػ و  نه ػػػػك [  نػػػػثج ْ 

اػػكن كيفػػث كل  كٖنكضيػػ  كذشػػاكف  ليتضػػكن كيفػػ ع كل  كاثنػػكف كيفػػ عتف أس
 [ أيفهو.َِِْٖٕٕٔ=ُُِّٓٗٔ×ْ 
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ثالثػ   ال ػٌن كيفػػث  كت ػعتف أساػكن كٙن ػ كل  كيفػػث  مشعػ  كس نثػس 
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ  يفػػػػه كن [ َّٕٔٓٔٗ كيفػػػػ عتف 

اثنػػػك ذشػػػا  ليتضػػػكن اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ذشػػػاة [  نػػػثج ضصػػػي هك  ػػػر ْ 
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف أسكثال
 [ أيفهو.َُِّّْٖٔ=َّٕٔٓٔٗ×ْ 

كسػػػوكج اٞنيثػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة يفػػػ ع  
ضضػػامك ُب جػػوء يفػػه كن [ َُْٕٔ ذشػػا أساػػكن كيفػػث كل  كأربعػػتف 

يفػ عتف  اٛنك عػ  اسثكضيػ  ذشػاة ػر  يفػهك س[  نػثج ْاس هو أربع   
 [ يفه كن.ََٕٔٓ=َُْٕٔ×ْ  أساكن كٙن  كل  كيفثتف

 ػػػػر بنثيهػػػػك ثالثػػػػ  كذشػػػػاكف أساػػػػكن كٙن ػػػػ كل  كذشػػػػاكف  كسكػػػػ و 
يفػهكـ [  نثج ْضضامك ُب جوء اس هو أربع   يفه كن [ َِِّٓ 

أربعػ  كت ػػعتف أساػكن كٖنػػكضتف   ػر اٛنك عػػ  اسثكضيػ  ذشػػاة بػ و  نه ػػك
 [ يفه ك.ََْٖٗ=َِِّٓ×ْ 

 ػػر اسػػهبتر زكجػػ  اٞنيػػة اسثػػك  ذشػػا كأبنكلػػس ضع ػػ   ػػر  كسكػػ و 
[ َُُّٖ اٛنك ع  اٜنكد   ذشاة ٖنكضي  ذشا أساكن ك كل  كثالثتف 

 يفػػهكـ بػػ و  ػػنهو[  نػػثج ْضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ   يفػػه كن 
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اثنػػػػػكف كيفػػػػػ عتف أساػػػػػكن كٙن ػػػػػ كل     ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  ذشػػػػػاة 
 [ يفه كن.َِِٕٓ=َُُّٖ×ْكذشاكف  

[ َٓٔٗ كسكػػ  بنػػة  ػػر بنكتػػس ت ػػع  آالؼ كٙن ػػ  كيفػػثتف 
اٛنك عػ  [  نثج ضصي هك  ر ْجو اس هو أربع    ضضامك ُبيفه كن 

يفػػػػػػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػثتف  اسثكضيػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػاة
 [ يفه كن.َِّٔٔ=َٓٔٗ×ْ 

زكجػػػػ  اٞنيػػػة اسثكسػػػػث ذشػػػا  ػػػػر   ػػػ سثس يفػػػػث  ذشػػػػا ضػػػيع  كٞن
ضضػػػػػامك ُب كرػػػػػق يفػػػػػهك س ثالٖنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػٌن أساػػػػػكن يفػػػػػه كن [ ُٔ 

اٛنك عػ   ػر يفػهك هك  نػثج [ َّّٖٓٓ كٖنكمنكل  كٙن   كثالثٌن 
ٙن ػػ   ال ػػٌن كيفػػث كل  كثالثػػ  ذشػػا أساػػكن كثالٖنكلػػ   اسثكضيػػ  ذشػػاة
 [ يفه كن.َُّّٔٔٓ=َّّٖٓٓ×ُٔكيفثتف  

ضضػػػامك ُب  يفػػػه كن [ ُْ ػػػر أبنكلػػػس أربعػػػ  ذشػػػا   كسكػػػ  كا ػػػدو 
كرػػػػػق يفػػػػػهك س ثالٖنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػٌن أساػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  كثالثػػػػػٌن 

 ر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ذشػػػاة ػػػ يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهو نػػػثج [ َّّٖٓٓ 
أربعػػػػ   ال ػػػػٌن كت ػػػػع كل  كأ ػػػػػد ذشػػػػا أساػػػػكن كيفػػػػث كل  كت ػػػػػعتف 

 [ يفه كن.َُُْٗٔٗ=َّّٖٓٓ×ُْ 
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ضضػػػػامك ُب كرػػػػق أيفػػػػهو [ ٕكسكػػػػ  كا ػػػػدة  ػػػػر بنكتػػػػس يفػػػػ ع   
ثالٖنكلػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػٌن أساػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػٌن يفػػػػػػػػػهك س 

  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ذشػػػاة يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهر[  نػػػثج َّّٖٓٓ 
يتضػػكف كأربع كلػػ  كٙن ػػ  كٙن ػػتف أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كٙن ػػ  كأربعػػتف  ل
  [ يفه كن.ِْْٖٓٓٓ=َّّٖٓٓ×ٕ 

 .أ ك اسحب  رها أرض زراذي  كأد  كت اٞن ثايت أ   ٓن ي هك
 .كبهرب صترهتك   كاهلل تعكىل أذلو كأ كو 
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 المسألة الفرجية األولى -41
 ذلػػااٞن ػػثايت  كأ ػػك اٞن ػػ س  اسااجيػػ  ا كىل ر ػػد ت ػػدـ مػػك ذلػػاٌ 

......... راجػػا كبػػكف  عػػس صػػترة صػػك  صػػا استرثػػ  كبػػس  ػػ  
 با ام  ...........رالف  اٞن كس   ر أ   اس كضا اٞنث كذد

 ػػ س  ت ػػٌن اٞنكبعػػد ر صػػا سصػػترة صػػك  صػػا استرثػػ  كأ ػػ   
أػد كبػو ريهػك كمهػكن رك شػكن ب ػك كبػو ريهػك  اٞنهبتر  أف اس كضا 

سػػهم أ ػػا سل  ػػثايت بصػػترة  ػػر ازربػػكف اس كضػػا اسثػػك  رػػالف ....
اسصػػػك ط ػػػق ا صػػػ  بثتأيعػػػس دكف أف  ثن ػػػس إىل اٝنطػػػ  اسػػػهم بػػػس 

 كبت شط ه بٌن ظكبا .
ر  ة ُن  اٞن  س  ذلى طا    اٞننكيفػصكت ٍب ٢نكط ػ  اس كضػا 
اسثك  بهسك بايفكس  شطي  يفل ثهك  ر  دم إىل  درب   كشاةن دكف 

كأاػػة أ ك ػػس أف  علػػو مػػك إض ػػكف  ًنضػػك  ػػ  صػػترة  ػػ  اٞن ػػ س  ك 
 ليكن كتا صػهك اس كضػا كأضػك كاأػو ٍب أػكؿ   ك ػك ذالأثػك أضػة 

 مها  
ر لػػػة : سػػػي    ذالأػػػ  ال بكسترثػػػ  كال بػػػكارث كإمنػػػك ذياًضػػػةى 
ذلٌا صترة سصك  صا كرث  ٞنعار  ضصػي  إ ػدل استارثػكت  ػر 
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كجػػػػػدت بػػػػػس بعػػػػػق  صػػػػػترة صػػػػػك اٜنصػػػػػا  اسحبػػػػ  رل ػػػػػك تػػػػػدبات
كء راأ ػة  ػر كاجػ  ك ػر بػكب ا شطكء اسغًن  ثع دة كبلنػك شطػ

اسثنكصػػػيل ُب اسػػػد ر كر  ػػػ  ُب بيػػػكف اٜنػػػق أف أبػػػٌن بػػػهرب ا شطػػػكء 
 سثالريهك إف أ كر كست   ث  الن .

رحبثػػػػس كذب ػػػػة كبػػػػت ال  عػػػػارين  {{شلػػػػب رح}}ر ػػػػكؿ    
 كإىل اآلف كبها ضب اسايفكس  :

 }} رضيل  أكضا ١نك   ١نكر   ............  ا س اهلل  
 ٘ن  اهلل كبابكتس كبعد :اس الـ ذليكو كر 

و ...راجا رأػػ  ػػرأررػػق ساضػػيلثكو صػػترة صػػك  صػػا كرثػػ  
بػػػ اوػػار  ػػر أ ػػػ   ُّٖٖ/ِ/ُٕكتػػكر س  [ْٓ ٙن ػػ  كأربعػػٌن 

كاٞنتأػ   ػر أ ػ  رضػيلثكو صػترة  با ػاماس كضا اس كبق .......
 ط ق ا ص  .

.....راجػػػا رل ػػػػك ذلاكاسػػػهم ذيػػػًاضى ذلػػػػاٌ   ػػػر أ ػػػ  اٞنػػػػدذت 
عػػػق ا شطػػػكء اسغػػػًن  ثع ػػػدة كبلنػػػك شطػػػكء تدباتػػػس كجػػػدت بػػػس ب

راأ ػػة  ػػر كاجػػ  ك ػػر بػػكب اسثنكصػػيل  ُب اسػػد ر كر  ػػ  ُب بيػػكف 
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اٜنػػػق اسػػػهم بػػػت بػػػدركو اٞننشػػػتد أف أبػػػٌن بعػػػق بػػػهرب ا شطػػػكء 
  لا : اسغًن  ثع دة ب ك

تتر ػػث ااشػػتة كا شػػتات  ب  ػػ  ااشػػتة كا شػػتات  -ُ
 ا كضػػػكن ا شػػػ كء  عػػػكن سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن كبػػػو ١نجتبػػػتف 

بك شػ كء كذسػك ُب   ػػ س  بػ و  ػر ١ن ػػد ك  ػٌن كإبػاابيو أبنػػكء 
 راجا ..........

تصػػ ييل   ػػ س  اٞنيػػة ا كؿ  ػػر  كلػػ  كاثنػػٌن كت ػػعٌن   -ِ
 [.ٔٗ[ كبا تصيل  ر يفث  كت عٌن  ُِٗ 

كأػػػد أ ػػػة ُنػػػ  اٞن ػػػ س  ذلػػػى طا ػػػق اٞننكيفػػػصكت ب ػػػك ْنػػػدكف 
أشطػػ ت رػػإف أصػػ ة ر ػػر اهلل كإف   صػػترهتك بارػػق بػػها اسعػػاض 

ر ػػين كاسشػػيطكف كاهلل كريفػػتسس با اػػكف  ػػر ذسػػك كصػػلى اهلل كيفػػلو 
 ذلى ض ينك ١ن د كذلى آسس كص  س كيفلو

 طت ل  ذلو اسااالق   
 ذلا بر ضكش  اسشاا يلا 

 إ كـ كشطي  جك   أا   اٛنعد  
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 ٌب :     كذلى بهرب اٞن  س    لصبك 
مهػك ذ يلػ   ذػر زكجثػٌن  ػر راجػا بلك اٞنية ا كؿ  -ُ

كٙن ػػ  أبنػكء كبنثػػٌن ؛ ثالثػػ  أبنػػكء كذكلشػػ  بنػة ١ن ػػد  بنػة  ػػٍن
كبػػػو ١ن ػػػد ك  ػػػٌن كإبػػػاابيو كشػػػتذي   ثػػػس ذ يلػػػ كبنػػػة  ػػػر زكج

ب ػػك كبػػو  ػػٍن كأ٘نػػد كشػػتذي    ذكلشػػ كابنػػكف كبنػػة   ػػر زكجثػػس 
[  كتػكر س ْٓأػو ٙن ػ  كأربعػٌن  بػت   ػٌن بصػك  صػا استرثػ  ر 

 بػ .ُّٖٖ/ِ/ُٕ

ذ يلػػ  ٞن ػػ س  أ ػػس ذ ػػر ُب ا١ن ػػد ٍب بلػػك اٞنيػػة اسثػػك   -ِ
كأشت ػػس كأشثػػس   ػػٌن كإبػػاابيو كشػػتذي  كأشت ػػس كأشثػػس ا شػػ كء 

 .   ٍن كأ٘ند كشتذي   بيس

ذ ػػػػر ُب اٞن ػػػػ س  أ ػػػػس   ػػػػٌن ٍب بلػػػػك اٞنيػػػػة اسثكسػػػػث  -ّ
كأشت ػػػس كأشثػػػس إبػػػاابيو كشػػػتذي  كأشيػػػس كأشثػػػس اسشػػػ ي ٌن ذ يلػػػ  
 . ٍن كأ٘ند كشتذي  بيس 
ذ يلػ  اٞن  س  أ ػس   ر ُبإباابيو ذٍب بلك اٞنية اسااب   -ْ

 .  ٍن كأ٘ند كشتذي كأشت س كأشثس  بيس شتذي  كأشثس اسش ي   
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ذ ػػر ُب اٞن ػػ س  كبػػو ذكلشػػ    اٝنك  ػػ  اٞنيثػػ ةٍب بلكػػ -ٓ
 .شتذي كبنثهك  ٍن كأ٘ند  أبنكلهك

 ذر أشيس كأشثػس اسشػ ي ٌن ٍن ٍب بلك اٞنية اس كدس  -ٔ
 .شتذي أشثس  بيس ذر ك  أ٘ند كشتذي 

شػػػػ يق اس يهػػػػكذػػػػر أششػػػػتذي    اس ػػػػكبع  اٞنيثػػػػ ةٍب بلكػػػػ -ٕ
 .يهك شتذي  ب هككأشثأ٘ند 

س كبنثيػػػػ ثػػػس رػػػكطوذػػػر زكجأ٘نػػػػد ٍب بلػػػك اٞنيػػػة اسثػػػك ر  -ٖ
 .يس شتذي  ب سكأشث شتذي  ك ا 

: ر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ  حســن فرجــي فأمــا مســألة الميــ  األول
[  نك ػػػػػػػا ذليه ػػػػػػػك ك  ػػػػػػػك ر ٌُن اسػػػػػػػث ر كا ػػػػػػػد  ث[ سلػػػػػػػوكجٖ 

 .[ِاثنٌن  ساأيفيه ك 
بػػػهسك [ سػػػألكالد سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن  ٕأا يفػػػ ع   كاس ػػك

[ كبينهػػك كبػػٌن ُِ نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو اثػػين ذشػػا  
رأيفا اسوكجثٌن  داشل  رنكثاا بكالثين ذشا كبا اسعػدد ا بػ  

[ ضػػػػػػػثج يفػػػػػػػػث  كت ػػػػػػػػعتف ٖكبضػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػ س  ٖنكضيػػػػػػػػ   
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ٔٗ=ٖ×ُِ 
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[ سكػ  كا ػدة ُِ=ُِ×ُاثنػك ذشػا  كذكلش  ذ يل   سسوكجثي
 [ .ٔيفث     

 ػػر سكػػ  ابػػر يفػػه كن [ ْٖ=ٕ× ُِكسػػألكالد أربعػػ  كٖنػػكضتف  
[ ُْأربعػػػ  ذشػػػا  ك ػػػٍن كأ٘نػػػد أبنكلػػػس ١ن ػػػد ك  ػػػٌن كإبػػػاابيو 

 .أيفهو[ ٕيف ع   س شتذي  كشتذي  يث ر بنكسك  
[  كصػػ  ُِٗكصػػ  هك اس كضػػا  ػػر  كلػػ  كاثنػػٌن كت ػػعٌن  

 ثٌن ُب رؤكس ا كالد يفهتان كبا  ثداشل  . ضاب رأيفا اسوكج
[ سألـ ٔر صلهك  ر يفث     محمد وأما مسألة المي  الثاني

[ كسكػ  شػ ي   كا ػد ِ[ كسك  شػ يق اثنػكف  ُاس دس كا د  
[ ك نهػػػػك صػػػػ ة كيفػػػػ ط ااشػػػػتة  ب بك شػػػػ كء كأػػػػد كبػػػػو ُ 

اس كضػػا ػ ذاػػك اهلل ذنػػك كذنػػس ػ ككرث ااشػػتة  ب  ػػ  ااشػػتة 
كبػػػػػو ١نجتبػػػػػتف بػػػػػكاشتة لػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ا ضثيػػػػػٌن سا شػػػػػ كء 

 إٗنكذكن. كفا ش كء  ج   ا 
 ػر اٞن ػ س  ا كىل [ ُْأربعػ  ذشػا   ١ن ػدـ ككبكسن ا بٌن يفه

[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػػ  بكسنصػػػو رنث ػػػػة ٔكبػػػٌن أصػػػ    ػػػػ سثس يفػػػث   
 كر ه ك.
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 ػػػػ سثس ٞن ػػػػهو اس[ كبػػػػا جػػػػوء ٕر  ػػػػك كرػػػػق اس ػػػػهكـ ر ػػػػ ع    
 هك .ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  ن
كبػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج [ ّكأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثس رثالثػػػ   

 نضػػػػامك ُب بك ػػػػ   صػػػػيل اٞن ػػػػ س  ا كىل يفػػػػث  كت ػػػػعٌناٛنك عػػػػ  ر
[ كبػػػػػػػا ِٖٖ=ٔٗ×ّ نػػػػػػػثج  كلثػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضتف  [ ٔٗ 

 اٞن  س .بهرب اٛنك ع  ا كىل ُب 
ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 

 [.ّثالث    كبتجوء اس هو

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جػوء اس ػهو 
 [ٕيف ع   
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.
ضضامك أيفهو [ ٔ  ا كىل بكسوكجي  يفث    ر اٞن  سذ يل  سألـ 

[ يفػه كن ُٖ=ٔ×ّ[  نثج ٖنكضي  ذشػا  ّ   ُب جوء اس هو ثالث
. 
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[ ضضػػػابس ُب ُيفػػػهو كا ػػػد  كٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  بك  ت ػػػ  
 [ أيفهو .ٕ=ٕ×ُيف ع   [  نثج ٕكرق اس هكـ يف ع   

[ ِٓ= ٕ+ُٖ  ر اٞن  سثٌن ٙن   كذشاكف  يفهك هك٠ن تع 
 يفه كن .
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء أيفػػػػهو [ ٔيفػػػػث   بػػػػهسك بكسوكجيػػػػ    عكلشػػػػ كس

ٖنكضيػػ  ذشػػا يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل [  نػػثج ّ  اس ػػهو ثالثػػ 
 [ يفه كن . ُٖ=ٔ×ّ 

أربعػػػػ   ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل بػػػكس نتة   ػػػر   ػػػٌن كإبػػػػاابيو كسكػػػ و 
اثنػكف [  نػثج ّضضامك ُب جوء اس هو ثالث   يفه كن [ ُْذشا  

 يفه كن.[ ِْ=ُْ×ّكأربعتف  
[ ضضػػامك ُب جػػوء ِكف  يفػػه كسػػس  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  بػػك شتة 

 .[ يفه كن ُْ=ٕ×ِ[  نثج أربع  ذشا  ٕس هو يف ع   ا
يفػػػػث  كٙن ػػػػتف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل  بػػػػ و  نه ػػػػك  كـهيفػػػػ٠ن ػػػػتع 

 [ يفه كن .ٔٓ=ِْ+ُْ 
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[ ٕيفػ ع    ر اٞن ػ س  ا كىل بػكس نتة شتذي  سش ي   ألشة اكس
كا ػػػد كذشػػػاكف [  نػػثج ّضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   أيفػػهو 

 [ يفه كن.ُِ=ٕ×ّ 
[ ضضػػػامك ُب ُكا ػػػد  يفػػػهو ثكضيػػػ  بػػػك شتة كٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اس
 [ يفه كن.ٕ=ٕ×ُ[  نثج يف ع   ٕجوء اس هو يف ع   

ٖنكضيػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػاكف ا كىل عػػػػػػػػ  ر ج ػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػر اٛنك 
 [ يفه كن.ِٖ=ُِ+ٕ 

 ػر اٞن ػ س  ا كىل بػكس نتة  ٍن كأ٘نػد كسك   ر ا شت ر  ب 
[ ّضضامك ُب جوء اس هو ثالثػ   يفه كن [ ُْأربع  ذشا  ر ط 
[ ِْ=ُْ×ّنػػػكف كأربعػػػتف  اثيفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل   نػػػثج

 يفه كن.
يفػػػ ع  بػػػكس نتة  ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل ر ػػػط شػػػتذي  كسألشػػػة  ب 

يفػهك هك  ػر [  نػثج ّضضامك ُب جػوء اس ػهو ثالثػ   أيفهو [ ٕ 
  .[ يفه كن ُِ=ٕ×ّكا د كذشاكف  اٛنك ع  ا كىل 

[ ٔ: ر صػػلهك  ػػر يفػػث   حســين وأمــا مســألة الميــ  الثالــ 
[ سػػػػألخ كا شػػػػة ٓ[ كاس ػػػػكأا ٙن ػػػػ   ُسػػػػألـ اس ػػػػدس كا ػػػػد  
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[ ّ نك ػػػػاة ذليه ػػػػك ك  ك نػػػػ  ساؤكيفػػػػهو ثالثػػػػ   كبػػػػا اسشػػػػ ي ٌن 
نػػػػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػا  [ ٔضػػػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػػ س  يفػػػػػػػػػث   رن
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ُٖ=ٔ×ّ 

إبػاابيو  كسألخ اسش يق   [ أيفهوّ=ّ×ُثالث   ذ يل  رلألـ 
 [ أيفهو.َُذشاة  
ك   ط ااشػتة    [ أيفهوٓٙن    شتذي  ألشة اسش ي   كس
  ب.

كأد كبو اس كضا ػ ذاك اهلل ذنك كذنػس ػ ككرث ااشػتة  ب  ػ  
ااشتة ا ش كء ُب بهرب اٞن  س  أ ضكن ب كب ثهك سلػهبا  ثػ   ػ  

 إٗنكذكن. كفا ضثيٌن كبو ١نجتبتف بك شتة ا ش كء  ج   ا 
 ٌنا كىل يفػػػث  كٙن ػػػ ػػػر اٛنك عػػػ     ػػػٌنكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 

 ٓٔ. ] 
[ ٤ندبك  ثتار   بكسنصػو ُٖكبٌن  صيل    سثس ٖنكضي  ذشا  

 رنث ة كر ه ك .
[ كبػا جػوء ِٖ=ِ÷ٔٓر  ك كرػق اس ػهكـ رث كضيػ  كذشػاكف  

   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .ٞن هو اس
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با جػوء اس ػهو [ ٗ=ِ÷ُٖكأ ك كرق  صيل    سثس رث ع   
س ُب اٛنك عػػػػػػ  ا كىل  ػػػػػػكلثٌن كٖنكضيػػػػػػ  نضػػػػػػاباليفػػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػػ  ر

اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  أساػػػػكف كٙن ػػػػ كل  كاثنػػػػكف [  نػػػػثج ِٖٖكٖنػػػػكضٌن  
 .[ِِٗٓ=ِٖٖ×ٗكت عتف  

ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 
 [.ٗبس كبتجوء اس هو ت ع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسث  أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء اس ػهو 
 [ِٖكذشا ر  ٖنكضي  
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي .
 
ضضامك يفه كن [ ِٓ  ٙن   كذشاكف ر اٛنك ع  ا كىل  ع يل س

[  نػػػػػػثج  كلثػػػػػػكف كٙن ػػػػػػ  كذشػػػػػػاكف ُٗب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ت ػػػػػػع   
 [ يفه كن ِِٓ=ِٓ×ٗ 
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ضضػػػػامك ُب كرػػػػق أيفػػػػهو [ ّثالثػػػػ   كسيػػػػ  كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜن
 ِٖ×ّأربعػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضتف  [  نػػػػػػثج ِٖر   اس ػػػػػػهكـ ٖنكضيػػػػػػ  كذشػػػػػػا 

 [ يفه كن .ْٖ=
 ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػ  ثالٖنكلػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػع   يفػػػػػػػػػهك هك٠ن ػػػػػػػػػتع 

 [ أيفهو.َّٗ=ْٖ+ِِٓ 
ضضػػامك يفػػه كن [ ُٖٖنكضيػػ  ذشػػا   ػػر اٛنك عػػ  ا كىل  عكلشػػ كس

اٛنك عػ  اسثكضيػ   كلػ  يفهك هك  ػر [  نثج ُٗب جوء اس هو ت ع   
 [ يفه كن. ُِٔ=ُٖ×ٗكاثنكف كيفثتف  

[ ٔٓيفث  كٙن تف   ر اٛنك ع  ا كىل إباابيو كسألخ اسش يق 
[  نػػثج ٙن ػػ كل  كأربعػػ  ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   يفػػه كن 

 [ أيفهو. َْٓ=ٔٓ×ٗ 
ضضػػػامك ُب كرػػػق أيفػػػهو [ َُ ذشػػػاة كسػػػػس  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  
 ِٖ×َُ كلثػػػكف كٖنػػػكضتف  [  نػػػثج ِٖاس ػػػهكـ ٖنكضيػػػ  كذشػػػا ر  

 [ يفه كن.َِٖ=
يفػػػػ ع كل  كأربعػػػػ  كٖنػػػػكضتف  اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ ػس  ػػػػر يفهك ػػػػ٠ن ػػػػتع 

 [ يفه كن.ْٖٕ=َِٖ+ َْٓ 
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[ ِٖٖنكضيػػػ  كذشػػػاكف  سشػػػ ي    ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ألشػػػة اكس
 كلثػػػكف كاثنػػػكف [  نػػػثج ٗضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ت ػػػع   يفػػػه كن 

 [ يفه كن .ِِٓ=ِٖ×ٗٙن تف  
ضضػػػػامك ُب كرػػػػق أيفػػػػهو [ ٓٙن ػػػػ    ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ   كٟنػػػػك

[  َُْ كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػتف  [  نػػػػػػثج ِٖاس ػػػػػػهكـ ٖنكضيػػػػػػ  كذشػػػػػػا ر  
  يفه كن.

ثالٖنكلػػػ  كاثنػػػكف كت ػػػعتف  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ   يفػػػهك هك٠ن ػػػتع 
 [ يفه كن.ِّٗ=َُْ+ِِٓ 

ر ػػط  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل  ػػٍن كأ٘نػد كسكػ و  ػػر ا شػػت ر  ب 
[ ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   يفػػه كن [ ِْاثنػػكف كأربعػػتف  

ثالٖنكلػ  كٖنكضيػ  كيفػ عتف  ر اٛنك ع  اسثكضيػ   ب و  نه ك  يفهكـ نثج 
 [ يفه كن.ّٖٕ=ِْ×ٗ 

كا د كذشػاكف  ر اٛنك ع  ا كىل ر ط شتذي  كسألشة  ب 
يفػػهك هك [  نػػثج ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   يفػػه كن [ ُِ 

 [ يفه كن.ُٖٗ=ُِ×ٗ   ر اٛنك ع  اسثكضي   كل  كت ع  كٖنكضتف
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ر صػلهك بػهسك  ػر يفػث    إبـراىيم وأما مسـألة الميـ  الرابـع
[ كسألشػػة اسشػػ ي   اسنصػػو ثالثػػ  ُ[ سػػألـ اس ػػدس كا ػػد  ٔ 
 ّ.] 

[ بػػػٌن ا شػػػت ر كا شػػػة  ب سلػػػهبا  ثػػػ  ِكاس ػػػكأا اثنػػػكف  
[ ٓ   ا ضثيٌن كبػا  نك ػاة ذلػيهو ك  ك نػ  ساؤكيفػهو ٙن ػ   

[ َّ=ٔ×ٓ[  نػػػثج ثالثػػػتف  ٔ   ضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  يفػػػثر
 ك نهك  صيل بها االضك كر.

 [ أيفهو.ٓ=ٓ×ُٙن    ذ يل  سألـ 
 [ يفه كن.ُٓ=ٓ×ّٙن   ذشا  شتذي  سش ي   ألشة اكس 

    [ أيفػػػػػهوْأربعػػػػػ    ػػػػٍن كأ٘نػػػػػد   ب كسكػػػػ   ػػػػػر ا شػػػػػت ر
 [.ِف  يفه كشتذي  كسألشة  ب 

 ػر  [ْٖٕيف ع كل  كأربع  كٖنكضٌن   إباابيوكبكسن ا بٌن يفهكـ 
 اٛنك ع  اسثكضي .

[ ٤نػػػػدبك  ثتار ػػػػ  بكسنصػػػػو َّكبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس ثالثػػػػٌن  
 رنث ة كر ه ك.
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[ ِّٗ=ِ÷ْٖٕر  ك كرق اس ػهكـ رثالٖنكلػ  كاثنػكف كت ػعتف  
   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.ٞن هو اسكبا جوء 

كبػػا [ ُٓ=ِ÷َّكأ ػػك كرػػق  صػػيل   ػػ سثس رص  ػػ  ذشػػاة  
نضػػابس ُب اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أساػػٌن ك عػػ  رجػػوء اس ػػهو اليفػػثصااج اٛن
[  نثج اٛنك ع  اسثكسثػ  ُب بػهرب ِِٗٓكٙن  كل  كاثنٌن كت عٌن  
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف اٞن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س  ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثال

 ُٓ×ِِٓٗ=َّٖٖٖ.] 
ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 

 [.ُٓكبتجوء اس هو ٙن   ذشا  

أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو  اساابع  ر اٞن  س  ك ر سس يفهكـ 
 [ِّٗ=ِ÷ْٖٕ  ٌن كت عٌنثالٖنكل  كاثن

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 .اساابع ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

 أيفػػػػػهو[ َّٗثالٖنكلػػػػػ  كت ػػػػػع    ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ   ع يلػػػػػ س
أربعػػػػ  آالؼ [  نػػػػثج ُٓٙن ػػػػ  ذشػػػػا  ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو 
 [ يفه كن .ّْٓٔ=ُٓ×َّٗتف  كيفث كل  كٙن   كثالث
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ضضػػػػامك ُب كرػػػػق أيفػػػػهو [ ٓٙن ػػػػ   كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  
أسػػػو كت ػػػع كل  [  نػػػثج ِّٗاس ػػػهكـ ثالٖنكلػػػ  كاثنػػػٌن كت ػػػعٌن  

 [ يفه كن.َُٔٗ=ِّٗ×ٓكيفثتف  
  يفػػث  آالؼ كٙن ػػ كل ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ   يفػػهك هك ج ػػتع ر 

 [ يفه كن. ٓٗٓٔ=َُٔٗ+ّْٓٔكٙن   كت عتف  
يفػه كن [ ُِٔكسعكلش   ر اٛنك ع  اسثكضي   كل  كاثنكف كيفػثتف  

[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر ُٓضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ٙن ػػػ  ذشػػػا  
[ َِّْ=ُِٔ×ُٓاٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  أساػػػكف كأربع كلػػػ  كثالثػػػتف  

 يفه كن.
كثالثػػػ  ثالٖنكلػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  شػػػتذي  كسألشػػة اسشػػػ ي   

ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٙن ػػػػ  ذشػػػػا يفػػػػه كن [ ّّٗكت ػػػػعتف  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف ٙن[  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثج ُٓ 
 [ يفه كن.َٖٖٓ=ُٓ×ّّٗ 

ضضػػامك ُب يفػػه كن [ ُٓٙن ػػ  ذشػػا  ٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  ك 
بػهسك ٙن ػ  [  نػثج  ِّٗكرق اس هكـ ثالٖنكلػ  كاثنػٌن كت ػعٌن  

 [ يفه كن.َٖٖٓ= ُٓ×ّّٗآالؼ كٖنكمنكل  كٖنكضتف  
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أ ػػد ذشػػا أساػػكن كيفػػ ع كل   ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ   يفػػهك هك٠ن ػػتع 
 [ يفه كن.َُُٕٔ=َٖٖٓ+َٖٖٓكيفثتف  

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ   ػػػػػٍن كأ٘نػػػػػد كسكػػػػػ و  ػػػػػر ا شػػػػػت ر  ب 
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػه كن [ ّٖٕثالٖنكلػػ  كٖنكضيػػ  كيفػػ عتف  

 ػػػػػػػ  آسػػػػػػػو كيفػػػػػػػث كل  كيفػػػػػػػ عتف ٙن[  نػػػػػػػثج ُٓٙن ػػػػػػػ  ذشػػػػػػػا  
 [ يفه كن.َٕٔٓ=ُٓ×ّٖٕ 

ضضػػػػػامك ُب كرػػػػػق أيفػػػػػهو [ ْأربعػػػػػ   كسػػػػػس  ػػػػػر اٞن ػػػػػ س  اٜنكسيػػػػػ  
أسػػػو كٙن ػػػ كل  [  نػػػثج ِّٗاس ػػػهكـ ثالٖنكلػػػ  كاثنػػػٌن كت ػػػعٌن  

 [ يفه كن.ُٖٔٓ=ِّٗ×ْكٖنكضي  كيفثتف  
ؼ يفػػػ ع  آال ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ   بػػػ و  نه ػػػك  يفػػػهكـ ج ػػػتع ر

 [ يفه كن.ِّٖٕ=ُٖٔٓ+َٕٔٓك كلثكف كٖنكضي  كثالثتف  
 كلػ  كت ػع  كٖنػكضتف  ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ  شػتذي  شة  ب كسأل

[  نػػثج ُٓضضػامك ُب جػوء اس ػػهو ٙن ػ  ذشػا  [ يفػه كن ُٖٗ 
 [ يفه كن.ِّٖٓ=ُٓ×ُٖٗكف كٖنكمنكل  كٙن   كثالثتف  أسا
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ضضػػامك ُب كرػػق اس ػػهكـ [ ِكف  يفػػه كٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  
كٖنػػػكضتف  يفػػػ ع كل  كأربعػػػ [  نػػػثج ِّٗثالٖنكلػػػ  كاثنػػػٌن كت ػػػعٌن  

 [ يفه كن.ْٖٕ=ِّٗ×ِ 
ثالثػػػ  آالؼ كيفػػػث كل   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ   يفػػػهك هك ج ػػػتع ر

 [ يفه كن.ُّٗٔ=ِّٖٓ+ْٖٕكت ع  ذشا  
ر صلهك  ػر ذػدد رؤكس   عائشة وأما مسألة الميتة الخامسة

يهػك  ػٍن ابن ر  [ سلهبا  ث     ا ضثيٌن سك و ٓكرثثهك  ٙن    
[ ك نهػػػػك ُكا ػػػػد   هوهػػػػك شػػػػتذي  يفػػػػ[ كسل نثِف  يفػػػػه ك كأ٘نػػػػد
 تصيل.

[ َِّْأساػػٌن كأربع كلػػ  كثالثػػٌن  ذكلشػػ  كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 
 ثتار ػػػػ  [ ٤نػػػػدبك ٓ ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  كبػػػػٌن   ػػػػ سثهك ٙن ػػػػ   

بػػػػػػػػػػكٝن   ر  ػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػق يفػػػػػػػػػػهك هك ر ربع كلػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػث  كٖنػػػػػػػػػػكضتف 
ضضػػاب اٝنػػكص ّن ػػ سثهك بػػا جػػوء اس ػػهو [ ْٖٔ=ٓ÷َِّْ 

 ػػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػػ  ٖنكضيػػػ  إذان تصػػػيل    نهػػككرث بػػػ  ريهػػك يفػػػهكـ  
[ كتعػػػػد بػػػػهرب اٛنك عػػػػ   َّٖٖٖكثالثػػػٌن أساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كٖنػػػكضٌن  

 .ُب بهرب اٞن  س  اساابع 
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ٕنػػكـ يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  يفػػث  آالؼ كٙن ػػ كل   ع يلػػ س
 [ يفه كن ٓٗٓٔكٙن   كت عتف  

بػػهسك ٕنػػكـ يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  أ ػػد ذشػػا   شػػتذي كس
 [ يفه كن .َُُٕٔ  كيفثتف  أساكن كيف ع كل

اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  بػػك شتة يفػػ ع  أسػػو  ػػر  ػػر  ػػا كأ٘نػػد  كسكػػ و 
 [ يفه كن.ِّٖٕك كلثكف كٖنكضي  كثالثتف  

[ ضضػػػامك ُب كرػػػق ِ ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  يفػػػه كف  كسػػػس بػػػكس نتة 
ت ػػػع كل  كاثنػػػكف كيفػػػ عتف أربع كلػػػ  كيفػػػث  كٖنػػػكضٌن  نػػػثج اس ػػػهكـ 

 [ يفه كن.ِٕٗ=ْٖٔ×ِ 
ٖنكضيػػػ  آالؼ  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   نه ػػػك  بػػػ و كـ  يفػػػه ج ػػػتع ر

 [ يفه كن. َُِٖ=ِٕٗ+ِّٖٕك كلثكف كذشاة  
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  بػػػػك شتة ثالثػػػػػ  آالؼ شػػػػتذي   شػػػػةكسأل

 [ يفه كن.ُّٗٔكيفث كل  كت ع  ذشا  
[ ضضػػػػابس ُب كرػػػػق اس ػػػػهكـ ُيفػػػػهو  كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  
لػػػػػ  كيفػػػػػث  كٖنػػػػػكضتف أربع ك[  نػػػػػثج ْٖٔأربع كلػػػػػ  كيفػػػػػث  كٖنػػػػػكضٌن  

 [ يفه كن.ْٖٔ=ْٖٔ×ُ 
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أربعػ  آالؼ ك كلػ  كٙن ػ   ر اٛنك عػ  اساابعػ   يفهك هكك٠ن تع 
 [ يفه كن. َُْٓ=ْٖٔ+ُّٗٔ 

ر صػػػلهك  ػػػر ذػػػػدد   يحيــــى وأمـــا مســـألة الميــــ  الســـادس 
 [ سلهبا  ث     ا ضثيٌن . ّرؤكس كرثثس ثالث   

لشػػ ي   سك كبػػس كت ػػ ط ا شػػة  ب   [ ِ  كفيفػػه سلشػػ يق 
 [.ُكا د  و يفه

ٖنكضيػػػػػػػػ  آالؼ ك ػػػػػػػكلثٌن كذشػػػػػػػػاة   ػػػػػػػٍنكبػػػػػػػكسن ا بػػػػػػػٌن يفػػػػػػػػهكـ 
[ ٤نػػػدبك ّ  ػػػ سثهك ثالثػػػ   بػػػٌن ك اساابعػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  [ َُِٖ 

 رنث ة بك   اس هكـ كبك   اٞن  س . ث ك ن  
[ َُِٖٖنكضيػػػػ  آالؼ ك كلثػػػػكف كذشػػػػاة   ر  ػػػػك بك ػػػػ  اس ػػػػهكـ

 رها جوء اس هو ٞن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج ّثالثػػػ     ػػػ س اٞنأصػػػ  أ ػػػك ك 

ُب بك ػػػػػ  اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  ٖنكضيػػػػػ  كثالثػػػػػٌن أساػػػػػكن  سضػػػػػابنراٛنك عػػػػػ  
[  نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ  ُب بػػػػػػهرب َّٖٖٖكٖنكمنكلػػػػػ  كٖنػػػػػكضٌن  

 َّٖٖٖ×ّاٞن ػػػ س   كلػػػ  كيفػػػث  ذشػػػا أساػػػكن كيفػػػث كل  كأربعػػػتف  
=َُُْٔٔ.] 
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  أشػػهرب  ضػاكبكن ري ػػك ضػػابة ر ػر سػػس يفػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػ
 [.ّبس كبتجوء اس هو ثالث   

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر   ػػػ س  اٞنيػػػة اس ػػػكدس أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب  
 [َُِٖ كذشاة  ٌنٖنكضي  آالؼ ك كلث سبك   يفهك 

بعد ضػام ك  يفهكـ ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفهكـ ك ر سس  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اٝنك   .

يفػػػػػث  آالؼ كٙن ػػػػػ كل  كٙن ػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ   ع يلػػػػػ س
[ ّ[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ   ٓٗٓٔكت ػػػػعتف  

ع كل  ت ػع  ذشػا أساػكن كيفػ ؛  اٝنك  ػ يفػهك هك  ػر اٛنك عػ   نثج 
  .[ يفه كن ُٖٕٓٗ=ٓٗٓٔ×ّكٙن   كٖنكضتف  

أ ػػػد ذشػػػا أساػػػكن  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   شػػػتذي كسألشػػػة  ب  
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو َُُٕٔكيفػػػػ ع كل  كيفػػػػثتف  

تف ٙن ػػ  كثالثػػيفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  ؛ [  نػػثج ّثالثػػ   
 .[ يفه كن َِّٖٓ=َُُٕٔ×ّأساكن ك كلثكف كٖنكضتف  
ٖنكضيػػ  آالؼ ك كلثػػكف  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  أ٘نػػد كسػػألخ اسشػػ يق 

[  نػثج ّ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس ػهو ثالثػ   َُِٖكذشاة  
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[ َِّْٔ=َُِٖ×ّأساػػػكن كيفػػػث كل  كثالثػػػتف  كذشػػػاكف أربعػػػ  
 يفه كن.

 جػػوء اس ػػهو[ ضضػػامك ُب ِيفػػه كف  كسػػػس  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  
يفػػػػث  ذشػػػػا أساػػػػكن [  نػػػػثج َُِٖٖنكضيػػػػ  آالؼ ك ػػػػكلثٌن كذشػػػػاة  

 [ يفه كن. َُِْٔ=َُِٖ×ِ كأربع كل  كذشاكف 
كا ػػػػد كأربعػػػػتف أساػػػػكن  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ   يفػػػػهك س ج ػػػػتع ر

 [ يفه كن.ََُْٓ=َُِْٔ+َِّْٔكٙن تف  
أربعػػػػ  آالؼ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  شػػػػتذي  كسألشػػػػة اسشػػػػ ي   

[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   َُْٓك كلػػػ  كٙن ػػػ   
 َُْٓ×ّشػػػػا أساػػػكن كثالٖنكلػػػػ  كٙن ػػػػ  ذشػػػػا  اثنػػػػك ذ[  نػػػثج ّ 
  [ يفه كن.ُُِّٓ=

 جوء اس هو[ ضضابس ُب ُيفهو كا د  كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  
ٖنكضي  آالؼ ك كلثػكف [  نثج َُِٖؼ ك كلثٌن كذشاة  ٖنكضي  آال
 [ يفه كن.َُِٖكذشاة  

كن كٙن  كل  ذشاكف أسا ر اٛنك ع  اٝنك    هك يفهك  ج تع ر
  .[ يفه كن َِِٓٓ=َُِٖ+ُُِّٓكٙن   كذشاكف  
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 يهػك[  شُر ػر كا ػد    شـوعيةوأما مسألة الميتة السـابعة 
صػػػػػيل  ػػػػػر تعصػػػػػي كن كبػػػػػس ت ػػػػ ط ا شػػػػػة  ب كتأ٘نػػػػػد اسشػػػػ يق 

اٛنك عػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػ   كلػػػػػػ  كيفػػػػػػث  ذشػػػػػػا أساػػػػػػكن كيفػػػػػػث كل  كأربعػػػػػػٌن               
   كتعد بهرب اٛنك ع  اس كديف  ُب بهرب اٞن  س . َُُْٔٔ 
  ب ػػػػػػك يفػػػػػػ ق ُب اٛنك عػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػ  ت ػػػػػػع  ذشػػػػػػا أساػػػػػػكن ع يلػػػػػػس

 [ يفه كن.ُٖٕٓٗكيف ع كل  كٙن   كٖنكضتف  
  بػػػػهسك ب ػػػك يفػػػػ ق أ ضػػػػكن ُب اٛنك عػػػػشػػػػتذي   كسألشػػػة  ب  

 [ يفه كن.َِّٖٓاٝنك    ٙن   كثالثتف أساكن ك كلثكف كٖنكضتف  
 ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  كا ػػد كأربعػػتف أساػػكن أ٘نػػد سشػػ يق ألخ اكسػػ

 [ يفه كن.ََُْٓكٙن تف  
ذشػػػاكف أساػػػكن كٙن ػػػ كل   شػػػتذي س ثػػػ ترثكسػػػػس بنػػػك بك ػػػ  يفػػػهكـ 

 [ يفه كن.َِِٓٓكٙن   كذشاكف  
  كٙن   كيف عتف  كلس كا د كيفثتف أساكن كٙن يفهك  ج تع ر
 [ يفه كن.ُٕٓٓٔ=َِِٓٓ+ ََُْٓ 

: ر صلهك  ػر أربعػ  كذشػا ر أحمد وأما مسألة المي  الثامن
 ِْ .] 
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اسثلثػػػكف  س شػػػتذي  ك ػػا   نثيػػ[ كسّاسػػػث ر ثالثػػ    ثػػس رػػكطووكجس
[ ٓكاس ػػػكأا ٙن ػػػ   [ ٖ [ سكػػػ  كا ػػػدة ٖنكضيػػػ  ُٔيفػػػث  ذشػػػا  
  اسغًن.ذص      شتذي  سألشة  ب 

كا ػػد كيفػػثٌن أساػػكن كٙن ػػ كل  كٙن ػػ   أ٘نػػدهكـ كبػػكسن ا بػػٌن يفػػ
  ر اٛنك ع  اس كديف . [ُٕٓٓٔكيف عٌن  

[ ٤نػػػػدبك  ثتار ػػػػ  بكسثلػػػػث ِْكبػػػػٌن   ػػػػ سثس أربعػػػػ  كذشػػػػا ر  
 ب و  نه ك .  كرقرنث ة 
اس ػػػهكـ رعشػػػاكف أساػػػكن كٙن ػػػ كل  كٙن ػػػ  كذشػػػاكف  كرػػػقر  ػػػك 

 ػػ سثس ضضػػاب ريهػػك ضصػػي  بػػ  ٞن ػػهو اس[ كبػػا جػػوء َِِٓٓ 
 ك.كارث  نه
بػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج [ ٖ  ػػػ سثس رث كضيػػػ    كرػػػقكأ ػػػك 

نضػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػ  اس كديفػػػػػ   كلػػػػػ  كيفػػػػػث  ذشػػػػػا أساػػػػػكن اٛنك عػػػػػ  ر
ُب بػػػهرب  اس ػػػكبع [  نػػػثج اٛنك عػػػ  َُُْٔٔكيفػػػث كل  كأربعػػػٌن  

  كثالثػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػاكف اٞن ػػػػػػػػػ س  ت ػػػػػػػػػع كل  كثالثػػػػػػػػػ
 ٖ×َُُْٔٔ=َُِّّٗ.] 
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أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ري ػػػػك  ديفػػػػ  كاس اٛنك عػػػػ ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر 
 [.ٖ   ٖنكضيضابة بس كبتجوء اس هو 

  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس هو  نك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثك
 [َِِٓٓر   ر أساكن كٙن  كل  كٙن   كذشا ذشا 

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 .اس كبع ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

ت ع  ذشا أساكن كيف ع كل  كٙن ػ   ر اٛنك ع  اس كديف   ع يل س
[ ٖ[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ٖنكضيػػػػ   ُٖٕٓٗكٖنػػػكضتف  
كن ساػػػ كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كٙن ػػػتف أيفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع   نػػػثج 

 [ يفه كن.َُِٖٖٓ=ُٖٕٓٗ×ٖك كلثكف كٖنكضتف  
تف أساػكن ٙن ػ  كثالثػ ر اٛنك عػ  اس كديفػ  شتذي  ك شثس  بيس 
[ يفػه كن ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ٖنكضيػ  َِّٖٓك كلثكف كٖنكضتف  

 ثالٖنكلػػػ  كأربعػػ  كٖنػػػكضتفيفػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  [  نػػثج ٖ 
[ يفػه كن ّْٖٖٓٔ= َِّٖٓ×ٖأساكن كٖنكمنكل  كٙن   كيفػثتف  

. 
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أيفػػػػهو [ ّ ػػػر   ػػػػ سثس ثالثػػػ   ركط ػػػػ  كسوكجػػػ  اٞنيػػػػة اسثػػػك ر 
أساػػكن كٙن ػػ كل  كٙن ػػ  كذشػػا ر ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك س ذشػػا ر 

 كا ػػػد كيفػػػثتفيفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  [  نػػػثج َِِٓٓ 
[ ُٕٓٓٔ= َِِٓٓ×ّأساػػػػػػكن كٙن ػػػػػػ كل  كٙن ػػػػػػ  كيفػػػػػػػ عتف  

 يفه كن.
أيفػػػهو [ ٖ ػػػر   ػػػ سثس ٖنكضيػػػ   شػػػتذي  ك ػػػا   ػػػر بنثيػػػس  كسكػػػ و 

ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك س ذشػػا ر أساػػكن كٙن ػػ كل  كٙن ػػ  كذشػػا ر 
 كلػػػ   و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  يفػػػهكـ بػػػ[  نػػػثج َِِٓٓ 

 [ يفه كن.ََُِْٔ=َِِٓٓ×ٖ  كأربع  كيفثتف أساكن ك كلثكف
كبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ استرثػػػػ  كاٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنة ٤نػػػػدبك  ثتار ػػػػ  

 إىل كر س. كبكٝن   رناج  بالن  نه
 كلػػػ  كيفػػػث  كٖنػػػكضتف أساػػػكن كيفػػػث كل  كأربعػػػ  ررترػػػق اٛنك عػػػ  ر  ػػػك 

 [. ُِْٖٔٔ=ٓ÷َُِّّٗكذشاكف  
تا ػػػد كثالثػػػتف أساػػػكن كيفػػػث كل  كيفػػػث  رذ يلػػػ  كرػػػق يفػػػهكـ أ ػػػك ك 

 [ يفه كن.ُّٔٓٔ=ٓ÷َُِٖٖٓكٙن تف  
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 ػػػػػث  كيفػػػػػ عتف أساػػػػػكن ر شػػػػػتذي  بنػػػػػة   ػػػػػركرػػػػػق يفػػػػػهكـ أ ػػػػك ك 
[  ّٕٕٗٔ =ٓ÷ّْٖٖٓٔكت ػػػػػػػػػػػػع كل  كثالثػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػ عتف  

 يفه كن.
كثنػػػك ذشػػػا أساػػػكن رركط ػػػ  كرػػػق يفػػػهكـ زكجػػػ  اٞنيػػػة اسثػػػك ر أ ػػػك ك 

 [ يفه كن.ُُِّٓ=ٓ÷ُٕٓٓٔكثالٖنكل  كٙن   ذشا  
كثنػػػكف رشػػػتذي  ك ػػػا  كرػػػق يفػػػهكـ بػػػ  كا ػػػدة  ػػػر بنثيػػػس أ ػػػك ك 

[  َِّْٖ=ٓ÷ََُِْٔكثالثػػػػػػػتف أساػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػتف  
 يفه كن.

  كبهرب صترهتك:  كأ كو كاهلل تعكىل أذلو 
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 المسألة الفرجية الثانية -42
. .....ذلػػاكأ ػػك اٞن ػػ س  اسااجيػػ  اسثكضيػػ  ر ػػد ت ػػدـ مػػك اس ػػكل  

راجا  إىل رضيل  شيصنك  ا س اهلل ك د ُب ذ ارب أ٘نػد اسنج ػا 
كثػػػػػػاة اسػػػػػػدركس شػػػػػػيصنك س استأػػػػػػة سػػػػػػدل  ٌا سضػػػػػػيقذلػػػػػػر  كسػػػػػػس 

إىل جكضػ   ػك    كاوكضاات كاسندكات كاسػدكرات  ػك اهلل بػس ذلػيو
 عكضيس  ػر ضػعو ُب ذضػل  اس لػ  أيفػ ؿ اهلل اسكػا  رب اسعػاش 

ضس ذلػى بػ  شػاءو أػد ا اسع يو أف  شايس شاكءن ال  غكدر يف  كن إ
رضػػػيل  اسشػػػيس ذلػػػا إ  ذلػػػى ظهػػػا اس ػػػؤاؿ ب تسػػػػس : }} ركثػػػ 

 .ضكش  شاا يلا إسيكو بهرب اٞن  س  رضالن أأ  هك{{
كبكضة اسحبػ  اٞنػااد أ ػ ثهك ٖنكضيػ    ػكؿ ذرذػ  اٜن ػ  ٙن ػتف  
[ بكذكن ر  ة ب   ثهك سل كل  كهلل اٜن د كاٞنن  ذلى طا ػق َٓ 

 سن ت اسثك :ذلى ا لصصهك اٞننكيفصكت ك 
بلػك رػالف.......... راجػا ػ كبػت اٞنيػة ا كؿ ػ ذػر   -ُ

إ ػػػػػدل  ػػػػػنهو ابػػػػػر كبنػػػػػة  ػػػػػر   زكجثػػػػٌن كأربعػػػػػ  أبنػػػػػكء كبنثػػػػػٌن 
 .اسثكضي كثالث  أبنكء كبنة  ر اسوكج     ٌنثوكجاس
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ذػػر ابػػر  ٌنثاسػػوكجإ ػػدل كبػػا   اسثكضيػػ  اٞنيثػػ ةٍب بلكػػ  -ِ
 .كبنة

ا كؿ ذ ر ٍب بلك اٞنية اسثكسث كبت أ د أبنكء اٞنية   -ّ
  أ س كأشت س كأشثس ا ش كء كأشثس  بيس. ؛ُب اٞن  س  

بنػػػة كبػػػا بنػػػة اٞنيػػػة ا كؿ ك   اساابعػػػ  اٞنيثػػػ ةٍب بلكػػػ  -ْ
 شتهتك  بيهك.إهك اسش يق ك يأش ؛اٞنيث  اسثكسث  ذ ر ُب اٞن  س  

ٍب بلػػػػػك اٞنيػػػػػة اٝنػػػػػك   كبػػػػػت ا خ اسشػػػػػ يق سل يػػػػػة   -ٓ
 اسش ي  .كأشثس اسش يق س يأ س كأش ؛اسثكسث ذ ر ُب اٞن  س  

ٍب بلػػػػػك اٞنيػػػػػة اس ػػػػػكدس كبػػػػػت ا خ اسشػػػػػ يق سل يػػػػػة   -ٔ
 س  بيس .يأ س كأشثس اسش ي   كأش ؛اٝنك   ذ ر ُب اٞن  س  

ٍب بلك اٞنية اس ػكب  كبػت ا خ  ب سل يػة اس ػكدس   -ٕ
 أشثس  بيس كذر زكج  كبنثٌن . ؛ذ ر ُب اٞن  س  

كجثٌن [ سلػو ٖ: ر صػلهك  ػر ٖنكضيػ    فأما مسألة المي  األول
 [  نك ا ذليه ك ك  ك ر ساأيفيه ك.ُاسث ر كا د  

كبػػػػا [ سػػػػألكالد سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ا ضثيػػػػٌن ٕكاس ػػػػكأا يفػػػػ ع   
 [.َُ نك اة ذليهو ك  ك ن  ساؤكيفهو ذشاة  
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كبػػػكسن ا بػػػٌن رؤكس ا كالد كرأيفػػػا اسػػػوكجثٌن ٤نػػػدبك  ثداشلػػػ  
[ جػػوء اس ػػهو ٍب ضضػػامك ُب َُرنكثاػػا بػػك ب  كبػػا اسعشػػاة  

[ ك نهػػػػػك َٖ= ٖ×َُ[  نػػػػثج ٖنػػػػكضتف  ٖ ػػػػ س  ٖنكضيػػػػػ   أصػػػػ  اٞن
  صيل بها االضك كر .
 [.ٓ[ سك  كا دة ٙن    َُ=َُ×ُسلوكجثٌن ذشاة  
[ ُْ[ سك  ذبػا أربعػ  ذشػا  َٕ=َُ×ٕكسألكالد يف عتف  
 كسك  أضثى يف ع .

 ثهػػككرث: ر صػػلهك  ػػر ذػػدد رؤكس  ةالثانيــ ةوأمــا مســألة الميتــ 
[ كسل نػة ِسالبػر اثنػكف  ثيػٌن   سلهبا  ث     ا ض[ ّثالث    
 [ .ُكا د  

[  ػر اٞن ػ س  ا كىل   ٓٙن ػ    بػهرب اٞنيثػ كبكسن ا بٌن يفػهكـ 
رنث ػػػػػة بك ػػػػػ  [ ٤نػػػػدبك  ث ك نػػػػػ  ّكبػػػػٌن أصػػػػػ    ػػػػػ سثهك ثالثػػػػػ   

 اٞن  س  كبك   اس هكـ.
[ رهػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو اٝنػػػػكص ٓر  ػػػػك بك ػػػػ  اس ػػػػهكـ ٙن ػػػػ   

  نهك.بكٞن  س  اسثكضي  ضضا ريس يفهكـ ب  كارث 
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اٞن ػػ س  ا كىل ُب بك ػػ   كرنضػػام[ ّأ ػك بك ػػ  اٞن ػػ س  ثالثػػ   ك 
 كلثػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػتف اٛنك عػػػػػػػػػ  سل  ػػػػػػػػػ سثٌن  نػػػػػػػػػثج  [ َٖٖنػػػػػػػػػكضٌن  

 .ا كىل ُب بهرب اٞن  س [ كبا اٛنك ع  َِْ=َٖ×ّ 
ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 

 [.ّكبتجوء اس هو ثالث   

اٞن  س  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جػوء اس ػهو  ك ر سس يفهكـ  ر
 [ٓٙن    

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

أيفهو [ ٓٙن    سوكج  اٞنية ا كؿ  ر اٞن  س  اس كب   ر ط 
ٛنك عػػػػ  يفػػػػهك هك  ػػػر ا[  نػػػثج ّضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػ   

 [ يفه كن.ُٓ=ٓ×ّٙن   ذشا  ا كىل 
[ ُْأربعػػػ  ذشػػػا  كالبػػػر اٞنيثػػػ  اسثكضيػػػ   ػػػر   ػػػ س  أبيػػػس ا كىل 

[  نػػػثج اثنػػػكف كأربعػػػتف ّضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   يفػػػه كن 
 [ يفه كن .ِْ=ُْ×ّ 
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[ ضضػػػامك ُب بك ػػػ  يفػػػهك هك ِكف  يفػػػه كسػػػس  ػػػر   ػػػ س  أ ػػػس 
 [ يفه كن.َُ=ٓ×ِذشاة  [  نثج ٓٙن    

يفػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  ا كىل اثنػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػتف  ػػػػػػػػػتع ج ر
 [ يفه كن. ِٓ=َُ+ِْ 

أربعػػػػ   ػػػر أبنػػػكء اٞنيػػػػة ا كؿ  ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل ر ػػػط  كسكػػػ و 
[  نػػػػثج ّضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ   يفػػػػه كن [ ُْذشػػػػا  
  ا كىل اثنػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػتف عػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػر اٛنكبػػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػػنهو   يفػػػػػػػػػػػهكـ

 [ يفه كن.ِْ=ُْ×ّ 
أيفػػهو [ ٕيفػ ع   ا كىل ر ػػط  كس نػة اٞنيػة ا كؿ  ػػر اٞن ػ س 
ر اٛنك عػػػػ  [  نػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػّضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػ   

 [ يفه كن.ُِ=ٕ×ّا كىل كا د كذشاكف  
ضضػػامك أيفػػهو [ ٕيفػ ع   كس نػة اٞنيثػػ  اسثكضيػ   ػػر   ػ س  أبيهػػك 

[ ُِ=ٕ×ّكا ػػػد كذشػػػاكف  [  نػػػثج ُّب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   
 يفه كن.

ضضػػابس ُب بك ػػ  يفػػهكـ [ ُ كا ػػد يفػػهو كٟنػػك  ػػر   ػػ س  أ هػػك 
 [ أيفهو.ٓ=ٓ×ُ [  نثج ٙن   ٓأ هك ٙن    
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 ٓ+ُِيفػػث  كذشػػاكف  يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل  ج ػػتع ر
 [ يفه كن.ِٔ=

ـــ  الثالـــ  [ سػػػألـ ٔ: ر صػػػلهك  ػػػر يفػػػث    وأمـــا مســـألة المي
 [.ُاس دس كا د  

[ بػػػػٌن إشتتػػػػس ا شػػػػ كء سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ٓكاس ػػػػكأا ٙن ػػػػ   
كم ػػك ت ػػ ط ا شػػة [ ِكف  يفػػه ر ا ضثيػػٌن سكػػ   ػػر ا شػػت 

 [.ُكا د   شةكسأل ب 
[  ػػػػر ِْكبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ اٞنيػػػػة اسثكسػػػػث اثنػػػػٌن كأربعػػػػٌن  

 ثتار ػػػ  بكس ػػػدس [ ٤نػػػدبك ٔاٛنك عػػػ  ا كىل كبػػػٌن   ػػػ سثس يفػػػث   
[ كتصػػػػػيل  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل  ػػػػػكلثٌن ٕ  يفػػػػػ ع رترػػػػػق اس ػػػػػهكـ 

 .[ كتعد با اٛنك ع  اسثكضي َِْكأربعٌن  
ا كىل أشػػػهرب بػػػك الن  ػػػر اٛنك عػػػ   اٛنك عػػػ هكـ  ػػػر ر ػػػر سػػػس يفػػػ

 اسثكضي .

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسث  أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء اس ػهو 
 [ٕيف ع   
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ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 .اسثكضي ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

[ ُٓ=ُٓ×ُٙن ػ  ذشػػا  سػألـ  ػر اٛنك عػػ  ا كىل بكسوكجيػ  
 يفه كن.

[ ضضػابس ُب كرػق ُيفػهو كا ػد  بك  ت   كٟنك  ر    س  ابنهك 
 [ أيفهو. ٕ=ٕ×ُيف ع   [  نثج ٕيف ع    سيفهك 
 ٕ+ُٓاثنػكف كذشػاكف  يفهك هك  ر اٛنك عػ  اسثكضيػ   ج تع ر
 [ يفه كن.ِِ= 

ا كىل بػػكس نتة اثنػػكف كسكػػ و  ػػر ا شػػت ر اسشػػ ي ٌن  ػػر اٛنك عػػ  
 .[ يفه كن ِْ=ِْ×ُكأربعتف  

[ ضضػػامك ُب كرػػق ِكف  يفػػه كسػػس  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  بػػك شتة 
 [ يفه كن.ُْ=ٕ×ِأربع  ذشا  [  نثج ٕ هكـ يف ع   اس

يفػػث  كٙن ػػتف يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ   ج ػػتع ر
 [ يفه كن.ٔٓ=ُْ+ِْ 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

327 

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل يفػػػػػث  كس نػػػػػة اٞنيػػػػػة ا كؿ كاسثػػػػػك  ر ػػػػػط 
بػػػػػػػا يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػ  ك [ يفػػػػػػػه كن ِٔ كذشػػػػػػاكف 

 [ يفه كن.ِٔ=ِٔ×ُ 
[ رأس ا خ ُ: ر ػر كا ػد    وأما مسألة المي  الرابع -ْ

[ كتعػػد َِْاسشػ يق كتصػيل  ػػر اٛنك عػ  اسثكضيػ   ػػكلثٌن كأربعػٌن  
 بهرب اٛنك ع  اسثكسث .

 [ يفه كن ِٓ=ِٓ×ُتف  رلس  ر اٛنك ع  اسثكضي  اثنكف كٙن 
ف ك   يفػػػػهكـ  ترثػػػػس يفػػػػث  كذشػػػػا كسػػػػػس  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  بك ػػػػ 
 [ يفه كن.ِٔ 

 ِٔ+ِٖٓنكضيػ  كيفػ عتف  يفهك س  ر اٛنك عػ  اسثكسثػ   ج تع ر
 [ يفه كن.ٖٕ=

 كس  ي  استرث  ب ك يف ق ُب اٛنك ع  اسثكضي . 
[ سػػألـ ٔ: ر صػػلهك  ػػر يفػػث    وأمــا مســألة الميــ  الخــامس

[ بػػػػػٌن ا خ كا شػػػػػة ٓ[ كاس ػػػػػكأا ٙن ػػػػػ   ُاس ػػػػػدس كا ػػػػػد  
 نك ػاة ذلػيهو ك  ك نػ   ثػ   ػ  ا ضثيػٌن كبػا سلهبا اسش ي ٌن 

 ػػ س  [ رهػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػامك ُب أصػػ  اٞنّساؤكيفػػه ك ثالثػػ   
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[ ك نهػػػػػك  صػػػػػيل بػػػػػها ُٖ=ٔ×ّ[  نػػػػػثج ٖنكضيػػػػػ  ذشػػػػػا  ٔيفػػػػػث   
 االضك كر .

[ أيفػػهو   َُ[ أيفػػهو   كسػألخ ذشػاة  ّ=ّ×ُسػألـ ثالثػ   
 أيفهو. [ٓكسل نة ٙن    

[ ُٖك   ٖنكضيػػ  ذشػػا  كبػػكسن ا بػػٌن  صػػيل   ػػ س  اٞنيػػة اٝنػػ
[ ٤نػػػػدبك ٔٓيفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  يفػػػػث  كٙن ػػػػٌن  بػػػػٌن ك 

 ب و  نه ك.  كرق ثتار   بكسنصو رنث ة 
[ كبػا جػوء ِٖ=ِ÷ٔٓر  ك كرػق اس ػهكـ رث كضيػ  كذشػاكف  

   سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارثو  نهك.ٞن هو اس
بػػػػػػا جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو [ ٗكأ ػػػػػػك كرػػػػػػق  صػػػػػػيل اٞن ػػػػػػ س  رث ػػػػػػع   

اٛنك ع  اسثكسث   كلثٌن كأربعٌن بك   نضابس ُب  ك ع  راليفثصااج اٛن
كيفػثتف أساػكف ك كلػ  اٛنك ع  اساابع  ُب بهرب اٞن ػ س  [  نثج َِْ 
 ٗ×َِْ=َُِٔ]. 

ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 
 [.ٗكبتجوء اس هو ت ع   
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ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [ِٖاس هو ٖنكضي  كذشا ر  

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد   ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع .

ضضػػامك يفػػه كن [ ِِاثنػػكف كذشػػاكف  سػػألـ  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  
[  نػػػػػػػػثج  كلػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػعتف ُٗب جػػػػػػػػوء اس ػػػػػػػػهو ت ػػػػػػػػع   

 [ يفه كن.ُٖٗ=ِِ×ٗ 
ضضػػػػامك ُب كرػػػػق أيفػػػػهو [ ّثالثػػػػ   اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ   كٟنػػػػك  ػػػػر

[ ْٖ=ِٖ×ّأربعػ  كٖنػكضتف  [  نثج ِٖاس هكـ ٖنكضي  كذشا ر  
 يفه كن.
 كلثػػػكف كاثنػػػكف كٖنػػػكضتف يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   ج ػػػتع ر
 .يفه كن [ ِِٖ=ْٖ+ُٖٗ 

ٖنكضيػػ  كيفػػ عتف كسشػػ يق اٞنيػػة اساابػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ر ػػط 
[  نثج يفهك س  ر ٗك ُب جوء اس هو ت ع   ضضاميفه كن [ ٖٕ 

 [ يفه كن .َِٕ=ٖٕ×ٗيف ع كل  كاثنكف  اٛنك ع  اساابع  
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[ ٔٓيفػث  كٙن ػػتف  كسشػ يق اٞنيػة اٜنػك   ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  
[  نػػثج ٙن ػػ كل  كأربعػػ  ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   يفػػه كن 

 [ أيفهو.َْٓ=ٔٓ×ٗ 
مك ُب كرػػػق ضضػػػا أيفػػػهو [ َُذشػػػاة  كسػػػس  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  

[  نػػػػػػػػػػػػثج  كلثػػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػػكضتف ِٖاس ػػػػػػػػػػػػهكـ ٖنكضيػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػا ر  
 [ يفه كن . َِٖ=ِٖ×َُ 

يفػػ ع كل  كأربعػػ  كٖنػػكضتف يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ   ج ػػتع ر
 [ يفه كن ْٖٕ=َِٖ+َْٓ 

يفػػػػه كن [ ِٖٖنكضيػػػػ  كذشػػػػاكف  كسلشػػػػ ي    ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  
 ػػتف  كلثػػكف كاثنػػكف كٙن[  نػػثج ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   

 [ يفه كن . ِِٓ=  ِٖ×ٗ 
ضضػػػػامك ُب كرػػػػق أيفػػػػهو [ ٓٙن ػػػػ   كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  

[  نػػػػػػػػػػػػػثج  كلػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػتف ِٖاس ػػػػػػػػػػػػػهكـ ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػا ر  
 [ يفه كن.َُْ=ِٖ×ٓ 

ثالٖنكلػػ  كاثنػػكف كت ػػعتف يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ   ج ػػتع ر
 [ يفه كن .ِّٗ=َُْ+ِِٓ 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

331 

[ سػػألـ ٔ   : ر صػػلهك  ػػر يفػػث وأمــا مســألة الميــ  الســادس
[ ّ[ كسألشػػػػػػة اسشػػػػػػ ي   اسنصػػػػػػو ثالثػػػػػػ   ُاس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد  
 .تعصي كن [ سألخ  ب ِكاس كأا اثنكف  

يفػػػ ع كل  كأربعػػػػ  كٖنػػػػكضٌن اس ػػػػكدس كبػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػهكـ اٞنيػػػػة 
[ ٤نػػدبك ٔكبػٌن أصػ    ػػ سثس يفػث    ػر اٛنك عػ  اساابعػػ  [ ْٖٕ 

 ب و  نه ك.  كرق ثتار   بكسنصو رنث ة 
[ ِّٗ=ِ÷ْٖٕٖنكلػ  كاثنػكف كت ػعتف  ر  ك كرق اس ػهكـ رثال

   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.ٞن هو اسكبا جوء 
اليفػػػثصااج  ػػػهو اسكبػػػا جػػػوء [ ّ كأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثس رثالثػػػ  

[ َُِٔنضػابس ُب اٛنك عػػ  اساابعػ  أساػػٌن ك كلػ  كيفػػثٌن  اٛنك عػ  ر
 نػػػػػػػػػػػثج اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػػث  آالؼ كأربع كلػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػكضتف 

 ّ×َُِٔ=َْٖٔ.] 
ر ػر سػػس يفػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػ  أشػػهرب  ضػاكبكن ري ػػك ضػػابة 

 [.ّبس كبتجوء اس هو ثالث   

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [ِّٗ  ٌن كت عٌنثالٖنكل  كاثناس هو 
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ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد   ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ك ع  اٝنك   .ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛن

يفػه كن [ ِِٖ كلثكف كاثنػكف كٖنػكضتف  لألـ  ر اٛنك ع  اساابع  ر
منكلػػػ  كيفػػػث  كأربعػػػتف ٖنك[  نػػػثج ّضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   

 [ يفه كن.ْٖٔ=ِِٖ×ّ 
[ ضضابس ُب كرق اس هكـ ُيفهو كا د  كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  
كت ػػػعتف  ثالٖنكلػػػ  كاثنػػػكف[  نػػػثج ِّٗثالٖنكلػػػ  كاثنػػػٌن كت ػػػعٌن  

 [ يفه كن.ِّٗ=ِّٗ×ُ 
سػػو ك كلثػػكف كٖنكضيػػ  أيفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ   ج ػػتع ر

 [ يفه كن.ُِّٖ=ِّٗ+ْٖٔكثالثتف  
يفػه كن [ َِٕيف ع كل  كاثنػكف  كسألخ  ب  ر اٛنك   اساابع  
[  نػػػػػثج أساػػػػػكف ك كلػػػػػ  كيفػػػػػث  ّضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ   

 [ يفه كن.َُِٔ=ّ×َِٕ 
[ ضضػػامك ُب كرػػق اس ػػهكـ ِيفػػه كف  كسيػػ  كسػػػس  ػػر اٞن ػػ س  اٜن

 ِيف ع كل  كأربع  كٖنػكضتف  [  نثج ِّٗثالٖنكل  كاثنٌن كت عٌن  
 [ يفه كن.ْٖٕ=  ِّٗ× 
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يفهك س  ر اٛنك عػ  اٝنك  ػ  أساػكف كٖنكمنكلػ  كت ػعتف  ج تع ر
 [ يفه كن.َِٖٗ=ْٖٕ+َُِٔ 

ثالٖنكلػػػػػ  كاثنػػػػػكف كسشػػػػػ ي   اٞنيػػػػػة اٜنػػػػػك   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  
أسػػو [  نػػثج ّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ   [ ِّٗ  كت ػػعتف

 [ يفه كن.ُُٕٔ=ِّٗ×ّك كل  كيفث  كت عتف  
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو [ ّ ثالثػػػػ  كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  

أسػػو ك كلػػ  كيفػػث  بػػهسك [  نػػثج  ِّٗ كلػػ  كاثنػػٌن كت ػػعٌن ثالٖن
 [ يفه كن.ُُٕٔ=ِّٗ×ّكت عتف  

ف كثالٖنكلػ  كاثنػكف أساػك  ج تع يفػهك هك  ػر اٛنك عػ  اٝنك  ػ ر
 [ يفه كن.ِِّٓ=ُُٕٔ+ُُٕٔكٙن تف  

ـــ  الســـابع : ر صػػػلهك  ػػػر أربعػػػ  كذشػػػا ر  وأمـــا مســـألة المي
 [ ٞن ك ن  ٢ناج راضا اسث ر كاسثلثٌن .ِْ 

كسل نثػػػٌن اسثلثػػػكف يفػػػث  ذشػػػا أيفػػػهو [ ّسلوكجػػػ  اسػػػث ر ثالثػػػ   
[ ٓكاس ػكأا ٙن ػ   أيفػهو [ ٖسكػ  كا ػدة ٖنكضيػ   يفه كن [ ُٔ 

  ب ذص      اسغًن. سألشةأيفهو 
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أساػػػٌن كٖنكمنكلػػػ  كت ػػػػعٌن اس ػػػكب  ؛ كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ اٞنيػػػػة 
كبػػػػٌن   ػػػػ سثس أربعػػػػ  كذشػػػػا ر  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  [ َِٖٗ 
 [ ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.ِْ 

ر  ػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػهكـ رػػػػػػػػػ سو كأربع كلػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػتف 
 ػػػػ سثس ضضػػػػاب ريهػػػػك ٞن ػػػػهو اس[ بػػػػا جػػػػوء ُْْٓ=ِ÷َِٖٗ 

 يفهكـ ب  كارث  نهك.
 ػهو اس[ كبا جوء ُِ=ِ÷ِْكأ ك كرق    سثس ركثنك ذشا  

يفػػػػػػػث  آالؼ اليفػػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػػ  ضضػػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػ  
يفػػػػػ ع   :  نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  اس كديفػػػػػ [ َْٖٔكأربع كلػػػػػ  كٖنػػػػػكضٌن  

 .[َٕٕٕٔ=َْٖٔ×ُِكيف ع كل  كيفثتف   كيف عتف أساكن 
اكبكن ري ك ضػابة ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اٝنك    أشهرب  ض

 .[ُِ  اثين ذشابس كبتجوء اس هو 

أشػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اس ػػػػكبع ك ػػػر سػػػػس يفػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػ س  
 .[ُْْٓ  ٌنأسو كأربع كل  كٙن   كأربعاس هو 

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد   ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 .اس كديف ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  
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أسػو ك كلثػكف كٖنكضيػ  كثالثػتف ك عػ  اٝنك  ػ  ر ػط لألـ  ػر اٛنر
[  نػػثج ُِ[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثػػين ذشػػا  ُِّٖ 

أربعػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كٖنكمنكلػػػ  كيفػػػث  يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  
 [ يفه كن.ُْٖٔٓ=ُِّٖ×ُِكٙن تف  

 
 

٥نػػتؿ اسحبػػ  إىل أصػػكب  رث لػػ  ٖنكضيػػ  كٞنعارػػ  ضصػػي هك  ػػر اسحبػػ  
[ إصػػػ عكن ٍب ََّْٖ=ِْ×ْ×َٓ×ٖاػػػكن كأربع كلػػػ   كثالثػػتف أس

ض  ػػػػ هك ذلػػػػى اٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنة يفػػػػ ع  كيفػػػػ عٌن أساػػػػكن كيفػػػػ ع كل  
 ػػػػػػر بػػػػػػهرب  ا ـ[ كاسنػػػػػػكتج ضضػػػػػػابس ُب يفػػػػػػهكـ َٕٕٕٔكيفػػػػػػثٌن  

  ػػ  كضصػػو اٜن ػػ  كبػػكع كذراع  ػػر اسحبػػ   كاٛنك عػػ   نػػثج ضصػػي ه
 .كثالثتف ُب اٞنكل   ر ااص  كضصو كٖنر اسهراع كإص   

أساػػػػكف كثالٖنكلػػػػ  كاثنػػػػكف شػػػػة  ب  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  كسأل
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثػػػػين ذشػػػػا ِِّٓكٙن ػػػػتف  

أساػػكن ٖنكضيػػ  كذشػػاكف يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  [  نػػثج ُِ 
 [ يفه كن ِِِْٖ=ِِّٓ×ُِك كلثكف كأربع  كذشاكف  
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[ ضضػػػامك ُب كرػػػق اس ػػػهكـ ٓٙن ػػػ   كٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  
ع  آالؼ يفػػػػػ [  نػػػػػثج ُْْٓكأربع كلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  كأربعػػػػػٌن   أسػػػػػو

 [ يفه كن .ِِٕٓ=ُْْٓ×ٓك كلثكف كٙن   كذشاكف  
ٙن ػػ  كثالثػػتف أساػػكن اس كديفػػ    ج ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ ر

[ ّْْٗٓ=ِِٕٓ+ِِِْٖكلػػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػػػػػتف  كأربع 
 يفه كن .

ثالثػػػ    ػػػكؿ كضصػػػو بػػػنا  اسع ليػػػ  اس ػػػكب   رلهػػػك  ػػػر اسحبػػػ  
كٖنكضيػػ  كيفػػثتف ُب اٞنكلػػ   أبػػتاع كذراع كت ػػ  أصػػكب  اٜن ػػ  كيفػػ ع 
 . ر ااص  

[ ضضػػامك ُب ّر ػػط ثالثػػ   كسوكجػػ  اٞنيػػة ا شػػًن  ػػر   ػػ سثس 
[  نػػػػػثج ُْْٓكرػػػػق يفػػػػهك س أسػػػػو كأربع كلػػػػػ  كٙن ػػػػ  كأربعػػػػٌن  

آالؼ كثالٖنكلػػػػ  كٙن ػػػػػ  أربعػػػػ  يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  
 [ يفه كن.ّّْٓ=ُْْٓ×ّكثالثتف  

اثنػػػكف كذشػػػاكف بكذػػػكن بػػػنا  اسع ليػػػ  اس ػػػكب   بػػػ  رلهػػػك  ػػػر اسح 
 .كأربع  كيف عتف ُب اٞنكل   ر ااص   كذراع كأرب  أصكب 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

337 

[ ضضػػامك ُب كرػػق ٖٖنكضيػػ   كسكػػ   ػػر بنثيػػس  ػػر   ػػ سثس ر ػػط 
يفػهكـ بػ و [  نثج ُْْٓيفهك س أسو كأربع كل  كٙن   كأربعٌن  

تف أساػػكن كٙن ػػ كل  كيفػػث أ ػػد ذشػػا نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  
 [ يفه كن.َُُٔٓ=ُْْٓ×ٖ 

  ػػ  كت ػػع  بػػنا  اسع ليػػ  اس ػػكب   رلكػػ و  نه ػػك  ػػر اسحبػػ  
كأربع  كيفػثتف ُب اٞنكلػ  أبتاع كذراع كضصو كرب  اسهراع كإص عكف 

 . ر ااص  
 :كبهرب صترهتك كاهلل تعكىل أذلو كأ كو
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 المسألة القوفشية -43
استرثػػػػ   كأ ػػػػك اٞن ػػػػ س  اس ترشػػػػي  ر ػػػػد ت ػػػػدـ مػػػػك اٞن ػػػػثايت أ ػػػػد

 :  ٌب ك ذلى  ك لصب اس ؤاؿرالف............. أترشا 
 سبلك اٞنية ا كؿ رػالف .......... أترشػا ذػر ابنيػ -ُ

 .ركطو كزرذ  سكبنثي تيفى ك ٍن 

رػػكطو  سكبنثػ  ض يػ ثػسذػػر زكج  ػٍنٍب بلػك اٞنيػة اسثػك   -ِ
 ك ر ب ا . ذلا  سكابن

ض يػػػػ  ذػػػر أ ػػػػس  ذلػػػا بػػػػر  ػػػػٍنٍب بلػػػك اٞنيػػػػة اسثكسػػػػث  -ّ
  تيفى.ك ر ب ا كبت ذ س اسش يق ركطو اسش ي   كأشثس 

لهػػك كأبنك١ن ػػد  هػػكذػػر زكج رػػكطوٍب بلػػك اٞنيػػة اساابػػ   -ْ
 .إباابيو كذ درب ك ٍن كجكبا  نس
بعػػػػد أف تػػػػوكج زكجػػػػ    تيفػػػىٍب بلػػػك اٞنيػػػػة اٝنػػػػك    -ٓ
 .س صكٜن   نهككبنث س ج افبلك ذنهك كذر ابنٍب ض يس أشيس 

 ك١ن ػػد ذلػػا  ذػػر ابنػػٌن زرذػػ ٍب بلػػك اٞنيػػة اس ػػكدس  -ٔ
 .آ ن  كزرذ  سكبنثي
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 س ض ي ٍب بلك اٞنية اس كب  ذر  ر ُب اٞن  س  كبو أ  -ٕ
صػكٜن  بنػة  تيفػى شػ ي   اس سكأشثػس رػكطو بنػة  ػٍن   ػ سكأشث

 .اسثالث   ٍن ك١ن د كذلا سكذر أذ ك 

 هػكيبنث؛ ذر  ر ُب اٞن  س   ض ي ٍب بلكة اٞنيث  اسثك ن   -ٖ
كذػر كٜن  بنة  تيفػى ركطو بنة  ٍن كص ر اسوكجٌن اس كب ٌن 

بػػو كثالثػػ  إشػػتة أشػػ كء شػػا ا  كضك  ػػ   نػػس  هػػككبنثيهػػك ذلػػا زكج
 .  شام ك١ن د كأ٘ند

ٍب بلػػػك اٞنيػػػة اسثكيفػػػ  بػػػت أ ػػػد ا ذ ػػػكـ ُب اٞن ػػػ س   -ٗ
أكالدرب  ػػػنهو كبػػػو أ٘نػػػد كذلػػػا ك  س شػػػا ا ثػػػذػػػر زكج ػػػٍن اسثك نػػػ  

 .ك ا  كسيلى كشا ا  كركطو كجكبا كرهد

يفث   كرثثس  صلهك  ر ذدد رؤكس: رفأما مسألة المي  األول
[ ِ[ ك نهػك تصػيل سلػػهبا  ثػ   ػػ  ا ضثيػٌن سكػػ  ابػر اثنػػكف  ٔ 

 [.ُكسك  بنة كا د  
[ ٖ: ر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ    يحيــى وأمــا مســألة الميــ  الثــاني

 [ .ُسلوكج  اسث ر كا د  
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[ سالبػػػر كاس نػػػة سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن ٕكاس ػػػكأا يفػػػ ع   
نضػػػامك ُب ر[ ّؤكيفػػػه ك ثالثػػػ   كبػػػا  نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  سا 

ك  صػيل هػ[ ك نِْ[  نثج أربعػ  كذشػاكف  ٖأص  اٞن  س  ٖنكضي   
 بها االضك كر .

[ ُْأربعػػ  ذشػػا  ذلػػا  س[ كالبنػػّ=ّ×ُثالثػػ   ض يػػ   ثػػسسوكج
 [ .ٕيف ع    س ركطوس نثك 

[ ك  ػػػ سثس أربعػػػ  كذشػػػا ر ِاثنػػػٌن    ػػػٍنكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 
  ة ضصو ب و  نه ك .[ ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنثِْ 

 ػ سثس ضضػاب ٞن ػهو اس[ بػت جػوء ُر  ك كرق اس هكـ رتا ػد  
 ُب ضصي  ب  كارث  نهك .

بػػا جػػوء اس ػػػهو [ ُِكأ ػػك كرػػق  صػػػيل   ػػ سثس ركثنػػك ذشػػػا  
[  نػثج ٔضضػابس ُب أصػ  اٞن ػ س  ا كىل يفػث   اليفثصااج اٛنك ع  
[ كبػػػػػا اٛنك عػػػػػ  ا كىل ُب بػػػػػهرب  ِٕ=ُِ×ٔاثنػػػػػكف كيفػػػػػ عتف  

  .اٞن  س
ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 

 [.ُِكبتجوء اس هو اثين ذشا  
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 يفػه كك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء 
 [ُ كا د 
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد   ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.
[ ضضػػامك ُب جػػوء ِكف  يفػػه  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل ر ػػط  تيفػػىٞن

أربعػػ  يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل [  نػػثج ُِاس ػػهو اثػػين ذشػػا  
 [ يفه كن .ِْ=ُِ×ِكذشاكف  
ر ػط    ػ سثس  ػر  ركط ػ  كزرذػ  ابنػيت اٞنيػة ا كؿ  ر  كسك و 
يفػػهكـ  نػػثج [ ُِ [ ضضػػابس ُب جػػوء اس ػػهو اثػػين ذشػػا ُكا ػػد  

 [ يفه كن . ُِ=ُِ×ُاثنك ذشا   ع  ا كىل ب و  نه ك  ر اٛنك
ضضامك ُب كرػق أيفهو [ ّ  ر اٞن  س  اسثكضي  ر ط ثالث   ن ي كس
ثالثػػػػػ  يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل [  نػػػػػثج ُ ػػػػػهكـ كا ػػػػػد  اس
 [ أيفهو .ّ=ّ×ُ 

ضػػامك ُب كرػػق يفػػػهك س [ أيفػػهو ضٕ يفػػػ ع   اػػكطو بنػػة  ػػٍنكس
[ ٕ=ٕ×ُ ع  يفػػ يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل [  نػػثج ُكا ػػد  
 أيفهو .
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 ػػهكـ اسضضػػامك ُب كرػػق [ يفػػه كن ُْ أربعػػ  ذشػػا ذلػػا كالبنػػس 
أربعػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػا يفػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  ا كىل [  نػػػػػػػثج ُكا ػػػػػػػد  

 [ يفه كن.ُْ=ُْ×ُ 
ر صػلهك  ػر يفػث   ذلا بػر  ػٍن:   وأما مسألة المي  الثال 

[ ّ[ كسألشة اسش يق اسنصو ثالث   ِ[ سألـ اسثلث اثنكف  ٔ 
 [ سلعو اسش يق تعصي كن ُ  كاس كأا كا د

[ كبػٌن ُْكبكسن ا بٌن يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل أربع  ذشا  
[ ٤نػدبك  ثتار ػ  بكسنصػو رنث ػة كرػق بػ و ٔأص    ػ سثس يفػث   

  نه ك . 
  سثس ٞن هو اس[ كبا جوء ٕر  ك كرق اس هكـ ر  ع   

 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
اليفثصااج   هواس[ با جوء ّكأ ك كرق    سثس رثالث   

اٛنك ع  اسثكضي   كلثكف  نثج  اٛنك ع  ا كىل ضضابس ُب اٛنك ع 
 [.ُِٔ=ِٕ×ّكيفث  ذشا  

ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 
 [.ّبس كبتجوء اس هو ثالث   
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ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسثػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ٕيف ع   
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد  ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر  اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي .
[ ِْأربع  كذشاكف  ا كىل بكس نتة  اٛنك ع  ر   تيفى للعور

[  نثج اثنكف كيف عتف ّضضامك ُب جوء اس هو ثالث   يفه كن 
 [ يفه كن .ِٕ=ِْ×ّ 

[ ضضابس ُب ُ  يفهو كا دكسس  ر اٞن  س  اٜنكسي  بكسع ت   
 [ أيفهو.ٕ=ٕ×ُيف ع   كرق يفهكـ  ترثس يف ع   نثج 

  ٕ+ِٕيفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي  ت ع  كيف عتف  ٠ن تع 
 [ يفه كن.ٕٗ=

[ ُِا كىل اثنػػك ذشػػا   ػػر اٛنك عػػ   ركط ػػ  كزرذػػ كسكػػ   ػػر 
يفػهكـ بػ و  نه ػػك [  نػثج ّضضػامك ُب جػوء اس ػهو ثالثػ   يفػه كن 

 [ يفه كن .ّٔ=ُِ×ّتف  يفث  كثالث  ر اٛنك ع  اسثكضي 
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أيفػػػػػهو [ ّثالثػػػػػ    ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل بكسوكجيػػػػػ  ض يػػػػػ  كسػػػػػألـ 
[أيفػهو ٗ=ّ×ّت ػع   [  نػثج ّضضامك ُب جػوء اس ػهو ثالثػ   

. 
[ ضضػامك ُب كرػػق ِيفػه كف  كٟنػك  ػر اٞن ػ س  اٜنكسيػػ  بك  ت ػ  

 [ يفه كن .ُْ=ٕ×ِ[  نثج أربع  ذشا  ٕيفهكـ اٞنترث يف ع   
ك عػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػ  ثالثػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػاكف يفػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػر اٛن٠ن ػػػػػػػػػتع 

 [ يفه كن .ِّ=ُْ+ٗ 
 ػػر اٛنك عػػ  ا كىل بػػكس نتة رػػكطو بنػػة  ػػٍن كسألشػػة اسشػػ ي   

[  نػثج كا ػػد ّو ثالثػ   ضضػامك ُب جػػوء اس ػهأيفػهو [ ٕيفػ ع   
 [ يفه كن .ُِ=ٕ×ّكذشاكف  

[ ضضػػػامك ُب كرػػػق ّثالثػػػ   كٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  بػػػك شتة 
بػػػػػػػػهسك كا ػػػػػػػػد كذشػػػػػػػػاكف نػػػػػػػػثج  [  ٕيفػػػػػػػػهكـ اٞنػػػػػػػػترث يفػػػػػػػػ ع   

 [ يفه كن .ُِ=ٕ×ّ 
٠ن ػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػ  اثنػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػتف 

 [ يفه كن .ِْ=ُِ+ُِ 
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بنػة اٞنيػة ا كؿ ر صػلهك   ة فاطمـةالرابعـ ةوأما مسألة الميت
[ سألبنػكء ّ[ كاس ػكأا ثالثػ   ُ[ سلوكج اسابػ  كا ػد  ْ ر أربع   

نضػػػامك ُب أصػػػ  ر[ ْ نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػهو أربعػػػ   
[ ك نهػػػك  صػػػيل ُٔ=ْ×ْ[  نػػػثج يفػػػث  ذشػػػا  ْ ػػػ س  أربعػػػ   اٞن

 بها االضك كر .
إبػػػػاابيو  لهػػػػك[ أيفػػػػهو   ك بنكْ=ْ×ُأربعػػػػ   ١ن ػػػػد  هػػػػكسوكج

[ يفػػه كن سكػػ  كا ػػد ُِ=ْ×ّاثنػػك ذشػػا  كذ ػػدرب ك ػػٍن كجػػكبا 
 [ أيفهو . ّثالث    نهو 

 [  ػػػػػرّٔكبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ اٞنيػػػػػة اساابػػػػػ  يفػػػػػث  كثالثػػػػػٌن  
[ ٤نػػػػدبك ُٔاٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  كبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس يفػػػػث  ذشػػػػا  

  ثتار   بكساب  رنث ة كرق ب و  نه ك. 
 ػػػػهو اس[ كبػػػػا جػػػػوء ٗ=ْ÷ّٔر  ػػػػك كرػػػػق اس ػػػػهكـ رث ػػػػع   

 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك . ك  سثهٞن
  ػػػػهواس[ كبػػػػا جػػػػوء ْ=ْ÷ُٔر ربعػػػػ    ككأ ػػػػك كرػػػػق   ػػػػ سثه

اٛنك عػ  اسثكسثػ  سثكضيػ   نػثج اٛنك عػ  انضػابس ُب راٛنك ع   اليفثصااج
 [.ْٖٔ= ُِٔ×ُْب بهرب اٞن  س  ٖنكمنكل  كأربع  كيفثتف  
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ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 
 [.ْبس كبتجوء اس هو أربع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اساابع  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ْأربع   
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ   س  ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .
[ ٕٗت ػػع  كيفػػ عتف   ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  ر ػػط  تيفػػى للعػػو ر

يفهك س  ر اٛنك ع  [  نثج ْضضامك ُب جوء اس هو أربع   يفه كن 
 [ يفه كن.ُّٔ=ٕٗ×ْثالٖنكل  كيفث  ذشا  اسثكسث  

يفػػػػػث  ك عػػػػػ  اسثكضيػػػػ  ر ػػػػػط  ػػػػػر اٛنركط ػػػػ  كس نػػػػة اٞنيػػػػػة ا كؿ 
[  نػػػثج ْضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ   يفػػػه كن [ ّٔكثالثػػػتف  

[ ُْْ=ّٔ×ْ كل  كأربع  كأربعتف  يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثكسث  
 يفه كن .
ثالثػػػػػ  زكجػػػػػ  اٞنيػػػػػة اسثػػػػػك   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  ر ػػػػػط ن يػػػػػ  كس

[  نػػثج ْضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ   يفػػه كن [ ِّكذشػػاكف  
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[ يفػه كن ِٗ=ِّ×ْاثنكف كت ػعتف  ر اٛنك ع  اسثكسث  يفهك هك  
. 

يفػػػه كن [ ِْ ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  اثنػػػكف كأربعػػػتف  رػػػكطو كس نثػػػس 
يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  [  نػػػثج ْضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   

 [ يفه كن.ُٖٔ=ِْ×ْ كل  كٖنكضي  كيفثتف  اسثكسث  
هو أيفػػ[ ْأربعػػ   زكج اٞنيثػػ  اساابعػػ   ػػر   ػػ سثهك ر ػػط  ػػد كو

يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  [  نػػػثج ٗضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهك هك ت ػػػع   
 [ يفه كن .ّٔ=ٗ×ْ  يفث  كثالثتفاسثكسث  
[ ّثالثػػ   ١ن ػػد  ءأبنػػك اكجػػكب إبػػاابيو كذ ػػدرب ك ػػٍن ػػر  كسكػػ و 
يفػػػػػهك س  ػػػػػر [  نػػػػثج ٗ ػػػػػهكـ ت ػػػػػع   اسضضػػػػػامك ُب كرػػػػق أيفػػػػهو 

 [ يفه كن ِٕ=ٗ×ّيف ع  كذشاكف  اٛنك ع  اسثكسث  
[ ٖ: ر صػلهك  ػر ٖنكضيػ   موسـى   الخـامسوأما مسألة المي

 [ .ُسلوكج  اسث ر كا د  
[ البنػػػس كبنثػػػس كبػػػا  نك ػػػاة ذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ٕكاس كأػػػ  يفػػػ ع   
[  نػػثج ٖنضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ٖنكضيػػ   ر[ ّساؤكيفػػه ك ثالثػػ   
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر .ِْ=ٖ×ّأربع  كذشاكف  
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 [ أيفهو .ّ=ّ×ُثالث    ثس ض ي سلوكج
[ ُِ=ٕ×ّشػػػػػاكف  كا ػػػػػد كذصػػػػػكٜن   سكبنثػػػػػ س جػػػػػ افبنػػػػػكال

[ ٕ[ يفػػػػه كن كسل نػػػػة يفػػػػ ع   ُْسالبػػػػر أربعػػػػ  ذشػػػػا    يفػػػػه كن 
 أيفهو .

يفػه كن [ ُّٔثالٖنكلػ  كيفػث  ذشػا    تيفػىكبكسن ا بٌن يفػهكـ 
[ ِْ ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  كبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثس أربعػػػ  كذشػػػا ر  

 ٤ندبك  ثتار   بكساب  رنث ة كرق ب و  نه ك . 
[ كبػا جػوء ْٗ=ْ÷ُّٔكرق اس ػهكـ رث ػع  كأربعػتف  ر  ك 

   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .ٞنو  هاس
 ػػػػػهو اس[ كبػػػػػا جػػػػػوء ٔ=ْ÷ِْكأ ػػػػػك كرػػػػػق   ػػػػػ سثس ر ػػػػػث   

نػثج اٛنك عػ  اساابعػ  اٛنك عػ  اسثكسثػ   نضابس ُب راٛنك ع  اليفثصااج 
  آالؼ ك كلػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػكضتف   بػػػػػػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػػػػػػ س  ٙن ػػػػػػػػػػػُب 
ٔ×ْٖٔ=ُْٖٓ]. 

  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس سثر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثك
 [.ٔ   يفثكبتجوء اس هو 
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  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء   ػػػكك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اٝن
 .[ٔ   يفثيفه ك 
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد   ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 .اساابع ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  
 
 كلػػ  كأربعػػ  بنػػة اٞنيػػة ا كؿ  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ر ػػط  ورذػػ لر

[  نػػثج ٔضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػث   يفػػه كن [ ُْْكأربعػػتف  
يفػػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػػ  ٖنكمنكلػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػثتف 

 [ يفه كن .ْٖٔ=ُْْ×ٔ 
ضضػػامك يفػػه كن [ ِٗاثنػػكف كت ػػعتف    ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ن يػػ كس

ٙن ػػػػػػ كل  كاثنػػػػػػكف كٙن ػػػػػػتف [  نػػػػػػثج ُٔب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو يفػػػػػػث   
 [ يفه كن .ِٓٓ=ِٗ×ٔ 

 ػػػػهكـ اس[ ضضػػػػامك ُب كرػػػػق ّثالثػػػػ   اٜنكسيػػػػ     ػػػػ ساٞنكٟنػػػػك  ػػػػر 
[  نػػػػػػػػػػػػثج  كلثػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػ ع  كثالثػػػػػػػػػػػػػتف ْٗت ػػػػػػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػػػػػػػٌن  

 [ يفه كن .ِّٔ=ٕٗ×ّ 
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يفهك هك  ر اٛنك عػ  اساابعػ  يفػ ع كل  كت ػع  كٖنػكضتف  ج تع ر
 [ يفه كن .ٖٕٗ=ِّٔ+ِٓٓ 

 كلػ  كٖنكضيػ  كيفػثتف ٛنك عػ  اسثكسثػ  ر ػط  ر ا اكطو بنة  ٍنكس
[  نػػثج يفػػهك هك ٔضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػث   يفػػه كن [ ُٖٔ 

 [ أيفهو .ََُٖ=ُٖٔ×ٔ ر اٛنك ع  اساابع  أسو كٖنكضي   
يفػػػه كن [ ّٔيفػػػث  كثالثػػػٌن   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ر ػػػط   ػػػدكو

[  نثج يفهك س  ػر اٛنك عػ  اساابعػ  ٔضضامك ُب جوء اس هو يفث   
  .[ يفه كن ُِٔ=ّٔ×ٔكف كيفث  ذشا  كلث 

 ػر اٛنك عػ   ر إباابيو كذ ػدرب ك ػٍن كجػكبا أبنػكء ١ن ػد  كسك و 
ضضػامك ُب جػوء اس ػهو يفػث  يفػه كن [ ِٕاسثكسث  يفػ ع  كذشػاكف  

[  نػػػػػػثج يفػػػػػػهك س  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اساابعػػػػػػ   كلػػػػػػ  كاثنػػػػػػكف كيفػػػػػػثتف ٔ 
 [ يفه كن ُِٔ=ٔ×ِٕ 

ق يفػهك س ضضامك ُب كرأيفهو [ ٕيف ع   بنة  تيفى  صكٜن كس
ٙن ػ كل  [  نػثج يفػهك هك  ػر اٛنك عػ  اساابعػ  ْٗت ع  كأربعػٌن  

 [ يفه كن.ّٓٓ=ٕٗ×ٕث  كٙن تف  كثال
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 هكـ ت ع  اسضضامك ُب كرق يفه كن [ ُْأربع  ذشا    افكٛن
  أسػو ك كلػ  كيفػث[  نثج يفهك س  ػر اٛنك عػ  اساابعػ  ْٗكأربعٌن  

 [ يفه كن.َُُٔ=ٕٗ×ُْ 
ر صػلهك  ػر ذػػدد رؤكس   زرعــةوأمـا مسـألة الميتــة السادسـة 

ذلػا  هػك[ سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن رلكػ   ػر ابنئكرثثهك يفث   
كا ػػػد يفػػهو  هػػك آ نػػ  كزرذػػ [ كسكػػ   ػػر بنثيِ  ك١ن ػػد يفػػه كف

 [ ك نهك ص ة .ُ 
[  ػػػر ْٖٖٔنكمنكلػػػ  كأربعػػػ  كيفػػػثٌن   زرذػػػ كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 

دس [ ٤نػػدبك  ثتار ػػ  بكس ػػٔاٛنك عػػ  اساابعػػ  كبػػٌن   ػػ سثهك يفػػث   
 رنث ة كرق ب و  نه ك . 

[ كبػػػا جػػػوء ُْْر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ ر كلػػػ  كأربعػػػ  كأربعػػػتف  
 اس هو ٞن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .

 اساابعػػػػ صػػػػيل  ػػػػر اٛنك عػػػػ  [ رثُكأ ػػػػك كرػػػػق   ػػػػ سثهك رتا ػػػػد  
[ كتعػد بػهرب اٛنك عػ   ُْٖٓ  ٌنٙن   آالؼ ك كلػ  كأربعػ  كٖنػكض

 اٝنك    ُب بهرب اٞن  س . 
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ر سػػس يفػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػ  أشػػهرب  ضػاكبكن ري ػػك ضػػابة ر ػ
 [.ُبس كبتجوء اس هو كا د  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اس كدة أشهرب  ضاكبكن ُب جوء يفه ك 
 [.ُْْ كل  كأربع  كأربعٌن  

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد   ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ٝنك   .ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا

[ ضضػامك ُب ِكف  يفػه  أبنكلهػك  ابػر  ػر رلكػ زرذػ كأ ك كرثػ  
[  نػػػػػثج يفػػػػػهك س  ػػػػػر ُْْ ػػػػػهكـ  كلػػػػػ  كأربعػػػػػ  كأربعػػػػػٌن  اسكرػػػػػق 

[ ِٖٖ=ُْْ×ِاٛنك عػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػ   كلثػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضتف  
 يفه كن .

[ ضضػػابس ُب كرػػق ُكا ػػد  يفػػهو  ػػر   ػػ س  أ هػػك كسكػػ  بنػػة 
نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  [  ُْْيفػػهك هك  كلػػ  كأربعػػ  كأربعػػٌن  

 [  يفه كن .ُْْ= ُْْ×ُ كل  كأربع  كأربعتف اٝنك    
[ ٔر صػػلهك  ػػر يفػػث     جبــران وأمــا مســألة الميــ  الســابع

[ كسألشػػػػػػػة ُسكػػػػػػ و  ػػػػػػر ا ـ كا شػػػػػػػة  ـ اس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد  
 [ .ّاسش ي   اسنصو ثالث   
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[ سألذ ػػكـ  نك ػػا ذلػػيهو ك  ػػك ر ساؤكيفػػهو ُكاس ػػكأا كا ػػد  
[  نػػثج ٖنكضيػػ  ذشػػا ٔيفػػث    ضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س نر[ ّثالثػػ   

 صيل بها االضك كر. [ ك نهك ُٖ=ٔ×ّ 
[ ّ=ّ×ُثالثػػػػػ   ركط ػػػػ  كا شػػػػػة  ـ ض يػػػػس سكػػػػ   ػػػػػر ا ـ 

 أيفهو.
 [ أيفهو.ٗ=ّ×ّت ع   صكٜن  كسألشة اسش ي   
  [.ُيفهو كا د   ٍن ك١ن د كذلا كسك   ر ا ذ كـ 
[  ػػػر َُُٔ  أسػػػو ك كلػػػ  كيفػػػث  جػػػ افكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 

[ ٤نػػدبك ُٖاٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  كبػػٌن  صػػيل   ػػ سثس ٖنكضيػػ  ذشػػا  
  . ثتار   بكسنصو رنث ة كرق ب و  نه ك

ر  ػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػػػػهكـ رص  ػػػػػػػػػػػػػ كل  كثالثػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػتف 
 ػػػػ سثس ضضػػػػاب ريهػػػػك ٞن ػػػػهو اس[ كبػػػػا جػػػػوء ّٓٓ=ِ÷َُُٔ 

 يفهكـ ب  كارث  نهك.
 ػػػػهو اس[ كبػػػػا جػػػػوء ٗ=ِ÷ُٖكأ ػػػػك كرػػػػق   ػػػػ سثس رث ػػػػع   

 نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  ٝنك  ػػػػػ  اٛنك عػػػػ  ااٛنك عػػػػػ  ضضػػػػػابس ُب اج اليفػػػػثصا 
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بعػػػػػتف أساػػػػػكن كيفػػػػػث كل  كيفػػػػػث  اس كديفػػػػػ  ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س  يفػػػػػث  كأر 
 [.ْٔٓٔٔ=ُْٖٓ×ٗ كٙن تف 

ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اٝنك    أشهرب  ضاكبكن ري ك ضػابة 
 [ ٗبس كبتجوء اس هو ت ع   

يفه ك ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اس كدة أشهرب  ضاكبكن ُب جوء 
 [.ّٓٓٙن  كل  كثالث  كٙن ٌن  

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهك س بعػػػػد   ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف .

يفػػػػ ع كل  كت ػػػػع   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  بكسوكجيػػػػ  ض يػػػػ  لػػػػألـ ر
[  نػػثج ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   يفػػه كن [ ٖٕٗكٖنػػكضتف  

 [ يفه كن. َُُٕ=ٗ×ٖٕٗ كل  ككا د  يف ع  آالؼ ك 
ضضػػامك ُب أيفػػهو [ ّسيػػ  بك  ت ػػ  ثالثػػ   كٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنك

[  نػػػػػثج أسػػػػػو ّٓٓ  ٌن ػػػػػهكـ ٙن ػػػػػ كل  كثالثػػػػػ  كٙن ػػػػػاسكرػػػػػق 
 [ يفه كن .ُٗٓٔ=ّٓٓ×ّكيفث كل  كت ع  كٙن تف  

آالؼ  ٖنكضيػػػػػػػػ يفػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػػ   ج ػػػػػػػػتع ر
 يفه كن. [َٕٖٔ=ُٗٓٔ+َُُٕكيف ع كل  كيفثتف  
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أسػػػػػػػو كٖنكضيػػػػػػػ   ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػ  رػػػػػػػكطو كسألشػػػػػػػة  ـ 
[  نػػثج ت ػػع  ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   أيفػػهو [ ََُٖ 

 [ يفه كن .َِٕٗ=ٗ×ََُٖآالؼ كاثنكف كيف عتف   
 ػػػػهكـ اس[ ضضػػػػامك ُب كرػػػػق ّثالثػػػػ   كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  

[  نػػػثج أسػػػو كيفػػػث كل  كت ػػػع  ّٓٓ  ٌنٙن ػػػ كل  كثالثػػػ  كٙن ػػػ
 [ يفه كن. ُٗٓٔ=ّٓٓ×ّ تف  كٙن
ذشػػػػػػاة آالؼ ؛  ج ػػػػػػتع يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اس كديفػػػػػػ  ر

[ يفػػه كن َُُّٕ=ُٗٓٔ+َِٕٗكيفػػ ع كل  ككا ػػد كثالثػػتف  
. 

 كلثػػػػكف زكج اٞنيثػػػ  اساابعػػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػػ  ر ػػػط  ػػػد كو
[ ٗضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػهو ت ػػػع   يفػػػه كن [ ُِٔكيفػػث  ذشػػا  

كت ع كل  كأربع  كأربعػتف أسو  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف  
 [ يفه كن.ُْْٗ=ُِٔ×ٗ 

إبػػاابيو كذ ػػدرب ك ػٍن كجػػكبا أبنػػكء ١ن ػػد  أبنكلهػككسكػ  ابػػر  ػػر 
[ ٗ[ ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   ُِٔ كلػػ  كاثنػػكف كيفػػثتف  
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أسو كأربع كل  كٖنكضي  كٙن تف  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف  
 [ يفه كن .ُْٖٓ=ُِٔ×ٗ 

ٙن ػػػػػ كل   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ    صػػػػػكٜنكسألشػػػػػة اسشػػػػػ ي   
[  نػثج ٗ[ ضضامك ُب جوء اس هو ت ع   ّٓٓكثالث  كٙن تف  

[ ْٕٕٗ= ّٓٓ×ٗأربعػػػػ  آالؼ كت ػػػػع كل  كيفػػػػ ع  كيفػػػػ عتف  
 يفه كن.

[ ضضػػػامك ُب كرػػػق اس ػػػػهكـ ٗت ػػػع   كٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػػ  
كت ػػع كل  أربعػػ  آالؼ [  نػػثج ّٓٓ  ٌنٙن ػػ كل  كثالثػػ  كٙن ػػ

 [ يفه كن . ْٕٕٗ=ّٓٓ× ٗف  كيف ع  كيف عت 
ت ػػػػػػػػع  آالؼ   ج ػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػػ ر
[ يفػػػه كن ْٓٗٗ=ْٕٕٗ+ ْٕٕٗع كل  كأربعػػ  كٙن ػػتف  كت ػػ
. 

 ر اٛنك ع  اٝنك    آ ن  كزرذ   ر بنيت اٞنية اس كدس  كسك و 
ضضامك ُب جوء اس ػهو ت ػع  يفه كن [ ُْْ كل  كأربع  كأربعتف  

أسػػو ك كلثػػكف ر اٛنك عػػ  اس كديفػػ   ػػ بػػ و  نه ػػك  يفػػهكـ[  نػػثج ٗ 
 [ يفه كن .ُِٔٗ= ُْْ×ٗكيفث  كت عتف  
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 كلثػكف  ػر اٛنك عػ  اٝنك  ػ  ر ػط ذلػا ك١ن ػد كسك   ر ابنيس 
[  نػػثج ٗضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع   [ ِٖٖ كٖنكضيػػ  كٖنػػكضتف 

أساػػكف كٙن ػػ كل  كاثنػػكف  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  بػػ و  نه ػػك يفػػهكـ  
ِ =ِٖٖ×ٗكت عتف    .[ يفه كن ِٗٓ
يفػػهو كا ػػد  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ   ػػر  ػػٍن ك١ن ػػد كذلػػا  كسكػػ و 

 [ّٓٓ ػػػهكـ ٙن ػػػ كل  كثالثػػػ  كٙن ػػػٌن  اس[ ضضػػػابس ُب كرػػػق ُ 
ٙن ػػػ كل  كثالثػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ   ػػػنهو   نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و 

 [ يفه كن .ّٓٓ=ّٓٓ× ُكٙن تف  
[ ُِ: ر صلهك  ػر اثػين ذشػا  نبية وأما مسألة الميتة الثامنة

 كا ػػدة[ سكػػ  ٖ[ كسل نػػكت اسثلثػػكف ٖنكضيػػ   ّثالثػػ   سلػػوكج اسابػػ  
 [ .ِاثنكف  

[ سمشػػػتة ا شػػػ كء  نك ػػػا ذلػػػيهو ك  ػػػك ر ُكاس ػػػكأا كا ػػػد  
نضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  اثػػػين ذشػػػا  نػػػثج ر[ ّساؤكيفػػػهو ثالثػػػ   

[ ك نهػػػػػك  صػػػػػيل بػػػػػها االضك ػػػػػكر   ّٔ=ُِ×ّثػػػػػتف  يفػػػػػث  كثال
 [ أيفهو .ٗ=ّ×ّت ع   ذلا سلوكج 
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[ ٔ=ّ×ِيفػػػث    كصػػػكٜن  كشػػػا ا  كضك  ػػػ  ػػػر رػػػكطو  كسكػػػ و 
 [ .ُكا د  يفهو  شام ك١ن د كأ٘ند  ر كسك و   أيفهو 

ٖنكضيػػػػػ  آالؼ كيفػػػػػ ع كل  كيفػػػػػثٌن ؛  ض يػػػػػ كبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ 
يفػػػػث  ؛  ك[  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  كبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثهَٕٖٔ 

[ ٤نػػدبك  ثتار ػػ  بنصػػو اس ػػدس رنث ػػة كرػػق بػػ و ّٔكثالثػػٌن  
  نه ك. 

[ َّٕ= ُِ÷َٕٖٔر ػػ ع كل  كثالثػػتف  ر  ػػك كرػػق اس ػػهكـ 
 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك . ك  سثهٞن هو اسكبا جوء 

 ػػػهو اس[ كبػػػا جػػػوء ّ=ُِ÷ّٔرثالثػػػ    ككأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثه
 نػػػػثج اٛنك عػػػػ  اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػ   ُب نضػػػابسراٛنك عػػػػ  اليفػػػثصااج 

اس ػػػػكبع  ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س   كلػػػػ  كت ػػػػع  كثالثػػػػتف أساػػػػكن كت ػػػػع كل  
 [.ُّٖٔٗٗ= ْٔٓٔٔ×ّثتف  كٖنكضي  كيف

ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ري ػػػػك 
 [ ّضابة بس كبتجوء اس هو ثالث   

أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك  اسثك ن ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  
 [.َّٕيف ع كل  كثالثٌن  
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اس كبع .ُب جولا اس هو كأ

ذشػػػػػػػاة آالؼ  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػ  اػػػػػػػكطو بنػػػػػػػة  ػػػػػػػٍن رل
ضضػػػامك ُب جػػػػوء يفػػػػه كن [ َُُّٕكيفػػػ ع كل  ككا ػػػػد كثالثػػػتف  

أساػكن ك كلػ  كثالثػ  كت ػعتف اثنكف كثالثػتف [  نثج ّاس هو ثالث   
 [ يفه كن .ُِّّٗ=َُُّٕ×ّ 

 كرق اس هكـ ضضامك ُبأيفهو [ ٔيفث   كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  
  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػكضتف أربعػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػ ع كل  كثالثػػػػػػػػػػػٌن  نػػػػػػػػػػػثج 

 [ يفه كن .َّْٖ=َّٕ×ٔ 
يفػػػػث  كثالثػػػػتف أساػػػػكن   ج ػػػػتع يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع ر

[ ّّٕٓٔ= َّْٖ+ُِّّٗ  كٙن ػػػػػػػػ كل  كثالثػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػ عتف
 يفه كن .

أسػػػػو  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  ر ػػػط ١ن ػػػد كسػػػوكج اٞنيثػػػ  اساابعػػػ  
ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء يفػػػػػه كن [ ُْْٗأربعػػػػػتف  كت ػػػػػع كل  كأربعػػػػػ  ك 

ٙن ػ  آالؼ [  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اس ػكبع  ّاس هو ثالث   
 [ يفه كن.ِّٖٓ=ُْْٗ×ّنكف كثالثتف  كٖنكمنكل  كاث
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أسو كأربع كل  إباابيو كذ درب ك ٍن كجكبا كسك  ابر  ر بنيهك 
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  يفػػه كن [ ُْٖٓكٖنكضيػػ  كٙن ػػتف  

لػػػػ  أربعػػػػ  آالؼ كثالٖنكيفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع   [  نػػػػثجّ 
 [ يفه كن .ّْْٕ=ُْٖٓ×ّكأربع  كيف عتف  

ت ػع  آالؼ  ر اٛنك ع  اس كديفػ  صكٜن  بنة  تيفى  ل نةكس
ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء يفػػػػػه كن [ ْٓٗٗكت ػػػػػع كل  كأربعػػػػػ  كٙن ػػػػػتف  

ت ػػػػع  كذشػػػػاكف أساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كاثنػػػػكف [  نػػػػثج ّاس ػػػػهو ثالثػػػػ   
 [ يفه كن .ِِٖٔٗ=ْٓٗٗ×ّ  كيفثتف

[ ضضػػػػامك ُب كرػػػػق اس ػػػػهكـ ٔيفػػػػث   كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  
أربعػػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػػ  كٖنػػػػكضتف [  نػػػػثج َّٕيفػػػػ ع كل  كثالثػػػػٌن  

 [ يفه كن .َّْٖ=َّٕ×ٔ 
أربع  كثالثتف أساكن ك كلثكف ٠ن تع يفهك هك  ر اٛنك ع  اس كبع  

 [ يفه كن .ِِّْْ=َّْٖ+ِِٖٔٗ كاثنكف كأربعتف 
أيفػػػهو [ ٗت ػػػع    ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  ر ػػػط  يػػػ  ض زكجعلػػػا كس

[  نػػثج يفػػهك س َّٕضضػػامك ُب كرػػق اس ػػهكـ يفػػ ع كل  كثالثػػٌن  
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  آالؼ كٙن ػػػػػػػػػ كل  كيفػػػػػػػػػ عتف يفػػػػػػػػػث ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  اس ػػػػػػػػػكبع  ؛ 
 [ يفه كن .َٕٓٔ=َّٕ×ٗ 

اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  شػػا ا  كضك  ػػ  بنػػيت ذلػػا  ػػر  ػػر بنثيهػػك  كسكػػ و 
يفػػ ع كل  كثالثػػٌن  ضضػػامك ُب كرػػق اس ػػهكـأيفػػهو [ ٔيفػػث   ر ػػط 

أربعػ  آالؼ  ػر اٛنك عػ  اس ػكبع   ب و  نه ػك  يفهكـ[  نثج َّٕ 
 .[ يفه كن َّْٖ=َّٕ×ٔكثالٖنكل  كٖنكضتف  

يفػػهو  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  ر ػػط  ام ك١ن ػػد كأ٘نػػدشػػكسكػػ و  ػػر 
[ َّٕ[ ضضػػػػابس ُب كرػػػػق اس ػػػػهكـ يفػػػػ ع كل  كثالثػػػػٌن  ُكا ػػػػد  
ثػػػػػػػػػػتف يفػػػػػػػػػػ ع كل  كثاليفػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اس ػػػػػػػػػػكبع   نػػػػػػػػػػثج 

 [ يفه كن .َّٕ=َّٕ×ُ 
: ر صػػلهك  ػػر  يحيــى بــن جبــران وأمــا مســألة الميــ  التاســع

 [ .                    ُ[ سلوكج  اسث ر كا د   ٖٖنكضي   

[ بػػػػػٌن ا كالد تعصػػػػػي كن سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ٕكاس ػػػػػكأا يفػػػػػ ع   
[ ُِ نك اة ذلػيهو ك  ك نػ  ساؤكيفػهو اثػين ذشػا  كبا ا ضثيٌن 

[  نػػػػػػػثج يفػػػػػػػث  كت ػػػػػػػعتف ٖ  ٖنكضيػػػػػػػ   نضػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػ سر
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ٔٗ=ُِ×ٖ 
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 [يفه كن.ُِ=ُِ×ُاثنك ذشا  شا ا  سلوكج  
[ يفػه كن ُْابػر أربعػ  ذشػا    ر أ٘ند ذلا جكبا رهػد كسك و 
يفػ ع   ٍن جػ اف ت كبن    ر  ا  كسيلى كشا ا  كركط    كسك و 

  [ أيفهو.ٕ 
كيفػػػػػث كل  كت ػػػػػع  كبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ اٞنيػػػػػة اسثكيفػػػػػ  أسػػػػػو 

[  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع  كبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس ُٗٓٔكٙن ػػػػٌن  
[ ٤نػػػػدبك  ثتار ػػػػ  بكسثلػػػػث رنث ػػػػة كرػػػػق بػػػػ و ٔٗيفػػػػث  كت ػػػػعٌن  

  نه ك. 
كٙن ػػػػػػػػػػػػػػتف   ر  ػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػػػػهكـ رص  ػػػػػػػػػػػػػ كل  كثالثػػػػػػػػػػػػػ

[ كبا جوء يفهو    سثس ضضاب ريهك يفهكـ ّٓٓ=ّ÷ُٗٓٔ 
 ب  كارث  نهك.

[ كبػػػا جػػػوء ِّ=ّ÷ٔٗكأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثس ركثنػػػكف كثالثػػػتف  
ينػػػػػثج ُب اٛنك عػػػػػ  اس ػػػػػكبع  رضضػػػػػابس اليفػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػ   ػػػػػهو اس

أربع   ال ػٌن كأربع كلػ  ؛ ُب بهرب اٞن  س  كا شًنة   اٛنك ع  اسثك ن
كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف 

 ِّ×ُّٖٗٗٔ=ْْٕٖٕٗٔ.] 
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ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [ ِّنٌن كثالثٌن  اس هو اث

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكيفػػػػع  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ّٓٓيفه ك ٙن  كل  كثالث  كٙن ٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثك ن .

ك عػػػ   ػػػر اٛن  نػػػ اسثك  كاسػػػيت بػػػا بنػػػة اٞنيثػػػ اػػػكطو بنػػػة  ػػػٍنلر
يفػػػػػث  كثالثػػػػػتف أساػػػػػكن كٙن ػػػػػ كل  كثالثػػػػػ  كيفػػػػػ عتف اس ػػػػػكبع  ر ػػػػػط 

[ ِّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن كثالثػػٌن  يفػػه كن  [ّّٕٓٔ 
 ليػتف   نثج يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثك نػ  كا شػًنة ُب بػهرب اٞن ػ س 

ساػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف ك كلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف أ
 .[ يفه كن َُُّّٕٔ=ّّٕٓٔ×ِّ 

[ َََْٓر اسحبػػ  أربعػػٌن أساػػكن كٙن ػػ كل   كٞنعارػػ  ضصػػي هك  ػػ
ٍب ض  ػػػو اسنػػػكتج ذلػػػى اٛنك عػػػ     ُب اسحبػػػيفػػػهك هك ضضػػػاب ر ػػػكالن 

أربعػػػ   ال ػػػٌن كأربع كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػػ عٌن أساػػػكن كت ػػػع كل  ا شػػػًنة 
ذشػػػػاة ضصػػػػي هك  ػػػر اسحبػػػػ   نػػػثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػث  كيفػػػػ عٌن  
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[ ٗكت ػػػػػع   ر ػػػػػكالن [ ُِٖٓ آالؼ كٙن ػػػػ كل  كاثنػػػػػكف كٖنػػػػػكضتف 
 [ ر كالن.ْٕ.َُِٖٓ [ ت ا  كن ِكبللثكف  أاكش 
ٙن ػػػػ  زكج اٞنيثػػػػ  اساابعػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع  ر ػػػػط  ػػػػد كو

ضضػػامك ُب جػػوء يفػػه كن [ ِّٖٓآالؼ كٖنكمنكلػػ  كاثنػػكف كثالثػػتف  
[  نػػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػػ  ِّاس ػػػهو اثنػػػٌن كثالثػػػٌن  
ساػكن كيفػث كل  كأربعػ  أ كلػ  كيفػث  كٖنػكضتف كا شًنة ُب بػهرب اٞن ػ س  

ضضػػػػػامك ُب   ٍب [ يفػػػػػه كن ُّْٖٔٔ= ِّٖٓ×ِّكذشػػػػػاكف  
ٍب ض  ػػو اسنػػػكتج ر ػػكالن [ َََْٓأربعػػٌن أساػػكن كٙن ػػػ كل     اسحبػػ

ذلى اٛنك ع  ا شػًنة أربعػ   ال ػٌن كأربع كلػ  كٖنكضيػ  كيفػ عٌن أساػكن 
ضصػػي س  ػػر اسحبػػ    نػػثج[ ْْٕٖٕٔٗكت ػػع كل  كيفػػث  كيفػػ عٌن  

[ ر ػػكالن كضصػػو اسا ػػكؿ ٓ.ُٕٖٔع  كٖنػػكضتف  أسػػو كيفػػث كل  كيفػػ 
 .ت ا  كن 

أبنػػكء اٞنيثػػ  اساابعػػ   ػػر   ػػر إبػػاابيو كذ ػػدرب ك ػػٍن كجػػكبا كسكػػ و 
[ ّْْٕأربعػ  آالؼ كثالٖنكلػ  كأربعػ  كيفػػ عتف  اٛنك عػ  اس ػكبع  

بػػػػ و   [  نػػػػثج يفػػػػهكـِّضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن كثالثػػػػٌن  
 كلػػ  كت ػػع  رب اٞن ػػ س   ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  كا شػػًنة ُب بػػه  ػػنهو
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ساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثتف كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أ
أربعػٌن   ضضامك ُب اسحبػ  ٍب [ يفه كن ُّٖٔٗٗ=ّْْٕ×ِّ 

ٍب ض  ػو اسنػكتج ذلػى اٛنك عػ  ر كالن   [ َََْٓأساكن كٙن  كل   
ا شػػػًنة أربعػػػ   ال ػػػٌن كأربع كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػػ عٌن أساػػػكن كت ػػػع كل  

 أسػػػػػوضصػػػػػي س  ػػػػػر اسحبػػػػػ    نػػػػػثج[ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  
أاشػػكن [ ُِ [ ر ػػكالن كاثنػػك ذشػػا ُِٓٔك كلثػػكف كٙن ػػ  كيفػػثتف  

 .ر كالن [ّٔ.ُِٓٔت ا  كن   بلالت [ّكثالث  
أربعػ  كثالثػٌن  ػر اٛنك عػ  اس ػكبع  ر ػط صكٜن  بنة  تيفػى كس

ضضػػامك ُب جػػوء يفػػه كن [ ِِّْْأساػػكن ك كلثػػكف كاثنػػكف كأربعػػتف  
ج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  [  نػػػثِّاس ػػػهو اثنػػػٌن كثالثػػػٌن  
 ليػػتف كٙن ػػ  كت ػػعتف أساػػكن كيفػػ ع كل  كا شػػًنة ُب بػػهرب اٞن ػػ س  

[ يفػػػػػػػػه كن   ٍب َُْْٕٓٗ= ِِّْْ×ِّبعػػػػػػػتف  كأربعػػػػػػػ  كأر 
ٍب ر ػػػػػكالن [ َََْٓأربعػػػػػٌن أساػػػػػكن كٙن ػػػػػ كل     ضضػػػػػامك ُب اسحبػػػػػ

ض  و اسنكتج ذلى اٛنك ع  ا شًنة أربعػ   ال ػٌن كأربع كلػ  كٖنكضيػ  
 نػػػػػثج [ ٌْْٕٖٕٔٗن أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  كيفػػػػػ ع

[ ر ػكالن َٕٗٗت ع  آالؼ كت ع كل  كيفػ ع   ضصي هك  ر اسحب  
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ت ا  ػػػػػػػػػػػكن [ بلػػػػػػػػػػػالت ْكأربػػػػػػػػػػػ    أاشػػػػػػػػػػػكن [ ُٗ ذشػػػػػػػػػػػا  ت ػػػػػػػػػػػع ك 
 .[ ر كالن ٗٗ.َٕٗٗ 

بنيت اٞنيث  اس كديفػ   ػر اٛنك عػ  اس ػكبع  آ ن  كزرذ  كسك و  ر 
[ ضضػػػامك ُب ّٖٖٖكٖنػػػكضتف  ثالثػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػ  كٖنكضيػػػ  ر ػػػط 

[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ِّجػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن كثالثػػػػٌن  
 كلػػػػػ  كأربعػػػػػ  كذشػػػػػاكف أساػػػػػكن اسثك نػػػػػ  كا شػػػػػًنة ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س  

ٍب  [ يفػػػػػػه كن ُُِْْٔ=ّٖٖٖ×ِّ  كأربع كلػػػػػػ  كيفػػػػػػث  ذشػػػػػػا
ٍب   ر ػػػكالن [ َََْٓأربعػػػٌن أساػػػكن كٙن ػػػ كل     ضضػػػامك ُب اسحبػػػ

ك ع  ا شًنة أربعػ   ال ػٌن كأربع كلػ  كٖنكضيػ  ض  و اسنكتج ذلى اٛن
 نػػػػػثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػػػ عٌن أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  

أسػػػػػو ك كلػػػػ  كٙن ػػػػػ  كذشػػػػػاكف  ػػػػػر اسحبػػػػ  بػػػػػ و  نه ػػػػك ضصػػػػي هك  
 [ ر كالن .ُُِٓ 

يفػػ ع   ػر اٛنك عػ  اس ػكبع  ر ػط ذلػا ك١ن ػد كسكػ   ػر ابنيهػك 
جػػػػػػػوء [ ضضػػػػػػػامك ُب ٕٕٕٔآالؼ كيفػػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػػث  كيفػػػػػػػ عتف  

 ػر اٛنك عػ   نه ػك  بػ و   [  نػثج يفػهكـِّاس هو اثنٌن كثالثػٌن  
كن  كلثػػػػكف كٖنكضيػػػػ  كأربعػػػػتف أساػػػػػاسثك نػػػػ  كا شػػػػًنة ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س  
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  ٍب [ يفػػه كن ِِّْٖٖ=ٕٕٕٔ×ِّكٖنكمنكلػ  كاثنػكف كثالثػتف  
ٍب   ر ػػػكالن [ َََْٓأربعػػػٌن أساػػػكن كٙن ػػػ كل     ضضػػػامك ُب اسحبػػػ

  ا شًنة أربعػ   ال ػٌن كأربع كلػ  كٖنكضيػ  ض  و اسنكتج ذلى اٛنك ع
 نػػػػػثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػػػ عٌن أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  

[ َِِٓبػػ   نه ػػك  ػػر اسحبػػ  أساػػكف ك كلثػػكف كٙن ػػتف  ضصػػي   
 ر كالن . 
ذ ا اٞنية اس كب   ر اٛنك ع  اس كبع  ١ن د كذلا  ر  كسك و 
ضضػػػامك يفػػػه كن [ ُٗٓٔأسػػػو كيفػػػث كل  كت ػػػع  كٙن ػػػتف  ر ػػػط 

 ػػر  نه ػػك  بػػ و   [  نػػثج يفػػهكـُِّب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن كثالثػػٌن  
ٙن ػػػػتف أساػػػػكن ثالثػػػػ  ك اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  كا شػػػػًنة ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س  

ضضػػامك ُب   ٍب [ يفػػه كن َّٖٖٓ=ُٗٓٔ×ِّكٖنكضيػ  كٖنػػكضتف  
ٍب ض  ػػو اسنػػكتج   ر ػػكالن [ َََْٓأربعػػٌن أساػػكن كٙن ػػ كل     اسحبػػ

 ػٌن كأربع كلػ  كٖنكضيػ  كيفػ عٌن أساػكن ذلى اٛنك ع  ا شػًنة أربعػ   ال
 ضصي  ب و  نه ك نثج [ ْْٕٖٕٔٗكت ع كل  كيفث  كيف عٌن  

[ بلػػالت ّكثػػالث  [ ر ػػكالن َْٖأربع كلػػ  كٖنػػكضتف   ػػر اسحبػػ  
 . [ ر كالن َّ.َْٖ 
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 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اس ػػػػػكبع  يفػػػػػث  آالؼ زكج اٞنيثػػػػػ  اسثك نػػػػػ  علػػػػػا كس
اس ػهو اثنػٌن  ضضامك ُب جوءيفه كن [ َٖٓٔكٙن  كل  كٖنكضتف  

[  نثج يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثك ن  كا شًنة ُب بهرب ِّكثالثٌن  
 كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة آالؼ ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف اٞن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ س  

أربعػٌن   ضضامك ُب اسحبػ[ يفه كن   ٍب ََُِِْ=َٖٓٔ×ِّ 
ٍب ض  ػػو اسنػػكتج ذلػػى اٛنك عػػ    ر ػػكالن [ َََْٓأساػػكن كٙن ػػ كل   

كٖنكضيػػػ  كيفػػػ عٌن أساػػػكن كت ػػػع كل  ا شػػػًنة أربعػػػ   ال ػػػٌن كأربع كلػػػ  
أسػػػػػو ضصػػػػػي س  ػػػػػر اسحبػػػػػ   نػػػػػثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  

[ بلػػػػػػػػػػػػػػػػالت ْكأربػػػػػػػػػػػػػػػػ   [ َُُٗكت ػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  ك  كا ػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 .[ ر كالن َْ.َُُٗ 

 ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  أربعػػػ  شػػػا ا  كضك  ػػػ   ك ػػػر ابنثيهػػػ كسكػػػ و 
هو ضضػامك ُب جػوء اس ػيفػه كن [ َّْٖآالؼ كثالٖنكل  كٖنػكضتف  

 ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ   [  نػػثج يفػػهكـ بػػ و  نه ػػكِّثالثػػٌن  اثنػػٌن ك 
 كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػتف أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف كا شػػػػػػًنة ُب بػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػ س  

أربعػٌن   ضضامك ُب اسحبػ[ يفه كن   ٍب ََُُْٔ=َّْٖ×ِّ 
ٍب ض  ػػو اسنػػكتج ذلػػى اٛنك عػػ    ر ػػكالن [ َََْٓأساػػكن كٙن ػػ كل   
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يفػػػ عٌن أساػػػكن كت ػػػع كل  ا شػػػًنة أربعػػػ   ال ػػػٌن كأربع كلػػػ  كٖنكضيػػػ  ك 
 ػر اسحبػ   ب و  نه ك  ضصي  نثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفث  كيف عٌن  

 أػػاكش [ٕ   كيفػػ ع[ ر ػػكالن ُِٕٔأسػػو ك كلثػػكف كيفػػ ع  كيفػػثتف  
 . [ ر كالن ّٔ.ُِٕٔ    [ُ كا دة كبلل  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  شػػػام ك١ن ػػػد كأ٘نػػػد كسكػػػ و  ػػػر إشتهتػػػك 
اس ػػهو اثنػػػٌن ضضػػامك ُب جػػػوء يفػػػه كن [ َّٕيفػػ ع كل  كثالثػػتف  

 ر اٛنك ع  اسثك نػ  كا شػًنة  ب و  نهو  [  نثج يفهكـِّكثالثٌن  
ثالثػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػثتف ؛ ُب بػػػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػػػ س  

أربعػػٌن أساػػكن كٙن ػػ كل    ضضػػامك ُب اسحبػػ  ٍب [ يفػػه كن َِّّٔ 
ٍب ض  ػػػو اسنػػػكتج ذلػػػى اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة أربعػػػ  ر ػػػكالن [ َََْٓ 

ٖنكضيػػ  كيفػػ عٌن أساػػكن كت ػػع كل  كيفػػث  كيفػػػ عٌن  ال ػػٌن كأربع كلػػ  ك 
 كلثػػكف كأ ػػد ضصػػي  بػػ و  ػػنهو  ػػر اسحبػػ   نػػثج [ ْْٕٖٕٔٗ 

 .[ بلالتّكثالث  أاكش [ ْ   أربع[ ر كالن ك ُُِذشا  
 [ُِ ػػر   ػػ سثس اثنػػك ذشػػػا    ػػٍن بػػر جػػ افزكجػػ  شػػا ا  كس
ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهكـ  ترثهػػك ٙن ػػ كل  كثػػالث كٙن ػػٌن  يفػػه كن 

يفػػػػػػػث  آالؼ ؛ يفػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  ا شػػػػػػػًنة  [  نػػػػػػػثجّٓٓ 
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  ٍب [ يفػػػػػػػػه كن ّٔٔٔ=ّٓٓ×ُِكيفػػػػػػػث كل  كيفػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػتف  
ٍب   ر ػػػػكالن  [َََْٓأربعػػػػٌن أساػػػػكن كٙن ػػػػ كل     ضضػػػػامك ُب اسحبػػػػ

ض  و اسنكتج ذلى اٛنك ع  ا شًنة أربعػ   ال ػٌن كأربع كلػ  كٖنكضيػ  
 نػػػػػثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػػػ عٌن أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  

 [ ر كالن.َٔيفثتف  ي هك  ر اسحب  ضص
يفػػ ع   ػػا  كسيلػػى كشػػا ا  كركط ػػ  بنػػة  ػػر بنكتػػس   ػػر  كسكػػ و 

ٙن ػػػػ كل  كثػػػػالث  رضضػػػػامك ُب كرػػػػق يفػػػػهكـ  ػػػػترثهأيفػػػػهو [ ٕ 
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنة  بػػػػ و  ػػػػنهر  [  نػػػػثج يفػػػػهكـّٓٓكٙن ػػػػٌن  

  ٍب [ يفػػػػػػه كن ُّٕٖثالثػػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػ  ككا ػػػػػػد كيفػػػػػػ عتف  
ٍب ر ػػػكالن   [ َََْٓربعػػػٌن أساػػػكن كٙن ػػػ كل   أ  ضضػػػامك ُب اسحبػػػ

ض  و اسنكتج ذلى اٛنك ع  ا شًنة أربعػ   ال ػٌن كأربع كلػ  كٖنكضيػ  
 نػػػػػثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػػػ عٌن أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  

 [ ر كالن.ّٓٙن   كثالثتف  ضصي  ب و  نهر  ر اسحب  
أربعػػػػ  ذشػػػػا    ػػػػٍنبػػػػين  ػػػػر أ٘نػػػػد كذلػػػػا كجػػػػكبا كرهػػػػد كسكػػػػ و 

ٙن ػػػ كل  كثػػػالث  وضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهكـ  ػػػترثهيفػػػه كن  [ُْ 
يفػػ ع  آالؼ  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  ا شػػًنة [ ّٓٓكٙن ػػٌن  
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ٍب   [ يفػػػػػػه كن ِْٕٕ=ّٓٓ×ُْكيفػػػػػػ ع كل  كاثنػػػػػػكف كأربعػػػػػػتف  
ٍب ر ػػػكالن   [ َََْٓأربعػػػٌن أساػػػكن كٙن ػػػ كل     ضضػػػامك ُب اسحبػػػ

بع كلػ  كٖنكضيػ  ض  و اسنكتج ذلى اٛنك ع  ا شًنة أربعػ   ال ػٌن كأر 
 نػػػػػثج [ ْْٕٖٕٔٗكيفػػػػػ عٌن أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كيفػػػػػث  كيفػػػػػ عٌن  

كا ػػدة كبللػػ   [ ر ػػكالن َٕيفػػ عتف  ضصػػي  بػػ و  ػػنهو  ػػر اسحبػػ  
 .ر كالو  [َُ.َٕت ا  كن  [ ُ 

  .كاهلل تعكىل أذلو كأ كو  كبهرب صترهتك 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

373 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

374 

 المسألة العسيسية -44
      أ ػػػػػػػػػػػػك اٞن ػػػػػػػػػػػػ س  اسع ي ػػػػػػػػػػػػػي  ر ػػػػػػػػػػػػد ت ػػػػػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػػػػك اٞن ػػػػػػػػػػػػػثايت     

 بعد اس الـ :ك لصصهك  اكدبك ذ ي  …….. أ٘ند
 ػػا  كشػػػا ا  ذلػػا ..... ذ ػػي  ذػػػر زكجثػػٌن كمهػػك تػػتُب  -ُ

   كسيلػى كشػا ا  شا ا   تيفى ك ٍنكأكالدرب  ر  ذكلش كذر أ س 
بػػػت ابػػػر آشػػػا  ػػػا  ٘نػػػتد كذكلشػػػ  كصػػػكٜن    كذػػػر ك ػػػر زكجثػػػس 

  ر زكج  أشال أد ضترية أ   زكجهك.١ن د 

 .ذكلش  كجدتس ر أبيس كذر ر إشتاضس ٍب تتُب ١ن د ذ  -ِ

كأشتاهتػك كإشتاهنػك شػا ا  كذػر ٍب تترية شا ا  ذػر أ هػك   -ّ
 .ا ش كء

 .اس كأٌن ذر أكالد ابنهكذكلش  ٍب تترية ا ـ   -ْ

ذكلشػػ  كأكالدرب  نهػػك كزكجثػػس  ػػا  ٍب تػػتُب ٘نػػتد ذػػر أ ػػس   -ٓ
 كأ٘ند كركطو كسيلى كذو وة كضدل كإميكف كيفكرة. رهدكبو  ٍن ك 

ذػػر ك ذكلشػػ  كصػػكٜن  تريػػة اسوكجػػ   ػػا  ذػػر بنثيهػػك ٍب ت   -ٔ
كأ٘نػػد كرػػكطو كسيلػػى كذو ػػوة كضػػدل كإميػػكف  رهػػد ػػٍن ك  أكالد ابنهػػك

  .كيفكرة
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[ ذرذ  اٜن   ٙن تف ْٓالن  كاسحب  أدربك ٙن   كأربعتف    
 .بكذكن 

: ر صػػػػػلهك  ػػػػػر أربعػػػػػ  علـــــي... األولالميـــــ  فأمـــــا مســـــألة 
 نك ػػػػا ذليه ػػػػػك  [ُ[ سلػػػػػوكجثٌن اسػػػػث ر كا ػػػػػد  ِْكذشػػػػا ر  

 [ ْ[ كسألـ اس دس أربع   ِك  ك ر ساأيفيه ك اثنٌن  
[ سػػألكالد سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن ُٕكاس ػػكأا يفػػ ع  ذشػػا  

  .[ُِذليهو ك  ك ن  ساؤكيفهو اثين ذشا   بهسككبا  نك اة  
كبػػػكسن ا بػػػػٌن اٞنث ثػػػػكت  ػػػػر اسػػػػاؤكس ٤نػػػػدبك  ثداشلػػػػ  رنكثاػػػػا 

ٍب ضضػػػػامك ُب أصػػػػ   سكتهنػػػػك اسعػػػػدد ا بػػػػ [ ُِبػػػػكالثين ذشػػػػا  
[  نػػػػػػثج  كلثػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضتف ِْأربعػػػػػػ  كذشػػػػػػا ر   اٞن ػػػػػػ س 

 [ ك نس  صيل بها االضك كر . ِٖٖ=ِْ×ُِ 
يفػػػػه كن [ ّٔ=ُِ×ّسلػػػوكجثٌن  ػػػػا  كشػػػػاؼ يفػػػث  كثالثػػػػتف  

 .يفه كن [ ُٖ=ِ÷ّٔسك  كا دة ٖنكضي  ذشا  
 .يفه كن [ ْٖ=ُِ×ْذكلش  ٖنكضي  كأربعتف  كسألـ 

[ ٕ  كسكػ  بنػة يفػ ع   يفػه كن [ ُٕا  عػ  ذشػأربكسك  ابر 
 .أيفهو
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ــاني [   ٔ: ر صػػلهك  ػػر يفػػث   محمــد وأمــا مســألة الميــ  الث
تػػػػػس [ بػػػػػٌن إشت ٓ[ كاس ػػػػػكأا ٙن ػػػػػ   ُسلجػػػػػدة اس ػػػػػدس كا ػػػػػد  

سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن كبػػا  نك ػػاة ذلػػيهو  كأشتاتػػس  ػػر أبيػػس
 ورؤكيفػػػهبػػػكٝن   رنث ػػػة كرػػػق [ َُ ك تار ػػػ  ساؤكيفػػػهو ذشػػػاة 

[  نػػثج اثنػػك ذشػػا ٔضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  يفػػث   [ ٍب ضِاثنػػٌن  
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر .ُِ=ٔ×ِ 

ذشػاة كا شػتات [ كسمشػتة ِ=ِ×ُكف  ذكلش  يفه سلجدة 
كا ػػد يفػػهو  [ كسكػػ  أشػػةو ِ  كفيفػػه  [ سكػػ  أخو َُ=ٓ×ِ 
 ُ.] 

 ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل أربعػػػػ  كثالثػػػػٌن  ١ن ػػػػدكبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ 
 ّْ.] 

[ ٤نػدبك  ثتار ػ  بكسنصػو ُِذشػا   كبٌن  صػيل   ػ سثس اثػين
 رنث ة كرق ب و  نه ك.

  سثس ٞن هو اس[ كبا جوء ُٕر  ك كرق يفهك س ر  ع  ذشا  
 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .
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اليفثصااج [ با جوء اس هو ٔكأ ك كرق  صيل    سثس ر ث   
ضضابس ُب  صيل    س  اٞنية ا كؿ  كلثٌن كٖنكضي  كٖنكضٌن اٛنك ع  

أسػػػػو كيفػػػػ ع كل  ج اٛنك عػػػػ  ا كىل ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س  [  نػػػػثِٖٖ 
 [.ُِٖٕ= ِٖٖ×ٔكٖنكضي  كذشاكف  

ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 
 [.ُٕكبتجوء اس هو يف ع  ذشا  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ٔيفث   
ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س   

 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.
 ر اٞن ػ س  ا كىل ٖنكضيػ  ذشػا  ا  كشاؼ  ر اسوكجثٌن  لك و ر
[  نثج يفهك هك  ػر ٔ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو يفث   ُٖ 

 [ يفه كن.َُٖ=ُٖ×ٔ كل  كٖنكضي   اٛنك ع  ا كىل 
أربعػػ   ا كىل بػكس نتة ػػ س   ػر اٞن ػر  تيفػػى ك ػا ك٘نػػتد  كسكػ و 

[  نػػػثج ٔيفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػث    [ّْكثالثػػػتف  
 [ أيفهو .َِْ=ّْ×ٔ كلثكف كأربع   
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[ ضضػػامك ُب جػػوء ِيفػػه كف  كسػػس  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  بػػك شتة 
[ ّْ=ُٕ×ِأربعػػػ  كثالثػػػتف  [  نػػػثج ُٕاس ػػػهو يفػػػ ع  ذشػػػا  

 يفه كن . 
 كىل  كلثػػػػكف كٖنكضيػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  ابػػػػ و  ػػػػنهو يفػػػػهكـ  ٠ن ػػػػتع 
 [ يفه كن .ِّٖ=ّْ+َِْكثالثتف  
  ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل ػػػر سيلػػػى كشػػػاؼ كذكلشػػػ  كصػػػكٜن   كسكػػػ و 
[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػث  ُٕيفػػػ ع  ذشػػػا  بػػػكس نتة 

 [ يفه كن . َُِ=ُٕ×ٔ كل  كاثنكف  [  نثج ٔ 
[ ُيفػػػه ك كا ػػػػد   س  اسثكضيػػػ  بػػػػك شتة  ػػػػر اٞن ػػػ كسكػػػ و  ػػػنهر
يفػػػػ ع  ذشػػػػا [  نػػػػثج ُٕوء اس ػػػػهو يفػػػػ ع  ذشػػػػا  ضضػػػػابس ُب جػػػػ

 [ يفه كن .ُٕ=ُٕ×ُ 
 كلػػ  كت ػػع  ذشػػا   ػػر اٛنك عػػ  ا كىل بػػ و  ػػنهر  ٠ن ػػتع يفػػهكـ

 [ يفه كن .ُُٗ=ُٕ+َُِ 
ٖنكضيػػػػ  كأربعػػػػتف  ت ػػػػ   ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل بك ذكلشػػػػ  كسلجػػػػدة 

 كلثػػػػكف [  نػػػػثج ٔ[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػث   ْٖ 
 [ يفه كن . ِٖٖ=ْٖ×ٔكٖنكضي  كٖنكضتف  
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[ ضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ِيفػػػه كف  اسثكضيػػػ  كٟنػػك  ػػػر اٞن ػػ س  
 [ يفه كن . ّْ=ُٕ×ِأربع  كثالثتف  [  نثج ُٕيف ع  ذشا  

٠ن ػػػػتع يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل ثالٖنكلػػػػ  كاثنػػػػكف كذشػػػػاكف 
 [ يفه كن .ِِّ=ُٕ+ِٖٖ 

[ سػألـ ٔر صلهك  ر  يفث     شريفة وأما مسألة الميتة الثالثة
[ ٓ[ كت ػػػػػ ط اٛنػػػػػدة مػػػػػك كاس ػػػػػكأا ٙن ػػػػػ   ُس كا ػػػػػد  اس ػػػػػد

سمشػػػػتة كا شػػػػتات ا شػػػػ كء سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ا ضثيػػػػٌن سػػػػألخ 
كسألشػػػػػة كبػػػػػس   ػػػػػ ط ااشػػػػػتة كا شػػػػػتات  ب [ ِكف  يفػػػػػه 

 [ .ُكا د  اسش ي   يفهو 
[  ػػػػر ُُٗ كلػػػػ  كت ػػػػع  ذشػػػػا   شػػػػا ا كبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ 

نث ػة بػالن ك نػ  ر[ ٤نػدبك  ث ٔاٛنك ع  ا كىل كبٌن    سثهك يفػث   
  نه ك.

[ رهػػػػا جػػػػوء ُُٗر  ػػػػك بك ػػػػ  يفػػػػهك هك  كلػػػػ  كت ػػػػع  ذشػػػػا  
 اس هو ٞن  سثهك ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.

رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج [ ٔيفػػػث      ػػػ سثهكبك ػػػ  كأ ػػػك  
ُب بك ػػ  اٛنك عػػ  ا كىل أسػػو كيفػػ ع كل  كٖنكضيػػ  اٛنك عػػ  رنضػػامك 
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ذشػػػاة ُب بػػػهرب اٞن ػػػ س  [  نػػػثج اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ُِٖٕكذشػػػا ر  
 [. َُّٖٔ=ُِٖٕ×ٔف  ت آالؼ كثالٖنكل  كٖنكضي  كيفث

ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 
 [. ٔبس كبتجوء اس هو يفث   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسثػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [.ُُٗ كل  كت ع  ذشا  

ػػ  سػػس يفػػهك س بعػػد ك ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ك ػػر اٞن ػػ   س  ٗني
 ضامك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي .

[ َُٖ كلػػ  كٖنكضيػػ   ر ػػط بكسوكجػػ   ػػر اٛنك عػػ  ا كىل   ػػا لر
يفػػػػهك هك  ػػػػر [  نػػػػثج ٔضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػة  أيفػػػػهو 

[ يفػه كن ْٖٔ=َُٖ×ٔيفث كل  كٖنكضيػ  كأربعػتف  اٛنك ع  اسثكضي  
. 

[ َُٖ كلػػػػػ  كٖنكضيػػػػػ   كىل بكسوكجيػػػػػ  كسشػػػػػا ا   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا 
[  نػػػثج يفػػػث كل  كٖنكضيػػػ  ٔضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػة  أيفػػػهو 

 [ يفه كن.ْٖٔ=َُٖ×ٔكأربعتف  
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ضضػػػابس ُب [ ُ كا ػػد يفػػهو كٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  بك  ت ػػ  
 كلػػ  كت ػػع  ذشػػا [  نػػثج ُُٗ كلػػ  كت ػػع  ذشػػا   جػػوء اس ػػهو

 [ يفه كن .ُُٗ=ُُٗ×ُ 
اسثكضيػػػ  يفػػػ ع كل  كيفػػػ ع  كيفػػػثتف  ك عػػػ ٠ن ػػػتع يفػػػهك هك  ػػػر اٛن

 [ يفه كن .ٕٕٔ=ُُٗ+ْٖٔ 
 كلثػػػػكف كٖنكضيػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل   ػػػػر  تيفػػػػى ك ػػػػٍن كسكػػػػ و 
[  نػػثج ٔضضػامك ُب جػػوء اس ػهو يفػة  يفػه كن [ ِّٖكثالثػتف  

 [ يفه كن .ُِْٖ=ٔ×ِّٖكأربع كل  كٖنكضي  كذشاكف    أسو
ك ػػ  يفػػػهكـ [ ضضػػػامك ُب بِكف  يفػػه كسػػس  ػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػ  
[  نػػػثج  كلثػػػكف كٖنكضيػػػ  كثالثػػػتف  ُُٗ ترثػػػس  كلػػػ  كت ػػػع  ذشػػػا  

 [ يفه كن . ِّٖ=ُُٗ×ِ 
أسػػػو كيفػػػث كل   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ   بػػػ و  نه ػػػك  ٠ن ػػػتع يفػػػهكـ
 [ يفه كن .ُٔٔٔ=ِّٖ+ُِْٖكيفث  كيفثتف  

يفػػه كن [ ُُٗ   كلػػ  كت ػػع  ذشػػا   ػػر اٛنك عػػ  ا كىل يلػػىكسل
ج يفػػػ ع كل  كأربعػػػ  ذشػػػا [  نػػػثٔضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػة  

 [ يفه كن .ُْٕ=ُُٗ×ٔ 
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[ ضضابس ُب بك   يفهكـ ُ كا د يفهو كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  
 نػػػػثج  كلػػػػ  كت ػػػػع  ذشػػػػا [ ُُٗ كلػػػػ  كت ػػػػع  ذشػػػػا   اٞنػػػػترث 

 [ يفه كن ُُٗ=ُُٗ×ُ 
٠ن ػػػػتع يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  ٖنكمنكلػػػػ  كثالثػػػػ  كثالثػػػػتف 

 [ يفه كن .ّّٖ=ُُٗ+ُْٕ 
 كلثػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػ  كثالثػػػػػػتف  عػػػػػػ  ا كىل ر ػػػػػػط  ػػػػػػر اٛنك  ػػػػػػتدكٜن

[  نػػػثج يفػػػهك س ٔضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػث   يفػػػه كن [ ِّٖ 
 ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػو كأربع كلػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػاكف 

 [ يفه كن .ُِْٖ=ِّٖ×ٔ 
 كل  كت ػع   ر اٛنك ع  ا كىل ر ط  ذكلش  كصكٜن  ر  كسك و 
 نػػػثج [ ٔضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػة  يفػػػه كن [ ُُٗذشػػػا  

يفػػػػ ع كل  كأربعػػػػ  ذشػػػػػا يفػػػػهكـ بػػػػ و  نه ػػػػك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  
  [ يفه كن.ُْٕ=ُُٗ×ٔ 

ثالٖنكلػػػػػػ  كاثنػػػػػػكف ر ػػػػػػط  ا كىل ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ذكلشػػػػػػ  كسلجػػػػػػدة 
[  نػػثج ٔضضػامك ُب جػػوء اس ػهو يفػػث   يفػػه كن [ ِِّكذشػاكف  
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سػػػػػو كت ػػػػع كل  كاثنػػػػػكف كثالثػػػػػتف أيفػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػػ  
 [ يفه كن .ُّٔٗ=ٔ×ِِّ 

ر صػػلهك  ػػر ذػػدد رؤكس   عائشــة ةالرابعــ ةوأمــا مســألة الميتــ
[ ُ[ كسكػػ  أضثػػى كا ػػد  ِ[ سكػػ  ذبػػا اثنػػكف  ٗكرثثهػك ت ػػع   
 ك نهك ص ة .

[  ػػر ُّٔٗت ػػع كل  كاثنػػٌن كثالثػػٌن   هككبػػكسن ا بػػٌن يفػػهك 
[ ٤نػػدبك  ثتار ػػ  بكسثلػػث ٗكبػػٌن   ػػ سثهك ت ػػع   اسثكضيػػ  اٛنك عػػ  

 رنث ة كرق ب و  نه ك.
ق اس ػػػػػػػػػػػػػػػػهكـ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػث كل  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػتف ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػػػػ

[ بػػػػػا جػػػػػوء يفػػػػػهو   ػػػػػ سثهك ضضػػػػػاب ريهػػػػػك ْْٔ=ّ÷ُِّٗ 
 يفهكـ ب  كارث  نهك .

[ ضضػامك ُب اٛنك عػ  اسثكضيػ  ّ=ّ÷ٗكأ ك كرق اٞن  س  رثالث   
 نػػثج اٛنك عػػ  [ َُّٖٔ ذشػػاة آالؼ كثالٖنكلػػ  كٖنكضيػػ  كيفػػثٌن 

أربعػػػػػ    كثالثػػػػػتف أساػػػػػكن ك كلػػػػػ  ك  كا ػػػػػدُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س  اسثكسثػػػػػ  
ّ×َُّٖٔ=َُُّْ ]. 
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ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس هو 
 [. ّثالث   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اساابع  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [.ْْٔيفث كل  كأربع  كأربعٌن  

ػػ  سػػس يفػػهك س بعػػد   ك ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ك ػػر اٞن ػػ س  ٗني
 طا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .ضامك ُب جولا اس هو كأذ

يفػػػػػث كل  كٖنكضيػػػػػ  كأربعػػػػػتف  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  ر ػػػػػط  ػػػػػا  لر
يفػهك هك [  نػثج ّضضامك ُب جوء اس ػهو ثالثػ   يفه كن [ ْٖٔ 

أسػػػػػػػػػػو كت ػػػػػػػػػػػع كل  كأربعػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػتف  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن .ُْْٗ=ْٖٔ×ّ 

  ر ػػط  ػر اٛنك عػ  اسثكضيػل يػة ا كؿ اسثكضيػ  سوكجػ  شػا ا  اسكس
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػه كن [ ٕٕٔيفػػ ع كل  كيفػػ ع  كيفػػثتف  

أسػػػػو كثالٖنكلػػػػػ  يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  [  نػػػػثج ّثالثػػػػ   
 [ يفه كن .َُُّ=ّ×ٕٕٔككا د  

 ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ  بػك شتة ابػين ذلػا  ػٍن  تيفى ك كسك و  ر 
ضضػػػامك ُب جػػػوء يفػػػه كن [ ُٔٔٔأسػػػو كيفػػػث كل  كيفػػػث  كيفػػػثتف  
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 ػػع كل  كٖنكضيػػ  كت ػػعتف أربعػػ  آالؼ كت[  نػػثج ّ   اس ػػهو ثالثػػ
 [ يفه كن.ْٖٗٗ=ُٔٔٔ×ّ 

[ ضضػػامك ِكف  يفػػه  نتة كس ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  بػػكسكػػ و  نه ػػك 
[  نػثج أسػو ُْْٔب كرق يفهكـ اٞنترث يفث كل  كأربع  كأربعػٌن  

 [ يفه كن .ُِٖٖ=ْْٔ×ِ ك كلثكف كٖنكضي  كٖنكضتف 
آالؼ يفػػػػػث  اسثكسثػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ   ٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهكـ بػػػػػ و  نه ػػػػػك

 [ يفه كن.ِٖٔٔ=ُِٖٖ+ْٖٗٗك كلثكف كيفث  كٖنكضتف 
[ ّّٖٖنكمنكلػػ  كثالثػػ  كثالثػػتف  ك شثه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  

[  نػػثج أساػػكف كيفػػ ع كل  ّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ   يفػػه كن 
 [ يفه كن . ِٕٗٗ=ّّٖ×ّكت ع  كت عتف  

ابس ُب كرػق [ كا ػد ضضػُيفػهو  كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسيػ  اس نػتة 
[  نػػػػثج يفػػػػث كل  ْْٔيفػػػػهكـ اٞنػػػػترث يفػػػػث كل  كأربعػػػػ  كأربعػػػػٌن  

 [ يفه كن . ْْٔ=ْْٔ×ُكأربع  كأربعتف  
آالؼ ك كلػػ  كثالثػػ  ثالثػػ   ٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ 

  .[ يفه كن ُّّْ+ْْٔ+ِٕٗٗكأربعتف  
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ٖنكمنكلػػػ  كثالثػػػ  شتة ك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  بػػػكٜن ػػػتد بػػػر ذلػػػا 
[  نػثج ّضضامك ُب جػوء اس ػهو ثالثػ   يفه كن [ ّّٖكثالثتف  

[ يفػه كن ِْْٖ=ّّٖ×ّآالؼ ك كلثػكف كأربعػ  كٖنػكضتف   أربع 
. 

[ ضضػػػامك ُب كرػػػق ِيفػػػه كف  كس نتة بػػػكسػػػس  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  
أسػو ك كلثػكف  نثج  [ْْٔ  يفهكـ اٞنترث يفث كل  كأربع  كأربعٌن

 [ يفه كن .ُِٖٖ=ْْٔ×ِكٖنكضي  كٖنكضتف  
ؼ كٙن ػػػػ كل  ٙن ػػػػ  آال  س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ ٠ن ػػػػتع يفػػػػهك
 [ يفه كن .  ِٕٓٓ=ُِٖٖ+ِْْٖكاثنكف كيف عتف  
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  ذكلشػػػػ  كصػػػػكٜن  بنػػػػيت ذلػػػػا كسكػػػػ   ػػػػر 

ضضػػامك ُب يفػػه كن [ ُْٕيفػػ ع كل  كأربعػػ  ذشػػا  شتة أساػػكف ك بػػ
 كلػػػػػ  كاثنػػػػػكف كأربعػػػػػػتف ك  [  نػػػػػثج أساػػػػػكفّجػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ   

 . [ يفه كن ُِِْ=ُْٕ×ّ 
[ ُيفػػػػهو كا ػػػػد   ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  بػػػػكس نتة  نه ػػػػك  سكػػػػ و ك 

[ ْْٔضضػػػابس ُب كرػػػق يفػػػهكـ اٞنػػػترث يفػػػث كل  كأربعػػػ  كأربعػػػٌن  
 [ يفه كن . ْْٔ=ْْٔ×ُ نثج يفث كل  كأربع  كأربعتف  
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 ع كل  أساػػكف كيفػػ ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ   بػػ و  نه ػػك  ٠ن ػػتع يفػػهكـ
 [ يفه كن .ِٖٕٔ=ْْٔ+ُِِْكيفث  كٖنكضتف يفه كن  

ر صػػػلهك  ػػػر أربعػػػ    حمـــود مـــا مســـألة الميـــ  الخـــامسوأ
[ كسلوكجػػ  اسػػػث ر ثالثػػػ  ْ[ سػػػألـ اس ػػدس أربعػػػ   ِْكذشػػا ر  

 ّ. ] 
[ بػػػػػٌن ا كالد سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ُٕكاس ػػػػػكأا يفػػػػػ ع  ذشػػػػػا  

[ ُِا ضثيٌن كبا  نك اة ذليهو ك  ك ن  ساؤكيفهو اثػين ذشػا  
كف  نػػػػثج  كلثػػػػ[ ِْنضػػػػامك ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  أربعػػػػ  كذشػػػػا ر  ر

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر . ِٖٖ=ِْ×ُِكٖنكضي  كٖنكضتف  
 يفه كن. [ْٖ=ُِ×ْأربعتف  كضي  س  ا  ٖن  

 يفه كن.[ ّٔ=ُِ×ّكسلوكج  يفث  كثالثتف  
[   كسكػػ  بنػػة يفػػ ع  ذشػػا ّْكسكػػ  ابػػر أربعػػ  كثالثػػتف   
 ُٕ. ] 

ٙن ػػػػػ  آالؼ كٙن ػػػػػ كل  كاثنػػػػػٌن  ٘نػػػػػتدكبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ 
كبٌن  صيل    سثس  ػكلثٌن اٛنك ع  اسثكسث   ر [ ِٕٓٓكيف عٌن  
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[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػ  بػػػكساب  رنث ػػػة كرػػػق بػػػ و ِٖٖكٖنكضيػػػ  كٖنػػػكضٌن  
  نه ك .

ر  ػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػهكـ رػػػػػػػػػ سو كثالٖنكلػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػعتف 
[ بػػػػا جػػػػوء يفػػػػهو   ػػػػ سثس ضضػػػػاب ريهػػػػك ُّّٗ=ْ÷ِٕٓٓ 

 يفهكـ ب  كارث  نهك .
 [ ِٕ=ْ÷ِٖٖركثنػػػػكف كيفػػػػ عتف   ثسكأ ػػػػك كرػػػػق  صػػػػيل   ػػػػ س

ضضػػػامك ُب اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  بػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  
 نثج اٛنك عػ  اساابعػ  [ َُُّْ كا د كثالثٌن أساكن ك كل  كأربع  

 كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كٖنػػػكضتف  ليتضػػكف ك كلثػػػكف كت ػػػع  كثالثػػػتف أساػػكن كأربع
 ِٕ×َُُّْ =ِِّْٖٖٗ.] 

و ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ه
 [. ِٕاثنٌن كيف عٌن  

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [.ُّّٗ هو أسو ثالٖنكل  كثالث  كت عٌن  اس

ػػ  سػػس يفػػهك س بعػػد   ك ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ك ػػر اٞن ػػ س  ٗني
 ضامك ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع .
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 ػع كل  كأربعػ  كأربعػػتف  ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  أسػو كت س  ػا أل ػر
 [ِٕ  ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػهو اثنػػػٌن كيفػػػ عٌنيفػػه كن [ ُْْٗ 

كن كت ػػػػػػع كل  كٖنكضيػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف  نػػػػػػثج  كلػػػػػػ  كت ػػػػػػع  كثالثػػػػػػتف أساػػػػػػ
 [ يفه كن .ُّٖٔٗٗ=ِٕ×ُْْٗ 

ضضػامك ُب يفػه كن [ ْٖ كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  ٖنكضي  كأربعػتف 
 نػثج يفػث  [ ُّّٗ جوء اس هو أسػو كثالٖنكلػ  كثالثػ  كت ػعٌن 

[ ْٖٔٔٔ= ُّّٗ×ْٖساػػكن كٖنكمنكلػػ  كأربعػػ  كيفػػثتف  كيفػػثتف أ
 يفه كن .

 كلثػػػػػكف كيفػػػػػػث  آالؼ اساابعػػػػػػ   ٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػ 
[ َِِّٖٔ= ْٖٔٔٔ+ُّٖٔٗٗمنكلػػػ  كاثنػػػكف كثالثػػػتف  كٖنك

 يفه كن . 
وكجػػ  اسثكضيػ  سل يػػة ا كؿ  ػػر اٛنك عػ  اسثكسثػػ  أسػػو شػا ا  اسكس

ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن يفػػه كن [ َُُّ كثالٖنكلػػ  ككا ػػد 
أساػػكن كيفػػث كل  كاثنػػػكف  نػػثج  كلػػ  كٙن ػػػ  كيفػػثتف [ ِٕ كيفػػ عٌن 
 [ يفه كن .ُِٕٔٓٔ=َُُّ×ِٕكيف عتف  
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 ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ    تيفػػى ك ػػٍن ابػػين اٞنيػػة ا كؿ ػػر  كسكػػ و 
ضضػػػامك ُب يفػػػه كن [ ِّٔٔ يفػػػث  آالؼ ك كلثػػػكف كيفػػػث  كٖنػػػكضتف 

 نػثج أربع كلػ  كاثنػكف كٙن ػتف [ ِٕ جوء اس هو اثنٌن كيف عٌن 
[ ِِْٗٓٓ= ِٖٔٔ×ِٕساػػػػكن كٙن ػػػػ كل  كاثنػػػػكف كت ػػػػعتف  أ

 يفه كن . 
 ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ثالثػػ  آالؼ ك كلػػ  كثالثػػ  سيلػػى ك شثه ػػك 

 ضضػػامك ُب جػوء اس ػػهو اثنػٌن كيفػػ عٌنيفػه كن [ َُّّ كأربعػتف 
ك كلثػػكف كيفػػث  كت ػػعتف   نػػثج  كلثػػكف كيفػػث  كذشػػاكف أساػػكن  [ِٕ 
 [ يفه كن .ِِِٔٗٔ=ِٕ×ُّّْ 

 ػػػػر اٛنك عػػػػ   ذكلشػػػػ  كصػػػػكٜن  ابنػػػػيت اٞنيػػػػة ا كؿكسكػػػػ   ػػػػر 
تضػػػامك يفػػه كن [ ِٖٕٔ اسثكسثػػ  أساػػكف كيفػػ ع كل  كيفػػث  كٖنػػكضتف 

 نػػثج  كلثػػك أسػػو كٙن ػػ كل  [ ِٕ ء اس ػػهو اثنػػٌن كيفػػ عٌنُب جػػو 
 [ يفه كن . ََِِٗٓ=ِٖٕٔ×ِٕت عتف  كاثنكف ك 
 يفػػه كن  [ّٔ تف  ػػر   ػػ سثس يفػػث  كثالثػػ ٘نػػتدزكجػػ  عكلشػػ  كس

[ ُّّٗ ضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أسػػو كثالٖنكلػػ  كثالثػػ  كت ػػعٌن 
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أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثج ٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 [ يفه كن .َُْٖٓ=ُّّٗ×ّٔ 

[ ّْ أربعػػ  كثالثػػتف  كأ٘نػػد بػػين ٘نػػتد رهػػد ػػر  ػػا ك كسكػػ  
ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أسػػػو كثالٖنكلػػػ  كثالثػػػ  كت ػػػعٌن يفػػػه كن 

ساػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػ  كاثنػػػػػكف كيفػػػػػثتف بعػػػػػتف أ نػػػػػثج يفػػػػػ ع  كأر [ ُّّٗ 
 [ يفه كن.ِّْٕٔ=ُّّٗ×ّْ 

ركطو كسيلى كذو وة كضدل كإميكف كيفكرة بنػكت ٘نػتد  ر  كسك و 
ضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أسػػػػو [ ُٕ  ػػػر   ػػػػ سثس يفػػػػ ع  ذشػػػػا 
أساػػػكن  نػػػثج ثالثػػػ  كذشػػػاكف [ ُّّٗ كثالٖنكلػػػ  كثالثػػػ  كت ػػػعٌن 
  كن .[ يفهُِّٖٔ= ُّّٗ×ُٕكيفث كل  ككا د كٖنكضتف  

[ ّر صػػلهك  ػر ثالثػػ     مــريم وأمـا مســألة الميــ  السـادس
 [ .ُ[ سك  كا دة كا د  ِسل نثٌن اسثلثكف اثنكف  
[  كالد االبػػػػػػر  نك ػػػػػػا ذلػػػػػػيهو ك  ػػػػػػك ر ُكاس ػػػػػػكأا كا ػػػػػػد  
[ ّ  ثالثػػ   [ رنضػػامك ُب أصػ  اٞن ػػ سُِساؤكيفػهو اثػػين ذشػا  
 [ ك نهػػك  صػػيل بػػها االضك ػػكرّٔ=ُِ×ّ نػػثج يفػػث  كثالثػػتف  

. 
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 ػػػكلثٌن كيفػػػث  آالؼ كٖنكمنكلػػػ  كاثنػػػٌن   ػػػا كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 
 ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  كبػػػٌن  صػػػيل يفػػػه كن [ َِِّٖٔكثالثػػػٌن  

[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػ  بنصػػػو اس ػػػدس ّٔ  ػػػ سثهك يفػػػث  كثالثػػػٌن  
 رنث ة كر ه ك .

ر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ ر ػػػ ع  ذشػػػا أساػػػكن ك كلثػػػكف كيفػػػث  كثالثػػػتف  
اٞن ػػػػ س  ضضػػػػاب  [ بػػػػا جػػػػو يفػػػػهؤُِّٕ=ُِ÷َِِّٖٔ 

 ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .
 ػػػػهو اس[ بػػػػا جػػػػوء ّ=ُِ÷ّٔكأ ػػػػك كرػػػػق اٞن ػػػػ س  رثالثػػػػ   

اٛنك عػػػػػػ   نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػػ  ضضػػػػػػابس ُب اليفػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػ  
أساػػػػكن كأربع كلػػػػ  يفػػػػث   ال ػػػػٌن كيفػػػػ ع كل  كٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا اٝنك  ػػػػ  

اٛنك عػػ  [  كبػػا ُْْٖٕٔٔ=ِِّْٖٖٗ×ّكأربعػػ  كيفػػثتف  
 رب اٞن  س .بهُب ا شًنة 

ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ّاس هو ثالث   

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 .[ُِّٕٔ   ٌن كيفث  كثالثٌنيف ع  ذشا أساكن ك كلث
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ػػ  سػػس يفػػهك س بعػػد  ك ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ك ػػر اٞن ػػ س  ٗني
 هك س  ر اٛنك ع  اٝنك   .ضامك ُب جولا اس هو كأذطا يف

 
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ   كلػػػػ  كٙن ػػػػ  شػػػػا ا  سوكجػػػ  اٞنيػػػػة ا كؿ 

يفػػػػػػه كن [ ُِٕٔٓٔكيفػػػػػػثتف أساػػػػػػكن كيفػػػػػػث كل  كاثنػػػػػػكف كيفػػػػػػ عتف  
[  نػثج أربع كلػ  كيفػ ع  كت ػعتف ّضضامك ُب جوء اس هو ثالث   

 [ يفه كن.َُْٕٔٗ=ُِٕٔٓٔ×ّأساكن كيفث  ذشا  
الن ذرذػ  اٜن ػ  ٙن ػتف بكذػكن ٍب ض  و اسحبػ  ٙن ػ  كأربعػٌن  ػ 

ذلػػػى اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة يفػػػث   ال ػػػٌن كيفػػػ ع كل  كٖنكضيػػػ  ذشػػػا أساػػػكن 
[ كاسنػكتج ضضػابس ُب يفػهكـ ُْْٖٕٔٔكأربع كل  كأربعػ  كيفػثٌن  

 [َُْٕٔٗاسوكجػػ  أربع كلػػ  كيفػػ ع  كت ػػعٌن أساػػكن كيفػػث  ذشػػا  
[   ػػكؿ كيفػػث  ذشػػا ّثالثػػ   ؛  نػػثج ضصػػي هك  ػػر اسحبػػ   يفػػه كن 

كيفػػ ع  ذشػػا ذشػا إصػػ عكن   [ كا ػػدان كت ػػعُكذراع   [ بكذػكن ُٔ 
 .[ُٕ.ُُٗب اٞنكل   ر ااص    

 ػر اٛنك عػ  اساابعػ  أربع كلػ    ػتس ك ػٍن ابػين ذلػا  ػر  كسك و 
[ ِِْٗٓٓكاثنػػػكف كٙن ػػػػتف أساػػػكن كٙن ػػػػ كل  كاثنػػػكف كت ػػػػعتف  
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[  نػػػػثج  ليتضػػػػكن ّضضػػػػامك ُب جػػػػوء يفػػػػهو اٛنك عػػػػ  ثالثػػػػ   يفػػػػه كن 
تف ٙن ػػػػػػػتف أساػػػػػػػكن كيفػػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػػث  كيفػػػػػػػ عكثالٖنكلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػ ع  ك 

 [ يفه كن.ُّٕٕٕٔٓ=ِِْٗٓٓ×ّ 
ت ػػع    ػػكؿ كبػػنا  اسع ليػػ  اس ػػكب    ػػر اسحبػػ   نه ػػك  كػػ و رل
كٖنكضيػػػػ  [ كذشػػػػاكف إصػػػػ عكن ِ[ كذراذػػػػكف  ْ[ كأربعػػػػ  أبػػػػتاع  ٗ 

 [.ٖٕ.َِكيف عتف ُب اٞنكل   ر ااص    
 ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   كلثػػػكف كيفػػػث  سيػػػ  بنػػػة ذلػػػا ك شثه ػػػك 

 يفػػػػػػه كن  [ِِِٔٗٔكذشػػػػػػاكف أساػػػػػػكن ك كلثػػػػػػكف كيفػػػػػػث  كت ػػػػػػعتف  
[  نػػثج يفػػث كل  كٖنكضيػػ  كيفػػ عتف ّ ػػهو ثالثػػ   اسضضػػامك ُب جػػوء 

[ ٖٖٖٖٕٔ= ِِِٔٗٔ×ّكن كٖنكمنكلػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضتف  أساػػػػػػػ
 يفه كن .

  ػػػػكؿ [ ْ أربعػػػػ  كبػػػػنا  اسع ليػػػػ  اس ػػػػكب   رلهػػػػك  ػػػػر اسحبػػػػ  
كت ػػػع  صػػػكب  أكذشػػػا [ ُ كذراع [ ِٕ كيفػػػ ع  كذشػػػاكف بكذػػػكن 

 .[ّٗ.َُ كثالثتف ُب اٞنكل   ر ااص   
 ػر اٛنك عػ  اساابعػ   كلثػك ذلا بنيت ذكلش  كصكٜن  ا ر  كسك و  

ضضػػامك ُب [ يفػػه كن ََِِٕٓ أسػػو كٙن ػػ كل  كاثنػػكف كت ػػعتف 
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ا ػػػػد أسػػػػو كيفػػػػ ع كل  [  نػػػػثج يفػػػػث كل  كك ّجػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ   
 [ يفه كن .َُٕٕٔٔ= ََِِٗٓ×ّكيفث  كيف عتف  

ضضػػػامك  ُب يفػػػه كن [ ُِاٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  اثنػػػك ذشػػػا  كٟنػػػك  ػػػر 
[ ُِّٕٔ  ٌن كيفػػث  كثالثػػٌنيفػػه ك يفػػ ع  ذشػػا أساػػكن ك ػػكلث ءجػػو 

ؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػػػػكف كثالثػػػػػػػػػػػػػتف  نػػػػػػػػػػػػػثج  كلثػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػث  آال
 [ يفه كن . َِِّٖٔ=ُِّٕٔ×ُِ 

يػػ  ٖنكمنكلػػ  كٖنكض ٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  كا شػػًنة
 ََٖٖٖٔ= ََِِٗٓ+َُٕٕٔٔآالؼ كيفػػػػػػث كل  كٖنكضيػػػػػػ   

 [ يفه كن. 
  ػػػػكؿ [ ٓ ٙن ػػػػ  كبػػػػنا  اسع ليػػػػ  اس ػػػػكب   رلهػػػػك  ػػػػر اسحبػػػػ  

ككا ػػػػػد أصػػػػػكب   أربػػػػػ ك أذرع [ ّ كثالثػػػػػ  بكذػػػػػكن [ َِ كذشػػػػػاكف 
 . [ُٗ.ْ ااص   كت عتف ُب اٞنكل   ر 

 ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ٙن ػػػتف أساػػػكن ك كلػػػ  ٘نػػػتد زكجػػػ  عكلشػػػ  كس
امك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  ضضػػيفػػه كن [ َُْٖٓ كٖنكضيػػ  كأربعػػتف 

اػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػتف [  نػػػػػػػػثج  كلػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػتف أسّ 
 [ يفه كن.  َُْْْٓ=َُْٖٓ×ّ 
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كذراع [ ُ   ػػػ  ؛ كبػػػنا  اسع ليػػػ  اس ػػػكب   رلهػػػك  ػػػر اسحبػػػ  
ككا ػػػػػد كٖنػػػػػكضتف ُب اٞنكلػػػػػ   ػػػػػػر إصػػػػػ عكن [ ُِ كاثنػػػػػك ذشػػػػػا [ ُ 

 . [ُٖ.ُِ ااص   
 ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   تد٘نػػػ ءأبنػػػككأ٘نػػػد  رهػػػد ػػػا ك  ػػػر  كسكػػػ و 

يفػػػه كن [ ِّْٕٔ يفػػػ ع  كأربعػػػتف أساػػػكن كثالٖنكلػػػ  كاثنػػػكف كيفػػػثتف 
ف كأربعػتف أساػكن [  نػثج  كلػ  كاثنػكّ ػهو ثالثػ   اسضضامك ُب جوء 
 [ يفه كن.َُِْٖٔ=ِّْٕٔ×ّكيفث  كٖنكضتف  

[ ضضػػامك ُب ِكف  يفػػه  أبػػيهو ٘نػػتد ػػر   ػػ س   ػػنهو  كػػ و كس
 أساكن كأربع كلػ  ٌنلثٌن كيفث  كثالث هو يف ع  ذشا أساكن ك كاسجوء 
[  نػػػثج أربعػػػ  كثالثػػػتف أساػػػكن كأربع كلػػػ  ُِّٕٔ  ٌن كيفػػػ عٌنكاثنػػػ

 [ يفه كن .ِّْْٕ=ُِّٕٔ×ِكاثنكف كيف عتف  
 كلػػػػ  كيفػػػػث    ٠ن ػػػػتع يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  كا شػػػػًنة

كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن 
 [ يفه كن.  ُٖٕٓٓٔ=َُِْٖٔ+ِّْْٕ 
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[ ُ   ػػ  ؛ كبػػنا  اسع ليػػ  اس ػػكب    ػػر اسحبػػ   هوكػػ و  ػػنرل
كٖنكضيػ  كثالثػتف ُب اٞنكلػ   ػر إصػ عكن  أبتاع كاثنػك ذشػا[ ٗ كت ع  

 .[ّٖ.ُِااص    
 ٘نػتد بنػكت ر ركطو كسيلى كذو وة كضػدل كإميػكف كيفػكرة  كسك و 

 ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  بػػكس نتة ثالثػػ  كذشػػاكف أساػػكن كيفػػث كل  ككا ػػد 
يفػػهو اٛنك عػػ  ثالثػػ   ءضضػػامك ُب جػػو  كن يفػػه[ ُِّٕٔ كٖنػػكضتف 

[  نػػػػػػػػػػػػػػػػثج كا ػػػػػػػػػػػػػػػػد كيفػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػكن كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػتف ّ 
 [ يفه كن.َُّْٕ=ُِّٖٔ×ّ 

ضضػػابس [ ُ يفػػهو كا ػػد  أبػػيهو ٘نػػتد ػػر   ػػ س   ػػنهر  كسكػػ و 
 ػػػػهو يفػػػػ ع  ذشػػػػا أساػػػػكن ك ػػػػكلثٌن كيفػػػػث  كثالثػػػػٌن أساػػػػكن اسُب جػػػػوء 

 يفػػػػ ع  ذشػػػػا أساػػػػػكن [  نػػػػػثج ُِّٕٔ كيفػػػػ عٌن  ٌنكأربع كلػػػػ  كاثنػػػػ
كاثنػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػ عتف ك ػػػػػػػػػكلثٌن كيفػػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػ  

 [ يفه كن. ُِّٕٔ×ُ 
ٖنكضيػػ   ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  كا شػػًنة  بػػ و  ػػنهر ٠ن ػػتع يفػػهكـ  
اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف أس

 [ يفه كن .  ِٕٖٖٗ=ُِّٕٔ+َُّْٕ 
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ت ػػػػػع  ؛ كبػػػػػنا  اسع ليػػػػػ  اس ػػػػػكب    ػػػػػر اسحبػػػػػ   رلكػػػػػ و  ػػػػػنهر
كت ػػػع  ذشػػػا ُب ذػػػكن كذراذػػػكف كيفػػػة أصػػػكب  بك[ ِٗ كذشػػػاكف 
 . [ُٗ.ٔ ااص    اٞنكل   ر

 . كأ كوكاهلل تعكىل أذلو   كبهرب صترهتك 
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 المسألة الجحافية -45
.... ذي ىكأ ك اٞن  س  اٛن كري  ر د ت دـ مك اٞن ثايت 

  تيفو 
ذلػػػى رضػػػيل  شػػػيصنك أ٘نػػػد اسنج ػػػا  ا ػػػس اهلل تعػػػكىل ك ػػػد ُب 

ك ػػ    ػػ س  اٞنيػػة  ػػ س  اٞنيػػة ا كؿ    ُنػػ أػػكـكبعػػد أف ذ ػػارب 
بثػػػػػ  إٌ  ُب  اسثكسػػػػػثكصػػػػػ  هك ٍب  ػػػػػ    ػػػػػ س  اٞنيػػػػػة اسثػػػػػك  

أيفالهك: }} رضيل  اسشيس ذلا ضكش  شاا يلا اٛنعد   اوـح 
رضػػػالن ال أ ػػػاان كزع بػػػٌن بػػػؤالء استرثػػػ  اس طعػػػ  اسطػػػٌن اسػػػيت  عهػػػو 

بػػػػ     ُُْٕ/ٓ/ُجو ػػة شػػًنان كاس ػػالـ أشػػػتبو أ٘نػػد اسنج ػػا 
ل سضػيق استأػة سػد ا أ٘ند بػر  ػا اسنج ػا{{ كذسػكبث  به
ب ػ   بثػاة اسػدركس كاوكضػاات كاسنػدكات كاسػدكرات  ػػك  شػيصنك

 اهلل بس ذليو .
هنك ػػك ذ ػػك  عكضيػػس  ػػر أصػػتر ُب كظياػػ  ذضػػل  اس لػػ  أيفػػ ؿ 
اهلل اسكػػا  رب اسعػػاش اسع ػػػيو أف  شػػايس شػػػاكءن ال  غػػكدر يفػػػ  كن 

 .إضس تعكىل ك  ذسك كاس كدر ذليس
 كضة اسحب  أربع    كؿ ذرذ  اٜن   أربعتف بكذكن .كب 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

411 

ر  ة ب   ثهك سل كل  كهلل اٜن د كاٞنن  كبا بكشثصػكر ذلػى 
 اسن ت اسثك  :

 ثػس  ػا .... ج كؼ ذػر زكج١ن دبلك اٞنية ا كؿ  -ُ
كابػػر ثػػك   ػػر كبػػو ذلػػا كرػػكطو كجػػ ة كذ يلػػ   نهػػك  سكبنكتػػ سكابنػػ

 .بت ذ داهلل ًنبك 

ذػر أ هػك كأشيهػك كأشثيهػك ذ يلػ  ضيػ  ٍب بلكة اٞنيثػ  اسثك -ِ
  اٞنهبتر ر.ا ش كء كأشيهك  بيهك 

 . ذ ر ب ا  ر استرث  ذلاٍب بلك اٞنية اسثكسث  -ّ

ذ ػػػػر ب ػػػػا  ػػػػر استرثػػػػ  كذػػػػر ٍب بلكػػػػة اٞنيثػػػػ  اساابعػػػػ   -ْ
 .أشيهك  ر أبيهك أ٘ند بر  ا

[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ     محمــدأمــا مســألة الميــ  األول ف
 ك نهك ص ة .
[ بػػػػػٌن ا كالد ٕ[ كاس ػػػػػكأا يفػػػػػ ع   ُ ر كا ػػػػػد  سلوكجػػػػػ  اسػػػػػث

[ كسكػ  بنػة كا ػد ِسلهبا  ث     ا ضثيٌن سك  ابػر اثنػكف  
 ُ. ] 
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[ سػألـ ٔر صػلهك  ػر يفػث     عقيلة ةالثاني ةالميت ةوأما مسأل
 [ .ُاس دس كا د  

سلػهبا  ثػ   ػ  [ سػألخ كا شثػٌن ا شػ كء ٓكاس كأا ٙن ػ   
هػػا ر[ ْأربعػ    و نػ  ساؤؤيفػػه نك ػاة ذلػػيهو ك  كا ضثيػٌن كبػػا 
[  نػػػػػثج أربعػػػػػ  ٔس  يفػػػػػث   ضضػػػػػامك ُب أصػػػػػ  اٞن ػػػػػ جػػػػوء اس ػػػػػهو 
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر . ِْ=ٔ×ْكذشاكف  

 [ أيفهو . ْ=ْ×ُسألـ أربع   
 [ يفه كن .َِ=ٓ×ْشثٌن ذشاكف  كسألخ كا 

[ ٓكسكػػ   ػػر ا شثػػٌن ٙن ػػ     [ أيفػػهو َُسػػألخ ذشػػاة  
 أيفهو .

[  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل كبػػٌن ُكا ػػد    يلػػ ذكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 
[ ٤نػػػػدبك  ث ك نػػػػ  رنضػػػػاب  ِْ صػػػػيل   ػػػػ سثهك أربعػػػػ  كذشػػػػا ر  

[ ُب بك ػػػ  اٞن ػػػ س  ِْبك ػػػ   صػػػيل   ػػػ سثهك أربعػػػ  كذشػػػا ر  
 كل  كاثنػكف [  نثج اٛنك ع  ا كىل ُب بهرب اٞن  س  ٖا كىل ٖنكضي   
  [. ُِٗ=ِْ×ٖكت عتف  
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ُب جوء اس ػهو هرب  ضاكبكن ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أش
 .[ِْأربع  كذشا ر  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ُ كا د 
ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  

 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.
ضضػابس ُب  [ُ كا ػد يفػهو بكسوكجي   ر اٞن  س  ا كىل   ا لر

 نػػػػػػػثج أربعػػػػػػػ  كذشػػػػػػػاكف [ ِْ  أربعػػػػػػػ  كذشػػػػػػػا رجػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو 
 [ يفه كن .ِْ=ِْ×ُ 

ضضػػامك ُب [ أيفػػهو ْ كٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  بك  ت ػػ  أربعػػ  
 [ أيفهو.ْ=ْ×ُ[  نثج أربع   ُجوء اس هو كا د  

ٖنكضيػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػاكف يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  ا كىل ٠ن ػػػػػػػػػػتع 
 [ يفه كن .ِٖ=ْ+ِْٓ 

ضضػامك [ ِ كف يفػه  ػ س  ا كىل بػكس نتة ر ػط  ػر اٞن ع ػداهللكس
يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  [  نػػثج ِْ  كذشػػا ر  ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ

 [ يفه كن . ْٖ=ِْ×ِٖنكضي  كأربعتف  ا كىل 
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ضضػػامك [ ِ كف يفػػه  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل بػػكس نتة بػػهسك كسعلػػا 
 نػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػ  كأربعػػػػػػتف [ ِْ ُب جػػػػػوء اس ػػػػػػهو أربعػػػػػػ  كذشػػػػػا ر 

 .[ يفه كن ْٖ=ِْ×ِ 
 [ أيفهو َُ=َُ×ُ  كسس  ر اٞن  س  اسثكضي  بك شتة ذشاة

ٖنكضيػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػتف يفػػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  ا كىل ٠ن ػػػػػػػػػػػتع 
 [ يفه كن.ٖٓ=َُ+ْٖ 

اٞن ػ س  ا كىل   ػرركط   كج ة كسك و  ر ا شثٌن اسش ي ثٌن 
 [ يفه كن .ِْ=ِْ×ُأربع  كذشاكف  بكس نتة 

[ ٓ=ٓ×ُ ة ٙن ػػػ  شت  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  بػػك  كسكػػ و  نه ػػك
 أيفهو.

كف ت ػػع  كذشػػػا  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل  بػػ و  نه ػػك  يفػػهكـ٠ن ػػتع 
 [ يفه كن .ِٗ=ٓ+ِْ 

[ ٔ: ر صػػػلهك  ػػػر يفػػػث   علـــي وأمـــا مســـألة الميـــ  الثالـــ 
[   كسألشثػػػٌن اسشػػػ ي ثٌن ُك نهػػػك تصػػػيل سػػػألـ اس ػػػدس كا ػػػد  

[ ُ[   كاس ػكأا كا ػػد  ِ[ سكػ  كا ػدة اثنػكف  ْاسثلثػكف أربعػ   
 سألخ  ب تعصي كن .
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 ػػػر اٛنك عػػػ  [ ٖٓ ٖنكضيػػػ  كٙن ػػػٌن ذلػػػا كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 
٤نػدبك  ثتار ػػ  بكسنصػػو رنث ػػة [ ٔ    ػػ سثس يفػػث  ٌنكبػ  ا كىل 

 كرق ب و  نه ك .
بػا جػوء ك [ ِٗ=ِ÷ٖٓر  ك كرػق اس ػهكـ رث ػع  كذشػاكف  

   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .ٞن هو اس
يفػػػثصااج بػػػا جػػػوء اس ػػػهو ال[ ّ كأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثس رثالثػػػ  

[  ُِٗ كلػ  كاثنػٌن كت ػعٌن  ضابس ُب اٛنك عػ  ا كىل رناٛنك ع  
ل  كيفػػػث  كيفػػػ عتف  نػػػثج اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ُب بػػػهرب اٞن ػػػ س  ٙن ػػػ ك

 ّ×ُِٗ=ٕٓٔ.] 
ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 

 [.ّاس هو ثالث   

 ػهو ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسث  أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء اس
 [.ِٗت ع  كذشا ر  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي .
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ضضامك  يفه كن [ ِٖ ر اٛنك ع  ا كىل ٖنكضي  كذشاكف    ا لر
[ ْٖ=ِٖ×ّ[  نػػػثج أربعػػػ  كٖنػػػكضتف  ّثالثػػػ    ػػػهو اسُب جػػػوء 
 يفه كن .

[ ضضػػابس ُب ُبك  ت ػػ  يفػػهو كا ػػد    اٜنكسيػػ  اٞن ػػ س كٟنػػك  ػػر
ت ػػػػػػع  كذشػػػػػػاكف [  نػػػػػػثج ِٗجػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ت ػػػػػػع  كذشػػػػػػا ر  

 [ يفه كن .ِٗ=ِٗ×ُ 
يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػ   كلػػػػػػ  كثالثػػػػػػ  ذشػػػػػػا ٠ن ػػػػػػتع 

 [ يفه كن.ُُّ=ِٗ+ْٖ 
 يفػػػػػه كن [ ْٖ ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل ٖنكضيػػػػػ  كأربعػػػػػتف   ع ػػػػػداهللكس

عػػػػ  كأربعػػػػتف  كلػػػػ  كأرب [  نػػػػثجّضضػػػػامك ُب جػػػػوء يفػػػػهو ثالثػػػػ   
 [ يفه كن.ُْْ=ْٖ×ّ 

[ ضضابس ُب جوء اس هو ُيفهو كا د  كسس  ر اٞن  س  اٜنكسي  
[ ِٗ=ِٗ×ُت ػػػػػع  كذشػػػػػاكف  [  نػػػػػثج ِٗت ػػػػػع  كذشػػػػػا ر  

 يفه كن.
 كلػػػػػػ  كثالثػػػػػػ  يفػػػػػػ عتف يفػػػػػػهك س  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػ  ٠ن ػػػػػتع 

 [ يفه كن.ُّٕ=ِٗ+ُْْ 
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ٛنك عػ  ا كىل  ػر ارػكطو كجػ ة كسك و  ر ا شثٌن اسشػ ي ثٌن 
[ ّثالثػػ   ضضػػامك ُب جػػوء يفػػهو  يفػػه كن [ ِٗت ػػع  كذشػػاكف  

 [ يفه كن .ٕٖ=ِٗ×ّ نثج يف ع  كٖنكضتف  
[ ضضػامك ُب جػوء ِف  يفػه ك ر اٞن  س  اٜنكسيػ   ك و  نه ككس
[  نػػػػػػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػتف ِٗ  ػػػػػػػػػػػهو ت ػػػػػػػػػػػع  كذشػػػػػػػػػػػا ر اس
 [ يفه كن .ٖٓ=ِٗ×ِ 

كلػػػػ  كٙن ػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ    بػػػػ و  نه ػػػػك  يفػػػػهو٠ن ػػػػتع 
 [ يفه كن.ُْٓ=ٖٓ+ٕٖكأربعتف  

[ ّر صػػػلهك  ػػػر ثالثػػػ    مـــريم  وأمـــا مســـألة الميتـــة الرابعـــة
[ ُ[ سكػ  كا ػدة كا ػد  ِك نهك ص ة سل نثٌن اسثلثػكف اثنػكف  

 [ سألخ تعصي كن . ُكاس كأا كا د  
[  ػػر اٛنك عػػ  ُُّ كلػػ  كثالثػػ  ذشػػا   هككبػػكسن ا بػػٌن يفػػهك 

  رنث ثه ك. [ ٤ندبك  ث ك ن ّ     كبٌن    سثهك ثالثاسثكضي  
 ػ سثهك ضضػاب ريهػك يفػهكـ بػ  ٞن ػهو اس هكـ رها جػو اسر  ك 

 كارث  نهك.
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يفػػػثصااج ال ػػػهو اس[ رهػػػا جػػػوء ّكأ ػػػك أصػػػ    ػػػ سثهك ثالثػػػ   
ا شػًنة ُب اسثكسثػ  ك  نػثج اٛنك عػ  ُب اٛنك ع  اسثكضيػ  ضضابس اٛنك ع  

أسػػػػػػػػػػػػػػػػو كيفػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػاكف بػػػػػػػػػػػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػػػػػػػػػػػ س  
 ّ×ٕٓٔ=ُِٕٖ.]   

ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس هو 
 [.ّثالث   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اساابع  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو 
 [.ُُّ كل  كثالث ذشاة  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 .ث اسثكسُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

[ ُّٕ ر اٛنك ع  اسثكضي  ر ط  كل  كثالث  كيفػ عتف   ع داهلللر
يفػػػػػهك س  ػػػػػر [  نػػػػػثج ّ  ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ  يفػػػػػه كن 

[ ُٗٓ=ُّٕ×ّٙن ػػػػػػ كل  كت ػػػػػػع  ذشػػػػػػاة  اٛنك عػػػػػػ  ا شػػػػػػًنة 
 يفه كن.

[   كؿ ذرذ  ْاو    ب ربع    ر اسحب  ذ داهلل كٞنعار  ضصي س 
اسحب  ذلى اٛنك ع  ا شػًنة أسػو ض  و [ بكذكن َْاٜن   أربعتف  
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 [ كاسنػػػػكتج ضضػػػػابس ُب يفػػػػهكـُِٖٕر   كيفػػػػ ع كل  كٖنكضيػػػػ  كذشػػػػا 
[  نػػثج ضصػػي س  ػػر اسحبػػػ  ُٗٓٙن ػػ كل  كت ػػع  ذشػػا   ذ ػػداهلل
كثالثػػػػػ  ب  كصػػػػػكٙنػػػػػ  أ[ ٖ   كٖنكضيػػػػػ  أبػػػػػتاع  كا ػػػػػد [ُ    ػػػػػ 
 .[ّّ.ٓ ُب اٞنكل   ر ااص    كثالثتف
سثكضي  بك شتة  كلػ  كٙن ػ   ر اٛنك ع  ا ركطو كج ة ر  كسك و 
[  نػػثج ّضضػػامك ُب جػػو اس ػػهو ثالثػػ    يفػػه كن [ ُْٓكأربعػػتف  

 [ يفه كن . ّْٓأربع كل  كٙن   كثالثتف  
ضضػػػابس ُب [ ُ كا ػػد يفػػػهو  ػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػ   نه ػػػك  كػػ و كس

[  نػػثج  كلػػ  كثالثػػ  ذشػػاة ُُّ  جػػو اس ػػهو  كلػػ  كثالثػػ  ذشػػاة
 [ يفه كن .ُُّ=ُُّ×ُ 

 ػر اٛنك عػ  ا شػًنة ٙن ػ كل  كٖنكضيػ  بػ و  نه ػك يفػهكـ  ٠ن تع 
 .[ يفه كن ْٖٓ=ُُّ+ّْٓكأربعتف  

ُب ايفػثصااج ضصػي  كسع لي  اس كب   بػ  ر اسحب  ك و  نه ك رل
[ أبػتاع كثالثػ  كذشػاكف َُ[ كذشػاة  ُ كا ػد   ػ  ػ  ذ ػداهلل 
 .[ ُُ.ِّ كأ د ذشا ُب اٞنكل   ر ااص    كن إص ع
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اٜنكسيػػػ  ر ػػػط  كلػػػ  كثالثػػػ  ذشػػػا    ػػػر اٞن ػػػ س٘نػػػد بػػػر  ػػػٍن ك 
 [ يفه كن .ُُّ=ُُّ×ُ 

[ ُذراع  ذشاة أبتاع ك ػ بنا  اسع لي  اس كب   ػ رلس  ر اسحب  
 ْٓ.َِ  كٙن   كأربعتف ُب اٞنكلػ   ػر ااصػ    كن كذشاكف إص ع

 .  كأ كو كاهلل تعكىل أذلو  [ كبهرب صترهتك : 
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 المسألة الحسانية -45
.. أ٘نػػػػػد.. ػػػػػكضي  ر ػػػػػد ت ػػػػػدـ مػػػػػك اٞن ػػػػػثايت كأ ػػػػػك اٞن ػػػػػ س  اٜن

   ك .
 كبا بكشثصكر ذلى اسن ت اسثك  : 

ثػػػػس .....   ػػػػك  ذػػػػر زكج  هػػػػدمبلػػػػك اٞنيػػػػة ا كؿ  -ُ
  .كبو إباابيو كأ٘ند كركطو كسيلىكابنٌن كبنثٌن  نهك  سيلى

 [ ر كالن  ََََُكتاب  أدربك ذشاة آالؼ  

 ضصػػي هك  ػػر تابػػ  أبيهػػك ر ػػط رػػكطو بنػػة  هػػدمبكذػػة  -ِ
 .سيلى دكف أشثهكإباابيو كأ٘ند ذلى أشت هك 

 ػر   ػر ب ػاذسيلػى بنػة  هػدم ٍب بلكة اٞنيث  اسثكضيػ   -ّ
 . نس مهك  شني  كصكٜن  هككبنثي هك جكبا  كذر زكجاسترث  

ثػس   كذػر زكج ذ ر ب ػا  إباابيوٍب بلك اٞنية اسثكسث  -ْ
 . نهك بر سيلى كشتذي  كذكلش كثالث بنكت  ركطو 

ابعػػػ  سيلػػػى زكجػػػ  اٞنيػػػة ا كؿ ذ ػػػر ٍب بلكػػػة اٞنيثػػػ  اسا  -ٓ
 ب ا  ر استرث  كسد هك أ٘ند كركطو.
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ر صػػػلهك  ػػػر   مهـــدي حســـانيفأمـــا مســـألة الميـــ  األول 
 [ .ُ[ سلوكج  اسث ر كا د  ٖٖنكضي   

كبػػػا [  كالدرب سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػق ا ضثيػػػٌن ٕكاس ػػػكأا يفػػػ ع   
نضػػػامك ُب أصػػػ  ر[ ٔ نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػهو يفػػػث   

 صػػػػيل بػػػهرب اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػ  كأربعػػػػتف   [  نػػػثج ٖكضيػػػ   اٞن ػػػ س  ٖن
 [ ك نهك صيل بها االضك كر . ْٖ=ٖ×ٔ

 ر ابنيس إباابيو  [ أيفهو   كسك و ٔ=ٔ×ُيفث   سيلى سلوكج  
 يػػس رػػكطو كسيلػػىبنث  ػػر  [ يفػػه كن كسكػػ و ُْأربعػػ  ذشػػا   كأ٘نػػد
 [ أيفهو.ٕيف ع   

ر [ سك  كا د  ر ا شت ِ: ر ر اثنٌن    وأما مسألة البيع
 [ . ُاسش ي ٌن كا د  

يفػ ع    كلعػ يفػهكـ اسبػٌن [ ك ِاثنػٌن  اس يػ  س   كبػكسن ا بػٌن   ػ
 . رنث ثه ك [ ٤ندبك  ث ك ن ٕ 

ضضػاب اس يػ     ػ سٞن هو اسرها جوء [ ٕيف ع   ر  ك اس هكـ 
 .  شحمريهك يفهكـ ب  
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  ػػػػػػػهو اسرهػػػػػػػا جػػػػػػوء [ ِاس يػػػػػػػ  اثنػػػػػػكف  كأ ػػػػػػك أصػػػػػػػ    ػػػػػػ س  
ضضػػػػػامك ُب كىل ك  ػػػػػ س  اس يػػػػػ  اليفػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػ  سل  ػػػػػ س  ا 

[  نػػػثج اٛنك عػػػ  ا كىل ْٖ صػػػيل اٞن ػػػ س  ا كىل ٖنكضيػػػ  كأربعػػػٌن  
 [. ٔٗ=ْٖ×ِيفث  كت عتف  ٟنهرب اٞن  س  

ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو 
 [.ِاثنٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر   ػ س  اس يػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه هك 
 [ٕيف ع   
سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  ك ر 

 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.
 أيفػهو [ٔيفث   بكسوكجي   ر اٞن  س  ا كىل ر ط سيلى سلوكج  

يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ   نػػػثج [ ِ وء اس ػػػهو اثنػػػٌن ضضػػػامك ُب جػػػ
 [ يفه كن. ُِ=ٔ×ِاثنك ذشا  ا كىل 

 ر اٞن  س  ا كىل إباابيو كأ٘ند اسش ي ٌن كسك   ر ا شت ر 
ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن  يفػػػه كن [ ُْبػػكس نتة أربعػػػ  ذشػػػا  

 [ يفه كن .ِٖ[  نثج ٖنكضي  كذشاكف  ِ 
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   س  اس ي  يفهو كسس  ر    س  ااشااج كبا اٞن  س  اسثكضي   
[  نػػػػػػثج يفػػػػػػ ع  ٕ ػػػػػػهو يفػػػػػػ ع   اس ء جػػػػػػو [ ضضػػػػػػابس ُبُكا ػػػػػػد  

 [ أيفهو .ٕ=ٕ×ُ 
 ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ٙن ػػػ  كثالثػػػتف بػػػ و  نه ػػػك يفػػػهكـ  ع ٠ن ػػػت 

 [ يفه كن .ّٓ=ٕ+ِٖ 
ر ػط يفػ ع  بػكس نتة  ػر اٞن ػ س  ا كىل رػكطو كسألشة اسش ي   

يفػهك هك  ػر  [  نػثجِ هو اثنػٌن  ضضامك ُب جوء اسأيفهو [ ٕ 
 [ يفه كن .ُْ=ٕ×ِأربع  ذشا   اٛنك ع  ا كىل

[ ُِ ر اثين ذشػا  : ر صلهك ليلى وأما مسألة الميتة الثانية
  [ ِاس ػػدس اثنػػكف  سيلػػى سػػألـ   [ ُّكتعػػتؿ إىل ثالثػػ  ذشػػا  

اسثلثػػكف  شػػني  كصػػكٜن  كسل نثػػٌن   [ ّاسابػػ  ثالثػػ   جػػكبا كسلػػوكج 
 [.ْ[ سك  كا دة أربع   ٖٖنكضي   

 ك   ط ااشتة ا ش كء بكاليفثغااؽ.
 ػر اٛنك عػ  ا كىل [ ُْأربعػ  ذشػا   سيلىكبكسن ا بٌن يفهكـ 

 .رنث ثه ك [ ٤ندبك  ث ك ن ُّذتؿ    سثهك ثالث  ذشا   كبٌن
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  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  ٞن هو اسر  ك اس هكـ رها جوء 
  .كارث  نهك

 ػػػػػػهو اسرهػػػػػػت جػػػػػػوء [ ُّثالثػػػػػػ  ذشػػػػػػا  كأ ػػػػػػك ذػػػػػػتؿ اٞن ػػػػػػ س  
[ ٔٗضضػابس ُب اٛنك عػ  ا كىل يفػث  كت ػعٌن  اليفثصااج اٛنك عػ  
أسػو ك كلثػكف كٖنكضيػ  كأربعػتف ُب بهرب اٞن ػ س   نثج اٛنك ع  اسثكضي  

 ُْ×ٗٔ=ُِْٖ.] 
ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 

 [.ُّاس هو ثالث  ذشا  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [.ُْأربع  ذشا  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي . ُب جولا اس هو

ضضػػابس يفػػه كن [ ُِ ػػر اٛنك عػػ  ا كىل اثنػػك ذشػػا  سيلػػى لػػألـ ر
[  نػػػػثج  كلػػػػ  كيفػػػػث  كٙن ػػػػتف ُّ   ػػػػهو ثالثػػػػ  ذشػػػػااسُب جػػػػوء 

 [ يفه كن .ُٔٓ=ُّ×ُِ 
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 ػػهو اس[ ضضػػامك ُب جػػوء ِكف  يفػػه كٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  
 يفه كن.[ ِٖ=ُْ×ِ[  نثج ٖنكضي  كذشاكف  ُْذشا   أربع 

 كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضتف يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػ  ٠ن ػػػػػػتع 
 [ يفه كن.ُْٖ=ِٖ+ُٔٓ 

 ر اٛنك عػ  ا كىل إباابيو كأ٘ند كسك و  ر ا شت ر اسش ي ٌن 
 ػػهو ثالثػػ  اسضضػػامك ُب جػػوء  يفػػه كن [ ّٓر ػػط ٙن ػػ  كثالثػػتف  

[ ْٓٓ=ُّ×ّٓ[  نػػثج أربع كلػػ  كٙن ػػ  كٙن ػػتف  ُّذشػا  
 يفه كن.  

ضضػػػامك ُب جػػػػوء أيفػػػهو [ ّثالثػػػ   جػػػكبا يثػػػ  اسثكضيػػػ  كسػػػوكج اٞن
اثنػػكف يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  [  نػػثج ُْ ػػهو أربعػػ  ذشػػا  اس

 [ يفه كن.ِْ=ُْ×ّكأربعتف  
ضضػػػػامك  أيفػػػػهو [ ْأربعػػػػ    شػػػػني  كصػػػػكٜن   ػػػػر بنثيهػػػػك  كسكػػػػ و 

يفػهكـ بػ و  نه ػك [  نثج ُْ هو أربع  ذشا  اسبهسك ُب جوء 
 [ يفه كن .  ٔٓكٙن تف  يفث   ر اٛنك ع  اسثكضي  

ــــ  الثالــــ  : ر صػػػػلهك  ػػػػر أربعػػػػ  إبــــراىيم وأمــــا مســــألة المي
[ كسلوكجػػػ  اسػػػث ر ثالثػػػ  ْ[ سػػػألـ اس ػػػدس أربعػػػ   ِْكذشػػػا ر  
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[  نك ػػاة ذلػػيهر ك  ك نػػ  ُٔ[ كسل نػػكت اسثلثػػكف يفػػث  ذشػػا  ّ 
[ سػػػػػػػػألخ كا شػػػػػػػػة ُ[ كاس ػػػػػػػػكأا كا ػػػػػػػػد  ّساؤكيفػػػػػػػػهر ثالثػػػػػػػػ   

 [. ّ ر ساؤكيفه ك ثالث   اسش ي ٌن بهسك  نك ا ذليه ك ك  ك
كبكسن ا بٌن اٞنث ثكت  ر اساؤكس ٤ندبك  ث كثل  رنكثاا ب  ػد 

[ ٍب ضضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  أربعػػػ  كذشػػػا ر ّاسعػػػدد ر ثالثػػػ   
ك نهػػػك  صػػػيل بػػػها [  ِٕ=ِْ×ّ عتف   [  نػػػثج اثنػػػكف كيفػػػِْ 

 . االضك كر
 [ يفه كن .ُِ=ْ×ّاثنك ذشا  سيلى سألـ 

رػػكطو [   كسألشػػة اسشػػ ي   ِ  يفػه كفأ٘نػػد كسػألخ اسشػػ يق 
 [ .ُكا دان   يفهو

 [ أيفهو .ٗ=ّ×ّت ع   ركطو كسلوكج  
يفػػػث  ذشػػػا   ػػػر سيلػػػى كشػػػتذي  كذكلشػػػ  بنػػػكت إبػػػاابيو كسكػػػ و 

 [ يفه كن .ُٔ 
[ ْٓٓأربع كلػػ  كٙن ػػ  كٙن ػػٌن   إبػػاابيوكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 

[ ِٕكبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس اثنػػػػٌن كيفػػػػ عٌن   اسثكضيػػػػ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  
 ن .٤ندبك  ث ك 
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رهػػػػا جػػػػوء [ ْٓٓأربع كلػػػػ  كٙن ػػػػ  كٙن ػػػػتف  ر  ػػػػك يفػػػػهك س 
   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.ٞن هو اس

 ػػػهو اسرهػػػا جػػػوء [ ِٕاثنػػػكف كيفػػػ عتف    ػػػ سثس  صػػػيل كأ ػػػك 
أسػػو ك ػػكلثٌن اٛنك عػػ  اسثكضيػػ   ضضػػابس ُباليفػػثصااج اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  

كضتف أساػػكن  نػثج اٛنك عػ  اسثكسثػ  ت ػع  كٖنػ[ ُِْٖكٖنكضيػ  كأربعػٌن  
 [.ٖٖٔٓٗ=ُِْٖ×ِٕكٖنكمنكل  كيفث  كٙن تف  

ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ِٕيفه هك اثنٌن كيف عٌن  

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكسثػػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 
 [.ْٓٓيفه هك أربع كل  كٙن   كٙن ٌن  

 س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك 
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .

 [ُْٖ كلػػػ  كأربعػػػ  كٖنػػػكضتف   اسثكضيػػػ  ػػػر اٛنك عػػػ  سيلػػػى لػػػألـ ر
[  نػػثج ثالثػػ  ِٕضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن كيفػػ عٌن   يفػػه كن 

[ ُِّْٖ= ُْٖ×ِٕاػػػػػكن ك كلثػػػػػكف كٖنكضيػػػػػ  كأربعػػػػػتف  ذشػػػػػا أس
 يفه كن .
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ضضػامك ُب جػوء يفػه كن [ ُِذشا   كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  اثنك
آالؼ  [  نػػػػثج ٙن ػػػػ ْٓٓاس ػػػػهو أربع كلػػػػ  كٙن ػػػػ  كٙن ػػػػٌن  

 [ يفه كن.َْٔٓ=ْٓٓ×ُِكأربع كل  كيفثتف  
ٖنكضيػػ  ذشػػا أساػػكن كيفػػ ع كل  يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ٠ن ػػتع 
 [ يفه كن ََُٖٕٖ=َْٔٓ+ُِّْٖكٖنكضي   

 ػػػػػ  أربع كلػػػػػ  كٙن اسثكضيػػػػػ  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  أ٘نػػػػػد كسػػػػألخ اسشػػػػػ يق 
[ ِٕ[ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن كيفػػػ عٌن  ْٓٓكٙن ػػتف  

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػثج اثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػثتف 
 [ يفه كن. َِّٕٔ=ِٕ×ْٓٓ 

[ ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ِكف  يفػه كسػس  ػر اٞن ػ س  اٜنكسيػ    
[  نػػػػػػػثج ت ػػػػػػػع كل  كذشػػػػػػػاة ْٓٓ ػػػػػػػٌن  أربع كلػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػ  كٙن

 [ يفه كن .َُٗ=ْٓٓ×ِ 
  ثالثػ  كثالثػتف أساػكن كيفػػث كلٛنك عػ  اسثكسثػػ  يفػهك س  ػر ا٠ن ػتع 
 [ يفه كن .َّّٕٔ=َُٗ+َِّٕٔكيف عتف  

  أربع كلػػ  كٙن ػػ  ثكسثػػاس عػػ  اٛنك ػػر رػػكطو كسألشػػة اسشػػ ي    
 [ يفه كن .ْٓٓ=ْٓٓ×ُكٙن تف  
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ر ػط اثنػكف كأربعػتف  اسثكضي  ر اٛنك ع  جكبا كسوكج اٞنيث  اسثكضي  
ثج  نػػ[ ِٕ  كيفػػ عٌن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌنيفػػه كن [ ِْ 

ثالثػػػػػػػ  آالؼ كأربعػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػاكف يفػػػػػػػهك س  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػ  
  .[ يفه كن َِّْ=ِٕ×ِْ 

ر ػط يفػث   اسثكضيػ  ػر اٛنك عػ   شػني  كصػكٜن   ػر بنثيهػك  كسك و 
ضضػػػػامك ُب جػػػػو اس ػػػػهو اثنػػػػٌن كيفػػػػ عٌن يفػػػػه كن [ ٔٓكٙن ػػػػتف  

أربعػػػ  آالؼ يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ج [  نػػػثِٕ 
 [ يفه كن .َِّْ=ِٕ×ٔٓف كثالثتف  كاثنك

[ ٗر ػػػػط ت ػػػػع    ثس ػػػػر   ػػػػ سرػػػػكطو كسوكجػػػػ  اٞنيػػػػة اسثكسػػػػث 
[  نػػثج ْٓٓضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربع كلػػ  كٙن ػػ  كٙن ػػٌن  

آالؼ كٙن ػػػػػػ  كت ػػػػػػػعتف أربعػػػػػػػ  يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػ  
 [ يفه كن .َْٓٗ=ْٓٓ×ٗ 

يفػػث   ثس ػػر   ػػ سسيلػػى كشػػتذي  كذكلشػػ  كسكػػ  بنػػة  ػػر بنكتػػس 
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربع كلػػػػ  كٙن ػػػػ   يفػػػػه كن [ ُٔا  ذشػػػػ

يفهكـ ب و  ػنهر  ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  يفػ ع  ج  نث[ ْٓٓ كٙن ٌن 
 [ يفه كن.   َِٖٕ= ْٓٓ×ُٔ آالؼ ك كلثكف كٖنكضتف
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: ر صػػػلهك  ػػػر ذػػػدد رؤكس ليلـــى وأمـــا مســـألة الميتـــة الرابعـــة
[ كسل نػػػػة ِكف  يفػػػػه [ ك نهػػػػك صػػػػ ة سالبػػػػر ّكرثثهػػػػك ثالثػػػػ   

 [ .ُ د  كايفهو 
كيفػػػ ع كل  كٖنكضيػػػ  ٖنكضيػػػ  ذشػػػا أساػػػكن  سيلػػػىكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 

[ ٤نػػدبك ّكبػػٌن   ػػ سثهك ثالثػػ    ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  [ َُٖٕٖ 
 أساػػػكن كٖنكمنكلػػػ  ٌن ن  ػػػ   رثصػػػيل  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ت ػػػع  كٖنػػػكض

ُب كا شًنة اٛنك ع  اساابع  بهرب [ كتعد ٖٖٔٓٗ  ٌنكيفث  كٙن 
 .بهرب اٞن  س 

   اس كب ٌن ب ك  ضى ُب اٛنك ع  اسثكسث .سلترث
زكج اٞنيثػػػػ  اسثكضيػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنة ثالثػػػػ  ٛنػػػػكبا زبيػػػػدم ك 

 [ يفه كن . َِّْآالؼ كأربع  كذشاكف  
؛ ر ػػػػػكالن [ ََََُذشػػػػاة آالؼ  س  ػػػػػر اسحبػػػػ  كٞنعارػػػػ  ضصػػػػي 
اٛنك عػػ  ا شػػًنة ت ػػع  كٖنػػكضٌن أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كيفػػث  ض  ػػ هك ذلػػى 
[ كاسنػػػػػػكتج ضضػػػػػػابس ُب يفػػػػػػهك س ثالثػػػػػػ  آالؼ ٖٖٔٓٗكٙن ػػػػػػٌن  

 ػػر اسحبػػ  ثالٖنكلػػ  كيفػػث  [  نػػثج ضصػػي س َِّْكأربعػػ  كذشػػا ر  
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بلػالت [  ْ أػاكش كأربػ  [ َُ ر كالن كذشاة [ ّّٔ كثالثتف 
 .[ ر كالن ْٓ.ّّٔ 

 ر اٛنك ع  ا شًنة اٞنيث  اسثكضي  ابنيت  شني  كصكٜن  كسك   ر 
 [ يفه كن .َِّْأربع كل  كاثنكف كثالثتف يفه كن  

ُب ايفػػثصااج ضصػػي  جػػكبا  ػػر اسحبػػ   اس ػػ كأ كبػػنا  اسع ليػػ  
أربع كلػػػػ  كٖنكضيػػػػ   ػػػػر اسحبػػػػ    شػػػػني  كصػػػػكٜن ضػػػػثج ضصػػػػي  بػػػػ و 
بللثػػػػكف [ِ أاشػػػػكن ك[ ُْ كأربعػػػػ  ذشػػػػا [ ْْٖ كأربعػػػػتف ر ػػػػكالن 

 .[ر كالن ِٕ.ْْٖ 
أربع كلػػػػ  كٙن ػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنة اػػػػكطو بنػػػػة بػػػػكدم كس

 . [ يفه كن ْٓٗكت عتف  
 ػػػػر اسحبػػػػ  أربع كلػػػػ    نػػػػثج ضصػػػػي هككبػػػػنا  اسع ليػػػػ  اس ػػػػكب   

أاشػكن كثػالث [ ُْ ر ػكالن كأربعػ  ذشػا [ ْٓٓ كٙن   كٙن ػتف 
 .[ر كالن ّٕ.ْٓٓ بلالت [ ّ 

 ػػػر اٛنك عػػػ   إبػػػاابيو بنػػػكت  ػػػر سيلػػػى كشػػػتذي  كذكلشػػػ  كسكػػػ و 
 [ يفه كن.َّٖٕيف ع  آالؼ ك كلثكف كٖنكضتف  ا شًنة 
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ر ػػػػػكالت [ َُٖ بػػػػػ  ٖنكمنكلػػػػػ  كذشػػػػػاة  ػػػػػر اسح  رهكػػػػػ و  ػػػػػنرل 
 .[ ر كالن ُٖ.َُٖ  بلالت[ ْ  ثالثك [ ّ كثالث  أاكش 

[ ضضػامك ُب ِ  يفػه كف ػر اٞن ػ س  اٜنكسيػ   ٘ند بر  هدم ك 
[  نػػثج ِّٔٔكرػػق اس ػػهكـ يفػػث  آالؼ ك ػػكلثٌن كيفػػث  كثالثػػٌن  

[ ُِِْٕ=ِّٔٔ×ِساكن كأربع كل  كاثنكف كيف عتف  اثنك ذشا أ
 يفه كن .
إىل يفػػػهك س ثالثػػػ  كثالثػػػٌن أسػػػو كيفػػػث كل  كيفػػػ عٌن  هكثإضػػػكركب
 ػػػػػر يفػػػػػهك س ٠ن ػػػػػتع [  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ     صػػػػػ يل َّّٕٔ 

اػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػتف يفػػػػػػػث  كأربعػػػػػػػتف أساٛنك عػػػػػػ  ا شػػػػػػػًنة 
 [ يفه كن .ُِْْٔ=ُِِْٕ+َّّٕٔ 

ٙن ػػػ  آالؼ ك كلػػػ  كٙن ػػػ     ببكسع ليػػػ  اس ػػػكرلػػػس  ػػػر اسحبػػػ  
 كا ػػػػػػػدة [ بللػػػػػػػ ُك أاشػػػػػػػكف [ ِ ر ػػػػػػػكالن ك[ ُّٓٓ كثالثػػػػػػػتف 

 .[ ر كالن ُُ.ُّٓٓ 
[ ُيفهو كا د   ر اٞن  س  اٜنكسي  ركطو بنة  هدم   نةكسل

ضضػػػػػػابس ُب كرػػػػػػق اس ػػػػػػهكـ يفػػػػػػث  آالؼ ك ػػػػػػكلثٌن كيفػػػػػػث  كثالثػػػػػػٌن 
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ث  آالؼ ك كلثػػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػػػػػػػتف يفػػػػػػػػػػػػػػ[  نػػػػػػػػػػػػػػثج ِّٔٔ 
 [ يفه كن .ِّٔٔ=ِّٔٔ×ُ 

[ ْٓٓ إىل يفػػػػػهك هك أربع كلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  كٙن ػػػػػٌن  ثهكإضػػػػػكركب
يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ٠ن ػػتع  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ     صػػ يل يفػػه كن 

يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  آالؼ كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث كل  ككا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف ا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًنة 
 [ يفه كن .ُٗٔٔ=ِّٔٔ+ْٓٓ 

ر ػػط يفػ ع كل  كأربعػػ  سيلػى كأ هػك إبػػاابيو رلهػك  ػر تابػػ  أشيهػك 
[ ْ أاشػػػػػػكن كأربػػػػػػػ  [ ُِ ر ػػػػػػػكالن كاثنػػػػػػك ذشػػػػػػػا [ ْْٕ كأربعػػػػػػتف 
 .[ ر كالن ْٔ.ْْٕ  بلالت
 ػػك ضصػػي هك  ػػر تابػػ  أبيهػػك رك ػػك كرد ُب اس ػػؤاؿ بكذثػػس  ػػر أك   

ب ك بػت كاضػيل  ػر   ػ س  اس يػ  أ٘ند كإباابيو  أشت هك اسش ي ٌن 
 . 

كأد كرد ُب اس ؤاؿ أف ابنػيت اٞنيثػ  اسثكضيػ  كمهػك   شػني  كصػكٜن  
[ رػػإف ضصػػي ه ك بػػر  هػػدم [ أػػد بكذثػػك ضصػػي ه ك ٝنكٟن ػػك  أ٘نػػد

  ر اسحب  سػس . 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

426 

أ٘نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر اسحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           ضصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ريكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف ٠ن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتع 
 [ُُ  كأ ػػد ذشػػا ر ػػكالن [ َِّٔ كثالثػػتف  اثنػػكفيفػػث  آالؼ ك 

[ ٓٓ.َِّٔ= ِٕ.ْْٖ+ِٕ.ْْٖ+ُُ.ُّٓٓ  كن أاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
كاهلل تعكىل  -كبها ذلى طا    ت ا   اسعدد اسعشام ُب اٟنلالت 

  كبهرب صترهتك : -أذلو كأ كو 
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  حيةالمسألة الراج -46
.......  ١ن ػد بػرأ ك اٞن  س  اسااج ي  ر د ت دـ مك اٞن ػثايت 

بػػػهرب اٞن ػػػ س    ػػػ  كت ػػػع  كذشػػػاكف بكذػػػكى ذرذػػػ    راج ػػػا كتابػػػ
 ؿ[ بكذػػػػػػكن كاس ػػػػػػؤاٗٔأم ت ػػػػػػع  كيفػػػػػػثتف  اٜن ػػػػػػ  أربعػػػػػػتف بكذػػػػػػكن 

 : ٌب ك  ذلى شثصكر البك
ذػػػر ٗنعػػػ  شػػػتبكف صػػػك  ة اسحبػػػ  اٞنيثػػػ  ا كىل  تتريػػػة -ُ
ذيشػػ  ك تيفػػى ك أكالدبػػك  نػػس كبػػو رػػكطو ك  بػػر  اذػػاهػػك ذلػػا زكج

 .كإباابيو

كذػػر  هػػكيأببنػػة ذلػػا ذػػر  رػػكطواٞنيثػػ  اسثكضيػػ   تتريػػةٍب  -ِ
 .ك  نس كبر ركطو كذيش  ك ا كبنكهت شعح  هكزكج

كذػػر  يهػػكذػػر أب ذيشػػ  بنػػة ذلػػااٞنيثػػ  اسثكسثػػ   تتريػػةٍب  -ّ
 .هك  نس ١ن دكابن هك   رزكج

ثػس كذر زكج سيذر أب  تيفى بر ذلااٞنية اسااب  تتُب ٍب  -ْ
 . نهك كبر شكٕن  ك  نكء كركطو  تيفى سبنكتركطو 
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 إبػػاابيو ابنػػس  ػػتس بػػر  اذػػا ذػػراٞنيػػة اٝنػػك    تػػتُبٍب  -ٓ
كبػو كذر أربع  أبنكء كبنة  ر  ًنبػك اٞنثتركة  ر اسوكج  اس كب   

 . ذلا كذ داهلل ك١ن د ك اذا

[ ْ: ر صػػػلهك  ػػػر أربعػػػ   ى جمعـــةاألولـــ ةفأمـــا مســـألة الميتـــ
 [ .ُ  كا د  اساب سوكجهك

سلػػهبا  ثػ   ػػ  ا ضثيػٌن كاسثالثػػ    كالدبػك[ ّكاس ػكأا ثالثػػ   
[ بكسثلػث رنث ػػة ٔ نك ػاة ذلػيهو ك تار ػ  ساؤكيفػػهو يفػث   [ ّ 

كبػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو سثصػػػػػ ييل بػػػػػها [ ِثلػػػػػث اسػػػػػاؤكس اثنػػػػػٌن  
[  نػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػ  ْٞن ػػػػػػ س  أربعػػػػػػ   نضػػػػػػامك ُب أصػػػػػػ  ار االضك ػػػػػػكر

 .[ ك نهك  صيل بها االضك كر ٖ=ْ×ِ 
 [.ِ=ِ×ُ  يفه كف هك ذلا بر  اذاسوكج

[   كسكػ  ِبهسك يفػه كف     ر ابنيهك  تيفى كإباابيوكسك  
 [ .ُيفهو كا د  ركطو كذيش   هك ر بنثي

ـــ : ر صػػػلهك  ػػػر اثػػػين ذشػػػا ة فـــاطمالثانيـــ ةوأمـــا مســـألة الميت
يهػػػػػك ذلػػػػػا بػػػػػر  اذػػػػػا [  بُّ[ كتعػػػػػتؿ إىل ثالثػػػػػ  ذشػػػػػا  ُِ 

 كهتػػػػك[ كسل نّبػػػػ  ثالثػػػ   اسا  شػػػعح  هػػػػك[ كسوكجِاس ػػػدس اثنػػػكف  
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[  نك ػػػاة ذلػػػيهر ك  ك نػػػ  ٖاسثلثػػػكف ٖنكضيػػػ   رػػػكطو كذيشػػػ  ك ػػػا  
ضضػػامك ُب ذػػتؿ اٞن ػػ س  رهػػا جػػوء اس ػػهو [ ّساؤكيفػػهر ثالثػػ   

[ ك نهػػػك ّٗ=ُّ×ّ[  نػػػثج ت ػػػع  كثالثػػػتف  ُّذشػػػاة   ثالثػػػ 
  صيل بها االضك كر .

 [ أيفهو .ٔ=ّ×ِيفث    يهك ب
 [ أيفهو ٗ=ّ×ّت ع    هككسوكج
[ سكػػػػػػ  كا ػػػػػػدة ٖنكضيػػػػػػ  ِْ=ٖ×ّأربعػػػػػػ  كذشػػػػػػاكف   ككس نكهتػػػػػػ

 .أيفهو [ٖ=ّ÷ِْ 
[ كبػػٌن ُ ػػر اٞن ػػ س  ا كىل كا ػػد   رػػكطوكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 

 يػػػػث ال  [ ٤نػػػػدبك  ث ك نػػػػ ّٗ صػػػػيل   ػػػػ سثهك ت ػػػػع  كثالثػػػػٌن  
إال بك ػػػػػا  [ّٗ[ ذلػػػػػى اسث ػػػػػع  كاسثالثػػػػػٌن  ُ   ػػػػػو استا ػػػػػد  

 رنث ثه ك.
 ثهك ػػػػهو ٞن ػػػػ ساسجػػػػوء  ترهػػػػ[ ُكبػػػػا استا ػػػػد  ر  ػػػػك اس ػػػػهكـ 

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك .
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 ػهو اسجػوء  ارهػ[ ّٗاسث ع  كاسثالثتف   ثهككأ ك  صيل    س
نضػابس ُب  صػيل اٞن ػ س  ا كىل  نػثج اٛنك عػػ  اليفػثصااج اٛنك عػ  ر

 [.ُِّ=ّٗ×ٖثالٖنكل  كاثنك ذشا  بهرب اٞن  س  ؛ ُب ا كىل 
اكبكن ت ػع  كثالثػٌن ر ر سس يفهكـ  ػر اٞن ػ س  ا كىل أشػهرب  ضػ

 ّٗ.] 

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ُكا د  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

[ ِ كىل بكسوكجيػػ  اثنػػكف   ػػر اٞن ػ س  ابػر  اذػػا ذلػػا لػألب ر
[  نػثج ٖنكضيػ  كيفػ عتف ّٗجوء اس هو ت ع  كثالثػٌن   ضضامك ُب

 [ يفه كن .ٖٕ=ّٗ×ِ 
ء اس ػهو ُب جػو  ضضامك [ٔة يفث   كسس  ر اٞن  س  اسثكضي  بك بت 

 [ أيفهو.ٔ=ٔ×ُيفث    نثج [ ُ كا د 
يفػػػػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػ  ا كىل أربعػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػكضتف ٠ن ػػػػػػػػػػػػػتع 

 [ يفه كن .ْٖ=ٔ+ٖٕ 
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ضضػػػابس ُب جػػػوء  [ُ  بػػػكس نتة كا ػػػد ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل  شػػػ يعكس
[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ّٗاس ػػػهو ت ػػػع  كثالثػػػٌن  

 [ يفه كن .ّٗ=ّٗ×ُت ع  كثالثتف  
ىل بكس نتة ر ط اثنػكف اٞن  س  ا ك  تيفى كإباابيو  ر كسك و  ر 

[  نػػثج يفػػهك س ّٗ[ ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ت ػػع  كثالثػػٌن  ِ 
 يفه كن. [ٖٕ=ّٗ×ِ ر اٛنك ع  ا كىل ٖنكضي  كيف عتف  

[ ضضػامك ٗاسثكضي   ر    سثهك ر ػط ت ػع    زكج اٞنيث شعح كٞن
[  نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ت ػػػع  ُُب يفػػػهك هك كا ػػػد  

 [ أيفهو .ٗ=ٗ×ُ 
كبػر ركط ػ  كذيشػ  ك ػا  بنػكت  شػعح كسك  بنة  ػر بنكهتػك 

[  نػثج يفػهك هك  ػػر ُضضػامك ُب جػوء اس ػػهو كا ػد   [ٖٖنكضيػ   
 .[ أيفهوٖ=ٖ×ُ ٖنكضي  اٛنك ع  ا كىل 

ر صػػػلهك  ػػػر اثػػػين ذشػػػا   عيشـــة ةالثالثـــ ةوأمـــا مســـألة الميتـــ 
 .[ ك نهك ص ةُِ 

اسابػػ  ثالثػػ   هػػك   ػػر[   كسوكجِاس ػػدس اثنػػكف  ذلػػا  هػػكي ب
 تعصي كى .  هك ١ن د بر   ر[ البنٕ[ كاس كأا يف ع   ّ 
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ت ػػػع  كثالثػػػٌن  ا كىل ػػػر اٛنك عػػػ   ذيشػػػ  كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ
[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػ  بكسثلػػػث ُِ  ػػػ سثهك اثػػػين ذشػػػا  [ كبػػػٌن ّٗ 

 رنث ة كرق ب و  نه ك .
 ػػػػػهو اس[ كبػػػػػا جػػػػػوء ُّر  ػػػػػك كرػػػػػق اس ػػػػػهكـ رثالثػػػػػ  ذشػػػػػا  

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك . كٞن  سثه
اليفػػػثصااج  ػػػهو اس[ كبػػػا جػػوء ْر ربعػػػ    ككأ ػػك كرػػػق   ػػ سثه

  نػػػػػثج ثالٖنكلػػػػػ  كاثػػػػػين ذشػػػػػانضػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػ  ا كىل اٛنك عػػػػػ  ر
أسػػػػو ك كلثػػػػكف كٖنكضيػػػػ  كأربعػػػػتف ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س  اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  

 ْ×ُِّ=ُِْٖ.] 
ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 

 [.ْبس كبتجوء اس هو أربع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسثػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ُّثالث  ذشا  

  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س 
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي .
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يفػػػه كن [ ْٖ ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل أربعػػػ  كٖنػػػكضتف  ذلػػػا لػػػألب ر
[  نػػثج ثالٖنكلػػػ  كيفػػػث  كثالثػػػتف ْضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ   

 [ يفه كن .ّّٔ=ْٖ×ْ 
[ ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو ِ  يفػػه كفكسػػس  ػػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػػ  

 [ يفه كن.ِٔ=ُّ×ِ[  نثج يفث  كذشاكف  ُّ ث  ذشاة ثال
ثالٖنكلػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػكف يفػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػ  ٠ن ػػػػػػػػػػتع 

 [ يفه كن. ِّٔ=ِٔ+ّّٔكيفثتف 
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل ر ػػػػط ٖنكضيػػػػ   تيفػػػػى كإبػػػػاابيو كسكػػػػ و  ػػػػر 

[  نػػػثج ْ  ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ يفػػػه كن [ ٖٕكيفػػػ عتف  
[ ُِّ=ٖٕ×ْلػػ  كاثنػػك ذشػػا  ثالٖنكيفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  

 يفه كن .
ضضػػامك ُب جػػوء أيفػػهو [ ٗت ػػع    ا كىل ػػر اٛنك عػػ  شػػعح كٞن

يفػػػػػػػث  يفػػػػػػػهك س  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػ  [  نػػػػػػػثج ْاس ػػػػػػػهو أربعػػػػػػػ   
 [ يفه كن.ّٔكثالثتف 
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 ػػػػر اٛنك عػػػػ   ػػػػر ركط ػػػػ  كذيشػػػػ  ك ػػػػا  بنػػػػكت  شػػػػعح  كسكػػػػ و 
  نػػثج[ ْضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ   [ ٖ ا كىل ر ػػط ٖنكضيػػ  

 [ يفه كن. ِّاثنكف كثالثتف  يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثكضي  
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  ذشػػا أيفػػهو [ ّثالثػػ    ػػر كٜن

[ ّٗت ػػػػع  كثالثػػػػتف  يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  [  نػػػػثج ُّ 
 يفه كن. 
ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أيفػػػهو [ ٕيفػػػ ع    بػػػر   ػػػر  ػػػدكو

اسثكضيػػػػػ  كا ػػػػػد يفػػػػػهك س  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  [  نػػػػػثج ُّثالثػػػػػ  ذشػػػػػاة  
 [ يفه كن.ُٗ=ُّ×ٕكت عتف  

ر صلهك  ػر أربعػ  كذشػا ر   موسى وأما مسألة المي  الرابع
[ كسل نػػػػكت اسثلثػػػػكف يفػػػػث  ذشػػػػاة ّ[ سلوكجػػػػ  اسػػػػث ر ثالثػػػػ   ِْ 
[ كاس ػػػػػكأا ّ[  نك ػػػػػاة ذلػػػػػيهر ك  ك نػػػػػ  ساؤكيفػػػػػهر ثالثػػػػػ   ُٔ 

[ سػػػألب راضػػػكن كتعصػػػي كن كبضػػػاب رؤكس اس نػػػكت ثالثػػػ  ٓٙن ػػػ   
ثج  صػػيل اٞن ػػ س  [  نػػِْ صػػ  اٞن ػػ س  أربعػػ  كذشػػا ر [ ُب أّ 

 [  ِٕ=ِْ×ّاثنكف كيف عتف  
 [ يفه كن .ُٓ=ٓ×ّسألب ٙن   ذشا  
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 [ أيفهو .ٗ=ّ×ّت ع   ركطو كسلوكج  
 [ يفه كن.ُٔيفث  ذشا   ر شكٕن  ك  نكء كركطو كسك  

[  ػػػر ُِّثالٖنكلػػػ  كاثػػػين ذشػػػا    تيفػػػىكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 
[ ٤نػػدبك ِٕ  ػػ سثس اثنػػٌن كيفػػ عٌن  كبػػٌن  صػػيل  اسثكضيػػ اٛنك عػػ  

  ثتار   بثلث اسث ر رنث ة كرق ب و  نه ك .
 ػػػػػهو اس[ بػػػػػا جػػػػػوء ُّر  ػػػػػك كرػػػػػق اس ػػػػػهكـ رثالثػػػػػ  ذشػػػػػاة  

   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .ٞن
اليفػثصااج [ بػا جػو يفػهو ّكأ ك كرق  صيل   ػ سثس رثالثػ   

ضيػػػ  كأربعػػػٌن نضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  أسػػػو ك ػػػكلثٌن كٖنكاٛنك عػػػ  ر
ثالث  آالؼ كيفػ ع كل  كأربعػ  ُب بهرب اٞن  س   نثج اٛنك ع  اسثكسث  

 [.ّْْٕ=ُِْٖ×ّ كأربعتف 
ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 

 [.ّبس كبتجوء اس هو ثالث   

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اساابع  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ُّثالث  ذشا  
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س يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك ك ر س 
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .

[ ِّٔ ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  ثالٖنكلػػػػػ  كاثنػػػػػكف كيفػػػػػثتف  علػػػػػا لر
[  نثج أسو كيفث  كٖنػكضتف ّضضامك ُب جوء اس هو ثالث   يفه كن 

 [ يفه كن .َُٖٔ=ِّٔ×ّ 
ضضػػامك ُب يفػػه كن [ ُٓذشػػا   كسػػس  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  ٙن ػػ 
[  نػػػػػثج  كلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  كت ػػػػػعتف ُّجػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ  ذشػػػػػا  

 [ يفه كن .ُٓٗ 
أسػو ك كلثػكف ككا ػد كٖنػكضتف يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسثػ  ٠ن تع 

 [ يفه كن .ُُِٖ=ُٓٗ+َُٖٔ 
[ ُِّ ر اٛنك عػ  اسثكضيػ  ر ػط ثالٖنكلػ  كاثنػك ذشػا   باابيوكا

يفػػػػػهك س  ػػػػػر [  نػػػػػثج ّثػػػػػ   ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثاليفػػػػػه كن 
[ يفه كن ّٔٗ=ُِّ×ّاٛنك ع  اسثكسث  ت ع كل  كيفث  كثالثتف  

. 
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يفػػه كن [ ّٔ ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  ر ػػط يفػػث  كثالثػػتف  شػػعح كٞن
يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث   [  نثجّضضامك ُب جوء اس هو ثالث   

 [ أيفهو.َُٖ=ّٔ×ّ كل  كٖنكضي   
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  عح كسكػػػػ و  ػػػػر ركط ػػػػ  كذيشػػػػ  ك ػػػػا  بنػػػػكت  شػػػػ

ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػه كن [ ِّر ػػط اثنػػكف كثالثػػتف   اسثكضيػػ 
يفػػػػػث  كت ػػػػػعتف يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  [  نػػػػػثج ّثالثػػػػػ   

 [ يفه كن . ٔٗ=ِّ×ّ 
زكج اٞنيثػػػػػ  اسثكسثػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  ر ػػػػػط ت ػػػػػع   ػػػػػر كٜن

يفػػهك س [  نػػثج ّضضػػامك ُب جػوء اس ػػهو  يفػػه كن [ ّٗكثالثػتف  
 [ يفه كن . ُُٕ=ّٗ×ّ كل  كيف ع  ذشا  ك ع  اسثكسث   ر اٛن

[ ُٗ ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  ر ػػط كا ػػد كت ػػعتف  ١ن ػػد كالبنهػػك 
يفػػػػػهك س  ػػػػػر [  نػػػػػثج ّضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ   يفػػػػػه كن 

 [ يفه كن.ِّٕ=ُٗ×ّ كلثكف كثالث  كيف عتف  اٛنك ع  اسثكسث  
 يفػهوأ [ٗ ر    سثس ر ط ت ػع   ركط   كسوكج  اٞنية اسااب  

 ػػػػر  كيفػػػػهك ه[  نػػػػثج ُّضضػػػػامك ُب جػػػػوء يفػػػػه ك ثالثػػػػ  ذشػػػػا  
 . [ يفه كن ُُٕ=ُّ×ٗاٛنك ع  اسثكسث   كل  كيف ع  ذشاة  
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 ػػػر   ػػػ سثس  ػػػر بنػػػكت  تيفػػػى شكٕنػػػ  كرػػػكطو ك  ػػػنكء  كسكػػػ و 
ضضامك ُب جو اس ػهو ثالثػ  ذشػاة يفه كن [ ُٔر ط يفث  ذشا  

يفػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػ   كلثػػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػػ  [  نػػػػػػػػثج ُّ 
 [ يفه كن . َِٖ=ُٔ×ُّ 

ر صػلهك  ػر ذػدد رؤكس  علـي وأما مسـألة الميـ  الخـامس 
[ سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن ك نهػك صػ ة ُُكرثثػس أ ػد ذشػا  
 [ .ُ[   كسك  بنة كا د  ِسك  ابر اثنكف  

أسػو ك ػكلثٌن ككا ػد ؛  اٞنية اٝنػك   ذلػاكبكسن ا بٌن يفهكـ 
  ػػ سثس أ ػػد صػػ  أكبػػٌن    ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  [ ُُِٖكٖنػػكضٌن  
 [ ٤ندبك  ث ك ن  رنث ة اٛن ي  .ُُذشا  

رهػا جػوء [ ُُِٖأسو ك كلثكف ككا ػد كٖنػكضتف  ر  ك يفهك س 
   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .ٞن هو اس

اليفػػػثصااج  ػػهو اسرهػػا جػػوء [ ُُأ ػػد ذشػػا  كأ ػػك   ػػ سثس 
 شًنة بك  نثج اٛنك ع  اساابع  كااٛنك ع  اسثكسث   نضابس ُباٛنك ع  ر

ُب بػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػ س  كا ػػػػػػد كأربعػػػػػػتف أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضتف 
 ُُ×ّْْٕ=ُُْْٖ.] 
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ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 
 [.ُُكبتجوء اس هو أ د ذشضا  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسثػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ُُِٖ  ٌن ككا د كٖنكضٌنأسو ك كلث

ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك ك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع .

 ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  ت ػع كل  كيفػث  كثالثػتف بػر ذلػا باابيو مر
اة ضضػػػامك ُب جػػػوء يفػػػه ك أ ػػػد ذشػػػا  نػػػثج ذشػػػيفػػػه كن [ ّٔٗ 

 [ يفه كن.َُِٔٗ= ُُ×ّٔٗأسو ك كلثكف كيفث  كت عتف  
[ ضضػامك ُب جػوء اس ػهو أسػو ِكف  يفػه  ر   ػ س  أبيػس  كسس

أساػػكف كٙن ػػ كل  كاثنػػكف  [  نػػثجُُِٖك ػػكلثٌن ككا ػػد كٖنػػكضٌن  
 [ يفه كن .ِِٔٓ=ُُِٖ×ِكيفثتف  
ٖنكمنكل  كٖنكضيػ  اثنك ذشا أساكن ك يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع  ٠ن تع 
 [ يفه كن.ُِٖٖٓ=ِِٔٓ+َُِٔٗكٙن تف   

ض ػػػػػـت بكذػػػػػكن  [ٗٔ ػػػػػع  كيفػػػػػثٌن  اسحبػػػػػ  ت كٞنعارػػػػػ  ضصػػػػػي س  ػػػػػر
آالؼ كيفػػث كل  كأربعػػ  كذشػػا ر يفػػث   رث لػػ ث ت لهػػك إىل أصػػكب  ب
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ذلػػػػػػػػػى اٛنك عػػػػػػػػػػ  ٍب ض  ػػػػػػػػػػ هك [ إصػػػػػػػػػ عكن ِْٔٔ=ِْ×ْ×ٗٔ 
[ ُُْْٖا شػػػػًنة كا ػػػػد كأربعػػػػٌن أساػػػػكن ك كلػػػػ  كأربعػػػػ  كٖنػػػػكضٌن  

اثػػين ذشػػا أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كٖنكضيػػ   ُب يفػػهكـ إبػػاابيوكاسنػػكتج ضضػػابس 
ضصػػي  إبػػاابيو  ػػر اسحبػػ  مػػهرب اسع ليػػ  : [ ُِٖٖٓكٙن ػػٌن  

كيفػػػ ع  كأربػػػ  أصػػكب  [ ِ بكذػػػكن كذراذػػكف [ ُِ كا ػػد كذشػػاكف 
  [.َٕ.ُْب اٞنكل   ر ااص    
 كلػػػػ  كٖنكضيػػػػ   اسثكسثػػػػ  ػػػػر اٛنك عػػػػ   شػػػػعح كسػػػػوكج اٞنيثػػػػ  اسثكضيػػػػ  

[  نػػػثج ُُضضػػػامك ُب جػػػو اس ػػػهو أ ػػػد ذشػػػا  يفػػػه كن [ َُٖ 
كٖنػػػػػػػػكضتف أسػػػػػػػػو ك كلػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػ   يفػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػ 

 [ يفه كن.ُُٖٖ=َُٖ×ُُ 
كثالثػػ  [ كا ػػد ُ  ػػر اسحبػػ  بػػكع بػػنا  اسع ليػػ  اس ػػكب   رلػػس 

كٖنكضيػػ  ُب اٞنكلػػػ   ػػر ااصػػػ    أذرع كثػػالث كذشػػاكف إصػػػ عكن [ ّ 
 ِّ.َٖ .]  

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  كسكػػػػ و  ػػػػر ركط ػػػػ  كذيشػػػػ  ك ػػػػا  بنػػػػكت  شػػػػعح 
امك ُب جػػوء اس ػػهو ضضػػيفػػه كن [ ٔٗاسثكسثػػ  ر ػػط يفػػث  كت ػػعتف  
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أسػو كيفػث  كٙن ػتف يفهك هك  ر اٛنك عػ  اساابعػ  أ د ذشا  نثج 
 [ يفه كن .َُٔٓ=ٔٗ×ُُ 

كثالثػ  [ كا د ُ  ر اسحب  بكع بكسع لي  اٞنهبترة  رهك   نرل
كٙن ػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػكضتف ُب اٞنكلػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػر ااصػػػػػػػػػ   أذرع كإصػػػػػػػػػ   [ ّ 
 ُ.ٖٓ.] 

 كلػػ  كيفػػ ع   زكج اٞنيثػػ  اسثكسثػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ر ػػط ػػر كٜن
ضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػهو أ ػػػد ذشػػا  نػػػثج يفػػػه كن [ ُُٕذشػػاة  

يفػػػػػػهك س  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اساابعػػػػػػػ  أسػػػػػػو ك كلثػػػػػػػكف كيفػػػػػػ ع  كٖنػػػػػػػكضتف 
 [ يفه كن . ُِٕٖ=ُُٕ×ُُ 

 إص عكن .[ ُٓ ذشاة  ٙن  ك [ ِ رلس  ر اسحب  بكذكف 
 ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكب   ر ػػػط  كلثػػػكف كثالثػػػ   كو ػػػد بػػػر   ػػػر 

ضضامك ُب جػوء اس ػهو أ ػد ذشػا  نػثج يفه كن [ ِّٕكيف عتف  
يفػػػػػػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػػػػػػ  ثالثػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كثالثػػػػػػػػػػػػػػػ  

 [ أيفهو.ََّّ=ِّٕ×ُُ 
كاثنػػػكف  [ أصػػػكب ّكثػػػالث  أبػػػتاع [ ٓ رلػػػس  ػػػر اسحبػػػ  ٙن ػػػ  
 . [ ِْ.ّكأربعتف  ر ااص    
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 كلػػػ  كيفػػػ ع  ركط ػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  كسوكجػػػ  اٞنيػػػة اساابػػػ  
[ ُُ جػػوء اس ػػهو أ ػػد ذشػػا  ضضػػامك ُبيفػػه كن [ ُُٕذشػػا  
أسػػػو ك كلثػػػكف كيفػػػ ع  كٖنػػػكضتف يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   نػػػثج 

 [ يفه كن. ُِٕٖ=ُُٕ×ُُ 
 إص عكن .[ ُٓ ذشاة  ٙن  ك [ ِ رلهك  ر اسحب  بكذكف 

 ف كلثػػػك ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ    ػػػر شكٕنػػػ  كرػػػكطو ك  ػػػنكء كسكػػػ و 
[ ُُضضػامك ُب جػوء اس ػهو أ ػد ذشػػا  أيفػهو [ َِٖكٖنكضيػ   
[ يفػه كن ِِٖٖ=َِٖ×ُُاكف ك كلثكف كٖنكضي  كٖنػكضتف   نثج أس

. 
ٖنكف أذرع ك [ ّ أبتاع كثالث  [ ّ  ر اسحب  ثالث   رهك و  نرل
 أصكب  . [ٖ 

اٞنيػػة ا شػػًن  ذلػػا كذ ػػداهلل ك١ن ػػد ك اذػػا أبنػػكء  كسكػػ   ػػر
[ ضضػػامك ُب جػػوء ِكف  يفػػه  ػػر   ػػ سثس ر ػػط بػػر  اذػػا ذلػػا 

يفػػهك س  ػػر [  نػػثج ُُِٖ ػػد كٖنػػكضٌن  اس ػػهو أسػػو ك ػػكلثٌن ككا
اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػػػػػػ  أساػػػػػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػ كل  كاثنػػػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػػػثتف 

 [ يفه كن .ِِٔٓ=ُُِٖ×ِ 
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كأربػ  أصػكب  [ كا ػد ُ أبػتاع كذراع [ ْ رلس  ر اسحبػ  أربعػ  
 [.َٕ.ْكيف ع  ُب اٞنكل   ر ااص    

[ ضضػػػػابس ُب جػػػػوء ُ  ػػػػ سثس ر ػػػػط كا ػػػػد  ذكلشػػػػ   ػػػػر كس نثػػػػس 
 نػػػػػثج يفػػػػػه كن [ ُُِٖككا ػػػػػد كٖنػػػػػكضٌن  اس ػػػػػهو أسػػػػػو ك ػػػػػكلثٌن 

يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اساابعػػػػػػ  أسػػػػػػو ك كلثػػػػػػكف ككا ػػػػػػد كٖنػػػػػػكضتف 
 [ يفه كن. ُُِٖ=ُُِٖ×ُ 

كثالثػ  ُب اٞنكلػ   كن ذشػا إصػ ع  كأربعػ[ ِ رلهك  ر اسحب  بكذكف 
 .[.َّ.ُْ ر ااص    

 كبهرب صترهتك :  -كاهلل تعكىل أذلو كأ كو -
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 المسألة الُعَقيِليَّة -74
أ ػػك اٞن ػػ س  اسع يليػػ  ر ػػد ت ػػدـ مػػك إَ  اٞن ػػثايت رػػالف....... 

( كتػػػػػكر س َْذ يلػػػػػا ك عػػػػػس صػػػػػك  صػػػػػا استرثػػػػػ  رأػػػػػو أربعػػػػػٌن )
. ١نكر ػػ  أ ػػد اٞن ػػػكر  بػػػ كاسصػػكدر  ػػر ١نك ػػ  ُُْٓ/ّ/ُِ

  .بكذكن [ َٓ ذرذ  اٜن   ٙن تف [ ِ كاسحب    الف 
دل إ ػ -سعلػس يفػهتان  -كٞنَك تصا ثس كجدت أضس أػد يفػ طة 

ا شػػػتات  ػػػر  ػػػًناث أشثهػػػك ككرث أشتبػػػك دكهنػػػك كمهػػػك : أشػػػتاف 
كال شػك أضػس  ب ب ك يف ط ابنك ا خ  ب  ر  ًناث ذ ثه ػك 

 شط   ًن  ثع د.
 بكالشثصكر ذلى اسن ت اسثك  :  اٞن  س ك  
بػػر ........ ذ يلػػا ذػػر  ١ن ػػربلػػك اٞنيػػة ا كؿ كبػػت  -ُ
ر كبنػػة  ػػػر كابػػ  سيلػػى كرػػكطو كمهػػك كابنثػػٌن  نهػػك شػػا ا   ثػػسزكج

 .كمهك جكبا كشاؼ ًنبك 

هػػػػك أ  ػػػػر ُب اٞن ػػػػ س  ذػػػػر  رػػػػكطوٍب بلكػػػػة اٞنيثػػػػ  اسثكضيػػػػ   -ِ
هػػػػك كأشث يهػػػػك جػػػػكبا  ػػػػر أبيهػػػػككأشسيلػػػػى شػػػػ ي   اس هػػػػككأشث شػػػػا ا 

 يهك.أب شاؼ بهسك  ر
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 يهػػكذػػر  ػػر ُب اٞن ػػ س  أش شػػاؼٍب بلكػػة اٞنيثػػ  اسثكسثػػ   -ّ
 ذلػػػابػػػر   ػػػٍن هػػػك  كذػػػر زكجهػػػك سيلػػػى  ػػػر أبيهػػػك شػػػ يق كأشثاس

 .مشع  بنة أكيفو  ر  ًنرب هككبنث

هػك أكيفػو ذر زكج مشع  بنة أكيفوٍب بلكة اٞنيث  اساابع   -ْ
 . هك  نس ذلاكابنيفل كف 

كبػػػػت زكج اٞنيثػػػػ  بػػػػر ذلػػػػا   ػػػػٍنٍب بلػػػػك اٞنيػػػػة اٝنػػػػك    -ٓ
 .ذ داهللبر ذ داهلل كأ٘ند بر كمهك ١ن د  يسذر ابين أشاسثكسث  

ذػػػػر جػػػػكبا بػػػػر ١ن ػػػػر ذ يلػػػػا ٍب بلػػػػك اٞنيػػػػة اس ػػػػكدس  -ٔ
ثس ش ااء  ٍن ذ يلا كأكالدرب  نهك كبو أ٘ند ك ا  كشاؼ   جزك 

 .س  نهك  ٍنابنجثس اسثكضي   كر   كذر ك ز  كذر

كبا إ ػدل زكجػيت اٞنيػة ش ااء ٍب بلكة اٞنيث  اس كبع   -ٕ
 . ا  كشاؼأ٘ند كابنثيهك اس كدس ذر ابنهك 

كبػا اسوكجػ  اسثكضيػ  سل يػة  كر ػ  ٍب بلكة اٞنيث  اسثك نػ   -ٖ
هػػك كذػػر زكججػػكبا   ػػٍنر ُب اٞن ػػ س  كبػػت ابنهػػك اس ػػكدس ذػػر  ػػ

 . ش يلا  نسهك كابنش ا   ١ن ر
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: ١ن ػػر ذ يلػػا بنػة سيلػػى ًب بلكػة اٞنيثػػ  اسثكيفػع  كبػػا  -ٗ
أ٘نػػػد  يهػػػكأب ػػػر  يهػػػككابػػػين أش هػػػك شػػػا ا أ  ػػػر ُب اٞن ػػػ س  ؛ ذػػػر 

 ػػر صػػك  صػػا استرثػػ  ُب بػػهرب  ككأػػد يفػػ طك ػػٍن ابػػين جػػكبا ػ 
ػ   كذػػر كزكجهػػك ىل أذلػػو ككاهلل تعػػ اٞن ػ س  سعلػػس  ػػر أ يػػ  اس ػػهت

 . نس  ا  هكجكبا شا ا كبنث

ذػػر  ػػر ُب  جػػكبا شا ػػاٍب بلػػك اٞنيػػة اسعكشػػا كبػػت  -َُ
 ثػس  كذػر زكج س  ا   ر زكجثس سيلى اٞنثترػكة أ لػساٞن  س  كبا بنث
 .١ن د   نهك سكابنشتذي  اسي كضي  

ذر ابنهك  شتذي  اسي كضي ٍب بلكة اٞنيث  اٜنكد   ذشاة  -ُُ
 .ر جكبا شا ا١ن د ب

كبػا زكجػ  اٞنيػة شػا ا  ٍب بلكة اٞنيث  اسثكضيػ  ذشػاة  -ُِ
 . ١ن ر بر   ر ش ا ا كؿ ذر ابر أشيهك 

[ ٖ: ر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ   محســنفأمــا مســألة الميــ  األول 
[ كاس ػكأا يفػ ع  سػألكالد سلػهبا  ثػ   ػ  ُسلوكج  اسث ر كا ػد  

رهػا [ ٓا ضثيٌن كبػا  نك ػاة ذلػيهو ك  ك نػ  ساؤكيفػهو ٙن ػ   
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أربعػػػػتف نػػػثج  [ ٖضػػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػػ   جػػػوء اس ػػػهو ض
 . ك نهك  صيل بها االضك كر[ َْ=ٖ×ٓ 

 [ أيفهو .ٓ=ٓ×ُٙن    شا ا  سلوكج  
 [ يفه كن .ُْأربع  ذشا  جكبا بر سالكسك  
 [ أيفهو .ٕيف ع   سيلى كركطو كشاؼ  ر  كسك و 

 هػك[   ٔر صلهك  ػر يفػث     فاطم ةالثاني ةوأما مسألة الميت
 [.ّاسنصو ثالث   سيلى ش ي   اس هك[ ك شثُاس دس كا د  

سلػػهبا  ثػػ   ػػ   يهػػك ب هػػككأشث يهػػك[ بػػٌن أشِكاس ػكأا اثنػػكف  
رهػا [ ّا ضثيٌن كبا  نك اة ذليه ك ك  ك ن  ساؤكيفػه ك ثالثػ   

[  نػثج ٖنكضيػ  ذشػػا ٔيفػث   ضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  ضجػوء اس ػهو 
 ضك كر .[ ك نهك  صيل بها االُٖ=ٔ×ّ 

شػػػػػ ي   ت ػػػػػع  شػػػػػة اسكسأل  [ أيفػػػػػهو ّ=ّ×ُسػػػػػألـ ثالثػػػػػ   
 [ أيفهو .ٗ=ّ×ّ 

شػػاؼ [ أيفػػهو   كسألشػػة  ب ْ  أربعػػ جػػكبا كسػػألخ  ب 
 [ِيفه كف  
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كبكضة ا شة  ب ُب بهرب اٞن  س  أد أييفً طة  ػر  ػًناث  
 ب ك أيفلاة.   -سعلس يفهتان  -ُب صك  صا استرث  أشثهك 

[  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل كبػػٌن ٕ  يفػػ ع  ركط ػػ كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 
 [ ٤ندبك  ث ك ن  رنث ة اٛن ي  .ُٖ صيل    سثهك ٖنكضي  ذشا  
[ رهػػػا جػػوء اس ػػػهو ٞنصػػيل   ػػػ سثهك ٕر  ػػك يفػػػهك هك اس ػػ ع   

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك .
هػػػا جػػػوء اس ػػػهو [ رُٖكأ ػػػك  صػػػيل   ػػػ سثهك اسث كضيػػػ  ذشػػػا  
ك ُب بك ػ   صػيل ضضػاماليفثصااج اٛنك ع  ا كىل ُب بهرب اٞن  س  

نػثج اٛنك عػػ  ا كىل ُب بػهرب اٞن ػػ س  ت[ َْاٞن ػ س  ا كىل أربعػػٌن  
 [.َِٕ=َْ×ُٖيف ع كل  كذشاكف  

ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 
 [.ُٖكبتجوء اس هو ٖنكضي  ذشا  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ٕيف ع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.
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[ أيفػػػهو ٓ ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل بكسوكجيػػػ  ٙن ػػػ   شػػػا ا  لػػػألـ ر
[ َٗ=ُٖ×ٓاس هو ٖنكضي  ذشاة  نػثج ت ػعتف  ضضامك ُب جوء 

 يفه كن .
هو ضامك ُب جوء اس [ أيفهو ضّكٟنك  ر اٞن  س  اسثكضي  ثالث   

 [ يفه كن .ُِ=ٕ×ّ[  نثج كا د كذشاكف  ٕيف ع   
يفػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  ا كىل  كلػػػػػػػػ  كأ ػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػا ٠ن ػػػػػػػػتع 

 [ يفه كن .ُُُ=ُِ+َٗ 
[ ٕ ػػر اٞن ػػ س  ا كىل بػػكس نتة يفػػ ع   سيلػػى كسألشػػة اسشػػ ي   

[  نػثج  كلػ  كيفػث  ُٖ أيفهو ضضامك ُب جو اس هو ٖنكضي  ذشػاة 
 يفه كن .[ ُِٔ=ُٖ×ٕكذشاكف  

[ أيفػػهو ضضػػامك ُب ٗكٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  بػػك شتة ت ػػع   
 [ يفه كن.ّٔ=ٕ×ٗ[  نثج ثالث  كيفثتف  ٕيف ع   جوء اس هو 

 كلػػػػػػ  كت ػػػػػػع  كٖنػػػػػػكضتف  ٠ن ػػػػػػتع يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ا كىل
 [ يفه كن . ُٖٗ=ّٔ×ُِٔ 
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[ ٕ ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل بػػػػكس نتة يفػػػػ ع   شػػػػاؼ كسألشػػػػة  ب 
[  نػثج  كلػ  كيفػث  ُٖ اس هو ٖنكضي  ذشػاة أيفهو ضضامك ُب جو 

 [ يفه كن .ُِٔ=ُٖ×ٕكذشاكف  
[ ضضػػامك ُب جػػوء ِكٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  بػػك شتة يفػػه كف  

 [ يفه كن .ُْ=ٕ×ِع  ذشاة  [  نثج أربٕاس هو يف ع   
٠ن ػػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػ  ا كىل  كلػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػتف 

 [ يفه كن . َُْ=ُْ+ُِٔ 
 س  ا كىل بػػػػػكس نتة أربعػػػػػ  ذشػػػػػاة   ػػػػػر اٞن ػػػػػجػػػػػكبا كسػػػػػألخ  ب 

 نػػػثج [ ُٖ [ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػو اس ػػػهو ٖنكضيػػػ  ذشػػػاة ُْ 
 [ يفه كن .ِِٓ=ُٖ×ُْك كلثكف كاثنكف كٙن تف  

[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب ْكسػػػس  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  بػػػك شتة أربعػػػ   
[ ِٖ=ٕ×ْ[  نػػػػػثج ٖنكضيػػػػػ  كذشػػػػػاكف  ٕيفػػػػػ ع    جػػػػػوء اس ػػػػػهو

 يفه كن .
عػػػػػػػػػػػػ  ا كىل  كلثػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػػكضتف ٠ن ػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػػر اٛنك 

 [ يفه كن . َِٖ=ِٖ+ِِٓ 
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ـــ ـــ ةوأمـــا مســـألة الميت [ ْ: ر صػػػلهك  ػػػر أربعػػػ   شـــرف ةالثالث
اسنصػو مشعػ  [ كسل نة ُاساب  كا د   ٍن ك نهك ص ة سلوكج 

 ةكبػػس يفػػ طجػػكبا [ سػػألخ اسشػػ يق ُ[ كاس ػػكأا كا ػػد  ِاثنػػكف  
 ا شة  ب.

 ػػر اٛنك عػػػ  [ َُْ كلػػ  كأربعػػٌن   شػػاؼكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 
 [ ٤ندبك  ن     .ْا كىل كبٌن أص     سثهك أربع   

[ َِٕكبكسثك  ص ة  ر اٛنك ع  ا كىل يفػ ع كل  كذشػا ر  
 اٛنك ع  اسثكضي  ُب بهرب اٞن  س .بهرب   كتعد 
كبػػػػػا  [ّٓ=ْ÷َُْكرػػػػق اس ػػػػػهكـ ٙن ػػػػ  كثالثػػػػػتف  إال أف 

 .ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك ثهك  سٞن هو اسجوء 
يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة ر ػػر سػػس 

 [.ُبس كبتجوء اس هو كا د  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسثػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [ّٓٙن   كثالثٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي .
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 ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ر ػػػط ب ػػػك يفػػػ ق  كلػػػ  كأ ػػػد ا ا  شػػػرلػػػألـ 
 [ يفه كن .ُُُذشا  

 ػر اٛنك عػػ  ا كىل ر ػط بػػهسك ب ػك يفػػ ق سيلػػى ألشػة  ب س
 [ يفه كن .ُٖٗ كل  كت ع  كٖنكضتف  
 ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ا كىل  كلثػػػػػػكف كٖنػػػػػػكضتف جػػػػػػكبا كسػػػػػػألخ اسشػػػػػػ يق 

 [ يفه كن .َِٖ 
جػوء اس ػهو [ كا د ضضابس ُب ُيفهو  كسس  ر اٞن  س  اٜنكسي  

[ ّٓ=ّٓ×ُ[  نػػػػػػثج ٙن ػػػػػػ  كثالثػػػػػػتف  ّٓٙن ػػػػػػ  كثالثػػػػػػٌن  
 يفه كن .

٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهك س  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  ثالٖنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  ذشػػػػػا 
 [ يفه كن . ُّٓ=ّٓ+َِٖ 

[ كا ػػد ضضػػابس ُيفػػهو  ر ػػط  اٜنكسيػػ  ػػر اٞن ػػ س   ػػٍن كسلػوكج 
يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  [  نػػثج ُّٓب جػػوء اس ػػهو ٙن ػػ  كثالثػػٌن  

 [ يفه كن . ّٓ=ّٓ×ُكثالثتف  ٙن   اسثكضي  
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[ ضضػامك ُب ِيفػه كف  ر ػط  اٜنكسيػ  ر اٞن ػ س  مشع  كسل نة 
يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  [  نػػػثج ّٓجػػػوء اس ػػػهو ٙن ػػػ  كثالثػػػٌن  

 .يفه كن [ َٕ=ّٓ×ِيف عتف  اسثكضي  
[ ْر صػػػلهك  ػػػر أربعػػػ     شـــمعة ةالرابعـــ ةوأمـــا مســـألة الميتـــ
[  ّ   ػكأا ثالثػ [ كاسُاسابػ  كا ػد  أكيفو  هكك نهك ص ة سوكج

 تعصي كن . هك ذلاالبن
[  ػػػػر اٛنك عػػػػ  َٕكبػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ اٞنيثػػػػ  اساابعػػػػ  يفػػػػ عٌن  

[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػ  بكسنصػػػو ْاسثكضيػػػ  كبػػػٌن أصػػػ    ػػػ سثهك أربعػػػ   
 رنث ة كرق ب و  نه ك .

[ كبػػا جػػوء اس ػػهو ّٓر  ػػك كرػػق اس ػػهكـ رص  ػػ  كثالثػػتف  
  نهك .اٝنكص ّن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث 

يفػػػثصااج [ كبػػا جػػػوء اس ػػهو الِكأ ػػك كرػػػق   ػػ سثهك ركثنػػػكف  
 نػثج اٛنك عػ  اٛنك عػ  اسثكضيػ  يفػ ع كل  كذشػا ر ٛنك ع  ضضابس ُب ا

أسػػػػػػػػػػػػػػػو كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػتف اسثكسثػػػػػػػػػػػػػػػ  ُب بػػػػػػػػػػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػػػػػػػػػػ س  
 ِ×َِٕ=َُْْ.] 
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ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس هو 
 [.ِاثنٌن  

ـ  ر اٞن  س  اساابع  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك ك ر سس يفهك
 [ّٓٙن   كثالثٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .

  

[ ُُُ ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ر ػػػط  كلػػػ  كأ ػػػد ذشػػػا  شػػػا ا  لر
يفػػػػػهك هك  ػػػػػر نػػػػػثج   [ِضضػػػػػامك ُب جػػػػػو اس ػػػػػهو اثنػػػػػٌن  يفػػػػػه كن 

[ يفػه كن ِِِ=ِ×ُُُ كلثكف كاثنػكف كذشػاكف  اٛنك ع  اسثكسث  
 . 

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  ر ػػػػط  كلػػػػ  كت ػػػػع  كٖنػػػػكضتف  ك سيلػػػػىكس نثهػػػػ
يفػػػػهك هك  ػػػػر ثج [  نػػػػِضضػػػػامك ُب جػػػػو اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  [ ُٖٗ 

[ ّٖٕ=ِ×ُٖٗثالٖنكلػػػػػ  كٖنكضيػػػػػ  كيفػػػػػ عتف  اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  ؛ 
 يفه كن. 
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[ ُّٓاسثكضيػ  ر ػط ثالٖنكلػ  كٙن ػ  ذشػا    ػر اٛنك عػ كٛنػكبا 
يفهك س  ر اٛنك ع  [  نثج ِضضامك ُب جوء اس هو اثنٌن  يفه كن 
 [ يفه كن . َّٔ= ُّٓ×ِيفث كل  كثالثتف  اسثكسث  

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكب   ر ػػػػط ٙن ػػػػ    ػػػػٍنكسػػػػوكج اٞنيثػػػػ  اسثكسثػػػػ  
[  نػػػثج ِضضػػػامك ُب جػػػو اس ػػػهو اثنػػػٌن  يفػػػه كن [ ّٓكثالثػػػتف  
 [ يفه كن . َٕ=ّٓ×ِيف عتف  اٛنك ع  اسثكسث   يفهك س  ر

[ ضضػػابس ُب ُ ػػر   ػػ س  زكجثػػس شػػاؼ يفػػهو كا ػػد   كيفػػو كس
اٛنك عػػػ    ػػػر[  نػػػثج يفػػػهك س ّٓكرػػػق يفػػػهك هك ٙن ػػػ  كثالثػػػٌن  

 [ يفه كن .ّٓ=ّٓ×ُٙن   كثالثتف   اسثكسث 
[ أيفػػهو ضضػػػامك ُب ّثالثػػ    ػػر   ػػػ سثهك ر ػػط ذلػػا كالبنهػػك 

[  نػثج يفػهك س  ػػر ّٓكثالثػٌن   ٙن ػػ  شػاؼ سثػكرػق يفػهكـ  ترث
 [ يفه كن . َُٓ=ّ×ّٓ كل  كٙن    اٛنك ع  اسثكسث  

ر صػػػلهك  ػػػر ذػػػدد     ىيحيـــ وأمـــا مســـألة الميـــ  الخـــامس 
سكػػ  كا ػػد  ػػر ابػػين أشيػػس ١ن ػػد كأ٘نػػد [ ِرؤكس كرثثػػس اثنػػٌن  

 [ .ُكا د  يفهو ذ داهلل ابين 
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كسث  كبػٌن  ر اٛنك ع  اسث[ َٕيف عٌن    ٍن كبكسن ا بٌن يفهكـ
[ ٤نػػػدبك  ن  ػػػ   رثصػػػيل  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ِ  ػػػ سثس اثنػػػٌن  

اٛنك عػػ  اساابعػػ  ُب بػػهرب [ كتعػػد َُْْ  ٌنأسػػو كأربع كلػػ  كأربعػػ
 بهرب اٞن  س .

١ن ػد  ػر  كػ و سلترث  اس كب ٌن ب ػك  ضػى ُب اٛنك عػ  اسثكسثػ  كس
ٙن ػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػتف  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػ   ذ ػػػػػػػػداهللابػػػػػػػػين كأ٘نػػػػػػػػد 

 .  [ يفه كن ّٓ=ّٓ×ُ 

[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ     جــابروأمــا مســألة الميــ  الســادس 
[  نك ػػػا ذليه ػػػك ك  ػػػك ر ساأيفػػػيه ك ُسلػػػوكجثٌن اسػػػث ر كا ػػػد  

[ بػػػػػٌن ا كالد سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ٕ[ كاس ػػػػػكأا يفػػػػػ ع   ِاثنػػػػػٌن  
 [ .ٔ نك اة ذليهو ك  ك ن  ساؤكيفهو يفث   بهسك ا ضثيٌن  

نكثاػػػػا رلػػػػ  كبػػػكسن ا بػػػػٌن اٞنث ثػػػػكت  ػػػػر اسػػػػاؤكس ٤نػػػػدبك  ثداش
[ ٖ  [ ٍب ضضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ٖنكضيػػ ٔبػػك ب  كبػػا اس ػػث   
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر .ْٖ=ٖ×ٔ نثج ٖنكضي  كأربعتف  

[ أيفػهو سكػ  كا ػػدة ٔ=ٔ×ُيفػػث   شػ ااء ك كر ػ  سلػوكجثٌن 
 [ أيفهو .ّثالث   
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ف كأربعػػػػػػػػػػػػتف اثنػػػػػػػػػػػكرب أ٘نػػػػػػػػػػػد ك ػػػػػػػػػػػا  كشػػػػػػػػػػػػاؼ ك ػػػػػػػػػػػٍن ك كالد
 [ يفه كن .ِْ=ٕ×ٔ 

 ػػر اس نثػػٌن  كسكػػ و   [ يفػػه كن ُِر االبنػػٌن اثنػػك ذشػػا   ػػ سكػػ و 
 [ أيفهو .ٔيفث   

[  ػر اٛنك عػ  َّٔيفػث كل  كثالثػٌن   جكباكبكسن ا بٌن يفهكـ 
[ ٤نػػدبك  ثتار ػػ  ْٖكبػػٌن  صػػيل   ػػ سثس ٖنكضيػػ  كأربعػػٌن   اساابعػػ 

 بكس دس رنث ة كرق ب و  نه ك .
[ كبػػػػا جػػػػو اس ػػػػهو َُٓر  ػػػك كرػػػػق اس ػػػػهكـ ر كلػػػػ  كٙن ػػػػ   

 ص ّن  سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .اٝنك
اليفػػػثصااج [ كبػػػا جػػػوء اس ػػػهو ٖكأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثس رث كضيػػػ   

 نػثج اٛنك عػ  اٝنك  ػ  ُب بػهرب اٛنك عػ  اساابعػ  نضابس ُب رٛنك ع  ا
اٞن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ س  أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ كل  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 

 ٖ×َُْْ=َُُِٓ.] 
ء ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػو 

 [.ٖاس هو ٖنكضي   
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ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [َُٓيفه هك  كل  كٙن    

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اٝنك   .

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  ر ػػػػط  كلثػػػػكف كاثنػػػػكف كذشػػػػاكف شػػػػا ا  لر
يفػػهك هك [  نػثج ٖضضػامك ُب جػوء اس ػهو ٖنكضيػ   ه كن يفػ[ ِِِ 

أسػػػػػػػػػػو كيفػػػػػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػػػ عتف  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن.ُٕٕٔ=ِِِ×ٖ 

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  ر ػػػػػط ثالٖنكلػػػػػ  كٖنكضيػػػػػ  كيفػػػػػ عتف يلػػػػػى لكس
يفػػهك هك [  نػثج ٖضضػامك ُب جػوء اس ػهو ٖنكضيػ   يفػه كن [ ّٖٕ 

  كذشػػػػػػػػػػػػاكف ثالثػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كأربعػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن.َِّْ=ّٖٕ×ٖ 

يفػه كن [ ّٓ ر اٛنك عػ  اساابعػ  ر ػط ٙن ػ  كثالثػتف   كيفو كس
يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  [  نػػػػثج ٖضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػػ   

 [ يفه كن .َِٖ=ّٓ×ٖ كلثكف كٖنكضتف  اٝنك    
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[ َُٓ ر اٛنك ع  اساابع  ر ػط  كلػ  كٙن ػ   أكيفو بر علا كس
يفهك س  ر اٛنك ع  [  نثج ٖٖنكضي    ضضامك ُب جوء اس هوأيفهو 

 [ يفه كن.َْٖ=َُٓ×ٖٖنكمنكل  كأربعتف  اٝنك    
 ر اٛنك ع  اساابع  ر ط ٙن ػ  كثالثػتف ١ن د كأ٘ند  ر  كسك و 

يفػهكـ بػ و [  نػثج ٖضضػامك ُب جػوء اس ػهو ٖنكضيػ   يفه كن [ ّٓ 
 [ .َِٖ=ّٓ×ٖ كلثكف كٖنكضتف   نه ك  ر اٛنك ع  اٝنك    

 ػػػر شػػػ ااء ك كر ػػػ  زكجػػػيت اٞنيػػػة اس ػػػكدس كسكػػػ  زكجػػػ   ػػػر 
ضضامك ُب جوء يفهو    سثس  كلػ  أيفهو [ ّ   سثس ر ط ثالث   

يفػػػهكـ بػػػػ و  نه ػػػك  ػػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػػ  [  نػػػػثج َُٓكٙن ػػػ   
 [ يفه كن .ُّٓ=َُٓ×ّثالٖنكل  كٙن   ذشا  

 ػػػػر   ػػػػ سثس ر ػػػػط أربعػػػػ  ذشػػػػا أ٘نػػػػد ك ػػػػٍن  سكسكػػػػ   ػػػػر ابنيػػػػ
[ َُٓهو    سثس  كلػ  كٙن ػ   ضضامك ُب جوء يفيفه كن [ ُْ 

أسػػػػو كأربع كلػػػػ  يفػػػػهكـ بػػػػ و  نه ػػػػك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ   نػػػػثج 
 [ يفه كن.َُْٕ=َُٓ×ُْكيف عتف  

 [ٕ ػػػػر   ػػػ سثس ر ػػػػط يفػػػػ ع    ػػػا  كشػػػػاؼ كسكػػػ و  ػػػػر بنثيػػػػس 
[  نػثج َُٓضضامك ُب جوء يفهو    سثس  كل  كٙن ػ      أيفهو
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  كثالثػػتف يفػ ع كل  كٙن ػيفػهكـ بػ و  نه ػك  ػر اٛنك عػ  اٝنك  ػ  
 [ يفه كن . ّٕٓ=َُٓ×ٕ 

: ر صػلهك  ػر ذػدد رؤكس  ة شـقراءالسـابع ةوأما مسألة الميت
 ػػا  [ كسكػػ و  ػػر اس نثػػٌن ِاثنػػكف  أ٘نػػد [ سالبػػر ْكرثثهػػك أربعػػ   

 [ .ُكا د  كشاؼ 
[ كبػٌن ُّٓثالٖنكلػ  كٙن ػ  ذشػا   شػ ااءـ ككبكسن ا بػٌن يفػه
   .[ ٤ندبك  ث ك ن  رنث ة اٛن يْ   سثهك أربع   
 ػػ سثهك ٞن ػػهو اسرهػػا جػػوء [ ُّٓٙن ػػ  ذشػػا  ر  ػػك اس ػػهكـ 

 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .
اٛنك عػػ  اليفػػثصااج  ػػهو اسرهػػا جػػوء [ ْأربعػػ   كأ ػػك اٞن ػػ س  

ُب بهرب اٞن  س  ضضابس ُب اٛنك ع  اٝنك     نثج اٛنك ع  اس كديف  
 [.ََْٖٔ= َُُِٓ×ْيفة كأربعتف أساكن كٖنكضتف  

اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء  ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر
 [ اسهم ضابة ريس.ْاس هو أربع   

ك ػػػر سػػػػس يفػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػ س  اس ػػػػكبع  أشػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [ُّٓيفه هك ثالٖنكل  كٙن   ذشا 
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف .

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  ر ػػػػط أسػػػػو كيفػػػػ ع كل  كيفػػػػث   ا  شػػػػا لر
[ ْضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   يفػػػػه كن [ ُٕٕٔكيفػػػػ عتف  

يفػػػ ع  آالؼ ك كلػػػ  كأربعػػػ  يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ    نػػػثج
 َُْٕ.] 

 ر اٛنك ع  اٝنك    ر ط ثالث  آالؼ كأربع  كذشاكف ليلى كس 
 نػػػػػػػثج [ ْضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو أربعػػػػػػػ   يفػػػػػػػه كن [ َِّْ 

اثنػػػػك ذشػػػا أساػػػػكن كيفػػػث  كت ػػػػعتف  يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػ 
 [ يفه كن .َُِٔٗ=َِّْ×ْ 

 ػػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػػ  ر ػػػػط ١ن ػػػد كأ٘نػػػػد ك أكيفػػػػو كسكػػػ و  ػػػػر 
[ ْضضامك ُب جػوء اس ػهو أربعػ   يفه كن [ َِٖ كلثكف كٖنكضتف  

أسػو ك كلػ  كذشػاكف   ػر اٛنك عػ  اس كديفػ  ب و  نهو   نثج يفهكـ
 ه كن .[ يفَُُِ=َِٖ×ْ 

[ َْٖ ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكب   ر ػػػػط ٖنكمنكلػػػػ  كأربعػػػػتف  علػػػػا كس
 نػػػػثج يفػػػػهك س  ػػػػر [ ْضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   يفػػػػه كن   
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 َْٖ×ْثالثػػػػػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػثتف   اٛنك عػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػ 
 [ يفه كن .َّّٔ=

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ  ر ػػػػػط ثالٖنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  ذشػػػػػا كر ػػػػ  كٞن
 نػػثج يفػػهك هك [ ْو أربعػ   ضضػػامك ُب جػوء اس ػػهيفػه كن [ ُّٓ 

[ َُِٔ=ُّٓ×ْ  أسػو ك كلثػكف كيفػثتف ر اٛنك ع  اس كديف  
 يفه كن.
 ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػ  أسػػػػػػػو كأربع كلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػ عتف ٘نػػػػػػػد ك 

 نػػثج ٙن ػػ   [ْضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ   يفػػه كن [ َُْٕ 
 [يفه كن.َٖٖٓ=َُْٕ×ْآالؼ كٖنكمنكل  كٖنكضتف  

ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو  [ِكف  يفػػه كسػػس  ػػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػػ  
[  نػػػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػػػث كل  كثالثػػػػػػػػػػتف ُّٓثالٖنكلػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػا  

 [ يفه كن .َّٔ=ُّٓ×ِ 
يفػػػث  آالؼ كٙن ػػػ كل  يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  ٠ن ػػػتع 
 [ يفه كن .َُٓٔ=َّٔ+َٖٖٓكذشاة  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

465 

 ػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػ  يفػػ ع كل  كٙن ػػ   ػا  كشػػاؼ  ػػر  كسكػ و 
[  نػػثج ْأربعػػ    ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهويفػػه كن [ ّٕٓكثالثػتف  

 [ يفه كن.َِْٗ=ّٕٓ×ْأساكف كت ع كل  كأربعتف  
[ ضضابس ُب جوء اس هو ُكا د  يفهو كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  

[  نػػػػػػػػػػػثج ثالٖنكلػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػ  ُّٓثالٖنكلػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػا  
 [ يفه كن .ُّٓ=ُّٓ×ُذشا 

ثالثػػػ  آالؼ يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  ٠ن ػػػتع 
 [ يفه كن.ِّٓٓ=ُّٓ+َِْٗك كلثكف كٙن  كٙن تف  
 ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  ر ػػػط أسػػػو   ػػػٍنكالبػػػر اٞنيػػػة اس ػػػكدس 

ضضامك ُب جوء اس هو أربعػ  يفه كن [ َُْٕكأربع كل  كيف عتف  
ٙن ػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػ  يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  [  نػػػثج ْ 

 [ يفه كن. َٖٖٓ=َُْٕ×ْكٖنكضتف  
[ ْأربعػػ   : ر صػػلهك  ػػر  مارحــة ةالثامنــ ةوأمــا مســألة الميتــ
[ بػػٌن االبنػػٌن  نك ػػاة ّ[ كاس ػػكأا ثالثػػ   ُسلػػوكج اسابػػ  كا ػػد  

[ رنضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ِذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن  
 .[ ك نهك  صيل بها االضك كرٖ=ْ×ِ نثج ٖنكضي   [ ْأربع   
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شػ يلا  كابنيهػ[   كسكػ و  ػر ِ=ِ×ُيفػه كف   سوكجهك ١ن ر
 [ أيفهو.ّك ٍن ثالث   

 ػر [ َُِٔأسػو ك ػكلثٌن كيفػثٌن    كر ػ  ا بػٌن يفػهكـ كبكسن
[ ٤ندبك  ثتار ػ  ٖكبٌن  صيل    سثهك ٖنكضي   اٛنك ع  اس كديف   

 بكساب  رنث ة كرق ب و  نه ك .
[ ُّٓ=ْ×َُِٔر  ك كرػق اس ػهكـ رثالٖنكلػ  كٙن ػ  ذشػا  

 با جوء اس هو ٞن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك .
 ػهو اس[ بػا جػوء ِ=ْ÷ٖركثنػكف  كأ ك كرػق  صػيل   ػ سثهك 

اٛنك عػػػػػ   نػػػػػثج ُب اٛنػػػػػك   اس كديفػػػػػ  اٛنك عػػػػػ  ضضػػػػػابس اليفػػػػثصااج 
 ََْٖٔ×ِاثنػػػػػػػكف كت ػػػػػػػعتف أساػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػثتف  اس ػػػػػػػكبع  

=َُِٗٔ]. 
ر ػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  أشػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 

 [ اسهم ضابة ريس.ِاس هو اثنٌن  

 ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  ك ػػػر سػػػػس يفػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػ س  اس ػػػػكبع  أشػػػهرب
 [.ُّٓيفه هك ثالٖنكل  كٙن   ذشا  
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اس كبع .

 ػر اٛنك عػ  اس كديفػ  ر ػط يفػ ع  آالؼ ك كلػ  كأربعػ  شػا ا  لر
 نػػػػػػثج [ ِضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو اثنػػػػػػٌن   أيفػػػػػػهو [ َُْٕ 

أربعػػػ  ذشػػػا أساػػػكن ك كلثػػػكف كٖنػػػكضتف  اس ػػػكبع  هك  ػػػر اٛنك عػػػ  يفػػػهك
 [ يفه كن .َُِْٖ=َُْٕ×ِ 

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  ر ػػػػط اثنػػػػك ذشػػػػا أساػػػػكن كيفػػػػث  ليلػػػػى كس 
[ ِضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن   يفػػػه كن  [َُِٔٗكت ػػػعتف  

أربعػػػ  كذشػػػاكف أساػػػكن ك كلػػػ   نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  
 [ يفه كن .ُِِْٗ=َُِٔٗ×ْكاثنكف كت عتف  

 ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  ر ػػط ١ن ػػد كأ٘نػػد ك   أكيفػػو  ػػر  كسكػػ و 
ضضػامك ُب يفػه كن [ َُُِ كلثػكف كٖنػكضتف أسػو ك كلػ  كذشػاكف  

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ   بػػػػػ و  ػػػػػنهو   نػػػػػثج يفػػػػػهكـ[ ِ  جػػػػػوء اس ػػػػػهو اثنػػػػػٌن
 [ أيفهو.َِِْ=َُُِ×ِأساكف ك كلثكف كأربع   اس كديف  

ر ػػػػط ثالثػػػػ  آالؼ   ديفػػػػ ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كأكيفػػػػو  بػػػػر علػػػػاكس
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن يفػػه كن [ َّّٔكثالٖنكلػػ  كيفػػثتف  
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يفػػػث  آالؼ كيفػػػ ع كل   نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  [ ِ 
 [ يفه كن .َِٕٔ=َّّٔ×ِكذشاكف  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  ر ػػػط يفػػػث  أ٘نػػػد كالبػػػر اٞنيثػػػ  اس ػػػكبع  
ضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء يفػػػػػػػه كن [ َُٓٔآالؼ كٙن ػػػػػػػ كل  كذشػػػػػػػاة  

[  نػػػػػػػػػػثج ثالثػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػو كذشػػػػػػػػػػاكف  ِاثنػػػػػػػػػػٌن   اس ػػػػػػػػػػهو
 [ يفه كن .ََُِّ=َُٓٔ×ِ 

 ر اٛنك ع  اس كديف  ر ط ثالثػ  آالؼ  ا  كشاؼ  ر  كسك و 
ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء يفػػػػػػه كن [ ِّٓٓك كلثػػػػػػكف كٙن ػػػػػػ  كٙن ػػػػػػتف  

 ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ   بػػ و  نه ػػك   نػػثج يفػػهكـ[ ِاس ػػهو اثنػػٌن  
 يفه كن.[ َُٓٔ= ِّٓٓ×ِيفث  آالؼ كٙن  كل  كذشاة  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  ٙن ػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػ  كٖنػػػكضتف ي ػػػٍن كس
[  نػػػثج أ ػػػد ِضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو اثنػػٌن  يفػػه كن [ َٖٖٓ 
 [ يفه كن .َُُٕٔ=َٖٖٓ×ِشا أساكن كيف ع كل  كيفثتف  ذ

 ػػهو اسضضػػامك ُب جػػوء أيفػػهو [ ّثالثػػ    أ ػػسكسػػس  ػػر   ػػ س  
كأربعػػػتف  [  نػػػثج ت ػػػع كل  كٙن ػػػ ُّٓثالٖنكلػػػ  كٙن ػػػ  ذشػػػا  

 [ يفه كن.ْٓٗ=ُّٓ×ّ 
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اثنػػك ذشػػا أساػػكن كيفػػ ع كل  يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  ٠ن ػػتع 
 [ أيفهو.َُِٕٓ=ْٓٗ+َُُٕٔكٙن    

ضضػػػامك ُب جػػػػوء أيفػػػػهو [ ّشػػػ يلا  ػػػػر   ػػػ س  أ ػػػػس ثالثػػػ   كس
[  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  ُّٓاس ػػهو ثالٖنكلػػ  كٙن ػػ  ذشػػا  

 [ يفه كن.ْٓٗ= ُّٓ×ّت ع كل  كٙن   كأربعتف  اس كبع  
[ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء ِكف  يفػػػػه ١ن ػػػػر  ػػػػر   ػػػػ سثهك كسوكجهػػػػك 

[  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  ُّٓاس ػػهو ثالٖنكلػػ  كٙن ػػ  ذشػػا  
 [ يفه كن.َّٔ=ُّٓ×ِيفث كل  كثالثتف  اس كبع  

ـــ ر صػػػلهك  ػػػر اثػػػين ذشػػػا   ليلـــى ةالتاســـع ةوأمـــا مســـألة الميت
 ُِ.] 

ل نػػػػػة [ كسّ[ كسلػػػػػوكج اسابػػػػػ  ثالثػػػػػ   ِسػػػػػألـ اس ػػػػػدس اثنػػػػػكف  
[ البػين ا خ كأػػد يفػػ طك ُب ُ[ كاس ػكأا كا ػػد  ٔاسنصػو يفػػث   

صػػك  صػػا استرثػػ  ُب بػػهرب اٞن ػػ س   سعلػػس  ػػر أ يػػ  اس ػػهت كاهلل 
اثنػػػٌن  ىل أذلػػػو   كاستا ػػػد  نك ػػػا ذليه ػػػك ك  ػػػك ر ساأيفػػػيه ككتعػػػ
[  نػػػػػثج أربعػػػػػ  ُِرنضػػػػػامك ُب أصػػػػػ  اٞن ػػػػػ س  اثػػػػػين ذشػػػػػا   [ِ 

 ضك كر. [ ك نهك  صيل بها االِْ=ُِ×ِكذشاكف  
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يفػػػػث  جػػػػكبا كسلػػػػوكج   [ أيفػػػػهو ْ=ِ×ِأربعػػػػ    شػػػػا ا  سػػػػألـ
[ ُِ=ٔ×ِاثنػػػػػػػك ذشػػػػػػػا   ػػػػػػا  كسل نػػػػػػػة   [ أيفػػػػػػهو ٔ=ّ×ِ 

 [ .ُابين ا خ يفهو كا د  أ٘ند ك ا كسك   ر   يفه كن 
أربعػػػػ  كذشػػػػا ر أساػػػػكن ك كلػػػػ  كاثنػػػػٌن  سيلػػػػىكبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ 

هك [  ر اٛنك ع  اس كبع    كبػٌن  صػيل   ػ سثُِِْٗكت عٌن  
[ ٤نػدبك  ن  ػ   كبكسثػك  تصػيل  ػر اٛنك عػ  ِْأربع  كذشا ر  

اس ػػكبع    كتعػػد بػػهرب اٛنك عػػ  اسثك نػػ  ُب بػػهرب اٞن ػػ س  ر  ػػك جػػوء 
 [ .ُتا د  ريفهو اٛنك ع  

أسػػػػو كٖنكضيػػػػ   سيلػػػػى هػػػػت كرػػػػق يفػػػػهكـأ ػػػػك جػػػػوء يفػػػػهو اٞن ػػػػ س  ر
 [ ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.ََُٖ=ِْ÷ُِِْٗ 

  اس ػػػكبع  أربعػػػ  ذشػػػا أساػػػكن ك كلثػػػكف  ػػػر اٛنك عػػػشػػػا ا  رلػػػألـ 
 [ يفه كن .َُِْٖ=َُِْٖ×ُكٖنكضي   

[ ضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهكـ ِيفػػػه كف  كٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  
أساػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػث  ذشػػػػػػػػػػا [  نػػػػػػػػػثج ََُٖسيلػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػو كٖنكضيػػػػػػػػػػ   

 [ يفه كن . َُِٔ= ََُٖ×ِ 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

471 

ٖنكضيػػ  ذشػػا أساػػكن ك كلثػػػكف  ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  يفػػهك هك ٠ن ػػتع 
 [ يفه كن .َُِْٖ=َُِٔ+َُِْٖكأربعتف  

 ػر اٛنك عػ  اس ػكبع  ر ػط ب ػك ١ن ػد كأ٘نػد ك أكيفػو كسك و  ػر 
بػػا يفػػػهك س  ػػػر يفػػػه كن [ َِِْ يفػػ ق أساػػػكف ك كلثػػكف كأربعػػػتف 

 [ يفه كن .َِِْ=َِِْ×ُ اٛنك ع  اسثك ن  
 ػػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اس ػػػػػػكبع  ر ػػػػػػط يفػػػػػػث  آالؼ علػػػػػا بػػػػػػر أكيفػػػػػػو كس

 عػػػ  بػػػا يفػػػهك س  ػػػر اٛنكيفػػػه كن [ َِٕٔ كيفػػػ ع كل  كذشػػػاكف 
 [ يفه كن.َِٕٔ=َِٕٔ× اسثك ن  
 ر اٛنك ع  اس كبع  ثالث  ذشا أساكن كذشاكف  ٘ند بر جكباك 

 [ يفه كن.ََُِّ=ََُِّ×ُ 
[ ضضػابس ُب ُكا ػد  يفػهو  سيلػى   س  كسس  ر اٞن  س  اٜنكسي  

أسػػػػػػػػو كٖنكضيػػػػػػػػ   نػػػػػػػػثج [ ََُٖ كرػػػػػػػػق يفػػػػػػػػهك هك أسػػػػػػػػو كٖنكضيػػػػػػػػ  
 [ أيفهو .ََُٖ=ََُٖ×ُ 

أربعػػػػ  ذشػػػػا أساػػػػكن كٖنكضيػػػػ  عػػػػ  اسثك نػػػػ  يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك ٠ن ػػػػتع 
 [ يفه كن . َُِْٖ=ََُٖ+ََُِّكذشاكف  
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 ر اٛنك ع  اس كب   اثنػك ذشػا أساػكن كيفػ ع كل  بر جكبا  ي ٍنكس
 [ أيفهو .َُِٕٓ=َُِٕٓ×ُكٙن    

[ ضضػػابس ُب كرػػق يفػػهك هك أسػػو ُكا ػػد   سيلػػىكسػػس  ػػر   ػػ س  
[ ََُٖ=ََُٖ×ُ[  نػػػػػػػػثج أسػػػػػػػػو كٖنكضيػػػػػػػػ   ََُٖكٖنكضيػػػػػػػػ   

 هو .أيف
ثالثػػ  ذشػػا أساػػكن كيفػػ ع كل  يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  ٠ن ػػتع 

 [ يفه كن . ُُّّٕ=ََُٖ+َُِٕٓكثالث  ذشا  
 ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكب   ر ػػط يفػػث  آالؼ  ػػا  كشػػاؼ  ػػر  كسكػػ و 

بػػػا يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر يفػػػه كن [ َُٓٔ كٙن ػػ كل  كذشػػػاة 
 [ يفه كن . َُٓٔ=َُٓٔ×ُ اٛنك ع  اسثك ن  

ر اٛنك ع  اس كب   ر ػط ت ػع كل  كٙن ػ   ش يلا بر ١ن ر كس
بػػػػػػػػػػػػػا يفػػػػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػػػػه كن [ ْٓٗكأربعػػػػػػػػػػػػػتف   

 .[ْٓٗ=ْٓٗ×ُاسثك ن  
 ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكب   ر ػػػط يفػػػث كل  كثالثػػػتف ١ن ػػػر كسوكجهػػػك 

 َّٔ×ُ بػػػػػػا يفػػػػػػهك س  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثك نػػػػػػ  يفػػػػػػه كن [ َّٔ 
 يفه كن .[َّٔ=
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أيفػهو [ ّثالثػ   ر ػط  ثهك ػر   ػ سجكبا كسوكج اٞنيث  اسثكيفع  
يفػهك س  ػر [  نػثج ََُٖضضامك ُب كرػق يفػهك هك أسػو كٖنكضيػ   

كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  آالؼيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسثك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن .َْٖٔ=ََُٖ×ّ 

[ ضضػػػػامك ُب كرػػػػق  ٔيفػػػػث    ثهك ػػػػر   ػػػػ س ػػػػا  جػػػػكبا كس نثهػػػػك 
[  نثج يفػهك هك  ػر اٛنك عػ  اسثك نػ  ََُٖيفهك هك أسو كٖنكضي   

 [ يفه كن. َُِٔٗكت عتف  اثنك ذشا أساكن كيفث  ؛ 

 ػػر ٖنكضيػػ   هكر صػػل  جــابر خرمــيوأمـا مســألة الميــ  العاشــر 
 [ .ُ[ سلوكج  اسث ر كا د  ٖ 

[ سالبػػػػر كاس نػػػػة  نك ػػػػاة ذليه ػػػػك ك  ك نػػػػ  ٕكاس ػػػػكأا يفػػػػ ع   
[  نػػثج ٖ[ رنضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ٖنكضيػػ   ّساؤكيفػػه ك ثالثػػ   
 ر .[ ك نهك  صيل بها االضك كِْ=ٖ×ّأربع  كذشاكف  

أربعػػ  ١ن ػػد كسالبػر أيفػػهو    [ّ=ّ×ُثالثػ   شػػتذي  سلوكجػ  
 [ أيفهو. ٕيف ع    ا  [يفه كن   كسل نة ُْذشا  
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[  ػر َْٖٔ  ٌنيفث كل  كٖنكضي  كأربعػ جكباكبكسن ا بٌن يفهكـ 
[ ٤نػػدبك ِْاٛنك عػػ  اسثك نػػ  كبػػٌن  صػػيل   ػػ سثس أربعػػ  كذشػػا ر  

 [ .ُ ن     كبكسثك  جوء يفهو اٛنك ع  كا د  
[ ِِٓ ػػػػك جػػػػوء يفػػػػهو اٞن ػػػػ س  ر كلثػػػػكف كاثنػػػػكف كٙن ػػػػتف   أك 

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك .
 أساكن ك كلػ  ٌن كت عٌنإذان بهسك ص ة  ر اٛنك ع  اسثك ن  اثن

[   كتعػػػػػػد بػػػػػػهرب اٛنك عػػػػػػ  اسثكيفػػػػػػع  ُب بػػػػػػهرب  َُِٔٗ  ٌنكيفػػػػػػث
 اٞن  س . 

 سلترث  اس كب ٌن ب ك  ضى .
ك عػ  اسثك نػ  اثنػك ذشػا  ػر اٛنأ هك   جكبا  ر    سبنة ا  كٞن

 [ يفه كن .َُِٔٗأساكن كيفث  كت عتف  
ُب كرػق يفػهك س  ضضػامكأيفػهو [ ٕيفػ ع    أبيهػك  كٟنك  ر    س

أسػػػػو كيفػػػػ ع كل  كأربعػػػػ   نػػػػثج [ ِِٓ ػػػػكلثٌن كاثنػػػػٌن كٙن ػػػػٌن   
 [ يفه كن .ُْٕٔ=ِِٓ×ٕكيفثتف  
ثالثػػ  ذشػػا أساػػكن كٖنكمنكلػػ  يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع  ٠ن ػػتع 
 .[ يفه كن َُّٖٔ=ُْٕٔ+َُِٔٗكيفثتف  
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[ ُْأربعػػ  ذشػػا يفػػه كن   ثس ػػر   ػػ سجػػكبا بػػر ١ن ػػد كالبنػػس 
[ ِِٓضضػػامك ُب كرػػػق يفػػهك س  ػػػكلثٌن كاثنػػٌن كٙن ػػػٌن   يفػػه كن 
ثالثػػ  آالؼ كٙن ػػ كل  كٖنكضيػػ  يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع   نػػثج 

 [ يفه كن . ِّٖٓ=ِِٓ×ُْكذشاكف  
[ كا ػػد ضضػػابس ُيفػهو   ثس ػػر   ػػ س ثػس شػػتذي  اسي كضيػ كسلوكج
[  نػػػثج يفػػػهك هك ِِٓ ػػػهكـ  ػػكلثٌن كاثنػػػٌن كٙن ػػٌن   اسُب كرػػق 

[ ٕٔٓ=ِِٓ×ّيفػ ع كل  كيفػث  كٙن ػتف   ر اٛنك ع  اسثكيفع  
 يفه كى. 

: ر صػلهك شـوعية اليمانيـة ةعشـر  ةالحاديـ ةوأما مسـألة الميتـ
 ٌنك ػر اٛنك عػ  اسثكيفػع  اثنػ كتصػيل١ن د جكبا البنهك [ ُكا د  
[   كتعػػػػد بػػػػهرب اٛنك عػػػػ  َُِٔٗ  ٌنكيفػػػػث  أساػػػػكن ك كلػػػػ ٌنكت ػػػػع

 اسعكشاة ُب بهرب اٞن  س .
 اٛنك ع  اسثكيفع  .  سلترث  اس كب ٌن ب ك  ضى ُب

ثالث  آالؼ كٙن  كل  يفع  كاسث ر اٛنك ع  ١ن د جكبا كالبنهك 
 [ يفه كن .ِّٖٓ=ِّٖٓ×ُكٖنكضي  كذشاكف  
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[ يفه كن ٕٔٓكسس ٗني  يفهكـ  ترثثس يف ع كل  كيفث  كٙن تف  
. 

أربعػ  آالؼ ك كلثػكف كأربعػ  يفهك س  ر اٛنك ع  اسعكشػاة تع ٠ن 
 [ يفه كن .ِْْٖ=ٕٔٓ+ِّٖٓكٖنكضتف  

 زكجػػ  اٞنيػػػة ا كؿ شــريفةعشـــر  ةالثانيــ ةوأمــا مســألة الميتـــ
[ كصػػػػ ة  ػػػػر ُ: ر صػػػػلهك بػػػػهسك  ػػػػر كا ػػػػد  ١ن ػػػػر ذ يلػػػػا

[ َُِٔٗاٛنك عػػػ  اسعكشػػػػاة اثنػػػٌن كت ػػػػعٌن أساػػػكن ك كلػػػػ  كيفػػػػثٌن  
 ٜنكد   ذشاة ُب بهرب اٞن  س  كا شًنة.كتعد بهرب اٛنك ع  ا

 سلترث  اس كب ٌن ب ك  ضى ُب اٛنك ع  اسعكشاة. 
ك كلثػػػكف  ٖنكضيػػػ  ذشػػػا أساػػػكن  هكٗنيػػػ  يفػػػهك ١ن ػػػر كالبػػػر أشيهػػػك 

 .[ يفه كن َُِْٖكأربعتف  
[ ذرذػػ  اٜن ػػ  ِأ ػػك بكسن ػػ   سث  ػػيو اسحبػػ  اسػػيت بػػا   ػػكالف  

ت ػع  آالؼ لغػة رػثو ٓنت لهػك إىل أصػكب  ر  [ بكذػكن َٓٙن ػتف  
ذلػػػػػػى اٛنك عػػػػػػ  ا شػػػػػػًنة اثنػػػػػػٌن  هك  ػػػػػػ ضٍب  [ََٔٗكيفػػػػػػث كل   

[ كاسنػكتج ضضػابس ُب يفػهكـ  َُِٔٗ كت عٌن أسػو ك كلػ  كيفػثٌن 
  .اسحب ب  كارث  نثج ضصي س  ر 
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ك١ن ػػػػد كأ٘نػػػػد ابػػػػين ذ ػػػػداهلل  بػػػػر يفػػػػل كف  أكيفػػػػو  ػػػػر  لكػػػػ و ر
[ َِِْأساػػػػكف ك كلثػػػكف كأربعػػػػتف   ػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػًنة ذ يلػػػا 
 .كن يفه 
كذراع [ ِ بكذػػػػكف بكسع ليػػػ  اٞنػػػػهبترة اسحبػػػػ   ركػػػ و  ػػػػنهو  ػػػرل
ذشػػػا إصػػػ عكن كثالثػػػ  كثالثػػػتف ُب اٞنكلػػػ   ػػػر   كيفػػػ ع  [ كا ػػػد ُ 

 . [ّّ.ُٕ ااص   
يفػػػث  أسػػػو كيفػػػػ ع كل   ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة  أكيفػػػوبػػػر علػػػا كس

بكسع ليػػػػ  اس ػػػػكب   [ يفػػػػه كن   رلػػػػس  ػػػػر اسحبػػػػ  َِٕٔكذشػػػػاكف  
 أصكب  . [ ْ كأرب    كا د  [ ُ أبتاع كذراع [ ٕ يف ع  
أسو كأربع كل  كٖنكضي   ر اٛنك ع  ا شًنة ذ يلا  ٘ند جكباك 

[ ُٓ [ يفه كن   رلػس  ر اسحب  ٙن ػ  ذشػا َُِْٖكذشاكف  
ذشػػػػػاكف إصػػػػػ عكن كٙن ػػػػػ  كذشػػػػػاكف ُب اٞنكلػػػػػ   ػػػػػر كا ػػػػػد ك بكذػػػػػكن ك 
 . [ِٓ.ُِ ااص   
ذشػػا أساػػكن  ثالثػػ  ػػر اٛنك عػػ  ا شػًنة ذ يلػا جػػكبا بػػر ي ػٍن كس

[ يفه كن   رلس  ر اسحب  أربع  ُُّّٕكيف ع كل  كثالث  ذشا   
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أذرع كاثنػػػػك ذشػػػػا إصػػػػ عكن كأربعػػػػ  [ ّ بكذػػػػكن كثالثػػػػ  [ ُْ ذشػػػػا 
 .[ْْ.ُِ كأربعتف ُب اٞنكل   ر ااص   

جػكبا ذ يلػا  ػر اٛنك عػ  ا شػًنة بنػيت  ا  كشاؼ اكسك   ر 
 نه ػػك   كػػ[ يفػػه كن   رلَُٓٔيفػػث  آالؼ كٙن ػػ كل  كذشػػاة  

أبػػتاع كيفػػة أصػػكب  كثالثػػ  ذشػػاة ُب اٞنكلػػ  [ ٕ  ػػر اسحبػػ  يفػػ ع  
 .[ُّ.ٔ  ر ااص   

ت ػػػػع كل   ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنة شػػػػ ا   ١ن ػػػػربػػػػر شػػػػ يلا كس
[ كا ػد ُ [ يفه كن   رلػس  ر اسحبػ  بػكع  ْٓٗكٙن   كأربعتف  

 .[ْْ.ّ كأربع  كأربعتف ُب اٞنكل   ر ااص    كثالث أصكب   
يفػث كل  كثالثػتف  شػ ا   ػر اٛنك عػ  ا شػًنة١ن ػد  بر ر كو

إصػ عكن  يفػ ع  ذشػاك [ ِ [ يفػه كن   رلػس  ػر اسحبػ  بكذػكف َّٔ 
 .[ّٔ.ُٕ كيفثتف ُب اٞنكل   ر ااص    ثالث ك 

ثالثػػ  ذشػػا أساػػكن  ػػر اٛنك عػػ  ا شػػًنة  جػػكبا شا ػػابنػػة ا  كٞنػػ
 [ يفه كن . َُّٖٔكٖنكمنكل  كيفثتف  

بكذكن كثػالث أصػكب  كٙن ػ  [ ُٓ  رلهك  ر اسحب  ٙن   ذشا
 .[ٕٓ.ّ كيف عتف ُب اٞنكل   ر ااص   
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أربعػػػػ  آالؼ  جػػػػكبا شا ػػػػا  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنةبػػػػر كو ػػػػد 
 [ يفه كن .ِْْٖك كلثكف كأربع  كٖنكضتف  
كأربعػػػ  ذشػػػػا [ ِ أبػػػتاع كذراذػػػػكف [ ْ رلػػػػس  ػػػر اسحبػػػػ  أربعػػػ  

 .[ِٓ.ُْ إص عكن كٙن   كذشاكف ُب اٞنكل   ر ااص   
ٖنكضيػ  ذشػا أساػكن  ر اٛنك عػ  ا شػًنة    ر ش ا بر  ر كو

 [ يفه كن .َُِْٖك كلثكف كأربعتف  
أذرع كأربػ  [ ّ بكذػكن كثالثػ  [ ُٗ رلػس  ر اسحب  ت ع  ذشػا 

 .أصكب [ ْ 
 كبهرب  صترهتك :   كاهلل تعكىل أذلو كأ كو 
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  المحزرية -84
ب ثػكؿ  كا ػدةهػك أ ك اٞن كل  اوور   ركثًنة كسكػر يفػ شثكر  ن

كبػػػػػا اسػػػػػيت ت ػػػػػدـ مػػػػػك اٞن ػػػػػثايت رػػػػػالف بػػػػػر ..... ١نػػػػػورم كبػػػػػا 
 بكالشثصكر ذلى اسن ت اسثك : 

 ثػسكزكجيفػعيدة  سذر أ ػ  ر شا طا بلك اٞنية ا كؿ  -ُ
 . كركط   كبو أ٘ند كأيفعد ك١ن د كأكالدرب  نهكذكلش  

تػس جدكبػو  ػر ُب اٞن ػ س  ذػر أ٘ند ٍب بلك اٞنية اسثك   -ِ
أيفػػػػعد ك١ن ػػػػد ؛ شػػػػ كء ا  سكأشثػػػػ سكأشت ػػػػ  س ذكلشػػػػكأ ػػػػ يفػػػػعيدة
 .أ٘ند نهك  سكابنركطو  ثس  كذر زكجكركط  

أيفػػعد ك١ن ػػد  أكالدبػػكذػػر  ذكلشػػ اٞنيثػػ  اسثكسثػػ   ٍب بلكػػة -ّ
 .ركط  ك 

هػػػػك   ػػػػٌن بػػػػػر ذػػػػر ابن يفػػػػعيدةٍب بلكػػػػة اٞنيثػػػػ  اساابعػػػػ   -ْ
 .بكدم

هػػك ذػػر زكج ركط ػػ  بنػػة   ػػرٍب بلكػػة اٞنيثػػ  اٝنك  ػػ   -ٓ
 . ٍنأ٘ند ك كابنٌن  نس  صٌد ق
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 ثس آ ن ذر زكج   ٌن بر بكدمٍب بلك اٞنية اس كدس  -ٔ
 . ٍن كذلا ك١ن دكبو  نهك  لسك أبنك

: ر صلهك  ر أربعػ  كذشػاكف حسن فأما مسألة المي  األول
 [ .ّ[ كسلوكج  اسث ر ثالث   ْ[ سألـ اس دس أربع   ِْ 

[ بػػػػػٌن ا كالد سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ُٕكاس ػػػػػكأا يفػػػػػ ع  ذشػػػػػا  
[ ٕة ذلػػػػػيهو ك  ػػػػػك ر ساؤكيفػػػػػهو يفػػػػػ ع   ا ضثيػػػػػٌن كبػػػػػا  نك ػػػػػا 

 نػثج  كلػ  كٖنكضيػ  [ ِْ رنضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  أربعػ  كذشػا ر 
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر. ُٖٔ=ِْ×ٕكيفثتف  
 [ يفه كن .ِٖ=ٕ×ْٖنكضي  كذشاكف   يفعيدة  س  
 [ يفه كن.  ُِ=ٕ×ّكا د كذشاكف   ذكلش   ثسسوكجك 

[ ّْبعػػػ  كثالثػػػتف  أر  كلػػػ  أ٘نػػػد كأيفػػػعد ك١ن ػػػدن ػػػر أب كسكػػػ و 
 يفه كن .
 [ يفه كن.ُٕيف ع  ذشا   س ركط  كسل نث

: بػػػػهسك  ػػػػر أربعػػػػ  أحمــــد مســــألة الميــــ  الثــــانيأصــــل و 
[ كمػك يفػػ طة ْاس ػدس أربعػػ    س ذكلشػػ   ػ  [ ِْكذشػا ر  

 . تس يفعيدةجد
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[ ُٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع  ذشػػػاة  ّاسػػػث ر ثالثػػػ    ثػػػس رػػػكطوكسوكج
 كبس يف ط ااشتة ا ش كء .  س أ٘ندالبن

[  ػػػػر  صػػػػيل ّْأربعػػػػ  كثالثػػػػٌن   أ٘نػػػػدن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ سكبػػػػك
ر ػػ  ا[ ٤نػػدبك  ثت ِْاٞن ػ س  ا كىل كبػػٌن   ػػ سثس أربعػ  كذشػػا ر  

 بكسنصو رنث ة كرق ب و  نه ك .
[ كبػػػػا جػػػػوء ُٕ=ِ÷ّْر  ػػػػك كرػػػػق اس ػػػػهكـ ر ػػػػ ع  ذشػػػػا  

   سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.ٞناس هو 
[ كبا جوء اس ػهو ُِ=ِ÷ِْكأ ك كرق    سثس ركثنك ذشا  

ضػػابس ُب  صػػيل اٞن ػػ س  ا كىل  كلػػ  كٖنكضيػػ  ناليفػػثصااج اٛنك عػػ  ر
[  نػثج اٛنك عػ  ا كىل ُب بػهرب اٞن ػ س  أساػكف كيفػث  ُٖٔكيفثٌن  
 [.َُِٔ=ُٖٔ×ُِذشاة  

ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو 
 [.ُِاثين ذشا  

أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  
 [.ُٕيف ع  ذشا  
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

يفػه كن [ ِٖ  ر اٞن  س  ا كىل ر ط ٖنكضيػ  كذشػاكف   عيدةلر
يفهك هك  ػر  نثج [ ُِ ضضامك ُب جوء يفهو اٛنك ع  اثين ذشا 

[ يفػػه كن ّّٔ=ِٖ×ُِ عػػ  ا كىل ثالٖنكلػػ  كيفػػث  كثالثػػتف  اٛنك
. 

 [ُِ كا ػػػػد كذشػػػػاكف بكسوكجيػػػ   ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل  عكلشػػػ سك 
 نػػػػثج  كلثػػػػكف [ ُِ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثػػػػين ذشػػػػا  يفػػػػه كن 

 [ يفه كن. ِِٓ=ُِ×ُِ  كاثنكف كٙن تف
ضضػػامك ُب أيفػػهو [ ْكٟنػػك  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  بك  ت ػػ  أربعػػ   

 ُٕ×ْ[  نػػػػثج ٖنكضيػػػػ  كيفػػػػثتف  ُٕهو يفػػػػ ع  ذشػػػػا  جػػػػوء اس ػػػػ
 [ يفه كن .ٖٔ=

ثالٖنكلػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػاكف  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  ا كىل ٠ن ػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػهك هك 
 [ يفه كن .َِّ=ٖٔ+ِِٓ 

 ػر اٞن ػ س  ا كىل ر ػط أربعػ  كثالثػتف  أيفعد ك١ن دكسك و  ر 
 نػػػػثج [ ُِ [ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثػػػػين ذشػػػػا ّْ 
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أربع كلػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػ  كىل  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  ا  نه ػػػػػػػػػك  بػػػػػػػػػ و   يفػػػػػػػػػهكـ
 [ أيفهو .َْٖ=ّْ×ُِ 

[ يفػػػه كن ُٕ ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل ر ػػػط يفػػػ ع  ذشػػػا   اكط ػػػ كس
 ػػػػر  ك[  نػػػػثج يفػػػػهك هُِ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثػػػػين ذشػػػػا 

 [ أيفهو .َِْ=ُٕ×ُِ كلثكف كأربع    اٛنك ع  ا كىل
أيفػهو [ ّزكج  اٞنيػة اسثػك   ػر   ػ سثس ر ػط ثالثػ   اكطو كس

 نػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر [ ُٕيفػػػػ ع  ذشػػػػا  يفػػػهك س كرػػػػق ضضػػػامك ُب 
 [ يفه كن . ُٓ=ُٕ×ّاٛنك ع  ا كىل كا د كٙن تف  

[ يفػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ُٕيفػػ ع  ذشػػا  أ٘نػػد كالبنػس 
 كلثػكف كت ػع    نثج يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل[ ُٕ  يف ع  ذشا
 [ يفه كن.ِٖٗ=ُٕ×ُٕكٖننتف  

ــة ــة الثالث ر ذػػدد رؤكس : ر صػػلهك  ػػعائشــة وأمــا مســألة الميت
[ سلهبا  ث     ا ضثيٌن ٓٙن    أيفعد ك١ن د كركط   كرثثهك 

 [. ُ[ كسل نة كا د  ِسك  ابر اثنكف  
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ثالٖنكلػػػػػػ  يفػػػػػػهك هك بػػػػػػٌن [ ك ٓٙن ػػػػػ    ثهككبػػػػػكسن ا بػػػػػػٌن   ػػػػػػ س
٤نػػػػػدبك  ثتارػػػػػق بػػػػػكٝن    ا كىل ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  [ َِّكذشػػػػا ر  

 رنث ة كرق ب و  نه ك.
[ بػػػا جػػػوء ْٔ=ٓ÷َِّر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ ر ربعػػػ  كيفػػػثتف  

 اس هو ٞن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ رصػػػػ ة  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل ُكأ ػػػػك كرػػػػق اٞن ػػػػ س  رتا ػػػػد  

[ كتعد بهرب بػا اٛنك عػ  َُِٔ=َُِٔ×ُ كيفث  ذشا  أساٌن
 اسثكضي  ُب بهرب اٞن  س .

ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل أشػػػهرب بػػػك الن  ػػػر اٛنك عػػػ  
 اسثكضي .

 ر اٞن  س  اسثكسثػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك  ك ر سس يفهكـ
 [.ْٔأربع  كيفثٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل ر ػػػػػط ثالٖنكلػػػػػ  كيفػػػػػث  كثالثػػػػػتف  ػػػػػعيدة ر 
 .  با يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثكضي[ يفه كن ّّٔ 
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أربع كلػػػ  كٖنكضيػػػ    ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل أيفػػػعد ك١ن ػػػد ػػػر  كسكػػػ و 
 .[ أيفهوَْٖ 

[ ضضػػامك ُب ِ   ػػر   ػػ س  أ ػػس ذكلشػػ  يفػػه كف نه ػػك  كسكػػ و 
[  نػػػػثج  كلػػػػ  كٖنكضيػػػػ  كذشػػػػاكف ْٔجػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ  كيفػػػػثٌن  

 [ يفه كن.ُِٖ=ْٔ×ِ 
ٙن ػػػ كل  كيفػػػث   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ   ٠ن ػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك

 [ يفه كن.ّٔٓ=ُِٖ+َْٖكثالثتف  
[ َِْ ر اٛنك ع  ا كىل  كلثكف كأربع    اكط   بنة   ركس

 أيفهو.
 [ يفه كن.ْٔ=ْٔ×ُكٟنك  ر    س  أ هك أربع  كيفثتف  

 كلثػػػػكف كٖنكضيػػػػ  كيفػػػػػثتف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ   ػػػػتع يفػػػػهك هك ٠ن
 [ يفه كن.ِٖٔ=ْٔ+َِْ 

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل ر ػػػػط كا ػػػػد رػػػػكطو كسوكجػػػػ  اٞنيػػػػة اسثػػػػك  
 .با يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثكضي  [ يفه كن ُٓف  كٙن ت 

 ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ر ػػػط  كلثػػػكف كت ػػػع  كٖنػػػكضتف أ٘نػػػد كالبنػػػس 
 .با يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي  [ يفه كن ِٖٗ 
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[ ُر صػػػلهك  ػػػر كا ػػػد    ســـعيدة أمـــا مســـألة الميتـــة الرابعـــة
كتصػػيل  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أساػػٌن كيفػػث  البنهػػك   ػػٌن بػػر بػػكدم 

كتعد بهرب بػا اٛنك عػ  اسثكسثػ  ُب بػهرب اٞن ػ س    [ َُِٔذشا  
كسلترثػػػ  اس ػػػكب ٌن ب ػػػك  ضػػػى ُب اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ    كالبنهػػػك ٗنيػػػ  

 [ يفه كن.ّّٔيفهك هك ثالٖنكل  كيفث  كثالثتف  
ــة الخامســة [ ْر صػػلهك  ػػر أربعػػ     فــاطم وأمــا مســألة الميت

 [ .ُاساب  كا د   ق هك صدِّ سوكج
ة ذليه ػػك ا  نك ػكبػا يفػػعد ك١ن ػد أ[ البنيهػك ّكاس ػكأا ثالثػ   

[ ْ  اٞن ػػ س  أربعػػ   [ رنضػػامك ُب أصػػِك  ك نػػ  ساأيفػػيه ك اثػػٌن  
 [ ك نهك صيل بها االضك كر.ٖ=ْ×ِ   نثج ٖنكضي 

 [ .ِ=ِ×ُيفه كف   صد قس
 [ أيفهو.ّثالث   أيفعد ك١ن د كسك و  ر االبنٌن 

 ػػر  ك[ كبػػٌن يفػػهك هٖ  رػػكطو ٖنكضيػػ كبػػكسن ا بػػٌن  صػػيل   ػػ س  
[ ٤نػدبك  ثتار ػ  بػكساب  ِٖٔاسثكسث   كلثٌن كٖنكضي  كيفثٌن   اٛنك ع 

 رنث ة كرق ب و  نهك .
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[ كبػػا جػػوء ٕٔ=ْ÷ِٖٔر  ػػك كرػػق اس ػػهكـ ر ػػ ع  كيفػػثتف  
   سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.ٞناس هو 

رهػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو اليفػػػػثصااج [ ِكأ ػػػػك كرػػػػق اٞن ػػػػ س  ركثنػػػػكف  
[ ٌَُِٔن كيفػػػث  ذشػػػاة  ضضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  أساػػػاٛنك عػػػ  

كاثنػػػػػػػػػػػػػػكف كثالثػػػػػػػػػػػػػػتف   نػػػػػػػػػػػػػػثج اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػػػػػ  أربعػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ
 ِ×َُِٔ=َِّْ.] 

ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس هو 
 [.ِاثنٌن  

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [.ٕٔيفه ك يف ع  كيفثٌن  

ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س   
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع .

 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ٙن ػػػ كل  كيفػػػث   أيفػػػعد ك١ن ػػػدلكػػػ   ػػػر ر
[  نػػثج ِ   ػػهو اثنػػنباس[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء ّٔٓكثالثػػتف  

أسػػػػػو كاثنػػػػػكف كيفػػػػػ عتف يفػػػػػهكـ بػػػػػ و  نه ػػػػػك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  
 [ يفه كن.َُِٕ=ّٔٓ×ِ 
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 ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ر ػػط كا ػػد كٙن ػػتف نػػة  هػػدم ب اػػكطوكس
ك  ػر هيفهك [  نثج ِاثنٌن   ضضامك ُب جوء اس هويفه كن [ ُٓ 

 [ يفه كن .َُِ=ِ×ُٓ كل  كاثنكف  اٛنك ع  اساابع  
 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ر ػػػط  كلثػػػكف كت ػػػع  كٖنػػػكضتف أ٘نػػػد كالبنػػػس 

 سيفػػػهك [  نػػػثج ِضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن  يفػػػه كن [ ِٖٗ 
[ ٖٕٓ= ِٖٗ×ِٙن ػ كل  كٖنكضيػ  كيفػ عتف  ر اٛنك ع  اساابع   

 يفه كن.
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  ر ػػػػط ثالٖنكلػػػػ  كيفػػػػث  بػػػػر بػػػػكدم  ػػػػٌن ٜنك 

[  نػػثج ِضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن  يفػػه كن [ ّّٔكثالثػػتف  
يفػػػػػػػػػػػث كل  كاثنػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػ عتف يفػػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػػ  

 [ يفه كن. ِٕٔ=ّٔ×ِ 
[ ضضػػامك ُب ِكف  يفػػه ر ػػط  ثػػس  زكج ػػر   ػػ س زكج صػد قكس

يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  [  نػػػػثج ٕٔيفػػػػ ع  كيفػػػػثٌن   كرػػػػق يفػػػػهك هك
 [ يفه كن.ُّْ=ٕٔ×ِ كل  كأربع  كثالثتف  اساابع  
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ضضػػامك ُب جػػو أيفػػهو [ ّثالثػػ   أ٘نػػد ك ػػٍن كسكػػ   ػػر ابنيهػػك 
يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  [  نػػثج ٕٔ ػػهو يفػػ ع  كيفػػثٌن  اس

 [ يفه كن.َُِ=ٕٔ×ّ كلثكف ككا د  اساابع  

[ ٖ ػر ٖنكضيػ    كهر صػل  حسين وأما مسألة المي  السادس
  .[ُاسث ر كا د   ثس آ ن سلوكج

 نك ػػػاة كبػػػا ك١ن ػػػد كذلػػػا  ػػػٍن [  بنكلػػػس ٕكاس ػػػكأا يفػػػ ع   
[ رنضػػػػامك ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  ّذلػػػػيهو ك  ك نػػػػ  ساؤكيفػػػػهو ثالثػػػػ   

[ ك نهػػك صػػيل بػػها ِْ=ٖ×ّنػػثج أربعػػ  كذشػػاكف   [ ٖٖنكضيػػ   
 ك كر .االض

[ أيفػػػػػػػػػهو   كسكػػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػػر يفػػػػػػػػػ ع   ّ=ّ×ُسلوكجػػػػػػػػػ  ثالثػػػػػػػػػ   
 أيفهو. [ٕ=ٕ×ُ 

 ػر [ ِٕٔيفػث كل  كاثنػٌن كيفػ عٌن  بػكدم كبكسن ا بٌن يفهكـ 
[ ٤نػػدبك ِْاٛنك عػػ  اساابعػػ  كبػػٌن  صػػيل   ػػ سثس أربعػػ  كذشػػا ر  

رنث ػػػة أم  ن  ػػػ   اس ػػػهكـ ذلػػػى اٞن ػػػ س   ثتار ػػػ  بثلػػػث اسػػػث ر 
 كرق ب و  نه ك .
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[ كبػػا جػػوء اس ػػهو ِٖـ رث كضيػػ  كذشػػاكف  ر  ػػك كرػػق اس ػػهك
 .ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهكٞنصيل    سثس 

[ كبكسثػػػك  صػػػ ة  ػػػر اٛنك عػػػ  ُكأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثس رتا ػػػد  
اٛنك عػػ  بػػهرب [ كتعػػد َِّْؼ كاثنػػٌن كثالثػػٌن  الآ  اساابعػ  أربعػػ

 بهرب اٞن  س  . ُب اٝنك    كا شًنة 
هك هو  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كيفػػػػهكـ استرثػػػػ  ُب اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  بػػػػا يفػػػػ

 اٝنك   .
ؼ كاثنػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػ عتف   ذشػػػػػػػػاة آالأيفػػػػػػػػعد ك١ن ػػػػػػػػد  ػػػػػػػػر  سكػػػػػػػػ و 

 .[ يفه كن َُِٕ 
ذشػػػاة آالؼ كثالٖنكلػػػ  كٞنعارػػػ  ضصػػػي  بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اسحبػػػ  

أربعػػػٌن أساػػػكن ض  ػػػ هك ذلػػػى اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة [ ر ػػػكالن ؛ َََُّ 
كاسنػػػػكتج ضضػػػابس ُب يفػػػػهكـ بػػػػ و  نه ػػػػك [ َِّْكاثنػػػٌن كثالثػػػػٌن  

أساػػػػكف كيفػػػ ع كل  كٖنكضيػػػػ  كثالثػػػتف ر ػػػػكالن ي س  ػػػػر اسحبػػػ  ضصػػػ نػػػثج 
 [ بلالت. ْ[ كأرب   ٗ[ كت ع  أاكش  ْٗ.ِّٖٕ 

 ػػر اٛنك عػػ  ا شػػًنة زكجػػ  اٞنيػػة اسثػػك  اػػكطو بنػػة  هػػدم كس
 [ يفه كن. َُِ كل  كاثنكف  
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 كلثػػػػػػكف كيفػػػػػػثتف بػػػػػػنا  اسع ليػػػػػػ  اس ػػػػػػكب   رلهػػػػػػك  ػػػػػػر اسحبػػػػػػ  
 [. ُ  [ كبللثكفُُر كالن كأ د ذشا أاشكن  [ ٕٓ.َِٔ 

ٙن ػػػ كل  كٖنكضيػػػ  أ٘نػػػد بػػػر أ٘نػػػد  ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة كالبنػػػس 
 [ يفه كن ٖٕٓكيف عتف  

أسػػػو كأربع كلػػػ  كيفػػػث  بػػػنا  اسع ليػػػ  اٞنػػػهبترة رلػػػػس  ػػػر اسحبػػػ  
[ ْ  أربػػػ [ ك َُ[ كذشػػػاة أػػػاكش  ْٓ.ُْٕٔكيفػػػ عتف ر ػػػكالن  

 بلالت. 
  كأربعػػ   كلػػ ػػر اٛنك عػػ  ا شػػًنة زكج اٞنيثػػ  اٝنك  ػػ  ق  صػػدِّ كس

 [ يفه كن .ُّْكثالثتف  
ثالٖنكلػػ  كاثنػػكف كأربعػػتف بػػنا  اسع ليػػ  اس ػػكب   رلػػػس  ػػر اسحبػػ  

 [ . ُ[ أاكش كبلل  كا دة  ٔ[ كيفث   ُّ.ِّْر كالن  
[ َُِ كلثػػكف ككا ػػد  أ٘نػػد ك ػٍن  ػػر اسحبػػ    ػػر ابنيػػس كسكػ و 
 يفه كن .
ة ٙن ػ كل  كثالثػ  ذشػػا بػػنا  اسع ليػ   نه ػك  ػر اسحبػ   رلكػ و 
 [. ِ  ثكف[ كبللٗ[ كت ع  أاكش  ْٕ.ُّٓر كالن  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

494 

 ػػر اٛنك عػػ  ا شػػًنة أربعػػ  كٖنػػكضتف زكجػػ  اٞنيػػة ا شػػًن  نػػ  كآل
 [ يفه كن . ْٖ=ِٖ×ّ 

 كلثػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػا بػػػػػػػػنا  اسع ليػػػػػػػػ  رلهػػػػػػػػك  ػػػػػػػػر اسحبػػػػػػػػ  
[ بلالت ّ[ أاشكن كثالث  ُُ[ ر كالن كأ د ذشا  ٖٓ.ُِْ 
 . 

  ػػ س  أبػػيهو  ػػر    ػػٌن ػػٍن كذلػػا ك١ن ػػد أبنػػكء  ػػر  كسكػػ و 
[ ِٖ[ أيفػػهو ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك س ٖنكضيػػ  كذشػػا ر  ٕيفػػ ع   

 كلػػ  كيفػػث  كت ػػعتف اٛنك عػػ  ا شػػًنة  نػػثج يفػػهكـ بػػ و  ػػنهو  ػػر 
 [ يفه كن .ُٔٗ=ِٖ×ٕ 

[ ر ػػػكالن كثالثػػػ  ٗٔ.ََٓ ػػػر اسحبػػػ  ٙن ػػػ كل    كػػػ و  ػػػنهورل
 [ . ْ[ أاشكن كأرب  بلالت  ُّذشا  

 :كبهرب صترهتك  كاهلل تعكىل أذلو كأ كو 
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 المسألة الخبرانية -94
اضػة ذلػا كأ ك اٞن  س  اٝن اضي  رها  ر أكال  اٞن ػكل  اسػيت ذي 

سلاثيػػػػك ر ػػػػد ذاضػػػػهك ذلػػػػٌا اٞن ػػػػثايت ذ ػػػػداهلل .......... شػػػػ ا  
رتجػػػدت بصػػػك  صػػػا استرثػػػ  شطػػػ ن ركث ػػػة ذليػػػس إىل اس كضػػػا 

ب ػك أػكؿ   - سكر ررػق اٞن ػثايت اسػهبكب مػك شترػكن  ػر اس كضػا
ر لػة سػس سػر  ؤاشػهبو اس كضػا  -ذلى ضا س كذلى اسشهتد   -

ذلى بها اٝنط   ضػس سػي   نػك كال  ػر اسشػهتد ر ػ سين بػكهلل أف 
أذب  أضك إىل اس كضا رهب ة بنا ا ك عا صترة صػك  صػا 
استرثػػػ  كذبػػػات سل كضػػػا كجػػػس اٝنطػػػ  كبػػػت إيفػػػ كط ا شػػػة  ب 

بيػػػين كبػػػٌن اس كضػػػا  ةبك شػػة اسشػػػ ي   اٞنناػػػادة بػػػ  ذسػػك   ػػػكرٌ 
كيفػػل ثس  ػػ  اٞن ػػ س  كصػػترة  صػػا استرثػػ    ر ػػكؿ شػػًنان   كأػػكؿ 

سنغػػػػًنرب رػػػػ ش ت ذسػػػػك  بك صػػػػ  : أػػػػ  سصػػػػك   اسصػػػػك  ػػػػ ٌب 
جوارب اهلل  رباساج  ركط  ف كذب  بكسصك إىل اس كضا ر  ا بثغيًن 

شػًنان إال أف بػػهرب اٞن ػػ س  بكضػػة  ػػر اٞن ػػكل  اسػػيت أبلثهػػك ا رضػػ  
  ر اٞن كل  ك ًنبك . يث أبلة باتتضكن 

 المسألة السلعية -50
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بكضػػػػة اٞن ػػػػ س  اس ػػػػلعي   ػػػػر أكالػػػػ    ػػػػكل  اٞننكيفػػػػصكت اسػػػػيت 
 ا ػس اهلل أ٘نػد بػر  ػا اسنج ػا ػ إٌ   ػر ًأ ىػ  شػيصا  ةأي يلػ

ػػػػ  ذسػػػك كاس ػػػكدر ذليػػػس تعػػػكىل ك ػػػد ُب ذ ػػػاة كضاػػػ  بعل ػػػس إضػػػس ك ٌ 
اادرب كذسػػك سثػػوا و اسػػدركس كاوكضػػاات ذليػػس طػػتاؿ ا يفػػ تع كٞنػػ

 إذدادم ٟنها اسار .
 ذلى  ك   ٌب:   ك لصب اس ؤاؿ

ض ػًنة ذػر زكجػ  ذلا بػر ١ن ػد يفػلعا بلك اٞنية ا كؿ  -ُ
كبػو  هػدم ك اذػا كأكيفػو كأ٘نػد يفػث  أبنػكء كبنػة أكالدرب  نهك ك 

 ك  ٌن ك١ن د كركط  .
  س ركطو.بنثكذر اس كأٌن ذر   هدمٍب بلك اٞنية اسثك   -ِ

ز اػ   ثػسذػر زكج  ػكأٌناسذػر  اذػا ٍب بلك اٞنيػة اسثكسػث  -ّ
 .س ذلاكابنس ض ًنة كبنث

 .اس كأٌنذر  ذلا  اذاٍب بلك اٞنية اسااب   -ْ

 .اس كأٌنذر  أكيفوٍب بلك اٞنية اٝنك    -ٓ

ذػػػر كبػػػا اٞنيػػػة اس ػػػكدس بػػػهسك ض ػػػًنة ٍب بلكػػػة ا ـ  -ٔ
 .اس كأٌن
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رػكطو  ثسذر زكجك اس كأٌن ذر أ٘ند ٍب بلك اٞنية اس كب   -ٕ
 .رض  سكبنث

 بنثس  كسي .ذر ١ن د ذر اس كأٌن ك ٍب بلك اٞنية اسثك ر  -ٖ

ٍب بلػػػػػك   ػػػػػٌن ذػػػػػر زكجثػػػػػس رػػػػػكطو كأكالدرب  نهػػػػػك ذلػػػػػا  -ٗ
 ٗنيل  كصكٜن  كش ااء.ك١ن د ك ٍن 

ر صػػلهك   علــي بــن محمــد ســلعيفأمــا مســألة الميــ  األول 
 [ .ُ[ سلوكج  اسث ر كا د  ٖ ر ٖنكضي   

سػػألكالد  نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو [ ٕ كاس ػػكأا يفػػ ع  
نػػػػثج  [ ٖٖنكضيػػػػ   ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س   نضػػػػامكر[ ُّا  ثالثػػػػ  ذشػػػػ

 [ ك نهك صيل بها االضك كر .َُْ كل  كأربع    صيل اٞن  س  
 .يفه كن [ ُّ=ُّ×ُسلوكج  ثالث  ذشا  

[ ٕكسل نػػػػة يفػػػػ ع      يفػػػػه كن [ ُْكسكػػػػ  ابػػػػر أربعػػػػ  ذشػػػػا  
 .أيفهو

ــاني  [ ٔ: ر صػػلهك  ػػر يفػػث    مهــديوأمــا مســألة الميــ  الث
 [ .ّ  كس نة اسنصو ثالث    [ُسألـ اس دس كا د  
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[ سمشػػػتة كا شػػػة ا شػػػ كء كبػػػا  نك ػػػاة ِكاس ػػػكأا اثنػػػكف  
ُب أصػػػػ   رنضػػػػامك[ ُُذلػػػػيهو ك  ك نػػػػ  ساؤكيفػػػػهو أ ػػػػد ذشػػػػا  

يفػػػػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػػػػثتف  صػػػػػػػػػػػيل اٞن ػػػػػػػػػػػ س  نػػػػػػػػػػػثج  [ ٔاٞن ػػػػػػػػػػػ س  يفػػػػػػػػػػػث   
 [ ك نهك صيل بها االضك كر.ٔٔ=ٔ×ُُ 

كس نػػػػػػػة ثالثػػػػػػػ  يفػػػػػػػه كن   [ ُُ=ُُ×ُسػػػػػػػألـ أ ػػػػػػػد ذشػػػػػػػا  
 يفه كن.[ ّّ=ُُ×ّكثالثتف  
سكػػػ  ذبػػػا يفػػػه كن   [ ِِ=ُُ×ِاثنػػػكف كذشػػػاكف   كسمشػػػتة

 . يفه كف [ ِكسلش ي   اثنكف  أيفهو [ ْأربع   
[ ك صػػيل   ػػ سثس ُْأربعػػ  ذشػػا    هػػدمكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 

 [ ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.ٔٔيفث  كيفثٌن  
[ كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو ٕ=ِ÷ُْ ػػػػ ع   رر  ػػػػك كرػػػػق اس ػػػػهكـ 

 س ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك. ٞن  سث
[ كبػػا ّّ=ِ÷ٔٔكأ ػػك كرػػق  صػػيل   ػػ سثس رثالثػػ  كثالثػػتف  

اٞن ػػ س  ا كىل  ُب  صػػيل كجػػوء اس ػػهو اليفػػثصااج اٛنك عػػ  ضضػػام
ثالثػػػ    نػػػثج اٛنك عػػػ  ا كىل ُب بػػػهرب اٞن ػػػ س [ َُْ كلػػػ  كأربعػػػ   

 [.ِّّْ=َُْ×ّّآالؼ كأربع كل  كاثنكف كثالثتف  
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ٞن  س  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو ر ر سس يفهكـ  ر ا
 [.ُُأ د ذشا  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضيػ  أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [.ٕيف ع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

[ ُّثالثػػ  ذشػػا  كىل ا بكسوكجيػػ   ػػر اٞن ػػ س  ض ػػًنة للوكجػػ  ر
أربع كلػ   نثج [ ّّ ضضامك ُب جوء اس هو ثالث  كثالثٌن يفه كن 

 [ يفه كن .ِْٗ=ّّ×ُّكت ع  كذشاكف   
يفػػػػه كن [ ُُأ ػػػػد ذشػػػػا  كٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  بك  ت ػػػػ  

[  نػػػػػػػثج يفػػػػػػػ ع  كيفػػػػػػػ عتف ٕيفػػػػػػػ ع   ضضػػػػػػػامك ُب كرػػػػػػػق اس ػػػػػػػهكـ 
 [ يفه كن. ٕٕ=ُُ×ٕ 

ا كىل ٙن ػػػػػػػػػػ كل  كيفػػػػػػػػػػث  اٛنك عػػػػػػػػػػ  ٠ن ػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػر 
 [ أيفهو. َٔٓ=ٕٕ+ِْٗ 

 ػػر اٞن ػػ س    ػػر ك اذػػا كأكيفػػو كأ٘نػػد ك  ػػٌن ك١ن ػػد كسكػػ و 
ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػه كن [ ُْأربعػػػ  ذشػػػا  ا كىل بػػػكس نتة 
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أربع كلػػػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػثتف [  نػػػػػػػػػػػػثج ّّثالثػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػٌن  
 ُْ×ّّ=ِْٔ. ] 

هو أيفػػػػ[ ْأربعػػػػ    ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  بػػػػك شتة  ػػػػنهو  كػػػػ و كس
ٖنكضيػػػػػػػ  كذشػػػػػػػاكف [  نػػػػػػػثج ٕضضػػػػػػػامك ُب كرػػػػػػػق اس ػػػػػػػهكـ يفػػػػػػػ ع   

 .يفه كن [ ِٖ=ٕ×ْ 
كت ػػعتف    كلػ أربع ػر اٛنك عػػ  ا كىل ٠ن ػتع يفػػهكـ بػ و  ػػنهو 

 [ يفه كن . َْٗ=ِٖ+ِْٔ 
أيفػػػػهو [ ٕيفػػػػ ع    ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل بػػػػكس نتة ركط ػػػػ  كسل نػػػة 

 كلثػكف ككا ػد [  نػثج ّّضضامك ُب جػوء اس ػهو ثالثػ  كثالثػٌن  
 [ يفه كن .ُِّ=ّّ×ٕثالثتف  ك 

ضضػامك ُب كرػػق [ ِيفػػه كف  كٟنػك  ػر اٞن ػػ س  اسثكضيػ  بػك شتة  
 [ يفه كن.ُْ=ٕ×ِأربع  ذشا   [  نثجٕاس هكـ يف ع   

 كلثػػػػكف كٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل ٠ن ػػػػتع يفػػػػهك هك 
 [ يفه كن.ِْٓ=ُْ+ُِّ 
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ضضػػامك ُب يفػػه كن [ ّّثالثػػ  كثالثػػتف  بنػػة  هػػدم  اػػكطوكس
 كلثػػكف [  نػػثج يفػهك هك  ػر اٛنك عػ  ا كىل ٕاس ػهكـ يفػ ع    كرػق

 [ يفه كن .ُِّ=ّّ×ٕككا د كثالثتف  
ر صلهك  ر أربع  كذشػا ر   مرعيوأما مسألة المي  الثال  

 [ .ّ[ كسلوكج  اسث ر ثالث   ْ[ سألـ اس دس أربع   ِْ 
 نك اة ذليه ك كبا [ سل نة كاالبر ُٕكاس كأا يف ع  ذشا  

ضػػػػامك ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  أربعػػػػ  ن[ رّكيفػػػػه ك ثالثػػػػ   ك  ك نػػػػ  ساؤ 
[ ك نهػك صػيل ِٕ=ِْ×ّ نػثج اثنػكف كيفػ عتف  [ ِْ كذشػا ر 

 بها االضك كر .
 [ يفه كن.ُِ=ْ×ّاثنك ذشا  ض ًنة سألـ 

 [ أيفهو.ٗ=ّ×ّت ع   ز ا  كسلوكج  
[ يفػػه كن كسل نػػة يفػػ ع  ذشػػا ّْأربعػػ  كثالثػػتف  ذلػػا كسالبػػر 

 [ يفه كن. ُٕ 
[  ػػػػػر َْٗأربع كلػػػػػ  كت ػػػػػعٌن    اذػػػػػاكـ كبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػه

[ ٤نػدبك ِٕاٛنك ع  ا كىل   كبٌن  صيل   ػ سثس اثنػٌن كيفػ عٌن  
  ثتار   بكسنصو   رنث ة كرق ب و  نه ك.
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[ ِْٓ=ِ÷َْٗر  ك كرق اس ػهكـ ر كلثػكف كٙن ػ  كأربعػتف  
 كبا جوء اس هو ٞن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك. 

[ كبػػا ّٔ=ِ÷ِٕالثػػتف  كأ ػػك كرػػق  صػػيل   ػػ سثس ر ػػث  كث
جوء اس هو اليفػثصااج اٛنك عػ  رنضػامك ُب اٛنك عػ  ا كىل  ثالثػ  

[  نثج اٛنك ع  اسثكضي  ُب ِّّْ  ٌن كثالثٌنآالؼ كأربع كل  كاثن
بهرب اٞن  س   كل  كثالث  كذشاكف أساكن كٙن  كل  كاثنػكف كٙن ػتف 

 ّٔ×ِّّْ=ُِِّٓٓ.] 
اكبكن ُب جػػػػػوء ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل أشػػػػهرب  ضػػػػ

 [.ّٔ  يفث  كثالثٌناس هو 

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء  اسثكسثػػػػػ ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 [.ِْٓ  كلثٌن كٙن   كأربعٌن ك هيفه 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 .اسثكضي ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

[ َٔٓ  ػ كل  كيفػث  أيفػهو  ر اٛنك ع  ا كىل ٙنض ًنة لألـ ر
 نػػػثج ٖنكضيػػػ  [ ّٔ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػث  كثالثػػػٌن أيفػػػهو 

 [ يفه كن.ُُِٖٔ=ّٔ×َٔٓذشا أساكن ك كلثكف كيفث  ذشا  
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ُب جػوء  كضضػاميفػه كن [ ُِاثنك ذشا  اٜنكسي  كٟنك  ر اٞن  س  
 نػػػثج أساػػػكف كت ػػػع كل  [ ِْٓ اس ػػػهو  ػػػكلثٌن كٙن ػػػ  كأربعػػػٌن 

 [ يفه كن.َِْٗ=ِْٓ×ُِكأربعتف  
كا ػػد كذشػػاكف أساػػكن ك كلػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ   ٠ن ػػتع يفػػهك هك
  .[ يفه كن ُُِٔٓ=َِْٗ+ُُِٖٔكيفث  كٙن تف   

[ َْٗكسك  أخ ش يق  ر اٛنك ع  ا كىل أربع كلػ  كت ػعتف  
  يفػػػهكـ[  نػػػثج ّٔيفػػه كن ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو يفػػػث  كثالثػػٌن  

يفػػث كل  كأربعػػتف يفػػ ع  ذشػػا أساػػكن ك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ   بػػ و  ػػنهو
 [ يفه كن.َُْٕٔ=ّٔ×َْٗ 

 ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل  كلثػػػكف كٙن ػػػ  ركط ػػػ  كسألشػػػة اسشػػػ ي   
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػث  كثالثػػػػٌن ِْٓكأربعػػػػتف  

ٖنكضيػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػ  يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  [  نػػػػثج ّٔ 
 [ يفه كن . َِٖٖ=ّٔ×ِْٓكذشاكف  
اسثكضي   كلثكف ككا د كثالثتف   ر اٛنك ع ركطو  هدم كسل نة 

[ يفػػػػػػه كن ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو يفػػػػػػث  كثالثػػػػػػٌن  نػػػػػػثج ُِّ 
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ٖنكضيػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػ  كيفػػػث  ذشػػػا يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  
 [ يفه كن. ُّٖٔ= ّٔ×ُِّ 

[ أيفػػػػهو ٗت ػػػػع    ػػػػر   ػػػػ سثس ز اػػػػ  اٞنيػػػػة اسثكسػػػػث   كسوكجػػػػ
نػػػػثج [  ِْٓ ػػػػكلثٌن كٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف   كرػػػػق يفػػػػهك سضضػػػػامك ُب 

أساػػػػػػػػػػػكف ك كلثػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػػ  
 [ أيفهو . َِِٓ=ِْٓ×ٗ 

ضضػػػامك يفػػػه كن [ ّْأربعػػػ  كثالثػػػتف   ػػػر   ػػػ سثس ذلػػػا كالبنػػػس 
يفهك س  ػر  نثج  [ ُِْٓب كرق يفهك س  كلثٌن كٙن   كأربعتف  

كضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف ٖناٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن .َّّٖ=ِْٓ×ّْ 

ُب [ يفػػه كن ضضػػامك ُٕيفػػ ع  ذشػػا   ػػر   ػػ سثس ًنة ض ػػكس نثػػس 
يفػػهك هك  ػػر  نػػثج  [ ِْٓكرػػق يفػػهك س  ػػكلثٌن كٙن ػػ  كأربعػػتف  

ربعػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ ك كلػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػثتف أاٛنك عػػػػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن .ُْٓٔ=ِْٓ×ُٕ 

[ سػألـ ٔر صػلهك  ػر يفػث     علـيوأما مسـألة الميـ  الرابـع 
 [ .ّالث   [   كسألشة اسش ي   اسنصو ثِاسثلث اثنكف  
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[ سألذ ػػكـ  نك ػػا ذلػػيهو ك  ػػك ر ساؤكيفػػهو ُكاس ػػكأا كا ػػد  
 نػػػػػػثج أربعػػػػػػ  [ ٔضػػػػػػامك ُب أصػػػػػػ  اٞن ػػػػػػ س  يفػػػػػػث   نر[ ْأربعػػػػػػ   

 .بها االضك كرصيل  [ ك نهك ِْ=ٔ×ْكذشاكف  
ض ػًنة [ أيفػهو   كسألشػة اسشػ ي   ٖ=ْ×ِٖنكضيػ   ز ا  سألـ 

شػ كء  ػر أذ ك ػس ا  [ يفه كن   كسك  ذػوو ُِ=ْ×ّاثنك ذشا  
 [ .ُيفهو كا د  أكيفو كأ٘ند ك١ن د ك  ٌن 

ٖنكضيػػػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػػػ  ذلػػػػػا بػػػػػر  اذػػػػػا كبػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ 
[  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  كبػػٌن  صػػيل   ػػ سثس أربعػػ  َّّٖكثالثػػٌن  
 رنث ة كر ه ك[  ٤ندبك بهسك  ثتار   بكسنصو ِْكذشا ر  

 ر ربعػػػػػػػ  آالؼ ك كلػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػ  كيفػػػػػػػثتفر  ػػػػػػػك كرػػػػػػػق اس ػػػػػػػهكـ 
[ كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو ٞن ػػػػ سثس ضضػػػػاب ريػػػػس ُْٓٔ=ِ÷َّّٖ 

 يفهكـ ب  كارث  نهك. 
[ كبػا جػوء ُِ=ِ÷ِْكأ ك كرق  صيل   ػ سثس ركثنػك ذشػا  

ُب اٛنك عػ  اسثكضيػ   كلػ  كثالثػ   كاس هو اليفثصااج اٛنك عػ  رنضػام
[  نػػػػػثج ُِِّٓٓ  ٌن كٙن ػػػػػٌنأساػػػػػكن كٙن ػػػػػ كل  كاثنػػػػػ  ركذشػػػػػا 

ربع كلػػػ  كاثنػػػكف كٖنػػػكضتف ُب بػػػهرب اٞن ػػػ س   ليػػػتف كأ اسثكسثػػػ اٛنك عػػػ  
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= ُِِّٓٓ×ُِأساػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػث كل  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف  
ُِِْْٖٔ.] 

 كأشهرب  ضاكبكن ُب جػوء يفػه  اسثكضي ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  
 [.ُِ  اثين ذشا

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اساابعػػػػ ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 .[ُْٓٔ  ٌنأربع  آالؼ ك كل  كٙن   كيفثيفه هك 

ك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛن 
 .اسثكسث ُب جولا اس هو كأذطيهك  ر اٛنك ع  

 ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  كا ػػد كذشػػاكف زكجػػ  اٞنيػػة ا كؿ  ن ػػًنةلر
[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػػوء ُُِٔٓأساػػػكن ك كلػػػ  كيفػػػث  كٙن ػػػتف  

[  نػػػػػثج  كلثػػػػػكف كثالثػػػػػ  كٙن ػػػػػتف أساػػػػػكن ُِاس ػػػػػهو اثػػػػػين ذشػػػػػا  
 [ يفه كن ِِّٕٖٓ=ُِ×ُُِٔٓف كيف عتف  كٖنكمنكل  كاثنك
 ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  بػػك شتة يفػػ ع  ذشػػا أساػػكن شػػ يق  كسكػػ  أخو 

يفه كن ضضامك ُب جػوء اس ػهو اثػين  [َُْٕٔكيفث كل  كأربعتف  
شػػػػا أساػػػػكن كيفػػػػث كل  كٖنػػػػكضتف [  نػػػػثج  كلثػػػػكف كأ ػػػػد ذُِذشػػػػا  

 [ يفه كن.َُُِٖٔ=ُِ×َُْٕٔ 
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[ ضضػابس ُب ُيفػهو  ع ت ػ   ر اٞن  س  اٜنكسيػ  بكس نهو  ك و كسػ
[  نػػػثج ُْٓٔجػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ  آالؼ ك كلػػػ  كٙن ػػػ  كيفػػػثٌن  

 [ يفه كن. ُْٓٔ=ُْٓٔ×ُأربع  آالؼ ك كل  كٙن   كيفثتف 
 كلثكف كٙن   ذشػا  ر اٛنك ع  اسثكسث   ب و  نهو  ٠ن تع يفهكـ

 َُُِٖٔ+ُْٓٔ أساػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 [ يفه كن.ُِْٖٓٓ=

 ػػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  ٖنكضيػػػػػ  آالؼ ط ػػػػ  رككسألشػػػػة اسشػػػػ ي   
[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثػػين َِٖٖكٖنكمنكلػػ  كذشػػاكف  

 كلػ  كٙن ػ  آالؼ يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثكسثػ  [  نثج ُِذشا  
 [ يفه كن.ََُْٖٓ= ُِ×َِٖٖكٖنكمنكل  كأربعتف  

 ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ  ٖنكضيػ  آالؼ كثالٖنكلػ  كسل نة ركطو  هػدم 
[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثػػين ذشػػا ُّٖٔ كيفػػث  ذشػػا 

ت ػػػػع  كت ػػػػعتف أساػػػػكن يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  [  نػػػػثج ُِ 
 [ يفه كن.ِٕٗٗٗ=ُّٖٔ×ُِيف ع كل  كاثنكف كت عتف  ك 

 ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  بكسوكجيػػ  أساػػكف ز اػػ  كسوكجػػ  اٞنيػػة اسثكسػػث 
[ أيفػػػػهو ضضػػػػامك ُب جػػػػو اس ػػػػهو اثػػػػين َِِٓك كلثػػػػكف كٙن ػػػػ   
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[  نػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػث  كذشػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػثتف  ُِذشػػػػػػػا  
 [ يفه كن. َِْٔٔ=ُِ×َِِٓ 

[ ضضػػػامك ُب جػػػوء ٖكٟنػػػك بك  ت ػػػ   ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  ٖنكضيػػػ   
[  نػػثج ثالثػػ  ُْٓٔاس ػػهو أربعػػ  آالؼ ك كلػػ  كٙن ػػ  كيفػػثٌن  
[ َِّّّ=ُْٓٔ×ٖكثالثػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػاكف   

 يفه كن.
ف أساػػػػػػكن ت ػػػػػع  كٙن ػػػػػت اسثكسثػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهك هك 
 [ يفه كن. َٖٕٗٓ=َِّّّ+َِْٔٔكيف ع كل  كٖنكضتف  
بػػكس نتة  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أربعػػ  آالؼ ك كلػػ  كسلشػػ ي   ض ػػًنة 
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثػػػػين ُْٓٔكٙن ػػػػ  كيفػػػػثتف  

[  نػػػػػػػثج ت ػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػتف أساػػػػػػػكن كت ػػػػػػػع كل  كٖنػػػػػػػكضتف ُِذشػػػػػػػا  
 [ يفه كن .َْٖٗٗ=ُْٓٔ×ُِ 

[ يفه كن ضضػامك ُِك  ر اٞن  س  اٜنكسي  بك شتة اثنك ذشا  كٟن
[  نػثج  ُُْٓٔب جوء اس هو أربع  آالؼ ك كل  كٙن   كيفثٌن  

بػػػػػػػػػػػػػػػػهسك ت ػػػػػػػػػػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف 
 [ يفه كن .َْٖٗٗ=ُْٓٔ×ُِ 
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ت ػػػػػػع  كت ػػػػػػعتف أساػػػػػػكن  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػ  ٠ن ػػػػػػتع يفػػػػػػهك هك 
 [ يفه كن. َٔٗٗٗ=َْٖٗٗ+َْٖٗٗكت ع كل  كيفثتف  

[ ٔر صػػلهك  ػػر يفػػث     قاســموأمــا مســألة الميــ  الخــامس 
 [ .ُ كا د سألـ اس دس 

 نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ا شػػػ كء [ سمشػػػتة ٓكاس ػػكأا ٙن ػػػ   
[  نػػػثج ٔضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  يفػػػث   رن[ ٕساؤكيفػػػهو يفػػػ ع   
 [ ك نهك صيل بها االضك كر.ِْ=ٕ×ٔاثنكف كأربعتف  
أيفػػهو [ َُكسكػػ  أخو ذشػػاة  و أيفػػه[ ٕ=ٕ×ُسػػألـ يفػػ ع   

 أيفهو [ٓكسألشة ٙن    
ٖنكمنكلػػ   ػػكلثٌن كٙن ػػ  ذشػػا أساػػكن ك ؛  أكيفػػوكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 

كبػػٌن  صػػيل [  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ    ُِْٖٓٓكٙن ػػ  كأربعػػٌن  
[ ٤نػػػػػدبك  ثتار ػػػػػ  بكس ػػػػػ   رنث ػػػػػة ِْ  ػػػػػ سثس أثنػػػػػٌن كأربعػػػػػٌن  

 كر ه ك.
  كٙن ػػػػػ  كثالثػػػػػتف كٖنكمنكلػػػػػ كن  ػػػػػهكـ رثالثػػػػػتف أساػػػػػاسر  ػػػػػك كرػػػػػق 

 ػػػ سثس ضضػػػاب ٞن ػػػهو اس[ كبػػػا جػػػوء َّّٖٓ=ٕ÷ُِْٖٓٓ 
 ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
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[ كبػا جػوء اس ػهو ٔ=ٕ÷ِْر ػث       ساٞنكأ ك كرق  صيل 
اليفػػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػػ  رنضػػػػػػابس ُب بك ػػػػػػ  اٛنك عػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػ   ليػػػػػػتف 
كأربع كلػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػٌن كٖنػػػػػػػػكضٌن أساػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػث كل  كأربعػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػا ر 

ك ع  اساابع  ٖنكضي   ليػتف كٖنكمنكلػ  كٙن ػ  [  نثج اٛنُِِْْٖٔ 
كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف             

 ٔ×ُِِْْٖٔ=ْْٖٖٕٗٓ .] 
أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اسثكسثػػػػ ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  

 [.ٔ  يفث ك هيفه 

أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء  اٝنك  ػػػ ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  
 .[َّّٖٓ  ٌنكل  كٙن   كثالثكٖنكمن كن  أساٌنثالثيفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 .اساابع ُب جولا اس هو كأذطيهك  ر اٛنك ع  

 
 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ   كلثػػػكف كثالثػػػ  كٙن ػػػتف أساػػػكن ض ػػػًنة لػػػألـ ر

[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء ِِّٕٖٓكٖنكمنكلػػػػ  كاثنػػػػكف كيفػػػػ عتف  
 ليػػػتف كٙن ػػػ كل  كثالثػػػ  كذشػػػاكف أساػػػكن  [  نػػػثجٔاس ػػػهو يفػػػث   
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[ يفػػه كن  ُِِِّّٓ=ِِّٕٖٓ×ٔك كلثػػكف كاثنػػكف كثالثػػتف  
. 

ضضػػػػامك ُب جػػػػوء أيفػػػػهو [ ٕكٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اٜنكسيػػػػ  يفػػػػ ع   
[ يفػػػه كن َّّٖٓاس ػػهو ثالثػػٌن أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كٙن ػػ  كثالثػػٌن  

 نػػػػػػػثج  كلثػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػ  ذشػػػػػػػا أساػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػتف 
 [ يفه كن . ُِْٖٓٓ=َّّٖٓ×ٕ 

 ليػػػتف كيفػػػ ع كل  كت ػػػع   يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ ٠ن ػػػتع 
ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف كثال
 [ يفه كن .َُّٕٕٕٗ=ُِِِّّٓ+ُِْٖٓٓ 

كسكػػ  أخ شػػ يق  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  بكسع ت ػػ   كلثػػكف كٙن ػػ  
[ يفػه كن ضضػامك  ُِْٖٓٓذشا أساكن كٖنكمنكلػ  كٙن ػ  كأربعػتف  

[  نػػثج  ليتضػػكن ك كلثػػكف كٙن ػػ  كت ػػعتف ٔث   ُب جػػوء اس ػػهو يفػػ
 [ يفه كن.ََُِٕٓٗ= ُِْٖٓٓ×ٔأساكن كيف عتف  

[ أيفهو ضضػامك َُكسس بك شتة  ر اٞن  س  اٝنك    ؛ ذشاة  
[  َُّّٖٓب جوء اس هو ثالثٌن أسو كٖنكمنكلػ  كٙن ػ  كثالثػٌن  
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 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػثج  ثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 يفه كن.[ ََّّٖٓ=َّّٖٓ×َُ 

 ليتضػػكن كيفػػث كل   اساابعػ ر ج ػتع يفػػهكـ بػػ و  ػنهو  ػػر اٛنك عػػ  
كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 

 [ يفه كن .ََُِّْٔ=ََّّٖٓ+ََُِٕٓٗ 
 كل  كٙن   آالؼ كٖنكمنكل   اسثكسث  ر اٛنك ع  ركط   كسألشة 

[  نػػثج يفػػث كل  كٙن ػػ  ٔكأربعػػتف ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػث   
 [ يفه كن .ََّْٓٔ= ََُْٖٓ×ٔتف  كثالثتف أساكن كأربع

[ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ٓكٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  ٙن ػػػ   
[  نػػػػثج  كلػػػػ  َّّٖٓثالثػػػػٌن أسػػػػو كٖنكمنكلػػػػ  كٙن ػػػػ  كثالثػػػػٌن  

 َّّٖٓ×ٓكأربعػػػػػػ  كٙن ػػػػػػتف أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كٙن ػػػػػػ  كيفػػػػػػ عتف  
 [ يفه كن ُُْٕٓٓ=

يفػ ع كل  كت ػع  كٖنػكضتف  اساابعػ ر ج تع يفهك هك  ر اٛنك عػ  
 ُُْٕٓٓ+ََّْٓٔساػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػا  أ
 [ يفه كن . ُِٖٕٓٗ=
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ت ػػػع  كت ػػػعتف أساػػػكن كيفػػػ ع كل  كاثنػػػكف كسل نػػػة رػػػكطو  هػػػدم 
ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو  اسثكسثػػ  ػػر اٛنك عػػػ  [ِٕٗٗٗكت ػػعتف  
ٙن ػػػػ كل  كٖنكضيػػػػ  يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  [  نػػػػثج ٔيفػػػػث   

كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 [ يفه كن .ِٕٖٓٗٓ=ِٕٗٗٗ×ٔ 

ت ػػػػع  كٙن ػػػػتف أساػػػػكن كيفػػػػ ع كل  ز اػػػػ  كسوكجػػػػ  اٞنيػػػػة اسثكسػػػػث 
ضضػػػامك ُب جػػػوء  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  [ يفػػػه كن َٖٕٗٓكٖنػػػكضتف  

ثالٖنكلػ  كٖنكضيػ  يفهك هك  ر اٛنك ع  اساابع  [  نثج ٔاس هو يفث   
[  َّٖٖٔٓ= َٖٕٗٓ×ٔكٖنػػػػكضتف   كٙن ػػػػتف أساػػػػكن كيفػػػػث كل 

 يفه كن .
ت ػػع  كت ػػعتف أساػػكن كت ػػع كل   اسثكسثػػ  ػػر اٛنك عػػ  ة ض ػػًن كس نثػس 
[ ٔ[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػث   َٔٗٗٗكيفػػػػثتف  

ٙن ػػ كل  كت ػػع  كت ػػعتف أساػػكن يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ   نػػثج 
 [ يفه كن . َٕٔٗٗٓ=َٔٗٗٗ×ٔكيف ع كل  كيفثتف  
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ــــ  الســــادس وىــــي األم  ــــا مســــألة المي ــــرةوأم ر صػػػػ    نظي
[ ِ[ سكػػ  ابػر اثنػػكف  ٕؤكس كرثثهػك يفػ ع     ػ سثهك  ػر ذػػدد ر 

 [ .ُكسل نة كا د  
[ كبيػػة يفػػهك هك  ليػػتف ٕكبػػكسن ا بػػٌن أصػػ    ػػ سثهك يفػػ ع   

[ َُّٕٕٕٗ  ٌن أساػػػكن كيفػػػ ع  كيفػػػ عٌنكيفػػػ ع كل  كت ػػػع  كثالثػػػ
٤ندبك  ث ك نػ  رنضػاب بك ػ  أصػ    ػ سثهك  ر اٛنك ع  اٝنك    

ليػتف كٖنكمنكلػػ  كٙن ػػ  [ ُب بك ػػ  اٛنك عػ  اساابعػػ  ٖنكضيػػ   ٕيفػ ع   
كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٌن أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌن             

[  نػػػػثج اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػػ  ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س  اثنػػػػػكف ْْٕٖٖٓٗ 
كيفػػػػػػػػػػثتف  ليتضػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػػػػ  

 ٕ×ْْٖٖٕٗٓ=ََِِِٕٖٔ.] 
ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 

 [.ٕ  يفه هك يف ع 

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 ليػػػتف كيفػػػ ع كل  كت ػػػع  كثالثػػػٌن أساػػػكن كيفػػػ ع  كيفػػػ عٌن يفػػػه هك 

 َُّٕٕٕٗ]. 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

516 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطيهك  ر اٛنك ع  اٝنك   .

اٛنك عػػػ  اساابعػػػ    ػػػرأ٘نػػػد ك  ػػػٌن ك١ن ػػػد أبنكلهػػػك  ػػػر لكػػػ  ر
بػػػػػػػك شتة  ليتضػػػػػػػكن كيفػػػػػػػث كل  كثالثػػػػػػػ  آالؼ كأربع كلػػػػػػػ  كذشػػػػػػػاكف 

[  نػػػثج ٕضضػػػامك ُب جػػػو اس ػػػهو يفػػػ ع   يفػػػه كن [ ََُِّْٔ 
أ د ذشا  ليتضكن ك كلثكف كثالث  كذشاكف أساكن كت ع كل  كأربعتف 

 [ يفه كن .َُُِِّْٗ= ََُّّْٔ×ٕ 
ك ُب بك ػػ  [ ضضػػامِكسػػػس  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  بػػكس نتة يفػػه كف  

س  ليػػتف كيفػػ ع كل  كت ػػع  كثالثػػٌن أساػػكن كيفػػ ع  كيفػػ عٌن أ ػػيفػػهكـ 
[  نثج ثالث   ال ٌن كأربع كل  كٖنكضي  كيفػ عتف أساػكن َُّٕٕٕٗ 

[ يفػه كن ُّْْٖٕٓ= َُّٕٕٕٗ×ِك كل  كأربعػ  كٙن ػتف  
. 

أربعػػػ  ذشػػػا  ػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػ  ر ج ػػتع يفػػػهكـ بػػ و  ػػػنهو 
+ َُُِِّْٗكت ػػػػػػػعتف   أربعػػػػػػػ ك  أساػػػػػػػكف ليتضػػػػػػػكن كيفػػػػػػػ ع كل  ك 

 [ يفه كن ََُِْْٕٗ=ُّْْٖٕٓ
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 ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  بػػػك شتة يفػػػ ع كل  كت ػػػع  رػػػكطو كسل نػػػة 
[ يفػػه كن ضضػػابس  ُِٖٕٓٗكٖنػػكضتف أساػػكن ك كلثػػكف كٙن ػػ  ذشػػا  

[  نػثج ٙن ػ   ال ػٌن كٙن ػ كل  كأربعػ  ُٕب جوء اس ػهو يفػ ع   
[ َِْٓٓٓٓ= ِْٖٕٓ×ٕكذشػاكف أساػػكن كٙن ػػ كل  كٙن ػػ   

 .أيفهو
[ ضضػابس ُب جػوء ُكٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  بكس نتة يفهو كا ػد  

اس ػػػػهو  ليػػػػتف كيفػػػػ ع كل  كت ػػػػع  كثالثػػػػٌن أساػػػػكن كيفػػػػ ع  كيفػػػػ عٌن 
[  نػػػػػثج  ليػػػػػتف كيفػػػػػ ع كل  كت ػػػػػع  كثالثػػػػػتف أساػػػػػكن َُّٕٕٕٗ 

 [ يفه كن.َُّٕٕٕٗ=َُّٕٕٕٗ×ُكيف ع  كيف عتف  
 يفػ ع   ال ػٌن ك كلثػكف ػر اٛنك عػ  اٝنك  ػ  ر ج تع يفػهك هك 

+ َِْٓٓٓٓكثالثػػػػ  كيفػػػػثتف أساػػػػكن كٙن ػػػػ كل  كاثنػػػػكف كٖنػػػػكضتف  
 [ يفه كن .ِِّٖٕٓٔ=َُّٕٕٕٗ

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  ٙن ػػػػ كل  كٖنكضيػػػػ   هػػػػدم بنػػػػة اػػػػكطو كس
[ يفػػػػه كن ِٕٖٓٗٓكت ػػػػعتف أساػػػػكن كيفػػػػ ع كل  كاثنػػػػكف كٙن ػػػػتف  

يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  [  نػػػثج ٕضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػ ع   
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كلػ  ككا ػد كت ػعتف أساػكن ك كلثػكف كأربعػ  أربعػ   ال ػٌن ك اٝنك    
 [ يفه كن .ُُِْْٔٗ= ِٕٖٓٗٓ×ٕكيفثتف  

 ر اٛنك ع  اساابع  ثالٖنكل  كٖنكضي  كٙن تف أساكن كيفث كل  و ا  كس
[ ٕ[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػ ع   َّٖٖٔٓكٖنػػكضتف  
 ليتضػػػػكف كٙن ػػػػ كل  كذشػػػػاة يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ   نػػػػثج 

[ ََُِٕٔٓ= َّٖٖٔٓ×ٕكيفػػػػػػػػػػػػػػػثتف  آالؼ كيفػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  
 يفه كن .
 ػر اٛنك عػ  اساابعػ  ٙن ػ كل  كت ػع  كت ػعتف أساػكن ض ًنة كس نثس 

[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو َٕٔٗٗٓكيفػػػ ع كل  كيفػػػثتف  
أربعػػ   ال ػػٌن ك كلػػ  يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػ  اساابعػػ  [  نػػثج ٕيفػ ع   

كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 
 [ يفه كن .َُِّٖٗ=َٕٔٗٗٓ×ٕ 

[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ     أحمــد وأمــا مســألة الميــ  الســابع
 [.ْ اسنصو أربع  س رض [ كسل نثُاسث ر كا د  ركطو لوكج  س

١ن ػػػػػد ك  ػػػػػٌن ا شػػػػػ كء  سكأشثػػػػػ ػػػػػس شت [  ّكاس ػػػػكأا ثالثػػػػػ   
ضػػػامك رن[ ٓ نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػهو ٙن ػػػ   كركط ػػػ  
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[ ك نهػك صػيل بػػها َْ  نػػثج أربعػتف [ ُٖب أصػ  اٞن ػ س  ٖنكضيػ   
 االضك كر .

[ أيفػػػػػػػػػػهو   كسل نػػػػػػػػػػة ذشػػػػػػػػػػػاكف ٓ=ٓ×ُسلوكجػػػػػػػػػػ  ٙن ػػػػػػػػػػ   
 يفه كن. [َِ=ٓ×ْ 

[ أيفػػهو ٔيفػث     ػٌن ك١ن ػد كسكػ و  ػر ا شػت ر اسشػ ي ٌن 
 [ أيفهو.ّثالث   ركط   كسألشة اسش ي   

 أ٘نػػػد[ كبػػػٌن يفػػػهكـ َْكبػػػكسن ا بػػػٌن  صػػػيل اٞن ػػػ س  أربعػػػٌن  
 أساػػػػػػػكن كأربعػػػػػػػ  كت ػػػػػػػعٌن أربعػػػػػػ  ذشػػػػػػػا  ليتضػػػػػػػكن كيفػػػػػػػ ع كل  كاثنػػػػػػػٌن

٤نػػدبك  ثتار ػػ  بكسنصػػو    ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  [ ََُِْْٕٗ 
 رنث ة كرق ب و  نه ك.
ف أساػػكن ت  ػػ ع   ليػػتف كثالٖنكلػػ  ككا ػػد كٙن ػػرر  ػك كرػػق يفػػهك س 

[ بػػػػا جػػػػػوء َُّْٕٕٓ=ِ÷ََُِْْٕٗ ف ت كيفػػػػ ع  كأربعػػػػ
 اس هو ٞن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.  

[ كبػػا جػػػوء َِ=ِ÷َْس رعشػػػاكف  كأ ػػك كرػػق  صػػػيل   ػػ سث
اس ػػػهو اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  رنضػػػامك ُب بك ػػػ  اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  

 كٖنكضيػػػػػػ  ٌن أساػػػػػػكن ك ػػػػػػكلثٌن كيفػػػػػػ عٌن كيفػػػػػػثتف  ليتضػػػػػػكن ك ػػػػػػكلثٌناثنػػػػػػ



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

521 

[  نػػثج اٛنك عػػ  اس كديفػػ   ليػػكر ك كلثػػكف كٙن ػػ  ََِِِٖٕٔ 
كأربعػػػػػػػػػػػتف  ليتضػػػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػ  آالؼ ك كلػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػثتف 

 َِ×ََِِِٕٖٔ=ََُُِْْْٓٔ.] 
ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 

 [.ٕيفه هك ذشا ر  

ك ػػػر سػػػػس يفػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػ س  اس ػػػػكبع  أشػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
ف أساػكن ت  ػ ع   ليػتف كثالٖنكلػ  ككا ػد كٙن ػركرق يفهك س يفه هك 

 [َُّْٕٕٓ ف ت كيف ع  كأربع

س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك  
 ُب جولا اس هو كأذطيهك  ر اٛنك ع  اس كديف .

 ػػػػر اٛنك عػػػػ   ٌن   ػػػػٌن ك١ن ػػػػدلكػػػػ و  ػػػػر ا شػػػػت ر اسشػػػػ ي ر
كأربعػػػػ  كت ػػػػعتف  فاٝنك  ػػػ  أربعػػػػ  ذشػػػا  ليتضػػػػكن كيفػػػػ ع كل  كأساػػػك

[ َِ[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػو اس ػػػهو ذشػػػا ر  ََُِْْٕٗ 
اػكن كٖنكمنكلػ   نثج  كلثكف كأربع  كت عتف  ليتضكن ن ككا ػد كأربعػتف أس

 [ يفه كن .ََُِْْٖٖٗ= ََُِْْٕٗ×َِكٖنكضتف  
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[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب ٔ ػػػر اٞن ػػػ س  اٜنكسيػػػ  يفػػػث    نه ػػػك  كػػ و كس
كرػػػق يفػػػػهكـ  ترثػػػس يفػػػػ ع   ليػػػتف كثالٖنكلػػػػ  ككا ػػػد كٙن ػػػػٌن أساػػػػكن 
كيفػػػػ ع  كأربعػػػػٌن  نػػػػثج أربعػػػػ  كأربعػػػػتف  ليتضػػػػكن ك كلػػػػ  كيفػػػػث  آالؼ 

[ َُِِْْٖٔ= َُّْٕٕٓ×ٔك كلثػػػػػػكف كاثنػػػػػػكف كٖنػػػػػػكضتف   
 يفه كن .            

ثالٖنكل  كٖنكضي   اس كديف  ر اٛنك ع   نه ك  ب و يفهكـ  ك٠ن تع  
كاثنػػػكف كيفػػػثتف كثالثػػػتف  ليتضػػػكن ك كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كأربعػػػتف أساػػػكن ك كلػػػ  

[ يفػػػػػػػػػػه كن ُُِّّْٖٖٔ= َُِِْْٖٔ+ََُِْْٖٖٗ 
 . 

 ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  يفػػػ ع   ال ػػػٌن رػػػكطو كسألشػػػة اسشػػػ ي   
ثػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػثتف أساػػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػػ كل  كاثنػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػكضتف ك كلثػػػػػػػػػكف كثال

[ َِ[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ذشػػػػا ر  ِِّٖٕٓٔ 
 نػػثج  كلػػػ  كٙن ػػػ  كأربعػػػتف  ليتضػػكن ك كلثػػػكف ككا ػػػد كيفػػػ عتف أساػػػكن 

[ َُُِْْٕٔٓ= َِ×ِِّٖٕٓٔكأربعػػػػػػػػػػػػػػػتف  كيفػػػػػػػػػػػػػػػث كل  
 يفه كن .
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ضػامك ُب كرػق يفػهكـ ضأيفهو [ ّكٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  ثالث   
رث يف ع   ليتف كثالٖنكل  ككا د كٙن ٌن أساػكن كيفػ ع  كأربعػٌن اٞنت 

 نػػػثج اثنػػػكف كذشػػػاكف  ليتضػػػكن كثالثػػػ  كٙن ػػػتف أساػػػكن ك كلػػػ  ككا ػػػد 
 [ يفه كن .َُُِِّْٓ= َُّْٕٕٓ×ّكأربعتف   

 كلػػػػ  كيفػػػػ ع  كيفػػػػثتف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  ٠ن ػػػػتع يفػػػػهك هك 
كٖنػػػكضتف  ع كل  ككا ػػػد  ليتضػػػكن كثالٖنكلػػػ  كأربعػػػ  كذشػػػاكف أساػػػكن كيفػػػ

 [ يفه كن.ُُِّْٖٕٕٔ= َُُِِّْٓ+َُُِْْٕٔٓ 
 ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  أربعػػ  رػػكطو  هػػدم كس نػػة اٞنيػػة اسثػػك  

 ليػػتف ك كلػػ  ككا ػػد كت ػػعتف أساػػكن ك كلثػػكف كأربعػػ  كيفػػثتف يفػػه كن 
[ َِضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ذشػػػػا ر   يفػػػػه كن [ ُُِْْٔٗ 

كن كٖنكمنكلػ  ثالثػ  كٖنػكضتف  ليتضػيفػهك هك  ػر اٛنك عػ  اس كديفػ   نثج 
كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف 

 [ يفه كن .  َِِّٖٖٖٓ=َِ×ُُِْْٔٗ 
 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ   ليتضػػػػػكف ز اػػػػػ  كسوكجػػػػػ  اٞنيػػػػػة اسثكسػػػػػث 

كٙن ػػػػػػػػػػػػػػ كل  كذشػػػػػػػػػػػػػػػاة آالؼ كيفػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػػػػػػػػػػثتف يفػػػػػػػػػػػػػػػه كن 
[ َِضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ذشػػػػا ر   يفػػػػه كن [ ََُِٕٔٓ 
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 ليتضػػػػكن ك كلثػػػػكف  ٙن ػػػػتف يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ   نػػػػثج
 َِ×ََُِٕٔٓكٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف  

 [ يفه كن .َََُِِٓٓ=
 ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  أربعػػ   ال ػػٌن ك كلػػ  كٖنكضيػػ  ض ػػًنة كس نثػػس 

[ يفػػػه كن ضضػػػامك َُِّْٖٗكت ػػػعتف أساػػػكن كثالٖنكلػػػ  كذشػػػاكف  
يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  [  نػػػػػػثج َُِب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ذشػػػػػػا ر  

كيفػػػػػث  كيفػػػػػثتف أساػػػػػكن  تضػػػػػكن كت ػػػػػع كل ثالثػػػػػ  كٖنػػػػػكضتف  لي اس كديفػػػػػ 
 [ يفه كن .ََّْٖٔٔٗ= َُِّْٖٗ×َِكأربع كل   

[ ٓ ػػػر   ػػػ سثس ٙن ػػػ  أيفػػػهو  رػػػكطو كسوكجػػػ  اٞنيػػػة اس ػػػكب   
ضضػػامك ُب كرػػػق يفػػػهك س يفػػػ ع   ال ػػٌن كثالٖنكلػػػ  ككا ػػػد كٙن ػػػٌن 

يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  [  نػػػثج َُّْٕٕٓأساػػػكن كيفػػػ ع  كأربعػػػٌن  
 كيفػػػ ع كل  كٙن ػػػ  كٙن ػػػتف أساػػػكن  يفػػػث  كثالثػػػتف  ليتضػػػكن  اس كديفػػػ 

ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كن 
 [ يفه كن .ِّّٕٓٓٓٔ=َُّْٕٕٓ×ٓ 

[ ضضػامك ُب كرػػق َِ ػر   ػػ سثس ذشػاكف يفػػه كن  رضػػ  كس نثػس 
يفػػػػػهك س يفػػػػػ ع   ال ػػػػػٌن كثالٖنكلػػػػػ  ككا ػػػػػد كٙن ػػػػػٌن أساػػػػػكن كيفػػػػػ ع  
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 كلػ   يفهك هك  ر اٛنك ع  اس كديفػ [  نثج َُّْٕٕٓكأربعٌن  
شػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػكن كت ػػػػػػػع كل  كأربعػػػػػػػػتف عػػػػػػػتف  ليتضػػػػػػػكن كذكيفػػػػػػػ ع  كأرب

 [ يفه كن .َََُِْْٕٗ=َُّْٕٕٓ×َِ 
ــامن [ ِر صػػلهك  ػػر اثنػػٌن    محمــد وأمــا مســألة الميــ  الث

 [ .ُاسنصو كا د   س  كسي  نثس
  ػػػٌن كرػػػكطو اسشػػػ ي ٌن [ سػػػألخ كا شػػػة ُكاس ػػػكأا كا ػػػد  

 نك ػػا ذليه ػػك ك  ػػك ر [ ُكاستا ػػد  سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن 
نػػثج  [ ِصػػ  اٞن ػػ س  اثنػػٌن  ضػػامك ُب أرن[ ّاؤكيفػػه ك ثالثػػ   س

 [ ك نهك صيل بها االضك كر .ٔ=ّ×ِيفث    صيل اٞن  س  
[   ِ[ كسػػػػػػػػألخ يفػػػػػػػػه كف  ّ=ّ×ُسل نػػػػػػػػة ثالثػػػػػػػػ  أيفػػػػػػػػهو  

 [. ُكسألشة يفهو  
[ كبػػػػٌن يفػػػػهك س ثالٖنكلػػػػ  ٔكبػػػكسن ا بػػػػٌن  صػػػػيل اٞن ػػػػ س  يفػػػث   
ربعػػػػٌن أساػػػكن ك كلػػػػ  كاثنػػػػٌن كٖنكضيػػػ  كثالثػػػػٌن  ليتضػػػكن ك كلػػػػ  كٖنكضيػػػ  كأ

٤نػدبك  ن  ػ   اس كديف   ر اٛنك ع  [ ُُِّّْٖٖٔكيفثٌن  
  ليتضػكن ٌن ليكر ك كلثكف كٙن   كأربعػ ديف رثصيل  ر اٛنك ع  اس ك
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كتعػػد  [ََُُِْْْٔٓ  ٌنكأربع كلػ  كأربعػ  آالؼ ك كلػػ  كيفػث
 .بهرب اٛنك ع  اس كبع  ُب بهرب اٞن  س 

 .[ُ=ٔ÷ٔ  در  ك كرق  صيل    سثس رتا 
كأ ػػػػػك كرػػػػػق يفػػػػػهك س ر ػػػػػث  كٙن ػػػػػتف  ليتضػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػ  كٖنكضيػػػػػ  

 ٔ÷ُُِّّْٖٖٔكٙن ػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػ ع  كذشػػػػػػػػػػػػػػػاكف  
ضضاب ريس يفهكـ ب  با جوء اس هو ٞن  سثس [ َِّٕٖٓٔٓ=

 .هككارث  ن
ثالٖنكلػػػ  كٖنكضيػػػ   اس كديفػػػ  ػػػر اٛنك عػػػ    ػػػٌن لػػػألخ اسشػػػ يق ر

  كاثنػػػكف كيفػػػثتف  كلػػػكثالثػػػتف  ليتضػػػكن ك كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كأربعػػػتف أساػػػكن ك 
 [ يفه كن .ُُِّّْٖٖٔ=ُُِّّْٖٖٔ×ُ 

[ ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ِيفػػه كف  كسػػػس  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  
ر   أساكن كيف ع  كذشا ٌن  ليتضكن كثالٖنكل  كٖنكضي  كٙن ٌنيفث  كٙن 

 نػػثج  كلػػػ  كاثنػػػك ذشػػػا  ليتضػػػكن كيفػػػ ع كل  كيفػػػث  [ َِّٕٖٓٔٓ 
ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 .  [ يفه كن َُُُِْٕٓٔ=َِّٕٖٓٔٓ×ِ 
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أربع كلػػ  كٙن ػػتف  ليتضػػكن  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع   يفػػهك س٠ن ػػتع 
يفػػػػػػػػػػػػث  ذشػػػػػػػػػػػػػا كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػثتف أساػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػكف ك 

 َُُُِْٕٔٓ +ُُِّّْٖٖٔ=َُِْْٖٓٔٔ ]
 يفه كن .

 كلػػػ  كيفػػػ ع   اس كديفػػػ  ػػػر اٛنك عػػػ  رػػػكطو كسألشػػػة اسشػػػ ي   
ع كل  ككا ػػػد كيفػػػثتف  ليتضػػػكن كثالٖنكلػػػ  كأربعػػػ  كذشػػػاكف أساػػػكن كيفػػػ 

 . [ يفه كن ُُِّْٖٕٕٔ=ُُِّْٖٕٕٔ×ُكٖنكضتف  
[ ضضابس ُب كرق اس هكـ ُيفهو كا د  كٟنك  ر اٞن  س  اٜنكسي  

ر   أساكن كيف ع  كذشا ٌن  ليتضكن كثالٖنكل  كٖنكضي  كٙن ٌنيفث  كٙن 
يفػػػػػث  كٙن ػػػػػتف  ليتضػػػػكن كثالٖنكلػػػػػ  كٖنكضيػػػػػ   نػػػػثج  [َِّٕٖٓٔٓ 

كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 
 [ يفه كن .َِّٕٖٓٔٓ=َِّٕٖٓٔٓ×ُ 

 كلثػػكف كثالثػػ  كذشػػاكف  بع كاس ػػ ػػر اٛنك عػػ   يفػػهك هك٠ن ػػتع 
كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػػ    ليتضػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػث كل  كاثنػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػكن 

 . أيفهو[ َِِِّٖٖٖٔ=ُُِّْٖٕٕٔ+َِّٕٖٓٔٓ 
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ثالثػػ   ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  رػػكطو  هػػدم كس نػػة اٞنيػػة اسثػػك  
كذشػػػػاكف أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كٖنػػػػكضتف  كٖنػػػػكضتف  ليتضػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كٙن ػػػػ 

 [ يفه كن .  َِِّٖٖٖٓ=َِِّٖٖٖٓ×ُ 
ٙن ػتف  ليتضػكن  ػر اٛنك عػ  اس ػكبع  ز اػ  كسوكج  اٞنية اسثكسث 

ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف 
 [ يفه كن .َََُِِٓٓ=َََُِِٓٓ×ُ 

ثالثػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضتف  ليتضػػػػػػكن  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اس ػػػػػػكبع  ض ػػػػػػًنة كس نثػػػػػػس 
 ََّْٖٔٔٗ×ُ  أساػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػ كت ػػػػػػع كل  كيفػػػػػػث  كيفػػػػػػثتف 

 [ يفه كن .ََّْٖٔٔٗ=
يفػث  كثالثػتف  ر اٛنك ع  اس ػكبع  ركطو كسوكج  اٞنية اس كب   

أساػػكن ك كلثػػكف كٙن ػػ  كثالثػػتف   ليتضػػكن كيفػػ ع كل  كٙن ػػ  كٙن ػػتف
 [ يفه كن .ِّّٕٓٓٓٔ=ِّّٕٓٓٓٔ×ُ 

كيفػػ ع  كأربعػػػتف  ليتضػػػكن  كلػػػ   ػػػر اٛنك عػػ  اس ػػػكبع  رضػػػ  كس نثػػس 
 َََُِْْٕٗ×ُأساػػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػػع كل  كأربعػػػػػػػػػػػػتف  ذشػػػػػػػػػػػػاكف ك 
 [ يفه كن .َََُِْْٕٗ=
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 وأيفػػػػه[ ّ ػػػػر   ػػػػ سثس ثالثػػػػ    كسيػػػػ  س نػػػػة اٞنيػػػػة اسثػػػػك ر ك 
  ليتضػػػػكن كثالٖنكلػػػػ  كٖنكضيػػػػ  ٌنيفػػػػث  كٙن ػػػػضضػػػػامك ُب كرػػػػق يفػػػػهك س 

 نػػػثج يفػػػهك هك [ َِّٕٖٓٔٓ ر   أساػػػكن كيفػػػ ع  كذشػػػا ٌنكٙن ػػػ
كأربعػػ  كيفػػ عتف  كلػػ  كت ػػع  كيفػػثتف  ليتضػػكن  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  

[ ََُُْٖٕٗٔ= َِّٕٖٓٔٓ×ّككا ػػػػػػػد كٖنػػػػػػػكضتف  أساػػػػػػػكن 
 يفه كن .

[ ٖٖنكضيػػ   ر صػػلهك  ػػر   حســين تاســعوأمــا مســألة الميــ  ال
ذلػػا  [  كالدربٕ[ كاس ػػكأا يفػػ ع   ُسوكجثػس رػػكطو اسػػث ر كا ػد  

ك١ن ػػػد ك ػػػٍن ٗنيلػػػ  كصػػػكٜن  كشػػػ ااء سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن 
[ ٗ نػػػػػػ  ساؤكيفػػػػػػهو ت ػػػػػػع   ك  ك و[  نك ػػػػػػاة ذلػػػػػػيهٕكاس ػػػػػػ ع   

[  نػػػػػػػثج اثنػػػػػػػكف كيفػػػػػػػ عتف ٖرنضػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػ س  ٖنكضيػػػػػػػ   
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ِٕ=ٗ×ٖ 

 .أيفهو [ٗ=ٗ×ُت ع   سلوكج  ركطو 
[ ُْأربعػػػ  ذشػػػا  ذلػػػا ك١ن ػػػد ك ػػػٍن  ػػػر أبنكلػػػس كسكػػػ  ابػػػر 

 يفه كن.
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 [ٕيفػػػػػ ع   ٗنيلػػػػ  كصػػػػػكٜن  كشػػػػ ااء  ػػػػػر بنكتػػػػس كسكػػػػ  بنػػػػة  
 .أيفهو

  ليتضػػػكن كٖنكمنكلػػػ  ٌنأربع كلػػػ  كٙن ػػػبػػػٌن يفػػػهكـ   ػػػٌن كبػػػكسن ا 
[ يفػه كن َُِْْٖٔٔٓ كيفث  ذشا  ٌن أساكن ك كلثٌنكأربع  كيفث

[ ِٕكبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثس اثنػػػٌن كيفػػػ عٌن    ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع 
 كٙن ػ  ٌن ليكر ك ػكلث٤ندبك  ن     رثصيل  ر اٛنك ع  اس كبع  

 ٌنكيفػػػػػػػػػػػث  ليتضػػػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػ  آالؼ ك كلػػػػػػػػػػػ  ٌنكأربعػػػػػػػػػػػ
ُب بػهرب  اسثك ن  كا شًنةكتعد بهرب اٛنك ع   [ََُُِْْْٔٓ 

 .اٞن  س 
كأ ػػك كرػػق يفػػهكـ   ػػٌن ر ػػث   ال ػػٌن ك كلثػػكف كاثنػػكف كيفػػثتف 

ضضػاب ريهػػك  [ََِِّٔٔ=ِٕ÷َُِْْٖٔٔٓ أساػكن كثالثػػ  
 .يفهكـ ب  كارث  ر    سثس

استرثػػػ  اس ػػػكب ٌن ر ػػػهك هو  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  كا شػػػًنة  كر  ػػػ
 هك هو  ر اٛنك ع  اس كبع .با ضا  يف

ضضػػامك ُب أيفػػهو [ ٗرلوكجثػػس رػػكطو ت ػػع   كأ ػػك كرثػػ    ػػٌن 
 نػػثج كرػق يفػهك س يفػث   ال ػػٌن ك ػكلثٌن كاثنػٌن كيفػػثٌن أساػكن كثالثػ  
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يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثك نػ  يفػث  كٙن ػتف  ليتضػكن كثالٖنكلػ  كٖنكضيػ  
 ََِِّٔٔ×ٗ كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن 

 يفه كن. [َِّٕٖٓٔٓ=
[ ُْذلػػػا ك١ن ػػػد ك ػػػٍن أربعػػػ  ذشػػػا  كسكػػػ  ابػػػر  ػػػر أبنكلػػػس 

يفػػث   ال ػػٌن ك ػػكلثٌن كاثنػػٌن  أبػػيهو يفػػه كن ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهكـ
كيفػػػث كل  كٖنكضيػػػ  يفػػػ ع  كٖنػػػكضتف  ليتضػػػكن كيفػػػثٌن أساػػػكن كثالثػػػ   نػػػثج 

 ََِِّٔٔ×ُْ كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 [ يفه كن.َِْٖٕٖٔٔ=

[ أيفػهو ٕكشػ ااء يفػ ع    كسك  بنة  ػر بنكتػس ٗنيلػ  كصػكٜن 
ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهكـ أبػػيهو يفػػث   ال ػػٌن ك ػػكلثٌن كاثنػػٌن كيفػػثٌن 

ثالث  كأربعتف  ليتضكن كٖنكمنكل  كأربعػ  كثالثػتف أساػكن أساكن كثالث   نثج 
 [ يفه كن.َُِّّْْٖ= ََِِّٔٔ×ٕ ككا د كذشاكف 

ا ربعػػػػػٌن أسػػػػػو كٞنعارػػػػػ  ضصػػػػػي  بػػػػػ  كارث  ػػػػػر بػػػػػهرب اسحبػػػػػ  
 ٌن ليػكر ك ػكلثض   هك ذلى اٛنك عػ  ا شػًنة  ؛[ ر كالن ََََْ 

 ٌن  ليتضػػػػػكن كأربع كلػػػػػ  كأربعػػػػػ  آالؼ ك كلػػػػػ  كيفػػػػػثٌنكٙن ػػػػػ  كأربعػػػػػ
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اٜنكصػػ  ضضػػابس ُب يفػػهكـ بػػ  كارث  نػػثج ك  [ََُُِْْْٔٓ 
 ضصي س  ر اسحب .

بنػػػػػػػة ذلػػػػػػػا يفػػػػػػػلعا رػػػػػػػكطو  ضصػػػػػػػي  هػػػػػػػهرب اسع ليػػػػػػػ   نػػػػػػػثج ر
[ ُْٖٕآالؼ ك كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضتف   يفػػػػػ ع  [ ِٔ.ُْٖٕ 
 .[ُ[ أاكش كبلل   ٓكالن كٙن    ر 
أساػػػػػكف  [ُّ.ِِٗٔ يفػػػػػلعا  هػػػػػدم بنػػػػػة ضصػػػػػي  رػػػػػكطو ك 

[ أػػػػاكش ٓ[ ر ػػػػكالن كٙن ػػػػ   ِِٗٔكيفػػػػث كل  كاثنػػػػكف كت ػػػػعتف  
 .[ُكبلل  كا دة  

أسػػػػػػػو [ ِٖ.ُُِٔ زكجػػػػػػػ   اذػػػػػػػا يفػػػػػػػلعا ز اػػػػػػػ   ضصػػػػػػػي ك 
[ أاشػػػػكن ُٔ[ ر ػػػػكالن كيفػػػث  ذشػػػػا  ُُِٔكيفػػػث كل  كاثنػػػػك ذشػػػا  

 . [ِكبللثكف  
أساػػػػػػكف  [ْٖ.ِٔٗٔ بنػػػػػػة  اذػػػػػػا يفػػػػػػلعا ة ض ػػػػػػًن  ضصػػػػػػي ك 

[ أاشػكن ُٔ[ ر كالن كيفػث  ذشػا  ِٔٗٔكيفث كل  كيفث  كت عتف  
 [ بلالت.ْكأرب   
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أسػػو ك كلػػ   [ُٓ.َُُٖ زكجػػ  أ٘نػػد يفػػلعا رػػكطو  كضصػػي 
[ أاشكن كبللػ  كا ػدة َُ[ ر كالن كضصو اسا كؿ  َُُٖكٖنكضتف  

 ُ.] 
أربعػػ  آالؼ  [َّ.ِِْٕ بنػػة أ٘نػػد يفػػلعا رضػػ   ضصػػي ك 

 .[ بلالتّكثالث   [ ر كالن ِِْٕكيف ع كل  كاثنكف كذشاكف  
ٙن   آالؼ  [ّْ.َّْٓ بنة ١ن د يفلعا  كسي   ضصي ك 

[ ْ[ أػػاكش كأربػػ   ٔ[ ر ػػكالن كيفػػث   َّْٓكأربع كلػػ  كثالثػػتف  
 بلالت.

[ أسػػػػػو ُُ.َُُٖرػػػػػكطو زكجػػػػػ    ػػػػػٌن يفػػػػػلعا  كضصػػػػػي  
[ ُ[ كبللػػػػػ   ِكأاشػػػػػكف  [ ر ػػػػػكالت َُُٖكٖنكمنكلػػػػػ  كذشػػػػػاة  

  دة.كا
[ ّٕ.ُِٖٓابػر  ػر أبنكلػس ذلػا ك١ن ػد ك ػٍن   بػ كضصي   

[ ُْكأربعػػ  ذشػػا   [ ر ػػكالن ُِٖٓ أساػكف كٖنكمنكلػػ  كٙن ػػ  ذشػػا 
 .[ بلالتّأاشكن كثالث  
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 كضصػػػػػػػػي  بػػػػػػػػ  بنػػػػػػػػة  ػػػػػػػػر بنكتػػػػػػػػس ٗنيلػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػكٜن  كشػػػػػػػػ ااء
يفػػ ع  [ ر ػػكالت ك َُْٕ[ أسػو كأربع كلػػ  كيفػػ ع   ٖٔ.َُْٕ 

 .[ كا دةُ[ أاشكن كبلل   ُٕذشا  
 .كأ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوكاهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل أذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو   كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهرب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترهتك 
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 المسألة الشهابية -51
بالمســـــألة بػػػػػػ سىَ  ثػػػػػس ُُْٗ/ٗ/ُُيفػػػػػؤاؿ بثػػػػػكر س  كرد ذلػػػػػاٌ 
: كذسػػػػك ذػػػػر طا ػػػػق رلي ػػػػا اس ػػػػكبق بكسصػػػػ    ػػػػد ا  الِشــــَهابِيَّة

اٛن يلػػػا بتضػػػس استبيػػػ  بػػػر ذ ػػػدرب إبػػػاابيو آف ذاؾ اٞناابػػػو اٛننتبيػػػ  
كب كاسهم تتُب ذلى إثا  كدث اسشاذا سترث  اسدبثتر ١ن د شه

 اكرم ٢نلاكن كراءرب زكجثس اٜنك   كابنٌن كبنػة كاسحبػ  اسػيت  عنيهػك 
بػػها اس ػػؤاؿ بػػػا يفػػث  كٙن ػػتف أساػػػكن كيفػػ ع كل  كأربعػػ  كت ػػػعتف 

 ر  ة ب   ثهك كذسك ذلى  ك   ٌب:[ ر كالن ْٕٗٔٓ 
ـــين ةأصـــل مســـأل [ سلوكجػػػ  ٖ ػػػر ٖنكضيػػػ    تقـــدير مـــوت الجن
 يهوذلػػػػ ة نك ػػػا سػػػألكالد [ ٕ س ػػػكأا يفػػػ ع  [ كاُاسػػػث ر كا ػػػد  

[ ٖٖنكضيػ   ضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  ر[ ٓٙن ػ    هواؤكيفك  ك ن  س
 االضك كربها [ ك نهك صيل َْ=ٖ×ٓ نثج أربعتف  

[ ُْ[ كسكػػػػػ  ابػػػػػر أربعػػػػػ  ذشػػػػػا  ٓ= ٓ×ُسلوكجػػػػػ  ٙن ػػػػػ   
 [ .ٕكسل نة يف ع   

 
 ػػر بػػهسك  ذكر واحــدبــالحمــل حيــاة  تقــدير ةأصــل مســألو 
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[ كسك  ابر اثنكف ُ[ ك نهك تصيل سلوكج  اسث ر كا د  ٖٖنكضي   
 [ .ُ[ ّنك ريهو اٜن   كسل نة كا د   ِ 

بػهسك  ػر ٖنكضيػػ    أنثى واحـدةبـالحمـل تقـدير  ةأصـل مسـألو 
سػػػػػػألكالد [ ٕ [ كاس ػػػػػػكأا يفػػػػػػ ع  ُسلوكجػػػػػػ  اسػػػػػػث ر كا ػػػػػػد  [ ٖ 

[ رنضػػػػامك ُب أصػػػػ  ٔ نك ػػػػاة ذلػػػػيهو ك  ك نػػػػ  ساؤكيفػػػػهو يفػػػػث   
[ سلوكجػ  يفػث  ْٖ=ٖ×ٔف  ت ٖنكضي  كأربع نثج [ ٖاٞن  س  ٖنكضي   

[ كسكػػػػ  بنػػػػة يفػػػػ ع  ُْ[ كسكػػػػ  ابػػػػر أربعػػػػ  ذشػػػػا  ٔ=ٔ×ُ 
 ٕ.] 

[ ٖبػػهسك  ػػر ٖنكضيػػ     نيذكر بــالحمــل تقــدير  ةوأصــل مســأل
[ سػػػألكالد  نك ػػػاة ٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع   ُسلوكجػػػ  اسػػػث ر كا ػػػد  

[ رنضػػػػامك ُب أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  ٗذلػػػيهو ك  ك نػػػػ  ساؤكيفػػػػهو ت ػػػػع   
[ سلوكجػػػػػ  ت ػػػػػع  ِٕ=ٗ×ٖ  [  نػػػػػثج اثنػػػػػكف كيفػػػػػ عتفٖ   ٖنكضيػػػػػ
 ُ×ٗ =ٗ. ] 

 [ .ٕ[ كسك  بنة يف ع   ُْكسك  ابر أربع  ذشا  
[ ٖ ػػر ٖنكضيػػ   بػػهسك  نيأنثيبــ تقــدير الحمــل ةوأصــل مســأل

[ سكػػ  ٕ[ كاس ػػكأا يفػػ ع   ُك نهػك تصػػيل  سلوكجػػ  اسػػث ر كا ػػد  
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 [ .ُ[ كسك  بنة كا د  ِابر اثنكف  
 ػػر ٖنكضيػػ  بػػهسك  ذكر وأنثــىلحمــل بــتقــدير ا ةوأصــل مســأل

[ سػػػػػػألكالد ٕ[ كاس ػػػػػػكأا يفػػػػػػ ع   ُسلوكجػػػػػػ  اسػػػػػػث ر كا ػػػػػػد  [ ٖ 
[ رنضػػػامك ُب أصػػػ  ٖ   ٖنكضيػػػ نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػهو 

[ سلوكجػ  ٖنكضيػ  ْٔ=ٖ×ٕ ف ت أربع  كيفث[  نثج ٖاٞن  س  ٖنكضي   
 ُ×ٖ =ٖ. ] 

 [ . ٕ[ كسك  بنة يف ع   ُْكسك  ابر أربع  ذشا  
 ٌنأربعػػػ٤نػػػدبك ن ا بػػػٌن أصػػػتؿ ك صػػػ كت بػػػهرب اٞن ػػػكل  كبػػػكس

 ٌن كيفػػػػػ عٌن  كاثنػػػػػ[ ْٖ  ٌن  كٖنكضيػػػػػ  كأربعػػػػػ[ ٖ كٖنكضيػػػػػ   [َْ 
ٕنكثػػػػػػػػ  نجػػػػػػػػد ر[ ْٔ  ٌن  كأربعػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػث[ ٖ   كٖنكضيػػػػػػػػ  [ ِٕ 

رنكثاػػا بػػك ربعٌن سكتهنػػك اسعػػدد سألربعػػٌن  هكث ػػداشلك كاسث ػػكضيثٌن 
 ا ب  .

 رنضػػابٌن  تار ػػ  بػػكسث ر كبػػٌن ا ربعػػٌن كبػػٌن اسث كضيػػ  كا ربعػػ
ثج  كلثػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػتف نػػػػػػػػػػػ كرػػػػػػػػػػػق أ ػػػػػػػػػػػدمهك ُب بك ػػػػػػػػػػػ  اآلشػػػػػػػػػػػا 

 ٓ×ْٖ=َِْ. ] 
[  تار ػػػ  ْٔ[ كا ربعػػػ  كيفػػػثٌن  َِْكبػػػٌن اٞنػػػكلثٌن كأربعػػػٌن  
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نػػػػػثج  ضػػػػػاب كرػػػػػق أ ػػػػػدمهك ُب بك ػػػػػ  اآلشػػػػػا رنبنصػػػػػو اسػػػػػث ر 
 [.َٔٗ=َِْ×ْت ع كل  كيفثتف  

[ ِٕ  [ كبػػٌن االثنػػٌن كيفػػ عٌنَٔٗكبػػٌن اسث ػػع كل  كيفػػثٌن  
نػػثج  ضػػاب كرػػق أ ػػدمهك ُب بك ػػ  اآلشػػا رن تار ػػ  بثلػػث اسػػث ر 

[ كبػػػا اٛنك عػػػ  ٟنػػػهرب َِٖٖ=َٔٗ×ّأساػػػكف كٖنكمنكلػػػ  كٖنػػػكضتف  
 اٞن كل  .

كب  ػػػػ   اٛنك عػػػػ  ذلػػػػى   ػػػػكل  ك صػػػػ كت ت ػػػػد اات اٜن ػػػػ  
 ك     س   ر   كل  ت د اات اٜن  .س هو اسجوء سنك  ث ٌن 

اثنػػػكف  ا  ػػػتت اٜن ػػػ  ت ػػػدكبػػػا  اٞن ػػػ س  ا كىلرجػػػوء يفػػػهو  
   .[ِٕ=َْ÷َِٖٖكيف عتف  

ػ كبا ت د ا اٜن   بػهبا كا ػد ػ ل   س  اسثكضي  س هو اسجوء ك 
ثالٖنكلػػػ  كيفػػػثتف ػ كبػػػا ت ػػػد ا اٜن ػػػ  بػػػ ضثيٌن ػ كاٝنك  ػػػ    
 َِٖٖ÷ٖ=َّٔ. ] 

 بػ ضثى كا ػدة ػ كبا ت د ا اٜن ػ  ل   س  اسثكسث  س هو اسكجوء 
 [ .َٔ=ْٖ÷َِٖٖيفثتف  ػ 

ػ كبػػا ت ػػد ا اٜن ػػ  بػػهبا ر ػ ل  ػػ س  اساابعػػ  سو  ػػهاسكجػػوء 
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 [ .َْ=ِٕ÷َِٖٖأربعتف  
ػ كبػا ت ػد ا اٛننػػٌن بػهبا ػ ل  ػػ س  اس كديفػ  س ػهو اسكجػوء 
 [.ْٓ=ْٔ÷َِٖٖٙن   كأربعتف  كأضثى 

[ يفػه كن َّٔرللوكج   ػر اٛنك عػ  ٕنػكـ ٖننهػك ثالٖنكلػ  كيفػثتف  
 ؛ سعدـ اشثالؼ  ًناثهك رال ضار ُب   هك.

ت ػػػد ا كبػػت ا ضػػا ُب   ػػس اس ػػكبا ر ر  ػػر االبنػػٌن كسكػػ  ابػػ
 [ يفه كن.َٔٓٙن  كل  كيفثتف   ك   نه كرلاٜن   بهبا ر 

ت ػػد ا اٜن ػػ  بػػػهبا ر كبػػت ا ضػػا ُب   هػػػك اس ػػكباة كسل نػػة 
 [ يفه كن.َِٖ كلثكف كٖنكضتف  رلهك 

٠ن ػػػػػػػتع اس ػػػػػػػػهكـ اٞنثي نػػػػػػػػ  سلترثػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػو كيفػػػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػػػثتف 
 .[ يفه كن َُٕٔ=َِٖ+َٔٓ+َٔٓ+َّٔ 

كاٞنتأػػػػػػتؼ بػػػػػػت اس ػػػػػػكأا  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  أسػػػػػػو ك كلػػػػػػ  كذشػػػػػػاكف 
 [ يفه كن.َُُِ=َُٕٔ-َِٖٖ 

ا ٤نػػػػػػػد أف ضصػػػػػػي  اسوكجػػػػػػ  ال  ثػػػػػػػ ثا ضػػػػػػكٞنعك لػػػػػػ  استرثػػػػػػ  بك 
رن  ػػو اسحبػػ  بث ػػد اات اٛننػػٌن رنعطيهػػك   هػػك  ػػر اسحبػػ  بػػك الن 

 نػػػػثج ذلػػػػى اٛنك عػػػػ  ٍب ضضػػػػاب اسنػػػػكتج ُب يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  
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ر ػػكالن [ َٕٗٗ ف ت كت ػػع  كت ػػع آالؼع  يفػػ ضصػػي هك  ػػر اسحبػػ  
[ 9َِٕٓٗٗ= َّٔ×َِٖٖ÷ْٕٗٔٓ أػػػاكش [ ٓ كٙن ػػػ  
  .ر كالن 

بػػنا  اسع ليػػ  ك كا ضػػا ُب  ػػق ا كالد ت ػػد ا اٜن ػػ  بػػهبا ر 
أ ػػػد ذشػػػا أساػػػكن كثالثػػػ  االبنػػػٌن  اس ػػػكب    نػػػثج ضصػػػي  بػػػ و  ػػػر

 تبلػػػػػػػػػػال [ّثػػػػػػػػػالث ك [ ٓر ػػػػػػػػػكالن كٙن ػػػػػػػػػ  أػػػػػػػػػاكش  كأربعػػػػػػػػػتف 
 [ ر كالن .9َُُِّْٖ=َٔٓ×َِٖٖ÷ْٕٗٔٓ 

ر ػػػكالن كاثنػػػك كٙن ػػػ كل  ككا ػػػد كذشػػػاكف  آالؼكسل نػػػة ٙن ػػػ  
 تبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال[ ْ كأربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  [ أاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ُِذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 .[ر كالن 9ُِْٔٓٓ=َِٖ×َِٖٖ÷ْٕٗٔٓ 
أربعػػػػػ   إذان ٠ن ػػػػػتع اٞنصػػػػػاكؼ اٞنثػػػػػي ر  ػػػػػر اسحبػػػػػ  سلترثػػػػػ  بػػػػػت 

كثالثػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػػػػ ع  ر ػػػػػػػػػكالت كت ػػػػػػػػػع  أػػػػػػػػػاكش 
 َٕٗٗ9ِٓ+َُُّْ9ِٖ+َُُّْ9ِٖ+ُِٓٓ9ْٔ 
 [ ر كالت.ْٓ.َّْٕٕ=
اثنػكف كذشػاكف أساػكن كيفػث  كٖنػكضتف أ ك اٞنتأتؼ  ر اسحب  رهػت ك 
 ْٓ.َّْٕٕ -ْٕٗٔٓ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف بللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   ٙنك 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

541 

 .[ ر كالن 9َِِٖٓٓٔ=
    ٌب: أ ك تتز   اٞنتأتؼ رعلى  كك 

إذا ت ػػػػػٌن أف اٜن ػػػػػ  أػػػػػػد أضاصػػػػػ   يثػػػػػكن رػػػػػػإف بك ػػػػػ  اٞنتأػػػػػػتؼ 
  .اشتتس

كٖنكمنكلػػػػ  كأربعػػػػ  كثالثػػػػتف  آالؼكضيػػػػ   ػػػػدر   نػػػػس سكػػػػ  ذبػػػػا ٖن
[ 9ِّْٖٖٔ  ثػػكفبلل[ ك ُِ  ذشػػا أاشػػكن  كاثنػػك[ ر ػػكالن ّْٖٖ 

 ر كالن إضكر  ٞنك أشهرب أ   استالدة . 
كأربع كلػ  كيفػ ع  ذشػا  آالؼأربعػ   ر اٞنتأػتؼ سل نة  در  ك 
 ةكا ػػػػػػػػػػػػد[ ُ[ أػػػػػػػػػػػػاكش كبللػػػػػػػػػػػػ   ٔيفػػػػػػػػػػػػث   ك ر ػػػػػػػػػػػػكالن [ ُْْٕ 
 عهك. [ ر كالن بهسك إضكر  ٞنك  9ُُّْْٕ 

ذبػػػاان كا ػػػدان رلػػػس  ػػػر اٞنتأػػػتؼ أربعػػػ    يػػػكن اٜن ػػػ   اضاصػػػ كإف 
[ ر ػػػكالن كذشػػػػاة 9ُُْٖٓٗ ذشػػػا أساػػػكن ك كلػػػػ  كٖنكضيػػػ  كت ػػػػعتف 

 [ ر كالن .9ُُْٖٓٗ أاكش  [َُ 
ك كلػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػتف  آالؼكسكػػػػػػػ   ػػػػػػػر أشت ػػػػػػػس ثالثػػػػػػػ  

[ ر ػكالن 9ُِِّٓٓ  ثػكفبلل[ ك ْأربعػ  أػاكش  ك [ ر ػكالن ُّٓٓ 
 . 
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اثنػػك ك [ ر ػػكالن ُٕٕٓ كٙن ػػ كل  كيفػػ ع  كيفػػ عتف  ك شثػػس أسػػو
[ ر ػػػػػػػكالن ُٕٕٓ  ُٔ  [ كا ػػػػػػػدةُ  بللػػػػػػػ [أاشػػػػػػػكن ك ُِذشػػػػػػػا  

 إضكر  ٞنك  عهو أ   استالدة . 
أضثػػى كا ػػدة رلهػػك  ػػر اٞنتأػػتؼ ٖنكضيػػ  كإف اضاصػػ  اٜن ػػ   يػػكن 

[ أػاكش ٗ   ع ػتك [ ر كالن ِِٖٖ ك كلثكف كاثنكف كٖنكضتف  آالؼ
 [ ر كالن . 9ِِْٖٖٔ  [ كا دةُ  كبلل 

كٙن ػػػ كل  ككا ػػػد كذشػػػاكف  آالؼشت هػػػك ٙن ػػػ  أ ػػػر  كسكػػػ و 
 تبلػػػػػال[ ْ  [ أاشػػػػػكن كأربػػػػػ ُِاثنػػػػػك ذشػػػػػا  ك [ ر ػػػػػكالن ُِٓٓ 
 [ ر كالن .9ُِْٔٓٓ 

[ ر ػكالن كيفػث  ذشػػاة َِٕٔ ك شثهػك أساػكف كيفػ ع كل  كيفػثتف 
بػػػػػهسك إضػػػػػكر  ٞنػػػػػك ر ػػػػػكالن  [ 9َِِٖٕٔ  ثػػػػػكفبلل[ أاشػػػػػكن ك ُٔ 

  عهو أ   استالدة . 
ذبػػػا ر رج يػػػ  اٞنتأػػػػتؼ ٟن ػػػك كبػػػػت إف اضاصػػػ  اٜن ػػػ   يػػػػكن ك 

[ ر ػػكالن كأ ػػد ذشػػا َِِٖٔ اثنػكف كذشػػاكف أساػػكن كيفػػث  كٖنػػكضتف 
أ ػػػد  سكػػػ   نه ػػػك [ ر ػػػكالن  نكصػػػا ن 9َِِٖٓٓٔ أاشػػػكن  [ُُ 

[ ٓكٙن ػػ  أػػاكش  ر ػػكالن [ َُُّْ ذشػػا أساػػكن كثالثػػ  كأربعػػتف 
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 .[ بلالت ت ا  كن ّكثالث  
أضثيػٌن رله ػك  ػر اٞنتأػتؼ أربعػ  ذشػا  كإف اضاص  اٜن ػ   يػكن 

 اسا ػػػكؿ كضصػػػو[ ر ػػػكالن 9ُُْٖٓٗ أساػػػكن ك كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كت ػػػعتف 
 [ ر كالن . 9ُُْٖٓٗ 

[ ُّٓٓ ك كلػػػػ  كٙن ػػػػ  كٙن ػػػػتف  آالؼثالثػػػػ   كسكػػػػ  ذبػػػػاو 
 [ ر كالن . 9ُِِّٓٓ  ثكفبلل[ أاكش ك ْأربع   ك ر كالن 

[ 9ُُٕٕٔٓ ك شثه ػػػػػك أسػػػػػو كٙن ػػػػػ كل  كيفػػػػػ ع  كيفػػػػػ عتف 
[ كا ػػػػػػػػػػػػػػدة ُ  بللػػػػػػػػػػػػػػ ك  [ أاشػػػػػػػػػػػػػػكن ُِاثنػػػػػػػػػػػػػػك ذشػػػػػػػػػػػػػػا  ك كالن ر ػػػػػػػػػػػػػػ
 [ر كالن إضكر  ٞنك  عهو أ   استالدة .9ُُٕٕٔٓ 

ذباان كأضثى رللهبا  نه ك  ػر اٞنتأػتؼ كإف اضاص  اٜن    يكن 
 بللػػ ك  أػػاكش[ ٖ [ ر ػػكالن كٖنكضيػػ  َُّٖ أسػػو كثالٖنكلػػ  كٖنػػكضتف 

 [ ر كالن .9َُُّْٖ  [ كا دةُ 
 [ أػػػػاكشْأربعػػػػ   ك [ ر ػػػػكالن َٗٔ كسألضثػػػػى يفػػػػث كل  كت ػػػػعتف 

[ ر ػػػػػكالن إضػػػػػكر  ٞنػػػػػك  عهػػػػػو أ ػػػػػ  9َُِٗٔ [ كا ػػػػػدة ُ كبللػػػػػ  
 .كأ كوكاهلل تعكىل أذلو   كبهرب صترهتك استالدة 
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 المسألة الفقيهية -51
اٞن ػػػ س  اسا يهيػػػ  ت ػػػدـ مػػػك بػػػ   ػػػر ١ن ػػػد بػػػر ذلػػػا ر يهػػػا   

اسشػػػيس اسعال ػػػ  ك  ػػػٌن بػػػر جػػػ اف ر يهػػػا ذلػػػى ٚنك ػػػ  شػػػيصنك 
ض ػاان  ك ذلػاٌ  ػػ ر  كٟنتعػكىل بػر  ػا اسنج ػا ػ  ا ػس اهلل أ٘نػد 

الزد ػػػكـ كأػػػػة اسشػػػيس بكسػػػػدركس كاساثػػػككل كاسشػػػػاكح كتصػػػػ ييل 
ا  ػػػك  كاوكضػػػاات ك ثػػػ  بػػػهرب اٞن ػػػ س  ك ثيالهتػػػك تلػػػثهو استأػػػة 
اسثهك كن ركث  ُب أذالبك )) رضيل  اسشيس ذلا ضكش  شاا يلا 

ـ ١نػػػػ كو أ٘نػػػػد رضػػػػالن تن ػػػػا ُب أضػػػػيثهو كجو ػػػػة شػػػػًنان كاس ػػػػال
 بػ. ُِْٕ/ َُ/ِِاسنج ا اسثتأي  

 السؤال 
 رضيل  اسشيس اٞنايت أ٘ند بر  ا اسنج ا 

 اس الـ ذليكو كر٘ن  اهلل كبابكتس كبعد:
ٛنػػػتد ر يهػػػا ذػػػر زكجثػػػس رػػػكطو ضكصػػػا ا  ػػػكت ذلػػػا  ػػػٍن -ُ

يفهلا كأكالدرب  نهك ؛ كبو ج اف ك ا  كٗنيل    كذر أكالدرب  ر 
ة أ لػػس ؛ كبػػو ذيكشػػا كذلػػا بػػر ذلػػا زكجػػ  أشػػال  ًنبػػك تتريػػ
 كذكلش  كٗنيل  كش ااء.
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ٍب  كتػػػػة رػػػػكطو ضكصػػػػا يفػػػػهلا ذػػػػر زكجهػػػػك اسثػػػػك  ذلػػػػا  -ِ
 صػػػعتد  ك ضػػػا كأكالدرب  نهػػػك كبػػػو آ نػػػس ك١ن ػػػد كذػػػر أكالدبػػػك 

 ر يها. اٞنهبتر ر يفكب كن  ر ذلا  ٍن
ر يهػػا ذػػر زكجهػػك  ػػا ذػػتاجا  ٍب  كتػة  ػػا  ذلػػا  ػػٍن -ّ

 ذتاجا ر ط.  ٍن ككسدبك  نس كبت ذ درب
ذػػػػػر زكجهػػػػػك ١ن ػػػػػد رايفػػػػػك   ٍب  كتػػػػػة ٗنيلػػػػػس ذلػػػػػا  ػػػػػٍن -ْ

 كأكالدرب  نهك كبو: ج    كشكسد كصكٜن .
_ ٍب  كت ذيكشا ذر زكجثس شتذي  أبػت طكسػ  كأبنثهػك  نػس ٓ

 ذكلش  كإشتاضس كأشتاتس ا ش كء.
ٍب  ػكت جػ اف ذلػا ذػر زكجثػس ٗنيلػ  أبػت طكسػػ  كأكالدرب  -ٔ

 كركط  .  نهك كبو ١ن د ك  ٌن
ٍب  كت ذلا بر ذلا ذر زكجنس  ػا  ١ن ػد كأكالدرب  نهػك  -ٕ

 كبو: ١ن د ذلا كذ يل  ك ا .
ٍب  كتة ش ااء ذلا ذر زكجهك ١ن د جػكبا كأكالدرب  نهػك  -ٖ
 كشًنة كركطو كصكٜن  ك ا .  ٍن
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ٍب  كتة رذنكء ذر أ هك ذكلش  )كأبيهػك( ذ ػداهلل أ طػك   -ٗ
دبػػػػك  نػػػػس كبػػػػو يفػػػػ ع  ذبػػػػتر كزكجهػػػػك ذلػػػػا   ػػػػٌن ر يهػػػػا كأكال

 )أرب  ( بنكت ك كت زكج رذنكء أ لهك.ْك
ٍب  كتػػة  ػػا  ١ن ػػد جػػكبا ذػػر  ػػر ذبػػا )أبنػػة شػػ ااء  -َُ
 ذلا(.
ٍب  كتة ذكلش  ذر )زكجهػك ذ ػد اهلل أ طػك ( كأكالدرب  -ُُ

  نهك كبو  تيفى ك ٍن ك ا  كشاؼ كاٞنهبترة.
     (ََََُٕضاجتا  ر رضيلثكو أ    اسحب  اسيت ت ل  )

 كاهلل  ا كو ك اذكبو كاس الـ ذليكو كر٘ن  اهلل كبابكتس.
  د كفاٞن

 ١ن د ذلا ر يها اسثتأي 
   ٌن ج اف ر يها اسثتأي 

ركيفػػثعنة بػػكهلل تعػػكىل كأ ػػة ُنلهػػك كت  ػػيو اسحبػػ  بػػٌن استرثػػ  
 ذلى  ك   ٌب:كذسك كهلل اٜن د كاٞنن  
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 ػػ س  سكػػتهنو إبعػػكد رذنػػكء كزكجهػػك كأكالدبػػك  ػػر بػػهرب اٞن أواًل 
 ػر  ػكت أ ػ  اآلشػا بػا ذأجكض  ذر بهرب اسحبػ  بغػق اسن ػا 

 أـ زكجهك.
    اٞن  س  ذلى طا ق اٞننكيفصكت ذلى  ك   ٌب: ثانيًا 

صػػػػك   اسحبػػػػ   يحيــــى الجــــود فأمــــا مســــألة الميــــ  األول
[ كاس ػػكأا يفػػ ع  ُ[ سلوكجػػ  اسػػث ر كا ػػد  ٖ ػػر ٖنكضيػػ    هكر صػػل

[  نك ػاة ٕا ضثيػٌن كاس ػ ع   [ بٌن ا كالد سلهبا  ث     ٕ 
[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو ُُذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػهو أ ػػػد ذشػػػا  
[  نػػػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػكضتف ٖضضػػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػ س  ٖنكضيػػػػػػػػ   

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ٖٖ=ُُ×ٖ 
 ػػر  [ يفػػه كن   كسكػػ و ُُ=ُُ×ُأ ػػد ذشػػا  رػػكطو سلوكجػػ  

   كسكػػ و  [ يفػػه كن ُْأربعػػ  ذشػػا   أبنكلػػس جػػ اف كذيكشػػا كذلػػا
[ ٕيفػػ ع    ػػا  كٗنيلػػ  كذكلشػػ  كٗنيلػػ  اسثكضيػػ  كشػػ ااء  ستػػكبن ػػر 

 أيفهو.
[ ْر صػػػلهك  ػػػر أربعػػػ    ة فـــاطم الثانيـــ ةوأمـــا مســـألة الميتـــ

[  كالدبػػك  ػػر ّ[ كاس ػػكأا ثالثػػ   ُاسابػػ  كا ػػد   هػػك ذلػػاسوكج
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كأكالدبػػك  ػػر اسػػوكج اسثػػك  كبػػو جػػ اف ك ػػا  كٗنيلػػ  اسػػوكج ا كؿ 
[  نك ػاة ّسلهبا  ث   ػ  ا ضثيػٌن كاسثالثػ    كبو آ ن  ك١ن د

[ رهػا جػوء اس ػهو ضضػامك ُب ٕذليهو ك  ك نػ  ساؤكيفػهو يفػ ع   
[ ِٖ=ٕ×ْ[  نػػػػػثج ٖنكضيػػػػػ  كذشػػػػػاكف  ْأصػػػػػ  اٞن ػػػػػ س  أربعػػػػػ   

 ك نهك  صيل بها االضك كر.
[ أيفػػػػهو   كسكػػػػ و  ػػػػر ابنيهػػػػك ٕ=ٕ×ُيفػػػػ ع   ذلػػػػا  هػػػػكسوكج

ر بنكهتػػػػك  ػػػػا   ػػػ[ أيفػػػػهو   كسكػػػ  بنػػػػة ٔيفػػػث   جػػػ اف ك١ن ػػػػد 
 [ أيفهو.ّثالث   كٗنيل  كآ ن  

 ػر  صػيل اٞن ػ س  [ ُُ أ ػد ذشػا  رػكطوكبكسن ا بٌن يفػهكـ 
 [ ٤ندبك  ث ك ن .ِٖا كىل كبٌن  صيل    سثهك ٖنكضي  كذشا ر  

 اس ػػػهو ٞن ػػػ سثهك[ رهػػا جػػػوء ُُر  ػػك اس ػػػهكـ ا  ػػػد ذشػػػا  
 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ِٖشػػاكف  كأ ػػك  صػػيل   ػػ سثهك ٖنكضيػػ  كذ

اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  سل  ػػػ سثٌن رنضػػػابس ُب  صػػػيل اٞن ػػػ س  ا كىل 
 نػػػػػػػثج أساػػػػػػػكف كأربع كلػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػ  كيفػػػػػػػثتف [ ٖٖ ٖنكضيػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضٌن 

 [ كبهرب با اٛنك ع  ا كىل ُب بهرب اٞن  س .ِْْٔ=ٖٖ×ِٖ 
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ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [.ِٖٖنكضي  كذشا ر  

ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جػوء اس ػهو 
 [.ُُأ د ذشا  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

[ يفػػػػه كن ُْلالبػػػػر جػػػػ اف  ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل أربعػػػػ  ذشػػػػا  ر
[  نثج ثالٖنكلػ  كاثنػكف ِٖكذشا ر   ضامك ُب جوء اس هو ٖنكضي ض

 .[ يفه كن ِّٗ=ِٖ×ُْكت عتف  
ضضامك ُب جوء اس ػهو أيفهو [ ٔكسس  ر اٞن  س  اسثكضي  يفث    

 [ يفه كن.ٔٔ=ُُ×ٔ[  نثج يفث  كيفثتف  ُُأ د ذشا  
أربع كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كٙن ػػػػتف  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ٠ن ػػػتع يفػػػهك س 

 [يفه كن.ْٖٓ=ِّٗ+ٔٔ 
[ ٕٗنيلػػػ   ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل يفػػػ ع   كسكػػػ و  ػػػر اس نػػػة  ػػػا  ك 

[  نػػثج  كلػػػ  ِٖضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ  كذشػػا ر  ضأيفػػهو 
 .[ يفه كن ُٔٗ=ِٖ×ٕكيفث  كت عتف  
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ضضػػػػامك ُب جػػػػوء أيفػػػػهو [ ّكٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  ثالثػػػػ    
[ ّّ=ُُ×ّ[  نػػػثج ثالثػػػ  كثالثػػػتف  ُُاس ػػػهو أ ػػػد ذشػػػا  

 يفه كن.
 كلثػػػػكف كت ػػػػع  كذشػػػػاكف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل ٠ن ػػػػتع يفػػػػهك س 

 [ يفه كن.ِِٗ= ُٔٗ+ّّ 
كسكػػػ و  ػػػر ذيكشػػػا كذلػػػا ابػػػين  ػػػٍن اٛنػػػتد  ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل 

[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ  كذشػػا ر ُْأربعػ  ذشػػا  
[  نػػثج يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  ثالٖنكلػػ  كاثنػػكف ِٖ 

 [يفه كن.ِّٗ=ِٖ×ُْكت عتف  
كشػ ااء بنػكت  ػٍن اٛنػتد  ػر اٞن ػ س   كسك و  ر ذكلش  كٗنيلػ 

[ أيفػػهو ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ  كذشػػا ر ٕا كىل يفػػ ع   
[  نػػػػثج يفػػػػهكـ بػػػػ و  ػػػػنهر  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ   كلػػػػ  كيفػػػػث  ِٖ 

 [ يفه كن.ُٔٗ=ِٖ×ٕكت عتف  
[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب ٕ ػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  يفػػ ع   ذلػػػا كسلػػوكج 

 ػػر اٛنك عػػ  ا كىل يفػػهك س [  نػػثج ُُجػػوء اس ػػهو أ ػػد ذشػػا  
 [ يفه كن.ٕٕ=ُُ×ٕيف ع  كيف عتف  
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[ أيفػػهو ضضػػػامك ُب ّكسل نػػة آ نػػ   ػػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  ثالثػػػ   
يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل [  نػػثج ُُجػػوء اس ػػهو أ ػػد ذشػػا  

 [ يفه كن.ّّ=ُُ×ّثالث  كثالثتف  
ضضػػػامك ُب أيفػػػهو [ ٔكسالبػػػر ١ن ػػػد  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  يفػػػث   

يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل [  نػػثج ُُشػػا  جػػوء اس ػػهو أ ػػد ذ
 [ يفه كن.ٔٔ=ُُ×ٔيفث  كيفثتف  

[ ْر صػػػػلهك  ػػػػر أربعػػػػ    ة مــــريم الثالثــــ ةوأمـــا مســــألة الميتــــ
 هػك ذ ػدرب[ أيفػهو البنّ[  كاس ػكأا ثالثػ   ُاسابػ  كا ػد   هكسوكج

 تعصي كن.
[  ػػػػر ِِٗ ػػػػكلثٌن كت ػػػػع  كذشػػػػا ر   هككبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهك 

رنث ثه ػػك  [ ٤نػػدبك  ث ك نػػ ْهك أربعػػ   اٛنك عػػ  ا كىل كبػػٌن   ػػ سث
 .ٗنيعكن 

ضضاب ريهػك يفػهكـ بػ   ثهكر  ك اس هكـ رها جوء اس هو ٞن  س
 كارث  نهك.

[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج ْكأ ػػػك أصػػػ    ػػػ سثهك أربعػػػ   
اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ضضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  ا كىل أساػػػٌن كأربع كلػػػ  كأربعػػػ  
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ت ػػػػػع  بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س   اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػػ  ُب[ نػػػػػثج ِْْٔكيفػػػػػثٌن  
 [.ٖٔٓٗ=ِْْٔ×ْآالؼ كٖنكمنكل  كيفث  كٙن تف  

ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 
 [.ْأربع   اس هو 

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 
 [.ِِٗ كلثٌن كت ع  كذشا ر  يفه هك 

س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثك .

[ ْٖٓلجػػ اف  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أربع كلػػ  كٖنكضيػػ  كٙن ػػتف  ر
يفهك س  ر اٛنك ع  [  نثج ْيفه كن ضضامك ُب جوء اس هو أربع   

 [ يفه كن.ُِّٖ=ْٖٓ×ْأسو كٖنكمنكل  كاثنكف كثالثتف  اسثكضي  
كىل  كلثػػػكف كت ػػػع  كذشػػػاكف كسشػػػ ي ثس ٗنيلػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  ا 

يفػػهك هك [  نػػثج ْ[ يفػه كن ضضػػامك ُب جػوء اس ػػهو أربعػ   ِِٗ 
أسػػػػػػػػػػػػو كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػػػكف كثالثػػػػػػػػػػػػتف  ػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػػػ  

 [ يفه كن.ُٔٗ=ِِٗ×ْ 
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كسكػػػ و  ػػػر ذيكشػػػا كشػػػ ي س ذلػػػا  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ثالٖنكلػػػ  
[ ْ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو أربع   ِّٗكاثنكف كت عتف  

أسػػو كٙن ػػ كل  كٖنكضيػػ  كيفػػثتف يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  نػػثج  
 [ يفه كن.ُٖٔٓ=ِّٗ×ْ 

و  ػػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل  كلػػػػ  كيفػػػػث  كهت يكسكػػػ  كا ػػػػدة  ػػػر شػػػػ 
[  نػثج ْ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو أربع   ُٔٗكت عتف   

يفػػػػ ع كل  كأربعػػػػ  كٖنػػػػكضتف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ   بػػػػ و  ػػػػنهر  يفػػػػهكـ
 [ يفه كن.ْٖٕ=ُٔٗ×ْ 

زكج اٞنيثػػػػ  اسثكضيػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل يفػػػػ ع  كيفػػػػ عتف علػػػػا كس
يفػهك س  ػر [  نػثج ْ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو أربع   ٕٕ 

 [ يفه كن.َّٖ=ٕٕ×ْثالٖنكل  كٖنكضي   اٛنك ع  اسثكضي  
[ يفػػػػه كن ٔٔ ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل يفػػػػث  كيفػػػػثتف  ١ن ػػػػد كالبنػػػػس 

اٛنك ع  اسثكضي   يفهك س  ر[  نثج ْضضامك ُب جوء اس هو أربع   
 [ يفه كن.ِْٔ=ٔٔ×ْ كلثكف كأربع  كيفثتف   
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[ يفػػػه كن ّّ ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ثالثػػػ  كثالثػػػتف  آ نػػػ  كالبنثػػػس 
يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  [  نػػػثج ْضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   

 [ يفه كن.ُِّ=ّّ×ْ كل  كاثنكف كثالثتف  اسثكضي  
[ ضضػابس ُ  زكج اٞنيث  اسثكسث   ػر   ػ سثهك يفػهو كا ػدي ٍن كس

يفػهك س  ػر [  نثج ِِٗ هو  كلثٌن كت ع  كذشا ر  اسُب جوء 
[ ِِٗ=ِِٗ×ُ كلثػػػػػػػكف كت ػػػػػػػع  كذشػػػػػػػاكف  اٛنك عػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػ  

 يفه كن.
[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب جػػػوء ّ ػػػر   ػػػ سثهك ثالثػػػ   ذ ػػػدرب كس نهػػػك 

يفػهك س  ػر اٛنك عػ  [  نثج ِِٗ هو  كلثٌن كت ع  كذشا ر  اس
 [ يفه كن.ٕٖٔ=ِِٗ×ّيفث كل  كيف ع  كٖنكضتف  اسثكضي  

[ ْر صػػلهك  ػػر أربعػػػ     ة جميلـــةالرابعــ ةوأمــا مســألة الميتـــ
[  كالدبػػك ّ[  كاس ػػكأا ثالثػػ   ُاسابػػ  كا ػػد   هػػك اساايفػػك سوكج

سلهبا  ث     ا ضثيٌن  نك اة ذليهو ك  ك نػ  ساؤكيفػهو ٙن ػ  
[  نػػثج ْ[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  أربعػػ   ٓ 

  نهك  صيل بها االضك كر.[ ك َِ=ٓ×ْذشاكف  
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يهػػػك ج  ػػػ  ابن ػػػر [ أيفػػػهو   كسكػػػ  ٓ=ٓ×ُٙن ػػػ    هػػػكسوكج
 [ أيفهوّثالث   صكٜن   هك[ أيفهو كس نثٔيفث   كشكسد 

[  ػػر ُٔٗت ػػع كل  كيفػػث  ذشػػا    ٗنيلػػ كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 
[ ٤ندبك  ثتار ػ  َِاٛنك ع  اسثكضي  كبٌن  صيل    سثهك ذشا ر  

 .ه كبكساب  رنث ة كرق ب و  ن
[ ِِٗ=ْ÷ُٔٗ كلثكف كت ع  كذشػاكف  ر  ك كرق اس هكـ ر
 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك. ثهكبا جوء اس هو ٞن  سك 

بػػػػا جػػػػوء ك [ ٓ=ْ÷َِكأ ػػػػك كرػػػػق  صػػػػيل اٞن ػػػػ س  رص  ػػػػ   
اس ػهو اليفػثصااج اٛنك عػ  ضضػػابس ُب اٛنك عػ  اسثكضيػ  ت ػػع  آالؼ 

هرب اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ُب بػػػ[  نػػػثج ٖٔٓٗكٖنكمنكلػػػ  كيفػػػث  كٙن ػػػٌن  
 ٖٔٓٗ×ٓف كٖنػػػػػػػػكضتف  ت ػػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػكاٞن ػػػػػػػػ س  

=َِْٖٗ.] 
ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكضي  أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس هو 

 [.ِِٗ كلثٌن كت ع  كذشا ر  

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 
 [.ٓيفه هك ٙن    
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هك س بعػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػ 
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .

لجػػػػ اف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  أسػػػػو كٖنكمنكلػػػػ  كاثنػػػػكف كثالثػػػػتف ر
[  نػثج ت ػع  ٓ[ يفه كن ضضامك ُب جػوء اس ػهو ٙن ػ   ُِّٖ 

 [ يفه كن.َُٔٗ=ُِّٖ×ٓآالؼ ك كل  كيفثتف  
كسكػػػػ و  ػػػػر ذيكشػػػػا كشػػػػ ي س ذلػػػػا  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  أسػػػػو 

[ يفػػػػػػه كن ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء ُٖٔٓكٙن ػػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف  
[  نػػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػػ ع  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػتف ٓاس ػػػػػػػػػهو ٙن ػػػػػػػػػ   

 [ يفه كن.َْٖٕ=ُٖٔٓ×ٓيفه كن 
 ػر ذكلشػ  كٗنيلػ  كشػ اا كسك  كا دة  ر اسش ي كت اسثالث 
[ يفػه كن ضضػامك ُب ْٖٕاٛنك ع  اسثكضي  يف ع كل  كأربعػ  كٖنػكضتف  

يفهكـ ب و  نهر  ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ   نثج [ ٓجوء اس هو ٙن    
 .[ يفه كن َِّٗ=ْٖٕ×ٓ ثالث  آالؼ كت ع كل  كذشاكف 

زكج اٞنيثػػػػ  اسثكضيػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  ثالٖنكلػػػػ  كٖنكضيػػػػ  علػػػػا كس
يفػػهك س  [  نػػثج ٓ[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ٙن ػػ   َّٖ 
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 َّٖ×ٓأسػػػػػػػػػو كٙن ػػػػػػػػػ كل  كأربعػػػػػػػػػتف    ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػػ 
 .كن [ يفه َُْٓ=

 ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػ   كلثػػػػػػكف كأربعػػػػػػ  كيفػػػػػػػثتف  ١ن ػػػػػػد كالبنػػػػػػس 
[  نثج ٓ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ٙن    ِْٔ=ٔٔ×ْ 

أسػػػػػػػػػػػو ثالٖنكلػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػاكف يفػػػػػػػػػػػهك س   ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن.َُِّ=ِْٔ×ٓ 

[ ُِّ ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ   كلػػ  كاثنػػكف كثالثػػتف  آ نػػ  كالبنثػػس 
يفػػػهك هك   ػػػر [  نػػػثج ٓٙن ػػػ    يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو

 [ يفه كن.َٔٔ=ُِّ×ْيفث كل  كيفثتف  اٛنك ع  اسثكسث  
[ ِِٗ كلثػػػػكف كت ػػػػع  كذشػػػػاكف    ػػػػٍن كسػػػػوكج اٞنيثػػػػ  اسثكسثػػػػ  

يفػػػػهك س   ػػػػر [  نػػػػثج ٓيفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ٙن ػػػػ   
[ ُُْٓ=ِِٗ×ٓأسػػو ك كلػػ  كٙن ػػ  كأربعػػتف  اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  

 يفه كن.
[ يفػػػه ك ضضػػػامك ٕٖٔكيفػػػ ع  كٖنػػػكضتف   يفػػػث كل ذ ػػػدرب كالبنهػػك 

يفػػػػهك س   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  [  نػػػػثج ُٓب جػػػػوء اس ػػػػهو ٙن ػػػػ   
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 ٕٖٔ×ٓثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف  
 [يفه كن. ّّْٓ=

[ أيفػػهو  ػػػر   ػػػ سثهك ٓٙن ػػػ   اساايفػػػك  كسػػوكج اٞنيثػػػ  اساابعػػ  
[  نػػػثج ِِٗضضػػػامك ُب جػػػوء يفػػػه هك  ػػػكلثٌن كت ػػػع  كذشػػػا ر  

أسػػػػػػػو ك كلػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػتف ر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػ  يفػػػػػػػهك س   ػػػػػػػ
 [ يفه كن.ُُْٓ=ِِٗ×ٓ 

[ أيفػػهو  ػػر   ػػ سثهك ٔيفػػث   ج  ػػ  كشكسػػد كسكػػ   ػػر ابنيهػػك 
[  نػػػثج ِِٗضضػػػامك ُب جػػػوء يفػػػه هك  ػػػكلثٌن كت ػػػع  كذشػػػا ر  

أسو كثالٖنكل  كأربع  كيف عتف يفهكـ ب و  نه ك  ر اٛنك ع  اسثكسث  
 [ يفه كن.ُّْٕ=ِِٗ×ٔ 

[ أيفػػهو  ػػر   ػػ سثهك ضضػػامك ُب جػػوء ّثالثػػ   ٜن  صػػككس نثهػػك 
يفػػػػهك هك   ػػػػر [  نػػػػثج ِِٗيفػػػػه هك  ػػػػكلثٌن كت ػػػػع  كذشػػػػا ر  

 [ يفه كن.ٕٖٔ=ِِٗ×ّيفث كل  كيف ع  كٖنكضتف  اٛنك ع  اسثكسث  
[ ٖر صلهك  ػر ٖنكضيػ    عياشي  وأما مسألة المي  الخامس

[ أيفػػػػهو ْ[ كسل نػػػػة اسنصػػػػو أربعػػػػ    ُسلوكجػػػػ  اسػػػػث ر كا ػػػػد  
[ سػػػألخ كا شػػػتات ا شػػػ كء سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ّأا ثالثػػػ   كاس ػػػك
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[ رهػػا جػػوء ٓا ضثيػٌن  نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػهو ٙن ػػ   
[  نػػػػػػػثج أربعػػػػػػػتف ٖاس ػػػػػػػهو ضضػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػ س  ٖنكضيػػػػػػػ   

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.َْ=ٖ×ٓ 
ذكلشػػػػػ   س[ أيفػػػػػهو   كس نثػػػػػٓ=ٓ×ُٙن ػػػػػ   شػػػػػتذي   ثػػػػػسسوكج

[ ٔيفػػث   ذلػػا اسشػػ يق  يػػسك ش[ يفػػه كن   َِ=ٓ×ْذشػػاكف  
أشػػػػة  ػػػػر أشتاتػػػػس اسشػػػػ ي كت ذكلشػػػػ  كٗنيلػػػػ  أيفػػػػهو   كسكػػػػ  

 [ أيفهو.ّثالث   كش ااء 
يفػػػػػ ع  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػ  كأربعػػػػػٌن  ذيكشػػػػػاكبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ 

[ َْ[  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  كبػػٌن  صػػيل   ػػ سثس أربعػػٌن  َْٖٕ 
ث ػة رن٤ندبك  ن     أك بك  ال  ثتار ػ  َنػوء  ػر أربعػٌن جػوءن 

 كرق ب و  نه ك.
[ كبػػػا جػػػوء ُٔٗر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ ر كلػػػ  كيفػػػث  كت ػػػعتف  

 اس هو ٞن  سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك. 
[ كبػػػػػػت جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ُكأ ػػػػػػك كرػػػػػػق  صػػػػػػيل   ػػػػػػ سثس رتا ػػػػػػد  

ت ع  كأربعػٌن اليفثصااج اٛنك ع  اساابع  رنضابس ُب اٛنك ع  اسثكسث  
ٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ُب بػػػهرب  نػػػثج ا[ َِْٖٗأساػػػكن ك ػػػكلثٌن كٖنػػػكضٌن   



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

561 

ت ػػػػػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػكضتف  اٞن ػػػػػػػػػػػ س  ضا ػػػػػػػػػػػهك 
 ُ×َِْٖٗ=َِْٖٗ]. 

 .رللترث  اس كب ٌن بك   يفهك هو  ر اٛنك ع  اسثكسث 
ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 

 .[ُٔٗ  ٌنيفث  كت عيفه هك  كل  ك 

ػػ   سػػس يفػػهك س كأذطػػا  ك ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س  ٗني
 يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع .

 
يفػػػػ ع  آالؼ كٖنػػػػكف  كلػػػػ  كأربعػػػػتف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  علػػػػا لر
 يفه كن. [َْٖٕ=َْٖٕ×ُ 

 ػهكـ اس[ أيفهو ضضامك ُب كرػق ٔكسس  ر اٞن  س  اٜنكسي  يفث   
[  نػػػػثج أسػػػو ك كلػػػػ  كيفػػػػث  كيفػػػػ عتف ُٔٗ كلػػػ  كيفػػػػث  كت ػػػػعٌن  

 [ يفه كن.ُُٕٔ=ُٔٗ×ٔ 
ت ػػػع  آالؼ كيفػػػث  ذشػػػا  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   ٠ن ػػػتع يفػػػهك س

 [ يفه كن.َُٔٗ= ُُٕٔ+َْٖٕ 
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 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ثػػػالث ذكلشػػػ  كٗنيلػػػ  كشػػػ ااء  ػػػر  كسكػػػ و 
 [ يفه كن.َِّٗ=َِّٗ×ُآالؼ كت ع كل  كذشاكف  

[ أيفػػهو ضضػػامك ُب ّثالثػػ    ذيكشػػا   ػػر   ػػ سكسكػػ و  ػػنهر 
كٖنكضيػػ  [  نػػثج ٙن ػػ كل  ُٔٗكرػػق يفػػهك س  كلػػ  كيفػػث  كت ػػعٌن  

 [ يفه كن.ٖٖٓ=ُٔٗ×ّكٖنكضتف  
أربعػػػػػػ  آالؼ كٙن ػػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػػ   بػػػػػػ و  ػػػػػػنهر  ٠ن ػػػػػػتع يفػػػػػػهكـ

 [ أيفهو.َْٖٓ=ٖٖٓ+َِّٗ 
زكج اٞنيثػػػػػ  اسثكضيػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  أسػػػػػو علػػػػػا  صػػػػػعتد كس

 [ يفه كن َُْٓ=َُْٓ×ُكٙن  كل  كأربعتف  
أسػػػػػػو ثالٖنكلػػػػػػ  كذشػػػػػػاكف  اسثكسثػػػػػػ  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ١ن ػػػػػػد كالبنػػػػػػس 

 [ يفه كن.َُِّ=َُِّ×ُ 
 ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػػث كل  كيفػػػػػػػػػػػثتف آ نػػػػػػػػػػػ  كالبنثػػػػػػػػػػػس 

 [ يفه كن.َٔٔ=َٔٔ×ُ 
زكج اٞنيث  اسثكسث   ر اٛنك عػ  اسثكسثػ  أسػو ك كلػ  كٙن ػ   ي ٍنكس

 [ يفه كن.ُُْٓ=ُُْٓ×ُكأربعتف 
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ثالثػػػػػػػػػ  آالؼ كأربع كلػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػتف ذ ػػػػػػػػػدرب كالبنهػػػػػػػػػك 
 [يفه كن.ّّْٓ=ّّْٓ×ُ 

اابعػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  أسػػػػو ك كلػػػػ  زكج اٞنيثػػػػ  اسلاايفػػػػك  كس
 [ يفه كن.ُُْٓ=ُُْٓ×ُكٙن   كأربعتف  

 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  أسػػػػػو ج  ػػػػػ  كشكسػػػػػد  ػػػػػر ابنيهػػػػػك  كسكػػػػػ و 
 [ يفه كن.ُّْٕ=ُّْٕ×ُكثالٖنكل  كأربع  كيف عتف  

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  يفػػػػث كل  كيفػػػػ ع  كٖنػػػػػكضتف صػػػػكٜن  كس نثهػػػػك 
 [ يفه كن.ٕٖٔ=ٕٖٔ×ُ 

[ أيفػػهو ٓة اٝنػػك    ػػر   ػػ سثس ٙن ػػ   زكجػػ  اٞنيػػشػػتذي  كس
[ ُٔٗ كل  كيفػث  كت ػعٌن   كرق يفهك س  هو اسضضامك ُب جوء 

 [ يفه كن.َٖٗ=ُٔٗ×ٓ نثج ت ع كل  كٖنكضٌن  
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب َِذشػػػاكف  ذكلشػػػػ   ػػػر   ػػػػ سثس كس نثػػػس 

[  نػػػػثج ثالثػػػػػ  أسػػػػػو ُٔٗ كلػػػػ  كيفػػػػػث  كت ػػػػػعٌن    كرػػػػق يفػػػػػهك س
 يفه كن.[ َِّٗ=ُٔٗ×َِكت ع كل  كذشاكف  

[ ٖر صػلهك  ػر ٖنكضيػ     جبـران وأما مسألة المي  السـادس
[  كالدرب سلػهبا  ثػػ  ٕ[ كاس ػكأا يفػ ع   ُسلوكجػ  اسػث ر كا ػد  
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[ رهػا ٓ   ا ضثيػٌن  نك ػاة ذلػيهو ك  ك نػ  ساؤكيفػهو ٙن ػ   
[  نػػػثج أربعػػػػتف ٖجػػػوء اس ػػػهو ضضػػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػػ   

 .[ ك نهك  صيل بها االضك كرَْ=ٖ×ٓ 
أبنيػػػػس  ػػػػر  [ أيفػػػػهو   كسكػػػػ و ٓ=ٓ×ُٙن ػػػػ   ٗنيلػػػػ   ثػػػػسسلوكج

يفػػػ ع  ركط ػػػ   س[ يفػػػه كن   كسل نثػػُْأربعػػ  ذشػػػا   ١ن ػػد ك١ن ػػػر
 [ أيفهو.ٕ 

[ َُٔٗت ع  أالؼ ك كلػ  كيفػثٌن   ج افكبكسن ا بٌن يفهكـ 
[ ٤نػػػػدبك َْ ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  كبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس أربعػػػػٌن  

رنث ػػة كرػػق  عػػٌن جػػوءن  ن  ػػ   أك بػػك  ال  ثتار ػػ  َنػػوء  ػػر أرب
 ب و  نه ك.

[ كبػا جػوء ِِٗر  ك كرق اس هكـ ر كلثكف كت ػع  كذشػاكف  
 اس هو ٞن  سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك. 

اساابعػ   رثصيل  ػر اٛنك عػ [ ُكأ ك كرق  صيل    سثس رتا د  
اٛنك عػػػػ  كتعػػػػد [ َِْٖٗت ػػػػع  كأربعػػػػٌن أساػػػػكن ك ػػػػكلثٌن كٖنػػػػكضٌن  

 . اٝنك    ُب بهرب اٞن  س
 .اساابع رللترث  اس كب ٌن بك   يفهك هو  ر اٛنك ع  
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ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 .[ِِٗ يفه هك  كلثينتت ع  كذشا ر 

ػػ  سػػس يفػػهك س كأذطػػا   ك ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س  ٗني
 .اٝنك   يفهك س  ر اٛنك ع  

[ أيفػػهو ٓزكجػػ  اٞنيػػة اس ػػكدس  ػػر   ػػ سثس ٙن ػػ    يلػػ  كٛن
يفػهك هك  ػر ضضامك ُب جوء اس هو  كلثٌن كت ع  كذشػا ر  نػثج 

 ِِٗ×ٓأسػػػػػػػػػو ك كلػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػتف اٛنك عػػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػػػ  
 [يفه كن.ُُْٓ=

[ ُْ ػػر   ػػ سثس أربعػػ  ذشػػا  ١ن ػػد ك١ن ػػر كسكػػ و  ػػر ابنيػػس 
يفػهكـ  يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو  كلثٌن كت ع  كذشا ر  نػثج 

ثالثػػػػ  آالؼ ك كلثػػػػكف كيفػػػػث    بػػػػ و  نه ػػػػك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ
 [ أيفهو.َِّٔ=ِِٗ×ُْ 

[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب جػػػوء ٕ ػػػر   ػػػ سثس يفػػػ ع   ركط ػػػ  كس نثػػػس 
يفهك هك  ر اٛنك ع  اٝنك    اس هو  كلثٌن كت ع  كذشا ر  نثج 

 [ أيفهو.َُّٔ=ِِٗ×ٕأسو كيفث كل  كثالث   
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[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ    علــي  وأمــا مســألة الميــ  الســابع 
[  كالدرب سلػهبا  ثػػ  ٕ[ كاس ػكأا يفػ ع   ُكا ػد  سلوكجػ  اسػث ر 

[ ْ ػػ  ا ضثيػػٌن كبػػا  نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو أربعػػ   
[  نػثج اثنػكف ٖرها جػوء اس ػهو ضضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  ٖنكضيػ   

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ِّ=ٖ×ْكثالثتف  
 .[ أيفهوْ=ْ×ُأربع    ا   ثسسوكج 
س ذ يلػػ  [ يفػه كن كسكػ   ػر بنثيػُْأربعػ  ذشػا  ١ن ػد  سكالبنػ 
 [ أيفهو.ٕيف ع    ك ا 

[ َُٔٗت ػػع  آالؼ كيفػػث  ذشػػػا   ذلػػػاكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ 
[ ِّ ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  كبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثس اثنػػػٌن كثالثػػػٌن  

 إىل كر س. بك  ثتار   بكسث ر رناج بالن  نهك٤ند
ر  ػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػهكـ رػػػػػػػػػػػ سو ك كلػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػ ع  كذشػػػػػػػػػػػاكف 

ء اس ػػػػهو ٞن ػػػػ سثس ضضػػػػاب ريهػػػػك [ بػػػػا جػػػػو ُُِٕ=ٖ÷َُٔٗ 
 يفهكـ ب  كارث  نهك.

[ بػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو ْ=ٖ÷ِّكأ ػػػػػك كرػػػػػق   ػػػػػ سثس ر ربعػػػػػ   
اٛنك عػػػػ  اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  ضضػػػػامك ُب اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ   نػػػػثج 
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 كلػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػ ع  كت ػػػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػاكف اس كديفػػػػػػػػػػ  
 ْ×َِْٖٗ=َُُِٕٗ]. 

جػػػوء ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب 
 [.ْاس هو أربع   

ك ػػػر سػػػػس يفػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػ س  اس ػػػػكبع  أشػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ُُِٕيفه هك أسو ك كل  كيف ع  كذشا ر  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف .

  
اٛنػتد كؿ ذلػا سك و  ر ذكلش  كٗنيل  كشػ ااء بنػكت اٞنيػة ا 

[ َْٖٓ ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أربعػػػ  آالؼ كٙن ػػػ كل  كٖنكضيػػػ   
يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  [  نػػػثج ْضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   

ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف   اس كديفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 [ يفه كن.َُِّٖ=َْٖٓ×ْ 

زكج اٞنيثػػ  اسثكضيػػ   ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  أسػػو كٙن ػػ كل  علػػا كس
[  نثج ْه كن ضضامك ُب جوء اس هو أربع   [ يفَُْٓكأربعتف  
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يفػػػػػػػػث  آالؼ ك كلػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػثتف  يفػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػ 
 [ يفه كن.َُٔٔ=َُْٓ×ْ 

 ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أسػػػو كثالٖنكلػػػ  كذشػػػاكف ١ن ػػػد كالبنهػػػك 
يفػهك س [  نػثج ْ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس ػهو أربعػ   َُِّ 

تف ٙن ػػػػػػػػػػػ  آالؼ ك كلثػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػكض  ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػػػػػ 
 [ يفه كن. َِٖٓ=َُِّ×ْ 

[ َٔٔ ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  يفػػػث كل  كيفػػػثتف  آ نػػػ  كالبنثهػػػك 
يفػػػػهك هك  ػػػػر [  نػػػػثج ْيفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   

[ َِْٔ=َٔٔ×ْأساػػػكف كيفػػث كل  كأربعػػػتف   اٛنك عػػ  اس كديفػػ 
 يفه كن. 
زكج اٞنيثػػػػ  اسثكسثػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  أسػػػػو ك كلػػػػ  ي ػػػػٍن كس

[ يفػػه كن ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػػ  ُُْٓ كٙن ػػ  كأربعػػتف 
أربعػػ  آالؼ كٙن ػػ كل   يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ [  نػػثج ْ 

 [ يفه كن.َْٖٓ=ُُْٓ×ْكٖنكضتف  
 ػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػ  ثالثػػػػ  آالؼ كأربع كلػػػػػ  ذ ػػػػدرب  كالبنهػػػػك

[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ  ّّْٓكٙن ػػ  كثالثػػتف  
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ثالثػػػػػ  ذشػػػػػا أساػػػػػكن  س كديفػػػػػ يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا[  نػػػػػثج ْ 
 [ يفه كن.َُّْٕ= ّّْٓ×ْكيف ع كل  كأربعتف  

زكج اٞنيثػػ  اساابعػػ   ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  أسػػو ك كلػػ  لاايفػػك  كس
[ يفػػه كن ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػػ  ُُْٓكٙن ػػ  كأربعػػتف  

أربعػػ  آالؼ كٙن ػػ كل   يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ [  نػػثج ْ 
 [ يفه كن.َْٖٓ=ُُْٓ×ْكٖنكضتف  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أسػػػػو ج  ػػػ  كشكسػػػػد كسكػػػ و  ػػػر ابنيهػػػك 
[ يفػػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػػوء ُّْٕكثالٖنكلػػػػػ  كأربعػػػػػ  كيفػػػػػ عتف   

 يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ [  نػػثج ْاس ػػهو أربعػػ   
[ ْٔٗٓ= ُّْٕ×ْٙن ػػػ  آالؼ كأربع كلػػػ  كيفػػػث  كت ػػػعتف  

 يفه كن.
ع  كٖنػػػكضتف  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  يفػػػث كل  كيفػػػ صػػػكٜن  كس نثهػػػك 

يفػػهك هك [  نػػثج ْ[ يفػه كن ضضػػامك ُب جػوء اس ػػهو أربعػ   ٕٖٔ 
أساػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػ ع كل  كٖنكضيػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػتف   ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػػ 

 [ يفه كن.ِْٖٕ=ٕٖٔ×ْ 
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زكجػػ  اٞنيػػة اٝنػػك    ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  ت ػػع كل  شػػتذي  كس
[  نػػثج ْ[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ   َٖٗكٖنػػكضتف  

ثالثػػ  آالؼ كت ػػع كل  كذشػػاكف  ك عػػ  اس كديفػػ يفػػهك هك  ػػر اٛن
 [ يفه كن.َِّٗ=َٖٗ×ْ 

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  ثالثػػػػ  آالؼ كت ػػػػع كل  ذكلشػػػػ  كس نثػػػػس 
[ ْ[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   َِّٗكذشػػػػاكف  

ٙن ػػ  ذشػػا أساػػكن كيفػػػث كل   يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  نػػثج 
 [ يفه كن.َُٖٔٓ=َِّٗ×ْكٖنكضتف  
ج  اٞنية اس كدس  ر اٛنك ع  اٝنك  ػ  أسػو ك كلػ  زك  يل  كٛن

[ يفػػه كن ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػػ  ُُْٓكٙن ػػ  كأربعػػتف  
أربعػ  آالؼ كٙن ػ كل   يفػهك هك  ػر اٛنك عػ  اس كديفػ [  نثج ْ 

 [ يفه كن.َْٖٓ=ُُْٓ×ْكٖنكضتف  
 ر اٛنك ع  اٝنك    ثالث  آالؼ ١ن د ك١ن ر كسك و  ر ابنيس 
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ  َِّٔك كلثػػػػكف كيفػػػػث   

اثنػك ذشػا أساػكن  يفهكـ بػ و  نه ػك  ػر اٛنك عػ  اس كديفػ [  نثج ْ 
 [ يفه كن.ُِِْٖ=َِّٔ×ْ 
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 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ  أسػػػػػو كيفػػػػػث كل  كثالثػػػػػ  ركط ػػػػػ  كس نثػػػػػس 
[  نػػػػػػػثج ْ[ يفػػػػػػػه كن ضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو أربعػػػػػػػ   َُّٔ 

  كاثنػػك ذشػػا يفػػث  آالؼ كأربع كلػػ يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ 
 [ يفه كن.ُِْٔ=َُّٔ×ْ 

[ أيفػهو ضضػامك ْزكج  اٞنية اس كب   ر    سثس أربع   ا  كٞن
[  نػػػػثج  ُُُِٕب كرػػػػق يفػػػػهك س أسػػػػو ك كلػػػػ  كيفػػػػ ع  كذشػػػػا ر  

أربعػػػػ  آالؼ كٙن ػػػػ كل  كٖنكضيػػػػ   يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ 
 [ أيفهو.َْٖٓ= ُُِٕ×ْ 

مك ُب كرػػق [ يفػػه كن ضضػػا ُْأربعػػ  ذشػػا يفػػه كن  ١ن ػػد كالبنػػس 
يفػهك س  ػر [  نػثج  ُُِٕيفهك س أسػو ك كلػ  كيفػ ع  كذشػا ر  

ٙن ػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كيفػػػ ع كل  كٖنكضيػػػ  كيفػػػ عتف  اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ 
 [ يفه كن.ُٖٕٕٓ=ُُِٕ×ُْ 

[ أيفػهو ضضػامك ُب كرػق ٕيفػ ع   ذ يلػ  ك ػا  س يػر بنث  كسك و 
يفػػهكـ بػػ و [  نػػثج  ُُِٕيفػػهك س أسػػو ك كلػػ  كيفػػ ع  كذشػػا ر  

يفػ ع  آالؼ كٖنكمنكلػ  كت ػع  كٖنػكضتف  ٛنك ع  اس كديف  نه ك  ر ا
 [ يفه كن.ٖٖٕٗ=ُُِٕ×ٕ 
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[ ْ ػػػر أربعػػػ    صػػػلهك ر نـــة شـــقراء الثام ةوأمـــا مســـألة الميتـــ
ك  ػػٍن [  كالدبػػّ[ كاس ػػكأا ثالثػػ   ُاسابػػ  كا ػػد   هػػك  ػػٍنسوكج

سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ا ضثيػػػػٌن كبػػػػا  كشػػػػًنة كرػػػػكطو كصػػػػكٜن  ك ػػػػا 
[ بكسثلػػث رنث ػػة كرػػق ٔؤكيفػػهو يفػػث    نك ػػاة ذلػػيهو ك تار ػػ  سا 

[ با جوء اس هو ضضامك ُب أص  اٞن  س  أربع  ِاساؤكس اثنٌن  
 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ٖ=ْ×ِ[  نثج ٖنكضي   ْ 

[   كسكػػػ  بنػػػة ِ=ِ×ُسكػػػ و  ػػػر اسػػػوكج كاالبػػػر يفػػػه كف   
 [ُيفهو كا د  

ٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا أساػػػػكن كاثنػػػػٌن كثالثػػػػٌن  شػػػػ ااءكبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ 
ٖنكضيػػػ   ك[  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  كبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثهَُِّٖ 
رنث ػة كرػق بػ و [ ٤ندبك  ن     أك بك  ال  ثتار   بكسث ر ٖ 

  نه ك.
[ ِِْٓر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ ر ساػػػكف ك كلثػػػكف كأربعػػػ  كٙن ػػػتف  

 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.  ككبا جوء اس هو ٞن  سثه
س ػػػػػهو [ كبػػػػػت جػػػػػوء اُكأ ػػػػػك كرػػػػػق  صػػػػػيل   ػػػػػ سثهك رتا ػػػػػد  

 كلػػػػ  كيفػػػػ ع  اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  رنضػػػػابس ُب اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  
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اٛنك عػ  اس ػكبع   نػثج [ َُُِٕٗكت عٌن أساكن ك كلػ  كذشػا ر  
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٌن أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ر 

 ُ×َُُِٕٗ=َُُِٕٗ]. 
يفػهك هو  ػر اٛنك عػ    ر اٛنك ع  اس كبع  ٕنػكـسلترث  اس كب ٌن 

 اس كديف .
[ ِيفػػه كف   ػػٍن كابنهػك ١ن ػػد ؛ اسثك نػػ   كسكػ   ػػر زكج اٞنيثػ 

[ ِِْٓأساٌن ك ػكلثٌن كأربعػ  كٙن ػٌن   هكمك ُب كرق يفهك ا ضض
أربعػػػػػػ  آالؼ  يفػػػػػهكـ بػػػػػ و  نه ػػػػػػك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اس كديفػػػػػ  نػػػػػثج 

 [ أيفهو.َْٖٓ=ِِْٓ×ِكٙن  كل  كٖنكضي   
شػًنة كرػكطو كصػكٜن  ك ػا   ػر كسك  كا دة  ر بنكهتػك ا ربػ  

ف ك كلثػػػػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػكاٛنك عػػػػػػػػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن. ِِْٓ=ِِْٓ×ُ 

ر د بلكػة ذػر أبيهػك كذػر أشيهػك   مريم وأما الميتة التاسعة
كأشتاهتػك ا شػ كء ك علػـت أف ااشػتة كا شػتات ١نجتبػتف بػك ب 

١ن ػد    تػدر   بيهػك ر أ هػك اسيت كرثثهك إٗنكذكن رج ي  يفهك هك 
ٞن ػ س  اس ػكب   ؛ كبنك أد خيط  اس عق ري  ط بهرب اس نة  ػر ا
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رثهػك ال  ثعػدل استرثػ  كبنػك    س  أ هك ُنج  أهنك  كتة صػغًنرب كأً 
كجػػػس اٝنطػػػ   يػػػث أف  ًناثهػػػك  اجػػػ   بيهػػػك ر ػػػط دكف شػػػ ي هك 

[ سألب ُر ص     سثهك  ر كا د    كش ي كهتك رليثن س ٞنثيالهتك 
بع   كلػ  كيفػ ع  ك   ط ا خ كا شتات كتصيل  ر اٛنك ع  اس ػك

كتعػػد بػػهرب اٛنك عػػ    [َُُِٕٗك كلػػ  كذشػػا ر   كت ػػعٌن أساػػكن 
 اسثك ن    كسلترث  اس كب ٌن بك   يفهك هو  ر اٛنك ع  اس كديف .

أربعػػػػػ  آالؼ بكسوكجيػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اس ػػػػػكبع  ١ن ػػػػػد ألب كسػػػػػ
 [ أيفهو.َْٖٓكٙن  كل  كٖنكضي   

بك ػػ  يفػػهكـ  ترثثػػس أساػػكف ك كلثػػكف كأربعػػ  كٙن ػػكف بػػك بتة  كسػػس 
 [ يفه كن.ِِْٓ 

يفػػػػث  آالؼ كيفػػػػ ع كل   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع  ع يفػػػػهك س ٠ن ػػػػت 
 [ يفه كن.ِٕٔٔ=ِِْٓ+َْٖٓكاثنكف كيفثتف  

ر ػر ذػدد رؤكس كرثثهػك  ة عائشـة  العاشـر  ةوأما مسألة الميت
 [ ُ[ كسك  بنة يفهو كا د  ِ[ سك  ابر يفه كف  ٔيفث   
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ٖنكضيػػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كاثنػػػٌن كثالثػػػػٌن  ذكلشػػػ كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ 
[ ٤نػػدبك ٔعػػ  اسثك نػػ  كبػػٌن   ػػ سثهك يفػػث   [  ػػر اٛنك َُِّٖ 

 رنث ة كرق ب و  نه ك. ثتار   بكسنصو 
[ كبػػػا َُٔٗر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ رث ػػػع  آالؼ كيفػػػث  ذشػػػا  

 جوء اس هو ٞن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك. 
[ كبػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج ّكأ ػػك كرػػػق   ػػػ سثهك رثالثػػػ   

كل  كيف ع  كت عٌن أساػكن ك كلػ   اٛنك ع  رنضابس ُب اٛنك ع  اسثك ن  
اٛنك عػػػػػ  اسثكيفػػػػػع  كا شػػػػػًنة ٟنػػػػػهرب  نػػػػػثج [ َُُِٕٗكذشػػػػػا ر  
ٙن ػػػػػػػ كل  ككا ػػػػػػػػد كت ػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػثتف  اٞن ػػػػػػػ س 

 ّ×َُُِٕٗ=َُّٓٗٔ]. 
ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 

 [.ّ  يفه هك ثالث 

اكبكن ُب جػػػػوء أشػػػػهرب  ضػػػػ اسعكشػػػػاةك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 .[َُٔٗت ع  آالؼ كيفث  ذشا  يفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 .اسثكيفع ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  
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لج يل  بنة اٞنية ا كؿ  ر اٛنك ع  اسثك ن  ٖنكضيػ  ذشػا أساػكن ر
و ثالثػػ  [ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهَُِّٖكاثنػػكف كثالثػػتف  

أربعػ  كٙن ػتف أساػكن كيفػث  يفهك هك  ر اٛنك ع  ا شًنة [  نثج ّ 
 [ يفه كن.َْٔٗٓ=َُِّٖ×ّكت عتف   

زكج اٞنيثػػ  اسثكضيػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  يفػػث  آالؼ ك كلػػ  علػػا كس
[  نػثج ّ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس ػهو ثالثػ   َُٔٔكيفثتف  

بع كلػػػ  كٖنػػػكضتف ٖنكضيػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كأر يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة 
 [يفه كن.َُْٖٖ=َُٔٔ×ّ 

 ر اٛنك عػ  اسثك نػ  ٙن ػ  آالؼ ك كلثػكف كٖنػكضتف ١ن د كالبنهك 
يفػهك س [  نػثج ّ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ثالثػ   َِٖٓ 

ٙن ػػػػػػػ  ذشػػػػػػػا أساػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػتف  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  ا شػػػػػػػًنة 
 [يفه كن. َُْٖٓ=َّٖٓ×ّ 

ساػػػػػكف كيفػػػػث كل  كأربعػػػػػتف  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  أآ نػػػػ  كالبنثهػػػػك 
[  نػػػػػػػثج ّ[ يفػػػػػػػه كن ضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػ   َِْٔ 

يفػػػ ع  آالؼ كت ػػػع كل  كذشػػػاكف يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة 
 [يفه كن.. َِٕٗ=َِْٔ×ّ 
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زكج اٞنيثػػػػ  اسثكسثػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ   أربعػػػػ  آالؼ ي ػػػػٍن كس
[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ثالثػ  َْٖٓكٙن  كل  كٖنكضتف  

ثالثػ  ذشػا أساػكن كيفػ ع كل  يفهك س  ر اٛنك ع  ا شًنة [  نثج ّ 
 [.َُّْٕ=َْٖٓ×ّكأربعتف  
 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  ثالثػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كيفػػػ ع كل  ذ ػػػدرب كالبنهػػك 
[ ّ[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   َُّْٕكأربعػػػتف  

كا ػػػد كأربعػػػتف أساػػػكن ك كلثػػػكف يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة  نػػػثج 
 [ يفه كن.َُِِْ=َُّْٕ×ّ كذشاكف 

زكج اٞنيثػػػ  اساابعػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  أربعػػػ  آالؼ لاايفػػػك  كس
[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ثالثػ  َْٖٓكٙن  كل  كٖنكضتف  

ثالثػ  ذشػا أساػكن كيفػ ع كل  يفهك س  ر اٛنك ع  ا شًنة [  نثج ّ 
 [ يفه كن.َُّْٕ= َْٖٓ×ّكأربعتف  

 ر اٛنك ع  اسثك ن  ٙن   آالؼ ج    كشكسد كسك  و ر ابنيهك 
[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ْٔٗٓكأربع كل  كيفث  كت عتف  

يفػث  ذشػا يفهكـ ب و  نه ك  ػر اٛنك عػ  ا شػًنة [  نثج ّثالث   
 [ يفه كن.ُّْٖٔ=ْٔٗٓ×ّأساكن كأربع كل  كٖنكضي  كٖنكضتف  
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 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  أساػػػػكف كيفػػػػ ع كل  كٖنكضيػػػػ  صػػػػكٜن  كس نثهػػػػك 
[  نثج ّ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ثالث   ِْٖٕتف  كأربع

ٖنكضيػ  آالؼ ك كلثػكف كأربعػ  كأربعػتف يفهك هك  ر اٛنك ع  ا شًنة 
 [ يفه كن.ِْْٖ=ِْٖٕ×ّ 

زكج  اٞنية اٝنػك    ػر اٛنك عػ  اسثك نػ  ثالثػ  آالؼ شتذي  كس
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو َِّٗكت ػػػػع كل  كذشػػػػاكف  

أ ػػػد ذشػػػا أساػػػكن  هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة يفػػػهك[  نػػػثج ّثالثػػػ   
 [ يفه كن.َُُٕٔ=َِّٗ×ّكيف ع كل  كيفثتف  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  ٙن ػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كيفػػػث كل  ذكلشػػػ  كس نثػػػس 
[ ّ[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػػ   َُٖٔٓكٖنػػػكضتف  
يفػػػ ع  كأربعػػػتف أساػػػكن كأربعػػػتف يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة  نػػػثج 

 ه كن.[ يفََْْٕ=َُٖٔٓ×ّ 
زكجػ  اٞنيػة اس ػكدس  ػر اٛنك عػ  اسثك نػ  أربعػ  آالؼ  يل  كٛن

[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ثالثػ  َْٖٓكٙن  كل  كٖنكضتف  
ثالثػػػػػ  ذشػػػػػا أساػػػػػكتن يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا شػػػػػًنة [  نػػػػػثج ّ 

 [ يفه كن.َُّْٕ=َْٖٓ×ّكيف ع كل  كأربعتف  
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ك ذشػا أساػكن  ر اٛنك ع  اسثك ن  اثن١ن د ك  ر كسك و  ر ابنيس 
يفهكـ [  نثج ّ[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ثالث   ُِِْٖ 

ٖنكضيػػػ  كثالثػػػتف أساػػػكن كأربع كلػػػ  بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة 
 [ يفه كن.ِّْٕٖ=ُِِْٖ×ّكاثنكف كيف عتف  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  يفػػػث  آالؼ كأربع كلػػػ  كاثنػػػك ركط ػػػ  كس نثػػػس 
[  نػػثج ّثالثػػ    [ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهؤُِْذشػػا  

ت ػػػع  ذشػػػػا أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كيفػػػػث  يفػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػػًنة 
 [ يفه كن.ُِّٔٗ=ُِْٔ×ّكثالثتف  

زكجػػػػ  اٞنيػػػػة اس ػػػػكب   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  أربعػػػػ  آالؼ ا  كٞنػػػػ
[ أيفػهو ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ثالثػ  َْٖٓكٙن ػ كل  كٖنكضيػ   

ساػػػػػػكن ثالثػػػػػػ  ذشػػػػػػا أيفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ا شػػػػػػًنة [  نػػػػػػثج ّ 
 [ يفه كن.ُِّْٓ=َْٖٓ×ّكٙن  كل  كأربع  كذشاكف  

 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  ٙن ػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كيفػػػ ع كل  ١ن ػػػد كالبنػػػس 
[ يفػه كن ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ثالثػ  ُٖٕٕٓكٖنكضي  كيفػ عتف  

يفػػػػػ ع  كأربعػػػػػتف أساػػػػػكن يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا شػػػػػًنة [  نػػػػػثج ّ 
 ه كن.[ يفّّْْٕ=ُٖٕٕٓ×ّكثالٖنكل  كأربع  كثالثتف  
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 ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  يفػػ ع  آالؼ ذ يلػػ  ك ػػا  كسكػػ و  ػػر بنثيػػس 
[ يفػه كن ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ٖٖٕٗكٖنكمنكل  كت ػع  كٖنػكضتف  

ثالثػػػػ  يفػػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػػك  ػػػر اٛنك عػػػػ  ا شػػػًنة [  نػػػثج ّثالثػػػ   
[ ِّٖٔٔ=ٖٖٕٗ×ّكذشػػاكف أساػػكن كيفػػث كل  كيفػػ ع  كيفػػثتف  

 يفه كن.
ر اٛنك عػػػػػػ  اسثك نػػػػػػ  يفػػػػػػث  آالؼ زكج اٞنيثػػػػػػ  اسثك نػػػػػػ   ػػػػػػ ػػػػػػد كو

[ يفه كن ضضامك ُب جوء اس هو ِٕٔٔكيف ع كل  كاثنكف كيفثتف  
ذشػاكف أساػكن ك كلثػكف يفهك س  ر اٛنك ع  ا شًنة [  نثج ّثالث   

 [ يفه كن.َِِٖٔ=ِٕٔٔ×ّكيفث  كٖنكضتف  
 ػر اٛنك عػ  اسثك نػ  أربعػ  آالؼ كٙن ػ كل  كٖنكضيػ   ٍن  بنهككال

يفػهك س [  نػثج ُّب جوء اس ػهو ثالثػ   [ أيفهو ضضامك َْٖٓ 
ثالثػػ  ذشػػا أساػػكن كٙن ػػ كل  كأربعػػ  كذشػػاكف  ػػر اٛنك عػػ  ا شػػًنة 

 [ يفه كن.ُِّْٓ=َْٖٓ×ّ 
 ر اٛنك عػ  اسثك نػ   شًنة كركطو صكٜن كسك  كا دة  ر بنكهتك 

[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء ِِْٓأساػػكف ك كلثػػكف كأربعػػ  كٙن ػػتف  
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يفػث   نهر  ر اٛنك ع  ا شًنة يفهكـ ب و [  نثج ّاس هو ثالث   
 [ يفه كن.ِٕٔٔ= ِِْٓ×ّآالؼ كيف ع كل  كاثنكف كيفثتف  

هك اٞنيثػػػػػ  اسعكشػػػػػاة  ػػػػػر   ػػػػػ سث ابػػػػػين ػػػػػر  تيفػػػػػى ك ػػػػػٍن  سكػػػػػ و ك 
ت ػػع  آالؼ كيفػػث  ذشػػا  كه[ ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك ِيفػػه كف  

ٖنكضي  ذشػا يفهكـ ب و  نه ك  ر اٛنك ع  ا شًنة [  نثج َُٔٗ 
 [ يفه كن.َُِّٖ=َُٔٗ×ِ أساكن كاثنكف كثالثتف 

[ ُ ػػر   ػػ سثهك يفػػهو كا ػػد  ابنثيهػػك  ػػا  كشػػاؼ  ػػر  كسكػػ و 
 يفه كن. [َُٔٗ=َُٔٗ×ُرلهك ت ع  آالؼ كيفث  ذشا  

كٞنعارػػػػػ  ضصػػػػػي  بػػػػػ  كارث  ػػػػػر اسحبػػػػػ   كلػػػػػ  كيفػػػػػ عٌن أسػػػػػو 
[ ر ػػػكالن ض  ػػػو اسحبػػػ  ذلػػػى اٛنك عػػػ  ا شػػػًنة كاسنػػػكتج ََََُٕ 

 اسحب .ضضابس ُب يفهكـ استارث  نثج ضصي س  ر 
× َُّٔٗٓ÷ََََُٕذلػػػػػػا ر يهػػػػػػا =  رنصػػػػػػي  ٗنيلػػػػػػ  

أم ٙن ػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػكن   [ ر ػػػػػػػػػػػكالن ُْ.ُُٓٓٓ=َْٔٗٓ
[ كأربػ  ِ[ ر كالن كأاشػكف  ُُٓٓٓكٙن  كل  ككا د كٙن تف  

 [ بلالت ت ا  كْ 
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× َُّٔٗٓ÷ََََُٕكضصػػػػػػػػػػػػػػػي  ذلػػػػػػػػػػػػػػػا  صػػػػػػػػػػػػػػػعتد =  
أم ٙن ػػ  آالؼ كثالٖنكلػ  كاثنػػك   [ ر ػكالن َٓ.ُِّٓ=َُْٖٖ
 [ ر كالن كضصو اسا كؿُِّٓذشا  

× َُّٔٗٓ÷ََََُٕضصػػػػػػػي  ١ن ػػػػػػػد ذلػػػػػػػا  صػػػػػػػعتد=  
أم أربعػػػػػػػػ  آالؼ كٙن ػػػػػػػػ كل    [ ر ػػػػػػػػكالن ٕٓ.ّْٓٓ=َُْٖٓ

[ أاشػػػػػػػكن ُُ[ ر ػػػػػػػكالن كأ ػػػػػػػد ذشػػػػػػػا ّْٓٓكثالثػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػتف  
 [ِكبللثكف 

× َُّٔٗٓ÷ََََُٕضصػػي  آ نػػػ  ١ن ػػػد ذلػػػا  صػػػعتد  
ف أم أساػكف ك كلثػػكف كيفػث  كيفػػ عت   [ ر ػكالن ٕٗ.ِِٕٔ=َِٕٗ

 [ بلالت.ْ[ أاشكن كأرب   ُٓ[ ر كالن كٙن   ذشا  ِِٕٔ 
= َُّْٕ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕذػػػػػػػػػػػػػػػػتاجا=  كسي ػػػػػػػػػػػػػػػػٍن
أم ثالث  آالؼ كت ػع كل  كت ػع  كأربعػتف   [ ر كالن ٕٖ.ّْٗٗ

 [بلالت.ّ[ أاشكن كثالث  ُٕ[ ر كالن كيف ع  ذشا  ّْٗٗ 
 َُِِْ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕذػػػػػػػػتاجا   كسع ػػػػػػػػدرب  ػػػػػػػػٍن

أ ػػػػد ذشػػػػا أساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كت ػػػػع   أم  [ ر ػػػػكالن ّٔ.ُُْٖٗ=
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[ ّ[ أاشػػػكن كثػػػالث  ُِ[ ر كالن.كاثنػػػك ذشػػا  ُُْٖٗكأربعػػتف  
 بلالت.

= َُّْٕ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕكو ػػػػػػػػػػػػػػػػد رايفػػػػػػػػػػػػػػػػك  = 
أم ثالث  آالؼ كت ػع كل  كت ػع  كأربعػتف   [ ر كالن ٖٖ.ّْٗٗ

 [بلالت.ّ[ أاشكن كثالث  ُٕ[ ر كالن كيف ع  ذشا  ّْٗٗ 
 ػػد رايفػػك  كشكسػػد ١ن ػػد رايفػػك = كضصػػي  بػػ  و ػػر ج  ػػ  ١ن

أم   [ ر ػػػػػكالن ٖٓ.ّْٕٗ=ُّْٖٔ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕ 
[ ر ػػػكالن كيفػػػ ع  ّْٕٗأربعػػػ  آالؼ كيفػػػ ع كل  كت ػػػع  كثالثػػػتف  

 [ أاشكن.ُٕذشا  
× َُّٔٗٓ÷ََََُٕكضصػػػػي  صػػػػكٜن  ١ن ػػػػد رايفػػػػك =  

أم أساكف كثالٖنكل  كت ع  كيفثتف   [ ر كالن ّٗ.ِّٗٔ=ِْْٖ
  [ بلالتّ[ أاشكن كثالث  ُٖ  ذشا  [ ر كالن كٖنكضيِّٗٔ 

× َُّٔٗٓ÷ََََُٕكضصػػػػػػػي  شػػػػػػػتذي  أبػػػػػػػت طكسػػػػػػػ  = 
أم ثالثػػػػػػػػػػػ  آالؼ كثالٖنكلػػػػػػػػػػػ    [ ر ػػػػػػػػػػػكالن ٖٔ.َّّٖ=َُُٕٔ
[ ّ[ أاشػػػكن كثػػػالث  ُّ[ ر ػػػكالن كثالثػػػ  ذشػػػا  َّّٖكٖنػػػكضتف  
 بلالت.
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× َُّٔٗٓ÷ََََُٕكضصػػػػػػػػػػػػػػػي  ذكلشػػػػػػػػػػػػػػػ  ذيكشػػػػػػػػػػػػػػػا= 
كن أم ثالثػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػ  [ ر ػػػػػػػػػػػػكالن ّٕ.ُِِّٓ=ََْْٕ

[ ُْ[ ر ػكالن كأربعػ  ذشػا  ُِِّٓكٙن  كل  كاثنكف كذشاكف  
 [ بلالت.ّأاشكن كثالث  

÷ ََََُٕكضصػػػػػػػي  ٗنيلػػػػػػػ  أبػػػػػػػت طكسػػػػػػػ   ػػػػػػػر اسحبػػػػػػػ  =  
أم ثالثػػػػ  آالؼ   [ ر ػػػػكالن ٖٖ.ّْٗٗ= َُّْٕ×َُّٔٗٓ

[ ُٕ[ ر ػػػكالن كيفػػػ ع  ذشػػػا  ّْٗٗكت ػػػع كل  كت ػػػع  كأربعػػػتف  
 [ بلالت.ّأاشكن كثالث  

١ن ػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػ اف ك  ػػػػػػػػػػٌن جػػػػػػػػػػ اف = كضصػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػر 
[ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن ٔٔ.َُُٗٓ= ِّْٕٖ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕ 

[ ر ػػكالن   كثالثػػ  َُُٗٓأم أ ػػد ذشػػا أساػػكن كت ػػع  كٙن ػػتف  
 [.ُ[ أاشكن   كبلل  كا دة  ُّذشا  

÷ ََََُٕكضصػػػػػػػػػػػي  ركط ػػػػػػػػػػػ  جػػػػػػػػػػػ اف  ػػػػػػػػػػػر اسحبػػػػػػػػػػػ  =  
أم ٙن ػػػ  آالؼ   [ ر ػػكالن ّٖ.ِٗٓٓ= ُِّٔٗ×َُّٔٗٓ

[ ُٔ[ ر كالن   كيفػن  ذشػا  ِٗٓٓف  كٙن  كل  كت ع  كذشاك 
 [ بلالت.ّأاشكن   كثالث  
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× َُّٔٗٓ÷ ََََُٕكضصي   ػا  ١ن ػد  ػر اسحبػ  =  
أم ثالثػػػػػػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػػ    [ ر ػػػػػػػػػػكالن ٖٕ.ّٕٖٖ= ُِّْٓ

[ أاشػػػكن   ُٓ[ ر ػػػكالن   كٙن ػػػ  ذشػػػا  ّٕٖٖكٖنكضيػػػ  كيفػػػ عتف  
 [ بلالت.ّكثالث  

÷ ََََُٕكضصػػػػػػػػػػػػػي  ١ن ػػػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػر اسحبػػػػػػػػػػػػػػ  =  
أم ثالثػػػ  ذشػػػا   [ ر ػػػكالن ِْ.َُّٕٔ=ّّْْٕ×َُّٔٗٓ

[ أػػػاكش   ْ[ ر ػػػكالن   كأربعػػػ   َُّٕٔأساػػػكن كيفػػػث كل  كيفػػػ ع   
 [ بلالت.ْكأرب   

كضصػػػػػػػي  بػػػػػػػ و  ػػػػػػػر ذ يلػػػػػػػ  ذلػػػػػػػا ك ػػػػػػػا  ذلػػػػػػػا  ػػػػػػػر اسحبػػػػػػػ  
  [ ر ػػػػػػػػػػكالن ِٔ.َّٖٔ= ِّٖٔٔ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕ= 

ا [ ر ػػػكالت   كاثنػػك ذشػػػَّٖٔأم يفػػث  آالؼ كٖنكمنكلػػػ  كثالثػػ   
 [.ِ[ أاشكن   كبللثكف  ُِ 

÷ ََََُٕكضصػػػػػػػػػػػػػي  ١ن ػػػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػػػكبا  ػػػػػػػػػػػػػر اسحبػػػػػػػػػػػػػ  =  
أم ٙن ػػػ  آالؼ   [ ر ػػكالن ٖٔ.ُّٖٓ= َِِٖٔ×َُّٔٗٓ

[ ُّ[ ر ػػػكالن   كثالثػػػ  ذشػػػا  ُّٖٓكٖنكمنكلػػػ  ككا ػػػد كثالثػػػتف  
 [ بلالت.ّأاشكن   كثالث  
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÷ ١ََََُٕن ػػػػػػػد جػػػػػػػكبا  ػػػػػػػر اسحبػػػػػػػ  =   كضصػػػػػػػي   ػػػػػػػٍن
أم ثالثػػػػ  آالؼ   ر ػػػػكالن [ ٖٕ.ّٕٖٖ= ُِّْٓ×َُّٔٗٓ

[ ُٓ[ ر ػػػكالن   كٙن ػػػ  ذشػػػا  ّٕٖٖكٖنكمنكلػػػ  كيفػػػ ع  كٖنػػػكضتف  
 [ بلالت.ّأاشكن   كثالث  

كضصػػي  بػػ و  ػػر شػػًنة كرػػكطو كصػػكٜن  بنػػكت ١ن ػػد جػػكبا  ػػر 
[ ٖٗ.ُّْٗ= ِٕٔٔ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕاسحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  =  

[ ر ػػػػكالن   ُّْٗأم أسػػػػو كت ػػػػع كل  كثالثػػػػ  كأربعػػػػتف    ر ػػػػكالن 
 [ بلالت.ْ[ أاشكن   كأرب   ُٕ  كيف ع  ذشا

كضصي  ب و  ر  تيفى ك ا ابين ذ د اهلل أ طػك   ػر اسحبػ  
  [ ر ػػػػػػػػػػكالن ُٕ.ُّٖٓ=َُِّٖ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕ=  

[ ر ػػكالن   كأربعػػ  ُّٖٓأم ٙن ػػ  آالؼ ك كلػػ  كثالثػػ  كٖنػػكضتف  
  [.ُ[ أاشكن   كبلل  كا دة  ُْذشا  

أ طك   ػر اسحبػ  كضصي  ب و  ر  ا  كشاؼ ابنيت ذ د اهلل 
  [ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالن ٖٔ.ُِٗٓ=َُٔٗ×َُّٔٗٓ÷ََََُٕ=  

[ ر ػػػكالن   كيفػػػ ع  ُِٗٓأم أساػػػكف كٙن ػػػ كل  ككا ػػػد كت ػػػعتف  
 .[ُ[ أاشكن   كبلل  كا دة  ُٕذشا  
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 كاهلل تعكىل أذلو كأ كو   كبهرب صترهتك:
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 اريةالمسألة الصبّ  -52
ر٘نػس صػ كر  أ٘ندت أ د كرثثهك اٞندذ اٞن  س  اسص كر   ض    إىل

 :ك ذلى  ك   ٌبهك لصصاهلل تعكىل 
شػػاا يلا ذػػر أكالدرب اٞنثتريػػس  تػػتُب اٞنػػدذت ١ن ػػد بػػر  ػػٍن_ ُ

 .لدس كح كأ ي  كيفعدك ذلا و بس ك لأ هو أ 
 بكدم. نهك كابنس ركطو ٍب تتُب دس كح ذر زكجثس  -ِ
 ذر ابنهك  نس بكدم.ركطو ٍب تترية زكج  دس كح  -ّ
 .بنس  نهك ذلاازكجثس  ك ي  ك  ٍب تتُب أ ي  ذر -ْ
 ثهك  كص  .بنهك يفلي كف ك ابنٍب تترية يفعدل ذر  -ٓ
ٍب تتُب ذلا ص كر ذر أكالدرب كبو   ر كأ٘نػد كذ ػااف  -ٔ

 كجاادة.
ا شػػ كء كبػػو كإشتهتػػك  ذيشػػ ٍب تتريػػة جػػاادة ذػػر بنثهػػك  -ٕ

 .أ٘ند كذ ااف كأشيهك  ر أبيهك   ر
 ر  كأشثس سيشأك ٍب تتُب ذلا بر أ ي  ذر أ س  ك ي   -ٖ
 .  ر كأ٘ند كذ اافذ س  ءكأبنكد      ك٘نٌ كمهك أ س 
 ذلا ذر ابنس ذلا.بر ٍب تتُب   ر  -ٗ



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

591 

كذ يػس أ٘نػد  ٗنعػ ذػر ذلػا بػر   ر بر ذلا ٍب تتُب  -َُ
 س  ر أ س. شت ص كر كذ ااف كأ

 ٍب تترية  ك ي  ذر كسد هك ٘ند ك    . -ُُ
 .كصكٜن ذي ى  نهك  أكالدربذ ااف ذر زكجثس ك  تتُبٍب  -ُِ
 ٍب تترية زكج  ذ ااف ذر ابنهك كبنثهك  نس اٞنهبترى ر. -ُّ
يفػث  أبنػكء كبػو  نهك  يفلي كف ذر زكجثس كأكالدرب تتُبٍب  -ُْ
 .كبنة
كبػػو  دس ػػكح ذػػر زكجثػػس كأكالدرب  نهػػكبػػر ٍب تػػتُب بػػكدم  -ُٓ

 . اكذا ك ا كيفة بنكت
ا ربعػػػػػ  بػػػػػاكاف ك ػػػػػا ٍب تتريػػػػػة  كصػػػػػ   ذػػػػػر أبنكلهػػػػػك  -ُٔ
  . ب ك هدمكال 

 ٍب تتُب  اكذا بر بكدم دس كح ذر زكجثس كأكالدرب  نهك -ُٕ
 .ٖنكضي  أبنكء كيف   بنكت

زكجثس ذكلش  كأكالدرب  نهك كبػو ٍب تتُب أ٘ند ص كر ذر  -ُٖ
١ن ػػػػد كجػػػػكبا ك١ن ػػػػر ك اػػػػاح كذ ػػػػد اسغػػػػين كإٚنكذيػػػػ  كاس شػػػػام 
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كررػكذا كجػاادة كيفػا   كركذػػ  ك ػا  كذػر ابنػػس ضكصػا كبنثػس رضػػ  
 ثس ا كىل اٞنثتركة أ لس.   ر زكج

 ػػر ذػػدد رؤكس ر  محمــدالميــ  األول  مســألةأصــل أمــا ف
 ابػػر  ػػر أبنكلػػس[ سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن سكػػ  ٕكرثثػػس يفػػ ع   

 [.ُكا د   نثس يفعدل [ كسِاثنكف  ذلا كدس كح كأ ي  
  ػك ر  :الميتـة الثالثـة زوجتـو فـاطم دلبـاحالمي  الثاني أما و 
    تكػر  رنعثػ  بػ ف رػكطوبػكدم  ه ػكبنا  ػًنك  ػال كارث ٟن سأضػ

 ػر بكسثػك  أصػ    ػ سثس ر ط ك  بها االبر ذر دس كحكب منك  كت 
دم   كذسك ٞنك أكج س أبػ  اسصػنكذ  ُب بػها اسًعٍلػو ٟنك [ُكا د  

 ػػر اٞن ػػًن إىل االشثصػػكر  ػػك أ كػػر  ػػ  ذػػٌدكا تكربػػس ٢نطاػػكن كإف  
 بكف جتابس ص ي كن.

 ػػر ٖنكضيػػ  ر    الرابــعالميــوىــو  قســيسمســألة أصــل أمــا و 
 البنػس[ ٕاس ػكأا يفػ ع   [ ك ُاسث ر كا ػد   ثس  ك ي [ سلوكجٖ 

 .تعصي كن ذلا 
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ذػدد رؤكس  ػر ر  سـعدى ةالخامس ةمسألة الميتأصل وأما 
اثنػكف يفػلي كف  ك[ سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن البنهػّثالثػ    ككرثثه
 .[ُكا د   كص    ك[ كس نثهِ 

 ػػر ذػػدد ر  ي صــبارعلــ ادسســمســألة الميــ  الأصــل وأمــا 
 ػػر ابػػر كػػ  [ سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن سٕ   يفػػ عرؤكس كرثثػػس 

كا ػد جػاادة  س نثػس[ ك ِاثنػكف    ػر كأ٘نػد كذ ػااف كبػو أبنكلس 
 ُ.] 

٤نػدبك  ػر اٜنكسػ  اسثكضيػ   ػر اٝن ػ  كبكسن ا بٌن بهرب اٞن ػكل  
ب ك تعك لنك    هك  سها يفنثعك    ع     ياسال كالت اٞننكيفصكت 

  طل كن سالشثصػكر اٞننكيفصكت َنك ع  كا دة ُب بكب اٜنكس  تلك 
اٞن ػػًن إىل االشثصػػكر  ًعٍلػػوأكجػػ  أبػػ  اسصػػنكذ  ُب بػػها اس  يػػث

 ص ي كن. جتابس ك أ كر    ذٌدكا تكربس ٢نطاكن كإف بكف 
بػ   ا أكالن بٌن يفهكـ ب   ية  ر اٞن  س  ا كىل ك  ػ سثس  نرن
 [ِ اثنػػػٌن نجػػػد اض  ػػػكـ يفػػػهكـ اٞنيػػػة اسثػػػك  رذلػػػى  ػػػدة  كا ػػػد

 [.ُذلى    سثس كا د  
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[ ٞن ػ سثس ٖنكضيػ  ِاثنػٌن  ب ك ٤نػد  تار ػ  يفػهكـ اٞنيػة اسثكسػث 
 [.ْبكسنصو رنث ة كرق    سثس أربع   

اٝنػػك   ٞن ػػ سثس ك اٞنيػػة اساابػػ  بػػ و  ػػر ب ػػك ٤نػػد   ك نػػ  يفػػهكـ  
 .ثس   س نه ك ك  يفهكـ ب و  رنث ة بك  

[ كيفػ ع  ّالثػ   [ كثْأربعػ   كبػا اٞنث ثػكت بهرب كبكسن ا بٌن 
   ػػػػػ ث ك نػػػػػ  رنضػػػػػامك ُب بكٗنيعػػػػػكن ٤نػػػػػدبك بكسن ػػػػػ  ا ربػػػػػ   [ٕ 

 .[ْٖ=ٕ×ْ×ّبعضهك  نثج جوء اس هو أربع  كٖنكضتف  
اسػيت   تػدش   -ُب اٞن ػ س  ا كىل بها ضضاب جوء اس هو ٍب 

ٙن ػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػ  كٖنػػػػػكضتف  نػػػػػثج [ ٕ يفػػػػػ ع   - عنػػػػػك ُب اسن ػػػػػا 
بػهرب   كتعد  اس ة كل  [ كبا اٛنك ع  ٟنهرب اٞنٖٖٓ=ْٖ×ٕ 

 .اٛنك ع  ا كىل ُب بهرب اٞن  س 
ضضػػاب يفػػهكـ بػػ  كارث  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل ُب جػػوء اس ػػهو ٍب 

بػػػهرب ذسػػػك اسػػػتارث  ػػػر  كاسنػػػكتج بػػػت يفػػػهكـ[ ْٖأربعػػػ  كٖنػػػكضٌن  
اٛنك عػػ  إف بػػكف  يػػكن   كإف بػػكف  يثػػكن أ ػػ نكرب ذلػػى   ػػ سثس ك ػػك 

ـ بػػ  كارث كص مػػك ضضػػاب ريػػس يفػػهكاٝنػػ ػػهو اسضػػثج رهػػت جػػوء 
 . نهك  نثج ضصي س  ر اٛنك ع 
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[ ْٖ [ ضضامك ُب جوء اس هو أربع  كٖنػكضٌن ِاثنكف  لدس كح ر
ضعطيهػػك [ كسكتضػػس  يثػػكن ُٖٔ=ْٖ×ِ كلػػ  كٖنكضيػػ  كيفػػثتف   نػػثج 

 .ا كىل  ر اٛنك ع رها ضصي س بكدم ابنس ستارثس است يد 
[ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ  كٖنػػػػكضٌن ِاثنػػػػكف   كس  ػػػػي 

[ كسكتضػػػس  يثػػػكن ُٖٔ=ْٖ×ِ نػػػثج  كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػػثتف  [ ْٖ 
كا ػػػػػػػػد كذشػػػػػػػػاكف   نػػػػػػػػثج[ ٖ ض  ػػػػػػػػ هك ذلػػػػػػػػى   ػػػػػػػػ سثس ٖنكضيػػػػػػػػ  

ضضػػاب ريهػػك اٝنػػكص ّن ػػ سثس [ بػػا جػػوء اس ػػهو ُِ=ٖ÷ُٖٔ 
 .س ر كرثثيفهكـ ب  كارث 

كا ػػػػػػػػػد كذشػػػػػػػػػاكف  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  ا كىل رلوكجثػػػػػػػػػس  ك يػػػػػػػػػ  
 [يفه كن.ُِ=ُِ×ُ 

 جػوء اس ػهو كا ػد كذشػا ر [ ضضػامك ُبٕيفػ ع   بنس ذلا كال
 كلػػػػػ  كيفػػػػػ ع  كأربعػػػػػتف [  نػػػػثج يفػػػػػهك س  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل ُِ 
 [ يفه كن.ُْٕ=ُِ×ٕ 

[ يفه كن   ض   هك ذلى ْٖ=ْٖ×ُكس عدل أربع  كٖنكضتف  
 [ يفه كن ِٖ=ّ÷ْٖٖنكضي  كذشاكف  [  نثج ّ   سثهك ثالث   
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ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٖنكضيػػػػػ  [ ِ اثنػػػػػكف البنهػػػػػك يفػػػػػلي كف ر
يفػػػث  كٙن ػػػتف [  نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ِٖ  كذشػػػا ر

 [ يفه كن .ٔٓ=ِٖ×ِ 
ٖنكضيػػػػػ  كذشػػػػػاكف يفػػػػػه كن  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ا كىل  كصػػػػػ   كس نثهػػػػػك  
 .[ يفه كن ِٖ=ِٖ×ُ 

[ ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ  كٖنػػكضٌن ِاثنػػكف  صػػ كر كسعلػػا 
كسكتضػس يفػه كن [ ُٖٔ=ْٖ×ِ نثج  كل  كٖنكضي  كيفػثتف  [ ْٖ 

كذشػػػػػاكف  أربعػػػػػ [  نػػػػػثج ٕ   يفػػػػ علػػػػػى   ػػػػػ سثس  يثػػػػكن ض  ػػػػػ هك ذ
ضضػاب ريهػك  ػ سثس ّناٝنػكص  ػهو اسبا جوء  [ ِْ=ٕ÷ُٖٔ 

 .هكيفهكـ ب  كارث  ن
[ ِ  ػػر كأ٘نػػد كذ ػػااف اثنػػكف  كبػػو رلكػػ  ابػػر  ػػر أبنكلػػس 

[  نػػػثج يفػػهك س  ػػػر ِْضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػهو أربعػػػ  كذشػػا ر  
 يفه كن. [ْٖ=ِْ×ِتف  ٖنكضي  كأربعاٛنك ع  ا كىل 

 عػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػاكفأرب ػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػ  ا كىل جػػػػػػػػػػػػػاادة س ثػػػػػػػػػػػػػ نكس
 [ يفه كن.ِْ=ِْ×ُ 
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اثنػػٌن  ػػر ر  ةبعالســا ةمســألة جــرادة وىــي الميتــأصــل أمــا و 
[ ُ[ كاس ػػػػػػكأا كا ػػػػػػد  ُاسنصػػػػػػو كا ػػػػػػد    هػػػػػػك ذيشػػػػػػسل نث[ ِ 

دكف ا خ  ب   كأ٘نػػػػػد كذ ػػػػػااف تعصػػػػػي كن  شت هػػػػػك اسشػػػػػ ي ٌن 
[ ِ ٌن اثنػػػػذليه ػػػػك ك  ػػػػك ر ساأيفػػػػيه ك  ا نك ػػػػكاستا ػػػػد   ػػػػر 

[ ْ=ِ×ِ نػػػػػثج أربعػػػػػ   [ ِاثنػػػػػٌن  رنضػػػػػامك ُب أصػػػػػ  اٞن ػػػػػ س  
سكػػػ  ك [ ِ  يفػػػه كفذيشػػػ    نػػػةلسك نهػػػك  صػػػيل بػػػها االضك ػػػكر 

 [.ُ كا د أ٘ند كذ ااف يفهو ٌن اسش ي ٌن شت ا   ركا د 
 ػػر اٛنك عػػػ  [ ِْكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ جػػاادة أربعػػ  كذشػػا ر  

س ػػػػػدس أم تار ػػػػػ  بكث ٤نػػػػػدبك [ ٔ  ػػػػػ سثهك يفػػػػػث   بػػػػػٌن ك ا كىل 
 ن  ػػ   ذلػػى كرثثهػػك رثصػػيل  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل ٙن ػػ كل  كٖنكضيػػ  

 .كبا اٛنك ع  اسثكضي  ُب بهرب اٞن  س  [ٖٖٓكٖنكضٌن  
 بػر  ك  ػرسك و  ر بكدم ك ك ي  كذلا كيفػلي كف ك كصػ   

 اٛنك ع  ا كىل. ُبب ك يف ق ذلا  
كسكػػػ   ػػػر أ٘نػػػد كذ ػػػااف  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ٖنكضيػػػ  كأربعػػػتف 

 .يفه كن  [ْٖ=ْٖ×ُ 
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يفػهك س  ػر  ع ج ػت [   رٔ=ٔ×ُ   يفثكسس  ر يفهكـ جاادة 
 [ يفه كن.ْٓ=ْٖ+ٔكٙن تف   أربع اٛنك ع  اسثكضي  

 [ يفه كن.ُِ=ٔ×ِاثنك ذشا  ذيش  كس نثهك 
[   ػس ٔ ػر يفػث   ر  علـي مناثـالمسـألة الميـ  أصـل ما أو 

اسثلػػػث ٘نٌػػػد ك   ػػػ  [ ك شت ػػػس   ػػػس ُ ك يػػػ  اس ػػػدس كا ػػػد  
 [.ُكا د  نه ك كا د   [ سك ِاثنكف  
كبػػػو   ػػػر كأ٘نػػػد تعصػػػي كن  بنػػػكء ذ ػػػس  [ّ  كاس ػػػكأا ثالثػػػ  

 [.ُكا د  يفهو سك  كا د  نهو كذ ااف 
[ ُْٕ كلػ  كيفػػ ع  كأربعػػٌن    ركثػػكبػكسن ا بػػٌن يفػهكـ اٞنيػػة اس

 .رنث ة كر ه ك [ ٤ندبك  ثتار   بكسثلثٔكبٌن    سثس يفث   
بػا جػػوء ك [ ْٗ=ّ÷ُْٕر  ػك كرػق يفػهك س رث ػػع  كأربعػتف  

   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.اٝنكص ّن هو اس
نضامك ُب اٛنك ع  اسثكضي  ر[ ِ=ّ÷ٔكأ ك كرق    سثس ركثنكف  
ُب بػػػهرب نػػػثج اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ   [ ٖٖٓٙن ػػػ كل  كٖنكضيػػػ  كٖنػػػكضٌن  

 [.ُُٕٔ=ٖٖٓ×ِأسو ك كل  كيفث  كيف عتف  اٞن  س  
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 ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ   أشػػػػهرب
 [.ِيفه هك اثنٌن  

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اسثك نػػػػ ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 [.ْٗ  ت ع  كأربعٌنيفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 .اسثكسث ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

يفػه كن [ ُٖٔ   ر اٛنك ع  اسثكضي   كل  كٖنكضيػ  كيفػثتفلهكدم ر
[  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسثػ  ِضضامك ُب جوء اس هو اثنٌن  

 [ يفه كن.ّّٔ=ُٖٔ×ِثالٖنكل  كيفث  كثالثتف  
 ػػر اٛنك عػػ  يفػػه كن [ ُِبكسوكجيػػ  كا ػػد كذشػػاكف  كٜنك يػػ  

[  نػػػػثج اثػػػػكف كأربعػػػػتف ِاسثكضيػػػػ  ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  
 يفه كن. [ِْ=ُِ×ِ 

[ ضضػابس ُب كرػق ُكا ػد  يفػهو ك بك  ت   كٟنك  ر    س  ابنه
 [ْٗ×ُ    كأربعػػػػتف[  نػػػػثج  ت ػػػػعْٗيفػػػػهك س ت ػػػػع  كأربعػػػػٌن  

 .يفه كن 
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ر ج ػػػػػػػتع يفػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػ  كا ػػػػػػػد كت ػػػػػػػعتف  
 .[ يفه كن ُٗ= ِْ+ْٗ 

يفػػػػه كن [ ِٖ ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  ٖنكضيػػػػ  كذشػػػػاكف  كسغكصػػػػ    
اٛنك عػػػػ   [  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػرِضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  

 .[ يفه كن ٔٓ=ِ×ِٖيفث  كٙن تف  اسثكسث  
يفػػػػه كن [ ٔٓ ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػ  يفػػػػث  كٙن ػػػػتف  كس ػػػلي كف  

[  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسثػ  ِضضامك ُب جوء اس هو اثنٌن  
 .[ يفه كن ُُِ=ٔٓ×ِ كل  كاثنك ذشا  

 ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أربعػػ  أ٘نػػد كذ ػػااف كسكػػ   ػػر ابػػين اسعػػو 
[  نػػثج ِضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثنػػٌن  يفػػه كن [ ْٓكٙن ػػتف  

 [ يفه كن.َُٖ=ْٓ×ِ كل  كٖنكضي   
[ ضضػػػابس ُب ُ كا ػػد اٜنكسيػػ  يفػػػهو   ػػر اٞن ػػػ س كػػ و  نه ػػػك كس

[  نػػػثج ت ػػػع  كأربعػػػتف ْٗت ػػػع  كأربعػػػٌن   ػػػترثهو كرػػػق يفػػػهكـ 
 [ يفه كن.  ْٗ=ْٗ×ُ 

 يفػػػ ع  كلػػػ  ك ر ج ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  
 [ يفه كن.ُٕٓ=َُٖ+ْٗكٙن تف  
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[ ْٖ ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ٖنكضيػػػ  كأربعػػػتف  كالبػػػر اسعػػػو   ػػػر 
[  نػػػػثج يفػػػػث  كت ػػػػعتف ِضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  يفػػػه كن 

[ ضضػابس ُب كرػق ُاٜنكسي  يفهو   [ كسس  ر اٞن  س ٔٗ=ْٖ×ِ 
[  نػػػػػػػػػػػػػثج ت ػػػػػػػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػػػػػػػتف ْٗاس ػػػػػػػػػػػػػهكـ ت ػػػػػػػػػػػػػع  كأربعػػػػػػػػػػػػػٌن  

  [ يفه كن.ْٗ=ْٗ×ُ 
اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ   كلػػػػ  كٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف ر ج ػػػػتع يفػػػػهك س  ػػػػر 

 [ يفه كن.ُْٓ=ٔٗ+ْٗ 
ضضػػامك ُب يفػػه كن [ ُِاسثكضيػػ  اثنػػك ذشػػا  كسعيشػػ   ػػر اٛنك عػػ  
أربعػػػ  يفػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػػ  [  نػػػثج ِجػػوء اس ػػػهو اثنػػٌن  

 يفه كن [ِْ=ُِ×ِ كذشاكف 
ت ػػع   ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ     ػػ  ٘نػػد ك كسكػػ   ػػر ا شػػت ر  ـ 

 [ يفه كن.ْٗ=ْٗ×ُكأربعتف  
البنػس  ر ػر كا ػد  حسـن سـع اتالميـ  ال  مسألةأما أصل و 
كاٛنك عػػ  كيفػػهكـ استرثػػ  ذلػػى  كٟنػػك ؛ سكتضػػس كارثػػس است يػػد   ذلػػا 
كأربعػػػػػػػػتف   بق كسعلػػػػػػػػا بك ػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػهكـ أبيػػػػػػػػس  كلػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػكاس ػػػػػػػػ
 .كتعد بهرب اٛنك ع  اساابع   [ يفه كن ُْٓ=ُْٓ×ُ 
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 س  ػ[ ٔ ػر يفػث   ر  علـي شـراعمسألة الميـ  الأما أصل و 
[ سكػػ  كا ػػد ِ[ كالبنيهػػك اسثلػػث اثنػكف  ُاس ػػدس كا ػد   ٗنعػ 

 بػاأ٘نػد كذ ػااف ك [ سلع ٌن ّ[ كاس كأا ثالث   ُ نه ك كا د  
[ رنضػػػامك ُب أصػػػ  ِ نك ػػاة ذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػيه ك اثنػػػٌن  

[ ك نهػك  صػيل بػها ُِ=ٔ×ِ[  نثج اثنك ذشػا  ٔاٞن  س  يفث   
 االضك كر.

  كسك و  ر اسع ػٌن [ِ=ِ×ُ  يفه كفهك ك و  ر ا ـ كابنيس 
 [ أيفهو.ّثالث   أ٘ند كذ ااف 

 ٌنكٙن ػػػػ  كأربعػػػػ كلػػػػ   ذلػػػػا بػػػػر   ػػػػركبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ 
 ثٌن.ث ك ن ك ٤ندمه[ ُِ[ كبٌن  صيل    سثس اثين ذشا  ُْٓ 

هػػا جػػوء ر [ُْٓ كأربعػػتف   كٙن ػػ كلػػ  اس ػػهكـ  بك ػػ ر  ػػك   
  نهك.   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارثاٝنكص ّن هو اس

رهػػػػػػا جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو [ ُِ نػػػػػػك ذشػػػػػػا ثا بك ػػػػػػ    ػػػػػػ سثسكأ ػػػػػػك  
أسػػو ك كلػػ  كيفػػػث   اساابعػػ نضػػابس ُب اٛنك عػػػ  اليفػػثصااج اٛنك عػػ  ر

أربعػػ  ذشػػا أساػػكن ك كلػػ   اٝنك  ػػ تنػػثج اٛنك عػػ  [ ُُٕٔكيفػ عٌن  
   [.ُُُِْ=ُُٕٔ×ُِ  كاتنك ذشا
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ر ػػػر سػػػس يفػػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػػ   أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ُِ ذشا  يفه هك اثين

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسعكشػػػػاة أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ُْٓيفه هك  كل  كٙن   كأربعٌن  

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اٝنك   .

 [ّّٔلهػػػكدم  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ثالٖنكلػػػ  كيفػػػث  كثالثػػػتف  ر
شػػا اثػػين ذشػػػا كضضػػامك ُب بك ػػ   صػػيل   ػػػ س  اٞنيػػة اسع يفػػه كن 

أربعػػػػ  آالؼ كاثنػػػػكف يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ   نػػػػثج [ ُِ 
 [ يفه كن.َِّْ=ّّٔ×ُِ كثالثتف 

يفػػػػه كن [ ُٗ كا ػػػػد كت ػػػػعتف  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  كٜنك يػػػػ  
[ ُِشػػػا اثػػين ذشػػػا  كضضػػامك ُب بك ػػ   صػػػيل   ػػ س  اٞنيػػة اسع

نػػػػػػكف كت ػػػػػػعتف ثأسػػػػػػو كااٝنك  ػػػػػػ   ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ   كيفػػػػػػهك ه نػػػػػػثج 
 يفه كن. [َُِٗ=ُٗ×ُِ 

يفػػػػػه كن [ ٔٓ يفػػػػػث  كٙن ػػػػػتف  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  كسغكصػػػػػ   
[ ُِضضػػامك ُب بك ػػ   صػػػيل   ػػ س  اٞنيػػة اسعكشػػػا اثػػين ذشػػػا  
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يفػػػػث كل  كاثنػػػػكف كيفػػػػػ عتف يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػ   نػػػػثج 
 .[ يفه كن ِٕٔ=ٔٓ×ُِ 

يفػػه كن [ ُُِ ذشػػا   كلػ  كاثنػػك ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  كس ػلي كف 
[ ُِضضػػامك ُب بك ػػ   صػػػيل   ػػ س  اٞنيػػة اسعكشػػػا اثػػين ذشػػػا  

أسػػو كثالٖنكلػػ  كأربعػػ  كأربعػػتف يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ   نػػثج 
 [ يفه كن.ُّْْ=ُُِ×ُِ 

 كلػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  كسكػػ   ػػػر ابػػػين اسعػػػو أ٘نػػػد كذ ػػػااف 
اثػػػػين  جػػػػوء اس ػػػػهوضضػػػػامك ُب  يفػػػػه كن [ ُٕٓ  كيفػػػػ ع  كٙن ػػػػتف

 كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػكضتف أسػػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػػثج  [ُِ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػا
  يفه كن.[ ُْٖٖ=ُٕٓ×ُِ 

ضضػػامك ُب  أيفػػهو [ ّ نه ػػك  ػػر اٞن ػػ س  اٜنكسيػػ  ثالثػػ    كسكػػ و 
أربع كلػ  [  نػثج ُْٓ  كل  كٙن ػ  كأربعػٌن يفهكـ  ترثهو بك   

 يفه كن. [ّْٓ=ُْٓ×ّ  كٙن   كثالثتف
ٖنكلػػ  أساػػكف كثال٠ن ػػتع يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  

 [ يفه كن.ُِّٗ=ّْٓ+ُْٖٖكت ع  ذشا  
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[ يفػػػػػه كن ِْ ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  أربعػػػػػ  كذشػػػػػاكف   سعيشػػػػػ ك 
[ ُِضضػػامك ُب بك ػػ   صػػػيل   ػػ س  اٞنيػػة اسعكشػػػا اثػػين ذشػػػا  

 كلثػػػػػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػػػػػ   نػػػػػػػػػػػثج 
  يفه كن. [ِٖٖ=ِْ×ُِكٖنكضتف 
ك ُب بك ػػػ  [ ضضػػػامِكف  يفػػػه ا شػػػت ر  ـ ا ـ ك  ػػػر  كسكػػػ و 

يفػػػهك س  ػػػر [  نػػػثج ُْٓيفػػػهكـ  ػػػترثهو  كلػػػ  كٙن ػػػ  كأربعػػػٌن  
 [ يفه كن.َِٗ=ُْٓ×ِ  كتكف كت عتف اٛنك ع  اٝنك    

 سر ػر ذػدد رؤك  وأما مسألة الميتة الحادية عشرة حكميـة 
[ سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن  ٘نػػد ّ٘نػػد ك   ػػ  ثالثػػ    كسػػد هك

 [.ُ[ كسغ    يفهو كا د  ِيفه كف  
 ػر  [َُِٗبٌن يفهكـ  ك ي  أسو كاثنٌن كت عٌن   كبكسن ا
كبٌن أص     سثهك ثالث  ٤ندبك  ن     رثصيل اٝنك    اٛنك ع  

 ذشػػػػػػا  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػ  أربعػػػػػػ  ذشػػػػػػا أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كاثػػػػػػين
[   كيفػػػػػػػهكـ بػػػػػػػ  كارث  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  ُُُِْ=ُُُِْ×ُ 

 .اٝنك    با يفهك س  ر اٛنك  اس كديف  
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 ّ÷َُِٗكأربعػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف  ككرػػػػػق يفػػػػػػهكـ  ك يػػػػػػ  ثالٖنكلػػػػػ  
[ بػػػا جػػػوء اس ػػػهو اٝنػػػكص ّن ػػػ سثهك ضضػػػاب ريػػػس يفػػػهكـ ّْٔ=

ٍب ضضياهك ذلى يفهك ه ك  ػر اٛنك عػ  اٝنك  ػ   نػثج  نهك كرثثهك 
 يفهك ه ك  ر اٛنك ع  اس كديف .

[ ضضػػامك ُب كرػػق ِ ػػر   ػػ س  أ ػػس  ك يػػ  يفػػه كف  رأل٘نػػد 
كضيػػػػ  [  نػػػثج يفػػػ ع كل  كٖنٌّْٔن  يفػػػهك هك ثالٖنكلػػػ  كأربعػػػ  كيفػػػث

 [.  ِٖٕ=ّْٔ×ِ  كذشاكف
[ ٖٖٓاٝنػػػػك   ٙن ػػػػ كل  كٖنكضيػػػػ  كٖنػػػػكضتف    ػػػػر اٛنك عػػػػ كسػػػػس 
 يفه كن.

٠ن تع يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف  أسو كثالٖنكل  كيفػث  ذشػا 
 [ يفه كن.ُُّٔ=ِٖٕ+ٖٖٓ 

[ ضضػػػابس ُب ُكسغ  ػػ   ػػر   ػػ س  أ هػػك  ك يػػ  يفػػهو كا ػػد  
الٖنكلػ  كأربعػ  [  نػثج ثّْٔكرق يفهك هك ثالٖنكلػ  كأربعػ  كيفػثٌن  

 [ يفه كن. ّْٔ=ّْٔ×ُكيفثتف  
[ ٖٖٓكٟنػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنػػػك   ٙن ػػػ كل  كٖنكضيػػػ  كٖنػػػػكضتف  

 يفه كن.
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٠ن ػػػتع يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  أسػػػو كثالٖنكلػػػ  كيفػػػث  
 [ يفه كن.ِٓٗ=ّْٔ+ٖٖٓذشا  
رطل ػػكن سالشثصػػكر   عســران عشــر الثــانيمســألة الميــ  أمــا 

اسًعٍلػػو اٞن ػػًن إسيػػس  ػػك أ كػػر اسػػهم أكجػػ  أبػػ  اسصػػنكذ  ُب بػػها 
رنعثػػػػ  أف ؛  ػػػ  ذػػػػٌدكا تكربػػػس ٢نطاػػػػكن كإف بػػػػكف جتابػػػس صػػػػ ي كن 

  تكػػػر  ف  ًناثهػػػك  كب هنػػػ  عشـــر الثالـــ وىـــي الميـــ  اسوكجػػػ  
إذان أصػػػ   كال كارث ٟنػػػك  ػػػًنبوذكلػػػد ذلػػػى كرثػػػة ذ ػػػااف أبػػػيهو 

[ سلػػػػػهبا  ثػػػػػ   ػػػػػ  ّاٞن ػػػػػ س   ػػػػػر ذػػػػػدد رؤكس استرثػػػػػ  ثالثػػػػػ   
 [.ُ  يفهو كا د[ كسل نة ِ  يفه كفسالبر ا ضثيٌن 

أساػػػػػٌن كثالٖنكلػػػػػ  كت ػػػػػع  ذشػػػػػا  ذ ػػػػػاافكبػػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهكـ 
كبكسثػك     ن  ػ [ ٤نػدبك ّ  ثالث    سثس أص  كبٌن [ ُِّٗ 

أربعػػ  ذشػػا أساػػكن ك كلػػ  كاثػػين ذشػػا  اس كديفػػ تصػػيل  ػػر اٛنك عػػ  
 .ُب بهرب اٞن  س  اس كبع اٛنك ع   هرب[   كتعد بُُُِْ 

 ّ÷ُِّٗتف   عكيفػػػػػكثالثػػػػػ     كل ػػػػػ عر كرػػػػػق اس ػػػػػهكـ كأ ػػػػػك
 ػػ سثس ضضػػاب ريهػػك يفػػهكـ  اٝنػػكص ّن ػػهو اسبػػا جػػوء ك [ ّٕٕ=

 ب  كارث  نهك.
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ب ػػػك ٟنػػػو  ػػػر اٛنك عػػػ    اس ػػػكبع رللترثػػػ  اس ػػػكب ٌن  ػػػر اٛنك عػػػ  
 .اس كديف 

[ ضضامك ُب كرػق اس ػهكـ يفػ ع كل  كثالثػ  ِكسعي ى يفه كف  
سػػػػػػػو   أبعيفػػػػػػػهك س  ػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اس ػػػػػػػك[  نػػػػػػػثج ّٕٕكيفػػػػػػ عٌن  

 [ يفه كن.ُْٔٓ=ّٕٕ×ِ  كٙن  كل  كيفث  كأربعتف
  كل  كثالثػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػ تفيفػػػػػػػػ ع اس ػػػػػػػػكبع  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  شثػػػػػػػػس ك 

 .[ يفه كن ّٕٕ=ّٕٕ×ُ 
 ػر ٖنكضيػ  ر  سـليمانعشـر  الرابـعمسـألة الميـ  أما أصـل و 
[ بػػػػٌن أكالدرب ٕ[ كاس ػػػػكأا يفػػػػ ع   ُسلوكجػػػػ  اسػػػػث ر كا ػػػػد  [ ٖ 

  ك نػ  ساؤكيفػػهو سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن كبػا  نك ػاة ذلػيهو ك 
[  نػثج  كلػ  ٖ ٖنكضي  ُب أص  اٞن  س   كضامن[ رُّثالث  ذشا  

 .ك نهك  صيل بها االضك كر [َُْ=ُّ×ٖ كأربع  
 يفه كن.[ُّ=ُّ×ُسلوكج  ثالث  ذشا  

[ ٕ[ يفػػػػه كن   كسل نػػػػة يفػػػػ ع   ُْكسكػػػػ  ابػػػػر أربعػػػػ  ذشػػػػا  
 أيفهو.
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[ كبػػٌن َُْ كلػػ  كأربعػػ   يفػػلي كف   ػػ س  كبػػكسن ا بػػٌن  صػػيل 
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  [ ُّْْ  أسػػػػو كثالٖنكلػػػػ  كأربعػػػػ  كأربعػػػػٌن سهك يفػػػػ

 .رنث ة كرق ب و  نه ك ٤ندبك  ثتار   بكسث ر اس كبع 
[ كبػػػا جػػػػوء ُٖٔ  تف كلػػػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػػثر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ ر

 ػػػ س  يفػػػلي كف ضضػػػاب ريهػػػك يفػػػهكـ بػػػ  كارث اٝنػػػكص ّناس ػػػهو 
  نهك.

 بػا جػوء اس ػهو[ ُّ  ةكأ ػك كرػق  صػيل   ػ سثس رثالثػ  ذشػا 
أربعػػ  ذشػػا أساػػكن  اس ػػكبع ُب اٛنك عػػ  ضػػابس ناليفػػثصااج اٛنك عػػ  ر
 كلػػ  كثالثػػ   اسثك نػػ نػػثج اٛنك عػػ  [  ُُُِْك كلػػ  كاثػػين ذشػػا  

 ُُُِْ×ُّ  كٖنػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػث  كٙن ػػػػػػػػػػػتف
=ُّْٖٓٔ]. 

ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع   أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [.ُّيفه هك ثالث  ذشا  

كـ  ػر   ػ س  اٞنيػة اساابػ  ذشػا أشػهرب  ضػاكبكن ُب ك ر سس يفػه
 [.ُٖٔجوء يفه هك  كل  كٖنكضي  كيفثٌن  
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثك ن .

ؼ كاثنػػػػػكف كثالثػػػػػتف الآأربعػػػػػ   اس ػػػػكبع لهػػػػكدم  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ر
[  نػثج ُّ ثالث  ذشػا ُب جوء اس هو ضضامك يفه كن [ َِّْ 

اثنػػكف كٙن ػػتف أساػػكن كأربع كلػػ  كيفػػث   اسثك نػػ يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  
 يفه كن. [ُِْٔٓ=َِّْ×ُّ  ذشا

 [ِٕٔ  يفػث كل  كاثنػكف كيفػ عتف اس ػكبع كسغكص    ر اٛنك ع  
يفػػهك هك [  نػػثج ُّ  ثالثػػ  ذشػػاضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو  يفػػه كن 

كيفػػػػػػ ع كل  كيفػػػػػػث  كثالثػػػػػػتف  ٖنكضيػػػػػػ  آالؼ اسثك نػػػػػػ  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  
  .[ يفه كن ّٕٖٔ=ِٕٔ×ُّ 

ضضػػػامك يفػػػه كن [ ُِّٗ  اس ػػػكبع ك ٘نػػػد صػػػ كر  ػػػر اٛنك عػػػ  
يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  [  نػػػػثج ُّ  ثالثػػػػ  ذشػػػػاُب جػػػػوء اس ػػػػهو 

 ُِّٗ×ُّ ثالثػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػ ع  كأربعػػػػػػػػتف  اسثك نػػػػػػػػ 
 .يفه كن ن [ َُّْٕ=

  كٖنػػػػكضتف  كلثػػػػكف كٖنكضيػػػػ اس ػػػػكبع  ػػػػر اٛنك عػػػػ   ذيشػػػػ كسل نػػػػة 
[  نػػثج ُّ  ثالثػػ  ذشػػاضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػه كن [ ِٖٖ 
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ث  آالؼ كيف ع كل  كأربع  كأربعتف ثال اسثك ن  ر اٛنك ع   كيفهك ه
 .[ يفه كن ّْْٕ=ِٖٖ×ُّ 

 أسػػػػػو كثالٖنكلػػػػػ  كيفػػػػػث  ذشػػػػػا اس ػػػػػكبع ٘نػػػػػد  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ك 
[  نػثج ُّ  ثالث  ذشػاضضامك ُب جوء اس هو يفه كن [ ُُّٔ 

 ك كلػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػ و ك ذشػػػػػػاأسيفػػػػػػ ع   اسثك نػػػػػػ ٛنك عػػػػػػ   ػػػػػػر ا سيفػػػػػػهك 
 .[ يفه كن َُُٖٕ=ُُّٔ×ُّ 

[ يفػه كن ضضػامك ِٓٗك شثس      ت ع كل  كاثنكف كٙن ػتف  
[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ُُّب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ  ذشػػػا  

اسثك نػػػػػػػػػػػػػػ  اثنػػػػػػػػػػػػػػك ذشػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػػػػػػػ عتف 
 [ يفه كن.ُِّٕٔ=ِٓٗ×ُّ 

كأشت س  ر أ س  ػر اٛنك عػ  بر   ر ا أـ ذل ٗنع كسك و  ر 
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػه كن [ َِٗ  كلثػػكف كت ػػعتف  اس ػػكبع 

 اسثك نػػػػ يفػػػهكـ بػػػػ و  ػػػنهو  ػػػر اٛنك عػػػ   نػػػثج [ ُّ  ثالثػػػ  ذشػػػا
 .[ يفه كن َّٕٕ=َِٗ×ُّ ثالث  آالؼ كيف ع كل  كيف عتف 

أسو كٙن ػ كل  كيفػث   اس كبع كسعي ى بر ذ ااف  ر اٛنك ع  
ضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ  ذشػػػػا يفػػػه كن  [ُْٔٓ كأربعػػػتف 
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ذشػػػاكف أسػػػو كٖنكضيػػػ   اسثك نػػػ  ؛يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  [  نػػػثج ُّ 
 [ يفه كن.ََِٖٗ=ُْٔٓ×ُّ كت عتف 
[ ّٕٕ يفػ ع كل  كثالثػ  كيفػ عتف  اس ػكبع  ر اٛنك ع  ثس شك 

 ػػػػر  كيفػػػػهك ه[  نػػػػثج ُّضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ  ذشػػػػا  
 ّٕٕ×ُّ  ػػػػػػع  كأربعػػػػػػتف ذشػػػػػػاة آالؼ كت؛  اسثك نػػػػػػ اٛنك عػػػػػػ  

 .[ يفه كن ََُْٗ=
ضضػامك يفػه كن [ ُّ ذشػا ثالثػ   ػر   ػ سثس  يفػلي كفكسوكج  

يفػػػهك هك  ػػػر  نػػػثج [ ُٖٔ كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػػثٌن   سُب كرػػػق يفػػػهك 
 ُٖٔ×ُّ أساػػػػػػػػكف ك كلػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػكضتف  اسثك نػػػػػػػػ اٛنك عػػػػػػػػ  

 .يفه كن  [ُِْٖ=
يػػػ   كلػػػ  كٖنكضيفػػػهك س ضضػػػامك ُب كرػػػق أيفػػػهو [ ٕكس نثػػػس يفػػػ ع   

أسػػػو ك كلػػػ   اسثك نػػػ [  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ُٖٔكيفػػػثٌن  
 .كن [ يفه ُُٕٔ=ُٖٔ×ٕ كيفث  كيف عتف 

ُب كرػق ضضػامك يفػه كن [ ُْأربعػ  ذشػا   ر أبنكلػ  ابر ك  كس
[  نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  ُٖٔ كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػػثٌن  يفػػػهك س 
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[ ِِّٓ=ُٖٔ×ُْ أساػػػػكف كثالٖنكلػػػػ  كاثنػػػػكف كٙن ػػػػتف  اسثك نػػػػ 
 .يفه كن 
 ػر ٖنكضيػ  ر :ىـادي عشـر الخـامسمسألة المي  ما أصل وأ
[ بػػػٌن ا كالد ٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع   ُسلوكجػػػ  اسػػػث ر كا ػػػد  [ ٖ 

سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن كبػا  نك ػاة ذلػيهو ك  ك نػ  ساؤكيفػػهو 
ف ت ٖنػػػكض[  نػػػثج ٖ[ رنضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػ   َُذشػػػاة  

 ك نهك  صيل بها االضك كر.[ َٖ=َُ×ٖ 
[ كسكػػػ و  ػػػر ابنيػػػ  أربعػػػ  ذشػػػػا َُ=َُ×ُشػػػاة  سوكجثػػػس ذ 
 [.ٕيف ع    ر بنكتس  [ كسك  بنةو ُْ 

اثنػػٌن   س[ كبػػٌن يفػػهك َٖٖنػػكضٌن   ثسكبػػكسن ا بػػٌن  صػػيل   ػػ س
٤نػػدبك  ثتار ػػػ  [ ُِْٔٓ   أساػػكن كأربع كلػػػ  كيفػػث  ذشػػػاٌنكٙن ػػ

 بنصو اسث ر رنث ة كرق ب و  نه ك.
 عتفرثالثػػػػػػ  آالؼ ك كلثػػػػػػكف كيفػػػػػػث  كيفػػػػػػ ر  ػػػػػػك كرػػػػػػق اس ػػػػػػهكـ 

اٝنػػػػكص ّن ػػػػ سثس [ كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو ِّٕٔ=ُٔ÷ُِْٔٓ 
 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
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كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو [ ٓ   ص  ػػػػكأ ػػػػك كرػػػػق  صػػػػيل   ػػػػ سثس ر
 كلػ  كثالثػ  كٖنػكضٌن  اسثك نػ ضػابس ُب اٛنك عػ  ناليفثصااج اٛنك ع  ر

ت ػػػع كل   اسثكيفػػػع أساػػػكن كأربع كلػػػ  كيفػػػث  كٙن ػػػٌن  ثنػػػثج اٛنك عػػػ  
 ُّْٖٔٓ×ٓك كلثػػػػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػػػػكضتف   كيفػػػػػػػػػػػػػػ ع  ذشػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػكن 

=َُِٕٖٗ.] 
ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػع  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 

 [.ٓيفه هك ٙن    

ك ػر سػػس يفػهكـ  ػػر   ػ س  اٞنيػػة اٝنػك   ذشػػا أشػهرب  ضػػاكبكن 
 .[ِّٕٔ  ٌن كيفث  كيف عٌنثالث  آالؼ ك كلثُب جوء يفه هك 

عػد ضػامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س ب 
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسعكشاة.

ٖنكضيػػػػ  آالؼ كيفػػػػ ع كل  كيفػػػػػث   اسثك نػػػػ لغكصػػػػ    ػػػػر اٛنك عػػػػ  ر
[ ٓ  ٙن ػػػػ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو [ ّٕٖٔكثالثػػػػتف  

ثالثػػ  كأربعػػتف أساػػكن كيفػػث كل   اسثكيفػػع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ   نػػثج 
  .[ يفه كن َّْٖٔ=ّٕٖٔ×ٓ كٖنكضتف 
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ثالثػػػتف أساػػػكن ك كلػػػ  كيفػػػ ع   اسثك نػػػ  كر  ػػػر اٛنك عػػػ  ك ٘نػػػد صػػػ
[  نػػػػثج ٓ  ٙن ػػػ ضضػػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو [ َُّْٕكأربعػػػتف  

 كلػ  كٙن ػتف أساػكن كيفػ ع كل  كٙن ػ   اسثكيفػع يفهك س  ر اٛنك ع  
 .يفه كن [ َُّٕٓٓ=َُّْٕ×ٓ كثالثتف 
ثالث  آالؼ كيف ع كل  كأربع   اسثك ن  ر اٛنك ع   ذيش كسل نة 
[ ٓ  ٙن ػػػػ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو [ ّْْٕكأربعػػػػتف  
[ َُِٕٖ=ّْْٕ×ٓ  اسثكيفػػػػػػع يفػػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػػ   نػػػػػثج 
 .يفه كن 

ك ٘نػػػػد  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  يفػػػػ ع  ذشػػػػاأسو كك كلػػػػ  كٖنكضيػػػػ  
[  نػػػػػثج ٓ[ يفػػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٙن ػػػػػ   َُُٖٕ 

يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكيفع  ٙن   كٖنكضتف أساكن كٙن  كل  كأربعتف 
 [يفه كن َْٖٓٓ=َُُٖٕ×ٓ 

ك شثس       ر اٛنك ع  اسثك نػ  اثنػك ذشػا أساػكن كثالٖنكلػ  كيفػث  
[ ٓ[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ٙن ػػ   ُِّٕٔكيفػػ عتف  

 نػػػثج يفػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػػع  كا ػػػد كيفػػػػثتف أساػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  
 [ يفه كن.َُٖٖٔ=ُِّٕٔ×ٓكٖنكضتف يفه كن  
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كأشت ػػػس  ػػر أ ػػػس  ػػػر     ػػػر ذلػػا ذلػػػا أـ  ٗنعػػ كسكػػ و  ػػػر 
 [ يفػه كن َّٕٕثالثػ  آالؼ كيفػ ع كل  كيفػ عتف   اسثك نػ اٛنك ع  

يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهو  ػػػر [  نػػػثج ٓ  ٙن ػػػ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو 
ٖنكضيػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػتف  اسثكيفػػػػػػػػػػػع اٛنك عػػػػػػػػػػػ  

 .[ يفه كن َُٖٖٓ=َّٕٕ×ٓ 
ذشػػػػاكف أسػػػػو كٖنكضيػػػػ  كت ػػػػعتف  اسثػػػػك ركسعي ػػػػى  ػػػػر اٛنك عػػػػ  

[  نػػػػػثج ٓه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٙن ػػػػػ   [ يفػػػػػََِٖٗ 
 كلػػػػػ  أسػػػػػو كأربع كلػػػػػ  كت ػػػػػعتف  اسثكيفػػػػػع يفػػػػػهك س  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  

 [ يفه كن.َََُْٗ=ََِٖٗ×ٓ 
ذشػػػػػاة آالؼ كت ػػػػػع  كأربعػػػػػتف  اسثك نػػػػػ  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  ثػػػػػس شكال

 نػػػػػثج [ ٓ  ٙن ػػػػػ ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو يفػػػػػه كن [ ََُْٗ 
ف كٙن ػػػػػ   ػػػػػتف أساػػػػػكن ك كلثػػػػػكٙن اسثكيفػػػػػع يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  

 .[ يفه كن َِْٓٓ=ََُْٗ×ٓ  كأربعتف
أساػكف ك كلػ  كأربعػ  كٖنػكضتف  اسثك نػ  ر اٛنك ع  كسوكج  يفلي كف 

[  نػػػػػػثج ٓضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ٙن ػػػػػػ    [ يفػػػػػػه كن ُِْٖ 
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 ذشػػػاة آالؼ كت ػػػع كل  كذشػػػاكف اسثكيفػػػع يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  
 .[ يفه كن ََُِٗ=ُِْٖ×ٓ 

[ ُُٕٔكيفػث  كيفػ عتف  أسػو ك كلػ   اسثك ن  ر اٛنك ع  كس نثس 
يفػػػػهك هك  ػػػػر  نػػػػثج  [ُٓب جػػػػوء اس ػػػػهو ٙن ػػػػ   ضضػػػػامك  يفػػػػه كن 

 ٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف اسثكيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 .[ يفه كن َٖٖٓ=ُُٕٔ×ٓ 

أساػكف كثالٖنكلػ  كاثنػكف  اسثك نػ  ػر اٛنك عػ  كسك  ابر  ر أبنكلػ  
[ ٓ جػػػوء اس ػػػهو ٙن ػػػ  ضضػػػامك ُب  [ يفػػػه كن ِِّٓكٙن ػػػتف  

أ ػػػػد ذشػػػػا أساػػػػكن كيفػػػػ ع كل   اسثكيفػػػػع ر اٛنك عػػػػ  يفػػػػهك س  ػػػػ نػػػػثج 
 .[ يفه كن َُُٕٔ=ِِّٓ×ٓ كيفثتف 

ضضػامك ُب كرػق أيفػهو [ َُ  ةذشػا  ر    سثس كسوكج  بكدم 
 نػثج [ ِّٕٔثالث  آالؼ ك كلثٌن كيفث  كيفػ عٌن  يفهكـ زكجهك 

 اثنكف كثالثتف أساكن كيف ع كل  كيفثتف اسثكيفع يفهك هك  ر اٛنك ع  
  .[ يفه كن َِّٕٔ=ِّٕٔ×َُ 

أيفػهو ضضػػامك ُب كرػق يفػػهكـ  [ٕيفػػ ع     ػػر بنكتػس بنػةكػ  كس
[  نػػػػػػثج ِّٕٔ ترثهػػػػػػك ثالثػػػػػػ  آالؼ ك ػػػػػػكلثٌن كيفػػػػػػث  كيفػػػػػػ عٌن  
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اثنكف كذشاكف أساكن كت ع كل  كاثنكف  اسثكيفع يفهك هك  ر اٛنك ع  
 .[ يفه كن ِِِّٗ=ِّٕٔ×ٕ كثالثتف 
يفهكـ ضضامك ُب كرق يفه كن [ ُْأربع  ذشا   يسبن ر اكسك  
[  نػػػػػػثج ِّٕٔثالثػػػػػػ  آالؼ ك ػػػػػػكلثٌن كيفػػػػػػث  كيفػػػػػػ عٌن   ك ترثهػػػػػػ

كٖنكمنكلػػ  كأربعػػ  ٙن ػػ  كأربعػػتف أساػػكن  اسثكيفػػع يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  
 .[ يفه كن ْْٖٔٓ=ِّٕٔ×ُْ كيفثتف 

 ػػر ذػػدد ر عشــر السادســة ةبة وىــي الميتــمســألة غاصــأمــا و 
بػػػػػاكف ك ػػػػػٍن  أبنكلهػػػػػك  ػػػػػر ابػػػػػر[ سكػػػػػ  ْرؤكس كرثثهػػػػػك أربعػػػػػ   

 [.ُكا د  كال ب ك هدم 
ثالثػػػػػ  كأربعػػػػٌن أساػػػػػكن كيفػػػػػث كل  كٖنػػػػػكضٌن بػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػػهك هك ك 
[ ْكبػٌن   ػ سثهك أربعػ    اسثكيفع   ر اٛنك ع [ يفه كن َّْٖٔ 

 ذشػػاة آالؼ كت ػػع كل  كذشػػاكف ككرػػق يفػػهك هك٤نػػدبك  ن  ػػ   
ضضاب ريس يفػهكـ  اٝنكص ّن  سثهك با جوء اس هو ك [ ََُِٗ 

 ثهك. ب  كارث  ر 
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ت ػػػػع كل   اسثكيفػػػػع   اٛنك عػػػػ  ا ضاػػػػهػػػػر اسعكشػػػػاةكأ ػػػك اٛنك عػػػػ  
 َُِٖٕٗ×ُكيفػػػػػػػػػػػػػػ ع  ذشػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػػػػكضتف  

 رث  ريهك ذلى  كٟنك.ت يفهكـ اسك    [َُِٖٕٗ=
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  كرثػػػػ   كصػػػػ   رلكػػػػ  كا ػػػػد  ػػػػنهو يفػػػػهكـ أ ػػػػك ك  

ة آالؼ كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف اسثكيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 يفه كن. [ََُِٗ=ََُِٗ×ُ 

 شــرع الســابعمســألة مروعــي بــن ىــادي وىــو الميــ   أمــاو 
[ كسػألـ ّ[ سلوكج  اسث ر ثالث   ِْ ر أربع  كذشا ر  ر صلهك 

سػػػألكالدرب سلػػػهبا  [ُٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع  ذشػػػا  ْاس ػػػدس أربعػػػ   
 نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو ثالثػػ  كبػػا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن 

[ ِْأربعػػ  كذشػػا ر  رنضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س   [ِّكذشػػا ر  
ك نهػػك  صػػيل  [ِٓٓ=ِْ×ِّنػػثج ٙن ػػ كل  كاثنػػكف كٙن ػػتف   

 .بها االضك كر
[ يفػػػػه كن   كسػػػػألـ اثنػػػػكف ٗٔ=ِّ×ّت ػػػػع  كيفػػػػثتف  سلوكجػػػػ  
[ يفػػػػه كن كسكػػػػ  ذبػػػػا  ػػػػر أبنكلػػػػ  أربعػػػػ  ِٗ=ِّ×ْكت ػػػػعتف  
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[ ُٕ[ يفػػه كن كسكػػ  بنػػة  ػػر بنكتػػس يفػػ ع  ذشػػا  ّْكثالثػػتف  
 يفه كن.

 أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كأربعػػ  ٌنٙن ػػ  كأربعػػكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ  اكذػػا 
كبػػػػػٌن  صػػػػػيل  اسعكشػػػػػاةه كن  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  [ يفػػػػػْْٖٔٓ  ٌنكيفػػػػػث

تار ػػ  بثلػػث ث ٤نػػدبك  [ِٓٓ  ػػ سثس ٙن ػػ كل  كاثنػػٌن كٙن ػػٌن  
 .رنث ة كرق ب و  نه ك اسث ر

بػا ك [ ُُُٗ  ر سو كت ع كل  كأ د ذشار  ك كرق يفهك س 
 .كارث  نهكجوء اس هو اٝنكص ّن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  

ا جػػػػوء بػػػك [ ِّكذشػػػاكف    كأ ػػػك كرػػػق  صػػػيل   ػػػ سثس رثالثػػػ
 اسعكشػػػػاةاٛنك عػػػػ  رنضػػػػابس ُب بك ػػػػ  اس ػػػػهو اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  

 نػػػثج  [َُِٖٕٗ  ت ػػع كل  كيفػػػ ع  ذشػػػا أساػػكن ك ػػػكلثٌن كٖنػػػكضٌن
كا د كذشاكف  ليتضكن كيفػ ع  كت ػعتف أساػكن  اٜنكد   ذشاةاٛنك ع  

 .[ََُِْْٕٗ=َُِٖٕٗ×ِّ كأربع كل  كأربعتف 
ُب جػػػوء  ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اسعكشػػػاة أشػػػهرب  ضػػػاكبكن 

 [.ِّيفه هك ثالث  كذشا ر  
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ك ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر   ػػ س  اٞنيػػة اس ػػكب  ذشػػا أشػػهرب  ضػػاكبكن 
 .[ُُُٗأسو كت ع كل  كأ د ذشا  ُب جوء يفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اٜنكد   ذشاة.

 كلػػػػػػ  كٙن ػػػػػػتف أساػػػػػػكن  اسثكيفػػػػػػع عػػػػػػ  أل٘نػػػػػػد صػػػػػػ كر  ػػػػػػر اٛنك ر
ضضػػامك ُب جػػوء  [ يفػػه كن َُّٕٓٓ  كيفػػ ع كل  كٙن ػػ  كثالثػػتف
اٜنكد ػػػ  يفػػهك س  ػػػر اٛنك عػػ  [  نػػثج ِّاس ػػهو ثالثػػ  كذشػػػا ر  

 ثالث   ليٌن كأربع كل  كيفػث  كيفػثتف أساػكن كت ػع كل  كٙن ػ   ذشاة
 .[ يفه كن َّْٓٗٔٔ=َُّٕٓٓ×ِّ 

ضيػ  ذشػػا أساػكن كيفػػ ع كل  ٖنك اسعكشػػاة ػػر اٛنك عػ   ذيشػ كسل نػة 
ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ثالثػػػػػػ   [ يفػػػػػػه كن َُِٕٖ كذشػػػػػػاكف 
أربع كلػ   اٜنكد   ذشػاةيفهك هك  ر اٛنك ع  [  نثج ِّكذشا ر  

 [ََّْٔٓ= َُِٕٖ×ِّ  كثالثػػتف أساػػػكن كٙن ػػ كل  كيفػػػثتف
 .يفه كن 

ك ٘نػػػػد  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػػاة ٙن ػػػػ  كٖنػػػػكضتف أساػػػػكن كٙن ػػػػ كل  
ضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػ   يفػػػػػػػه كن  [َْٖٓٓكأربعػػػػػػػتف  
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 ليػػػتف [  نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة ِّكذشػػا ر  
كف ذشػػػػػػػػػػػػػا  كلػػػػػػػػػػػػػ  ك أربعأساػػػػػػػػػػػػػكن ك ثتف   كيفػػػػػػػػػػػػػ عكيفػػػػػػػػػػػػػكت ػػػػػػػػػػػػػع كل  

 [يفه كن. َُِْٕٔٗ= َْٖٓٓ×ِّ 
ك شثػػس    ػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة كا ػػد كيفػػثتف أساػػكن كٖنكمنكلػػ  

ثالثػػ  هو [ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػَُٖٖٔكٖنػػكضتف يفػػه كن  
 ليػػتف [  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٜنكد ػػ  ذشػػاة ِّكذشػػا ر  

كأربعػػػػػػػػػػػػػػتف  ثػػػػػػػػػػػػػػكفأساػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثالثػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػاكف  كلػػػػػػػػػػػػػػ  ك كأربع
 .[ يفه كن َُِِّْْ=َُٖٖٔ×ِّ 

  ػػػر كأشت ػػػس  ػػػر أ ػػػس  ػػػر اٛنك عػػػ  بػػػر كسكػػػ و  ػػػر أـ ذلػػػا 
 [ يفػػػه كن َُٖٖٓ  ٖنكضيػػػ  ذشػػػا أساػػػكن كٖنكمنكلػػػ  كٙن ػػػتف اسعكشػػػاة

يفػػػهكـ بػػػ و [  نػػػثج ِّهو ثالثػػػ  كذشػػػا ر  ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػ
أساػػػكن  ثالثػػػتفك ثالثػػػ  أربع كلػػػ  ك  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة ػػػنهو  ػػػر اٛنك عػػػ  
 .[يفه كن َّّْٓٓ=َُٖٖٓ×ِّ كٙن  كل  كٙن تف 

 كلػػػ  أسػػػو كأربع كلػػػ  كت ػػػعتف  اسعكشػػػاةكسعي ػػػى  ػػػر اٛنك عػػػ  
[ يفػػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ  كذشػػػػػا ر َََُْٗ 
 ليتضػػكف كثالٖنكلػػ   اٜنكد ػػ  ذشػػاةك عػػ  [  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنِّ 
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 َََُْٗ×ِّ كأ ػػػػػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػ عتف 
 [ يفه كن.َُُِِّٕ=

ٙن ػػػػتف أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كٙن ػػػػ   اسعكشػػػػاة ػػػػر اٛنك عػػػػ   شثػػػػسك 
ضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػ   [ يفػػػػػػػه كن َِْٓٓ كأربعػػػػػػػتف 
 ليػػتف ذشػػاة   د ػػكيفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٜن[  نػػثج ِّكذشػػا ر  
 ػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػث كل  كٙن ػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػتف ك كلػػػػػػػػػ  كٙن

 .[ يفه كن ن ُُّٓٔٓٓ=َِْٓٓ×ِّ 
ذشػػاة آالؼ كت ػػع كل   اسعكشػػاةكسوكجػػ  يفػػلي كف  ػػر اٛنك عػػ  

ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو ثالثػػػػػػ   [ يفػػػػػػه كن ََُِٗ كذشػػػػػػاكف 
 كلثػػكف  اٜنكد ػػ  ذشػػاةيفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  [  نػػثج ِّكذشػػا ر  

 ََُِٗ×ِّ ككا ػػػػػػػػػػػػػد كٙن ػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػثتف 
 .[ يفه كن َُُِٔٓ=

ٙن ػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػ  كٖنػػػػػكضتف  اسعكشػػػػػاةكس نثػػػػػس  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  
[ ِّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  كذشػػػا ر   [ يفػػه كن َٖٖٓ 

 كلػػػ  كٙن ػػػ  كثالثػػػتف  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاةيفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ   نػػػثج 
 .[يفه كن َُِّْٓ=َٖٖٓ×ِّ  أساكنك كلثكف كأربعتف
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ة أ ػػػد ذشػػػػا أساػػػػكن شػػػػا كعساكسكػػػ  ابػػػػر  ػػػر أبنكلػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػ  
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو  [ يفػػػػه كن َُُٕٔ كيفػػػػ ع كل  كيفػػػػثتف 
   كلثػػػكف د ػػػكيفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜن[  نػػػثج ِّثالثػػػ  كذشػػػا ر  

[ ََِْٖٕ=َُُٕٔ×ِّ كيفػػػػ عتف أساػػػػكن كأربع كلػػػػ  كٖنػػػػكضتف 
 .يفه كن 

اثنػػكف كثالثػػ  أساػػكن   بكسوكجيػػ ةشػػا كعاس ػػر اٛنك عػػ  كسوكجػػ  بػػكدم 
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو  [ يفػػػػه كن َِّٕٔ كيفػػػػ ع كل  كيفػػػػثتف 
أساػػػػػػكن يفػػػػػػ ع كل  كثالثػػػػػػ  كٙن ػػػػػػتف [  نػػػػػػثج ِّثالثػػػػػػ  كذشػػػػػػا ر  
 .[ يفه كن َّْٖٕٓ=َِّٕٔ×ِّ  كأربع كل  كٖنكضتف

يفػػػه كن [ ِٗ اثنػػػكف كت ػػػعتف بك  ت ػػػ  كٟنػػػك  ػػػر   ػػػ س  ابنهػػػك 
[ ُُُٗأسػػػو كت ػػػع كل  كأ ػػػد ذشػػػا   سضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهك 

 كٖنكمنكلػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػك ذشػػػػػػػػػا  كلػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػكن  نػػػػػػػػػثج 
 .  [يفه كن ُُِٖٕٓ=ُُُٗ×ِٗ 

ت ػػع كل  كت ػػع   كد ػػ  ذشػػاةاٜن٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ك 
كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف 

  .يفه كن  [ِِِٗٗ=ُُِٖٕٓ+َّْٖٕٓ 
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 [ يفػػػػه كن ْْٖٔٓ  اسعكشػػػػاة ػػػػر اٛنك عػػػػ   ي ػػػػٍن بػػػػر بػػػػكدمكس
 ػػػر ك س يفػػه[  نػػثج ِّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  كذشػػا ر  

 ليػتف كأربعػ  كٙن ػتف أساػكن كٖنكمنكلػ  كاثنػكف  اٜنكد   ذشػاةاٛنك ع  
  .[ يفه كن َُِْٕٖٓ=ْْٖٔٓ×ِّ كيف عتف 

اثنػػػػػكف  اسعكشػػػػػاة ػػػػػر اٛنك عػػػػػ   كسكػػػػػ  بنػػػػػة  ػػػػػر بنػػػػػكت بػػػػػكدم
 [ يفػػػػػه كن ِِِّٗ كذشػػػػػاكف أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  كاثنػػػػػكف كثالثػػػػػتف 

يفػػهك هك  ػػر [  نػػثج ِّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  كذشػػا ر  
ٙن ػػ كل  كيفػػ ع  كذشػػاكف أساػػكن كأربع كلػػ   اٜنكد ػػ  ذشػػاةاٛنك عػػ  

 .يفه كن  [ِّْٕٔٓ=ِِِّٗ×ِّ كيفث  كثالثتف 
 ؛اسعكشػاة  ػر اٛنك عػ  باكاف ك ٍن كال ػب ك هػدم    ر سك و ك 

ضضػػامك ُب  [ يفػػه كن ََُِٗ ذشػػاة آالؼ كت ػػع كل  كذشػػاكف 
 ػػػر  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهو [ ِّجػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ  كذشػػػا ر  

 ككا ػد كٙن ػتف أساػكن ك كلػ  كيفػثتف  كلثػكف  اٜنكد ػ  ذشػاة اٛنك ع
 [ يفه كن َُُِٔٓ=ََُِٗ×ِّ 

ضضػامك يفػه كن [ ٗٔ اكذا  ر    سثس ت ع  كيفثتف   كسوكج 
 نػػػػثج [ ُُُٗيفػػػػهك س أسػػػػو كت ػػػػع كل  كأ ػػػػد ذشػػػػا  كرػػػػق ُب 
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 كلػػػ  ككا ػػػد كثالثػػػتف أساػػػكن  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاةيفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  
 [ يفه كن.ُُّٖٗٓ=ُُُٗ×ٗٔ كٖنكمنكل  كت ع  كٙن تف 

ُب يفػػه كن ضضػػػامك [ ّْكسكػػ  ابػػر  ػػػر أبنكلػػس أربعػػ  كثالثػػػتف  
يفػهك س    نػثج[ ُُُٗيفهك س أسو كت ع كل  كأ د ذشا  كرق 

أربعػػػ  كيفػػػثتف أساػػػكن كت ػػػع كل  كأربعػػػ   اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة ػػػر اٛنك عػػػ  
   [ يفه كن.ْْٕٗٔ=ُُُٗ×ّْ كيف عتف 

ضضػامك ُب كرػق  [ يفه كن ُٕكسك  بنة  ر بنكتس يف ع  ذشا  
يفهك هك  ر  نثج  [ ُُُٗيفهك س أسو كت ع كل  كأ د ذشا  

اثنكف كثالثتف أساكن كأربع كل  كيف ع  كٖنكضتف  اٜنكد   ذشاةاٛنك ع  
 [ يفه كن.ِّْٕٖ=ُُُٗ×ُٕ 

ر صػلهك   عشـر الثـامنوأما مسألة أحمد صبار وىو الميـ  
بػٌن  [ٕ  ع [ كاس ػكأا يفػ ُ[ سلوكجػ  اسػث ر كا ػد  ٖ ر ٖنكضيػ   

ا كالد سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن كبػػػا  نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  
[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو ضضػػػػامك ُب ِّسلاؤكيفػػػهو ثالثػػػ  كذشػػػا ر  
[  نػػػػػػػػػػػثج  كلػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػكضتف ٖأصػػػػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػػػػ س  ٖنكضيػػػػػػػػػػػ   

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ُْٖ=ِّ×ٖ 
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[ يفػػػػه كن   كسكػػػػ  ابػػػػر ِّ=ِّ×ُسلوكجػػػػ  ثالثػػػػ  كذشػػػػاكف  
 [ أيفهو.ٕيفه كن   كسك  بنة يف ع   [ ُْأربع  ذشا  

[ كبػػٌن ُْٖكبػػكسن ا بػػٌن  صػػيل   ػػ سثس  كلػػ  كأربعػػ  كٖنػػكضٌن  
ثالثػػػػ   ال ػػػػٌن كأربع كلػػػػ  كيفػػػػث  كيفػػػػثٌن أساػػػػكن كت ػػػػع كل   يفػػػػهك س
٤نػػدبك  اٜنكد ػػ  ذشػػاة[ أيفػػهو  ػػر اٛنك عػػ  َّْٓٗٔٔكٙن ػػ   

 [ .ِّ ثتار   َنوء ثالث  كذشا ر  
كن كيفػػػػػ ع كل  كٙن ػػػػػ  ر كلػػػػػ  كٙن ػػػػػتف أساػػػػػ سر  ػػػػػك كرػػػػػق يفػػػػػهك 

ضضػاب كبا جػوء اس ػهو اٝنػكص ّن ػ سثس [ َُّٕٓٓكثالثتف  
 .هكريس يفهكـ ب  كارث

بػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو ك [ ٖ صػػػػػيل   ػػػػػ سثس رث كضيػػػػػ    كرػػػػػق ككأ ػػػػػ
كا ػػػػػد  اٜنكد ػػػػػ  ذشػػػػػاةرنضػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػ  اليفػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػ  

كذشػػػػػػػػا ر  ليتضػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػ ع  كت ػػػػػػػػعٌن أساػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػٌن 
ُب بهرب اٞن  س   كلػ   ذشاة اسثكضي ٛنك ع  [  نثج إََُِْْٗ 

كٖنكضيػػ  كيفػػثتف  ليتضػػكن كيفػػ ع كل  كت ػػع  كيفػػ عتف أساػػكن كٙن ػػ كل  
 .[َُِٕٕٖٓٗٔ=ََُِْْٕٗ×ٖكذشاكف  
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ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب 
 [.ٖجوء يفه هك ٖنكضي   

 ك ر سس يفهكـ  ر    س  اٞنية اسثػك ر ذشػا أشػهرب  ضػاكبكن ُب
 ٌن أساػػػػػكن كيفػػػػػ ع كل  كٙن ػػػػػ  كثالثػػػػػٌن كلػػػػػ  كٙن ػػػػػجػػػػػوء يفػػػػػه هك 

 َُّٕٓٓ]. 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي  ذشاة.

 
أربع كلػػػػػ  كثالثػػػػػتف أساػػػػػكن  اٜنكد ػػػػػ  ذشػػػػاة ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  لعيشػػػػ  ر

ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو [ يفػػه كن ََّْٔٓكٙن ػػ كل  كيفػػثتف  
ثالثػػ   ال ػػٌن  ذشػػاة اسثكضيػػ [  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػ  ٖٖنكضيػ   

كأبع كلػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػكضتف 
 [ يفه كن.َّْْْْٖ=ََّْٔٓ×ٖ 

 ليػػػتف كت ػػػع كل  كيفػػػ ع   اٜنكد ػػػ  ذشػػػاةك ٘نػػػد  ػػػر اٛنك عػػػ  
ُب  ضضػامك [يفػه كن َُِْٕٔٗكيفػثتف أساػكن كأربع كلػ  كذشػاكف  

[  نػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػػ  ذشػػػاة ٖجػػوء اس ػػػهو ٖنكضيػػػ   
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ٙن ػػػػ  ذشػػػػا  ليتضػػػػكن كيفػػػػ ع كل  كت ػػػػع  كثالثػػػػتف أساػػػػكن كثالٖنكلػػػػ  
 [ يفه كن.َُّّٕٔٗٓ=َُِْٕٔٗ×ٖكيفثتف  

 ليتف كأربع كل  كثالث   اٜنكد   ذشاةك شثس       ر اٛنك ع  
ضػامك ُب [ يفػه كن ضَُِِّْْكذشاكف أساػكن ك كلثػكف كأربعػتف  

[  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  ذشػػاة ٖجػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ   
أ ػػػػػد ذشػػػػػا  ليتضػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػ  كٙن ػػػػػ  كٖنػػػػػكضتف أساػػػػػكن كت ػػػػػع كل  

 [ يفه كن.َُُِّٖٗٓ=َُِِّْْ×ٖكذشاكف  
كسكػػػ و  ػػػر أـ ذلػػػا بػػػر   ػػػر كأشت ػػػس  ػػػر أ ػػػس  ػػػر اٛنك عػػػ  

كٙن ػػتف أربع كلػػ  كثالثػػ  كثالثػػتف أساػػكن كٙن ػػ كل   اٜنكد ػػ  ذشػػاة
[  نػػػػػثج ٖ[يفػػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٖنكضيػػػػػ   َّّْٓٓ 

  ذشاة ثالث   ال ٌن كأرب   كل  ثكضييفهكـ ب و  نهو  ر اٛنك ع  اس
[ ََّْْٖٔ= َّّْٓٓ×ٖكٖنكضيػػػ  كيفػػػثتف أساػػػكن كأربع كلػػػ   

 يفه كن. 
 ليتضػػػكف كثالٖنكلػػػ  كأ ػػػد  ذشػػػاة  كد ػػػكسعي ػػػى  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜن

ضضػػػػامك ُب [ يفػػػػه كن َُُِِّٕ ذشػػػػا أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كيفػػػػ عتف 
ذشػػػاة  اسثكضيػػػ  نػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػ  [ ٖجػػوء اس ػػػهو ٖنكضيػػػ   
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ٖنكضيػػػػػػ  ذشػػػػػػا  ليتضػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػ  كت ػػػػػػعتف أساػػػػػػكن ك كلػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف 
 .[يفه كن ََُُْٖٔٗ=َُُِِّٕ×ٖ 

 ليػػػػػتف ك كلػػػػػػ  كٙن ػػػػػػ  ذشػػػػػػاة   د ػػػػػػكاٜن ػػػػػػر اٛنك عػػػػػ  شثػػػػػس ك 
 يفػػػه كن  [ُُّٓٔٓٓكٙن ػػػتف أساػػػكن كيفػػػث كل  كٙن ػػػ  كثالثػػػتف  

[  نػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػػ  ٖ  ٖنكضيػػػ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو 
يػػ  ذشػػاة ت ػػع   ال ػػٌن ك كلثػػكف كٙن ػػ  كأربعػػتف أساػػكن كٖنػػكضتف ضكثاس
 .[ يفه كن ََِْٖٓٗ=ُُّٓٔٓٓ×ٖ 

 كلثػػػػػكف ككا ػػػػػد  ذشػػػػػاة   ػػػػػكاٜنكسوكجػػػػػ  يفػػػػػلي كف  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  
ضضػامك ُب جػوء [ يفػه كن َُُِٔٓكٙن تف أساكن ك كلػ  كيفػثتف  

 ليتضكف  ذشاةي  ضكث[  نثج يفهك هك  ر اٛنك ع  اسٖ  ٖنكضي هو اس 
 َُُِٔٓ×ٖكت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع  آالؼ ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف  

 .[يفه كن َََِِٖٗ=
 كلػػػ  كٙن ػػػ  كثالثػػػتف أساكنك كلثػػػكف  اٜنكد ػػػ كس نثػػػس  ػػػر اٛنك عػػػ  

[ ٖ  ٖنكضيػػ ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو [ يفػػه كن َُِّْٓكأربعػػتف  
اة  ليتف ككا ػد كٖنػكضتف أساػكن ي  ذشضكاسث نثج يفهك هك  ر اٛنك ع  

 .[يفه كن ََُُِٖٗ= َُِّْٓ×ٖكت ع كل  كذشاكف  
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 كلثػكف كيفػ عتف  ذشاة  د كاٜن ر اٛنك ع   كسك  ابر  ر أبنكلس
ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء [ يفػػػػػه كن ََِْٖٕأساػػػػػكن كأربع كلػػػػػ  كٖنػػػػػكضتف  

 ليتضػكف  ذشػاةيػ  ضكث[  نثج يفهك س  ر اٛنك عػ  اسٖ  ٖنكضي اس هو 
 ََِْٖٕ×ٖثتف أساػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػ  كأربعػػػػػػتف  ك كلػػػػػػ  كثالثػػػػػػ  كيفػػػػػػ

 .[ يفه كن َُِّْٖٔ=
ت ػػػػع كل  كت ػػػػع   ذشػػػػاة  د ػػػكاٜنكسوكجػػػ  بػػػػكدم  ػػػػر اٛنك عػػػػ  

[ يفػػػػػه كن ِِِٗٗٗكذشػػػػػاكف أساػػػػػكن ك كلثػػػػػكف كاثنػػػػػكف كت ػػػػػعتف  
[  نػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػػ  ٖ   ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػ

تف أساػكن كثالٖنكلػ  يف ع   ال ٌن كأربع كل  كأربع  كثالث ي  ذشاةضكاسث
 [ يفه كن.ّّّْْٕٔ=ِِِٗٗٗ×ٖكيفث  كثالثتف  

 ليػػػتف كأربعػػػ   ذشػػػاة  د ػػػكاٜنكسي ػػػٍن بػػػر بػػػكدم  ػػػر اٛنك عػػػ  
[ يفػػػػه كن َُِْٕٖٓكٙن ػػػػتف أساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كاثنػػػػكف كيفػػػػ عتف  

ي  ضكث[  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اسٖ  ٖنكضي ضضامك ُب جوء اس هو 
كضيػػػ  كثالثػػػتف كت ػػػع كل  كيفػػػث  ٖنكضيػػػ   ال ػػػٌن كأربع كلػػػ  كٖنذشػػػاة 

 .  [يفه كن ّْٕٖٖٔٗ=َُِْٕٖٓ×ٖكيف عتف  
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ذشػػػػػاة  د ػػػػ كاٜنكسكػػػػ  بنػػػػة  ػػػػر بنػػػػكت بػػػػػكدم  ػػػػر اٛنك عػػػػ  
ٙن ػػػػػػػ كل  كيفػػػػػػػ ع  كذشػػػػػػػاكف أساػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػتف 

[  نػػػػثج ٖ  ٖنكضيػػػػ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو [ يفػػػػه كن ِّْٕٔٓ 
ثػػكف كت ػػع  أربعػػ   ال ػػٌن ك كل ذشػػاةيػػ  ضكثاٛنك عػػ  اسيفػػهك هك  ػػر 

 ِّْٕٔٓ×ٖع كلػػػػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػكضتف  ذشػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػكن كأرب
 .يفه كن  [ُِْْٖٖٗ=

  د ػػكاٜنكسكػػ و  ػػر بػػاكاف ك ػػٍن كال ػػب ك هػػدم  ػػر اٛنك عػػ  
[ َُُِٔٓ كلثػػكف ككا ػػد كٙن ػػتف أساػػكن ك كلػػ  كيفػػثتف   ذشػػاة
 نػػػػػثج يفػػػػػهك س  ػػػػػر [ ٖ  ٖنكضيػػػػػ ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو يفػػػػػه كن 

كت ػػػػع  آالؼ ك كلثػػػػكف كٖنػػػػػكضتف  يػػػػ  ذشػػػػاة  ليتضػػػػػكفضكثاٛنك عػػػػ  اس
 [ يفه كن. َََِِٖٗ 

 كلػ  ككا ػد كثالثػتف  ذشاة  د ككسوكج   اكذا  ر اٛنك ع  اٜن
يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب [ ُُّٖٗٓأساػػػػكن كٖنكمنكلػػػػ  كت ػػػػع  كٙن ػػػػتف  

يػػ  ذشػػاة ضك[  نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثٖ   جػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ
كيفػػػػػػػػػػ عتف  ليػػػػػػػػػػتف كأربعػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػكف 

 .[يفه كن َُِْٕٖٓ=ُُّٖٗٓ×ٖ 
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أربعػػ  كيفػػثتف  ذشػػاة  د ػػككسكػػ  ابػػر  ػػر أبنكلػػس  ػػر اٛنك عػػ  اٜن
ضضػػػػامك ُب  [ يفػػػػه كن ْْٕٗٔأساػػػػكن كت ػػػػع كل  كأربعػػػػ  كيفػػػػ عتف  

يػػػ  ذشػػػاة ضكث[  نػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػ  اسٖجػػوء اس ػػػهو ٖنكضيػػػ   
ٙن ػػػػػػػػ كل  كت ػػػػػػػػع  ذشػػػػػػػػا أساػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػ ع كل  كاثنػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػعتف 

 .   [يفه كن ُِٕٗٗٓ=ْْٕٗٔ×ٖ 
اثنػكف كثالثػتف  ذشػاة  د ػكك عػ  اٜنكسك  بنة  ر بنكتػس  ػر اٛن
ضضػامك ُب جػوء  [ يفػه كن ِّْٕٖأساكن كأربع كل  كيفػ ع  كٖنػكضتف  

يػ  ذشػاة  كلثػكف ضكث[  نثج يفهك هك  ر اٛنك عػ  اسٖاس هو ٖنكضي   
كت ػػػػػػػػػػػػػػػػع  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػث  كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف 

 .[يفه كن ن ِٖٔٗٗٓ=ِّْٕٖ×ٖ 
[ ِّشػػ  زكجػػ  أ٘نػػد صػػ كر  ػػر   ػػ سثس ثالثػػ  كذشػػاكف  كسعكل

ضضامك كرق يفهك س  كلػ  كٙن ػٌن أساػكن كيفػ ع كل  كٙن ػ  كثالثػٌن 
ثالثػػػػػ  يػػػػ  ذشػػػػاة ضكث[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسَُّٕٓٓ 

 ال ػػػػػػػػٌن كأربع كلػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػثتف أساػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػع كل  كٙن ػػػػػػػػ  
 [ أيفهو.َّْٓٗٔٔ=َُّٕٓٓ×ِّ 
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[ ضضػػػامك ُْثس أربعػػػ  ذشػػػا   ػػػر   ػػػ س كسكػػػ  ابػػػر  ػػػر أبنكلػػػس
كرػػػػػق يفػػػػػهك س  كلػػػػػ  كٙن ػػػػػٌن أساػػػػػكن كيفػػػػػ ع كل  كٙن ػػػػػ  كثالثػػػػػػٌن 

يػػػػ  ذشػػػػاة  ليتضػػػػكف ضك[  نػػػػثج يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثَُّٕٓٓ 
 َُّٕٓٓ×ُْك كلػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػاة آالؼ ك كلثػػػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػػػػعتف  

 [ يفه كن.ََُُِِٗ=
[ ضضػػػامك كرػػػق ٕكسكػػػ  بنػػػة  ػػػر بنكتػػػس  ػػػر   ػػػ سثس يفػػػ ع    

ساػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػ ع كل  كٙن ػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػٌن يفػػػػػػػػػهك س  كلػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػٌن أ
يػػػػ  ذشػػػػاة  ليػػػػتف ضكث[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسَُّٕٓٓ 

 َُّٕٓٓ×ٕكٙن ػػػػ  كٙن ػػػػتف أساػػػػكن ك كلػػػػ  كٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف  
 [ يفه كن.َُُْٓٓٓ=

  .كاهلل تعكىل أذلو كأ كو   كبهرب صترهتك
  
     

         



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

634 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

635 

 المسألة الحسانية الصماء ـ55
مػػك اٞن ػػثايت أيفػػعد بػػر   ػػر  اٞن ػػ س  اٜن ػػكضي  اسصػػ كء ت ػػدـ

  ك  كبكف ُب ٚنعس ت ػ  رعنػد ك أر ػد اايفثيضػكح  نػس ُب أ ػتر 
كأصػػ  اس ػػؤاؿ بػػ   استرثػػ  البػػد  ػػر ااأػػحاب  نػػس كررػػ  اسصػػتت

 يفػعد ك١ن ػػد تعصػي  ذلػػى بنػػكت ذ هػو إبػػاابيو أـ ال    كأػػد 
ت ٌن  ر    اٞن  س  أف ٟن ػك  ػك ت  ػى  ػر  ػًناث ذ هػو إبػاابيو 

ك يفػعيدة   أٌ ػ ك ك ت  ى  ر  ًناث ابنػ  ذ ه ػ كب ك ٟن   تعصي كن  
دبك ػػػ  رلػػػي  ٟن ػػػك ريػػػس ضصػػػي  س ػػػػ تطه ك  ك ػػػًناث ابنػػػ  ذ ه ػػػ
 ذلى  ك  ٌب: اٞن  س ك لصب ب شثيهك اسش ي نت 

أكالدرب بلػػػك اٞنيػػػة ١ن ػػػد شا طػػػا ذػػػر زكجثػػػس يفػػػعيدة ك   -ُ
 ركطو.ك   ر كإباابيو   نهك
ر زكجهػػك ذلػػػا ذػػػبنػػػة ١ن ػػد بلكػػة اٞنيثػػ  اسثكضيػػػ  رػػكطو  -ِ

يفػػػػعيدة صػػػػ عكء كيفػػػػعيدة كذ ػػػػر ُب اٞن ػػػػ س  أ هػػػػك  نػػػػس كابنثيهػػػػك 
 كأشت هك اسش ي ٌن   ر كإباابيو.



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

636 

صػػػ عكء بلػػػك اٞنيػػػة اسثكسػػػث ذلػػػا ذػػػر ابنثيػػػس اس ػػػكب ثٌن  -ّ
 ػر زكجػ  طا ػكء كدمهػكء كذر ابنس ١ن ػد كثػالث بنػكت كيفعيدة 
 أشال.
   ر ذر زكجثس ذكلش  كأكالدرب  نهك اسااب بلك اٞنية  -ْ

 أ٘ند كأيفعد ك١ن د كركطو.
أ٘ند   ػر ذػر أ ػس ذكلشػ  كزكجثػس  اٝنك  بلك اٞنية  -ٓ

 ركطو بنة  هدم كابنس أ٘ند.
رػكطو بنػة  هػدم ذػر ابنهػك أ٘نػد  اس كدسبلكة اٞنيث   -ٔ

 بر أ٘ند.
ذػػػر أ ػػػس يفػػػعيدة  ١ن ػػػدبلػػػك اٞنيػػػة اس ػػػكب  إبػػػاابيو بػػػر  -ٕ

يفعيدة كابػين ذتؼ كبنكتس  نهك دبك   كركطو كزبااء ك   كزكجثس آ ن
 أشيس اسش يق أيفعد ك١ن د.

يفػػػػعيدة ذػػػػر أ هػػػػك آ نػػػػ  كأشتاهتػػػػك اٞنيثػػػػ  اسثك نػػػػ  بلكػػػػة  -ٖ
اسشػػػػػ ي كت دبك ػػػػػ  كرػػػػػكطو كزبػػػػػااء كابػػػػػين ذ هػػػػػك اسشػػػػػ يق أيفػػػػػعد 

 ك١ن د.
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يفعيدة زكج  اٞنيػة ا كؿ ذػر ابنهػك اٞنيث  اسثكيفع  بلكة  -ٗ
 .  ٌن
هك بلكػػة اٞنيثػػػ  اسعكشػػاة دبك ػػػ  ذػػػر أ هػػك آ نػػػ  كشػػػ ي ثي -َُ

 ركطو كزبااء كذر زكجهك ذلا كبنثهك  ضيع .
بلك اٞنية اٜنكدم ذشا   ٌن بر بػكدم ذػر زكجثػس  -ُُ

 آ ر ذتؼ كأبنكلس  نهك  ٍن كذلا ك١ن د.
بلكة اٞنيثػ  اسثكضيػ  ذشػاة رػكطو بنػة أ٘نػد   ػر ذػر  -ُِ

 أ٘ند ك ٍن. سزكجهك صد ق كابنيهك  ن
ٖنكضيػ   رر صػلهك  ػ :فأما مسألة المي  األول محمد خريطي

[ بػػػٌن ٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع   ُ[ سوكجثػػػس يفػػػعيدة اسػػػث ر كا ػػػد  ٖ 
أكالدرب   ػػر كإبػػاابيو كرػػكطو سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن كاس ػػ ع  

[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ٓ نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو ٙن ػػ   
[ َْ=ٖ×ٓ[  نػػػثج أربعػػػتف  ٖضضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػ   

 ك نهك  صيل بها االضك كر.
[ أيفهو   كسك و  ر   ر كإباابيو ٓ=ٓ×ُ    س عيدة ٙن
 [ أيفهو.ٕ[ يفه كن  كساكطو يف ع   ُْأربع  ذشا  
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ر صلهك  ر اثين ذشا  :وأما مسألة الميتة الثانية فاطم
[   هك يفعيدة اس دس اثنكف ُّ [ كتعتؿ إىل ثالث  ذشا ُِ 
[ ٖ[ كالبنثيهك اسثلثكف ٖنكضي   ّ[ كسوكجهك ذلا اساب  ثالث   ِ 

 [.ْا دة أربع   سك  ك 
[ كبٌن ذتؿ    سثهك ثالث  ٕكبكسن ا بٌن يفهكـ ركطو يف ع   

 [ ٤ندبك  ث ك ن  رنث ثه ك.ُّذشا  
[ رها جوء اس ػهو ٞن ػ سثهك ضضػاب ريػس ٕر  ك اس هكـ يف ع   
 يفهكـ ب  كارث  نهك.

[ رهػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػػهو ُّكأ ػػػػػك ذػػػػػتؿ اٞن ػػػػػ س  ثالثػػػػػ  ذشػػػػػا  
  صػػػيل اٞن ػػػ س  ا كىل اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  سل  ػػػ سثٌن رنضػػػابس ُب

[  نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  ا كىل ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س  ٙن ػػػػػ كل  َْأربعػػػػػٌن  
 [.َِٓ=َْ×ُّكذشاكف  

ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [.ُّثالث ذشا  

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 
 [.ٕيفه هك يف ع   
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كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

[ أيفهو ضضػامك ٓل عيدة  ر اٞن  س  ا كىل بكسوكجي  ٙن    ر
 ُّ×ٓ[  نػػثج ٙن ػػ  كيفػػثتف  ُُّب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  ذشػػا  

 [ يفه كن.ٓٔ=
[ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء ِكٟنػػػػك  ػػػػر   ػػػػ س  ابنثهػػػػك رػػػػكطو يفػػػػه كف  

 [ يفه كن.ُْ=ٕ×ِ[  نثج أربع  ذشا  ٕ   اس هو يف ع
٠ن ػػػػػػتع يفػػػػػػهكـ يفػػػػػػعيدة  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ا كىل ت ػػػػػػع  كيفػػػػػػ عتف 

 [ يفه كن.ٕٗ=ٓٔ+ُْ 
كسكػػػػ و  ػػػػر   ػػػػر كإبػػػػاابيو  ػػػػر اٞن ػػػػ س  ا كىل أربعػػػػ  ذشػػػػا  

[  نػػػثج ُّ[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ  ذشػػػا  ُْ 
 يفػػػػػػهكـ بػػػػػػ و  نه ػػػػػػك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ا كىل  كلػػػػػػ  كاثنػػػػػػكف كٖنػػػػػػكضتف

 [يفه كن.ُِٖ=ُْ×ُّ 
[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػ ع  ّثالثػػػ   كسعلػػػا زكج 

[  نػػػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  ا كىل كا ػػػػػػػػػػد كذشػػػػػػػػػػاكف ٕ 
 [ يفه كن.ُِ=ٕ×ّ 
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[ أيفػػهو ضضػػامك ُب ْكسكػػ و  ػػر بنثيػػس صػػ عكء كيفػػعيدة أربعػػ   
[  نثج يفهكـ ب و  نه ك  ػر اٛنك عػ  ا كىل ٕجوء اس هو يف ع   
 [ يفه كن  ِٖ=ٕ×ْٖنكضي  كذشاكف  

: ر ػػر ذػػدد رؤكس كرثثػػ  وأمــا مســأل  الميــ  الثالــ  علــي
[ كسكػػػ  بنػػػة  ػػػر اس نػػػكت ِ[ سالبػػػر ١ن ػػػد يفػػػه كف  ٕيفػػػ ع   

 [.ُاٝن   يفهو كا د  
[  ػػػر اٛنك عػػػ  ُِكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ ذلػػػا كا ػػػد كذشػػػا ر  

٤نػدبك  ن  ػ   رثصػيل  ػر [ ٕ ا كىل كبٌن أصػ    ػ سثس يفػ ع  
 [.َِٓ  كذشا ر اٛنك ع  ا كىل ٙن  كل 

 سلترث   ر اٛنك ع  اسثكضي  ٕنكـ يفهك هو  ر اٛنك ع  ا كىل.
[ أيفػػػػػهو ضضػػػػػاب ريهػػػػػك ّ=ٕ÷ُِأ ػػػػػك كرػػػػػق يفػػػػػهك س رثالثػػػػػ   

 يفهكـ كرثثس.
سكػػػػ و  ػػػػر بنثيػػػػػس صػػػػ عكء كيفػػػػعيدة  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  ا كىل ٖنكضيػػػػػ  

 [ يفه كن.ِٖكذشاكف  
[ ضضابس ُب جوء ُكسك و  نه ك  ر    س  أبيهو يفهو كا د  

 [ أيفهو.ّ=ّ×ُ[  نثج ثالث   ّهو ثالث   اس 
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٠ن ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  كا ػػػد كثالثػػػتف 
 [ يفه كن.ُّ=ِٖ×ّ 

[ ضضػامك ُب جػوء ِكالبنس ١ن د  ر    س  أبيس ذلا يفه كف  
[  نػػػػػػػثج يفػػػػػػػهك س  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػ  يفػػػػػػػث  ّاس ػػػػػػهو ثالثػػػػػػػ   

 [ أيفهو.ٔ=ّ×ِ 
ػػا كسكػػ و  ػػر بنكتػػس اسػػثالث   ػػر   ػػ س  أبػػيهر يفػػهو كا ػػد ا يشى

[  نػػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهر  ػػػػر ّضضػػػابس ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   
 [ أيفهو.ّ=ّ×ُاٛنك ع  اسثكضي  ثالث   

ر  ر صػلهك  ػر أربعػ  كذشػا   وأما مسألة المي  الرابع حسن
 [.ّ[ كسلوكج  اسث ر ثالث   ْ[ سألـ اس دس أربع   ِْ 

   ػػػػػ  [ بػػػػػٌن ا كالد سلػػػػػهبا  ثػػػػػُٕكاس ػػػػػكأا يفػػػػػ ع  ذشػػػػػا  
[ ٕساؤكيفػػػػػهو يفػػػػػ ع     ا ضثيػػػػػٌن كبػػػػػا  نك ػػػػػاة ذلػػػػػيهو ك  ك نػػػػػ
[  نػثج  كلػ  كٖنكضيػ  ِْرنضػامك ُب أصػ  اٞن ػ س  أربعػ  كذشػا ر  

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر. ُٖٔ=ِْ×ٕكيفثتف  
 [ يفه كن .ِٖ=ٕ×ْ  س يفعيدة ٖنكضي  كذشاكف   

 [ يفه كن.  ُِ=ٕ×ّكسوكجثس ذكلش  كا د كذشاكف   
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[ ّْنكلػػػ  أ٘نػػػد كأيفػػػعد ك١ن ػػػد أربعػػػ  كثالثػػػتف  كسكػػػ و  ػػػر أب
 [ يفه كن.ُٕكسل نثس ركط   يف ع  ذشا    يفه كن 

[  ػػر اٛنك عػػ  ُِٖ كلػػ  كاثنػػٌن كٖنػػكضٌن  كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهك س 
[ ٤نػػػدبك ُٖٔاسثكضيػػػ  كبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثس  كلػػػ  كٖنكضيػػػ  كيفػػػثٌن  

  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.
[ بػا جػوء ُٗ=ِ÷ُِٖر  ك كارق اس هكـ رتا ػد كت ػعتف  

 اس هو اٝنكص ّن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ بػػا ْٖ=ِ÷ُٖٔكأ ػػك كرػػق  صػػيل   ػػ سثس ر ربعػػ  كٖنػػكضتف  

جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو اليفػػػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػػػ  ضضػػػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػ  
 نػػثج اٛنك عػ  اسثكسثػػ  ُب بػهرب اٞن ػػ س   [َِٓ  ر ٙن ػك كل  كذشػا 

 [.َّْٖٔ= َِٓ×ْٖ ثالث  كأربعتف أسو كيفث كل  كٖنكضتف 
أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اسثكضيػػػػ ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  

 [.ِْيفه هك أربع  كٖنكضٌن  

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اساابػػػػ ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 [.ُٗ  كا د كت عٌنيفه هك 
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفهك س بعد ضامك  
 .اسثكسث ك ع  ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛن

[ يفػػػػه كن ٕٗل ػػػػعيدة  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  ت ػػػػع  كيفػػػػ عتف  ر
[  نػػػػثج يفػػػػث  آالؼ ْٖ  ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ  كٖنػػػػكضٌن

 .يفه كن [ّٔٔٔ=ْٖ×ٕٗ كيفث كل  كيفث  كثالثتف 
[ يفػػػػه كن ِٖكٟنػػػػك  ػػػػر   ػػػػ س  ابنهػػػػك   ػػػػر ٖنكضيػػػػ  كذشػػػػاكف  

[  نػػػػػػثج أساػػػػػػكف ُٗضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو كا ػػػػػػد كت ػػػػػػعٌن  
 [ يفه كن.ِْٖٓ=ُٗ×ِٖٙن  كل  كٖنكضي  كأربعتف  ك 

٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ت ػػع  آالؼ ك كلػػ  كأربعػػ  
 [يفه كن.ُْٖٗ=ّٔٔٔ+ِْٖٓكٖنكضتف  

[ ُِٖ ػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكضيػػػػ   كلػػػػػ  كاثنػػػػكف كٖنػػػػػكضتف  كابػػػػاابيو 
[  نػػػثج يفػػػهك س  ػػػػر ْٖ  ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػػ  كٖنػػػكضٌن

 ػػػػػػػ  ذشػػػػػػػا أساػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضتف اٛنك عػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػ  ٙن
 [ يفه كن.ُِٖٖٓ=ُِٖ×ْٖ 

  كا ػػد كثالثػػتف ضيػػكسكػػ   ػػر صػػ عكء كيفػػعيدة  ػػر اٛنك عػػ  اسثك
[  نػػثج ْٖ  ٌن[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ  كٖنػػكضُّ 
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يفػػػػهكـ بػػػػ و  نه ػػػػك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  أساػػػػكف كيفػػػػث كل  كأربعػػػػػ  
 [ أيفهو.َِْٔ=ْٖ×ُّ 

ػػػت ذلػػػا ا ي كسكػػ  بنػػػة  ػػػر بنػػك   ثالثػػػ  ضيػػػا  ػػر اٛنك عػػػ  اسثكشى
[  نػػػػثج ْٖ  ٌن[ أيفػػػػهو ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ  كٖنػػػػكضّ 

يفػػػػهكـ بػػػػ و  ػػػػنهر  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ   كلثػػػػكف كاثنػػػػكف كٙن ػػػػتف 
 [ يفه كن.ِِٓ= ْٖ×ّ 

[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب جػػػوء ٔ  يفػػػث   ضيػػػ ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك دكو ػػػ
اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ   [  نػػػػثج يفػػػػهك س  ػػػػرْٖ  ٌناس ػػػػهو أربعػػػػ  كٖنػػػػكض
 [أيفهو.َْٓ=ْٖ×ٔٙن  كل  كأربع   

[ يفػػػػػه كن ُِكا ػػػػد كذشػػػػػاكف  زكجهػػػػػك   ػػػػػر   ػػػػ س كسعكلشػػػػ  
[  نػػثج يفػػهك هك  ػػر ُٗ  ٌنضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو كا ػػد كت ػػع

 ُٗ×ُِاٛنك عػػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػو كت ػػػػػػػػػع كل  كأ ػػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػػا  
 [يفه كن.ُُُٗ=

ف ت أربعػ  كثالثػ  ر   ػ س  أبػيهوأ٘ند كأيفعد ك١ن د  ر كسك  
[  نػثج ُٗضضامك ُب جوء اس ػهو كا ػد كت ػعٌن  [ يفه كن ّْ 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

645 

كأربعػػ  كت ػػعتف  ثالثػػ  آالؼ يفػػهكـ بػػ و  ػػنهو  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ 
 [ يفه كن.َّْٗ=ُٗ×ّْ 
[ يفػػه كن ضضػػامك ُب ُٕيفػػ ع  ذشػػا     ػػ س  أبيهػػكاػػكطو  ػػر س

[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ُٗجػػػوء اس ػػػهو كا ػػػد كت ػػػعٌن  
 [ُْٕٓ=ُٗ×ُٕيفػػػػػ ع  كأربعػػػػػتف  اسثكسثػػػػػ  أسػػػػػو كٙن ػػػػػ كل  ك 

 يفه كن.
: ر صػػػػلهك  ػػػػر أربعػػػػ  وأمــــا مســــألة الميــــ  الخــــامس أحمــــد

[ كمػك يفػػ طة ْ[     ػس ذكلشػػ  اس ػدس أربعػػ   ِْكذشػا ر  
 . ةداٛن

[ ُٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع  ذشػػػاة  ّكسوكجثػػػس رػػػكطو اسػػػث ر ثالثػػػ   
 البنس أ٘ند كبس يف ط ااشتة ا ش كء . 
الؼ كأربعػػػػػػػ  كت ػػػػػػػعٌن كبػػػػػػػكسن ا بػػػػػػػٌن يفػػػػػػػهكـ أ٘نػػػػػػػد ثالثػػػػػػػ  آ

[ ِْكبػٌن   ػ سثس أربعػ  كذشػا ر    ر اٛنك ع  اسثكسثػ [ َّْٗ 
 ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كرق ب و  نه ك .



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

646 

  سو كٙن ػػػػػػػػػ كل  كيفػػػػػػػػػ ع  كأربعػػػػػػػػػتفر  ػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػهكـ رػػػػػػػػػ
  سثس ضضػاب اٝنكص ّن[ كبا جوء اس هو ُْٕٓ=ِ÷َّْٗ 

 ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ كبػػػػػا جػػػػػوء ُِ=ِ÷ِْ  كأ ػػػػػك كرػػػػػق   ػػػػػ سثس ركثنػػػػػك ذشػػػػػا

اليفثصااج اٛنك ع  ضضػابس ُب اٛنك عػ  اسثكسثػ   نػثج اٛنك عػ   اس هو
ٙن ػػػػ كل  كأربعػػػػ  كذشػػػػاكف أساػػػػكن ك كلػػػػ  اساابعػػػػ  ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س  

   [.َُِْٔٓ=َّْٖٔ×ُِكيفثتف  
ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 

 [.ُِيفه هك اثين ذشا  

  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س
 .[ُْٕٓ  ٌنأسو كٙن  كل  كيف ع  كأربعيفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفهك س بعد ضامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع .

ل عيدة  ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  ت ػع  آالؼ ك كلػ  كأربعػ  كٖنػكضتف ر
[  نػػثج ُِوء اس ػػهو اثػػين ذشػػا  يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػ [ُْٖٗ 
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يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ   كلػػ  كذشػػاة آالؼ ك كلثػػكف ككٖنكضيػػ  
 ُْٖٗ×ُِ=ََُُِٖ.] 

كابػػاابيو  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  ٙن ػػ  ذشػػا أساػػكن ك كلثػػكف كٖنكضيػػ  
ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثػػػين ذشػػػػا  [ يفػػػه كن ُِٖٖٓكٖنػػػكضتف  

كثالثػػ  كٖنػػكضتف أساػػكن [  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ   كلػػ  ُِ 
 يفه كن  [ُّْٖٔٓ=ُِٖٖٓ×ُِكأربع كل  كيفث  كٙن تف  

كسكػ   ػر صػ عكء كيفػعيدة  ػػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  أساػكف كيفػػث كل  
[ ُِضضامك ُب جوء اس هو اثػين ذشػا   [ أيفهؤَِْكأربع   

 نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  كا ػػػد كثالثػػػتف أساػػػكن 
 .[يفه كن ُِّْٖ=َِْٔ×ُِ  ك كلثكف كٖنكضي  كأربعتف

ػ ػر بنػكت ذلػا ا ي  كسك و  ا  ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ   كلثػكف كاثنػكف شى
ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو اثػػػػػين ذشػػػػػا  [ يفػػػػػه كن ِِٓكٙن ػػػػػتف  

[  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهر  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ثالثػػػ  آالؼ ُِ 
 .[ يفه كن َِّْ=ُِ×ِِٓكأربع  كذشاكف يفه كن 

 أيفػػػػهو [َْٓكل  كأربعػػػػ    ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  ٙن ػػػػ  دكو ػػػػ
[  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  ُِضضامك ُب جوء اس هو اثين ذشا  
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 [َْٖٔ= َْٓ×ُِكأربعػػػػػػػتف   كلػػػػػػػ اساابعػػػػػػػ  يفػػػػػػػث  آالؼ كٖنكمن
 .يفه كن 

أسػػػو كت ػػػع كل  كأ ػػػد بكسوكجيػػػ  كسعكلشػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  
[ ُِضضػامك ُب جػوء اس ػهو اثػين ذشػا   يفه كن  [ُُُٗذشا  

كف أساػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػع كل  كاثنػػػػػػػػػػكف كثالثػػػػػػػػػػتف  نػػػػػػػػػػثج اثنػػػػػػػػػػكف كذشػػػػػػػػػػا 
 [ يفه كن.ِِِّٗ=ُُُٗ×ُِ 

[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب ْكٟنػػػك بك  ت ػػػ   ػػػر   ػػػ س  أ٘نػػػد أربعػػػ   
[  نػثج يفػػث  ُْٕٓكرػق يفػػهك س أسػو ٙن ػػ كل  كيفػ ع  كأربعػػٌن  

 [ يفه كن. ُٖٖٔ=ُْٕٓ×ْآالؼ ك كل  كٖنكضي  كٖنكضتف  
اػػكن ك كلػػ  ٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  ت ػػع  كذشػػاكف أس

 .[ يفه كن َُِِٗ=ُٖٖٔ+ُْٕٓكذشاكف  
ثالثػ  آالؼ كأربعػ  كسك و  ر أيفعد ك١ن ػد  ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  

[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثػػػػين ذشػػػػا َّْٗكت ػػػػعتف  
[  نػػثج يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  يفػػ ع  كثالثػػتف ُِ 

 [ يفه كن.ُِّٖٕ=َّْٗ×ُِأساكن ك كل  كٖنكضي  كذشاكف  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

649 

ساػػػكطو  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  أسػػػو كٙن ػػػ كل  كيفػػػ ع  كأربعػػػتف ك 
[  نػػثج ُِيفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثػػين ذشػػا   [ُْٕٓ 

كٙن ػػػ كل  كأربعػػػ   اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  ٖنكضيػػػ  ذشػػػا أساػػػكن يفػػػهك هك  ػػػر 
.ُْٖٔٓ=ُْٕٓ×ُِكيفثتف    [يفه كن ن

[ أيفػػهو ضضػػامك ُب ّكساػػكطو زكجػػ  أ٘نػػد  ػػر   ػػ سثس ثالثػػ   
[  نػػػػػثج ُْٕٓو ٙن ػػػػػ كل  كيفػػػػػ ع  كأربعػػػػػٌن  كرػػػػػق يفػػػػػهك س أسػػػػػ

يفهك هك  ر اٛنك ع  اساابع  أربعػ  آالؼ كيفػث كل  ككا ػد كأربعػتف 
 [يفه كن.ُْْٔ=ُْٕٓ×ّ 

[ يفػػه كن ضضػػامك ُب ُٕكالبنػػس أ٘نػػد  ػػر   ػػ سثس يفػػ ع  ذشػػا  
 [  نػػػػػثجُْٕٓكرػػػػػق يفػػػػػهك س أسػػػػػو ٙن ػػػػػ كل  كيفػػػػػ ع  كأربعػػػػػٌن  
ك كلثػػػكف كت ػػػع   يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  يفػػػث  كذشػػػاكف أساػػػكن 

 [ يفه كن.ِِٗٗٔ=ُْٕٓ×ُٕكت عتف  
ر ػر كا ػد البنهػك أ٘نػػد  وأمـا مسـألة الميتـة السادســة فـاطم 

كتصػػيل  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  ٙن ػػ كل  كأربعػػ  كذشػػاكف أساػػكن ك كلػػ  
[ كتعػػػػػػد بػػػػػػهرب اٛنك عػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػ  ُب بػػػػػػهرب َُِْٔٓكيفػػػػػػثتف  
 اٞن  س .
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هو  ػر اٛنك عػ   ر اٛنك ع  اٝنك    ٕنكـ يفهك سلترث  اس كب ٌن 
 اساابع  .

ك ٘ند  ر اٛنك ع  اساابعػ   يفػث  كذشػاكف أساػكن ك كلثػكف كت ػع  
 [ يفه كن.ِِٗٗٔكت عتف  

كسػػػس أ ضػػػكن بك ػػػ  يفػػػهكـ أ ػػػس  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  أربعػػػ  آالؼ  
 يفه كن. [ُْْٔكيفث كل  ككا د كأربعتف  

٠ن ػػػتع يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  ثالثػػػتف أساػػػكن كت ػػػع كل  
 [يفه كن. ََّْٗ=ُْْٔ+ِِٗٗٔ كأربعتف 

ٙن ػػ كل  كأربعػػ  كذشػػا ر أسػػو كبػػكسن ا بػػٌن اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  
[ كبٌن يفهكـ استرث   نهك ٤نػدبك  ثتارػق َُِْٔٓك كل  كيفثٌن  

 بكساب  رناج  بالن  نهك إىل كر  .
ر  ػػػػػػك كرػػػػػػق اٛنك عػػػػػػػ  ر كلػػػػػػ  ككا ػػػػػػد كثالثػػػػػػػتف أساػػػػػػكن كأربعػػػػػػػتف 

 َُِْٓٔ÷ْ=ََُُّْ.] 
دة ر ػ ع  كذشػاكف أساػكن كٙن ػ كل  كاثنػكف كأ ك كرق يفهكـ يفعي

 [ يفه كن.ِِٕٓٓ=ْ÷ََُُِٖكٙن تف  
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كأ ػػك كرػػق يفػػهكـ إبػػاابيو رص  ػػ  كأربعػػتف أساػػكن كٖنكمنكلػػ  كأربعػػ  
 [ يفه كن.ْْٖٔٓ=ْ÷ُّْٖٔٓكيفثتف  

ر  ع  آالؼ كٖنكمنكل  كأ ك كرق يفهكـ ب و  ر ص عكء كيفعيدة 
 يفه كن. [ُِٖٕ=ْ÷ُِّْٖكاثنك ذشا  

ػػا كـ  كأ ػػك كرػػق يفػػه ر ػػ ع كل   بػػ و  ػػر بنػػكف ذلػػا اسػػثالث ا يشى
 . [ يفه كن ٕٔٓ=ْ÷َِّْكيفث  كٙن تف  

 ْ÷َْٖٔ سو كٙن  كل  كاثنك ذش  ركأ ك كرق يفهكـ ١ن د 
 [ يفه كن.ُُِٓ=

 ػػػػػػػ ع  آالؼ ك كلثػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػكضتف ركأ ػػػػػػػك كرػػػػػػػق يفػػػػػػػهكـ ذكلشػػػػػػػ  
 [ يفه كن.َِٖٕ=ْ÷َُِِٗ 

لثػػكف ث ػػع  آالؼ ك كركأ ػػك كرػػق يفػػهكـ بػػ و  ػػر أيفػػعد ك١ن ػػد 
 [ يفه كن.ِِٖٗ=ْ÷ُِّٖٕكاثنكف كٖنكضتف  

 ربعػػ  آالؼ كيفػػث كل  ككا ػػد كأربعػػتف ركأ ػػك كرػػق يفػػهكـ رػػكطو 
 [يفه كن.ُْْٔ=ْ÷ُْٖٔٓ 

 ػ ع  آالؼ كيفػ ع كل  كٙن ػ  كثالثػتف أ٘نػد ركأ ك كرق يفهكـ 
 يفه كن.  [ّٕٕٓ=ْ÷ََّْٗ 
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ر صػػػػلهك  ػػػػر أربعػػػػ   وأمــــا مســــألة الميــــ  الســــابع إبــــراىيم 
[ أيفػػهو   كسوكجثػػس آ نػػ  ْس اس ػػدس أربعػػ   [   ػػِْ  كذشػػا ر

كس نكتػػػس دبك ػػ  كرػػػكطو كزبػػااء كيفػػػعيدة   [ أيفػػهو ّاسػػث ر ثالثػػػ   
 [ أيفهو.ْ[ يفه كن سك  كا دة أربع   ُٔاسثلثكف يفث  ذشا  
 نك ػػا ابػػين ا خ اسشػػ يق يفػػعد ك١ن ػػد [  ُكاس ػػكأا كا ػػد  

 [ رهػا جػوء اس ػهو ضضػامك ُبِذليه ك ك  ك ر ساأيفيه ك اثنػٌن  
[  نػػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػتف ِْأصػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػ س  أربعػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػا ر  

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ْٖ=ِْ×ِ 
[ ٔ=ّ×ِ[ أيفػػػػػهو   كسلوكجػػػػػ  يفػػػػػث   ٖ=ْ×ِسػػػػألـ ٖنكضيػػػػػ   

 [.ُأيفهو   كسك   ر أيفعد ك١ن د يفهو كا د  
 [ أيفهو.ٖكسك و  ر دبك   كركطو كزبااء كيفعيدة ٖنكضي   

كأربعػ  كلػ  كٖنكمنأسػو ك  بعػٌنٙن ػ  كأر كبكسن ا بر يفهكـ إبػاابيو 
كبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػ [ ْْٖٔٓكيفػػػثٌن  

 [ ٤ندبك  ثتار   بثلث اسث ر رنث ة كر ه ك.ْٖٖنكضي  كأربعٌن  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

653 

ر  ػػػػػػػػك كرػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػهكـ رهػػػػػػػػت أسػػػػػػػػو كت ػػػػػػػػع كل  كأ ػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػا 
[ كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو اٝنػػػػكص ّن ػػػػ سثس ُُُٗ=ِْ÷ْْٖٔٓ 

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ كبػػػػا جػػػػوء ِ=ِْ÷ْٖق  صػػػػيل اٞن ػػػػ س  ركثنػػػػكف  كأ ػػػػك كرػػػػ

اس ػػػػػهو اليفػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػ  ضضػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ   نػػػػػثج 
اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكدس ُب بػػػػهرب اٞن ػػػػ س   كلثػػػػكف كاثنػػػػكف كيفػػػػثتف أساػػػػكن 

 [.ََِِٖٔ=ََُُّْ×ِكٖنكضتف  
ر ػػر سػػس يفػػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػػ  أشػػهرب  ضػػاكبكن ُب جػػػوء 

 [.ِيفه هك اثنٌن  

ر اٞن ػػػ س  اس ػػػكبع  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػ
 .[ُُُٗ د ذشا   كل  كأع تأسو ك يفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفهك س بعد ضامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف .

يفػػ ع  كذشػػاكف أساػػكن كٙن ػػ كل  ل ػػعيدة  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  ر
 كن ضضػامك ُب جػوء اس ػهو اثنػٌنيفػه  [ِِٕٓٓ  كاثنكف كٙن تف
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 ٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػتف أسػػػػػػػػػػػػػػػػو ك كلػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػ [  نػػػػػػػػػػػػػػػػثج ِ 
  .يفه كن  [َُْٓٓ=ِ×ِِٕٓٓ 

[ ضضامك ُب جػوء اس ػهو ٖكٟنك  ر    س  ابنهك إباابيو ٖنكضي   
[ أيفػػهو  نػػثج ٙن ػػ  ذشػػا أساػػكن ك كلثػػكف كٖنكضيػػ  كٖنػػكضتف ُُُٗ 
 يفه كن. [ُِٖٖٓ=ُُُٗ×ٖ 

ديفػػػ  يفػػػ عتف أساػػػكن كثالٖنكلػػػ  ٠ن ػػػتع يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ك
 يفه كن.[َِّٕٗ=ُِٖٖٓ+َُْٓٓ كاثنكف كت عتف 

 يفػػ ع  آالؼ اٝنك  ػ كسكػ   ػػر صػ عكء كيفػػعيدة  ػر اٛنك عػػ  
 [ أيفهو ضضامك ُب جوء اس هو اثنػٌنُِٖٕ  اثنك ذشاكل  ك ٖنكمنك 
اس كديفػػ  ٙن ػػ  ذشػػا [  نػػثج يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  ِ 

   [يفه كن.ُِْٔٓ= ُِٖٕ×ِأساكن كيفث كل  كأربع  كذشاكف  
ػػػػػكسكػػػػ  بنػػػػة  ػػػػػر بنػػػػكت ذلػػػػا ا ي    ك  ػػػػػا  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنشى
[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء ٕٔٓ يفػػ ع كل  كيفػػث  كٙن ػػتف يفػػه كن 

 اس كديفػػ [  نػػثج يفػػهكـ بػػ و  ػػنهر  ػػر اٛنك عػػ  ِ  اس ػػهو اثنػػٌن
 [ يفه كن .ُُِٓ=ٕٔٓ×ِ أسو كٙن  كل  كاثنك ذشا 
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   كاثنػػػػػك ذشػػػػػاأسػػػػػو كٙن ػػػػػ كل اٝنك  ػػػػػ كو ػػػػػد  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  
[  نػثج يفػهك س ِ  ضضامك ُب جوء اس ػهو اثنػٌن يفه كن [ ُُِٓ 

 ثالثػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كأربعػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػاكفاس كديفػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػ  
 [يفه كن .َِّْ=ُُِٓ×ِ 

يفػػػ ع  آالؼ ك كلثػػػكف كٖنػػػكضتف  اٝنك  ػػػ كسعكلشػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  
 ػػػػر اٛنك عػػػػ   ك[  نػػػػثج يفػػػػهك هِضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  

 َِٖٕ×ِ ساػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػ كل  كيفػػػػػػػثتف اس كديفػػػػػػػ  أربعػػػػػػػ  ذشػػػػػػػا أ
 يفه كن. [َُْٔٓ=

ت ػػػع  آالؼ  اٝنك  ػػػ  كسكػػػ و  ػػػر أيفػػػعد ك١ن ػػػد  ػػػر اٛنك عػػػ  
[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ِِٖٗ  ك كلثػػكف كاثنػػكف كٖنػػكضتف

ٖنكضيػػػػػ  ذشػػػػػا أساػػػػػكن كٙن ػػػػػ كل  كأربعػػػػػ  كيفػػػػػثتف [  نػػػػػثج ِ  اثنػػػػػٌن
[ يفػػه كن كسكػػ و  نه ػػك  ػػر يفػػهكـ أبػػاابيو ُْٖٔٓ=ِِٖٗ×ِ 

 [يفه كن ُُُٗ=ُُُٗ×ُكت ع كل  كأ د ذشا  أسو 
ذشػػػاكف أساػػػكن  اس كديفػػػ يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػر اٛنك عػػػ  ٠ن ػػتع 

 [َِْٕٓ=ُُُٗ+ُْٖٔٓ كأربع كلػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػ عتف 
 يفه كن.
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 كل  ثكيفػػ أربعػػ  آالؼ   ػػ  ػػر اٛنك عػػ  اٝنبنػػة ذلػػا كساػػكطو 
 يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن [ُْْٔكأربعػػػتف   كا ػػػدك 
ت ػػػع  آالؼ ك كلثػػػكف  اس ػػػكدس هك  ػػػر اٛنك عػػػ  [  نػػػثج يفػػػهكِ 

.ِِٖٗ=ُْْٔ×ِ كاثنكف كٖنكضتف   [يفه كن ن
جػوء يفػه كن ضضػامك ُب  [ّٕٕٓ ر اٛنك ع  اٝنك  ػ   ك ٘ند 

[  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اس كديف  ٙن   ذشػا ِاس هو اثنٌن  
 يفه كن.[ َُْٕٓ=ّٕٕٓ×ِ  أساكن كأربع كل  كيف عٌن

[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب كرػػػق ٔ  كآل نػػػ   ػػػر   ػػػ س  إبػػػاابيو يفػػػث 
[  نػثج يفػهك هك  ػر ُُُٗيفهك س أسو كت ع كل  كأ ػد ذشػا  

اٛنك عػػػػػ  اس كديفػػػػػ  أ ػػػػػػد ذشػػػػػا أساػػػػػكن كأربع كلػػػػػػ  كيفػػػػػث  كيفػػػػػػثتف 
 [يفه كن.ُُْٔٔ=ُُُٗ×ٔ 

[ أيفػهو ٖ ر بنكتس دبك   كركطو كزبػااء كيفػعيدة ٖنكضيػ    كسك و 
[ ُُُٗضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهك س أسػػػو كت ػػػع كل  كأ ػػػد ذشػػػا  

يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهر  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  ٙن ػػػ  ذشػػػا أساػػػكن   نػػػثج
 [ يفه كن.ُِٖٖٓ=ُُُٗ×ٖك كلثكف كٖنكضي  كٖنكضتف  
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ـــة ســـعيدة  ـــة الثامن [   هػػػك ٔر ػػػر يفػػػث    وأمـــا مســـألة الميت
[ ْ[ ك شتاهتػػػػك اسشػػػػ ي كت اسثللثػػػػكف أربعػػػػ   ُاس ػػػػدس كا ػػػػد  

[ ُ[ كاس ػكأا كا ػػد  ّ نك ػاة ذلػيهر ك  ك نػ  ساؤكيفػػهر ثالثػ   
بين اسعو اسش يق بهسك  نك ا ذليه ك ك  ك ر ساأيفيه ك اثنػٌن ال
 ِ]. 

[ ٤نػػػػػدبك ِ[ كاالثنػػػػػٌن  ّكبػػػػكسن ا بػػػػػٌن اواتظػػػػػكت اسثالثػػػػ    
[ ضضػامك ٔ ث ك ن  رنضام ك ُب بعضه ك  نثج جوء اس هو يفػث   
[ ّٔ=ٔ×ُٔب أصػػ  اٞن ػػ س  يفػػث   نػػثج  صػػ هك يفػػث  كثالثػػتف  

 ك نهك  صيل بها االضك كر.
[ ٔ=ٔ×ُ[ أيفهو   كسػألـ يفػث   ّبين اسعو ثالث   سك   ر ا

 [ أيفهو. ٖأيفهو   كسك   ر اسش ي كت ٖنكضي   
كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ يفػػعيدة ٙن ػػ  ذشػػا أساػػكن ك كلثػػكف كٖنكضيػػ   

[  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  كبػػٌن  صػػيل   ػػ سثهك ُِٖٖٓكٖنػػكضٌن  
 [ ٤ندبك  ثتار   بنصو اس دس.ّٔيفث  كثالثٌن  
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ك كلثػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػ عتف  ر  ػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػهكـ رػػػػػػػػػػ سو
[ بػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو اٝنػػػػكص ّن ػػػػ سثهك ُِْٕ=ُِ÷ُِٖٖٓ 

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ بػػػػا جػػػػوء ّ=ُِ÷ّٔكأ ػػػػك كرػػػػق  صػػػػيل   ػػػػ سثهك رثالثػػػػ   

اس ػػػهو اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  ضضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ   ػػػكلثٌن 
[  نػػػثج اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ََِِٖٔكاثنػػػٌن كيفػػػثٌن أساػػػكن كٖنػػػكضٌن  

يفػػػػ ع كل  كيفػػػػث  كٖنػػػػكضتف أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كأربعػػػػتف هرب اٞن ػػػػ س  ُب بػػػػ
 ّ×ََِِٖٔ=َِْٕٖٔ.] 

ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  أشػػهرب  ضػػاكبكن ُب جػػوء 
 [.ّيفه هك ثالث   

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثك نػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [ُِْٕ  ٌن كأربع  كيف عٌنأسو ك كلثيفه هك 

اٞن  س  ٗني  سس يفهك س بعد ضامك ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  ك  
 .اس كبع ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  
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ل ػػػعيدة  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  يفػػػ عتف أساػػػكن كثالٖنكلػػػ  كاثنػػػكف ر
[ ّضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػهو ثالثػػػ    يفػػػه كن  [َِّٕٗكت ػػعتف  

 نثج يفهك هك  ر اٛنك عػ  اس ػكبع   كلثػكف كأ ػد ذشػا أساػكن ك كلػ  
 .[ ُُُِٕٔ  كيفث  كيف عتف

 ر صػ عكء كيفػعيدة  ػر اٛنك عػ  اس كديفػ  ٙن ػ  ذشػا  كسك و 
ضضػامك ُب جػوء  يفػه كن  [ُِْٔٓأساكن كيفث كل  كأربع  كذشاكف  

[  نػػثج يفػػػهكـ بػػ و  نه ػػػك  ػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ّاس ػػهو ثالثػػػ   
يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف 

 . [ يفه كن ِْٕٖٔ=ُِْٔٓ×ّ 
ػػػػا  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  أسػػػػو   ػػػػر بنػػػػكت ذلػػػػا كسكػػػػ و  ا يشى

ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو [ يفػػه كن ُُِٓكٙن ػػ كل  كاثنػػك ذشػػا  
[  نػػػػثج يفػػػػهكـ بػػػػ و  ػػػػنهر  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع  أربعػػػػ  ّثالثػػػػ   

 .[ يفه كن ّْٔٓ=ُُِٓ×ّآالؼ كٙن  كل  كيفث  كثالثتف  
كو ػػػػد  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  ثالثػػػػ  آالؼ كأربعػػػػ  كذشػػػػاكف 

[  نػػثج يفػػهك س ُّب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ   ضضػػامك [يفػه كن َِّْ 
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ت ػػػػػػػػػػػػػع  آالؼ كاثنػػػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػػػ عتف  ػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػ  اس ػػػػػػػػػػػػػكبع  
 .[ يفه كن َِٕٗ=َِّْ×ّ 

كسعكلشػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  أربعػػػػ  ذشػػػػا أساػػػػكن كٙن ػػػػ كل  
[ ّضضػػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ    [ يفػػػػه كن َُْٔٓكيفػػػثتف  

[ َّْٖٔ=َُْٔٓ×ّ نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع   
 .يفه كن 
كػػػ و  ػػػر أيفػػػعد ك١ن ػػػد  ػػػر اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  ذشػػػاكف أساػػػكن كس

ضضػػػامك ُب جػػػوء  يفػػػه كن  [َِْٕٓكأربع كلػػػ  كٙن ػػػ  كيفػػػ عتف   
[  نػػػػثج كا ػػػػد كيفػػػػثتف أساػػػػكن كأربع كلػػػػ  كٙن ػػػػ  ّاس ػػػػهو ثالثػػػػ   

 يفه كن. [ُِْٓٔ=َِْٕٓ×ّكذشاكف  
[ ضضػػامك ُب ّ نه ػػك  ػػر   ػػ س  يفػػعيدة ثالثػػ  أيفػػهو   كسكػػ و 

ثالثػ   نػثج [ ُِْٕ ثٌن كأربعػ  كيفػ عٌن أسػو ك ػكل ككرق يفػهك ه
 [ يفه كن.ِِّٖ=ُِْٕ×ّ كاثنكف كذشاكف آالؼ كٖنكمنكل  

ٙن ػػ  كيفػػػثتف ٠ن ػػتع يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  
[ ِْٕٓٔ= ِِّٖ+ُِْٓٔ  أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كيفػػػػ ع  كأربعػػػػتف

 يفه كن. 
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كساػػػػكطو  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكدس ت ػػػػع  آالؼ ك كلثػػػػكف كاثنػػػػكف 
[ ّضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ    يفػػػه كن ن  [ِِٖٗكٖنػػػكضتف  

 نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  يفػػ ع  كذشػػاكف أساػػكن كٖنكمنكلػػ  
 .[ يفه كن ِْٖٕٔ=ِِٖٗ×ّكيفث  كأربعتف  

ك ٘نػػػػد  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ  ٙن ػػػػ  ذشػػػػا أساػػػػكن كأربع كلػػػػ  
[ ّضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ    [ يفػػػه كن َُْٕٓكيفػػػ عٌن  

اس ػػػكبع  يفػػػث  كأربعػػػتف أساػػػكن كأربع كلػػػ    نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ 
 .[ أيفهؤَُْْ=َُْٕٓ×ّكذشاة  
 ر اٛنك ع  اس كديف  أ د ذشا أساكن كأربع كل  بكسوكجي  كآل ن  

ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   يفػػػه كن  [ُُْٔٔكيفػػػث  كيفػػػثتف  
[  نػػػػػػػػثج أربعػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػعتف ّ 
 [ يفه كن.ّّْٖٗ=ُُْٔٔ×ّ 

[ أيفػػهو ضضػػػامك ُب ٔ ػػر   ػػػ س  يفػػعيدة بك  ت ػػ  يفػػػث    كٟنػػك
[  نػثج يفػ ع  ُِْٕكرق يفهك هك أسو ك ػكلثٌن كأربعػ  كيفػ عٌن  

 [ يفه كن.ْْٕٔ=ُِْٕ×ٔآالؼ كيفث كل  كأربع  كأربعتف  
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٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  اثنػػكف كأربعػػتف أساكنكاثنػػكف 
 [ يفه كن.َِِْْ=ْْٕٔ+ّّْٖٗكأربعتف  
بػػػكس نتة كرػػػكطو كزبػػااء  ػػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػػ   دبك ػػ   ػػػركسكػػ  

 [ يفػػػػػه كن ُِٖٖٓٙن ػػػػ  ذشػػػػا أساػػػػػكن ك كلثػػػػكف كٖنكضيػػػػػ  كٖنػػػػكضتف  
[  نػػػػثج ٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف أساػػػػكن ّضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ   

 كسكػ و  .[ يفػه كن ْْٖٔٓ=ُِٖٖٓ×ّكٖنكمنكل  كأربعػ  كيفػثتف  
[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب ٖ ػػػنهر  ػػػر   ػػػ س  يفػػػعيدة بػػػك شتة ٖنكضيػػػ   

[  نػثج ذشػاة ُِْٕأسو ك كلثٌن كأربعػ  كيفػ عٌن  ق يفهك هك كر
 [ يفه كن.َُُِٗ=ُِْٕ×ٖآالؼ ك كل  كاثنكف كت عتف  

٠ن ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهر يفػػػث  كٙن ػػػتف أساػػػكن كيفػػػث  كٙن ػػػتف 
 [ يفه كن.َٔٓٔٓ=َُُِٗ+ْْٖٔٓ 

 ر صػػػلهك  ػػػر  إبـــراىيم وأمـــا مســـألة الميتـــة التاســـعة ســـعيدة 
يفػػ ع كل   اٛنك عػػ  اس ػػكبع [ البنهػػك   ػػٌن كتصػػيل  ػػر ُكا ػػد  

كتعػػػػػد بػػػػػا [ َِْٖٕٔكيفػػػػػث  كٖنػػػػػكضٌن أساػػػػػكن ك ػػػػػكلثٌن كأربعػػػػػٌن  
كسػػس ٗنيػػ  يفػػهكـ أ ػػس يفػػعيدة  كلثػػكف كأ ػػد ذشػػا اٛنك عػػ  اسثك نػػ  

 [ يفه كن.ُُُِٕٔأساكن ك كل  كيفث  كيف عتف  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

663 

كسلترث  اس كب ٌن  ر اٛنك عػ  اسثك نػ  ٕنػكـ يفػهك هو  ػر اٛنك عػ  
 اس كبع .

اثػػين ذشػػا  ر صػػلهك  ػػر شــرة دبايــة اتــة العوأمــا مســألة المي 
[ ّ[ كسوكجهػػك ذلػػا اسابػػ  ثالثػػ   ِ[   هػك اس ػػدس اثنػػكف  ُِ 

[  شثيهػػػك ُ[ كاس ػػػكأا كا ػػػد  ٔكس نثهػػػك  ضػػػيع  اسنصػػػو يفػػػث   
يه ػك ل نك ػا ذ كاستا ػدركطو كزبااء ذص      اسغػًن اسش ي ثٌن 

  [ رهػا جػوء اس ػهو ضضػامك ُب أصػ  اٞن ػ سِك  ك ر ساأيفيه ك  
[ ك نهػػػك ِْ= ُِ×ِ[  نػػػثج أربعػػػ  كذشػػػاكف  ُِاثػػػين ذشػػػا  

  صيل بها االضك كر.
[ ٔ=ّ×ِ[ أيفػػػػػػهو   كسلػػػػػػوكج يفػػػػػػث   ْ=ِ×ِسػػػػػػألـ أربعػػػػػػ   

 [ يفه كن.ُِ=ٔ×ِأيفهو   كسل نة اثنك ذشا  
 [.ُكسك و  ر ا شثٌن اسش ي ثٌن يفهو كا د  

يفػػػث  كٙن ػػػٌن أساػػػكن كيفػػػث  كٙن ػػػٌن كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ دبك ػػػ  
اٛنك ع  اسثك ن  كبٌن  صيل   ػ سثهك أربعػ   ر  كن [ يفهَٔٓٔٓ 

 رنث ة كر ه ك.  ر[ ٤ندبك  ثتار   بكسثِْكذشا ر  
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 ٖ÷َٔٓٔٓر ػػػػػػػػػ ع  آالؼ كيفػػػػػػػػػ ع    ر  ػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػهكـ
 با جوء اس هو ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.ك [ ََٕٕ=

[ بػا جػوء اس ػهو ّ=ٖ÷ِْكأ ك كرق  صيل اٞن ػ س  رثالثػ   
ك ُب اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  يفػػػػ ع كل  كيفػػػػث  اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  ضضػػػػام

[  نػثج اٛنك عػ  اسثكيفػػع  َِْٖٕٔكٖنػكضٌن أساػكن ك ػكلثٌن كأربعػػٌن  
 ليتضػػػػػػكف كثالٖنكلػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػ  كٙن ػػػػػػتف أساػػػػػػكن كيفػػػػػػ ع كل  كذشػػػػػػاكف 

 ّ×َِْٕٖٔ=َِِّٖٕٓ.] 
ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػػوء 

 [.ّيفه هك ثالث   

 س  اسعكشػػػاة أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ
 .[ََٕٕيف ع  آالؼ كيف ع   يفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفهك س بعد ضامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكيفع .

يفػػث  كأربعػػتف  اسثك نػػ لكػػ   ػػر صػػ عكء كيفػػعيدة  ػػر اٛنك عػػ  ر
ضضػػامك ُب جػػوء ه كن [ يفػػِْٕٖٔأساػػكن كٖنكمنكلػػ  كاثنػػكف كيفػػ عتف  

 اسثكيفػػػع [  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  ّاس ػػػهو ثالثػػػ   
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 ِْٕٖٔ×ّ   كلػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػث كل  كيفػػػػػػػػػث  ذشػػػػػػػػػا
 [ يفه كن. َُُْٔٔ=

ػػا  ػػر اٛنك عػػ   كسكػػ و  اسثك نػػ  أربعػػ  آالؼ  ػػر بنػػكت ذلػػا ا يشى
ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء [ يفػػػػػػه كن ّْٔٓكٙن ػػػػػ كل  كيفػػػػػػث  كثالثػػػػػػتف  

اسثكيفػػػع   نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهر  ػػػر اٛنك عػػػ   [ّاس ػػػهو ثالثػػػ   
[ َُّٖٔ=ّْٔٓ×ّ ثالثػػػػػػػ  ذشػػػػػػػا أساػػػػػػػكن كيفػػػػػػػث كل  كٖنكضيػػػػػػػ  

  يفهو.أ
ت ػػػػػػع  آالؼ كاثنػػػػػػكف كيفػػػػػػ عتف  اسثك نػػػػػػ كو ػػػػػػد  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  

[  نػثج يفػهك س ّضضامك ُب جوء اس هو ثالثػ   [ يفه كن َِٕٗ 
اسثكيفػػػػػػػػػػع  يفػػػػػػػػػػ ع  كذشػػػػػػػػػػاكض ساكن  كلثػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػث   ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  

 .[ يفه كن ُِِٕٔ=َِٕٗ×ّذشا 
ثالثػػػػػ  كأربعػػػػػتف أساػػػػػكن كيفػػػػػث كل   اسثك نػػػػػ كسعكلشػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  

[ ّ[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػػ   َّْٖٔ كٖنػػػكضتف 
 كلػػػػ  ككا ػػػػد كثالثػػػػتف أساػػػػكن  اسثكيفػػػػع  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  

 [ يفه كن.ََُُّْ=َّْٖٔ×ّ كأربعتف 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

666 

تف أساػكن ٙن ػ  كيفػث اسثك نػ كسك و  ر أيفعد ك١ن د  ػر اٛنك عػ  
ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء  [ يفػػػػػه كن ِْٕٓٔ ك كلثػػػػػكف كيفػػػػػ ع  كأربعػػػػػتف 

[  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػع  ّاس ػػػهو ثالثػػػ   
تف أربعػػػػػػػػػك  كا ػػػػػػػػػدك    كليفػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػكن ك ت ػػػػػػػػػع ػػػػػػػػػ  ك ٙن كلػػػػػػػػػ  ك 

 . [ يفه كن ُُْٕٓٗ=ِْٕٓٔ×ّ 
يفػ ع  كذشػاكف أساػكن كٖنكمنكلػ  كيفػػث   اسثك نػ  ػر اٛنك عػ   كساػكطو
[ ّضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ    [ يفػػػه كن ِْٖٕٔكأربعػػػتف  

ثالثػػ  كٖنػػكضتف أساػػكن كٙن ػػ كل    نػػثج يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع 
 .[يفه كن ّّٖٖٓ=ِْٖٕٔ×ّكٖنكضي  كثالثتف  

يفػث  كأربعػتف أساػكن كأربع كلػ  كذشػاة  اسثك نػ ك ٘ند  ر اٛنك ع  
[  نػػػػػػثج ّضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ    [ أيفػػػػػهؤَُْْ 

اٛنك عػػػػ  اسثكيفػػػػع   نػػػػثج  كلػػػػ  كت ػػػػع  كثالثػػػػتف أساػػػػكن يفػػػػهك س  ػػػػر 
 .[ يفه كن َُِّّٗ=َْْٔ×ّك كلثكف كثالثتف  

  اثنػػػكف كأربعػػػتف أساكنكاثنػػػكف كأربعػػػتف ثك نػػػكآل نػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اس
[  نػػػػػثج ّضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ    [ يفػػػػػه كن َِِْْ 
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يفهك هك  ر اٛنك ع  اسثكيفع   كل  كيفث  كذشاكف أساكن ك كل  كيفث  
 [ يفه كن.ُُِِٔٔ=َِِْْ×ّشاكف  كذ

[ ضضامك ُب كرق يفػهك هك ْكٟنك  ر    س  دبك   أربع  أيفهو  
[  نػػثج ٖنكضيػػ  كذشػػاكف أساػػكن كٖنكضيػػ  ََٕٕيفػػ ع  آالؼ كيفػػ ع   

 [ يفه كن.َِِٖٖ=ََٕٕ×ْكذشاكف  
٠ن تع يفػهك هك  ػر اٛنك عػ  اسثكيفػع   كلػ  كأربعػ  كٙن ػتف أساػكن 

[ ُُْْٓٓ= َِِٖٖ+ُُِِٔٔك كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػ  كٙن ػػػػػػتف  
 يفه كن.

يفػث  كٙن ػتف أساػكن  اسثك نػ كسك   ػر رػكطو كزبػااء  ػر اٛنك عػ  
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ  [ يفػػه كن َٔٓٔٓكيفػػث  كٙن ػػتف  

  كلػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػ  كيفػػػػػػػثتف أساػػػػػػك ك كلػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػ  كيفػػػػػػػثتف[  نػػػػػػثج ّ 
 [ يفه كن. ُُٖٖٔٔ=َٔٓٔٓ×ّ 

ابس [ ضضُ  يفهو كا دبك شتة  دبك   ر    س    ككسك   نه
يفػػػػػػ ع   نػػػػػثج [ ََٕٕيفػػػػػػ ع  آالؼ كيفػػػػػ ع   ُب كرػػػػػق يفػػػػػهك هك 
 يفه كن.[ ََٕٕآالؼ كيف ع   
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 ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػع   كلػػػ  كٙن ػػػ   ػػػك ٠ن ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  نه
 ُُٖٖٔٔ+ََٕٕكيفػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػ  كيفػػػػػػػ عتف  

 [ يفه كن.ُُٕٕٓٓ=
كٜن ػػػٌن  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ   كلثػػػكف كأ ػػػد ذشػػػا أساػػػكن ك كلػػػ  

[  نػػػثج يفػػػهك س ّامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػ   ضضػػكيفػػث  كيفػػػ عتف 
يفث كل  كثالثػ  كثالثػتف أساػكن كٙن ػ كل  كٖنكضيػ   ر اٛنك ع  اسثك ن  

 [ يفه كن.ِّّٖٓٔ=ُُُِٕٔ×ّ كذشاكف 
يفػػػ ع   [ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهك هكٔكسػػوكج دبك ػػػ  يفػػػث   

[  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع  اثنػػكف ََٕٕآالؼ كيفػػ ع   
 يفه كن. [َِِْْ=ََٕٕ×ٔثنكف كأربعتف  كأربعتف أساكن كا

[ يفػػه كن ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك هك يفػػ ع  ُِس نثهػػك اثنػػك ذشػػا  
[  نثج يفهك هك  ػر اٛنك عػ  اسثكيفػع  أربعػ  ََٕٕآالؼ كيف ع   

 [ يفه كن.َْْٖٖ=ََٕٕ×ٔكٖنكضتضتأربع  كٖنكضتف  
ٖنكضيػ   ر صلهك  ر وأما مسألة المي  الحادي عشر حسين 

[  بنكلػػػ  ٕ[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع   ُث ر كا ػػػد  سوكجثػػػس آ نػػػ  اسػػػ [ٖ 
 نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  [ ٕ اسثالثػػ   ػػٍن كذلػػا ك١ن ػػد كاس ػػ ع  
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[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ّساؤكيفػػهو ثالثػػ   
[ ك نهػػػػػك  صػػػػػيل بػػػػػها ِْ=ٖ×ّٖنكضيػػػػػ   نػػػػػثج أربعػػػػػ  كذشػػػػػاكف  

 االضك كر. 
[ ٕ[ أيفػػػػػهو   كسكػػػػػ  ابػػػػػر يفػػػػػ ع   ّ=ّ×ُسلوكجػػػػػ  ثالثػػػػػ   

 هو.أيف
يفػػث كل  كثالثػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ   ػػٌن 

كبػػػػػٌن [ ِّّٖٓٔ كثالثػػػػػتف أساػػػػػكن كٙن ػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػ  كذشػػػػػاكف 
[ ٤نػػػدبك  ن  ػػػ  رثصػػػيل  ػػػر ِْ صػػػيل   ػػػ سثس أربعػػػ  كذشػػػا ر  

اٛنك عػ  اسثكيفػع   ليػتضٌن كثالٖنكلػػ  كٖنكضيػ  كٙن ػٌن أساػكن كيفػػ ع كل  
اٛنك عػػػػػ  هرب بػػػػػ[ كتعػػػػػد َِِّٕٖٓ=َِْٖٕٔ×ّكذشػػػػػا ر  

اسعكشػػػػػاة ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س    كسلترثػػػػػ   نهػػػػػك بك ػػػػػ  يفػػػػػهك هو  ػػػػػر 
 .اٛنك ع  اسثكيفع 

أساػػكن كثالٖنكلػػ  كيفػػ ع  ف ك  ػػث  كذشػػا   ػػٌن ر تؽ يفػػهكـكأ ػػك رػػ
ضضػػػػػػاب ريهػػػػػػك يفػػػػػػهكـ  [ِّٕٗٔ= ِْ÷ِّّٖٓٔف  ت كت ػػػػػػع
 .   نثج يفهك هو  ر اٛنك ع  اسعكشاةثكرث
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كٙن ػػػتف أساػػػكن  آ نػػػس  ػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػع   كلػػػ  كأربعػػ رلوكجثػػس 
 [ يفه كن ُُْْٓٓك كل  كأربع  كٙن تف  

[ ضضػامك ُب كرػق يفػهك س يفػث  ّكٟنك  ر    سثس ثالثػ  أيفػهو  
[  نػػثج ت ػػع  ِّٕٗٔكذشػػا ر أساػػكن كثالٖنكلػػ  كيفػػ ع  كت ػػعٌن  

 [ُُٕٗٗ= ِّٕٗٔ×ّ كيفػػ عتف أساػػكن ك كلػػ  ككا ػػد كت ػػعتف 
 يفه كن.

ثػ  كثالثػتف أساػكن  كلثػكف كثال اسعكشػاة ٠ن تع يفهك هك  ر اٛنك ع
[ ِّّّْٓ= ُُٕٗٗ+ُْْٓٓكثالٖنكلػػػػ  كٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف  

  يفه كن.
[ أيفػػهو ضضػػامك ٕ ػػر أبنكلػػس  ػػٍن كذلػػا ك١ن ػػد يفػػ ع    كسكػػ 

ُب كرػػػػق يفػػػػهك س يفػػػػث  كذشػػػػا ر أساػػػػكن كثالٖنكلػػػػ  كيفػػػػ ع  كت ػػػػعٌن 
[  نػػػػثج يفػػػػهكـ بػػػػ و  ػػػػنهو  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػػاة  كلػػػػ  ِّٕٗٔ 

كت ػػػػػػػػػػػػػػػػع  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل 
 [ يفه كن.ُْٕٕٖٗ=ِّٕٗٔ×ٕ 

أربعػػ   ر صػػلهك  ػػر وأمــا مســألة الميتــة الثانيــة عشــرة فــاطم 
سوكجهك صدِّ ق اساب  كا ػد كاس ػكأا ثالثػ   بنىيهػك  نػس ١ن ػد ك ػٍن 
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[ رهػػػا جػػػوء ِكبػػػا  نك ػػػاة ذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن  
 [  نػػػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػػػ ْاس ػػػػػػػػهو ضضػػػػػػػػامك ُب أصػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػ س  أربعػػػػػػػػ   

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ٖ=ْ×ِ 
 [ أيفهو.ّ[ كسك  ابر ثالث   ِ=ِ×ُسلوكج يفه كف   

ثالثػػ  كٖنػػكضتف كبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ ركط ػػ   ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة 
[ يفػػػه كن كبػػػٌن  صػػػيل ّّٖٖٓأساػػػكن كٙن ػػػ كل  كٖنكضيػػػ  كثالثػػػتف  

 ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.[ ٖ   سثهك ٖنكضي   
هك رتا ػػػػػد كأربعػػػػتف أساػػػػػكن كيفػػػػػ ع كل  كت ػػػػػع  ر  ػػػػك كرػػػػػق يفػػػػػهك 

[ بػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٞن ػػػػػ سثهك ُْٕٗٔ=ِ÷ّّٖٖٓكيفػػػػثتف  
 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ بػا جػوء اس ػهو ْ=ِ÷ٖكأ ك كرػق  صػيل   ػ سثهك ر ربعػ   

 ليػػتضٌن كثالٖنكلػػ  اليفػػثصااج اٛنك عػػ  ضضػػامك ُب اٛنك عػػ  اسعكشػػاة 
 نػػػػثج [ َِِّٕٖٓر  كٖنكضيػػػػ  كٙن ػػػػٌن أساػػػػكن كيفػػػػ ع كل  كذشػػػػا 

ت ػػػع   ال ػػػٌن اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة كا شػػػًنة ُب بػػػهرب اٞن ػػػ س  
كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف  كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ْ×َِِّٖٕٓ=َّْْٖٖٗ.] 
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ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  اسعكشػػػاة أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [.ْيفه هك أربع   

كبكن ُب جػوء ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكضي  ذشاة أشػهرب  ضػا 
 ٌن أساػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػ ع كل  كت ػػػػػػػػػع  كيفػػػػػػػػػثٌنكا ػػػػػػػػػد كأربعػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػه هك 

 ُْٕٔٗ]. 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفهك س بعد ضامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اٜنكد   ذشاة.

لكػػ   ػػر صػػ عكء كيفػػعيدة  ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة  كلػػ  كأربعػػتف ر
[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء َُُْٔٔأساػػكن كيفػػث كل  كيفػػث  ذشػػا  

[ نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػػ  ْاس ػػػهو أربعػػػ   
ذشػػػاة كا شػػػًنة ٙن ػػػ كل  كاثنػػػكف كيفػػػثتف أساػػػكن كأربع كلػػػ  كأربعػػػ  

 [ يفه كن. ِْْٔٔٓ=َُُْٔٔ×ْكيفثتف  
[ َُّٖٔكسك و  ر بنػكت ذلػا ا يشىػا  ػر اٛنك عػ  اسعكشػاة  

 نػػثج يفػػهكـ بػػ و  ػػنهر  [ْأيفػػهو ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ   
أربعػ  كٙن ػتف أساػكن كأربع كلػ   ر اٛنك ع  اٜنكد   ذشػاة كا شػًنة 

 يفه كن. [ِّْْٓ=َُّٖٔ×ْ كاثنكف كثالثتف 
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أساػػكن  كلثػػكف كيفػػث   يفػػ ع  كذشػػاكف اسعكشػػاةكو ػػد  ػػر اٛنك عػػ  
[  نػػثج ْضضػامك ُب جػػوء اس ػهو أربعػػ    [ يفػػه كن ُِِٕٔذشػا 

كا شػػػًنة  كلػػػ  كٖنكضيػػػ  آالؼ  يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة
 .[ يفه كن َُْٖٖٔ= ُِِٕٔ×ْكٖنكمنكل  كأربع  كيفثتف  
 كل  ككا د كثالثػتف أساػكن كأربعػتف اسعكشاة كسعكلش   ر اٛنك ع  

[  نػػػػثج ْضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ    [ يفػػػػه كن ََُُّْ 
يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة كا شػػػًنة ٙن ػػػ كل  كأربعػػػػ  

 [َُِْٔٓ=ََُُّْ×ْكلػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػثتف  كذشػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػكن ك 
 .يفه كن 

 كلػػػػ  كٙن ػػػػ   اسعكشػػػػاةكسكػػػػ و  ػػػػر أيفػػػػعد ك١ن ػػػػد  ػػػػر اٛنك عػػػػ  
 [ يفػػػػه كن ُُْٕٓٗكت ػػػػعتف أساػػػػكن كيفػػػػ ع كل  ككا ػػػػد كأربعػػػػتف  

[  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر ْضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ   
اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة يفػػػ ع كل  كاثنػػػكف كٖنػػػكضتف أساػػػكن كت ػػػع كل  

 [ يفه كن. ِْٖٕٔٗ=ُُْٕٓٗ×ْ يفثتف كأربع  ك 
 كلػ  كت ػع  كثالثػتف أساػكن ك كلثػكف  اسعكشػاةك ٘ند  ػر اٛنك عػ  

[ ْضضػػامك ُب جػوء اس ػػهو أربعػػ    [ يفػػه كن َُِّّٗكثالثػتف  
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ٙن ػ كل  كيفػث  كٙن ػتف  نثج يفهك س  ػر اٛنك عػ  اٜنكد ػ  ذشػاة 
 .يفه كن  [َِٗٔٓٓ= َُِّّٗ×ْ كت ع كل  كذشاكف  أساكن 

اٛنك ع اسعكشاة  كلثػكف كثالثػ  كثالثػتف أساػكن كثالٖنكلػ   ر كآل ن  
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ِّّّْٓكٙن ػػػػ  كأربعػػػػتف  

[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة ت ػػػع كل  ْأربعػػػ   
 ِّّّْٓ×ْكثالثػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػكضتف  

 [ يفه كن. َّّّٖٗ=
كشػػػػاة  كلػػػػ  كٙن ػػػػ  كسكػػػػ   ػػػػر رػػػػكطو كزبػػػػااء  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسع

[ يفػه كن ضضػامك ُُٕٕٓٓكيف عتف أساكن ك كل  كٙن ػ  كيفػ عتف  
[  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  ُْب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ   

اٜنكد ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة يفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوو كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  
 [ يفه كن.ََََٕٕ=ُُٕٕٓٓ×ْ 

كسعلػػا  ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة اثنػػكف كأربعػػتف أساػػكن كاثنػػكف كأربعػػتف 
[  نػػػػػثج ْضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو أربعػػػػػ    [ يفػػػػػه كن َِِْْ 

يفػهك س  ػر اٛنك عػ  اٜنكد ػ  ذشػاة  كلػ  كٖنكضيػ  كيفػثتف أساػكن ك كلػ  
 [ يفه كن.ُُٖٖٔٔ=َِِْْ×ْكٖنكضي  كيفثتف  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

675 

كأربعػػ  كٖنػػكضتف أساػػكن  ٞنضػػيع   ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاة أربعػػ  كٖنػػكضتف
[  نػػػػػثج ْضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو أربعػػػػػ    [ يفػػػػػه كن َْْٖٖ 

اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػ  ذشػػاة ثالٖنكلػػػ  كيفػػث  كثالثػػتف أساػػػكن يفػػهك هك  ػػر 
[ ّّّّٔٔ= َْْٖٖ×ْكثالٖنكلػػػػػػ  كيفػػػػػػث  كثالثػػػػػػتف يفػػػػػػه كن  

 .يفه كن 
كسكػ و  ػر  ػػٍن كذلػا ك١ن ػػد  ػر اٛنك عػ  اسعكشػػاة  كلػ  كأربعػػ  

 [ يفػػػػػه كن ُْٕٕٖٗكٖنػػػػكضتف أساػػػػػكن كيفػػػػػ ع كل  كت ػػػػػع  كيفػػػػػ عتف  
هو  ػػػر [  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنْضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ   

اٛنك عػ  اٜنكد ػ  ذشػاة يفػ ع كل  كت ػػع  كثالثػتف أساػكن ك كلػ  كيفػػث  
 .[ يفه كن ُُّٕٔٗ=ُْٕٕٖٗ×ْذشا  

[ ضضػػػػػامك ُب كرػػػػػق ِكسصػػػػػد ق  ػػػػػر   ػػػػػ س  زكجثػػػػػس يفػػػػػه كف  
[ ُْٕٗٔيفهك هك كا د كأربعٌن أساكن كيف ع كل  كت ػع  كيفػثٌن  

 نػػػػػثج يفػػػػػهك س  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٜنكد ػػػػػ  ذشػػػػػاة ثالثػػػػػ  كٖنػػػػػكضتف أساػػػػػكن 
 [ يفه كن.ّّٖٖٓ= ُْٕٗٔ×ِكل  كٖنكضي  كثالثتف  كٙن  

[ أيفػهو ضضػامك ُب كرػق ّكسك و  ر ابنيهػك أ٘نػد ك ػٍن ثالثػ   
[ ُْٕٗٔيفهك هك كا د كأربعٌن أساكن كيف ع كل  كت ػع  كيفػثٌن  
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 نػػثج يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اٜنكد ػػ  ذشػػاة  كلػػ  كٙن ػػػ  
[ َُِّٕٓ=ُْٕٗٔ×ّكذشػػػػػػػاكف أساػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػ  كيفػػػػػػػ ع   

 أيفهو.
 أذلو كأ كو.تعكىل كاهلل   كبهرب صترهتك 
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 المسألة الدبشية-55
ذلػا ..... دبػش أ ك اٞن  س  اسدبشي  ر ػد ت ػدـ مػك اس ػكلالف 

كبػػػػػػػكف أيفػػػػػػػكس اس ػػػػػػػؤاؿ  ػػػػػػػدكر  ػػػػػػػتؿ ١ن ػػػػػػػد ...... شػػػػػػػ ا   ك 
أشيػػس أ٘نػػد...  اػػػاح  ايفػػث  كؽ جابػػكف  ػػػر اسثعصػػي   ػػر تابػػػ 

 ذلى  ك   ٌب: ٞن  س ا ك لصب
ذػر زكجثػس  لػ  كابنػس  ػٍن كبنثػػس  اػاح .... تػتُب أ٘نػد  -ُ

   ر.ركطو كذر أشيس اسش يق جابكف كذر أشيس  بيس 
 اٞنهبتر ر. ر تتُب  ٍن ذ ر ب ا  -ِ

و كال  عػاؼ ٟنػك ذكصػػ  ُب تتريػة  لػ  ذػر ابنثهػك رػكط -ّ
 .استأة اٜنكضا

زكجثػػػس  عيضػػػػ  كأكالدرب  نهػػػك جػػػػ اف ر تػػػتُب جابػػػكف ذػػػػ -ْ
 ك١ن د كش ااء.

تر ر كذػػػر زكجثػػػس ذكلشػػػ  كابنيػػػس تػػػتُب ١ن ػػػد ذػػػر اٞنػػػهب -ٓ
 ج اف ك ٍن. نهك 

 تترية  عيض  ذر ابنهك ج اف كبنثهك ش ااء. -ٔ

 تترية ش ااء ذر أشيهك اسش يق ج اف كبنثهك  ني . -ٕ
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 تترية  ني  ذر ذ هك اسش يق ذ درب. -ٖ

تتُب ج اف جابكف ذر زكجثس صػاي  كابنثيػس  نهػك رػكطو  -ٗ
 أشيس اسش يق ج اف ك ٍن.كشا ا  كذر أبين 

تابػػػػ  أرض زراذيػػػػ   اػػػػاح كأػػػػد تػػػػاؾ اٞنيػػػػة ا كؿ أ٘نػػػػد ..... 
ذرذػػػ  [ بكذػػػكن   ِٖكٖنكضيػػػ  كذشػػػاكف  [   ػػػكؿ ٗأػػػدربك ت ػػػع   

 [ بكذكن.ِّاٜن   اثنكف كثالثتف  
[ ٖر صػػػلهك  ػػػر ٖنكضيػػػ    أمـــا مســـألة الميـــ  األول أحمـــد ف

[ سي ٍن كركطو سلػهبا ٕ[ كاس كأا يف ع   ُسلوكج  اسث ر كا د  
[  نك ػػػػػػاة ذليه ػػػػػػك ك  ك نػػػػػػ  ٕيػػػػػػٌن كاس ػػػػػػ ع    ثػػػػػػ   ػػػػػػ  ا ضث
[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػابس ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ّساؤكيفػػه ك ثالثػػ   

 [.ِْ=ٖ×ّ[  نثج أربع  كذشاكف  ٖٖنكضي   
[ ُْ[ أيفػػػػهو   كسي ػػػػٍن أربعػػػػ  ذشػػػػا  ّ=ّ×ُسغلػػػػ  ثالثػػػػ   

 [ أيفهو.ٕيفه كن كساكطو يف ع   
ثلػث اس[   ػس ٔر ر يفػث    وأما مسألة المي  الثاني يحيى 

[ سع ػػس ُ[ كاس ػػكأا كا ػػد  ّ[ ك شثػػس اسنصػػو ثالثػػ   ِاثنػػكف  
 اسش يق جابكف.
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[  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل ُْبػػٌن يفػػهكـ  ػػٍن أربعػػ  ذشػػا  كبػػكسن ا 
 [ ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كر هك.ٔكبٌن    سثس يفث   

[ بػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٕ=ِ÷ُْر  ػػػػػك كرػػػػػق اس ػػػػػهكـ ر ػػػػػ ع   
 كارث  نهك. اٝنكص ّن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب 
[ بػػػا جػػػوء اس ػػػهو ّ=ِ÷ٔكأ ػػػك رػػػق أصػػػ    ػػػ سثس رثالثػػػ   

اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  ا كىل ضضػػػابس ُب  صػػػيل اٞن ػػػ س  ا كىل أربعػػػ  
[  نثج اٛنك ع  ا ىل ُب بهرب اٞن  س  اثنكف كيف عتف ِْكذشا ر  

 ّ×ِْ=ِٕ.] 
ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 

 [.ّثالث   

سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء  ك ػػػػر
 [.ٕيفه هك يف ع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.
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ضضػػامك ُب أيفػهو [ ّلغلػ   ػر اٞن ػ س  ا كىل بكسوكجيػػ  ثالثػ   ر
 [ أيفهو.ٗ=ّ×ّجوء اس هو ثالث   نثج ت ع   

[ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ِكٟنػػػػك  ػػػػر   ػػػػ س   ػػػػٍن يفػػػػه كف  
 [ يفه كي.ُْ=ٕ×ِ  أربع  ذشا[  نثج ٕيف ع   

ٙن ػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػاكف ٠ن ػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  ا كىل 
 [ يفه كن.ِٓ=ُْ+ٗ 

[ أيفػػهو ضضػػامك ُب جػػوء ٕكساػػكطو  ػػر اٞن ػػ س  ا كىل يفػػ ع   
 [ يفه كن.ُِ=ٕ×ّاس هو ثالث   نثج كا د كذشاكف  

[ أيفػهو ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ّكٟنك  ػر   ػ س   ػٍن ثالثػ   
 [ يفه كي.ُِ=ٕ×ّ[  نثج بهسك كا د كذشاكف  ٕيف ع   

٠ن ػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػ  ا كىل اثنػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػتف  
 [ يفه كن.ِْ=ُِ+ُِ 

[ ضضػػػػابس ُب جػػػػوء ُكٛنابػػػػكف  ػػػػر   ػػػػ س   ػػػػا يفػػػػهو كا ػػػػد  
يفػػػػػػ ع  [  نػػػػػػثج يفػػػػػػهك س  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  ا كىل ٕاس ػػػػػػهو يفػػػػػػ ع   

 [ أيفهو.ٕ=ٕ×ُ 
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[ س نثهك اسنصو ِاثنٌن  ر ر   غلة لثةالثا ةوأما مسألة الميت
[ سلعكصػػػ   ي  ػػػث ذنػػػس إف كجػػػد ُ[ كاس ػػػكأا كا ػػػد  ُكا ػػػد  

 كإال  اد ذلى ابنثهك ركطو.
[  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ِّ لػػػػ  ثالثػػػػ  كذشػػػػا ر   كبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ

 ه ك.[ ٤ندبك  ث ك ن  رنث ثِا كىل كبٌن أص     سثهك اثنٌن  
رهػػا جػػوء اس ػػهو اٝنػػكص  [ِّر  ػػك اس ػػهكـ ثالثػػ  كذشػػاكف  

 ّن  سثهك ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج ِكأ ػػػك أصػػػ    ػػػ سثهك اثنػػػكف  

[  نػثج  نػثج ِٕاٛنك ع  ضضابس ُب اٛنك ع  ا كىل اثنػٌن كيفػ عٌن  
اٛنك عػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػ  ُب بػػػػػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػػػػػ س   كلػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػتف 

 ِ×ِٕ=ُْْ.] 
ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  ا كىل أشهرب  ضاكبكن ُب جوء يفػه ك 

 [.ِاثنٌن  

ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 
 [.ِّيفه هك ثالث  كذشا ر 
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكضي .

[ يفػه كن ضضػامك ِْكطو  ر اٛنك ع  ا كىل اثنكف كأربعػتف  لار
[ ْٖ=ِْ×ِ[  نػػػثج أربعػػػ  كٖنػػػكضتف  ُِب جػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن  

 يفه كن.
[ ضضػػػابس ُب جػػػػوء ُكٟنػػػك  ػػػر  ػػػر   ػػػ س  أ هػػػك يفػػػهو كا ػػػد  

[  نػػػػػػػػػػػػثج ثالثػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػاكف ِّاس ػػػػػػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػا ر  
 [ يفه كن.ِّ=ِّ×ُ 

  كيفػػػػػػػػػػ ع  ٠ن ػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػر اٛنك هعػػػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػػػ   كلػػػػػػػػػػ
 [ أيفهو.َُٕ=ِّ+ْٖ 

[ أيفػهو ضضػامك ُب ٕكٛنابكف  ر اٛنك ع  ا كىل يفػ ع  أيفػهو  
[  نػػػثج يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  أربعػػػ  ِجػػػوء اس ػػػهو اثنػػػٌن  

 [ يفه كن.ُْ=ٕ×ِذشا  
[ ضضػػػابس ُب جػػػوء ُكسلعكصػػػ   ػػػر   ػػػ س   لػػػ  يفػػػهو كا ػػػد  

[  نػػػػػػػػػػػػثج ثالثػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػاكف ِّاس ػػػػػػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػا ر  
 يفه كن.[ ِّ=ِّ×ُ 
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[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ     وأمــا مســألة الميــ  الرابــع جربــان
[  كالدرب ٕ[ كاس ػػػػكأا يفػػػػػ ع   ُسوكجثػػػػس  عيضػػػػ  اسػػػػث ر كا ػػػػد  

[ ٕكاس ػػػ ع   جػػػ اف ك١ن ػػػد كشػػػ ااء سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ا ضثيػػػٌن 
[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ٓ نك ػػاة ذلػػيهو ك  ك نػػ  ساؤكيفػػهو ٙن ػػ   

 [َْ=ٖ×ٓربعػػػتف  [  نػػػثج أٖضضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػػ   
 ك نهك  صيل بها االضك كر.

[ أيفػػهو   كسكػػ   ػػر جػػ اف ك١ن ػػد ٓ=ٓ×ُٙن ػػ    سلوكجػػ 
 [ أيفهو.ٕ[ يفه كن   كسش ااء يف ع   ُْأربع  ذشا  

[  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ُْكبػػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػػهكـ جابػػػػكف أربعػػػػ  ذشػػػػا  
[ ٤نػدبك  ثتار ػ  بكسنصػو َْاسثكضي  كبٌن  صيل    سثس أربعػٌن  

 رنث ة كر ه ك.
[ بػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٕ=ِ÷ُْ كرػػػػػق اس ػػػػػهكـ ر ػػػػػ ع   ر  ػػػػػك

 اٝنكص ّن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ بػػػا جػػػوء اس ػػػهو َِ=ِ÷َْكأ ػػػك كرػػػق   ػػػ سثس رعشػػػاكف  

اليفػػثصااج اٛنك عػػ  ضضػػابس ُب اٛنك عػػ  اسثكضيػػ   كلػػ  كأربعػػ  كأربعػػتف 
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[  نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س  أساػػػػػكف كٖنكمنكلػػػػػ  ُْْ 
 [.َِٖٖ=ُْْ×َِ كٖنكضتف 

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اسثكضيػػػػ ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  
 [.َِك ذشا ر  هيفه 

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اساابعػػػػ ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 [.ٕيفه هك يف ع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .

[ ضضػػػػامك ُب َُٕاػػػكطو  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػػ   كلػػػ  كيفػػػ ع   لر
يفػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  [  نػػػػثج َِجػػػوء اس ػػػػهو ذشػػػػا ر  
 [ يفه كن.َُِْ=َُٕ×َِأساكف ك كل  كأربعتف  

[ يفػػػه كن ِّكسلعكصػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ثالثػػػ  كذشػػػاكف  
[  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  َِضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ذشػػا ر  

 [ يفه كن.َْٔ=ِّ×َِأربع كل  كيفثتف  اسثكسث  
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ضضػامك ُب جػػوء [ أيفػػهو ٓكٞنعيضػ   ػػر   ػ س  زكجهػػك ٙن ػ   
[  نػػػػػثج يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  ٙن ػػػػػ  ٕاس ػػػػػهو يفػػػػػ ع   

 [ يفه كن.ّٓ=ٕ×ٓكثالثتف  
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء ُْكسكػػػػ و  ػػػػر ابنىيػػػػس أربعػػػػ  ذشػػػػا  

ٖنكضيػ  كت ػعتف  [  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسثػ ٕاس هو يف ع   
 [ يفه كن.ٖٗ=ُْ×ٕ 

[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ٕالبنثػػػس  ػػػر   ػػػ سثس يفػػػ ع   
[  نػػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػ  ت ػػػػػع  كأربعػػػػػتف ٕيفػػػػ ع   

 [ يفه كن.ْٗ=ٕ×ٕ 
ر صػػلهك  ػػػر  وأمــا مســـألة الميــ  الخـــامس محمــد جربـــان 

[ كسوكجثػػس ذكلشػػ  ْ[   ػػس اس ػػدس أربعػػ   ِْأربعػػ  كذشػػا ر  
البنىيػػ  جػػ اف ك ػػٍن [ ُٕ [ كاس ػػكأا يفػػ ع  ذشػا ّثالثػػ   اسػث ر 

[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ِ  نك ػػاة ذليه ػػك ك  ك نػػ  ساأيفػػيه ك اثنػػٌن 
[  نثج ٖنكضي  كأربعػتف ِْضضامك ُب أص  اٞن  س  أربع  كذشا ر  

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ْٖ=ِْ×ِ 
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[ ٔ=ّ×ِ[ أيفػػػػػهو   كسلوكجػػػػػ  يفػػػػػث   ٖ=ْ×ِسػػػػألـ ٖنكضيػػػػػ   
 [ يفه كن.ُٕسك   ر االبنٌن يف ع  ذشا  ك أيفهو   

[  ػػػػر ٖٗكبػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػهكـ ١ن ػػػػد جابػػػكف ٖنكضيػػػػ  كت ػػػعٌن  
[ ٤نػػػدبك ْٖكبػػػٌن  صػػيل   ػػ سثس ٖنكضيػػػ  كأربعػػٌن   اٛنك عػػ  اسثكسثػػ 

  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.
[ بػػػا جػػػوء ْٗ=ِ÷ٖٗر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ رث ػػػع  كأربعػػػتف  

   كارث  نهك.اس هو اٝنكص ّن  سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب
[ بػػا ِْ=ِ÷ْٖكأ ػػك كرػػق  صػػيل   ػػ سثس ر ربعػػ  كذشػػاكف  

أساػػػٌن جػػوء اس ػػػهو اليفػػثصااج اٛنك عػػػ  ضضػػابس ُب اٛنك عػػػ  اسثكسثػػ  
 نػػثج اٛنك عػػػ  اساابعػػ  ُب بػػهرب اٞن ػػػ س   [َِٖٖكٖنكمنكلػػ  كٖنػػكضٌن  

 .[َُِٗٔ= َِٖٖ×ْٗ ت ع  كيفثتف أساكن ك كل  كذشاكف 
أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  ثػػػػ اسثكسر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ   
 [.ِْ  أربع  كذشا رك هيفه 

أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء  اٝنك  ػػػ ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  
 [.ْٗ  ت ع  كأربعٌنيفه هك 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

688 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 .اساابع ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

[ َُِْكف ك كلػػػػ  كأربعػػػػتف  لاػػػػكطو  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  أساػػػػر
[  نػػثج يفػػهك هك  ػػر ِْضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ  كذشػػا ر  

 كا ػػػػػػػػػػد كٙن ػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػثتفاٛنك عػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػ  
 [ يفه كن.َُّٔٓ=َُِْ×ِْ 

يفػه كن  [َْٔكسلعكص   ػر اٛنك عػ  اسثكسثػ  أربع كلػ  كيفػثتف  
[  نػػػثج يفػػهك س  ػػػر ِْضضػػامك ُب جػػػوء اس ػػهو أربعػػػ  كذشػػا ر  

 َْٔ×ِْاٛنك عػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػد ذشػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػو كأربعػػػػػػػػػػتف  
 [ يفه كن.ََُُْ=

[ ّٓكٞنعيضػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  بكزكجيػػػػ  ٙن ػػػػ  كثالثػػػػتف  
[  نػػػػػػثج ٖنكمنكلػػػػػػ  ِْضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو أربعػػػػػػ  كذشػػػػػػا ر  

 [ يفه كن.َْٖ=ّٓ×ِْكأربعتف  
[ أيفػهو ضضػػامك ٖكٟنػك  ػر   ػ س  ابنهػك ١ن ػد بك  ت ػ  ٖنكضيػ   

[  نػػػػػػثج ثالٖنكلػػػػػػ  كاثنػػػػػػكف ْٗهك س ت ػػػػػػع  كأربعػػػػػػٌن  ُب كرػػػػػػق يفػػػػػػ
 [ يفه كن.ِّٗ=ْٗ×ٖكت عتف  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

689 

٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهك هك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  أسػػػػػو ك كلثػػػػػكف كاثنػػػػػكف 
 [ يفه كن.ُِِّ=ُِِّ+َْٖكثالثتف  

ضضػامك [ يفػه كن ٖٗكٛن اف  ر اٛنك ع  اسثكسث  ٖنكضي  كت عتف  
ٛنك عػػ  [  نػػثج يفػػهك س  ػػر اُِْب جػػوء اس ػػهو أربعػػ  كذشػػا ر  

[ ِِّٓ=ٖٗ×ِْاساابعػػػػػ  أساػػػػػكف كثالٖنكلػػػػػػ  كاثنػػػػػكف كٙن ػػػػػػتف  
 يفه كن.

[ ضضػػػامك ُب ْٗكسشػػػ ااء  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ت ػػػع  كأربعػػػتف  
[  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  ِْجػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ  كذشػػػا ر  

 [ يفه كن.ُُٕٔ= ْٗ×ِْاساابع  أسو ك كل  كيفث  كيف عتف  
[ ضضػػامك ُب ٔيفػػث   كسعكلشػػ  زكجػػ  ١ن ػػد جابػػكف  ػػر   ػػ سثس 

[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ْٗكرػػػػق يفػػػػهك س ت ػػػػع  كأربعػػػػٌن  
 [ يفه كن.ِْٗ=ْٗ×ٔاساابع   كلثكف كأربع  كت عتف  

[ ُٕ كسكػػ   ػػر ابنىيػػس جػػ اف ك ػػٍن  ػػر   ػػ سثس يفػػ ع  ذشػػا 
[  نػػثج يفػػهكـ ْٗضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك س ت ػػع  كأربعػػٌن  يفػػه كن 

لػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػتف بػػػػػػػػ و  نه ػػػػػػػػك  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػ  ٖنكمنك
 [ يفه كن.ّّٖ=ْٗ×ُٕ 
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ر صلهك  ر ذدد رؤكس  وأما مسألة الميتة السادسة معيضة 
[   كس نثهػػػك يفػػػهو كا ػػػد ِ[   البنهػػػك يفػػػه كف  ّكرثثهػػػك ثالثػػػ   

 ُ]. 
كسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ  عيضػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػ  أسػػػو ك كلثػػػكف كبػػ

ك [ ٤نػدبّ[ كبػٌن أصػ    ػ سثهك ثالثػ   ُِِّكاثنكف كثالثػتف  
  ث ك ن  رنث ثه ك.

ر  ك يفهك هك رها جوء اس هو ٞن ػ سثهك ضضػاب ريػس يفػهكـ بػ  
 كارث  نهك.

كأ ك أص     سثهك رهت جوء اس هو اليفػثصااج اٛنك عػ  ضضػابس 
 [َُُِٗٔب اٛنك عػػ  اساابعػػ  ت ػػع  كيفػػثٌن أساػػكن ك كلػػ  كذشػػا ر  

 كلثػػػػػكف كيفػػػػػ ع  آالؼ  نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ  ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػػ س  
 [ََِّٕٔ=َُِٗٔ×ّ   كيفثتف كثالٖنكل

ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ِْيفه هك أربع  كذشا ر  

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اٝنك  ػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 [.ْٗيفه هك ت ع  كأربعٌن  
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ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ك س  ر اٛنك ع  اساابع .ُب جولا اس هو كأذطا يفه

لاػػػػكطو  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  كا ػػػػد كٙن ػػػػػتف أساػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػ  ر
[ ّ[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ   َُّٔٓكيفػػػثتف  

 نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ   كلػػػ  كأربعػػػ  كٙن ػػػتف أساػػػكن 
 [ يفه كن.ََُْٖٓ=َُّٔٓ×ّكٖنكضتف  

أربعػػػػػتف كسلعكصػػػػػ   ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اساابعػػػػػ  أ ػػػػػد ذشػػػػػا أسػػػػػو ك 
[  نػػػػػثج ّ[ يفػػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ   ََُُْ 

يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  ثالثػػ  كثالثػػتف أساػػكن ك كلػػ  كذشػػاكف 
 [ يفه كن.َُِّّ=ََُُْ×ّ 

كٛنػػػ اف  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  أساػػػكف كثالٖنكلػػػ  كاثنػػػكف كٙن ػػػػتف 
[  نػػثج يفػػ ع  ّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ    [ يفػػه كن ِِّٓ 

 [ يفه كن.َٕٔٓ=ِِّٓ×ّكٙن تف   آالؼ كيفث 
[ ضضػػامك ُب يفػػهكـ أ ػػس أسػػو ِكسػػس  ػػر   ػػ س  أ ػػس يفػػه كف  

[  نػػػثج أساػػػكف كأربع كلػػػ  كأربعػػػ  ُِِّك ػػػكلثٌن كاثنػػػٌن كثالثػػػٌن  
 [ يفه كن.ِْْٔ=ُِِّ×ِكيفثتف  
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ك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  ت ػػػع  آالؼ كٙن ػػػ كل  ه٠ن ػػػتع يفػػػ
 [ يفه كن.َِٓٗ=ِْْٔ+َٕٔٓكذشاكف  

اٛنك عػػػػػػ  اساابعػػػػػػ  أسػػػػػػو ك كلػػػػػػ  كيفػػػػػػث  كيفػػػػػػ عتف كسشػػػػػػ ااء  ػػػػػػر 
[  نػػثج ثالثػػ  ّضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ثالثػػ    [ يفػػه كن ُُٕٔ 

[ ِّٖٓ= ّ×ُُٕٔآالؼ كٙن ػػػػػػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػاكف  
 .يفه كن 

[ ضضػػابس ُب يفػػهكـ أ هػػك ُكٟنػػك  ػػر   ػػ س  أ هػػك يفػػهو  كا ػػد  
[  نػػػػػثج أساػػػػػكف ك كلثػػػػػكف ُِِّأسػػػػػو ك ػػػػػكلثٌن كاثنػػػػػٌن كثالثػػػػػٌن  

 [ يفه كن.ُِِّ=ُِِّ×ُثالثتف  كاثنكف ك 
٠ن ػػػتع يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أربعػػػ  آالؼ كيفػػػ ع كل  

 [ يفه كن.َْٕٔ=ُِِّ+ِّٖٓكيفثتف  
[ ِْٗكسعكلشػػػ   ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   كلثػػػكف كأربعػػػ  كت ػػػعتف  

[  نػػػػػثج يفػػػػػهك س  ػػػػػر ّضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ثالثػػػػػ    يفػػػػػه كن 
[ ِٖٖ=ّ×ِْٗاٛنك عػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػ  ٖنكمنكلػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػكف كٖنػػػػػػػكضتف  

 .يفه كو 
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كسكػػػػ   ػػػػر جػػػػ اف ك ػػػػٍن  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػ  ٖنكمنكلػػػػ  كثالثػػػػ  
[  نػػثج ّضضػػامك ُب جػوء اس ػػهو ثالثػ    [ يفػه كن ّّٖكثالثػتف  

يفػػهكـ بػػ و  نه ػػػك  ػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػ  أساػػػكف كأربع كلػػ  كت ػػػع  
 .[ يفه كن ِْٗٗ=ّ×ّّٖكت عتف  

ــة الســابعة شــقراء  [ ٌِن  ر صػػلهك  ػػر اثنػػ وأمــا مســألة الميت
[  شيهػػػػػك ُ[ كاس ػػػػػكأا كا ػػػػػد  ُس نثهػػػػػك  نيػػػػػ  اسنصػػػػػو كا ػػػػػد  

 اسش يق ج اف.
أربعػػػ  آالؼ كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ شػػػ ااء  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  

[ ِ[ كبػػػػػٌن أصػػػػػ    ػػػػػ سثهك اثنػػػػػٌن  َْٕٔكيفػػػػػ ع كل  كيفػػػػػثٌن  
 كيفػ ع  آالؼ ٌن٤ندبك  ن     رثصيل  ر اٛنك ع  اٝنك  ػ   ػكلث

لترثػػػ   نهػػػك ٕنػػػكـ يفػػػهك هو  ػػػر كس [ََِّٕٔ  ٌنكثالٖنكلػػػ  كيفػػػث
 اٛنك ع  اس كديف .

أ ػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػق يفػػػػػػػػػػػػهكـ شػػػػػػػػػػػػ ااء ر ساػػػػػػػػػػػػكف كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػكضتف 
 ضضاب ريس يفهكـ كرثثهك. [َِّٖ=ِ÷َْٕٔ 

 ر اٛنك ع  اٝنك  ػ  ت ػع  آالؼ كٙن ػ كل  كذشػاكف كٛن اف 
[ ُ[ يفػػػػػه كن   كسػػػػػس  ػػػػػر   ػػػػػ س  شػػػػػ ااء يفػػػػػهو كا ػػػػػد  َِٓٗ 
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[  نػػثج َِّٖكلػػ  كٖنػػكضٌن  رػػ ساٌن كثالٖن ضضػػابس ُب كرػػق يفػػهك هك
 [ يفه كن.َِّٖ= َِّٖ×ُأساكف كثالٖنكل  كٖنكضتف  

٠ن ػػػتع يفػػػهك س اٛنك عػػػ  اس كديفػػػ  أ ػػػد ذشػػػا أساػػػكن كت ػػػع كل  
 [ يفه كن.ََُُٗ=َِّٖ+َِٓٗ 

[ ضضػابس ُب كرػق ُكسغني   ر    س  أ هك شػ ااء يفػهو كا ػد  
يفػػػهك هك  ػػػر  [  نػػػثجَِّٖرػػػ ساٌن كثالٖنكلػػػ  كٖنػػػكضٌن   يفػػػهك هك

[ َِّٖ= َِّٖ×ُأساكف كثالٖنكل  كٖنكضتف   ك ع  اس كديف اٛن
 يفه كن.

ـــ ـــة الثامن ـــة وأمـــا مســـألة الميت [ ُر صػػػلهك  ػػػر كا ػػػد   ة غني
سع هػػػػك اسشػػػػ يق ذ ػػػػدرب   كتصػػػػيل  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ   ػػػػكلثٌن 

[ كسلترثػػػ   نهػػػك ٕنػػػكـ ََِّٕٔكيفػػػ ع  آالؼ كثالٖنكلػػػ  كيفػػػثٌن  
 يفهك هو  ر اٛنك ع  اس كبع .

أساػكف كثالٖنكلػ  كـ  نيػ   ػر اٛنك عػ  اس كديفػ  كسع درب بك   يفه
 [ يفه كن.َِّٖ=َِّٖ×ُكٖنكضتف  

أربعػػػػ  ر صػػػػلهك  ػػػػر وأمــــا مســــألة الميــــ  التاســــع جبــــران  
[ كس نثيػػػػس  نهػػػػك ّ[ سوكجثػػػػس صػػػػاي  اسػػػػث ر ثالثػػػػ   ِْكذشػػػػا ر  
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[ ٖ[ سكػػ  كا ػػدة ٖنكضيػػ   ُٔرػػكطو كشػػا ا  اسثلثػػكف يفػػث  ذشػػا  
يػػػػس اسشػػػػ يق جػػػػ اف ك ػػػػٍن [ البػػػػين أشٓ أيفػػػػهو كاس ػػػػكأا ٙن ػػػػ  

[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو ِ نك ػػاة ذيه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػٌن  
[  نػثج ٖنكضيػ  كأربعػتف ِْضضابس ُب أص  اٞن  س  أربع  كذشػا ر  

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ْٖ=ِْ×ِ 
[ أيفهو   كسك   ػر اس نثػٌن يفػث  ذشػا ٔ=ّ×ِيفث    سلوكج 

 [ أيفهو.ٓ    [ يفه كن   كسك   ر ابين اسعو ٙنُٔ=ٖ×ِ 
كبػػػػػػكسن ا بػػػػػػٌن يفػػػػػػهكـ جػػػػػػ اف أ ػػػػػػد ذشػػػػػػا أسػػػػػػو كت ػػػػػػع كل  

كبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس ٤نػػػػدبك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع  [ ََُُٗ 
  ثتار   بكساب  رنث ة كرق ب و  نه ك.

ـ ر ساػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػع كل  كٙن ػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػ عتف ر  ػػػػػػػػك كرػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػهك
بػػػػػػػا جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو اٝنػػػػػػػكص ّن ػػػػػػػ سثس  [ِٕٓٗ=ْ÷ََُُٗ 

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
بػػا جػػوء  [ُِ=ْ÷ْٖكأ ػػك كرػػق  صػػيل   ػػ سثس ركثنػػك ذشػػا  

اس ػػػػهو اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  ضضػػػػابس ُب اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع   ػػػػكلثٌن 
 نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  اسثك نػػػػػ   ليتضػػػػػكف  ٌنكيفػػػػػ ع  آالؼ كثالٖنكلػػػػػ  كيفػػػػػث
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كأربع كلػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػاكف 
 ُِ×ََِّٕٔ =َِِّْٖٖ.] 

أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء  كبع اس ػػػر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  
 [.ُِ اثين ذشا يفه هك 

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اسثكيفػػػػع ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 [.ِٕٓٗ  أساٌن كت ع كل  كٙن   كيف عٌنيفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 .اسثك ن ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  

   كلػػػػػػ  كأربعػػػػػػ  كٙن ػػػػػػتف أساػػػػػػكن كبع عػػػػػػ  اس ػػػػػػلاػػػػػػكطو  ػػػػػػر اٛنكر
[ ُِضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثػػػين ذشػػػا   [ يفػػػه كن ََُْٖٓ 

 نثج يفهك هك  ػر اٛنك عػ  اسثك نػ    ليػتف كٖنكمنكلػ  كٖنكضيػ  كأربعػتف 
[ َُْٖٖٔٗ= ََُْٖٓ×ُِأساػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػع كل  كيفػػػػػػػػػػػثتف  

 .يفه كن 
ثالثػػػػ  كثالثػػػػتف أساػػػػكن ك كلػػػػػ   اس ػػػػػكبع كسلعكصػػػػ   ػػػػر اٛنك عػػػػ  

ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثػػين ذشػػا  [ يفػػه كن َُِّّكف  كذشػػا 
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[  نثج يفػهك س  ػر اٛنك عػ  اسثك نػ   ثالٖنكلػ  كيفػ ع  كت ػعتف ُِ 
 .[ يفه كن َّْْٕٗ= َُِّّ×ُِأساكن كأربع كل  كأربعتف  

[ ِٖٖكاثنػػكف كٖنػػكضتف  كسعكلشػػ   ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  ٖنكمنكلػػ  
يفهك هك  ر [  نثج ُِيفه كن ضضامك ُب جوء اس هو اثين ذشا  

اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اسثك نػػػػػػػػػػػ   ذشػػػػػػػػػػػاة آالرتٙن ػػػػػػػػػػػ كل  كأربعػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػكضتف 
 .[ يفه كن َُْٖٓ=ِٖٖ×ُِ 

أساػػكف كأربع كلػػ   اس ػػكبع  ػػر جػػ اف ك ػػٍن  ػػر اٛنك عػػ   كسكػػ و 
ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو اثػػػين  [ يفػػػه كن ِْٗٗكت ػػػع  كت ػػػعتف  

 [  نػػثج ت ػػع  كذشػػاكف أساػػكن كت ػػع كل  كٖنكضيػػ  كٖنػػكضتفُِذشػا  
 [يفه كن.ِٖٖٗٗ=ِْٗٗ×ُِ 

[ ضضػػامك ُب ٓكسكػػ و  نه ػػك  ػػر   ػػ س  جػػ اف ٙن ػػ  أيفػػهو  
[  نػػػثج ِٕٓٗجػػوء اس ػػهو رػػػ ساٌن كت ػػع كل  كٙن ػػػ  كيفػػ عٌن  

أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف 
 [ يفه كن.ُْٕٖٓ=ِٕٓٗ×ٓ 

  ػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػ  اسثك نػػػػػػػػػػػػ ٠ن ػػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػػهكـ بػػػػػػػػػػػػ و  نه ػػػػػػػػػػػػك   
 .[ يفه كن ّْْٖٔ=ُْٕٖٓ+ِٖٖٗٗ 
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[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب كرػػػق ٔ س  زكجهػػػك يفػػػث    ػػػر   ػػػ كسصػػػاي 
[  نػثج يفػهك هك ِٕٓٗيفهك س أساٌن كت ع كل  كٙن   كيف عٌن  

 ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثك نػػػػػػ  يفػػػػػػػ ع  ذشػػػػػػا أساػػػػػػكن كيفػػػػػػ ع كل  كٙن ػػػػػػػتف 
 [ يفه كن.َُٖٕٓ=ِٕٓٗ×ٔ 

كسكػػ و  ػػر رػػكطو كشػػا ا  ابنػػيت اٞنيػػة اسثكيفػػ   ػػر   ػػ سثس يفػػث  
هك س أساػػػٌن [ يفػػػه كن  ػػػر   ػػػ سثس ضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػُٔذشػػػا  

[  نػثج يفػهكـ بػ و  نه ػك  ػر ِٕٓٗكت ع كل  كٙن   كيفػ عٌن  
اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسثك نػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػػػػػػػػ ع  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػث كل  

 يفه كن. [ََْٕٔ=ِٕٓٗ×ُٔ 
أ ػػك أ ػػ   اسحبػػ  ذلػػى استرثػػ  رن  ػػ هك ذلػػى اٛنك عػػ  ا شػػػًنة 
 كاسنكتج ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهو  نثج ضصي س  ر اسحب .

[ ٕاسحبػػػػ  اٞنػػػػهبتر مػػػػهرب اسع ليػػػػ  يفػػػػ ع    رلاػػػػكطو أ٘نػػػػد  ػػػػر 
أصػػػػػػكب   يفػػػػػػ  ك أذرع [ ّ  ثالثػػػػػػ [ أبػػػػػػتاع ك َُ  ذشػػػػػػاة  ػػػػػػكؿ ك 

 [.ّّ.ٕ  ب كثالث  كثالثتف ُب اٞنكل   ر ا صك
  ٖنكضيػػ[ ك ُكسلعكصػػ  إف كجػػد بكسع ليػػ  اس ػػكب     ػػ  كا ػػد  

كف إصػػػ عكن ذشػػػا كا ػػػد ك [ ك ُ  كذراع كا ػػػد[ بكذػػػكن   ُٖذشػػػا  
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  كإذا    تجػد  [ّّ.ُِ  كل   ر ا صػكب كثالث  كثالثتف ُب اٞن
 لػػػ  رػػػًند ضصػػػي  اسعكصػػػ  ذلػػػى ابنثهػػػك رػػػكطو   ل ػػػاأة ذكصػػ  س

كذشػػاكف  ت ػػع [   ػػكؿ   ك ٖٖنكضيػػ   ريصػػ يل ضصػػي هك  ػػر اسحبػػ  
كثػػالث أصػػكب  كيفػػث  كيفػػثتف    [ُ ذراع كا ػػد [ بكذػػكن   ك ِٗ 

 .[ٔٔ.ّ  ُب اٞنكل   ر ا ص  
[. ُ[ كذراع كا ػػػػد  ُبػػػػكع كا ػػػػد  كسعكلشػػػػ  بػػػػنا  اسع ليػػػػ  

 [.َّ.ُٗب اٞنكل   ر ااص    كثالث  أصكب   ت  ك 
[ أبػػػػتاع  ٓكسكػػػػ و  ػػػػر جػػػػ اف ك ػػػػٍن بػػػػنا  اسع ليػػػػ  ٙن ػػػػ   

كأربعػ  كت ػعتف ُب اٞنكلػ   ػر  كٖنكضي  ذشػا إصػ عكن  [  ِكذراذكف  
 [.ْٗ.ُٖ  ا ص  

[   ِ[ أبػػػتاع   كذراذػػػكف  ّكسع ػػػدرب بكسع ليػػػ  اس ػػػكب   ثالثػػػ   
 [.ُٗ.ُُِب اٞنكل   ر ااص     كت ع  ذشا كن أص ع اثنك ذشاك 

إصػػػ   [ ُذراع كا ػػػد  [ ك ِكسصػػػاي  بػػػنا  اسع ليػػػ  بكذػػػكف  
 .[ِٔ.ُ  ُب اٞنكل   ر ااص   اثنكف كيفثتفك كا دة 

 أربػػ [ أبػػتاع ك ٔ   ثكسكػػ و  ػػر رػػكطو كشػػا ا  بػػنا  اسع ليػػ  يفػػ
 .[َُّْ  ُب اٞنكل   ر ااص   كا د كثالثتفب  ك كصأ
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 ك كاهلل تعكىل أذلو كأ كو.كبهرب صترهت
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 الضامريةالمسألة  -45
اٞن  س  اسضك ا   ت دـ مك اسشيس  تيفى ....... ضك ام ذلى 

أ ػد اهلل ُب ػ رضيل  شيصنك اسعال   اسشيس أ٘ند بر  ٍن اسنج ػا 
 نككض اان سضيق استأة سدل شػيصػ ذ ارب ُب طكذ  اهلل كضا  بعل س 

ت كاسنػػدكات كاسػػدكرات ذػػالكة سكثػػاة اسػػدركس كاساثػػككل كاوكضػػاا
ك ػػك  عػػك  كإىل اسل  ػػ   ػػر  ػػر اساذػػكؼ آف ذاؾ ذلػػى  ك عكضيػػ  

ر  كسػػػس ذلػػٌا ر  ػػػة بثث ػػػ  اسك ػػتر ُب أضػػػالذس كبعػػق أطػػػااؼ 
بػػػػػ رتجػػػػدت بػػػػس ُُْٓ/ٕ/ُِ صػػػػا استرثػػػػ  رأػػػػو .... كتػػػػكر س 
 اآلٌب: بعق ا شطكء اسغًن  ثع دة ك نهك

 ػد ذواسػد ر ١ن ذواسد ر بٌن كرث  أشيهػكذدـ ذبا سيلى  -ُ
 .ركطو ذواسد ر كبٌن كرثة أشثهك اسش ي  بك ذبا ر و 
بػػػػػٌن كرثثهػػػػػك أك بػػػػػٌن بنػػػػػة أ٘نػػػػػد    يػػػػػهبا زكج سيلػػػػػى  -ِ

 .ش ا   عدلساسثك  وكج اس  كبهسك  اٞنثترىٌن

   يػػػػػػهبا أخ كأشػػػػػػة ١ن ػػػػػػد  ػػػػػػر أبيػػػػػػس ضػػػػػػ ر كرثثػػػػػػس  -ّ
ر ػػػط أ ػػػس كأشيػػػس اسشػػػ يق  بػػػهبا ابثاػػػىٜنجػػػ هو بكسشػػػ يق كإمنػػػك 
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ااشػتة كإف بػكضتا ١نجػتبٌن  بػاي ألـ اسثلث بين ػك ذً كبها  تبو أف س
 إىل اس دس. ر اسثلث ج  ا ـ الـز ٜن

مشػػتؿ صػػك  صػػا استرثػػ  سترثػػ  ١ن ػػد .... ضػػك ام    -ْ
 .كبا أجن ي  ذر  ًنات ١ن د ضك امكسترث  سيلى ...... 

 ك لصب    س  سيلى ذلى  ك   ٌب:
تتريػػػة اٞنيثػػػػ  ا كىل سيلػػػى زكةجػػػػ  أ٘نػػػد .... ضػػػػك ام  -ُ
 زكجهك كُب أالدبك  نس صكٜن  كذلا كأ ك   كسيلى.ذر 
 تترية اٞنيث  اسثكضي  أ ك   ذ ر ب ا. -ِ

تتريػػػػة اٞنيثػػػػ  اسثكسثػػػػ  صػػػػكٜن  ذ ػػػػر ب ػػػػا كذػػػػر زكجهػػػػك  -ّ
 ١ن د .

تتُب اٞنية اسااب  أ٘ند ...... ضك ام ذ ر ب ا كذر  -ْ
زكجثػػػػس اسثكضيػػػػ  يفػػػػعدل ...... شػػػػ ا  كذػػػػر كسد ػػػػس  نهػػػػك  ػػػػٍن 

 ك١ن د.

 ك   ١ن د ذ ر ب ا.تتُب اٞنية اٝن -ٓ
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تتريػػػػػة اٞنيثػػػػػ  اس كديفػػػػػ  يفػػػػػعدل ...... شػػػػػ ا  ذػػػػػر  -ٔ
كسد هك اٞنػهبتر ر كذػر بنثهػك يفػعيدة  ػر زكج آشػا ك   ػهبا ذنػس 

  يكة أك  تت ُب صك اٜنصا.

تػػػتُب اٞنيػػػة اس ػػػكب  ذلػػػا ذػػػر زكجثػػػس رػػػكطو  هػػػدم    -ٕ
 كأكالدرب  نهك ذتاجا كضكصا.

 نهػػك  تػػتُب اٞنيػػة اسثػػك ر  ػػٍن ذػػر زكجثػػس  ػػا  كأكالدرب -ٖ
 ذلا كشتذي  كضعكُب كركط  .

 تتُب اٞنية اسثكيف  ذلا بر  ٍن ذ ر ذيبا. -ٗ

ذ ػػػر ذيبػػا كذػػر كسػػدم ذ ػػػس تػػتُب اٞنيػػة اسعكشاضػػكُب  -َُ
 بق ذبامهك كمهك ذتاجا كضكصا.كاس 

تترية اٞنيث  اٜنكد   ذشػاة رػكطو بنػة  ػٍن ذ ػر ذيبػا  -ُُ
 كذر زكجهك ذتاجا.

ذ ػػر  دتتريػة اٞنيثػػ  اسثكضيػػ  ذشػاة  ػػا  بنػػة ١ن ػد أ٘نػػ -ُِ
 ذيبا كذر أشثيهك صكٜن  كض ي .

ذػػػر ابنهػػػك  تتريػػة اٞنيثػػػ  اسثكسثػػ  ذشػػػاة سيلػػى بنػػػة أ٘نػػد -ُّ
 . ٍن
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 د ر رعلى  ك   ٌب:اسأ ك  لصب    س  ١ن د ذو 
رػكطو كض يػ  ابنثيػس د ر ذػر اسػتتُب اٞنية ا كؿ ١ن ػد ذو  -ُ

كسيلػػػى اسػػػيت  رػػػكطو ثٌنس اسشػػػ ي يػػػكذػػػر أشيػػػس اسشػػػ يق أ٘نػػػد كأشث
 .رث يف طة  ر صك  صا است 

ذ ر ذبا كذر ذلا د ر استترية اٞنيث  اسثكضي  ركطو ذو  -ِ
 ك ٍن ابين أشيهك اسش يق أ٘ند.

 ذر ابنهك ذلا. تترية اٞنيث  اسثكسث  سيلى ذواسد ر -ّ

[ سلوكج ْر صلهك  ر أربع     فأما مسألة الميتة األولى ليلى
[   كاس ػػػكأا ثالثػػػ  بػػػٌن ا كالد سلػػػهبا  ثػػػ   ػػػ  ُاسابػػػ  كا ػػػد  

[  نك ػػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػهو ٙن ػػػ  ّاسثالثػػػ   ا ضثيػػػٌن ك 
[  نػػثج ْ[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػامكُب أصػػ  اٞن ػػ س  أربعػػ   ٓ 

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.َِ=ٓ×ْذشاكف  
ذلػػػػا يفػػػػث  بنهػػػػك [ أيفػػػػهو   كالٓ=ٓ×ُٙن ػػػػ   أ٘نػػػػد سلػػػػوكج 

[ ّ[ أيفهو   كسك   ر اس نكت صػكٜن  كأ ك ػ  كسيلػى ثالثػ   ٔ 
 .أيفهو
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   [  بيهػػكُر ػػر كا ػػد   قمامــةة الميتــة الثانيــة وأمــا مســأل
 كبس    ط أشتبك كأشثكبك.

[  ػر  صػيل اٞن ػ س  ا كىل ّكبكسن ا بٌن يفهكـ صكٜن  ثالثػ   
[ ٤نػػػدبك  ن  ػػػ     إذان اٛنك عػػػ  ُكبػػػٌن أصػػػ    ػػػ سثهك كا ػػػد  

[   كسلترثػػػػ  َِا كىل ذشػػػػاكف  اٞن ػػػػ س   صػػػػيل بػػػػا ل  ػػػ سثٌن س
كىل   كسػألب بكسوكجيػ   ػر اٞن ػ س  أضص ثهو  ر  صيل اٞن  س  ا 

 [.ّ[ كسس  ر اسثكضي  ٗني  يفهكـ  ترثثس ثالث   ٓٙن     ا كىل
 [ أيفهو.ٖ=ٓ+ّ كىل ٖنكضي   ا٠ن تع يفهك س  ر اٛنك ع  
[ ِر صػػلهك  ػػر اثنػػٌن    صــالحة  وأمــا مســألة الميتــة الثالثــة
[  بيهػػك   ُ[ كاس ػػكأا  كا ػػد  ُسوكجهػػك ١ن ػػد اسنصػػو كا ػػد  

  ط ا خ كا شة اسش ي كف.كبس يف
[  ػر اٛنك عػ  ا كىل كبػػٌن ّا بػٌن يفػهكـ صػػكٜن  ثالثػ   كبػكسن 

 [ ٤ندبك  ث ك ن  رنث ثه ك ٗنيعكن.ِأص     سثهك اثنٌن  
 ثهك [ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اٝنػػػكص ّن ػػػ سّر  ػػػك اس ػػػهكـ ثالثػػػ   

 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
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اليفػػػثصااج [ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو ِكأ ػػػك أصػػػ    ػػػ سثهك اثنػػػكف  
[  نػػػثج اٛنك عػػػ  َِاٛن كذػػػ  ضضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  ا كىل ذشػػػا ر  

 [.َْ=َِ×ِاسثكضي  أربعتف  
ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 

 [.ِ  ٌنبس كبتجوء اس هو اثن
ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اسثكسث  أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء اس ػهو 

 [ّثالث   
بعػد ضػام ك  ك سهيفػٗني  سػس  ا كىلك ع   ر اٛنيفهكـ ك ر سس  

 .كأذطا  ر اٛنك ع  اسثكضي  ُب جولا اس هو
[ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ٖسػػػألب  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ٖنكضيػػػ   

 [ يفه كن.ُٔ=ٖ×ِ[  نثج يفث  ذشا  ِاثنٌن  
[ ضضػابس ُب جػوء اس ػهو ثالثػ  ُكسس  ر    س  صكٜن  كا د  

 [ أيفهو.ّ=ّ×ُ[  نثج ثالث   ّ 
[ ُٗ=ّ+ُٔتع يفهك س  ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ  ت ػع  ذشػا  ٠ن 

 يفه كن. 
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ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو  [ٔكسعلػػػا  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل يفػػػث   
[  نػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػ  اثنػػػػػػػػك ذشػػػػػػػػا ِاثنػػػػػػػػٌن  

 يفه كن. [ُِ=ٔ×ِ 
ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو [ ّ كسليلػػى  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل ثالثػػ  

[ ٔ=ّ×ِ عػػػ  اسثكتنيػػػ  يفػػػث   [  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنكِاثنػػػٌن  
 أيفهو.

 [ أيفهو.ّ=ّ×ُكو د  ر اٛنك ع  اسثكضي  ثالث   
[ ٖر صػػػلهك  ػػػر ٖنكضيػػػ     أحمـــدالميـــ  الرابـــع وأمـــا مســـألة 

[ كاس ػػػكأا يفػػػ ع   كالدرب سلػػػهبا ُسوكجثػػػس يفػػػعدل اسػػػث ر كا ػػػد  
[ ِ ػر ذلػػا ك ػػٍن ك١ن ػػد يفػػه كف   رلكػػ و  ثػ   ػػ  ا ضثيػػٌن   

 [.ُهو كا د   ر سيلى كيفعدل يف كسك و 
 ػر اٛنك عػ  اسثكضيػ  [ ُٗت ع  ذشا   كبكسن ا بٌن يفهكـ أ٘ند
 [ ٤ندبك  ث ك ن  رنث ثهك.ّكبٌن أص     سثس ثالث   

[ رهػا جػػوء اس ػهو ضضػػاب ريػػس ُٗر  ػك يفػػهك س ت ػع  ذشػػا  
 يفهكـ ب  كارث  نهك.
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[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج ٖكأ ػػػك أصػػػ    ػػػ سثس ٖنكضيػػػ   
[  نػػػثج اٛنك عػػػػ  َْ عػػػ  اسثكضيػػػػ  أربعػػػٌن  اٛنك عػػػ  رنضػػػابس ُب اٛنك
 .[َِّ=َْ×ٖاسثكسث  ثالٖنكل  كذشاكف  

ر ػػر سػػس يفػػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أشػػهرب  ضػػاكبكن ري ػػك ضػػابة 
 [.ٖبس كبتجوء اس هو ٖنكضي   

أشهرب  ضاكبكن ُب جوء اس ػهو  اساابع ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  
 [ُٗ  ت ع  ذشا

ػػػػ  سػػػػس  ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك سس  ٗني
 .كأذطا  ر اٛنك ع  اسثكسث  ضام ك ُب جولا اس هو

[ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء ُِسعلػػػػا  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  اثنػػػػك ذشػػػػا  
 [ يفه كن.ّٔ=ُِ×ّ[  نثج يفث  كثالثتف  ّاس هو ثالث   

[ ضضامك ُب جػوء اس ػهو ت ػع  ِكسس  ر    س  أبيس يفه كف  
 [ يفه كن.ّٖ=ُٗ×ِ[  نثج ٖنكضي  كثالثتف  ُٗذشا  

٠ن ػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػػػ  أربعػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػ عتف 
 [يفه كن.ْٕ=ّٖ+ّٔ 
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[ أيفػػػهو ضضػػػامك ُب جػػػوء ٔكسليلػػػى  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  يفػػػث   
 [ يفه كن.ُٖ=ٔ×ّ[  نثج ٖنكضي  ذشا  ّاس هو ثالث   

[ ضضػػابس ُب كرػػق يفػػهك س ُكٟنػػك  ػػر   ػػ س  أبيهػػك يفػػهو كا ػػد  
 [ يفه كن.ُٗ=ُٗ×ُ[  نثج ت ع  ذشا  ُٗت ع  ذشا  

٠ن ػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  اسثكسثػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػ ع  كثالثػػػػػػػػػػتف 
 [ يفه كن.ّٕ=ُٗ+ُٖ 

[ ضضػامك ِكسك و  ػر  ػٍن ك١ن ػد  ػر   ػ س  أبػيهو يفػه كف  
[  نػػثج يفػػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػػر ُُٗب جػػوء اس ػػهو ت ػػػع  ذشػػا  
 [ يفه كن.ّٖ=ُٗ×ِاٛنك ع  اسثكسث  ٖنكضي  كثالثتف  

ر ػػػد ذيبػػػا ُب صػػػك د  وأمـــا مســـألة الميـــ  الخـــامس محمـــ
كبػها  ػتبو   شػ يق أشيػس اسأ ػس ك ُب س ا٥نصػا إرثػ س صا استرث  أضػ

كسعدـ   سعدـ اسااع استارث ؛ أف راض ا ـ ُب بهرب اٜنكس  اسثلث 
و ػػد أخ كأشػػة  ػػر أبيػػس ريلػػـو   تجػػداٛن ػػ   ػػر ااشػػتة بين ػػك 

ذبػػػابو بنػػػك ٜنجػػػ  ا ـ مػػػو  ػػػر اسثلػػػث إىل اس ػػػدس كإف بكضػػػك 
[ ٔاسش يق ؛ سها ر صػ    ػ س  ١ن ػد  ػر يفػث    ١نجتبٌن بك خ
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[ سػألخ اسشػ يق  ػٍن ٓ[ كاس ػكأا ٙن ػ   ُ  س اس دس كا ػد  
 .ة  بشكبس    ط ا خ كا  تعصي كن 

[  ػػػر اٛنك عػػػ  ّٖكبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ ١ن ػػػد ٖنكضيػػػ  كثالثػػػٌن  
[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػ  بكسنصػػػو ٔكبػػػٌن أصػػػ    ػػػ سثس يفػػػث     اسثكسثػػػ  

 رنث ة كر ه ك.
بػػػػا جػػػػوء ك [ ُٗ=ِ÷ّٖرث ػػػػع  ذشػػػػا  كرػػػػق يفػػػػهك س ر  ػػػػك 

 اس هو اٝنكص ّن  سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ بػػػا جػػوء اس ػػػهو ّ=ِ÷ٔكأ ػػك كرػػق أصػػػ    ػػ سثس رثالثػػ   

اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  رنضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  ثالٖنكلػػػ  كذشػػػا ر 
 نػػػػػػػػثج اٛنك عػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػ  ُب بػػػػػػػػػهرب اٞن ػػػػػػػػػ س  ت ػػػػػػػػػع كل  كيفػػػػػػػػػثتف 

 ِ×َِّ=َٗٔ.] 
ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكسث  أشهرب  ضاكبكن ري ك ضابة بس 

 [.ّكبتجوء اس هو ثالث   
أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء  اٝنك  ػػػ ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  

 [ُٗ ت ع  ذشا اس هو 
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ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 .كأذطا  ر اٛنك ع  اساابع  ضام ك ُب جولا اس هو

[ يفػػه كن ُّْ ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ   كلػػ  كأربعػػ  كثالثػػتف  سعلػػا 
[  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  اساابع  ّضضامك ُب جوء اس هو ثالث   

 [ يفه كن.َِْ=ّ×ُّْأربع كل  كاثنكف  
[ يفػػه كن ضضػػامك ٕٔكسليلػػى  ػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  يفػػ ع  كيفػػثتف  

[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابػػػػ  ُّب جػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ   
 [ يفه كن.َُِ=ٕٔ×ّلثكف ككا د   ك

[ ُٗكس ػػػػعدل  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكسثػػػػ  بك  ت ػػػػ  ت ػػػػع  ذشػػػػػا  
[  نػػػػػػػثج يفػػػػػػػ ع  كٙن ػػػػػػػتف ّضضػػػػػػػامك ُب جػػػػػػػوء اس ػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػ   

 .يفه كن  [ٕٓ=ُٗ×ّ 
كا ػد ضضػابس ُب كرػق يفػهك س [ ُ   ػ س  ١ن ػد يفػهو كٟنك  ػر 

 [ يفه كن.ُٗ=ُٗ×ُ[  نثج ت ع  ذشا  ُٗت ع  ذشا  
ك عػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػ  يفػػػػػػػػػػث  كيفػػػػػػػػػػ عتف ٠ن ػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك هك  ػػػػػػػػػػر اٛن

 [ يفه كن.ٕٔ=ٕٓ×ُٗ 
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[ ضضػامك ّٖكسي ٍن  ر اٛنك ع  اسثكسث  بػكس نتة ٖنكضيػ  كثالثػتف  
 نػػػػػػػػػػػثج  كلػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػا [ ّ ُب جػػػػػػػػػػػوء اس ػػػػػػػػػػػهو ثالثػػػػػػػػػػػ  

 ّ×ّٖ=ُُْ.] 
[ أيفهو ضضامك ُب جػوء اس ػهو ٓكسس  ر    س  ١ن د ٙن    

[  نػػػػػػػػػثج ٙن ػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػعتف ُٗت ػػػػػػػػػع  ذشػػػػػػػػػا  كرػػػػػػػػػق يفػػػػػػػػػهك س 
 [ يفه كن.ٓٗ=ُٗ×ٓ 

٠ن ػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػ   كلثػػػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػػػع  
 [ أيفهو.َِٗ=ٓٗ+ُُْ 

هبا ذػر رلػو  يػ :خبرانـي ىسـعد ةوأما مسألة الميتة السادسـ
ُب صػػػػػػك اٜنصػػػػػػا   إذان أصػػػػػػ  زكجهػػػػػػك اسثػػػػػػك   يػػػػػػكة كال  ػػػػػػتت 

[ سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ّ  ػػػػ سثهك  ػػػػر ذػػػػدد رؤكس كرثثهػػػػك ثالثػػػػ   
كالبنثهػػػػك يفػػػػعيدة يفػػػػهو كا ػػػػد [   ِا ضثيػػػػٌن رلي ػػػػٍن يفػػػػه كف  

 ُ .] 
 ػػر اٛنك عػػػ  [ ٕٔ يفػػث  كيفػػػ عٌن كبػػكسن ا بػػػٌن يفػػهكـ يفػػػعدل 

ك  ػػػػ ث ك نػػػػ  رنث ه[ ٤نػػػػدبك ّكبػػػػٌن أصػػػػ    ػػػػ سثهك ثالثػػػػ    اساابعػػػػ 
 ٗنيعكن.
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[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اٝنػػػكص ٕٔر  ػػػك اس ػػػهكـ يفػػػث  كيفػػػ عتف  
 ّن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.

رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو اليفػػػثصااج  [ّكأ ػػػك أصػػػ    ػػػ سثهك ثالثػػػ   
 نػثج [ َٔٗاٛنك ع  رنضابس ُب اٛنك ع  اساابع  ت ػع كل  كيفػثٌن  

 [.َِٖٖ=َٔٗ×ّاٛنك ع  اٝنك    أساكف كٖنكمنكل  كٖنكضتف  
ر ػر سػػس يفػهكـ  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػ  أشػػهرب  ضػاكبكن ري ػػك ضػػابة 

 [.ّبس كبتجوء اس هو ثالث   
اكبكن ُب جػػػوء ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػ

 [ٕٔيفث  كيف عٌن   هكيفه 
ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني

 .كأذطا  ر اٛنك ع  اٝنك    ضام ك ُب جولا اس هو
يفػػػه كن [ َِْ سعلػػػا  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ  أربع كلػػػ  كذشػػػاكف 

[  نػػػػثج يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ّضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ثالثػػػػ   
 [ أيفهو.َُِٔ=َِْ×ّكيفث    اٝنك    أسو ك كلثكف
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ضضامك يفه كن  [َُِ كتكف ككا د  كسليلى  ر اٛنك ع  اساابع  
 [  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ ُّب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   

 [ أيفهو.َّٔ=َُِ×ّيفث كل  كثالث   
[ يفػه كن ضضػامك ِٕكو د  ر اٛنك ع  اساابع  اثنػكف كيفػ عتف  

 س  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  [  نػػػثج يفػػػهكُّب جػػػوء اس ػػػهو ثالثػػػ   
 [ يفه كن.ُِٔ=ِٕ×ّ كلثكف كيفث  ذشا  

[ أيفػػػػػهو َِٗكسي ػػػػٍن  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  اساابعػػػػػ   كلثػػػػكف كت ػػػػػع   
يفػث كل  كيفػ ع  كذشػاكف [  نػثج ّضضامك ُب جوء اس ػهو ثالثػ   

 .كن [ يفه ِٕٔ=َِٗ+ّ 
[ ضضامك ُب بك   يفهك هك يفث  ِكسس  ر    س  أ س يفه كف  

 [ُِٓ=ٕٔ×ِاثنػػػػػكف كٙن ػػػػػتف   كلػػػػػ  ك [  نػػػػػثج ٕٔكيفػػػػػ عٌن  
 يفه كن.

 يفػػ ع كل  كت ػػع  كيفػػ عتف  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػ ٠ن ػتع يفػػهك س 
 [ يفه كن.ٕٕٗ=ُِٓ+ِٕٔ 
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جػػػوء ضضػػػابس ُب [ ُكس ػػػعيدة  ػػػر   ػػػ س  أ هػػػك يفػػػهو كا ػػػد  
يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ   [  نػػثجٕٔيفػػث  كيفػػ عٌن   اس ػػهو

 .[ يفه كن ٕٔ=ٕٔ×ُيفث  كيف عتف  
[ ٖ ػػػر ٖنكضيػػػ   ر صػػػلهك  علـــي  وأمـــا مســـألة الميـــ  الســـابع
[ البنيػػػػػس ٕ[   كاس ػػػػػكأا يفػػػػػ ع   ُسوكجثػػػػػس رػػػػػكطو اسػػػػػث ر كا ػػػػػد  

كبػػػا  نك ػػػاة ذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن ذػػػتاجا كضكصػػػا 
[  نػػثج ٖ[ رهػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  ٖنكضيػػ   ِ 

 .[ُٔ=ٖ×ِيفث  ذشا  
 أيفهو. [ٕ  كسك  ابر يف ع    [ِ=ِ×ُكف  يفه كضسلوكج  

أيفػػهو [ َُِٔ كيفػػث   ٌنكبػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ ذلػػا أسػػو ك ػػكلث
[ ٤ندبك ُٔكبٌن  صيل    سثس يفث  ذشا    ر اٛنك ع  اٝنك   

  ثتار   بكسنصو رنث ة كرق ب و  نه ك.
[ كبػػا َّٔ=ِ÷َُِّر  ػػك كرػػق اس ػػهكـ ر ػػث كل  كثالثػػ   

 جوء اس هو اٝنكص ّن  سثس ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
[ كبػػػػا جػػػػوء اس ػػػػهو ٖ=ِ÷ُٔرث كضيػػػػ   كأ ػػػػك كرػػػػق   ػػػػ سثس 

اليفػػػثصااج اٛنك عػػػ  رنضػػػابس ُب اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  أساػػػٌن كٖنكمنكلػػػ  
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[  نػػثج اٛنك عػػ  اس كديفػػ  ُب بػػهرب اٞن ػػ س  ثالثػػ  َِٖٖكٖنػػكضٌن  
 [.ََِّْ= َِٖٖ×ٖكذشاكف أساكن كأربعتف  

يفهكـ  ر اٛنك ع  اٝنك    أشهرب  ضاكبكن ري ك ضػابة ر ر سس 
 [.ٖكضي   بس كبتجوء اس هو ٖن

ك ػػػر سػػػػس يفػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػ س  اس ػػػػكبع  أشػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [َّٔاس هو كبت كرق يفهكـ اٞنية اس كب  يفث كل  كثالث   

ػػػػ  سػػػػس يفػػػػهكـ ك ػػػػر سػػػػس   بعػػػػد  يفػػػػهك س ػػػػر اٛنك عػػػػ  كاٞن ػػػػ س  ٗني
 .كأذطا  ر اٛنك ع  اس كديف  ضام ك ُب جولا اس هو

[ أيفػػػهو َّٔرلليلػػػى  ػػػر اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػ  يفػػػث كل  كثالثػػػ   
[  نػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػػ  ٖضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػ   

اس كديفػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف 
 [ يفه كن.ِْْٖ=َّٔ×ٖ 

[ ُِٔكو ػػػػد  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس كديفػػػػ   كلثػػػػكف كيفػػػػث  ذشػػػػػا  
[  نػػػػػثج يفػػػػػهك س  ػػػػػر ٖيفػػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٖنكضيػػػػػ   

ضيػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػاكف اٛنك عػػػػػػػػػػػػ  اس كديفػػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػػو كيفػػػػػػػػػػػػ ع كل  كٖنك
 [ يفه كن.ُِٖٕ=ُِٔ×ٖ 
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كسي ػػػػػػٍن  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اس كديفػػػػػػ  يفػػػػػػ ع كل  كت ػػػػػػع  كيفػػػػػػ عتف 
[  نػػثج يفػػهك س ٖضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ    [ يفػػه كن ٕٕٗ 

يفػػػػػػث  آالؼ ك كلثػػػػػػكف كاثنػػػػػػكف كثالثثػػػػػػتف   ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اس كديفػػػػػػ 
 [ يفه كن.ِِّٔ=ٕٕٗ×ٖ 

[ يفػػػػه كن ٕٔكس ػػػعيدة  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػ  يفػػػػث  كت ػػػػعتف  
[  نػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػػػ  ٖمك ُب جػػػوء اس ػػػػهو ٖنكضيػػػ   ضضػػػا 

 [ أيفهو.َٖٔ=ٕٔ×ٖاس كديف  يفث كل  كٖنكضي   
[ ضضػػامك ُب جػػوء ِكساػػكطو زكجػػ  ذلػػا  ػػر   ػػ سثس يفػػه كف  

[  نػػػػػػثج يفػػػػػػهك هك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  َّٔاس ػػػػػػهو يفػػػػػػث كل  كثالثػػػػػػ   
 [ أيفهو.َُِٔ=َّٔ×ِاس كديف  أسو ك كلثكف كيفث   
[ أيفػهو ٕر   ػ س  أبػيهو يفػ ع   كسكػ و  ػر ذػتاجا كضكصػا  ػ

[  نػػثج يفػػهكـ بػػ و َّٔضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػث كل  كثالثػػ   
 نه ػػػػػػك  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اس كديفػػػػػػ  أربعػػػػػػ  آالؼ ك كلثػػػػػػكف ككا ػػػػػػد 

 يفه كن. [ُِِْ=َّٔ×ٕكذشاكف  
[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػػ    وأمــا مســألة الميـــ  الثــامن يحيـــى 

بػػػٌن أكالدرب [ ٕ[   كاس ػػكأا يفػػ ع   ُسوكجثػػس  ػػا  اسػػث ر كا ػػد  
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ذلػػا كضػػعكُب كشػػتذي  كرػػكطو سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن كاس ػػ ع  
[ رهػػػػػا جػػػػػوء ٔ[  نك ػػػػػاة ذلػػػػػيهو ك  ك نػػػػػ  ساؤكيفػػػػػهو يفػػػػػث   ٕ 

[  نػػػثج ٖنكضيػػ  كأربعػػػتف ٖاس ػػهو ضضػػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػػ س  ٖنكضيػػ   
 ٔ×ٖ=ْٖ.] 

كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ  ػػػٍن يفػػػث  آالؼ ك ػػػكلثٌن كاثنػػػٌن كثالثػػػٌن 
س كديفػػػػػ  كبػػػػػٌن  صػػػػػيل   ػػػػػ سثس ٖنكضيػػػػػ  [  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  أِِّ 

 [ ٤ندبك  ثتار   بكسث ر رنث ة كر ه ك.ْٖكأربعٌن  
ر  ػػػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػػػػػهكـ ر ػػػػػػػػػػػػػػػ ع كل  كت ػػػػػػػػػػػػػػػع  كيفػػػػػػػػػػػػػػػ عتف 

اٝنػػكص ّن ػػ سثس ضضػػاب  و[ كبػػا جػػوء اس ػػهٕٕٗ=ٖ÷ِِّٔ 
 ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.

اس ػهو [ كبػا جػوء ٔ=ٖ÷ْٖكأ ك كرق  صيل    سثس ر ث   
ُب اٛنك عػػ  اس كديفػػػ  ثالثػػ  كذشػػػا ر  رنضػػػابساليفػػثصااج اٛنك عػػ  

[  نػػػػػثج اٛنك عػػػػػ  اس ػػػػػكبع   كلػػػػػ  كٖنكضيػػػػػ  ََِّْأساػػػػػكن كأربعػػػػػٌن  
 [.َُِّْٖ= ََِّْ×ٔكثالثتف أساكن ك كلثكف كأربعتف  

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ري ػػػػك  اس كديفػػػػ ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ  
 [.ٔ  يفث ضابة بس كبتجوء اس هو 
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كبكن ُب جػػػػوء أشػػػػهرب  ضػػػػا  اسثك نػػػػ ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
 [ٕٕٗ  ٌنت ع  كيف ع كل  ك يف ع هكيفه 
ػػ  سػػس   عػػكن  ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س  يفػػهكـ ك ػػر سػػس   بعػػد  يفػػهك سٗني

 .كأذطا  ر اٛنك ع  اس كبع  ضام ك ُب جولا اس هو
 ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اس كديفػػػػػ  أربعػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػ  كأربعػػػػػ  رلليلػػػػػى 
[ ٔ  يفػػػػث ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو  [ يفػػػػه كن ِْْٖكذشػػػػاكف  

 ر اٛنك ع  اس ػكبع  ٖنكضيػ  كذشػاكف أساػكن كت ػع كل  هك هك  نثج يف
 [ يفه كن.ِْْٖٗ=ِْْٖ×ٔكأربع  كأربعتف  

كو ػػد  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  أسػػو كيفػػ ع كل  كٖنكضيػػ  كذشػػاكف 
[  نػػثج يفػػهك س ٔ[ يفػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػهو يفػػث   ُِٖٕ 

 ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اس ػػػػػػكبع  ذشػػػػػػاة آالؼ كثالٖنكلػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػ  كيفػػػػػػثتف 
 [ يفه كن َُّٖٔ=ُِٖٕ×ٔ 

[ أيفػهو َٖٔ ػر اٛنك عػ  اس كديفػ  يفػث كل  كٖنكضيػ   كس عيدة 
 ػػػػر اٛنك عػػػػ   [  نػػػػثج يفػػػػهك هكٔ   يفػػػػثضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو 

اس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبع  ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آالؼ كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث كل  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 .[ يفه كن ّْٖٔ=َٖٔ×ٔ 
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[ َُِٔكساػػكطو  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  أسػػو ك كلثػػكف كيفػػث   
[  نػػػػػثج يفػػػػػهك هك  ػػػػػر ٔو يفػػػػػث   ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػه أيفػػػػػهو

اٛنك عػػػػػػػػػػػ  اس ػػػػػػػػػػػكبع  يفػػػػػػػػػػػ ع  آالؼ ك كلثػػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػػػػتف 
 .[ يفه كن ِّٕٔ=َُِٔ×ٔ 

كسكػػ و  ػػر ذػػتاجا كضكصػػا  ػػر اٛنك عػػ  اس كديفػػ  أربعػػ  آالؼ 
ضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء  [ يفػػػػػػه كن ُِِْك كلثػػػػػػكف ككا ػػػػػػد كذشػػػػػػاكف  

[  نػػػثج يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ٔاس ػػػهو يفػػػث   
أساػػػػػػػػػػػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػث  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػاكف  ٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػاكف

 .[ يفه كن ِِّٔٓ=ُِِْ×ٔ 
[ أيفػهو ضضػػامك ُب كرػػق ٔكٞنػا  زكجػػ   ػػٍن  ػر   ػػ سثس يفػػث   

 نػػثج يفػػهك هك يفػػه كن [ ٕٕٗ  ٌنيفػػهك س ت ػػع كل  كت ػػع  كيفػػ ع
 ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اس ػػػػػػكبع  أربعػػػػػػ  آالؼ كيفػػػػػػث كل  كأربعػػػػػػ  كيفػػػػػػ عتف 

 [ يفه كن.ْْٕٔ=ٕٕٗ×ٔ 
[ ُْأبػػيهو أربعػػ  ذشػػا   كسكػػ و  ػػر ذلػػا كضػػعكُب  ػػر   ػػ س 

[ ٕٕٗضضػامك ُب كرػق يفػهك س ت ػع كل  كت ػع  كيفػ عٌن   يفػه كن 
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ذشػػػػػاة آالؼ ؛  نػػػػثج يفػػػػػهكـ بػػػػ و  نه ػػػػػك  ػػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػػكبع  
 [ أيفهو.ََُٔٗ=ٕٕٗ×ُْكت ع كل  كيفث   

[ أيفػػهو ٕكسكػػ و  ػػر شػػتذي  كرػػكطو  ػػر   ػػ س  أبػػيهو يفػػ ع   
[  نػػثج ٕٕٗضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك س ت ػػع كل  كت ػػع  كيفػػ عٌن  

ٙن ػػ  آالؼ كأربع كلػػ  ؛ يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  
 [ يفه كن.ّْٓٓ=ٕٕٗ×ٕكثالث  كٙن تف  

[   ػس ٔر صػلهك  ػر يفػث    وأما مسألة المي  التاسع علي 
[  شيػػػػػػس كأشثيػػػػػػس ا شػػػػػػ كء ٓأا ٙن ػػػػػػ   كاس ػػػػػػدس كا ػػػػػػد كاس ػػػػػػ

[ رهػػػا جػػػوء اس ػػػهو ْ نك ػػاة ذلػػػيهو ك  ك نػػػ  ساؤكيفػػػهو أربعػػ   
 نػػػػػػػثج أربعػػػػػػػ  كذشػػػػػػػاركف [ ٔ ك ُب أصػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػ س  يفػػػػػػػث  ضضػػػػػػػام

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ِْ=ْ×ٔ 
[ َُ[ أيفػػهو   كسػػألخ اسشػػ يق ذشػػاة  ْ=ْ×ُسػػألـ أربعػػ   

 [ أيفهو.ٓأيفهو   كسك   ر ا شثٌن اسش ي ثٌن ٙن    
كبػػػكسن ا بػػػٌن يفػػػهكـ ذلػػػػا  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ذشػػػػاة آالؼ 

 ػػ سثس أربعػػ  كذشػػا ر [ كبػػٌن  صػػيل  ََُٔٗكت ػػع كل  كيفػػث   
 ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.[ ِْ 
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ص  ػػػ  آالؼ كأربع كلػػػ  كثالثػػػ  كٙن ػػػتف رر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ 
بػػػػػػا جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو اٝنػػػػػػكص ّن ػػػػػػ سثس ك [ ّْٓٓ=ِ÷ََُٔٗ 

 ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.
بػا جػوء ك [ ُِ=ِ÷ِْكثنػك ذشػا  ر   ػ ساٞنكأ ك كرق  صػيل 

 كلػػػػ   ؛ضػػػػابس ُب اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  رن اس ػػػػهو
[  نػػثج اٛنك عػػ  َُِّْٖكٖنكضيػػ  كثالثػػٌن أساػػكن ك ػػكلثٌن كأربعػػٌن  

اسثك نػ  ػ ُب بػػهرب اٞن ػ س  ػ  ليػػتف كيفػػث كل  كٖنكضيػ  كٙن ػػتف أساػػكن 
 .[َُٖٖٖٓٔ= ُِّْٖ×ُِكٖنكمنكل  كٖنكضتف  

جػػػوء  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب اس ػػػكبع ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  
 [.ُِ  ذشا اثين هكيفه 

أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء  اسثكيفػػػػع ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  
  .[ّْٓٓ  ٙن   آالؼ كأربع كل  كثالث  كٙن ٌن هكيفه 
ػػ  سػػس يفػػهكـ ك ػػر سػػس   بعػػد  يفػػهك س ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س   عػػكن ٗني

 .اسثك ن ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع  
بعػػػػػػػػتف رلليلػػػػػػػى ٖنكضيػػػػػػػ  كذشػػػػػػػاكف أساػػػػػػػكن كت ػػػػػػػع كل  كأربعػػػػػػػ  كأر 

[  نػثج ُِ اثػين ذشػاضضامك ُب جوء اس ػهو  [ يفه كن ِْْٖٗ 
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ثالٖنكل كيفػ ع  كأربعػػتف أساػكن ثالٖنكلػػ   يفػهك هك  ػػر اٛنك عػ  اس ػػكبع 
 .يفه كن  [ِّّْٖٕ= ِْْٖٗ×ُِكٖنكضي  كذشاكف  
ذشػػػاة آالؼ كثالٖنكلػػػ  كٖنكضيػػػ  ؛ اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  كو ػػػد  ػػػر 

 اثػػػػين ذشػػػػا يفػػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػهو[ َُّٖٔكيفػػػثتف  
 كلػ  كأربعػ  كذشػاكف أساػكن   ر اٛنك ع  اسثك نػ  [  نثج يفهك سُِ 

  يفه كن. [ُُِْْٔ=َُّٖٔ×ُِكأربع كل  كيفث  ذشا  
ثالثػػ  آالؼ كيفػػث كل  كٖنكضيػػ  ؛  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  كس ػػعيدة 
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثػػػػين ذشػػػػا  [ يفػػػػه كن ّْٖٔكأربعػػػػتف  

ثالثػػػػ  كأربعػػػػتف أساػػػػكن  [  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ ُِ 
 .[ يفه كن ّْٕٕٔ=ّْٖٔ×ُِكيف ع كل  كيفث  كيف عتف  

يفػػػػ ع  آالؼ ك كلثػػػػكف كيفػػػػث  ؛  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اس ػػػػكبع  كساػػػػكطو 
 اثػػػػين ذشػػػػاضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو [ يفػػػػه كن ِّٕٔكثالثػػػػتف  

يفػػػث  كٖنػػكضتف أساػػػكن ػػػ   ػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػ ػ [  نػػثج يفػػهك هك ُِ 
 [ يفه كن.ِّٖٖٔ=ِّٕٔ×ُِكٖنكمنكل  كاثنكف كثالثتف  

ٙن ػػػػػ  ؛ كسكػػػػػ و  ػػػػػر ذػػػػػتاجا كضكصػػػػػا  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اس ػػػػػكبع  
[ ِِّٔٓ=ُِِْ×ٔكذشػػاكف أساػػكن كثالٖنكلػػ  كيفػػث  كذشػػاكف  



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

725 

[  نػػثج يفػػهكـ بػػ و ُِضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو اثػين ذشػػا   يفػه كن 
كت ػػع كل  كاثنػػك ثالٖنكلػػ  كثالثػػ  آالؼ  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  

 .[ يفه كن َُِّّٗ= ِِّٔٓ×ُِذشا  
أربعػػ  آالؼ كيفػػث كل  ؛  ػػر اٛنك عػػ  اس ػػكبع  كٞنػػا  زكجػػ   ػػٍن 
جػػػوء اس ػػػهو اثػػػػين ضضػػػػامك ُب يفػػػه كن [ ْْٕٔكأربعػػػ  كيفػػػ عتف  

 يفػػػػػػػػث  كٙن ػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػكن كٖنكضيػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػكضتف [  نػػػػػػػػثج ُِ  ذشػػػػػػػػا 
 يفه كن. [َٖٖٔٓ=ْْٕٔ×ُِ 

[ أيفػػهو ضضػػامك ُب كرػػػق ْأربعػػ    ذلػػػاكٟنػػك  ػػر   ػػ س  ابنهػػك 
كا ػػػػػد ع كلػػػػػ  كثالثػػػػػ  كٙن ػػػػػٌن  نػػػػػثج يفػػػػػهك س ٙن ػػػػػ  آالؼ كأرب

 [ُُِِٖ=ّْٓٓ×ْكذشػػػػػػػاكف أساػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػك ذشػػػػػػػا  
 يفه كن.

يفػػػػػػ ع  كيفػػػػػ عتف أساػػػػػػكن   ػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  اسثك نػػػػػ يفػػػػػػهك هك ٠ن ػػػػػتع 
 يفه كن. [ََٕٕٗ=ُُِِٖ+َٖٖٔٓكت ع كل   

ضػػػعكُب  ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ذشػػػاة آالؼ كت ػػػع كل  كيفػػػث  كس
اس ػػػػػهو اثػػػػػين ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء  [ أيفػػػػػهؤََُٗ=ٕٕٗ×ُْ 
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 كلػػػ  كثالثػػػتف أساػػػكن كٖنكمنكلػػػ  كاثنػػػكف كيفػػػ عتف [  نػػػثج ُِذشػػػا   
 .[ يفه كن َُِّٕٖ=ََُٔٗ×ُِ 

ضضػامك ُب [ يفػه كن ُْكسس  ر    س  أشيس ذلػا أربعػ  ذشػا  
أربعػػ  كرػػق يفػػهك س ٙن ػػ  آالؼ كأربع كلػػ  كثالثػػ  كٙن ػػٌن  نػػثج 

[ َّْٓٓ= ّْٓٓ×َُ تف ثالثػػػػػػػكل  ك  ػػػػػػػٙنتف أساػػػػػػػكن ك كٙن ػػػػػػػ
 يفه كن.
 كلػػػ  كٙن ػػػ  كٖنػػػكضتف أساػػػكن  ػػػتع يفػػػهك س  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػػ  ٠ن

 يفه كن. [َُِْٖٓ=َّْٓٓ+َُِّٕٖكأربع كل  كاثنكف  
 ػػػر اٛنك عػػػ  اس ػػػكبع  ٙن ػػػ  آالؼ كسكػػػ و  ػػػر شػػػتذي  كرػػػكطو 
[ يفػػػػػه كن ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء ّْٓٓكأربع كلػػػػػ  كثالثػػػػػ  كٙن ػػػػػتف  

تف أساػػػػكن كأربع كلػػػػ  [  نػػػػثج ٙن ػػػػ  كيفػػػػثُِاس ػػػػهو اثػػػػين ذشػػػػا   
 .[ يفه كن ّْٔٓٔ=ّْٓٓ×ُِ  يفث  كثالثتفك 

[ أيفػػػػهو ٓ  ٙن ػػػػ ذلػػػػا  كأشيه ػػػػ ػػػػر   ػػػػ س  كسكػػػػ و  نه ػػػػك 
ٙن ػػػ  آالؼ كأربع كلػػػ  كثالثػػػ  كٙن ػػػٌن ضضػػػامك ُب كرػػػق يفػػػهك س 

 يفػػػػ ع  كذشػػػػاكف أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كٙن ػػػػ  كيفػػػػثتف[  نػػػػثج ّْٓٓ 
 يفه كن.  [ِِٕٓٔ=ّْٓٓ×ٓ 
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٠ن ػػػػػػػػػػػػػتع يفػػػػػػػػػػػػػهكـ بػػػػػػػػػػػػػ و  نه ػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػػػػ  اسثك نػػػػػػػػػػػػػ  
 .يفهو [َُِٕٗ=ّْٔٓٔ+ِِٕٓٔ 

[ ٔ ر صػػلهك  ػػر يفػػث   وأمــا مســألة الميــ  العاشــر ضــعافي 
[ ْ[ ك شثيػػس اسشػػ ي ثٌن اسثلثػػكف أربعػػ   ُ  ػػس اس ػػدس كا ػػد  
[ البػين ذ ػس  نك ػا ُ[   كاس كأا كا ػد  ِسك  كا دة اثنكف  

[ رهػا جػوء اس ػهو ضضػامك ُب ِذليه ك ك  ك ر ساأيفيه ك اثنػٌن  
[ ك نهػػػػك ُِ=ٔ×ِثج اثنػػػػك ذشػػػػا  [  نػػػػٔيفػػػػث   أصػػػػ  اٞن ػػػػ س  

  صيل بها االضك كر.
  كسكػػػػػػػػ   ػػػػػػػػر ا شثػػػػػػػػٌن أربعػػػػػػػػ   [ِ=ِ×ُسػػػػػػػػألـ يفػػػػػػػػه كف  

 [.ُ[ أيفهو   كسك و  ر أبين اسعو يفهو كا د  ْ=ِ×ِ 
 أساػكن ٌن كل  كثالث ر اٛنك ع  اسثك ن  كبكسن ا بٌن يفهكـ ضعكُب 

  ػػػ سثس اثػػػين كبػػػٌن  صػػػيل [ َُِّٕٖ  ٌن كيفػػػ عٌنكٖنكمنكلػػ  كاثنػػػ
 [ ٤ندبك  ثتار   بكسنصو رنث ة كر ه ك.ُِذشا  

ركثنػػػػػكف كت ػػػػػعتف أساػػػػػكن كيفػػػػػ ع كل  ككا ػػػػػد ر  ػػػػػك كرػػػػػق اس ػػػػػهكـ 
[ يفػػػػػهو بػػػػػا جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٞن ػػػػػ سثس َُِٕٗ=ِ÷َُِْٖٓ 

 ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك.
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بػا جػوء اس ػهو ك  [ٔ=ِ÷ُِكأ ك كرق  صيل    سثس ر ث   
كيفػػػػث كل   ليػػػػتف   ضضػػػػابس ُب اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  عػػػػاليفػػػػثصااج اٛنك 

 نثج اٛنك ع  [ َُٖٖٖٓٔكٖنكضي  كٙن ٌن أساكن كٖنكمنكل  كٖنكضٌن  
ُب بػػهرب اٞن ػػ س  ت ػػع   ليػػتف كت ػػع كل  كثالثػػ  كٙن ػػتف  اسثكيفػػع 

 [.َُِّّٓٗٗ= َُٖٖٖٓٔ×ٔأساكن ك كلثكف كٖنكضتف  
ر ػر سػس يفػهكـ  ػر اٛنك عػػ  اسثك نػ  أشػهرب  ضػاكبكن ري ػك ضػػابة 

 [.ٔ   بس كبتجوء اس هو يفث
س يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسعكشػػػػاة أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء ك ػػػػر سػػػػ

 [. َُِٕٗاثنٌن كت عٌن أساكن كيف ع كل  ككا د  هك يفه 
ػػ  سػػس يفػػهكـ ك ػػر سػػس   بعػػد  يفػػهك س ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س   عػػكن ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع  اسثكيفع .
ٖنكلػ  كيفػ ع  كأربعػتف أساػكن ثال ثالٖنكلػ  اسثك نػ رلليلى  ر اٛنك ع  
[ يفػػػػه كن ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو ِّّْٖٕكٖنكضيػػػػ  كذشػػػػاكف  

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكيفػػػػع   ليتضػػػػكف كثالثػػػػ   [  نػػػػثج يفػػػػهك هكٔ يفػػػػث  
كٖنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كل  كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثتف 

 .[ يفه كن َِّٖٖٔٗ=ِّّْٖٕ×ٔ 
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 ر اٛنك عػ  اسثك نػ   كلػ  كأربعػ  كذشػاكف أساػكن كأربع كلػ  كو د 
 يفػػػث ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو كن [ يفػػػه ُُِْْٔكيفػػػث  ذشػػػا  

 ػػر اٛنك عػػػ  اسثكيفػػػع  يفػػ ع كل  كيفػػػث  كأربعػػػتف  [  نػػثج يفػػػهك سٔ 
[ ْْٕٔٗٔ=ُُِْْٔ×ٔأساػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػ  كيفػػػػػػث  كت ػػػػػػعتف  

 . يفه كن 
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  ثالثػػػػ  كأربعػػػػتف أساػػػػكن كيفػػػػ ع كل  كس ػػػػعيدة 

 يفػػػث ضضػػػامك ُب جػػوء اس ػػػهو [ يفػػه كن ّْٕٕٔكيفػػث  كيفػػػ عتف  
 كلثكف كاثنكف كيفثتف أساػكن  ر اٛنك ع  اسثكيفع   ك[  نثج يفهك هٔ 

 .[ يفه كن ِِٔٓٔٔ= ّْٕٕٔ×ٔكيفث كل  كيفث  ٙن تف  
 ػػر اٛنك عػػػ  اسثك نػػ  يفػػػث  كٖنػػكضتف أساػػػكن كٖنكمنكلػػ  كاثنػػػكف كساػػكطو 
[  نػػػػػثج ٔ يفػػػػػث  ضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو [ ِّٖٖٔكثالثػػػػػتف  
  ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع  ٙن ػػ كل  كذشػػاكف أساػػكن كت ػػع كل يفػػهك هك 

 يفه كن.[ َِِٗٗٓ=ِّٖٖٔ×ٔكاثنكف كت عتف  
 ػػر اٛنك عػػ  اسثك نػػ  ثالٖنكلػػ  كثالثػػ  كسكػػ و  ػػر ذػػتاجا كضكصػػا 
ضضامك ُب جوء [ يفه كن َُِّّٗآالؼ كت ع كل  كاثنك ذشا  

 ليػػػػتف كٖنكمنكلػػػػ  كثالثػػػػػ  كذشػػػػاكف أساػػػػػكن [  نػػػػػثج ٔ  يفػػػػث اس ػػػػهو 
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[ ُِِّْٕٖ= َُِّّٗ×ٔكأربع كلػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػ عتف  
 يفه كن.
[ ضضػػػابس ُب ُيفػػػهو كا ػػد  كػػ و  نه ػػك  ػػػر   ػػ س  ضػػعكُب كس

[ َُِٕٗكرػػػق يفػػػهك س اثنػػػٌن كت ػػػعٌن أساػػػكن كيفػػػ ع كل  ككا ػػػد  
-ِٕٗ×ُ نػػػػػػػػثج اثنػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػ ع كل  ككا ػػػػػػػػد  

 [ يفه كن.َُِٕٗ=ُ
 ػر اٛنك عػ  اسثكيفػع   ليػتف كت ػع كل   يفهكـ ب و  نه ك٠ن تع 

كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث  ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف 
 ُِِّْٖٕ×َُِٕٗ=ُُُّٕٗٔ]   

 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثك نػػػػ  يفػػػػ ع  كيفػػػػ عتف أساػػػػكن   كٞنػػػػا  زكجػػػػ   ػػػػٍن
 [ٔ  يفػػث ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو [ يفػػه كن ََٕٕٗكت ػػع كل   

 ََٕٕٗ×ٔ  أربع كلػػػػػ  كيفػػػػػ ع  كيفػػػػػثتف أسػػػػػو كأربع كلػػػػػ  نػػػػػثج 
 [ يفه كن. ََْْٕٔ=

كرػق يفػهك س [ ضضػامك ِ  يفػه كف ضػعكُبكٟنك  ر    س  ابنهك 
[  نػػػػػثج  كلػػػػػ  َُِٕٗ أساػػػػكن كيفػػػػػ ع كل  ككا ػػػػد  اثنػػػػٌن كت ػػػػػعٌن
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 َُِٖٗ×ِ كٙن ػػػػػػػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػػػػػػػكن كأربع كلػػػػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػػػػكف 
 [ يفه كن.َُِْٖٓ=

يفػػث كل  كاثنػػكف كٙن ػػتف اسثكيفػػع  ٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  
[ َِِٖٓٔ=َُِْٖٓ+ََْْٕٔأساػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػكف  

 .يفه كن 
ف كت ػػعتف اثػػك اسثك نػػ  ػػر اٛنك عػػ   أشثيػػس اسشػػ ي ثٌنكسكػػ و  ػػر 

اس ػػهو [ يفػهو ضضػػامك ُب جػػوء َُِٕٗأساػكن كيفػػ ع كل  ككا ػػد  
 نػػػػثج ٙن ػػػػ كل  كيفػػػػث  كٙن ػػػػتف أساػػػػكن ك كلثػػػػكف كيفػػػػث  [ ٔيفػػػػث   

 .[ أيفهؤَِٔٓٓ=َُِٕٗ×ٔ 
[ أيفػػهو ضضػػامك ُب ْ  أربعػػ كسكػػ و  نه ػػك  ػػر   ػػ س  أشيه ػػك 

 [ َُِٕٗاثنػػكف كت ػػعتف أساػػكن كيفػػ ع كل  ككا ػػد  كرػػق يفػػهك س 
كيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثج ثالٖنكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  أيفهو. [ََّْٖٕ=َُِٕٗ×ْ 
 ػر اٛنك عػ  اسثكيفػع  ت ػع كل  كيفػ ع   ٠ن تع يفػهكـ بػ و  نه ػك

[ ََُِٕٗ= ََّْٖٕ+َِٔٔٓٓكذشػػػاة   أساػػػكن كذشػػػاكف 
 .أيفهو
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ر صػػلهك  ػػر يفػػث   وأمــا مســألة الميتــة الحاديــة عشــرة فــاطم 
اسشػػػػ ي   [ سكػػػػ و  ػػػػر زكجهػػػػك كأشثهػػػػك ٖ[ كتعػػػػتؿ إىل ٖنكضيػػػػ   ٔ 

 [.ِ[ ك  هك اسثلث اثنكف  ّاسنصو ثالث   
ر أساػػػػػكن  كبػػػػكسن ا بػػػػػٌن يفػػػػهكـ رػػػػػكطو ت ػػػػع كل  كيفػػػػػ ع  كذشػػػػا  

كبٌن ذتؿ  ر اٛنك ع  اٜنكد   ذشاة [ أيفهو ََُِٕٗكذشاة  
٤نػػػػدبك  ثتار ػػػػ  بكسنصػػػػو رنث ػػػػة كرػػػػق بػػػػ و [ ٖ   ػػػػ سثهك ٖنكضيػػػػ  

  نه ك.
كٙن ػػػػ كل   ر  ػػػػك كرػػػػق اس ػػػػهكـ ر ربع كلػػػػ  كثالثػػػػ  كيفػػػػثتف أساػػػػكن 

يفػػه كن كبػػا جػػوء اس ػػهو  [َّْٓٓٔ=ْ÷ََُِٕٗ كٙن ػػ  
 اٝنكص ّن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك.

[ بػػا جػػوء اس ػػهو ْ=ِ÷ٖكأ ػػك كرػػق ذػػتؿ   ػػ سثهك ر ربعػػ   
اليفػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػ  ضضػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػ  اسثكيفػػػػػع  ت ػػػػػع   ال ػػػػػٌن 

[ َِّٖٔٗٗكت ػػع كل  كثالثػػػ  كٙن ػػػٌن أساػػػكن ك ػػػكلثٌن كٖنػػػكضٌن  
 نػػػػثج اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػػاة ُب بػػػػػهرب اٞن ػػػػ س  ت ػػػػع  كثالثػػػػتف  ليتضػػػػػكن 

 َِّٖٔٗٗ×ْكٖنكمنكلػػػػػ  كثالثػػػػػ  ذشػػػػػا أساػػػػػكن ك كلػػػػػ  كذشػػػػػاكف  
=َُُِّّٖٗ]. 
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ر ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  اسثكيفع  أشػهرب  ضػاكبكن ري ػك ضػابة 
 [.ْبس كبتجوء اس هو أربع   

 ك ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  اٜنكد   ذشاة أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء
أربع كلػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػثٌن أساػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػ كل  كٙن ػػػػػػػػ   هكيفػػػػػػػػه 

 .يفهوأ[َّْٓٓٔ 
ػػ  سػػس يفػػهكـ ك ػػر سػػس   بعػػد  يفػػهك س ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س   عػػكن ٗني

 ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع  اسعكشاة.
رلليلػػػػػى  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكيفػػػػػع   ليتضػػػػػكف كثالثػػػػػ  كٖنػػػػػكضتف أساػػػػػكن 

ه كن ضضػػامك ُب جػػوء [ يفػػَِّٖٖٔٗكت ػػع كل  كٖنكضيػػ  كيفػػثتف  
[  نثج يفهك هك  ر اٛنك ع  اسعكشاة ٖنكضي   ال ٌن ْاس هو أربع   

كثالٖنكلػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػتف أساكنكٖنكمنكلػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػ عتف 
 [ يفه كن.ِّّٕٖٖٓ=َِّٖٔٗٔ×ْ 

يفػػػػػ ع كل  كيفػػػػػث  كأربعػػػػػتف أساػػػػػكن  اسثكيفػػػػػع كو ػػػػػد  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  
ُب جػػػوء  ضضػػػامك[ يفػػػه كن ْْٕٔٗٔكأربع كلػػػ  كيفػػػث  كت ػػػعتف  

اسعكشػػػػاة  ليتضػػػػكف [  نػػػػثج يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ْ  أربعػػػػ اس ػػػػهو 
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كت ػػػػػػػع كل  كٙن ػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضتف أساػػػػػػػكن كت ػػػػػػػع كل  كأربعػػػػػػػ  كٖنػػػػػػػكضتف 
 . [ يفه كن ِْٖٖٗٓٗ=ْْٕٔٗٔ×ْ 

 كلثػػػػػكف كاثنػػػػػكف كيفػػػػػثتف أساػػػػػكن  اسثكيفػػػػػع كس ػػػػػعيدة  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  
ضضػػػػامك ُب جػػػػوء [ يفػػػػه كن ِِٔٓٔٔكيفػػػػث كل  كيفػػػػث  ٙن ػػػػتف  

 ليػػػػتف  ةكشػػػػا [  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسعْ  أربعػػػػ اس ػػػػهو 
= ِِٔٓٔٔ×ْكٙن ػػػػػػػتف أساػػػػػػػكن كيفػػػػػػػث كل  كأربعػػػػػػػ  كذشػػػػػػػاكف  

 .[ يفه كن ََُِْٔٓ
ٙن ػػػ كل  كذشػػػاكف  اسثكيفػػػع  ػػػر اٛنك عػػػ  زكجػػػ  ذلػػػا كساػػػكطو 

[ َِِٗٗٓ=ِّٖٖٔ×ٔأساػػػػػػكن كت ػػػػػػػع كل  كاثنػػػػػػػكف كت ػػػػػػػعتف  
[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر ْ  أربعػػػػ ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػه كن 
 ليتضػػػػكف كثالثػػػػ  كٖنػػػػكضتف أساكنكت ػػػػع كل  كٖنكضيػػػػ  اسعكشػػػػاة  اٛنك عػػػػ 
 .[ يفه كن َِّٖٖٔٗ=َِِٗٗٓ×ْكيفثتف  

 ليػػػػػػتف  اسثكيفػػػػػػع كسكػػػػػػ و  ػػػػػػر ذػػػػػػتاجا كضكصػػػػػػا  ػػػػػػر اٛنك عػػػػػػ  
[ ُُُّٕٔٗكت ع كل  كيفث  ذشا أساكن ك كل  كثالثػ  كيفػ عتف  

سك و  نه ك يف ع   ال ػٌن [  نثج ْ  أربع ضضامك ُب جوء اس هو 
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عػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػثتف أساػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػث كل  كاثنػػػػػػػػػكف كت ػػػػػػػػػعتف كيفػػػػػػػػػث كل  كأرب
 يفه كن. [ِْٕٗٔٔٔ=ُُُّٕٔٗ×ْ 

[ أيفػػػهو ّكسعػػػتاجا أ ضػػػكن بكسوكجيػػػ   ػػػر   ػػػ س  رػػػكطو ثالثػػػ   
ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك هك أربع كلػػ  كثالثػػ  كيفػػثٌن أساػػكن كٙن ػػ كل  

 ليػػػػػػػتف كثالٖنكلػػػػػػػ  كت ػػػػػػػعتف أساػػػػػػػكن  [  نػػػػػػػثجَّْٓٓٔكٙن ػػػػػػػ   
[ َُُّٓٓٗ= َّْٓٓٔ×ّكٙن ػػػػػػػػػػػ كل  كٙن ػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػا  

 يفه كن.
ت ػػػػع   ال ػػػػٌن كٙن ػػػػ  ٠ن ػػػػتع يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػػاة 

 َُُّٓٓٗ+ِْٕٗٔٔٔ كٙن ػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػ ع  
 أيفهو. [ََِٕٓٓٗ=

اسثكيفع  يفث كل  كاثنكف كٙن تف أساػكن كٖنكمنكلػ  كٞنا   ر اٛنك ع  
[ ْ  أربعػػػ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو [ يفػػػه كن َِِٖٓٔكاثنػػػكف  
  ثػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػ أساػػػػػػػكن ك كل أ ػػػػػػػد ذشػػػػػػػا  ك  كليفػػػػػػػثك  كف ليتضػػػػػػػ  نػػػػػػػثج

 . يفه كن  [َُُِِٖٔ=َِِٖٓٔ×ْ 
 ك[ ضضػامك كرػق يفػهك هِيفػه كف   رػكطوهػك ثكٟنك  ر    س  بن

أربع كلػػػػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػثٌن أساػػػػػػػػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػ كل  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػ  
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ت ػػع كل  كيفػػ ع  كذشػػاكف أساػػكن كذشػػاة  نػػثج [يفػػه كن َّْٓٓٔ 
 [ يفه كن.ََُِٕٗ=َّْٓٓٔ×ِ 

 كل  كٖنكضيػ  كٙن ػ  ليتضػكف اسعكشػاة  ٠ن تع يفهك هك  ر اٛنك عػ
 ذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفأساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلكثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 [ يفه كن.ُِّّٖٖٓ=ََُِٕٗ+َُُِِٖٔ 
أساػػكن كسشػػتذي   ػػر اٛنك عػػ  اسثكيفػػع  ت ػػع كل  كيفػػ ع  كذشػػاكف 

[ ْضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ    [ أيفػػهوََُِٕٗكذشػػاة   
 نػػػػػػػػػػػثج ثالثػػػػػػػػػػػ   ال ػػػػػػػػػػػٌن كيفػػػػػػػػػػػ ع كل  كٖنكضيػػػػػػػػػػػ  آالؼ كأربعػػػػػػػػػػػتف 

 .[ يفه كن َََّْٖٕ=ََُِٕٗ×ْ 
[ أيفػػػهو ضضػػػامك كرػػػق ّكٟنػػػك  ػػػر   ػػػ س  أشثهػػػك رػػػكطو ثالثػػػ   

يفػػػػػػػػهك هك أربع كلػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػثٌن أساػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػ كل  كٙن ػػػػػػػػ  
[يفه كن  نثج  ليتف كثالٖنكل  كت عتف أساكن كٙن  كل  َّْٓٓٔ 

  [ يفه كن.َُُّٓٓٗ=َّْٓٓٔ×ّكٙن   ذشا  
 ال ػػػػٌن كٖنكضيػػػػ  ٠ن ػػػػتع يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػػاة ٙن ػػػػ  

كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كل  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
 [ يفه كن.َٖٓٓٓٗٓ=َُُّٓٓٗ×َََّْٖٕ 
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ــة الثانيــة عشــرة مــريم   ر صػػلهك  ػػر اثنػػٌن  وأمــا مســألة الميت
[ كاس ػػكأا  شثيهػػك صػػكٜن  كض يػػ  ذصػػ    ػػ  ُ[ س نثهػػك كا ػػد  ِ 

[  نك ػػػاة ذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن ِاسغػػػًن   كاالثنػػػكف  
[  نػػثج ِ هػػا جػػوء اس ػػهو ضضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  اثنػػٌن [ رِ 

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ْ=ِ×ِأربع   
[   كسكػ و  ػر ا شثػٌن يفػهو كا ػد ِ=ِ×ُسل نة يفه كف  

 ُ.] 
كبكسن ا بٌن يفهكـ  ا   ليػتضٌن كٙن ػ كل  كٖنكضيػ  كثالثػٌن أساػكن 

 . ر اٛنك ع  اسعكشاة [ يفه كن ُِّّٖٖٓك كلثٌن كٖنكضي  ذشا  
[ ٤نػدبك  ثتار ػػ  بكسنصػو رن ػػة ْكبػٌن  صػػيل   ػ سثهك أربعػػ  

 كر ه ك.
ر  ػك كرػق اس ػهكـ ر ليػتف كيفػػ ع كل  كت ػع  كيفػثتف أساػكن ك كلػػ  

يفػػػػػػػػه كن بػػػػػػػػا جػػػػػػػػوء  [َُُٕٗٗٔ=ِ÷ُِّّٖٖٓكت ػػػػػػػػع   
 ّن  س   ا  ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك. صاس هو اٝنك

و [ بػا جػوء اس ػهِ=ِ÷ْكأ ك كرػق  صػيل   ػ سثهك ركثنػكف  
اليفػػػػثصااج اٛنك عػػػػ  ضضػػػػابس ُب اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػػاة ت ػػػػع  كثالثػػػػٌن 
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[ َُُِّّٖٗ ليتضكن كٖنكمنكل  كثالث  ذشا أساكن ك كل  كذشػا ر  
 نثج اٛنك ع  اٜنكد ػ  ذشػاة ت ػع  كيفػ عتف  ليتضػكن كيفػث كل  كيفػث  
كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف أساػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 

 ِ×َُُِّّٖٗ=َِِْٕٗٔٔ.] 
جػػػوء  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب ةاسعكشػػػا ر ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ  

 [.ِ  ٌناثن هكيفه 
ذشػاة أشػهرب  ضػاكبكن ُب جػوء  اسثكضيػ ك ر سس يفهكـ  ػر اٞن ػ س  

 ليػػػػػتف كيفػػػػػ ع كل  كت ػػػػػع  كيفػػػػػثٌن أساػػػػػكن ك كلػػػػػ  كت ػػػػػع   هكيفػػػػػه 
 [ يفه كن.َُُٕٗٗٔ 

ػػ  سػػس يفػػهكـ ك ػػر سػػس   بعػػد  يفػػهك س ػػر اٛنك عػػ  كاٞن ػػ س   عػػكن ٗني
 .اٜنكد   ذشاة ضام ك ُب جولا اس هو كأذطا  ر اٛنك ع 

رلليلػػػػى  ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسعكشػػػػاة ٖنكضيػػػػ   ال ػػػػٌن كثالٖنكلػػػػ  كٙن ػػػػ  
 [ يفػػػػػه كن ِّّٕٖٖٓكٖنكمنكلػػػػػ  كاثنػػػػػكف كيفػػػػػ عتف   كثالثػػػػػتف أساػػػػػكن 

[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ِضضػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو اثنػػػػٌن  
يفػػػث  ذشػػػا  ليتضػػػكن كيفػػػث كل  ككا ػػػد كيفػػػ عتف أساػػػكن  ذشػػػاةاٜنكد ػػػ  
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 [ُُْْٕٕٔٔ= ِّّٕٖٖٓ×ِف  كيفػػػػ ع كل  كأربعػػػػ  كأربعػػػػت 
 يفه كن.

 ليتضكف كت ػع كل  كٙن ػ  كٖنػكضتف   اسعكشاةكو د  ر اٛنك ع  
ضضػػامك ُب [ يفػػه كن ِْٖٖٗٓٗأساػػكن كت ػػع كل  كأربعػػ  كٖنػػكضتف  

ٙن ػػ   [  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اسعكشػػاةِ  اثنػػٌنجػػوء اس ػػهو 
ف  ال ػٌن كت ػػع كل  ككا ػػد كيفػػ عتف أساػػكن كت ػػع كل  كٖنكضيػػ  كيفػػثت 

 . [ يفه كن ُٖٕٔٗٗٓ= ِْٖٖٗٓٗ×ِ 
 ليػػػتف كٙن ػػػتف أساػػػكن كيفػػػث كل   اسعكشػػػاةكس ػػػعيدة  ػػػر اٛنك عػػػ  

ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو [ يفػػػه كن ََُِْٔٓكأربعػػػ  كذشػػػاكف  
اٜنكد ػػػػ  ذشػػػاة   ليتضػػػػكف [  نػػػػثج يفػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػ  ِ  اثنػػػٌن

ك كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ككا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ك كلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػتف 
  [ يفه كن.َُُِِْٖ=ََُِْٔٓ×ِ 

 ليتضػكف كثالثػ  كٖنػكضتف  اسعكشاةكساكطو زكج  ذلا  ر اٛنك ع  
ضضػػػامك ُب [ يفػػػه كن َِّٖٖٔٗأساكنكت ػػػع كل  كٖنكضيػػػ  كيفػػػثتف  

اٜنكد ػػ  ذشػػاة [  نػػثج يفػهك هك  ػػر اٛنك عػ  ِ  اثنػٌنجػوء اس ػػهو 
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أربعػػ   ال ػػٌن ك كلػػ  كيفػػ ع  كيفػػثتف أساػػكن كت ػػع كل  كيفػػث  كثالثػػ  
 .[ يفه كن ُّْٕٔٗٔ=َِّٖٖٔٗ×ِ 

يفػػػػ ع   ال ػػػػٌن كيفػػػػث كل  كأربعػػػػ   اسعكشػػػػاةنكصػػػػا  ػػػػر اٛنك عػػػػ  سك 
[ يفػػػػػه كن ِْٕٗٔٔٔكيفػػػػثتف أساػػػػػكن كيفػػػػث كل  كاثنػػػػػكف كت ػػػػعتف  

يفػػػػهك س  ػػػػر اٛنك عػػػػ   [  نػػػػثجِ  اثنػػػػٌنضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو 
اٜنكد ػػ  ذشػػاة ٙن ػػ  ذشػػا  ليتضػػكن كثالٖنكلػػ  كت ػػع  كذشػػاكف أساػػكن 

[ ُِّّْٖٗٓ= ِْٕٗٔٔٔ×ِكثالٖنػػػػػػكءة كأربعػػػػػػ  كٖنػػػػػػكضتف  
 .يفه كن 

ت ػػع   ال ػػٌن كٙن ػػ  كٙن ػػتف  اٛنك عػػ  اسعكشػػاةكسعػػتاجا  ػػر 
جػػػػػػوء ضضػػػػػػامك ُب [ أيفػػػػػػهو ََِٕٓٓٗأساػػػػػػكن ك كلثػػػػػػكف كيفػػػػػػ ع   

يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  اٜنكد ػػ  ذشػػاة ٖنكضيػػ    نػػثج[ ِاس ػػهو اثنػػٌن  
ذشػػا  ليتضػػكن ك كلػػ  كذشػػاة آالؼ كأربع كلػػ  كأربعػػ  ذشػػا يفػػػه كن 

 .[ يفه كن َُُُُْْٖ=ََِٕٓٓٗ×ِ 
ٙن ػػ   ال ػػٌن كٖنكضيػػ  كت ػػػعتف  اسعكشػػػاةشػػتذي   ػػر اٛنك عػػ  كس

ضضػػػامك [ يفػػه كن َٖٓٓٓٗٓأساػػكن كٙن ػػػ كل  كٙن ػػ  كٙن ػػػتف  
 نػػػػثج ذشػػػػاة  ال ػػػػٌن ك كلػػػػ  كيفػػػػ ع  [ ِ  اثنػػػػٌنُب جػػػػوء اس ػػػػهو 
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[ ََُُُُٕٗ=َٖٓٓٓٗٓ×ِكت ػػػعٌن أساػػػكن ك كلػػػ  كذشػػػاة  
 أيفهو.

 [ ضضػػامك ُب كرػػق يفػػهك هكِكٟنػػك  ػػر   ػػ سة أ هػػك يفػػه كف  
 ليػػػػػػػػػػػتف كيفػػػػػػػػػػػ ع كل  كت ػػػػػػػػػػػع  كيفػػػػػػػػػػػثٌن أساػػػػػػػػػػػكن ك كلػػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػػع  

ثالثػػػػػ   ال ػػػػػٌن كٙن ػػػػػ كل  كٖنكضيػػػػػ  [ يفػػػػػه كن  نػػػػػثج َُُٕٗٗٔ 
 َُُٕٗٗٔ×ِ  كثالثػػػػػػػػػػػتف أساػػػػػػػػػػػكن ك كلثػػػػػػػػػػػكف كٖنكضيػػػػػػػػػػػ  ذشػػػػػػػػػػػا 

 [ يفه كن ُِّّٖٖٓ=
ثالثػػ  ذشػػا  ليتضػػكن  اٜنكد ػػ  ذشػػاةيفػػهك هك  ػػر اٛنك عػػ  ٠ن ػػتع 

كضيػػػػػػ  كذشػػػػػػػاكف كيفػػػػػػ ع كل  كٙن ػػػػػػ  كثالثػػػػػػػتف أساػػػػػػكن كثالٖنكلػػػػػػػ  كٖن
 .يفه كن  [ُِّّّٖٕٓ=ُِّّٖٖٓ+ََُُُُٕٗ 

[ ُك يفػػػػهو   ػػػهشث ػػػر   ػػػػ سة أ كػػػ و  ػػػػر صػػػكٜن  كض يػػػػ كس  
كا ػػػد ضضػػػابس ُب كرػػػق يفػػػهك هك  ليػػػتف كيفػػػ ع كل  كت ػػػع  كيفػػػثٌن 

يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك يفػػهو  نػػثج أ[ َُُٕٗٗٔأساػػكن ك كلػػ  كت ػػع   
  ليػػتف كيفػػ ع كل  كت ػػع  كيفػػثتف أساػػكن  ػػر اٛنك عػػ  اٜنكد ػػ  ذشػػاة 

  .يفهوأ[ َُُٕٗٗٔ= َُُٕٗٗٔ×ُك كل  كت ع   
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[ ُ ر صلهك  ر كا د  وأما مسألة الميتة الثالثة عشر ليلى 
 ٌناٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ  ذشػػػاة ت ػػػع  كيفػػػ عالبنهػػػك  ػػػٍن كتصػػػيل  ػػػر 

 ٌن كأربعػػػػػػػػػػٌنر أساػػػػػػػػػػكن ك ػػػػػػػػػػكلث  ليتضػػػػػػػػػػكن كيفػػػػػػػػػػث كل  كيفػػػػػػػػػػث  كذشػػػػػػػػػػا 
 َِِْٕٗٔٔ.] 

 .ذشػػػاة سلترثػػػ  اس ػػػكب ٌن ضاػػػ  يفػػػهك هو  ػػػر اٛنك عػػػ  اٜنكد ػػػ 
يفػػث  ذشػػا  ليتضػػكن كيفػػث كل  ككا ػػد  كسي ػػٍن ٗنيػػ  يفػػهكـ أ ػػس سيلػػى

 .[ يفه كن ُُْْٕٕٔٔأساكن كيف ع كل  كأربع  كأربعتف كيف عتف 
 كاهلل تعكىل أذلو كأ كو   كبهرب صترهتك:
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 المسألة المجمميةـ 55
ك٣نػػك كرد ذلػػا  ػػر أيفػػال  اٞننكيفػػصكت يفػػؤاؿ ت ػػدـ بػػس اسشػػيس / 

 ٠ن  ا طكس كن ريس اساثيك أكلالن بعد اس الـ :  ......ذ دهلل 
 كت جدم أ٘ند   ٌن ذر زكجثس صكٜن  كأكالدرب  نهك  -ُ

كبو ١ن د ك نصػتر كذ ػد اهلل كذلػا كذكلشػ  كأٚنػكء   كذػر تابػ  
ذرذػػ  اٜنيػػػ  ٙن ػػتف بكذػػػكن    ة  ػػػكؿ ُب اٝنٌى ػػ [ّ أػػدربك ثالثػػ  

 .عتف بكذكن بكذكن ُب استادم ذرذ  اٜن   أرب [ْٓ كٙن   كأربعتف 
ٍب  ػػكت ١ن ػػد ذػػر أ ػػس كإشتاضػػس كزكجثػػس صػػكٜن  شلترػػ     -ِ

 .أبتاع ُب استادم [ٓ كسس  ر اسحب  اٝنكص  بس ٙن   
ٍب  كتػػة ا ـ صػػكٜن  ذػػر أكالدبػػك اس ػػكأٌن   كذػػر تابػػ     -ّ

 [َٓ أبػتاع ُب اسػتادم  كٙن ػتف  [َُ شكص  مك أدربك ذشاة 
 ة. بكذكن ُب اٝنٌ 

كٜن  شلترػ  ػ كاسػيت تػوكج ٍب  كت  نصػتر ذػر زكجثػس صػ   -ْ
س كأشتاتس اس كأٌن   كسػس  ػر اضمك بعد  تت أشيس ١ن د ػ كذر إشت 

بكذػكن  [ُِ   ػكؿ ككا ػد كذشػاكف  [ٓ اسحب  اٝنكص  بػس ٙن ػ  
 .بكذكن  [ُٕ كسس ُب استادم كا د كيف عتف     ةُب اٝنٌى 
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ٍب  كتػػػة ذكلشػػػ  ذػػػر ابنهػػػك  هػػػدم كابنثهػػػك أٚنػػػكء كأػػػد   -ٓ
 . كت زكجهك أ لهك

 . كت ذلا ذر زكجثس سيلى كابنس ذ داهلل ٍب -ٔ
آ   تكا ك بث  يو بهرب اسحب  ك عار  ضصي  ب  كارث  ناػادان 

 كاهلل  ا كو كلوؿ سكو ا جا.
 اس كل  ذ داهلل بر ذلا ٠ن  ا

   أا   ج ك بػُِْٔ/ٔ/ٗ
 اسثتأيػػػػػػػػ 

 ر اٞن ػكل  اٞنل  ػ  ضػ ((اجمل  يػ ))ٞن ػ س  هرب يف   إ اادم ٟنك 
   ا ر كمهك: كب ُب بها اس

ٞنك يفل ين اس كل  بػهرب اٞن ػ س  ألػة سػس تػ ٌب ٟنػك   األمر األول
شػػػكء اهلل  ػػػر بػػػكب اٞنداذ ػػػ  سػػػس ٞنعػػػاريت اس دميػػػ  بػػػس  بعػػػد يفػػػن  إف

بكسندـ ذلى بهرب اسكل   كددت ست أ    أألهػك  أ   ةكسكر 
يفػػػػن  بك لػػػػ  بيَل ػػػػك أردت أف أ ػػػػ  بػػػػهرب اٞن ػػػػ س   ةي كسػػػػهسك س ثػػػػ

 ؼ ك  إٔنكػػػر  ػػػر  لهػػػك إال بعػػػد يفػػػن  بك لػػػ صػػػارين ذنهػػػك صػػػكر  
 بػُِْٕ/ٔ/ٗإىل  بػُِْٔ/ٔ/ٗ ر ٓند دان 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

746 

تشع  تابثهك كاشثالرهك بكشثالؼ  تاضعهك   األمر الثاني
 :شكء اهلل تعكىل إفاآلٌب كذرذثهك كألثهك ب ك يفحابك ُب اٜن  

[ ٖ ػػػر ٖنكضيػػػ    صػػػلهك ر :أحمـــدفأمـــا مســـألة الميـــ  األول 
[  كالدرب سلػهبا  ثػػ  ٕ[ كاس ػكأا يفػ ع   ُسلوكجػ  اسػث ر كا ػد  

 ػػػػ  ا ضثيػػػػٌن كبػػػػا  نك ػػػػاة ذلػػػػيهو ك  ك نػػػػ  ساؤكيفػػػػهو ذشػػػػاة 
[  نػثج ٖ[ رها جوء اس هو ضضامك ُب أص  اٞن  س  ٖنكضي   َُ 

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.َٖ=َُ×ٖٖنكضتف  
[ أيفػػػػػهو   كسكػػػػػ   ػػػػػر َُ=َُ×ُسلوكجػػػػػ  صػػػػػكٜن  ذشػػػػػاة  

[ ُْ؛ أربعػػػػػ  ذشػػػػػػا  كذلػػػػػا  ١ن ػػػػػد ك نصػػػػػتر كذ ػػػػػد اهللأبنكلػػػػػس 
 [ أيفهو.ٕ؛ يف ع    ذكلش  كأٚنكءيفه كن  كسك   ر بنثيس 

 ػػر اثػػين ذشػػا  صػػلهك ر وأمــا مســألة الميــ  الثــاني محمــد 
[ كسلوكج  اساب  ثالث  كاس كأا يفػ ع  ِ[ سألـ اس دس اثنكف  ُِ 
[ بٌن إشتتػس كأشتاتػس سلػهبا  ثػ   ػ  ا ضثيػٌن كبػا  نك ػاة ٕ 

[ رهػا جػوء اس ػهو ضضػػامك ُب ٖهو ٖنكضيػػ   ذلػيهو ك  ك نػ  ساؤكيفػ
[  نػػػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػػػث  كت ػػػػػػػػػػعتف ُِأصػػػػػػػػػػ  اٞن ػػػػػػػػػػ س  اثػػػػػػػػػػين ذشػػػػػػػػػػا  

 [ ك نهك  صيل بها االضك كر.ٔٗ=ُِ×ٖ 
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[  نثج ٖ[ ضضامك ُب جوء اس هو ٖنكضي   ِ  س صكٜن  اثنكف  
ك نصػػتر  ػػر أشتاضػػس  يفػػه كن  كسكػػ  أخو  [ُٔ=ٖ×ِيفػث  ذشػػا  

  كسكػػػ   ػػػر أشثيػػػس  [ يفػػػه كن ُْأربعػػػ  ذشػػػا  كذ ػػػد اهلل كذلػػػا 
 [ أيفهو.ٕيف ع    ذكلش  كأٚنكء

 [يفه كن. ِْ=ٖ×ّكسوكجثس صكٜن  أربع  كذشاكف  
[  ػر  صػيل اٞن ػ س  ُْكبكسن ا بٌن يفهكـ ١ن ػد أربعػ  ذشػا  

[ ٤نػػػدبك  ثتار ػػػ  ٔٗا كىل كبػػػٌن  صػػػيل   ػػػ سثس يفػػػث  كت ػػػعٌن  
 رنث ة كرق ب و  نه ك.بكسنصو 

جػػػػوء اس ػػػػهو [ كبػػػػا ٕ=ِ÷ُْر  ػػػػك كرػػػػق اس ػػػػهكـ ر ػػػػ ع   
   سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك. اٝنكص ّن

[ كبػا ْٖ=ِ÷ٔٗكأ ك كرق  صػيل   ػ سثس رث كضيػ  كأربعػتف  
جػػوء اس ػػهو اليفػػثصااج اٛنك عػػ  ا كىل رنضػػابس ُب  صػػيل اٞن ػػ س  

[  نػػػثج اٛنك عػػػ  ا كىل ُب بػػػهرب اٞن ػػػ س  ثالثػػػ  َٖا كىل ٖنػػػكضٌن  
 [.َّْٖ=َٖ×ْٖآالؼ كٖنكمنكل  كأربعتف  

ر ر سس يفهكـ  ر اٞن  س  ا كىل أشهرب  ضػاكبكن ُب جػوء يفػه ك 
 [.ْٖٖنكضي  كأربعٌن  
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ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػػوء 
 [.ٕيفه هك يف ع   

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  ا كىل.

[ أيفػػهو َُ  بكسوكجيػػ   ػػر اٞن ػػ س  ا كىل ذشػػاة  لػػألـ صػػكٜنر
[  نػػػػػثج أربع كلػػػػػ  ْٖضضػػػػػامك ُب جػػػػػوء اس ػػػػػهو ٖنكضيػػػػػ  كأربعػػػػػٌن  

 [ يفه كن.َْٖ=ْٖ×َُكٖنكضتف  
[ يفػػػػه كن ُٔكٟنػػػػك  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اسثكضيػػػػ  بك  ت ػػػػ  يفػػػػث  ذشػػػػا   

[  نػػػػػػثج  كلػػػػػػ  كاثنػػػػػػك ذشػػػػػػا ٕضضػػػػػػامك ُب جػػػػػػوء اس ػػػػػػهو يفػػػػػػ ع   
 [ يفه كن.ُُِ=ُٔ×ٕ 

ك  ػػػػػػر اٞن ػػػػػػ سثٌن ٙن ػػػػػػ كل  كاثنػػػػػػكف كت ػػػػػػعتف ٠ن ػػػػػػتع يفػػػػػػهك ه
 [ يفه كن.  ِٗٓ=ُُِ+َْٖ 

 ػػػر اٞن ػػ س  ا كىل بػػػكس نتة  نصػػػتر كذ ػػد اهلل كذلػػا   ػػركسكػػ  
[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو ٖنكضيػػ  كأربعػػٌن ُْأربعػػ  ذشػػا  

[ ِٕٔ= ْٖ×ُْ[  نػػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػػث كل  كاثنػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػ عتف   ْٖ 
 يفه كن. 
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[ ُْ شتة أربعػػػ  ذشػػػا  كسكػػػ و  ػػػنهو  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  بػػػك
[  نػػػثج ٖنكضيػػػ  كت ػػػعتف  ٕيفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو يفػػػ ع   

 [ يفه كن.ٖٗ=ٕ×ُْ 
٠ن ػػتع يفػػهكـ بػػ و  ػػنهو  ػػر اٛنك عػػ  ا كىل يفػػ ع كل  كيفػػ عتف 

 [ يفه كن . َٕٕ=ٖٗ+ِٕٔ 
 ػػػر اٞن ػػػ س  ا كىل بػػػكس نتة  ذكلشػػػ  كأٚنػػػكءكسكػػػ و  ػػػر ا شثػػػٌن 

[ ْٖو ٖنكضيػػػ  كأربعػػػٌن  [ ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهٕيفػػػ ع  أيفػػػهو  
 [ يفه كن.ّّٔ=ْٖ×ٕ نثج ثالٖنكل  كيفث  كثالثتف  

[ أيفػػػهو ٕكسكػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكضيػػػ  بػػػك شتة يفػػػ ع    
[ ْٗ=ٕ×ٕضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو يفػػ ع   نػػثج ت ػػع  كأربعػػتف  

 يفه كن.
٠ن ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  ا كىل ثالٖنكلػػػ  كٙن ػػػ  

 ه كن.[ يفّٖٓ=ْٗ+ّّٔكٖنكضتف  
[ ِٕكسصكٜن  بنة شلتر  زكج  ١ن د أربع  كذشاكف يفػه كن  

[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر اٛنك عػػػػ  ٕضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو يفػػػػ    
 [يفه كن.ُٖٔ=ِْ×ٕا كىل  كل  كٖنكضي  كيفثتف  
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ر صػلهك  ػر ذػدد رؤكس   وأما مسـألة الميتـة الثالثـة صـالحة 
كلهػػػػك  ػػػػر أبن [ سلػػػػهبا  ثػػػػ   ػػػػ  ا ضثيػػػػٌن سكػػػػ و ٖكرثثهػػػػك ٖنكضيػػػػ   

ذكلشػػػػ  [ كسكػػػػ و  ػػػػر بنثيهػػػػك ِاثنػػػػكف   نصػػػػتر كذ ػػػػد اهلل كذلػػػػا 
 [.ُيفهو كا د   كأٚنكء

[ ِٗٓكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ صػػكٜن  ٙن ػػ كل  كاثنػػٌن كت ػػعٌن  
 [ ٤ندبك  ن    ٖ ر اٛنك ع  ا كىل كبٌن أص     سثهك ٖنكضي   

ثالثػػػػػػػػػ  آالؼ كٖنكمنكلػػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػػٌن  ا كىلرثصػػػػػػػػػيل  ػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػ  
ُب بػػػػػػػػهرب  اسثكضيػػػػػػػػ تعػػػػػػػػد بػػػػػػػػهرب اٛنك عػػػػػػػػ  ك  [َّْٖ=َّْٖ×ُ 

 اٞن  س .
 سلترث  ُب اٛنك ع  ا كىل ٕنكـ يفهك هو  ر اٛنك ع  اسثكضي 

[ كبػػػػا جػػػػوء ْٕ=ٖ÷ِٗٓأربعػػػػ  كيفػػػػ عتف   هككرػػػػق يفػػػػهك ك 
 اس هو ٞن  سثهك ضضاب ريس يفهكـ ب  كارث  نهك. 

 ػر اٛنك عػ  ا كىل بػك شتة  نصػتر كذ ػد اهلل كذلػا لك و  ر ر
 [يفه كن.َٕٕ=َٕٕ×ُيف ع كل  كيف عتف  
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[ ضضػػػامك ُب جػػػوء ِكسكػػػ و  ػػػنهو  ػػػر اٞن ػػػ س  اسثكسثػػػ  اثنػػػكف   
[  نػػػػػػػػثج  كلػػػػػػػػ  كٖنكضيػػػػػػػػ  كأربعػػػػػػػػتف ْٕاس ػػػػػػػػهو أربعػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػ عٌن  

 [ يفه كن.ُْٖ=ْٕ×ِ 
٠ن ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  ػػػنهو  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكضيػػػ  ت ػػػع كل  كٖنكضيػػػ  

 [ يفه كن.ُٖٗ=ُْٖ+َٕٕذشا  
ك عػػػ  ا كىل بػػػك شتة  ػػػر اٛن ذكلشػػػ  كأٚنػػػكءكسكػػػ و  ػػػر اس نثػػػٌن 

 يفه كن. [ّٖٓ=ّٖٓ×ُثالٖنكل  كٙن   كٖنكضتف  
[ ضضػػابس ُب ُكسكػػ و  نه ػػك  ػػر اٞن ػػ س  اسثكضيػػ  يفػػهو كا ػػد   

[  نػػػػػػػػثج أربعػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػ عتف ْٕجػػػػػػػػوء اس ػػػػػػػػهو أربعػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػ عٌن  
 [يفه كن.ْٕ=ْٕ×ُ 

٠ن ػػتع يفػػهكـ بػػ و  نه ػػك  ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  أربع كلػػ  كت ػػع  
 .[يفه كن ْٗٓ=ْٕ+ّٖٓكٙن تف  

أ ػػػػك صػػػػكٜن  شلترػػػػ  ر ػػػػهك هك ب ػػػػك بػػػػا  كلػػػػ  كٖنكضيػػػػ  كيفػػػػثتف 
 [ يفه كن.ُٖٔ=ُٖٔ×ُ 

ــع منصــور  [ ْر صػػلهك  ػػر أربعػػ    وأمــا مســألة الميــ  الراب
[ ّ[ كاس ػكأا ثالثػػ   ُسلوكجثػس صػكٜن  بنػة شلترػ  اسابػ  كا ػد  
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سلػهبا  ثػ   ػ  ذكلشػ  كأٚنػكء كأشثيس ذ د اهلل كذلا بٌن أشت س 
[ بكسثلػث ٔذليهو ك تار   ساؤكيفهو يفث    ا ضثيٌن كبا  نك اة

[ ٍب ضضػػامك ُب أصػػ  اٞن ػػ س  أربعػػ  ِرنث ػػة كرػػق اسػػاؤكس اثنػػٌن  
[ ك نهػػػػػػػك  صػػػػػػػيل بػػػػػػػها االضك ػػػػػػػكر ٖ=ْ×ِ[  نػػػػػػػثج ٖنكضيػػػػػػػ   ْ 
 ِ×ْ=ٖ.] 

[ كسكػػ و  ػػر ا شثػػٌن ِسكػػ و  ػػر اسوكجػػ  كا شػػت ر يفػػه كف  
 [.ُيفهو  

[  ػر ُٖٗكبكسن ا بٌن يفهكـ  نصػتر ت ػع كل  كٖنكضيػ  ذشػا  
[ ٤نػػػػدبك  ثتار ػػػػ  ٖاٛنك عػػػ  اسثكضيػػػػ  كبػػػػٌن  صػػػػيل   ػػػػ سثس ٖنكضيػػػػ   

 رنث ة كرق ب و  نه ك.بكسنصو 
ر  ػػػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػػػق اس ػػػػػػػػػػػػػػػهكـ ر ربع كلػػػػػػػػػػػػػػػ  كت ػػػػػػػػػػػػػػػع  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػتف 

  سثس ضضاب ريػس اٝنكص ّن[ كبا جوء اس هو ْٗٓ=ِ÷ُٖٗ 
 يفهكـ ب  كارث  نهك. 

[ كبػا جػوء اس ػهو ْ=ِ÷ٖكأ ك كرػق  صػيل   ػ سثس ر ربعػ   
اج اٛنك ع  رنضابس ُب اٛنك ع  اسثكضي  ثالث  آالؼ كٖنكمنكلػ  اليفثصا 
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[  نثج اٛنك ع  اسثكسث  ٙن ػ  ذشػا أساػكن كثالٖنكلػ  َّْٖكأربعٌن  
 [.َُّٔٓ=َّْٖ×ْكيفثتف  

ر ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٛنك عػػػػ   اسثكضيػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ْيفه هك أربع   

جػػػػوء  ك ػػػػر سػػػػس يفػػػػهكـ  ػػػػر اٞن ػػػػ س  اساابعػػػػ  أشػػػػهرب  ضػػػػاكبكن ُب
 .[ْٗٓ  ٌنأربع كل  كت ع  كٙن يفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ُب جولا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اسثكسث .

سصكٜن  شلتر   ر اٛنك ع  اسثكضي  بكسوكجيػ   كلػ  كٖنكضيػ  كيفػثتف 
 [  نػػثج يفػػث كل ْ[ يفػػه كن ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو أربعػػ   ُٖٔ 

 [يفه كن.ِٕٔ=ُٖٔ×ْكاثنكف كيف عتف  
[ ضضػػامك ِكٟنػػك  ػػر   ػػ س   نصػػتر أ ضػػكن بكسوكجيػػ  يفػػه كف   

[  نػثج ت ػع كل  ُْٗٓب جوء اس هو أربع كلػ  كت ػع  كٙن ػٌن  
 [ يفه كن.ُٖٗ=ْٗٓ×ِكٖنكضي  ذشا  

٠ن ػػتع يفػػهك هك  ػػػر اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  أسػػػو كٙن ػػ كل  كت ػػػعتف 
 [ يفه كن.َُٗٓ=ُٖٗ+ِٕٔ 
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 ػػر اٛنك عػػ  اسثكضيػػ  بػػكس نتة ذ ػػد اهلل كذلػػا شػػت ر كسكػػ و  ػػر ا 
[ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو ُٖٗت ػػػع كل  كٖنكضيػػػ  ذشػػػا  

[  نػػػػػػػػػثج ثالثػػػػػػػػػػ  آالؼ كيفػػػػػػػػػث كل  كاثنػػػػػػػػػكف كيفػػػػػػػػػػ عتف ْأربعػػػػػػػػػ   
 [ يفه كن.ِّٕٔ=ُٖٗ×ْ 

[ ضضػامك ِكسك و  نه ك  ر اٞن  س  اساابع  بك شتة يفػه كف   
ٌن   نػػثج ت ػػع كل  كٖنكضيػػ  ُب جػػوء اس ػػهو أربع كلػػ  كت ػػع  كٙن ػػ

 [ يفه كن.ُٖٗ=ْٗٓ×ِذشا  
٠ن ػػػػػتع يفػػػػػهكـ بػػػػػ و  نه ػػػػػك  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اسثكسثػػػػػ  أربعػػػػػ  آالؼ 

 [ يفه كن.َْٗٓ=ُٖٗ+ِّٕٔكٙن  كل  كت عتف  
 ػػػػر اٛنك عػػػػ  اسثكضيػػػػ  بػػػػكس نتة ذكلشػػػػ  كأٚنػػػػكء كسكػػػػ و  ػػػػر أشثيػػػػس 

[ يفػه كن ضضػامك ُب جػوء اس ػهو ْٗٓأربع كل  كت ع  كٙن ػتف  
 نػػػػػػػػػػػػػػػػثج أسػػػػػػػػػػػػػػػػو كٖنكمنكلػػػػػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػػتف  [ْأربعػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 [ يفه كن.ُّٖٔ=ْٗٓ×ْ 
[ ضضػػػابس ُب جػػػوء ُكٟنػػػك  ػػػر اٞن ػػػ س  اساابعػػػ  بػػػك شتة يفػػػهو   

[  نػػثج أربع كلػػ  كت ػػع  ْٗٓاس ػػهو أربع كلػػ  كت ػػع  كٙن ػػٌن  
 [ يفه كن.ْٗٓ=ْٗٓ×ُكٙن تف  
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٠ن ػػػتع يفػػػهكـ بػػػ و  نه ػػػك  ػػػر اٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  أساػػػكف ك كلثػػػكف 
 [ يفه كن.ِِٓٗ=ْٗٓ+ُّٖٔكٙن   كت عتف  

ٙن ػػ  ذشػػا أساػػكن كثالٖنكلػػ  كيفػػثٌن كبػػكسن ا بػػٌن اٛنك عػػ  اسثكسثػػ  
كبٌن يفهكـ ٗني  استرث  ٤ندبك  ثتار   بثلث اٝن ػ   [َُّٔٓ 

 رناج  بالن  ر اٛنك ع  كاس هكـ إىل كر س.
رػػػػػػػػػػػػػػػػػػ سو كأربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كذشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف ر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػػػػػػػػػػق اٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 َُّٓٔ÷ُٓ=َُِْ.] 
رثالٖنكل  كيفث  ذ د اهلل كذلا  كأ ك كرق يفهكـ ب و  ر ا شت ر

 [ أيفهو.َّٔ=ُٓ÷َْٗٓ 
ر كلػػ  كثالثػػ   ذكلشػػ  كأٚنػػكءكأ ػػك كرػػق يفػػهكـ بػػ و  ػػر ا شثػػٌن 

 [ يفه كن.ُّٓ=ُٓ÷ِِٓٗكٙن تف  
كأ ػػػػػػػػػك كرػػػػػػػػػق يفػػػػػػػػػهكـ صػػػػػػػػػكٜن  بنػػػػػػػػػة شلترػػػػػػػػػ  ر كلػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػث  

 [ أيفهو.َُٔ=ُٓ÷َُٗٓ 
ر ػر ذػدد رؤكس  وأما أصل مسألة الميتة الخامسـة عائشـة 

[ سلػػهبا  ثػػ   ػػ  ا ضثيػػٌن البنهػػك  هػػدم اثنػػكف ّ  كرثثهػػك ثالثػػ 
 [.ُ[ كس نثهك أٚنكء كا د  ِ 
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[  ػػر ُّٓكبػػكسن ا بػػٌن يفػػهكـ ذكلشػػ   كلػػ  كثالثػػ  كٙن ػػٌن  
[ ّاٛنك عػػػ  اسثكسثػػػ  بعػػػد االشثصػػػكر كبػػػٌن أصػػػ    ػػػ سثهك ثالثػػػ   

 أسػػو كأربعػػ  كذشػػا ر  اسثكسثػػاٛنك عػػ  رثصػػيل  ػػر  ٤نػػدبك  ن  ػػ  
بػػػػػهرب اٛنك عػػػػػػ  اساابعػػػػػ  ُب بػػػػػػهرب كتعػػػػػد  [  َُِْ=َُِْ×ُ 

 اٞن  س .
[ كبػػػا جػػػوء اس ػػػهو ُٓر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ رتا ػػػد كٙن ػػػتف  

 ٞن  سثهك ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك. 
سلترث  اس كب ٌن  ر اٛنك ع  اساابع  بك   يفػهك هو  ػر اٛنك عػ  

ثالٖنكلػػػػػػػػػػػػ  كيفػػػػػػػػػػػػث  ذ ػػػػػػػػػػػػد اهلل كذلػػػػػػػػػػػػا اسثكسثػػػػػػػػػػػػ  ؛ رلكػػػػػػػػػػػػ و  ػػػػػػػػػػػػر 
 [ أيفهو.َّٔ=َّٔ×ُ 

 [ يفه كن.ُّٓ=ُّٓ×ُل  كثالث  كٙن تف   كٚنكء ك 
 [ أيفهو.َُٔ=َُٔ×ُكسصكّب بنة شلتر   كل  كيفث   

[ ضضػػامك ُب جػػوء اس ػػهو كا ػػد كٙن ػػٌن ِكٞنهػػدم يفػػه كف  
[  نػػػػػػػػػػثج يفػػػػػػػػػػهك س  ػػػػػػػػػػر اٛنك عػػػػػػػػػػ  اساابعػػػػػػػػػػ   كلػػػػػػػػػػ  كاثنػػػػػػػػػػكف ُٓ 
 [ أيفهو.َُِ=ُٓ×ِ 
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ك ٚنكء بنة اٞنيث  اٝنك     ػر اٛنك عػ  اساابعػ  كا ػد كٙن ػتف 
 [ يفه كن.ُٓ=ُٓ×ُ 

[ ٖر صػػلهك  ػػر ٖنكضيػػ    وأمــا مســألة الميــ  الســادس علــي 
[ البنػػس ذ ػػداهلل ٕ[ كاس ػػكأا يفػػ ع   ُسوكجثػػس سيلػػى اسػػث ر كا ػػد  

 تعصي كن.
[ أيفػػػهو  ػػػػر َّٔكبػػػكسن ا بػػػػٌن يفػػػهكـ ذلػػػػا ثالٖنكلػػػ  كيفػػػػث   

[ ٤ندبك  ثتار   بكسنصػو ٖاٛنك ع  اساابع    كبٌن    سثس ٖنكضي   
 نه ك.رنث ة كرق ب و  

[ ُّٓ=ِ÷َّٔر  ػػػك كرػػػق اس ػػػهكـ ر كلػػػ  كثالثػػػ  كٙن ػػػتف  
 كبا جوء اس هو ٞن  سثس ضضاب ريهك يفهكـ ب  كارث  نهك. 

[ كبػا جػوء اس ػهو ْ=ِ÷ٖكأ ك كرػق  صػيل   ػ سثس ر ربعػ   
اليفػػػػػػثصااج اٛنك عػػػػػػ  رنضػػػػػػابس ُب اٛنك عػػػػػػ  اساابعػػػػػػ  أسػػػػػػو كأربعػػػػػػ  

س  أربعػػ  [  نػػثج اٛنك عػػ  اٝنك  ػػ  ُب بػػهرب اٞن ػػ َُِْكذشػػا ر  
 [.َْٔٗ=َُِْ×ْآالؼ كيفث  كت عتف  

ر ػػػر سػػػس يفػػػػهكـ  ػػػر اٛنك عػػػ   اساابعػػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػػوء 
 [.ْيفه هك أربع   



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

758 

ك ػػػر سػػػس يفػػػهكـ  ػػػر اٞن ػػػ س  اس كديفػػػ  أشػػػهرب  ضػػػاكبكن ُب جػػػوء 
 .[ُّٓ  ٌن كل  كثالث  كٙن يفه هك 

ك ر سس يفهكـ  ر اٛنك ع  كاٞن  س  ٗني  سس يفػهك س بعػد ضػامك  
 ا اس هو كأذطا يفهك س  ر اٛنك ع  اٝنك   .ُب جول
[ َّْلع ػػداهلل بػػر أ٘نػػد  ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ  ثالٖنكلػػ  كيفػػث   ر

[  نثج يفهك س  ر اٛنك ع  ْأيفهو ضضامك ُب جوء اس هو أربع   
[ ُِِْ=َّٔ×ْاٝنك  ػػػػػ  أسػػػػػو ك كلثػػػػػكف كأربعػػػػػ  كذشػػػػػاكف  

 يفه كن.
ٙن ػػػتف ك ٚنػػػكء بنػػػة أ٘نػػػد  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   كلػػػ  ثالثػػػ  ك 

[  نػػثج يفػػهك هك ْ[ يفػه كن ضضػػامك ُب جػوء اس ػػهو أربعػ   ُّٓ 
[ ُِٔ=ُّٓ×ْ ػػػػر اٛنك عػػػػ  اٝنك  ػػػػ  يفػػػػث كل  كاثنػػػػك ذشػػػػا   

 يفه كن.  
[ َُٔكسصػػكٜن  بنػػة شلترػػ   ػػر اٛنك عػػ  اساابعػػ   كلػػ  كيفػػث   

[  نػػػػثج يفػػػػهك هك  ػػػػر ْأيفػػػػهو ضضػػػػامك ُب جػػػػوء اس ػػػػهو أربعػػػػ   
[ ِْْ=َُٔ×ْاكف  اٛنك عػػػ  اٝنك  ػػػػ  أربع كلػػػػ  كأربعػػػػ  كذشػػػػ

 يفه كن.
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[ ضضػػػامك ُب َُِكٞنهػػػدم  ػػػر اٛنك عػػػ  اساابعػػػ   كلػػػ  كاثنػػػكف  
[  نػػػػػثج يفػػػػػهك س  ػػػػػر اٛنك عػػػػػ  اٝنك  ػػػػػ  ْجػػػػػوء اس ػػػػػهو أربعػػػػػ   

 [ أيفهو.َْٖ=َُِ×ْأربع كل  كٖنكضي   
ك ٚنكء بنة اٞنيث  اٝنك     ػر اٛنك عػ  اساابعػ  كا ػد كٙن ػتف 

[  نػػػثج يفػػػهك هك ْ  [ يفػػػه كن ضضػػػامك ُب جػػػوء اس ػػػهو أربعػػػ ُٓ 
 [ أيفهو.َِْ=ُٓ×ْ ر اٛنك ع  اٝنك     كلثكف كأربع   

[ ُكسوكجػػػ  اٞنيػػػة اس ػػػكدس سيلػػػػى  ػػػر   ػػػ سثس يفػػػهو كا ػػػػد  
ضضػػػابس ُب كرػػػق يفػػػهك س  كلػػػ  كثالثػػػ  كٙن ػػػٌن  نػػػثج يفػػػهك هك  ػػػر 

 ُّٓ×ُاٛنك عػػػػػػػػػػػػػػػ  اٝنك  ػػػػػػػػػػػػػػػ   كلػػػػػػػػػػػػػػػ  كثالثػػػػػػػػػػػػػػػ  كٙن ػػػػػػػػػػػػػػػتف  
 [يفه كن.ُّٓ=

أيفػػػهو ضضػػػامك ُب كرػػػق [ ٕكالبنػػس ذ ػػػداهلل  ػػػر   ػػػ سثس يفػػػ ع   
[  نػػثج يفػػهك س  ػػر اٛنك عػػ  ُّٓيفػػهك س  كلػػ  كثالثػػ  كٙن ػػٌن  
 [يفه كن.َُُٕ=ُّٓ×ٕاٝنك    أسو ككا د كيف عتف  

أ ػػػػك ت  ػػػػيو اسحبػػػػ  ذلػػػػى استرثػػػػ  رن  ػػػػو اسحبػػػػ  ذلػػػػى اٛنك عػػػػ  
كاسنػػكتج ضضػػابس ُب  [َْٔٗأربعػػ  آالؼ كيفػػث  كت ػػعٌن  ا شػػًنة 
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كمػهرب اسع ليػ   كػتف أضصػ    يفهكـ استارث  نػثج ضصػي س  ػر اسحبػ 
 ذلى  ك   ٌب:ترث  اس

[ ُّضصػػي  ذ ػػداهلل بػػر أ٘نػػد  ػػر تابػػ  اسػػتادم ثالثػػ  ذشػػا  
[   كٖنكضيػػ  ذشػػػا إصػػ عكن كأربعػػ  كت ػػػعتف ُبكذػػكن   كذراع كا ػػد  
 [.ْٗ.ُُٖب اٞنكل   ر ااص    

[ ّ[ بكذػكن   كثالثػ   ْْكسس  ر تابة اٝن ة أربعػ  كأربعػتف  
  كثالثػػػػػػػ  ذشػػػػػػػاة ُب اٞنكلػػػػػػػ   ػػػػػػػر ااصػػػػػػػ   أذرع   كيفػػػػػػػ   أصػػػػػػػكب

 ٕ.ُّ.] 
[ أبػػػتاع ٔكضصػػػي  أٚنػػػكء بنػػػة أ٘نػػػد  ػػػر تابػػػ  اسػػػتادم يفػػػث   

[   كا ػػد كذشػػاكف إصػػ عكن كيفػػ ع  كأربعػػتف ُب اٞنكلػػ  ِكذراذػػكف  
 [.ْٕ.ُِ ر ااص    

[ بكذػكن   كذراع كا ػد ِِكٟنك  ر تاب  اٝن ة اثنكف كذشػاكف  
كٙن ػػتف ُب اٞنكلػػ   ػػر  [ إصػػ عكن كيفػػث ُٓ[   كٙن ػػ  ذشػػا  ُ 

 [.ٔٓ.ُٓااص    
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[ أبػتاع كذراذػكف ْكسصكٜن  بر شلتر   ػر تابػ  اسػتادم أربعػ   
[   كٙن ػػػ  ذشػػػا إصػػػ عكن كت ػػػع  ذشػػػا ُب اٞنكلػػػ   ػػػر ااصػػػ   ِ 
 ُٓ.ُٗ.] 

[ ِ[ بكذكن   كذراذكف  ُٓكٟنك  ر تابة اٝن ة ٙن   ذشا  
 [.ّٔ.ِ  كإص عكف كثالث  كيفثتف ُب اٞنكل   ر ااص    

كسكػػ  كا ػػد  ػػر أ٘نػػد   كبنثػػس أٚنػػكء   كسيلػػى زكجػػ  ذلػػا  ػػر 
[   كيفػػ ع  ذشػػا ِ[   كذراذػػكف  ُتابػػة اسػػتادم: بػػكع كا ػػد  

 [.ّٕ.ُٕإص عكن كيف ع  كثالثتف ُب اٞنكل   ر ااص    
[ أبػػػتاع   كذراذػػػكف ٓكسكػػػ و  ػػػنهو  ػػػر تابػػػة اٝن ػػػة ٙن ػػػ   

  [   كت ػػػػػػ  أصػػػػػػكب  كت ػػػػػػع  كٖنػػػػػػكضتف ُب اٞنكلػػػػػػ   ػػػػػػر ااصػػػػػػ ِ 
 ٗ.ٖٗ.] 

[ أبػػػتاع   كذراع ّكٞنهػػػدم بػػػر أ٘نػػػد  ػػػر تابػػػ  اسػػػتادم ثالثػػػ   
[   كذشا أصكب  كثالثػ  كيفػ عتف ُب اٞنكلػ   ػر ااصػ   ُكا د  

 َُ.ّٕ.] 
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[ ُُكضصػػي  ذ ػػداهلل بػػر ذلػػا  ػػر تابػػ  اسػػتادم أ ػػد ذشػػا  
[ أذرع   كإصػػ   كيفػػ ع  كٙن ػػتف  ػػر ااصػػ   ّبكذػػكن   كثالثػػ   

 ُ.ٕٓ.] 
[ بكذػػػكن   ككا ػػػد ّٗ ػػػة ت ػػػع  كثالثػػػتف  كسػػػس  ػػػر تابػػػة اٝن

 [      ِّ.ُِكذشاكف إص عكن كثالث  كذشاكف  ر ااص    
 .أذلو كأ كوتعكىل كبهرب صترهتك كاهلل 
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 باب متشابو النسب
 يف ؿ يفكل  اا كـ اسشكرعا ر٘نس اهلل تعكىل ر كؿ : -ُ

   ذ   كأضػػػك ذ هك         
 سػػا شكس  كأضػك شكٟنك ك                                   

 ر  ك اسيت أضك ذػػو ٟنك          
 رػإف أيب أ ػس أ هػػػػك           

 أبتبك أشا كأشتبك أيب          
 كسػػػا شكس  كبها  ك هك           

 ر  ر اسا يس اسػػهم ذندرب          
 رنتف اسااالق    ذل هك           

   ٌن ٟنك ض  ك صػػػكٜنك           
 ك كشو سلنا   ػػػر   هك            
 : ب تسسر جكب اسشكرعا ر٘نس اهلل تعكىل 

 أ ك يفكللا ذر ذ   بت ذ هك         
 ِنكٟنػك  كذر شكس   دذػا شاكبكن       

   ١ن  كن  أال ركيفث    نػػا جتابكن        
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 كاص  إىل  ك ألة ُب شاح  كٟنػك               
 تاسد     أخ سك  ػػر أـ كأـ سػ       

 توكجهك  ر أت هك كرجكٟنػػك    
 رجكءت ب نة كبا ذػػ ثػك         

  كاسيت تنكد ك ذ ا رػا ص ييل   كٟن       
 ككاسد أـ ثػػػػو أشة ستاسد         

 ٛن ػكسػػهػك           توكجهك   ث  نكن         
 رجكءت ب نة كبا شكسثك اسيت          

  كٟنكتنكد ك شكسػػا ُب رصييل      
 رهها بت اارصكح ذ ك يف سثس         

 كبشو ساثيك أشكلة رػا يفؤاٟنك                  
ر تسس   ذ   كأضك ذ هك رإف أشكرب  ر أ س توكج أـ أبيس 
ر كسدبك بنثك رههرب اس نة با أشة أبيس رها ذ ثس كبا بنة 

 أشيس رهت ذ هك . 
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شثػػس  ػػر أبيػػس كأ ػػك أتسػػس   شكسػػ  كأضػػك شكٟنػػك رػػإف أبػػك أ ػػس تػػوكج أ
ر كسػػدبك بنثػػك رهػػهرب اس نػػة بػػا أشػػة أ ػػس رهػػا شكسثػػس كبػػا بنػػة 

 . (ُ)أشثس رهت شكٟنك 
أبػػت اساػػثيل اٞنتصػػلا ُب بثكبػػس اٞنثػػ  اس ػػكلا ب تسػػس )ك ػػر  ككأكردبػ

ا سغكز  ك  اد ذلى  كػو اٞن ػكل  اسا هيػ  بكسػهم أكردرب اٜنا ػام 
    نس كبا:لة ذر    ساُب   ك كتس كبنة يف

 ك  ذ   كأضك ذ هك   شكٟنك ك  شكس  كأضك
 رإف أيب أ س أ هػك   ر  ك اسيت أضك ذو ٟنك

 أبتبك أشا كأشتبك أيب       ك  شكس  بكها  ك هك
 ر  ر اسا يس اسهم ذندرب         رنتف اسدرا   أك ذل هك

 ك كشو سلنا   ك مههك      ٌن سنك ض  كن شكسصكن 
 ٕنهكشا ع  أ٘نػػد ض رل نك ٠نتيفكن كال  شابٌن     

بػػهرب اٞن ػػ س  بث ػػة إ  رث  لثهػػك ت  ػػ   ػػًن  لجلػػج ُب اساكػػا ك 
سلغػػو كبػػت أف اٝنكسػػ  اسػػيت اكشػػو    ػػك ٓنثهػػك  ػػر ضك  أس ػػث أف أ
تػػػوكج  رجػػالن تصػػػتر ذلػػى بػػػهرب اسصػػترة كذسػػػك أف ؛ اساجػػ  شكٟنػػك 

                                                
(1)

 بتصرف 285/  2العذب الفائض ج   
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ر كسػد ذكلشػ  ايفو إ دامهك ذكلشػ  كايفػو ا شػال ركط ػ   ا اأتٌن
رجػكت زكج بنثػس  ػر أيب ا اأتػس ركط ػ  ٍب   بنثكن كأكسد ركط   ابنػكن 
 .با شكس  ابنس كبت شكٟنك  ضس أشت أ هك؛ ب نة رثلك اس نة 

درب أخ سىػكأ ك اسع   اسيت بت ذ هك رصترهتك أف رجالن سس كسد كًستى  
س أـ أبيػس رجػكء بنػة رثلػك اس نػة بػا  ر أ س رػوكج أشػكرب  ػر أ ػ

 ذ ثس  هنك أشة أبيس كبت ذ هك  ضس أشت أبيهك.
أتسس )ك  شكس  بكها  ك هك( رهت أف تكتف أ هػك أشثػس  كأ ك

بك أشا كأشتبػك أيب( كصػترهتك أف رجػالن ت كأشثهك أ س ب ك أكؿ )أب
درب أشػة  ػر أ ػس روكجهػك  ػر أيب أ ػس رجػكءت ب نػة سى سس كسد كًستى 

   (ُ) شثهك أ س كأ هك أشثس.ر
 رجالف ب  كا د  نه ك ابر ذ   اآلشا كابر شكسس .  -ِ

وكج رجالف بػ  كا ػد  نه ػك أشػة اآلشػا ريتسػد صترهتك أف  ث
 ٟنك ابنكف .

                                                
تح ضــياء الـدين تصـر اهلل بـن محمــد بـن محمـد بـن عبــد المثـل السـائر فـي أدب الكاتــب والشـاعر ألبـي الفـ  (1)

ـــة العصـــرية بيـــروت  ـــدين عبـــد الحميـــد جـــزء 1995الكـــريم الموصـــلي المكتب ص  2م تحقيـــق محمـــد محـــي ال
 217ـ216
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أكؿ اس ل ي ا ر٘نس اهلل تعكىل : ُب شاح إبااز سطكلو اسغػتا ق 
 رك   نه ك ابر شكؿ اآلشا كابر ذ ثس .

 كبث  مك ابر اسعالؼ إىل اسعاكضا ر٘نه ك اهلل ر كؿ : 
 إذا زكجة بعق اسنكس أشيت        

 ُنا سكزكج أشثس  نػا            
 كصػػكر ابنكف   كسس كب       

       (ِ)سصك  س ابر شكسس كابر ذ س                            
كأكؿ اسنتكم ر٘نس اهلل تعكىل ُب اساكض  : كذر  ا ل  أف رجػال 

 در  رأع  إىل اسشكرعا ر٘نس اهلل تعكىل ريهك: 
 ابر ذو ابر أشا ذو أبيس  رج   كت كشلى رجال       

 شكرعا ر٘نس اهلل تعكىل ُب أيفالهك : ركث  اس
 بكتاكؽ اس تؿ ال  ا   ريس        صكر  كؿ اٞنثتُب ب ال       
 ابر ذو ابر أشا ذو أبيسسلهم ش ت ذػنس أضس          

كذسػػك  ف ابػػر ذػػو أشػػا ذػػو ا ب بػػت ا ب رػػكبر ذ ػػس بػػت 
 ابر ذو ا ب . 

                                                
 74/  13والذخيرة ج  102/ 2وفتح القريب المجيب جزء  392/ 1كتاب التلخيص في الفرائض ج   (2)
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ثػػس ك  ػػاب  ػػر بػػها أػػتؿ اس كلػػ  كرث  ػػر اٞنيػػة شػػكؿ ابػػر ذ 
دكف أشيػػس  ػػر ا بػػت ر  ف شػػكؿ ابػػر اسع ػػ  بػػت ا ب كا ذ ػػكـ 

 .  (ُ)كاٞنااد بنك ا ب 
كأكردرب اسكلػػػتذا  ر٘نػػػس اهلل تعػػػكىل ُب اسثهػػػه   ب يفػػػلتب آشػػػا 

 ر كؿ : 
  عشا اساااض أتستا ُب ا ائ              

 تكرب ُب أصثس بػ  ر يس      
 رج   كت كشلو رجالن ابر ذو           

 ابر أشا ذو أبػيػػس       
 أسس اسثلث أـ اسنصو سس ش كضك             

 بيكف اس ػػػػتؿ ريس      
 الجواب  
 صكر  كؿ اٞنثتَب بلس بكجث كع               

 اس تؿ  ػر ب  ر يس       
 سلهم ٚنية  نس رجالن ابر ذو           

                                                
  96/  6 روضة الطالبين وعمدة المفتين ج (1)
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 ابػر أشا ذو أبيس          
 و ذل س   ذا ابر ذو ا ب ركذل         

 (ُ)كسس اٞنكؿ ال  ا   ريس           
 أذجتب  أد أتثك  نػػػا  -ّ     

 أراؾ شك  كشكؿ ابين             
 الجواب   

بػػها رجػػ  تػػوكج ب نػػة رجػػ  كتػػوكج اآلشػػا َندتػػس أـ أ ػػس رتسػػد 
سك  كا د  نه ك ابر ركبر اٛندة بت شكؿ زكج اس نة  ضس أشػت 

 زكجثس  بيهك .أ س   هك كشكؿ ابنس  ضس أشت 
    أ ابة  ك أـت ُب يفؤا   -ْ

 ابين بال شك شكؿ شك                                 
 الجواب   

بػػت أف  ثػػوكج اساجػػ  بػػ ـ أـ شكسػػس أشػػا أ ػػس  ػػر أبيهػػك رثلػػد سػػس 
 ابنك رهت ابنس كشكؿ شكسس .

 ذ ا  ك أـت ابر شك      طا ا  أكدذة   ك   -ٓ     

                                                

 421التهذيب في علم الفرائض والوصايا  ص  (1)
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 الجواب   
توكج شكسس ب ـ أبيس رتسدت سػس ابنكن رهت ذو اساج  بها رج  

 أشت أبيس   س كأبترب شكسس . 
   ك  ض ي  ركض  كذك  بك دب  -ٔ

 أص  ة ذ كن البنس كبت شكؿ  يب     
 الجواب   

مهػػك رجػػالف تػػوكج أبػػت أ ػػدمهك بػػ ـ أيب أيب اآلشػػا كتػػوكج اآلشػػا 
 ب ـ أـ أبيس رتسد سك  كا د  نه ك ابر . 

 كؿ ذو أيب اسثك   ضس أشت اٛند   س . ركبر ا 
 .  (ُ)كاسثك  شكؿ أيب ا كؿ  ضس أشت جدتس أـ أبيس   هك 

 أكؿ ابر اسعالؼ ر٘نس اهلل تعكىل :  -ٕ
 أال أ  البر أـ ٘نكة أ ػػا            

 أضػك ابػر أشيك   ك  ًن كمها       
 رلت زكجة أشثك  ر أخ              

                                                

 429 - 426المصدر السابق ص   (1)
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  ال ك صكر ذػػػ ا ر كسدبك       
 كصكر أشا سهاؾ اسعو ذػػ ك             

 كصكر اسعو شكؿ د ا كٜن ا     
 ر ر أضك  نك أـ  ر أضة  ين           

 أبر إف بنة ذا ذلو كره ا       
 الجواب   

بها رج  خيكط  شكؿ أبيس توكج أشكرب  ر أ س جػد تػس أـ أبيػس 
كاساجػػ  أخ  ـ رهػا أشػة اٞنصكطػ  رتسػدت سػس كسػدان رهػت ذ ػس 

 آشا رهت ذو بها اسعو 
كتػػوكج بػػػها اساجػػػ  ب شػػػة أشيػػػس  ػػر أ ػػػس  بيػػػس رتسػػػد سػػػس كسػػػدان 
ر شترب  ر أ س اسهم بػت ذػو ذ ػس بػت شػكؿ كسػدرب رلػهسك أػكؿ : 

 (ُ)شكؿ د ا كٜن ا . 
رجػػػػ  دشػػػػ  ذلػػػػى  ػػػػا ق ر ػػػػكؿ سػػػػس : أكص ر ػػػػكؿ :  ػػػػك  -ٖ

 . أكصا إمنك تاثين زكجثكؾ كجدتكؾ كذ ثكؾ كشكسثكؾ كأشثكؾ 
 الجواب   

                                                
(1)

  394/ 1كتاب التلخيص في علم الفرائض ج     
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رإف اٞنا ق توكج َندٌب اسص ييل مهك أـ أ س كأـ أبيس ر كسد ب  
كا ػدة بنثػػٌن ره ػك شكسثػػكرب أم اسلثػػكف  ػر أـ أـ اسصػػ ييل كذ ثػػكرب 

 كمهك اسلثكف  ر أـ أيب اسص ييل . 
كتػوكج اسصػ ييل َنػػدٌب اٞنػا ق كتػوكج أبػػت اٞنػا ق أـ اسصػػ ييل 

ك اسص ييل  ػر أ ػس ر كسدبك بنثٌن ره ك أشثك اٞنا ق  ر أبيس كأشث
 . 

رػػإذا  ػػكت بعػػد أبيػػس ر ػػد شلػػو زكجثػػٌن كمهػػك جػػدتك اسصػػ ييل 
كأرب  بنكت كمهك ذ ثكرب كشكسثكرب كجدتٌن مهك زكجثكرب كأشثٌن  ب 

 .  (ِ)مهك أشثكرب   س 
 كريهك أي  شعاا : 

  أتية استسيد سػػس ذكلدان          
 كأد أكرث اس ل  ذنس يف ك ػك  

  ك تابػر لة سس أكص ري           
 ػة ر كؿ أال أد باية اسكال ك  

 راا شكسثيك كرػا ذ ثيك         

                                                
(2)
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 كُب جدتيك تابة اس ػػتا ك   
 كأشثكؾ   ه ك ثػكبػػة         

 كا اأتكؾ يفتاء تػ ػػػك ك   
 ر   سلتسيد أبػػػا شكسد        

 (ِ)يفعة بعشا  ت نك اس هك ك    
 رج  بت ذو شكسس :  -ٗ

 الجواب   
ج أشػػػترب  بيػػػس َندتػػػس أـ أ ػػػس ر كسػػػدبك ابنػػػكن رهػػػها بػػػت رجػػػ  تػػػوك 

اٞنتسػػػتد بػػػت شػػػكؿ اساجػػػ   ضػػػس أشػػػت أ ػػػس   هػػػك كاساجػػػ  بػػػت ذػػػو 
 .  (ُ)اٞنتستد  ضس أشت أبيس  بيس 

شػػصب أػػكؿ سشػػصب  ػػك ذ ػػا  ػػك شػػك  رهػػها شػػصب  -َُ
 ذو شصب كشكسس . 

 
 
 

                                                
(2)

  71/  13الذخيرة ج    
(1)
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 الجواب   
 إف أشػػك ز ػػد  ػػر أ ػػس تػػوكج ب شػػة ز ػػد  ػػر أبيػػس ر كسػػدبك كسػػدان 
 .رو د ذو بها استسد أشت أبيس  ر أ س   كشكسس أشت أ س  ر أبيهك

أك بػػػػكسعك  بػػػػ ف تػػػػوكج أشػػػػت ز ػػػػد  ػػػػر أبيػػػػس ب شثػػػػس  ػػػػر أ ػػػػس  
ر كسػػدبك كسػػدان رو ػػد ذ ػػس أم ذػػو بػػها استسػػد أشػػت أبيػػس  ػػر أبيػػس   

 كشكسس أشت أ س  ر أ هك .
 كأي  ريهك ض  كن : 

  ا ك  ر ب ؤاسس  عػ ا       أ  شك  بيو صكر ذ   
 كأي  ريهك أ ضكن : 

 كجكر   ذ ػػهك شكٟنك      
 إذا  ك شاة بهسك ش  شكٟنك          

  أبػينتا سنك أ هك اساكرضت     
 ف ذر بهرب اٝنتدة  ك  كٟنك  

 كٟنك صترة أشال كبا : 
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أف  ثػػوكج أبػػت أبيػػس بػػ ـ أ ػػس أك أبػػت أ ػػس بػػ ـ أبيػػس رثلػػد ابنػػكن رهػػها 
كىل أشػػت أبيػػس  بيػػس كأشػػت أ ػػس استسػػد ذػػو اساجػػ  كشكسػػس  ضػػس ُب ا 

   هك . 
 كُب اسثكضي  أشت أ س  بيهك كأشت أبيس   س . 

 كأضشد ُب ذسك أبت بكا اسعالؼ ر٘نس اهلل تعكىل : 
  ػك  ر سس رطن  كرهو         

 ض ك إىل  ك   كذلػػو   
 أ٣نكر أف تػال ض ي كن         

 صنت أب كبػت صنت أـ   
  أضكس إذا تل كؾ رػػا         

 ب   كنيس أك  ػ  ا 
 ألة سػس  ا  كن كأبالن         

 ر ضة شك  كأضة ذ ا   
 الجواب   
   ك يفكللا أد كجدت  ين         
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  ػػًن ذين ك ًن ردـ   
  كبػػو تال يفكلالن سغًنم         

 ب ضػس كاأو بػايفو   
  ذندم جتاب رصه  ػػين         

 أ  ر  ر سؤسؤ بن ػو   
  ا إذا بكف  ػػػك شليلا به        

 أبت أيب زكج أـ أ ػا   
  كأضثجة جدٌب سػػػجدم         

 ابنكن ركض ى د ا كٜن ا   
  رهػػت   ا أخ رصك          

 (ُ)كبت أشت كاسدم رع ا   
 إذا أكؿ رجالف ب  كا د  نه ك شكؿ اآلشا : -ُُ

 الجواب  
سػد ٟن ػك بت أف  ثوكج  رجالف ب  كا د  نه ك بنة اآلشا ك ت 

 . (ِ)ابنكف  رك  كا د  نه ك شكؿ اآلشا 
                                                

 99-98ص  2فتح القريب المجيب شرح كتاب الترتيب ج   (1)
  391ص  1التلخيص في علم الفرائض ج   (2)
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بػػػها  ػػػيق  ػػػر رػػػيق ٣نػػػك أكردرب اسااضػػػيتف ُب بػػػها اس ػػػكب ك  
 أكردرب سل صا كإمنك ت يفيك بكسع  كء  ر ذل كء اسااالق.
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 باب عويص المسائل واأللغاز 
رج  سس شػكؿ كذػو كرثػس اٝنػكؿ دكف اسعػو كأيػ  ريهػك شػعاا  -ُ
 : 

 اث ذاتان  ر ك شكؿ  تل اٞنًن        
 (ُ)كذو اٞنية     شه رثيال            

 الجواب   
بػػها رجػػ  تػػوكج أشػػترب  بيػػس جدتػػس أـ أ ػػس رجػػكءت بػػكبر رهػػت 

 شكؿ اساج  كبت ابر أشيس  بيس ر ًناثس سس دكف ذ س . 
كأكؿ اس ل ي ا ر٘نس اهلل كأضشد ُب بهرب اٞن  س  أبت بكا 

 اسعالؼ ر٘نس اهلل ر كؿ :
 اساكرضتف ٣نر ض  يس أ هك             

 ٞن حشد ك ر   ض  ػس  
  بػ  ٚنعثو ّنية أك ذل ثو        

 كجتاب ا ائ ذلى أدر ذل س 
  كت ذػر   ل ٌن ذو كشكؿ            

                                                

 72ص  13الذخيرة ج   (1)
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 ر تل اٞنكؿ شكسس دكف ذ ػس  
 أد يف سثكو ره   ر ٠ني          

   ث ق  ٜن درب  دكف  ذ س  
  ال  ع ا اٛنتاب  ٌن  ؤد ػ    

 ذم اس ؤاؿ إذا    ضع س ػس إىل 
  كإذا أرهو اجملي  جػػتابكن   

 دؿ إرهك س ذلى   ر  ره س 
  كشاكرب  ر اسع ى بػجتاب   

 بكف  أشاى   ر  اسدكاء  س   س 
  ركبشاتا ذا اس ؤاؿ ذنكو بشػاح   

 كاذل تا أف مهس بشو مهػػس 
 وأجاب نفسو بنفسو  

 أ  ٞنر جاد اس ؤاؿ ك ر أ ػ   
 ػ ر ُب كصاس كتاصي  ض  س                           

 أػػد رددضك اٛنتاب رليثدبا   
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  كيو بع لس كبػػػعل ػس                  
 ك ك نك رػػيػػس ُنكو ذو ػو      

 سي   ر ش ضنك ْنككز  ك س           
 إف  ر شكسس أ ق  ػػر اسػػػ      

 ػسذو ّنًناثس كأكسػى ب ه                              
 رج   كت شلو ابػر أشيس     

 ب بيس كبكف  ػر أـ أ ػػس              
 رهت شكؿ سس كشلو ذػػ ػكن      

 ر نعنكرب إرثس ال س ل ػػس             
 ك ك نك ٝنكسس كتػػػػابػنك     

 ذ س شكسيكن ر كء مػ ػس              
 كإذا بكف شكسس ابر أشػػيػس     

  بيس كرثثس دكف ذ ػس                                     
 كإذا  كت  ية  ثػ  بػػها     

 ركيفث ي تا ذلى اسصتاب كرٚنس                      
 ركدرعتا  كسس إىل ابر أشيس    
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     (ُ)كاتابتا ذ س ميتت بغ ػس       
 رج  كأ س اأث  ك  كؿ  ية أ  ٌن بكسن   : -ِ

 الجواب  
ر كسػدبك ابنػكن ٍب  ػكت ابػر ا خ  بػها رجػ  زكج بنثػس بػكبر أشيػس

ٍب  ػػكت اسعػػو بعػػد ذسػػك رل نثػػس اسنصػػو ك ػػك ب ػػا البػػر ابػػر أشيػػس 
 كبت ابر بنثس أ ضك كريهك   تؿ اسشكذا :

 يف سة اساكرضٌن بك  أرض      
 ّنك  اثتف ُب ذبا كأ ػس       

 أد اأث  ك ٗنيعكن  كؿ  ية   
 ذلى ضصاٌن كاضثاعك ب   س               

 ك ق ا ـ ضصو سس ضصو 
 رث شه أ س يفه كن ب ه ػػػػس                        

                       الجواب  
 يف سة رصه جتابك إف بػػػها    

                                                
(1)

والعـذب الفـائض   103– 102/  2وفتح القريـب المجيـب ج  1/393كتاب التلخيص في الفرائض ج   
 288-287ص  2ج 
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 بد ة ر  توكج بنة ذ س                              
 ر كت اسوكج ٍب أتثس بكبػػر     

 ك كت اسعو كبت رضي  أ س                
 عو ٓناز ذنس ضصاك   ر نة اس   

 ك تم اسطا  ركضلس ب   س                
 كبكسثعصي    شه ال بااض   

  (ُ)بااض ا ـ ركيفث عتا  سعل س                   
أكسة   لى س ـت   ث  تف تاب  ال تعجلتا رإ    لى إف  -ّ

كسػػػػدت ذبػػػػاا كرث كإف كسػػػػدت أضثػػػػى   تػػػػاث كإف كسػػػػدت ذبػػػػاا 
 ا ضثى .  كأضثى كرث اسهبا دكف

 بهرب زكج  ب  ذص   يفتل ا ب كاالبر   
كسػػػت أكسػػػة : إف كسػػػدت ذبػػػاا أك ذبػػػاا كأضثػػػى كرثػػػك كإف كسػػػدت 

 أضثى   تاث . 
رهػا زكجػ  ا ب كُب استرثػ  أشثػكف  بػت ر أك زكجػ  االبػر كُب 

 استرث  بنثك صل  . 

                                                

 418التهذيب في علم الفرائض ص  (1)
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 كست أكسة : إف كسدت ذباا    اث كإف كسدت أضثى  كرثة .
كاسترث  اس كباكف : زكج أبتاف كبنة أك زكج   رها زكج  االبر

 ا ب كاسترث  اس كباكف : زكج  كأـ أشثكف  ـ . 
كسػػػػت أكسػػػػة : إف كسػػػػدت ذبػػػػاا أك أضثػػػػى    ػػػػاث كإف كسػػػػدهت ك 

 كرثك .
رهػػا زكجػػ  ا ب كأػػد  ػػكت ا ب أ لػػس كاسترثػػ  اس ػػكباكف: أـ 

 كجد كأشة  بت ر . 
ثػػة كإف كسػػدت ضػػتع آشػػا : أكسػػة : إف كسػػدت ذبػػاا كرث ككر 

 أضثى   تاث كال أرث . 
رها بنة ابر اٞنية كزكج  ابر ابر سػس آشا كبنكؾ بنثك صل  

 . 
كإف أكسة : إف كسدت ذباا    ػاث ك  أرث كإف كسػدت أضثػى  

 كرثنك .
رهػا بنػػة كابػر ابػػر اٞنيػة كاٞنيثػػ  زكجػ  ابػػر ابػر آشػػا كاسترثػػ   

 اس كباكف زكج كأبتاف كبنة كابر .



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

785 

رلػػػا اسػػػث ر كسػػػس اس ػػػكأا أك أضثػػػى  ف كسػػػدت ذبػػػاان كسػػػت أكسػػػة : إ
 ركٞنكؿ بيين كبينهك يفتاء كإف أيف طثس  يثك ركٞنكؿ بلس   . 
 . (ُ)رها ا اأة أذث ة ذ دا ٍب توكجثس ر كت كبا   لى  نس

 كأكؿ أبت ذ داهلل است  ر٘نس اهلل تعكىل : ُب آشارب : 
 رإف كسدت ابنك بكف ٟنك اسث ر كاس كأا سس كبها بٌن . 

كإف كسػػدت بنثػػك بػػكف اٞنػػكؿ بينه ػػك ضصػػاٌن  ف سلوكجػػ  اسػػث ر  
كسل نػة اسنصػػو كاس ػػكأا سلوكجػػ   هنػػك  تالتػػس ريصػػًن اٞنػػكؿ بينه ػػك 

 ضصاٌن . 
كإف كسدت  يثك ركٞنكؿ بلس ٟنك ربػ  بكسنكػكح كاس ػكأا بكسثعصػي  

  هنك  تالة ضع   .
 كأكؿ ريهك اسشكذا : 

  أ هك اسعكٞنتف  ػػػكذا ت تست        
 ف أجي تا كأ  نتا اارهك ػك      

  ك جتاب اس ؤاؿ ُب ا اأة أك          

                                                
(1)

   93– 92/  6روضة الطالبين ج   
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 سة أضى زكجهك  كذاؽ اٜن ك ك    
 أضك   لى كأد أضية  ر  اسػػ       

 ػػعدة  ر بعد  تتس أ ك ػك      
 رػػػلا اسنصو إف أتية ب نة           

 ك  اسث ر إف كسدت  ال ػك   
 كال بنػػػػ   كإذا   أسد  ال ك      

 ػثك  ت ة اٛن ي  بال ٕنك ك       
 الجواب  
 أ هك اس كل  ايفث   كدع اٛنهػ              

 ػ  كإف بنة جكبال ر ال ك            
 بهرب  اة أٞنة ب تؽ اسػػاؽ                

 كؿ  ال ػك ػػػٍب اشحت ّن          
 أذث ثس كزكجثس ضا هك  ػػػر              

 س ك نهك ذلى اسنككح أأك ػك   ػ           
 رثتىل  ر    دع  ر ذكم اسثعػ            
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 ػػصي   ر بكف  عاؼ اايفال ك          
 ر تض  اسغالـ ض ثتج  اسث ػػػ              

 ػػر  ر اٞنكؿ كاسغالـ اسث ك ػك         
 ك   اس نة ٔناج اس نة بكسنصػػ             

 ك  كتف أيك ػػكػػو بإرث ٟن         
 كٟنك اسنصو بكسنككح كبكسعثػػػ             

  ك اهلل أضوؿ ا  كك ك ػػػق ب          
 كإذا    كر ٟنك  نس  ػ ػػ              

 ر تت اٞنكؿ بلس كايفث ك ػػػك           
 ر  ق اسنككح كاسعثق ٓنت ػػػ                 

 ػس ٗنيعك كال تن ب يفهك ػك         
 رثهبا جتابنك رل د جػػػػػك               

 (ُ)ػكءؾ أمى  ر ب  ذ د ض ك        
: كأد  ضى ُب اسعص   اس   ي   ػر بػكب اسثعصػي   ثػ   ألة
 ذسك .

                                                
(1)

 103/ 2 فتح القريب المجيب جزء  
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 أ هك اسعكٞنتف ُب ا رض بتضتا       -ْ
 سلهم جكء   ثغيثك  يكثػػك       

  ك ت تستف رػا أب كابنثيس         
 نهو أثالثػػػك كرثت ا اٞنكؿ بي         

 اٛنتاب : 
 إف بها توكج ابن  ذػػػو         

  ك رأت  نس ُب اسصالة اسثيكثػك            
 ر تة بكبنثٌن  نس ك ػكتػػة      

 رك ثتل كابنثكرب ذنهك اسحاثػك              
 لػثكرب يفه كف بػيػر ابنثيس    ث      

 س اسثلث ركيفثتل أثالثػك ػكس           
 س اساب  كاس  ي  بكسثعصي            

  (ُ) ت س بلس  ًناثػػػػك             

                                                
(1)

 426 -425التهذيب في الفرائض والوصايا ص   
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[ سل نثػػٌن اسثلثػػكف ُِ: أصػػ    ػػ سثهو  ػػر اثػػين ذشػػا   قلــ 
[ ّ[ كسلػػػػػوكج اسابػػػػػ  ثالثػػػػػ   ْ[ سكػػػػػ  كا ػػػػػدة أربعػػػػػ   ٖٖنكضيػػػػػ   

 بكسوكجي  كاس كأا ضصو اس دس سس . 
اٞن ػػ س  تعصػػي كن بصػػاثس ابػػر ذػػو كتعػػتد 

[ ّإىل ثالثػػػ    بكالشثصػػػكربعػػػد ذسػػػك 
 [ كبها بت اٞنعػينِّ ُسك   نهو كا د  

 بكسلغو كبهرب صترهتك :

 ُِ ّ 

 ُ ْ بنة

 ُ ْ بنة

 ُ   ْ زوج ىو ابن عم

ا اأة توكجػة ثالثػ  أزكاج رترثػة  ػر بػ  كا ػد ربػ   كسػس  -ٓ
 رصكر ٟنك ضصو أ تاٟنو . 

 الجواب   
 كؿ بػؤالء أشػػتة ثالثػػ  اثنػػكف أشػػ كء كاآلشػػا  ب كبػػكف  ػػكؿ ا

أرب  دضكضًن ك ػكؿ اسثػك  د نػكر كبػهسك اسثكسػث اسػهم سػألب د نػكر 
 كا د . 

 [ كبا ضصو  كؿ اٛن ي  . ّري ص  ٟنك ثالث    
[ ّإذا  ػػػػكت ا كؿ رلهػػػػك ربػػػػ   كسػػػػس ك   ػػػػى  ػػػػر  كسػػػػس ثالثػػػػ   

 [ . ْ شيس اسش يق ريص يل  كسس أربع   
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[ د نػػكرا بػػت ربػػ   كسػػس ك   ػػى ُرل ػػك  ػػكت كرثػػة  نػػس كا ػػد  
[ رل ػػػك  ػػػكت ْ[  شيػػػس  بيػػػس أصػػػ يل  ػػػك سد ػػػس أربعػػػ   ّثالثػػػ   

[ ّكرثػػػة  نػػػس د نػػػكرا بػػػت ربػػػ   كسػػػس ر صػػػ يل  ػػػك سػػػد هك أربعػػػ     
 . دضكضًن[ ٔدضكضًن  ر ٠ن تع  ك سد هو يفث   

 رإف أي  توكجة أربع  رترثة ضصو أ تاٟنو . 
 كأد ضض هك بعضهو ب تسس : 

 س د جاة  ر أرض اٜنجكز   كدران      
 ٞنًناث أـت بكف ريهو تاكػا        

 ستارث  بعال كبعلٌن بعػػػدرب       
 كبعال أشتبو ذك اٛننك ٌن جعاا             

 رككف ٟنك  ر ٗنل  اٞنكؿ ضصاس        
   (ُ)ابهاسك   ضا اسعك  اٞنػثدب            

 الجواب  

                                                

 73/ 13الذخيرة ج   (1)



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

791 

[ د نػػػػكران ُٖبػػػػؤالء أربعػػػػ  إشػػػػتة  ب بػػػػكف ٟنػػػػو ٖنكضيػػػػ  ذشػػػػا  
كسلثكسػػث ثالثػػ  دضػػكضًن [ ٔكسلثػػك  يفػػث    دضػػكضًن[ ٖكضيػػ   سػػألكؿ ٖن

 [. ُكا د  د نكر كسلااب  دضكضًن [ ّ 
رل ػػػك  ػػػكت ا كؿ أصػػػكمك  نػػػس د نػػػكراف مهػػػك ربػػػ   كسػػػس كبػػػ  أخ 

دضكضًن [ ٓكسلثكسث ٙن    دضكضًن [ ٖد نكراف رصكر سلثك  ٖنكضي   
 . دضكضًن[ ّكسلااب  ثالث   

ر  كسػػس د نػػكراف مهػػك اساابػػ  رصػػكر ٟنػػك ٍب  ػػكت اسثػػك  ر صػػكمك  ػػ
[ دضػػػكضًن كاس ػػكأا  شت ػػػس رصػػكر  ػػػكؿ ْ ػػر ا كؿ كاسثػػػك  أربعػػ   

 . دضكضًن[ ٔكسلااب  يفث   دضكضًن [ ٖاسثكسث ٖنكضي   
[ دضكضًن ر صػكمك د نػكراف مهػك ربػ  ٍٖب  كت اسثكسث ذر ٖنكضي   

ك ذشػا [ دضكضًن كاس كأا  شيس رصكر سس اثنػٔ كسس رصكر ٟنك يفث   
 [ د نكران . ُِ 

[ دضػػكضًن بػػا ربػػ   كسػػس ّرل ػػك  ػػكت ذنهػػك أصػػكمك  نػػس ثالثػػ   
 [ دضكضًن كبا ضصو اٞنكؿ . ٗرصكر ٟنك ت ع   

كأػد س  ػػة بػػهرب بكسدركضيػػ   ف اٞنػاأة درنػػة ٗنيػػ  أزكاجهػػك كأػػد 
 يف ق إ اادبك ُب بكب اٞن كل  اٞنل    . 
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 و رإف أكؿ أكل  ا اأة توكجة ٙن   رترثة ضصو  كٟن
 كأد أكردبك بعضهو شعاان ر كؿ :

   كاسك  ػػا اأة توكجة بعد اٞنشي 
 ٙن   أزكاج ٚنة مو ٗنكالن كشطا                   

  كتتا كذكشة بعدبو ب  شاء ب در      
 كبلهو كرثهك رب  اسهم بكف ادشا     

 ر  ازت بإرثهك شطا اسهم  كز اسناا   
 بٌن اس شا ر شا سنك  ك  لهك  ك كا دان       

 الجواب   
بػػػػػػػؤالء اٝن  ػػػػػػػ  إشػػػػػػػتة ك عهػػػػػػػو  ػػػػػػػر اٞنػػػػػػػكؿ يفػػػػػػػث  كثالثػػػػػػػتف      

 [ٓ  [ د نػػكران كسلثػػك  ٙن ػػ ُٔ[ د نػػكران سػػألكؿ يفػػث  ذشػػا  ّٔ 
[ دضػكضًن ٖ[ دضػكضًن كسلاابػ  ٖنكضيػ   ّدضكضًن كسلثكسػث ثالثػ    دضكضًن

 [ دضكضًن . ْكسلصك   أربع   
كضًن بػا اسابػ   ػر  كسػس [ دضػْرل ك  كت ا كؿ أصكمك أربع    

[ دضكضًن رصػكر سلثػك  ّشتتس ا ربع  سك  كا د ثالث   كاس كأا ا
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[ دضػػػكضًن كسلاابػػػ  أ ػػػد ذشػػػا ٔ[ دضػػػكضًن كسلثكسػػػث يفػػػث   ٖٖنكضيػػػ   
 [ دضكضًن .ٕ[ د نكران كسلصك   يف ع   ُُ 

رل ك  ػكت اسثػك  أصػكمك د نػكراف بػهسك مهػك ربػ   كسػس كاس ػكأا  
[  ِس اسثالثػػػػ  سكػػػػ  كا ػػػػد د نػػػػكراف  تػػػػشت إ[ دضػػػػكضًن بػػػػٌن ٔيفػػػػث   

[ ُّ[ دضػػػكضًن كسلاابػػػ  ثالثػػػ  ذشػػػا      ٖرصػػػكر سلثكسػػػث ٖنكضيػػػ   
 [ د نكران . ٗد نكران كسلصك   ت ع   

[ ٔرل ػػك  ػػكت اسثكسػػث أصػػكمك د نػػكراف مهػػك اسابػػ  كاس ػػكأا يفػػث   
[ دضػكضًن رصػكر  ػكؿ اساابػ  ّدضكضًن بٌن أشت س سك و  نه ك ثالث   

 [ د نكران . ُٔيفث  ذشا  
[ دضػػكضًن بػػا اسابػػ  كاس ػػكأا ْرل ػػك  ػػكت اساابػػ  أصػػكمك أربعػػ   

[ د نكران سألخ اٝنك   ر ص يل  كسس أربع  كذشاكف ُِاثنك ذشا  
 [ د نكران ِْ 

[ دضػكضًن بػا اسابػ  رصػػكر ٔيفػث    ػر تابثػػس رل ػك  ػكت أصػكمك 
[ د نػػػػػكران بػػػػػا ُٖ=ٔ+ْ+ِ+ِ+ْٗنيػػػػػ   كٟنػػػػػك ٖنكضيػػػػػ  ذشػػػػػا  

 .  (ُ)[ د نكران ّٔكٟنو اس ث  كاسثالثٌن  ضصو ٗني   
                                                

(1)
وفــتح القريــب المجيــب شــرح كتــاب الترتيــب جــزء  401 – 400/  1التلخــيص فــي علــم الفــرائض ج   
  37ص 13الذخيرة جو  420بزيادة وتصرف وانظر التهذيب ص 1/104
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 زكج  كأشتبك كرثك  كؿ اسوكج بينه ك بكس ت   .  -ٔ
 الجواب  

بػػػػهرب ا ػػػػاأة أذث ػػػػة بػػػػا كأشتبػػػػك ذ ػػػػدان ٟنػػػػك ثلثػػػػس كسػػػػس ثلثػػػػكرب ٍب 
توكجثػػػػس ر ػػػػكت رلهػػػػك اسابػػػػ  بكسوكجيػػػػ  كاسابػػػػ  بػػػػكستالء كريهػػػػك أػػػػكؿ 

 اسشكذا :
   أال أ هك اس كضا اٞنصي  أضكؤرب          

 أذندؾ  ر ذلوو رثص ضك كصاكن      
 بتارث   ر زكجهك ضصو  كسس بس          

  (ُ)جات ا أالـ  ك ظل ة  ارك          
 أرثنك أ هك اسا يس رػػػإضػػػك   -ٕ

 أد يف سنك اسا يس ذر أشت ر        
 كرث اسثلث كا دان ذر ر يػد          

 كا ثتل آشا ذلى اسثلثٌن           
    الجواب

 بهرب ا اأة  كتة كشلاة ابين ذو أ دمهك زكجهك .

                                                
(1)

  13/70والذخيرة ج  425-424التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص   
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 كاآلشا أشتبك   هك .
 رلوكجهك ثلثك اٞنكؿ ضصو بكسااض كيفدس بكسثعصي 

ك شيهػػػك  ػػػر أ هػػػك ثلثػػػس يفػػػدس بػػػكسااض كاس ػػػكأا بكسثعصػػػي   
 .  (ُ)كبت يفدس آشا

 أكؿ اٜنا ام ر٘نس اهلل تعكىل :  -ٖ
           أ هك اسعك  اسا يس اسهم رػك                

 ؽ ذبكء تعكىل اهلل ذر اسش يس    
 أرثنك ُب أضي   كد ذنهػك              

 ب  أكض ك كر ريهك ب  ر يس            
 رج   كت ذر أخ   لو  ػا             

 ػر أ ػس كأبيسػػػت ا              
 كسس زكج  سػهك أ هك اٜن ػا                 

 سأخ شػكص بػػال ٕنت         
 ر تت راضهك ك كز أشتبك              

                                                
(1)

 419-418المصدر السابق ص   
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  ك ت  ى بكارث دكف أشيس             
 ركشانك بكٛنتاب ذ ك يف سنك             

 رهت ضب ال شلو  تجد ريس              
    الجواب

 كأجكب ّنك ضصس  ك   لا :
  أ  ٞنر  لغو اٞن كل  إضػا           

 بكشو يفابك اسهم ٔنايس 
 ذا اٞنية اسهم أدـ اسشا إف           

 ع أشك ذايفس ذلى ابر أبيس  
 رج  زكج ابنس ذر رضكرب          

  كة سس كال  اك ريهكػُن  
  ٍب  كت ابنس كأد ذل ة  نػ           

 ػس رجكءت بكبر   ا ذك س 
 ػااء ػػػرهت ابر ابنس بغًن            

 كأشػػت ذايفس بال ٕنت س   
 يل أدىن إسػ كابر االبر اسصا           
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 ػى اٛند كأكىل بإرثس  ر أشيس  
 رلها  ٌن  كت أكجػػػ  سلوك           

 ػ  ٖنر اسحاث ت ثتريس ػػج  
 ك تل ابر ابنس اسهم بػت ُب           

 ا صػ  أشتبك  ر أ هك بكأي    
 كٔنلى ا خ اسش يق  ر اار           

 ث كألنك  كايك أف ت كيػس               
 ػتة  ب كأـػثالث  إش       -ٗ

 ًن ػػػكبػ  إىل شًن ر                    
 ر كز ا ب اف بنكؾ ثػلثك               

 كبكأا اٞنكؿ أ از اسصغًن               
 الجواب  

 أجكب بعضهو ذر بها اسلغو ب تسس :
 ثالث  إشتة  ب كأـ                

 صغًن توكج بنة ذ هو اس                    
    سس  ر إرثهك ضصو بااض 
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 كيفدس بكسعصتب   ك ش ًن            
 كسألشت ر بكسثعصي  ثلث             

  (ُ)سك   نه ك يفدس  صًن                
 ك ر بها اساص  : 

 ككارث  بعالن رككف ضصي هك      -َُ
  ر اٞنكؿ د نكر ذثيق كدربو      

 مهك كبكف ٗني  اٞنكؿ ذشا ر در           
 كذشا ر د نكرا بهسك    و 

 كأكؿ اس ااُب ر٘نس اهلل تعكىل :
 كريس   تؿ اسشكذا :

 يف س ا ذلى اساااض  ين را ض              
 تتمهثهك بكسل   ين تتمهك    

 ر ك تاؾ إذ  كت ذشا ر درمهػػك           
 كذشا ر د نكران ذثي كن  ث ك         

 ػػػكت   هك  ر يذطية ا اأةي اسهم             

                                                
(1)

 370-369ص  7األسئلة واألجوبة الفقهية ج  
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 بنكؾ د نكران يفتاءن كدربػ ك     
 كبكف ٗني  اٞنكؿ ذشا ر درمهك       

 (ُ)كذشا ر د نكرا ذلى ذاؾ ركأ  ك      
 الجواب  

بر أرب  ض تة كأشثكف اٍلـ كأشثكف  ب أصلهك  ػر اثػين ذشػا 
[ ْ[ كسألشثٌن  ـ اسثلث أربع   ّ[ سلوكجكت اساب  ثالث   ُِ 

[ كتعػتؿ ْ[ سك  كا ػدة أربعػ   ٖثكف ٖنكضي   كسألشثٌن  ب اسثل
 [ .ُٓإىل ٙن   ذشا  

[ إىل ذػػػتؿ اٞن ػػػ س  ٙن ػػػ  ّربػػػ  اسوكجػػػكت ثالثػػػ    نكض ػػػ رػػإذا 
[ ْٙن  رلهر  ر اسحب  ٙن هك كبػا أربعػ     نثج[ ُٓذشا  

 . (ِ)[ درابو سك  كا دة د نكر كدربوْدضكضًن كأربع   
 رج  كرثس ابر بنثس دكف ذ س .  -ُُ

                                                
(1)

  73/ 13الذخيرة ج   
(2)

 ببعض تصرف 421-420التهذيب في الفرائض والوصايا ص   
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 واب  الج
بػت رجػ  زكج بنثػس بػكبر أشيػس رتسػػدت سػس ابنػك رهػها اٞنتسػتد بػػت 

 .  (ُ)ابر بنثس كابر ابر أشيس كبت أكىل  ر ذ س بكارث 
ريكتف بلك ذر ابر ابر أخ كذو ركٞنكؿ البر ابر ا خ س تتػس 

 كأابس ب ك بت  علـت  ر بكب اسثعصي  . 
ف ا ػػػػاأة أكسػػػػة س ػػػػـت ال ت ث ػػػػ تا اٞنػػػػكؿ رػػػػإ   ك ػػػػ  رػػػػإ -ُِ

 كسدت بنثك رلهك ثلث ٗني  اٞنكؿ كإف كسدت ابنكن رال شاء سس .
 الجواب  

بهرب    س  ا اأة  كتة كشلاة زكجكن كأ ػكن كأشػت ر  ـ كا ػاأة 
ابنكن    اث  ف اسااكض  ت ب  ك ال كبا اٞنثكل   ر   كسد

ك ػػػػ  كسػػػػدت بنثػػػػكن أشػػػػهت اسنصػػػػو كذكسػػػػة   ايفػػػػثغاأة اٞنػػػػكؿ 
ثلث ٗنيػ  اٞنػكؿ  اتف ٟنك ثلثس  نهك كب[ ريكٗاٞن  س  إىل ت ع   

 ب ك بت  علـت ٣نك ت دـ  ر ا بتاب .   (ِ)
 ُب اسهشًنة : ر٘نس اهلل تعكىل أكؿ اس ااُب  -ُُ

                                                
(1)

 428ئض والوصايا ص انظر التهذيب في الفرا  
(2)

 423انظر المصدر السابق  ص   
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 ات ا اأة ب ـت   ث ػ تف  ًناثػكن ر كسػة ال تثعجلػتا إ   ك ػ  
 َ…إف كضعة ذباان    اث أك أضثى كرثة اسثلث 

 الجواب  
كإشتهتػػك   هػػك ر صػػ    ػػ سثهو  ػػر  كرثػػ  اٞنثترػػكة زكجهػػك كأ هػػك

[ ُ[ ك  هك اس ػدس كا ػد  ّ[ سوكجهك اسنصو ثالث   ٔيفث   
 [ . ِكاشتهتك   هك اسثلث اثنكف  

 الن إف كسػػدت ككاٜنك ػػ  بػػا زكجػػ  أيب اٟنكسػػك تػػتَب كتابهػػك  ػػ
 ال ػكن بػػكف أشػػكن  ب ال  ػػاث  ضػس ذصػػ   ك  ت ػػق اساػػاكض شػػياكن 

 سلعص   . 
[ كتعػػتؿ اٞن ػػ س  ّرلهػػك اسنصػػو ثالثػػ    أك أضثػػى ر شػػة  ب

 نػػػػثج [ ٗ ث ػػػػع  اسإىل [ ّ [ رػػػػإذا ض ػػػػ نك اسثالثػػػػ  ٗإىل ت ػػػػع   
 ثلث كبكسثك  صكر ضصاهك ثلثكن كريهك أكؿ اسشكذا :

  ك أب  بية ثتل بك     يثهو      
 ر ص  تا     تف اٞنكؿ كاٜنلال                            

 ٟنو  ر كسة ا اأة  ر  ًن بو      
 ثػال إ  يف ٚنػعكو أذجتب                               
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 ُب اس طر  ين جنٌن داـ رشدبو       
 ر شاكا اٞنكؿ    تعل تا اٜن ال                           

 رإف أسد ذباان    عط شادس         
 د  ًنرب أضثى ر ػد رصالػػكإف أس                      

   ينكن سي   نكارب    كن بكسثلث       
 (ِ) ر بكف  عاؼ راض اهلل إذ ضوال                       

شػك   عك ػكة ُب اٞن ػ س  اٞنشػاب   ىبها ذل ك: كأد  ا  عنقل 
 ُب بكب اٞن كل  اٞنل    . 

أشػتاف كرثػك  ػكالن ر صػكب أ ػدمهك ربعػس كيفديفػس كاآلشػا  -ُِ
 اس كأا . 

 الجواب  
 مهك أبنك ذو أ دمهك أخ  ـ . 

[ سألخ  ـ اس ػدس كا ػد ٔ: أص     سثهو  ر يفث    قل 
[ بينػس كبػٌن أشيػس   نكصػا  كبػا  نك ػاة ٓ[ كاس كأا ٙن    ُ 

[ رنضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  ِذليه ػػػك ك  ك نػػػ  ساأيفػػػيه ك اثنػػػٌن  

                                                
(2)

 والمصدر السابق  13/72الذخيرة ج   
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بػهرب اٞن ػ س  [ ك نهك تصيل ُِ=ٔ×ِ   نثج اثنك ذشا[ ٔيفث   
[ اجمل ػتع ٓ [ كضصػو اس ػكأا ٙن ػ  ِسألخ  ـ اس دس اثنكف  

[ كبػػػا يفػػػدس االثػػػين ٓ[ كالبػػػر اسعػػػو ٙن ػػػ   ٕ= ٓ×ِيفػػػ ع   
 ذشا كربعهك كبها بت اٞن صتد بكسلغو ػػ  كاهلل 

 تعػػػػػػػػػػػػػػكىل أذلػػػػػػػػػػػػػػو
   كأ كو 

 كبهرب صترهتك :

 ٔ ُِ 

 ٕ=  ٓ+ِ كضصوِ+ُ أخ  ـ بت ابر ذو

 ٓ كضصو ِ ابر ذو

ثالثػ  أشػػتة كرث أ ػػدبو يفػ ع  أت ػػكع اٞنػػكؿ كاآلشػػا ر  -ُّ 
 .  ت عٌن

 الجواب  
 .  (ُ)بؤالء ثالث  إشتة  ـ أ دبو ابر ذو

[ ُ[ ٟنػػو اسثلػػث كا ػػد  ّ: أصػ    ػػ سثهو  ػػر ثالثػ    قلــ 
 .[ سلهم بت ابر ذوِكاس كأا اثنكف  

[ ّ[  نك ػػػػا ذلػػػػيهو ك  ػػػػك ر ساؤكيفػػػػهو ثالثػػػػ   ُكاستا ػػػػد   
[  ٗ= ّ×ّ[  نػػػثج ت ػػػع   ّ ثالثػػػ  رنضػػػامك ُب أصػػػ  اٞن ػػػ س  

                                                
(1)

 بتصرف وزيادة  2/376التلخيص في الفرائض والوصايا ج   
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[ سلهم بت ابر ذو ٔ[ كاس كأا يفث   ُ د  سك  كا د  نهو كا
 ريصًن  ك سد س يف ع   
[ كبن ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ثهك إىل ٕ  

[ ٗ صيل اٞن  س  ت ع   
تصًن يف ع  أت ػكع كبػهرب 

 صترهتك : 

 ّ ٗ 

 أخ  ـ 

ُ 

ُ 

 ُ أخ  ـ

 ٕ=ٔ+ُ أخ  ـ بت ابر ذو

 ةـالخاتم
كسعلا أشثو بػها اس ػكب بكػالـ اٞنػككردم ر٘نػس اهلل تعػكىل اسػهم 

درب ُب بثكبػػػػس أدب اسػػػػػدضيك كاسػػػػد ر ذا ػػػػػكن ريػػػػس اسلغػػػػػو ُب اسكػػػػػالـ أكر 
  يث أكؿ ر٘نس اهلل تعكىل :

ــــز فهــــو  ــــا اللغ : ٓنػػػػدم أبػػػػ  اساػػػػااغ كشػػػػغ  ذكم اس طكسػػػػ  أم
سيثنكر ػػػػػػتا ُب ت ػػػػػػك ر أػػػػػػاال هو ك ثاػػػػػػكشاكا ُب يفػػػػػػاذ  شػػػػػػتاطابو 
ري ػػثكدكا شػػتاطا أػػد  يًن يػػترب صػػ ثهك ُب  ػػك ال لػػدم ضاعػػك كال 

بػػػ  اسصػػػااع اسػػػه ر أػػػد صػػػارتا  ػػػك  ن ػػػتا  ػػػر  ايػػػد ذل ػػػك رهػػػت ب 
ص   أج ك هو إىل صااع بدكد  صاع ذ تٟنو ك هػد أج ػك هو 
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اض ػػػػػا إىل أػػػػػػتؿ و ٘نػػػػػدان كال لػػػػػدم ذلػػػػػػيهو ضاعػػػػػكن   كال  ك ػػػػػ ه
 اسشكذا :

 ابر أـ ابر أيب أشة أبيس        رج   كت كشلو رجالن 
 كأبك أشة بين ذو أشيس             عس أـ بين أكالدرب     

شػػ   ذػػر بػػه ر اس يثػػٌن كأػػد ركذػػك صػػعتب   ػػك تضػػ نكرب  ػػر أ
ايفػػثكدؾ اساكػػا ُب ايفػػثصااجس رعل ػػة أضػػس أراد  يثػػك  ااس ػػؤاؿ إذ
 ػك اسػهم أرػكدؾ  ػر اسعلػو   كضاػى ذنػك  كذ ػكن  كزكجػ ن  شلػو أبػكن 

  ر اٛنه    أس ة بعد ذل س ْنه   ك بنة جكبال  ر أ لس . 
 ا  كأدـ  ك أشكست أف اس كل  أل  سك اس ؤاؿ ر شا  ك أدـ 

سكنػػة ُب اٛنهػػ  بػػس أ ػػ  ايفػػثصااجس ب ػػك بنػػة ُب اٛنهػػ  ا كؿ 
كأػػد بػػددت ضا ػػك كأتع ػػة شػػكطاؾ ٍب ال تعػػدـ أف  ػػاد ذليػػك 

 .(ُ)ْنهلس رثكتف ريس ب ك بنة أ لس  ك ث  بها ٣ن
  ا اهلل   تدك نس   )كال أدذا ري ك أساثس  ر ذسك بها  ك 

كف رإف اساكض   ر رضيل  اا  كف كال اس ال    ر يفلق اسل 

                                                

 ىـ1408 1دار إحياء العلوم ط  94 – 93أدب الدين والدنيا ص   (1)
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 ك يف طكتس كٓنصى  لطكتس ...رصه  ر بها اسكثكب تعد 
  2(أذطكؾ كايفثن ط بإد كضك  ك أشط ؾ

كصػػلى كيفػػلو كبػػكرؾ ذلػػى ض ينػػك ١ن ػػد كذلػػى آسػػس كصػػ  س ك ػػر 
 ابثدل مد   كايفنت ب نثس كاأثاى أثارب إىل  ـت اسد ر.  

 الحلوي الشراحيلي ىالشارح / علي بن ناشب بن يحي
ة ثمانيمن شهر ربيع األول لعام  ونالعشر ثال  و الاليوم 
ىـ.23/3/1428ن وأربعمائة وألف من الهجرة و وعشر 

                                                
ء الــدين نصــر اهلل بــن محمــد بــن محمــد عبــد المثــل الســائر فــي فــن أدب الكاتــب والشــاعر ألبــي الفــتح ضــيا 2

ـ  25ص  1م تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد ج1995الكـريم الموصـلي , المكتبـة العصـرية بيـروت 
 بتصرف  26
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 جريدة المراجع
 اس اآف اسع يو .ُ

تا ػػًن اس ػػاآف اسع ػػػيو سم ػػكـ أيب اساػػػداء اٜنػػكر  إٚنكذيػػػ   .ِ
بر اٝنطيػ  بػر بثػًن دار اسكثػ  اسعل يػ  بثػ  بتا شػس كضػ طس 

ـ  ُٖٔٗبػػ /  َُْٔىل ػػػػ   ٌن بر إباابيو زبااف اسط عػ  ا ك 
. 

تي ػػػػًن اسعلػػػػا اس ػػػػد ا الشثصػػػػكر تا ػػػػًن ابػػػػر بثػػػػًن و ػػػػد  .ّ
 بػ  . َُُْض ي  اساركذا  كث   اٞنعكرؼ 

تي ػػًن اسكػػا  اسػػا٘نر ُب تا ػػًن بػػالـ اٞننػػكف  سع ػػد اسػػا٘نر  .ْ
اس ػػػػػعدم  اسالكيفػػػػػ  اسعك ػػػػػ  ادارات اس  ػػػػػتث اسعل يػػػػػ  كاارثػػػػػكء 

 بػ . َُُْكاسدذتة كاارشكد 
د ا اٛنػػػػك   بػػػػٌن رػػػػين اساكا ػػػػ  كاسدرا ػػػػ   ػػػػر ذلػػػػو رػػػػثيل  اس ػػػػ .ٓ

اسثا ًن و د بػر ذلػا اسشػتبك  شػاب  دار ا رأػو بػر أيب ا رأػو 
 . 
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اٛنػػػػػك     كػػػػػػكـ اس ػػػػػػاآف  يب ذ ػػػػػػداهلل ١ن ػػػػػػد بػػػػػػر أ٘نػػػػػػد  .ٔ
ا ضصػػكرم اس ػػاط  دار اسكثػػ  اسعل يػػ  شػػاب  دار ا رأػػو بػػر أيب 

 ا رأو سلط كذ  كاسنشا تتز   دار اس لو.
 ػػًن ُب ذلػػو اسثا ػػًن   يب اساػػاج ٗنػػكؿ اسػػد ر ذ ػػد زاد اٞن .ٕ

بػػ  ُُْْاسا٘نر بر ذلا بر ١ن ػد اٛنػتزم دار اسكثػ  اسعل يػ  
. 

اس ػػاآف بػػكس اآف  و ػػد ا  ػػٌن بػػر  حأضػػتاء اس يػػكف ُب إ ضػػك  .ٖ
١ن ػػد اٞنصثػػكر اسشػػن يطا كتث ثػػ  سثل يػػهرب ذطيػػ  ١ن ػػد يفػػك  دار 

 .ـُٔٗٗػ/ب ُُْٕإ يكء اسحاث اسعايب  اسط ع  ا كىل ػ
جػػك   اس يػػكف ُب تا ػػًن اس ػػاآف سلشػػيس اس ػػيد  عػػٌن اسػػد ر  .ٗ

١ن د بر ذ د اسا٘نر اٜن ين اٜن يين االلا اسشكرعا ذلػق ذليػس 
١ن د بر ذ ػد اهلل اسغوضػتم ك   ػس كصػ  س  نػًن أ٘نػد دار ضشػا 
اسكثػػػػػػػػ  اايفػػػػػػػػال ي   بتجااضتاسػػػػػػػػس / بكب ػػػػػػػػثكف اسط عػػػػػػػػ  اسثكضيػػػػػػػػ  

 ـ . ُٕٕٗبػ ػ ُّٕٗػػ
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ف ُب ت ك ػ  اس ػاآف  يب جعاػا ١ن ػد بػر جػك   اس يػك .َُ
جا ػػػػا اسطػػػػ م دار اسكثػػػػ  اسعل يػػػػ  بػػػػًنكت س نػػػػكف اسط عػػػػ  ا كىل 

 ـ ُِٗٗبػ ػ ُُِْ
اسنكيفس كاٞنن ػتخ ُب اس ػاآف اسعو ػو ك ػك ريػس  ػر اساػاالق  .ُُ

كاس نر ت سيو ايب ذ يػد اس كيفػو بػر يفػالـ اٟنػاكم درايفػ  كٓن يػق 
اسط عػػ  ا كىل ػ ١ن ػػد بػػر صػػكّب اٞنػػد و  كث ػػ  اساشػػد اسا ػػكض 

 بػ .ُُُْ
 ػػػنت صػػػ ييل اس صػػػكرم اٞنكث ػػػ  اسعصػػػا   اسط عػػػ  اساابعػػػ    .ُِ
 ـ . ُٖٗٗبػ  ػ ُُْٗ
رػػػػػػػثيل اس ػػػػػػػكرم شػػػػػػػاح صػػػػػػػ ييل اس صػػػػػػػكرم البػػػػػػػر  جػػػػػػػا  .ُّ

اسع ػػػػ ال   نشػػػػترات ١ن ػػػػد ذلػػػػا بيضػػػػتف دار اسكثػػػػ  اسعل يػػػػ  
 ـ . ُٕٗٗبػ  ُُْٖاسط ع  اسثكضي  ػػ 

سط عػ  شاح ص ييل اس صكرم البػر بطػكؿ  كث ػ  اساشػد ا .ُْ
 ـ . َََِبػ /  َُِْا كىل ػػ 
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ذ ػػػدة اس ػػػكرم شػػػاح صػػػ ييل اس صػػػكرم سم ػػػكـ اسعال ػػػ   .ُٓ
بػػػػػدر اسػػػػػد ر أيب ١ن ػػػػػد ١ن ػػػػػتد بػػػػػر أ٘نػػػػػد اسعيػػػػػين شػػػػػاب   كث ػػػػػ  

 ـ .  ُِٕٗبػ /  ُِّٗ صطاى اس كيب 
إركاء اسغليػػػ  ُب ٔنػػػا ج أ كد ػػػث  نػػػكر اس ػػػ ي  سألس ػػػك   .ُٔ

 ـ .ُٖٓٗبػ  َُْٓاٞنكث  اايفال ا اسط ع  اسثكضي  ػ 
شاكؽ أضػتار اٞنػنر اسكػ ل ااٟنيػ  بكشػو أيفػاار اس ػنر  .ُٕ

اسصػػػغال اسن ػػػكلي  سلشػػػيس ١ن ػػػد اٞنصثػػػكر بػػػر ١ن ػػػد  اسشػػػن يطا 
 ـ .ُٖٗٗ-بػ َُُْاسط ع  ا كىل /

صػػػ ييل   ػػػلو بشػػػاح اسنػػػتكم دار اس لػػػو اسط عػػػ  ا كىل  .ُٖ
 ٗنل   ر اسعل كء .

٢نثصا ص ييل   لو ٓن يق ١ن د ضكصا اسد ر اسألس ك   .ُٗ
بػػ /  َُْٕاهلل تعكىل اٞنكث  اايفال ا اسط ع  اس كديف  ػ ر٘نس 

 ـ . ُٕٖٗ
يفػػنر اسح ػػهم بث اػػػ  ا  ػػتذم و ػػد اٞن ػػػكرباترم دار  .َِ

 ـ.َُٗٗق /َُُْاسكث  اسعل ي  اسط ع  ا كىل ػ
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يفػػػنر أيب داككد بشػػػاح ذػػػتف اٞنع ػػػتد  ػػػ  شػػػاح  اٜنػػػكر   .ُِ
ابػػػر أػػػيو اٛنتز ػػػ  و ػػػد مشػػػ  اٜنػػػق اسع ػػػيو آبػػػكدم ٓن يػػػق ذ ػػػد 

ـ  ُٕٗٗبػػػػ  ُّٗٗا٘نر ذث ػػػكف داراساكػػػا اسط عػػػ  اسثكسثػػ  ػ اسػػ
 ض ط كٓن يق ذ د اسا٘نر ذث كف . 

 تطػػػػػ  اا ػػػػػكـ  كسػػػػػك تعليػػػػػق ١ن ػػػػػد رػػػػػؤاد ذ ػػػػػد اس ػػػػػكأا   .ِِ
 بػ اٞنكث   اسث كري  . َُْٖط/

  ػػػند اا ػػػكـ أ٘نػػػد اسط عػػػ  اساابعػػػ  شػػػاح كرهايفػػػ  أ٘نػػػد  .ِّ
 شكبا .

ر أ ػػ  اٞنتيفػػتذ  اٜند ثيػػ    ػػند اا ػػكـ أ٘نػػد كاو ػػق  ػػ .ِْ
ثل   ر اسعل كء ٓنة إشااؼ اسشػيس شػعي  ا رضػؤكط  كاٞنشػاؼ 
اسعػػكـ د/ ذ ػػد اهلل بػػر ذ ػػد او ػػر اسحبػػا ط ػػ  ككزع ذلػػى ضا ػػػ  
شػػكدـ اٜنػػا ٌن اسشػػا اٌن ر٘نػػس اهلل تعػػكىل  ؤيف ػػ  اسايفػػكس  اسط عػػ  

 ِٗٓػ  ِٕٓص  ْٓـ ج ََُِبػ ػ ُُِْا كىل 
 صػػػػػػػػنو ذ ػػػػػػػػد اسػػػػػػػػازاؽ  ٓن يػػػػػػػػق ا ذ  ػػػػػػػػا اٞنكثػػػػػػػػ   .ِٓ
 بػ . َُّْيفال ا اسط ع  اسثكضي  ػ اا
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بنػػػػو اسع ػػػػكؿ سلعال ػػػػ  ذػػػػالء اسػػػػد ر بػػػػر   ػػػػكـ اسػػػػد ر  .ِٔ
 َُْٓاٟننػػدم اس بػػكف رػػترم  ؤيف ػػ  اسايفػػكس  اسط عػػ  اٝنك  ػػ   

 ـ  ُٖٓٗبػ 
رػػثيل اسعو ػػو شػػاح اسػػتجيو سم ػػكـ أيب اس كيفػػو ذ ػػد اسكػػا   .ِٕ

 بر ١ن د اساارعا اٞنط تع    اجمل تع شاح اٞنههب دار اساكا.
يػػ  ٞنػػك رػػكت ٔنالػػس  ػػر إركاء اسغليػػ  سلشػػيس صػػكّب اسثك  .ِٖ

آؿ اسشػيس  كز ػا اسشػؤكف اايفػال ي  كا كأػكؼ كاسػدذتة كاارشػكد  
 ـ .   ُٔٗٗبػ / ُُْٕدار اسعكص   ا كىل 

تنو س اسشا ع  ذر إبك ػ  ا  ػك  اٝنليعػ  ساضػيل  شػيصنك  .ِٗ
 أ٘ند اسنج ا اسثكضي  .

و مكء اسػد ر اسعدة شاح اسع دة ُب ر س إ كـ اس ن  ت سي .َّ
 ذ د اسا٘نر بر إباابيو اٞن ديفا . 

اس ػػػػػ ط اٜنػػػػػككم   يفػػػػػلتب اسداذيػػػػػ  اسشػػػػػيس ذ ػػػػػد اهلل  .ُّ
اس اذككم ُب ضشا اسثعليو َننػتب اٞن لكػ  سعلػا بػر أكيفػو اساياػا 

 بػ .ُُُْ -اسط ع  ا كىل 
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اٞنػػترد اسعػػهب اسػػوالؿ ري ػػك اضث ػػد ذلػػى اٞنػػهاب  اسدذت ػػ   .ِّ
أ٘نػػػد بػػػر  ػػػا اسنج ػػػا   ػػػر اسع كلػػػد كا ذ ػػػكؿ ساضػػػيل  شػػػيصنك

تعليق تل يهرب شػيصنك اس ػكر اسشػيس د / ١ن ػد بػر بػكدم اٞنػدشلا 
 بػ .     ُُِْ كث   اسااأكف اسط ع  ا كىل ػػ 

صػػاتة اساثػػتل كاٞناػػيت كاٞن ػػثايت تػػ سيو اا ػػكـ أ٘نػػد بػػر  .ّّ
٘نػػداف اٜنػػاا  اٜنن لػػا شػػاج أ كد ثػػس كذلػػق ذليػػس  اسشػػيس ١ن ػػد 

بػ اٞنكث  اايفػال ا  ُّٕٗاسثكسث  ضكصا اسد ر اسألس ك  اسط ع  
. 

اساتالػػػد اسشنشػػػتر   ُب شػػػاح اٞنن ت ػػػ  اسا  يػػػ  سع ػػػد اهلل  .ّْ
 اسشنشترم بك شكن سلث ا   اٝنًن   .

اسث اػػػػ  اٝنًن ػػػػ  ذلػػػػى اساتالػػػػد اسشنشػػػػتر   ابػػػػاابيو بػػػػر  .ّٓ
 ١ن د اس كجترم ط ع  اس كيب .

اسشػػػيس  ػػػكر   تاٗنػػػ  شػػػيصنك اساكضػػػ  اسشػػػيس ز ػػػد بػػػر  .ّٔ
كب  دار اسعلػو سلط كذػ  كاسنشػا اسط عػ  ا كىل ػ ١ن ػد اٞنػدشلا  طػ

 ـ . ُِٗٗبػ /  ُُّْ
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طا ق استصتؿ إىل إ ضكح اسثالثػ  ا صػتؿ سأليفػثكذ رػتاز  .ّٕ
 اٞندشلا  طكب  بجا اسط ع  ا كىل .

أ ككـ استصك ك ُب اسا س اايفال ا درايف    كرض  ت سيو  .ّٖ
 عػ  اسدبثتر ذلا بر ذ د اسا٘نر بػر ذلػا اسابيعػ  دار اسلػتاء / اسط

 ـ .    ُٕٖٗبػ / َُْٖا كىل  ػ 
بثػػكب اساػػاالق شػػاح  اثػػكح اساػػكلق تػػ سيو ١ن ػػد بػػر  .ّٗ

 أ٘ند اسنكظام  . 
أصػػػتؿ ذلػػػو اٞنتار ػػػث أ ػػػ   اسحبػػػ  بكسطا  ػػػ  اٜن ػػػكبي    .َْ

كبػػكس ًناط  ٘نػػد ذ ػػد اٛنػػتاد دار اسكثػػ  اسعل يػػ  تصػػ ييل ١ن ػػد 
 بػ.   َُْٔاٜنن لا اسط ع  اسثكضي ػ

بثػػػكب اسحتيػػػ   / سع ػػػد اهلل   رػػػثيل اس ا ػػػ  اجمليػػػ  شػػػاح .ُْ
 اسشنشترم  كث   جدة .

اٞنًناث اسعكدؿ ُب اايفالـ بٌن اٞنتار ث اس دمي  كاٜند ث   .ِْ
ك  كرضثهػػك  ػػ  اسشػػاال  ا شػػال سلشػػيس أ٘نػػد ١نػػا اسػػد ر اسعجػػتز 

 ـ.   ُٖٔٗبػ / َُْٔ ؤيف   اٞنعكرؼ اسط ع  ا كىل ػ 
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د اٞنػػًناث ُب اسشػػا ع  اايفػػال ي  سصػػك  س د/  كيفػػٌن أ٘نػػ .ّْ
 ـ . َُٖٗبػ /  ََُْإباابيو درادب   اسط ع  ا كىل ػ

اسػػاكض ا ضيػػق ُب أ ػػتاؿ استرثػػ  ذلػػى اسث  يػػق سصػػك  س  .ْْ
 ذ د اسا٘نر اٛنهين .    

ت ػػهي  اساػػاالق سلشػػيس اسعال ػػ  ١ن ػػد صػػكّب اسعثي ػػٌن  .ْٓ
 بػ . َُْٔاسط ع  اسثكضي  دار طي   

 ػد اساتالد اٛنلي  ُب اٞن ك ث اسااضي  سلشيس  اسعال ػ  ذ .ْٔ
اسعو ػػػػو بػػػػر بػػػػكز ضشػػػػا كتتز ػػػػ  اسالكيفػػػػ  اسعك ػػػػ  ادارات اس  ػػػػتث 

 اسعل ي  كاارثكء كاسدذتة كاارشكد  .
أ كػػػكـ اٞنتار ػػػث ُب اسشػػػا ع  اايفػػػال ي  سن يػػػ  طػػػك تف  .ْٕ

  كث   اٝند كت اٜند ث .
هنك ػػ  اٟندا ػػ  إىل ٓنا ػػا اسكاك ػػ  ُب ذلػػو اساػػاالق ٓن يػػق  .ْٖ

 بػ . َُِْكىل ػ د/ ذ د اسازاؽ دارا بر شومي  اسط ع  ا 
شػػاح اٞن ابػػ  ض ػػو أ ػػ   اس ػػًناط كاسك ػػتر ُب اسحبػػكت  .ْٗ

 كذ   اٞننكيفصكت. 
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٠ن تذػػػػػ  اسايفػػػػػكل  اسك كسيػػػػػ  ُب اٞنتار ػػػػػث كاٞننكيفػػػػػصكت  .َٓ
 ٠ن تذ  تشث   أربع  بث  با :

شػػاح شالصػػ  اساػػاالق ض ػػو  ػػنت اس ػػااجي  سع ػػد اٞنلػػك  .ُٓ
 بر ذ د استبكب اٞنكا اس ثين 

ًناط كاسك ػػتر ُب اسحبػػكت كشػػاح اٞن ابػػ  ض ػػو أ ػػ   اس ػػ .ِٓ
 كذ   اٞننكيفصكت سل هبا أ ضكن .

 كبثكب تدر   اٞن ثدم كتهباة اٞننثها سعليش  .ّٓ
كاس ػػػػ يك  اسهب يػػػػ  ذلػػػػى اٞنن ػػػػـت اسا  يػػػػ  ٗنػػػػ  اسشػػػػيس  .ْٓ

ريصػػ  بػػر ذ ػػد اسعو ػػو آؿ   ػػكرؾ اسنػػكش  كث ػػ  اٞنعػػكرؼ اسطػػكلو 
 بػ . َُْٕاسط ع  اسثكضي  ػػػ 

يفػػػال ي  ذلػػػى اٞنػػػهاب  أ كػػػكـ اٞنتار ػػػث ُب اسشػػػا ع  اا .ٓٓ
ا ربعػػػػػػػػػػ  و ػػػػػػػػػػد ١نػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػد ر اسط عػػػػػػػػػػ  ا كىل  دار اسكثػػػػػػػػػػكب 

 بػ .َُْْاسعايب
ت ػػػػهي  اٞنتار ػػػػث كاستصػػػػك ك سع ػػػػػد اسكػػػػا  ضصػػػػا  كث ػػػػػ   .ٔٓ

 اٜنا ٌن .
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اسكنػػػتز اٞنليػػػ  ُب اساػػػاالق اٛنليػػػ  ذ ػػػد اسعو ػػػو اس ػػػل كف  .ٕٓ
 بػ .  ُُْٖاسط ع  اسثكسث  ػ 

ٝنطػػػػػػػكب اسثهػػػػػػػه   ُب ذلػػػػػػػو اساػػػػػػػاالق كاستصػػػػػػػك ك أيب ا .ٖٓ
بػػ  ُُْٔاسكلتذا  ٓن يق اٝنت   كث   اسع يككف اسط عػ  ا كىل 

. 
بثػػكب اساػػػاالق كشػػػاح آ ػػكت استصػػػي  سل ػػػهيلا ٓن يػػػق     .ٗٓ

 بػ .  َُْٓد/ اس نك اسايصلي  اسط ع  اسثكضي  ػػ
اساصتؿ ُب اسااالق أك اساصتؿ اٞنه   ُب ذلو  تار ػث  .َٔ

ط عػػ  ا كىل ػ ا  ػػ  البػػر اٟنػػكلو ٓن يػػق د/ذ ػػد او ػػر اٞننيػػو اس
 بػ . ُُْْ
اسث  ي ػػػػػػػكت اٞناضػػػػػػػي  ُب اٞن ك ػػػػػػػث اسااضػػػػػػػي   اسشػػػػػػػيس  .ُٔ

 بػ.      َُْٕاسعال   صكّب اساتزاف  كث   اٞنعكرؼ اسط ع  اسثكسث  
تك لػػػػ  زبػػػػدة اٜنػػػػد ث ُب ر ػػػػس اٞنتار ػػػػث اسشػػػػيس ١ن ػػػػد  .ِٔ

 بػ  َُْٗاسحميا دار اس  ل  سلث كر  اايفال ي  اسط ع  ا كىل 
اساػاالق اسشػيس يفػعيد اٜنضػا ا دسيػ  اٝنػكلق ُب ذلػو  .ّٔ

 ط ع   صطاى اس كيب . 



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

818 

بغي  اس ك ث ُب اٞنتار ث ا رجتزة اسشهًنة بكسا  يػ  دار  .ْٔ
 بػ . َُْٖاساكا اسط ع  اسثكضي   

بثكب شاح اسا  ي  ساضا اسد ر أيب بكا أ٘ند اس ػ ييت  .ٓٔ
 مك ش رثيل اس ا   اجملي  شاح بثكب اسحتي   كث   جدة .

 اسثترم ٔنا ج  يب ذ د اهلل اٟنلي  اسااالق  يب ذ د اهلل .ٔٔ
 بػ . َُُْدار اسعكص   اسط ع  ا كىل ػػ

 كشػي  اسا  يػػ  ُب ذلػو اساػػاالق سع ػػد اسػا٘نر بػػر ١ن ػػد  .ٕٔ
 ـ .  ُٖٗٗبػ َُُْأكيفو اسط ع  اٝنك    ػػ 

اسنتر اساكلق  ر مش  است ا ُب ذلػو اساػاالق سلشػيس  .ٖٔ
 بػ .  ُّّٕاسعال    كر  اٜنك ا  طكب  اس الد اس عتد   

بثػػػػكب اساػػػػاالق سع ػػػػد اسصػػػػ د اسككتػػػػ  اسط عػػػػ  ا كىل  .ٗٔ
 بػ .  َُْٖ
ذلو اسااالق كاٞنتار ث  دش  ٓنليلا رريق اٞنصام دار  .َٕ

 بػ . ُُْٓاس لو اسط ع  ا كىل 
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بثػػكب اسثلصػػيب ُب ذلػػو اساػػاالق  يب  كػػيو اٝنػػ م  .ُٕ
ٓن يػػػق د/ ضكصػػػػا اساا ػػػػدم  كث ػػػػ  اسعلػػػػـت كاٜنكػػػػو اسط عػػػػ  ا كىل 

 بػ . ُُْٔ
س اٞنتار ث درايف    كرض  سلدبثتر/ ذ د اسكا  اسال و ر  .ِٕ

 بػ .ُُّْاٞنكث  اسثعكك  سلدذتة كاارشكد   اسط ع  ا كىل 
اسعػػهب اساػػكلق شػػاح ذ ػػدة بػػ  رػػكرض سشػػيس إبػػاابيو  .ّٕ

 ـ .ُّٓٗبػُِّٕاسااضا دار اساكا اسط ع  ا كىل ػػ
كيفيل  اساا  ٌن كبغي  اٞن ثايد ر ُب ذلو اسااالق ١ن ػد  .ْٕ

بػػػ   ُُْٗاس ػػلـت  كث ػػ  اساشػػد اسا ػػكض اسط عػػ  ا كىل  بػػر ذلػػا
 ـ .  ُٖٗٗ
اسااالق د/ ذ د اسكا  اسال ػو  كث ػ  اٞنعػكرؼ اسا ػكض  .ٕٓ

 ـ ُٖٔٗبػ /  َُْٔاسط ع  ا كىل  ػ 
اسآلسػ  اساضػػي  ذلػى  ػػنت اسا  يػ  ُب ذلػػو اٞنتار ػث ٗنػػ   .ٕٔ

كتاتي  ذلػا ذ ػدرب اسشػاؼ  كث ػ  اارشػكد صػنعكء  اسط عػ ا كىل 
 ـ . َُٗٗػ / ب َُُْ
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شػػاح اسا  يػػ  س ػػ ط اٞنػػكرد ين  ػػ  اسػػدرة اس هيػػ  بث  يػػق  .ٕٕ
اسا  ي  ت سيو ١ن د ١نا اسػد ر ذ ػد اٜن يػد  كث ػ  ١ن ػد صػ ييل 

  صا .
يفػػؤاؿ كجػػتاب ُب ا  ػػتاؿ ا ربعينيػػ  ُب ذلػػو اساػػػاالق  .ٖٕ

ـ  ُْٖٗبػػػػػ  َُْْذ ػػػػد اساثػػػػكح راكرب اٞنكػػػػا   اسط عػػػػ  ا كىل  
  كث   ذك  اساكا  صا . 

ؿ ُب أضص   اٞنتار ث كاسن   ا رب  ٗنػ  كتن ػيق اٛندك  .ٕٗ
 أمير اس اضككم إصدار دار اجملث   .

اسنتضي  اٞنث ا  ُب ذلو اٞنتار ػث تػ سيو صػكدؽ اس يضػك   .َٖ
 ـ . ُٕٗٗبػ  ُُْٖدار اٜند ث بد كج صعدة اسط ع  ا كىل 

شالصػػ  اساػػاالق سع ػػد اٞنلػػك اساثػػين اٞنط ػػتع  ػػ  شػػاح  .ُٖ
سل ػػيد اٛناجػػك  ٓن يػػق كتعليػػق ١ن ػػد اس ػػااجي  ُب ذلػػو اٞنتار ػػث 

بػػػػػ /  َُُْذػػػدضكف درك ػػػش  كث ػػػ  دار اس ػػػًنكٌب اسط عػػػ  ا كىل 
 ـ . َُٗٗ
اس ػػااجي  ُب اساػػاالق كاٞنتار ػػػث س ػػااج اٞنػػػال ١ن ػػد بػػػر  .ِٖ

١ن ػػػػػد اس ػػػػػجككضدم تػػػػػ سيو اس ػػػػػيد اسشػػػػػا و ذلػػػػػا بػػػػػر ١ن ػػػػػد 
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اٛناجك  اٜنناا إذداد كٓن يق  ابػو اسدرايفػكت كاس  ػتث ّنكث ػ  
 ـ . ُٔٗٗبػ /  ُُْٕ صطاى اس كز اسط ع  ا كىل ضوار 
شاح اس ػااجي  ُب ذلػو اٞنتار ػث تػ سيو اس ػيد اسشػا و  .ّٖ

ذلا بر ١ن د اٛناجػك     ػس كذلػق ذليػس ١ن ػد ذػدضكف درك ػش 
 ـَُٗٗبػَُُْاسط ع  ا كىل  كث   دار اس ًنكٌب

س ػػػػػكب اساػػػػػػاالق و ػػػػػد اسصػػػػػػكدؽ اسشػػػػػطا دار اسغػػػػػػاب  .ْٖ
 ـ . ُٖٖٗػ ػػػ ب َُْٖػػ  ّاايفال ا ط / 

إ رشػػػكد اساػػػكرض إىل بشػػػو اسغػػػتا ق س ػػػ ط اٞنػػػكرد ين  .ٖٓ
ٓن يػػق ٠نػػدم بكيفػػلـت اٞنكػػا  كث ػػ  دار االيفػػث ك   اسط عػػ  ا كىل 

 ـ .َََِبػ  ػػ  ُُِْػػػ
اساتالد اسشنشتر   سع ػد اهلل اسشنشػترم ٓن يػق ١ن ػد بػر  .ٖٔ

يفػػػلي كف آؿ ب ػػػكـ دار ذػػػك  اساتالػػػد  كػػػ  اٞنكا ػػػ  اسط عػػػ  ا كىل 
 ػ.بُِِْػ

أ كػػػكـ اسحبػػػػكت كاٞنتار ػػػػث و ػػػػد أيب زبػػػػاة دار اساكػػػػا  .ٕٖ
 اسعايب . 
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  ك ث ُب ذلـت اٞنتار ث د/  صطاى   لو دار اٞننكرة  .ٖٖ
 بػ . ُُِْاسط ع  اسثكضي  

اساالػػػد ُب ذلػػػو اساػػػاالق د/ ٘نػػػدم ذ ػػػد اٞنػػػنعو اسشػػػل   .ٖٗ
  كث   اس كذا .

ذلػػو اساػػاالق كاٞنتار ػػث  ػػدش  ٓنليلػػا د/ رريػػق  ػػتض   .َٗ
 ـ . ُْٗٗبػ ُُْٓاس لو اسط ع  ا كىل  اٞنصام دار

ٓنػػػه ا أبػػػ  ااميػػػكف ذػػػر اٜنكػػػو بغػػػًن  ػػػك أضػػػوؿ اسا٘نػػػكف   .ُٗ
اسشيس أيب ب   اهلل إٚنكذي  بر إباابيو اٝنطي  ٓن يق أبت أيفك   

 ُُّْيفػػليو بػػر ذيػػد اٟنػػال    كث ػػ  اسصػػ كب  اسط عػػ  ا كىل   
 ـ . ُّٗٗبػ / 
كذ ١ن ػػػػػد أ كػػػػكـ اٞنتار ػػػػث بػػػػػٌن اسا ػػػػس كاس ػػػػػكضتف سأليفػػػػث .ِٗ

  صطاى شل  دار اسنهض  اسعابي  .
اٞنتار ث ُب اسشا ع  اايفال ي  ُب ضػتء اسكثػكب كاس ػن   .ّٗ

 ـ .  ُٔٗٗبػ /  ُُْٕسلشيس ١ن د اسصكبت  اسط ع  اسثكضي  
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تك لػػ  زبػػدة اٜنػػػد ث ُب ر ػػس اٞنتار ػػث ١ن ػػػد بػػر يفػػػك   .ْٗ
ـ جػػػػدة دار ُٖٖٗبػػػػػ  َُْٗ اػػػػي  اسحميػػػػا اسط عػػػػ  ا كىل ػػػػػػ  

  كر  اايفال ي  كبًنكت  ؤيف   ذلـت اس اآف .اس  ل  سلث
٢نثكر اسص كح و د اساازم اٞنابو اسعايب سلث كرػ  كاسعلػـت  .ٓٗ

 ض ط كتص ييل ٚنًنة اٞنتا  .
س كف اسعاب البر  ن تر ط ع   صترة ذر ط ع  بػتالؽ  .ٔٗ

 اسدار اٞنصا   سلث سيو كاسحٗن  .
اٞنعجو استيفيط اٞنكث   اايفػال ي  أػكـ بإشااجػس ٠ن تذػ   .ٕٗ
 ذل كء .
 اجمل تع شاح اٞنههب سلنتكم    اسثكل  دار اساكا. .ٖٗ
اسػػػهشًنة  سشػػػهكب اسػػػد ر بػػػر أ٘نػػػد بػػػر إدر ػػػ  اس ػػػااُب  .ٗٗ

ٓن يػػػػق اسػػػػدبثتر ١ن ػػػػػد  جػػػػا  دار اسغػػػػػاب  اايفػػػػال ا اسط عػػػػػ  
 ـ . ُْٗٗا كىل 
 كشػػػػي  رد اوثػػػػكر ذلػػػػى اسػػػػدر اٞنصثػػػػكر شػػػػاح تنػػػػت ا  .ََُ

 ا بصكر اسط ع  اسثكضي  اس كيب .
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يفػػػػػػتؿ  ب لػػػػػػو ١ن ػػػػػػتد اايفػػػػػػثكض ت  ض ػػػػػػكء  ػػػػػػتؿ اسا  .َُُ
بػػػػػ ُُّْك صػػػػطاى اسشػػػػل   كث ػػػػ  اس ػػػػتادم اسط عػػػػ  اساابعػػػػ  ػػػػػػ

 ـ . ُِٗٗ
ط  ػػكت اسشػػكرعي  ٛن ػػكؿ اسػػد ر ذ ػػد اسػػا يو ا يفػػنتم    .َُِ

ٓن يػػػػق ذ ػػػػد اهلل اٛن ػػػػترم اٞنط ػػػػتع بػػػػدار اسعلػػػػـت سلط كذػػػػ  كاسنشػػػػا 
 بػ . ََُْ
 اٞن  تط سل اش ا دار اٞنعار  اسط ع  اسثكضي  . .َُّ
ر ػػػػػس يفػػػػػايكف اسثػػػػػترم و ػػػػػد ألعػػػػػ  جػػػػػا دار   تيفػػػػػتذ  .َُْ

 بػ . َُُْاسثنكر  اسط ع  ا كىل ػ 
ااضصكؼ ُب  عار  اسػااجيل  ػر اٝنػالؼ ذلػى  ػهب   .َُٓ

اا ػػكـ اٞن جػػ  أ٘نػػد بػػر  ن ػػ  اسط عػػ  ا كىل ٓن يػػق ١ن ػػد  ك ػػد 
بػػ  ُّٕٔاسا ا  ط ع  اس ن  او د ػ  دار إ يػكء اسػحاث اسعػايب 

 ـ .  ُٕٓٗ
سيو اا ػػػكـ أيب ذ ػػػد اهلل اٞنػػػاكزم اشػػػثالؼ اسعل ػػػكء تػػػ  .َُٔ

ٓن يػػػػق كتعليػػػػق اس ػػػػيد صػػػػ  ا اس ػػػػك االا ذػػػػك  اسكثػػػػ  اسط عػػػػ  
 ـ .  ُٖٔٗبػ /  َُْٔاسثكضي  
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ا يفػػػػال  كا جتبػػػػػ  اسا هيػػػػ  اٞن اكضػػػػػ  بك دسػػػػ  اسشػػػػػاذي   .َُٕ
 سلشيس ذ د اسعو و اس ل كف اسط ع  اسثلث  ذشاة . 

 ػػػػػػنيل اسشػػػػػػاك اسشػػػػػػكريكت ُب شػػػػػػاح اٞناػػػػػػادات ٞننصػػػػػػتر  .َُٖ
ٌب  ااجعػ  كتصػ ييل ذ ػػد اسػا٘نر   ػر اٞنؤيف ػ  اس ػػعيد   اس هػت 

 بكسا كض . 
اارصكح ذر  عك  اسص كح سلتز ا ابر ب ػًنة  ؤيف ػ   .َُٗ

 اس عيد اسا كض . 
اٞنػػهب  ا ٘نػػد ُب  ػػهب  اا ػػكـ أ٘نػػد البػػر اٛنػػتزم  .َُُ

  نشترات اٞنؤيف   اس عيد   بكسا كض اسط ع  اسثكضي  . 
بػػر ١ن ػػد بػػػر اٜنػػككم اسك ػػًن سأل ػػكـ أيب اٜن ػػػر ذلػػا  .ُُُ

  ي  اٞنككردم    ػس كشػاج أ كدثػس كذلػق ذليػس اسػدبثتر ١ن ػتد 
 طاجا كيفكبو  عس بكسث  يق ٗنلػ  دبػكتاة ك ػنهو اسػدبثتر أ٘نػد 
 ػػكج ١ن ػػػد شػػػيس  ػػػك ا بكثػػػكب اساػػػاالق كاستصػػػك ك دار اساكػػػا 

 ـ .  ُْٗٗبػ / ُُْْ
بدا ػ  اجملثهػػد كهنك ػ  اٞن ثصػػد سل كضػا أيب استسيػػد ١ن ػػد  .ُُِ

شػػد اس ػػاط  االضدس ػػا اسشػػهًن بػػكبر رشػػد اٜنايػػد بػػر أ٘نػػد بػػر ر 
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بػػػػػ دار اسكثػػػػػ   ٓٗٓاٞنثػػػػتَب يفػػػػن  ٙن ػػػػ كل  كٙن ػػػػػ  كت ػػػػعتف 
 اسعل ي  . 
بدا ػ  اجملثهػػد كهنك ػ  اٞن ثصػػد سل كضػا أيب استسيػػد ١ن ػػد  .ُُّ

بػػر أ٘نػػد بػػر رشػػد اس ػػاط  االضدس ػػا اسشػػهًن بػػكبر رشػػد اٜنايػػد 
كتعليػػػق  بػػػػ ٓن يػػػق ٓٗٓاٞنثػػػتَب يفػػػن  ٙن ػػػ كل  كٙن ػػػ  كت ػػػعتف 

كدرايفػػػ  اسشػػػيس ذلػػػػا ١ن ػػػد  عػػػتض كاسشػػػػيس ذػػػكدؿ أ٘نػػػد ذ ػػػػد 
 ـ ُٔٗٗبػ ػ ُُْٔاٞنتجتد دار اسكث  اسعل ي  اسط ع  ا كىل 

ا رنكف اسند   شاح  ن ت   اس    اس ت   سا ػس اس ػنر  .ُُْ
اٞناك ػػ  ساضػػيل  شػػيصنك  ا ػػس اهلل ز ػػد اٞنػػدشلا اسط عػػ  ا كىل ػ 

 ـ .  ُٖٗٗبػ /  َُْٗ
دم شػًن اسع ػكد البػر أػيو اٛنتز ػ    ػق زاد اٞنعكد ُب ب .ُُٓ

ضصتصس كشاج أ كد ثس كذلق ذليس شعي  ا رضؤكط كذ د اس كدر 
ا رضؤكط  ؤيف   اسايفكس  تتز   دار اسا كف اسط عػ  اٝنك  ػ  ذشػاة  

 ـ .  ُٕٖٗبػ /  َُْٕ
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بػػدال  اسصػػنكل  ُب تاتيػػ  اسشػػاال  سم ػػكـ ذػػالء اسػػد ر  .ُُٔ
ل ػ  ّنلػك اسعل ػػكء دار أبػت بكػا بػر   ػعتد اسككيفػػك  اٜنناػا اٞن

 بػ .َُِْاسكثكب اسعايب اسط ع  اسثكضي  ػػ
رثككل اسلجن  اسدال   سل  تث اسعل ي  كاارثػكء اسط عػ   .ُُٕ

ا كىل اسالكيفػػػ  اسعك ػػػػ  ادارة اس  ػػػػتث اسعل يػػػػ  كاارثػػػػكء كاسػػػػدذتة 
 بػ ٗن  كتاتي  اسشيس أ٘ند اسدك ش .  ُُُْكاارشكد 
ال ػػ  مشػػ  اسػػد ر إذػػالـ اٞنػػتأعٌن ذػػر رب اسعػػكٞنٌن سلع .ُُٖ

أكم بكا بر أيو اٛنتز   ٓن يق اسشيس ذ ػد اسػا٘نر استبيػ  ٓن يػق 
 اسشيس ذ د اسا٘نر استبي   كث   ابر تي ي  . 

اٞنغين ذلى ٢نثصا اٝناأا سع د اهلل بػر أ٘نػد بػر أدا ػ   .ُُٗ
بػػ دار  َُْْاٞن ديفا اٞنط تع  ػ  اسشػاح اسك ػًن اسط عػ  ا كىل 

 اساكا . 
اٞن اػ  اٞنط ػتع  ػ  اٞنغػين سع ػد اسشاح اسك ًن ذلػى  ػنت  .َُِ

 بػ .  َُْْاسا٘نر بر أيب ذ ا اٞن ديفا اسط ع  ا كىل  
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اٞنعث د ُب ر س اا كـ أ٘ند أذدرب كذلق ذليس ذلا ذ د  .ُُِ
اٜن يػػد بلطػػ  جػػا ك١ن ػػد كبػػ  يفػػلي كف اٞنكث ػػ  اسثجكر ػػ  اسط عػػ  

 ـ . ُُٗٗبػ /  ُُِْا كىل ػ 
شػػػػػػػيس تي ػػػػػػػًن اسا ػػػػػػػس اٛنػػػػػػػك   سالشثيػػػػػػػكرات اسا هيػػػػػػػ  س .ُِِ

اايفالـ  ابر تي ي  د/ أ٘ند  تىاُب دار ابر اٛنػتزم اسط عػ  اسثكضيػ  
 ـ .  ُٓٗٗبػ ػػ  ُُْٔ
االشثيػػػػػكرات اسا هيػػػػػ   ػػػػػر رثػػػػػككل ابػػػػػر تي يػػػػػ  سل علػػػػػا  .ُِّ

 اسط ع  ا كىل دار اسكث  اسعل ي  . 
ضيػػ  ا كطػػكر شػػاح  نث ػػى ا ش ػػكر  ػػر أ كد ػػث يفػػيد  .ُِْ

 ا شيكر و د بر ذلا اسشتبك  دار اساكا . 
ركضػػػػػػ  اسطػػػػػػكس ٌن كذ ػػػػػػػدة اٞناثيػػػػػػٌن سلنػػػػػػتكم اٞنكثػػػػػػػ   .ُِٓ

 بػ .  ُُِْاايفال ا إشااؼ زبًن اسشكك ش اسط ع  اسثكسث  ػػ
اسطا  ُب اسشا ع  اايفال ي   ت سيو اسدبثتر ١ن د بر  .ُِٔ

 بػ. َُّْػ ِأ٘ند اسصكّب  طكب  اساازدؽ اسثجكر   ط/
اسا ػػس اايفػػال ا د/ كب ػػ  اسو يلػػا دار اساكػػا بد شػػق  .ُِٕ

 ـ . ُٖٗٗبػ ػػ  َُْٗػػ    ّط/
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اسكػػكُب ُب ر ػػس اا ػػػكـ أ٘نػػد ساريػػق اسػػػد ر ذ ػػد اهلل بػػػر  .ُِٖ
أدا   اٞن ديفا ٓن يق ١ن د رػكرس ك  ػعد اس ػعد  دار اسكثػ  

 ـ .  ُْٗٗبػ  ػػ  ُُْْ ُاسعل ي  ط/
االشثيػػػكرات اسا هيػػػ   ػػػر رثػػػككل ابػػػر تي يػػػ  البػػػر أػػػيو  .ُِٗ

بػػػػػ تتز ػػػػ   َُْْ ِاٛنتز ػػػػ   طػػػػكب  دار اٟنػػػػالؿ سألكر ػػػػة ط/ 
 لكيف  اس  تث اسعل ي  كاارثكء كاسدذتة اارشكد . ر 

اس  ػػػػا اسوشػػػػكر اٛنػػػػك   ٞنػػػػهاب  ذل ػػػػكء ا  صػػػػكر دار  .َُّ
 اس كباة .  ُاسكثكب اايفال ا ط/

تصػػ ييل اساػػاكع سل ػػاداكم اٞنط ػػتع  ػػ  اساػػاكع   ذػػك   .ُُّ
 بػ .  َُْْػ  ْاسكث  ط/
اساػػػػػػاكع البػػػػػػر  الػػػػػػيل كتصػػػػػػ ي هك سل ػػػػػػاداكم  ذػػػػػػك   .ُِّ

  بػ . َُْْػ  ْاسكث  ط/
اسكػكُب ُب ر ػس أبػ  اٞند نػػ  اٞنػكسكا البػر ذ ػد اسػػ  دار  .ُّّ

 ـ .  ُِٗٗبػ  ػ ُُّْػ   ِاسكث  اسعل ي  ط/
اسا ػػس ذلػػى اٞنػػهاب  ا ربعػػ  سع ػػد اسػػا٘نر اٛنو ػػام دار  .ُّْ

 اسكث  اسعل ي  . 
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يفػػػ   اس ػػػالـ و ػػػد إٚنكذيػػػ  اسصػػػنعك  ٓن يػػػق ١ن ػػػد  .ُّٓ
 . ُدرك ش ط/
ذلػػػػا بػػػػر  استاضػػػيل ُب أصػػػػتؿ اسا ػػػس تػػػػ سيو أيب استرػػػكء .ُّٔ

ذ يػ  بػر ١ن ػد بػر ذ يػ  اس غػدادم اٜنن لػا ٓن يػق اسػدبثتر ذ ػد 
ـ  ُٗٗٗبػػػػػػػػػ  / َُِْ/ ُاهلل بػػػػػػػر ذ ػػػػػػػد او ػػػػػػػػر اسحبػػػػػػػا  ط

  ؤيف   اسايفكس  . 
٠ن ػػػػتع رثػػػػككل شػػػػيس اايفػػػػالـ أ٘نػػػػد بػػػػر تي يػػػػ  ٗنػػػػ   .ُّٕ

كتاتيػػػ  ذ ػػػد اسػػػا٘نر بػػػر ١ن ػػػد بػػػر أكيفػػػو كابنػػػس ١ن ػػػد دار ذػػػك  
 .  ُُٗٗبػ /  ُُِْاسكث  اسا كض 

بػػػػػػػ دار َُُْ/ُاسط  ػػػػػػكت اسكػػػػػػ ل البػػػػػػر يفػػػػػػعد ط .ُّٖ
 اسكث  اسعل ي  . 

-ُت ا ػػ  اسثهػػه   البػػر  جػػا  ؤيف ػػ  اسايفػػكس  ط/ .ُّٗ
 بػ . ُُْٔػػ

 أيفد اسغكب  سعو اسد ر بر ا ثًن دار اساكا . .َُْ
ط  ػػػػكت اٜننكبلػػػػ  سل كضػػػػا أيب اٜن ػػػػٌن ١ن ػػػػد بػػػػر أيب  .ُُْ

  على دار اٞنعار  . 
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يفػو ذ    بر ذ د اٟنكدم ذلى ط  كت ابر رج  سيت  .ُِْ
بػر   ػر بػر ذ ػػد اٟنػكدم  ااجعػ  أيب ذ ػػد اهلل ١ن ػتد بػر ١ن ػػد 

 بػ . َُْٖاٜنداد دار اسعكص   اسا كض اسنشاة ا كىل 
شػػهرات اسػػهب  ُب أش ػػكر  ػػر ذبػػ  سل ػػؤرخ اسا يػػػس  .ُّْ

ا د ػػػػ  أيب اساػػػػػالح ذ ػػػػػد اٜنػػػػػا  بػػػػر اسع ػػػػػكد اٜنن لػػػػػا اٞنكثػػػػػ  
 اسثجكرم سلط كذ  كاسنشا كاسثتز   بًنكت س نكف . 

اٜناػػكظ سأل ػػكـ أيب ذ ػػد اهلل اسػػهب  دار اسػػحاث تػػهباة  .ُْْ
 اسعايب .
بد ػػ  اسعػػكررٌن أٚنػػكء اٞنػػؤساٌن كآثػػكر اٞنصػػناٌن إٚنكذيػػ   .ُْٓ

 ـ .  ُُٓٗبكشك اس غدادم  كث   اٞنثىن بغداد 
إ ضػػػػكح اٞنكنػػػػتف ُب اسػػػػه   ذلػػػػى بشػػػػو اس نػػػػتف ذػػػػر  .ُْٔ

أيفػػػك ا اسكثػػػ  كاسانػػػتف اٚنكذيػػػ  بكشػػػك ذػػػين بثصػػػ ي س كط عػػػس 
 كلي   نشترات  كث   اٞنثىن بغداد . اٞنعلو ررعة اس

شػػػػاح اس صػػػػكلد اس ػػػػ   اسطػػػػتاؿ اٛنكبليػػػػكت  يب بكػػػػا  .ُْٕ
١ن ػػػػد بػػػػر اس كيفػػػػو ا ض ػػػػكرم ٓن يػػػػق كتعليػػػػق ذ ػػػػد اس ػػػػالـ ١ن ػػػػد 

 . ّبكركف دار اٞنعكرؼ ّنصا ط/
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بػػ ُُْٓػػُد تاف أيب اسعثكبيػ  دار اسكثػكب اسعػايب ط/ .ُْٖ
 . 

يب اسعتاصػػو  ػػر اس تاصػػو تػػ سيو اس كضػػا أيب بكػػا اسعػػا  .ُْٗ
ٓن يػػق ١نػػ  اسػػد ر اٝنطيػػ  ط ػػ  كضشػػا كزارة اسشػػؤكف اايفػػال ي  

 ـ. ُٖٗٗ/ػبُُْٗكا كأكؼ كاسدذتة كاارشكد 
اسلؤسؤ كاٞناجكف ري ػك اتاػق ذليػس اسشػيصكف كضػعس ١ن ػد  .َُٓ

 ـ .ُٕٖٗ-بػ َُْٕػ ُرؤاد ذ د اس كأا دار اسا كف سلحاث ط
بثػكب اٞنع ػا ر  ػر اسعػاب سم ػكـ أيب  ػكًب يفػه  بػػر  .ُُٓ

كف اس ج ػػثك  اس صػػام ٓن يػػق كتعليػػق ١ن ػػد إبػػاابيو ١ن ػػد ذث ػػ
 يفليو دار اسطالل  سلنشا كاسثتز   كاسثصت ا . 

تػػػ سيو اسػػػدبثتر   تيفػػػتذ  ر ػػػس ذ ػػػا بػػػر اٝنطػػػكب  .ُِٓ
بػػػػػػ  َُُْػ  ١ُن ػػػػػد ركاس ألعػػػػػ  جػػػػػا  كث ػػػػػ  اساػػػػػالح ط/

 ـ . ُُٖٗ/
بثػػكب ااٗنػػكع  يب بكػػا ١ن ػػد بػػر إبػػاابيو بػػر اٞننػػهر  .ُّٓ

تر أبت ٘نكد صغًن أ٘ند بر ١ن ػد  نيػو اسني كبترم ٓن يق اسدبث
 ـ  كث   اسااأكف. ُٗٗٗبػ/َُِْ-ِط/
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اٞنعجػػػو اٞناهػػػاس  ساػػػكظ اس ػػػاآف اسكػػػا  كضػػػعس ١ن ػػػد  .ُْٓ
 ـ .  ُٖٖٗبػ /  َُْٖدار اٜند ث  ِرؤاد ذ د اس كأا ط/

 ػػػنت اسا  يػػػ  ُب ذلػػػو اساػػػاالق ذلػػػى اٞنػػػهاب  ا ربعػػػ   .ُٓٓ
  كث   اس كباة . ٞنترق اسد ر أيب ذ د اهلل ١ن د بر ذلا اسا   

اسنهضػػػػػػػػػ  ااصػػػػػػػػػال ي  ُب جنػػػػػػػػػتب اٞن لكػػػػػػػػػ  اسعابيػػػػػػػػػ   .ُٔٓ
اس عتد   ساضيل  اسشيس ذ ػد اهلل  او ػد اس اذػككم ب لػو تل يػهرب 

 ذ ا بر أ٘ند جادم اٞندشلا . 
  ػػكل  اا ػػكـ أ٘نػػد بػػر  ن ػػ  ركا ػػ  ابنػػس ذ ػػد اهلل بػػر  .ُٕٓ

أ٘نػػػػد ٓن يػػػػق زبػػػػًن اسشػػػػكك ش اٞنكثػػػػ  اايفػػػػال ا تتز ػػػػ  رلكيفػػػػ  
 َُُْ ُ  تث اسعل ي  كاارثكء كاسدذتة كاارشكد ط/إدارات اس

 ـ .  ُُٖٗبػ / 
جتباة اسااالق اسككشو ٞنعك   اثكح اساكلق ت سيو  .ُٖٓ

 ١ن د بر أ٘ند اسنكظام .
ط  ػكت اسشػكرعي  البػػر أكضػا شػػه     ٓن يػق ذ ػػد اهلل  .ُٗٓ

 بػ . ََُْاٛن ترم اٞنط تع بدار اسعلـت سلط كذ  كاسنشا 
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بشاح يف ط اٞنكرد ين ك شي   اسا  ي  ُب ذلو اسااالق  .َُٔ
 بػ . َُْٖػ  ْاس  ام كتعليق اسدبثتر اس غك دار اس لو ط/

اسا  ي  ُب ذلو اسااالق  بشاح يف ط اٞنكرد ين ك شي   .ُُٔ
بػػػػػػػ / ُُِْػػػػػػػػٗاس  ػػػػػػام كتعليػػػػػػق اسػػػػػػدبثتر اس غػػػػػػك دار اس لػػػػػػو ط/

 ـ . َََِ
اٟند ػػػػ  ُب شػػػػاح اسا  يػػػػ  تصػػػػنيو اس كضػػػػا رشػػػػيد بػػػػر  .ُِٔ

نك ػػػ  يفػػػعد بػػػر ذ ػػػد اهلل بػػػر يفػػػعد ١ن ػػػد بػػػر يفػػػلي كف اس ي ػػػا ذ
بػػػػػ /  ُُْٕػ ُاس ػػػػعداف دار اسعكصػػػػ   سلنشػػػػا كاسثتز ػػػػ  ط/

 ـ .  ُٔٗٗ
أيف كب اسنوكؿ سم كـ اسشيس أيب اٜن ر ذلا بر أ٘نػد  .ُّٔ

استا دم اسني كبترم درايف  كٓن يق اسدبثتر اس يد اٛن يلػا  دار 
 ـ .  ُٖٓٗبػ / َُْٓ – ُاسكثكب اسعايب ط

ثػػػًن ٓن يػػػق ١ن ػػػد ذ ػػػد اس ػػػكدر اس دا ػػػ  كاسنهك ػػػ  البػػػر ب .ُْٔ
 ـ .  ُٕٗٗبػ /  ُُْٕ/  ُذطك دار اساكا ط
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ا دسػػػ  اساضػػػي  ٞنػػػنت اسػػػػدرر اس هيػػػ  ُب اٞن ػػػكل  اسا هيػػػػ   .ُٓٔ
ـ  ُّٗٗبػػ  ُُّْػ  ُو د بر ذلا اسشتبك  دار اسنػدل ط/

 . 
تػ سيو اا ػكـ  جك   ا صتؿ ُب أ كد ػث اسايفػتؿ  .ُٔٔ

ٛنورم   ػق ضصتصػس ٠ند اسد ر أيب اس عكدات اٞن كرؾ بر ١ن د ا
 ُّٖٗبػػ /  َُّْػ  ِكشاج أ كد ثػس ا رضػؤكط دار اساكػا ط/

 ـ . 
جػػػك   اٞن ػػػكضيد كاس ػػػنر اٟنػػػكدم  أػػػـت اس ػػػنر سم ػػػكـ  .ُٕٔ

اٜنا  اودث اٞنؤرخ اسث   ذ كد اسػد ر أيب اساػداء : إٚنكذيػ  بػر 
ذ ػػا ابػػر بثػػًن اس اشػػا اسد شػػ ا اسشػػكرعا اٞنثػػتَب يفػػث  يفػػ ع كل  

 [بػ .ٕٕػػََٕكأربع  كيف عٌن  
ا ذالـ ُب  تيفتذ  تااجو  شها اساجكؿ كاسن كء  ػر  .ُٖٔ

اسعػػاب كاٞن ػػػثعابٌن كاٞن ثشػػػاأٌن تػػ سيو شػػػًن اسػػػد ر اسوربلػػػا دار 
 ـ .  ُِٗٗػ  َُاسعلو سل ال ٌن ط/ 

اسث هيػػػػد ٞنػػػػك ُب اٞنتطػػػػ   ػػػػر اٞنعػػػػك  كا يفػػػػكضيد  سم ػػػػكـ  .ُٗٔ
اٜنػػػكر  أيب ذ ػػػا  تيفػػػو بػػػر ذ ػػػد اهلل بػػػر ١ن ػػػد بػػػر ذ ػػػد اسػػػ  
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ام ا ضدس ا    س كذلق ذلى  تاشيس كص  س ا يفػثكذ / اسن 
بػػ ُّٕٖ صطاى بر أ٘نػد اسعلػتم كا يفػثكذ اسك ػًن اس كػام ط/

 ـ .ُٕٔٗ
االيفػػػثهبكر اٛنػػػك   ٞنػػػهاب  ر هػػػكء ا  صػػػكر كذل ػػػكء  .َُٕ

ا أطكر ري ك  ض نس اٞنتطػ   ػر  عػك  اسػاأم كاآلثػكر كشػاح ذسػك  
أيب ذ ا  تيفو بلس بكالكز كاالشثصكر تصنيو اا كـ اٜنكر  

بر ذ د اهلل بر ١ن د بر ذ ػد اسػ  اسن ػام ا ضدس ػا كثػق أصػتسس 
كشػػاج ضصتصػػػس كرأ هػػػك كأػػػنر   ػػكللس كصػػػن  رهكريفػػػس اسػػػدبثتر / 
ذ ػد اٞنعطػػا أ ػٌن ألعجػػا دار أثي ػػ  سلط كذػ  كاسنشػػا كدار اسػػتذا 

 ـ .  ُْٗٗبػ /  ُُْْػ ُط/
اس  ػػػػا اسوشػػػػكر اٞنعػػػػاكؼ ّن ػػػػند اس ػػػػوار تػػػػ سيو اٜنػػػػكر   .ُُٕ

 ػػػكـ أيب بكػػػا أ٘نػػػد بػػػر ذ ػػػاك بػػػر ذ ػػػد اٝنػػػكسق اسعكػػػا اس ػػػوار اا
ٓن يق اسدبثتر ١ناتظ اسا٘نر ز ر اهلل    كث   اسعلـت كاٜنكو ط/ 

 ـ .  ُٖٖٗبػ /  َُْٗ
اس    استابل  ذلػى ضػااليل اٜننكبلػ  تػ سيو ١ن ػد بػر  .ُِٕ

ذ ػػػد اهلل بػػػر ٘نيػػػد اسنجػػػدم اٞنكػػػا    ػػػس كأػػػدـ سػػػس كذلػػػق ذليػػػ  
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بػػػػت ز ػػػػد كذ ػػػػد اسػػػػا٘نر بػػػػر يفػػػػلي كف اسشػػػػيس بكػػػػا بػػػػر ذ ػػػػد اهلل أ
 ـ .  ُٔٗٗبػ  ُُْٔػ  ُاسعثي ٌن  ط/

اسػػػػػاكض اٞنابػػػػػػ  بشػػػػػػاح زاد اٞن ػػػػػػث ن  سلعال ػػػػػػ  اسشػػػػػػيس  .ُّٕ
ـ ذػػػػػك   ُٖٓٗبػػػػػػ /  َُْٓ نصػػػػػتر بػػػػػر  ػػػػػتض  اس هػػػػػتٌب ط/ 

 اسكث  . 
بثكب اٞنتط  ا كـ ا ل   كذلو اٞند ن   كسك بر أض   .ُْٕ

د ذ ػد اس ػكأا ص  س كرأ س كشاج أ كد ثس كذلق ذليػس ١ن ػد رػؤا
 ـ.ُٖٖٗبػ/َُْٖاٞنكث   اسث كري  ط/

اسا ػػس اايفػػال ا كأدسثػػس تػػ سيو اسػػدبثتر كب ػػ  اسو يلػػا  .ُٕٓ
 ـ .  ُٖٗٗبػ /  َُْٗػ  ّدار اساكا ط/

كااأنكع سشػاؼ اسػد ر  تيفػى بػر أ٘نػد بػر  تيفػى بػر  .ُٕٔ
 ُُْٗ ػ ِيفك  أبت اسنجػك اٜنجػككم اٞن ديفػا ٓن يػق اسحبػا ط/

 بػ . 
 ػػػد استبػػػكب تػػػ سيو   ػػػٌن  يػػػكة اسشػػػيس ١ن ػػػد بػػػر ذ .ُٕٕ

 شلو اسشيس شوذ  تتز   دار اٞننكر سلنشا كاسثتز  .
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اسشػػيس   ػػكر  بػػر أ٘نػػد اٜنك ػػا  يكتػػس ك نهجػػس ُب  .ُٖٕ
ت ا ػػػػا اسع يػػػػدة كضشػػػػابك ُب  نط ػػػػ  اٛننػػػػتب د / أ٘نػػػػد بػػػػر ذلػػػػا 

 ـ .  ُٓٗٗبػ /  ُُْٔػ  ِذلتش  كث   اساشد اسا كض / ط /
لػػا بػػر ط  ػػكت اسشػػكرعي  اسكػػ ل سع ػػد استبػػكب بػػر ذ .ُٕٗ

ذ ػػد اسكػػكُب اس ػػ كا ٓن يػػق ١ن ػػتد ١ن ػػد اسطنػػك ا كذ ػػد اساثػػكح 
بػػ  ُّّٖ ط عػ  ذي ػى اس ػكيب اٜنلػ  كشػابكرب  ١ُن د اٜنلت ط/

 ـ .  ُْٔٗ/ 
 َُْٕبثػػكب ااٗنػػكع البػػر اٞننػػهر  طػػكب  دار اس لػػو  .َُٖ
 ـ .  ُٕٖٗبػ / 

 -ُصػػ ييل   ػػلو بشػػاح اسنػػتكم  كث ػػ  ضػػوار اس ػػكز ط .ُُٖ
 بػ .ُُْٕ
كرضلس ابر ذ د اس  دار ابػر اٛنػتزم  جك   بيكف اسعلو .ُِٖ

 بػ ٓن يق أبت ا ش كؿ .ُُْْ -ُط
أدب اسػػػػػػػدضيك كاسػػػػػػػد ر سل ػػػػػػػككردم دار إ يػػػػػػػكء اسعلػػػػػػػػـت  .ُّٖ
 ـ .ُٖٖٗ -بػ َُْٖ
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( ُب اٞنتار ػػػػػػث ٠ُّن تذػػػػػػ  اسايفػػػػػػكل  اسك كسيػػػػػػ  رأػػػػػػو ) .ُْٖ
كاٞننكيفػػػصكت ٠ن تذػػػػ  تشػػػػ   أربعػػػػ  بثػػػػ  ا كؿ شػػػػاح شالصػػػػ  

بػر ذ ػد استبػكب اٞنكػا  اسااالق ض ػو  ػنت اس ػااجي  سع ػد اٞنلػك
 اس ثين . 
ر س اا كـ ا كزاذا تدك ر د/ ذ د اهلل اٛن ترم  ط ع   .ُٖٓ
ر س اا كـ يفعيد بر اٞن ي  إذػداد ـ ُٕٕٗبػ  ُّٕٗ اارشكد

بػػػ /  ُّْٗ ط عػػ  اارشػكد بغػػداد  ُبكشػو ٗنيػػ  ذ ػد اهلل  ط/
 ـ .  ُْٕٗ
بػػػ دار  ُُُْضوبػػ  اساضػػالء ١ن ػػد   ػػر ػ ط ا ػ  .ُٖٔ

 ا ضدس  . 
نهج اٜنػػد ث ُب ذلػػو اٞنتار ػػث د/ ذ ػػد اسعو ػػو اسو ػػد اٞنػػ .ُٕٖ
 بػ . ُُْٖ
ػ  ُِاٞننجػد ُب اسلغػ  كا ذػالـ دار اٞنشػاؽ بػًنكت ط  .ُٖٖ
 ـ . ُّٕٗ
٠ن تذػػػػػ  رثػػػػػككل ابػػػػػر تي يػػػػػ   كث ػػػػػ  اسا ػػػػػكض اٜند ثػػػػػ     .ُٖٗ
 ـ .  ُّٖٗبػ َُّْ
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يفػػػػػ   اس ػػػػػالـ و ػػػػػد إٚنكذيػػػػػ  اسصػػػػػنعك  دار اساكػػػػػا    .َُٗ
 ـ .  ُٖٖٗبػ /  َُْٖ
 َُْٕع البػػر اٞننػػهر  طػػكب  دار اس لػػو بثػػكب ااٗنػػك  .ُُٗ
 ـ .  ُٕٖٗبػ / 

ااٗنػػكع ذنػػد أل ػػ  أبػػ  اس ػػن  ا ربعػػ  د/ ١ن ػػد ١ن ػػد  .ُِٗ
 ـََِّبػ ُِّْشثك أبت يفعد  كث   اسع يككف اسط ع  ا كىل 

يفػػػػػ   اس ػػػػػالـ و ػػػػػد إٚنكذيػػػػػ  اسصػػػػػنعك  دار اساكػػػػػا   .ُّٗ
 ـ ُٖٖٗبػ / َُْٖ
 ػػػهب  هنك ػػػ  اوثػػػكج إىل شػػػاح اٞننهػػػكج ُب اسا ػػػس ذلػػػى  .ُْٗ

اا ػػكـ اسشػػكرعا تػػ سيو مشػػ  اسػػد ر ١ن ػػد بػػر أيب اسع ػػكس أ٘نػػد 
بر ٘نوة بر شهكب اسػد ر اسا لػا اسشػهًن بكسشػكرعا اسصػغًن   ػ  
 كشي  أيب اسضيكء ك كشي  اٞنغايب اساشيدم  ط ع  اس كيب كأكالدرب 

 ـ .  ُٕٔٗبػ  ُّٖٔاسط ع  ا شًنة 
ذلػى  كشي  رد اوثكر و د أ ٌن اسشهًن بػكف ذكبػد ر  .ُٓٗ

اسػػػػدر اٞنصثػػػػكر شػػػػاح تنػػػػت ا ا بصػػػػكر ُب ر ػػػػس  ػػػػهب  اا ػػػػكـ أيب 
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 نياػػػػ  اسنع ػػػػكف ك ليػػػػس تك لػػػػ  ابػػػػر ذكبػػػػد ر سنجػػػػ  اٞنؤسػػػػو ط / 
 ـ  ط ع  اس كيب كأكالدرب .  ُٔٔٗ ػبػ   ُّٖٔ
ذػػدة اس ك ػػث ُب أ كػػكـ اسثػػتارث تػػ سيو اسعال ػػ  ذ ػػد  .ُٔٗ

 اسعو و بر ضكصا اساشيد .
ا  يب اساػػػػػثيل اٞنثػػػػػ  اس ػػػػػكلا ُب أدب اسككتػػػػػ  كاسشػػػػػكذ .ُٕٗ

ضيكء اسد ر ضصا اهلل بر ١ن د ضر ١ن د بر ذ د اسكا  اٞنتصػلا 
ـ ٓن يػػػق ١ن ػػػد ١نػػػا اسػػػد ر ذ ػػػد ُٓٗٗاٞنكث ػػػ  اسعصػػػا   بػػػًنكت 

 اٜن يد. 

 ذ   اسث ييد ُب ركاة اس نر  كاٞن كضيد .  .ُٖٗ
 ضص  اساا   سلو لعا .  .ُٗٗ
 اٞن ثدرؾ ُنكشي  أ٘ند شكبا  .  .ََِ
 .اس ك تس اويط سلاًنكز أبكدم    .َُِ
 اسشا ع  سآلجام . .َِِ

 ا  ككـ اسا هي  .  .َِّ



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

842 

 الفهارس العامة
 فهرس اآليات في المجلد الرابع

  اساِّجىكؿي أػىَتا يتفى ذىلىى   اسنِّ ىكء 
  كىسًلاِّجىكًؿ ذىلىٍيًهَر دىرىجى ه كىاسَلسي ذىوً وه  ىًكيوه  
  ِّ ًس اسثػُّليثرىًإٍف  ىٍ  ىكيٍر سىسي كىسىده كىكىرًثىسي أىبػىتىاربي رىأًلي  
  رىًإٍف بىكضيتا أىٍبثػىاى ً ٍر ذىًسكى رػىهيٍو شياىبىكءي ُب اسثػُّليث  
  ِّ كىًإٍف بىكفى رىجي ه  يترىثي بىالسى ن أىًك اٍ اىأىةه كىسىسي أىخه أىٍك أيٍشةه رىًلكي

ك اس ُّديسي   .  كىاً دو ً نػٍهي ى
  السىً  ًإًف اٍ ايؤه بىلىكى سىٍي ى  ىٍ ثػىٍاثيتضىكى أيً  اسَلسي  ػيٍاًثيكيٍو ُب اٍسكى

سىسي كىسىده كىسىسي أيٍشةه رػىلىهىك ًضٍصوي  ىك تػىاىؾى كىبيتى  ىاًثػيهىك ًإٍف  ىٍ  ىكيٍر ٟنىىك 
 . كىسىده 
   ًكىًإٍف بىكضيتا ًإٍشتىةن رًجىكالن كىًض ىكءن رىًللهَبىًا ً ٍث ي  ى ِّ اٍ يضٍػثػىيػىٌٍن

ي اسَلسي سىكيٍو أىٍف   تىًضلُّتا كىاسَلسي ًبكي ِّ شىٍاءو ذىلًيوه  ػي ػىٌنِّ
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 فهرس األحادي  واآلثار 
 ست أ ات أ دان بكس جتد   د   ات اٞناأة أف ت جد س علهك
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 فهرس الشعر 
 أ  ٞنر أت ر اسااالق ره ك   

 أميك ا ػاأة ٟنك اساب  راضك       
 ال بعتؿ كال باد كسي ػة   

 زكج  اٞنية ب  بهسك ت ضتا       
 ٍب أ    ربعكف ُب أم إرثو  

 ق سي  ريس ذند ا ل   ض         
 تلك أـ    زكجس كأبيػس       

 لث بكؽو ٟنك كاساب  رػاضه ث                                
 بعد رب  اسوكج   ر هم اسغٌا 

 اٗن  اسابعٌن ال  ًن أ ضتا                             
 كإف ْند زكجكن كأ كن كذدد  

  ر كسد أـ كش ػي كن آند                                 
 رك ن  ش ي كن ك   كجدتك    
 ُب  تض  اسش يق  عهو أشثك                              
  ر  ًن أـ كرثنهك ذكلال    
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 رإف ْند  عص كن بر  كضال                               
 كإف ْند زكجكن كأ ػك كرثػك    

 كأشتة سألـ  كزكا اسثلثك                                   
 كأشػتة أ ػضػػكن  ـ كأب    

 كايفثغاأتا اٞنكؿ بااض اسنص                               
 ركجعلهو بلهػػػػو  ـ  

 كاجع  أبكبو  ػجاان ُب اسيو                              
 كاأ و ذلى ااشتة ثلث اسحب  

 رههرب اٞن  س  اٞنشػػػحب                                
 كإف لث      اسش يق أكالد ا ـ    
  جدة أك أـ          كن ٍبكاسوكج أ ض        
  ك بكؿ أـت  دكا أد  كت  يثهو  
 ر ص  تا     تف اٞنكؿ كاٜنيلػال                  

 ك إرث ذم  ذصتب   ر اسن   
 تب  اس                       ػدـ ذلى ذص         

 ك   إذا  ك اشحت بنة ك ابر أبكمه
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 كصكر سس بعػػد اسعثكؽ  ػتا                       
 سالبر ٗني  اٞنكؿ إذ بت ذكص   

 سي  سااض اس نة إرث  تا           ك            
 إذا  ك اشحت بنة أبكبك رعث س   
        بنا  اسشاا شاذكن ذليهك ت صال        

 كا شة ال راض    اٛند ٟنػك        
 ري ك ذدا   ػ س  ب ػػلهك                 
 ك ااض سألشة    اٛند ُب اسيت   
 إىل بدر تعول كُب  ًنبك رال                 
 كراضتا أم ا ل   اسثػػالث         

 سألشة ضصاكن ذكلال  ر اسحاث                   
 اؽ بينهو    ك راض أربع  تا

  ػػًناث  يثهو بااض كاأ                                 
  ك ذا ت تستف ُب  ًناث أربع 

 أصكب أب بو جوءان  ر اٞنكؿ                            
  ك راض أربع  تااؽ بينػهو 
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  ػًناث  يثهو ُنكو كاأ                                    
     كيفو بكٝناأكء جدان  ص 

 أ كن كأشثكن ال  ـ تن                                         
 كاض   سو د اساضا ٢نثصاة    

 بكٛند    ش ي    صترة                               
 س كذا ت تؿ كأضة اٞناء ضعار

   دـ  ر ذكم ا رهكـ إف ذبػاكا                     
 بها ا اأ  كت ذر أـو كذاس أبو  
   لى كجد ضعيو   س اسك                
 أ ك  عشا اساااض إ  يفكلػ   

 ذر ا اأة جكءت س ـت ْنػػكدؿ                   
  سة يفؤاال ال  ككد  ػػلس   يف

 ك اه س إال اسا تؿ ا ركضػػ                       
 س د  كت  ر أشااؼ ذجالف يفيد  
                 كشلو كرثكن  ر اسنكس أ ااران        
 يف سة يفؤاالن ُب اسااالق ركيفث    
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 بد ة جتابكن  تر كن  كشو اسعكرا                   
 ٟنو ثالثيني   صػػترة      

 كف  ر أـ كأـ ك اة               ػػػػأشث      
 كشصصتا بكال ث كف    س        
 سي ة بصع   ذلى اوصل                           

 سث ع   أػػد س  س    كذكل 
 ابػس                أـت بغااء كرػيس                  

 كبهرب تعول إسػى  ػاكاف     
 كاض   سس أشال ذلى إ  ػكف                       

 ككارث  بعال رككف ضصيػػ هك   
  ر اٞنكؿ د نكر ذثيق كدربو                       

  كاساب     ثلث  ر اثين ذشػاا
 أك    يفدس التاكؽ ظهػاا                  
 أ  ٞنر    و اسااالق كايفػػ ؿ 

 إف يف سة اسشيتخ كا  داثك                        
 أد ره ر اس ؤاؿ ره كن ص ي كن  
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 كذػارػنك اٞنػتركث كاستراثك                           
 أ  ت    كأضة ب رض  صا  

 اٞن ل ٌن                   بهبا را ض  ُب              
 ن  ػ  سػ ك شا يل  ك ك  ب

 ريهك  شة  ية  ك ظل ك                    
 أب ك أـ ك ابنثكف ك  ػػػاة  

 بهم ّنن     شثػهاة                             
 ك ذتٟنك بكسث ر جكء ذلػػػا     

 لا            ػجُب  ن    س تسس اس           
 كتة ذر أـ باميػ   كسوكج   

 كذر كسدم أـ كزكج ت ثال                 
 ككارث  بعالن كبعلٌن بعػػدرب   

 كبعالن أبتبو ذك اٛننك ٌن جعاا                   
 رأ ة يفعكدان أشة بكا توكجة  

 ب ربع  بكضتا ٟنػك شًن أزكاج                       
 ك كسك ست ص   اٛنػػد سػهو       
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  كز اسهم ٓنتزرب أكالد ا ـ                            
 ر الـز ذا ااأػػاار كرإف  

 دشتؿ كارث  كتف طكرم                
 رإف بثكسث  عػكن أأػػاا         

 كأضكا اسثكسث ثكضيكن طػاا                             
 كإف خيلو بكسك أبػكن كأـ   

                ابػنثٌن ٍب  كتة ذنهو          
 ب ية ذر أبت ر ك ابنثيػر     

 ٍب ٕنتت بعد إ دل اس نثٌن                           
   ذ   كأضػػػػك ذ هك        

 كسػا شكس  كأضػك شكسس                                    
 أ ك يفكللا ذر ذ   بت ذ هك     
   كذر شكس   دذػا شاكبك ِنكٟنػك                  
 إذا زكجة بعق اسنكس أشيت 

 كزكج أشثس  نػا ُنا س                           
 رج   كت كشلى رجال     
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 ابر ذ س ابر أشا ذو أبيس                                     
  ال   ػػػصكر  كؿ اٞنثتُب ب

 بكتاكؽ اس تؿ ال  ا   ريس                                        
 اساااض أتستا ُب أ ائ       عشا

 تكرب ُب أصثس ب  ر يس                           
 صكر  كؿ اٞنثتُب بلس بكجث كع     

 اس تؿ  ػر ب  ر يس                               
 أ ابة  ك أـت ُب يفؤا      

 ابين بال شك شكؿ شك                                       
 ك            طا ا  أكدذة   

 ذ ا  ك أـت ابر شك                                        
  ك  ض ي  ركض  كذك  بك دب  

 أص  ة ذ كن البنس كبت شكؿ  يب           
 أال أ  البر أـ ٘نكة أ ػػػا   

 أضػك ابػر أشيك   ك  ًن كمها                             
   أتية استسيد سػػػس ذكلدان 
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 كأد أكرث اس ل  ذنس يف ك ػك                            
  ك ر ب ؤسس  عػػ ا      

 ألا شك  بيو صكر ذ ا                     
 كجكر   ذ هك شكٟنك إذا      
  ك شاة بهسك ش  شكسس                                     

   ػػك  ر سس رطن  كرهو 
                    ض ك إسػى  كو كذلو        
   ك يفكللا أد كجدت  ين 

  ػػًن ذين ك ًن ردـ                              
 ر ك شكؿ  تل اٞنًناث ذاتان   

 كذو اٞنية     شه رثيال                                  
  أ هك اساكرضتف  ػ ر ض  يس 

 ٞن حشد ك ر   ض  ػس                   
 د اس ؤاؿ ك ر أ ػ    أكؿ ٞنر جا 

 ػ ر ُب كصاس تاصي  ض  س                      
 يف سة اساكرضٌن ُب ب  أرض  
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 ّنك  اثتف ُب ذبا كأ ػػػس                                
 يف سة رصه جتابك إف بها      
 بد ة رثك توكج بنة ذ س                                

    أ هك اسعكٞنتف  ػكذا ت تست
 ف أجي تا كأ  نتا اارهك ػك                        
 أ هك اس كل  ايفث   كدع اٛنهػ     
 ػ  كإف بنة جكبال ر ال ك                        
 أ هك اسعكٞنتف ُب ا رض بتضتا     

 سلهم جكء   ثغيثك  يكثك                        
 إف بها توكج ابن  ذػو    

  ك رأت  نس ُب اسصالة اسثيكثك                        
 س د جاة  ر أرض اٜنجكز   كدران   
 ٞنًناث أـت بكف ريهو تاكا                    
 ا اأة توكجة بعد اٞنشي  كاسك    

 ٙن   أزكاج ٚنة مو ٗنكالن كشطا         
 أال أ هك اس كضا اٞنصي  أضكلس    
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             أذندؾ  ر ذلوو رثص ضك كصاكن       
 أ هك اسعك  اسا يس اسهم رػك  

 ؽ ذبكء تعكىل اهلل ذر اسش يس                               
  أ  ٞنر  لغو اٞن كل  إسػا 

 سككشو يفابك اسهم ٔنايس                   
 ثالث  إشتة  ب كأـ    

 توكج بنة ذ هو اسصغًن                                           
 كسألشت ر بكسثعصي  ثلث    

 سك   نه ك يفدس  صًن                                      
 ككارث  بعالن رككف ضصي هك 

  ر اٞنكؿ د نكرا كذثيق كدربو                        
     يف س ا ذلى اساااض  ين را ض  

 تتمهثهك بكسل   ين تتمهػك                   
     يثهو     ك أب  بية ثتل بك 

 ر ص  تا     تف اٞنكؿ كاٜنلال                     
 ابر أـ ابر أيب أشة أبػيس     رج   كت كشلو رجالى   
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 فهرس األعالم 
 ِْ..... ..١ن د بر  تض  ا ربيلا اٞنتصلا ........ -ُ
 ّّ....... ..ذ يد اهلل بر اٜن ر اسعن م ........... -ِ
 ٓٓ.. ........بر  اكاف ا  تم ... اٝنليا  ذ د اٞنلك -ّ
 ٓٓ.... .........ا بدر بر ٘نكـ اسلص ا .......... -ْ
 ٖٓ.... .......اٝنليا   اكاف بر اٜنكو ا  تم ..... -ٓ
ا يفػػػػثكذ أبػػػػت  نصػػػػتر اس غػػػػدادم ذ ػػػػد اس ػػػػكبا بػػػػر طػػػػكبا  -ٔ

  ٓٗ....... ..................................اسث ي ا ....
 ُٔٓ..............١ن د بر  كا اس  ت  .. أ٘ند بر -ٕ
 ُٖٗ............. ...ذ اك بر ذ د اهلل اس  يعا .... -ٖ
 َِٓ...........ذ د اهلل اٞن  تف بر بكركف اساشيد ... -ٗ
 َِٓ.............. ٍن بر أبثو ................. -َُ
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 الكتابات حتويمفهرس 
 ٓ...............   اسنصياثكف..........................

 َُ........................   كيف   ت  يثهك  اسع ا ثكف
 َُاٝنالؼ ُب اسع ا ثٌن .............................. 

   ُُ.......... .......كأدس  اٞنهب  ا كؿ  ا كؿاٞنه ب  
 ُٔ..........................  .....أدس  اٞنهب  اسثك  ك 

 ُٔ.......................   ر اس ن   أدس  اٞنهب  اسثك 
 ُٗكأدس  ..............................   سثاٞنهب  اسثك

 َِ.........  .   س  أصتسي  ..........................
  ُِ........  .اسحجييل.................................

 ِِ.......   س  ست بكف بدؿ ا ب جد ُب اسع ا ثٌن.....
 ِْ...................... .ٞن  س  اٞنشاب  .............ا

 ِٕ....................   .ز ر  دكثهك................
 ِٖأربكهنك .........................................   

 ِٖ.........   .شاكطهك...............................
 ِٗ........   اٝنالؼ ريهك ............................



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

857 

 َّ هب  ذدـ اسثشا ك كأدسثس.....................    
 ّٓ.......................    ...... هب  اسثشا ك ...

 ّٔ.....................  .أدس   هب  اسثشا ك........
 ّْ....................    .اسحجييل ...................
 ْٗ................    ......   س  اس ضكة .............

 ْٓ...........    .اٞن  س  ا بدر   ....................
 ٕٓبر  جا ُب ت  يثهك......................     اكبو 

  ٖٓأربكهنك........................................      
 ١ٓٗنحزاهتك......................................       

 َٔ    ا بدر  .....................      اٝنالؼ ُب أ
 ُٔ...................     .ُب ا بدر   .ا كؿ اٞنهب  
 ُٔ...................     .ُب ا بدر   .اسثك   اٞنهب  
 ِٔ...................     .ُب ا بدر   .اسثكسث اٞنهب  
 ّٔ    ........ .............ُب ا بدر   .اسااب  اٞنهب  
 ّٔ..................     .ُب ا بدر   .اٝنك   اٞنهب  

 ٔٔبعق  كجكء ريهك  ر ا سغكز ....................     



 في شرح النور الفائض                                                                                              برق العارض السنا  

858 

 ٖٕاٞن  س  اٝناأكء.................................     
 ِٖأ    اٝناأكء..................................      

 ِٖ.................     اٞنهاب  ريهك .................
  ٖٖ.............................     س   ابع  اٛن كذ  

 َٗاسعشا   .......................................... 
 ّٗ........ .اسعشا ني  ................................

 ٕٗ............ ..٢نثصاة ز د .........................
 ُُّ.......... ..........................ت عيني  ز د .

 ُُٗ...  .اٞن  س  ا كىل كاسثكضي   ر  ابعكت ابر   عتد..
 ُِِتن يس ..........................................   

 ُِّ...  ......... ر  ابعكت ابر   عتد.. اسثكسث اٞن  س  
 ُِْاٞن  س  اساابع   ر  ابعكت ابر   عتد ............ 
 ُِٕاٞن  س  اٝنك     ر  ابعكت ابر   عتد ........... 
 َُّاٞن  س  اسثالثيني  ................................  
 ُّٗاٞن  س  اٜن و   ................................  

 ُْْ   ..........................اٞن  س  اسص كء ......
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 ُْٗ.............   اٞن  س  اسغااء......................
 ُّٓاٞن  س  اٞناكاضي  ا شال ........................   
 ُٔٓ   س  أـ اسااكخ...............................   
 ُِٔ   س  أـ ا را  ...............................   
 ُٕٔاٞن  س  اسد نكر   اسصغال ......................... 

 ُٖٔاسك ل ......................... اٞن  س  اسد نكر   
 ُّٕاٞن  س  اٞنن    ..................................  
 ُٕٓ   س  اٞن كبل  ..................................  
 ُٖٕاٞن  س  اسنكأض  ................................   
 ُّٖ   س  أـ اس نكت ..............................    
 ُٕٖاٞن  س  اسدركضي  .................................  
 ُٖٗ   س  اسعكسي  .................................... 
 ُِٗاٞن  س  اٞنكسكي  .................................. 
 ُٕٗ   س  ش س اٞنكسكي ............................... 

 ََِ..........      س  ذ اب ٓنة طتب  .............
 َِّ   س  أدشلين أشاجك كا ايفين أألعك .......     
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 َِٓاٞن  س  اٞن  تضي  ................................   
 َِٗ....  .اٞنهاب  ُب أ  هك .........................
 ِِٔ.....  .بالـ ضاي  سلص م ذلى اٞن كل  اٞنل    .....

 ِِٔ. ...ا اٞن كل  اٞنل    بالـ إباابيو اسااضا ذلى  ص
 ِِٖ...  .اٞن  س  اسطتبا   ا كىل كيف  هك................

 ِْٔصترهتك ........................................  
  ِْٕ................ .اسثكضي  كيف  هك....اٞن  س  اسطتبا   

 ُِٗصترهتك ........................................  
 ِِٗ....  .سااجي  ا كىل ككبو اس كضيٌن ريهك....اٞن  س  ا

ُب اٞن ػػػ س  ا شطػػػكء بعػػػق ريفػػػكس   تجهػػػ  إىل اس كضػػػا بث يػػػٌن 
 ِّٗ ..........اسااجي ..................................

 َِّصترهتك ........................................  
 ُِّ  يصنك اٞن  س  اسااجي  اسثكضي  كاوكس  ذلا  ر رضيل  ش

 ّّٗصترهتك .......................................   
 َّْ.......   .اٞن  س  اس ترشي  ........................

 ّٕٓصترهتك ........................................  
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  ّٕٔ....  .اٞن  س  اسع ي ي  ...........................
 َِْ....................  صترهتك ....................

 َّْ...  .اٞن  س  اٛن كري  كاوكس  ذلا  ر رضيل  شيصنك .
 ُْْصترهتك ........................................  

 ُْٓ...........  .اٞن  س  اٜن كضي  .....................
 َّْصترهتك ........................................  

 ُّْ.....................  .ج ي  ..........اٞن  س  اساا
 ْْٖصترهتك ........................................  

 ْْٗ................   .اٞن  س  اسع يلي  ................
 ّْٖصترهتك ........................................  

 ْْٖ.  .........................اٞن  س  اوور   ........
 ْٖٗصترهتك ........................................  
 ْٗٗاٞن  س  اٝن اضي  ك كدار بيين كبٌن اس كضا ريهك .....  

 ََٓ...................  .اٞن  س  اس لعي  ..............
 ّٖٓصترهتك ........................................  

 ّٗٓ ......................اٞن  س  اسشهكبي  ............
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 ْٖٓصترهتك ........................................  
 ْٗٓاٞن  س  اسا يهي  .................................. 
 ّٗٓصترهتك ........................................  

 ْٗٓ.................................   اسص كر  اٞن  س  
 َْٔ...................................   صترهتك ....

 ُْٔ..........................   اٜن كضي  اسص كءاٞن  س  
 ّٖٔصترهتك ........................................  
 ْٖٔاٞن  س  اسدبشي  .................................   
 َٕٕصترهتك ........................................  

 َٖٕ.................................  اسضك ا  اٞن  س  
 َٕٓصترهتك ........................................  
 ُٕٓاٞن  س  اجمل  ي  .................................  
 َٕٕصترهتك ........................................  

 ُٕٕ .............بكب  ثشكبس اسن  ..................
 ٖٕٔ بكب ذت ب اٞن كل  كا سغكز......................

 ُُٖ  ٝنكٕن ..........................................ا
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 ُْٖ ..........جا دة اٞنااج .........................
 َٖٓ اساهكرس اسعك  ..................................

   َٖٓ..................... رهاس اآل كت ..............
 ُٖٓ  .........................ركثاآل كد ث ك ا رهاس 
 ِٖٓ   ..................................اسشعا رهاس 
 ّٖٔ  .................................ذالـ ا رهاس 
 ْٖٔ...................  ..............كت ت ثرهاس ١ن


