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ّٔة  ّٔة ظذ افُتحٍة افسْ افٍْحَة احلسْ

شاوى رره اهلل فًِعمة  سن  ُن ظّع  ِن ظعبافلرن ااُ 

هجلي ( 1354)ادتويف شْة  

 

من أمايل ؾؤِة افنٔخ 

َصوفِِح ْبِن َظْبِد اهللِ ْبِن ََحٍَد افُعَصْقِؿِي 

حٍيه اهلل 

 

 (1431شْة)  لٕامج افٔوم افواحب افتاشع

( افُتاب افلا ع)
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ٓأنوأصفدافعظقمافعرشربإرضورِب افسامواتربَّب افعودغرِب هللاحلؿد

آفهوظذظؾقهاهللصذورشوفهظبده ؿداً أنوأصفدفهرشيكٓوحدهاهللإٓإفه

 مزيدا سؾقامً وشؾموصحبه

أمو بعد

ؾقه هو ادؼروءوافؽتوبافتوشعافواحدافقومبركومٍمنافرابعافؽتوبهوؾفذا

اهللرَحه سن ادُسووىفؾعالميافـػحي احلسـقي

ثالثُمؼدموٍت ذـرمنٓبدإؿرائهيفافؼوعلوؿى

مةُ  إوػادَبِّد

مؼوصدشتييفو ـتظم ادهِّْدفافتًليف

إولادَهُب 

 سن بُن ظّع بِن ظبدافرَحن ادُسووى احلرضمُي ثم ادؽّي افعالميافشقخهوجلُ ُ ٕسعه

افشوؾعّي 

:ادَهب افثاين

افثالثامئي وإففثالٍث وظؼين بعدشـي,اُدحرمصفرثومن مناليفوفد:تٖريخ موفبه
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افثافثادَهب

اشتػود ادصـف رَحه اهلل ُظؾومه ظن مشقخِي اددرشغ يف اددرشي افصوفتقّي صٔوخه ٓلةُ 

بؿؽي ادؽرمي ثم ظذ صقوخ احلرم افؼيف ومـفم

و ؿود بن ,  ؿد حبقِى اهلل افشـؼقطيو, وخمتوُر بُن ظثامن افبخوري, حسن بن  ؿٍد ادشوط

. وظؿر بن َحدان ادَحريص, ظبدافرَحن ُزْهدي

افلا عادَهب

فتصدره فتدريس وظـويته , اشتػود مـه خؾٌق ـثر مع صغر شـِه حغ وؾو هتعمٔذه ٓلةُ 

 ؾؿذ  هي مدرشُي افعؾوم افديـقي؛ ؾؿؿن, بوفتعؾقم يف مدرشٍي صورك يف  لشقسفو بؿؽي ادؽرمي

.وزـريو بُن ظبداهلل بقال, وظبدافرحقم بُن ُحسغ ؾؾؿبون, ظبدافرَحن بن أيب بؽٍر اُدالفه

 

اخلامسادَهب

ممو يتعؾُق بؼح , اظتـى ادصـف رَحه اهلل بتلفقف افؽتى افعؾؿقي افـوؾعي فطؾبيمهٍْاتهَ عُت 

؛ ومو ُيؼرُب افعؾم إػ -خوصييف احلجوز -افتي يدور ظؾقفو افتعؾقم يف ذفك افوؿً , ادتون

ٍُ افتقسر رشح مـظومي افتػسر: ؾؿن مصـػو ه افـوؾعي, مدارك ادتعؾؿغ مجُع افثؿر و, هن

اجُلدد رشُح ـتوب و, مدخُل افوصول إػ معرؾي ظؾِم إصولو, ظذ مـظومي مـوزل افؼؿر

افـػحي احلسـقيبوإلضوؾي إػ ـتوبه هذا , افُزبد
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افسادسادَهب

شـَي أربع ومخسغ , يوم إحد افعورش من صفر مجودى أخرةاهللرَحه ويفوؾاتهتٖريُخ 

وفه من افعؿر إحدى وثالثون شـًي رَحه اهلل رَحًي واشعي, بعد افثالثامئي وإفف

مة افثإٔةادَبِّد

أيضومؼوصدشتييفو ـتظم ادهَْفافتًليف

ولإادَهب

أؽـى ادصـُِف ظن افتؽؾِف يف إفتامس معرؾي اشم ـتوبه بنؾصوحه ظـه يف ديبوجته ظْوإهحتَٔق

وـلن احلسـقي يف اشؿه مضوؾٌي إػ اشم افـػحَي احلسـقّي ظذ افُتحػي افسـقّيوشّؿقته: إذ ؿول

أظـي صورح -ٕكه بوظتبور مو ُيـسُى إفقه هو , مصـِػه وهو صقخه حسن بن  ؿد ادشوط

ؾؾو أراد كسبته افشخصقي فؽون اشم افؽتوب , ؾنكه ُيـسُى إػ احلُسقّـّغ ٓ إػ احلَسـقّغ -افؽتوب

حسن بن  ؿد -ظذ إػ إراد ه إػ صقخه يف افػّن , فؽـه شامه افـػحي احلَسـقّي, افـػحُي احلُسقـقّي

مصـِف ادتن ادؼوح -ادشوط

افثاينادَهب

: ُصفرت كسبُي هذا افؽتوب إػ مصـف حول حقو ه من جفتغإفٔهٕسعتهإ عات

ضبعه حقـئٍذ يف ادؽتبي ادوجرّيي بؿؽي ادؽرمي: إحدامهو
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. ؿقوُمه ظذ  دريسه واصتفور به يف مدرشي افعؾوم افديـقي: وإخرى

افثافثادَهب

ض فؾعالمي حسن رٍف يف ظؾِم افػرائظ ٍن مسًمرشحافؽتوبموضوُع هذاموضوظة ٔان

وهو كبذٌة فطقػي مجع ؾقفو ُمصـُِػفو , افُتحػي افسـقي يف أحوال افورثي إربعقـقّيادشوط اشؿه 

أربعغ حوًٓ فؾورثي

افلا عادَهب

 عؾقٌق فطقف : هذا افؽتوب افؾطقف حؼقق بام أخز ظـه مصـِػه إذا ؿول يف وصػهرتعتهذـل

افؽتى ادستظرؾي افتي ُ ـزُل مـزفَي ادداخل اُدقرسة إػ افعؾوم  ؾفو من. ورشٌح خمتٌك طريف

ٕن أصؾه وهو ادتن ادؼوح ـون متـًو معتؿدًا يف , واكتػع افـوس به ـثراً , وادعورف ادطؾوبي

 ؾؼي ظؾم افػرائض يف افؼرن ادويض يف احلرم ادؽّي افؼيف ويف اددرشتغ افشفر غ يف 

 .افعؾوم افديـقياحلجوز افصوفتقّي و

 

اخلامسادَهب

و ؼسقؿه بويبهيفأصؾهمسررشحهيف عوػاهللرَحهادصـفشورمْٓجهتوضُٔي 

حُيلخُمتكاً إيضوحوً ادتنمعوينبنيضوحمعتـقًووخومتيومؼصدٍ ُمؼدميٍ ظذمشتؿٌل وهو

مؼوصدمنزادأوشرةيمواضعيفبدفقؾهذفكؿرنوربامادؼوصدويبغافعبورات
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ادتنصوحُى إفقهُيؼملموافػنّ 

افسادسادَهب

يفمرةٍ ؽرضبعهُ مـفومتعددةوجوهٍ منُمبورـيٍ بعـوييٍ افؽتوبهذاحػل هافًْايةُ 

أصالً واظتامده دريسهصقوعُ ومـفو؛اكدوكقسقوويفادؽرميمؽييفوبعدهومصـفحقوة

 عؾقمِحؾقوبعضِ ادؽرميبؿؽيافديـقيافعؾوممدرشييفائضافػرظؾمِ  ؾؼييف

بحوصقيمعوكقهمنإفقهحُيتوجمووإيضوُح  ؼريبهومـفوافؼيف؛ادؽياحلرميفافػرائض

بعدُ ظودثمافؾمفمييافُدرراشؿفوراوهُحسغبنظبدافػتوح ؾؿقذهظؾقهوضعفو

هقئيظذادر ُى ادواريٌظؾميفـتوبهوهوفهِ أصومنمـهاشتػودآخرـتوبوً ؾوضع

ظؾميففطقػوً ـتوبوً صـَّبفافػريضراوهظبدافػتوحافشقَخ ؾننواجلوابافسمال

زيوداٍت معفشقخهافؼحهذاهوأصورـامظؿد هواجلوابافسمالهقئيظذادواريٌ

فطقػي

افثافثةادَبمة

إػادُوصلِ افؾطقفادَدخلبؿـزفيِ افؽتوبهذاأنّ مَ  ؼدفَلائهادوجبافسعبذـل

جلعؾهافػرائضظؾممنبعدهوموإػمـفوير ؼىحسـي بكةٌ ؾفوافػرائضظؾم

تِى منؾوؿهدِوافوصولُشؾميؽونأنُؿصدؾنكهافػنّ فؽتىـوفتوضلة افػرائضـُ
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[ب وصورحهشـد صقخـو إػ صوحى افؽتو]

. ورشُحفو افـػحي احلَسـقي, افتحػي افسـقّي يف أحوال افورثي إربعقـقي

و م إؿراُء افؽتوبغ يف ثالثي جموفس بودقعود ادثبً يف  ؾه 

حسن بُن  ؿد [1]أخزكو : ؿول, ؿراءًة ظذ ظبدافرَحن بن أيب بؽر اُدال: بروايي إول مـفام

. ادشوط

بنجوز ه من مصـِػه ُ سن , بؼراءء بعضه وإجوز ه   بوؿقهُ , اً ظـه أيض: وبروايي افثوين

[. 2]ادسووى

  

[  وضقح]

وفذفك هذا افؽتوب , ٕكه ؿرأه ظذ صقخه -ؿراءًة ظؾقه-يعـي هو ؿرأ : مو معـى ؿوفه أخزكو[1]

يعـي أحدـم إذا جوء إن صوء اهلل  عوػ بعد ظؼ شـوات أو أـثر , يصر مسؾسل بوؿي بوفسامع

: ؿول, ظبدافرَحن بن أيب بؽر اُدال أخزكو: ؿول. أخزكو ؾالن افػالين ؿراءة ظؾقه: كدُه يؼوليس

. أخزكو حسن بُن  ؿد ادشوط

أخزكو ؾالن : كده يؼوليسؾنذا جوء واحد , يعـي هذا ختؾؾه إجوزٌة وشامع يف بعض افطبؼي[2]

ظن  سن بن , بعضه وإجوزة فه بوؿقه ؿراءةً , أخزكو ظبدافرَحن بن أيب بؽر اُدال: ؿول, افػالين

. ظع ادسووى
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. أكه بوإلجوزة (ظن)ومعـى 

. واحلؿد هلل رٍب افعودغ

أماله 

صوفح بُن ظبد اهلل بِن َحٍد افُعصقؿُي 

فقؾي إحد افسودس من مجودى إُوػ 

شـَي اثـتغ وثالثَغ بعد إربِعامئي وإفف 

بؿسجد اإليامن يف مديـي افريوض
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 سم اهلل افلرن افلحٔم

هلل رب افًادغ، وافهعة وافسعم ظذ افلشول افًليب إمغ، أمل  تًِم احلّب

 ((أما  ًب))افٍلائض وتًِّٔٓا فِّٗمْغ وظذ آفه وصحعه افذين حلروا افًِم وافبين 

ؾٓذا تًِٔق فىٔف، ورشح خمتك طليف، شّٔته افٍْحة احلسْٔة ظذ افتحٍة افسْٔة 

. صٔخْا افٍاضل افًعمة افنٔخ حسن  ن  ّب مناط متًْا اهلل وادسِّغ  ه آمغل

ٕخبور افواردة يف ذفك . ( أمل  تًِم افٍلائض وتًِّٔٓا فِّٗمْغ): ؿوفه رَحه اهلل

يصّح  وإحوديٌ ادروّيُي يف إمر بتعؾم افػرائض ٓ, وشقذـر مـفو ادصـُِف ضرؾًو ؾقام يستؼبل

ٌُ ضعوف, مـفو  ءٌ  وأمثُل مو يف افبوب مو جوء ظن ظؿر بن اخلطوب ريض اهلل ظـه , ؾفي أحودي

, رواه افدارمُي وابن أيب صقبي وؽرمهو من وجوٍه َيّشد بعضفو بعضوً .  عؾؿوا افػرائض: أن ؿول

وأمو إمر , ويف معـوه آثور أخرى ظن ؽره من افصحوبي ؾقفو مدُح ظؾِم افػرائض وبقون ؾضؾه

ًُ مـه  ءافوارد يف .  عؾؿه مرؾوظًو ؾال يثب
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 سم اهلل افلرن افلحٔم

ِة اإِلْشعم َواإِليََمناحلُّب  َّ ًْ
ِ َْٔا  ِْ َِ ًِم َظ َوافَهعُة وافَسعُم َظَذ .هللِ افَوَهاِب ادََْان، ادُْْ

ِلي َٓ َشاَفَة َوَظَذ آفِِه ادَُى ِْم وافلِّد
ًِ ٍب َمَْْعِع اْف َّ ا ُ َ َٕ ِّٔدِب َْحَُاِم َش ِٕ ن، َوَصحَاَ تِِه اْفَوار ِِغَ 

ين ِمْثِذ  اِِصِ ََ ِْ ُتٓا ف ِْ ًَ ِم ادراِث َج ِْ اٌت يِف ِظ ََ ِذِه ُوَرْي َٓ ُب َؾ ًْ ين، َأَما ّ  تِه إَِػ َيْوِم افبِّد ًَ ي رَشِ

وَن دَِا َؾْوَق  ُُ عُوَل فَِت ََ ا اإِلخْعَ  َواف َٓ َل ؾِٔ ًَ اَػ َأْن َ ْ ًَ َها ُشَِم اْفُوصًوِل راِجًٔا ِمَن اهللِ َت

ا ُحْسَن اخَلاِاَةِ  ًَاػ َأْن َيْلُزَؿَْا ِ َ َُٖل اهللَ َت ْس َٕ َهٍب َوَخاِاٍَة  َْ َمٍة َوَم بِّد ََ ا َظَذ ُم َٓ .َوَرَتْعُت

ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي أؤفف  بأ صٔخْا ادٗفف رشافته هذه  افعسِّة دا هو  سم اهلل افلرن افلحٔم

مًِوم ومنٓور من آؿتباء  افُتاب، وآمتثال  ٖوامل شٔبٕا افلشول إواب، 

ظز وجل وهو ظِم ظذ افذات افواجب ( هلل) ا ت أو ممِوك أو مستحق ( احلّب)

مًْاه ( ادْان)ؾظ اجلعفة مًْاه ـثر اهلعة وافًىاء ومثِه صٍة فل( افوهاب)افوجود 

اإلًٕام وهو اإلحسانمنادًْم)ـثل ادن ومها صٌٔتا معافٌة 

اإلشعم)هي (  ًّْة)ٕهنم ادْتًٍون  ه مًارش ادسِّغ آ لهم  اإلًٕام( ظِْٔا
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من أـز افًْم إذ  َم حيهل افْجاح وخهَٓم  افذـل ٕهنَمؾاإلضاؾةواإليَمن

( ظذ شٔبٕاإمانأيوافسعم) افلؾع أي افلرة ( وافهعةافبٕٔوي وإخلوي

وهو أرشف أشَمئه صذ اهلل ظِٔه وشِم (  ّب)منتق من افسٔادة وهو ادجب وافؼف 

ظذ  ا ا إٔا مبيْة افًِم وخملجه فَوفه صذ اهلل ظِٔه وشِم  اجلل أي( مْعع افًِم)

دا روى ظن ظذ  ن أ ى ضافب ( وافلشافة)رواه احلاـم  ؾّن أراد افًِم ؾِٖٔت افعاب

ا يعًث اهلل تًاػ ٕعًٔا من آدم ؾّن  ًبه إٓ أخذ ظِٔه افًٓب يف : ـلم اهلل وجٓه إٔه ؿال

 ّب صذ اهلل ظِٔه وشِم فئن  ًث وهو حي فٔٗمْن  ه وفْٔكٕه ويٖخذ افًٓب  ذفك 

إِوَمَا يُسِيدُ انهَوُ نِيُرْىِةَ }: فَوفه تًاػ( وظذ آفه ادىٓلين)ه ـَم يف أية افؼيٍة ظذ ؿوم

فَوفه ( وصحا ته افوار غ ٕحُام رشيًته) {عَنْكُمُ انسِجْسَ أَىْمَ انْثَيْتِ ًَيُطَيِسَكُمْ تَطْيِريًا

اؿتبيتم اهتبيتمأصحايب ـافْجوم  ٖهيم صذ اهلل ظِٔه وشِم ؾَٔم رواه ا ن مْبه 

اجلزاء وهو يوم افَٔامة شّٔت  ه ٕن ؾٔه جزاء ادٗمن  افثواب أيإػ يوم افبين

أي  ًب ما ذـل من افعسِّة واحلّب وافهعة أما  ًب)وافُاؾل  افًَاب 

 ع وريَة تهٌر ورؿة وإَٕم صٌلت تْنٔىا ( وريَات)ادهورة ذهْا ( ؾٓذه)وافسعم

ادراث)ؿسّة ( يف ظِم)تستخف وتتوجه إػ افقء افَِٔل ٕهنافِّٓة افَاِصة
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أي تِك ( جًِتٓا)اإلرث وهو ـَم شٖٔيت افسـة أي ادال افذي تلـه ادورث أي

تواضًًا مْه حال ـوين يف ذفك ( مثع)يف افٍٓم حال ـوهنم ( فَِاِصينافوريَات

وهو ( اإلخع )فوريَات أي تِك ا( من اهلل أن  ًل ؾٔٓا)أي ضافعًا ( راجٔاً )اجلًل 

ظِة فَوفه ( فتُون)وهو ظبم افلد إذ  َم يتم افٍْع ( وافَعول)ظبم ؿهب ؽره تًاػ 

وهو يف ( شِم افوصول)من ـتب افٍلائض ـادْيومة افلحعٔة ( دا ؾوؿٓا)جًِتٓا 

وهو ( ظذ مَبمة ومَهب)أي تِك افوريَات ( ورتعتٓا)إصل افذي يلتَى ظِٔه 

أي يف ( وخااة)هذا افتٖفٔف وهو  ٔان إحوال إر ًْٔٔة فِور ة  افذي يَهب  وضع

.آمغ( حسن اخلااة)أي  تِك افوريَات ( ٕسٖل اهلل تًاػ أن يلزؿْا  ا) ٔان احلجب 

صقخه بّغ افشورح رَحه اهلل  عوػ يف هذه اجلؿؾي إيضوح ادعوين افتي اكتظؿً يف ديبوجي ـتوب

 سم : )بسم اهلل افرَحن افرحقم  ؼديره: ؾبّغ أن ؿوفه. افرَحن افرحقمافبداُء بسم اهلل : وأوهلو

ٕن اُدؼدم من ؿوّ  أهل افعؾم هو أن متعؾق افبسؿؾي ؾعٌل (. أي أؤففاهلل افلرن افلحٔم

ؾؾقس , ؾعٌل وهو خمصوٌص . (أؤفف:)ؾنن ؿوفه, وهو واؿٌع يف هذا افتؼدير, متلخٌر خمصوٌص 

وؿد أخره , وإكام بّغ متعؾؼه اّفذي أراده هو افتلفقف. افرَحن افرحقم أبدأ بسم اهلل: ظومًو ؾؾم يؼل

وإكام بسم اهلل افرَحن افرحقم , أبدُأ بسم اهلل افرَحن افرحقم: ؾؾم يؼدُمه ظذ افبسؿؾي ؾؾم يؼل
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. أبدأ

دا هو مًِوم ومنٓور من آؿتباء ): وبداء ه بوفبسؿؾي هذه افراشؾي شببُه ـام ذـر افشورح

و ؼدم أّن مو . صذ اهلل ظؾقه وشؾم( ـتاب، وآمتثال  ٖوامل شٔبٕا افلشول إواب ال

ه  ـزيؾه ؾنن ٕن آؿتداء بوفؽتوب إن أريد ب, رٌ يذـره ادصـّػون من آؿتداء بوفؽتوب ؾقه كظ

 {ي خَهَقَاقْسَأْ تِاسْمِ زَتِكَ انَرِ}: وإكام كزل أوفه, افؼرآن مل يـزل أوفه بسم اهلل افرَحن افرحقم

؛ وإن أريد به  دويـه ؾنن افؼرآن مل ُيؽتى ظذ هذه افصػي يف زمن افـبي صذ اهلل [1/افعؾق]

ؾقؽون ادعتؿُد هو , ظؾقه وشؾم جمؿوظًو مضؿومًو بّغ َدؾتغ؛ وإكام ـتبه افصحوبُي ريض اهلل ظـفم

جعل بسم اهلل  آحتجوُج بعؿل افصحوبي ريض اهلل ظـفم بوجتامظفم ظـد ـتوبي ادصحف ظذ

 {اقْسَأْ تِاسْمِ زَتِكَ انَرِي خَهَقَ}: وذفك اجلَّعل هو امتثول يف ؿوفه  عوػ, افرَحن افرحقم يف أوفه

هو من افؽتوبي بسم اهلل افرَحن افرحقم انبّغ يدّي ؿراء ك ومو ـون يف مع أي اجعل, [1/افعؾق]

. ادشتؿِل ظذ ذـر اهلل ظزَّب وجلَّب 

ـُل أمٍر ٓ : وامر افؼوفقّي ظن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم يف هذا ـحديٌوأمو مو ُذـر من إ

وإكام يف ذفك إحوديٌ , ؾفي أحوديٌ ضعقػي. ؾفو اؿطع, يبدُأ ؾقه بسم اهلل افرَحن افرحقم

. افػعؾقّي ظـه صذ اهلل ظؾقه وشؾم يف ـتوبي رشوئؾه إػ ادؾوك وإمراء يف زموكه
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( هلل) ا ٌت أو ممِوٌك أو مستحق ( احلّب: ػ أّن معـى احلؿد ـام ؿولثّم بّغ رَحه اهلل  عو

, بوظتبور دٓفي افالم ظذ ادِؾك أو آشتحؼوق أو ثبوت ذفك فه شبحوكه و عوػ. (ظّز وجّل 

. وـُل ذفك صحقٌح 

ُوضع , أي ظؾٌم ظذ رِبـو ظّز وجّل . (ظِم ظذ افذات افواجب افوجود)( اهلل)ثّم بّغ أن 

وؿطع مجوظٌي , وهو من أـؿل أشامئه شبحوكه و عوػ وأظظؿفو, ه متققزًا فه ظن بؼقّي افذواتظعّ 

كؼؾه ظـفم افسػوريـي , بل ذفك مذهى مجوهر أهل افعؾم, من أهل افعؾم أّكه آشم إظظم

اختوره , وصٌف جلؿقع أشامء اهلل ظّز وجّل : وافصحقح ـام شؾف أّن آشم إظظم, وؽره

. وظبدافعزيز بُن بوز رَحفام اهلل, ادحؼؼغ مـفم ظبدافرَحن بن ِشعديمجوظي من 

ٓ يدل , و ؼدم أّن فػظ اجلالفي فػٌظ أجوف, (صٍة فٍِظ اجلعفة( افوهابثّم ؾرّس اشم 

ـام ؿول , واهلل ظّز وجّل أخز ظن أّن مو وضعه فـػسه هو أشامٌء حسـى, ظذ ـامل إشامء اإلهلقي

: ؾقؼول, ؾقؽون أحُدهو اشاًم أحسن, [180/إظراف] {انْأَسْمَاءُ انْحُسْنَى ًَنِهَوِ}:  عوػ

ظذ إرادة ادعـى ظـد . (صٍةٌ ): ٕن ؿوفه. أو هو اشٌم أحسن, صػٌي فالشِم إحسن: افوهوُب 

 . إكه اشمٌ : وؿوفـو, ظؾامء افعربقّي
ِ
يعـي مو اشتؼر ظؾقه إمر يف بوب افعؼوئد من إشامء

. وافصػوت
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. (مًْاه ـثل ادن ومها صٌٔتا معافٌة( ادْان)ـثر اهلعة وافًىاء ومثِه )وأكه : ذـر معـوه ثمّ 

بل كعؿًي مؼقّدًة بصػٍي , ؾؾقسً كعؿًي ُمطؾؼي, افـعؿُي افعظقؿي: ؾودـّي, وادُن اشٌم فؾـعم افعظقؿي

. ؾجالئُل افـعم وظظوئؿفو  سؿى مــوً , هي صػُي افتعوطم وافؽز

اإلًٕام وهو من -أي بوظتبور افوضع افؾغوي -ادًْم): ثم ؿوفه بعد

اإلحسان

وأّن ِذـرهم بتؾك افـّعم دون ؽرهم , (مًارش ادسِّغ)ثّم بّغ أّن جريون  ؾك افـعم هو ظذ 

د وذـرمهو بوفتؼقّد بع, وأجُل كعؿفم هي كعؿي اإلشالم واإليامن, ٕهنم ادـتػعون هبو ظذ احلؼقؼي

ٕن كعم اهلل , أي  بّغُ ادراد بوفـعؿي(. إضاؾةواإليَمناإلشعم ًّْة: ؿوفه

من أـز افًْم إذ )ووجه ختصقص هو غ افـعؿتغ بوفذـر هو ـوهنام , شبحوكه و عوػ ـثرةٌ 

( َم حيهل افْجاح افبٕٔوّي وإخلويّ 

و ؼدم ؿبُل أّن (. إمانوافسعم)افلرة ( وافهعة: ثّم بّغ معـى افصالة وافسالم

وـُل ؾرٍد من أؾراد احلـو وافعطف , أصٌل يدل ظذ احلـِو وافعطف يف فسون افعرب: افصالة

وممن ذـر أّن افصالة أصؾفو احلـو وافعطف افسفقّّع وابن افؼقم رَحفام اهلل , مـدرٌج يف ذفك

.  عوػ
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ؾفو أصٌل يرجُع : وأّمو افسالم, احلـو افعطفؾرٌد من إؾراد افتي  رجُع إػ معـى : وافرَحي

. ُظظُؿه إػ افصحي وافعوؾقي وافسالمي من افـؼوئص وأؾوت

  ّب)منتق من افسٔادة وهو ادجب وافؼف ( ظذ شٔبٕا: )ثّم بّغ أّن معـى ؿوفه

ػ وهو أرشف أشَمئه  (  ّبوهذا آشم . صذ اهلل ظؾقه وشؾم هو شقُّد وفد آدم مجقعوً 

. وأـثرهو ذـرًا يف افؼرآن افؽريم (اهلل ظِٔه وشِم

. (مْعع افًِم وافلشافة: ثّم بّغ أّن وصف صوحى ادتن فـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم بؼوفه

ٌٌ رواه احلوـم يف ادستدرك . معـوه أّكه خمرُج افعؾم وافرشوفي ؾلمو ـوكه خمرج افعؾم ؾػقه حدي

وروّي من وجوٍه ٓ , وإشـوده شوؿطٌ , احلديٌ...ا اإٔا مبيْة افًِم وظٌع ب: وؽره

. يصّح مـفو  ٌء ظذ ـثرهتو

ـام ؿول اهلل ظّز , ؾألن إكبقوء مجقعًو ُأخذ ظؾقفم افعفُد أن يممـوا به, وّأمو ـوكه مـبع افرشوفي

ًَحِكْمَةٍ ثُمَ جَاءَكُمْ زَسٌُلٌ مُصَدِقٌ نِمَا مَعَكُمْ  ًَإِذْ أَخَرَ انهَوُ مِيثَاقَ اننَثِيِنيَ نَمَا آَتَيْتُكُمْ مِهْ كِتَابٍ}: وجّل 

. أيي[ 81/آل ظؿران] {نَتُؤْمِنُهَ تِوِ ًَنَتَنْصُسُوَوُ 

ا يعًث اهلل تًاػ ): وأورد ادصـِف رَحه اهلل  عوػ يف  لـقد هذا ادعـى مو جوء ظن ظٍع أكه ؿول

وهوإفخد يف  ّب صذ اهلل ظِٔه وشِمٕعًٔا من آدم ؾّن  ًبه إٓ أخذ ظِٔه افًه
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ادذـورةأييظـهو غـيجداضعقفبسـدٍ  ػسرهيفجريرابنرواهأثرٌ 

وظذ آفه يف ؿوفهافؼولصوحىذـرهمومعـى عوػاهللرَحهادصـُِف بّغ ثمّ 

آفهأنؾذـرإػ يوم افبينوصحا ته افوار غ ٕحُام رشيًتهادىٓلين

{إِوَمَا يُسِيدُ انهَوُ نِيُرْىِةَ عَنْكُمُ انسِجْسَ أَىْمَ انْثَيْتِ ًَيُطَيِسَكُمْ تَطْيِريًا}: فَوفه تًاػمطفرون

ؾقفوّكاموإُمطفرونألِ مجقعبلنّ افؼطعُ ؾقفوفقسأييوهذهإحزاب

ًِ أهُل ـونيأنويرضوهوجّل ظزّ اهللحُيبهمموبلناإلظالمُ  كظرُ افتومافُطفرظذافبق

اهللرَحه قؿقيابنافعبوسأبوهذاأؾودادوئدة{ًَنَكِهْ يُسِيدُ نِيُطَيِسَكُمْ} عوػؿوفه

تبهمنمتػرؿيٍ مواضعَ يف عوػ مطفرينألـُل ؾؾقسافـبوييافسـيمـفوجوٓشقامـُ

بهَيتؾبُس بامإيامكهيضعُف منوؾقفموشؾمظؾقهاهللصذبوفـبييممنملمنؾقفمبل

أنألحولِ منوجّل ظزّ اهللحيبهموَأحِى منأنّ ؾودرادوافسقئوتادعويصمن

ظؾقهاهللصذافـبيصحوبيـونوأّمووأحواهلمأظامهلميفـوملُضفرٍ ظذيؽوكوا

 َوفه صذ اهلل ظِٔه وشِم مستدًٓ فادصنِ ؾعؾؾهرشيعته؛ٕحؽومافوارثونهموشؾم

ٓصفر همعاحلديٌوهذااحلديٌ..أصحايب ـافْجوم:يف ما رواه ا ن مْبه

منمسؾمٌ رواهموصفر هظدمِ معظـهويغـيوشؾمظؾقهاهللصذافـبيظنيّصح
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فـجومُ اؿولوشؾمظؾقهاهللصذافـبيأنّ ظـهاهللريضإصعريموشىأيبحديٌ

ًُ ؾنذإصحويبَأمـيٌ وأكو وظد؛موافسامءأ ىافـجومذهبًؾنذافسامءَأمـي أ ىذهب

يوظدونموأمتيأ ىأصحويبذهىؾنذإمتيَأمـيٌ وأصحويبيوظدون؛موأصحويب

اجلزاءَ ؾننّ بوحلسوبمؼسنـذفكوهواجلزاء)أّكهيوم افبين)معـىبّغ ثمّ 

يومـوئنٌ وذفكإظاملظذواجلزاءُ احلسوبهوؾوفديناحلسوبظذمتوؿٌف 

ٕن ؾٔه جزاء ادٗمن  افثواب وافُاؾل )بهشّؿيافؼقومييومهوافدينؾقومُ افؼقومي

اجلزاءمعاحلسوب ؿعُ ؾوفديناحلسوبإػبوإلضوؾي افًَاب

اإلصورةأنّ وريَاتؾٓذه)إصلصوحىؿولأنّ  عوػاهللرَحهادصـِفذـرثمّ 

هذه لفقفَؿبَل مـهوؿعَ ذفكـونشواءً بهؿوئمٌ أيافّذهنيف صورٍ إػؾقه

تبفمؾوا حيفافؼوئؾغؾؼولبعَدهوأوافوريؼوت خمتٌك ؾفذاأوـتوٌب ؾفذاـُ

أنّ وحُيتؿلفؽتوبا دوينؿبلافّذهنيفؿوئمٌ هوموإػؾقهاإلصورة ؽونأنحُيتؿل

ادصـّفيمخربلنافؽتوب لفقفبعدادختكأوافورؿوت ؾكإػاإلصورة ؽون

يفُمصورٍ إػؾقفاماإلصورةؾننّ مجقعوً احلوفغوظذمـهافػراغإػـتوبهِ ُمؼدميـتوبيَ 

ذفكـتىأّكهُؿدروشواءً اخلورجيفهلووجودٓومعوكقفوادر بيإفػوظٕنافّذهن
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إصورةٌ هيافعؾمأهلؿو ّ أصِح يفاإلصورةؾننّ ـتوبهـتوبيبعدَأخرهأوـتوبهَؿبَل 

اخلورجيفٓافّذهنيفيؽونموإػ

 ع وريَة تهٌر ورؿة وإَٕم صٌلت ( وريَاتإصلصحوبؿولأنّ بّغ ثمّ 

 ؾك عدُ أي(افَِٔل تستخف وتتوجه إػ افقءٕهناتْنٔىا فِّٓة افَاِصة

مؼدمييفاجلويـّي ؿولِ منأحسنوهذا(وتتوجه إػ افقء افَِٔل)خػقػيً افوريؼوت

خمتؾٌف  ؽسرٍ مجعَ ورؿوتمجعٕنَورؿوٌت ؾفذهافػؼهأصولظؾميفادشفورـتوبه

زةاُدحفواخلػيافؼؾيظذافدالافتصغربخالففتؽثر؟أوفؾتؼؾقلهوهلؾقه

افعؾمؾقهموفتامسٓ

وؾرس(اإلرث وهو ـَم شٖٔيت افسـةأي ادراثيف ظِمافوريؼوتهذهأنّ بّغ ثمّ 

  ػرٌس وهذا(أي ادال افذي تلـه ادورثيؼوفهافسـيادصـّف
ِ
أؾرادهبلظظمِ فقء

ًُ ُُيِؾػهموهياصطالحوً ؾوفسـيوإٓ ـوفـؼدؾودوُل صوصاخًأوحٍق أومولٍ منادقّ

وٓباملٍ فقسمووآختصوُص وافُشػعيـوخلقورفهحّؼوً يؽونُ موواحلُق وافعؼور

فهـؿقّيٍ ُيؿؾكٓممواختصوصٍ 

أي تِك )  ؾكجعلإصلصوحىأظـي عوػاهللرَحهادصـِفأنّ ذـرثمّ 
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(تواضًًا مْه)افشورحؾودهأـامذفكوؿولِمثؾه(يف افٍٓم( فَِاِصينافوريَات

وبؼيُظِؿرممنوهوادعروؾغافػرائضظؾامءمنادشوط ؿدبنُ حسنُ افعالميوـون

ظؾم دريسيفبعدهوخؾػهشـيمخسغكحوافؽتوبهذاصورح- ؾؿقذهبعد

 عوػاهللرَحهراوهُحسغبنظبدافػتوح ؾؿقذهافػرائض

وجّل ظزّ اهلل علأنّ رجوئهمنإصلصوحُى إفقهأصوراممعـىذفكبعدذـرثمّ 

هو ظبم اإلخالصأنادصـُّف ؾذـربوفؼبولُمتؾؼوةً هللخوفصيً ( تِك افوريَات)

ظزَّب اهللؽّر إرادةِ منافؼؾِى  صػقّيُ هورشظوً اإلخالصأنّ و ؼدم(ؿهب ؽره تًاػ

ؾوفؼبوُل افؼبولمعـىبعُض وهذا(ظبم افلدهو ( افَعولأنّ ادصـّفوبّغ وجلَّب 

ذفكؾننّ ظؿالً ظبدٍ منو عوػشبحوكهاهللؿبَِل ؾنذاافثواب؛حصولِ معافردّ ظدمُ هو

اهلل بيظذداٌل وهوافتؼبُلافؼبولوؾوقثوابهُ فهحصلوؿدظـهجمزئافعؿل

افدظوءمنأـؿُل بوفتؼبلؾوفدظوءُ وزيودةؿبوٌل ؾفوظـهورضوهفؾعوملو عوػشبحوكه

ـوؿوفهمنأـؿُل مـّو ؼبلرّبـوافؼوئلؾؼولبوفؼبول منافتؼبّليفدومـوأؿبلربَّب

ؾنهّنمـذفكإكبقوءدظوءووؿعظـهو عوػشبحوكهاهللورضوافعومل بيإػاإلصورة

بوفؼبوليدظواوملبوفتؼبلدظْوا



21 

 

إػبهير ؼىمووهوشِم افوصولافرشوفيهذهجعلإصلاحىصأنّ ذـرثمّ 

افػرائضظؾمأخذينافػؼفوءمجفورظـدافرحبقيـودـظوميافػنّ ـتىمنؾوؿفومو

احلـػقّيظـدافرساجقّيأو

ظذ مَبمة ومَهبظذإصلصوحُى ر بفوافورؿوتهمٓءأنّ ذفكبعدذـرثمّ 

هو افذي يَهب  وضع هذا افتٖفٔف وهو  ٔان إحوال ادؼصدأنّ وبّغ وخااة

أّن بّغ افورثيأحوالمنحوًٓ أربعغذـرإصلصوحىؾنن(إر ًْٔٔة فِور ة

إحوال ؾكو عؾقفألمهقتهبوفذـرًإصلصوحُى وخّصهُ يف  ٔان احلجب)اخلومتي

بهإربعقـقّي
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َمة) بِّد ََ ( ُم

َلائِضِ ع ٍَ َل ِذى َحٌق : ْاُ اْف ـُ ِلَؾِة َما ََيُص  ًْ َ
ِ سَاِب ادْوصُل د ُم احْلِ ِْ ُه ادََْواِريِث َو ِظ َْ ُهَو ؾِ

ة، َوَمْوُضوُظهُ  ـَ هُ : ِمَن افَسِ ُّ ُْ ًَاػ، َوُح ه ُهَو اهللُ َت ًّ ْط َوّواِض ََ اُت َؾ ـَ اْفُوُجوُب : افَس

ائِّي، َوَمَس  ٍَ ُِْْٔي َأِو اْفُِ ًَ هُ اْف ُِ وَِِٓتا إَِػ َمْوُضوَظاِِتا : ائِ ُّ ُِب ْٕسَعة َ  َؿَواَياُه اَفتي تْى

ْوفِْا اْفَوَر ُة َأؿساٌم ؿِسٌم َيِلُث  ِافٍلِض وافتًهٔب ـإب وؿسم يلث  افٍلض  ََ ـَ

هُ  ُِ ُه ٕهف : ـافَزوج وإخ فُلم وؿسم َيِلُث  افتًهٔب ـآْ ن، وؾو َٕ جزيل دا روى إِ

ِه وتًِّٔه، وٕسعته إػ ؽِرهِ افًِم وؿب ح ِّ ُِ إٔه : َث افْعي صذ اهلل ظِٔه وشِم ظذ َتً

ُِوم افَؼظٔة، وؽايتهُ  ًُ ؿتِباُر ظذ تًٔغ : إيَهال احلَوق إػ ذوهيا، َوَؾائَِبُتهُ : من اف ِٓ ا

َباُدهُ  ّْ
ام فَِذوهْيَا، واْشتِ َٓ ْ َاع: افسِّد . من افَُتاِب َو افُسَِْة واإْلِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ةادَبم)

وهي مَبمة ـتاب وظِم إذ هي معادية افًؼة ومسائل تذـل أمام ادَهود 



23 

 

ٕى  ع ؾليوة  ّع( ظِم افٍلائض)ٓرتعاط  ْٔٓا و غ ادَهود واشم هذا افٍن 

ظعارة ظن جمّوع صٔئغ أحبمها ( هو)مٍلوضة أي مَبرة دا ؾٔٓا من افسٓام ادَبرة و

 ع مراث  ًّْى اإلرث ـَم تَبم ؾخلج ؾَه ( ادواريث)أي ؾٓم ؿسّة ( ؾَه)هو 

ـافرضب ( ظِم احلساب) إٔٓا ( و)ؽرها ـافوضوء وافهعة ؾِٔس  ًِم افٍلائض 

ب  غ إظباد وٕحوها مما يوصل دًلؾة ما وافَسّة واجلّع وافىلح ومًلؾة افْس

دًلؾة ما َيص ـل ) افلؾع صٍة فًِِم ( ادوصل)َيص ـل ذي حق حَه ـَم شٖٔيت 

ـافْهف فِعْت إذا إٍلدت وافثِثغ هلن ( من افسـة)حَه ( حق)أي صاحب ( ذي

أي هذا افٍن أي ما يعحث ؾٔه ظن ظوارضه افذاتٔة فه ( وموضوظه)إذا تًبدت 

أي ٓ افًبد ٕن افًبد موضوع ظِم احلساب ( ؾَط)أي من حٔث افَسّة ( تافسـا)

يتّٔز  تًليٍه ؾع يُون موضوظًا فٌر إذ ـل ظِم يتّٔز ظن ؽره  ّوضوظه ـَم

أي حُم ( وحُّه)وؿٔل واضًه ادجتٓبون ( اهلل تًاػ وه)أي هذا افٍن ( وواضًه)

إذا صِي ( افٍُائيأو)مه ؽره إذا ا يهِي فتًل افوجوب افًْٔي)تًِم هذا افٍن 

أي ادسائل افتي تذـل يف افٍن( ومسائِه)ؽره فه وذفك دا شٖٔيت من إحاديث 

إػ )ـَوفْا أؿسام ( افتي تىِب ٕسعة  ّوِٓتا) ع ؿؤة وهي ( ؿواياه



24 

 

ؿسم يلث )وـَوفْا ( ـَوفْا افور ة أؿسام)ـَوفْا افور ة وذفك ( موضوظاِتا

أي ( ؿسم يلث  افٍلض)ـَوفْا ( و)وـاجلب ( ـإب)مًًا (  افٍلض وافتًهٔب

و اؿي ( ـآ ن)أي ؾَط ( ؿسم يلث  افتًهٔب)وـَوفْا ( ـافزوج وإخ فلم)ؾَط

يف ( دا روي)أي ظئم ( جزيل)أي ورشف هذا افٍن ( وؾوِه)افور ة من افذـور 

وتًِّٔه إٔه ٕهف افًِم وؿب حث افْعي صذ اهلل ظِٔه وشِم ظذ تًِّه)احلبيث 

تًِّوا ؾَٔم رواه ا ن ماجه واحلاـم يف ادستبرك ظن أيب هليلة ريض اهلل ظْه 

ويف  افٍلائض وظِّوه افْاس ؾٕ٘ه افًِم وهو يْسى وهو أول ظِم يْزع من أمتي

تًِّوا افٍلائض وظِّوها افْاس ؾ٘ين املؤ مَعوض وان  افًِم رواية فِحاـم 

ٓن يف افٍليوة ؾع  بان من يٍهل  َْٔٓمشَٔعض وتيٓل افٍتن حتى َيتِف افلج

ـافٍَه ( إٔه من افًِم افؼظٔة)من افٍْون ( إػ ؽره)أي هذا افٍن ( وٕسعته

واحلبيث وافتٍسر  خعف ظِم افؼع ؾٕ٘ه أظم مىًَِا إذ افًِوم افؼظٔة هو افذي 

يله وضًه افنارع وظِوم افؼع هو افذي أ احه افنارع شواء هو افواضع أو غ

( إيهال احلَوق إػ ذوهيا)أي هناية ما يستٍاد من هذا افٍن ظذ إصٓل هو ( وؽايته)

ظذ وجه ( آؿتبار ظذ تًٔغ افسٓام فذوهيا)أي هذا افٍن هو ( وؾائبته)أي أصحا ا 
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 وافسْة)ـ٘رث آ ن وإم ( من افُتاب)أي اشتْاد هذا افٍن ( واشتّباده)صحٔي 

يف ارث أم إب ويف افٌلاوين ( واإل اع)ة ادٌرة وا ن شِّة يف ارث أم إم  نٓاد

وافًول وٓ مبخل فَِٔاس هْا أي يف تَليل ادواريث ٕن افَٔاس ميٓل ٓ مثعت 

 .وافُعم هْا ؾَٔم تستْب إفٔه افَسّة  عوتًا ٓ طٓوراً 

ؿبمة م)هبووظدافتيادؼدميجعلإصلصحوبأنّ  عوػاهللرَحهادصـِفذـر 

كوظونادصـػغظـدادؼدموتٕن(ـتاب وظِم

ؽرهدونبه تعؾُق ـتوبُمؼدميوهيخوصي؛مؼدميٌ أحدمهو

افػنّ ـتىمنؽّرهدونمػردٍ بؽتوٍب  تعؾُق ٓؾنٍ ُمؼدميُ وهيظومي؛مؼدميٌ وأخر

ـؾهبوفػنِ  تعؾُق بل

ظؾمٍ وُمؼدميُ ـتوٍب مؼدميُ ؾفيبقّـفامجومعيٌ إصلصحوبذـرهوافتيادؼدميوهذه

منومـفمظـدهمادشفورةافعؼةمبودئهظذادشتؿؾيُ ادؼدميهيافعؾممؼدميؾننّ 

فؽتوبهُمؼدميً إصلصوحُى جعؾفووؿدظؼةظدهوؾقفوادشفورفؽنّ ظؾقفويزيد

افشوظرؿوليفذـورةاملهيافعؼةبودبودئادشفورةافعؼواُدؼدموتهذا

ـُئـودِ بــَمَ نَّب إِ  ٌّ ثـمّ وادوضــوعاحلـــدُ هـــرَ صـَعَ ؾــنٍ ــــلَّب ـ همـــــراف
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ارعْ ـــــافشُحؽمُ متدادُ ْس اوآشموافواضــــعْ وكسبــــيٌ وؾضـــــؾـهُ 

ــوْ افؼفحــوزَ اجلؿقــعَ درىومناـتػىبوفبعضِ وافبعُض مسوئٌل 

مشفورة؟أبقوتهذهوهو؟افشوظرهذامـفممجوظيكظؿفوافعؼةادبودئوهذه

ادـورقفسؾمافدمـّفوريرشحظذحوصقتهيفافصبّونظعّ بن ؿدكظؿفواجلواب

بؼوئؾفواجلفلمعافعؾومأهلبّغ صوئعيً وصورتإبقوتهذهاصتفرتثمّ 

إصلصحوُب صقخهذـرهمووؾقافعؾمهذامبودئ عوػاهللرَحهافشورحبّغ وؿد

 ع ؾليوة  ًّْى مٍلوضة مَبرة دا ؾٔٓا من افسٓام ( ظِم افٍلائض))أنّ ؾبّغ 

أي ؾٓم ؿسّة (  ؾَه)ظعارة ظن جمّوع صٔئغ أحبمها هو ) وأكهحّدهُ وبّغ (ادَبرة

 ادوصل)ع وافىلح ـافرضب وافَسّة واجلم( ظِم احلساب) إٔٓا ( و(  )ادواريث)

وحسوهُبوادواريٌؾؼههوافػرائضؾعؾمُ (( من افسـة حق دًلؾة ما َيص ـل ذي

وحسوهبوادواريٌؾؼههواصطالحوً افػرائضظؾم

ـالميفموجودٌ وهذاافالزميافدينأحؽومظذ طؾقافػرائضؾننّ رشظوً وأّمو

وإكاماإلرثبؼسؿييتعؾقموهبويريدونٓافػرائضأضؾؼواربامؾنهنمـثراً افصحوبي

إفقفواُدحتوجإحؽوممنافدينمنو عوػشبحوكهاهللؾرضموهبويريدون
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ؾقؽونحسوهبو؛ومعرؾيادواريٌؾؼهافشقئغهذينظذحؼقؼتهُ  دورافػرائضؾعؾمُ 

وحسوهبوادواريٌؾؼههوحقـئذٍ 

ما هوافػنّ موضوعأنافشورحوبّغ (افسـات)وهبلّكه(موضوظه)بعدُ ذـرثمّ 

يفاجلؿؾيهذهبقونُ و ؼدماخلورجقّيظوارضهدون(ُيعحث ؾٔه ظن ظوارضه افذاتٔة فه

إبوابمـتخىيفـتوبهمنُؿرأمويفخونحسنصديقافعالميـالمِ ظذافتؼريرات

وافػصول

ٌُ منأي(حٔث افَسّةمن ( موضوظه افسـات)أنّ افشورحبّغ ثمّ  بقونُ حق

ُذـرإّكاماحلسوبظؾمَ ٕنّ احلسوبظؾمُ هوموُضوظهوفقسمـفووارٍث ـِل كصقِى 

اختصوصأوحٍق أومولٍ منادقًُُيؾُػهمووأهنوافسـوتمعـىبقونُ و ؼدمَ  بعوً ؾقه

آخرؿوًٓ وأوردفشقّخه بعوً ((اهلل تًاػ وه)هذا افٍن )واضعأنّ ادصـِفذـرثمّ 

ؾقفويؼعُ مموافعؾميفافؽالمدؿوئقمنافدؿقؼيوهذهوؿٔل واضًه ادجتٓبون)ؾؼول

شبحوكهاهللإػمـسوبوً افعؾوممنظؾمٍ وضعيصُف منافـوسمنؾتجدُ افغؾط

ويؼوُل افؼراءأئؿيُ هموؿقل عوػ؛اهللهوافؼراءاتظؾمواضعُ مثالً ؾقؼولو عوػ

يفافغؾطومـشلُ ادجتفدونإئؿيوؿقل عوػ؛اهللهوواضعهافػرائضظؾمُ مثالً 



28 

 

منهيإ ودهوبوظتبورـّؾفوافعؾومأنّ وافصحقُح بوفوضعادراد بّغِ ظدمُ هوذفك

ظؾمُ رشظوً ادوضوظيِ افعؾومؾؿنؿدراً وإّمورشظوً إّموو عوػشبحوكهاهللوضع

اهللؾرّس افتػسرظؾمؾؿثالً رشظًو؛موضوظيٌ ظؾومٌ ؾفذهوافتػسروافػؼهيدافتوح

و عوػشبحوكهاهللبتؼديرادوضوظيِ افعؾومِ ومنـالمهبعضـتوبهيفو عوػشبحوكه

شبحوكهاهللوضعفوؾفذهوافػؼهوإصولافـحومثُل افـوساشتخرجفوافتيافعؾومُ 

ظؾمُ حتىو عوػشبحوكهاهللهومجقعوً هلوؾوفواضعُ إ ودهواظتبورؾىؿدراً و عوػ

وجّل ظزّ اهللواضعفوؽرهوأوافػركسقّيأوـوٓكجؾقزييبوفؾغوتادتعؾقافصو قّوت

مؼدرةمعقّـيٍ صورةٍ يفإبرازهُ وهوخوصمعـًى بوفوضعِ ادؼصودوفؽنّ إ ودهوبوظتبور

ؾؿثالً مَؼوَمهيؼومموأوؾقهبوفتصـقفمؼدرةمعقّـيٍ صورةٍ يفإبرازههوافػنِ وضعُ 

إشودأبوبذفكأمرإذظـهاهللريضضوفىأيببنُ ظعّ هوأبرزهمنأوافـحوظؾم

وفقسوضيافـحوهذااكحوافهؿولثمافعؾمهذامسوئلمنصقئوً إفقهوأفؼىافّدؤ 

ذفكيفافواردةأثورؾقفومجعافعربقّيشبى وضعِ ذـريففطقػيرشوفيٌ  عوػاهللرَحه

أخرجمنأوُل هوظـهاهللريضظعٌّيل ؾؽونبعضوً بعضفويؼويوجوهٍ منيروىممو

أوُل افؼراءاتأصولوظؾمُ ـالمه؛ظذافـوسبـوثممعؾومٍ حدٍ يففهمبقّـوً افـحوظؾمَ 

بعؾمِ أوًٓ صـّفاّفذيهوؾنكهاحلوؾظافدارؿطـياحلسنأبوهو ؼديراً فهواضعٍ 
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جراوهؾمّ ذفكبعدَ افـوس بعهثمافؼراءاتأصولِ 

أؿدمفمومنافعؾمهذايفإوائلادصـّػونهمافػرائضظؾمواضعإنّ يؼوُل وحقـئذٍ 

واهرمموافثوريشػقونظنادروّييافػرائضيفـتوبوً مجعؾنكه عوػاهللرَحهافبوؽـّدي

هذايفبعدهُ افـوُس صـّفثمّ  عوػ؛اهللرَحهافثوريشػقونظنصقوخهظنافبوؽـّدي

هوافُؽتىأؿدمِ منبليديـواّفذيفؽنؿبؾهأحدٌ يوجدُ وؿداإلكػرادوجهظذافعؾم

 يفُضبعوؿدافثوريشػقونظنادروّييافػرائض
ٍ
ؿديامً فطقفجزء

إذا ا يهِي افوجوب افًْٔي))وأّكهظِم هذا افٍنأي حُم ت( حُّهبّغ ثمّ 

مشفورةٍ ؿوظدةٍ ظذمبـقّيٌ افؼسؿيوهذه،(إذا صِي ؽره فه( افٍُائيأو)فتًِّه ؽره 

ومـهظقـوً ظؾقّه عّغ أحدٌ فهصُؾَح إذاافؽػوئّي افػرضأنّ وهووؽرهافؼرايفذـرهو

هذاومنظغٍ ؾرضظؾقّهصورو ؼدمؾقهزبرّ مناخلؾقيفـونإذاافعؾمؾننافعؾم

افـوسظذهوافذيافعؾمإنفهافشـؼقطيإمغ ؿدأصقوخبعُض ؿولاجلـس

أنّ وإصلؾفؿهوجودةحػظهؿوةِ منمـهحَلظدوظغٍ ؾرًض ظؾقكـػوييٍ ؾرُض 

ينافبوقظناإلثمُ شؼطافـوسبعُض بهؿومإذاـػوييؾرُض افػرائضظؾم

(إػ موضوظاِتا افتي تىِب ٕسعة  ّوِٓتا ؿواياهوهي( مسائِهأنّ ذـرثمّ 
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ادـورقافسؾميفإخرضيؿولـاماخلزبؿعـىهيظـدهموافؼضقّيُ 

ابرَ وَخ ّييً ضِ َق ددمُ َل ىرَ َج هِ اِت ذَ لِ قدْ افِص مَل َت اْح امَ 

خزاً ويسّؿىؿضقّيً ؾقسّؿى

ُمبتدأهتوأي( إػ موضوظاِتا) أخبورهوأيتىِب ٕسعة  ّوِٓتا افتي:ؾقهوؿوفه

افؼقومهوؾقهادحؿوُل ؿوئمزيدٌ ؾؼوفـو ؿوًٓ؛يسؿىواخلزُ موضوظوً يسؿىؾودبتدأُ 

زيدٌ وهوموضوظهإػكسىافذي

م يلث ؿس ـَوفْا افور ُة أؿسام)ٕصؾه بعوً مسوئؾهمن عوػاهللرَحهادصـّفوذـر

 وؿسم يلث  افتًهٔب(  )وؿسم يلث  افٍلض ـإب  افٍلض وافتًهٔب

دو وضلةٌ ٕهنوهـوذـرهوإذاادصـِفأحسنافتيافػرائضظؾممسوئلؾؿن،((ـآ ن

أؿسومثالثيإػيـؼسؿونافوارثغأنبقونُ بعدهو

وافتعصقىبوفػرضيرُث منإولؾوفؼسم

ؾؼطبوفػرضثيرمنافثوينوافؼسم

ؾؼطبوفتعصقىيرثمنافثوفٌوافؼسم
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وافُربعـوفـِصفمعؾومفوارٍث رشظوً ُمؼدرٌ افسـيِ منكصقٌى هواصطالحوً وافػرض

وؿدافبوؿيؾؾهمعؾومفوارٍث رشظوً ُمؼدرٍ ؽّرُ افسـيمنكصقٌى اصطالحوً وافتعصقُى 

رأـٌأوأؿلأوكصػوً أوربعوً افبوؿييؽون

ظذرابعٌ ؿسمٌ إؿسومهذهووراءَ ا ػوؿوً افثالثيإؿسومهذهإػيـؼسؿونؾوفوارثون

ردتوافتعصقىبوفػرضيرثمنُؾؼدؾنذاإرحومذويإػافردوهوافصحقح

وإدفيُ افشوؾعقيؿو وأحدُ وافشوؾعقياحلـػقّيمذهُى وهوإرحومذويإػ رـته

أؿسومأربعيَ افوارثونؾصور ؼويتهظذؿوئؿيٌ 

معووافتعصقىبوفػرضيرُث منإولافؼسم

ؾؼطبوفػرضيرثمنوافثوين

ؾؼط عصقىبوليرثمنوافثوفٌ

إرحومذويظذبوفرديرثمنوافرابع

بؼو ذفكإػوأرشُت 

                                                             

 بالفزض ٌزث هي ظابط أًشد ّلوا, الشافعٍة هذُب كزر قال كذا الوسألة ُذٍ فً اهلل حفظَ الشٍخ ٌزاجع [1]

 .الحٌابلة قْل إلى أشار هعا ّالتعصٍب
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معومهوأوْ  عصقٍى أوْ بػرضٍ وظودنَحظُفموافوارثونَ 

ويـجــــــزُ رحــــــمٍ ذا وريثـَـــوُيـّززُ ظـدكــــوذّيـنِ وؾؼـــدُ 

يؽونأنؾقسوغُ افراجحهوـذفكوادذهىبوظتبوراحلـوبؾيظـدأيظـدكووؿوفه

كوطؿهظـدادراد

بلكهفشقخه بعوً ظـهؾلخزرشؾهوهو( ؾوِه)افػنّ هذامبودئمنادصـِفذـرثمّ 

حث )مع( إٔه ٕهف افًِم)منؾضؾهيفإحوديٌيف(دا روي(  )ظئم(  جزيل)

أحوديٌذفكيفورويًُيػؼدظؾمٍ أولوأكه(افْعي صذ اهلل ظِٔه وشِم ظذ تًِّه

آثورٌ ؾقهثبتًوإكامضعوفذفكيفافواردةإحوديٌبل ءٌ مـفويصحملشؾفـام

اهللريضوظوئشيظبوسبنوظبداهللاخلطوببنظؿرمـفمافصحوبيمنمجوظيظن

مجقعوً ظـفم

احلبيث ـافٍَه و( إٔه من افًِم افؼظٔة إػ ؽره)هذا افٍن ) كسبتهبعدُ ذـرثمّ 

أنؾذـرافؼعظؾوموبّغ افؼظقيافعؾومبّغ اهللرَحهافشورُح وؾرق،(وافتٍسر

افؼعظؾومُ وأّموأصوفيً بوفؼعادتعؾؼيُ ؾفيافشورعوضعفوافتيهيافؼظقيافعؾوم

افعؾوممنافػؼهؾؿثالً ؽرهأوافواضعُ هوشواءً افشورعأبوحفوافتيافعؾومؾفي
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منفقسأّدام؟ؾؿنافسحروأّموأبوحهافؼعٕنافؼعظؾومِ منوافـحوةافؼظي

افؼعظؾوممنوٓافؼظقيافعؾوممنفقسذفكوٓهذا

أي ( إيهال احلَوق إػ ذوهيا)هو ) مـه و( أي هناية ما يستٍاد( ؽايته) بّغ ثمّ 

إػ رـيٍ منادقًّوراءيبؼىبامادتعؾؼياحلؼوقإيصولافػنّ هذاؾغوييُ ،(أصحا ا

هلوادستحؼغأصحوهبو

ظذ ( آؿتبار ظذ تًٔغ افسٓام فذوهيا)وأهنو(هذا افٍن)ؾوئدة( أي(ؾائبته)ذـرثمّ 

احلظوظمنفؾورثييؽونموظؾؿه دعرؾيِ ادتعوضيفهأخذِ اـتسوُب أيوجه صحٔي

هلم ؽونافتيوافسفوم

افعؼةادبودئيفذـرواؾنهنمافثؿرةيفظـدهممـدرجونوافػوئدةوافغوييُ 

افثؿرةثمّ وادوضوعاحلـدّ 

افغوييأنّ بقـفاموافػرُق بوفػوئدةيسّؿىو ءٌ ؽوييٌ هو ءُ مـفوُ عُل افثؿرةوهذه

افعؾمهذاظذاشتوػإذارءاملمعيؽونمووافػوئدة.اكتفوءً إفقهيوصُل موهي

واشتػوده
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ذـرـاممستؿدٌ ؾفوأحؽومهوبقون ثبقتهضرائقأي,افعؾمهذا (اشتّباد)بعدُ ذـرثمّ 

ثبتًيؽونأنؾنمو(واإل اعوافسْة من افُتاب)افشورحو بعهإصلصوحُى 

 عوػاهللرَحهصـِفاملومثلاإلمجوعيفثبتًأوافسـييفثبتًأوافؼرآنيفمسوئؾه

ـ٘رث آ ن ) افؽتوبمنُحؽؿهُظؾمأي( من افُتاب)اشتؿدمويفؾؼولفؽلٍ 

 نٓادة ادٌرة )اجلدةيعـي(يف ارث أم إمؿول افسْة)مناشتػقددوومثل: (وإم

مثلثمّ افصحقحيفوهياجلدة وريٌيفافصديقبؽرأيبؿصييفوا ن شِّة

شؿقتومشفور ونمسلفتونوافغراوان(يف ارث ٕم وإب ويف افٌلاوين( إل اع)

زوٌج ؾوٕوػوأمّ أٍب معافزوجغأحدإرثمنمرـبتونومهوفشفرهتامبوفغراوين

زيودةٌ ظـدهموهوافعولأيضوً بوفؼقوسثبًوممووأبوأمزوجيٌ وافثوكقيوأبوأمّ 

إكصبوءيفوكؼٌص افسفوميف

يف تَليل ادواريث ٕن (  )ٓ مبخل فَِٔاس هْاأّكه عوػاهللرَحهافشورحكوهثمّ 

 ُحؽمبنثبوتيستؼلٓافؼقوسؾنن، (ٓ مثعت) فؾحؽممبغٌ أي(افَٔاس ٌميٓل
ٍ
 ء

وافُعم هْا )معؾومٍ بلصلٍ بنحلوؿهمعؾومؾرعٍ حؽماشتخراجإػؾقهُيعؿدُ وإكاممو

ًُ ُحؽؿهُيعؾمُ مويفأي(افَسّة  عوتًا ٓ طٓوراً ؾَٔم تستْب إفٔه  ٓبغبطريٍق وبقثب
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اشتؿدادُ مـػًي افؼقوسـونوإذاافؼقوسيفادوجودُ وهوبلصلٍ ؾرعٍ بنحلوقيستـبطمو

وموافػنّ هلذاممداً ـوكهبـػيأوػ,ؾقفوادختؾفإصولمنبعدهؾاممـهافعؾمهذا

إمجوظوً يؽونأنوإموحؼقؼقوً إمجوظوً يؽونأنؾنموافصحوبيلأؿوامنذفكيفجوء

ؾقه ؽؾمممنيؽونأواإلمجوعيفؾقـدرُج ظؾقهاإلمجوعُ اكعؼدؿديؽونبلنشؽو قوً 

وأموبوإلمجوع؛مؾحٌق وهوافسؽوءاإلمجوعجـسمنؾفذاخموفٌف فهُيعرفوملصحويبٌّيل 

مرجعوً يؽونبامافسجقح ريؾنكهموأفيٍ مسيفظـفماهللريضافصحوبياختؾف

أصولظؾميفادذـورةبودرجحوتمعروٌف هومموأخرظذافؼوفغأحدفتؼديم

افػؼي

 

َب َمْوِت َمْن ُهَو َفهُ : واإِلْرُث  ًْ ِه َ  َِّد ى َيْثُعُت دُِستَح . َحٌق ؿا ٌِل فَِِتَجزِّد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو جْس ( هو حق)فٌة إصل وافعَٔة رشظًا ـَم ضعىه افَايض اخُلوٕجي ( واإلرث)

 ٍتي ادثْاة وادًجّة وتنبيب افزاي ادوحبة ( ؿا ل فِتجزي)صامل جلّٔع احلَوق 
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فتَسٔم ؿٔب أول خملج فوٓية افُْاح ؾٕ٘ه ٓ يَعل افتجزي وإن ـان يَعل ادُسورة أي ل

أي فذفك ( فه)أي ادال ( هو)أي مورث ( يثعت دستحَه  ًب موت من)إٓتَال 

ادورث ؿٔب  ان خملج فِوٓء ؾٕ٘ه ؿا ل فِتجزي وفُن يثعت فل ًب يف حٔاة إؿلب 

. وإَٕم ادتٖخل ؾوائبه

افذي ذـره صحوُب  (اإلرث)  عوػ يف هذه اجلؿؾي مو يتعؾُق ببقون معـىذـر افشورح رَحه اهلل 

( فه هو يثعت دستحَه  ًب موت من  ؿا ل فِتجزئ هو حق واإلرث(: إصل وهو ؿوفه

رَحه اهلل  عوػ ثّم ُصفر بغ  (افَايض اخُلوٕجي)ؾذـر رَحه اهلل  عوػ أن هذا احلّد هو فـ. 

ؿا ل )): وبّغ افشورُح رَحه اهلل  عوػ أّن ؿوفه, فه ظـد بعضفمادتؽؾؿغ افػرائض حتى خػي ؿوئ

, ؾفو ؿوبٌل فتؼسقم, يعـي يػصٌل يتؿقُز به احلّد ظام يشورـه من جـسه. (ؿٔب أول (فِتجزي

بلن يؽون بعضفو فألحدِ ٍ وبعضفو  (افُْاح ؾٕ٘ه ٓ تَعل افتجزي)يف ( فوٓيةا)وُيرُج به 

. من فه حُق افوٓيي ؾقهوإكام  ـؼُل ـومؾًي بغ , ٕحدٍ 

 ؾنن افوٓء . (ؿٔب  ان خملٌج فِوٓء (فه هو يثعت دستحَه  ًب موت من): ثّم ذـر أّن ؿوفه

. وذفك ٓ يؽون يف اإلرث, (ؿا ل فِتجزي وفُْه يثعت فل ًب يف حٔاة إؿلب)

ًُ دس. بسبى معؾوم: وبؼقً زيودٌة مستحسـي بلن يؼول حتّؼه بعد ؾوإلرث حقٌّيل ؿوبٌل فتجزي يثب
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. أي مؼدٍر رشظو( معؾوم:)ومعـى ؿوفـو. موت من هو فه بسبٍى معؾوم

 

 

ه  ُٕ ا ـَ َُ  افَلاِء ادَُنَبّدِة، َو َوارٌث، َو َحٌق َمْوُروٌث : وأر ٌث    . عَ ٌة ُمورِّد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشم ؾاظل من ( مورث  ُ  افلاء ادنبدة)أي ٓ ؽر (  عثأي اإلرث( وأرـإه) 

ؾ٘ذا مات زيب ظن ا ن فه وخِف  ٔتًا ؾزيب ( ووارث وحق موروث)ورث  افتنبيب 

. مورث وا ْه وارث وافقء افذي خٍِه حق موروث

: أرـون ( عَ ةٌ )وأهنو , (اإلرث( أرـان))يف هذه اجلؿؾي  ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ

. وهو ادخؾف فسـي بعده, بؽرس افراء ادشددة. ادوِرث: ؾوفرـن إول

. وهو افظوؾُر بتؾك افسـي أو بعضفو بعد موت موِرثه. افوارث: وأخر

حّؼًو أو اختصوصًو ظذ مو  وؿد يؽون موًٓ أو, وهو اّفذي  عؾق به اإلرث. احلُق ادوِرث: وثوفثفو

.  ؼدم
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: وأرشت إػ هذه إرـون افثالثي كظاًم بؼو 

وُكه ثالَثيٌ  ـَ ُث : أر ُموِرُث         ووارٌث وحُؼه ادَُورَّب

 

 

ث، وافًُِم : ورُشوُضه َب َمْوِت ادَُورِّد ًْ َٔاة اْفواِرِث َ  ُق َح َُ ِث، وحَت ٌق َمْوِت ادَورِّد َُ  ع ٌة حَت

ةِ  َٓ تِؤِة فِْعِرِث   ِاجِل َْ .ادُ

ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو إحلاؿه (  ع ة حتَق موت ادوروثأي رشوط اشتحَاق اإلرث( ورشوضه) 

( وحتَق حٔاة افوارث  ًب موت ادورث)حُوم  ّوته  ادوتى حَُم ً ـَم يف ادٍَود اا

أو إحلاؿه  إحٔاء تَبيلًا ـحّل إٍهل حٔا حٔاة مستَلة ييٓل مْه وجوده ظْب 

 .وهذا افؼط خمتص  افَايض وادٍتي( وافًِم  اجلٓة ادَتؤة فإلرث)ادوت 

 مل ادواريٌ وهيذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ يف هذه اجلؿؾي مسلفًي أخرى من مسوئل ع

: ( ع ةؾذـر أهنو , وادراد هبو رشوط اشتحؼوؿه, (رشوط اإلرث)
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وث): أوهلو ويتبُع افتحؼق , أي افؼطع بلن ادوِرث صوحَى احلِق ؿد موت. (حتَق موت ادورِّد

ؾنذا ضول إمد , من ؿبل افؼويض (إحلاؿه  ادوتى حَُم ً ـَم يف ادٍَود ادحُوم  ّوته)مـه 

وأحلق حؽاًم بودو ى؛ وـذفك ممو يؾحُق بؿن حتؼق مو ه من , ٍد ؿسؿً  رـته ؾقام بعدهبػؼد أح

ؾعـد ذفك , ؾنكه يؼدُر فه أكه حقّو ثم موت, ـوجلـغ إذا شؼط مقّتًو بسبى جـوييٍ ( تَبيلاً )ُيؾحق 

. بلن مل يوفد مقّتو وإكام وفد حقًّو ثم بعد ذفك موت, حتؼق مو ه  ؼديراً 

إحلاؿه  إحٔاء تَبيلًا )إمو حؼقؼًي أو  ،(ياة افوارث  ًب موت ادورثحتَق ح): وثوكقفو

و ؾك احلقوة  عرف , (ـحّل إٍهل حٔا حٔاة مستَلة ييٓل مْه وجوده ظْب ادوت

ؾنذا , ؾنذا وضعً ادرأة احلؿَل واشتفل صورخًو دّل ظذ وجود حقوٍة ؾقه مستؼؾي, بوٓشتفالل

. ـوكه ـون حقًّو ؾؾه حٌظ من ادراث فتحؼق حقو هموت بعُد ـون مؾحؼًو بوٕحقوء يف 

افَايض )و ؼديُر ذفك يرجُع إػ , يعـي ادوجبي فه. (افًِم  اجلٓة ادَتؤة فإلرث): وثوفثفو

متى يرجع إػ افؼويض ومتى يرجع إػ ادػتي؟ , (وادٍتي

زع أكوٌس هلم ؾنذا  ـو, يرجُع إػ افؼويض إذا ـوكً افؼسؿي مشتؿؾًي ظذ خصومي[: اجلواب]

وأمو ظدِم وجود اخلصومي ؾؾؾؿػتي أن يػتي ؾقفو إذا , ؾنن افػصل يف ذفك إػ افؼويض, مراث

وإكام افذي يصؾح ذفك إن مل , ؾؾقسً ـُل مسوئل ادراث ممو يصؾح ؾقه أن يتؽؾم ادػتي, شئل
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هو إػ أمو إذا ـوكً خصومي ؾنن من افعؼل أن ٓ يتؽؾم ادػتي ؾقفو بل يرد,  ؽن خصومي

, ؾنذا شئل أحٌد ظن مسلفٍي  تعؾق بوفػرائض وضؾى مـه ؿسؿتفو يـبغي فه أن يسلل ؿبُل , افؼضوء

إن : وإن ؿوفوا, ردهم إػ افؼضوء. كعم: هل هذه ادسلفي ممو ؾقفو بّغ افورثي خالف؟ ؾنن ؿوفوا

افتشويش  ؿسؿفو بقـفم؛ واحلومُل ظذ ذفك هو أن ٓ يؼع. افورثي حورضون أو ٓ خالف بقـفم

ؾنن من افـوس من  ؽون بقّـفم خصومٌي ثم يل ون إػ مػتي , ظذ افـوس يف ؿسؿي مواريثفم

ؾنذا ؿسم هلم جعؾوا ذفك ُحجًي ظذ افؼويض , ؾقطؾبون مـه أن يؼسم هلم, ُمعظم يف افبؾد

افػؼفوء يف بعض مسوئل  فالختالفوؿد يؽون فؾؼويض كظٌر آخر ؽُر كظر ادػتي , يـوزظوكه هبو

ؾقـبغي أن يعرف , وهذا يػعؾه بعض افـوس جفالً أو  الظبًو بوٕحؽوم افؼظقي, افػرائض

 .وضؾبًو فسالمي ديـه, ضوفُى افعؾم مورد ـٍل فئال يؼع يف افغؾط ظذ افؼيعي

 

 . ع ٌة افََْسُب، وافِّْدُاُح، واْفَوٓء: وأشعا ه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي متٍق ظِٔٓا وأما اإلشعم ؾسعب خمتِف ؾٔه أحبها (  ع ةأي اإلرث( وأشعا ه) 
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أي ؿلا ة من افًِو ـٖ وة وادبيل  ا أو افتوشط ـإخوة وادبيل  ا أو  (افْسب)

 ا ؾرث  سععٓا  ٔع افور ة ما ظبا افزوج وافزوجة ادًتق  افسٍل ـافعْوة وادبيل

وهو ظَب افزوجٔة افهحٔي وإن ا حيهل وطء ؾرث ( افُْاح) إٔٓا ( و)وظهعته 

 ٍتي افواو ممبودًا وادلاد  ه وٓء افًتاؿة دون ( افوٓء) افثٓا ( و) ه افزوج وافزوجة 

. ظتق وادًتَة وظهعتَٓموٓء ادوآة وادحافٍة واإلشعم ؾرث  ه اا

وهي , ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ يف اجلؿؾي افسوبؼي مسلفًي أخرى من مسوئل ظؾم افػرائض

وأمو مو وراء , أي بوظتبور اإل ػوق ظؾقفو(  ع ةوذـر أّن هذه إشبوَب , (اإلرث( أشعاب)

: وهذه إشبوب افثالثي, ذفك ؾثَّم أشبوٌب أخرى اختؾف ؾقفو

: وجفوت افـسى افتي  تعؾق بودراث ثالُث جفوت, وادراد به افؼرابي. (افْسب): أحدهو

. وهم أبوُء وإمفوُت وإجداُد واجلداُت وإن ظؾْوا. جفي إصول: إوػ[ اجلفي]

. وهم إوُٓد وأوُٓد افبـغ وإن كزفوا. جفي افػروع: واجلفي افثوكقي

وبـوهم , وإن ظؾوا وإظامم, خوة وبـوهم وإن كزفواوهم اإل. جفي احلوا : واجلفي افثوفثي

. وإن كزفوا
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. ؾفذه جفوُت افـسى ادتعؾؼي به

(. وهو ظَب افزوجٔة( افُْاح): وافسبى افثوين

تاؿة)وادراد من أكواع افوٓء هو . ( افَوٓء): وافسبى افثوفٌ ًَ , ؾؼط دون بؼقّي أكواظه (َوٓء اف

: إفقفّن افسقوضي يف أفػقته إذ ؿولأصور , ٕن افوٓء ثالثُي أؿسوم

شالٍم ـؿثل اجلعػي إَوُٓء               َوٓ ظتوؿٍي َوُٓء حؾِف 

. بدون مهز. ظتوؿي( َوٓ)

. يعـي افبخوري رَحه اهلل  عوػ( اجلعػي)و

ؾوفذي يتعؾق به شبى ادراث من هذه افثالثي هو افَوٓء بوفعتوؿي يعـي ظتوؿي ادؿؾوك افذي  

. يق من افرجول أو من افـسوءيؿؾؽه اإلكسون من افرق

: وهذه إشبوب افثالثي أصور إفقفو افرحبي بؼوفه

ــلٌّيل ُي ى َث رَ أشبوُب مراِث افوَ  ـُ يــُد َرُبـــُه افِوراثــــْي ِف ٓثٌي      

ٌِ َشَى وهي كؽوٌح ووَ  ْب ٌٓء وَكَسـْى      مو َبْعَدُهّن فؾؿواري

وأمو بوظتبور مشفور اخلالف ؾؿن , -ؾق ظؾقهيعـي يف ادً -أي فقس وراءهّن من مورايٌ شبى
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هل يرُد إفقه أم ٓ؟ , أصفر مو اختؾَف ؾقه أهل افعؾم ـون بقً ادول شببًو من أشبوب اإلرث

 .ومـفم من يػرق بغ ـوهنو مـضبطًو أو ؽر مـضبٍط ممو  ؾه ادطوٓت

 

 

ين: وموإًه ْتُل، َواختِعُف افبِّد ََ ُق واف  .افلِّد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

أي اإلرث ادتٍق ظِٔٓا  ع ة ـَم ذـله صٔخْا ادٗفف وأما اختعف افبار ( وموإًه)

دوإع أيوًا أحبها احلُّي ؾّختِف ؾٔٓا وإن ـان إصي أهنا من اوافلدُة و

وهو ظجز حُّي يَوم  اإلٕسان شععه افٍُل وهو مإع من اجلإعغ ؾع يلث ( افلق)

وهو مإع ( افَتل) إٔٓا ( و)ادعًض  عًوه احلل افلؿٔق  جّٔع إٔواظه وٓ يورث إٓ

فَِاتل ؾَط ٓ ادَتول ؾَب يلث ادَتول من افَاتل إذا مات ؿعِه وإصل يف ذفك ؿوفه 

اختعف افبين) افثٓا ( و) فٔس فَِاتل من ادراث يشءاهلل ظِٔه وشِم صذ 

يلث ٓ اإلشعم وافٍُل ؾع توارث  غ مسِم وـاؾل وذفك خلز افهحٔحغ 
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.واهلل شعحإه وتًاػ أظِم ادسِم افُاؾل وٓ افُاؾل ادسِم

, (اإلرث( موإع)يٌ وهي ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ مسلفًي أخرى من مسوئل ظؾم ادوار

ووراء هذه افثالثي , (اإلرث ادتٍَق ظِٔٓا  ع ةٌ ( موإع))أّن , ؾذـر  بعًو فشقخه ادصـّف

أي بّغ ـوؾِر يؽون ظـد , بغ احلريّب وافذمّي ( افبار) مواكُع أخرى اختؾف ؾقفو ـوختالف 

, (افلدةُ )ومـفو, ين فؾؿسؾؿغادسؾؿغ فه ذّمي وآخُر مؼقٌم ظـد ؿومه من افؽػور احلربقغ ادعود

ٌِ ؾقه ظدُمه: وافدور احلؽؿي ظـدهم, (احلُّيومـفو  ـلخ أؿر . هو مو يؾزم من افتوري

ؾنذا أؿر ذفك إُخ بوبٍن فؾؿقً , ؾنن ادقًّ اّفذي يؿوت وفه أٌخ يرثه ذفك إخ, بوبٍن فؾؿقًّ

ؾقسؿى بوفدور احلؽؿي ويف  وريٌ اُدؼر , ؾحقـئٍذ يؽون آبن موكعًو فتوريٌ إخ, ـون جمفوًٓ 

: وأمو ادتػق ظؾقه من مواكع اإلرث ؾثالثيٌ , خالٌف ظـد أهل افعؾم

يَوم  اإلٕسان ), أي من ؿبل حؽم افؼع( ظجز حُّي)وهو ظـدهم . (افلق) : أوهلو

شععه افٍُل وهو مإٌع من اجلإعغ ؾع يلُث افلؿُٔق  جّٔع إٔواظه وٓ يورث إٓ

ؾنكه ظـد , ؾنذا ظتق بعُض افرؿقق شّؿي ُمبّعضوً , يعـي من ظتَق بعضه ( عًوه احلل ادعًض

.  ذفك يورث بؼدر مو َظُتق مـه يف أصح ؿو  أهل افعؾم

وهو مإع فَِاتل ؾَط ٓ ادَتول ؾَب يلث ادَتول من افَاتل إذا ). (افَتل): وادوكع افثوين
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ثم رجع افؼو ل يف ضريؼه , ؾرضبه ُمريدًا ؿتؾه, يرهؾنذا ؿدر أن رجالً مو ظدا ظذ غ, (مات ؿعِه

ظؾقه ثم  آظتداءؾتؿرض أيومًو بسبى جـويي , و لخر موُت من أريد ؿتُؾه, ؾسؼط يف بئٍر ؾامت

( وإصل يف ذفك)وإكام ادـع متعؾٌق بوفؼو ل َكػِسِه؛ , ؾنن ادؼتول يرُث من افؼو ل, موت

وهو حديٌ يروى . (س فَِاتل من ادراث يشءيل ):احلديٌ افذي رواه أبو داود وؽره

عف من حديٌ ظؿر بن اخلطوب وظبداهلل بن , بنشـوٍد ضعقف فؽن فه صواهد ظدة مثُؾه يف افضَّب

.  ؾقؽون من َؿبقل إحوديٌ احلسـي, ظبوس يشّد بعضفو بعضوً 

اخلطل ٓ وأصُح افؼوفغ أن ؿتل , ومذهى مجفور أهل افعؾم أن افؼتل مطؾؼًو موكٌع من ادراث

. وإكام افذي يؿـع من ادراث هو ؿتل افعؿد وصبه افعؿد, يؿـع من ادراث

 اإلشعم وافٍُل ؾع توارث  غ مسِم  اختعف افبين))ثم ذـر ثوفٌ ادواكع وهو 

وذهى بعُض  يلث ادسِم افُاؾل وٓ افُاؾل ادسِمٓافهحٔحغ )دو يف  (وـاؾل

وهو , ؾنذا موت أحٌد من افؽػور ورثه وفقُّه من ادسؾؿغ, ث افؽوؾرأهل افعؾم إػ أّن ادسؾم ير

ؾؼد ثبً ذفك ظن , هبو ظن افصحوبي  أثوروهي أرجح افؼوفغ فصحي , رواٌة ظن اإلموم أَحد

إٓ أن يف إشـوده ظن , وروي أيضًو مشفورًا ظن معوذ بن جبل, ظبداهلل بن ظبوس ريض اهلل ظـفام

ؾقؽون هذا , وبه أؾتى مجوظٌي من افتوبعغ, افٌف فعبداهلل بن ظبوسوٓ ُيعرف مخ, معوٍذ ضعػوً 

ؾػي هذه احلول افتي أؾتى ؾقفو ابن , ختصقصًو فؾعؿوم يف افـفي ظن  وريٌ ادسؾم من افؽوؾر
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وهو أصح افؼوفغ ـام شؾف فثبوت أثور , ظبوس وؽره يرث ادسؾم موِرثه افؽوؾَر إذا موت

وأمو أن افؽوؾر ٓ يرث ادسؾم ؾفذا أمٌر جمؿٌع , ممو دخؾه افتخصقصويؽون أحد ضريف اخلز , به

 .ظؾقه ٓ خالف ؾقه

 

( افَواِرُ وَن ِمَن افلَجاِل مْخسَة َظؼ)

آ ن وا ن إب وإب واجلب وإخ افنَٔق وإخ فلب وإخ فلم وا ن إخ 

فنَٔق وا ن افًم افنَٔق وا ن إخ فلب وافًم افنَٔق وافًم فلب وا ن افًم ا

 . فلب وافزوج وادًتق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخسة ظؼ)تٍهٔع ( افوار ون من افلجال

 ن مًْاه ا ن ادٔت وإذا ؿٔل واظِم أوٓ أن هذه اإلضاؾات ـِٓا فِّٔت ؾ٘ذا ؿٔل آ

إب مًْاه أب ادٔت وإذا ؿٔل إُخ مًْاه أُخ ادٔت وإذا ؿٔل افعْت مًْاه  ْت ادٔت 

آ ن )وإذا ؿٔل إم مًْاه أم ادٔت وهُذا ؾٖحٍيه وٓ تٌٍل ؾٔحهل فك آفتعاس 
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 ٔه أي أخو ادٔت ٕ( وإخ افنَٔق)ؾهاظبا ( وإب واجلب)ؾساؾع ( وا ن آ ن

أي وإخ فلب وإخ فلم وا ن إخ افنَٔق وا ن إخ فلب وافًم افنَٔق)وأمه 

وافًم فلب وا ن افًم افنَٔق وا ن افًم فلب وافزوج )أخو أيب ادٔت ٕ ٔه وأمه 

أي افذي اظتق ادٔت وظهعته ؾٓٗٓء اخلّسة ظؼ تَْسم إػ  ع ة أؿسام ( وادًُتِق

ط ومها افزوج وإخ فلم ومْٓم من يلث  افٍلض تارة مْٓم من يلث  افٍلض ؾق

و افتًهٔب تارة و َم أخلى ومها إب واجلب ومْٓم من يلث  افتًهٔب ؾَط وهم 

مًْى اإلرث  افٍلض إٔه يٖخذ حهته وٕهٔعه  افٍلض وافتَبيل  {تْعٔه}افعاؿون 

من  ٔع ـافْهف وافثِث وافل ع وٕحوها ومًْى اإلرث  افتًهٔب إٔه يٖخذ ٕهٔعه 

إذا  سوظبد افلؤادال إذا إٍلد أو افعاؿي إذا ـان مًه صاحب ؾلض أو  افتَسٔم ظذ 

.ـإوا ـِٓم يٖخذون  افتًهٔب واهلل أظِم

هي بقوُن من , ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ مسلفًي أخرى من مسوئل ظؾم ادواريٌ وافػرائض

وبّغ , مخسَة ظؼ افلجال افوار ون منؾذـر صوحى إصل أن , يرُث من افرجول

ؾنهنم ظذ إمجوهلم , افشورح أهنم يؽوكون ظذ هذه افعدة ظذ وجه افتػصقل ٓ ظذ وجه اإلمجول

: يف إن ظدهتم ظؼة ـام ؿول صحوب افرحبقي
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وافوارثون من افرجوِل َظؼَة      أشامؤهم معروؾٌي ُمشتَفرة 

(. وإخ فلب وإخ فلم افنَٔقوإخ ) :ؾؿثالً هـو ؿول, ثم ظدهم وأمجل يف ظدهم

: وأمجؾفم صوحى افرحبقّي ؾؼول

ٍِ  ِي أَ  نْ ُخ مِ وإَ  ....................      ....            اانَ كَ  اِت هَ اف

وبوظتبور , ؾفم بوظتبور إمجوهلم ظؼةٌ , وإُخ ٕمٍ , وإُخ فألب, ؾقـدرج يف ذفك إُخ افشؼقق

.  ػصقؾفم مخسَي ظؼ

أن هذه اإلضاؾات ـِٓا فِّٔت ؾ٘ذا ؿٔل آ ن مًْاه ا ن ادٔت وإذا )رح ابتداًء وبّغ افشو

. فتعؾق حِق ادراث وافسـي به(. ؿٔل إب مًْاه أب ادٔت

ؾدون ابن , يعـي ؾـوزًٓ ( ؾساؾع( آ ن وا ن آ ن): )ثّم رشع يعدهم  بعًو فشقخه ؾؼول

وإب )). ؾؽؾام كزل ـون ذفك ُشػالً , ُن ابِن ابِن آبنودون ابِن آبن اب, آبن ابُن ابِن آبن

وإخ )). ؾقؽون اجلّد وأبو اجلّد وجّد اجلِد وهؾم جرا, أي مفام ظال (ؾهاظبا( واجلب

ؾؾام بقّـفام من , ُجعل صؼقؼًو بوظتبور ـلكه صؼٌي من جسده (أي أخو ادٔت ٕ ٔه وأمه( افنَٔق

ب وإُخ فلم وا ن إِخ افنَٔق وا ن إِخ فلب وإُخ فل)). ُجعل صؼقؼوً  آفتصوق

وافًم فلٍب وا ن افًم افنَٔق وا ن )أي أخو أيب ادٔت ٕ ٔه وأمه وافًم افنَٔق
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. ؾؿّن ظؾقه بوفعتق بعد أن ـون رؿقؼوً  ،(أي افذي اظتق ادٔت( افًم فلب وافزوج وادًُتِق

وهم مـؼسؿون إػ . ثون من افرجولهم افذين ير (وظهعته ؾٓٗٓء اخلّسة ظؼ)وظصبته 

ومْٓم ), (مْٓم من يلث  افٍلضأن ), افثالثي افتي  ؼدم ذـرهو يف أؿسوم افورثي إؿسوم

و ؼدم بقوُن معـى , (ومْٓم من يلث  افتًهٔب ؾَط) ،(من يلث  افٍلض و افتًهٔب 

رًا رشظًو إن اإلرث بوفػرض يؽون مؼد: وافػرُق بقـفام, واإلرث بوفتعصقى, اإلرث بوفػرض

بل يؽون فه ادوُل ـؾه إن مل , وأّمو اإلرث بوفتعصقى ؾال يؽون مؼدرًا رشظوً , ـوفـِصف وافُربع

. أو يؽون فه افبوؿي إذا ـون معه وارٌث ذو ؾرضٍ , يؽن معه أحد

 

 

( وافوار ات من افْساء ظؼ)

فنََٔة وإخت اافعْت و ْت آ ن وإم واجلبة من جٓتٓا واجلبة من جٓة إب

.وإخت فلم وافزوجة وادًتَةفلبوإخت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ظؼ)تٍهًٔع ( افوار ات من افْساء

أي من جٓة أم إم ؾهاظبة من جٓتٓاوإم واجلبة ؾساؾعً افعْت و ْت آ ن

أي أم إب ؾهاظبة  ّحض اإلٕاث إػ ( واجلبة من جٓة إب ّحض اإلٕاث

افذـور ـٖم أم إب وأم أم أم إب أو  ّحض افذـور ـٖم أب إب وأم أب أب 

( وإخت افنََٔة)إب أو  ٕ٘اث وذـور ـٖم أم أب إب وأم أم أم أب أب إب 

أي ( وإخت فلم وافزوجة وادًتَةوإخت فلبوأمهيت من أ ٔهأي أخت اا

افتي أظتَت ادٔت وظهعتٓا ؾٓٗٓء تَْسم إػ أر ًة أؿسام مْٓن من يلث  افتًهٔب 

 ٍْسه ؾَط وهي ادًتَة ومْٓن من يلث  افٍلض و افتًهٔب  افٌر تارة و افتًهٔب 

ومْٓن من يلث  افٍلض تارة مع افٌر أخلى ومها إخت افنََٔة وإخت فلب 

و افتًهٔب  افٌر أخلى ومها افعْت و ْت آ ن ومْٓن من يلث  افٍلض ؾَط وهن 

.  افعاؿٔات واهلل اظِم

وهو , ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ مسلفًي أخرى من مسوئل ظؾم افػرائض وادواريٌ

وبّغ , ظؼ فْساءافوار ات من اوذـر صوحُى إصل أن , (افوار ات من افْساءبقون

: ـام ؿول صوحُى افرحبقّي, أمو ظذ وجه اإلمجول ؾفّن شبعٌ , افشورح أن ذفك ظذ وجه افتػصقل
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 َس َس افنِ  نَ ُت مِ اَث ارِ وَ اْل وَ 
ِ
ْ ْب اء ْ اْل  نَّب هُ ْيرَ ثى غَ نْ هّن أُ طعْ ُي  ٌع        مَل ُع رشَّب

وإم واجلبة من ًٓ يعـي ؾـوز( ؾسوؾالً افعْت و ْت آ ن: وبّغ ذفك بعدهّن بؼوفه

وأِم أِم أِم , وأِم أِم إمّ , ـلم إمّ  (أي من جٓة أم إم ؾهاظبًة  ّحض اإلٕاثجٓتٓا

ثّم , صورت جدًة وارثيً  -أي ـوكً آ قًي من ؿبِل اإلكوث -ؾنذا أدفً من جفي اإلكوث , إمّ 

أدفً إمو من اإلكوث أو بلّي ضريٍق  (أي أم إب ؾهاظبةً ( واجلبة من جٓة إب: ؿول

 ّحض اإلٕاث إػ افذـور ـٖم أم ): من افذـور أو من اإلكوث وافذـور ـام ؿول ادصـف

أو  ٕ٘اث وذـور ـٖم أم أب ) (أو  ّحض افذـور ـٖم أِب إب): ثّم ؿول, (إب

أي أخت ادٔت من أ ٔه( وإخت افنََٔة)): ثّم ؿول(. إب وأم أم أم أب أب إب

أي افتي أظتَت ادٔت ( وإخت فلم وافزوجة وادًتَةٕخت فلبواوأمه

. ظذ وجه اإلحلوق هبو (وظهعتٓا

أّن همٓء , ثّم ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ مو هو كظُر  ـبقه ادتؼدم يف افوارثغ من افرجول

(: إػ أر ًة أؿسام)افـسوة يـؼسؿن 

: ومعـى افتعصقُى بوفـػس, (وهي ادًتَةمن يلث  افتًهٔب  ٍْسه ؾَط ): ؾوفؼسم إول

. هو  عصقُى ادرء بـػسه من ؽر حوجتٍي إػ ظوصٍى ؽره
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ومْٓن من يلث  افٍلض و افتًهٔب  افٌر تارة و افتًهٔب مع ): افؼسم افثوين

ؾفي ُ ضّم إػ . هو  عصقُى أكثًى معؾومي بذـٍر معؾوٍم ظوصٍى بـػسه: وافتعصقى بوفغر. (افٌر

ؾفو  عصقُى : وأمو افتعصقى مع افغر. ؾقسّؿى هذا  عصقبًو بوفغر, افذـورظوصٍى من 

ظـد ظدِم أخوّدام ووجود افبـً أو بـً آبن وإن  (إخت فلب)أو  (إخت افنََٔة)

. كزل أبوهو

ومْٓن من يلث  افٍلض تارة و افتًهٔب  افٌر ): ثم ذـر افؼسم أخر وهو افثوفٌ

. ( ن ومْٓن من يلث  افٍلض ؾَط وهن افعاؿٔاتأخلى ومها افعْت و ْت آ

 

 

( تذٕٔب)

 .إب، وآ ن وافزوج: إذا اجتّع ـل افذـور ؾافوار ون مْٓم  ع ة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تذٕٔب
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افسوط أي هلذه ادَبمة وهو يف إصل جًل افقء ضلؾا فقء ومْتٓاه يَال ذٕب

ضلؾه وذٕا ة افوادي ادوضع افذي يْتٓي إفٔه شِٔه ؾُٖن ادسائل ادذـورة ؾٔه ضلف 

إذا اجتّع ـل افذـور ؾافوار ون مْٓم  ع ة إب وآ ن ومْتٓى فتِك ادَبمة

ٕن اجلب  جوب  إب وا ن آ ن  جوب  آ ن ( وافزوج

وافعاؿون  جو ون  َم ؾّسٖفتٓم من ا ْي ظؼ فلب 

وهذه افسبس ا ْان وفِزوج افل ع  ع ة وفع ن افعاؿي 

  .صورته

فلب افسبس ): ٕكه هو حؽوهو بوفؽالم ؾؼول, افصورة إذا حؽقً بوفؽالم أؽـً ظن ذـرهو

أمو إذا مل حتؽى بوفؽالم ؾنن أمؽن حؽويتفو . (ة وفع ن افعاؿيا ْان وفِزوج افل ع  عث

ؾحقـئٍذ ُيػصُح افؼورئ ظـه بلن , ؾؾو ؿدر أكه أثبً افصورة ومل يذـر افؽالم ادتؼدم, ُحؽقً به

وإّن مل متؽن بؼقً افصورة , ـام أؾصح افشورح, فألب افسدس: ؾودسلفُي من اثـّي ظؼ: يؼول

ٌُ أن افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم خط خطًو وؿولؾؿـه حد, صورًة دون إمؽون هذا أّمُل : ي

وفذفك ؾنن افؼاح , وإكام  رشم رشامً , ؾنن هذه صورٌة ٓ متؽن حؽويتفو .اإلكسون خورٌج مـه

 12 

 2أب 

 3زوج 

 7ا ن 
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ٕن افبقون ٓ يػصُح ظـفو ؾتبؼى صورًة ُ عرف , ـصحوب ؾتح افبوري وؽره رشؿوهو رشامً 

. برشؿفو و صويرهو

 

افعْت، و ْت آ ن، وافزوجة، وإم، : ـل اإلٕاث ؾافوار ات مْٓن مخسوإذا اجتّع 

إب، وإم، : وإخت افنََٔة، وإذا اختِط افذـور واإلٕاث ؾرث مْٓم مخسة

.وآ ن، وافعْت، وأحب افزوجغ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وإذا اجتّع ـل اإلٕاث ؾافوار ات مْٓن مخس افعْت و ْت آ ن وافزوجة وإم

ٕن اجلبتغ  جو تان  إّم وإخت ( وإخت افنََٔة

خت افنََٔة فلم  جو ة  افعْت وافعاؿٔات  جو ات  إ

 هرورِتا ظهعة مع افعْت أو  ْت آ ن ؾّسٖفتٓن من 

أر ع وظؼين فِعْت افْهف ا ْا ظؼ وفعْت آ ن 

افسبس أر ًة وفلم افسبس أر ًة وفِزوجة افثّن  ع ة 

:صورِتا وهذهوفِنََٔة افعاؿي ظهعة مع افعْت واحب

وإذا اختِط افذـور واإلٕاث ؾرث مْٓم مخسة إب 

وافزوج إن ـان ( وإم وآ ن وافعْت وأحب افزوجغ

ادٔت إٔثى ؾّسٖفتٓم أصِٓا من ا ْي ظؼ وتهي من شتة 

و ع غ فلب افسبس شتة وٓم ـذفك وفِزوج افل ع 

تسًة وآ ن مع افعْت ظهعة فِذـل مثل حظ إٕثٔغ 

وهذه صورِتا مخسة فع ن ظؼة وفِعْت

 24 

 12 ْت 

 4 ْت ا ن 

 4أم 

 3زوجة 

 1أخت صََٔة 

 12 36 

 6 2أب 

 6 2أم 

 9 3زوج 

ا ن 

5 

10 

 5 ْت 
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وافزوجة إن ـان ادٔت ذـلا ؾّسٖفتٓم أصِٓا من أر ًة 

وظؼين وتهي من ا ْغ وشعًغ فلب افسبس ا ْا ظؼ 

وفعم ـذفك وفِزوجة افثّن تسًة وفع ن مع افعْت افعاؿي 

شتة وظؼون وفِعْت  ع ة  ظهعة فِذـل مثل حظ إٕثٔغ فه

:وهذه صورِتا ظؼ

ب واجلبة وذفك ٕن اجلب واجلبة من جٓة إب  جو ان  إ

م وا ن آ ن و ْت آ ن  جو ان  آ ن وافعاؿون  جو ون من جٓة إم  جو ة  إ

.  إب وآ ن

ؾنكه ظؼد , ذـره صوحى إصل ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ هـو  ذكقبًو  وبعًو فؾؿؼدمي  بعًو دو

هو جمقئُه  وبعًو فؾؿؼدمي :  ذكقبوً : وبّغ افشورح أّن معـى ؿوفه. تذٌٕٔب :  رمجًي ؿول ؾقفو

افسوط وُذٕا ة ذُٕب ) ومـه (وهو يف إصل جًل افقء ضلؾا فقء ومْتٓاه), افسوفػي

وهذا افتذكقُى أراد أن يبّغ , ؾؽلن ادسوئل ادذـورة مـفو ضرٌف ومـتفًى فتؾك ادؼدمي, (افوادي

 24 72 

 12 4أب 

 12 4أم 

 9 3زوجة 

ا ن 

13 

26 

 13 ْت 
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ورشحه ادصـِف رَحه , ؾقه صوحُى إصل من يرُث من افذـور واإلكوث ظـد اجتامع افورثي

 ظرف ؾروض افورثي رؾنن افبقون افذي ذـره ادصـِف ٓ يصؾح إٓ مل, اهلل  عوػ ظذ ؽر وجفه
ٍ
ء

ؾضالً , َبعُد ظـد صوحى إصلئؾفو اوهذه مر بٌي مل  لء مس, وحسوهبووـقػقي  لصقل ادسوئل 

, ومـه كشل وظورة ظؾم افػرائض, وهذا خطٌل من أخطوء  ؾؼغ ظؾم افػرائض, ظن ؿدرة ادتعؾم

هذين افعؾؿغ هو من افزِج  صعوبيؾنن مـشل , وكضره ـذفك افؼول يف صعوبي ظؾم افعربقي

ؾنن من أراد أن , فػفم دوكهبوفطؾى يف مسوئل مل يػفام بعُد ممو يوظُر افطريق ظؾقه وُيغؾق بوب ا

ٕن ادصـِف بدد صؿؾه وؾرق ؾِؽره بذـر ؿسؿي , يػفم هذا افتذكقى اشتغؾق ظؾقه ؾفؿه

, ادواريٌ و لصقؾفو ومو يؾتحق هبو من ظول أو ؽره؛ ؾوجه افؼح افذي ذـره افشورح ؽؾط

ٕكه ,  ظؾقهؾقذـر أحؽوم اجتامع افورثي وهو افذي كؼتك, وـون يـبغي ظؾقه أن يؼتدي بشقخه

. وهو ادـوشى حلول ادتعؾم, هو افؽػقل يف بقون مؼصود ادصـّف

: ؾـؼول إن اجتامع افورثي وؾق مو ذـره صوحى إصل و بعه افشورح فه ثالثي أحوال

ؾفم : احلول إوػ ـُ ؾفم وهم مخسي  -يعـي افذين  ؼدموا-اجتامع افذـور  ـُ ؾنذا اجتؿع افذـور 

ويف ذفك يؼول صوحى (. وافزوج، إُب، وآ ن: ٓ ةٌ ؾافوار ون مْٓم ث) ,ظؼ

: افرساجقّي

ُث اكِ ٌج مَ وْ زَ ُن وَ إُب وآْب            ُث    ارِ ِر افوَ وْ كُ ذُ ْل ٍع لِ َموِت ويف اْج 
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ٕن كؽٌ افعفد ٕكه  .ٌث اكِ ٌج نَ وْ زَ : ٕن اإلكسون يدرشوكـو افػرائض يؼوفون, يعـي بوؿي: موـٌ

:   وأمو افرساجقي, هو اّفذي بؼي بعدهوٕكه , شقتزوج بعد موهتو

. ُث اكِ ٌج مَ وْ زَ وَ .....................          .........

. من ادؽٌ وافبؼوء: يعـي

ؾفي اجتامُع اإلكوث افوارثوت افؾواء  ؼدمن وهّن ظٌؼ؛ ؾنذا اجتؿعً : وأمو احلول افثوكقي

وإخت ن وافزوجة وإمؾافوار ات مْٓن مخس افعْت و ْت آب)افـسوء ادتؼدموت 

: وإػ ذفك أرشُت بؼو . (افنََٔة

ثي يف اجتامٍع فنِ وَ  ًُ ابٍن َفُه ُمورَّب ًٌ وبـ  افورثي     بـ
ِ
شوء

اؿقــي     َصؼقؼـــٌي يف مجعفّن آ قــــي زوجـٌي وأّمـُه وافَى وَ 

ن افرجول مخسي ؾقجتؿع من ادراث م, اجتامُع افذـور واإلكوث افوارثغ مجقعوً : واحلول افثوفثي

إُب وإُم ): هم (مخسةُ )ؾنذا اجتؿع همٓء مجقعًو ؾنن افوارثون , ويف افـسوء ظٌؼ , ظؼ

وأحد , وافوفدين, بوفوافدين: ويشور إفقفم اختصوراً . (وآ ُن وافعُْت وأحب افزوجغ

ين إّمو هو آبُن وافبـً؛ وأحد افزوج: إُب وإّم؛ وافوفدان مهو: ؾوفوافدان مهو. افزوجغ

: وإػ ذفك أرشت كظاًم بؼو , افزوج وإّمو  ؽون هي افزوجي
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ويف اجتامِع افؽِل يف ادراِث    من افذـور ُؿّل مع اإلكـوِث 

ُه ادثـــــــى     وأحُد افزوجغ ـقّف ظـّى ِوّفـــــدُ ؾوافــــٌد وَ 

. يؽون ابن وبـً: وافوفد, يؽون أب وأمّ : افوافد, يعـي آثـغ: ِوّفده ادثـىمعـى وافٌد وَ 

. وافِوّفد فغٌي يف افوفد

 -أي افزوج-ؾؼد يؽون هو افرجل , يعـي ـقف ـون حسى احلول: وأحد افزوجغ ـقف ظـّى 

. -أي افزوجي-وؿد  ؽون هي ادرأة 

وأمو مو بسطه افشورح ؾؿام ٓ حتتؿؾه مدارك , هذا افذي ؿصده ادصـِف من افتذكقى افذي ذـره

مرٌؤ أن يـػع اوإذا أراد , ذـره يف ظؾم افػرائضاظتبور مو بؾغفم من افعؾم افذي ادتعؾؿغ ب

ؾؿثالً إذا أورد شمآً ظن معرؾي افوارثغ , ؾقـبغي أن يدرجفم يف ذفك, افـوس يف ظؾم ادراث

بغ افوارث من افرجول يف هذه , هؾَك امرٌؤ ظن أٍب وابٍن وجور: ذـر مسلفًي ؾؼول, من افرجول

أمو أن يذهى ويؼسم ادسلفي . وأمو اجلور ؾال يرث, ؟ ؾقبّغ أن افوارث إب وآبنادسلفي

بعُد إػ  أؾنن ادتعؾم مل يتفي, ث فه أصالً ومن ٓ مرا, حسوهبو ويبغ مو فؽٍل  ويمصلـومالً 

ومن حرض جموفس ظؾم افػرائض دون ظؾٍم , إدراك هذا ؾالبد من مالحظي  در ه صقئًو ؾشقئوً 

ويضعف ظؾم افػرائض , ؾنكه يؽون ؾقفو ضعقف اإلدراك, ـون افتعؾقم هذه افطريؼي مسبق ثم

أمو من ُأخذ هبذا افعؾم صقئًو ؾشقئًو ومل يؽبس ظؾقه هذا افعؾُم ـبسًو ؾنكه يدرك ,  بعًو هلذا افتدريٍ
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. افعؾم إدراـًو بقـًو واضحو

 

ي هوافل ع، وافثّن، و ،وهي افْهف: أن افٍلوض ادذـورة يف افَلآن شتة وأظِم

 .ٕوع، وافثِثان، وافثِث، وافسبس وهي ٕوع آخل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ( شتة وهي أن افٍلوض ادذـورة يف افَلآن)أهيا افىافب يف هذا افٍن ( ظِموأ) 

أية  {ًَنَكُمْ وِصْفُ مَا تَسَكَ أَشًَْاجُكُمْ}:ؾٕ٘ه مذـور ظْب ؿوفه تًاػ( افْهف)أحبها 

( و)أية  {تَسَكْهَ مِمَا انسُتُعُ فَهَكُمُ}:ؾٕ٘ه مذـور ظْب ؿوفه تًاػ( افل ع) إٔٓا ( و)

( وهي ٕوع)أية {تَسَكْتُمْ مِمَا نُانثُمُ فَهَيُهَ}  :ؾإه مذـور ظْب ؿوفه تًاػ( افثّن) افثٓا 

واحب إذ خملج افْهف ا ْان وخملج افل ع أر ًة وـعمها داخعن يف خملج افثّن وهي 

 {فَئِنْ كَاوَتَا اثْنَتَيْهِ فَهَيُمَا انثُهُثَانِ}:ؾان مذـور ظْب ؿوفه تًاػ( افثِثان)را ًٓا ( و) َمٕٔة 

فَئِنْ نَمْ يَكُهْ نَوُ ًَنَدٌ ًًََزِثَوُ أَتٌََاهُ }:ظْب ؿوفه تًاػ ؾإه مذـور( افثِث)خامسٓا ( و)أية 
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ًَنِأَتٌََيْوِ نِكُمِ } :ؾٕ٘ه مذـور ظْب ؿوفه تًاػ( افسبس)شادشٓا ( و)أية  {فَهِأُمِوِ انثُهُثُ

إذ خملج افثِثغ وافثِث  ع ة داخِة يف وهي ٕوع آخل)أية  {ًَاحِدٍ مِنْيُمَا انسُدُسُ

.رج افسبس وهو افستةمخ

ذـر ادصـّف رَحه اهلل  عوػ مسلفًي أخرى من مسوئل ظؾم افػرائض ممو أورده صقخه صوحى 

أي افتي ؿدرت فؾوارثغ , (أن افٍلوض ادذـورة يف افَلآن شتة) تضؿن اإلظالم بـ, إصل

هي افػروض  ؾفذه. (وافُل ع، وافُثّن، وافُثِثان، وافُثِث، وافُسبس، افِّْدهف: وهي)

: افتي ؿدرت يف افؼرآن افؽريم ـام ؿول صوحُى افرحبقي

ْه تَّب َب ا اْل اهَ وَ سِ  ِث رْ َض يف اإلِ رْ َف  َٓ      ْه     تَّب سِ  اِب َت كِ اْل  ِص ُض يف نَ رْ افَف َف 

ْ نَ ُشدُس ِب اْل ُث وَ ُثْل واْل              عِ افُرْب  ُف ْص نَ  مَّب ٌع َث ْب رُ ٌف وَ ْص نِ  ِع ِص افؼَّب

        ٌُ ًَّب ُهموَ  انِ َث ُل واف إَِموُم ٍظ اِف ُل َح كُ َف  ؾظْ اْح َف                           ُم َموا اف

. أي ؾحػظ ذفك ؾؽُل حوؾظ فؾعؾم هو إموٌم ؾقه

: و لء مـػعتفو ؿريبوً , وهذه افػروض افستي  ـؼسم إػ كوظغ بوظتبور  لصقل ادسوئل

. افـِصُف وافُربُع وافثُؿن: ؾوفـوُع إول
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ٌُ وافُسدس: كوع افثوينوال . افثُؾثون وافثُؾ

: وأرشت إػ ذفك ؾؼؾً,  لصقل ادسوئل بوظتبورؾفذان مهو كوظو ؿسؿي افػروض 

 ٌَ ٌُ شدٌس َحــلَّب افـِصُف ؾوفُربـُع ؾثؿـــٌن َؿـلَّب         وافثُْؾ اِن ثؾ

ا ؿسؿِي افػروِض          ومـفام افتلصقُل فؾؿػروِض ؾذاِن كوعَ 

ٌُ : انافثُْؾٌ فٌ فغي يف اف

. يعـي من احلؾول: حلَّب 

. أي  ـشل مـفام ؿوظدة  لصقل ادسوئل بوحلسوب ـام شقلء

( ؿاظبة)

متى جاءت افٍلوض مُلرة يف ادسٖفة من ٕوع واحب ؾٖصل ادسٖفة هو خملج إؿل 

.ـ ًا ـافسبس وافثِث وافثِثغ ؾٖصِٓا من شتة خملج افسبس

. ين ؾ٘ن ـان أحبمها ٕهٍا ؾٖصِٓا من شتةومتى جاءت مُلرة من ٕوع
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. وإن ـان أحبمها ر ًًا ؾٖصِٓا من ا ْي ظؼ

 .وإن ـان أحبمها  ًّْا ؾٖصِٓا من أر ًة وظؼين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اظبةق

أن أصول ادسائل  {وأظِم}أي هذه ؿاظبة يف  ٔان ـٍٔٔة اشتخلاج أصول ادسائل

ادَلرة يف هذا افٍن شعًة وهي ا ْان و ع ة وأر ًة و َمٕٔة وشتة وا ْا ظؼ وأر ًة 

إول ؽر ظائِة وافثع ة وظؼون وهي تَْسم إػ ؿسّغ ظائِة وؽر ظائِة ؾإر ًة

ية ظائِة وافًول مًْاه زيادة يف إٕهعاء وَٕص يف افسٓام ؾافستة تًول إػ شعًة افعاق

وإػ  َمٕٔة وإػ تسًة وإػ ظؼة وآ ْا ظؼ يًول إػ  ع ة ظؼ وإػ مخسة ظؼ وإػ 

وافًؼون تًول إػ شعًة وظؼين ؾَط مثال شعًة ظؼ وإر ًة

وفًِم افعاؿيإول مات مٔت وخِف  ْتا وظَم فِعْت افْهف 

 2 

 1 ْت 

 1ظم 
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م افثِث وفًِم افعاؿيومثال افثاين أم وظم فل

[2]ومثال افثافث زوجة وظم فِزوجة افل ع وفًِم افعاؿي

ومثال افلا ع زوجة وا ن فِزوجة افثّن وفع ن افعاؿي

 

ومثال اخلامس وهي افستة ؽر ظائِة جبة وظم فِجبة افسبس  

وفًِم افعاؿي

                                                             

 لَ صار أّ الزبع لَ صار ُذا أى ٌعزف كٍف الفزائط ٌدرس لن الذي اَى :فقال [اهلل حفظَ الشٍخ ًبَ] [2]

 هٌِا ٌعزف أى الوتعلن هٌِا ٌستطٍع التً األحْال بٍاُى بعُد ٌأتً لن ألًَ, التعلٍن فً الغلط ىم ُذا! الثلج؟

 .ٌستقبل ها فً بٍاى اهلل إًشاء ٌأتً حتى فأهزُّا الجٌس ُذا هي كاى فوا, الوقادٌز

 3 

 1 أم

 2 ظم

 4 

 1 زوجة

 3 ظم

 8 

 1 زوجة

 7 ا ن

 6 

 1 جبة

 5 ظم
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ومثاهلا ظائِة إػ شعًة زوج وأختان فِزوج افْهف وفلختغ 

.افثِثان وهي أول مسٖفة ظافت يف اإلشعم

وأختان صََٔتان وأم فِزوج افْهف ومثاهلا ظائِة إػ  َمٕٔة زوج 

.وفلختغ افثِثان وفعم افسبس وتسّى هذه ادسٖفة  ادعاهِة

 7 

 6 

 3 زوج

 4 أختان

 8 

 6 

 3 زوج

 4 أختغ ؿه

 1 أم
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وأخت صََٔة وأختومثاهلا ظائِة إػ تسًة زوج وأم

وأخت ٕم فِزوج افْهف وفعم افسبس وفلخت ٕب

فلب افسبس وفلخت فعم افنََٔة افْهف وفلخت

افسبس وتسّى هذه ادسٖفة  افٌلاء إلصٓارها ـافُوـب 

 .إؽل

 

 

ٕبوأخت صََٔة وأختومثاهلا ظائِة إػ ظؼة زوج وأم

وأختان ٕم فِزوج افْهف وفلم افسبس وفلخت افنََٔة 

دس وفلختغ ٕم افثِث وتسّى فلب افسافْهف وفلخت

هذه ادسٖفة  ٖم افٍلوخ  اخلاء ادًجّة فُثلة ما ؾلخت  افًول 

أن ظْبك مسٖفة من شتة وٓ تًول افستة زيادة ظذ ظؼة ؾ٘ذا

.أـثل من ظؼة ؾاظلف  ٖهنا ؽِط من جٓة احلسابتًول إػ

 

 9 

 6 

 3 زوج

 1 أم

 3 أخت ؿه

 1 أخت ٕب

 1 أخت ٕم

 9 

 6 

 3 زوج

 1 أم

 3 أخت ؿه

 1 أخت ٕب

 1 أخت ٕم
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 ؽر ظائِة زوج وأم و ْت وأخت ومثال افسادس وهو ا ْا ظؼ

صََٔة فِزوج افل ع  ع ة وفلم افسبس ا ْان وفِعْت افْهف شتة 

.وفلخت افنََٔة افعاؿي واحب

ومثاهلا ظائِة إػ  ع ة ظؼ  ْتان وأم وزوج فِعْتغ افثِثان وفلم 

.افسبس وفِزوج افل ع

 12 

 3 زوج

 2 أم

 6  ْت

 1 أخت ؿه

 13 

 12 

 8  ْتان

 2 أم

 3 زوج
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وأم فِعْتغ افثِثان ومثاهلا ظائِة إػ مخسة ظؼ  ْتان وزوج وأب

.وفِزوج افل ع وفلب افسبس وفلم ـذفك

ػ شعًة ظؼ  عث زوجات وجبتان وأر ع ومثاهلا ظائِة 

أصَاء فِزوجات افل ع  ع ة خوات ٕم و َمن أخواتأ

خوات ٕم افثِث أر ًةأوفِجبتغ افسبس ا ْان وفلر ع 

أصَاء  ِثان  َمٕٔة وتسّى هذه ادسٖفة أخوات

و ٖم افٍلوج  اجلٔم ٕٕو ة  افبيْارية افهٌلى و ٖم إرامل

. اجلّٔع و افسعًة ظؼية  ٍتي افًغ

 15 

 12 

ن ْتا  8 

 3 زوج

 2 أب

 3 أم

 17 

 12 

زوجات 3  3 

 2 جبتغ

أخوات ٕم4  4 

أخوات ؿه8  8 
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ومثال افسا ع وهو أر ًة وظؼون ؽر ظائِة  ْتان وزوجة وأم

وأخت صََٔة فِعْتغ افثِثان وفِزوجة افثّن وفعم افسبس 

.وفلخت افنََٔة افعاؿي

وأم فِزوجة مثاهلا ظائِة إػ شعًة وظؼين زوجة و ْتان وأب

وفلب افسبس وفعم افسبس وتَِب هذه  افثّن وفِعْتغ افثِثان

.ظِمة فَِة َظوهلا و ادْزية واهلل أادسٖفة  افعخٔل

 24 

 16  ْتان

 3 زوجة

 4 أم

 1 أخت ؿه

 27 

 24 

 3 زوجة

 16  ْتان

 4 أب

 4 أم
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إذا ا تتُلر افٍلوض ؾذاك طاهل ـٖم وظم فلم افثِث { م}

.وفًِم افعاؿي وهُذا

ـلرة يف ادسٖفة من ٕوع متى جاءت افٍلوض م)إفٔه ادٗفف  َوفه وإذا تُلرت ؾٖصار

ؾاصل ادسٖفة هو خملج ؿب ظلؾت افْوع افواحب ـَم تَبم ـا ْغ وأر ًة( واحب

إؿِل ـ ًا ـافسبس وافثِث

.وأخت ٕم فلم افثِث وفلخت ٕم افسبسمثافه أم

وأختغ ـٖموافثِثغ)ؾٖصل ادسٖفة من شتة أو افسبس 

.فلم افسبس وفلختغ افثِثانصََٔتغ 

 3 

 1 أم

 2 ظم

 6 

 3 أم

 1 أخت ٕم

 6 

 1 أم

 4 أخت ؿه

 (1)  
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إن )ؾٔه تٍهٔل ( ؾٖصِٓا من شتة خملج افسبس ومتى جاءت مُلرة من ٕوظغ ؾـ

ٕن افْهف خملجه ا ْان وافٍلض أخل أما ( ـان أحبمها ٕهٍا ؾاصِٓا من شتة

رضب أحبمها يف أخل افثِث أو افثِثان ؾّخلجَٓم  ع ة ؾعغ آ ْغ وافثع ة تعاين يف

.حيهل شتة

مثال افثِث زوج وأم فِزوج افْهف وفلم افثِث أو افسبس 

.ؾّخلجه شتة وآ ْان يبخعن يف افستة

.مثافه زوج وأخت ٕم افزوج افْهف وفلخت ٕم شبس

 6 

 3 زوج

 2 أم

 (1)  

 6 

 3 زوج

 1 أخت ٕم

 (2)  
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ٕن خملج افل ع ( ن ا ْي ظؼوإن ـان أحبمها ر ًًا ؾٖصِٓا م

أر ًة وافٍلض أخل أما افثِث أو افثِثان ؾّخلجَٓم  ع ة و غ 

.إر ًة وافثع ة تعاين ؾٔرضب أحبمها يف أخل حيهل ا ْا ظؼ

.مثال افثِث زوجة وأم فِزوجة افل ع وفلم افثِث

 

ٕب فِزوجة افل ع وفلختغٕب ومثال افثِثغ زوجة وأختان

.افثِثان

أو افسبس ؾّخلجه شتة و غ إر ًة وافستة تواؾق  افْهف 

.ؾٔرضب ٕهف أحبمها يف أخل حيهل ا ْا ظؼ

. مثافه زوجة وأخت ٕم فِزوجة افل ع وفلخت ٕم افسبس

 

 12 

 3 زوجة

 4 أم

 (5)  

 12 

 3 زوجة

 8 أختان ٕب

 (1)  

 12 

 3 أم

 2 أخت ؿه

 (2)  



73 

 

 

إذ خملج ن أحبمها  ًّْا ؾاصِٓا من أر ًة وظؼينوإن ـا

افثّن  َمٕٔة وافٍلض أخل ٓ يُون إٓ شبشا أو  ِثغ ؾٔرضب 

وؾق أحبمها يف أخل يف ادثال إول ويرضب أحبمها ؾٔه يف ادثال 

افثاين حيهل أر ًة وظؼون مثال إول زوجة و ْت و ْت آ ن 

.آ ن افسبس فِزوجة افثّن وفِعْت افْهف وفعْت

ومثال افثاين زوجة و ْتان فِزوجة افثّن وفِعْتغ افثِثان وٓ  اوز 

: مع افثّن وٓ ر ًا ـَم ؿٔل

 وافثّن يف ادراث ٓ ُ امْع         ِثا وٓ ر ًا وؽر واؿع 

 .واهلل أظِم

  

 

 24 

 3 زوجة

 12  ْت

 4  ْت ا ن

 (5)  

 24 

 3 زوجة

 16  ْتان

 (15)  
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أي  -( ٔان ـٍٔٔة اشتخلاج أصول ادسائل)كوؾعًي  تعؾُق بـ ؿاظبةً ذـر صوحُى إصل 

وفؽن افشورح أبعد كػعفو وأضعف ُكجعتفو بندخوفه ذـر مسوئل ٓ مدخل هلو يف مو , - لصقؾفو

هو : وادراد بتلصقل ادسوئل ظـدهم, ؿصده صوحُى إصل من  سفقل  لصقل ادسوئل

. هو هذا ادعـىؾوفتلصقل اصطالحًو . اشتخراج أؿِل ظدٍد يـؼسُم ظذ أكصبي افورثي

وأّمو صقخه رَحه اهلل  عوػ ؾنكه أوجز إذا ؿول يف , وؽرد صوحُى افؼح بعقدًا ظن ـالم صقخه

متى جاءت افٍلوض مُلرة يف ادسٖفة من ٕوٍع ): أصل افؼوظدة يف افصػحي افعؼين

ؾٖصل ادسٖفة هو خملج إؿل ـ ًا ) -يعـي من كوٍع واحد افـوظغ افّؾذين  ؼدمو( -واحب

ومتى جاءت مُلرة من . ـافُسبس وافُثِث وافُثِثغ ؾٖصِٓا من شتة خملج افسبس

وإن ـان أحبمها ر ًًا ؾٖصِٓا من ا ْي . ٕوظغ ؾ٘ن ـان أحبمها ٕهٍا ؾٖصِٓا من شتة

و بقغ ذفك ظذ وجه اإل وز  (.وإن ـان أحبمها  ًّْا ؾٖصِٓا من أر ًة وظؼين. ظؼ

: أن يؼول, ادسوئل ظذ وجه بّغٍ واضحوبه يـضبط أمر ـقّػقي  لصقل 

: إن ادسوئل افتي يراد  لصقؾفو كوظون

ؾقؽون  لصقل ادسلفي بوفـظر إػ . إذا ـون افوارثون ؾقه ممن يرث بوفتعصقى ؾؼط: ؾوفـوع إول

. ظدد رؤوشفم مع حسوب افذـر ظن أكثقغ
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(. ثالثي) لصقل ادسلفي من  ؾقؽون -يرثون  عصقبوً -فو ُؿدر أن دقًّ ثالثُي أبـوء : ؾؿثالً 

ًٍ ابٌن وابـتون ؾنن  لصقل ادسلفي من  وافبـً ظن , ٕن آبن ظن اثـغ, (أربعي)وإذا ؿدر أن دقّ

.  ؾؿجؿوظفم أربعي= وافبـً إخرى ظن واحد, واحد

 -أن يؽون افوارثون ؾقفم من يرث بوفػرض شواًء ُوجد افتعصقى أم مل يوجد: وافـوع افثوين

ؾنن افـظر هـو إػ وجود  -در أن ؾقفم من يرث بوفػرض وؾقفم من يرث بوفتعصقىيعـي فو ق

: وهذا افـوع ؿسامن. افػرض

. ؾقؽون  لصقل ادسلفي من مؼوم ؾرضه. أن يؽون افوارثون بوفػرض واحدًا ؾؼط: ؾوفؼسم إول

(.  اثـغ)ؾنن  لصقل ادسلفي من , ؾؾو ؿدر أن يف ادسلفي من يرث افـِصف 

. دون وجود ؾرٍض آخر( ثامكقي)ؾنن  لصقل ادسلفي من , ر أن ؾقفو من يرث بوفثُؿنوفو ؿد

. أن يؽون يف ادسلفي أـثُر من ؾرضٍ : وافؼسم افثوين

: ؾؿتى ـون يف ادسلفي أـثُر من ؾرٍض ؾنن  لصقؾفو يـؼسم إػ ؿسؿغ أيضو

ّؾفم : ؾوفؼسم إول ـُ ّؾفم من افـوع إول أو  ـُ . من افـوع افثوينأن يؽون افوارثون 

(.  أـز أظداد ادؼوم)ؾنذا ـون ـذفك ؾنن  لصقل ادسلفي من 
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ؾحقـئٍذ يؽون افتلصقل من , فو ؿدر أهنم من افـوع إول وؾقه يرث من فه كصٌف وثؿن: ؾؿثالً 

ؾنن  لصقل , وإن ـون من افـوع افثوين وهو أن يؽون يف ادسلفي مثالً ثؾثون وشدس(. ثامكقي)

. يعـي ادؼوم إـز( شتي)ادسلفي من 

: وهلو ثالثي أحوال, أن يؽون يف ادسلفي أـثُر من ؾرٍض من هذين افـوظغ: وافؼسم افثوين

. أن  تؿع يف ادسلفي مع افـِصف ؽُره: احلول إوػ 

(. شتي)ؾقؽون  لصل ادسلفي من  

. أن  تؿع يف ادسلفي مع افُربع ؽره: وثوكقفو

(. اثـي ظؼ)ؾتلصقل ادسلفي من 

. أن  تؿع مع افثُؿن ؽره: وثوفثفو

(. أربع وظؼين)ؾقؽون  لصقل ادسلفي من 

(. شتي)ؾتلصل ادسلفي من , ؾنذا وجد مع افـِصف ؾرٌض آخر من افـوع افثوين

فو ؿدر أن : ؾؿثالً , (اثـي ظؼ)وإذا وجد مع افُربع ؾرٌض آخر من افثوين ؾتلصقل ادسلفي من

 ٌٌ (. اثـي ظؼ)ؾقؽون  لصقل ادسلفي من  -وافثؾٌ من افـوع افثوين -افُربع معه ثؾ
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أربعٍي )ؾنن  لصقل ادسلفي يؽون من , وإذا ؿدر أن يؽون مع افثُؿن ؽره من افـوع افثوين

(. أربعٍي وظؼين)ؾنن افتلصقل يؽون من , ؾؾو ؿدر وجود افثُؿن مع وجود افثُؾٌ, (وظؼين

وأمو افشورح , وهو اّفذي أراده صحوُب إصل, ٍه موجٍز بّغٍ هذا هو  لصقل ادسلفي ظذ وج

ممو ُيوظر ادسلفي , رَحه اهلل  عوػ ؾؼد ضول افؽالم بذـر أضراٍف من ادسوئل مل يلء هلو ذـٌر بعدُ 

[ 3].ظذ ادتؾؼي ويصعُى ظؾقه ؾفم  لصقل ادسوئل

 

 

 

 

 

 

                                                             

.  اكتفى ادجؾس إول[ 3]

 .ؾلحلؼتفو يف آخر افؽتوبيف افػرائض  هلل  عوػ ؿوظدة  لصقل ادسوئلأمذ حػظه اويف بدايي ادجؾس افثوين 
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( ادَهب)

 (وحيتوي ظذ أر ًغ حافة فِور ة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادَهب

وحيتوي ظذ أر ًغ حافة فِور ة

أن افوار غ وافوار ات ـِٓا مْٓم من  ظِموأأي افذين يٖخذون اإلرث  افٍلض 

يٖخذ اإلرث  افتًهٔب ؾَط وهم، ا ْا ظؼ آ ن وا ن آ ن وإخ افنَٔق وإخ

فلب وافًم افنَٔق وافًم فلب وا ن افًم فلب وا ن إخ افنَٔق وا ن إخ

يق وا ن افًم فلب وادًتق وادًتَة ومْٓم من يٖخذه ظذ افتٍهٔل ـَم تَبم وهم افنق

افعاؿون وهذه إر ًون حافة هي أحواهلم ظذ افتٍهٔل مْٓم من فه حافتان ومْٓم من 

أر ًونأن من ظبا هٗٓء افذين أحواهلمفه  عث حآت وهُذا ؾًِِٔم افىافب

ن تٍهٔل  م أظِم أن ـٍٔٔة ملاجًة هذه ؾَٕ٘م يٖخذون اإلرث  افتًهٔب من دو
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إػ حافة افسَوط إن وجبت  م إػ حافة افتًهٔب  افٌر  م إن يْيل أوٓإحوال

.  م حافة افٍلض  ؼوضه واهلل أظِمافتًهٔب مع افٌر

وهو مؼصُدهو , رشع ادصـّف رَحه اهلل يبغ ادرام إـز وادؼصود إظظم من هذه افرشوفي

: وأكثفو بؼوفه, ؾنن صوحى إصل رَحه اهلل  عوػ مجع أربعغ حوًٓ فؾورثي, ٕجؾفو افتي ُجعل

.  هذه احلول: ؾقؼول, وإؾصح ـام  ؼدم أهنو  مكٌ معـًى و ذـر فػظوً , (حافة)افـ

وذـر يف هذه إحوال إربعغ ـقػقي ؿسؿي ادواريٌ ظذ أصحوهبو بوظتبور مو هلم من احلظوظ 

أن افوار غ )وال إربعغ افبقون بـحفشورح رَحه اهلل  عوػ ؿبل ذـر هذه إوؿدم ا, بؼوضفو

. هؽذا ؿول افشقخ: ؿول صقخـو ظبدافػتوح راوه رَحه اهلل  ؾؿقذ ادصـِف (وافوار ات ـِٓا

فؽن ـؾفم بوفـظر إػ  -أي حوٓت ادراث-ؾؽؾفو بوفـظر إػ احلوٓت . ـؾُفم: وإوػ أن يؼول

ؾفم: ؾصح أن يؼولؾوٕ, افوارثغ . وفؽن افـسخي هؽذا. ـُ

ومـفم ـام , (أن افوار غ وافوار ات ـِٓا مْٓم من يٖخذ اإلرث  افتًهٔب ؾَط)ذـر 

وحشد افشورح من . ومـفم من يلخذ بوفػرض ؾؼط,  ؼدم من يلخذ بوفػرض مع افتعصقى

افذي  ؾذـر أن, فإلظالم بلن من وراءه هو من أصحوب افػروض ( افتًهٔب ؾَط)يلخذ 

ثـي ك أن  عؾم أن من ـون من همٓء آوؾوئدة ذل, يرث بوفتعصقى ؾؼط هم اثـو ظؼ وظدهم

ّؾهُ  ـُ . وإن ـون مع ؽره ؾنكه يلخذ افبوؿي من ادراث, ظؼ أكه إذا اكػرد أخذ ادول 

فؽن فقس من ضريق افؼع وإكام بوفبوؿي , ؾوفتعصقى ـام شؾف هو كصقٌى مؼدٌر من افسـي

. وافػروض هي مؼدرٌة رشظوً , روضبخالف افف
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وهم افذين يشتؿل إرثفم ظذ افػرض مع -(افعاؿون)ثّم ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ أن 

ومْٓم ) أي حالن( مْٓم من فه حافتان) ؾـ,أن هلم أربعغ حوًٓ  -افتعصقى أو مع ظدمفم

. ـام شقلء يف مو يستؼبل. ومـفم من فه أـثر من ذفك, (من فه  عث

إػ حافة أوٓ)ؿسؿي ادواريٌ  ؽون أوًٓ بوفـظر ( أن ـٍٔٔة)بغ افشورح رَحه اهلل  عوػ ثّم 

من يرد ؿسؿي ادواريٌ إػ من حيجى ويسك شوؿطًو ٓ مرثًو  يعـي يـظر (افسَوط إن وجبت

و ؼدم أن حوفي افتعصقى بوفغر , (إػ حافة افتًهٔب  افٌر)إذا ؾرغ من هذا ؾنكه يـظر , فه

ؾنكه ظوصى -ـوفبـً مع آبن, بلكثى معؾومي ُ عصبفو ذـٌر معؾوم هو ظوصٌى بـػسه  تعؾق

. و عصقبه هلو  عصقٌى بوفغر -بـػسه ُيعصبفو

وهو  عصقى إخً افشؼقؼي وإخً ٕب  (افتًهٔب مع افٌر)بعد ذفك يـظر إػ ( م)

. وـون مع ُمعصى, إن ؾؼد أخومهو

ين يـظر بعد ذفك إػ من يرث بوفػرض بؼوضه افتي يع(  م حافة افٍلض  ؼوضه): ثّم ؿول

 .شتعؾم من أحوال ـٍل ؾقام يستؼبل
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( فِعْت  عث حآت)

 تًهٔعٓا  آ ن( افثافثة)افثِثان ٓ ْتغ ؾٖـثل ( افثإٔة)افْهف فِواحبة ( إوػ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾ٘ذا وجبت  ْت يف ادسٖفة ؾع ختِو ظن هذه احلآت احلافة ( فِعْت  عث حآت) 

. ؼط ظبم افتًبد وظبم آ ن ( افْهف فِواحبةإوػ

رك مائة وتمثال ذفك مات مٔت وخِف  ْتًا واحبة وظَم 

:وهذه صورِتا افْهف وفًِم افعاؿي ؾِِعْت[ 4]ر ٔة

 

 

                                                             
 .وظؿؾي افبالد اهلـديي ـوكً رائجي يف جفي احلجوز واخلؾقٍ, ـوكً ظؿؾي افبالد اهلـديي ,هذه ظؿؾي. ُربّقي [4] 

 

 2 100 

 50 1  ْت

 50 1 ظم
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ـثع ة وأر ًة  ؼط ( افثإٔة افثِثان فع ْتغ ؾٖـثل)احلافة 

.د وظبم آ نافتًب

ظتَِا مثع وتلك شتغ مثال ذفك مات مٔت وتلك  ْتغ ومُ 

:ر ٔة ؾِِعْتغ افثِثان وفًِّتق افعاؿي وهذه صورِتا

ظهعة  افٌر شواء ـإت واحبة أو أـثل أي فِذـل ( افثافثة تًهٔعٓا  آ ن)احلافة 

.مثل حظ إٕثٔغ  ؼط وجود آ ن ـَم يف ادتن 

مثال ذفك مات مٔت وخِف  ْتًا وا ًْا وتلك تسًغ ر ٔة 

ؾِِعْت ظهعٔة مع آ ن فِذـل مثل حظ إٕثٔغ حظ 

وفع ن حيان ؾادجّوع  ع ة وهو أصل ادسٖفة وهذه 

 صورِتا

يف )ّين أن افبـً ؾى, من ادراث (فِعْت)ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ هـو إحوال افتي  ؽون 

: أحواٍل ثالثي( دسٖفة ؾع ختِو ظنا

: وذفك بؼضغ, ؾقؽون ادؼدر هلو من افػروض كصٌف . (افِّْدهف)أن ثرث : (إوػ)

. بلن  ؽون واحدًة ؾؼط, اإلكػراد وظدم ادشورك: أحدمهو

 3 60 

 40 2  ْتان

 20 2 مًتق

 3 90 

 30 1  ْت

 60 2 ا ن
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. وهو آبن, ظدُم اُدعصى: وافثوين

ن افؼوط افتي ُ ذـر متعؾؼًي مو يـبه إفقه أو, فؼضون ؾنن افبـً  رث افـِصفؾنذا ُوجد هذان ا

أي مـتػقي -ومـفو رشوط ظدمقي , -أي ثبو قٌي ؿوئؿي-هبذه إحوال مـفو رشوٌط وجوديي 

ٕكه ُيطؾى ظدم , وافؼضون ادتعؾؼون بوفبـً حتى  رث افـّصف مهو رشضون ظدمقون. -زائؾي

. ادشورك وظدُم اُدعصى

ٌّٔت ): ومثل ادصـِف فؾحول إوػ بؼوفه  اشتخرج مراث , (وخِف  ْتًا واحبة وظَم مات م

وشببه اجتامع افؼضغ ادوجبغ , أن مراث افبـً هو افـّصف: افبـً وبّغ شببه؟ واجلواب

. فذفك ومهو آكػراد وظدُم ادعصى

: وذفك بؼضغ اثـغ, (افُثِثان) وؾقفو  رث افبـً, (افثإٔة)ثّم ذـر احلول 

ؾؾو ـوكً اثـتغ , ووصف افتعدد َيصدق بوٓثـتغ ؾصوظدا. دافتعدد وظدُم اإلكػرا: أحدمهو

. ؾنن ـوكتو ثالث ؾؽذفك صح وهؾم جرا, صح وصُف افتعدد

. بنظدُم ادعصى وهو آ: وثوكقفام

ٌّٔت وتلك  ْتغ ): ومثل ادصـِف رَحه اهلل  عوػ بذفك بؿسلفي ؿول مثال ذفك مات م

أن مراث افبـً هـو : شلفي وبغ شببه؟ واجلواباشتخرج مراث افبـً من هذه امل, (ظتَِاً ومُ 

ظدُم : وافثوين, فصحي افتعدد ٕهنام اثـتون: دوذا؟ أوًٓ , وهلام افثُؾثون, ٓثـتغ من هذا اجلـس

. وجود ادعصى

 ؼدم أن افعصبي , (ظهعة  افٌر( تًهٔعٓا  آ ن)فؾبـً وهو  (افثافثة)احلافة )ثّم ذـر 

ؾنذا صورت افبـً ظصبًي بوفغر , بعوصٍى يعصى بـػسه وهو هـو آبنبوفغر أن  ؽون معصبًي 
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ٕكه إذا . ( ؼط وجود آ ن): ؿول. ؾنن فذـر مثل حظ إكثقغ, شواًء ـوكً واحدًة أو أـثر

مات مٔت وخِف  ْتًا وا ًْا وتلك ): ومثل فذفك بؼوفه, مل يوجد آبن ؾنكه ٓ يؼع افتعصقى

أن افبـً  ؽون ظصبًي مع : ج مراث افبـً وبغ شببه؟ اجلواباشتخر, إفخ(...تسًغ ر ٔة

. وشببه وجود ادعصى اّفذي ُيعصبفو, ٕن فؾذـر مثل حظ إكثقغ, آبن هلو كصف مو فه

 

 

 (وفعْت آ ن شت حآت)

. افْهف فِواحبة ظْب ظبم افعْت افهِعٔة( إوػ(

افثِثان فع ْتغ ؾٖـثل ـذفك  ( افثإٔة)

تًهٔعٓا  ا ن آ ن (  ةافثال)

افسبس مع افواحبة افهِعٔة تُِّة فِثِثغ ما ا يُن  حذائٓا ؽعم ( افلا ًة)

ؾًٔهعٓا  

شَوضٓا  افعْتغ افهِعتغ ما ا يُن  حذائٓا ؽعم ؾًٔهب من يف درجته ( اخلامسة)
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وافًِٔا أيوًا  

 .شَوضٓا  ا ن افهِب( افسادشة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َل ( وفعْت آ ن ٍُ ؾ٘ذا وجبت  ْت آ ن وإن شٍل يف ادسٖفة ( شت حآت)وإن َش

( احبة ظْب ظبم افعْت افهِعٔةإوػ افْهف فِو)ؾع ختلج ظن هذه احلآت احلافة 

.وظبم افتًبد وظبم آ ن وا ن آ ن وافهِعٔة هي  ْت ادٔت  ع واشىة

مثال ذفك مات مٔت وتلك  ْت آ ن وا ن ظم وتلك هلَم 

مخسغ ر ٔة فعْت آ ن افْهف وٓ ن افًم افعاؿي وهذه 

:صورِتا

ظبم افعْت افهِعٔة و ؼط  أي ظْبافثإٔة افثِثان فع ْتغ ؾٖـثل ـذفك)احلافة 

.افتًبد وظبم آ ن وا ن آ ن

مثال ذفك هِك هافك وتلك  ْتي ا ن وظَم وتلك  ع غ ر ٔة ؾِعْتي آ ن  افثِثان  

 2 50 

 25 1  ْت ا ن

 25 1 ا ن ظم
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:وفًِم افعاؿي وهذه صورِتا

.ن ؼط ظبم آب(  ا ن آ ن)أي  ْت آ ن ( افثافثة تًهٔعٓا)احلافة 

مثال ذفك مات مٔت وخِف  ْت آ ن وا ن آ ن وتلك 

 ع غ ر ٔة ؾِعْت آ ن ظهعة مع ا ن آ ن فِذـل مثل 

حظ إٕثٔغ حظ وٓ ن آ ن حيان ؾادجّوع  ع ة وهو 

:أصل ادسٖفة وهذه صورِتا

ـَم يٖيت و ؼط ظبم آ ن وا ن آ ن( افلا ًة افسبس مع افواحبة افهِعٔة)احلافة 

.ظذ افثِثغ أ باً إذ حهة افعْات ٓ تزيب( تُِّة فِثِثغ)

 3 30 

 20 2  ْتان ا ن

 10 1 ظم

 3 30 

 10 1  ْت ا ن

 20 2 ا ن ا ن
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ٕب مثال ذفك مات مٔت وخِف  ْتا و ْت ا ن وأخا

ن افسبس وتلك هلم شتغ ر ٔة فِعْت افْهف وفعْت اب

:وفلخ افعاؿي وهذه صورته

ؾ٘ذا ـان يف ؽعم)أي يف درجتٓا ( ما ا يُن  حذائٓا

.وٓ تٖخذ افسبس( يًهعٓا)درجتٓا ؽعم ؾـ 

مثال ذفك مات مٔت وخِف  ْتا و ْت ا ن وا ن ا ن 

ؾِِعْت افْهف وفِعْت آ ن ظهعة مع ا ن آ ن فِذـل 

حظ وٓ ن آ ن حيان  مثل حظ إٕثٔغ ؾِعْت آ ن

ؾادجّوع  ع ة وافعاؿي  ًب افْهف واحب ٓ يَْسم ظذ 

 ع ة ؾترضب افثع ة يف آ ْغ خملج افْهف ؾاحلاصل 

. شتة

وأما إذا وجب ؽعم َإٔزل مْٓا ٓ يف درجتٓا ـا ن ا ن آ ن مع  ْت آ ن ؾع يًهعٓا  

 6 60 

 30 3  ْت

 10 3  ْت ا ن

 20 2 أخ ٕب

 2 6 

 3 3  ْت

  ْت ا ن

1 

1 

ا ن ا ن  2 
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شعب (  ـ)أي  ْت آ ن ااخلامسة شَوضه) ل هي تٖخذ افسبس مع افعْت احلافة 

و ؼط ظبم ا ن آ ن ـَم يًِم مما يٖيت يف ادسٖفة ـعْتغ مع ( افعْتغ افهِعتغ)وجود 

أي يف درجتٓا ( ا يُن  حذائٓاما) ْت آ ن ؾِِعْتغ افثِثان وٓ يشء فعْت آ ن 

آ ن ـعْت ( يف درجته)أي  ْت آ ن افتي يًهب من)إذا وجب افٌعم ( ؽعم ؾـ)

وإن تًبدت ـعْت آ ن مع  ( أيواً )مْه ( افًِٔا)يًهب  ْت آ ن ( و)مع ا ن آ ن 

.ا ن ا ن آ ن

مثال تًهٔب من يف درجته مات مٔت وخِف  ْتغ و ْت  

ٕتغ افثِثان وفعْت آ ن ظهعة مع آ ن وا ن آ ن ؾِِب

ا ن آ ن فِذـل مثل حظ إٕثٔغ ويسّى ذفك افٌعم أخا 

:معارـا ٕٕه فوٓه فسَىت  ْت آ ن من اإلرث صورِتا

ومثال تًهٔب افًِٔا مات مٔت وخِف  ْتغ و ْت ا ن 

وا ن ا ن آ ن ؾِِعْتغ افثِثان وفعْت آ ن ظهعة مع ا ن 

:مثل حظ إٕثٔغ صورِتاا ن آ ن فِذـل 

 3 9 

 6 2  ْتان

  ْت ا ن

1 

1 

ا ن ا ن  2 

 3 9 

 6 2  ْتان

  ْت ا ن

1 

2 

ا نا ن  ا ن  1 
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وافٍلق  غ هذه احلافة وما تَبم من احلافة افلا ًة حٔث إٔه ؾَٔم تَبم ٓ يًهب افًِٔا 

إػ افتًهٔب إٓ  خعف ما هْا ٕهنا ؾَٔم تَبم هلا ؾلض وهو افسبس ؾع يَِْٓا مْه

زل احلافة من يف درجتٓا وأما هْا ؾِٔس هلا يشء ؾًٔهعٓا أي ؽعم ـان يف درجتٓا أم َأن

.  ٕٕه أؿلب مْٓا إػ ادٔت ا ن افهِب)أي  ْت آ ن ( افسادشة شَوضٓا)

, ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ يف هذه اجلؿؾي مراث وارث آخر يرث بوفػرض مع افتعصقى

َل )ممثٌر ( آ ن) وبغ أن  ،( ْت آ ن)وهو  ٍُ يعـي وإن ـون آبن أو ابن ابِن  (وإن َش

يف ادسٖفة ؾع ( )إذا وجبت( )شُت حآت فعْت آ ن)وذـر أن . جرا آبن وهؾم

: ظـفو (ختلج

: وذفك بثالث رشوط(افْهف)أن يؽون كصقبفو : (إوػ)ؾـ

. بلن  ؽون واحدًة ٓ يوجد هلو مشوركٌ . آكػراد: أوهلو

. وهو ابن آبن, ظدُم وجود ادعصى: وثوكقفو

. ٕظذ ـوبٍن وبـًظدُم وجوِد افػرع افوارث ا: وثوفثفو

. بن افـِصفهذه افؼوط افثالثي ؾنن فبـً آ ؾنذا وجدت

ّٔت وتلك  ْت آ ن وا ن ظم وتلك هلَم مخسغ ): ثّم ؿول ادصـِف مثال ذفك مات م

ّٔة . بن افـِصف ٓجتامع افؼوط افثالثي ادتؼدمي ؾقفوؾقؽون فبـً آ (ر 
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: وذفك فثالثي رشوط, هو مراثفو فثُؾثغو, بنفبـً آ(: افثإٔة) ثّم ذـر احلوفه

. افتعدد بوجود ادشورك بوثـتغ ؾام ؾوق: أوهلو

. ظدُم اُدعصى: وثوكقفو

. ظدم وجود افػرع افوارث إظذ: وثوفثفو

ٌّٔت ): وظدل يف هذا ادثول ظن ؿوفه افسوبق. (هِك هافٌك ): ومثل فه ادصـِف بؼوفه . (مات م

ًٌ : بؼي بلن يؼولجود ه افسو افتزاموإوػ  ؾنن احتوج اإلكسون إػ اإل قون بػعل . موت مق

مثال ذفك هِك هافٌك وتلك ):ؿول,  بعًو دو جوء يف افؼرآن افؽريم. هؾك امرؤٌ : ؿول, اهلالك

فصحي افتعدد مع ظدم وجود , ويف هذه ادسلفي يؽون فبـتي آبن افثُؾثون. ( ْتي ا ن وظَمً 

. أظذ ادعصى وظدم وجود ؾرٍع وارٍث 

بؼط , ٕكه يف درجتفو من جفي ادقًّ, ( ا ن آ ن تًهٔعٓا)وهو : (افثافثة) ثّم ذـر احلول

ؾنذا وجدت بـً آبن مع آبن آبن , ٕن آبن أظذ مـفو وهو ؾرٌع وارٌث , ظدم آبن

يى ؾؾذـر يف افتعص, وحقـئٍذ يؽون هلو كصُف مو فذـر, ظصبفو؛ وهذه افعصبي هي ظصبٌي بوفغر

مات مٔت وخِف  ْت آ ن وا ن ):ومثل فه ادصـِف بؼوفه. هوهـو مثل حظ إكثقغ

. ٕكه معصبفو, وهلو كصف مو فذـر, ؾسث بـً آبن هـو بوفتعصقى (آ ن

: وذفك بثالثي رشوط, (افُسبس) وهي مراُثفو : (افلا ًة)ثّم ذـر احلول 

ًٍ وارثٍي فؾـِصف ؾرضو: أوهلو . وجود بـ

. ظدُم وجود اُدعصى: هووثوين
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. ظدم وجود افػرع افوارث إظذ: وثوفثفو

تُِّة ): ؿول(. ـَم يٖيتو ؼط ظبم آ ن وا ن آ ن) : وؿول ادصـّف رَحه اهلل  عوػ

, ٕن افبـً مراثفو افـِصف, يعـي أن مراث بـً آبن مع افبـً يؽون  ؽؿؾي فثُؾثغ (فُِثِثغ

واكتفى ادراث , ؾنن افـِصف إذا ضّم إػ افُسدس ـؿل ثؾثون, افُسدسوإذا ورثً بـً آبن 

(. ظذ افثِثغ أ باً إذ حهة افعْات ٓ تزيب)فثُؾثغ ٕن 

ثم أجوب . (ٕبمات مٌٔت وخِف  ْتًا و ْت ا ٍن وأخا: )ومثل ادصـِف بذفك بؼوفه

. دو  ؼدم (فِعْت افِّْدهف وفعْت ا ن افُسبس: )ظـفو بؼوفه

( ما ا يُن  حذائٓا: واشتدرك ادصـِف رَحه اهلل  عوػ مـوهًو بؼقٍد يتعؾُق هبذه ادسلفي بؼوفه

( يًهعٓا)ؾ٘ذا ـان يف درجتٓا ؽعم ؾـؽعم))من جفي افؼرب فؾؿقً ( أي يف درجتٓا

ه ٕن, ؾؾو ؿدر أّن بـً آبن مع افبـً ُوجد معفام ابُن ابٍن ؾنكه ُيعصبفو (وٓ تٖخذ افُسبس

وإكام  لخذ مـه  عصقبًو ظذ مو , ؾال  لخذ من ادراث شدشوً  -يعـي يف درجتفو-ؽالٌم بحذائفو 

.  ؼدم فذـر مثل حظ إكثقغ

مات مٔت وخِف  ْتا و ْت ا ن وا ن ا ن ؾِِعْت افْهف وفِعْت ): ومثل فه بؼوفه

ّشدس دوذا؟ بن الؾومتـع هوهـو أن  لخذ افبـً آ. (آ ن ظهعة مع ا ن آ ن فِذـل

وأن يؽون يف , ؾؼضه أن يؽون ُؽالموً , فوجد ادعصى وهو ؽالٌم يف حذائفو[: اجلواب]

وأما ) :وفذفك ؿول, وـذفك إن مل يؽن يف درجتفو, ؾنن مل يؽن ؽالمًو مل يؼع افتعصقى, درجتفو

 ن مع ٓ يف درجتٓا ـا ن ا ن آ)يعـي بوظتبور افُؼرب من ادقًّ ( إذا وجب ؽعم َإٔزل مْٓا
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يعـي وؾق احلول افرابعي افتي (   ْت آ ن ؾع يًهعٓا  ل هي تٖخذ افسبس مع افعْت

.  ؼدمي

شعب (  ـ))وذفك , بلن ٓ يؽون ٓ مراث هلو شَوضٓا)وهو : (اخلامسة)ثّم ذـر احلول 

يعـي -وافُصّؾى وافُصّؾبقّي يف ادراث مضوؾي إػ ُصؾى افرجل , (افعْتغ افهِعتغ)وجود 

و ؼط ظبم ا ن آ ن ( افعْتغ افهِعتغ)شعب وجود (  ـ): ؿول, -ا جوءت من ؿبؾِهأكه

وأمو إذا وجدت , يعـي أ قي يف مو يتعؾق بدرجي من يؽون معفو. (ـَم يًِم مما يٖيت يف ادسٖفة

دصـِف فؽن إذا وجد معفو ابن آبن ؾسقلء مو يـبه ا, بـتون ؾنن هلام افثُؾثون وؿد اشتؽؿل افثُؾثغ

. ظؾقه ؾقام يستؼبل

( ـعْتغ مع  ْت آ ن ؾِِعْتغ افثِثان وٓ يشء فعْت): ومثل ادصـّف فذفك بؼوفه

. ؾتسؼط حقـئذ

إذا وجب ( ؽعم ؾـ)أي يف درجتٓا ( ا يُن  حذائٓاما)):  ثم ؿول ادصـّف مستدرـوً 

 (ن آ نـعْت آ ن مع اب( يف درجته)أي  ْت آ ن افتي يًهب من)افٌعم 

وإن تًبدت ـعْت آ ن ( أيواً )مْه ( افًِٔا)يًهب  ْت آ ن ( و))ؾقؽون ظصبًي هلو  

ؾؾقس هو , ؾػي هذه افصورة بـً آبن أظذ كسبًو من ابن ابن آبن (مع ا ن ا ن آ ن

ومع ذفك ؾنكه ُيعصبفو شواًء ـون يف درجتفو أو هي أظذ , ِحذاؤهو وإكام أشػل أو أدون مـفو

مثال تًهٔب من يف درجته مات مٔت وخِف  ْتغ ): ومثل ادصـّف فؽٍل ؾؼول, مـه

ؾعصبفو  (و ْت آ ن وا ن آ ن ؾِِعْتغ افثِثان وفعْت آ ن ظهعة مع ا ن آ ن
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وفؽن دو , ٕن افبـتغ  ستؽؿالن افثُؾثون, بن موجودًا دََو ورثًوفو مل يؽن هذا آ, ؾورثً

وفعْت آ ن ظهعة مع ا ن آ ن : )وفذفك ؿول ادصـِف, فتعصقىُوجدا ظصبفو ؾورثً بو

فِذـل مثل حظ إٕثٔغ ويسّى ذفك افٌعم أخا معارـا ٕٕه فوٓه فسَىت  ْت 

وفو ـون ظدمًو مل  رث بـً آبن صقئًو بل , ؾؾوجوده ورثً بـً آبن (آ ن من اإلرث

. شؼطً بوشتقػوء افبـتغ فثُؾثغ

افًِٔا مات مٔت وخِف  ْتغ و ْت ا ن وا ن ا ن آ ن ؾِِعْتغ ومثال تًهٔب ) 

ؾوفوارث هـو من  ( افثِثان وفعْت آ ن ظهعة مع ا ن ا ن آ ن فِذـل مثل حظ إٕثٔغ

. ؾقه أظذ مـه كسبوً , بنؾنكه ابُن ابِن آبن وهي بـً آ, ظصبي افرجول هو أكزل مـفو درجي

افٍلق  غ هذه احلافة وما تَبم من احلافة افلا ًة حٔث إٔه )ػثّم ذـر ادصـّف رَحه اهلل  عو

أمو , ؾفوهـو ُيعصى افعؾقو ؾؾو كزل ؾنكه يعصبفو( ؾَٔم تَبم ٓ يًهب افًِٔا  خعف ما هْا

ٕهنا ؾَٔم تَبم هلا ؾلض وهو افسبس ؾع )يف شؾف ؾال يعصى إٓ من ـوكً يف درجته 

ها وأما هْا ؾِٔس هلا يشء ؾًٔهعٓا أُي ؽعم إػ افتًهٔب إٓ من يف درجتيَِْٓا مْه

وأمو  سؿقته يف مسلفي , و تسؿقي افغالم مبورـًو يف هذه احلول شوئغيٌ , (ـان يف درجتٓا أم َإٔزل

واظتؼود وجود افشمم يف أحٍد , ٕن حرمون افبـً مل يلء من ؿبؾِه, أخرى بودشموم ؾغر شوئغي

وافػرضقون رَحه اهلل  عوػ وضعوا فبعض , فكوافؼع ؿد هنى ظن ذ, فقس صحقحًو رشظوً 

مـفو مو يؼبل ويصح ومـفو مو يـوزع افؼع ـتسؿقتفم , ادسوئل أفؼوبًو وفبعض افوارثغ أفؼوبوً 

ؾنن هذا ممو , وـذفك  سؿقتفم فؾجّدة يف بعض ادسوئل بوجلّدة افػوشدة, بوٕخ ادشموم ؾػقه كظر
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شؿى جّدٌة من جدات اإلكسون بوجلّدة افػوشدة ٕجل مو فعؾفم ممو َيؼدح يف افِز أن ت, يستؼبح

وأمو مو ـون شوئغًو ؾنن اإلكسون , ؾقـبغي  رك  ؾك إفػوظ ادؿـوظي, يعرض من أمر ادراث هلو

وادسوئل اُدؾؼبي يف افػرائض ؿد , يستعؿؾه أو إذا ذـر إفؼوب كوه إػ أهنو مستدرٌك ظؾقفو رشظوً 

, كظومي فطقػي مجع ؾقفو مسوئَل ـثرة من مسوئل افػرائض افتي فؼبًأؾرد ؾقفو ظثامن بن شـد م

ـام  ؼدم معـو ادسوئؾي افديـوريي وادـزيي وافبخقؾه وافغراويغ وأم افػروخ وأم افػروج وؽرهو 

. من إفؼوب

يعـي إذا وجد ؾرٌع أظذ من   ا ن افهِب شَوضٓا) وهو: (افسادشة)ثّم ذـر احلول 

.  ٕكه أؿرب مـفو إػ ادقً, ؿطفو ويؿـعفو من ادراثافذـور ؾنكه ُيس

 

 

 (فل وين مخس حآتوفلخت)

تًهٔعٓا  اخ ( افثافثة)افثِثان فع ْتغ ؾهاظبا ( افثإٔة)افْهف فِواحبة ( إوػ(

صرورِتا ظهعة مع افعْت أو  ْت آ ن ( افلا ًة)ٕ وين فِذـل مثل حظ إٕثٔغ 

شَوضٓا ( اخلامسةٕهف مع افعْت وافثِث مع افعْتغ ؾهاظبًا ؾِٓا افعاؿي وهو ال

. آ ن وا ن آ ن وإن ٕزل و إب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مخس حآت)ؿَٔة ويَال هلا أيوا ًافش( فل وينوفلخت

إوػ افْهف )هذه اخلّسة احلافة  ؾ٘ذا وجبت يف ادسٖفة ؾع ختِو 

ـافعْت  ؼط ظبمٓا وظبم  ْت آ ن وآ ن وا ن آ ن وإب واجلب ( فِواحبة

.وإخ وافنَٔق

مات مٔت وخِف أختًا صََٔة وظًَم ٕب وتلك مثال ذفك

:هلم ظؼين ر ٔة ؾِِنََٔة افْهف وفًِم افعاؿي وصورِتا

 ؼط ظبم افعْت ـَم تَبم وظبم  ْت آ ن ( افثإٔة افثِثان فع ْتغ ؾهاظباً )احلافة 

.وآ ن وا ن آ ن وإب واجلب وإخ افنَٔق

مثال ذفك مات صخص وخِف أختغ صََٔتغ وأخا

ب وتلك هلم تسًغ ر ٔة ؾلختغ افثِثان وفلخ افعاؿي ٕ

وهذه صورِتا

 2 20 

 10 1 أخت ؿه

 10 1 ظم

 3 90 

ؿهأختغ   2 60 

 30 1 أخ ٕب
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واحبة ـإت أو أـثل  ؼط ظبم آ ن وا ن آ ن ( افثافثة تًهٔعٓا  ٖخ ٕ وين)احلافة 

(.فِذـل مثل حظ إٕثٔغ)وإب واجلب ويسّى هذا افتًهٔب ظهعة  افٌر 

مات مٔت وخِق أختا صََٔة وأخا صََٔا وتلك مثال ذفك 

هلم مائة ومخسغ ر ٔة ؾِلخت افنََٔة ظهعته مع إخ 

افنَٔق حظ وفه حيان ؾادجّوع  ع ة وهو أصل ادسٖفة 

:صورِتا

( ظهعة مع افعْت أو  ْت آ ن)أي إخت افنََٔة ( افلا ًة صرورِتا)احلافة 

 افٌر وافٍلق  َْٔٓم يف اصىعح أهل وتسّى ظهعة مع افٌر وهي ؽر افًهعة 

افٍلائض أن افٌر يف افًهعة  افٌر يٖخذ اإلرث  افتًهٔب ويف افًهعة مع افٌر 

أي ( وهو) ًب ؾلض افعْات ( افعاؿي)واحبة ـإت أو أـثل ( ؾِٓا)يٖخذ  افٍلض 

وافثِث مع )افواحبة ٕهنا تٖخذ افْهف وافعاؿي ٕهف ( افْهف مع افعْت)افعاؿي 

أياخلامسة شَوضٓا)ٕن افثِثغ ؾلضٓن وافعاؿي  ِث احلافة ( تغ ؾهاظباافعن

 3 150 

ؿهأخت   1 50 

 100 2 أخ ؿه
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وأما و إب)أي ا ن آ ن ( آ ن وا ن آ ن وإن ٕزل)وجود (  ـ)إخت افنََٔة 

 . اجلب إذا وجب مًٓا ؾٍٔه تٍهٔل يىِب من ادىوٓت

 تصل بؿراث إخً ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ مسلفي أخرى  تعؾق بلحوال ادراث 

(. افنََٔة)إخً : ويؼول هلو, فألبوين

, وظذ مو  ؼدم مخُس أحوالٍ , مخس حآٍت )هلا ( فل وينٕخت)وذـر رَحه اهلل  عوػ أن 

: (هذه اخلّسة ؾ٘ذا وجبت يف ادسٖفة ؾع ختِو )

: ؾقؽون فألخً افشؼقؼي افـِصف بؼوط, (افِّْدهف) : (إوػ)ؾوحلول 

. أي اإلكػراد وظدُم وجود مشوركٍ , ظدم افتعدد: أحدهو

. ظدُم افػرُع افوارث: وثوكقفو

. ظدُم وجوِد إصل افوارث من افذـور: وثوفثفو

. افشؼقق وهو إُخ , وجود ُمعصبفو ظدمُ : هوورابع

مات مٔت : )ومثل ادصـِف فذفك بؼوفه, ؾنهنو  رث افـِصف, ؾنذا وجدت هذه افؼوط

إلكػرادهو وظدم افػرع (افِّْدهف)ثم بّغ أن افشؼقؼي هلو ( صََٔة وظًَم ٕب وخِف أختاً 

ورمز يف ادسلفي فوصف ـوهنو , افوارث وظدم إصل افوارث من افذـور وظدم ادعصى

ومن أهل افعؾم من يضع فدٓفي ظذ وصف ـوكه ( أخٌت ؿه: )ؾؼول[ ؿه]صؼقؼي بوفؼوف واهلوء

. ؾنن افرمز ـؾام ـون خمتكًا ؾذفك أؾضل, صورهوهذا أوػ ٓخً( ش)صؼقؼًو حرف 
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وذفك بؼوٍط هي , (افُثِثان)وهي افتي  صقى ؾقفو إخً افشؼقؼي : (افثإٔة)ثّم ذـر احلول

, ( ا ْتغ ؾهاظباً )بلن  ؽون , ؾقؽون ظوضُه هو افتعدد, رشوط ادؼدرة آكػًو إٓ رشط اإلكػراد

ثم أجوب ( ٕبأختغ صََٔتغ وأخا مات صخٌص وخِف: )ومثل ادصـّف فذفك بؼوفه

فتعددمهو وظدم افػرع افوارث وظدم إصل افوارث من افذـور  (ٕختغ افُثِثان)بلن فـ

. وظدم وجود معصبفو وهو إُخ افشؼقق

ؾؿعصبفو هو إُخ  -يعـي بلٍخ صؼقق -(تًهٔعٓا  ٍٖخ ٕ وين)وهي : (افثافثة)ثّم ذـر احلول

: وذفك بؼضغ (أـثل واحبًة ـإت أو) ,افشؼقق

. ظدُم افػرع افوارث: أحدمهو

. ظدُم إصل افوارث من افذـور: وثوكقفام

ؾنذا ُظدم افػرع افوارث وإصل افوارث من افذـور ؾنن إخً افشؼقؼي مع أخقفو افشؼقق 

ّٔت : )ومثل فه بؼوفه, فِذـل مثل حظ إٕثٔغ)ظهعٌة  افٌر )  رث  عصقبًو وهو مات م

, ؾقؽون مراث إخً افشؼقؼي  عصقبًو مع إِخ افشؼقق, (صََٔة وأخًا صََٔاً  وخِق أختاً 

. فعدم افػرع افوارث وظدم إصل افوارث من افذـور

ظهعة مع افعْت أو )أي إخت افنََٔة ( صرورِتا): ؾؼول: (افلا ًة)ثّم ذـر احلول 

افَعصبوت  ـؼسم إػ ٕن ( وتسّى ظهعة مع افٌر وهي ؽر افًهعة  افٌر(  ْت آ ن

: ثالثي أؿسوم

. وهو افذي يؽون ظوصبًو بـػسه. ظصبٌي بوفـػس: أحدهو
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رشظًو مع ذـٍر معؾوم هو  -يعـي معقـي-وهو ـام  ؼدم أكثًى معؾومي . ظصبٌي بوفغر: وافثوين

. ظوصى بـػسه

ع ظدم فألخً افشؼقؼي وأيضًو فألخً ٕب م: وهي ادذـورة هوهـو. افعصبي مع افغر: وثوفثفو

. وجود أخودام

وافٍلق  َْٔٓم يف اصىعح أهل افٍلائض أن افٌر يف افًهعة  افٌر يٖخذ : )ؿول ادصـّف

أمو مع افغر , ؾفو آخٌذ بػرض( اإلرث  افتًهٔب ويف افًهعة مع افٌر يٖخذ  افٍلض

 ًب ؾلض افعْات ( افعاؿي)واحبة ـإت أو أـثل ( ؾِٓا): )ؿول, ؾؿراثفم بتعصقٍى ؾؼط

افواحبة ٕهنا تٖخذ افْهف وافعاؿي ٕهف ( افْهف مع افعْت)أي افعاؿي ( وهو)

وافبوؿي ُيتؾف بحسى مو يؽون ؾنذا , ؾؿراثفو هو افبوؿي( (وافّثِث مع افعْتغ ؾهاظبا)

ويؽون ذفك بثالثي , ـون واحدًة ؾؾفو افبوؿي وهو افـِصف وإذا ـوكً اثـتغ ؾوفبوؿي هو افثُؾٌ

: رشوط

. ؾرٍع وارٍث أكثى وجودً : أحدهو

. وهو إُخ افشؼقق, ظدُم وجود معصبفو: وثوكقفو

. وجود بوٍق بعد افػروض: وافثوفٌ

. ؾنذا اشتؽؿؾً افػروض مؼوديرهو مل يؽن هلو  ءٌ 

وجود (  ـ)إخت افنََٔة أياخلامسة شَوضٓا): )بؼوفه: (اخلامسة)ثّم ذـر احلول 

وأما اجلب إذا وجب مًٓا ؾٍٔه و إب)ن أي ا ن آب( آ ن وا ن آ ن وإن ٕزل)
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ؾنذا وجد ؾرٌع وارٌث أو أصٌل وارٌث من افذـور شؼطً , (تٍهٔل يىِب من ادىوٓت

, وذفك مع افػرع وإب وأمو مع اجلد ؾػي ذفك  ػصقٌل يطؾى من ادطوٓت, إخً افشؼقؼي

. ٕن مسوئل اجلد مع إخوة من معسـوت إكظور يف ظؾم افػرائض

 

 (فلب ؾَط شعع حآتوفلخت)

افثِثان فع ْتغ ؾهاظبًا ( افثإٔة. )افْهف فِواحبة ظْب ظبم إخت افنََٔة( إوػ(

صرورِتا ظهعة مع افعْت أو  ْت ( افلا ًة. )فلبتًهٔعٓا  إخ( افثافثة. )ـذفك

ٕب و إخ شَوضٓا  آ ن وا ن آ ن وإن ٕزل و ا( اخلامسة. )آ ن أي ؾِٓا افعاؿي

افسبس إذا ـإت ( افسادشة. )افنَٔق و إخت افنََٔة إذا صارت ظهعة مع افعْت

مع إخت افنََٔة تُِّة فِثِثغ ما ا يُن مًٓا أخ ٕب ؾًٔهعٓا فِذـل مثل حظ 

شَوضٓا  افنََٔتغ ما ( افسا ًة.)إٕثٔغ وتسَط مًه فو اشتٌلؿت افٍلوض افسـة

 .ها يف افعاؿي فِذـل مثل حظ إٕثٔغا يُن مًٓا أخ ٕب ؾًٔهب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شعع حآتأي دون إم( فلب ؾَطوفلخت

إوػ افْهف فِواحبة ظْب )ادسٖفة ؾع ختلج ظن هذه احلآت احلافة ؾ٘ذا وجبت يف 

أي ظبم إخ افنَٔق وآ ن وا ن آ ن وإب واجلب وافعْت ( ظبم إخت افنََٔة

.فلبو ْت آ ن وإخ

مثال ذفك مات مٔت وتلك أختًا ٕب وا ن ظم وتلك مائة 

ذه ر ٔة ؾِلخت افْهف وٓ ن افًم افعاؿي ظهعة وه

:صورِتا

أي ظْب ظبم إخت افنََٔة أي وظبم ( افثإٔة افثِثان فع ْتغ ؾهاظبًا ـذفك)احلافة 

.وإب واجلب وآ ن وا ن آ ن وافعْت و ْت آ نإخ افنَٔق وإخ فلب

ٕب وظًَم ٕب مثال ذفك مات صخص وخِف أختغ

ٕغ ر ٔة ؾِلختغ افثِثان وفًِم وـإت تلـته مائة و َم

:افعاؿي ظهعة وهذه صورِتا

 2 100 

 50 1 أخت ٕب

 50 1 ا ن ظم

 3 180 

 120 2 أختان

 60 1 ظم
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ظهعة (  إخ فلب)أي إخت ٕب واحبة ـإت أو أـثل ( افثافثة تًهٔعٓا)احلافة 

 افٌر  ؼط ظبم آ ن وا ن آ ن وإٓ واجلب وإخ افنَٔق وإخت افنََٔة إذا 

.صارت ظهعة مع افعْت أو  ْت آ ن

مثال ذفك مات مٔت وخِف أختًا ٕب وأخا ٕب وـإت 

افسـة شتغ ر ٔة ؾِلخت ظهعة مع إخ فِذـل مثل حظ 

إٕثٔغ حظ وفلخ حيان ؾادجّوع  ع ة وهو أصل 

:ادسٖفة صورِتا

ظهعة مع افعْت أو )أي إخت ٕب واحبة ـإت أو أـثل ( افلا ًة صرورِتا)احلافة 

 ًب ؾلض افعْت و ْت آ ن ( أي ؾِٓا افعاؿي)وتسّى ظهعة مع افٌر ( ٕت آ نب

وهو افْهف مع افواحبة وافثِث مع إـثل  ؼط ظبم إخ افنَٔق وإب واجلب 

.وآ ن وا ن آ ن

مثال ذفك مات إٕسان وخِف  ْتًا وأختًا ٕب وتلـته مائة ر ٔة ؾِعْت افْهف  

 3 60 

 20 1 أخت ٕب

 40 2 أخ ٕب
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:وفلخت افعاؿي ظهعة مع افٌر وهذه صورِتا

 آ ن )أي إخت ٕب ( اخلامسة شَوضٓا)احلافة 

وا ن آ ن وإن ٕزل و إب و إخ افنَٔق 

أو  ْت آ ن ومًْى افسَوط أهنا ٓ ( و إخت افنََٔة إذا صارت ظهعة مع افعْت

أذا ـإت مع )هلا ( ة افسبسافسادس)تٖخذ اإلرث مع واحب من ادذـورين احلافة 

 ؼط ظبم آ ن وا ن آ ن وإب واجلب وإخ فلب ـَم يٗخذ مما ( إخت افنََٔة

إذ ٓ حهة فلخوات زيادة ظذ افثِثغ ـافعْات وأخذها ( تُِّة فِثِثغ)يٖيت 

ؾ٘ذا وجب إخ أخ فلب)أي أخت  فلب أي يف درجتٓا ( ما ا يُن مًٓا)افسبس 

فِذـل مثل حظ إٕثٔغ)أي إخت فلب ظهعة  افٌر ( يًهعٓا) ادذـور

مثال ذفك مات إٕسان وتلك أختًا ٕب وأخًا ٕب وتلـته 

تسًَمئة ر ٔة ؾِلخت حْٔئذ حظ وفلخ حيان ؾادجّوع 

: ع ة وهو أصل ادسٖفة هذه صورِتا

 2 100 

 50 1  ْت

بأخت ٕ  1 50 

 3 900 

 300 1 أخت ٕب

 600 2 أخ ٕب
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فو )أي مع إخ فلب ( مًه)أي إخت ادذـورة  سعب إخ ادذـور ( وتسَط

 افْهب ظذ ادًٍوفٔة ويسّى إخ ( افسـة) افلؾع ظذ افٍاظِة ( اشتٌلؿت افٍلوض

أخا منٗما وهو من فوٓه فور ت إخت

ٕب مثال ذفك ماتت املأة وخٍِت زوجًا  وأختا صََٔة وأختا

خا ٕب ؾِِزوج افْهف وفلخت افْهف وفلخت مع إخ وأ

افعاؿي ظهعة فِذـل مثل حظ إٕثٔغ وا يعق يشء ؾسَىا هذه 

:صورِتا

وفو ؾلضْا ظبم وجود إخ فلب ٕخذت إخت افسبس 

: ظول ادسٖفة إػ شعًة هذه صورِتاوت

 

إختغ  ـأي إخت فلب ( افسا ًة شَوضٓااحلافة

أخ ٕب )أي يف درجتٓا ( ما ا يُن مًٓا) ؼط واحب وهو أن شَوضٓا ( افنََٔتغ)

 2 

 1 زوج

 1 أخت ؿه

ٕب أخت   

  أخ ٕب

 7 

 6 

 3 زوج

 3 أخت ؿه

 1 أخت ٕب
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( فِذـل مثل حظ إٕثٔغ)وهو افثِث ( يف افعاؿي)ظهعة  افٌر ( يًهعٓا)إذا وجب ( ؾـ

.ويسّى إخ ادذـور أخا معارـا وهو من فوٓه فسَىت

مثال ذفك مات صخص وور ته أختان صََٔتان وأخت ٕب وأخ ٕب وتلـته 

تسًَمئة ر ٔة ؾِلختغ افنََٔتغ افثِثان وفلخت فلب مع إخ فلب افعاؿي ظهعة 

فِذـل مثل حظ إٕثٔغ فلخت حظ وفلخ حيان 

ين افثِث ؾادجّوع  ع ة وافعاؿي واحب من افثع ة أع

ٓ يَْسم ظذ  ع ة و َْٔٓم تعاين ؾْرضب افثع ة يف 

ل تسًة ومْٓا صحت أصل ادسٖفة وهو  ع ة ؾاحلا 

 :ادسٖفة صورِتا

وذـر أن ٕخً , (فلبإخت)ذـر ادصـّف رَحه اهلل  عوػ وارثًو آخر فه ظدة أحوال وهو 

. ه دون أمهوإخً فألب هي افتي  ؽون من ؿبل أيب شعع حآٍت فألب 

:  وذفك بخؿسي رشوط. (افِّْدهف)أن  رث : (إوػ)واحلول 

. اإلكػراد: أوهلو

. ظدُم وجود ادعصى وهو إُخ ٕب: وثوكقفو

. ظدُم وجود افػرع افوارث: وثوفثفو

 3 9 900 

 600 6 2 أختان ؿه

 أخت ٕب

1 

1 100 

بأخ ٕ  2 200 
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. ظدُم وجود إصل افوارث من افذـور: ورابعفو

. ظدُم وجود إصؼوِق وافشؼقؼوت: وخومسفو

ٌّٔت : )ومثل ذفك بؼوفه, ؾنن فألخً ٕب افـِصف, وط اخلؿسيؾنذا ُوجدت هذه افؼ مات م

, فالجتامع افؼوط اخلؿسي ادتؼدمي (افْهف)هوهـو ( وتلك أختًا ٍٕب وا ن ظم ؾِلخت

وٓ أصؼوء وٓ صؼقؼوت مع اإلكػراد وظدم , ؾال  وجد ؾرٌع وارث وٓ ذـٌر وارٌث من إصول

. وجود ادعصى افذي هو أخوهو ٕب

موظدا , ؾسث إخً فألب افثُؾثون بوفؼوط اخلؿسي ادتؼدمي. (افُثِثان: )(افثإٔة)حلول وا

.  رشط اإلكػراد ؾقـؼؾى إػ افتعدد

ٌّٔت : )و ؼدم ؿبُل أن يؼول( مات صخٌص : )ومثل فذفك بؼوفه ومن افدؿي يف افعؾم , (مات م

 ف, اضراد افؾػظ ادعرب به
ٍ
مرًة : ؾنذا ؿول, إكه يـبغي أن َيطردهؾنذا اختور اإلكسون أن يعز بقء

ًٌ وثوفثي هؾك هوفٌك  إٓ , ؾػي ذفك  شويش ظذ ادتؾؼغ فعؾؿه. موت صخص وأخرى موت مقّ

وأمو مع ظدمفو ؾوٕصل أن يطُرد , أن يدظوا إػ داٍع معتٌد به ظذ شبقل افـُدرة ادؼتضقي فؾحول

ٕب مات صخص وخِف أختغ: )لؿو, اإلكسون افعبورات افتي يعز هبو يف أبواب افعؾم

فتعددمهو مع ظدم وجود افػرع افوارث وٓ ( افثِثان)يف هذه ادسلفي ( ؾِلختغ)( وظًَم ٕب

. إصل افوارث من افذـور وٓ إِخ ٍٕب وهو معصبفو

 إخ )أي إخت ٕب واحبة ـإت أو أـثل ( تًهٔعٓا) وهو: (افثافثة)ثّم ذـر احلول 

: بؼوط (ظهعة  افٌر( فلب
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. ظدُم افػرع افوارث: أحدهو

. ظدم إصل افوارث من افذـور: وثوكقفو

. ظدُم إصؼوء وافشؼقؼوت: وثوفثفو

. و عصقبفو يؽون مع افبـً أو بـً آبن

ثّم ( مات مٔت وخِف أختًا ٕب وأخا ٕب وـإت افسـة شتغ ر ٔة: )ومثل هلو بؼوفه

, ٕكه هو مشورٌك هلو يف ر بتفو ؾفو أٌخ ٍٕب , (إخت ظهعة مع إخ)أجوب ظن ذفك بلن 

. مع  وؾر افؼوط ادتؼدمي, (فِذـل مثل حظ إٕثٔغ)ؾقؽون 

ظهعة مع )أي إخت ٕب واحبة ـإت أو أـثل ( صرورِتا): (افلا ًة)واحلول 

وهذه ظصبي , وافتي  ؼدمً ظصبٌي بوفغر(. وتسّى ظهعة مع افٌر( افعْت أو  ْت آ ن

: ورشوضفو أربعيٌ , مع افغر

. ظدُم إِخ ٕب: أوهلو

. ظدُم إِخ افشؼقق: وثوكقفو

. وجود ؾرٍع وارٍث أكثى: وثوفثفو

. وجود بوٍق بعد افػروض: ورابعو

. ظدُم وجود إصل افوارث من افذـور: اخلومس

ؾِعْت افْهف وفلخت ( )مات إٕسان وخِف  ْتًا وأختًا ٕب: )ثّم مثل فه بؼوفه

. (مع افٌر افعاؿي ظهعة
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 آ ن وا ن آ ن وإن ٕزل و إب ) وذفك. (شَوضٓا)وهي : (اخلامسة)ثّم ذـر احلول 

ؾنذا ُوجد واحٌد من , (و إخ افنَٔق و إخت افنََٔة إذا صارت ظهعة مع افعْت

. مع واحٍد من ادذـورين اإلرثهمٓء شؼطً ؾال  لخذ 

: رشضون وفذفك. (افسبس)وهي : (افسادشة)ثّم ذـر احلول 

ًٍ صؼقؼٍي وارثٍي فؾـِصف ؾرضو: أحدمهو . وجود أخ

ٕكه إذا ـون معفو معصٌى ؾنهنو  رث ظصبًي فؾغر , وهو إخ ٕب, ظدُم ادعصى: وثوكقفام

. فؾذـر مثل حظ إكثقغ

وتلك أختًا  -هذه ظبورة أيضًو جديدة -مثال ذفك مات إٕسان: ) ومثل هلو ادصـِف بؼوفه

( وتسَط: )ثم ؿول, ثّم بغ أن إخً حقـئٍذ  ؽون ظصبي بوفغر مع أخقفو( ٕب وأخًا ٕب

إي إذا مل يبَق ( (افسـة فو اشتٌلؿت افٍلوض)أي إخت ادذـورة  سعب إخ ادذـور 

ويسّى إخ أخا : ) وؿول, ؾنهنو  سؼط مع أخقفو,  ٌء من افسـي واشتوؾته ؾروض ادسلفي 

مثال ذفك ماتت املأة وخٍِت زوجًا  وأختا صََٔة )( ما وهو من فوٓه فور تمنٗ

وإذا أخ افزوج كصػًو . (ٕب وأخا ٕب ؾِِزوج افّْهف وفلخت افّْهفوأختا

وإخً ٕب وإن ـوكً معصبًي بلٍخ ٍٕب , ؾنكه مل يبَق  ءٌ , وأخذت إخً افشؼقؼي كصػوً 

وفو ؾلضْا : ) ؿول, يراث بسببهؾحرمً امل, من ادواريٌ  ءٌ  (ا يعق يشءٌ )إٓ أهنام شؼطو إذ 

, ؾصور هلو ؾرٌض مؼسوم وهو افُسدس(. ظبم وجود إخ فلب ٕخذت إخت افُسبس
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. ـام مثل رَحه اهلل  عوػ -يعـي زافً ظذ ؾروضفو-وظوفي ادسلفي 

(( افنََٔتغ)إختغ  ـأي إخت فلب ( شَوضٓا)وهي (: افسا ًة)ثّم ذـر احلول 

( أخ ٕب ؾـ)يف درجتٓا ( ما ا يُن مًٓا)) يؼع (احب وهو أن شَوضٓا ؼط و) وذفك

وهو افثِث ( يف افعاؿي)ظهعة  افٌر ( يًهعٓا)مع إخً فألب أٌخ فألب ؾلكه  (إذا وجب

ويسّى إخ ادذـور أخا معارـا وهو من فوٓه : )ؿول(( فِذـل مثل حظ إٕثٔغ)

(.  فسَىت

( صََٔتان وأخت ٕب وأٌخ ٕب مثال ذفك مات صخص وور ته أختان)

ؾِلختغ افنََٔتغ افُثِثان وفلخت فلب مع إخ فلب افعاؿي ظهعة فِذـل ):ؿول

, وفو مل يؽن إُخ معصبًو هلو حلرمً مراثفو, حظٌ (مثل حظ إٕثٔغ فلخت حظ وفلخ

. وٕجل ذفك شؿي بوٕخ ادبورك

 

 (فلم  عث حآتوفلخوة)

افسبس ( افثإٔة)فث فع ْغ ؾٖـثل وافذـور واإلٕاث يف افَسّة شواء افث( إوػ(

. شَوضٓم  افوفب ووفب آ ن و إب واجلب( افثافثة)فٍِّْلد مْٓم 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (وفلخوة فلم  عث حآت)

( فع ْغ ؾٖـثلإوػ فِثِث)ؾ٘ذا وجبت يف ادسٖفة ؾع ختلج ظن هذه احلآت احلافة 

من ؽر تٍيض ( شواءأي ؿسّة اإلرث( وافذـور واإلٕاث يف افَسّةمن وفب إم

ط افتًبد ـَم يٗخذ من ؿوفه فع ْغ ؾٖـثل فِذـل ظذ إٕثى وأخذه افثِث  ؼ

.و ؼط ظبم إب واجلب وآ ن وا ن آ ن وافعْت و ْت آ ن

مثال ذفك مات إٕسان وتلك أخوين فلم وا ن ظم فلب 

وتلـته  ع َمئة ر ٔة ؾِلخوين افثِث وٓ ن افًم افعاؿي 

:هذه صورِتا

فٍِّْلد )ط إٍٓلاد ـَم يٗخذ من ؿوفه فإلخوة من إم  ؼافثإٔة افسبس)احلافة 

.و ؼط ظبم إب واجلب وآ ن وا ن آ ن وافعْت و ْت آ ن( مْٓم

 3 300 

 100 1 أخوين فلم

 200 2 ا ن ظم فلب
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مثال ذفك مات مٔت وخِف أخا ٕم وظًَم صًََٔا 

وخِف هلَم شتَمئة ر ٔة فلخ افسبس  

:وافعاؿي فًِم هذه صورِتا

أضِق ذـلًا ـان أو إٔثى ٕٕه إذا(  افوفبأي اإلخوة من إم( همافثافثة شَوط)احلافة 

واهلل ( و إب و اجلبذـلًا ـان أو إٔثى( ووفب آ نافوفب ؾٔنّل افذـل وإٕثى

.أظِم

يعـي افذين , (إخوة فلم)ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ هـو أحوآً  تعؾق بوفوارث آخر وهم 

: ( عث)أن همٓء ٓ خترج أحواهلم ظن  ؾذـر, ا من ؿبؾفووؤجو

: وذفك بثالثي رشوط. (افُثِث) أن يؽون حظفم: (إوػ)ؾوحلول 

. ؾقشسط ـوهنم أـثر من واحدٍ , أن يؽوكوا مجعوً : أوهلو

. ظدُم وجود افػرع افوارث: وثوكقفو

. ظدُم وجود إصل افوارث من افذـور: وثوفثفو

. إم افثُؾٌؾنذا وجدت هذه افؼوط ؾؾألخوة من 

يف هذه  (ؾِلخوين( )مات إٕسان وتلك أخوين فلم وا ن ظم فلب: )ومثل فه بؼوفه

 6 600 

 100 1 أخ ٕم

 500 5 ظم
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. فوجود افتعدد مع ظدم وجود افػرع افوارث وٓ إصل افوارث من افذـور (افُثِث) ادسلفي

ورشوط ذفك هي افؼوط , من ادراث (افُسبس)وهي ؾوزهم بـ : (افثإٔة)ثم ذـر احلول 

ؾنذا اكػرد أحدهم مع ظدم وجود إصل افوارث من , دمي بتغقر افتعدد إػ اإلكػرادادتق

. ؾنن فه افُسدس, افذـور وظدِم افػرع افوارث

أي , (و إب و اجلب ووفب آ ن  افوفب شَوضٓم)وهو : (افثافثة)ثّم ذـر احلول 

ُوجد ؾرٌع وارث أو  ؾنذا, شؼوضفم بوجود افػرع افوارث أو وجود إصل افوارث من افذـور

. أصٌل وارث من افذـور ؾنهنم يسؼطون

 

 

 (وفلم  عث حآت)

وإخوات من افسبس مع افوفب أو وفب ٓ ن وإن شٍل وافًبد من اإلخوة( إوػ(

افثِث من أصل ادسٖفة ظْب ظبم هٗٓء وظبم إب واحب ( افثإٔة. )أي جٓة ـإوا

. ؿي  ًب ؾلض احب افزوجغ إذا ـإت مع إبافثِث من افعا( افثافثة. )افزوجغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وفلم  عث حآت أيواً 

حال ( افسبسهلا( إوػ)و ظن هذه احلآت احلافة ؾ٘ذا وجبت يف ادسٖفة ؾع ختل

( افًبد)مع ( و)ذـلًا ـان افوفب أو إٔثى مع افوفب أو وفب آ ن وإن شٍل)ـوهنا 

أي ( من أي جٓة ـإوا) ع أخت( وإخوات) ع أخ ( من إخوة)ا ْغ ؾٖـثل

.ـإوا  جو غأو من إم وان أو من إبوإخوات شواء ـإوا أصَاءاإلخوة

مثال ذفك مات مٔت وتلك أمًا ومخسة إخوة وـإت تلـته 

شتَمئة ر ٔة ؾِلم افسبس وخلّسة اإلخوة افعاؿي هذه 

:صورِتا

ظْب )أي ٓ من افعاؿي ـَم يف احلافة افثافثة ( من أصل ادسٖفة)فلم ( افثإٔة افثِث)احلافة 

ؾ٘هنا مع هٗٓء وإخواتوةأي افوفب ووفب آ ن وافًبد من اإلخ( ظبم هٗٓء

مًا ؾ٘هنا مًٓا تٖخذ  ِث افعاؿي ( وظبم إب وأحب افزوجغ)تٖخذ افسبس ـَم تَبم 

 ـَم يٖيت ؿليعاً 

 6 600 

 100 1 أم

أخوة 5  5 500 
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مثال ذفك مات مٔت وخِف أمًا وأ ًا وخِف هلَم  ع َمئة ر ٔة 

:ؾِلم افثِث وفلب افعاؿي هذه صورِتا

مثال آخل ماتت املأة وخٍِت أمًا وزوجًا وظَم وتلـت هلَم 

أر ًَمئة و َمٕغ ر ٔة ؾِلم افثِث وفِزوج افْهف وفًِم افعاؿي 

:وهذه صورِتا

افعاؿي  ًب ؾلض أحب )ادال ( افثِث من)هلا ( افثافثة)احلافة 

أي ( مع إب)إم ( إذا ـإت)أي  ًب ٕهف افزوج أو  ًب ر ع افزوجة ( افزوجغ

واحب افزوجغ وذفك يف مسٖفتغ تسّٔان  افٌلاوين و افًّليتغ أحبمها زوج وأم 

وأبوأب وافثاين زوجة وأم

وأ ا وخٍِت هلم  عث مائة وشتغ ر ٔة مثال إوػ ماتت املأة وتلـت زوجًا وأما

 اؿي واحب فٔس فه  والؾِِزوج افْهف وفلم  ِث افعاؿي  ًب إخلاج ٕهف افزوج

 3 300 

 100 1 أم

 200 2 أب

 6 480 

 160 2 أم

 240 3 زوج

 80 1 ظم
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 ِث ؾترضب  ع ة يف ا ْغ خملج ٕهف افزوج ؾتهعي من شتة 

:وفلب افعاؿي هذه صورِتا

ومثال افثإٔة مات صخص وتلك زوجة وأمًا وأ ًا وـإت تلـته 

فل ع وفلم  ِث افعاؿي  ًب إخلاج أر ًَمئة ر ٔة ؾِِزوجة ا

ؾلض افزوجة وافعاؿي  ع ة أر اع ؾثِثه واحب وفلب افعاؿي 

:وهذه صورِتا

أن مسٖفة أخذ إم  ِث افعاؿي فٔست مْحكة يف  ((واظِم))

ادسٖفتغ  ل هلا ؾلوع ـثرة ضا ىٓا ـل مسٖفة ؾٔٓا زوج يٖخذ افْهف أو زوجة تٖخذ 

 .أب ا يٖخذ افسبس واهلل اظِمافل ع وأم ا تٖخذ افسبس و

ؾذـر أن , (إمّ )ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ هـو إحوال افتي  تعؾق بوارٍث آخر وهي أحواُل 

: أحوالٍ ( فلم  عث)

وهو وجود افػرع افوارث أو اجلؿع : وذفك بؼط, (افُسبس)أن يؽون هلو :  (إوػ)ؾوحلول 

 6 360 

 180 3 زوجة

 60 1 أم

 120 2 أب

 4 400 

 100 1 زوجة

 100 1 أم

 200 2 أب
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. من إخوة أو مهو معوً 

ؾنن كصقى إّم , حٌد مـفم ـػرع وارٍث ؾؼط أو مجعًو من إخوة ؾؼط أو هذا وذاكؾنذا وجد وا

 هوهـو( ؾِلم) (مات مٔت وتلك أمًا ومخسة إخوة: )ومثل فه بؼوفه, هو افُسدس

(. وذفك فوجود إخوة وهم مجعن وظددهم يف ادسلفي مخسي, (افسبس)

شقلء يف (  من افعاؿي ـَمٓ( من أصل ادسٖفة)هلو ( افثِث) :(افثإٔة)واحلول 

: وذفك بثالثي رشوطٍ , (افثافثة)احلول

. ظدُم افػرع افوارث: أوهلو

. ظدُم اجلؿع من إخوة: وثوكقفو

. دو شقلء. ظدُم اجتامِظفو بوٕب وإّم وأحد افزوجغ: وثوفثفو

فعدم  (ثؾِلم افُثل) موًٓ ( مات مٔت وخِف أمًا وأ ًا وخِف: )ومثل فه ادصـِف بؼوفه

.  أو زوجي وجود ؾرٍع وارث وٓ مجٍع من إخوة وٓ زوٍج 

هـو  (ؾِلم( )ماتت املأة وخٍِت أمًا وزوجًا وظَم: )ؿول (مثال آخل)ومثل أيضًو فه بـ 

(. دو  ؼدم (افُثِث)

افعاؿي  ًب ؾلض )ادال ( افثِث من)ٕم وهي افتي يؽون ؾقفو ل: (افثافثة)ثّم ذـر احلول 

. إذا اشتوىف افزوج أو افزوجي ؾرضفام يف ادسلفي ؾنن فألم بعد ذفك افبوؿيف ،(افزوجغ

وأمو هوهـو , أن افثُؾٌ فؾؿسلفي افسوبؼي يتعؾق بلصل ادسلفي: ؾوفػرق بغ هذه ادسلفي وشوبؼفو 

: وذفك بثالثي رشوط, ؾنكه يتعؾق بوفبوؿي بعد ؾرض أحد افزوجغ
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. ظدم افػرع افوارث: أحدهو

. اجلؿع من اإلخوة ظدم: وثوكقفو

. وجود إب وأحد افزوجغ: وثوفثفو

ؾنن إّم هلو ثؾٌ افبوؿي بعد اشتقػوء أحد , ؾنذا وجد يف مسلفي ُأّم مع أٍب وزوٍج أو زوجي

, وهوهـو من أٍم وأٍب وزوجي, ؾؾو ؿدر أن ادسلفي هوهـو من أٍم وأٍب وزوج, افزوجغ كصقبفام

ؾنذا ؿدر مثالً أن , اشتقػوء افزوج أو افزوجي حظفام من ادراث ؾنن إم هلو افثُؾٌ افبوؿي بعد

. ؾنن إم  رث افثُؾٌ من افبوؿي بعد اشتقػوء افزوج مراثهُ , حظ افزوج هوهـو افـِصف

وٕهنام مشسـتون  ثـقًي بذـر افزوج وافزوجي  سؿى , وهذه ادسلفي  سؿى بودسلفي افغراء

ٕن ظؿر ريض اهلل ظـه ؿه , (افًّليتغ)أيضًو بودسلفتغ  و سؿقون, (افٌلاوين)بودسلفتغ 

. ؾقفام ـام هو مشفور ظـد أهل افػرائض

. ؾنذا وجدت هذه ادسلفي ؾؾفو افثُؾٌ من افبوؿي بعد اشتقػوء افزوج أو افزوجي حظفام

أن مسٖفة أخذ إم  ِث افعاؿي فٔست مْحكة يف )ثّم كبه ادصـِف رَحه اهلل  عوػ إػ 

شٖفتغ  ل هلا ؾلوع ـثرة ضا ىٓا ـل مسٖفة ؾٔٓا زوج يٖخذ افْهف أو زوجة تٖخذ اا

ؾنذا وجدت هذه افصورة يف ادسلفي وإن ( افل ع وأم ا تٖخذ افسبس وأب ا يٖخذ افسبس

ٌُ افبوؿي بعد اشتقػوء افزوج حؼه, ـثرة ؾروظفو . ؾنهنو هي ادتعؾؼي بؽون حظ إم  يف ادراث ثؾ
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 (دة حافتانوفِج)

. ٕب واحبة أو أـثلافسبس شواء ـإت ٕم أو( إوػ(

 .إلدٓئٓا  هشَوضٓا  إم مىًَِا وتزيب إ وية حجعا  إب( افثإٔة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؾ٘ذا وجبت جبة حافتانأم من جٓة إبشواء ـإت من جٓة إم( وفِجبة) 

شواء ـإت ٕم )فِجبة إوػ افسبسيف مسٖفة ؾع ختِو ظن هاتغ احلافتغ احلافة 

ؾِٔس فِجبة ؾلض شوى افسبس  ؼط ظبم إم وظبم ( أو ٕب واحبة أو أـثل

.ا ـإت من جٓتهإب إذ

مثال ذفك مات إٕسان وتلك جبة وُمًتَِا وخِف هلَم تلـة 

معٌِٓا مائة وظؼون ر ٔة ؾِِجبة افسبس وفًِّتق افعاؿي 

:ظهعة وهذه صورِتا

 6 120 

 20 1 جبة

 100 5 مًتق
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أي شواء ـإت من جٓة إم أم من جٓة ( مىَِاً )أي اجلبة ( افثإٔة شَوضٓا)احلافة 

وـ  افواو مع تنبيب افٔاء ادٍتوحة ٕسعة  ٍتي اهلّزة وافعاء ( وتزيب إ ويةإب

أي  حجعاً )إب مًْاه وتزيب اجلبة من جٓة إب ظذ اجلبة من جٓة إم ـوهنا إػ

أي  إب وافَاظبة ـل من (  ه)أي اجلبة ( إلدٓئٓا)أي واجلب أيوا (  إب) جو ًا 

أب ادٔت ا أمؾ٘هنا تلث  واشىة ـوٕهإبورث  واشىة حجعته تِك افواشىة ـٖم

 .ٕٕه افواشىة واهلل اظِمؾٔحجعٓا إب

شواء ـإت من جٓة إم( اجلبة) ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ هـو أحوال وراٍث آخر وهي

: ؾذـر أن فؾجدة حوٓن, (أم من جٓة إب

ؾؾفو , (شواء ـإت ٕم أو ٕب واحبة أو أـثل افُسبس)أن يؽون هلو : (إوػ)ؾوحلول 

: دس بؼضغافّس 

. ظدم إم: أحدمهو

. ظدُم إب إذا ـوكً من جفته: وافثوين

فعدم إم ( افُسبس)هـو ( ؾِِجبة) (مات إٕسان وتلك جبة وُمًتَِا: )ومثل هلو بؼوفه

. وظدم إب

شواء ـإت من جٓة إم أم من ( مىَِاً )اجلبة ( شَوضٓا)وهو : (افثإٔة)ثّم ذـر احلول 
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(. جٓة إب

 ٍتي اهلّزة وافعاء وـ  افواو مع تنبيب افٔاء ادٍتوحة ٕسعة ( وتزيب إََ ِوَية: ثّم ؿول

أي  حجعاً )إب مًْاه وتزيب اجلبة من جٓة إب ظذ اجلبة من جٓة إم ـوهنا إػ

ؾنذا ـوكً إُم موجودًة ؾنهنو حتجُى , ( ه إلدٓئٓا)أي واجلب أيوا (  إب) جو ًا 

ؾنهنو -يعـي ورثً بؿواشطته -ان إب موجودًا وهذه اجلّدة أدفً من ؿبؾه وإذا ك, اجلّدة

يعـي إذا  (ـل من ورث  واشىة حجعته)أن : ٕن من ؿواظد احلجى, حتجى به أيضوً 

ؾنذا ـون موجودًا ؾنهنو ٓ  رث , واجلّدة افتي من ِؿبِل إب أو من ؾوؿه هي مدفقٌي به, ُوجدت

. بل  سؼط

 

 

 (انوفِزوجة حافت)

افل ع إن خع افزوج ظن افوفب أو وفب آ ن شواء ـان افوفب مْٓا أو من ( إوػ)

. ؽرها

 افثّن من ذـل( افثإٔة)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حافتان)ٕت أو أـثل واحبة ـا( فِزوجة

ذـلًا ( إن خع افزوج ظن افوفب ووفب آ ن)هلا ( إوػ افل ع)ؾع ختلج ظَْٓم احلافة 

( شواء ـان افوفب مْٓا)ـان أو إٔثى ـَم تَبم ؾَٔم ذا أضِق افوفب يف هذا افٍن ؾع تٌٍل 

اأو من ؽره)أي تِك افتي خٍِٓا افزوج 

مثال ذفك مات رجل وخِف زوجة وا ن أخ صَٔق وتلك هلم 

افعاؿي من افسـة مائتي ر ٔة ؾِِزوجة افل ع وٓ ن إخ

:ظهعة وهذه صورِتا

من افوفب ووفب ( مع من ذـل)هلا واحبة ـإت أو أـثل حال وإهنا ( افثإٔة افثّن)احلافة 

.آ ن

ٕسان وتلك زوجة وا ْا وتلـته  َمٕون ر ٔة مثال ذفك مات إ

 .ؾِِزوجة افثّن وفع ن افعاؿي ظهعة هذه صورِتا واهلل أظِم

 4 200 

 50 1 زوجة

 150 3 ا ن أخ ؿه

 8 80 

 10 1 زوجة

 70 7 ا ن 
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ؾذـر أن , (افزوجة)ذـر ادصـّف رَحه اهلل  عوػ وارثًو آخر من افوارثغ مبقـًو أحوفه وهي

: ؾؾفو حوٓن (واحبة ـإت أو أـثل( افزوجة)

. ظدم وجود افػرع افوارث: بؼط, (عافُلب)أهنو  رث : (إوػ)ؾوحلول 

ؾنذا وجد ؾرٌع , بؼط واحد وهو وجود افػرع افوارث, (افُثّن)أهنو  رث: (افثإٔة)واحلول 

ومثل فؾألول , شواٌء ـون وفدهو أو وفد ؽرهو ؾنكه يـؼؾفو من افُربع إػ افثُؿن, فؾؿقًّ

هـو فعدم وجود  (عؾِِزوجة افُلب) (مات رجل وخِف زوجة وا ن أخ صَٔق:)بؼوفه

.  افػرع افوارث

فوجود ( افُثّن)هوهـو ( ؾِِزوجة), (مات إٕسان وتلك زوجة وا ْا: )ثّم مثل بوفثوكقي ؾؼول

. افػرع افوارث

 

 

 (وفِزوج حافتان)

. افْهف ظْب ؾَب افوفب أو وفب آ ن وإن شٍل( إوػ)

 .افل ع ظْب وجود من ذـل( افثإٔة)
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفِزوج حافتان

أن افٌِة افًل ٔة تىِق افزوج ظذ افذـل وإٕثى وأما  وأظِمؾَط وٓ َيلج ظَْٓم 

هي ظْب أهل افٍلائض ؾَب افتٍلؿة  َْٔٓم  ٖن يَال فِذـل زوج وفلٕثى زوجة إَٕم 

( إوػ افْهف)اشتحسْٓا افًَِمء ـ٘مامْا افناؾًي وؽره فئع يِتعس  َْٔٓم احلافة 

.ذـلًا ـان أو إٔثىظْب ؾَب افوفب أو ووفب آ ن وإن شٍل)فِزوج 

مثال ذفك ماتت املأة وتلـت من افور ة زوجًا وأ ًا وتلـتٓا 

:ة ؾِِزوج افْهف وفلب افعاؿي ظهعة وهذه صورِتامائة ريب

من افوفب أو وفب ( ظْب وجود من ذـل)فه ( افثإٔة افل ع)احلافة 

.آ ن شواء ـان ذـلًا أو إٔثى واحبًا أو أـثل

ماتت املأة وخٍِت زوجا وا ْا وـإت تلـتٓا مثال ذفك

وفع ن افعاؿي ظهعة هذه صورِتا مائتغ ر ٔة ؾِِزوج افل ع 

.واهلل أظِم

 2 100 

 50 1 زوج

 50 1 أب

 4 200 

 50 1 زوج

 150 3 ا ن 
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( فِزوجؾبغ أن , (افزوجذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ إحوال ادتعؾؼي بوارٍث آخر وهو 

: حوٓن

. ظدُم وجود افػرع افوارث: ورشضفو, (افِّْدهف): (إوػ)ؾوحلول 

. وجود افػرع افوارث: ورشضفو, (افُل ع): (افثإٔة)واحلول 

 (ؾِِزوج افْهف)  (ماتت املأٌة وتلـت من افور ة زوجًا وأ اً : )فألوػ بؼوفه ومثل

.  هوهـو فعدم افػرع افوارث

فوجود افػرع  (ؾِِزوج افُل ع( ( ًماتت املأٌة وخٍِت زوجًا وا ْا: )ومثل فثوكقي بؼوفه

. افوارث

, ظذ افذـر وإكثى يطؾق يف فسون افعرب( افزوج)ثّم كبه ادصـّف َؿبُل يف صدر ـالمه إػ أن 

 هو من صـقع ظؾامء( افتٍلؿة  َْٔٓم  ٖن يَال فِذـل زوج وفلٕثى زوجة إَٕم)وأن 

فؽن ظؾامء افػرائض اشتحسـوا أن يشور فؾؿرأة , وذـر فغًي فؽـفو فغٌي ضعقػي( افٍلائض)

جل فؽن ٕ, ؾوفرجل زوٌج وادرأة زوٌج . زوٌج : مع أن افػصقح أن يؼول. زوجي: بوفتلكقٌ ؾقؼول

. وجعؾوا فألكثى زوجي, دؾع اإلدوم جعؾوا فذـر زوٌج 

. زوج هذا فؾرجل: بدون أن كغر افؾغي افعربقي أن إمر شفل كؼول: فو ؿول ؿوئل. ضقى

موذا رأيؽم؟ ! ٕن ادرأة كوؿصي ظؼل ودين؟, زوج وكضع ظالمي كوؿص ؾوؿفو فؾؿرأة: وكؼول

ؾنن بعض , موء وربام ُؾفم ظذ ؽر وجفه ؾو رـهافذي مل يػعؾه افعل ءافق, كؼول ٓ  ػعل هذا
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وربام ُكزل بعضفو , افـوس ؿد يستحسن افرموز يف ظؾم افػرائض ؾقوفد أصقوء مل  ؽن ظـد من ؿبل

. ؾقؼع افـوس يف افوهم واإلدوم وافغؾط ظذ افؼيعي, ؽر ادـزفي ادرادة مـفو رشظوً 

 

 

 

 )حآت عث  وفلب(

. ع آ ن أو ا ن آ ن وإن شٍلافسبس ؾَط م( إوػ

( افثافثة)افسبس مع افتًهٔب إذا ـان مع افعْت أو  ْت آ ن وإن شٍل ( افثإٔة)

 .افتًهٔب ؾَط ظْب ظبم من ذـل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفلب  عث حآت

أي ٓ مع ( ؾَط)فه ( إوػ افسبسأي ٓ َيلج ظْٓا إذا وجب يف ادسٖفة احلافة 

.واحبًا ـان أو أـثل( مع آ ن وا ن آ ن وإن شٍل)افتًهٔب وذفك إذا ـان 
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 مثال ذفك مات مٔت وخِف أ ا وا ْا وـإت تلـته  ع َمئة ر ٔة

:ؾِلب افسبس وفع ن افعاؿي ظهعة هذه صورِتا

أي ٓ شبس ؾَط وٓ تًهٔب ؾَط وذفك ( افسبس مع افتًهٔب)فه ( افثإٔة)احلافة 

.أي آ ن( وإن شٍل)واحبة ـإت أو أـثل ( إذا ـان مع افعْت أو  ْت آ ن)

ما مائة و َمٕغ ر ٔة مثال ذفك مات إٕسان وتلك أ ا و ْتا وخِف فه

ؾلب افسبس وافتًهٔب  ًب ؾلض افعْت فِعْت افْهف وهذه 

:صورِتا

ظْب ظبم )أي ٓ مع افسبس وذفك ( افثافثة افتًهٔب ؾَط)احلافة 

.من آ ن وا ن آ ن أو افعْت أو  ْت آ ن( من ذـل

مخسا وشعًغ  مثال ذفك مات صخص وخِف أمًا وأ ًا وتلك هلَم

. ر ٔة ؾِلم افثِث وفلب افعاؿي ظهعة وهذه صورِتا واهلل اظِم

 

 6 300 

 50 1 أب

 250 5 ا ن

 6 180 

 90 3 أب

 90 3  ْت

 3 75 

 25 1 أم

 50 2 أب
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فلب وبّغ أن , (إب)ذـر ادصـّف رَحه اهلل  عوػ أحوآً أخرى  تعؾق بوارث آخر هو 

: أحوال ( عُث 

وهذا . وجوِد ؾرع وارٍث ذـر: بؼط, (افُسبس)هي احلول افتي يرث ؾقفو : (إوػ)ؾوحلول 

أي إذا وجد افػرع افوارث افذـر مفام كزل ؾنن  (مع آ ن وا ن آ ن وإن شٍل): ى ؿوفهمعن

ٌّٔت وخِف أ ًا وا ْاً : )ومثَل فه بؼوفه. فألب افّسدس ؾِلب )( مثال ذفك مات م

(. افسبس

ؾال يرث شدشًو ؾؼط وٓ  عصقبًو , وهي حيقوز ه افتعصقى مع افُسدس: (افثإٔة)ثّم ذـر احلول 

ؾنذا وجدت . وجود ؾرٍع وارٍث أكثى: بؼط, ل يرث افّسدس وُيزاد ظؾقه افتعصقىب, ؾؼط

: ومثل فه بؼوفه. (افُسبس مع افتًهٔب)أكثى من افػروع ـوفبـً أو بـً آبن ؾنكه يرث 

ؾلب افُسبس وافتًهٔب  ًب ؾلض )( مثال ذفك مات إٕساٌن وتلك أ ًا و ْتاً )

وفو ـون افػرُع .  عصقى هو وجوُد ؾرٍع وارٍث أكثىوموجى حقوز ه افّسدس مع ال, (افعْت

. افوارث ذـرًا فؽون حظه افُسدس ؾؼط

ظْب ظبم من )افسبس وذفك )أي دون , (افتًهٔب ؾَط)وهي : (افثافثة)ثّم ذـر احلول 

مثال ذفك مات : )ومثل فه بؼوفه, أي إذا ظدمً افػروع افوارثي ؾنن مراثه افتعصى, (ُذـل

فعدم وجود ؾرٍع وارٍث , (ؾِلم افُثِث وفلب افعاؿي ظهعة) ( صخص وخِف أمًا وأ اً 

. ٓ ذـٍر وٓ أكثى
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 (وفِجب أر ع حآت)

افسبس مع ( افثإٔة. )افسبس ؾَط مع آ ن أو ا ن آ ن وإن شٍل( إوػ(

افتًهٔب ؾَط ظْب ظبم ( افثافثة.)أن مع افعْت أو  ْت آ ن وإن شٍلإذاافتًهٔب

 .حجعه  إب( فلا ًةا. )من ذـل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن اجلب افوارث ٓ (( أظِم))ٓ َيلج ظْٓا إذا وجب يف ادسٖفة ( وفِجب أر ع حآت

وإم ٕن اجلبة افوار ة تُون من جٓة إبيُون إٓ من جٓة إب  خعف 

.إػ ادٔت  ٖٕثى ٓ يلث افوا ط يف اجلب ـل ذـل أدػ

فه ( إوػؾاجلب افذي من جٓة إم ٓ ب أن يبيل  ا ؾع يُون وار ًا أ با  احلافة 

( مع آ ن وا ن آ ن وإن شٍل)أي ٓ مع افتًهٔب وذفك إذ ـان افسبس ؾَط)

و أـثل  ؼط ظبم إبواحبا ـان أ
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مثال ذفك مات مٔت وتلك جبًا وا ْا وخِف من افسـة مائة 

: ومخسغ ر ٔة ؾِِجب افسبس وفع ن افعاؿي ظهعة وهذه صورِتا

يب أي ٓ شبس ؾَط ـَم تَبم وٓ تًصافسبس مع افتًهٔب)فه ( افثإٔة)احلافة 

واحبة ـإت أو أـثل ( مع افعْت أو  ْت آ ن)اجلب ( إذا ـان)ؾَط ـَم يٖيت وذفك 

.أي آ ن  ؼط ظبم إب أيواً ( وإن شٍل)

مثال ذفك مات مٔت وخِف جبا و ْتا وتلـته مخسون ر ٔة ؾِِجب 

افسبس وافتًهٔب  ًب إخلاج ؾلض افعْت وفِعْت افْهف 

:وهذه صورِتا

أي ٓ مع افسبس  ؼط ظبم إب ـَم تَبم وذفك ( افثافثة افتًهٔب ؾَط)احلافة 

.مع آ ن وا ن آ ن وافعْت و ْت آ ن( ظْب ظبم من ذـل)

مثال ذفك مات إٕسان وخِف جبا وأما وـإت تلـة ادٔت مائتغ 

:وظؼ ر ٔة ؾِلم افثِث وفِجب افعاؿي تًهٔعًا وهذه صورِتا

 6 150 

 25 1 جب

 125 5 ا ن

 6 50 

 25 3 جب

 25 3  ْت

 3 210 

 70 1 أم

 140 2 جب
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 .ؾع يلث صٔئًا مع وجود إب واهلل أظِم( إب)أي اجلب ( افلا ًة حجعه) احلافة

ذـر ادصـِف رَحه اهلل  عوػ هـو آخر افورثي اّفذين ُبقـً أحواهلم يف رشوفي افتحػي افسـقي وهو 

: أحوالٍ   (فِجب أر عؾبّغ افشورح  بعًو ٕصؾه أن , (اجلب

: وذفك بؼضغ, افسبس ؾَط)ه ؾقفو هي احلول افتي يؽون ل: (إوػ)ؾوحلول 

. وجود افػرع افوارث: أحدمُهو

. ظدُم وجود إب: وأخر

مثال ذفك مات مٔت : )ومثل فه بؼوفه, ؾنذا مل يوجد ؾرٌع وارٌث وٓ وجد أٌب ؾؾه افُسدس

وإكام حوز اجلّد افُسدس فوجود (. ؾِِجب افسبس وفع ن افعاؿي: )ؿول( وتلك جبًا وا ْا

. واشتحؼه مع شؼوط إب وظدم وجوده, وارثافػرع ال

ؾقجؿُع بّغ افّسدس , (افُسبس مع افتًهٔب)وهي حقوز ه : (افثإٔة)ثّم ذـر احلول 

: وذفك مؼوٌط بؼضغ, وافتعصقى

. وجود ؾرٍع وارٍث أكثى: أحدمهو

. ظدُم وجود إب: وأخر

( افسبس وافتًهٔب)هـو ( ؾِِجّب )  (مات مٔت وخِف جّبًا و ْتاً :)ومثل فه بؼوفه

. ؾقؽون جومعًو بغ افُسدس وافتعصقى, دجيء ؾرٍع وارٍث أكثى وشؼوط إب وظدم وجوده
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: وذفك بؼضغ, (افتًهٔب ؾَط)وهي : (افثافثة)ثّم ذـر احلول 

. ظدُم وجود إب: أحدمهو

. ظدُم وجود افػروع: وأخر

مثال ذفك : )ومثل فه بؼوفه, افتعصقىؾنذا مل يوجد أٌب وٓ ؾرٌع وارٌث ؾنن اجلّد حيوز حظه ب

ٕكه ٓ أَب ؾقفو , (ؾِلم افُثِث وفِجب افعاؿي تًهٔعاً )(  ًمات إٕسان وخِف جّبًا وأّما

.  ؾقحجبه وٓ ؾرٌع وارٌث ؾقـؼص حظه من ادراث

-يعـي شؼوضه وهو اّفذي ذـره ؽر مرة هبذا افؾػظ  (حجعه)وهي : (افلا ًة)ثّم ختم بوحلول 

, (ؾع يلث صٔئًا مع وجود إب( إب حجعه: ))ثّم ظدل ظـه هـو وؿول -فػظ افسؼوط

. ؾنذا وجد إب يف أي مسلفي ؾنن اجلّد ٓ مراث فه

أن اجلّب افوارث ٓ يُون إٓ من جٓة )وكبه ادصـِف رَحه اهلل  عوػ مطؾع هذا افػرع بـ 

ؾنهنو  رث من , ة افتي من افـسوءبخالف اجلدّ , ؾوجلُد اّفذي من جفي إّم ٓ مدخل فه, (إب

ٕن افوا ط : )وموجى ذفك مو ذـره بؼوفه, ؾتؽون من جفي إب ومن جفي إمّ , اجلفتغ

ؾاجلّب اّفذي من جٓة إم ٓ ب أن يبيل ، إػ ادٔت  ٖٕثى ٓ يلثيف اجلّب ـل ذـل أدػ

. ثًو أبداراؾال يؽون و, ؾقؽون آ قًو بواشطتفو ( ا

وؿد اظتـى , وال إربعغ افتي أراد صوحى افتحػي افسـقي أن ُيبددو ويظفرهووهبذا متً إح

ادصـّف رَحه اهلل  عوػ ببقون مجؾٍي من مؼوصد ـالمه مع إمهول أصقوء يسره  تعؾق ببعض 
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. افؼوط

 

ٕسٖل اهلل تًاػ حسْٓا  (اخلااة)

ع من ـل ادراث احلجب ٕوظان حجب حلمان وهو ادلاد ظْب اإلضعق ومًْاه ادن

يبخل احلجب ظذ افوافبين وافوفبين وحجب َٕهان وهو ادْع من  ًوه وٓ

وافزوجغ ويبخل ظذ من ظبا هٗٓء ؾٔحجب اجلب  افناب وا ن آ ن  آ ن 

فلب  ّن ذـل يف وـل أشٍل  ٖظذ وإخ افنَٔق  إب و آ ن وا ْه وحيجب إخ

صََٔة إذا صارت ظهعته مع افعْت وحتجب افنَٔق و إخ افنَٔق و إخت ال

اإلخوة فعم  إب واجلب وآ ن وا ْه وافعْت و ْت آ ن وحيجب ا ن إخ وان ـان 

.  صََٔا  إخ وان ـان ٕب

 إب وحيجب افًم وا ْه  إخ وا ْه و حتجب اجلبة مىًَِا  إم واجلبة ٕب

 افَل ى ٓم وٓ حتب افعًبى  وحتجب افعًبى من جٓة  افَل ى وحتجب افعًبى ٕب
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من جٓة إم  افَل ى من جٓة إب فَوِتا  ل تنسـان يف افسبس وحتجب  ْات 

آ ن  ا ن و ْتغ و ا ن ا ن أظذ وإن ا يُن أظذ ؾان ـان مساويًا ظهعٓن مىَِا 

شواء ـان فعْات آ ن يشء من افثِثغ أم ٓ وان ـان أشٍل ظهعٓن إذا ا يُن فعْات 

إذا ـان مًٓا أخإٕٓ وين ٖختغٕب ن يشء من افثِثغ وحتجب إختآ

ما ـتعته و ًته يف هذه  وفُٔن هذا آخل. ٕب ؾًٔهعٓا وهو ادًلوف  إخ ادعارك

افوريَات جًِٓا ادوػ معارـة مّٔوٕة  افٍْع ظذ ضع ا وصذ اهلل ظذ شٔبٕا  ّب 

. وآفه وصحعه وشِم ورشف وـلم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يف  ٔان احلجب وإٔواظه و ٔان احلاجب من ادحجوب  اخلااة ٕسٖل اهلل تًاػ حسْٓا

.تٍهٔع

رائض حتى ؿافوا حيلم أن مًلؾة  اب احلجب ظْبهم من أهم ؾن افف ((أظِم))

فِنخص أن يٍتي يف افٍلائض إذا جٓل  اب احلجب  م احلجب فٌة ادْع وظلؾا مْع 

افوارث من أخذ اإلرث وإٔه من حٔث هو يَْسم إػ ؿسّغ أحبمها حجب 
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 افوصف ـاحلجب  وصف افٍُل و وصف افَتل وؽره ؾّن ؿام  ه وصف من هذه 

راد  ّوإع اإلرث افتي تَبمت أول افُتاب إوصاف ٓ يٖخذ صٔئًا من اإلرث وهو اا

وجلت ظادِتم يف ظبم إضعق اشم احلجب ظِٔه وإَٕم يسّوٕه موإع اإلرث و إَٔٓم 

حجب  افنخص ويَْسم إػ ؿسّغ حجب حلمان حجب اجلب  إب وحجب 

أحبمها ( احلجب ٕوظان)َٕهان ـحجب افزوج  آ ن وشٖٔتٔان يف ادتن ؾَال 

أي مًْى ( مًْاه)أي إضعق فٍظ احلجب ( دلاد ظْب اإلضعقحجب حلمان وهو ا)

 ٖن ا يٖخذ صٔئًا من اإلرث ( من ـل ادراث)أي مْع افوارث ( ادْع)حجب حلمان 

 إَٔٓم ( ووذفك ـحجب ا ن آ ن  آ ن وحجب اجلب  إب وحجب اجلبة  إم

أي  ًض اإلرث ( من  ًوه)أي مْع افوارث ( ادْع)أي مًْاه ( حجب َٕهان وهو)

دون  ًض وذفك ـحجب إب من افتًهٔب إػ افسبس  آ ن وـحجب إم من 

افثِث إػ افسبس  افوفب وـحجب  ْت آ ن من افْهف إػ افسبس  افعْت وهذا 

أي حجب حلمان ـَم هو ادلاد ظْب ( وٓ يبخل احلجبهو افَْهان يف اإلرث

وافزوجغ)أي آ ن وافعْت ( افوفبينووإمأي إب( ظذ افوافبين)افىعق 

إذا وجبوا يف ادسٖفة وأما أصعأي افزوج وافزوجة ؾع حيلم هٗٓء من اإلرث
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حجب افَْهان ؾٔبخل افُل ـإب حيجب من افتًهٔب إػ افسبس  آ ن

وـإم حتجب من افثِث إػ افسبس  افوفب مثع وآ ن حيجب من حوز  ٔع ادال 

 وجود ا ن آخل مثع وـافعْت حتجب من افْهف إػ افتًهٔب  إػ أخذ افعًض

إَٕم أخذت يف افتًهٔب افثِث  آ ن ؾتٖخذ فِذـل مثل حظ إٕثٔغ ويف احلََٔة أهنا

حيًا وفع ن حيغ وـذفك افزوجان ؾ٘ن افزوج حيجب من افْهف إػ افل ع ٕن هلا

أي حجب احللمان ( ويبخل)  افوفب وافزوجة حتجب من افل ع إػ افثّن  افوفب أيواً 

أي حجب ( ؾٔحجب اجلب)افوافبين وافوفبين وافزوجغ ظذ من ظبا هٗٓء)

إػ ادٔت  واشىة إب وافَاظبة ظْبهم أن من أدػ أدػٕٕه إب)حلمان 

( و) واشىة حجعته تِك افواشىة وٕٕه أؿلب إػ ادٔت وافَليب حيُجب افعًٔب 

ا ن ا ن ( أشٍَل )ا ن ا ن ( ـلحيجب ( و)دا مل ؿليعا (  نا ن آ ن  آ)حيجب 

ٕن جٓة إ وة ( إخ افنَٔق  إب)ـا ن ا ن ا ن  ا ن ا ن مثع وحيجب ( أظذ)

ٕن جٓة افعْوة مَبمة ظذ جٓة ( و آ ن وا ْهمَبمة ظذ جٓة اإلخوة مىَِاً 

 إب وآ ن وا ْه دا مل أي ( فلب  ّن ذـل يف افنَٔقوحيجب إخ)أيوًا اإلخوة

و إخت ٕبأؿوى من جٓة اإلخوةإصَاءٕن جٓة اإلخوة( و إخ افنَٔق)
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أو  ْت آ ن دا مل يف ( ظهعة مع افعْت)أي إخت افنََٔة ( افنََٔة إذا صارت

ٕن جٓة إ وة مَبمة ظذ جٓة ( وحيجب اإلخوة فلم  إب)حجب إخ افنَٔق 

 ـ ( و)ٕن جٓة اجلبودة مَبمة ظذ جٓة اإلخوة فلم ( اجلب) ـ ( و)اإلخوة مىًَِا 

ٕن جٓة افعْوة مَبمة ظذ جٓة اإلخوة مىَِا ( آ ن وا ْه وافعْت و ْت آ ن)

صََٔا  إخ وإن ا ن إخ( وإن ـان)هذا إن ـان ٕب  ل ( وحيجب ا ن إخ)

مىَِا شواء ـان ( فًم وا ْهوحيجب ا)ٕٕه أؿلب إػ ادٔت إبإخأيـان

وحتجب )ٕن جٓة إخوة مَبمة ظذ جٓة افًّومة (  إخ وا ْه)صًََٔا أو ٕب 

ؾهاظبة أم من جٓة إب ـٖم إمـٖمأي شواء ـإت من جٓة إماجلبة مىَِاً 

ـٖم أب ( اجلبة ٕب)ٕهنا أؿلب إػ ادٔت مْٓا وحتجب  إمإب ؾهاظبا 

شواء ـإت ( افعًبى من جٓة)اجلبة  ( وحتجب)فواشىة وهو أؿلب ٕٕه ا( إب)

من تِك اجلٓة ـٖم أم أم  ٖم أم وـٖم أم أب (  افَل ىأم من جٓة إممن جٓة إب

ـٖم أم أب  ٖم أم ٕهنا ( افَل ى ٕم)اجلبة ( افعًبى ٕب  ـ)اجلبة ( وحتجب) ٖم أب 

افَل ى من جٓة )اجلبة ( جٓة إم  ـ افعًبى من)اجلبة  حتجبوٓ)أؿلب إػ ادٔت 

يف )أي اجلبتان ( ل تنسـانأي اجلبة ٕم وٕصافتٓا يف اإلرث( إب فَوِتا
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إػ ٕٕه أؿلبوحتجب  ْات آ ن  ا ن)ظذ افَول إصي ادْهو  ( افسبس

مْٓا يف افبرجة ـعْت ا ن ( و ا ن ا ن أظذ)ٓشتَُمل افثِثغ ـَم مل ( و ْتغ)ادٔت 

إن )ؾٔه تٍهٔل ( ؾـ)من  ْات آ ن ( أظذ)أي ا ن ا ن وإن ا يُن)ا ن  ا ن ا ن 

َظهعّٓن )هلن يف افبرجة ـا ن ا ن ا ن مع  ْات ا ن ا ن ( مساوياً )ا ن آ ن ( ـان

 ٖن ( شواء ـان فعْات آ ن يشٌء من افثِثغ أم ٓ)وَؾ  اإلضعق  َوفه ( مىَِاً 

ظهعٓن)مْٓن ( أشٍل)ا ن آ ن ( وإن ـان)آ ن  شَىت ـَم مل يف أحوال  ْات

افياهل أن هذه اجلّل وهي ( إذا ا يُن فعْات آ ن يشٌء من افثِثغ)أيوًا  ؼط إٔه 

ا يُن إػ هذا تُلار مع ؿوفه يف أحوال  ْات آ ن مامن ؿوفه وإن ا يُن أظذ

ؤفف ظذ هو توضٔي  حذائٓن ؽعم ؾًٔهعٓا وافًِٔا أيوًا وفُن رل صٔخْا اا

( ٕ وين ٖختغٕبوحتجب إخت)ادعتبي افذي وضع هذا افُتاب فه 

إذا وجب ٕب ؾـأخٕبأي إخت( إذا ـان مًٓاإٓ)ٓشتَُمل افثِثغ 

 ارك اهلل يف هذا افُتاب ( وهو ادًلوف  إخ ادعارك)يف افثِث افعاؿي ( يًهعٓا)

مستٍٔب ويا فه من ـتاب ؾتي اهلل  ه ظذ من ٓ يًب  ادٍٔب حتى ٓ يسـه ضافب متًِم

وٓ حيل وتوصل  ه مع شٓوفته وجزافة فٍيه إػ حتهٔل مسائل افٍلائض إدٕى
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أي حُم إخ ادعارك وٓ َيٍى ما ؾٔه ( وفُٔن هذا)وإؿل  م ؿال صٔخْا ادٗفف 

أي ذه افوريَاتيف ه)من افُتب افُثرة ( آخل ما ـتعته و ًته)من  لاظة ادَىع 

شعحإه وتًاػ ( ادوػ)أي هذه افوريَات ( جًِٓا)افَِِٔة يف احلجم افُثرة يف افٍْع 

أي هذه افوريَات  افٍْع ظذ ضع ا)من افّٔن  ًّْى افزـة ( معارـة مّٔوٕة)

إػ هْا إتٓى ما ـتعته و ًته وصذ اهلل ظذ شٔبٕا  ّب وآفه وصحعه ورشف وـلم)

راجًٔا من اهلل افَعول وافٍْع  ه و ٖصِه وهو . ادتن افٍليب افًبيم افْير ظذ هذا

وأن يلرْي ووافبي ومناَيي وأحعايب ررة واشًة ٓ َّٕة .  اإلجا ة جبيل وؿبيل

. ًبها إٕه هو افسّٔع افعهر آمغ ات و افٍْع إن صاء اهلل ظّت

.  هــ1354ٕوػ تم تعٔٔوه يوم افثع اء فسعع وظؼين من صٓل  ادى ا

وهو من إبواب , (احلجب)جعل صوحى إصل رَحه اهلل  عوػ خومتي ـتوبه متعؾؼًي بـ

: ـام ؿول بعُض ظؾامء هذا افػّن ؿول, افعظقؿي يف ظؾم افػرائض

ؾُجـّد ؾقـه حتتوي َمؼوصده    أؿول ذا افبوُب ظظقُم افػوئدة         

رُم أن يػتي يف افػرائِض من مل يػز ؾقـــه بسـر ؽومــِض          يح

. -يعـي بوب احلجى-ذا افبوُب ظظقُم افػوئدة 

ؾوحلجُى , ؾبوُب احلجى بوٌب من إبواب افعظقؿي ظـد افػرضقغ فتوؿف افؼسؿي ظؾقه



139 

 

ؾنمو  -يعـي أـثر كصقبه. -مـُع من ؿوم ؾقه شبُى اإلرث مـه بوفؽؾقّي أو بلوؾر حظقّه: اصطالحوً 

. ا أن يؿـع من أـثر كصقبهأن يؿـع مـه بوفؽؾقّي وإم

: واحلجُى كوظون اثـون

وهو اّفذي يذـرون ؾقه مواكع , احلجى افوصػي: ويسؿى. حجٌى بوٕوصوف: أحدمهو

. واختالف دين, وؿتٌل , رقٌّيل : واّفذي  ؼدم ظـدكو أهنو ثالثٌي ممن ا ػق ظؾقه, اإلرث

: ع افثوين ؿسامنوهذا افـو, احلجى افشخيص: ويسؿوكه. حجُى إصخوص: وافـوع افثوين

. وهو مـع افوارث من أرثه مطؾؼًو فوجود وارٍث آخر أوػ مـه: حجُى حرمون: أحدمهو

. وهو مـع افوارث من أوؾر حظقه فوجود وارث آخر أثر ظؾقه: حجُى كؼصون: وأخر

كؼؾه من ؾرٍض أو  عصقى إػ : وادراد بوٓكتؼول, و ورًة بوٓزدحوم, ويؽون ذفك  ورًة بوٓكتؼول

وشقلء ذـٌر فذفك يف مو . أن يزاَحه يف افػرض ادؼدر: وادراد بوٓزدحوم. ا هو أؿل مـهم

. يستؼبل

ٕن حجى إوصوف  ؼدم يف مواكع , وادخصوص ظـدهم هبذا افبوب هو حجى إصخوص

يعـي احلجى افوصػي أم  (احلجب ٕوظان): وهو اّفذي ظـوه صوحُى إصل بؼوفه, اإلرث

و ؼدم أن اّفذي يؼع ؾقه هو (حجب حلمان)أحبمها ). افشخيص [:اجلواب]افشخيص؟ 

من )أي مْع افوارث ( ادْع)أي مًْى حجب حلمان ( مًْاه):)مـعه من إرثه مطؾؼًو ؿول

ؾنذا وجد (  ٖن ا يٖخذ صٔئًا من اإلرث وذفك ـحجب ا ن آ ن  آ ن( ـل ادراث

إذا وجد ( حجب اجلب  إب)ومثؾه , اإلبن حجى ابن آبن ؾحرم من ادراث ـِؾه
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. (وحجب اجلبة  إمّ )

وهذا (  ًض إر ه دون  ًض (من)مًْاه مْع افوارث )و( حجب َٕهان) إَٔٓم ( و)

: ؿول -يعـي مـُع افوارث من أوؾر حظقه فوجود وارث آخر أثر ظؾقه-افبعض هو أوؾر حظقه 

افثِث إػ وذفك ـحجب إب من افتًهٔب إػ افسبس  آ ن وـحجب إم من )

افسبس  افوفب وـحجب  ْت آ ن من افْهف إػ افسبس  افعْت وهذا هو 

ؾقخرج من حظه إظذ إػ حظه إؿل فوجود من أثر ظؾقه ؾلكؼص  (افَْهان يف اإلرث

. مراثه

أي حجب ( وٓ يبخل احلجب: )ثّم ؿول مبقـًو من يؿتـع دخول حجى احلرمون ظؾقه ؿول

وادراد ( وافزوجغ وافوفبين ظذ افوافبين)افىعق  حلمان ـَم هو ادلاد ظْب

أي افزوج وافزوجغ)أي آ ن وافعْت ( وافوفبينوإمأي إب( افوافبين)بـ

ؾال يؿؽن أن حيجى , (إذا وجبوا يف ادسٖفةأصعوافزوجة ؾع حيلم هٗٓء من اإلرث

وأما حجب : ) ؿول, ٌت من ادراث ـؾقّيً أو أمٌّيل أو وزٌج أو زوجٌي أو ابن أو ابن -يعـي أٌب -وافٌد 

ـإب حيجب من افتًهٔب إػ )يعـي يدخل ظذ افؽّل  ( افَْهان ؾٔبخل افُل

وـإم حتجب من افثِث إػ افسبس  افوفب مثع وآ ن حيجب من افسبس  آ ن

حوز  ٔع ادال إػ أخذ افعًض  وجود ا ن آخل وـافعْت حتجب من افْهف إػ 

. إفخ مو ذـر من حجى افـؼصون(...افتًهٔب 
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افوافبين وافوفبين ظذ من ظبا هٗٓء)أي حجب احللمان ( ويبخل): ) ثّم ؿول

إػ ادٔت  واشىة أدػٕٕه إب)أي حجب حلمان ( ؾٔحجب اجلب)وافزوجغ 

واجلّد ُيد  إػ ادقًّ . (إب وافَاظبة ظْبهم أن من أدػ  واشىة حجعته تِك افواشىة

.  ؾنذا وجد إب اّفذي أدػ به حجبته  ؾك افواشطي, ريق إببط

: ويستثـى من ذفك ظـدهم اثـون

. ومهو أدفقو إػ ادراث بطريق إمّ , ؾال حتجبفام إّم مطؾؼًو ا ػوؿوً , إُخ وإخً ٕمّ : إول

ٓ حتجى من  -يعـي اجلّدة افتي من ِؿبل إب-ؾال حيجبن بوٕب , اجلدات إبويوت: وثوكقفام

. إِب ظـد احلـوبؾي ؾؼط

دوذا حجى ابن اإلبن بوإلبن؟ (. دا مل ؿليعاً ( ا ن آ ن  آ ن)حيجب ( و): )ثّم ؿول

(( أظذ) ا ن ا ن ( أشٍَل )ا ن ا ن ( ـلحيجب ( و):)ؿول. ٕكه أدػ بواشطته[: اجلواب]

 ادقًّ من ابن ابن آبن ؾقحجُى ؾوبُن آبن أؿرب إػ, (ـا ن ا ن ا ن  ا ن ا ن)ٕكه أظذ مـه

مَبمة ظذ جٓة ) يف افعصبي (ٕن جٓة إ وة( إخ افنَٔق  إب)وحيجب :)وؿول. به

وحقـئٍذ حيجى , ؾام ـون من ؿبل جفي إبوة ُؿدم ظذ مو ـون من جفي إخوة (اإلخوة مىَِاً 

ظذ جٓة اإلخوة ٕن جٓة افعْوة مَبمة( و آ ن وا ْه:)ؿول. إُخ افشؼقق بوٕب

أي  إب وآ ن وا ْه دا ( فلب  ّن ذـل يف افنَٔقوحيجب إخ: )ثّم ؿول .(أيواً 

أؿوى من إصَاءٕن جٓة اإلخوة( و إخ افنَٔق): )ثّم ؿول -يعـي من ؿوة اجلفي( مل

:  ٕن درجوت إخوة ثالثي( ٕبجٓة اإلخوة
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. ٕهنم يرجعون إػ ظٍغ واحدة أبًو وأّموً . ٕظقونأخوة ا: ويسّؿون, إخوة إصؼوء: ؾلظالهو

. ؾلبوهم واحد وأّمفوهتم صتى, أخوة فعالت: ويسّؿون, إخوة ٕب: وافثوكقي

ٕن أمفم واحدة , يعـي إخالط, أخوة إخقوف: ويسّؿون, إخوة ٕمّ : وافؼسم افثوفٌ

. وآبوؤهم صتى

ؾنذا صورت إخً افشؼقؼي , (.(ظهعة مع افعْت و إخت افنََٔة إذا صارت:)ؿول

: ؿول. ظصبًي مع افبـً أو بـً افبـً حجبً دو مر يف حجى إخ افشؼقق من ؿوة ذفك

 (ٕن جٓة إ وة مَبمة ظذ جٓة اإلخوة مىَِاً ( وحيجب اإلخوة فلم  إب))

( ٕن جٓة اجلبودة مَبمة ظذ جٓة اإلخوة فلمّ ( اجلب) ـ ( و): )ؿول. وشؾف هذا أوٓ

ٕن جٓة افعْوة ( آ ن وا ْه وافعْت و ْت آ ن) ـ ( و): )ؿول. اجلّد حيجى أخوة إمّ ف

 ل ) :ثّم ؿول (إن ـان ٕب( وحيجب ا ن إخ):ثّم ؿول ( مَبمة ظذ جٓة اإلخوة مىَِا

ٕن إخوة وإن , ؾوْٕخ حيجى ابن إِخ ـقف مو ـون(  (صََٔا  إخا ن إخ( وإن ـان)

مىَِا شواء ـان ( وحيجب افًم وا ْه): )ثّم ؿول. (أؿلب إػ ادٔت) ٕبـوكً أخوًة 

ٕن اإلخوة , (ٕن جٓة إخوة مَبمة ظذ جٓة افًّومة(  إخ وا ْه)صًََٔا أو ٕب 

[: اجلواب]وإظامم وبـوهم من؟ . من احلوا [: اجلواب]ـام  ؼدم من أي جفي افـسى؟ 

ؾفم أؿرب إػ ادقًّ من افعم ؾقؼدُمون , إخوة[: وابافٍ]فؽن أدم أؿرب فؾؿقًّ؟ . احلوا 

. ظؾقه ظذ ؿوة جفتفم

, (ٕهنا أؿلب إػ ادٔت إم)من أي جفي ـوكً ((وحتجب اجلبة مىَِاً ): )ؿول
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. (أم من جٓة إب) من جٓة إم) اجلّدة (شواء ـإت)

أمو ظذ , مفورهذا ظذ مذهى افٍ, (ٕٕه افواشىة وهو أؿلب( اجلبة ٕب)وحتجب )

. مذهى احلـوبؾي ؾنهنو ٓ حتجى

أم من جٓة شواء ـإت من جٓة إب( افعًبى من جٓة)اجلبة  ( وحتجب):)ثّم ؿول

(. ـٖم أم أم  ٖم أم وـٖم أم أب  ٖم أب: )ؿول,  ؼدياًم فؼرهبو من ادقًّ(. ( افَل ىإم

. ؾوفؼربى حوجبٌي فؾبعدى

فؾعؾي افسوبؼي ادتعؾؼي (. (افَل ى ٕم)اجلبة ( ى ٕب  ـافعًب)اجلبة ( وحتجب): )ثّم ؿول 

. بوفؼرب من ادقًّ

افَل ى من جٓة إب )اجلبة ( افعًبى من جٓة إم  ـ)اجلبة  حتجبوٓ): ثّم ؿول

أي ( ل تنسـانوأصافتٓا يف اإلرث) أي فؼوة اجلدة افتي من جفي إم(. (فَوِتا

. (ح ادْهو ظذ افَول إ ( يف افسبس)اجلبتان 

(  ْتغ)وـذفك حتجى بـ( إػ ادٔتٕٕه أؿلبوحتجب  ْات آ ن  ا ن): )ثّم ؿول

. ؾنن حظ افبـوت ٓ  ووز افثُؾثغ( ٓشتَُمل افثِثغ ـَم مل

ؾوبن آبن أظذ مـفو ( مْٓا يف افبرجة ـعْت ا ن ا ن  ا ن ا ن( و ا ن ا ن أظذ): )ؿول

( ؾٔه تٍهٔل( ؾـ)من  ْات آ ن ( أظذ)أي ا ن ا ن  يُنوإن ا): )ؿول. كسبًو ؾقحجبفو

: ؾؼول مبقـًو ذفك افتػصقل. وهذا افتػصقل هو افذي  ؼدم ظـد ذـر أحوال مراث بـوت آبن
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َظهعّٓن )هلن يف افبرجة ـا ن ا ن ا ن مع  ْات ا ن ا ن ( مساوياً )ا ن آ ن ( إن ـان)

 ٖن ( فعْات آ ن يشٌء من افثِثغ أم ٓ شواء ـان)وَؾ  اإلضعق  َوفه ( مىَِاً 

ؾفو يعصبفو إذا ـون يف درجتفو شواٌء بؼي  ء ( شَىت ـَم مل يف أحوال  ْات آ ن

. ؾورثً معه ظصبًي بوفغر أو مل يبَق  ٌء ؾسؼط فستؽامل افػروض ٕهؾفو

 أيواً ظهعٓن)مْٓن ( أشٍل)ا ن آ ن ( وإن ـان): ) ثّم ؿول مستؽؿالً افتػصقل

افياهُل أن هذه اجلّل : )ثّم ؿول(( إذا ا يُن فعْات آ ن يشٌء من افثِثغ) ؼط إٔه 

مو  ؼدم من ذـر أحوال بـً  (تُلار مع). إفخ ( ... إػوهي من ؿوفه وإن ا يُن أظذ

. آبن يف ادراث

. وأظودهن ادصـِف ابتغوء مزيد افتوضقح فؾؿبتدي

ؾنذا اشتؽؿل ( ٓشتَُمل افُثِثغ ( ٕ وينتغ ٖخٕبوحتجب إخت): )ثّم ؿول

( إذا ـان مًٓاإٓ): )ؿول. افثُؾثون اكتفى حظفو بنكتفوء مراث افبـوت وإخوات إػ افثُؾثغ

ويؽون ظصبًي (يف افثِث افعاؿي( يًهعٓا)إذا وجب إكهٕب ؾـأخٕبأي إخت

. يف  ؾهو ؼدم ذفك  (وهو ادًلوف  إخ ادعارك)) بوفغر

ودو اكتفى صوحى إصل إػ ؿوفه بوٕخ ادبورك شلل افشورح اهلل ظّز وجّل أن يبورك يف هذا 

يزال مؼررًا يف بعض جفوت  وٓ, ؾؼد اكتػع به ـثرٌ , به آكتػوعوبغ مو وؿع من , افؽتوب

ن حسن وهو مً, شقواكدوينكد وكظؿه مجوظي من أهل احلجوز ومن أهل وموفقزيو و ويال اكدوكقسقو

فؽن , مع ذـر أدفته, حيتوج إػ اشتؽامل مو كؼص من بعض رشوضه ضِؾبًي فؽامل اإليضوح



145 

 

افشورح هـو جرى ظذ آختصور يف مواضع ويف مواضع أخرى أدخل أصقوء بعقدة فقس هذا 

. ـتعرضه فؾعول وؿسؿي افػرائض ؿبَل افوؿوف ظذ أحواهلو,  ؾفو

وبراظي , (من  لاظة ادَىع) هذه افؽؾؿي يف افؽتوب هو ثّم بّغ افشورح أن اكتفوء ادصـّف إػ

ويؼوبؾفو براظي ادطؾع افتي , ُيؼصد هبو حسن ختم افؽالم بام يـوشبه, ادؼطع كوٌع من أكواع افبديع

, وبراظي ادؼطع  ؾفو آخُر افؽالم, وبراظي ادطؾع  ؾفو أوُل افؽالم. بزاظي آشتفالل:  سؿى

. هٕكه ُيؼطع افؽالم ظـد

ثّم صذ وشؾم ,  افٍْع ظذ ضع ا معارـًة مّٔوٕة)ثّم ختم بسمال اهلل ظّز وجّل أن  عؾفو 

وـون ذفك يف أي شـي بوفـسبي , وأخز بتوريخ  تؿقم ـتوبه, ظذ افـبي صذ اهلل ظؾقه وشؾم

. ؿبل ظدة أصفر من وؾو ه رَحه اهلل  عوػ, يف افسـي افتي  ويف ؾقفو[: اجلواب]دو ه؟
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ؿاظبة تٖصٔل ادسائل يف افٍلائض 

:  ـؼسم مسوئل ادواريٌ بوظتبور  لصقؾفو إػ كوظغ

َّٓب يؽون يف ادسلفي ؾرٌض؛ بلن يؽون افورثي ـُؾفم ظصبًي, ؾلصل ادسلفي : افَْوع إَول أ

ـر ظن أكثقغ . من ظدد رؤوس افورثي؛ بجعل افذَّب

. , وهو ظدد رؤوشفم[1(]3)ء, ؾودسلفي من هؾك امرٌؤ ظن ثالثي أبـو: مثوفه

ـر ظن ُأكثقغ(4)هؾك امرٌؤ ظن ابن وبـتغ, ؾودسلفي من [: 2]آخرُ  [. 3]؛ ٕنَّب افذَّب

: أن يؽون يف ادسوفي ؾرٌض, وهو ؿسامن: افَْوع افثَاين

. أن يؽون ؾقفو ؾرٌض واحٌد ؾؼط, ؾلصل ادسلفي هو مؼوم افػرض: أحدمهو

[. 4]؛ ٕكَّبه مؼوم افػرض(8)زوجٍي وابٍن, ؾودسلفي من  هؾك امرؤ ظن: مثوفه

: , وفه أربُع أحوالٍ [5]أن يؽون ؾقفو أـثُر من ؾرضٍ : وأخر

افـِصف, وافُربع, )أن جتتؿع ؾروض افـَّبوع إول ـُؾفو يف ادسلفي, وهي : أحدهو

, ؾلصل (ن, وافثُؾٌ, وافُسدسافثُؾثو), أو جتتؿع ؾروض افـَّبوع افثَّبوين ـُؾفو ؾقفو, وهي (وافثُؿن

[. 6]ادسلفي هو أـز مؼومٍ 

, ؾلصل ادسلفي [7]أن  تؿع مع ؾرض افـِصف ؾرٌض أو أـثر من افـَّبوع افثَّبوين: وثوكقفو

(6 .)

 (.12)أن  تؿع مع ؾرض افُربع ؾرٌض أو أـثر من افـَّبوع افثَّبوين, ؾلصل ادسلفي : وثوفثفو

ُثؿن ؾرٌض أو أـثر من افـَّبوع افثَّبوين, ؾلصل ادسلفي أن  تؿع مع ؾرض ال: ورابعفو

(24[)8 .]
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رهو راجي رَحِي رِبه  حرَّب

صوفح بُن ظبد اهلل بِن َحٍد افُعصقؿُي 

بً اخلومس من مجودى إُوػ  يوم افسَّب

 شـَي اثـتغ وثالثَغ بعد إربِعامئي وإفف

 

. ٕن همٓء ظصبي[ 1]

. يعـي مثوٌل آخر[ 2]

. حُيسى افذـر ظن ُأكثقغيعـي [ 3]

, ٕن افػرض ادوجود يف هذه ادسلفي ـام شقلء هو ؾرٌض افثُؿن اّفذي يؽون فزوجي[ 4]

. ؾودسلفي من ثامكقي

. يعـي يف ادسلفي ؾرضون أو ثالثي[ 5]

. ٕكه أـُز مؼوم, (أربعي)ؾلصل ادسلفي ( وُربع, ّكصٌف )إذا ـون يوجُد ؾقفو : ؾؿثالً [ 6]

. ٕكه أـُز مؼوم, (شتي)ؾلصل ادسلفي , (وُشدس, ُثؾثون: )جد ؾقفو مثالً إذا ـون يو

ؾنذا ُوجد واحٌد مـفو مع افـِصف ؾلصل , (افُسدس, وافثُؾثون, افثُؾٌ)افـوع افثوين هو [ 7]

(. شتي)ادسلفي من 
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.  لصقل ادسوئل ٓشتخراجهذا ظذ وجه افتقسر وإٓ هـوك ضرٌق أخرى ظـدهم [ 8]

 

ؿوظدة ذـركوه فؽم من  كظر مو, مو حيسن اإلكبوه إفقه ذـر بعض افؼواظد افـوؾعي يف احلجى ومن

: ئل يف افػرائضا لصقل ادس

 :ؿاظبٌة يف إٔواع افور ة  افْسعة إػ حجِب احللمان  إصخا 

: هم أر ًُة إٔواع 

. افوافدان وافوفدان: وهم, من حَيُجُى وٓ حُيَجى: إّول

. وهم أوٓد إمّ , َجُى وٓ حَيِجىمن ُيح: وافثّوين

. ومهو افزوجون, من ٓ حَيُجى وٓ حُيَجى: وافثّوفٌ

: وهم أربع أصـوف, من حَيُجُى وحُيَجى: وافّرابع

. إصوُل ؽر افوافدين: أحدهو

. افػروُع ؽر افوفدين: وثوكقفو

. احلوا  ؽر إخوة ٕم: وثوفثفو

. أصحوُب افوٓء ؾقام بقـفم: ورابعفو
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 (تُِّة)

. وإمفوت وإجداد واجلدات وإن ظؾْوا أبوءُ هم : إصول

.  وإن كزفواينهم إوٓد وأوٓد افبن: افػروعُ و

. وبـوهم وإن كزفوا, وإظامم وإن ظؾْوا, هم اإلخوة وبـوهم وإن كزفوا: واحلوا 

 

 :ؿاظبٌة يف إٔواع افور ة  افْسعة إػ من حَيُجعُٓم

: هم  ع ة إٔواع

. وهمٓء ٓ حَيُجُبفم إٓ إصول, إصول: لإوّ 

. وهمٓء ٓ حَيُجبفم إٓ افػروع, افػروع: وافثّوين

. وهمٓء حَيُجبفم إصول وافػروع واحلوا , احلوا  وأصحوب افوٓء: وافثّوفٌ

 

: ؿاظبٌة يف حجِب افَْهان  إٓتَال

: هو أر ًة إٔواع

. ـوكتؼول افزوج من افـِصف إػ افُربع, مـه آكتؼول من ؾرٍض إػ ؾرٍض أؿَل : إّول

. ـوكتؼول افبـً من افـِصف إػ افتعصقى بوفغر, آكتؼول من ؾرٍض إػ  عصقٍى أؿَل مـه: افثّوين

. ـوكتؼول إب من افتعصقى إػ افُسدس, آكتؼول من  عصقٍى إػ ؾرٍض أؿَل مـه: افثّوفٌ

ـوكتؼول إخً فغر إُّم من افتعصقى مع , ٍب أؿَل مـهآكتؼول من  عصقٍى إػ  عيص: افّرابع

. افغر إػ افتعصقى بوفغر
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: ؿاظبٌة يف َحجِب افَْهان  آزدحام

: هو  ع ة إٔواع  

يعـي إذا . ـوزدحوم افزوجوت ادشسـوت يف افُربع أو افثُؿن, آزدحوم يف افػرض: إّول

ؾنذا ـون فه زوجتون , ت ؾرٌع وارث ؾنن هلو افُربعوجدت ـام  ؼدم زوجي وفقس فزوج اّفذي مو

. ؾنن ـّن ثالثًو ؾؾفّن افُربع يشسـن ؾقه, ؾنن هلام افُربع يشسـون ؾقه

يعـي إذا وجد ؿوٌم يرثون . ـوزدحوم افعصبي ادشسـغ يف افبوؿي, آزدحوم يف افتعصقى: افثّوين

. بوفتعصقى واصسـوا يف افبوؿي ازدَحوا ؾقه

. أي  زيد ُؾروضفو ظذ أصؾفو. ازدحوم افػروض يف ادسلفي حتى  عول: فٌوافثّو

ًٌ صؼقؼٌي وُأمّ : مثوفه ٓشتؽامهلم -وفألخً افشؼقؼي افـّصف أيضًو , فزوِج افـِصف, زوٌج وأخ

. وفأُلِم افثُؾٌ, -افؼوط افتي شبق ذـرهو فؽٍل 

ؾقؽون , (شتي)ؾلصؾفو من , ايناجتؿع ؾقفو افـِصف مع ؾرٍض من افـوع افٌ: و لصقل ادسلفي

وجمؿوع ذفك , (اثـون)وـذفك يؽون فألخً افشؼقؼي؛ وفأُلِم افثُؾٌ , (ثالثي)فزوج كصػفو 

وهذا هو . ؾزادت ؾروض ادسلفي ظذ أصؾفو, (ثامكقي( =)اثـون)و( ثالثي)و( ثالثي)ٕن , (ثامكقيٌ )

. افعول
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ومن فطف اهلل ظّز وجّل , فتؼرير بام يـوشى ادؼومهذا افؽتوب بوفتعؾقق ظؾقه وا إيضوحوهبذا  ّم 

ؾؿثالً يف ظؾم , بعبوده أن هقل من أهل افعؾم من يمفف متوكًو  ؽون ؾوا ح افشفقي يف افعؾم

ويف ظؾم افتجويد , وهي رشوفي كوؾعي فطقػي ((افبقؼوكقي))مصطؾح احلديٌ صفرت رشوفي 

افتحػي ))بلخرة يف احلجوز وؽره  ويف ظؾم افػرائض صفرت أيضوً , ((حتػي إضػول))صفرت 

, ٕهنو  ؼرب إػ ظؾم افػرائض افطريق وهتقل افعبد إػ افر ؼي إػ مو وراءه من ادتون ((افسـقي

ؾنذا أ قً أحدًا , مثل هذه افؽتى ربام زهد ؾقه بعض افـوس إذا  ضؾع يف افعؾم ؾؾم يرَه  ء

وأؿرأ . ٓ كػع ؾقفو: بل ربام ؿول, هلو رأشوً   سلفه أن  ؼرأ ظؾقه افبؼوكقي مل يبو  هبو وٓ رؾع

ؾال , هذه يعـي فصغور: ؿول ((حتػقي إضػول))ت ٕحٍد من افؼراء فتؼرأ ئوإذا ج, ((إفػقي))

وهذا أمٌر يمثر يف افطوفبغ ويوؿعفم يف , أو مو ؾوؿفو أيضًو وهؽذا ((اجلزريي)) صؾح فك أؿرأ يف 

هبذه ادتون افؼصور ٕهنو حتبى  ؾؾقستػتحظؾم حػظًو وؾفاًم ؾؿن أراد أن يستػتح  بته فل, افغؾط

ؾؾم أجد , وفذفك ــً ضويل افػؽر يف بركومٍ يـػع افـوس يف خورج افبالد, افعؾم إػ افـوس

ظؼ متـًو ـُؾفو ُصبوبوة وُفعوظوت حُيُى هبو  اوهو أن أؿرأ يف ثالثي أيوم اثن, أمثَل أن أشر هبذا افسر

 ((ذوق افطالب يف ظؾم اإلظراب))ؾؿثالً يف افـحو هـوك رشوفي فطقػي اشؿفو , مافـوس هذه افعؾو

ي شقؽون إن صوء اهلل  عوػ يف ذّل ا( بركومٍ مجل افعؾم)يعـي ذوق افقء افقسر وهي مؼررة يف 

اّفذين هـو ٕن أهل افريوض هلم مو فقس  فإلخوانوربام كؼرأه ؿراءة مرًة واحدة , خورج افبالد

, ؾفم أوػ بغرهم بوفـػع, ٕهنم افطؾبي افالزمون هم أهل افريوض[: اجلواب]ذا؟ دو, فغرهم

ؾنذا أديً مو ظؾقك , وهذه ؿوظدة كوؾعي يف بقون افدين أكً أوػ مو ظؾقك مسجدك وأهل حقك
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هذا أمر افدظوة إػ اهلل شبحوكه , ؾام وراءهم من مديـتك ؾنذا أديً مو وراءك ؾام وراءهم وهؽذا

وفذفك ـون مشوُيـو رَحفم اهلل  عوػ , ي افتي يـبغي أن يسر ظؾقفو ضوفى افعؾموه, و عوػ

ٕن إصل هو , وٓ ُيرجون فغره إٓ ظذ وجه افـػل, يتخذون مسجدًا يدرشون ؾقه افعؾم

. بؼوؤهم يف مسوجدهم وكػع افـوس بذفك

ا وهو افـػحي احلسـقي وبذفك  م بحؿد اهلل ؿراءة هذه افؾقؾي ـتوبون مهو افتحػي افسـقي ورشحه

 .ٕكه مضؿـٌي يف افؽتوب

افًعب افٍاين  / من وجادته افهوتٔه ٕسخه

 -ظٍا اهلل ظْه-مخٔس  ن  ّب افَٔمحي 

افٍلاغ من ٕسخه تم 

 خلأمن  ادى  افثاين وافًؼينإحب  ظك

ًَِمئة وإفف   عثشَْة  و ع َغ  ًب إر 

 وأشٖل اهلل شعحإه وتًاػ أن يعارك يف رشحه ـَم  ارك يف أصِه

 


