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 املجلس األول من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

 
 
الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل  إن

 محمًدا عبده ورسوله.
 
 له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن

ا دائًما وأبًدا، الحمد هلل
ً
 ظاهًرا وباطن

ً
 وآخرا

ً
 على ما أنعم علينا ووفقنا إلنهاء املستوى األول ثم الحمد هلل أوال

املستوى الثاني وها قد عدنا والعود أحمد مستعدين لبداية مستوى دراس ي جديد، نكون معكم فيه، نتدارس 

ية والقصد.
 
 العلم ونذاكره ونشتغل به، وهذا أمٌر سينفعنا جميًعا بإذن هللا لكن مع صالح الن

ملي على ما قدم ويقدم، ونسأل هللا لنا وله اإلخالص والقبول.ثم نتقدم بالشكر لشيخنا   املفضال علي الر 

 .ـوالشكر موصول إلى جميع املشايخ في هذا املعهد النافع املبارك بإذن هللا 

ثم نشكر جميع الطالب على صبرهم وجلدهم في الطلب وننهئ منهم من أنهى املستوى األول ومن أنهى املستوى الثاني 

جاح في امتحان اآلخرة، إذ هو االمتحان وننهئ م
 
ن اشتغل بمادة من املواد ونجح في امتحانها، ونسأل هللا لنا ولكم الن

 .َّ جتهب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ُّالحقيقي والفوز العظيم، 

 

 وقبل الشروع في املقصود يحسن أن نقدم بمقدمات:

اتفقت جميع األمم على التوريث، إذ ال خالف بينهم فيه، لكن الخالف بينهم في كيفية التوريث، من ذلك اختالفهم في 

أسباب امليراث وموانعه وأركانه، فالتوارث طبيعة بشرية عند جميع األمم سلًفا وخلًفا، لكن من فتح هللا عليه وتوسع 

ا وغرًبا وقاَرنها بنظام في هذا العلم ودرس طريقة التوريث عند األمم 
ً
السابقة وفي الجاهلية وفي أمم الكفر املعاصرة شرق

ه يعتّز ال محالة بما مّن هللا به علينا أمة اإلسالم بهذا النظام البديع والتقسيم العادل الذي تعجز 
ّ
اإلرث في اإلسالم فإن

 ألّن 
ّ

ها ال مللٍك مقرٍب  ـهللا  عقول البشر أن تأتي بمثله أبًدا أو يخطر على بالها، وما ذلك إال
ْ
ى قسمتها بنفسه، فلم َيِكل

ّ
تول

 بخالف سائر األحكام كالطهارة ـ وال لنبٍي ُمرسٍل، وال لحكيم من الحكماء، وال ألحد من الّناس، ففّصل 
ً

تفاصيلها تفصيال

والّصالة والّزكاة والّصيام والحج وغيرها من العبادات، فإّن الّنصوص الواردة فيها جاءت في الكتاب ُمجملة وجاء بيانها 

فرق بين من يستحق من تركة امليت بدون أن يُ  ـفي الّسنة، بخالف الفرائض فقد أتى تفصيلها في الكتاب، فأعطى هللا 

 إذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى 
ً

ذكٍر وأنثى، وبين صغير وكبير، وبين قوٍي وضعيف، ووزعها عليهم توزيًعا عادال

 املانع.

 اعتناء العلماء بعلم الفرائض:

وأودعوه  اهتم علماء األمة بهذا العلم إهتماًما كبيرا من السابقين إلى الالحقين، فشغلوا أوقاتهم في دراسته ومدارسته،

 وتجد فيه كتاب املواريث، وما كتاب الدرر البهية 
ّ

كتبهم الفقهية وبّوبوا له باًبا خاًصا، فما من كتاب من كتب الفقه إال
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عنكم ببعيد، فقد مّر معكم فيه كتاب املواريث، لكن ألهمية هذا العلم ومكانته العظيمة أفرده العلماء  :للشوكاني 

ا منهم ملكانة هذا العلم من العلوم الشرعية، فألفوا فيه بالتأليف، فألفوا فيه املؤلف
ً
 إدراك

ّ
ات الخاصة، وما هذا إال

 املختصرات واملتوسطات واملطوالت والحواش ي والشروح، ومنها ما جاء نثًرا ومنها ما جاء نظًما.

لف فيه من املختصرات ويحسن للمبتدئ دراستها واالعتناء بها:
ُ
 ومن أفضل ما أ

 القالئد ، وكذلك املنظومة التي سنتدارسها بحول هللا وهي: "املنظومة الفارضية"، و: بية""منظومة الر ح"

 .البرهانية"

  :للشيخ ابن عثيمين  "تسهيل الفرائض"رسالة:. 

 :للشيخ عبد العزيز بن باز  "الفوائد الجلية في املباحث الفرضية" رسالة:. 

 هللا:ومن الكتب املتوسطة في هذا الفن والنافعة بإذن 

 "للشيخ صالح الفوزان حفظه هللا. "التحقيقات املرضية على املباحث الفرضية 

 ومن املطوالت في علم الفرائض وهي كثيرة أيًضا:

 للشيخ: صالح بن  "ألفية الفرائض"املعروفة بـ:  : "عمدة كل  فارض في علم الوصايا والفرائض"منظومة

وقام بشرحها الشيخ: إبراهيم بن عبد هللا بن إبراهيم حسن األزهري وهو من علماء القرن الثاني عشر، 

، وهو من أطول املصنفات في هذا الفن، في مجلد "العذب الفائض شرح عمدة الفارض"الفرض ي في كتاب: 

 كبير جًدا وهو مطبوع ومعروف.

 اعتناء أهل العلم بهذه املنظومة:

ح مطبوع وشرح مسموع، وأشهر من شرحها من اعتنى بشرح هذه املنظومة كثير من أهل العلم، فكم لها من شر 

، فقد شرحه :املعاصرين وشرحه مسجٌل صوتًيا وُمدون كتابًيا وهو مطبوع، شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

عدة مّرات، ُسجل من هذه الشروح تسجيلين والحمد هلل، وكان الشيخ ينصح بهذه املنظومة وُيقدمها على منظومة 

 الّرحبي على شهرتها.

ا وفهًما وتدويًنا، 
ً
 للقيمة التي حظيت بها، فحّرٌي بك أيها الطالب أن تعتني بها حفظ

ّ
وماهذا االعتناء بهذه املنظومة إال

 وهللا املوفق.

 

 سبب اختيار هذه املنظومة وما وجه املفاضلة بينها وبين الر حبية؟

 امتازت الرحبية بـأّنها:

  577توفي سنة سبقت البرهانية في التأليف، فالّرحبي. 

 .كثرة شروحها وحواشيها واعتناء العلماء بها 
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 .قد تكون الّرحبية أسهل وأيسر في الحفظ من غيرها 

 امتازت البرهانية بـ:

  :بينهما بيًتا، فالفرق  176بيًتا، وأّما الّرحبية فعدد أبياتها:  112شّدة اختصارها مقارنة بالّرحبية، فعدد أبياتها

 بيًتا، فالبرهاني اشترط على نفسه االختصار وذكر ذلك في بداية نظمه فقال: 64واسع وواضح 

ًحــــــــــــــــــــــا   ِ
ِرَهــــــــــا ُمَوض 

ْ
ِتَصا

ْ
 ِفــــــــــي اخ

ُ
ــــــــــت

ْ
غ
َ
ل
ْ
َهـــــــــــــــــــــــا ُم    َبا

َ
ل
ْ
ــــــــــَوا

ْ
ق
َ
ًحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمَحــــــــــِرًرا أ ِ

 
ق
َ
 ن

 

 ::أسباب اإلرث في بيت واحد، فقال  :ومن أمثلة ذلك جمع البرهاني 

ـــــــــــــــاٌح 
َ
 ِنك

ٌ
ـــــــــــــــة

َ
ث
َ

ال
َ
َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب  َوْهـــــــــــــــَي ث

َ
َهـــــــــــــــا َسَبـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َون

َ
ْيـــــــــــــــَس ُدْون

َ
ٌء ل

َ
ـــــــــــــــمَّ َوال

ُ
 ـــــْب ـــث

ه جمعها في بيتين، فقال  :بخالف الرحبي 
ّ
 ::فإن

ْسَبــــــاُب 
َ
 أ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ث
َ
ال
َ
ــــــــَوَرى ث

ْ
ــــــــــــــــــ    ِمْيــــــــَراِث ال

َ
ِوَراث

ْ
ــــــــــــــــــــــــُه ال ـــــــــــــــلٌّ ُيِفْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــُد َربَّ

ُ
 ـــــــــــــــــــــــــهْ ك

َســـــــــــــــــــــــــــــــوَ 
َ
ٌء َون

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــاٌح َوَوال

َ
َمَواِرْيـــــــــــِث َسَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب    ـــْب ْهـــــــــــــــــــــــــــــــــــَي ِنك

ْ
ُهـــــــــــــــــــــــــــــــنَّ ِلل

َ
 َما َبْعد

 ::ملوانع اإلرث في بيت واحد، فقال  :مثلة كذلك جمع البرهاني ومن األ 

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ
 
ـــــــــــــــى الَيق

َ
 َعل

َ
ـــــــــــــــُع اإِلْرث

َ
 ِديـ   ــِن  َوَيْمن

ُ
ف

َ
ِتـــــــــــــــال

ْ
ـــــــــــــــٌل َواخ

ْ
ت
َ
 َوق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن ِرقٌّ

ه جمعها في بيتين فقال  :بخالف الرحبي 
ّ
 ::فإن

ْيَراِث  ِ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــَص ِمـــــــــــــــــــــــَن امل

ْ
خ

َّ
ـــــــــــــــــــــُع الش

َ
 ِمــــ   َوَيْمن

ٌ
ة
َ
ِث َواِحــــــــــــــــد

َ
ــــــــــــــــــــــــال

َ
ـٍل ث

َ
 ـــــــــــــــــــــــْن ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 ِدْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ف

َ
ِتــــــــــــــــــــــال

ْ
ــــــــــــــــــٌل َواخ

ْ
ت
َ
 َوق

     ـــــــــِن ِرقٌّ
َ
َيِقْيِن ف

ْ
ال
َ
ــــــــــــــــــكُّ ك

َّ
ــــــــــــــــــْيـــــــَس الش

َ
ل
َ
َهْم ف

ْ
 ــــــــــــــــــــــاف

 أصحاب الثلثين في بيت واحد، فذكر من يستحق الثلثين وشرط كل  :ومن األمثلة كذلك جمع البرهاني 

 وارث فقال:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َوت

َ
ْيـــــــــــِن اْست

َ
ت
َ
ن
ْ
ـــــــــــاِن الث

َ
ث
ُ
ل
ُّ
ــــــــــــــــــــــــى   ـا َوالث

َ
ت
َ
 أ
ُ
ْصــــــــــــف ِ

 
ُه الن

َ
ْن ل َصاِعـــــــــــٍدا ِممَّ

َ
 ف

ه ذكرهم في أربعة أبيات كاملة، فقال  :بخالف الرحبي 
ّ
 ::فإن

ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاِت َجْمَعـــــــــــ
َ
َبن
ْ
ـــــــــــــــاِن ِلل ــــــــــــــ

َ
ث
ُ
ل
ُّ
ـــــــــــا َوالث ـــــــــــــْن َواِحــ   ـــــــــ اَد َعـــــــــــــــــ َسْمَعـــــــــــــــــــــاَمـــــــــــا زَ

َ
ٍة ف

َ
ــــــــــــــــــد  ــــــــــــ

ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــــــــاِت ااِلْبــ ـــــــــــــــ
َ
 ِلَبن

َ
اك

َ
ـــــــــــذ

َ
ـــِن َوْهــــــــــــــــَو ك ــــــــ   ــــــــ ــ

َ
ـــــْم َمق َهــــــــــــــــــــ

ْ
اف

َ
ْهِن ف ِ

 
ْهَم َصـــــــــــــــــاِفي الذ

َ
 ــــــــاِلْي ف

ـــا َيِزْيــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ َمـــــــــــــ
َ
ْيـــــــــــــــــِن ف

َ
ت
ْ
خ
ُ
ـــُد َوْهـــــــــــــــَو ِلال ــــــــ   ـــــــــــــــــ ى ِبــــــــــ

َ
ــ ضــــــــــــــــــــــ

َ
َعِبْيـــــــــــــــــُد ق

ْ
ــَراُر َوال ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ْحــــ

َ
 ــــــِه األ

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــ
ُ
ا ك

َ
ا ِإذ

َ
ــــــــــــــــذ ِب َهـــــــــــــــــــــ

َ
ٍ َوأ

م 
ُ
ــنَّ أل ــــــــــــــ     ـ

ُ
ا ت

َ
ــذ ـــــــــــــــــ ــْم ِبَهـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــ

ُ
ـــــــــــــــــاْحك

َ
ٍب ف

َ
ْو أل

َ
 ِصــــــِب أ
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 واألمثلة على ذلك كثيرة يطول املقام بسردها.

  ُمن ذلك: ثم إّن البرهانية على شّدة اختصارها فإّن فيها من األبواب ماال يوجد وما ال لم ي ،
ً

ذكر في الّرحبية أصال

ه في الّرحبية.
ّ
 الحقوق املتعلقة بالتركة وفيها باب الّرد وفيها ميراث ذوي األرحام وليس هذا كل

  ه ال يوجد حشو في البرهانية بخالف الّرحبية، والحشو هو
ّ
الفارق الثالث والذي مّيز البرهانية على الّرحبية أن

املوضوع مما ُيؤتى به لجبر الّنظم، هذا مّيزها عن الّرحبية، لكن على كثرة  الكالم الزائد الذي ليس من أصل

ه في الغالب مفيد، لذلك قال الشيخ شمس الدين محمد الفارض ي في مقدمة منظومته 
ّ
 أن

ّ
الحشو في الّرحبية إال

 نظم الفارضية:

ــــ
ْ
ـــــــــــــــــــو ِفيَها َين

ْ
َحش

ْ
 َوال

ٌ
ــــــــــــــــــــــُر              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدُر َوِجيــــــــــــــــَزة

َّ
ِ ُسك

َحِبي  ـــــــــــــــــــــُو الرَّ
ْ
 َوَحش

ْ
ــــــــــــــــــــظ

َ
اْحف

َ
 ف

 أن البرهانية أوجز  127يقول عن منظومته نظم الفارضية أّنها وجيزة، فإّن عدد أبيات الفارضية  :الفارض ي 
ّ

بيًتا إال

ه  112منها فقد جاءت في 
ّ
بيًتا، ثم يقول عن منظومته )الفارضية(: والحشو فيها يندر، ثم يقول عن حشو الّرحبي أن

 سكر.

عند أن كان ُيعدد الفروض املقدرة في  :لسكر، قول الّرحبي ومن هذا الحشو الذي جاء كالسكر، بل هو أحلى من ا

 كتاب هللا:

 ــــــــل  حافـــــــــــــــــــــظ إمامفاحفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ فكـــــــــــــــ    والثلثـــــــــــــــــــــــــــان وهمـــــــــــــــــــــا التمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 فالكالم في الشطر الثاني من البيت ال عالقة له بموضوع كتاب الّرحبية فهو حشو لكّنه كما قال سكر.

ها كفيلة باختيارنا ملنظومة القالئد البرهانية وتقديمها على الّرحبية، وكما تقدم فإّن الشيخ ابن عثيمين 
ّ
هذه املميزات كل

 ى عليها وشرحها مرات وكرات وكان يقدمها على الّرحبية.أثن :

 

 الترغيب في دراسة هذا العلم وعدم التخوف منه:

الذي نرجوه منكم جميًعا أن تكون لكم رغبة كبيرة وتشوق إلى هذا العلم، وأنبه إلى قضية مهمة تتعلق بهذا العلم، 

رائض وقد ال يفهمونه، ويصعب عليهم حتى لو درسوه، فالكثير من طالب العلم وطالبات العلم يتخوفون من علم الف

ا ولم أفهمه، لكن في الحقيقة 
ً
فيقول أحدهم أو تقول إحداهن: حاولت دراسته لكن استشكلته ووجدته صعبا وشاق

السبب قد يكون راجًعا إلى األستاذ املدرِس نفِسه، ققد ال ُيحسن إيصال املعلومة وتفهيم الطالب هذا العلم، لكن في 

غالب يكون السبب من الطالِب نفِسه، فأنت ترى أّن الطالب دخل إلى دراسة هذا الفن وهو مهزوم نفسًيا، موطٌن ال

ا في رسوخ 
ً
نفسه أّن هذا العلم صعب وهو متخوف منه، لذلك قد ال ينتفع من الشرح، فالحالة النفسية تلعب دوًرا بالغ

 املعلومة عند الطالب.

 ن وجوه:والجواب على هذا االستشكال م
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  الوجه األول:
ً
هو أن نقول هو وهللا ليس بصعب، وخذوها أخذ مجرب أّن هذا العلم سهٌل يسيٌر وسيجد الطالب لذة

ا ال قتحمه ـبعد أن نمش ي فيه بحول هللا 
ً
، ولو كان صعًبا ملا كنت أنا مدرسكم، وملا اقتحم هذا امليدان أمثالي، إذ

 الجهابذة من العلماء فقط.

قارن باملّدة التي تحتاجها إلتقان  الوجه الثاني:
ُ
وهو أّن هذا العلم يمكن أن تتقنه في مّدة وجيزة وتتقنه إتقاًنا في مّدة ال ت

 غيره من العلوم.

، ـهللا ، والفرائض من القرآن الذي يّسره  {َوَلَقْد َيسَّْرََن اْلُقْرآَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكر  وهو قول هللا تعالى: } الوجه الثالث:

، وفي هذا دليٌل على تيسير هللا لهذا "هل من طالب علٍم أو خير فُيعان عليه"قال بعض السلف في تأويل هذه اآلية: 

العلم، لكن يجب على الطالب أن َيِجّد ويجتهد، فقط يحتاج إلى ش يء قليٍل من الحساب ويحتاج إلى حفظ، حتى إّن من 

ه يَ 
ّ
، وقد أتقن هذا العلم حتى بعض أتقن هذا العلم وفتح هللا عليه فإن

ً
ُحّل بعض مسائله شفوًيا من غير كتابة أصال

األوالد الصغار لكن ضبطوا هذا العلم، والطالب يحتاج إلى حفظ أصول ومهمات ومقدمات في هذا العلم، أمور يسيرة 

الدرس ثم ال تراجع وال  إن شاء هللا، هذا العلم يحتاج إلى قليل من الجهد، ليس هذا العلم ثقافة عامة تأتي تحضر

تذاكر وال تحفظ وال تحّل مسائل، ال يمكن بهذه الطريقة تحصيل هذا العلم، كما ال يمكن ملن درس الرياضيات أن 

يدرسها دون حّلٍ للتمارين واملسائل وحفظ للقوانين وتطبيقها وأنتم تعرفون ذلك، فهذا العلم ليس ثقافة عامة، وعلى 

ا سأله الطلبة تدريسهم متن الّرحبية فأجابهم بجوابه الشهير، ومنه: هذا ننزل كالم الشيخ الفو 
ّ
زان املعروف املشهور مل

"أنتم ما أنتم حافظين، أنتم عندكم كسل، ما أنتم حافظين وال صابرين، أول يوم ما تجون تخلون الدرس...، جربنا 

 ا.هـ. ما عندهم صبر" هذا، إذا شافوا حر  التعلم وشافوا حر  التمثيل واملسائل نفروا راحوا،

ه ال صعب مع جٍد واجتهاد.
ّ
 فالخالصة أن

 

 الحث على الحفظ:

إّن الحفظ من أهم األساب املعينة على نجاح الطالب عموًما وفي هذا الفن خصوًصا: فبدون حفٍظ ال يمكنك أن تمش ي 

الحساب وحّل املسائل، إذا لم في هذا الفن، أموٌر تحفظ وتضبط وتتقن في فقه الفرائض، ثم بعد ذلك نمش ي ونبدأ في 

ى لك أن تمش ي معنا، ثم بعد ذلك ترفع اللوم عن 
ّ
ى لك أن تحّل املسائل وأن

ّ
ا ألصول هذا العلم وفقهه فأن

ً
تكن حافظ

نفسك وتلقيه على هذا العلم وتقول هو علم صعب، وهللا يا إخوة عن تجربة ما هو صعب أبًدا، فقط أوصيكم 

إحفظ ألفية أو احفظ كتاًبا أو ش يء من هذا، والعلم حقيقة هو املحفوظ، حقيقة  بالحفظ، وأمور يسيرة ما قلنا

 علمك هو الذي تراه في الظالم، هذا علمك، غير هذا علم غيرك ليس بعلمك.

 يقول أثناء شرحه لهذه املنظومة باملختصر املفيد: ال بد من الحفظ. :الشيخ العثيمين 

 ***       ثـــم ال تحفظ ال تفلح قــــط     )في الخزائن(تكتب العلم وتلقي في سفط      قال الشاعر:

 ***       فاحفظ فكل  حافظ إمام                     :  :وقال الّرحبي 
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قيد وتكتب 
ُ
والحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ سطر، فحفظ الصدر هو الحفظ عن غيب، وحفظ السطر هو أن ت

ه قال: :إلى الرجوع إليه مرة أخرى، وُيروى عن الشافعي  الفوائد وما تحتاج
ّ
 أن

 قيـــــــــــد صيودك بالحبال الواثقـــــــــــــــــــــــــــــــة   العلــــــــــــــــــــــم صيد والكتابـــــــــــــــــة قيــــــــــــــــــده 

 وتتركهـــــــــا بين الخالئــــــــــــــــــــــــــــق طالقــــــــــــــــــــــــــــة   ـة فمــــــــــن الحماقة أن تصيد غزالـــــــــــــ

ه بذلك يكون قد ألّم 
ّ
والطالب عليه أن يهتم بمتن املادة غاية االهتمام، فإذا حفظ املتن وفهمه وضبط شرحه، فإن

ه ُيلخص املادة ويعط
ّ
يك ما تحتاج إليه في هذا الفن، فإذا كنت تقرأ املتن ولو مع باملادة، ألّن املتن على اختصاره فإن

مرور الوقت فهو يعتبر كاملفتاح للمادة، تقرأ الكلمة الواحدة فتفهم مراد املؤلف من قوله والخالف الحاصل والقول 

 الراجح وغير ذلك من األمور.

 ما حف :وكان الشيخ ابن عثيمين 
ّ

 فلم يبق معنا إال
ً
 ظنا، وكان يوص ي بحفظ املتون.يقول: قرأنا كثيرا

 قال الّناظم:

 ويا للشـــــــــــــــــــــــــــــرف الفنــــــــــــــــــــــــــون    لذلكــــــــــــم من حفـــــــــــــــــــــــــظ املتـــــــــــــــــــــــــــــــــــون 
َ
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

ـــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد ضمــــــــــــــــــــــــــــن الوصـــــــــــــــــــــــول    ـــــــــــــــم مــــــن حفظ األصـــــــــــــــــــــــــــــــــــول كذلكـــ
 
 فإن

اظم من نظمه ومعنى كالمه، هذا بالنسبة للحفظ ثم يستصحب الطالب معه جزًءا من الفهم، فيعتني بفهم مراد الن

 بهذا وهذا حرٌي أن ُيوفق إلى ضبط العلم وإتقانه.

مــــــــــــــا علمــــــــــــــك ما تحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــطمــــــــــــــــع فهــــــــــــــــــــــــــــٍم وتوٍق مـــــــــــــن غلــ   إن

 إلزامية الحفظ من غير إلزام بحفظ القالئد:

ه ينبغي ويلزم منكم الحفظ، لكن ماذا تحفظون؟
ّ
 بعد هذا الكالم كل

حفظ املنظومة التي سنتدارسها بإذن هللا، منظومة: 
ُ
ا "القالئد البرهانية"األصل أن ت

ً
، هذا األصل، لكن من كان حافظ

يحفظ متن الّرحبية أو رسالة تسهيل الفرائض أو غيرها من املتون املؤلفة في هذا الفن أو يحفظ الجداول أو أراد أن 

ه كان قد حفظ 
ّ
لزمه بحفظ القالئد، إذ املطلوب هو حفظ أصول العلم، فلو أن

ُ
واملخططات، فله أن يكتفي بذلك وال ن

لزمه بحفظ هذه املنظومة فإننا نأخذ من
ُ
وقته الش يء الكثير الذي يمكنه أن يستفيد منه في  غيرها فيما سبق ثم ن

 حفظ متن آخر، وهللا املوفق.

 املفاضلة بين النظم والنثر:

 ثم إّن للعلماء في تآليفهم وخصوصا ما يتعلق بتآليفهم للمتون، طريقتان: 

 .طريقة التأليف على طريقة النثر 
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 .طريقة التأليف على طريقة الّنظم 

قافية أو وزن، بخالف الّنظم )أو: الشعر( فإّن له وزًنا وقافية، والّنظم أسهل وأيسر للمتلقي  والنثر إرسال الكالم بال

لكن بالنسبة للمؤلف أشّق وأصعب، وهذا في الغالب، وتكمن سهولته ويسره بالنسبة للطالب في كون النفوس 

 تستعذبه وتميل إلى سماعه ويسهل حفظه ويرسخ في الذهن مقارنة بالنثر.

 : :نظم الفارضية للشيخ شمس الدين محمد الفارض ي جاء في 

ـــــــــــــــــــُد  َبلــــــــــــــــِْي ُمَحمَّ
ْ
ِقيُر الَحن

َ
ــــــــــــاَل الف

َ
ى ُيْحَمــــــــــــــــــــــــــُد    ق

ً
ْهــــــــــــــــــــــــــــَو َمْول

َ
ي ف ِ

ْحَمــــــــــــــــُد َرب 
َ
 أ

ا
َ
بـــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ــــــــــالُم أ  َوالسَّ

ُ
ـــــــــــــالة ِ   ثـــــــــــمَّ الصَّ اِشِمــــــــــــــــــي  ِ اله 

ِبي 
َّ
ى الن

َ
اَعلـ

َ
  أْحَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

ـــــــــــــــــُه 
َ
ُس ل

ْ
ف
َّ
ِميُل الن

َ
ُم ت

ْ
ظ

َّ
الن

َ
ـــــــــــهْ   َوَبْعــــــــُد ف

َ
ل
َ
ْسأ

َ ْ
ـــــــــــُه امل

ْ
 ِمن

ُ
َحاِفـــــــــــــظ

ْ
ْحِضُر ال

َ
 َيْست

اِرِضــ
َ
ف
ْ
َراَد ال

َ
اِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِض   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَوهــــــــــــِذِه ِبَها أ َر

َ
ِ ِفي الف

َهـــــــــــــــم 
َ
 األ

َ
ـــــــــــــــــــــــة

َ
 َمْعِرف

 والشاهد قوله:

ـــــــــــــــــ
َ
ُس ل

ْ
ف
َّ
ِميُل الن

َ
ُم ت

ْ
ظ

َّ
الن

َ
ـــــــــــهْ   ُه َوَبْعــــــــُد ف

َ
ل
َ
ْسأ

َ ْ
ـــــــــــُه امل

ْ
 ِمن

ُ
َحاِفـــــــــــــظ

ْ
ْحِضُر ال

َ
 َيْست

 وقال غيره:

 للحفــــــــــــــــــــــظ مـــــــــن نثر ومنــــــــــــــه أجمــــــــــــــــــل  واحرص على املنظوم فهو أسهـــــــل 

 وللفوائــــــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــــــــــــــــان أجمــــــــــــــــــــــــــــــع  ــــــــالب العلــــــــــــــــــوم أنفــــــــع وهـــــــــــــــو لطـــــــــــــــــ

 ـــــــــه وانبرت لـــــــــــــــــــــــــه األقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعليـــــــــــــــــ  مــــــــــــــن أجـــــــــــل هـــــــــــذا عول األعـــــــــــــــــــــالم 

 التعريف باملنظومة:

ة ألفاظها فإّنها كثيرة املعاني والفوائد، 
ّ
منظومة القالئد البرهانية منظومة عظيمة الفائدة مختصرة العبارة، فهي على قل

 املواريث وهو من العلوم الشرعية املتفرعة من علم الفقه.وهي في علم الفرائض أو علم 

ا وشرًحا، فكلماتها كاملفاتيح لألبواب، تفتح لك الباب 
ً
ا يهتمون بهذه املختصرات تأليًفا وتحفيظ

ً
والعلماء قديًما وحديث

 فتجد علًما غزيًرا وتفريعات كثيرة من الكلمة الواحدة.

ه يكون قد حّصل علًما  وطالب العلم يبدأ تعلمه بهذه املختصرات
ّ
واألصول ألّنها األساس، وإذا مّر عليها وضبطها فإن

 يعينه، وبه يكون قد ضبط هذا العلم وأحرزه.

 "القالئد البرهانية". عنوان املنظومة:

هب وغيره. القالئد:
ّ
 جمع قالدة وهو ما ُيزين عنق املرأة من الذ

ه كان ُيعرف باب البرهانية:
ّ
 ن البرهان.نسبة إلى الّناظم ألن

https://www.almenesi.com/catplay.php?catsmktba=69
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ه يقول أّن هذه املنظومة كمجموعة من القالئد التي تكون على الّرقبة فهي قريبة املأخذ، سهلة التناول على 
ّ
فكأن

 نفاستها، فكذلك هذه املنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبيها.

اظم:
 
 التعريف بالن

 بين الناس: بابن البرهان.صاحب املنظومة هو: محمد بُن حجازي بن محمٍد الحلبي الشافعي، وُعرف 

 ملن يفيده أو يفيد منه. 1141ولد سنة 
ّ

شتهر بالزهد وعدم الخلطة إال
ُ
 وهو: فقيه أصولي نحوي فرض ي، ا

 رحمه هللا تعالى. 1205توفي سنة 
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 املبادئ العشرة:

سّماها العلماء باملبادئ قبل أن نبتدئ بمدارسة املنظومة، من املهم أن نعلم أموًرا متعلقة بهذا الفن أو هذا العلم، 

كرت هذه املبادئ العشرة في أبيات.
ُ
وضح لك بعض األمور عن هذا العلم، ذ

ُ
 العشرة، فمعرفتها تعطيك نظرة، وت

َتوفى سنة 
ُ
 (:1206قال أبو العرفان محمد بن علي الصّبان )امل

 مبـــــــــــــــــــــادئ كــــــــــل  علـــــــــٍم عشــــــــــــــ
 
 الحــــــــــــــــد واملوضـــــــــــــــــــــــوع ثـــــــــــــــــم الثمــــــــــــــــــــــرة  ــــــرة إن

 وفضـــــــــــــــــلُه والواضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع 
ٌ
 الشـــــــــــــارعواالســــــــــــُم االستمداُد حكـــــــــــــــُم    ونسبــــة

ـــــــــــــــــــــرفا   مسائٌل والبعض بالبعض اكتفــــــــــــى
 
 ومن درى الجميـــــــــــــــــع حــــــــــــــــاز الش

 

 وهو التعريف، أي: تعريف علم الفرائض.  الحد: /1

 معاٍن:الفرائض في اللغة جمع فريضة، أي: مفروضة، والفرض لغة ُيطلق على عدة 

 منها القطع، فتقول: فرضت لك كذا من املال، أي: قطعت لك شيًئا منه.

 {، أي: ما قدرتم، وله معاٍن أخرى.فَِنْصُف َما فَ َرْضُتمْ ومن معاني الفرض: التقدير، قال هللا تعالى: }

رث ومن ال يرث ومقدار معرفة من ي، أو نقول: )العلم بقسمة املواريث فقًها وحساًبافهو  وأّما في اصطالح الفرضيين:

 (.ما لكل وارث

 )كالعقارات واألراض ي(.ما يتركه امليت من األموال املنقولة وغير املنقولة والتركات جمع تركة، وهي: 

وُيطلق على هذا العلم كذلك علم املواريث، واملواريث جمع ميراث، وامليراث في اللغة هو: البقاء، ومنه قول هللا تعالى: 

ْن َلُدْنَك َولييًّا )فَ َهْب ِلي } ْن آلي يَ ْعُقوبَ 5مي  {، أي: يبقى بعدي فيصير له ميراثي، واملراد بامليراث هنا: النبوة.( يَريُثِني َويَريُث مي

 .حق قابل للتجزؤ ثبت ملستحٍق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوهاوأّما في االصطالح فهو: 

 تي يتركها أموات املسلمين ومن يستحقها من الورثة وقسمتها شرًعا.موضوع علم الفرائض هو التركات ال املوضوع: /2

 ثمرة تعلم علم الفرائض هي إعطاء كّل وارث حّقه الشرعي من التركة. الثمرة: /3

 هو أحد علوم الفقه. نسبته: /4

 

من ملك مقرب أو نبي تّولى قسمة املواريث بنفسه ولم يكلها إلى غيره  ـأعظم فضيلة لهذا العلم هو أّن هللا  فضله: /5

 مرسل.
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 :"املنظومة امليمية في الوصايا واآلداب العلمية"في:  :قال الشيخ حافظ الحكمي 

هــــــــــــم   وبالفرائض نصف العلم فاعن كما 
 
ســـــــــــل كل  أوصـــــــــى اإللــــــــــــــــــــه وخير الر 

 ولـــــــــــم يكلهــــــــــــــــــا إلى عــــــــــــــــرب وال عجـــــــــــــــــــــــــم   مــــــــن فضلها أن تولى هللا قسمتهــــــــــــــــــــا 

 ــــرى فادن واغتنــــــــــــموفي الكاللــــــــــــــة أخـــــــــــــــ   يوصيكـــــــــــــــم هللا من بعدهــــــــــــا اتصلت 

 وقال غيره: 

 يكفيـــــــــــــــــك أن تـــــــــــــــــــولى قسمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هللا   علـــــــــــــــــم الفرائـــــــض علـــــــــــٌم ال نظير له 

ا لوارثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ً
 تبيان

 
ــــــــــن الحـــــــــــــــظ

 
 فقـــــــــــــــال سبحانـــــــــــــــــــــــــــه: "يوصيكم هللا"   وبيـ

 
ٌ
 ــــــــــــــــــان تشريــــــــــــف ما أفــــــــــــــتى بـــــــــــــه هللاُ فبــ  وفي الكاللــــــــــــــــــــــة فتيــــــــــــــــــــا هللِا منزلـــــــــــة

ْلُه َجنهاٍت قال بعد آية املواريث:  ـومن فضائله حفظ حدود هللا، ألّن هللا  }تيْلَك ُحُدوُد اَّللهي َوَمْن يُطيعي اَّللهَ َوَرُسوَلُه يُْدخي
ْن ََتْتيَها اْْلَْْنَارُ   ({.13َخاليدييَن فييَها َوَذليَك اْلَفْوُز اْلَعظييُم ) ََتْريي مي

وورد في فضل هذا العلم عّدة أحاديث ال يصّح منها ش يء وال يعول عليها، لكن يدخل علم املواريث تحت عموم النصوص 

َا ََيَْشى اَّللهَ ميْن عيَباديهي الْ الدالة على فضل الفقه في الدين، مثل قوِل هللا تعالى: }  {، ُعَلَماءُ إيَّنه

 {،َهْل َيْسَتويي الهذييَن يَ ْعَلُموَن َوالهذييَن ََل يَ ْعَلُمونَ وقوِل هللا تعالى:}

ْنُكْم َوالهذييَن ُأوتُوا اْلعيْلَم َدرََجاتٍ وقوِله تعالى: }  ُ الهذييَن آَمُنوا مي  يفقه في : ملسو هيلع هللا ىلص{، وقوِل الّرسول يَ ْرَفعي اَّلله
ً
"من يرد هللا به خيرا

 والعياذ باهلل. ـوبمفهوم املخالفة فإّن من لم يتفقه في الدين فإّن هللا ، الدين"
ً
 ما أراد به خيرا

فعلى املسلمين عموًما وعلى طالب العلم خصوًصا أن ال يضيعوا هذا العلم ويتكاسلوا عن تعلمه وتعليمه، ثم إّن الجهل 

واألبناء والبنات، حتى يصل إلى حد القطيعة بهذا العلم قد يسبب مشاكل بين العائالت، وبين اإلخوة واألخوات، 

 والضغينة واالنتقام، وقد يصل إلى القتل والعياذ باهلل.

 في كتابه الكريم.ـ هو هللا  واضعه: /6

 .علم التركات، وهو: علم الفرائض، وهو: علم املواريثُيطلق عليه عّدة أسماء، فهو:  اسمه: /7

 مستمد من الكتاب والّسنة واإلجماع. استمداده:/8

ها في سورة النساء )آية 
ّ
 (.176وآية  12وآية  11اآليات التي جاءت في بيان أصول املواريث وتفصيلها ثالثة، كل

يُكُم اَّللهُ ِفي َأْوََلديُكْم ليلذهَكري مي فّصل هللا فيها ميراث الفروع واألصول، قال هللا تعالى: } اآلية األولى: ْثُل َحظ ي اْْلُنْ ثَ َيْْيي يُوصي
َبَ َوْيهي  َدًة فَ َلَها الن يْصُف َوْلي ُهَما السُُّدُس ِميها تَ َرَك فَإيْن ُكنه نيَساًء فَ ْوَق اثْ نَ َتْْيي فَ َلُهنه ثُ لُثَا َما تَ َرَك َوإيْن َكاَنْت َواحي ن ْ ٍد مي  ليُكل ي َواحي
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يهٍة يُوصيي بيَ إيْن َكاَن َلُه َوَلٌد فَإيْن ََلْ َيُكْن َلُه َوَلدٌ  ْن بَ ْعدي َوصي هي السُُّدُس مي ُم ي ُم يهي الث ُُّلُث فَإيْن َكاَن َلُه إيْخَوٌة َفِلي ا َأْو  َوَوريثَُه َأبَ َواُه َفِلي
َ َكا  {(11َن َعلييًما َحكييًما )َدْيٍن آََبؤُُكْم َوَأبْ َناؤُُكْم ََل َتْدُروَن َأي ُُّهْم َأقْ َرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفرييَضًة ميَن اَّللهي إينه اَّلله

َوَلُكْم نيْصُف } فّصل هللا فيها ميراث الّزوج والّزوجة واإلخوة ألم، وتسمى آية الكاللة األولى، قال هللا تعالى: اآلية الثانية:
َا َأْو َدْيٍن َوََلُنه الرُّبُُع َما تَ َرَك َأْزَواُجُكْم إيْن ََلْ َيُكْن ََلُنه َوَلٌد فَإيْن َكاَن ََلُنه َوَلٌد فَ َلُكُم الرُّبُُع ِميه  َْي بي يهٍة يُوصي ْن بَ ْعدي َوصي ا تَ رَْكَن مي

ْن بَ ْعدي  َا َأْو َدْيٍن َوإيْن كَ  ِميها تَ رَْكُتْم إيْن َلَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَإيْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَ َلُهنه الثُُّمُن ِميها تَ رَْكُتْم مي يهٍة تُوُصوَن بي اَن رَُجٌل َوصي
ُهَما السُُّدُس فَإيْن َكانُوا َأْكثَ َر ميْن ذَ  ن ْ ٍد مي ْن يُوَرُث َكََلَلًة َأوي اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفليُكل ي َواحي ليَك فَ ُهْم ُشرََكاُء ِفي الث ُُّلثي مي

يهًة ميَن اَّللهي  َا َأْو َدْيٍن َغْْيَ ُمَضارٍ  َوصي يهٍة يُوَصى بي ُ َعلييٌم َحلييٌم )بَ ْعدي َوصي  {.(12 َواَّلله

َيْستَ ْفُتوَنَك ُقلي فّصل هللا فيها ميراث اإلخوة األشقاء أو ألب، وتسمى آية الكاللة الثانية، قال هللا تعالى: } اآلية الثالثة:
ُ يُ ْفتييُكْم ِفي اْلَكََلَلةي إيني اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فَ َلهَ  ا نيْصُف َما تَ َرَك َوُهَو يَريثُ َها إيْن ََلْ َيُكْن ََلَا َوَلٌد فَإيْن َكانَ َتا اَّلله

ْثُل َحظ ي اْْلُن ْ  لُّوااثْ نَ َتْْيي فَ َلُهَما الث ُّلُثَاني ِميها تَ َرَك َوإيْن َكانُوا إيْخَوًة ريَجاًَل َونيَساًء فَليلذهَكري مي ُ اَّللهُ َلُكْم َأْن َتضي َواَّللهُ بيُكل ي  ثَ َيْْيي يُ َبْي ي
 .{(176َشْيٍء َعلييٌم )

نة: "ألحقوا الفرائض ملسو هيلع هللا ىلص: الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رض ي هللا عنهما: قال  ومن الس 

 .بأهلها، فما بقي فألولى رجٍل ذكر"

ا اإلجماع:  فكاإلجماع على توريث بنت االبن، واالخت ألب، وغير ذلك من أحكام هذا العلم. وأم 

، فُينظر في  حكم تعلمه: /9
ً
 أثموا جميعا

ً
فرض كفاية، إذا طلبه البعض سقط اإلثم عن الباقين، وإذا تركوه جميعا

عل الفعل سقط الوجوب عن البقية.
ُ
 فرض الكفاية إلى الفعل ال إلى الفاعل، فإذا ف

  مسائله: /10

 هي ما ُيذكر في كّل باب من أبوابه من تفاصيل.

 

 

 طريقة مدارسة املنظومة:

نكثر من عدد  سيكون الشرح متأنًيا، ليس بموجًز فُيخّل، وليس بموسع فُيَمّل، سنحاول بإذن هللا أن ال ـبإذن هللا 

األبيات املشروحة على أن ال يزيد الشرح بإذن هللا على خمس وعشرين درًسا بإذن هللا تعالى، والفائدة من ذلك كي يكون 

للطالب الفترة الكافية للحفظ ولكي ُيوفق من كان يدرس أكثر من مادة في املعهد بين جميع املواد، كذلك قصر مّدة 

 لب على ضبطها، وُيبعد عنه امللل والضجر، وهللا املوفق.الدرس وحصر الفوائد يعين الطا
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ثم أنتم تعلمون أّن هذا العلم )علم الفرائض( علٌم نظرٌي عملٌي، القواعد النظرية وهو الشطر األول أو ما ُيعرف بفقه 

إلى وسائل  الفرائض ُيدرك بالحفظ، لكن الشطر الثاني أو التطبيقات العملية أو الحساب وحّل املسائل، هذا يحتاج

إيضاح، يحتاج إلى سبورة، لكن ليس بالزم، فسنحاول البسط واإليضاح من خالل كثرة إيراد األمثلة واملسائل، وقد 

سبق لي أن درسته نظرًيا على شيخنا علي الرملي حفظه هللا ثم درسته على الشيخ عمر الشاللي حفظه هللا ومّتعه 

ه ال بد من تدريسه على السبورة، وقد  بالصحة والعافية نظرًيا عمًدا منه مع وجود
ّ
السبورة، إذ أراد أن يكسر قاعدة أن

 استفدنا كثيًرا وأنهيناه بحمد هللا وتوفيقه.

 

إلى هنا نكون قد أتينا على املقدمات التي أردنا أن نقدم بها بين يدي مدارسة هذا النظم وذكرنا بعض األمور املهمة 

 عنها الطالب.املتعلقة بهذا العلم مما ال يستغني 

 فيمــــــــــــــــــــــــــا توخينــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن اإلبانــــــــــــــــــــــة   ونســــــــــــــــــــــــــــــــأل هللا لنــــــــــــــــــــــــــا اإلعانــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  رّب العاملين.والحمد هلل
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 من التعليق على منظومة القالئد البرهانية ثانياملجلس ال

 

 رحمه هللا الحمد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد

 .رحمه هللا فاليوم إن شاء هللا ستكون لنا وقفة مع مقدمة منظومة القالئد البرهانية ملحمد بن حجازي 

 األبيات التي ستمّر معنا بإذن هللا ثم نأخذها بيًتا بيًتا.
ّ

 نقرأ أوال

 رحمه هللا قال الّناظم

يمه ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَله ٱ ِمۡسِب  لرَحه

ــــــــٌد ُهــــــــــــــــــَو  َل ُمَحــــمَّ
ْ
ـــــــــــــــــــــا

َ
ِنـــــــــــــي  قـ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرآ  الُبْرَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
ــــــــــــــــــــِزِل الق

ْ
ــــــــــــــــــــِْي ُمن

 ِن َحْمـــــــــــًدا ِلَرب 

ـــــــــ
َ
ِحــــــــــــــــــــِد الف

ْ
ِرِث  الَوا

ْ
ِدْيــــــــــــــــــــِم الــــــــــــــــــَوا

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   ـــــــــــْرِد الق

َ
ِم َواملـ

ْ
ــــــــــــــــــــا

َ
ْحك

َ
رِِع األ

ْ
ــــــــــا

َ
ِرِث َوش

ْ
 ا

ــــ            ــــــــــــــــــــَم الصَّ
ُ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا  ث

َ
ُم أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــال  َوالسَّ

ُ
ة

َ
ا             ــــــــــــــــال

َ
ْحَمـــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ِ أ
َرِشــــــــــي 

ُ
ُســــــــــْوِل الق ــــــــــى الرَّ

َ
 َعل

ْعَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوآِلــــــــــــــــــــِه وَ 
َ
ِن   َصــــــــــْحِبــــــــــــــــــــــــــــــِه األ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــى اإِلْحَســــــــــــــــــــــــــ  ــــــا

َ
اِبِعيِهُمــــــــــــــــــــــــــــــو َعل

َ
ِن َوت

ْ
 ـــــــــا

ِئــــــــــــــــــــــــــــــــــِض  
ْ
ا َر

َ
ــــــــــــــــــــُم ِبِذي الف

ْ
ِعل

ْ
ال
َ
ِرِض   َوَبْعــــــــــــــــــــــــــــــُد ف

ْ
 ُمَعــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ــــــــــــــــــــِم ِبال

ْ
ــــــــــِل الِعل

َ
ض

ْ
ف
َ
 ِمْن أ

ــــــــــِم ِفْيَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َوَرَدا  
ْ
 الِعل

ُ
 ُهــــــــــَو ِنْصــــــــــف

ْ
ا  ِإذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ِبــــــــــي ُمْسن

َّ
َبــــــــــــــــــــٍر َعــــــــــــــــــــِن الن

َ
 ِفي خ

ـــــــــ
َ
ـ
 
نـــ
َ
أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو

َ
َوُل َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َسُيْرف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــُع  ـــــــــــــــــــــُه أ

ْ
ــــــــــْوِم ِفــــــــــــي الَوَرى َوُين

ُ
 ـَزعُ ِمــــــــــَن الُعل

ْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َبــــــــــِة األ

ْ
ــــــــــَحــــــــــا ِم  َوِفيــــــــــِه ِللصَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــال

َ
ْحك

َ
 األ

ُ
ُهــــــــــــــــــــــْوَرة

ْ
اِهــــــــــٌب َمش

َ
ِم َمذ

ْ
 ــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ْجــــــــــل

َ
ْيــــــــــــــــــــٍد أ ِم زَ

ْ
َهــــــــــُب اإِلَمــــــــــا

ْ
ـــــــــ   ـــــــــى  َوَمذ

َ
ْول
َ
 أ
َ
ــــــــــــــــــــــان

َ
ِع ك

ْ
َبــــــــــــــــــــا ِ

 
ا ِبااِلت

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىِلــــــــــذ

ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق  
ْ
ا ِفِعــــــــــْي ُمــــــــــَو

ْ
ــــــــــا

َّ
َمــــــــــا َوالش  ِسيَّ

َ
ِبــ   ال

ْ
ا
َ
ِدِه ُمط

ْ
ــــــــــُه َوِفــــــــــْي ِاْجِتَهـــــــــــــــــــــــا

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق ل

ِوَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ُمْحت

ٌ
ــــــــــــــــــــْوَمة

ُ
ظ
ْ
  َوَهــــــــــِذِه َمن

ْ
ُصوِلــــــــــِه ِبــــــــــ   ـــــــــة

ُ
ــــــــــــــــــــى أ

َ
 َعل

ْ
ــــــــــِوَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ط

ْ
 ـــَها ُمن

ًحــــــــــــــــــــــا   ِ
ِرَهــــــــــا ُمَوض 

ْ
ِتَصا

ْ
 ِفــــــــــي اخ

ُ
ــــــــــت

ْ
غ
َ
ل
ْ
ًحــــــــــــــ   َبا ِ

 
ق
َ
َهـــــــــــــــــــــــا ُمن

َ
ل
ْ
ــــــــــَوا

ْ
ق
َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمَحــــــــــِرًرا أ

 الُبْرَهاِنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ِئـــــــــد

ْ َ
ال

َ
ْيُتَهــــــــــــــــــــا الق   َسمَّ

ْ
اِلِبْيَهـــــــــــــــ   ـــــــــة

َ
 ِلط

ْ
ت

َ
ــــــــــد

َ
ــــــــــا غ

َّ َ
 مل

ْ
ِنَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
 ـــــــــا َدا

ِغــــــــــــــــــــــــــــــــــِل  
َ
ت
ْ
ُمش

ْ
ــــــــــــــــــــَع ِلل

ْ
ف
َّ
ْرُجــــــــــْو الن

َ
 أ
َ
ــــــــــه

َّ
ِلــــــــــَص ِلــــــــــــــ   َوالل

ْ
 ُيخ

ْ
ن
َ
 ي ِفــــــــــي الَعَمـــــــــــــِل ِبَهــــــــــا َوأ
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يمه ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَله ٱ ِمۡسِب  رحمه هللا قال الّناظم  لرَحه

واملرسلين من قبله،  ملسو هيلع هللا ىلصهذه املنظومة بالبسملة اقتداًء منه بالكتاب والّسنة، واقتفاًء آلثار الّنبي  رحمه هللا ابتدأ الّناظم

 .ـواقتفاًء آلثار علماء الّسلف الصالحين، وطلًبا للبركة بذكر اسم هللا 

عليه َيبتدأ بالبسملة، فأول ما تفتح املصحف أول ما يقع عليه بصرك البسملة، ونبي هللا سليمان  فإّن كتاب هللا 

َهايَ   قَاَلت  }ابتدأ كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ بالبسملة،  السالم يُّ
َ
ي  َملَُؤا  ل  ٱ أ ل   إهّنه

ُ
َ أ  ۥِإَونَهُ  نَ َم  ُسلَي   مهن ۥإهنَهُ  ٢٩َكرهيم   ب  كهَت   إهَلَ  قه

َّل  ٣٠لرَحهيمه ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَله ٱ ِمۡسِب
َ
َ  لُوا  َتع   أ   ََعَ

 
كان يبتدأ كتبه ورسائله إلى امللوك بالبسملة،  ملسو هيلع هللا ىلصوالّرسول ،  {٣١لهمهيَ ُمس   تُونه َوأ

كما في كتابه إلى هرقل عظيم الّروم في صحيح البخاري، وكذلك كتابه في صلح الحديبية، وعلى هذا جرى عمل الّسلف 

 في تآليفهم، البداءة بالبسملة.

 اسٌم مجرور بالباء. رحمه هللا واسِم في بسم حرف جر،  رحمه هللا الباء

 والجار 
ً

 أو اسًما، وتقديره فعال
ً

ق بمحذوٍف مؤخٍر مناسٍب للمقام، هذا املحذوف يصّح تقديره فعال ِ
ّ
واملجرور متعل

 وجئت تكتب وقلت
ً
رحمه  أفضل، ألّن األصل في األعمال األفعال ال األسماء، فتقديره حسب املراد، فإذا قّدرته فعال

 فيكون املراد رحمه هللا بسم هللا أكتب، أو رحمه هللا بسم هللا، فمعناها هللا
ً
 اكتب مستعينا باهلل، وإذا قّدرته اسما

بسم هللا  رحمه هللا بسم هللا، يكون تقدير الفعل املحذوف رحمه هللا بسم هللا كتابتي، وحين األكل إذا قلت رحمه هللا

فعل املقدر املناسب للمقام في بسم هللا أكلي، وال رحمه هللا آكل مستعينا باهلل، ويكون تقديره اسًما رحمه هللا آكل، أو

، وإذا ـأؤلف مستعيًنا باهلل  رحمه هللا بسم هللا أؤلف، أو رحمه هللا أؤلف، فيكون املعنى رحمه هللا هذه املنظومة هو

 بسم هللا تأليفي. رحمه هللا قّدرناه اسًما يكون 

ضاف إليه بقية أسماء هللا ـعلم على الباري  رحمه هللا وهللا
ُ
ه } رحمه هللا ، قال هللا تعالىـ، وهو الذي ت َ  ٱ َوّلله

َ ي س  ل   ءُ َما
هَها   ُعوهُ د  ٱفَ  َن  س  ل ُ ٱ ة" رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقوله   {ب

 
 واحًدا، من أحصاها دخل الجن

 
 هلل تسًعا وتسعين اسًما، مائة إال

 
 "إن

هللا من أسماء الّرحمن، وال ُيسمى ، وال تقول ـ)متفق عليه(، فتقول الّرحمن والّرحيم والعزيز والّسميع من أسماء هللا 

، فاملألوه أي رحمه هللا أله يأله إلهة، أي رحمه هللا به غيره وهو مشتق من
ً
املعبود محّبة  رحمه هللا ُعبد ُيعبد عبادة

 وتعظيًما.

هم وفاجرهم، ُمسلمه رحمه هللا الر حمن م ذو الّرحمة الواسعة العامة التي شملت كّل ش يء، وعّمت كّل حٍي، بِرّ

 ال ُيسمى به غيره. ـوكافرهم، وشملت حتى الّدواب والبهائم، واسم الّرحمن من األسماء الخاصة باهلل 

ه  َوََكنَ } ُّٱ رحمه هللا ذو الّرحمة الواصلة الخاصة باملؤمنين، قال هللا تعالى رحمه هللا الر حيم  ٱب
يم   مهنهيَ ُمؤ  ل   .َّ{٤٣ارَحه

 الر حمن رحمه هللا قال اإلمام ابن القيم الجوزية
 
فة  رحمه هللا "الفرق بين الر حمن والر حيم، أن اسم داٌل على الص 

ات 
 
فة املتعلقة باملرحوم  رحمه هللا ، والر حيم)صفة ذاتية(القائمة بالذ  .")صفة فعلية(اسم داٌل على الص 
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فهو ضعيف ال يصّح، وقد   فهو أبتر""كل  أمٍر ذي باٍل ال ُيبدأ فيه ببسم هللا رحمه هللا وأّما الحديث الوارد في ذلك

 في إرواء الغليل. رحمه هللا ضّعفه الشيخ األلباني

 رحمه هللا قال الّناظم

ــــــــٌد ُهــــــــــــــــــَو  َل ُمَحــــمَّ
ْ
ـــــــــــــــــــــا

َ
ِنـــــــــــــي  قـ

ْ
ــــــــــــــــ  الُبْرَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
ــــــــــــــــــــِزِل الق

ْ
ــــــــــــــــــــِْي ُمن

 ــــــــــــــــــــــْرآِن ــَحْمـــــــــــًدا ِلَرب 

، فهو محمد بن حجازي بن رحمه هللا ؤلف هذه املنظومة وناظمهامحمد البرهاني سبق ذكره في الدرس السابق وهو م

 هـ، وتوفي 1141ولد سنة  فقيه أصولي نحوي فرض ي، رحمه هللا وهو محمد الحلبي الشافعي، املعروف بابن البرهان،

 هـ. 1205سنة  رحمه هللا

ي" رحمه هللا قوله سملة والحمدلة، وهذه طريقة معروفة في بداية تأليفه بين الب رحمه هللا ، جمع املؤلف"حمًدا لرب 

ه يبتدأ بالبسملة  ذكر الحمدلة بعد البسملة اقتداء منه بكتاب هللا تعالى، رحمه هللا عند املؤلفين، واملؤلف
ّ
فإن

ِ ٱِبۡسِم فالحمدلة، 
َ

ِن ٱ ّلل َحۡمُد ٱ ١لَرِحيِم ٱ لَرۡحَمَٰ
ۡ
ِ َرّبِ  ل

َ
ِميَن ٱّلِل

َ
ل َعَٰ

ۡ
 ٢ل

اِبي  رحمه هللا قال هللا تعالىوالحمد ُموجب لبقاء النعمة، 
َ
ۡم ِإَن َعذ

ُ
ۡرت

َ
ف
َ
ِئن ك

َ
 َول

ۡۖ
ۡم

ُ
ِزيَدَنك

َ َ
ۡم أل

ُ
ۡرت

َ
ك

َ
ِئن ش

َ
ۡم ل

ُ
ك َن َربُّ

َ
ذ
َ
أ
َ
 ت
ۡ
َوِإذ

ِديد  
َ
ش

َ
 ٧ل

ة والتعظيم رحمه هللا والحمد معناه  .وصف املحمود بالكمال مع املحب 

 رحمه هللا والفرق بين الحمد والشكر أّن بينهما عموم وخصوص من وجه، فيكون 

  الحمد يكون على املحامد واملكاره، والشكر يكون على املحامد. رحمه هللا الحمد أعم  من الشكر 

 الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وأّما الحمد فيكون بالقلب واللسان  رحمه هللا الشكر أعم من الحمد

 وال يكون بالجوارح.

 الخالق املالك املدبر. رحمه هللا ، الّرب هو"لربي" رحمه هللا وقوله

ه هو الذي أنزل القرآن، والقرآن كالم هللا ُمنّزل غير مخلوق منه "منزل القرآن" رحمه هللا وقوله
ّ
، وصف هلل تعالى، ألن

ليكون من املنِذرين،  ملسو هيلع هللا ىلصعلى قلب محمد  عليه السالم، نزل به الّروح األمين جبريل ملسو هيلع هللا ىلصبدأ إليه يعود، أنزل على محمٍد 

َتنِزيُل َرّبِ  ۥَوِإَنهُ } رحمه هللا تعالىقال 
َ
ِميَن ٱل

َ
ل َعَٰ

ۡ
َزَل ِبِه  ١٩٢ل

َ
وُح ٱن ِميُن ٱ لرُّ

َ ۡ
وَن ِمَن  ١٩٣أل

ُ
ِبَك ِلَتك

ۡ
ل
َ
ىَٰ ق

َ
نِذِريَن ٱَعل

ُ ۡ
ِبِلَساٍن  ١٩٤مل

ِبينّٖ   {١٩٥َعَرِبّيّٖ مُّ

 األعلى إلى األسفل. ، إذ النزول يكون منـعلى علّو هللا  "منزل القرآن" رحمه هللا وُيستدل بقول املؤلف

 رحمه هللا ثم قال

ِرِث  
ْ
ِدْيــــــــــــــــــــِم الــــــــــــــــــَوا

َ
ــــــــــــــــــــْرِد الق

َ
ِحــــــــــــــــــــِد الف

ْ
ِم   الَوا

ْ
ــــــــــــــــــــا

َ
ْحك

َ
رِِع األ

ْ
ــــــــــا

َ
ِرِث َوش

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوا

َ
 َواملـ
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، هذا اسم من األسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهاه، الثابتة هلل تعالى بنّص القرآن، ورد "الواحِد" رحمه هللا قوله

دُ َو  ل  ٱ َوُهوَ } رحمه هللا قول هللا تعالى في سورة الّرعد ذكر هذا االسم ست مّرات في القرآن منها  {١رُ َقَه  ل  ٱ حه

وهذا ثابت  "األحد" رحمه هللا ، لم يرد ما يدّل على أّن الفرد من أسماء هللا تعالى، لكن هو بمعنى"الفرِد" رحمه هللا قوله

ُ ٱ} رحمه هللا في قوله تعالى
َ

 {٢لَصَمُد ٱ ّلل

 رحمه هللا ، لم يرد دليل يدّل على أّن القديم من أسماء هللا تعالى، ويورد بدله وهو ثابٌت، اسم"القديِم" رحمه هللا قوله

 ٱ ُهوَ } رحمه هللا ، قال هللا تعالى"األول"
َ َ ٱوَ  ههرُ لَظ  ٱوَ  خهرُ ٓأۡلٱوَ  َوُل ل 

ُن  ل  هُكّله  َوُهوَ  اطه  {٣ َعلهيم   ء  َش   ب

"الوارث"، لكن ورد بلفظ الجمع الّدال على التعظيم، وذلك في  رحمه هللا بهذا اللفظ، لم يرد "الوارِث" رحمه هللا قوله

 {٥٨رهثهيَ َو  ل  ٱ نُ َن   َوُكَنا} رحمه هللا قوله تعالى

وباب األسماء والّصفات قد سبق وأن درستموه بش يٍء من التفصيل في املستوى الدراس ي الثاني في مقرر العقيدة، وقد 

 ."القواعد املثلى" رحمه هللا حفظه هللا كتاب الشيخ ابن عثيمينشرح شيخنا الّرملي 

ثبت ما أثبته هللا لنفسه في  ـوالخالصة أّن أسماَء هللا 
ُ
نا ن

ّ
ه توقيفية على الّنص، المجال للعقل فيها أبًدا، فإن

َ
وصفات

األسماء، ألّن الّصفات تؤخذ في سنتة الصحيحة الثابتة، ثم إّن باب الّصفات أوسع من باب  ملسو هيلع هللا ىلصكتابه أو أثبته له نبيه 

 رحمه هللا يدّل على صفة الّرحمة، واسم هللا الرحيم رحمه هللا من األسماء وتؤخذ من األفعال، فمن األسماء، اسم هللا

نا نصف هللا  الغفور 
ّ
باالستواء وباملجيء ومجري السحاب وهازم األحزاب  ـيدّل على صفة املغفرة، ومن األفعال فإن

 وغيرها كثير.وشارع األحكام 

هو الذي وضع األحكام للّناس  ـواضع األحكام وموضحها، وهللا  رحمه هللا ، أي"وشارِع األحكام" رحمه هللا قوله

 وتعبدهم بها.

 رحمه هللا جمع حكم، وأحكام هللا تنقسمين إلى قسمين رحمه هللا واألحكام

 وهو ما قضاه هللا كوًنا، ويكون فيما يحب هللا وفيما ال يحب، وهذا ال يتخلف أبًدا. رحمه هللا حكم كوني 

 فيما يحب هللا، وهذا قد يتخلف. رحمه هللا حكم شرعي 
ّ

 وهو ما قضاه هللا شرًعا، وهذا ال يكون إال

 األحكام الشرعية ال الكونية. "وشارِع األحكام" رحمه هللا واملراد في قول املؤلف

 جمع حكم، وهو في اللغة القضاء. واألحكام

 .ما اقتضاه خطاب الشرع املتعلق بأفعال املكلفين من طلب أو تخيير أو وضع رحمه هللا وفي االصطالح

فيدخل في الطلب األمر والنهي سواء على سبيل اإللزام )الواجب واملحظور( أو على سبيل األفضلية )املندوب واملكروه(، 

السبب والشرط واملانع والصحيح والفاسد، وعليه فإّن  رحمه هللا اإلباحة، وُيقصد بالوضع رحمه هللا وُيقصد بالتخيير

 رحمه هللا األحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين
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 الواجب واملندوب واملباح واملحظور واملكروه. رحمه هللا وهي األحكام الخمسة رحمه هللا أحكام شرعية تكليفية

 السبب والشرط واملانع والّصحة والفساد. رحمه هللا وهي األحكام الخمسة رحمه هللا أحكام شرعية وضعية

 هذه كمراجعة ملا سبق لكم دراسته، وُيرجع إلى تفصيل كّل هذا إلى مقررات أصول الفقه.

كما مّر معنا في املقدمة هو الذي شرع املواريث فبينها ووضعها لعباده ـ ، يعني املواريث، فاهلل "واملوارِث" رحمه هللا قوله

ساء.
ّ
ٍك مقرٍب، وذلك في ثالث آيات مفّصلة في سورة الن

َ
 ولم يدعها لنبي ُمرسٍل وال ملل

 رحمه هللا البقاء، وامليراث قسمان رحمه هللا واملواريث في اللغة

 رها من املحسوسات، وتحت هذا امليراث يندرج قول الّنبي كميراث املال واألراض ي وغي رحمه هللا ميراث حس ي

ا معشر األنبياء ال نورث، ما تركناه صدقة" رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 
"النورث،  رحمه هللا ، والحديث متفق عليه بلفظ"إن

 .ما تركنا صدقة"

  ُّٱ رحمه هللا هو ميراث الّنبوة والعلم، وفي هذا النوع يندرج قول هللا تعالى رحمه هللا ميراث معنوي ٍّ 

  رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ويندرج هنا كذلك قول الرسول َُِّّّ َّ
 
  األنبياء، ورثة العلماء "إن

 
ثوا لم األنبياء وإن  يور 

ثوا درهًما، وال  ديناًرا ما ور 
 
افر" بحٍظ  أخذ أخذه فمن العلم، وإن رحمه  أخرجه أبو داود وصححه األلباني و

 .هللا

 الحديث في املثال األول، واآلية والحديث في املثال الثاني.وبهذا التقسيم يتبين لك وجه الجمع بين 

 .حٌق قابٌل للتجزؤ ثبت ملستحٍق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها رحمه هللا وأّما امليراث في االصطالح فهو

براعة استهالل، ومعنى براعة االستهالل أن يأتي املؤلف في مقدمة كالمه بما يدّل  "واملوارث" رحمه هللا وفي قول املؤلف

 على موضوعه الذي يريد أن يؤلف فيه، فجاء بلفظة املوارث ليبين لنا أّن موضوع نظمه هذا في علم املواريث.

 

 رحمه هللا ثم قال

 َوالسَّ 
ُ
ة

َ
ــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــَم الصَّ

ُ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا  ث

َ
ُم أ

َ
ا  ــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
ْحَمـــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ِ أ
َرِشــــــــــي 

ُ
ُســــــــــْوِل الق ــــــــــى الرَّ

َ
 َعل

"ثناؤه عليه في املإل  رحمه هللا كما قال أبو العالية الّرياحي وهو من علماء التابعين ملسو هيلع هللا ىلصالصالة من هللا على الرسول 

في صحيحه عنه تعليقا مجزوًما به، وأّما الّصالة من املالئكة ومن العباد  رحمه هللا ، وهذا األثر أخرجه البخاري األعلى"

 ي املأل األعلى(.فهي الّدعاء بأن ُيصلي هللا عليه )أن يثني عليه ف ملسو هيلع هللا ىلصعلى الّنبي 

في الّدنيا حال حياته  رحمه هللا الدعاء له بالسالمة في الّدنيا وفي اآلخرة رحمه هللا ، فهوملسو هيلع هللا ىلصوأّما الدعاء بالسالم للرسول 

م هللا بدنه فال يعتدي عليه أحد، وبعد موته  ملسو هيلع هللا ىلص
ّ
م  ملسو هيلع هللا ىلصبأن ُيسل

ّ
م جسده من عبث العابثين، في اآلخرة بأن ُيسل

ّ
بأن ُيسل
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سالمة شريعته، فال يعتريها نقٌص وال تبديل، وكذلك من سالمته  ملسو هيلع هللا ىلصمن هول يوم القيامة، ومن سالمته  ملسو هيلع هللا ىلص هللُا الّنبيَ 

 سالمة أتباعه. ملسو هيلع هللا ىلص

َهايَ  } رحمه هللا وقرن املؤلف بين الّصالة والسالم امتثاٌل منه ألمر هللا تعالى يُّ
َ
 {٥٦لهيًماتَس   وََسّلهُموا   هه َعلَي   َصلُّوا   َءاَمنُوا   ََّلهينَ ٱ أ

دائًما، واألبد ما النهاية له،  رحمه هللا أبًدا، وأبًدا أي ملسو هيلع هللا ىلص، أي الّصالة والّسالم على الّنبي "أبًدا" رحمه هللا املؤلف قال

 ملا ال نهاية له في املستقبل، واملعنى
ُ
مستمٌر إلى ما  ملسو هيلع هللا ىلصأّن دعاءه بالصالة والسالم على الّنبي  رحمه هللا وهي هنا ظرف

 النهاية له.

هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والّرسول أخّص من الّنبي،  رحمه هللا ، الّرسول "على الر سول" رحمه هللا قوله

ََمد  } رحمه هللا ، قال هللا تعالىملسو هيلع هللا ىلصمحمد  رحمه هللا فكّل رسول نبي ال العكس، والّرسول هنا هو ، وقال { ّلَلهه ٱ رَُسوُل  ُّمُّ

ه ٱ لههه َقب   مهن َخلَت   قَد   رَُسول   إهَّل  ُُّمََمد   َوَما} رحمه هللا تعالى ب، أرسله هللا  ملسو هيلع هللا ىلصفمحمد  {لرُُّسُل
ّ
 ـعبٌد ال ُيعبد ورسوٌل ال ُيكذ

إلى الثقلين الجّن واإلنس كافة، وهو أكثر الّرسل أتباًعا، خاتم الّنبيين واملرسلين، وسيد األولين واآلخرين، وهو أحد أولي 

العزم من الرسل، خليل الّرحمن، حامل لواء الحمد، صاحب الحوض املورود واملقام املحمود، أول من يستفتح باب 

 الجّنة ويدخلها.

ر  رحمه هللا قوله
ُ
، نسبة إلى قريش، وقريش أفضل قبائل العرب نسًبا على اإلطالق، وأفضل قريش بنو هاشم، ش ي""الق

ا من كنانة، واصطفى من قريش بني  رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال 
ً
 هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش

 
"إن

 خيار من خيار من خيار. ملسو هيلع هللا ىلصفهو  هاشم، واصطفاني من بني هاشم"،

عليه ، ورد ذكر هذا االسم في القرآن حكاية عن عيس ى ملسو هيلع هللا ىلص، هذا اسم من أسماء الّرسول دا""أحم رحمه هللا قوله

ر } ُّٱ رحمه هللا ، في قوله تعالىالسالم َ هرَُسول   اَوُمبَّشه   ب
 
َ  ۥي ُمهُ س  ٱ دهيَبع   مهنر  ته يَأ ح 

َ
 رحمه هللا ابن عثيمين شيخقال ال ،{ُد  أ

 من عليه السالمسبحان هللا الذي ألهم عيس ى "
ً
  أن يقول أحمد بدال

 
  يدل   أحمد اسم تفضيٍل  محمد، ألن

 
ه على أن

 
 
 أحمد الن

 
  ه أحق  اس هلل، وعلى أن

 
 اس أن يُ الن

 
 عرِ خاطب بني إسرائيل، حتى يَ ه يُ حمد، ألن

 
بي ف بنو إسرائيل فضل الن

دا. لوا عليه أحًد فض  بعث وال يُ وقدره قبل أن يُ  ملسو هيلع هللا ىلص ل رحمه هللا محمَّ عَّ
َ
 الة والس  لكثرة محامده عليه الص   ،ُمف

 
 الم، فإن

 
 
  من شرحه ملنظومة أصول الفقه وقواعده. رحمه هللا " ا.هاس بكثيرمحامده تفوق محامد الن

 رحمه هللا ثم قال

ْعَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ِن   َوآِلــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــــْحِبــــــــــــــــــــــــــــــِه األ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــى اإِلْح   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
اِبِعيِهُمــــــــــــــــــــــــــــــو َعل

َ
ِن َوت

ْ
 َســـــــــــــــــــــــــــــــــــا

طلق وُيراد بها معنينين"آلِه" رحمه هللا قوله
ُ
 رحمه هللا ، اآلل ت

 ملسو هيلع هللا ىلصبنو املطلب وبنو هاشم وزوجاته  رحمه هللا من آمن به منهم فقط(، وهم رحمه هللا أقاربه على دينه )يعني. 

 .أتباعه عل دينه 
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ريد باآلل أقاربه 
ُ
الذين هم على دينه، وهو املقصود هنا، وإذا لم يذكر معها الصحب  ملسو هيلع هللا ىلصفإذا ذكر مع اآلل الّصحب أ

ريد بها أتباعه على دينه ويدخل فيهم أقاربه على دينه ألّنهم من أتباعه على دينه 
ُ
 .ملسو هيلع هللا ىلصأ

بي  رحمه هللا هوبمعنى الّصحابي، والّصحابي  رحمه هللا صاحب، وهو رحمه هللا والّصحب، جمع
 
ا  ملسو هيلع هللا ىلصمن لقي الن

ً
مؤمن

حيح ة على الص   .به ومات على ذلك وإن تخللت رد 

 .سوالتعبير بلقي أصّح من التعبير برأى، ليدخل في التعريف من كان أعمًى كابن أم مكتوم  ملسو هيلع هللا ىلصمن لقي الّنبي 

أن يكون مؤمًنا به لئال يدخل في التعريف من لقيه كافًرا به محارًبا له  ملسو هيلع هللا ىلصُيشترط حال لقيه بالّنبي  رحمه هللا مؤمًنا به

 كأبي جهل وأبي لهب وغيِرهم.

 مات على اإليمان، ولم يمت كافًرا. رحمه هللا أي رحمه هللا ومات على ذلك

ه مؤمًنا به ثم إن ارتد بعد ذلك و  ملسو هيلع هللا ىلصلقي النبي  رحمه هللا أي رحمه هللا وإن تخللت رّدة على الصحيح
ّ
عاد إلى اإليمان فإن

 صحابي على القول الّراجح.

هب والفضة أعيان ألّنهما أعيان األثمان، أي رحمه هللا ، األعيان جمع"األعياِن" رحمه هللا قوله
ّ
رحمه  عيٍن، ُيقال للذ

 .شأفضل وأشرف األثمان، وُيقال للصحابة أعيان ألّنهم أعيان هذه األمة  هللا

 من   وما وبصيرة بعلم القوم سيرة في نظر  "ومن رحمه هللا في العقيدة الواسطية رحمه هللا تيمية شيخ اإلسالم ابن قال

ا علم الفضائل من به عليهم هللا
ً
هم يقين هم مثلهم، يكون  وال  كان ال  األنبياء بعد الخلق خير  أن  فوة وأن   قرون من الص 

 .رحمه هللا ا.ه هللا" على وأكرمها األمم خير  هي التي األمة هذه

بين اآلل والّصحب رّد على هؤالء الذين يزعمون مواالة اآلل وُيبغضون الّصحب وهم  رحمه هللا وفي جمع املؤلف

الّرافضة عليهم من هللا ما يستحقون، وأهل الّسنة والجماعة الطائقة املنصورة الفرقة الناجية يوالونهما جميًعا، 

 فأهل الّسنة هم أهل الوسطية.يوالون اآلل ويوالون الّصحب، فال إفراط وال تفريط، 

 من تبع الّصحب، فهم مشوا على آثار الّصحابة واقتفوا أثرهم. رحمه هللا ، أي"وتابِعيهمو" رحمه هللا قوله

واتبع  ملسو هيلع هللا ىلص، هذا تقييد لالتباع بأن يكون على اإلحسان، فمن الّناس من اتبع الّنبي "على اإلحسان" رحمه هللا قوله

 ٱ بهُقونَ لَس  ٱوَ } رحمه هللا أصحابه لكن على غير إحسان، فصار يخترع البدع واملحدثات، قال هللا تعالى
َ  مهنَ  َولُونَ ل 

رهينَ ُمَه  ل  ٱ  ٱوَ  جه
َ َ  ن  َس  بهإهح   َتَبُعوُهمٱ ََّلهينَ ٱوَ  نَصاره ل  َعدَ  هُ َعن   َورَُضوا   ُهم  َعن   ّلَلُ ٱ رَضه

َ
 ٱ َتَهاَت   رهيَت   ت  َجَن   لَُهم   َوأ

َ هينَ َخ   رُ َه  ن  ل   ِله
ي  بَد   فهيَها
َ
هَك َذ   اه أ يمُ ل  ٱ زُ َفو  ل  ٱ ل  {١٠٠َعظه

 رحمه هللا ثم قال

ِئــــــــــــــــــــــــــــــــــِض  
ْ
ا َر

َ
ــــــــــــــــــــُم ِبِذي الف

ْ
ِعل

ْ
ال
َ
ِرِض ِمْن   َوَبْعــــــــــــــــــــــــــــــُد ف

ْ
 ُمَعــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ــــــــــــــــــــِم ِبال

ْ
ــــــــــِل الِعل

َ
ض

ْ
ف
َ
 أ

ا بعد" رحمه هللا أّما بعد، واألصل والّسنة أن يقول الناظم رحمه هللا ، أي"وبعد" رحمه هللا قوله ، لكن هنا للضرورة "أم 

رحمه  ؤتى بها لالنتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، وتقدير الكالم، وهذه الكلمة قالوا يُ "وبعد" رحمه هللا الشعرية قال

ا بعد" رحمه هللا مهما يكن من ش يء بعد فكذا وكذا، فهاتان الكلمتان هللا  نائبتان عن شرٍط وفعٍل، والشرط هو "أم 
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لذلك وجب ربطها ما يأتي بعد أّما بعد،  رحمه هللا ، وجواب الشرط هويكن رحمه هللا ، وفعل الشرطمهما رحمه هللا

 ، فجاء بالفاء بعد وبعد.وبعد فالعلم رحمه هللا بجواب الشرط بالفاء، وهذا غالًبا، وفي مثالنا هذا قال

 وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. ملسو هيلع هللا ىلصبعد الحمد والّصالة والّسالم على الّرسول  رحمه هللا واملقصود

ا جازًماإدراك  رحمه هللا ، العلم هو"فالعلم بذي الفرائض"
ً
 رحمه هللا ، خرج بقولناالش يء على ما هو عليه إدراك

، إدراك على ما هو عليه رحمه هللا الجهل البسيط، وخرج بقولنا رحمه هللا عدم اإلدراك بالكلية وهو إدراك الش ي

ه 
ّ
اليدري، الش يء على خالف ما هو عليه، وهو الجهل املركب وهو أخطر الجهلين، ألّن صاحبه ال يدري وال يدري أن

ا جازًما رحمه هللا وخرج بقولنا
ً
ا غير جازم، فال ُيسمى ذلك علًما، فإن ترجح أحد االحتمالين إدراك

ً
، إدراك الش يء إدراك

 فالّراجح ظن واملرجوح وهم، وإن تساوى األمران فهو شك.

 ثم تذكيركم أنتم كذلك، فالعلم يزي
ً

 د باملذاكرة.هذه األمور مّرت عليكم ولكن من باب تذكير نفس ي أوال

خّص  رحمه هللا وأّما اآليات واألحاديث واآلثار الواردة في فضل العلم وفضل أهله فهي أكثر من أن تحصر، واملؤلف

 ."فالعلم بذي الفرائض" رحمه هللا العلم هنا بالعلم بهذه الفرائض، فقال

 مفروضة. رحمه هللا جمع فريضة، أي رحمه هللا وسبق تعريفنا للفرائض وقلنا بأّن الفرائض

قطعت لك  رحمه هللا فرضت لك كذا من املال، أي رحمه هللا القطع، فتقول  رحمه هللا ومن معاني الفرض في اللغة

 شيًئا منه.

 ما قّدرتم. رحمه هللا ، أي {ُتم  فََرض   َما ُف فَنهص  } ُّٱ رحمه هللا التقدير، قال هللا تعالى رحمه هللا ومن معاني الفرض

 .معرفة من يرث ومن ال يرث ومقدار ما لكل  وارث رحمه هللا فهو رحمه هللا وأّما في االصطالح

خذ من قول هللا تعالى
ُ
يب  }ٱٱٱرحمه هللا وأصل تسمية هذا العلم بالفرائض أ  ُمقدًرا معلوًما. رحمه هللا ، أي{اُروض  َمف   انَصه

إذ لو كانت جنسية لكان العلم بالفرائض ، من هنا تبعيضية ال جنسية "من أفضل العلم بال معارض" رحمه هللا قوله

أفضل العلوم على اإلطالق، ولم يقل بهذا أحد، لكّنها تبعيضية واملعنى أّن العلم بالفرائض من جملة العلوم التي ثبت 

 فضلها بالكتاب والّسنة.

راجع، وم
ُ
ه لم وقد سبق أن بيّنا فضيلة هذا العلم حال حديثنا على املبادئ العشرة لهذا الفّن، فلت

ّ
لخص ما ذكرناه أن

يثبت دليٌل صحيح في فضل هذا العلم بعينه، لكن كّل ما ثبت للفقه من فضٍل عام أو خاص، فهو ثابت لهذا العلم، 

ه من جملة العلم الشرعي.
ّ
 ألن

 

 رحمه هللا ثم قال

ــــــــــِم ِفْيَمــــــــــــــــــــــــ
ْ
 الِعل

ُ
 ُهــــــــــَو ِنْصــــــــــف

ْ
ا  ــــــــــــــا َوَرَدا  ِإذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ِبــــــــــْي ُمْسن

َّ
َبــــــــــــــــــــٍر َعــــــــــــــــــــِن الن

َ
 ِفي خ
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 ، الضمير يعود على علم الفرائض."إذ هو"، جاء بها هنا للتعليل، "إذ"

ه يعلل ملاذا كان هذ رحمه هللا واملعنى
ّ
 ا العلم من أفضل العلم بال معارض.أن

ــــــــــِم ِفْيَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َوَرَدا  
ْ
 الِعل

ُ
 ُهــــــــــَو ِنْصــــــــــف

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــ  ِإذ

َ
ِبــــــــــْي ُمْسن

َّ
َبــــــــــــــــــــٍر َعــــــــــــــــــــِن الن

َ
اِفي خ

َ
 ــــــــــد

 .رحمه هللا بسند ظاهره االتصال، كذا عّرفه الحافظ ابن حجر ملسو هيلع هللا ىلصهو ما أضيف إلى الّنبي  رحمه هللا املسند

ه ضعيف، فليس كّل حديث مسنٍد يكون صحيًحا، ال بد من توفر باقي شروط الصحيح وقد 
ّ
 أن

ّ
ه مسند إال

ّ
لكن رغم أن

ة. رحمه هللا مّرت معكم وهي
ّ
 عدالة رواتِه وضبِطهم وعدِم الشذوذ وعدِم العل

"تعلموا  رحمه هللا قال ملسو هيلع هللا ىلصأّن النبي  سماروي من حديث أبي هريرة  رحمه هللا والحديث الذي أشار إليه الناظم

ه نصف العلم، وهو أول ما ُينزع من أمتي"
 
ها من دينكم، وإن  أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني. الفرائض فإن 

اف، وهو  رحمه هللا (3/93الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير )قال 
َ
"ومداره على حفص بن عمر بن أبي الِعط

، وتعقبه ابن امللقن كما في خالصة البدر "تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي" رحمه هللا ، قال البيهقيمتروك"

اب" رحمه هللا النيسابوري ، قال عنه يحيىبل واٍه" رحمه هللا "قلت رحمه هللا املنير فقال
 
رحمه  ، وقال البخاري "كذ

ة" رحمه هللا ، وقال ابن حبان"ُمنكر الحديث" هللا ، وقال الذهبي في تلخيص املستدرك "ال يجوز االحتجاج به بمر 

ة" رحمه هللا "قلت رحمه هللا متعقًبا الحاكم على سكوته في ضعيف  رحمه هللا ، وقال الشيخ األلبانيحفٌص واٍه بمر 

 .2451 رحمه هللا حديث رقم ضعيف جًدا"" رحمه هللا الجامع الصغير وزيادته

َهم قال رحمه هللا وأخرج نحوه الترمذي من طريق محمد بن القاسم قال
ْ
حدثنا عوف  رحمه هللا حدثنا الفضل بن َدل

موا "تعلم رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  رحمه هللا قال سعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة 
 
وا القرآن والفرائض، وعل

ي مقبوض"
 
اس، فإن

 
 ."هذا حديث فيه اضطراب" رحمه هللا ، وقال عقبه الترمذيالن

َهم فيه لين وُرمي باالعتزال، وفيه شهر  رحمه هللا ومحمد بن القاسم قد ضّعفه أحمد بن حنبل
ْ
وغيره، والفضل بن َدل

ه كثير األوهام.
ّ
 بن حوشب واألكثرون على تضعيفه ألن

 وقد بينا حالها والحمد هلل. رحمه هللا فهذه عينة من األحاديث التي يستدل بها من قال بقول املؤلف

 

 

 رحمه هللا ثم قال

ــــــــــــــــــــــ
َ
َوُل َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َسُيْرف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــُه أ

َ
ـ
 
نـــ
َ
أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَزعُ   ـــــــــــــــــــــــــــُع  ــــــــــــــــــَو

ْ
ــــــــــْوِم ِفــــــــــــي الَوَرى َوُين

ُ
 ِمــــــــــَن الُعل

ه حديث ضعيف، ال يصلح لالحتجاج. "وهو أول ما ُينزع من أمتي" رحمه هللا للحديث الذي تقدم، وفيه
ّ
 لكن بينا أن

 رحمه هللا علم في آخر الزمان ُيفقد، واألحاديث في ذلك كثيرة منها ما هو في الصحيحينوالحاصل أّن ال
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  رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  رحمه هللا قال سحديث أبي هريرة 
َ

ومُ  "ال
ُ
ق
َ
  ت

ُ
اَعة ى السَّ َبَض  حتَّ

ْ
ُم، ُيق

ْ
رَ  الِعل

ُ
ث
ْ
ك
َ
ِزُل، وت

َ
 الزَّال

اَرَب 
َ
ق
َ
، وَيت

ُ
َمان َهرَ  الزَّ

ْ
ظ
َ
، وت

ُ
ن
َ
رَ  الِفت

ُ
ث
ْ
ُل  وهو  - الَهْرُج  وَيك

ْ
ت
َ
ُل  الق

ْ
ت
َ
ى - الق رَ  حتَّ

ُ
ث
ْ
ُم  َيك

ُ
اُل  ِفيك

َ
َيِفيَض" امل

َ
 .ف

  "إنَّ  رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول هللا  رحمه هللا قال سوفي حديث أبي موس ى األشعري 
َ
يِ  بْين

َ
اَعِة  َيد اًما، السَّ ُع  أيَّ

َ
 فيها ُيْرف

ُم،
ْ
ِزُل  الِعل

ْ
رُ  الَجْهُل، فيها وَين

ُ
ث
ْ
ُل" رحمه هللا والَهْرُج  الَهْرُج، فيها وَيك

ْ
ت
َ
 .الق

دور ولكن بموت العلماء" رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلصورفع العلم يكون بفقد العلماء، قال   هللا ال ينتزع العلم انتزاًعا من الص 
 
 "إن

 )متفق عليه(.

من هذه العلوم، وهذا ، والفرائض ملسو هيلع هللا ىلصفالذي يفقد في آخر الزمان قرب قيام الساعة العلم بكتاب هللا وبسّنة رسول هللا 

ا ملا شاع وذاع واشتهر من أّن هذا العلم هو أول ما سُيفقد.
ّ
 خالف

 

 

 رحمه هللا ثم قال

ْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َبــــــــــِة األ

ْ
ــــــــــَحــــــــــا ِم  َوِفيــــــــــِه ِللصَّ

َ
ِم   ـــــــــــــــــال

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ْحك

َ
 األ

ُ
ُهــــــــــــــــــــــْوَرة

ْ
اِهــــــــــٌب َمش

َ
 َمذ

حابة"في علم الفرائض،  رحمه هللا أي رحمه هللا "وفيه"  جمع صحابي، وسبق تعريف الّصحابي. رحمه هللا "للص 

 َومهن  } رحمه هللا ألصل الجبل، وُسمي الجبل علًما ألنه ُيهتدى به، قال هللا تعالىجمع علم، وهو في ا رحمه هللا "األعالِم"
َ ٱ فه  َواره ل َ ٱ تههه َءاَي    ٱكَ  ره ح  ل 

َ ُيهتدى ش  ، فهذه السفن في البحر كالجبال من حيث أّنها كاألعالم، والّصحابة{٣٢مه َل  ع  ل 

تي "عليكم رحمه هللا ملسو هيلع هللا ىلصبهديهم، لذلك كانوا أعالًما، قال 
 
ة بسن

 
 تمسكوا بعدي، من املهديين الر اشدين الخلفاء وسن

وا بها واجذ" عليها وعض 
 
 .سرواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية  بالن

 به."مذاهٌب" رحمه هللا قوله
ً

 ، جمع مذهب، وهو ما قاله املجتهد بدليل ومات قائال

اختلفوا في هذا الباب حتى  شأّن الّصحابة  رحمه هللا من كالم املؤلف، الذي يظهر "مشهورة األحكاِم" رحمه هللا قوله

 كان لهم مذاهب مختلفة والصواب غير ذلك، فالخالف بينهم فيها يسير وقليل مقارنة بغيرها من األحكام.

 رحمه هللا والّصحابة الذين ُعرفوا باشتغالهم بهذا العلم وعناهم الّناظم بقوله هذا منهم

، زيد بن ثابت  رضي هللا عنه، وعبد هللا بن عباس س، وعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهلب علي بن أبي طا

 .رضي هللا عنه
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 رحمه هللا ثم قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ْجــــــــــل

َ
ْيــــــــــــــــــــٍد أ ِم زَ

ْ
َهــــــــــُب اإِلَمــــــــــا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــى  َوَمذ

َ
ْول
َ
 أ
َ
ــــــــــــــــــــــان

َ
ِع ك

ْ
َبــــــــــــــــــــا ِ

 
ا ِبااِلت

َ
 ــــــــــــــــــــــــىــِلــــــــــذ

 هو من تبعه الناس وصار له مذهب ُيعرف به، كاألئمة األربعة، وليس كّل عالٍم إماًما. رحمه هللا اإلمام

قيل أبو سعيد وقيل أبو عبد  رحمه هللا ، كنيتهسهو زيد بن ثابت بٍن الّضحاك األنصاري الخزرجي  رحمه هللا زيد

 الرحمن وقيل أبو خارجة.

يوم بدٍر لصغره، ثم شهد أحًدا وما بعدها، توفي باملدينة  ملسو هيلع هللا ىلصاملدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة، ورّده الّنبي  ملسو هيلع هللا ىلصقدم الّنبي 

، وكان إماًما في شسٍت وخمسين، وكان من كبار علماء الصحابة وأعيانهم  رحمه هللا سنة أربٍع وخمسين، وقيل

 الفرائض، تبعه الناس في أصول مذهبه.

 على الناظم
ً
ملاذا اخترت مذهب زيد على غيره من مذاهب الّصحابة؟  رحمه هللا ونقول  رحمه هللا ثم نحن اآلن نورد سؤاال

 من الجالء وهو الظهور والوضوح. رحمه هللا أجلى، اإلمام زيد أجلى" "ومذهب رحمه هللا فبدأ الّناظم يبرر ذلك فقال

ه واضح وظاهر كان أولى باالتباع من غيره، وليس هذا  رحمه هللا ، أي"لذا باالتباع كان أولى" رحمه هللا قوله
ّ
من أجل أن

، شن جلُّ الّصحابة في بعض مسائل هذا الف سعلى إطالقه، إذ الحق ال ينحصر في شخص بعينه، فقد خالف زيًدا 

 صاحب هذا القبر" رحمه هللا كمسألة الجد واإلخوة، وقد قال اإلمام مالك
َ

ويشير إلى قبر  "كل  يؤخذ من قوله ويرد إال

 .ملسو هيلع هللا ىلصالّنبي 

 الحجــــرة نحـــــــــــــــــو  أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــار  وقــــــــــــــد قال     الهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة دار  إمـــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ  ومـــــــــــــــــــــــــــــالٌك 

ســـــــــــــــــــــــــــول  ســـــــــــــــــــــــــــــوى  مردودٌ  ومنــــــــــــــــــــــه   قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ذو  منــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــالٍم  كــــــــــــــلُّ   الر 

تي "أرحُم  رحمه هللا قال ملسو هيلع هللا ىلصعن الّنبي  سفي هذا العلم بحديث أنس  سوهم يستدلون على إمامة زيد  مَّ
ُ
تي أ مَّ

ُ
 بكٍر، أبو  ِبأ

ُهْم  دُّ
َ
ش

َ
ْمرِ  في وأ

َ
ُهْم  عمُر، هللاِ  أ

ُ
ق
َ
ْصد

َ
، َحياءً  وأ

ُ
  والَحَراِم  ِبالَحالِل  وأعلُمُهْم  عثمان

ُ
َرُضُهْم  َجَبٍل، ْبُن  ُمَعاذ

ْ
ف
َ
أ ْيُد  و  ْبُن  زَ

اِبٍت،
َ
ُهْم  ث

ُ
َرؤ

ْ
ق
َ
أ َبيٌّ  و

ُ
ِ  كعٍب، ْبُن  أ

ٍة  وِلكل  مَّ
ُ
ِميٌن، أ

َ
  أ

ُ
ِمين

َ
ِة  هذه وأ مَّ

ُ
  أبو  األ

َ
ة
َ
اِح" ْبُن  ُعَبْيد  .الَجرَّ

هذا الحديث ورد عن أنس بن مالك وعن ابن عمر وعن غيرهما " رحمه هللا قال شيخنا علي الّرملي حفظه هللا في شرح الّرحبية

 
 
وحديث أنس ورد من طريقين من طريق موصول وهو الذي  ،جودها هو حديث أنسأها وهو ه حديث ضعيف، أصح  ولكن

 
 

وأعرض عن  ،مين هذه األمة، وهذه القطعة أخرجها البخاري في صحيحهأ فضيلة أبي عبيدة بن الجراح وهو ليس فيه إال

  ."إلى ضعف الحديث رحمه هللا بقية الحديث في إشارة منه

نن إال أبا داود وصححه الحاكم  رحمه هللا قال الحافظ في الدراية "حديث أفرضكم زيد أخرجه أحمد وأصحاب الس 

 . ا.هوهو معلول" سمن حديث أنس  وابن حبان
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ه قيل رحمه هللا وقال الحافظ في التلخيص الحبير
 
 أن

 
 "وقد أعل  باإلرسال، وسماع أبي قالبة من أنس صحيح، إال

لم يسمع منه هذا، وقد ذكر الدارقطني االختالف فيه على أبي قالبة في العلل، ورجح هو وغيره كالبيهقي  رحمه هللا

 املوصول منه ذكر أبي عبيدة، والباقي مرسل..."
 
 إلى آخر كالمه. والخطيب في املدرج أن

زيد"، وهو حديث ضعيف، "أفرضكم  رحمه هللا "وبعضهم يحتج لذلك بقوله رحمه هللا وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

بي 
 
ا بالفرائض" ملسو هيلع هللا ىلصال أصل له، ولم يكن زيٌد على عهد الن

ً
 (.342 /31من مجموع الفتاوى ) رحمه هللا ا.ه معروف

ما نعني شهرته على األلسن.
ّ
 فالحديث على شهرته غير صحيح، والشهرة هنا بغير معناها االصطالحي، وإن

حديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما وعليه زيادات فكن على حذر وهذه تأخذها كالقاعدة تمش ي عليها، إذا جاء 

ما أعرضا عنها عمًدا منهما لعدم ثبوتها.
ّ
 من هذه الزيادات، فقد يكون فيها نظًرا، وقد تكون غير ثابتة، وإن

 

 رحمه هللا قال

ِفِعــــــــــْي 
ْ
ــــــــــا

َّ
َمــــــــــا َوالش  ِسيَّ

َ
ِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق  ال

ْ
ا ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ُمــــــــــَو

ْ
ا
َ
ِدِه ُمط

ْ
ــــــــــُه َوِفــــــــــْي ِاْجِتَهـــــــــــــــــــــــا

َ
 ـــــــــُق ل

ما" أّن ما بعدها سبب ملا قبلها، فيكون املعنى أّن مذهب زيٍد أولى  هذه الكلمة يؤتى بها للداللة على رحمه هللا "ال سي 

دّل هذا على صّحة مذهب زيد  سلزيد  رحمه هللا باالتباع ال سّيما وأّن الشافعي موافق له، فمن أجل موافقة الشافعي

 .رضي هللا عنه

أبو عبد هللا محمد  رحمه هللا جتهدهو اإلمام املعروف صاحب املذهب املتبع العالم املحقق امل رحمه هللا "والشافعي"

ِلِبي، يلتقي مع رسول هللا 
َ
ط
ُ
سنة أربع ومائتين عن أربٍع  رحمه هللا في عبد مناف، توفي ملسو هيلع هللا ىلصبن إدريس الشافعي القرش ي امل

 وخمسين سنة.

 بذل الجهد للوصول إلى الحكم. رحمه هللا ، االجتهاد هو"وفي اجتهاده" رحمه هللا قوله

لزيٍد  رحمه هللا ، وليس هذا تقليًدا من الشافعيشاجتهاد زيٍد  رحمه هللا فوافق اجتهاد الشافعي رحمه هللا "مطابق"

 ، إذ التقليد اتباع قول القائل بغير النظر في أدلته. رضي هللا عنه

 رحمه هللا ثم قال

ِوَيــــــــــــــــــــــ
َ
 ُمْحت

ٌ
ــــــــــــــــــــْوَمة

ُ
ظ
ْ
  َوَهــــــــــِذِه َمن

ْ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ْ
ــــــــــِوَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ط

ْ
ُصوِلــــــــــِه ِبـــــــــــــَها ُمن

ُ
ــــــــــــــــــــى أ

َ
 َعل

 جامعة. رحمه هللا أي رحمه هللا "محتوية"وهذه املنظومة التي بين أيدينا،  رحمه هللا أي "وهذه منظومة" رحمه هللا قال

جامعة ألصول علم الفرائض، واألصول جمع أصل وهو أسفل الش ي، وهو ما  رحمه هللا أي رحمه هللا "على أصوله"

بنى الفروع على األصول.
ُ
 ُيبنى عليه غيره، بخالف فروعه فإّنها كثيرة منتشرة، وت

 مجتمعة فيها. رحمه هللا صول في هذه املنظومة منطوية، أيهذه األ  رحمه هللا أي رحمه هللا "بها منطوية"
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 رحمه هللا ثم قال

ًحــــــــــــــــــــــا   ِ
ِرَهــــــــــا ُمَوض 

ْ
ِتَصا

ْ
 ِفــــــــــي اخ

ُ
ــــــــــت

ْ
غ
َ
ل
ْ
ًحــــــــــــ   َبا ِ

 
ق
َ
َهـــــــــــــــــــــــا ُمن

َ
ل
ْ
ــــــــــَوا

ْ
ق
َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمَحــــــــــِرًرا أ

فال  رحمه هللا بلغ غاية الحرص في اختصارها، وصدق رحمه هللا أي رحمه هللا "بالغت في اختصارها" رحمه هللا قوله

، وتقع بيًتا 127بيًتا، وتقع الفارضية في  112توجد منظومة جامعة ألصول هذا العلم مختصرة عليها، وهي تقع في 

ما قّل لفظه وكثر معناه، وقد سردنا جملة من األمثلة وقارنا بينها وبين  رحمه هللا بيًتا، واملختصر هو 176الرحبية في 

 الّرحبية في الدرس األول.

ًصا أقوالها من الحشّو والتكرار  رحمه هللا ، التحرير هو التخليص، أي"محرًرا أقوالها منقًحا" رحمه هللا قوله
ّ
ُمخل

 وذكر الخالف.

 املبالغة في التحرير والتصفية. رحمه هللا من التنقيح، وهو رحمه هللا "منقًحا" رحمه هللا وقوله

بذل جهًدا كبيًرا، اختصر ووضح وحرر ونّقح، فال يثقل عليها أيها الطالب حفظ هذه  رحمه هللا فأنت ترى أّن الّناظم

 املنظومة وفهمها.

 

 رحمه هللا قال

 الُبْرَهاِنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ِئـــــــــد

ْ َ
ال

َ
ْيُتَهــــــــــــــــــــا الق   َسمَّ

ْ
ــ  ـــــــــة

َّ َ
ِنَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــمل

ْ
اِلِبْيَهــــــــــــــــــــــــا َدا

َ
 ِلط

ْ
ت

َ
ــــــــــد

َ
 ــــــــــا غ

ْ
 ـــــــــــــــــة

 .رحمه هللا كانت من الناظم "القالئد البرهانية" رحمه هللا تسميتها

هب وغيره. رحمه هللا القالئد
ّ
 جمع قالدة وهو ما ُيزين عنق املرأة من الذ

ه كان ُيعرف رحمه هللا البرهانية
ّ
 بابن البرهان. رحمه هللا نسبة إلى الّناظم ألن

ا غدت لطالبيها دانية" رحمه هللا قوله
 
 قريبة. رحمه هللا سبب تسميتها القالئد البرهانية أّنها لطالبيها دانية أي "مل

ه يقول أّن 
ّ
هذه املنظومة كمجموعة من القالئد التي تكون على الّرقبة فهي قريبة املأخذ، سهلة التناول على  فكأن

إلى دارس هذه  رحمه هللا نفاستها، فكذلك هذه املنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبيها، وهذه بشارة من الّناظم

 املنظومة وهذا العلم.

 

 رحمه هللا ثم قال

ِغــــــــــــــــــــــــــــــــــِل  
َ
ت
ْ
ُمش

ْ
ــــــــــــــــــــَع ِلل

ْ
ف
َّ
ْرُجــــــــــْو الن

َ
 أ
َ
ــــــــــه

َّ
ِلــــــــــَص ِلــــــــــــــي ِفــــــــــي الَعَمـــــــــــــِل    َوالل

ْ
 ُيخ

ْ
ن
َ
 ِبَهــــــــــا َوأ
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َ
ه التأخير يفيد الحصر، فيكون املعنىمفعول به ُمقّدم، وتقدي رحمه هللا هللا أرجو النفع من هللا ال  رحمه هللا م ما حقُّ

 من غيره.

غلنا سيكون في هذه املنظومة بإذن  رحمه هللا وهذا دعاء من الناظم
ُ
أن ينفع هللا من اشتغل بهذه املنظومة، ونحن ش

 ، فنرجو هللا أن ينفعنا بها كما نفع بها غيرنا.ـهللا 

 يسأل هللا اإلخالص، ونحن كذلك نسأل هللا اإلخالص. رحمه هللا ، املؤلف"وأن يخلص لي في العمل" رحمه هللا قوله

من أهم اآلداب املتعلقة بالطلب، فينبغي للطالب أن يبتغي بطلبه للعلم وجه هللا والدار واإلخالص يا أحبة عزيز وهو 

اآلخرة، ال يرجو ثناء الّناس وشكرهم ومدحهم، وال يبتغي الّدنيا بطلبه للعلم أو يبتغي نيل الشهادة لُيذكر بين الّناس، 

، فينوي الطالب رفع الجهل ملسو هيلع هللا ىلصتعالى ومتابعة للّنبي  ألّن طلب العلم عبادة والعبادة كي تقبل ال بد فيها من إخالص هلل

 فال يضعه نصب عينيه، وهللا 
ّ

 ـعن نفسه وعن غيره، وإن جاءه ش يء من أمور الدنيا فالحمد هلل، خير على خير وإال

 أعلى وأعلم.

 ملنظومته. رحمه هللا إلى هنا انتهت املقدمة التي قدم بها الناظم

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال
ّ

  إله إال
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 املجلس الثالث من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

م على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه، أّما بعد:
ّ
ى هللا وسل

ّ
 الحمد هلل وصل

معنا في الدرس املاض ي، قّدم بمقدمة أخرى بمقدمة بين يدي املنظومة، وهي التي مّرت رحمه هللا  فبعد أن قّدم الّناظم

بين يدي علم الفرائض، وهي متضمنة للحقوق املتعلقة بالتركة، وأسباب اإلرث وموانعه وأركانه وشروطه، واليوم إن 

 شاء هللا تعالى سنأخذ الحقوق املتعلقة بالتركة.

 رحمه هللا: قال الّناظم

 مقدمة

ـــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ق
َّ
َعل

َ
 ِبَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

ً
ال وَّ

َ
 أ
ُ
أ
َ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ُيْبــــــــــــــــــد

َ
ق ِ
 
َرْهـــــــــــــــٍن ُوث

َ
ـــــــــــــــٍة ك

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِبَعْيـــــــــــــــِن ِتْرك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ف
ْ
ل
ُ
ـــــــــــــــاٍة ت

َ
ك
َ
ْجِهيـــــــــــــــٍز يَ    ـــــــــــــــــــــــــــــى ِبـــــــــــــــِه َوَجـــــــــــــــاٍن َوز

َ
مَّ ِبت

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

َ
 ِليــــــــــــــــــــــــــــــُق ُعْرف

ْوُج َيِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْوَجـــــــــــــــِة الـــــــــــــــزَّ  ُموِس    ـــي  َوِلَجَهـــــــــــــــاِز الزَّ
ْ
ْيـــــــــــــــٍن ُمْرَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل ِإن

َ
مَّ ِبد

ُ
 ـــــــــــــــًرا ث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ق
َ
أ
َ
ـــــــــــــــٍث ف

ْ
ل
ُ
ـــــــــــــــٍة ِبث ـــــــــــــــمَّ َوِصيَّ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــــــــْل ث

َ
ض

َ
ـــــــــــا ف

َ
ٍ َوإِلْرٍث مــــ

ـــــــــــــــبـــــــــــــــي 
َ
ْجن

َ َ
 ــــــــْل أل

 

 املقدمة من كّل ش يء أوله، واملقصود: أّن هذا أول الدخول إلى علم الفرائض.

فها امليت قبل الولوج إلى امليراث وتقسيمه على من يستح
ّ
قه ومن ال يستحقه، اعلموا بارك هللا فيكم أّن التركة التي خل

سمى: الحقوق 
ُ
، فُنصفي التركة من الحقوق التي تعلقت بها، هذه الحقوق ت

ً
بعده تتعلق بها حقوق يجب القيام بها أوال

 بعد إيفاء الحقوق املتعلقة بالتركة.املتعلقة بالتركة، فيجب إيفاء هذه الحقوق قبل قسمة امليراث، ألّن امليراث آخر حّقٍ 

 )كالعقارات واألراض ي وغيرها(.ما يتركه امليت من األموال املنقولة وغير املنقولة  والتركة هي:

ثم إّن هذه الحقوق مرتبة من الحّق األول إلى آخر حّق، وفائدة ترتيب هذه الحقوق املتعلقة بالتركة يظهر في حال ما 

نا نراعي إيفاء هذه الحقوق حسب ترتيبها، وإن استوعبت إذا ضاقت التركة عن 
ّ
استيعاب جميع هذه الحقوق، فإن

فها امليت 
ّ
التركة هذه الحقوق فال معنى لترتيبها، فلو بدأت بآخر حّقٍ ثم جئت ألول حّقٍ فال مشكل ألّن التركة التي خل

 تسع جميع الحقوق، أو قد تزيد وتفضل بعد إيفاء جميع هذه الحقوق.

 

 رحمه هللا: ل ش يٍء ُيبدأ به وأول حّقٍ ُيقّدم على غيره إذا ضاقت التركة، كما قال الّناظمأو 

ـــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ق
َّ
َعل

َ
 ِبَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

ً
ال وَّ

َ
 أ
ُ
أ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُيْبــــــــــــــــــد

َ
ق ِ
 
َرْهـــــــــــــــٍن ُوث

َ
ـــــــــــــــٍة ك

َ
 ــــــــــــــاِبَعْيـــــــــــــــِن ِتْرك
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ف
ْ
ل
ُ
ـــــــــــــــاٍة ت

َ
ك
َ
 .....................................................   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ِبـــــــــــــــِه َوَجـــــــــــــــاٍن َوز

سمى الّديون املعلقة، أو الّديون املّوثقة،  رحمه هللا الّناظم
ُ
يقول: أول ش يء يتعلق بالتركة ما تعلق بعين التركة، وت

ها، فلم يستوف جميع ما يتعلق بعين التركة، لذلك أتى كاف وصورها كثيرة سيعطي الّناظم بعض األمثلة 
ّ
عنها ال كل

 التمثيل.

قا به": رحمه هللاأول مثال ذكره، وهو في قوله  ِ
 
 ."كرهٍن ُوث

 ، ُيقال: ماء راهٌن، أي: راكد وثابت.الثبوت والدواموالّرهن في اللغة هو: 

سأل عن أعمالها في رهينة" "كل  نفٍس بما كسبت ، قال هللا تعالى:الحبسومن معانيه: 
ُ
، أي: محبوسة في املوقف، ت

 الّدنيا.

ين لُيستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليهوأّما في الشرع فهو:   .املال الذي ُيجعل وثيقة بالدَّ

جاع ماله ممن أي: يكون ضماًنا مالًيا للَدين، فإذا حّل أجل الَدين املتفق عليه بينهما ولم يستطع صاحب املال استر 

 أقرضه أخذ حّقه من الّرهن الذي عنده.

دينار( وصاحب املال يخش ى أن ال يرّد له ماله، فيقوُل له: ارهن  100كأن يأتي إنسان يريد قرًضا من آخر ) مثال الّرهن:

، )هذا البيت ُيسمى رهًنا ُوثق به الَدين( فيأخذ البيت أمانة ع
ً

قرض لي شيًئا عندي، فيرهن له بيًتا مثال
ُ
نده، فحّق امل

قترض 
ُ
در أن مات هذا امل

ُ
قرض متعلٌق بعين املال(، فلو ق

ُ
)صاحب املال( متعلق بهذا البيت )والبيت من التركة، فحّق امل

قرض )صاحب 
ُ
قرض  100)صاحب البيت(، والبيت مازال رهًنا عند امل

ُ
دينار(، فأول ش يء يقوم الورثة بأداء حق امل

دينار( ويسترجعون البيت الذي هو مرهون عند صاحب املال، ليكون من ضمن  100املثال )وإعطاِءه دينه، الذي هو في 

دينار( كي يقضوا هذا الّدين فإّن املقرض يرفع األمر لولي األمر، وولي األمر  100التركة التي ستقسم، فإذا لم يجدوا )

 يبيع هذا البيت ويعطيه حّقه منه ويرجع لهم ما تبقى.

 300علق بعين التركة، والّرهن منه، ُمقدم على غيره، ففي مثالنا: لو جاء آخر وقال لي على ميتكم )وصاحب الّدبن املت

دينار( لكن غير ُمّوثقة برهن، هكذا َديٌن ُمرسل في ذّمة امليت، فنقول له هنا: حّقك مؤخر، وسيأتي الكالم على الّديون 

رسلة، فهنا ُيقدم صاحب الّدين املعلق برهن على غير 
ُ
 ه ونبدأ به قبل غيره.امل

 

ظم 
ّ
ل النا

ّ
 ."بجاٍن"بمثاٍل ثاٍن على ما تعلق بعين التركة فقال:  رحمه هللاثم مث

واملقصود هنا جناية العبد اململوك، والجناية هي كّل فعٍل محظوٍر يتضمن ضرًرا على الّنفس أو غيرها، وقيل: هي 

.
ً

 التعدي على البدن بما ُيوجب قصاًصا أو ماال

ُيعبرون عليها بقولهم: أرش الجناية املتعلق برقبة العبد الجاني، وأرش الجناية هو: املال الواجب على ما دون والعلماء 

 النفس.
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وصورة ذلك: أن يكون لإلنسان عبٌد جنى جناية، كما لو قتل نفًسا، أو قطع طرف شخٍص سواء خطأ أو شبه عمد، أو 

ق القصاص على ماٍل، فالجناية هنا متعلقة برقبة هذا العبد عمًدا ال قصاص فيه، أو فيه القصاص لكن عفا مستح

الجاني، لكن العبد ال يملك إذ ملكه لسيده، فقّدر هللا أن مات سيد العبد قبل دفع قيمة الجناية، فهنا على الورثة أن 

فها يدفعوا قيمة أرش الجناية، ألّنها متعلقة بعين التركة، إذ العبد هذا من عين التركة، أي: من نفس 
ّ
التركة التي خل

ه ُيباع هذا 
ّ
امليت، فُتدفع القيمة للمجني عليه وُيترك هذا العبد ضمن التركة التي ستقسم، وإذا لم يكن هناك مال فإن

 العبد وُيدفع من قيمته قيمة الجناية.

 

ل كذلك بقوله: 
ّ
لفى"ثم مث

ُ
 ، أي: زكاة توجد."وزكاة ت

يادةوالزكاة في اللغة:  ماء والز 
 
 .الن

 حقٌّ واجٌب في ماٍل خاٍص لطائفٍة مخصوصٍة بوقٍت مخصوص. الشرع هي:  وفي

 سائمة حال عليها الحول، فإّن عليه فيها زكاة شاٍة، ألّنها بلغت الّنصاب، قبل 
ً
وصورة ذلك أّن إنساًنا له أربعون شاة

، قّد 
ً
 واحدة، وهي الواجب عليه إخراجها زكاة

ّ
ر هللا أن مات صاحب الشياه، إخراجها جاءتها آفة فهلكت كل الشياه إال

 هذه الشاة الواحدة الواجبة في الّزكاة، فهنا أول حّق تعلق بعين التركة هو إخراج هذه الشاة ألّنها 
ّ

فلم يبق من تركته إال

 تعلقت بعين التركة.

 

ها، ومنها: مبيع مات مشتر  رحمه هللاواألمثلة كما قلنا على ذلك كثيرة لم يتطرق إليها الّناظم 
ّ
يه مفلًسا بثمنه، وصورة كل

 بثمن في ذمته، ثم قّدر هللا أن مات هذا املشتري ُمفلًسا ولم يدفع ثمن السيارة 
ً
ذلك: أن يشتري إنساٌن من آخر سيارة

فها امليت، فللبائع هنا الفسخ وأخذ سيارته، قال
ّ
صلى  إلى من اشتراها منه، وهذه السيارة موجودة ضمن التركة التي خل

 )متفق عليه(. "من أدرك ماله عند رجٍل قد أفلس، فهو أحق  به من غيره": هللا عليه وسلم

 

 

 إلى ثاني ش يء يتعلق بالتركة فقال: رحمه هللاثم انتقل الّناظم 

ْجِهيـــــــــــــــٍز    ...................................................... 
َ
مَّ ِبت

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

َ
 َيِليــــــــــــــــــــــــــــــُق ُعْرف

، ثم بتجهيز امليت ثانًيا، وتجهيز امليت  "ثم"بـ:  رحمه هللاأتى الّناظم 
ً

وهي تفيد الترتيب، أي: ُيبدأ بما تعلق بعين التركة أوال

ُيحتاج إليه في تجهيزه، من حال خروج روحه حتى دفنه، كأجرة غاسٍل وقيمة كفٍن، وأجرة حفِر  بأن ُيدفع كّل ش يء

 القبر، وأجرة سيارٍة تحمله، وقيمِة األرض التي ُيدفن فيها إن كانت تباع، وغير ذلك مما ُيحتاج إليه.
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ا"ثم إّن الّناظم قّيد ذلك بقوله: 
ً
 وع"يليق عرف

ً
 ولم ُيخالف الشرع.، والعرف هو ما اسُتحسن عادة

ً
 قال

 حسب مال امليت ومستواه، ال تقتير وال تبذير.
ٌ
 فال ُينقص عن الذي يليق، وال يزيد على الحّد، وسط

ن أحدكم أخاه فلُيحسن كفنه": صلى هللا عليه وسلمقال 
 
"واملراد بإحسان أخرجه مسلم، قال العلماء:  "إذا كف

ْرف فيه واملغاالة، ونفاسته"الكفن نظافته وكثافته وَستُره، وتوسطه،   .وليس املراد به السَّ

 في املسألة: رحمه هللاذكر الخالف بين الجمهور واإلمام أحمد 

، الّديون املتعلقة بعين التركة 
ً

قبل أن ننتقل إلى الحق الثالث يجدر التنبيه هنا إلى أّن الخالف حاصل في: أّيهما ُيقّدم أوال

 أم تجهيز امليت؟

فهم ُيقدمون ما تعلق بعين التركة ثم  رحمه هللاشافعي املذهب، واملنظومة على املذهب الشافعي  هللارحمه الّناظم 

، خالف في ذلك اإلمام رحمهما هللافي هذه املسألة أبو حنيفة ومالٌك  رحمه هللاُيثنون بمؤن تجهيز امليت، وافق الشافعَي 

 ثم ثّنى بما تعلق بعين التركة، ولكّل واحد منهما وجهة نظر. رحمه هللاأحمد 
ً

 فقّدم مؤن تجهيز امليت أوال

فالشافعي ومن معه ُيعللون ذلك بأّن هذه الحقوق متعلقة بعين املال قبل أن يصير تركة، فهي سابقة حال الحياة فهي 

ه في الّديو 
ُ
جهزه به، فإّن كذلك سابقة حال املوت، وعلى قولهم فإّن من اسُتغرق مال

ُ
ن املتعلقة بعين التركة ولم يبق ما ن

تجهيزه يكون على من تلزمه نفقته من أقربائه، فإن لم يكن فعلى بيت مال املسلمين، فإن لم يكن فإّنها تجب على من 

 حضره من املسلمين.

 الحكمي 
ُ
ور الفائض منفي كتابه:  رحمه هللاوقد رّجح مذهب الجمهور الحافظ

 
، الفرائض" علم في حيالو  شمس "الن

ظر"عن قول الجمهور:  رحمه هللاوقال الشيخ ابن عثيمين 
 
 من الن

ٌّ
رّجح ما ذهب إليه اإلمام  رحمه هللا، لكّنه "له حظ

من تقديم مؤن التجهيز، ورآه أقرب للصواب، وبقول اإلمام أحمد قال به من املعاصرين الشيخ ابن  رحمه هللاأحمد 

 في املرضية "التحقيقات، والفوزان حفظه هللا في كتابه: الفرضية" املباحث في الجلية ئد"الفوافي:  رحمه هللاباز 

 .الفرضية" املباحث

 

 أقرب للصواب. رحمه هللاوالذي يظهر أّن ما ذهب إليه اإلمام أحمد بن حنبل 

وهو من مؤن تجهيزه التي ألّن املفلس ُيقَدم بنفقته على غرمائه، فلباسه ُمقّدم على قضاء ديونه، فكذلك كفن امليت 

 
ٌ
ق بعين التركة، وألّن سترته واجبة

ّ
قدم على الَدين ولو تعل

ُ
هي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس، فإّنها ت

 حال الحياة فكذلك بعد املوت.

ين أن يأخذو في الّدرر البهية في كتاب املفلس:  رحمه هللاوتذكرون قول الشوكاني  ا جميع ما يجدونه "يجوز ألهل الد 

 رمقه ومن يعول"
 ما كان ال ُيستغنى عنه، وهو: املنزل، وستر العورة، وما يقيه البرد، ويسدُّ

 
 .معه إال

 وُيفهم هذا التقديم من عدة أحاديث منها:
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نوه في ثوبيه"في الذي وقصته ناقته فمات:  صلى هللا عليه وسلم قوله
 
ول )متفق عليه(، ووجه الداللة أّن الرس "وكف

بالّدين وسؤاله  صلى هللا عليه وسلم أمر بالتكفين ولم يستفصل هل عليه دين أم ال؟ مع اعتناءه صلى هللا عليه وسلم

 ألصحاب امليت مراًرا: هل عليه دين أم ال؟

 ": وفيهرض ي هللا عنه حديث سلمة بن األكوع صحيح البخاري من في و
ُ
فقالوا:  )أي: بالِجنازة الثالثة( ةثالثالتي بثم أ

ِ عليه
 ، قال: أن ُيصلي على الِجنازة( صلى هللا عليه وسلم)أي: طلبوا من الرسول ا صل 

ً
قال:  قالوا: ال، ا""هل ترك شيئ

 قال: ، ثالثة دنانير :قالوا"فهل عليه دين؟" 
 
ِ عليه يا رسول هللا وعلي  وا على صاحبكم""صل

، قال أبو قتادة: صل 

 
 
نه، فصل لم ُينكر عليهم تجهيُزهم له مع وجود  صلى هللا عليه وسلممن الحديث أّن الّنبي  فالذي ُيفهم ،"ى عليهدي 

 على تقديم مؤن التجهيز على الّديون، ولو تعلقت بعين املال. صلى هللا عليه وسلمالّدين، فهذا ُيعتبر كاإلقرار منه 

، قال رض ي هللا عنه وُيفهم هذا كذلك من قصة دفن ُمصعب بن عمير 
ٌ
 نمرة

ّ
يوم أحٍد، لم يوجد له ش يٌء ُيكّفن فيه إال

ا إذا وضعناها على رأسه خرجت ِرجاله، وإذا راوي الحديث وهو في صحيح مسلم: رض ي هللا عنه خباب بن األرث 
 
"فكن

"ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على : صلى هللا عليه وسلم وضعناها على رجليه، خرج رأسه، فقال رسول هللا

ٌم عند شرح هذا الحديث:  رحمه هللا، قال النووي "ليه اإلذخر"ِرج ه ُمقد 
 
 الكفن من رأس املال وأن

 
"وفيه دليٌل على أن

بي 
 
 الن

 
يون، ألن أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه ديٌن مستغرٌق أم ال، وال يبعد  صلى هللا عليه وسلمعلى الد 

 أ
ٌ
 نمرة

 
ين املتعلق  )أي: الشافعية(ن يكون عليه ديٌن، واستثنى أصحابنا ِمن حاِل من ال يكون عنده إال يون الد  من الد 

 .رحمه هللابعين املال فُيقدم على الكفن..." إلى آخر كالمه 

ه يظهر في حال إذا قصرت تركة امليت عن استيعاب مؤن التجهيز والّديون املتعلقة بعين التركة، فُيقدم 
ّ
هذا الخالف كل

 املرجوح، لكن إذا كانت التركة تزيد على املؤن وعلى ما تعلق بعين التركة فال أثر للخالف البتة.الّراجح وُيؤخر 

 :رحمه هللاثم قال 

ْوُج َيِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْوَجـــــــــــــــِة الـــــــــــــــزَّ    ـــي  َوِلَجَهـــــــــــــــاِز الزَّ
ْ
 ُموِســـــــــــــــًرا ..................................ِإن

ه من حقوق التركة قبل قسمتها تطرق الّناظم 
ّ
ا كان الحديث عن تجهيز امليت وأن

ّ
إلى مسألة تجهيز الّزوجة  رحمه هللامل

جهز من رحمه هللااستطراًدا منه 
ُ
 مالها؟، وملزيد الفائدة، فهل تجهيز الّزوجة واجب على زوجها؟ أو ت

 اختلف أهل العلم في هذه املسألة على أقوال:

. رحمه هللافأبو حنيفة 
ً
 كانت هي أم فقيرة

ً
 يرى أّن على الّزوج تجهيز زوجته موسًرا كان أم معسًرا، غنية

 وأّما مالك وأحمد فقاال بخالف أبي حنيفة، فإّنهم يرون أّن تجهيز الّزوجة ال يجب على زوجها موسًرا كان أم معسًرا،

، إذ العالقة بينهما قد انقطعت باملوت، فوجوب إنفاق الّزوج على زوجته حال حياتها كان 
ً
 أم غنية

ً
سواًء كانت فقيرة

ا ماتت انقطع االستمتاع فال يجب عليه تجهيزها، واستأنسوا على ذلك بعدم وجوب 
ّ
مقابل االستمتاع بها، لكن مل

 الطاعة(.اإلنفاق على املرأة الناشز )والناشر الخارجة عن 
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، فإذا كان الّزوج ميسور الحال رحمه هللافقد فّصل كما ترى في البيت الذي ساقه الّناظم  رحمه هللاوأّما الشافعي 

جهز من مالها إن كان لها 
ُ
ما ت

ّ
فيجب تجهيزها من مال الّزوج، وأّما إذا كان معسور الحال فال يجب عليه تجهيزها، وإن

 فعلى عموم املسلمين.مال، أو ُيجهزها أقاربها الذين ع
ّ

 فعلى بيت املال، وإال
ّ

 ليهم نفقتها، وإال

 يكفي مؤنة تجهيزها فقط، وليس عليها ديون متعلقة بعين مالها، فهل نجهزها من املال  صورة املسألة:
ً

امرأة تركت ماال

ُيقسم بين الورثة؟ على كالم الذي تركته وُيحرم الورثة من امليراث، أم نقول تجب مؤنة تجهيزها على الّزوج ويبقى املال ل

 :رحمه هللاوهو ماذهب إليه الشافعي  رحمه هللاالّناظم 

 .إذا كان الزوج ُموسًرا فتجب على زوجها، وُيقسم املال على الورثة 

 .إذا كان ُمعسًرا فيجب تجهيزها من تركتها، وال ش يء للورثة 

ومالك فال يجب على الّزوج تجهيز زوجته مطلًقا، ألّن وجوب إنفاق الّزوج على  رحمه هللاأّما ما ذهب إليه اإلمام أحمد 

ا ماتت انقطع االستمتاع فال يجب عليه تجهيزها، )هذا الذي نتكلم عليه من 
ّ
زوجته كان مقابل االستمتاع بها، لكن مل

 باب الوجوب ال نتكلم على باب االحسان، إن أراد أن ُيحسن لها فله ذلك(.

 فإّن على الّزوج تجهيز زوجته مطلًقا، واملال الذي تركته ُيقسم على الورثة. رحمه هللاذهب إليه أبو حنيفة وعلى ما 

 التكفين ومؤونة التجهيز من : رحمه هللاوفي هذه املسألة قال الشيخ ابن عثيمين 
 
"الصواب فيها مع الشافعي، ألن

ل زوجتك  "وعاشروهن باملعروف"العشرة باملعروف، وقد قال تعالى:  وج إذا قيل له: غس  ، وكل  أحٍد ينتقد الز 

 هذا 
 
ا اآلن فال فائدة لي منها، فكل  الناس يرون أن ة أستمتع بها، أم  ما يجب علي  نفقتها وهي حي 

 
وكفنها، قال: ال، إن

 .رحمه هللاا.هـ  من سوء املعاشرة"

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

ْيـــــــــــــــٍن ُمْرَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل   .......................................................  
َ
مَّ ِبد

ُ
 .................. ث

 هذا اآلن هو الحّق الثالث من الحقوق املتعلقة بتركة امليت، وهو الّديون املرسلة.

ما تعلقها بذّمة امليت، فصارت الّديون قسمين:ويقصد بالديون 
ّ
 املرسلة الغير معلقة، فال تعلق لها بعين املال، إن

 .وثقة( متعلقة بعين املال، كدين برهن وكأرش العبد الجاني، وقد سبق ذكرها
ُ
 املعلقة )امل

  هنا امليت.املرسلة )غير موثقة( التي ليس لها تعلق بعين التركة لكّنها متعلقة بذمة املدين وهو 

 بالشخص يقبل اإللزام وااللتزام )وما زال الّناس يعطون بعضهم ويأخذون من بعضهم بال كتابة وال 
ٌ
مة وصف

ّ
والذ

مة مأمونة مضمونة(.
ّ
 توثيق، ألّن الذ

مة قسمين:
ّ
 والديون املرسلة في الذ

 :كالّزكاة والكفارة )ككفارة يمين(، والحّج الواجب. ديون هلل تعالى 

 كالقرض وأجرة عامل وغير ذلك. :ديون لآلدمي 
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 الظاهرية وال دليل ملخالفتهم.
ّ

 هذا النوع من الّديون مؤخٌر على مؤن التجهيز باإلجماع، لم يخالف في ذلك إال

 مثال الصورة:

دينار(، وعليه دين  1000دينار(، ومؤنة تجهيزه ) 3000دينار(، وعليه ديٌن متعلق بذمته قدره ) 5000مات رجٌل وخلف )

 دينار(. 1000برهن قدره )

فُيجهز امليت باأللف دينار، ثم الحّق الثاني ُيعطى صاحب الدين املتعلق بعين مال امليت، وهو هنا ديٌن برهٍن وهو ألف 

ستغراق دينار، ثم الحق الثالث ُيعطى صاحب الدين املتعلق بذمة امليت، وهو ثالثة آالف دينار، وال يبقى للورثة ش يء ال 

 التركة.

 لكن ما العمل إذا تزاحمت ديون مرسلة في ذمة امليت؟

ِف التركة 
َ
إذا تزاحمت الديون املرسلة سواء كانت هلل تعالى أو كانت آلدمي أو كانت هلل تعالى ولآلدمي جميًعا، ولم ت

قدم ديون اآلدميين، في هذه املسألة خال 
ُ
 ف وحاصله:بقضاء الجميع، فهل ُيقدم دين هللا تعالى أم ت

صلى  أّن الشافعية رحمهم هللا يقولون: بتقديم حّق هللا على حقوق اآلدميين، لحديث ابن عباس في الصحيحين قال

 ."فدين هللا أحق أن ُيقض ى"، ولفظ مسلم: "اقضوا هللا فاهلل أحق  بالوفاء": هللا عليه وسلم

هللا تعالى، ألّن األصل في َدين اآلدمي املشاّحة، واألصل في دين أّما املالكية والحنفية: فإّنهم ُيقدمون دين اآلدمي على دين 

 هللا تعالى املسامحة.

وأّما الحنابلة فإّنهم ُيسوون بين ديون هللا تعالى وديون اآلدمي، وُيعمل عندهم باملحاصصة أو املحاّصة، فكلٌّ يأخذ 

"وإذا نقص مال : رحمه هللاد قول الشوكاني حصة من التركة على نسبة دينه، وهذا كما درستم في املفلس تماًما عن

سوة الغرماء"
ُ
، فال ُيقدم أحٌد على أحٍد فهم متشاركون في املال املوجود املفلس عن الوفاء بجميع دينه، كان املوجود أ

 بينهم بنسبة ديونهم.

دينار(،  400ن قدره )دينار(، وكان عليه دين بره 100دينار(، فكانت مؤنة تجهيزه ) 800مات وترك بعده ) مثال ذلك:

 دينار(. 600دينار(، وزكاة في ذمته قدرها ) 300وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها )

 بأول، فيصرف )
ً

دينار (، فإذا جئنا إلى الديون املرسلة  400دينار( في تجهيزه، وُيعطى صاحب الرهن ) 100فنرتب أوال

 600دينار( زائد ) 300دينار(، والّديون املرسلة قدرها ) 300ة )وجدناها ال تفي بجميع ماعليه، فقد تبقى من الترك

 دينار(، فهي ال تفي بقضاء الجميع. 900دينار( التي هي زكاة في ذمته، صار الجميع )

  ألّنها حّق هللا، وحّق هللا ُمقّدم  300تعطى ) رحمه هللافعلى مذهب الشافعي ،
ً
دينار( املتبقية من التركة زكاة

 اآلدمي.عنده على حّق 

 ( ألّن حّق  300دينار( املتبقية لصاحب الّدين الذي له عليه ) 300وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تعطى ،)دينار

 اآلدمي ُمقدم عندهما على حّق هللا تعالى.
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  ما نذهب إلى املحاصصة، أي: كّل منهما يأخذ
ّ
لكن على مذهب اإلمام أحمد الذي ال ُيقدم أحدهما على اآلخر، إن

 التركة املتبقية.حصة من 

 فننسب التركة إلى مجموع الّدين فما بلغت من نسبة فهي لكّل دائن من دينه.

دينار  دين مرسل+  300دينار) 900دينار( نقسمها على مجموع ديونه املرسلة التي هي هنا ) 300الباقي من التركة  هو )

 دينار زكاة في ذمته((. 600

 خذ كّل واحد ثلث ماعليه للميت.)أي: الثلث(، فيأ 1/3تساوي  900 /300

ه على امليت )أي: ثلث 
َ
 دينار. 100دينار( فيأخذ صاحب الّدين  300فيأخذ صاحب الّدين املرسل ثلث مال

صرف في الّزكاة ثلث قيمة الّزكاة التي في ذمته )ثلث 
ُ
 دينار. 200دينار(، فتصرف فيها  600وت

 

رحمه وأكثر العلماء على القول الثاني وهو قول اإلمام مالك وأبي حنيفة رحمهما هللا، وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .هللا

 

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

ـــــــــــــــٍث 
ْ
ل
ُ
ـــــــــــــــٍة ِبث ـــــــــــــــمَّ َوِصيَّ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل  ث

َ
ق
َ
أ
َ
ٍ ....................................ْ    ف

ـــــــــــــــبـــــــــــــــي 
َ
ْجن

َ َ
 أل

 الحق الّرابع من الحقوق املتعلقة بتركة امليت هو الوصية.

 .اف إلى ما بعد املوتتمليك مضوالوصية في االصطالح هي: 

 وهي جائزة بالكتاب والّسنة واإلجماع.

ي بها أو َدين"والدليل على تعلق هذا الحّق بالتركة قول هللا تعالى:  من بعد وصيٍة "، وقال تعالى:  "من بعد وصيٍة يوص ِ

ى بها أو َدينمن "، وقال تعالى:  "من بعد وصيٍة توصون بها أو َدين"، وقال تعالى:  "يوِصين بها أو َدين  "بعد وصيٍة يوص َ

 قّدم الوصية على الَدين في جميع هذه اآليات لكّنا نرى الّناظم عكس فقّدم الَدين على الوصية؟ فلماذا؟ عّز وجّل ، فاهلل 

ا وإجماًعا. نقول:  إّن الَدين ُمقّدم على الوصية نصًّ

ين قبل الوصية" عليه وسلمصلى هللا "قض ى رسول هللا قال: رض ي هللا عنه الّنص لحديث علي  أخرجه أحمد  بالدَّ

، وبّوب اإلمام البخاري رحمه هللاوالترمذي وابن ماجه، وحّسنه الشيخ األلباني 
ً

 أّن فيه مقاال
ّ

باًبا في كتاب  رحمه هللا، إال

ي بها أو َدين""باب تأويل قوله تعالى: الوصايا فقال:  بي ذ"من بعد وصيٍة يوص ِ
 
 الن

 
  عليه وسلمصلى هللا، وُيذكر أن

ين قبل الوصية، وقوِلِه   هللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها": عز  وجل   قض ى بالد 
 
، فأداء األمانة أحق  من  "إن

ه علي "حديث، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: تطوع الوصية"
 
ين قض ى أن  رواه أحمد التركة قبل بالدَّ
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نن وأصحاب قه عنه، الحارث حديث من الس 
 
ا كان وإن والحارث الوصية، قبل ولفظهم: البخاري، وعل

ً
  ضعيف

 
 فإن

 .رحمه هللا. ا.هـ روى" ما وفق على منعقد اإلجماع

 وأّما اإلجماع فقد أجمع العلماء على أّن الدين ُمقّدم على الوصية.

ما تقع بعد قضاء الَدين في اآلية ليس فيها صيغة ترتيب، بل املراد أّن  "أو"وقد ُيجاب على ذلك كذلك: بأّن 
ّ
 املواريث إن

 لإلباحة. "أو"وإنفاذ الوصية، وأتى بـ: 

دمت الوصية ملعنى اقتض ى االهتمام لتقديمها، وقيل في تعيين هذا املعنى عدة أقوال منها:
ُ
ما ق

ّ
 وإن

 .أّن الوصية تبرع وليست بواجبة كالّدين، فُيخش ى أن ُيفّرط فيها الورثة، فُقدمت لالعتناء بها 

 .أّن الَدين له ُمطالب ُيطالب به، عكس الوصية، فقد ُيخفيها الورثة ويسكتون عنها 

قيد الوصية بقيدين، وهما: أن تكون بالثلث فأقّل، وأن تكون ألجنبي، واألجنبي هنا هو من ليس  رحمه هللاثم إّن الّناظم 

 بوارث.

في مرضه الذي مات  صلى هللا عليه وسلمالّنبي  حين عادهرض ي الل عنه حديث سعد بن أبي وقاص  دليل الثلث فأقل:

 لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: 
ٌ
 ابنة

ّ
ي ذو مال وال يرثني إال

ّ
، قال: "ال"، قال: فالشطر؟ قال: "ال"فيه، فقال سعد: إن

 ث، في أكثر من الثل صلى هللا عليه وسلم)متفق عليه(، فلم ُيرخص له الّنبي  "الثلث والثلث كثير"فالثلث؟ قال: 

 رسول هللا قال: رض ي هللا عنهما وُيستدل كذلك بحديث ابن عباس 
 
بع، فإن وا من الثلث إلى الر  اس غض 

 
 الن

 
"لو أن

)متفق عليه(، وأجمع العلماء على أّن الوصايا مقصورة بها على ثلث  قال: "الثلث والثلث كثير"" صلى هللا عليه وسلم

 مال العبد.

 .استحباب النقص على الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا""فيه : رحمه هللاقال النووي 

ه إذا نقص عن الثلث فهو : رض ي هللا عنهفي شرح حديث سعد  رحمه هللاقال الشيخ ابن عثيمين 
 
"وفيه دليل على أن

برض ي هللا عنهما أحسن وأكمل، ولهذا قال ابن عباس
 
 الن

 
بع، ألن وا من الثلث إلى الر  اس غض 

 
 الن

 
صلى هللا ي : "لو أن

: "أرض ى ما رضيه هللا لنفسه"، يعني الخمس، رض ي هللا عنه قال: "الثلث والثلث كثير"، وقال أبو بكر  عليه وسلم

اس اليوم، كونهم يوصون بالثلث خالف األولى، وإن كان رض ي هللا عنه فأوص ى 
 
 عمل الن

 
بالخمس، وبهذا نعرف أن

ا الخمس" هو جائًزا لكن األفضل أن يكون أدنى من الثلث، بع وإم  ا الر   .رحمه هللا. ا.هـ إم 

تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم ")أي: لغير وارث(: قول هللا تعالى:  ودليل كونها ألجنبي:

فلو أوص ى لوارث لكان نصيب الوارث حّقه من امليراث زائد الوصية، فيكون قد تعدى حًدا من حدود هللا،  ، "الظاملون 

 وأخذ أكثر من النصيب املفروض أن يأخذه.

ه لو أوص ى ألّمه بثلث ماله وكان نصيب األم من امليراث السدس، فتأخذ األم في هذه الحالة الثلث املوص ى به  ومثاله:
ّ
أن

لم يعطيها في هذه الحال سبحانه وتعالى لسدس حّقها من امليراث، فمجموع ما أخذت: الّنصف، مع أّن هللا لها، وتأخذ ا

 السدس، وهذا من االعتداء على حدود هللا
ّ

 .سبحانه وتعالى إال



 

36 

ه، فال وصية لوارث"صلى هللا عليه وسلم: الدليل الثاني قوله 
 
ٍ حق

 هللا أعطى كل  ذي حق 
 
حاب أخرجه أحمد وأص "إن

 النسائي، وصححه األلباني 
ّ

 ، وأجمع العلماء على أّن الوصية لوارث ال تجوز.رحمه هللاالسنن إال

لكن لو حصل وأوص ى امليت لوارث، فهنا إن أجاز باقي الورثة صّح ألّن الحّق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط، وهذا 

مذهب ابن حنبل، واستدلوا على ذلك بزيادة وردت في الحديث  قول الجمهور من الحنفية واملالكية والشافعية و ظاهر

ة واضحة"، قال ابن حجر: "إال أن يشاء الورثة"عند الدارقطني وهي:  ت هذه الزيادة فهي حج  ، واحتجوا "فإن صح 

 من جهة املنع بأّن املنع إذا كان في األصل لحّق الورثة فإذا أجازوا لم يمتنع.

ا يزيد على الثلث فكذلك إن أجاز جميع الورثة صّح عند الجمهور قياًسا على االستثناء األول، وأّما إذا كانت ألجنبي فيم

 وهللا أعلم.

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

ــــــــــــــــــــــ   ......................................................  
َ
ض

َ
ـــــــــــا ف

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ................ َوإِلْرٍث مــــ

، وهو اإلرث )أي: امليراث( وهو املقصود الذي سنبني  هذا الحق الخامس من الحقوق املتعلقة بالتركة، وهو آخر حّقٍ

 عليه دراستنا لهذا العلم إن شاء هللا تعالى.

 هو: امليراث الذي سُيقسم على الورثة.فما فضل، أي: بقي إن بقي من التركة بعد قضاء الحقوق األربعة املتقدمة، 

 وامليراث في اللغة هو: البقاء.

 .حقٌّ قابل للتجزؤ ثبت ملستحٍق بعد موِت من كان له لقرابٍة أو نحوهاوفي االصطالح هو: 

 وللميراث: أسباب وموانع وأركان وشروط.

 فيتلخص لنا مّما سبق أن ترتيب الحقوق على هذا النحو:

 عروف.مؤن تجهيز امليت بامل 

 .)الّديون املوثقة، )املتعلقة بعين املال 

 .)الّديون املرسلة، )املتعلقة بذمة امليت سواًء كانت هلل تعالى أو كانت آلدمي 

 .الوصية بالثلث فأقل لغير وارث 

 .امليراث 

ما حصل الخال 
ّ
ف في هذه هي الحقوق الخمسة، واالتفاق حاصل على أّن أعيان الحقوق هي هذه الخمسة املذكورة، إن

 التقديم والتأخير، واالتفاق كذلك حاصل على أّن الوصية بعد الّدين، واتفقوا على أّن آخر حّقٍ هو اإلرث. 

صاحب منظومة الّدرة البيضاء في  رحمه هللاولكي يسهل عليكم ضبطها وضبط ترتيبها إليكم ما قاله األخضري املالكي 

 الفرائض:
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 تدريـــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــن "تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم" في مقـــــال   ترتيب ما ُيبـــــــــــــــــــــــــــــــــدا بــــــــــه في املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 

ملفتاح أذكرها وتذكرها جيًدا، فالتاء هي تجهيز امليت، والدال هي الّديون بجميع أنواعها ، هذه كا"تدوم"فأعطاك كلمة 

 )معلقة ومرسلة(، والواو هي الوصية، وامليم امليراث.

 

 وكمثال على كّل ما سبق نقول:

ق بتركته هذه حقوق هي: 900هلك هالك عن تركة قدرها )
ّ
 دينار(، تعل

 ( 100مؤن تجهيزه .)دينار 

  دينار(. 300املوثقة )ديون 

 ( 200ديون في ذمته .)دينار 

 .أوص ى بثلث ماله 

ه تبقى من تركته )
ّ
دينار( ُيخرج منها الوصية، وهو قد أوص ى بالثلث،  300دينار(، هذه: ) 300فبحساب ما مض ى ُوجد أن

 دينار( وصية. 100دينار( هو ) 300فثلث )

 ورثة.دينار( هي اإلرث، وهي التي تقسم على ال 200فتبقى )

ما أوص ى بـ ) مثال آخر:
ّ
دينار(، فهل تنفذ  300في نفس املثال السابق، لو فرضنا أّن هذا امليت لم يوص بالثلث، وإن

 وصيته؟

دينار(، فيكون قد أوص ى بأكثر من  300دينار( وهو أوص ى بـ: ) 300الجواب: ال تنفذ الوصية ألّن ما تبقى من التركة: )

 إ
ّ

 ذا أجاز جميع الورثة.الثلث، فال تنفذ وصيته إال

 

 بهذا نكون قد انتهينا من الحقوق املتعلقة بالتركة، أرجو أن تكون األمور واضحة، والحمد هلل رّب العاملين.

 أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال
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ابع من التعليق على منظومة القالئد البرهانية  املجلس الر 

 

 على الظاملين، والّصالة والّسالم على أشرف خلق هللا أجمعين، الحمد 
ّ

هلل رّب العاملين والعاقبة للمتقين وال عدوان إال

 محمٍد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الّدين، أّما بعد.

 رتبة على النحو التالي:فكنا قد انتهينا في آخر درس من الحقوق املتعلقة بالتركة، وذكرنا أّنها خمسة م

 .مؤن تجهيز امليت باملعروف 

 .الّديون املتعلقة بعين التركة، أو نسميها: الّديون املوثقة، كدين برهن 

 .الّديون املتعلقة بذمة امليت، أو نسميها: الّديون املرسلة، وسواء كانت هذه الديون هلل أو آلدمي 

 .الوصية بالثلث فأقل لغير وارث 

  ع شغلنا، وطريقة تقسيمه، ومن يستحقه ومن ال يستحقه.اإلرث، وهو موضو 

كّل واحدة في بيت على  :هذا الحق الخامس الذي سنشتغل نحن فيه له أسباب وموانع وأركان وشروط، نظمها املؤلف 

ل حدى، وفي درسنا لهذه الليلة بإذن هللا سنأخذ أسباب اإلرث، سنتطرق إلى هذه األسباب بش يء من التوسط الغير املم

سبحانه  والغير مخّل بإذن هللا، وهذه املقدمات كما أسلفنا مهمة ومهمة جًدا، ضبطها وفهمها يساعدكم بإذن هللا

 على هضم املادة وإتقانها. وتعالى

 

 :رحمه هللا قال الّناظم

 باب أسباب اإلرث

ـــــــــــــــاٌح 
َ
 ِنك

ٌ
ـــــــــــــــة

َ
ث
َ

ال
َ
َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب  َوْهـــــــــــــــَي ث

َ
َهـــــــــــــــا َسَبـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َون

َ
ْيـــــــــــــــَس ُدْون

َ
ٌء ل

َ
ـــــــــــــــمَّ َوال

ُ
 ـــــْب ـــث

 فهذا الباب الذي هو معنا اليوم متعلٌق ببيان أسباب اإلرث.

ه املدخل إلى البيت.املدخل إلى الش يءباب لغة هو: وال
ّ
 ، ومنه ُسمي باب البيت، ألن

 .اسٌم لجملٍة مختصة من العلم مشتملٍة على فصوٍل ومسائل غالًباوفي االصطالح: 

 واألسباب جمع سبب.

من كان يظن  أن لن " ، ومنه: ُسمي الحبل سبًبا كما في قول هللا تعالى:ما ُيتوصل به إلى غيرهوالسبب في اللغة هو: 

 كيُده ما يغيظ
 
، والسبب في "ينصره هللا في الدنيا واآلخرة فليمدد بسبٍب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل ُيذهبن

 اآلية هو: الحبل الذي يتوصل به إلى السماء.

 .ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدمأّما في اصطالح األصوليين فهو: 
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ويؤثر عدًما، ومثال السبب: غروب الشمس، فإّن غروب الشمس سبٌب لدخول وقت املغرب،  والسبب يؤثر وجوًدا

 فيلزم من غروب الشمس دخول وقت املغرب، ويلزم من عدم غروب الشمس عدم دخول وقت املغرب.

ٍن فال بد لك من وهذه اآلن أسباب امليراث، يلزم وجود اإلرث بوجودها وينتفي اإلرث بانتفائها، فإذا أردت أن ترث من فال 

 فال.
ّ

 سبب من هذه األسباب الثالث، وإال

 الش يء 
َ
اوامليراث مصدر: َوِرث

ً
ا، وإرث

ً
، وميراث

ً
 .التراث، وبمعنى: اإلرث، وُيطلق بمعنى: وراثة

 وقد مّر معنا تعريف اإلرث مراًرا، لكن:

نـــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا تكـــــــــ
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إذا تقــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررافال ُيمل

 
 ـــــــــــــــررالعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحل

 فامليراث في اللغة هو: البقاء.

 .حقٌّ قابل للتجزؤ ثبت ملستحٍق بعد موِت من كان له لقرابٍة أو نحوهاوأّما في االصطالح فهو: 

:  كانت أو غير مالية، كحّق الشفعة والقصاص، وكحقوق التأليف وغيرها. حقٌّ
ً
 يشمل جميع الحقوق مالية

 قابل للتقسيم، فيأخذ الواحد النصف ويأخذ اآلخر الربع وهكذا. قابل للتجزؤ:

 املستحق الذي هو الوارث. ملستحٍق: ثبت

ث ال قبل موته، وأخرج بهذا القيد الحقوق التي تثبت ملستحقيها حال الحياة  بعد موت من كان له: أي: بعد موت املوِرّ

 كالهبة والشراء.

ا القيد الوصية وهذه هي أسباب امليراث، كالقرابة املذكورة في التعريف وكالّنكاح وكالوالء، وأخرج بهذ لقرابة أو نحوها:

سب والوالء.
ّ
وّرث لكن ال تكون ألحد أسباب اإلرث كالّنكاح والن

ُ
 فإّنها تثبت ملستحقها كذلك بعد موت امل

، الضمير يعود على أسباب امليراث، وأّنها ثالثة، هذه الثالث املذكورة هنا هي التي أجمع عليها أهل "وهي ثالثة"قال: 

 بعد ذلك بقوله:  رحمه هللاباًبا، ثم بيّنها الّناظم العلم، فال خالف بينهم في كونها أس

َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْب  
َ
ـــــــــــــــاٌح َون

َ
ٌء .....................................   .................... ِنك

َ
ـــــــــــــــمَّ َوال

ُ
 ث
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كاح:أول سبب هو 
 
 الن

 )الذي هو: الجماع(. الوطء، وُيطلق على: العقدوالّنكاح في اللغة ُيطلق على: 

 فهو من األلفاظ املشتركة )واللفظ املشترك هو: ما اتحد لفظه واختلف معناه(، وُيعرف املراد من اللفظ من القرائن.

 فإذا قلت: نكح الّرجل زوجته، فهو هنا بمعنى: الوطء.

 جل ابنة فالٍن، فهو بمعنى: العقد.وإذا قلت: نكح الرّ 

وجية الصحيحوأّما الّنكاح في الشرع فهو:  لوة، ولو عقد الز 
َ
، املستكمل لألركان والشروط، ولو لم يحصل وطء وال خ

 ، فإّن العقد عنده باطٌل إذا كان في مرض املوت.رحمه هللا كان في مرض املوت، خالفا لإلمام مالك

 :ة كل  فارض في علم الوصايا والفرائض""عمدلذلك قال صاحب منظومة 

وج املريــــــــــــــض )عند مالك(وعنــــــده 
ُ
 ُض بزوجـــــــــــــــــــــــــــٍة فإرثهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مرفـــــــــــــــــــــــــــــــــو    لو ز

 مــــــــن الفريضـــــــــــــــــه   تزوجـــــــــــــت مريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهكـــــــــــــــــــــــــــذا إذا 
ْ
 زوًجا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــال َيـــــــــــــِرث

 ع به التوارث.لكّن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أّن العقد في مرض املوت صحيٌح، ويق

والّنكاح الذي هو: عقد الّزوجية الصحيح، ُيَتوارث به من الجانبين، فيرث الّزوج زوجته، وترث الّزوجة زوجها، أو ترث 

ّدر أّن شخًصا عقد على 
ُ
لوة، فلو ق

َ
الّزوجات زوجهن إذا كان عنده أكثر من زوجة، وإن لم يدخل بها وإن لم يحصل خ

م مات من حينه، حتى ولو مات في نفس مجلس العقد، فإّنها ترثه، وفي حال ماتت هي بعد امرأة عقًدا شرعًيا صحيًحا ث

 العقد ولو بعده بقليل لورثها، وهذا باإلجماع، ال خالف فيه.

وقيدنا عقد الّزوجية بأن يكون عقًدا صحيًحا إلخراج العقد الفاسد والعقد الباطل، والفرق بين العقد الباطل 

 املوضع أّن:والفاسد هنا في هذا 

 :هو الذي أجمع أهل العلم على فساده. العقد الباطل 

 :هو الذي اختلف أهل العلم في فساده. العقد الفاسد 

 في عّدتها، فهذا نكاح باطل ألّن العلماء مجمعون على عدم صحته، فإّنها والحال  مثال العقد الباطل:
ً
لو تزوج رجٌل امرأة

 هي، ألّن العقد باطُل بإجماع املسلمين.هذه ال ترثه وال يرثها في حال موتها 

 من غير ولي، فهذا نكاح فاسٌد ألّن العلماء اختلفوا في صحته، مع أّن الصحيح  مثال العقد الفاسد:
ً
لو تزوج رجٌل امرأة

 عدم صحته، فال توارث بينهما والحال هذه.

ه ال يحصل التوارث بينهما حال
ّ
 فإن

ّ
 العقد الباطل والفاسد. هذا الفرق بين الباطل والفاسد، وإال

ُبع مما "، وقوله:  "ولكم نصف ما ترك أزواجكم"وأّما الدليل على أّن الّنكاح سبب للتوارث هو قول هللا تعالى:  ولهن  الرُّ

 ، وأجمع العلماء على حصول التوارث بالّنكاح الصحيح. "تركتم
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 ميراث املرأة املطلقة من زوجها:

 تعلٌق بهذا الباب وبهذا السبب الذي هو الّنكاح، مبحث ميراث املرأة املطلقة من زوجها.ومن املباحث املهمة والتي لها 

طلق أو في مرض موته، وإذا كان في 
ُ
أول ش يء نعلمه أّن الطالق إّما أن يكون رجعًيا أو بائًنا، وإّما أن يكون حال صحة امل

 مرض املوت فإّما أن يكون ُمتهًما بقصد حرمانها، أو غير متهم.

ترث من زوجها ويرث هو منها، سواًء حصل طالقها في حال صحة املطلق أو في  إذا كانت في العّدة فإّنهااملطلقة رجعًيا: 

حال مرضه باالتفاق، ال خالف في ذلك، ألّنها ما زالت زوجة، ولها ما للّزوجات، وعليها ما على الّزوجات، قال هللا تعالى: 

هن"  لها، أي: زوًجا لها، لكن إذا انقضت العّدة صارت بائنة منه بينونة صغرى،  ، "وبعولتهن  أحق  برد 
ً

فسّماه هللا بعال

 ففي هذه الحال ال توارث بينهما.

 وهذه فيها تفصيل. املطلقة البائن:

  طلق، هذه ال ترث زوجها وال يرثها باإلجماع، النقطاع صلة
ُ
املطلقة البائن التي حصل طالقها في حال صحة امل

وجية بينهما من غير تهمة تلحق الّزوج في ذلك، وكذا إذا كان هذا الطالق في مرٍض غير مخوٍف )كُجرٍح يسيٍر الزّ 

 أوحمى خفيفة وما أشيه ذلك(.

  طلق، وهو املرض املخوف نفسه، لكّنه لم ُيتهم هذا
ُ
املطلقة البائن التي حصل طالقها في حال مرض موت امل

طلق بقصد حرمانها من اإلرث، ف
ُ
 هذه كذلك الترث.امل

  املطلقة البائن في مرض املوت املخوف من متهم بقصد حرمانها من اإلرث، فهذه حصل فيها خالف بين أهل

والشيخ الفوزان حفظه هللا ماذهب إليه الحنابلة وهو قول لإلمام مالك  رحمه هللاالعلم، ورّجح الشيخ ابن باز 

بعدها، مالم تتزوج بآخر أو ترتد، ألّن سبب توريثها في هذه الحال ، وهي: أّنها ترث سواء توفي وهي في العّدة أو :

 له بنقيض قصده، كما ُيعامل القاتل بنقيض 
ً
فراره من ميراثها، وهذا املعنى ال يزول بانقضاء العّدة، معاملة

 قصده، فنمنعه من امليراث.

ق املتهم أربع نساء في مرضه املخوف وانقضت عدتهن ثم 
ّ
تزوج أرًبعا غيرهن، فإّن امليراث للثمان نساء فعلى هذا لو طل

 على السواء.
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طلقة:
ُ
 مخطط ُيوضح حاالت ميراث املرأة امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاني سبب من أسباب اإلرث: هو النسب.

سب في اللغة هو: القرابة.
ّ
 والن

 االتصال بين إنسانيين بسبب والدٍة قريبٍة كانت أم بعيدة.وفي االصطالح هو: 

فاألخ يرث أخاه التصالهما بسبب والدة تلتقي في األب، وابن عمك رحم لك وهو يرث منك وترث منه ألّن بينكما والدة، 

 فتلتقي معه في الجد، وهكذا.

 )وبعضهم يسميهم الفصول(، والحواش ي: وجهات القرابة تنقسم إلى ثالث جهات ال تخرج عنها، وهي: األصول والفروع

 الطالق

 بائنال الر جعي

ة ةتهنإ أثناء العد   اء العد 

وجان  يتوارث الز 

 باإلجماع
 بينهماوارث ال ت

حةالحال   حال املرض املخوف ص 

ال  بينهماوارث ال ت

ة وال  في العد 

 بعدها باإلجماع

متهم بقصد 

حرمانها من 

 اإلرث

متهم بقصد غير 

حرمانها من 

 اإلرث

ها وترث منه مالم ثال ير 

 تتزوج أو ترتد
 بينهما وارث ال ت
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 :و. األصول
ّ
 هم الذين تفرع منهم امليت، وهم: األباء واألمهات واألجداد والجدات وإن عل

 :هم الذين تفرعوا من امليت، وهم: األوالد وأوالد البنين وإن نزلوا )هنا ننبه وهذا التنبيه مهم ويمش ي  الفروع

معكم دائًما، املقصود في علم الفرائض من األوالد ليس الذكور دون اإلناث، فالولد في الشرع يشمل االبن 

ن هذا خطأ، إذا أردت أن تعبر عن الذكر والبنت، وعوام الّناس يقولون ولد ويريدون به الذكر ال األنثى، لك

قل: ابن، واالنثى بنت، وإذا أردت أن تعبر عن الجميع، فقل: أوالد(، ففروع امليت أوالده )أبناء وبنات ذكور 

هم أوالده( وأوالد البنين وإن نزلوا، أنظر اآلن إلى هذا التعبير لم نقل وأوالد األوالد، قلنا: وأوالد 
ّ
وإناث مًعا، كل

ن، وأوالد البنين تشمل ابن االبن وبنت االبن ولم نقل أوالد األوالد لكي نخرج أوالد البنات فإّنهم ال يرثون البني

كل  من )ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الورثة هم من ذوو األرحام( وهذه قاعدة أخرى تمش ي معكم وهي: 

ه ال يرث
 
 .كان بينه وبين امليت من الفروع أنثى فإن

ه يرث، وكاملثال 
ّ
على الوارث وغير الوارث من الفروع، فإّن ابن ابن ابن ابن امليت وأنت نازل لكن بمحض الذكورة فإن

 لكن متى جاءت بنت فإّنها هي ترث لكن أوالدها ال يرثون، يتوقف اإلرث عندها.

ولد امليت على بعدهم من امليت فبنت امليت ترث وأوالدها على قربهم من امليت فإّنهم ال يرثون، وهؤالء أوالد ولد ولد ولد 

 فإّنهم يرثون.

 :ا أشقاء أو ألب أو ألم وبنو اإلخوة  الحواش ي
ً
هم الذين تفرعوا من أصول امليت، وهم اإلخوة مطلًقا ذكروا وإناث

األشقاء وألب دون بنو األخوات مطلًقا وإن نزلوا )قلنا وبنوهم ولم نقل وأوالدهم فالورثة من الحواش ي أبناء 

ا، فهؤالء من ذوي األرحام اإلخوة ف
ً
قط وليس من الورثة بنات اإلخوة، وليس من الورثة أوالد األخت ذكوًرا وإناث

وا )أي: عمك وعم أبيك وعم أب أبيك وإن 
ّ
وسيأتي تفصيل كّل هذا في أوانه(، ومن الحواش ي العمومة وإن عل

وا(، وبنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة )أي: بنو العمومة، ابن عمك 
ّ
وابن ابن عمك وأنت نازل، وليس منهم عل

 بنات العم فليسوا من الورثة(. 

 

 ."بعضهم أولى ببعٍض في كتاب هللا"وأولوا األرحام وأّما الدليل على التوارث بالنسب قول هللا تعالى: 

 وهذا لفظ يشمل كّل من كانت بينك وبينه قرابة، قربت أم بعدت، من جهة األب أو من جهة األم.

 ."وأِلبويه لكل  واحٍد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد"لى ميراث األصول قول هللا تعالى: والدليل ع

 األنثيين"والدليل على ميراث الفروع قول هللا تعالى: 
 
كر مثُل حظ

 
 ."يوصيكم هللا في أوالدكم للذ

 أو "والدليل على ميراث الحواش ي قول هللا تعالى: 
ً
 أو أخٌت فلكل  واحٍد منهما وإن كان رجٌل ُيرث كاللة

ٌ
 وله أخ

ٌ
امرأة

دس  ."الس 
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 مخطط توضيحي لجهات القرابة للميت:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امليت

 :األصول 

األباء واألمهات واألجداد 

 والجدات وإن علو

 :فروعال

 األوالد وأوالد البنين وإن نزلوا

 :حواش يال

ا وبنو اإلخوة 
ً
اإلخوة مطلق

 األشقاء وألب وإن نزلوا

 حواش ي:ال

ألعمام وإن علوا، وبنو العمومة ا

 وإن نزلوا بمحض الذكورة
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 مخطط توضيحي للوارثين من الفروع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من أسباب اإلرث هو: الوالء. ثالث سبب

 والوالء في اللغة ُيطلق على عدة معاٍن منها: السلطة والّنصرة، وُيطلق كذلك على القرابة.

 واملقصود بالوالء هنا والء العتق ال والء املواالة واملحالفة.

عِتق على رقيقه باوأّما الوالء في االصطالح فهو: 
ُ
 تثبت للُمعِتق سببها نعمة امل

ٌ
 .لِعتقعصوبة

 امليت

 تبن ابن

 تبن ابن تبن ابن

 تبن ابن تبن ابن

 تبن ابن تبن ابن

 وارث.

 غير وارث.
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ه 
ّ
ا، فصار كأن أي: تثبت هذه الّصلة وهذا االرتباط بين املعِتق والعتيق بسبب حّل امللكية في هذا الّرقيق الذي صار حرًّ

ا له.
ً
 قريٌب له في الحكم ال في الحقيقة، فاستحق أن يكون وارث

عتق الذي باشر العتق بنفسه ذكًرا كان أو أنثى، ثم عصبته املتعص
ُ
بون بأنفسهم )كابن املعتق، وكأب ويرث بالوالء امل

 املعتق وكأخ املعتق، وهكذا( ال بغيرهم وال مع غيرهم إجماًعا.

 هذه نتركها كما هي سيأتي وقتها، وعند دراسة التعصيب وأقسامه، ستكون واضحة لكم بإذن هللا.

إذا أعتق رجٌل عبًدا كان ُمنِعًما عليه بأن أخرجه من العبودية إلى الحرية، فاستحق أن يكون مولى له  صورة الوالء:

وُينسب إليه، فُيقال عن هذا العبد املعَتق مولى فالن، إذا قّدر هللا أن مات هذا العبد املعَتق وليس له أحد من القرابة، 

)متفق عليه(، قّدر هللا  "إنما الوالء ملن أعتق": صلى هللا عليه وسلم فإّن مواله وهو: الّرجل الذي أعتقه يرثه، لقوله

موت املولى الذي هو املعِتق قبل العبد املعّتق، ثم مات املعَتق بعده وليس له ورثة، فإّن عصبة املولى املعِتق هم من 

ه يرثه وإن لم يكن له ابن وكان له أخ فهو أحّق بامليراث وهكذا.
ّ
 يرث هذا العبد املعَتق، فإن كان للمولى ابٌن فإن

ا، فهل لهذا املعَتق الذي كان عبًدا أن لكن في حال ال
ً
عكس، مات الرجل الذي أعتق )صاحب الوالء( ولم ُيخلف وارث

 يرثه، نقول هنا: ال، فالوالء يورث به من جهة واحدة، فيرث به املعِتق واملعِتقة، وال يرث به املعَتق وال املعَتقة إجماًعا.

  ،لغيره بهأن يه وأ بيعهال يجوز له أن ي الوالء له ثبت منو 
ّ
 تبيع أن يصّح فكما ال  بغيره، وال ببيع ال ينتقل ال كالنسب هألن

 " الصحيحين فيرض ي هللا عنهما  عمر ابن عن صّح  قدو  كذلك، الوالءف لشخص؟ تهبه أن أو شخص؟ من نسبك
 
 أن

 
 
 ".هبته وعن الوالء بيع عن نهى صلى هللا عليه وسلم بيالن

 رض ي هللا عنها في قصة بريرة رض ي هللا عنها بالوالء ماجاء في الصحيحين من حديث عائشةوأّما الدليل على ثبوت اإلرث 

ما الوالء ملن أعتق": صلى هللا عليه وسلم قال
 
"مولى : صلى هللا عليه وسلم ، قولهرحمه هللا، وفي صحيح البخاري "إن

 . القوم من أنفسهم"

 الوارثين بالنسب.وأجمع أهل العلم على التوريث بالوالء عند عدم 

ها في شخص واحد، وذلك بأن يملك بنت عمه، ثم يعتقها، ثم يتزوجها، ثم  للفائدة:
ّ
قد تجتمع أسباب اإلرث الثالثة كل

 تموت، فهنا يرثها بثالثة أسباب بكونه ابُن عمها وبكونه زوُجها وبكونه موالها.

 ."ليس دونها سبب": رحمه هللاثم قال الناظم 

الثالث املذكورة سبب آخر يثبت به اإلرث، وهذه الثالثة نقلنا أدلتها من الكتاب والّسنة وقد أجمع أي: ليس سوى هذه 

 أنهم اختلفوا فيها كبيت املال واملواالة 
ّ

عليها العلماء فال خالف بينهم فيها، لكن هناك أسباب أخرى ذكرها العلماء إال

 واملعاقدة واملحالفة وإسالمه على يديه وااللتقاط.

 فإلي  ومن الكية يرون بيت املال سبًبا للتوريث لحديث: فامل
ً
ا أو ضيعة

ً
"أنا أولى بكل  مؤمن من نفسه، فمن ترك دين

أفك  عانيه"  فلورثته، وأنا مولى من ال مولى له أرث ماله و
ً

ال يرث لنفسه بل  صلى هللا عليه وسلم، وهو ترك ماال
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إن انتظم، وأّما األحناف والحنابلة فال يرونه سبًبا سواء كان يصرفه للمسلمين، وكذلك عّده الشافعية سبًبا لكن 

م، وقالوا بالّرد وبتوريث ذوي األرحام، وبهذا قال أكثر أهل العلم من املعاصرين.
َ
ًما أو غير منتظ

َ
 منتظ

 ، بأن يكون متوليه يعطي كّل ذي حٍق حّقه."إن انتظم"ومعنى قولهم: 

يفعلونه في الجاهلية من التحالف بقولهم: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك واملراد باملوالة واملعاقدة ما كانوا 

وتطلب بي وأطلب بك، ويقبل اآلخر، والّراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أّن املواالة واملعاقدة واملحالفة ليست سبًبا 

 من أسباب اإلرث.

ه ليس بسبب.وأّما إسالمه على يديه فقد اختلف أهل العلم في جعله سبًبا وا
ّ
 لذي عليه عامة أهل العلم أن

بذ في الشارع أو في غيره، والذي عليه عامة أهل العلم أّن االلتقاط 
ُ
وأّما االلتقاط، فهو أخذ طفٍل ال ُيعرف له نسٌب ن

 كذلك ليس بسبب من أسباب التوارث.

 وهللا أعلم.

 أنت أستغفرك وأتوب إل
 

 يكوسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال

  



 

48 

 املجلس الخامس من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا 
ّ

 عبده ورسوله، أّما بعد:له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

مفإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 
ّ
، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار.

ى معنا الدرس الخامس من دروس كنا قد أتينا على باب أسباب امليراث وانتهينا منه بحمد هللا، واليوم إن شاء هللا تعال

، وهذا الشرح ضمن املستوى رحمه هللاشرح منظومة القالئد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد بن حجازي 

الثالث من مستويات معهد الّدين القيم بإشراف شيخنا علّيٍ الّرملي حفظه هللا تعالى ومتعه بالّصحة والعافية وثبته 

 0على التوحيد والّسنة

ثالثة أبواب من هذه املنظومة، باب موانع اإلرث، وباب أركانه، وباب شروطه، سبحانه وتعالى اليوم معنا بإذن هللا و 

 :رحمه هللا فقال الّناظم

 باب موانع اإلرث

ـــــــــــــــى 
َ
 َعل

َ
ـــــــــــــــُع اإِلْرث

َ
يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن  َوَيْمن ِ

 
 ِديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الَيق

ُ
ف

َ
ِتـــــــــــــــال

ْ
ـــــــــــــــٌل َواخ

ْ
ت
َ
 َوق

 ــِن ِرقٌّ

 باب أركان اإلرث

ِث َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُمـــــــــــــــَور 

ٌ
  َوَواِرث

ُ
ْوِريـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــْوُروث

َ
َهـــــــــــــــا ت

َ
ـــــــــــــــُه َما ُدون

ُ
ـــــــــــــــان

َ
ْرك

َ
 أ

ُ
 ــــــــــــــــــــــــــث

 باب شروط اإلرث

ـــــــــــــــُق ُوُجـــــــــــــــوِد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِرِث  
ُّ
َحق

َ
ـــ   َوْهــــــــــــــــــَي ت

َّ
ـــــــــــــــــا الت

َ
ِتض

ْ
ِِث ِاق

 الـــــــــــــــُمَور 
ُ
 ـَواُرِث َمـــــــــــــــْوت

 

 

، ذكرها الّناظم 
ً

 :رحمه هللا في بيٍت واحد، فقال رحمه هللانبدأ باملوانع أوال

 باب موانع اإلرث

يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ
 
ـــــــــــــــى الَيق

َ
 َعل

َ
ـــــــــــــــُع اإِلْرث

َ
    ــِن  َوَيْمن

 ِديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن ِرقٌّ
ُ
ف

َ
ِتـــــــــــــــال

ْ
ـــــــــــــــٌل َواخ

ْ
ت
َ
 َوق

 ملن  رحمه هللابعد أن ذكر الّناظم 
ّ

األسباب وانتهينا من دراستها بحمد هللا ناسب أن يذكر املوانع ألّن املانع ال يحّل إال

 ملن لم يحّل به مانع، فإذا حّل املانع فال ينفعه وجود السبب.توفر فيه سبب امل
ّ

 يراث، والسبب ال ينفذ إال
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 واملوانع جمع مانع.

هم مانعتهم حصونهم من هللا"قال تعالى: الحاجز والحائل من الوصول إلى الش يء، واملانع لغة:  وا أن 
 
 ."وظن

 عدمه الوجود. ما يلزم من وجوده العدم، وال يلزم منوفي االصطالح هو: 

 فاملانع يؤثر وجوًدا وال يؤثر عدًما )وهو عكس الشرط(.

ه يلزم من وجود الحيض عدم الّصالة، لكن إذا عدم الحيض فال يلزم 
ّ
مثال املانع نزول دم الحيض عند املرأة، فإن

 وجود الّصالة.

ق به الشارع حرمان املتصف بهذا املانع من اإل 
ّ
 رث.واملانع في علم الفرائض: وصف عل

 أي: صفة إذا وردت على الوارث فإّنها تمنعه من امليراث فال يرث.

فالسبب موجود من نكاح أو نسب أو والء لكن هذا املانع حجزه وحال بينه وبين امليراث، فصار وجوده كعدمه، فال 

 ملن لم يقم به سبب  يرث وال يؤثر على غيره من الورثة، هذه املوانع ال تأتي إال مع وجود سبب كما ذكرنا، فال تأتي
ً

مثال

 ليس له سبب إلى اإلرث، فال بد من وجود 
ً

 وتقول هذا ممنوع من امليراث ألنه قام به مانع، ال، هذا أصال
ً

امليراث أصال

 السبب لتأتي باملانع.

م، قال ، اليقين هو: العلم الجازم الذي ال شك فيه، وهو أعلى درجات العل"ويمنع اإلرث على اليقين": رحمه هللا قال

ه لحق  اليقين"تعالى: 
 
  العلم، مراتب أعلى: "أيفي تفسيره:  رحمه هللا، قال الشيخ عبد الّرحمن السعدي "وإن

 
 فإن

 ا.هـ. يزول" وال  يتزلزل  ال  الذي الثابت، العلم وهو  اليقين، العلم مراتب أعلى

ه من اتصف بأحد موانع اإلرث التي سيأتي ذكرها فقد ُمنع من 
ّ
 امليراث يقيًنا ال شك فيه، بال خالف.واملعنى: أن

 

 أول مانع من موانع اإلرث: "الر ق".

 والّرق مأخوذ من االسترقاق وهو: االستعباد، فالّرِق في اللغة معناه: العبودية.

 .عجٌز حكمٌي يقوم باإلنسان بسبب الكفروهو في االصطالح: 

، كأصحاب اإلحتياجات الخاصة، لكن هذا عجز فهو عجز حكمي ليس بعجٍز حس ي، العجز الحس ي يكون في األعضاء

ه قادٌر على البيع 
ّ
ُحكمي، فالَرقيق ليس له الحق في امِللك وال في التصرف وال في البيع وال في الشراء، حكًما ال حًسا، ألن

 والشراء والتصرف حًسا لكن هو ال يقدر على ذلك حكًما.

 للكافر، أّما املسلم فال ُيسترق، لكن إن أسلم الكافر الذي هذا العجز الحكمي يكون بسبب الكفر، فالّرق ال 
ّ

يكون إال

ه يبقى رقيًقا حتى ولو أسلم، وقد يستمر رّق املسلم بالتوارث والتوالد.
ّ
رق، فإن

ُ
 است

 وهنا سؤال: من أين يأتي الّرق؟ يأتي الّرق من طرق أساسها:
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 وذلك عند وقوع بعض املحاربين أو صبيانهم ونسائهم أسرى في يد املسلمين، وهم صنفان: الجهاد:

 ساء كالصبيان ُيقاِتل، ال صنف
ّ
اء يكونون  وهؤالء والشيوخ، والن

ّ
ِرق

َ
اإلمام  فيهم ُيخَير وال الَسبي، بسبب عبيد أ

االغتصاب وضياع الحقوق وهذا الغنائم، وفي استرقاقهم حفظ لهم من التشرد و  مع ويقَسمون  على الصحيح،

 ملصلحتهم، وقد يدخلون في اإلسالم وهذه أعظم فضيلة تحصل لهم.

 قاتل البالغ وأّما
ُ
 أربعة حسب املصلحة: أمور  بين فيهم )أو: قائد الجيش( ُيخَير اإلمام فإّن  امل

o يقتله أن فله :القتل. 

o ويأخذ الكّفار من أهله إلى بأن يدفعه :الفداء  
ً
 أو يفدي به بعض أسرى املسلمين.مقابله،  ماال

o ه يبقى رقيًقا حتى ُيعتق. رقيًقا يجعله :االسترقاق
ّ
 عبًدا، حتى ولو أسلم فإن

o   مقابل بدون  سراحه إطالق يعني :املن. 

 وغيرها من صور انتقال األموال. الهبة والوصية والصدقة وامليراثأو  الشراءويأتي الّرق كذلك عن طريق 

سبب اإلرث )نكاح/ نسب/والء( رقيًقا )عبًدا( فإّن صفة الّرِق مانٌع من موانع اإلرث رغم وجود فإذا كان من قام به 

 السبب، والّرِق مانع من الجانبين فال يرث الَرقيق وال ُيورث.

قال  عندما أضاف امليراث إلى مستحقيه أضافه بالالم الدالة على التمليك، عّز وجّل أّما كون الَرقيق ال يرث فألّن هللا 

 األنثيين فإن كن  نساًء فوق اثنتين فليوصيكم هللا في أوالدكم ": تعالى
 
 للذكر مثل حظ

ً
لثا ماترك وإن كانت واحدة

ُ
هن  ث

صف و لف
 
مه الثلث أل بويه لكل  واحٍد منهما الُسُدُس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولٌد وورثه أبواه فأل ها الن

 ف
ٌ
ه أل فإن كان له إخوة ي بها أو َديٍن م  ، وهذا فيه دليل على أّن الوارث أهل للتمليك، فلو "السدس من بعد وصيٍة يوص ِ

ما ملكه لسيده، وسيده 
ّ
أعطينا الَرقيق امليراث لكّنا حقيقة أعطينا امليراث لسيد الَرقيق ألّن الرقيق نفسه اليملك، وإن

 د ورث بال سبب.ال سبب بينه وبين امليت )النسب والنكاح والوالء(، فيكون ق

ه هو نفسه ماٌل مملوٌك لسيده، قال تعالى: 
ّ
ا ال يقدر على ش يٍء ومن "وأّما كونه ال ُيورث فألن

ً
 عبًدا مملوك

ً
ضرب هللا مثال

ا وجهًرا هل يستوون الحمد هلل بل أكثرهم ال يعلمون  ا فهو ينفق منه سرًّ
ً
ا حسن

ً
ا رزق

 
عبًدا "، والشاهد:  "رزقناه من

ا ال يقدر 
ً
ه ال يملك من الّسنة  والّدنيا املال من يملك وال نفسه يملك ال رقيًقا: ، أي "على ش يٍء مملوك

ّ
شيئا، ويدّل على أن

م قوله
ّ
 أن يشترط املبتاع": صلى هللا عليه وسل

 
ه للذي باعه إال

ُ
)متفق عليه(، والعلماء  "من باع عبًدا له ماٌل، فمال

 مجمعون على أّن العبد إذا مات فإّن ماله لسيده.

بعض فالخالف فيه شديد، وأقسام الّرقيق ستة:
ُ
 امل

ّ
 والرقيق ال يرث بجميع أنواعه وال ُيورث إال

ه، اململوُك بكلي القن:
ّ
ته، فهو وهو الذي لم يحصل فيه ش يء من أسباب العتق ومقدماته، أو نقول هو: الكامُل في رق

 عبٌد خالٌص.

دبر:
ُ
 وهو العبد الذي ُعلق عتقه على موت سيده، كأن يقول له سيده: أنت حرٌّ ُدبر موتي. امل

صلى هللا عليه  وهي الجارية التي يطؤها سيدها بملك اليمين فتلد منه، من ذلك مارية أم إبراهيم ابن الّنبي أم  الولد:

م
ّ
 .وسل
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ا.كأن يقول له سي املعلق عتقه بصفة:  ده: إذا ولدت زوجتي غالًما ذكًرا صرت حرًّ

كاتب:
ُ
ا، مثال ذلك في الصحابة  امل ه إذا أدى له قدًرا معيًنا من املال صار حرًّ

ّ
وهو العبد الذي يتعاقد معه سيده على أن

ِنيقالت: رض ي هللا عنها ، ففي الصحيحين من حديث عائشة رض ي هللا عنهابريرة رض ي هللا عنهم 
ْ
  "جاَءت

ُ
  َبِريَرة

ْ
ت

َ
: فقال

 
ُ
ْبت

َ
ى أْهِلي كات

َ
ِ  في أواٍق  ِتْسِع  عل

ل 
ُ
، عاٍم  ك

ٌ
ة وِقيَّ

ُ
  فأِعيِنيِني، أ

ْ
ت

َ
 : فقال

ْ
وا إن   أَحبُّ

ْ
ها أن   لهْم  أُعدَّ

َ
ِك  وَيكون

ُ
، ِلي والؤ

ُ
ت

ْ
َعل

َ
 ف

 
ْ
َهَبت

َ
ذ
َ
  ف

ُ
  أْهِلها، إلى َبِريَرة

ْ
ت

َ
  عليها، فأَبْوا: لهْم  فقال

ْ
جاَءت

َ
ِ  وَرسوُل  ِعنِدِهْم  ِمن ف م ّللاَّ

 
 جاِلٌس، صلى هللا عليه وسل

 
ْ
ت

َ
ي: فقال ِ

 
  قْد  إن

ُ
ِلِك  َعَرْضت

َ
  فأَبْوا عليهم ذ

َّ
  إال

ْ
  أن

َ
َسِمَع  لهْم، الَوالءُ  َيكون

َ
بيُّ  ف

 
م الن

 
  ،صلى هللا عليه وسل

ْ
َبَرت

ْ
  فأخ

ُ
ة
َ
 عاِئش

بيَّ 
 
م الن

 
ِذيها: فقاَل  صلى هللا عليه وسل

ُ
ِرِطي "خ

َ
ت
ْ
ما الَوالَء، لهُم  واش

َّ
ن الَوالءُ  فإن

َ
َق" مِل

َ
  ،أْعت

ْ
ت

َ
َعل

َ
ف
َ
  ف

ُ
ة
َ
مَّ  عاِئش

ُ
 قامَ  ث

ِ  َرسوُل  م ّللاَّ
 
اِس، في صلى هللا عليه وسل

َّ
  الن

َ
َحِمد

َ
  ف

َ ى ّللاَّ
َ
ن
ْ
ث
َ
مَّ  عليه، وأ

ُ
  ِرجاٍل  باُل  "ما: قاَل  ث

َ
ون

ُ
ِرط

َ
ت
ْ
ا َيش

ً
ُروط

ُ
  ش

ْ
 ليَست

، ِكتاِب  في ِ
  ما ّللاَّ

َ
ْرٍط  ِمن كان

َ
ِ  ِكتاِب  في ليَس  ش هو  ّللاَّ

َ
  باِطٌل، ف

ْ
  وإن

َ
  كان

َ
ة
َ
ْرٍط، ِمئ

َ
ضاءُ  ش

َ
ِ  ق ، ّللاَّ   أَحقُّ

ُ
ْرط

َ
ِ  وش ُق، ّللاَّ

َ
 أْوث

ما
َّ
ن الَوالءُ  وإن

َ
َق" مِل

َ
 ."أْعت

بعض
ُ
ا بين اثنين، فُيعتُق أحُدهما نصيبه والُيعتق اآلخر. :امل

ً
رك

َ
 وهذا بعضه حرٌّ وبعضه رقيٌق، كأن يكون مشت

 

علق عتقه على صفة(، 
ُ
دبر وأّم الولد وامل

ُ
األربع األوائل ال يرثون وال ُيورثون وال خالف بين أهل العلم فيهم )وهم: القن وامل

كاتب فالصحيح والذي عليه جماهير أهل 
ُ
بعض أشد، فأّما امل

ُ
بعض، والخالف في امل

ُ
كاتب وامل

ُ
ما حصل الخالف في امل

ّ
إن

 
ُ
في وكاتب عبٌد ما بقي عليه درهم، فال يرث وال ُيورث، وهذا الذي يؤيده الدليل، العلم من الّسلف والخلف أّن امل

م قوله الحديث
ّ
ب" :صلى هللا عليه وسل

َ
 أخرجه أحمد وغيره. "درهم عليه بقي ما عبٌد  املكات

بعض فذهب: 
ُ
ه كالقّنِ ال يرث وال ُيوّرث، وبهذا قال زيد بن ثابت  مالٌك وأبو حنيفة:وأّما امل

ّ
وبه قال رض ي هللا عنه إلى أن

ا الشافعي أهل املدينة،  ه ببعضه الحّر،  فقال: رحمه هللاوأم 
َ
ك
َ
ا أحمد بن حنبل ال يرث ولكّنه ُيورث عنه ما َمل وأم 

 العبودية.يرث بقدر ما فيه من الحّرية وال يرث بقدر ما فيه من  فقال: رحمه هللا

 

 

 املانع الثاني من موانع اإلرث: "القتل".

 القتل هو فعل ما يكون سبًبا إلزهاق النفس، وهو مفارقة الّروح البدن.

ارع 
ّ
ه ظلوم جهول فربما يستعجل إرثه من مورثه فيقتله ألجل امليراث، سّد الش

ّ
ا كان اإلنسان األصل فيه الظلم وأن

ّ
ومل

، قال الشيخ "من تعجل الش يء قبل أوانه عوقب بحرمانه"هذا الباب، فمنع القاتل من امليراث، وفي القاعدة الفقهية: 

 قواعد الفقهية:في منظومة ال رحمه هللاعبد الرحمن السعدي 

بَل آِنِه 
َ
وِر ق

ُ
ْسَراِن َمْع ِحْرَماِنِه   ُمَعاِجُل املحظ

ُ
د َباَء بالخ

َ
 ق
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 استعجل االبن إرث أبيه ف فإذا
َ
ه  هتلق

ّ
  مع منه، يرث الفإن

ّ
ه  القتلحّل به مانع  كونه لكن ،الورثة من األصل في هأن

ّ
فإن

 هكذا لو و  ،ُيحرم من امليراث
َ
ه ال يرث أخاه األخ تلق

ّ
ه من جملة فإن

ّ
م لقوله ،الورثة رغم أن

ّ
 يرث ال " :صلى هللا عليه وسل

  القاتل
ً
 .صحيح وهو داود وأبو أحمد أخرجه ،"اشيئ

موالدليل على أّن القتل مانٌع من موانع اإلرث قول الّنبي 
ّ
صححه األلباني  "ليس للقاتل ميراث": صلى هللا عليه وسل

ه مانع ، وأجمع أهل العلم على أّن القتل رحمه هللا
ّ
العمد مانٌع من موانع اإلرث، وأّما شبه العمد فالجمهور على أن

 كالعمد، وأّما قتل الخطأ فهو الذي اختلف فيه أهل العلم.

ه مانع من الجانبين، فالقاتل ال يرث من املقتول شيًئا، وأّما 
ّ
والقتل مانٌع من جانب واحد بخالف الّرق فقد قلنا بأن

ه يرث من القا
ّ
 تل.املقتول فإن

عدي عليه 
ُ
( بجرٍح عميق عدواًنا، ثم ُيقدر هللا أن يموت هذا األخ الذي ت

ً
صورة ذلك أن يصيب شخٌص موّرثه )أخاه مثال

بالجراحة قبل املعتدي، ثم يموت اآلخر، فهنا مات القاتل قبل املقتول، ففي هذه الحال يرث املقتول من القاتل بال 

 خالٍف.

 وهذه قد أجمعوا القتل أالقتل املانع من اإلرث: 
ٌ
 كما درستم في كتاب الّدرر، هذه األنواع هي: عمٌد وخطأ

ٌ
نواٌع ثالثة

عليها، واختلفوا فيما بين ذلك وهو شبه العمد، لكنه ثابت وبه قال أكثر أهل العلم من الّصحابة والتابعين، وقد ورد 

مفي هذا حديث، وهو قوله 
ّ
 قتل الخطأ شبه ا: صلى هللا عليه وسل

 
وط والعصا والحجر، "أال إن لعمد ما كان بالس 

 أخرجه أبو داود وهو صحيح. ديته مغلظة مائة من اإلبل منها أربعون في بطونها أوالدها"

 

 :العمد .
ً

 أن يقصد القتل بما يقتل غالًبا، كأن يضربه بسيٍف مثال

 :وُيسمى: خطأ العمد، أو:  شبه العمد ،
ً

أن يقصد الجناية بما ال يقتل غالًبا، كأن يضربه بعصا صغيرة مثال

 عمد الخطأ، وهو يشبه العمد في كونه قصد ضربه، ويشبه الخطأ في كونه ضربه بما ال يقتل غالًبا.

 :الخطأ ،
ً

  أن ال يقصد ضربه أصال
ّ
 فأصاب شخًصا فمات. كما لو أراد أن يقتل صيًدا، فأصابه غيره قصد ماوإن

، فلم ُيفرق بين قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأ، وهذه من املسائل التي "وقتٌل"أطلق فقال:  رحمه هللااملؤلف 

 اختلف أهل العلم فيها، فما هو القتل الذي يمنع من امليراث؟

:
 
ه ال يوجب  فذهب الحنيفة إلى أن

ّ
 القتل العمد العدوان، فإن

ّ
القتل املانع هو: كّل قتٍل أوجب الكفارة وما ال فال، إال

، والقتل بعذٍر، والقتل بسبب دون املباشرة، والقتل   أّنهم استثنوا القتل بحّقٍ
ّ

الكفارة عندهم ومع ذلك يمنع اإلرث، إال

ف. 
ّ
 الصادر من غير مكل

:
 
ه يرث القاتل به من ماله القديم دون القتل  وذهب املالكية إلى أن

ّ
العمد العدوان يمنع امليراث، وأّما القتل الخطأ فإن

 الّدية.
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ا الشافعية فقالوا: ، كمقتٍص  وأم  ولو كان له  أو القاض ي، من اإلمام بأمرِ  ال يرث من له مدخٌل في القتل ولو كان بحٍقّ

 قصٍد، كنائٍم ومجنوٍن وطفٍل.دخٌل في القتل كشاهٍد، وال يرث ولو كان القتل بغير 

ا الحنابلة فقالوا: ، وما ال فال. وأم 
ً
 أو كفارة

ً
 القتل املانع هو ما أوجب قصاًصا أو دية

 بين األقوال رحمه هللاوالقول الصحيح الذي يتماش ى مع األدلة، وهللا أعلم، ما ذهب إليه اإلمام أحمد 
ٌ
، وهو وسط

ها، وهو أّن القتل املانع من امليراث
ّ
 أم  كل

ً
أ، وسواء كان مباشرة

ً
ما كان بغير حّقٍ سواًء كان عمًدا أو شبه عمٍد أو خط

 بسبٍب، والقتل املانع من امليراث هو:

 فلهم  املضمون بقوٍد ) أي: بقصاص(:
ّ

وهو العمد العدوان، ألّن العمد مضمون بالقصاص إن اختار ذلك الورثة وإال

 من اإلبل منها أربعون في بطونها أوالدها، وهي في مال الجاني حالة غير مؤجلة.طلب الّدية، والّدية هنا مغلظة، وهي: مائة 

ة )وهو شبه العمد(: وفيه الّدية مغلظة، مائة من اإلبل في بطون أربعين منها أوالدها وال قصاص فيه،  املضمون بدي 

 وهي على العاقلة مؤجلة غير حالة، وفيه الكفارة.

لقتل الخطأ فيه الكفارة وفيه الّدية، والّدية فيه مخففة وهي مائة من اإلبل، وهي : وااملضمون بكفارة )وهو الخطأ(

 على العاقلة مؤجلة غير حالة، والكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

ا أو دفاًعا  ه ليس بمانٍع كمن قتل موّرثه قصاًصا أو حدًّ
ّ
عن نفسه، ومن ذلك أّما ماكان غير مضموٍن بش يء من ذلك فإن

. ه قتٌل بحّقٍ
ّ
 قتل الباغي املعتدي، فإن

 والفوزان حفظه هللا في التحقيقات املرضية، وهللا أعلم. رحمه هللارّجح هذا القول الشيخان ابن باز 

 

ُيستثنى من القتل املانع القتل بسبب حوادث السيارات )وهذه من األمور القتل الخطأ بسبب حوادث السيارات: 

الّنازلة(، فلو أجرينا ما سبق وأّن القتل بسبٍب هو من جملة القتل املانع من اإلرث، لكان القتل بالحادث  الحادثة

املروري مانًعا من امليراث، وقد اختلف في هذه املسألة أهل العلم املعاصرين، لكّن أكثر العلماء على أّن هذا النوع من 

ه بسبٍب لكّنه ليس بمانٍع ما لم 
ّ
توجد قرائن تدّل على قصده قتل مورثه، ألّن احتمالية قصد قتل موّرثه القتل رغم أن

 بالحادث احتمالية ضئيلة جًدا، وهللا أعلم.

 

ين. ِ
 املانع الثالث: اختالف الد 

وذلك بأن يكون أحد املتوارثين على ديٍن غير دين اآلخر، كأن يكون أحدهما مسلًما واآلخر كافًرا، وهذا مانٌع من 

 يرث املسلُم الكافَر وال الكافُر املسلَم. الجانبين، فال

ين من موانع اإلرث: قول هللا  عن ابنه الذي كفر باهلل:   عليه السالملنوٍح سبحانه وتعالى والدليل على أّن اختالف الّدِ

ه ليس من أهلك"
 
ه ليس على دينه، فنوح مسلٌم وابنه كافٌر. "قال يانوح إن

ّ
 ، فنفى هللا أن يكون من أهله ألن
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الذي رواه الجماعة )أي: أصحاب الكتب الّستة: البخارُي ومسلٌم في  رض ي هللا عنه ومن الّسنة حديث أسامة بن زيد

مصحيحهما، والنسائُي وأبو داود والترمذُي وابن ماجه في سننهم(، قال 
ّ
 املسلُم الكافَر، وال : صلى هللا عليه وسل

ُ
"ال يرث

 .الكافُر املسلَم"

 ئل:وتحت هذا املانع مسا

 ميراث الكافر من املسلم: املسألة األولى:

 املسلَم ال بنكاٍح وال بنسٍب، قال تعالى: 
ُ
ولن يجعل هللا "أّما إرث الكافر من املسلم فاإلجماع منعقٌد أّن الكافر ال يرث

 
ً

م، وفي حديث أسامة املتقدم، قال "للكافرين على املؤمنين سبيال
ّ
 املسلُم : صلى هللا عليه وسل

ُ
الكافَر، وال  "ال يرث

 .الكافُر املسلَم"

 ميراث املسلم من الكافر:  املسألة الثانية:

وأّما إرث املسلم من الكافر فالّراجح والذي عليه الجمهور سلًفا وخلًفا عدم التوارث بينهما ال بنسٍب وال بنكاٍح وال بوالٍء، 

ملعموم قوله 
ّ
 املسلُم الكافَر": صلى هللا عليه وسل

ُ
 نقل بعضهم اإلجماع على ذلك.، حتى "ال يرث

 أّن 
ّ

فلو أّن مسلًما تزوج نصرانية، ومات أحدهما عن اآلخر فإّنهما ال يتوارثان، فرغم وجود السبب الذي هو الّنكاح إال

ن.  املانع منع من حصول التوارث بينهما وهو اختالف الدّيِ

 ميراث الكافر من الكافر: املسألة الثالثة:

في توريث الكافر من الكافر إذا اتحد دينهم، لكن ما العمل إذا اختلفت أديانهم، كأن يكون ال خالف بين أهل العلم 

 أحدهما نصرانًيا واآلخر يهودًيا، الخالف حاصٌل في هذه املسألة 

ة واحدة، قال 
ّ
ه مل

ّ
فذهب أبو حنيفة والشافعي وقول لإلمام أحمد وجمهور العلماء أّن الكفر بجميع نحله وملله كل

 ، فعلى ذلك يرث بعضهم من بعض. "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض"تعالى: 

ة،  رحمه هللاوأّما اإلمام مالك 
ّ
ة ومن عداهما مل

ّ
ة واليهود مل

ّ
ه ذهب إلى أّن الكفر ملٌل ثالث، الّنصارى مل

ّ
سب إليه أن

ُ
فن

 ألّن من عدا اليهود والّنصارى يجمعهم أن ال كتاب لهم.

في قوله اآلخر وقول للمالكية أّن الكفر ملٌل شتى )متفرقة(، ومما استدلوا به قوله تعالى:  رحمه هللاوعند اإلمام أحمد 

 ومنهاًجا"
ً
ٍ جعلنا منكم شرعة

م، وقوله  "ولكل 
ّ
أخرجه أحمد وأبو  "ال يتوارث أهل ملتين شتى": صلى هللا عليه وسل

ة  رحمه هللا، مقبل ، وهو في الصحيح املسند للشيخرحمه هللاداود، وصححه الشيخ األلباني 
ّ
ة، والّنصارى مل

ّ
فاليهود مل

ة، وهكذا، و 
ّ
ة، واملجوس مل

ّ
ة، وعبدة األوثان مل

ّ
 وعبدة الشمس مل

ّ
  أهل بين توارث ال، فينالّدِ  هي ةاملل

ّ
 الأي:  ،تينمل

، فال يرث بعضهم من بعض، ولعّل هذا القول هو الذي تعضده األدلة وهو الصحيح إن شاء هللا دينين، بين توارث

ين من موانع اإلرث، وهللا أعلم. رحمه هللاوهو الذي أشار إليه الّناظم   بإطالقه بأّن اختالف الّدِ

  صورة الخالف:
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 تظهر صورة هذا الخالف في مجوس ي مات عن أربعة بنين: ابن مجوس ي، وابن من عبدة األوثان وابن نصراني وابن يهودي.

  هم يرثون أباهم املجوس ي.فعلى قول أبي حنيفة والشافعي وهو أّن الكفر
ّ
، فإّن األبناء األربعة كل

ٌ
ة واحدة

ّ
 مل

 ه خّص التركة لالبن املجوس ي ولالبن الذي من عبدة األوثان التفاقهم مع امليت رحمه هللا وعلى قول مالك
ّ
: فإن

ة.
ّ
ة واحدة، وال ش يء للنصراني واليهودي الختالف املل

ّ
 في مل

  ة أبيه فقد خ رحمه هللاوعلى قول اإلمام أحمد
ّ
ه على نفس مل

ّ
ّص التركة لالبن املجوس ي فقط دون اآلخرين، ألن

ة، وهللا أعلم.
ّ
 املجوس ي، وال ش يء للنصراني واليهودي وعابد الوثن الختالف املل

ه ال ُيمنع بالكفر لقوله  رحمه هللاوُيستثنى من ذلك عند اإلمام أحمد 
ّ
ماإلرث بالوالء، فإن

ّ
ال يرث : "صلى هللا عليه وسل

 أن يكون عبده أو أمته"امل
 

صراني إال
 
، لكّن هذا الحديث الصحيح فيه الوقف ال الرفع، واستثنوا كذلك ما سلُم الن

ه يرث منه ترغيبا له في اإلسالم.
ّ
 إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة ُموّرثه املسلم، فإن

 نائين وقال: في شرحه ملتن الّرحبية رّد على هذين االستث رحمه هللالكّن الشيخ ابن باز 
 
 ألن

ٌ
"هذا القول مرجوٌح ضعيف

بي 
 
مالحديث مصادٌم له، يرده، يقول الن

 
وقال في  "،"ال يرث املسلُم الكافَر وال الكافُر املسلَم": صلى هللا عليه وسل

 الر سول نفس الشرح: 
 
 لألدلة الصحيحة، ألن

ٌ
 مخالف

ٌ
م"وهذا القول مرجوٌح شاذ

 
صر ح بهذا،  صلى هللا عليه وسل

 املسلَم "ال يرث املسلُم الكافَر وال الكافُر املسلَم"قال: 
 
ا، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، الجمهور على أن

ً
، مطلق

سب أو بالوالء ال يتوارثان"
 
ا، سواء بالن

ً
  .ا.هـ ال يرث الكافَر، والكافُر ال يرث املسلَم مطلق

 علم.هذه هي املوانع املتفق عليها بين أهل ال

 

ختلف فيها بين أهل العلم: 
ُ
 املوانع امل

 ومن املوانع املختلف فيها بين أهل العلم على وجه اإليجاز والعزو ألصحابها:

هذه الثالث املتفق عليها ورابعها اختالف الّدار بين الكّفار، واختلفوا في حقيقة اختالف الّدار  املوانع عند الحنفية:

ه لم يرد فيه نصٌّ وال إجماٌع، كيف وقد ورد قوله بين الكّفار على أقوال، لكّن 
ّ
صلى هللا الصحيح أّن هذا ليس بمانٍع ألن

م
ّ
ة ال اختالف الّدار.، "ال يتوارث أهل ملتين شتى": عليه وسل

ّ
ة منع التوارث اختالف املل

ّ
 حيث جعل عل

 (:عش لك رزقعشرة جمعها صاحب الّدرة البيضاء في كلمة ) املوانع عند املالكية:

  ا ال يرث وال ُيورث، ألّن الصراخ
ً
فالعين عدم االستهالل ومعناه أّن الولد إذا خرج من بطن أّمه ولم يستهل صارخ

أحد عالمات الحياة في الّصبي، )لكن هذا املانع يمكن إرجاعه إلى شرط تحقق حياة الوارث، فيغني عن ذكره 

 هنا في املوانع(.

  حياة املولود أو الشك في تقدم موت املورث أو الوارث أو الشك في والشين الشك في موت املورث أو الشك في

 الذكورة واألنوثة، )يمكن إرجاع غالب هذه املوانع إلى الشروط ال إلى املوانع وسيأتي ذكرها(.
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 العن والول
ُ
سب بين امل

ّ
د والالم اللعان، ولم َيعّده غيرهم مانًعا واعترضوا عليهم بأّن عدم اإلرث به لعدم ثبوت الن

 املنفي.

 .والكاف الكفر، وهذا من املتفق عليه 

 .والّراء الّرِق، وهذا من املتفق عليه 

 .سب
ّ
 والّزاي ولد الّزنا، ولكّن هذا يرجع إلى عدم ثبوت السبب الذي هو الن

 .والقاف القتل، وهذا من املتفق عليه 

 

 

ين املوانع عند الشافعية:  ( وزادوا:الثالث املذكورة )الّرق والقتل واختالف الّدِ

  وال فرق بين ،
ً

الّردة وغيرهم ألحقها بالكفر األصلي وهي داخلة في مانع اختالف الّدين، فليست مانًعا مستقال

 الكفر الطارئ والكفر األصلي.

  مة والحرابة، وهي نفسها اختالف الدار عند الحنفية، ومن صورها
ّ
الحرابة: أو اختالف ذوي الكفر األصلي بالذ

أن يكون نصراني وهو ذمٌي مقيٌم عندنا، وبينه وبين نصرانٍي آخر حربٍي في بالد الكفار نسٌب، فعلى قولهم ال 

ه لم يرد فيه نصٌّ وال إجماٌع،  يرث هذا من هذا ألّن الدار مختلفة، وذكرنا أّن الصحيح أّن 
ّ
هذا ليس بمانع ألن

مكيف وقد ورد قوله 
ّ
ة ، "ال يتوارث أهل ملتين شتى": صلى هللا عليه وسل

ّ
ة منع التوارث اختالف املل

ّ
فجعل عل

مة والحرابة.
ّ
 ال اختالف الّدار بالذ

  توريثه، كأن ُيقَر أٌخ حائٌز الدور الحكمي: وهو مانع عند الشافعية فقط، وهو أن يلزم من توريث شخٍص عدم

ه لو ورث لحجب األخ عن امليراث ولم يأخذ شيئا، 
ّ
كّل مال امليت بابن للميت، فيثبت نسب االبن وال يرث، ألن

 فال ُيقبل إقراره، وإذا لم ُيقبل إقراره لم يثبت اإلرث أيًضا.

 هي ثالثة، وهي املتفق عليها فقط. املوانع عند الحنابلة:

سمية غالبها موانع تساهٌل واضٌح، فمنها ما يرجع إلى عدم وجود الشرط، وال ُيَعد في املوانع، ومنها ما فأنت ترى أن ت

سب، ومنها ما هو داخٌل تحت هذه الثالث املتفق عليها، ومن الخالف ما هو 
ّ
يرجع إلى عدم ثبوت السبب كعدم ثبوت الن

 في تسميتها مانًعا فقط، وهللا أعلم.

 

 :رحمه هللا قال

 باب أركان اإلرث

ِث َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ُمـــــــــــــــَور 

ٌ
  َوَواِرث

ُ
ْوِريـــــــــــــــــ   ـــــــــْوُروث

َ
َهـــــــــــــــا ت

َ
ـــــــــــــــُه َما ُدون

ُ
ـــــــــــــــان

َ
ْرك

َ
 ــــــــــــــــأ

ُ
 ــــــــــــــــــــــــــث
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، لذلك قيل لزاوية البناء ركًنا، ألّنها أقوى جانب في البناء، وال جانب الش يء األقوى األركان جمع ركٍن، والّركن في اللغة: 

 بها، قال هللا تعالى عن لوط
ّ

 أو آوي إلى رك": عليه السالم يقوم البناء إال
ً
 لي بكم قوة

 
، وأشد األركان  "ٍن شديٍد قال لو أن

 الذي ال يقوم لقوته أحد.سبحانه وتعالى  هللاُ  عليه السالم وأقواها التي أوى إليها لوط

 بها.
ّ

 فكذلك لإلرث أركان ال يتم إال

 به، كالّركوع ما تتركب منه ماهية الش يءوالركن في االصطالح: 
ّ

، أي: ما كان جزءا من الش يء، وال يوجد هذا الش يء إال

 به.
ّ

، فإّن الركوع جزء من الّصالة، وال توجد الّصالة إال
ً

 للّصالة مثال

 ذكر ثالثة أركان لإلرث من غير عطف بينها بواو العطف وذلك للضرورة الشعرية. رحمه هللاواملؤلف 

وانتفت عنه وهو الذي توفر فيه أحد أسباب اإلرث الثالثة وهو من انتقلت إليه التركة بعد موت موّرثه،  الوارث:

لحق باألحياءموانعه
ُ
 حكًما كالحمل. ، وال بد من التأكد من حياته بعد موت موّرثه ولو للحظة، أو أ

ور ث:
ُ
لحق باألموات حكًما كاملفقود، أو  امل

ُ
وهو الذي انتقلت التركة منه إلى غيره بسبب املوت ذكًرا كان أو أنثى، أو أ

لحق ياألموات تقديًرا كالحمل، ومن الخطأ
ُ
ا من النزاع  أ

ً
الفادح ما يحصل كثيًرا، قسمة التركة قبل موت املورث خوف

.
ً

ا واألعمار بيد هللا وهللا أعلم من الذي يموت أوال  الذي قد يحصل بين ورثته، لكن يا أخي أنت ما زلت حيًّ

مليت من أموال وحقوق، وهو التركة، وهو ماتركه امليت من أموال منقولة وغير منقولة، أو نقول: هو ما تركه ا املوروث:

، أي: املوروث هو ما فضل عن مؤن التجهيز وعن الّديون بأنواعها "وإلرٍث مافضل"أو نقول كما قال الّناظم سابًقا: 

 وعن الوصّية.

وّرِث، وعمرو هو: الوارث، والبيت هو: املوروث.
ُ
ف بيًتا، فزيٌد هو: امل

ّ
 فإذا مات زيٌد عن ابٍن له اسمه عمرو وخل

قد واحٌد منها فال ميراث."أركانه ما دونها توريث": مه هللارح ثم قال
ُ
 ، هذه ثالثة أركان إذا ف

 ال من األصول وال من الفروع وال زوجة وليس له مولى، مقطوع، ماله أحد، 
ً
ف ُمورثا

ّ
فلو فرضنا أّن ميًتا مات ولم ُيخل

قد ولم يحكم 
ُ
الحاكم بموته فال يثبت اإلرث في هذه الحال لعدم ففي هذه الحال ال يثبت اإلرث، ولو فرضنا أّن إنساًنا ف

وجود ُموّرث، ولو فرضنا أّن هناك وارث وهناك مورث لكن ال يوجد موروث فال يوجد إرث في هذه الحال لتخلف ركن 

 التركة.

 :رحمه هللا قال

 باب شروط اإلرث

ـــــــــــــــُق ُوُجـــــــــــــــوِد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِرِث  
ُّ
َحق

َ
ــــَواُرِث    َوْهــــــــــــــــــَي ت

َّ
ـــــــــــــــــا الت

َ
ِتض

ْ
ِِث ِاق

 الـــــــــــــــُمَور 
ُ
 َمـــــــــــــــْوت

 الشروط: جمع شرٍط.

 الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها"، قال تعالى: العالمةوالشرط في اللغة: 
 

 ، أي: عالماتها. "فهل ينظرون إال
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 ما يلزم من عدمه العدم، وال يلزم من وجوده الوجود.وأّما في االصطالح فهو: 

ه يلزم من عدم فالشرط يؤثر عدًما وال يؤثر وجوًدا )فهو عكس املانع تماًما( كالولّي في الّنكاح، وكالوضوء 
ّ
للّصالة، فإن

 الوضوء عدم الّصالة، لكن ال يلزم من وجود الوضوء وجود صالة.

 وامليراث له شروط إذا توفرت هذه الشروط ُوجد امليراث، وإذا تخلف أحدها لم يوجد امليراث.

 الشرط األول: "تحقق وجود الوارث":

 حققيقة ولو للحظة(، أو هو ملحٌق  واملعنى أن نتحقق أّن الوارث حين مات مورثه كان موجوًدا
ً
ا حياة )أي: كان حيًّ

 باألحياء حكًما.

 والحياة الحقيقية: تثبت إّما باملشاهدة أو االستفاضة أو شهادة عدلين.

نفخ فيه الّروح، فنحن متيقنون بوجود الحمل في الّرحم 
ُ
لحق باألحياء: فكأن يموت ميٌت عن حمٍل يرثه قبل أن ت

ُ
وأّما امل

ه حينئذ ثبتت حياته، فهنا شرطين لكن ليس 
ّ
ا، ألن

ً
ا، فهو في هذه الحال ُملحق باألحياء حكًما، فيرث إذا استهل صارخ حيًّ

 لكي ُيلحق الحمل باألحياء وهما:

 .
ً
وّرث ولو نطفة

ُ
 تحقق وجود هذا الحمل في الّرحم حين موت امل

  ،ا
ً
 مستقرة، وذلك بأن يستهل صارخ

ً
ا حياة  أو صياٍح  من تهحيا على يدّل  ما صدور هو  االستهاللو انفصاله حيًّ

  يرث ال فاملولود ،بكاٍء 
ّ

  على تدّل  عالمات وهذه ا،حيًّ  نزل  إذا إال
ّ
 ال اميتًّ  نزل  وإذا ،ورث احيًّ  نزل  وإذا ا،حيًّ  نزل  قد هأن

مقوله  دليلوال ،يرث
ّ
 اعتبار في العلم أهل بين خالف وال ،صحيح وهو "ورث املولود استهل إذا": صلى هللا عليه وسل

 .اإلرث في االستهالل

 األنثيينليوصيكم هللا في أوالدكم "والدليل على هذا الشرط قول هللا تعالى: 
 
كم لو " ، وقوله تعالى:ٱ"لذكر مثل حظ

بع مما تركتملو "، وقال تعالى:  "نصف ماترك أزواجكم  ."هن  الرُّ

 للحّي، فإّن امليت ال يملك.فالالم في هذه اآليات تدّل على التمليك، والتمليك ال يكون 
ّ

 إال

 

ث": ور 
ُ
 الشرط الثاني: "موت امل

لحقه باملوتى حكًما أو تقديًرا.
ُ
 أو ن

ً
وّرث قد مات حقيقة

ُ
 واملعنى أن نتحقق أّن امل

بشهادِة حقيقة: إّما باملشاهد، فنشاهده أمامنا ميًتا، وإّما بأن يستفيض لدى الّناس أّن فالًنا من الّناس قد مات، وإّما 

 عدلين اثنين بأّن فالًنا قد مات.
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وّرث باملوتى حكًما فتتضح في املفقود: )وهو الذي انقطع خبره، فال ُيدرى أحيٌّ هو أم ميت(، فقد 
ُ
وأّما صورة إلحاق امل

ه َيحكم الق
ّ
 من الّزمن انتظاًرا لعودته، كأن ُيقدر سبع سنين، فبعد انقضاء هذه املّدة فإن

ً
ه ُيقدر القاض ي مّدة

ّ
اض ي بأن

لحق باألموات حكًما.
ُ
 ُملحٌق باألموات حكًما، فنحن ال نتيقن من موته حقيقة لكّنه أ

ّرة 
ُ
وأّما صورة إلحاقه باملوتى تقديًرا فتتضح في الجنين الذي انفصل ميًتا بسبب جناية على أّمه، وهذه الجناية توجب غ

قدر بخمٍس من اإلبل لورثة هذا الجنين، فف
ُ
ي هذه الحال قّدرنا حياة هذا الجنين في بطن أمه، ثم قّدرنا عبٍد أو أمة، وت

وروثة هي قيمة الجناية التي هي 
ُ
وّرث في هذه الحال هو هذا الجنين الّساقط، وتركته امل

ُ
موته بسبب هذه الجناية، فامل

 خمس من اإلبل.

ولكم "، وقوله تعالى: "ن كان له ولدوألبويه لكل  واحٍد منهما السدس مما ترك إ"والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: 

، والهالك هو: املوت،  "إن امرؤ هلك ليس له ولٌد وله أخٌت فلها نصف ماترك"، وقوله تعالى:  "نصف ماترك أزواجكم

 واإلنسان يترك ماله بعد موته، ال قبل موته.

 الشرط الثالث: "اقتضاء التوارث":

ا؟ هل ورث بسبب الّنكاح؟ أم هل ورث ومعنى هذا الشرط أن نعلم الجهة املقتضية 
ً
لإلرث، وما هو السبب لكونه وارث

وّرث؟ هل هي بنوة أم أبوة أم أمومة أم أخوة.
ُ
سب؟ أم هل ورث بسبب الوالء؟ وماهي جهة القرابة بينه وبين امل

ّ
 بسبب الن

سب، واألم فالّزوج يرث زوجته، والّزوجة ترث زوجها بالّنكاح، فالجهة املقتضية للتوريث هي الّنك
ّ
اح، واالبن يرث أباه بالن

سب، واملعِتق يرث عتيقه بالوالء.
ّ
 ترث إبنها بالن

لكن كيف يمكننا أن نعلم بهذه الجهات املقتضية للتوارث؟ نعلم ذلك باالستفاضة، كأن يستفيض عند الّناس أّن هذه 

سب، فنرجع إلى إخبار عدٍل منهم  فالنة زوجة فالن، ويستفيض بأّن هذا ابن هذا، ونعلم ذلك كذلك بإخبار أصحاب
ّ
الن

.
ً

 أّن فالًنا قريب فالٍن وهو ابن عمه مثال

ّدر أن مات اثنان فأكثر ممن توفرت فيهم أسباب اإلرث وانتفت عنهم موانعه في حادٍث، 
ُ
وعلى ضوء هذه الشروط، لو ق

 
ً

قبل اآلخر، ففي هذه الحال ال يثبت كحادث مروري أو في غرق سفينة أو زلزال أو ما شابه، فلم ُيعلم أيهما مات أوال

 التوارث بينهم، وال يرث أحدهم من اآلخر، النتفاء الشرط في هذه الحال، فلم نتحقق من حياة الوارث بعد موت ُموّرثه.

هذا كّل ما يتعلق بالشروط، فأنت ترى يا أيها الطالب، يامن وفقك هللا وأنت في طريق الطلب، أنظر لهذا املتن على شّدة 

ُوفق إلى حّدٍ بعيٍد جًدا في  رحمه هللااظم صاره كما سبق وأن أشرنا، الكلمة الواحدة تعطيك علًما غزيرا جًدا، والنّ اخت

 .رحمه هللا شّدة اختصاره لنظمه

ونحن ذكرنا بعض األمور وأعرضنا عمًدا في بعض األحيان على أقوال العلماء وأصحاب املذاهب، وأعرضنا عن مناقشة 

رّد بعضهم عل بعض، فذكرنا في الكثير القول الّراجح ومشينا، وهذه تساعد الطالب على ترسيخ املعلومة األدلة وكيف 

 فهو غير ُمطالب بحفظ كّل هذه األمور.
ّ

 في ذهنه وإال

 فليحفظ ما سنذكره، لكن مع الحفظ الفهم:
ّ

 فالذي نوص ي طالب العلم به هو حفظ املنظومة، وإال
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 قال الشاعر:

مــــــــــ
 
 مــــــــــــــــع فهــــــــــــــــــــــــــــٍم وتوٍق مـــــــــــــن غلــــــــــــــــــــــــــــــــــط   ــــا علمــــــــــــــك ما تحفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إن

 فأسباب اإلرث ثالثة هي:

 :كاح
 
لوة، ويحصل به اإلرث من الطرفين، فيرث به  الن

َ
وهو عقد الّزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطٌء وال خ

 الّزوج من زوجته، وترث به الّزوجة أو الّزوجات من الّزوج.

 :سب
 
 وهو من تربطه بامليت والدة قربت أم بعدت، ويرث به األصول والفروع والحواش ي. الن

 :عتق العتيَق وعصبته ال وهو نعمة العتيق على عت الوالء
ُ
يقه بالعتق، ويرث به من جانب واحٍد، فيرث امل

 العكس.

 وموانع اإلرث املتفق عليها كذلك ثالثة هي:

 :ويمنع التوارث به من الطرفين، فال سبحانه وتعالىوهو عجٌز حكمٌي يلحق اإلنسان بسبب كفره باهلل  الر ق ،

 يرث الرقيق وال ُيورث.

 :وهو فعُل ما يكون سبًبا إلزهاق الّنفس، وُيمنع التوارث به من جهة واحدة، فال يرث القاتل من املقتول  القتل

شيًئا، وذكرنا أّن القول الصحيح في القتل املانع من امليراث هو: ما كان بغير حّقٍ سواًء كان عمًدا أو شبه عمٍد 

أ.
ً
 أو خط

 :ين ِ
وّرث، كأن يكون أحدهما مسلًما واآلخر كافًرا، وُيمنع التوارث  بأن يكون الوارث على غير دين اختالف الد 

ُ
امل

 به من الطرفين، فال يرث املسلُم الكافَر وال يرث الكافُر املسلَم.

 وأركان اإلرث ثالثة هي:

 :هو الذي استحق التركة بعد موت موّرثه. الوارث 

 :ور ث
ُ
 هو امليت الذي انتقلت التركة منه إلى غيره. امل

 :فه امليت من األموال والحقوق. املوروث
ّ
 هو التركة، وهو ما ُيخل

 وشروط اإلرث ثالثة هي:

 :إّما التحقق من حياته حال موت موّرثه حقيقة باملشاهدة أو االستفاضة أو شهادة  التحقق من وجود الوارث

 عدلين، وإّما أن ُيلحق باألحياء حكًما كالحمل.

 :ور ث
ُ
موته حقيقة باملشاهدة أو االستفاضة أو شهادة عدلين، وإّما أن إّما التحقق من  التحقق من موت امل

 ُيلحق باألموات ُحكًما كاملفقود، وإّما أن ُيلحق باألموات تقديًرا كالحمل يسقط ميًتا بجناية على أّمه.

 :بة العلم بالسبب املقتض ي للتوريث فإّما نكاح أو نسب أو والء، وبجهة القرا العلم بالجهة املقتضية للتوريث

 بينه وبين امليت كاألبوة أو البنوة أو األخوة وغير ذلك.
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فهذه جملة األسباب واملوانع واألركان والشروط املتعلقة باإلرث، فلتحقق امليراث يجب أن تتوفر األسباب والشروط 

 فال ميراث.
ّ

 ويجب أن تنتفي املوانع وإال

 تتم الّصالحات.أعلى وأعلم، والحمد هلل الذي بنعمته سبحانه وتعالى وهللا 

 وفقنا هللا جميًعا للعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا وإياكم اإلخالص في القول والعمل، وجنبنا وإياكم مضالت الفتن. 

ْعَداِء، قال تعالى: 
َ
ِة األ

َ
َمات

َ
َضاِء وش

َ
اِء وُسوِء الق

َ
ق

َ
ا نعوذ بك من َجْهِد الَبالِء، وَدَرِك الش

ّ
ا"اللهم إن

ً
وهو  فاهلل خيٌر حافظ

ا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن س يء األسقام."أرحم الر احمين
ّ
 ، اللهم إن

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس السادس من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

 وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:الحمد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا وعلى آله 

رحمه فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح منظومة القالئد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد بن حجازي 

كور واإلناث.هللا
ّ
 ، وفي هذا الدرس إن شاء هللا سيكون حديثنا عن جملة الوارثين من الذ

 ثم نأتي للكالم عليها إن شا
ً

 ء هللا.نقرأ األبيات أوال

 قال الّناظم رحمه هللا: 

كور 
 
 باب من يرث من الذ

ٌب َوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ  
َ
ـــــــــــــــُه أ

ُ
اْبن  اْبـــــــــــــــٌن َو

ُ
ِخ ُيَعـــــــــــــــــ   الـــــــــــــــَواِرث

َ
ـــــــــــــــُق األ

َ
ل
ْ
ْوٌج ُمط

َ
ـــــــــــــــُه َوز

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ْدل

َ
 أ
ْ
ُهَمـــــــــــــــا ِإن

َ
اْبـــــــــــــــٌن ل َعـــــــــــــــمُّ َو

ْ
ـــــــــــــــلٌّ ِمْنُهُمـــــــــــــــو َوالـــــــــــــــ   ـــى  َوال

ُ
ِ ك

ب 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِباأل

 
 ــىَمْول

 باب من يرث من اإلناث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ِمــــــــــــــــــــــــــــــَن اإِلن

ٌ
مُّ  َوَواِرث

ُ
 ابْ    ــــــــــاِث األ

ُ
ـــــــــــــــت

ْ
ٌت َوِبن

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــِبن

َ
َهـــــــــــــــا ت

َ
مُّ ـــــــــــــــٍن ل

ُ
 ـــــــــــــــــــــــؤ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
َ
ق
َ
ل
ْ
 ُمط

ُ
ت

ْ
خ
ُ
 األ

ُ
ة  الَجدَّ

ُ
ْوَجـــــــــــــــة َهـــــــا الــــــــــــــ   َوالزَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــاَوَمـــــــــــــــْن ل

َ
ق
َّ
َحق

َ
ـــــــــــــــْد ت

َ
ُء ق

َ
 ـَوال

 

إذن سبق وأن أشرنا إشارة خفيفة وذكرنا أّن اإلرث يحصل بإحدى األسباب الثالثة، إّما نكاٌح وإّما نسٌب وإّما والٌء، 

الفروع والحواش ي، بعد والنسب يشمل اإلصول والفروع والحواش ي، وذكرنا بعض القواعد فيمن يرث من األصول و 

كور، فقال 
ّ
 للقول في ذلك، فبدأ رحمه هللا بتعداد الوارثين من الذ

ً
ذلك عقد الّناظم رحمه هللا هذين البابين تفصيال

 رحمه هللا:

كور 
 
 باب من يرث من الذ

ٌب َوَجـــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــُه أ

ُ
اْبن  اْبـــــــــــــــٌن َو

ُ
ِخ ُيَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُّ    ــــــــــــــــــــدُّ  الـــــــــــــــَواِرث

َ
ـــــــــــــــُق األ

َ
ل
ْ
ْوٌج ُمط

َ
ـــــــــــــــُه َوز

َ
 ل

ـــــــــــــــــ
َ
ْدل

َ
 أ
ْ
ُهَمـــــــــــــــا ِإن

َ
اْبـــــــــــــــٌن ل َعـــــــــــــــمُّ َو

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   ــــــــــــــــــــــــــــى  َوال

 
ـــــــــــــــلٌّ ِمْنُهُمـــــــــــــــو َوالـــــــــــــــَمْول

ُ
ِ ك

ب 
َ
 ِباأل

 عّبر الّناظم رحمه هللا بقوله الذكور، لكي يشمل ذلك الّصغار والكبار حتى الحمل في بطن أّمه.

: وهؤالء املذكورين من الورثة قد أجمع أهل العلم عليهم، فالدليل العام على توريثهم هو "الوارث"ه هللا: قال رحم

سب والوالء، وانتفت عنه موانع 
ّ
اإلجماع، وهم من توفر فيهم أحد أسباب اإلرث الثالثة التي مرت معنا وهي: الّنكاح والن

ين، والوارث   هو: الذي استحق التركة بعد موت موّرثه.اإلرث من: رّقٍ وقتٍل واختالف الّدِ
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 ، أي: ابن امليت، فدائًما النسبة تكون إلى امليت.االبنأول وارٍث ذكره الّناظم رحمه هللا هو  :"ابٌن" قال:

فال يأتيك آٍت ويسألك ويقول لك: مات أبي وترك أمي وأخي وأختي، مباشرة تقول له توقف يا أخي، نحن نريد نسبة 

ه(، وترك ابنين للميت ال نريد  نسبة إليك أنت، فتقول له: مات الّزوج )الذي هو أبوه(، وترك زوجة )التي قال عنها أّنها أمُّ

سبة دائًما وأبًدا 
ّ
وبنًتا )االبنين: السائل واحد وأخوه واحد، والبنت الواحدة التي قال عنها بإّنها أخُته(، هكذا يا أخي الن

 للميت.

كر.فأول وارث هو ابٌن، أي: ابن ا
ّ
 شرعية، فهو ابن الّصلب الذ

ٌ
 مليت، واالبن هو من لك عليه والدة

ِ األنثيين"والدليل على توريث االبن، قول هللا تعالى: 
 
 ."يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ

 شرعية."وابنه"ثم قال: 
ٌ
 ، الضمير يعود على االبن، أي: ابن االبن، وهو: من البنك عليه والدة

 ،
ٌ
، املهم بمحض الذكورة، وابن ابن ابن االبن وارث

ٌ
فابن االبن من جملة الورثة وهكذا وأنت نازل، فابن ابن امليت وارث

ه ال يكون من الورثة، 
ّ
وهكذا، املهم بمحض الذكورة، شرط أن ال ُيدلي االبن إلى امليت بأنثى، فمتى أدلى إلى امليت بأنثى فإن

ه أدلى إلى امليت بأنثى.لذلك ابن البنت ليس من الورثة
ّ
 ، ألن

 وهؤالء هم الفروع الذين تفرعوا من امليت.

ِ األنثيين"والدليل على توريث ابن االبن اآلية السابقة، قال تعالى: 
 
، وكلمة "يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ

 "يابني آدم"، ويقول تعالى:  يابني إسرائيل""األوالد في اآلية تشمل االبن وتشمل ابن االبن وإن نزل، ألّن هللا تعالى يقول: 

 ، فسّمى ذريته من بعده أبناء له.

 شرعية."أٌب"ثم قال: 
ٌ
 ، أي: أب امليت، وهو من له عليك والدة

ا ترك إن كان له ولد"والدليل على توريثه قوله تعالى:  ُدس مم   ."وورثه أبواه"، وقوله: "وألبويه لكل  واحٍد منهما السُّ

ه قيده بقوله دُّ له""وجثم قال: 
ّ
، فالجد هنا: أب أب، ألّن الجد أب األم ليس من "له"، أي: جد امليت من جهة أبيه، ألن

الورثة، ألّن بينه وبين امليت أنثى التي هي األم، وأنت صاعد املهم بمحّض الذكورة، وهذه قاعدة لم نذكرها فيما مض ى 

ه ال يرث وُيسمونه عند ميراث األصول وهي أّن الجد إذا كان بينه وبي
ّ
، "جد رحمي"أو:  "جد فاسد"ن امليت أنثى فإن

فأب األب يرث / وأب أب األب يرث "جد صحيح"، فالوارث من األصول كّل ذكٍر ليس بينه وبين امليت أنثى، ويسمونه: 

 وهكذا وأنت صاعد، املهم بمحض الذكورة. /

 شرعية وإن عال، لكن بمحض الذكورة. وبتعبيٍر آخر، فإّن  الجد
ٌ
 الوارث: من له على أبيك والدة

ة والدليل على توريثه هو نفس دليل توريث األب، ألّن الجد أب على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال هللا تعالى: 
 
"مل

 ابني هذا سيد".والّنبي صلى هللا عليه وسلم قال في الحسن: ، أبيكم إبراهيم"
 
 "إن
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، ويرث الّزوج زوجته بمجرد عقد الّزوجية الصحيح، املستكمل للشروط واألركان، ولو لم يحصل وطء "وزوٌج": ثم قال

لوة، ولو كان في مرض املوت )املرض املخوف( على الصحيح من أقوال أهل العلم.
َ
 وال خ

لهن  ولٌد فإن كان لهن  ولٌد "ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن والدليل على أّن الّزوج من الورثة، قوله تعالى: 

ا تركن" ُبع مم   .فلكم الرُّ

، أي: األخ مطلًقا، فيدخل في األخ، األخ الشقيق الذي هو: أخو امليت من جهتين من جهة أبيه "ومطلق األخ"ثم قال: 

 قط.ومن جهة أّمه، واألخ ألب الذي هو: أخو امليت من جهة أبيه، واألخ ألم الذي هو أخ امليت من جهة أّمه ف

"ثم قال:   ، أي: أّن األخ معدود من جملة الورثة."يعدُّ

ُدس والدليل على توريث األخ قوله تعالى:   أو أخٌت فلكل  واحٍد منهما السُّ
ٌ
 وله أخ

ٌ
"وإن كان رجٌل يورث كاللة أو امرأة

آية الكاللة الثانية،  ، وهذه في األخ ألم، وقد ورد ذكر الشقيق وألب فيفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"

 هلك ليس له ولٌد وله أخٌت فلها نصف ماترك وهو يرثها قال تعالى: 
ٌ
"يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ

ِ األنثيين 
 
 ونساًء فللذكر مثل حظ

ً
إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال

 .تضلوا وهللا بكل  ش يء عليم"يبين هللا لكم أن 

"ثم قال:  ، والعّم الوارث هو العّم الشقيق الذي هو: أخو أب امليت من أّمه وأبيه، وأنت صاعد كأخو جد امليت "والعم 

الشقيق، وأخو جد جد امليت الشقيق وأنت صاعد، والعم ألب الذي هو: أخو أب امليت من أبيه وأنت صاعد، كأخو 

 جد جد امليت ألب وأنت صاعد، أّما العم ألم فليس من الورثة.جد امليت ألب، وأخو 

ولى رجٍل ذكر"والدليل على توريثه قوله صلى هللا عليه وسلم: 
َ
 ."ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فأل

 ، يشمل ابن األخ وابن العم."وابٌن لهما"، الضمير يعود على األخ والعم، فيكون قوله: "وابٌن لهما"قال: 

ضميُر جمٍع يشمل: العم وابن العم وابن األخ، فإذا  "منهُم"، قوله "إن أدلى باألب كلٌّ منهُم"د ذلك بعده بقوله: لكن قي

كورة.
ّ
 أدلى هؤالء الثالثة بأب ورثوا وإن أدلى أحٌد منهم باألم فال يرث، أو نقول: بمحض الذ

 فيرث من هؤالء على وجه التفصيل:

 د.العم الشقيق و العم ألب وأنت صاع 

 .ابن العم الشقيق و ابن العم ألب وأنت نازل 

 .ابن األخ الشقيق و ابن األخ ألب وأنت نازل 

 

أّما العم ألم وإن عال وابن العّمِ ألٍم وإن نزل وابن األِخ ألٍم وإن نزل، فال يرثون ألّنهم ُيدلون إلى امليت بأنثى، وهم من جملة 

 خر الكتاب إن شاء هللا.ذوي األرحام، وسيأتي بحثهم في باب مستقل في آ

ولى رجٍل ذكر"والدليل على توريثهم قوله صلى هللا عليه وسلم: 
َ
 ."ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فأل
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، إشارة منه رحمه هللا إلى املعتق، فإن ُعدم املعتق فعصبته املتعصبون بأنفسهم، وقد مّر هذا معنا في "واملولى"قوله: 

 السبب الثالث الذي هو الوالء. أسباب اإلرث عند الكالم على

ما الوالء ملن أعتق"والدليل على توريثه قوله صلى هللا عليه وسلم: 
 
 ."إن

 

 على وجه اإلجمال:
ٌ
كور: عشرة

ّ
 فهؤالء جملة الوارثين من الذ

 االبن. -1

كورة. -2
ّ
 ابن االبن وإن نزل بمحض الذ

 األب. -3

كورة. -4
ّ
 الجد: أب األب وإن عال بمحض الذ

 الّزوج. -5

 مطلًقا.األخ  -6

كورة. -7
ّ
 ابن األخ لغير أم وإن نزل بمحض الذ

كورة. -8
ّ
 العم لغير أم وإن عال بمحض الذ

كورة. -9
ّ
 ابن العم لغير أم وإن نزل بمحض الذ

 املولى )املعتق(،. -10

 وهم على التفصيل خمسة عشر وهم:

 االبن. -1

كورة. -2
ّ
 ابن االبن وإن نزل بمحض الذ

 األب. -3

كورة. -4
ّ
 الجد: أب األب وإن عال بمحض الذ

 لّزوج.ا -5

 األخ الشقيق. -6

 األخ ألب. -7

 األخ ألم. -8

 ابن األخ الشقيق. -9

 ابن األخ ألب.  -10

 العم الشقيق. -11

 العم ألب.  -12

 ابن العم الشقيق. -13
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 ابن العم ألب. -14

 املولى. -15

 ومن عداهم فمن ذوي األرحام، كابن البنت، وكالجد: أب األم، وابن األخ من األم، وكالخال ونحوهم.

الّرحبي رحمه هللا في منظومته في ستة أبيات، بينما تراهم في بيتين فقط في هذه هؤالء الورثة من الّرجال نظمهم 

املنظومة، فحقيقة هي مختصرة كما قال ذلك ناظمها محمد بن حجازي رحمه هللا واشترط ذلك على نفسه كما سبق 

 وأن أشرنا، فقال في املقدمة:

ِرَهـــــــ
ْ
ِتَصا

ْ
 ِفــــــــــي اخ

ُ
ــــــــــت

ْ
غ
َ
ل
ْ
ًحــــــــــــــــــــــا  َبا ِ

ًحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــا ُمَوض  ِ
 
ق
َ
َهـــــــــــــــــــــــا ُمن

َ
ل
ْ
ــــــــــَوا

ْ
ق
َ
 ــــــــــــــــاُمَحــــــــــِرًرا أ

ومنهم من يقول لك الوارثون من الّرجال قد تجد من العلماء من يقول لك أّن الورثة من الّرجال خمسة عشر  وللفائدة:

ما منهم يذكرهم على سبيل اإلجمال ومنهم من يذكرهم على 
ّ
عشرة، فتظنُّ أّن كالمهم متناقض، ال، ليس متناقض، إن

 سبيل التفصيل، فال تناقض، فعلى سبيل املثال:

 :"الر حبية"قال صاحب 

َرهْ 
َ
َِجاِل َعش

 ِمَن الر 
َ
ْون

ُ
َواِرث

ْ
ُه  َوال

ُ
ْسَماؤ

َ
َتِهَرهْ أ

ْ
 ُمش

ٌ
ة
َ
 ْم َمْعُرْوف

 :"موقظة الوسنان"وقال صاحب 

كور خمسة عشر
 
 دل  عليهم الكتاب والخبر ووارثو الذ

 فال تناقض، ذكرهم صاحب الّرحبية باإلجمال وذكرهم اآلخر بالتفصيل.

 ثالثة وهم:  وللفائدة كذلك:
ّ

ه اليرث منهم إال
ّ
وج /االبن / األب إذا اجتمع كّل هؤالء الذكور فإن ، وأّما البقية الز 

 فيسقطون باالبن واألب.
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كور على سبيل التفصيل:
 
 مخطط يبين الورثة من الذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 امليت

 األب

 الجد )أب األب(

 ابن االبن

 االبن

 األخ )شقيق/ألب/ألم(

 ابن األخ )شقيق/ألب(

 العم )شقيق/ألب(

 ابن العم )شقيق/ألب(

وج  املولى الز 
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 ثم قال رحمه هللا:

 باب من يرث من اإلناث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 ِمــــــــــــــــــــــــــــــَن اإِلن

ٌ
مُّ  َوَواِرث

ُ
    ــــــــــاِث األ

ُ
ـــــــــــــــت

ْ
ٌت َوِبن

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــِبن

َ
َهـــــــــــــــا ت

َ
مُّ ـــاْبـــــــــــــــٍن ل

ُ
 ـــــــــــــــــــــــؤ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
َ
ق
َ
ل
ْ
 ُمط

ُ
ت

ْ
خ
ُ
 األ

ُ
ة  الَجدَّ

ُ
ْوَجـــــــــــــــة َهـــــــا    َوالزَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــاَوَمـــــــــــــــْن ل

َ
ق
َّ
َحق

َ
ـــــــــــــــْد ت

َ
ُء ق

َ
 الـــــــــــــــَوال

 

كور ثّنى رحمه هللا بتعداد الوارثات من اإلناث، وتعبير الّناظم 
ّ
بعد أن انتهى الّناظم رحمه هللا من تعداد الوارثين من الذ

 ار حتى الحمل في بطن أّمه.رحمه هللا بقوله اإلناث لكي يشمل ذلك جنس الّصغار والكب

 وهؤالء املعدودات هنا هن الوارثات إجماًعا.

 شرعية، فيخرج "األم"ابتدأ رحمه هللا بـ: 
ٌ
سب وهي: التي ولدتك، التي لها عليك والدة

ّ
، واألم املقصودة هنا األم من الن

اإلرث ولم نذكره من األسباب،  بذلك األم من الّرضاع، ألّن الّرضاع ليس من أسباب اإلرث كما تقدم وذكرنا أسباب

ه ليس بسبب، وللفائدة فإّن األحكام املتعلقة بالّرضاع هي: املحرمية، ويتفرع منها: جواز الّنظر والخلوة 
ّ
وهذا يدّل على أن

 بأقاربه من الّرضاع.

ه الثلث فإن كان له والدليل على توريث األم قوله تعالى:   فألمه السدس""فإن لم يكن له ولٌد وورثه أبواه فألم 
ٌ
 .إخوة

 ، أي بنت امليت، البنت الصلبية، ليست ابنته من الّرضاع."بنت"ثم قال: 

ِ األنثيين فإن كن  نساًء فوق اثنتين والدليل على توريث البنت، قوله تعالى: 
 
"يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ

 فلها النصف"
ً
لثا ماترك وإن كانت واحدة

ُ
 .فلهن  ث

م""وبنثم قال: 
ُ
ؤ
َ
، تؤم أي: تتبع، وهذا من الحشو الزائد ليتم معنى البيت، والبنت وبنت االبن من الفروع، ت ابن لها ت

دلي البنت بذكٍر كي تكون من جملة الورثة، فكّل من أدلى 
ُ
وكنا ذكرنا سابًقا أّن بنت البنت ليست من الورثة، فيجب أن ت

ه ال يرث.
ّ
 من الفروع بأنثى فإن

كورةأو نقول: بنت اال 
ّ
 بن وإن نزل أبوها بمحض الذ

 والدليل على توريث بنت االبن هو نفس دليل توريث البنت، وكذلك اإلجماع.

وجة"ثم قال:  ، أي: زوجة امليت، هذه ترث بسبب الّنكاح، والّزوجة التي ترث بسبب الّنكاح هي التي ُعقد عليها عقَد "والز 

لوة، ولو كان في مرض املوت املخوف على الصحيح. زوجيٍة صحيٍح مستكمٍل لألركاِن والشروِط ولو ل
َ
 م يحصل وطٌء وال خ

ومما يجدر التنبيه عليه هنا أّن علماء الفرائض اصطلحوا على تسمية الّزوجة زوجة، بإثبات التاء املربوطة في آخرها، 

كر، وإن كان األفصح واألشهر عدم إثبات التاء املر 
ّ
بوطة في آخرها، قال هللا تعالى: وذلك لتمييزها عن الّزوج الذي هو الذ

ة"، وقال تعالى:  "وأصلحنا له زوجه"
 
 ."ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجن
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ا والدليل على توريث الّزوجة قوله تعالى:  ُمُن مم 
ُّ
ا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولٌد فلهن  الث ُبُع مم  "ولهن  الرُّ

 .تركتم"

ة"ثم قال رحمه هللا:   أي: والجّدة كذلك من جملة الورثة، وحذفت واو العطف للضرورة الشعرية.، "الجد 

جمع على توريثها هي: 
ُ
وأنت صاعد، املهم بمحض اإلناث،  أم أم أم أم األموإن علت بمحض اإلنوثة، كـ أم األموالجدة امل

 ليس بينها وبين امليت ذكر، هذه ُمجمٌع عليها.

جمع على توريثها كذلك هي: 
ُ
وأنت صاعد، املهم بمحض  أم أم أم أم األبوإن علت بمحض اإلناث، كـ أم األبوالجدة امل

 اإلناث، ليس بينها وبين امليت ذكٌر غير األب فقط، هذه ال خالف في توريثها.

دلي إلى امليت بالجد أو بأب أعلى من الجد.
ُ
 والخالف حاصٌل في الجّدة التي ت

فالترث  أم أب أب األبالترث عند املالكية وترث عند الحنابلة، وإن أدلت بأب الجد، أي:  أم أب األبفـأم الجد، أي: 

  عند املالكية وال ترث كذلك عند الحنابلة.

دلي بذكٍر بين أنثيين، 
ُ
 الجّدة التي ت

ّ
دلي بجٍد وارٍث، إال

ُ
وأّما عند الشافعية والحنفية فيرث كّل من ذكرنا، وكذا كّل جّدة ت

الجدة املدلية بذكٍر غير وارث )في نسبتها إلى امليت: جد فاسد( من أي جهة كانت )سواء من جهة األب أو من ويعبر عنها ب

 جهة األم(، فال ترث باتفاق اإلئمة األربعة، وهي من ذوي األرحام.

وإن  "فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أب الجد: 35قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في تسهيل الفرائض ص

 كل  جدة أدلت بوارث فهي وارثة، وإن )الحنبلي(عال فهي من ذوي األرحام على املشهور من املذهب 
 
، والصحيح أن

أدلت بأب أعلى من الجد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وصاحب 

ها مدلية بوارث، فكانت وارثة كأم األب والجد، أ
ا من أدلت بغير وارٍث الفائض، ألن  وهي من كان  )أي: جد فاسد(م 

 واحًدا"
ً

 ا.هـ رحمه هللا. بينها وبين امليت ذكٌر قبله أنثى ، كأم أب األم فهي من ذوي األرحام قوال

فالخالصة في مذهب الجّدة والصحيح هو ما عليه الشافعي رحمه هللا وأبو حنيفة رحمه هللا، وهو أّن كّل من ذكرنا من 

دلي بذكر بين أنثيين )جد فاسد( فال ترث.الجّدا
ُ
دلي بجد وارث، وأّما الجدة التي ت

ُ
 ت يرثن، وكذا كّل جدة ت

"كما أخرج أبويكم والدليل على توريث الجّدة أّنها داخلة في مسمى األم على الصحيح، ويدّل على ذلك قول هللا تعالى: 

ة"
 
 ينا.، فجعل هللُا آدَم وحواَء عليهما السالم أبو من الجن

ا"قال: 
ً
، فتشمل األخت الشقيقة وهي: أخت امليت من جهة أّمه ومن جهة أبيه، واألخت ألب وهي: أخت "األخت مطلق

هن وارثات.
ّ
 امليت من جهة أبيه، واألخت ألم وهي: أخت امليت من جهة أّمه، كل

 والدليل على توريث األخت قوله تعالى: 
ٌ
 وله أخ

ٌ
ُدس "وإن كان رجٌل يورث كاللة أو امرأة  أو أخٌت فلكل  واحٍد منهما السُّ

 هلك ليس له ولٌد وله أخٌت ، وهذه في األخت ألم، وقال تعالى: فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"
ٌ
"إن امرؤ
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 ونساءً 
ً
 فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجاال

ِ األنثيين"
 
 ، وهذه في األخت الشقيقة واألخت ألب.فللذكر مثل حظ

، وهذه املعتقة، وسبق ذكرها في باب األسباب عند الكالم على السبب "ومن لها الوالء قد تحققا"ثم قال رحمه هللا: 

 الثالث الذي هو الوالء.

 عنها املتفق عليه في قصة بريرة رض ي هللا عنها: والدليل على توريثها قوله صلى هللا عليه وسلم في حديث عائشة رض ي هللا

ما الوالء ملن أعتق"
 
 : اسٌم موصول فهي تعم املعتق واملعتقة.ِمْن ، و"إن

 :ساء، سبع على وجه اإلجمال
ّ
 فهؤالء جملة الوارثات من الن

 البنت. -1

كورة. -2
ّ
 بنت االبن وإن نزل أبوها بمحض الذ

 األم. -3

 الجّدة. -4

 األخت مطلًقا. -5

 ّزوجات.الّزوجة أو ال -6

 املعتقة.  -7

 وعلى التفصيل هن عشرة:

 البنت. -1

كورة. -2
ّ
 بنت االبن وإن نزل أبوها بمحض الذ

 األم. -3

 الجّدة من جهة األم. -4

 الجّدة من قبل األب. -5

 األخت الشقيقة. -6

 األخت ألب. -7

 األخت ألم. -8

 الّزوجة أو الّزوجات. -9

 املعتقة.  -10

ساء في مسألة واحدة  وللفائدة:
ّ
ه يرث منهن خمٌس:إذا اجتمع كّل هؤالء الن

ّ
 فإن

وجة / األخت الشقيقة  ، وُحجب الباقي، وسيأتي في باب الحجب إن شاء هللا.البنت / بنت االبن / األم / الز 

ساء، ورث منهم خمسة هم: وللفائدة كذلك:
ّ
 إذا اجتمع كّل الوارثين من الّرجال وكّل الوارثات من الن
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وجين  .األب / األم / االبن / البنت /)إّما الّزوج وإّما الّزوجة(  أحد الز 

 قال صاحب الفارضية:

 ال يسقطون في العدد
ٌ
 زوٌج ولد  وخمسة

ٌ
 أٌب وأٌم زوجة

والولد يشمل االبن والبنت كما مّر، والّزوج والّزوجة يستحيل أن يجتمعا في مسألة واحدة، فإذا مات الّزوج فإّن الّزوجة 

قط، وهذه تأخذها كالفائدة وتعمل بها مباشرة، إذا قال لك: هلك هالٌك ال تسقط، وإذا ماتت الّزوجة فإّن الّزوج ال يس

، فإّن امليت هي: الّزوجة 
ً

، فإّن امليت مباشرة هو الّزوج، وإذا قال لك: هلكت عن زوٍج وأٍم وأٍب مثال
ً

عن زوجٍة وأٍب وأٍم مثال

 مباشرة.

 مخطط يبين الورثة من اإلناث على سبيل التفصيل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األب/أم األم(الجدة )أم 

 األم

 األخت )شقيقة/ألب/ألم(

وجة عتقة الز 
ُ
 امل

 امليت

 بنت

 بنت االبن
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 وهنا نورد بعض املصطلحات املهمة التي جاءت مفرقة نجمعها للضبط:

 

ا صحيًحا وتسمى الجّدة  األصول: هم أب امليت وأّمه، وأجداده وجداته، وإن علو، ومنهم من يكون من الورثة وُيسمى جدًّ

، وهم من ذوي األرحام.
ً
 فاسدة

ً
، ومنهم من اليرث وُيسمى جًدا فاسًدا وجّدة

ً
 صحيحة

ً
 الوارثة جّدة

لى إلى امليت بذكر، ومنهم من ال يرث وهو من أدلى هم أوالد امليت وأوالدهم وإن نزلوا، وبعضهم يرث وهو من أد الفروع:

 إلى امليت بأنثى، وُيعتبر من ذوي األرحام.

ما هو من ذوي األرحام. الحواش ي:
ّ
 كاإلخوة واألخوات واألعمام والعّمات، ومنهم الوارث، ومنهم من ليس بوارث وإن

كر واألنثى، أي: االبن والبنت. الولد:
ّ
 يشمل لفظ الولد الذ

 أي: وإن نزلت درجة الُبنوة، ويقولون كذلك: وإن تراخى، وإن تباعد، وإن سفل. وإن نزل:

بوة، ويقولون كذلك: وإن صعد، وإن قص ى. وإن عال:
ُ
 أي: وإن علت درجة األ

كورة. الفرع الوارث:
ّ
 االبن وابن االبن وإن نزل، والبنت وبنت االبن وإن نزلت بمحض الذ

 صحيح غير الفاسد، والجدة الصحيحة غير الفاسدة، وأنت صاعد.األب واألم، والجد ال األصل الوارث:

 هو الجد الوارث الذي ال تتخلل في نسبته إلى امليت أنثى. الجد الصحيح:

 هو الجد الغير وارث الذي تتخلل في نسبته إلى امليت أنثى. الجد الفاسد:

ة الصحيحة:  يت جٌد فاسٌد.هي الجّدة الوارثة التي ال يتخلل في نسبتها إلى امل الجد 

ة الفاسدة:  هي الجّدة غير الوارثة التي يتخلل في نسبتها إلى امليت جٌد فاسد. الجد 

 هم قرابة امليت الذين ال يرثون بالفرض وال بالتعصيب. ذوو األرحام:

أم أي: ، أم، وإذا قلت: ابن للميت، أي: ابٌن نسبة الوارث دائًما تكون للميت، فإذا قلت:  مالحظة مهمة جًدا جًدا:

، زوجة امليت، أي: زوجة، وإذا قلت: امليت
ٌ
، فعلى ذلك يستحيل أن تجد من الورثة في مسألة واحدة كما مّر زوٌج وزوجة

 ألّنهما لو وجدا في املسألة الواحدة فمن امليت؟

 

 

 

كور واإلناث:
 
 تطبيقات على من يرث ومن ال يرث من الذ
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 ال يرث يرث القريب

 الّزوج   

  الّرضاعأب من   

 أم األم   

 أم أب األم   

 أم أم أم أم األم   

 أب أب أب األب   

 أب أب أب أب األم   

 أب أب أم أب األب   

 أب أب أم أب األم   

 ابن ابن البنت   

 بنت ابن االبن   

 املعتقة   

 األخ ألم   

 ابن أخ ألب   

 بنت أخ ألب   

  ابن أخ ألم   

 العم ألم   

 ابن العم ألب   

 ابن العم ألم   

 الخال   

 العّمة   

 

 إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم والحمد هلل.

ويمكن لإلخوة الذين يتابعون الشرح االستعانة باملخططات التي نضعها ضمن تفريغ الدروس، وفق هللا الجميع ملا 

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.فيه الخير والنفع، وسبحانك اللهم وبحمدك 
ّ

  أشهد أن ال إله إال
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 املجلس السابع من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 
ّ

 إال

، وهذا ضمن املستوى رحمه هللافهذا هو الدرس السابع من دروس شرح املنظومة البرهانية للشيخ محمٍد بِن حجازي 

 رك في علمه وعمله.الثالث من مستويات معهد الّدين القيم تحت إشراف شيخنا أبي الحسن علي الّرملي حفظه هللا وبا

 وفي هذا اليوم معنا إن شاء هللا باب جديد من أبواب هذه املنظومة املباركة والنافعة إن شاء هللا.

 :رحمه هللاقال الّناظم 

 باب الفروض املقدرة في كتاب هللا تعالى

 
ٌ
ْعِصيِب ِإْرث

َّ
ـــــــــــــــْرِض َوالت

َ
ف
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  بال

َ
َبت
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   ث

َ
ت
َ
 أ
ٌ
ـــــــــــــــة

َّ
اِب ِست

َ
ِكت

ْ
ْرُض ِفي ال

َ
ف
ْ
ال
َ
 ف

ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
ٍ ِضْعف

ـــــــــــــــل 
ُ
 ك

ُ
 ِنْصـــــــــــــــف

ٌ
ث

ْ
ل
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ      ُرْبـــــٌع َوث

ُ
ْيـــــــــــــــُر ِذي َمْصِرف

َ
 َوالْجِتَهـــــــــــــــاٍد غ

 

يرتقي بك شيئا فشيئا في هذا العلم، فبعد  رحمه هللاهذا الباب متعلق بالفروض املقدرة في كتاب هللا تعالى، فالّناظم 

كور، وتعداد الوارثات من اإلناث، ناسب أن يبدأ في تفصيل القول في هؤالء الورثة، فما أن ذكر تعداد الوارثي
ّ
ن من الذ

 هو نوع إرثهم؟ وما مقدار إرث كّل واحد منهم؟

 والفرض في اللغة ُيطلق على معاٍن كثيرة من أهمها:والفروض: جمع فرض، 

 .القطع، فتقول: فرضت لك كذا من املال، أي: قطعت لك شيًئا منه

 ، أي: ما قّدرتم."فنصف مافرضتم" ومن معاني الفرض: التقدير، قال هللا تعالى:

ر شرًعا لوارٍث خاٍص وفي االصطالح هو:  قد 
ُ
 بالعول.، زاد بعضهم: النصيب امل

 
د وال ينقص إال  بالر 

 
 ال يزيد إال

 : العصبة، فإّن العصبة نصيبهم غير مقدر، وسيأتي بيانه.نصيب مقدرخرج بقولنا: 

 : الوصية، فإّنها مقدرة لكن بفعل املكلف، فهو الذي أوص ى بهذا القدر.شرًعاوخرج بقولنا: 

ما هو مقدٌر شرًعا لألصناف لوارٍث خاٍص وخرج بقولنا: 
ّ
: الّزكاة، فإّن الّزكاة نصيٌب مقدٌر شرًعا لكن ال لوارث، وإن

 الثمانية املذكورين في آية التوبة.

 ثبتا""بالف: رحمه هللاقال الّناظم 
ٌ
 .رض والتعصيب إرث
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 اإلرث نوعان:

 .بالفرض 
ٌ
 إرث

 .بالتعصيب 
ٌ
 إرث

 أّن 
ّ

وهذين النوعين )يعني: اإلرث بالفرض واإلرث بالتعصيب( قد أجمع العلماء عليهما، واختلفوا في اإلرث بالّرحم، إال

 عن عّده هنا. رحمه هللاإرثهم داخٌل في اإلرث بالفرض والتعصيب، لذلك أعرض الّناظم 

 وأّما الوارث فعلى أنواع ثالثة:

 .وارث بالفرض فقط 

 .وارث بالتعصيب فقط 

 .وارث بالفرض والتعصيب مًعا 

 بالعول  والفرض كما تقدم هو:
 

د وال ينقص إال  بالرَّ
 

ر شرًعا لوارٍث خاٍص، ال يزيد إال قد 
ُ
صيب امل

 
 .الن

ه يأخذ حصته من امليراث بالفرض نصيًبا مفر  ومعنى اإلرث بالفرض:
ّ
لث والّربع ونحو أن

ّ
وًضا، أي: ُمقدًرا، كالّنصف والث

 ذلك.

"املراد بالفرائض هنا في الفتح:  رحمه هللا، قال الحافظ "ألحقوا الفرائض بأهلها": صلى هللا عليه وسلم قال

صف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، 
 
األنصباء املقدرة في كتاب هللا تعالى، وهي الن

 ا.هـ. بأهلها من يستحقها بنص  القرآن" واملراد

د والتقوية 
ّ
عصيًبا، فهو َعاصٌب، ُمشتق من الَعَصْب بمعنى: الش

َ
وأّما التعصيب، ففي اللغة: مصدر َعّصب ُيعّصب ت

وعصبة الر جل بنوه وقرابته واإلحاطة، وهو ما أحاط بالش يء من جميع الجهات كالعمامة تحيط بالرأس وتجمعه، 

 بذلك ألّنهم عّصبوا به أي: أحاطوا به. ، ُسّمواألبيه

 .نصيٌب غير ُمقدٍر لوارٍث وفي االصطالح هو: 

ه يأخذ حصته من امليراث بغير نصيٍب محدٍد مفروٍض ُمقدٍر، فيأخذ جميع املال إذا انفرد،  ومعنى اإلرث بالتعصيب:
ّ
أن

ه يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فر 
ّ
وضهم، ويسقط وال يأخذ شيًئا إذا وإن كان معه أصحاب فروض فإن

 لم يبق له ش يٌء بعد أصحاب الفروض.

، أي: ملن يكون أقرب "فألولى رجٍل ذكر"أي: ما بقي من املال بعد ذوي الفروض،  "فما بقي": صلى هللا عليه وسلم قال

وّرِث، قال الخطابي 
ُ
سب إلى امل

ّ
 ."املعنى أقرب رجٍل من العصبة": رحمه هللافي الن

 ك يكون جملة الوارثين بالفرض من الورثة:وعلى ذل
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 املعتقة، أي: تسعة هّن: 
ّ

ة جميع اإلناث إال ة الصحيحة من جهة األب / الجد  )البنت / بنت االبن / األم / الجد 

وجة( كور: الصحيحة من جهة األم / األخت الشقيقة / األخت ألب / األخت ألم / الز 
ّ
وج، ومن الذ  األب)و األخ ألمو الز 

ا ثالثة عشر فرًدا يرث بالفرض. دالجو
ً
 في بعض أحوالهما(، فيصير مجموع الكّل ذكوًرا وإناث

 وأّما جملة الوارثين بالتعصيب من الورثة فهم:

 الّزوج واألخ ألم، أي: ثالثة عشر ذكًرا وهم: 
ّ

كور إال
ّ
)االبن / ابن االبن / األب / الجد الصحيح / األخ الشقيق جميع الذ

، األخ الشقيق / ابن األخ ألب / العم الشقيق / العم ألب / ابن العم الشقيق / ابن العم ألب / املولى( األخ ألب / ابن /

 املوالة املعتقة.
ّ

 وال يرث بالتعصيب أحٌد من اإلناث إال

 :رحمه هللاقال صاحب الّرحبية 

ساء طًرا عصبة 
 
قبة   وليس في الن ت بعتق الر 

 
 التي من

 
 إال

ا أربعة عشر فرًدا يرث بالتعصيب.فيصير مجموع الكّل 
ً
 ذكوًرا وإناث

لكن قد يكون كلٌّ من البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واألخت ألب عصبة بالغير، وقد تكون األخت الشقيقة و 

 األخت ألب عصبة مع الغير ، وسيأتي بيان كّل هذا وتفصيل القول فيه في باب التعصيب.

 ثم قال: 

ْرُض ِفي ا     
َ
ف
ْ
ال
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىف

َ
ت
َ
 أ
ٌ
ـــــــــــــــة

َّ
اِب ِست

َ
ِكت

ْ
 ل

ساء التي سقناها، وسيأتي ذكرها 
ّ
 ورد التصريح بذكرها في القرآن، وهي في آيات الن

ٌ
أي: أّن الفروض املقدرة هي: ستة

 بالتفصيل إن شاء هللا.

 ثم قال: 

 ِنْصـــــــــــ
ٌ
ث

ْ
ل
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــُه  ُرْبـــــٌع َوث

ُ
ٍ ِضْعف

ـــــــــــــــل 
ُ
 ك

ُ
          ــــف

، فال نعلم أحًدا استطاع أن يذكر هذه الفروض الستة في نصف رحمه هللاوهذا من عجيب نظم محمد بن حجازي 

 بيت واحد.

 أي: واحد من أربعة أجزاء الش يء. ربع:

:
ٌ
 أي: واحد من ثالثة أجزاء الش يء. وثلث

ٍ ضعفه:
 الضمير هنا عائٌد على كّلٍ من الّربع والثلث. نصف كل 

 فنصف الّربع هو: الثمن، وضعف الّربع هو: الّنصف، والثلث نصفه الّسدس، وضعف الثلث الثلثين.

من:
 
 واحد من ثمانية أجزاء الش يء. والث
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صف:
 
 واحد من جزءي الش يء. والن

 جزء واحد من ثالثة أجزاء الش يء. والثلث:

 جزءان من ثالثة أجزاء الش يء. والثلثان:

لثان.وعليه يكون عندنا ستة فروض هي: 
 
دس / الث لث / الس 

 
صف / الث

 
من / الن

 
بع / الث  الر 

 ذكر الفروض عن طريق التوسط، فبدأ باألوسط ثم قال لك نصفه ثم ضعفه. رحمه هللاالّناظم 

 الفن يذكرهم عن طريق التدلي فيبدأ من فوق فيقول لك:وبعض من ألف في هذا 

 (.1/6( ونصف نصفهما، أي: )1/3(، والثلثان ونصفهما، أي: )1/8(، ونصف نصفه، أي: )1/4الّنصف ونصفه، أي: )

 وأّما البعض اآلخر فقد ذكر هذه الفروض عن طريق الترقي فيبدأ باألسفل ويقول لك:

 (.2/3( وضعف ضعفه، أي: )1/3(، والسدس وضعفه، أي: )1/2فه، أي: )(، وضعف ضع1/4الثمن وضعفه، أي: )

ها في آيات النساء.
ّ
 وأّما الدليل على كّل فرٍض من هذه الفروض الستة، والتي قد اجتمع ذكرها كل

بع: ُبع مما تركن" قول هللا تعالى: فدليل الر  ُبع "، وقال تعالى: "فإن كان لهن  ولٌد فلكم الرُّ ا تركتم إن لم ولهن  الرُّ مم 

 ."يكن لكم ولد

من:
 
من مما تركتم"قول هللا تعالى:  ودليل الث

 
 ."فإن كان لكم ولٌد فلهن  الث

صف:
 
ولكم نصف ماترك أزواجكم "ورد ذكر النصف في القرآن الكريم في ثالث مواضع منها قول هللا تعالى:  دليل الن

 هلك ل"، وقال تعالى: "إن لم يكن لهن  ولٌد 
ٌ
 ."يس له ولٌد وله أخٌت فلها نصف ماتركإن امرؤ

لث:
 
لث"قول هللا تعالى:  دليل الث

ُّ
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم "، وقال تعالى: "فإن لم يكن له ولٌد وورثه أبواه فألمه الث

لث
 
 ."شركاء في الث

دس: دس مما ترك إن كان له ولٌد "قول هللا تعالى:  دليل الس  ، وقال تعالى في نفس اآلية: "وألبويه لكل  واحٍد منهما الس 

ُدس"  فألمه السُّ
ٌ
 أو أخٌت فلكل  واحٍد منهما "، وقال تعالى: "فإن كان له إخوة

ٌ
 وله أخ

ٌ
 أو امرأة

ً
وإن كان رجٌل يورث كاللة

دس  ."الس 

ثا ماترك"قول هللا تعالى:  دليل الثلثان:
ُ
ل
ُ
اثنتين فلهما فإن كانتا "، وقال تعالى:  "فإن كن  نساًء فوق اثنتين فلهن  ث

ا ترك ثان مم 
ُ
ل
ُّ
 ."الث

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ         
ُ
ْيـــــــــــــــُر ِذي َمْصِرف

َ
 َوالْجِتَهـــــــــــــــاٍد غ
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ما ثبت من طريق االجتهاد ولم ُيذكر في القرآن  رحمه هللاوفي هذا إشارة منه 
ّ
إلى فرض سابع وهو ثلث الباقي لكن هذا إن

، وسيأتي ذكره حين الكالم على مسألتي العمريتين، وفي إحدى رض ي هللا عنهمصراحة، فهو ثابت من اجتهاد الصحابة 

 حاالت الجد مع اإلخوة ملن قال بتوريثهم مع وجود الجد.

 ق أّن الفروض قسمين:فيتلخص لنا مما سب

 .لث والّسدس والثلثان
ّ
من والّنصف والث

ّ
 قسم ثبت بالّنص: وهي ستة كما مض ى، الّربع والث

 .قسم ثبت باالجتهاد وهو ثلث الباقي 

سب والوالء فإّن:
ّ
 وبالنظر بين هذه الفروض الستة وبين أسباب اإلرث التي مّرت معنا التي هي: الّنكاح والن

  من خاٌص بالّزوجين وال يرث به غيرهما(.الّربع والثمن خاص
ّ
 بسبب الّنكاح )فيكون فرض الّربع والث

 .سب، وال يرث به الّزوجين البتة
ّ
لثان والّسدس خاٌص بسبب الن

ّ
لث والث

ّ
 الث

 .سب
ّ
ساء بسبب الن

ّ
سب، فيرث به الّزوج ويرث به أربع من الن

ّ
 الّنصف وهو مشترٌك بين الّنكاح والن

 أّن هذه الفروض الّستة سنقسمها قسمين وسيأتي فائدة تقسيمها الحًقا: ومما يجب علمه من اآلن

 :من. )ألن مقاماتها متداخلة(. القسم األول
ّ
 الّنصف / الّربع / الث

 :لث / الّسدس. )ألن مقاماتها متداخلة(. القسم الثاني
ّ
لثان / الث

ّ
 الث

من بيان أنواع اإلرث وأّن اإلرث فرٌض وتعصيٌب، شرع في بيان مقدار إرث كّل واحٍد  رحمه هللااآلن بعد أن انتهى الّناظم 

كور وفي باب من يرث من اإلناث، ُمقِدًما في ذلك الحديث 
ّ
من الورثة الذين سبق وأن ذكرهم لك في باب من يرث من الذ

ه ُمقّدٌم على اإلرث بالتعصيب، وذلك لحديث ا
ّ
في الصحيحين  رض ي هللا عنهما بن عباسوالكالم على اإلرث بالفرض ألن

 ."ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألولى رجٍل ذكر"وقد تقدم: 

 

 ن حال الكالم على الفروض ومستحقيها وتفصيل القول في ذلك:وألهل العلم طريقتا

  ومن يرث فمن أهل العلم من سلك طريق الكالم في كّل فرض على حّدة، فيذكر الّنصف ومن يرث به، والّربع

به، وهكذا، فتجد في الباب الواحد أنواًعا متعددة من الورثة، وشروط كّل واحٍد منهم إلرثه لهذا الفرض، وهذه 

 في هذه املنظومة. رحمه هللاهي الطريقة التي سار عليها أهل املشرق واعتمدها الّناظم 

 ن أحوالهم كّل على حّدة، فيذكر ومن أهل العلم من سلك طريًقا آخر وهو الكالم على مستحقي الفروض وبيا

ه يرث الّنصف تارة ويرث الّربع تارة أخرى، وُيبين شروط كّل حالة، ثم يأتي إلى الّزوجة وُيبين أحوالها 
ّ
الّزوج بأن

نسب ألهل املغرب.
ُ
 من امليراث، وهكذا حال بقية الورثة، بهذه الطريقة، وت

رآن وهي األقرب إلى الفهم واألبعد عن التشتت، ألّن الطريقة األولى وهذه الطريقة )يعني الطريقة الثانية( هي طريقة الق

 في فرض ويجدها في فرض آخر، ويجد الّزوج في فرٍض ويجده في فرٍض آخر، فيحتاج 
ً

ربما تشتت الطالب فيجد األم مثال

عليه ويجد كّل وارٍث  إلى مضاعفة جهٍد لكي ُيلّم بحاالت هذا الوارث، لكن في الطريقة الثانية سيجد الطريق مختصًرا
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في شرحه لألبيات،  رحمه هللاوحاالته مجموعة مع بعض، لكن جرى عمل الكثير على خالف ذلك وسنتبع طريقة الناظم 

 بإذن هللا تعالى.
ً
ا ومراجعة

ً
 وعند االنتهاء من الفروض وأصحابها نردفها بالطريقة الثانية بحول هللا ترسيخ

 ، فبدأ:سبحانه وتعالىيستحق هذه الفروض املقدرة في كتاب هللا  سيبدأ ببيان من رحمه هللاالّناظم 

 .بمن يستحق الّنصف، وهم خمسة أفراد 

 .ثم ثنى بمن يستحق الّربع: وهو إثنان 

 .ثم ثلث بمن يستحق الثمن وهذا الفرض يستحقه واحٌد فقط 

 .ثم ذكر من يستحق الثلثين ويستحقه أربعة 

 .ثم ذكر من يستحق الثلث وهم إثنان 

 خيًرا فرض السدس، وهذا الفرض يستحقه سبعة من العدد.وأ 

فيصير مجموع جملة أصحاب الفروض من حيث اختالف أحوالهم واحٌد وعشرون حالة، والستحقاق كّل واحد من 

ا، إذ هي من أهم مهمات هذا العلم، فبحفظها تمش ي 
ً
حفظ حفظ

ُ
هؤالء لفرٍض من الفروض أدلة وشروط، ينبغي أن ت

 تتعب نفسك وترهقها ومن ثم بإذن هللا في ه
ّ

ذا العلم وتحّل مسائله وتتلذذ بذلك، وأّما بغير الحفظ فال إخالك إال

 تستصعب هذا العلم وتتركه وال تعود إليه.

 نسأل هللا لنا ولكم التوفيق والسداد واإلعانة والتيسير.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس الثامن من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

 الحمد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:

أن سبحانه وتعالى فهذا هو املجلس الثامن من مجالس شرح منظومة القالئد البرهانية في علم الفرائض، نسأل هللا 

َمنا ما ين
ّ
ا علًما.ُيعل

َ
َمَنا وأن َيزيَدن

َ
َعنا بما َعل

َ
 فُعنا، وأن َينف

كور وجملة الوارثات من اإلناث، بدأ بما بدأ به الّنبي  رحمه هللابعد أن ذكر لنا الّناظم 
ّ
صلى هللا جملة الوارثين من الذ

ساء، وهي: ، وذلك بأن بدأ ببيان الفروض املقدرة في كتاب هللا، وسبق أن بّينا أّنها ستة عليه وسلم
ّ
كرت في آيات الن

ُ
ذ

لث والّسدس، سيشرع اآلن في بيان من يستحق هذه الفروض من هؤالء الورثة 
ّ
لثان والث

ّ
من، والث

ّ
الّنصف والّربع والث

 
ٌ
الذين ذكرهم سابًقا، فكّل وارث يستحق فرًضا من هذه الفروض الّستة ال بد له من تحقق شروط، إن اختل شرط

ه ال يرث
ّ
قد فإن

ُ
، رّبما ينتقل إلى النوع الثاني  واحد وف

ً
هذا الفرض، رّبما ينتقل إلى فرض آخر، رّبما يسقط وال يرث أصال

من اإلرث وهو اإلرث بالتعصيب، هذا سيأتي كلٌّ في حينه، لكن املطلوب منكم والذي قلناه ونقوله، البد من حفظ 

درك بالفهم، فتكتفي بفهمها عن حفظها، ال،
ُ
ال بد لك من حفظها وال بديل عن الحفظ،  الشروط، هذه الشروط الت

 وذلك من أجل إعطاء كّل ذي فرٍض فرضه.

 معنا اليوم ثالثة أبواب إن شاء هللا.

صف
 
 باب من يرث الن

ِقــــــــــــــــــــــــــــْد 
ُ
ـــــــــــــــْرُع ف

َ
ف
ْ
ْوِج ِإِن ال  ِللزَّ

ُ
ْصف ِ

 
الن

َ
ِت    ف

ْ
ـــــــــــــــمَّ ِبن

ُ
ِت ث

ْ
ِمــــــــــــــــــــــْد َوالِبن

َ
اْعت

َ
  االْبـــــــــــــــِن ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
خ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــٍة َوأ

َ
ِقيق

َ
ِب َوِلش

َ
 َمْع    ـــــــــــــٍت أِل

َ
ـــــــــــــــَرْدن

َ
ف
ْ
ا ان

َ
َعَصـــــــــــــــــــــــــــــِب ِإذ

ْ
ـــــــــــــــِد ال

ْ
ق
َ
 ف

بع  باب من يرث الر 

ـــــــــــِزْم 
َ
ـــــــــــــْرٍع ل

 
ْوِج َمــــــــــــــْع ف ْرُض الزَّ

َ
ـُع ف

ْ
بــ ا ُعـــــــــــ   َوالرُّ

َ
َصاِعــــــــــــــــــــــًدا ِإذ

َ
ْوَجــــــــــــــــــــــٍة ف

َ
 ـــــــــــــــــــــــــِدمْ َوز

من
 
 باب من يرث الث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَرا 
َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
ْوَجـــــــــــٍة ف

َ
ـــــــــــْرُض ز

َ
ْمـــــــــــُن ف

ُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرا    َوالث

َ
ـــــــــــْد َحض

َ
ْوٍج َواِرٍث ق

َ
ْرِع ز

َ
 َمْع ف

، قال الّناظم 
ً

 :رحمه هللانبدأ بالّنصف أوال

 باب من يرث النصف

ِقــــــــــــــــــــــــــــْد 
ُ
ـــــــــــــــْرُع ف

َ
ف
ْ
ْوِج ِإِن ال  ِللزَّ

ُ
ْصف ِ

 
الن

َ
ِمــــــــــــــــــــــْد    ف

َ
اْعت

َ
ِت االْبـــــــــــــــِن ف

ْ
ـــــــــــــــمَّ ِبن

ُ
ِت ث

ْ
 َوالِبن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
خ
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــٍة َوأ

َ
ِقيق

َ
ِب َوِلش

َ
َعَصـــــــــــــــــــــــــــــِب    ـــــــــــــٍت أِل

ْ
ـــــــــــــــِد ال

ْ
ق
َ
 َمْع ف

َ
ـــــــــــــــَرْدن

َ
ف
ْ
ا ان

َ
 ِإذ
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ما تكون للميت،  األول: الوارث
ّ
الذي يستحق فرض الّنصف هو: الّزوج، وكما نبهنا وننبه مراًرا أّن النسبة في هذا العلم إن

فإذا قلنا: زوج، أي: زوج امليتة، فإذا قلنا الّزوج مباشرة الهالك هو الّزوجة، والّزوج يرث الّنصف بشرٍط واحٍد ذكره 

 في قوله:  رحمه هللاالّناظم 
َ
ف
ْ
ِقــــــــــــــــــــــــــــْد""ِإِن ال

ُ
، وسبق أن عرفنا ما هو الفرع املقصود معنا وقلنا هو: أبناء امليت ـــــــــــــــْرُع ف

كورة، فالّزوج يستحق الّنصف بشرٍط واحٍد 
ّ
وبناته )وامليت هنا هي الّزوجة( فالفرع أبناءها وبناتها وإن نزلوا بمحّض الذ

 عدمي، وهو عدم وج
ٌ
ود الفرع الوارث للّزوجة امليتة، ونزيد نحن: منه أو من غيره، فيصير شرط إرث الّزوج وهوشرط

إجماًعا، من غيره كأن يتزوج بها وعندها أبناء من زوج قبله مات  عدم وجود الفرع الوارث منه أو من غيرهالّنصف، 

قها وصارت منه بائًنا، فمتى ُوجد الفرع الوارث سواًء منه أو من
ّ
غيره فإّن الّزوج ال يرث الّنصف وينتقل إلى  عنها أو طل

ا لكي يخرج من ليس بوارٍث كأبناء البنت كما ذكرنا سابًقا فإّنهم ليسوا من 
ً
فرض الّربع، وقيدنا الفرع بأن يكون وارث

ختالف الّدين الورثة، ألّنهم أدلوا إلى امليت بأنثى، ولكي يخرج كذلك من قام به مانع من موانع اإلرث كالّرق أو القتل أو ا

 فإّن وجوده كعدمه والحال هذه.

 ."ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن  ولٌد "والدليل على إرث الّزوج الّنصف قوله تعالى: 

 أمثلة:

 .ما من زوٍج قبله، فليس له الّنصف لوجود الفرع الوارث
ّ
 فلو ماتت عن زوٍج وابن لها ليس منه، وإن

  ،فليس له الّنصف لوجود الفرع الوارث.ولو ماتت عن زوج وبنت ابٍن 

 .ولو ماتت عن زوج وبنت ابن ابن ابن، فليس له الّنصف لوجود الفرع الوارث 

 .)ا
ً
 ولو ماتت عن زوٍج وابن بنت، فله الّنصف لعدم وجود الفرع الوارث، )بنت االبن ليست فرًعا وارث
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وهو يستحق الّنصف هو البنت )أي: بنت امليت، وكما ذكرنا وال تنسوا هذا  رحمه هللاالذي ذكره الّناظم  الوارث الثاني:

 أبًدا النسبة هنا للميت دائًما(، وتستحق البنت الّنصف بشرطين اثنين عدميين هما:

عدم وجود املشارك، أو نقول: عدم التعدد، )أي: يجب أن تكون بنًتا واحدة كي ترث الّنصف، فلو  الشرط األول:

 أخرى )أي: أختها( أو أكثر، وكانتا بنتين اثنتين أو أكثر فال ترث في هذه الحالة الّنصف ولهما الثلثان شاركتها بنٌت 

لثا ماترك"وسيأتي(، قال تعالى: 
ُ
 ."فإن كنَّ نساًء فوق أثنتين فلهنَّ ث

عدم وجود املعصب، واملعصب هو كّل ذكٍر من درجتها مساٍو لها وصًفا، وهو هنا االبن فأكثر )أي:  الشرط الثاني:

ه لو وجد في هذه الحال صارا عصبة، فيعصبها وال تكون صاحبة 
ّ
أخوها(، )أي: يجب أن ال يوجد مع البنِت ابٌن، ألن

فروض، أو يأخذا ما بقي بعد أصحاب الفروض، فرٍض وال تأخذ الّنصف، بل يأخذا كّل املال إذا لم يكن هناك أصحاب 

كر مثل نصيب األنثيين(، قال تعالى: 
ّ
يوصيكم "أو ال يأخذا شيًئا إذا لم ُيبق أصحاب الفروض شيًئا، ويكون نصيب الذ

 األنثيين
 
كر مثل حظ

 
 ."هللا في أوالدكم للذ

 ف"والدليل على أّن البنت ترث الّنصف قول هللا تعالى: 
ً
صفوإن كانت واحدة

 
 ."لها الن

َرْحبيل أّن أبا رحمه هللاومن الّسنة ما جاء في صحيح البخاري 
ُ
ى من حديث ُهزيل بن ش ٍة  ُسِئَل عن)األشعري(: " ُموس َ

ْ
 ابن

ِة 
َ
ٍت، اْبٍن  واْبن

ْ
خ
ُ
قاَل  وأ

َ
، ِلالِبنِة : ف

ُ
ْصف ِ

 
ِت  الن

ْ
خ
ُ ْ
، وِلأل

ُ
ْصف ِ

 
ِت  الن

ْ
اِبُعِني، َمْسُعوٍد  اْبَن  وائ

َ
َسُيت

َ
ُسِئَل  ف

َ
 َمْسُعوٍد، ابُن  ف

ِبرَ 
ْ
خ
ُ
ْوِل  وأ

َ
ى أِبي بق قاَل  ُموس َ

َ
ْد : ف

َ
  لق

ُ
ت

ْ
ل
َ
ل
َ
ا ض

ً
ا وما إذ

َ
ِديَن، ِمَن  أن

َ
ْهت
ُ
ي امل ض ِ

ْ
ى بما ِفيَها أق

َ
ض 

َ
: صلى هللا عليه وسلم النبيُّ  ق

ِة 
َ
، ِلاِلْبن

ُ
ْصف ِ

 
ِة  الن

َ
ُدُس  اْبٍن  واِلْبن   السُّ

َ
ة
َ
ِمل

ْ
ك
َ
ْيِن، ت

َ
ث
ُ
ل
ُّ
ِت، َبِقَي  وما الث

ْ
خ
ُ ْ
ِلأل

َ
ا ف

َ
ْين
َ
ى أَبا فأت اهُ  ُموس َ

َ
َبْرن

ْ
ْوِل  فأخ

َ
 َمْسُعوٍد، اْبِن  بق

قاَل 
َ
وِني ال : ف

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْم  الَحْبرُ  هذا َدامَ  ما ت

ُ
 ".ِفيك

 أمثلة:

 .)فلو هلك عن بنت، فللبنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب 

 .ولو هلك عن بنت، وبنت، فليس لها الّنصف لوجود املشارك 

  هلك عن بنت وابن، فليس لها الّنصف، لوجود املعصب.ولو 
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كورة،  رحمه هللاالذي ذكره الّناظم  الوارث الثالث:
ّ
من أصحاب الّنصف هو بنت االبن وإن نزل أبوها بمحض الذ

 وتستحقه بثالثة شروط عدمية هي:

عدم وجود املشارك، )أي: يجب أن تكون بنت ابن واحدة وال تشاركها بنت ابن أخرى أو أكثر )إّما: أختها  الشرط األول:

 أو بنت عّمها التي في درجتها، املهم أن ال توجد بنت ابن أخرى للميت((.

الذي هو في  عدم وجود املعصب، واملعصب هو ابن االبن الواحد فأكثر )سواء كان أخوها أو ابن عّمها الشرط الثاني:

 درجتها، املهم أن ال يوجد ابن ابن للميت(.

عدم وجود الفرع الوارث األعلى منها وهو هنا االبن أو البنت، )فمتى وجد االبن سقطت، ومتى وجدت  الشرط الثالث:

ما لها فرض آخر سيأتي(.
ّ
 البنت فإّنها ال تستحق الّنصف وإن

 فلها "والدليل على أّن بنت االبن تأخذ النصف أّن بنت االبن تدخل في مسمى البنت في قوله تعالى: 
ً
وإن كانت واحدة

صف
 
 ، واإلجماع على أّن بنت االبن تأخذ محّل البنت حال فقدها."الن

 أمثلة:

 ،عدم الفرع  فلو هلك عن بنت ابن، فإّن لها الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك، عدم املعصب

 الوارث األعلى منها(.

 .ولو هلك عن بنِت ابِن ابِن ابٍن، فإّن لهذه البنِت ابِن ابِن ابٍن الّنصف لتحقق الشروط 

 .ولو هلك عن بنِت ابٍن، وبنِت ابٍن أخرى، فليس لها الّنصف لوجود املشارك 

 .ولو هلك عن بنت ابن، وابن ابن فليس لها الّنصف لوجود املعصب 

 بنت، وبنت ابن، فليس لبنت االبن الّنصف لوجود الفرع الوارث األعلى منها. ولو هلك عن 
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ابع: وهو يستحق الّنصف هو األخت الشقيقة، أي: أخت امليت ألمه وأبيه )من  رحمه هللاالذي ذكره الّناظم  الوارث الر 

 جهتين(، وتستحق الّنصف بأربعة شروط عدمية، هي:

 أخرى فأكثر(، فمتى كّن أكثر من  الشرط األول:
ٌ
عدم املشارك، أو نقول: عدم التعدد، )واملشارك هنا أخٌت شقيقة

ا ترك"واحدة انتقلن إلى فرض الثلثين وسيأتي، قال تعالى:  لثان مم 
 
 ."فإن كانتا اثنتين فلهما الث

جد املعصب خرجت من فرض عدم املعصب، واملعصب هنا هو: األخ شقيق الواحد أو أكثر، فمتى وُ  الشرط الثاني:

 األنثيين"الّنصف إلى التعصيب وسيأتي، قال تعالى: 
 
كر مثُل حظ

 
 ونساًء فللذ

ً
 رجاال

ً
 ."وإن كانوا إخوة

كورة(، )إذا وجد معها  الشرط الثالث:
ّ
عدم وجود الفرع الوارث، )الفرع الوارث أبناء امليت وبناته وإن نزلوا بمحض الذ

كر سقطت 
ّ
 ولم ترث، وإذا ُوجد معها فرٌع وارث أنثى فإّنها ترث معها بالتعصيب(.الفرع الوارث الذ

ابع: كر هو األب، وتسقط بوجوده باإلجماع، واألصل  الشرط الر 
ّ
كر، )واألصل الوارث الذ

ّ
عدم وجود األصل الوارث الذ

كر كذلك الجد، وتسقط كذلك بوجود الجد الصحيح على الصحيح، وخرج بقولنا الوارث
ّ
من ليس بوارث  الوارث الذ

 كالجد الفاسد وكمن قام به مانع من موانع اإلرث فإّن وجوده كعدمه(.

 هلك ليس له ولٌد وله أخٌت "دليل الشرط الثالث والرابع قوله تعالى: 
ٌ
يستفتونك قل هللُا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ

 ، والكاللة في اآلية من ال والد له وال ولد."فلها نصف ماترك

 هلك ليس له ولٌد وله أخٌت فلها نصف ماترك"أّن األخت من أصحاب الّنصف قول هللا تعالى:  والدليل على
ٌ
، "إن امرؤ

 واإلجماع منعقد على أّن هذه اآلية في اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب، وال يدخل في اآلية اإلخوة ألم.

 أمثلة:

  :عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع فلو هلك عن أخت شقيقة، فإّن لها الّنصف لتحقق الشروط، وهي(

 الوارث، عدم األصل الوارث الذكر(.

 .ولو هلك عن أخٍت شقيقة وأخٍت شقيقة أخرى، فليس لها الّنصف لوجود املشارك 

 .ولو هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق، فليس لها الّنصف لوجود املعصب 

  الوارث.ولو هلك عن أخت شقيقة وبنت، فليس لها الّنصف لوجود الفرع 

 .كر
ّ
 ولو هلك عن أخت شقيقة وأب، فليس لها الّنصف لوجود األصل الوارث الذ

 

 

 

وهو يستحق الّنصف هو: األخت ألب، وتستحق الّنصف بخمسة  رحمه هللاالذي ذكره الّناظم  الوارث الخامس:

 شروط عدمية، هي:
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ألٍب أخرى فأكثر، فمتى وجد أكثر من أخت عدم املشارك، أو نقول: عدم التعدد، )واملشارك هنا أخت  الشرط األول:

ما سيأتي ميراثهن في الثلثين(.
ّ
 ألب فإنهّن ال يرثن الّنصف وإن

ما  الشرط الثاني:
ّ
عدم املعصب، واملعصب هنا هو: األخ ألب فأكثر، )ومتى وجد معها املعصب فإّنها ال ترث الّنصف وإن

 ترث معه بالتعصيب(.

كر سقطت ولم ترث، وإذا وجد معها فرٌع عدم وجود الفرع ال الشرط الثالث:
ّ
وارث، )إذا وجد معها الفرع الوارث الذ

 وارث أنثى فإّنها ترث معها بالتعصيب(.

ابع: كر، )إذا وجد معها األب سقطت باإلجماع، وإذا وجد الجد ففي املسألة  الشرط الر 
ّ
عدم وجود األصل الوارث الذ

 خالف سيأتي والّراجح سقوطها(.

ألربعة هي نفسها تماًما املذكورة في األخت الشقيقة، وأدلتها هي نفس األدلة السابقة، فقط نضيف هنا هذه الشروط ا

ا واحًدا وهو:
ً
 شرط

 عدم وجود األخ الشقيق أو األخت الشقيقة. الشرط الخامس:

 هلك ليس إن ام"ودليل إرث األخت ألب الّنصف هو نفس دليل إرث األخت الشقيقة للّنصف، وهو قول هللا تعالى: 
ٌ
رؤ

 ."له ولٌد وله أخٌت فلها نصف ماترك

 أمثلة:

  فلو هلك عن أخٍت ألب، فإّن  لها الّنصف لتوفر جميع الشروط، وهي: )عدم املشارك، عدم املعصب، عدم

كر، عدم الشقيق أو الشقيقة(.
ّ
 الفرع الوارث، عدم األصل الوارث الذ

  الّنصف لوجود املشارك.ولو هلك عن أخت ألب، وأخت ألب أخرى، فليس لها 

 .ولو هلك عن أخٍت ألب وأٍخ ألٍب، فليس لها الّنصف لوجود املعصب 

 .ولو هلك عن أخٍت ألب وبنِت ابٍن، فليس لها الّنصف لوجود الفرع الوارث 

 .كر
ّ
 ولو هلك عن أخٍت ألب وأب، فليس لها الّنصف لوجود األصل الوارث الذ

  لها الّنصف لوجود الشقيقة.ولو هلك عن أخٍت ألب وأخت شقيقة، فليس 

"، أشار إلى شرط عدم املشارك بقوله: رحمه هللا الّناظم 
َ
ـــــــــــــــَرْدن

َ
ف
ْ
ا ان

َ
"َمْع وأشار إلى شرط عدم املعصب بقوله: "ِإذ

َعَصـــــــــــــــــــــــــــــِب"
ْ
ـــــــــــــــِد ال

ْ
ق
َ
 .ف

 

 

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 
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بعباب من يرث   الر 

ـــــــــــِزْم 
َ
ـــــــــــــْرٍع ل

 
ْوِج َمــــــــــــــْع ف ْرُض الزَّ

َ
ـُع ف

ْ
بــ ا ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدمْ    َوالرُّ

َ
َصاِعــــــــــــــــــــــًدا ِإذ

َ
ْوَجــــــــــــــــــــــٍة ف

َ
 َوز

ّبع، وهذا الفرض خاٌص بسبب الّنكاح كما ذكرنا، فهو خاص  رحمه هللاانتقل الّناظم  إلى الفرض الثاني وهو فرض الرُّ

 بالّزوج والّزوجة فقط، وال يرث به غيرهما.

 

وج:  يستحق الّزوج فرض الّربع بشرط واحد وجودي وهو: الز 

 .وجود الفرع الوارث منه أو من غيره 

للّزوج في فرض الّنصف، فهو )أي: الّزوج( يرث الّنصف بشرط  هذا الشرط كما تالحظون عكس الشرط الذي ذكرناه

ما يرث الّربع، 
ّ
عدم وجود الفرع الوارث منه أو من غيره، فإن وجد الفرع الوارث منه أو من غيره فال يرث الّنصف وإن

كورة.
ّ
 والفرع الوارث هو أبناء امليت وبناته وإن نزلوا بمحض الذ

ـــــــــــِزْم"الشرط الوجودي بقوله: إلى هذا  رحمه هللاأشار الّناظم 
َ
ـــــــــــــْرٍع ل

 
 ."َمــــــــــــــْع ف

ا "وأّما الدليل على أّن الّزوج يرث الّنصف مع وجود الفرع الوارث هو قول هللا تعالى:  ُبُع مم  فإن كان لهن  ولٌد فلكم الر 

 ."تركن

 أمثلة:

 هذه الحال الّربع لوجود الفرع الوارث. هلكت امرأة عن زوٍج وابٍن من غيره، فللّزوج في 

 .ما له الّنصف لعدم وجود الفرع الوارث
ّ
فت زوًجا فقط، فليس للّزوج الّربع في هذه الحال، وإن

ّ
 ولو هلكت وخل

  ا ألّنها أدلت
ً
بع، ألّن بنت البنت ليست فرًعا وارث ولو هلكت عن زوٍج وبنت بنٍت، فليس للّزوج في هذه الحال الرُّ

ما هي من ذوي األرحام، ويرث الّزوج في هذه الحال الّنصف لعدم الفرع الوارث.إلى امليت 
ّ
 بأنثى، وإن

 

 

 

 

وجة: بإثبات التاء املربوطة في آخرها كما مّر تمييًزا لها عن الّزوج، وتستحق الّزوجة أو الّزوجات )إذا كان له أكثر من  الز 

َصاِعــــــــــــــــــــــًدا"إلى حال تعدد الّزوجات في قوله:  رحمه هللازوجة واحدة، وأشار الّناظم 
َ
ْوَجــــــــــــــــــــــٍة ف

َ
(، فالّزوجة تستحق "َوز

 فرض الّربع بشرط واحٍد عدمي، وهو:

 .عدم وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها 
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كورة، وهذا الفر 
ّ
ع سواء كان منها أو من غيرها )أي: سواء كان ابًنا الفرع الوارث أبناء امليت وبناته وإن نزلوا بمحض الذ

 أو بنًتا للميت بواسطتها أو كان ابًنا أو بنًتا للميت من زوجة أخرى(.

ا ُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدْم"أشار إلى هذا الشرط بقوله:  رحمه هللاالّناظم 
َ
 ."ِإذ

ا تركتم إن لم يكن لكم ولد"فرع الوارث قول هللا تعالى: والدليل على أّن الّزوجة تأخذ الّربع مع عدم ال ُبُع مم   ."ولهن  الرُّ

إذا كان للميت أكثر من زوجة فإنهن يقتسمن الّربع بالسوية )أي: باملساواة(، وهذا باإلجماع، وهذا الذي يدّل  تنبيه:

ُبُع "عليه ضمير الجمع في قوله تعالى:   ."ولهنَّ الرُّ

 أمثلة:

  فقط، فللّزوجة في هذه الحال الّربع لعدم وجود الفرع الوارث.هلك عن زوجٍة 

 .)ولو هلك عن زوجة وابٍن قاتل، فللّزوجة الّربع )لقيام املانع بالفرع الوارث، فصار وجوده كعدمه 

 .ولو هلك عن ثالث زوجات، فللّزوجات في هذه الحال الّربع بينهن بالسوية لعدم الفرع الوارث 

  من ولو هلك عن زوجة
ّ
ما لها الث

ّ
وثالث بنات، فليس للزوجة في هذه الحال الّربع لوجود الفرع الوارث، وإن

 وسيأتي.

 

 

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

من
 
 باب من يرث الث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَرا 
َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
ْوَجـــــــــــٍة ف

َ
ـــــــــــْرُض ز

َ
ْمـــــــــــُن ف

ُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَراَمْع     َوالث

َ
ـــــــــــْد َحض

َ
ْوٍج َواِرٍث ق

َ
ْرِع ز

َ
 ف

 وهذا الفرض كذلك خاص بسبب الّنكاح، فترث به الّزوجة أو الّزوجات فقط، أو نقول ترث به األرملة أو األرامل فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَرا"بقوله:  رحمه هللالك الّناظم فالّزوجة أو الّزوجات إذا كان للميت أكثر من زوجة )أشار إلى ذ
َ
ث
ْ
ك
َ
أ
َ
ْوَجـــــــــــٍة ف

َ
( لهّن "ز

من بشرط واحٍد فقط، هو شرط وجودي.
ّ
 الث

 .وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها 

ــــــإلى هذا الشرط بقوله:  رحمه هللاأشار الّناظم 
َ
ْوٍج َواِرٍث ق

َ
ْرِع ز

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرا""َمْع ف

َ
 ـــــْد َحض

ا تركتم"والدليل على ذلك قول هللا تعالى:  ُمُن مم 
ُّ
 ."فإن كان لكم ولٌد فلهنَّ الث

بيع بابنتيها إلى رسول هللا قال: رض ي هللا عنه ومن الّسنة حديث جابر   صلى هللا عليه وسلم"جاءت امرأة سعد بن الر 

هما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله   عم 
 
تل أبوهما معك يوم أحٍد شهيًدا وإن

ُ
فقالت: هاتان ابنتا سعد ق

 بماٍل، فقال
 

صلى هللا ، فنزلت آية املواريث، فدعا النبُي يقض ي هللا في ذلك: صلى هللا عليه وسلم وال ينكحان إال
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هما فقال:  عليه وسلم ، رواه الترمذي وأبو داود "، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لكأعط ابنتي سعد الثلثينعم 

 .رحمه هللاوحسنه األلباني 

ما يقتسمن الفرض 
ّ
وفرض الّزوجة الواحدة هو نفسه فرض الّزوجات إذا كّن أكثر من واحدة، فال يزيد بزيادتهن، وإن

ُمُن "ى: بينهن بالسوية إجماًعا، وهذا الذي يدّل عليه ضمير الجمع في قوله تعال
ُّ
ض الث

 
 ."فلهن

 أمثلة:

 .من لوجود الفرع الوارث
ّ
 هلك عن زوجٍة وبنتين من زوجٍة أخرى، فللّزوجة في هذه الحال الث

  من
ّ
ولو هلك عن ثالث زوجات، وخمسة أوالد )قلنا: األوالد تشمل األبناء والبنات(، فللّزوجات في هذه الحال الث

 بينهن بالسوية لوجود الفرع الوارث.

  ما لهّن ولو
ّ
من لعدم وجود الفرع الوارث، وإن

ّ
هلك عن أربع زوجات فقط، فليس للّزوجات في هذه الحال الث

 الّربع يقتسمنه بينهن بالسوية.

إلى هنا انتهينا بحمد هللا من األبواب املقررة في هذا اليوم، سيدخل الّناظم إلى باب جديد وهو باب الثلثين، نرجئ ذلك 

 ، وهللا املوفق.إلى درٍس آخر إن شاء هللا

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال

  



 

89 

 املجلس التاسع من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:له، ومن 
ّ

 ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

 واألخُت ألب، ثم 
ُ
فقد أخذنا أصحاب الّنصف وذكرنا بأّنهم خمسة أفراد: الّزوُج والبنُت وبنُت االبن واألخُت الشقيقة

ه اليرث هذا ال
ّ
من وذكرنا بأّن هذا أخذنا أصحاب الّربع وذكرنا بأن

ّ
 الّزوج والّزوجة أو الّزوجات، ثم أخذنا الث

ّ
فرض إال

 الفرض خاٌص بوارث واحٍد فقط وهي: الّزوجة أو الّزوجات في حال التعدد.

 وفي هذا اليوم إن شاء هللا ستكون لنا وقفة مع بابين من هذه املنظومة املباركة بإذن هللا.

 :رحمه هللاقال الّناظم 

 الثلثين باب من يرث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َوت

َ
ْيـــــــــــِن اْست

َ
ت
َ
ن
ْ
ـــــــــــاِن الث

َ
ث
ُ
ل
ُّ
ــــــــــــــــــــــــى   ـا َوالث

َ
ت
َ
 أ
ُ
ْصــــــــــــف ِ

 
ُه الن

َ
ْن ل َصاِعـــــــــــٍدا ِممَّ

َ
 ف

 باب من يرث الثلث

 ُعِدَمـــــــــــــا 
ُ
ِ َحْيـــــــــــث

م 
ُ
ـــــــــــْرُض األ

َ
 ف

ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُّ
 َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َوالث

ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُ
ـــــــــــَوٍة َوث

ْ
ـــــــــــْرٌع َوَجْمـــــــــــُع ِإخ

َ
 ف

َهـــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــى ل

َ
ْيـــــــــــــــــــــــــــِن َيْبق

َ
ت ْوَجْيـــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــي الُعَمِريَّ َحــــــــــــــــــــــِد الــــــــــــــــــــــزَّ

َ
ٍب َوأ

َ
 ـــــِن ـــَمـــــــــــــــــــــــَع أ

ــــــــــــــــــــــْرُض َجمْ 
َ
ِم َوف

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوٍة أِل

ْ
ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــِم    ـــــــــــُع ِإخ

َ
َســـــــــــاٍو َبْيَنُهـــــــــــْم ِفــــــــــــي الق

َ
 َمـــــــــــَع ت

 :رحمه هللانبدأ باب الثلثين، قال الّناظم 

 باب من يرث الثلثين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
َوت

َ
ْيـــــــــــِن اْست

َ
ت
َ
ن
ْ
ـــــــــــاِن الث

َ
ث
ُ
ل
ُّ
ــــــــــــــــــــــــى   ـا َوالث

َ
ت
َ
 أ
ُ
ْصــــــــــــف ِ

 
ُه الن

َ
ْن ل َصاِعـــــــــــٍدا ِممَّ

َ
 ف

، فقد استطاع بتوفيق هللا له أن يذكر أصحاب هذا الفرض وهم أربعة رحمه هللاوهذا كذلك من عجيب نظم البرهاني 

 في بيٍت واحد، بينما غيره ذكرهم في ثالثة أو أربعة أبيات.

ـــــــــــاِن فقال: 
َ
ث
ُ
ل
ُّ
 ، أي: من هو الذي يستحق فرض الثلثين. َوالث

ْيـــــــــــِن قوله: 
َ
ت
َ
ن
ْ
 تثنية واحدة، أي: أنثيين. ،الث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقوله: 
َ
َوت

َ
، أي: متساويتين في الدرجة وفي الوصف، فالبنت تساويها في الدرجة وفي الوصف بنت أخرى، اْست

البن فإّنها أنزل منها في الدرجة، واألخت الشقيقة وبنت االبن تساويها في الدرجة بنت ابن أخرى، وال تساويها بنت ابن ا

 ووصًفا، وهكذا األخت ألب، فاملساوية لها هي: األخت ألب.
ً
 تساويها أختها الشقيقة درجة

َصاِعـــــــــــٍداقوله: 
َ
قل ف

ُ
، أي: اثنتين فصاعدا، اثنتين متساويتان في الّدرجة والوصف، وثالثة أربعة وخمسة وأكثر، وما ن

 منه بقوله تعالى: رض ي هللا عنهما عباس عن ابن 
ً
ه للثنتين الّنصف استدالال

ّ
ثا ما "أن

ُ
ل
ُ
فإن كنَّ نساًء فوق اثنتين فلهن  ث

ما رض ي هللا عنه، وأّن أقل الجمع ثالثة، وظاهر اآلية أّن فوق االثنتين لهن الثلثان، فإّن هذا لم يثبت عنه "ترك
ّ
، وإن

، ومنهم من قال بثبوت ذلك عن رحمه هللاكما قرر ذلك ابن عبد البر  عنهم رض ي هللاصّح عنه موافقة باقي الصحابة 

ه رجع إلى مارض ي هللا عنهما ابن عباس 
ّ
 أن

ّ
، وفي املسألة كالم طويٌل وعريض، من رض ي هللا عنهم عليه سائر الصحابة إال

"التحقيقات املرضية في هللا:  أراد منكم تفصيل القول في هذا الخالف فليرجع إلى كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه

َرضية"
َ
 عند كالمه على أصحاب الثلثين. املباحث الف

هذا واملختصر جًدا، أّن أصحاب الثلثين هم أنفسهم الذين يرثون  رحمه هللااآلن تبين لنا من خالل كالم الّناظم 

ْيـــــــــــِن للّزوج في قوله:  رحمه هللاالّنصف عدا الّزوج، وُيفهم استثناء الّناظم 
َ
ت
َ
ن
ْ
ه ال يمكن أن يكون زوجان، وكذلك الث

ّ
، ألن

 ألّن الّزوج ُمذكر غير ُمؤنث، وقلنا بأّن اثنتين تثنية واحدة وليست تثنية لواحد.

 .البنات / بنات االبن / األخوات الشقيقات / األخوات ألبوعليه فيكون أصحاب الثلثين على النحو التالي: 

ثلثين هم أنفسهم الذين يرثون الّنصف ماعدا الّزوج، وشروط إرثهم الثلثان هي نفسها شروط إذن: فالذين يرثون ال

إرثهم الّنصف، فقط يتغير الشرط األول لكّل وارثة منهّن وهو: عدم املشارك، أو: عدم التعدد، ونجعل بدله شرط 

 وجودي وهو: وجود املشارك، أو نقول: التعدد.

 

 

 الوارث األول:

 وتستحق البنتان فأكثر الثلثين بشرطين اثنين، أحدهما وجودي واآلخر عدمي، وهما: فأكثر:البنتان 

وجود املشارك، أو نقول: التعدد، )أي: يجب أن تكون مع البنت بنٌت أخرى أو أكثر كي ترثن الثلثين(،  الشرط األول:

ثا ماترك"قال هللا تعالى: 
ُ
ل
ُ
 ."فإن كنَّ نساًء فوق اثنتين فلهن  ث

عدم وجود املعصب، واملعصب هنا هو: االبن فأكثر، )أي: يجب أن ال يوجد مع البنات ابٌن أو أكثر،  الشرط الثاني:

كر مثل نصيب األنثيين(، قال هللا تعالى: 
ّ
ه لو ُوجد في هذه الحال صاروا عصبة، ومتى صاروا عصبة كان نصيب الذ

ّ
ألن

 األنث"
 
كر مثُل حظ

 
 ."يينيوصيكم هللا في أوالدكم للذ

لثين قول هللا تعالى:
ّ
ثا ماترك"ٱوالدليل على أّن البنت ترث الث

ُ
ل
ُ
 ."فإن كنَّ نساًء فوق اثنتين فلهن  ث
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بيع بابنتيها إلى رسول هللا قال: رض ي هللا عنه ومن الّسنة حديث جابر   صلى هللا عليه وسلم"جاءت امرأة سعد بن الر 

هما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله   عم 
 
تل أبوهما معك يوم أحٍد شهيًدا، وإن

ُ
فقالت: هاتان ابنتا سعد ق

 بماٍل، فقال
 

َحان إال
َ
ك
ْ
صلى هللا ، فنزلت آية املواريث، فدعا النبُي يقض ي هللا في ذلك: صلى هللا عليه وسلم وال ُين

هما فقال:  عليه وسلم لثين عم 
 
من، وما بقي فهو لك)وهذا محّل الشاهد(أعط ابنتي سعد الث

 
، "، وأعط أمهما الث

 .رحمه هللا رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الشيخ األلباني

لثين أكثر من واحد من العلماء.
ّ
 وقد أورد إجماع العلماء على استحقاق البنتين فأكثر الث

 أمثلة:

 لثين لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم املعصب(.هلك عن بنتين اثنتين، فللبنتين ال
ّ
 ث

 .لثين لوجود املشارك وعدم املعصب
ّ
 هلك عن خمس بنات، فللبنات في هذه الحال الث

  
ّ
كر مثل حظ

ّ
هلك عن ثالث بنات وابٍن، فليس للبنات الثلثين، لوجود املعصب، فيرثن معه بالتعصيب، للذ

 األنثيين.

  لثين لعدم تحقق شرط وجود املشارك، فإّن بنت االبن ليست هلك عن بنٍت واحدٍة وبنِت
ّ
ابٍن، فليس للبنت الث

مشاركة لها ألّنها ليست في درجتها، فترث البنت في هذه الحال الّنصف لتحقق شروط استحقاقها الّنصف وقد 

 سبق ذكر شروط استحقاقها الّنصف في الدرس املاض ي، وهي: )عدم املشارك، وعدم املعصب(.

 

 

 

  وارث الثاني:ال

كورة، وتستحققنه بثالثة شروط هي: بنتا االبن فأكثر:
ّ
 واملقصود بهن بنات االبن وإن نزل أبوهن بمحض الذ

وجود املشارك، أو: التعدد، )أي: يجب أن تكون مع بنت االبن بنت ابٍن أخرى فأكثر، )وبنت االبن األخرى  الشرط األول:

 درجتها، املهم أن توجد معها بنت ابٍن أخرى((.قد تكون: أختها أو بنت عّمها التي في 

عدم وجود املعصب، واملعصب هو ابن االبن الواحد فأكثر )سواء كان أخوهن أو ابن عّمهن الذي هو  الشرط الثاني:

 في درجتهن، املهم أن ال يوجد ابن ابٍن للميت(.

البنت، )فمتى ُوجد االبن سقطن، ومتى وجدت عدم وجود الفرع الوارث األعلى منهن وهو هنا االبن أو  الشرط الثالث:

البنت فإّنهن ال تستحققن الثلثين، قد يسقطن وقد ينتقلن إلى فرٍض آخر وقد ينتقلن إلى التعصيب على تفصيل 

 سيأتي(.
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لثين أّن بنت االبن تدخل في مسمى البنت في قوله تعالى: 
ّ
ثنتين فإن كنَّ نساًء فوق ا"والدليل على أّن بنت االبن تأخذ الث

ثا ماترك
ُ
ل
ُ
 ، واإلجماع على أّن بنت االبن تأخذ محّل البنت حال فقدها."فلهن  ث

 أمثلة:

  ما لها الّنصف لتحقق شروطه
ّ
لثين لعدم تحقق شرط وجود التعدد، وإن

ّ
هلك عن بنت ابن، فليس لها فرض الث

 وهي: )عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع الوارث األعلى منها(.

 ابٍن اثنتين، فإّن لهّن الثلثين لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع  هلك عن بنتي

 األعلى منهن(.

  ،لثان في هذه الحال لعدم تحقق شرط وجود املشارك
ّ
هلك عن بنِت ابٍن وبنِت ابن ابٍن، فليس لبنت االبن الث

لدرجة، فترث بنت االبن في هذه الحال الّنصف لتحقق فإّن بنت ابن االبن ليست مشاركة لها ألّنها أنزل منها في ا

 الشروط الثالثة وهي: )عدم املشارك، وعدم املعصب، عدم الفرع الوارث األعلى منها(.

 .هلك عن بنت ابٍن وابٍن، فليس لبنت االبن الثلثان هنا لوجود الفرع الوارث األعلى منها 

  هنا كذلك لوجود املعصب، فترث معه بالتعصيب، للذكر مثل هلك عن بنِت ابٍن وابن ابٍن، فليس لها الثلثان

 حظ األنثيين.

 

 

 

لثان بأربعة شروط هي: األختان الشقيقتان فأكثر:الوارث الثالث: 
ّ
 وتستحققن الث

 أخرى فأكثر(، فمتى كّن أكثر من واحدة  الشرط األول:
ٌ
وجود املشارك، أو نقول: التعدد، )واملشارك هنا أخٌت شقيقة

لثان، قال تعالى: 
ّ
ا ترك"ورثن الث لثان مم 

 
 ."فإن كانتا اثنتين فلهما الث

فرض عدم املعصب، واملعصب هنا هو: األخ شقيق الواحد أو أكثر، فمتى ُوجد املعصب خرجن من  الشرط الثاني:

لثين إلى التعصيب وسيأتي، قال تعالى: 
ّ
 األنثيين"الث

 
كر مثُل حظ

 
 ونساًء فللذ

ً
 رجاال

ً
 ."وإن كانوا إخوة

كورة(، )إذا وجد معهن  الشرط الثالث:
ّ
عدم وجود الفرع الوارث، )الفرع الوارث أبناء امليت وبناته وإن نزلوا بمحّض الذ

كر سقطن ولم يرثن، وإذا وُ 
ّ
 جد معهن فرٌع وارث أنثى فإّنهن يرثن معها بالتعصيب(.الفرع الوارث الذ

ابع: كر األب، وتسقط األخوات الشقيقات بوجوده  الشرط الر 
ّ
كر، )واألصل الوارث الذ

ّ
عدم وجود األصل الوارث الذ

كر كذلك الجد، وتسقط الشقيقات كذلك بوجود الجد الصحيح على الصحيح، وخرج 
ّ
باإلجماع، واألصل الوارث الذ

كر من ليس بوارٍث كالجد الفاسد، وكمن قام به مانٌع من موانع اإلرث فإّن وجوده كعدمه(.بقولن
ّ
 ا األصل الوارث الذ
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كر قول هللا تعالى: 
ّ
يستفتونك قل هللا يفتيكم في "والدليل على اشتراط عدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 هلك ليس له ولٌد وله أخٌت فلها نص
ٌ
لثان مما تركالكاللة إن امرؤ

 
، والكاللة "ف ماترك فإن كانتا اثنتين فلهما الث

 في اآلية من ال والد له وال ولد.

ا ترك"والدليل على أّن األخت الشقيقة من أصحاب الثلثين قول هللا تعالى:  لثان مم 
 
، "فإن كانتا اثنتين فلهما الث

 ة ألب، وال يدخل في اآلية اإلخوة ألم.واإلجماع منعقٌد على أّن هذه اآلية في اإلخوة األشقاء واإلخو 

 أمثلة:

  لثان لتحقق الشروط األربعة، )وجود املشارك وعدم
ّ
هلك عن أختين شقيقتين، فلألختين الشقيقتين الث

كر(.
ّ
 املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

  تحقق الشرط األول وهو هلك عن أخت شقيقة فقط، فليس لألخت الشقيقة في هذه الحال الثلثان لعدم

ما لها الّنصف لتحقق شروطه، وهي: )عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع الوارث، 
ّ
وجود املشارك، وإن

كر(.
ّ
 عدم األصل الوارث الذ

 .لثين لوجود املعصب
ّ
 هلك عن أختين شقيقتين وأخ شقيق، فليس للشقيقتين الث

  لثان لوجود الفرع الوارث.هلك عن ثالث أخواٍت شقيقات وبنت واحدة، فليس لأل
ّ
 خوات الشقيقات الث

 .كر
ّ
لثان لوجود األصل الوارث الذ

ّ
 هلك عن أختين شقيقتين وأب، فليس للشقيقتين الث

لثان بخمسة شروط هي: األختان ألب فأكثر: الوارث الرابع:
ّ
 وتستحققن الث

أخرى فأكثر، فمتى وجد أكثر من أخت ألب وجود املشارك، أو نقول: التعدد، )واملشارك هنا أخت ألٍب  الشرط األول:

لثان(.
ّ
 فإنهّن يرثن الث

لثان  الشرط الثاني:
ّ
عدم املعصب، واملعصب هنا هو: األخ ألب فأكثر، )ومتى وجد معهن املعصب فإّنهن ال يرثن الث

ما يرثن معه بالتعصيب(.
ّ
 وإن

كر سقطن ولم يرثن، وإذا وجد معهن فرٌع عدم وجود الفرع الوارث، )إذا ُوجد معهن الفرع الوارث  الشرط الثالث:
ّ
الذ

 وارث أنثى فإّنهن يرثن معها بالتعصيب(.

ابع: كر، )إذا وجد معهن األب سقطن باإلجماع، وإذا وجد معهن الجد  الشرط الر 
ّ
عدم وجود األصل الوارث الذ

 فالّراجح سقوطهن(.

 عدم وجود األخ الشقيق أو األخت الشقيقة. الشرط الخامس:

لثين، وهو قول هللا تعالى: 
ّ
لثان هو نفس دليل إرث األخت الشقيقة للث

ّ
فإن كانتا اثنتين فلهما "ودليل إرث األخت ألب الث

ا ترك لثان مم 
 
 ."الث

 أمثلة:

  هلك عن أختين ألب فقط، فلألختين ألب الثلثان لتحقق الشروط الخمسة، وهي: )وجود املشارك وعدم

كر وعدم الشقيق والشقيقة(.املعصب وعدم الفرع الوارث 
ّ
 وعدم األصل الوارث الذ
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  هلك عن أخت ألب فقط، فليس لألخت ألب في هذه الحال الثلثان، لعدم تحقق الشرط األول وهو وجود

ما لها الّنصف لتحقق شروطه، وهي: )عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع الوارث، عدم 
ّ
املشارك، وإن

كر، عدم ال
ّ
 شقيق والشقيقة(.األصل الوارث الذ

  
ّ
لثان لوجود املعصب، فيرثن معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ

ّ
هلك عن أختين ألب وأٍخ ألب، فليس لهما الث

 األنثيين.

 .لثان لوجود الفرع الوارث
ّ
 هلك عن ثالث أخواٍت ألب وثالثة أبناء وبنت، فليس لألخوات ألب الث

 لث
ّ
ان لتحقق الشروط الخمسة كاملة فإّن ابن البنت ليس هلك عن أختين ألب وابِن بنٍت، فلألخوات ألب الث

ه أدلى إلى امليت بأنثى، وهو من ذوي األرحام.
ّ
ا، ألن

ً
 فرًعا وارث

 .كر
ّ
لثان لوجود األصل الوارث الذ

ّ
 هلك عن أختين ألب وأب، فليس لهما الث

 مس وهو عدم هلك عن أختين ألب وأختين شقيقتين، فليس لألختين ألب الثلثان لعدم تحقق الشرط الخا

 األشقاء والشقيقات.

فخالصة فرض الثلثين أّن شروط اإلناث الوارثات به هنا هي نفس شروط إرثهن الّنصف ما عدا الشرط األول هو الذي 

 يتغير فبدل عدم املشارك، نقول: وجود املشارك، أو: التعدد.

 

 إلى باب جديد، فقال: رحمه هللاثم انتقل الّناظم 

 باب من يرث الثلث

 ُعِدَمـــــــــــــا وَ 
ُ
ِ َحْيـــــــــــث

م 
ُ
ـــــــــــْرُض األ

َ
 ف

ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُّ
 َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الث

ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُ
ـــــــــــَوٍة َوث

ْ
ـــــــــــْرٌع َوَجْمـــــــــــُع ِإخ

َ
 ف

ْيــــــــــــــــــــــــــ
َ
ت َهــــــــــــــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــي الُعَمِريَّ

َ
ــــــــــــــــــــــى ل

َ
ْوَجْيـــــــــــــــــــــــــــ   ـِن َيْبق َحــــــــــــــــــــــِد الــــــــــــــــــــــزَّ

َ
ٍب َوأ

َ
 ــــــــِن َمـــــــــــــــــــــــَع أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوةٍ 
ْ
ــــــــــــــــــــــْرُض َجْمـــــــــــُع ِإخ

َ
ِم  َوف

ُ
ْســــــــــــــــــــــــــــــ   أِل

َ
َســـــــــــاٍو َبْيَنُهـــــــــــْم ِفــــــــــــي الق

َ
 ــــــِم َمـــــــــــَع ت

لث صنفين من الورثة وهما: األم واإلخوة من األم، ويرثونه بشروٍط.
ّ
 فالذي يرث الث

لث بثالثة شروط هي: األم: الوارث األول:
ّ
 وتستحق الث

في  رجمه هللاعدم وجود الفرع الوارث، ذكًرا كان أو أنثى، واحًدا كان أو متعدًدا، وأشار إلى ذلك الّناظم  الشرط األول:

ـــــــــــْرٌع"قوله: 
َ
 ُعِدَمـــــــــــــا ف

ُ
 ."َحْيـــــــــــث

ـــــــــــَوٍة"عدم وجود الجمع من اإلخوة، كما هو ظاهر اآلية، وأشار إلى ذلك الّناظم بقوله:  الشرط الثاني:
ْ
، "َوَجْمـــــــــــُع ِإخ

ا أو  واملراد بالجمع من اإلخوة إثنين فأكثر، واإلخوة املقصودون هنا سواءً 
ً
كانوا أشقاء أو ألب أو ألم ذكوًرا كانوا أو إناث

كور واإلناث، وهذا قول جمهور العلماء سلًفا وخلًفا، وسواًء كان هؤالء اإلخوة وارثين أو محجوبين، 
ّ
مختلفين بين الذ

حجب شخص ال حجب وصف، وهذا كذلك قول أكثر أهل العلم، وحجب الشخص سيأتي، ومثاله األب يحجب اإلخوة 
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ميع أصنافهم، وأّما املحجوب بوصف فهو من قام به مانٌع من موانع اإلرث كالّرق أو القتل أو اختالف الّدين، فإّن بج

ه كما قلنا وجوده كعدمه، ومن أراد التفصيل 
ّ
املحجوب بوصٍف من األوالد أو من اإلخوة ال ُيؤثر على ميراث األم ألن

 يرجع إلى كتاب الشيخ الفوزان 
َ
َرِضية""التحقيقات امل

َ
 .ْرضية في املباحث الف

 :رحمه هللاأن ال تكون املسألة إحدى العمريتين، وسيأتي الكالم عليها، وُيفهم ذلك في قول الّناظم  الشرط الثالث:

 َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا        
ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُ
 َوث

ْيــــــــــــــــــــــــــ
َ
ت َهــــــــــــــــــــــا ِفــــــــــــــــــــــي الُعَمِريَّ

َ
ــــــــــــــــــــــى ل

َ
َحــــــــــــــــــــــِد    ـِن َيْبق

َ
ٍب َوأ

َ
ْوَجْيـــــــــــــــــــــــــــَمـــــــــــــــــــــــَع أ  ـــــِن ـــالــــــــــــــــــــــزَّ

لث قول هللا تعالى: 
ّ
ه "والدليل على إرث األم الث  فألم 

ٌ
لث فإن كان له إخوة

 
ه الث فإن لم يكن له ولٌد وورثه أبواه فألم 

دس لث بشرِط أن ال يكون هناك فرٌع "الس 
ّ
فإن "وارث، ُعبر عنه في اآلية بقوله تعالى: ، وفي اآلية دليل على إرث األم الث

لث
 
ه الث ، والولد كما ذكرنا يشمل االبن والبنت، وفيها الدليل على الشرط الثاني  "لم يكن له ولٌد وورثه أبواه فألم 

دس"كذلك في قوله تعالى:  ه الس   فألم 
ٌ
 "فإن كان له إخوة

ّ
ه إذا لم يكن هناك إخوة فلألم الث

ّ
لث، بقي ، ُيفهم من اآلية أن

الث وهو أن ال تكون املسألة إحدى العمريتين، وهذا الشرط جيء به باجتهاد الخليفة الراشد أمير املؤمنين 
ّ
الشرط الث

ة الخلفاء املهديين يقول:  صلى هللا عليه وسلم، والّنبي رض ي هللا عنهأبي حفٍص عمر بن الخطاب 
 
"عليكم بسنتي وسن

 وهو صحيح.رض ي هللا عنه وهذا جزٌء من حديث العرباض بن سارية  النواجذ"الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها ب

 واملسألتان العمريتان ولهما عدة أسماء منها الغراوتين والغراوين والغريبتين والغريمتين.

ووافقه عامة الصحابة في زمنه كالخليفة بعده رض ي هللا عنه سميتا بالعمريتين ألّن أول من قض ى بهما عمر بن الخطاب 

ومنهم األئمة األربعة، غير رض ي هللا عنه ثم عامة األمة على موافقة قسمته رض ي هللا عنه وكزيٍد رض ي هللا عنه عثمان 

لث لظاهر القرآن، قال ابن قدامرض ي هللا عنهما أّن ابن عباس 
ّ
رحمه ة له قوٌل آخر وهو أّن لألم في هاتين املسألتين الث

 .على خالفه فيهما"رض ي هللا عنهم "والحجة مع ابن عباس لوال انعقاد اإلجماع من الصحابة في املغني:  هللا

 وسميتا بالغراوتين الشتهارهما، فهما كالكوكب األغّرِ املض يء. -

ما هو ثلث الباقي. -
ّ
لث وإن

ّ
رت فقيل لها الث

ُ
 وسميتا بالغراوين ألّن األم غ

 ابتهما في مسائل هذا الفن.وسميتا بالغريبتين لغر  -

 من الّزوج والّزوجة صار كالغريم، أي: كصاحب الَدين، فيأخذا حّقهما، ويبقى  -
ّ

وسميتا بالغريمتين ألّن كال

 األبوان كالورثة يأخذان ماتبقى بحسب ميراثهما.

 .أم / زوجةأب / ، أو يوجد: أب / أم / زوج، وهما أن يوجد في املسألة: رحمه هللاأشار إليهما الّناظم 

كيف يكون القسم في هاتين املسألتين؟ يكفي اآلن أن نأخذ ولو فكرة يسيرة عن هاتين املسألتين حتى يكون عندنا تصور 

نا لم نأخذ بعد باب التعصيب وباب تأصيل املسائل وكيفية القسم والحساب، 
ّ
 فحّل املسائل ليس بعد ألن

ّ
لهما، وإال

لم يفهمها يكفيه أن يحفظ املسألتين بأركانهما فقط اآلن، فإذا وجد في مسألة: لكن نريد أن نعطي فكرة فقط، والذي 

، مباشرة يعلم بأّن هذه مسألة عمرية، فال ُيعطي زوجة/أب/أم، أو وجد بدل الّزوج: زوجة، فتكون املسألة: زوج/أب/أم
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ما يعطيها ثلث الباقي بعد فرض الّزوج أو الّزوجة، هذه تكفي إن 
ّ
لث وإن

ّ
شاء هللا ملن لم يستوعب طريقة الحساب األم الث

 والقسم وكيف جيء بثلث الباقي.

 زوج / أم / أب. املسألة األولى:

 لقول الّنبي
ً

عطي أصحاب الفروض فروضهم قبل إعطاء أصحاب العصبات امتثاال
ُ
 األصل والعمل في التقسيم أن ن

 .ذكر" "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجٍل : صلى هللا عليه وسلم

فنعطي الّزوج في هذه املسألة: الّنصف، ملاذا أعطيناه الّنصف؟ نقول لتحقق شرط استحقاقه الّنصف، وهو: عدم 

 الفرع الوارث.

ثم نأتي اآلن إلى األم، ونقول األصل أّن األم هنا تأخذ الثلث، ملاذا أعطيناها الثلث؟ نقول: لعدم الفرع الوارث، وعدم 

 الجمع من اإلخوة.

 ك يبقى الباقي لألب تعصيًبا.بعد ذل

 فيكون أصل املسألة من ستة، للّزوج الّنصف ثالثة، ولألم الثلث إثنان، ويبقى الباقي لألب وهو واحد.

 لكن من خالل هذا القسم أخذت األم اثنان وأخذ األب واحد، وهذا غير مستقيم ألّن عندنا القاعدة تقول:

 القوة فإّن للذكر مثل حظ األنثيين.إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والدرجة و 

بأّن لألم ثلث الباقي بعد نصيب الّزوج، أي: يأخذ الّزوج ثالثة ويخرج وتبقى ثالثة رض ي هللا عنه من أجل ذلك أفتى عمر 

تأخذ منها األم الثلث )أي: ثلث الباقي بعد نصيب الّزوج( فتأخذ واحد ويبقى لألب اثنين يأخذها بالتعصيب، فيكون 

فإن لم يكن "ألب ضعفي نصيب األم وهذا مستقيم مع القواعد واألصول ويؤيد فهم اآلية في قول هللا تعالى: نصيب ا

لث
 
ه الث لث إذا لم يكن مع األبوان غريٌب، لكن في مسألتنا نحن يوجد "له ولٌد وورثه أبواه فألم 

ّ
، يفهم منها أّن لها الث

لث الذي هو في الحقيقة ثلث الباقي، ويبقى الباقي زوج، فُيعطى الّزوج فرضه، ثم يبقى في املسألة ا
ُّ
ألبوان فُتعطى األم الث

 لألب.

 زوجة / أم / أب. املسألة الثانية:

من؟ نقول لتحقق شرط استحقاقها الّربع، 
ّ
نعطي الّزوجة في هذه املسألة: الّربع، ملاذا أعطيناها الّربع ولم نعطيها الث

 وهو: عدم الفرع الوارث.

لث، لعدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من اإلخوة. ثم نأتي اآلن
ّ
 إلى األم، ونقول األصل أّن األم تأخذ الث

 بعد ذلك يبقى الباقي لألب تعصيًبا.

 فيكون أصل املسألة من اثنا عشر، للّزوجة الّربع: ثالثة، ولألم الثلث: أربعة، ويبقى الباقي لألب وهو خمسة.

 قريًبا مما أخذه األب، وهذا ال يستقيم مع القاعدة التي ذكرناها:لكن من خالل هذا القسم أخذت األم 
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 األنثيين.
ّ
 إذا اجتمع وارثان من نفس الجهة والّدرجة والقوة فإّن للذكر مثل حظ

لكن نحن في هذه الحال وفي هذه املسألة بالذات والتي قبلها نعطي األم ثلث الباقي بعد نصيب الّزوجة، فأصل املسألة 

ث الثالثة، وهو واحد، ويأخذ األب الباقي تعصيًبا وهو من أربعة تأ
ُ
ل
ُ
خذ الّزوجة الّربع واحد، وتأخذ األم ثلث الباقي، أي: ث

اثنان، وهكذا تستقيم املسألة مع القواعد وأصول هذا العلم، فيكون نصيب األب ضعفي نصيب األم، وهللا أعلم، ولنا 

 ن نتم أبواب التعصيب والحجب وحل املسائل وتأصيلها إن شاء هللا.مع هاتين املسألتين وقفة إن شاء هللا لكن بعد أ

املهم كما ذكرت لكم فقط اآلن يكفيك أن تحفظ أركان العمريتين فإذا وجدت في مسألة األبوان وأحد الّزوجين 

لث الباقي.
ُ
ما تعطيها ث

ّ
لث وإن

ّ
عطي األم الث

ُ
 فمباشرة تعلم أّنها عمرية وال ت

 

 في امليراث:أمثلة على حاالت األم 

  لث لتوفر الشروط، وهي: )عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من اإلخوة، املسألة
ّ
هلك عن أٍم وأٍب، فلألم هنا الث

 ليست إحدى العمريتين(.

  ،لث لتوفر الشروط، وهي: )عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من اإلخوة
ّ
هلك عن أٍم وأٍب وأٍخ ألم، فلألم الث

 يتين(.املسألة ليست إحدى العمر 

  لث، لتخلف الشرط الثالث وهو أن ال تكون املسألة
ّ
هلك عن زوجٍة وأٍم وأب، فليس لألم في هذه املسألة الث

 إحدى العمريتين، وهذه واحدة منها.

  لث لوجود الجمع
ّ
هلكت عن زوٍج وأٍم وثالثة إخوة أشقاء، فللّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، وليس لألم الث

 من اإلخوة.

  زوجة وأٍم وأخت شقيقة وأخٍت ألم، فللّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، ولألخت الشقيقة الّنصف هلك عن

كر(، 
ّ
لتحقق الشروط وهي أربعة )عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث الذ

لث لوجود الجمع من األخوات )عندنا أخت شقيقة وأخت ألم(.
ّ
 وليس لألم الث

 من لوجود الفرع الوارث، وللبنت الّنصف لتحقق شروطها وهي: )عدم  هلك عن
ّ
زوجٍة وبنٍت وأٍم، فللّزوجة الث

لث لوجود الفرع الوارث.
ّ
 املشارك وعدم املعصب(، وليس لألم الث

  لث رغم وجود أخوين في املسألة، ملاذا؟ ألن األخ
ّ
هلك عن أٍم وأخ شقيق كافر وأٍخ ألب، فلألم في هذه الحالة الث

 الشقيق حّل به مانٌع من موانع اإلرث وهو اختالف الّدين، فكان محجوب حجب وصف، فوجوده كعدمه.
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 أوالد األم )اإلخوة ألم/ األخوات ألم(: :ثانيالوارث ال

لث، فقال: رحمه هللابعد ذلك أشار الّناظم 
ّ
 إلى الوارث الثاني الذي يستحق فرض الث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوةٍ 
ْ
ــــــــــــــــــــــْرُض َجْمـــــــــــُع ِإخ

َ
ِم  َوف

ُ
ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــِم    أِل

َ
َســـــــــــاٍو َبْيَنُهـــــــــــْم ِفــــــــــــي الق

َ
 َمـــــــــــَع ت

لث الجمع من اإلخوة ألم أو األخوات ألم وُيطلق عليهم أوالد األم، واملراد بالجمع هنا مازاد على الواحد في
ّ
ستحق فرض الث

 )اثنين فصاعدا(، ويعبر عن الجمع كذلك بالتعدد، فنقول: تعدد اإلخوة ألم.

 وشروط استحقاق الجمع من اإلخوة ألم فرض الثلث:

 فإذا وجد الفرع الوارث ذكًرا كان أو أنثى سقطوا ولم يرثوا شيًئا. عدم الفرع الوارث، الشرط األول:

كر سقطوا ولم يرثوا، )سواء كان األصل  الشرط الثاني:
ّ
كر، ومتى وجد معهم األصل الوارث الذ

ّ
عدم األصل الوارث الذ

 الوارث األب أو الجد فإّنهم يسقطون بوجوده باإلجماع(.

كور واإلناث، أن يكونوا جمًعا، سوا الشرط الثالث:
ّ
ا فقط أو كانوا مختلطين بين الذ

ً
ء كانوا ذكوًرا فقط أو كانوا إناث

 والجمع هنا كما ذكرنا اثنين فأكثر، وإن لم يكونوا جمًعا فإّن للواحد منهم السدس، وسيأتي.

لث قول هللا تعالى: 
ّ
 أو أخٌت "والدليل على إرثهم الث

ٌ
 وله أخ

ٌ
 أو امرأة

ً
دس وإن كان رجٌل يورث كاللة فلكل  واحٍد منهما الس 

لث
 
 ، وأجمع أهل العلم على أّن هذه اآلية في اإلخوة ألم."فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الث

َســـــــــــاٍو َبْيَنُهـــــــــــْم ِفــــــــنبه إلى مسألة مهمة في إرث اإلخوة ألم وذلك عند قوله:  رحمه هللاالّناظم 
َ
ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــِم"، "َمـــــــــــَع ت

َ
فال ــــي الق

كر منهم مثلما تأخذ األنثى تماًما، والدليل في اآلية: 
ّ
كر على األنثى في ميراث اإلخوة ألم، بل يأخذ الذ

ّ
فإن كانوا "ُيفضل الذ

لث
 
كر مثل حظ "أكثر من ذلك فهم شركاء في الث

ّ
، وإطالق لفظ الشركة بينهم يقتض ي التسوية بينهم، ولم يقل للذ

 "األنثيين كما قال ذلك في اإلخوة األشقاء وألب، عند قوله تعالى: 
 
كر مثُل حظ

 
 ونساًء فللذ

ً
 رجاال

ً
وإن كانوا إخوة

 اإلخوة "األنثيين
ّ

كر مع قسم األنثى إال
ّ
 من األم.، وليس في الفرائض ما يتساوى فيه قسم الذ

 

 

 أمثلة:

  لث لعدم التعدد )لم يتوفر
ّ
هلك عن زوٍج وأٍخ ألم، فللزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، وليس لألخ ألم الث

 الشرط الثالث أن يكونوا جمًعا(.

  ،هلك عن زوجتين وثالثة إخوة ألم وأختين ألم، فللزوجتين الّربع يقتسمنه بينهن بالّسوية لعدم الفرع الوارث

لث وللخمسة 
ّ
اإلخوة واألخوات ألم )قلنا هم ثالث إخوة ألم وأختين ألم، مجموعهم خمس إخوة ألم( لهم الث
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كر، أن يكونوا 
ّ
يقتسمونه بينهم بالّسوية، الكتمال الشروط، وهي: )عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث الذ

 جمًعا(.

 ،وهي: )عدم املشارك، عدم املعصب،  هلك عن بنت ابٍن وأخوين ألم، فلبنت االبن الّنصف لتحقق شروطها

ما هم محجوبون بالفرع 
ّ
لث لوجود الفرع الوارث، وإن

ّ
عدم الفرع الوارث األعلى منها(، وليس لألخوين ألم الث

 الوارث وال يرثون شيًئا.

  لث لتحقق الشروط، وهي: )عدم الفرع
ّ
هلك عن جٍد )أب األم( وثالثة إخوة ألم، فنقول للثالثة اإلخوة ألم الث

ما هو جٌد فاسد، فتنبه( وألّنهم 
ّ
ا، وإن

ً
 وارث

ً
كر )ألّن الجد )أب األم( ليس أصال

ّ
الوارث، عدم األصل الوارث الذ

 جمع(.

  ،لث لعدم توفر الشروط
ّ
هلك عن جٍد )أب أب أب األب( وثالثة إخوة ألم، فنقول ليس للثالثة اإلخوة ألم الث

كر، ألّن  ويسقطون في هذه الحالة، والشرط الذي تخلف هنا هو
ّ
الشرط الثاني: عدم وجود األصل الوارث الذ

ه لم يتخلل في نسبته إلى امليت أنثى.
ّ
 الجد )أب أب أب األب( أصٌل وارث ألن

 .لث بل يسقطون، لوجود الفرع الوارث معهم
ّ
 هلك عن ابٍن وأخوين ألم، فنقول هنا ليس لألخوين ألم الث

 

لث، سيدخل الّناظم 
ّ
إلى باب جديد وهو باب الّسدس، وهو رحمه هللا إلى هنا انتهينا بحمد هللا من باب الثلثين وباب الث

 أطول مقارنة بباقي أبواب الفروض، يسر هللا لنا إتمامه، ووفقنا هللا ملرضاته.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس العاشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية 

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده 
ّ

 ورسوله، أّما بعد:له، ومن ُيضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

فهذا هو املجلس العاشر من مجالس شرح منظومة القالئد البرهانية في علم الفرائض، وال زلنا معكم مع أصحاب 

الفروض، أخذنا منهم خمسة فروض كاملة )الّنصف والرّبع والثمن، والثلثين والثلث( وبقي معنا فرٌض واحٌد، وهو 

ا كان هذا آخر فرٍض فك
ّ
ه تزاحم عليه من لم يتمكن من اإلرث في الفروض السابقة، فكان أصحاب فرض الّسدس، ومل

ّ
أن

هذا الفرض هم األكثر، فيرث الّسدس سبعة ورثة، سنمر عليهم واحًدا واحًدا بإذن هللا، ونذكر شروط استحقاق كّلٍ 

 منهم لهذا الفرض، نسأل هللا اإلعانة والتوفيق.

 رحمه هللا:قال الّناظم 

دس  باب من يرث الس 

ِبـــــــِت 
ْ
ـــــــــــْرِع اث

َ
ِب َمـــــــــــَع الف

َ
ـــــــــــْدُس ِلأل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوالسُّ

ْ
ْو ِإخ

َ
ٍ َمَعـــــــــــــــــــــــــــــــــُه أ

م 
ُ
ا أل

َ
ـــــــــــذ

َ
 ــــــــــــــــَوةِ ك

ُم 
َ
 ُيْعـــــــــــــــــــــــــــــــــد

ُ
ِ َحْيـــــــــــث

ب 
َ
ـــــــــــُل األ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوالَجدُّ ِمث

َ
ــــــــــــــــــــــَما َسُيْعل

َ
ــــــــــــــــــــــَوٍة ك

ْ
 َمـــــــــــَع ِإخ

َ
 ــُم ال

 َمـــــــــــــــــــ
َ

مْ َوال
ً
ْوٍج َوأ

َ
ْو ز

َ
ْوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة أ مْ    ـــَع الزَّ

َ
ِ ُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

م 
ُ
 الَجِمْيـــــــــــِع ِلـــــــــــأل

ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُ
 َبـــــــــــْل ث

ِت االْبـــــــــــِن َمــــــــ
ْ
اَوُهَو ِلِبن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ٍت ك

ْ
ا   ـــْع ِبن

َ
ِب ذ

َ
ــــــــــــــــــــــِت األ

ْ
ـــــــــــِة ِلِبن

َ
ِقيق

َّ
 َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع الش

ــــــــــــــ
َ
ِتَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا غ

ْ
ْو ِلِبن

َ
ِ أ
م 
ُ
اَواِلْبـــــــــــِن األ

َ
َصاِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ٍة ف

َ
ٍة َواِحــــــــــــــــــــــد اَوَجــــــــــــــــــــــدَّ

َ
 ــد

ــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــنَّ َواِرث

ُ
 ك

ْ
 ِإن

ً
ـــــــــــَركا

َ
ت
ْ
َســـــــــــاَوْيـــــــــــَن ِمـــــــــــَن الِجَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت ُمش

َ
ـــــــــــْد ت

َ
 َوق

ِب 
َ
ى أِل

َ
ِ ُبْعــــــــــــــــــــــد

م 
ُ
ْرَبى األ

ُ
 عَ    َواْحِجـــــــــــْب ِبـــــــــــق

َ
َهــــــــــــــــــــــــــِب ال

ْ
ذ
َ
ِســـــــــــِه َوْهـــــــــــَو َصِحيُح امل

ْ
 ك

ْرَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ُ
ى ِجَهـــــــــــٍة ِبالق

َ
اَك ُبْعـــــــــــد

َ
ـــــــــــذ

َ
ُحــــــــــــــــــــــو    ك ـــــــــــاُل ِفيَمـــــــــــا َرجَّ

َ
ن
َ
 ت

ً
 ُه َحْجَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
َ
 ِبـــــــــــَواِرٍث ف

َ
ـــــــــــلُّ ُمـــــــــــْدٍل ال

ُ
ُمــــــــ   َوك

َ
ـــــــــــْرٍض ك

َ
ْســـــــــــُم ف

َ
ـــــــــــُه َوق

َ
 ل
َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِإْرث

 في ثنايا كالمه على الّسدس وهم: رحمه هللاأصحاب الّسدس سبعة من العدد ذكرهم الّناظم 

 األب / األم / الجد / الجّدة / بنت االبن / األخت ألب / األخ أو األخت ألم.

حفظ بسهولة، لكّن الّناظم 
ُ
ر الكالم على الج رحمه هللاهكذا ت

ّ
ّدة وجعلها آخر وارثة للّسدس ألّن فرضها فيه بعض أخ

 املسائل التي تحتاج إلى بيان وإيضاح.
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 الوارث األول: األب.

ِبـــــــِت".: رحمه هللاقال الّناظم 
ْ
ـــــــــــْرِع اث

َ
ِب َمـــــــــــَع الف

َ
ـــــــــــْدُس ِلأل  "َوالسُّ

 أّن األب يثبت له فرض الّسدس مع وجود الفرع الوارث. رحمه هللاأول من يرث الّسدس هو األب، ومعنى كالم الّناظم 

 إذن األب يستحق الّسدس بشرٍط واحد وجودي وهو: 

 .وجود الفرع الوارث 

  كر )واحًدا أو متعدًدا، والتعدد اثنين فأكثر( ورث األب
ّ
فرض الّسدس فقط فإذا ُوجد معه الفرع الوارث الذ

كر الباقي تعصيًبا.
ّ
ما يرث الفرع الوارث الذ

ّ
 وال يرث بالتعصيب، وإن

 .وإذا وجد معه الفرع الوارث األنثى )واحًدا أو متعدًدا( ورث األب الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا 

 ه يرث بالتعصيب، فيأخذ جميع املال إذا انفرد ولم يك
ّ
ن معه أصحاب وإذا لم يوجد مع األب فرٌع وارث فإن

ه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وإذا لم يبق ش يٌء بعد أصحاب 
ّ
فروض، وإذا كان معه أصحاب فروض فإن

ه ال يأخذ شيًئا ويسقط.
ّ
 الفروض فإن

ه في باب التعصيب إن شاء هللا.
ّ
 وسيأتي بيان هذا كل

ا ترك إن كان له ولٌد وألبويه لكل  واحٍد "والدليل على إرث األب الّسدس قول هللا تعالى:  دس مم   ."منهما الس 

 أمثلة:

  ما يرث الباقي تعصيًبا بعد فرض
ّ
هلك عن أب وأم، فليس لألب في هذه الحال الّسدس لعدم الفرع الوارث، وإن

األم، واألم ترث في هذه الحال الثلث لتحقق الشروط وهي: )عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من اإلخوة، 

 العمريتين(. واملسألة ليست إحدى

  هلك عن بنت وأب، فالبنت تستحق الّنصف لتحقق شروطه وهي: )عدم املشارك، عدم املعصب(، واألب يأخذ

عبر ونقول يأخذ الّسدس 
ُ
ه أخذ ما تبقى بالتعصيب لكن نحن ن

ّ
الّسدس فرًضا ويأخذ الباقي تعصيًبا، فهنا كأن

 ألمر هللا 
ً
ا ترك إن كان "تعالى:  ، قالعّزوجّل فرًضا والباقي تعصيًبا امتثاال دس مم  وألبويه لكل  واحٍد منهما الس 

 ألمر الّنبي"له ولٌد 
ً

م ، ثم نعطيه الباقي إن بقي بعد فرض الّسدس امتثاال
ّ
"ألحقوا : صلى هللا عليه وسل

 .الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجٍل ذكر"

 ولالبن الباقي تعصيًبا.هلك عن ابن وأب، فلألب في هذه الحال الّسدس لوجود الفرع الوارث ، 

  كر مثل
ّ
هلك عن أب وثالثة أبناء وبنت، فلألب الّسدس لوجود الفرع الوارث، ولألبناء والبنت الباقي تعصيًبا للذ

 األنثيين.
ّ
 حظ

  ،ا
ً
هلك عن أب وثالثة أبناء بنت، فاألب يرث بالتعصيب، فيأخذ جميع املال ألّن أبناء البنت ليسوا فرًعا وارث

 أدلوا إلى امليت بأنثى.ألّنهم 

 

 الوارث الثاني: األم.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رحمه هللا قال الّناظم
ْ
ْو ِإخ

َ
ٍ َمَعـــــــــــــــــــــــــــــــــُه أ

م 
ُ
ا أل

َ
ـــــــــــذ

َ
 ــــــــــــــــــَوِة"." ك

أّن األم يثبت لها فرض الّسدس مع وجود الفرع الوارث،  رحمه هللالّناظم األم كذلك من ورثة الّسدس، ومعنى كالم ا

ما 
ّ
ا أن يوجد الفرع الوارث ويوجد الجمع من اإلخوة، إن

ً
ويثبت لها كذلك الّسدس بوجود جمٍع من اإلخوة، وليس شرط

 م الّسدس.يكفي وجود واحٍد من الشرطين، فإذا ُوجد الفرع الوارث أو وجد الجمع من اإلخوة استحقت األ 

 إذن: األم تستحق الّسدس بتوفر أحد الشرطين الوجوديين، وهما: 

 وجود الفرع الوارث )ذكًرا أو أنثى، واحًدا كان أم متعدًدا(. الشرط األول:

 أو:

وجود الجمع من اإلخوة )واملقصود بالجمع من اإلخوة هنا أشقاء أو ألب أو ألم أو مختلطين ذكوًرا أو  الشرط الثاني:

ا، وارثين أو محجوبين حجب شخص ال صفة، على القول الصحيح(.
ً
ا أو ذكوًرا وإناث

ً
 إناث

ا أن 
ً
 واحٌد منهما استحقت األم الّسدس، ليس شرط

ٌ
فالقول في هذين الشرطين ليس نفسه في غيرهما، فإذا توفر شرط

ٍ : رحمه هللا يتحققا الشرطين مًعا، لذلك قال الّناظم
م 
ُ
ا أل

َ
ـــــــــــذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوِة" " ك

ْ
ْو ِإخ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــَوِة"، فقال: َمَعـــــــــــــــــــــــــــــــــُه أ

ْ
ْو ِإخ

َ
، "أ

ـــــــــــــــــــــــَوِة"ولم يقل: 
ْ
 دقيٌق. رحمه هللا، فتعبير الّناظم "وِإخ

ا ترك إن كان له ولٌد فإن لم يكن "والدليل على إرث األم الّسدس قول هللا تعالى:  دس مم  وألبويه لكل  واحٍد منهما الس 

دس ه الس   فألم 
ٌ
لث فإن كان له إخوة

 
ه الث  ."له ولٌد وورثه أبواه فألم 

 أمثلة:

 لث لتحقق
ّ
ما ترث الث

ّ
شروطه الثالثة وهي: )عدم  هلك عن أم وأخٍت شقيقة، فاألم ال ترث الّسدس هنا وإن

الفرع الوارث وعدم الجمع من اإلخوة واملسألة ليست إحدى العمريتين(، واألخت الشقيقة ترث الّنصف 

كر(.
ّ
 لتحقق الشروط األربعة وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 لوجود الفرع الوارث، وبنت االبن هنا ال ترث الّنصف لعدم  هلك عن أٍم وبنت ابٍن وابن ابٍن، فلألم الّسدس

تحقق شروط إرثها الّنصف، والشرط الذي لم يتحقق هو عدم املعصب، وال ترث بنت االبن الثلثين كذلك 

لتخلف شرط وجود املشارك وعدم املعصب، وترث بنت االبن هنا بالتعصيب لوجود املعصب الذي هو ابن 

كر مثل حظ 
ّ
 األنثيين.االبن، للذ

  هلك عن أٍم وخمسة أخواٍت شقيقات، فلألم هنا الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، وللخمس الشقيقات هنا

الثلثان يقتسمنه بينهن بالسوية، لتحقق الشروط وهي أربعة: )وجود املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع 

كر(.
ّ
 الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 لألم الّسدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من اإلخوة، وللبنت الّنصف هلك عن أٍم وبنٍت وشقيقتين، ف

 لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب(، وللشقيقتين الباقي تعصيًبا وسيأتي في باب التعصيب. 
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 رع الوارث هلك عن زوجة وأٍم وأٍب، فنقول للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، وليس لألم هنا الّسدس لعدم الف

ما لها ثلث الباقي ألّن املسألة عمرية، ويبقى الباقي لألب تعصيًبا.
ّ
 وعدم الجمع من اإلخوة، وإن

  هلك عن أٍم وأٍب وأختين شقيقتين، فاألم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، واألختان الشقيقتان يسقطان

كر، الذي هو هنا األ 
ّ
ب، ويأخذ األب الباقي تعصيًبا، فهنا الشقيقتان وال يرثان شيًئا لوجود األصل الوارث الذ

لث إلى الّسدس، لكن كما ذكرنا لكم هذا حجب شخص.
ّ
 أّنهما صرفا األم من الث

ّ
 رغم أّنهما محجوبتان باألب إال

  لث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من اإلخوة، ملاذا قلنا عدم الجمع
ّ
هلك عن أٍم وأخوان كافران، فلألم الث

ة مع وجود أخوان كافران؟ ألّنهما محجوبان حجب صفة، قام بهما مانٌع من موانع اإلرث، فوجودهما من اإلخو 

 كعدمهما.

 

 

 الوارث الثالث: الجد.

 : رحمه هللا قال الّناظم

ُم 
َ
 ُيْعـــــــــــــــــــــــــــــــــد

ُ
ِ َحْيـــــــــــث

ب 
َ
ـــــــــــُل األ

ْ
    َوالَجدُّ ِمث

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم ال

َ
ــــــــــــــــــــــَما َسُيْعل

َ
ــــــــــــــــــــــَوٍة ك

ْ
 َمـــــــــــَع ِإخ

مْ 
ً
ْوٍج َوأ

َ
ْو ز

َ
ْوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة أ  َمــــــــــــــــــــــَع الزَّ

َ
    َوال

ُ
مْ َبـــــــــــْل ث

َ
ِ ُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

م 
ُ
 الَجِمْيـــــــــــِع ِلـــــــــــأل

ُ
ـــــــــــث

ْ
 ل

 في حالة وجوده مع اإلخوة لغير أم )أشقاء وألب(، وفي  رحمه هللاالّناظم 
ّ

يقول لنا بأّن الجد مثل األب في حاالت ميراثه إال

، ويرث املسألتين العمريتين وسيأتي استث
ً
ه يرث الّسدس فرًضا تارة

ّ
ناؤه لهما، وقد مّر معنا قريًبا أحوال ميراث األب، وأن

.
ً
، ويرث بالفرض والتعصيب تارة

ً
 بالتعصيب تارة

فالجد له نفس الحاالت الثالث التي يرث بها األب، والجد املقصود هنا هو الجد الصحيح، نحن ال نتكلم عن الجد 

ه غير وارث، وال
ّ
ه جٌد فاسٌد، واشترط الفاسد ألن

ّ
جد الصحيح هو الذي ليس في نسبته إلى امليت أنثى، كالجد أب األم، فإن

ا في قوله:  رحمه هللاالّناظم 
ً
ُم"شرط

َ
 ُيْعـــــــــــــــــــــــــــــــــد

ُ
، الضمير عائٌد على األب، أي: حيث ُيعدم وجود األب، هذه اآلن "َحْيـــــــــــث

ا إن شاء هللا في باب الحجب، والقاعدة أّن كّل واحٍد من األصول يحجب من فوقه إذا كان مثله، ستأتي علينا الحًق 

فاألب يحجب الجد وال يرث بوجوده، واألم تحجب الجّدة وال ترث بوجودها، والجد أب األب يحجب الجد أب أب األب، 

 وهكذا. 

 َمـــــــــــَع : رحمه هللا وأّما قول الّناظم
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم""ال
َ
ــــــــــــــــــــــَما َسُيْعل

َ
ــــــــــــــــــــــَوٍة ك

ْ
، إشارة منه هنا إلى أّن الجد ليس مثل األب في ِإخ

 حمه هللار حجبه لإلخوة، فاإلخوة ال يرثون مع وجود األب إجماًعا، وأّما مع وجود الجد فاملسألة فيها خالف، والّناظم 

يرى ميراثهم مع وجود الجد، لذلك هو ينبهك هنا أّن ميراث الجد مثل ميراث األب إذا لم يوجد األب تماًما لكن ينبهك 

كذلك أّن حال الجد مع اإلخوة ليس هو نفس حال األب مع اإلخوة، لكّن القول الصحيح وهو الّراجح إن شاء هللا وهو 
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ه يحجبهم وال يرثون بوجوده، وهذا املبحث سيأتي  أّن  رحمه هللاخالف ما قرره الّناظم 
ّ
الجد مثل األب حتى مع اإلخوة فإن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم": رحمه هللا بحثه في باب منفرٍد إن شاء هللا لذلك قال الّناظم
َ
ــــــــــــــــــــــَما َسُيْعل

َ
 ."ك

 :  رحمه هللا وقوله

 َمــــــــــ
َ

مْ َوال
ً
ْوٍج َوأ

َ
ْو ز

َ
ْوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة أ مْ    ــــــــــــَع الزَّ

َ
ِ ُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ

م 
ُ
 الَجِمْيـــــــــــِع ِلـــــــــــأل

ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُ
 َبـــــــــــْل ث

ّزوجة أو الّزوج واألم ليست هي نفسها حالة األب مع الّزوج أو الّزوجة واألم، وهو يعني بهذا الكالم أّن حالة الجد مع ال

 يشير هنا إلى املسألتين العمريتين، فإذا وجدت بدل األب جد، فليست املسألة عمرية.

ثلث  ، فليست هذه عمرية فتنبه، فللّزوج هنا الّنصف لعدم الفرع الوارث، وال نقول لألمزوج / جد / أمفإذا وجدت: 

لث جميع املال لتحقق شروطه وهي: )عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من اإلخوة 
ُ
الباقي كما قلنا في العمرية، بل لها ث

 واملسألة ليست إحدى العمريتين(، ويأخذ الجد الباقي تعصيًبا.

واحد، وهنا أخذت األم وعليه تكون املسألة من ستة للّزوج النصف ثالثة، ولألم الثلث اثنان، وللجد الباقي تعصيًبا 

اثنان وأخذ الجد واحد، وهذا ال إشكال فيه، ملاذا؟ ألّن الجد واألم ليسا في درجة واحدة، الذي في درجة األم هو األب، 

ما هو في درجة الجّدة.
ّ
 وأّما الجد فهو ليس في درجة األم وإن

دم الفرع الوارث، وال نقول لألم ثلث الباقي ، فهذه ليست عمرية، فللّزوجة هنا الّربع لعزوجة / جد / أموإذا وجدت: 

 لتحقق الشروط، وهي: )عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من اإلخوة واملسألة 
ً

لث كامال
ّ
كما قلنا في العمرية، بل لها الث

 ليست إحدى العمريتين(، ويأخذ الجد الباقي تعصيًبا.

 نفسها حاالت األب لكن مع عدم األب:إذن نستذكر حاالت ميراث الجد، فنقول للجد ثالث حاالت هي 

 .كر
ّ
 يرث بالفرض الّسدس فقط، لوجود الفرع الوارث الذ

 .يرث الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا، لوجود الفرع الوارث األنثى 

 .يرث بالتعصيب فقط، عند عدم الفرع الوارث 

 والشروط الواجب توفرها كي يرث الجد الّسدس هي:

 الوارث.عدم الفرع  الشرط األول:

 عدم األب أو الجد األقرب منه. الشرط الثاني:

 في املسألتين العمريتين 
ّ

والدليل على إرث الجد الّسدس هو نفس دليل إرث األب الّسدس ألّن الجد له حكم األب إال

 في العمريتين ومع اإلخوة األشقاء وألب.
ّ

 كما بّينا، وأجمع العلماء على أّن حكم الجد حكم األب إال

 :أمثلة

 .هلك عن جٍد وابن، فللجد الّسدس فقط لوجود الفرع الوارث، ويبقى الباقي لالبن تعصيًبا 
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  هلك عن جٍد وبنت ابٍن، تأخذ بنت االبن الّنصف لتوفر الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب وعدم

 جود الفرع الوارث.الفرع الوارث األعلى منها(، ويأخذ الجد الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا لعدم األب ولو 

  هلك عن جٍد وابٍن وبنتين، للجد الّسدس فرًضا لعدم األب ولوجود الفرع الوارث، ولالبن مع البنتين الباقي

كر مثل حظ األنثيين.
ّ
 تعصيًبا، للذ

  هلك عن جٍد وزوجتين وأم، للّزوجتين الّربع يقتسمانه بينهن بالّسوية لعدم الفرع الوارث، ولألم الثلث لعدم

الوارث ولعدم الجمع من اإلخوة وليست املسألة إحدى العمريتين، وللجد الباقي تعصيًبا لعدم األب  الفرع

 ولعدم الفرع الوارث.

  هلك عن جٍد وأٍم وأٍب وابٍن، فاألم تأخذ الّسدس لوجود الفرع الوارث، واألب يأخذ الّسدس لوجود الفرع

  يأخذ شيًئا لوجود األب.الوارث، واالبن يأخذ الباقي تعصيًبا، والجد يسقط وال

 

 الوارث الرابع: بنت االبن.

ٍت".: رحمه هللا قال الّناظم
ْ
ِت االْبـــــــــــِن َمـــــــــــْع ِبن

ْ
 "َوُهَو ِلِبن

 أي: وفرض الّسدس. "َوُهَو"بنت االبن كذلك هي من ورثة الّسدس، والضمير في 

ٍت"إلى شرط استحقاق بنت االبن الّسدس أن تكون معها بنٌت واحدة، فقال:  رحمه هللاوأشار الّناظم 
ْ
، فإذا "َمـــــــــــْع ِبن

ُوجدت معها بنتين فأكثر فإّن نصيب البنات الثلثين، وحينها يكون نصيب البنات اكتمل، فتسقط بنت االبن وال تأخذ 

 وتأخذ بنت االبن الّسدس تكملة الثلثين. شيًئا، بينما لو ُوجدت معها بنٌت واحدة فإّن للبنت الّنصف

وهذا ليس خاًصا ببنت االبن مع البنت، بل وأنت نازل، املهم معك أن تكون بنات االبن وإن نزلن أنزل من الفرع الوارث 

 األنثى املستحقة للّنصف، وصورة ذلك: بنت ابن ابن االبن مع بنت ابن االبن، فإّنها تستحق الّسدس تكملة الثلثين كما

ل بها الّناظم
ّ
 .رحمه هللا في الصورة التي مث

 وعليه فإّن شروط استحقاق بنت االبن الّسدس شرطين هما:

 أن يأخذ من فوقها من الفروع الّنصف، أو قل: وجود البنت التي أخذت الّنصف. الشرط األول:

عدم املعصب، فإن ُوجد معها معصب ورثت معه بالتعصيب، واملعصب لها هو ابن االبن الذي في  الشرط الثاني:

درجتها، أو ابن عّمها الذي هو في نفس درجتها، وقد ُيعصب بنت االبن من هو أنزل منها في الدرجة ولو كان ابن ابن ابن 

بنت االبن أكثر من بنتين فيكون نصيب البنات  االبن في حالة خالفت القواعد املعلومة عندنا وهذا في حال ُوجد مع

الثلثان قد اكتمل، فبدل أن تسقط بنت االبن ترتقي بهذا الفرع الذي هو أنزل منها في الدرجة وترث معه بالتعصيب، 

 من اإلرث، إ
ٌ
ا عليها فكان لها حظ

ً
ه كان مبارك

ّ
ذ لو وهذا على قول الجمهور، وُيسمى هذا املعصب لها القريب املبارك، ألن

 لم يوجد هذا الفرع األنزل منها لسقطت ولم تأخذ شيًئا.
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وليس من الشروط عدم املشارك، فلو كّن أكثر من بنت ابٍن مع بنٍت واحدة فإّن لهّن الّسدس تكملة الثلثين يقتسمنه 

 بينهن بالسوية.

ثا ماترك وإن كانت فإن كن  نساًء فوق "والدليل على إرث بنت االبن الّسدس ُيفهم من قول هللا تعالى: 
ُ
ل
ُ
اثنتين فلهن  ث

صف
 
 فلها الن

ً
، فجعل هللا نصيب الواحدة من البنات الّنصف وجعل نصيب الثنتين فأكثر الثلثان، وال يزيد "واحدة

على الثلثين بزيادة عددهن فلو كّن مائة بنت لكان لهن الثلثان، فال يزيد الفرض بزيادتهن، وإذا كانت بنت واحدة فإّنها 

لّنصف، وعلمنا أن نصيب مجموع البنات ال يتعدى الثلثان فيبقى بعد الّنصف الّسدس، ألن الّنصف زائد تأخذ ا

عبر ونقول: الّسدس تكملة الثلثين، وال يزيد الّسدس تكملة الثلثين بزيادة الفرع 
ُ
الّسدس يساوي الثلثان لذلك نحن ن

 نكون قد جاوزنا نصيب البنات الذي هو الث
ّ

 لثان.الوارث له، وإال

َرْحبيل أّن أبا رحمه هللاوالدليل من الّسنة ما جاء في صحيح البخاري 
ُ
ى من حديث ُهزيل بن ش ُسِئَل )األشعري(: " ُموس َ

ٍة  عن
ْ
ِة  ابن

َ
ٍت، اْبٍن  واْبن

ْ
خ
ُ
قاَل  وأ

َ
، ِلالِبنِة : ف

ُ
ْصف ِ

 
ِت  الن

ْ
خ
ُ ْ
، وِلأل

ُ
ْصف ِ

 
ِت  الن

ْ
اِبُعِني، َمْسُعوٍد  اْبَن  وائ

َ
َسُيت

َ
ُسِئَل  ف

َ
 ابُن  ف

ِبرَ  َمْسُعوٍد،
ْ
خ
ُ
ْوِل  وأ

َ
ى أِبي بق قاَل  ُموس َ

َ
ْد : ف

َ
  لق

ُ
ت

ْ
ل
َ
ل
َ
ا ض

ً
ا وما إذ

َ
ِديَن، ِمَن  أن

َ
ْهت
ُ
ي امل ض ِ

ْ
ى بما ِفيَها أق

َ
ض 

َ
صلى هللا  النبيُّ  ق

ِة : عليه وسلم
َ
، ِلاِلْبن

ُ
ْصف ِ

 
ِة  الن

َ
ُدُس  اْبٍن  واِلْبن   السُّ

َ
ة
َ
ِمل

ْ
ك
َ
ْيِن، ت

َ
ث
ُ
ل
ُّ
ِت، َبِقَي  وما الث

ْ
خ
ُ ْ
ِلأل

َ
ا ف

َ
ْين
َ
ى أَبا فأت اهُ  ُموس َ

َ
َبْرن

ْ
ْوِل  فأخ

َ
 بق

قاَل  َمْسُعوٍد، اْبِن 
َ
وِني ال : ف

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
ْم  الَحْبرُ  هذا َدامَ  ما ت

ُ
 ".ِفيك

مبقضاء الّنبي رض ي هللا عنه فقض ى فيها ابن مسعود 
ّ
وأعطى لبنت االبن مع البنت الّسدس تكملة  صلى هللا عليه وسل

لثين.
ّ
 الث

ا وبنت ابٍن أو بنات ابٍن فلالبنة : رحمه هللا قال ابن املنذر وأجمع أهل العلم على هذا،
ً
ه إن ترك بنت

 
"أجمعوا على أن

دس تكملة الثلثين" صف ولبنات االبن الس 
 
 .الن

 أمثلة:

  هلك عن بنٍت وبنت ابٍن، فللبنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب(، ولبنت االبن

 قق الشروط وهي: )وجود البنت الوارثة للّنصف، عدم املعصب(.الّسدس تكملة الثلثين لتح

  ،)هلك عن بنٍت وخمس بنات ابٍن، فللبنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب

ولخمس بنات ابٍن الّسدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: )وجود البنت الوارثة للّنصف، عدم املعصب(، 

 ينهن بالّسوية، وال يزيد الفرض بزيادتهن.ويقتسمون الّسدس ب

  ،)هلك عن ثالث بنات وبنت ابٍن، فللبنات الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم املعصب

 وتسقط بنت االبن وال تأخذ شيًئا الكتمال نصيب البنات.

 لوجود الفرع الوارث  هلك عن بنٍت وابٍن وبنت ابن، فاالبن مع البنت يرثن بالتعصيب، وتسقط بنت االبن

ه يسقطها وال ترث شيًئا.
ّ
كر الذي هو أعلى منها، وهو هنا االبن فإن

ّ
 الذ
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  هلك عن بنِت ابِن ابٍن وبنِت ابن ابن ابٍن، فبنت ابن االبن لها الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك

ّسدس تكملة الثلثين لتحقق وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث األعلى منها(، وبنت ابن ابن االبن لها ال

 الشروط وهي: )وجود الفرع األعلى منها الوارث للّنصف وعدم املعصب(.

  ،)هلك عن بنٍت وبنت ابن وابن ابن، فللبنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب

عصب، واملعصب لها وبنت االبن ال ترث الّسدس تكملة الثلثين لعدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم وجود امل

 األنثيين.
ّ
كر مثل حظ

ّ
 هنا هو ابن االبن فإّنها ترث معه بالتعصيب للذ

  ،)هلك عن بنتين وبنِت ابٍن وابن ابٍن، فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم املعصب

 األنثيين، و 
ّ
كر مثل حظ

ّ
هذا هو القريب املبارك، فلواله وبنت االبن ُيعصبها ابن االبن، فترث معه بالتعصيب للذ

 لسقطت ولم ترث شيًئا الكتمال نصيب اإلناث.

  ،)هلك عن بنتين وبنِت ابٍن وابِن ابن ابٍن، فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب

هناك من هو وبنت االبن من املفروض أن تسقط الكتمال نصيب اإلناث، وال يوجد معصب لها في درجتها لكن 

 األنثيين، وهذا كذلك 
ّ
كر مثل حظ

ّ
ا احتاجت إليه فإّنها ترث معه بالتعصيب، للذ

ّ
أنزل منها، ففي هذه الحال مل

ا، فلواله لسقطت ولم ترث.
ً
 ُيسمى قريًبا مبارك

 ين في هلك عن بنٍت وبنت ابٍن وابن ابن ابٍن، )نفس الصورة السابقة غير أّن في هذه املسألة بنًتا واحدة بدل بنت

السابقة( ، ترث البنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب(، وترث بنت االبن 

عصب(، ويرث ابن ابن 
ُ
الّسدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: )وجود البنت الوارثة للّنصف، وعدم امل

رض الّسدس تكملة الثلثين، فلم االبن الباقي تعصيًبا، ففي هذه الحال كما تالحظون بنت االبن كان لها ف

 تحتاج إلى ابن ابن االبن الذي هو أنزل منها فلم تتعصب معه بل أخذت فرضها وخرجت. 

  هلك عن زوٍج وأٍم وأٍب وبنٍت وبنت ابٍن وابن ابٍن، فللّزوج الربع لوجود الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود

وللبنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك الفرع الوارث، ولألب الّسدس لوجود الفرع الوارث، 

وعدم املعصب(، وبنت االبن عصبة مع ابن االبن، فيأخذان ما أبقاه أصحاب الفروض، لكن في هذه املسألة 

ال يبق شيٌئ بعد أصحاب الفروض فإّنهما يسقطان وال يأخذان شيًئا، ففي هذه الحال ابن االبن كان مشؤوًما 

ا ُوجد نقلها من الفرض إلى التعصيب ولم على بنت االبن، فلوال 
ّ
ه ألخذت فرضها الّسدس تكملة الثلثين، لكن مل

 ترث شيًئا، وُيسمى القريب املشؤوم.

 

 الوارث الخامس: األخت ألب.

 : رحمه هللا قال الّناظم

ا                                        
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ا   ك

َ
ِب ذ

َ
ــــــــــــــــــــــِت األ

ْ
ـــــــــــِة ِلِبن

َ
ِقيق

َّ
 َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَع الش
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أي: أّن بنت األب )وبنت األب هي: األخت ألب(، ترث فرض الّسدس مع وجود األخت الشقيقة الواحدة فقط التي يكون 

 كملة الثلثين.فرضها الّنصف، فترث معها األخت ألب الّسدس ت

فإذا ُوجدت مع األخت ألب أختين شقيقتين فأكثر فإّن نصيب الشقيقات الثلثان، وحينها يكون نصيب األخوات قد 

 اكتمل فتسقط األخت ألب وال ترث شيًئا.

 وعليه فإّن شروط استحقاق األخت ألب الّسدس شرطين هما:

 الشقيقة الّنصف بأربعة شروط مّرت.وجود األخت الشقيقة الوارثة للّنصف، وترث  الشرط األول:

 عدم املعصب، فإن ُوجد معها معصب ورثت معه بالتعصيب، واملعصب لها هو األخ ألب. الشرط الثاني:

ونقول هنا في إرث األخت ألب الّسدس تكملة الثلثين، ليس من الشروط عدم املشارك، فلو كّن أكثر من أخٍت ألب مع 

الّسدس تكملة الثلثين يقتسمنه بينهن بالسوية، ولو كّن مائة أخٍت ألب، فال يزيد الفرض أخٍت شقيقة واحدة فإّن لهّن 

 بزيادتهن.

 "والدليل على إرث األخت ألب الّسدس تكملة الثلثين قول هللا تعالى: 
ٌ
يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ

ا ترك"هلك ليس له ولٌد وله أخٌت فلها نصف ماترك وهو يرثها إن لم  ثان مم 
ُ
ل
ُّ
، يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الث

فجعل هللا نصيب األخوات الثلثان ال يزيد بزيادتهن، وجعل للواحدة منهن الّنصف، فإذا أعطينا الواحدة الّنصف 

 نهن.فضل من الثلثين الّسدس نعطيه لألخت ألب تكملة للثلثين، واليزيد بزيادتهن، بل يأخذن الّسدس يقتسمنه بي

وأجمع أهل العلم على أّن ميراث األخت ألب فأكثر مع األخت الشقيقة الوارثة لفرض الّنصف هو الّسدس تكملة 

 الثلثين.

 أمثلة:

  هلك عن أخت شقيقة وأخٍت ألب، فللشقيقة الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب

كر(، 
ّ
ولألخت ألب الّسدس تكملة الثليثن لتحقق الشروط وهي: وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 )أن تأخذ الشقيقة الّنصف وعدم املعصب(.

 

  هلك عن أخت شقيقٍة وسبع أخواٍت ألب، فللشقيقة الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم

كر(، وللسبع أخوات ألب الّسدس تكمل
ّ
ة الثلثين لتحقق املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

الشروط وهي: )أن تأخذ الشقيقة الّنصف وعدم املعصب(، ويقتسمن الّسدس بينهن بالّسوية، وال يزيد 

 الفرض بزيادتهن.

  هلك عن أختين شقيقتين وأخٍت ألب، فلألختين الشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك

كر(، وتسقط األخت ألب الستغراق نصيب وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل ال
ّ
وارث الذ
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األخوات، وقلنا من شروط استحقاقها الّسدس أن تأخذ الشقيقة الّنصف، وهنا أخذت الشقيقات الثلثان 

 فتسقط وال تأخذ شيًئا.

  هلك عن أخت شقيقة وأخت ألب وأٍخ ألب، فللشقيقة الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم

كر(، وليس لألخت ألب في هذه الحال الّسدس تكملة  املعصب وعدم
ّ
الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 األنثيين.
ّ
كر مثل حظ

ّ
 الثلثين لوجود املعصب، فترث معه بالتعصيب للذ

  هلك عن أختين شقيقتين وأخت ألب وأٍخ ألب، فللشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك

كر(، وليس لألخت ألب في هذه الحال الّسدس وعدم املعصب وعدم ا
ّ
لفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

تكملة الثلثين الستغراق نصيب األخوات، واملفروض أّنها تسقط لكن وجود أخ ألب وهو املعصب لها، فترث 

ا، فلوال وجوده لسقطت ولم ت
ً
 األنثيين، وُيسمى هذا قريًبا مبارك

ّ
كر مثل حظ

ّ
رث شيًئا فكان معه بالتعصيب للذ

ا، وسيأتي.
ً
 هذا القريب سبًبا في إرثها، لذلك ُسمي مبارك

  هلك عن زوٍج وأخت شقيقة وأخٍت ألب وأٍخ ألب، فللّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، ولألخت الشقيقة

كر(، 
ّ
الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

ال تأخذ األخت ألب هنا الّسدس تكملة الثلثين لتخلف الشرط الثاني وهو عدم املعصب، فهنا ُوجد معصب و 

كر مثل حظ األنثيين، لكن في هذه املسألة أخذ 
ّ
لها وهو أخ ألب فنقلها من الفرض إلى التعصيب فترث معه للذ

عصيب، فيسقطون وال يرثون شيًئا، الّزوج الّنصف وأخذت الشقيقة الّنصف اآلخر ولم يبق ش يٌء ألصحاب الت

 لو لم يوجد ألخذت الّسدس، لذلك 
ّ

فهذا األخ ألب كان مشؤوًما على األخت ألب، فبسبب وجوده لم ترث، وإال

 ُيسمى هذا األخ ألب القريب املشؤوم.

  هلك عن أخت شقيقة وأخت ألب وأٍخ ألم وأخٍت ألم وأم، فللشقيقة الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم

كر(، ولألخت ألب الّسدس تكملة الثلثين املش
ّ
ارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

لث 
ّ
لتحقق الشروط وهي: )وجود الشقيقة التي فرضها الّنصف وعدم املعصب(، ولألخ ألم ولألخت ألم الث

لث لتحقق الشروط وهي: )أن يكونوا جمًعا وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث 
ّ
كر(، ويقتسمون الث

ّ
الذ

 بينهما بالسوية، ولألم الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة.

 

 الوارث السادس: ابن األم )األخ ألم( بنت األم )أألخت ألم(.

ـــــــــــــــ: رحمه هللا قال الّناظم
َ
ِتَهـــــــــــــــــــــــــــــــــا غ

ْ
ْو ِلِبن

َ
ِ أ
م 
ُ
ا"." َواِلْبـــــــــــِن األ

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــد

فاألخ واألخت من األم من ورثة الّسدس، لكن بشرط اإلنفراد، يجب أن يكون أخ ألم واحد أو أخت ألم واحدة فقط كي 

لث بثالثة شروط، وهي: أن 
ّ
لث أن اإلخوة أو األخوات ألم يستحقون الث

ّ
ه قد سبق معنا في ورثة الث

ّ
ينال الّسدس، ألن

كر.يكونوا جمعً 
ّ
 ا، وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ
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ما أخ ألم واحد أو أخت ألم واحدة، ففرضه أو ففرضها الّسدس، وباقي الشروط تبقى كما هي، 
ّ
فإذا لم يكونوا جمًعا إن

 فنقول شروط استحقاق أوالد األم الّسدس هي:

 االنفراد.عدم املشارك، أو نقول: عدم التعدد، أو نقول:  الشرط األول:

كور واإلناث(. الشرط الثاني:
ّ
 عدم الفرع الوارث، )ذكًرا أو أنثى، واحًدا أو متعدًدا، جنًسا واحًدا أو مختلطين بين الذ

كر. الشرط الثالث:
ّ
 عدم األصل الوارث الذ

 أو "والدليل على إرث ولد األم الّسدس قول هللا تعالى: 
ٌ
 وله أخ

ٌ
 أو امرأة

ً
أخٌت فلكل واحٍد  وإن كان رجٌل يورث كاللة

لث
 
دس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الث ، والعلماء مجمعون على أّن هذه اآلية في اإلخوة ألم، "منهما الس 

لث، وأّما الشرط الثاني 
ّ
فجعل هللا نصيب الواحد أو الواحدة من ولد األم الّسدس وجعل نصيب الجمع منهم الث

 ّن الكاللة من ال والد له وال ولد.والثالث فيؤخذ من معنى الكاللة، أل 

 أمثلة:

  ما لهم الثلث لتحقق
ّ
فلو هلك عن ثالثة إخوة ألم وأخت شقيقة، فليس لإلخوة ألم السدس لكونهم جمًعا، وإن

كر(، ولألخت الشقيقة الّنصف 
ّ
شروطه وهي: )أن يكونوا جمًعا وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

كر(.لتحقق شروطه وهي: )عدم 
ّ
 املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

  هلك عن زوجٍة وأٍم وأخٍت ألم وأخٍت ألب، فللزوّجة الّربع لعدم الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود الجمع من

ث اإلخوة، ولألخت ألم الّسدس لتحقق شروطه وهي: )عدم التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوار 

كر(، ولألخت ألب الّنصف لتحقق شروطه وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم 
ّ
الذ

كر وعدم الشقيق والشقيقة(.
ّ
 األصل الوارث الذ

  هلك عن بنٍت وبنت ابٍن وأٍخ ألم، فللبنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب(، ولبنت

 الثلثين، ويسقط األخ ألم لوجود الفرع الوارث.االبن الّسدس تكملة 

  هلك عن أٍب وبنٍت وأخٍت ألم، فللبنت الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب(، وتسقط

كر، ويأخذ األب الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا.
ّ
 األخت ألم لوجود الفرع الوارث ولوجود األصل الوارث الذ

 

 ة.الوارث السابع: الجد  

َصاِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رحمه هللا قال الّناظم
َ
ٍة ف

َ
ٍة َواِحــــــــــــــــــــــد ا"." َوَجــــــــــــــــــــــدَّ

َ
 ــــد

م على الوارثات آخر واحٍد يستحق هذا الفرض هي الجّدة، وقد مّر معنا ذكر الخالف القائم في الجّدة الوارثة حين الكال 

من اإلناث، وذكرنا الخالف هناك فال داعي إلعادته، والصحيح أّن الجّدة الوارثة )الجّدة الصحيحة( وهو الذي ذهب 

دلي بذكٍر  رحمه هللاإليه الشافعي 
ُ
 الجّدة التي ت

ّ
دلي بجٍد وارٍث، إال

ُ
أّن: الجّدة الوارثة هي كّل جّدة من الجهتين وكّل جّدة ت

يعبر عنها بالجّدة املدلية بذكٍر غير وارث )في نسبتها إلى امليت: جد فاسد( من أي جهة كانت )سواء من جهة بين أنثيين، و 

شيخ  رحمه هللااألب أو من جهة األم(، فال ترث باتفاق اإلئمة األربعة، وهي من ذوي األرحام، واختار قول الشافعي 
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والفوزان حفظه  رحمه هللاواختاره من املعاصرين الشيخ ابن عثيمين  رحمه هللااإلسالم أبي العباس أحمد بن تيمية 

 هللا.

ه  رحمه هللافالقاعدة والخالصة أّن كّل جّدة أدلت إلى امليت بوارٍث فهي وارثة، وحيث أّن البرهاني 
ّ
شافعي املذهب فإن

ا": هللا رحمه في مذهب الجّدات الوارثات في قوله رحمه هللايشير إلى ما ذهب إليه الشافعي 
َ
َصاِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
، فلم َيحّد "ف

 حًدا لعدد الجّدات، عشر جدات عشرين وأنت صاعد.

 فالجّدة من أصحاب الّسدس بشرٍط عدمي هي: 

 .عدم وجود األم أو جّدة أقرب منها 

  فإرث الجّدة ليس كإرث األم فإّن لألم ثالث حاالت، ترث
ّ

لث الباقي، أّما الجّدة فال ترث إال
ُ
لث وترث الّسدس وترث ث

ّ
الث

الّسدس فقط، بوجود الفرع الوارث أو عدمه، وبوجود الجمع من اإلخوة أو عدمهم، دائًما لها الّسدس بشرط واحٍد 

رث الكثير من وهو عدم وجود األم، أو: عدم وجود الجّدة التي هي أقرب منها فتسقطها، وإرث الجّدة الواحدة مثل إ

 الجّدات، فإّن لهّن الّسدس يقتسمنه بينهن بالّسوية.

 والدليل على إرث الجّدة الّسدس اإلجماع، وقد أورده غير واحٍد من أهل العلم.

 أمثلة:

 .هلك عن زوٍج وجّدة، فللّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، وللجّدة الّسدس لعدم األم 

 لث لتحقق الشروط وهي: )عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من هلك عن أم وجّدة، فلألم في هذه الحا
ّ
ل الث

 اإلخوة، املسألة ليست إحدى العمريتين(، وتسقط الجّدة لوجود األم.

نكتفي اليوم بهذا القدر، ألّن الّناظم سيتطرق إلى بعض املسائل الخاصة بالجّدة، لو أخذناها لطال علينا الوقت، 

 إذن هللا تعالى، نسأل هللا أن يرزقنا اإلخالص والقبول.فُنبقي ذلك إلى الدرس القادم ب

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس الحادي عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل إّن الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:
ّ

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

فقد انتهينا قريًبا من أصحاب الفروض املقدرة في كتاب هللا، بقيت بعض املسائل املتعلقة بإرث الجّدات، متى تسقط 

سِقط بعض الجّدات الجّدة؟ وم
ُ
هن أم ت

ّ
ا العمل إذا اجتمع أكثر من جّدة واحدة؟ كيف يكون ميراثهن؟ وهل يرثن كل

 البعض اآلخر؟ سنتطرق إلى هذه املسائل اليوم إن شاء هللا تعالى.

ه إلى ذكرنا أّن الجّدة الصحيحة وهي التي لم يتخلل في نسبتها إلى امليت جٌد فاسٌد، والجد الفاسد هو الذي في نسبت

امليت أنثى، أو نقول: الجّدة الصحيحة هي التي لم يتخلل في نسبتها إلى امليت ذكٌر  بين أنثيين، وسواًء كانت من جهة األب 

 أو من جدة األم، كلهّن وارثات بالقيد الذي ذكرنا.

 رحمه هللا:قال الّناظم 

ــــــــــــــــــــــنَّ 
ُ
 ك

ْ
 ِإن

ً
ـــــــــــَركا

َ
ت
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت ُمش

َ
َســـــــــــاَوْيـــــــــــَن ِمـــــــــــَن الِجَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت    َواِرث

َ
ـــــــــــْد ت

َ
 َوق

ه إذا اجتمع لدينا أكثر من جّدة في م رحمه هللايشير الّناظم 
ّ
هن وارثات فإّن فرضهن الذي هو أن

ّ
سألة واحدة وكّن كل

فضل جّدة عن جّدة، هّن مشتركات في 
ُ
الّسدس ُيقسم بينهن بالّسوية، تماًما كما فعلنا مع اجتماع أكثر من زوجة، فال ت

قل إجماع الّصحابة 
ُ
لحظ على أّن الّسدس فرض الجّدة الواحدة فأكثر، كلهّن لهن نفس ارض ي هللا عنهم الّسدس، ون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت"من هذا الّسدس، وأشار الّناظم إلى القيد الذي ذكرنا بقوله: 
َ
ــــــــــــــــــــــنَّ َواِرث

ُ
 ك

ْ
، وكي تكون وارثة يجب أن "ِإن

 تكون جّدة صحيحة )غير فاسدة( ويجب أن ال تكون محجوبة.

 قوله: 
َ
َســـــــــــاَوْيـــــــــــَن ِمـــــــــــَن الِجَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت""َوق

َ
، أي: وهذا في حال إذا كّن من جهتين مختلفتين )واحدة من جهة األب ـــــــــــْد ت

هن وارثات للّسدس
ّ
 يقسم بينهن بالّسوية. وواحدة من جهة األم( وتساّوين في درجة قربهن من امليت، فيكّن كل

 أمثلة:

  :فأم األب وأم األم من جهتين مختلفتين لكّنهما في درجة واحدة في قربهن من امليت، أم أبو:  أم أمهلك عن ،

فّضل إحداهما على األخرى.
ُ
 فإّنهن يرثن جميًعا الّسدس بينهن بالّسوية، ال ت

  :ل أم األم وأم األب وأّما أم أب األب فإّنها تسقط ألّنها ، فترث في هذه الحاأم أب األبو:  أم أبو:  أم أمهلك عن

 في درجة أبعد من درجة من قبلها.

  :فيرثن جميًعا ألّنهن في نفس الدرجة وإن كّن من جهتين أم أب األبو:  أم أم أبو:  أم أم أمهلك عن ،

 مختلفتين.

 

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 
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رْ 
ُ
ِب َواْحِجـــــــــــْب ِبـــــــــــق

َ
ى أِل

َ
ِ ُبْعــــــــــــــــــــــد

م 
ُ
َهــــــــــــــــــــــــــِب    َبى األ

ْ
ذ
َ
ِســـــــــــِه َوْهـــــــــــَو َصِحيُح امل

ْ
 َعك

َ
 ال

الجّدات املتساويات في الدرجة من جهة األب ومن جهة األم إذا لم يكن في نسبتهن إلى  رحمه هللابعد أن ذكر الّناظم 

هن ويقتسمن الّسدس بينهن بالّسوية، لكن ما العمل إذا كّن من جهتين وفي درجتين  امليت جدٌّ 
ّ
فاسد فإّنهن يرثن كل

 مختلفتين، فتكون إحداهما أقرب إلى امليت من األخرى.

 يقول لك:  رحمه هللااآلن الّناظم 

 ِ
م 
ُ
ْرَبى األ

ُ
ِب َواْحِجـــــــــــْب ِبـــــــــــق

َ
ى أِل

َ
َهــــــــــــــــــــــــــِب    ُبْعــــــــــــــــــــــد

ْ
ذ
َ
ِســـــــــــِه َوْهـــــــــــَو َصِحيُح امل

ْ
 َعك

َ
 ال

، فإذا اجتمع معنا جدتان فأكثر من جهة األب ومن جهة األم فإّن القريبة من رحمه هللاهذا هو الجواب من الّناظم 

، فهذه من جهة األم وتلك من جهة األب، فالجّدة أم أم األبو:  أم األميدة من جهة األب، كـ:جهة األم تحجب )تمنع( البع

القريبة التي من جهة األم هي التي ترث معنا، وأّما الجّدة البعيدة التي هي من جهة األب فهي محجوبة )ممنوعة( من 

 فهي محجوبة. أم أم األب، وأّما أم األمفي مثالنا ترث اإلرث، وهذه املسألة ُمجمٌع عليها، ال خالف بين أهل العلم فيها، ف

َهــــــــــــــــــــــــــِب": "رحمه هللاثم قال الّناظم 
ْ
ذ
َ
ِســـــــــــِه َوْهـــــــــــَو َصِحيُح امل

ْ
 َعك

َ
، أي أّن القريبة من جهة األب ال تحجب البعيدة من ال

، فأم األب على قربها فإّنها ال تحجب أم أم األم على بعدها، فيرثان األمأم أم و:  أم األبجهة األم، فإذا كان عندنا 

، ألّن التي من جهة األم وإن كانت أبعد فهي أقوى رحمه هللاالّسدس بينهما بالّسوية، وهذا مذهب مالك وقول للشافعي 

 عند فقد األم
ّ

ما ورثت ماورثت إال
ّ
 في إرث الجّدات )ألّن الجّدة إن

ً
(، فعدل قرب التي من جهة األب قوة لكون األم أصال

وقوٌل رض ي هللا عنه وأحد قولي زيد رض ي هللا عنه التي من جهة األم، فاعتدال فاشتركا، وأّما القول اآلخر وهو قول علي 

، وهو أّن القريبة من جهة األب كذلك تحجب رحمه هللاللحنفية والحنابلة وقوٌل كذلك للشافعية، وصححه ابن املّنذر 

 ة من جهة األم، جرًيا على األصل من أّن القربى تحجب البعدى.البعيد

َهــــــــــــــــــــــــــِب"، إلى هذا الخالف بقوله:  رحمه هللاوأشار الّناظم 
ْ
ذ
َ
والّراجح وهللا أعلم أّن القول الثاني هو "َوْهـــــــــــَو َصِحيُح امل

ا القول الصحيح وهو أّن القريبة من أي جهة تحجب ال
ً
بعيدة من أي جهة كانت، وبه قال أكثر العلماء املعاصرين، خالف

 .رحمه هللا للّناظم

 أمثلة:

  :فهنا تحجب أم أم أم األم الجّدة األخرى ألّنها أبعد منها في أم أب أب أب األب، و: أم أم أم األمهلك عن ،

 الدرجة.

  :ح والصحيح أّن أم أم األب ترث الّسدس وتحجب ، فهنا على القول الّراجأم أم أم األم، و: أم أم األبهلك عن

سقطها.
ُ
 أم أم أم األم وت

 :رحمه هللاثم قال 

ْرَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ُ
ى ِجَهـــــــــــٍة ِبالق

َ
اَك ُبْعـــــــــــد

َ
ـــــــــــذ

َ
ـــــــــــاُل ِفيَمـــــــــــا    ك

َ
ن
َ
 ت

ً
ُحــــــــــــــــــــــوُه َحْجَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  َرجَّ
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ه إذا اجتمع أكثر من جّدة واحدة في مسألة واحدة وكّن من جهة واحدة، إّما من جهة  رحمه هللامعنى كالم الّناظم 
ّ
أن

 شكال فيها، والعلماء متفقون على ذلك.األب وإّما من جهة األم، فإّن القريبة تحجب البعيدة، وهذه ال إ

 أمثلة: 

  :فترث هنا أم أم األم الّسدس وتحجب الثانية ألّنها أقرب منها إلى امليت.أم أم أم األم، و:أم أم األمهلك عن ، 

  :فأم األب تحجب أم أب األب ألّنها أبعد منها في الدرجة.أم أب األب، و: أم األبهلك عن ، 

  :فهما من جهة واحدة فتحجب القريبة البعيدة، فترث أم األب وال ترث أم أم أم األبأم ، و: أم أبهلك عن ،

 األب.

  :نا ذكرنا أّن القريبة من جهة األم تحجب أم أم أبو:  أم أمهلك عن
ّ
، فترث أم األم وال ترث أم أم األب، ألن

 البعيدة من جهة األب بال خالف.

  :هن في درجة واحدة وال تحجب الواحدة األخرى  ،أم أم أبو:  أم أب أبو:  أم أم أمهلك عن
ّ
فهاته الجّدات كل

 على الصحيح، وال يزيد الفرض بزيادتهن فيقتسمن الّسدس بينهن بالّسوية.

  :نا ذكرنا على القول الّراجح أّن القريبة من جهة أم أبو:  أم أم أمهلك عن
ّ
، فترث أم األب وال ترث أم أم األم ألن

 جهة األم.األب تحجب البعيدة من 

  :هن وارثات أم أبي أبي األب، و: أم أم أبي األب، و: أم أم أم األبو:  أم أم أم األمهلك عن
ّ
، فالجدات األربع كل

 ويقتسمن الّسدس بينهن بالّسوية، ألّنهن وإن اختلفت الجهات فإّنهن في نفس الدرجة.

  :نفس الورثة في املسألة السابقة، أم أبي أبي األب، و: أم أم أبي األب، و: أم أم أم األبو:  أم أم أم األمهلك عن ،

، فهذه الجّدة األخيرة: أم أم األب تسقط جميع الجّدات األربع، ألّنها أم أم األبفقط نضيف جّدة واحدة وهي: 

 قريبة منهم إلى امليت، فتأخذ الّسدس وحدها ويسقطون وال يأخذون شيًئا بوجودها.

  :فيرث في هذه املسألة أم أم األم وتحجب الجّدة األخرى التي أم أب أمو:  األب أبأم أب و:  أم أم أمهلك عن ،

هي: أم أب أب األب ألّنها أبعد منها في الدرجة، وأّما الجّدة الثالثة التي هي: أم أب األم فهذه جّدة فاسدة ألن في 

 نسبتها إلى امليت جٌد فاسد الذي هو أب األم.
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 ة الصحيحة والفاسدة:مخطط ُيبين الجد والجد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ما ترث واحدة فقط
 
ات من جهة األب، بينما من جهة األم ال يزيد العدد، إن ما علونا درجة زاد عدد الجد 

 
كل

 من جهة األم وهي: أم األم وإن علت بمحض األنوثة.

 .ما ُوجد جٌد فاسد )بينه وبين امليت أنثى( سقط ولم يرث، ولم يرث من بعده من باب أولى
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 لجّدة التي من جهته )أم األب( أي: أّمه،  ألّنها أدلت إلى امليت بواسطته.هل يحجب األب ا مسألة:

  في املسألة قوالن:

 :األب يحجب الجّدة التي هي أّمه )أم األب(، قياًسا على حجب األم للجّدة التي هي أّمها )أم األم(،  القول األول

الّصحابة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من رض ي هللا عنهم وبهذا قال عليٌّ وزيٌد وعثماُن 

 ورواية عن اإلمام أحمد.

 :األب ال يحجب الجّدة التي من جهته )أي: أمه(، بل يرثان جميًعا األب والجّدة )أم األب(، ألّن كّل  القول الثاني

م األم وال من ورث ميراث شخٍص سقط بوجود ذلك الشخص إذا كان أقرب منه، والجّدة )أم األب( تقوم مقا

دلي بها، وبهذا قال عمر بن الخطاب 
ُ
وأبو موس ى رض ي هللا عنه تقوم مقام األب، فتسقط باألم رغم أّنها ال ت

، وبه قال جمٌع من التابعين والفقهاء، وبه رض ي هللا عنهماألشعري وعبد هللا بن مسعود وغيرهم من الّصحابة 

، ورجحه من رحمه هللاواختار هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية ، رحمه هللاقال اإلمام أحمد وبه قال ابن املنذر 

 والفوزان حفظه هللا. رحمه هللاوالّنجمي  رحمه هللااملعاصرين: ابن عثيمين 

ف: أب وجّدتين )أم أب( و )أم أم(، فعلى القول املرجوح ترث الجّدة أم األم 
ّ
وتتمثل صورة الخالف في رجٍل هلك وخل

ب الباقي تعصيًبا، وتسقط الجّدة أم األب لكونها محجوبة باألب، وأّما على القول الذي الّسدس لعدم األم، ويرث األ 

 رجحناه، فالجّدتان وارثتان، ترثان الّسدس بينهما مناصفة، ويأخذ األب الباقي تعصيًبا.

من جهتين إذا اجتمعت في مسألة واحدة جّدة مدلية إلى امليت من جهتين وأخرى من جهة واحدة، تأخذ التي  مسألة:

لث السدس )أي: يقسم الّسدس إلى ثالثة أقسام تأخذ التي من جهتين 
ُ
لثا الّسدس وتأخذ التي تدلي بجهة واحدة ث

ُ
ث

قسمين من الّسدس وتأخذ التي من جهة واحدة قسًما واحّدا من هذا الّسدس(، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، 

 والفوزان حفظه هللا. رحمه هللان والشيخ ابن عثيمي رحمه هللاواختاره الشيخ ابن باز 

وعند مالك والشافعي أّن لهما الّسدس مناصفة ألنهما يعتبران األبدان ال القرابة إلى امليت )فالجّدة عندهم وإن أدلت 

 أّنها بدٌن واحد فال تأخذ أكثر من الجّدة التي تدلي بجهة واحدة(.
ّ

 إلى امليت من جهتين إال

 وصورتها:

ف هذا الولد كذلك أم أم أبيههي نفسها:  أم أم أمهالته فولدت ولًدا، ثم مات الولد فجّدته: لو تزوج رجٌل بنت خ
ّ
، وخل

جّدة أخرى: أم أب أبيه، فاألولى أدلت إلى امليت من جهتين )من جهة أمه ومن جهة أبيه( والثانية أدلت بجهة واحدة إلى 

ثا الّسدس وتأخذ الثان
ُ
ل
ُ
ث الّسدس.هذا الولد امليت، فترث األولى ث

ُ
ل
ُ
 ية ث

ف هذا الولد جّدة أم أب أبيههي نفسها:  أم أم أمهوكذا لو تزوج بنت عمته فأتت بولٍد، ثم مات الولد فجّدته 
ّ
، وخل

ثا الّسدس وتأخذ الثانية 
ُ
ل
ُ
دلي بجهة واحدة، فترث األولى ث

ُ
دلي إلى امليت بجهتين، والثانية ت

ُ
ثانية  هي: أم أم أب، فاألولى ت

ث 
ُ
ل
ُ
 الّسدس.ث
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ة الوارثة من جهتين:
 مخطط ُيبين الجد 
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دس لثي الس 
ُ
دس أدلت إلى امليت بجهة أدلت إلى امليت بجهتين فترث ث لث الس 

ُ
 واحدة فترث ث

 أب أم أب أم

 أم أم أم أب أب أب أم

 أم أب

دس لثي الس 
ُ
دس أدلت إلى امليت بجهتين فترث ث لث الس 

ُ
 أدلت إلى امليت بجهة واحدة فترث ث

 بنت عمته

 وارث )صحيح )ة((.        

 غير وارث )فاسد )ة((.          

 امليت
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 :رحمه هللاثم قال 

 
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
َ
 ِبـــــــــــَواِرٍث ف

َ
ـــــــــــلُّ ُمـــــــــــْدٍل ال

ُ
ـــــــــــْرٍض    َوك

َ
ْســـــــــــُم ف

َ
ـــــــــــُه َوق

َ
 ل
َ
ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِإْرث

َ
 ك

 من املوارث، فإذا كان األصل غير وارث فالفرع غير 
ٌّ
هذه قاعدة في هذا العلم وهي: كّل من أدلى بغير وارث فليس له حظ

دلي إلى املي
ُ
أم ت بجٍد فاسد، كـ: وارث من باب أولى، وجاء بهذه القاعدة إشارة منه إلى عدم إرث الجّدة الفاسدة ألّنها ت

 ، فهذه جّدة فاسدة ال ترث ألّنها أدلت بجٍد فاسد ال يرث.أب األم

ات:  خالصة مبحث الجد 

 .الجّدة لها فرٌض واحٌد فقط وهو الّسدس ال غير فهي ليست كاألم ترث الثلث والسدس وثلث الباقي 

 ّدة أو الجّدات من أي جهة يسقطن شرط إرث الجّدة أو الجّدات عدم وجود األم، فمتى ُوجدت األم فإّن الج

 )سواء من جهتها هي )أي من جهة األم( أو من جهة األب(.

  إذا كانت الجّدات أكثر من واحدة فإّن الفرض ال يزيد بزيادتهن، فترث الواحدة الّسدس، وترث الجّدات

 الّسدس بينهن بالّسوية، وهذا ُمجمٌع عليه.

 الجّدات أقسام أربع:

  اإلناث، كأم األم وأمها وإن علت بمحض اإلناث )هذه مجمع على توريثها(.من أدلت بمحض 

  أم 
ّ

ا من جهة األب إال
ً
كور، لم يورث مالك

ّ
كور، كأم األب وأم أبي األب وإن علت بمحض الذ

ّ
من أدلت بمحض الذ

 أم األب وأم أب األب وإن علت بمحض األنو 
ّ

ثة، وورث األب فقط وإن علت بمحض األنوثة، ولم يورث أحمد إال

 الشافعي وأبو حنيفة كّل من أدلت بوارث وهو الصحيح، كأم أب أب أب األب ولو علت.

  كور، كـ: أم أم أب األب، وأنت صاعد، وكـ: أم أم أم أب األب، وهذه كالتي
ّ
من أدلت بمحض اإلناث إلى محض الذ

 قبلها، فيها الخالف والصحيح توريثها مالم تدل بجٍد فاسد.

 وهي من أدلت إلى امليت بذكر إلى أنثى، كـ: أم أب األم، وأم أب أم األب، وهذه هي الجّدة هذه عكس الثالثة ،

الجّدة أدلت بجٍد غير وارث )جد فاسد( فال ترث وتكون الفاسدة، وهي من ذوي األرحام عند الجميع، فهذه 

ٌد، غير وارث فهي ال ترث، وقد جّدة فاسدة )جّدة رحمية(، كـ: )أم أب األم( فإّنها أدلت بأبي األم وهو جٌد فاس

َمين(.
ُ
 ُيعبر عن الجّدة الفاسدة: بأّنها من أدلت إلى امليت بذكٍر بين أنثيين )أ

  هن من
ّ
ال يرث من قبل األم إال جّدة واحدة، وهي: أم األم وإن علت بمحض األنوثة، وباقي الجدات الوارثات كل

 جهة األب.

  من جهة األب فإّنها تأخذ الّسدس، كـ: )أم األم أو:  أم األب(.إذا انفردت الجّدة سواء من جهة األم أو 

 .)إذا تساوت درجة الجّدات وكّن وارثات، فالّسدس بينهن بالّسوية، كـ: )أم األم و: أم األب 

  َن من جهة واحدة، كـ: )أم األم تحجب أم أم األم ( وكـ: )أم األب
ُ
سقط الجّدة البعيدة سواٌء ك

ُ
كّل جّدة قريبة ت

ب أم أب األب(، أو كّن من جهتين مختلفتين كـ: )أم األم تحجب أم أم األب( إجماًعا، و )أم األب تحجب أم تحج

 أم األم ( على الصحيح.
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  ا للجمهور، ألّنها ال ترث ميراث األب بل
ً
حجب بمن أدلت به وهو األب على الصحيح خالف

ُ
الجّدة )أم األب( ال ت

 ترث ميراث األم.

 

ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال""وَ : رحمه هللاقال 
َ
ـــــــــــْرٍض ك

َ
ْســـــــــــُم ف

َ
 ق

 انتهينا بحمد هللا من القسم األول من أقسام اإلرث، ألّن اإلرث قسمان:

 .بالفرض 
ٌ
 إرث

 .بالتعصيب 
ٌ
 إرث

ْعِصيِب لذلك قال الّناظم فيما سبق: 
َّ
ـــــــــــــــْرِض َوالت

َ
ف
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا"."بال

َ
َبت
َ
 ث
ٌ
 ِإْرث

كور وجملة الوارثات من اإلناث، بين  رحمه هللافبعد أن بين الّناظم 
ّ
أّن اإلرث يحصل  رحمه هللاجملة الوارثين من الذ

بإحدى طريقين )فرٌض وتعصيب(، ويدّل على هذا الحديث الصحيح في صحيحي البخاري ومسلم وهو أصٌل في هذا 

"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي : صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول هللارض ي هللا عنهما العلم، حديث ابن عباس 

دس. ، ثم بين أّن الفروض ستةفألولى رجٍل ذكر" لث والسُّ
ُّ
لثان والث

ُّ
من والث

ُّ
بع والث صف والرُّ  في كتاب هللا تعالى: الّنِ

ا.
ً
 ثم علمنا أّن أصحاب الفروض )الذين يرثون بالفرض( ثالثة عشر وارث

 .كور وهم: الّزوج واألخ ألم، واألب، والجد
ّ
 أربعة من الذ

 ي: من جهة األب ومن جهة األم(، واألخت وتسٌع من اإلناث وهن: البنت وبنت االبن واألم والجدة مطلًقا )أ

 الشقيقة، واألخت ألب، واألخت ألم، والّزوجة.

ثم بين أّن أحوال هؤالء الوارثين بالفرض تختلف وتتقلب في تلك الفروض الّستة املقدرة في كتاب هللا تعالى على إحدى 

 وعشرين حالة.

من واحد والثلثان 
ّ
أربع والثلث اثنان والّسدس سبعة، صار مجموع الكّل واحٌد فورثة الّنصف خمسة والّربع اثنان والث

 وعشرون.

ثم بّينا متى يستحق كّل ذي فرٍض فرضه، وذكرنا الشروط الواجب توفرها، وقد مّرت معنا جميُعها وذكرناها مفصلة 

 والحمد هلل. مبينة بأدلتها وبالتمثيل عليها ما
ً

 استطعنا إلى ذلك سبيال

 

 سيرة نعيد ذكرها هنا مجملة مختصرة:وكاملراجعة السريعة الي

صف خمسة أصناف: 
 
 يرث الن

وج:  بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث منه أو من غيره. الز 
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 بشرطين اثنين هما: عدم املشارك، عدم املعصب. البنت:

كورة، بثالثة شروط هي: عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع  بنت االبن:
ّ
الوارث األعلى وإن نزل أبوها بمحض الذ

 منها.

كر،  األخت الشقيقة:
ّ
بأربعة شروط هي: عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث الذ

 )تسقط بوجود األب إجماًعا، وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح(.

كر )تسقط بخمسة شروط هي: عدم املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع الوارث، عدم ا األخت ألب:
ّ
ألصل الوارث الذ

 بوجود األب إجماًعا، وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح(، عدم الشقيق أو الشقيقة.

بع صنفان:   يرث الر 

وج:  بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث منه أو من غيره. الز 

وجة:  بشرط واحٍد هو: عدم الفرع الوارث منها أو من غيرها. الز 

 واحد: 
ٌ
من صنف

 
 يرث الث

وجات: وجة أو الز   بشرط واحٍد هو: وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها. الز 

 :
ٌ
لثان أربٌع كلهن  إناث

 
 يرث الث

 .بشرطين اثنين، وهما: وجود املشارك، عدم املعصب البنتان فأكثر:

 الفرع الوارث األعلى منهن.بثالثة شروط هي: وجود املشارك، عدم املعصب، عدم  بنتا االبن فأكثر:

بأربعة شروط هي: وجود املشارك، عدم املعصب، عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث  األختان الشقيقتان فأكثر:

كر، )إذا وجد معهن األب سقطن باإلجماع، وإذا وجد معهن الجد فالّراجح سقوطهن(. 
ّ
 الذ

كر، بخمسة شروط هي: وجود املشارك،  األختان ألب فأكثر:
ّ
عدم املعصب، عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث الذ

 )إذا وجد معهن األب سقطن باإلجماع، وإذا وجد معهن الجد فالّراجح سقوطهن(، عدم الشقيق أو الشقيقة.

 

لث صنفان: 
 
 يرث الث

دى العمريتين، بثالثة شروط هي: عدم الفرع الوارث، عدم وجود الجمع من اإلخوة، أن ال تكون املسألة إح األم:

 .زوجة / أم / أب، أو:  زوج / أم / أبوالعمريتان هما: 

كر، )يسقطون بوجود األب اإلخوة ألم أو: األخوات ألم: 
ّ
بثالثة شروط هي: عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث الذ

لث بينهم بالّسوية. 
ّ
 وبوجود الجد باإلجماع(، أن يكونوا جمًعا، ويقتسمون الث
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دس   من الورثة: يرث الس 
ٌ
 سبعة

بشرٍط واحد هو: وجود الفرع الوارث )إذا كان الفرع الوارث املوجود ذكًرا فقط، أو أنثى وذكر ورث الّسدس األب: 

 فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى ورث الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا(.

 وجود الجمع من اإلخوة. أو:بتوفر أحد شرطين: وجود الفرع الوارث، األم: 

بشرطين اثنين هما: عدم األب أو الجد األقرب منه، عدم الفرع الوارث )إذا كان الفرع الوارث املوجود ذكًرا الجد: 

فقط، أو أنثى وذكر ورث الّسدس فقط، وإذا كان الفرع الوارث أنثى ورث الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا(، فالجد مثل 

 مع اإلخوة لغير أم
ّ

، فإّن األب يحجبهم والجد يرثون معه وهذا القول مرجوح وسيأتي في باب األب في حاالت ميراثه إال

مستقل إن شاء هللا، ويختلف الجد عن األب في املسألتين العمريتين، فترث األم بوجود الجد ثلث جميع املال ال ثلث 

 الباقي.

 بشرطين هما: وجود البنت التي أخذت الّنصف، عدم املعصب.بنت االبن: 

 شرطين هما: وجود األخت الشقيقة الوارثة للّنصف، عدم املعصب.باألخت ألب: 

كر.األخ ألم أو: األخت ألم: 
ّ
 بثالثة شروط هي: عدم املشارك، عدم الفرع الوارث، عدم األصل الوارث الذ

ات:  ة أو: الجد  الجّدات بشرٍط  واحد هو: عدم األم أو عدم الجّدة األقرب منها، وترث الجّدة الواحدة الّسدس أو الجد 

 إذا كّن متعددات الّسدس يقتسمنه بينهن بالّسوية، وال يزيد الّسدس بزيادتهن.

بهذا نكون قد قطعنا جزًءا ال بأس به من هذه املنظومة ومن هذا العلم، بمعرفة أصحاب الفروض ومعرفة شروط إرث 

ها، بدون كّل واحد منهم لفرضه، فبضبط هذه الشروط يمكن تقسيم التركات، أي مسألة تعرض ع
ّ
ليك يمكن أن تحل

إشكال، وبدون ضبطها تتخبط، وتعطي من ال يستحق ما ال يستحق، وهللا املستعان، لذلكم نحن نحثكم دائًما على 

الحفظ من حفظ هذه املنظومة هذا هو األصل وهذا هو املطلوب ومن حفظ غيرها من املنظومات في هذا الفن فال 

بأس ومن حفظ أصحاب الفروض وشروطهم فال بأس، املهم حفظ، ال بد من  بأس ومن حفظ الجداول والتقاسيم فال

 الحفظ، من غير حفظ ما تمش ي األمور.

 وفقني هللا وإياكم ملعالي األمور وجنبني وإياكم سفاسفها وأرداها، والحمد هلل رّب العاملين.
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 جدول ُيبين أصحاب الفروض:
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 القالئد البرهانيةاملجلس الثاني عشر من التعليق على منظومة 

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على خير خلق هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:

بعد أن فرغ رحمه هللا فاليوم معنا باب جديد من أبواب منظومة القالئد البرهانية، هو باب التعصيب، أتى به الّناظم 

جًدا في هذا العلم، وينبني على هذا الباب الباب الذي بعده وهو باب من بيان اإلرث بالفرض، هذا الباب باٌب مهٌم 

الحجب، لذلك أحثكم على فهمه فهًما جيًدا والتركيز عليه غاية التركيز، حاولت أن أبسطه قدر املستطاع وبسطت 

أن أجعله في الكالم فيه حسب الطاقة، أكثرت فيه من األمثلة التي تعين الطالب على تقريب وتيسير الفهم، حاولت 

درس واحٍد لكن طال الوقت وخرج عن املسموح، ورّبما كثرة املعلومات والفوائد ينس ي آخرها أولها، لذلك أعدت الّنظر 

ثم قسمته على درسين، لكن أرجوا من الجميع أن يركزوا جيًدا ثم ينظروا في التفريغات ففيها بعض الجداول 

األمثلة التي نذكرها في الدرس رّبما يحتاج الطالب الجديد إلى بعض الوقت والتشجيرات التي تعين الطالب على الفهم، و 

 فال يبخل 
ً
لفهمها، وهذا قد ال يتأتى مع الدرس املسموع لكّنه يأتي مع الدرس املكتوب واملحرر بإذن هللا، ومن وجد خطأ

 علينا بالتنبيه عليه.

 فيمـــــــــــــــــــــا توخينــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن اإلبانــــــــــــــــــــــــــة    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةونســــــــــــــأل هللا لنـــــــــــــــا اإلعانـــــ

 ثم نأخذه شيًئا فشيًئا.
ً

 نقرأ باب التعصيب كامال

 :رحمه هللاقال الّناظم 

 التعصيب باب

ــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
َبط

َ
ا ض ــــــــــرًّ

ُ
َمــــــــــاِل ط

ْ
ــــــــــــلُّ َمْن ِلل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــا   َوك

َ
ط

َ
ــــــــــْرٌض َسق

َ
 ف

َ
ــــــــــَرق

ْ
غ
َ
َما اْست

ُ
 َوَحْيث

ُضـــــــــ
ْ
ــــــــــْد َيف

َ
ْرِض َما ق

َ
 الف

َ
 َبْعد

َ
ان

َ
ـــــــــــــــــــــــــُل    ـــــــُل َوك ضَّ

َ
ف
ُ
اَك الَعاِصــــــــــُب امل

َ
ــــــــــــــــــــذ

َ
ــــــــــُه ف

َ
 ل

ْو 
َ
ــــــــــــــــِس أ

ْ
ف
َّ
ــــــــــا َعاِصــــــــــــــــــــٌب ِبالن ــــ   َوْهــــــــــَو ِإمَّ

َ
ْو َمــــــــــْع غ

َ
ْيــــــــــِر أ

َ
ــــــــــــــــــــْواِبالغ

َ
ــــــــــَما َحك

َ
 ــــــْيِرِه ك

 
َ

اِت الـــــــــــــــــــــــــــَوال
َ
ــــــــــوُر َمــــــــــْع ذ

ُ
ك
ُّ
ُل الذ وَّ

َ
األ

َ
    ف

َ
ِقــــــــــــــــــــــــــــــال

ُ
ِم ِفيَمــــــــــا ن

ُ
اْبــــــــــُن األ ْوُج َو  الــــــــــزَّ

َ
 ال

ـــــــــــــــــــــــــ)ِجهَ 
ٌ
بـ
ُ
 أ
ٌ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ُ
 اُتُهــــــــــــــــــــــــــــــْم ُبن

ْ
ة ْو    ــــــــــــــــــــو 

ُ
 ذ
ٌ
 ُعُموَمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ٌ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
خ
ُ
ْعَمـــــــــــــــة(أ ِ

 
 الن

ـــــــــــــــــــــــــــــَرُب 
ْ
ق
َ
مَّ األ

ُ
 ِبــــــــــِذي الِجَهــــــــــِة ث

ْ
أ
َ
اْبد

َ
ِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِب    ف

ُ
ــــــــــْم ت

ُ
ــــــــــا ْحك

َ
ِة ف ــــــــــوَّ

ُ
 َوَبْعُد ِبالق

ــــــــــى
َ
ث
ْ
ن
ُ
اِني األ

َّ
ْصـــــــــِف  َوالث ِ

 
َواِت الن

َ
َها ِفي الَوْصـــــــــــــــــــــــــــــــــِف    ِمْن ذ

َ
ــــــــــٍر َســــــاَوى ل

َ
ك
َ
 َمْع ذ

ــــــــــــــــــَزْل 
َ
 ن
ْ
ــــــــــذ

َّ
 االْبِن ِباْبِن االْبِن الل

ُ
ت

ْ
ْد    َوِبن

َ
ْرٍض ق

َ
 ِلف

ً
ْهــــــــــال

َ
ــــــــــْن أ

ُ
ك
َ
ْم ت

َ
  َحَصـــْل َما ل

 ِ
م 
ُ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر أ

َ
 ِلغ

ُ
ــــــــــــــــــــت

ْ
خ
ُ
 األ

ُ
اِلــــــــــث

َّ
ْهـــــــــــــــــــــــــــِم    َوالث

َ
ا الف

َ
ــــــــــَر َيــــــــــا ذ

َ
ث
ْ
ك
َ
ْو أ

َ
ــــــــــِت أ

ْ
 َمــــــــــْع ِبن
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ــــــــــمَّ الُعَصــــــــــــــــــــــــــــــُب َوَمــــــ
ُ
ــــــــــِت االْبِن ث

ْ
َحِجــــــــــــــــــــــــــــــــُب    ــــَع ِبن

ْ
ــــــــــــــى ِبــــــــــِه ُمن

َ
ْدل

َ
 َجِميــــــــــُع َمْن أ

 إلى إرٍث  رحمه هللاسبق أن عّرفنا التعصيب عند تقسيم الّناظم 
َ
التعصيب في  بالفرض وإرٍث بالتعصيب، وقلنا: اإلرث

جمع الَعَصبة على َعَصبات، وُسّمي 
ُ
عصيًبا، فهو َعاصٌب، وُيجمع العاصب على عصبة، وت

َ
اللغة: مصدر َعّصب ُيعّصب ت

 بالَعَصبة الواحد والجمع، واملذكر واملؤنث تغليًبا.

ما ُسّموا عصبة ألّنهم عّصبوا، أي: أحاطوا  "عصبة الر جل: بنوه وقرابته ألبيه"قال الجوهري في الصحاح: 
ّ
ا.هـ، وإن

، والعمُّ جانٌب، واألخ جانٌب، وكّل ش يٍء استدار حول ش يٍء فقد عّصب به، ومنه 
ٌ
، واالبن طرف

ٌ
به، فاألب طرف

حيط بالرأس وتجمعه، وقيل: ُسّموا بها لُتقّوي بعضهم ببعض، فهي من الَعْصب 
ُ
وهو: العصائب، وهي: العمائم، فإّنها ت

د والتقوية واإلحاطة، والعصبة هم قرابة امليت الذين يرثون بالتعصيب.
ّ
 الش

 .اإلرث بال تقدير، أو نقول هو: نصيٌب غير ُمقدٍر لوارٍث والتعصيب في االصطالح هو: 

 .الوراثون بال تقديروعليه يكون تعريف العصبة في االصطالح بأّنهم هم: 

 لإلرث بالفرض، نصيٌب مقدٌر شرًعا لوارث خاص هو وتذكرون عندما عّرفنا الفرض قلنا: 
ٌ
، فاإلرث بالتعصيب ُمخالف

فصاحب الفرض له نصيب ُمقدٌر ُمحدد، كأن يأخذ نصف امليراث أو يأخذ ربعه أو سدسه وهكذا، لكّن العاصب يأخذ 

ه  حّصته من امليراث بغير نصيٍب محدٍد مفروٍض ُمقدٍر، فيأخذ جميع املال إذا انفرد، وإن كان معه
ّ
أصحاب فروض فإن

 يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، ويسقط وال يأخذ شيًئا إذا لم يبق له ش يٌء بعد أصحاب الفروض.

ا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن "والدليل  على اإلرث بالتعصيب قول هللا تعالى:  دس مم  وألبويه لكل  واحٍد منهما الس 

لثله ولٌد وورثه أبواه فألم  
 
، في اآلية دليل على أّن فرض األب واألم الّسدس في حال وجود الولد، لكن مع عدم  "ه الث

كر نصيب األم فقط وهو الثلث، ولم ُيذكر نصيب األب، فُيفهم من اآلية أّن الباقي هو نصيب األب، وهذا هو 
ُ
الولد ذ

، دليٌل كذلك على اإلرث بالتعصيب، فاألخ ليس "دوهو يرثها إن لم يكن لها ول"اإلرث بالتعصيب، وفي قول هللا تعالى: 

ما يأخذ كّل املال مع عدم الولد، وهذا معنى التعصيب. 
ّ
 له فرض محدد مقدر، وإن

صلى هللا عليه  والدليل على اإلرث بالتعصيب من الّسنة ماجاء في الصحيحين، وهو أصل في هذا الباب، وهو قول الّنبي

، أي: ملن يكون "فألولى رجٍل ذكر"أي: ما بقي من املال بعد ذوي الفروض،  ما بقي""ألحقوا الفرائض بأهلها ف: وسلم

وّرِث، قال الخطابي 
ُ
سب إلى امل

ّ
: صلى هللا عليه وسلم ا.هـ.، وقال "املعنى أقرب رجٍل من العصبة": رحمه هللاأقرب في الن

 فليرثه عصبته ما كانوا"
ً
ما مؤمن مات وترك ماال  متفق عليه، وأجمع أهل العلم على اإلرث بالتعصيب. "أي 

م األقرب فاألقرب، فال يرث عاصٌب : رحمه هللا قال النووي  الذي يبقى بعد الفروض للعصبة ُيقد 
 
"أجمعوا على أن

)خرج بقوله هذا أوالد بعيٌد مع عاصٍب قريب، والعصبة كل  ذكٍر ُيدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين امليت أنثى 

ه ُيدلي 
ّ
األم )أي: اإلخوة ألم( وهم أصحاب فرٍض، وخرج كذلك الجد الفاسد كأبي أم األب، وخرج كذلك ابن البنت ألن

، فمن انفرد أخذ جميع املال، وإن كان مع ذوي فرٍض غير مستغرقين أخذ ما بقي، وإن بإنثى وهما من ذوو األرحام(

 .رحمه هللاا.هـ  كان مع مستغرقين فال ش يء له"
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 :رحمه هللاالّناظم  قال

ــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
َبط

َ
ا ض ــــــــــرًّ

ُ
َمــــــــــاِل ط

ْ
ــــــــــــلُّ َمْن ِلل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــا   َوك

َ
ط

َ
ــــــــــْرٌض َسق

َ
 ف

َ
ــــــــــَرق

ْ
غ
َ
َما اْست

ُ
 َوَحْيث

ــــــــــْد 
َ
ْرِض َما ق

َ
 الف

َ
 َبْعد

َ
ان

َ
ُضــــــــــــــــُل َوك

ْ
ـــــــــــــــــــــــــُل    َيف ضَّ

َ
ف
ُ
اَك الَعاِصــــــــــُب امل

َ
ــــــــــــــــــــذ

َ
ــــــــــُه ف

َ
 ل

 عّرف العصبة بحكمها ولم ُيعّرفها برسمها، وسبق معنا تعريف التعصيب والعصبة. رحمه هللاالّناظم 

ــــــــــــــــــــــــــــــا"يقول:  رحمه هللاالّناظم 
َ
َبط

َ
ا ض ــــــــــرًّ

ُ
َمــــــــــاِل ط

ْ
ــــــــــــلُّ َمْن ِلل

ُ
، أي: كّل من للمال جميَعه أخذ، وهذا كما سبق في حال "َوك

إذا ما انفرد ولم يكن معه أصحاب فروض، فإّن العاصب يأخذ جميع املال، والعاصب املقصود هنا هو العاصب 

 وال يتأتى ذلك في العاصب بالغير أو مع الغير، فال يمكن االنفراد فيهما. بالّنفس،

 أن يهلك عن: ابن واحٍد فقط، فإّن االبن يأخذ جميع اإلرث النفراده. مثال ذلك:

ه يرث جميع مال األخت في حال لم يكن لها ولد، وإرثه  ، "وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"قال هللا تعالى: 
ّ
وهذه في األخ، فإن

ما هو بالتعصيب، ويدخل في ذلك االبن واألب والجد من باب أولى، لقربهم من األخ إلى امليت، وقيس 
ّ
لجميع املال هنا إن

 على اإلخوة بنو اإلخوة واألعمام وبنوهم واملوالي بجامع التعصيب.

ــــــــــــــــــــــــــــا""وَ وأّما قوله: 
َ
ط

َ
ــــــــــْرٌض َسق

َ
 ف

َ
ــــــــــَرق

ْ
غ
َ
َما اْست

ُ
، أي: إذا استغرقت الفروض التركة فإّن العاصب يسقط وال يأخذ َحْيث

، "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجٍل ذكر": صلى هللا عليه وسلم شيًئا، وفي الحديث إشارة إلى هذا، قال

ه قد اليبقى ش يٌء بعد أصحاب الفروض، فال يرث العصبة. "فما بقي": ى هللا عليه وسلمصل قوله
ّ
 يدّل على أن

ه ال ُيمكن أن ُيَتصور معه االستغراق، واألب والجد فإّنهما 
ّ
وُيستثنى من سقوط العصبة حال استغراق التركة االبن، فإن

 يرثان عند استغراق الفروض للتركة بالفرض الّسدس.

وُيستثنى من ذلك كذلك األخت في املسألة األكدرية وسيأتي الكالم عليها في باب مستقل إن شاء هللا، وُيستثنى كذلك 

 اإلخوة األشقاء في املسألة املشتَركة عند من يقول بالتشريك، وسيأتي الكالم عليها كذلك في باب مستقل إن شاء هللا.

لتركة: كأن تهلك عن زوٍج وأخٍت شقيقة وعٍم شقيق، فالّزوج له مثال سقوط العصبة باستغراق أصحاب الفروض ل

الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألخت الشقيقة لها الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب وعدم 

كر(، والعّم الشقيق عصبة لكّنه يسقط وال يأخذ شيًئا الستغراق أصحا
ّ
ب الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 الفروض للتركة، فهنا أخذ الّزوج نصف التركة، وأخذت الشقيقة الّنصف اآلخر، ولم يبق للعّم الشقيق ش يء.

ُضــــــــــــــــُل : رحمه هللا ثم قال
ْ
ــــــــــْد َيف

َ
ْرِض َما ق

َ
 الف

َ
 َبْعد

َ
ان

َ
ــــــــــُه" "َوك

َ
ه في حال كان معه ل

ّ
، واملعنى كما ذكرنا سابًقا أن

وٍض، فُنعطي أصحاب الفروض فروضهم، والذي يبقى بعد الفروض يأخذه العاصب، وهذا امتثال مّنا ألمر أصحاب فر 

 ."ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألولى رجٍل ذكر": صلى هللا عليه وسلمالّنبي 

بيع بابنتيها إلى رسول هللا قال: رض ي هللا عنه وفي حديث جابر  فقالت:  هللا عليه وسلمصلى "جاءت امرأة سعد بن الر 

َحان 
َ
ك
ْ
هما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله وال ُين  عم 

 
تل أبوهما معك يوم أحٍد شهيًدا وإن

ُ
هاتان ابنتا سعد ق
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 بماٍل، فقال
 

 صلى هللا عليه وسلم، فنزلت آية املواريث، فدعا النبُي يقض ي هللا في ذلك: صلى هللا عليه وسلم إال

هما فقال:  ، رواه الترمذي وأبو داود وحسنه "ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك أعطعم 

 )أي: تعصيًبا(. "فما بقي فهو لك"، والشاهد منه: رحمه هللااأللباني 

من لوجود الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود الفرع الوار 
ّ
ث، ومثال ذلك: كأن يهلك عن زوجٍة وأٍم وابٍن، فللّزوجة الث

 ولالبن الباقي بعد أصحاب الفروض.

ـــــــــــــــــــــــــُل": رحمه هللاثم قال  ضَّ
َ
ف
ُ
اَك الَعاِصــــــــــُب امل

َ
ــــــــــــــــــــذ

َ
ه هو العاصب، والّناظم "ف

ّ
رحمه ، أي: من كانت هذه أحكامه فإن

ـــــــــــــــــــــــــُل"أتى بلفظة:  هللا ضَّ
َ
ف
ُ
ما أتى بها ألّن من أهل العلم من ُيفّضل اإلرث ، "امل

ّ
لتتناسق مع الشطر األول، وقد يكون إن

 فالعاصب قد ُيفَضل عليه صاحب الفرض، فصاحب الفرض ال يسقط بحاٍل، 
ّ

بالتعصيب على اإلرث بالفرض، وإال

ومن أهل العلم من قال أّما صاحب التعصيب فهو على املخاطرة، قد يسقط إذا لم َيبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض، 

 بأّن العاصب بالّنفس ُمفّضٌل على غيره من أنواع العصوبة.

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

ْو 
َ
ــــــــــــــــِس أ

ْ
ف
َّ
ــــــــــا َعاِصــــــــــــــــــــٌب ِبالن ــــــــــْيرِ    َوْهــــــــــَو ِإمَّ

َ
ْو َمــــــــــْع غ

َ
ْيــــــــــِر أ

َ
ــــــــــــــــــــْواِبالغ

َ
ــــــــــَما َحك

َ
 ِه ك

 انتقل إلى مسألة أقسام العصبة، وقّسم العصبة إلى ثالثة أقسام: :اآلن الّناظم 

 .عاصٌب بالنفس 

 .عاصٌب بالغير 

 .عاصٌب مع الغير 

نه من 
ّ
حصر العلم، ثم عّدهم عًدا قبل أن يبدأ التفصيل في كّل قسٍم على حدى، وهذا ُيفيد الطالب وُيعينه وُيمك

 سيشرع اآلن بتفصيل القول في كّل قسٍم من هذه األقسام، فبدأ بالعصبة بالّنفس.

 :رحمه هللاقال 

 
َ

اِت الـــــــــــــــــــــــــــَوال
َ
ــــــــــوُر َمــــــــــْع ذ

ُ
ك
ُّ
ُل الذ وَّ

َ
األ

َ
ِم    ف

ُ
اْبــــــــــُن األ ْوُج َو  الــــــــــزَّ

َ
 ال

َ
ِقــــــــــــــــــــــــــــــال

ُ
 ِفيَمــــــــــا ن

ُل":  وَّ
َ
األ

َ
ه ال يكون عاصًبا بسبِب "ف

ّ
 بالنفس ألن

ً
أي: أول قسٍم من أقسام العصبة هو العصبة بالنفس، ُسمي عصبة

ما هو عاصٌب بنفسه، فال يحتاج لغيره كي ُيعصبه، وال يحتاج أن يكون مع غ
ّ
يره كي يتعصب أحٍد أو بواسطِة أحٍد، وإن

 معه.

كور على التفصيل خمسة 
ّ
كور، وسبق معنا أّن الوارثين من الذ

ّ
ومعنى البيت أّن العاصب بالّنفس جميع الوارثين من الذ

ا، استثنى منهم الّناظم 
ً
في الشطر الثاني من البيت الّزوج وابن األم )أي: األخ ألم(، فهذان الصنفان  رحمه هللاعشر وارث

ا، وذكر الّناظم ليسا من أصحاب ال
ً
كور الوارثين بالتعصيب ثالثة عشر وارث

ّ
رحمه عصبة بالّنفس، وعليه يكون عدد الذ
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في نفس هذا البيت أّن من العصبة بالّنفس ذات الوالء )وهي: املعتقة(، وهذه الوحيدة من اإلناث التي تكون عصبة  هللا

 بالّنفس.

 ا بالّنفس وهم:وعليه يكون عدد العصبة بأنفسهم هو أربعة عشر عاصبً 

االبن / ابن االبن / األب / الجد / األخ الشقيق / األخ ألب / ابن األخ الشقيق / ابن األخ ألب / العم الشقيق / العم ألب 

 ابن العم الشقيق / ابن العم ألب / املعتق/ ومن اإلناث: املعتقة فقط. /

""ِفيَمــــــــــا قوله في آخر البيت: 
َ

ِقــــــــــــــــــــــــــــــال
ُ
قل عن أهل العلم.ن

ُ
 ، أي: فيما ن

 األنثيين"والدليل على ميراث الفروِع التعصيَب قول هللا تعالى: 
 
كر مثل حظ

 
 ."يوصيكم هللا في أوالدكم للذ

لثوورثه أبواه "والدليل على ميراث األصول، األب والجد وإن عال التعصيَب قول هللا تعالى: 
 
ه الث ، فحدد هللا  "فألم 

ميراث األم ولم ُيحدد ميراث األب، وُيفهم من اآلية أّن األب يأخذ الباقي تعصيًبا، والجُد أٌب على الصحيح، فيدخل في 

 في العمريتين كما مّر.
ّ

 مفهوم اآلية، فيأخذ نفس أحكام األب إال

 ."وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"أم: والدليل على إرث الحواش ي التعصيَب قوله تعالى في األخ لغير 

ما الوالء ملن أعتق": صلى هللا عليه وسلم والدليل على إرث املعِتق التعصيَب، قوله
 
 ."إن

سب وعصبة بالسبب.
ّ
 وقّسم أهل العلم العصبة بالّنفس إلى قسمين كذلك: عصبة بالن

 :سب
 
كور الوارثين عدا الّزوج واألخ ألم واملعتق، وعددهم اثنا  العصبة بالن

ّ
سب، وهم كّل الذ

ّ
تكون بسبب الن

ا.
ً
 عشر وارث

 :تكون بسبب العتق )الوالء(، وهم الوارثون بالوالء وهم: املعتق واملعتقة، فإن لم يوجد  العصبة بالسبب

 ها إن شاء هللا.املعتق أو املعتقة فعصبتهم املتعصبون بأنفسهم، وسيأتي الكالم علي

ه ليس من املنظومة، لكّنه زيد فيها لفائدته وملناسبته للمقصود، 
ّ
ومّما زيد في هذا املوضع من هذه املنظومة، وقد ُبين أن

 قول من قال:

ــــــــــ
ٌ
بـ
ُ
 أ
ٌ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ُ
 )ِجَهاُتُهــــــــــــــــــــــــــــــْم ُبن

ْ
ة ْعَمـــــــــــــــة(   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ِ

 
ْو الن

ُ
 ذ
ٌ
 ُعُموَمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ٌ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
خ
ُ
 أ

 في هذا البيت قّسم جهات العصوبة إلى خمس جهات وهو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح إن شاء هللا:

كورة، ويدخل فيها كذلك البنت  نوة:الب
ّ
يدخل فيها كّل ذكٍر وارٍث من الفروع، كاالبن وابن االبن وإن نزل بمحض الذ

 وبنات االبن إذا كّن مع ذكٍر معصٍب لهّن.

 يدخل فيها كّل ذكٍر وارٍث من األصول، كاألب وكالجد الصحيح ال الفاسد وإن عال. األبوة:

وة:
ُ
خ
ُ
من اإلخوة ماعدا األخ ألم، )فيدخل في هذا الجهة اإلخوة األشقاء وألب وأبناؤهم وإن نزلوا يدخل فيها كّل ذكٍر  األ

كورة(، ويدخل فيها أيًضا األخوات الشقيقات وألب إذا كّن عصبة بالغير أو مع الغير.
ّ
 بمحض الذ
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وا وأبناؤهم وإن نزلوا. العمومة:
ّ
 يدخل فيها األعمام األشقاء وألب وإن عل

عتق صاحب نعمة وفضٍل على من أعتقه، فيدخل في هذه الجهة أي ذو النعمة:
ُ
: الوالء، أو: املعتق واملعتقة، ألّن امل

 املعتق وعصبته املتعصبون بأنفسهم.

وترتيب الحنفية مبنٌي على عدم توريث اإلخوة مع وجود الجد، وأن الجد أٌب ويحجبهم عن امليراث، وعلى أّن بيت املال 

ا، وهو الصحيح
ً
 إن شاء هللا وقد قدمنا ذلك في أسباب اإلرث. ليس وارث

ا، 
ً
وأّما ترتيب الجهات على املذهب الحنبلي وهم الذين قالوا بتوريث اإلخوة مع وجود الجد وأّن بيت املال ليس وارث

 فيكون الترتيب عندهم على ست جهات:

كورة.يدخل فيها كّل ذكٍر وارٍث من الفروع، كاالبن وابن االبن وإن نزل بم البنوة:
ّ
 حض الذ

 يدخل فيها األب فقط. األبوة:

 يدخل فيها الجد الصحيح وإن عال واإلخوة األشقاء وألب. الجدودة واألخوة:

 يدخل فيها ابن األخ الشقيق وإن نزل ثم ابن األخ ألب وإن نزل.بنو اإلخوة: 

يدخل فيها األعمام األشقاء ثم األعمام ألب وإن علوا ثم أبناء العمومة األشقاء ثم أبناء العمومة ألب وإن  العمومة:

 نزلوا.

 يدخل في هذه الجهة املعتق وعصبته املتعصبون بأنفسهم. الوالء:

ادوا جهة سابعة على وأّما ما ذهب إليه مالٌك والشافعي من أّن اإلخوة يرثون مع وجود الجد وأّن بيت املال وارث، فز 

ًما. رحمه هللاماذهب إليه أحمد وهو بيت املال، لكّن الشافعي 
َ
 يشترط في بيت املال أن يكون منتظ

، :، وهو أحد قولي اإلمام أحمد رحمه هللاإذن فالصحيح والّراجح إن شاء هللا هو القول األول، وهو قول أبي حنيفة 

، وبه قال من املتأخرين الشيخ ابن رحمه هللا، وتلميذه ابن القيم حمه هللار واختار هذا القول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .رحمه هللاوالنجمي  رحمه هللاوابن عثيمين  رحمه هللاباز 

 املعتقة، قال 
ّ

 بنفسها بحاٍل من األحوال، إال
ً
 ذكًرا، فال تكون األنثى عصبة

ّ
وللفائدة: فإّن العصبة بالّنفس ال يكون إال

 صاحب الّرحبية:

ا عصبــــــة و  ســـــــــــاء طـــــــــــــــــــــــــــــــرًّ
 
قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   ليس في الن ت بعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الر 

 
 التي من

 
 إال

ا: بضم الطاء أي: جميًعا، وفي بعض نسخ رًّ
ُ
ا: بفتح الطاء، أي: قطًعا، ط رًّ

َ
ا لفظة: حًقا. ط رًّ

ُ
 الّرحبية مكان: ط

 :رحمه هللاثم قال البرهاني 

ـــــــــــــــــــــــــــــَرُب 
ْ
ق
َ
مَّ األ

ُ
 ِبــــــــــِذي الِجَهــــــــــِة ث

ْ
أ
َ
اْبد

َ
ِصــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ف

ُ
ــــــــــْم ت

ُ
ــــــــــا ْحك

َ
ِة ف ــــــــــوَّ

ُ
 ـِب َوَبْعُد ِبالق

اآلن العصبات كما ذكرنا أّن العاصب يحوز جميع املال إذا انفرد ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، لكن ما العمل 

هم ذكرناهم وعددناهم في 
ّ
، هؤالء كل

ً
إذا اجتمع معنا أكثر من عاصب، كأن يأتي في مسألة: ابن وأب وعم شقيٌق مثال
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 ِبــــــــــِذي الِجَهــــــــــِة"هذا اإلشكال، فيقول لنا:  ُيبين حّل  رحمه هللاالعصبة بالّنفس، اآلن كالم الّناظم 
ْ
أ
َ
اْبد

َ
، فأول ما "ف

، ألّن الّنبي 
ً

قدم على جهة األبوة مثال
ُ
قدم من الجهات جهة البنوة، فإّنها ت

ُ
عطي العصبات وأول ما ن

ُ
 صلى هللا عليه وسلمن

درج السابق ترتيب الجهات:، "فما بقي فألولى رجٍل ذكر"قال في الحديث: 
ُ
 بجهته، وقد بّينا في البيت امل

ً
ى ُيعرف أوال

َ
ول
َ
 فاأل

ـــــــــــــــــــــ
ٌ
بـ
ُ
 أ
ٌ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ُ
 )ِجَهاُتُهــــــــــــــــــــــــــــــْم ُبن

ْ
ة ـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــو 

ُ
خ
ُ
ِ أ

 
ْو الن

ُ
 ذ
ٌ
 ُعُموَمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ٌ
ة  َمـــــــــــــــة(عْ ــــــــــــــــــــوَّ

فأول جهة ُيبدأ بها جهة البنوة ثم جهة األبوة ثم األخوة ثم العمومة وآخرها الوالء، وهذا على املذهب الّراجح عدم 

 
ّ

 على املذهب املرجوح فالجهات ست كما قدمنا وهي: البنوة ثم األبوة توريث اإلخوة مع الجد وعدم توريث بيت املال، وإال

ثم الجدودة واألخوة ثم بنو اإلخوة ثم العمومة ثم الوالء، وسبع جهات بزيادة بيت املال ملن قال بتوريثه، فُيقدم صاحب 

عده ُيقدم على األب في الجهة املقدمة سواء قرب أم بعد، أدلى بأصلين أو بأصل واحد، كابن ابن ابن االبن على بُ 

ه ُيقدم على العم ألبوين رغم قوته، ألّن جهة األخوة مقدمة على جهة العمومةالتعصيب، 
ّ
 .وكابن األخ ألب على ضعفه فإن

فأول ش يء تمش ي مع الورثة واحًدا واحًدا، فتقول: ، شقيًقا اعًم ا و ابنً فإذا جاءتك مسألة ووجدت فيها ورثة، كأن تجد فيها 

نوع اإلر ث الذي يرثه )هل يرث بالفرض أم يرث هو ما من الورثة، ثاني أمر االبن من الورثة أو ليس من الورثة؟ االبن هل هو 

هل يرث من الورثة،  هو من الورثة أو ليس من الورثة؟الثاني: العم الشقيق: هل ب، تنتقل إلى يعصتالبالتعصيب(؟ يرث االبن ب

؟ أيهما ُيقدم على اآلخرأيهما الذي اجتمع معنا في هذه املسألة عاصبان، ف، اآلن يرث بالتعصيب؟ بالفرض أم يرث بالتعصيب

 
َ
 أ

َ
فاالبن من جهة البنوة والعم الشقيق من جهة العمومة، وعلمنا فيما سبق أّن إلى الجهة، ننظر ننظر أول ما ؟ رجٍل ذكرى ول

 وال يرث. يسقط الشقيق عّم فاالبن يرث والمقدمة على جهة العمومة،  جهة البنوة

 

 

 أمثلة:

 .هلك عن: ابٍن وجد، فالعصوبة لالبن، ألّن جهة البنوة ُمقدمة على جهة األبوة 

 .هلك عن: أٍب وعٍم شقيق، فالعصوبة لألب، ألّن جهة األبوة ُمقدمة على جهة العمومة 

  شقيق، فالعصوبة البن ابن األخ ألب، ألّن جهة األخوة مقدمة على جهة العمومة.هلك عن: ابِن ابِن أٍخ ألب وعٍم 

 .هلك عن: ابن ابن االبن ومعتق، فالعصوبة البن ابن االبن، ألّن جهة البنوة مقدمة على جهة الوالء 

 وهكذا.

، وذكرنا ال
ً
ه ُيقدم األقرب جهة

ّ
جهات، لكن ما العمل إذا هذا اآلن إذا كان العاصبان من جهتين مختلفتين، ذكرنا أن

 ُوجد أكثر من عاصبان لكن من جهة واحدة؟، كأن ُيوجد ابن وابن ابن في مسألة واحدة، فأيهما ُيقدم على اآلخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــَرُب"قال في البيت السابق: 
ْ
ق
َ
مَّ األ

ُ
 ِبــــــــــِذي الِجَهــــــــــِة ث

ْ
أ
َ
اْبد

َ
، فإذا كانوا من نفس ، هذا الجواب، ُينظ"ف

ً
ر إلى الجهة أوال

ه ُمقدم على البعيد ولو كان قوًيا، كابن األخ 
ّ
ما يكون لألقرب إلى امليت ولو كان ضعيًفا، فإن

ّ
الجهة الواحدة، فالنظر إن

ه ُيقدم على: ابن ابن األخ الشقيق )القوي ذو القرابتين )أي: الشقيق )ألب وألم(( والضعيف ذو القرابة ا
ّ
لواحدة ألب فإن
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وُيقدم كذلك األخ من األب على ابن األخ ألبوين، وُيقدم العم ألب على ابن العم ألبوين، فالجهة واحدة لكن )ألب((، 

 الدرجة مختلفة، فُيقدم صاحب الدرجة القريبة إلى امليت على البعيدة.

 أمثلة:

  ه أقرب منزلة من ابن االبن
ّ
 إلى امليت.هلك عن: ابن وابن ابن، فالعصوبة لالبن ألن

 .ه أقرب منزلة من الجد إلى امليت
ّ
 هلك عن: أٍب وجٍد، فالعصوبة لألب ألن

 .هلك عن: ابِن أٍخ ألب وابِن ابِن أٍخ شقيق، فالعصوبة البن األخ ألب لقربه إلى امليت من ابن ابن األخ الشقيق 

  إلى امليت من ابن ابن األخ ألب.هلك عن: ابِن أٍخ ألب وابِن ابِن أٍخ ألب، فالعصوبة البن األخ ألب لقربه 

  هلك عن: ابِن عٍم شقيق وابِن ابِن عٍم شقيق، فالعصوبة البن العم الشقيق لقربه إلى امليت من ابن ابن العم

 الشقيق.

 وهكذا.

 

هذه اآلن وضحت كذلك، لكن ما العمل إذا اجتمع عندنا عاصبان من جهة واحدة وفي قربهما إلى امليت في درجة واحدة، 

خ الشقيق والخ ألب، وكابن األخ الشقيق وابن األخ ألب، وكالعّم الشقيق والعّم ألب، وكابن العّم الشقيق وابن العّم كاأل 

 ألب.

ِة"على ذلك في الشطر الثاني للبيت، في قوله:  رحمه هللاجواب الّناظم  ــــــــــوَّ
ُ
، أي: في هذه الحال ُيقدم األقوى "َوَبْعُد ِبالق

 بامليت ع
ً
ة
ّ
ة بامليت من الذي ألب، ألّن الشقيق يتصل بامليت من جهة أّمه صل

ّ
ة، والشقيق أقوى صل

ّ
لى األضعف صل

ما تكون في الحواش ي فقط، في جهة األخوة وجهة 
ّ
وأبيه، والذي ألب يتصل به من جهة األب فقط، ومسألة القّوة إن

 العمومة وأبناؤهما، والتكون القّوة في جهة البنوة واألبوة.

 أمثلة:

 .ه أقوى من األخ ألب
ّ
 هلك عن: أٍخ شقيق وأٍخ ألب، فالعصوبة لألخ الشقيق ألن

 .ه أقوى من ابن األخ ألب
ّ
 هلك عن: ابن أخ شقيق وابن أخ ألب، فالعصوبة البن األخ الشقيق ألن

 .هلك عن: عٍم شقيق وعٍم ألب، فالعصوبة للعّم الشقيق لقوته على العّم ألب 

 ألب، فالعصوبة البن العّم الشقيق لقوته على ابن العّم ألب. هلك عن: ابن عم شقيق وابن عم 

 وهكذا.

ِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِب"، : رحمه هللاثم قال 
ُ
ــــــــــْم ت

ُ
ــــــــــا ْحك

َ
 من الصواب وهو ضد الخطأ، ألّن هذه أحكام مجمع عليها."ف
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قدم صاحب الجهة املقدمة، سواء قرب أم بعد، أدلى فكالخالصة لجميع ما سبق: إذا اختلفت جهات 
ُ
العصوبة فامل

قدم األقرب وإن أدلى بأصل واحٍد على البعيد وإن 
ُ
بأصلين أو بأصل واحد، فإذا اتحدت الجهة واختلفوا في القرب فامل

قدم َمْن قرابته قوية وهو الشقيق عل
ُ
 فامل

ً
رًبا واختلفوا قوة

ُ
 وق

ً
 ى الذي ألب.أدلى بأصلين، فإن استووا جهة

 فبناًء على ماسبق يكون ترتيب العصبة بالّنفس حسب قربهم من امليت على هذا النحو: 

االبن / ثم ابنه وإن نزل / ثم األب / ثم الجد ألب وإن عال / ثم األخ الشقيق / ثم األخ ألب / ثم ابن األخ الشقيق / ثم ابن 

ن العّم الشقيق / ثم ابن العّم ألب / ثم املعتق أو املعتقة/ ثم عصبته األخ ألب / ثم العّم الشقيق / ثم العّم ألب / ثم اب

كذلك )وهذا في حال ما إذا لم يوجد معتق فيرث عصبته بالّنفس، أي: ابن املعِتق ثم ابُن ابِن املعِتق ثم أب املعِتق ثم 

 جد املعِتق وهكذا(.

 

 

 

 وإن كان فيه نوع تكرار لكن من باب ترسيخ
ً
 الفهم: نزيد ذلك إيضاحا

نـــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــا تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو إذا     ــــــــــــــــــــررافال ُيمل

 
 تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررالعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحل

 إذا اجتمع عاصبان فأكثر:

  إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقّوة فحينئذ يشتركون في املال أو ما بقي بعد الفروض، كأن يهلك عن ثالثة

يهلك عن سبعة أعمام  أبناء فإّن املال بينهم بالّسوية على عدد رؤوسهم ثالثة، كّل واحد يأخذ ثلث املال، أو

ألب، فإّن املال على عدد رؤوسهم سبعة، يقسم بينهم بالّسوية، وكأن يهلك عن أب وابنين، فاألب له الّسدس 

 والباقي لالبنين يقتسمان املال بينهما بالّسوية.

 ما مختلفون في ش يء من هذه الثالث )الجهة / الدرجة / القّوة( فإّن بعض
ّ
هم يحجب إذا لم يكونوا مستوون وإن

 بعضا:

o :ُيقدم صاحب الجهة املقدمة وإن نزل على صاحب الجهة املتأخرة، فابُن ابِن  إن اختلفوا في الجهة

 ابن ابن االبن ُمقدم على األب في التعصيب، ألّن جهة البنوة مقدمة على جهة األبوة.

o :على البعيد درجة  فالقريب درجة وإن كان ضعيًفا ُمقّدم إن اتحدوا في الجهة واختلفوا في الدرجة

وإن كان قوًيا )الضعيف الذي ُيدلي بجهة واحدة وهو هنا الذي ألب، والقوي الذي يدلي بجهتين وهو 

الشقيق(، فابن االبن مقدم على ابن ابن االبن، وابن األخ ألب على ضعفه ُمقدم على ابن ابن األخ 

 الشقيق على قوته.

o  ة:إن اتحدوا في الجهة وفي الدرجة واختلفوا في فالقوي ُمقدم على الضعيف، فاألخ الشقيق  القو 

 ُمقدم على الذي ألب.
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هؤالء العصبات بالنفس كما ذكرنا: عند انفرادهم عن أصحاب الفروض يأخذ أقربهم جميع املال، وعند اجتماعهم 

 مع صاحب فرٍض أو أكثر يأخذ أقربهم ما تبقى بعد ذوي الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط ال
ّ

عصبة إال

ه ال ُيتصور معه االستغراق، واألب والجد، فإّنهما إذا سقطا من التعصيب انتقال إلى فرض الّسدس.
ّ
 االبن: فإن

نتوقف عن هذا الحد، ألننا انتهينا بحمد هللا من القسم األول من أقسام العصبة، بقي القسم الثاني والثالث في الدرس 

 القادم بحول هللا.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم وبح
ّ

 مدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس الثالث عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
ّ

 إله إال

فإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد صلى هللا عليه وسلم، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة 

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار.

هللا ماتبقى منه من أقسام العصوبة وهما العصوبة بالغير والعصوبة مع الغير، اليوم نتّم باب التعصيب، ونأخذ بإذن 

 ونأخذ أمثلة تعين الطالب وتيسر عليه الفهم بإذن هللا.

كنا قد انتهينا في الدرس املاض ي من القسم األول من أنواع العصوبة وهي العصوبة بالنفس،بعد ذلك انتقل الّناظم 

 ن أنواع العصوبة، وهي العصوبة بالغير، فقال رحمه هللا:رحمه هللا إلى النوع الثاني م

ْصـــــــــِف  ِ
 
َواِت الن

َ
ــــــــــى ِمْن ذ

َ
ث
ْ
ن
ُ
اِني األ

َّ
َها ِفي الَوْصـــــــــــــــــــــــــــــــــِف    َوالث

َ
ــــــــــٍر َســــــاَوى ل

َ
ك
َ
 َمْع ذ

 
ْ
ــــــــــذ

َّ
 االْبِن ِباْبِن االْبِن الل

ُ
ت

ْ
ــــــــــــــــــَزْل  َوِبن

َ
ْد َحَصـــْل    ن

َ
ْرٍض ق

َ
 ِلف

ً
ْهــــــــــال

َ
ــــــــــْن أ

ُ
ك
َ
ْم ت

َ
 َما ل

اِني"قوله: 
َّ
 ذكرهم "َوالث

ٌ
، أي: وثاني نوع من أنواع العصبة العصبة بالغير )أي: عصبة بواسطة وجود الغير(، وهم أربعة

ــــــــالّناظم باختصار، وذلك في قوله: 
َ
ث
ْ
ن
ُ
ْصـــــــــِف"، "األ ِ

 
َواِت الن

َ
وسبق معنا أّن أصحاب الّنصف خمسة، الّزوج ــى ِمْن ذ

ْصـــــــــِف"والبنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واألخت ألب، هو اآلن قال لك:  ِ
 
َواِت الن

َ
ــــــــــى ِمْن ذ

َ
ث
ْ
ن
ُ
، فيخرج الّزوج ويبقى "األ

ت االبن واألخت الشقيقة واألخت ألب، هؤالء األربع هّن الالتي يكّن عصبة اإلناث الوارثات للّنصف وهّن أربع: البنت وبن

ما يكّن عصبة بغيرهن، فإذا ُوجد مع إحداهن العاصب بنفسه ورثن بالتعصيب 
ّ
بالغير، فال يكّن عصبة بأنفسهم وإن

 األنثيين لنّص اآليتين في سورة النساء، وإن لم ُيوجد معهّن املعص
ّ
كر مثل حظ

ّ
ب ورثن بطريقة الفرض كما بالغير، للذ

 تقدم.

 وقد قيل في تعريف هذه العصوبة )العصبة بالغير(: هي كّل أنثى منعها أخوها فرضها من نصٍف أو غيره.

 فرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إذا كان معـــــــــــــــــــــهأخــــــــــــــــــــــــــوه    وعاصــــــــــــب بغيـــــــــــــــــــره مــــــــــن منعــــــــــــــــــــــــــــــــه

 فالبنت فأكثر تكون عصبة مع االبن الذي هو أخوها فأكثر، قال تعالى: 
 
كر مثُل حظ

 
"يوصيكم هللا في أوالدكم للذ

 .األنثيين"

ابُن عّمها الذي في درجتها )ألّن ابن عّمها إذا وبنت االبن فأكثر تكون عصبة مع ابن االبن فأكثر، سواًء كان أخوها أو 

نسبناه إلى امليت يكون ابن ابٍن(، وُيعِصب بنت االبن كذلك ابن االبن الذي هو أنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه، 

ن وهي تحتاجه في حال لم يكن لها ش يٌء من الفرض املقدر لها من: ثلثين أو نصٍف أو سدٍس، ففي هذه الحال بدل أ

 األنثيين )وهذا هو القريب املبارك الذي لواله لسقطت بنت 
ّ
كر مثل حظ

ّ
تسقط، تحتاجة فتتعصب به، ويكون لهما للذ

 االبن ولم ترث شيًئا(.
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كر مثُل واألخت الشقيقة فأكثر تكون عصبة مع األخ الشقيق فأكثر، قال هللا تعالى: 
 
 ونساًء فللذ

ً
 رجاال

ً
"وإن كانوا إخوة

 األنثيين"
 
 .حظ

 واألخت ألب فأكثر تكون عصبة مع األخ ألب فأكثر.

َها ِفي الَوْصـــــــــــــــــــــــــــــــــِف"الّناظم رحمه هللا ذكر هذا القيد في قوله: 
َ
ــــــــــٍر َســــــاَوى ل

َ
ك
َ
، فالذي يساوي البنت في الوصف "َمْع ذ

ن، والذي يساوي الشقيقة في الوصف هو الشقيق، والذي هو االبن، والذي يساوي بنت االبن في الوصف هو ابن االب

 يساوي األخت ألب في الوصف هو األخ ألب، ومعنى يساويها في الوصف أي يساويها: في الجهة وفي الدرجة وفي القّوة.

 :أي: يكونوا في جهة واحدٍة، جهة البنوة أو جهة األخوة، فال ُيعصب من كان في جهة البنوة من كانت  في الجهة

 ي جهة األخوة، والعكس.ف

 :أي: يكونوا في درجة واحدة في قربهم للميت، فالبنت يساويها االبن، وال يساويها ابن االبن، ألّنها في  في الدرجة

 درجة أقرب منه إلى امليت، ويساوي بنت االبن ابن االبن وهكذا.

 :ة ، ويساوي األخت ألب األخ ألب، وال أي: يكونوا بنفس القوة، كاألخت الشقيقة يساويها األخ الشقيق في القو 

 ُيساوي األخت الشقيقة األخ ألب، ألّنهما ليسا بنفس القّوة، وال يعصبها باإلجماع.

 فكي يكونوا عصبة بالغير يجب أن يتساوو في الجهة وفي الدرجة وفي القّوة.

 تنبيه:

كور سوى هؤالء األربعة فقط، فابن األخ )
ّ
 بأحٍد من الذ

ٌ
عَصب امرأة

ُ
شقيًقا أو ألب( ال ُيعصب أخته التي هي بنت األخ ال ت

ما هي من ذوي األرحام، وال يعصب العّم 
ّ
 أو ألب( ليست من جملة الوارثات وإن

ً
 أو ألب(، ألّن بنت األخ )شقيقة

ً
)شقيقة

 أو ألب( ليست من الورثة، وال ُيعصب ابن ال
ً
 أو ألب(، ألّن العّمة )شقيقة

ً
عّم )شقيًقا أو )شقيًقا أو ألب( العّمة )شقيقة

 أو ألب( ألّنها ليست من الورثة.
ً
 ألب( بنت العّم )شقيقة

كر مثل قال ابن قدامة رحمه هللا: 
 
كور ُيعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذ

 
"أربعة من الذ

 األنثيين، وهم: االبن وابن االبن وإن نزل واألخ من األبوين واألخ من األب، وسائر ا
 
كور حظ

 
لعصبات ينفرد الذ

كر مثُل بامليراث دون اإلناث وهم: بنوا اإلخوة واألعمام وبنوهم وذلك لقول هللا تعالى: 
 
"يوصيكم هللا في أوالدكم للذ

 األنثيين"
 
 ، فهذه اآلية تناولت األوالد وأوالد االبن، وقال تعالى: حظ

 
كر مثُل حظ

 
 ونساًء فللذ

ً
 رجاال

ً
"وإن كانوا إخوة

ساء فرٌض األنثيين"
 
رض للن

ُ
هم وارث، فلو ف

 
ساء كل

 
 الر جال والن

 
ما اشتركوا ألن

 
، فتناولت ولد األبوين وولد األب، وإن

كر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية فكانت املقاسمة أعدل وأولى، وسائر 
 
أفض ى إلى تفضيل األنثى على الذ

هن  لسن بذوا ا، العصبات ليس أخواتهم من أهل امليراث فإن 
ً
ت فرٍض وال يرثن منفردات فال يرثن مع إخوتهن  شيئ

 ا.هـ رحمه هللا. وهذا ال خالف فيه بحمد هللا ومنته"

 أمثلة:
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  هلك عن: بنٍت وابٍن، فالبنت هنا ليس لها الّنصف ألّنها صارت عصبة بالغير )أي: عصبة باالبن(، فترث معه

 األنثيين. كّل املال بالتعصيب لعدم وجود أصحاب فروض، ويقتسمونه
ّ
كر مثل حظ

ّ
 للذ

  هلك عن: بنِت ابٍن وابِن ابِن ابٍن، فلبنِت االبِن الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث

 األعلى منها، ألّن ابَن ابِن االبِن ليس في نفس درجة بنَت االبِن فال يعصبها، والباقي البِن ابِن االبن تعصيًبا.

  شقيق، فال تعصيب لألخت ألب هنا ألّن األخ الشقيق أقوى منها، وليس لها الّنصف  هلك عن: أخٍت ألب وأٍخ

كذلك لعدم تحقق الشروط، وشروط استحقاقها الّنصف خمسة، تخلف منها الشرط الخامس وهو: عدم 

الشقيق أو الشقيقة، ففي هذه الحالة تسقط األخت ألب وال ترث شيًئا، ويرث األخ الشقيق جميع املال 

 صيب.بالتع

  هلك عن: أخٍت ألب وأٍخ ألب، فهما في نفس الجهة وفي نفس الدرجة وبنفس القّوة، فتكون األخت ألب عصبة

 األنثيين.
ّ
 بالغير مع األخ ألب، للذكر مثل حظ

  هلك عن: بنٍت وابِن أٍخ شقيق وبنِت أٍخ شقيق، فالبنت لها الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم

األخ الشقيق له الباقي تعصيًبا، وال ش يء لبنت األخ الشقيق ألّنها من ذوي األرحام وليست من املعصب(، وابن 

، فال ُيعصبها أخوها الذي هو ابن األخ الشقيق.
ً

 الورثة أصال

  هلك عن: عٍم شقيق وعمٍة شقيقة، فالعّم له جميع املال تعصيًبا، وال ش يء للعّمة ألّنها من ذوي األرحام وليست

 لوارثات، ال ُيعصبها أخوها الذي هو العّم الشقيق.من جملة ا

 وقول الّناظم رحمه هللا في البيت الثاني:

ــــــــــــــــــَزْل 
َ
 ن
ْ
ــــــــــذ

َّ
 االْبِن ِباْبِن االْبِن الل

ُ
ت

ْ
ْد َحَصـــْل    َوِبن

َ
ْرٍض ق

َ
 ِلف

ً
ْهــــــــــال

َ
ــــــــــْن أ

ُ
ك
َ
ْم ت

َ
 َما ل

َها ِفي الَوْصـــــــــــــــــــــــــــــــــِف"هذا استثناء من الّناظم رحمه هللا لقوله السابق في البيت الذي يسبق هذا: 
َ
ــــــــــٍر َســــــاَوى ل

َ
ك
َ
، "َمْع ذ

 وهذه مّرت معنا في القريب املبارك عند الكالم على أصحاب الثلثين.

ن ُيعصبها ابن االبن الذي هو أنزل منها في الدرجة في حال إذا لم تحصل على فرض، ومعنى البيت أّن بنت االبن ُيمكن أ

"يوصيكم هللا في أوالدكم وبهذا القول قال جمهور الصحابة رض ي هللا عنهم وبه قال عامة العلماء، لعموم قوله تعالى: 

 األنثيين"
 
كر مثُل حظ

 
ه ُيسقللذ

ّ
ط بنَت االبن ويورث ابن االبن النازل ، خالف في ذلك ابن مسعود رض ي هللا عنه فإن

 عنها في الدرجة تعصيًبا.

 

كأن يهلك عن بنتين وبنِت ابٍن وابن ابن ابٍن، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وصورة ذلك: 

وجود املعصب  وعدم املعصب(، وبنت االبن املفروض أّنها تسقط الستغراق نصيب البنات الذي هو الثلثان، وعدم

الذي في درجتها، ففي هذه الحال احتاجت إلى: ابِن ابن االبن الذي هو أنزل منها في الدرجة فتكون عصبة بالغير معه في 

ا 
ً
 األنثيين، وهذا الذي ُيسمى القريب املبارك، فكان ُمبارك

ّ
كر مثل حظ

ّ
ا احتاجت إليه، فترث معه للذ

ّ
هذه الحال فقط مل
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لم ترث شيًئا عّصبها وورثت معه بالتعصيب، وإلى هذه الحال أشار الّناظم رحمه هللا حين قال: عليها، فبدل أن تسقط و 

ْد َحَصـــْل"
َ
ْرٍض ق

َ
 ِلف

ً
ْهــــــــــال

َ
ــــــــــْن أ

ُ
ك
َ
ْم ت

َ
 ."َما ل

ملعصب(، ولو هلك عن بنتين وبنِت ابٍن وعٍم ألب، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم ا

وبنت االبن تسقط الستغراق نصيب البنات ولعدم وجود املعصب، والعّم ألب عصبة بنفسه، فيأخذ ما بقي بعد 

 أصحاب الفروض.

ولو هلك عن بنٍت واحدة وبنِت ابٍن وابن ابن ابٍن، فالبنت الواحدة لها الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت 

لثين ل
ّ
تحقق الشروط وهي: )وجود البنت الوارثة للّنصف وعدم املعصب(، وابن ابن االبن االبن لها الّسدس تكملة الث

يرث الباقي تعصيًبا، فهنا بنت االبن كان لها فرض الّسدس تكملة الثلثين فلم تكن بحاجة إلى ابن ابن االبن األنزل منها 

 درجة كي تتعصب به، بل أخذت فرضها واستغنت عنه.

ه يحسن بنا أن نتطرق إلى مسائل القريب املبارك وما دمنا في النوع الثاني م
ّ
ن التعصيب )وهو التعصيب بالغير( فإن

والقريب املشؤوم، وتتمثل صوره في بنت االبن وفي األخت ألب، صورة بنت االبن هي التي ذكرناها اآلن، وأّما صورة األخت 

الثلثان، الستكمال الشروط وهي: )التعدد  ألب فكأن يهلك عن: أختين شقيقتين وأخت ألب وأٍخ ألب، فالشقيقتان لهن

كر(، واألخت ألب عصبة بالغير )باألخ ألب(، فترث معه 
ّ
وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

ا على األخت ألب، فلوال 
ً
 األنثيين، فوجود هذا األخ ألب هنا في هذه املسألة كان مبارك

ّ
كر مثل حظ

ّ
الباقي تعصيًبا للذ

ا ُوجد معها املعصب )وهو هنا القريب املبارك( وجود
ّ
ه لسقطت األخت ألب الستكمال الشقيقتين للثلثان، لكن مل

 أنقذها من السقوط وورثت بالتعصيب.

 وأّما صور القريب املشؤوم فتتمثل كذلك في بنت االبن وفي األخت ألب.

وبنٍت وبنت ابٍن وابن ابٍن، فالّزوج له الّربع لوجود الفرع صورة القريب املشؤوم في بنت االبن: كأن يهلك عن زوٍج وأٍم وأٍب 

كر، والبنت لها 
ّ
الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، واألب له الّسدس فقط لوجود الفرع الوارث الذ

أصحاب الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت االبن عصبة بابن االبن، لكن في هذه املسألة لم يبق ش يٌء بعد 

الفروض فبنت االبن وابن االبن يسقطان الستغراق الفروض التركة، وفي هذه املسألة كان ابن االبن قريًبا مشؤوًما على 

ه لواله لورثت بنت االبن، فلو فرضنا عدم وجوِده فإّن بنت االبن تأخذ الّسدس تكملة الثلثين وتعول 
ّ
بنت االبن، ألن

 املسألة. 

 

ي األخت ألب: كأن يهلك عن: زوٍج وأخت شقيقة وأخٍت ألب وأٍخ ألب، فالّزوج له الّنصف لعدم وصورة القريب املشؤوم ف

الفرع الوارث، والشقيقة لها الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم التعدد وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم 

كر(، واألخت ألب عصبة بالغير )باألخ ألب( يأخذان الباقي ب
ّ
عد أصحاب الفروض، لكن في هذه املسألة األصل الوارث الذ

أخذ الّزوج الّنصف وأخذت الشقيقة الّنصف اآلخر، فال يبقى ش يٌء بعد أصحاب الفروض، فيسقطان وال يأخذان 
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ه لو فرضنا عدم وجود األخ ألب فإّن األخت 
ّ
شيًئا، وهذا األخ ألب هو القريب املشؤوم الذي لواله لورثت األخت ألب، ألن

دس تكملة الثلثين، وتعول املسألة، املهم يكون لها نصيب من التركة بعكس وجود األخ ألب فإّنها تخرج ألب تأخذ الّس 

 صفر اليدين.

 ثم قال الّناظم رحمه هللا:

 ِ
م 
ُ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر أ

َ
 ِلغ

ُ
ــــــــــــــــــــت

ْ
خ
ُ
 األ

ُ
اِلــــــــــث

َّ
ْهـــــــــــــــــــــــــــِم    َوالث

َ
ا الف

َ
ــــــــــَر َيــــــــــا ذ

َ
ث
ْ
ك
َ
ْو أ

َ
ــــــــــٍت أ

ْ
 َمــــــــــْع ِبن

ــــــــــمَّ الُعَصــــــــــــــــــــــــــــــُب 
ُ
ــــــــــِت االْبِن ث

ْ
ــــــــــــــى بِ    َوَمــــــــــَع ِبن

َ
ْدل

َ
َحِجــــــــــــــــــــــــــــــــُب َجِميــــــــــُع َمْن أ

ْ
 ــــــــــِه ُمن

" قوله: 
ُ
اِلــــــــــث

َّ
 هذا القسم الثالث وهو األخير من أنواع العصبة وهو العصبة مع الغير. أي:"َوالث

ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ قوله: 
َ
 ِلغ

ُ
ــــــــــــــــــــت

ْ
خ
ُ
ِ " "األ

م 
ُ
 ، أي: األخت الشقيقة واألخت ألب.أ

ــــــــــَر"قوله: 
َ
ث
ْ
ك
َ
ْو أ

َ
ــــــــــِت أ

ْ
، أي: األخت الشقيقة فأكثر أواألخت ألب فأكثر مع وجود البنت أو الجمع من البنات أو "َمــــــــــْع ِبن

ًعا، وأشار إلى أّنها كذلك تكون عصبة بنت االبن الواحدة أو الجمع من بنات االبن، أو مع وجود البنت وبنت االبن جمي

ــــــــــِت االْبِن"مع بنت االبن أو أكثر في بداية البيت الثاني، فقال: 
ْ
 ."َوَمــــــــــَع ِبن

لكن ُيشترط عدم وجود عاصب أقرب منها إلى امليت، فإذا ُوجد مع البنت ابن وأخٌت شقيقة أو ألب فالبنت مع االبن 

كر مثل 
ّ
 األنثيين، وتسقط األخت الشقيقة أو ألب لوجود العاصب األقرب منها إلى امليت، وهكذا يكّن عصبة للذ

ّ
حظ

لو وجد األب أو الجد فالبنت ترث فرضها ويأخذ األب الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا وتسقط الشقيقة أو ألب لوجود 

 العاصب القريب منها إلى امليت.

 أو نقول بطريقة أخرى:

  كر، وعدم تكون الشقيقة عصبة
ّ
كر، وعدم األصل الوارث الذ

ّ
مع الغير، بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذ

كر )هؤالء عصبة أقرب جهة منها(، وأّما الشقيق فإذا ُوجد 
ّ
كر واألصل الوارث الذ

ّ
الشقيق، )الفرع الوارث الذ

 فإّنها ترث معه تعصيًبا بالغير(.

  كر، وعدم وتكون األخت ألب عصبة مع الغير، بشرط: عدم الفرع
ّ
كر، وعدم األصل الوارث الذ

ّ
الوارث الذ

كر واألصل 
ّ
الشقيق وعدم الشقيقة، وعدم األخ ألب، ونقول هنا كما قلنا في الشقيقة، )الفرع الوارث الذ

 منها، وأّما الشقيقة فإذا ُوجدت 
ً
ه أقرب درجة

ّ
كر )هؤالء عصبة أقرب جهة منها(، وأّما الشقيق فإن

ّ
الوارث الذ

سقطها، وأّما األخ ألب فإذا ُوجد فإّنها ترث معه تعصيًبا بالغير(. كانت هي عصبة
ُ
 مع الغير وت

فمتى َوجدت بنًتا أو أكثر أو بنَت ابٍن فأكثر وَوجدت أخًتا شقيقة أو أخًتا ألب، صارت األخت الشقيقة أو األخت ألب 

وارثات تعصيًبا مع الغير فإنهّن يقتسمن عصبة مع الغير، فترث الباقي تعصيًبا، وإذا كّن أكثر من أخت شقيقة أو ألب 

 الباقي بينهن بالسوية.

 قال الّرحبي رحمه هللا:
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ُ
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فهــــــــــــــــــن  معهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن     واألخـــــــــــوات إن تكـــــــــــــــــــْن بنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  معصَّ

 تنبيه:

الذي يكون عصبة مع الغير هّن: األخت الشقيقة فأكثر واألخت ألب فأكثر، وال يدخل في هذا األخت ألم ألّنها ال ترث 

 قال الّناظم: شيًئا وتسقط مع وجود الفرع الوارث فتنبه، فال تجعل األخت ألم عصبة مع البنات )لذلك 
ُ
ــــــــــــــــــــت

ْ
خ
ُ
األ

 ِ
م 
ُ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر أ

َ
 (.ِلغ

فإذا وجدت في مسألة: بنَت ابٍن وأخًتا ألٍم، فبنت االبن لها الّنصف لتحقق الشروط وهي عدم املشارك وعدم املعصب، 

 الفرع الوارث. واألخت ألم تسقط وال ترث شيًئا لوجود

 تنبيه آخر: 

 العصبة بالغير )التي هي القسم الثاني من أنواع العصبة( أقوى من العصبة مع الغير.

فإذا هلك عن: بنٍت وأخٍت شقيقٍة وأٍخ شقيٍق، فهنا البنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، واألخت الشقيقة 

 
ّ
كر مثل حظ

ّ
 األنثيين، وال تكون عصبة مع الغير )مع البنت(، وهذا معنى قولنا تكون عصبة بالغير مع األخ الشقيق للذ

 العصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير، أو نقول: التعصيب بالغير مانٌع من التعصيب مع الغير.

 تنبيه آخر:

رت كاألخ الشقيق، وهذه مسألة يجب التنبيه عليها والتركيز عليها وهي: أّن األخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صا

ا وتحجب 
ً
 اإلخوة ألب ذكوًرا كانوا أو إناث

ً
فتأخذ مكانه في التعصيب، فتحجب كّل من يحجبه األخ الشقيق، فتحجب مثال

 من بعدهم من العصبة كبني اإلخوة واألعمام أشقاء أو ألب.

، فتحجب من بعده، فتحجب وكذلك األخت ألب إذا كانت عصبة مع الغير صارت كاألخ ألب، فتأخذ مكانه في التعصيب

 ابن األخ الشقيق ومن بعده.
ً

 مثال

 قال صاحب منظومة: "عمدة كّل فارض في علم الوصايا والفرائض" املعروفة بـ: "ألفية الفرائض":

 َعَصَبــــــــــــــة
ْ
ة
َ
ِقيق

َّ
 َصــــــــــــــاَرِت الش

ُ
ٍت    وحيث

ْ
ْو ِبن

َ
ٍت أ

ْ
 اِلبـــــــــــــــٍن ُمْصَحَبـــــــــــــــــــــــــــةَمـــــْع ِبن

ْحُجــــــــــــــــــــــُب 
َ
ِقيـــــــــــــِق ت

َّ
الش

َ
ك
َ
ْو َمْعُهَمــــــــــــــا ف

َ
ِقيُق َيْحُجـــــــــــــــــــــــــــــــــُب    أ

َّ
ــــــــــــــُه الش

َ
ِذي ل

َّ
ــــــــلَّ ال

ُ
 ك

َها فِ 
ُ
ل
ْ
ِيــــــــِت أِلْب َوِمث

َ
 امل

ُ
ت

ْ
خ
ُ
ْد َحَجــــــــــــْب    ي الَحْجِب أ

َ
ـــــــــــوَها ق

ُ
خ
َ
ــــــــــــــُه أ

َ
ْحُجُب َمْن ل

َ
 ت

 

ى  والدليل على هذا النوع من التعصيب ما َرْحبيل أّن أبا ُموس َ
ُ
ورد في صحيح البخاري رحمه هللا من حديث ُهزيل بن ش

 )األشعري(: "
ْ
ِت اْبَن َمْسُعوٍد ُسِئَل عن ابن

ْ
، وائ

ُ
ْصف ِ

 
ِت الن

ْ
خ
ُ ْ
، وِلأل

ُ
ْصف ِ

 
قاَل: ِلالِبنِة الن

َ
ٍت، ف

ْ
خ
ُ
ِة اْبٍن وأ

َ
ٍة واْبن

ِد 
َ
ْهت
ُ
ا ِمَن امل

َ
ا وما أن

ً
 إذ

ُ
ت

ْ
ل
َ
ل
َ
ْد ض

َ
قاَل: لق

َ
ى ف ْوِل أِبي ُموس َ

َ
ِبَر بق

ْ
خ
ُ
ُسِئَل ابُن َمْسُعوٍد، وأ

َ
اِبُعِني، ف

َ
َسُيت

َ
ي ِفيَها بما ف ض ِ

ْ
يَن، أق
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ى 
َ

ض 
َ
 ق

ْ
خ
ُ ْ
ِلأل

َ
ْيِن، وما َبِقَي ف

َ
ث
ُ
ل
ُّ
 الث

َ
ة
َ
ِمل

ْ
ك
َ
ُدُس ت ِة اْبٍن السُّ

َ
، واِلْبن

ُ
ْصف ِ

 
ِة الن

َ
ا أَبا النبيُّ صلى هللا عليه وسلم: ِلاِلْبن

َ
ْين
َ
ِت، فأت

ْم 
ُ
وِني ما َداَم هذا الَحْبُر ِفيك

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
قاَل: ال ت

َ
ْوِل اْبِن َمْسُعوٍد، ف

َ
اُه بق

َ
َبْرن

ْ
ى فأخ  ".ُموس َ

ابن مسعود رض ي هللا عنه بقضاء الّنبي صلى هللا عليه وسلم وأعطى لألخت مابقي من املال تعصيًبا مع فقض ى فيها 

البنت وبنت االبن، وتدخل في هذا األخت ألٍب قياسا على األخت الشقيقة، خالف في هذه املسألة ابن عباٍس رض ي هللا 

 أّن باقي الصحابة رض ي هللا عنهم على القول بتوريثه
ّ

"باب ا عصبة مع الغير، وبوب البخاري رحمه هللا باب أسماه: عنه إال

 ، وأورد حديث هزيل السابق بغير هذا اللفظ.ميراث األخوات مع البنات عصبة"

 أمثلة:

  هلك عن: بنت وأخت شقيقة، للبنت الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، واألخت الشقيقة ترث الباقي

 تعصيًبا مع الغير.

 ٍت وأختين شقيقتين، للبنات الثلثان لوجود املشارك وعدم املعصب، واألختان الشقيقتان هلك عن: ثالث بنا

 يرثان الباقي تعصيًبا مع الغير يقتسمانه بينهن بالّسوية.

  هلك عن: بنِت ابٍن واحدة وأخٍت شقيقة، لبنت االبن الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع

 قيقة ترث الباقي تعصيًبا مع الغير.الوارث األعلى منها، واألخت الش

  هلك عن: خمس بناِت ابٍن وأخٍت شقيقة، لبنات االبن الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم

 املعصب وعدم الفرع الوارث األعلى منهن(، واألخت الشقيقة ترث الباقي تعصيًبا مع الغير.

 لعدم املشارك وعدم املعصب، واألخوات ألب يرث  هلك عن: بنت واحدة وسبع أخوات ألب، للبنت الّنصف

 الباقي تعصيًبا مع الغير، يقتسمنه بينهن بالّسوية.

  هلك عن: بنتين وأخٍت ألب، للبنتين الثلثان لوجود املشارك وعدم املعصب، واألخت ألب ترث الباقي تعصيًبا

 مع الغير.

  الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب وعدم هلك عن: بنِت ابٍن وأخٍت ألب، لبنت االبن الّنصف لتحقق

 الفرع الوارث األعلى منها(، واألخت ألب ترث الباقي تعصيًبا مع الغير.

  هلك عن: بنتي ابٍن وأخٍت ألب، لبنتي االبن الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم املعصب وعدم

 تعصيًبا مع الغير.الفرع الوارث األعلى منهن(، واألخت ألب ترث الباقي 

  هلك عن: بنٍت وأخٍت شقيقٍة وأخ ألب، فالبنت لها الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، واألخت الشقيقة

عصبة مع الغير فتأخذ الباقي، واألخ ألب محجوب باألخت الشقيقة التي أخذت الباقي تعصيًبا مع الغير، )ألننا 

ه إذا ورثت األخت الشقيقة عصبة مع ا
ّ
 لغير صارت كاألخ الشقيق وتحجب ما يحجبه األخ الشقيق(.ذكرنا أن

  هلك عن: بنتين وأخٍت ألب وابِن أٍخ شقيق، فالبنتان لهما الثلثان لوجود املشارك وعدم املعصب، واألخت ألٍب

ه إذا ورثت األخت
ّ
 عصبة مع الغير فتأخذ الباقي، وأّما ابن األخ الشقيق فهو محجوب باألخت ألب )ألننا ذكرنا أن

 ألب عصبة مع الغير صارت كاألخ ألب وتحجب ما يحجبه األخ ألب(.



 

140 

  هلك عن: بنٍت وبنِت ابٍن وأٍم وأخٍت ألب وعٍم شقيق، فالبنت لها الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت

 االبن لها الّسدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة الّنصف وعدم املعصب، واألم لها الّسدس لوجود الفرع

ه محجوب 
ّ
الوارث، واألخت ألب عصبة مع الغير تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، وأّما العم الشقيق فإن

 باألخت ألب املتعصبة مع الغير.

  من لوجود الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود الفرع
ّ
هلك عن: زوجٍة وأٍم وبنٍت وابٍن وأخٍت شقيقة، للّزوجة الث

 األنثيين، واألخت الشقيقة الوارث، والبنت عصبة بالغير )
ّ
كر مثل حظ

ّ
باالبن( يأخذان الباقي تعصيًبا للذ

 تسقط وال ترث لوجود الفرع الوارث.

  هلك عن: بنتين وأٍب وأخٍت ألب، فالبنتان لهما الثلثان لوجود املشارك وعدم املعصب، ولألب الّسدس فرًضا

كر )سبق والباقي تعصيًبا لوجود الفرع الوارث األنثى، وال ش يء لألخ
ّ
ت ألب ألّنها تسقط بوجود األصل الوارث الذ

 أن قررنا بأّنها تسقط بوجود األب باإلجماع وتسقط كذلك بوجود الجد على الصحيح(.

 ش يء لها  هلك عن: بنتين وبنِت ابٍن وأخٍت شقيقة، للبنتين الثلثان للتعدد وعدم املعصب، وبنت االبن ال

 الشقيقة لها الباقي تعصيًبا مع الغير. الكتمال نصيب البنات الثلثان، واألخت

  هلك عن: بنتين وبنِت ابٍن وابِن ابٍن وأخٍت ألب، فالبنتان لهما الثلثان لوجود املشارك وعدم املعصب، وبنت

االبن وابن االبن عصبة بالغير يأخذان الباقي بعد أصحاب الفروض، وال ش يء لألخت ألب وال تكون عصبة مع 

 األقرب منها إلى امليت.الغير لوجود املعصب 

 

ــــــــــمَّ الَعَصــــــــــــــــــــــــــــــُب وأّما قول الّناظم رحمه هللا: 
ُ
َحِجــــــــــــــــــــــــــــــــُب" "ث

ْ
ــــــــــــــى ِبــــــــــِه ُمن

َ
ْدل

َ
 َجِميــــــــــُع َمْن أ

إلى امليت بعاصب فإّن هذا العاصب ُيسقطه، وهي جزٌء مما ذكرناه سابًقا هذه قاعدة في هذا العلم وهي أّن كّل من أدلى 

ه ُيقدم في التعصيب األسبق جهة ثم األقرب إلى امليت ثم األقوى.
ّ
 بأن

ه ُيستثنى من ذلك الجّدة، وقد ذكرنا أّن الجدة أم األب أدلت إلى امليت باألب 
ّ
لكن هذه القاعدة ليست على إطالقها فإن

ه ال يحجبها، فترث أم األب مع وجود األب الذي هو عاصب.لكن على الصحي
ّ
 ح فإن

من غير هذا تصّح فابن االبن أدلى إلى امليت باالبن فإّن االبن ُيسقطه، وابن األخ الشقيق أدلى إلى امليت باألخ الشقيق 

ه ُيسقطه،
ّ
 أدلى إلى امليت بالعم ألب، فإن

ً
 وهكذا. فإّن األخ الشقيق ُيسقطه، وابن العم ألب مثال

 

 هل يرث الشخص من جهتين؟مسألة: 

ه ُيمكن أن ترث الجّدة من جهتين، فالجّدة إذا اجتمع فيها جهتا فرٍض فإّنها ترث 
ّ
سبق أن ذكرنا في مبحث الجّدات أن

 بهما جميًعا، وملراجعة ذلك يرجع إلى الدرس الحادي عشر.
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ذلك: كأن تهلك عن زوٍج وهو في نفس الوقت  وقد يرث شخٌص بجهة فرض وبجهة تعصيب في مسألة واحدٍة، وصورة

ابن عم شقيق، فهنا يرث من جهتين، جهة فرض الّزوجية الذي هو الّنصف لعدم الفرع الوارث ويرث الباقي بالتعصيب 

ه ابن عم شقيق وهو أولى رجٍل ذكر.
ّ
 ألن

ه أخ ألم وتحققت الش
ّ
روط هنا وهي: )عدم التعدد وعدم ومن صورها كذلك: أٌخ ألم هو ابن عم، فيرث الّسدس فرًضا ألن

ه أولى رجٍل ذكر.
ّ
كر(، ويرث الباقي تعصيًبا ألن

ّ
 الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 ألم واآلخر زوٌج وبوب البخاري باًبا اسمه: 
ٌ
ٍ أحدهما أخ

:، "باب ابني عم  صف، ولألخ من األم  وقال عليٌّ
 
وج الن للز 

دس، وما بقي بينهما نصفان" ا  . ا.هـ،الس 
ً
واملعنى أّن الّزوج ُيعطى الّنصف لكونه زوًجا، وُيعطى اآلخر الّسدس لكونه أخ

ه ُيقسم بينهما بطريق العصوبة.
ّ
 من أم، فما بقي فإن

ه 
ّ
وقد يجتمع في شخٍص واحد جهتا تعصيب فأكثر، وفي هذه الحال يرث بالجهة املقدمة، كأٍخ شقيق هو معتق، فإن

ا شقيًقا ال بكونه
ً
 معتًقا، ألّن جهة األخوة مقدمة على جهة الوالء، وهكذا. يرث بكونه أخ

 مسألة أخرى: 

ه سبق أن قلنا عند دراستنا ألسباب 
ّ
بقي علينا اآلن أن نوضح ونبين معنى العصبة الّسببية )أي: عصوبة الوالء(، ألن

عتق 
ُ
الذي باشر العتق بنفسه اإلرث، عند الحديث على السبب الثالث الذي هو سبب الوالء، قلنا: ويرث بالوالء امل

 كان أو أنثى، ثم عصبته املتعصبون بأنفسهم )كابن املعتق، وكأب املعتق وكأخ املعتق، وهكذا( ال بغيرهم وال مع 
ً
ذكرا

 غيرهم إجماًعا.

 وقلنا هناك بأّن هذه العبارة نتركها لحينها وستتضح لكم اآلن إن شاء هللا بعد أن درسنا أنواع التعصيب.

عِتق يرث عتيقه )عبده اململوك( الذي أعتقه إذا 
ُ
أول ش يء: العصبة السببية هي التي تكون بسبب العتق، فإن السيد امل

سب، فيرثه جزاء إحسانه ومعروفه له، وسواًء كان هذا العتق تطوًعا أو كان كفارة، لعموم قوله 
ّ
لم يكن له وارث من الن

ما الوالء ملن أصلى هللا عليه وسلم: 
 
 ، ولإلرث بالوالء حاالت، نجملها في حاالت ثالث:عتق""إن

، فإن الذي ُيقدم ويرث  الحالة األولى:
ً

أن يوجد مع املعِتق أو مع عصبة املعِتق عاصٌب للمعّتق كابنه أو أخيه مثال

سبي )كابن املعَتق أو أخيه( فهو ُمقدم في الجهة كما قدمنا على الوالء، فلو هلك معَتٌق عن: 
ّ
بالتعصيب هو العاصب الن

ه أقرب منه في الجهة، فال نذهب إلى جهة الوالء )إلى أٍخ شقيق وُمعِتق، فاألخ الشقيق للمعَتق ُمقدٌم على امل
ّ
عِتق ألن

سب، ولو هلك املعّتق عن: ابن عٍم ألب وابن املعِتق، فالعاصب هو ابن العم ألب، ألّن 
ّ
 إذا ُعدم العصبة بالن

ّ
املعِتق( إال

 على جهة الوالء.
ٌ
 جهة العمومة ُمقدمة

املعِتق )ألّن املعِتق آخر العصبات ترتيًبا(، فإذا لم ُيوجد ابن املعَتق أن ال يوجد أي عاصب ُمقدم على  الحالة الثانية:

، فإّن املعِتق أو املعِتقة )وهو من باشر العتق بنفسه، )هو الذي أعتق( كما مّر معنا في الحديث، 
ً

أو أخوه أو عّمه مثال

ي هللا عنها هي املعِتقة، هي صاحبة فإّن عائشة رض ي هللا عنها هي التي أعتقت بريرة رض ي هللا عنها، فهنا عائشة رض 
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ه يكون 
ّ
الوالء، هي التي ترث بريرة في حال عدم وجود املعصب الذي قبلها(، هذا في حال وجود املعِتق أو املعِتقة، فإن

 عصبة بنفسه، فيرث جميع املال إذا انفرد أو يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو يسقط إذا لم يبق ش يء.

ال ُيوجد عاصٌب ُمقدم على عصبة املعِتق أو املعِتقة، أي: ال يوجد معِتق أو معِتقة، وال يوجد عاصٌب  أن الحالة الثالثة:

، فإّن العاصب في هذه 
ً

ُمقدم عليهما، لكن املوجود هم عصبة املعِتق أو املعِتقة من بعدهم كابن املعِتق أو أخوه مثال

، فإذن إذا لم يوجد "الوالء لحمة كلحمة النسب"عليه وسلم: الحال هم عصبة املعِتق أو املعِتقة، لقوله صلى هللا 

معِتق فعصبته املتعصبون بأنفسهم، وهم على الترتيب: )ابن املعِتق / ابن ابن املعِتق وإن نزل/ أب املعِتق / جد املعِتق 

ب للمعِتق / العم الشقيق وإن عال / األخ الشقيق للمعِتق / األخ ألب للمعِتق / ابن األخ الشقيق للمعِتق / ابن األخ أل 

للمعِتق / العم ألب للمعِتق / ابن العم الشقيق للمعِتق / ابن العم ألب للمعِتق(، فترتيب عصبة املعتق في التقديم 

 العصبة بأنفسهم.
ّ

سب لكن ال يرث إال
ّ
 كترتيب عصبة الن

 ه أسبق
ّ
 جهة. فلو هلك العتيق عن: ابن معِتقه وأخي معِتقه، فاملال البن املعِتق ألن

 .ه أقرب منزلة من ابن ابن املعِتق
ّ
 ولو هلك عن: ابن معِتقه وابن ابن معِتقه، فاملال البن املعتق ألن

 .ه أقوى من الذي ألب
ّ
 ولو هلك عن: أخي معِتقه الشقيق وأخي معِتقه ألب، فاملال ألخي معِتقه الشقيق ألن

عِتقة هم العصبة بالّنفس فقط، ال بغيرهم وال مع غيرهم فعصبة املعِتق الذين يرثون بالتعصيب إذا ُعدم املعِتق أو امل

كور فقط.
ّ
 وارثة للمعّتق، الوارثون هم عصبة املعِتق الذ

ً
 )يخرج بذلك اإلناث(، فال ُيمكن أن تجد بنت معِتق مثال

 ه البن املعِتق وحده دون بنت املعِتق، ألننا قل
ّ
نا وعصبته فلو هلك العتيق عن: ابن معِتقه وبنت معِتقه فاملال كل

 املتعصبون بأنفسهم ال بغيرهم وال مع غيرهم، والبنت هنا عصبة بالغير فال تدخل معنا.

  ولو هلك العتيق عن: أٍخ شقيق للمعِتق وأخٍت شقيقة للمعِتق، فالعاصب هو األخ الشقيق للمعِتق، واألخت

ه كما ذكرنا ال يدخل التعصيب بالغير في
ّ
 اإلرث بالوالء. الشقيقة للمعِتق ليس لها ش يء، ألن

 

 

 الورثة باعتبار الفرض والتعصيب أربعة أقسام: وهنا فائدة:

 :وهم سبعة: الّزوجان واألم وولداها )أي: األخ ألم واألخت ألم(، والجّدة مطلًقا )ألب  قسم يرث بالفرض فقط

 وألم(.

 :وهم اثنا عشر: كّل عصبٍة بنفسه غير األب والجد. قسم يرث بالتعصيب فقط 

  وعددهم أربعة: وهم أصحاب العصبة  بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى وال يجمع بينهما:قسم يرث

 بالغير: البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة وألب.

 :وهم: األب والجد، فيرثا الّسدس فرًضا والباقي  قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة

 ؤنث.تعصيًبا مع وجود الفرع الوارث امل
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 أمثلة جامعة على التعصيب:

  هلك عن: بنٍت وبنِت ابٍن وابِن ابٍن وأٍخ شقيق وعٍم ألب، فللبنت الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت

 األنثيين، ويسقط األخ الشقيق والعم ألب وال يرثان شيًئا ألّن جهة 
ّ
كر مثل حظ

ّ
االبن عصبة بابن االبن للذ

 ة والعمومة في التعصيب.البنوة مقدمة على جهة األخو 

  من لوجود الفرع الوارث، والبنت لها
ّ
هلك عن: زوجة وبنٍت وبنِت ابٍن وابِن ابِن ابٍن وأخٍت شقيقٍة، للّزوجة الث

الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت االبن لها الّسدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة الّنصف 

بة بالّنفس يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وهنا بنت االبن كانت ولعدم املعصب، وابُن ابِن االبن عص

صاحبة فرٍض وهو الّسدس تكملة الثلثين فلم تحتاج إلى ابن ابن االبن الذي هو أنزل منها فاستغنت عنه ولم 

 تتعصب به.

 من لوجود الفرع الوارث، والبنتان ل
ّ
هما الثلثان للتعدد هلك عن زوجٍة وبنتين وبنِت ابٍن وأٍم وأٍب، للّزوجة الث

ولعدم املعصب، وبنت االبن تسقط الستكمال نصيب البنات الثلثان ولعدم وجود املعصب الذي هو في 

 درجتها أو أنزل منها، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، واألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا.

  ،من لوجود الفرع الوراث، واألب له الّسدس فقط هلك عن: زوجٍة وابٍن وابَن ابٍن وأٍب وأٍخ شقيق
ّ
للّزوجة الث

كر، ولالبن الباقي تعصيًبا، وابن االبن ال يرث لبعده في الدرجة عن االبن، واألخ الشقيق 
ّ
لوجود الفرع الوارث الذ

 ال يرث كذلك ألّن جهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة األخوة.

  ٍب وأختين ألٍب، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، واألخت الشقيقة لها هلك عن: زوجٍة وأخٍت شقيقٍة وأٍخ أل

كر(، 
ّ
الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 األنثيين.
ّ
كر مثل حظ

ّ
 واألختان ألب عصبة باألخ ألب للذ

  ألب، لألخت الشقيقة الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم هلك عن: أخٍت شقيقة وأخٍت ألب وابن عٍم

كر(، واألخت ألب لها الّسدس تكملة 
ّ
املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 الثلثين لوجود األخت الشقيقة صاحبة الّنصف ولعدم املعصب، والباقي تعصيًبا البن العم ألب.

  ألب وأخٍت ألب، للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، والباقي لألخ الشقيق هلكت عن: زوٍج وأٍخ شقيٍق وأٍخ 

ة بامليت.
ّ
 تعصيًبا، وال ش يء لألخ ألب واألخت ألب ألّن الشقيق أقوى منهما صل

  هلك عن: بنتي ابٍن وأخٍت ألب، لبنتي االبن الثلثان لوجود املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث األعلى

 ألب عصبة مع الغير )مع بنتي االبن( تأخذ الباقي تعصيًبا.منهن، واألخت 

  هلك عن: ثالث بنات ابٍن وأخوين شقيقين وأخٍت شقيقة وأربعة إخوٍة ألب، لبنات االبن الثلثان للتعدد ولعدم

املعصب ولعدم الفرع الوارث األعلى منهن، واألخت الشقيقة عصبة بالغير )باألخوين الشقيقين(، فيقتسمون 

 األنثيين، وأّما األربعة إخوة ألب فال يرثون بوجود األشقاء لقوتهم عليهم.
ّ
 الباقي تعصيًبا للذكر مثل حظ

  ،هلك عن: ثالث بناٍت وأختين شقيقتين وأٍخ ألب وأخٍت ألب، للبنات الثالث الثلثان للتعدد ولعدم املعصب

ا كانت واألختان الشقيقتان عصبة مع الغير )مع البنات الثالث( يرثن ال
ّ
باقي وبقتسمنه بينهن بالّسوية، ومل
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األختان الشقيقتان عصبة مع الغير صارتا كاألخ الشقيق فتحجب ما يحجب، فحجبت األخ ألب واألخت ألب، 

 فال يرثان ألّن صلة الشقيق بامليت أقوى من صلة الذي ألب. 

 ك
ّ
 األنثيين، فاملال بينهن على هلك عن: خمسة أبناء وثالث بنات، البنات عصبة بالغير مع األبناء للذ

ّ
ر مثل حظ

كر برأسين واألنثى برأس واحد، فاألبناء خمسة كّل واحٍد برأسين يصير 
ّ
حسب عدد الرؤوس، ُيحسب الذ

عشرة، والبنات ثالث كّل واحدٍة برأٍس يصير ثالثة، الثالثة والعشرة، صار مجموع الكّل ثالثة عشرة رأًسا، 

خذ كّل ذكٍر سهمين منه )أي: جزءين( وتأخذ كّل أنثى سهًما واحًدا )أي: جزًء(، فيقسم املال على ثالثة عشر، يأ

 وسيأتي مزيد بيان هذا في تأصيل املسائل.

  هلك عن: زوجة وأختين شقيقتين وأختين ألب وعم ألب، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، ولألختين

كر، واألختان ألب الشقيقتين الثلثان للتعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع ال
ّ
وارث ولعدم األصل الوارث الذ

يسقطن الستكمال نصيب األخوات الثلثان ولعدم املعصب، والعم ألب عصبة بنفسه يأخذ ما أبقاه أصحاب 

 الفروض.

  من
ّ
هلك عن: زوجتين وأٍم وجدتين )أم أم وأم أب( وبنٍت وبنِت ابٍن وبنِت ابن ابٍن وابِن ابن ابٍن، للّزوجتين الث

الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود الفرع الوارث، والجّدتان )أم األم وأم األب( محجوبتان باألم، فال  لوجود

ترث جّدة بوجود األم، والبنت لها الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت االبن تأخذ الّسدس تكملة 

كر الثلثين لوجود البنت صاحبة الّنصف ولعدم املعصب، وبنت ابن االبن عصب
ّ
ة بالغير مع ابن ابن االبن للذ

ا عليها، فلوال وجوده لسقطت ولم ترث شيًئا 
ً
 األنثيين، وابن ابن االبن في هذه املسألة كان ُمبارك

ّ
مثل حظ

 الستكمال نصيب البنات.

  هلك عن: أخوين شقيقين وأخوين ألب وأٍخ ألم، لألخ ألم الّسدس لعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث

كر 
ّ
ولكونه منفرًدا، والباقي لألخوين الشقيقين تعصيًبا يقتسمونه بينهم بالّسوية، وأّما اإلخوان ألب فإّنهم الذ

ة بامليت.
ّ
 يسقطون ألّن األشقاء أقوى منهم في الصل

هذا وهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعصيب وكما ذكرت لكم هو باٌب مهٌم جًدا، من 

 أحكمه وأتقنه سهل عليه الباب الذي بعده وهو باب الحجب ألّن غالب مسائله تنبني على باب التعصيب.

 نسأل هللا عّز وجّل أن يفقهنا في الدين ويرزقنا البصيرة واليقين.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 جدول أقسام العصبة:

 

 أحكام أقسام العصبة

العصبة 

 بالنفس

 بالنسب

كور عدا: الّزوج واألخ ألم واملعتق، 
ّ
سب، وهم كّل الوارثين الذ

ّ
عصوبة بالّنفس سببها الن

ا وهم:
ً
 وهم على التفصيل اثنا عشر وارث

االبن / ابن االبن / األب / الجد / األخ الشقيق / األخ ألب / ابن األخ الشقيق / ابن األخ 

 العم ألب / ابن العم الشقيق / ابن العم ألبألب / العم الشقيق / 

 بالسبب

عصوبة بالّنفس سببها نعمة املعتق على عتيقه بالعتق، ويرث بها املعتق واملعتقة فإن 

 عدما ورث عصبتهم املتعصبون بأنفسهم ال بغيرهم وال مع غيرهم، وهم على التفصيل:

جد املعِتق/ األخ الشقيق للمعِتق/ األخ ابن املعِتق/ ابن ابن املعِتق وإن نزل/ أب املعِتق/ 

ألب للمعِتق/ ابن األخ الشقيق للمعِتق/ ابن األخ ألب للمعِتق/ العم الشقيق للمعِتق/ 

 للمعِتق العم ألب للمعِتق/ ابن العم الشقيق للمعِتق/ ابن العم ألب

 عصبة بواسطة غيرهم وهّن أربعة من اإلناث: العصبة بالغير

  بن فأكثر.البنت فأكثر مع اال 

  بنت االبن فأكثر مع ابن االبن فأكثر  في درجتها او أنزل منها إذا لم تكن صاحبة

 فرض.

 .األخت الشقيقة فأكثر مع األخ الشقيق فأكثر 

 .األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر 

 وهم الذين يكونون عصبة مع وجود غيرهم وهم اثنين من اإلناث: العصبة مع الغير

فأكثر أو األخت ألب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت االبن فأكثر أو األخت الشقيقة 

 معهما جميًعا.
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 مخطط جهات العصوبة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجد )أب األب(

 األب
 األخ ش

 ابن ابن االبن

 املعِتق أو املعِتقة

فإن ُعدما فعصبتهما 

 املتعصبون بأنفسهم

 امليت

 االبن

 ابن االبن

 ابن ابن ابن االبن

 الجد )أب أب األب(

 الجد )أب أب أب األب(

 األخ ألب

 ابن األخ ش

 ابن األخ ألب

 ابن ابن األخ ش

 ابن ابن األخ ألب

 العم ش

 العم ألب

 ابن العم ش

 ابن العم ألب

 ابن ابن العم ش

 الجهة األولى: البنوة ابن ابن العم ألب

 الجهة الثالثة: األخوة

 الثانية: األبوةالجهة 

الجهة الرابعة: 

 الجهة الخامسة: الوالء

1 

2 
4 3 

5 
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ابع عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية  املجلس الر 

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد: له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله
ّ

 إال

مفإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 
ّ
، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار.

أعظم أبواب هذا العلم، هو باب الحجب، هذا الباب منبٌي على ما سبق من اليوم معنا باٌب جديٌد وهو من أهم ومن 

األبواب، فمن فهم وأتقن ما تقدم رّبما يمكنه أن اليدرس هذا الباب، ألّن هذا الباب جمٌع للمسائل املتفرقة من األبواب 

ب وأحكم ذلك لم السابقة، فمن أتقن شروط استحقاق كّل ذي فرٍض فرضه وضبطها وحفظها، وضبط باب التعصي

 عليه ش يٌء من هذا الباب بإذن هللا واستسهله، ورّبما يظهر له أننا نكرر الكالم ونطيل فيشعر بامللل، لكن كما 
َ
ف

ْ
َيخ

 قيل:

ة اإلعـــــــــــــــــــــــــادة ـــــــــــــــــــــــــــــروا ذا    ال تضجــــــروا مـــــــــن كــــــــــر   منهــــــــــــــــــــــــُج اإلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادةوشم 

علموا رحمكم هللا أّن جميَع العلماء رحمهم هللا عند تدريس هذا الباب يقولون: يحرم على من لم يعرف الحجب ا

ه قد ُيعطي شخًصا وُيوّرثه وهو ال يستحق من املي
ّ
ه محجوب، فُيعطي وأحكامه أن يفتي في الفرائض، ألن

ّ
راث شيًئا، ألن

معن الّنظر فيه.
ُ
، فلهذا ال بّد أن تعرف باب الحجب وتتقنه، وتراجعه وت ، وَيْحِرم الحّق ملن له حقٌّ  الحق ملّن ليس له حقٌّ

 فال بعض أهل العلم:

ِجـــــــــــــــد  فيـــ   أقول ذا الباب عظيم الفائـــــــــــــــــــــــــــــــــدة
َ
 ـــــــــــــــــه تحتـــــــــــــــــــــــوي مقاصــــــــــــــدهف

 َيْحــــــــــُرُم أن ُيفـــــــــــــــتي في الفرائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض   مــــــــــــــن لم يفـــــــــــز منـه بسٍر  غامــــــــــــــــــــــض

 موقظة الوسنان في علم الفرائض:وقال صاحب 

 مرتــــــــــــــــــــــــع مــــــــن يجهلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وخيـــــــــــــــــــــــــــــــــم   والحجـــــــــــــب باٌب شأنــــــــــــــــــــه عظيـــــــــــــــــــــــــــــم

 قطًعا ولــــــــــــــــــــــو أتقــــــــــــــــــــــــن ألـــــــــــف متـــــــــــــــــــــن   س لــــــــــــــــــه االفتــــــــــــــاء في ذا الفــــــــــــــــن  ليــــــــــــــ

 

 

 

 باب الحجب           :رحمه هللا قال الّناظم

ــــــــــــــــــــلُّ 
ُ
َحِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب َوك

ْ
ٍب َين

َ
ٍ ِبأ

ْحَجـــــــــــــــــــــــــــــــــ   َجــــــــــــــــــــــــــــــد 
ُ
ٍ ت
م 
ُ
ٍة ِبــــــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــــلُّ َجــــــــــــــــــــدَّ

ُ
 ــــــــــــــُب َوك
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ـــــــــلُّ ا
ُ
اْحِجــــــــــــــــــــِب َوك

َ
ِب    ْبِن اْبٍن ِباالْبــــــــــِن ف

َ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن َواأل

َ
 ِبذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
خ
ُ
 َواأل

َّ
خ
َ
 َواأل

ــــــــــــــ ِ
ض 

ُ
ــــــــــــــــــــٍت ف

ْ
ِ ِبِبن

م 
ُ
ــــــــــُد األ

َ
 َوَول

َ
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
ـــــــــــــــــــــــــــال

َ
ِ َمــــــــــْن خ

ــــــــــــــــــــِت ااِلْبــــــــــِن َوِبَجــــــــــد 
ْ
 َوِبن

ْحَجـــــــــــــــــــُب 
ُ
ْيــــــــــِن ت

َ
ت
َ
 ااِلْبــــــــــِن ِباْبن

ُ
ــــــــــت

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب    َوِبن ِ

َهــــــــــــــــــــا ُيَعص 
َ
 َمــــــــــَع اْبِن اْبٍن ل

َّ
 ِإال

ِب 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌت أِل

ْ
خ
ُ
ْيــــــــــــــــــــــــــــــِن أ

َ
ت
َ
ِقيق

َ
 َعـ   َوِبش

ً
ــــــــــَرَدة

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب ُمف ِ

ِخ الــــــــــُمَعص 
َ
 ــــــــــــــــــــِن األ

 تعريف الحجب:

وراءه، قال هللا تعالى:  ، ُيقال: َحَجَبُه إذا منعه الُدخول، ومنه الِحَجاُب وهو املانع من رؤية مااملنعالحجب في اللغة هو: 

هم يومئٍذ " هم عن رب   إن 
 

حجوبون كال
 
عند هذه اآلية:  رحمه هللا، أي: أّن الكّفار ممنوعون من رؤية رّبهم، قال ابن كثير  "مل

 وعشية"
ً
ر إليه املؤمنون كل  يوٍم غدوة

ُ
ظ

ْ
، واسم الفاعل من هذه املادة: َحاِجٌب، واسم "ُيْحَجب عنه الكافر وَين

ْحُجوب هو املمنوع من اإلرث.املفعول: َمْحُجوٌب، فالَحاِجب الذي َيْمَنع غيره من اإلرث، و 
َ
 امل

)حجب  أو منعه من أوفر حظيه)حجب الحرمان(  منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكليةوالحجب في االصطالح: 

 نقصان(.

 ملن توفر فيه سبب امليراث من نكاٍح أو والٍء أو نسٍب، فمن  منع من قام به سبب اإلرث:
ّ

املانع كما ذكرنا ال يقوم إال

 فال. توفر
ّ

ا وإال
ً
 فيه الّسبب كان وارث

 هذا أحد نوعي الحجب، وهو حجب الحرمان، فال يرث الجد شيًئا ويسقط بوجود األب. من اإلرث بالكلية:

يه:
 
 يرث الّنصف بعدم  أو منعه من أوفر حظ

ً
هذا النوع الثاني من أنواع الحجب وهو حجب النقصان، فالّزوج مثال

ع الوارث ورث الّربع، فهنا الفرع الوارث حجب الّزوج من الّنصف إلى الّربع، أي: حجبه من الفرع الوارث، فإذا ُوجد الفر 

 بعض اإلرث، وهذا هو حجب النقصان.

 قال صاحب عمدة الفارض في تعريف الحجب:

ــــــــْم ِبــــــِه َسَبْب 
ُ
ــــــــــــُع َمـــــــــْن َيق

ْ
ْو َبْعــــــــــــــــِض َماِلـــــــــــــــــِه َوَجْب ِمـــــــــــْن    الَحْجُب َمن

َ
ـــــــــــــــِه أ  ِإْرثـِ

 قّسم العلماء الحجب إلى نوعين:أقسام الحجب: 

 .حجٌب بوصٍف 

 .حجٌب بشخٍص 

وهو أن يتصف من قام به سبب اإلرث بإحدى موانع اإلرث التي مّرت معنا سابًقا، وهي: الّرق والقتل  الحجب بالوصف:

واختالف الّدين، فمن كان محجوًبا حجب وصٍف فإّن وجوده كعدمه، فال يرث وال ُيؤثر على غيره، أي: ال يحجب غيره 

كور واإلناث يمكن أن يكون رقيًقا ويمكن حرماًنا وال نقصاًنا، وهذا النوع يأتي على جميع الورثة، فجميع 
ّ
من يرث من الذ

ورث.
ُ
ين عن امل  ويمكن أن يكون مختلف الّدِ

ً
 أن يكون قاتال
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 أمثلة:

  ه محجوب
ّ
ه البن العم ألب تعصيًبا، وليس للعم الّرقيق شيًئا ألن

ّ
هلك عن عٍم رقيق، وابِن عٍم ألٍب، فاملال كل

 يأخذ شيًئا. وهو الّرق( فيسقط والحجب وصف، )قام به مانٌع من موانع اإلرث 

  ه
ّ
ه البِن األِخ الشقيق تعصيًبا، وليس لالبن القاتل ش يٌء ألن

ّ
هلك عن ابٍن قاتٍل وابِن أٍخ شقيٍق، فاملال كل

 محجوب حجب وصف، )قام به مانٌع من موانع اإلرث وهو القتل( فيسقط وال يأخذ شيًئا.

  ،للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، )الفرع الوارث هنا موجود لكن هلك عن زوجٍة وابٍن كافر وابن أٍخ شقيق

ثر على 
َ
ين، فوجوده كعدمه، وال ُيؤ هو محجوب حجب وصف، قام به مانع من موانع اإلرث وهو اختالف الّدِ

ثر وجود االبن الكافر على ميراث األم فلم ينقلها من الّربع إلى الثمن(، وابن األخ الشق
َ
يق يأخذ غيره، أي: لم ُيؤ

 الباقي تعصيًبا.

  هلك عن أٍم وابٍن قاتٍل وأٍخ شقيق وأٍخ ألب كافر، األم لها الثلث لتحقق الشروط، وهي: )عدم الفرع الوارث

ه محجوب حجب وصف 
ّ
 أن

ّ
وعدم الجمع من اإلخوة واملسألة ليست إحدى العمريتين(، فرغم وجود االبن إال

ثر على ميراث األم، ور 
َ
ه قاتل فال ُيؤ

ّ
 ألن

ّ
 أّن أحدهما محجوب حجب وصف ألن

ّ
ه غم وجود الجمع من اإلخوة إال

ثر على ميراث األ 
َ
 م، ففي هذه الحال تأخذ األم الثلث ويأخذ األخ الشقيق الباقي تعصيًبا.كافر، فال ُيؤ

 

ود إذا وهو أن َيْحِجب أحد الورثة غيره من الورثة، إّما بالكلية وإّما بالنقصان، وهذا هو املقص الحجب بالشخص:

طلق الَحْجُب، وهو قسمان: حجب نقصاٍن وحجب حرماٍن.
ُ
 أ

وهو أن يرث من اتصف بهذا النوع من الحجب )حجب نقصان( شيًئا لوال هذا الحاجب لورث أكثر  حجب النقصان:

 فهي معلوما
ّ

ت مسبقة منه، وهذا النوع يدخل على جميع الورثة، وهو إّما إنتقال أو ازدحام، نذكرها ملزيد الفائدة وإال

تقنت إن شاء هللا، كما قلنا: حجب 
ُ
همت وأ

ُ
كر الفرق بين بعضها البعض رسخت وف

ُ
مت وذ ّسِ

ُ
مّرت عليكم، وإذا ق

 النقصان يحصل بسبب انتقال أو ازدحام، االنتقاالت أربعة واالزدحامات ثالثة، وصورها كما يلي:

وهذا خاٌص بمن له أكثر من فرض، كانتقال الّزوج بوجود الفرع الوارث من فرض  انتقال من فرٍض إلى فرٍض أقل  منه:

لث إلى الّسدس 
ّ
من، و انتقال األم من الث

ّ
الّنصف إلى فرض الّربع، وانتقال الّزوجة بوجود الفرع الوارث من الّربع إلى الث

ّنصف إلى فرض الثلثين بالبنت األخرى بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من اإلخوة، وكانتقال البنت من فرض ال

أو بالجمع من البنات، ونفس الش يًء بالنسبة لبنت االبن واألخت الشقيقة واألخت ألب، وكانتقال بنت االبن من 

الّنصف أو من الثلثين إلى الّسدس تكملة الثلثين، وكانتقال األخت ألب كذلك من الّنصف أو من الثلثين إلى الّسدس 

لث إذا كانوا جمًعا. تكملة الثلثين،
ّ
 وكانتقال األخ أو األخت ألم من الّسدس إلى الث

كانتقال اإلناث الوارثات للّنصف من الّنصف إلى التعصيب بالغير إذا ُوجد  انتقال من فرٍض إلى تعصيب أقل  منه:

ا ابن وهو املعصب لها معهّن املعصب، فإذا ُوجدت بنٌت فإذا لم يكن معها املعصب فإّنها ترث الّنصف، فإذا ُوجد معه
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 لها إلى التعصيب، فهذا االبن 
ّ
 األنثيين، فتتنتقل من الّنصف الذي هو أحظ

ّ
كر مثل حظ

ّ
فإّنها ترث معه بالتعصيب للذ

 )املعصب( حجبها من أوفر حظيها إلى األقل.

أصحاب الفروض،  كانتقال العاصب بالنفس من جميع املال إلى ما تبقى بعد انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل  منه:

وكانتقال العاصب مع الغير )والعاصب مع الغير األخت الشقيقة فأكثر أو األخت ألب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت 

ها األوفر إلى 
ّ
االبن فأكثر أو معهما جميًعا( إلى العصبة بالغير، ففي هذه الحال انتقلت األخت الشقيقة أو ألب من حظ

 األقل.

كر من التعصيب إلى فرض  فرٍض أقل  منه:انتقال من تعصيب إلى 
ّ
كانتقال األب والجد بوجود الفرع الوارث الذ

 له من الّسدس.
ّ
 الّسدس، والتعصيب أحظ

 

 وأّما االزدحامات:

من، وكاجتماع ازدحاٌم في فرٍض: 
ّ
وهذاخاٌص بمن يرث فرًضا واحًدا مًعا، كاجتماع أكثر من زوجة في الّربع أو في الث

فيه )صاحبات الثلثين أربعة هن: البنات وبنات االبن والشقيقات واألخوات ألب، ومن شرط صاحبات الثلثين 

استحقاقهن للثلثين التعدد )أن يكونوا أكثر من واحدة((، وكذلك اجتماع بنات االبن واألخوات ألب في فرض الّسدس 

األخوات ألم في فرض الثلث، فكلّما كثر تكملة الثلثين، وكاجتماع أكثر من جّدة في فرض الّسدس، وكاجتماع اإلخوة أو 

العدد والتزاحم في الفرض نقص نصيب الفرد الواحد منهم، من أجل ذلك ُعّد هذا االزدحام نوًعا من أنواع حجب 

 النقصان، حجب بعضهم بعًضا نقصاًنا.

سبة للعصبة بالنفس فيما وهذا يكون في أنواع التعصيب الثالثة، بالّنفس وبالغير ومع الغير، بالن ازدحاٌم في تعصيب:

إذا تساووا في الجهة والدرجة والقّوة، ففي هذه الحال يشتركون في تعصيب واحد، كابن أٍخ ألب وابن أٍخ ألب آخر، فإّنهم 

ما كان عدد العصبة 
ّ
متساوون في الجهة والدرجة والقّوة، فيرثان مًعا بالتعصيب، يقتسمان املال بينهما بالّسوية، وكل

 ر كلّما قّل نصيب الفرد الواحد منهم.بأنواعها أكث

وهذا يكون في املسائل العائلة وسيأتي الكالم عليها في حينها إن شاء هللا تعالى، وصورتها كأن تهلك عن:  ازدحاٌم في عوٍل:

زوٍج وأٍم وأختين شقيقتين، فالّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، 

لشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: )التعدد وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث وا

كر(، فأصل املسألة من ستة، للّزوج الّنصف ثالثة، ولألم الّسدس واحد، وللشقيقتين الثلثان أربعة، فهنا عالت 
ّ
الذ

 ص على الجميع، لذلك ُعّد نوًعا من أنواع حجب النقصان.املسألة من ستة إلى ثمانية، فلّما عالت املسألة دخل النق

 مثال:

  هلك عن ثالث زوجات وجّدتين وأخوين شقيقين، للّزوجات الّربع لعدم الفرع الوارث، وللجدتين الّسدس لعدم

األم، ولألخوين الشقيقين الباقي تعصيًبا، ففي هذه الحال ازدحمت الّزوجات في فرض الثمن، فنصيب 
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ثالثة هو نفس النصيب لو كانت زوجة واحدة، وازدحمت الجدتين في فرض الّسدس، وهو نفس الّزوجات ال

ا شقيًقا واحًدا ألخذ النصيب 
ً
النصيب لو كانت جّدة واحدة، وازدحم الشقيقين في التعصيب، ولو كان أخ

 وحده، وهذا مثال لالزدحامات.

ما ذكرناها لكم أل
ّ
ّنها تعتبر تذكيًرا ملا سبق وهي كاملراجعة لكثير من األبواب وهذه االنتقاالت واالزدحامات كما قلت إن

 السابقة وهي ال تخلو من فائدة.

 

وهذا هو املقصود واملراد من التبويب، وهو منع الوارث من اإلرث بالكلية لوجود وارٍث آخر أقرب منه حجب الحرمان: 

 إلى امليت كحجب ابن االبن باالبن، وحجب ابن األخ باألخ.

 لنوع من الحجب مبني على قاعدتين اثنتين ذكرناهما سابًقا، وهما:وهذا ا

 :األخ واألخت ألم والجّدة أم األب، فإّنهما ال يسقطان  القاعدة األولى 
ّ

من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إال

 بوجود من أدلى بهما إلى امليت.

 :بقول رسول هللا القاعدة الثانية 
ً

صلى هللا عليه  ماذكرناه في تقديم العصبات، وحجب بعضهم بعًضا، عمال

م
ّ
 ، قال الّناظم:"فما بقي فألوى رجٍل ذكر": وسل

ـــــــــــــــــــــــــــــَرُب 
ْ
ق
َ
مَّ األ

ُ
 ِبــــــــــِذي الِجَهــــــــــِة ث

ْ
أ
َ
اْبد

َ
ِة    ف ــــــــــوَّ

ُ
ِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــِب َوَبْعُد ِبالق

ُ
ــــــــــْم ت

ُ
ــــــــــا ْحك

َ
 ف

 وذكرنا ترتيب الجهات في البيت املدرج الذي ليس من أصل املنظومة ولكن زيد فيها لبيان ترتيب الجهات:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
 )ِجَهاُتُهــــــــــــــــــــــــــــــْم ُبن

ْ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ٌ
بـ
ُ
 أ
ٌ
ة ِ    ــــــو 

 
ْو الن

ُ
 ذ
ٌ
 ُعُموَمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

ٌ
ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
خ
ُ
 َمـــــــــــــــة(عْ أ

ه في الدرس الثاني عشر عند الحديث على  ِ
ّ
القسم األول من أقسام العصبة وهو العصبة وفّصلنا القول في هذا كل

بالّنفس، والحمد هلل، وذكرنا هناك أّن هذا الباب )باب الحجب( ينبني على باب التعصيب، فال محيص لك أخي الطالب 

تقن باب التعصيب كي تنتقل إلى باب الحجب، وهللا املوفق.
ُ
 أن ت

ّ
 إال

عدا ستة ذكرناهم فيما سبق، وهم: األب واألم واالبن والبنت وهذا النوع )حجب الحرمان( يدخل على جميع الورثة ما

والّزوج والّزوجة، أو نقول: األبوان والولدان والّزوجان، وهؤالء لم يسقطوا ألّنهم أدلوا إلى امليت بال واسطة، وُيستثنى 

ه أدلى إلى امليت بال واسطة لكّنه ُيحجب حجب حرمان.
ّ
 من ذلك صاحب الوالء فإن

 ستة صاحب الفارضية في بيت واحد فقال:ذكر هؤالء ال

 ال يسقطون في العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
ٌ
 زوٌج ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   وخمسة

ٌ
 أٌب وأٌم زوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 موع الكّل سّتة.والولد يشمل االبن والبنت فيصير مج

ه يمكن أن يحجب تنبيه: 
ّ
 أن

ّ
ه من كان محجوًبا حجب شخص رغم سقوطه وعدم إرثه إال

ّ
وهو تنبيه مهٌم جًدا وهو أن

 غيره، فليس وجوده كعدمه، بخالف النوع األول من الحجب )حجب الوصف(.
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 أمثلة:

  اإلخوة، والباقي لألب تعصيًبا، واإلخوة هلك عن أٍم وأٍب وثالثة إخوة أشقاء، فاألم لها الّسدس لوجود الجمع من

لث إلى 
ّ
 أّنهم َحَجُبوا األم من الث

ّ
األشقاء محجوبون حجب شخص باألب، فهنا رغم أّن اإلخوة محجوبون إال

 الّسدس.

 

 :رحمه هللاقال الّناظم 

َحِجـــــــــ
ْ
ٍب َين

َ
ٍ ِبأ

ــــــــــــــــــــلُّ َجــــــــــــــــــــــــــــــد 
ُ
ْحَجـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــُب َوك

ُ
ٍ ت
م 
ُ
ٍة ِبــــــــــــــــــــــأ ــــــــــــــــــــلُّ َجــــــــــــــــــــدَّ

ُ
 ــــُب ــــــــــَوك

ٍب : رحمه هللافي تفصيل القول في الحجب، فبدأ باألصول، فقال  رحمه هللااآلن شرع الّناظم 
َ
ٍ ِبأ

ــــــــــــــــــــلُّ َجــــــــــــــــــــــــــــــد 
ُ
"َوك

َحِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب"
ْ
، أي: األب يحجب الجد، أي: يمنعه من امليراث، وهذا حجب شخص، فال يرث الجد بوجود األب، َين

كذا وأنت صاعد كّل جٍد قريٍب يحجب الجد البعيد، مثال ذلك وكذلك الجد )أب األب( يحجب كّل جٍد أعلى منه، وه

أُب أِب األِب َيْحِجب أُب أِب أِب األِب، وهكذا، وسبق اإلشارة إلى هذا في باب التعصيب وأّن األحق  بالتعصيب إذا كان 

 الوارثان من جهة واحدة هو القرب إلى امليت.

ــــــــــــــــــــلُّ َجـــــــثم قال: 
ُ
ْحَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب""َوك

ُ
ٍ ت
م 
ُ
ٍة ِبــــــــــــــــــــــأ ، سبق تفصيل القول في الجّدة الوارثة والجّدة الغير وارثة، فإذا ـــــــــــــدَّ

ْحِجب الجّدة من أي جهة كانت، حجَب شخٍص، فال ترِث الجّدة مطلًقا بوجود 
َ
األم، وكّل جّدة قريبة ُوجدت األم فإّنها ت

ْحِجب البعيدة من أي جهة كانت، على الصحيح، وقد فّصلنا القول في هذا بما يكفي ويغني، 
َ
إلى امليت من أّي جهة كانت ت

حَجب الجّدة )أم األب( باألب على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد سبق اإلشارة والكالم على هذا، وتفصيُل 
ُ
وال ت

 ديث على الجّدات في الدرس الحادي عشر.القوِل فيه عند الح

 .األدنى يحجب من فوقه إذا كان من جنسهفقاعدة الحجب في األصول هي أّن: 

ه من جنسه، وهكذا وأنت صاعد، أّما األب فال يحجب 
ّ
ه من جنسه، والجد َيْحِجب أبا الجد ألن

ّ
فاألب َيْحِجب الجد ألن

ب الجد )أب األب( أّمه التي هي: أُم أِب األِب ألّنها ليست من جنسه الجّدة أم األب ألّنها ليست من جنسه، وال يحج

 وهكذا.

واألم تحجب الجّدة من أّي جهة كانت سواًء كانت من جهتها أو من جهة األب، ألّنها من جنسها، والجّدة تحجب الجّدة 

 
ُ
ْحَجب باألِب على الصحيح كما قّررنا، ألّنها التي أعلى منها من أي جهة كانت ألّنها من جنسها، أّما الجّدة )أُم األِب( فال ت

 ليست من جنسه.

اْحِجــــــــــــــــــــِب": رحمه هللاثم قال الّناظم 
َ
ـــــــــلُّ اْبِن اْبٍن ِباالْبــــــــــِن ف

ُ
 ."َوك
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هو أنزل منه في الدرجة وأنت  أّن االبَن َيْحِجب ابَن االبِن الذي رحمه هللاانتقل اآلن إلى الكالم على الفروع، ومعنى كالمه 

نازل، وابن االبن َيْحِجب االبَن األنزل منه كابَن ابِن االبِن وهكذا، وسبق الكالم على هذا كذلك في باب التعصيب، إذا 

ه هو: 
ّ
ه ُيقدم األقرب إلى امليت، ألن

ّ
 ."أولى رجٍل ذكر"اجتمع عندنا وارثان من جهة واحدة فإن

 كل  ذكٍر يحجب من تحته، سواًء من جنسه أو من غير جنسه.فقاعدة الحجب في الفروع هي: 

ْحِجب ابَن االبِن.
َ
: البنت ال ت

ً
ْحِجب من تحتها، فمثال

َ
 قولنا كّل ذكٍر: يخرج به األنثى من الفروع، فالبنت ال ت

 

كر َيْحِجب
ّ
من تحته سواًء من جنسه أو من غير جنسه،  وقولنا: من جنسه أو من غير جنسه، معناه: أّن هذا الفرع الذ

 َيْحِجب من تحته من جنسه كابَن االبِن وأنت نازل، وَيْحِجب من كان من غير جنسه فيحجب االبُن بنَت 
ً

أي: االبن مثال

 الثلثين: عدم وجود 
َ
االبِن وأنت نازل، وتذكرون أّن من شروط إرث بنَت االبِن الّنصف أو الثلثان أو الّسدس تكملة

الفرع الوارث األعلى منها، وقلنا حينها إذا كان ذكًرا سقطت ولم ترث، وإذا كان أنثى وارثة للّنصف ورثت هي الّسدس 

ه يعصبها 
ّ
ا للثلثين سقطت إذا لم يوجد من يعصبها، وذكرنا أن

ً
تكملة الثلثين، وإذا كان الفرع الوارث األنثى األعلى منها وارث

 أنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه. من هو في درجتها وُيعصبها من هو

م الفرائض كما 
ْ
أنظر اآلن إلى هذا الترابط بين األبواب واملعلومات املوجودة هنا كيف تتعلق ببعضها البعض، لذلك ِعل

أشرنا إلى ذلك هو علم متسلسل، كالسلسلة تماًما، فإذا أضعت من السلسلة حلقة واحدة ضاع الترابط وانحلت 

رك الطلب وهللا املستعان.السلسلة وضاع 
ُ
 الفهم وصعب العلم وت

ِب": رحمه هللاثم قال الّناظم 
َ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن َواأل

َ
 ِبذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــت

ْ
خ
ُ
 َواأل

َّ
خ
َ
 ."َواأل

ْيــــــــــــــــــــــهذا اآلن الكالم في الحواش ي، وقوله: 
َ
أي: باالبِن وبابِن االبِن، ألّن الكالم متعلٌق بما سبق في الشطر األول،  ـــــــــــــــــــــــــِن""ِبذ

ْحَجب كذلك باألب.رحمه هللاومراد كالمه 
ُ
ْحَجب باالبِن وبابِن االبِن وت

ُ
 : أّن الحواش ي ت

ه يمش ي رحمه هللاالّناظم 
ّ
حجب باألب ولم يذكر الجد، ألن

ُ
على قول الجمهور وهو مرجوح عندنا،  ذكر أّن الحواش ي ت

فهم يقررون أّن اإلخوة األشقاء وألب يرثون مع الجد، والصحيح وهو ما ذهب إليه األحناف أّن اإلخوة َيسُقطون بوجود 

 في العمريتين كما تقدم، وعليه نقول: ُيْحَجب الحواش ي باالبِن وبابِن االبِن وإن نزل، 
ّ

الجد، فالجد كاألب تماًما إال

 ْحَجبون باألِب وبالجِد الصحيح على الصحيح وإن عال.ويُ 

كور واإلناث(.فقاعدة الحجب في الحواش ي أن نقول: 
 
 كل  ذكرٍ من األصول والفروع َيْحُجب كل  واحٍد من الحواش ي )الذ

 أّن إناث الفروع )البنُت وبنُت ا
ّ

البن( فإّنهّن َيْحُجبن اإلخوة وأّما إناث األصول )األم والجّدة( فإّنهّن ال َيْحُجبن الحواش ي إال

 ألم إجماًعا.

هذا في حال إذا كان مع الحواش ي أصول أو فروع، ولكن في حال وجود الحواش ي بعضهم مع بعض في مسألة واحدة فهنا 

ة، 
ّ
نرجع إلى ما درسنا في باب التعصيب وفّصلنا القول في هذا هناك، فُيقدم األسبق جهة ثم األقرب منزلة ثم األقوى صل
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ة ف
ّ
 إذا كانوا في جهة واحدة، وَيْحِجب األقوى صل

ً
 األبعد منزلة

ً
، وَيْحِجب األقرُب منزلة

ً
 األبعد جهة

ً
قّدُم جهة

ُ
َيْحِجب امل

ة إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة في قربهم إلى امليت، فكّل من يرث من الحواش ي 
ّ
بامليت األضعف صل

 أ
ً
ه َيْحِجب من دونه جهة

ّ
، لكن من يرث بالفرض )كاألخوات الشقيقات وألب( فإّنهّن ال بالتعصيب فإن

ً
و قرًبا أو قّوة

 إذا استغرقت الشقيقات الثلثين فتسقط التي ألب، وقد سبق تفصيل 
ّ

َيْحِجبن من يرث بالتعصيب وال بالفرض إال

 القول في هذا والحمد هلل.

 ًعا وبالجد وإن عال على الصحيح.ُيحجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب إجما فاألخ الشقيق

حجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب إجماًعا وبالجد وإن عال على الصحيح. واألخت الشقيقة
ُ
 ت

ُيحجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب إجماًعا وبالجد وإن عال على الصحيح وباألخ الشقيق وباألخت  واألخ ألب

ْحِجب ما َيْحِجب األخ الشقيقة كذلك إذا كانت عصب
َ
ة مع الغير ألننا ذكرنا والحالة هذه أّنها تصير كاألخ الشقيق وت

 الشقيق.

حجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب إجماًعا وبالجد وإن عال على الصحيح وباألخ الشقيق وباألخت  واألخت ألب
ُ
ت

الشقيقة كذلك إذا كانت عصبة مع الغير ألننا ذكرنا والحالة هذه أّنها تصير كاألخ الشقيق وتحجب ما يحجب األخ 

حجب التي ألب كذلك إذا كان هناك شقيقتين فأكث
ُ
ر أخذا فرض الثلثين وال يوجد معصب لألخت ألب، الشقيق، وت

 فيكون نصيب األخوات قد اكتمل فتسقط.

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

 
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ِ
ض 

ُ
ــــــــــــــــــــٍت ف

ْ
ِ ِبِبن

م 
ُ
ــــــــــُد األ

َ
ــــــــــــــــــــِت    َوَول

ْ
 َوِبن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــال

َ
ِ َمــــــــــْن خ

  ااِلْبــــــــــِن َوِبَجــــــــــد 

ه سبق أن قلنا بأّن إناث 
ّ
ضلوا على اإلخوة األشقاء وألب بالبنت وببنت االبن، ألن

ُ
ولد األم هو األخ ألم واألخت ألم، فإّنهم ف

 
ّ
ما َيْحِجبهم الذ

ّ
كور من الفروع واألصول، هذا األخ أو األخت ألم يزيد على األخ الشقيق الفروع ال َيْحِجبن الحواش ي، إن

ه َيْحِجبه البنت وبنت االبن، أي: فروع الحواش ي.
ّ
 واألخ ألب بأن

 األخ أو األخت ألم.
ّ

 فال َيْحجب إناث الفروع الحواش ي إال

 ثم قال: 
َ

ـــــــــــــــــــــــــــال
َ
ِ َمــــــــــْن خ

، أي: َيْحِجب األخ ألم واألخت ألم الجد، وهذا إجماًعا، لكن نحن ذكرنا أّن الصحيح أّن ""َوِبَجــــــــــد 

 الجد َيْحِجب جميع اإلخوة )أشقاء أو ألب أو ألم(، وهذا هو الراجح إن شاء هللا.

 .األخت ألمكل  ذكٍر من األصول، وكل  ذكٍر وأنثى من الفروع يحجب األخ أو وعلى هذا تكون القاعدة في ولد األم: 

كورة وباألب وبالجد وإن عال. فولد األم
ّ
 ُيحجب بـ: باالبن وبابن االبن وإن نزل وبالبنت وببنت االبن وإن نزلت بمحض الذ

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

ْحَجـــــــــــــــــــُب 
ُ
ْيــــــــــِن ت

َ
ت
َ
 ااِلْبــــــــــِن ِباْبن

ُ
ــــــــــت

ْ
 َمـــــ   َوِبن

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب ِإال ِ

َهــــــــــــــــــــا ُيَعص 
َ
 ـــــَع اْبِن اْبٍن ل

هذه االن مّرت علينا وذكرناها وفّصلنا القول فيها، وهي هنا مسألة القريب املبارك، فإّن بنت االبن تسقط وال ترث شيًئا 

الثلثان، ويكون نصيب البنات قد اكتمل، فتسقط بنت االبن وال إذا كان هناك جمٌع من البنات، حيث يكون فرضهن 
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كر مثل حظ األنثيين، أشار إلى ذلك 
ّ
 في حالة واحدة وهي وجود املعصب لها، فترث معه بالتعصيب للذ

ّ
ترث شيًئا إال

ِ في قوله:  رحمه هللاالّناظم 
َهــــــــــــــــــــا ُيَعص 

َ
 َمــــــــــَع اْبِن اْبٍن ل

َّ
، وهذا هو القريب املبارك، الذي لواله لسقطت بنت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب""ِإال

ا عليها.
ً
 االبن ولم ترث، فكان مبارك

وسبق اإلشارة إلى أّن بنت االبن يمكن أن ُيعصبها ابن االبن الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن ابن، كما ُيمكن 

 االبن األنزل منها في الدرجة في حالة إذا احتاجت إليه، وتحتاجه في حال لم يكن لها فرٌض.أن ُيعصبها ابن 

ْحَجـــــــــــــــــــُب": رحمه هللاوأّما قول الّناظم 
ُ
ْيــــــــــِن ت

َ
ت
َ
 ااِلْبــــــــــِن ِباْبن

ُ
ــــــــــت

ْ
، من العلماء من يعترض على القول بأّن بنت االبن "َوِبن

ما ُيعبر بلفظ بالب
ّ
حجب، وإن

ُ
 أّنهم تسقطنتين املستغرقتين لفرض البنات الذي هو الثلثان ت

ّ
، املهم املعنى واحد إال

 اختلفوا في االصطالح فقط.

 أمثلة:

  هلك عن: بنٍت وبنت ابٍن وابن أخ شقيق، فالبنت لها الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت االبن لها

لتحقق الشروط وهي: )وجود البنت صاحبة الّنصف وعدم املعصب(، والبن األخ الّسدس تكملة الثلثين 

 الشقيق الباقي تعصيًبا.

  هلك عن: بنتين وبنت ابن وعم شقيق، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم

 لعم الشقيق تعصيًبا.املعصب(، وبنت االبن تسقط الستكمال البنات الثلثان وال ُمعصب لها، والباقي ل

  هلك عن: بنتين وبنت ابٍن وابن ابٍن، فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم

كر مثل حظ األنثيين، وهذا هو القريب املبارك الذي لواله 
ّ
املعصب(، وبنت االبن عصبة بالغير )بابن االبن( للذ

لكن وجوده كان بركة عليها بحيث أنقذها من السقوط ونقلها لسقطت ولم ترث الستكمال البنات الثلثان، 

 إلى التعصيب.

  هلك عن بنٍت وبنت ابٍن وابن ابن ابٍن، فالبنت لها الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب، وبنت االبن لها

 الّسدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: )وجود البنت صاحبة الّنصف وعدم املعصب(، والبن ابن االبن

الباقي تعصيًبا، فهنا بنت االبن كانت صاحبة فرٍض فلم تحتاج إلى ابن ابن االبن الذي هو أنزل منها في الدرجة 

ما أخذت فرضها الّسدس تكملة الثلثين. 
ّ
 فلم تتعصب به، وإن

 ملشارك هلك عن أربع بناٍت وثالث بنات ابٍن وابني ابِن ابٍن، فلألربع بنات الثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود ا

كر مثل حظ األنثيين، فهنا عندنا ثالث 
ّ
وعدم املعصب(، والثالث بنات ابٍن عصبة بالغير )بابني ابِن االبِن( للذ

حسب 
ُ
كر برأسين وت

ّ
 األنثيين، ُيحسب الذ

ّ
كر مثل حظ

ّ
بنات ابٍن وابني ابِن ابٍن، فعدد رؤوسهم بناًء على أّن للذ

رؤوس، وابني ابن ابٍن بأربعة رؤوس، يصير مجموع الكّل سبعة رؤوس، األنثى برأٍس واحد، ثالث بنات ابن بثالثة 

وهذه تفيدنا فيما بعد في كيفية تأصيل املسائل وتصحيحها وفي الحساب إن شاء هللا، ووجود ابني ابِن االبِن 

ا على الثالث بنات ابٍن فلوال وجود ابني ابِن االبِن لسقطت البنات ابٍن 
ً
ولم يرثن في هذه املسألة كان مبارك

 الستكمال البنات الثلثان.
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 :رحمه هللاثم قال 

ِب 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌت أِل

ْ
خ
ُ
ْيــــــــــــــــــــــــــــــِن أ

َ
ت
َ
ِقيق

َ
ــــــــــــ   َوِبش ِ

ِخ الــــــــــُمَعص 
َ
 َعـــــــــــــــــــــِن األ

ً
ــــــــــَرَدة

ْ
 ــــــــــــــــــــــــــِب ُمف

وهذه كذلك في القريب املبارك لكن في صورة األخت ألب، فاألخت ألب تسقط وال ترث شيًئا إذا كان هناك شقيقتين 

 في 
ّ

استكمال نصيب األخوات الذي هو الثلثان، ففي هذه الحال تسقط األخت ألب وال يبقى لها من نصيب األخوات إال

 ملعصب لها، واملعصب لها هو األخ ألب فقط، وال ُيعصبها ابن األخ ألب فتنبه.حالة واحدة وهي وجود ا

 أمثلة: 

  هلك عن: أخٍت شقيقة وأخٍت ألب وسبعة أبناء أخ ألب، فالشقيقة لها الّنصف لعدم املشارك وعدم املعصب

كر، واألخت ألب لها الّسدس تكملة الثلثين لت
ّ
حقق الشروط وهي: وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

)وجود الشقيقة صاحبة الّنصف وعدم املعصب(، وللسبعة أبناء األخ ألب الباقي تعصيًبا يقتسمونه بينهم 

 بالّسوية.

  هلك عن: أختين شقيقتين وأخٍت ألٍب وأخٍت ألم وابن عم شقيق، فالشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط

كر(، واألخت ألب تسقط وهي: )وجود املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع 
ّ
الوارث وعدم األصل الوارث الذ

الستكمال األخوات الثلثان وال ُمعصب لها، واألخت ألم لها الّسدس لعدم املشارك وعدم الفرع الوارث وعدم 

كر، والباقي البن العم الشقيق تعصيًبا.
ّ
 األصل الوارث الذ

 ثلثان لتحقق الشروط وهي: )وجود املشارك وعدم هلك عن: شقيقتين وأخت ألب وأٍخ ألب، فالشقيقتان لهما ال

كر مثل 
ّ
كر(، واألخت ألب عصبة بالغير )باألخ ألب( للذ

ّ
املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

 
ّ

ه لسقطت ولم ترث الستكمال األخوات الثلثان، لكن وجوده حظ األنثيين، وهذا هو القريب املبارك الذي لوال

 يث أنقذها من السقوط ونقلها إلى التعصيب.كان بركة عليها بح

 

ترك الكالم على حجب ابن األخ الشقيق وابن األخ ألب، وكذا األعمام وأبناؤهم، وكذلك املعتق  رحمه هللاالّناظم 

 للفائدة ونعيده هنا فنقول:
ً

ه معروف مما تقدم ذكره في باب التعصيب، لكن تكميال
ّ
 واملعتقة، ألن

ب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق وباألخت الشقيقة إذا ُيحج وابن األخ الشقيق

 كانت عصبة مع الغير، وباألخ ألب، وباألخت ألب إذا كانت عصبة مع الغير.

ُيحجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق وباألخت الشقيقة إذا كانت  وابن األخ ألب

 عصبة مع الغير، وباألخ ألب، وباألخت ألب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق.
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خ الشقيق وباألخت الشقيقة إذا كانت ُيحجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب وبالجد وإن عال، وباأل  والعم الشقيق

 عصبة مع الغير، وباألخ ألب، وباألخت ألب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب.

ُيحجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق وباألخت الشقيقة إذا كانت  والعم ألب

األخ ألب، وباألخت ألب إذا كانت عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب، وبالعم عصبة مع الغير، وب

 الشقيق.

ُيحجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق وباألخت الشقيقة إذا  وابن العم الشقيق

ت عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب، وبالعم كانت عصبة مع الغير، وباألخ ألب، وباألخت ألب إذا كان

 الشقيق، وبالعم ألب.

ُيحجب بـ: االبن وابن االبن وإن نزل وباألب وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق وباألخت الشقيقة إذا كانت وابن العم ألب 

بن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب، وبالعم عصبة مع الغير، وباألخ ألب، وباألخت ألب إذا كانت عصبة مع الغير، وبا

 الشقيق، وبالعم ألب، وبابن العم الشقيق.

 

ه َيْحِجب من يرث بالتعصيب من الّسبب )الوالء 
ّ
سب فإن

ّ
وأّما بالنسبة للمعتق واملعتقة فكّل من يرث بالتعصيب من الن

قد املعتق
ُ
سب وف

ّ
قد من يرث بالتعصيب من الن

ُ
أو املعتقة فيرث عصبة املعتق أو املعتقة  )املعتق واملعتقة((، وإذا ف

 املتعصبون بأنفسهم فقط ويحجب بعضهم بعًضا حسب الجهة والدرجة والقّوة كما مّر.

 

 تنبيه:

 هذا التنبيه نستخلصه مما سبق، وهو أّن الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان أربعة أقسام:

 :وهما الّزوجان. قسم ال َيحِجُب وال ُيحجب 

  وهما الوالدان والولدان )أي: األب واألم واالبن والبنت(. وال ُيحَجب: قسم َيحِجُب 

 :وهما ولدا األم )أي: األخ ألم واألخت ألم(. قسم ُيحجب وال َيحِجب 

 :وهم بقية الوارثين. قسم َيحِجُب وُيحَجب 

 تنبيه: 

 صول وفروع وحواش ي.األصول ال ُيحجبون إال بأصول، والفروع ال ُيحجبون إال بفروع، والحواش ي يحجبهم أ

 

 أمثلة:
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  ،من لوجود الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود الفرع الوارث
ّ
هلك عن: زوجٍة وأٍم وجّدٍة وابٍن وبنٍت، للّزوجة الث

والجّدة محجوبة حجب حرمان باألم، والبنت عصبة بالغير )باالبن( ترث معه الباقي بعد أصحاب الفروض 

 األنثيين، وفي 
ّ
كر مثل حظ

ّ
هذه الحال حجب الفرع الوارث )االبن أو البنت( الّزوجة من أوفر حظيها الّربع للذ

من، وهذا هو حجب النقصان، وَحَجب الفرع الوارث األم كذلك حجب نقصان من أوفر 
ّ
إلى أقّل حظيها الث

يها الثلث إلى األقل الذي هو الّسدس.
ّ
 حظ

 لوجود الجمع من اإلخوة، واألخت الشقيقة لها  هلك عن: أٍم وأخٍت شقيقٍة وأٍخ ألٍب وعٍم، لألم الّسدس

كر(، 
ّ
الّنصف لتحقق الشروط وهي: )عدم التعدد وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

ه أولى رجٍل ذكر، والعمُّ محجوٌب باألِخ ألٍب ألّن جهة األخوة مقدمة في التعصيب 
ّ
واألخ ألب له الباقي تعصيًبا ألن

 عمومة.على جهة ال

  هلك عن: زوٍج وبنتين وعٍم شقيٍق وعٍم ألٍب، للّزوج الّربع لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهما الثلثان للتعدد

ولعدم املعصب، والعمُّ الشقيق عصبة بالنفس يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، والعمُّ ألٍب محجوٌب بالعّمِ 

لشقيق )جهة العمومة(، ورغم أّنهما في نفس درجة قربهما من الشقيق، فرغم أّن العّم ألب في نفس جهة العّم ا

 أننا في هذه الحال ننظر إلى القّوة والضعف )الشقيق أقوى من الذي ألب ألن الشقيق يدلي إلى امليت 
ّ

امليت، إال

من جهتين )من جهة أّمه وأبيه(، وأّما الذي ألب فيدلي من جهة واحدة )من جهة األب فقط((، فحجب الشقيق 

 لذي ألب، وفي هذه املسألة كذلك َحَجبت البنتان الّزوج من أوفر حظيه )الّنصف( إلى أقّل حظيه )الّربع(.ا

 

  هلك عن: أٍم وأخوين ألٍم وبنٍت وأٍخ شقيٍق وأٍخ ألٍب، لألم الّسدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من

األخوين ألم محجوبان بالفرع الوارث اإلخوة )هنا حجبوها من الثلث إلى الّسدس، وهذا حجب نقصان(، و 

)البنت( )وهذا حجب حرمان(، والبنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، واألخ الشقيق يأخذ الباقي 

 تعصيًبا، واألخ ألب محجوب حجب حرمان باألخ الشقيق لقّوة الشقيق على الذي ألب.

  لوجود الجمع من اإلخوة، والجد له الباقي تعصيًبا هلك عن: أٍم وجٍد وأخٍت ألٍب وأخوين ألم، لألم الّسدس

لعدم األب ولعدم الفرع الوارث، واألخت ألب محجوبة حجب حرمان بالجد على القول الراجح وهو الصحيح، 

وأّما األخوان ألم فهما محجوبان حجب حرماٍن كذلك بالجد إجماًعا بال خالف، فهنا رغم أّن األخت ألٍب 

لث إلى الّسدس.محجوبة واألخوان ألم م
ّ
 أّنهم حجبوا األم َحْجب نقصان من الث

ّ
 حجوبان كذلك إال

  من لوجود الفرع الوارث، واألب له الّسدس فقط لوجود الفرع
ّ
هلك عن: زوجٍة وأٍب وبنٍت وابِن ابٍن، للّزوجة الث

كر )ابن االبن(، والبنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، وابن االبن عص
ّ
بة بالنفس يأخذ الوارث الذ

 الباقي تعصيًبا.

  هلك عن: أٍم وأخٍت شقيقٍة وأٍخ شقيٍق كافٍر وابِن عٍم ألٍب، لألم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من

اإلخوة ألن األخ الشقيق كافر )فهنا قام به مانٌع من موانع اإلرث فهو محجوب حجب وصف، فوجوده كعدمه 

ة على األم، فلم يرّدها من الثلث إلى الّسدس(، واألخت الشقيقة لها لذلك لم ُيحسب مع األخت الشقيق
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عصب 
ُ
كر )قلنا عدم امل

ّ
الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

رغم أّن املعصب لها موجود وهو األخ الشقيق الكافر، لكن هنا ملا قام به املانع صار وجوده كعدمه، فلم 

ه كما ي
ّ
 أن

ّ
عصب أخته(، وابن العّمِ ألب له الباقي تعصيًبا، فرغم وجود الشقيق الكافر وهو أسبق منه جهة إال

ا ولم يحجب غيره )ال حجب نقصان وال 
ً
ذكرنا قام به مانع من موانع اإلرث فصار وجوده كعدمه فلم يكن وارث

 حجب حرمان(.

 للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود هلك عن: زوجٍة وأٍم وأٍخ شقيق وأٍخ ألب وأٍخ ألم ،

الجمع من اإلخوة )هنا حجبوها حجب نقصان من الثلث إلى الّسدس(، واألخ ألم له الّسدس لعدم الجمع 

كر، والباقي تعصيًبا لألخ الشقيق، واألخ ألب محجوب حجب 
ّ
ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

 الشقيق لقّوة الشقيق على الذي ألب. حرمان باألخ

  هلك عن: أٍم وجٍد وجّدٍة وأخوين ألم، لألم الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، والجد له الباقي تعصيًبا لعدم

األب ولعدم الفرع الوارث، والجّدة محجوبة حجب حرمان باألم، واألخوان ألم محجوبان حجب حرماٍن بالجد 

يها إلى األقل.إجماًعا، وهنا رغم أّن األخ
ّ
 أّنهما حجبا األم من أوفر حظ

ّ
 وين ألم محجوبان إال

  هلك عن: ابِن أٍخ شقيٍق وابِن أٍخ ألٍب وابِن ابِن أٍخ شقيق وعّمٍ شقيٍق، هنا في هذه املسألة ال يوجد معنا أصحاب

 صاحب الجهة املقدمة ثم ُيقدم ا
ً

ما اجتمع فيها أصحاب عصبات فقط، فاملقدم أوال
ّ
ألقرب درجة فروض، إن

ثم األقوى، ففي هذه املسألة، العم الشقيق محجوب ألّن جهة األخوة مقدمة على جهة العمومة، وابن ابن 

األخ الشقيق محجوب بابن األخ الشقيق وبابن األخ ألب لبعده في الدرجة عنهما، ثم إّن ابن األخ ألب أضعف 

فس هنا وهو أولى رجٍل ذكر ابن األخ الشقيق، من ابن األخ الشقيق، فهو كذلك محجوب، فيبقى العاصب بالن

 فيأخذ جميع املال دون اآلخرين النفراده.

  من لوجود الفرع الوارث، واألم لها
ّ
هلك عن: زوجٍة وأٍم وجّدٍة وبنِت ابٍن وأختين شقيقتين وأٍخ ألب، للّزوجة الث

ألم حجب حرمان، وبنت االبن الّسدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من األخوات، والجّدة محجوبة با

لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث األعلى منها، واألختان الشقيقتان عصبة مع 

الغير )مع بنت االبن(، يأخذان الباقي تعصيًبا يقتسمانه بينهن بالّسوية، واألخ ألب محجوب بالشقيقتين 

 الشقيق فَتْحُجبان ما َيْحِجب.)العصبة مع الغير(، ألّنهما صارتا كاألخ 

 

ه ُيمكنكم االستعانة بالتفريغات ففيها جدول جامع 
ّ
إلى هنا تّم الكالم على باب الحجب بحمد هللا، وكما نبهنا من قبل فإن

ملسائل باب الحجب، ُيّسهل املعنى ويجمع ماتفرق في هذا الدرس، فإّن هذه الجداول والتشجيرات مفيدة جًدا للطالب، 

 هللا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، والحمد هلل الذي بنعمته تتّم الصالحات.وفقني 
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أقسامه:  مخطط يبين الحجب و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحجب

 

وهو موانع اإلرث 

ين(. ِ
 )رق/قتل/اختالف الد 

وهو حجب حرمان ويدخل على 

 جميع الورثة.

املحجوب حجب وصٍف وجوده 

 كعدمه

 :شخاصحجب أ

 :حرمانحجب 

 
 

ستة يدخل على جميع الورثة إال

)وهم من ليس بينهم وبين امليت 

وجة واألب  وج والز  واسطة وهم: الز 

 واألم واالبن والبنت(

 نقصان:حجب 

 بسبب ازدحام:

 إزدحام في  فرض. /1

 إزدحام في تعصيب. /2

 إزدحام في عول.  /3

 بسبب انتقال:

1/ .  من فرٍض إلى فرٍض أقل 

2/ .  من فرٍض إلى تعصيب أقل 

. من تعصيب إلى /3  تعصيب أقل 

4/ .  من تعصيب إلى فرٍض أقل 

 :حجب أوصاف
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 الناس في ذكر أحكام الحجب طريقتين:جدول ُيبين الحاجب واملحجوب: 

 .منهم من يذكر الحاجب كم َيحجب من صنف 

 .منهم من يذكر املحجوب كم يحجبه من حاجب 

 الطريقتين في جدوٍل واحٍد جامع بينهما. وسنحاول أن نجمع بين

 املحجوب الحاجب 

 االبن 01

ابن االبن وبنت االبن وإن نزال، واألخ الشقيق وألب وألم، واألخت الشقيقة وألب وألم،  َيْحِجب حرماًنا:

 وابن األخ الشقيق وألب، والعّم الشقيق وألب، وابن العّم الشقيق وألب، واملعتق واملعتقة.

األب والجد وإن عال من التعصيب إلى الّسدس، واألم من الثلث إلى الّسدس، والّزوج  َيْحِجب نقصاًنا:

 من الّنصف إلى الّربع، والّزوجة من الّربع إلى الثمن.

 ال ُيحجب حجب حرماٍن بحال.

02 
ابن االبن وإن 

 نزل 

ابن االبن وبنت االبن األنزل منه، واألخ الشقيق وألب وألم، واألخت الشقيقة وألب  َيْحِجب حرماًنا:

 وألم، وابن األخ الشقيق وألب، والعّم الشقيق وألب، وابن العم الشقيق وألب، واملعتق واملعتقة.

األب والجد وإن عال من التعصيب إلى الّسدس، واألم من الثلث إلى الّسدس، والّزوج  َيْحِجب نقصاًنا:

 من الّنصف إلى الّربع، والّزوجة من الّربع إلى الثمن.

 باالبن أو ابن ابٍن أعلى منه. ُيحجب حرماًنا:

 البنت 03

ْحِجب حرماًنا:
َ
بنت االبن وإن نزلت إذا كانت البنت متعددة مع غيرها من البنات الستغراقهن الثلثين  ت

ولم يكن مع بنت االبن املعصب )املعصب لها هو ابن االبن الذي في درجتها أو أنزل منها(، واألخ واألخت 

 ألم.

ْحِجب نقصاًنا:
َ
لث إلى الّسدس، والّزوج من الّنصف إلى الّربع، والّزوجة من الّربع إلى الثمن. ت

ّ
 األم من الث

تحجب نقصاًنا البنت الواحدة الوارثة للّنصف بنت االبن من الّنصف إلى الّسدس تكملة الثلثين إذا 

 لم يكن معها املعصب.

لثلثين إلى الّسدس تكملة الثلثين إذا تحجب نقصاًنا البنت الواحدة الوارثة للّنصف بنات االبن من ا

 لم يكن معهن املعصب.

حجب ال
ُ
 حجب حرماٍن بحال. ت

04 
بنت االبن وإن 

 نزلت

ْحِجب حرماًنا:
َ
بنت االبن األنزل منها إذا كانت بنت االبن متعددة مع غيرها من بنات االبن وال ُيوجد  ت

ْحِجب 
َ
فرع أعلى منهّن، فيستكملّن الثلثين وال يوجد ُمعصب مع بنت االبن النازلة، فتحجبها حالتئذ، وت

 كذلك: األخ واألخت ألم.
ً
 حرمانا

ْحِجب نقصاًنا:
َ
لث إلى الّسدس، والّزوج من الّنصف إلى الّربع، والّزوجة من الّربع إلى الثمن. ت

ّ
 األم من الث

تحجب نقصاًنا بنت االبن الواحدة الوارثة للّنصف بنت االبن النازلة عنها من الّنصف إلى الّسدس 

 تكملة الثلثين إذا لم يكن معها املعصب.

ت االبن النازلة عنها من الّنصف إلى الّسدس تكملة تحجب نقصاًنا بنت االبن الوارثة للّنصف بن

الثلثين إذا لم يكن معها املعصب، وتحجب نقصاًنا بنات االبن النازالت عنها درجة من الثلثين إلى 

 الّسدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معهن املعصب.
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حجب حرماًنا:
ُ
حجب باستغراق نصيب البن ت

ُ
ات الثلثين ولم يكن معها باالبن أو ابن ابن أعلى منها، وت

 ُمعصب )املعصب لها ابن االبن الذي في درجتها أو أنزل منها(.

قصاًنا:
ُ
ْحِجب ن

ُ
 بالبنت وبنت ابٍن أعلى منها من الّنصف إلى الّسدس تكملة الثلثين. ت

 تحجب نقصاًنا بنات االبن املجتمعات من الثلثثين إلى السدس.

حجب نقصاًنا: بالبنات أو بنات 
ُ
االبن االعلى منها من الّنصف والّسدس إلى التعصيب بالغير إذا كان ت

عصب )ابن االبن الذي في درجتها أو أنزل منها(.
ُ
 معها امل

 األب 05

الجد وإن عال، واألخ الشقيق وألب وألم، واألخت الشقيقة وألب وألم، وابن األخ  َيْحِجب حرماًنا:

 الشقيق وألب، والعّم الشقيق وألب، وابن العّم الشقيق وألب، واملعتق واملعتقة.

 ال ُيحجب حجب حرماٍن بحال.

 ُيحجب نقصاًنا باالبن وبابن االبن وإن نزل عن التعصيب إلى الّسدس.

 األم 06

ْحِجب حرماًنا:
َ
 الجّدة من أّي جهٍة كانت. ت

حجب حرماًنا بحال.
ُ
 ال ت

ْحَجب نقصاًنا:
ُ
لث إلى الّسدس بوجود الفرع الوراث )االبن/البنت/ابن االبن وإن نزل/بنت  ت

ّ
من الث

 االبن وإن نزلت( وبالجمع من اإلخوة أو األخوات أو بهما جميًعا محجوبين أو وارثين.

07 
 الجد 

 األب()أب 

الجد األبعد منه، واألخ الشقيق وألب، واألخت الشقيقة وألب، على القول الّراجح،  َيْحِجب حرماًنا:

واألخ واألخت ألم، وابن األخ الشقيق وألب، والعّم الشقيق وألب، وابن العّم الشقيق وألب، واملعتق 

 واملعتقة.

 باألب أو بجٍد أقرب منه إلى امليت. ُيحجب حرماًنا:

 باالبن وبابن االبن وإن نزل عن التعصيب إلى الّسدس. ُيحجب نقصاًنا:

08 
ة  الجد 

 )أم األم(

ْحِجب الجّدة القريبة كّل جّدة بعيدة من أّي جهة كانت.
َ
 ت

حجب باألم أو بجّدة أقرب منها سواًء من جهة األم أو من جهة األب على الصحيح.
ُ
 ت

09 
ة  الجد 

 )أم األب(

ْحِجب الجّدة
َ
 القريبة كّل جّدة بعيدة من أّي جهة كانت. ت

حجب باألب على الصحيح.
ُ
 تحجب باألم أو بجدة أقرب منها من جهة األم أو من جهة األب، وال ت

 األخ الشقيق 10

األخ ألب واألخت ألب وابن األخ الشقيق وألب، والعّم الشقيق وألب، وابن العّم الشقيق  َيْحِجب حرماًنا:

 وألب، واملعتق واملعتقة.

األخ الشقيق إذا كان جمًعا مع غيره من اإلخوة أو األخوات أشقاء أو ألب أو ألم ذكوًرا  َيْحِجب نقصاًنا:

ا أو مختلطين محجوبين أو وارثين األم من ا
ً
 لثلث إلى الّسدس.أو إناث

 باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال على الصحيح. ُيحجب حرماًنا:

11 
األخت 

 الشقيقة

ْحِجب حرماًنا:
َ
األخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير )مع البنات أو مع بنات االبن أو معهما  ت

جميًعا( األخ واألخت ألب وابن األخ الشقيق وألب والعّم الشقيق وألب وابن العّم الشقيق وألب واملعتق 

 واملعتقة.

ْحِجب حرماًنا األختان الشقيقتان فأكثر األخوات ألب إذا استكملن الثلثين إذا
َ
لم يكن مع األخت ألب  ت

 املعصب لها )األخ ألب(.
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ْحِجب نقصاًنا:
َ
األخت الشقيقة إذا كانت جمًعا مع غيرها من اإلخوة أو األخوات أشقاء أو ألب أو ألم  ت

ا أو مختلطين محجوبين أو وارثين األم من الثلث إلى الّسدس.
ً
 ذكوًرا أو إناث

حجب نقصاًنا األخت الشقيقة الواحدة الوار 
َ
ثة للّنصف األخت ألب من الّنصف إلى الّسدس تكملة ت

 الثلثين إذا لم يكن معها املعصب.

حجب نقصاًنا األخت الشقيقة الواحدة الوارثة للّنصف األخوات ألب املجتمعات من الثلثين إلى 
َ
ت

 الّسدس تكملة الثلثين إذا لم يكن معهن املعصب.

ْحَجب حرماًنا:
ُ
 باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب وبالجد وإن عال على الصحيح. ت

 األخ ألب 12

ابن األخ الشقيق وألب، والعّم الشقيق وألب، وابن العّم الشقيق وألب، واملعتق  َيْحِجب حرماًنا:

 واملعتقة.

األخ ألب إذا كان جمًعا مع غيره من اإلخوة أو األخوات أشقاء أو ألب أو ألم ذكوًرا أو  َيْحِجب نقصاًنا:

ا أو مختلطين محجوبين أو وارثين األم من الثلث إلى الّسدس.
ً
 إناث

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد على الصحيح، وباألخ الشقيق، وباألخت  ُيحجب حرماًنا:

 الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.

 األخت ألب 13

ْحِجب حرماًنا:
َ
األخت ألب إذا كانت عصبة مع الغير )مع البنات أو مع بنات االبن أو معهما جميًعا(  ت

 ابن األخ الشقيق وألب والعّم الشقيق وألب وابن العّم الشقيق وألب واملعتق واملعتقة.

ْحِجب نقصاًنا:
َ
كوًرا األخت ألب إذا كانت جمًعا مع غيرها من اإلخوة أو األخوات أشقاء أو ألب أو ألم ذ ت

ا أو مختلطين محجوبين أو وارثين األم من الثلث إلى الّسدس.
ً
 أو إناث

ْحَجب حرماًنا:
ُ
باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال على الصحيح، وباألخ الشقيق،  ت

وباألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال األخوات الشقائق الثلثين ولم ُيوجد معها 

 املعصب )املعصب لها هو األخ ألب(.

حجب نقصانا:
ُ
 األخت ألب الواحدة من الّنصف إلى الّسدس باألخت الشقيقة الوارثة للّنصف. ت

حجب نقصانا األخوات ألب املجتمعات من الثلثين إلى الّسدس باألخت الشقيقة الوارثة للّنصف.
ُ
 ت

 األخ ألم 14

األخ ألم إذا كان جمًعا مع غيره من اإلخوة أو األخوات ألم أو ألب أو األشقاء ذكوًرا أو  َيْحِجب نقصاًنا:

ا أو مختلطين محجوبين أو وارثين األم من الثلث إلى الّسدس.
ً
 إناث

 باالبن وبابن االبن وإن نزل، وبالبنت وبنت االبن وإن نزلت، وباألب وبالجد وإن عال. ُيحجب حرماًنا:

 ألماألخت  15

ْحِجب نقصاًنا:
َ
األخت ألم إذا كانت جمًعا مع غيرها من اإلخوة أو األخوات ألم أو ألب أو األشقاء ذكوًرا  ت

ا أو مختلطين محجوبين أو وارثين األم من الثلث إلى الّسدس.
ً
 أو إناث

حجب حرماًنا:
ُ
 جد وإن عال.باالبن وبابن االبن وإن نزل، وبالبنت وبنت االبن وإن نزلت، وباألب وبال ت

16 
ابن األخ 

 الشقيق

 ابن األخ ألب، والعّم الشقيق وألب، وابن العّم الشقيق وألب، واملعتق واملعتقة. َيْحِجب حرماًنا:

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب،  ُيحجب حرماًنا:

 وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير.

 ابن األخ ألب 17

 العّم الشقيق وألب، وابن العّم الشقيق وألب، واملعتق واملعتقة. َيْحِجب حرماًنا:

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب،  ُيحجب حرماًنا:

 وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير، وابن األخ الشقيق.



 

164 

 العم  الشقيق 18

 العّم ألب، وابن العّم الشقيق وألب، واملعتق واملعتقة. َيْحِجب حرماًنا:

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب،  ُيحجب حرماًنا:

 وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب.

 العم  ألب 19

 ابن العّم الشقيق وألب، واملعتق واملعتقة. َيْحِجب حرماًنا:

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب،  ُيحجب حرماًنا:

وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب، وبالعّم 

 الشقيق.

20 
ابن العم  

 الشقيق

 ابن العّم ألب، واملعتق واملعتقة. َيْحِجب حرماًنا:

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب،  ُيحجب حرماًنا:

وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب، وبالعّم 

 الشقيق، وبالعّم ألب.

21 
 ابن العم  

 ألب

 املعتق واملعتقة. َيْحِجب حرماًنا:

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب،  ُيحجب حرماًنا:

وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير، وبابن األخ الشقيق، وبابن األخ ألب، وبالعّم 

 الشقيق، وبالعّم ألب، وبابن العّم الشقيق.

وج 22  الز 

 ال َيْحِجب أحًدا.

 ال ُيحجب حرماًنا بحال.

 أو أنثى. ُيحجب نقصاًنا:
ً
 من الّنصف إلى الّربع بوجود الفرع الوارث ذكرا

وجة 23  الز 

ْحِجُب أحًدا
َ
 ال ت

حجب حرماًنا بحال.
ُ
 ال ت

حجب نقصاًنا:
ُ
 أو أنثى. ت

ً
من بوجود الفرع الوارث ذكرا

ّ
 من الّربع إلى الث

 املعتق 24

 ال َيحجب أحًدا.

باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب، وابن  ُيحجب حرماًنا:

األخ الشقيق، وابن األخ ألب، وبالعّم الشقيق، وبالعّم ألب، وبابن العّم الشقيق، وبابن العّم ألب، 

 وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير.

 املعتقة 25

حجب أحًدا.
َ
 ال ت

حجب حرماًنا:
ُ
باالبن وبابن االبن وإن نزل، وباألب، وبالجد وإن عال، وباألخ الشقيق، وباألخ ألب، وابن  ت

األخ الشقيق، وابن األخ ألب، وبالعّم الشقيق، وبالعّم ألب، وبابن العّم الشقيق، وبابن العّم ألب، 

 وباألخت الشقيقة أو ألب إذا كانتا عصبة مع الغير.
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 الخامس عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانيةاملجلس 

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله
ّ

 ، أّما بعد:له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

م، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة 
ّ
فإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار.

تعالى أن معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح منظومة القالئد البرهانية في علم الفرائض، نسأل هللا سبحانه و 

 يرزقنا العلم الّنافع والعمل الصالح.

 قال الّناظم رحمه هللا:

 باب املشركة

ِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب 
ُ
ٍ ت
م 
ُ
ْوِج َوأ  َمـــــــــــَع الــــــــــــــــــزَّ

ْ
ِقيـــــــــِق ُعِصــــــــــــ   َوِإن

َ
ٍ َمــــــــــــــــــْع ش

م 
ُ
َد أ

َ
ْوال

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِب أ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
َ
ِرك

َ
ٍ ش

م 
ُ
ِد أ

َ
ْوال

َ
ـــــــــُه َمـــــــــْع أ

ْ
اْجَعل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــهْ    ف

َ
ِرك

َّ
 الت

َ
ـــــــــث

ْ
ل
ُ
ى الَجِميِع ث

َ
ِسْم َعل

ْ
اق  َو

 مسألة خاصة معروفة في هذا الفّن وهي مسألة املشّركة.عقد الّناظم رحمه هللا هذا الباب لبيان 

 أول ش يء نعرفه هو ما مناسبة ذكر هذا الباب في هذا املوضع بالذات؟

ه ملا مّر 
ّ
الحكمة واملناسبة من إيراد باب املشّركة في هذا املوضع )بعد باب التعصيب وباب الحجب( وهللا أعلم هو أن

 املترتبة على التعصيب، قال الّناظم رحمه هللا في ذلك: معنا تعريف التعصيب   وذكر األحكام

ــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
َبط

َ
ا ض ــــــــــرًّ

ُ
َمــــــــــاِل ط

ْ
ــــــــــــلُّ َمْن ِلل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــا   َوك

َ
ط

َ
ــــــــــْرٌض َسق

َ
 ف

َ
ــــــــــَرق

ْ
غ
َ
َما اْست

ُ
 َوَحْيث

 
َ
 َبْعد

َ
ان

َ
ُضــــــــــــــــُل  َوك

ْ
ــــــــــْد َيف

َ
ْرِض َما ق

َ
ـــــــــــــــــــــــــُل    الف ضَّ

َ
ف
ُ
اَك الَعاِصــــــــــُب امل

َ
ــــــــــــــــــــذ

َ
ــــــــــُه ف

َ
 ل

ـــــــ: رحمه هللاوالشاهد من البيتين قوله 
َ
ط

َ
ــــــــــْرٌض َسق

َ
 ف

َ
ــــــــــَرق

ْ
غ
َ
َما اْست

ُ
 ـــــــــــــــــــــا""َوَحْيث

َ
ه: إذا استغرقت الفروُض التركة

ّ
، وقلنا أن

فإّن العاصب يسقط وال يأخذ شيًئا، وفي حديث ابِن عباس رض ي هللا عنهما في الصحيحين إشارة إلى هذا، قال صلى 

م: 
ّ
م: ، وقلنا بأّن قول الّنبي "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألولى رجٍل ذكر"هللا عليه وسل

ّ
صلى هللا عليه وسل

ه إذا لم يبَق ش يٌء بعد أصحاب الفروض، فال يرث العصبة، ويسقطون وال يأخذون شيًئا. "فما بقي"
ّ
 يدّل على أن

ه ال ُيمكن أن ُيَتصور معه االستغراق، واألب 
ّ
ه ُيستثنى من سقوط العصبة حال استغراق التركة االبن، فإن

ّ
وذكرنا بأن

 ستغراق الفروض للتركة بالفرض الّسدس.والجد فإّنهما يرثان عند ا
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ه ُيستثنى من ذلك كذلك األخت في املسألة األكدرية وسيأتي الكالم عليها في باب مستقل إن شاء هللا، وذكرنا 
ّ
وذكرنا بأن

ه ُيستثنى اإلخوة األشقاء في املسألة املشَركة عند من يقول بالتشريك، وهذا أوان الكالم عليها بإذن هللا
ّ
  تعالى. كذلك بأن

فألجل الخروج عن هذا القيد الذي قيده الّناظم سابًقا وهو سقوط العصبة باستغراق أصحاب الفروض ناسب أن 

 لتفصيل القول فيها، وأخره على يستثني هذه املسألة في هذا املوضع من هذه املنظومة بالذات، ف
ً

عقد لها باًبا ُمستقال

ه يحدث بسبب انتقاالت أو باب الحجب ألّن لها تعلٌق بباب الحجب كذل
ّ
ك، وهو حجب النقصان، الذي قلنا فيه بأن

 إزدحامات، وهنا حدث تزاحم في فرٍض واحٍد، فنقص نصيب كّل فرد من أفراد هذا الفرض.

ّرك أوالد األبوين )اإلخوة األشقاء( مع
ُ
ّرِك فيها أحٌد مع أحد، وفي هذه املسألة ش

ُ
 واملشّركة: بفتح الّراء املشددة، أي: ش

 أوالد األم )اإلخوة ألم(.

َرٌك فيها.
َ
ّركة، بتاء بعد الشين وراٍء مفتوحة، أي: مشت

َ
شت

ُ
 وُيقال لها امل

 وُيقال لها كذلك: الَحَجِرَية والَيِمَية والِحَماِرَية، أسماٌء مختلفة ملسمًى واحد، وسيأتي بيان ملاذا سميت هكذا.

 قال الّناظم رحمه هللا:

 َمـــــــــــَع 
ْ
ِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب َوِإن

ُ
ٍ ت
م 
ُ
ْوِج َوأ ِقيـــــــــٍق ُعِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب    الــــــــــــــــــزَّ

َ
ٍ َمــــــــــــــــــْع ش

م 
ُ
َد أ

َ
ْوال

َ
 أ

ا، وأوالد أٍم، وهم اإلخوة ألم )املهم أن يكون  اآلن ذكر لك أركان املسألة املشّركة فقال: إذا وجدت في مسألة زوًجا، وأمًّ

ا أو 
ً
لث، فيجب أن يكونوا جمًعا ذكوًرا أو إناث

ّ
اإلخوة ألم جمًعا وارثين للّسدس، وال يكون واحًدا ألّن الواحد منهم يرث الث

 
ً
 أشقاء ذكوًرا أو ذكوًرا وإناث

ً
ا شقيًقا واحًدا أو إخوة

ً
كور واإلناث(، وأخ

ّ
ا، لذلك قيد الّناظم رحمه هللا مختلفين بين الذ

 اشتراط العصبة، والشقيق يكون عصبة بنفسه وتكون " ُعِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب"الشقيق في آخر البيت بقوله: 
ّ

، كي ينبهك إال

من الشقيقات وحدهن الشقيقة عصبة به كذلك، فأخرج الّناظم رحمه هللا بهذا القيد وجود الشقيقة أو املجموع 

ما يرثن بالفرض وال تكون املسألة مشّركة في تلك الحال، فأركان املشّركة 
ّ
دون الشقيق، ألّنهن لسن عصبة حينها، إن

 إذن أربعة هي: 

 زوج / أّم / إخوة ألم )إثنان فأكثر( / أخ شقيق أو إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات أشقاء.

 تكن مشَركة.وإذا اختّل ش يٌء من هذه األركان لم 

 أن تهلك عن: زوٍج وأّمٍ وأخوين ألم وأٍخ شقيق. وصورة املسألة:

للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، واألخوان ألم لهما الثلثان للتعدد ولعدم 

كر، واألخ الشقيق يأخذ الباقي تعصيبً 
ّ
 ا.الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

أصل املسألة هنا من ستة للّزوج الّنصف ثالثة، واألم لها الّسدس واحد، واألخوان ألم لهما الثلثان اثنان، وال يبقى ش يٌء 

 لإلخوة األشقاء ألّنهم عصبة، والعصبة يسقطون إذا لم يبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض.
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ْرِبه من امليت، فاإلخوة ألم ففي هذه املسألة ورث األخوان ألم ثلث املال على َضْعِفهم، ولم ير 
ُ
ّوِته وق

ُ
ث الشقيق على ق

 أدلوا إلى امليت باألم وورثوا، والشقيق أدلى باألم وباألب ولم يرث.

فحصل اإلشكال من هاهنا، كيف يرث الضعيف ويسقط القوي، والخالف في هذه املسألة قديم، واختلفوا فيها على 

 قولين، ولكّل فريق دليله.

 

لوا بإسقاط اإلخوة األشقاء الستغراق الفروض التركة: وبهذا قال األحناف والحنابلة وِمن قبلهم هو قا القول األول:

قول أبي بكر رض ي هللا عنه وعلٍي رض ي هللا عنه وابِن عباس رض ي هللا عنهما، وغيِرهم من الصحابة والتابعين، وبه قال 

مه هللا ، وحافظ الحكمي رحمه هللا ، والشيخ ابن باز رحمه ابن املنذر رحمه هللا وابن تيمية رحمه هللا وابن القيم رح

 هللا والشيخ ابن عثيمين رحمه هللا والفوزان حفظه هللا.

م وعمٌل بقواعد 
ّ
وهذا القول هو مقتض ى الدليل، وهو العمل بكتاب هللا وبصحيح سّنة رسول هللا صلى هللا عليه وسل

، "ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لهن  ولد"ف لقول هللا تعالى: الفرائض التي مّرت معنا، فأعطينا الّزوج الّنص

دس"وهنا اليوجد ولٌد للّزوجة، وأعطينا األم الّسدس لقوله تعالى:  ه الس   فألم 
ٌ
، وهنا يوجد جمٌع من "فإن كان له إخوة

لث لقوله تعالى: 
ّ
 أو أخٌت "وإن كان رجٌل اإلخوة )أخوان ألم وأخٌّ شقيق(، واإلخوة ألم لهم الث

ٌ
 وله أخ

ٌ
 أو امرأة

ً
ُيورث كاللة

ركاء في الثلث"
ُ
دس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم ش  بالّنفس ألّنهم أولى فلكل  واحٍد منهما الس 

ٌ
، واإلخوة األشقاء عصبة

م: 
ّ
ض فقلنا: سمًعا وطاعة لرسول هللا، قد ألحقنا الفرائ"ألحقوا الفرائض بأهلها" رجٍل ذكر، قال صلى هللا عليه وسل

م:
ّ
، أي: إذا ألحقتم الفرائض بأهلها فالذي يبقى فهو ألولى "فما بقي فألولى رجٍل ذكر" بأهلها، قال صلى هللا عليه وسل

رجٍل ذكر من العصبة، لكن هنا لم يبق ش يء بعد أصحاب الفروض، فيسقط العصبة )الذين هم اإلخوة األشقاء( وال 

م: يأخذون شيًئا، وهذا ظاهر الحديث، قال صلى هللا
ّ
 ، وهنا لم يبق ش يء."فما بقي" عليه وسل

 

 قالوا بعدم إسقاط األشقاء مع الذين ألم. القول الثاني:

فقالوا بتشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم في ثلثهم، وقّسموا الثلث بينهم جميًعا بالّسوية، وبهذا قال املالكية 

بِلهم عثماُن رض ي هللا عنه وابُن م
َ
 سعود رض ي هللا عنه وزيُد بن ثابت رض ي هللا عنه.والشافعية، وِمن ق

 أّن األخ الشقيق )ُيدلي إلى امليت من جهة أّمه وأبيه( واإلخوة ألم )يدلون إلى امليت من جهة األم فقط(، 
ّ

وليس لهم دليل إال

األشقاء وزيادة فلم يتصوروا سقوط األشقاء وإرث الذين ألم، فقالوا: إّن الجهة التي ورث بها الذين ألم موجودة في 

)فاإلخوة ألم ورثوا لكونهم أدلوا إلى امليت باألم، فقال األشقاء: إّن الوصف الذي ورثتم به وهو: األخوة ألم نحن زدنا عليه 

باألخوة ألب، فهذه الزيادة إذا لم توجب الترجيح عليكم فإّنها ال توجب حرماًنا بالكلية، مع أّن الذي فيكم فينا، فلنفرض 

ة عدًما، أي: نفرض عدم األب، ونلغي قرابتهم من جهة األب، ونبقي قرابتهم من جهة األم فقط، فاستحساًنا هذه الزياد

 منهم قاموا بتشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم في فرضهم، وهذا من قبيل االستحسان منهم.
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 الترجيح بين القولين:

ال شّك أّن العمل بمقتض ى الكتاب والسّنة أولى من االستحسان الذي سلكه املالكية والشافعية، إذ أّن استحسانهم 

 أو أخٌت في مقابلة نصوص الكتاب والسّنة، فكيف العمل مع قوله تعالى: 
ٌ
 وله أخ

ٌ
 أو امرأة

ً
"وإن كان رجٌل ُيورث كاللة

دس فإن كانوا أكثر من ركاء في الثلث" فلكل  واحٍد منهما الس 
ُ
، وهذه اآلية )أية الكاللة األولى( نزلت في ذلك فهم ش

اإلخوة ألم باإلجماع، فلو شّركنا األشقاء مع الذين ألم لم يكن اإلخوة ألم شركاء في الثلث، بل نكون في هذه الحال 

لث وحدهم، وهذا ظلٌم 
ّ
لهم، وهذه مخالفة صريحة بخسناهم حّقهم، وأدخلنا األشقاء معهم، ولم يكونوا شركاء في الث

 لآلية.

 األنثيين"وكيف العمل مع آية الكاللة الثانية، قال هللا تعالى: 
 
كر مثُل حظ

 
 ونساًء فللذ

ً
 رجاال

ً
، وهذه "وإن كانوا إخوة

كر منهم مثُل ما لألنثيين، وفي تشريكم مع
ّ
 باإلجماع نزلت في اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب، فنّص هللا عّز وجّل أّن للذ

 اإلخوة ألم وقسمة املال بينهم بالّسوية مخالفة لهذه اآلية كذلك.

م: 
ّ
، وهنا لم يبق ش يٌء "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجٍل ذكر"وكيف العمل مع قوله صلى هللا عليه وسل

ما هو االستحسان فقط، ونحن كن
ّ
ا قد ذكرنا ومع ذلك ورثتموهم، وهذا خروج عن قواعد الفرائض لغير دليل، إن

سابًقا في املفاضلة بين أصحاب الفروض والعصبات، أّن صاحب التعصيب على املخاطرة، قد يأخذ جميع املال إذا 

انفرد وقد يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وقد ال يأخذ شيًئا إذا لم يبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض، ونحن نقول 

ما األصل فيها كتاب هللا وسّنة رسول هللا إّن هذه األحكام الشرعية الفقهية هي تماًما كا
ّ
ألحكام الشرعية العقدية، إن

م، وال مجال للعقل فيها، فهي ال تدرك بالعقل.
ّ
 صلى هللا عليه وسل

وقد تعجب ابن قدامة رحمه هللا صاحب املغني من كون الشافعي رحمه هللا يذهب إلى توريث األشقاء في هذه املسألة 

ه ال يقول باالستح
ّ
"من استحسن فقد سان، وُيخطئ الذاهبين إلى االستحسان في غير هذا املوضع، بل ويقول: مع أن

 .شرع"

وقد تكلم على هذه املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا وأسهب فيها في مجموع الفتاوى، قال رحمه هللا ما ملخصه: 

 أباهم كان حماًرا، فقد اشتركوا في األم،
 
ا قول القائل: إن  األب لو  "وأم 

 
: فألن ا الحس  ا وشرًعا. أم  فقوٌل فاسٌد حسًّ

 
 
 وجوده كعدمه، فُيقال: هذا باطٌل فإن

 
ا، ولم يكونوا من بني آدم، وإذا قيل: مراده أن

ً
كان حماًرا لكانت األم أتان

 هللا حكم في ولد األبوين 
 
ا الشرع: فألن بخالف حكمه في  )أي: األخ واألخت الشقيقة(الوجوَد ال يكون معدوًما. وأم 

فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض املال فقد خرج عن )أي: األخ واألخت ألم( ..... إلى أن قال: ولد األم 

األصول املنصوصة في الفرائض. وقول القائل: هو استحسان، ُيقال: هذا استحسان ُيخالف الكتاب وامليزان، 

ه
 
ه ظلٌم لإلخوة من اإلم، حيث ُيؤخذ حق

 
ه فإن

 
 أن

 
ة إال اه غيُرهم، واملنازعون في هذه املسألة ليس معهم حج 

َ
م فُيعط

ه حكم بها فَعِمل بذلك من َعِمل من أهل املدينة وغيرها، كما َعِملوا بمثل ذلك في 
 
قول زيٍد، فقد ُروي عن عمَر أن

ص والقياس مع من ميراث الجد واإلخوة، وَعِملوا بقول زيٍد في غير ذلك من الفرائض تقليًدا له، وإن كا
 
ن الن

بي 
 
خالفه، وبعضهم يحتج لذلك بقوله: "أفرضكم زيد"، وهو حديث ضعيف ال أصل له، ولم يكن زيٌد على عهد الن
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ا بالفرائض"
ً
م معروف

 
ا من شيخ اإلسالم رحمه هللا صلى هللا عليه وسل ، إلى آخر ما قال رحمه هللا، كالم جميٌل حقًّ

 ة.وأسكنه الفردوس األعلى من الجنّ 

 

الّناظم رحمه هللا كما سبق وأن ذكرنا شافعي املذهب فهو يرى تشريك األخ الشقيق مع اإلخوة ألم في ثلثهم ويقتسمونه 

ــــــــــــــــــــــــــــــبينهم بالّسوية، لذلك قال في البيت الثاني من هذا الباب: 
َ
ِرك

َ
ٍ ش

م 
ُ
ِد أ

َ
ْوال

َ
ـــــــــُه َمـــــــــْع أ

ْ
اْجَعل

َ
أي: فاجعل األخ ــــْه"، "ف

ــــــــــــــــــــــــــــْه"الشقيق مع اإلخوة ألم شركاء في فرضهم، ثم بين ذلك في الشطر التالي فقال: 
َ
ِرك

َّ
 الت

َ
ـــــــــث

ْ
ل
ُ
ى الَجِميِع ث

َ
ِسْم َعل

ْ
اق ، "َو

ى الَجِميع"وقوله: 
َ
 ، أي: اإلخوة األشقاء وألم."َعل

 هذه املسألة كذلك:وقال الّرحبي رحمه هللا في 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 
 واجعــــــــل أباهــــــــــــــــم حجــــــــــــــــــــــًرا في اليــــــــــــــــــــم   ألم  فاجعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم كل

هذه املسألة وهي عمدتهم في هذا الباب ما ُيروى من القصة التي حصلت في زمن عمر رض ي هللا عنه وجيء  ومما ُيروى في

إليه بمسألة فيها )زوج وأم وإخوة ألم وإخوة أشقاء( في السنة األولى فقض ى فيها كما قضينا وأسقط اإلخوة األشقاء 

انية وجيء إليه وقض ى فيها بنفس القضاء فرجع إليه ألّنهم عصبة وال يبقى لهم ش يء، ثم حدثت مثلها في السنة الث

اإلخوة األشقاء الذي كانوا عصبة وسقطوا ولم يأخذوا شيًئا، فقالوا: يا أمير املؤمنين، هب أّن أبانا كان حجًرا في اليم، 

حماًرا، أي: ليس من واليُم البحُر، لذلك سميت َحَجِرية، وُسميت َيِمّية، وُيروى كذلك أّنهم قالوا له: هب أن أبانا كان 

، هم همهم يريدون أن يصلوا إلى امليراث، فألجل ذلك ُسميت ِحَماِرية، فاستحسن ذلك عمر رض ي هللا 
ً

بني آدم أصال

كر 
ّ
كر منهم مثل ما لألنثى، فال ُيفضل الذ

ّ
عنه فأعاد الّنظر فيها ثم قض ى فيها بتشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم للذ

 على األنثى.

 أّن هذا األ
ّ

ثر جاء بعدة روايات، أخرجه الحاكم في  املستدرك على الصحيحين، وعنه البيهقي في السنن الكبرى، إال

 .1693( رقم 6/133الشيخ األلباني رحمه هللا ضعفها كما في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )

 
ُ
قل عنه عدم القول في الكاللة شيًئا، والكاللة كما بل قد جاء ما ُيخالف ذلك وهو أّن عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه ن

عن وحضرته الوفاة: 
ُ
ا ط

ّ
ا: ال أقول سبق من ال والد له وال ولد، حيث روي عنه قوله رض ي هللا عنه مل

ً
"احفظوا عني ثالث

ا، وال أولي عليكم أحًدا"
ً
ا وال أقول في الكاللة شيئ

ً
لباني رحمه ، أخرجه ابن سعٍد في الطبقات وقال األفي الجد شيئ

 هللا: صحيح دون ذكر الجد.

 مسألة:

لو كان بدل الّزوج زوجة لم تكن مسألة ُمشَركة، ألّن للزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث واألم أو الجّدة لها الّسدس 

يرثونه  واإلخوة ألم لهم الثلث، وال تستغرق الفروض التركة في هذه الحال فيبقى لألخ الشقيق أو اإلخوة األشقاء نصيٌب 

 األنثيين.
ّ
كر مثل حظ

ّ
 تعصيًبا للذ
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 مسألة:

الّناظم رحمه هللا اقتصر على ذكر األم، ولم يذكر الجّدة إذا كانت مكان األم، فلو ُوجدت جّدة أو جّدات في مكان األم، 

س ميراث فاملسألة تبقى مشّركة، ألن الجّدة الواحدة أو الجمع من الجّدات يرثن الّسدس في حال عدم األم، وهو نف

 األم في املشّركة، وإلى ذلك أشار صاحب موقظة الوسنان بقوله:

 
ْ
ة  ُســــــــــــــــــــــــــــُدٍس كالَجـــــــــــــــــــــــــــدَّ

ُ
ات

َ
ــــــــــــــــــــــ   زوٌج وذ

ُ
ِ ث
م 
ُ
 لأل

ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوة

ْ
 وِإخ

ْ
ة  ـــــــــمَّ ِعـــــــــــــــــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــلَّ ِذي
ُ
ْعِط ك

َ
أ
َ
ـــــــــــــــــاِء، ف

َ
ِشق

َ
ِبــِذ    ِمــــــــــــــَن األ

ْ
ِصيَبـــــــــــــــــــُه، َوَمْن َبِقـــــــــــــي ان

َ
ـــــــــــــــــــْرٍض ن

َ
 ف

ـــ
َ
ل
َ
ْسأ

َ
َهـــــــــِذِه امل

َ
 ف

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
َرك

َ
ت
ْ
ش
ُ
 امل

ُ
    ــــــــــــــــــــــــة

ْ
ـــــــــــــــــة

َ
ــــــــــــــلُّ الَبَرك

ُ
ــــــــــــــــــــِص ك

َّ
 َوِفي اِتَبــــــــــــــــاِع الن

ِبِذ" "َوَمْن َبِقيوبما أّن املوقظة كانت على املذهب الحنبلي قال فيها: 
ْ
، إشارة منه إلى سقوط األشقاء وعدم إرثهم، ثم ان

ه اتباع للّنص الذي فيه كّل البركة، وعليه تكون صورة 
ّ
ا ألن أشار في األخير أّن هذا الذي ذهب إليه هو األولى أن يكون حقًّ

 املشّركة في حال وجود جّدة بدل األم كالتالي:

 أشقاء. زوج / جّدة أو جّدات / إخوة ألم / أخ أو إخوة

 مسألة:

 لو كان بدل اإلخوة ألم أخ ألم واحد فقط، ال تكون مشّركة، وتكون كالتالي:

كر، والباقي لإلخوة 
ّ
للّزوج النصف، ولألم الّسدس ولألخ ألم الّسدس لعدم التعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الذ

ولألم الّسدس واحد، ولألخ ألم الّسدس واحد، ويبقى األشقاء تعصيًبا، فأصل املسألة من ستة، للّزوج الّنصف ثالثة، 

 لألشقاء واحد يقتسمونه بينهم بالّسوية.

 مسألة:

لو كان بدل اإلخوة األشقاء أخت شقيقة واحدة فقط، أو: أخوات شقيقات، هل تكون مسألة مشّركة؟ التكون 

قة ورثت الّنصف لعدم التعدد ولعدم مشّركة، ملاذا؟ ألّن األخوات الشقيقات صاحبات فرٍض، فإذا كانت أخًتا شقي

كر، وتعول املسألة إلى تسعة، فيدخل النقص على الجميع.
ّ
 املعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الذ

وإذا كانت أخوات شقيقات متعددات ورثن بالفرض الثلثان، للتعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل 

كر، وتعول املسألة إلى 
ّ
 عشرة، وال تكون مشّركة في الحالتين.الذ

 مسألة:

لو كان مع اإلخوة األشقاء أخوات شقيقات، أي: تكون املسألة: زوج / أم/ إخوة ألم/إخوة وأخوات شقائق، فاملسألة 

كذلك مشّركة عند من قال بالتشريك، ويكون اإلخوة واألخوات األشقاء شركاء مع اإلخوة ألم في الثلث، واملال بين 

بالّسوية، يأخذ األخ واألخت ألم واألخ واألخت الشقيقة نفس النصيب، وهذا كما ذكرنا مما ُيرد به عليهم، إذ ال  الجميع

دليل على أّن الشقيق يأخذ نفس نصيب الشقيقة، بل إّن الذي دّل عليه الدليل أّن الشقيق يأخذ نصيب الشقيقتين، 
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شقاء والشقيقات ألّنهم عصبة بالغير ولم َيبق لهم ش يء، ويكون في وأّما الذين قالوا بعدم التشريك فإّنهم ُيسقطون األ 

هذه الحال وجود األخ الشقيق أو اإلخوة األشقاء شؤًما على األخوات الشقيقات إذ لو انفردن عن األشقاء لورثن 

 بالفرض، وهذه من صور القريب املشؤوم.

 مسألة:

 ؟ لو كان بدل األشقاء إخوة ألب، هل تكون مسألة مشّركة

، وهذا 
َ
الجواب: ال، ألّن اإلخوة ألب ال ُيشاركون اإلخوة ألم في األم، فَيسقطون وال يرثون شيًئا الستغراق الفروِض التركة

 باإلجماع.

وكذلك لو كان مع اإلخوة ألب أخوات ألب فإّنهم يسقطون، ألّنهم عصبة بالغير ولم يبق لهم ش يء، وهذا باإلجماع، حتى 

 ألشقاء أسقطوهم ألّنهم ال يشتركون مع اإلخوة ألم في األم.الذين قالوا بتشريك ا

 مسألة:

لو كان بدل اإلخوة األشقاء أخت ألب أو أخوات ألب، فهذه ليست مشّركة ألّن األخت ألب أو األخوات ألب صاحبات 

 فرٍض، يأخذن فرضهّن وتعول املسألة وال إشكال.

املسألة إلى تسعة، ولو كانت أخوات ألب متعددات كان فرضهن فلو كانت أخًتا ألب واحدة كانت صاحبة نصف، وتعول 

 الثلثان وتعول املسألة إلى عشرة، وال إشكال.

، ويكون هنا هذا 
َ
لكن: لو كان مع األخت ألب أو األخوات ألب أٌخ ألب، لسقطن ولم يرثن شيًئا الستغراق الفروِض التركة

 أو األخوات ألب. األخ ألب قريًبا مشؤوًما، فلوال وجوده لورثت األخت

 وصورتها كالتالي: هلك عن: زوٍج وأٍم وأخوين ألم وأخت ألب وأٍخ ألب.

لث للتعدد 
ّ
فالّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، واألخوين ألم لهما الث

كر، واألخ واألخت ألب عص
ّ
بة بالغير، أصل املسألة من ستة للّزوج ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

الّنصف ثالثة ولألم الّسدس واحد واألخوان ألم لهما الثلث إثنان، وال يبق ش يٌء للعصبة فيسقطون، فهنا لو لم يوجد 

 األخ ألب لورثت األخت ألب الّنصف ولعالت املسألة، فوجوده كان شؤًما عليها.

 

 مسألة:

 : زوج/ أم/ أخوين ألم/ أخ شقيق/ أخت ألب.لو كانت املسألة على النحو التالي

هذه املسألة مشّركة عند من يقول بالتشريك، فُيشّرك الشقيق مع األخوين ألم في الثلث، لكن ماذا نفعل مع األخت 

 ألب؟ هل ترث هنا الّنصف أم ماذا تأخذ؟
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الجميع، فالشقيق هنا رغم أّن  نقول هنا: األخت ألب تسقط وال ترث شيًئا ألّنها محجوبة باألخ الشقيق، وهذا عند

ه حجب األخت ألب فلم ترث بوجوده شيًئا.
ّ
 أن

ّ
 الّراجح سقوطه وعدم إرثه الستغراق الفروض التركة إال

 

 أحكام ميراث الجد واإلخوة، وبعد ذلك ندخل 
ّ

هذا وهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، اآلن لم يبق لنا من فقه املواريث إال

قسم حساب املواريث، نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ُيعيننا وإياكم، وأن  على القسم الثاني وهو

 يرزقنا ويرزقكم اإلخالص في القول والعمل.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك
ّ

 .وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس السادس عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل إّن 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:
ّ

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

م، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة فإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي م
ّ
حمٍد صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار.

اليوم معنا باب جديد من أبواب منظومة القالئد البرهانية في علم الفرائض، وهو باٌب طويٌل وعريض، نحاول التوسط 

، سنورد الخالف بين أهل العلم فيه ونذكر الّراجح بإذن هللا ونذكر فيه بين االختصار والتوسع قدر املستطاع بإذن هللا

ة، نسأل هللا سبحانه وتعالى اإلعانة 
ّ
ة، ونختصر القول بعبارة غير مخل

ّ
املرجوح ونفّصل القول بدون إطالة ممل

 والتوفيق.

 وقبل أن نأتي على كالم الّناظم رحمه هللا، فإّن هناك مقدمات بين يدي هذا الباب.

ول أمر: ما مناسبة هذا الباب من هذه املنظومة في هذا املوضع بالذات، )أي: ما ملناسبة بين أحكام الجد واإلخوة بباب أ

الحجب(، الجواب على ذلك وهللا أعلم: أّن مسألة الجد مع اإلخوة من املسائل التي لها تعلٌق بباب الحجب، ومن أجل 

 ستقل.أّن الخالف فيها قديٌم وقوٌي أفردت بباب م

ه مّر 
ّ
 وهناك جٌد غير وارث )ويدعونه بالجد الفاسد أو بالجد الّرحمي(، وهذا كل

ٌ
ثم اعلم رحمك هللا أّن هناك جٌد وارث

ر به اآلن.
ّ
ذك

ُ
 معنا سابًقا، وال بأس أن ن

ه غير و  الجد الوارث:
ّ
ارث، وليس هو الذي ليس بينه وبين امليت أنثى، فمتى ما وجدت في نسبة الجد إلى امليت أنثى فإن

.
ً

 هو املراد ذكره معنا في هذا الباب، وليس موضوع الحديث عنه أصال

 :أب األب، ومثاله كذلك: أُب أِب األِب، ومثاله كذلك: أُب أِب أِب األِب، وأنت صاعد. الجد الوارث 

 :أب األم، ومثاله كذلك: أُب أِم األب، ومثاله كذلك: أُب أِم األِم، وهكذا. الجد الفاسد 

 يتعلق بالجد. )مخطط الجد الوارث والجدة الوارثة في الدرس: الحادي عشر(. هذا ما

 ثالث أمر هو: ما املقصود باإلخوة هنا؟، هل اإلخوة هكذا بإطالق؟

ا، فرادى أو  اإلخوة:
ً
املراد باإلخوة في هذا الباب اإلخوة لغير أم )أي: اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب(، ذكوًرا كانوا أو إناث

كور واإلناث، أو مختلطين بين األشقاء والذين ألب(، هؤالء هم الذين مجتمعين
ّ
، صنًفا واحًدا أو مختلطين )بين الذ

حصل فيهم الخالف، أّما اإلخوة ألم فال يدخلون معنا في هذا الباب، وليسوا موضوع حديثنا هنا، ذلك ألّن الجد يحجب 

 اإلخوة ألم باإلجماع، بال خالف بين أهل العلم.

 مع أٍخ شقيق أو أخٍت شقيقٍة أو أٍخ ألب أو أخٍت إذن ص
ٌ
ورة مسائل هذا الباب أن يجتمع في مسألة واحدة جٌد وارث

 ألب، فرادى أو مجتمعين أو مختلطين بين األشقاء والذين ألب.
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رود دليٍل أهل العلم بهذا الفن نقلوا تورع الصحابة رض ي هللا عنهم عن الفتوى في مسائل اإلخوة مع وجود الجد، لعدم و 

ما هو االجتهاد، وصاحب االجتهاد معرٌض للخطأ، لذلك ُرويت عّدة آثار عنهم تحذر من 
ّ
صريٍح من الكتاب والسنة، وإن

ولوج هذا الباب لكن في نسبتها إليهم نظر، ومّما يستدل به علماء الفرائض في هذا الباب ما ُروي عن عمر رض ي هللا عنه 

ه قال: 
ّ
ْسِم اأن

َ
ار""أجرؤكم على ق

 
، وقد ضعفه الشيخ األلباني رحمه هللا في إرواء الغليل تخرج لجد أجرؤكم على الن

 (.6/129أحاديث منار السبيل )

ه أن يقتحم جراثيموُيروى عن علي وعمر رض ي هللا عنهما أّنهما قاال:  جهنم )جمع جرثومة وهي أصل الش يء(  "من سر 

 (.6/128ي رحمه هللا سندهما في االرواء )، وضّعف الشيخ األلبانفليقض بين الجد  واإلخوة"

)والعضل: جمع معضلة، وهي املسألة الصعبة(  "سلونا عن عضلكموُيروى كذلك أّن ابن مسعود رض ي هللا عنه قال: 

اه" اه هللا وال بي  اه، )ومعنى ال حّياه هللا وال بّياه، كلمة تقال في الدعاء للشخص، وحّياه هللا: أبق واتركونا من الجد ال حي 

 ُيحب وبوأه مكاًنا حسًنا(، قال األلباني رحمه هللا في اإلرواء: لم أقف عليه اآلن. وبّياه: سّره وعّجل له ما

وهذا التخوف من ولوج هذا الباب ناتٌج عن الخوف من صرف الحقوق إلى غير مستحقيها، فقد يقع ظلٌم لطرف، أو 

بعد أن ظهرت املذاهب وُدّونت األقوال واجتهد العلماء رحمهم بخٌس لحّقه على حساب اآلخر، لكن هذا الخوف قد تبدد 

هللا في مثل هذه املسائل وبّينوا راجح القول من مرجوحه بالدليل ال بالهوى، فاآلن ُيمكن لطالب العلم أن يجتهد في 

 أقوالهم ويخرج بقوٍل راجٍح يعتمده ويسير عليه، والحمد هلل رّب العاملين.

حصل بينهم خالف في طريقة توريث اإلخوة مع وجود الجد، والخالف في هذه املسألة قديم، وهذا أهل العلم رحمهم هللا 

خَتلف فيها بين أهل العلم بالفرائض، فالذي يدرس الفرائض أول ما ينظر إلى الخالف بين 
ُ
الباب من أشهر األبواب امل

 أهل العلم يراه في هذا الباب بشكٍل خاص.

 فهناك أقوال أخرى لكّنها غير  كما ذكرنا، فإّن أهل العلم
ّ

ا اختلفوا في هذا الباب على قولين اثنين، وإال
ً
قديًما وحديث

ال به، ونذكر ترجيح علمائنا الكبار 
َ
مشهورة وغير معروفة، وسنتطرق إلى كّلٍ من القولين، ونذكر دليل كّلِ قوٍل وَمن ق

خًرا لإلسالم واملسلمين.من أهل هذا الزمان رحم هللا من مات منهم وحفظ هللا حّيهم وأ
ُ
 بقاه ذ

قال الحافظ: حافظ بن أحمد الحكمي رحمه هللا في: "النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض": تنبيه: 

"واملسألة من مسارح االجتهاد ومعارك األنظار، وليس قول املجتهد حجة على اآلخر، فمن َرَجح عنده ش يٌء باجتهاده 

 ا.هـ رحمه هللا. على أحٍد بال دليل واضح وباهلل التوفيق"فليقل به من غير اعتراض 

ولكّل واحٍد من الفريقين أدلة وأجوبة عن أدلة الفريق اآلخر، لكّنا أعرضنا عنها ومن أراد التوسع في تفاصيل هذا 

 الخالف فليرجع إلى املطوالت، لذلك قال الحافظ الحكمي رحمه هللا في السبل السوية:

 
َ
ْم ِلِذي الق

َ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِع َوك

ْ
ت
َ
يِن ِمْن أ

َ
 ـــَزاِع َوُحَجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍج ِفي َمــــــــــــــــــــــــــــــْوِرِد الِنــــــــــــــــــــ   ْول

 وألب مع وجود الجد الوارث.ويقتض ي هذا القول سقوط اإلخوة األشقاء القول األول: 
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م، ومنهم: أبو بكٍر 
ّ
هذا القول ذكره البخاري رحمه هللا عن ثالث عشرة صحابي من صحابة الّنبي صلى هللا عليه وسل

يقة بنت  ّدِ م، وابنته الّصِ
ّ
يق رض ي هللا عنه، الخليفة الراشد، أفضل األمة بعد نبيها محمٍد صلى هللا عليه وسل ّدِ الّصِ

يق عا ّدِ ئشة أم املؤمنين رض ي هللا عنها، وعبد هللا بن الزبير، وعبدهللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، ومعاذ بن الّصِ

جبٍل، وحذيفة بن اليمان، وأبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد هللا، وعّمار بن ياسر، وأبو الدرداء، وأبو موس ى 

بن الصامت، وأبو الطفيل عامر بن واثلة رض ي هللا  األشعري، وأبيُّ بن كعب، وأبو هريرة، وعمران بن حصين، وعبادة

 عنهم، وُيروى هذا القول كذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعبد هللا بن مسعود رض ي هللا عنهم.

 الجد كاألب يحجب اإلخوة وهو قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا: 
 
يق في أن ِ

د  ِ
افقون للص  "جمهور الصحابة مو

حابة" مروٌي عن بضعة  (.31/342)مجموع الفتاوى  عشر من الص 

وقال بهذا جمٌع من التابعين كـ: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعثمان البتي، وبه قال أبو الشعثاء 

جابر بن زيد، وقتادة بن دعامة السدوس ي، وسعيد بن جبير، وابن سيرين، وبه قال أبو حنيفة رحمه هللا، وُزفر، 

عيم بن حّماد، وإسحاق بن راهويه، وبهذا قال والحسن 
ُ
بن زياد اللؤلؤي، وهما من أصحاب أبي حنيفة، وبه قال: ن

جماعة من الشافعية كـ: املزني، وابن سريج، وابن اللبان، ومحمد بن نصر املروزي، وبه قال ابن املنذر، وهو رواية عن 

حفص البرمكي، واآلجري، وأبي حفص العكبري، وابن بطة اإلمام أحمد رحمه هللا، وبه قال بعض الحنابلة كـ: أبي 

العكبري، وبه قال البخاري، وهو قول ابن حزم كذلك، وبه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه البار ابن القيم، وبهذا 

باٍز ،  قال شيخ اإلسالم محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده، والشيخ عبد الّرحمن بن ناصر السعدي، والشيخ ابن

 وابن عثيمين ، والنجمي، والفوزان رحم هللا من مات منهم وحفظ هللا من بقي منهم وثبته على اإلسالم والّسنة.

ا، قال  وأدلة أصحاب هذا القول الّنص والقياس، فمن كتاب هللا سبحانه وتعالى، فإّن هللا سبحانه وتعالى سّمى الجد أبًّ

ة أبيكم إبراهيم""وجاهدوا في هللا حق  جههللا تعالى: 
 
ين من حرج مل ِ

، اده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الد 

ما هو جٌد 
ّ
م وأمته تبع له في ذلك، وإبراهيم عليه السالم ليس أًبا لنا إن

ّ
والخطاب في هذه اآلية للّنبي صلى هللا عليه وسل

ةبعيد، لكن مع ذلك سّماه هللا عّز وجّل أًبا، وقال هللا تعالى: 
 
 ويعقوَب" "واتبعت مل

َ
، وهذه أبائي إبراهيَم وإسحاق

"يابني آدم اآلية في حّق يوسف عليه السالم، فإسحاق جّده وإبراهيم جّد أبيه ومع ذلك سماهم آباًء، وقال هللا تعالى: 

ة"
 
 ، فسّمى هللا آدم أًبا لنا.ال يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجن

"ووجه داللة القرآن األخوة بوجود الجد بآية الكاللة الثانية، قال رحمه هللا:  واستدل ابن القيم رحمه هللا على سقوط

 هلك ليس له ولٌد وله أخٌت فلها نصف على هذا القول قوله تعالى: 
ٌ
"يستفتونك قل هللا يفتيكم في الكاللة إن امرؤ

 في الكاللة" ، ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"
 

ا إال
ً
ا.هـ، والكاللة من ال  إلى آخر اآلية، فلم يجعل لإلخوة ميراث

 والد له وال ولد.

ه قال: 
ّ
م أن

ّ
"ألحقوا ومن الّسنة: حديث الصحيحين عن ابن عباس رض ي هللا عنهما عن الّنبي صلى هللا عليه وسل

ألّن الجد له على امليت قرابة إيالد، فامليت: ابن ابنه،  ، والجد أولى من األخ،الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجٍل ذكر"

وعصبة كعصبة األب، ويرث الجد مع عدم األب ووجود الفرع األنثى الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا، وُيحجب الجد 

ه يرث بالتعصيب فقط، وَيسقط الشقيق بثالثة )باالبن وبابن اال 
ّ
بن باألب فقط، وليس من هذا لألخ ش يٌء منه، فإن
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وباألب إجماًعا وبالجد على الصحيح(، وكذلك إذا استغرقت الفروض التركة فإّن األخ ألب َيسقط باإلجماع وال نصيب 

 حتى في املسألة املشّركة على الصحيح كما تقدم معنا، 
َ
له في اإلرث، وَيسقط الشقيق كذلك باستغراق الفروِض التركة

ما يرث الّسدس، فهو
ّ
 كاألب من هذه الحيثية. ولكن الجد ال َيسقط وإن

سهل عليكم معرفة الوارثين من 
ُ
كذلك إذا رجعنا إلى عمود النسب والرسومات التي وضعناها لكم في البداية، وهي ت

كم تالحظون أّن ابن االبن يأخذ منزلة االبن عند فقده فَيحجب اإلخوة، فكذلك الجد يأخذ منزلة 
ّ
األصول والفروع، فإن

 إلخوة.األب عند فقده فَيحجب ا

م: 
ّ
 أباكم كان رامًيا"ومن الّسنة كذلك ما أخرجه البخاري رحمه هللا، قال صلى هللا عليه وسل

 
، "ارموا بني إسماعيل فإن

م: 
ّ
كم على إرٍث من إرِث أبيكم إبراهيم عليه السالم"وفي السنن قوله صلى هللا عليه وسل

 
، "كونوا على مشاعركم فإن

 واألحاديث في هذا املعنى كثيرة.

"باب ميراث الجد مع األب ، "كتاب الفرائض"وأخرج البخاري رحمه هللا في صحيحه معلًقا بصيغة الجزم في: 

 ."الجد أٌب"، وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: واإلخوة"

ضاف إلى أدلة الكتاب والّسنة القياس، قال ابن عباس رض ي هللا عنهما: 
ُ
يجعل ابن  "أال يتق هللا زيٌد ومن األدلة التي ت

ا وال يجعل أبا األب أًبا"
ً
(، وأخرجه ابن عبد البر 4/268أخرج هذا األثر ابن عبد الهادي في: تنقيح التحقيق ) االبن ابن

"يرثني ابُن ابني دون إخوتي، (، وعند البخاري رحمه هللا بلفظ: وقال ابن عباس: 2/970في: جامع بيان العلم وفضله )

ا ل ابن حجر رحمه هللا في الفتح: ، قاوال أرث أنا ابَن ابني"
 
 ابن االبن مل

 
"قال ابن عبد البر: وجه قياس ابن عباس أن

 قال رحمه هللا. إلى آخر ما كان كاالبن عند عدم االبن كان أبو األب عند عدم األب كاألب"

وهذا يقتض ي أن ومن القياس كذلك أّن أصحاب القول اآلخر جعلوا الجد كاألخ الشقيق والذي ألب بمنزلة واحدة، 

حِجب اإلخوة ألم باأل 
َ
خ الشقيق والذي ألب، ألّنهم عندهم بمنزلة الجد، وذكرنا سابًقا أّن الجد َيحِجب اإلخوة ألم ن

ه بمنزلة األخ 
ّ
إجماًعا، وهذا غير صحيح وهم ال يقولون به، وَيلزم من قولهم كذلك أّن الجد ال َيحِجب اإلخوة ألم ألن

 يقولون به. غير صحيح كذلك وهم الالشقيق والذي ألب، وهذا 

وساق ابن القيم رحمه هللا عشرون وجًها مؤيًدا لهذا املذهب القاض ي بإسقاط األخوة بوجود الجد، فليراجعها من أراد 

ه يجدها في: إعالم املوقعين عن رب العاملين )
ّ
 (.164-151التوسع في هذا الخالف فإن

ها فيحجبونهم بالجد وال مشكلة، وعندهم مسائل اإلخوة بوجود وأصحاب هذا القول مرتاحون من هذه التفاصي
ّ
ل كل

 الجد من أسهل املسائل، بخالف القول اآلخر.

يق"قال ابن تيمية رحمه هللا:  ِ
د  ِ
 ."والصواب بال ريب قول الص 

 عدم سقوط اإلخوة األشقاء وألب مع وجود الجد الوارث. القول الثاني:

 األشقاء وألب، بل يرثون معه على تفاصيل متشعبة سيأتي بيانها بإذن هللا.أي: أّن الجد ال يحجب اإلخوة 

وبهذا القول قال علي بن أبي طالب رض ي هللا عنه وابن مسعود رض ي هللا عنه وزيد بن ثابت رض ي هللا عنه، وُيروى كذلك 

والزهري وشريح القاض ي، عن عمر وعثمان رض ي هللا عنهم، ومن التابعين: الشعبي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح 
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بُرمة وسفيان الثوري واألوزاعي والنخعي، وبه قال اإلمام مالك والشافعي وأحمد في أشهر 
ُ
ومسروق وعلقمة وابن ش

 قوليه، وبه قال كذلك من أصحاب أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد بن الحسن واللؤلؤي رحمهم هللا.

لفوا في طريقة توريث اإلخوة مع الجد، فعلي رض ي هللا عنه على قوٍل ثم إّن هؤالء الذين قالوا بهذا القول أنفسهم اخت

وزيد رض ي هللا عنه على قول، وابن مسعود رض ي هللا عنه على قول، وبقول كّل واحٍد منهم أخذ جماعة من أهل العلم، 

قام وملّر علينا الّزمان، ولو تطرقنا إلى تفاصيل خالفهم في طريقة توريثهم مع الجد وهي مذكورة في املطوالت لطال بنا امل

م وانظر إلى شهادة أنفسهم على أنفسهم بما قاله إمام الحرمين رحمه هللا: 
 
"لوال شهادة رسول هللا صلى هللا عليه وسل

ه أنقى 
 
لزيٍد رض ي هللا عنه بالتقديم في الفرائض القتض ى اإلنصاف إتباع علي رض ي هللا عنه في باب الجد فإن

 وال استحداث ش يٍء"املذاهب وأضبطها وليس 
ً

ه قال: فيه خرٌم أصال
ّ
"حفظت في ، ويروى عن َعِبيَدة الَسلماني أن

"فهذه أقوال املورثين كما ، قال ابن القيم رحمه هللا في: إعالم املوقعين: الجد سبعين قضية ُيخالف بعضها بعًضا"

نة والقياس ترى اختلفت في أصل توريثهم معه، واضطربت في كيفية التوريث، وخالفت دالل ة الكتاب والس 

ديق ومن معه" ِ
 . الصحيح، بخالف قول الص 

ونحن أعرضنا عن ذكر الخالف الدائر بينهم وذكرنا الطريق املشهور )طريق زيد بن ثابت رض ي هللا عنه( وهو الذي عليه 

ور الحنابلة رحمهم هللا، األكثرون، وهو املذهب الّراجح عندهم، وعلى قول زيٍد رض ي هللا عنه املالكية والشافعية وجمه

سم بين الجد واإلخوة، وقد ذكر هذا في بداية منظومته رحمه هللا، حيث قال:
َ
 وهو الذي سلكه الّناظم رحمه هللا في الق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ْجــــــــــل

َ
ْيــــــــــــــــــــٍد أ ِم زَ

ْ
َهــــــــــُب اإِلَمــــــــــا

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــى  َوَمذ

َ
ْول
َ
 أ
َ
ــــــــــــــــــــــان

َ
ِع ك

ْ
َبــــــــــــــــــــا ِ

 
ا ِبااِلت

َ
 ــــــــــــــــــــــــــىِلــــــــــذ

ِفــــــــــــــــــ
ْ
ا ِفِعــــــــــْي ُمــــــــــَو

ْ
ــــــــــا

َّ
َمــــــــــا َوالش  ِسيَّ

َ
ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــُق  ال

ْ
ا
َ
ِدِه ُمط

ْ
ــــــــــُه َوِفــــــــــْي ِاْجِتَهـــــــــــــــــــــــا

َ
 ـــــــــُق ل

 ومن أدلة أصحاب هذا القول ما يلي:

 بنٍص أو إجماع 
ّ

 أو قياس، ولم ُينقل ش يٌء من ذلك. ميراث اإلخوة ثبت بالكتاب، فال ُيحجبون إال

  ،أن اإلخوة والجد تساووا في سبب استحقاق اإلرث، فاألخ ُيدلي إلى امليت باألب، والجد يدلي إلى امليت باألب

فاألخ ابن أب امليت، والجد أُب أِب امليت، وقرابة الُبنوة ال تنقص عن قرابة األبوة، بل قد تكون قرابة البنوة 

 بوة، ألّن جهة البنوة مقدمة على جهة األبوة في التعصيب. أقوى من قرابة األ 

 .أّن االبن ُيعصب البنت، فاألخ كذلك ُيعصب األخت، فال ُيسقطه الجد كاالبن 

  :فإذا كان معنا أخوات شقيقات أو ألب صاحبات فرض مع الجد، "ألحقوا الفرائض بأهلها"أنتم تقولون ،

 عطي الجد الباقي تعصيًبا.فنلحق الفرائض بأصحابها )األخوات( ثم ن

  :م
ّ
 ."أفرضكم زيد"أّن هذا مذهب زيد، وقد قال صلى هللا عليه وسل

 

 الترجيح بين القولين:
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الّراجح وهللا سبحانه وتعالى أعلى وأعلم هو القول األول القاض ي بإسقاط اإلخوة واألخوات مطلًقا بالجد، وهذا القول 

 ال تناقض فيه وال غموض موافق لظاهر نصوص الكتاب والّسنة، وهو مو 
ٌ
افق لقواعد هذا الفن، وهو قوٌل منضبط

افقون وال إشكال، فأدلة القائلين به قوية، وأكثر الصحابة عليه، قال ابن تيمية رحمه هللا:  "فجمهور الصحابة مو

 الجد كاألب يحجب اإلخوة، وهو مروٌي عن بضعة عشر من الصحابة"
 
ديق في أن ((، 31/342)مجموع الفتاوى ) للص 

 وهذا القول هو السائد في عهد أبي بكر الصديق رض ي هللا عنه، قال البخاري رحمه هللا في صحيحه: 
 
"ولم ُيذكر أن

افرون" م متو
 
بي صلى هللا عليه وسل

 
 .أحًدا خالف أبا بكٍر في زمانه وأصحاب الن

اآلخر فإّن فيه تناقًضا عند  والقول بإسقاط اإلخوة قوٌل منضبط سالٌم من التناقض حال التطبيق بخالف القول 

م، 
ّ
التطبيق، وتفاصيل متشعبة ومتفرقة، ودقائق ما جاءت ال في كتاب هللا وال في سّنة رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 وعند دراستنا لهذا الباب سترون التفاصيل والتقاسيم التي لو كانت حًقا لجاء بيانها في الكتاب والّسنة.

 يدل  عليه نٌص وال حمه هللا في إعالم املوقعين: قال العالمة ابن القيم ر 
ً

 املورثين لإلخوة لم يقولوا في التوريث قوال
 
"إن

ص واإلجماع والقياس وعدم 
 
اس بالن

 
ا املقدمون له على اإلخوة فهم أسعد الن إجماٌع وال قياٌس، مع تناقضهم، وأم 

 .التناقض"

 

 

 

 ومن أوجه هذا التناقض:

وة عصبة، يتقاسمون املال بينهم، ويجعلونه يأخذ ثلث املال معهم، أو يأخذ ثلث ما تبقى بعد أّنهم يجعلون الجد واإلخ

ا واألكثر، لكن نحن مّما سبق 
ً
أصحاب الفروض، ويجعلونه يأخذ سدس املال معهم، املهم أّن الجد يأخذ األوفر حظ

عجبه القسمة انتقل و 
ُ
أخذ الثلث أو الّسدس، بل الذي عرفناه لم ندرس أّن هناك عاصٌب ُيقاسم عصبة مثله فإذا لم ت

ّدم األقوى 
ُ
 بينهم، وإن اختلفوا في القّوة ق

ً
ودرسناه أّن العصبة إذا تساووا في القّوة اشتركوا في القليل والكثير مساواة

وسقط من دونه، ثم ما هو الدليل على هذه الفروض التي فرضوها هنا للجد، ثلث جميع املال وثلث ما تبقى بعد 

 الفروض وسدس املال، ما هو الدليل عليها؟ ومن أين أتوا بها؟. أصحاب

ه إذا وجد مع الجد إخوة أشقاء وإخوة ألب، فإّنهم وّرثوا اإلخوة ألب مع 
ّ
ومن التناقض الذي حصل في هذه املسألة أن

سيأتي بيان ذلك وجود اإلخوة األشقاء ثم ُيحسبون على الجد ثم يعود األشقاء ويأخذون حّقهم، وال دليل على ذلك، و 

 في باب املعاّدة.

ومن التناقض واالختالف الذي حصل بينهم إعطاء األخت الشقيقة أو ألب فرضها مع الجد، وسيأتي بيان ذلك في باب 

 األكدرية.
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ه ليس من جنسهن، فالجهة مختلفة، جهة 
ّ
ومن تناقضهم أّنهم يجعلون الجد معصًبا لألخوات الشقيقات أو ألب، مع أن

ما ُيعصبون اإلناث إذا كانوا من جنٍس واحٍد، فالبنات األبوة غي
ّ
 أّن الّرجال إن

ّ
ر جهة األخوة، فنحن ليس عندنا إال

 يعصبهن األبناء، واألخوات الشقيقات يعصبهن اإلخوة األشقاء، واإلخوات ألب يعصبهن اإلخوة ألب.

ا كاألخ "ُيحومن بديع ترجيح القول األول ما ذكره الشنشوري رحمه هللا في قوله:   الجد إم 
 
كى عن ابن اللبان وهو أن

الشقيق أو كاألخ ألب أو دونهما أو فوقهما، فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب األخ ألب، أو كاألخ ألب لزم أن يحجبه 

 . الشقيق، أو دونهما لزم أن يحجبه كلٌّ منهما، وكٌل باطٌل، فتعين كونه فوقهما فيحجبهما"

 لوا بها على توريث اإلخوة مع الجد، فالّرد عليها أن نقول:وبالنسبة لألدلة التي استد

 بنٍص أو إجماٍع أو قياس، فنقول: قد دّل القرآن على أّن الجد 
ّ

قولهم إّن اإلخوة ثبت إرثهم بالكتاب فال ُيحجبون إال

ّزُل منزلة األب في حجبهم وال إشكال.
َ
 أٌب، فُين

قاق فيتساوون في االستحقاق فال ُيسلم لهم، فالجد يرث بجهة األبوة، وقولهم أّن الجد واإلخوة تساووا في سبب االستح

ما تكون 
ّ
زنا أّن النسبة في هذا العلم إن

ّ
نا ذكرنا ورك

ّ
واإلخوة يرثون بجهة األخوة، وجهة األبوة مقدمة على جهة األخوة، ألن

ما هو ابن ألب امليت، والجد أُب أِب املي
ّ
ت، ثم إّن الجد أصٌل، واألخ ليس بأصٍل إلى امليت، فاألخ ليس بابن للميت وإن

ما هو من الحواش ي كما تقدم )فهو ُمشارك في األصل(، واألصل أحّق بالش يء من املشارك في األصل، 
ّ
وليس بفرٍع، وإن

كما أّن ابن االبن مهما نزل فرٌع للميت وهو ال يحجب الجد عن اإلرث، لكن هذا الفرع يحجب األخ مطلًقا إجماًعا، فما 

 البن وابنه وإن نزل ال يحجب الجد ويحجب اإلخوة، فالجد يجب أن يحجب مايحجب االبن.دام ا

وأّما قولهم: إّن األخ ذكٌر يعصب أخته فال ُيسقطه الجد كاالبن، فنقول: ليس تعصيب االبن للبنت واألخ لألخت هو 

ة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه، بل األول ورث بالبنوة والثاني ورث باألخوة. 
ّ
 عل

ا أعطى األخوات 
ّ
 بالحديث ويبقى الجد عصبة، ليس لهم فيه دليل فإّن هللا مل

ً
عطي األخوات فرضهن عمال

ُ
وأّما قولهم: ن

 أعطاهن ألّنهن كاللة، والكاللة هي: من ال والد له وال ولد، فال أب وال جد وال ابن وال ابن ابن.

م: 
ّ
، فقد قال ابن تيمية رحمه هللا في معرض كالمه على "أفرضكم زيد"وأّما استداللهم بقوله صلى هللا عليه وسل

َركة وهذه املسألة: 
َ
ش
ُ
ه قول زيٍد، فقد ُروي املسألة امل

 
 أن

 
ة إال رَّكة( ليس معهم حج 

َ
ش
ُ
"واملنازعون في هذه املسألة )امل

ه حكم بها فَعِمل بذلك من َعِمل من أهل املدينة وغيرها، كما َعِملوا بمثل ذلك في م
 
يراث الجد واإلخوة، عن عمَر أن

ص والقياس مع من خالفه، وبعضهم يحتج 
 
وَعِملوا بقول زيٍد في غير ذلك من الفرائض تقليًدا له، وإن كان الن

م 
 
بي صلى هللا عليه وسل

 
لذلك بقوله: "أفرضكم زيد"، وهو حديث ضعيف ال أصل له، ولم يكن زيٌد على عهد الن

ا بالفرائض، )حتى أبو عبيدة لم يص
ً
 قوله: "لكل  أمٍة أمين، وأمين هذه األمة أبو عبيدة بن معروف

 
ح  فيه( إال

يق  د  ِ
افقون للص   جمهور الصحابة على خالفه، فجمهور الصحابة مو

 
الجراح"، وكذلك اتباعهم لزيٍد في الجد مع أن

حابة، ومذهب أبي حنيفة، وأحد   الجد كاألب، يحجب اإلخوة، وهو مروٌي عن بضعة عشر من الص 
 
الوجهين في أن

ِرثون  وَّ
ُ
ا امل في مذهب الشافعي وأحمد. اختاره أبو حفص البرمكي من أصحابه، وحكاه بعضهم رواية عن أحمد، وأم 
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ا في أمره، 
ً
لإلخوة مع الجد فهم: علٌي وابن مسعود وزيد، ولكل  واحٍد قول انفرد به، وعمر بن الخطاب كان متوقف

يق، ألدلة متع د  ِ
 ا.هـ رحمه هللا. ددة، ذكرناها في غير هذا املوضع"والصواب بال ريٍب قول الص 

 رواية هذا الحديث وقال ابن حزم رحمه هللا: 
 
ُرِقه، وقال  )يعني حديث: "أفرضكم زيد"("إن

ُ
ال تصح  وذكر أسانيد ط

 .هذه أسانيد مظلمة"

ظم رحمه هللا على مذهب الشافعي رحمه هللا، فهو يرى أّن الجد ال يحجب اإلخوة لغير 
ّ
أم، بل يرثون معه، لذلك النا

سيبدأ بتفصيل القول في أحوال ميراث اإلخوة بوجود الجد، وقد سبق أن قلنا بأّن هذا املذهب ليس مذهب الشافعي 

وحده بل هو مذهب املالكية والحنابلة وصاحبا أبا حنيفة كذلك، وغيرهم كثير، وتبعوا في ذلك زيد بن ثابت رض ي هللا 

 عنه، وهو مرجوح عندنا.

 

 ل الّناظم رحمه هللا:قا

 باب ميراث الجد واإلخوة

ــــــــــــــــــــــَوةِ 
ْ
ٍب َمـــــــــْع ِإخ

َ
ٍ ِمْن أ

ْحَواُل َجـــــــــد 
َ
    أ

ٌ
ْمَســـــــــــــــــــــــــــة

َ
ٍ خ

م 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــْيِر أ

َ
ةِ ِلغ ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

ْ
 ِبـــــــــال

ِقــــــــــــــــــْد 
ُ
ْرٌض ف

َ
 ف

ْ
 ِإن

َ
ـــــــــَوة

ْ
اِســـــــــُم اإِلخ

َ
 َيــــــــــــــــــــــــــــــــِزدْ    ُيق

ُ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 ِإِن الث

َ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 الث

ُ
ـــــــــذ

ُ
خ
ْ
ْو َيأ

َ
 أ

ــــ
ْ
ل
ُ
اَوث

َ
ــــــــــْرِض ِإذ

َ
ى َعـــــــــِن الف

َ
 َما َيْبق

ُ
ا   ـــــث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
خ
َ
ـــــــــُه أ

ْ
ـــــــــَص ِبالِقْسَمـــــــــِة َعن

َ
ق
َ
 ن

ــــــــــــــــاِث 
َ
ْو ُســـــــــُدُس الـــــــــَمـــــــــاِل َوِفـــي اإِلن

َ
ى الـــــــــِميـــــــــــــــــــــــــــــَراِث يُ    أ

َ
ــــــــــــــــــد

َ
ِخ ل

َ
األ

َ
 َعــــــــــــــــــدُّ كــــــــــــــــ

َحِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب 
ْ
ن
َ
 ت

َ
ــــــــــــــــــــــــال

َ
ِ ف
م 
ُ
 َمـــــــــَع األ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب ِبـــــــــــــــ   ِإال

َّ
ـــــــــَهـــــــــا ُمَرت

 
 ل
ُ
ـــــــــث

ْ
ـــــــــل

ُّ
 ـــِه َبـــــــــِل الث

ْحَواُل رحمه هللا:  قوله
َ
 "، فاملسألة هذه فيها أحوال وليست حالة واحدة أو حالتان."أ

ٍب"قوله رحمه هللا: 
َ
ٍ ِمْن أ

ن الجد الفاسد )وهو: الجد من جهة األم، وكّل جٍد بينه وبين امليت أنثى كما ، احتراًزا م"َجـــــــــد 

 سبق( ال يتناوله حديثنا، فهو جٌد فاسد من ذوي األرحام.

"قوله رحمه هللا:  ٍ
م 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــْيِر أ

َ
ــــــــــــــــــــــَوِة ِلغ

ْ
ة ألب، وأّما اإلخوة ألم فالجد يحجبهم إجماًعا ، أي: اإلخوة األشقاء واإلخو "َمـــــــــْع ِإخ

 فحكم الجد منفرًدا عن اإلخوة 
ّ

بال خالف، واملقصود من عقد هذا الباب اجتماع الجد مع اإلخوة في مسألة واحدة، وإال

 مّر معك من الشروط. وحكم اإلخوة منفردين عن الجد كّل هذا قد تقدم تفصيل القول فيه، فَوّرثه حسب ما

ن مع الجد أحد الصنفين منفرًدا عن اآلخر )إّما أشقاء وإّما ألب(، أو كانوا مجتمعين )أشقاء وألب(، واملراد وسواء كا

كور واإلناث، لكن اآلن سندرس طريقة توريثهم بناًء على 
ّ
واحد فأكثر من أي صنٍف ذكًرا كان أو أنثى أو مختلطين بين الذ

ا((، وأّما اجتماع الجد اجتماع صنٍف واحٍد فقط مع الجد )إّما أشقاء ف
ً
ا(، وإّما ألب فقط )ذكوًرا وإناث

ً
قط )ذكوًرا وإناث

 مع الصنفين جميًعا في مسألة واحدة فهذه تبقى إلى الباب القادم بإذن هللا تعالى وهو باب: "املعاّدة".
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ِعــــــــــــــــــقوله رحمه هللا: 
ْ
 ِبـــــــــال

ٌ
ْمَســـــــــــــــــــــــــــة

َ
ِة""خ ْمٌس ، أي: خمس أحوال، والذي تقتضيه اللغة العربية أن يقول: ــــــــــــــــــــــدَّ

َ
"خ

ِة" ِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
ْ
 ِبـــــــــال

ً
، لكن رّبما أتى بها هكذا من أجل استقامة البيت، وهي كما ذكر الّناظم رحمه هللا خمس أحوال إجماال

 بإذن هللا سبحانه وتعالى.وأّما على 
ً

 حاال
ً

 وجه التفصيل فإّنها عشر أحوال، وسنأتي على هذه األحوال حاال

 

 

 

 قال رحمه هللا: 

ِقــــــــــــــــــْد 
ُ
ْرٌض ف

َ
 ف

ْ
 ِإن

َ
ـــــــــَوة

ْ
اِســـــــــُم اإِلخ

َ
 يَ    ُيق

ُ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 ِإِن الث

َ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 الث

ُ
ـــــــــذ

ُ
خ
ْ
ْو َيأ

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــِزدْ أ

 اآلن الّناظم رحمه هللا قّسم أحوال الجد مع اإلخوة إلى قسمين اثنين تندرج تحتهما األحوال الخمس التي ذكرها.

 :أن ال يوجد مع الجد واإلخوة صاحب فرٍض )وسبق معنا من هم أصحاب الفروض(. القسم األول 

 :أن يوجد مع الجد واإلخوة صاحب فرٍض واحٍد أو جمٌع من أصحاب الفروض. القسم الثاني 

 اآلن سيبدأ بالقسم األول: عند فقد أصحاب الفروض، وله حالتان اثنتان وهما إّما:

أي: املقاسمة مع اإلخوة، أي: يعامل الجد كأٍخ من اإلخوة فيقتسم املال معهم كواحٍد منهم،  املقاسمة: الحالة األولى:

حسب األنثى برأس واحد، 
ُ
كر برأسين وت

ّ
 األنثيين )أي: يجعل عصبة معهم(، ُيحسب الذ

ّ
كر مثل حظ

ّ
ومع اإلناث للذ

 يأخذ الجد سهمين وتأخذ األنثى سهًما واحًدا.

 أي: )ثلث جميع املال(. :ثلث املال الحالة الثانية:

ا له، أي: يأخذ الحالة التي تعطيه أكثر نصيًبا من األخرى، فإذا كانت 
ًّ
والجد يأخذ من الحالتين الحالة األوفر حظ

املقاسمة أفضل من ثلث املال أخذ باملقاسمة، وإن كان ثلث املال يعطيه نصيًبا أكبر من املقاسمة أخذ ثلث املال، 

ها 
ّ
مذكورة في الّنظم لكن باختصار شديد، إذا فهمت هذه التقاسيم تمش ي مع الّنظم، قال رحمه وهذه التقاسيم كل

 هللا:

ِقــــــــــــــــــْد 
ُ
ْرٌض ف

َ
 ف

ْ
 ِإن

َ
ـــــــــَوة

ْ
اِســـــــــُم اإِلخ

َ
 َيـــــــــــــــــــــ   ُيق

ُ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 ِإِن الث

َ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 الث

ُ
ـــــــــذ

ُ
خ
ْ
ْو َيأ

َ
 ـــــــــــِزدْ أ

ْرٌض هو اآلن يذكر القسم األول الذي نمش ي معه اآلن وهو عدم وجود صاحب فرض معهم، ذكر ذلك بقوله: 
َ
 ف

ْ
"ِإن

ِقــــــــــــــــــْد"
ُ
 ، وذكر أحوال الجد فيه وذكرنا بأّنهما حالتان:ف

اِســـــــــُم اإلِ الحالة األولى )التي هي املقاسمة( ذكرها في قوله: 
َ
""ُيق

َ
ـــــــــَوة

ْ
 .خ

"الحالة الثانية )التي هي ثلث جميع املال( ذكرها في قوله: 
َ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 الث

ُ
ـــــــــذ

ُ
خ
ْ
ْو َيأ

َ
 ."أ

 َيــــــــــــــــــــــــــــــــِزدْ وأشار بأّن الجد يأخذ األوفر في قوله: 
ُ
ـــــــــث

ْ
ل
ُّ
 "."ِإِن الث
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صاحب الفرض حالتان على وجه اإلجمال وهي ثالث أحوال على وجه التفصيل  إذن فأحوال الجد مع اإلخوة عند عدم

 وهي:

 .املقاسمة أفضل للجد من ثلث املال 

 .استواء املقاسمة مع ثلث املال 

 .ثلث املال أفضل للجد من املقاسمة 

ه وضابطها أن يكون عدد اإلخوة أقّل من مثلي الجد )ما معنى مثلي ال املقاسمة أفضل من ثلث املال:
ّ
جد؟ معنى ذلك أن

ه كما مّر العصبة الذكور كّل واحٍد منهم 
ّ
إذا كان الجد مع اإلخوة ذكوًرا فقط، فاألخوان االثنان هما مثلي الجد، ألن

كور، وأّما إذا اجتمع الجد مع 
ّ
كور فقط هو اثنان من الذ

ّ
ُيحسب برأٍس واحد، فمثلي الجد عند اجتماع اإلخوة الذ

كور واإلناث ف
ّ
إّن الجد ُيحسب برأسين، فمثليه من اإلناث: أربعة رؤوس(، فمتى كان اإلخوة أقّل من مثلي اإلخوة الذ

 للجد من ثلث املال وهي أن 
ّ
الجد فاألفضل للجد املقاسمة، وتنحصر في خمس صور ال أكثر، وتكون املقاسمة أحظ

 يوجد: 

 جد وأخ / جٌد وأخت / جٌد وأختان / جٌد وثالث أخوات / جٌد وأخ وأخت.

  هلك عن: جٍد وأٍخ شقيق أو ألب، أول ش يء تنظر إليه: هل ُيوجد معهم صاحب فرٍض أم ال؟ ال يوجد، فالجد

، فالجد برأس واألخ برأس، فيأخذ الجد 
ً
ُمخّير بين حالين وهما: إّما املقاسمة وإّما ثلث املال، فإذا أخذ مقاسمة

لث املال، وفي هذه املسألة املقاسمة خيٌر نصف املال، ويأخذ األخ الّنصف كذلك، والحالة الثانية له أ
ُ
ن يأخذ ث

ه باملقاسمة يأخذ الّنصف.
ّ
 للجد من ثلث املال، ألن

  هلك عن: جٍد وأخت شقيقة أو ألب، ال يوجد صاحب فرٍض، فإّما أن يأخذ ثلث املال وإّما يأخذ مقاسمة، وإذا

 ا
ّ
كر مثل حظ

ّ
ه شقيق، للذ

ّ
ه ُيعامل كأن

ّ
ألنثيين، فالجد برأسين واألخت برأس واحد، أخذ مقاسمة مع األخت فإن

 
ّ
فيقسم املال على ثالثة أسهم للجد سهمان منه ولألخت سهٌم واحٌد منه، فباملقاسمة يأخذ الثلثان وهي أحظ

 له من الثلث.

  هلك عن: جٍد وأٍخ وأخٍت أشقاء أو ألب، ال يوجد معهم صاحب فرٍض، فإّما أن يأخذ الثلث وإّما له أن ُيقاسم

 األنثيين، فُيحسب الجد برأسين واألخ برأسين واألخت اإلخو 
ّ
كر مثل حظ

ّ
ه ُيقاسمهم للذ

ّ
ة، وإذا قاسم فإن

 له من الثلث، فُيعطى 
ّ
برأس، فيصير مجموع الكّل خمسة، يأخذ الجد اثنان )أي: اثنان من خمسة(، وهي أحظ

.
ً
 مقاسمة

 ود صاحب الفرض، فإّما أن ُيعطى ثلث هلك عن: جٍد وأختين شقيقتين أو ألب، فهنا للجد حالتان لعدم وج

املال وإّما ُيعطى مقاسمة، وهنا لو أخذ مقاسمة فالجد برأسين واألختان كّل منهما برأس واحد، يصير مجموع 

 له من الثلث.
ّ
 الكّل أربعة رؤوس يأخذ الجد الّنصف وتأخذ األختان مًعا الّنصف اآلخر، وهي أحظ

 و ألب، فإّما أن يأخذ الجد ثلث املال وإّما يأخذ مقاسمة مع األخوات، هلك عن: جٍد وثالث أخواٍت شقيقاٍت أ

 له من الثلث. 
ّ
 لعدم صاحب الفرض، وفي هذه الصورة له باملقاسمة خمسان )اثنان من خمسة(، وهي أحظ
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ذا كان وضابطها أن يكون عدد اإلخوة يساوي مثلي الجد )اإلخوة مثلي الجد تماًما، فإ استواء املقاسمة وثلث املال:

كور واإلناث، فمثليه أربعة رؤوس(، فتتساوى 
ّ
كور فمثليه أخوان )رأسان(، وإن كان مع اإلخوة الذ

ّ
الجد مع اإلخوة الذ

جٌد في حّق الجد املقاسمة مع ثلث املال، وبأيهما أخذ الجد أخذ نفس النصيب، وتنحصر في ثالث صور فقط وهي: 

 وأخوان / جٌد أخ وأختان / جٌد أربع أخوات.

  هلك عن: جٍد وأخوين شقيقين أو ألب، فإّما أن يأخذ الجد ثلث املال، وإّما أن يأخذ مقاسمة لعدم صاحب

الفرض، وإذا أخذ مقاسمة فإّن عدد الرؤوس هنا ثالثة )جد وأخوان(، فيكون نصيب الجد باملقاسمة مع 

ل مع املقاسمة، فبأيهما أخذ اإلخوة الثلث، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث املال، فاستوى له هنا: ثلث املا

 أخذ نفس النصيب.

  هلك عن: جٍد وأٍخ وأختين أشقاء أو ألب، فإّما أن يأخذ الجد ثلث املال أو ُيقاسم، ولو أخذ باملقاسمة صار

مجموع عدد الرؤوس ستة، للجد منها اثنان )أي: الثلث(، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث املال، فاستوى له 

 ملقاسمة، فبأيهما أخذ أخذ نفس النصيب.هنا: ثلث املال مع ا

  هلك عن: جٍد وأربع أخواٍت شقيقاٍت أو ألب، فإّما أن يأخذ الجد ثلث املال أو ُيقاسم، ولو قاسم لكان عدد

الرؤوس ستة، ويكون نصيبه سهمان من ستة أسهم، )أي: الثلث(، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث املال، 

 قاسمة، فبأيهما أخذ أخذ نفس النصيب.فاستوى له هنا: ثلث املال مع امل

 

وضابطها أن يكون عدد اإلخوة أكثر من مثلي الجد، وهذه غير محصورة، ويكون فيها  ثلث املال أفضل من املقاسمة:

 للجد من املقاسمة، وأقّل ما يمكن أن يجتمع في هذه الصورة من اإلخوة مع الجد: 
ّ
 جٌد وثالثة إخوة /ثلث املال أحظ

 وثالث أخواتجٌد وخمس 
ٌ
 ، وهكذا وأنت صاعد.أخوات / جٌد وأخوان وأخت / جٌد وأخ

  هلك عن: جٍد وثالثة إخوة أشقاء أو ألب، فإّما أن ُيقاسم أو يأخذ ثلث املال، ولو قاسم لُحسب الجد كأٍخ من

أربعة اإلخوة، فيكون عدد الرؤوس أربعة، يأخذ كّل واحٍد منهم سهًما واحًدا، فيكون نصيب الجد سهٌم من 

 له من املقاسمة.
ّ
ه أحظ

ّ
 أسهٍم، )أي: الّربع(، والّربع أقّل من الثلث، ففي هذه املسألة يأخذ الجد ثلث املال ألن

  هلك عن: جٍد وخمس أخواٍت شقيقاٍت أو ألب، فإّما أن يأخذ الجد ثلث املال أو ُيقاسم، ولو قاسم لكان عدد

ه باملقاسمة اثنان من سبعة، وهي أقّل من الثلث )ألن الرؤوس سبعة، يأخذ الجد منها اثنان، فيكون نصيب

ه 
ّ
 )أكبر( من اثنان من سبعة(، ففي هذه الحال يأخذ ثلث املال ألن

ّ
الثلث اثنان من ستة، واثنان من ستة أحظ

ا له من املقاسمة.
ً
 أوفر حظ

  لو قاسم لكان عدد هلك عن: جٍد وأخوين وأخٍت أشقاء أو ألب، فإّما أن يأخذ الجد ثلث املال أو ُيقاسم، و

الرؤوس سبعة، يأخذ الجد منها اثنان، فيكون نصيبه باملقاسمة اثنان من سبعة، وهي أقّل من الثلث، ففي 

 له من املقاسمة.
ّ
ه أحظ

ّ
 هذه الحال يأخذ ثلث املال ألن
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 لكان عدد  هلك عن: جٍد وأٍخ وثالث أخواٍت أشقاء أو ألب، فإّما أن يأخذ الجد ثلث املال أو ُيقاسم، ولو قاسم

الرؤوس سبعة، يأخذ الجد منها اثنان، فيكون نصيبه باملقاسمة اثنان من سبعة، وهي أقل من الثلث، ففي 

ا له من املقاسمة.
ً
ه أوفر حظ

ّ
 هذه الحال يأخذ ثلث املال ألن

يها أقّل من فخالصة أحكام الجد مع اإلخوة مع عدم صاحب فرِض أن يأخذ باملقاسمة في الحالة األولى )ويكون اإلخوة ف

مثلي الجد(، أو يأخذ ثلث جميع املال في الحالة الثالثة )ويكون اإلخوة فيها أكثر من مثلي الجد(، وقد تستوي املقاسمة 

 مع ثلث املال كما في الحال الثانية )ويكون اإلخوة فيها مثلي الجد تماًما(.

.
َ
 وذكرنا بأّن الجد دائًما يأخذ األحظ

يكن مع الجد واإلخوة صاحب فرض أو أصحاب فروض، بقي معنا إجتماع الجد واإلخوة مع هذه اآلن بالنسبة إذا لم 

أصحاب الفروض، هذه تبقى إلى الدرس القادم بإذن هللا تعالى، عندها إن شاء هللا تكونون قد استوعبتم درسنا هذا 

 فيسهل عليكم بإذن هللا سبحانه وتعالى أحوال الجد واإلخوة مع أصحاب الفروض.

 هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم الّنافع والعمل الصالح. أسأل

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال

  



 

185 

 املجلس السابع عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل  إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:
ّ

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

مفإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 
ّ
دعة، ، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة بصلى هللا عيه وسل

 وكّل بدعٍة ضاللة.

كنا قد انتهينا في الدرس املاض ي من حاالت إرث الجد مع اإلخوة عند عدم أصحاب الفروض، وهذا عند من يقول 

 فهذا القول مرجوح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم هللا تعالى.
ّ

 بتوريثهم طبًعا، وإال

 من  واليوم إن شاء هللا تعالى لنا وقفة في طريقة
ٌ
سم الجد مع اإلخوة في حال إذا كان معهم صاحب فرٍض أو جملة

َ
ق

ا ذكرنا حالتان عند عدم صاحب الفرض )وهما: املقاسمة أو ثلث 
ّ
أصحاب الفروض، وله ثالث حاالت، وتذكرون أن

اظم: املال(، واآلن مع صاحب الفرض أو أصحاب الفروض ثالث أحوال، فصار مجموع الكّل خمس أحوال، كما قال النّ 

ة"  بالعد 
ٌ
 رحمه هللا.، ذكر هذه الثالث حاالت هنا باختصار فقال "خمسة

ا
َ
ــــــــــْرِض ِإذ

َ
ى َعـــــــــِن الف

َ
 َما َيْبق

ُ
ـــــــــث

ْ
ل
ُ
ا   َوث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
خ
َ
ـــــــــُه أ

ْ
ـــــــــَص ِبالِقْسَمـــــــــِة َعن

َ
ق
َ
 ن

ْو ُســـــــــُدُس الـــــــــَمـــــــــاِل  ..................
َ
 .....................................................   أ

 جتماعهم مع الجد واإلخوة في مسألة واحدة ستة ال غير، وهم:وض الذين ُيمكن اوأصحاب الفر 

ة فأكثر / الب وجة فأكثر / األم / الجد  وج / الز   نت فأكثر / بنت االبن فأكثر.الز 

 وما عداهم من أصحاب الفروض فال ُيمكن اجتماعهم مع الجد واإلخوة.

عطي صاحب الفرض فرضه، أو 
ُ
فأول ش يٍء نفعله إذا ُوجد صاحب فرٍض أو أصحاب فروٍض مع الجد واإلخوة أن ن

 رج عن أحوال أربع هي:أصحاب الفروض فروضهم، ثم بعد ذلك ننظر في الباقي بعد أصحاب الفروض، فال يخ

(، فالجد يأخذ سدسه وتعول  الحالة األولى:
َ
إذا لم يبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض )استغرقت الفروض التركة

بنتين وزوٍج وأٍم وجٍد وأخوين أشقاء أو املسألة، ويسقط اإلخوة األشقاء أو ألب، ومثال هذه الحالة: كأن تهلك عن: 

د ولعدم املعصب، والّزوج له الّربع لوجود الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود ، فالبنتان لهما الثلثان للتعدألب

الفرع الوارث ولوجود الجمع من اإلخوة كذلك، فأصل املسألة من اثنا عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللّزوج الّربع 

على الجد واإلخوة بعد، فُيفرض للجد ثالثة، ولألم الّسدس اثنان، إلى هنا عالت املسألة إلى ثالثة عشر، ولم نقسم 

 الّسدس وتعول املسألة إلى خمسة عشر، ويسقط اإلخوة األشقاء أو ألب وال يأخذون شيًئا، وهذا باإلجماع.

إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض أقّل من الّسدس، فإّن الجد يأخذ سدسه وتعول املسألة ويسقط  الحالة الثانية:

، البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، والّزوج بنتان وزوٌج وجٌد وثالثة إخوة أشقاء أو ألباإلخوة، ومثال ذلك: 

له الّربع لوجود الفرع الوارث، فأصل املسألة من اثنا عشر، للبنتان الثلثان ثمانية، وللّزوج الّربع ثالثة ويبقى واحد من 
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تعول املسألة إلى ثالثة عشر، ويسقط اإلخوة األشقاء أو ألب اثنا عشر وهو أقّل من الّسدس، فيأخذ الجد الّسدس و 

 وال يأخذون شيًئا، وهذا باإلجماع.

بنتان إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض الّسدس فقط، فهو للجد فرًضا ويسقط اإلخوة، ومثاله:  الحالة الثالثة:

 شقيٌق أو ألٍب 
ٌ
املعصب، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث،  ، فالبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدموأٌم وجٌد وأخ

أصل املسألة من اثنا عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، ولألم الّسدس اثنان، فيبقى بعد أصحاب الفروض اثنان من اثنا 

عشر )أي: سدس(، فيأخذه الجد ويسقط األخ وال يأخذ شيًئا، وهذا إجماًعا بال خالف، وهذا كذلك من تناقضات 

بإرث اإلخوة مع الجد، وهو من أوضح األدلة على أّن هذا القول مرجوٌح الضطرابه، فهم يجعلون اإلخوة لغير أم القول 

 األخت في املسألة األكدرية فإّنهم ال
ّ

ُيسقطونها  كالجد ثم ُيسقطونهم وال يرثون، ثم هم يسقطون اإلخوة األشقاء وألب إال

ما يجعلونها ترث بالفرض، واملسألة األك
ّ
 أو ألبدرية هي: وإن

ٌ
، وسيأتي تفصيل القول فيها زوٌج / أٌم / جٌد / أخٌت شقيقة

 في باب مستقٍل إن شاء هللا.

 عن هذه الحاالت الثالث: رحمه هللاقال صاحب عمدة الفارض 

ــــــــْل 
َ
ض

َ
ْد ف

َ
ا َما ق

َ
ْرُضُه ِإذ

َ
ْدُس ف ــــــــــــــْم    والسُّ

َ
ْو ل

َ
اُرُه أ

َ
ــــــــــــــد

ْ
ـــــــــــــــــــل   ِمقــ

َ
ق
َ
ـــــــــــــــــــــــْن أِو األ

ُ
 َيك

 
َّ

ا ِإال ـــــــــــــــــــــــــــــــرًّ
ُ
 ط

ُ
ــــــــــــــــــــــــــَوة

ْ
 اإِلخ

ُ
ـــــــــــــــــــط

ُ
ْسق

َ
ـــــــــــــــــــــ   َوت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــٍة ق ِريَّ

َ
د
ْ
ك
َ
ا ِبأ

ً
ت
ْ
خ
ُ
ِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ

ُ
 ــــــــْد ن

َ
 ــال

 للجد، ما هو أفضل  الحالة الرابعة:
ّ
إذا كان الباقي عن الفروض أكثر من الّسدس، هنا ننظر أّي األحوال الثالث أحظ

اب الفروض؟ هل سدس ش يٍء يأخذه الجد، ما هو األكثر كي نعطيه إياه، هل املقاسمة؟ هل ثلث ما تبقى بعد أصح

 جميع املال؟.

 الّناظم ذكر ثالث حاالت للجد واإلخوة مع وجود صاحب أو أصحاب فروض، وهذا على وجه اإلجمال.

عامل الجد كأٍخ من اإلخوة فيقتسم املال  املقاسمة: الحالة األولى:
ُ
أي: املقاسمة مع اإلخوة )ُيجعل عصبة معهم(، أي: ن

 األنثيين، وأشار لها الّناظم بقوله: 
ّ
ـــــــــَص كواحٍد منهم إذا كانوا ذكوًرا، وإذا كان معه اإلناث فله مثل حظ

َ
ق
َ
ا ن

َ
"ِإذ

ـــــــ
َ
خ
َ
ـــــــــُه أ

ْ
ا"ِبالِقْسَمـــــــــِة َعن

َ
 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ــــــــــْرِض".بقوله:  رحمه هللابعد أصحاب الفروض، وأشار لها الّناظم  ثلث الباقي الحالة الثانية:
َ
ى َعـــــــــِن الف

َ
 َما َيْبق

ُ
ـــــــــث

ْ
ل
ُ
 "َوث

ْو ُســـــــــُدُس الـــــــــَمـــــــــاِل"ظم بقوله: أي: )سدس جميع املال(، وأشار لها الّنا سدس املال: الحالة الثالثة:
َ
 ."أ

ا له.
ًّ
 والجد كما ذكرنا يتخير من هذه الحاالت الثالث الحالة األوفر حظ

وهذا كما ذكرنا على وجه اإلجمال، لكن على وجه التفصيل هي: سبعة أحوال، وعليه يصير مجموع حاالت الجد واإلخوة 

خمس حاالت، وعلى وجه  رحمه هللاوجوده على وجه اإلجمال كما ذكر الّناظم عند عدم صاحب الفرض وعند 

التفصيل عشر حاالت، ذكرنا منها ثالث على التفصيل عند عدم صاحب الفرض، واآلن نذكر السبعة املتبقية عند 

 وجود صاحب الفرض، وهذه الحاالت هي:
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 س جميع املال.املقاسمة أفضل للجد من ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض ومن سد 

 .ثلث الباقي أفضل للجد من املقاسمة ومن سدس املال 

 .سدس املال أفضل للجد من املقاسمة ومن ثلث الباقي 

 .املقاسمة وثلث الباقي سواء وهما أفضل للجد من سدس املال 

 .املقاسمة والّسدس سواء وهما أفضل للجد من ثلث الباقي 

  من املقاسمة.ثلث الباقي والّسدس سواء وهما أفضل للجد 

 .املقاسمة وثلث الباقي والّسدس سواء 

 

دس:  /1  وهذه لها عّدة صور:املقاسمة أفضل من ثلث الباقي ومن الس 

صف:
 
أخت / أخ / أختان/ أخ وأخت )زوج / بنت / بنت ابن(، وكان اإلخوة أقّل من مثلي الجد ) إذا كانت الفروض الن

 للجد املقاسمة،ثالث أخوات /
ّ
 وكمثال على ذلك: (، فإّن األحظ

  هلك عن: زوٍج وجٍد وأخ شقيق أو ألب، فُيعطى الّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، ويبقى الّنصف اآلخر بين

 أخذ نصف هذا الّنصف )أي: ربع جميع املال(، ولو أخذ ثلث الباقي ألخذ ثلث 
َ
الجد واألخ، فلو قاسم الجُد األخ

سٍم للجد  الّنصف )أي: سدس جميع املال(، وله الحالة
َ
 ق

ّ
الثالثة وهي سدس جميع املال، ففي هذه الحال أحظ

 هو أن ُيقاسم األخ كي يأخذ الّربع.

صف
 
)ثلث )أم( / ربع )زوجة( / سدس )أم أو جّدة( / ربع وسدس )زوجة مع أم أو:  :إذا كانت الفروض أقل من الن

 للجد املقاسمة، ت / ثالث أخواتأخت / أخ / أختان/ أخ وأخجّدة((، وكان اإلخوة أقّل من مثلي الجد )
ّ
(، فإّن األحظ

 وكمثال على ذلك:

  هلك عن: زوجة وجٍد وأخٍت شقيقة أو ألب، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، أصل املسألة من أربعة سهام

يها، للّزوجة الربع سهٌم واحد، وتبقى ثالثة سهام بين الجد واألخت، فلو قاسم الجُد األخَت فإّن له مثل 
ّ
حظ

فيأخذ الجد سهمان من ثالثة أسهم املتبقية )فيكون نصيبه اثنان من أربعة، أي: الّنصف(، وتأخذ األخت 

سهًما واحًدا، ولو أخذ ثلث الباقي ألخذ سهًما واحًدا من الثالثة املتبقية، فيكون نصيبه بذلك الّربع، وله أن 

 قسم للجد ه
ّ
 نا املقاسمة.يأخذ سدس املال )أي: سدس األربعة(، فأحظ

  هلك عن: أٍم وجٍد وأٍخ شقيٍق أو ألب، لألم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من اإلخوة وألّن املسألة

ليست إحدى العمريتين، أصل املسألة من ثالثة، لألم ثلثها واحد وتبقى اثنان بين الجد واألخ، فلو قاسم ألخذ 

 له من ثلث الباقي وخير من الّسدس. واحد من اثنان املتبقية )أي: ثلث(، وهو خير

أقل  من الثلثين: صف و
 
)نصف وثمن )بنت أو: بنت ابن وزوجة(( أو: )ثلث وربع )أم  إذا كانت الفروض أكثر من الن

 له املقاسمة، ومثال ذلك:أخ /أخت / أختينوزوجة((، وكان اإلخوة مثل الجد فأقّل )
ّ
 ( فاألحظ
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 قٍة أو ألب، للّزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنت الّنصف لعدم هلك عن: زوجٍة وبنٍت وجٍد وأخٍت شقي

التعدد وعدم املعصب، أصل املسألة من ثمانية، للّزوجة الثمن واحد، وللبنت الّنصف أربعة، يبقى ثالثة من 

 
ً
ا للّربع ثمانية بين الجد واألخت، لو قاسم الجُد األخَت لكان له سهمان ولها سهٌم واحد، يكون الجد هنا آخذ

)اثنان من ثمانية(، ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه واحد من ثالثة املتبقية )أي: الثمن(، وله أن يأخذ سدس 

 للجد أن ُيقاسم األخت.
ّ
 املال، وهنا األحظ

  ث هلك عن: أٍم وزوجٍة وجٍد وأٍخ شقيٍق أو ألب، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، ولألم الثلث لعدم الفرع الوار

ولعدم الجمع من اإلخوة واملسألة ليست إحدى العمريتين، أصل املسألة من اثنا عشر، وتصّح من أربٍع 

وعشرين، للّزوجة الّربع ستة، ولألم الثلث ثمانية، تبقى عشرة بين الجد واألخ، كّل منهما يأخذ خمسة منها 

 
ّ
 له من ثلث الباقي )ثلث العشرة مقاسمة، فيكون نصيب الجد باملقاسمة خمسة من أربٍع وعشرين، وهي أحظ

 كذلك من سدس جميع املال، فهنا املقاسمة أفضل.
ّ
 من األربع والعشرين التي هي أصل املسألة(، وهي أحظ

صف وتساوي الثلثان: 
 
فأكثر( أو كان مجموع الفروض  ابن بنتي أو كبنتين فأكثر)إذا كانت الفروض أكثر من الن

سدس )كبنت واحدة آخذة للّنصف وبنت ابن آخذة للّسدس تكملة الثلثان،  الثلثان، بأن كان صاحب نصف وصاحب

  املقاسمة فإّن  الجد، مثل من أقّل  اإلخوة وكان ،(أو: بنت وأم، أو: بنت ابن وأم
ّ
صورة واحدة  في ذلك وينحصر له، أحظ

 أن تكون مع الجد أخٌت واحدة فقط، ومثالها: فقط،

 لثان للتعدد ولعدم املعصب، أصل املسألة من ثالثة، وتصّح من تسعة، هلك عن بنتين وجٍد وأخٍت، للبنتين الث

للبنتين الثلثان ستة، ويبقى ثالثة بين الجد واألخت، فلو قاسم الجُد األخَت لكان نصيبه اثنان من تسعة، وهي 

 له كذلك من سدس املال.
ّ
سع( واملقاسمة أحظ

ُ
ه ُيحّصل فيها الت

ّ
 من ثلث الباقي )ألن

ّ
 أحظ

 

ه إذا كانت الفروض أقّل من الّنصف، ربًعا فقط )زوجة(، أو سدًسا فقط )أم الباقي أفضل: ثلث  /2
ّ
وضابط ذلك أن

أو: جّدة(، أو ربًعا وسدًسا مًعا )زوجة / أم أو: جّدة(، ويكون اإلخوة أكثر من مثلي الجد، وهذه ال حصر لصورها، وأقّل 

 وثالث أخوات/  أخوان وأختوسدٍس مًعا جٌد وهذه الصور: أن يجتمع مع صاحب ربع أو: سدس أو: ربٍع 
ٌ
خمس  /أخ

 .أخوات

  هلك عن جدٍة وجٍد وثالثة إخوة أشقاء أو ألب، فتعطى الجّدة الّسدس لعدم األم، ويبقى خمسة من ستة بين

 للجد بال 
ّ
الجد واإلخوة الثالثة، فهنا ثلث ماتبقى )أي: ثلث الخمسة( تساوي واحد وثلثان، وهذا النصيب أحظ

 له شك 
ّ
من املقاسمة إذ لو قاسم اإلخوة الثالثة لكان نصيبه واحد وربع، وثلث الباقي )واحد وثلثان( أحظ

 كذلك من الّسدس.

 

دس أفضل: /3  الس 
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أقل  من الثلثين: صف و
 
)نصف وثمن )بنت أو: بنت ابن وزوجة(( أو: )ثلث وربع )أم  إذا كانت الفروض أكثر من الن

 له الّسدس.أخ وأخت فصاعداوزوجة((، وكان اإلخوة أكثر من مثل الجد )
ّ
 ( فاألحظ

صف وتساوي الثلثان:
 
)بنتين فأكثر/ بنتي ابن فأكثر(، أو مجموع الفروض يساوي  وإذا كانت الفروض أكثر من الن

أو: جّدة/ بنت وبنت ابن / بنت وأم أو: جّدة / بنت ابن وأم أو: جّدة(، وكان اإلخوة  الثلثان )نصف وسدس( )زوج وأم

 ( فاألحظ له الّسدس.أخ وأخت فصاعداأكثر من مثل الجد )

صف وأكثر من الثلثين:
 
)ثلثان وربع )بنتان فأكثر أو: بنتا ابن فأكثر مع: زوج((، أو:  وإذا كانت الفروض أكثر من الن

تان فأكثر أو: بنتا ابن فأكثر مع: زوجة((، أو: )ثلثان وسدس )بنتان فأكثر أو: بنتا ابن فأكثر مع: أم(( أو: )ثلثان وثمن )بن

)نصف وربع )بنت أو: بنت ابن مع: زوج((، أو: )نصف وسدس وثمن )بنت أو: بنت ابن وأم أو: جّدة وزوجة، وكذلك: 

، وكمثال أختين وأنت صاعدأو:  خأبنت وبنت ابن وزوجة((، وكان اإلخوة مثل الجد أو أكثر )
ّ
( فالّسدس هو األحظ

 على ذلك:

  هلكت عن: زوٍج وأٍم وجٍد وأخوين شقيقين، للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود الجمع

من اإلخوة، فأصل املسألة من ستة، للّزوج الّنصف ثالثة ولألم الّسدس واحد ويبقى اثنان بين الجد 

فلو قاسم الجد لكان نصيبه أقل من الّسدس )بقيت اثنان بعد أصحاب الفروض يقتسمها ثالثة  والشقيقين،

)الجد واألخوان( فتكون أقل من الواحد أي: أقل من الّسدس(، ولو أخذ ثلث الباقي ألخذ ثلث االثنان وهي أقل 

 له هنا أن يأخذ سدس جميع املال ويب
ّ
قى الّسدس األخير يأخذه من الواحد )أقل من الّسدس كذلك(، فاألحظ

 األخوان بينهما نصفين.

 

 

دس:  /4  وضابط ذلك: املقاسمة وثلث الباقي سواء وهما أفضل من الس 

صف
 
)ثلث )أم( / ربع )زوجة( / سدس )أم أو: جّدة( / ربع وسدس )زوجة مع أم أو:  :إذا كانت الفروض أقل  من الن

 ( استوى له املقاسمة وثلث الباقي، ومثالها:أربع أخوات/  وأختانأخ /  أخوانجّدة((، وكان اإلخوة مثلي الجد )

  ،هلك عن: زوجٍة وجٍد وأخوين شقيقين أو ألب، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، فأصل املسألة من أربعة

ثة تأخذ الّزوجة واحًدا من هذه األربعة وتبقى ثالثة بين الجد واألخوين، فلو قاسم الجد ألخذ واحًدا من ثال

املتبقية )ألّن عدد الرؤوس ثالثة )جد وأخوان((، وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث الباقي )ثلث الثالثة املتبقية 

 أن يأخذ هنا مقاسمة أو يأخذ ثلث الباقي.
ّ
 واحد(، ولو أخذ الّسدس لنقص نصيبه بذلك، فاألحظ

 

 من ثلث الباقي:  /5
 
دس سواء وهما أحظ  وضابط ذلكاملقاسمة والس 
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صف وتساوي الثلثان:إذا 
 
)بنتين فأكثر/ بنتي ابن فأكثر (، أو مجموع الفروض يساوي  كانت الفروض أكثر من الن

الثلثان )نصف وسدس( )بنت وبنت ابن / بنت وأم أو: جّدة / بنت ابن وأم أو: جّدة / زوج وأم أو: جّدة(، وكان اإلخوة 

 ثالها:( استوى له املقاسمة والّسدس، ومأخ / أختينمثل الجد )

  هلك عن: زوٍج وجّدة وجٍد وأٍخ شقيق أو ألب، للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث والجّدة لها الّسدس لعدم

األم، فأصل املسألة من ستة للّزوج الّنصف ثالثة وللجّدة الّسدس واحد فيبقى اثنان من ستة بين الجد 

من اثنين، أي: سدس(، ولو أخذ ثلث  والشقيق، فلو أخذ مقاسمة ألخذ نصف االثنين من ستة )أي: واحد

سع(، وله أن يأخذ سدس املال، فاستوت للجد في هذه الحال املقاسمة 
ُ
الباقي ألخذ ثلث االثنين من ستة )أي: ت

 من ثلث الباقي.
ّ
 مع سدس جميع املال وهما أحظ

يبقى بعد الفروض وتستوي املقاسمة مع الّسدس للجد كذلك في صورة ما إذا اجتمع صاحب نصٍف وصاحب ربٍع، ف

ربع املال، وهذا يتأتى إذا كان صاحبا الفرض هما: الّزوج والبنت أو: بنت االبن، فإّن الّزوج له الّربع لوجود الفرع الوارث 

والبنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، وتستوي هنا املقاسمة مع الّسدس في حال ما إذا كان اإلخوة أقّل 

، للّزوج الّربع وللبنت الّنصف، تصّح املسألة من زوٌج وبنٌت وجد وأخترة واحدة فقط وهي: من مثل الجد، وهي صو 

اثنا عشر، للّزوج منها ثالثة وللبنت منها ستة، وتبقى ثالثة بين الجد واألخت، فلو قاسمها ألخذ مثل نصيبيها، فيأخذ 

ألخذ واحد من ثالثة املتبقية وأخذت األخت اثنان من اثني عشر )أي: سدس(، وتأخذ هي واحد، ولو أخذ ثلث الباقي 

اثنان من الثالثة املتبقية، ويكون نصيبه هنا واحد من اثني عشر، وله أن يأخذ سدس املال، فاستوت للجد هنا 

 املقاسمة وسدس املال وهما خيٌر له من ثلث الباقي.

 

دس وثلث الباقي سواء وهما أفضل من املقاسمة: /6  وضابط هذه الصورة: الس 

صف:
 
( وال حصر أخوان وأخت فصاعدا)زوج / بنت / بنت ابن(، وكان اإلخوة أكثر من مثليه ) إذا كانت الفروض الن

 لصورها، استوى له ثلث الباقي والّسدس وهما خيٌر له من املقاسمة، ومثالها:

 ف اآلخر بين الجد هلك عن: زوٍج وجٍد وثالثة إخوة أشقاء أو ألب، للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، والّنص

والثالثة إخوة، فلو قاسم ألخذ ربع الّنصف )أي: ثمن( )ألّن عدد الرؤوس أربعة )الجد وثالثة إخوة((، ولو أخذ 

ثلث الباقي ألخذ ثلث الّنصف املتبقي )أي: سدس(، وله أن يأخذ سدس املال في الحال الثالثة، فاستوى للجد 

 له من املقاسمة.هنا ثلث الباقي مع سدس جميع املال وهما أ
ّ
 حظ

 

دس سواء: /7  وضابط استواء الثالثة: املقاسمة وثلث الباقي والس 

صف:
 
( أخوان / أخ وأختان / أربع أخوات)زوج / بنت / بنت ابن(، وكان اإلخوة مثلي الجد ) إذا كانت الفروض الن

 فتستوي له األحوال الثالث )املقاسمة وثلث الباقي والّسدس(، ومثالها:
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 :زوٍج وجٍد وأخوين شقيقين، للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، والّنصف اآلخر بين الجد واألخوين،  هلك عن

فلو قاسم ألخذ ثلث الّنصف )ألّن عدد الرؤوس ثالثة، جٌد وأخوان( )فثلث الّنصف هو: الّسدس(، ولو أخذ 

ال، فاستوى للجد في هذه ثلث الباقي ألخذ ثلث الّنصف املتبقي )أي: سدس(، وله أن يأخذ سدس جميع امل

 املسألة األحوال الثالث، فبأيها أخذ أخذ نفس النصيب.

 

 للجد: 
 
 للجد مع اإلخوة مع صاحب الفرض يكون بالّنظر في صاحب الفرض أو أصحاب خالصة األحظ

ّ
ضابط األحظ

 الفروض، ويكون بالّنظر كذلك إلى اإلخوة.

 :صف
 
 فإذا كان اإلخوة:، )زوج / بنت / بنت ابن( إذا كانت الفروض الن

 .مثلي الجد )أخوان / أخ وأختان / أربع أخوات( فتستوي له األحوال الثالث 

 .له املقاسمة 
ّ
 أقل من مثليه )أخت/ أخ/ أختان/ أخ وأخت/ ثالث أخوات( فاألحظ

  أكثر من مثليه )أخوان وأخت فصاعدا( استوى له ثلث الباقي والّسدس وهما خيٌر من

 املقاسمة.

 صفإذا كانت ال
 
)ثلث )أم( / ربع )زوجة( / سدس )أم أو جّدة( / ربع وسدس )زوجة مع أم  :فروض أقل من الن

 له في الّسدس، فيبقى له املقاسمة وثلث الباقي، فإذا كان اإلخوة:
ّ
 أو جّدة((، فال حظ

 .مثلي الجد استوى له املقاسمة وثلث الباقي 

 .للجد املقاسمة 
ّ
 أقل من مثلي الجد فاألحظ

 له ثلث الباقي.أكثر من م 
ّ
 ثلي الجد فاألحظ

  :صف
 
 إذا كانت الفروض أكثر من الن

o :أقل  من الثلثين صف و
 
)نصف وثمن )بنت أو بنت ابن وزوجة(( أو )ثلث وربع  الفروض أكثر من الن

 له في ثلث الباقي، فيبقى له سدس املال أو املقاسمة.
ّ
 )أم وزوجة((، فال حظ

  له املقاسمة./إذا كان اإلخوة مثل الجد فأقل )أخ 
ّ
 أخت / أختين( فاألحظ

 .له الّسدس 
ّ
 إذا كان اإلخوة أكثر من مثل الجد )أخ وأخت فصاعدا( فاألحظ

o :صف، وتساوي الثلثان
 
)بنتين فأكثر/ بنتي ابن فأكثر (، أو مجموع الفروض  الفروض أكثر من الن

 وأم أو جّدة(. يساوي الثلثان )نصف وسدس( )بنت وبنت ابن / بنت وأم أو جّدة / بنت ابن

 .إذا كان اإلخوة أقل من مثل الجد )أخت( فاألحظ له املقاسمة 

 .إذا كان اإلخوة مثل الجد )أخ / أختين( استوى له املقاسمة والّسدس 

 .إذا كان اإلخوة أكثر من مثل الجد )أخ وأخت فصاعدا( فاألحظ له الّسدس 

o  :صف وأكثر من الثلثين
 
 الفروض أكثر من الن

o ت وزوج((، وكان اإلخوة:)نصف ربع )بن 

 .أقّل من مثل الجد )أخت( استوى له املقاسمة وسدس املال 
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 .
ّ
 مثل الجد أو أكثر فالّسدس هو األحظ

o   ثلثان وثمن )بنتان فأكثر أو: بنتي ابن فأكثر مع زوجة(( أو: نصف وسدس وثمن )بنت أو بنت ابن وأم(

 في كّل حال.أو جّدة وزوجة وكذلك: بنت وبنت ابن وزوجة(، فالّسدس أ
ّ
 حظ

 

 تنبيه: 

 :رحمه هللامّما سبق يتبين أن نصيب الجد ال ينزل عن الّسدس أبًدا، قال صاحب الّرحبية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل 
َ
 ُســــــــــــْدَس املـ

ُ
ـــــــــــــــــــــــــذ

ُ
خ
ْ
 َيأ

ً
اَرة

َ
ــــ   وت

ْ
ْيــــــــــــــــــــــــَس َعن

َ
 ِبَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل َول

ً
ــــــــــاِزال

َ
 ــــــــــــــــــــــــــُه ن

 :رحمه هللاثم قال الّناظم محمد بن حجازي 

ــــــــــــــــاِث 
َ
ِخ    ........................... َوِفـــي اإِلن

َ
األ

َ
ى الـــــــــِميـــــــــــــــــــــــــــــَراِث ُيَعــــــــــــــــــدُّ كــــــــــــــــ

َ
ــــــــــــــــــد

َ
  ل

ه أٌخ 
ّ
أي: أّن الجد إذا كان معه إناث )أخت شقيقة فأكثر أو أخت ألب فأكثر(، فإّن الجد ُيحسب على الشقيقة كأن

 األنثيين، هذا ما أراد الّناظم 
ّ
ه أٌخ ألب، فإّن له ضعفيها، له مثل حظ

ّ
 رحمه هللاشقيٌق، وُيحسب على األخت ألب كأن

يها، ويستدلون على ذلك بمساواته لهّن اإلشارة إليه، أو نقول بعبارة أخرى فإّن الج
ّ
د ُيعصب األخوات ويأخذ مثل حظ

 في اإلدالء باألب.

أن يهلك عن جٍد وأختين ألب، فهنا ال يوجد صاحب فرٍض، فإّما أن يأخذ الجد مقاسمة وإّما أن يأخذ ثلث  ومثاله:

وتأخذ األختان الّنصف اآلخر يقتسمنه  املال، وإذا أخذ مقاسمة فإنه يأخذ مثل ما تأخذ األختان، فيأخذ هنا الّنصف

 له من ثلث املال.
ّ
 بينهن بالّسوية، والّنصف أحظ

 : رحمه هللاوأّما قوله 

َحِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب 
ْ
ن
َ
 ت

َ
ــــــــــــــــــــــــال

َ
ِ ف
م 
ُ
 َمـــــــــَع األ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُب ِبــــــــــــــــــِه َبـــــــــ   ِإال

َّ
ـــــــــَهـــــــــا ُمَرت

 
 ل
ُ
ـــــــــث

ْ
ـــــــــل

ُّ
 ِل الث

ى الــبهذا البيت بعد البيت السابق الذي قال فيه أّن الجد  رحمه هللاأتى الّناظم 
َ
ــــــــــــــــــد

َ
ِخ ل

َ
األ

َ
، ـــــــِميـــــــــــــــــــــــــــــَراِث""ُيَعــــــــــــــــــدُّ كــــــــــــــــ

 فخشية أن ُيفهم من هذا اإلطالق أّن الجد يحجب األم مع اإلخوة من الثلث إلى الّسدس جاء بهذا االستثناء، فقال:

َحِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ن
َ
 ت

َ
ــــــــــــــــــــــــال

َ
ِ ف
م 
ُ
 َمـــــــــَع األ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــُب ِإال

َّ
ـــــــــَهـــــــــا ُمَرت

 
 ل
ُ
ـــــــــث

ْ
ـــــــــل

ُّ
 ــــــــــُب ِبــــــــــــــــــِه َبـــــــــِل الث

لها مع الجد  إذن: فالجد ال ُيعد كاإلخوة األشقاء أو ألب على األم، فال ُيعدُّ مع اإلخوة في حجبها من الثلث إلى الّسدس، بل

.
ً

 الثلث كامال

هلك عن: أٍم وجٍد وأٍخ شقيق أو ألب، فاألم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من اإلخوة وألّن املسألة  ومثاله:

 فتصّح املسألة من ثالثة لكّل واحٍد 
َ
ليست إحدى العمريتين )وهنا لم ُيحسب الجد مع األخ على األم(، وُيقاسم الجُد األخ

ه أخ فيحجبها من الثلث إلى الّسدس، هذا مراده  منهم سهٌم واحد، فالجد هنا لم ُيحسب مع
ّ
 .رحمه هللااألخ على األم كأن
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 مالحظة وتنبيه:

ما هي استقراء وتتبع لحاالت الجد مع 
ّ
ال ُيفهم من هذه التقاسيم والصور التي أتينا بها في هذا الباب وجوب حفظها، إن

 في هذا العلم وَيسُهل عليه حفظ وإتقان هذه 
ً
زا اإلخوة مع صاحب الفرض أو عدمه، بعض الطلبة ُيحب أن يكون ُمبّرِ

ا ُييسر عليه حّل مسائل هذا الباب، لكن من صعب عليه ذلك فال الصور والضوابط فال حرج عليه في حفظها، وهذ

، حال عدم صاحب الفرض وحال وجود صاحب الفرض، رحمه هللاأقّل أن يحفظ الحاالت الخمس التي ذكرها الّناظم 

ه كما ذكرنا لكم على املذهب املرجوح ع
ّ
ند ويحّل كّل مسألة للجد على حدى ثم ينظر في أيها أفضل للجد، وهذا كل

 فعلى القول الّراجح احجب اإلخوة مطلًقا بوجود الجد واسترح، وال داعي لكّل هذه التفريعات 
ّ

علمائنا الكبار، وإال

 والتقسيمات والصور والضوابط، وهللا املوفق.

ِتمهما في الد
ُ
 بابين، باب املعاّدة وباب األكدرية نحاول أن ن

ّ
رس القادم إلى هنا لم يبق لنا من مسائل الجد واإلخوة إال

 .سبحانه وتعالى بإذن هللا

 أن يرزقنا وإياكم اإلخالص في القول والعمل.سبحانه وتعالى نسأل هللا 

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس الثامن عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

م
ّ
على من ال نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن اقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين،  الحمد هلل وحده وصلى هللا وسل

 أّما بعد:

فهذا مجلس جديد من مجالس التعليق على منظومة القالئد البرهانية في علم الفرائض، وهو يتضمن الحديث على 

اإلخوة، اليوم إن شاء هللا سننهي هذا الباب آخر األبواب املتعلقة بفقه املواريث، وهذين البابين هما من مسائل الجد و 

أن يوفقنا لذلك، كما نسأله أن يوفقنا إلى فقه هذه الدروس وإتقانها سبحانه وتعالى الطويل والعريض، ونسأل هللا 

 وفهمها على الوجه الصحيح، هذين البابين هما: باب املعاّدة وباب األكدرية.

ما كانت بوجود  اعلم أخي رحمك هللا ووفقك ملعالي األمور 
ّ
أّن كّل املسائل التي ذكرناها ومّرت معنا في باب الجد واإلخوة إن

صنٍف واحٍد من اإلخوة )إّما أشقاء وإّما ألب(، ولم نذكر في مسألة واحدة سابًقا إخوة أشقاء وألب مجتمعين، وذكرنا 

الحديث على القسم رحمه هللا أن أنهى الّناظم بأّن هذا يبقى إلى مسائل املعاّدة، وهذا بابها وأوان الحديث عليها، فبعد 

األول من اجتماع صنٍف واحٍد من اإلخوة مع الجد وقسمنا ذلك إلى قسمين عند عدم صاحب الفرض وعند وجود 

اآلن إلى الحديث على القسم الثاني، وهو اجتماع الجد مع صنفي اإلخوة  رحمه هللاصاحب الفرض، انتقل الّناظم 

 :رحمه هللا ل)أشقاء وألب(، فقا

ة  فصل في املعاد 

ا
َ
 ُوِجد

ْ
ٍب ِإن

َ
ْيِه اْبَن أ

َ
ا   َواْحِســـــــــــــــْب َعل

َ
َبـــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ِقيـــــــــــــَق أ

َّ
 َوأْعـــــــــــــِط َسْهَمـــــــــــــُه الش

 ألٍب إذا ُوجدوا على الجد في القسمة املعاّدة: بتشديد التاء، وهي من العّد، ومعناها أن َيحسب 
َ
 األشقاُء اإلخوة

ُ
اإلخوة

 ألّن 
ّ

 واحٌد على الجد(، وذلك إن احتاجوا إليهم، وما هذا العدُّ إال
ٌ
)أي: ُيعدُّ اإلخوة ألب مع اإلخوة األشقاء كأنهم صنف

خوة ألب، فُيحسب اإلخوة ألب كأّنهم أ
ُ
شقاء على الجد، فينقص بذلك اإلخوة ألب مّتحدون مع اإلخوة األشقاء في األ

نصيب الجد من املقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباقي أو إلى الّسدس، ثم يقتسم اإلخوة األشقاء والذين ألب ما بقي 

 )الشقيق ُيدلي 
ً
ه أقوى منه عصوبة

ّ
بينهم كأن لم يكن معهم جد، وهنا يعود الشقيق على الذي ألب ويأخذ ما بيده ألن

ألب ُيدلي باألب فقط(، فيسقط الذي ألب بعد أن أسدى هذه الخدمة لإلخوة األشقاء وال يأخذ شيًئا،  باألب واألم والذي

ما يكون 
ّ
وُيستثنى من ذلك ما إذا كانت أخًتا شقيقة واحدة، فإّنها تأخذ كمال فرضها الذي هو الّنصف، والذي يبقى فإن

 لإلخوة ألب، وسيأتي بيان ذلك.

ا بالنظر إلى الجد، وذلك من أجل مزاحمته وإنقاص نصيبه، لكّنه محجوب  فولد األب )األخ ألب واألخت
ً
ألب( ُيعتبر وارث

ه قد 
ّ
 إذا كانت شقيقة واحدة فقط فإن

ّ
ه أقوى منه في التعصيب، إال

ّ
بالنظر إلى ولد األبوين )الشقيق والشقيقة( ألن

 ا، وسيأتي هذا.يتبقى بعد أن تأخذ هي الّنصف ش يٌء، فُيعطى لألخ أو اإلخوة ألب تعصيبً 

ْيِه": رحمه هللاقال الّناظم 
َ
ا"، أي: احسب على الجد، "َواْحِســـــــــــــــْب َعل

َ
 ُوِجد

ْ
ٍب ِإن

َ
، أي: األخ ألب وكذلك األخت "اْبَن أ

َبـــ ألب، ثم بعد أن تحسب ولد األب، قال:
َ
ِقيـــــــــــــَق أ

َّ
ا""َوأْعـــــــــــــِط َسْهَمـــــــــــــُه الش

َ
، أي: ُيعطى نصيُب األخ أو األخت ألب ــــــــــــــــــــــــــــد
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 في حاالت معينة سيأتي ذكرها حال الكالم على الزيديات األربع )وهذا 
ّ

للشقيق أو األشقاء كأن لم يكن معهم جد، إال

 عندما تكون شقيقة واحدة ويبقى بعد نصفها ش يء(.

"انفرد (: 15/437في )االستذكار رحمه هللاخاّصة، قال ابن عبد البر رض ي هللا عنه والقول باملعاّدة هو قول زيد بن ثابت 

حابة  ض ي هللا عنهر زيُد بُن ثابٍت  اِتِه الجدَّ باإلخوِة لألب مع اإلخوة لألب رض ي هللا عنهم من بين الص  بقوله في معادَّ

بعه فيه، ، ثم يصير ما وقع لهم في املقاسمة إلى اإلخوة لأل )أي: األشقاء(واألم 
َّ
 من ات

 
ب واألم، ولم يقله أحٌد غيره، إال

 من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض 
ٌ
  )توريث اإلخوة بوجود الجد(وقد خالفه فيه طائفة

 
إلجماع املسلمين أن

 عل
ٌ
ه َحْيف

 
ا مع اإلخوة لألب واألم، فال معنى إلدخالهم معهم وهم ال يرثون، ألن

ً
ى الجد في اإلخوة لألب ال يرثون شيئ

 .رحمه هللا ا.هـ املقاسمة"

وُحكُم الجد مع الصنفين من اإلخوة مختلطين )اإلخوة واألخوات األشقاء وألب مًعا( كحكمه مع أحدهما تماًما، ألّن 

الصنفين بالنسبة إليه سواء، فإذا لم يكن معهم صاحب فرٍض فإّن الجد يتخير األفضل بين املقاسمة وثلث املال، وإن 

 من املقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع املال، كما مّر في الدرسين  كان معهم
ّ
صاحب فرض فيتخير الجد األحظ

 السابقين تماًما، وقد يحتاج اإلخوة األشقاء لعّدِ اإلخوة ألب على الجد وقد ال يحتاجون إلى ذلك، وهنا نقف لنعرف:

 ومتى ال يحتاجونهم؟متى يحتاج اإلخوة األشقاء إلى عد  اإلخوة لألب على الجد 

 إذا لم يكن معهم صاحب فرٍض: الحالة األولى:

  يجب أن يكون اإلخوة األشقاء أقّل من مثلي الجد كي يحتاج األشقاء لإلخوة ألب فيما ُيكملهم مثلي الجد أو

يه )ثلث جميع املال(، ويكون اإل 
ّ
يه )املقاسمة( إلى أنزل حظ

ّ
خوة أقّل، وذلك من أجل إنزال الجد من أوفر حظ

أخت شقيقة/ أختان شقيقتان/ ثالث أخوات شقائق/ أخ شقيق/ أقّل من مثلي الجد في خمس صور، وهي: 

، فإذا كان األشقاء مثلي الجد فأكثر فال حاجة لعّد اإلخوة ألب على الجد ألّن نصيبه أخ شقيق وأخت شقيقة

 ص عن الثلث.ينزل من املقاسمة إلى الثلث، فال عبرة بعّدهم عليه ألّن نصيبه لن ينق

 

 

 أمثلة:

  ه شقيق، وهذا من أجل إنقاص نصيب
ّ
 ألب كأن

َ
هلك عن: جٍد وأٍخ شقيق وأٍخ ألب، هنا َيعدُّ األخ الشقيق األخ

ه أٌخ شقيق صار عندنا أخوين وجد، صار مجموع الرؤوس ثالثة، أو نقول: 
ّ
الجد، فإذا حسبنا األخ ألب كأن

ه باملقاسمة يأخذ الثلث، وبثلث املال صار مجموع اإلخوة مثلي الجد، فيستوي للجد املقاسمة وثلث املال، 
ّ
ألن

يكون له الثلث، فيستويان، فيأخذ الجد ثلث املال ويبقى ثلثان بين األخوين )الشقيق والذي ألب(، فيعود 

 )الشقيق أقوى من الذي ألب(، فيأخذ الثلثان األخ الشقيق، 
ً
ه أقوى منه عصوبة

ّ
الشقيق ويحجب الذي ألب ألن
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ا ويسقط، وهنا لو لم َيُعَد الشقيُق الذي ألب على الجد ألخذ الجد الّنصف باملقاسمة وال يأخذ الذي ألب شيئً 

 الشقيق باملعاّدة.
ّ
 وألخذ الشقيق الّنصف، فزاد حظ

  ِهلك عن: جٍد وأٍخ شقيٍق وأخٍت شقيقة وأخٍت ألب، الشقيق والشقيقة أقّل من مثلي الجد فيحتاجون إلى عّد

حسبنا األخت ألب كأّنها شقيقة صار مجموع اإلخوة مثلي الجد )أخ وأختان(، األخت ألب على الجد، وإذا 

فيستوي للجد املقاسمة مع ثلث املال، فباملقاسة مجموع الرؤوس ستة للجد منها اثنان ولألختان اثنان، فبعد 

بهم، فيكون  أن يأخذ الجد نصيبه يعود األخ واألخت األشقاء على األخت ألب فيأخذون ما بيدها لكونها محجوبة

 األنثيين.
ّ
كر مثل حظ

ّ
 نصيب الشقيق والشقيقة الثلثان يقتسمانه بينهما للذ

  هلك عن: جٍد وأخوين شقيقين وأٍخ ألب، فهنا اإلخوة األشقاء مثلي الجد، وكما قررنا إذا كان األشقاء مثلي الجد

املال واألخوان الشقيقان لهما الثلثان  فأكثر فال فائدة في املعاّدة ألّن الجد يأخذ الثلث مباشرة، فهنا للجد ثلث

ه محجوب بالشقيق، لكّن لو عّد األشقاء الذي ألب على الجد 
ّ
لكّل واحٍد منهما الثلث، واألخ ألب يسقط ألن

يكون عدد الرؤوس أربعة )جد وثالثة إخوة(، فالجد باملقاسمة يأخذ الّربع، وبثلث املال يأخذ الثلث، فالجد 

 له في املقاسمة، مباشرة يأخذ الثلث، لذ
ّ
لك قلنا هنا ال عبرة باملعاّدة، فإّن الجد يلوذ إلى الفرض وال حظ

ه )يريد اإلخوة األشقاء بعّدهم اإلخوة ألب إنزال 
ّ
 من أجل اإلضرار بالجد )من أجل إنقاص حظ

ً
واملعاّدة أصال

يه )املقاسمة( إلى األقل، وهي هنا حاصلة من دون معاّدة(.
ّ
 الجد من أوفر حظ

 

 :فرٍض  صاحب معهم كان إذا: الثانية الةالح

  ه إذا بقي الّربع أو أقل فإّن الجد مباشرة يلوذ إلى
ّ
يجب أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الّربع ألن

 سدس املال، وال فائدة من املعاّدة.

 ( أخ شقيق/  /أخت شقيقة/ أختان شقيقتان/ ثالث أخوات شقائقيجب أن يكون اإلخوة أقّل من مثلي الجد

 (.أخ شقيق وأخت شقيقة

والذي يتأتي معه من الفروض في صور املعادة كي يبقى أكثر من الّربع إما: الّسدس )أم أو: جّدة( / الّربع )زوجة( / 

الّربع والّسدس )زوجة وأم أو: جّدة(/ ثلثان )بنتين فأكثر أو: بنتي ابن فأكثر(/ أو كان  الّنصف )زوج/بنت/بنت ابن(/

مجموع الفروض الثلثان: )نصف وسدس )بنت وبنت ابن / بنت وأم أو: جّدة / بنت ابن  وأم أو: جّدة((/ أو كان الفرض 

 نصف وثمن )بنت أو: بنت ابن وزوجة(.

 أمثلة:

  وأخٍت ألب، لألم الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، ويبقى بعد فرض الّسدس هلك عن: أٍم وجٍد وأٍخ شقيٍق 

خمسة أسداس )وهي أكثر من الّربع( وهي بين الجد واإلخوة، فيعّد الشقيق األخت ألب على الجد، فلو قاسم 

ه الجد كان عدد الرؤوس خمسة، فيأخذ الجد اثنان من خمسة املتبقية من الّسدس )أي: ثلث(، وهي خيٌر ل

ه يأخذ ثلث الخمسة )أي: واحد وثلثان(، وخيٌر له كذلك من الّسدس، فبعد أن يأخذ الجد 
ّ
من ثلث الباقي، فإن



 

197 

نصيبه يبقى ثالثة من ستة )أي: نصف( بين الشقيق واألخت ألب، فيعود الشقيق على األخت ألب ويأخذ 

عد الشقيُق األخَت ألب لنقص نصيبها فيحصل الثالثة كاملة ويكون نصيب الشقيق الّنصف، فهنا لو لم ي

 أّن نصيب الجد الذي أخذ باملقاسمة 
ّ

ه لم ُيخرجه من املقاسمة إال
ّ
نصيبه، فزاحَم الجَد باألخت ألب ورغم أن

 نقص.

  ،هلك عن: زوجٍة وجٍد وأٍخ شقيٍق وأٍخ ألب، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، يبقى ثالثة أرباع بين الجد واإلخوة

اإلخوة لعّد الشقيق األخ ألب عليه، فيكون نصيب الجد باملقاسمة واحد من الثالثة املتبقية  فلو قاسم الجُد 

 له من الّسدس، ثم يعود 
ّ
)أي: ربع جميع املال(، ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه الّربع كذلك، وهما أحظ

 نصف جميع املال(. الشقيُق على األِخ ألب ويأخذ ما بيده فيكون نصيب الشقيق اثنان من أربعة )أي:

  ،هلك عن: زوجة وجّدة وجٍد وأٍخ شقيق وأٍخ ألب، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، وللجّدة الّسدس لعدم األم

أصل املسألة من اثنا عشر، للّزوجة ثالثة وللجّدة اثنان، يبقى سبعة من اثنا عشر بين الجد والشقيق واألخ 

ألشقاء أقّل من مثلي الجد، فيحتاج الشقيق لعّد األخ ألب على الجد لكي ألب، فهنا بقي أكثر من الّربع وعدد ا

يزاحمه فرَضه، فلو قاسم الجد لكان نصيبه اثنان وثلث، وهو نفس الّنصيب لو أخذ ثلث الباقي )ثلث الّسبعة 

يق على اثنان وثلث(، وهما خيٌر له من سدس املال، ويبقى أربعة وثلثان بين الشقيق واألخ ألب، فيعود الشق

 الذي ألب ويأخذ ما بيده ويسقط األخ ألب.

  هلك عن: بنٍت وزوٍج وجٍد وأٍخ شقيٍق وأٍخ ألب، فالبنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، والّزوج له

 للجد هنا الّسدس، فال حاجة لعّد األخ ألب على الجد، 
ّ
الّربع لوجود الفرع الوارث، بقي الّربع فقط، واألحظ

 الجد لن ينقص عن الّسدس على كّل حال. ألّن نصيب

  من
ّ
هلك عن: بنتين وزوجٍة وجٍد وأٍخ شقيٍق وأٍخ ألب، للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، وللّزوجة الث

لوجود الفرع الوارث، أصل املسألة من أربع وعشرين، للبنتين ستة عشر سهم، وللّزوجة ثالثة، فيبقى خمسة 

هي أقّل من الّربع وأكثر من الّسدس، فهنا يأخذ الجد مباشرة الّسدس ويبقى واحد أسهم بين الجد واإلخوة و 

 من أربٍع وعشرين يأخذها الشقيق، وال فائدة من املعاّدة هنا ألّن الجد ورث األقل وهو الّسدس.

  ّمن هلك عن: بنتين وزوجٍة وأٍم وجٍد وأٍخ شقيٍق وأٍخ ألب، للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم املعصب وللز
ّ
وجة الث

لوجود الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من اإلخوة، أصل املسألة من أربع 

وعشرين، للبنتين ستة عشر سهم، وللّزوجة ثالثة، ولألم أربعة، فيبقى سهم واحد بين الجد واإلخوة وهو أقّل 

املسألة إلى سبٍع وعشرين، فهنا ال معاّدة وال يرث  من الّسدس، فهنا يأخذ الجد مباشرة الّسدس وتعول 

 الشقيق شيًئا.

  هلك عن: زوٍج وجٍد وأخوين شقيقين وأٍخ ألب، فللّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، ويبقى الّنصف اآلخر بين

الجد واإلخوة، فلو قاسم الجد الشقيقين ألخذ ثلث الّنصف )أي: سدس( ، ولو أخذ ثلث الباقي ألخذ ثلث 

لّنصف )وهو الّسدس(، وله أن يأخذ سدس املال، فاستوى للجد هنا الثالثة املقاسمة وثلث الباقي والّسدس، ا

فال عبرة باملعاّدة هنا، ألّن الشقيقين لو عّدا األخ ألب على الجد فإّن النصيب ينقص حال املقاسمة فيلجأ الجد 
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 له، لذلك قلنا في
ّ
شروط املعاّدة حال وجود الفرض أن ال يكون اإلخوة  إلى ثلث الباقي أو الّسدس لكونهما أحظ

 مثلي الجد فأكثر.

 

ما تكون عند أن يأخذ الجد : رحمه هللا وهنا ُيمكن أن نستخلص خالصة وهي كما قال الشيخ ابن عثيمين
 
ة إن "املعاد 

 له إلى األقّل.، فمن أجل ذلك يريد اإلخوة األشقاء باملعاّدة إزاحة الجد من املقاسمة التي هي باملقاسمة"
ّ
 أحظ

 

ة:  صور املعاد 

تنحصر صور املعاّدة في ثماٍن وستين مسألة، وهذا الذي عليه أكثر الفرضيين وهو املشهور عنهم، لكن هناك من زاد 

، وأورد رحمه هللاعلى ذلك أربع مسائل وعّدها اثنتين وسبعين مسألة ومنهم العالمة الفرض ي الشيخ عبد العزيز بن باز 

، وهذه رحمه هللا، وقبلهما العالمة حافظ الحكمي رحمه هللاذلك في رسالته الفوائد الجلية، والشيخ زيد املدخلي 

املسائل عند عدم صاحب الفرض مع الجد واإلخوة وعند وجود صاحب الفرض، ومن أرادها فليرجع إلى املطوالت، 

ه يجدها بتمامها مبسوطة مضبوطة، وضابطها كما 
ّ
تقدم وهو إذا لم يكن معهم صاحب فرٍض لكي تكون معاّدة فإن

يجب أن يكون األشقاء دون مثلي الجد، وإذا كان معهم صاحب فرٍض فيجب أن يبقى بعد الفروض أكثر من الّربع 

 ويكون اإلخوة أقّل من مثلي الجد.

 معاملة اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب بعد أن يأخذ الجد نصيبه:

 :رحمه هللا قال صاحب الّرحبية

 اْح وَ 
ُ
 عَ  ْم ـــــــــــــــك

َ
 ى اإلِ ل

ْ
 عْ بَ  ةِ وَ ـــــــــخ

َ
ِ ـــــــــالعَ  د

 ُح    د 
ْ
 عِ  ْم يهِ فِ  َك ــــــــمَ ك

ْ
 ــــــــــــــــن

َ
  د

َ
 ف
ْ
ِ ـــــــــــــــــــــالَج  ِد ـــــــــــــق

 د 

كور واإلناث، أو شقيقة ليست إن كان اإلخوة األشقاء عصبة )كأن يكون شقيٌق واحد فأكثر أو مجموعة من 
ّ
األشقاء الذ

ما تكون عصبة مع الغير )ومّر معنا أّن األخوات يكّن عصبة مع البنات وبنات االبن((، 
ّ
عصبة بالغير مع الشقيق وإن

فالباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا ونصيب الجد يكون لألشقاء، وُيحجب اإلخوة ألب باألشقاء العصبة بعد عّدهم 

 .على الجد

 أمثلة:

  هلك عن: جٍد وأٍخ شقيٍق وأختين ألب، يعّد الشقيق األختين ألب على الجد، فيكون نصيب الجد باملقاسمة هو

ه يحجب األختين 
ّ
نفسه ثلث املال، ويبقى ثلثان بين األخ الشقيق واألختين ألب، وبما أّن الشقيق هنا عصبة فإن

 ألب ويسقطان وال يأخذان شيًئا.
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  وأخٍت أشقاء وأخٍت ألب، يعّد األشقاء األخت ألب على الجد، فيكون نصيب الجد باملقاسمة هلك عن: جٍد وأٍخ

هو نفسه ثلث املال، ويبقى ثلثان بين األخ الشقيق واألخت الشقيقة واألخت ألب، وبما أّن الشقيق والشقيقة 

ه يحجب األخت ألب وتسقط وال تأخذ شيًئا.
ّ
 هنا عصبة فإن

  شقيقة وأخٍت ألب، للبنت الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، ويبقى الّنصف  هلك عن: بنٍت وجٍد وأخٍت

 األخَت ألب على الجد، فلو قاسم الجد لكان نصيبه 
ُ
اآلخر بين الجد والشقيقة واألخت ألب، فتعّد الشقيقة

 له من ثلث الباقي )ألّن نصيبه يكون ثل
ّ
ث الّنصف باملقاسمة نصف الّنصف )أي: ربع جميع املال(، وهذا أحظ

 له كذلك من سدس جميع املال، فبعد أن يأخذ الجد الّربع يبقى ربع بين الشقيقة 
ّ
)أي: الّسدس(، وأحظ

سقطها وال تأخذ 
ُ
حجب األخت ألب وت

َ
واألخت ألب، فالشقيقة هنا عصبة مع الغير )مع البنت( فتأخذ الباقي وت

 شيًئا.

يقة واحدة فإّنها تأخذ إلى الّنصف، وتأخذ الشقيقتان فأكثر إلى وأّما إذا لم يكن اإلخوة األشقاء عصبة، فإن كانت شق

ه التعصيب املشوب بالفرض، فال ُيعال لهن، قلنا إلى الّنصف )فال ُيشترط أن تأخذ الّنصف، 
ّ
الثلثين، وُيعبر عن هذا بأن

، وإذا كان الباقي فإذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض إن ُوجدوا وبعد نصيب الجد أقّل من الّنصف أخذت املوجود

الّنصف أخذته تاًما، وإذا كان الباقي أكثر من الّنصف فإّنها تأخذ الّنصف فقط وتدع الباقي لإلخوة ألب(، ونفس الش يء 

بالنسبة للشقيقتين فأكثر )فال ُيشترط أن تأخذ الشقائق الثلثان، فإذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض إن ُوجدوا 

لثلثين أخذت الشقائق املوجود، وإذا كان الباقي الثلثان أخذته الشقائق تاًما، وال ُيمكن أن وبعد نصيب الجد أقّل من ا

ه إذا أخذت الشقائق الثلثان فإّن نصيب الجد ال يقّل عن الثلث، وهنا ال يبقى لإلخوة ألب 
ّ
يبقى بعد الثلثان زيادة ألن

ن فرضهن، كما يمكن أن يأخذن أقّل من فرضهن، ش يء(، وُيسمى هذا: التعصيب املشوب بالفرض، فال يزيد نصيبهن ع

فال تعول املسألة من أجل إتمام فرض الشقيقة الواحدة أو الشقائق، والباقي بعد نصيب الشقيقة التي ورثت 

ا أخذوا الباقي 
ّ
بالتعصيب املشوب بالفرض )إلى الّنصف( يكون لإلخوة ألب كما ذكرنا، فإذا كان اإلخوة ألب ذكوًرا وإناث

ا فقط اقتسموا الباقي بينهم بالسوية تعصيبً 
ً
 األنثيين، وإن كانوا ذكوًرا فقط أو إناث

ّ
كر مثل حظ

ّ
ا لكونهم مع الجد للذ

 تعصيًبا.

 أمثلة:

صف:
 
 مثال تأخذ فيه الشقيقة الباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض وهو أقل  من فرضها الن

  ألب على الجد، هلكت عن: زوٍج وجٍد وأخٍت شقيقٍة وأخوان ألب، للّزوج 
َ
 اإلخوة

ُ
عّد األخُت الشقيقة

َ
الّنصف، وت

 له من 
ّ
فيختار الجد بين املقاسمة وثلث الباقي والّسدس، وهنا يستوي له الّسدس وثلث الباقي وهما أحظ

املقاسمة، فيأخذ الجد الّسدس، فأصل املسألة من ستة للّزوج الّنصف ثالثة وللجد الّسدس واحد، ويبقى 

ثلث( بين الشقيقة واألخوان ألب، وهنا تأخذ الشقيقة إلى الّنصف )تعصيب مشوب بالفرض(، اثنان من ستة )

 اثنان من ستة فإّن الشقيقة تأخذ الباقي وحدها وهو أقّل من الّنصف، 
ّ

ونصف الستة ثالثة لكن لم يبقى إال

عال املسألة من أجل إتمام فرضها، وَيسقط األخوان ألب الستغراق التركة.
ُ
 وال ت
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صف:مثا
 
 ل تأخذ فيه الشقيقة الباقي بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض وهو تمام فرضها الن

  أّن األحظ 
ّ

 األخَت ألب على الجد، لكن رغم املعاّدة إال
ُ
عّد الشقيقة

َ
هلكت عن: جٍد وأخٍت شقيقٍة وأخٍت ألب، ت

فتأخذ الشقيقة إلى  له املقاسمة، فيأخذ الجد الّنصف، ويبقى الّنصف اآلخر بين الشقيقة واألخت ألب،

 الّنصف، )تعصيب مشوب بالفرض(، فتأخذ الّنصف تاًما كاًمال وحدها، وتسقط األخت ألب الستغراق التركة.

 

 

 :الثلثان فرضهن تمام وهو  الجد نصيب بعد الباقي الشقيقتان فيه تأخذ مثال

  ألب على 
َ
الجد، فيستوي له املقاسمة مع هلك عن: جٍد وأختين شقيقتين وأٍخ ألب، هنا تعّد الشقيقتان األخ

ثلث املال، فيكون نصيبه الثلث، ويبقى ثلثان بين الشقيقتين واألخ ألب، فبعد خروج الجد بالثلث ترث 

ه بقي الثلثان بعد الثلث الذي أخذه الجد فإّنهن 
ّ
الشقيقتان إلى الثلثين )تعصيب مشوب بالفرض(، وبما أن

 
ّ
 ويسقط األخ ألب ألن

ً
 ه لم يبق له ش يء.يأخذنه تاًما كامال

 :الثلثان أقل  من فرضهن وهو  الجد نصيب بعد الباقي الشقيقتان فيه تأخذ مثال

  أقلُّ من مثليه، أصل 
َ
هلك عن: جٍد وأختين شقيقتين وأخٍت ألب، فهنا األفضل للجد املقاسمة ألّن اإلخوة

لشقيقتان وهي دون املسألة من خمسة، نصيب الجد اثنان من خمسة وتبقى ثالثة من خمسة تأخذها ا

ه لم يبق ش يء.
ّ
 فرضهن الثلثان، وال ش يء لألخت ألب ألن

  هلكت عن: زوٍج وجٍد وأختين شقيقتين وأٍخ ألب، للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، والجد هنا يستوي له

لّسدس الثالثة أحوال )املقاسمة وثلث الباقي والّسدس(، أصل املسألة من ستة للّزوج الّنصف ثالثة وللجد ا

ه 
ّ
واحد وتبقى اثنان من ستة )ثلث( تأخذها الشقيقتان وهي دون فرضهن )إلى الثلثين(، ويسقط األخ ألب ألن

 لم يبق ش يء.

ة رغم وجود األشقاء؟  متى يكون لألخ أو لإلخوة ألب نصيٌب في املعاد 

نعم يكون لألخ أو لإلخوة ألب نصيب في حالة واحدة فقط وهي وجود أخت شقيقة واحدة فقط، فإّن لها إلى تمام 

الّنصف، فإن بقي ش يٌء فهو إلى األخ أو األخت أو اإلخوة ألب، وأّما في حالة ما إذا كانت شقيقتان فأكثر فإّن لهن فرضهّن  

ا يرثن إلى تمام الثلثان، وال ُيتصور أن يبقى ش يٌء 
ً
بعد الثلثين، وإذا كان في األشقاء ذكٌر أو كان األشقاء ذكوًرا وإناث

 بالتعصيب فإّن األخ أو اإلخوة ألب محجوبون.

ومن الصور التي يبقى فيها لألخ أو لإلخوة ألب نصيٌب مسائل مشهورة ُسميت عند أهل العلم بالّزيديات األربع، وُسميت 

ه أول من حكم بها، وهي كالتالي:رض ي هللا عنهت بذلك نسبة إلى الصحابي زيد بن ثاب
ّ
 ، فإن

ة:  ألبُسمّيت عشرّية: نسبة إلى عشرة، ألّنها تصّح من عشرة، وهي:  الَعشري 
ٌ
 .جٌد وأخٌت شقيقة وأخ
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 للجد من ثلث املال، فعدد الرؤوس خمسة، يأخذ الجد سهمان من خمسة وتبقى ثالثة أسهم من 
ّ
املقاسمة هنا أحظ

يقة واألخ ألب، يأخذ األخ ألب سهمان وتأخذ الشقيقة سهًما واحًدا، لكن الشقيقة بعد أن يأخذ الجد خمسة بين الشق

سهميه ويخرج تعود على األخ ألب الذي عّدته على الجد، وتأخذ تعصيًبا مشوًبا بالفرض كما ذكرنا )إلى الّنصف(، 

سألة بأن نضربها في مقام الّنصف فتأخذ سهمان ونصف من خمسة، ويبقى نصف سهم لألخ ألب، ثم نصحح امل

)وسيأتي هذا في باب التصحيح إن شاء هللا(، فتصّح املسألة من عشرة للجد أربعة أسهم وللشقيقة خمسة أسهم ولألخ 

 ألب سهٌم واحد.

 

 .جٌد وأخٌت شقيقة وأختان ألبُسمّيت عشرينية: ألّنها تصّح من عشرين، وهي:  العشرينية:

 األختان أل 
ُ
 للجد هنا من ثلث املال، فعدد الرؤوس خمسة )الجد برأسين تعّد الشقيقة

ّ
ب على الجد، واملقاسمة أحظ

واألخوات بثالثة رؤوس(، أصل املسألة من خمسة: سهمان للجد، ثم َيفضل ثالثة أسهم بين الشقيقة واألختان ألب، 

 إلى الّنصف )تعصيًبا مشوًبا بالفرض(، فيكون نصيبها سهمان ونص
ُ
ف من خمسة أسهم، ويبقى نصف فتأخذ الشقيقة

سهم هو بين األختين ألب، فيكون نصيب كّل أخٍت ألب ُربع سهٍم، فتصّح املسألة من عشرين، للجد ثمانية أسهم 

 وللشقيقة عشرة أسهم، ولألختين لألب سهمان لكل أخٍت سهم واحد.

 وأخٌت ألبوهي:  مختصرة زيد:
ٌ
 وأخ

ٌ
 .أٌم وجٌد وأخٌت شقيقة

األم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، فيبقى بعد الفرض أكثر من الّربع وهنا األشقاء أقّل من مثلي الجد، فتحتاج 

الشقيقة إلى عّد اإلخوة ألب على الجد إلنقاص نصيبه، أصل املسألة من ستة ويبقى خمسة بين الجد واإلخوة، وهنا 

باملقاسمة: واحد وثلثان، ولألخ ألب واحد وثلثان كذلك، ولألخت  يستوي للجد املقاسمة وثلث الباقي، فيكون نصيبه

الشقيقة ولألخت ألب واحد وثلثان بينهما، وهذا بعد عّد الشقيقة لألخ واألخت ألب، ثم تعود الشقيقة على األخ واألخت 

واحد بعد أن تأخذ ألب فتأخذ تعصيًبا مشوًبا بالفرض )إلى تمام نصفها(، فتأخذ ثالثة أسهم من الستة، ويبقى ثلث 

الشقيقة نصيبها هو بين األخ واألخت ألب، فتصّح املسألة من مائة وثمانية، لألم الّسدس ثمانية عشر، وللجد ثلث 

الباقي ثالثون، وللشقيقة إلى الّنصف أربٌع وخمسون، تبقى ستة أسهم لألخ ألب أربعة أسهم ولألخت ألب سهمان، ثم 

ربٍع وخمسين، نصيب األم الّسدس تسعة، ونصيب الجد )خمسة عشر(، ونصيب إلى أرض ي هللا عنه اختصرها زيٌد 

 الشقيقة )إلى الّنصف سبعة وعشرون سهم(، والباقي ثالثة أسهم، لألخ ألب سهمان ولألخت ألب سهم واحد.

 وأخوان وأخٌت ألبُسمّيت تسعينية: ألّنها تصّح من تسعين، وهي:  التسعينية:
ٌ
 .أٌم وجٌد وأخٌت شقيقة

م الّسدس لتعدد اإلخوة، أصل املسألة من ستة وتبقى خمسة بين الجد واإلخوة، وهنا تحتاج الشقيقة إلى عّد اإلخوة لأل 

 له من املقاسمة ومن 
ّ
 إلى األقل، فيكون األحظ للجد هنا ثلث الباقي وهو أحظ

ّ
ألب على الجد إلنزال نصيبه من األحظ

األخت الشقيقة إلى الّنصف، فتأخذ ثالثة أسهم من ستة، فيبقى ثلث الّسدس )ثلث الباقي هو واحد وثلثان(، ثم تأخذ 

واحٌد بين األخوان واألخت ألب، ثم بعد تصحيح املسألة وجدناها تصّح من تسعين، لألم سدسها خمسة عشر سهًما، 
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، وللجد ثلث الباقي وهو خمسة وعشرون سهًما، ونصيب األخت الشقيقة خمسة وأربعون سهًما، وهو تمام نصفها

 ويبقى خمسة أسهم، يأخذ األخوان ألب أربعة أسهم، كّل واحٍد منهما يأخذ سهمان ويبقى سهٌم واحد لألخت ألب.

وهذا الباب )أي: باب املعاّدة( كما ترى هو من أعوص األبواب في علم الفرائض على اإلطالق، لكن هذا على مذهب 

بتوريث اإلخوة بوجود الجد ملا فيه من التفاصيل التي ال دليل املورثين لإلخوة مع الجد، وهذا مّما يزيد ضعف القول 

 عليها من كتاب وال سّنة وال إجماع وال قياس صحيح.

 خالصة أحكام باب الجد واإلخوة:

 إذن صارت حاالت اإلخوة بوجود الجد حالتان، وهي:

 ا أو
ً
كور  أن يجتمع الجد مع صنٍف واحد من اإلخوة، إّما إخوة أشقاء )ذكوًرا أو إناث

ّ
مختلطين بين الذ

كور واإلناث(.
ّ
ا أو مختلطين بين الذ

ً
 واإلناث(، أو إخوة ألب )ذكوًرا أو إناث

o :بين 
ّ
 أن ال يوجد معهم صاحب فرٍض أو أصحاب فروض، فالجد يختار األحظ

 .املقاسمة 

 .ثلث جميع املال 

o .أن يوجد معهم صاحب فرٍض أو أصحاب فروض 

 د الّسدس وتعول املسألة ويسقط اإلخوة.إذا استغرقت الفروض التركة ورث الج 

 .إذا بقي أقل من الّسدس ورث الجد الّسدس وتعول املسألة ويسقط اإلخوة 

 .األخت في األكدرية 
ّ

 إذا بقي تمام الّسدس ورثه الجد ويسقط اإلخوة إال

 :للجد بين 
ّ
 إذا بقي أكثر من الّسدس فهنا ُينظر إلى األحظ

 .املقاسمة 

 .ثلث باقي املال 

 ميع املال.سدس ج 

  ا فقط أو مختلطين بين
ً
أن يجتمع الجد مع صنفا اإلخوة )إخوة أشقاء و إخوة ألب )سواء ذكوًرا فقط أو إناث

كور واإلناث((.
ّ
 الذ

o :بين 
ّ
 أن ال يوجد معهم صاحب فرٍض أو أصحاب فروض، فالجد يختار األحظ

 .املقاسمة 

 .ثلث جميع املال 

o .أن يوجد معهم صاحب فرٍض أو أصحاب فروض 

 .إذا استغرقت الفروض التركة ورث الجد الّسدس وتعول املسألة ويسقط اإلخوة 

 .إذا بقي أقل من الّسدس ورث الجد الّسدس وتعول املسألة ويسقط اإلخوة 

 .األخت في األكدرية 
ّ

 إذا بقي تمام الّسدس ورثه الجد ويسقط اإلخوة إال
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 للجد بي 
ّ
 ن:إذا بقي أكثر من الّسدس فهنا ُينظر إلى األحظ

 .املقاسمة 

 .ثلث باقي املال 

 .سدس جميع املال 
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 مخطط ُيبين حاالت ميراث الجد مع اإلخوة على القول املرجوح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باب : "رحمه هللاإلى باب جديٍد وهو آخر باب من أبواب مسائل الجد واإلخوة، فقال  رحمه هللاثم انتقل الّناظم 

 األكدرية".

ه إذا استغرقت 
ّ
وقد مّر معنا ذكر األكدرية أكثر من مّرة، ففي باب التعصيب قلنا هناك: أّن من أحكام العاصب أن

 األخت في املسألة األكدرية، قال الّناظم حينها:
ّ

ــــــــــــــــــــــــــــا" الفروض التركة سقط إال
َ
ط

َ
ــــــــــْرٌض َسق

َ
 ف

َ
ــــــــــَرق

ْ
غ
َ
َما اْست

ُ
، "َوَحْيث

واستثنينا حينها األخت في املسألة األكدرية، وقلنا كذلك عند الحديث على طريقة توريث الجد مع اإلخوة مع أصحاب 

 قدر الّسدس فإّن الجد يأخذ الّسد
ّ

ه إذا لم يبق إال
ّ
 األخت في املسألة األكدرية، وهذا الفروض، أن

ّ
س ويسقط اإلخوة إال

 .تعالى أوان الحديث عليها وبيان تفصيلها بإذن هللا

 قيل في سبب تسمية هذه املسألة باملسألة األكدرية، عّدة أقوال منها:

 دالجميراث 

ميراث الجد مع اإلخوة واألخوات 

 ألب أو األشقاء 

 عدم صاحب الفرض

ميراث الجد مع اإلخوة واألخوات 

 ألب و األشقاء 

 وجود صاحب الفرض صاحب الفرضوجود  عدم صاحب الفرض

ثلث  ثلثال ثلثال املقاسمة املقاسمة املقاسمة املقاسمة

 الباقي

ثلث 

 الباقي

دسال دسال س   س 
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 سبت إليه، أّنها نسبة إلى الّرجل الذي َسأل عنها وُيسمى أكدر، وقيل: الذي ُسئل عنها اسمه أكدر فأخطأ فيه
ُ
ا فن

 وقيل الّزوج الذي فيها اسمه أكدر، وقيل: املرأة امليتة فيها من أكدر.

  ر أقوال الصحابة  فيها، وذلك الختالفهم فيها.رض ي هللا عنهم وقيل: لتكدُّ

 .ه كّدر على األخت بإعطائها فرض الّنصف ثم عاد عليها واسترجع بعضه منها
ّ
 وقيل: ألن

 في باب الجد واإلخوة، وهذا هو األقرب.رض ي هللا عنه ّصحابي زيد بن ثابت وقيل ألّنها كّدرت قواعد ال 

 باب األكدرية    : رحمه هللاقال الّناظم 

 
َ

ال وَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــٍت أ

ْ
خ
ُ
ٍ أِل

ْرَض َمـــــــــــْع َجـــــــــــد 
َ
 ف

َ
ْوٌج    ال

َ
مٌّ َوز

ُ
ا أ

َ
 ِإذ

َّ
 ِإال

َ
 َحَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

َها
َ
 ل
ُ
ْصف ِ

 
ا الن

َ
ذ
َ
ْدَس ك ُه السُّ

َ
ِرْض ل

ْ
اف

َ
َهــــــــ   ف

ُ
 َعـــــــــــْول

ُ
ــــــــــــــــــــــون

ُ
ـــــــــــى ِلِتْسَعـــــــــــٍة َيك

َّ
 ــــــــــــــــــــاَحت

ــــــــــــــــــــــــــهْ  ْرِعيَّ
َّ
ْعِطـــــــــــِه ِبالِقْسَمـــــــــــِة الش

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    َوأ ِريَّ

َ
د
ْ
ك
َ
ْهـــــــــــَي األ

َ
ـــــــــــى ف

َ
َمـــــــــــا َمض

َ
 ك

 : رحمه هللاقوله 
َ

" "ال
َ

ال وَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــٍت أ

ْ
خ
ُ
ٍ أِل

ْرَض َمـــــــــــْع َجـــــــــــد 
َ
، يعني أّن األخت )شقيقة أو ألب( ال يكون لها فرٌض مع وجود ف

"الجد، وقوله 
َ

ال وَّ
َ
ه كما مّر معنا في املعاّدة أّن األخت الشقيقة ترث إلى تمام "أ

ّ
الّنصف  احتراٌز من مسائل املعاّدة، ألن

 فسّمه فرض وكفى.
ّ

 واألخوات الشقيقات يرثن إلى تمام الثلثين )تعصيًبا مشوًبا بالفرض( وإال

ْوٌج َحَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
مٌّ َوز

ُ
ا أ

َ
 ِإذ

َّ
""ِإال

َ
سألة األكدرية، وهنا أشار إلى أركان األكدرية التي هي: ، أي: ُيستثنى من ذلك املــــــــــال

 أٌم وزوٌج وجٌد وأخٌت شقيقة أو ألب.

ففي هذه املسألة األم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من اإلخوة وألّن املسألة ليست إحدى العمريتين، 

وج الّنصف ثالثة ولألم الثلث إثنان، فيبقى سهم والّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، فأصل املسألة من ستة، للزّ 

واحد وهو الّسدس، فحسب ما تم دراسته من قبل فإّن املفروض أّن الجد يأخذ هذا الّسدس وتسقط الشقيقة أو 

 التي ألب وال تأخذ شيًئا، لكن هنا في هذه املسألة األكدرية استثنوها من العموم الذي تقدم.

 وال بأس بالتذكير به اآلن، وهو قوله:  رحمه هللاوكنا قد نقلنا قول صاحب عمدة الفارض 

  ُس ْد والسُّ 
َ
 إِ  هُ ضُ رْ ف

َ
 ا َم ذ

َ
  ْد ا ق

َ
 ف

َ
ــــــــــــــقمِ    ْل ــــــــض

ْ
 ــ

َ
  هُ ارُ د

َ
  وْ أ

َ
 يَ  ْم ــــــــــــــل

ُ
  أوِ  ْن ـــــــــــــــــــــــك

َ
 األ
َ
 ل  ـــــــــــــــــــق

 وَ 
َ
 ْس ت

ُ
 ـــــــــــــــــــق

ُ
 اإلِ  ط

ْ
 وَ ــــــــــــــــــــــــــخ

ُ
  ة

ُ
 ا إِ رًّ ـــــــــــــــــــــــــــــــط

َّ
    ال

ُ
 أ

ْ
 خ
ً
 بِ  ات

َ
 أ
ْ
 ك
َ
  ٍة ــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ رِ د

َ
  ْد ـــــــــــــــــــــــــــــق

ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ ن

َ
 ال

اُرُه 
َ
ــــــــــــــد

ْ
ــــــــْل ِمقــ

َ
ض

َ
ْد ف

َ
ا َما ق

َ
ْرُضُه ِإذ

َ
ْدُس ف  الّسدس كما في هذه املسألة(والسُّ

ّ
ـــــــــــــــــــــــْن  )أي: إذا لم يبق إال

ُ
ــــــــــــــْم َيك

َ
ْو ل

َ
)أي: لم أ

ـــــــــــــــــــل  أ يبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض فإّن الجد ُيفرض له الّسدس وتعول املسألة(
َ
ق
َ
)أي: الباقي هو أقّل من ِو األ

ا الّسدس فإّن الجد ُيفرض له الّسدس(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــرًّ
ُ
 ط

ُ
ــــــــــــــــــــــــــَوة

ْ
 اإِلخ

ُ
ـــــــــــــــــــط

ُ
ْسق

َ
  )جميًعا(َوت

َّ
ــــــــــــ )هنا يستثني(ِإال ِريَّ

َ
د
ْ
ك
َ
ا ِبأ

ً
ت
ْ
خ
ُ
ــــــــــــــــــــٍة أ

 
َ

ِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــْد ن

َ
 .)فال تسقط األخت شقيقة أو ألب في هذه املسألة األكدرية كما نقل ذلك أهل العلم(ق
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وهو املشهور عند الحنابلة( فأعطوا الجد الّسدس  رحمه هللاومالك  رحمه هللا)وممن استثنى هذه املسألة الشافعي 

وأعطوا األخت الشقيقة الّنصف، فعالت املسألة إلى تسعة، للّزوج ثالثة ولألم اثنان وللجد واحد وللشقيقة ثالثة، 

 أشار الّناظم إلى هذا بقوله:

َها
َ
 ل
ُ
ْصف ِ

 
ا الن

َ
ذ
َ
ْدَس ك ُه السُّ

َ
ِرْض ل

ْ
اف

َ
ـــــــــــى ِلِتْسَعــ   ف

َّ
َهــــــــــــــــــــــــــــاَحت

ُ
 َعـــــــــــْول

ُ
ــــــــــــــــــــــون

ُ
 ـــــــــٍة َيك

ا إلسقاط الشقيقة أو التي ألب إذ أّن عصوبتها بالجد بطلت بانتقال الجد من 
ً
الذين قالوا بهذا القول لم يروا مسوغ

فكذلك هي يجب عندهم أن تنتقل كما انتقل التعصيب إلى الفرض )ورث الجد هنا الّسدس(، وال حاجب يحجبها، 

 الجد من التعصيب إلى الفرض، لذلك استثنوا هذه املسألة من العموم املتقدم وفرضوا لها الّنصف.

 واحًدا على األخت الشقيقة التي ورثت ثالثة أسهٍم بعد ذلك، ويرث معها 
ً
ثم بعد ذلك يرجع الجد الذي ورث سهما

 األن
ّ
كر مثل حظ

ّ
 للذ

ً
ثيين، فُيضّم نصيب الجد إلى نصيب األخت )سهم الجد وثالثة أسهم الشقيقة( يصير مقاسمة

مجموع الكّل أربعة أسهم، فبعد تصحيح املسألة يصير أصلها من سبعة وعشرين، للّزوج تسعة، ولألم ستة، وللجد 

 أشار إلى هذا عند قوله: رحمه هللاثمانية وللشقيقة أربعة، الّناظم 

ْعِطــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــهْ َوأ ْرِعيَّ

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ـِه ِبالِقْسَمـــــــــــِة الش ِريَّ

َ
د
ْ
ك
َ
ْهـــــــــــَي األ

َ
ـــــــــــى ف

َ
َمـــــــــــا َمض

َ
 ك

، فأخذ أحدهم
ً
: ثلث املال، وأخذ الثاني: ثلث الباقي، وأخذ الثالث: ثلث وهذه املسألة ُيلغز بها فُيقال: أربعة ورثوا ماال

 باقي الباقي، وأخذ الرابع: الباقي.

ففي هذه املسألة األكدرية أخذ الّزوج ثلث املال )تسعة من سبعة وعشرين(، بقي بعده ثمانية عشر، أخذت األم ثلثها 

 ثمانية، أخذها الجد. )ستة(، بقي بعد ذلك اثنا عشر، أخذت الشقيقة ثلثها )أربعة(، بقيت

 

 

 محترزات األكدرية:

)زوٌج ال زوجة، وأٌم ال جّدة وال أٌم صاحبة سدس، وجد،  زوٌج وأٌم وجٌد وشقيقةيجب أن تكون املسألة كما ذكرنا: 

ه الشقيق يكون عصبة ويسقط باستغراق الفروض التركة(.
ّ
 وشقيقة واحدة فقط ال شقيق، ألن

  لو لم يكن فيها زوج، لم تكن.
َ
 أكدرية، وألخذت األم الثلث، ولقاسم الجُد الشقيقة

 .
َ
 لو لم يكن فيها أٌم لم تكن أكدرية كذلك، وألخذ الّزوج الّنصف، ولقاسم الجُد الشقيقة

 .لو لم يكن فيها جٌد لم تكن أكدرية كذلك، فإّن الّزوج يأخذ الّنصف واألم الثلث والشقيقة الّنصف 

 كدرية، فيأخذ الّزوج الّنصف واألم الثلث والجد الباقي تعصيًبا.لو لم يكن فيها شقيقة ملا كانت أ 

  لو كان بدل الشقيقة شقيقتان أو شقيقة وشقيق )مجموعة من اإلخوة(، لُحجبت األم من الثلث إلى الّسدس

 وملا صارت أكدرية.
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  ب بإجماع لو كان بدل الجد أب، تصير املسألة هكذا: زوج وأم وأب وشقيقة، فهنا الشقيقة محجوبة باأل

 ، وهذه قد مّرت عليكم وهي: إحدى العمريتبن، ويكون نصيب األم فيها ثلث الباقي.زوج وأم وأبالعلماء، فيبقى: 

  :تبقى املسألة زوج وأم وجد وأخت ألبلو كان بدل األخت الشقيقة أخت ألب، تكون صورة املسألة هكذا ،

ان إحداهما بوجود الشقيقة واألخرى بوجود األخت على حالها األول وهي مسألة أكدرية، فصار لألكدرية صورت

 ألب.

في باب الجد واإلخوة، وتكديرها رض ي هللا عنه كما سبق ُسميت هذه املسألة باألكدرية ألّنها كّدرت مذهب زيد  تنبيه:

 لهذا الباب شديد، قال صاحب موقظة الوسنان:

 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــة ِريَّ

َ
د
ْ
ك
َ
ـــــــــدواأل

َ
ك
َّ
 الن

ُ
ة
َ
ِديـــــــــــــــد

َّ
ـــــٌت َوَجـــــــــــــــــــــــــــــــــْد    الش

ْ
خ
ُ
ٌم َمْعُهَمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

ُ
ْوٌج َوأ

َ
 ز

رت قواعد زيِد  )أي: هذه املسألة("فهي في شرح القالئد البرهانية:  رحمه هللاقال الشيخ ابن عثيمين 
 بن ثابٍت في قد كد 

 باب الجد واإلخوة من ثالثة وجوه:

 :
ً
ه ال َيفِرض لألخت الشقيقة مع الجد، وهنا فرض لها. أوال

 
 أن

 :فيها. ثانًيا 
 

ه ال يوجد في مسائل الجد واإلخوة عوٌل إال
 
 أن

 :ا
ً
 فيها. ثالث

 
دس في باب الجد واإلخوة أخذه الجد وسقط اإلخوة إال  الس 

 
ه إذا لم يبق إال

 
 أن

ها من وجهين:ثم 
 
رت أيًضا قواعد الفرائض كل

رت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد واإلخوة، فقد كد 
ها كما كد   إن 

 :األول  
 

صف أال
 
 شرط إرث األخت الشقيقة الن

 
ه فرض لألخت الشقيقة مع الجد، وهذا ال ُيمكن، ألن

 
أن

كور وارث.
 
 يوجد أصٌل من الذ

 :بالفرض، ثم الثاني 
ً

ها ورثت أوال ا أن يرث بالفرض  أن  ه إم 
 
بالتعصيب، وهذا ال يوجد له نظير في الفرائض، إلن

وحده، أو بالتعصيب وحده، أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين، مثل: زوج هو ابن عم، يرث 

وجية ويرث بالعصوبة"  .رحمه هللاا.هـ  بالز 

 فعلى القول الّراجح إن شاء
ّ

ه على القول املرجوح، وإال
ّ
هللا وهو السالم من التناقض بحمد هللا، فإّن قسمة  وهذا كل

 املسألة األكدرية على النحو التالي:

الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من اإلخوة واملسألة ليست 

للّزوج ثالثة، ولألم اثنان، وللجد الباقي وهو  إحدى العمريتين، والجد له الباقي تعصيًبا، فيكون أصل املسألة من ستة،

 واحد، وأّما األخت الشقيقة فهي محجوبة بالجد على القول الّراجح وال ترث بوجود الجد.

 

: رحمه هللا(، قال 3/157في إعالم املوقعين عن رّب العاملين ) رحمه هللاويحسن بنا هنا نقل كالم قيٍم لإلمام ابن القيم 

ابع ع  يدل  عليه نٌص وال إجماٌع وال قياٌس مع "الوجه الر 
ً

ِثين لإلخوة لم يقولوا في التوريث قوال
ور 
ُ
 امل

 
شر وهو: أن

 من 
 
ص واإلجماع والقياس وعدم التناقض، فإن

 
اس بالن

 
مون له على اإلخوة فهم أسعد الن ِ

د 
َ
ق
ُ
ا امل تناقضهم، وأم 
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لث، ومنهم من ُيزاحم ب
 
ِثين من ُيزاِحم به إلى الث

َور 
ُ
دس، وليس في الشريعة من يكون عصبة ُيقاسم عصبة امل ه إلى الس 

موه عليه  ا، وال قد 
ً
ا، وال ذا فرٍض مطلق

ً
 مطلق

ً
نظيره إلى حٍد ثم ُيفرض له بعد ذلك الحد، فلم يجعلوه معهم عصبة

ا بغير نٍص وال إجماٍع وال قياٍس، ثم َح 
ً
ا، ثم فرضوا له سدًسا أو ثلث

ً
ا، وال ساَوْوُه بهم مطلق

ً
َسُبوا عليه اإلخوة مطلق

  )يشير إلى مسائل املعاّدة(من األب 
ً
ا إذا كان هناك إخوة ألبوين، ثم جعلوا األخواِت معه عصبة

ً
وهم شيئ

ُ
ولم ُيعط

 في صورٍة واحدة فرضوا فيها لألخت 
 

وَها بما فرضوا لها، بل عادوا إلى املسألة األكدرية( رحمه هللا)يشير إال
ُّ
، ثم لم ُيَهن

 عليها باإلب
ً
 خاصة

َ
 األنثيين، ثم أعالوا هذه املسألة

 
كر مثل حظ

 
َسموه بينهما للذ

َ
طال فأخذوه وأخذوا ما أصابه فق

مون له على اإلخوة  ِ
قد 

ُ
وَها بعد الَعْوِل إلى التعصيب، وَسِلم امل من مسائل الجد واإلخوة، ولم ُيعيلوا غيرها، ثم َردُّ

نة و  ه مع فوزهم بداللة الكتاب والس 
 
يق"من هذا كِل ِ

د  ِ
 .رحمه هللاا.هـ  القياس ودخولهم في حزب الص 

 

 من هللا ورحمة، أسأل هللا 
ً

أن سبحانه وتعالى بهذا نكون قد أنهينا األحكام املتعلقة بالجد مع اإلخوة جميعها، فضال

ين وأن يسهل علينا سبل التفقه والتعليم، والحمد هلل رّب العاملين.  ُيفقهنا في الّدِ

 انت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم 
ّ

 وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس التاسع عشر من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

م على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الّدين، أّما بعد:
ّ
 الحمد هلل وصلى هللا وسل

ة، وبهذا الباب نكون قد أنهينا القسم املتعلق بفقه املواريث وسننتقل فكنا في آخر درٍس قد أنهينا مسائل الجد واإلخو 

بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي هو حساب املواريث، لكن قبل الخروج من فقه املورايث والولوج في حساب املواريث 

دها لكم اآلن، نسأل هناك بعض األمور املهمة التي مّرت معنا متفرقة أثناء الشرح والتعليق وبعض االستدراكات نسر 

 هللا أن يعيننا ويوفقنا وإياكم.

لثان كنا فيما سبق عند أن تكلمنا على الفروض املقدرة في كتاب هللا تعالى وأّنها ستة وهي: 
ّ
من، والث

ّ
الّنصف والّربع والث

لث والّسدس
ّ
 :، وذكرنا من يستحقها من الورثة، وذكرنا هناك أّن أهل العلم سلكوا في ذلك طريقينوالث

  طريق الكالم في كّل فرٍض على حّدة، فيذكر الّنصف ومن يرث به، والّربع ومن يرث به، وهكذا، فتجد في الباب

الواحد أنواًعا متعددة من الورثة، وشروط كّل واحٍد منهم إلرثه لهذا الفرض، وهذه هي الطريقة التي سار عليها 

 في  رحمه هللاأهل املشرق واعتمدها الّناظم 
ً

في هذه املنظومة، وهي التي ذكرناها لكم ووضعنا لها جدوال

 التفريغات.

  ومن أهل العلم من سلك طريًقا آخر وهو الكالم على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم كّل على حّدة، فيذكر

ه يرث الّنصف تارة ويرث الّربع تارة أخرى، وُيبين شروط كّل حالة، ثم يأتي إلى الزّ 
ّ
وجة وُيبين أحوالها الّزوج بأن

نسب هذه الطريقة ألهل املغرب.
ُ
 من امليراث، وهكذا حال بقية الورثة، وت

وذكرنا بأّن هذه الطريقة التي آثرنا تأخير الكالم عليها حتى اآلن ألّن لها تعلًقا بباب التعصيب وبباب الحجب، هذه 

تت، فسيجد الطالب الطريق مختصًرا ويجد كّل الطريقة هي طريقة القرآن، وهي األقرب إلى الفهم واألبعد عن التش

 وارٍث وحاالته مجموعة مع بعض.

"التحفة كثير من أهل العلم من سلك هذه الطريقة واستحسنها، حتى ألف بعضهم في ذلك تأليًفا خاًصا وسّماه: 

نية في أحوال الورثة األربعينية" ساوي  الس 
ُ
أربعين حالة يرث  ، وجمع فيهرحمه هللاوهو الشيخ: محسن بن علي امل

ما يرث الفرد منهم 
ّ
 أّنهم إن

ّ
الورثة بها، واقتصر في ذلك على أصحاب الفروض ألّن الوارثين بالتعصيب ليس لهم حاالت إال

ا بالتعصيب: 
ً
تعصيًبا وإّما أن يسقط بمن هو أقرب منه جهة أو أسبق منه درجة أو أقوى منه قرًبا، وهم اثنا عشر وارث

ن نزل/ األخ الشقيق/ األخ ألب/ ابن األخ الشقيق/ ابن األخ ألب/ العم الشقيق/ العم ألب/ ابن االبن/ ابن االبن وإ

 ، وقد تم تفصيل القول في ذلك بما يكفي ويغني والحمد هلل.العم الشقيق/ ابن العم ألب/ املعتق/ املعتقة

 

 
ٌ
ومن الورثة من يأخذ اإلرث على تفاصيل وشروط وله عّدة حاالت، فقد يرث فرًضا بتوفر شروط، وإذا انتفى شرط

واحد انتقل إلى فرٍض آخر، وقد يسقط وال يرث بانتفاء شرط أو وجود من يمنعه، وسيأتي، وجملة هؤالء الوارثين 
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ا، وهم: بالتفصيل من تبقى ولم ُيذكر في جملة الوارثين بالتعصيب، و 
ً
البنت/ بنت االبن/ األب / هم ثالثة عشر وارث

ة الصحيحة وإن علت  األخت  /)وتشمل الجّدة من جهة األم ومن جهة األب(الجد الصحيح وإن عال / األم/ الجد 

وجة وج/ الز  ، فمن على أربعين حالةال تخرج حاالتهم بالتفصيل و ، الشقيقة/ األخت ألب/ األخ ألم/ األخت ألم/ الز 

 الورثة من له حالتان ومنهم من له ثالث ومنهم من له أكثر.

 .ثالث حاالتولها  :لبنتا

  ّعصب )االبن فأكثر(.صف للواحدةالن
ُ
 ، عند عدم امل

 عصب )االبن فأكثر(.الثلثان الثنتين فأكثر
ُ
 ، عند عدم امل

 األنثيين )عصبة بالغير(.فأكثر تعصيبها باالبن 
ّ
كر مثل حظ

ّ
 ، للذ

عن هذه األحوال الثالث، إذا لم يكن تعدد ولم يكن معصب ورثت الّنصف، إذا ُوجدت معها بنت أخرى فال تخرج البنت 

عصب ورثت الحالة الثالثة بالتعصيب بالغير.
ُ
 فأكثر انتقلت إلى الحالة الثانية فترث الثلثان، إذا ُوجد معها امل

 .حاالت سّت ولها  وإن نزلت: بنت االبن

  ّكر الفصف للواحدة عند عدم الن
ّ
عصب )ابن االبن الذي في درجتها ُيعصبها للذ

ُ
رع الوارث األعلى منها، وعدم امل

 األنثيين(
ّ
 .مثل حظ

  عصب.الثلثان لالثنتين فأكثر
ُ
 إذا كّن في درجة واحدة، عند عدم الفرع الوارث األعلى منهن، وعدم امل

 األنثيين. تعصيبها بابن االبن 
ّ
كر مثل حظ

ّ
 للذ

  الّس 
ً
البنت الوارثة للّنصف، أو مع بنت االبن التي فوقها أو فوقهن الوارثة مع للواحدة فأكثر للثلثين  دس تكملة

عصب ابن  أو الوارثات للّنصف،
ُ
عصب )وامل

ُ
وهذا عند عدم االبن وعدم ابن ابن أعلى منها أو منهن، وعدم امل

 ا ويكون هذا قريًبا مشؤوًما(.االبن الذي في درجتها أو في درجتهن، فإذا استغرقت الفروض التركة فال تأخذ شيئً 

  إذا ُوجد معها بالبنتين أو سقوطهن سقوطها 
ّ

فأكثر، أو ببنات االبن األعلى منها أو منهن إذا أخذن الثلثان، إال

عصب ابن االبن الذي في درجتها أو في درجتهن، أو أسفل منها أو منهن بالدرجة( 
ُ
عصب )وامل

ُ
 هّن فيعصبأو معهن امل

 األ 
ّ
كر مثل حظ

ّ
 نثيين )قريب مبارك(.للذ

 أو ابن ابن أعلى منها )فرع وارث ذكر أعلى منها( بنال سقوطها با. 

 

 .خمس حاالتولها  الشقيقة:ألخت ا

  ّكر، وعدم املعصب )أخ شقيق فأكثر(.صف للواحدةالن
ّ
 ، عند عدم الفرع الوارث واألصل الوارث الذ

 كر، وعدم املعصب )أخ شقيق(.أكثر، عند عدم الفرع الوارث واألصل الثلثان لالثنتين ف
ّ
 الوارث الذ
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 الشقيق فأكثر، خ األ تعصيبها ب 
ّ
 للذ

ّ
كر  األنثيين كر مثل حظ

ّ
)عصبة بالغير(، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذ

 واألب إجماًعا والجد على الصحيح.

  (، وهذا عند أو بنات االبن أو معهما جميًعا )عصبة مع الغيرأو بنت االبن أو البنات عصبة مع البنت تصير

عصب )األخ الشقيق(.
ُ
كر، وعدم امل

ّ
كر وعدم األصل الذ

ّ
 عدم الفرع الوارث الذ

 كر،سقوطها با
ّ
 .إجماًعا وبالجد على الصحيح وباألب لفرع الوارث الذ

 .سبع حاالتولها  :ألخت ألبا

  ّكر، وعدم الشقيق و صف للواحدة عند عدم الن
ّ
عصب ، الشقيقةالفرع الوارث واألصل الوارث الذ

ُ
وعدم امل

 .)األخ ألب(

 كر، وعدم الشقيق والشقيقة، وعدم الثلثان لالثنتين ف
ّ
أكثر، عند عدم الفرع الوارث واألصل الوارث الذ

 املعصب )أخ ألب(.

 .تعصيبها باألخ لألب 

  أو بنات االبن أو معهما جميًعا بنت االبن البنات أو عصبة مع البنت أو تصير األخت ألب أو األخوات ألب

كر، وعدم الشقيق والشقيقة إذا 
ّ
كر، واألصل الوارث الذ

ّ
)عصبة مع الغير(، وهذا عند عدم الفرع الوارث الذ

 كانت عصبة مع الغير.

  وهذا عند عدم  ،تكملة للثلثينالوارثة للّنصف دس إذا كانت مع األخت الشقيقة الّس الواحدة فأكثر تأخذ

كر، وعدم الشقيق
ّ
عصب )الفرع الوارث وعدم األصل الذ

ُ
ه ف (أخ ألب، وعدم امل

ّ
 إذا ُوجد فإن

ّ
كر مثل يعصبها للذ

 
ّ
 .)قريب مشؤوم( وتسقط معه لو استغرقت الفروض التركة ،األنثيين حظ

  كر، سقوطها
ّ
وباألخت الشقيقة إذا  ،وباألخ الشقيق إجماًعا وبالجد على الصحيح، وباألببالفرع الوارث الذ

 .الغيرصارت عصبة مع 

 ما لم يكن معها أٌخ فأكثر الوارثات للثلثين،  سقوطها بالشقيقتين  
ّ
كر مثل حظ ألب فيعصبها في الباقي للذ

 .)قريب مبارك( األنثيين

 

 .ثالث حاالتولهم  :ألمواألخت  ألخا

 الثلث لالثنين فأكثر،  
ّ
 ، فال ُيفّضل ذكرهم على أنثاهم.واإلناث في القسمة سواء كور والذ

  دس للمنفرد منهمالّس. 

  كر( وولد االبن وباألب والجدسقوطهم بالولد
ّ
كر واألنثى، وباألصل الوارث الذ

ّ
 .)بالفرع الوارث الذ

 .ثالث حاالت ولها :ألما
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  ا أو من اإلخوة واألخوات من أي جهة كانوا: جمع وعند وجود الفرع الوارث للميت، أدس الّس
ً
، ذكوًرا أو إناث

كور واإلناث، وارثين أو محجوبين )حجب 
ّ
 .شخٍص ال حجب صفة(مختلطين بين الذ

  الفرع الوارث للميت، وعدم الجمع من اإلخوة واألخوات ُمطلًقا، وأن ال تكون املسألة عند عدم  جميع املالثلث

 .إحدى العمريتين )والعمريتان: زوج وأم وأب / زوجة وأم وأب(

  أي: في املسألتين العمريتين( وجين إذا كانت مع األبحد الزّ أباقي بعد فرض الثلث(. 

 

ات: ةلجد  ا  .حالتانأو ولهّن  ولها من جهة األم ومن جهة األب، أو: الجد 

  دس سواء كانت ألم أو ألب واحدة أو أكثر.الّس 

  
ً
، وتسقط الجّدة البعيدة بالقريبة من أي جهة كانت على الصحيح، وال تسقط الجّدة سقوطها باألم مطلقا

ه.
ّ
 األبوية باألب على الصحيح، وقد تقدم بحث هذا كل

وجات: وجةلز  ا  .حالتانأو: ولهّن  ولها أو: الز 

  ّكان الولد منها أو من غيرها. سواءً فرٌع وارث وج لزّ ل ذا لم يكنبع إالر 

  
ّ
 إذا كان للّزوج فرٌع وارث سواٌء منها أو من غيرها.من الث

 .حالتان وله :وجلز  ا

  ّعدم الفرع الوارث للّزوجة منه أو من غيرهصف عند الن. 

  ّالفرع الوارث للّزوجة منه أو من غيرهبع عند وجود الر. 

 .ثالث حاالت وله :ألبا

  الفرع الوارث مطلًقاالتعصيب عند عدم. 

  كور واإلناث(دس فقط مع الّس
ّ
كر )منفرًدا أو كان مع غيره من الذ

ّ
 .الفرع الوارث الذ

  الفرع الوارث األنثى.دس مع التعصيب إذا كان مع الّس 

 

 .أربع حاالت وله :لجدا

  الفرع الوارثالتعصيب عند عدم. 

  كردس فقط مع الّس
ّ
 .الفرع الوارث الذ

  الفرع الوارث األنثىن مع كادس مع التعصيب إذا الّس. 

 باألب.  يسقط 
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 وبهذا تمت األربعين حالة، ثم اعلم أّن الورثة باعتبار إرثهم بالفرض أو بالتعصيب على أربعة أقسام:

  األم، وولداها )األخ واألخت ألم(، والجّدتان )من جهة األم ومن جهة األب(،  وهم سبعة:قسٌم يرث بالفرض فقط

 والّزوجان.

 :جميع العصبة بالنفس غير األب والجد )والعصبة بالنفس تقدم بيانهم  قسٌم يرث بالتعصيب فقط وهم

وعددهم أربعة عشر عاصًبا بالّنفس، فإذا استثنينا األب والجد صار الوارثون بالتعصيب فقط اثنا عشر 

ا، وهم: 
ً
االبن/ ابن االبن وإن نزل/ األخ الشقيق/ األخ ألب/ ابن األخ الشقيق/ ابن األخ ألب/ العم وارث

 (.شقيق/ العم ألب/ ابن العم الشقيق/ ابن العم ألب/ املعتق/ املعتقةال

 :البنت/ بنت االبن/ ذوات الّنصف والثلثين ) قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة وال يجمع بينهما وهّن

 (.األخت الشقيقة/ األخت ألب

 :منهما يرث الّسدس الجداألب/  قسٌم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة وهم 
ً ّ
، فإّن كال

كر، ويرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث ذكًرا كان أو أنثى، ويرث الّسدس 
ّ
فقط مع الفرع الوارث الذ

 فرًضا والباقي تعصيًبا عند وجود الفرع الوارث األنثى.

ه:
ّ
 هذا فيما يتعلق بحاالت الورثة، ومن األمور التي مّرت وذكرناها أن

ه يرث باألخوة ألّنها أقوى من إذا اج
ّ
تمع في شخص جهتا تعصيب ورث بأقواهما، ومثال ذلك: أٌخ شقيق وهو معتق، فإن

 الوالء، وقد تقدم تفصيل التفاضل بين العصبات في باب التعصيب.

وإن اجتمع في شخص جهة فرٍض وجهة تعصيٍب في وقت واحد، كزوٍج هو ابن عٍم، ورث بهما جميًعا، فيرث الّنصف 

 كونه زوًجا، ويرث الباقي تعصيًبا كونه ابن عٍم.

ه كما مّر معنا فإّن الجد الوارث 
ّ
ه ال يمكن أن نجد في مسألة واحدة أكثر من جٍد وارٍث، ألن

ّ
ومّما يجدر التنبيه عليه أن

أنثى، فال  )الجد الصحيح( هو من جهة األب فقط، وأّما الذي من جهة األم فهو فاسد، وكذلك كّل جٍد بينه وبين امليت

ُيمكن أن تجد جّدان وارثان في درجة واحدة )ألّن عندك جهة واحدة فقط، وهي جهة األب(، ولو ُوجد أكثر من جد وارث 

ما هم من درجات مختلفة، ويحجب األقرُب األبعَد.
ّ
 فإن

 

وية )الذين ال يزيد فرضهن بزيادتهن(:  من الذين يتقاسمون بالس 

 املتعددات في أربعة مواضع:تستوي األنثى الواحدة واإلناث 

  نصيب بنت االبن الواحدة هو نفسه نصيب بنات االبن املتعددات )اثنتين فأكثر ولو كّن مائة بنت ابن( مع

البنت الواحدة الوارثة للّنصف، ففرض الواحدة وفرض املتعددات هو الّسدس تكملة الثلثين، فال يزيد 

 الفرض بزيادتهن.
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  نفسه نصيب األخوات ألب املتعددات )اثنتين فأكثر ولو كّن مائة اخٍت ألب( مع نصيب األخت ألب الواحدة هو

األخت الشقيقة الواحدة الوارثة للّنصف، ففرض الواحدة وفرض املتعددات هو الّسدس تكملة الثلثين، وال 

 يزيد الفرض بزيادتهن.

  ّبع، وفرض الّزوجات نصيب الّزوجة الواحدة هو نفس نصيب الّزوجات املتعددات، فرض الواحدة الر

املتعددات الّربع، وهذا عند عدم الفرع الوارث، فإذا ُوجد الفرع الوارث، ففرض الواحدة الثمن وفرض 

 الّزوجات الثمن كذلك، فال يزيد الفرض بزيادة عدد الّزوجات.

 ت نصيب الجّدة الواحدة هو نفس نصيب الجّدات، فرض الجّدة الواحدة الّسدس وفرض الجمع من الجّدا

 الّسدس كذلك، فال يزيد الفرض بزيادتهن.

 

 أربعة يرثون دون أخواتهم، وهم:

  .وأّما أخواتهم )العّمة الشقيقة والعّمة ألب( فهم من ذوي األرحام(.األعمام األشقاء أو األعمام ألب( 

 األرحام(. . )وأّما أخواتهم )بنت العّم الشقيقة وبنت العّم ألب( فهم من ذوي بنو األعمام األشقاء أو ألب 

 .وأّما أخواتهم )بنت األخ الشقيق وبنت األخ ألب( فهم من ذوي األرحام(. بنو األخ األشقاء أو ألب( 

  ،وهم العصبة بالّنفس فقط، ال بغيرهم وال مع غيرهم )يخرج بذلك اإلناث(، عصبات املولى املعتق أو املعتقة

 وارثة للمعّتق، الوارثون هم ع
ً

كور فقط، فلو هلك العتيق عن: ابن فال تجد بنت معِتٍق مثال
ّ
صبة املعِتق الذ

ه البن املعِتق وحده دون بنت املعِتق، ألننا قلنا وعصبته املتعصبون بأنفسهم ال 
ّ
معِتقه وبنت معِتقه فاملال كل

 بغيرهم وال مع غيرهم، والبنت هنا عصبة بالغير فال تدخل معنا.

 

  ب:مخالفة ابن األخ الشقيق وألب األخ الشقيق وأل 

  ال َيحجبون األم من الثلث إلى الّسدس، بخالف األخ الشقيق وألب فإّنهم يحجبونها نقصاًنا من الثلث إلى

 الّسدس إذا كانوا جمًعا.

  ال ُيعّصبون أخواتهم )ألّن بنت األخ الشقيق وألب من ذوي األرحام(، بخالف األّخ الشقيق وألب فإّن الشقيق

 ألخت ألب.ُيعصب الشقيقة واألخ ألب ُيعصب ا

 .ال يرثون مع الجد باإلجماع، بخالف األخ الشقيق وألب فحصل فيهم الخالف، وقد تقدم تفصيله 

  أوالد األشقاء )ابن األخ الشقيق وبنت األخ الشقيق( يسقطون في املسألة املشَركة باإلجماع، بخالف اإلخوة

 األشقاء فقد حصل فيهم الخالف، وقد تقدم بيانه في باب املشّركة.

 .ه يحجبه
ّ
 ابن األخ الشقيق ال يحجب األخ ألب بخالف األخ الشقيق فإن

 .ه يحجبه
ّ
 ابن األخ ألب ال يحجب ابن األخ الشقيق، بخالف األخ ألب فإن
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 .سقوط الجميع )ابن األخ الشقيق وابن األخ ألب( باألخت الشقيقة أو األخت ألب متى صارت عصبة مع الغير 

 واألخت األشقاء وألب:خصائص األخ واألخت ألم عن األخ 

 .كر واألنثى فإّنهم يقتسمون املال بينهم بالسوية
ّ
 ال ُيفّضل ذكرهم على أنثاهم، فهم إن اجتمع الذ

 .ب ذكُرهم أنثاهم  ال ُيعّصِ

 .ذكرهم )األخ ألم( ُيدلي إلى امليت بأنثى )األم( ويرث 

 .خالفوا القاعدة: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة 

 الكالم على الكاللة: 

سبق أن ذكرنا الكاللة في غير ما موضع وذكرنا أّن الصحيح والّراجح هو أّن الكاللة من ال والد له وال ولد، وبهذا قال 

، وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهور، رض ي هللا عنهمأبو بكٍر وعلٌي وابن مسعود وزيٌد 

 من أهل العلم اإلجماع على هذا املعنى. حتى حكى غير واحد

 املراد بالكاللة عدم األصول والفروع في أضواء البيان:  رحمه هللاقال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
 
"والتحقيق أن

اظم:
 
 كما قال الن

 ْس يَ وَ 
َ
 أ
ُ
 ل

َ
  ِن ـــــــــــــــــــعَ  َك ـــــــــــــــــــــون

َ
 الك
َ

 ال
َ
  يَ ِه    ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ْ
 قِ ان

َ
  اعُ ط

َّ
  ِل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْس الن

َ
 َح  مَ ال

َ
 ةـــــــــــــــــال

 
َ

 بْ يَ  ٌد الِ  وَ ال
َ
 ى وَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

َ
 وْ  مَ ال

ُ
    ودَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

َ
 ف

ْ
 ان
َ
 ق

َ
  َع ــــــــــــــــــــــــــــــــــط

َ
 بْ األ

َ
 ودُ ُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالُج وَ  اءُ ــــــــــــــــــــــن

حابة وهو الحق إن شاء هللا رض ي هللا عنهوهذا قول أبي بكر الصديق  الشنقيطي إلى آخر ما قال  تعالى"وأكثر الص 

 .رحمه هللا

 الكليات )القواعد(:ذكر بعض 

ه قد ُيستثنى من هذه الكلية بعض الجزئيات التي لوال االستثناء 
ّ
 أن

ّ
الكلية هي املسألة )القاعدة( التي تجمع عّدة صور، إال

 ن استثناءه منها.لدخلت في القاعدة العامة، فنحاول ذكر بعض القواعد التي مّرت معنا وما ُيمك

ا القاعدة األولى:
ً
ا وال حرمان

ً
ه ال يحجب غيره ال نقصان

 
ه ُيمكن االستثناء من كان محجوًبا حجب حرمان فإن

ّ
 أن

ّ
، إال

 من هذه القاعدة:

  األخوة ألم )األخ واألخت ألم( فإّنهم محجوبون باألب وبالجد إجماًعا، فهم ال يرثون، فإذا كانوا جمًعا فإّنهم رغم

 أّنهم يحجبون األم نقصاًنا من الثلث إلى الّسدس. أّنهم
ّ

 محجوبون إال

  اإلخوة األشقاء وألب محجوبون باألب إجماًعا وبالجد على القول الذي رجحّناه، ورغم ذلك إذا كانوا جمًعا

 فإّنهم يحجبون األم نقصاًنا من الثلث إلى الّسدس.

  وفيها أّن اإلخوة ألب يحجبون الجد نقصاًنا مع أّنهم وزاد من قال بتوريث اإلخوة مع الجد مسائل املعاّدة

 في مسائل معدودة.
ّ

 محجوبون باإلخوة األشقاء وال يرثون شيًئا إال
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 .من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارثالقاعدة الثانية: 

ن لم تحجبهم عن هذه يذكرونها من قواعد هذا العلم ويستثنون منها اإلخوة ألم، فإّنهم أدلوا إلى امليت بأنثى )األم( لك

امليراث، وهذا باإلجماع، لذلك بعض أهل العلم استعمل هذه القاعدة فأسقط الجّدة )أم األب( باألب، ألّن الجدة أم 

ه ُيسقطها وال ترث بوجوده، لكن نحن ذكرنا أن الصحيح والّراجح أّن 
ّ
األب أدلت إلى امليت باألب، فإذا ُوجد األب فإن

ه
ّ
قيدها فنقول:  األب ال ُيسقط الجّدة ألن

ُ
نا ن

ّ
ليس من جنسها، وقد تقدم بيان هذا، ونحن إذ ذكرنا هذه القاعدة فإن

دلي يستحق ما للُمدلى به عند عدمه
ُ
)أي: ُينّزل منزلته  من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون امل

ب عند فقد األب، فهذا هو الذي تنطبق عند عدمه(، ومثال ذلك: الجد أب األب ُيدلي إلى امليت باألب وينّزل منزلة األ 

عليه القاعدة، وهو أّن هذه الواسطة تحجبه عن اإلرث، فاألب ُيسقط أب األب، وكذلك ابن االبن ينّزل منزلة االبن 

عند فقد االبن، فتنطبق القاعدة، فابن االبن ُيدلي إلى امليت باالبن، فوجود االبن ُيسقطه واليرث بوجوده شيًئا، 

لك: أب األب وأم األب هما في منزلة واحدة، فإذا ُوجد األب، فإّن أب األب يسقط وال يرث، وأّما أم األب فإّنها وكمثال كذ

 ترث، وهذا ألن أب األب يقوم مقام األب عند فقد األب، وال تقوم أم األب مقام األب عند فقد األب.

نقض ببنت االبن واالبن، فإّن ب
ُ
نت االبن تسقط بوجود االبن مع أّنها ال تقوم مقامه وقد ُيعترض على هذه القاعدة وت

"فنقول: هذه : رحمه هللافي اإلرث عند عدمه، فلو ُعدم االبن لورثت بنت االبن الّنصف، قال الشيخ ابن عثيمين 

 فالقاعدة صحيحة"
 

ستثنى من القاعدة، وإال
ُ
 ا.هـ بتصرف. املسألة ت

 

ه يرث ضعفها القاعدة الثالثة: 
 
ه ُيستثنى من هذه القاعدة:كل  ذكٍر مساٍو ألنثى فإن

ّ
 أن

ّ
 األنثيين(، إال

ّ
كر مثل حظ

ّ
 )للذ

  :كر منهم مثل ما لألنثى تماًما، قال هللا تعالى
ّ
لث"اإلخوة ألم، فإّن للذ

 
، "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الث

 والشركة تقتض ي املساواة.

  املسألة املشّركة عند من يقول بالتشريك، فإّن الشقيق والشقيقة ُيشاركون اإلخوة ألم في اإلخوة األشقاء في

كر مثل األنثى تماًما، وهذا القول مرجوح كما قررنا.
ّ
 ثلثهم ويقتسمون املال بينهم جميًعا بالّسوية للذ

ه ال يرث.القاعدة الرابعة: 
 
 من أدلى إلى امليت بأنثى فإن

ه ليس من الورثة، ومثالها في األصول: الجد )أب األم( أدلى مثال ذلك في الفروع: ا
ّ
بن البنت، فإّن البنت ترث وأّما ابنها فإن

ه ُيستثنى من هذه القاعدة:
ّ
 أن

ّ
ه ليس من جملة الورثة، إال

ّ
 إلى امليت بأنثى، فإّن األم ترث وأّما أبوها )أب األم( فإن

 ك ورثت األم وورث اإلخوة ألم كذلك.اإلخوة ألم، فإّنهم أدلى إلى امليت باألم ومع ذل 

  عتقة ومن قبلها من العصبات )ألّن الوالء آخر
ُ
عصبة املعِتقة أدلوا إلى امليت بأنثى ويرثون، فإذا ُعدمت امل

سب تماًما لكن 
ّ
جهات العصبة( فإّن عصبتها املتعصبون بأنفسهم هم الذين يرثون، وترتيبهم كترتيب عصبة الن

 
ّ

 العصبة بأنفسهم. كما قّدمنا ال يرث إال
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ه إذا كان األصل ال إرث له فإّن الفرع ال إرث له من باب أولى، من أدلى بغير وارث فال إرث له القاعدة الخامسة:
ّ
، ألن

، فإّنها جّدة فاسدة ال ترث ألّنها أدلت بجٍد أم أب األموكمثال على هذه القاعدة الجّدة املدلية إلى امليت بجٍد فاسد، كـ: 

 هذه القاعدة سابًقا وذلك في قوله: رحمه هللافاسد ال يرث، وقد ذكر الّناظم 

 
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
َ
 ِبـــــــــــَواِرٍث ف

َ
ـــــــــــلُّ ُمـــــــــــْدٍل ال

ُ
ــــــ   َوك

َ
 ل
َ
ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِإْرث

َ
ـــــــــــْرٍض ك

َ
ْســـــــــــُم ف

َ
 ـــــُه َوق

 

هنا نكون قد انتهينا من املسائل التي مّرت معنا وأردنا التنبيه عليها واستدراكها قبل الخروج من القسم األول املتعلق 

بفقه املواريث، وهذا هو األصل والذي ُيعنى به الطالب فإذا فهمه وأتقنه فإّن القسم الثاني الذي سنلج فيه وهو حساب 

ذن هللا تعالى، ألّن حساب املواريث ينبني على ما مّر من فقه املواريث دون العكس، املواريث سيكون سًهال يسيًرا عليه بإ

ا ملا يجب حفظه، وخاصة 
ً
فمن هنا وصاعًدا ال بد وال محيص لك أيها الطالب من أن تكون متقًنا ملا مّر معك، وحافظ

ا لبابي ما تعلق بتعداد الوارثين ومن ليسوا من الوارثين وشروط استحقاق كّل ذي فرٍض ف
ً
رضه وأن تكون متقًنا ضابط

التعصيب والحجب، فإذا لم تكن قد ضبطت ما مّر معك فال أنصحك أن تستمر حتى تضبط مامّر، وقسم حساب 

أن سبحانه وتعالى املواريث كما تقدم وأن ذكرنا هو قسٌم لذيذ، سيجد فيه الطالب ثمرة حفظه ملا تقدم، أسأل هللا 

أمورنا وأن يرزقنا اإلخالص والقبول وأن يجعلنا من أوليائه وأن يتجاوز عّنا الزلل والخلل،  يوفقنا وأن يفقهنا وأن ييسر

 وأن يقبل مّنا صالح العمل.

 ."باب الحساب وأصول املسائل والعول"قال:  رحمه هللااآلن الّناظم 

ذا الباب وفي الدرس القادم فما الحساب؟ وما أصول املسائل؟ وما العول؟ نحاول الليلة أن نعطي فكرة وتصوًرا على ه

 في منظومته. رحمه هللاإن شاء هللا نأتي على كالم الّناظم 

ه ال بد من معرفة ش يٍء منه  الحساب:
ّ
املقصود بالحساب هنا: حساب الفرائض، ال علم الحساب املعروف، مع أن

 التركات.إلتقان هذا العلم، وحساب الفرائض: 
ُ
 تأصيُل املسائل وتصحيُحها وقسمة

 جمع: أصل املسألة.ول املسائل: أص

معرفة أصل املسألة أمٌر ضروري لكّل طالب لهذا الفّن، وذلك من أجل أن ُيعطي كّل ذي حٍق حّقه، ومعرفة أصل 

 املسألة هو الذي ُيسمى عند الفرضيين بالتأصيل، أي: معرفة أصل املسألة.

 ،
ً

ت العدد إذا جعلته أصال
ّ
 وهو: ما ُيبنى عليه غيره.ومعنى التأصيل في اللغة: مصدر أصل

ها إيجاد أقل  عدٍد ُيستخرج منه فرض املسألة أو فروضها دون انكساروفي اصطالح الفرضيين: 
ّ
ا كانت الفروض كل

ّ
، )مل

، كانت مخارجها مخارج الكسور، فمخرج كّل كسٍر )فرٍض( نصف/ ربع/ ثمن/ ثلثان/ ثلث/ سدسعبارة عن كسور، 

الكسر منه واحًدا صحيًحا، وكمثال: عندنا فرض الّسدس، فأقَل عدٍد يخرج من منفرٍد هو أقل عدٍد يكون ذلك 
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الّسدس ُيعطينا واحًدا صحيًحا هو العدد ستة، وهكذا(، وهذه خذوها من اآلن في هذا الفن الُيقبل االنكسار البتة في 

 عدًدا صحيًحا، ال يقبلون االنكسار أبًدا.
ّ

 هذا العلم، ال يقبل الفرضيون إال

 نصف/ ربع/ ثمن/ ثلثان/ ثلث/ سدس. ض املقدرة في كتاب هللا تعالى ستة كما تقدم، وهي:الفرو 

 

أصل اثنان، أصل ثالثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل اثنا أصول املسائل املتفق عليها سبعة وهي: 

ثمانية عشر، أصل ستة أصل ، وهناك أصالن اثنان اختلف أهل العلم فيهما وهما: عشر، أصل أربعة وعشرون

، وهما خاصان بباب الجد واإلخوة عند من قال بتوريث اإلخوة بوجود الجد، والخالف حاصل فيهما هل هما وثالثون 

 مصّحان )أي: تصّح املسألة منهما( أم أصالن، ونحن قد سبق وأن رجحنا أّن اإلخوة مطلًقا يسقطون بالجد.

هم أصحاب فروض، أو  فمن أجل استخراج أصل املسألة فإنّنا ننظر
ّ
هم عصبات، أو كل

ّ
إلى الورثة، فإّما أن يكونوا كل

 مختلطين بين أصحاب الفروض والعصبات:

 عصبة فقط:

فس(:
 
 أصل املسألة من عدد رؤوسهم. ذكور فقط )عصبة بالن

 .هلك عن: خمسة أبناء، أصل املسألة من عدد رؤوسهم خمسة، لكّل واحٍد منهم سهٌم  واحد 

  أعمام أشقاء، أصل املسألة من عدد رؤوسهم تسعة، كّل واحٍد له سهم.هلك عن: تسعة 

كر برأسين واألنثى برأٍس واحد، وهذا عمٌل  ذكور وإناث )عصبة بالغير(:
ّ
أصل املسألة من عدد الرؤوس، ُيحسب الذ

 األنثيين"مّنا بقول هللا تعالى: 
 
كر مثل حظ

 
 األنثيين"، وقوله تعالى: "للذ

 
كر مثل حظ

 
 . "فللذ

  ،كر برأسين واألنثى برأٍس واحد
ّ
هلك عن: ابنين وثالث بنات، فأصل املسألة من عدد الرؤوس كما سبق، الذ

 فاالبنين بأربعة والبنات بثالثة، يصير مجموع الكّل سبعة، فأصل املسألة سبعة.

 كر م
ّ
 هلك عن: عشرة إخوة أشقاء وأربعة أخوات شقيقات، يكون أصل املسألة من عدد الرؤوس )للذ

ّ
ثل حظ

 األنثيين( أربعة وعشرون، وهذا هو أصل املسألة.

أصل املسألة من مخرج الفرض )مقام الفرض(، فالّنصف من صاحب فرٍض واحد بدون عصبة أو مع العصبة: 

من من ثمانية.
ّ
 اثنين، والثلث والثلثان من ثالثة، والّربع من أربعة، والّسدس من ستة، والث

 لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، والعم عصبة، أصل املسألة من  هلك عن: بنت وعٍم ألب، فالبنت

 مخرج الّنصف، فيكون أصل املسألة اثنان، واحٌد للبنت وواحد للعم ألب.

  ،هلك عن: زوجة وسبعة أبناء، للّزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، واألبناء السبعة يأخذون الباقي تعصيًبا

، فيكون أصلها ثمانية، تأخذ الّزوجة واحد من الثمانية ويبقى سبعة من ثمانية فأصل املسألة من مخرج الثمن

 لألبناء كّل واحٍد منهم له سهم.



 

219 

  هلك عن: أٍم وخمسة إخوة أشقاء، لألم الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، واإلخوة عصبة يأخذون الباقي

األشقاء الخمسة، يأخذ كّل واحٍد منهم  تعصيًبا، فأصل املسألة ستة تأخذ األم واحًدا ويبقى خمسة لإلخوة

 سدًسا.

 

 

 أكثر من صاحب فرٍض واحد بدون عصبة أو مع العصبة: 

 فلتأصيل املسألة في هذه الحال ثالث طرٍق:

ه ُينظر بين مخارج الفروض املوجودة )أي: مقامات الفروض(  الطريقة األولى:
ّ
ملعرفة أصل املسألة في هذه الحال فإن

 للمسألة، والنسب األربع هي: )التماثل/ التداخل/ التوافق/ التباين(.
ً

 بالنسب األربع، وما خرج يكون أصال

 لآلخر تماًما، مثل ) التماثل:
ً

( وهكذا، ولتأصيل املسألة في هذه 3مع  3(، )2مع  2وهو أن يكون أحد العددين مماثال

 الحال أن: نكتفي بأحدهما، ومثالها:

  :مسألة فيها: نصف ونصف، فمخرج فرض الّنصف )أي: مقام فرض الّنصف( هو االثنان، فهنا عندنا فرضين

(، فيكون أصل املسألة 2مع  2الّنصف والّنصف، فمخرج الفرض األول هو نفسه مخرج الفرض الثاني )

 حدهما وهو: اثنان.أ

  مسألة فيها: سدس وسدس، فمخرج الّسدس ستة، فهنا عندنا فرضين وهما الّسدس، فمخرج الفرض األول

 (، فنكتفي بأحدهما وهو: ستة، فيكون أصل املسألة ستة.6مع  6هو نفسه مخرج الفرض الثاني )

(، ولتأصيل 6مع  3(، )8مع  2كسر، مثل )وهو أن ينقسم مخرج الفرض األكبر على مخرج الفرض األصغر بال  التداخل:

 املسألة في هذه الحال أن نكتفي باألكبر، ومثال ذلك:

  مسألة فيها: نصف وثمن، مخرج الّنصف اثنان، ومخرج الثمن ثمانية، ومخرج الفرض األكبر يقبل القسمة

كبر، فيكون أصل على مخرج الفرض األصغر بال كسر، ثمانية تنقسم على اثنان بال كسر، فهنا نكتفي باأل

 املسألة من ثمانية.

  مسألة فيها: ثلث وسدس، مخرج الثلث ثالثة، ومخرج الّسدس ستة، وهنا الستة تقبل القسمة على ثالثة بال

 كسر، فنكتفي لتأصيل املسألة باألكبر، فيكون أصلها: ستة.

افق: دين على اآلخر قسمة صحيحة لكّنهما وهو أن يتفق العددان في جزء من األجزاء، فال يقبل القسمة أحد العد التو

(، ولتأصيل املسألة في هذه الحال أن نضرب كامل أحدهما في 8مع  6( )6مع  4يقبالن القسمة على عدٍد ثالث، مثل )

 للمسألة، ومثال ذلك:
ً

 وفق اآلخر، والناتج يكون أصال

 ال تقبل القسمة على ستة  مسألة فيها: سدس وثمن، فمخرج الثمن ثمانية، ومخرج الّسدس سدس، والثمانية

قسمة صحيحة، لكن الثمانية والستة تقبالن القسمة على اثنين، فهما متوافقان في االثنان، فنأخذ وفق 
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الستة الذي هو حاصل قسمة الستة على اثنان فتعطينا ثالثة، ثم نضرب وفق الستة الذي هو ثالثة في كامل 

 سألة.اآلخر ثمانية، فينتج أربع وعشرون، وهو أصل امل

  مسألة فيها: ربع وسدس، مخرج الّربع أربعة، ومخرج الّسدس ستة، والستة ال تقبل القسمة على األربعة قسمة

صحيحة، لكن بينهما توافق فهما يقبالن القسمة على االثنان، فاتفقا في االثنين، فنأخذ وفق األربعة الذي هو 

ي كامل اآلخر الذي هو ستة، فينتج اثنا عشر، ولو حاصل قسمة األربعة على اثنان فينتج اثنان، ثم نضربه ف

عكسنا لخرج نفس الناتج، نأخذ وفق الستة الذي هو حاصل قسمة الستة على االثنان فينتج ثالثة، ثم 

 نضربه في كامل اآلخر، ثالثة في أربعة، فينتج كذلك اثنا عشر الذي هو أصل املسألة.

(، ولتأصيل املسألة في 8مع  3(، )3مع  2في أي جزٍء من األجزاء، مثل: )وهو أن ال يكون بين العددين اتفاق  التباين:

 هذه الحال فإنّنا نضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، والذي ينتج هو أصل املسألة، ومثال ذلك:

  مسألة فيها: نصف وثلث، فمخرج الّنصف اثنان، ومخرج الثلث ثالثة، فننظر في مخرجي الفرضين، فهما غير

في أي جزٍء من األجزاء، فبينهما تباين، فنضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، اثنان في ثالثة، ينتج ستة، متفقين 

 وهو أصل املسألة.

  ،مسألة فيها: ثلث وربع، فمخرج الثلث ثالثة، ومخرج الّربع أربعة، فننظر في الثالثة واألربعة، نجد أّنهما متباينان

 األجزاء، فهنا نضرب الثالثة في األربعة فينتج اثنا عشر، وهو أصل املسألة.ألّنهما ال يتفقان في أّي جزٍء من 

  من ثمانية، وبين الثالثة والثمانية تباين، فنضرب
ّ
مسألة فيها: ثلثان وثمن، مخرج الثلثان ثالثة، ومخرج الث

 أحدهما في اآلخر فينتج أربٌع وعشرون وهو أصل املسألة.

 

املضاعف املشترك األصغر ملخارج الفروض )مقامات الفروض(، والبعض ُيسميه  أصل املسألة هو الطريقة الثانية:

املضاعف البسيط، وهو: أصغر عدد يقبل القسمة على جميع مخارج الفروض دون باٍق )بال كسر(، فلو كان عندنا 

: ثلث وربع، فإذا حسبنا املضاعف املشترك األصغر بينهما بحيث إذا قسمناه على مخرجي الفرض
ً

ين ال يوجد انكسار مثال

وجدناه اثنا عشر، ولو كان عندنا ثمن وثلثان، وجدنا أّن املضاعف املشترك بين مخرجي الثلثان والثمانية هو أربعة 

وعشرون، وهكذا، وسنبين بإذن هللا طريقة عملية سهلة ميسرة في كيفية حساب املضاعف املشترك األصغر في باب 

 .سبحانه وتعالى التصحيح بإذن هللا

 

وهذه قد تكون أسهل الطرق وأيسرها وهي عملية أكثر مما سبق وهي التي وضعها علماء الفرائض  الطريقة الثالثة:

 ودرج عليها املتأخرون، فقاموا بتقسيم الفروض الستة املقدرة في كتاب هللا إلى قسمين:

من. القسم األول:
ّ
 الّنصف/ الّربع/ الث

لث / ال القسم الثاني:
ّ
لثان / الث

ّ
 ّسدس.الث



 

221 

  فإذا كانت الفروض من القسم األول فقط، فأصل املسألة هو أكبر مقام فيها، ومثال ذلك )نصف وثمن( أصل

 ألّن االثنان داخلة في الثمانية.
ّ

 املسألة املقام األكبر وهو ثمانية، وما ذلك إال

 لك: )ثلث وسدس( وإذا كانت الفروض من القسم الثاني فقط، فأصل املسألة هو أكبر مقام فيها، ومثال ذ

 أصل املسألة املقام األكبر وهو: ستة، ألّن الثالثة تدخل في الستة.

 :إذا كانت الفروض مختلطة بين القسم األول والثاني 

o  :صفإذا اختلط من القسم األول
 
ه أو بعضه، فاملسألة من ستة، ومثالها:  الن

ّ
مع القسم الثاني كل

 )نصف وثلث( أصل املسألة من ستة.

o  :بعإذا اختلط من القسم األول ه أو بعضه، فاملسألة من اثني عشر، ومثالها:  الر 
ّ
مع القسم الثاني كل

 )ربع وثلث وسدس( أصل املسألة من اثني عشر.

o  :منإذا اختلط من القسم األول
 
ه أو بعضه، فاملسألة من أربٍع وعشرين،  الث

ّ
مع القسم الثاني كل

 ملسألة من أربٍع وعشرين.ومثالها: )ثمن وثلثان وسدس( أصل ا

 

 

 لغة: له عّدة معاٍن منها الزيادة واالرتفاع، ُيقال: عال املاء إذا زاد وارتفع.العول: 

 هو زيادة في مجموع سهام الورثة ونقص في أنصبائهم.اصطالًحا: 

وزاد بعضهم  نصيب مقدٌر شرًعا لوارث خاص،وتذكرون جيًدا عند أن ذكرنا تعريف الفرض سابًقا، قلنا حينها هو: 

 بالعول  في هذا التعريف:
 

د وال ينقص إال  بالر 
 

 ، )فنصيب الوارث ينقص بالعول(.ال يزيد إال

ه قسمان قسٌم من أقسامه حجب 
ّ
ا ذكرنا حجب النقصان وذكرنا بأن

ّ
وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها، وتذكرون مل

عوٍل، فالعول هو عبارة عن ازدحام مجموعة من نقصان بسبب االزدحام، ثم ذكرنا ثالثة أنواع أحدها ازدحام في 

أصحاب الفروض بحيث تستغرق فروضهم جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض لم يأخذوا نصيبهم بعد، وليس 

أحد أصحاب الفروض أولى بالسقوط من اآلخر، فهنا تعول املسألة إلى منتهى فروضها، فنضطر إلى الزيادة في أصل 

 جديًدا للمسألة يكون عبارة عن مجموع املسألة من أجل أن ت
ً

ستوعب التركة جميع أصحاب الفروض، )أي: نضع أصال

سمى 
ُ
سهام أصحاب الفروض(، لذلك يدخل النقص على الجميع، ولكي ال نحرم أحًدا ونعطي اآلخر بغير وجه حّق، وت

 هذه املسألة مسألة عائلة.

ين وأخٍت ألم، الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها وكمثال على العول: هلكت عن: زوٍج وأٍم وأختين شقيقت

الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، واألختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث، 

كر، واألخُت ألم لها الّسدس لعدم التعدد ولعدم ال
ّ
كر، صل الوارث ولعدم األ  فرعولعدم األصل الوارث الذ

ّ
الوارث الذ

أصل املسألة في هذه الحال: عندنا نصف وسدس وثلثان وسدس، فهنا التقى الّنصف من القسم األول مع القسم 

الثاني فأصل املسألة من ستة، للّزوج الّنصف ثالثة واألم لها الّسدس واحد، واألختان الشقيقتان الثلثان أربعة واألخُت 
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تسعة، فهنا في هذه املسألة التي كان أصلها ستة، وسهام أصحاب الفروض  ألم الّسدس واحد، صار مجموع السهام

ه صاحب فرٍض، 
ّ
قدم ومن نحرم، فنقول: ال نمنع أحًدا وال نحرمه من امليراث ألن

ُ
عطي ومن نمنع، من ن

ُ
تسعة، من ن

روض، والعمل هنا أن نشطب أصل املسألة الذي هو ستة ونجعل بدله تسعة التي هي مجموع سهام أصحاب الف

ه يأخذ الّنصف )ثالثة من ستة(، لكن إذا نظرنا هنا 
ّ
فيدخل النقص على الجميع، فالّزوج في هذا املثال املفروض أن

 وجدناه أخذ الثلث )ثالثة من تسعة(، فنقص نصيب الّزوج بالعول من الّنصف إلى الثلث، وهكذا بقية الورثة.

 ماهي األصول التي تعول والتي ال تعول؟

 (، فإذا عالت معك مسألة أصلها واحد من هذه األصول 2/3/4/8ال يدخل عليها العول هي: ) األصول التي

 األربعة التي ال تعول فاعلم أنك مخطئ فراجع مسألتك.

 ( :هذه األصول ليس بالضرورة أّنها تعول لكن ُيمكن أن 6/12/24األصول التي يدخل عليه العول ثالثة هي ،)

 تعول معك في بعض املسائل.

o (.7/8/9/10ستة تعول إلى: )فال 

o ( :13/15/17واالثنا عشر تعول إلى.) 

o ( 27واألربعة والعشرون تعول إلى.) 

 ثم اعلم أّن أهل العلم قّسموا املسائل إلى أنواٍع ثالثة، وهي:

 :وهي التي تكون الفروض فيها مساوية ألصل املسألة، فال عول والرّد، وال يبقى للعاصب ش يٌء إن  مسألة عادلة

 ُوجد.

 :وهي التي تكون فيها الفروض أقّل من أصل املسألة، فال عول فيها، والذي يبقى بعد أصحاب  مسألة ناقصة

ه يرّد على أصحاب الفروض،
ّ
 وسيأتي. الفروض فهو للعاصب إن ُوجد وإن لم يُوجد فإن

 :وهي التي تكون فيها الفروض أكبر من أصل املسألة، فال يبقى للعاصب ش يٌء إن ُوجد، وهذه  مسألة عائلة

 تعول وينقص نصيب كّل صاحب فرٍض حسب العول.

 مثال املسألة العادلة:

 م الفرع هلك عن: أختين شقيقتين وأختين ألم، األختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم املعصب ولعد

كر، واألختان ألم لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث 
ّ
الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

كر، فعندنا ثلثان وثلث، مخرج الثلثان ثالثة ومخرج الثلث ثالثة كذلك، فهنا تماثل، فنكتفي بأحدهما عن 
ّ
الذ

ان ولألخوين من األم واحد، وبهذا تكون املسألة عادلة، ساوت اآلخر، فأصل املسألة يكون ثالثة، للشقيقتين اثن

 سهامهم أصل مسألتهم.

 مثال املسألة الناقصة:

  هلك عن: زوجة وأٍخ ألم وأٍخ شقيق، الّزوجة لها الّربع لعدم الفرع الوارث، واألخ ألم له الّسدس لعدم التعدد

كر، واألخ الش
ّ
قيق يأخذ الباقي تعصيًبا، فعندنا فرضان: الّربع ولعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ
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والّسدس، فالتقى الّربع من القسم األول مع الّسدس من القسم الثاني، فأصل املسألة من اثني عشر، للّزوجة 

الّربع ثالثة، ولألخ ألم الّسدس اثنان، تبقى سبعة للشقيق تعصيًبا، فهنا هذه املسألة تعتبر ناقصة، سهام 

 نقصت عن أصل املسألة. أصحاب الفروض

 مثال املسألة العائلة:

  هلك عن: زوٍج وأختين شقيقتين وابن ٍعم شقيق، الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألختان الشقيقتان

كر، وهنا التقى الّنصف من 
ّ
لهما الثلثان للتعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

الثلثان من القسم الثاني، فأصل املسألة من ستة، للّزوج ثالثة، وللشقيقتين أربعة، فمجموع  القسم األول مع

سهامهم سبعة وأصل املسألة ستة، فهنا نشطب على الستة ونضع بدلها سبعة، فعالت املسألة من ستة إلى 

ه يسقط وال يأخذ شيًئا ال 
ّ
ستغراق الفروض سبعة ودخل النقص على الجميع، وأّما ابن العم الشقيق فإن

 التركة، وهنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل املسألة.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس العشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:
ّ

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

فقد أخذنا في الدرس املاض ي شيًئا من باب الحساب وأصول املسائل والعول، وأعطيناكم تصوًرا عن كّل هذا، وفي هذه 

في منظومته، ونزيد بيان بعض األمور وتوضيَحها  رحمه هللاالليلة سنمش ي على هذا الباب لكن على كالم الّناظم 

 حت الصورة ووصلت الفكرة.والتمثيَل عليها، فكلّما كثرت األمثلة واملسائل اتض

 :رحمه هللاقال الّناظم 

 باب الحساب وأصول املسائل والعول 

 
ً

ــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــُرْم ُمَحصَّ
َ
 ت
ْ
ِحَســـــــــــاِب ِإن

ْ
ُصـــــــــــــــــــــــــــوَل    َوِلل

ُ
ْبـــــــــــَع األ ـــــــــــرِِج السَّ

ْ
خ
َ
اْست

َ
 ف

ً
ال وَّ

َ
 أ

ِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل 
َ
َهــــــــــــــــــــــا ِقْسَمـــــــــــاِن َيـــــــــــا خ ِإنَّ

َ
ُعـــــــــــــــــــــــــــــ   ف

َ
ِتــــــــــــــــــــــي ت

َّ
 ِمْنَهــــــــــــــــــــــا ال

ٌ
ــــــــــــــــــــــة

َ
ث
َ

ال
َ
 ــــــــــــوُل ـــــــث

ـــــــَرى 
َ
َرًجا ت

ْ
ـــــــــــْدِس َمخ ـــــــــــتُّ ِللسُّ ِ

الس 
َ
ـــــــــــٍث َجـــــــــــــــــــَرى    ف

ْ
ل
ُ
ْبـــــــــــِع َمـــــــــــْع ث َهـــــــا ِللرُّ

ُ
 َوِضْعف

ى
َ
ت
َ
َهـــــــــــا أ

ُ
 ِضْعف

ُ
ْو ُسُدٌس َوِضْعـــــــــــف

َ
َرَج ُس    أ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــىَمخ

َ
ت
َ
ْمـــــــــــٍن َيا ف

ُ
 ـــــــْدٍس َمـــــــــــَع ث

ـــــــــــــــــــــــــُل 
ُ
ْيَهـــــــــــا َيْدخ

َ
َهـــــــــــِذِه الَعـــــــــــْوُل َعل

َ
ُروُضَهـــــــــــا َيـــــــــــا َرُجـــــــــ   ف

ُ
 ف

ْ
ـــــــــــَرت

ُ
ث
َ
 ك

ْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــُل ِإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى 
ْ
ت
َ
 ِفيـــــــــــِه ت

ُ
ـــــــــــة

َّ
ت ِ
َتِهـــــــــــي الس 

ْ
ن
َ
ت
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ف

ْ
ــــــــــــــــــــــَرٍة َوِوت

ْ
ــــــــــــــــــــــى َعش

َ
ًعا ِإل

ْ
ف
َ
 ـــــــــــــــــًراش

ـــــــــــــــــــــْر 
َ
 َعش

َ
ـــــــــــًرا ِلَسْبَعة

ْ
َهـــــــــــا ِوت

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــْر    َوِضْعف

َ
ش

َ
ت
ْ
ْمِنِه ان

ُ
 ِضْعِفَهـــــــــــا ِبث

ُ
 َوِضْعـــــــــــف

 َعـــــــــــْوَل ِفيَهـــــــــــا 
َ

ْرَبـــــــــــٌع ال
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَوأ

ُ
ف
ْ
     َيق

ُ
 ِنْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

ٌ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُ
ـــــــــــمَّ ث

ُ
ْمـــــــــــٌن َوُرْبـــــــــــٌع ث

ُ
 ث

ا
َ
ــــــــد

َ
ْيــــِن غ

َ
ن
ْ
ْصِف ِمَن اث ِ

 
َرُج الن

ْ
َمخ

َ
ـــــ                    ف

ْ
ل
ُّ
اَوالث

َ
ـــــــــــْد َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ق ـــــــــــٍة و 

َ
ث
َ

ال
َ
 ِمـــــــــــْن ث

ُ
 ــــــث

َماِنَيــــــــــــــــــــــهْ 
َ
ْرَبـــــــــــٍع ُرْبـــــــــــٌع َوِمـــــــــــْن ث

َ
ـــــــــــِذ                       ِمــــــــْن أ

َ
ْمـــــٌن ف

ُ
اِنَيــــــــــــــــــــــــــهْ ث

َّ
ُصـــــــــــوُل الث

ُ
 ي ِهَي األ

 
َ

 َحَصـــــــــــــــــــــــــــال
ْ
ـــــــــــِل  َواِرٍث ِإن

ُ
 ك

ُّ
ظ

َ
ُمـــــــــــــــــــ                   َوحـــــــــــ

َ
ــــُه ك

ْ
ْصـــــــــــُد ِمن

َ
الق

َ
ْصِلَهـــــــــــا ف

َ
 ِمــــْن أ

َ
 ـال

 

 هذه جملة األبيات التي سنتكلم عليها في هذه الليلة بإذن هللا، أسأل هللا اإلعانة والتيسير.

 باب الحساب وأصول املسائل والعول             : رحمه هللاقال الّناظم 

 
ً

ــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــُرْم ُمَحصَّ
َ
 ت
ْ
ِحَســـــــــــاِب ِإن

ْ
    َوِلل

ً
ال وَّ

َ
ُصـــــــــــــــــــــــــــوَل أ

ُ
ْبـــــــــــَع األ ـــــــــــرِِج السَّ

ْ
خ
َ
اْست

َ
 ف
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ِحَســـــــــــاِب"، قوله: 
ْ
ه ال بد من "َوِلل

ّ
الحساب قلنا املقصود به هنا: حساب الفرائض ال علم الحساب املعروف، مع أن

وقسمٍة، وش يٍء من كيفية التعامل مع الكسور، وحساب  معرفة ش يٍء من القواعد الحسابية من جمع وطرٍح وضرٍب 

 التركات.الفرائض: 
ُ
 تأصيُل املسائل وتصحيُحها وقسمة

"قوله: 
ً

ــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــُرْم ُمَحصَّ
َ
 ت
ْ
 ، أي: إن تطلب تحصيل معرفته )أي: معرفة حساب الفرائض(."ِإن

ـــــــــــرِِج 
ْ
خ
َ
اْست

َ
""ف

ً
ال وَّ

َ
ُصـــــــــــــــــــــــــــوَل أ

ُ
ْبـــــــــــَع األ ، أول ش يء يجب معرفته هو طريقة استخراج أصل املسألة، وسبق أن ذكرنا السَّ

منه  )يصّح(إيجاد أقل  عدٍد ُيستخرج بأّن تأصيل املسألة )الذي هو إيجاد أصل املسألة( في اصطالح الفرضيين هو: 

 .ها دون انكسارفرض املسألة أو فروض

أصل اثنان، أصل ثالثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل اثنا وأصول املسائل املتفق عليها سبعة وهي: 

 .عشر، أصل أربعة وعشرون

هذه السبعة األصول إذا ُوجد في املسألة صاحب فرٍض واحٍد أو مجموعة من أصحاب الفروض، فإذا ُوجد صاحب 

ة من مخرج ذلك الفرض، فيخرج أصل االثنان من الّنصف، وأصل الثالثة من الثلث، وأصل فرٍض واحٍد فأصل املسأل

من.
ّ
 األربعة من الّربع، وأصل الّستة من الّسدس، وأصل الثمانية من الث

 صاحب منظومة الّدرة البيضاء في الفرائض: رحمه هللاقال األخضري املالكي 

 الفرض ُعهدفأصلها من ذلك   وإن يكن هناك فرٌض منفرد 

وأّما إذا ُوجد فرضين فأكثر فهنا ننظر بين مخارج الفروض بالنسب األربع )التماثل/ التداخل/ التوافق/ التباين(، 

والعمل عند التماثل االكتفاء بأحدهما عن اآلخر، وعند التداخل االكتفاء باملخرج األكبر، وعند التوافق بحساب وفق 

ه إيجاد املضاعف  أحدهما وضربه في كامل اآلخر، وعند
ّ
التباين بضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، ويغني عن هذا كل

املشترك األصغر ملخارج الفروض، أو بتقسيم الفروض إلى قسمين )القسم األول ويحتوي على الّنصف والّربع والثمن، 

م بيانه وتفصيله في الدرس والقسم الثاني يحتوي على الثلثان والثلث والّسدس( ثم ُينظر بين هذه الفروض كما تقد

 السابق.

هم عصبات، فكما ذكرنا سابًقا فإّن أصل املسألة من عدد 
ّ
وأّما في حال َعدم وجود صاحب الفرض، وكان الورثة كل

ا لقول هللا 
ً
كر ُيحسب برأسين واألنثى برأٍس واحد مصداق

ّ
كور واإلناث فإن الذ

ّ
 إذا كانوا مختلطين بين الذ

ّ
الرؤوس، إال

 األنثيين"تعالى: 
 
كر مثل حظ

 
 األنثيين"، وقوله تعالى: "للذ

 
كر مثل حظ

 
 ."فللذ

 في الّدرة البيضاء: رحمه هللاقال األخضري 

 ُعــــــــِدْم 
ْ
وِس ِإن

ُ
ؤ َها ِمــــــــــــــــــَن الرُّ

ُ
ْصل

َ
ْد ُحِتــــــــــْم    َوأ

َ
ــــــــــــوِر ق

ُ
ك
ُّ
 الذ

ُ
ْضِعيف

َ
ْرٌض َوت

َ
 ف

ِليــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل"، : رحمه هللاثم قال الّناظم 
َ
َهــــــــــــــــــــــا ِقْسَمـــــــــــاِن َيـــــــــــا خ ِإنَّ

َ
أصول املسائل الّسبعة تنقسم إلى قسمين، وهذا "ف

ِليـــــــــــــــــــــــــ التقسيم من حيث العول وعدم العول، وقوله:
َ
حشٌو، جاء بها الستقامة البيت وإتمامه، والخليل  ـــــــــــُل""َيـــــــــــا خ

ة أعلى درجة من املحّبة.
ّ
ة،  والخل

ّ
 من الخل
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ُعــــــــــــــــــــــــــــقال: 
َ
ِتــــــــــــــــــــــي ت

َّ
 ِمْنَهــــــــــــــــــــــا ال

ٌ
ــــــــــــــــــــــة

َ
ث
َ

ال
َ
خّر القسم الذي ال يدخله  رحمه هللابدأ الّناظم  "،ــــــــــــــــــــوُل "ث

َ
بالقسم الذي يعول، وأ

الستة/ االثنا عشر في الشرح، فاألصول التي يدخل عليها العول ثالثة، وهي:  رحمه هللاالعول، ونحن نتبع طريقة الّناظم 

العول زيادة في السهام نقٌص ، ومعنى العول: أن تزيد فروض املسألة على أصل املسألة، أو نقول: األربعة والعشرون /

، ويكون العول بسبب تزاحم أصحاب الفروض، فإّن الفروض تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب في األنصباء

ر حال عول املسألة إلى الزيادة في الفروض لم يأخذوا فرضهم بعد، وليس أحٌد منهم أولى بالسقوط من اآلخر، ونضط

أصل املسألة، من أجل أن تستوعب التركة أصحاب الفروض، ويأخذ كّل واحٍد منهم حّقه، ويدخل الّنقص على الجميع 

 عن العول في الدرس السابق بحمد هللا، وبّينا باملثال كيف تزيد الفروض 
ً
حسب عول املسألة، وقد أخذنا فكرة

نا على العول بمسألة فيها: )السهام( على أصل املس
ّ
زوٌج وأٌم وأختان ألة وكيف ينقص نصيب كّل صاحب فرٍض، ومثل

، الّزوج له الّنصف، واألم لها الّسدس، واألختان الشقيقتان لهما الثلثان، واألخُت ألم لها الّسدس، شقيقتان وأخٌت ألم

واألختان الشقيقتان الثلثان أربعة، واألخُت ألم أصل املسألة: ستة، للّزوج الّنصف ثالثة، واألم لها الّسدس واحد، 

الّسدس واحد، صار مجموع سهام أصحاب الفروض تسعة، فهنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل املسألة، 

فعالت املسألة من ستة إلى تسعة، فدخل الّنقص على الجميع، فالّزوج بدل أن يأخذ الّنصف )ثالثة من ستة(، أخذ 

تسعة(، فنقص نصيب الّزوج بالعول من الّنصف إلى الثلث، وهكذا بقية الورثة دخل عليهم الّنقص الثلث )ثالثة من 

 بعول املسألة، وهذا معنى قولنا: العول زيادة في الّسهام نقٌص في األنصباء.

ها تطبيقًيا.
ّ
 من درس الليلة سنتعلم كيف نرسم املسائل، وكيف نحل

ً
 وانطالقا

ك(، يكون حسب الورثة الذين عندك في املسألة، ففي هذه املسألة التي معنا، والتي فيها: رسم الجدول )أو نقول: الشبا

، نحتاج إلى جدول مكون من خمس خانات أفقية وثالث خانات عمودية، نترك الجهة زوٌج وأٌم وشقيقتان وأخٌت ألم

وج في خانة، وتكتب األم في الخانة التي األفقية األولى والجهة العمودية األولى فارغة ونبدأ بكتابة الورثة، فتكتب الزّ 

تحت الّزوج، وتحت األم تكتب الشقيقتان، وتحت الشقيقتين تكتب األخت ألم، فيبقى العمود األيمن عن جهة الورثة 

فارغ والعمود على جهة الشمال فارغ، ثم على الجهة اليمنى أمام كّل وارث تكتب ما يستحقه من فرٍض، فأمام الّزوج 

صف، وأمام األم تكتب الّسدس، وأمام الشقيقتين تكتب الثلثان، وأمام األخِت ألم تكتب الّسدس، ثم بعد تكتب النّ 

أن تستخرج أصل املسألة تكتبه في العمود الثالث في الخانة األفقية األولى، وتحت أصل املسألة تكتب سهم كّل وارث 

مام األم واحد، وأمام الشقيقتين أربعة، وأمام األخت بجنبه، فتكتب على شمال الّزوج ثالثة )نصف الستة(، وتكتب أ

ألم واحد، بعد ذلك تتأكد من مجموع السهام فتجدها تسعة، أي: عالت املسألة، فتقوم بتشطيب األصل ستة وتكتب 

 .عّز وجّل  بدله تسعة، وفي التفريغ تجدون هذا الرسم مع الشرح ستفهمونه بسهولة ويسر بإذن هللا
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  6   9 

وج 2/1  3 الز 

 1 األم 6/1

 4 أخت ش (2) 3/2

 1 أخت ألم 6/1

 

 

 

 أول من قال بالعول؟

بي جاء في العذب الفائض شرح عمدة كّل فارض: 
 
م"العول لم يقع في زمن الن

 
، وال في زمن خليفته صلى هللا عليه وسل

ديق  ما وقع في زمن عمر رض ي هللا عنهأبي بكر الص 
 
رض ي هللا كما تقدم، ُروي عن ابن عباس  رض ي هللا عنه، وإن

ه قال: "أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب  عنهما
 
َوت  رض ي هللا عنهأن

َ
ت
ْ
ا ال

 
عليه الفرائض، ودافع  )كثرت(مل

ا أوسع لي من أن بعُضها بعًضا، فقال: ما أدري أي
ً
ر، وكان امرًء ورًعا، فقال: ما أجد شيئ

 
م هللا وال أيكم أخ كم قد 

دخل على كل  ذي حٍق  ما دخل من عول الفريضة"
ُ
 ا.هـ. أقسم التركة عليهم بالحصص، وأ

ا انقض ى زمنرض ي هللا عنهوقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك، لم ُيخالف فيه أحٌد في زمن الفاروق 
ّ
عمر  ، لكن مل

 خالفه في املسألة، ولم ُيؤخذ بمذهبه ملخالفته لإلجماع. رض ي هللا عنهماأظهر ابن عباس  رض ي هللا عنه

 

 

 

 

ـــــــَرى": رحمه هللا ثم قال
َ
َرًجا ت

ْ
ـــــــــــْدِس َمخ ـــــــــــتُّ ِللسُّ ِ

الس 
َ
، أي: أّن العدد ستة يكون مخرًجا للّسدس، فإّن أقل عدد يمكن "ف

 منه الّسدس صحيًحا هو الّستة، وعلى هذا فكّل مسألة فيها سدس فقط فأصلها من ستة، وكمثال على ذلك:أن يخرج 

  :األم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، واالبن عصبة، أصل املسألة من مخرج الفرض أٍم وابٍن هلك عن ،

 الذي هو الّسدس ستة، األم لها واحد والخمسة املتبقية لالبن تعصيًبا.

 أصل المسألة عول المسألة الورثة

 سهام الورثة الفروض

 أخت شقيقة =أخت ش 
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  6 

 1 أم 6/1

 5 ابن ع

 

 فإّن أصل املسألة ستة، ومثال ذلك:وهكذا لو كان في املسألة سدسان، 

  :األم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، واألب له الّسدس فقط لوجود الفرع الوارث أٍم وأٍب وابٍن هلك عن ،

كر، واالبن عصبة، فعندنا هنا: سدس وسدس، ومخرج الّسدس ستة، فهنا عندنا الستة مع الستة، 
ّ
الذ

فيكون أصل املسألة من ستة، لألم واحد، ولألب واحد، ولالبن الباقي  تماثل، فإننا نكتفي بأحدهما عن اآلخر،

 أربعة تعصيًبا.

  6 

 1 أم 6/1

 1 أب 6/1

 4 ابن ع

 

وهكذا كّل مسألة فيها سدس وفرض ُيداخل الّسدس، فإّن أصل املسألة يكون من ستة، والذي ُيمكن أن ُيداخل 

 ومثال ذلك:الّسدس من الفروض: الّنصف والثلث والثلثان، 

  :ة وأٍخ ألبهلكت عن ، الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، والجّدة لها الّسدس لعدم األم، واألخ زوٍج وجد 

ألب عصبة، فعندنا هنا نصف وسدس، والّنصف ُيداخل الّسدس، ومعنى ُيداخل أي: الستة تقبل القسمة 

ّنصف ثالثة، وللجّدة الّسدس واحد، ويبقى اثنان على االثنين من غير كسر، فأصل املسألة من ستة، للّزوج ال

 لألخ ألب تعصيًبا.

  6 

 3 زوج 2/1

ة 6/1  1 جد 

 2 أخ ألب ع

 

 

 

  :األم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، واألختان ألم أٍم وأختين ألم وأٍخ شقيق وأخت شقيقةهلك عن ،

كر، واألخ واألخت األشقاء عصبة، فعندنا هنا 
ّ
لهما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

 عصبة =ع
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ثلث وسدس، والثلث ُيداخل الّستة، فأصل املسألة ستة، لألم الّسدس واحد ولألختين ألم الثلث اثنان، تبقى 

 األنثيين، يأخذ الشقيق اثنان وتأخذ الشقيقة واحًدا.ثال
ّ
كر مثل حظ

ّ
 ثة بين الشقيق والشقيقة تعصيًبا، للذ

  6 

 1 أم 6/1

 2 ( أخت ألم2) 3/1

 ع
 أخ ش

3 
2 

 1 أخت ش

 

  :الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، واألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا ، البنتان لهما بنتين وأبهلك عن

لوجود الفرع الوارث األنثى، فهنا عندنا سدس وثلثان، وفرض الثلثان ُيداخل الّسدس، فأصل املسألة ستة، 

 للبنتين الثلثان أربعة، ولألب فرضه الّسدس واحد ويأخذ الواحد املتبقي تعصيًبا.

  6 

 4 ( بنت2) 3/2

 2 أب +ع6/1

 

وكذلك كّل مسألة فيها: نصف وثلثان فإّن أصلها يكون من ستة، وتكون مسألة عائلة، ومثالها سيأتي عند ذكر عول 

 األصل ستة إلى سبعة.

 وكّل مسألة فيها: نصف وثلث، فإّن أصلها يكون من ستة، ومثالها:

  :الوارث، واألم لها الثلث لتحقق الشروط ، الّزوج له الّنصف لعدم الفرع زوٍج وأٍم وعٍم شقيقهلكت عن

الثالثة، والعم الشقيق عصبة، فهنا اجتمع الّنصف من القسم األول مع الثلث من القسم الثاني، أصل 

 املسألة من ستة، للّزوج ثالثة، ولألم اثنان، وللعم الشقيق واحد.

  6 

 3 زوج 2/1

 2 أم 3/1

 1 عم ش ع

وعلى ضوء ما مّر معك من مسائل األصل ستة، فإّنها إّما أن تكون ناقصة، وإّما أن تكون عادلة، وإّما أن تكون عائلة، 

 ومثال املسألة العادلة التي أصلها ستة:وسيأتي ذكر بعض مسائل عولها قريًبا، 

  :ود الفرع الوارث األنثى، واألم ، األب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا لوجأٍب وأٍم وبنٍت وبنت ابٍن هلك عن

لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب، وبنت االبن لها الّسدس 

 عصبة =ع

 للذّكر مثل حّظ األنثيين

الّسدس فرًضا والباقي 

 تعصيبًا

 نصيب األب اثنان

 واحد بالفرض وواحد بالتعصيب
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تكملة الثلثين لتحقق الشروط، أصل املسألة ستة، األب له واحد، واألم واحد، والبنت ثالثة، وبنت االبن 

أصل املسألة ستة، فهذا مثال املسألة العادلة لألصل ستة )ساوت  واحد، مجموع السهام ستة وهو ُيساوي 

 سهام أصحاب الفروض أصل املسألة(.

 

  6 

 1 أب +ع 6/1

 1 أم 6/1

 3 بنت 2/1

 1 بنت ابن 6/1

 

 هذا فيما يتعلق بأصل ستة.

ْو ُسْدٌس"، : رحمه هللاثم قال الّناظم 
َ
ـــــــــــٍث َجـــــــــــــــــــَرى      أ

ْ
ل
ُ
ْبـــــــــــِع َمـــــــــــْع ث َهـــــــا ِللرُّ

ُ
َهـــــــا"قوله: "َوِضْعف

ُ
، أي: وضعف "َوِضْعف

مع  الّستة، وهو األصل الثاني من األصول التي تعول وهو: االثنا عشر، وأصل االثنا عشر يحصل من اجتماع الّربع

ذكر اجتماع الّربع مع الثلث واجتماعه  رحمه هللاالثلث، واجتماع الّربع مع الثلثين، واجتماع الّربع مع الّسدس، الّناظم 

مع الّسدس ولم يذكر اجتماعه مع الثلثين، رّبما ألّن مخرج الثلث والثلثان واحد وهو الثالثة، فالّربع مع الثلث مخرجهما 

ا في اآلخر فينتج اثنا عشر، وكذلك نفس الش يء بالنسبة للّربع مع الثلثين فإّن متباينان فنضرب كامل أحدهم

مخرجاهما متباينان، فنضرب أحدهما في كامل اآلخر، فينتج اثنا عشر، وأّما الّربع مع الّسدس فبينهما توافق، فهما 

ين اثنان، هذا وفق األربعة، ثم متوافقان في االثنين، فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل اآلخر، فأربعة على اثن

ه ماذكرناه في الطريقة 
ّ
نضربه في كامل اآلخر، اثنان في ستة ينتج اثنا عشر، هذا هو أصل املسألة، ويغني عن هذا كل

ه فإّن أصل املسألة مباشرة من 
ّ
الثالثة لحساب أصل املسألة وقلنا عند اجتماع الّربع مع القسم الثاني بعضه أو كل

 ثال على هذه األحوال.اثني عشر، وكم

  :الّزوجة لها الّربع لعدم الفرع الوارث، واألم لها الثلث لعدم الفرع الوارث زوجة وأم وأٍخ شقيقهلك عن ،

ولعدم الجمع من اإلخوة وألّن املسألة ليست إحدى العمريتين، واألخ الشقيق عصبة، فعندنا ربع وثلث، أصل 

 ثالثة، ولألم الثلث أربعة، تبقى خمسة يأخذها الشقيق تعصيًبا.املسألة من اثني عشر، للّزوجة الّربع 

  12 

 3 زوجة 4/1

 4 أم 3/1

 5 أخ ش ع
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  :للّزوج الّربع لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم زوٍج وبنتين وابن عم شقيقهلكت عن ،

املسألة من اثني عشر، للّزوج الّربع ثالثة، املعصب، وابن العم الشقيق عصبة، عندنا هنا: ربع وثلثان، أصل 

 وللبنتين الثلثان ثمانية، يبقى واحد يأخذه ابن العم الشقيق تعصيًبا.

 

  12 

 3 زوج 4/1

 8 ( بنت2) 3/2

 1 ابن عم ش ع

 

  :ة وأخ وخمس أخوات أشقاءهلك عن ، الّزوجة لها الّربع لعدم الفرع الوارث، والجّدة لها الّسدس زوجة وجد 

لعدم األم، واألخ واألخوات األشقاء عصبة، فهنا عندنا ربع وسدس، أصل املسألة من اثني عشر، للّزوجة الّربع 

شقاء، يأخذ الشقيق اثنان وتبقى خمسة بين األخوات ثالثة، وللجّدة الّسدس اثنان، فيبقى سبعة بين األ 

 الخمس الشقيقات لكّل واحدة منهن سهٌم واحد.

 

  12 

 3 زوجة 4/1

ة 6/1  2 جد 

 ع
 أخ ش

7 
2 

 5 ( أخت ش5)

 

 ناقصة أو عائلة، فال تجد مسألة من اثني عشر عادلة.
ّ

 وعلى هذا فإن مسائل االثني عشر ال تكون إال

ى: رحمه هللاثم قال الّناظم 
َ
ت
َ
َهـــــــــــا أ

ُ
 ِضْعف

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــى" "َوِضْعـــــــــــف

َ
ت
َ
ْمـــــــــــٍن َيا ف

ُ
َرُج ُســـــــْدٍس َمـــــــــــْع ث

ْ
 ، قوله: َمخ

ٌ
"َوِضْعـــــــــــف

َهـــــــــــا"
ُ
 العول، وهو األربعة والعشرون.، أي: ضعف ضعف الستة، وهو األصل الثالث الذي يدخل عليه ِضْعف

من مع الّسدس، وأشار إلى ذلك الّناظم 
ّ
َرُج ُســـــــْدٍس في قوله:  رحمه هللاوأصل األربعة والعشرين ينتج من اجتماع الث

ْ
"َمخ

ـــــــــــــــــــــــــــى"
َ
ت
َ
ْمـــــــــــٍن َيا ف

ُ
من ثمانَمـــــــــــْع ث

ّ
 ألّن مخرج الث

ّ
ية ومخرج الّسدس ستة، وبين الثمانية والستة توافق، فإّنهما ، وما ذلك إال

يقبالن القسمة على االثنين، فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل اآلخر، فالثمانية قسمة اثنين تعطينا أربعة 

من مع ا
ّ
لثلثين، وهذا هو وفق الثمانية نضربه في الستة ينتج أربعة وعشرون، وينتج هذا األصل كذلك من اجتماع الث

فإّن مخرج الثمن ثمانية ومخرج الثلثين ثالثة وبين الثمانية والثالثة تباين، فنضرب كامل أحدهما في اآلخر فينتج أربعة 

وعشرون هو أصل املسألة، ويغني عن هذه الحسابات ما ذكرناه في الطريقة الثالثة عند اجتماع أكثر من فرٍض في 

قسم نصيب األشقاء 

 للذّكر مثل حّظ األنثيين



 

232 

ه فأصل املسألة من أربعٍة مسألة واحدة وقلنا حينها، إذا اجتمع 
ّ
الثمن من القسم األول مع القسم الثاني بعضه أو كل

 وعشرين، ومثال ذلك:

  :الّزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، زوجٍة وأٍم وابنهلك عن ،

لّزوجة الثمن ثالثة، ولألم الّسدس واالبن عصبة، فعندنا هنا ثمن وسدس، أصل املسألة من أربعة وعشرين، ل

 أربعة، ولالبن سبعة عشر سهًما تعصيًبا.

 

  24 

 3 زوجة 8/1

 4 أم 6/1

 17 ابن ع

 

  :للّزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم زوجة وبنتين وأٍخ شقيقهلك عن ،

ثمن وثلثان، أصل املسألة من أربعة وعشرين، للّزوجة املعصب، ولألخ الشقيق الباقي تعصيًبا، فهنا عندنا 

 الثمن ثالثة، وللبنتين الثلثان ستة عشر، وللشقيق خمسة املتبقية تعصيًبا.

 

  24 

 3 زوجة 8/1

 16 ( بنت2) 3/2

 5 أخ ش ع

 

 

شكل على البعض:
ُ
 ونورد هنا مسألة أخرى ألصل أربعٍة وعشرين فيها فائدة مهمة، وقد ت

  :من للفرع الوارث، والبنت لها الّنصف لعدم التعدد شقيق وبنٍت وأٍم وعٍم  زوجةهلك عن
ّ
، الّزوجة لها الث

وعدم املعصب، واألم لها الّسدس للفرع الوارث، والعّم الشقيق عصبة، فعندنا هنا: ثمن ونصف وسدس 

من مع الّسدس مع القسم الثاني( وهنا هل نقول أصل
ّ
املسألة من ستة  )التقى من القسم األول الّنصف والث

من 
ّ
ه اجتمع الث

ّ
ه اجتمع الّنصف مع الّسدس من القسم الثاني، أم نقول أصل املسألة أربعة وعشرون ألن

ّ
ألن

مع الّسدس من القسم الثاني، نقول هنا: إذا اجتمع من القسم األول أكثر من فرض كما في مسألتنا فإّن الّنظر 

ثمانية، وبناًء على ذلك يكون أصل املسألة من أربعة وعشرين، يكون ألكبر املخارج )أكبر مقام( وهو هنا ال
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من ثالثة، وللبنت الّنصف اثنا عشر، ولألم الّسدس أربعة، تبقى خمسة يأخذها العم الشقيق 
ّ
للّزوجة الث

 تعصيًبا.

 

  24 

 3 زوجة 8/1

 12 بنت 2/1

 4 أم 6/1

 5 عم ش ع

 

 وإّما عائلة، وال ُيمكن أن تكون عادلة. ومسائل أصل األربعة والعشرين تكون إّما ناقصة

 تنبيه:

من فرض الّزوجة مع الفرع الوارث، والوارث للثلث إّما األم 
ّ
لث في مسألة واحدة، ألّن الث

ّ
من مع الث

ّ
ال ُيمكن أن يجتمع الث

 ُيمكن وإّما الجمع من اإلخوة ألم، لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث، فحصل تناقض بين شرطيهما، لذلك قلنا ال

من مع الثلث.
ّ
 اجتماع الث

من فرض الّزوجة فأكثر مع وجود الولد، 
ّ
من مع الّربع، ألّن الوارث للّربع أحد الّزوجين، والث

ّ
ه ال ُيمكن أن يجتمع الث

ّ
كما أن

 واجتماع الّزوجين في مسألة واحدة غير واقع.

 في امتناع الصورتين: رحمه هللاقال ابن الهائم املقدس ي 

 ُيَجــــــــــاِمـــــــــُع 
َ

ْمــــــــــــــــــــُن ِفي امِليَراِث ال
ُّ
اِقـــــــــــــــــــــــــ   َوالث ْيـــــــــــــــــــــــــُر َو

َ
ا َوغ

ً
 ُرْبعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ا َوال

ً
ث
ْ
ل
ُ
 ـــــــــُع ث

 

 : رحمه هللاثم قال الّناظم 

َهـــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــُل ف

ُ
ْيَهـــــــــــا َيْدخ

َ
ُروُضَهـــــــــــا َيـــــــــــا َرُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل    ــــــِذِه الَعـــــــــــْوُل َعل

ُ
 ف

ْ
ـــــــــــَرت

ُ
ث
َ
 ك

ْ
 ِإن

ْيَهـقوله: 
َ
َهـــــــــــِذِه الَعـــــــــــْوُل َعل

َ
ـــــــــــــــــــــــــُل""ف

ُ
، أي: هذه األصول الثالثة التي ذكرناها وهي: الستة وضعفها  )أي: االثنا ــــــــــا َيْدخ

عشر(، وضعف ضعفها ) أي: األربعة والعشرون( يدخل عليها العول، لكن ليس من الضروري أن يدخل عليها العول، 

ما ي
ّ
ُروُضَهـــــــــــا َيـــــــــــا َرُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل"دخل عليها العول: ممكن أن تجد هذه األصول غير عائلة، وإن

ُ
 ف

ْ
ـــــــــــَرت

ُ
ث
َ
 ك

ْ
، وقد سبق "ِإن

زيادة في السهام نقٌص في أن عّرفنا العول وقلنا هو في اللغة: من الّزيادة واالرتفاع، وفي اصطالح الفرضيين هو: 

 أي: أن تزيد فروض املسألة على أصل املسألة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى نقص نصيب كّل صاحب فرٍض. األنصباء،

 :رحمه هللاقال صاحب عمدة الفارض 
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َهـــــــــــــــــــــــــــاِم  ِ
 الس 

ُ
ُه ِزَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَدة

ـ   َوَحـــــــــــــــــــــــــــــــدُّ
ْ
َماِم َوَيل

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُص َعـــــــــــــــــــــــــِن الت

ْ
ق
َّ
 ــــــــــــــــــــــَزُم الن

ه: هام:أي: وتعريفه،  وحد  أي زيادة سهام أصحاب الفروض، وإذا زادت سهامهم لزم من ذلك نقص نصيب  زيادة الس 

 كّل صاحب فرٍض.

سقط أحًدا من أصحابها، فليس أحدهم أولى فإذا اجتمعت في مسألة واحدة ف
ُ
روض تزيد على أصل املسألة ال ن

 بالسقوط من اآلخر، فتعول املسألة إلى منتهى فروضها، ويدخل النقص على الجميع.

نة قال صاحب العذب الفائض في شرح عمدة كّل فارض:  "واستدل أهل العلم القائلون بالعول بالكتاب والس 

ا الكتاب فإطالق آيات املواريث يقتض ي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرداهم، واإلجماع والقياس، أم  

قص من دون وجود حاجٍب له 
 
)هذا هو مقتض ى العدل وتقديم بعضهم على بعض، وتخصيص وارٍث دون اآلخر بالن

 هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن "الذي أمر هللا به في قوله: 
 
، ("الفحشاء واملنكر والبغيإن

نة حديث الصحيحين، وهو قوله م ومن الس 
 
"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألولى رجٍل : صلى هللا عليه وسل

بي ذكر"
 
م، فأمر الن

 
 اتسع املال  صلى هللا عليه وسل

ْ
بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخص  بعضهم دون بعض، فِإن

قص على ا
 
 دخل الن

 
ه فذاك وإال

 
ا اإلجماع فألن هم أصحاب فروض، وليس أحٌد منهم أولى من صاحبه، وأم  لجميع ألن 

رحمه  ، قال العالمة ابن الهائمرض ي هللا عنهالخالف بعد موت عمر رض ي هللا عنهما انعقد قبل إظهار ابن عباس 

ا القياس : "وهذا مبني على عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد اإلجماع وهو الر اجح عند هللا املحققين"، وأم 

قل عن 
ُ
يون، كما ن  متِفقة في الوجوب، ضاقت التركة على جميعها فقسمت على قدرها كالد 

ٌ
ها حقوٌق مقدرة فألن 

 ا.هـ بتصرف. "رض ي هللا عنهمالعباس وغيره 

ـــــــــــــــــــــــــــى"، وفي البيت الذي قبله قال: ــــــــــــُل""َيـــــــــــا َرُجـــــــــــــــــــــــــــــــفي آخر البيت:  رحمه هللاوأّما قول املؤلف 
َ
ت
َ
ما جاء بذلك "َيا ف

ّ
، إن

 من أجل استقامة الّنظم.

 :رحمه هللاقال الّناظم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى 
ْ
ت
َ
 ِفيـــــــــــِه ت

ُ
ـــــــــــة

َّ
ت ِ
َتِهـــــــــــي الس 

ْ
ن
َ
ت
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ف

ْ
ــــــــــــــــــــــَرٍة َوِوت

ْ
ــــــــــــــــــــــى َعش

َ
ًعا ِإل

ْ
ف
َ
 ــــًراش

في البيت أّن عول الّستة يتتابع شفًعا ووتًرا  رحمه هللاببيان عول األصل ستة، ومعنى كالم الّناظم  رحمه هللابدأ الّناظم 

إلى العشرة، فتعول الّستة أربع مراٍت إلى: سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة، فلو عال معك األصل  حتى يصل

ه عال عّدة مرات.
ّ
 ستة إلى إحدى عشر أو أكثر فراجع حسابك فأنت مخطئ، وُيسمون مسائل األصل ستة بالكريمة، ألن

تة إلى سبعة:   مثال عول الس 

  :الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقتان لهما الثلثان لتحقق زوٍج وأختين شقيقتينهلكت عن ،

الشروط األربعة، فالتقى الّنصف مع الثلثين من القسم الثاني فيكون أصل املسألة من ستة، للّزوج الّنصف 

 ثالثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، صار مجموع سهام أصحاب الفروض سبعة، فهنا عالت املسألة من ستة

 إلى سبعة، فنقص نصيب كّل واحٍد من الورثة سبًعا.
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رض ي هللا ، وذلك في عهد عمر بن الخطاب زوج وشقيقتينوقد قيل أّن أول مسألة عالت في اإلسالم هي هذه املسألة: 

 غير منقوص، وجاءته عنه
ً

ا جاءه الّزوج يطلبه حّقه كامال
ّ
 غير منقوص، فقال ، وذلك مل

ً
الشقيقتان تطلبان حّقهما كامال

هما، وإن بدأت : رض ي هللا عنه عمر
 
وج لم يبق لألختين حق كم أخر؟ فإن بدأت بالز  دم هللا وال أدري أي 

 
كم ق "ما أدري أي 

ه"
 
وج حق رض ي ، فأشار العباس رض ي هللا عنهمفي األمر واستشار الصحابة رض ي هللا عنه ، فتوقف باألختين لم يبق للز 

م )عّم الّنبيهللا عنه 
ّ
ف ستة دراهم : رض ي هللا عنه ( بالعول وقال لعمرصلى هللا عليه وسل

 
"أرأيت لو مات رجٌل وخل

)مّر معنا معنى هذا في املحاّصة  ولرجٍل عليه ثالثة دراهم وآلخر عليه أربعة دراهم، أليس ُيجعل املال سبعة أجزاء"

، وهذا هو مقتض ى "هو ذلك": رض ي هللا عنه م على الحقوق املتعلقة بالتركة(، فقال عمرأو املحاصصة عند الكال 

العدل، وهو أن يدخل الّنقص على الجميع بالقسط كالغرماء إذا ضاق مال املفلس عن وفاء ديونهم، وقيل الذي أشار 

هم، )فهم  ، وال يمنعرض ي هللا عنه، وقيل علي بن أبي طالب رض ي هللا عنهعليه زيد بن ثابت 
ّ
رض ي أّنهم أشاروا عليه كل

وا ذلك على الّديون إذا كانت أكثر من التركة، فإن التركة تقسم عليهم بالحصص، ويدخل الّنقص على قاّس هللا عنهم 

 .رض ي هللا عنهم حابة، وصار كاإلقرار من الّص "أعيلوا الفرائض"الجميع(، فقال عمر: 

الخالف في ذلك، وانفرد برأي آخر حينما رض ي هللا عنه ظهر ابن عباس أرض ي هللا عنه فلّما انقض ى زمن الفاروق 

 ُعرضت عليه مسألة املباهلة، وسيأتي ذكرها اآلن.

تة إلى ثمانية:   مثال عول الس 

  :لث لعدم الفرع الوارث، زوٍج وأٍم وأخٍت شقيقٍة هلكت عن
ّ
، للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الث

كر، فهنا والشقيقة لها 
ّ
الّنصف لعدم التعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوراث الذ

عندنا: نصف وثلث ونصف، فالتقى الّنصف مع بعض القسم الثاني، فأصل املسألة من ستة، للّزوج ثالثة، 

فهنا عالت  ولألم اثنان، وللشقيقة ثالثة، ومجموع سهام أصحاب الفروض هو ثمانية وأصل املسألة ستة،

 املسألة من ستة إلى ثمانية.

سمى هذه املسألة باملباَهلة، وقد وقعت زمن عمر بن الخطاب 
ُ
فأعالها إلى ثمانية، لكن بعد موت عمر رض ي هللا عنه وت

الخالف، فجعل للّزوج نصفه )ثالثة من ستة(، ولألم ثلثها )اثنان من رض ي هللا عنهما أظهر ابن عباس رض ي هللا عنه 

أخذت الشقيقة ثالثة من ثمانية(، رض ي هللا عنه ولألخت ما بقي )أعطى األخت واحد من ستة، وعلى قول عمر ستة(، 

ا ُعرضت على ابن عباس 
ّ
ما أعطى رض ي هللا عنه بعد موت عمر رض ي هللا عنهما هذه املسألة مل

ّ
لم يقل فيها بالعول وإن

 تاًما ولم ُيعط الشقيقة حّق 
ً

ما أعطاها ما بقي، وكذلك فعل في كّل مسألة فيها عول، الّزوج واألم حّقهما كامال
ّ
، وإن

ً
ها كامال

ما ينقص نصيب البنت أو البنات أو بنت االبن أو 
ّ
ه كان ُيعطي أصحاب الفروض فروضهم وال يعيل املسائل، وإن

ّ
فإن

م هللا "لو ق: رض ي هللا عنه بنات االبن أو الشقيقة أو الشقيقات أو األخت ألب أو األخوات ألب، وقال موا من قد  د 
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وا من أخر  هللا ماعالت فريضة" ؤخر من ينتقل من فرض إلى  وأخر 
ُ
قّدم عنده من ينتقل من فرٍض إلى فرٍض، وامل

ُ
)امل

 تعصيب(.

ْم تظهر الخالف في عهد عمر 
َ
وقش في ذلك وقيل له: ِلَم ل

ُ
 مهاًبا فهبته"؟ قال: رض ي هللا عنهفلّما ن

ً
، ثم قال: "كان رجال

 الذي
 
صفان باملال )موضع كثير الّرمل(  أحص ى رمل عالج "إن

 
ا، ذهب الن

ً
ا وثلث

ً
ا ونصف

ً
عدًدا لم يجعل في املال نصف

ا لو متُّ أو متَّ لقسم ميراثنا على ما علمه ، ثم قال له عطاٌء: فأين موضع الثلث"
ً
 هذا ال ُيغني عني وعنك شيئ

 
"إن

اس اآلن"
 
ا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم "إن شاءو : رض ي هللا عنه ، قال ابن عباسالن

 ، لذلك ُسميت باملباَهلة.ثم نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين"

في قوله بعدم العول جماعة قليلة رض ي هللا عنهما وقد قيل إن اسم املباَهلة اسٌم لكّل مسألة عائلة، وقد تبع ابن عباس 

علي بن الحسين بن علي رض ي هللا عنهما، وداود وعطاء وأهل الظاهر، وقد أطال ابن  كمحمد بن الحنفية ومحمد بن

 في تصحيح هذا املذهب، وهو مرجوح.رحمه هللا حزم 

 بمذهب ابِن عباس (: 7/27في املغني ) رحمه هللاقال ابن قدامة 
ً

ا رض ي هللا عنهما"وال نعلم اليوم قائال
ً
، وال نعلم خالف

ه"بين فقهاء العصر في 
 
 ا.هـ.  القول بالعول بحمد هللا ومن

  6   8 

 3 زوج 2/1

 2 أم 3/1

 3 أخت ش 2/1

  مثال عول الستة إلى تسعة:

  :الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألختان الشقيقتان زوٍج وأختين شقيقتين وأختين ألمهلكت عن ،

لث لتحقق الشروط الثالثة، فعندنا هنا: نصف لهما الثلثان لتحقق الشروط األربعة، واألختان ألم لهما 
ّ
الث

وثلثان وثلث، أصل املسألة من ستة، للّزوج ثالثة، وللشقيقتين أربعة، ولألختين ألم اثنان، صار مجموع السهام 

 تسعة، فهنا عالت املسألة من ستة إلى تسعة.

سمى هذه املسألة الغّراء، وكانت قد حدثت زمن بني أمية، فأراد الّزوج
ُ
، فسألوا عنها فقهاء الحجاز  وت

ً
الّنصف كامال

 لها بالكوكب األغر، وقيل إّن امليتة 
ً
فقالوا: له ثلث املال بسبب العول، فذاع ذكرها واشتهرت، فُسميت بذلك تشبيها

 كان اسمها الغّراء، وتسمى باملروانية، ألّنها وقعت في زمن مروان بن الحكم.

  6   9 

 3 زوج 2/1

 4 ( أخت ش2) 3/2

 2 ( أخت ألم2) 3/1
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  مثال عول الستة إلى عشرة:

  :الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود زوٍج وأٍم وأختين ألب وأختين ألمهلكت عن ،

الجمع من اإلخوة، واألختان ألب لهما الثلثان لتحقق الشروط، واألختان ألم لهما الثلث لتحقق الشروط، فهنا 

من الفروض: الّنصف والّسدس والثلثان والثلث، وهنا اجتمع الّنصف مع كّل فروض القسم الثاني،  اجتمع

أصل املسألة من ستة، للّزوج ثالثة، ولألم واحد ولألختين ألب أربعة ولألختين ألم اثنان، مجموع السهام عشرة، 

 فعالت املسألة من ستة إلى عشرة.

سمى هذه املسألة بأم الفروخ 
ُ
لكثرة ما فرخت بعد العول، )وقيل إّن لقب أم الفروخ ُيطلق على كّل مسألة عالت إلى وت

سمى بالشريحية، ألّن أول من قض ى فيها شريح القاض ي، فأعطى الّزوج ثالثة أسهم من أصل املسألة 
ُ
عشرة(، وقيل ت

يطوف أنحاء البالد ويسأل الجديد بعد العول وهو عشرة، أي: أعطاه أقّل من الّنصف بسبب العول، فكان الّزوج 

ا(: ماذا نصيب الّزوج؟ فيقولون له: 
ً
فت: زوًجا ولم تترك ولًدا وال ولد ابٍن )أي: لم تترك فرًعا وارث

ّ
الّناس عن امرأة خل

ذيع الشكوى 
ُ
ك ت

ّ
ا، فلّما علم بذلك شريح استدعاه وقال له: إن

ً
الّنصف، فيرّد قائال: لم يعطيني شريٌح ال نصًفا وال ثلث

 الفتوى، سبقني بهذا الحكم إمام عادل ورع. وتكتم

  6   10 

 3 زوج 2/1

 1 أم 6/1

 4 ( أخت ألب2) 3/2

 2 ( أخت ألم2) 3/1

ـــــــــــــــــــــْر" :رحمه هللاثم قال 
َ
 َعش

َ
ـــــــــــًرا ِلَسْبَعة

ْ
َهـــــــــــا ِوت

ُ
َهـــــــــــا"، قوله: "َوِضْعف

ُ
الّستة، وهو األصل الثاني ، أي: وضعف "َوِضْعف

 الذي يدخل عليه العول وهو االثنا عشر.

ـــــــــــــــــــــْر"ثم قال: 
َ
 َعش

َ
ـــــــــــًرا ِلَسْبَعة

ْ
، أي: تعول االثنا عشر وتًرا إلى أن تصل إلى سبعة عشر، وعليه فإّنها تعول ثالث "ِوت

فلو عالت معك مسألة أصلها من اثني عشر إلى أربعة عشر مرات، إلى ثالثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر، 

 فراجع مسألة، وهذه قواعد وضوابط تضبط معك املسائل.
ً

 أو إلى تسعة عشر مثال

 

  مثال عول االثنا عشر إلى ثالثة عشر:

  :والبنتان  ، للّزوج الّربع لوجود الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث،زوٍج وأٍم وبنتينهلكت عن

لهما الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، فهنا عندنا ربع وسدس وثلثان، فاجتمع الّربع مع بعض القسم الثاني، 

فأصل املسألة من اثني عشر، للّزوج ثالثة، ولألم اثنان، وللبنتين ثمانية، مجموع السهام ثالثة عشر، فعالت 

  املسألة من اثني عشر إلى ثالثة عشر.
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  12  13 

 3 زوج 4/1

 2 أم 6/1

 8 ( بنت2) 3/2

 

  مثال عول االثني عشر إلى خمسة عشر:

  :للّزوج الّربع لوجود الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، زوٍج وأٍم وأٍب وبنتينهلكت عن ،

الثلثان للتعدد ولعدم واألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا لوجود الفرع الوارث األنثى، والبنتان لهما 

املعصب، فهنا عندنا: ربع وسدس وسدس وثلثان، فاجتمع الّربع مع بعض القسم الثاني، فأصل املسألة من 

اثني عشر، للّزوج ثالثة، ولألم اثنان، ولألب اثنان، وللبنتين ثمانية، مجموع السهام خمسة عشر، فعالت 

 املسألة من اثني عشر إلى خمسة عشر.

 

  12  15 

 3 زوج 4/1

 2 أم 6/1

 2 أب +ع6/1

 8 ( بنت2) 3/2

 

  مثال عول االثني عشر إلى سبعة عشر:

  :تين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات ألمهلك عن ، للّزوجات الّربع لعدم الفرع ثالث زوجات وجد 

الشروط، واألخوات ألم الوارث، والجّدات لهّن الّسدس لعدم األم، واألخوات الشقيقات لهم الثلثان لتحقق 

لهم الثلث لتحقق الشروط، فعندنا: ربع وسدس وثلثان وثلث، فاجتمع هنا الّربع مع جميع فروض القسم 

الثاني، أصل املسألة من اثني عشر، للّزوجات الثالثة ثالثة، وللجّدتين اثنان، وللثمان شقيقات ثمانية، ولألربع 

 فعالت املسألة هنا إلى سبعة عشر. أخوات ألم أربعة، مجموع السهام سبعة عشر،

سمى بأم األرامل، وبالسبعة عشرية )ألّن أصلها 
ُ
سمى هذه املسألة أم الفروج، ألّن جميع الورثة فيها ليس فيهم ذكور، وت

ُ
وت

ه إذا كانت التركة سبعة عشر ديناًرا، أخذت كّل أنثى 
ّ
سمى كذلك بالدينارية الصغرى، ألن

ُ
بعد العول سبعة عشر(، وت

الورثة ديناًرا واحًدا مع أّن جهاتهم مختلفة، وفي تسميتهم لها بالدينارية الصغرى ُيوحي ذلك إلى أّن لهم دينارية كبرى من 

 وسيأتي ذكرها في باب التصحيح بإذن هللا.
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  12  17 

 3 ( زوجة3) 4/1

ة2) 6/1  2 ( جد 

 8 ( أخت ش8) 3/2

 4 ( أخت ألم4) 3/1

 

 //الدينارية الكبرى  //

ــــــــــــــــــــــــــــْر": رحمه هللاثم قال الّناظم 
َ
ش

َ
ت
ْ
ْمِنِه ان

ُ
 ِضْعِفَهـــــــــــا ِبث

ُ
، أي: وضعف ضعف الستة، وهو األصل الثالث "َوِضْعـــــــــــف

 الذي يدخل عليه العول، وهو أصل األربعة والعشرين.

ْمِنِه قوله: 
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــْر""ِبث

َ
ش

َ
ت
ْ
 واحدة بثمن األربعة والعشرين، ان

ً
، أي: اشتهر وانتشر عند الناس أّن هذا األصل يعول مّرة

وثمن األربعة والعشرين ثالثة، فثالثة وأربعة وعشرون ينتج سبعة وعشرون، وهذا هو عول األربعة والعشرون، 

 
ّ
 مّرة واحدة فقط.وُيسمون مسائل هذا األصل بالبخيلة ألن

ّ
 ه ال يعول إال

  مثال عول األربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين:

  :من لوجود الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الفرع زوجٍة وأٍم وأٍب وبنتينهلك عن
ّ
، الّزوجة لها الث

لهما الثلثان للتعدد  الوارث، واألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا لوجود الفرع الوارث األنثى، والبنتان

من مع بعض القسم الثاني، أصل 
ّ
ولعدم املعصب، فعندنا هنا: ثمن وسدس وسدس وثلثان، فاجتمع الث

املسألة من أربعة وعشرين، للّزوجة ثالثة، ولألم أربعة ولألب أربعة، وللبنتين ستة عشر، مجموع السهام سبعة 

 وعشرون، فعالت هذه املسألة إلى سبعٍة وعشرين.

 
ُ
 رض ي هللا عنه سمى هذه املسألة باملنبرية، ألّن علًيا وت

ً
ُسئل عنها وهو على منبر الكوفة يخطب، فأجاب السائَل مباشرة

 كما ذكر ذلك الشيخ األلباني 
ٌ
رحمه على املنبر وعلى قافية الخطبة ومض ى في خطبته، لكّن سند هذه الواقعة ضعيف

سمى كذلك بالحيدرية. هللا
ُ
  في اإلرواء، وت

  24  27 

 3 زوجة 8/1

 4 أم 6/1

 4 أب +ع6/1

 16 ( بنت2) 3/2
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 // نبريةامل //

 

هذا فيما يخص األصول التي تعول، وهذا ضبط وإعانة لك ويمكن أن تستغني عن هذا، لكّنه مهٌم ويساعدك فيما إذا 

ك تستفيد وتراجع مسألتك، وتستدرك 
ّ
 خطأك.عالت معك مسألة إلى غير العول الذي ذكروه فإن

 

 :رحمه هللاثم قال الّناظم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ُ
ف
ْ
 َعـــــــــــْوَل ِفيَهـــــــــــا َيق

َ
ْرَبـــــــــــٌع ال

َ
 ِنْصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوأ

ٌ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُ
ـــــــــــمَّ ث

ُ
ْمـــــــــــٌن َوُرْبـــــــــــٌع ث

ُ
 ث

ُ
 ــــف

إلى بيان النوع الثاني من الفروض، وهي الفروض التي ال يدخل عليها العول، وعددها أربعة، ذكرها  رحمه هللااآلن انتقل 

في الشطر الثاني من غير ترتيب، وذكره لها كان بذكر فروضها، ولو عّبر عنها باالثنان والثالثة واألربعة والثمانية لكان 

من مخرجه أفضل، لكن على كّل حال، فإّن الّنصف مخرجه االثنان، وا
ّ
لثلث مخرجه ثالثة، والّربع مخرجه أربعة، والث

 ثمانية، ونحن نذكرها مرتبة، فنقول: االثنان والثالثة واألربعة والثمانية.

 فهذه األربعة األصول ال يدخل عليها العول، ومن عالت معه مسألة مخرجها من هذه الفروض، فليراجع مسألته.

ِ  :رحمه هللاثم قال 
 
َرُج الن

ْ
َمخ

َ
ا""ف

َ
ــــــــد

َ
ْيــــِن غ

َ
ن
ْ
، معنى قوله هذا أّن األصل اثنان يخرج من الّنصف، فكّل مسألة ْصِف ِمَن اث

 فيها نصف وباقي فهي من اثنين وتكون ناقصة، وكّل مسألة فيها نصفان فهي من اثنين وتكون عادلة، ومثال هذا:

  :املعصب، والعم الشقيق عصبة، أصل ، البنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم بنٍت وعم شقيقهلك عن

 املسألة من مخرج الّنصف اثنان، للبنت واحد، ويبقى واحد للعم الشقيق تعصيًبا.

 

  2 

 1 بنت 2/1

 1 عم ش ع

 

 

  :للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقة الّنصف لتحقق الشروط، زوٍج وأخٍت شقيقةهلكت عن ،

املسألة من اثنين، للّزوج واحد وللشقيقة واحد، ومثل هذه املسألة لو كان فاملسألة فيها نصف ونصف، أصل 

بدل الشقيقة أخت ألب فإّن املسألة ال تتغير، وتسمى هاتان املسألتان عند الفرضيين بالنصفيتين )ألّن فيهما 

ه ال يوجد في الفرائض مسألة فيها نصفان غيرهما.
ّ
 نصفان(، وتسميان كذلك باليتيمتين ألن

 



 

241 

  2 

 1 زوج 2/1

 1 أخت ش 2/1

 

ا" :رحمه هللاثم قال 
َ
ـــــــــــْد َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
ق ـــــــــــٍة و 

َ
ث
َ

ال
َ
 ِمـــــــــــْن ث

ُ
ـــــــــــث

ْ
ل
ُّ
، أي: أّن األصل ثالثة يخرج من فرض الثلث، فكّل مسألة "َوالث

مسألة ناقصة، وكذلك كّل مسألة فيها ثلثان وما بقي فهي من ثالثة كذلك وتكون فيها ثلث وما بقي فأصلها ثالثة وتكون 

 ناقصة، وكّل مسألة فيها ثلثان وثلث فهي كذلك من ثالثة وتكون عادلة، ومثال ذلك:

  :األم لها الثلث لتحقق الشروط، واألخ ألب عصبة، أصل املسألة من ثالثة، لألم واحد، أٍم وأٍخ ألبهلك عن ،

 ب اثنان تعصيًبا.ولألخ أل 

 

  3 

 1 أم 3/1

 2 أخ ألب ع

 

  :البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، وابن األخ ألب عصبة، أصل بنتين وابن أخ ألبهلك عن ،

 املسألة من مخرج الثلثان ثالثة، للبنتين اثنان ويبقى واحد يأخذه ابن األخ ألب تعصيًبا.

 

  3 

 2 ( بنت2) 3/2

 1 ابن أخ ألب ع

 

  :الشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط، واألختان ألم لهما الثلث أختين شقيقتين وأختين ألمهلك عن ،

لتحقق الشروط، عندنا ثلثان وثلث، مخرج الثلثان هو نفسه مخرج الثلث، وهو ثالثة، فهنا عندنا تماثل، 

 ولألختين ألم واحد.فنكتفي بأحدهما عن اآلخر، فأصل املسألة ثالثة، للشقيقتين اثنان، 

 

  3 

 2 ( أخت ش2) 3/2

 1 ( أخت ألم2) 3/1
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ْرَبـــــــــــٍع ُرْبـــــــــــٌع": رحمه هللاثم قال 
َ
، أي: أّن األصل أربعة يخرج من فرض الّربع، فكّل مسألة فيها ربع وما بقي فهي من "ِمــــــــْن أ

 ناقّصا، ومثال ذلك:أربعة، وكذلك كّل مسألة فيها ربع ونصف فهي من 
ّ

 أربعة كذلك، وال يكون أصل األربعة إال

  :للّزوج الّربع لوجود الفرع الوارث، واالبن عصبة، أصل املسألة من مخرج الّربع أربعة، زوٍج وابٍن هلكت عن ،

 للّزوج واحد، وتبقى ثالثة يأخذها االبن تعصيًبا.

 

  4 

 1 زوج 4/1

 3 ابن ع

 

  :للّزوج الّربع لوجود الفرع الوارث، والبنت لها الّنصف لعدم التعدد ولعدم ألبزوج وبنت وعم هلكت عن ،

املعصب، والعم ألب عصبة، اجتمع هنا ربع ونصف، والّنصف ُيداخل الّربع، أصل املسألة أربعة، للّزوج واحد، 

 وللبنت اثنان، وتبقى واحد يأخذها العم ألب تعصيًبا.

 

  4 

 1 زوج 4/1

 2 بنت 2/1

 1 ألب عم ع

 

َماِنَيــــــــــــــــــــــهْ : رحمه هللاثم قال 
َ
ْمـــــٌن" "َوِمـــــــــــْن ث

ُ
، أي: أّن األصل ثمانية يخرج من فرض الثمن، فكّل مسألة فيها ثمن ث

 ناقّصا، 
ّ

 ومثال ذلك:وما بقي فهي من ثمانية، وكّل مسألة فيها ثمن ونصف فهي من ثمانية، وال يكون أصل الثمانية إال

  :من زوجة وابٍن هلك عن
ّ
، للّزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، واالبن عصبة، أصل املسألة من مخرج الث

 ثمانية، للّزوجة واحد، وتبقى سبعة يأخذها االبن تعصيًبا.

 

  8 

 1 زوجة 8/1

 7 ابن ع
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  :من لوجود الفرع الوارث، زوجٍة وبنٍت وعٍم شقيقهلك عن
ّ
والبنت لها الّنصف لعدم التعدد ، للّزوجة الث

من، أصل املسألة 
ّ
ولعدم املعصب، والعّم الشقيق عصبة، اجتمع هنا الثمن والّنصف، والّنصف ُيداخل الث

 ثمانية، للّزوجة واحد، وللبنت أربعة، وتبقى ثالثة يأخذها العم الشقيق تعصيًبا.

  8 

 1 زوجة 8/1

 4 بنت 2/1

 3 عم ش ع

 

اِنَيــــــــــــــــــــــــــْه" :رحمه هللاثم قال 
َّ
ُصـــــــــــوُل الث

ُ
ـــــــــــِذي ِهَي األ

َ
، أي: هذا هو النوع الثاني من أنواع الفروض وهي التي ال يدخل "ف

 عليها العول )أي: ال ُيمكن أن تزيد فروضها على أصل املسألة( إّما تكون ناقصة وإّما تكون عادلة.

 فائدة:

ه ُيمكن أن تجد في مسألة واحدة نصف ونصف كما فرض الّنصف وفر 
ّ
ض الّسدس قد يجتمع كّل منهما مع مثله )فإن

ه ال 
ّ
مّر معك، وُيمكن أن تجد سدس وسدس في مسألة واحدة وقد مّر معك ذلك(، لكن غير ذلك من الفروض فإن

ثمن وثمن، أو: ثلثان وثلثان، أو:  ُيمكن أن تجتمع في مسألة واحدة )فال ُيمكن أن تجد في مسألة واحدة ربع وربع، أو:

 ثلث وثلث(.

 :رحمه هللاثم قال 

 
َ

 َحَصـــــــــــــــــــــــــــال
ْ
ـــــــــــِل  َواِرٍث ِإن

ُ
 ك

ُّ
ظ

َ
    َوحـــــــــــ

َ
ُمــــــــــــــــــــال

َ
ــــُه ك

ْ
ْصـــــــــــُد ِمن

َ
الق

َ
ْصِلَهـــــــــــا ف

َ
 ِمــــْن أ

 )أي: نصيب( كّل وارث إن حصل من أصل املسألة أو من أصلها الجديد بعد أن عالت بأن معنى هذا البيت أّن 
ّ
 حظ

انقسم نصيب كّلِ فريٍق عليهم بال كسر، لم نحتاج إذ ذاك إلى تصحيح املسألة وقد كفينا املؤنة، وإذا حصل انكسار 

 لم تصّح املسألة ونضطر إذ ذاك إلى تصحيح املسألة.

 :رحمه هللاحبي ومثل هذا ما قاله الرّ 

ِصـــــــــــــــــــــــــحُّ 
َ
ْصِلــــــــــــها ت

َ
ـــــــــــْن ِمْن أ

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ِويـــــــــــــــــــــــــِل الِحَســـــــــــــــــــــــــاِب ِرْبــــــــــــــــــــُح    َوِإن

ْ
ط
َ
ْرُك ت

َ
ت
َ
 ف

 وبالتمثيل يتضح معنى هذا البيت:

  :ة هلك عن ، للجّدة الّسدس لعدم األم، واألبناء عصبة، أصل املسألة من ستة، للجّدة وخمسة أبناءجد 

واحد، وخمسة املتبقية بين األبناء الخمسة، كّل واحٍد منهم يأخذ سهًما من الخمسة أسهم، ففي هذه املسألة 

بناء الخمسة هو ال يوجد انكسار، تحصل كّل وارث من الورثة على نصيب صحيح من أصل املسألة )نصيب األ 

 خمسة أسهم وهو ينقسم على عدد رؤوسهم بال كسر(، فال نحتاج إلى تصحيح.
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  6 

ة 6/1  1 جد 

 5 ( ابن5) ع

 

  :تين وابنينهلك عن ، للجّدة الّسدس لعدم األم، واالبنان عصبة، أصل املسألة ستة، للجّدتين واحد، كّل جد 

 منهن تأخذ نصف هذا الواحد، ولالبنين 
ّ
خمسة يقتسمانها بينهما كّل واحٍد يأخذ سهمين نصف، واحدة

ه كما 
ّ
فحصل انكسار هنا في نصيب الجّدتين وفي نصيب االبنين كذلك، فهذه املسألة تحتاج إلى تصحيح، ألن

 سبق وأن قلنا: علماء الفرائض ال يقبلون االنكسار البتة.

 

  6 

ة2) 6/1  1 ( جد 

 5 ( ابن2) ع

أّن الّناظم 
ّ
ُيهيأك إلى الباب القادم إن شاء هللا وهو باب التصحيح، وسيأتي بيان كيفية تصحيح مثل هذا  هللارحمه فك

االنكسار في الباب القادم بحول هللا وقوته، أرجو أن يكون كّل ما مّر معكم في باب الحساب وأصول املسائل والعول 

 واضًحا، وفقني هللا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحان
ّ

 ك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال

قص والعدل والعول:
 
 جدول ُيبين بيان أصول املسائل من حيث الن

 مسألة عائلة مسألة عادلة مسألة ناقصة أصل املسألة

2    

3    

4    

6    

8    

12    

24    
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 التعليق على منظومة القالئد البرهانيةاملجلس الواحد والعشرون من 

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:
ّ

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

م، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة 
ّ
فإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار.

 

 قال الّناظم رحمه هللا:

 باب تصحيح املسائل

ـــــــــــــــْع 
َ
ٍف َيق

ْ
ــــــــــى ِصن

َ
ْسُر َعل

َ
مَّ ِإِن الك

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــْع                   ث

َ
ــــــــٌق َوق

ُ
اف َو

َ
 ت
ْ
ــــــــُه اْضــــــــِرْب ِإن

َ
ق
ْ
ِوف

َ
 ف

ــــــــلُّ ِفــــــــي
ُ
ْو ِفي َعْوِلِه َوالك

َ
ْصِل أ

َ
َباُيــــــــِن اْضــــِرْب                     ِفي األ

َّ
ى الت

َ
ــــــــد

َ
اَك ل

َ
ـــــــِف ذ

َ
ت
ْ
 َواك

ا
َ
ْســـــــــــــــــــــُر ِإذ

َ
ِصــــــــــــــــحُّ َوالك

َ
ا ت

ً
ْهــــــــــــــــَي ِإذ

َ
ا                     ف

َ
ـــــــــــذ

َ
ــــــــٍف ف

ْ
ــــــــَر ِمــــــــْن ِصن

َ
ث
ْ
ك
َ
ــــــــى أ

َ
 َعل

َ
ــــــــان

َ
 ك

ْرَبَعــ
َ
َساُمــــــــــــــــُه أ

ْ
ق
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل أ

ُ
َماث

َ
 ت
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــة

ُ
اخ

َ
د
َ
َباُيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌن ت

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــٌق ت

ُ
اف َو

َ
 ــــــــــــــــــــُل ت

َواِحــــــــــــــ
َ
ْيـــــــــــــــــــــِن ف

َ
ــــــــاِسَبْيــــــــــــــــــــــــــــِن    ــــــــــًدا ِمــــــــــــــــَن الــــــــُمَمــــــــاِثل

َ
 الــــــــُمن

َ
اِئــــــــــــــــــــــــد  َوزَ

ْ
ــــــــــــــــظ

َ
 اْحف

 
َ
ق
َ
اف َو

َ
ْرِب َمــــــــا ت

َ
 ِمـــْن ض

ً
ــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــاَوَحاِصال

َ
اَرق

َ
ْد ف

َ
ْرِب َما ق

َ
ْو ِمْن ض

َ
ِق أ

ْ
 ِفي الِوف

ْهــــــــــــــــــِم  ْهــــــــَو ُجــــــــْزُء السَّ
َ
ــــــــاٍن ف

َ
ِل  ث

ُ
ْهــــــ                   ِفي ك

َ
ا الف

َ
َيــــــــا ذ

َ
ْصــــــــِل أ

َ
اْضِرْبــــــــُه ِفي األ

َ
 ـــــــــــــِم ف

ْصِحيـــــــــــــُح 
َّ
ْرِب ُهَو الت َحاِصُل الضَّ

َ
 َصِحيـــــــــــــــــــــــــــــــُح    ف

ْ
ن
َ
ْســــــــُم ِإذ

َ
الق

َ
ِسْمــــــــُه ف

ْ
اق

َ
 ف

 

 ، فما معنى تصحيح املسائل؟باب: تصحيح املسائلدرسنا لهذه الليلة هو 

 ضد الَسقم.التصحيح: في اللغة: من الّصحة، وهو: 

ِ واحٍد من الورثة صحيًحا بدون كسر.وفي االصطالح هو: 
ِ عدٍد يصح  منه نصيب كل 

 إيجاد أقل 

ا للمسألة.  جديًدا للمسألة، وُيسمى: مصحًّ
ً

 وهذا العدد الجديد الذي يصّح منه نصيب كّلِ وارث ُيجعل أصال

لتصحيح ومتى ال تحتاج إلى التصحيح، وال بأس من إعادة وكّنا قد بّينا باملثال في الدرس املاض ي، متى تحتاج املسألة ل

 ذلك، فهو ال يخلو من فائدة بإذن هللا تعالى:
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  :األم لها الثلث، واألعمام عصبة، أصل املسألة من مخرج الثلث ثالثة، لألم أٍم وعمين شقيقينهلك عن ،

ا صحيًحا بال كسر، والعّمان واحد، ويبقى سهمين من الثالثة لكّل عٍم سهٌم واحد، فهنا األم أخذت سهًم 

الشقيقان أخذ كّل واحٍد منهما سهًما صحيًحا بال كسر، نصيب العّمين االثنين منقسٌم على عدد رؤوسهم 

 اثنين، فال نحتاج إلى التصحيح في هذه املسألة.

 لذلكم قال الّناظم رحمه هللا:

 َحَصـــــــ
ْ
ـــــــــــِل  َواِرٍث ِإن

ُ
 ك

ُّ
ظ

َ
 َوحـــــــــــ

َ
    ــــــــــــــــــــال

َ
ُمــــــــــــــــــــال

َ
ــــُه ك

ْ
ْصـــــــــــُد ِمن

َ
الق

َ
ْصِلَهـــــــــــا ف

َ
 ِمــــْن أ

 ومثله ما قاله الّرحبي رحمه هللا:

ِصـــــــــــــــــــــــــحُّ 
َ
ْصِلــــــــــــها ت

َ
ـــــــــــْن ِمْن أ

ُ
ك
َ
 ت
ْ
ْرُك    َوِإن

َ
ت
َ
ِويـــــــــــــــــــــــــِل الِحَســـــــــــــــــــــــــاِب ِرْبــــــــــــــــــــُح ف

ْ
ط
َ
 ت

 

  3 

 1 أم 3/1

 2 ( عم ش2) ع

 

  :الشقيقتان لهما الثلثان، واألختان ألم لهما الثلث، عندنا ثلثان وثلث، أختين شقيقتين وأختين ألمهلك عن ،

مخرج كّل منهما هو الثالثة، فهنا تماثل، نكتفي بأحدهما عن اآلخر، أصل املسألة من ثالثة، للشقيقتين اثنان 

ذ كّل شقيقة سهًما واحًدا صحيًحا، واألختان ألم لهما الثلث وهو منقسم على عدد رؤوسهن بال كسر، فتأخ

واحد من ثالثة بينهما، فال ينقسم عليهن قسمة صحيحة بال كسر، بل هو منكسر، هذا االنكسار كما ذكرنا 

ال يقبله الفرضيون في مسائل الفرائض، لذلك ال بد من تصحيٍح لهذه املسألة، كي تأخذ كّل أخٍت ألٍم سهًما 

 بال كسر. صحيًحا

 

  3 

 2 ( أخت ش2) 3/2

 1 ( أخت ألم2) 3/1

 

سب 
ّ
ر بالن

ّ
ذك

ُ
األربع، وقد تقدم بيانها عند تأصيل املسائل، وقبل أن ندخل في كيفية تصحيح املسائل، فإنّنا نحتاج أن ن

سب األربع هي: )التماثل/ التداخل/ 
ّ
سب األربع، والن

ّ
ونحتاج كذلك في هذا الباب وفي غير هذا الباب إلى استعمال الن

 التوافق/ التباين(.

 

 هذه المسألة ليست بحاجة إلى تصحيح

 )ألّن الّسهام منقسمة على الرؤوس(

)ألّن  هذه المسألة بحاجة إلى تصحيح

 نصيب األختين ألم منكسر عليهما(
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 لآلخر تماًما، مثل: ) التماثل:
ً

( وهكذا، السبعةمع  السبعة(، )االثنينمع  االثنينوهو أن يكون أحد العددين مماثال

 والعمل عند التماثل االكتفاء بأحدهما عن اآلخر.

السبعة مع  التسعة(، )الثمانيةمع  االثنينوهو أن ينقسم العدد األكبر على العدد األصغر بال كسر، مثل: ) التداخل:

 (، والعمل عند التداخل االكتفاء باألكبر.والعشرين

افق: ي جزء من األجزاء، فال يقبل القسمة أحد العددين على اآلخر قسمة صحيحة، وهو أن يتفق العددان ف التو

( فالستة ال تقبل القسمة على أربعة قسمة الستةمع  األربعةلكّنهما يقبالن القسمة على عدٍد ثالث غير الواحد، مثل: )

ع العدد ستة في الّنصف، )أي: صحيحة، لكّن الستة واألربعة يقبالن القسمة على االثنين، فنقول توافق العدد أربعة م

( فالثالثون ال تقبل القسمة على االثني عشر قسمة صحيحة الثالثينمع  االثني عشرفي القسمة على االثنين(، ومثل: )

بال كسر، لكّنهما اتفقا هنا في: الّنصف والثلث والّسدس )أي: اتفقا في القسمة على االثنين واتفقا في القسمة على 

ه سينقص علينا الحساب الثالثة واتفقا 
ّ
في القسمة على الستة(، فيكون العمل على األكبر الذي هو الستة، ألن

ويختصره، فنقول اتفق العدد اثنا عشر والعدد ثالثون في الّسدس، )أي: في القسمة على الستة(، والعمل عند التوافق 

قسمة ستة التي توافقا في القسمة عليها  أن تضرب وفق أحدهما في كامل اآلخر، )وفق االثنا عشر ُيساوي اثنا عشر

ينتج اثنان، هذا هو وفق االثنا عشر(، وأّما وفق الثالثون الذي هو حاصل قسمة الثالثين على الستة التي اشتركا في 

 القسمة عليها ينتج خمسة، هذا هو وفق الثالثين.

الثمانية (، )الثالثةمع  االثنينير الواحد، مثل: )وهو أن ال يكون بين العددين اتفاٌق في أي جزٍء من األجزاء غ التباين:

 (، والعمل عند التباين ضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر.االحدى عشرمع 

سب األربع بالعمل باملضاعف املشترك األصغر والقاسم املشترك األكبر، وكنت قد 
ّ
ويستغني املتأخرون عن هذه الن

إيجاد القاسم املشترك األكبر لعددين، واملضاعف املشترك األصغر بين وعدتكم ببيان طريقة عملية ملعرفة كيفية 

 عددين.

 من العددين القسمة عليه بال كسر. القاسم املشترك األكبر 
ّ

 لعددين هو: أكبر عدٍد يقبل كال

 لعددين هو: أصغر عدد يقبل القسمة على هذين العددين بال كسر.  املضاعف املشترك األصغر 

 

 

 األكبر )األعظم(:القاسم املشترك 

إليجاد القاسم املشترك األكبر لعددين، فإنّنا نقوم بتحليل العددين إلى عواملهما األولية، وذلك بأن نقسم كّل عدٍد 

على األعداد التي يقبل القسمة عليها، ابتداًء من االثنين فصاعدا، ثم نأخذ العوامل األولية املشتركة بين العددين 

ا انتبه: في القاسم املشترك األكبر نأخذ العوامل املشتركة فقط(، والناتج هو القاسم فقط ونضربها ببعضها )هن

 املشترك األكبر بينهما:
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 (.ثمانية وأربعون ، اثنان وسبعون إيجاد القاسم املشترك األكبر بين العددين: ) مثال:

ن وتقسمها على اثنين ينتج ستة أول ش يٍء تفعله هو تحليل العددين إلى عواملهما األولية، فتبدأ باالثنان وسبعو 

وثالثون، ثم تقسم ستة وثالثون على اثنين ينتج ثمانية عشر، ثم تقسم الثمانية عشر على االثنين ينتج تسعة، هنا لو 

تقسم التسعة على االثنين ال تعطيك رقًما صحيًحا، فتنتقل إلى العدد األولي الذي بعد االثنين وهو الثالثة، فتقسم 

ثالثة تعطيك ثالثة، ثم تقسم الثالثة على ثالثة تعطيك واحد، هذا هو تحليل العدد إلى عوامله األولية، التسعة على ال

 فنتج عندنا من التحليل:

( )يعني لو أخذت هذه العوامل 3×3×2×2×2=72اثنان وسبعون تساوي اثنان في اثنين في اثنين في ثالثة في ثالثة، )

 د اثنان وسبعون(.األولية وضربتها في بعضها ينتج العد

ثم نقوم بنفس العمل مع الثمانية واألربعون، تقسمها على اثنين ينتج أربعة وعشرون، ثم تقسم أربعة وعشرون على 

اثنين ينتج اثنا عشر، ثم تقسم اثنا عشر على االثنين ينتج ستة، ثم تقسم الستة على االثنين ينتج ثالثة، ثم ثالثة ال 

صحيحة بال كسر، فإننا ننتقل إلى العدد األولي بعد االثنين وهو الثالثة، فتقسم الثالثة  تقبل القسمة على اثنين قسمة

 على الثالثة تعطيك واحد، فنتج عندنا من التحليل:

(، )فلو أخذت هذه العوامل األولية 3×2×2×2×2=48ثمانية وأربعون تساوي اثنان في اثنين في اثنين في اثنين في ثالثة، )

 ها ينتج العدد ثمانية وأربعون(.وضربتها في بعض

2 72 2 2 48 

2 36 2 2 24 

2 18 2 2 12 

3 9  2 6 

3 3 3 3 3 

 1 24  1 

بعد هذا التحليل نأخذ العوامل األولية املشتركة بين العددين فقط ونضربها ببعض )وهنا تنبه املشتركة فقط(، 

( والناتج من هذا الضرب هو القاسم املشترك 3×2×2×2والعوامل املشتركة بينهما هي: اثنان في اثنين في اثنين في ثالثة )

 صحيحة بال كسر، ، فاالثنان والسأربعة وعشروناألكبر، وهو هنا: 
ً
بعون تقبل القسمة على أربعٍة وعشرين قسمة

والثمانية واألربعون تقبل كذلك القسمة على أربعٍة وعشرين قسمة صحيحة بال كسر، هذا فيما يتعلق بالقاسم 

 املشترك األكبر.

 املضاعف املشترك األصغر )البسيط(:

بتحليل العددين إلى عواملهما األولية، ثم نأخذ العوامل إليجاد املضاعف املشترك األصغر بين عددين، فإننا نقوم 

املشتركة مّرة واحدة فقط ونأخذ جميع العوامل الغير املشتركة، ثم نضربها ببعض، والناتج هو املضاعف املشترك 

ة األصغر، )وهذا بخالف القاسم، هناك أخذنا العوامل املشتركة فقط، وهنا في املضاعف نأخذ العوامل املشتركة مر 

 واحدة فقط ونأخذ العوامل غير املشتركة، وهذا هو الفارق بينهما، فتنبه(.
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 (.أربعة وعشرون / سبعة وعشرونإيجاد املضاعف املشترك األصغر للعددين: ) مثال:

أول ش يء نقوم به هو تحليل العددين إلى عواملهما األولية، نبدأ باألربعة والعشرين نقسمها على اثنين ينتج اثنا عشر، 

قسم االثنا عشر على اثنين ينتج ستة، ثم نقسم الستة على اثنين ينتج ثالثة، ثالثة قسمة ثالثة واحد، فنتج من هذا ن

 التحليل:

(، )فلو أخذت هذه العوامل األولية وضربتها في 3×2×2×2=24أربعة وعشرون تساوي اثنان في اثنين في اثنين في ثالثة، )

 بعضها ينتج العدد أربعة وعشرون(.

 وعشرون ال تقبل القسمة على اثنين، نرتقي إلى الثالثة مباشرة، سبعة ث
ٌ
م نقوم بتحليل العدد سبعة وعشرون، سبعة

 وعشرون تقسيم ثالثة ينتج تسعة، تسعة قسمة ثالثة ينتج ثالثة، ثالثة قسمة ثالثة واحد.

 (.3×3×3=27)فصار عندنا من التحليل: سبعة وعشرون تساوي ثالثة في ثالثة في ثالثة، 

2 24 2 3 27 

2 12 2 3 9 

2 6 2 3 3 

3 3 3  1 

 1 3   

  3   

  216   

 

بعد التحليل إلى العوامل األولية نأخذ العوامل املشتركة مّرة واحدة فقط والعوامل الغير مشتركة ثم نضربها ببعض، 

 وعشرون: 
ٌ
 وعشرون وسبعة

ٌ
واحدة فقط، عندنا ثالثة هنا وثالثة  ثالثةوفي مثالنا، العوامل املشتركة بين العددين أربعة

 تين، وأّما العوامل غير املشتركة فهي: اثنان واثنان واثنان وثالثة وثالثة.هنا، هذه نأخذها مّرة واحدة ال نأخذها مر 

فلحساب املضاعف املشترك األصغر نقوم بضرب: الثالثة في االثنين في االثنين في االثنين في الثالثة في الثالثة، 

 األصغر.(، ينتج عن هذا، العدد مائتان وستة عشر، وهذا هو املضاعف املشترك 216=3×3×2×2×2×3)

إذا أتفقنا على كّل هذه األمور، وهذه من األمور التي تساعدك وتختصر عليك الوقت، فاعلم أّن االنكسار قد يقع على 

 فريٍق واحٍد، أو على فريقين اثنين، أو على ثالث فرٍق، أو على أربع فرٍق، وال يزيد على ذلك أبًدا.

حالة واالستدالل بكالم الّناظم في آن واحٍد بإذن هللا، لكن قبل  اآلن نحاول أن ندخل في التقاسيم والتمثيل على كّل 

 ذلك يجب أن تعلموا بعض املصطلحات املستعملة في هذا الباب، كي ال تلتبس عليكم األمور.

 :هم الجماعة املشتركون في اإلرث بالفرض أو فيما بقي بعد الفرض )التعصيب(، وُيطلق على الفريق  الفريق

 ب والحيز والرؤوس والّصنف والطائفة، وقد ُيطلق الفريق على الواحد من الورثة فقط.لفظ: الجنس والحز 



 

250 

 :هام  جمع سهم، وهو: الحظ والّنصيب الذي تحَصل عليه الوارث من أصل املسألة. الس 

  :قسم على أفراد الفريق بالّسوية، فعددهم هو عدد الرؤوس، كاجتماع عدد الرؤوس
ُ
إذا كانت الّسهام ت

كر الّزوجات 
ّ
 األنثيين، ّعّد الذ

ّ
كر مثل حظ

ّ
قسم على عدد الرؤوس للذ

ُ
، أّما إذا كانت الّسهام ت

ً
أو الجّدات مثال

، عدد رؤوسهم 
ً

برأسين واألنثى برأٍس واحٍد، ومجموعهم هو مجموع عدد الرؤوس، كثالث أبناء وثالث بنات مثال

 تسعة.

 :تاج إلى تصحيح.هو االنكسار، إذ لو لم ُيوجد انكسار لم نح سبب التصحيح 

 :هو عدم انقسام سهام الفريق )الصنف من الورثة( على عدد الرؤوس قسمة صحيحة بال كسر،  االنكسار

 وسهامهم التي حّصلوها من اإلرث سبعة، 
ً

بل يكون الناتج عدًدا منكسًرا، كأن يكون عندنا خمسة أبناء مثال

 ى التصحيح.)فإّن السبعة ال تنقسم على الخمسة بال كسر( لذلك نلجأ إل

 :إيجاد أقّل عدد يصّح منه نصيب كّل واحٍد من الورثة صحيًحا بدون كسر، )أي: التخلص من  التصحيح

 الكسر الذي وقع بين رؤوس الفريق وسهامه(.

 وهو انقسام سهام الّصنف من الورثة على عدد رؤوسهم بال كسر، وال نحتاج إذ  االنقسام: ُيقابل االنكسار

 ذاك إلى التصحيح.

 هي حاصل الّنظر بين ّسهام ورؤوس الفريق الذي حصل فيه االنكسار بالتوافق  حفوظات )املثبتات(:امل

والتباين فقط، وبعض الفرضيين ُيسميه: الّراجع، وجمعه: رواجع، واملتأخرون يستعملون القاسم املشترك 

 عن الّنظر بين الّسهام والرؤوس بالتوافق والتباين، وسيأتي.
ً

 األكبر بدال

 هم: جزء هو أصغر عدٍد ُيضرب في أصل املسألة أو في عولها إن كانت عائلة، لينتج مصّح املسألة بحيث  الس 

تنقسم سهام كّل فريق على عدد رؤوسهم بال كسر، أو نقول: هو حاصل الّنظر بين املثبتات )املحفوظات( 

 
ً

عن هذه النسب املضاعف  بالنسب األربع )تماثل/ تداخل/ توافق/ تباين(، واملتأخرون يستعملون بدال

 املشترك األصغر.

 :أقّل عدٍد ينقسم على الورثة بال كسر، أو نقول: هو حاصل ضرب أصل املسألة أو عولها إن  مصح  املسألة

 كانت عائلة في جزء الّسهم.

 اإلنكسار على فريٍق واحٍد:

ــــــــقال رحمه هللا: 
َ
ٍف َيق

ْ
ــــــــــى ِصن

َ
ْسُر َعل

َ
مَّ ِإِن الك

ُ
، يعني: إذا حصل إنكسار على صنف واحد فقط من الورثة، كأن ـــــــْع""ث

ِ بناٍت وابن ابٍن يهلك عن: 
 
، األم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، والبنات لهّن الثلثان للتعدد ولعدم أٍم وست

لثين ثالثة يدخل في مخرج الّسدس س
ّ
تة، وعليه يكون املعصب، وابن االبن عصبة، عندنا سدس وثلثان، ومخرج الث

أصل املسألة ستة، لألم واحد، وللبنات الستة أربعة، وابن االبن يأخذ الواحد املتبقي تعصيًبا، لكن في هذه املسألة 

ما هو 
ّ
نالحظ أّن نصيب البنات الستة الذي هو أربعة سهام ال ينقسم على عدد رؤوسهن قسمة صحيحة بال كسر، وإن

ستة قسمة صحيحة(، فهذه املسألة تحتاج إلى تصحيح هذا االنكسار، فما هو منكسر عليهن )أربعة ال تنقسم على 

السبيل إلى تصحيح مثل هذه املسألة؟ اعلم رحمك هللا أّن للفرض ي في مثل هذه املسائل )التي فيها انكساٌر على فريق 
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ه ينظر بين عدد الرؤوس وسهامهم، فإّما أن توافق أو تباين )
ّ
هنا نسبتان من النسب األربع، واحد( نظٌر واحٌد فقط، فإن

إّما توافق وإّما تباين، ال شأن لنا بالتداخل أو التماثل، وسيأتي بيان ملاذا ال شأن لنا بهما(، وفي مسألتنا عندنا ستة 

)عدد الرؤوس( وأربعة )سهامهم من املسألة(، ننظر اآلن بين الستة واألربعة، هل بينهما توافق أم تباين، بينهما توافق، 

قا في الّنصف )أي: في القسمة على االثنين(، فعند التوافق نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو: ستة قسمة اثنين اتف

ها  ِ
ّ
)التي اتفقا فيها( تساوي ثالثة، هذه الثالثة هي وفق عدد الرؤوس، و نسميها: جزء السهم، نقوم بضرب املسألة كل

ــــــــُه ثة، ومنه تصّح املسألة، قال الّناظم رحمه هللا في ذلك: )أصل املسألة وسهام جميع الورثة( في جزء السهم: ثال
َ
ق
ْ
ِوف

َ
"ف

ْصِل"
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــْع    ِفي األ

َ
ــــــــٌق َوق

ُ
اف َو

َ
 ت
ْ
، أي: ُيضرب جزء السهم )وفق عدد الرؤوس( في أصل املسألة إن لم تكن اْضــــــــِرْب ِإن

ضرب جزء الّسهم كذلك في سهام كّل صاحب فرٍض أو تعصيب، والناتج منه تصّح عائلة كما في مسألتنا هذه، ويُ 

املسألة وُيسمى: مصّح املسألة، ولو لم نقم بتصحيح املسألة بضربها في وفق عدد الرؤوس وضربنا في كامل عدد الرؤوس 

املسألة وتضخيم لكانت صحيحة من حيث القسمة خاطئة من حيث الصناعة الفرضية، ألن ذلك يؤدي إلى تطويل 

ِويـــــــــــــــــــــــــِل الِحَســـــــــــــــــــــــــاِب ِرْبــــــــــــــــــــُح".األرقام ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك، وقد سبق معنا قول الّرحبي رحمه هللا: 
ْ
ط

َ
ْرُك ت

َ
ت
َ
 "ف

ي هو ثالثة( تصّح املسألة من ثمانية عشر، وفي هذه املسألة نضرب أصلها ستة في وفق عدد الرؤوس )جزء السهم الذ

ثم نضرب سهم األم واحد في جزء السهم ثالثة تأخذ األم ثالثة من ثمانية عشر )أي: سدس(، وأربعة أسهم البنات 

الستة في جزء الّسهم ثالثة يصير نصيب البنات بعد التصحيح اثنا عشر من ثمانية عشر، وهو نفسه الثلثان، وأّما 

ضرب نصيبه واحد في جزء الّسهم ثالثة ينتج ثالثة أسهم من أصل املسألة الجديد بعد التصحيح ثمانية ابن االبن يُ 

عشر، ولحساب نصيب كّلِ بنت من هذه املسألة نقوم بقسمة نصيبهن الجديد الذي هو اثنا عشر على عدد رؤوسهّن 

 أصل املسألة ثمانية عشر، وبهذا تصّح املسألة.ستة ينتج اثنان، أي: كّل بنٍت من البنات الستة تأخذ سهمين اثنين من 

 

ولو سلكنا غير هذا الطريق وسلكنا طريق العمل بالقاسم املشترك األكبر، فإننا نحسب القاسم املشترك األكبر بين 

الّسهام وبين عدد الرؤوس، وفي مثالنا: نحسب القاسم املشترك األكبر بين األربعة والستة، فنجده اثنان، نحسب وفق 

دد الرؤوس، وذلك بقسمة عدد الرؤوس على القاسم املشترك األكبر، ستة قسمة اثنين ينتج ثالثة، هذه الثالثة نثبتها ع

سميها جزء الّسهم وبها يتم تصحيح املسألة، فنقوم بضرب الثالثة في جميع املسألة، ويكون الناتج هو 
ُ
ونحتفظ بها، ون

 نفس الناتج السابق.
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وأّما في حال ما إذا عالت املسألة، فإننا نضرب الوفق )جزء السهم( في عول املسألة ال في أصل املسألة قبل العول، 

ْو ِفيلذلك قال الّناظم رحمه هللا في ذلك: 
َ
زوجة وثمان أخوات ، وكمثال على هذه الحال، لو هلك عن: َعْوِلِه" "أ

، للّزوجة الّربع لعدم الفرع الوارث، وللشقيقات الثلثان، ولألخوات ألم الثلث، اجتمع الّربع شقيقات وثمان أخوات ألم

مانية، ولألخوات ألم من القسم األول مع بعض القسم الثاني، أصل املسألة اثنا عشر، للّزوجة ثالثة، وللشقيقات ث

أربعة، عالت املسألة من اثني عشر إلى خمسة عشر، نصيب الشقيقات ثمانية وعددهن ثمانية فهو ينقسم عليهن 

قسمة صحيحة بال كسر، لكن نصيب األخوات ألم أربعة وعدد رؤوسهن ثمانية، فهو ال ينقسم عليهن قسمة صحيحة 

ن الثمانية واألربع توافق، )اتفقا في القسمة على االثنين واتفقا في )يوجد انكسار(، ويجب تصحيح املسألة، فهنا بي

القسمة على األربع، نأخذ األكبر ألّن األكبر سيقلل من الحساب(، نحسب وفق عدد الرؤوس، ثمانية قسمة أربعة ينتج 

ة عشر ال أصل اثنان وهي جزء السهم، نضرب كامل املسألة في جزء السهم: اثنين، وهنا ُيضرب عول املسألة خمس

املسألة اثنا عشر، ونضرب نصيب كّل وارث في االثنين، فتصّح املسألة من ثالثين، ثم إذا أردت معرفة نصيب كّل وارث 

من الفريق فاقسم نصيب الفريق على عدد رؤوس الفريق، والناتج هو نصيب كّل فرٍد منهم، فهنا للّزوجة ستة، 

م ثمانية، يكون نصيب كّل أخٍت شقيقة اثنان، ولألخوات ألم ثمانية وللشقيقات ستة عشر نقسمها على عدد رؤوسه

وعدد رؤوسهن ثمانية، فينقسم عليهن قسمة صحيحة، تأخذ كّل أخٍت ألم واحًدا صحيًحا غير منكسر، وهكذا صّحت 

 املسألة.

)جماعة اشتركوا في  فريق

 ض(اإلرث بالفر

 مصّح المسألة جزء السهم عدد الرؤوس

 سهم صحيح سهم منكسر

حاصل النّظر بين الرؤوس 

 والّسهام )بالمباينة والموافقة(

 أصل المسألة
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بر، فإننا نحسب القاسم املشترك األكبر بين ولو سلكنا غير طريق النسب، وسلكنا طريق العمل بالقاسم املشترك األك

الّسهام وبين عدد الرؤوس، وفي مثالنا: نحسب القاسم املشترك األكبر بين الثمانية واألربعة، فنجده ُيساوي أربعة، ثم 

عطينا 
ُ
نقوم بحساب وفق عدد الرؤوس بقسمة عدد الرؤوس على القاسم املشترك األكبر بينهما، ثمانية قسمة أربعة ت

سميها جزء الّسهم وبها يتم تصحيح املسألة، فنقوم بضرب االثنين في جميع اث
ُ
نين، هذه االثنين نثبتها ونحتفظ بها ون

 املسألة، ويكون الناتج هو نفس الناتج السابق.

 

    ×2  

 30 15   12    محفوظات

 6 3 زوجة 4/1 

 16 8 ( أخت ش8) 3/2 
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هاتين املسألتين بالنسبة لتوافق عدد الرؤوس مع الّسهام، حال عدم عول املسألة وحال عولها، أّما في حال باين عدد 

ــــرؤوس الفريق سهامهم، قال في ذلك الّناظم رحمه هللا: 
َ
ت
ْ
َباُيــــــــِن اْضــــِرْب َواك

َّ
ى الت

َ
ــــــــد

َ
اَك ل

َ
ــــــــلُّ ِفــــــــي     ذ

ُ
، أي: ـــِف""َوالك

ُيضرب كّل الرؤوس )عدد الرؤوس( في أصل املسألة إن لم تكن عائلة، وإذا كانت عائلة فُيضرب عدد الرؤوس في عول 

"املسألة،  ِصــــــــــــــــحُّ
َ
ا ت

ً
ْهــــــــــــــــَي ِإذ

َ
 ، الناتج منه تصّح املسألة وُيسمى مصّح املسألة."ف

  :للشقيقتين الثلثان، ولألختين ألم الثلث، أصل املسألة ثالثة، مأختين شقيقتين وأختين أل هلك عن ،

للشقيقتين اثنان وهو منقسم على عدد رؤوسهن االثنين بال كسر، فتأخذ كّل شقيقة سهًما واحًدا صحيًحا، 

واألختان ألم لهّن سهٌم واحد من ثالثة بينهما، فال ينقسم عليهن قسمة صحيحة بال كسر، بل هو منكسر، هنا 

ننظر بين عدد الرؤوس اثنان وسهامهم واحد، هل هناك توافق أو تباين؟ هنا نكسار وقع في فريق واحٍد، اال 

الواحد واالثنان تباين، )وللعلم فإّن كّل عدد ُيباين العدد واحد، وكّل عددين متتابعين فهما متباينين(، والعمل 

املسألة وفي سهام أصحاب الفروض  عند التباين أن نضرب كامل الرؤوس اثنان )جزء السهم( في أصل

والعصبات إن وجدوا، ومنه تصّح املسألة، ولو سلكنا طريق القاسم املشترك األكبر ملا وجدنا بينهما قاسًما، 

 جديًدا للمسألة 
ً

فيتم ضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، أصل املسألة ثالثة في اثنين ستة، ُيجعل هذا أصال

رب نصيب كّل وارث في جزء السهم اثنين، كان نصيب الشقيقتين اثنان نضربه وُيسمى مصّح املسألة، ثم نض

في جزء الّسهم اثنين ينتج أربعة، نصيبهن الجديد بعد تصحيح املسألة، تأخذ كّل شقيقة سهمين من الستة، 

)جماعة اشتركوا في  فريق

 اإلرث بالفرض(

 عول المسألة مصّح المسألة جزء السهم

حاصل النّظر بين الرؤوس 

 والّسهام )بالمباينة والموافقة(

 سهم منقسم سهم منكسر
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وية، ولألختين ألم واحد سهمها في املسألة قبل التصحيح ضرب اثنين )جزء الّسهم( ينتج اثنان بينهما بالّس 

 فتأخذ كّل أخٍت ألم واحد، وهكذا صّحت املسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 وكمثال على حالة التباين حال عول املسألة.

  :للّزوج الّنصف لعدم الفرع الوارث، وللشقيقات الثلثان لتحقق زوٍج وثالث أخوات شقيقاتهلكت عن ،

الشروط، أصل املسألة ستة، الجتماع الّنصف مع بعض القسم الثاني، للّزوج ثالثة وللشقيقات أربعة، عالت 

املسألة إلى سبعة، وسهام الشقيقات أربعة ال ينقسم على عدد رؤوسهن ثالثة وُيباين )بين الثالثة واألربعة 

تباين(، فنضرب عول املسألة وسهامها في عدد الرؤوس ثالثة، عول املسألة سبعة في ثالثة ينتج مصّح املسألة 

الشقيقات أربعة في ثالثة ينتج اثنا عشر واحٌد وعشرون، نصيب الّزوج ثالثة في ثالثة ينتج تسعة، ونصيب 

 سهًما، كّل واحدٍة تأخذ ثالثة أسهم، وهكذا تصّح املسألة.

 

 

    ×3  

  21 7     6     محفوظات
 9 3 زوج 2/1

 12 4 ( أخت ش3) 3/2 3

 

 

 

 ويحسن بنا هنا ذكر املسألة الدينارية الكبرى.

    ×2  

  6 3   محفوظات
 4 2 ( أخت ش2) 3/2

 2 1 ( أخت ألم2) 3/1 2
سهامهم، يُباين  عدد الرؤوس

 نجعل المحفوظ عدد الرؤوس

سهامهم، يُباين  عدد الرؤوس

 نجعل المحفوظ عدد الرؤوس
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  :ا أشقاءهلك عن
ً
ا وأخت

ً
من لوجود زوجٍة وأٍم وبنتين واثني عشر أخ

ّ
، وكانت التركة ستمائة دينار، للّزوجة الث

الثلثان للتعدد الفرع الوارث، ولألم الّسدس لوجود الفرع الوارث، ولوجود الجمع من اإلخوة كذلك، وللبنتين 

 األنثيين، أصل املسألة من أربع 
ّ
كر مثل حظ

ّ
ولعدم املعصب، واألخت الشقيقة عصبة باإلخوة األشقاء للذ

من مع بعض القسم الثاني، للّزوجة ثالثة أسهم، ولألم أربعة أسهم، وللبنتين ستة عشر 
ّ
وعشرين الجتماع الث

م واحد بين األشقاء العصبة، لكّنه غير منقسم على سهًما، وهو منقسم على عدد رؤوسهن االثنين، يبقى سه

عدد رؤوسهم، )خمٍس وعشرين: اثنا عشر أخ بأربع وعشرين، وأخت شقيقة واحدة برأس واحد، مجموع الكّل 

خمسة وعشرون رأًسا(، فهذه املسألة تحتاج إلى تصحيح، فننظر بين عدد الرؤوس وسهامهم، فنجد بين 

ن، فنضرب كامل املسألة في عدد الرؤوس خمسة وعشرون، أي: يكون عدد الخمسة والعشرين والواحد تباي

سمى 
ُ
الرؤوس هو نفسه جزء الّسهم الذي نصحح به املسألة، فتصّح هذه املسألة من ستمائة )هذه الستمائة ت

 وسبعون سهًما، ولألم مائة سهم، وللبنتين أربعمائة سهم، ولألشقاء خمسة 
ٌ
مصّح املسألة(، للّزوجة خمسة

 شرون سهًما، يأخذ كّل شقيٍق سهمين اثنين وتأخذ األخت الشقيقة سهًما واحًدا، وبهذا تصّح املسألة.وع

 

 

 

 

    ×25  

 600 24   محفوظات

 75 3 زوجة 8/1 

 100 4 أم 6/1 

 400 16 ( بنت2) 3/2 

 ع 25
 ( أخ ش12)

1 25 
24 

 1 أخت ش       

 

 

 

 

سمى بالدينارية الكبرى، وقد وقعت في زمن شريح القاض ي 
ُ
، فقض ى لألخت الشقيقة بدينار :هذه املسألة كما ذكرنا ت

 ديناًرا واحًدا 
ّ

ّدعي أّن شريًحا قد هضمها حّقها ولم يعطها إال
َ
واحد، فجاءت علًيا رض ي هللا عنه تشتكي أمرها إليه، وت

ا منها أّنها "لعل  أخاك مات تستحق أكثر من ذلك ألّن التركة كبيرة، فقال لها علٌي رض ي هللا عنه:  من ستمائة دينار، ظنًّ

)جماعة اشتركوا في  فريق

 صيب(اإلرث بالتع

)جماعة اشتركوا في  فريق

 اإلرث بالفرض(

سهامهم، يُباين  عدد الرؤوس

 نجعل المحفوظ عدد الرؤوس
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ا وعنك"
ً
ا شقيق

ً
ك ال يزيد وال ينقص"، قالت: نعم، فقال لها: عن: زوجٍة وأٍم وبنتين واثني عشر أخ

 
، وأخبرها "هذا حق

 بأّن هذه هي القسمة العادلة، وأّنها ال تستحق أكثر من ذلك.

 ذه الحادثة صاحب العذب الفائض في ألفية الفرائض، فقال رحمه هللا:وقد نظم ه

ِكَيــــــــه
ْ
ا
َّ
 ِبالش

ْ
َبـــــــــت ِ

 
ق
ُ
ــــــــــــــــْد ل

َ
ْجلَهـــــــــــــــــا ق

َ
ِكَيـ  أِل

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َبا  َعِليًّ

ْ
ت

َ
ت
َ
ْوِنَهـــــــــــــــــــــــــا أ

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِلك

َمـــــــــــــــا
َ
ل
َ
َرْيًحــــــــــــــــــــــا ظ

ُ
ــــــــــــُه: ِإنَّ ش

َ
 ل
ْ
ـت

َ
ل
ْ
ا
َ
َمـــــــــــــــــــــــــــــا   ق

َ
 ِحْيـــــــــــــــــــَن َحك

َ
ْم َيْعِدِل الِقْسَمة

َ
 ل

ِخـــــــي 
َ
ــــــــــى أ

َ
ْبق

َ
هأ

َ
ِمائ

َّ
َهـــــــــٍب ِست

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   ِمـــــــــْن ذ

َ
 الِفئ

َ
ــــــــِني ِبَواِحــــــــــــــــــــــٍد ُدْون صَّ

َ
خ

َ
 ف

ـــــــــــــــــا
َ
ك
َ
ــــــــــــْد َهل

َ
ـــــــــــــــــــُه ق

َّ
َعل

َ
َهـــــــــــا: ل

َ
َل ل

ْ
ــــــــــا

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ق

َ
َرك

َ
ــــــــــــــــــــِه، َوت ِ

م 
ُ
ْوِجـــــــــــــــــــــٍة، َوأ

َ
 ـاَعــــــــــــــــْن ز

ــــــــــــــــــــــَوةِ 
ْ
ْر ِمْن ِإخ

َ
ْي َعش

َ
ن
ْ
ْيِن َمْع ِإث

َ
ت
ْ
َمــــــــــــ   ِبن

َ
ـــــــــــــــــــــــُه ت

ُ
ت
ْ
خ
ُ
ِت أ

ْ
ن
َ
أ ةِ َو  ــــــــــــاُم الِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

ــــــِك 
ُّ
اِك َحق

َ
ـــــــــــــاَل: ذ

َ
ق
َ
ْم، ف

َ
عـ
َ
: ن

ْ
ت

َ
ال
َ
ِكـــــــــــــي   ق

َ
ت
ْ
ش

َ
ٍ ت
ْيــــــــــــــــِر َحـــــــــــــق 

َ
ـــــــــــــــــا ِبغ

َ
ن
َ
ــــــــــــــــــــــْي ل تـِ

ْ
أ
َ
 ت

َوى 
ْ
ك

َّ
َريــــــــــــــِح الش

ُ
ِهِريـــــــــــَن ِفــــــــــي ش

ْ
ظ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوى    َوت

ْ
ت
َ
اَك الف

َ
 ذ

َ
ــــــــــــــــــــــد

ْ
ِميـــــــــــــــَن ِعن

ُ
ت
ْ
ك
َ
 َوت

 

افقة واملباينة فقط؟ هام باملو ظر بين عدد الرؤوس والس 
 
 ملاذا يكون الن

قلنا بأّن الّنظر بين الرؤوس والّسهام يكون باملوافقة واملباينة فقط، وال شأن لنا باملماثلة واملداخلة، وذلك  سبق وأن

ألّن عددالرؤوس إذا ماثلت الّسهام انقسمت بال كسر وال إشكال والحالة هذه، كثالث زوجات لهن ثالثة أسهم، ثالثة 

ه إذا كانت مع ثالثة، تماثل، تأخذ كّل زوجة سهًما واحًدا و 
ّ
ه ال شأن لنا باملداخلة كذلك، ألن

ّ
ال إشكال، وقلنا كذلك بأن

الّسهام أكبر من الرؤوس وبينهما مداخلة، فهي منقسمة وال إشكال، كثالث زوجات وتسعة أسهم، لكّل زوجة ثالثة 

ة أسهم، فإنّنا ننظر إليها أسهم وال إشكال، وأّما إذا كانت الرؤوس أكبر من الّسهام وبينهما مداخلة، كستة أبناء وثالث

باعتبار املوافقة، الّن كَل مداخلة موافقة، وضرب وفق عدد الرؤوس إذا اعتبرت املوافقة أخصر من ضرب كّل الرؤوس 

بين ذلك باملثال كي تتأصل عندكم هذه املسألة وال يقع فيها إشكال بإذن هللا سبحلنه وتعالى.
ُ
 إذا اعتبرت املداخلة، ون

  :األم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، واألبناء عصبة، أصل املسألة من مخرج عشرة أبناءأٍم و هلك عن ،

الّسدس ستة، لألم واحد، ويبقى خمسة لألبناء العشرة، والخمسة )نصيب األبناء( ال تنقسم على العشرة 

سار في هذه )عدد رؤوس األبناء( قسمة صحيحة بال كسر، فعلى ضوء ما مّر معنا فإّن تصحيح هذا االنك

املسألة يكون بالّنظر بين الرؤوس والّسهام باملوافقة واملباينة، خمسة وعشرة، اتفقا في االنقسام على 

الخمسة، نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو: عشرة قسمة خمسة )التي اتفقا فيها( تساوي اثنان، هذه 

ها )أصل املسألة وسهام أصحاب االثنان هي وفق عدد الرؤوس )أي: جزء الّسهم(، نقوم بضرب املسألة 
ّ
كل

الفروض( في جزء السهم: اثنين، ومنه تصّح املسألة، فتصبح املسألة على النحو التالي: أصل املسألة ستة في 

اثنين يساوي اثنا عشر وهو مصّح املسألة، سهم األم الواحد في اثنين يصير لها اثنين من اثني عشر بعد 
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بناء ضرب اثنين ينتج عشرة سهام لألبناء العشرة، كّل ابٍن يأخذ سهًما التصحيح )أي: سدس(، خمسة سهام األ 

 واحًدا صحيًحا غير منكسر.

وفي هذه املسألة لو لم ننظر بالتوافق ونظرنا بالتداخل بين الرؤوس والسهام، ألّن الخمسة تدخل في العشرة، وأخذنا 

ها في عدد الرؤوس لكان الناتج على النحو التالي: العدد األكبر الذي هو عدد الرؤوس عشرة، وصححنا املسألة بضرب

أصل املسألة ستة في عشرة صار مصّح املسألة من ستين، وسهم األم صار بضربه في العشرة عشرة أسهم، وخمسة 

ا اعتبرنا املداخلة في الّنظر
ّ
 أسهم لألبناء العشرة صارت بضربها في العشرة خمسين سهًما، لكّل ابٍن خمسة، فانظر هنا مل

بين الّسهام والرؤوس وصححنا املسألة بضربها في جزء الّسهم الذي هو عدد الرؤوس، ولم نعتبر املوافقة التي كان جزء 

عتبر خاطئة 
ُ
الّسهم فيها هو وفق عدد الرؤوس، كانت صحيحة كذلك من حيث انقسام الّسهام على كّل فريق، لكن هي ت

يم األرقام ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك، وقد سبق معنا تعريف من حيث الصناعة الفرضية، ألن ذلك يؤدي إلى تضخ

، فاشترطنا إيجاد أقل  عدد يصح  منه نصيب كل  واحٍد من الورثة صحيًحا بدون كسرالتصحيح وقلنا بأّن التصحيح: 

ث قال: في التعريف أقّل عدد، ولم نقل في التعريف إيجاد عدد هكذا بإطالق، وقد ُسقنا كالم الّرحبي رحمه هللا حي

ِويـــــــــــــــــــــــــِل الِحَســـــــــــــــــــــــــاِب ِرْبــــــــــــــــــــُح".
ْ
ط
َ
ْرُك ت

َ
ت
َ
 "ف
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 يح وهو الذي يعطي أقّل عدد تصّح منه المسألة()هذا الحّل هو الصح اعتبار الموافقة

 )هذا الحّل من حيث الصناعة الفرضية خطأ ألنّه لم يعط أقّل عدد تصّح منه المسألة( اعتبار المداخلة
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بهذا نكون قد أنهينا درسنا في هذه الليلة بحمد هللا تعالى، ودرسنا القادم بإذن هللا يكون في تصحيح االنكسار على أكثر 

 من فريق، نسأل هللا سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويفقهنا في الّدين، ويرزقنا اإلخالص في القول والعمل.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان ال إله إال
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 املجلس الثاني والعشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد: له، ومن يضلل فال
ّ

 هادي له، وأشهد أن ال إله إال

مفإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 
ّ
، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة.

ول من تصحيح املسائل، وكان حديثنا عن كيفية تصحيح املسائل التي يقع كنا قد أخذنا في آخر درٍس القسم األ 

عن كيفية تصحيح االنكسار حال سبحانه وتعالى االنكسار فيها على فريٍق واحٍد، واليوم سيكون حديثنا بإذن هللا 

 وقوعه على أكثر من فريٍق واحٍد.

 اإلنكسار على أكثر من فريق واحٍد:

ـــــ: رحمه هللا قال الّناظم
َ
ــــــــٍف ف

ْ
ــــــــَر ِمــــــــْن ِصن

َ
ث
ْ
ك
َ
ــــــــى أ

َ
 َعل

َ
ــــــــان

َ
ا       ك

َ
ْســـــــــــــــــــــُر ِإذ

َ
ا""َوالك

َ
، وأكثر ما ُيمكن أن يوجد من اإلنكسار ــــــذ

ا للمالكية، وأّما االنكسار على ثالث فرق فلم 
ً
يختلفوا فيه، وأّما املالكية فال أن يُوجد على أربعة فرق على الّراجح خالف

فقط، وال ُيمكن أن تجتمع  أم األبو:  أم األميزيد عندهم على ثالثة فرق ألّن الجّدة الوارثة عندهم جّدتين ال غير، 

 في أصل اثنا عشر أو أصل أربٍع وعشرين، ونصيب الجّدتين الّسدس في كال 
ّ

الفرق األربع التي يقع عليها االنكسار إال

دلي إلى  الحالين
ُ
منقسٌم عليهّن بال كسر، وعلى القول الذي رجّحناه سابًقا وهو الّراجح أّن الجّدة الوارثة هي: كّل جّدة ت

دلي بذكٍر بين أنثيين )جد فاسد(، وهذا الذي رّجحه الشافعية والحنفية، وعليه فإّن 
ُ
 الجّدة التي ت

ّ
امليت بجٍد وارٍث، إال

فرق، وُيمكن أن يقع على ثالثة فرق، وُيمكن أن يقع على فريقين اثنين، وُيمكن أن االنكسار ُيمكن أن يقع على أربعة 

البنات/ بنات يقع على فريق واحٍد، وهذا قد مّر معنا، ووجه ذلك كذلك: أّن الذين ُيمكن تعدد رؤوسهم ثمانية وهم: 

وجات/ الجد   ، ومهما حاولت أن ات/ العصبةاالبن/ األخوات الشقيقات/ األخوات ألب/ اإلخوة واألخوات ألم/ الز 

 تجمع بينهم فال ُيمكن أن يجتمع معك أكثر من أربع فرٍق من هؤالء املذكورين، وهذا بالتتبع واالستقراء.

 :رحمه هللاقال صاحب ألفية الفرائض، الشيخ صالح بن حسن األزهري الحنبلي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ف
 
ٍث ِباِت

َ
ال
َ
ْو ِبث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُع أ

َ
ْجَمُعـــــــــــــــــوا  ـاٍق َيق

َ
ْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه أ

َ
ْرَبـــــــــــــــــــٍع َوَما َعل

َ
ْو أ

َ
 أ

َصــــــــــــــــــــــــــــــَرا
َ
ت
ْ
ِث اق

َ
ال
َّ
ى الث

َ
 َماِلٌك َعل

ْ
 َيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرى    ِإذ

َ
ٍث ال

َ
ال
َ
اٍت ث  َجـــــــــــــدَّ

ُ
 ِإْرث

ْ
 ِإذ

ِكَســـــــــــــــــــــــــاًرا ِفيـــــــــــــــــــــــــــــِه 
ْ
ْيُرُه َيـــــــــــــَرى ان

َ
هُ    َوغ

ُّ
ل
ُ
 َيِزيـــــــــــــــــــــــــــــُدوا ك

َ
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َوال

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــْم َعل

 

 باملثال يتضح املقال.  مثال:
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  :من لوجود الفرع الوارث، والبنت لها  الّنصف لعدم زوجتين وبنٍت وستة بني ابٍن هلك عن
ّ
، للّزوجتين الث

من واحد من ثمانية وهو غير التعدد وعدم املعصب، وأبناء اإلبن عصبة، أصل 
ّ
املسألة ثمانية، للّزوجتين الث

منقسٍم على عدد رؤوسهن االثنين، والبنت لها الّنصف أربعة من ثمانية، تبقى ثالثة ألبناء االبن العصبة، 

وسهامهم غير منقسمة على عدد رؤوسهم الستة، فهنا في هذه املسألة حصل اإلنكسار على فريقين، فريق 

 ريق أبناء االبن، فكيف يكون تصحيح مثل هذه املسائل التي فيها انكساٌر على فريقين فأكثر؟ الّزوجات وف

اعلم رحمك هللا أّن للفرض ي في مثل هذه املسائل نظران اثنان ال ثالث لهما، فاجمع عقلك وفهمك وِعِهما جيًدا، فهو 

ا على من فتح هللا عليه:  باٌب يسيٌر جدًّ

ظر األول:
 
دد رؤوس كّل فريٍق وسهامه، ويكون بالتباين والتوافق فقط، ففي حال باينت الّسهام عدد يكون بين ع الن

، وإن وافقت الّسهام عدد الرؤوس فاجعل املحفوظ 
ً

الرؤوس فاجعل املحفوظ )املثبت( عدد الرؤوس تاًما كامال

في مثالنا نصيب الّزوجات واحد وعدد )املثبت( وفق عدد الرؤوس، كما تقدم بيانه في االنكسار على فريٍق واحٍد تماًما، و

رؤوسهن اثنين، فهو ال ينقسم وُيباين، الواحد ُيباين االثنين، فهنا نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنين، وأّما نصيب بني 

ينقسم وُيوافق، فنحتفظ بوفق عدد الرؤوس ستة، بين الثالثة أسهم  االبن الستة الذي هو ثالثة، وهو كذلك ال

موافقة في الثلث )كّل منهما يقبل القسمة على ثالثة(، نحسب وفق عدد الرؤوس، ستة قسمة ثالثة ينتج والستة رؤوس 

ثبته ونحتفظ به في املحفوظات كما احتفظنا من قبل بعدد رؤوس الّزوجات اثنين، فاآلن صار 
ُ
اثنان، هذا الوفق ن

ن، واحتفظنا بوفق عدد رؤوس أبناء االبن ستة عندنا محفوظين )ُمثبتين( اثنين، احتفظنا بعدد رؤوس الّزوجات اثني

 الذي هو اثنين.

ظر الثاني:
 
  الن

وهذا يكون بين املحفوظات )املثبتات( التي احتفظنا بها بعد الّنظر األول، ويكون بالنسب األربع )تماثل/ تداخل/ توافق/ 

رْ : رحمه هللاتباين(، قال في ذلك الّناظم 
َ
َساُمــــــــــــــــُه أ

ْ
ق
َ
""أ

ٌ
، األقسام هذه بالّنظر إلى املحفوظات، هذه األقسام هي: َبَعــــــــــــــــــــــــة

َباُيـــــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــٌق ت

ُ
اف َو

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌل    ت

ُ
َماث

َ
ــــــــــ"ت

ُ
اخ

َ
د
َ
 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل"ـــــــــــــــــــــــــــٌن ت

ر جيًدا الّنظر بين الرؤوس والّسهام يكون باملباينة 
ّ
ذك

َ
فأول ما تنظر تنظر الّنظر األول بين الّسهام والرؤوس، لكن ت

والّسهام  واملوافقة فقط، وقد بّينا في الدرس السابق ملاذا يكون الّنظر باملباينة واملوافقة فقط وال ُينظر بين الرؤوس

باملماثلة واملداخلة، ثم بعد االنتهاء من النظر األول تنظر الّنظر الثاني ويكون بين املحفوظات التي احتفظت بها، ويكون 

ها.
ّ
 الّنظر فيها بالنسب األربعة كل

َواِحــــــــــــــــــــــــًدا ِمــــــــــــــــَن الــــــــُمَمــــ: رحمه هللاقال الّناظم 
َ
ْيـــــــــــــــــــــِن "ف

َ
" ــــاِثل

ْ
ــــــــــــــــظ

َ
، إذا كان املحفوظ )املثبت( يماثل املحفوظ اْحف

)املثبت( فإنّنا نحتفظ بواحٍد منهما، ففي مثالنا: املحفوظ األول )عدد رؤوس الّزوجات اثنين(، واملحفوظ الثاني )وفق 

ثنين، هذا تماثل، فهنا نحتفظ بواحد من املتماثلين )أي: نحتفظ عدد رؤوس أبناء االبن اثنين(، فعندنا اثنين مع ا

 باالثنين ونجعلها جزء الّسهم ويكون التصحيح بناًء عليها(.
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ــــــــاِسَبْيــــــــــــــــــــــــــــِن" :رحمه هللاثم قال 
َ
 الــــــــُمن

َ
اِئــــــــــــــــــــــــد تداخلي"َوزَ

ُ
ناسبين، أي: امل

ُ
ن )اصطالٌح واحد، املتقدمون ُيعبرون عنهما ، امل

باملناسبين، واملتأخرون ُيعبرون عنهما باملتداخلين(، ففي التناسب )التداخل( فإنّنا نكتفي باألكبر عن األصغر، ففي 

مثالنا السابق، لو كان املحفوظ )عدد رؤوس الّزوجات اثنين(، واملحفوظ الثاني )وفق عدد رؤوس أبناء االبن ستة( 

ثبتها و مث
ُ
، فإنّنا نكتفي بالستة ونحتفظ بها ون

ً
 ويكون التصحيح بناًء عليها.نجعلها جزء السهم، ال

ـــــــــــــــــــا :رحمه هللاثم قال 
َ
ق
َ
اف َو

َ
ْرِب َمــــــــا ت

َ
 ِمـــْن ض

ً
ِق" ِفي "َوَحاِصال

ْ
، هذه بالنسبة للموافقة، ُيؤخذ الحاصل من الِوف

كما فعلنا في التأصيل تماًما، ففي مثالنا لو كان عندنا املحفوظ )املثبت( عدد رؤوس ضرب الوفق في كامل اآلخر، 

،
ً

فبين األربعة والستة توافق في الّنصف )في  الّزوجات أربعة، واملحفوظ الثاني )وفق عدد رؤوس أبناء االبن ستة( مثال

ربعة هو اثنين )أربعة قسمة اثنين(، القسمة على االثنين(، فنحسب وفق أحدهما ونضربه في كامل اآلخر، وفق األ 

عطينا اثنا عشر، هذه اإلثنا عشر نحتفظ بها وهي جزء السهم ويكون التصحيح 
ُ
نضربه في كامل اآلخر، اثنين في ستة ت

بناًء عليها، ولو عكسنا لخرجت نفس النتيجة، نحسب وفق الستة )ستة قسمة اثنين( تعطينا ثالثة التي هي وفق 

امل اآلخر )أربعة( فنحصل على اثني عشر، هذه االثنا عشر نحتفظ بها وهي جزء السهم، وهي التي الستة، نضربها في ك 

 يكون التصحيح بناًء عليها.

ــــــــاٍن": رحمه هللاثم قال 
َ
ِل  ث

ُ
ــــــــــــــا     ِفي ك

َ
اَرق

َ
ْد ف

َ
ْرِب َما ق

َ
ْو ِمْن ض

َ
ملفارقة، عن املباينة با :، فارق، أي: باين، عّبر الّناظم "أ

لنا به لو كان عندنا: املحفوظ 
ّ
والعمل حال املباينة ضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، ففي مثالنا السابق الذي مث

، فننظر بين املحفوظ 
ً

األول هو عدد رؤوس الزوجات )اثنين(، واملحفوظ الثاني هو وفق عدد رؤوس األبناء )ثالثة( مثال

ن والثالثة مباينة، والعمل عند املفارقة )املباينة( ضرب أحدهما في اآلخر، اثنين في األول واملحفوظ الثاني، بين االثني

 ثالثة ينتج ستة، هذه الستة هي جزء السهم. 

ْهــــــــــــــــــِم" :رحمه هللاقال الّناظم  ْهــــــــَو ُجــــــــْزُء السَّ
َ
ثاني ُيسمى ، أي: هذا املحفوظ األخير الذي نتحصل عليه بعد النظر ال"ف

عند الفرضيين بجزء السهم، ففي تمثيلنا للمباينة تحّصلنا على جزء السهم: ستة، وفي املوافقة تحصلنا في املثال الذي 

وضعناه على جزء السهم: اثنا عشر، وفي املداخلة تحصلنا في املثال الذي ضربناه على جزء السهم: ستة، وفي املماثلة 

 تحصلنا على جزء السهم: اثنين.

 

 

ْصــــــــِل": رحمه هللاقال 
َ
اْضِرْبــــــــُه ِفي األ

َ
، هذا جزء السهم الذي تحّصلنا عليه والذي احتفظنا به ُيضرب في أصل "ف

ه ُيضرب في عول املسألة إن عالت، ورّبما ذلك لضيق الّنظم، املهم ُيضرب  رحمه هللااملسألة، والّناظم 
ّ
فاته أن ُينبه إلى أن

 جزء السهم في أصل املسألة أو في عولها إن عالت.

وفي مثالنا: ُيضرب جزء السهم اثنين )الذي نتج معنا من املماثلة بين عدد رؤوس الّزوجات ووفق عدد رؤوس أبناء االبن( 

سألة، ثمانية ضرب اثنين ينتج ستة عشر هو مصّح املسألة، ثم ُيضرب نصيب كّل وارٍث في جزء السهم في أصل امل
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اثنين، ُيصبح نصيب الّزوجات االثنين اثنين وهو منقسم عليهن، ونصيب البنت أربعة في اثنين ُيصبح ثمانية، ونصيب 

 ا صحيًحا غير منكسر.أبناء االبن ثالثة ضرب اثنين ُيصبح ستة، يأخذ كّل ابن ابن واحًد 

ْهـــــــــــــــــــِم": رحمه هللاقال 
َ
ا الف

َ
َيــــــــا ذ

َ
ا كانت هذه املسألة تحتاج إلى فهم وإلى تركيز نبهك إلى االنتباه والفهم."أ

ّ
 ، مل

ْصِحيـــــــــــــُح": رحمه هللاقال 
َّ
ْرِب ُهَو الت َحاِصُل الضَّ

َ
، هذا اآلن الحاصل من ضرب جزء السهم في أصل املسألة أو في "ف

إيجاد أقل  عدد ينقسم على الورثة عولها إن عالت وفي سهام الورثة، هو التصحيح، وسبق أن قلنا بأّن التصحيح هو: 

 .بال كسر

ِسْمــــــــُه": رحمه هللاقال 
ْ
اق

َ
 ، أي: اقسم بناًء على هذا، "ف

َ
ْســــــــُم ِإذ

َ
الق

َ
 َصِحيـــــــــــــــــــــــــــــــُح""ف

ْ
، فإذا قسمت بناًء على ما تقدم ن

 فالقسم صحيح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

 إذا كان االنكسار على ثالث فرق أو على أربعة فرق فالعمل نفسه، انظر في املسألة بنظرين كما مّر تماًما:

ظر األول:
 
بين رؤوس كّل فريق وسهامه بالتباين والتوافق فقط، فإن باينت فاحفظ )أثبت( عدد الرؤوس تاًما، وإذا  الن

وافقت فاحفظ )أثبت( وفق عدد الرؤوس، فإذا كان االنكسار على ثالثة فرق كانت عندك ثالثة محفوظات )مثبتات(، 

 ربع.وإذا كان االنكسار على أربعة فرٍق كانت املحفوظات )املثبتات( أ

   × 2  

 16 8   محفوظات

 2 1 ( زوجة2) 8/1 2

 8 4 بنت 2/1 

 6 3 ( ابن ابن 6) ع 2

سهامهم، يُباين  عدد الرؤوس

 نجعل المحفوظ عدد الرؤوس

سهامهم، يوافق  عدد الرؤوس

 نجعل المحفوظ وفق عدد الرؤوس

: وهو حاصل النّظر بين المحفوظات جزء الّسهم

 بالنسب األربع )تماثل/تداخل/توافق/تباين(.

ّنظر بين عدد رؤوس : وهو حاصل الالمحفوظات

 الفريق وسهامهم بالتباين والتوافق فقط.
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ظر الثاني:
 
يكون بالتدرج بين املحفوظات )املثبتات(، خذ اثنين منهما وانظر بينهما بالنسب األربع، فما حصل معك  الن

فهو أقّل عدٍد ينقسم على كّلٍ منهما، ثم تنظر بينه وبين املحفوظ الثالث بالنسب األربع، والحاصل الجديد أنظر بينه 

ع، فما حصل معك في األخير هو جزء السهم وهو أقّل عدد ينقسم على املحفوظات وبين املحفوظ الّرابع بالنسب األرب

األربعة بال كسر، قم بضربه في أصل املسألة أو في عولها وفي نصيب كّل وارث، ومنه تصّح املسألة، وهذا هو املطلوب 

 منك من تصحيح املسألة.

فة، فإذا كان فيها متماثلين، أخذت أحدهما مباشرة وُيمكن االختصار في الّنظر الثاني إذا كانت املحفوظات مختل

وألغيت اآلخر، وإن كانا متداخلين أخذت األكبر وألغيت األصغر، ثم انظر بينه وبين ماتبقى بالتوافق أو بالتباين، كأن 

 أربع محفوظات على النحو التالي: 
ً

في تماثل نكت ستةمع  ستة، هنا ستةمع  ثالثةمع  ستةمع  خمسةيكون معك مثال

، بينهما الخمسةمع  الستة، بقيت ستةتداخل، نكتفي باألكبر  الثالثةو الستةبأحدهما ونشطب األخرى، ثم ننظر بين 

 تباين، نضرب أحدهما في اآلخر ينتج ثالثون، وهو جزء السهم.

 

 طريقة القاسم واملضاعف:

لتصحيح املسألة، وال يستعمل  بعض املتأخرين يسلك طريق القاسم املشترك األكبر واملضاعف املشترك األصغر

سب األربع التي مّرت معنا.
ّ
 طريقة الن

ففي الّنظر بين رؤوس الفريق املنكسرة سهامهم وعدد رؤوسهم، إذا كانت متباينة ال قاسم مشترك بينهما، فهنا ُيحفظ 

، ويحتفظ به في املحفوظات، وإذا كانت موافقة ُيحسب القاسم املشترك
ً

األكبر، وُيقسم عدد  عدد الرؤوس تاًما كامال

 الرؤوس على القاسم ينتج وفق عدد الرؤوس، يحتفظ به في املحفوظات.

ه يكون بين املحفوظات )محفوظين / ثالث محفوظات/ أربع محفوظات(، ويكون الّنظر في
ّ
ها وأّما الّنظر الثاني فإن

لهذه املحفوظات، والناتج هو جزء السهم ويكون التصحيح بضرب جزء السهم في  بحساب املضاعف املشترك األصغر

 أصل املسألة أو في عولها إن كانت عائلة، وفي نصيب كّل وارث، ومنه تصّح املسألة.

 

 أمثلة:

 مثال على االنكسار على فريقين اثنين واملحفوظين فيه متماثلين:

  :األم لها الّسدس لتعدد اإلخوة، والشقيقات لهن الثلثان  ،أٍم وثمان شقيقات وأربعة إخوة ألمهلك عن

كر، واإلخوة ألم لهم الثلث للتعدد ولعدم 
ّ
للتعدد ولعدم املعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الوارث الذ

كر، أصل املسألة من ستة، لألم سهٌم واحد، وللشقيقات أربعة أسهم، 
ّ
الفرع الوارث واألصل الوارث الذ

م سهمان، مجموع الّسهام زاد على أصل املسألة ستة، فهنا عالت املسألة من ستة إلى سبعة، وأربعة ولإلخوة أل 
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أسهم الشقيقات منكسرة على عدد رؤوسهن، وكذلك سهام اإلخوة ألم منكسرة على عدد رؤوسهم، فهذه 

الّسهام والرؤوس، فبين املسألة تحتاج إلى تصحيح، والّسهام منكسرة على فريقين اثنين، فأول نظٍر يكون بين 

سهام الشقيقات وعدد رؤوسهن توافق في الّربع، )أربعة تقبل القسمة على أربعة، وثمانية تقبل القسمة على 

أربعة(، فهنا نحتفظ بوفق عدد الرؤوس الذي هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على ما اتفقا على القسمة 

ي وفق عدد رؤوس الشقيقات، نكتبها في املحفوظات عليه، ثمانية قسمة أربعة ينتج اثنان، هذه االثنان ه

ونحتفظ بها، ثم ننظر بين سهام اإلخوة ألم وعدد رؤوسهم، فنجد بين االثنين واألربعة توافق في القسمة على 

االثنين، نحسب وفق عدد الرؤوس، أربعة قسمة اثنين، نتحصل على اثنين هي وفق عدد رؤوس اإلخوة ألم، 

ك في املحفوظات، اآلن عندنا محفوظين اثنين هما: )االثنين مع االثنين(، ننظر اآلن نجعل هذه االثنين كذل

النظر الثاني ويكون بين املحفوظات بالنسب األربع، فبين االثنين واالثنين تماثل، فهنا نكتفي بأحدهما ونجعله 

التي هي عول املسألة  جزء السهم، ونصحح املسألة بضرب عول املسألة وسهامها في جزء الّسهم اثنين، سبعة

سمى مصّح املسألة، سهم األم واحد في اثنين ينتج اثنين لألم من مصّحها، نصيب 
ُ
في اثنين ينتج أربعة عشر، ت

الشقيقات أربعة أسهم في اثنين ينتج ثمانية، كّل شقيقة تأخذ سهًما واحًدا صحيًحا غير منكسر، نصيب 

يأخذ كّل أٍخ ألم سهًما واحًدا صحيًحا، وهكذا تصّح املسألة ويزول  اإلخوة ألم اثنان في اثنين ينتج أربعة أسهم،

 االنكسار، ولك أن تسلك طريق القاسم واملضاعف، وسنذكرها في املثال التالي بإذن هللا.

 

 فريقين اثنين واملحفوظين فيه متداخلين: مثال على االنكسار على

  :للّزوجتين الّربع لعدم الفرع الوارث، واألعمام يأخذون الباقي تعصيًبا )ألّنهم زوجتين وثمانية أعمامهلك عن ،

عصبة بالّنفس(، أصل املسألة من مخرج الّربع أربعة، للّزوجتين سهٌم واحد، ولألعمام ثالثة أسهم، لكن هنا 

ن اثنان ال ينقسم على عدد رؤوسهن قسمة صحيحة، وُيباين، فنحتفظ بعدد الرؤوس اثنين نصيب الّزوجتي

في املحفوظات، ونصيب األعمام كذلك ثالثة ال ينقسم على عدد رؤوسهم ثمانية وُيباين )بين الثالثة والثمانية 

بين املحفوظات بالنسب تباين(، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس ثمانية، هذا الّنظر األول، الّنظر الثاني يكون 

األربع، عندنا في املحفوظات اثنان وثمانية، وبين االثنين والثمانية تداخل، نكتفي باألكبر، فهنا نكتفي بالثمانية 

ونجعلها هي جزء الّسهم والتي يكون تصحيح املسألة بناًء عليها، نقوم بضرب أصل املسألة وسهامها في جزء 

الّسهم ثمانية، وما  نتج منه تصّح 

املسألة أربعة  املسألة، أصل 

من اثنين  في ثمانية، صّحت 

الّزوجتين  وثالثين، نصيب 

ُيصبح ثمانية  واحد في ثمانية 

أسهم، تأخذ كّل زوجة أربعة أسهم، نصيب األعمام ثالثة ضرب ثمانية ينتج أربعة وعشرون، يأخذ كّل عٍم 

 ثالثة أسهم، وهكذا صّحت املسألة.
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ك تنظر الّنظر األول بين الّسهام والرؤوس بحساب القاسم املشترك األكبر ولو سلكت طريق القاسم وامل
ّ
ضاعف، فإن

إن ُوجد، فإذا لم تجد قاسًما احتفظت بكامل عدد الرؤوس، وإذا وجدت قاسًما تحتفظ بوفق عدد الرؤوس، ويكون 

ر الثاني بين ما خرج معك حساب وفق عدد الرؤوس بقسمة عدد الرؤوس على القاسم املشترك األكبر، ثم تقوم بالّنظ

سميه 
ُ
من محفوظات، ويكون هذا بحساب املضاعف املشترك األصغر للمحفوظات، وهذا املضاعف املشترك األصغر ن

 جزء الّسهم ونضربه في أصل املسألة وسهامها، وتصّح املسألة.

بعدد الرؤوس اثنين، وال  فهنا: ال يوجد قاسم مشترك أكبر بين نصيب الّزوجات واحد وعدد رؤوسهن اثنين، فنحتفظ

يوجد قاسم مشترك أكبر بين نصيب األعمام ثالثة وعدد رؤوسهم ثمانية، فنحتفظ بعدد الرؤوس ثمانية، نقوم 

بحساب املضاعف املشترك األصغر الذي بين املحفوظات )االثنين والثمانية( نجده ُيساوي ثمانية، هذه الثمانية هي 

ربعة وفي نصيب كّل وارٍث وتصح املسألة، كما فعلنا في األول تماًما، ولك أن جزء السهم، تضرب في أصل املسألة أ

كها وال مشكلة، كالهما ُيعطي نفس الناتج والحمد هلل.
ُ
سل

ُ
 تسلك أّي الطريقين، أّي طريقة أتقنتها وسهلت عليك أ

 

 

 

 

افقين:مثال على   اإلنكسار على فريقين اثنين واملحفوظين فيه متو

  :ات وستة أعمامهلك عن ، للجّدات الّسدس لعدم األم، واألعمام عصبة، أصل املسألة ستة، نصيب أربع جد 

الجّدات األربع واحد، ال ينقسم على عدد رؤوسهن وُيباين، فنحتفظ بعدد الرؤوس أربعة، ونصيب األعمام 

على عدد رؤوسهم الستة وُيباين، فنحتفظ بعدد الرؤوس ستة، اآلن صار عندنا محفوظين خمسة، ال ينقسم 

اثنين األربعة والستة، ننظر بينهما بالنسب األربع، بين األربعة والستة توافق في القسمة على االثنين، نحسب 

ة، ثالثة التي هي وفق وفق أحدهما ونضربه في كامل اآلخر، وفق الستة ُيساوي ستة قسمة اثنين وُيساوي ثالث

الستة ضرب أربعة ينتج اثنا عشر، هذه االثنا عشر هي جزء الّسهم، أو تقوم بحساب املضاعف املشترك 

عطيك 
ُ
األصغر للستة واألربعة مباشرة، تجده ُيساوي اثنا عشر، تقوم بضرب أصل املسألة ستة في اثنا عشر ت

ساوي اثنا عشر، كّل جّدة تأخذ  اثنان وسبعون، هذا هو مصّح املسألة، نصيب الجّدات
ُ
واحد في اثنا عشر ت

ساوي ستون سهًما، يأخذ كّل عٍم عشرة أسهم، وبهذا 
ُ
ثالثة أسهم، نصيب األعمام خمسة ضرب اثنا عشر ت

 تصّح املسألة.
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 واملحفوظين فيه متباينين:مثال على اإلنكسار على فريقين اثنين 

  :تين وأخوين شقيقين وأخوين ألمهلك عن من لوجود الفرع  ،ثالث زوجاٍت وثالث بناٍت وجد 
ّ
للّزوجات الث

الوارث، والبنات لهّن الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، والجّدتان لهما الّسدس لعدم األم، واألخوين الشقيقين 

من من القسم األول مع لهم الباقي لكونهم عصبة بالنفس، 
ّ
واألخوين ألم محجوبين بالفرع الوارث، فاجتمع الث

من ثالثة، كّل واحدة تأخذ سهًما، 
ّ
بعض القسم الثاني، أصل املسألة أربعة وعشرون، للّزوجات الثالث الث

ى فسهام الّزوجات منقسٌم على عدد رؤوسهن، وللبنات الثالث الثلثان ستة عشر، والستة عشر ال تنقسم عل

باين، فنحفظ عدد الرؤوس ثالثة، والجّدتان لهما الّسدس أربعة، تأخذ كّل جّدة 
ُ
عدد رؤوسهن ثالثة، وت

سهمان، فسهامهن منقسمة على عدد رؤوسهن، واألخوان الشقيقان بقي لهما سهٌم واحد بالتعصيب، فهو ال 

ملحفوظات بالنسب األربع، ينقسم على عدد رؤوسهم وُيباين، نحفظ عدد الرؤوس اثنان، اآلن ننظر بين ا

واملحفوظات عندنا ثالثة واثنان، بينهما تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر والحاصل هو جزء السهم، 

اثنان في ثالثة ينتج ستة، الستة هي جزء الّسهم، نضرب جزء الّسهم في أصل املسألة أربعة وعشرون ينتج 

ثم نقوم بضرب نصيب كّل وارث في جزء الّسهم، نصيب الّزوجات مائة وأربعة وأربعون، هذا مصّح املسألة، 

ثالثة في ستة تساوي ثمانية عشر، نصيب الّزوجات من مصّح املسألة، تأخذ كّل زوجة ستة أسهم، ونصيب 

البنات الثالث ستة عشر ضرب ستة يساوي ستة وتسعون، تأخذ كّل بنت اثنان وثالثون سهًما، ونصيب 

ة جزء السهم ينتج أربعة وعشرون، نصيب كّل جّدة اثنا عشر سهًما، ونصيب الشقيقين الجّدتين أربعة في ست

 واحد في ستة ينتج ستة، نصيبهم من مصّح املسألة، يأخذ كّل شقيٍق ثالثة أسهم، وبهذا تصح املسألة

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال على االنكسار على ثالث فرق وجميع املحفوظات فيه متماثلة:

  :للّزوجتين الّربع لعدم الفرع الوارث، واإلخوة ألم لهم الثلث زوجتين وثمانية إخوة ألم وعشرة أعمامهلك عن ،

كر، واألعمام عصبة، أصل املسألة من اثني عشر الجتماع الّربع 
ّ
للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل الذ
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ؤوس مع القسم الثاني، للّزوجتين الّربع ثالثة وعدد رؤوسهّن اثنان، ال ينقسم وُيباين، فنقوم بحفظ عدد الر 

اثنان، ونصيب اإلخوة ألم الثلث أربعة أسهم، ال ينقسم على عدد رؤوسهم ويوافق، )بين األربعة والثمانية 

توافق في القسمة على األربعة(، نحسب وفق عدد الرؤوس، ثمانية قسمة أربعة تساوي اثنان، هذه االثنان هي 

قسم ويوافق في الخمس )خمسة وعشرة وفق عدد الرؤوس نحتفظ بها، ونصيب األعمام العشرة خمسة، ال ين

ساوي اثنان، نحتفظ 
ُ
يقبالن القسمة على خمسة(، نحسب وفق عدد الرؤوس، عشرة قسمة خمسة ت

باالثنين، كمحفوظ ثالث، اآلن الّنظر الثاني يكون بين املحفوظات الثالثة وهي: )اثنان واثنان واثنان(، ويكون 

أحدها ونجعله جزء الّسهم، ونقوم بضرب أصل املسألة وسهام كّل الّنظر بالنسب األربع، وهنا تماثل، فنأخذ 

ساوي أربعة وعشرون، وهذا هو مصّح 
ُ
الورثة فيه، ومنه تصّح املسألة، أصل املسألة اثنا عشر ضرب اثنان ت

املسألة، نصيب الّزوجتين ثالثة ضرب اثنان تساوي ستة، لكّل زوجة ثالثة أسهم، نصيب اإلخوة ألم أربعة 

ساوي ثمانية، لكّل أٍخ ألم سهٌم واحد، ونصيب األعمام العشرة خمسة ضرب اثنان ُيساوي ضرب اثن
ُ
ان ت

 عشرة، لكّل عٍم سهٌم واحد، وبهذا تصّح املسألة.

 

 

 

 

 

 

افقة:مثال على االنكسار على ثالث فرق   وجميع املحفوظات فيه متو

  :ا ألب وعشرِة أعمامهلك عن
ً
، للّزوجات الّربع لعدم الفرع أربِع زوجاٍت وأخٍت شقيقٍة و اثني عشر أخت

الوارث، واألخت الشقيقة لها الّنصف لعدم التعدد وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث 

كر، واألخوات ألب لهّن الّسدس تكمل
ّ
ة الثلثين لوجود الشقيقة صاحبة الّنصف، وعدم املعصب، واألعمام الذ

عصبة، أصل املسألة اثنا عشر، للّزوجات ثالثة أسهم، وعدد رؤوسهّن أربعة، فسهامهن ال تنقسم عليهن 

باين، نحتفظ بعدد الرؤوس أربعة، األخت الشقيقة لها ستة أسهم، واألخوات ألب نصيبهن اثنان وعدد 
ُ
وت

عشر رأًسا، فال ينقسم نصيبهن عليهن ويوافق في الّنصف، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس، اثنا  رؤوسهن اثنا

عشر قسمة اثنين ينتج ستة، هذا املحفوظ الثاني، واألعمام العشرة نصيبهم سهٌم واحد، ال ينقسم وُيباين، 

شرة(، لك أن فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس عشرة، صار عندنا ثالث محفوظات وهي: )األربعة والستة والع

تسلك طريق املضاعف املشترك األصغر وتحسبه بالطريقة التي وضحناها في بداية باب التصحيح )طريقة 

التحليل إلى العوامل األولية(، املهم املضاعف املشترك األصغر لهذه األعداد هو ستون، تجعلها جزء السهم، 
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بين العدد الثالث، ففي مثالنا نأخذ األربعة ولك أن تسلك طريقة النسب وتأخذ عددين والناتج تنظر بينه و 

والستة، بينهما توافق في القسمة على االثنين، وفق األربعة هو اثنان، نضربه في كامل اآلخر، اثنان ضرب ستة 

ينتج اثنا عشر، اآلن صار عندنا عددان هما: العشرة واالثنا عشر، ننظر بين االثنا عشر والعشرة بالنسب 

وافق في القسمة على االثنين، نحسب وفق أحدهما ونضربه في كامل اآلخر، وفق العشرة هو األربعة، بينهما ت

خمسة، نضربه في كامل اآلخر، خمسة ضرب اثنا عشر ينتج ستون، هذه الستون هي جزء الّسهم، نضرب 

ئة جزء السهم في أصل املسألة وفي نصيب كّل وارث، ومنه تصّح املسألة، فتصّح هذه املسألة من سبعما

وعشرون، نصيب الّزوجات مائة وثمانون لكّل زوجة خمسة وأربعون سهًما، ونصيب الشقيقة ثالثمائة وستون 

سهًما، ونصيب األخوات ألب مائة وعشرون سهًما، تأخذ كّل أخٍت ألب عشرة أسهم، ونصيب األعمام ستون 

 سهًما، كّل عّم له ستة أسهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال على االنكسار على ثالث فرق وجميع املحفوظات فيه متداخلة:

  :من لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان زوجتين وثالث بناٍت وستة أخواٍت شقيقاتهلك عن
ّ
، للّزوجتين الث

من 
ّ
للتعدد ولعدم املعصب، واإلخوة واألخوات األشقاء عصبة، أصل املسألة من أربعة وعشرين، الجتماع الث

باين، نحفظ عدد الرؤوس اثنان، نصيب البنات الثالث 
ُ
مع القسم الثاني، للّزوجتين ثالثة أسهم، ال تنقسم وت

باين، نحفظ عدد الرؤوس ثالثة، نصيب اإلخوة واألخوات األشقاء ستة عش
ُ
ر، ال تنقسم على عدد رؤوسهن وت

حسب برأٍس واحٍد، ذكرين بأربعة 
ُ
العصبة خمسة، وعدد رؤوسهم ستة )كّل ذكر ُيحسب برأسين وكّل أنثى ت

وُيباين، نحفظ عدد رؤوس، وأنثيين برأسين، املجموع ستة( ال ينقسم نصيبهم خمسة على عدد رؤوسهم ستة 

الرؤوس ستة، اآلن ننظر بين املحفوظات )اثنان وثالثة وستة(، بين االثنين والثالثة تباين، نضرب كامل 

أحدهما في اآلخر ينتج ستة، ننظر بين الناتج الجديد ستة والستة، تماثل، نجعل جزء الّسهم ستة، ولك أن 

ل في الستة، والثالثة تدخل في الستة، فجزء الّسهم تقول املحفوظات: )اثنان وثالثة وستة( االثنان يدخ

مباشرة ستة، هذه الستة نضربها في أصل املسألة وفي نصيب الورثة، فتصّح املسألة من مائة وأربعة وأربعين، 

نصيب الّزوجتين ثمانية عشر، لكّل زوجة تسعة أسهم، نصيب البنات الثالث ستة وتسعون سهًما، كّل بنت 
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ن سهًما، نصيب اإلخوة واألخوات األشقاء ثالثون سهًما، يأخذ كّل شقيٍق عشرة أسهم، وتأخذ لها اثنان وثالثو 

 كّل شقيقة خمسة أسهم، وبهذا تصّح املسألة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنكسار على ثالث فرق وجميع املحفوظات فيه متباينة:مثال على 

  :تين وستة إخوة ألم وخمسة أعمامهلك عن ، للجّدتين الّسدس لعدم األم، واإلخوة ألم لهم الثلث للتعدد جد 

كر ولعدم الفرع الوارث، واألعمام عصبة، أصل املسألة ستة، للجّدتين سهٌم واحٌد، 
ّ
ولعدم األصل الوارث الذ

وُيباين، نحتفظ بعدد الرؤوس اثنان، واإلخوة ألم لهم سهمان، وعدد رؤوسهم ستة، ال ينقسم  ال ينقسم

ويوافق، بين الستة واالثنان موافقة في القسمة على االثنين، نحسب وفق عدد الرؤوس، ستة قسمة اثنان 

ى عدد رؤوسهم ينتج ثالثة، ثالثة هي وفق عدد الرؤوس نحتفظ بها، ونصيب األعمام ثالثة، ال ينقسم عل

وُيباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس خمسة، اآلن ننظر بين املحفوظات: )اثنان وثالثة وخمسة(، بين االثنين 

والثالثة تباين نضرب أحدهما في اآلخر، اثنان في ثالثة ستة، اآلن ننظر بين الستة والخمسة، تباين، ستة في 

نضربها في كامل املسألة والناتج منه تصّح املسألة، أصل  خمسة تساوي ثالثون، هذه الثالثون هي جزء الّسهم،

املسألة ستة ضرب ثالثون، تصّح املسألة من مائة وثمانين، نصيب الجّدتين ثالثون بعد التصحيح، كّل جّدة 

تأخذ خمسة عشر سهًما، ونصيب اإلخوة ألم ستون سهًما، كّل أٍخ ألم يأخذ عشرة أسهم، ونصيب األعمام 

 كّل عٍم يأخذ ثمانية عشر سهًما.تسعون سهًما، 
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 مثال على االنكسار على ثالث فرق واملحفوظات فيه مختلفة بين التباين والتداخل:

  :من لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان أربع زوجاٍت وثالث بناٍت وأختين شقيقتينهلك عن
ّ
، للّزوجات الث

رحمه للتعدد ولعدم املعصب، واألختان الشقيقتان عصبة مع الغير )مع البنات، ولعلكم تذكرون قول الّرحبي 

 الذي أوردناه في ذلك: هللا

 واألخـــــــــــوات إن تكـــــــــــــــــــْن بنــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــات  (، اتفهــــــــــــــــــن  معهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  معصَّ

من مع القسم الثاني، للّزوجات األربع ثالثة أسهم، ال تنقسم
ّ
باين،  أصل املسألة من أربعة وعشرين، الجتماع الث

ُ
وت

باين، نحفظ عدد 
ُ
نحفظ عدد الرؤوس أربعة، نصيب البنات الثالث ستة عشر، ال تنقسم على عدد رؤوسهن وت

الرؤوس ثالثة، نصيب األختين الشقيقتين العصبة خمسة، ال ينقسم على عدد رؤوسهن وُيباين، نحفظ عدد الرؤوس 

بين األربعة والثالثة تباين، نضرب كامل أحدهما في اآلخر ينتج اثنان، اآلن ننظر بين املحفوظات )أربعة وثالثة واثنان(، 

اثنا عشر، ننظر بين الناتج الجديد اثنا عشر واالثنان، تداخل، نجعل جزء الّسهم اثنا عشر، ولك أن تقول 

باين الثالث
ُ
ة، أربعة في ثالثة املحفوظات: )أربعة وثالثة واثنان( االثنان تدخل في األربعة، نأخذ األربعة مباشرة، األربعة ت

ينتج اثنا عشر، فجزء الّسهم هو اثنا عشر، هذه االثنا عشر نضربها في أصل املسألة وفي نصيب الورثة، فتصّح املسألة 

من مائتان وثمانية وثمانين، نصيب الّزوجات بعد التصحيح ستة وثالثون، لكّل زوجٍة تسعة أسهم، نصيب البنات 

ا، كّل بنت لها أربعة وستون سهًما، نصيب األختين الشقيقتين ستون سهًما، كّل الثالث مائة واثنان وتسعون سهًم 

 واحدة لها ثالثون سهًما، وبهذا تصّح املسألة.

 

 

 

 

 

 فيه مختلفة بين التماثل والتباين:مثال على االنكسار على أربع فرق واملحفوظات 
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  :اٍت وثالث أخواٍت ألم وستة أعماٍم هلك عن ، للّزوجتين الّربع لعدم الفرع الوارث، زوجتين وثالث جد 

كر، 
ّ
وللجّدات الّسدس لعدم األم، ولألخوات ألم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث الذ

عشر، الجتماع الّربع من القسم األول مع الّسدس والثلث من القسم واألعمام عصبة، أصل املسألة اثنا 

الثاني، للّزوجتين ثالثة أسهم ال ينقسم عليهن وُيباين، نحفظ عدد الرؤوس اثنان، وللجّدات الثالث سهمين، 

حفظ ال ينقسم وُيباين، نحفظ عدد الرؤوس ثالثة، وللثالث أخوات ألم أربعة أسهم، ال ينقسم عليهن وُيباين، ن

عدد الرؤوس ثالثة، وللستة أعمام الباقي ثالثة أسهم، ال ينقسم على عدد رؤوسهم ويوافق، بين الستة والثالثة 

موافقة، كالهما يقبل القسمة على ثالثة، نحفظ وفق عدد الرؤوس، ستة قسمة ثالثة تعطينا اثنين، هذه 

تناها وخرجت معنا، عندنا: )اثنين وثالثة وثالثة االثنين هي املحفوظ الرابع، اآلن ننظر بين املحفوظات التي أثب

واثنين(، اثنين مع اثنين تماثل، نحتفظ بإحدهما، وثالثة مع ثالثة تماثل نحتفظ بأحدهما، بقيت معنا اثنين 

مع ثالثة، بينهما تباين، نقوم بضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، اثنين في ثالثة، يكون الناتج ستة وهو جزء 

ب كامل املسألة في جزء الّسهم ستة، ومنه تصّح، أصل املسألة اثنا عشر في ستة، صحت املسألة السهم، نضر 

من اثنين وسبعين، للّزوجتين من مصّحها ثمانية عشر، كّل واحدة لها تسعة أسهم، وللجّدات الثالث اثنا عشر 

كّل واحدة تأخذ ثمانية أسهم، سهًما، كّل جّدة تأخذ أربعة أسهم، وللثالث أخوات ألم أربعة وعشرون سهًما، 

 وللستة أعمام ثمانية عشر سهًما، يأخذ كّل عٍم ثالثة أسهم.

 

 

 

 

 

 

 مثال على االنكسار على أربع فرق واملحفوظات فيه متباينة:

اٍت وسبع بناٍت وتسعة أعماٍم هلك عن:  من لوجود الفرع الوارث، وللجّدات أربع زوجاٍت وخمس جد 
ّ
، للّزوجات الث

الّسدس لعدم األم، وللبنات الثلثان للتعدد وعدم املعصب، واألعمام عصبة، أصلها أربعة وعشرون، لألربع زوجات 

باين، نحفظ عدد الرؤوس أربعة،
ُ
وللخمس جّدات أربعة أسهم، ال تنقسم وتباين، نحفظ  ثالثة أسهم، ال تنقسم وت

باين، نحفظ عدد الرؤوس سبعة، ولألعمام 
ُ
عدد الرؤوس خمسة، وللبنات السبع ستة عشر سهًما، ال تنقسم وت

التسعة سهٌم واحٌد، ال ينقسم وُيباين، نحفظ عدد الرؤوس تسعة، اآلن ننظر بين املحفوظات بالنسب األربع، 

ها متباينة، ال قاسم بينها،  واملحفوظات التي
ّ
نتجت معنا هي: )األربعة والخمسة والسبعة والتسعة(، وهذه املحفوظات كل

 ومائتان وستون عّمها التباين، فإنّنا نضربها ببعض البعض والناتج يكون هو جزء الّسهم، الناتج معنا هو: 
ٌ
، هذا ألف

   × 6  

 72 12   محفوظات

 18 3 ( زوجة2) 4/1 2

ة 3) 6/1 3  12 2 ( جد 
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 من الورثة، والناتج منه تصّح املسألة، هذه املسألة هو جزء الّسهم، نضربه في أصل املسألة وفي نصيب كّل واحٍد 

ا ومائتين وأربعينصّحت من: 
ً
تسعمائة وخمسة ، لكّل واحدة: ثالثة أالف وسبعمائة وثمانون ، للّزوجات: ثالثين ألف

 وثمانية، لكّل واحدٍة: خمسة أالف وأربعون ، وللجّدات: وأربعون 
ٌ
ا ومائة وستون ، وللبنات: ألف

ً
ّل ، لكعشرون ألف

 ومائتان وستون ، ولألعمام: ألفان وثمانمائة وثمانون واحدٍة: 
ٌ
 .مائة وأربعون ، لكّل واحٍد: ألف

 

 

 

 

 

 

 

سمى هذه املسألة، املسألة الّصماء 
ُ
للمباينة في املباينة )املباينة بين الرؤوس والّسهام واملباينة بين جميع املحفوظات(، ت

سمى بمسألة االمتحان.
ُ
، أي: صلٌب، وت دة، ُيقال حجر أصمٌّ

ّ
 فلّما عّمها التباين تحققت فيها الش

ما ُسميت مسألة في ترتيب املجموع وشرحه:  رحمه هللاقال الشيخ عبد هللا الشنشوري 
 
ه ُيقال فيها: "وإن

 
االمتحان، ألن

ا، ما صورتها؟ فيستغرب 
ً
ت من أكثر من ثالثين ألف ترك أربعة فرٍق من الورثة كل  فريٍق أقل  من عشرة، ومع ذلك صح 

ه يجد في املسائل ما يبلغ فيه بعض الفرق أكثر من مائة، ومع ذلك تصح  من أقل  من هذا املقدار، 
 
املسؤول ذلك، ألن

 
 
رَّ في ذلك هو التباين، فإذا حاول أعداًدا من األصناف تباين سهامها، وُيباين بعضها بعًضا،  والفطن يعلم أن الس 

افق، فيرُد إلى وفقه، فيرجع  ا مايقع فيه التو  التباين ال اختصار فيه، وأم 
 
وهي دون عشرة، أمكن أن يقف عليها، ألن

كثيًرا ما يمتحنون بها الطلبة ليظهر العارف الذي يراعي  وإن كان كثيًرا إلى عدٍد يسير، ولهذا كانوا في الصدر األول 

 ا.هـ. القواعد، فيظفر بمطلوبه، من الجاهل الغبي الذي ال يراعي القواعد، نعوذ باهلل من ذلك"

 خالصة تصحيح املسائل:

 تصحيح االنكسار على فريٍق واحٍد:

  هام افق والتباين فقط.ُينظر بين عدد رؤوس الفريق املنكسرة سهامه وبين الس   بالتو

  افق، أو كامل عدد الرؤوس في حالة التباين، )وُيسمى املثبت ُيثبت )ُيحفظ( وفق عدد الرؤوس في حالة التو

 )املحفوظ( جزء السهم(.

 .ُيضرب جزء السهم في أصل املسألة أو في عولها إن كانت عائلة، وُيسمى الناتج مصح  املسألة 

 ها الجديد. ُيضرب جزء السهم في جميع سهام  الورثة، والناتج هو نصيب كل  وارث من مصح 

   × 1260  
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 تصحيح االنكسار على أكثر من فريٍق واحٍد:

  افقت رؤوسه سهامه افق والتباين فقط، فما و ُينظر بين عدد رؤوس الفرق املنكسرة سهامهم وبين سهامهم بالتو

 ( جميع عدد الرؤوس.أثبتنا )حفظنا( وفق عدد الرؤوس، وما باينت رؤوسه سهامه أثبتنا )حفظنا

 .هم افق /تباين(، ومانتج هو جزء الس   ُينظر بين املثبتات )املحفوظات( بالنسب األربع )تماثل/تداخل/تو

 .ُيضرب جزء السهم في أصل املسألة أو في عولها إن كانت عائلة، وما نتج ُيسمى مصح  املسألة 

   ها الجديد. ُيضرب جزء السهم في جميع سهام الورثة، والناتج هو نصيب كل  وارث من مصح 

 كيفية حل  مسائل امليراث:

ي حول طريقة حّل املسائل وطريقة تأصيلها وتصحيحها، فمن أجل حّل أي مسألة ميراث 
ّ
اآلن صار عندنا تصوٌر كل

 فإننا نتبع الخطوات التالية:

 .ُيحدد الوارثين من املحجوبين 

 .تحديد نصيب كل  وارث من أصحاب الفروض 

 يجعل لها أصل(. تأصيل املسألة( 

 .هام على الورثة  توزيع الس 

  رد(. -عائلة  –تحديد نوع املسألة )عادلة 

  التأكد من صحة املسألة بحيث: )مجموع سهام الورثة ُيساوي أصل املسألة، وسهام كل  فريٍق تنقسم على

 رؤوسه(

 .تصحيح املسألة إن كان فيها انكسار 

أن يفقهنا في الّدين، سبحانه وتعالى ل بحمد هللا ومّنه وتوفيقه، نسأل هللا إلى هنا تّم الكالم على باب تصحيح املسائ

 وأن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك املنكرات، والحمد هلل رّب العاملين.

 أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 القالئد البرهانيةاملجلس الثالث والعشرون من التعليق على منظومة 

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:
ّ

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

مهللا، وخير الهدي هدي محمٍد  فإّن أصدق الحديث كالم
ّ
، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة، وكّل ضاللة في الّنار، أعاذنا هللا وإّياكم من الّنار.

، رحمه هللااليوم معنا درٌس جديد من دروس التعليق على منظومة القالئد البرهانية لناظمها محمد بن حجازي 

وسيكون درسنا في هذه الليلة هو باب املناسخة، وهو باٌب جديد، له تعلٌق بباب تصحيح املسائل، لذلك جاء عقبه 

ز ويجمع عقله وذهنه ليفتح هللا عليه ويمّن عليه بفهم هذا الباب 
ّ
، والذي ُيرجى من طالب فّن املواريث أن ُيرك

ً
مباشرة

أن يوفقنا لفهمه وتعلمه، والذي أوص ي به سبحانه وتعالى ، نسأل هللا الذي يعتبره الفرضيون أصعب أبواب الفرائض

، لكّني أنصحه أن ال يقلق وال يتضجر، فقط عليه أن ُيتابع التفريغات 
ً
ه قد يستصعب هذا الباب بداية

ّ
الطالب أن

 بأول، فقط اصبر واستعن ب
ً
سبحانه اهلل، فإّن هللا وتكون معه ورقة وقلم ويمش ي رويًدا رويًدا، يفهم شيًئا فشيًئا، أوال

 ُيعينك، وقديًما قيل: وتعالى

 
ُ
 ا

ْ
 ط
ُ
 وَ  ْب ل

َ
 ال
َ
 َم  ْن مِ  رْ ــــــــــــــــــــــــَج ْض  ت

ْ
 ط
َ
      ٍب ــــــــــــــــــل

َ
 ف

َ
 ـــــــــــــــــــــآف

ُ
  ة

َّ
  ِب ـــــــــــــــــــــــــــــــالِ الط

َ
 أ
ْ
 ارَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَج ْض يَ  ن

 
َ
 مَ أ

َ
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َ
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ُ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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 :رحمه هللاقال الّناظم 

 باب املناسخة

اٍن 
َ
 ث
ُ
 َمْوت

ْ
 ِإن
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ِسْم 
ُ
ْيـَها َما ق

َ
ِسْم َعل

ْ
اق ا َو

َ
ذ
َ
َرى ك

ْ
خ
ُ
إِ    أ

َ
ــــــــــــى ف

َ
ول
ُ
ــــــــــــُه ِمَن األ

َ
ِســـــــــــــــــــــــْم ل

َ
ق
ْ
ــــــــــــْم َين

َ
 ل
ْ
 ن

 
ْ
ت

َ
ق
َ
اف  َو

ْ
َها ِإن

َ
ق
ْ
ى َوف

َ
ول
ُ
اْضِرْب ِفي األ

َ
    ف

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
اَرق

َ
 ف

ْ
َهــــــــــــــــــــــــا ِإن

َّ
ل
ُ
ْو ك

َ
 ِسَهاَمــــــــــــــــــــــــُه أ

 
َ
ول
ُ
ْيٌء ِفي األ

َ
ُه ش 

َ
اْضــــــــــــــِرِب َوَمْن ل

َ
ِصــــــــــــــِب    ــــــى ف

ُ
ـــــــَرى ت

ْ
خ
ُ
ِ األ

ــــــــــــل 
ُ
ْو ِفي ك

َ
ِق أ

ْ
 ِفــــي َوف

َهامْ  ِ
َرى ِفي الس 

ْ
خ
ُ
ْيٌء ِفي األ

َ
ُه ش 

َ
ا الُهَمــــــــــــامْ    َوَمْن ل

َ
ِقَهــــــــــــا َيـــــــــــاذ

ْ
ْو ِفــي َوف

َ
 ُيْضَرُب أ

َعـــ
ْ
اف َمـــــــــــــــــــــــــــاَو دَّ

َ
ق
َ
َمــــــــــــا ت

َ
اِلــــــــــــٍث ك

َ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــْل ِبث سَّ

َ
ــــــــــــْم ُيق

َ
 ل
ُ
 َوالـــــِميَراث

َ
 َمــــــات

ْ
 ِإن

ــــــ
َ
اِسخ

َ
ــــــــــــى ن

َ
ول
ُ
لُّ ُصــــــــــــوَرٍة ِلأل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ                     ــــــــــــــــــــــهْ َوك

َ
ــــــــــــاَسخ

َ
 الــــــــــــُمن

ُ
ــــــــــــــــــــــــة

َ
ِريق

َ
َهــــــــــــِذِه ط

َ
 ف
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َل، أي: املناسخة: في اللغة من النسخ، جمعها مناسخات، واملناسخة من اإلزالة أو: النقل، ُيقال: نسخ
ّ
ت الشمُس الظ

سها نأت بخيٍر منها أو "أزالته،  وُيقال: نسخُت الكتاَب، أي: نقلتُه، فمن األول قول هللا تعالى: 
ْ
ن
ُ
ما ننسخ من آية أو ن

ا "أي: نبّدلها ونزيل تالوتها ونغير حكمها، ومن الثاني قول هللا تعالى:  ،"مثلها
 
ا كن

 
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن

 أي: ننقل ونسجل. ،"ما كنتم تعملون نستنسخ 

سخ رفع حكٍم بإثبات حكٍم آخر.
ّ
 وفي الشرع: الن

 فأكثر من ورثة امليت األول قبل قسمة التركةوأّما في اصطالح علماء الفرائض، فاملناسخة: 
ٌ
، أو بعبارة أن يموت وارث

قسم تركته حتى يموت من ورثته واحٌد فأكثرأخرى: 
ُ
نقل نصيب بعض الورثة بموته : ، وقيلأن يموت شخٌص فال ت

 قبل القسمة إلى من يرث منه.

قسم هذه التركة ماتت البنت عن: زوجة وبنت وعٍم شقيقومثال املناسخة: أن يهلك عن: 
ُ
، هذه زوٍج وابٍن ، وقبل أن ت

، ثم ننتقل هي املناسخة، فعندنا هنا مسألتين، نحّل األولى بعد تأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح أو إلى عوٍل 

ها ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح وإن كانت عائلة عالت، ونقسم الّسهام على 
ّ
إلى مسألة امليت الثاني )البنت( ونحل

هما مع بعض، ونجعل لهما مسألة جامعة تجمع 
ّ
الورثة، فهنا طلًبا لالختصار وربًحا للوقت نربط بين املسألتين ونحل

لغي املسألة األولى والثانية ويبقى العمل املسألتين مًعا، وتربط بينهما، وتك
ُ
ون هذه املسألة الجامعة ناسخة ملا قبلها، ت

على املسألة الجامعة فقط، وصورة االختصار وربح الوقت تظهر جلًيا في املسائل التي فيها عدد كثير من األموات، كأربعة 

موات من قبل فإّنها توفر عليك جهًدا أموات وخمسة وأكثر، فإذا كانت معك مسألة جامعة تجمع جميع مسائل األ 

 ووقًتا كبيًرا.

في منظومته، نحاول أّن نحّل األبيات، وبعد ذلك نأتي على أحوال املناسخات مع  رحمه هللااآلن نبدأ مع كالم الّناظم 

 التمثيل إن شاء هللا تعالى.

ْســــــــــــــٍم : رحمه هللاقال الّناظم 
َ
ْبَل ق

َ
اٍن ق

َ
 ث

ُ
 َمْوت

ْ
" "ِإن

َ
، وهذا هو معنى املناسخة كما تقّدم، وهو التعريف َحَصـــــال

 فأكثر من ورثة امليت األول قبل قسمة التركةاالصطالحي عند علماء الفرائض، 
ٌ
اٍن"، فقوله: أن يموت وارث

َ
، أي: "ث

ْســــــــــــــٍم"من ورثة امليت األول، وقوله: 
َ
ْبَل ق

َ
"، أي: قبل قسمة تركة امليت األول، وقوله: "ق

َ
، أي: حصل موت "َحَصـــــال

 الثاني الذي هو من ورثة امليت األول، قبل قسمة تركة امليت األول.

ــــــــــــى": رحمه هللاثم قال 
َ
ْول
ُ
ــــــــــــِح األ ِ

َصح 
َ
صحيح، ، أي: قم بقسمة مسألة امليت األول، وقم بتصحيحها إن احتاجت إلى ت"ف

بأن عالت، أو لم تكن الّسهام تنقسم على رؤوس الفريق، املهم أول ش يٍء هو قسمة املسألة األولى وتصحيحها تصحيًحا 

تاًما، ومعرفة نصيب كّل وارٍث من أصل املسألة أو من عولها إن كانت عائلة أو من مصّحها إن كانت قد احتاجت إلى 

عرف إلى اآلن كيفية
َ
القسمة وكيفية تصحيح املسألة فارجع وأتقن ما تقدم معك من أبواب  تصحيح، فإذا لم تكن ت

 مضت، ليسهل عليك الخوض في باب املناسخات، وكيفية قسمتها وكيفية استخراج املسألة الجامعة فيها.
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" :رحمه هللاقوله 
َ

ــــــــــــاِن اْجَعـــــــــــــــــــــــــال
َّ
َرى ، أي: للميت الثاني، "َوِللث

ْ
خ
ُ
ا" "أ

َ
ذ
َ
، أي: مسألة أخرى، مسألة ثانية، مصححة إن ك

 احتاجت إلى تصحيح، كما فعلت مع املسألة األولى.

ِسْم ثم قال: 
ُ
ْيـَها َما ق

َ
ِسْم َعل

ْ
اق ــــــــــــى"     "َو

َ
ول
ُ
ــــــــــــُه ِمَن األ

َ
ك تقوم بقسمة نصيب امليت الثاني من املسألة ل

ّ
، هذا يعنى أن

ه في امل
ّ
ا، توفرت أركان استحقاق اإلرث التي تقدمت معنا(، فنقوم بقسمة األولى )ألن سألة األولى له نصيب، كان حيًّ

نصيب امليت الثاني من املسألة األولى على أصل مسألته، وكمثال فقط: نفترض أن نصيب هذا امليت الثاني في املسألة 

، فهنا ننظر بين نصيبه من األولى األولى خمسة أسهم، وأصل مسألته الخاصة به )املسألة الثانية عندن
ً

ا( هو ثالثة مثال

 )خمسة( وأصل مسألته )ثالثة(، فال يخلو من ثالثة أحوال:

وإذا انقسمت سهامه على أصل مسألته، فال حاجة إلى أّي عمٍل آخر، تصّح املسألة الثانية مّما تصّح  إّما أن ينقسم:

 األولى. منه املسألة األولى، والحمد هلل، هذه اآلن الحالة

ِســـــــــــــــــــــــْم": رحمه هللاقال الّناظم 
َ
ق
ْ
ــــــــــــْم َين

َ
 ل
ْ
ِإن

َ
 "ف

ً
 صحيحة

ً
لنا بها، خمسة ال تقبل القسمة على ثالثة قسمة

ّ
، كالحال التي مث

 بال كسر، فهنا تأتي الحالتين املتبقيتين:

 .إّما أن توافق 

 .باين
ُ
 إّما أن ت

اْضِرْب ِفي قال: 
َ
 "ف

ْ
ت

َ
ق
َ
اف  َو

ْ
َها ِإن

َ
ق
ْ
ى َوف

َ
ول
ُ
، مثال: كأن يكون نصيب سهام امليت الثاني من املسألة األولى ِسَهاَمــــــــــــــــــــــــُه" األ

ستة، وأصل مسألته من أربعة، هنا: ستة ال تنقسم على أربعة وتوافق في القسمة على االثنين، ماذا نفعل؟ قال الّناظم: 

 
َ
ول
ُ
اْضِرْب ِفي األ

َ
َها""ف

َ
ق
ْ
، أي: اضرب في كامل املسألة األولى وفق أصل املسألة الثانية، هذا معنى الكالم، وفق أصل ى َوف

مسألته )وفق األربعة بالنسبة للستة هو: اثنين(، هذه االثنين تقوم بضربها في كامل األولى، والناتج منه تصّح املسألتان 

 .)األولى والثانية( ويكون هو أصل املسألة الجامعة

": رحمه هللاقال 
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
اَرق

َ
 ف

ْ
َهــــــــــــــــــــــــا ِإن

َّ
ل
ُ
ْو ك

َ
ها في "أ

ّ
، فارقت، أي: باينت، أي: في حال املباينة قم بضرب أصل مسألته كل

لنا به سابًقا، نصيبه خمسة وأصل مسألته ثال
ّ
ثة، هنا نقوم بضرب أصل أصل املسألة األولى، كما في مثالنا الذي مث

املسألة ثالثة في كامل املسألة األولى، والناتج معك هو أصل املسألة الجامعة، هذه املسألة الجامعة تنسخ ما تقدم من 

 مسائل وتجمع بينهما، ومنه تصّح املسألتان.

)الّسهام( على الورثة  هذا اآلن بالنسبة لكيفية استخراج أصل املسألة الجامعة، وسيذكر اآلن كيفية قسمة األنصبة

 في املسألة الجامعة.
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ــــــى": رحمه هللاقال 
َ
ول
ُ
ْيٌء ِفي األ

َ
ُه ش 

َ
ِق ، أي: من كان له نصيب من الّسهام في املسألة األولى، "َوَمْن ل

ْ
اْضــــــــــــــِرِب    ِفــــي ِوف

َ
"ف

ِصــــــــــــــِب 
ُ
ـــــــَرى ت

ْ
خ
ُ
ِ األ

ــــــــــــل 
ُ
ْو ِفي ك

َ
، أي: ُيضرب نصيب كّل صاحب نصيٍب في املسألة األولى في وفق املسألة الثانية عند "أ

التوافق )التوافق بين نصيب سهام امليت الثاني في املسألة األولى وأصل مسألته(، أو ُيضرب في كامل املسألة حال 

ِصــــــــــــــِب"التباين، وأّما قوله: 
ُ
صواب، ضد الخطأ، ومعناها هنا: اتبع هذه الطريقة تصب ، جاء بها إلتمام البيت، من ال"ت

 طريق املناسخات الصحيح.

َرى": رحمه هللاثم قال 
ْ
خ
ُ
ْيٌء ِفي األ

َ
ُه ش 

َ
، أي: من كان له نصيب من الّسهام في املسألة الثانية )مسألة امليت الثاني(، "َوَمْن ل

َهامْ  ِ
ِقَهــــــــــــا  "ِفي الس 

ْ
ْو ِفــي ِوف

َ
ا الُهَمــــــــــــاْم"ُيْضَرُب أ

َ
، أي: ُيضرب من كان له ش يٌء من الّسهام في املسألة الثانية في َيـــــــــــاذ

ا الُهَمــــــــــــاْم"وفق سهام امليت الثاني من املسألة األولى حال التوافق، أو في كامل الّسهام حال التباين، وقوله: 
َ
، "َيـــــــــــاذ

 : امللك العظيم الهّمة.إلتمام البيت، والهمام

هذا الضرب من أجل استخراج أنصبة الورثة في املسألة الجامعة التي سبق وأن أخرجنا أصلها، ومن كان له نصيب في 

املسألة األولى ونصيب في املسألة الثانية، أخذ نصيبه من األولى مضروًبا في وفق املسألة الثانية حال التوافق أو في 

أضيف له نصيبه من الثانية مضروًبا في وفق ّسهام امليت الثاني في املسألة األولى حال التوافق، أو كاملها حال التباين و 

 في كامل الّسهام حال التباين.

 :رحمه هللاثم قال 

َمـــــــــــــــــــــــــــا دَّ
َ
ق
َ
َمــــــــــــا ت

َ
اِلــــــــــــٍث ك

َ
َعــــــــــــْل ِبث

ْ
اف  َمــــــا   َو

ْ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِإن سَّ

َ
ــــــــــــْم ُيق

َ
 ل
ُ
 َوالـــــِميَراث

َ
 ت

أي: ُيفعل نفس الش يء كما فعلنا من قبل في حال موت ثالث قبل قسمة التركة، فإننا نقوم بحّل مسألة امليت الثالث 

ديدة، ويكون الّنظر فيها بين سهام امليت وتصحيحها إن احتاجت إلى ذلك، ثم نقوم باستخراج املسألة الجامعة الج

الثالث من الجامعة األولى وأصل مسألته، ثم ُيستخرج أصل الجامعة الثانية الجديدة وهكذا، الجامعة األولى تصير 

 بمثابة املسألة األولى الستخراج الجامعة الثانية، وهكذا.

 :رحمه هللاثم قال 

ــــ
َ
ول
ُ
لُّ ُصــــــــــــوَرٍة ِلأل

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــهْ َوك

َ
اِسخ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ــــــــى ن

َ
ــــــــــــاَسخ

َ
 الــــــــــــُمن

ُ
ــــــــــــــــــــــــة

َ
ِريق

َ
َهــــــــــــِذِه ط

َ
 ف

ا باملناسخات، نقل ابن املعنى: أّن كّل جامعة جديدة تنسخ ما قبلها من مسائل كأن لم تكن، وهذا هو سبب تسميته

ه قال: 
ّ
ا ملا الهائم عن املاوردي رحمهما هللا أن

ً
ا مات قبل القسمة كان موته ناسخ

 
 الثاني مل

 
"ُسميت باملناسخات ألن

ت منه مسائل امليت األول"  .صح 

ة جلًيا بإذن وسيأتي قريًبا عند ذكر أحوال املناسخات أمثلة متنوعة بين االنقسام والتوافق والتباين، وتتضح الصور 

 .سبحانه وتعالى هللا
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 فهناك طرٌق كثيرة  رحمه هللاوهذه الطريقة التي ذكرها الّناظم 
ّ

طريقة الجدول )الشباك( هي من طرق املتأخرين، وإال

يسر هذا الباب الذي كما ذكرنا 
ُ
سّهل وت

ُ
سلكها املتقدمون في كيفية عمل املناسخات، ولعّل طريقة الّناظم )الجدول( ت

 هو من أصعب أبواب علم الفرائض.

من عويص الفرائض، وما )املناسخات(  "وهذا الباباع: في شرحه على اإلقن رحمه هللاقال الشيخ منصور البهوتي 

ه أضبط"
 
 .رحمه هللاا.هـ  أحسن االستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك البن الهائم، ألن

وما أحسن ما قاله الشيخ أحمد بن عبد الغّفار املالكي في كتابه: "الدر املنثور في عمل املناسخات بالصحيح والكسور"، 

ا، : رحمه هللاقال 
 
 أعمال املناسخات من أرفع أبواب الفرائض قدًرا، وأشهرها بين األنام ذكًرا، وأغمضها مسلك

 
"إن

ظر في تهذيب طرقها، وحل  
 
ة لفتح ُمغلقها، وإيضاح مشكالتها، وإمعان الن ا، فوجب صرف الهم  ها سرًّ

 
وأدق

ي ذلك كل  اإلجادة، إذ بواسطته سهلت وأجادوا ف )الشباك(معضالتها، وقد اخترع املتأخرون طريق العمل بالجدول 

أقرب وسيلة، بحيث  صعوبتها الشديدة غاية السهولة، وأمكن اجتناء ثمر أغصانها املتطاولة بألطف حيلة، و

ها من طريقة، )أي: األموات(ارتفعت عن املاهر في صناعة الحساب كلفة عملها، وإن كثرت بطونها جًدا  ، فلله در 

ا، وما أ
ً
عذبها مورًدا، وأول من علمته وضعها في تصنيٍف أستاذ املتأخرين في ِعلَمي الفرائض وما أقربها مأخذ

رحمه ا.هـ  والحساب، الشيخ: شهاب الدين أحمد بن الهائم تغمده هللا برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته"

 .هللا

 عمل املناسخات بالجدول هو من الصناعة الب: رحمه هللاقال ابن الهائم 
 
ديعة العجيبة التي تلقيتها من "اعلم أن

، كالٌم طويٌل في كيفية صناعة الجدول، َيرجع إليه من أراده رحمه هللاإلى آخر ما قال  أستاذي أبي الحسن الجالوي"

 رحمه هللاالشيخ:  إبراهيم بن عبد هللا بن إبراهيم الفرض ي  "العذب الفائض شرح عمدة الفارض"فقد نقله صاحب: 

هية شرح املنظومة (، في باب املناسخات، ونقله غيره، منهم صاحب: 198: )املجلد األول صفحة
 
"الفواكه الش

وم الّنجدي 227)ص:  البرهانية"
ُّ
 عند باب املناسخات.  رحمه هللا( الشيخ: محمد بن علي بن َسل

 أحوال املناسخة:

ما ذكر منها الحالة الث رحمه هللاالّناظم 
ّ
الثة فقط، وإن كان ُيمكن عمل الحالة لم يذكر جميع أحوال املناسخة، وإن

في الحالة الثالثة، لكن ربًحا للوقت والجهد وطلًبا لالختصار، ُيمكن أن  رحمه هللااألولى والثانية على ما ذكره الّناظم 

هما بغير طريقة حّل الحالة الثالثة، ونحن نمش ي بناًء على ما يمش ي عليه علماء الفرائض، فإّنهم 
ّ
نتفادى ذلك، ونحل

 وإن كان الناتج صحيًحا، إذا علمت هذا فاعلم أّن 
ً
أوجبوا االختصار متى كان ممكًنا، حتى عّدوا تارك االختصار مخطأ

 :رحمه هللاالفرضيين ذكروا ثالث حاالت للمناسخات، قال الشيخ صالح البهوتي 

ـــــــــــــــــــوا ِلَعَمــــــــــــــــــِل 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــهْ َوَجَعل

َ
اَسخ

َ
ن
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   امل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ َراِسخ

ُ
ٍث َوك

َ
ال
َ
ا ث

ً
ْرق

ُ
 ــهْ ط
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يوجد غيرهم، مع تساوي إرثهم من أن يكون ورثة امليت الثاني فمن بعده هم أنفسهم ورثة امليت األول وال  الحالة األول:

امليتين، كأن يرثوا من األول بالتعصيب ومن الثاني بالتعصيب، ففي هذه الحال نجعل امليت الثاني كأن لم يكن، وتكون 

قسم التركة على من بقي، وال حاجة إلى عمل مسألة املناسخة، 
ُ
املسألة كأّن امليت األول مات عن الباقين، أو نقول: ت

سمى هذه
ُ
 الطريقة طريقة االختصار قبل العمل. وت

قسم التركة، ثم مات الشقيق الثاني عن عشرة أشقاءهلك عن:  مثال:
ُ
، ثم مات الشقيق األول عن املوجودين ولم ت

قسم التركة، ثم مات الشقيق الثالث عن املوجودين ولم تقسم التركة، فهنا تقسم التركة على األشقاء 
ُ
املوجودين ولم ت

، نحّل املسألة مباشرة، ونقول: هلك عن سبعة أشقاء، أصل املسألة السبعة 
ً

املتبقين، كأن لم يكن األشقاء امليتين أصال

من سبعة، كّل أٍخ له سهٌم واحٌد، وانتهى اإلشكال، وال تجعل لكّل ميٍت مسألة مستقلة فتقول: هلك عن عشرة أشقاء، 

مسألة الثاني، وتقول هلك عن: تسعة أشقاء، ثم مات الشقيق أصل املسألة من عشرة، كّل واحٍد له سهم، ثم تحّل 

ه ال فائدة منه، ألّن النتيجة في 
ّ
الثاني عن: ثمانية أشقاء، ثم مات الشقيق الثالث عن سبعة أشقاء، هذا التطويل كل

ك األخير واحدة، تصّح من عدد كبير ثم ترجع باالختصار وتصّح كما صّحت بالقسمة األولى من سبعة، فعلى ذ
ّ
لك فإن

 تقول مباشرة: مات عن سبعة أشقاء، أصل املسألة من عدد الرؤوس سبعة، كّل شقيٍق له سهٌم واحٌد.

 مثال آخر:

قسم التركة، زوٍج وأربعة أبناءهلكت عن: 
ُ
، وقبل قسمة التركة مات الّزوج عن املوجودين، ثم مات أحد األبناء ولم ت

ثالثة أبناء، أصل املسألة من عدد الرؤوس ثالثة، كّل ابٍن له سهٌم  فأنت مباشرة تختصر املسألة وتقول: ماتت عن:

واحد، ولو لم تختصر وجعلت لكّل ميت مسألة مستقلة لطال بك الوقت بال جدوى، فتقول: ماتت عن زّوج وأربعة 

ربها في عدد أبناء، أصل املسألة من أربعة فرض الّزوج، واألبناء عصبة، ثم هذه املسألة تحتاج إلى تصحيح فتصحح بض

الرؤوس أربعة، تصّح من ستة عشر، ثم تحّل مسألة امليت الثاني الذي هو الّزوج، وتقول: هلك عن: أربعة أبناء، أصل 

مسألتهم من عدد الرؤوس أربعة، ثم تحّل مسألة امليت الثالث وتقول: هلك عن ثالثة إخوة )ألّن األبناء بالنسبة للميت 

تهم من عدد الرؤوس ثالثة، كّل واحٍد له سهٌم واحد، ثم تقوم باستخراج املسألة الثالث )االبن( إخوة( أصل مسأل

الجامعة )فهنا كأنك أخذت فرض الّزوج وقسمته على األبناء، ثم أخذت نصيب االبن امليت وقسمته على األبناء 

سم من قبل، لكن هكذا صّحت من عدد كبير ثم ترجع باالختصا
َ
ر وتصّح مّما صّحت اآلخرين(، فتصّح كما صّحت بالق

 منه من قبل ثالثة التي هي عدد الرؤوس.

 

 

 مّرة واحدة(.الحالة الثانية: 
ّ

 أن يكون ورثة كّل ميٍت ال يرثون غيره، أو نقول:)كّل وارٍث ال يرث إال

لمباينة(، ونورد هنا أمثلة، ونبدأ بوجود ميتين اثنين، ويشمل ذلك أمثلة ثالثة )مثال لالنقسام، ومثال للموافقة ومثال ل

عين الطالب وتيسر عليه الفهم بإذن هللا، ومن 
ُ
ثو نورد مثالين آخَرين فيهما ثالث أموات وأربع أموات، وهذه األمثلة ت
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ا، والتي تيسر فهم املناسخات تعلم رسم جدول مسائل املناسخات وأين يوضع الوفق؟ وأين يوضع  األمور املهمة جدًّ

ين ُيوضع الوارث؟ وأين يوضع نصيبه؟ كّل ذلك تجدونه في جداول واضحة بإذن املحفوظ؟ وأين يوضع جزء الّسهم؟ وأ

 هللا في التفريغات تعينكم وتيسر فهم هذا الباب.

  مثال االنقسام:

 .ثالثة أبناء، وقبل قسمة التركة مات الّزوج عن: زوٍج وأٍم وعمهلك عن: 

ت إلى تصحيح، كما كنا نعمل من قبل تماًما، فهنا أول ش يٍء نعمله هو أن نقسم املسألة األولى ونصححها إن احتاج

الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من اإلخوة وألّن املسألة ليست 

واملسألة بهذا إحدى العمريتين، والعم يأخذ الباقي تعصيًبا، أصل املسألة ستة، للّزوج ثالثة، ولألم اثنان، وللعم واحد، 

 التقسيم صحيحة.

اآلن ننتقل إلى عمل مسألة امليت الثاني )الذي هو الّزوج في املسألة األولى(، هذا الّزوج مات عن ثالثة أبناء، اآلن بعد 

ا )خانة( على يسار املسألة األولى تكتب فيه فروض املسألة الثانية
ً
أو  عمل املسألة األولى واالنتهاء منها تترك مربًعا فارغ

العصبات، ثم مربع بجنبه على اليسار تكتب فيه الورثة، هؤالء الورثة الجدد معك تكتبهم على الشمال وفي مربعات 

أسفل عن الورثة املتقدمين، فكأّن املسألة تمش ي معك إلى الشمال وتنزل إلى األسفل، ثم بجانب ورثة امليت األول إن 

ال وتكتب نسبتهم الجديدة إلى امليت الثاني، وأمام الّزوج الهالك تكتب حرف كانوا من الورثة في الثانية تنقلهم إلى الشم

ف الّزوج الهالك ثالثة أبناء، نحّل مسألة هذا امليت الثاني، األبناء الثالثة عصبة، ت)
ّ
ه قد مات، اآلن خل

ّ
( إشارة إلى أن

 واملسألة صحيحة بهذا التقسيم.أصل املسألة الثانية من عدد رؤوس األبناء ثالثة، كّل ابٍن له سهٌم واحد، 

اآلن العمل الجديد معنا هو الّنظر بين سهام امليت الثاني )الّزوج( من مسألة امليت األول وبين أصل مسألته، فالّسهام 

ثالثة وأصل مسألته ثالثة، ماذا بينهما؟ تماثل، وإذا كانا متماثلين يعني أّن الّسهام منقسمة على أصل املسألة، وفي حال 

االنقسام: أصل املسألة الجامعة يكون نفسه أصل املسألة األولى )ستة(، وتنقل السهام كما هي إلى املسألة الجامعة، 

ولك أن تقول بدل هذا: بين الثالثة والثالثة توافق في القسمة على ثالثة، وفق الّسهام ثالثة واحد، ووفق أصل املسألة 

ألة األولى في وفق أصل املسألة )الذي هو واحد( ينتج نفس قيم املسألة الثانية ثالثة واحد، نقوم بضرب كامل املس

 األولى، ونقوم بضرب وفق السهام )واحد( في كامل املسألة الثانية.

 

وبناًء على هذا، يكون أصل الجامعة من ستة، الّزوج توفي فال يأخذ شيًئا واحذر من توريثه، واألم لها سهمان، والعم له 

 ناء الثالثة كّل واحٍد منهم له سهٌم واحد.سهُم واحد، واألب

ا صحيح.
ً
 وللتأكد من املسألة نجمع سهام الجامعة، نجدها تساوي ستة أصل الجامعة، فالقسم إذ

 وهذه صورتها:
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 1 1 ابن

 1 1 ابن   

 1 1 ابن   

 

 

 

افقة:   مثال املو

 .ابنين وبنتين، وقبل قسمة التركة مات الّزوج عن: زوٍج وأٍم وعمهلك عن: 

نفس العمل كما تقدم في املسألة السابقة، نحّل مسألة امليت األول: الّزوج له الّنصف، واألم لها الثلث، والعم عصبة، 

أصل املسألة من ستة، للّزوج ثالثة أسهم، ولألم سهمان، وللعم سهٌم واحد، وأّما مسألة امليت الثاني: فاإلبنان والبنتان 

 األنثيين، أصل
ّ
كر مثل حظ

ّ
املسألة من عدد الرؤوس ستة، كّل ابن له سهمان، وكّل بنت لها سهٌم واحد، ثم  عصبة للذ

بعد ذلك ننظر بين سهام امليت الثاني في املسألة األولى وأصل مسألته، )سهامه ثالثة، وأصل مسألته ستة( فهي ال 

ملسألة الذي هو )ستة قسمة تنقسم وتوافق، بين الثالثة والستة توافق في القسمة على ثالثة، فهنا نأخذ وفق أصل ا

ثالثة التي انقسما عليها نجده اثنان( هذه االثنان هي جزء الّسهم نضعه فوق أصل املسألة األولى وبها يتم تصحيح 

املسألة األولى، وذلك بضربها في كامل املسألة األولى، ونأخذ وفق سهام امليت الثاني من املسألة األولى الذي هو: )ثالثة 

نتج واحد( هذا الواحد هو جزء الّسهم نقوم بوضعه فوق أصل املسألة الثانية، وبه يتم تصحيح املسألة قسمة ثالثة ي

الثانية، وذلك بضرب جزء الّسهم واحد في كامل املسألة الثانية، بعد هذا العمل ينتج معنا املسألة الجامعة التي تجمع 

ثنا عشر، األم لها أربعة أسهم، والعم له سهمان، وكّل ابٍن لنا املسألتين، وتنسخ ما قبلها من مسائل، أصل الجامعة ا

له سهمان، وكّل بنت لها سهٌم واحد، وبهذا تصّح املسألة، ولك أن تسلك طريق القاسم املشترك األكبر، بين سهام امليت 

 : توفيتت

 جزء سهم المسألة األولى بين السهام واألصل تماثل

 أصل المسألة األولى

 جزء سهم المسألة الثانية

 أصل المسألة الثانية

 أصل المسألة الجامعة

سهام الورثة من 

 المسألة الجامعة

 المسألة الجامعة المسألة الثانية المسألة األولى
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السهام )ثالثة( على الثاني في األولى )ثالثة( وبين أصل مسألته )ستة( قاسم مشترك أكبر هو الثالثة، اآلن نقوم بقسمة 

القاسم )ثالثة( ينتج واحد، هذا الواحد هو جزء السهم نضعه فوق أصل املسألة الثانية، ونقسم أصل الثانية )ستة( 

على القاسم )ثالثة( ينتج اثنان، هذه االثنان جزء سهم األولى نضعه فوق أصل املسألة األولى، ويكون التصحيح نفسه 

 حسب ما تقدم.

 

  ×2   ×1  

  6   6 12 

 -  ت  3 زوج 2/1

 4  -  2 أم 3/1

 2  -  1 عم ع

   

 ع

 2 2 ابن

 2 2 ابن   

 1 1 بنت   

 1 1 بنت   

 

 

 مثال املباينة:

 .ابنين وبنت، وقبل قسمة التركة مات الّزوج عن: زوٍج وأٍم وعٍم هلك عن: 

نفس العمل كما تقدم في املسائل السابقة، نحّل مسألة امليت األول: الّزوج له الّنصف، واألم لها الثلث، والعم عصبة، 

أصل املسألة من ستة، للّزوج ثالثة أسهم، ولألم سهمان، وللعم سهٌم واحد، ثم ننتقل إلى مسألة امليت الثاني: فاإلبنين 

 األنثيين
ّ
كر مثل حظ

ّ
، أصل املسألة من عدد الرؤوس خمسة، كّل ابن له سهمان، والبنت لها سهٌم والبنت عصبة للذ

واحد، ثم بعد ذلك ننظر بين سهام امليت الثاني في املسألة األولى وأصل مسألته، )سهامه ثالثة، وأصل مسألته خمسة( 

كامل أصل املسألة الذي هو فهي ال تنقسم وتباين، بين الثالثة والخمسة تباين، فال قاسم مشترك بينهما، فهنا نأخذ 

)خمسة( هذه الخمسة هي جزء الّسهم نضعه فوق أصل املسألة األولى وبها يتم تصحيح املسألة األولى، وذلك بضربها 

في كامل املسألة األولى، ونأخذ كامل سهام امليت الثاني من املسألة األولى الذي هو: )ثالثة( هذا الثالثة هي جزء الّسهم، 

وق أصل املسألة الثانية، وبه يتم تصحيح املسألة الثانية، وذلك بضرب جزء الّسهم ثالثة في كامل نقوم بوضعها ف

املسألة الثانية، بعد هذا العمل ينتج معنا املسألة الجامعة التي تجمع لنا املسألتين، وتنسخ ما قبلها من مسائل، أصل 

ء السهم خمسة ينتج عشرة أسهم، والعم له سهٌم الجامعة ستة ضرب خمسة ينتج ثالثون، األم لها سهمان ضرب جز

 : توفيتت

 جزء سهم المسألة الثانية جزء سهم المسألة األولى بين السهام واألصل توافق

 أصل المسألة الثانية

 أصل المسألة الجامعة

 أصل المسألة األولى

 المسألة األولى
 المسألة الثانية المسألة الجامعة

سهام الورثة من 

 المسألة الجامعة
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واحٌد ضرب خمسة ينتج خمسة أسهم، وكّل ابٍن له سهمان في الثانية ُيضرب نصيبه في جزء الّسهم ثالثة ينتج ستة، 

 والبنت لها سهٌم واحد ُيضرب في جزء الّسهم ثالثة ينتج ثالثة، وبهذا تصّح املسألة.

 

 

  ×5   ×3  

  6   5 30 

 -  ت  3 زوج 2/1

 10  -  2 أم 3/1

 5  -  1 عم ع

   

 ع

 6 2 ابن

 6 2 ابن   

 3 1 بنت   

 

 

 

 

 قبل قسمة التركة فإّن العمل في الحالة الثانية يكون على النحو التالي:فإذا مات أكثر من وارٍث 

 مثال:

 .ابنين وبنتين، ثم مات األوسط عن: أربعة أبناء، وقبل قسمة التركة مات األكبر عن: ثالثة أبناءهلك عن: 

الثاني تصّح من أربعة التي  مسألة امليت األول تصّح من ثالثة التي هي عدد رؤوس األبناء الثالثة العصبة، مسألة امليت

هي عدد رؤوس األبناء األربعة العصبة، مسألة امليت الثالث تصّح من ستة عدد الرؤوس )كّل ابٍن برأسين وكّل بنٍت 

برأٍس واحد(، هذا أول عمل، حّل كّل مسألة على حدى، ثم بعد ذلك ننظر بين سهام امليت الثاني في املسألة األولى 

واحد، وأصل مسألته أربعة( فهي ال تنقسم وتباين، بين الواحد واألربعة تباين، هنا نحتفظ  وأصل مسألته، )سهامه

باألربعة )التي هي كامل أصل املسألة( احفظها عندك على ورق أو على جانب، ال تكتبها في املسألة، ثم ننظر بين سهام 

باين، بين الواحد امليت الثالث من املسألة األولى وأصل مسألته، )سهامه واحد، وأصل مس
ُ
ألته ستة(، فهي ال تنقسم وت

والستة تباين، نحتفظ بكامل الستة )التي هي أصل مسألة امليت الثالث(، ونقوم بحفظها مع األربعة التي احتفظنا بها 

من قبل، اآلن الّنظر الثاني يكون بين هذه املحفوظات بالنسب األربع )تماثل/تداخل/توافق/تباين( عندنا األربعة 

الستة، بينهما توافق في الّنصف، كّل منهما يقبل القسمة على اثنين، نحسب وفق أحدهما ونضربه في كامل اآلخر، و 

 بين السهام واألصل تباين

 : توفيتت

 جزء سهم المسألة األولى

 أصل المسألة الثانية

 أصل المسألة الجامعة

 أصل المسألة األولى

 المسألة األولى المسألة الثانية المسألة الجامعة

سهام الورثة من 

 المسألة الجامعة

 جزء سهم المسألة الثانية
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وفق الستة هو ثالثة، نضربه في األربعة ينتج اثنا عشر، أو نقوم بحساب املضاعف املشترك األصغر نجده اثنا عشر 

شر اآلن هي جزء الّسهم نضعه فوق أصل املسألة األولى وبها )نفس العمل الذي عملنا في باب التصحيح(، هذه االثنا ع

يتم تصحيح املسألة األولى، وذلك بضرب االثنا عشر في كامل املسألة األولى، أصل الجامعة هو: ثالثة )التي هي أصل 

بضرب جزء املسألة األولى( ضرب اثنا عشر )جزء سهم املسألة األولى( ينتج ستة وثالثون هو أصل الجامعة، ثم نقوم 

سهم املسألة األولى في األنصبة، فمن كان حًيا أخذ نصيبه مضروًبا في جزء الّسهم اثنا عشر، ومن كان ميًتا ضربنا 

نصيبه في جزء الّسهم ثم قسما ما نتج على أصل مسألته والناتج هو جزء سهم مسألته، فهنا نصيب االبن األكبر واحد 

االبن قد توفي، فنقوم بقسمة نصيبه اثنا عشر على أصل مسألته أربعة ينتج ضرب اثنا عشر ينتج اثنا عشر، لكن هذا 

صحح بضرب األنصباء في جزء السهم هذا، ثم بالنسبة 
ُ
ثالثة، هذه الثالثة هي جزء سهم مسألته، توضع فوق أصلها وت

سألة األولى اثنا عشر للميت الثالث )الذي هو االبن األوسط(، نصيبه واحد في املسألة األولى ُيضرب في جزء سهم امل

قسم على أصل مسألته )املسألة الثالثة( الذي هو ستة، ينتج 
ُ
ه هالك فإّن هذه االثنا عشر ت

ّ
ينتج اثنا عشر، وبما أن

صحح.
ُ
 اثنان هي جزء سهم املسألة الثالثة، توضع هذه االثنان فوق املسألة الثالثة وبها ت

لى اثنا عشر سهًما، وأخذ ورثة امليت الثاني، األبناء األربعة كّل واحٍد بعد التصحيح أخذ االبن األصغر في املسألة األو 

أخذ ثالثة أسهم، وأّما ورثة امليت الثالث فاالبنين كّل ابٍن واحٍد يأخذ أربعة أسهم، وكّل بنٍت تأخذ سهمان، وللتأكد من 

حسب سهام املسألة الجامعة فإذا ساوت األصل صحت، وإن لم تساو األصل
ُ
لم تصّح، وهنا صّحت والحمد  املسألة ت

 هلل. 
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  ×12   ×3   ×2  

  3   4   6 36 

 ع

 -  -   ت  1 ابن

 -  ت   -  1 ابن

 12  -   -  1 ابن

   

 ع

 3  -  1 ابن

 3  -  1 ابن   

 3  -  1 ابن   

 3    1 ابن   

      

 ع

 4 2 ابن

 4 2 ابن      

 2 1 بنت      

 2 1 بنت      

 

 

 

 

  مثال:

أٍخ ، وقبل أن تقسم التركة ماتت األم عن: ابنين وبنٍت ، وقبل قسمة التركة مات الّزوج عن: زوٍج وأٍم وعٍم هلكت عن: 

 .خمسة أبناء، ثم مات العم عن: وأختين أشقاء

مسألة امليت األول تصّح من ستة الجتماع نصف الّزوج مع ثلث األم، والعم يأخذ الباقي تعصيًبا، فيكون نصيب الّزوج 

)الّزوج( تصّح من خمسة التي هي عدد رؤوس االبنين ثالثة، ونصيب األم اثنان، ونصيب العم واحد، مسألة امليت الثاني 

والبنت العصبة، مسألة امليت الثالث )األم( تصّح من أربعة، عدد رؤوس اإلخوة )األخ برأسين وكّل أخٍت برأٍس واحد(، 

 مسألة امليت الرابع )العم( تصّح من خمسة )عدد رؤوس األبناء العصبة(، هذا أول عمل، حّل كّل مسألة لوحدها.

 بين السهام واألصل تباين

 جزء سهم المسألة األولى

 جزء سهم المسألة الثانية

 أصل المسألة األولى

 أصل المسألة الثانية

 أصل المسألة الجامعة

 المسألة األولى

 المسألة الثانية المسألة الجامعة

 جزء سهم المسألة الثالثة

 أصل المسألة الثالثة

 بين السهام واألصل تباين

 المسألة الثالثة
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العمل الثاني اآلن هو النظر بين سهام كّل ميت وأصل مسألته، نبدأ بالنظر بين سهام امليت الثاني )الّزوج( في املسألة 

األولى وأصل مسألته، )سهامه ثالثة، وأصل مسألته خمسة( فهي ال تنقسم وتباين، بين الثالثة والخمسة تباين، 

كتب مع املسألة(، احفظها  نحتفظ بكامل أصل املسألة )خمسة(، احفظها بعيًدا
ُ
عن املسألة )هذه املحفوظات اآلن ال ت

، ثم ننظر بين سهام امليت الثالث )األم( من املسألة األولى وأصل مسألتها، )سهامها اثنان، وأصل 
ً

في ورقة خارجية مثال

وافق، بين االثنين واألربعة توافق في القسمة على االثنين، 
ُ
وعند التوافق نحتفظ بوفق مسألتها أربعة(، ال تنقسم وت

أصل املسألة )وفق األربعة( ووفق األربعة هو حاصل قسمة أربعة على االثنين التي انقسما عليها ينتج اثنان، أو نقول: 

نحسب القاسم املشترك األكبر بين االثنين واألربعة، ثم نحسب وفق أصل املسألة بقسمة األصل على القاسم، يكون 

هذه االثنين اآلن التي هي وفق أصل مسألة امليت الثالث )األم( نقوم بحفظها مع الخمسة التي  الناتج هو نفسه اثنين،

احتفظنا بها من قبل، ثم ننظر بين سهام امليت الرابع )العم( في املسألة األولى وأصل مسألته، )سهامه واحد، وأصل 

كامل أصل املسألة )خمسة(، هذه الخمسة مسألته خمسة( ال تنقسم وتباين، بين الواحد والخمسة تباين، نحتفظ ب

التي هي كامل أصل مسألة امليت الرابع )العم( نقوم بحفظها مع الخمسة واالثنين التي احتفظنا بهما من قبل، فتكون 

 عندنا املحفوظات الناتجة هي: خمسة واثنين وخمسة.

اتجة معنا بالنسب األربع، عندنا: خمسة واثنين العمل الثالث اآلن هو الّنظر الثاني والذي يكون بين هذه املحفوظات الن

وخمسة، بين الخمسة والخمسة تماثل، نكتفي بأحدها عن اآلخر، تبقى الخمسة واالثنين، بينهما تباين، نضرب كامل 

أحدهما في كامل اآلخر، اثنين ضرب خمسة يكون الناتج هو عشرة، أو نقوم بحساب املضاعف املشترك األصغر بين 

ات، نجده كذلك عشرة، هذه العشرة هي: جزء سهم املسألة األولى، نضعها فوق أصل املسألة األولى وبها هذه املحفوظ

يتم تصحيح املسألة األولى، أصل املسألة الجامعة هو أصل املسألة األولى )ستة( ضرب جزء سهم املسألة األولى 

سألة األولى )عشرة( في األنصبة، فمن كان )عشرة( ينتج ستون، هذا هو أصل الجامعة، ثم نقوم بضرب جزء سهم امل

حًيا أخذ نصيبه مضروًبا في جزء الّسهم، ومن كان ميًتا ضربنا نصيبه في جزء الّسهم ثم قسمنا ما نتج على أصل مسألته 

والناتج هو جزء سهم مسألته، فهنا نصيب الّزوج ثالثة ضرب عشرة ينتج ثالثون، هذا الوارث )الّزوج( هالك، فنقوم 

ة نصيبه ثالثون على أصل مسألته خمسة ينتج ستة، هذه الستة هي جزء سهم مسألته، توضع فوق أصلها بقسم

صحح بضرب األنصباء في جزء السهم هذا، ثم بالنسبة للميت الثالث )الذي هو األم(، نصيبها اثنان في املسألة األولى 
ُ
وت

قسم على أصل مسألتها  ُيضرب في جزء سهم املسألة األولى عشرة ينتج عشرون، وبما أّن 
ُ
األم هلكت فإّن هذه العشرون ت

)املسألة الثالثة( الذي هو أربعة، ينتج خمسة، هي جزء سهم املسألة الثالثة، توضع هذه الخمسة فوق املسألة الثالثة 

صحح، ثم ُيضرب جزء السهم عشرة في نصيب العم واحد، ينتج عشرة، وبما أّن العم هالك كذلك )وهو امل
ُ
يت وبها ت

الرابع( فنقوم بقسمة هذه العشرة على أصل مسألة خمسة، ينتج اثنان، هذه االثنان هي  جزء سهم املسألة الرابعة، 

 نضع هذه االثنين فوق أصل مسألة امليت الرابع.

اآلن العمل األخير هو قسمة األنصبة على الورثة، ومأل جدول الجامعة، وذلك بضرب جزء سهم كّل مسألة في أنصباء 

ورثة، نصيب ورثة الّزوج االبنان والبنت )كّل ابن أخذ اثنا عشر سهًما، وأخذت البنت ستة أسهم(، ونصيب ورثة األم ال
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من الجامعة هو عشرة أسهم للشقيق، وخمسة أسهم لكّل شقيقة، وأّما ورثة امليت الثالث )العم( فكّل ابن أخذ في 

 ام املسألة الجامعة ساوت أصلها فهي صحيحة والحمد هلل.املسألة الجامعة سهمان، وعند التأكد من املسألة سه

 

  ×10   ×6   ×5   ×2  

  6   5   4   5 60 

 -  -   -   ت  3 زوج 2/1

 -  -   ت   -  2 أم 3/1

 -  ت   -   -  1 عم ع

   

 ع

 12  -   -  2 ابن

 12  -   -  2 ابن   

 6  -   -  1 بنت   

      

 ع

 10  -  2 أخ ش

 5  -  1 أخت ش      

 5    1 أخت ش      

         

 ع

 2 1 ابن

 2 1 ابن         

 2 1 ابن         

 2 1 ابن         

 2 1 ابن         

 

 

ها على 
ّ
ه ُيمكن حل

ّ
سمى طريقة االختصار أثناء العمل، ألن

ُ
هذه الطريقة التي اتبعناها في حّل مسائل الحالة الثانية ت

ه بعد حّل كّل مسألة ميت  رحمه هللاالطريقة التي ذكرها الّناظم 
ّ
)الحالة الثالثة( وسيأتي ذكر أمثلتها، لكن املشكل أن

ر تكون معنا ثالث مسائل جامعة، بينما طريقة االختصار التي اتبعناها فيها مسألة تأتي مسألة جامعة، ففي املثال األخي

جامعة واحدة فقط، والناتج هنا هو نفسه تماًما الناتج هناك، وسنقوم بحّل هذه املسألة على حّل مسائل الحالة 

ملا كان االختصار يجب في الصناعة الثالثة بإذن هللا لتتيقنوا من أّن ال فرق في النتيجة غير زيادة العمل والحساب، و 

.
ً

 الفرضية املصير إليه مهما أمكن، فال تطّول العمل متى وجدت إلى االختصار سبيال

 فعلى هذا تكون طريقة حّل مسائل الحالة الثانية من املناسخات على هذا النحو:

 .حلُّ كِل  مسألٍة على حدى 

 ( ظر بين سهام كل  ميٍت من األولى وبين مسألته
 
افق أو التباين(، الن  بالتماثل أو التو

 جزء سهم الثانية جزء سهم األولى تباين

 تباين

 جزء سهم الثالثة

 توافق

 : المسألة األولى1م

 : المسألة الثانية2م

 : المسألة الجامعةجا : المسألة الثالثة3م

 جزء سهم الرابعة

 : المسألة الرابعة4م
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o  ،هام منقسمة على أصل املسألة، وكذلك إذا كان بينهما تداخل  الس 
 
إن كان هناك تماثل، يعني أن

ا صحت منه األولى. هام أكبر من األصل، فهي منقسمة، فتصح  الثانية مم   والس 

o  .افقت، فإننا نقوم بحفظ وفق أصل املسألة  وإن لم تنقسم وو

o قسم وباينت، فإننا نقوم بحفظ كامل أصل املسألة.إن لم تن 

 .ظر بين املحفوظات من كل  مسألة بالنسب األربع، والحاصل هو جزء سهم املسألة األولى
 
 الن

 .ها
 
 ُيضرب جزء سهم األولى في أصلها والناتج هو الجامعة للمسائل كل

 يب ذلك الوارث، فإن كان حًيا أخذه، ُيضرب جزء سهم األولى في نصيب كل  وارث في األولى، والناتج هو نص

ه ُيقسم نصيبه على مسألته فما خرج فهو جزء سهم تلك املسألة.
 
ا فإن

ً
 وإن كان ميت

 .كل  وارٍث في املسائل األخرى )غير األولى( يأخذ نصيبه بضرب سهمه في جزء سهم مسألته 

 وقد مّر ذلك معنا، وذلك أننا: والذي يظهر لنا هنا أّن في عمل املناسخات عمٌل كعمِل تصحيح املسائل،

 .جعلنا ما تصح  منه املسألة األولى كاألصل لجميع املسائل 

  ميٍت من املسألة األولى كنصيب ِ
ها رؤوس فرق، وجعلنا سهام كل  جعلنا ما تصح  منه املسائل األخرى كأن 

 ذلك الفريق.

، بقيت رحمه هللاالثانية(، وأتينا على كالم الّناظم بهذا نكون قد أنهينا حّل مسائل املناسخات )الحالة األولى والحالة 

، وسنحاول التمثيل عليها بأمثلة سبحانه وتعالىمعنا الحالة الثالثة، ستكون لنا معها وقفة في الدرس املقبل بإذن هللا 

لّدين، وأن أن ييسر أمورنا وأن يوفقنا للفقه في اسبحانه وتعالى متعددة، تيسر فهم هذا الباب وتسهله، أسأل هللا 

 يرزقنا البصيرة واليقين.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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ابع والعشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية  املجلس الر 

 

يهده هللا فال مضّل إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:
ّ

 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

مفإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 
ّ
، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة.

نكمل ما تبقى من باب املناسخات، أخذنا فيما سبق من أحوال املناسخات، سبحانه وتعالى في هذه الليلة بإذن هللا 

 الحالة األولى، والحالة الثانية، أّما اليوم إن شاء هللا فستكون لنا وقفة مع الحالة الثالثة من أحوال عمل املناسخات.

 

  الحالة الثالثة:

لثاني هم أنفسهم ورثة امليت األول لكن اختلفت نسبتهم إلى امليت، أو ورث معهم غيرهم من الورثة أن يكون ورثة امليت ا

 الجدد. 

 أمثلة:

همت وتأصلت فما بعدها صار يسيًرا واضًحا بإذن هللا، 
ُ
نبدأ بأمثلة ميتين اثنين في املسألة، فهي أيسر في الفهم، وإذا ف

 ثة أموات وأربعة أموات وخمسة أموات إن شاء هللا.ثم بعد ذلك نورد أمثلة على مسائل فيها ثال

 

افقة:  )املوافقة بين سهام امليت الثاني من املسألة األولى وبين أصل مسألته(، )وهذا املثال ورثة الثاني هم مثال املو

 بقية ورثة األول لك نسبتهم اختلفت بين امليت األول وامليت الثاني، وكذلك ورث معهم غيرهم(.

 .املوجودين وزوج، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن: وجة وبنت منها وأخ شقيقز مات عن: 

نحّل املسألة األولى كما درسنا تماًما بقسمة الفروض على أصحابها وتأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم 

ا نأتي للمسألة الثانية، ماتت البنت عن: املوجودين وزوج، الّزوج يبقى كما هو، تكتبه أسفل ورثة امليت األول على 
ّ
مل

قرابتهم بالنسبة للميت الثاني )البنت(، الّزوجة في املسألة األولى هي  الشمال، لكن اإلشكال في املوجودين، كيف نسبة

بالنسبة لها أم، لذلك قيدنا في املثال وقلنا: وبنٍت منها )أي: وبنت من هذه الّزوجة(، ولو قال لك: وبنٍت من غيرها )أي: 

وفي هذه الحال هذه الّزوجة التي قال  وبنٍت من غير هذه الّزوجة، يعني أّن هذا الّزوج أنجب هذه البنت من زوجة أخرى(

ا لها، هي بالنسبة إليها: زوجة أبيها )وال تكون من جملة الورثة حالتئذ(، ثم األخ الشقيق  لك: وبنٍت من غيرها، ال تكون أمًّ

إلى ميٍت  هو بالنسبة للميت الثاني )البنت( عٌم شقيق )أُخ أبيها الشقيق(، )هذا اآلن نسميه: نقل قرابات الورثة من ميٍت 

من، والبنت لها الّنصف، واألخ 
ّ
آخر(، ثم نحّل املسألة كما مّر سابًقا، اآلن بالنسبة ملسألة امليت األول، الّزوجة لها الث
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الشقيق عصبة، أصل املسألة من ثمانية، للّزوجة سهٌم واحد، وللبنت أربعة أسهم، وللشقيق الباقي ثالثة، وأّما بالنسبة 

)البنت(، األم لها الثلث، والعم الشقيق عصبة، والّزوج له الّنصف، أصل املسألة من ستة، لألم ملسألة امليت الثاني 

سهمان، وللّزوج ثالثة أسهم، ويبقى سهٌم واحٌد يأخذه العم الشقيق تعصيًبا، اآلن انتهينا من حّل املسألتين وتأصيلهما، 

سمى املسألة الجامعة، هذه املسألة الجامعة اآلن بقي أن نربط بين املسألة األولى واملسألة الثانية بمس
ُ
ألة جديدة ت

تنسخ ما سبق من مسألتي امليت األول والثاني، فكيف العمل إذن؟، اآلن الّنظر يكون بين سهام امليت الثاني )البنت( 

ّن أصل في مسألة امليت األول وبين أصل مسألتها )الثانية(، )سهامها أربعة، وأصل مسألتها ستة(، فإن انقسمت فإ

املسألة الجديدة هو نفسه أصل املسألة األولى، وإن لم تنقسم كما في هذا املثال الذي معنا، فهي إّما أن توافق وإّما أن 

تباين، إذن فالّنظر بين الّسهام واألصل يكون باملوافقة واملباينة، بين األربعة والستة موافقة في الّنصف )كلٌّ منهما يقبل 

اآلن عند املوافقة نأخذ وفق أصل مسألة الثاني )أي: وفق الستة(، ووفق الستة هو ستة قسمة القسمة على اثنين(، 

اثنين، ينتج ثالثة، أو نقوم بحساب القاسم املشترك األكبر بين األربعة والستة، تجده اثنان، تحسب وفق أصل 

م املسألة األولى نضعها فوق أصل مسألته، ستة قسمة اثنين تعطيك ثالثة، هذه الثالثة التي نتجت معنا هي جزء سه

األولى، فنضرب جزء سهم األولى في كامل أصل األولى والناتج هو أصل املسألة الجامعة، ثمانية ضرب ثالثة، ينتج أربعة 

وعشرون، هو أصل الجامعة، اآلن بالنسبة للّسهام نضرب جزء الّسهم ثالثة في نصيب كّل وارث، فمن كان حًيا أخذ 

 ،
ً

ومن كان ميًتا قسمنا نصيبه ذلك على أصل مسألته والناتج هو جزء سهم الثانية، البنت هي امليتة معنا نصيبه كامال

)امليت الثاني(، جزء السهم ثالثة في نصيبها أربعة، ينتج اثنا عشر، نقسمها على أصل مسألتها ستة، ينتج اثنان هو جزء 

ق سهامها )وفق سهام امليت الثاني )البنت((، وفق أربعة سهم املسألة الثانية، ولك أن تحسب جزء سهم الثانية بوف

هو: أربعة قسمة اثنان ينتج اثنان، هذه االثنان هي جزء سهم املسألة الثانية، نقوم بوضعها فوق أصل الثانية وبها 

واحد، ولها تصحح، اآلن أصل الجامعة ذكرنا بأنه أربعة وعشرون، بالنسبة لنصيب الّزوجة: في املسألة األولى لها سهٌم 

سهمان بكونها أّما في الثانية، فنقوم بضرب السهم الواحد في جزء األولى ثالثة، والّسهمان في الثانية بجزء سهم الثانية 

اثنان، يكون نصيبها: ثالثة من األولى وأربعة من الثانية، صار مجموع سهامها في الجامعة سبعة، واألخ الشقيق له في 

ء السهم ثالثة ينتج تسعة من األولى، ثم صار عًما في الثانية وكان له سهٌم واحد ضرب اثنان األولى ثالثة أسهم ضرب جز

ينتج اثنان، تسعة من األولى واثنان من الثانية صار الكّل إحدى عشر سهًما، وأّما الّزوج في الثانية فله ثالثة أسهم 

 ضرب جزء السهم اثنان، صار له ستة أسهم في الجامعة.

صّحة املسألة من عدم صّحتها، نقوم بحساب األنصباء في املسألة الجامعة، فإن ساوت أصلها صّحت وإن وللتأكد من 

 لم تساو األصل لم تصّح، وعليك بإعادة الحساب من جديد.

 

ففي مسألتنا عندنا: سبعة أسهم وإحدى عشر سهًما وستة أسهم، مجموعها ُيساوي أربعة وعشرون، وهو يساوي 

 .أصلها والحمد هلل
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 مسألته:مثال للحالة الثالثة حال مباينة سهام امليت الثاني ألصل 

  :املوجودين وزوج وابن، وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن: زوج وابن وبنت منههلكت عن. 

 
ّ
كر مثل حظ

ّ
أول عمٍل نقوم به هو حّل املسألة األولى، الّزوج له الّربع لوجود الفرع الوارث، واالبن والبنت عصبة للذ

وتبقى ثالثة أسهم بين االبن والبنت، يأخذ االبن سهمان األنثيين، أصل املسألة من أربعة فرض الّزوج، للّزوج واحد 

وتأخذ البنت سهًما واحًدا، واملسألة صحيحة، ثم نحّل املسألة الثانية، ماتت البنت عن: املوجودين وزوج وابن، اآلن 

ا شقيًقا
ً
للبنت الهالكة،  نحاول أن ننقل قرابة املوجودين في املسألة األولى، الّزوج يصبح أًبا للبنت، واالبن يصبح أخ

 من امليراث في املسألة الثانية، وهنا في 
ّ
لكن هذا األخ الشقيق محجوب باالبن ومحجوب باألب كذلك، فليس له حظ

كر، والّزوج له الّربع لوجود الفرع الوارث، واالبن يأخذ الباقي 
ّ
املسألة الثانية، األب له الّسدس لوجود الفرع الوارث الذ

الثانية من اثنا عشر الجتماع الّربع مع الّسدس من القسم الثاني، األب له سهمان، والّزوج له تعصيًبا، أصل املسألة 

 ثالثة أسهم، واالبن له سبعة أسهم، وتصّح املسألة بهذا التقسيم.

 اآلن نربط بين املسألة األولى واملسألة الثانية بمسألة جديدة )املسألة الجامعة(.

يت الثاني )البنت( في املسألة األولى وبين أصل مسألتها )الثانية(، )سهامها واحد، وأصل اآلن الّنظر يكون بين سهام امل

مسألتها اثنا عشر(، بين الواحد واالثنا عشر مباينة، وكما ذكرنا بأّن كّل عدد ُيباين الواحد، اآلن عند املباينة نأخذ 

األولى نضعها فوق أصل األولى، فنضرب جزء  كامل أصل مسألة الثاني )أي: اثنا عشر(، ونجعلها جزء سهم املسألة

سهم األولى في كامل أصل األولى والناتج هو أصل املسألة الجامعة، اثنا عشر ضرب أربعة، ينتج ثمانية وأربعون، هو 

 توافق

السهام في جا = سهام 

 2+ سهام م 1م

 : المسألة األولى.1م

 : المسألة الثانية.2م

 : المسألة الجامعةجا
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أصل املسألة الجامعة، اآلن بالنسبة للّسهام نضرب جزء الّسهم اثنا عشر في نصيب كّل وارث، فمن كان حًيا أخذ 

، ومن كان ميًتا قسمنا نصيبه على أصل مسألته والناتج هو جزء سهم الثانية، البنت هي امليتة معنا )امليت نصيبه كا
ً

مال

الثاني(، جزء السهم اثنا عشر في نصيبها واحد، ينتج اثنا عشر، نقسمها على أصل مسألتها اثنا عشر، ينتج واحد هو 

مليت الثاني من األولى )الذي هو واحد( وتجعله جزء سهم الثانية، جزء سهم املسألة الثانية، ولك أن تأخذ كامل سهام ا

نضعه فوق أصل الثانية وبها تصحح، اآلن نصيب الّزوج: له سهٌم واحد في األولى ضرب اثنا عشر )جزء السهم( ينتج 

ه من األولى والثانية: اثنا عشر، وله سهمان بكونه أًبا في الثانية، ُيضرب في جزء السهم )واحد(الناتج اثنان، فيكون نصيب

اثنا عشر واثنان، صار نصيبه: أربعة عشر من الجامعة، واالبن له سهمان في األولى ضرب جزء سهم األولى )اثنا عشر( 

ينتج أربعة وعشرون سهًما، والّزوج في الثانية له ثالثة أسهم ضرب جزء السهم واحد، صار له ثالثة أسهم في الجامعة، 

 سهم ضرب جزء الّسهم واحد ينتج سبعة أسهم من الجامعة.واالبن كان له سبعة أ

ل ُيساوي 
ّ
ثم نتأكد من صحة املسألة، أربعة عشر سهًما وأربعة وعشرون سهًما وثالثة أسهم وسبعة أسهم، مجموع الك

 ثمانية وأربعون، وهو يساوي أصلها والحمد هلل.

  ×12   ×1  

  4   12 48 

 14=2+12 2 أب 6/1 1 زوج 4/1

 ع
 ابن

3 
 24 - م  2

 - - ت  1 بنت

 3 3 زوج 4/1   

 7 7 ابن ع   

 جا 2م   1م  

 

 

 مثال للحالة الثالثة حال مماثلة سهام امليت الثاني ألصل مسألته:

  :املوجودين، ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن: ثالث بناٍت وأختين شقيقتين وأٍخ شقيقهلك عن. 

كر  املسألة األولى:
ّ
البنات الثالث لهّن الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، واألخ واألختان األشقاء لهم الباقي تعصيًبا، للذ

 األنثيين، أصل املسألة ثالثة، البنات الثالث لهّن سهمان وهو غير منقسم على عدد رؤوسهن وُيباين، نحتفظ 
ّ
مثل حظ

واحد، وهو غير منقسم وُيباين، فنحتفظ بكامل عدد  بكامل عدد الرؤوس ثالثة، والشقيق والشقيقتان لهم سهٌم 

الرؤوس أربعة، اآلن عندنا املحفوظات: ثالثة وأربعة، النظر بين املحفوظات بالنسب األربع، بين الثالثة واألربعة تباين، 

ح نضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، ثالثة ضرب أربعة ينتج اثنا عشر، هذه االثنا عشر جزء السهم وبها تصح

املسألة، أصل املسألة ثالثة في اثنا عشر، تصّح من ستة وثالثين، للبنات الثالث أربعة وعشرون سهًما، وهو اآلن 
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منقسم على رؤوسهّن الثالث، كّل بنٍت لها ثمانية أسهم، واألشقاء لهم اثنا عشر سهًما، يأخذ الشقيق ستة أسهم، 

، اآلن الشغل كّل الشغل مع مصّح املسألة، ال شغل لنا باملسألة وتأخذ كّل شقيقة ثالثة أسهم، واملسألة هكذا صحيحة

 قبل التصحيح.

ماتت الشقيقة عن املوجودين، البنات الثالث في املسألة األولى إذا نقلنا نسبتهن إلى الشقيقة الهالكة  املسألة الثانية:

فت كذلك في املسألة الثانية تكّن بنات أٍخ )ألّن البنات بنات الهالك األول والهال
ّ
كة الثانية هي أخته الشقيقة(، وخل

أخوها الشقيق وأختها الشقيقة، هؤالء نسبتهم ال تتغير، يبقون أشقاء، أصل املسألة من عدد الرؤوس ثالثة، الشقيق 

 له سهمان والشقيقة لها سهٌم واحد.

 

، إّما أن تتماثل )وإذا تماثلت اآلن ننظر بين سهام امليت الثاني )الشقيقة( من املسألة األولى وبين أصل مسألتها

انقسمت(، وإذا لم تنقسم إّما أن توافق وإّما أن تباين، وفي مثالنا هذا، السهام ثالثة واألصل ثالثة، بينهما تماثل، ثالثة 

منقسمة على ثالثة قسمة صحيحة بال كسر، ففي هذه الحال أصل املسألة الجامعة يكون نفسه أصل املسألة األولى، 

هام في الجامعة، من له نصيب من السهام في األولى أخذه كما هو في الجامعة، ومن له نصيب من الّسهام وكذلك الس

في الثانية أخذه كما هو في الجامعة، ومن له نصيب في األولى ونصيب في الثانية، جمعنا نصيبه منهما ووضعناه في 

ي القسمة على ثالثة، وفق أصل املسألة واحد )حاصل املسألة الجامعة، ولك أن تقول: بين الثالثة والثالثة توافق ف

قسمة ثالثة على ثالثة(، هذا الواحد هو جزء سهم املسألة األولى، ووفق سهام امليت الثاني من األولى هو واحد كذلك 

ه في )حاصل قسمة ثالثة على ثالثة(، هذا الواحد هو جزء سهم الثانية، والواحد إذا ضربته في األولى وكذلك إذا ضربت

 الثانية ال ُيغير شيًئا.

أصل الجامعة هو ستة وثالثون )نفس مصّح املسألة األولى(، البنات لهّن أربعة وعشرون سهًما، واألخ الشقيق له من 

األولى ستة أسهم ومن الثانية سهمان، صار مجموع سهامه ثمانية، والشقيقة لها من األولى ثالثة أسهم، ومن الثانية 

جموع سهامها أربعة أسهم، واملسألة بهذا الشكل صحيحة ألّن مجموع سهام الجامعة ُيساوي سهٌم واحد، صار م

أصلها، فهنا نالحظ أّن سهام الشقيقة الهالكة في املسألة األولى ثالثة انتقلت بموتها إلى ورثتها، سهامها ثالثة انقسمت 

 ألة الجامعة.على أصل مسألتها )التي هي عدد رؤوس األشقاء(، لذلك لم تتغير املس
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 مالحظة:

املسألة ميتان فقط )امليت األول ال يوجد فرق بين حّل مسائل املناسخات الحالة الثانية والحالة الثالثة إذا كان في 

ما يظهر الفرق بين حّل مسائل الحالة 
ّ
وامليت الثاني(، كالهما يحتاج مسألة جامعة واحدة، فُتَحّل بنفس الطريقة، إن

الثانية وحّل مسائل الحالة الثالثة إذا كان في املسألة أكثر من ميتين )ثالثة فأكثر(، فمسائل الحالة الثانية ُيمكن حّل 

ع مسألتها بجامعة واحدة ولو كان األموات فيها كثيرون، بينهما مسائل الحالة الثالثة فإّنها تتعدد فيها الجامعات، جمي

 وال ُيمكن اختصارها أكثر من ذلك.

 

 تنبيه:

 للفهم، 
ً

 تسهيال
ً

ها ملسائل فيها ميت أول وثاني فقط، أوردناها أوال
ّ
وتيسيًرا هذه األمثلة التي تقدمت في الحالة الثالثة كل

ه ال فرق بين الحالة الثانية والثالثة، حال كون املسألة فيها ميتان اثنان فقط، 
ّ
على الطالب في بداية الباب، وإظهاًرا له أن

وأّما اآلن فإننا ننتقل إلى مسائل فيها أكثر من هالكين اثنين )ثالثة فأكثر(، ونحاول أيراد بعض األمثلة وهي يسيرة مثل 

عمل، فقط طريقة العمل والتركيز كي تجتنب الخطأ والزلل، فإذا كان في مسائل الحالة الثالثة أكثر التي مضت، نفس ال

من ميتين ازدادت املسائل وتزداد املسائل الجامعة، ونسلك نفس الطريقة التي سلكناها سابًقا، غير أّن النظر 

ألولى وأصل مسألته، والّنظر الستخراج الستخراج الجامعة الثانية يكون بين نصيب امليت الثالث من الجامعة ا

الجامعة الثالثة يكون بين نصيب امليت الرابع من الجامعة الثانية وأصل مسألته، وهكذا، )تكون الجامعة األولى 

كاملسألة األولى بالنسبة للميت الثالث، وتكون الجامعة الثانية كاملسألة األولى بالنسبة للميت الرابع، كّل ميٍت جديد 

 الجامعة السابقة ملسألته كأّنها هي املسألة األولى وهكذا(.اجعل 

 جزء سهم تصحيح المسألة مصّح المسألة
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 أمثلة الحالة الثالثة ملسألة فيها ثالثة أموات:

، ثم ماتت البنت األخرى املوجودين، وقبل قسمة التركة ماتت البنت األولى عن: زوجة وبنتين منها وأخ شقيقهلك عن: 

 .املوجودينعن: 

لها الثمن لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهّن الثلثان للتعدد ولعدم املعصب، واألخ الشقيق نبدأ باملسألة األولى: الّزوجة 

له الباقي تعصيًبا، أصل املسألة أربعة وعشرون، للّزوجة ثالثة أسهم والبنتان لهّن ستة عشر سهًما، كّل واحدة لها 

 ثمانية أسهم، واألخ الشقيق تبقى له خمسة أسهم.

ا لها في الثانية، ننتقل بعد ذلك إلى  املسألة الثانية، هلكت البنت عن املوجودين فقط، الّزوجة في املسألة األولى تصير أمًّ

، واألخ الشقيق في األولى يصير عًما شقيًقا، اآلن نقسم املسألة، األم لها الثلث، 
ً
والبنت الثانية تصبح أخًتا شقيقة

تة، األم لها سهمان، والشقيقة لها ثالثة أسهم، والعم له سهٌم واألخت لها الّنصف، والعم عصبة، أصل املسألة من س

 واحد.

اآلن بعد حّل األولى والثانية ال ننتقل إلى املسألة الثالثة، البد من عمل مسألة جامعة تجمع بين األولى والثانية، ثم يكون 

الجامعة الثانية تنسخ جميع املسائل العمل بين الجامعة األولى واملسألة الثالثة الستخراج مسألة جامعة ثانية، هذه 

 السابقة.

لعمل الجامعة األولى، ننظر بين سهام امليت الثاني في األولى )البنت( وأصل مسألتها )املسألة الثانية( )سهامها ثمانية 

و جزء ومسألتها ستة(، بين الثمانية والستة موافقة في القسمة على االثنين، وفق الّسهام ثمانية )الذي هو أربعة( ه

سهم املسألة الثانية، نضعه فوق أصل الثانية، ووفق أصل املسألة الثانية ستة )الذي هو ثالثة( هو جزء سهم األولى، 

نضعه فوق أصل األولى، اآلن أصل الجامعة: أربعة وعشرون ضرب ثالثة، ينتج اثنان وسبعون، اآلن بالنسة للسهام: 

لسهم ثالثة تصير تسعة ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أًما )سهمين الّزوجة في األولى لها ثالث أسهم ضرب جزء ا

في جزء سهم الثانية أربعة( ينتج ثمانية، صار مجموع سهامها في الجامعة سبعة عشر سهًما، البنت في األولى لها ثمانية 

سهًما من الثانية، مجموع  ضرب ثالثة ونضيف لها ثالثة أسهم ضرب أربعة، ينتج أربعة وعشرون من األولى واثنا عشر

الكّل ستة وثالثون، العم له من األولى خمسة أسهم ضرب ثالثة، وله سهم واحد ضرب أربعة ينتج أربعة أسهم من 

الثانية، مجموع الكّل تسعة عشر سهًما، نتأكد من الجامعة، تسعة عشر سهًما  وستة وثالثون سهًما وسبعة عشر 

 سهًما، وهو أصل الجامعة. سهًما، مجموع الكّل اثنان وسبعون 

اآلن ننتقل إلى املسألة الثالثة، هلكت البنت الثانية عمن بقي، واملتبقين معنا هما األم والعم في املسألة الثانية اللذان 

ا شقيًقا في املسألة األولى، األم لها الثلث والعم عصبة، أصل املسألة ثالثة، لألم واحد وللعم 
ً
كانا من قبل زوجة وأخ

 ن.اثنا
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اآلن النظر يكون بين سهام امليت الثالث )البنت الثانية( من الجامعة األولى وبين أصل مسألتها )املسألة الثالثة(، 

الّسهام: ستة وثالثون، وأصل مسألتها ثالثة، اآلن في مثل هذه الحالة بينهما تداخل والّسهام أكبر من األصل، الّسهام 

مة على ثالثة، والناتج هو اثنا عشر، هذه االثنا عشر هي جزء سهم املسألة منقسمة على األصل، ستة وثالثون منقس

الثالثة، نضعها فوق أصلها، ولك أن تقول، بين الستة والثالثين والثالثة موافقة في القسمة على ثالثة، نأخذ وفق أصل 

ام ونضعه فوق املسألة الثالثة، املسألة الثالثة ونضعه فوق الجامعة األولى، وفق الثالثة هو واحد، ونأخذ وفق الّسه

 وفق الستة والثالثون هو اثنا عشر، نضعه فوق أصلها.

اآلن أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة األولى حال االنقسام، وهو اثنان وسبعون، بينما الّسهام، من كان له 

جزء السهم اثنا عشر، صار للّزوجة  نصيب من األولى أخذه كما هو، ومن كان له نصيب من الثانية أخذه مضروًبا في

في األولى ولألم في الثانية والثالثة تسعة وعشرون سهًما، وللشقيق في األولى وللعم في الثانية والثالثة ثالثة وأربعون 

سهًما، ومجموع الّسهام ُيساوي أصل الجامعة الثانية، والحمد هلل، وهذه املسألة الجامعة الثانية تجمع جميع املسائل 

 ملتقدمة وتنسخها، ويكون العمل بناًء عليها.ا
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 مثال آخر:

، ثم ماتت املوجودين وزوج وبنت، وقبل قسمة التركة ماتت البنت األولى عن: زوجة وبنتين منها وشقيقهلك عن: 

 .املوجودين وزوج وابنالبنت الثانية عن: 

الّزوجة لها الثمن، والبنتان لهّن الثلثان، واألخ الشقيق له الباقي تعصيًبا، أصل املسألة أربعة وعشرون،  املسألة األولى:

  ستة عشر سهًما، كّل واحدة لها ثمانية أسهم، واألخ الشقيق تبقى له خمسة أسهم.للّزوجة ثالثة أسهم والبنتان لهّن 

ا لها في الثانية، والبنت  املسألة الثانية: هلكت البنت األولى عن املوجودين وزوج وبنت، الّزوجة في املسألة األولى تصير أمًّ

يًقا في الثانية، األم لها الّسدس، والّزوج له الّربع، الثانية تصبح أخًتا شقيقة، واألخ الشقيق في األولى يصير عًما شق

والبنت لها الّنصف، واألخت الشقيقة عصبة مع الغير )مع البنت( تأخذ الباقي تعصيًبا، والعم الشقيق محجوب، ألّن 
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هم، األخت الشقيقة سبقته إلى التعصيب فسقط، أصل املسألة من اثنا عشر، األم لها سهمان، والّزوج له ثالثة أس

 والبنت لها ستة أسهم، ويبقى سهٌم واحٌد تأخذه الشقيقة العصبة مع الغير.

، سهام امليت الثاني في األولى )البنت األولى( وأصل مسألتها الثانية )سهامها ثمانية الجامعة األولىاآلن نعمل املسألة 

بعة، وفق الّسهام ثمانية )الذي هو اثنين( ومسألتها اثنا عشر(، بين الثمانية واالثنا عشر موافقة في القسمة على األر 

هو جزء سهم املسألة الثانية، ووفق أصل الثانية اثنا عشر )الذي هو ثالثة( هو جزء سهم األولى، اآلن أصل الجامعة: 

أربعة وعشرون ضرب ثالثة، ينتج اثنان وسبعون، بالنسبة للسهام: الّزوجة في األولى لها ثالثة أسهم ضرب جزء السهم 

ثة تصير تسعة ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أًما )سهمين في جزء سهم الثانية اثنين( ينتج أربعة، مجموع ثال

سهامها في الجامعة ثالثة عشر سهًما، البنت في األولى لها ثمانية ضرب ثالثة ونضيف لها سهمها في الثانية ضرب جزء 

وعشرون سهًما، األخ الشقيق في األولى له خمسة أسهم ضرب ثالثة سهم الثانية اثنان ينتج أربعة، مجموع الكّل ستة 

خمسة عشر سهًما، والّزوج في الثانية له ثالثة أسهم ضرب اثنان ينتج ستة أسهم، والبنت في الثانية لها ستة أسهم 

 صل الجامعة.ضرب اثنان ينتج اثنا عشر سهًما، نتأكد من الجامعة، مجموع كّل الّسهام اثنان وسبعون سهًما، وهو أ

هلكت البنت الثانية عن املوجودين وزوج وابن، األم لها الّسدس والّزوج له الّربع، واالبن له الباقي  املسألة الثالثة:

 تعصيًبا، والعم محجوب باالبن، أصل املسألة اثنا عشر، لألم سهمان، وللّزوج ثالثة أسهم، واالبن له سبعة أسهم.

 

ننظر بين سهام امليت الثالث )البنت الثانية( من الجامعة األولى وبين أصل مسألتها )املسألة الثالثة(،  الجامعة الثانية:

الّسهام: ستة وعشرون، وأصل مسألتها اثنا عشر، الّسهام غير منقسمة على األصل وبينهما موافقة، ستة وعشرون 

سألة الثالثة ونضعه فوق الجامعة األولى، وفق االثنا واثنا عشر كّل منهما يقبل القسمة على اثنان، نأخذ وفق أصل امل

عشر هو ستة، ونأخذ وفق الّسهام ونضعه فوق املسألة الثالثة، وفق الستة والعشرون هو ثالثة عشر، نضعه فوق 

 أصلها.

ة ، بالنسبأربعمائة واثنان وثالثون أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة األولى ضرب جزء السهم ستة ينتج 

ا شقيًقا في األولى صّح  مائة وأربعةللّسهام: التي كانت زوجة في األولى صّح لها من الجامعة األخيرة 
ً
سهام، والذي كان أخ

سهًما، والبنت  ستة وثالثون سهًما، والّزوج في املسألة الثانية صّح له في الجامعة األخيرة  تسعون له من الجامعة الثانية 

واحٌد سهًما، واالبن في الثالثة صّح له  تسعة وثالثون سهًما، والّزوج في الثالثة صّح له  وسبعون اثنان في الثانية صّح لها 

 سهًما. وتسعون 

 

 

ساوي أصلها، فإذن صّحت والحمد هلل.
ُ
 وبحساب األنصباء في الجامعة الثانية )األخيرة( نجد الّسهام ت
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 ة الثالثة ملسألة فيها أربعة أموات:مثال الحال

كنا قد ذكرنا بأّن مسائل الحالة األولى والحالة الثانية التي أخذناهما في الدرس السابق ُيمكن حّل مسائلهما على طريقة 

ها على
ّ
نا سنحل

ّ
 حّل مسائل الحالة الثالثة، وكنا قد وعدناكم عند حّل مسألة فيها أربعة أموات من الحالة الثانية أن

 .سبحانه وتعالى طريقة الحالة الثالثة، وهذا أوانها بإذن هللا

، وقبل أن تقسم التركة ماتت ابنين وبنٍت ، وقبل قسمة التركة مات الّزوج عن: زوٍج وأٍم وعٍم املسألة هي: هلكت عن: 

 .خمسة أبناء، ثم مات العم عن: أٍخ وأختين أشقاءاألم عن: 

لث األم، والعّم يأخذ الباقي تعصيًبا، فيكون نصيب الّزوج 
ُ
مسألة امليت األول تصّح من ستة الجتماع ِنصف الّزوج مع ث

ثالثة، ونصيب األم اثنان، ونصيب العّم واحد، مسألة امليت الثاني )الّزوج( تصّح من خمسة التي هي عدد رؤوس االبنين 

 ننتقل إلى املسألة الثالثة كما فعلنا سابًقا، بل ال بد من عمل مسألة والبنت العصبة، االن حسب هذه الطريقة ال

جامعة للمسألة األولى والثانية، نصيب امليت الثاني )الّزوج من األولى( ثالثة وأصل مسألته خمسة، الثالثة ال تنقسم 

ية هو سهام امليت الثاني على الخمسة وتباين، نجعل جزء سهم األولى هو أصل الثانية خمسة، ونجعل جزء سهم الثان

 : محجوب.م

 : غريب.غ
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من األولى ثالثة، أصل الجامعة ثالثون، نصيب األم في الجامعة عشرة، ونصيب العم في الجامعة خمسة، ونصيب ورثة 

 امليت الثاني، االبنان لكّل منهما ستة أسهم، والبنت لها ثالثة أسهم، ثم نتأكد نجد سهام املسألة الجامعة تساوي أصلها.

ى مسألة امليت الثالث )األم(، تصّح من أربعة، عدد رؤوس اإلخوة )األخ برأسين وكّل أخٍت برأٍس بعد ذلك ننتقل إل

واحد(، اآلن ال ننتقل إلى املسألة الرابعة، ال بد من عمل مسألة جامعة ثانية تنسخ الجامعة األولى واملسألة الثالثة، 

لتها أربعة، العشرة ال تنقسم على األربعة وتوافقها في نصيب امليت الثالث )األم من الجامعة األولى( عشرة وأصل مسأ

القسمة على االثنين، نجعل جزء سهم الجامعة األولى هو وفق أصل الثالثة أربعة )وفق األربعة اثنان(، ونجعل جزء 

 سهم الثالثة هو وفق سهام امليت الثالث من الجامعة األولى عشرة، وفق العشرة خمسة، أصل الجامعة الثانية هو

ستون )حاصل ضرب جزء السهم اثنان في أصل املسألة ثالثون(، العّم له عشرة أسهم في الجامعة الثانية، واالبنان 

كّل ابٍن صار له اثنا عشر سهًما، والبنت لها ستة أسهم، وأّما ورثة امليت الثالث، األخ الشقيق له من الجامعة الثانية 

ها خمسة أسهم، بعد ذلك نتأكد من صّحة الجامعة الثانية، نجد الّسهام عشرة أسهم، واألختان الشقيقتان كّل أخٍت ل

ساوي األصل، فهي صحيحة.
ُ
 ت

بعد ذلك ننتقل إلى مسألة امليت الّرابع )العم(، تصّح من خمسة )عدد رؤوس األبناء العصبة(، بعد ذلك نعمل مسألة 

دم، نصيب امليت الرابع )العّم من الجامعة الثانية( جامعة ثالثة تنسخ الجامعة الثانية واملسألة الرابعة وجميع ما تق

عشرة أسهم وأصل مسألته خمسة، العشرة تنقسم على الخمسة، الجامعة الثالثة تكون كما كانت املسألة الجامعة 

 الثانية، أصلها ستون، وأنصباء ورثة الجامعة الثانية تبقى كما هي في الجامعة الثالثة، كأننا ضربناها في الواحد، ال

تتغير، ونجعل جزء سهم املسألة الرابعة هو اثنين )حاصل قسمة السهام على األصل )عشرة على خمسة(( وكل من له 

ش يٌء في الرابعة أخذه مضروًبا في جزء السهم اثنين، ولك أن تقول بين العشرة والخمسة توافق في القسمة على 

جامعة الثانية، ووفق سهام امليت الرابع في الجامعة الخمسة، وفق أصل املسألة خمسة هو واحد نجعله جزء سهم ال

الثانية هو عشرة قسمة خمسة ُيساوي اثنين، نجعله جزء سهم املسألة الرابعة، اآلن الحاصل والنتيجة في الجامعة 

ا لكّل واحٍد سهًم  اثنا عشر، ورثة امليت الثاني )الّزوج( االبنان لهما ستون الثالثة واألخيرة كالتالي: أصل الجامعة الثالثة 

أسهم، والشقيقتان كّل واحدة لها  عشرةأسهم، وورثة امليت الثالث )األم(، األخ الشقيق له:  ستةمنهما، والبنت لها 

أسهم، وورثة امليت الّرابع )العم(، كّل ابن له سهمان، بعد كّل هذا العمل نتأكد من صّحة الجامعة الثالثة،  خمسة

ساوي أصلها، فهي إذن تصّح والحمد هلل.وذلك بحساب الّسهام فيها، نجده
ُ
 ا ت

ولو رجعت إلى الدرس السابق عند حّل هذا املثال ستجد النتيجة فيه في آخر جامعة منطبقة تماًما، ال فرق بين النتيجة 

ار عند حّل مسائل الحالة الثانية على طريقة حّل مسائل الحالة الثالثة، فقط الفرق يظهر فيما ذكرناه سابًقا، االختص

ما كثر األموات كثرت 
ّ
أثناء العمل، هنا في هذا الحّل عندنا الجامعة األولى والجامعة الثانية والجامعة الثالثة، وكل

نا لها في الدرس السابق على طريقة حّل مسائل الحالة الثانية، فيها جامعة واحدة 
ّ
املسائل الجامعة، لكّن حسب حل

ار املسائل الجامعة املتعددة بمسألة جامعة واحدة فقط، وهذا هو فقط، هذا هو االختصار أثناء العمل، اختص

 االختصار الذي يطلبه علماء هذا الفّن، حتى إّنهم يعّدون تاركه مخطًئا وإن كانت النتيجة صحيحة.
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 مثال الحالة الثالثة ملسألة فيها خمسة أموات:

، ثم ماتت البنت األولى املوجودين وأٍم وأب، وقبل قسمة التركة ماتت الّزوجة عن: زوجة وثالث بنات منهاهلك عن: 

املوجودين ، ثم ماتت البنت الثالثة عن: املوجودين وبنت، ثم ماتت البنت الثانية عن: املوجودين وزوج وابنعن: 

 .وابن

، ثالثة، الّزوجة لها أربعة وعشرينالّزوجة لها الثمن، والبنات الثالث لهّن الثلثان، أصل املسألة من  املسألة األولى:

 أسهم، واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح. سبعةوالبنات كّل واحدٍة لها 

جودين وأم وأب، املوجودين تبقى نسبتهم كما هي، يبقون بنات، هّن بنات من هلكت الّزوجة عن املو  املسألة الثانية:

، ستةهذه الّزوجة، البنات لهّن الثلثان، واألم لها الّسدس، واألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا، أصل املسألة 

وال يبقى له ش يٌء يأخذه أسهم، واألم لها سهٌم واحد، واألب له سهٌم واحد بالفرض،  أربعةالبنات الثالث لهّن 

بالتعصيب، اآلن هذه املسألة تحتاج إلى تصحيح، نصيب البنات أربعة ال ينقسم على عدد رؤوسهّن وُيباين، نضرب 

أسهم،  ثالثةأسهم، واألم لها  أربعة، كّل بنت لها ثمانية عشركامل املسألة في عدد الرؤوس ثالثة، فنجدها تصّح من 

 سألة صحيحة.أسهم، وامل ثالثةواألب له 

)هنا اآلن الحظ التعامل  ثمانية عشر، وأصل مسألتها ثالثةسهام امليت الثاني )الّزوجة( في األولى هو  الجامعة األولى:

يكون مع مصّح املسألة ال مع أصلها القديم( بين الثالثة والثمانية عشر توافق في القسمة على الثالثة، نجعل جزء 
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ة، وفق أصل الثانية هو ثمانية عشر قسمة ثالثة ينتج ستة، ثم نجعل جزء سهم سهم األولى هو وفق أصل الثاني

الثانية هو وفق سهام امليت الثاني في األولى، وفق الثالثة، هو ثالثة قسمة ثالثة ينتج واحد، نستخرج الجامعة بضرب 

كامل السهام عدا أصل املسألة، جزء سهم األولى في كامل األولى عدا سهام امليت الثاني، ونضرب جزء سهم الثانية في 

ستة ، كّل بنٍت لها مائة وأربعة وأربعون ومن له نصيٌب في األولى ونصيٌب في الثانية أخذهما جميًعا، أصل الجامعة هو: 

 أسهم، والجامعة صحيحة. ثالثةأسهم، واألب له  ثالثةسهًما، واألم لها  وأربعون 

هلكت البنت عن املوجودين وزوج وابن، املوجودين: البنتان هّن أخوات شقيقات للميتة، لكن هّن  املسألة الثالثة:

كر، فال يرثن شيًئا، وأّما األم في املسألة الثانية، فهي أم أّمها، أي: جّدة، وهذه جّدة 
ّ
محجوبات بالفرع الوارث الذ

ذا جٌد فاسد، ال يرث )أب األم جٌد فاسد(، اآلن نقسم املسألة صحيحة، وأّما األب في الثانية فهو أبو أّمها، اآلن انتبه، ه

، ثالثة، والّزوج له اثنان، الجّدة لها اثنا عشرالثالثة، الجّدة لها الّسدس، والّزوج له الربع، واالبن عصبة، أصل املسألة 

 أسهم. سبعةواالبن له 

 

 

)هنا  اثنا عشر، وأصل مسألتها ستة وأربعون عة األولى هو سهام امليت الثالث )البنت األولى( في الجام الجامعة الثانية:

اآلن الحظ التعامل يكون مع الجامعة األولى، انس ما تقدم من مسائل، الجامعة األولى كأّنها املسألة األولى( بين الستة 

ة، وفق أصل اثنا واألربعين واالثنا عشر توافق في القسمة على االثنين، جزء سهم الجامعة األولى هو وفق أصل الثالث

عشر هو: اثنا عشر قسمة اثنان ينتج ستة، ثم نجعل جزء سهم املسألة الثالثة هو وفق سهام امليت الثالث في الجامعة 

ثمانمائة األولى، وفق الستة واألربعين، هو ستة وأربعون قسمة اثنان ينتج ثالثة وعشرون، أصل الجامعة الثانية هو: 

سهًما،  أربعة وستون سهًما، والجّدة التي كانت أًما في الثانية لها  مائتان وستة وسبعون ، كّل بنٍت لها وأربعة وستون 

سهًما، والجامعة  مائة وواحد وستون سهًما، واالبن له  تسعة وستون سهًما، والّزوج له  ثمانية عشرواألب في الثانية له 

 صحيحة.

ملوجودين: البنت تكون أخًتا شقيقٍة للميتة، وأّما األم في هلكت البنت الثانية عن املوجودين وبنت، ا املسألة الرابعة:

 من املوارث، اآلن 
ٌ
املسألة الثانية، فهي جّدة، وأّما األب في الثانية فهو أبو أّمها، جٌد فاسد كما ذكرنا، فليس له حظ

ر )مع البنت(، أصل نقسم املسألة الرابعة: الجّدة لها الّسدس، والبنت لها الّنصف، واألخت الشقيقة عصبة مع الغي

 أسهم، واألخت لها سهمان. ثالثة، الجّدة لها سهٌم واحد، والبنت لها ستةاملسألة 

 ستة، وأصل مسألتها مائتان وستة وسبعون سهام امليت الرابع )البنت الثانية( في الجامعة الثانية هو  الجامعة الثالثة:

جميع ما تقدم من مسائل، حتى الجامعة األولى( اآلن الّسهام )هنا اآلن الحظ التعامل يكون مع الجامعة الثانية، انس 

تنقسم على األصل، نجعل جزء سهم املسألة الرابعة هو حاصل قسمة السهام على األصل، مائتان وستة وسبعون 

قسمة ستة ينتج ستة وأربعون، هذا هو جزء سهم املسألة الرابعة، أصل الجامعة الثالثة هو نفسه أصل الجامعة 

سهًما، والجّدة التي كانت أًما في الثانية  ثالثمائة وثمانية وستون ، البنت املتبقية لها ثمانمائة وأربعة وستون ية: الثان
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 تسعة وستون سهًما، والّزوج في الثالثة له في الجامعة الثالثة  ثمانية عشرأسهم، واألب في الثانية له  مائة وعشرةلها 

 مائة وثمانية وثالثون سهًما، والبنت لها  مائة وواحٌد وستون في الجامعة الثالثة  سهًما، واالبن في املسألة الثالثة له

 سهًما، والجامعة صحيحة.

هلكت البنت الثالثة عن املوجودين وابن، املوجودين ترث منهم الجّدة فقط، وأّما اآلخرين ففيهم  املسألة الخامسة:

الجد وهو فاسد، وأّما اآلخرين فإّنهم غرباء على هذه امليتة، الجّدة لها الّسدس، واالبن له الباقي تعصيًبا، أصل املسألة 

 يأخذها االبن تعصيًبا. خمسة، وواحد، الجّدة لها ستة

 

، وأصل مسألتها ثالثمائة وثمانية وستون سهام امليت الخامس )البنت الثالثة( في الجامعة الثالثة هو  الجامعة الرابعة:

)هنا اآلن التعامل يكون مع الجامعة الثالثة، ال نتعامل مع ما تقدم من مسائل(، بين الّسهام واألصل توافق في  ستة

ة الثالثة هو وفق أصل الخامسة، وفق األصل ستة وهو ثالثة، ثالثة هو القسمة على االثنين، نجعل جزء سهم الجامع

جزء سهم الجامعة الثالثة، ثم نجعل جزء سهم املسألة الخامسة هو وفق سهام امليت الخامس في املسألة الجامعة 

ألفان ابعة هو: ، بعد الحساب خرج أصل الجامعة الر مائة وأربعة وثمانون هو:  ثالثمائة وثمانية وستون الثالثة، وفق 

سهًما، واألب في الثانية )الذي كان جًدا فاسًدا في  خمسمائة وأربعة عشر، الجّدة لها وخمسمائة واثنان وتسعون 

 مائتان وسبعةسهًما، والّزوج في الثالثة له في الجامعة الرابعة  أربعة وخمسون بقية املسائل( له في الجامعة الرابعة 

أربعمائة سهًما، والبنت في الرابعة لها  أربعمائة وثالثة وثمانون لثة له في الجامعة الرابعة أسهم، واالبن في املسألة الثا

سهًما، والجامعة بهذا الشكل  تسعمائة وعشرونسهًما، واالبن في الخامسة له في الجامعة الرابعة  وأربعة عشر

 صحيحة، وتّم الحّل والحمد هلل.
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 خالصة عمل مناسخات الحالة الثالثة:

 إلجراء مسألة مناسخة واستخراج مسألة جامعة بين مسألتين فأكثر، ال بد من اتباع الخطوات التالية:

  ،بما فيهم امليت قسمة املسألة األولى وتصحيحها إن احتاجت إلى ذلك، ومعرفة سهام كّل واحٍد من الورثة

 الثاني، كأننا نقسم املسألة حال حياته.

  حّل املسألة الثانية وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ومعرفة سهام كّل واحٍد من الورثة، بقطع الّنظر عن

 املسألة األولى.

 ة( )يكون العمل املقارنة بين نصيب امليت الثاني )سهامه( من املسألة األولى، وبين أصل مسألته )املسألة الثاني

 مع األصل أو العول إن عالت أو املصّح إن كانت قد احتاجت إلى تصحيح(.

 .)ما تكون بالنسب الثالثة: )املماثلة / املوافقة / التباين
ّ
 واملقارنة إن

  فإن كان بينهما مماثلة فقد انقسمت: وتنقسم الّسهام على األصل في حال كان نصيبه مساوًيا ألصل مسألته

ماثل(، أو كان فيه تداخل لكن سهامه أكبر من أصل مسألته، صّحت املسألة الجامعة مّما صحت )بينهما ت

 منه املسألة األولى )أي: من أصلها أو عولها أو مصّحها(.

 .فإن وافقت الّسهاُم األصَل: أخذنا وفق مسألته وضربناه في املسألة األولى والحاصل بالضرب ُيسمى الجامعة 

  ُها في املسألة األولى )األصل أو العول أو املصّح( والناتج هو  فإن باينت الّسهام
ّ
األصَل: ضربنا أصل مسألته كل

 تصحيح املسألتين وُيسمى باملسألة الجامعة.

وعند القسم نقول: من له نصيٌب في األولى أخذه مضروًبا في أصل الثانية حال التباين، أو وفقها حال التوافق، ومن له 

 ذه مضروًبا في سهام مورثه عند التباين، أو في وفق سهامه عند التوافق، وتنتهي املسألة.ش يٌء من الثانية أخ

 
ّ

جمع سهام املسألة الجامعة، فإن ساوت الّسهام أصل الجامعة صّحت، وإال
ُ
ها ت

ّ
وللتأكد من صّحة املسألة وسالمة حل

 فال تصّح ويجب إعادة الحساب والّنظر.

 تنبيه مهم:

ه قد يرد عليه بعض املغالطات الخفية املقصودة، وما أكثر  على طالب علم الفرائض
ّ
أن يكون نبيًها فطًنا يقًضا، فإن

املغالطات في باب املناسخات، كأن ُيقال لك: هلكت عن: زوٍج وابنين، وقبل قسمة التركة مات أحد األبناء عن أٍم وعن 

 وجود األم مستحيل لكونها هي امليت األول.
ً

 املوجودين، فهنا مثال

: هلكت عن ثالث بنات، وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنات عن الباقيتين، فهنا يجب عليك أن 
ً

وكأن ُيقال لك مثال

تستفصل من السائل وتقول له: هل البنات املذكورات هّن من أٍب واحٍد أم ال؟ فإّن حالهن يختلف، )فإذا كّن من أٍب 

 واحٍد كّن أخواٍت ألم((.واحٍد كّن أخوات شقيقات، وإذا كّن من غير أٍب 

ي يحيى بن 
ّ
ا أراد أن ُيول

ّ
ويحسن بنا هنا ذكر املسألة املأمونية، وذلك أّن املأمون )صاحب فتنة القول بخلق القرآن( مل

أكثم قضاء البصرة استحقره لصغر ِسّنه، وكان إذا ذاك ابن إحدى وعشرين سنة، فقال: يا أمير املؤمنين القصد 
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ِقي، فاس
ْ
ل
َ
ألني، وكانوا في الزمن األول يمتحنون القضاة والعمال بالفرائض، فسأله عن شخٍص مات عن: علمي ال خ

أبوين وابنتين، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في املسألة، فقال: يا أمير املؤمنين: امليت ذكٌر أم أنثى؟ 

ه القضاء، وما استفصاله ذاك عن امليت فعرف املأمون فطنته، فقال له: إذا عرفت التفصيل عرفت الجواب، ف
ّ

وال

ه أبو أم )جٌد فاسد(، 
ّ
ه أبو أب )جٌد صحيح(، وإن كان أنثى لم يرث ألن

ّ
ه إذا كان امليت ذكًرا ورث األب من البنت ألن

ّ
 أن

ّ
إال

 فيختلف الجواب حسب التفصيل في امليت األول.

 بعد أن ذكر هذه املسألة: رحمه هللاقال ابن الهائم 

ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِن َوَهِذهِ 
ْ
أ
َ
ى امل

َ
ْعــــــــــــــَزى ِإل

ُ
ـــــــــوِن     ت

ُ
ْدف

َ
ْحـــــــــــــــــــُص َعــــــــــــــــــــــِن امل

َ
َبِغي الف

ْ
َين

َ
 ف

كرر، على طالب العلم أن يتثبت ويتفطن وُيمعن الّنظر وُيكثر 
ُ
، وفيمن فنعود ون

ً
التفطن فيمن يرث ومن ال يرث أصال

ُيحجب ومن ال ُيحجب )وباب الحجب باٌب عظيم كما ذكرنا ذلك سابًقا( خصوًصا عند نقل أنساب الورثة، فال ُيبادر 

في قسمة املسائل وتصحيحها قبل عرضها على ذهنه، وينظر في سوابق السؤال ولواحقه، فرّبما ضاع تعبه في أثنائها أو 

ا في األولى ليس في عداد بعد تما
ً
ا في الثانية، ومنهم من يكون وارث

ً
ا في األولى وارث

ً
م عملها، فإّن من الورثة من يكون وارث

ه محجوب بغيره ليس له من امليراث ش يٌء، وقد يكون 
ّ
 أن

ّ
ا في الثانية إال

ً
ا في األولى ووارث

ً
الورثة في الثانية، وقد يكون وارث

ا بتقدير امليت 
ً
ا بتقدير امليت األول أنثى كما مّر في املأمونية.بعضهم وارث

ً
 األول ذكًرا وساقط

إلى هنا انتهى ما أردنا به ختم باب املناسخات، والحمد هلل الذي بنعمته تتّم الصالحات، أسأل هللا العلّي القدير أن 

 مه.ييسر عليكم فهم هذا الباب وغيره من األبواب وأن يفتح عليكم من فضله ويمّن عليكم بكر 

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس الخامس والعشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد:له، ومن يضلل 
ّ

 فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال

م، فإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 
ّ
وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة.

 ، هو باب: قسمة التركات.سبحانه وتعالىن أبواب هذه املنظومة املباركة بإذن هللا معنا في هذه الليلة باٌب جديٌد م

 باب قسمة التركات                               :رحمه هللا قال الّناظم

ا
َ
َبــــــــــد

َ
ٍ أ
ـــل 
ُ
ـــِة اْضِرْب َسْهَم ك

َ
ْرك ِ

 
ْد    ِفي الت

َ
ْصِحيِح َما ق

َّ
ى الت

َ
ِسْم َعل

ْ
اق اَو

َ
 ُوِجـــــــــــد

ِريــــــــــــــــــــــــِح  ِة ِفي الصَّ
َ
ــــــــْرك ِ

 
 ِمَن الت

ْ
ذ
ُ
ْو خ

َ
ْصِحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــِح    أ

َّ
َهـــــــــــــــــــــــاِم ِللت ِ

 ِبِنْسَبــــــــــــــــــــــــِة الس 

علماء الفرائض ثمرة هذا العلم، إذ أّن املقصد من كّل ما مض ى هو هذا الباب الذي هو باب قسمة التركات َيعتبره 

تقسيم التركة على الورثة، فمعرفة فقه املواريث وحساب املواريث كّل ذلك ُيعتبر وسيلة، واملقصد والغاية هو قسمة 

 التركة.

 في عمدة كّل فارض: رحمه هللاقال الشيخ صالح الُبُهوتي 

ــــ
ُ
ــــــــــلُّ َما ق

ُ
ِصيـــــــــــــــــــِل َوك

ْ
أ
َ
َم ِمــــــــــــــــــــــــْن ت ِ

ُصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِل    ــــــــــد 
ُ ْ
ْصِحيِح ِلأل

َّ
ا ِمـــــــــــــــــــــَن الت

َ
ذ
َ
 ك

 
َّ
ْســــــــــــــِم الت

َ
 ِلق

ٌ
ـــــــــــــــــة

َ
ُهـــــــــــــــَو َوِسيل

َ
ـــــــــــــــهْ ف

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ِرك

َ
ِْب َمْدَرك

ر 
َ
ق
ُ
ْوُجــــــــــــــــــــــــــــٌه ت

َ
 َوِفيـــــــــــــــــِه أ

 لقسمة قال صاحب "العذب الفائض" في شرحه لهذه األبيات: 
ٌ
م من التأصيل والتصحيح وسيلة د 

ُ
ما كان ماق

 
"وإن

 الفرض ي قد ُيصحح املسألة من عدد والتركة دونه أو فوقه، 
 
ات من هذا العلم، ألن

 
ها الثمرة املقصودة بالذ التركة ألن 

هام املطلقة، ر في الجواب عن األنصباء بالس  كأن يقول:  فإذا ُسئل عن تفاصيل أنصباء الورثة فال َيحسن أن ُيعب 

، لكل  زوجة كذا وكذا، ولكل  بنٍت كذا وكذا، إلى آخر ما يكون، فهذا 
ً

 مثال
ً
ت املسألة من عشرين، أو ثالثين ألفا صح 

: بعيد عن األفهام، وغير مفيد للعوام، وقد رأيت كثيًرا من املفتين رحمه هللاالجواب كما قال العالمة ابن الهائم 

 في زماننا يفعل ذلك، وهذا من ق
 
ة معرفتهم لعلم الفرائض، وعدم ممارستهم لألعمال الحسابية، انتهى، ألن

 
ل

ثه، قال العالمة أبو عبد هللا السبطي:  فه مور 
 
الغرض الشرعي لهذا العلم هو معرفة ما يخص  كل  وارٍث مما خل

صيب من التركة، فيكون ما تقدم
 
َصب الن

َ
ما ن

 
هو وسيلة إلى قسمة  والشارع لم ينص  على ما تقدم من األعمال وإن

التركة على ما أمر الشارع به، فتبين بهذا موضع هذا الباب من الفرائض، انتهى، فهذا الباب عظيم الجدوى، كثير 

 .رحمه هللاا.هـ  النفع، قال في النهاية: ولو قلنا هو ثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيًدا"

ر على ما يفيده، إذ إّن العامي ال يهّمه كيف صّحت املسألة أو كيف فالذي ينبغي أن ُيراعي حاُل السائل وأن يقتص

قسمت، وما الفائدة إذا قلت له هذا له سبعة أسهم وهذا له خمسة أسهم، واملسألة تحتاج إلى تصحيح، وغير ذلك 
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ما همُّ العامي أن يعرف ما هو نصيب كّل وارٍث من التركة فقط، فتعط
ّ
يه النتيجة فقط، من األمور التي مّرت معنا، وإن

 وتقول: فالٌن له خمسون ديناًرا، واآلخر له عشرة دنانير، وهكذا.

 

ومعنى قسمة التركات: توزيعها على من يستحقها من الورثة، أو نقول: إعطاء كّل ذي حّقٍ حّقه من تراث امليت، فيصير 

 بعد القسمة كّل وارٍث له نصيب معروف مخصص منها. 

 والّنصيب، أو الجزء املقسوم.القسمة هي: التجزئة، أي: 
ّ
سم: هو الحظ

َ
 جعل الش يء الواحد أقساًما، والق

 )كالعقارات واألراض ي وغيرها(.ما يتركه امليت من األموال املنقولة وغير املنقولة  والتركات: جمع تركة، وهي:

 

 أقسام التركة:

 والتركات من حيث التقسيم تنقسم إلى قسمين:

  قسٌم يمكن قسمته بالعّد 
ً
 وقيمة

ً
ونحو ذلك، كاألموال واملكيالت واملوزونات واملعدودات التي تساوت صفة

 ونحو ذلك.

  قسٌم ال يمكن قسمته بالعّد والوزن ونحو ذلك، كالعقارات والحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد، أو تعددت

 لكن لم تتساوى.

 

 طرق قسمة التركات:

 مكن قسمته بالعّد أو الكيل أو الوزن وغير ذلك، فعندنا حالتين:إذا كانت التركة من القسم األول، أي: ما يُ 

ما سهام كّل وارٍث من  الحالة األولى:
ّ
إذا كانت التركة ُمساوية ألصل املسألة أو مصّحها أو عولها، فليس هناك عمٌل وإن

 املسألة هي نصيبه من التركة، مباشرة دون عمل.

عيد ومثال ذلك ما مّر معنا سابًقا عند ذكر 
ُ
 لهذه الحالة، ون

ً
املسألة الدينارية )الصغرى والكبرى(، فإّنهما يصلحان مثاال

 .سبحانه وتعالى ذكرهما هنا، فما تكرر تقرر، وإذا تقرر ثبت بإذن هللا

 وكنا قد ذكرناها في مثال عول االثني عشر إلى سبعة عشر، وهي كالتالي:  املسألة الدينارية الصغرى:

  :تين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات ألمثالث زوجات هلك عن  ديناًرا. 17، والتركة: وجد 

للّزوجات الّربع، وللجّدات الّسدس، وللشقيقات الثلثان، ولألخوات ألم الثلث، أصل املسألة من اثني عشر، للّزوجات 

الثالث ثالثة، وللجّدتين اثنان، وللثمان شقيقات ثمانية، ولألربع أخواٍت ألٍم أربعة، مجموع السهام سبعة عشر، فعالت 

مصّح املسألة سبعة عشر والتركة سبعة عشر ديناًرا، ففي هذا املثال املسألة هنا من اثني عشر إلى سبعة عشر، ف
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استوت التركة مع مصّح املسألة، فتكون الّسهام هي نفسها النصيب من التركة، كّل زوجٍة لها ديناٌر، وكّل جّدة لها ديناٌر، 

 وكّل شقيقة لها ديناٌر، وكّل أخٍت ألٍم لها دينار.

 
ُ
سمى بأم األرامل، وبالسبعة عشرية، وبالدينارية الصغرى، ألّن التركة وكنا ذكرنا بأّن هذه املسألة ت

ُ
سمى بأم الفروج، وت

 فيها سبعة عشر ديناًرا، أخذت كّل أنثى من الورثة ديناًرا واحًدا.

 

 

 دينار 17التركة:  17  12  

 دينار 3 3 ( زوجة3) 4/1

ة2) 6/1  دينار 2 2 ( جد 

 دينار 8 8 ( أخت ش8) 3/2

 دينار 4 4 ( أخت ألم4) 3/1

 

 

 وكنا قد ذكرناها في باب تصحيح املسائل.املسألة الدينارية الكبرى: 

  :ا أشقاءهلك عن
ً
ا وأخت

ً
 دينار. 600، والتركة: زوجٍة وأٍم وبنتين واثني عشر أخ

 األنثيين، 
ّ
كر مثل حظ

ّ
من، ولألم الّسدس، وللبنتين الثلثان، واألخت الشقيقة عصبة باإلخوة األشقاء للذ

ّ
للّزوجة الث

أصل املسألة من أربع وعشرين، للّزوجة ثالثة، ولألم أربعة، وللبنتين ستة عشر، وهو منقسم على رؤوسهن، يبقى سهم 

لى عدد رؤوسهم، نصحح املسألة، وذلك بالنظر بين عدد الرؤوس واحد بين األشقاء العصبة، لكّنه غير منقسم ع

والّسهام، فنجد بين الخمسة والعشرين والواحد تباين، فنضرب كامل املسألة في عدد الرؤوس خمسة وعشرون، 

 وسبعون سهًما، ولألم مائة سهم، وللبنتين أربعمائة سهم، ولألشقاء
ٌ
 فتصّح هذه املسألة من ستمائة، للّزوجة خمسة

خمسة وعشرون سهًما، يأخذ كّل شقيٍق سهمين اثنين وتأخذ األخت الشقيقة سهًما واحًدا، وبهذا تصّح املسألة، وعند 

، فيكون نصيب كّل وارث هو نفس سهامه في املسألة، 600دينار تساوي مصّح املسألة  600الّقسم، نجد التركة 

ديناٍر، وكّل أٍخ شقيٍق  مائتييناٍر، والبنتان كّل واحدٍة منهن تأخذ: د مائةديناًرا، واألم لها:  خمسة وسبعون فالّزوجة لها: 

 واحًدا. ديناًراوتأخذ الشقيقة  دينارينيأخذ 

   × 25   

 دينار 600التركة:  600 24   محفوظات

 دينار 75 75 3 زوجة 8/1 
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ما نصيب الوّراث من 
ّ
ففي هذين املثالين، عند أن ساوت التركة أصل املسألة لم يكن هناك كبير عمٍل لقسمة التركة، إن

 التركة هو نفسه نصيب الوّراث من أصل املسألة.

 

ساوي أصل املسألة، بأن كانت التركة أقّل أو أكثر من أصل املسألة، فِلقسمة التركة  الحالة الثانية:
ُ
إذا لم تكن التركة ت

في هذه الحال عّدة طرق سلكها أهل هذا الفّن، ذكر كّل هذه الطرق وفّصل القول فيها أصحاب املطّوالت، نقتصر على 

 في طريقة من الطرق هو نفسه الناتج في الطريق اآلخر بال خالٍف. ذكر طريقين منها فقط تيسيًرا لهذا الباب، وألّن الناتج

 الطريقة األولى:

سم، وهذا الطريق ذكره الّناظم 
َ
 بقوله: رحمه هللاطريق الضرب والق

ا
َ
َبــــــــــد

َ
ٍ أ
ـــل 
ُ
ـــِة اْضِرْب َسْهَم ك

َ
ْرك ِ

 
    ِفي الت

َ
ْد ُوِجـــــــــــد

َ
ْصِحيِح َما ق

َّ
ى الت

َ
ِسْم َعل

ْ
اق  اَو

فهذا الطريق هو طريق الضرب ثم القسمة، أن تضرب سهم كّل وارث من املسألة في التركة، ثم تقسم الحاصل على ما 

 صّحت منه املسألة، فما خرج فهو نصيبه.

ا" :رحمه هللاقوله 
َ
َبــــــــــد

َ
ٍ أ
ـــل 
ُ
ـــِة اْضِرْب َسْهَم ك

َ
ْرك ِ

 
 في التركة.، أي: ُيضرب سهم كّل وارث في املسألة "ِفي الت

ا "وقوله: 
َ
ْد ُوِجـــــــــــد

َ
ْصِحيِح َما ق

َّ
ى الت

َ
ِسْم َعل

ْ
اق ، أي: اقسم ماوجدته بضرب سهم كّل وارٍث في املسألة في التركة على "َو

 ماصّحت منه املسألة.

 فبناًء على هذا تكون القاعدة كالتالي:

نصيب الوارث =  
التركة × سهام كّل  وارث

أصل املسألة
 

 املسألة مسألة مناسخات، فتكون القاعدة:وإذا كانت 

نصيب الوارث =  
التركة × سهام كّل  وارث

ةجامعال أصل 
 

 

 مثال:

 دينار 100 100 4 أم 6/1 

 دينار 400 400 16 ( بنت2) 3/2 

 ع 25
 ( أخ ش12)

1 25 
 دينار 24 24

 دينار 1 1 أخت ش       
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  :دينار. 1500، والتركة: أٍم وبنِت ابٍن وأختين شقيقتين وأٍخ ألبهلكت عن 

الوارث األم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، وبنت االبن لها الّنصف لعدم التعدد وعدم املعصب وعدم الفرع 

األعلى منها، واألختان الشقيقتان عصبة مع الغير )مع بنت االبن( يرثون الباقي، واألخ ألب محجوب بالشقيقتين العصبة 

مع الغير، أصل املسألة من ستة، األم لها سهٌم واحٌد، وبنت االبن لها ثالثة أسهم، واألختان الشقيقتان لهّن الباقي 

هن سهمان، اآل 
ّ
ن نقسم التركة على الورثة، ونستعمل طريقة الضرب ثم القسمة، ضرب الّسهام تعصيًبا، فيكون حظ

 في التركة، والحاصل نقسمه على أصل املسألة، والناتج هو نصيب كّل وارث.

 ففي هذه املسألة: 

ساوي  1500( ضرب التركة )واحدنصيب األم ُيساوي: سهمها )
ُ
على األصل ستة،  1500، نقوم بقسمة 1500دينار( ت

 ديناًرا، )هذا نصيب األم من قيمة التركة(. مائتان وخمسون ون الناتج هو: يك

ساوي  1500( ضرب التركة )ثالثةنصيب بنت االبن ُيساوي: مجموع سهامها )
ُ
على  4500، نقوم بقسمة 4500دينار( ت

 ديناًرا، )هذا هو نصيب بنت االبن من التركة(. سبعمائة وخمسون األصل ستة، يكون الناتج: 

ساوي  1500( ضرب التركة )اثنانب األختين الشقيقتين ُيساوي: مجموع سهمامهما )نصي
ُ
، نقوم بقسمة 3000دينار( ت

ديناًرا، )وهذا هو نصيب األختين الشقيقتين مع بعض، ويكون  خمسمائةعلى األصل ستة، يكون الناتج هو:  3000

 ة(.ديناًرا من مجموع الترك مائتان وخمسون نصيب كّل أخت شقيقة هو 

وللتأكد من صّحة التقسيم ُيجمع نصيب كّل الورثة، فإذا ساوى مجموع التركة صّحت، وإذا لم يساو لم تصّح، ويجب 

 إعادة القسمة والّنظر، وهنا ساوت والحمد هلل.

 

 دينار 1500التركة:  6  

 دينار 250=6(÷1500×1) 1 أم 6/1

 دينار 750=6(÷1500×3) 3 بنت ابن 2/1

 دينار 500=6(÷1500×2) 2 ( أخت ش2) ع

 - - أخ ألب م

 

 

 

 مثال:

  :دينار. 9000، والتركة: زوجتين وأٍب وأٍم وبنٍت هلك عن 
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من لوجود الفرع الوارث، واألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا لوجود الفرع الوارث األنثى، واألم لها 
ّ
للّزوجتين الث

لعدم التعدد وعدم املعصب، أصل املسألة أربعة وعشرون، الّسدس لوجود الفرع الوارث، والبنت لها الّنصف 

للّزوجتين ثالثة أسهم وهو غير منقسم على عدد رؤوسهن االثنان، األم لها أربعة أسهم، والبنت لها اثنا عشر سهًما، 

ا في واألب له أربعة أسهم بالفرض ويبقى سهٌم واحٌد يأخذه األب بالتعصيب، ثم نقوم بتصحيح املسألة وذلك بضربه

عدد رؤوس الّزوجات اثنين، تصّح املسألة من ثمانيٍة وأربعين، للّزوجتين ستة أسهم، واألب له عشرة أسهم، واألم لها 

 ثمانية أسهم، والبنت لها أربعة وعشرون سهًما، واملسألة بهذا الشكل صحيحة.

على مصّح املسألة ثمانية وأربعون دينار( والحاصل نقسمه  9000( أسهم ضرب التركة )ستةنصيب الّزوجتين ُيساوي: )

 ومائة وخمسة وعشرون)اآلن العمل كّل العمل مع املصّح(، يكون الناتج هو: 
ٌ
ديناًرا، )هذا نصيب الّزوجتين مًعا،  ألف

 ثم ُيقسم بينهن بالّسوية(.

بعون، يكون دينار( والحاصل نقسمه على املصّح ثمانية وأر  9000( أسهم ضرب التركة )عشرةنصيب األب ُيساوي: )

 وثمانمائة وخمسة وسبعون الناتج: 
ٌ
 ديناًرا، )هذا هو نصيب األب من التركة(. ألف

دينار( والحاصل نقسمه على املصّح ثمانية وأربعون، يكون  9000( أسهم ضرب التركة )ثمانيةنصيب األم ُيساوي: )

 وخمسمائة الناتج: 
ٌ
 ديناًرا، )هذا هو نصيب األم من التركة(.ألف

دينار( والحاصل نقسمه على املصّح ثمانية وأربعون،  9000( سهًما ضرب التركة )اثنا عشربنت ُيساوي: )نصيب ال

 ديناًرا، )هذا هو نصيب البنت من التركة(. أربعة آالٍف وخمسمائةيكون الناتج: 

 

  ×2   

 دينار 9000التركة:  48 24  

 دينار 1125=48(÷9000×6) 6 3 ( زوجة2) 8/1

 دينار 1875=48(÷9000×10) 10 5 أب +ع 6/1

 دينار 1500=48(÷9000×8) 8 4 أم 6/1

 دينار 4500=48(÷9000×24) 24 12 بنت 2/1

 

 

 

 مثال:

  :درهم. 26000، والتركة مقدارها: زوجٍة وأٍم وأخت شقيقة وابن عم شقيقهلك عن 
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عصبة، أصل املسألة من: اثنا عشر، للّزوجة الّزوجة لها الّربع، واألم لها الثلث، والشقيقة لها الّنصف، وابن العّم 

ثالثة، ولألم أربعة، وللشقيقة ستة، وال ش يء البن العم العصبة الستغراق التركة أصحاب الفروض، فلم يبق له ش يٌء 

 فيسقط، وهنا عالت املسألة من اثني عشر إلى ثالثة عشر.

الحاصل نقسمه على عول املسألة ثالثة عشر )اآلن درهم( و  26000( أسهم ضرب التركة )ثالثةنصيب الّزوجة ُيساوي: )

 درهًما، )هذا هو نصيب الّزوجة من التركة(. ستة آالفالعمل كّل العمل مع عول املسألة(، يكون الناتج: 

درهم( والحاصل نقسمه على عول املسألة ثالثة عشر، يكون  26000( أسهم ضرب التركة )أربعةنصيب األم ُيساوي: )

 درهًما، )وهذا هو نصيب األم من التركة(. آالف ثمانيةالناتج: 

درهم( والحاصل نقسمه على عول املسألة ثالثة  26000( أسهم ضرب التركة )ستةنصيب األخت الشقيقة ُيساوي: )

 درهم، )وهذا هو نصيب الشقيقة من التركة(. اثنا عشر ألفعشر، يكون الناتج: 

 

 درهم 26000التركة:  13   12  

 درهم 6000=13(÷26000×3) 3 زوجة 4/1

 درهم 8000=13(÷26000×4) 4 أم 3/1

 درهم 12000=13(÷26000×6) 6 أخت ش 2/1

 - - ابن عم ش ع

 

 

 الطريقة الثانية:

، ولكن لُيسره وشيوعه آثرنا ذكره، وهذا الطريق مبنٌي على رحمه هللاالطريق الثاني الذي سنذكره لم يذكره الّناظم 

ها على ما صّحت منه املسألة، والناتج هو قيمة الّسهم الواحد، حساب قيمة الّسهم 
ّ
الواحد، وذلك بقسمة التركة كل

ه جزء سهم املسألة، ثم تقوم بضرب سهاّم كّل وارث في قيمة الّسهم الواحد )جزء السهم الناتج(، والناتج 
ّ
ُيجعل كأن

األول، األول: الضرب ثم القسمة، وهذا: هو نصيب ذلك الوارث من مجموع التركة، وهذا الطريق بخالف الطريق 

 القسمة ثم الضرب، وعلى ذلك تكون القاعدة كالتالي:

نصيب الوارث = سهام كّل  وارث   ×
التركة

أصل املسألة
 

 وفي حال كون املسألة مسألة مناسخات تكون القاعدة:
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نصيب الوارث = سهام كّل  وارث   ×
التركة

أصل الجامعة
 

 مثال:

  :ديناًرا. 90، والتركة: أم وأب وابنتينهلك عن 

لألم الّسدس، وللبنتين الثلثان، ولألب الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا، أصل املسألة ستة، األم لها سهٌم واحد، والبنتان 

 لهّن أربعة أسهم، واألب له سهٌم واحٌد بالفرض وال ش يء له بالتعصيب.

خمسة ديناًرا( على أصل املسألة )ستة(، ينتج: ) تسعون نقوم بحساب قيمة الّسهم الواحد، وذلك بقسمة التركة )

ك تريد استخراج مسألة جامعة، تقوم عشر
ّ
ه جزء سهم، وكأن

ّ
(، هذه هي قيمة الّسهم الواحد، تجعله فوق األصل كأن

 ستون ديناًرا، وللبنت  خمسة عشرديناًرا، ولألب كذلك  خمسة عشربضرب الّسهام في جزء الّسهم هذا، فيكون لألم 

 .ديناًرا

 

 

  15  

 دينار 90التركة  6  

 دينار 15=15×1 1 أم 6/1

 دينار 15=15×1 1 أب +ع6/1

 دينار 60=15×4 4 ( بنت2) 3/2

 مثال:

  :دينار. 600والتركة:  زوج وأٍم وشقيقة،هلكت عن 

لث، والشقيقة لها
ّ
الّنصف،  هذه املسألة قد مّرت معنا سابًقا، وهي مسألة املباهلة، الّزوج له الّنصف، واألم لها الث

 أصل املسألة ستة، الّزوج له ثالثة، واألم لها اثنان، والشقيقة لها ثالثة، عالت املسألة من ستة إلى ثمانية.

ديناًرا(،  خمسة وسبعون ديناًرا( على عول املسألة )ثمانية(، ينتج: ) ستمائةنقوم بحساب قيمة الّسهم الواحد، التركة )

مائتان نقوم بضرب سهام كّل وارٍث في قيمة الّسهم الواحد، فيكون للّزوج ) هذه هي قيمة الّسهم الواحد، بعد ذلك

 ديناًرا(. مائتان وخمسة وعشرونديناًرا(، وللبنت ) مائة وخمسون ديناًرا(، ولألم ) وخمسة وعشرون

 ولك أن تحسب نصيب كّل وارث باستعمال القاعدة السابقة: 

نصيب الوارث = سهام كّل  وارث   ×
التركة

أصل الجامعة
 

 قيمة السهم الواحد



 

313 

 ديناًرا، وهكذا كّل وارث. 225(= 3سهام األم )× )مصّح املسألة((  8÷)قيمة التركة(  600) 

 

 

 

 

  75  

 دينار 600التركة  8   6  

 دينار 225=75×3 3 زوج 2/1

 دينار 150=75×2 2 أم 3/1

 دينار 225=75×3 3 أخت ش 2/1

 

 مثال:

  درهم. 6000، والتركة: وجدتين وأخوين شقيقينزوجتين هلك عن 

للّزوجتين الّربع لعدم الفرع الوارث، وللجّدتين الّسدس لعدم األم، ولألخوين الشقيقين الباقي تعصيًبا، أصل املسألة: 

اثنا عشر، للّزوجتين ثالثة أسهم وال تنقسم على عدد رؤوسهّن، وللجدتين سهمان اثنان ينقسم عليهن، ولألخوين 

الشقيقين سبعة أسهم، ال تنقسم على رؤوسهم، عندنا محفوظين اثنين، اثنان واثنان، بينهما تماثل، نكتفي بأحدهما 

عن اآلخر، إذن جزء الّسهم هو اثنان، نضرب كامل املسألة في اثنان، تصّح املسألة من أربعٍة وعشرين، للّزوجتين ستة 

 عشر سهًما.أسهم، وللجّدتين أربعة أسهم، وللشقيقين أربعة 

 مائتان وخمسون درهم( على مصّح املسألة )أربعة وعشرون(، ينتج: ) ستة آالفقيمة الّسهم الواحد هي: التركة )

درهًما(، هذه هي قيمة الّسهم الواحد، بعد ذلك نقوم بضرب سهام كّل وارٍث في قيمة الّسهم الواحد، فيكون للّزوجتين 

 وخمسمائة)
ٌ
درهٍم( تأخذ كّل واحدٍة ألف درهًما(، ويكون للجّدتين ) سبعمائة وخمسون )درهم( تأخذ كّل واحدٍة  ألف

 وسبعمائة وخمسون درهم( يأخذ كّل واحد ) ثالثة آالف وخمسمائةدرهم(، ويكون للشقيقين ) خمسمائة)
ٌ
 ألف

 درهًما(،

ساوي قيمة التركة )س
ُ
تة آالف درهم(، ولنتاكد من صّحة الّقسم، وذلك بجمع أنصبة الورثة من التركة، نجدها ت

 فالّقسم إذن صحيح.

 

 

 قيمة السهم الواحد
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   ×2 250  
 درهم 6000التركة  24 12   محفوظات

 درهم 1500( =250×6) 6 3 ( زوجة2) 4/1 2

ة2) 6/1   درهم 1000( =250×4) 4 2 ( جد 

 درهم 3500( =250×14) 14 7 ( أخ ش2) ع 2

 

ه فيما يتعلق بالقسم األول من أقسام التركة، اآلن ننتقل إلى القسم 
ّ
الثاني من أقسام التركة، وهو في حال ما هذا كل

إذا كانت التركة ال يمكن قسمتها بالعّد والوزن ونحو ذلك، كالعقارات والحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد، أو تعددت 

 لكن لم تتساو.

في منظومته  رحمه هللافي هذا القسم سنقتصر على ذكٍر طريٍق واحٍد لكيفية قسمة التركة، هذا الطريق ذكره الّناظم 

 في البيت الثاني، وذلك في قوله:

ِريــــــــــــــــــــــــِح  ِة ِفي الصَّ
َ
ــــــــْرك ِ

 
 ِمَن الت

ْ
ذ
ُ
ْو خ

َ
ْصِحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــِح    أ

َّ
َهـــــــــــــــــــــــاِم ِللت ِ

 ِبِنْسَبــــــــــــــــــــــــِة الس 

 لجميع الطرق، وقد استحسنه الجويني 
ً

 رحمه هللاهذا الطريق ُيسمى طريق النسبة، وهو أبرز الطرق، بل ُيعتبر أصال

ه ُيعمل به فيما َيقبل القسمة بالعّد وما اليقبل القسمة بالعّد )أي: ُيعمل به في رحمه هللاكما نقله عنه ابن الهائم 
ّ
، ألن

"ولها في الشرح املمتع:  رحمه هللاالذي تقدم وهذا النوع((، وقال الشيخ ابن عثيمين قسمة التركات بنوعيها )النوع األول 

سبة إذا أمكن" )أي: قسمة التركات(طرٌق 
 
 .أحسنها طريق الن

ِريــــــــــــــــــــــــِح": رحمه هللاقول الّناظم  ِة ِفي الصَّ
َ
ــــــــْرك ِ

 
 ِمَن الت

ْ
ذ
ُ
ْو خ

َ
 سبة الّسهام.، أي: خذ من التركة مثل ن"أ

ْصِحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــِح"وقوله: 
َّ
َهـــــــــــــــــــــــاِم ِللت ِ

، أي: ملا صّحت منه املسألة، فإذا صّحت من تسعة وكان ألحدهم ثالثة، "ِبِنْسَبــــــــــــــــــــــــِة الس 

 فيصير له الثلث.

عطي كّل وارث من ال
ُ
ه يقول لك: ت

ّ
 تركة مثل نسبته من املسألة، وتكون القاعدة معنا هي:فكأن

نصيب الوارث  = التركة  ×
الّسهام

أصل املسألة
 

 وإذا كانت معنا مسألة مناسخات، فيكون األصل املعمول به هو أصل املسألة الجامعة، وتكون القاعدة:

نصيب الوارث = التركة  ×
الّسهام

أصل الجامعة
   

 جزء سهم التصحيح قيمة السهم الواحد
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 مثال:

  :درهم. 2000، والتركة مقدارها: زوجٍة وبنٍت وعٍم هلك عن 

الّزوجة لها الثمن، والبنت لها الّنصف، والعّم عصبة، أصل املسألة من: ثمانية، الّزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، 

ويبقى ثالثة يأخذها العم تعصيًبا، بعد هذا نقوم بنسبة سهام كّل وارث إلى أصل املسألة، ثم نعطيه بقدر تلك النسبة 

 كة.من التر 

من واحد، أي: ثمن التركة، أي: ثمن ألفين درهم، يكون نصيبها من التركة: 
ّ
 درهًما. مائتان وخمسون الّزوجة لها الث

 درهم. ألفالبنت لها الّنصف أربعة، أي: نصف التركة، أي: نصف األلفين درهم، يكون نصيبها من مجموع التركة: 

 درهًما. سبعمائة وخمسون وع التركة، يكون نصيبه: العّم له ثالثة من ثمانية، أي: ثالثة أثمان مجم

وللتحقق من صّحة التقسيم، نقوم بجمع نصيب كّل وارث من التركة، فإذا ساوى مجموع التركة صّحت وإن لم يساو 

 ، مجموعها ُيساوي ألفان درهًما، وهي صحيحة.سبعمائة وخمسون  و:ألف و:  مائتان وخمسون لم تصّح، وهنا عندنا: 

 

 

 درهم 2000التركة  8  

 همدر  250=2000(×8÷1) 1 زوجة 8/1

 همدر  1000=2000(×8÷4) 4 بنت 2/1

 همدر  750=2000(×8÷3) 3 عم ع

 

 

 مثال:

  :درهم. 9000، والتركة مقدارها: زوٍج وأٍم وأخٍت شقيقٍة وأخٍت ألٍب وأٍخ وأخٍت ألٍم هلكت عن 

الّزوج له الّنصف لعدم الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الجمع من اإلخوة، والشقيقة لها الّنصف، لعدم 

كر، واألخت ألب لها الّسدس تكملة الثلثين، لعدم 
ّ
املشارك وعدم املعصب وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الذ

ما الثلث، للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم األصل املعصب ولوجود الشقيقة صاحبة الّنصف، واألخ واألخت ألم له

كر، أصل املسألة ستة، الّزوج له ثالثة، واألم لها واحد، والشقيقة لها ثالثة، واألخت ألب لها واحد، واألخ واألخت 
ّ
الذ

قال هللا تعالى: ألم لهم اثنان، يأخذ األخ ألم واحد وتأخذ األخت ألم واحد، فاإلخوة ألم يقتسمان ما حّصاله بالّسوية، 
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لث، قال  رحمه هللا، والّناظم "فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث"
ّ
أشار إلى هذا كما مّر معنا في فرض الث

 حينها: رحمه هللا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوةٍ 
ْ
ــــــــــــــــــــــْرُض َجْمـــــــــــُع ِإخ

َ
ِم  َوف

ُ
ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــِم    أِل

َ
َســـــــــــاٍو َبْيَنُهـــــــــــْم ِفــــــــــــي الق

َ
 َمـــــــــــَع ت

ن هذه النقطة أردنا التذكير بها، والتنبيه عليها، وهذه فائدة كثرة املسائل، تذكرك بجميع ما درسته وأخذته، إذن إذ

ساوي عشرة 
ُ
املسألة بهذه القسمة صحيحة، الّسهام منقسمة على الرؤوس، بعد ذلك نحسب مجموع الّسهام نجدها ت

املسألة، وقد سبق وأن درسنا العول وذكرنا بأّن األصل  أسهم، نشطب على الستة ونكتب بدلها عشرة، وهذا هو مصّح 

ستة يعول أربع مرات، يعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة، وهنا عالت املسألة إلى عشرة، اآلن العمل 

 يكون مع العول ال مع األصل ستة.

ألفان درهم(، يكون نصيب الّزوج: ) 9000كة )الّزوج له: ثالثة أعشار التركة، أو نقول: ثالثة قسمة عشرة ضرب التر 

 درهم(. وسبعمائة

 درهم(. تسعمائةدرهم(، يكون نصيبها: ) 9000األم لها: عشر التركة، أو: واحد قسمة عشرة ضرب التركة )

 ألفان وسبعمائةدرهم(، يكون نصيبها: ) 9000الشقيقة لها: ثالثة أعشار التركة، أو: ثالثة قسمة عشرة ضرب التركة )

 درهم(.

 درهم(. تسعمائةاألخت ألب لها: عشر التركة، أو: واحد قسمة عشرة ضرب التركة، يكون نصيبها: )

 وثمانمائة األخ واألخت ألم لهم: خمس التركة، أو: اثنان قسمة عشرة ضرب التركة، يكون نصيبهم: )
ٌ
درهم(، لكّل ألف

 درهم(. تسعمائةواحٍد منهم: )

 والحمد هلل. واملسألة بهذا التقسيم صحيحة

 

 

 درهم 9000التركة  10   6  

 درهم 2700=9000×( 10/3) 3 زوج 2/1

 درهم 900=9000×( 10/1) 1 أم 6/1

 درهم 2700=9000×( 10/3) 3 أخت ش 2/1

 درهم 900=9000×( 10/1) 1 أخت ألب 6/1

3/1 
 أخ ألم

2 
 درهم 900=9000×( 10/1) 1

 درهم 900=9000×( 10/1) 1 أخت ألم
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 مالحظة: 

في طريق القسمة بالنسبة ال تقل للّزوج الّنصف، فنعطيه نصف التركة )أي: نصف التسعة آالف درهم(، واألم نعطيها 

سدس التركة، وهكذا، نقول لك ال، ال بد من قسمة نصيب الّسهام على األصل، وهذه املسألة تنبأك عن سبب ذلك، 

ا عالت املسألة دخل النقص على 
ّ
ا ازدحمت الفروض وعالت املسألة فهنا مل

ّ
الجميع، فالّزوج كان له نصف التركة لكن مل

صار له ثالثة أعشار التركة، فنقص نصيبه، وهكذا األم نصيبها الّسدس لكّنه نقص بعول املسألة من الّسدس إلى 

ه من 
َ
 نسبة التركة.العشر، وهكذا البقية، فهنا يجب االنتباه ال بد من قسمة النصيب على األصل ينتج مال

 

 مثال:

  :والتركة: زوجة وأٍم وبنتين وأٍخ شقيقهلك عن ، 
ٌ
. بقرة

ٌ
 واحدة

لثان، للتعدد وعدم 
ّ
من لوجود الفرع الوارث، واألم لها الّسدس لوجود الفرع الوارث، والبنتان لهّن الث

ّ
الّزوجة لها الث

ثالثة أسهم، واألم لها أربعة أسهم، والبنتان املعصب، واألخ الشقيق عصبة، أصل املسألة أربعة وعشرون، الّزوجة لها 

لهّن ستة عشر سهًما، كّل واحدٍة لها ثمانية أسهم، واألخ الشقيق له سهٌم واحٌد بالتعصيب، واملسألة صحيحة وال 

 تحتاج إلى تصحيح. 

 اآلن عند قسمة التركة )التي هي بقرة(، نقوم بقسمتها على الورثة بنسبة سهامهم من املسألة.

 الّزوجة لها: ثالثة قسمة أربعة وعشرون )أي: الثمن(، ثمن البقرة.

 األم لها: أربعة قسمة أربعة وعشرون )أي: سدس(، سدس البقرة.

 البنت كّل واحد لها: ثمانية قسمة أربعة وعشرون )أي: ثلث(، ثلث البقرة.

 جزء من البقرة. األخ الشقيق له: واحد قسمة أربعة وعشرون، أي: جزٌء واحد من أربعة وعشرين

 

 التركة: بقرة 24  

 ( البقرة8/1( = )24÷3) 3 زوجة 8/1

 ( البقرة6/1(=)24÷4) 4 أم 6/1

 ع
 بنت

16 
 ( البقرة3/1(=)24÷8) 8

 ( البقرة3/1(=)24÷8) 8 بنت

 ( البقرة24/1)           1 أخ ش ع
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التي استخدمها املتقدمون، فهم سلكوا طريق القيراط، واستغنى املتأخرون بطريق النسبة املتقدم على طريق القيراط 

استعملوا القيراط فيما ال يمكن قسمته بالعّد والوزن وغير ذلك )القسم الثاني(، كالعقارات والسيارات والحيوانات 

اط ثلث إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تساوي القيراط، واختلفوا في مقدار القيراط على أقوال، والصحيح أّن مقدار القير 

الثمن )أي: أربعة وعشرون( وهذا الذي عليه أهل الحجاز ومصر والشام، وكما ذكرنا ُيمكن أن تستبدل هذه الطريقة 

بطريق النسبة لكثرة انتشارها في وقتنا الحاضر، ومن أراد معرفة كيفية قسمة التركات على طريق القراريط فليرجع إلى 

 رها هنا يحتاج إلى وقٍت وإلى تمثيالت كثيرة، وهللا املستعان.ما ألف من مطوالت في هذا الفّن، فإّن ذك

 تنبيه:

 
ّ

إذا أردت أن تعرف صّحة املسألة من عدمها، فاجمع حصص الورثة، فإن ساوى مجموع التركة فالعمل صحيح، وإال

 يحتاج إلى اإلعادة.
ٌ
 فهو غلط

 فائدة:

ذكر طريقين لقسمة التركة، ولم يذكر جميع الطرق، ألّن ذكر كّل الطرق يطول، وهو اشترط  رحمه هللاالّناظم 

ه 
ّ
، وكّل هذه الطرق تؤدي إلى نفس الناتج، ولعل

ً
ذكر أيسر هذه الطرق على الطالب وأجمعها  رحمه هللااالختصار بداية

 وأقربها للفهم، وهللا أعلم.

 باألقرب واألسهل، فإذا تعسر وجٌه ُعمل باآلخر. ثم إّن الفائدة من معرفة هذه الطرق العلم

 مالحظة:

يظهر لنا من خالل ما سبق من أمثة أّن نسبة ما لكّل وارٍث من التركة إلى التركة، كنسبة سهامه من املسألة إلى أصلها 

 أو عولها أو مصّحها.

 نسبة ما لكل  وارٍث من "ومدار قسمة التركة مبنٌي على العقال صاحب العذب الفائض شرح عمدة كّل فرض: 
 
لم بأن

ه من التركة إلى التركة"
َ
 .تصحيح املسألة إلى تصحيح املسألة، كنسبة مال

ـــــــــــــــــــــــــــــِة 
َ
ل
َ
ْسأ

َ
ِرٍث ِمـــــــــــــــــــــــــــَن امل

ْ
 َوا

ُّ
َحـــــــــــظ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــِه فِ    ف ِ

 
ِدٌل ِلَحظ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِة ُمَعا

َ
ِرك

َ
 ـــــــــــــــــــــــي الت

 

 قسمة التركات على الغرماء:

هذا اآلن جميع ما سبق هو ما يتعلق بقسمة التركات على الورثة، بقي أن ننبه على طريقة قسمة التركات على الغرماء، 

 ِ
ّ
 في ذمته، لكن عند أن جئنا ندفع عنه هذه الّديون وجدنا أّن التركة ال تف

ٌ
وذلك عند أن يهلك أحٌد وله ديون مرسلة

ت، )وهذا اآلن رجوع منا معكم إلى الدروس املتقدمة عند كالمنا على الحقوق بجميع الّديون، الّديون أكثر من تركة املي

ه في هذه الحالة ُيعمل باملحاصصة أو املحاّصة، فكلُّ َمِديٍن يأخذ حّصة من التركة 
ّ
املتعلقة بالتركة(، وذكرنا هناك أن

"وإذا نقص مال املفلس في كتاب الّدرر البهية عند باب املفلس:  رحمه هللاعلى قدر َدينه، وهذا الذي ذكره الشوكاني 
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سوة الغرماء"
ُ
، فال ُيقدم أحٌد على أحٍد فهم متشاركون في املال املوجود بينهم عن الوفاء بجميع دينه، كان املوجود أ

 بنسبة ديونهم.

دينار( على غرماء متفرقين،  1200) دينار(، وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها 900مات زيٌد وترك ) مثال ذلك:

 دينار. 300دينار، وملالٍك عليه:  400دينار، ولعمرٍو عليه:  500فلعلٍي عليه: 

نا نجعل بدل الورثة الغرماء، وبدل سهام 
ّ
فالعمل هنا نفس العمل الذي كنا نعمله فيما سبق من قسمة التركة غير أن

لهالك، وبدل أصل املسألة نضع مجموع الّديون التي عليه )وهي هنا: الورثة نضع ديون الغرماء التي يستحقونها على ا

دينار(، ثم نضع خانة بجانب الخانة السابقة على الشمال كما فعلنا من قبل، ونكتب مجموع التركة )أي: التركة  1200

فها هذا امليت( والتي هي: 
ّ
ُه دينار، ثم نقوم بقسمة التركة على هؤالء الغرماء كّل و  900التي خل

َ
احٍد منهم يأخذ حسب مال

 عليه من دين، )نفس الش يء كما كّنا نقسم التركة بالنسبة(.

  :حّصة علّيٍ من التركة هي: خمسمائة قسمة ألف ومائتان، والناتج ُيضرب في تسعمائة دينار، يكون الناتج

 ديناًرا.ثالثمائة وخمسة وسبعون 

 ن، والناتج ُيضرب في تسعمائة دينار، يكون الناتج: حّصة عمرو من التركة هي: أربعمائة قسمة ألف ومائتا

 ديناًرا.ثالثمائة 

  :حّصة مالٍك من التركة هي: ثالثمائة قسمة ألف ومائتان، والناتج ُيضرب في تسعمائة دينار، يكون الناتج

 ديناًرا.مائتان وخمسة وعشرون 

 فأخذ كّل واحٍد من الغرماء حسب نسبته من الّدين على امليت.

 دينار 900التركة  1200 

 دينار 375=  900(× 1200÷500) 500 علي

 دينار 300=  900(× 1200÷400) 400 عمرو 

 دينار 225=  900(× 1200÷300) 300 مالك

 

 هذا الذي أردنا ذكره في هذا الباب، والحمد هلل رّب العاملين.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس السادس والعشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 الحمد هلل والّصالة والّسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:

، هذا رحمه هللافاليوم إن شاء هللا معنا باٌب جديٌد من أبواب منظومة القالئد البرهانية للشيخ: محمد بن حجازي 

 ب هو باب الّرد.البا

د                                : رحمه هللاقال الّناظم   باب الر 

َهـــــــــــــــــــاِم  ِ
ــــــــٌص ُهـَو ِفــــــــي الس 

ْ
ق
َ
د ن ْصــــــــــــــــِب    َوالــــــــرَّ

ُّ
 ِفــــــــي الن

ٌ
َســــــــــــــــــــــــــــــــــاِم ِزَيــــــــاَدة

ْ
ق
َ
 َواأل

 َمْيــــــِن 
َ
ْرِض ُدون

َ
ى ِذي الف

َ
اْرُدْد َعل

َ
ْوَجــــــــــــــــــــــــــــــــــْيِن    ف ْرِضــــــــِه ِســــــــــــــــَوى الزَّ

َ
ــــــــْدِر ف

َ
 ِبق

ورد  هللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيًرا وكفى هللا املؤمنين "الّرد: في اللغة هو الَعوُد والّرجوع، قال هللا تعالى: 

، أي:  "يا أيها الذين آمنوا من يرتد  منكم عن دينه"أي: أعادهم أو أرجعهم، وقال تعالى: ، ٱٱ"القتال وكان هللا قوًيا عزيًزا

م سول هللااملتفق عليه قالت: قال ر رض ي هللا عنها من يرجع منكم عن دينه، وفي حديث عائشة 
ّ
: صلى هللا عليه وسل

 ، رٌد: أي: مردود عليه، راجع عليه."من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"

هو زيادة في مجموع وأّما الّرد في االصطالح فهو عكس العول تماًما، ذكرنا تعريف العول سابًقا، وقلنا بأّن العول هو: 

، وتذكرون تعريف الفرض، في أصل املسألة نقٌص في أنصباء الورثةزيادة ، أي: سهام الورثة ونقص في أنصبائهم

 بالعول  وزاد بعضهم في التعريف:نصيب مقدٌر شرًعا لوارث خاص، الذي هو: 
 

د وال ينقص إال  بالر 
 

، )فنصيب ال يزيد إال

ه ينقص بالعول(.
ّ
رد كما أن

ّ
 الوارث يزيد بال

نقٌص في أصل املسألة  أي:موع سهام الورثة وزيادة في أنصبائهم، نقٌص في مجفبناًء على هذا يكون تعريف الّرد: هو 

 في أنصباء الورثة، 
ٌ
 للّرد بالسبب والنتيجة، فنقص الّسهام سبب الّرد، وزيادة أنصباء زيادة

ٌ
وهذا التعريف تعريف

 ف اللغوي هو:الورثة نتيجة الّرد، فعلى هذا يكون التعريف االصطالحي للّرد الذي ُيعطي املعنى املوافق للتعري

سبية  )إرجاع(إعادة تقسيم 
 
سبية الّزوج والّزوجة، باقي التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض الن

ّ
)خرج بقولنا الن

 بنسبة فروضهم حيث لم يوجد عاصب يرث الباقي. فإّن فروضهم سببية )بسبب الّنكاح((

 في البيت األول: رحمه هللالذلكم قال الّناظم 

د َهـــــــــــــــــــاِم  َوالــــــــرَّ ِ
ــــــــٌص ُهـَو ِفــــــــي الس 

ْ
ق
َ
َســــــــــــــــــــــــــــــــــاِم    ن

ْ
ق
َ
ْصــــــــــــــــِب َواأل

ُّ
 ِفــــــــي الن

ٌ
 ِزَيــــــــاَدة

ْصـِب 
ُّ
َساِم : جمع نصيب، الن

ْ
ق
َ
صب واألَواأل  والّنصيب، فالنُّ

ّ
ْسم: الحظ

َ
ْسم، والق

ّ
 قسام بمعنًى واحد.: جمع ق

ه إذا ُوجد العاصب أخذ الباقي 
ّ
َم عاصٌب )ألن

َ
فالّرد هو أن تنقص سهام أصحاب الفروض عن أصل املسألة ولم يكن ث

م وال رّد حالتئذ(، قال
ّ
 متفق عليه. "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فألولى رجٍل ذكر": صلى هللا عليه وسل

 .بنٍت وبنِت ابٍن وعٍم )ُيفهم منها معنى الّرد(، هلك عن: أمثلة: 
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البنت لها الّنصف، وبنت االبن لها الّسدس تكملة الثلثين، والعّم عاصب بالّنفس، أصل املسألة ستة، للبنت ثالثة، 

عتبر مسألة ناقصة )
ُ
نصيب أصحاب ولبنت االبن واحد، وتبقى اثنان يأخذها العّم بالتعصيب، فاملسألة في هذه الحال ت

الفروض ينقص عن األصل(، نصيب أصحاب الفروض أربعة، واألصل ستة، لكن على الّرغم من ذلك ففي هذه املسألة 

الُيوجد رٌد، لوجود العاصب، فإّن العاصب )الذي هو العّم( أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض، فمن شرط الّرد أن ال 

 ُيوجد العاصب في املسألة.

  6 

 3 بنت 2/1

 1 بنت ابن 6/1

 2 عم ع

 

  :أختين شقيقتين وأٍم وأٍخ ألمهلك عن. 

ألم له الّسدس، أصل املسألة ستة، للشقيقتين أربعة، ولألم واحد،  الشقيقتان لهّن الثلثان، واألم لها الّسدس، و األخ

ولألخ ألم واحد، ففي هذه املسألة يوجد أصحاب الفروض، وال ُيوجد العاصب، لكن رغم ذلك ليست مسألة رٍد، ملاذا؟ 

وهي مسألة عادلة،  الستغراق الفروض التركة، ال يوجد فاضل من الّسهام كي نرّده عليهم )ساوت الّسهام أصل املسألة(،

 وهذا كذلك من شروط الّرد، يجب أن يفضل ش يٌء من الّسهام.

  6 

 4 ( أخت ش2) 3/2

 1 أم 6/1

 1 أخ ألم 6/1

  :أخٍت شقيقةهلك عن. 

األخت الشقيقة لها الّنصف لتحقق الشروط، أصل املسألة اثنان، تأخذ الشقيقة الّنصف واحد، فاألصل اثنان 

 صحيح هذه املسألة؟ وماذا نفعل بنصف املال املتبقي؟ومجموع الّسهام واحد، فما هو السبيل إلى ت

 

  2 

 1 أخت ش 2/1

 

رّد إلى بيت املال؟ وهذا االختالف راجٌع 
ُ
رد هذه الّسهام الزائدة على الورثة أم ت

ُ
العلماء مختلفون في كيفية العمل، هل ت

مصلى هللا إلى عدم الدليل الواضح البّين من كتاب هللا أو سّنة رسول هللا 
ّ
في املسألة، وانحصر الخالف في  عليه وسل

 قولين اثنين:

 القول األول:

 ؟في هذه المسألة، أين يذهب النّصف اآلخر
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، وبهذا رض ي هللا عنهرّد الفاضل من الّسهام إذا لم يكن هناك عاصٌب إلى بيت املال، وهو قول الصحابي: زيد بن ثابت 

 أّن الشافعي 
ّ

اشترط أن يكون بيت املال منتظًما  رحمه هللاالقول أخذ عروة والّزهري ومالٌك والشافعي رحمهم هللا، إال

 )وُيقصد بانتظام بيت املال: أن يصرف اإلمام املال في مصارفه الشرعية(.

بّين نصيب كّل وارث، وذلك في آيات املواريث املعلومة في سورة النساء، سبحانه وتعالى واستدلوا على ذلك بأّن هللا 

موالنبي 
ّ
 هللا أعطىيقول:  صلى هللا عليه وسل

 
ه، فال وصية لوارث" "إن

 
ٍ حق

أخرجه أحمد وأصحاب السنن  كل  ذي حق 

 النسائي 
ّ

تلك حدود هللا ومن ُيطع "، وهللا تعالى قال في بعد آية الكاللة األولى: رحمه هللا، وصححه األلباني رحمه هللاإال

من يعص هللا ورسوله ويتعد  هللا ورسوله ُيدخله جناٍت تجري من تحتها األنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * و 

ْسِمه بأن ُيدخله سبحانه وتعالى ، فتّوعد هللا "حدوده ُيدخله ناًرا خالًدا فيها وله عذاٌب مهين
َ
من تعدى حدوده في ق

، وهذا حال انفرادها، "فلها نصف ما ترك"قال في األخت: سبحانه وتعالى فقالوا هللا ناًر خالًدا فيها وله عذاب مهين، 

على الّنصف املقّدر لها، ومن رّد عليها فقد زادها، ونصف املال الزائد ُيرد إلى بيت املال، فُيصرف في مصارف  فال نزيدها

 املسلمين.

 القول الثاني: 

ردُّ الفاضل من الّسهام إذا لم يكن هناك عاصٌب على أصحاب الفروض عدا الّزوجين، وهذا القول مروٌي عن سائر 

في رواية  رحمه هللاوأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل رحمه هللا هذا القول قال أبو حنيفة ، وبرض ي هللا عنهمالّصحابة 

إذا لم يكن بيت املال منتظًما، وهذا القول هو الذي جنح إليه متأخروا  رحمه هللاأكثر أصحابه، وبه قال الشافعي 

 الشافعية واملالكية.

، وأصحاب الفروض "ولوا األرحام بعضهم أولى ببعٍض في كتاب هللاوأ"واستدلوا على قولهم هذا بعموم قول هللا تعالى: 

من أولي األرحام، بل هم أخّص أولي األرحام، وهم أقرب إلى امليت من سواهم، فلو ُرّد املال عليهم النتفع به القريب قبل 

 أولى باملعروف من البعيد.البعيد، لكن لو ُرّد املال إلى بيت املال انتفع به البعيد والقريب، وال شّك أّن القريب 

م واستدلوا كذلك بعموم قوله
ّ
 فإلي": صلى هللا عليه وسل

ًّ
 فلورثته، ومن ترك كال

ً
)متفق عليه(، وهذا  "من ترك ماال

 بالّرد( ويكون 
ّ

عاٌم في جميع املال )فيشمل كذلك املال املتبقي بعد أصحاب الفروض حيث ال عاصب، وال يكون ذلك إال

 للورثة ال لبيت املال.

 ابنة لي"في الصحيحين قال: رض ي هللا عنه واستدلوا كذلك بحديث سعد بن أبي وقاص 
 

صلى  ، وفيه قوله"وال يرثني إال

مهللا
ّ
اس" -أو: كثير-"الثلث والثلث كبير :  عليه وسل

 
 يتكففون الن

ً
ك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة

 
، إن

ه في ابنته ومع ذلك لم ُينكر عليه الّنبي صَ َح رض ي هللا عنه وفيه دليل على الّرد، فإّن سعًدا 
ّ
صلى هللا عليه ر امليراث كل

م
ّ
مالّزيادة على الّنصف بالّرد ألجاز له الّنبي ض ي هللا عنه ر ، ولو لم تستحق ابنة سعٍد وسل

ّ
الوصية  صلى هللا عليه وسل

بعد الوصية، أي: أّن لها حًقا فوق رض ي هللا عنه بنصف ماله، فالحديث يدّل بمفهومه على أّن كّل التركة البنة سعٍد 

 بالّرد.فرضها الذي هو الّنصف، إذ لم يوجد من ُيزاحمهما، وهذه الزيادة ال تكو 
ّ

 ن إال
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 َرسوِل هللِا ": رض ي هللا عنه عند مسلٍم، قالرض ي هللا عنه واستدلوا كذلك بحديث بريدة 
َ
د
ْ
ا َجاِلٌس ِعن

َ
ن
َ
ا أ

َ
صلى هللا بْين

م
 
قاَل  عليه وسل

َ
، قاَل: ف

ْ
ت

َ
َها َمات ي بَجاِرَيٍة، وإنَّ ِ

م 
ُ
ى أ

َ
 عل

ُ
ت

ْ
ق َصدَّ

َ
ي ت ِ

 
: إن

ْ
ت

َ
قال

َ
، ف

ٌ
ة
َ
ُه اْمَرأ

ْ
ت
َ
ت
َ
 أ
ْ
م إذ

 
: صلى هللا عليه وسل

" 
ُ
ْيِك امِليَراث

َ
َها َعل ْجُرِك، َوَردَّ

َ
ُصوُم َعْنَها؟ قاَل  ،"َوَجَب أ

َ
أ
َ
ف
َ
ْهٍر، أ

َ
ْيَها َصْوُم ش

َ
 َعل

َ
ه كان

َّ
: يا َرسوَل هللِا، إن

ْ
ت

َ
صلى هللا  قال

م
 
ُحجُّ َعْنَها؟  ،"ُصوِمي َعْنَها": عليه وسل

َ
أ
َ
ف
َ
، أ

ُّ
ط

َ
ُحجَّ ق

َ
ْم ت

َ
َها ل : إنَّ

ْ
ت

َ
م قاَل قال

 
ي َعْنَها": صلى هللا عليه وسل ِ

، والشاهد ""ُحج 

م منه قوله
ّ
 ": صلى هللا عليه وسل

ُ
ْيِك امِليَراث

َ
َها َعل "وهو ظاهٌر : رحمه هللاقال ابن القيم ، أي: رّدها عليك كاملة، "َوَردَّ

د فتأمله"  .جًدا في القول بالر 

 على الفروض التي قّدرها هللا 
ٌ
ألصحاب سبحانه وتعالى ورّدوا على من خالفهم القول حجتهم التي قالوا فيها بأّن الّرد زيادة

ا قال: 
ّ
، ال ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر، أال ترى قول هللا "فلها نصف ماترك"الفروض، بأّن هللا تعالى مل

ا ترك إن كان له ولدوألبويه لكل  واحٍد "تعالى:  دس مم  ،  ال ينفي أن يكون لألب الّسدس فرًضا والباقي  "منهما الس 

َرض هللا 
َ
ا أنثى، وف

ً
للّزوج الّنصف أو الّربع لكّنه لم ينِف أن يكون له الباقي سبحانه وتعالى تعصيًبا إذا كان الولد فرًعا وارث

ألم إذا كان ابَن عٍم أو معتٍق، ومثله كذلك ُيقال في صاحبات الفروض  إذا كان ابَن عٍم أو معتٍق، وِمثُل هذا ُيقال في األخ

قّدر شرًعا كانت لسبب، وهذا 
ُ
إذا كّن معتقات، فإّنهن يرثن بالفرض والتعصيب مًعا، فهذه الزيادة على الفرض امل

نقص السبب هو زيادة املسألة على الفروض، فإذا كانت الفروض تزيد بالتعصيب، فِلَم ال تزيد بالرّ 
ُ
د، خصوًصا أننا لم ن

ا آخر، بل الجميع سواء.
ً
ا ونزيد وارث

ً
 وارث

ونقول ملن لم يقل بالّرد: من الزم القول بعدم الّرد القول بعدم العول أيًضا، ألّن الذي نقص سهمه بالعول هو الذي 

ن يلزم من ذلك القول بالّرد، وال زاد سهمه بالّرد، وكنا ذكرنا في باب العول إطباق األئمة األربعة على القول بالعول، فإذ

 محيص من القول بالّرد.

سبحانه والقول بالّرد كما ترى قوٌل تقتضيه األدلة الشرعية، ويقتضيه العدل، وهو الذي يرتاح القلب إليه، وهللا 

 أعلى وأعلم.وتعالى 

 

 

 في البيت الثاني: رحمه هللاوأّما قول الّناظم 

ْرِض دُ 
َ
ى ِذي الف

َ
اْرُدْد َعل

َ
 َمْيــــــِن ف

َ
ْوَجــــــــــــــــــــــــــــــــــْيِن    ون ْرِضــــــــِه ِســــــــــــــــَوى الزَّ

َ
ــــــــْدِر ف

َ
 ِبق

 َمْيــــــِن"أي: ُيرّد الزائد على أصحاب الفروض، 
َ
ْرِضــــــــِه"، أي: دون كذب، "ُدون

َ
ــــــــْدِر ف

َ
، أي: ُيرّد على كّل صاحب فرٍض "ِبق

ْوَجــــــــــــــــــــــــــــــــــْيِن"بقدر فرضه، أي: بنسبة فرضه من املسألة،  من  رحمه هللا، اآلن هذا استثناء من الّناظم "ِســــــــــــــــَوى الزَّ

 ُيرّد الزائد عليهما إجماًعا، نقل أصحاب الفروض الذين ُيرّد عليهم، فالّزوج والّزوجة هم من أصحاب الفروض، لكن ال

دامة 
ُ
ه ال ُيّرد على الّزوجين ابن ق

ّ
غني، وابن عبد البّر في االستذكار، ونقله كذلك  رحمه هللاإجماع العلماء على أن

ُ
في امل

صاحب العذب الفائض، وابن الهائم نقله عنه الشنشوري وسبط املادريني، والسبب في عدم الّرد على الّزوجين أّن 
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، والّزوج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي "وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعٍض في كتاب هللا"لّرد أصله قول هللا تعالى: ا

ما ُيستحق بالّرحم، وال رحم 
ّ
األرحام، والّزوجة بالنسبة لزوجها ليست من ذوي األرحام، إذ ال رحم بينهما، والّرد إن

 هما.للّزوجين من حيث الّزوجية، فال ُيرّد علي

سب القول بالّرد على الّزوج لعثمان 
ُ
"لم أقف في إرواء الغليل:  رحمه هللا، لكّنه لم يثبت، قال األلباني رض ي هللا عنهون

وجين إلى عثمان ، وقال الشيخ الفوزان: عليه" د على الز  ، وقال ابن قدامة وهٌم من الراوي"رض ي هللا عنه "نسبة الر 

 أو ذا رحٍم فأعطاه لذلك  (رض ي هللا عنه الذي أعطاه عثمان)أي: الّزوج "ولعله في املغني: 
ً
)أي: ُيحتمل أّن كان عصبة

 أو معتًقا(
ً

)أي: ، أو أعطاه من مال بيت املال ال على سبيل امليراث هذا الّزوج إضافة إلى كونه زوًجا كان ابَن عٍم مثال

ه رآه محتاًجا إلى املال 
ّ
ما أعطاه صدقة ألن

ّ
ه إن

ّ
 ."وهو أحّق به من غيره(ُيحتمل كذلك أن

سب القول بالّرد على الّزوجين كذلك لشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ُ
 ، وفي ثبوته عنه مقال.رحمه هللاون

، قال في: رحمه هللاوممن صّرح بالّرد على الّزوجين من متأخري هذا العصر، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الّسعدي 

وجين كغيرهما من أهل الفروض، لعدم الدليل "املختارات الجلية من املسائل الفقهية":  ه ُيرد  على الز 
 
"والصحيح أن

ا قوله تعالى:  وجين، وأم  د مخصوص بغير الز   الر 
 
ن على أن ه كما يدل  "وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض"البي 

 
، فإن

د، وي هم املخصوصون بالر  وجين، فال يدل  على أن  هم الوارثون بالفرض دون الز 
 العول الذي على أن 

 
دل  على ذلك: أن

د نظير حالة العول، وأيًضا: املعنى في العول  وجين وغيرهم، وحالة الر  د يتناول جميع أهل الفروض: الز  هو ضد الر 

 املسائل تعول وتنقص 
 
َل لكل  واحٍد فرُضه، فإن مَّ

َ
د معنى واحد، فالعول إذا تزاحمت الفروض ولم يمكن أن ُيك والر 

، الفروض بمقدار ا
ً
 أهل الفروض بأن لم يكن عصبة

 
 ال وارث لها إال

ٌ
ت الفروض، وبقي بقية

َّ
ل
َ
د إذا ق لحصص، والر 

دُّ عليهم بقدر فروضهم، وهذا واضٌح، وهلل الحمد" رَّ
ُ
ها ت  .رحمه هللا ا.ه فإن 

 

د على الز  في: "تسهيل الفرائض":  رحمه هللاوقال الشيخ ابن عثيمين  ه إذا لم "وُيمكن أن ُيقال في مسألة الر 
 
وجين أن

 ذلك أولى من صرفه إلى بيت املال الذي يكون لعموم املسلمين، 
 
وجين ألن ه ُيرد  على الز 

 
 بقرابة وال والٍء فإن

ٌ
يكن وارث

وجين من االتصال الخاص ما ليس لعموم املسلمين فيكونان أحق  بما بقي بعد فرضهما من بيت املال،   بين الز 
 
فإن

 ا.هـ. "رض ي هللا عنههذا ما ُروي عن أمير املؤمنين عثمان وُيحتمل أن ُيحمل على 

ه ُيمكن استحسان هذا القول من اعتبارات لكن وجود إجماع يمنع  رحمه هللاويظهر من كالم الشيخ ابن عثيمين 
ّ
أن

 من ذلك، وهللا أعلم.

 ومن أقوال أهل العلم املتأخرين:

 :رحمه هللاقول الشيخ: حافظ الحكمي 

 ِفي
ُ
ف

ْ
ل
ُ
ْيِهَمـــــــــا َوالخ

َ
ْوَجْيِن َهْل َعل ا َبْيَنُهَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الزَّ

ً
 َرِحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 ال

ْ
 ـــــــــــــــــــــاُيَردُّ ِإذ
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سب الشيخ زيد 
َ
 ور، واختار القول بقولهم.القول بعدم الّرد على الّزوجين إلى الجمه رحمه هللاون

"ُيرد  على جميع أصحاب الفروض ما عدا وقال الشيخ الفوزان حفظه هللا تعالى وثبتنا وإّياه على التوحيد والّسنة: 

د" وجين، هذا قول عامة القائلين بالر   .الز 

ْرَضية في  رحمه هللاوتعقب حفظه هللا تعالى ومّتعه بالّصحة والعافية كالم الشيخ الّسعدي 
َ
في كتابه التحقيقات امل

د املباحث الفقهية فقال:   ملا اتفق عليه أهل العلم من عدم الر 
ٌ
وجين مخالف د على الز   القول بالر 

 
"وبالتأمل نجد أن

 هذا الز  
 
وجين، إذ ُيحتمل أن د على الز  ه يرى الر 

 
وج ما بقي ال يدل  على أن ه أعطى الز 

 
وج عليهما، وما ورد عن عثمان أن

وجين إلى عثمان وهٌم من  د على الز  د، فنسبة الر   أو ذا رحٍم، أو أعطاه من مال بيت املال ال على سبيل الر 
ً
كان َعَصبة

وج فقط، وهو يحتمل ما ذكرنا" د على الز  ما هو الر 
 
 الذي صح  عنه إن

 
، ثم نقل كالم الشيخ ابن عثيمين الر اوي، ألن

"وقد فرض هللا لذوي الفروض فروضهم، فيجب أن ال ُيعطى أحٌد فوق فرضه، في تسهيل الفرائض فقال:  رحمه هللا

ص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على 
َ
ه ُينق

 
 بدليل، وقد قام الدليل على أن

 
ص منه إال

 
وال ُينق

َل عن الفرض عند عدم العاصب، وهو قوله تعالى: 
َ
ض

َ
ه ُيعطى القريب ما ف

 
ام بعضهم أولى ببعٍض وأولوا األرح"أن

وجان ال دليل على إعطائهما فوق ما فرض هللا لهما" ، "في كتاب هللا  رحمه هللاا.ه كالم الشيخ ابن عثيمين فبقي الز 

د الذي نقله الشيخ الفوزان، ثم قال الشيخ الفوزان حفظه هللا بعد ذلك:  "وبهذا يحصل الجواب على االستدالل للر 

ه قياس مع الفارق، وهللا أعلم" 
 
وجين بالقياس على العول، وأن  ا.ه كالم الشيخ الفوزان حفظه هللا.على الز 

 

د:  حاالت الر 

 اعلم أّن مسائل الّرد قسمان رئيسان: 

 .قسٌم ال يكون مع من ُيرّد عليه زوج وال زوجة 

  عليه زوٌج أو زوجة.قسٌم يكون مع من ُيرّد 

وجين: القسم األول: د عند عدم أحد الز   مسائل الر 

 وتندرج تحت هذا القسم ثالث حاالت وهي:

  إذا كان املردود عليه صاحب فرٍض واحٍد غير متعدد: الحالة األولى:

رع 
ُ
ما ش

ّ
ملكان املزاحمة، وال املال لصاحب الفرض جميًعا فرًضا ورًدا، وال عمل في هذه الحال، ألّن تقدير الفروض إن

 مزاحمة هنا.

 مثال:

  :ه لها، فرًضا ورًدا، أخذت الّنصف فرًضا، وأخذت الّنصف اآلخر رًدا.بنٍت هلك عن
ّ
 ، املال كل

  :ةهلك عن ه للجّدة، فرًضا ورًدا، أخذت الّسدس فرًضا، وأخذت الباقي رًدا.جد 
ّ
 ، املال كل
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  الحالة الثانية:
ٌ
 واحٍد متعددين:إذا كان املردود عليه من صنف

جعل املسألة من عدد 
ُ
كأن يكون في املسألة عّدة بنات، أو عّدة أخوات، فلهذا الّصنف كّل املال بالفرض والّرد، وت

 الرؤوس مباشرة، كأّنهم عصبة، وُيقسم املال بينهم بالّسوية، وذلك الستوائهم في موجب امليراث.

 مثال: 

  :سألة من عدد الرؤوس خمسة، كّل واحٍد له خمس.، فهنا مباشرة، املخمسة إخوة ألمهلك عن 

 5 

 5 ( أخ ألم5)

 

  :املسألة من عدد رؤوسهن ثالثة، كّل بنت ابٍن لها ثلث املال.ثالث بنات ابنهلك عن ، 

 3 

 3 ( بنت ابن3)

 

 

 

 إذا كان املردود عليه أكثر من صنٍف واحد: الحالة الثالثة:

أن يتجاوز من ُيرد عليهم ثالثة أصناف، ألّنهم متى جاوزوا الثالثة لم يكن في  كأن يكونوا صنفين أو ثالثة، وال ُيمكن

 املسألة رد، فتكون املسألة إّما عادلة أو عائلة.

 في األصل ستة فقط، وال ُيمكن أن يقع في غيرها من األصول، فأصل 
ّ

وال ُيمكن أن يحصل الّرد في هذه الحالة بالذات إال

ما أكثر من صنفين، والفروض الواقعة فيهما نصف ونصف، وثلث وثلثان، وهما عادلتان، اثنين وثالثة ال يجتمع فيه

ها موجودة في األصل 
ّ
وأصل أربعة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ال بد فيها من أحد الّزوجين، وألّن الفروض كل

من، فلذلك انحصر الّرد على الصنفين والثالثة عند عدم أ
ّ
 الّربع والث

ّ
حد الّزوجين في األصل ستة فقط، وُيرّد ستة إال

 األصل ستة إلى أربعة أصول هي: أصل اثنين، وأصل ثالثة، وأصل أربعة، وأصل خمسة.

والعمل في هذه الحال أن تعمل كما كّنا نعمل في العول، فتقوم بشطب األصل ستة، وتكتب بدله مجموع سهام 

سة، ويكون هذا هو أصل مسألة الّرد، فإن انقسمت سهام كّل أصحاب الفروض، اثنان أو: ثالثة، أو: أربعة، أو: خم

ه ُيصحح، وتصحيح االنكسار هنا كتصحيحه هناك، ُيضرب جزء 
ّ
فريق على عدد رؤوسه صّحت، وإن ُوجد انكسار فإن

 الّسهم في أصل مسألة الّرد ال في األصل ستة، وسيأتي بيان ذلك باملثال.

 مثال رد  األصل ستة إلى اثنين:
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  :ة وأٍخ ألمهلك عن ، الجّدة لها الّسدس، واألخ ألم له الّسدس، أصل املسألة من ستة، للجّدة واحد، ولألخ جد 

رّد من األصل ستة إلى األصل اثنان، 
ُ
ألم واحد، مجموع الّسهام اثنان وأصل املسألة ستة، هذه مسألة رد، فت

ا، فتقوم بشطب فيكون للجّدة في هذه املسألة نصف التركة فرًضا ورًدا، ولأل  خ ألم نصفها اآلخر فرًضا وردًّ

 األصل ستة وتكتب بدله اثنان، هو أصلها الجديد.

  6    2 

 1 جدة 6/1

 1 أخ ألم 6/1

 

 مثال رد  األصل ستة إلى ثالثة:

  :له  ، األم لها الثلث واألخ ألم له الّسدس، أصل املسألة ستة، األم لها سهمان، واألخ ألمأٍم وأٍخ ألمهلك عن

رد املسألة من ستة إلى ثالثة.
ُ
 سهٌم واحد، مجموع الّسهام ثالثة وأصل املسألة ستة، فت

  6    3 

 2 أم 3/1

 1 أخ ألم 6/1

 

 مثال رد  األصل ستة إلى أربعة:

  :ة وبنتهلك عن ، الجّدة لها الّسدس، والبنت لها الّنصف، أصل املسألة ستة، الجّدة لها سهٌم واحد، جد 

رّد هذه املسألة من ستة إلى أربعة.والبنت 
ُ
 لها ثالثة أسهم، مجموع الّسهام أربعة وأصل املسألة ستة، فت

  6    4 

 1 جدة 6/1

 3 بنت 2/1

 مثال رد  األصل ستة إلى خمسة:

  :الشقيقة لها الّنصف، واألخت ألب لها الّسدس تكملة الثلثين، أخٍت شقيقٍة وأخٍت ألب وأخٍت ألمهلك عن ،

واألخت ألم لها الّسدس، أصل املسألة ستة، الشقيقة لها ثالثة، واألخت ألب لها واحد، واألخت ألم لها واحد، 

رد املسألة من ستة إلى خمسة.
ُ
 مجموع الّسهام خمسة وأصل املسألة ستة، فت

  6    5 

 3 أخت ش 2/1

 1 أخت ألب 6/1

 1 أخت ألم 6/1
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لحاالت رّد ليس فيها انكسار، فلم نكن بحاجة إلى التصحيح، أّما اآلن فإننا سنورد  هذه األمثلة السابقة التي أوردناها

صحح هذه املسائل.
ُ
 بعض األمثلة فيها رّد والّسهام فيها ال تنقسم على رؤوس الفريق، فكيف ت

 أمثلة:

  :لألم واحد، ولإلخوة ، األم لها الّسدس، اإلخوة ألم لهم الثلث، أصل املسألة ستة، أٍم وثالثة إخوة ألمهلك عن

من األم اثنان، مجموع الّسهام أقّل من أصل املسألة وال عاصب، فهي مسألة رد، نرّد املسألة إلى مجموع 

الّسهام، ُيصبح أصل املسألة ثالثة، لألم واحد ولإلخوة ألم اثنان، اآلن سهام اإلخوة ألم ال تنقسم على عدد 

ما تباين، فلتصحيح املسألة نضربها في عدد الرؤوس ثالثة، فتصّح رؤوسهم، )اثنان ال تنقسم على ثالثة( وبينه

 من تسعة للجّدة ثالثة، ولكّل أٍخ ألم اثنان.

 

   ×3  

  6    3 9 

 3 1 أم 6/1

 6 2 ( أخ ألم3) 3/1

  :ولإلخوة ألم  ، لألم الّسدس، ولإلخوة ألم الثلث، أصل املسألة ستة، لألم واحد،أٍم وأربعة إخوة ألمهلك عن

اثنان، نرد املسألة إلى مجموع الّسهام، يصبح أصل املسألة ثالثة، لألم واحد ولإلخوة ألم اثنان، سهام اإلخوة 

ألم اثنان ال تنقسم على عدد رؤوسهم أربعة، وبينهما موافقة في القسمة على االثنين، فلتصحيح املسألة 

 لجّدة اثنان، ولكّل أٍخ ألم واحٍد.نضربها في وفق عدد الرؤوس اثنان، تصّح من ستة ل

 

   ×2  

  6    3 6 

 2 1 أم 6/1

 4 2 ( أخ ألم4) 3/1

 

  :تين وست أخوات شقيقاتهلك عن وللشقيقات الثلثان، أصل املسألة ستة، ، للجّدتين الّسدس، جد 

للجّدتين واحد، وللشقيقات أربعة أسهم، نرّد املسألة إلى مجموع الّسهام خمسة، ثم نالحظ أن نصيب 

الجّدتين ال ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان، ونصيب 

ستة، وبينهما توافق في القسمة على االثنين، نحتفظ بوفق عدد  الشقيقات أربعة ال ينقسم على عدد رؤوسهن

الرؤوس ثالثة، اآلن ننظر بين املحفوظات بالنسب األربع، بين االثنين والثالثة تباين، نضرب كامل أحدهما في 

صّح، كامل اآلخر، اثنان ضرب ثالثة ينتج ستة، هذا اآلن هو جزء الّسهم، نضربه في كامل املسألة والناتج منه ت

 تصّح من ثالثين، لكّل جّدة ثالثة أسهم، ولكّل شقيقة أربعة أسهم، وهكذا تصّح املسألة، والحمد هلل.

 (جزء سهم التصحيح )كامل عدد الرؤوس

 (جزء سهم التصحيح )وفق عدد الرؤوس
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    ×6  

 30 5    6   محفوظات

ة2) 6/1 2  6 1 ( جد 

 24 4 ( أخت ش6) 3/2 3

 

وجين: القسم الثاني: د عند وجود أحد الز   مسائل الر 

ه تندرج تحته ثالث حاالت وهي:
ّ
 وهذا القسم كسابقه، فإن

وجين: الحالة األولى:  واحد غير متعدد مع أحد الز 
ٌ
  إذا كان في املسألة صنف

أحد الّزوجين فإّن أصل املسألة يكون من مخرج فرض أحد الّزوجين )املوجود من الّزوج أو الّزوجة( وما بقي بعد نصيب 

يأخذه ذلك الّصنف فرًضا ورًدا، اآلن هذا عمٌل جديٌد معنا، اآلن تأصيل املسألة هنا في مسائل الّرد بوجود أحد الّزوجين 

 يكون من مخرج فرض الّزوجية، وال يكون كما سبق )املضاعف املشترك األصغر(.

 أمثلة:

  :صف، أصل املسألة مباشرة ثمانية )مخرج فرض ، الّزوجة لها الثمن، والبنت لها النّ زوجة وبنتهلك عن

الّزوجة(، الّزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، لكن الفروض لم تستغرق التركة، وال عاصب موجود، ففي 

املسألة رّد، لكن هنا ال ُيرّد على الّزوجة، فمباشرة نعطي البنت الباقي رًدا، ونقول: للّزوجة الثمن سهٌم واحد، 

 ة أسهم فرًضا ورًدا )أربعة بالفرض وثالثة بالّرد(.والبنت لها سبع

 

  8  

  1 زوجة 8/1

ا 7 بنت 2/1  فرًضا وردًّ

 

  :ةهلكت عن ، الّزوج له الّنصف، والجّدة لها الّسدس، املسألة فيها رد، نجعل أصلها من مخرج فرض زوٍج وجد 

 سهٌم واحٌد تأخذه الجّدة فرًضا ورًدا. الّزوج، أصلها اثنان، الّزوج له الّنصف واحد، ويبقى الّنصف اآلخر،

 

 

 

 محفوظات بالنسب األربع()حاصل النظر بين الجزء سهم التصحيح 
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  2  

  1 زوج 2/1

ة 6/1 ا 1 جد   فرًضا وردًّ

 

وجين: الحالة الثانية:  واحد متعدد مع أحد الز 
ٌ
  إذا كان في املسألة صنف

وهذه ال يختلف العمل فيها عن التي سبقتها، ما عدا تصحيح االنكسار إن وجد، تجعل أصل املسألة من مخرج فرض 

الّزوج أو الّزوجة، وما بقي بعد نصيبه يأخذه الّصنف املتعدد فرًضا ورًدا، كأّنهم عصبة، فإن انقسم فال عمل، وإن لم 

ك تضرب كامل املسألة في عدد الرؤوس حال تباين 
ّ
ينقسم فعليك بتصحيح املسألة، والتصحيح نفسه كما سبق، فإن

 افق الّسهام والرؤوس.الّسهام والرؤوس، وتضرب في وفق عدد الرؤوس حال تو 

 أمثلة:

  :الّزوج له الّربع، وبنات االبن لهّن الثلثان، املسألة فيها رّد، نجعل أصلها زوٍج وثالث بنات ابٍن هلكت عن ،

مباشرة من مخرج فرض الّزوج أربعة، الّزوج له واحد، وبنات االبن الثالث لهّن ثالثة فرًضا ورًدا، واألسهم 

 ثالثة، واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح.تنقسم على عدد الرؤوس 

  4  

  1 زوج 4/1

ا 3 ( بنت ابن3) 3/2  فرًضا وردًّ

  أصلها مباشرة من مخرج زوجة وسبع بناتهلك عن
ُ
من، والبنات لهّن الثلثان، املسألة فيها رّد، ن

ّ
، الّزوجة لها الث

من، أصل املسألة ثمانية، للّزوجة واحد، وللبنات 
ّ
ا وهي فرض الّزوجة الث السبع سبعة سهام فرًضا وردًّ

 منقسمة على عدد رؤوسهن، واملسألة ليست بحاجة إلى تصحيح.

  8  

  1 زوجة 8/1

ا 7 ( بنت7) 3/2  فرًضا وردًّ

  :املسألة فيها رد، نجعل أصلها من فرض الّزوجة: ثمانية، الّزوجة لها واحد والبنات زوجة وثالث بناتهلك عن ،

والّرد، لكن سبعة ال تنقسم على عدد الرؤوس ثالثة، واملسألة تحتاج إلى تصحيح، وبين لهّن سبعة بالفرض 

الرؤوس والّسهام تباين، نقوم بضربها في كامل عدد الرؤوس ثالثة ومنه تصّح، يصبح أصل مسألة الّرد: ثمانية 

 ذا الشكل صحيحة.في ثالثة أربعة وعشرون، للّزوجة ثالثة، والبنات لهّن واحٌد وعشرون سهًما، وهي به

   ×3   

  8 24  

  3 1 زوجة 8/1

ا 21 7 ( بنت3) 3/2  فرًضا وردًّ
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  :عادًيا، فالّزوج له الّربع والبنات زوج وست بناتهلكت عن 
ً

، املسألة فيها رّد، ولكي نعرف ذلك نحّل املسألة حال

تأكدنا من أّنها مسألة رّد، نجعل  لهّن الثلثان، أصل املسألة اثنا عشر ومجموع الّسهام إحدى عشر، هنا اآلن

أصلها من فرض الّزوج: أربعة، الّزوج له واحد، والبنات لهّن ثالثة بالفرض والّرد، لكن الثالثة ال تنقسم على 

عدد الرؤوس ستة، فهذه املسألة تحتاج إلى تصحيح، وبين الرؤوس والّسهام توافق، بين الثالثة والستة 

نحسب وفق عدد الرؤوس، ستة قسمة ثالثة ينتج اثنان، هذه االثنان هي وفق  موافقة في القسمة على ثالثة،

عدد الرؤوس، وهي جزء الّسهم الذي به نصحح املسألة، نضرب االثنان جزء السهم في كامل املسألة، تصّح 

 حيحة.من ثمانية، للّزوج اثنان، والبنات السّت لهّن ستة أسهم، كّل بنٍت لها سهٌم واحد، وهي بهذا الشكل ص

 

    ×2  

  12 4 8 

 2 1 3 زوج 4/1

 6 3 8 ( بنت6) 3/2

 تصحيح م ز م ز م ع  

 

 

 

 

وجين:إذا كان في  الحالة الثالثة:  املسألة أكثر من صنٍف واحد مع أحد الز 

  عادًيا، كما كّنا نفعل من قبل، وذلك كي يتبين لنا أّنها مسألة ّرد، فقد ال تكون مسألة رّد 
ً

نحّل املسألة حال

 
ًّ

ها حال
ّ
 بحل

ّ
وتجعلها مسألة رّد، فألجل نفي هذا االحتمال يجب التأكد من أّنها مسألة رّد، وذلك ال يكون إال

ها هكذا على جانب، وال تدخل معك في مسألة الّرد، ولك أن تكتبها في األول كما سنفعل إن عاديً 
ّ
ا، ولك أن تحل

 شاء هللا، أي الطريقين سلكت ال ضير عليك.

اآلن بعد أن نتأكد أّن املسألة فيها رّد، نقوم بحّل هذه املسألة من خالل مسألتين اثنتين ثم نجمع بينهما بمسألة جامعة، 

 كنا نفعل عند حّل مسائل املناسخات.كما 

 سمى مسألة الّزوجية، ويكون أصلها من مخرج فرض  املسألة األولى
ُ
وفيها أحد الّزوجين )الّزوج أو الّزوجة(، وت

أحد الّزوجين املوجود معك، فُتعطي الّزوج أو الّزوجة واحًدا والباقي يكون لباقي الورثة املردود عليهم، بعد ذلك 

صححها. إن احتاجت هذه
ُ
 املسألة إلى تصحيح ن

 تكون بحذاء مسألة الّزوجية على الشمال، كما صنعنا في مسائل املناسخات تماًما، لكن ال  املسألة الثانية

سمى هذه املسألة 
ُ
يدخل في هذه املسألة الثانية الّزوج أو الّزوجة، يدخل في هذه املسألة باقي الورثة فقط، وت

 مسألة عادية.م ع: 

 : مسألة الّزوجية.م ز
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من األصل ستة كما سبق بيانه، ثم نجمع سهام املردود عليهم وما حصل فهو مسألة الّرد، وتكون مستخرجة 

 أصل ملسألة الّرد وإذا ُوجد انكساٌر ُصحح.

 بمسألة جديدة 
ّ

اآلن يجب الربط بين املسألة األولى )مسألة الّزوجية( واملسألة الثانية )مسألة الّرد(، وال يكون ذلك إال

سمى املسألة الجامعة، تربط بينهما
ُ
 .ت

الّنظر يكون بين الباقي من الّسهام بعد فرض الّزوجية )في املسألة األولى )مسألة الّزوجية(( وبين أصل املسألة الثانية 

 أو مّصحها )مسألة الّرد(، وال يخلو هذا الّنظر من حاالت ثالث، إّما أن ينقسم أو ُيباين أو يوافق.

  أصل مسألة الّزوجية هو أصل الجامعة.انقسام باقي فرض الّزوجية على مسألة الّرد، يكون 

  مباينة باقي فرض الّزوجية ملسألة الّرد، نضرب كامل أصل مسألة الّرد في كامل مسألة الّزوجية، والناتج هو

 أصل الجامعة للمسألتين.

 موافقة باقي فرض الّزوجية ملسألة الّرد، نضرب وفق أصل مسألة الّرد في كامل مسألة الّزوجية، والناتج هو 

 أصل الجامعة للمسألتين.

 .نضرب نصيب من وجد من الّزوجين بما ضربنا به مسألته، وما نتج فهو نصيبه من الجامعة 

  نضرب سهام كّل صنٍف من أهل الّرد بجزء الّسهم الحاصل من الّنظر بين باقي فرض الّزوجية ومسألة الّرد

 ّصنف من الجامعة.)إّما كامل الباقي أو وفق الباقي( وما نتج فهو نصيب ذلك ال

ل الّزوج أو الّزوجة على أكثر من فرضهما )أي: من أجل أن ال نُرّد عليهما(،  واملقصد من كّل هذا العمل أن ال ُيَحّصِ

 فيجب إعادة الحساب والّنظر.
ّ

جمع الّسهام في الجامعة، فإن ساوت أصلها صّحت وإال
ُ
 وللتأكد ت

 

 أحد الّزوجين وأصل مسألة الّرد. التماثل بين الباقي بعد فرضمثال االنقسام: 

  :ٍة وأختين ألمهلك عن  .زوجٍة وجد 

الّزوجة لها الّربع، والجّدة لها الّسدس، واألختان ألم لهّن الثلث، أصل املسألة اثنا عشر، للّزوجة ثالثة، وللجّدة اثنان، 

ه املسألة انسها، كأّنها لم تكن، فعلنا ولألختين ألم أربعة، مجموع الّسهام تسعة أسهم، هذه اآلن هي مسألة رد، اآلن هذ

 هذا من أجل التأكد من أّنها مسألة رّد.

نقوم اآلن بحّل مسألة الّزوجية )التي هي اآلن املسألة األولى(، يكون أصلها من مخرج فرض الّزوجة الّربع، أصلها أربعة، 

 للّزوجة واحد، وتبقى ثالثة بعد فرضها.

بدون الّزوجة، الجّدة لها الّسدس، واألختان ألم لهّن الثلث، أصل املسألة ستة، نقوم بعد ذلك بحّل مسألة الّرد 

 ومجموع الّسهام ثالثة، نقوم برّدها إلى ثالثة، إذن أصل مسألة الّرد ثالثة، نشطب الستة ونكتب بدلها ثالثة.

مسألة الّرد )وهو ثالثة(، عندنا اآلن التعامل يكون مع الباقي من فرض الّزوجة في املسألة األولى )وهو ثالثة(، وأصل 

 ثالثة وثالثة، تنقسم وبينهما تماثل، فال عمل في هذه الحال.
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ك تقوم بضرب هذه في الواحد، وهذه في الواحد( فلذلك 
ّ
الجامعة تكون من أصل مسألة الّزوجية أربعة، )أو نقول كأن

 ال تتغير.

ٌم واحٌد في الجامعة، وكّل أخٍت ألٍم لها سهٌم واحٌد في الجامعة الّزوجة لها سهٌم واحٌد في الجامعة، والجّدة لها كذلك سه

 وهي صحيحة.

 

 

  12 4 6    3 4 

 1 - 1 3 زوجة 4/1

ة 6/1  2 جد 
3 

1 1 

 2 2 4 (أخت ألم2) 3/1

 جا م ر م ز م ع  

 

 

 

 

 انقسام الباقي بعد فرض أحد الّزوجين على أصل مسألة الّرد.مثال آخر عن االنقسام: 

  :ثالث زوجاٍت وأٍم وأٍخ ألٍم.هلك عن 

 للّزوجات الّربع، ولألم الثلث، ولألخ ألم الّسدس، أصل املسألة اثنا عشر، للّزوجات الثالث ثالثة، ولألم أربعة، ولألخ ألم

اثنان، مجموع الّسهام تسعة وأصل املسألة اثنا عشر، وال عاصب عندنا، فاملسألة مسألة رّد، نقوم بحّل مسألة 

 الّزوجية ومسألة الّرد ونستخرج الجامعة بينهما.

وجية: ة، أصل املسألة أربعة من مخرج فرض الّزوجات، للّزوجات واحد، وِلباقي الورثة الذين ُيرّد عليهم ثالث مسألة الز 

لكن املسألة فيها انكسار، نصيب الّزوجات واحد ال ينقسم على عدد رؤوسهن ثالثة، وبين الواحد والثالثة تباين، نقوم 

 بضرب كامل املسألة في كامل عدد الرؤوس، تصّح من اثنا عشر، للّزوجات ثالثة، وِلباقي الذين ُيرّد عليهم تسعة.

د: رّد إلى ثالثة، يكون أصل مسألة الّرد ثالثة، لألم اثنان لألم الثلث، ولألخ ألم الّسدس مسألة الر 
ُ
، أصل املسألة ستة، وت

 ولألخ ألم واحد.

وهي التي تجمع بين املسألتين، والّنظر فيها يكون بين الباقي بعد فرض الّزوجات في مسألة  املسألة الجامعة:نأتي اآلن إلى 

صححة ال شغل لنا باملسألة قبل الّزوجية وأصل مسألة الّرد، عندنا الباقي: تسعة )ال
ُ
تعامل هنا يكون مع املسألة امل

 تماثل

 مسألة عادية.م ع: 

 : مسألة الّزوجية.م ز

 : مسألة الّرد.م ر

 : المسألة الجامعةجا
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 صحيحة، 
ً
التصحيح( وأصل مسألة الّرد: ثالثة، بين التسعة والثالثة انقسام، التسعة تقبل القسمة على ثالثة قسمة

هن في فيكون أصل مسألة الّرد هو نفسه أصل مسألة الّزوجية اثنا عشر، ونصيب الّزوجات الثالث هو نفسه نصيب

مسألة الّزوجية، بينما نصيب من ُيرّد عليهم ُيضرب في جزء الّسهم ثالثة )أتينا بجزء الّسهم هذا من حاصل قسمة 

تسعة على ثالثة(، نصيب األم في مسألة الّرد اثنان ضرب ثالثة ينتج ستة في الجامعة، ونصيب األخ ألم في مسألة الّرد 

ساوي األصل فهي واحد ضرب جزء الّسهم ثالثة ينتج ثالثة 
ُ
في الجامعة، وللتأكد نجمع الّسهام في الجامعة نجدها ت

 صحيحة، ونجد كذلك نصيب الّزوجات ثالثة من اثنا عشر )أي: الّربع( لم يزد، أي: لم نقم برّد الفاضل عليهم.

 

    ×3  ×1  ×3  

  12 4 12 6    3 12 

 3 - 3 1 3 ( زوجة3) 4/1

 4 أم 3/1
3 9 

2 6 

 3 1 2 ألم أخ 6/1

 جا م ر تصحيح م ز م ز م ع  

 

 

 تباين الباقي بعد فرض أحد الّزوجين مع أصل مسألة الّرد.مثال عن التباين: 

  :زوجة وبنتين وأمهلك عن. 

 وعشرون، للّزوجة ثالثة، وللبنتين ستة عشر 
ٌ
من، وللبنتين الثلثان، ولألم الّسدس، أصل املسألة أربعة

ّ
للّزوجة الث

ولألم أربعة، مجموع الّسهام ثالثة وعشرون وأصل املسألة أربعة وعشرون، وال عاصب هنا، فاملسألة مسألة سهًما، 

 رّد، نقوم بحل مسألة الّزوجية ومسألة الّرد ونستخرج الجامعة بينهما.

وجية:   عليهم سبعة.أصل املسألة ثمانية من مخرج فرض الّزوجة، للّزوجة واحد، ولباقي الورثة الذين ُيردّ  مسألة الز 

د: رّد إلى خمسة، إذن أصل مسألة الّرد خمسة،  مسألة الر 
ُ
للبنتين الثلثان، ولألم الّسدس، أصل املسألة ستة، وت

 للبنتين أربعة، ولألم واحد، وهي صحيحة ال يوجد فيها انكسار.

ما يكون بين الباقي بعد فرض الّزوجة في مسألة الّزوجية وأصل مسألة  املسألة الجامعة:نأتي اآلن إلى 
ّ
والّنظر فيها إن

الّرد، عندنا الباقي: سبعة، وأصل مسألة الّرد: خمسة، وبين السبعة والخمسة تباين، فنأخذ الباقي )سبعة( ونضعه 

د )خمسة( ونضعه فوق مسألة فوق أصل مسألة الّرد، ويكون هو جزء سهم مسألة الّرد، ونأخذ أصل مسألة الرّ 

 الّزوجية، يكون جزء سهم مسألة الّزوجية.
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  أصل املسألة الجامعة هو: أصل مسألة الّزوجية )ثمانية( ضرب جزء الّسهم )خمسة( ينتج أربعون، هذا هو

 أصل الجامعة.

 للّزوجة سهٌم واحد في الّزوجية ضرب جزء الّسهم )خمسة( يكون نصيبها في الجامعة: خمسة أسهم. 

  ،البنتان لهّن أربعة أسهم في مسألة الّرد ضرب جزء الّسهم )سبعة( ينتج ثمانية وعشرون سهًما في الجامعة

 تأخذ كّل واحدة منهن: أربعة عشر سهًما فرًضا ورًدا.

 .األم لها سهٌم واحٌد في مسألة الّرد ضرب جزء الّسهم )سبعة( يكون نصيبها في الجامعة: سبعة فرًضا ورًدا 

ساوي األصل فهي صحيحة، ونجد كذلك نصيب الّزوجات  وللتأكد
ُ
من صّحة املسألة نجمع الّسهام في الجامعة نجدها ت

من( لم يزد، وهذا هو املقصد من كّل هذا العمل.
ّ
 خمسة من أربعين سهًما )أي: الث

    ×5  ×7  

  24 8 6    5 40 

 5 - 1 3 زوجة 8/1

 16 ( بنت2) 3/2
7 

4 28 

 7 1 4 أم 6/1

 جا م ر م ز م ع  

 

افق:   توافق الباقي بعد فرض أحد الّزوجين مع أصل مسألة الّرد.مثال عن التو

  :تين وأخوين ألمهلك عن  .زوجة وجد 

للّزوجة الّربع، وللجّدتين الّسدس، ولألخوين ألم الثلث، أصل املسألة اثنا عشر، للّزوجة ثالثة، وللجّدتين اثنان،  

ولألخوين ألم أربعة، مجموع الّسهام تسعة وأصل املسألة اثنا عشر، وال عاصب ُيوجد، فاملسألة مسألة رّد، نقوم بحّل 

 امعة بينهما.مسألة الّزوجية ومسألة الّرد ونستخرج الج

وجية:  أصل املسألة أربعة من مخرج فرض الّزوجة، للّزوجة واحد، وِلباقي الورثة ثالثة. مسألة الز 

د: رّد إلى ثالثة، أصل مسألة الّرد ثالثة،  مسألة الر 
ُ
للجّدتين الّسدس، ولألخوين ألم الثلث، أصل املسألة ستة، وت

حيحة ألّن فيها انكساًرا، نصيب الجّدتين واحد وهو غير منقسم على للجّدتين واحد، ولألخوين ألم اثنان، وهي غير ص

عدد الرؤوس اثنان، نصحح املسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس اثنان، تصّح من ستة للجّدتين اثنان، ولألخوين ألم 

 أربعة، وهي هكذا صحيحة.

ما يكون بين الباقي  املسألة الجامعة:نأتي اآلن إلى 
ّ
بعد فرض الّزوجة في مسألة الّزوجية وأصل مسألة والّنظر فيها إن

الّرد، عندنا الباقي ثالثة، وأصل مسألة الّرد ستة )اآلن في أصل مسألة  الّرد العمل مع مصّحها ال مع أصلها القديم(، 

مة ثالثة اآلن بين الثالثة والستة توافق، موافقة في القسمة على ثالثة، فنأخذ وفق الباقي )ثالثة( الذي هو ثالثة قس
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ينتج )واحد( ونضعه فوق أصل مسألة الّرد، ويكون هو جزء سهم مسألة الّرد، ونأخذ وفق أصل مسألة الّرد )ستة( 

 قسمة ثالثة ينتج اثنان، نضعه فوق مسألة الّزوجية، ويكون جزء سهم مسألة الّزوجية.

  اثنان( ينتج ثمانية.أصل املسألة الجامعة هو: أصل مسألة الّزوجية )أربعة( ضرب جزء الّسهم( 

 .للّزوجة واحد في مسألة الّزوجية ضرب جزء الّسهم )اثنان( يكون نصيبها في الجامعة سهمان 

  الجّدتان لهّن سهمان في مسألة الّرد ضرب جزء الّسهم )واحد( ينتج سهمان في الجامعة، تأخذ كّل جّدة سهًما

 واحًدا فرًضا ورًدا.

 مسألة الّرد ضرب جزء الّسهم )واحد( ينتج أربعة أسهم في الجامعة، كّل أٍخ ألم  األخوان ألم لهما أربعة أسهٍم في

 يأخذ سهمان فرًضا ورًدا.

 

    ×2  ×2  ×1  

  12 4 6    3 6 8 

 2  - 1 3 زوجة 4/1

ة2) 6/1  2 ( جد 
3 

1 2 2 

 4 4 2 4 ( أخ ألم2) 3/1

 جا تصحيح م ر م ر م ز م ع  

اآلن في األمثلة املتقدمة كنا نقدم التصحيح حال وجود االنكسار لكن ُيمكن تأخير التصحيح إلى غاية االنتهاء من 

املسألة الجامعة، فإن وجدت انكساًرا صححته في الجامعة، والناتج هو نفسه وال إشكال، ولنمثل على ذلك: هلك عن: 

 ة.زوجتين وخمس بناٍت وجد  

من، 
ّ
 وعشرون، للّزوجتين ثالثة، وللبنات ستة عشر للّزوجتين الث

ٌ
وللبنات الثلثان، وللجّدة الّسدس، أصل املسألة أربعة

سهًما، وللجّدة أربعة، مجموع الّسهام ثالثة وعشرون وأصل املسألة أربعة وعشرون، وال عاصب، فاملسألة مسألة رّد، 

 هما.نقوم بحّل مسألة الّزوجية ومسألة الّرد ونستخرج الجامعة بين

وجية: أصل املسألة ثمانية من مخرج فرض الّزوجتين، للّزوجتين واحد، وللذين ُيرّد عليهم سبعة، لكن  مسألة الز 

املسألة بحاجة إلى تصحيح، نصيب الّزوجتين واحد ال ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، لكن ال نقوم بتصحيحه اآلن، 

 وسنتركه إلى املسألة الجامعة.

د: رّد إلى خمسة، إذن أصل مسألة الّرد خمسة، للبن مسألة الر 
ُ
تين الثلثان، وللجّدة الّسدس، أصل املسألة ستة، وت

للبنتين أربعة، وللجّدة واحد، وهي محتاجة إلى تصحيح لوجود االنكسار في نصيب البنات )أربعة سهام ال تنقسم على 

 خمسة رؤوس(، لكن كما اتفقنا سنأخر التصحيح إلى الجامعة.

والّنظر فيها يكون بين الباقي بعد فرض الّزوجتين في مسألة الّزوجية وأصل مسألة الّرد،  املسألة الجامعة:ن إلى نأتي اآل 

عندنا الباقي سبعة، وأصل مسألة الّرد خمسة، وبين السبعة والخمسة تباين، فنأخذ الباقي )سبعة( ونضعه فوق أصل 
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ذ أصل مسألة الّرد خمسة ونضعه فوق مسألة الّزوجية، يكون مسألة الّرد، ويكون هو جزء سهم مسألة الّرد، ونأخ

 جزء سهم مسألة الّزوجية.

 .أصل املسألة الجامعة هو: أصل مسألة الّزوجية )ثمانية( ضرب جزء الّسهم )خمسة( ينتج أربعون 

 .للّزوجتين واحد في مسألة الّزوجية ضرب جزء الّسهم )خمسة( يكون نصيبهن في الجامعة خمسة أسهم 

 بنات لهّن أربعة أسهم في مسألة الّرد ضرب جزء الّسهم )سبعة( ينتج ثمانية وعشرون في الجامعة.ال 

 .الجّدة لها سهٌم واحٌد في مسألة الّرد ضرب جزء الّسهم )سبعة( يكون نصيبها في الجامعة سبعة 

)خمسة( ال ينقسم على عدد اآلن نتأكد من صّحة املسألة، نجد مجموع الّسهام ُيساوي األصل، لكن نصيب الّزوجتين 

رؤوسهّن )اثنان(، وبين االثنان والخمسة تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس، وعندنا كذلك نصيب البنات )ثمانية 

وعشرون( ال ينقسم على عدد الرؤوس )خمسة( وبينهما تباين، نحتفظ بكامل عدد الرؤوس، اآلن ننظر بين املحفوظات 

ن والخمسة تباين، نضرب كامل أحدهما في اآلخر، ينتج عشرة، وهذا هو جزء سهم بالنسب األربع، نجد بين االثنا

تصحيح املسألة، فتصّح من أربعمائة، للّزوجتين خمسون سهًما، تأخذ كّل واحدة منهن خمسة وعشرون سهًما، 

يحة بهذه الطريقة وللبنات مائتان وثمانون سهًما، كّل واحدة لها ستة وخمسون سهًما، وللجّدة سبعون سهًما، وهي صح

 كذلك.

 

 

 

     ×5  ×7 × 10  

 400 40 5    6 8 24   محفوظات

 50 5 - 1 3 ( زوجة2) 8/1 2

 16 ( بنت5) 3/2 5
7 

4 28 280 

ة 6/1   70 7 1 4 جد 

 تصحيح جا جا م ر م ز م ع   

 

وأّما حّل هذه املسألة على طريقة التصحيح السابقة )التصحيح قبل املسألة الجامعة(، نقوم بتصحيح كّل مسألة في 

الّزوجية، ونؤصلها من مخرج فرض الّزوجتين ثمانية،  مسألة نقوم بحّل  حينها، فبعد أن نتأكد من أّنها مسألة رّد 

صحح املسألة بضربها في عدد الرؤوس للّزوجتين واحد، وللباقي سبعة، لكن نصيب الّزوجتي
ُ
ن واحد فيه انكسار، ن

رّد إلى 
ُ
اثنان، تصّح من ستة عشر، للّزوجتين اثنان، وللباقي أربعة عشر سهًما، ثم نحّل مسألة الّرد، أصلها ستة وت

كامل  خمسة، لكن نصيب البنات الخمس أربعة ال ينقسم على عدد الرؤوس وبينهما تباين، فنضرب كامل املسألة في

عدد الرؤوس خمسة، تصّح من خمسين، للبنات الخمس أربعين، وللجّدة عشرة، اآلن الجامعة والّنظر فيها يكون بين 

 جزء سهم التصحيح جزء سهم م ز جزء سهم م ر
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الباقي من فرض الّزوجتين في مسألة الّزوجية املصححة )وهو أربعة عشر( وبين أصل مسألة الّرد املصححة )خمسون(، 

لى االثنين، نجعل جزء سهم املسألة الّزوجية هو وفق أصل مسألة بين األربعة عشر والخمسين، موافقة في القسمة ع

الّرد، ونجعل جزء سهم مسألة الّرد هو وفق الباقي، وبعد الضرب أصل الجامعة من أربعمائة، للّزوجتين خمسون 

هنا هو نفس  سهًما، وللبنات مائتان وثمانون سهًما فرًضا ورًدا، وللجّدة سبعون سهًما فرًضا ورًدا، والناتج كما ترى 

 الناتج هناك، ال فرق بين الطريقين، والحمد هلل، فبأيهما أخذت أصبت.

 

 

    ×2  ×25  ×10  ×7  

  24 8 16 6    5 50 400 

 50 - - 2 1 3 ( زوجة2) 8/1

 16 ( بنت5) 3/2
7 14 

4 40 280 

ة 6/1  70 10 1 4 جد 

 جا  م ر  م ز م ع  

 

 خالصة وتذكير: 

 شروط الّرد ثالثة وهي:

 .أن يوجد صاحب فرٍض واحد أو أكثر 

 يوجد عصبة، ومتى ُوجد العاصب أخذ جميع الباقي بعد أصحاب الفروض، وال رّد حالتئذ. أن ال 

 .أن يبقى بعد الفروض بقية، فإذا كانت املسألة عادلة أو عائلة فال رد 

 تنبيه:

الورثة الذين ُيرّد عليهم كما سبق جميع أصحاب الفروض عدا الّزوج والّزوجة، وكذلك األب والجد، وإن كانا من 

ه متى ُوجد األب أو الجد، فال ُيمكن أن يكون في 
ّ
ه ال ُيرّد عليهما، وذلك ألن

ّ
 أن

ّ
أصحاب الفروض في بعض الحاالت إال

 املسألة رٌد، ألّنهما ُيصبحان عصبة فيأخذان الباقي.

 البنت/ بنت االبن  أصناف، وهم الذين ُيرّد عليهم فقط:فبقي من أصحاب الفروض ثمانية 
ّ
 /كورةوإن نزلت بمحض الذ

ة   من أي: جهة كانت.األخت الشقيقة/ األخت ألب/ األخ ألم/ األخت ألم/ األم/ الجد 

 

 جزء سهم م ر جزء سهم م ز جزء سهم التصحيح جزء سهم التصحيح
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رحمه ، الشيخ صالح الُبهوتي رحمه هللاقبل أن نختم هذا الباب َيحسن بنا أن ننقل ما قاله صاحب ألفية الفرائض 

 ملا سبق ذكره في جميع هذا الباب، قال هللا
ً

ه ُيعتبر تلخيًصا كامال
ّ
    :رحمه هللا، فإن

د  باب الر 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
َ
ل
َ
ْسأ

َ
ـــــــــــــٌص ِمْن ِسَهاِم امل

ْ
ق
َ
ُد ن ِصَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الرَّ

ْ
ن
َ
 ِفي األ

ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ِزَياَدة

َ
 ـــــا ُمَعاِدل

 هذا تعريف الّرد بالسبب والنتيجة كما سبق.

ِديــــــــِد  ْوِل السَّ
َ
و الق

ُ
 ذ

ُ
ْعَمان

ُّ
اَل ِبِه الن

َ
اِفِعـــــــيُّ ِفي الَجِديـــــــــــــــــــــــــــــــْد    ق

َّ
ْحَمــــــــــــــــــدُّ َوالش

َ
 َوأ

 ن: أبو حنيفة، ذو القول السديد: أي: قوله ُمسدد في هذا الباب.النعما

ًصا َواِحًدا
ْ
خ

َ
ْرِض ش

َ
و الف

ُ
ْن ذ

ُ
 َيك

ْ
ِإن

َ
ا   ف

َ
اِئـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوالزَّ

َ
ْرض

َ
 ف

َ
َراث

ُ
 الت

َ
 َحاز

 ّر.هذا القسم األول، والحالة األولى كما م

ِســـــــــــــــــــــــــــــْم 
ُ
ٍص ق

ْ
خ

َ
َر ِمْن ش

َ
ث
ْ
ك
َ
ْن أ

ُ
 َيك

ْ
ــٍت ُعِلــــــــــــــــــــــــــْم    َوِإن ِ

وِس َمــــــــــــــــــــــاُل َمي 
ُ
ؤ ــــــــــــى الرُّ

َ
 َعل

 هذه الحالة الثانية من القسم األول.

ــــــــــــــــــــــــــــ
ُ
ُك الف

َ
 ت
ْ
 َوِإن

ْ
َدت َعدَّ

َ
ــــــــــــــْد ت

َ
    ــــُروُض ق

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

َ
َصل

َ
أ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــٍة ت

َّ
ْعَتَها ِمـــــــــــــــــــــــْن ِست

َ
ط

َ
 ق

 هذه الحالة الثالثة من القسم األول، ثم بدأ بذكر القسم الثاني، حال وجود أحد الّزوجين.

ــــــــــــــــــــْع 
َ
ن
َ
دُّ اْمت الـــــــــــــــــــــــــرَّ

َ
ْوَجْيِن ف ى الزَّ

َ
 َعل

َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع    ِإال

َ
ط

َ
ت
ْ
ْرٍض ُيق

َ
ِن ِبف

َّ
ِقـــــــــــــــــــــــــــــال

َ
َيْست

َ
 ف

ــــــــــــــــــــ        
ْ
ُه ِمـــــْن َمخ

َ
 ــَرٍج ل

 هذه بالنسبة للقسم الثاني، الحالة األولى والحالة الثانية، ثم فّصل القول في الحالة الثالثة فقال:

ِسَمـــــــــــــا                      
ْ
ـــــــــــــــــــــــــى ِسَهـــــــــــــــــــــــــــــ                   َوَما َبِقــــي اق

َ
ا َعل

ً
ٍ ُعِلَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاِإذ

 ـــــــــاِم َرد 

َرٌج ُعِلــــــــــــْم 
ْ
َمخ

َ
ْسُمــــــــــــــــــــُه ف

َ
 َصـــــــــــــــــــــحَّ ق

ْ
ِســــــــــــــــــــــــــــــــْم    ِإن

َ
ق
ْ
ى الَجِميــــــــــــــــــــِع َين

َ
ِذي َعل

َّ
 ُهَو ال

 
ُ
 ت
ْ
َهــــــــــــــــــــاُم َما َبِقــــــــــــــــــــــــــــــــــيَوِإن ِ

ِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   َباِيـــــــــــــــِن الس 
َ
مَّ اْرت

ُ
ـــــــــــــــــــــَرٍج ث

ْ
َرْبَتَهـــــــــــــــــــــا ِفي َمخ

َ
 ض

ِ َمــ
 
ْرِب َحــــــــــــــــــظ

َ
ِ ِبض

ـــــــــــُه ِمـــــــــــــــــــــْن َرد 
َ
ِ    ــــــــــــْن ل

ــــــــــــد  ـــــــــــــَرٍج ُمع 
ْ
 ِفيَمـــــــــــــــا َبِقــــــــــــــــــــــي ِمــــــــــــــــــــْن َمخ

ـَرٍج َسْهـــــــــٌم ُضِرْب 
ْ
ــــــــُه ِمـــــــــــْن َمخ

َ
ِجــــــــــــــــــــــْب    َوَمـــــْن ل

َ
ا ِبــــــــــــــــــِه أ

َ
مَّ َما َبـــــــــــــــــد

ُ
ِد  ث  ِفي الــــــــــــــــــــرَّ

 

د:  مخطط يبين حاالت الر 
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كم ترون 
ّ
ي ال أحب قطع الباب الواحد على دروس متفرقة، مع أن

ّ
هذا الذي أردنا ذكره، واملعذرة على طول الدرس، فإن

ها، وهذا ُيفيدكم بإذن هللا وُييسر عليكم فهم هذا العلم، أسأل هللا 
ّ
كثر من األمثلة، وطريقة حل

ُ
أن سبحانه وتعالى أننا ن

 ص في القول والعمل.يوفقنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا اإلخال 

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 وُسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال

  

د  حاالت الر 

وجين د أحد الز  وجين أن ال يوجد مع أهل الر  د أحد الز   أن يوجد مع أهل الر 

 

 صنفين أو ثالثة صنف واحد متعدد صنف واحد غير متعدد صنف واحد متعدد صنفين أو ثالثة صنف واحد غير متعدد

يأخذ جميع املال فرًضا 

 ورًدا.

يأخذون جميع 

املال بينهم 

وية، وأصل  بالس 

من عدد املسألة 

هم  رؤوسهم، كأن 

 عصبة.

 

أصل املسألة 

مجموع 

سهامهم، فإن 

انقسمت 

هام على  الس 

عدد الرؤوس 

 
 

ت وإال صح 

يجب أن 

صحح.
ُ
 ت

أصل املسألة من 

وج أو  مخرج فرض الز 

وجة، والباقي بعد  الز 

ذلك يأخذه ذلك 

نف فرًضا ورًدا.  الص 

أصل املسألة من 

وج  مخرج فرض الز 

وجة، والباقي  أو الز 

بعد ذلك يأخذه 

نف  ذلك الص 

فرًضا ورًدا، فإن 

هام  انقسمت الس 

على عدد الرؤوس 

 يجب 
 

ت وإال صح 

صحح.
ُ
 أن ت

 

 

نحل مسألتين، 

وجية  مسألة الز 

ثم نحل مسألة 

د، ثم نجمع  الر 

بينهما بمسألة 

جامعة، ويكون 

ظر فيها بين 
 
الن

الباقي بعد 

وج أو  نصيب الز 

وجة في  الز 

وجية  مسألة الز 

وأصل مسألة 

صحح 
ُ
د، وت الر 

إن احتاجت إلى 

 حيح.تص
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 املجلس السابع والعشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

م على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:
ّ
 الحمد هلل وصلى هللا وسل

سبحانه  باٌب جديٌد من أبواب منظومة القالئد البرهانية، هذه املنظومة املباركة بإذن هللافاليوم إن شاء هللا معنا 

 ، هذا الباب هو باب ذوي األرحام.وتعالى

                                      : رحمه هللا قال الّناظم

 باب ذوي األرحام

َراُد ِبـــــــــــــــ
ُ
ــــــــــــــــــــــــَم امل

ُ
ْرَحــــــــــــــــــــــــــــاِم ث

َ
ِوي األ

َ
َهـــــــــــــــــــــــــــــــاِم    ـــــــــذ ِ

ْعِصيــــــــــــــــِب َوالس 
َّ
ِوي الت

َ
ْيــــــــُر ذ

َ
 غ

 
ُ
ف

َ
ــــــــى ِفــــــــي ِإْرِثِهــــــــــــــــْم ِخــــــــــــــــــــــــال

َ
ت
َ
ــــــــْد أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوق

َ
ْصن

َ
َمــــــــــــــــــــــــاِء َوُهُمــــــــــــــــو أ

َ
ُعل

ْ
 ِلل

ُ
 ـــــــاف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــِد الَبن

َ
َول

َ
 ك

ٌ
ْرَبَعــــــــــــــــــــــــة

َ
اِت    ــــــــــاِت أ اِد َوالَجــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
ْجــــــــــــــــــــــــد

َ
 َوَســــــــــــــــاِقِط األ

ـــــــــــــــــــــــــــــــاِت  الَعمَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــِت َوك

ْ
خ
ُ
ــــــــــــــــُد األ

َ
ـــــــــ   َوَول

َ
َبن

َ
ِت َوك

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاال

َ
ِ َوالخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــم   ـــــــاِت الع 

ــــــــَجاَبـــــــــــــــــــــــــــهْ 
َّ
ا الن

َ
َهَبــــــــــــــــاِن ذ

ْ
ــــــــزِ    َوِفيــــــــِه َمذ

ْ
ن
َّ
اِجــــــــــــــــُح الت اَبـــــــــــــــــــــــــــــــهْ َوالرَّ َر

َ
 الق

ُ
 يــــــــــــــــُل ال

 ، ذوي: أي: أصحاب.هذا الباب هو باب ذوي األرحام

طلق على كّل قريب.
ُ
 األرحام: جمع رحم، والّرحم في اللغة: القرابة، وفي الشرع ت

 .كل  قريٍب ليس له فرٌض وال تعصيب وأّما ذوو األرحام في االصطالح فهم:

 : رحمه هللالذلكم قال الّناظم 

ْرَحــــــــــــــــــــــــــــاِم 
َ
ِوي األ

َ
َراُد ِبــــــــــــــــــــــــذ

ُ
ــــــــــــــــــــــــَم امل

ُ
َهـــــــــــــــــــــــــــــــاِم    ث ِ

ْعِصيــــــــــــــــِب َوالس 
َّ
ِوي الت

َ
ْيــــــــُر ذ

َ
 غ

ْعِصيــــــــــــــــِب حام فاملقصود بذوي األر 
َّ
ِوي الت

َ
ْيــــــــُر ذ

َ
نفراد، ويرثون تقدير، فيرثون جميع املال حال اإل وهم الذين يرثون بال  غ

ما أبقاه أصحاب الفروض إذا اجتمعوا معهم، ويسقطون وال يأخذون شيًئا إذا لم يبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض، 

َهـــــــــــــــــــــــــــــــاِم كالعّم واألخ وغيرهما، وقد مّر تفصيل القول فيهم في باب التعصيب،  ِ
أي: أصحاب الفروض، وهم الذين  َوالس 

من وغير ذلك، كالبنت وأوالد األم وغيرهما، فعلى هذا يكون ذوو األرحام من عدا لهم نصي
ّ
ٌب مقّدٌر شرًعا، كالّنصف والث

كور وعشٌر من اإلناث( وكّل هذا قد مّر بيانه في بداية 
ّ
ا املجمع على إرثهم )خمسة عشر من الذ

ً
الخمسة والعشرون وارث

 املنظومة والحمد هلل على توفيقه وامتنانه.
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  :رحمه هللام قال ث
ُ
ف

َ
ــــــــى ِفــــــــي ِإْرِثِهــــــــــــــــْم ِخــــــــــــــــــــــــال

َ
ت
َ
ــــــــْد أ

َ
َمــــــــــــــــــــــــاِء".       "َوق

َ
ُعل

ْ
 ِلل

 اختلف أهل العلم في توريث ذوي األرحام على قولين اثنين:

 .توريث ذوي األرحام القول األول:

الشرط حام لكن بشرطين: ر هذا القول هم أنفسهم الذين قالوا بالّرد من قبل، قالوا كذلك بتوريث ذوي األ أصحاب 

عدم العاصب، فإذا ُوجد عاصب فإّنهم ال يرثون معه شيًئا، فإّن العاصب يأخذ جميع ما تبقى بعد أصحاب  األول:

 الفروض، أو يأخذ جميع املال إذا انفرد.

عدم صاحب أو أصحاب الفروض الذين ُيرّد عليهم، فخرج من هذا االستثناء أصحاب الفروض الذين  الشرط الثاني:

 ال ُيرّد عليهم، وهم: الّزوج والّزوجة، فيرث ذوو األرحام ولو ُوجد معهم زوج أو زوجة.

عبد هللا بن مسعود ، منهم: عمر بن الخطاب وعلّي بن أبي طالب و رض ي هللا عنهموهذا القول مروٌي عن عامة الّصحابة 

كذلك عن أبي بكر  رض ي هللا عنهم، وهو مروٌي وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبد هللا بن عباس 

 .رض ي هللا عنهم وأبي هريرة وعائشة

وبهذا القول قال علقمة بن قيس وشريح وابن سيرين وعطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاووس ومحمد بن الحنفية 

م وابن أبي ليلى وعبيدة السلماني وعكرمة و 
ّ

النخعي وعمر بن عبد العزيز والحسن بن صالح وأبو نعيم والقاسم بن سال

واألعمش وحماد بن أبي سليمان وأبو بكر بن عياش وابن املبارك وجابر بن زيد وابن أبي ُمليكة ويحيى بن أكثم ونعيم 

 بن حّماد.

أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والحسن بن زياد وزفر، وإلى هذا القول ذهب  وبهذا القول قال أبو حنيفة وصاحباه:

فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم، وبه قال اإلمام أحمد وأصحابه، والشافعية لكن اشترطوا عدم انتظام بيت 

 .، رحم هللا الجميعاملال

 لماء الشافعية واملالكية رحمهم هللا.وكّل من قال بالّرد قال بتوريث ذوي األرحام، وإلى هذا القول رجع ع

ْبِري 
َ
أفتى أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت  )أي: بتوريث ذوي األرحام("وبه في التلخيص:  الشافعي رحمه هللاقال الخ

 .املال"

، أي: أحّق بالتوارث في "وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا"واستدلوا على قولهم بعموم قول هللا تعالى: 

"قال أهل العلم: كان التوارث في صدر اإلسالم بالحلف، فكان الر جُل حكم هللا تعالى، قال صاحب العذب الفائض: 

ك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك، 
ُ
ني وأِرث

ُ
ك، تنُصُرني وأنُصُرك، وتِرث

ُ
يقول للر جِل: َدِمي َدُمك، ومالي مال

سخ ذلك فصار "والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم": عز  وجل   ، وذلك قولهفيتوارثان دون القرابة
ُ
، ثم ن

)أي: يرثه املهاجرون واليرثه ولده الذي التوارث باإلسالم والهجرة، فإذا كان له ولٌد ولم ُيهاجر، ورثه املهاجرون دونه 
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سخ ذلك "واليتهم من ش يٍء حتى يهاجرواوالذين آمنوا ولم يهاحروا مالكم من "، وذلك قوله تعالى: لم ُيهاجر(
ُ
، ثم ن

 .رحمه هللا ا.هـ ""وأولوا األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب هللا"بقوله تعالى: 

وقيل لفظ ذوي األرحام: كلمة عامة تشمل األقارب جميًعا سواًء كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبات أو لم 

هو داخٌل في األولوية باإلرث، لذلك كان أولو األرحام عند عدم الوارث بالفرض يكونوا منهم، فمن كان من أقرباء امليت ف

ه حينئٍذ ينتفع به القريب والبعيد، وقد ُيمنعه القريب.
ّ
 أو بالتعصيب أولى من بيت املال ألن

ا ترك الوالدان واألقربون وللنساء ن"واستدل أصحاب هذا القول كذلك بقول هللا تعالى:  صيب للر جال نصيب مم 

ا قل  منه أو كثر نصيًبا مفروًضا ا ترك الوالدان واألقربون مم  ساء نصيب من تركة أهليهم  ، فلكّلٍ "مم 
ّ
من الّرجال والن

 من كان أولى منهم بهذا النصيب، وقيل: لفظ 
ّ

وأقاربهم، وذوو األرحام من األقربين الذين لهم نصيب ال يحجبهم عنه إال

ساء ولفظ األقر 
ّ
 بين يشمل ذوي األرحام، ومن خّصص وجب عليه البينة.الّرجال ولفظ الن

نة:واستدلوا  ِرب  من الس 
َ
صلى هللا عن الّنبي رض ي هللا عنه ببعض عمومات األحاديث، كحديث املقدام بن َمْعِدي ك

م 
ّ
رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وقال: "الخال وارث من ال وراث له يعقل عنه ويرثه"، قال: عليه وسل

 (.1700كما في اإلرواء )حديث رقم:  رحمه هللاحديث حسن، وصححه الشيخ األلباني 

، فكتب فيه أبو عبيدة إلى رض ي هللا عنه حديث سهل بن ُحَنيف 
ً
 خاال

ّ
 بسهمه فقتله، ولم يترك إال

ً
 رمى رجال

ً
أّن رجال

ي سمعت رسول هللا عمر، فكتب إليه عمر رض ي هللا 
ّ
معنهما: أن

ّ
"الخال وارث من ال وارث يقول:  صلى هللا عليه وسل

 . رواه اإلمام أحمد وأبو داود، قال الترمذي: هذا حديث حسن. له"

ها بألفاظ متقاربة جًدا معناها رض ي هللا عنهاومن طريق عائشة رض ي هللا عنه وُروي كذلك من طريق أبي هريرة 
ّ
، كل

في:  رحمه هللاأسانيدها من االنتقاد، بين ُمضعف وُمصحح، وننقل خالصة كالم اإلمام ابن القيم  واحد، ولم تسلم

ها ( على هذا الحديث: 4/171)تهذيب السنن  ريد بها أن 
ُ
 فكالٌم فيه إجماٌل، فإن أ

ٌ
 أحاديث الخال ِضعاف

 
ا قولهم إن "أم 

ة فيها فصحيح، ولكن هذا ال 
 
حاح التي ال عل  يمنع االحتجاج بها وال ُيوجب انحطاطها عن درجة ليست في درجة الص 

ها قد تعددت طرقها، وُرويت من وجوه مختلفة،  الحسن، بل هذه األحاديث وأمثالها هي األحاديث الحسان، فإن 

ان في صحيحه وحكم  وُعرفت مخارجها، ورواتها ليسوا بمجروحين وال متهمين، وقد أخرجها أبو حاتم ابن حب 

تها، وليس في جواًبا ألبي عبيدة حين سأله رض ي هللا عنه أحاديث األصول ما ُيعارضها، .....، ولهذا كتب عمر  بصح 

اس بهذه األحاديث من ذهب إليها، 
 
في كتابه عن ميراث الخال، وهم أحق  الخلق باإلصابة في الفهم، .....، وأسعد الن

 .رحمه هللا ا.هـ وباهلل التوفيق"

م، فالّنبي ووجه الداللة من الحديث واضحة
ّ
ا ملن ال وارث له، والخال من ذوي  صلى هللا عليه وسل

ً
جعل الخال وارث

 األرحام، فُيقاس على الخال غيره من ذوي األرحام.

م ، قالرحمه هللاوفي صحيح البخاري 
ّ
 ، فيه إشارة إلى توريث ذوي األرحام."الخالة بمنزلة األم": صلى هللا عليه وسل
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مأّن الّنبي رض ي هللا عنه  وفي الصحيحين من حديث أنس
ّ
"ابن اخت القوم منهم أو من قال:  صلى هللا عليه وسل

 ذوي األرحام يرثون كما يرث العصبات"في الفتح:  رحمه هللا، قال ابن حجر أنفسهم"
 
 ."استدل به من قال أن

مأّن مولى الّنبي رض ي هللا عنها ومن األدلة كذلك: حديث عائشة 
ّ
تي به  صلى هللا عليه وسل

ُ
ِق نخلٍة فمات فأ

ْ
َر من َعذ

َ
خ

مالّنبُي 
ّ
م ، قالوا: ال، قال"هل له من نسٍب أو رحٍم"فقال:  صلى هللا عليه وسل

ّ
"أعطوا ميراثه أهل : صلى هللا عليه وسل

، والحديث رحمه هللا، رواه الترمذي وحسنه، وابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد، وصححه الشيخ األلباني قريته"

 هر الداللة وهللا أعلم.ظا

ثم إّن صرف املال إلى أقارب امليت من ذوي األرحام أولى من صرفه إلى بيت املال )أو: إلى عموم املسلمين(، فإّن بيت املال 

أو عموم املسلمين تربطهم بامليت رابطة اإلسالم فقط، وأّما ذوو األرحام فاجتمع فيهم رابطتان، رابطة اإلسالم ورابطة 

والذي تجمعه رابطتان أولى بالتقديم من الذي تجمعه رابطة واحدة، واألقربون أولى باملعروف في كتاب هللا،  القرابة،

ومثل ذلك اجتماع األخ الشقيق مع األخ ألب، فُيقّدم الشقيق وُيحجب الذي ألب، فلذلك قّدمنا صاحب الّرحم الذي 

ه كان في الحياة أحّق بصدقته وصلته ووصيته ساوى غيره باإلسالم وزاد عليهم بالقرابة، فكان أولى بما
ّ
له من غيره، وألن

 بعد املوت.

 

 عدم توريث ذوي األرحام وإن ُعدم العاصب وُعدم أصحاب الفروض. القول الثاني:

، وبه قال: رض ي هللا عنهماورواية عن ابن عباس رض ي هللا عنه وهذا القول مروٌي عن الصحابي الجليل: زيد بن ثابت 

الزبير وسعيد بن جبير وسعيد بن املسيب وابن شهاٍب الزهري ومكحول واألوزاعي والثوري، ومالك والشافعية عروة بن 

 لكن اشترط الشافعية انتظام بيت املال، وأبو سلمة وربيعة الرأي رحم هللا الجميع.

رحام ليسوا من هؤالء وال استدلوا على قولهم هذا بأّن هللا تعالى جعل امليراث ألصحاب الفروض والتعصيب، وذوو األ 

 من هؤالء، فال سبيل لهم إلى اإلرث.

م واستدلوا من الّسنة بقوله
ّ
ه، فال وصية لوارث": صلى هللا عليه وسل

 
ٍ حق

 هللا أعطى كل  ذي حق 
 
أخرجه أحمد  "إن

 النسائي 
ّ

هللا في كتابه شيًئا فجميع ذوي األرحام لم ُيعطهم  ،رحمه هللا، وصححه األلباني رحمه هللاوأصحاب الّسنن إال

 فال ميراث لهم.

ولكّلِ صاحب قوٍل مأخذ على صاحب القول اآلخر، وردود طويلة أعرضنا عن ذكرها، والذي يظهر أّن القول األول هو 

األقرب للصواب وهو الصحيح إن شاء هللا تعالى، سّيما وقد رجع إلى متأخروا املالكية والشافعية رحمهم هللا، قال 

نحرم الخال أو أبا  -سبحان هللا-"والقول بعدم التوريث قوٌل ضعيف في الشرح املمتع:  رحمه هللامين الشيخ ابن عثي

األم من مال القريب، ونضعه في بيت املال يأكله أبعد الناس.. مثل هذا ال تأتي به الشريعة، فالصواب املقطوع به 

 يكون ذو فرٍض أو عاصب،
 

 ذوي األرحام وارثون، لكن بعد أال
 
ولهذا نقول: ذوو األرحام كل  قريٍب ليس بذي فرٍض  أن

 .رحمه هللا ا.هـ وال عصبة"
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 شروط إرث ذوي األرحام:

 سبق أن ذكرنا شروط إرثهم وهي شرطان اثنان:

  عدم وجود صاحب فرٍض ُيرّد عليه املال، فالّرد ُمقّدم على توريث ذوي األرحام، فإذا ُوجد في املسألة صاحب

 )كالّزوج أو الّزوجة(، فإّنهم يرثون.فرٍض ال ُيرّد عليه 

 .ه أحّق باملال منهم
ّ
سبية أو الّسببية، فإذا ُوجد عاصٌب فإن

ّ
 عدم وجود أحد من العصبة الن

ة وابن بنتفلو هلك عن:  ة وعم  ه للجّدة فرًضا ورًدا، فال يرث ذوو األرحام )العّمة وبنت االبن( هنا لوجود جد 
ّ
، املال كل

 ليه )الجّدة(.صاحب الفرض الذي يرد ع

ه البن العم الشقيق تعصيًبا، وال ش يء لذي الّرحم )بنت البنت( ابن عٍم شقيٍق وبنِت بنٍت ولو هلك عن: 
ّ
، فاملال كل

 لوجود العاصب )ابن العم(.

سبية 
ّ
ثم إّن القائلين بتوريث ذوي األرحام متفقون على أّن ترتيب توريثهم يأتي بعد الّرد على أصحاب الفروض الن

 ناء الّزوجين، يعني إذا وجدنا من نرّد عليه املال نرّد عليه وال يرث ذوو األرحام.باستث

 

 ترتيب الورثة:

 تبين لنا من خالل ما سبق أّن ترتيب الورثة يكون على النحو التالي:

 :
ً

ه ُيبدأ بهم قبل غيرهم، فهم أحّق الناس بتركة امليت، كّل واحٍد منهم حسب فرضه. أصحاب الفروض:أوال
ّ
 فإن

وهؤالء يأخذون جميع املال إذا انفردوا، ويأخذون الفاضل على أصحاب الفروض،  أصحاب التعصيب:ثانًيا: 

 ويسقطون وال يكون لهم نصيٌب إذا لم يبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض.

ا:
ً
د ثالث ه ال ُيرّد عليهما وقد سبق بيانه.على أص الر 

ّ
 حاب الفروض عدا الّزوجين كّل واحٍد بمقدار فرضه، فإن

 ، وهم أقارب امليت الذين ليس لهم فرٌض وال تعصيب.توريث ذوي األرحام رابًعا:

 

ظم
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رحمه هللا ثم قال النا

َ
ْصن

َ
 "َوُهُمــــــــــــــــو أ

ُ
"، "َوُهُمــــــــــــــــو"  ـــــــــــــــــــــــاف

ٌ
ْرَبَعــــــــــــــــــــــــة

َ
، الضمير عائد على ذوي أ

يرى أّنهم  رحمه هللااألرحام، أي: ذوو األرحام أربعة أصناف، وقد اختلف من قال بتوريثهم في عّد أصنافهم، الّناظم 

 واالختصار، وهذا الذي عليه األكثرون. أربعة أصناف ولعّل هذا من باب اإلجمال

ْرَبَعـــــــــــــــ
َ
    أ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

َ
ْصن

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"َوُهُمــــــــــــــــو أ

َ
ــــــــــــــــــــــــِد الَبن

َ
َول

َ
: ك

ٌ
، )هذا الّصنف األول، وهم الذين ينتمون إلى امليت(ــــــــــــــاِت" ـــــــــة

اِت"  اِد َوالَجــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
ْجــــــــــــــــــــــــد

َ
 )هذا الّصنف الثاني، وهم الذين ينتمي إليهم امليت(، "َوَســــــــــــــــاِقِط األ

ُ
ــــــــــــــــُد األ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــِت" "َوَول

ْ
خ
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ــــ)هذا الّصنف الثالث، وهم الذين ينتمون إلى أبوي امليت(، 
َ
ِ َوالخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــاِت الع 
َ
َبن

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــاِت َوك الَعمَّ

َ
ِت" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"َوك

َ
ــــــــاال

 )هذا الّصنف الّرابع، وهم الذين ينتمون إلى جَدي امليت وجّدتيه(.

 :رحمه هللاقال الشيخ صالح البهوتي 

 
َ

ـــــــــــــــــــــــــــــْرٍض َوال
َ
ا ف

َ
ْيــــــــــــَس ذ

َ
ِريٍب ل

َ
لُّ ق

ُ
     ك

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــى أ

َّ
َول

َ
ـــــــــــْن ت  ُعُصوَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة ِممَّ

ً
 َوال

ــــــــــــــْر 
َ
َحـــــــــــْد َعش

َ
ُروا أ

ُ
ث
َ
ى َما ك

َ
ْرَبــــــــــــــــــــــٍع مَ    َوُهْم َعل

َ
َعُهـــــــــــْم أِل َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر َرجَّ

َ
ت
ْ
 ـــــــــــِن اخ

ِمــــــــــــــــي
ُ
ــــــــــــــُه ن

َ
ْو ل

َ
َمْيِت أ

ْ
ِمـــــــــــي ِلل

َ
ت
ْ
ـــــــــــــــــــــ   َمْن َين

َ
اْعل

َ
َبَوْيــــــــــــــــــــــِه ف

َ
ِمــــــــــــــــــــــي أِل

َ
ت
ْ
ْو َين

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــِم أ

ةِ  ْو ِللَجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
ِ أ
َجـــــــــــد 

ْ
ِمي ِلل

َ
ت
ْ
ْو َين

َ
ةِ    أ َك الِعـــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ

ْ
 ِتــــــــــــــــــــــل

َ
ــــــــــــــــــــــُرْم َبَيان

َ
 ت
ْ
ِإن

َ
 ف

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت" الّصنف األول:
َ
ــــــــــــــــــــــــِد الَبن

َ
، والولد يشمل االبن والبنت، اآلن هذا صنف ذوي األرحام من الفروع، وهم "َول

الّصنف: ابن البنت وبنت البنت، وابن  كّل من أدلى إلى امليت بأنثى، وهم الذين ال فرض لهم وال تعصيب، فيدخل في هذا

 بنت االبن وبنت بنت االبن، وهكذا، كّل من أدلى إلى امليت بأنثى من الفروع.

اِت" الّصنف الثاني: اِد َوالَجــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
ْجــــــــــــــــــــــــد

َ
 األرحام.، هؤالء هم األصول من ذوي "َســــــــــــــــاِقِط األ

اِد"
َ
ْجــــــــــــــــــــــــد

َ
، أي: الجد الذي يسقط وليس من أصحاب الفروض والعصبات، وهو الجد الفاسد، وسمّيناه "َســــــــــــــــاِقِط األ

 كذلك بالجد الّرحمي، وهو الذي بينه وبين امليت أنثى، كأب أم امليت، وهكذا.

اِت"الَجــــــــــــــــــــــــ ساقط"َو  سمى الجّدة ــــــــــدَّ
ُ
، أي: الجّدة التي ليست صاحبة فرٍض، وهي من بينها وبين امليت جٌد فاسد، وت

 الفاسدة، أو الجّدة الّرحمية، كأم أب أم امليت، وهكذا.

 بجٍد وذكرنا في مبحث الجّدات الخالف الحاصل في الجّدة الوارثة وغير الوارثة، ورّجحنا القول بأّن كّل جّدة لم تدّل 

ما 
ّ
دلي بأٍب أعلى من الجد ال تكون صاحبة فرٍض وإن

ُ
فاسد فهي وارثة، وعلى ما ذهب إليه الحنابلة فإّن الجّدة التي ت

تكون من ذوي األرحام، كأم أبي أب األب، وهذا خالف ما قرّرناه، فهي عندهم من ذوي األرحام ونحن رّجحنا أّن مثلها 

 تكون صاحبة فرٍض.

فإّن كّل جّدة أدلت بأب أعلى من األب فهي من ذوي األرحام، كأم أبي األب،  رحمه هللاإليه اإلمام مالٌك  وأّما على ما ذهب

وهو الذي  رحمه هللافهذه عند املالكية من ذوي األرحام وعند الحنابلة صاحبة فرض، وأّما على ما ذهب إليه الشافعي 

األب صاحبات فرٍض وليستا من ذوي األرحام، وهللا أعلم، والضابط رّجحناه أن هاتان الجّدتان أم أبي األب، وأم أبي أب 

عندك هو: أّن كّل جّدة أدلت إلى امليت بجٍد فاسٍد )رحمي( فهي من ذوي األرحام، وهللا أعلم. )ملزيد بيان مبحث الجّدات 

 راجع الدرس: السادس عند باب من يرث من اإلناث(.
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ــــــــــــــــُد  الّصنف الثالث:
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــِت" "َول

ْ
خ
ُ
، اآلن هذا الّصنف من حواش ي ذوي األرحام، ويشمل ولد األخت االبن والبنت، األ

 سواًء كانت األخت شقيقة أو ألب أو ألم وإن نزلوا، وكذلك بنات األخ شقيًقا أو ألب أو ألم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ الصنف الّرابع: الَعمَّ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"َوك

َ
ِ َوالخ

ــــــــــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــاِت الع 
َ
َبن

َ
ِت"اِت   َوك

َ
، العّمات ُمطلًقا، واألعمام ألم، وبنات العّم، ــــاال

 واألخوال والخاالت.

 وكّل من أدلى بأحٍد من ذوي األرحام فهو منهم.فذوو األرحام منهم أصول ومنهم فروع ومنهم حواش ي كما ترى، 

 

 :رحمه هللاإلى طريقة توريث ذوي األرحام، فقال  رحمه هللاثم انتقل الّناظم 

ــــــــَجاَبـــــــــــــــــــــــــــهْ 
َّ
ا الن

َ
َهَبــــــــــــــــاِن ذ

ْ
اِجــــــــــــــــُح    َوِفيــــــــِه َمذ اَبـــــــــــــــــــــــــــــــهْ َوالرَّ َر

َ
 الق

ُ
ــــــــِزيــــــــــــــــُل ال

ْ
ن
َّ
 الت

َهَبــــــــــــــــاِن"، الضمير عائد على توريث ذوي األرحام، أي: وفي توريث ذوي األرحام: "َوِفيــــــــِه"
ْ
ذكر أّن  رحمه هللا، الّناظم "َمذ

املورثين لذوي األرحام أنفسهم اختلفوا في طريقة توريثهم، وخالفهم هذا منحصٌر في قولين )في مذهبين( اثنين مشهورين، 

 فهناك مذهب ثالث )مذهب أهل الّرحم( وقد ُهجر هذا املذهب، وزال بزوال من قال به، ويقض ي هذا القول بقسمة 
ّ

وإال

كر واألنثى سواء، كما لو مات عن:  املال املوجود على من ُوجد من ذوي 
ّ
األرحام، يستوي في ذلك القريب والبعيد، والذ

كر واألنثى القريب والبعيد، بنِت بنٍت وابِن بنِت بنِت بنٍت وعمٍة وخالٍة 
ّ
سم املال بينهم أرباًعا )بالّسوية( يستوي الذ

ُ
، ق

 ذهب اندثر وُهجر.ألّنهم في نظرهم مستوون في سبب اإلرث الذي هو الّرحم، لكّن هذ امل

 مذهب أهل القرابة:

ذهب إلى هذا املذهب الحنفية، وُمقتض ى هذا املذهب تقديم األقرب فاألقرب إلى امليت من ذوي األرحام في امليراث، 

قياًسا على العصبات، ألّنهم يرثون بالّرحم، فال يرث أحٌد من جهة األبوة مع وجود أحٍد من البنوة، وهكذا، فجهات 

 ام في مذهب أهل القرابة أربع:ذوي األرح

 تشمل من ينتمي إلى امليت من ذوي األرحام، كأوالد البنات وأوالد بنات االبن. البنوة: /1

 تشمل من ينتمي إليهم امليت من ذوي األرحام، كاألجداد الساقطين والجّدات السواقط. األبوة: /2

 ، كبنات اإلخوة، وأوالد األخوات.تشمل من ينتمي إلى أبوي امليت من ذوي األرحاماألخوة:  /3

تشمل من ينتمي إلى أجداد امليت وجّداته من ذوي األرحام، كاألخوال والخاالت واألعمام ألم  العمومة والخؤولة: /4

 والعّمات مطلًقا.

وإن نزل  فُيقدمون البنوة ثم األبوة ثم األخوة ثم العمومة والخؤولة، فإذا ُوجد واحٌد من ذوي األرحام من جهة البنوة

 فال ش يء لغيره من ذوي األرحام إن ُوجد وإن كان قريًبا من جهة األبوة أو األخوة أو العمومة والخؤولة.

دم األقوى، كما ُيفعل في العصبات تماًما.
ُ
 فُيقدم األقرب جهة فإن استووا فأقربهم درجة، فإن استووا ق
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ه لبنت البنت، ألّنها أقرب إلى امليت. ،بنِت بنٍت، وبنِت بنِت ابٍن فعلى هذا املذهب لو هلك عن: 
ّ
 فاملال كل

 

 مذهب أهل التنزيل:

، وبه أخذ متأخروا املالكية الذين رجعوا عن قولهم إلى القول رحمه هللاوالشافعي  رحمه هللاوهذا مذهب اإلمام أحمد 

بتوريث ذوي األرحام، وبهذا قال أكثر من قال بتوريث ذوي األرحام من الّصحابة والتابعين والعلماء املجتهدين، وُينسب 

، وإن كانوا أبعد عن ، وهم يقولون بتنزيلهم منزلة من أدلوا بهرض ي هللا عنهمهذا القول إلى علّيٍ وعمر وابن مسعود 

امليت فإّنهم ُينَزلون درجة بعد درجة إلى أن يصلوا إلى من ُيدلون به من الورثة املجمع على إرثهم، فيأخذون نصيبه، وهذه 

قسم التركة على أساس من ُيدلي به هؤالء إلى امليت 
ُ
ما ت

ّ
قسم فيها التركة ال على أساس الورثة املوجودين وإن

ُ
الطريقة ت

 الفروض أو العصبات، فُيعطى كّل واحٍد منهم نصيب من يدلي به إلى امليت.من أصحاب 

ه مات عنهم.
ّ
 يعني: أننا نقسم املال بين املدلى بهم، كأّنهم هم الوارثون، ثم نقسم ما حصل لكّل واحٍد على من أدلى به، كأن

ه األقيس على األصول"قال في شرح الجعبرية عن مذهب أهل التنزيل: 
 
 ا.هـ. "ألن

ومذهب أهل التنزيل أعدل، فهو يعتبر في ذوي األرحام قرابة املدلى بهم، وال يحصر اإلرث في جهة دون أخرى كما هو 

 مذهب أهل القرابة.

 مثال: 

  :نزل منزلة البنت، بنِت بنٍت وبنِت بنِت ابٍن وبنِت أٍخ شقيٍق هلك عن
ُ
، نقوم بتنزيلهم واحًدا واحًدا، بنت البنت ت

 
ُ
نزل منزلة األخ الشقيق، أصل املسألة ستة، لبنت وبنت بنت االبن ت

ُ
نزل منزلة بنت االبن، وبنت األخ الشقيق ت

البنت الّنصف وهو ميراث البنت املدلية بها، ولبنت بنت االبن الّسدس تكملة الثلثين ميراث بنت االبن املدلية 

 بها، ولبنت األخ الشقيق الباقي تعصيًبا ميراث األخ الشقيق املدلية به.

 

 6 ُمدلى به ذوو أرحام 

 3 بنت بنت بنت 2/1

 1 بنت ابن بنت بنت ابن 6/1

 2 أخ ش بنت أخ ش ع

 

 جهات ذوي األرحام عند من قال بمذهب التنزيل:

إلى تنزيل ذوي األرحام درجة بعد درجة  رحمه هللاالذين قالوا بمذهب أهل التنزيل اختلفوا كذلك، فذهب الشافعي 

والذي سبق كان أحّق باإلرث ممن تأخرت درجته، هكذا ُمطلًقا، وال جهات عنده، املهم تنزيلهم منزلة من ُيدلون به، فإن 

 فاإلرث لم أدلى بوارث.
ّ

 أدلوا بوارث )صاحب فرٍض أو صاحب تعصيب( ورثوا وإال
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دلي  بنِت أٍخ شقيٍق بنِت بنِت ابٍن وبنِت هلك عن:  مثال ذلك:
ُ
، نقوم بتنزيلهم درجة واحدة ثم ننظر، بنت بنت االبن ت

ببنت االبن وهي صاحبة فرٍض، وبنت بنت األخ الشقيق، إذا نّزلناها درجة أدلت ببنت األخ الشقيق وليست صاحبة 

ه لبنت بنت االبن فرًضا 
ّ
 ًدا.ورَ فرٍض وال تعصيب، بل هي ما زالت من ذوي األرحام، فهنا املال كل

رحمه وأّما اإلمام أحمد فليس األمر كذلك، هم ُينّزلون؟ نعم ينزلون، لكن هم عندهم جهات ال توجد عند الشافعي 

 ، هذه الجهات ثالث جهات )البنوة/ األبوة/ األمومة(.هللا

 تشمل كّل من ُيدلي إلى امليت بأوالده من ذوي األرحام، كأوالد البنات وأوالد بنات االبن. البنوة:

تشمل كّل من ُيدلي إلى امليت بأبيه من ذوي األرحام، كأوالد األخوات األشقاء أو ألب، وبنات اإلخوة األشقاء أو  األبوة:

أو ألب، وأخوال األب وخاالته واألجداد الساقطين والجّدات ألب، واألعمام ألم والعّمات مطلًقا، وبنات األعمام األشقاء 

 السواقط من قبل األب.

تشمل كّل من ُيدلي إلى امليت بأّمه من ذوي األرحام، كأوالد اإلخوة ألم، واألخوال والخاالت وأخوال األم وخاالتها  األمومة:

 م.وأعمامها وعّماتها واألجداد السواقط والجّدات الساقطات من جهة األ 

فإذا اجتمع في مسألة أكثر من صنٍف وكانوا في جهة واحدٍة فإّن القريب يحجب البعيد وُيسقطه، وأّما إذا كانوا في جهتين 

ما يرثان مع بعض ولو كان أحدهم أبعد من اآلخر بخمس درجات أو أكثر.
ّ
 مختلفتين، فإّن القريب ال ُيسقط البعيد، وإن

، هنا الجهة مختلفة، األولى من جهة بنِت بنِت ابٍن وبنِت بنِت أٍخ شقيٍق ن: نفس املثال السابق، هلك ع مثال ذلك:

نزل 
ُ
سقط البعيدة، فتنزل األولى درجة واحدة منزلة بنت االبن، وت

ُ
البنوة، والثانية من جهة األبوة، فهنا القريبة ال ت

بن، والّنصف اآلخر لبنت بنت األخ الثانية درجتين منزلة األخ الشقيق، ويكون لبنت بنت االبن الّنصف فرض بنت اال 

ّزلت منزلته، وهذا على ما ذهب إليه اإلمام أحمد 
ُ
  .رحمه هللاالشقيق تعصيًبا، وهو ميراث األخ الشقيق الذي ن

 

 : ناظًما ملا ذكرناه من قبل في ألفية الفرائض:رحمه هللاقال الشيخ صالح البهوتي 

ُهْم َجــــــــــــاَء 
ُ
ْوِريث

َ
ْعَمــــــــــــــــــــــــــــــاِن ت

ُّ
اِنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   َعــــــــــــِن الن

َ
اِفِعــــــــــــي ِفي الث

َّ
الش ْحَمــــــــــــٍد و 

َ
 َوأ

ِســــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ق
ْ
اِهــــــــــــٍب ُمن

َ
ى َمذ

َ
ْو َرِحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــُم َوُهــــــــــــَو ِإل

َ
 أ
ٌ
اَبــــــــــــــــــــــــة َر

َ
ْو ق

َ
ِزيــــــــــــٌل أ

ْ
ن
َ
 ــــــــــــــــُم ت

ِحــــــــــــــــــــــــِم  ْهـــــــــــــِل الرَّ
َ
َهَب أ

ْ
ــــــــــــِل     َوَهَجُروا َمذ

ُ
 ك

َ
ْوِريث

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِم  ت ِ

 ِذي َرِحــــــــــــــــــــــــٍم َوَعم 

اَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  َر
َ
 ِبالق

ُ
ْعَمــــــــــــــــــــــــان

ُّ
 الن

َ
ث اَبـــــــــــ   َوَورَّ َر

َ
 غ

َ
ــــــــــــَرَب ال

ْ
ق
َ
َم األ ــــــــــــــدَّ

َ
ق
َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ف

َســــــــــــــــــــــــــــــــا سَّ
 
اِفِعيُّ أ

َّ
ْحَمــــــــــــــــــــــــٌد َوالش

َ
َيَســــــــــــــــــــــــــــــــــ   َوأ

ْ
ق
َ
 أ

ً
ْوال

َ
ِزيــــــــــــــــــــــــِل ق

ْ
ن
َ
َهِب الت

ْ
 ــــاِبَمذ

َهــــــــــــــــــــــــُر 
ْ
َهَبْيِن َيظ

ْ
ذ
َ
 امل

َ
 َبْين

ُ
ــــــــــــْرق

َ
ـــــــــــــــــُروا   َوالف

َ
ك
َ
ْد ذ

َ
َما ق

َ
 اْجِتِماِعِهــــــــــــــــــــــــْم ك

َ
د
ْ
 ِعن

 إلى أن قال:
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ــــــــــ
َ
ث
َ

ال
َ
 َرِحــــــــــــٍم ث

ُ
مَّ ِجَهــــــــــــــــــــــــات

ُ
 ث

ُ
ُموَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ُ
 أ
ٌ
ُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوة

ُ
 أ
ٌ
ــــــــــــَوة

ُ
 ـــــــــــــــــُبن

ُ
 ـــــــــــــــــــــــة

َحــــــــــــــــــــــــاِد ِجهَ  ِ
 
مُ َوِفي ات ـــــــــــــــــــــــــــدَّ

َ
ِعيــــــــــــــــــــــــُد ُيْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــٍة ُيق مَّ الب 

ُ
ِريُبَهــــــــــــا ث

َ
 ــَرمُ ق

ُل البَ  زَّ
َ
ِفَهــــــــــــــــــــــــا ُين

َ
ِتال

ْ
ِفيــــــــــــــــــــــــُد     ِعيـــــــــــــــــــــــُد َوِفي اخ

َ
َيْست

َ
ى َيِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ِلَواِرٍث ف

َ
 َحت

 إلى أن قال:

اِفِعي
َّ
 الش

َ
ــــــــــد

ْ
ْحَمـــــــٍد َوِعن

َ
 أ
َ
د
ْ
ا ِعن

َ
ــــــــــــَرُب     ذ

ْ
ق
َ
ُم األ ــــــــــــدَّ

َ
ِ ُيق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
َ
ا ف

ً
ق
َ
ل
ْ
 ُمط

ــــــــَجاَبـــــــــــــــــــــــــــْه"في آخر البيت:  رحمه هللاوأّما قول الّناظم 
َّ
ا الن

َ
، أصلها: يا ذا الّنجابة، وحذفت منها "يا" النداء، والنجابة: "ذ

 األصل والفهم، والّناظم أتى بها إلتمام البيت. لها معاٍن كثيرة منها كرم

 

كر واألنثى من ذوي األرحام. مسألة:
 
 التفاضل بين الذ

كر  رحمه هللااختلف أهل العلم في هذه املسألة، واملشهور من مذهب اإلمام أحمد 
ّ
قسم على ذوي األرحام الذ

ُ
أّن التركة ت

 واألنثى سواء بال تفاضل، ألّنهم يرثون جميًعا بالّرحم قياًسا على ولدي األم، فابن البنت وبنت البنت سواء في امليراث.

حمد لكّن الشافعية واملالكية واألحناف الذين هم أصحاب القرابة ال التنزيل كما سبق وهي رواية ثانية عن اإلمام أ

كر مثل  رحمه هللا
ّ
ون للذ

َ
ون ُحكم من يدلون به، فُيعط

َ
وهذا القول أقوى ألّن ذوي األرحام يرثون بغيرهم لذلك ُيعط

 إذا كانوا ُيدلون بولد األم )األخ أو األخت ألم( ففي هذه الحال ال مفاضلة بينهم، وهذا مقتض ى قولنا 
ّ

 األنثيين، إال
ّ
حظ

كر واألنثى سواء، أّما إذا أدلوا بمن يختلف أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به، 
ّ
فإن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء أخذ الذ

 األنثيين، وهللا أعلم.
ّ
كر مثل حظ

ّ
 ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذ

ل ذكرهم (: 272في شرح القالئد البرهانية )ص رحمه هللاقال الشيخ ابن عثيمين   ذوي األرحام ُيفض 
 
"ولكن  الصحيح أن

كر واألنثى عل
 
ل ذكرهم على أنثاهم فالذ ل ذكرهم على أنثاهم، وإن أدلوا بمن ال ُيفض  ى أنثاهم إن أدلوا بمن ُيفض 

 .رحمه هللاا.هـ  سواء"

 :رحمه هللاقال صاحب األلفية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر 
َ
ك
َّ
 ِللذ

ُ
ون

ُ
ْحَمــــــــــــــٍد َيك

َ
 أ
َ
د
ْ
ِعن

َ
ِصيُب    ف

َ
َبْر ن

َ
ْضــــــــــــــــــٍل َمـــــــــــــــــــــــــــا اْعت

َ
ى َوِلف

َ
ث
ْ
ن
ُ
 أ

اِفِعي
َّ
مَّ الش

ُ
 ث
ُ
ْعَمـــــــــــــــان

ُّ
َيْيِن     َوَجَعــــــــــــَل الن

َ
ث
ْ
ن
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاأل

َ
ــــــــــــــــــٍر ك

َ
ك
َ
اْسَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــِع ِلذ

َ
 ف

 
ُ ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد األ

ْ
ِد ِلُول

َ
ْوال

َ
 ِبــــــــــــــــــأ

َّ
ِ ِإال

ــــــــــــــــــٍر     م 
َ
ك
َ
ذ
َ
اُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم ك

َ
ث
ْ
ن
ُ
ْســــــــــــــــــــــــــــــــِم أ

َ
  ِفي الق
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 تنزيل ذوي األرحام:

ون منزلة من أدلوا به، على النحو التالي:
ُ
 القاعدة أّن ذوو األرحام ُينَزل

 املدلى به )املنزل منزلته( الوارث من ذوي األرحام

 البنت ولد البنت )ابن بنت /بنت بنت(

 بنت االبن بنت ابن(ولد بنت االبن )ابن بنت ابن/ بنت 

 األخت الشقيقة ولد األخت الشقيقة )ابن أخت شقيقة/ بنت أخت شقيقة(

 األخت ألب ولد األخت ألب )ابن أاخت ألب/ بنت أخت ألب(

 األخت ألم ولد األخت ألم )ابن أخت ألم/ بنت أخت ألم(

 األخ ألم ولد األخ ألم )ابن أخ ألم/ بنت أخ ألم(

 خ الشقيقاأل  بنت األخ الشقيق

 األخ ألب بنت األخ ألب

 ابن األخ الشقيق بنت ابن األخ الشقيق

 ابن األخ ألب بنت ابن األخ ألب

 األم الجد )أب األم(

 الجّدة )أم األم( الجد )أب أم األم(

 الجّدة )أم األب( الجد )أب أم األب(

 األم الجّدة )أم أب األم(

 األب العّم ألم

 األب العّمة الشقيقة

 األب العّمة ألب

 األب العّمة ألم

 األم الخالة الشقيقة

 األم الخالة ألب

 األم الخالة ألم

 األم الخال الشقيق

 األم الخال ألب

 األم الخال ألم

 العم الشقيق بنت العّم الشقيق

 العم ألب بنت العّم ألب

 ابن العم الشقيق بنت ابن العّم الشقيق

 العم ألبابن  بنت ابن العّم ألب
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 حاالت توريث ذوي األرحام وكيفية حل  مسائلهم:

اعلم أّن مسائل توريث ذوي األرحام )وهو الّراجح إن شاء هللا( على مذهب التنزيل )وهو الّراجح إن شاء هللا( على ما 

تسوية ذكرهم من غير قسمتهم إلى جهات )وهو الّراجح إن شاء هللا(، ومن غير  رحمه هللاذهب إليه اإلمام الشافعي 

 وأنثاهم )وهو الّراجح إن شاء هللا(، تنقسم إلى قسمين اثنين: 

 .قسٌم ال يكون مع ذوي األرحام زوج وال زوجة 

 .قسٌم يكون مع ذوي األرحام زوٌج أو زوجة 

وبقي وهذا التقسيم سببه أّن الّزوج والّزوجة من أصحاب الفروض الذين ال ُيرّد عليهم، فإذا أخذ أحد الّزوجين فرضه 

 فاضل ال ُيوجد من ُيرّد عليه ووجد ذوو رحٍم فهم أولى به.

 

وجين: القسم األول:  مسائل ذوي األرحام عند عدم أحد الز 

 وتندرج تحت هذا القسم خمس حاالت وهي:

 إذا كان املوجود من ذوي األرحام شخًصا واحًدا غير متعدد: الحالة األولى:

أخذ كّل املال فرًضا ورًدا، وإذا كان ُيدلي إلى امليت بصاحب تعصيٍب أخذ كّل املال فإن كان ُيدلي إلى امليت بصاحب فرٍض 

 تعصيًبا، وال عمل في هذه الحال.

 مثال:

  :نزل منزلة خالٍة هلك عن
ُ
ه لها، رحًما ورًدا، أو: فرًضا ورًدا، أخذت الثلث بالّرحم )بالفرض(، ألّنها ت

ّ
، املال كل

 اقي رًدا.األم، فأخذت فرض األم، وأخذت الب

  :ه لها، لكن هنا تعصيًبا، ألّنها تنزل منزلة األخ الشقيق، واألخ الشقيق ليس بنت أخ شقيقهلك عن
ّ
، املال كل

 له فرٌض لكّنه صاحب تعصيب.

 

 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بشخٍص واحٍد استوى إرثهم منه:  الحالة الثانية:

إرثهم من الشخص الذي أدلوا به )قرابتهم لهذا امليت هي نفسها، لم تختلف( فاملال بينهم جماعة )اثنان فأكثر( استوى 

 .من عدد رؤوسهم كأّنهم عصبة

 مثال:

  :فأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم خمسة.خمس أبناء بنتهلك عن ، 
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رثون، وُينّزلون منزلة من ففي هذه املسألة ال ُيوجد صاحب فرٍض، وال ُيوجد العاصب، وأبناء البنت من ذوي األرحام، في

هم أبناؤها، فأصل املسألة من 
ّ
أدلوا بها وهي البنت، وهم هنا ُيدلون بنفس الوارث، وقرابتهم واحدة إلى هذا الوارث، كل

 عدد رؤوسهم خمسة، كّل واحٍد له واحد.

 

 5 املدلى به ذوو األرحام

 5 بنت ( ابن بنت5)

 

  :األنثيين، ألّن قرابتهم ، فهنا مباشرة، ابني وبنتي بنٍت هلك عن 
ّ
كر مثل حظ

ّ
املسألة من عدد الرؤوس ستة، للذ

 إلى املدلى به واحدة )استوى إرثهم ممن أدلوا به(.

 

   ×6  

 6 1 املدلى به ذوو األرحام

 ( ابن بنت2)
 1 بنت

4 

 2 ( بنت بنت2)

 

 

 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بشخٍص واحٍد مع اختالف إرثهم منه:  الحالة الثالثة:

جماعة )اثنان فأكثر( أدلوا إلى امليت بنفس الشخص لكن ميراثهم منه يختلف، وهذه في الغالب تقع إذا كانت هذه 

أدلوا به إلى امليت قد مات وتركهم، الجماعة هي: )العّمات أو األخوال والخاالت(، وهنا نجعل لهم مسألة وكأّن هذا الذي 

 وجب تصحيح االنكسار.
ّ

 ونقسم املسألة، فإن انقسمت صّحت وإال

 مثال:

  :هّن يدلين باألم، فهنا أدلوا بنفس الشخص، لكن خالة شقيقة وخالة ألب وخالة ألمهلكت عن
ّ
، الخاالت كل

ة لألم أّنها: أختها الشقيقة، والخالة ألب هنا الحظ: منزلتهم تختلف من األم، فالخالة الشقيقة منزلتها بالنسب

هي أختها من األب، والخالة ألم هي أختها من األم، هكذا وتحّل املسألة، أو تقول: قّدر موت األم التي أدلوا بها: 

فتكون الخالة الشقيقة أختها الشقيقة، والخالة ألب أختها ألبيها، والخالة ألم أختها ألّمها، هكذا وتحّل املسألة، 

صار عندك في هذه املسألة: أخت شقيقة، وأخت ألب وأخت ألم، أصل املسألة ستة، للشقيقة الّنصف ثالثة، 

وللتي ألب الّسدس تكملة الثلثين واحد، وللتي ألم الّسدس واحد، مجموع الّسهام خمسة، فترّد من األصل ستة 

صيب األخت الشقيقة ُيعطى للخالة إلى األصل خمسة، ثم بعد ذلك ما أعطيناه لألخوات ُيعطى للخاالت، فن

 الشقيقة، ونصيب األخت ألب ُيعطي للخالة ألب، ونصيب األخت ألم ُيعطى للخالة ألم.
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 5    6 منزلتهم من املدلى به ُمدلى به ذوو أرحام 

 خالة ش 2/1

 أم

 3 أخت ش

 1 أخت ألب خالة ألب 6/1

 1 أخت ألم خالة ألم 6/1

 

 مثال:

  :هم يدلون باألم، ومنزلتهم تختلف بالنسبة لألم، فالخال شقيٍق وخاٍل ألٍب وخاٍل ألٍم خاٍل هلك عن
ّ
، األخوال كل

الشقيق هو أخوها الشقيق، والخال ألب هو أخوها ألبيها، والخال ألم هو أخوها ألمها، اآلن نقسم املسألة كأننا 

خ ألب محجوب بالشقيق، واألخ ألم له نقسمها على األخ الشقيق والذي ألب والذي ألم، الشقيق عصبة، واأل 

 الّسدس، قال الّناظم :

َما َجــــــــــــــــــــــَرى 
َ
ــــــــــــــــــــــــْوا ِبـــــــــــــــــــــِه ِمَن الَوَرى    َوالَحْجُب َجاٍر َبْيَنُهْم ك

َ
ْدل

َ
 الِذي أ

َ
 َبْين

ه محجوب بالشقيق، ثم أصل املسألة ستة، لألخ ألم الّسدس واحد، والباقي 
ّ
خمسة لألخ الشقيق، وال ش يء لألخ ألب ألن

 ُيعطى نصيب األخ الشقيق للخال الشقيق ونصيب األخ ألم للخال ألم.

 6 منزلتهم من املدلى به ُمدلى به ذوو أرحام 

 خال ش ع

 أم

 5 أخ ش

 - أخ ألب خال ألب م

 1 أخ ألم خال ألم 6/1

 

  :هم شقيقة وجد )أب أم(خال شقيق وخالة هلكت عن
ّ
، الخال الشقيق والخالة الشقيقة والجد )أب األم( كل

ُيدلون إلى امليت باألم، لكن منزلتهم من األم مختلفة، فالخال الشقيق هو أخوها الشقيق، والخالة الشقيقة 

ه لدينا: أخ وأخت شقائق وأب، فهنا جم
ّ
يع املال لألب أختها الشقيقة، وأب األم هو أبوها، فنقسم املسألة كأن

 تعصيًبا، وال ش يء للشقيق والشقيقة لحجبهما باألب.

 

 1 منزلتهم من املدلى به ُمدلى به ذوو أرحام 

 خال ش م

 أم

 - أخ ش

 - أخت ش خالة ش م

 1 أب جد )أب أم( ع

 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بجماعة استوى إرثهم ممن أدلوا به: الحالة الرابعة:
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إذا استوى إرث كّل جماعة من ذوي األرحام من الشخص الذي أدلوا به، فهنا نقسم املال على الجماعة املدلى بهم ،فما 

 فُيصحح االنكسار.
ّ

 كان لكّل واحٍد منهم أعطيناه ملن أدلوا به، فإن انقسم على عدد الرؤوس فذاك، وإال

 مثال االنقسام:

  :أبناء البنت يدلون بالبنت، والخالة باألم، وبنتي األخ ألب باألخ أٍخ ألٍب  ثالثة أبناِء بنٍت وخالٍة وبنتيهلك عن ،

ألب، أصل مسألتهم من ستة، للبنت الّنصف ثالثة، هي ألبنائها الثالثة وال انكسار، ولألم الّسدس واحد هو 

 اج إلى تصحيح.للخالة، والباقي اثنان لألخ ألب يأخذها بناته االثنان وال انكسار، واملسألة صحيحة ال تحت

 6 ُمدلى به ذوو أرحام 

 3 بنت ( ابن بنت3) 2/1

 1 أم خالة 6/1

 2 أخ ألب ( بنت أخ ألب2) ع

 

 مثال اإلنكسار:

  :ستة أبناِء بنٍت وخالتين شقيقتين وأربِع بناِت أٍخ ألٍب.هلك عن 

ثالثة ال ينقسم على من أدلوا بها نفس العمل كما فعلنا في املسألة السابقه غير تصحيح االنكسار، فإّن نصيب البنت 

)ستة أبناء بنت( وبين عدد الرؤوس والّسهام توافق في القسمة على ثالثة، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس )الذي هو ستة 

قسمة ثالثة ينتج اثنان(، ونصيب األم واحد ال ينقسم على من أدلوا بها )خالتان( وبين الرؤوس والّسهام مباينة، 

الرؤوس اثنان، ونصيب األخ ألب اثنان ال ينقسم على من أدلوا به )أربع بنات أخ ألب( وبينهما فنحتفظ بكامل عدد 

موافقة في الّنصف، نحتفظ بوفق عدد الرؤوس )أربعة قسمة اثنان ينتج اثنان(، صار عندنا ثالث محفوظات )اثنان 

اثنان، نقوم بضرب كامل املسألة في جزء  واثنان واثنان( بين هذه املحفوظات تماثل، نجعل جزء السهم واحد منها وهو

 الّسهم هذا، فتصّح من اثني عشر، للستة أبناء البنت ستة، وللخالتين اثنان، ولألربع بنات أخ ألب أربع، وهي صحيحة.

     ×2  

 12 6 ُمدلى به ذوو أرحام  محفوظات

 6 3 بنت ( ابن بنت6) 2/1 2

 2 1 أم ( خالة ش2) 6/1 2

 4 2 أخ ألب ألب ( بنت أخ4) ع 2

 

 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بجماعة مع اختالف إرثهم ممن أدلوا به: الحالة الخامسة:

 مثال:



 

356 

  :ٍة ألٍب،هلكت عن ٍة شقيقٍة وعم  اآلن األخوال جماعة أدلوا إلى امليت باألم  خاٍل شقيٍق وخاٍل ألٍم، وعم 

واختلف إرثهم منها، والعّمات جماعة أدلوا إلى امليت باألب واختلف إرثهم منه، فاآلن هؤالء جماعة )األخوال 

 والعّمات( أدلوا بجماعة )األم واألب( واختلف إرثهم منهم.

ل بمنزلة األم، والعّمات بمنزلة األب، نقوم بقسمة مسألة أول ش يء: نقوم بتنزيلهم منزلة من يدلون به إلى امليت، األخوا

املدلى بهم )األم واألب(، لألم الثلث، ولألب الباقي تعصيًبا، أصل املسألة ثالثة، لألم واحد، ولألب اثنان، ثم نقوم بتنزيل 

ا شقيًقا، والخال ألم يكون أ
ً
ا ألم، والعّمة الشقيقة األخوال والعّمات منزلة من يدلون به، فالخال الشقيق يكون أخ

ً
خ

تكون أخًتا شقيقة، والعّمة ألب تكون أخًتا ألب، ثم نقوم بحّل مسألة الجماعة األولى وحدها )مسألة األخوال(، ثم نحّل 

 مسألة الجماعة الثانية وحدها )مسألة العّمات(.

ألم )منزلته من املدلى به(، مسألة األخوال: أصلها ستة للشقيق خمسة بالتعصيب، وللخال ألم واحد هو فرض األخ 

رّد املسألة من ستة إلى 
ُ
مسألة العّمات من ستة للعّمة الشقيقة الّنصف ثالثة وللعّمة ألب الّسدس تكملة الثلثين، ثم ت

 أربعة.

اآلن العمل األخير هو استخراج جامعة تجمع ما سبق من مسائل، الّنظر يكون بين نصيب كّل جماعة من مسألة املدلى 

 مسألته، ويكون باملوافقة أو املباينة. به وأصل

سهام الجماعة األولى )األخوال( في مسألة املدلى به واحد، وأصل مسألتهم ستة، بين الواحد والستة تباين، نحتفظ 

 بكامل األصل على حدى وهو ستة.

نين واألربعة موافقة، نحتفظ سهام الجماعة الثانية )العّمات( في مسألة املدلى به اثنان، وأصل مسألتهم أربعة، بين االث

 بوفق األصل على حدى، وهو أربعة قسمة اثنان ُيساوي: اثنان.

اآلن ننظر بين هذين املحفوظين: ستة واثنان، بالنسب األربع، بينهما تداخل، نكتفي باألكبر منهما وهو الستة، نجعل 

ية عشر هو أصل املسألة الجامعة، ثم نضرب هذه الستة هي جزء سهم مسألة املدلى به، ستة في األصل ثالثة ينتج ثمان

ستة في سهم جماعة األخوال واحد ينتج ستة، ثم نقسمها على أصل مسألتهم ستة ينتج واحد، هذا هو جزء سهم 

مسألة جماعة األخوال، نكتبه فوق أصلها، ثم نضرب ستة في سهم جماعة العّمات اثنان ينتج اثنا عشر، ثم نقسمها 

عة ينتج ثالثة، هذه الثالثة هي جزء سهم مسألة جماعة العّمات، نكتبها فوق أصلها، بعد ذلك على أصل مسألتهم أرب

نقوم بضرب جزء سهم مسألة األخوال في سهام مسألتهم وجزء سهم مسألة العّمات في سهام مسألتهم، بعد ذلك نجد 

الشقيقة تسعة في الجامعة، وسهام في الجامعة، سهام الخال الشقيق خمسة، وسهام الخال ألم واحد، وسهام العّمة 

ساوي األصل ثمانية عشر، فهي صحيحة.
ُ
 العّمة ألب في الجامعة ثالثة، ثم بعد ذلك نتأكد بجمع الّسهام، نجدها ت

 وهذه صورتها:
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    ×6    ×1  ×3  

 18 4  6 6 منزلتهم من املدلى به  3 ُمدلى به ذوو أرحام 

3/1 
 خال ش

 1 أم
 5  5 أخ ش ع

 1  1 أخ ألم 6/1 خال ألم

 ع
 عمة ش

 2 أب
 9 3  أخت ش 2/1

 3 1  أخت ألب 6/1 عمة ألب

 جا 2م ج  1م ج    م م به   

 

 

 

 

 

 

 

وجين: القسم الثاني:  مسائل ذوي األرحام عند وجود أحد الز 

 وتندرج تحت هذا القسم خمس حاالت كالتي سبقت:

 إذا كان املوجود من ذوي األرحام شخًصا واحًدا غير متعدد: الحالة األولى:

ورًدا، وال عمل في هذه الحال، ُيعطى الّزوج فرضه أو الّزوجة فرضها، ثم ُيعطى الباقي للموجود من ذوي األرحام فرًضا 

 الّريع لعدم 
ّ

 الّنصف لعدم الفرع الوارث، والّزوجة ال يكون لها إال
ّ

والذي ُيعلم في هذا القسم أّن الّزوج ال يكون له إال

 الفرع الوارث، وال مكان في هذا القسم لربع الّزوج أو ثمن الّزوجة.

 

 مثال:

  :عطي الّزوجة الرّ زوجٍة وخالٍة هلك عن
ُ
بع، والخالة من ذوي األرحام، املسألة من أربعة للّزوجة واحد، ، ن

 والخالة لها الباقي ثالثة من أربعة، فرًضا ورًدا.

 

 جزء سهم م م به

 مسألة المدلى به.م م به: 

 : مسألة الجماعة األولى.1م ج

 : مسألة اجماعة الثانية.2م ج

 : المسألة الجامعةجا

 2جزء سهم م ج 1جزء سهم م ج
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  4 

 1 زوجة 4/1

 3 خالة ب

 

  :الّزوج له الّنصف، والّنصف املتبقي لبنت البنت، املسألة من اثنين، للّزوج واحد، وبنِت بنٍت  زوٍج هلكت عن ،

 ولبنت البنت واحد.

 

  2 

 1 زوج 2/1

 1 بنت بنت ب

 

 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بشخٍص واحٍد استوى إرثهم منه:  الحالة الثانية:

نفس العمل السابق، ُيعطى الّزوج فرضه أو الّزوجة فرضها، ثم ُيعطى الباقي لجماعة ذوي األرحام املوجودين فرًضا 

 ورًدا، وال عمل في هذه الحال غير تصحيح االنكسار إن ُوجد. 

 مثال:

  :أربعة، للّزوجة  ، للّزوجة الّربع، والباقي يكون للثالث خاالت ألب، أصل املسألةزوجة وثالث خاالت ألبهلك عن

واحد، وتبقى ثالثة تأخذها الخاالت ألب بينهّن، وهي منقسمة على عدد رؤوسهن الثالث، فال تصحيح في املسألة 

ه ال انكسار فيها.
ّ
 ألن

  4 

 1 زوجة 4/1

 3 ( خالة ألب3) ب

 

  :واحد، وللجماعة من ، أصل املسألة من مقام فرض الّزوج اثنان، للّزوج زوٍج وخمسِة أبناِء بنٍت هلكت عن

ذوي األرحام )الذين هم: خمسة أبناء بنت( واحد، لكن هذا الواحد ال ينقسم على عدد رؤوسهم الخمسة، 

فُتصحح املسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس خمسة، فتصّح من عشرة، للّزوج خمسة، وألبناء البنت 

 خمسة، كّل واحٍد له واحد من عشرة.

   ×5  

  2 10 

 5 1 زوج 2/1

 5 1 ( ابن بنت5) ب
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  :أصل املسألة من مخرج فرض الّزوجات الّربع أربعة، للّزوجات أربع زوجاٍت وخالتين شقيقتينهلك عن ،

واحد وهو غير منقسم، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس أربعة، والباقي ثالثة للخالتين، وهو غير منقسم على 

ان، اآلن الّنظر بين املحفوظين بالنسب األربع، بين عدد الرؤوس اثنان، فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثن

األربعة واالثنين تداخل، نكتفي باألكبر منهما وهو األربعة، نضرب كامل املسألة في أربعة، فتصّح من ستة 

 عشر، للّزوجات أربع، وللخالتين اثنا عشر.

 

 

    ×4  

 16 4   محفوظات

 4 1 ( زوجة4) 4/1 4

 12 3 ( خالة2) ب 2

 

 

 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بشخٍص واحٍد مع اختالف إرثهم منه:  الحالة الثالثة:

 وهذه كما سبق، في الغالب تقع إذا كانت هذه الجماعة هي: )العّمات أو األخوال أو الخاالت(.

 مثال:

  :فُنعطي الّزوجة الّربع، ، نقوم بحّل مسألة زوجٍة وخالٍة شقيقٍة وخالٍة ألٍب وخالٍة ألٍم هلك عن ،
ً
الّزوجية أوال

أصل املسألة أربعة، للّزوجة واحد، وثالثة للخاالت الالتي أدلين باألم، بعد ذلك نقوم بحّل مسألة جديدة هي 

مسألة الجماعة )الخاالت( ألّن إرثهم مختلف ممن أدلوا به )األم(، فالخالة الشقيقة أخت شقيقة، والخالة 

ة ألم أخٌت ألم، أصل املسألة ستة، للشقيقة ثالثة، وللتي ألب واحد، وللتي ألم واحد، ألب أخت ألب، والخال

 فترّد املسألة من ستة إلى خمسة.

بعد ذلك نجعل مسألة جامعة تجمع ما سبق من مسائل، والّنظر فيها يكون بين نصيب الجماعة من مسألة الّزوجية 

ها )املسألة الثانية( ويكون بالتباين أو التوافق، فهنا في هذه املسألة )املسألة األولى( وأصل مسألتهم أو مصّحها أو ردّ 

عندنا ثالثة وخمسة، بينهما مباينة، نجعل جزء سهم األولى هو أصل الثانية )خمسة(، و جزء سهم الثانية هو نصيبهم 

ّسهم خمسة، للّزوجة في األولى )ثالثة(، فتصّح الجامعة من عشرين، وهو حاصل ضرب أصل األولى أربعة في جزء ال

خمسة أسهم، حاصل ضرب سهمها في جزء الّسهم خمسة، وللخالة الشقيقة تسعة أسهم، حاصل ضرب أسهمها 

الثالث في املسألة الثانية في جزء الّسهم ثالثة، وللخالة ألب ثالثة أسهم، حاصل ضرب سهمها في املسألة الثانية في جزء 

 ، حاصل ضرب سهمها في املسألة الثانية في جزء الّسهم ثالثة، واملسألة صحيحة.الّسهم ثالثة، وللخالة ألم ثالثة أسهم
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 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بجماعة استوى إرثهم ممن أدلوا به: الحالة الرابعة:

 مثال:

  :امليت ، هنا عندنا جماعة )الخاالت والعّمات( أدلوا إلى زوجٍة وخالتين شقيقتين وعمتين ألبهلك عن

 بجماعة )األم واألب( استوى إرث كّل واحٍد من الجماعة من واحد الجماعة التي أدلى بها.

فنحّل مسألة الّزوجية، أصل املسألة أربعة، مخرج فرض الّزوجة، للّزوجة واحد، والباقي ثالثة بين جماعة الخاالت 

دنا فيها: الخاالت يدلين باألم، والعّمات ُيدلين والعّمات، ثم بعد ذلك نحّل مسألة أخرى، وهي مسألة املدلى بهن، وعن

باألب، أصل املسألة ثالثة، مخرج فرض األم، لألم واحد، والباقي اثنان لألب تعصيًبا، لكن املسألة فيها انكسار، نصيب 

في عدد  الخالتين واحد )الذي هو نصيب األم التي أدلوا بها( ال ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان، نصحح املسألة بضربها

الرؤوس اثنان، فتصّح من ستة للخالتين الشقيقتين اثنان، وللعّمتين أربع، بعد ذلك نستخرج املسألة الجامعة، 

والّنظر فيها بين الّسهام املتبقية بعد فرض الّزوجة )ثالثة( وأصل مسألة الجماعة )املسألة الثانية( الذي هو ستة، اآلن 

ة على ثالثة، نأخذ وفق الستة الذي هو ستة قسمة ثالثة ينتج اثنان، نجعله جزء بين الثالثة والستة موافقة في القسم

سهم املسألة األولى )الّزوجية(، ونأخذ وفق الثالثة الذي هو ثالثة قسمة ثالثة ينتج واحد، نجعله جزء سهم املسألة 

التين اثنان، وللعّمتين أربع أسهم، الثانية )مسألة املدلى بهم(، فيكون أصل الجامعة من ثمانية، للّزوجة اثنان، وللخ

 وهي صحيحة

 

 

 جزء سهم مسألة الخاالت جزء سهم م ز

 مسألة الّزوجية.م ز: 

 : مسألة الجماعة )الخاالت(.م ج

 : المسألة الجامعةجا
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 إذا كان ذوو األرحام جماعة أدلوا إلى امليت بجماعة مع اختالف إرثهم ممن أدلوا به: الحالة الخامسة:

ٍة شقيقٍة هلك عن: : مثال ٍة ألٍم  زوجٍة وخاٍل شقيٍق وخاٍل ألٍم وعم  ، اآلن هؤالء جماعة )األخوال والعّمات( أدلوا وعم 

 بجماعة )األم واألب( لكن اختلف إرثهم ممن أدلوا به.

، أصل املسألة أربعة من مخرج فرض الّزوجة، للّزوجة واحد، وتبقى ثالثة لجماعة ذوي 
ً

نحّل مسألة الّزوجية أوال

ألخوال يدلون إلى امليت باألم، وجماعة العّمات يدلين إلى امليت األرحام، بعد ذلك نحّل مسألة املدلى به، فجماعة ا

باألب، أصل املسألة من مخرج فرض األم الثلث ثالثة، لألم واحد، وتبقى اثنان لألب تعصيًبا، بعد حّل هاتين املسألتين 

الثة( وأصل مسألة نقوم بحّل مسألة جامعة تجمع هاتين املسألتين، والنظر فيها بين الباقي بعد فرض الّزوجة )ث

الجماعة )ثالثة(، هنا انقسام فال عمل، أصل الجامعة هو أصل مسألة الّزوجية مباشرة )أربعة(، للّزوجة واحد، 

 لألخوال واحد، وللعّمات اثنان.

 بعد ذلك نقوم بتنزيل كّل جماعة منزلتهم من املدلى به، فالخال الشقيق بالنسبة لالم أٌخ شقيق، والخال ألم أٌخ ألم،

والعّمة الشقيقة بالنسبة لألب أخٌت شقيقة، والعّمة ألم أخٌت ألم، بعد ذلك نحّل مسألة األخوال وحدها ومسألة 

 العّمات وحدها.

 مسألة األخوال: أصلها ستة، من مخرج فرض األخ ألم، للشقيق خمسة تعصيًبا، وواحد للخال ألم.

 ثة، وللعّمة ألّم الّسدس واحد، وترّد إلى أربعة.مسألة العّمات: أصلها ستة، للعّمة الشقيقة الّنصف ثال

 مسألة الّزوجية.م ز: 

 : مسألة المدلى به.م م به

 : تصحيح مسألة المدلى به.تصح م م به

 : المسألة الجامعةجا

 جزء سهم م م به جزء سهم تصحيح المسألة جزء سهم م ز
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بعد ذلك يكون النظر بين نصيب جماعة األخوال الذين أدلوا باألم من الجامعة األولى وأصل مسألتهم باملوافقة 

واملباينة، بين الواحد والستة مباينة، نحتفظ بالستة، ثم ننظر بين نصيب العّمات الالتي أدلين باألب من الجامعة 

ولى وأصل مسألتهم، بين االثنين واألربعة موافقة في الّنصف، نحتفظ بوفق األربعة الذي هو اثنان، اآلن صار عندنا األ 

محفوظان اثنان: الستة واالثنان، بينهما تداخل، نكتفي باألكبر منهما )الستة(، نجعل هذه الستة جزء سهم الجامعة 

 األولى.

 عة األولى )أربعة( في جزء السهم ستة، ينتج أربعة وعشرون.أصل الجامعة الثانية يساوي: أصل الجام

 نصيب الّزوجة واحد في الجامعة األولى ضرب جزء الّسهم ستة ينتج ستة أسهم في الجامعة الثانية.

نصيب األخوال في الجامعة األولى واحد في جزء الّسهم ستة ينتج ستة، نقسمه على أصل مسألتهم ستة، ينتج واحد، 

هو جزء سهم مسألة األخوال وفيها ُيضرب نصيب كّل واحٍد منهم، يكون للخال الشقيق خمسة أسهم في  هذا الواحد

 الجامعة الثانية، وللخال ألم سهٌم واحٌد في الجامعة الثانية.

نصيب العّمات في الجامعة األولى اثنان ضرب جزء الّسهم ستة ينتج اثنا عشر، نقسمه على أصل مسألتهم أربعة، ينتج 

ثة، هذه الثالثة هي جزء سهم مسألة العّمات وفيها ُيضرب نصيب كّل واحدٍة منهن، فيكون للعّمة الشقيقة تسعة ثال

 أسهم في الجامعة الثانية، ويكون للعّمة ألم ثالثة أسهم في الجامعة الثانية.

 وللتأكد من صّحة املسألة نجمع الّسهام في الجامعة، نجدها تساوي األصل فهي إذن صحيحة.
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 تنبيه:

  
ً

الّزوج أو الّزوجة في مسائل ذوي األرحام ال ُيحجبان بحال، وال ُيعال عليهم أبًدا، بل يأخذ كّل واحٍد منهم فرضه تاًما كامال

ال نقص فيه وال زيادة، ثم يوزع الباقي على ما بقي من ذوي األرحام، وعليه فإّن الّرد والعول يكون على ذوي األرحام دون 

 أحد الّزوجين.

ه اليعول في مسائل ذوي األرحام غير األصل ستة، ويعول عولة واحدة إلى سبعة فقط.واعلم 
ّ
 أن

، ينزل أبو األم منزلة األم، جٍد )أب أم( وبنتي أختين ألم وبنِت أخٍت شقيقٍة وبنِت أخٍت ألٍب ومثال ذلك: لو هلك عن: 

ت الشقيقة، وبنت األخت ألب منزلة األخت ألب، وبنتي األختين ألم منزلة األختين ألم، وبنت األخت الشقيقة منزلة األخ

ثم ُيقسم ميراثهم، فلألم الّسدس، ولألختين ألم الثلث، وللشقيقة الّنصف، ولألخت ألب الّسدس تكملة الثلثين، أصل 

املسألة ستة، لألم واحد، ولألختين ألم اثنان، وللشقيقة ثالثة، وللتي ألب واحد، مجموع الّسهام سبعة، فهنا عالت 

 ملسألة من ستة إلى سبعة.ا

 مالحظة:

 مسألة الّزوجية.م ز: 

 : مسألة المدلى به.م م به

 : المسألة الجامعة األولى.1جا

 : مسألة الجماعة األولى )األخوال(.1م ج

 : مسألة الجماعة الثانية)العّمات(.2م ج

 : المسألة الجامعة الثانية.2جا

 2جزء سهم م ج 1جزء سهم م ج 1جزء سهم جا
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 إذا ُوجد أكثر من صنٍف واحد، أّما إذا ُوجد صنف واحد فال 
ّ

الخالف بين مذهب التنزيل ومذهب القرابة ال يظهر إال

 يظهر الفرق.

َهــــــــــــــــــــــــُر 
ْ
َهَبْيِن َيظ

ْ
ذ
َ
 امل

َ
 َبْين

ُ
ــــــــــــْرق

َ
 اْجِتِماِعِهــــــ   َوالف

َ
د
ْ
ـــــــــــــــــُرواِعن

َ
ك
َ
ْد ذ

َ
َما ق

َ
 ــــــــــــــــــْم ك

 تنبيه آخر:

 من أدلى بقرابتين ورث بهما جميًعا، كما كنا قد بيناه سابًقا في غير ذوي األرحام.

 

لجمعه وبيانه، وهذه أصول هذا الباب ومسائله كما ترى، ومن فهم األصول سهل سبحانه وتعالى هذا الذي وفقنا هللا 

 معرفة الفروع. عليه

ومن أراد تفاصيل هذا الباب الطويل وما حواه من مسائل وخالفات فليرجع إلى املطوالت التي كتبها أهل العلم السابقين 

والالحقين، ومن أحسن ما كتبه املتأخرون كتاب الشيخ العالمة: محمد علي فركوس حفظه هللا تعالى ومتعه بالّصحة 

"ذوو األرحام في أحكام لّسنة ونفعنا بعلمه وتوجيهاته، وذلك في كتاب مفرد تحت عنوان: والعافية وثبته على التوحيد وا

سبحانه وتعالى ، جزاه هللا عن اإلسالم واملسلمين خير الجزاء، ورفع هللا شأنه وأعلى مقامه وذكره، وأسأل هللا املواريث"

 أن ُيعيننا على الّتمام وأن ُيحسن لنا الختام.

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.وسبحانك اللهم 
ّ

 وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس الثامن والعشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

 

إّن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضّل 

 هللا وحده ال شريك له، وأشهد أّن محمًدا عبده ورسوله، أّما بعد: له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد
ّ

 أن ال إله إال

مفإّن أصدق الحديث كالم هللا، وخير الهدي هدي محمٍد 
ّ
، وشَر األمور محدثاتها، وكّل محدثٍة صلى هللا عليه وسل

 بدعة، وكّل بدعٍة ضاللة.

الئد البرهانية، هذا الباب هو: باب ميراث املفقود والخنثى املشكل معنا في هذه الليلة باٌب جديٌد من أبواب منظومة الق

 والحمل.

 :رحمه هللا قال الّناظم

 باب ميراث املفقود والخنثى املشكل والحمل

ــــــــــــــــــــال
َ
ك

ْ
ش

َ
ــــــــــــــــى أ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ــــــــوٍد َوخ

ُ
ق
ْ
ــــــــلُّ َمف

ُ
 َوَحْمــــــــــــــــٍل الَيقِ    َوك

َ
 يــــــــــــــــُن ِفيــــــــــــــــــــــــِه ُعِمـــــــــــــــــــــــــــــــــال

 أجمل في هذا الباب ثالثة أحكام متفرقة، وهي: رحمه هللاالّناظم 

 .ميراث املفقود 

 .ميراث الخنثى املشكل 

 .ميراث الحمل 

ها في بيٍت واحٍد فقط، وهذا منه طلًبا لالختصار،
ّ
وهذه األبواب تشترك في كون اإلرث فيها يكون بالتقدير  جمعها كل

 خاًصا به.
ً

 واالحتياط، ونحن سنحدد لكّلِ حكٍم فصال

 فصل: ميراث املفقود.

د الش يء، إذا َعِدَمه، والفقد أن تطلب الش يء فال تجُده.
َ
ق
َ
 املفقود في اللغة: اسم مفعول من ف

خبره، وُجهل حاله، فال ُيدرى أحيٌّ هو أم ميت، سواًء كان سبب ذلك وأّما تعريف املفقود في االصطالح فهو: من انقطع 

 أو انكساُر سفينٍة أو أسُره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك.
ً

 سفُره أو حضوُره قتاال

واملراد بهذا الباب ُحكم إرث املفقود من غيره، وحكم إرث من معه، وُحكم إرث غيره منه، وأّما األحكام املتعلقة بزوجته 

غلنا في هذا الكتاب املواريث وكيفية تقسيمها على مستحقيها.أ
ُ
ها هذا الكتاب، إذ ش

ّ
 و زوجاته فليس محل

 

ة انتظاره؟  مالعمل مع املفقود، وما مد 
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اتفق أهل العلم أّن املفقود ال ُيقسم ماله فور فقده، سواء كان فقده ظاهره السالمة أو ظاهره الهالك، بل ُيضرب له 

ه ميت أو حٌي، إّما برجوعه أو بقيام حّجة تبين موته أو حياته، أو ُيحكم بموته، لكن بعد مّدة حتى يغلب ع
ّ
ن أن

ّ
لى الظ

 هذا االتفاق اختلفوا في تقدير مّدة االنتظار، فهل هذه املّدة اجتهادية أم توقيفية:

 ة املفقود إلى حالتين هما:فذهب الحنابلة واملالكية والحنفية إلى أّنها توقيفية، وحددوا املّدة، فقّسم الحنابل

 :قد على وجٍه ظاهره السالمة
ُ
قد، ومثاله رجٌل خرج لطلب  من ف

ُ
كمن سافر سفًرا معتاًدا في طريق آمن ثم ف

ه سالم.
ّ
ن أن

ّ
 العلم أو خرج لسياحة وما أشبه ذلك، فهذا يغلب على الظ

 :قد على وجٍه ظاهره الهالك
ُ
قد في تحطم  كمن سافر سفًرا غير معتاٍد في طريق غير من ف

ُ
آمن ثم فقد، أو ف

ه هالك.
ّ
ن أن

ّ
 سفينة أو طائرة، أو فقد بين الّصفين في الحرب، فهذا الذي يغلب على الظ

نتظر 
ُ
قد وهو ابن خمسين سنة ا

ُ
نتظر به تمام تسعين سنة منذ ُولد، فإذا ف

ُ
قالوا هنا: إذا كان املفقود ظاهره السالمة ا

قد وله تسعون سنة
ُ
اجتهد القاض ي، وحددوا املّدة ببلوغ تسعين سنة، ألّن هذا أكثر ما يعيش فيه  أربعين سنة، وإذا ف

 اإلنسان غالًبا.

مع رض ي هللا عنه وأّما إذا كان املفقود ظاهره الهالك انتظروه أربع سنين منذ فقده، ويستدلون على ذلك بقصة عمر 

 الذي خطفته الجن.

  "أنَّ فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: 
ً

ي خرج األنصارِ  من قوِمه من رجال ِ
 
ه العشاَء، قومه مع ُيصل

ْ
، فَسَبت ، الجنُّ

َ
ِقد

ُ
 فف

ِت 
َ
ه فانطلق

ُ
 رض ي هللا عنه  الخطاِب  بِن  عمرَ  إلى امرأت

ْ
ت ، عليه فقصَّ

َ
ة  نعم فقالوا: قوَمه، عمرُ  عنه فسأل القص 

، فأمرها العشاءَ  يصلي خرج
َ
ِقد

ُ
َص  أن فف ا سنين، أربَع  )تنتظر( تربَّ   األربُع  مضِت  فلم 

َ
ه سنين

ْ
ه، أتت

ْ
 فسأل فأخبرت

َج، أن فأمرها نعم، فقالوا: قوَمها جت، تتزوَّ  ،رض ي هللا عنه الخطاِب  بِن  عمرَ  إلى ذلك في ُيخاِصُم  زوُجها فجاء فتزوَّ

  أحُدكُم  يغيُب  :رض ي هللا عنه الخطاِب  بُن  عمرُ  فقال
َ
مان م ال  الطويَل  الز 

َ
ه َيْعل

ُ
ه، أهل

َ
  له: فقال حيات

 
 يا عذًرا لي إن

، أميرَ 
َ
  قال: ُعذُرَك؟ وما فقال: املؤمنين

ُ
ي خرجت ِ

 
صل

ُ
ني العشاءَ  أ

ْ
  الجن، فَسَبت

ُ
ا فيهم فلبثت

ً
، زمان

ً
 جنٌّ  فغزاهم طويال

لوهم -سعيٌد  شّك  ،مسلمون  قال: أو- مؤمنون 
َ
هروا فقات

َ
 منهم، َسَبْوا فيما فسَبْوني سبايا، منه فَسَبوا عليهم فظ

  نراك فقالوا
ً

روني َسبُيَك، لنا يحلُّ  وال  مسلًما رجال فوِل  وبين املقاِم  بين فخيَّ
ُ
  أهلي، إلى الق

ُ
 أهلي، إلى القفوَل  فاخترت

وا
ُ
ا معي، فأقبل ثوني، فليس بالليِل  أم  ِ

ا ُيحد  هارِ  وأم   طعاُمك كان فما :رض ي هللا عنه عمرُ  له فقال أتبُعها، فعًصا بالن 

، قال: فيهم؟ شراُبك كان فما قال: عليه، هللاِ  اسُم  يذكرِ  لم وما الفوُل  قال: فيهم؟
ُ
  )قال: الجدف

ُ
  قتادة

ُ
 ما والجدف

َمُر  ال
َ
راِب( من ُيخ

َ
ره قال: الش داِق  بين عمرُ  فخيَّ رحمه هللا ، هذه القّصة بتمامها عند البيهقي امرأِته" وبين الصَّ

 (.6/150كما في إرواء الغليل ) رحمه هللاوصححها الشيخ األلباني 

 

ه ذلك، بعد تعتّد  ثم سنين أربع المرأة املفقود أن تتربصرض ي هللا عنه أمُر عمَر : والشاهد من القّصة
ّ
وفي، قد كأن

ُ
 ت

 ألجّل ذلك ذهب الحنابلة إلى أّن من كان ظاهر فقده الهالك أن ُينتظر أربع سنوات.
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ه غير منضبط، بل هو متناقض، وال
ّ
 ضعيًفا ألن

ً
قدا،  لكّن هذا القول ُيعتبر قوال

ُ
لنا برجلين ف

ّ
تناقض في الشريعة، فلو مث

كّل واحٍد منهما له تسٌع وثمانون سنة وأحد عشر شهًرا، أحدهما ظاهر فقده السالمة واآلخر الهالك، فيلزم من قولهم 

انتظار من ظاهر فقده السالمة شهًرا واحًدا فقط، وانتظار من ظاهر فقده الهالك أربع سنين، هذا الذي يلزم من 

هم، مع أّن األمر يقتض ي العكس، الذي ظاهره الهالك هو الذي ُينتظر مّدة أقّل، والذي ظاهر فقده السالمة ُينتظر قول

 مّدة أطول، وكذلك الشهر الذي ينتظروه هنا، هل هو يكفي حقيقة في البحث عن هذا املفقود.

، فنقول إّن هذه حادثة رض ي هللا عنهعمر  وأّما قولهم في الذي ظاهر فقده الهالك ُينتظر أربع سنوات احتجاًجا بحكم

 لم يضرب هذه املّدة لكّل مفقود، وهللا أعلم.رض ي هللا عنه عيٍن تخّص هذا املفقود بعينه، فعمر 

 رض ي هللا عنه وأّما املالكية فقد اختلفت أقوالهم، فقالوا ُينتظر مّدة حتى يبلغ سبعين سنة منذ ولد، لحديث أبي هريرة

م قال: قال رسول هللا
ّ
هم من يجوز ذلك": صلى هللا عليه وسل

 
أقل بعين، و ين إلى الس 

 
ت ، أخرجه "أعمار أمتي ما بين الس 

، وقد ُروي من غير رض ي هللا عنهابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة 

، فقالوا )املالكية( في الحديث رحمه هللا، والشيخ ابن باز رحمه هللا، وحّسنه األلباني رض ي هللا عنهوجه عن أبي هريرة 

ا في أّن أعمار  إشارة إلى أّن املفقود في الغالب ال يعيش أكثر من سبعين سنة، لكن نحن نقول: هذا الحديث ليس نصًّ

ممن جاوز، لذلك األمة ال تتجاوز الّسبعين، وقد عاش خلٌق كثير من األمة أكثر من ذلك بكثير، وقد يكون هذا املفقود 

ُوجد من املالكية من قال: ُينتظر ثمانين سنة، وقيل: تسعين سنة، أقوال، املهم هم لم ُيفرقوا بين من ظاهر فقده 

 السالمة ومن ظاهر فقده الهالك.

ا ُحكم ب موته، وأّما األحناف فقد اختلفت أقوالهم كذلك، فمنهم من قال ُينتظر مّدة حتى إذا لم يبق أحٌد من أقرانه حيًّ

ومنهم من قال ُيعتبر املفقود ميًتا بُمض ي ستين عاًما، وقيل: سبعين، وقيل: تسعين، وقيل: مائة سنة، وقيل: مائة 

 وعشرين عاًما، ولم يفرقوا كذلك بين من ظاهر فقده السالمة أو الهالك.

فيه، فعندهم ال تقدير ملّدة انتظار  وأّما الشافعية: فاملشهور من مذهبهم القول بأّن تقدير هذه املّدة اجتهادي ال توقيف

ن، فإّما أن توجد بينة تدّل على موته أو يجتهد الحاكم فيحكم بموته بعد 
ّ
املفقود مّدة معينة، بل االعتبار بغلبة الظ

ا.  ُمض ي مّدة ال يبقى مثله فيها غالًبا حيًّ

، وهو قوٌل مشهور في مذهب رحمه هللامد وبقول الشافعية هذا قال جمهور العلماء، وهو إحدى الروايتين عن اإلمام أح

، رحمه هللا، والعثيمين رحمه هللا، وهو الذي رّجحه الشيخ ابن باز رحمه هللا، وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه هللامالك 

 والفوزان حفظه هللا.

 من قول من حدد املد  في الفوائد الجلية:  رحمه هللاقال الشيخ ابن باز 
ً
 "وهذا القول أظهر دليال

 
ة بتسعين سنة، ألن

 .رحمه هللاا.ه  التحديد بزمٍن معين يحتاج إلى دليٍل شرعي وال دليل هنا، وهللا أعلم"

 األمر راجٌع إلى اجتهاد في شرح القالئد البرهانية:  رحمه هللاقال الشيخ ابن عثيمين 
 
"القول الصحيح في هذه املسألة: أن

 هذا الحاكم، سواًء كان ظاهر غيبته السالمة، أو ظ
 
حابة فهو محموٌل على أن اهر غيبته الهالك، وماورد عن الص 
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اه اجتهادهم إليه في ذلك الوقت، وإذا قلنا بهذا القول  اجح  –هو الذي أد  ة االنتظار تختلف  –وهو الر   مد 
 
فإن

من والسلطان، والتنظيم ودقته.  باختالف املفقود، وباختالف البلد، والز 

ة طويلة،  باختالف املفقود: قد ال ُيفقد، هذا يحتاج في التثبت عنه مد 
ُ
اس، إذا ف

 
اس من يكون من عامة الن

 
من الن

ا لُعلم، ومثله السلطان،  ه لو كان حيًّ
 
ة طويلة، ألن قد، هذا ال ُيحتاج في البحث عنه إلى مد 

ُ
 ف

ٌ
ورجٌل آخر غنٌي معروف

 وصاحب علٍم معروف.

 وقد عرفوه، فبعض ال باختالف البلدان:وكذلك يختلف 
 

بلدان مضبوطة ُمحكمة، ال ُيمكن أن يدخل إنساٌن إال

ة طويلة. ة، واألول ال يحتاج إلى مد  باع وكل  أحد، فالثاني يحتاج إلى طول مد   وبالٌد أخرى مهملة تدخل فيها الس 

ه مات فيها،
 
ن أن

 
ة يغلب على الظ  املفقود ُينتظر مد 

 
ر  وعلى هذا نقول الصواب في هذه املسألة أن قد 

ُ
ة ال ت وهذه املد 

قدر باجتهاٍد من الحاكم"
ُ
ما ت

 
 .رحمه هللاا.هـ  الشيخ ابن عثيمين  شرًعا، وإن

ْرضية في املباحث الفرضية ص:
َ
"والر اجح من القولين: : 228قال الشيخ صالح الفوزان حفظه هللا في التحقيقات امل

 املرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد ال
 
 حاكم، وذلك لوجوه:هو القول األول: أن

 بيقيٍن، وذلك مما َيختلف التقدير فيه باختالف  األول: -
 

 املفقود، وال ُيخَرج عن هذا األصل إال
ُ
 األصل حياة

 
أن

 األحوال.

 التحديد ال دليل عليه. الثاني: -
 
 أن

قد وهو ابن تسٍع وثمانين س الثالث: -
ُ
 من ف

 
ه غير منقول، فهو غير معقول، ألن

 
 التحديد كما أن

 
 أن

ً
نة مثال

نة الواحدة ال تكفي للبحث عنه،   الس 
 
، ثم ُيحكم بموته، وهذا فاسد، ألن

ً
 واحدة

ً
ُينتظر على هذا القول سنة

ة اإلنتظار، ويختلف ذلك  فالتحديد في هذه املسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقدير مد 

 باختالف األوقات والبلدان واألشخاص.

ه في زماننا هذا قد توفرت وسائل اإلعالم واملواصالت، حتى صار هذا الذي تطمئن 
 
فس والقلب، ال سيما وأن

 
إليه الن

ا كبيًرا 
ً
ه بمثابة البلد الواحد، فُيمكن البحث عن املفقود في أسرع وقٍت في أي  مكان، وهذا يختلف اختالف

 
العالم كل

مان السابق، واالجتهاد يكون في كل  وقٍت بحسبه، وهللا  ا.هـ.  أعلم"عن الز 

 

 حكم مال املفقود:

 في اإلرث منه: 

ورث أموال املفقود حتى يتبين حاله، فتبقى أمواله محفوظة لحين عودته أو ُحكم الحاكم بموته، ألّن من شروط 
ُ
ال ت

سمت 
ُ
 أو إلحاقه باملوتى حكًما، فإذا ألحقه القاض ي باملوتى ُحكًما ق

ً
وّرِث حقيقة

ُ
اإلرث كما مض ى: التحقق من موت امل

 بعد صدور الحكم بموته، بعد ذلك ُيقسم ماله على ورثته تركته على الورثة، فمال املفقود ال ُيقسم ع
ّ

لى الورثة إال
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ه في حكم الحّي، وهذا باتفاق أهل العلم، 
ّ
ه هو الذي يرث منه، ألن

ّ
األحياء، وأّما من مات من ورثته قبل الحكم فاألصل أن

 وهللا أعلم.

ه يعود عليهم
ّ
فما كان مثلًيا أخذ مثله، وما كان قيمًيا أخذ  لكن لو قّدر هللا وعاد هذا املفقود بعد قسمة تركته فإن

 قيمته.

 في اإلرث من غيره:

األصل في املفقود حياته، فإذا اجتهد الحاكم في تقدير مّدة انتظاره )مّدة التربص( وتمت هذه املّدة وانقضت ولم يظهر 

ا؟ خبره، حكم الحاكم )القاض ي( بموت هذا املفقود، وهذا الحكم بموته حكٌم ظّني ليس ب قطعي، هل ُيمكن أن يكون حيًّ

نعم قد يكون حًيا، رّبما يأتي يوم بعد انتهاء مّدة انتظاره ويأتي، هللا أعلم بحاله، لذلك قلنا فيما سبق عند أن ذكرنا 

وّرِث أو إلحاقه باملوتى حكًما، ومثلّنا باملفقود، )هو ُملحٌق باملوتى ُحكًما ال حقيقة
ُ
(، شروط اإلرث: التحقق من موت امل

قّدرة من طرف الحاكم، لو مات أحٌد من أقارب هذا املفقود، ويكون هذا املفقود من جملة 
ُ
ففي أثناء مّدة االنتظار امل

، فإّن املفقود يرث من هذا القريب، ألنّنا خالل مّدة التربص لم نحكم بموته بعد، لكن لو 
ً
ورثة هذا القريب، كابنه مثال

املوت ومات هذا القريب الذي يرث منه املفقود، فإّن هذا املفقود ال يرث من قريبه، انتهت املّدة وُحكم على املفقود ب

لحق باألموات 
ُ
ه قد ُحكم بموته بعد انقضاء املّدة، أ

ّ
ونقوم بقسمة التركة على اآلخرين وال نبقي للمفقود شيًئا، ملاذا؟ ألن

 ُحكًما.

قسم على من ُوجد من الحاضرين فإذا طلب الورثة قسمة التركة وعدم انتظار تبين حال هذا ا
ُ
ملفقود، فإّن التركة ت

ه حيٌّ موجود وُيوقف له نصيبه، فإذا جاء يوًما من األيام قبل انقضاء املّدة وُحكم الحاكم بموته، 
ّ
وعلى املفقود كأن

عطي ميراثه املوقوف.
ُ
 أ

 وهنا حالتين:

ه لو جاء يوًما من  إذا كان هذا املفقود هو الوراث الوحيد للذي هلك، الحالة األولى:
ّ
فهنا ُيوقف جميع مال ُموّرِثه ألن

ه يأخذ جميع هذا املال املوقوف، فهو ميراثه، فإذا مضت املّدة وتمت وانقضت وحكم 
ّ
األيام خالل مّدة االنتظار فإن

 الحاكم بموته انتقل هذا املال املوقوف لورثة هذا املفقود.

 نا يوقف جميع املال كما سبق بيانه.ومثال هذه الحالة: أن يهلك عن ابن مفقود، فه

 

 أن يكون مع املفقود ورثة آخرون يشاركونه امليراث. الحالة الثانية:

قسم على من ُوجد من الورثة، 
ُ
اختلف أهل العلم في كيفية قسمة امليراث في هذه الحالة، والصحيح الّراجح أّن التركة ت

التي موت املفقود وحياته، فُيعطى الورثة أقّل النصيبين من وُيعامل كّل واحٍد من الورثة باألضر في حّقهم من ح

الحالتين، وأّما إذا كان نصيب أحد الورثة في حالة وفاة املفقود هو نفسه في حالة حياة املفقود، فإّن هذا الوارث ُيعطاه 
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ه ال ُيعطى شيًئا
ّ
 في الحال، وإذا كان ال يرث في إحدى الحالتين ويرث في األخرى، فإن

ً
، وهذه هي أقّل النصيبين في كامال

ن الغالب، وليست املسألة قطعية، 
ّ
ه من سبيل الظ

ّ
حّقه، وهذا هو األحوط واألضمن لحّق املفقود وحّقِ غيره، وهذا كل

ا، ثم بعد هذه املعاملة يبقى نصيب، هذا النصيب 
ً
ا كان الحكم ظنًيا ُعمل باليقين وهو توريث هذا املفقود احتياط

ّ
ومل

م الحاكم بموته، وهذا هو القول الصحيح من مذهب ُيوقف وال ُيو 
ُ
ّزع حتى يظهر حال املفقود، أحيٌّ هو أم ميٌت، أو َيحك

 ، وهو قول أكثر الفقهاء رحمهم هللا.رحمه هللا، وهو قول اإلمام أحمد رحمه هللاالشافعي 

ة وعٍم وابن مفقودفلو هلك عن: 
ه زوجٍة وجد 

ّ
من ألن

ّ
يها )لو ، فإننا نعطي الّزوجة الث

ّ
ه أقّل حظ

ّ
اليقين وهو األضّر، ألن

من(، والجّدة لها 
ّ
من، فنعاملها باألضّر فُنعطيها الث

ّ
ا أخذت الث كان هذا االبن املفقود مّيًتا أخذت الّربع، ولو كان حيًّ

ها في حال موته( فلذلك تأخذ نصي
ّ
ها في حال حياة املفقود حظ

ّ
 الّسدس، وهو نصيبها في كال الحالين )ساوى حظ

ً
بها كامال

ا إلى غاية التبين 
ً
ا حجبه وأسقطه، واملال املتبقي يبقى موقوف ه لو كان املفقود حيًّ

ّ
عطيه شيًئا ألن

ُ
في الحال، والعّم ال ن

عطي هذا املال املوقوف، ولو مضت املّدة 
ُ
من حالة املفقود، فلو جاء يوًما من الّدهر أثناء املّدة التي عّينها الحاكم أ

من إلى وانقضت وَحكم ال
ّ
حاكم بموته، فيعود هذا املال املوقوف وُيوّزع على الورثة، فتنتقل الّزوجة التي أعطيناها الث

 فرض الّربع، والعّم يأخذ ما تبقى تعصيًبا.

 ، فقال في ألفيته:رحمه هللاوبهذه الكيفية )طريقة القسمة( جزم الشيخ صالح البهوتي 

َبــــــــــــــــــــ
ْ
خ
َ
 أ
ْ
ِفَيت

َ
 خ

ْ
ِقـــــــــــــــــــــــــْد ِإن

ُ
 ُوِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد    ـاُر َواِرٍث ف

ٌ
ِ َواِرث

ــــــــــــــــــر 
َ
ض

َ ْ
 ُعوِمــــــــــــــــــَل ِباأل

ـــــــــــــــــــــــ
ُّ
ــــــــــــــــــا ِفي ِقْسَمــــــــــــــــــِة الت

ً
اِرك

َ
لَّ ِمــــــــــــــــــْن ِميـــــــــــــــــــَراِث    ــَراِث ُمش

َ
قــــــــــــــــــ

َ
 األ

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ُ
خ
ْ
َيأ
َ
 ف

ـــــــــــــــــــــا
َ
 َحــــــــــــــــــاٍل َوِرث

َ
 ِبَحــــــــــــــــــاٍل ُدون

ْ
ْم                           َوِإن

َ
ــــــــــــــــــــال

َ
َراٍث ُوِرث

ُ
ا ِمــــــــــــــــــْن ت

ً
ْيئ

َ
 ش

َ
 ُيْعــــــــــــــــــط

 ِباالْسِتــــــــــــــــــَواِء ِفيِهَمــــــــــــــــــــا
ْ
ــــــــــــــــــِرث

َ
 ت
ْ
ِصيَبــــــــــــــــ                      َوِإن

َ
ــــــــــــــــــى ن

َ
ْد ُحِتَمـــــــــــــــاُيْعط

َ
ِذي ق

َّ
 ــُه ال

َهــــــــــــــــــَرا
ْ
ظ

َ
 ت
ْ
ن
َ
ــــــــــــــــــى أ

َ
 الَباِقي ِإل

ُ
ف

َ
ِبــــــــــــــــــــــــــــــــ                      َوُيوق

ُ
ــــــــــــــــــْد ق

َ
ــــــــــــــــــُه ق

َّ
ن
َ
ْو أ

َ
ــــــــــــــــــُه أ

ُ
 ـــــــــــــــــــــَراَحَيات

 

 طريقة حل  مسائل املفقود:

ها الحالة األولى: 
َ
ه يحجبهم على تقدير حياته، فإّن التركة كل

ّ
 أن

ّ
إذا كان املفقود هو الوارث الوحيد أو كان مع ورثة إال

 توقف إلى حال تبين حال املفقود من حياٍة أو موٍت.

 مثال:

  :ها وال يقسم منها ش يء، وأخوين شقيقين وأٍخ ألٍب وأختين ألمابٍن مفقوٍد وبنِت ابٍن هلك عن
ُّ
، توقف التركة كل

ا لورث كّل التركة كونه عصبة ويحجب الجميع حجب حرماٍن، لكن لو ظهر  ه لو كان هذا االبن املفقود حيًّ
ّ
ألن

لها الّنصف، والباقي  حاله وتبين موته أو َحكم القاض ي بموته، فإّن التركة توزع على الباقين دونه، فبنت االبن
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لألخوين الشقيقين ألّنهم عصبة، وال ش يء لألخ ألب لحجبه باألخوين الشقيقين، وال ش يء لألختين ألم كذلك 

 لحجبهما ببنت االبن.

 إذا كان املفقود محجوًبا بمن معه من الورثة فإّن التركة تقسم وال يوقف ش يٌء للمفقود. الحالة الثانية:

 مثال:

  :هذا املفقود اآلن محجوب باألب حجب حرمان، فال يرث بوجود وأٍم وبنٍت وأٍخ شقيٍق مفقوٍد أٍب هلك عن ،

قسم التركة مباشرة على غيره من الورثة، فاألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا، واألم لها 
ُ
األب شيًئا، فهنا ت

 ، ولألب اثنان.الّسدس، والبنت لها الّنصف، أصل املسألة ستة، للبنت ثالثة ولألم واحد

  :للّزوج الّنصف ولألختين الشقيقتين الثلثان والباقي لألخ زوٍج وأختين شقيقتين وأٍخ ألٍب مفقوٍد هلكت عن ،

ألب تعصيًبا، أصل املسألة ستة، للّزوج ثالثة، وللشقيقتين أربعة، عالت املسألة من ستة إلى سبعة، وسقط 

ا الستغراق  الفروض التركة، فال ُيوقف شيٌئ من التركة ألجله، فهنا على فرض حياته األخ ألب املفقود لو كان حيًّ

ه ال تأثير له على املسألة.
ّ
 سقط الستغراق الفروض التركة، ففي مثل هذا الحال ال ُينتظر هذا املفقود فإن

 إذا كان املفقود يرث مع بقية الورثة وليس بمحجوب: الحالة الثالثة:

، ونقسم املسألة على هذا االفتراض ونقوم أول عمٍل هو أن: نجعل للمفقو  ه حيٌّ
ّ
د مسألتين اثنتين، أحدهما نفترض أن

، ونقسم املسألة على هذا  بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، ثم نحّل مسألة ثانية، نفترض أّن املفقود فيها ميتٌّ

 االفتراض، ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح.

تين )مسألة الحياة ومسألة املوت( بالنسب األربع )تماثل/ تداخل/ توافق/ تباين(، بعد ذلك ننظر بين أصلي املسأل

فُيؤخذ أحدهما حال التماثل، وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل اآلخر حال التوافق، وكامل أحدهما في 

 كامل اآلخر حال التباين، والحاصل هو أصل املسألة الجامعة.

امعة على أصل مسألة الحياة، والناتج هو جزء سهم مسألة الحياة، ونقسم أصل الجامعة نقسم أصل املسألة الج

 على أصل مسألة املوت، والناتج هو جزء سهم مسألة املوت.

نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألة الحياة في جزء سهم مسألة الحياة، ونقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألة 

 وت.املوت في جزء سهم مسألة امل

 نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي الوارث في الجامعة األقّل )األضّر(.

 .فمن ورث في مسألة ولم يرث في األخرى ال نعطيه شيًئا 

 .)
ً

 ومن ورث في مسألٍة نفس امليراث في املسألة األخرى، نعطيه أحد النصيبين )يأخذ نصيبه كامال

 ا متغايًرا أ
ً
 عطيناه األقّل منهما )األضّر(.ومن ورث من املسألتين ميراث

 نقوم بجمع أنصباء الورثة في الجامعة ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي هو املوقوف.
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 آخر عمٍل هو: بعد تبين حاِل املفقود من حياٍة أو موٍت نعطي املال املوقوف ملستحقيه.

 :رحمه هللاقال الشيخ صالح البهوتي 

َبــــــــــ
ْ
خ
َ
 أ
ْ
ِفَيت

َ
 خ

ْ
ِقـــــــــــــــــــــــــْد ِإن

ُ
 ُوِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد    ـــــــــــاُر َواِرٍث ف

ٌ
ِ َواِرث

ــــــــــــــــــر 
َ
ض

َ ْ
 ُعوِمــــــــــــــــــَل ِباأل

 
َ
ــــــــــــــــــة

َ
ل
َ
ُه َمْسأ

َ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الَحَيــــــــــــــــــــــــــــاةِ َواْعَمــــــــــــــــــْل ل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِة امل

َ
َها ِلَحال

ُ
ل
ْ
 ــــــــــــــــاِت َوِمث

ــــــــــــــــــْن َبْيَنُهَمــــــــــــــــــا ِبــــــــ
َّ
ل ِ
َسِب َوَحص  ِ

 
ِصـــــــــــــــــــــــــــِب    ــــــــــــــــــــــــــــالن

ُ
ِســــــــــــــــــْم ت

ْ
 َعلْيِهَمــــــــــــــــــا اق

ً
 َجاِمَعة

 
ْ
ِصيَبْي َمــــــــــــــــــْن ُعــــــــــــــــــــِرف

َ
 ن
َ
ْن َبْين

َ
اِبل

َ
ــــــــــــــــ   َوق

َ
ق

َ
مَّ اْعِطِه األ

ُ
 ث

ْ
 ِقـــــــــــــــــــــف

َ
اِئــــــــــــــــــد  ــلَّ والزَّ

 :رحمه هللاإلى أن قال 

ِذي ُوِجـــــــــــــــــــــــــــــــْد 
َّ
ْوِقِف الَباِقي َعِن ال

َ
ِقـــــــــــــــــــــــــــــ   َوأ

ُ
ِذي ف

َّ
ــــــــــــــــــِة ال

َ
ُهــــــــــــــــــوِر َحال

ُ
ى ظ

َ
 ـــــــْد ِإل

 

 أمثلة:

 مثال التماثل:

   :ة وأٍخ ألٍب وأٍخ شقيٍق مفقود.هلك عن  زوجٍة وجد 

أول عمٍل نعمله هو حّل مسألة بتقدير األخ الشقيق ميًتا، الّزوجة لها الّربع، والجّدة لها الّسدس، واألخ ألب عصبة، 

 سبعة، واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح.أصل املسألة اثنا عشر، للّزوجة ثالثة، وللجّدة اثنان، ولألخ ألب 

ا، للّزوجة الّربع، وللجّدة الّسدس، والباقي تعصيًبا لألخ  بعد ذلك نحّل مسألة ثانية بتقدير األخ الشقيق املفقود حيًّ

الشقيق املفقود، واألخ ألب محجوب بالشقيق، أصل املسألة اثنا عشر، للّزوجة ثالثة، وللجّدة اثنان، ولألخ الشقيق 

 ة، واملسألة ال انكسار فيها.سبع

اآلن نعمل جامعة تجمع املسألتين، ننظر بين أصل مسألة املوت وأصل مسألة الحياة )اثنا عشر مع اثنا عشر(، بينهما 

 تماثل، نكتفي بأحدهما عن اآلخر، اثنا عشر، هذا هو أصل املسألة الجامعة.

الحياة وعلى أصل مسألة الوفاة، ينتج واحد هنا وواحد اآلن نقوم بقسمة أصل الجامعة )اثنا عشر( على أصل مسألة 

 هناك، جزء سهم مسألة الحياة واحد، وجزء سهم مسألة املوت واحد.

اآلن نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألة املوت في جزء سهم مسألة املوت، ونصيبه من مسألة الحياة في جزء سهم 

 ي الجامعة.مسألة الحياة، واألقّل منهما )األضّر( نكتبه ف

عطيها ثالثة أسهم كاملة في الحال.
ُ
 الّزوجة لها ثالثة في مسألة الحياة وثالثة في مسألة املوت، متساويان، ن

 الجّدة لها اثنان في مسألة الحياة واثنان في مسألة املوت، استويا كذلك، نعطيها سهمان.
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عطيه شيًئا في الجامعة.األخ ألب له سبعة أسهم في مسألة الحياة وال ش يء له في مسألة 
ُ
 املوت، فال ن

عطيه شيًئا في الجامعة.
ُ
 األخ الشقيق املفقود ليس له ش يٌء في مسألة املوت، وله سبعة أسهم في مسألة الحياة، فال ن

بعد ذلك نقوم بجمع األنصباء في الجامعة ونطرحها من األصل، عندنا ثالثة زائد اثنان ينتج خمسة نطرحها من األصل 

 شر( ينتج سبعة، هذه السبعة هي: املوقوف، نوقفها إلى حال تبين حال هذا املفقود.)اثنا ع

بعد ذلك ملعرفة من يستحق هذا املوقوف من الورثة نجعل مسألتين أخيرتين، نقوم بطرح نصيب الوارث مضروًبا في 

 جزء سهم مسألته من نصيبه في الجامعة وننظر:

 

 

 املوقوف في مسألة املوت:

ثالثة أسهم في مسألة املوت ناقص ثالثة في الجامعة ينتج صفر، فال تأخذ من املوقوف شيًئا في حال موت  الّزوجة لها

 هذا املفقود.

 الجّدة كذلك لها سهمان ناقص سهمان في الجامعة ينتج صفر، فال ش يء لها في حال موت املفقود.

سبعة، هذه السبعة يأخذها األخ ألب حال موت  األخ ألب له سبعة أسهم في مسألة املوت ناقص صفر في الجامعة ينتج

 املفقود.

 األخ الشقيق املفقود ال ش يء له في مسألة املوت ناقص صفر في الجامعة ينتج صفر، فال ش يء له حال موته.

 املوقوف في مسألة الحياة:

ملوقوف شيًئا في حال حياة الّزوجة لها ثالثة أسهم في مسألة الحياة ناقص ثالثة في الجامعة ينتج صفر، فال تأخذ من ا

 هذا املفقود.

 الجّدة كذلك لها سهمان ناقص سهمان في الجامعة ينتج صفر، فال ش يء لها في حال حياة املفقود.

 األخ ألب الش يء له في مسألة الحياة ناقص صفر في الجامعة ينتج صفر، فال ش يء له حال حياة املفقود.

ألة الحياة ناقص صفر في الجامعة ينتج سبعة، هذه السبعة يأخذها هذا األخ الشقيق املفقود له سبعة أسهم في مس

 املفقود حال حياته.
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   الجامعة 1×  1×    

 توزيع املوقوف 12 12 12   

 - - 3 3 3 زوجة 4/1 4/1

ة 6/1 6/1  - - 2 2 2 جد 

 - 7 - - 7 أخ ألب ع -

 7 - - 7 - أخ ش مفقود - ع

 ح ت 7ق =  ح ت  ت ح

 

 

 

 

 مثال التداخل:

  :أٍم وأخٍت شقيقة وأٍخ شقيٍق مفقوٍد وعٍم.هلك عن 

الثلث، والشقيقة لها الّنصف، والباقي للعم تعصيًبا، أصل املسألة ستة، لألم  املسألة األولى: بتقدير األخ الشقيق ميًتا، األم لها

 اثنان، وللشقيقة ثالثة، وللعّم واحد، واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح.

ا، لألم الّسدس، والشقيق املفقود والشقيقة يأخذان الباقي تعصيًبا، والعّم   املسألة الثانية: بتقدير األخ الشقيق املفقود حيًّ

محجوب بالشقيق، أصل املسألة ستة، لألم واحد، ولألخ الشقيق املفقود والشقيقة خمسة، لكّن املسألة فيها انكسار، 

فتحتاج إلى تصحيح، عدد الرؤوس ثالثة ونصيبهم خمسة، بينهما تباين، نقوم بضرب املسألة في كامل عدد الرؤوس ثالثة، 

 مسة، ولألخ الشقيق املفقود عشرة.فتصّح من ثمانية عشر، لألم ثالثة، وللشقيقة خ

اآلن نأتي إلى املسألة الجامعة، ننظر بين أصل مسألة املوت ومصّح مسألة الحياة )ستة مع ثمانية عشر(، بينهما تداخل، نكتفي 

 باألكبر منهما، ثمانية عشر، هذا هو أصل املسألة الجامعة.

ة املوت ستة ينتج ثالثة هو جزء سهمها، ونقسم أصل الجامعة اآلن نقوم بقسمة أصل الجامعة )ثمانية عشر( على أصل مسأل

 )ثمانية عشر( على مصّح مسألة الحياة )ثمانية عشر( ينتج واحد هو جزء سهمها.

األم لها اثنان في مسألة املوت ضرب جزء السهم ثالثة ينتج ستة، ولها ثالثة في مسألة الحياة ضرب جزء الّسهم واحد، فُنعطيها 

 هذا هو: األقّل )األضّر(.ثالثة أسهم و 

عطيها خمسة ألّن هذا هو األقّل.
ُ
 الشقيقة لها تسعة في مسألة املوت وخمسة في مسألة الحياة، ن

 جزء سهم مسألة الحياة جزء سهم مسألة الموت

 مسألة حياة المفقود.ت: 

 : مسألة موت المفقود.ت

 : الموقوف.ق

 : مسألة الجامعة األضر.الجامعة
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عطيه شيًئا في الجامعة، ألّن هذا هو األقّل في حّقه، فاملفقود دائًما في الجامعة ال ش يء له، والعّم كذلك ال 
ُ
الشقيق املفقود ال ن

اآلن نحسب املوقوف، مجموع الّسهام في الجامعة ثمانية ناقص أصل الجامعة )ثمانية عشر( ينتج عشرة، ش يء له في الجامعة، 

 هذه العشرة هي املوقوف.

هذه العشرة املوقوفة في حال تبين أّن هذا املفقود ميت أو حكم الحاكم بموته، ُيعطى لألم ثالثة وللشقيقة أربعة، وللعّم ثالثة، 

ها الشقيق املفقود.وأّما إذا تبين أّن هذ
ّ
 ا املفقود حي، فإّن هذه العشرة املوقوفة يأخذها كل

 

 

   الجامعة 1×  3×  3×    

 توزيع املوقوف 18 18 6 6   

 - 3 3 3 1 2 أم 3/1 6/1

 ع
 3 أخت ش 2/1

5 
5 5 4 - 

 10 - - 10 - أخ ش مفقود -

 - 3 - - - 1 عم ع م

 ح ت 10ق =  تص ح ح ت  ت ح

 

 

 مثال آخر:

  :زوجٍة وأٍم وأٍب وابٍن مفقوٍد.هلك عن 

اقي املسألة األولى: بتقدير االبن املفقود ميًتا، الّزوجة لها الّربع، واألم لها ثلث الباقي ألّن املسألة إحدى العمريتين، فتنبه، والب

 للّزوجة واحد، ولألم واحد، ولألب اثنان، واملسألة صحيحة.لألب تعصيًبا، أصل املسألة أربعة، 

من، واألم لها الّسدس، واألب له الّسدس، والباقي لالبن تعصيًبا، أص
ّ
ا، الّزوجة لها الث ل املسألة الثانية: بتقدير االبن املفقود حيًّ

 ثالثة عشر.املسألة أربعة وعشرون، للّزوجة ثالثة، ولألم أربعة، ولألب أربعة، ولالبن 

ننظر بين أصل مسألة املوت وأصل مسألة الحياة )أربعة مع أربعة وعشرون(، بينهما تداخل، نكتفي باألكبر منهما، أربعة 

 وعشرون، هذا هو أصل املسألة الجامعة.

أصل اآلن نقوم بقسمة أصل الجامعة )أربعة وعشرون( على أصل مسألة املوت )أربعة( ينتج ستة هو جزء سهمها، ونقسم 

 الجامعة )أربعة وعشرون( على أصل مسألة الحياة )أربعة وعشرون( ينتج واحد هو جزء سهمها.

 الّزوجة لها ثالثة أسهم في الجامعة، وهذا هو األقّل )األضّر(.

 األم لها أربعة أسهم في الجامعة، ألّن هذا هو األقّل.

 األب له في الجامعة أربعة أسهم، وهذا هو األقّل.

 جزء سهم مسألة الحياة جزء سهم تصحيح مسألة الحياة جزء سهم مسألة الموت



 

376 

قود ال شيئ له في الجامعة، اآلن نحسب املوقوف، مجموع الّسهام في الجامعة أحد عشر سهًما ناقص أصل الجامعة االبن املف

 )أربعة وعشرون( ينتج ثالثة عشر، هذا هو املوقوف.

عطى الّزوجة 
ُ
ثالثة، واألم في حال تبين أّن هذا املفقود ميت أو َحكم الحاكم بموته، فإّن هذا املوقوف يوزع على النحو التالي: ت

ها االبن املفقود.
ّ
عطى اثنان، واألب ُيعطى ثمانية، وأّما إذا تبين أّن هذا املفقود حّي، فإّن هذا املوقوف )ثالثة عشر( يأخذها كل

ُ
 ت

 

   الجامعة 1×  6×    

 توزيع املوقوف 24 24 4   

 - 3 3 3 1 زوجة 4/1 8/1

 - 2 4 4 1 أم ب 3/1 6/1

 - 8 4 4 2 أب ع 6/1

 13 - - 13 - ابن مفقود  ع

 ح ت 13ق =  ح ت  ت ح

 

 

 

 افق:مثال التو 

  :زوٍج وأٍم وأخٍت شقيقٍة وبنٍت مفقودٍة.هلك عن 

، الّزوج له الّنصف، واألم لها الثلث، والشقيقة لها الّنصف، أصل املسألة ستة، 
ً
املسألة األولى: بتقدير البنت املفقودة ميتة

 وللشقيقة ثالثة، عالت املسألة من ستة إلى ثمانية.للّزوج ثالثة، ولألم اثنان، 

، الّزوج له الّربع، واألم لها الّسدس، والبنت املفقودة لها الّنصف، والشقيقة عصبة 
ً
املسألة الثانية: بتقدير البنت املفقودة حّية

 .مع الغير، أصل املسألة اثنا عشر، للّزوج ثالثة، ولألم اثنان، وللبنت ستة، وللشقيقة واحد

ننظر بين عول مسألة املوت وأصل مسألة الحياة )ثمانية مع اثنا عشر(، بينهما توافق في القسمة على أربعة، نحسب وفق 

 أحدهما ونضربه في كامل اآلخر، وفق االثنا عشر هو ثالثة، نضربه في ثمانية ينتج أربعة وعشرون، هو أصل املسألة الجامعة.

ة وعشرون( على عول مسألة املوت )ثمانية( ينتج ثالثة هو جزء سهمها، ونقسم أصل اآلن نقوم بقسمة أصل الجامعة )أربع

 الجامعة )أربعة وعشرون( على أصل مسألة الحياة )اثنا عشر( ينتج اثنان هو جزء سهمها.

 الّزوج له ستة أسهم في الجامعة، وهذا هو األقّل )األضّر(.

 .األم لها أربعة أسهم في الجامعة، وهذا هو األقّل 

 الشقيقة لها في الجامعة سهمان وهذا هو األقّل.
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 البنت املفقودة ال شيئ لها في الجامعة، واملوقوف هو اثنا عشر سهًما.

فإذا تبين أّن هذه املفقودة ميتة أو َحكم الحاكم بموتها، فإّن هذا املوقوف يوزع على النحو التالي: ُيعطى الّزوج ثالثة، واألم 

عطى اثنان، والشقيقة 
ُ
ها ت

ّ
عطى سبعة، وأّما إذا تبين أّن هذه البنت املفقودة حّية، فإّن هذا املوقوف )اثنا عشر( تأخذها كل

ُ
ت

 هذه البنت.

 

   الجامعة 2×  3×    

 توزيع املوقوف 24 12 8   6   

 - 3 6 3 3 زوج 2/1 4/1

 - 2 4 2 2 أم 3/1 6/1

 - 7 2 1 3 أخت ش 2/1 ع

 12 - - 6 - بنت مفقودة - 2/1

 ح ت 12ق =  ح ت  ت ح

 

 

 

 مثال التباين:

  :أختين ألٍب وأٍخ ألٍب مفقوٍد وابن أٍخ شقيٍق.هلك عن 

املسألة األولى: بتقدير األخ ألب املفقود ميًتا، األختان ألب لهّن الثلثان والباقي البن األخ الشقيق تعصيًبا، أصل املسألة ثالثة، 

 له واحد، وهي صحيحة.لكّل أخٍت ألب واحد، وابن األخ الشقيق 

ا، األختان ألب واألخ ألب عصبة، وابن األخ الشقيق محجوب باألخ ألب، أصل املسألة  املسألة الثانية: بتقدير األخ ألب املفقود حيًّ

 من عدد الرؤوس أربعة، لكّل أخٍت ألب واحد، واألخ ألب له اثنان، وهي صحيحة.

)ثالثة مع أربعة(، بينهما تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، ثالثة في  ننظر بين أصل مسألة املوت وأصل مسألة الحياة

 أربعة ينتج اثنا عشر، هو أصل املسألة الجامعة.

اآلن نقوم بقسمة أصل الجامعة )اثنا عشر( على أصل مسألة املوت )ثالثة( ينتج أربعة هو جزء سهمها، ونقسم أصل الجامعة 

 حياة )أربعة( ينتج ثالثة هو جزء سهمها.)اثنا عشر( على أصل مسألة ال

 كّل أخٍت ألب لها ثالثة أسهم في الجامعة، وهذا هو األقّل )األضّر(.

 األخ ألب املفقود ال شيئ له في الجامعة.

 ابن األخ الشقيق ال ش يء له في الجامعة، وهذا هو األقّل في حّقه، واملوقوف هو ستة أسهم.
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عطى كّل أخٍت ألب سهًما فإذا تبين أّن هذا املفقود ميت 
ُ
أو حكم الحاكم بموته، فإّن هذا املوقوف يوزع على النحو التالي: ت

ها األخ ألب 
ّ
، فإّن هذا املوقوف )ستة( يأخذها كل واحًدا، وُيعطى ابن األخ الشقيق أربعة أسهم، وأّما إذا تبين أّن هذا املفقود حيٌّ

 املفقود.

   الجامعة 3×  4×    

 توزيع املوقوف 12 4 3   

 ع
3/2 

 - 1 3 1 1 أخت ألب

 - 1 3 1 1 أخت ألب

 6 - - 2 - أخ ألب مفقود -

 - 4 - - 1 ابن أخ ش ع م

 ح ت 6ق =  ح ت  ت ح

 

هذه أمثلة عند وجود مفقود واحٍد في املسألة، أّما إذا ُوجد في املسألتين مفقودين اثنين فأكثر، فإّن صفة العمل في 

ضاعف بحسب عدد املفقودين، ففي حال وجود مفقودين 
ُ
 أّن املسائل ت

ّ
ذلك كما تقدم فيما إذا كان املفقود واحًدا إال

ملوت ، والرابعة: لحياة األول وموت الثاني، والثالثة: لوفاتهما، والثانية: لحياتهمااثنين فإننا نجعل أربع مسائل، األولى: 

 .األول وحياة الثاني

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
ّ

 هذا والحمد هلل رّب العاملين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 يةاملجلس التاسع والعشرون من التعليق على منظومة القالئد البرهان

 

م على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:
ّ
 الحمد هلل وصلى هللا وسل

فكّنا في آخر درٍس بدأنا بباب املفقود والخنثى املشكل والحمل، هذا الباب تتردد فيه أحوال هؤالء بين الوجود والعدم، 

الباب عند أهل العلم بباب التوريث بالتقدير واالحتياط، بين الذكورة واألنوثة، بين اإلفراد والتعدد، لذلك ُيعرف هذا 

ه مشتمٌل على ثالثة فصول، أخذنا من هذه الثالثة الفصول الفصل األول الذي يتعلق باملفقود، واليوم إن 
ّ
وذكرنا أن

 شاء هللا سنأخذ فصل الخنثى املشكل، نسأل هللا اإلعانة والتيسير.

 :رحمه هللا قال الّناظم

 فقود والخنثى املشكل والحملباب ميراث امل

ــــــــــــــــــــال
َ
ك

ْ
ش

َ
ــــــــــــــــى أ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ــــــــوٍد َوخ

ُ
ق
ْ
ــــــــلُّ َمف

ُ
    َوك

َ
 َوَحْمــــــــــــــــٍل الَيِقيــــــــــــــــُن ِفيــــــــــــــــــــــــِه ُعِمـــــــــــــــــــــــــــــــــال

 

 الخنثى املشكل.فصل: في ميراث 

 الطعام إذا اشتبه أمره، فلم 
َ
َنث

َ
ْنث، وهو: التثني والتكسر واللين، ومنه قولهم: خ

َ
الخنثى في اللغة: من االنخناث والخ

 يخلص طعمه.

ْرج امرأٍة )آلة ذكر وآلة أنثى 
َ
وأّما في االصطالح: فهو الذي ال ُيدرى أذكٌر هو أم أنثى، وذلك بأن يكون له ذكُر رجٍل وف

ْرٍج وال ذكٍر.
َ
 مًعا(، أو ال يكون له عالمة أحٍد منهما، بأن يكون له ثقٌب يخرج منه البول ليس بف

 :رحمه هللاقال الشيخ صالح البهوتي 

ى 
َ
ث
ْ
ن
ُ
أ ــــــــــــــــــــــــْر َو

َ
ك
َ
ْرَجــــــــــــا ذ

َ
ــــــــــــُه ف

َ
َبـــــ   َوَمـــــــــــــــــــــــــْن ل

ْ
ق
ُ
ْو ث

َ
ــــــــــــــــــــــــىأ

َ
ث
ْ
ن
ُ
خ

َ
ْيُرُهَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف

َ
 غ

ٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــــــــــال"في البيت:  رحمه هللاقول الّناظم 
َ
ك

ْ
ش

َ
ــــــــــــــــى أ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ه ال "َوخ

ّ
بد أن يكون هذا ، أي: التبس أمره، واإلشكال في الخنثى أن

كورة واألنوثة 
ّ
كورة واألنوثة، وصفة الذ

ّ
الخنثى إّما ذكًرا وإّما أنثى، إذ ال ثالث لهما، فجنس اإلنسان منحصٌر في الذ

صفتين متضادتين ال يجتمعان البتة، فكانت عالمة التمييز بينهما عند الوالدة وجود اآللتين إلى أن يتبين سائر العالمات 

شكال يقع حال الوالدة كون هذا املولود يولد بآلتين )آلة ذكورة وآلة أنوثة( أو أن يولد بال واحدة منهما بمرور الّزمن، واإل 

 )بدون آلة ذكورة وبدون آلة أنوثة(، فهنا يقع االشتباه ويشكل أمُر هذا املولود ويكون خنثى ُمشكل.

شكل بأحد الصنفين )إّما ذكر وإّما
ُ
صّرح في آيات كثيرات سبحانه وتعالى أنثى(، ألّن هللا  وال بد من إلحاق هذا الخنثى امل

ى.
َ
َناث

َ
ا ولم يذكر صنف الخ

ً
ه خلق الخلق ذكوًرا وإناث

ّ
 أن
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ي  س ِ
ْ
ا كما قال هللا تعالى:: رحمه هللاقال الَسَرخ

ً
 هللا تعالى خلق بني آدم ذكوًرا وإناث

 
 كثيًرا " "اعلم بأن

ً
 منهما رجاال

 
وبث

كور  يهب" ، وقال تعالى: "ونساءً 
 
ا ويهب ملن يشاء الذ

ً
كور وحكم اإلناث في كتابه، ولم "ملن يشاء إناث

 
ن حكم الذ ، ثم بي 

ه ال يجتمع الوصفان في شخٍص واحٍد، وكيف يجتمعان وبينهما 
 
ن حكم شخٍص هو ذكٌر وأنثى، فعرفنا بذلك أن ُيبي 

ة"  ا.هـ. مغايرة على سبيل املضاد 

ه خلق " ن مشكَل الحال فليس يخلو أن يكون ذكًرا أو أنثى، فاهلل تعالى قال:"وهو وإن كا: رحمه هللاوقال املاوردي 
 
وأن

كر واألنثى
 
وجين الذ كر واألنثى" ، وقال تعالى: "الز 

 
 ا.هـ. ""والليل إذا يغش ى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذ

ا عن الخنثى فقال:  رحمه هللاوُسِئل اإلمام مالٌك  ا ذكٌر وإم   رحمه هللا، لذلك لم ُيرَو عن اإلمام مالٍك أنثى""ال أعرف إم 

 في الخنثى ش يء.

وقد وصل الطب الحديث إلى تحديد حقيقة الخنثى باألشعة والتشريح والوسائل الطبية الحديثة املتطورة جًدا، 

 فُيحددون جنسه أذكٌر هو أم أنثى، فُيستعان بهم في ذلك.

ــــــــــــــــــــال": رحمه هللاثم إّن قول الّناظم 
َ
ك

ْ
ش

َ
ــــــــــــــــى أ

َ
ث
ْ
ن
ُ
 ، يوحي بأّن هناك خنثى مشكل وخنثى غير مشكل."َوخ

 أقسام الخنثى:

ه  الخنثى غير املشكل:
ّ
وهو من ُوجد فيه عالمة أو أكثر ُمبينة لذكورته أو أنوثته، فإذا ُوجد فيه من العالمات ما تبين أن

ه أنثى، وما ُوجد فيها ذكٌر فهو ذكٌر، وما ُوجد فيه م
ّ
ه أنثى فإن

ّ
ن آلة األنوثة فهي بمنزلة العيب، وإذا تبين من العالمات أن

كورية، وإن أنثى عومل باألنوثية، 
ّ
كورة فهو بمنزلة العيب، فُيعامل كّل واحٍد بحسبه، إن ذكًرا عومل بالذ

ّ
من آلة الذ

 وسيأتي ذكر العالمات املبينة قريًبا.

وجد فيه عالمة تبين ذكورته من أنوثته، وهو نوعان:وهو م الخنثى املشكل:
ُ
 ن ال ت

وهو الخنثى الصغير الذي لم يبلغ سّن البلوغ بعد، ولم يمت قبل ذلك، فهذا ُيرجى أن  خنثى مشكل ُيرجى اتضاحه:

كر إن كان ذكًرا، أو الحيض وظهور الثديي
ّ
حية وخروج املني من الذ

ّ
ن عند تظهر عليه عالمات بعد بلوغه، كنبات الل

قسم وُيعامل 
ُ
األنثى، وحكم توريث هذا الصنف أن ُينتظر إلى تبُين حاِلِه إذا وافق الورثة، وإذا لم يوافقوا فإن التركة ت

 الورثة باألضّر، وُيوقف الباقي إلى تبين حاله.

وهو الخنثى الذي مات صغيًرا قبل بلوغه، أو بلغ سّن البلوغ ولم يتضّح حاله، كما لو  خنثى مشكل ال ُيرجى اتضاحه:

ضاحه إّما ذكٌر وإّما أنثى قطًعا، لكّنا لم نتمكن من 
ّ
نبت له لحية وظهر له ثديان في آن واحٍد، وهذا الذي ال ُيرجى ات

ه ُيعطى نصف 
ّ
ميراث ذكٍر ونصف ميراث أنثى، وهذا هو املروي إلحاقه ال بهذا وال بهذا، وحكم توريثه على الصحيح: أن

وبه قال الشعبي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وأصحابه، وأصحاب مالك رض ي هللا عنهما عن ابن عباس 

 وبعض الحنفيه، رحم هللا الجميع.
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ه يقول: أنا ذكر ولي فكأن هناك نوع تنازٍع بين هذا الخنثى املشكل الذي ال ُيرجى اتضاُح حاله وبين باقي الور 
ّ
ثة، فكأن

كر ونصف نصيب األنثى 
ّ
كورة، وهم يقولون: أنت أنثى ولك نصيب األنوثة، فلذلك ُيدفع له نصف نصيب الذ

ّ
نصيب الذ

 اعتباًرا للحالتين، إذ ال ُيمكن ترجيح حالة على آخرى، فُيعمل بهما حسب اإلمكان.

 

 ته:العالمات املعتبرة في معرفة ذكورة الخنثى من أنوث

 بعد سّن  البول:
ّ

وهذه العالمة من أهّم العالمات وأعّمها لوجودها في الصغير والكبير، وأّما باقي العالمات فال توجد إال

كر فهو ذكر، وإن بال من آلة األنثى فهو أنثى، ألّن املنفعة األصلية لآللة عند انفصال 
ّ
البلوغ، فإن بال الخنثى من آلة الذ

ما يأتي بعد ذلك، والبول من العضو الذي بال منه يدّل املولود عن األم هي الب
ّ
ول ال غير، وما سوى ذلك من املنافع إن

ما هو بمنزلة العيب.
ّ
 على أّن هذا العضو هو العضو األصلي الصحيح، واآلخر إن

، فإّن هذا وإن بال من اآللتين فالحكم لألسبق منهما، كالذي يسبق خروج البول عنده من آلة دون األخرى في كّل مّرة

 على أّن هذا العضو هو العضو األصلي.
ً

 ُيعتبر دليال

كر فهو ذكر، وإن كان األكثر من 
ّ
ة، فإن كان البول أكثر من آلة الذ

ّ
 وقل

ً
عتبر بمقدار البول كثرة

ُ
وإذا استويا في الّسبق ا

ة والكث
ّ
ه هو العضو األصلي، واعتبار القل

ّ
رة أحد قولي الحنابلة، وقول املالكية، آلة األنثى فهو أنثى، ألّن ذلك يدّل على أن

ة والكثرة معياًرا، ويعنون بالكثرة كثرة املرات التي يبول منها من 
ّ
وأحد قولي الشافعية، ومن أهل العلم من لم يعتبر القل

 هذا العضو، ويعنون بالكثرة كذلك الكمية.

 إلى حال بلوغه، كي تظهر ع
ً

ه يبقى مشكال
ّ
 ليه عالمات أخرى، منها:فإّن لم يتميز بعد هذا، فإن

كورة فهو ذكر، وإن أنزل من آلة  املني:
ّ
 بعد البلوغ، فإذا أنزل من آلة الذ

ّ
وهذه العالمة من العالمات التي ال تكون إال

 األنوثة فهو أنثى.

ه اللحية:
ّ
ه ذكر، لكن هذه العالمة ال َيعتبر بها أكثر الشافعية، ألن

ّ
ُوجد من  إذا نبتت للخنثى لحية فهو دليل على أن

ساء من لها لحية، وبعكس ذلك لم تنبت لحية لبعض الّرجال.
ّ
 الن

ه أنثى. الحيض:
ّ
 إذا حصل الحيض من الخنثى دّل ذلك على أن

وهذا دليٌل على أنوثة الخنثى، ولم َيعتبر بذلك أكثر الشافعية، بل قال ابن العربي املالكي  الثديين: )بروز، ُنهود(تفلك 

 ا.هـ. "كان يقرأ معنا خنثى له لحية وله ثديان"(: 17اصم من القواصم )ص:كما في العو  رحمه هللا

ضاح حاله، 
ّ
 حقيقة، ومثل هذا ال ُيرجى ات

ً
ه يكون مشكال

ّ
أّما إذا لم يتبين حال هذا الخنثى بعد كّل هذه العالمات، فإن

ر وحاض، فمثله ال 
ّ
ك
َ
ضاح حاله.ومثاله: من نبتت له لحية، وَنَهَد ثدياه، أو بال من الذ

ّ
 ُيرجى ات
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 جهات الخنثى املشكل:

 املقصود بجهات الخنثى، أي ما هي الجهة التي ُيمكن أن ُيوجد فيها الخنثى؟

 في جهات أربع، وهي: 
ّ

خوة / الُعمومة / الوالءال ُيمكن أن يوجد الخنثى إال
ُ
، وإن شئت قلت: األبناء وبنوهم الُبنوة / األ

، وأصحاب الوالء، فكّل هؤالء ُيمكن أن يكون الواحد منهم ذكًرا وُيمكن أن يكون واإلخوة وبنوهم، واألعمام وبنوهم

 أنثى.

، ولكان أمره واضًحا، وال يمكن 
ً

ه لو كان كذلك ملا كان مشكال
ّ
وال ُيمكن أن يكون الخنثى: أًبا أو جًدا، وال أًما وال جّدة، ألن

 الخنثى.أن يكون الخنثى كذلك: زوًجا وال زوجة، لعدم صّحة مناكحة 

كر واألنثى، فإذا قلنا:
ّ
ه كما ذكرنا لفظ ولد يشمل الذ

ّ
 والتعبير الذي ُيستعمل في الخنثى هو تعبير )ولد( ألن

 .ولد خنثى مشكل، فإننا نقصد بذلك ابن أو بنت 

 .ولد ابن خنثى مشكل، فاملقصود: ابَن ابٍن أو: بنَت ابٍن 

  شقيقة.ولد أبوين خنثى مشكل، فاملقصود: أخ شقيق أو: أخت 

 .ولد أب خنثى مشكل، فاملقصود: أخ ألب أو أخت ألب 

 

 حكم ميراث الخنثى:

 الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول (: 98في اإلجماع )ص: رحمه هللاقال ابن املنذر 
 
"وأجمعوا على أن

 ا.ه، ومثله في األوسط. الر جال ورث ميراث الر جال، وإن بال من حيث تبول املرأة ورث ميراث املرأة"

كر (: 188وقال ابن حزم في مراتب اإلجماع )ص: 
 
ه إن ظهرت عالمات املني  واإلحبال، أو البول من الذ

 
"واتفقوا أن

ن، أو الحبِل أو 
 
ه إن ظهرت عالمات الحيض املتيق

 
ه رجٌل في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أن

 
وحده، أن

ْرج وحده، 
َ
 املشكل هو مالم يظهر منه ش يٌء البول من الف

 
ه أنثى في جميع أحكامه ومواريثه وغيرها، واتفقوا أن

 
فإن

 ا.هـ. مما ذكرنا، وكان البول يندفع من كال الثقبين اندفاًعا واحًدا مستوًيا"

مأّن رسول هللا رض ي هللا عنهما وُروي عن ابن عباس 
ّ
"من حيث : حينما ُسئل عن ميراث الخنثى، قال صلى هللا عليه وسل

ا"(: 6/152في اإلرواء ) رحمه هللا، قال األلباني يبول"
ً
ٍ موقوف

 ا.هـ. "موضوٌع، والصحيح في هذا عن علي 

 ."ُيغني عن الحديث االحتجاج في هذه املسألة باإلجماع": رحمه هللاقال ابن حجر 

ايخنا )يعني العالمة الشيخ "الفائدة الثانية: قال العالمة الشنشوري: قال شيخ مشقال صاحب العذب الفائض: 

)أي: بميراثه من حيث (: قيل أول من حكم بميراث الخنثى عامٌر الَعْدَواني )يعني زكريا األنصاري( رحمه هللازكريا 

)يعني أقّر اإلسالم الحكم الذي حكم به في ، وكان حاكًما في الجاهلية، واستمر عليه الحكم في اإلسالم يبول(

)له ما للّرجال وله ما للمرأة، فقال لهم هو اية: كان عامٌر حاكم العرب، فأتوه في ميراث خنثى ، قال في النهالجاهلية(
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، فلم يقبلوه منه، فأشكلت عليه(
ٌ
 يقال رجٌل وامرأة

ٌ
، فأقاموا عنده أربعين يوًما وهو يذبح لهم كل  يوٍم، وكان له أمة

 ُمقام هؤالء عندك قد أسرع في غنم
 
ك، قال: ويحِك لم ُيشكل علي  حكومة قط غير هذه، لها خصيلة، فقالت له: إن

ِم املبال )أي: اجعله حاكًما(، قالت: أتبع الحكم املبال  ِ
ّ
)ويروى أّنها قالت: دع الحال وأتِبع املبال، ويروى قولها: حك

ساء فهو امرأة
ّ
جتيها ، قال: فر  أقعده فإن كان يبول من حيث يبول الّرجال فهو رجٌل، وإن كان من حيث تبول الن

.
ً

 ياخصيلة، فصارت مثال

 هذا مشرك توقف في حكم رحمه هللا قال األوزاعي
 
: "وفي ذلك عبرة ومزدجر لجهلة قضاة الزمان ومفتيه، فإن

 ا.هـ وهللا أعلم. حادثة أربعين يوًما، وال قوة إال باهلل""

في مقدار ميراث الخنثى املشكل، والّراجح اآلن بعد اإلجماع الذي نقلناه في أّن الخنثى يرث، اختلف العلماء رحمهم هللا 

وهو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلة، واملشهور من مذهب الحنفية، وقول كذلك عند املالكية رحمهم هللا تعالى، 

 منهم باليقين، وكما قلنا سابًقا هذا هو التوريث باالحتياط والتقدير، 
ً

أّن الخنثى ومن معه ُيعاملون باألضّر، عمال

 فامل
ّ

، إال ما هو شكٌّ
ّ
 بيقين، وهذا اليقين يقتض ي معاملة الجميع باألضّر، وغير ذلك ليس بيقين وإن

ّ
يراث ال ُيستحق إال

أّن الحنابلة ُيفّصلون في الخنثى، فإذا كان ُيرجى اتضاح حاله فإّنهم ُيعطونه األضّر، وإن كان ال ُيرجى اتضاح حاله ُيعطى 

 نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

"في آخر البيت:  رحمه هللاقال الّناظم 
َ

 ."الَيِقيــــــــــــــــُن ِفيــــــــــــــــــــــــِه ُعِمـــــــــــــــــــــــــــــــــال

 قال صاحب األلفية:

ْد َصِحَبــــــــــــــــــــــهْ 
َ
ِذي ق

َّ
ى ال

َ
ا ُيْعط

َ
ذ
َ
    َوَهك

َ
ٍ ك
 
ل  َحــــــــــــــــــــــــظ

َ
ق
َ
ْوَجَبــــــــــــهْ أ

َ
ــــــــــــــــــــــــا اْست  ِممَّ

َ
 ان

 
ْ
ِشــــــــــــــف

َ
ك
ْ
 َين

ْ
ن
َ
ى أ

َ
 الَبــــــــــــاِقي ِإل

ُ
ف

َ
    َوُيوق

ْ
ِذي ُوِقـــــــــــــــــــــــف

َّ
ــــــــــــــــــــــــٌح ِفي ال

ْ
ْو ُصل

َ
ُه أ

ُ
ال
َ
ك
ْ
 ِإش

َســــــــــــ
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــاهُ َوَمــــــــــــْن ت

َ
ُه ُيْعط

ُّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهُ                    اَوى َحظ

َ
 ُيْعط

َ
 ِفي َحــــــــــــاٍل ال

ْ
 َوَمــــــــــــْن َيــــــــــــِرث

 :رحمه هللاوقال صاحب الّرحبية 

ــــــــــــْن ِفي 
ُ
 َيك

ْ
ـــــــــــــــــــــــــاِل َوِإن

َ
ِحــــــــــــِق امل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل                  ُمْست

َ
ك

ْ
 اإِلش

ُ
ن ِ
ــــــــــــى َصِحيــــــــــــــــــــــــٌح َبي 

َ
ث
ْ
ن
ُ
 خ

ِ وَ 
ــــــــــــــــــــــــل 

َ
ق
َ
ى األ

َ
ِســــــــــــْم َعــــــــــــل

ْ
اق

َ
ِبيِن    الَيِقيِن ف

ُ
 ِبَحــــــــــــــــــــــــِق  الِقْسَمــــــــــــِة امل

َ
ْحــــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

َ
 ت

من معاملة الخنثى وحده باألسوء وتخصيصه به وحده دون غيره، حتى لو كان  رحمه هللاوأّما ما ذهب إليه أبو حنيفة 

ا بأحد التقديرين وال يرث ب
ً
ه ال ُيعطى شيًئا، ألّن هذا هو األضّر في حّقه، وُيقسم املال أو الباقي على باقي وارث

ّ
اآلخر، فإن

 الورثة، وال ُيوقف ش يٌء، وهذا تحكٌم بال دليل، وعدم مراعاة االحتياط لحال الخنثى.

ذكٍر إن واملالكية ُيعطون الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى إن ورث بهما جميًعا، وُيعطى نصف نصيب 

كورة، ونصف نصيب أنثى إن ورث باألنوثة، وسواء كان هذا الخنثى املشكل ُيرجى اتضاح حاله أم ال، فهم 
ّ
ورث بالذ

، وال موقوف عندهم، لكّن هذا القول لم ُيراع فيه االحتياط للخنثى.
ً
 واحدة

ً
 يقسمون قسمة
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طيهم املتيقين، وُيوقف الباقي إلى اتضاح حاله، أو ُيعامل الكّل )الخنثى ومن معه( باألضّر، فُيع رحمه هللاوالشافعي 

الّصلح، وسواء كان هذا الخنثى املشكل ُيرجى اتضاح حاله أم ال، لكن هنا قال أهل العلم: إذا كان ال ُيرجى اتضاحه، ما 

 الفائدة من وقف املوقوف، بل هو تعريٌض للموقوف للضياع مع وجود من يستحقه.

فّرق بين الخنثى الذي ُيرجى اتضاح حاله والخنثى الذي ال ُيرجى اتضاح  رحمه هللاوكما ذكرنا قريًبا فأّن اإلمام أحمد 

إن لم  رحمه هللاإن ُرجي اتضاحه، وكمذهب مالك  رحمه هللاكمذهب الشافعي  رحمه هللافمذهب اإلمام أحمد  حاله،

 ُيرج اتضاحه.

، إذا ورث الخنثى املشكل الذي ال ُيرجى اتضاح حاله في حالة رحمه هللاالشافعَي  رحمه هللاومما خالف فيه اإلمام أحمُد 

يورث الخنثى نصف الحالة التي يرث بها، والشافعي يمنع اإلرث بالكلية عن الخنثى  رحمه هللادون أخرى، فاإلمام أحمد 

 وك فيه إلى البيان أو الصلح.الذي ال ُيرجى اتضاحه الذي يرث بأحد التقديرين، ويوقف نصيبه املشك

 :رحمه هللاقال الشيخ صالح الُبهوتي 

اِفِعــــــــــــــــي
َّ
الش

َ
ا ك

ً
ْحَمــــــــــــــــــــــــــــــٌد ِإذ

َ
ْيَس أ

َ
ل
َ
ـــــــــــــــُه َواْسَمـــــــــــِع    ف

ْ
ن
َ
ظ

َ
اْحف

َ
ـــــــــــــــا ف

َ
ْرن

َ
ك
َ
 ِفيَمـــــــــــــــا ذ

 كّل هذا بمثال يتضح به الحال: ولنمثل على

 ، املسألة من ستة.أٍب وأٍم وولٍد خنثىهلك عن: 

يه، وهو مقدار مالو كان هذا الخنثى بنًتا، وهو الّنصف، ثالثة من  رحمه هللافعند أبي حنيفة 
ّ
ُيعطي الخنثى أقّل حظ

ُيعطي الخنثى أقّل  رحمه هللابو حنيفة ستة، وتأخذ األم الّسدس واحد، ويأخذ األب الباقي اثنان، فكما ذكرنا سابًقا أ

 ورث بالتعصيب، وأخذ أربعة من ستة )الثلثان(، وال ُيعطي بقية 
ً
ه لو كان الخنثى ابنا

ّ
يه، وهو هنا الّنصف، ألن

ّ
حظ

ه لو كان الخنثى ابًنا كان نصيب األب واحد فقط )الّسدس(
ّ
، الورثة أقّل التقادير، فهنا أعطى األب اثنان )الثلث(، رغم أن

يه.
ّ
 حظ

ّ
 فأعطى األب أحظ

وأّما املالكية فكما ذكرنا فإّنهم ُيعطون الخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فيضربون الجامعة في حاالت 

الخنثى )هنا عندنا حالتين فقط )حالة ذكورة وحالة أنوثة(( فُتضرب في اثنين، ثم ُيحسب جزء سهم كّل مسألة، ثم 

ا األصل ستة  ُيضرب في نصيب كّل ارث، ثم
ً
ُيجمع نصيب الورثة من املسألتين وُيقسم على عدد الحاالت )اثنين(، إذ

كورة وثالثة في حال األنوثة(، 
ّ
ضرب اثنين يصير اثنا عشر، للخنثى سبعة أسهم من اثنا عشر )ألّن له أربعة في حال الذ

ال فرق بين الذي ُيرجى اتضاحه وبين الذي  ولألم سدس )اثنان من اثنا عشر(، ولألب ثالثة من اثنا عشر )ربع(، وعندهم

فهم هذه الطريقة في آخر الباب في األمثلة(.
ُ
 ال ُيرجى، )ت

ه األقّل  رحمه هللاوأّما الشافعي 
ّ
يه، وُيعطي األب الّسدس واحد ألن

ّ
ه أقّل حظ

ّ
ه ُيعطي الخنثى الّنصف يقيًنا ألن

ّ
فإن

تين(، ويبقى سدس )واحد( ُيوقف إلى اتضاح حال هذا الخنثى، واألضّر، واألم الّسدس واحد )تساوى نصيبها في الحال

فإن كان ذكًرا أخذه الخنثى وصار مجموع ما أخذه أربعة من ستة، وإن كان أنثى أخذ الواحد املوقوف األب تعصيًبا، 
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لذي ال ولهم أن يصطلحوا على هذا املوقوف إذا تراضوا بذلك، وال فرق عندهم كذلك بين الذي ُيرجى اتضاحه وبين ا

 ُيرجى.

ه فّصل في الخنثى بين رجاء اتضاح حاله وعدم رجاء اتضاح حاله، فإذا  رحمه هللاوأّما اإلمام أحمُد 
ّ
كما مّر بيانه فإن

ه على ما عليه الشافعي 
ّ
ه على ما عليه املالكية رحمه هللاكان ُيرجى اتضاح حاله فإن

ّ
، وإن كان ال ُيرجى اتضاح حاله فإن

 رحم هللا الجميع.

َجــــــــــــــــىوَ 
َ
 ُيْرت

ْ
اِفِعــــــــــــــــي ِإن

َّ
الش

َ
ْحَمــــــــــــــــٌد ك

َ
َجــــــــــــــى   أ

َ
ْم ُيْرت

َ
 ل
ْ
ــــــــــــــــِم ِإن

ْ
 َوَماِلٍك ِفــــــــــــــــي الُحك

ه متعلق بمسائل الخنثى الفقهية، واآلن ننتقل إلى كيفية حساب مسائ
ّ
ل هذا الفصل، وهذا لو طلب هذا الذي سبق كل

 الورثة أو أحدهم القسمة وعدم انتظار تجلي حال الخنثى.

 طريقة حل  مسائل الخنثى املشكل الذي ُيرجى اتضاح حاله:

ه ذكر، ونقسم املسألة على هذا االفتراض ونقوم 
ّ
أول عمٍل هو أن: نجعل للخنثى مسألتين اثنتين، أحدهما نفترض أن

تصحيح، ثم نحّل مسألة ثانية، نفترض أّن الخنثى فيها أنثى، ونقسم املسألة على هذا  بتصحيحها إن احتاجت إلى

 االفتراض، ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح.

كورة ومسألة األنوثة( بالنسب األربع )تماثل/ تداخل/ توافق/ تباين(، 
ّ
بعد ذلك ننظر بين أصلي املسألتين )مسألة الذ

ثل، وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل اآلخر حال التوافق، وكامل أحدهما في فُيؤخذ أحدهما حال التما

 كامل اآلخر حال التباين، والحاصل هو أصل املسألة الجامعة.

كورة، ونقسم أصل الجامعة 
ّ
كورة، والناتج هو جزء سهم مسألة الذ

ّ
نقسم أصل املسألة الجامعة على أصل مسألة الذ

 نوثة، والناتج هو جزء سهم مسألة األنوثة.على أصل مسألة األ 

كورة، ونقوم بضرب نصيب كّل وارث من 
ّ
كورة في جزء سهم مسألة الذ

ّ
نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألة الذ

 مسألة األنوثة في جزء سهم مسألة األنوثة.

 )األضّر(.ثم نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي كّل واحٍد من الورثة في الجامعة األقّل 

 .فمن ورث في مسألة ولم يرث في األخرى ال نعطيه شيًئا 

 .)
ً

 ومن ورث في مسألٍة نفس امليراث في املسألة األخرى، نعطيه أحد النصيبين )يأخذ نصيبه كامال

 .)ا متغايًرا أعطيناه األقّل منهما )األضّر
ً
 ومن ورث من املسألتين ميراث

 نطرحها من أصل الجامعة، وما بقي هو املوقوف. نقوم بجمع أنصباء الورثة في الجامعة ثم

 آخر عمٍل هو: بعد تبين حاِل هذا الخنثى من ذكورة أو أنوثة نعطي املال املوقوف ملستحقيه.

 طريقة حل  مسائل الخنثى املشكل الذي الُيرجى اتضاح حاله:



 

386 

 .نتبع نفس الطريقة السابقة إلى حال الوصول إلى حّل الجامعة 

  سميه جامعة عدم الرجاء.نقوم بضرب
ُ
 املسألة الجامعة في اثنين، والحاصل ن

  كورة ومسألة األنوثة( والناتج
ّ
نقسم الجامعة على أصلي املسألتين أو مصّحهما أو عولهما أو رّدهما )مسألة الذ

 هو جزء سهم تلك املسألة.

 تين ثم نقسمه على اثنين، نضرب نصيب كّل وارٍث من كّل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من املسأل

 والناتج هو نصيب ذلك الوارث.

 

 حاالت ميراث الخنثى املشكل:

كورة واألنوثة على حٍد سواء دون تفاضل: الحالة األولى:
ّ
 أن يرث بتقدير الذ

 بين مسألة الذكورة ومسألة األنوثة. التماثلوهو يصلح لحال مثال: 

  :خنثى ُيرجى اتضاحه.أخوين ألٍم وأخٍت شقيقٍة وولِد أٍب هلك عن 

ا ألب أو أخًتا ألب.
ً
 أول ش يٍء يجب أن تعلمه هو أّن ولد األب الخنثى هذا إّما أن يكون أخ

بعد ذلك نحّل مسألة أولى بتقدير الخنثى ذكًرا، فاألخوان ألم لهما الثلث، والشقيقة لها الّنصف، والخنثى )أخ ألب( 

م اثنان، وللشقيقة ثالثة، وللخنثى )األخ ألب( واحد تعصيًبا، يكون عصبة بنفسه، أصل املسألة ستة، لألخوان أل 

 واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح.

بعد ذلك نحّل مسألة ثانية بتقدير الخنثى أنثى، فاألخوان ألم لهما الثلث، والشقيقة لها الّنصف، والخنثى )أخت ألب( 

، وللشقيقة ثالثة، وللخنثى )األخت ألب( واحد، لها الّسدس تكملة الثلثين، أصل املسألة ستة، لألخوان ألم اثنان

 واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح.

كورة وأصل مسألة األنوثة )ستة مع ستة(، بينهما تماثل، 
ّ
اآلن نعمل جامعة تجمع املسألتين، ننظر بين أصل مسألة الذ

 نكتفي بأحدهما عن اآلخر، ستة، نجعله هو أصل املسألة الجامعة.

كورة وعلى أصل مسألة األنوثة، ينتج واحد هنا وواحد هناك، نقوم بقسمة أصل ال
ّ
جامعة )ستة( على أصل مسألة الذ

كورة واحد، وجزء سهم مسألة األنوثة واحد.
ّ
 جزء سهم مسألة الذ

كورة، ونصيبه من مسألة األنوثة في جزء سهم 
ّ
كورة في جزء سهم مسألة الذ

ّ
نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألة الذ

 نوثة، واألقّل منهما )األضّر( نكتبه في الجامعة.مسألة األ 

عطيهما سهماهما كاملة في الحال.
ُ
كورة واثنان في مسألة األنوثة، متساويان، ن

ّ
 األخوان ألم لهما اثنان في مسألة الذ

عطيها أسهمها كاملة في الحال
ُ
كورة وثالثة في مسألة األنوثة، متساويان، ن

ّ
 .الشقيقة لها ثالثة في مسألة الذ
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 في الحال.
ً

عطيه سهمه كامال
ُ
كورة وسهٌم في مسألة األنوثة، متساويان، ن

ّ
 الخنثى له أو لها سهٌم في مسألة الذ

بعد ذلك نقوم بجمع األنصباء في الجامعة ونطرحها من األصل، عندنا اثنان زائد ثالثة زائد واحد ينتج ستة نطرحها 

ه املسألة، ملاذا؟ ألّن إرث الخنثى لو كان ذكًرا هو نفس إرثه لو من األصل )ستة( ينتج صفر، فال موقوف نوقفه في هذ

 كان أنثى.

 

 الجامعة 1×  1×    

   6 6 6 

 2 2 2 ( أخ ألم2) 3/1 3/1

 3 3 3 أخت ش 2/1 2/1

 1 1 1 ولد أب خنثى ع 6/1

 0ق =  ث ذ  ذ ث

 

 مثال آخر لنفس الحالة: 

  :شقيقتين وولِد أٍب خنثى ُيرجى اتضاحه. أخوين ألٍم وأختينهلك عن 

نحّل مسألة أولى بتقدير الخنثى ذكًرا، أصل املسألة ستة، األخوان ألم لهما الثلث اثنان، والشقيقتان لهما الثلثان 

أربعة، والخنثى )أخ ألب( عصبة بنفسه، لكّنه يسقط وال يأخذ شيًئا الستغراق الفروض التركة، واملسألة ال تحتاج إلى 

 حيح.تص

ثم نحّل مسألة ثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل املسألة ستة، األخوان ألم لهما الثلث اثنان، والشقيقتان لهما الثلثان 

 أربعة، والخنثى )أخت ألب( ليس لها ش يء الستكمال الشقيقتين الثلثين، واملسألة صحيحة.

كورة وم
ّ
سألة األنوثة، ويكون جزء سهم كّل مسألة هو واحد، أصل املسألة الجامعة ستة، للتماثل بين أصلي مسألة الذ

 نكتبه فوقها، ونقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألته في جزء سهمها، ونكتب األضّر في الجامعة.

األخوان ألم لهما اثنان في املسألة الجامعة، والشقيقتان لهما أربعة في املسألة الجامعة، والخنثى ال ش يء له في الجامعة، 

الّسهام في الجامعة ُيساوي أصلها )ستة(، فال موقوف نوقفه في هذه املسألة، ملاذا؟ ألّن الخنثى في هذه املسألة ومجموع 

 ال يرث بكّل تقدير.

 الجامعة 1×  1×    

   6 6 6 

 2 2 2 ( أخ ألم2) 3/1 3/1

 4 4 4 ( أخت ش2) 3/2 3/2

 - - - ولد أب خنثى ع -

 0ق =  ث ذ  ذ ث

 مسألة الذّكورة.ذ: 

 : مسألة األنوثة.ث

 : الموقوف.ق
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كورة أكثر: الثانية:الحالة 
ّ
كورة واألنوثة مًعا متفاضالن وبالذ

ّ
 أن يرث بتقدير الذ

 بين مسألة الذكورة ومسألة األنوثة. التداخلوهو يصلح لحال  مثال:

  :بنٍت وولِد ابٍن خنثى ُيرجى اتضاح حاله.هلك عن 

واحد، وولد االبن الخنثى )ابن ابن( له املسألة األولى بتقدير الخنثى ذكًرا، أصل املسألة اثنان، البنت لها الّنصف 

 الواحد املتبقي تعصيًبا.

املسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل املسألة ستة، البنت لها الّنصف ثالثة، وولد االبن الخنثى )بنت ابن( لها 

ال يوجد عاصب، فترّد الّسدس تكملة للثلثين واحد، واملسألة بحاجة إلى تصحيح ألّن مجموع الّسهام أقّل من أصلها و 

 من ستة إلى أربعة.

كورة )اثنان( ومرّد مسألة األنوثة )أربعة( نكتفي باألكبر 
ّ
أصل املسألة الجامعة أربعة، للتداخل بين أصل مسألة الذ

كورة اثنان، وجزء سهم مسألة األنوثة واحد، ثم نقوم بضرب نصيب كّل وارث من 
ّ
منهما، ويكون جزء سهم مسألة الذ

 ي جزء سهمها، ونكتب األضّر في الجامعة.مسألته ف

البنت األضّر في حّقها هو اثنان في املسألة الجامعة، والخنثى األضّر بالنسبة له واحد نكتبه في الجامعة، ثم نحسب 

مجموع الّسهام في الجامعة نجده ُيساوي ثالثة وأصلها )أربعة(، فبقي واحد، هذا الواحد هو املوقوف نوقفه في هذه 

 لة إلى أن يتبين حال الخنثى، فيأخذه صاحبه الذي يستحقه.املسأ

 فإذا تبين أّن هذا الخنثى ذكر )ابَن ابٍن(، فالواحد املوقوف يأخذه هو.

 وإذا كان هذا الخنثى أنثى )بنت ابن(، فالواحد املوقوف تأخذه البنت.

   الجامعة 1×  2×    

 توزيع املوقوف 4 4  6 2   

 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2 3 1 بنت 2/1 2/1

 - 1 1 1 1 ولد ابن خنثى ع 6/1

 ث ذ 1ق =  ث ذ  ذ ث

 

اآلن هذه املسألة كان فيها الخنثى ُيرجى اتضاح حاله، اآلن نقوم بحّل نفس املسألة لكن نفترض فيها أّن هذا الخنثى ال 

 حاله. ُيرجى اتضاح

نفس العمل السابق إلى غاية عمل املسألة الجامعة، أصل الجامعة أربعة )كما ذكرنا للتداخل بين اإلثنين واألربعة( 

 نقوم بضربه في اثنين، ينتج ثمانية، هذه الثمانية هي أصل مسألة عدم الّرجاء.

كورة نقسم أصل جامعة عدم الّرجاء على أصلي املسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم 
ّ
كّل مسألة، جزء سهم مسألة الذ

 أربعة، وجزء سهم مسألة األنوثة اثنان.
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اآلن نقوم بضرب نصيب كّل وارٍث من كّل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من املسألتين ثم نقسمه على اثنين، 

 والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة.

 ثى الذي ال ُيرجى اتضاح حاله له ثالثة من ثمانية.البنت لها خمسة من ثمانية في الجامعة، والخن

 جامعة ال يرجى 2×  4×    

   2 6  4 8 

 5 3 1 بنت 2/1 2/1

 3 1 1 ولد ابن خنثى ع 6/1

  ث ذ  ذ ث

 

كورة واألنوثة مًعا متفاضالن وباألنوثة أكثر: الحالة الثالثة:
ّ
 أن يرث بتقدير الذ

 بين مسألة الذكورة ومسألة األنوثة. التوافقوهو يصلح لحال  مثال:

  :زوٍج وأخوين ألٍم وولِد أبوين خنثى ُيرجى.هلكت عن 

املسألة األولى بتقدير الخنثى ذكًرا، أصل املسألة ستة، الّزوج له الّنصف ثالثة، واألخوان ألم لهما الثلثان اثنان، وولد 

 األبوين الخنثى )أخ شقيق( له الواحد املتبقي تعصيًبا.

املسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل املسألة ستة، الّزوج له الّنصف ثالثة، واألخوان ألم لهما الثلثان اثنان، وولد 

 األبوين الخنثى )أخت شقيق( لها الّنصف ثالثة، واملسألة عالت إلى ثمانية.

كورة )ستة( 
ّ
وعول مسألة األنوثة )ثمانية( في أصل املسألة الجامعة أربعة وعشرون، للتوافق بين أصل مسألة الذ

القسمة على اثنان، وفق الثمانية أربعة، نضربه في كامل اآلخر )ستة( ينتج )أربعة وعشرون(، هذا هو أصل املسألة 

كورة أربعة، وجزء سهم مسألة األنوثة ثالثة، ثم نقوم بضرب نصيب كّل وارث 
ّ
الجامعة، ويكون جزء سهم مسألة الذ

 مها، ونكتب األضّر في الجامعة.من مسألته في جزء سه

الّزوج األضّر في حّقه هو تسعة في املسألة الجامعة، واألخوان ألم األضّر في حّقهما ستة أسهم في الجامعة، والخنثى 

األضّر بالنسبة له أربعة في الجامعة، مجموع الّسهام في الجامعة ُيساوي )تسعة عشر( وأصلها )أربعة وعشرون(، فبقي 

 الخمسة هي املوقوف، نوقفه إلى أن يتبين حال الخنثى.خمسة، هذه 

فإذا تبين أّن هذا الخنثى ذكر )أٌخ شقيق(، فالخمسة املوقوفة توزع بين الّزوج واألخوان ألم، فيأخذ الّزوج ثالثة، ويأخذ 

 األخوان ألم اثنان.

 ا وحدها.وإذا كان هذا الخنثى أنثى )أخٌت شقيقة(، فالخمسة املوقوفة هي أحّق بها تأخذه
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   الجامعة 3×  4×    

 توزيع املوقوف 24 8   6 6   

 - 3 9 3 3 زوج 2/1 2/1

 - 2 6 2 2 ( أخ ألم2) 3/1 3/1

 5 - 4 3 1 ولد أبوين خنثى ع 2/1

 ث ذ 5ق =  ث ذ  ذ ث

 

 اآلن نقوم بحّل نفس املسألة لكن نفترض فيها أّن هذا الخنثى ال ُيرجى اتضاح حاله.

السابق إلى غاية عمل املسألة الجامعة، أصل الجامعة )أربعة وعشرون( نضربه في اثنين، ينتج ثمانية  نفس العمل

 وأربعون، هو أصل مسألة عدم الّرجاء.

كورة ثمانية، وجزء 
ّ
نقسم هذا األصل على أصلي املسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كّل مسألة، جزء سهم مسألة الذ

 سهم مسألة األنوثة ستة.

نقوم بضرب نصيب كّل وارٍث من كّل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من املسألتين ثم نقسمه على اثنين، 

 والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة.

الّزوج له واحٌد وعشرون في الجامعة، واألخوان ألم لهما أربعة عشر سهًما في الجامعة، والخنثى الذي ال ُيرجى اتضاح 

 الثة عشر سهًما.حاله له ث

 

 جامعة ال يرجى 6×  8×    

   6 6   8 48 

 21 3 3 زوج 2/1 2/1

 14 2 2 ( أخ ألم2) 3/1 3/1

 13 3 1 ولد أبوين خنثى ع 2/1

  ث ذ  ذ ث

 

كورة وال يرث بتقدير األنوثة شيًئا: الحالة الرابعة:
ّ
 أن يرث بتقدير الذ

 بين مسألة الذكورة ومسألة األنوثة. التماثلوهو يصلح لحال  مثال:

  :زوٍج وولٍد خنثى ُيرجى اتضاحه وعٍم.هلكت عن 
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املسألة األولى بتقدير الخنثى ذكًرا، أصل املسألة اثنان، الّزوج له الّنصف واحد، وولد األخ الخنثى )ابن أخ شقيق( له 

 الواحد املتبقي تعصيًبا، والعم يسقط لحجبه بابن األخ الشقيق.

ة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل املسألة اثنان، الّزوج له الّنصف واحد، والعم له الواحد الباقي تعصيًبا، وولد املسأل

 األخ الخنثى )بنت أخ شقيق( ليست من جملة الورثة، بل هي من ذوي األرحام.

كورة )اثنان( وأصل مسألة ا
ّ
ألنوثة )اثنان(، نكتفي بأحدهما أصل املسألة الجامعة اثنان، للتماثل بين أصل مسألة الذ

كورة واحد، وجزء سهم مسألة األنوثة واحد، 
ّ
عن اآلخر، هذا هو أصل املسألة الجامعة، ويكون جزء سهم مسألة الذ

 ثم نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألته في جزء سهمها، ونكتب األضّر في الجامعة.

كورة واألنوثة
ّ
 في الحال، والعّم ورث بتقدير ولم  الّزوج له نفس الّنصيب في مسألة الذ

ً
فيأخذ حّقه واحد )الّنصف( كامال

يرث بتقديٍر آخر، فال نعطيه شيًئا في الجامعة، والخنثى كذلك ورث بتقدير ولم يرث بتقدير آخر فال نعطيه شيًئا في 

د هو املوقوف إلى أن الجامعة، مجموع الّسهام في الجامعة ُيساوي )واحد( وأصلها )اثنان(، فبقي واحد، هذا الواح

 يتجلى حال الخنثى.

فإذا تبين أّن هذا الخنثى ذكر )ابن أخ شقيق(، فالواحد املوقوف يأخذه هذا الخنثى، وإذا كان هذا الخنثى أنثى )بنت 

 أخ شقيق(، فالواحد املوقوف هو للعّم.

 

   الجامعة 1×  1×    

 توزيع املوقوف 2 2 2   

 - - 1 1 1 زوج 2/1 2/1

 - 1 - - 1 ولد أخ خنثى ع -

 1 - - 1 - عم - ع

 ث ذ 1ق =  ث ذ  ذ ث

 

 وأّما إذا كان هذا الخنثى ال ُيرجى اتضاح حاله.

 فأصل الجامعة )اثنان( نضربه في اثنين، ينتج أربعة، هو أصل مسألة عدم الّرجاء.

كورة اثنان، وجزء نقسم هذا األصل على أصلي املسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كّل مسألة، جزء 
ّ
سهم مسألة الذ

 سهم مسألة األنوثة اثنان.

نقوم بضرب نصيب كّل وارٍث من كّل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من املسألتين ثم نقسمه على اثنين، 

 والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة.
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ي الجامعة، والخنثى الذي ال ُيرجى اتضاح حاله له كذلك الّزوج له اثنان من أربعة في الجامعة، والعّم له واحد من أربعة ف

 واحد من أربعة.

 

 جامعة اليرجى 2×  2×    

   2 2 4 

 2 1 1 زوج 2/1 2/1

 1 - 1 ولد أخ خنثى ع -

 1 1 - عم - ع

  ث ذ  ذ ث

 

 

كورة شيًئا: الحالة الخامسة:
ّ
 أن يرث بتقدير األنوثة وال يرث بتقدير الذ

 بين مسألة الذكورة ومسألة األنوثة. التباينوهو يصلح لحال  مثال:

  :زوٍج وأخٍت شقيقٍة وولِد أٍب خنثى ُيرجى.هلكت عن 

املسألة األولى بتقدير الخنثى ذكًرا، أصل املسألة اثنان، الّزوج له الّنصف واحد، والشقيقة لها الّنصف واحد، وولد 

 لكن لم يبق ش يٌء بعد أصحاب الفروض، فيسقط.األب الخنثى )أخ ألب( له الباقي تعصيًبا، 

املسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى، أصل املسألة ستة، الّزوج له الّنصف ثالثة، والشقيقة لها الّنصف ثالثة، وولد 

 األب الخنثى )أخت ألب( لها الّسدس تكملة الثلثين واحد، واملسألة عائلة إلى سبعة.

كورة )اثنان( وعول مسألة األنوثة )سبعة(، نضرب أصل املسألة الجامعة أربعة عش
ّ
ر، للتباين بين أصل مسألة الذ

كورة سبعة، وجزء سهم 
ّ
كامل أحدهما في اآلخر ينتج )أربعة عشر(، هذا هو أصل الجامعة، ويكون جزء سهم مسألة الذ

 ألضّر في الجامعة.مسألة األنوثة اثنان، ثم نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألته في جزء سهمها، ونكتب ا

الّزوج األضّر في حّقه ستة أسهم، والشقيقة األضّر في حّقها ستة أسهم كذلك، والخنثى األضّر في حّقه أن ال ُيعطى شيًئا 

كورة، مجموع الّسهام في الجامعة ُيساوي )اثنا عشر( وأصلها )أربعة عشر(، فبقي اثنان، هي 
ّ
لعدم إرثه في مسألة الذ

 لى حال الخنثى.املوقوف إلى أن يتج

فإذا تبين أّن هذا الخنثى ذكر )أخ ألب(، فاملوقوف يأخذ الّزوج منه واحد، والشقيقة واحد، وإذا كان هذا الخنثى أنثى 

 )أخت ألب(، فاملوقوف للخنثى.
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   الجامعة 2×  7×    

 توزيع املوقوف 14 7   6 2   

 - 1 6 3 1 زوج 2/1 2/1

 - 1 6 3 1 أخت ش 2/1 2/1

 2 - - 1 - ولد أب خنثى ع 6/1

 ث ذ 2ق =  ث ذ  ذ ث

 

 وأّما إذا كان هذا الخنثى ال ُيرجى اتضاح حاله.

 فأصل الجامعة )أربعة عشر( نضربه في اثنين، ينتج ثمانية وعشرون، هو أصل مسألة عدم الّرجاء.

كورة أربعة عشر، نقسم هذا األصل على أصلي املسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كّل مسألة، جزء 
ّ
سهم مسألة الذ

 وجزء سهم مسألة األنوثة أربعة.

نقوم بضرب نصيب كّل وارٍث من كّل مسألة في جزء سهمها، ثم نجمع نصيبه من املسألتين ثم نقسمه على اثنين، 

 والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة.

كذلك في الجامعة، والخنثى الذي ال ُيرجى اتضاح حاله له الّزوج له ثالثة عشر في الجامعة، والشقيقة لها ثالثة عشر 

 اثنان.

 

 الجامعة 4×  14×    

   2 6   7 28 

 13 3 1 زوج 2/1 2/1

 13 3 1 أخت ش 2/1 2/1

 2 1 - ولد أب خنثى ع 6/1

  ث ذ  ذ ث

 

 

 مالحظة واستنتاج:

ه 
ّ
كورة فقط، بعد حل أمثلة الخنثى املشكل الذي ال ُيرجى انكشافه، نالحظ أن

ّ
ُيعطى نصف ميراث ذكٍر إن ورث بالذ

كورة 
ّ
وُيعطى نصف ميراث أنثى إن ورث باألنوثة فقط، وُيعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بالذ

كورة أكثر أو باألنوثة أكثر.
ّ
 وباألنوثة مًعا، سواًء بالذ

 تنبيه: 
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ا ألم أو أخًتا إذا ُوجد في املسألة ولد أم خنثى، فال تعمل كّل العمل 
ً
السابق، ملاذا؟ ألّن ولد األم الخنثى إّما أن يكون أخ

ألم، وميراث األخ واألخت ألم متساٍو كما سبق بيانه، إن كان واحًدا ذكًرا كان أو أنثى فإّن له الّسدس، وإن كانوا متعددين 

ا أو مختلطين فإّن لهم الثلث وُيقسم بينهم بالّسوية، فإ
ً
رث أوالد األم ال يختلف ذكورة وأنوثة، لذلك سواء ذكوًرا أو أناث

ه ال يوجد خنثى.
ّ
 عاديا، كأن

ً
 تحّل مسائل هذا الّصنف فقط حال

 تنبيه: 

ها ملسائل فيها خنثى واحد فقط، لذلك كانت الحاالت حالتين فقط، حالة ذكورة وحالة أنوثة، 
ّ
هذه األمثلة السابقة كل

ى في مسألة وا
َ
َناث

َ
حدة فالعمل نفسه كما سبق غير أّن التقديرات تزيد، وتزيد املسائل لزاًما، فإذا وأّما إذا تعدد عدد الخ

كان في مسألة واحدة خنثيان فالتقديرات أربعة وهي: ذكران/ أنثيان/ األول ذكر والثاني أنثى/ األول أنثى والثاني ذكر، 

ى ثماِن حاالت، وهكذا.
َ
َناث

َ
 وللثالثة خ

 :رحمه هللاقال صاحب األلفية 

ــــــــــاْعَمـــــــــــــــــــــــــــــــِل َوإِ 
َ
 ف

َ
َرْدت

َ
 ِحَساَبُهــــــــــْم أ

ْ
ِكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل    ن

ْ
ش
ُ
ِ امل

ِ َحــــــــــــــــــــــــــــــال 
 ِبَعــــــــــد 

ً
 َمَســــاِئال

ـــــــــ
َ
ث
ْ
ن
ُ
خ
ْ
ِن ِلل

َ
ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن َحــــــــــــــــــــاال

َ
ن
ْ
ث ِ
ْ

ْعِييــــــــــــــــــــِن    ـى َوِلإل
َّ
ى الت

َ
ٍت َعــــــــــــــــــــــــــــــل

َ
ْرَبــــــــــــــــــــُع َحــــــــــــــــــــاال

َ
 أ

ــــــــــــــــــــُرو 
ُ
ث
َ
 ك

ْ
ا ِإن

َ
ذ
َ
ـــــــــــــــــِف َوَهكــــــــــــــــــــ ِ

ع 
َ
ض

َ
اْعــــــــــــــــــــِرِف    ا ف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــى ف

َ
ث
ْ
ن
ُ
ْيِن َعــــــــــــــــــــدَّ خ

َ
ت
َ
َحال

ْ
 ِلل

 في منظومة الّدرة البيضاء: رحمه هللاوقال األخضري 

ــــــــــــــْن  ْيِن َصِححَّ
َ
ت
َ
ِريض

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىف

َ
ث
ْ
ن
ُ
خ
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــ   ِلل

َ
ث
ْ
ن
ُ
أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر َو

َ
ك
َ
ِدًرا ِبذ

َ
 ـــــىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمــــــــــــــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
ن
ُ
ْرَبــــــــــــــــــــــــــــٌع ت

َ
ْيــــــــــــــــــــــــــــِن أ

َ
ت
َ
ن
ْ
ُل َواِلث ْجَعـــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــزَّ

ُ
َمــــــــــــــــــــــــــــاِن ت

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــِة الث

َ
ث
َ

ال
َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َوِللث

َبـــــــْد 
َ
ا األ ُهــــــــــــــــــــــــــــْم َمدًّ

ُ
ْحَوال

َ
ا أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
دْ    َوَهك

َ
ــــــــــــــِف الَعـــــــــــــــــــــد ِ

ع 
َ
ض

َ
ى ف

َ
ث
ْ
ن
ُ
ِزْد خ

َ
 َمْهَمــــــــــــــا ت

 

 ة والحمد هلل.إلى هنا تم  درس الليل

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال
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 املجلس الثالثون من التعليق على منظومة القالئد البرهانية

م على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:
ّ
 الحمد هلل وصلى هللا وسل

والخنثى املشكل والَحمل، هو فصل الحمل، والَحمل تتردد فيه األحوال بين: فمعنا اليوم آخر فصل من باب: املفقود 

كورة واألنوثة، بين اإلفراد والتعدد، لذلك ُيلحق هذا الفصل بسابقيه )أي: بفصل املفقود 
ّ
الوجود والعدم، بين الذ

وتعالى أن ُيوفقنا وأن ييسر  وفصل الخنثى املشكل(، وهو تابٌع لباب: التوريث بالتقدير واالحتياط، نسأل هللا سبحانه

 أمورنا.

 قال الّناظم رحمه هللا:

 باب ميراث املفقود والخنثى املشكل والحمل

ــــــــــــــــــــال
َ
ك

ْ
ش

َ
ــــــــــــــــى أ

َ
ث
ْ
ن
ُ
ــــــــوٍد َوخ

ُ
ق
ْ
ــــــــلُّ َمف

ُ
 َوَحْمــــــــــــــــٍل الَيِقيــــــــــــــــُن ِفيــــــــــــ   َوك

َ
 ــــــــــــِه ُعِمـــــــــــــــــــــــــــــــــال

 فصل: في ميراث الحمل.

ْحِمله اإلناث في بطونها، قال هللا تعالى: 
َ
، وهو ما ت

ً
ْحِمل َحمال

َ
ت ت

َ
رًها ووضعته الَحمل في اللغة: مصدر َحَمل

ُ
ه ك "حملته أم 

رًها وحمله وفصاله ثالثون شهًرا"
ُ
 الحاء فهو: ما ُيحمل على الظهر ونحِوه.، وأّما الِحمل بكسر ك

 قال صاحب نظم فصيح ثعلب:

ْسِر الَحــــــــــــــــــــــــــاِء 
َ
ْهـــــــــــــــــــــــِر ِبك

َّ
َســـــــــــــــــــــــــــــــــ   َوالِحْمُل ِللظ ِ

 
ـــــــــــــــــــِن ِمـــــــــــــــــــَن الن

ْ
 ـــــاِء َوالَحْمُل ِللَبط

َجـــــــــــــــــــــرِ 
َّ
ُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ    َوالِحْمُل َوالَحْمُل َمًعـــــــــــــــــــا ِللش

ْ
اش

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ِحْمٌل َوَحْمٌل ف

َّ
ن
َ
 أِل

 ن اآلدمية من جنين.وأّما الَحْمل في االصطالح فهو: ما في بط

طلق على التي تحمل شيًئا 
ُ
 فهذه ت

ّ
وللفائدة ُيقال: امرأة حامل للتي تحمل جنيًنا في بطنها، وال ُيقال لها امرأة حاملة، وإال

 ظاهًرا.

 وقال كذلك:

ِفـــــــــــــٌل َوحاِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل 
ْ
اَك َحاِئــــــــــــــــــُل    َوُمْرِضـــــــــــــٌع ُوُمط

َ
ــــــــــــــــــــــــــى ِضــــــــــــــــــــــــــدُّ ذ

َ
ِريُد ُحْبل

ُ
 أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
َ
اِقل

َ
ِهَي ن

َ
ــــــــــــــُل ف

ُ
ق
ْ
ن
َ
ِرْد ت

ُ
ْم أ

َ
َردتُّ    َول

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــْو أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ َول

َ
 َحاِمل

ُ
ت

ْ
ل
ُ
اَك ق

َ
 ذ

ِفٌل: يعني مرضعةَوُمْرِضٌع: 
ْ
 التي لها طفل.، ُوُمط

واملراد بالَحمل في هذا الفصل هو: الَحمل الذي لو انفصل عن أّمه حًيا يرث أو َيحجب بكّل تقديٍر، أو يرث أو َيحجب 

 ببعض التقادير.
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 ى كيفية حّل مسائل هذا الفصل، نبحث بعض املباحث الفقهية املتعلقة بالَحمل.اآلن قبل أن ننتقل إل

 :ة الَحمل  مد 

ة الحمل: -  أقل مد 

(، وذلك من قول هللا 122أجمع العلماء على أّن أقل مّدة الَحمل ستة أشهر )ُينظر كتاب اإلجماع البن املنذر رحمه هللا 

، قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي رحمه هللا في أضواء البيان عند تفسير "وحمله وفصاله ثالثون شهًرا"تعالى: 

ها بضميمة بعض (: 7/411هذه اآلية ) "هذه اآلية الكريمة ليس فيها بانفرادها تعرٌض لبيان أقل  أمد الحمل، ولكن 

، "وفصاله في عامين" ي لقمان:اآليات األخرى إليها ُيعلم أقل  أمد  الَحمل والفصال مًعا ثالثون شهًرا، وقوله تعالى ف

، يبين أمد الفصال عامان، وهما أربعة وعشرون "والوالدات ُيرضعن أوالدهن  حولين كاملين" وقوله في البقرة:

ه، وال خالف في ذلك بين 
 
شهًرا، فإذا طرحتها من الثالثين بقيت ستة أشهر، فتعين كونها أمًدا للحمل، وهي أقل

 ستة أشهر أمٌد للحمل هي املعروفة عند علماء األصول بداللة اإلشارة" العلماء، وداللة هذه اآليات
 
 ا.هـ. على أن

 ، وقوله:"وفصاله في عامين" "قال علٌي رض ي هللا عنه ، بهذه اآلية التي في لقمان:قال ابن كثير رحمه هللا في تفسيره: 

ة الحمل ستة أشهر، وهو ة""والوالدات ُيرضعن أوالدهن  حولين كاملين ملن أراد أن ُيتم  الر ضاع  أقل  مد 
 
، على أن

حابة رض ي هللا عنهم" افقه عليه عثمان وجماعة من الص   تفسير القرآن(. 4/240ا.هـ ) استنباط قوٌي صحيٌح، وو

 ."فال يمكن أن يولد حمٌل ألقل  من ستة أشٍهر ويعيش"قال ابن عثيمين رحمه هللا: 

 تزوج امراة فولدت في ستة 
ً

أشهر، فهّم عثمان رض ي هللا عنه برجمها، فقال ابن عباس رض ي هللا عنهما: وروي أّن رجال

ها لو خاصمتك بكتاب هللا تعالى لخصمتك، إذ قال هللا تعالى: َما إن 
َ
 ، وقال:"وحمله وفصاله ثالثون شهًرا" "أ

 ستة أشهر""وفصاله في عامين"
 

هللا عنه الحّد ، فدرأ عثمان رض ي ، فإذا ذهب عامان للفصال لم يبق للَحمل إال

سب من الّزوج.
ّ
 عنها، وأثبت الن

ة الحمل: -  أكثر مد 

هم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال 
ّ
لم يرد في تحديد ذلك ش يٌء من كتاب وال سّنة، والعلماء مختلفون في ذلك، وكل

ساء، فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة، وأشهر القولين عند املالكية، أّن أقص ى مّد 
ّ
ة الّحمل أربع الن

ه ُيرجع فيه إلى الوجود، وقد ُوجد من ولد ألربع سنين، 
ّ
ه ال نّص في هذه املسألة ُيرجع إليه، وما النّص فيه فإن

ّ
سنين، ألن

فقد ُولد الّضحاك بن مزاحم رحمه هللا وهو ابن أربع سنين وقد نبتت ثناياه وهو يضحك، لذلك ُسمي الّضحاك، 

ه ولد ألربع سنين كذلك، وقد اشتهر في نساء ماجشون أّنهن يلدن وكذلك عبد العزيز ابن املاج
ّ
شون رحمه هللا فإن

 كذلك.

ه أربع سنين"قال الشافعي رحمه هللا:  سمى  "محمد بن عجالن بقي في بطن أم 
ُ
ا.هـ، وهذا مشهوٌر، وُيروى أّنها كانت ت

 حاملة الفيل.

 .ألربع سنين""نساء بني عجالن يحملن قال اإلمام أحمد رحمه هللا: 
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ه أربع سنين"وقال حّماد بن سلمة رحمه هللا:  ه بقي في بطن أم 
 
ان َهِرًما ألن ما ُسمي َهِرم بن َحي 

 
 ."إن

ي ُحدثت عن عائشة رض ي هللا عنها أّنها قالت: 
ّ
"ال تزيد املرأة على حملها وروى الوليد بن مسلم: قلت ملالك بن أنس: إن

ِ املغَزل"
"سبحان هللا، من يقول هذا، هذه جارتنا امرأة محمِد بِن عجالن امرأة صدٍق ال: ، فقعلى سنتين قدر ِظل 

، أخرجه البيهقي، قال وزوجها رجل صدٍق، حملت ثالثة أبطٍن في اثنتي عشرة سنة، تحمل كل  بطٍن أربع سنين"

هم ثقات"األلباني رحمه هللا في إرواء الغليل: 
 
 .2107( رقم: 7/189)"وهذا إسناد صحيح إلى مالك، رجاله كل

"بينما مالك بن دينار يوًما جالس إذ جاءه رجٌل فقال: يا أبا يحيى ادع المرأتي، ُحبلى منذ أربع سنين، وُروي أيًضا: 

ا أنبياء"، ثم قرأ ثم 
 
 أن

 
 في كرٍب شديد، فغضب مالٌك وأطبق املصحف ثم قال: "ما يرى هؤالء القوم إال

ُ
قد أصبحت

ك تمحو دعا ثم قال: "اللهم هذه امل
 
رأة إن كان في بطنها ريٌح فأخرجه منها، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها غالًما، فإن

اس أيديهم، وجاء الر سول إلى الر جل فقال: أدرك امرأتك 
 
وتثبت وعندك أم  الكتاب"، ورفع مالك يده ورفع الن

 مالٌك يده حتى طلع الر جل من باب املسجد على رقب
 
 ابُن أربِع سنين، فذهب الر جل، فما حط

ٌ
ته غالم جعٌد قطط

 .قد استوت أسنانه ما قطعت سراره"

ي غبت عن امرأتي سنتين فجئت، وهي 
ّ
 جاء إلى عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه فقال: "يا أمير املؤمنين إن

ً
وُروي أّن رجال

 رض ي هللا عنه:
ٌ
"يا أمير املؤمنين، إن كان لك  ُحبلى"، فشاوَر عمُر رض ي هللا عنه الّصحابة في رجمها، فقال له معاذ

، فتركها حتى ولدت ولًدا وقد نبت ثناياه، وُيشبه أباه، فقال الّرجل: هذا سبيل عليها، فال سبيل لك على ما في بطنها"

ه ُولد ألكثر من سنتين، وقال عمر رض ي هللا عنه: 
ّ
"لوال ابني ورّبِ الكعبة، فأثبت عمر رض ي هللا عنه نسبه منه، مع أن

 
ٌ
 .لهلك عمر"معاذ

 

 وفي قول آخر للمالكية أّن أكثر مّدة الَحمل خمُس سنين.

"ال يبقى الولد في وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أّن أكثر مّدة الحمل سنتين، لحديث عائشة رض ي هللا عنها قالت: 

َزٍل"
ْ
ِة ِمغ

َ
ك
َ
ل
َ
ه أكثَر من سنتين ولو ِبف رواه الدارقطني، وقالوا: مثل هذا ال ُيعرف قياًسا ولكن سماًعا من الّنبي  رحم أم 

م.
ّ
 صلى هللا عليه وسل

وهناك أقواٌل أخرى مشهورة، فبعضهم قال تسعة أشهر، والبعض قال عام، والبعض قال ثالث سنوات، والبعض 

حققين، ومن املعاصرين الشيخ ابن باز قال سبع سنوات، والبعض قال ال حّد ألكثره، واختار هذا األخير جمٌع من امل

رحمه هللا والشيخ ابن عثيمين رحمه هللا والشنقيطي محمٌد األمين رحمه هللا، وهم يرون أّن التحديد ال بد له من دليل 

 من كتاب أو سّنة، وال دليل.

 عن والذي رّجحه الشيخ الفوزان حفظه هللا هو القول األول كما في التحقيقات املرضية وكما في 
ً

امللخص الفقهي نقال

 التحديد املغني البن قدامة رحمه هللا، قال حفظه هللا: 
 
ة الَحمل: أربع سنين، ألن  أكثر مد 

 
"ولعل  الر اجح: هو القول بأن

ه ُيرجع فيه إلى 
 
ا ُسئل عنه، وإذا لم يرد بالتحديد نٌص فإن

 
بسنتين لم يثبت بدليل، وأثر عائشة استنكره مالٌك مل
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 عمر رض ي هللا عنه ضرب المرأة املفقود أربع سنين، ولم يكن ذلك الوجود، وق
 
د ُوجد أربع سنين، ويؤيده أيًضا: أن

ه غاية الَحمل"
 
 ألن

 
 ا.هـ.  إال

ة الَحمل ال حد  ألكثرها وهو وأّما الشيخ ابن باز رحمه هللا فقال في الفوائد الجلية:   مد 
 
"وذهب بعض أهل العلم إلى أن

"
ً
 .األرجح دليال

ة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه هللا في تسهيل الفرائض: و   مد 
 
ه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه ألن

 
"والصواب أن

الَحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع، قال ابن القيم رحمه هللا في تحفة املودود بعد ذكر الخالف في تحديد أكثر 

 ال يجوز في هذا الباب
ٌ
ة الَحمل: "وقالت فرقة  في تأويل  مد 

ً
ا وجدنا ألدنى الَحمل أصال

 
التحديد والتوقيت بالرأي، ألن

ا، وهذا قول أبي عبيد، وأجمع كل  من 
ً
ِبعه، ولم نجد آلخره وقت

 
تة، فنحن نقول بهذا ونت ِ

الكتاب وهو األشُهُر الس 

 املرأة إذا جاءت بولٍد ألقل  من ستة أشهر من يوم تزوجها الر  
 
جل فالولد غير الحق به، نحفظ عنه من أهل العلم أن

 ا.ه ابن عثيمين كذلك. فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له" ا.ه"

ه ال حدَّ ألكثر أمد (: 3/100في أضواء البيان ) رحمه هللاوقال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
 
 أن

ً
"أظهر األقوال دليال

 كل  تحديٍد بزمٍن معيٍن ال أصل ل
 
ه وال دليل عليه، وتحديد زمٍن بال مستنٍد صحيٍح ال يخفى سقوطه، الَحمل، ...، ألن

 ا.هـ. والعلم عند هللا تعالى"

 شروط إرث الحمل: -

تحقق وجود الَحمل في الّرحم حين موت موّرثه ولو نطفة، ومعرفة ذلك في هذه األزمنة املتأخرة سهٌل  الشرط األول:

ب وآالت الكشف.
ّ
 يسيٌر مع تطور علم الط

ا أو غير فراش، ألّن أقّل وضابط 
ً
وّرث، وسواًء كانت فراش

ُ
هذا الشرط أن تضعه ألقّل من ستة أشهر من حين موت امل

 مّدة الَحمل ستة أشهر إجماًعا.

ا لسيٍد أو 
ً
ا ألحد، أو كانت فراش

ً
وكذلك إذا وضعته ألكثر من ستة أشهر من موت موّرثه ودون أربع سنين وليست فراش

، فالظاهر وجود الَحمل عند موت موّرثه، فيرث، لكن زوٍج لكن يمنعه مانٌع 
ً

من وطئها، كأن يكون عاجًزا أو غائًبا مثال

ا فإّن الظاهر حدوثه بعده فال يرث.
ً
 إذا كانت فراش

لنا 
ّ
 أو حكًما، ومث

ً
وتذكرون في بداية الدروس يوم أن ذكرنا شروط اإلرث، وذكرنا منها: التحقق من حياة الوارث حقيقة

 مل، فالَحمل هنا ُملحق باألحياء ُحكًما، فلذلك يرث.لذلك بالَح 

 مستقرة، لحديث أبي هريرة رض ي هللا عنه املرفوع:  الشرط الثاني:
ً
ا حياة ه من بطن أّمه حيًّ

ّ
"إذا استهل أن ينفصل كل

ين أهل وهو صحيٌح، صححه الشيخ األلباني في اإلرواء وفي صحيح الجامع، وال خالف برواه أبو داود،  املولود ورث"

 العلم في اعتبار االستهالل في اإلرث، وهذا الشرط يقودنا إلى مبحثين آخرين.
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 الر جل إذا (: 479قال ابن املنذر رحمه هللا في األوسط )ص:االستهالل: 
 
"أجمع كل  من أحفظ عنه من أهل العلم أن

ا   الولد الذي في بطنها يرث وُيورث إذا خرج حيًّ
 
ا لم يرث، مات وزوجته ُحبلى أن

ً
واستهل، وقالوا جميًعا: إذا خرج ميت

 (.97ا.هـ ومثله في كتاب اإلجماع )ص:  واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل"

 الشيطان قد رصد له قال ابن عثيمين رحمه هللا في الشرح املمتع: 
 
ا، فإن

ً
"واملولود إذا ُولد ال بد أن يستهل صارخ

ه،
َ
ُسه في خاِصَرته ليقتل

َ
 ا.هـ. "(2366) ومسلم( 3441) ما جاء ذلك في رواية عند البخاري ك فينخ

ريح 
ُ
فألجّل ذلك قالوا: االستهالل هو الصراخ برفع الصوت فقط، وال يقوم مقام الصراخ ش يٌء آخر، وبهذا قال ش

 والنخعي والشعبي وعطاء وابن املسيب وابن سيرين وربيعة ومالك ورواية عن أحمد، رحم هللا الجميع.

آخرون: االستهالل كّل صوٍت يصدر من الَحمل عند انفصاله ُيعلم به حياته، كأن يصيح أو يبكي أو يضحك أو وقال 

يعطس أو يرضع أو يتنفس ومثل ذلك، وهذا في رواية عن اإلمام أحمد رحمه هللا، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه 

 والثوري واألوزاعي والشافعي رحمهم هللا.

أعلم، فكّل عالمة تدّل على حياة الَحمل عند والدته تدخل في معنى االستهالل، وأيًضا لو كان  وهذا هو الّراجح وهللا

 معنى االستهالل هو الصراخ فقط ملا كان الحديث مانًعا من اعتبار العالمات األخرى إلرث املولود.

ه ل
ّ
ه ال عبرة بالحركة اليسيرة واالختالج والَنفس اليسير، فإن

ّ
يس بمنزلة االستهالل، وال يدّل كّل ذلك على ومما ُينبه له أن

 الحياة املستقرة، وهللا أعلم.

 إذا طلب الورثة قسمة التركة قبل وضع الَحمل:

إذا رض ي الورثة ترقب الَحمل وقسمة امليراث بعد وضع الحمل فال إشكال، لكن إذا تعجل الورثة أو بعضهم، وطالبوا 

 ي هل ُيجابون في ذلك أم ال؟ حّقهم من التركة، فقد اختلف أهل العلم ف

ك، هل يوجد من الَحمل وارث 
ّ
قسم التركة، وذلك للش

ُ
فذهب املالكية وبعض الشافعية إلى أّنهم ال ُيجابون في ذلك وال ت

 أم ال؟ وإذا ُوجد، هل هو ذكر أم أنثى؟ وهل هو واحٌد أم متعدد؟.

بون إلى ذلك، وتقسم التركة مع معاملتهم باألضّر، وهذا وذهب الحنابلة والحنفية وهو املعتمد عند الشافعية أّنهم ُيجا

ه ُيوقف إلى حال تبين الَحمل وُيوّزع على مستحقيه، ألّن في تأخير القسمة إضرار 
ّ
ن، وما بقي فإن

َ
األضّر هو القليل املتيق

هام الذي "ُيتَعَج ، وقال أشهب رحمه هللا من املالكية: "وهو الصحيح املشهور"بهم، قال النووي رحمه هللا:  ل أدنى الس 

 تأخيره ال يفيد، إذ ال بد من دفعه"
 
 ا.هـ. ال ُيشكُّ فيه، ألن

م يقول: 
ّ
)أخرجه ابن  "ال ضرر وال ضرار"وال شّك أّن هذا القول هو الّراجح إن شاء هللا، والّرسول صلى هللا عليه وسل

( من األربعين النووية: ٣٢ي الحديث رقم )ماجه من حديث عبادة بن الصامت رض ي هللا عنه، قال النووي رحمه هللا ف

وى بعُضها بَبعٍض"
ْ
، وصَححه "وهو كما قال"(: ٣٧٨، وقال ابن رجب رحمه هللا في: جامع العلوم والحكم )"وله طرٌق َيق

 للورثة ول٢٥٤(، وفي غاية املرام )٢٥٠(، وفي السلسلة الصحيحة )٨٩٦األلباني في اإلرواء )
ً

يس (، فاملال اآلن صار ماال
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 للميت، وقد يكون بعض الورثة من الفقراء، وقد تطول مّدة الَحمل، فيلحق الّضرر بهم، والقول بعدم القسمة 
ً

ماال

 قوٌل ُروعي فيه مصلحة الَحمل ولم يراع فيه مصلحة الورثة.

 حاالت الَحمل مع الورثة:

 .املوجودينأن يكون الَحمل محجوًبا على كل  التقديرات ببعض الورثة  الحالة األولى:

 ففي هذه الحالة ال ُيوقف له ش يٌء من التركة إجماًعا، وال عبرة بوجوده.

ا شقيًقا أو أخًتا شقيقة، وعلى كّل تقديٍر أٍب وأٍم حامٍل من أبيه: هلك عن: مثال
ً
، فهذا الحمل ال يخلوا إّما أن يكون أخ

املستحقين، وال يلتفت إلى هذا الحمل، إذ ال فاألشقاء محجوبون باألب حجب حرمان، فهنا توزع التركة مباشرة على 

ه غير موجود.
ّ
 تأثير له على التركة، فكأن

 .أن ال يكون مع الحمل أحد الورثة الحالة الثانية:

ها بال خالف.
ّ
 ففي هذه الحال توقف التركة كل

ن يكون ذكًرا فيكون ابَن ، فهنا زوجة االبن ليست من الورثة، وهذا الحمل إّما أزوجِة ابٍن حامٍل فقطهلك عن:  مثال:

ا، فهنا ال يوجد وارث مع هذا  ما أن يكون بنَت ابٍن وهي وارثة كّل املال فرًضا وردًّ
ّ
 كّل املال تعصيًبا، وإ

ٌ
ابٍن، وهو وارث

ا أخذها.  الحمل، فتوقف كّل التركة لهذا الحمل إذا ُولد حيًّ

 .ماٍن ولو على بعض التقديراتأن يكون الَحمل حاجًبا لجميع الورثة حجب حر  الحالة الثالثة:

وقف كّل التركة إجماًعا، وال ُيعطى باقي الورثة شيًئا حتى يوضع هذا الحمل، فإن كان مستحًقا لجيع 
ُ
ففي هذه الحالة ت

عطي كّل ذي حٍق حّقه.
ُ
ها ويستحق بعض الورثة معه بعض الش يء أ

ّ
عطيها هذا الَحمل، وإن كان ال يستحقها كل

ُ
 التركة أ

، فإن كان هذا الَحمل ذكًرا، كان ابَن ابٍن، ويأخذ كّل التركة تعصيًبا، زوجِة ابٍن حامٍل وأٍخ شقيٍق ن: هلك ع مثال:

، وإن كان هذا الَحمل أنثى كان بنَت ابٍن، وكان لها الّنصف، والّنصف الباقي يأخذه األخ 
ُ
وُيحجب الشقيق به ويسقط

 حال تبين الَحمل. الشقيق تعصيًبا، ففي هذه الحال ُيوقف جميع املال إلى

 .أن يرض ى جميع الورثة بتأخير قسمة التركة إلى حال وضع هذا الَحمل الحالة الرابعة:

 وفي هذه الحالة كذلك توقف جميع التركة حتى تبين حال الحمل بال خالف، التفاق الورثة على ذلك.

ا للورثة املوجودين ليس بحاجب لهم  الحالة الخامسة:
ً
على كل  التقادير، وال محجوًبا أن يكون الَحمل مشارك

 .بأحدهم ولو على بعض التقديرات

ففي هذه الحالة اتفقت األقوال في االحتياط لهذا الحمل، لكن اختلفوا في مقدار هذا االحتياط، الختالفهم في تقدير 

 عدد الحمل )أي: عدد األجنة املوجودة في بطن الحامل(.
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ه لم ُينقل أّن امرأة ولدت أكثر ُيقّدرون ما في البطن بأربعة،  الحنفية:
ّ
وبهذا قال بعض الشافعية واملالكية، وحجتهم أن

 أّن 
ّ

من أربعة، فلذلك هم يوقفون للَحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بنات، أيهما أكثر، وُيعطى بقية الورثة األقّل، إال

ٍن واحٍد أو بنٍت واحدٍة، وُيؤخذ كفيٌل من املعتمد عندهم والذي عليه الفتوى أّنهم ُيوقفون للَحمل األكثر من نصيب اب

 باقي الورثة الحتمال أن يكون الَحمل متعدًدا.

ه ال تقدير لعدد الَحمل، واحتمال أن ُيولد أكثر من اثنين وارد، قال النووي رحمه هللا:  الشافعية:
ّ
املعتمد عندهم أن

ه ال ضبط له 
 
"ال ضابط لعدد الَحمل ، وقال سبط املارديني رحمه هللا: ")أي: لعدد الَحمل("األصح  أو الصحيح أن

"  من عندنا على األصح 
ّ

 ملن كان له فرٌض ال ينقص عنه في جميع التقديرات، وإال
ّ

، فلذلك هم ُيوقفون جميع التركة إال

 فُيعطى األضّر، أّما من يسقط في بعض التقادير فال ُيعطى شيًئا، بل 
ً

توقف باقي التركة يرث في جميع التقادير متفاضال

 حتى وضع الَحمل.

 أّنهم يوقفون جميع التركة وال ُيعطى أحٌد شيًئا، إلى  املالكية:
ّ

ه ال تقدير لعدد الَحمل، إال
ّ
هم على قول الشافعية، أن

 فقط.
ً
 حال وضع الَحمل، لتكون القسمة مّرة واحدة

ساء عند ُيقّدرون ما في بطن الحامل باثنين، ألّن تعدد الَحمل وا الحنابلة:
ّ
قع باملشاهدة، وهذا الغالب من أحوال الن

تعدد الَحمل، فلذلك هم يوقفون نصيب ذكرين أو أنثين، أيهما كان أكثر كان هو املوقوف، وُيعطى باقي الورثة ما فضل 

 من التركة مع معاملتهم باألضّر.

 .ا في تقدير دون آخر فال ُيعطى شيًئا
ً
 فمن كان وارث

 عطي األضّر )األقّل(.ومن كان يرث في جميع ال
ُ
 أ

ً
ا متفاضال

ً
 تقادير ميراث

 .في الحال 
ً

ا واحًدا في جميع التقادير أخذ نصيبه كامال
ً
 ومن كان يرث ميراث

ٍة وأٍخ شقيٍق فلو مات عن:  ه لو كان الَحمل زوجٍة حامٍل وجد 
ّ
من )ألن

ّ
عطي الّزوجة األقّل من التقديرات وهو الث

ُ
، فهنا ن

من، وأّما ميًتا أخذت الّربع، ولو خ
ّ
عطيها األقّل املتيقين وهو الث

ُ
من( لذلك ن

ّ
 كان أو أنثى كان لها الث

ً
ا ذكرا رج الَحمل حيًّ

ا أو ميًتا، ذكًرا أو أنثى، واحًدا أو متعدًدا، فنعطيها حّقها  الجّدة فإّن نصيبها ال يتأثر بالَحمل، فلها الّسدس مهما كان حيًّ

 في الحال، وأّما األخ الشقيق فال
ً

ه لو كان الَحمل ميًتا ورث بالتعصيب الباقي، ولو كان كامال
ّ
 نعطيه شيًئا، ملاذا؟ )ألن

الَحمل أنثى ورث بالتعصيب الباقي كذلك، ولو كان الَحمل ذكًرا واحًدا أو متعدًدا سقط ولم يرث شيًئا( لذلك ال نعطيه 

ا، ونوقف جميع ما تبقى بعد ثمن الّزوجة وسدس الجّدة إلى ح
ً
 ال تبين هذا الَحمل.شيًئا احتياط

"لكن  الر اجح منها: ما كان أدقَّ في هذا (: 223قال الشيخ صالح الفوزان حفظه هللا تعالى في التحقيقات املرضية )ص

، وما زاد عليهما نادٌر، فال ُيوقف له ش يٌء"
ٌ
 معتادة

ٌ
 والدة اإلثنين كثيرة

 
 .االحتياط، وهو في نظري مذهب الحنابلة، ألن

 ما زاد عليهما : 102ن رحمه هللا في تسهيل الفرائض صوقال ابن عثيمي
 
"وال ُيوقف للَحمل أكثر من إرث أنثيين، ألن

 وضع االثنين كثير، فوجب العمل باالحتياط"
 
 .نادر، والنادر ال حكم له، وال ُينقَص عن اثنين، ألن

 قال صاحب الفارضية، الشيخ: شمس الدين الفارض ي رحمه هللا:
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 َعْن َح 
َ
 َمَعــــــــــــــــــــهْ َمْن َمات

ٌ
َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ْمٍل َوَواِرث

َ
ض

َ
 ت
ْ
ن
َ
ى أ

َ
ْبَر ِإل َبى الصَّ

َ
ــــــــــــــــــــْد أ

َ
 َوق

َر ِمــــــــــــــــــْن ِإْرٍث ُيــــــــــــــــــَرى 
َ
ث
ْ
ك
َ
ـُه األ

َ
 ل
ْ
ْوِقف

َ
    أ

َ
يِن َحت

َ
ت
ْ
ْو ِثن

َ
يِن أ

َ
ن
ْ
َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرااِلث

ْ
 ــــــــــــــــــى َيظ

 
ْ
 َما ُوِقــــــــــــــــــــــــــــــف

َ
ِحُق ُدون

َ
 َيْست

ُ
ٍ    َوَحْيث

اِئًدا ِلــــــــــــــــــِذي َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق   زَ
ُردَّ
َ
 ف

ْ
 ُعــــــــــــــــــــِرف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع 
َ
 َمن

ْ
ِسَها َوِإن

ْ
ُسَها ِبَعك

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َوَدعْ    َوَعك

ُ
ْهِمل

َ
أ
َ
ــــــــــــــــــا الَحْمُل ف

ً
 َواِرث

 َعـــــــــــــ
ُ
َمْن َيُموت

َ
اٍة َحاِمـــــــــــــــــــــــِل ك

َ
ت
َ
اِئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل   ـــــْن ف

َ
ُهْم َعــــــــــــــــــْن ن ُصدَّ

َ
ــــــــــــــــــَوٍة ف

ْ
 َوِإخ

 وقال الشيخ صالح الُبهوتي رحمه هللا ناظًما الخالف في ألفيته بقوله:

 َوا
َ
َب الِقْسَمة

َ
ل
َ
 ط

ْ
 ِإن

ْ
 ُوِقـــــــــــــــــــــــــف

ٌ
    ِرث

ْ
ِلف

َ
ت
ْ
ؤ
ُ
ِصيِب امل

َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر الن

َ
ث
ْ
ك
َ
َحْمِل أ

ْ
 ِلل

َيْيِن 
َ
ث
ْ
ن
ُ
ْو أِل

َ
ْيِن أ

َ
ن
ْ
َرْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِن اث

َ
ك
َ
ــ   ِلذ

َ
ْيُرُه ُيْعط

َ
لَّ َوالَيِقيِن َوغ

َ
ق
َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى األ

ا
َ
َبد

َ
ا أ

ً
ْيئ

َ
ْعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِط ش

ُ
 ت

َ
ا ال

ً
ا   َوَساِقط

َ
ْحَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َ
 أ
َ
د
ْ
ُم ِعن

ْ
رَّ الُحك

َ
ق
َ
ا اْست

َ
 ِبذ

 َواِحـــــــــــــِد 
َّ
 َحــــــــــــــــــــظ

ُ
ْعَمان

ُّ
 الن

َ
ف

َ
ْوق

َ
اِئِد    َوأ ــــــــــْدُر الزَّ

َ
ْيَر الَحْمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل ق

َ
 َيُضرُّ غ

ــــــــــــــــــــــــــ
ُ
 ك

َ
ف

َ
ْوق

َ
اِل َوَمــــــــــــــــــــــــــــــاِلٌك أ

َ
 ِلَوْضِع َحْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل َوَبَياِن الَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل    ــــــــــــــلَّ امل

ِد 
َ
 َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

َّ
 َحظ

َ
ف

َ
ْوق

َ
اِفِعي أ

َّ
ــــــــــــــــــــــــــ   َوالش

َ
َحْمِل ض

ْ
ِمِد ِلل

َ
اْعت

َ
ْيَرُه ف

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَّ غ

دْ 
َ
ا الَعد

َ
ــــــــــْم ُيَحــــــــدَّ ذ

َ
ِحيُح ل مَّ الصَّ

ُ
ْم    ث

َ
ا ل

َ
ْرَبًعـــــــــــــــــــــــــــــــــا َوذ

َ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد َوِقيَل أ

َ
 ُيْعت

 

 طريقة حل  مسائل الحمل:

من العلماء من جعل تقديرات الحمل أربع وهي: ميت / ذكر / أنثى / أنثيان، ومنهم من جعلها ستة، وهي: ميت / ذكر / 

في حّل األمثلة إن شاء هللا، ألّنها أتّم وأشمل، وهللا  أنثى / ذكران / أنثيان / ذكر وأنثى، وهذه التقديرات هي التي سنتبعها

 أعلم.

 منفردة، ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح.
ً
 أول عمٍل هو أن: نجعل لكّل تقدير من هذه التقديرات مسألة

سب األربع )تماثل/ تد
ّ
اخل/ توافق/ بعد ذلك ننظر بين أصول مسائل هذه التقديرات أو مصّحها أو عولها أو رّدها، بالن

تباين(، فُيؤخذ أحدهما حال التماثل، وأكبرهما حال التداخل، ووفق أحدهما في كامل اآلخر حال التوافق، وكامل 

 أحدهما في كامل اآلخر حال التباين، والحاصل هو أصل املسألة الجامعة.

 ء سهم تلك املسألة.نقسم أصل املسألة الجامعة على أصل كّل مسألة من مسائل التقديرات، والناتج هو جز

 نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألته في جزء سهم مسألته.
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 نقارن بين الناتج من هذه العملية في كّل مسألة ونعطي كّل واحٍد من الورثة في الجامعة األقّل )األضّر( من هذه املسائل.

 أن يقع التقدير الذي اليرث فيه. فمن ورث في مسألة أو في مسائل ولم يرث في األخرى ال نعطيه شيًئا، الحتمال 

 .في الحال، إذا ال فائدة في إمساكه عنه 
ً

 ومن ورث نفس امليراث في جميع املسائل، نعطيه نصيبه كامال

 .)ا متغايًرا في املسائل أعطيناه األقّل منها )األضّر
ً
 ومن ورث ميراث

 بقي هو املوقوف. نقوم بجمع أنصباء الورثة في الجامعة ثم نطرحها من أصل الجامعة، وما

 آخر عمٍل هو: بعد تبين حاِل هذا الحمل نعطي املال املوقوف ملستحقيه.

هلك وقبل أن نقوم بحّل أمثلة على مسائل الَحمل يجدر التنبيه إلى األلفاظ املستعملة في هذا الباب، فإذا قيل لك: 

 فهذا الَحمل إّما أن يكون ابًنا أو بنًتا. عن زوجٍة حامٍل:

ه الحامل من أبيه:وإذا قيل:  . توفي عن أم 
ٌ
 فالَحمل إّما أٌخ شقيٌق أو أخٌت شقيقة

 فالَحمل إّما أٌخ ألٍب أو أخٌت ألٍب. هلك عن زوجة أبيه الحامل:وإذا قيل: 

ه الحامل من غير أبيه:وإذا قيل:   يعني الَحمل إّما أٌخ ألٍم أو أخٌت ألٍم. توفي عن أم 

 فالَحمل إّما أن يكون ابَن أٍخ شقيٍق أو بنَت أٍخ شقيٍق. خيه الشقيق الحامل:توفي عن زوجة أوإذا قيل: 

 يعني الَحمل إّما ابَن أٍخ ألٍب أو بنَت أٍخ ألٍب. توفي عن زوجة أخيه من أبيه الحامل:وإذا قيل: 

 مثال:

  :أٍب وأٍم وزوجٍة حاملهلك عن. 

الّربع، واألم لها ثلث الباقي ألّن املسألة إحدى العمريتين، واألب يأخذ نحّل املسألة األولى بتقدير الحمل ميًتا، الّزوجة لها 

 الباقي تعصيًبا، أصل املسألة أربعة، للّزوجة واحد، ولألم واحد، ولألب اثنان، واملسألة صحيحة.

من، واألم لها الّسدس، واألب له الّس 
ّ
دس، والحمل )ابن( نحّل املسألة الثانية بتقدير الحمل ذكًرا )ابن(، الّزوجة لها الث

يأخذ الباقي تعصيًبا، أصل املسألة أربعة وعشرون، للّزوجة ثالثة، ولألم أربعة، ولألب أربعة، وللحمل )االبن( ثالثة 

 عشر، واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح.

من، واألم لها الّسدس، واألب له ال
ّ
ّسدس فرًضا والباقي نحّل املسألة الثالثة بتقدير الحمل أنثى )بنت(، الّزوجة لها الث

تعصيًبا، والحمل )بنت( لها الّنصف، أصل املسألة أربعة وعشرون، للّزوجة ثالثة، ولألم أربعة، ولألب خمسة )أربعة 

 بالفرض وواحد بالتعصيب(، وللحمل )بنت( اثنا عشر، واملسألة صحيحة.

من، و 
ّ
األم لها الّسدس، واألب له الّسدس، والحمل نحّل املسألة الرابعة بتقدير الحمل ذكرين اثنين، الّزوجة لها الث

)ابنين( لهم الباقي تعصيًبا، أصل املسألة أربعة وعشرون، للّزوجة ثالثة، ولألم أربعة، ولألب أربعة، وللحمل )ابنين( 

ثالثة عشر، لكّن املسألة تحتاج إلى تصحيح، سهام االبنين ال تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين الّسهام )ثالثة عشر( 
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عدد الرؤوس )اثنان( تباين، نضرب كامل املسألة في عدد الرؤوس، تصّح من: ثمانيٍة وأربعين، للّزوجة ستة أسهم، و 

 ولألم ثمانية، ولألب ثمانية، ولكّل ابٍن ثالثة عشر سهًما.

من، واألم لها الّسدس، واألب له ا
ّ
لّسدس فرًضا نحّل املسألة الخامسة بتقدير الحمل أنثين )بنتين(، الّزوجة لها الث

والباقي تعصيًبا، والحمل )بنتين( لهّن الثلثان، أصل املسألة أربعة وعشرون، للّزوجة ثالثة، ولألم أربعة، ولألب أربعة 

بالفرض فقط، وللحمل )بنتين( ستة عشر، واملسألة عائلة من أربعٍة وعشرين إلى سبعٍة وعشرين، وهذه املسألة كانت 

سمى املنبرية.قد مّرت معنا في باب العول، و 
ُ
 ذكرنا بأّنها ت

من ثالثة، واألم لها 
ّ
نحّل املسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنثى، أصل املسألة أربعة وعشرون، الّزوجة لها الث

الّسدس أربعة، واألب له الّسدس أربعة، والحمل )ابن وبنت( له الباقي ثالثة عشر سهًما تعصيًبا، واملسألة بحاجة إلى 

االبن والبنت ال تنقسم على عدد رؤوسهم، وبين الّسهام )ثالثة عشر( وعدد الرؤوس )ثالثة( تباين،  تصحيح، سهام

نضرب كامل املسألة في عدد الرؤوس )ثالثة(، تصّح من: اثنان وسبعون، للّزوجة تسعة أسهم، ولألم اثنا عشر، ولألب 

 هًما.اثنا عشر، واالبن له ستة وعشرون سهًما، والبنت لها ثالثة عشر س

اآلن بعد حّل مسائل هاته التقديرات نعمل جامعة تجمع جميع املسائل، ننظر بين أصل مسألة املوت وأصل مسألة 

ذكر، وأصل مسألة أنثى واحدة، ومصّح مسألة ذكرين، وعول مسألة أنثيين، ومصّح مسألة ذكر وأنثى )عندنا: أربعة 

بعة وعشرون واثنان وسبعون(، وهنا لك أن تنظر بين هذه مع أربعة وعشرون وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون وس

األصول بالنسب األربع، ولك أن تستخرج املضاعف املشترك األصغر مباشرة، أيهما سلكت أصبت بإذن هللا، اآلن بين 

خل، األربعة والعشرين واألربعة والعشرين تماثل، نكتفي بأحدهما عن اآلخر، ثم بين األربعة واألربعة والعشرين تدا

نكتفي باألكبر منها، ثم بين األربعة والعشرون والثمانية واألربعين تداخل، نكتفي باألكبر ثمانية وأربعين، ثم بين الثمانية 

واألربعين واالثنان والسبعون توافق في القسمة على أربعٍة وعشرين، وفق الثمانية واألربعين هو ثمانية وأربعون قسمة 

ذه االثنان نضربها في اثنان وسبعون ينتج مائة وأربعة وأربعون، بقي معنا اآلن مائة وأربعة أربعة وعشرون ينتج اثنان، ه

وأربعون وسبعة وعشرون، بينهما موافقة في القسمة على تسعة، نحسب وفق أحدهما ونضربه في كامل اآلخر، وفق 

في مائة وأربعة وأربعون، ينتج السبعة والعشرين هو سبعة وعشرون قسمة تسعة ينتج ثالثة، هذه الثالثة نضربها 

 أربعمائة واثنان وثالثون، هذا الناتج هو أصل املسألة الجامعة لكّل املسائل.

اآلن نقوم بقسمة أصل الجامعة )أربعمائة واثنان وثالثون( على أصول مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم كّل 

ثمانية(، وجزء سهم مسألة ذكر )ثمانية عشر(، وجزء سهم مسألة منها، بعد القسمة، جزء سهم مسألة املوت )مائة و 

مسألة أنثى واحدة )ثمانية عشر(، وجزء سهم مسألة ذكرين )تسعة(، وجزء سهم مسألة أنثيين )ستة عشر(، وجزء 

 سهم مسألة ذكر وأنثى )ستة(.

قارن بين الناتج
ُ
لكّل وارث في هذه العملية،  اآلن نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألة كّل تقدير في جزء سهمها، ون

 ونعطيه في الجامعة الّنصيب األقّل )األضّر(.

 .الّزوجة األضّر في حّقها أن نعطيها ثمانية وأربعون سهًما 
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 .األم األضّر في حّقها أن نعطيها أربعة وستون سهًما في الجامعة 

 .األب األضر في حّقه أربعة وستون سهًما في الجامعة 

  أن ال يأخذ شيًئا في الجامعة الحتمال أن ينفصل عن أّمه ميًتا.الحمل األضّر في حقه 

بعد ذلك نقوم بجمع األنصباء في الجامعة ونطرحها من األصل، عندنا ثمانية وأربعون وأربعة وستون وأربعة وستون، 

مائتان ينتج  صار مجموع الكّل )مائة وستة وسبعون( سهًما، نطرح هذا الناتج من األصل )أربعمائة واثنان وثالثون(

 ، هذا هو املوقوف إلى غاية تبين حال الَحمل من موت أو حياة، ذكورة أو أنوثة، إفراد أو تعدد.وستة وخمسون 

  فإذا تبين أّن هذا الحمل ميت، فاملوقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الّزوجة ستون سهًما، وتأخذ األم أربعة

 مسون سهًما.وأربعون سهًما، ويأخذ األب مائة واثنان وخ

 .ه للحمل
ّ
 وإذا كان هذا الحمل ذكر، فاملوقوف كل

  وإذا كان الحمل أنثى واحدة، فاملوقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الّزوجة ستة، وتأخذ األم ثمانية، ويأخذ

 األب ستة وعشرون، ويأخذ الحمل مائتان وستة عشر سهًما.

  ،ه كذلك للحمل، وإذا كان هذا الحمل ذكرين فكّل املوقوف للحمل
ّ
وإذا كان هذا الحمل أنثيين، فاملوقوف كل

ه للحمل.
ّ
 وإذا كان الحمل ذكًرا وأنثى فاملوقوف كذلك كل
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 . حامٍل من أبيه وأخوين ألٍم أٍم هلك عن: مثال: 

نحّل املسألة األولى بتقدير الحمل ميًتا، األم لها الّسدس، واألخوان ألم لهم الثلث، أصل املسألة ستة، لألم واحد، 

 ولألخوان ألم اثنان، واملسألة فيها رّد، ومردها هو مجموع الّسهام ثالثة.

ا شقيًقا(، األم لها نحّل املسألة الثانية بتقدير الحمل ذكًرا )أخ شقيق
ً
ا إذا نسبنا هذا الَحمل إلى امليت صار أخ

ّ
، ألن

الّسدس، واألخوان ألم لهم الثلث، والحمل )أخ شقيق( يأخذ الباقي تعصيًبا، أصل املسألة ستة، لألم واحد، ولألخوان 

 ألم اثنان، وللحمل )الشقيق( ثالثة، واملسألة ال تحتاج إلى تصحيح.

بتقدير الحمل أنثى )أخت شقيقة(، األم لها الّسدس، واألخوان ألم لهم الثلث، والحمل )الشقيقة(  نحّل املسألة الثالثة

 لها الّنصف، أصل املسألة ستة، لألم واحد، ولألخوان ألم اثنان، وللحمل )الشقيقة( ثالثة، واملسألة صحيحة.

م لها الّسدس واحد، واألخوان ألم لهم الثلث نحّل املسألة الرابعة بتقدير الحمل ذكرين اثنين، أصل املسألة ستة، األ 

اثنان، والحمل )أخوان شقيقان( لهم الباقي ثالثة تعصيًبا، واملسألة تحتاج إلى تصحيح، سهام الشقيقين ال تنقسم 

على عدد رؤوسهم، وبين الّسهام )ثالثة( وعدد الرؤوس )اثنان( تباين، نضرب كامل املسألة في عدد الرؤوس، تصّح من: 

 ا عشر، لألم سهمان، ولألخوين ألم أربعة، وللشقيقين ستة أسهم.اثن

نحّل املسألة الخامسة بتقدير الحمل أنثيين )شقيقتان(، األم لها الّسدس، واألخوان ألم لهم الثلث، والحمل 

ة، واملسألة )الشقيقتان( لهّن الثلثان، أصل املسألة ستة، لألم واحد، ولألخوين ألم اثنان، وللحمل )الشقيقتان( أربع

 عائلة من ستة إلى سبعة.

نحّل املسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنثى، أصل املسألة ستة، األم لها الّسدس واحد، واألخوان ألم لهم الثلث 

اثنان، والحمل )شقيق وشقيقة( لهم الباقي ثالثة تعصيًبا، الشقيق له سهمان والشقيقة لها سهٌم واحد، واملسألة 

 صحيحة.

بعد حّل مسائل هاته التقديرات نعمل جامعة تجمع جميع املسائل، ننظر بين أصل مسألة املوت وأصل مسألة  اآلن

ذكر، وأصل مسألة أنثى واحدة، ومصّح مسألة ذكرين، وعول مسألة أنثيين، وأصل مسألة ذكر وأنثى )عندنا: ثالثة مع 

تماثل، نكتفي بأحدها، ثم بين الثالثة والستة تداخل، ستة وستة واثنا عشر وسبعة وستة(، بين الستة والستة والستة 

نكتفي باألكبر منها، ثم بين الستة واالثنا عشر تداخل، نكتفي باألكبر اثنا عشر، بقي معنا اثنا عشر وسبعة، وبينهما 

سألة تباين، نضرب كامل أحدهما في كامل اآلخر، سبعة في اثنا عشر ينتج أربعة وثمانون، هذا الناتج هو أصل امل

 الجامعة لكّل املسائل.

اآلن نقوم بقسمة أصل الجامعة )أربعة وثمانون( على أصول مسائل التقديرات، والناتج هو جزء سهم كّل مسألة منها، 

تحصلنا بعد بعد القسمة على: جزء سهم مسألة املوت )ثمانية وعشرون(، وجزء سهم مسألة ذكر )أربعة عشر(، 

ربعة عشر(، وجزء سهم مسألة ذكرين )سبعة(، وجزء سهم مسألة أنثيين )اثنا عشر(، وجزء سهم مسألة أنثى واحدة )أ

 وجزء سهم مسألة ذكر وأنثى )أربعة(.
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قارن بين الناتج لكّل وارث في هذه العملية، 
ُ
اآلن نقوم بضرب نصيب كّل وارث من مسألة كّل تقدير في جزء سهمها، ون

 ونعطيه في الجامعة النصيب األقّل )األضّر(.

 .األم األضّر في حّقها أن نعطيها اثنا عشر سهًما 

 .األخوان ألم األضر في حّقهما أربعة وعشرون سهًما في الجامعة 

 .الحمل األضّر في حّقه أن ال يأخذ شيًئا في الجامعة الحتمال أن ينفصل عن أّمه ميًتا 

شر وأربعة وعشرون، صار مجموع الكّل بعد ذلك نقوم بجمع األنصباء في الجامعة ونطرحها من األصل، عندنا اثنا ع

، هذا هو املوقوف إلى غاية ثمانية وأربعون )ستة وثالثون( سهًما، نطرح هذا الناتج من األصل )أربعة وثمانون( ينتج 

 تبين حال الحمل.

 فإذا تبين أّن هذا الحمل ميت، فاملوقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ األم ستة عشر سهًما، ويأخذ األخوان 

 ألم اثنان وثالثون سهًما.

 .وإذا كان هذا الحمل ذكًرا، فلألم سهمان، ولألخوين ألم أربعة أسهم، وللحمل اثنان وأربعون سهًما 

 .وإذا كان الحمل أنثى واحدة، فلألم اثنان، ولألخوين ألم أربعة، ويأخذ الحمل اثنان وأربعون سهًما 

  م أربعة، ويأخذ الحمل اثنان وأربعون سهًما.وإذا كان الحمل ذكران، فلألم اثنان، ولألخوين أل 

 .ه للحمل
ّ
 وإذا كان هذا الحمل أنثيين، فاملوقوف كل

 .وإذا كان الحمل ذكًرا وأنثى، فلألم سهمان، ولألخوين ألم أربعة، ويأخذ الحمل اثنان وأربعون سهًما 

 

 

قبل أن ننهي درس الليلة نعود ونكرر بأّن التشابه املوجود بين مسائل هذا الباب )باب املفقود والخنثى املشكل والحمل( 

تجتمع في كون الورثة ُيعاملون فيها باألضّر، وهو األقّل املتيقن، وُيوقف الباقي إلى أن يتضح الحال، )حال املفقود من 

 أو حال الخنثى من ذكورة وأنوثة، أو حال الحمل من موت أو حياة، من ذكورة وأنوثة، من إفراد أو تعدد(.حياة أو موت، 

إلى هنا تّم درس الليلة بحمد هللا وتوفيقه، لم يبق معنا سوى باٍب واحٍد، سيكون لنا معه وقفة في الدرس القادم إن 

 أن ُيعيننا على التمام وُيحسن لنا الختام.شء هللا، وسيكون آخر درس بإذن هللا تعالى، أسأل هللا 

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
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 من التعليق على منظومة القالئد البرهانيةواألخير  ون ثالثالالواحد و املجلس 

م على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أّما بعد:
ّ
 الحمد هلل وصلى هللا وسل

رحمه فهذا هو املجلس الواحد والثالثون من مجالس التعليق على منظومة القالئد البرهانية لناظمها محمد بن حجازي 

هو آخر مجلس من مجالس هذا الشرح، وبه نكون قد أنهينا هذه املنظومة سبحانه وتعالى ، وهذا املجلس بإذن هللا هللا

أن نكون قد انتفعنا منها جميًعا بال استثناء، ونسأل هللا تعالى أن يجعل الشرح سبحانه وتعالى املباركة، التي نسأل هللا 

ا وينفع به كما بارك في امل
ً
 نظومة ونفع بها.مبارك

درس هذه الليلة متعلٌق بباب أصحاب املوت الجماعي، الذين يموتون جماعة، فال ُيدرى أيهم مات قبل اآلخر، وهذه 

 باهلل، نسأل هللا تعالى أن ُيحيطنا بحفظه.
ّ

 املسألة كثيرة الوقوع، خصوًصا في زمننا الحاضر، وال حول وال قّوة إال

 :رحمه هللا قال الناظم

 يراث الغرقى ونحوهمباب م
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ْ
ــــــــــــــــاق

َ
ــــــــَراِث ِلِســــــــَواُهــــــــْم ف

ُّ
 َوِبالت

 الغرقى في اللغة: جمع غريق، والغريق من مات بغرق.

.وأّما املراد بترجمة الباب: فكّل من َعمي موُتهم بسبب حادٍث جماعي أتلفهم 
ً

 جميًعا، فلم ُيعلم أيهم مات أوال

 َجْمــــــــٌع" أو نقول: 
ْ
 َيُمــــــــت

ْ
اثنان فأكثر، إذ ال يدخل في هذا الباب موت الواحد فقط، ال بد أن يكونوا جمًعا، ويكون "َوِإن

ا أو مختلطين بين 
ً
كور واإلناث، وال هؤالء الجمع من املوتى من الذين يرث بعضهم بعًضا، سواًء كانوا ذكوًرا أو إناث

ّ
الذ

"يدخل في هذا الباب كذلك إذا ماكان هؤالء الجمع غير متوارثين، 
ْ
ــــــــــــــــَرق

َ
الغ

َ
ْيٍء ك

َ
، متوارثان أو أكثر ُوجدا غرقى، "ِبش 

 فأمثلة ذلك كثيرة نذكر منها: الح رحمه هللاوأتى الّناظم 
ّ

رقى بالكاف للتمثيل بالغرقى على حوادث املوت الجماعي، وإال

(، وهلكى الطاعون كذلك، ومثل 
ً

)وهم من ماتوا في حادث حريق(، والهدمى )وهم من ماتوا تحت الهدم، كالزالزل مثال

ربة وأتانا خبر موتهم، لكن لم نعلم أيهم سبق أخاه، ومثل 
ُ
ذلك قتلى املعارك ونحو ذلك، ومن ذلك كذلك من ماتوا في غ

 ارات وسقوط الطائرات وتحطم السفن، وما أكثرها وهللا املستعان.ذلك في الوقت الحاضر حوادث السيارات والقط

 َمــــــــْن َسَبـــــــــــــــــــــــــْق"فإذا حصل ش يٌء من مثل هذا، 
ُ
ــــــــُم َعْين

َ
ــــــــْن ُيْعل

ُ
ــــــــْم َيك

َ
، يعني: من سبق منهم إلى املوت، هللا أعلم، ال "َول

موتهم، فال نعلم من مات قبل اآلخر، من نوّرِث من؟ هل نوّرِث هذا من هذا؟ أم نورث هذا  نعلم ذلك، إلتبس علينا زمن

 أو حكًما.
ً
 أّن من شروط اإلرث: تحقق حياة الوارث بعد موت موّرثه حقيقة

ً
 من هذا؟ وكّنا قد ذكرنا بداية

 من حيث العلم بترتيب موتهم وعدمه، وهي خمس حاالت: حاالت املوت الجماعي:
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أن ُيعلم املتأخر بعينه وال ُينس ى، فيرث املتأخُر املتقدَم ولو بلحظة )ولو لوقت يسيٍر جًدا(، من غير عكس  األولى: الحالة

 إجماًعا بال خالف.

ما ميراث كّل واحٍد  الحالة الثانية:
ّ
أن ُيعلم موتهم جميًعا مًعا في آن واحد، ففي هذه الحالة ال توارث بينهم إجماًعا، وإن

 أو حكًما،  منهم لورثته
ً
األحياء حين موته دون من مات معه، ألّن من شروط اإلرث: حياة الوارث بعد موت ُموّرثه حقيقة

ا يوجد.
ّ
 ومل

اني 
َ
َوذ

ْ
ل
َ
"فإذا ُعلم خروج روَحْيهما مًعا لم يرث (: 239في: التهذيب في الفرائض )ص:  رحمه هللاقال أبو الخطاب الك

ِ واحٍد 
ا في ذلك" أحدهما صاحبه، وكان ميراث كل 

ً
 ا.هـ. منهما لورثته دون امليت معه، ال أعلم خالف

 وتتفرع منها ثالث حاالت: الحالة الثالثة:

 .أن ال ُيعلم املتأخر من املتقدم، بل ُيجهل األمر 

 .أن ُيعلم املتأخر ال بعينه 

 .أن ُيعلم املتأخر بعينه ثم ُينس ى 

التي ليس فيها إجماع، حصل فيها الخالف بين أهل العلم على قولين وفي هذه الحالة األخيرة املشتملة على ثالث حاالت 

 اثنين:

ما ميراث كّلٍ منهم لورثته األحياء حين موته دون من مات معه، فكأّنهم  القول األول:
ّ
عدم توريث بعضهم من بعض، وإن

وّرِثه، كأّن هذه الحاالت هي ال قرابة بينهم وال غيرها، ملاذا؟ لفقد الشرط، وهو: عدم تحقق حياة الوارث عند موت م

 ، ذكر ذلك في البيت الثاني فقال:رحمه هللانفسها الحالة الثانية تماًما، وهذا الذي اختاره الّناظم 

ُهــــــــْم ِمــــــــْن َبْعــــــــــــــــــــــــِض 
َ
 َبْعض

ْ
ِث

َور 
ُ
 ت

َ
ال
َ
    ف

َ
ــــــــَراِث ِلِســــــــَواُهــــــــْم ف

ُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِض َوِبالت

ْ
 ــــــــــــــــاق

، وبه قال: عمر بن عبد رض ي هللا عنهموهذا القول مروٌي عن أبي بكٍر وزيد بن ثابت وابِن عباٍس ومعاٍذ والحسِن بِن علّيٍ 

العزيز، وأبو الّزناد )عبد هللا بن ذكوان( والّزهري واألوزاعي، وهو مذهب الجمهور، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، 

 .رحمه هللاومالٌك، والشافعُي، رحم هللا الجميع، وهو قوٌل في مذهب أحمد، واختاره شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 

"قال مالٌك: وذلك األمر الذي ال اختالف فيه، وال شك  عند أحٍد من أهل (: 15/507تذكار )قال ابن عبد البّر في االس

، وكذلك العمل في كل  متوارثين هلكا بغرٍق أو قتٍل أو غير ذلك من املوت، إذا لم ُيعلم )يعني أهل املدينة(العلم ببلدنا 

ا، وكان
ً
ميراثهما ملن بقي من ورثتيهما، يرث كل  واحٍد  أيهما مات قبل صاحبه، لم يرث أحٌد منهما من صاحبه شيئ

 ا.هـ. منهما ورثته من األحياء"

 أّن الشافعي 
ّ

س ي عينه كالحالة الثالثة ُوقف األمر إلى  رحمه هللاإال
ُ
 ون

ً
قال: إذا ُعلم أّن أحد الغرقى ونحِوهم مات أوال

 البيان أو الصلح، ألّن التذكر غير ميؤوٍس منه.
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ه قال: ويستدل أصحاب هذا الق
ّ
"أمرني أبو بكر الصديق بتوريث أهل ول بما رواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن

ثت ( رض ي هللا عنه زمن الّصديق رض ي هللا عنهم )وهم الذين قاتلوا مسيلمة الكذاب بقيادة خالد بن الوليد اليمامة فورَّ

هم من بعض"
َ
وينظر  ٢٢٢الصفحة  - ٦ج  -البيهقي  -الكبرى السنن ، األحياء من األموات، ولم أورث األموات بعض

 املغني البن قدامة.

"أمرني عمر بن الخطاب وبما ُروي من طريق عّباد بن كثير، أّن أبا الّزناد حّدثه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: 

ِث ليالي طاعون عمواس، قال: كانت القبيلة تموت بأسرها، فيرثهم قوٌم آخرون، قرض ي هللا عنه 
ال: فأمرني أن أور 

هم من بعض"
َ
ِث األموات بعض

ور 
ُ
 .األحياء من األموات، وال أ

اد بن كثير هو الثقفي البصري ( عقبه: 6/153في اإلرواء ) رحمه هللاقال األلباني   عب 
 
 جًدا، ألن

ٌ
"وهذا سنٌد ضعيف

ناد فقال: عن أبيه عن متهٌم، قال الحافظ: "متروك، قال أحمد: روى أحاديث كذب"، وقد خالفه ابن أبي  الز 

هم ال  ي موتهم في هدم أو غرق، فإن  ِ
خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت )لم يذكر عمر( قال: "كل  قوٍم متوارثون ُعم 

ناد به، قلت: وهذا 2/378( والدارمي )3/1/66/241يتوارثون، يرثهم األحياء" أخرجه سعيد ) (: عن ابن أبي الز 

ناد به، دون قوله: "يرثهم األحياء" رواه البيهقي"إسناٌد حسن، وتابعه سعيد بن  ا.هـ كالم  أبي مريم ثنا ابن أبي الز 

 .رحمه هللاالشيخ األلباني 

وُروي عن يحيى بن سعيد أّن قتلى اليمامة وقتلى صفين والحّرة لم ُيوّرِثوا بعضهم من بعض، ووَرثوا عصبتهم األحياء، 

قل عن علّيٍ 
ُ
 لى معركة الجمل وصفين.في قترض ي هللا عنه وكذا ن

ٍ وما رواه جعفر بن محمد عن أبيه: 
 أم  كلثوم بنت علي 

 
توفيت هي وابنها زيد بن عمر  بن الخطاب رض ي هللا عنه "أن

ة لم يتوارثوا"  أهل الحر 
 
 أهل صفين لم يتوارثوا، وأن

 
، قال في يوم، فلم ُيدر أيهما مات قبل، فلم ترثه، ولم يرثها، وأن

افقه الذهبي، وهو كما قاال"(: 6/145إلرواء )األلباني في ا  ا.هـ. :وقال الحاكم: "إسناده صحيح"، وو

 كّل واحٍد منهما ورثَته، وأصلحت عائشة 
َ
تل طلحة وابنه محمد يوم الجمل فُوّرِث

ُ
 بينهم.رض ي هللا عنها وق

 أو حكًما،
ً
ه ألّن شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت ُموّرثه حقيقة

ّ
وهو غير معلوم لنا، وال يثبت التوارث  وهذا كل

ك في الشرط.
ّ
 مع الش

ا أن يكون متأخًرا، ومقتض ى كونه 
ً
ه يلزم من توريث بعضهم من بعض التناقض، إذ مقتض ى كون أحدهما وارث

ّ
ثم إن

ا أن يكون متقدًما، فيكون كّل واحٍد منهما متأخًرا متقدًما.
ً
 موّرث

 
ٌ
ه ال يخلو من أن يكونا:وألّن توريث كّل واحٍد منهما خطأ

ّ
 يقيًنا، ألن

 .ماتا مًعا في وقٍت واحٍد 

 .سبق أحدهما اآلخر 

 يقيًنا مخالف لإلجماع، فكيف ُيعمل به.
ٌ
 وتوريث السابق باملوت من الالحق خطأ
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 :رحمه هللاقال الّرحبي 

 
ْ
ــــــــــــــــَرق

َ
ْو غ

َ
ــــــــــــــــــــــــــْوٌم ِبَهْدٍم أ

َ
 ق

ْ
 َيُمت

ْ
    َوِإن

ْ
ـــــــــــــــــــــــالَحَرق

َ
ْو َحـــــــــــــاِدٍث َعـــــــــــــمَّ الَجِميَع ك

َ
 أ

اِبــِق  ُم َحـــــــــــــاُل السَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــْن ُيْعل

ُ
ْم َيك

َ
ــــــــــــــــــــــــــا ِمــــــــــــــ   َول

ً
اِهق  زَ

ْ
ث ـــــــــــــَوِر 

ُ
 ت

َ
ال
َ
اِهـــــــــــــِق ف  ــــــــــــْن زَ

َجاِنُب 
َ
ُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم أ نَّ

َ
أ
َ
ُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم ك اِئُب   َوُعدَّ ِديُد الصَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْوُل السَّ

َ
ا الق

َ
ذ
َ
َهك

َ
 ف

 

  الثاني:القول 

توريث بعضهم من بعض من ِتالد ماله ال من طريفه، وهذا القول مروٌي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد 

، وإياس بن عبٍد املزنُي، وبه قال شريٌح وإبراهيم النخعي والشعبي والثوري وعطاء رض ي هللا عنهم هللا بن مسعود 

ريك رحمهم هللا، وهذا هو املشهور من مذهب 
َ
والحسن بن صالح وُحميد األعرج وعبد هللا بن عتبة وابن أبي ليلى وش

 .رحمه هللااإلمام أحمد 

ريٍح، وإبراهيَم "أذهب إلى قول عمَر، وعلي ٍ : رحمه هللاقال اإلمام أحمد 
ُ
عبي: يرث بعضهم )يعني النخعي(، وش

 
، والش

 .من بعض، يعني من ِتالد ماله دون طارفه"

وّرِث وهو يملكه، وليس 
ُ
واملقصود بتوريث أحدهم من اآلخر من ِتالد ماله، الِتالد )بكسر التاء( هو القديم الذي مات امل

 .بالجديد الذي ورثه كّل منهم من صاحبه الذي مات معه

 وأّما الطريف فهو ضد الِتالد، وهو الجديد الحادث، وهو الذي ورثه كلٌّ منهم من صاحبه الذي مات معه، فال يتوارثونه.

ملاذا قالوا يرث من ِتالد صاحبه ال من طريفه؟ منًعا للدور، حتى ال يرث كّل واحٍد منهم من مال نفسه، وال شّك في بطالن 

 ذلك.

 :رحمه هللاخيرة أمران عند أحمد وفي هذه األحوال الثالث األ 

أن يحصل تنازع بين الورثة، ويّدعي كّل منهم تأخر موت موّرثهم عن صاحبه، وحينئذ إّما أن توجد بينه أو  األمر األول:

ال، فإن وجدت بينة ُعمل بها، وإن لم توجد بينة أو وجدت بينات متعارضة تحالفوا، فيحلف كّل واحٍد منهم على إبطال 

ه لم يثبت سبق أحدهما اآلخر، واُعتبر أّنهما ماتا مًعا في وقٍت واحٍد، ما اّدعا
ّ
ه اآلخر، وحينئذ ال توارث بين األموات، فكأن

 فُيعطى ميراث كّل منهم لورثته األحياء حين موته دون من مات معه.

ه الحالة يرث الغرقى ونحوهم أن ال يحصل تنازع بين الورثة ويحصل اتفاق بينهم على جهالة األمر، وفي هذ األمر الثاني:

بعضهم من بعض، كّل واحٍد منهم يرث اآلخر من ماله الذي مات وهو يملكه )الِتالد(، وال يرث من املتجدد له مما ورثه 

 من امليت الذي مات معه )الطريف(، وُيقسم الطريف على الورثة األحياء لكّل ميت منهما.

 وقد استدلوا على هذا القول:
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ماس املزني، أّن الّنبي روي عن إي
ّ
، ورواه "يرث بعضهم بعًضا"ُسئل عن قوٍم وقع عليهم بيت، فقال:  صلى هللا عليه وسل

ا، قال األلباني 
ً
 ا.هـ."لم أقف عليه مرفوًعا"(: 6/154في إرواء الغليل ) رحمه هللاسعيد بن منصور في سننه موقوف

ه من قول إياس وليس رواية عن رسول هللا 
ّ
جيب به، أن

ُ
موالصحيح فيه الوقف، وهذا الذي أ

ّ
، قال صلى هللا عليه وسل

ه هو املسؤول، وليس برواية عن (: 9/172ابن قدامة في املغني )
 
ما هو عن إياس نفِسه، وأن

 
 هذا إن

 
"والصحيح أن

بي 
 
مالن

 
 ا.هـ. نه، وحكاه اإلمام أحمد عنه"، هكذا رواه سعيد في سنصلى هللا عليه وسل

"وقع الطاعون بالشام عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون قال:  رحمه هللاواستدلوا كذلك بما رواه الشعبي 

ِتَب في ذلك إلى عمر 
ُ
َب عمر رض ي هللا عنهعن آخرهم، فك

َ
ت
َ
ِثوا بعضهم من بعض"رض ي هللا عنه ، فك

، قال : أن ور 

، ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ، وقد أخرجه الدارمي (: 6/153في اإلرواء ) رحمه هللااأللباني 
ٌ
"ضعيف

 بيتا في الشام وقع على 3/641/232( وسعيد بن منصور )2/379)
 
( من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: "أن

ا سنٌد ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، : وهذ(رحمه هللا)يعني الشيخ األلباني قوم، فورَّث عمر بعضهم من بعض" قلت 

 ا.هـ. واسمه محمد بن عبد الرحمن، واالنقطاع بين الشعبي وعمر"

جيب على ذلك بأّن تأخر موت 
ُ
ومن أدلتهم كذلك أّن منع التوارث قطٌع لتوريث املتأخر من املتقدم وهذا خطأ، لكن أ

 ُيعمل به.أحدهما عن اآلخر على فرض ذلك هو مجهول، واملجهول كاملعدوم، فال 

 :رحمه هللاقال الُبهوتي 

 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَرق

َ
ــــــــــــــــاِن ِبغ

َ
ْوِرث

َ
 ُمْست

ْ
 َيُمت

ْ
    َوِإن

ْ
ْو َحــــــــــــــــَرق

َ
َمْوِت َهــــــــــــــــــــــــــــــــْدٍم أ

َ
ْحـــــــــــــِوِه ك

َ
ْو ن

َ
 أ

ْم َوُجِهــــــــــــــــَل 
َ
مَّ ل

ُ
ا ث

ً
اِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُق َمْوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــْم    السَّ

َ
َحت

ْ
 ان

ُ
اإِلْرث

َ
 ف

ُ
ــــــــــــــــُورَّاث

ْ
ِلِف ال

َ
ت
ْ
 َيخ

ِد َصاِحِبهْ 
َ

ــــــــــــــــٍص ِمْن ِتـــــــــــــال
ْ
خ

َ
ِل  ش

ُ
ِذي َيــــــــ   ِلك

َّ
 ال

َ
ِبـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ ُدون

َ
ت
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــُه ان

ْ
 ِمن

ْ
 ــــــــِرث

 
ُ
ِفي امِليَراث

ُ
 ن
ُ
ــــــــــــــف

ْ
ل
ُ
 َجــــــــــــــــَرى الخ

ْ
ُه الـ   َوِإن  َبْيَنُهَمــــــــــــــــــــــــــــــــا َوَحــــــــــــــــــــــــــــــــازَ

ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُورَّاث

اِل َمـــــــــــــا 
َ
ى ِإْبط

َ
ٍف َعل

ُ
َحــــــــــــــــــــــــــــــــال

َ
 ت
َ
ٍ ِمْنُهَمـــــــــ   َبْعد

ــــــــــــــــــــــــــــــــل 
ُ
 ك

ُ
ى َواِرث

َ
ع ــــــــــــــــــــــــــــــــِد ادَّ

َ
 ــــــــــــــــاق

 

والّراجح هو القول األول لقّوة أدلته وملا أحاط بواقع الغرقى من الجهالة التي تمنع التوارث، وهو اختيار صاحب الّنظم 

(، واملوفق ابن قدامة )صاحب املغني(، 31/356كما في مجموع الفتاوى ) :، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا

 ة )جّد شيخ اإلسالم ابن تيمية( رحمهم هللا.واملجد ابن تيمي

عدي، وصححه الشيخ ابن عثيمين، ورجّحه الشيخ ابن باز، والّنجمي، والحكمي  وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن الّسِ

 قبله، رحمهم هللا تعالى، والفوزان حفظه هللا تعالى.
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ه  "واختاره جمٌع (: 110في الفوائد الجلية )ص: رحمه هللاقال ابن باز  من الحنابلة منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية وجد 

، وهللا أعلم"
ً

 ا.هـ. املجد، وهو أرجح دليال

"وفي هذه األحوال الثالث ال توارث بينهم عند األئمة الثالثة (: 110في تسهيل الفرائض )ص:  رحمه هللاقال ابن عثيمين 

وشيخنا عبد  )يعني ابن تيمية(والشيخ تقي الدين  تيمية()يعني جد ابن واملجد  )يعني ابن قدامة(وهو اختيار املوفق 

عدي وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الصحيح"  ا.هـ. الر حمن الس 

أهون  -أيضا-"وهذا القول مع كونه أصح  وأوفق لألدلة الشرعية هو (: 301في الشرح املمتع )ص: رحمه هللاوقال 

أقطع للنزاع، على القول األول سيكون نزاٌع إ ذا كان أحد الذين غرقوا يملك املاليين، والثاني يملك ثوبه الذي و

ه ال ش يء له، والفقير يرث من 
 
رث هذا من هذا، وهذا من هذا، فالغني هل يرث من الفقير؟ ال، ألن عليه فقط، فنوَّ

ه التوارث بينهم
 
 ا.هـ. "الغني، فيعود مال هذا الغني لورثة الفقير بأي  حٍق، فالقول الر اجح بال شك  أن

"والر اجح هو القول بعدم توريث الغرقى ونحوهم، وذلك (: 238وقال الشيخ الفوزان في التحقيقات املرضية )ص: 

اقع الغرقى ونحوهم من الجهالة، واملجهول كاملعدوم في األصول" ة مستنده وسالمة توجيهه، ملا أحاط بو إلى  لقو 

 آخر ما قال حفظه هللا.

 اإلرث (: 563هي )ص:وقال كذلك في امللخص الفق
 
"والر اجح في هذه املسألة هو القول األول، وهو عدم التوارث، ألن

اقع املوتى في هذه املسألة مجهول، واملجهول كاملعدوم، وتقُدم موِت أحدهم في هذه  ك، وو
 
ال يثبت باالحتمال والش

ما حصل للحي  ليكون خليفة
 
للميت ينتفع بماله بعده، وهذا  الحالة مجهول، فهو كاملعدوم، وأيًضا امليراث إن

ه متقدم، 
 
 توريث أحدهم من صاحبه يقتض ي أن

 
مفقود هنا، مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض، ألن

يكون مال كل  منهم لورثته  -وهو عدم التوارث-فيكون كل  واحٍد منهما متقدًما متأخًرا، فعلى هذا القول الر اجح 

 باليقين، وابتعاًدا عن االشتباه، وهللا أعلم"األحياء فقط دون من مات م
ً

 ا.هـ.عه عمال

 في هذه املسألة: رحمه هللاقال صاحب موقظة الوسنان في علم الفرائض ناظًما مذهب اإلمام أحمد 

َرِق 
َ
َوٍة ِبالغ

ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــِإخ

َ
 َمْن ك

َ
 َمـــــــــــــــــات

ْ
ْو ِباْنِهــــــــ   ِإن

َ
ْو َحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرِق أ

َ
ِزٍل أ

ْ
اِم َمن

َ
 ــــــــــــــــــــــــــد

ِخيُر 
َ
ْد ُعِلــــــــــــــــــــــــــــــــــَم األ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــْن ق

ُ
 َيك

ْ
ِإن

َ
ْيرِ    ف

َ
ُهـــــــــــــــــَو ِبِإْرِث غ

َ
 ِه َجِديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر ف

ٍت َواِحــــــــــــــــــــــــــــــــــِد 
ْ
ــــــــــــــــــــــــوا ِبَوق

ُ
ا َمات

َ
ا ِإذ مَّ

َ
    أ

ْ
ِث

َور 
ُ
 ت

َ
ـــــــــــــــــال

َ
 َباِئــــــــــــــــــــــــــــــــــًدا ِمْن َباِئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد ف

ْحـــــــــــــــَواِل 
َ
ْيِن ِمـــــــــــــــــَن األ

َ
 ِمْن    َوَما ِســـــــــــــــــَوى ذ

ًّ
ال

ُ
ْعـــــــــــــــــِط ك

َ
أ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــاِل ف

َ
ِديــــــــــــــــــــــــــــــــــِم امل

َ
 ق

ــــــــــــــــــــــــــــــهْ 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــوُه ِبالِوَراث

ُ
ال
َ
ِذي ن

َّ
 ال

َ
ــــ   ُدون

َ
ث
َ

ال
َّ
ا الث

َ
َهَبن

ْ
َبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى َمذ

َ
ْد أ

َ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ َوق

ى
َ
ع ٍ ادَّ

ــــــــــــــــــــــــل 
ُ
 ك

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْن َواِرث

ُ
 َيك

ْ
عـــــــــــــــــــــــــــ   وِإن ْد َودَّ

َ
ُه آِخــــــــــــــُر َمــــــــــــــــــــــــــــــــْن ق

َّ
ن
َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــاِبأ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا
ُ
ث ِ
ــــــــــــــــــــــــــــوا َوُور 

ُ
ف ِ
 
 َدِليٍل ُحل

َ
    ِبال

ُ
ْجُدث

َ
َوْتُهْم أ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد ِاْحت

َ
ى ق

َ
ل
ُ
 األ

َ
 ُدون
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 ِ
د 
َ
اِث ق

َ
ْحد

َ
َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد األ

َ
َك أ

َ
اِث    ْر َهــــــــــــــال ى الُورَّ

َ
َدُه َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

َ
ِسْم ِتال

ْ
اق  َو

 َمــــــــــ
َ
 َبْين

َ
ــــــــــــــْرق

َ
 ف

َ
ِ ال ٍت َوَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ِ

ي ِ                   ــــــــــــــــــي 
َ

ى ِلَهاِلٍك ِمــــــــــــــــــــــــــــــــْن ش 
َ
ت
َ
َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

َ
 ءف

 
َ
ِسْمــــــــــــــــــــــــــــُه َعل

ْ
اق

َ
ْرِث ف ِ

ْ
ْحَيــــــــــــاِء ِباإل

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِء    ى األ  السَّ

َ
 ِمــــــــــــــــــــــْن َواِرِثيِه ِقْسَمــــــــــــــة

ْبُل 
َ
ِصيِبِه ِمــــــــــــــــــــــــــْن ق

َ
ى ن

َ
ــــــــــــــــــــــــــــْر ِإل

ُ
ظ

ْ
ان     َو

َ
َسِب األ ِ

 
ـــوِبالن

ُ
ل
ْ
 ْرَبـــــــــــــــــِع َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْع َمـــــــــــــــــا َيت

ِ َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َسَياِتي
ــــــــــــــل 

ُ
ِبًعا ِفي ك

َّ
 َحــــــــــــــــــــــــــــــ   ُمت

َ
اِلث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِت ث

َ
اَسخ

َ
ن
ُ
ِت امل

َ
 ــــــــــــاال

ــــــــــــِل  َهـــــــــــــــاِلِك 
ُ
َعْل ِبك

ْ
اف

َ
ا ف

َ
ــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
َســـــــــــــــــــــــ   َوَهك

َ
ــــــــــــــــــــــــــــَح امل

َ
ْوض

َ
اَك أ

َ
َهْج ِبذ

ْ
ان  ـــــــاِلِك َو

 

ْه: 
َ
ث
َ

ال
َّ
ا الث

َ
َهَبن

ْ
َبى َمذ

َ
ْد أ

َ
 يعني األئمة الثالثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي.َوق

 :
ُ
ْجُدث

َ
 جمع َجَدث وهو القبر.أ

 طريقة حل  مسائل الغرقى ونحوهم على القول الر اجح وعلى القول املرجوح:

 )وهو قول الجمهور( أن ال توارث بينهم. على الر اجح:

وعلى هذا القول الّراجح، ال إشكال في العمل وال جديد، فميراث كّل منهم لورثته دون من مات معه، فتحّل مسألة كّل 

 ميت منهم على حدى، وتقسم تركته على ورثته األحياء فقط دون من مات معه.

 فه.( أّنهم يتوارثون من ِتالد املال ال من طريرحمه هللا)مذهب اإلمام أحمد  على املرجوح:

 والطريقة التي نسلكها هنا هي نفس الطريقة التي سلكناها في حّل مسائل الحالة الثالثة للمناسخات.

قسم 
ُ
 وُيجعل له مسألة ت

ً
حّل املسألة األولى وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، وذلك بأن نفترض أّن أحدهما مات أوال

سمى مسألة الِتالد 
ُ
)يعني مسألة املال القديم(، وما تحّصل عليه هذا الذي مات على ورثته األحياء ومن مات معه، وت

 معه ُيسمى طريف )يعني: هذا املال الجديد بالنسبة له، فلم يكن يملكه من قبل(.

جعل محاذية للمسألة األولى على الشمال، وذلك بأن 
ُ
حّل املسألة الثانية وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح، وت

قسم على ورثته األحياء حين موته دون من مات معه )ألّن الذي مات  نفترض أّن امليت الثاني فيها
ُ
هو الذي مات معه، وت

سمى مسألة الطريف )يعني املال الجديد(.
ُ
 معه قد افترضنا موته قبل(، وت

ُينظر بين مسألة الطريف وبين سهام صاحبها من مسألة الِتالد )يعني الطريف( كما تقدم في الّنظر بين أصول املسائل 

ما يكون بالنسب الثالث: )املماثلة/ املوافقة/ املباينة(.
ّ
 والّسهام في املناسخات تماًما، والّنظر إن

  ففي حال التماثل نجعل أصل أو مصّح أو عول أو رد املسألة األولى )الِتالد( هو أصل الجامعة، ويأخذ كّل وارث

انية واحد، فال تتغير املسألة بضربها في نصيبه كما في مسألته، )كأن جزء سهم األولى واحد وجزء سهم الث

 الواحد(.
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  وفي حال التوافق: أخذنا وفق نصيب امليت الثاني في مسألة الِتالد وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف، وأخذنا

 وفق أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة الِتالد.

 ِتالد وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف، وأخذنا وفي حال التباين: أخذنا كامل نصيب امليت الثاني في مسألة ال

 كامل أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة الِتالد.

 وعند القسم نقول:

 .ُيضرب أصل مسألة الِتالد في جزء سهمها، وما يحصل فهو أصل الجامعة 

 .ُيضرب نصيب كّل واحٍد من مسألة الِتالد في جزء سهمها، وما يحصل فهو له في الجامعة 

 .ُيضرب نصيب كّل وارٍث من مسألة الطريف في جزء سهم مسألته 

 يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة ويكون هذا نصيبه في الجامعة.

جمع الّسهام في املسألة الجامعة، فإن ساوت أصل الجامعة فهي صحيحة، 
ُ
وللتأكد من صّحة القسم وسالمة الحّل، ت

 فال، فعليك بإعادة الحساب والنّ 
ّ

 ظر.وإال

 بعد كّل هذا تعود وتعمل نفس العمل تماًما لكّن بفرض الثاني مات قبل األول.

 

 مثال:

  ،)وترك األب: زوجته )التي هي أم ابنه الذي مات معه ،
ً

هلك األب وابنه في حادث سيٍر وال ُيعلم أيهما مات أوال

 وبنته وأباه.

 )وهو مذهب الجمهور(.على الر اجح: 

على ورثته الذين هم: زوجة وبنت وأب، الّزوجة لها الثمن، والبنت لها الّنصف واألب له الّسدس نقوم بقسمة تركة األب 

فرًضا والباقي تعصيًبا، وأّما االبن الذي توفي معه في الحادث فالش يء له، أصل املسألة أربعة وعشرون، الّزوجة لها 

 وخمسة بالتعصيب(، واملسألة صحيحة. ثالثة، والبنت لها اثنا عشر، واألب له تسعة أسهم )أربعة بالفرض

  24 

 3 زوجة 8/1

 12 بنت 2/1

 9 أب +ع6/1

 

 

ثم نقوم بقسمة تركة االبن على ورثته الذين هم: أم وأخت شقيقة وجد، األم لها الثلث، والجد له الباقي تعصيًبا وأّما 

كر، كما تقدم 
ّ
بيانه وتفصيله في باب الجد واإلخوة، وال ش يء األخت الشقيقة فالّراجح أّنها ال ترث بوجود األصل الذ

 ألبيه الذي مات معه في الحادث، أصل املسألة: ثالثة، األم لها واحد، والجد له اثنان، واملسألة صحيحة.
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  3 

 1 أم 3/1

 - أخت ش م

 2 جد ع

 

لألم واحد، وتبقى اثنان بين  وأّما على القول بتوريث الشقيقة مع الجد، فاألفضل للجد املقاسمة، أصل املسألة ثالثة،

الجد والشقيقة، واملسألة بحاجة إلى تصحيح، نضربها في عدد الرؤوس )ثالثة( الجد برأسين والشقيقة برأس واحد، 

 تصّح من تسعة، لألم ثالثة، وللشقيقة اثنان، وللجد أربعة.

   ×3  

  3 9 

 3 1 أم 3/1

 ع
 أخت ش

2 
2 

 4 جد

 

 (.رحمه هللا)وهو مذهب اإلمام أحمد على املرجوح: 

 فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وأب وبنت واالبن الذي مات معه. نفترض هالك األب قبل أبنه:

من واألب له الّسدس، واالبن والبنت لهم 
ّ
نحّل املسألة األولى )مسألة ِتالد األب )يعني املال القديم لألب((، الّزوجة لها الث

تعصيًبا، أصل املسألة أربعة وعشرون، الّزوجة لها ثالثة، واألب له أربعة، واالبن والبنت لهم سبعة عشر، الباقي 

واملسألة بحاجة إلى تصحيح، )نصيب االبن والبنت سبعة عشر ال ينقسم على عدد رؤوسهم ثالثة( وبينهما تباين، 

تصّح من اثنين وسبعين، الّزوجة لها تسعة، واألب  فنقوم بتصحيح املسألة وذلك بضربها في كامل عدد الرؤوس ثالثة،

 له اثنا عشر، واالبن له أربعة وثالثون والبنت لها سبعة عشر، ومسألة الِتالد بهذا الشكل صحيحة.

اآلن نحّل مسألة ثانية )مسألة الطريف )يعني قسمة املال الجديد الذي تحصل عليه االبن من أبيه على ورثته األحياء((، 

ي هذه املسألة موت االبن، الّزوجة في املسألة األولى تصير أًما في املسألة الثانية، واألب يصير جًدا، والبنت فنفترض ف

تصير أخًتا شقيقة، األم لها الثلث، والجد عصبة والشقيقة محجوبة على الّراجح بالجد، أصل املسألة ثالثة، األم لها 

 واحد، والجد له اثنان، ومسألة الطريف صحيحة.

اآلن نقوم باستخراج الجامعة، والّنظر فيها يكون بين نصيب االبن في املسألة األولى )الِتالد( وبين أصل مسألته 

)الطريف(، فإّما أن تماثل أو توافق أو تباين، عندنا أربعة وثالثون مع ثالثة، بينهما تباين، نجعل جزء سهم مسألة 

ألة الطريف هو نفسه نصيب االبن من مسألة التالد، أصل التالد هو نفسه أصل مسألة الطريف، وجزء سهم مس

 املسألة الجامعة هو: اثنان وسبعون ضرب ثالثة ينتج مائتان وستة عشر، هذا هو أصل الجامعة.
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الّزوجة لها: تسعة ضرب جزء السهم ثالثة في مسألة التالد، ولها في مسألة الطريف واحد ضرب جزء السهم أربعة 

 الكّل واحد وستون سهًما.وثالثون، صار مجموع 

األب له: اثنا عشر ضرب ثالثة في مسألة التالد، وله اثنان ضرب أربعة وثالثون في مسألة الطريف، صار مجموع الكّل 

 مائة وأربعة أسهم في الجامعة.

الجامعة  البنت لها: سبعة عشر ضرب ثالثة في مسألة التالد، وال ش يء لها في مسألة الطريف على الصحيح، صار لها في

 واحد وخمسون سهًما.

 

 

 

 

 

 

 الجامعة 34×   3× 3×  

  24 72   3 216 

 61=34+ 27 1 أم 3/1 9 3 زوجة 8/1
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 - - ت  34 17 ابن

 51 - أخت ش - 17 بنت

 

 

 

 

 

 ك االبن قبل األب:بعد ذلك نفترض هال

 فيكون الورثة على النحو التالي: األب الذي مات معه وأم وجد وأخت شقيقة.

نحل املسألة األولى )مسألة تالد االبن(، األب عصبة، واألم لها الثلث، والجد محجوب باألب، والشقيقة محجوبة كذلك 

 لة الِتالد بهذا الشكل صحيحة.باألب، أصل املسألة ثالثة، األب له اثنان، واألم لها واحد، ومسأ

 جزء سهم مسألة الطريف جزء سهم مسألة التِالد جزء سهم تصحيح مسألة التِالد

 تصحيح مسألة التِالد مسألة الطريف مسألة التِالد
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اآلن نحّل مسألة ثانية )مسألة الطريف )يعني قسمة املال الجديد الذي تحصل عليه األب من ابنه على ورثته األحياء 

فقط((، فنفترض في هذه املسألة موت األب، األم في مسألة الِتالد تصير زوجة في مسألة الطريف، والجد يصير أًبا، 

من، والبنت لها الّنصف، واألب له الّسدس فرًضا والباقي تعصيًبا، أصل املسألة والشقيقة تصير بن
ّ
ًتا، الّزوجة لها الث

أربعة وعشرون، الّزوجة لها أربعة، والبنت لها اثنا عشر، واألب له ثمانية )أربعة بالفرض وأربعة بالتعصيب(، ومسألة 

 الطريف صحيحة.

ها يكون بين نصيب األب في املسألة األولى )التالد( وبين أصل مسألته اآلن نقوم باستخراج الجامعة، والّنظر في

)الطريف(، فإّما أن تماثل أو توافق أو تباين، عندنا اثنان مع أربعة وعشرون، بينهما توافق في القسمة على اثنين، 

ونجعل وفق أصل  نجعل وفق نصيب األب )اثنان(، اثنان قسمة اثنان ينتج واحد، هذا هو جزء سهم مسألة الطريف،

مسألة الطريف، أربعة وعشرون قسمة اثنان ينتج اثنا عشر، هذا هو جزء سهم مسألة الِتالد، أصل املسألة الجامعة 

 هو: ثالثة ضرب جزء السهم )اثنا عشر( ينتج ستة وثالثون، هذا هو أصل الجامعة.

مسألة الطريف أربعة ضرب جزء السهم واحد،  الّزوجة لها: واحد ضرب جزء السهم اثنا عشر في مسألة التالد، ولها في

 صار مجموع الكّل ستة عشر سهًما.

 األب له: ثمانية ضرب واحد في مسألة الطريف، مجموع ما تحّصل في الجامعة ثمانية أسهم.

 سهًما.البنت لها: اثنا عشر ضرب واحد في مسألة الطريف، وال ش يء لها في مسألة التالد، صار لها في الجامعة اثنا عشر 

 

  ×12   ×1  

  3   24 36 

 - - ت - 2 أب ع

 16=4+12 4 زوجة 8/1 1 أم 3/1

 8 8 أب +ع6/1 - جد م

 12 12 بنت 2/1 - أخت ش م

 

 مثال:

 .هلك أخوان شقيقان )أخ شقيق أكبر / أخ شقيق أصغر( هلكا في حادث هدم، ولم ُيعلم أيهما أسبق 

 وترك األخ الشقيق األكبر: 
ً
ازوجة ا وعمًّ

ً
 .وبنت

ِ وترك األخ الشقيق األصغر: 
 .بنتين و نفس العم 

 على الر اجح:
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نقوم بقسمة تركة األخ الشقيق األكبر على ورثته الذين هم: زوجة وبنت وعم، الّزوجة لها الثمن، والبنت لها الّنصف 

له، أصل املسألة ثمانية، الّزوجة لها والعّم له الباقي تعصيًبا، وأّما الشقيق األصغر الذي توفي معه في الهدم فالش يء 

 واحد، والبنت لها أربعة، والعم له ثالثة أسهم، واملسألة صحيحة.

  8 

 1 زوجة 8/1

 4 بنت 2/1

 3 عم ع

 

ثم نقوم بقسمة تركة األخ الشقيق األصغر على ورثته الذين هم: بنتين وعم، البنتان لهّن الثلثان، والعّم له الباقي 

ش يء لألخ الشقيق األكبر الذي مات معه في الهدم، أصل املسألة: ثالثة، البنتان لهّن اثنان، والعّم له واحد، تعصيًبا، وال 

 واملسألة صحيحة.

 

  3 

 2 ( بنت2) 3/2

 1 عم ع

 

 

 على املرجوح:

فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وبنت وعم واألخ  نفترض هالك األخ الشقيق األكبر قبل األخ الشقيق األصغر:

 الشقيق األصغر الذي مات معه وبنتي األخ األصغر)لكّنهما ليستا من الورثة(.

من، والبنت لها الّنصف، واألخ الشقيق األصغر يأخذ 
ّ
نحّل املسألة األولى )مسألة ِتالد الشقيق األكبر(، الّزوجة لها الث

م محجوب بالشقيق، أصل املسألة ثمانية، الّزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، واألخ الشقيق الباقي تعصيًبا، والع

 األصغر له ثالثة، واملسألة صحيحة.

اآلن نحّل مسألة ثانية )مسألة الطريف(، فنفترض في هذه املسألة موت األخ الشقيق األصغر، الّزوجة في املسألة األولى 

ة أخ فهي غريبه، والبنت تكون في املسألة الثانية بنت أٍخ فليست من جملة الورثة، بل هي تكون في املسألة الثانية زوج

من ذوي األرحام، والعّم في املسألة األولى هو عم كذلك في املسألة الثانية، وترك كذلك بنتين، أصل املسألة ثالثة، 

 .البنتان لهّن الثلثان اثنان، والعم له واحد تعصيًبا، واملسألة صحيحة

اآلن نقوم باستخراج الجامعة، والّنظر فيها يكون بين نصيب الشقيق األصغر في املسألة األولى )الِتالد( وبين أصل 

مسألته )الطريف(، فإّما أن تماثل أو توافق أو تباين، عندنا ثالثة مع ثالثة، بينهما تماثل، فيكون جزء سهم مسألة 
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واحد كذلك، ويكون أصل املسألة الجامعة هو نفسه أصل مسألة  الِتالد هو واحد، وجزء سهم مسألة الطريف هو

 الِتالد ثمانية.

 .الّزوجة لها: واحد في الجامعة 

 .البنت )بنت األخ األكبر( لها: أربعة في الجامعة 

 .العم له: واحد في الجامعة 

 .البنتان )بنتا األخ األصغر( لهن اثنان في الجامعة 

 

  ×1   ×1  

  8   3 8 

 1   غ 1 زوجة 8/1

 4   غ 4 بنت 2/1

 -  ت - 3 أخ ش )ب( ع

 1 1 عم ع - عم م

 2 2 ( بنت2) 3/2   

 

 

 هالك األخ الشقيق األصغر قبل األخ الشقيق األكبر:بعد ذلك نفترض 

 فيكون الورثة على النحو التالي: بنتان واألخ الشقيق األكبر الذي مات معه وعم.

نحّل املسألة األولى )مسألة تالد الشقيق األصغر(، البنتان لهّن الثلثان، واألخ الشقيق األكبر عصبة، والعّم محجوب 

 ثة، البنتان لهّن اثنان، واألخ الشقيق األكبر له واحد، واملسألة صحيحة.بالشقيق، أصل املسألة ثال

اآلن نحّل مسألة ثانية )مسألة الطريف(، فنفترض في هذه املسألة موت الشقيق األكبر، البنتان اللتان في املسألة األولى 

، فبقي العّم وزوجة وبنت، الزوجة لها يكونان في املسألة الثانية بنتا أخ وهما ليستا من الورثة بالنسبة للميت الثاني

من، والبنت لها الّنصف، والعم له الباقي تعصيًبا، أصل املسألة ثمانية، الّزوجة لها واحد، والبنت لها أربعة، والعّم 
ّ
الث

 له ثالثة، ومسألة الطريف صحيحة.

ألة األولى )الِتالد( وبين أصل مسألته اآلن نقوم باستخراج الجامعة، والّنظر فيها يكون بين نصيب األخ األكبر في املس

)الطريف(، فإّما أن تماثل أو توافق أو تباين، عندنا واحد مع ثمانية، بينهما تباين، يكون جزء سهم مسألة الِتالد 

ثمانية، وجزء سهم مسألة الطريف واحد، أصل املسألة الجامعة هو: ثالثة ضرب جزء السهم )ثمانية( ينتج أربعة 

 هو أصل الجامعة.وعشرون، هذا 

 المسألة الجامعة مسألة الطريف مسألة التِالد
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 .البنتان )بنتا األخ األصغر( لهّن: ستة عشر سهًما في الجامعة 

 .العّم له: ثالثة أسهم في الجامعة 

 .الّزوجة )زوجة األخ األكبر( لها سهٌم واحد في الجامعة 

 .البنت )بنت األخ األكبر( لها: أربعة أسهم في الجامعة 

 

  ×8   ×1  

  3   8 24 

 16   غ 2 ( بنت2) 3/2

 -  ت - 1 أخ ش )أ( ع

 3 3 عم ع - عم م

 1 1 زوجة 8/1   

 4 4 بنت 2/1   

 

فهنا في هذه املسألة نالحظ أّن الطريف )النصيب الجديد الذي تحصل عليه أحدهما من اآلخر( ُيقسم على ورثته دون 

ذلك أن يرث اإلنسان من  صاحبه الذي مات معه، ولو قسمنا هذا الطريف على ورثته وعلى من مات معه، للزم من

 مال نفسه، وهذا باطل باإلجماع.

 تنبيه: 

إذا كان أصحاب املوت الجماعي الذي لم يدر حالهم أكثر من اثنين، فإّن العمل فيها كالعمل في األمثلة التي مثلنا بها، 

قّدر موت األول 
ُ
ك ت

ّ
، فإن

ً
، وتقسم ِتالده على الباقين، ثم فقط تتعدد تقديرات األسبق موًتا، فإذا كانوا ثالثة مثال

ً
أوال

 وتقسم ِتالده على غيره، وفي كّل مسالة من 
ً

، وتقسم ِتالده على اآلخرين، ثم تقدر موت الثالث أوال
ً
تقدر موت الثاني أوال

هذه الثالث املسائل فإّن مسائل الطريف فيها تتعدد، وتكون طريقة العمل كطريقته الحالة الثانية من املناسخات، 

 جعل لها جامعة واحدة في األخير.فت

ه على خالف الّراجح، وهللا 
ّ
 أعلى وأعلم.سبحانه وتعالى وهذا كل

 الخاتمة.: رحمه هللاثم قال 

ــــــــاَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه 
َ
ــــــــُه ِكف

ُ
ْوَرْدت

َ
ا َوَمــــــــا أ

َ
ــــــــــــــــــــــــاَيـــــــــــــــــــــهْ لِ    َهــــــــــــــــذ

َ
ِ َوِذي الِعن

ــــــــــــــــن 
َ
ــــــــاِلــــــــِب الف

َ
 ط

هذا الّنظم الذي مّن هللا علينا وعليكم بمدارسته بكّل ما فيه من أصول هذا الفّن وقواعده وضوابطه كاٍف عن غيره 

الفرائض املعتني به، فهو كما ترى جمع جميع أبواب علم الفرائض، ولم يترك باًبا لطالب فّن سبحانه وتعالى بإذن هللا 

 وذكر لنا أصوله وقواعده.
ّ

 إال
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ــــــــْر 
َ
ــــــــْي َعش

َ
ن
ْ
ــــــــَها اث

ُ
ْبَيات

َ
 أ
َ
ت

َ
د
َ
ــــــــــــــــْد غ

َ
ـــــــ   َوق

َ
ــــــــــــــــُل ق

ْ
ــــــــــــــــٍة ِمث

َ
َرْر َمــــــــْع ِمئ ِئــــــــِد الـــــــــــــــــــــــــــــدُّ

َ
 ـال

ة عدد أبياتها، فهي 
ّ
أي أبياتها تمت واكتملت بمائة واثني عشر بيًتا، وكما ذكرنا في املقدمة أّنها فاقت الّرحبية، على قل

نا في الفرق بينهما في مقدمة الدروس.
ّ
 أخصّر وأشمل منها، وفصل

ـــــ: رحمه هللا قوله
ْ
َرْر""ِمث ِئــــــــِد الـــــــــــــــــــــــــــــدُّ

َ
ــــــــال

َ
، القالئد جمع قالدة، والقالدة ما ُيزّين عنق املرأة من حلّي وذهٍب ونحوه، ـــــــــــُل ق

ِئــــــــِد الـــــــــــــــشبهها بـ:  رحمه هللاوالدرر جمع دّرة، وهي اللؤلؤة العظيمة، فهو 
َ

ــــــــال
َ
َرْر ق ا ــــــــــــــدُّ

ّ
، وليس هذا ببعيد، بل وهللا إن

 نعتبرها أفضل من قالئد الدرر، فقد نفع هللا بها كثيًرا من خلقه.

 في بداية الّنظم قال: رحمه هللافالّناظم 

  
ْ
 الُبْرَهاِنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َ
ِئـــــــــد

ْ َ
ال

َ
ْيُتَهــــــــــــــــــــا الق ِنَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َسمَّ

ْ
اِلِبْيَهــــــــــــــــــــــــا َدا

َ
 ِلط

ْ
ت

َ
ــــــــــد

َ
ــــــــــا غ

َّ َ
 مل

ْ
 ــــــة

، فهي على سهولة الوصول إلى فهمها وقرب تحصيل من ابتغاها، فهي "القالئد البرهانية": رحمه هللااظم فسّماها النّ 

في نفاستها مثل قالئد الدرر، كافية ملن حفظها وفهمها وأتقن أبوابها، فالحفظ وحده ال يكفي كما ذكرنا في املقدمة، ال 

 بد من الحفظ وال بد مع الحفظ من الفهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه 
ُ
ظ

َ
ْحف

َ
ُمــــــــــــــَك َما ت

ْ
ـــــــــــــا ِعل

َ
مـ
َّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــط    ِإن

َ
ل
َ
َوٍق ِمـــــــــــــْن غ

َ
ْهــــــــــــــــــــــــــــٍم َوت

َ
 َمــــــــــــــــَع ف

 :هللارحمه ثم قال  

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــاِم 
َّ
ــــــــــــــــى الت

َ
ــــــــــــــــِه َعل

َّ
ــــــــُه َمــــــــــــــــَع    َوالَحْمــــــــُد ِلل

ُ
ت
َ

ــــــــــــــــــــــــمَّ َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ُ
ِم ث

َ
ــــــــــــــــــــــال  السَّ

ــــــــــــــــــارِ 
َ
ت
ْ
خ
ُ
ــــــــى امل

َ
ف
َ
ْصط

ُ
ِبــــــــِي امل

َّ
ى الن

َ
ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   َعــــــــل

َ
 ـــــَرارِ ــــــــــــــَوآِلــــــــــــــــــــــــــــــــِه َوَصْحِبــــــــــــــــــــــــــــــــِه األ

ــــــــــــــــِه"قوله: 
َّ
م عباده في كتابه أن ُيثنوا بها عليه "َوالَحْمــــــــُد ِلل

ّ
سبحانه ، الحمد: كلمة ثناٍء أثنى هللا بها على نفسه، وعل

 ، وغيرها كثير."الحمد هلل رب  العاملين"في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وتعالى 

مومته بالحمد والّصالة على الّنبي بدأ منظ رحمه هللافالّناظم 
ّ
، فكذلك ختم منظومته بذلك، وهذا صلى هللا عليه وسل

 رجاًء منهم أن يتقبل هللا منهم أعمالهم، والحمد ُموجب لبقاء النعمة، قال هللا 
ّ

الذي درج عليه املؤلفون، وما ذلك إال

 عذابي"تعالى: 
 
كم لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن  ."لشديد وإذ تأذن رب 

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــاِم"وقوله: 
َّ
ــــــــــــــــى الت

َ
 ، أي: على إتمام وإكمال هذا الّنظم املبارك."َعل

ــــــــُه"
ُ
ت
َ

ــــــــــــــــــــــــمَّ َصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ُ
 ، الصالة في اللغة: الدعاء."ث

موأّما الّصالة من هللا على الّنبي 
ّ
)وهو من علماء التابعين(:  رحمه هللافهي كما قال أبو العالية الّرياحي  صلى هللا عليه وسل

في صحيحه تعليقا مجزوًما به، وأّما الّصالة من املالئكة ومن  رحمه هللا، نقله عنه البخاري "ثناؤه عليه في املإل األعلى"

مصلالعباد على الّنبي 
ّ
 فهي الّدعاء بأن ُيصلي هللا عليه )أن يثني عليه في املأل األعلى(. ى هللا عليه وسل
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ِم"
َ

ــــــــــــــــــــــال م، الّدعاء بالّسالم للرسول "َمــــــــــــــــَع السَّ
ّ
هو: الدعاء له بالسالمة في الّدنيا وفي اآلخرة: في الّدنيا  صلى هللا عليه وسل

مصلى هللاحال حياته 
ّ
م هللا بدنه فال ُيعتدى عليه، وبعد موته   عليه وسل

ّ
مبأن ُيسل

ّ
م جسده  صلى هللا عليه وسل

ّ
بأن ُيسل

م هللُا نبّيه 
ّ
ممن عبث العابثين، وفي اآلخرة بأن ُيسل

ّ
صلى هللا من هول يوم القيامة، ومن سالمته  صلى هللا عليه وسل

م
ّ
مبديل، ومن سالمته سالمة شريعته، فال يعتريها النقص والت عليه وسل

ّ
 سالمة أتباعه. صلى هللا عليه وسل

 منه ألمر هللا تعالى في سورة األحزاب:  رحمه هللاوالّناظم 
ً
قرن بين الّصالة والّسالم ولم يقتصر على واحدٍة منهما، امتثاال

موا تسليًما"
 
وا عليه وسل

 
 ."يا أيها الذين آمنوا صل

ى : رحمه هللا قوله
َ
ِبــــــــِي""َعــــــــل

َّ
م، أي: محمٍد الن

ّ
ا أرسلناك شاهًدا "، قال هللا تعالى: صلى هللا عليه وسل

 
بي إن

 
يا أيها الن

م، وفي صحيحي البخاري ومسلم، قال "ومبشًرا ونذيًرا
ّ
بي ال كذب، أنا ابن عبد املطلب": صلى هللا عليه وسل

 
، "أنا الن

موهو 
ّ
ما كان محمٌد أبا أحٍد من رجالكم ولكن رسول هللا "لين، قال تعالى: خاتم الّنبيين واملرس صلى هللا عليه وسل

 
 
 ."بيين وكان هللا بكل  ش يٍء عليًماوخاتم الن

ــــــــى" قوله:
َ
ف
َ
ْصط

ُ
 ، أي: املصطفى من بين سائر الّنبيين، واملصطفى من الصفوة أي: صفوة الش يء."امل

ــــــــــــــــــاِر"قوله: 
َ
ت
ْ
خ
ُ
 من بين سائر البشر لتبليغ دينه.سبحانه وتعالى ، الذي اختاره هللا "امل

وهذا عند اجتماع املصطفى مع املختار، كما جاء هنا، فصار لكّل واحدٍة معنًى، لكن إذا افترقا صارا بمعنى واحد، وهللا 

ماصطفى واختار نبيه محمًدا  عّز وجّل 
ّ
لعرب نسًبا على اإلطالق، من قريش، وقريش أفضل قبائل ا صلى هللا عليه وسل

موأفضل قريش بنو هاشم، قال 
ّ
ا من : صلى هللا عليه وسل

ً
 هللا اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش

 
"إن

مرواه مسلم، فهو  كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم"،
ّ
خيار من  صلى هللا عليه وسل

 خيار من خيار.

طلق وُيراد بها معنيين، وهما:"َوآِلــــــــــــــــــــــــــــــــِه"ثم قال: 
ُ
 ، سبق تحرير القول في معنى اآلل، وقلنا بأّن اآلل ت

  مقرابته املؤمنون به، املتبعين له فقط، وهم: بنو املطلب وبنو هاشم وزوجاته
ّ
 .صلى هللا عليه وسل

 بعه على دينه إلى يوم القيا
ّ
 مة.كّل من آمن به وات

ريد باآلل أقاربه 
ُ
كر مع اآلل الّصحب أ

ُ
مفإذا ذ

ّ
الذين هم على دينه، وهو املقصود هنا، وإذا لم ُيذكر  صلى هللا عليه وسل

 مع اآلل الّصحب شملت الجميع، أتباعه على دينه، وقرابته على دينه.

بي ، الّصحب، جمع: صاحب، وهو: بمعنى الّصحابي، والّصحابي هو: "َوَصْحِبــــــــــــــــــــــــــــــــِه"قال: 
 
صلى هللا عليه من لقي الن

م
 
حيح وسل ة على الص  ا به ومات على ذلك وإن تخللت رد 

ً
، وسبق معنا تحرير الكالم في تفسير هذا التعريف في مؤمن

 املقدمة.

ْبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم قال: 
َ
م، واألبرار جمع ّبْر، وَباّر، وهو من االتساع، فأصحابه ـــــــــــَراِر""األ

ّ
صلى أبّر الخلق به  صلى هللا عليه وسل

م
ّ
م، أي: أوسعهم اتباًعا له هللا عليه وسل

ّ
 بعد األنبياء واملرسلين.رض ي هللا عنهم ، وهم خير األمة صلى هللا عليه وسل
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 " :رض ي هللا عنه بن مسعودا الهقما وما أحسن 
 
م هللا نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمٍد  إن

 
 صلى هللا عليه وسل

ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد، فوجد قلوب  ،خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته

 فهو عند هللا حسن، 
ً
أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه، فما رأى املسلمون حسنا

 فهو عند هللا سيئ
ً
 )رواه اإلمام أحمد في مسنده(. "وما رأوا سيئا

 : كذلكرض ي هللا عنه قال و 
ً
 ا "من كان منكم مستن

 
  ،بمن قد مات فليستن

 
  الحي   فإن

ُ
أولئك  ،ؤمن عليه الفتنةال ت

مأصحاب محمد 
 
  ،اوأعمقها علمً  ،اها قلوبً أبرَ  ،كانوا أفضل هذه األمة صلى هللا عليه وسل

 
أقل  و

ً
 ا، قومٌ ها تكلف

إقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم تم من واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطع ،اختارهم هللا لصحبة نبيه و

 بيان العلم وفضله.رواه ابن عبد البر في جامع  هم كانوا على الهدى املستقيم"أخالقهم ودينهم، فإن  

ٍم وبصيرة، وما منَّ هللا به "في العقيدة الواسطية:  رحمه هللاقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ْ
وَمن نظر في سيرة القوم بِعل

هم خْيرُ  ا أنَّ
ً
فوة من  عليهم من الفضائل، َعِلم يقين هم هم صفوة الصَّ لهم، وأنَّ

ْ
لق بعد األنبياء، ال كان وال يكون مث

َ
خ
ْ
ال

ة، التي هي خْيُر األمم، وأكَرُمها على هللا مَّ
ُ
 .رحمه هللا ا.ه "قرون هذه األ

 :رحمه هللا قال حافظ الحكمي

ُهـ
ُّ
ل
ُ
ك
َ
ـــــــــــــف

ُ
ـق
ْ
ـِم ال

َ
    رآِن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم ِفـي ُمـْحـك

َ
ـْيـِهـْم خ

َ
ـى َعـل

َ
ـن
ْ
ث
َ
ــــــــــــــأ

ْ
ك
َ
 َواِن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِلـُق األ

ـ
َ
ِقت

ْ
َحِدْيـِد َوال

ْ
ـِح َوال

ْ
ت
َ
ف
ْ
ـْيـِرَهــ   اِل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِفـي ال

َ
ـَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوغ

ْ
ك
َ
ـِخـَصـاِل ــــــــــــــــــــــــا ِبـأ

ْ
 ِل ال

 
َ
ِجْيـِل ــــــــــــــــــــــــــك

ْ
ـْوَراِة َواإِلن

َّ
اَك ِفـي الـت

َ
ـوَمـ    ـذ

ُ
ـُهـْم  َمـْعـل

ُ
ـات

َ
ِصْيـــــــــــــــــــــــــِصـف

ْ
ف
َّ
  الت

ُ
 ِل ــــــــــة

ُرُهـْم ِفـي 
ْ
ـَوِذك

َ
ت
ْ
خ
ُ ْ
ـِة امل

َّ
    ارِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُسن

َ
ـارِ ــــق

َ
ط

ْ
ق
َ
ْمـِس ِفـي األ

َّ
 ـْد َسـاَر َسْيـَر الش

والكالم في فضل الّصحابة األخيار وسابقتهم لإلسالم ونصرتهم للّنبي العدنان شيق ممتع، ونحن نتعبد هللا بحّبهم 

ود عن أعراضهم، لعّل هللا ونتقرب إلى هللا بذكر 
ّ
أن يجمع بيننا وبينهم، سبحانه وتعالى محاسنهم، والترض ي عنهم، والذ

نا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل "ألم تَر قول هللا تعالى:  والذين جاءوا من بعدهم يقولون رب 

ك رؤوف رحيم
 
نا إن  للذين آمنوا رب 

ًّ
، فأنت لست من املهاجرين األولين، وال أنت من األنصار املؤثرين، فال "في قلوبنا غال

أن سبحانه وتعالى محيص لك أخي والواجب عليك قطًعا أن تكون ممن ذكرهم هللا في هذه اآلية لتنجو، أسأل هللا 

ي هللا عن جميع الّصحابة والتابعين، وعن األئمة املجتهدين، والعلما ء العاملين الذين بذلوا يجعلني وإياكم منهم، فّرض ِ

 جهوًدا عظيمة في خدمة العلم والّدين، وجزاهم هللا خير الجزاء.

ـ
َ
ـمَّ ِإل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــث

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ُهـن

َ
 ــــــــــــا ق

ُ
ـَهـْيـت

َ
ـت
ْ
ـمَّ مَ    ِد ان

َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِبـَجـْمـِعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوت

ُ
 ِه ُعـِنـْيـت

َحـْمـ
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوال

َ
ـِه َعل

َّ
ـِتـَهـاِئـيـــــــــــــــــــُد ِلل

ْ
ـَمـ   ى ان

َ
اِئـيــــــــــــــــــــــــا َحمِ ــــــــــــــــــــــــــــك

َ
 ِفـي اْبـِتـد

َ
ـه
َّ
 الل

ُ
 ـْدت

وفي ختام هذه املجالس أعتذر عن بسط بعض األبواب وإيجاز أبواٍب أخرى، فقد حرصت غاية الحرص على أن يكون 

ا بين اإليجاز والبسط، أسأل هللا تعالى أن أكون قد ُوفقت في ذلك، أسأل هللا 
ً
يرحم  أنسبحانه وتعالى الشرح وسط
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ه أجُر نظمه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قّدم، وأسأل هللا لي ولكم مغفرة 
َ
الشيخ الّناظم محمَد بَن حجازي وأن َيلَحق

نوب وستر ما شان من العيوب، وأن
ّ
، أمرنا من لنا ُييهئ وأن سمعنا، بما وإياكم ينفعنا الذ

ً
وأن يرزقنا الفقه في  رشدا

يجعلنا من السابقين، وفي  عباده املخلصين، وأن من يجعلنا أنسبحانه وتعالى هللا  سألالّدين والبصيرة واليقين، وأ

َنَعمين، مع
ُ
. أولئك وحسن والصالحين، والّصديقين والشهداء الّنبيين الفردوس من امل

ً
 رفيقا

الّصحة والعافية، والشكر موصول لشيخنا أبي الحسن علٍي الّرملي حفظه هللا تعالى، أسأل هللا أن ُيديم عليه نعمة 

 في الّدرجات ومغفرة للّزالت والخطيئات، وأسأل هللا تعالى أن 
ً
وأن يزيده من فضله، وأن يجعل ما قّدم ويقدم رفعة

 يجزيه خير الجزاء.

ولو كان "وبالنسبة ملا حصل من التقصير والخلل أثناء التعليق والشرح والتمثيل، وال بد من حصوله، قال هللا تعالى: 

ا كثيًرامن عند 
ً
، فال تبخلوا بالنصيحة والتوجيه، وأنا على ذلكم من الشاكرين، وكما قال  "غير هللا لوجدوا فيه اختالف

 األول:

 
َ

ال
َ
ــــــــــــــــــــــل

َ
دَّ الخ سُّ

َ
ِجــــــــــــــــــــــــْد َعْيًبا ف

َ
 ت
ْ
َجــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ    َوِإن

َ
 ف

َ
 َعْيَب ِفيِه َوَعــــــــــــــــــــــــال

َ
 َمــــــــــــْن ال

 وقال غيره:

 
َ
ى خ

َ
ْن َرأ ِغي ِممَّ

َ
ْبت
َ
ِني أ

َّ
ِإن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَو

َ
ال
َ
 ُيْصلِ    ل

ْ
ن
َ
ُه أ

َ
 ل
ُ
ْبت

َ
د
َ
ت
ْ
 ــــــــــِفيَما ان

َ
 ــــــــــــَح الخ

َ
ال
َ
 ل

 
َ
ن
َّ
َيق

َ
ا ت

َ
بً ــــــــــــــــــــــــِإذ

ْ
ىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه َجن

َ
ِ الَبِريَّ   ا َوِإنَّ َعل

يْ ـــــــــــــَرب 
َ
 غ

َ
 ــــــــــــــــــــــــِة ِلي ال

َ
ك
َّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر ُمت

ً
 ال

 وآخر ما أوصيكم به:

َعـ ـمَّ الـدُّ
ُ
 ــــــــــــــــــــــــث

ْ
 ال

ُ
ـة  ا َوِصـيَّ

ُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــط

َّ
ـــــــــــــــــــــــــَجِمْيِعِهـْم مِ    ِب ال

َ
ـن
ْ
ـْيـِر َمـا اْسـِتـث

َ
 اِء ــــــــــــــــــــــــْن غ

م ع
ّ
 وهللا أعلى وأعلم، والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى هللا وسل

ّ
 .ملى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسل

 أنت أستغفرك وأتوب إليك.
 

 وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال


