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 مقدمة

 للشيخ السيد سلمان الحسني الندوي 

ألحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على سيد المرسلين، 
 محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد!

فإن كتاب "السراجي" هذا في علم المواريث كتاب طبقت 
شهرته اآلفاق في شبه القارة الهندية، وبلدان وسط آسيا، ونال قبوال 

قة طي المدارس اإلسالمية في هذه المنورواجا عظيماً، بحيث قرر ف
، وقد كان الكتاب مطبوعا طبعة حجرية منذ المترامية األطراف الواسعة

أكثر من مأة سنة، وال تزال هذه الطبعة هي المكرورة والمعادة مع 
تعليقات وهوامش في أطراف الصفحات ذات اليمين وذات الشمال، 
وتحت المتن وفوقه وبين السطور، ولم تكن قد وضعت في مبدأ 

بمؤلف الكتاب ومكانته وخدماته وأهمية هذا  الكتاب مقدمة تعرف
الكتاب ومباحثه، حتى يكون الدارسون على بصيرة من أمره، وهو على 

مضغوطة ال يتيسر فهمها  ب الدراسية القديمة بمتون مختصرةطراز الكت
وكنت أثناء دراستي لهذا الكتاب  للطالب إال بتحشيات وتوضيحات،

أشعر بحاجة ماسة إلى خدمة الكتاب  في كلية الشريعة في السنة الثالثة
من تقسيم فقراته وعناوين جانبية لمحتوياته، وشرح لما استغلق وصعب 
أو تعسر فهمه من مضامينه، وتأخر ذلك زمنا طويال إلى أن اشتغلت به، 
وأعددت متنه مقسما موضحا بعناوين جانبية، ثم بقى العمل فترة من 



 

4 

ذلك أخيرا  إلى األخ  دون تعليقات وتوضيحات ضرورية، وأسندت
مدير معهد الشيخ أبي الحسن  - العزيز الفاضل مجيب الرحمن الندوي

ة اإلمام أحمد بن علي الحسني الندوي للدعوة والفكر اإلسالمي بجامع
 كتب مقدمة ضافية في علم الميراث، وتعريفاً الذي   -عرفان الشهيد

بمؤلف الكتاب الذي ال توجد له ترجمته في عامة كتب التراجم، فهو 
من العلماء المغمورين الخاملين، الذين يعرفون بكتبهم وخدماتهم 

 وآثارهم أكثر من معرفة  أشخاصهم ووقائع حياتهم.

بعد هذه الخدمة المشكورة  وعلى كل، فقد أصبح الكتاب
و من المسئولين عن صالحا ألن يقدم إلى قارئيه ودارسيه، ونرج

المدارس اإلسالمية والكليات الشرعية أن يقرروا هذه الطبعة المنقحة 
 الميسرة المصححة، واهلل نسأل أن يتقبله وينفع به ويبارك فيه،

 والحمد هلل رب العالمين

 وكتبه

 سلمان الحسيني الندوي

 هـ1427شعبان /1
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 المدخل إلى الموضوع

 وفيه من المباحث:

 في كتاب هللاالفرائض  ❖

 الفرائض في الحديث النبوي الشريف ❖

 الفرائض ونشأتها في إلاسالم ❖

مواضع إلاتفاق والاختالف في الفرائض عند  ❖

 الفقهاء

 ليف في الفرائض آاهتمام علماء املسلمين بالت ❖

 السجاوندي وفرائضه ❖
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 الفرائض في كتاب اهلل تعالى
والصالة والسالم على محمد النبى األمين،  ،ألحمد هلل رب العالمين

وأصحابه الغر الميامين،  ،وأزواجه أمهات المؤمنين ،وعلى آله الطيبين
 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد!

إن مصدر علم الفرائض ثالثة: كتاب اهلل وسنة رسوله وإجماع 
 التي من شأنها أنها ال تجتمع على ضاللة. ،األمة

ففيه  ثالث آيات صريحة تتعلق بأحكام المواريث،  :نأما القرآ
 وهي:

 األولى: آية سورة النساء: قال اهلل عزوجل:

 ُكنَّ   َفِإن األُنثـَيَـْينِ  َحظ   ِمْثلُ  ِللذََّكرِ  َأْواَلدُِكمْ  ِفي اللَّهُ  يُوِصيُكمُ 
 الن ْصفُ  فـََلَها ةً َواِحدَ  َكاَنتْ   َوِإن تـََركَ  َما ثـُُلثَا فـََلُهنَّ  اثـَْنتَـْينِ  فـَْوقَ  ِنَساء

ُهَما َواِحد   ِلُكل   َوألَبـََوْيهِ   َيُكن لَّمْ  فَِإن َوَلد   َلهُ  َكانَ   ِإن تـََركَ  ِممَّا السُُّدسُ  م نـْ
 بـَْعدِ  ِمن السُُّدسُ  َفألُم هِ  ِإْخَوة   َلهُ  َكانَ   فَِإن الثُـُّلثُ  َفألُم هِ  َأبـََواهُ  َوَورِثَهُ  َوَلد   لَّهُ 

 نـَْفعاً  َلُكمْ  َأقْـَربُ  َأيُـُّهمْ  َتْدُرونَ  الَ  َوَأبناؤُُكمْ  آبَآؤُُكمْ  َدْين   َأوْ  ِبَها يُوِصي َوِصيَّة  
 (11)النساء: َحِكيًما َعِليما َكانَ   اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهِ  م نَ  َفرِيَضةً 

 والثانية أيضاً من نفس السورة: يقول اهلل عزوجل:
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 َكانَ   فَِإن َوَلد   لَُّهنَّ  َيُكن لَّمْ  ِإن َأْزَواُجُكمْ  تـََركَ  َما ِنْصفُ  َوَلُكمْ 
 َوَلُهنَّ  َدْين   َأوْ  ِبَها يُوِصينَ  َوِصيَّة   بـَْعدِ  ِمن تـَرَْكنَ  ِممَّا الرُّبُعُ  فـََلُكمُ  َوَلد   َلُهنَّ 

 ِممَّا الثُُّمنُ  فـََلُهنَّ  َوَلد   َلُكمْ  َكانَ   فَِإن َوَلد   لَُّكمْ  َيُكن لَّمْ  ِإن تـَرَْكُتمْ  ِممَّا الرُّبُعُ 
 َكالََلةً   يُوَرثُ  َرُجل   َكانَ   َوِإن َدْين   َأوْ  ِبَها تُوُصونَ  َوِصيَّة   بـَْعدِ  م ن تـَرَْكُتم

ُهَما َواِحد   َفِلُكل   ُأْخت   َأوْ  َأخ   َوَلهُ  اْمَرَأة  َأو   ِمن َأْكثـَرَ  َكانـَُواْ   فَِإن السُُّدسُ  م نـْ
رَ  َدْين   َأوْ  ِبَهآ يُوَصى َوِصيَّة   بـَْعدِ  ِمن الثُـُّلثِ  ِفي ُشرََكاء فـَُهمْ  َذِلكَ   َغيـْ

 (12)النساء: َحِليم   َعِليم   َواللَّهُ  اللَّهِ  م نَ  َوِصيَّةً  ُمَضآر  

اآلية الثالثة أيضا من نفس السورة، وهي آخرها: قال تبارك 
 وتعالى:

 َلهُ  لَْيسَ  َهَلكَ  اْمُرؤ   ِإنِ  اْلَكالََلةِ  ِفي يـُْفِتيُكمْ  اللَّهُ  ُقلِ  َيْستَـْفُتوَنكَ 
 فَِإن َوَلد   لََّها َيُكن لَّمْ  ِإن يَرِثـَُهآ َوُهوَ  تـََركَ  َما ِنْصفُ  فـََلَها ُأْخت   َوَلهُ  َوَلد  

 فَِللذََّكرِ  َوِنَساء ر َجاالً  ِإْخَوةً  َكانُواْ   َوِإن تـََركَ  ِممَّا الثُـّلُثَانِ  فـََلُهَما اثـَْنتَـْينِ  َكانـََتا
 َعِليم   َشْيء   ِبُكل   َواللَّهُ  َتِضلُّواْ  َأن َلُكمْ  اللَّهُ  يـُبَـي نُ  األُنثـَيَـْينِ  َحظ   ِمْثلُ 

 (177)النساء:

ربنا فيها بين  ت من كتاب اهلل العزيز الحميد التيهذه ثالث آيا
أرشد إلى عزوجل نصيب الورثة ممن يستحق االرث وممن ال يستحقه، و 

مقداره والحاالت التي يرث فيها اإلنسان والتي ال يرث فيها، ومتى يرث 
بالفرض ومتى يرث بالتعصيب أو بهما، ومتى يحجب باإلرث كليا أو 
جزئيا، هذه اآليات الثالث قليلة المباني، غزيرة المعاني، جمعت على 
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 طبريإيجازها وإعجازها أصول علم الفرائض وأحكام المواريث، يقول ال
 النساء: بصدد الكالم عن هذه اآلية من سورة

"وقد ذكر أن هذه اآلية نزلت على النبي صلى اهلل عليه وسلم 
من اهلل عزوجل الواجب من الحكم في ميراث من مات وخلف  تبييناً 

ألن أهل الجاهلية كانوا ال يقسمون من ميراث الميت  ،ورثة على ما بين
يالقي العدو وال يقاتل  في الحروب ألحد من ورثته بعده ممن كان ال 

من صغار ولده، وال للنساء منهم، وكانوا يخصون  بذلك المقاتلة دون 
الذرية، فأخبر اهلل جل ثناءه أن ما خلفه الميت بين من سمى وفرض له 

 (1)ميراثا في هذه اآلية وفي آخر هذه السورة "

فيها ألجل وأما سبب نزول هذه اآلية )آية المواريث( فاختلف 
الروايات في سبب  تاآلثار الواردة المختلفة فيه، قال القرطبي: "اختلف

 (2)نزول آية المواريث" 

ونحن ال نذكر هذه الخالفات هنا، من أراد التفصيل فليراجع 
السنن  الكبرى للبيهقي وتفسير القرطبي والطبرى فإن فيها ما يشفي 

 العليل ويروي الغليل.

                                                           

 (3/332( انظر: جامع البيان ) 1)
 (3/1352( القرطبي ) 2)
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عمد  ة ركن من أركان الدين وعمدة مناآلييقول القرطبي: "هذه 
األحكام، وأم من أمهات اآليات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى إنها 
ثلث العلم، وروي نصف العلم، وهو  أول علم ينزع من الناس وينسى، 
فقد روي الدار قطني عن أبي هريرة أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال: 

أول شيء ينسى  ا نصف العلم، وهوفإنهتعلموا الفرائض وعلموها الناس 
وهو أول شيء ينزع من أمتي" وروي أيضا عن عبداهلل بن مسعود قال: 

س قال لي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه النا
فإني  ،وتعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناس،

ر الفتن حتى يختلف االثنان في وتظه ،امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض
الفريضة، ال يجدان من يفصل بينهما" إذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض  

 ( 3)كان جل علم الصحابة وعظيم مناظرتهم ولكن الخلق ضيعوه"

وعلى كل حال، هذه اآليات الثالثة هي التي تولت بيان  
جمل المواريث وأحكامها في أدق تعبير وأوجز عبارة وأبلغ أسلوب وأ
 بيان، وإياها شرح العلماء وحولها كتبوا، يقول األستاذ الصابوني: 

لفوه في علماء في القديم والحديث وكل ما أ"وكل ما كتبه ال
علم المواريث فإنما هو بيان وتوضيح لهذه اآليات الكريمة التي جمعت 
فأوعت، وقسمت فعدلت، وأحكمت التشريع، وفصلت التوزيع وأبانت 

، دون محاباة أو مداراة، فسبحان من شرع األحكام لكل ذي حق حقه
                                                           

 (3/1352القرطبي )أنظر:  (  3)
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في كتابه المعجز الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل 
 ( 4)من حكيم حميد"

ولكنها  ،وثم آيات أخرى تبين بعض النواحي في المواريث
مجملة تشير إلى حقوق  الورثة فحسب بدون تفصيل، وال توضح إال 
أن لألقرباء حقا في اإلرث دون تحديد مقدار كل وارث وبيانه، وإليك 

 هذه اآليات:

 َواأَلقْـَربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تـََركَ  م مَّا َنصِيب   ل لر َجالِ قوله تعالى: )-1
 َنِصيًبا َكثـُرَ   َأوْ  ِمْنهُ  َقلَّ  ِممَّا َواأَلقْـَربُونَ  اْلَواِلَدانِ  تـََركَ  م مَّا َنِصيب   َولِلن َساء
هذه اآلية فوائد  ماؤنا: فييقول القرطبي: "قال عل( 7)النساء: (مَّْفُروًضا
 ثالث:

 إحداها : بيان علة المواريث وهي القرابة

 والثانية: عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد.

والثالثة: اجمال النصيب المفروض، وذلك مبين في آية 
وابطال لذلك الرأي  ،المواريث فكان في هذه اآلية توطئة للحكم

 (5)الفاسد حتى وقع البيان الشافي" 

                                                           

 (16( )المواريث  في الشريعة اإلسالمية: ص 4)

5(3/46( )القرطبي   ( 
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هي من سورة ثالثة التي تناولت الفرائض مجمال، واآلية ال
 قوله تعالى: :  األحزاب

 اْلُمْؤِمِنينَ  ِمنَ  اللَّهِ  ِكَتابِ   ِفي بِبَـْعض   َأْوَلى بـَْعُضُهمْ  اأَلْرَحامِ  َوُأْوُلو)
 اْلِكَتابِ  ِفي َذِلكَ  َكانَ   مَّْعُروفًا َأْولَِياِئُكم ِإَلى تـَْفَعُلوا َأن ِإالَّ  َواْلُمَهاِجرِينَ 

 (6)األحزاب : ( َمْسطُورًا

والمرأة ففي اآلية األولى رفع اهلل الظلم عن الضعيفين: الطفل 
ورد إليهما حقوقهما الضائعة المهضومة في ا برحمة وعدل، موعامله

المجتمع الجاهلي حيث أوجبت اآلية توريث النساء والرجال، ولم تفرق 
وبين ذكر وأنثى بل جعلت للكل نصيبا في الميراث،  ،بين صغير وكبير

 منه أو كثر. قلَ 

ث إشارة إلى أن أهل القرابة أحق بميرا الثانية والثالثةوفي 
فهم أحق  ،قريبهم الميت من غيرهم ممن ليس له صلة وقرابة بالميت

  باإلرث من المؤمنين والمهاجرين.

وجاء تفصيلها وبيانها في اآليات  الكريمة مجملةهذه اآليات 
السابقة التي حدد اهلل فيها نصيب كل وارث، فهي إذا عماد علم 

 الميراث.



 

12 

الفرائض المقدرة في   الفروض المقدرة في كتاب اهلل عزوجل:
 وهي في نصكتاب اهلل عزوجل ستة، كما قال السجاوندي أيضا ، 

 :القرآن كما يلي

 ، وقد ذكر في القرآن في ثالثة مواضع:النصف-1

 (10( )النساء:الن ْصفُ  فـََلَها َواِحَدةً  َكاَنتْ   َوِإن) -أ
( َوَلد   لَُّهنَّ  َيُكن لَّمْ  ِإن َأْزَواُجُكمْ  تـََركَ  َما ِنْصفُ  َوَلُكمْ ) -ب

 (11النساء: 
 َوَلد   َلهُ  لَْيسَ  َهَلكَ  اْمُرؤ   ِإنِ  اْلَكالََلةِ  ِفي يـُْفِتيُكمْ  اللَّهُ  ُقلِ ) -ت

 (175( النساء: تـََركَ  َما ِنْصفُ  فـََلَها ُأْخت   َوَلهُ 

 ذكر في الموضعين من القرآن: الربع:-2

( )النساء: تـَرَْكنَ  ِممَّا الرُّبُعُ  فـََلُكمُ  َوَلد   َلُهنَّ  َكانَ   فَِإن) -أ
11)  

( َوَلد   لَُّكمْ  َيُكن لَّمْ  ِإن تـَرَْكُتمْ  ِممَّا الرُّبُعُ  َوَلُهنَّ ) -ب
 (11)النساء:

 اهلل تعالى مرة واحدة: ه: ذكر الثمن-3

( النساء: تـَرَْكُتم ِممَّا الثُُّمنُ  فـََلُهنَّ  َوَلد   َلُكمْ  َكانَ   فَِإن) -أ
11) 
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 الموضعين:: ذكر ذلك في الثلثان-4

( تـََركَ  َما ثـُلُثَا فـََلُهنَّ  اثـَْنتَـْينِ  فـَْوقَ  ِنَساء ُكنَّ   فَِإن) -أ
 (10)النساء: 

 فـََلُهَما اثـَْنتَـْينِ  َكانـََتا  فَِإنوقال في األخوات ألبوين: ) -ب
 (175( النساء: تـََركَ  ِممَّا الثُـّلُثَانِ 

 : ذكر ذلك في موضعين من كتاب اهلل، فقال تعالى:الثلث-5

 (10( )النساء:الثُـُّلثُ  َفأُلم هِ  َأبـََواهُ  َوَورِثَهُ ) -أ
 َذِلكَ  ِمن َأْكثـَرَ  َكانـَُواْ   فَِإن)وقال في حال اإلخوة ألم:  -ب

 (11النساء:) (الثُـُّلثِ  ِفي ُشرََكاء فـَُهمْ 

 : ذكر ذلك في ثالثة مواضع:السدس -6

ُهَما َواِحد   ِلُكل   َوألَبـََوْيهِ قال تعالى: ) -ت ( السُُّدسُ  م نـْ
 (10النساء:)

 َفِلُكل   ُأْخت   َأوْ  َأخ   َوَلهُ وقال تعالى في حق األخ ألم: ) -ث
ُهَما َواِحد    (11( النساء:السُُّدسُ  م نـْ

( السُُّدسُ  َفألُم هِ  ِإْخَوة   َلهُ  َكانَ   فَِإنوقال تعالى ) -ج
  (10النساء:)

 يلي:أصحاب هذه الفروض الذين جاء ذكرهم في القرآن هم كما 
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 الزوجان -1
 األبوان -2
 البنون -3
 البنات -4
 اإلخوة واألخوات -5

هذا مما ذكر من الفرائض في كتاب اهلل عزوجل الذي ال يأتيه 
الباطل من بين يديه من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ونذكر فيما 

 بعض أحاديث الفرائض.يلي 
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 الفرائض في الحديث النبوي
الفرائض، بعضها في لقد وردت أحاديث كثيرة في موضوع 

الحث على تعليمها وتعلمها، وبعضها في  إثبات نصيب من لم يثبت 
وكذلك وردت بعض األحاديث شارحة للقرآن الكريم   ،نصيبه من القرآن

رضي اهلل  - كما أن هناك قضايا النبي صلى اهلل عليه وسلم والصحابة
 جازضوع، ونحن  نذكر فيما يلي بايالتي وردت في هذا المو  -عنهم

 واختصار.

 أهمية علم الفرائض في الحديث:

لما  م الشريف وأهميته فهي مجمع عليها،أما  فضيلة هذا العل
روي عن عبداهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

ه الناس، فإن تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلمو 
فال  ،الفتن حتى  يختلف االثنان في الفريضة العلم سينقضى وتظهر

 (6)يجدان من يفصل بينهما" 

 ،ن تعلم القرآنوأخرج البيهقي عن عبداهلل بن مسعود قال: م
وال يكن كرجل لقيه أعرابي، فقال له: يا عبداهلل!  ،فليتعلم الفرائض

إنسان من أهلي مات ": مهاجر، قال: أعرابي أنت أم مهاجر؟ فإن قال
أعطاه اهلل إياه، وإن قال ال  خيراً ؟ فإن علم كان " فكيف يقسم ميراثه

                                                           

 (12418الرقم:  9/240السنن الكبرى: ) ( أخرجه البيهقي وغيره واللفظ للبيهقي 6)
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تعلمون  أدري، قال: فما فضلكم علينا؟ إنكم تقروؤن القرآن وال
 ( 7)الفرائض"

نستطيع أن ندرك ما كان عند رسول اهلل صلى اهلل عليه من هنا 
 وسلم وأصحابه من مكانة الفرائض وأهميتها وخطورتها.

 ،ونحن نجد في األحاديث النبوية واآلثار تفاصيل دقيقة
ومن أسباب  ،ضمن مباحث المواريث والفرائض ،ومسائل كثيرة مختلفة

الميراث وموانعه وأحكام وأنواع الوارثين وأحكام الوالء والعصبات 
ومباحث أخرى، كما أن هناك بعض الورثة الذين ثبت ميراثهم بالسنة 

 النبوية.

عن هزيل بن شرحبيل قال: "سئل لقد أخرج البخاري وغيره 
موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت؟ فقال لالبنة النصف ولألخت أبو 

، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول النصف
أبي موسى، فقال ابن مسعود: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ثم 
قال: أقضى فيها بقضاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: لالبنة النصف 

وأخبر أبوموسى  ،وما بقي فلألخت ،والبنة االبن السدس تكملة للثلثين
 (8)ألوني مادام هذا الحبر فيكم" فقال: ال تس

                                                           

 (12424في الكبرى الرقم: ) ( البيهقي 7)
)أنظر جامع األصول )أخرجه البخاري والترمذي وأبو داؤد واللفظ للبخاري، ( 8)

 (7395الرقم-9/610
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وجاء في ميراث اإلخوة عن علي قال: إنكم تقرؤون هذه اآلية 
( وإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم َدْين   َأوْ  ِبَهآ يُوَصى َوِصيَّة   بـَْعدِ  ِمن)

قضى بالدين قبل الوصية، وإن بنى األم يتوارثون دون بنى العالت: 
 (9)الرجل يرث أخاه ألبيه وأمه دون أخيه ألبيه" 

على -وثبت ميراث الجد والجدة بالسنة النبوية الشريفة
وجعل الجد في منزلة األب فأعطى  -صاحبها ألف ألف تحية وسالم

 راث ما يأخذه األب، من المي

أخرج الترمذي وغيره عن عمران بن حصين أن رجال جاء إلى 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: إن ابنى مات، فما لي من ميراثه؟ 
قال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما ولى 

 (10)دعاه، فقال: إن السدس اآلخر طعمة" 

ره عن قبيصة بن ذؤيب رضي اهلل وأخرج مالك في الموطأ وغي
إلى أبي بكر،  -وفي رواية أم األب-عنه قال: جاءت الجدة أم األم

تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب اهلل شيء، وما علمت لك في سنة 
                                                           

 (7396الرقم -9/611أخرجه الترمذي أنظر جامع األصول )( 9)
( قـال أبـو 7385الـرقم-9/606أخرجه أبوداؤد والترمـذي أنظـر: جـامع األصـول )( 10)

داؤد: قـــال قتـــادة: فـــال يـــدرون مـــع أي شـــيء ورثـــه؟ قـــال قتـــادة: أقـــل شـــيء ورث الجـــد: 
 =( واسـناده ضـعيف2100الترمذي فيـه )( و 2896أبوداؤد في الفرائض )السدس، رواه 

ألنه مـن روايـة الحسـن عـن عمـران بـن حصـين ولـم يسـمع منـه، وقـد عنعنـه، ومـع ذلـك = 
 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
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رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل 
 صلى اهلل عليه وسلم الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اهلل

أعطاها السدس، فقال أبوبكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة، 
ثم جاءت الجدة األخرى  فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبوبكر،

إلى عمر تسأله ميراثها، فقال: مالك في كتاب اهلل شيء، وما كان 
رائض شيئا، ولكن القضاء الذي قضى به إال لغيرك، وما أنا بزائد في الف

هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فيه، فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو 
 ( 11) .لها"

والحديث يدل على أن فرض الجدة الواحدة السدس، وكذلك 
فرض الجدتين والثالث فصاعدا، وقد نقل محمد بن نصر من أصحابنا 
اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك، حكى ذلك عنه البيهقي، كذلك 
وردت أحاديث حول ميراث الوالء، من ذلك ما أخرجه الترمذي عن 

سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن ر 
 (12)قال: "يرث  الوالء من يرث المال" 

                                                           

( وأبــو داؤد 2101رواه مالــك فــي الموطــأ فــي الفــرائض والترمــذي فــي الفــرائض )( 11)
 ، رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي بكر مرسلة،( واسناده منقطع2894)
( وقــال: لـيس إسـناده بــالقوي، وفـي سـنده ابــن 2115رواه الترمـذي فـي الفـرائض )( 12)

لهيعة، وهو ضعيف، والمشهور في نفس المسئلة حديث بريرة أخرجـه الجماعـة مـن طـرق 
 عدة.
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كذلك وردت أحاديث تتعلق بأحكام ذوي األرحام، منها ما 
أخرجه الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

 (13)"الخال وارث من ال وارث له"

واختلف فيه أصحاب النبي صلى اهلل عليه وسلم فورث  
بعضهم الخال والخالة والعمة، وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل 
العلم في توريث ذوي األرحام، وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل 

وقد ذكرنا المسئلة والخالف الواقع فيها في  ،الميراث في بيت المال
 ذكر ذوي األرحام.

وأخرج مالك في الموطأ عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه 
ه يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: "عجبا للعمة تورث وال سمع أبا

  (14)ترث"

أخرج أبو داؤد عن أبي موسى ومن ذوي األرحام ابن األخت، 
 (15)األشعري قال: قال رسول اهلل عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم" 

                                                           

سـن رواه الترمذي في الفـرائض وهـو حـديث حسـن، قـال الترمـذي: هـذا حـديث ح( 13)
 غريب أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة،

 أخرجه في الموطأ باب ما جاء في العمة،واسناده منقطع( 14)
ــــو داؤد فــــي األدب )( 15) ( وهــــو حــــديث صــــحيح، وقــــد رواه البخــــاري 5122رواه أب

ومسلم مختصرا وطوال، وأيضـا أخرجـه النسـائي عـن أنـس بـن مالـك: أنظـر جـامع األصـول 
 (7413الرقم -9/619)

 



 

20 

واألحاديث كثيرة في الموضوع، من أراد التفصيل فليراجع كتب 
عليه  ا القدر هنا، وقد اهتم النبي صلى اهللالحديث، ونحن نكتفي بهذ

وا بها لما لها من أهمية بالغة وخطورة  نتوسلم وأصحابه بالفرائض واع
كبيرة، وكذلك وردت قضايا الصحابة التي حكموا بها في المواريث 
حتى في بعض المسائل الشائكة العصيبة المشكلة، ومنها القضية 

المشتركة" في الفرائض، وهي: أن تموت إمرأة المعروفة باسم" المسألة 
وأم، وأخوين ألم، وأخوين شقيقين، فالزوج واألم واإلخوة من  عن زوج،

أصحاب الفرائض، واإلخوة األشقاء من العصبات، وقاعدة الميراث 
المشهورة تنص على أن العصبات إنما يأخذون ما أبقته أصحاب 

هو أن يرث اإلخوة ألم وال  فمقتضى القاعدة في هذه الحادثة ،الفرائض
يرث األشقاء، ألن الفريضة اإلرثية للزوج هنا النصف، ولألم السدس، 
ولإلخوة من األم الثلث، فما بقى لإلخوة األشقاء شيء وهم العصبات، 
وكان ذلك مشكلة عجيبة! إذ يرث األخ ألم ويحرم الشقيق!! ذهب 

اء مع اإلخوة عمر بن الخطاب وفريق من الصحابة إلى اشتراك األشق
 ألم في نصيبهم بالثلث استحسانا، باعتبار أن الجميع أوالد أم واحدة،

يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب لما رفعت إليه هذه القضية،  
رأي فيها أوال أن لإلخوة من األم الثلث فريضة، فال يبقى شيء 
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لألشقاء، فقال له هؤالء: "هب أن أبانا كان حمارا، ألسنا ألم واحدة" 
 ( 16)رجع عمر وقضى باشتراكهم في الثلث. ف

لحديث واآلثار، أمثال هذه القضايا كثيرة مذكورة في كتب ا
السنن الكبرى للبيهقي والمصنف البن أبي بومن أراد التفصيل فعليه 

 شيبة وعبد الرزاق، وكتب أخرى.

ثار آفهذا نبذة يسيرة عن الفرائض في الحديث النبوي و 
الصحابة، نستطيع أن ندرك من خاللها أهميتها وخطورتها وحساسيتها 

وضوع رضي اهلل عنهم ورضوا وما كان عندهم من اهتمام وعناية بهذا الم
 عنه.

 

 
 

 

 
                                                           

 (2/48أنظر اعالم الموقعين البن القيم )( 16)
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 الفرائض ونشأتها في اإلسالم
لقد كان الناس في الجاهلية يطففون الكيل وال يزنون بالقسط، 

اليد المجحفة قوال يعيدون األمور إلى  نصابها، وقد ورثوا الطقوس والت
المتعسفة، وما كان عندهم شرع متين وال قانون يتحاكمون إليه، وكانوا 
ينتسبون إلى الحنيفية التي ما بقي منها إال إسمها، وليسوا من ذلك في 
مراح وال مغدى،  فسدت أذواقهم، فكانوا يستحلون المر، ويستعذبون 
الملح، هذا كانت حالهم في جميع نواحي الحياة اإلنسانية، ومنها 
المواريث، يتبعون فيها شريعة جاهلية وقوانين الغابات والعصابات، قال 

 ووي في المجموع:الن

"وكان للعرب في الجاهلية مواريث، كانوا يورثون الرجال دون 
النساء، والكبار دون الصغار، وال يعطون المال إال لمن حمى وغزا، 
وكانوا يجعلون حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة، ويورثون 

 األخ زوجة أخيه.

، فإذا تحالف وفي ابتداء اإلسالم توارثوا بالحلف والتناصر
الرجالن منهم، قال أحدهما لصاحبه، ذمتي ذمتك، ترثنى وأرثك، ودمى 

جبير  ى، وحربى حربك، ثم نسخه اإلسالم، رو كدمك، وسلمى سلم
بن مطعم قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ال حلف في 
 اإلسالم، وأيما حلف كان في الجاهلية، لم يزده اإلسالم إال شدة "

 لبخاري ومسلم في الفضائل والبيهقي وأحمد.أخرجه ا
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وجعل الحليف في صدر اإلسالم بمنزلة األخ لألم، فأعطى 
 َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ  السدس، وهو ما حكاه أهل التفسير في قوله تعالى )

( فكان المهاجرون حين قدموا 33( النساء: َنِصيبَـُهمْ  فَآتُوُهمْ  َأْيَمانُُكمْ 
المهاجر دون ذوي رحمه، لألخوة التي آخى المدينة، يرث األنصاري 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بينهم، كما روي البخاري في الفرائض 
( َمَواِليَ  َجَعْلَنا َوِلُكل  من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس، فلما نزلت )

( ثم 33)النساء:(  َأْيَمانُُكمْ  َعَقَدتْ  َوالَِّذينَ  ( قال: نسختها )33النساء:
 ِكَتابِ   ِفي بِبَـْعض   َأْوَلى بـَْعُضُهمْ  اأَلْرَحامِ  َوُأْوُلونسخ ذلك بقوله عزوجل )

 (75األنفال: )( اللَّهِ 

وكان المسلمون قبل الهجرة إذا حضر أحدهم الموت، قسم 
ضره من غيرهم، كيف شاء ميراثا ووصية، ، وأقاربه ومن حماله بين أهله

 َأَحدَُكمْ  َحَضرَ  ِإَذا َعَلْيُكمْ  ُكِتبَ فنزلت اآلية الكريمة: )كتب عليك  
 َعَلى َحّقاً  بِاْلَمْعُروفِ  َواأَلقْـَربِينَ  لِْلَواِلَدْينِ  اْلَوِصيَّةُ  َخْيراً  تـََركَ  ِإنْ  اْلَمْوتُ 
  (180( البقرة: اْلُمتَِّقينَ 

ثم توارث المسلمون بعد الهجرة باإلسالم والهجرة، فإذا مات 
مهاجر واآلخر غير مهاجر، كان ميراثه  المهاجر وترك أخوين، أحدهما

للمهاجر، حتى لو ترك عما مهاجرا وأخا غير مهاجر، كان ميراثه للعم، 
 بَِأْمَواِلِهمْ  َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ  ِإنَّ وفي ذلك نزل قوله تعالى: )

 بـَْعض   َأْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  ُأْولَِئكَ  َوَنَصُروا آَووا َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَأنُفِسِهمْ 
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( يـَُهاِجُروا َحتَّى َشْيء   ِمنْ  َواليَِتِهمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َما يـَُهاَجُروا َوَلمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ 
 (72األنفال: 

َوالَِّذيَن وأخرج أبو داؤد في الفرائض عن ابن عباس في قوله )
( فكان األعرابي ال يرث يـَُهاَجُروا َوَلمْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ ( )آَمُنوا َوَهاَجُروا

َوُأْوُلو اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم فنسختها، فقال: )جر، المهاجر وال يرثه المها
( واسناده جيد، وكانوا على ذلك حتى نسخ بقوله تعالى: َأْوَلى بِبَـْعض  

ِكَتاِب اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِنيَن َوُأْوُلو اأَلْرَحاِم بـَْعُضُهْم َأْوَلى بِبَـْعض  ِفي  )
( فكان 6األحزاب:)( َواْلُمَهاِجرِيَن ِإالَّ َأْن تـَْفَعُلوا ِإَلى َأْولَِياِئُكْم َمْعُروفاً 

 توارثهم بالهجرة في الكتاب، ثم نسخه في الكتاب.

ثم بين تعالى فرض المواريث وقدرها في الكتاب الكريم، وبين 
من سورة النساء، قد نسخ بهن ما تقدم المستحقين لها في ثالث آي 

، وقدرت وفسر ما كان مجمالً  ،من المواريث، وبين ما كان مرسالً 
 (17).، ثم بين رسول اهلل ما احتيج إلى بيانه"الفرائض ما كان مبهماً 

 

 
                                                           

 (17/175انظر المجموع للنووي )( 17)
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 مواضع االتفاق واالختالف في الفرائض
فيما يلى أذكر شذرة يسيرة من مواضع االتفاق واالختالف في 
 الفرائض، ليكون الطالب على علم ومعرفة في أقرب وقت وأيسر طريق.

مع المسلمون على أن أسباب لقد أج [نعهاأسباب اإلرث ومو ]
ث ثالثة: رحم، ونكاح، ووالء، وأن األسباب المانعة من اإلرث التوار 

ثالثة: رق وقتل واختالف دين، وعلى أن األنبياء ال يورثون، وأن ما 
يصرف في مصالح المسلمين، ولم يخالفهم في ذلك إال يتركونه صدقة 

 الشيعة.

أجمعوا على أن المتفق على توريثهم من الذكورة عشرة:    [الوارثون]
اإلبن، وابن ابنه وإن سفل، واألب وأبوه وإن عال، واألخ من كل جهة، 

ج والزو  والعم وابن العم إذا كان عصبة، وابن األخ، إذا كان عصبة،
  وهو السيد المعتق. ومولى النعمة

ومن اإلناث: سبع وهي: البنت، وبنت االبن وإن سفلت، واألم والجدة 
وإن علتا، واألخت من كل جهة، والزوجة وموالة النعمة وهي السيد 

 عصبة.الالمعتقة، وهؤالء المذكورون كلهم على ضربين: ذوي الفروض و 

اتفقوا على أن حق الورثة يكون   [حق الورثة يتعلق بثلثى التركة]
بعد الديون رتبة، وحقهم يتعلق بثلثى التركة بعد الدين إن أوصى الميت 
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و إال بالتركة كلها، وفي الثلث تنفذ وصاياه، وحقهم هل هو يتعلق بمالية 
التركة أو بذواتها وأعيانها، فقد اختلف في ذلك اإلمام  أبوحنيفة مع 

اء متعلق بمالية التركة ال بأعيانها وذواتها صاحبيه فقاال: إنه كحق الغرم
في مدة مرض الموت، سواء أكان ذلك بالنسبة للورثة، أم بالنسبة 
ألجنبي، حتى لو باع المريض في مرض الموت ماله لبعض ورثته بمثل 
القيمة، فإن ذلك يجوز عندهما ألن ذلك ال يمس حق الورثة، وقال 

بالنسبة لتصرفات المريض لغير أبوحنيفة، يتعلق حق الورثة بالمالية 
الورثة، أما بالنسبة لتصرفه مع الورثة فحقهم يتعلق بالمالية وذوات 

 التركة.

تثبت  ملكية الوارث من   [حكم المشغول بالدين من التركة]
وقت الوفاة في الجزء الذي ال يقابل الدين، فالمشغول بالدين من 

م ملك الميت عند التركة ال تثبت ملكيتهم فيه، بل يكون على حك
ه بعض آالحنيفية والمالكية، وفي إحدى الروايات عن اإلمام أحمد، ور 

الشيعة اإلمامية، وعند جمهور الشافعية: التركة ولو كانت مستغرقة 
بالدين تثبت فيها ملكية الورثة فتكون على ملكهم، ولكن الديون تكون 

 رد الوفاة.متعلقة بها، إذهم خلفاء الميت وتتحقق هذه الخالفة بمج

واختلفوا في قضاء الديون التي هي في ذمة    [قضاء الديون]
الميت، يرى الحنيفة أن الديون الثابتة هي التي للعباد، أي التي لها 

سبحانه -مطالب من جهة العباد، وقال جمهور الفقهاء: إن ديون اهلل



 

27 

التي وجبت بإيجابه سبحانه وتعالى تكون واجبة ومتعلقة  -وتعالى
 كة.بالتر 

واختلفوا في حلول الديون المؤجلة،  [حلول الديون المؤجلة]
فعند الجمهور هي تصير حالة بوفاة المدين، وعند الحنابلة ال تحل 

 بوفاة المدين كما ال تحل بوفاة الدائن.

واختلفوا في مراد التركة التي يجرى فيها   [حقوق]التركة أموال أو 
أن التركة التي تورث وتنتقل التوارث، فذهب الحنفية والظاهرية إلى 

بالخالفة ويتعلق بها حق الدائنين هي األموال، وكل حق تابع لألموال 
المملوكة للمورث، فال يدخل في التركة عندهم إال األعيان، والحقوق 
المالية التابعة لها، وعند الجمهور تورث كل الحقوق التي كانت ثابتة 

بر خادمة ألمواله، والحقوق ولها صلة بماله، فتورث الحقوق التي تعت
التي تعد مملوكة له، فحق الشفعة يورث، والخيارات التي تتعلق بعقود 

 األمول كلها تورث والمنافع تورث، وحق الحجر يورث.

واختلفوا في تقديم الديون، فعند الحنابلة   [مسئلة تقديم الديون]
الديون يقدم التجهيز والتكفين على  -نفيورواية في المذهب الح–

 –وعند جمهور الفقهاء  ،المتعلقة ببعض التركة كاألعيان المرهونة
أن التجهيز والتكفين يؤخر  -ة المشهورة من المذهب الحنفيوالرواي

 عن الديون المتعلقة بأعيان التركة قبل الوفاة.
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في المذهب الحنفي   [الضمان في التركة غير قابل للتجزئة]
ثقة لتجزئة، سواء أكانت الديون مو بل ليجعل الضمان في التركة غير قا

برهن أم كانت غير موثقة، بيد أن الديون الموثقة بالرهن تسدد أوال من 
األعيان المرهونة، وال ينازعها غيرها فيها، حتى يكون فضل في قيمة 

 العين، فيكون لسائر الديون.

ردة المورث ن هناك الرهن الجعلى الذي يكون بـإوعند الشافعي إذا كا
بل وفاته، ال يمكن تجزئة الضمان فيه، وإذا كان الرهن الشرعي الذي ق

يجعل التركة كلها يتعلق بها حق الدائنين، فالضمان فيه يقبل التجزئة 
 باعطاء كل وارث ما يخص حصته من دين.

واختلفوا في الفرق بين ديون   [ديون الصحة وديون المرض]
الصحة وديون المرض، جمهور الفقهاء ال يفرقون بين ديون الصحة 
وبين ديون المرض، ألن اإلقرار حجة ملزمة ال تلغى إال إذا ثبت نقيضها 

 والحنفية يفرقون بين ديون المرض وبين ديون الصحة.

وجية، اتفقوا على أن أسباب الوارثة ثالثة، الز   [لوارثةأسباب ا]
المواالة، فالجمهور على عدم  الوالء، ثم اختلفوا في والءالقرابة، و 

اعتباره سببا من أسباب التوريث، والحنفية يعتبرونه سببا من أسباب 
 اإلرث.
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  عند الحنفية الغرة تكون للجنين وتورث عنه  [لمن تكون الغرة]
، ويرى مالك والشافعي وأحمد أن كما يورث عنه كل مال كان يملكه

رروا أنه ال يورث عنه سواها، ولكنهم ق تكون للجنين وتورث عنه، الغرة
 وال يرث شيئا مطلقا.

الغرقي والهدمي والحرقي والموتي  [توارث الغرقي والهدمي]
بطاعون وغيرهم ممن يموتون وال يعرف أيهم السابق، وبينهم أسباب 

إنما ميراثهم لغيرهم من  ،توارث، فالجمهور يرون أنه ال توارث بينهم
إال في رواية عن  ،باإلتفاق كل واحد منهم يرثه ورثته األحياءاألحياء، ف

لنخعي إلى أنه يرث كل واحد أحمد، وذهب على  وشريح والشعبي وا
  (18)وهي رواية عن أحمد. ،منهم اآلخر من تالد ماله دون طارفه

اتفقوا على أن القتل مانع من   [القتل المانع من اإلرث]
الميراث، ولكن اختلفوا في نوع القتل، قال ابن قدامة: "القتل المانع 
من اإلرث هو  القتل بغير حق، وهو المضمون بقود أو دية أو كفارة  
 ،كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب

من اإلرث، وقال أبو فاعتبر كل قتل مانعا  ،وقتل الصبي والمجنون
حنيفة وصاحباه: كل قتل ال مأثم فيه ال يمنع الميراث كقتل الصبي 
والمجنون والنائم والساقط على إنسان من غير إختيار منه، وسائق 

                                                           

 (249)أنظر: رحمة األمة في اختالف األئمة، ص:(  18)
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نه قتل غير ألفإنه يرثه  ،الدابة وقائدها وراكبها إذا قتلت بيدها أو فيها
 .(19)"مأثم فيهوال هم فيه مت

ال  ظلماً  : اتفقوا على أن القاتل عمداً " األمةرحمة "وقال في 
حنيفة اختلفوا في من قتل خطأ، فقال أبو يرث من المقتول، ثم 

 والشافعي وأحمد: ال يرث، وقال مالك: يرث من المال دون الدية.

اتفق الفقهاء على أن اختالف الدار غير مانع   [اختالف الدار]
حت والية إسالمية واحدة، ميراث المسلم من المسلم، ألن المسلمين ت

مهما تناءت الديار وتباعدت األقطار، إنما الحكم بأنه مانع من التوارث 
هو بين غير المسلمين، فالحنفية والشافعية وبعض الحنابلة اعتبروا 
اختالف الدار مانعا من التوارث، والمالكية وبعض الحنابلة لم يعتبروا 

  غير المسلمين.اختالف الدار مانعا ال بين المسلمين وال

اتفقوا على أن اختالف الدين من األسباب  [اختالف الدين]
المانعة من اإلرث، فال يرث المسلم من الكافر وال عكسه باتفاق 

ب والنخعي أنه يرث يسة، وحكى عن معاذ بن جبل وابن الماألئم
 (20)المسلم الكافر وال عكس. 

                                                           

 (6/296المغني )(  19)
 (248رحمة األمة، ص:(  20)
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اختلفوا في مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة   [مال المرتد]
ه يكون على ثالثة أقوال: األول: أن جميع ماله الذي كسبه في إسالم

والشافعي وأحمد، الثاني: يكون لورثته  فيئا لبيت المال، هذا قول مالك
كتسبه في إسالمه أو في ردته، هذا قول  أبي يوسف ا المسلمين سواء 

لثالث: أن ما اكتسبه في حال إسالمه لورثته من ومحمد بن الحسن، وا
، وهذا قول أبي لوما اكتسبه في حال  ردته لبيت الما ،المسلمين

 (21)حنيفة. 

اختلفوا في توريث إمرأة من طلق في مرض   [ ميراث إمرأة الفارّ ]
  :أقوال أربعة توريثها وفي، الموت، وهي مسئلة ميراث إمرأة الفارّ 

  بغيره، تزوجت وإن بعدها أو العدة في مات  مطلقاً، ترثه:  األول القول
   .المالكية ذهب وإليه

 ذهب وإليه. بعدها وال العدة في ال مطلقاً  ترثه ال:  الثاني القول
   .الشافعية

   .الحنفية ذهب وإليه. طالقها عدة في مات إن ترثه:  الثالث القول

 .  الحنابلة ذهب وإليه .تتزوج لم ما وبعدها العدة في ترثه:  الرابع القول

                                                           

 (248رحمة األمة:  ( 21)
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اتفقوا على أن للبنتين فصاعدا الثلثين إال ما اشتهر   [سهم البنات]
للثالثة فصاعدا ، وأن عن ابن عباس أن للبنتين النصف كالواحدة

الثلثين، وروي عنه كقول الجماعة، وإذا استكملت البنات الثلثين فال 
فيعصبهن فيكون ما بقي بينه  ،شيء لبنات اإلبن إال أن يكون معهن ذكر

ن هو في درجته "للذكر مثل حظ األنثيين" عند وبين من هو فوقه وم
عن ابن مسعود أنه جعل  ما بقي للذكر من ولد  وحكيجميع  الفقهاء، 
 األم دون األب.

اختلفوا في حجب اإلخوة   [حجب اإلخوة األشقاء بالجد]
قال أبوحنيفة: إن الجد يحجب اإلخوة األشقاء واألخوات  ،بالجد

الشقيقات، وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور: إن الجد ال يحجب 
 الشقيقات واألشقاء وال اإلخوة ألب.

اختلفوا في المسئلة المشركة   [المسألة المشتركة أو الحمارية]
يك أو الحمارية، فمذهب أبي حنيفة وأصحابه وأحمد هو نفي التشر 

فيها، ومذهب مالك  والشافعي إثبات هذه الشركة بين األشقاء وأوالد 
وأخوين ألم،  ، وأماً امرأة ماتت وخلفت: زوجاً  :وهذه المسئلة هي ،األم
س، للزوج النصف، ولألم السد :ألب وأم، فقال أبوحنيفة وأحمد وأخاً 

األخ ألب وأم الستغراق المال ذوي  ولألخوين من األم الثلث، ويسقط
إلخوة كلهم في وقال مالك والشافعي يشرك بين ا ،الفروض، وهو عصبة

اإلخوة األشقاء ية" ألن ى هذه المسئلة "حمار مسالثلث بالسوية، وت
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عمر بن الخطاب: "هب أن  أبانا كان حمارا، ألسنا من أم قالوا ل
 واحدة!! فسميت هذه المسئلة حمارية.

يرى الجمهور إذا انحصر اإلرث بين   [صورة  ثلث الباقي لألم]
جين األب واألم وأحد الزوجين، لألم ثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزو 

رضي اهلل -ومعاذ وشريح القاضي فرضه، وروي عن ابن عباس وعلي
 والشيعة اإلمامية والظاهرية أن األم لها ثلث التركة كلها.  -عنهم

الجد وأنه يقوم مقام يحجب  بأجمعوا على أن األ  [ميراث الجد]
األب عند عدم  األب مع البنين وأنه عاصب مع ذوي الفرائض، وإن 
مسألة ميراث الجد مع اإلخوة األشقاء أو ألب أو األخوات الشقيقات 
أو ألب من المسائل الخالفية التي تشعبت فيها األقوال، وخالصة هذا 

 الخالف الواقع بين الصحابة والفقهاء تتلخص فيما يلي:

نه يحجب اإلخوة ألبوين رى بعض الفقهاء أن الجد كاألب، وأي
واألخوات ألبوين أو ألب، إختار هذا الرأي من صحابة رسول  ،أو ألب

اهلل صلى اهلل  عليه وسلم سيدنا أبوبكر الصديق وعبداهلل بن عباس 
رضي اهلل عنهم، وعليه المذهب الحنفي والشافعي، إستدالاًل بأن الجد 

في الميراث عند عدم وجوده، فتثبت له الحاالت  يقوم مقام األب
الثابتة لألب، وبناء عليه ال بد أن يحجب الجد من يحجبه األب، 

 واألب يحجب هؤالء فكذلك الجد.
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وكذا األخوات  ،ويرى بعضهم أن اإلخوة األشقاء أو ألب
الشقيقات أو ألب ال يحجبون بالجد بل يرثون حالة وجوده، إختاره 

بي طالب وعبداهلل بن مسعود وهو قول مالك والشافعي سيدنا علي بن أ
للجد مع بني األعيان  -رضي اهلل عنهم-وأحمد، وعند زيد بن ثابت

والعالت أفضل األمرين من المقاسمة ومن ثلث جميع المال، واتفق 
علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث اإلخوة مع 

ذلك، ومسئلة الجد معقدة وكثيرة   الجد إال أنهم اختلفوا في كيفية
ني ألحفظ عن عمر في ، حتى روي عن عبيد بن عمرو قال: إاالختالف

 ( 22). الجد مأة قضية كلها ينقض بعضها بعضا

ة السدس إال ما روي  عن أجمعوا على أن للجد  [ميراث الجدة]
أنه أعطى الجدة )أم األب( إذا انفردت الثلث، وأقامها مقام  ابن عباس

األم، وروي عنه كقول الجماعة، قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن 
الجدات ترث منهن إثنتان أم األم إذا لم تكن األم حية، وأم األب إذا 
لم يكن األب موجودا إال في إحدى الروايتين عن أحمد أنه قال: ترث 

حى، ثم اختلفوا فيما سوى هاتين الجدتين، -األب-اأم األب وابنه
وقال  ،فقال: أبوحنيفة والشافعي في قوله الجديد وأحمد: ترث أم الجد

مالك: ال ترث أم الجد، واختلفوا بعد هذه الجدات الثالث في 

                                                           

الكالم، أنظر: المبسوط: ( )وقد بسط  السرخسي هنا 17/263)المجموع  ( 22)
15/155-166.) 
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أمهاتهن، فقال أبوحنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: ترث أمهات 
: أم أب أم األم، أم الجد، وترث أيضاً  ،هؤالء الجدات الثالثة: أم األب

إذا استوت درجتهن أم  نالجد، إذا انفردت، وترث الجدات وإن كثر 
وقال  ،األم  وأمها، وأم األب وأمها، وهو القديم من قولي الشافعي

أحمد: ترث من الجدات ثالث: أم األم، وأم األب، وأم الجد خاصة، 
 .(23)وال يرث  سواهن"

واختلفوا فيما إذا كانت الجدة ذات   [الجداتالتسوية بين ]
نت واحدة من الجدات ذات قرابتين، قرابتين، فقال بعضهم: إن كا

يوسف ،وهو قول أبي الواحدةأخذ مقدارا مساويا لذات القرابة فإنها ت
ويقابله مذهب اإلمام محمد وهو أن الجدة  ومذهب مالك والشافعي،

 خذ كجدتين.ذات القرابتين ترث بالقرابتين أي تأ

لفرض الجدة التي ترث با  [الجدة الصحيحة هي التي ترث]
يقول أنه ية، والمشهور عن الشافعي: هي الجدة الصحيحة عند الحنف

بقول الحنفية بالنسبة ألصل ميراث الجدات، وفي مذهبه قول كقول 
فيه، ومذهب مالك أن الجدات من قبيل  امالك، بيد أنه ليس مشهور 

فرض السدس مهما علت درجتهن ومثل الجدات من  األم جميعا يأخذن
أمهات األب، فأم األب تستحق وأمها كذلك -قبل األم: الجدات

                                                           

 (2/104)انظر: اإلفصاح إلبن الهبيرة: (  23)
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غير أنه زاد  ،تستحق وهكذا مهما علت، ومذهب أحمد كمذهب مالك
 عليه ميراث أم أبي األب وإن علت، ولم يجعل ألم أبي األب شيئا.

في الجدتين اجتمعتا: قربى و  واختلفوا  [القربى تحجب البعدى]
من أي جهة كانت،  فعند الحنفية تحجب القربى البعدى ،بعدى

، وإن  إن كانت من جهة األم تحجب البعدى ومذهب مالك أن القربى
كانت القربى من جهة األب فإنها ال تحجبها، بل تشتركان في السدس. 

ذهب ض اآلراء في المومثل  المذهب الحنفي المذهب الحنبلي، وبع
 حجه كثيرون منهم.الشافعي، وير 

إذا ضاق المال عن الفروض تعال المسئلة،   [مشروعية العول]
قال فالعول صحيح معمول به عند الجمهور،وأنكر ابن عباس شرعيته، 

أول من حكم بالعول عمر الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه اإلسالمي:"
ضاق أصلها  بن الخطاب رضي اهلل عنه، فقد وقعت في عهده مسألة

عن فروضها وهي زوج وأختان، أو زوج وأم وأخت، فشاور الصحابة 
فيها، فأشار العباس أو زيد بن ثابت إلى العول، وقال: أعيلوا الفرائض، 
فأقره عمر على ذلك وقضى به، وتابعه الصحابة عليه، ولم ينكره إال 

، ابن عباس بعد وفاة عمر، فسأله رجل عما يصنع بالفريضة إذا عالت
فقال: أدخل النقص على من هو أسوأ حااًل، وهن البنات واألخوات ، 
فإنهن يـُْنقلن من فرض مقدر إلى فرض غير مقدر، وقال: هال تجتمعون 

 كاذبين، إن الذي أحصى رَْمل عالجحتى نبتهل، فنجعل لعنة اهلل على ال
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جمعوا على أنه ال أثم  .(24)"داً، لم يجعل في مال نصفين وثلثاعد
 يكون العول إال في األصول الثالثة.

لقد اختلف الصحابة في الرد على    [الرد على ذوي الفروض]
ذوي الفروض، على نحو خمسة أقوال، فقال عبداهلل بن مسعود: إنه 
يرد على كل أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، واألخت ألب، إن كان 

ا السدس، وبنت اإلبن إن وجدت بنت صلبية وأوالد األم هنصيب
الفروض  إن أصحاب -رضي اهلل عنه-والجدات. وقال عثمان بن عفان

جميعا يرد عليهم ألن العول ينقص أنصبتهم، وقد جرى العول عليهم 
 والغرم بالغنم فحيث يثبت العول يثبت الرد. ،جميعا بما فيهم الزوجان

وقال عبداهلل بن عباس في إحدى الروايتين عنه: يرد على كل 
 من أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، والجدة.

: ال يرد على أحد من -هرضي اهلل عن-وقال زيد بن ثابت
 أصحاب الفروض.

إن أصحاب الفروض  -رضي اهلل عنه-وقال علي بن أبي طالب
 جميعا يستحقون الرد ما عدا الزوجين.

ومعهم الحنابلة،  -رضي اهلل عنه-واختار الحنفية رأى علي
 زيد بن ثابت. لشافعي رأيواختار مالك وا

                                                           

 459 /10( الفقه اإلسالمي وأدلته  24)
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وهم -األرحامواختلفوا في توريث ذوي   [توريث ذوي األرحام]
لقد اختلف الصحابة في الذين ال سهم لهم في كتاب اهلل عزوجل، 

فروض من األقارب، فقال  لم يكن هناك عصبة، وال ذوو توريثهم، إن
علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبداهلل بن مسعود وعبداهلل بن 

وغيرهم من الصحابة إنهم يرثون بعد العصبات  -رضي اهلل عنهم-عباس
 د على ذوي الفروض النسبية.والر 

وقال زيد بن ثابت ومعه جماعة من الصحابة والتابعين إنهم ال 
 يأخذون شيئا ويكون المال لبيت المال.

 -رحمهما اهلل-وقد اختار القول األول أبوحنيفة وأحمد

اإلمام مالك واإلمام  -رضي اهلل عنه-واختار رأى زيد بن ثابت
 -رحمهما اهلل-الشافعي

اختلفوا في طريق توريث ذوي   [ريث ذوي األرحامكيفية تو ]
 األرحام على طرق ثالث:

طريقة أهل الرحم، وهؤالء يسوون بين ذوي األرحام في  -1
العطاء، ال يفرقون بين صنف وصنف، وال بين درجة ودرجة، 

للمتوفي  توال بين قرابة قوية و أخرى ضعيفة، فلو كان
أخت، وبنت بنت فإن الميراث يكون بينهما على السواء، 
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فالميراث بينهما على ولو ترك ابن أخت، وبنت ابن أخ، 
 السواء...

طريقة أهل التنزيل، وهؤالء ال ينظرون إلى الموجودين من  -2
هم من أصحاب حام، بل ينظرون إلى الذين يدلون بذوي األر 

للموجود من ذوي األرحام الفروض والعصبات، فيعطون 
العصبات، وهو  نصيب  من يدلى به أصحاب الفروض أو

ولما أخذ المتأخرون من المالكية مذهب اإلمام أحمد، 
والشافعية في القرن الرابع مبدأ توريث ذوي األرحام عند عدم 

 انتظام بيت المال أخذوا هذه الطريقة.
في ترتيبهم  والطريقة الثالثة: طريقة أهل القرابة، وهي أنهم -3

لذوي األرحام ينظرون إلى قرابتهم في ذاتها من حيث قوة 
األولوية فيها، فإنه ال شك أن القرابة مختلفة في قوتها، وهي 
في ذلك مراتب، وقرروا أن المستحق من ذوي األرحام هو 
أول قريب، كما أن المستحق في التعصيب هو أقرب رجل 

سبة لذوي األرحام على ذكر، فقاسوا األولوية في القرابة بالن
األولوية في القرابة بالنسبة للعصبات، وعلى ذلك قسموا 
ذوي األرحام إلى أصناف كما قسمت العصبات إلى جهات، 
واعتبروا األولى من ذوي األرحام الفروع، كما كان األولى من 
العصبات الفروع أيضا، وهكذا، واعتبروا الترجيح بقرب 

يكون "للذكر مثُل َحظ  األنثيين"  الدرجة ثم بقوة القرابة، ثم 
كما  هو ثابت بين العصبات، وبالجملة قاسوا األولوية في 
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ذوي األرحام على األولوية في العصبات، وساروا في توريث 
ذوي األرحام بالطريقة الثابتة في العصبات، وهذه الطريقة هي 

 وبه أخذ الحنفية. -رضي اهلل عنه-مذهب على

واختلفوا في توزيع االستحقاق فقال   ق[طريق توزيع االستحقا]
أبو يوسف ومحمد في أمرين: إن اإلمام أبا يوسف عند التساوي في 
الدرجة واإلدالء بوارث ينظر إلى قوة القرابة، فيقدم األقوى عند 
التفاوت بينهم فيها، فإن تساووا يقسم على ذوي األرحام الموجودين 

مد فعند االتحاد في الدرجة من غير نظر إلى أصولهم، وأما اإلمام مح
واإلدالء بوارث، ينظر إلى أقرب شخص للميت يدلون به من حيث 
الذكورة واألنوثة، واالستحقاق، فيقسم عليه ثم يعطى ما استحقه إلى 
من يليه في االتصال، فإن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا جميعا قسم حتى 

مثُل َحظ  األنثيين" يصل إلى الفرع الموجود، وإن اختلفوا قسم "للذكر 
 وهكذا، ويتعدد األصل بتعدد فرعه.

اتفق جمهور الفقهاء على التوريث بالعصبة السببية،   [اعتبار الوالء]
 ريث.وقالوا: إن الوالء ال يثبت به تو ولكن خالفهم اإلباضية، 

واختلفوا في حكم المفقود، فالحنفية على اعتبار   [حكم المفقود]
المفقود غير وارث إن حكم بموته، وانسحاب الحكم على الماضي 

وهو رأى مالك، وقال الشافعي وأحمد  النسبة للميراث وغيرهما،ب
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إال بعد وقت الحكم بموته، ألنه قبل  إنه ال يعتبر ميتاً  - رحمهما اهلل
 ذلك حى، له كل أحكام األحياء.

هو عكس ما يحفظ للحمل،  إن ميراث الخنثى  [ميراث الخنثى]
أو يفرض  اال مستكنا في بطن أمه، فإن الحمل يفرض ذكر وهو ال ز 

أنثى، ويحفظ له أحط النصيبين، أما الخنثى، فإنه تحل المسألة فيه 
على حلين: أحدهما على فرض الذكورة، واآلخر على فرض األنوثة، 

كان األخس هو فرض الذكورة استحقه وإن    ويأخذ أخس النصيبين، فإن
كان األخس هو اآلخر استحقه، وهذا هو مذهب الحنفية، والشافعي 

 في قول له.

ن فتحل يوالمذهب الثاني أن الخنثى يرث متوسط النصيب
ثنين، فيكون مع النصيب في الحلين، ويقسم على إالمسألة حلين، ويج

يتغير نصيبه باختالف نصيب الخنثى، وكذلك الحكم في كل من 
الحلين، أما من ال يتغير نصيبه، فإنه يستمر على حكم واحد، وهذا 

 رأى مالك، وقول ألبي يوسف، قيل إنه األخير.

والمذهب الثالث وهو رأى اإلمام أحمد أنه كان يرجي كشف 
حاله بعد زمن، فإنه يعطى الورثة األقل من النصيبين كما يعطى الخنثى 

مذهب الشافعي، اقي إلى أن تنكشف حاله، كما هو األقل، ويوقف الب
 كشف حاله، فإنه يكون التوزيع كالمذهب المالكي.  جىوإن لم يكن ير 
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يثبت التوارث بين ولد اللعان وبين أمه   [حكم ابن المالعنة]
باتفاق الفقهاء، وعلى قول الجمهور بالنسبة لولد الزنى، فإن الشيعة 

 ال من قبل صاحب الحمل وال من قبل أمه.اإلمامية ال يثبتون له ميراثا، 

وقال ابن الهبيرة: واختلفوا في ابن المالعنة، من يرثه؟  فقال 
أبوحنيفة تستحق األم جميع المال بالفرض والرد، وقال مالك، 

، وعن أحمد: والشافعي: تأخذ األم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال
ف أما وخاال، فلألم بته عصبة أمه، فإذا خلروايتان، إحداهما: عص

الثلث والباقي للخال، واألخرى: أمه عصبته فإذا خلف أما وخاال كان 
 المال لهما جميعا تعصيبا.

ها قد ذكرنا مواضع االتفاق  واالختالف في الفرائض مجملة، 
لخصناها من كتاب الشيخ أبوزهرة "أحكام التركة والمواريث" وكتاب 

أراد التفصيل فليراجع هذه  "رحمة األمة في إختالف األئمة" ومن
 المراجع وكتاب "االفصاح" البن هبيرة.
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 السجاوندي وفرائضه
وأما مؤلف هذا الكتاب فال نجد أي كتاب من كتب التراجم 
يتناول ترجمته وأحواله تعريفا جامعا ووصفا مفصال له، متى أبصر النور 

شبابه وأين نشأ وعلى من تلمذ وكيف قضى حياته من صباه إلى 
وكهولته؟؟ ومن ثم أصبح استخراج تعريف شخصيته من طيات الكتب 
صعب المنال، إال أننا نستطيع أن نقول: إنه كان عالما متضلعا وفقيها 
متقنا بارعا، له اليد الباسطة في العلوم والنظرة الثاقبة في الفرائض، يقول 

 صاحب كشف الظنون:

الرشيد السجاوندي "هو اإلمام سراج الدين محمود بن عبد 
الحنفي المتوفى سنة.... ويقال: له الفرائض السراجية أيضا وهي مقبولة 

وقد شرحها غير واحد من الفضالء واشتغل  ،متداولة، ولها شروح
 (25)بشرحها جم غفير من العلماء....." 

ويقول الدكتور عمر رضا كحاله نقال عن "هدية العارفين" و"تاج 
هـ، 600هـ( وتوفى في حدود 596ا حوالى )التراجم" بأنه: "كان حي

 وهو يصف مكانته:

طاهر و محمد عبد الرشيد سراج الدين أب"محمد بن 
مفسر فقيه، فرضى، حاسب، من آثاره:  السجاوندي الحنفي،

                                                           

 (2/1247كشف الظنون ) ( 25)
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رسالة في الجبر ""السراجية في الفرائض" "التجنيس في الحساب" 
و"الوقت  "عين المعاني في تفسير السبع المثانيو" ،"والمقابلة

 .(26)وغيره واالبتداء"

وقد ذكر صاحب "كشف الظنون إسم كتابه: "الفرائض 
السراجية" وقد حظى من العناية والقبول لدى األوساط العلمية مالم 
يحظ به كتاب آخر في هذا الموضوع، وقام العلماء بخدمته شرحا 

 وتعليقا وأقبلوا عليه درسا وتدريسا، وممن شرحه:

الدين محمد بن محمود البابرتي المصري الشيخ أكمل  -1
 هـ(786الحنفي المتوفي )

الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمود السيواسي المتوفى  -2
 هـ(803)

ابن الربوة محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الدمشقي المتوفى  -3
 هـ(764)

 أبو الحسن حيدرة بن عم الصغاني -4
المولى محي الدين محمد بن مصطفى المعروف بـ"شيخ  -5

 هـ(951" المتوفى )زاده

                                                           

 (15637رقم الترجمة -3/652معجم المؤلفين )(  26)
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المولى مصلح الدين محمد بن صالح الالري المتوفى  -6
 هـ(979)

برهان الدين بن حيدر بن محمد الهروي تلميذ التفتازاني  -7
 هـ(830المتوفي )

سيف الدين شيخ اإلسالم أحمد يحي بن محمد الهروي  -8
 (916المعروف بـ"حفيد التفتازاني" المتوفى )

ر العالمة التفتازاني المولى سعد الدين مسعود بن عم -9
 هـ(791المتوفى )

السيد شريف علي بن محمد الجرجاني العالمة، وقد فرغ  -10
هـ، وهو شرح متداول 804من تأليف شرحه بسمرقند سنة 

معروف بين األوساط العلمية، وأكثر عليه العلماء الحواشي 
 والتعليقات، وهو معروف باسم "الفرائض الشريفة"

م بن محمد الحسن الهمداني، شرحه بالفارسية عبدالكري -11
 فرائد التاجي في شرح فرائض السراجي"" وسمى شرحه

ترجمه بالتركية عبداللطيف حاجي أقجامي المتوفي  -12
 هـ(874)

ونظم الفرائض السراجية محمود بن عبداهلل الكلستاني بدر  -13
 هـ(801الدين المتوفى )

ونظمه أيضا عز الدين أبو المعز بن حسن المعروف بـ "ابن  -14
 (808حبيب الحلي" المتوفى )
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فخر الدين أحمد بن علي الفصيح الهمداني المتوفي  -15
 هـ(755)

واختصره خضر بن محمد األماسي، وسماه بـ "لب  -16
 الفرائض" 

كذلك اختصره محمود بن أحمد الالرندي الحنفي المتوفى  -17
( وسمى مختصره "إرشاد الراجي لمعرفة فرائض 720)

 السراجي"
 العالمة زين الدين قاسم بن قطلوبغا.خرج أحاديثه  -18

نبذة يسيرة عما قام به العلماء والفقهاء من خدمة هذا الكتاب  هفهذ
شرحا وتعليقا، نظما واختصارا، وقد ذكره صاحب كشف الظنون وأطال 

 (27)الكالم.

 
 
 
 

                                                           

 (1250-2/1247راجع للتفصيل نفس المصدر ) ( 27)
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 اهتمام علماء المسلمين بالتأليف في الفرائض

ـــه المؤلفـــات الكثيـــرة،   ـــم الفـــرائض وألفـــوا في اهـــتم علمـــاء المســـلمين بعل
وهــذه المؤلفــات نوعــان:  فمنهــا مؤلفــات غيــر مســتقلة وهــي كتــب الفقــه 
عامة،  فال يكاد يخلو كتاب فقه من التعـرض لبـاب الفـرائض مـع تفصـيل 

حكامهــا،  والنـــوع الثـــاني مؤلفـــات مســـتقلة،  ثـــم هـــذه المؤلفـــات إمـــا أن أ
ة في كل أبواب الفـرائض أو فـي مسـائل منهـا،  ومـن المؤلفـات تكون عام

 الشاملة في علم الفرائض ]على الترتيب األبجدي[: 

 هـ1394أحكام التركات والمواريث لمحمد أبو زهرة ت:  .1
ـــم الفـــرائض" للعالمـــة  .2 ـــى كشـــف الغـــوامض مـــن عل إرشـــاد الفـــارض إل

 هـ. 912محمد سبط المارديني رحمه اهلل والمتوفى سنة 
درانيـــة شـــرح المنظومـــة الفارضـــية علـــى مـــذهب اإلمـــام أحمـــد بـــن الب .3

 . هـ1346حنبل لعبد القادر بن بدران الحنبلي ت: 
التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية إلبراهيم بن محمـد البـاجوري  .4

 هـ1277الشافعي ت: 

التحفة السنية في أحوال الورثة األربعينية لحسن بـن محمـد المشـاط  .5
 هـ1399ت: 

التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية للـدكتور صـالح بـن فـوزان  .6
 الفوزان. 

 هـ1421تسهيل الفرائض لمحمد بن صالح بن عثيمين ت:  .7



 

48 

 هـ1421تلخيص فقه المواريث لمحمد بن صالح بن عثيمين ت:  .8
التلخيص في علم الفرائض ألبي حكيم عبـد اهلل بـن إبـراهيم الخبـري  .9

 ناصر الفريدي.  تحقيق د.  هـ476الشافعي ت: 
التهذيب في علم الفـرائض والوصـايا ألبـي الخطَـّاب محفـو  بـن  .10

تحقيــــــق محمــــــد أحمــــــد  هـــــــ510أحمــــــد الَكْلــــــَوَذاني الحنبلــــــي ت: 
 الخولي. 

 تيسير فقه الفرائض،  د. عبدالكريم الالحم.  .11
حاشــية الرحبيــة لعبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم الحنبلــي ت:  .12

 هـ1392
فــي  ةمــتن الرحبيــ ىشــرح الشنشــوري علــ ىالبــاجوري علــ ةحاشــي .13

 علم الفرائض
الدرة المضية في شرح الفارضية على مذهب اإلمـام أحمـد لعبـد  .14

 . هـ999اهلل بن محمد الش ْنَشْوري الشافعي  ت: 

شـــرح الرحبيـــة لبـــدر الـــدين محمـــد بـــن محمـــد ِســـْبط المـــارِِديني  .15
بن عمـر البَـَقـري  ومعه:  حاشية البقري لمحمد هـ912الشافعي ت: 

 تعليق د.  مصطفى ديب البغا.  هـ1146الشافعي،  فرغ منها سنة 

للســــيد الشــــريف علــــي بــــن محمــــد الجرجــــاني  شــــرح الســــراجية .16
 هـ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 816الحنفي ت: 

شـــرح الســـراجية للشـــريف علـــى مـــتن الســـجاوندي علـــى مـــذهب  .17
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 الحنفية. 
لبـدر الـدين محمـد  واريث األمـةشرح الفصول المهمة في علم م .18

هـــ تحقيــق د.  أحمــد 912بــن محمــد ِســْبط المــارِِديني الشــافعي ت: 
 بن سليمان العريني. 

ـــد  .19 ـــن عب ـــد الملـــك ب شـــرح خالصـــة الفـــرائض نظـــم الســـراجية لعب
 هـ1327الوهاب البتني المكي الحنفي ت: 

شــرح رائــض الفــرائض ليوســف بــن عبــد القــادر األســير الحنفــي  .20
 هـ1307ت: 

منظومــة القالئــد البرهانيــة فــي الفــرائض لمحمــد بــن صــالح  شــرح .21
 هـ1421بن عثيمين ت: 

بـن محمـد  يشرح نظـم السـراجية فـي علـم الفـرائض للشـيخ علـ  .22
 بن علي الجرجاني. 

عــدة الباحــث فــي أحكــام التــوارث لعبــد العزيــز بــن ناصــر الرشــيد  .23
 هـ1408ت: 

ــ .24 ن العــذب الفــائض شــرح عمــدة الفــارض إلبــراهيم بــن عبــد اهلل ب
 هـ1189سيف الشمري الحنبلي ت: 

عمـــدة كـــل فـــارض فـــي علـــم الوصـــايا والفـــرائض المعروفـــة بألفيـــة  .25
 الفرائض.  للشيخ صالح بن حسن األزهري. 

 . فتح القريب المجيب للشنشوري على مذهب الشافعية .26
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 هــــ161الفـــرائض ألبـــي عبـــد اهلل ســـفيان بـــن ســـعيد الثـــوري ت:  .27
 تخريج عبد العزيز بن عبد اهلل الهليل. 

 الفرائض للدكتور عبد الكريم بن محمد الالحم.   .28
عبــــد العزيــــز المحمــــد  ، الفــــروض المليــــة فــــي الفــــرائض الجليــــة .29

 السلمان. 

 دارسة مقارنة،  د. عبدالكريم الالحم. –فقه المواريث  .30
اهلل بـن الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لعبد العزيز بـن عبـد  .31

 هـ1420باز ت: 
الفوائــد الشنشــوري فــي شــرح المنظومــة الرحبيــة لعبــد اهلل بــن محمــد  .32

 تحقيق محمد بن سليمان البسام.  هـ999الش ْنَشْوري الشافعي ت: 

كتــاب الفــرائض وشــرح آيــات الوصــية لعبــد الــرحمن بــن عبــد اهلل  .33
 هـ581السهيلي ت: 

ـــط ي .34 المـــالكي ت:  لبـــاب الفـــرائض لمحمـــد الصـــادق بـــن محمـــد الشَّ
 هـ1364

المواريــث فــي الشــريعة اإلســالمية لحســنين محمــد َمْخلــوف ت:  .35
 هـ1410

نظــم الرحبيــة لإلمــام أبــي عبــد اهلل محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن  .36
 حسين الرحبي. 

 وغيرها كثير. الهدية في شرح الرحبية.  .37
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 عملي في هذا الكتاب
األوساط لقد كان الفرائض السراجية معروفة متداولة بين 

العلمية، وكان يدرس الكتاب ضمن المقررات الدراسية في الهند، وكان 
بالطبع القديم، يحتاج إلى ترتيب جديد مع العناوين الجانبية  مطبوعاً 

وتحقيق المسائل وإحالتها إلى المصادر المعروفة في المذهب، وقد 
حفظه  -وفق سماحة شيخنا وأستاذنا الجليل سلمان الحسيني الندوي 

إلى هذا العمل الجليل فرتب الكتاب على فقرات بالعناوين  -اهلل ورعاه
للمادة العلمية وكان يقتضى تعليقات وشرحا  ميسراً  الجانبية، فكان عمالً 

لمختلف األلفا  واالصطالحات والمسائل، قد شغل عنه بأمور علمية 
بالتعليق والشرح، فقمت به بإذن اهلل  حمت عليه، فعهد إليدعوية ازد

واهلل الحمد -للطباعة، وتوفيقه تحت اشرافه الكريم، حتى أصبح معداً 
وما أردت بهذه الخدمة إال ابتغاء مرضاة اهلل تبارك وتعالى ألن   -والمنة

كل عمل ليس منه ابتداؤه وال إليه انتهاؤه وما ابتغى به رضاه مردود 
على وجه صاحبه، ثم أرجو التشبه بالعلماء المخلصين واإلنخراط في 
سلكهم النوارني من الذين لهم جهود طيبة مشكورة تجاه هذا العلم 

شأو  عالشريف وفي خدمة هذا الكتاب بصوره خاصة "وأنى يدرك الظال
 الضليع" وقد كان عملي فيه كما يلي:

 .خرجت األحاديث واآلثار -1
علقت على المسائل وحاولت شرحها ببعض التعليقات  -2

 الوجيزة في ضوء المصادر الفقيهة.
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 رت تراجم األعالم الواردة في الكتاب.ذك -3
كتبت في المقدمة خالصة المباحث التالية: الفرائض في كتاب  -4

اهلل، الفرائض في الحديث النبوي الشريف، مواضع اإلختالف 
واالتفاق في الفرائض، الفرائض ونشأتها في اإلسالم، نبذة عن 

 .الفرائض السراجية، ترجمة يسيرة لمؤلف السراجي

في  هفاهلل أرجو ان يتقبل منى هذا الجهد المتواضع وأن يجعل
ميزان حسناتي يوم الجزاء، كما أشكر فضيلة شيخي وأستاذي السيد 

الذي  استطعت باشرافه ومساعدته -سلمان الحسيني الندوي حفظه اهلل
أن أقوم بهذا العمل وغيره مما وفقت إليه تحت اشرافه الكريم ورعايته 

نار لي معالم الطريق وشجعني، وأدعو اهلل المولى عزوجل األبوية، فانه أ
 اأن يبارك في عمره وسعيه ويكلل جهوده بالنجاح ويطيل بقاءه ذخر 

لصالح اإلسالم والمسلمين، كما أشكر فضيلة األستاذ شاهجهان 
الندوي أستاذ الفقه في جامعة اإلمام أحمد الشهيد على مساعدته في 

أن يعم نفع هذا الكتاب ويعفو عن زالتي  مراجعة المصادر، وأدعو اهلل
وهلل  ، إنه سميع قريب مجيب، وصلى اهلل على النبي المجتبى،وعثراتي

 .الحمد أوال وآخرا

 مجيب الرحمن عتيق الندوي /وكتبه

 أحمد آباد لكناؤ-جامعة اإلمام أحمد بن عرفان الشهيد

 هـ1427غرة  ربيع األول 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمـــد هلل رب العـــالمين حمـــد الشـــاكرين والصـــالة والســـالم علـــى خيـــر 
 .عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرينالبرية محمد صلى اهلل 

  :ل رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلماقــ ]أهميةةة علةةم الفةةرائض[
ـــم( 28)تعلمـــوا الفـــرائض" ـــاس فإنهـــا نصـــف العل قـــال  (29" )وعلموهـــا الن

 :علماؤنا رحمهم اهلل تعالى

                                                           

فعيلــة مـن الفــرض، وهــو فـي اللغــة : التقـدير والقطــع، ومنــه الفـرائض جمــع فريضـة، ( 28)
قوله: " فنصف ما فرضـتم" وفـي الشـرع: مـا ثبـت بـدليل قطعـي ال شـبهة فيـه، وسـمي هـذا 
النوع من الفقه " فرائض " ألنه سهام مقدرة ثبتت بدليل قطعي ال شـبهة فيـه، فقـد اشـتمل 

اهلل ســـماه بــه، فقـــال بعـــد  علــى المعنـــى اللغــوي والشـــرعي، وإنمــا خـــص بهـــذا اإلســم ألن
ـــاب فـــي شـــرح الكتـــاب  ـــل ســـبحانه: " فريضـــة مـــن اهلل" أنظـــر : اللب القســـمة عـــز مـــن قائ

 (17/173( وفيه أقوال أخرى : أنظر المجموع شرح المهذب )3/234)
رواه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريـرة رضـي اهلل عنـه بلفـظ : " يـا أبـا هريـرة  (29)

ا فإنها نصف العلم، وهـو أول شـيي ينـزع مـن أمتـي " ابـن ماجـة ! تعلموا الفرائض وعلموه
( ورواه البهقـــي فـــي الكبـــرى 4017(والـــدارقطني رقـــم الحـــديث )2719رقـــم الحـــديث )

وقــال: تفــرد بــه حفــص بــن عمــر العطــاف، ولــيس بــالقوي" أنظــر : الســنن الكبــرى للبيهقــي 
ـــزان: " ضـــعفه النســـائي 13420رقـــم الحـــديث ) ـــره، وقـــال ( وقـــال الـــذهبي فـــي المي وغي

البخــاري: " منكـــر الحــديث " لـــه حـــديث " الراشــي والمرتشـــي الــخ" وحـــديث: " تعلمـــوا 
( وكــذا ضــعفه ابــن 1/560الفــرائض ..." انتهــى كــالم الــذهبي، أنظــر : ميــزان االعتــدال )

( وقــــد وردت فــــي 1475( رقــــم الترجمــــة )373-372 /2حجــــر، تهــــذيب التهــــذيب )
= ى كثيـــرة مـــا يســـتدل بهـــا علـــى فضـــل علـــم الحـــث علـــى تعلـــيم الفـــرائض أحاديـــث أخـــر 
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ــــرائض، أنظــــر مســــند أحمــــد )= ــــث والف ( 2891( )2885( وأبــــوداؤد )3/307المواري
( وقــال السرخســي : إعلــم بــأن الفــرائض مــن أهــم العلــوم بعــد معرفــة 2092والترمــذي )

أركان الدين .....حث رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم علـى تعليمهـا وتعلمهـا" المبسـوط 
( وقال النووي: " الفرائض باب من أبـواب العلـم" المجمـوع شـرح 15/118سي )للسرخ

( وأمــا معنــى الحــديث فقــد اختلــف فــي تأويــل قولــه صــلى اهلل عليــه 17/173المهــذب )
وسلم: " فإنهـا نصـف العلـم" قـال بعضـهم: " إنـه نصـف العلـم لثبوتـه بـالنص ال غيـر، وأمـا 

ل بعضهم : ألنه يتعلق بـالموت وسـائر العلـوم غيره فيثبت بالنص تارة وبالقياس أخرى، وقا
( قال في كشـف الظنـون : " اختلـف 3/504تتعلق بحال الحياة" أنظر : مغني المحتاج )

في قوله عليه السـالم : إنهـا نصـف العلـم" وذكـر أن فيـه أربعـة عشـر قـوال" كشـف الظنـون 
ألنـه يبتلـى بــه ( وقـال سـفيان بـن عيينـة : إنمـا قيــل : " الفـرائض نصـف العلـم، 2/1224)

وأتـى ابـن خلـدون  (12429الناس كلهم" أخرجه البيهقي في الكبرى في الفرائض رقـم: )
في مقدمته بتأويل يختلف عن غيـره كـل اإلخـتالف فقـال بعـد ذكـر هـدا الحـديث المـروي 
أبي هريرة رضي اهلل عنه: " واحتج به أهل الفرائض بنـاء علـى أن المـراد بـالفرائض فـروض 

ـــذ ـــة، وال ـــالفرائض إنمـــا هـــي الفـــرائض الوراث ـــد، وأن المـــراد ب ي يظهـــر أن هـــذا المحـــل بعي
 "أقـل مـن ذلـك كلـه بالنسـبة إلـى كلهـاالتكليفية فـي العبـادات والعـادات والمواريـث، فهـي 

ويعـــين هـــذا المـــراد أن حمـــل لفـــظ الفـــرائض علـــى هـــذا الفـــن المخصـــوص أو تخصيصـــه 
وث الفنـون واالصـطالحات، ولـم بفروض الوراثة إنما هو اصطالح ناشي للفقهاء عنـد حـد

يكــن صــدر اإلســالم يطلــق علــى هــذا إال علــى عمومــه مشــتقا مــن الفــرض الــذي هــو لغــة: 
التقدير أو القطع وما كـان المـراد فـي إطالقـه إال جميـع الفـرائض كمـا قلنـاه، وهـي حقيقتـه 

 (418الشرعية" مقدمة ابن خلدون الفصل التاسع ص: )
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الميــت ( 30)تتعلــق بتركــة  ]الحقةةوا الملقلقةةة بلرلةةة الميةة [ 
 (31) : تبةحقوق أربعة مر 

 (32).يبدأ بتكفينه وتجهيزه من غير تبذير وال تقتير ]األّول[

                                                           

لسـان العـرب ومختـار الصـحاح قـال: تركـة الميـت مـا يتركـه مـن التركة لغة كمـا فـي  ( 30)
التــراث المتــروك، واختلــف الفقهــاء فــي تحديــد معناهــا الفقهــي، فعنــد اإلمــام أبــي حنيفــة: 
التركــة مــا يتركــه الميــت مــن األمــوال صــافيا عــن تعلــق حــق الغيــر بعينــه" وزبــدة الخــالف أن 

تركة مـا يتركـه الميـت مـن أمـوال وحقـوق الفقهاء الثالثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن ال
وأما الحنفية فيرون: أن التركة ما تركه من أموال، وأما الحقوق فـال يـورث منهـا إال مـا كـان 

( المبســوط 2/270تابعــا للمــال كحــق التعلــى وحقــوق اإلرتقــاق، أنظــر: بدايــة المجتهــد )
(حاشــــية 179-17/178( المجمــــوع شــــرح المهــــذب للنــــووي )15/199للســــرخي )

( فقــــه 240( الســــراج الوهــــاج للنــــووي ص: )4/410لدســــوقي علــــى الشــــرح الكبيــــر )ا
 (28المواريث للدكتور الزحيلي ص: )

( أي ليسـت كلهـا بمنزلـة واحـدة بـل بعضـها أقـوى مـن بعـض فيقـدم علـى  غيـره فـي  31)
اإلخراج من التركة علـى الترتيـب المـذكور، يقـول السرخسـي: "إذا مـات ابـن آدم يبـدأ مـن 

ـــا ـــه ب ـــك بقضـــية العقـــول وشـــواهد األصـــول" تركت ـــاألقوى مـــن الحقـــوق، عـــرف ذل ألقوى ف
 15/118المبسوط للسرخسي 

( أي يبدأ بمؤن تجهيزة من كفن وغسل وحمل وحفر وغيرها بـالمعروف بمـا يناسـب  32)
حاله من فقر وغنى، كما قال في المبسوط: "ثم الكفن لباسه بعد وفاته فيعتبر بلباسـه فـي 

ياتــه مقــدم علــى دينــه حتــى ال يبــاع علــى المــديون مــا عليــه مــن ثيابــه، حياتــه، ولباســه فــي ح
فكذلك لباسه بعد موته، ومن مات وال شيء له يجـب علـى المسـلمين تكفينـه" المبسـوط 

( 3/5( مغنـى المحتـاج )4/712( الدسوقى على الشـرح الكبيـر )15/118للسرخسى )
ـــــــتن المنهـــــــاج ص: )  =لمهـــــــذب( المجمـــــــوع شـــــــرح ا240الســـــــراج الوهـــــــاج علـــــــى م
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 (33). هثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من مال ]الثاني[

 (34) .ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الّدين ]الثالث[

                                                                                                                          

(ويقول النووي: أما إذا لم يترك الميـت مـاال فكفنـه علـى مـن هـو فـي نفقتـه، 17/178)=
فيجــب علــى القريــب كفــن القريــب، وعلــى الســيد كفــن العبــد وأم الولــد، وكفــن المكاتــب 
عليه، وأما إذا لم يترك الميت ماال، وال كان له من ينفق عليه، فإن تكفينه ومؤنـة دفنـه مـن 

 (17/178ه في الحياة" المجموع )بيت المال كنفقت

( أي الديون التي ثبتت بذمتـه، والـدين علـى قسـمين، ديـن اهلل.. وديـن العبـاد، فـإبن  33)
حزم والشافعي يقدمون ديون اهلل كالزكاة والكفارة على ديون العباد، وعنـد الحنفيـة يسـقط 

بهـــا أو أوصـــى  بـــالموت مـــن ذمتـــه ديـــن اهلل فـــال يجـــب علـــى الورثـــة أدائهـــا، إال إذا تبرعـــوا
( مغنـــــى 4/712( وحاشــــية الدســـــوقى )15/199الميــــت بأدائهـــــا" أنظــــر: المبســـــوط: )

( ويقــول النــووي: "وتقضــى الــديون عــن الميــت المتعلقــة بذمتــه مــن رأس 3/5المحتــاج )
" أم آلدمــى ألنهــا حقــوق واجبــة ،متــه هلل تعــالىز لأم ال، ســواء أذن الميــت فــي ذلــك المــال 

(: وفــي الهنديـــة "ثــم بالــدين وإنـــه ال يخلــو إمـــا أن 17/180المجمــوع شــرح المهـــذب )
يكــون الكــل ديــون الصــحة أو ديــون المــرض أو كــان الــبعض ديــون الصــحة والــبعض ديــن 
المــرض، فــإن كــان الكــل ديــون الصــحة أو ديــون المــرض، فالكــل ســواء، ال يقــدم الــبعض 

ذا  ، إعلى الـبعض، وإن كـان الـبعض ديـن الصـحة والـبعض ديـن المـرض يقـدم ديـن الصـحة
ديـن الصـحة بالبينـة أو بالمعاينـة فهـو  تبإقرار المريض، وأمـا مـا ثبـ تكان دين المرض ثب

 6/448سواء كذا في المحيط، الفتاوى الهندية 

( الوصـايا التـي اسـتوفت شـروطها الشـرعية المـذكورة فـي كتـب الفقـه. والـدين مقـدم  34)
اهلل عليــه و ســلم قضــى بالــدين عليهــا بإجمــاع أهــل العلــم لحــديث علــي:  أن النبــي صــلى 

قبل الوصية.  قال أبو عيسى والعمل على هذا عنـد عامـة أهـل العلـم أنـه يبـدأ بالـدين قبـل 
الوصية. والوصية اصطالحاً:  التبرع بعد الموت. وأما حكم الوصية: فالجمهور علـى أنهـا 
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بالكتــاب والســنة وإجمــاع  (35) ثــم يقســم البــاقي بــين ورثتــه ]الرابةة [
 (36) ةاألم

                                                                                                                          

ال بإجـازة على الندب وحكي إجماعاً. وقيل بالوجوب. وال تجوز الوصية بما فـوق الثلـث إ
الورثة بإجماع العلماء. وأما الوصـية بكـل المـال فـإذا لـم يكـن لـه وارث جـاز الوصـية بكـل 
مالـــه عنـــد الجمهـــور خالفـــاً لمالـــك. وال تجـــوز الوصـــية لـــوارث إال إن أجازهـــا الورثـــة فـــإن 
أجازها الورثة جازت عند الجمهور. وإن كانت الوصية لغير وارث:  فإما أن تكـون بالثلـث 

ممــا بقــي مــن التركــة بعــد مــؤن التجهيــز والــديون إن وجــدت،  فتجــوز بغيــر إذن  فمــا دونــه
الورثــة،  وإمــا أن تكــون بــأكثر مــن الثلــث،  فــال بــد مــن إذنهــم بالزائــد،  وذلــك بعــد مــوت 

   الموصي.

 الحقـوق بـين الترتيـب يوضـح ( أي بعد تنفيذ الوصية يقسم الميراث.  وإليـك مثـال 35)
 ألـف،  تجهيـزه مؤونـة آالف،  خمسـة قيمتهـا مرهونـة سـيارة شـخص التـزاحم. خلـف عند

بـألفين.  لشـخص أوصـى وقـد ، قرضـاً  آالف وأربعـة السـيارة،  تهنلمر  خمسة آالف وعليه
( ٤٠٠٠ ) آالف أربعـة والبـاقي (١٠٠٠) ألـف التجهيـز مؤونـة تؤخـذ الحالـة هـذه ففـي
المرسـلة،  الحقـوق على التركة بعين المتعلقة الحقوق السيارة. ويالحظ أنه قدمت تهنلمر 

 قـد المتـوفى أن وذلك الوفاة،  فكذلك المدين،  أفلس لو الحياة،  حال في تقدم انهأل 
 الوفاء من غيرهـا،  تعذر حال في المرهونة العين من حقه بقضاء -مثال- ـن تهللمر التزم
 مـن حقـه ضـاءبق لـه يلتـزم فلـم المرسـل الـدين صـاحب أمـا االلتـزام.  ذابه لـه الوفـاء فيلزم
 آالف،  عشـرة السـيارة قيمـة كانـت فيهـا. ولـو مشـاعا حقـه فيبقـى التركـة معـين فـي شـيء

 آالف أربعـة والبـاقي (5000) خمسـة آالف ــنتهالمـر وأعطـي التجهيـز،  مؤونـة أخـذت
 ( ١٠٠٠ ) التجهيـز مؤونـة أخـذت ألفـا عشـر ثالثـة السـيارة قيمـة كانـت للمقـرض. ولـو

 (٢٠٠٠) لـه الموصـى وأعطـي ) ٤٠٠٠المقـرض) وأعطـي (٥٠٠٠) نتهالمـر وأعطـي
 ( للورثة. ١٠٠٠ويكون)
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( أي الورثـة الـذين ثبتـت أنصـبائهم بالكتـاب كأصـحاب الفـرائض أو بالسـنة الشـريفة   36)
كإعطائه عليه السالم الجدة السدس إلحاقا باألم، كما أخـرج البيهقـى عـن ابـن بريـدة عـن 

عليــه وســلم أطعــم الجــدة الســدس إذا لــم تكــن أم "أخرجــه أبيــه أن رســول اهلل صــلى اهلل 
( وروي عـــن ابـــن عبـــاس أن رســـول اهلل 12595( الـــرقم )9/294البيهقـــي فـــي الفـــرئض )

( الــرقم 9/294صــلى اهلل عليــه وســلم ورث جــدة سدســا" أخرجــه البيهقــي فــي الفــرائض )
(12596) 

 قال الرحبي:  إعلم بأن أسباب اإلرث ما هو متفق عليه، ومنها ما اختلف فيها:
 كلٌّ يُِفيُد رَبَُّه اْلِورَاثَهْ  َأْسَباُب ِميَراِث اْلَوَرى َثاَلثهْ 

 َما بـَْعَدُهنَّ لِْلَمَوارِيِث َسَببْ  َوْهَي ِنَكاح  َوَواَلء  َوَنَسبْ 

 وأما أسباب اإلرث المجمع عليها فهي ثالثة: 
األول: النكــاح. وهـــو عقـــد الزوجيـــة الصـــحيح وإن لـــم يحصـــل وطء  وال خلـــوة.  فخـــرج  

بالعقد وطء الشبهة وإن لحق به الولد ووطء الزنـا.  وخـرج بالصـحيح النكـاح الفاسـد فـال 
أثر له في اإلرث، ما لم يحل بطالق بائن،  أو لعان أي يثبت التوارث بين الزوجين مـا لـم 

 طالق بائن،  فال توارث بينهما حينئذ.  يحل عقد نكاحها بلعان أو 
الوالء. وهو لغة:  السلطة والنصرة ويطلق على القرابة، واصـطالحاً: عصـوبة تثبـت  الثاني:

 للمعتق و عصبته المتعصبين بأنفسهم بسبب العتق. 
ووالء العتاقة:  عصوبة سببها نعمة المعتق علـى رقيقـه بـالعتق.  سـواء كـان عتقـاً منجـزاً أو  

،  تطوعاً أو واجباً بإيالء أو غيره ولو بعـوض،  فجميـع وجـوه العتـق يثبـت بهـا الـوالء معلقاً 
بدليل قوله صلى اهلل عليه وسلم في قضية بريرة رضي اهلل عنهـا:  )إنمـا الـوالء لمـن أعتـق( 

 متفق عليه. 
النســب.  والمــراد بــه القرابــة.  وهــي اصــطالحاً:   قرابــة للميــت مخصوصــة مــن  الثالــث:

   أصوله وفروعه وحواشيه.
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فيبـدأ بأصـحاب الفـرائض وهـم الـذين لهـم  ] أصحاب الفةرائض [
  .سهام مقدرة في كتاب اهلل تعالى

ثم بالعصـبات مـن جهـة النسـب، والعصـبة كـل مـن يأخـذ مـا  ]القصبة[
  .(37)المالأبقته أصحاب الفرائض وعند االنفراد يحرز جميع 

وهــو  ،ثــم بالعصــبِة مــن جهــة الســبب ]عصةةبة مةةن الةةة ال ةةبب[
 (38) مولى العتاقة

                                                           

( أي إذا لــم يكــن مــن أصــحاب الفــرائض أحــد يأخــذ العصــبة جميــع تركــة الميــت،  37)
وهم: بنو الرجل وقرابته ألبيه، وسـموا بـذلك لشـد  ،والعصبة جمع عاصب، كطالب وطلبة

بعضهم أزر بعض، وأما في هذا العلم فالمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعـد مـا 
ب الفرائض أنصبتهم المقدرة لهم ، فاذا لم يفضل شـئي مـنهم لـم يأخـذ شـيئا، أخذ أصحا

والعصـبات  (1/605لسـان العـرب )إال إذا كان العاصب إبنـا فإنـه ال يحـرم بحـال، أنظـر: 
 أصناف ثالثة نذكرها في موضعها إن شاء اهلل

حد ( العصبة من جهة السبب، وهو من تكون عصوبته بسبب العتق، فإذا لم يكن أ 38)
من أصحاب الفرائض وال أحد من العصبات النسبية يأخذ ما يتركه الميت العصبة 
السببية، أي المعتق ويقال له: مولى العتاقة أي الناصر بسبب اإلعتاق، فإذا لم يكن 

المعتق نفسه حياً يأخذ الميراث عصبته الذكور على ترتيب العصبات النسبية، نذكرها في  
، وأجمع العلماء على أن والء العتاقة يثبت للرجل والمرأة فصل العصبات إن شاء اهلل

على السواء ألمرين: إلطالق قوله صلى اهلل عليه وسلم: الوالء لمن أعتق، وألن االنعام 
 باإلعتاق كما يوجد من الرجل يوجد من المرأة فاستويا في جانب استحاق اإلرث به.
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ثــم الـرد علـى ذوي الفـروض النسـبية بقــدر ( 39)،ثـم عصـبته علـى الترتيـب
 ( 41).ثم ذوي األرحام( 40)،حقوقهم

  (42).ثم مولى المواالة
                                                           

 ( أي على ترتيب العصبات النسبية. 39)
إذا كان أصحاب الفرائض أخذوا سهامهم وبقى شيء من التركة، ولم يكن ( أي  40)

ية أحد فيرد على  ذوى الفروض النسبية ال على الزوجين بمن العصبة النسبية والسب
( رد 12-8فإنهما من ذوي الفروض السببية" أنظر: الشريفية شرح السراجية ص: )

النظائر" يرد على الزوجين بناء ( وأقول: وأما ما في األشباه و 670-5/666المحتار )
على أنه ليس في زماننا بيت المال ألنهم ال يضعونه موضعه وعليه المتأخرون منا" أجاب 
عليه ورده صاحب الحاشية السراجية.فقال: "وزل قدم بعض األعالم في فهم المراد من 

ب الفرائض هذا المقام بأن فهموا أن الزوجين لما تقرر لهم الرد فيرد عليهما عند أصحا
النسبية، وهما مقدمان على ذوي األرحام، والحق أن الرد عليهما وضع موضع بيت 
المال، فدرجتهما درجة بيت المال يعني لو لم يكن الموصى له بجميع المال فاآلن يرد 
على الزوجين لفقد بيت المال في زماننا" إنتهى أنظر: الحاشية السراجية للعالمة نظام 

( )مجموعة القوانين 364و )إسالمي قانون متعلق برسنل ال ص: الدين الكيرانوي،
اإلسالمة المتعلقة بهيئة األحوال الشخصية للمسلمين، رتبها الشيخ منة اهلل رحماني 

 رحمه اهلل(

( أي عند وجود المذكورين يبدأ بذوي األرحام، وهم الذين لهم قرابة بالميت،  41)
بنات وأوالد بنات اإلبن، وفيه خالف بين وليسوا بعصبة وال ذوي سهم مثل أوالد ال

 الفقهاء يأتي قريباً في بحث ذوي األرحام إن شاء اهلل.

( أي يبــدأ بمــولى المــواالة عنــد عــدم األقســام المــذكورة، وصــورة مــولى المــواالة،:  42)
شخص مجهول النسب قال آلخر: أنـت مـوالي، ترثنـى إذا مـت، وتعقـل عنـى إذا جنيـت، 
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ذلـك ثم المقـر لــه بالنسـب علـى الغيـر بحيـث لـم يثبـت نسـبه بـإقراره مـن 
  (43).الغير إذا مات المقر على إقراره

 (44) .ثم بيت المال ،ثم الموصى له بجميع المال
                                                                                                                          

م هـذا العقـد، ويصـير القابـل وارثـا إذا كـان العقـد مـن جانـب واحـد، فقال اآلخر: قبلت، ت
لآلخـر، أنظـر: رد المحتـار علـى الـدر  ا وارثـاً وإذا كان من الجانبين فيصير كل واحـد منهمـ

 ( وكذا في الشريفية.6،446( والهندية )670-5/666كتاب الفرائض )–المختار 

حياتــه بالنســب، وذلــك بعــد إســتيفاء أربعــة ( أي ثــم يبــدأ بالــذي أقــر لــه الميــت فــي  43)
: أن يكــون إقــرار المقــر متضــمنا لثبــوت 2: أن يكــون المقرلــه مجهــول النســب، 1شــروط 

النســب علــى غيــره، وذلــك مثــل أن يقــول  أجنبــي ألجنبــي آخــر: هــذا أخــي أو عمــى، فإنــه 
نســبه  إقــرار علــى أبيــه أو جــده ألن معنــاه أن هــذا إبــن أبــي أو ابــن  جــدي، وبهــذا ال يثبــت

: وأن ال يثبـت نسـبه بـذلك اإلقـرار أي ال 3على األب والجد بغير بينة أو دعـوى منهمـا، 
 : وأن يموت المقر على إقراره.4يصدقه ذلك الغير وإال فيكون إبناله، ومن عصبته، 

 ( ال على أنه وارث، بل لحفظ أموال المسلمين عن الضياع والهالك. 44)

ن على النحو المذكور عند الحنفية، وهناك فرق المالحظة: وهذه القسمة للمستحقي 
لعصبات، بين الورثة والمستحقين، فالورثة هم ثالثة أصناف: أصحاب الفرائض، وا

رثة بل هم مستحقون للتركة عند عدم األصناف وذوواألرحام، والبقية كلهم ليسوا بو 
من جعل ما ( و 3/392، فقه السنة )6/447الثالثة المذكورة، أنظر: الفتاوى الهندية 

فضل عن أصحاب الفروض في بيت المال احتج بقضايا الصحابة، كما روي عن خارجة 
بن زيد قال: رأيت أبي يجعل فضول المال في بيت المال، وال يرد على وارث شيئًا" 

( وعن الشعبي قال: "كان 12663)( الرقم:9/312لكبرى في الفرائض )البيهقي في  ا
وكان عبداهلل ال يرد على امرأة حصته غير المرأة والزوج،الفضل ب علي يرد على كل وارث

على = =والأخت ألب وأم، وال على أخت ألب معوال زوج وال ابنة مع ابنة الصلب،
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 موان  اإلرث

  (45) المانع من اإلرث أربعة ]الموان  من االرث[

 (46).الرق وافراً كان أو ناقصا -: 1

 (47).والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة -: 2

                                                                                                                          

جدة إال أن ال يكون وارث غيرها، وكان  زيد ال يرد على وارث شيئا، ويجعله في بيت 
 (12664الرقم: )( 9/312المال" البيهقى في الكبرى في الفرائض )

 -من المالعنة وتأخر موته عن مورثه وغيرها –( وقد عد بعضهم أكثر من األربع  45)
والمجموع شرح المهذب  756-4/754أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 

والحق أن اللعان ليس بسبب مانع من اإلرث بل الذي يمنع منه هنا  15/189-201
 هو عدم الزوجية.

تاوي الهندية: "الرق يمنع اإلرث وال فرق بين أن يكون قنا، وهو الذي وفي الف(  46)
لم ينعقد له سبب الحرية أصال وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر والمكاتب وأم 

 (6/454الولد ومعتق البعض عند أبي  حنيفة، كذا في الكافي" الفتاوى الهندية )

ثه إتفاقا لما رواه النسـائي أن النبـي صـلى اهلل إذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه ال ير  ( 47)
 -(6367عليــه وســلم قــال: "لــيس للقاتــل شــيء" ســنن النســائي الكبــرى، رقــم الحــديث )

الفقهيــة: "مــن اســتعجل الشــيء قبــل أوانــه  ةوألن القاتــل اســتعجل اإلرث بالقتــل، والقاعــد
الً وشــرعاً أن ،وليس مــن المستســاغ عقــمنكــرةعوقــب بحرمانــه" وأيضــاً فــإن القتــل جريمــة 

لنعمة اإلرث، والقتل الذي يمنـع اإلرث هـو  يكون إرتكاب مثل هذه الجريمة البشعة سبباً 
القتل العمد والخطأ وشـبه العمـد الجـارى مجـرى الخطـأ عنـد الحنفيـة، وقـال فـي الهنديـة: 

 ="القاتــل بغيــر حــق ال يــرث المقتــول شــيئا عنــدنا ســواء قتلــه عمــداً أو خطــأ، وكــذلك كــل
 



 

63 

 (48).الدينينواختالف  -:  3

ــــــذمي أو ُحكمــــــاً   -:  4 ــــــدارين إمــــــا حقيقــــــة كــــــالحربي وال واخــــــتالف ال
 .ذمي أوالحربيين من دارين مختلفينكالمستأمن وال

  والـــدار إنمـــا تختلـــف بـــاختالف المنعـــة والملـــك النقطـــاع العصـــمة فيمـــا
 (49).بينهم

                                                                                                                          

و في معنى الخاطي كالنائم إذا انقلـب علـى مورثـه، وكـذلك إن سـقط مـن سـطح ه  قاتل=
( الـدر المختـار مـع رد 6/454" أنظر الهنديـة )على مورثه فقتله أو وطأ بدابته مورثه راكباً 

( بــاب ميــراث القاتــل 15/40( كتــاب المبســوط للسرخســى )671-5/670المحتــار )
 (3/335واللباب في شرح الكتاب )

تالف الدين فال يرث الكـافر المسـلم وال المسـلم الكـافر، لمـا رواه األربعـة ( أي إخ 48)
عن أسامة بن زيد أن النبي صلى اهلل عليـه وسـلم قـال: "ال يـرث المسـلم الكـافر وال يـرث 

(، وقـال 1614( وصحيح مسلم الـرقم )1588الكافر المسلم" صحيح البخاري الرقم )
ـــع اإلرث المـــراد بـــه اإلخـــتالف بـــين اإلســـالم  فـــي الهنديـــة: "واخـــتالف الـــدين أيضـــاً يمن

ــوثن فــال  ــادة ال ــة والمجوســية وعب والكفــر، وأمــا اخــتالف ملــل الكفــار كالنصــرانية واليهودي
( وكتـاب 5/671( ورد المحتـار كتـاب الفـرائض )6/454يمنع اإلرث" الفتاوي الهندية )

 (15/26المبسوط )

يعبــر عنــه فــي الــنظم الحديثــة ( والمــراد بــإختالف الــدار فــي عــرف الفقهــاء هــو مــا  49)
المعاصــرة بـــإختالف الدولـــة، أو إخــتالف الجنســـية أو إخـــتالف الرعويــة أو التبعيـــة، وهنـــا 

إخـتالف  -:1ثالثة أمور إذا تحققت وجد إختالف الـدارين، وهـي كمـا بـين ابـن عابـدين: 
ـــــدافع عنهـــــا  ـــــأن يكـــــون لكـــــل منهمـــــا جـــــيش خـــــاص ي ـــــة أي الجـــــيش والعســـــكر ب المنع

 =ان أميـــراً، أم ســـلطاناً، أمتالف الملـــك أو الحـــاكم األعلـــى، ســـواء كـــإخـــ -:2ويحميهـــا.
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 باب مقرفة الفروض وم لحقيلا

 :في كتاب اهلل تعالى ستة (50)الفروض المقدرة]  لةالفروض [
                                                                                                                          

انقطــاع العصــمة بينهمــا، بحيــث تســتحل كــل منهمــا قتــل  -:3أم رئــيس جمهوريــة. ملكــاً =
فــإذا تحققــت األمــور الثالثــة المــذكورة يحكــم بــإختالف الــدارين، لوجــود العــداء  األخــرين.

إخــتالف الــدار حقيقــة،   -:1علــى قســمين: .... بينهمــا، وانقطــاع الواليــة والتناصــر، وهــو 
إخـتالف  -:2كما بـين الحربـي السـاكن فـي دار الحـرب، والـذمي المقـيم بـدار اإلسـالم. 

الدار حكماً كما بين المسـتأمن الـوارد فـي دار اإلسـالم لمـدة معينـة، والـذمي الـذي يكـون 
مختلفـين، ولكنهمـا وردا في دار اإلسالم متوطناً، وكذا بين الحربيين الذين هما في داريـن 

في دار اإلسـالم باإلسـتيمان، وهـذا ال يكـون مانعـا مـن التـوارث بـين المسـلمين، فالمسـلم 
يـرث المسـلم مهمـا نـأت الـديار وتعـددت األقطـار، قـال فـي ضـياء السـراج:"وهذا الحكــم 
 يختص بالكفرة كما يشير إليه األمثلة المذكورة ال بالمسلم، فإنه إن مات مسـلم فـي دارنـا

وله وارث مسلم في دار الكفر يرث على رأى العلماء األبرار" أنظر حاشية ضـياء السـراج 
( كتــاب الفــرائض، اللبــاب فــي شــرح الكتــاب 5/67، رد المحتــار )4علــى الســراجي ص:

ـــــــى الشـــــــرح الكبيـــــــر )3/235) ـــــــة 757-4/756( والدســـــــوقي عل ـــــــاوى الهندي ( والفت
(6/454) 

هـــور مـــن العلمـــاء ال يمنـــع التـــوارث بـــين غيـــر أقـــول: وهـــذا عنـــد أبـــي حنيفـــة، وعنـــد الجم
المسلمين أيضـاً كمـا ال يمنـع بـين المسـلمين، أنظـر فقـه المواريـث للـدكتور وهبـة الزحيلـي 

( الســــراج 757-4/756( وحاشــــية الدســــوقي علــــى الشــــرح الكبيــــر )103-100ص)
ـــه: وقيـــاس المـــذهب 247الوهـــاج ص: ) ـــن قدامـــة مـــذهب الجمهـــور بقول ( وقـــد رجـــح اب

وارثـان وإن اختلفـت ديـارهم، ألن العمومـات مـن النصـوص تقتضـى تـوريثهم ولـم عندي" يت
يــرد بتخصيصــهم نــص وال إجمــاع، وال يصــح قيــاس فيجــب العمــل بعمومهــا" أنظــر المغنــي 

 (6/296إلبن قدامة )

 ( أي السهام المعينة في كتاب اهلل 50)
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 النصف .1
 والربع .2
 والثمن  .3
 والثلثان  .4
 والثلث .5
 (51) على التضعيف والتنصيف والسدس .6

، وأصحاب هذه السهام اثنا عشر نفـراً  ]الفروض أصحاب هذه [
 :أربعة من الرجال وهم

واألخ   (3)والجـد الصـحيح وهـو أب األب وإن عـال  (2)األب  (1) 
 ،والزوج  (4)ألم

وبنـت االبـن وإن   (3)والبنـت  (2) لزوجـةا :(1)النساء وهـنوثمان من  
  (7)واألخـت ألم (6)واألخـت ألب  (5)واألخـت ألب وأم  (4)سفلت

والجدة الصحيحة وهي التي ال يـدخل فـي نسـبتها إلـى الميـت   (8)واألم
 (52).جد فاسد  

                                                           

الربع يصير نصفًا، ( والمراد بذلك أنه، إذا ضعفنا الثمن يصير ربعاً، وإذا ضعفنا  51)
وإذا نصفنا النصف يصير ربعاً وإذا نصفنا الربع يصير ثمنًا، وكذلك السدس إذا ضعف 

 يصير ثلثا، والثلث إذا ضعف يصير ثلثين وهكذا في التنصيف
 ( يأتى شرحه قريبًا. 52)
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 (53: )أما األب فله أحوال ثالث ] لألبثالث حاال  [

وذلــك مــع االبــن وابــن االبــن وإن  ،المطلــق وهــو الســدسالفـــرض  -:  1
بــن وإن بنـة اإلإبنـة و وذلـك مـع اإل ،والفـرض والتعصـيب معـاً  -:  2،سـفل

بـن وذلـك عنـد عـدم الولـد وولـد اإل ،والتعصيب المحـض  -:  3،سفلت
 .وإن سفل

إال فـي أربـع  (54)والجـد الصـحيح كـاألب] يححلةم الاةد الصةح[
  وسنذكرها في مواضعها إن شاء اهلل تعالى. ،مسائل

 يألن األب أصــل فــ ،بويســقط الجــد بــاأل] بــاألب ةةقوا الاةةد [
 .قرابة الجد إلى الميت

والجد الصحيح هو الذي ال تدخل فـي ] لقريف الاد الصحيح[ 
 .نسبته إلى الميت أم

                                                           

( يقول اهلل تعالى: "وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد"  53)
 (12اء )سورة النس

وأخرج الترمذي  3/394( إن الجد الصحيح إرثه  ثابت باإلجماع. فقه السنة،  54)
عن عمران بن حسين قال: جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال: إن ابنى مات 
فمالى من ميراثه؟ فقال: لك  السدس، فلما ولى دعاه، فقال: لك سدس آخر، فلما 

( وأبو 2106لك طعمة" سنن الترمذي رقم  الحديث ) ولى دعاه قال إن السدس اآلخر
 (2896داؤد )
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-:1: وأمـا ألوالد األم فـأحوال ثـالث] ثالث حةاال  ألوالد األم[
ذكــورهم وإنــاثهم فــي  ،ثنــين فصــاعداوالثلــث لإل  -:2، للواحــدالســدس 

 بــــن وإنولــــد اإلو ويســــقطون بالولــــد  -:3، القســــمة واالســــتحقاق ســــواء
 .وباألب والجد باالتفاق ،سفل

النصف عند عـدم الولـد  -:1: وأما للزوج فحالتان] للزوج حاللان[
 .(55)بن وإن سفلمع الولد وولد اإل والربع -:2،بن وإن سفلوولد اإل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( لقوله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن  55)
 (12ولد فلكم الربع مما تركن" النساء: )
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 فصل في الن اء

دة للواحــ الربــع -:1 :وأمــا للزوجــات فحالتــان] أحةةوال الزواةةة[
والــثمن مــع الولــد  -:2 بــن وإن ســفلفصــاعدة عنــد عــدم الولــد وولــد اإل

 (56).بن وإن سفلوولد اإل

                                                           

( لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن  56)
( أقول: إذا تعددت الزوجات إقتسمن الربع أو الثمن 12الثمن  مما تركتم" النساء: )

بينهن بالسوية، قال ابن قدامة:"وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحدة ألنه لو جعل لكل 
واحدة الربع، وهن أربع ألخذن جميع المال وزاد فرضهن على فرض الزوج" المغني 

(6/178) 

اء على أنه يجرى التوريث بين المطلق وزوجته إذا كان الطالق المالحظة: اتفق العلم
رجعيًا كما قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن في كل طالق يملك الرجعة بعد 

( "وأما إذا كان 4/145( فتح القدير )6/462الدخول يتوارثان في العدة" الهندية )
أن يكون طلقها وهو في حال  الطالق بائنا فاما أن يكون وقعه في حال صحته، إما

مرضه الذي مات فيه، وفي الصورة الثانية إما أن يكون الطالق قد تم برضا المرأة أو 
بغير رضاها فقد وقع الخالف بين الفقهاء في هذه المسئلة، عند الحنفية ترث المطلقة 

مرأته بائنا إال إن كان قد طلقها في مرضه برضاها، قال في الهندية: "الرجل إذا طلق إ
طالقا رجعيا في حال صحته أو في مرضه برضاها أو بغير رضاها، ثم مات وهي في 
العدة فإنهما يتوارثان باإلجماع، وكذا إذا كانت المرأة كتابية أو مملوكة وقت الطالق 
فأسلمت في العدة أو أعتقت في العدة فكذلك عندنا ترث ولو انقضت، هذا إذا طلقها 

 (4/145طلقها بسؤالها فال ميراث لها" انظر: فتح القدير ) من غير سؤالها، فأما إذا
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 : وأما لبنات الصلب فأحوال ثالث ]  أحوال البنا  الصلبية [

 .للواحدة النصف -:1

 .لالثنتين فصاعدة والثلثان -:2 

  .وهو يعصبهن "للذكر مثل حظ األنثيين"بن ومع اإل -:3

بـن كبنـات الصـلب ولهـن أحـوال وبنـات اإل] اإلبةن أحوال بنا   [
  :ست

 .للواحدة النصف -:1

 .ثنتين فصاعدة عند عدم بنات الصلبلإل والثلثان -:2

 .الواحدة الصلبية تكلمًة للثلثينولهن السدس مع  -:3

 .وال يرثن مع الصلبيتين -:4 

والبـــاقي ، إال أن يكـــون بحـــذائهن أو أســـفل مـــنهن غـــالم فيعصـــبهن -:5
 ."للذكر مثل حظ األنثيين"بينهم 

 .ويسقطن باالبن -:6
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بعضـهن أسـفل مـن  ،ولـو تـرك ثـالث بنـات ابـن] بيان هذه الحاال [
 بنـات وثـالث، بعض وثالث بنات ابـن ابـن أخـر بعضـهن أسـفل مـن بعـض

      الصورة بعضهن أسفل من بعض بهذه ،ابن ابن ابن أخر

 الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق األول
 ابن ابن ابن

 ابن ابن ابن  بنت
 ابن ابن بنت ابن بنت

 ابن بنت ابن بنت بنت
 ابن بنت بنت 
 بنت  

 

العليــا مــن الفريــق األول ال يوازيهــا أحــد،  ] الصةةور بيةةان هةةذه  [
 والوسطى من الفريق األول توازيها العليـا مـن الفريـق الثـاني، والسـفلى مـن

الفريق الثاني والعليا من الفريق الثالـث،  الفريق األول توازيها الوسطى من
والسـفلى  ،والسفلى من الفريق الثـاني توازيهـا الوسـطى مـن الفريـق الثالـث

للعليـــا مـــن  :إذا عرفـــت هـــذا فنقـــول ،مـــن الفريـــق الثالـــث ال يوازيهـــا أحـــد
 :، وللوســــطى مــــن الفريــــق األول مــــع مــــن يوازيهــــاالنصــــف :الفريــــق األول

 ،معهــن غــالم للســفليات إال أن يكــون ييشــوال  الســدس  تكملــة للثلثــين،
، فيعصـبهن مــن كانــت بحذائـه ومــن كانــت فوقــه ممـن لــم تكــن ذات ســهم

 .ويسقطن من دونه
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وأمــا لألخــوات ألب وأم فــأحوال   ]ألخةةوا  ألب وأمأحةةوال ا [
، ثنتــين فصــاعدةلإلوالثلثــان  -:2، النصــف للواحــدة -:1 : (57)خمــس

ه عصـــبة يصـــرن بـــ "للـــذكر مثـــل حـــظ األنثيـــين"ومـــــع األخ ألب وأم  -:3
ولهـن الباقي مع البنـات أو بنـات  -:4 ،الستوائهم في القرابة إلى الميت

جعلـــــوا األخـــــوات مـــــع البنـــــات إ"لقولـــــه عليـــــه الصـــــالة والســـــالم:  بـــــناإل
 (58)"عصبة

                                                           

( ذكر المصنف منها هنا أربعا، وأخر الخامسة فقال بصدد ذكر أحوال األخوات  57)
ألب فيما بعد: "وبنوا األعيان والعالت  كلهم يسقطون باإلبن وابن اإلبن وإن سفل 

ذلك قريباً، وقد بين سبحانه وتعالى وباألب باإلتفاق وبالجد عند أبي حنيفة، وسنذكر 
أحوال األخوات في قوله  تعالى: )يستفتونك قل اهلل يفتيكم في الكاللة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين 

األنثيين( يقول  فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ
السرخسي بهذه المناسبة: "والمراد اإلخوة واألخوات ألب وأم أو ألب، هكذا قال 
الصديق رضي اهلل عنه على منبر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )المبسوط للسرخسي: 

15:131) 

وإن كان مرفوعاً في معناه بلفـظ آخـر  –( هذا قول الفرضيين وليس بحديث مرفوع  58)
( بـاب ميـراث األخـوات مـع البنـات عصـبة" عـن أبـي 12لبخاري فـي الفـرائض )أخرج ا –

قيس عن هزيل قال: قال عبداهلل: ألقضين فيها بقضاء أو قال: قـال النبـي صـلى اهلل عليـه 
( جـامع 6742وسلم: لإلبنة النصف وإلبنة اإلبن السـدس ومـا بقـى فلألخـت" الحـديث )

( والـدارمي فـي الفـرائض بـاب فـي 7342( رقـم الحـديث )9/610األصول إلبن األثيـر )
بنت وأخت: عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت  كان يجعل األخوات مع البنات عصـبة، 

 (2876رقم الحديث ) -(2/237وال يجعل لهن ما بقى" سنن الدارمي )
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ولهـن  ،واألخـوات ألب كـاألخوات ألب وأم  ] ب  حاال  لةألب [
 :أحوال سبع

 .النصف للواحدة -:1

 .عدم األخوات ألب وأم  ثنتين فصاعدة عندلإل والثلثان -:2

  .ولهن السدس مع األخت ألب وأم تكملة للثلثين -:3

 .وال يرثن مع األخت ألب وأم -:4

والبــاقي بيــنهم للــذكر مثــل  ،إال أن يكــون معهــن أخ ألب  فيعصــبهن -:5
 .حظ األنثيين

 .بن لما ذكرناوالسادسة أن يصرن عصبًة مع البنات أو بنات اإل -:6

بـن وإن سـفل، بن وابـن اإلوبنواألعيان والعـالت كلهـم يسـقطون بـاإل -:7
وبــاألب باالتفــاق، وبالجــد عنــد أبــي حنيفــة رحمــه اهلل تعــالى، ويســقط بنــو 

 (59).وأم إذا صارت عصبة باألخ ألب وأم وباألخت ألب أيضاً  العالت

                                                           

( يسقط بنواألعيان بالفرع الوارث كاإلبن وإبنه، وباألصل المذكور كاألب باتفاق  59)
 يسقط بنوالعالت بأحد المذكورين: العلماء، و 

باألخت الشقيقة إذا -:3باألخ الشقيق -:2باألصل أو الفرع الوارث المذكر -:1
 -:4صارت عصبة مع البنت أو بنت اإلبن ألنها في هذه الحال تقوم مقام األخ الشقيق 

 =وباألختين الشقيقتين، إال إذا كان معهن في درجتهن أخ ألب فيعصبهن، وتقسيم
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 (60) وأما لألم فأحوال ثالث  ]أحوال األم [

خـوة ثنين من اإلأو مع اإلبن وإن سفل أو ولد اإلالسدس مع الولد  -:1
 (61)،واألخوات فصاعدًا من أي جهة كانا

                                                                                                                          

ركة الباقية "للذكر مثل حظ األنثيين" ... خذ لذلك مثاًل: ترك الميت أختين الت=
شقيقتين وأخوات ألب وأخ ألب يقسم الميراث بينهن: الثلثان للشقيقتين، والباقي بين 
األخوات ألب واألخ ألب على أصول "للذكر مثل  حظ األنثيين" واتفق العلماء أيضًا 

والعالت( باألب، واختلفوا في سقوطهم بالجد، فأبو  على أنه يسقط هؤالء )بنو األعيان
يقول: يسقطون بالجد كما يسقطون باألب ال فرق بينهما، ويقول  -رحمه اهلل–حنيفة 

ال  –أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني  –مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة 
 .يسقطون بالجد، والمسئلة خالفية، نذكرها في باب الحجب إن شاء اهلل

( األصل في أحوال األم قوله تعالى: "وألبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك  60)
إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث، فإن كان له إخوة فألمه 

 (11النسا: )السدس" 

يقول: "إنما يحجب األم من الثلث إلى  –رضي اهلل عنه  –( وكان ابن عباس  61)
إلى لفظ الجمع في قوله سبحانه: "فإن كان له  اإلخوة فصاعدًا، نظراً السدس ثالثة من 

إخوة فألمه السدس "أجيب بأن لفظ الجمع قد يذكر بمعنى التثنية كما في قوله تعالى: 
"فقد صغت قلوبكما" وألن لفظ الجمع من اإلجتماع وأنه يتحقق باجتماع اإلثنين" 

ج البيهقي عن شعبة عن ابن عباس أنه ( أخر 5/557أنظر: اإلختيار لتعليل المختار )
دخل على عثمان بن عفان أن األخوين ال يردان األم عن الثلث، قال اهلل تعالى )إن كان 
له إخوة( فاألخوان بلسان قومك ليسا بإخوة، فقال عثمان:ال أستطيع أن أرد ما كان 

( الرقم 9/287قبلى ومضى في األمصار وتوارث به الناس" انظر: البيهقي في الكبرى )
 ( وهذا بخالف قول زيد بن ثابت، انظر نفس المصدر.12552)
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 (62) .وثلث الكل عند عدم هؤالء المذكورين -:2

 فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتينوثلث ما بقي بعد  -:3

 .زوج وأبوين -أ

، ولو كان مكان األب جد فلألم ثلث جميع المـال، وزوجـة وأبوين -ب 
 .اهلل تعالى فإن لها ثلث الباقي  يوسف رحمهإال عند أبي 

واحـدة كانـت  ،ألبألم كانـت أو وللجـدة السـدس   ]حاللان للاد  [
ويســقطن كلهــن ( 63)إذا كــن ثابتــات متحاذيــات فــي الدرجــة،  ،أو أكثــر

  (64).وكذلك بالجد واألبويات باألب أيضاً ، باألم

                                                           

وإن كانوا محجوبين  –( إنما يشترط عدم وجود هؤالء المذكورين ألن وجودهم  62)
يؤثر في ميراث األم ألنها تحجب بهم حجب نقصان من ثلث  –باألب حجب حرمان 

 التركة إلى سدسها.
ي الشــريف، يقــول السرخســي: "إعلــم بــأن ( ثبــت ميــراث الجــدة بالحــديث النبــو  63)

الجدة صاحبة فرض وفريضتها وإن كانت ال تتلى فـي القـرآن فهـي ثابتـة بالسـنة المشـهورة 
( 15/143وإجمـــاع الصـــحابة والســـلف والخلـــف وكفـــى باجمـــاعهم حجـــة" المبســـوط )

والدليل على أن سهم الجدة السدس وإن كثرن هو ما رواه قبيصة بن ذؤيب قال: جـاءت 
ة إلــى أبــي بكــر فســألته ميراثهــا فقــال: مالــك فــي كتــاب اهلل شــيء، ومالــك فــي ســنة الجــد

رســول اهلل صــلى اهلل عليــه وســلم شــيء، فــارجعي حتــى أســال النــاس، فســأل النــاس، فقــال 
المغيرة  بن شعبة: حضرت رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم أعطاهـا السـدس، فقـال: هـل 

ي فقال مثل ما قال المغيرة بن شـعبة، فأنفـذه معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة األنصار 
 =ثم جاءت الجدة األخرى إلى عمر فسـألته ميراثهـا، فقـال: مالـك فـي :لها أبو بكر، قال
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إال أم األب وإن علت فإنهـا تـرث مـع الجـد ألنهـا ليسـت   ]أم األب [
 (65).من قبله

                                                                                                                          

ولكن هو ذلك السدس، فإن إجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت بـه  كتاب اهلل شيء،=
ـــدة، رواه الخمســـة إال الن ـــو عيســـى وفـــي البـــاب عـــن بري ـــال أب ســـائي واللفـــظ فهـــو لهـــا" ق

( 2894للترمــذي، أخرجــه أبــوداؤد فــي الفــرائض بــاب مــا جــاء فــي ميــراث الجــدة الــرقم )
( وعبـــد الـــرزاق 2100والترمــذي فـــي الفـــرائض بـــاب مـــا جـــاء فــي ميـــراث الجـــدة الـــرقم )

( وصــــححه 4/225( وســــعيد بــــن منصــــور فــــي الســــنن وأحمــــد فــــي مســــنده )19083)
انظـر:  –شـرط الشـيخين وأقـره الـذهبي  الحاكم وابـن حبـان  وقـال الحـاكم: صـحيح علـى

 (6/206المغني )
( يقول السرخسي: "األم تحجب الجدات أجمع باإلتفاق سواء كانت من قبلها أو  64)

من قبل األب لما روي أن النبي صلى اهلل عليه وسلم أطعم الجدة السدس حين لم يكن 
ى اهلل عليه وسلم أطعم هناك أم، أخرج البيهقي عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول اهلل صل

( ففي 12595( الرقم )9/294الجدة السدس إذا لم تكن أم "البيهقي في الكبرى )
هذه إشارة إلى أنها ال ترث مع األم"... وقال أيضا بعد أسطر: "واختلفوا في حجب 
الجدة باألب بعد ما اتفقوا أن الجدة من قبل األم ال تصير محجوبة باألب، ألنها تدلى 

رث بمثل نسبه، فهي ترث باألمومة وهو باألبوة والعصوبة، واختلفوا في الجدة به وال ت
التي من قبله، فقال على  وزيد وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنهم، ال 
ترث أم األب مع األب شيئا وهو إختيار الشعبي وطاؤس، وهو مذهب علمائنا" 

 (6/453( الهندية )15/146المبسوط )

هذه الصورة ال تسقط الجدة بالجد فإن الزوج )الجد( ال يحجب زوجته  ( وفي 65)
 )الجدة(
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ى مـن أي جهـة كانـت تحجـب والقربـ   ]القربى لحاب البقةد  [
  (66).أي جهة كانت وارثًة كانت القربى أو محجوبةً  البعدى من

ـــــت الجـــــدة ذات قرابـــــة واحـــــدة كـــــأم أم األب واألخـــــرى ذات ، وإذا كان
 :أيضاً أم أب األب بهذه الصورة  قرابتين أو أكثر كأم أم األم وهي

                               ]صور  ذا  قرابلين [

 

 

 

                                                           

إن الجــدة -:1( إعلـم أن الجــدة تسـقط وتحجـب عـن الميــراث فـي أربـع حـاالت:  66)
يحجبها األب إذا كانت من جهته فقط، فالجدة األبويـة ال تـرث مـع األب بـل تحجـب بـه 

إلى الميت بواسطة تحجبه تلـك الواسـطة وفقاً للقاعدة التي تنص على أن كل من ينتسب 
عن الميراث، وال يحجب األب الجدة من جهة األم مهما علت فـي انتسـابها إلـى الميـت 

تسقط جميع الجدات باألم، سواء كن مـن جهـة األم أو مـن جهـة األب أو  -:2بواسطته 
ـــت بواســـطته، فالجـــد  -:3مـــن جهتيهمـــا.  ـــى المي ـــذي تنتمـــي إل الجـــدة تســـقط بالجـــد ال

أمـا إذا كانـت الجـدة ال تنتسـب إلـى الميـت بواسـطة الجـد فإنهـا ال  ب أم أبي األب،يحج
كـل جـدة قريبـة تحجـب الجـدة البعيـدة عنهـا مـن أي جهـة    -:4تحجب به عـن الميـراث. 

كانت، وبمجرد وجود الجـدة القريبـة تحجـب البعيـدة دون نظـر إلـى كـون القريبـة وارثـة أو 
القربـى تحجـب البعـدي مـن أي جهـة كانـت، وارثـة  غير وراثة، وهذا معنى قـول المصـنف: 

( والمبســـــوط للسرخســـــي 209-6/208كانـــــت القربـــــى أو محجوبـــــة" أنظـــــر المغنـــــي )
(15/146-147 

 أم  أم

 أم أب أم

 أم  أم
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  ]صور  ذا  قرابا  ثالث [

 أب  أم

 أب  أم

 أم أم أم

 أم أب أم

 

 يوسـف رحمـه اهلل أنصـافا باعتبـار األبـدان ييقسم السـدس بينهمـا عنـد أبـ
 ( 67) وعند محمد رحمه اهلل تعالى أثالثا باعتبار الجهات

                                                           

إعلم أن الجدة على نوعين: صحيحة وهي التي ال تدخل في نسبتها إلى الميت  ( 67)
صحيحة جد غير صحيح وهي الجدة أم أحد األبوين مهما علت درجتها، وجدة غير 

وهي التي يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح كأم أب األم وهناك قاعدة 
فقهية تعرف الجدة غير الصحيحة: "أن كل جدة في نسبتها إلى الميت أب بين أمين 
فهي جدة غير صحيحة".وللجدة الصحيحة السدس بطريق الفرض ثبت بالسنة، سواء  

ين، فالجدة ذات القرابتين كالجدة أم أم كانت واحدة أو متعددة وسواء كانت من جهت
 األم وهي في الوقت نفسه أم أب األب نذكر لذلك مثاًل: ذات قرابة واحدة

 كريمة  أمينة    
 فاطمة  تزوجت بأسامة زينب 
 بنعيمة تزوج خالد   
 =  محمود    
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 (68) القصبا باب 
                                                                                                                          

في هذه الصورة تكون كريمة جدة صحيحة لمحمود ذات قرابتين ألنها أم أم أمه وهي =
جدة صحيحة لمحمود ذات  أيضًا في الوقت نفسه أم أبي أبيه، وأما أمينه فهي أيضاً 

قرابة واحدة ألنها أم أم أبيه، حيث إنها أم زينب التي هي أم خالد أبي محمود فإذا توفى 
محمود عن جدتيه )أمينة، وكريمة( فيكون قد إجتمعت جدتان في المسئلة إحداهما 

والثانية ذات قرابتين وهي كريمة كيف يقسم الميراث  ذات قرابة واحدة وهي أمينة،
بينهما؟ قال أبويوسف: يقسم السدس بينهما مناصفة بإعتبار األبدان، وقال محمد: 
يقسم السدس بينهما باعتبار جهات القرابة، تأخذ كريمة ثلثي السدس، وتأخذ أمينة ثلث 

والبزازية على  6/450السدس. والفتوى على قول أبي يوسف، أنظر الفتاوى الهندية 
واإلمام السرخسي قد بين هذه المسئلة بوضوح وتفصيل، فأنقل  6/456هامش الهندية 

من كالمه هنا بايجاز، يقول بصدد هذه المسئلة:"فإن اجتمعت جدة لها قرابتان أو 
ثالث قرابات مع جدة لها قرابة واحدة، وصورة المسئلة: إمرأة لها بنت وإلبنتها بنت 

إلبنها ابن فتزوج ابن ابنها بنت بنتها، فولد بينهما ولد، فهذه الجدة أم أم هذه ولها ابن و 
الولد وأم أب أب هذا الولد، فإذا مات هذا الولد وله مع هذه الجدة جدة أخرى وهي 
أم أم أب هذا الولد فعلى قول زفر ومحمد والحسن بن زياد ميراث هذا الجدتين بينهما 

بتان، وثلث للتي لها قرابة واحدة، وعند سفيان وأبي يوسف أثالثا، ثلثان للتي لها قرا
حنيفة "ثم ذكر بعده صورة أخرى، أنظر أبي الميراث بينهما نصفان، وال رواية فيه عن 

 (148-15/147المبسوط: )

( العصـــبات: جمـــع الجمـــع ألن العاصـــب جمعـــه عصـــبة، وجمـــع العصـــبة عصـــبات، 68)
ك لشــد بعضــهم أزر بعــض، يقــول ابــن منظــور: وهــم: بنــو الرجــل وقرابتــه ألبيــه وســموا بــذل

( يقـول النـووي: قـال 1/605"عصبة الرجل: بنوه وقرابتـه ألبيـه...." أنظـر لسـان العـرب )
بعضهم: سموا عصبة إللتفافهم عليه في نسبه كالتفاف العصائب على يده، وقـال آخـرون 

ذكــر لــيس ســموا عصــبة لقــوة نفســه بهــم كقــوة جســمه بعصــبة"، "وقــال أيضــاً: العصــبة كــل 
 =( وفــي االصــطالح: مــن17/237بينــه  وبــين الميــت أنثــى" المجمــوع شــرح المهــذب )
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 (69) :العصبات النسبية ثالثة  ]القصبا  ثالثة [
 (70) .بنفسهعصبة   -:1
  .وعصبة بغيره -:2

 .وعصبة مع غيره -:3

أمــا العصــبة بنفســه فكــل ذكــر ال تــدخل فــي   ] القصةةبة بنف ةةه [
 (71).وهم أربعة أصناف ،نسبته إلى الميت أنثى

                                                                                                                          

ليس له سهم مقـدر صـريح فـي كتـاب، وال فـي سـنة رسـوله وال اإلجمـاع، بـل يسـتحق مـا =
 بقى من أصحاب الفرائض عند وجودهم ويحرز جميع المال عند عدمهم.

وتقسـيمها إلـى النسـبية والسـببية ألنـه قـد ( لم يتعرض المصنف هنـا لتعريـف العصـبة  69)
سبق إلى بيان ذلك في صدر الكتاب بل أخذ في تقيسم العصبات النسبية، وقسـمها إلـى 
ثالثة أقسـام، وجـه الضـبط والحصـر فـي األقسـام الثلثـة أنـه إن لـم يحـتج فـي عصـوبته إلـى 

يـر بـأن يكـون مقارنة الغير فهو عصبة بنفسه، وإن واحتيج فامـا أن يكـون بسـبب ذالـك الغ
ذلــك الغيــر أيضــا عصــبة، فهـــو بغيــره، أو ال يكــون كــذلك فهـــو عصــبة مــع غيــره، أخـــرج  
البخــاري وغيــره عــن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنهمــا: أن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم قــال: 

( 6732ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهـو ألولـى رجـل ذكـر "البخـاري فـي الفـرائض )
( وأبـو 2098( والترمـذي )1615ومسلم فـي الفـرائض )( 6746( )6737( )6735)

 ( وغيرهم2740( وابن ماجة )2898داؤد )
أي بذاته ال بتبعية الغير، وهو كل ذكر ال تدخل في نسبته إلى الميت  أنثى،  ( 70)

 = 6/451أنظر : الهندية 
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  .وجزء جده -:4، وجزء أبيه -:3، وأصله -:2، جزء الميت -:1

يرجحـــون بقــــرب  األقـــرب فــــاألقرب  ] لرليةةةةب دراةةةةاللم [
أعنــي أوالهــم بــالميراث جــزء الميــت أي البنــون، ثــم بنــوهم  (72)الدرجــة،

وإن ســـفلوا، ثـــم أصـــله أي األب، ثـــم الجـــد أي أب األب وإن عـــال، ثـــم 
  ،ن سفلواإجزء أبيه أي األخوة، ثم بنوهم و 

سـفلوا، ثـم يرجحـون بقـوة   ثم جزء جده أي األعمـام، ثـم بنـوهم وإن
أن ذا القـرابتين أولـى مـن ذي قرابـة واحـدة ذكـراً كـان أو  :القرابة أعنـي بـه

العـالت   لقوله عليه السالم: إن بنى األعيـان يتوارثـون دون بنـى (73)أنثى
إذا صـــــارت عصـــــبة مـــــع  -كـــــاألخ ألب وأم، أو األخـــــت ألب وأم (  74)

                                                                                                                          

( العصبة بنفسه على أربعة أصناف: الف: البنوة: وتسمى جزء الميت ، ب:  71)=
األبوة: وتسمى بأصل الميت، ج: األخوة: وتسمى جزء أبيه، د: العمومة: وتسمى جزء 

 جده

( أي يقدم األقرب فاألقرب، فال يـرث عاصـب بعيـد مـع وجـود القريـب، كـأن  يتـرك  72)
 والباقي لألخ عصبة وال شيء للعم. 2/1بنتاً وأخاً وعماً، فللبنت 

عل من كان أقرب وارثا سواء كان ذا ( والحاصل أنه يعتبر أوال قرب الدرجة فيج 73)
 القرابتين أو ال، فإن لم يوجد أقربيته بحسب الدرجة يعتبر قوة القرابة. 

( أعيان بني األم: اإلخوة األشقاء ألب وأم، وأما بنى العالت: فهم اإلخوة ألب  74)
من أم أو أمهات أخر، والعالت: الضرائر، أخرج الترمذي عن علي قال: "قضى رسول 

صلى اهلل عليه وسلم أن أعيان بنى األم يتوارثون دون العالت"الترمذي في الفرائض  اهلل
 =( وقال هذا2102( باب ما جاء في ميراث اإلخوة من األب واألم الرقم )30)
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واألخــت ألب وابــن األخ ألب وأم أولــى  ،أولــى مــن األخ ألب - البنــت
ثـــم فـــي أعمـــام  ،لك الحكـــم فـــي أعمـــام الميـــتوكـــذ ،مـــن ابـــن األخ ألب  

 .ثم في أعمام جده ،أبيه

فـأربع مـن النسـوة ( 75)وأمـا العصـبة بغيـره    ] :القصةبة بييةره [
خوتهن كمـــا إبـــ  يصـــرن عصـــبة  ،وهـــن: الالتـــي فرضـــهن النصـــف والثلثـــان

ذكرنا في حاالتهن، ومن ال فرض لها من اإلناث وأخوها عصـبة ال تصـير 
 (76).المال كله للعم دون العمة ،كالعم والعمة  عصبة بأخيها

                                                                                                                          

حديث ال نعرفه إال من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض =
ث عند عامة أهل العلم، وأيضًا أخرج أهل العلم في الحارث ، والعمل على هذا الحدي

( وفيه زيادة: "يرث الرجل 2739ابن  ماجة في الفرائض، باب ميراث العصبة الرقم )
أخاه ألبيه وأمه دون إخوته ألبيه" وفي الوصايا، باب  الدين قبل الوصية الرقم 

(، والحارث راوى هذا الحديث عن علي تكلم فيه، وهو ليس بالقوى، مات 2715)
( تهذيب الكمال 1075( رقم الترجمة )2/115هـ أنظر: تهذيب التهذيب )65سنة 

 (1008، رقم الترجمة )4/39للمزي 

العصبة بغيره هي األنثى التي يكون فرضها النصف في حالة اإلنفـراد، والثلثـين إذا    ( 75)
كانت  معها أخت  لها  فصاعداً، فـإذا كـان معهـا أو  معهـن أخ صـار الجميـع عصـبة كمـا 

 قوله تعالى: "للذكر مثل حظ األنثيين" )النساء( في
( أي مـن ال فـرض لـه مـن النسـاء عنـد عـدم أخيهـا العاصـب التصـير  عصـبة بـه عنـد  76)

 وجوده كما في هذه الصورة المذكورة.
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فكـل أنثـى تصـير  (77)وأما العصبة مـع غيـره] :القصبة م  غيره [
 (78).عصبة مع أنثى أخرى كاألخت مع البنت لما ذكرنا

ثم عصبته علـى  (79) وآخر العصبات مولى العتاقة] القلاقةمولى  [
الوالء لحمـــــــة كلحمـــــــة "الترتيـــــــب الـــــــذي ذكرنـــــــا لقولـــــــه عليـــــــه الســـــــالم:

  (80)."النسب

                                                           

( هي كل أنثى تحتاج في كونها عاصبة إلى  أخرى، وتنحصـر العصـوبة مـع الغيـر فـي  77)
الشــقيقة أو األخــوات الشــقيقات مــع البنــت أو بنــت اإلبــن. اثنتــين فقــط: األول: األخــت 

الثاني: األخت ألب، أو األخوات ألب مع البنت أو بنت اإلبن، ويكون، نصـيبهن البـاقي 
 من التركة بعد الفرض.

 ( إشارة إلى قول المصنف "إجعلوا األخوات مع البنات عصبة" وقد تقدم ذكره 78)

السيد المعتق يرث عتيقه إذا لم يكن له وارث من ( بيان للعصبة السببية، يعني أن  79)
النسب فعندئذ يرثه السيد المعتق جزاء إحسانه ومعروفه له، فإذا لم يوجد المعتق 

والء عتاقة، ووالء  فالميراث لعصبته الذكور، يقول السرخسي: "إعلم بأن الوالء نوعان:
يصير المعتق منسوبًا إلى مواالة،  فصورة والء العتاقة أن يعتق الرجل عبدًا أو أمة ف

المعتق بالوالء ويسمى هذا: والء النعمة ووالء العتاقة، وبهذا الوالء يرث األعلى من 
( 15/33األسفل وال يرث األسفل من األعلى شيئاً" أنظر المبسوط للسرخسي )

 (5/25والهندية )

وشرعًا: عصوبة  والوالء: "هو لغة: القرابة، مأخوذ من المواالة وهي المعاونة والمقاربة،
، فيرث بها متراضية عن عصوبة النسبوهي  سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية،

 (17/147المعتق" المجموع للنووي )
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لـيس للنسـاء " لقوله عليه السـالم:( 81) وال شيء لإلناث من ورثة المعتق
أو أعتـق مـن أعـتقن أو كـاتبن أو كاتـب مـن كـاتبن  من الـوالء إال مـا اعـتقن

معــــــــتقهن أو معتــــــــق  أو جــــــــر والء (82) أو دبــــــــرن أو دبــــــــر مــــــــن دبــــــــرن
 (83)،"معتقهن

                                                                                                                          

( أخرج الدارمي في سننه موقوفًا عن إبراهيم قال: قال عبداهلل: "الوالء لحمة   80) 
، 2/398الوالء كلحمة النسب، ال يباع وال يوهب "الدارمي في الفرائض، باب بيع 

( والشافعي في 47-22( وأيضًا في كتاب الوالء )12638والبيهقي في الكبرى )
الصغير عن طريق الحسن مرساًل، ثم قال: هذا هو المحفو ، روي هذا الحديث بهذا 

وقد روي عن عبداهلل بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا متصاًل وليس  اإلسناد مرساًل،
بن عمر مرفوعًا وليس بشيء، وروي فيه عن عمر،  وعلى بمحفو ، وروي عن نافع عن ا

وابن عباس، وابن مسعود من أقوالهم بألفا  مختلفة، والمعنى واحد، واهلل أعلم: أنظر:  
 (4793رقم الحديث ) 2/517كتاب السنن الصغير للبيهقي 

ــاث، وعنــد عامــة  81) ــة المعتــق العصــبة مــع غيــره ألنهــا مــن اإلن ( أي ال يكــون مــن ورث
العلمــاء يســتوى الرجــل والمــرأة فــي إســتحقاق اإلرث بــالوالء حتــى حكــى ابــن المنــذر فيــه 

 (3/26اإلجماع، أنظر: مغني المحتاج )
ثـار ، وحكم بشذوذه مرفوعاً وهو مـن اآلولم أجد هذا الحديث يروي بسند مرفوع ( 82)

ر وعلـي المروية عن الصحابة والتابعين، أخـرج الـدارمي فـي الفـرائض عـن إبـراهيم عـن عمـ
وزيــد عــن الحســن قــال: "ال تــرث النســاء مــن الــوالء إال مــا أعــتقن أو أعتــق مــن أعــتقن إال 

، وكــــذلك نقــــل هــــذه اآلثــــار المرويــــة عــــن الصــــحابة 2/396المالعنــــة" أنظــــر: الــــدارمي 
، كتـــاب الفـــرائض، 7/291والتـــابعين ابـــن أبـــي شـــيبة فـــي مصـــنفه، أنظـــر: ابـــن أبـــي شـــيبة 

الحـديث  ( ولكـن لـم أجـد هـذا22130( )22127) (22126والبيهقي في الكبـرى: )
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لـألب  سـدس الـوالء :ولو ترك أبا المعتق وابنه فعند أبي يوسف رحمه اهلل
بــن الــوالء كلــه لإل :رحمهمــا اهلل وعنــد أبــي حنيفــة ومحمــد ،والبــاقي لالبــن

ـــــن المع ـــــرك اب ـــــو ت ـــــألب، ول ـــــن تـــــق وجـــــده فـــــالوالء كلـــــه لإلوال شـــــيء ل ب
  (84).باالتفاق

، ومـن ملـك ذا رحـم محـرم عتـق منـه] الملكيلون الوالء بقدر  [
للكبـــرى ثالثـــون دينـــاراً  ،كـــثالث بنـــات  ،والؤه لـــه بقـــدر الملـــك ويكـــون

                                                                                                                          

بهذه األلفا  التي ذكرها هنا، إال أننى قد وجدت اإلمام السرخسي يذكر نفـس  الحـديث 
 ( 15/35مرفوعًا باأللفا  المذكورة، المبسوط )

( صورة جر معتقهن الوالء: إن عبد إمرأة تزوج بإذن سيدتها جارية، ثـم أعتـق السـيد  83)
د بينهما ولد، وهو حر تبعا ألمـه، فـوالء الولـد لمـولى أمـه، ألنـه أعتـق أمـه  تلك الجارية فول

 -فصار الولد حـراً بسـبب ذلـك اإلعتـاق، فـإذا أعتقـت تلـك المـرأة ذلـك العبـد جـر العبـد
والء ولــده إلــى نفســه، ثــم إلــى موالتــه، وهــي المــرأة التــي أعتقتــه  -بعــد  إعتــاق المــرأة إيــاه

ق ثم مـات ولـده، وتـرك تلـك المـرأة العتيقـة ألبيـه، فـوالؤه حتى  إذا مات ذلك العبد المعت
لهــا، معنــى ذلــك أن العبــد المعتــق جــر الــوالء إلــى نفســه ثــم إلــى معتقــه، وهــذا معنــى قــول  
المصنف، أو جر  معتقهن الوالء" وأما صورة جر معتق معتقهن الـوالء فـال أتعـرض لـذكرها 

 (6/29لإلختصار، راجع الهندية )

ي: "فــإن مــات المعتــق عــن أب وابن،فميراثــه إلبــن المعتــق خاصــة يقــول السرخســ ( 84)
دون أبيــه فــي قــول زيــد وســعيد بــن المســيب وهــو قــول أبــي حنيفــة ومحمــد وأبــي يوســف 
ــي يوســف اآلخــر  ــاقي لإلبــن، وهــو قــول أب ــراهيم: لــألب الســدس والب األول، وفــي قــول إب

 (6/28( والهندية )15/34"أنظر المبسو  )
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 ،ثـــم مـــات األب ،بالخمســـين فاشـــترتا أباهمـــا ،وللصـــغرى عشـــرون دينـــاراً 
ـــالفرض،  ـــنهن أثالثـــا ب ـــرك شـــيئاًفالثلثان بي ـــينوت  األب مشـــتريتي والبـــاقي ب

بــالوالء: ثالثــة أخماســه للكبــرى، وخمســاه للصــغرى، وتصــح مــن أخماســاً 
 .خمسة  وأربعين
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 (85) حابباب ال

 :الحجب على نوعين ]الحاب نوعان [

وذلــــك  ،حجــــب نقصــــان وهــــو حجــــب عــــن ســــهم إلــــى ســــهم أخــــر -:  1
:  5بـن، وبنـت اإل -:  4، واألم -:  3للزوجين،  -:2-1لخمسة نفر:

  ،بيانه ، وقد مرواألخت ألب -

  وحجب حرمـان، والورثة فيه فريقان: -:  1

ـــة ]أ [ ـــون بحـــال البت ـــق ال يحجب ـــناإل -:  1:وهـــم ســـتة ،فري  -:  2، ب
  .والزوجة -: 5 والبنت، واألم، -:4والزوج،  -: 3واألب، 

  ،وفريق يرثون بحال ويحجبون بحال ]ب [

 :وهذا مبنى على أصلين

                                                           

المنع كما يقال لحارس الباب: الحاجب، لمنعه الناس عن الدخول ( الحجب لغة:  85)
بغير إذن، وللمقنعة: الحجاب للمنع عن النظر، وكما في قوله تعالى: "كال إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون" واصطالحا: هو منع الوارث القريب البعيد، أو األقرب القريب،  

م الجد كاًل، وكاألب مع اإلبن، فإن كاًل أو بعضًا كالجد مع األب فإن األب يمنع سه
 اإلبن يمنع األب عن أخذ كل المال إلى السدس.
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هو أن كل من يدلي إلى الميت بشخص ال يرث مع وجـود  :أحدهما
فــإنهم يرثـون معهـا النعـدام اســتحقاقها  ،سـوى أوالد األم ،ذلـك الشـخص

 .جميع التركة

 .كما ذكرنا في العصبات  ،األقرب فاألقرب :والثاني

وعنـــــد ابـــــن مســـــعود رضـــــي اهلل عنـــــه ، والمحـــــروم ال يحجـــــب عنـــــدنا
والرقيق، والمحجوب يحجـب كالكافر والقاتل ،  يحجب حجب النقصان

جهـــة كانـــا،  يمـــن أ خـــوة واألخـــوات فصـــاعداً كـــاالثنين مـــن اإل  ،باالتفـــاق
ــــــن الثلــــــث إلــــــى  ــــــع األب، ولكــــــن يحجبــــــان األم م فإنهمــــــا ال يرثــــــان م

 (86).السدس

 

 

 

                                                           

( الفرق بين  المحروم والمحجوب أن المحروم ال يكون وارثـا قـط، وأمـا المحجـوب 86)
فيكون  وارثاً، لكن يمنعه الـوارث القريـب لقرابتـه فـال يـرث لوجـود مـانع، وعنـدنا ال يكـون 

مسعود يؤثر وجوده حتى يحجب عنـده حجـب نقصـان، مـثاًل:  المحروم حاجبا، وعند ابن
ماتــت إمــرأة عـــن زوج وأب وابــن رقيــق، فللـــزوج النصــف والبــاقي لـــألب وال شــيء لإلبـــن 

 للزوج الربع ولألب السدس فريضة. -رضي اهلل عنه-الرقيق عندنا، وعند ابن مسعود
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 مخارج الفروضباب 

علم أن الفروض المذكورة في كتاب اهلل إ ]الفروض نوعان [
 (87)تعالى نوعان

 .النصف والربع والثمن :األول -: 1

 (88).الثلثان والثلث والسدس على التضعيف والتنصيف :والثاني -: 2

فـإذا جـاء فـي المسـائل  ]اً مخرج الفةروض ذذا لانة  احةاد [
وهــو مــن ، خــرج كــل فــرض ســميه إال النصــفممــن هــذه الفــروض آحــاد ف

 (89).والثلث من ثالثة ،والثمن من ثمانية ،أربعة كالربع من  اثنين

                                                           

الشـــرح الصـــغير ( 385(، القـــوانين الفقهيـــة: )6/243( أنظـــر تبيـــين الحقـــائق: ) 87)
ــــي المحتــــاج )4/641) -5/570( رد المحتــــار )6/189( المغنــــي )37-3/32( مغن

 (4/486( كشاف القناع )572
( أراد بذلك أن الثمن )في النوع األول( إذا ضعفته حصل الربع وإذا ضعفت الربع  88)

حصل النصف، وفي النوع الثاني، إذا ضعفت السدس صار ثلثا، وإذا ضعفت الثلث 
 ثلثين، وفي التنصيف عكسه.صار 

( يعني يكون المخرج عددًا مشتقا من لفظة هذه الكسور، أنظر: رد المحتار  89)
(8/639) 
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وإذا جـاء مثنـى  ]مخرج الفروض ذذا لان  مثنةى أوثةالث [
أو ثالث وهما من نوع واحد فكل عدد يكـون مخرجـاً لجـزء ذلـك العـدد 

 ، كالســتة هــييكــون مخرجــاً لضــعف ذلــك الجــزء ولضــعف ضــعفه ،أيضــاً 
 مخرج للسدس ولضعف ضعفه، 

 وإذا اختلط النصف من األول بكل الثانى أو ببعضه فهو من ستة، 

 وإذا اختلط الربع بكل الثانى أو ببعضه فهو من اثنى عشر، 

 .اختلط الثمن بكل الثاني أو ببعضه فهو من أربعة وعشرين  وإذا

 

 

 

 

 

 

 



 

90 

 (90)قولال باب

العول أن يزاد علـى المخـرج مـن أجزائـه إذا ضـاق  ]لقريف القول [
 (91).فرضعن 

                                                           

العول يستعمل لغة في معنيين : الجور والظلم وتجـاوز الحـد كمـا فـي قولـه تعـالى:  ( 90)
الميـزان  إذا رفعـه، "ذلك أدنى أن ال تعولوا" وأيضاً يستعمل فـي معنـى الرفـع، يقـال: عـال 

( وهذا يناسب المعنى اإلصـطالحي، إذا المعنـى  المصـطلح هـو 11/482لسان العرب )
أن يزاد على المخرج شيء من أجزائه، إذا ضاق المخرج عـن إيفـاء السـهام، أنظـر لسـان 

ـــالعول هـــو عمـــر بـــن  ىول فيـــرو ( وأمـــا مشـــروعية العـــ11/882العـــرب ) أن مـــن حكـــم ب
نــه وقعــت فــي عهــده مســئلة ضــاق أصــلها عــن فرضــها، فشــاور الخطــاب رضــي اهلل عنــه فإ

الصحابة فيها، فأشار العباس عم النبـي صـلى اهلل عليـه وسـلم أو زيـد بـن ثابـت إلـى العـول 
وقــال: أعيلـــوا الفــرائض "وتابعـــه الصــحابة عليـــه، ولــم ينكـــر عليــه إال ابـــن عبــاس، أخرجـــه 

لبيهقي في الكبرى باب العـول الحاكم في المستدرك وسعيد بن منصور في سننه، وأيضاً ا
( وأمــا ابــن عبــاس فقــال: "الفــرائض ال تعــول" رواه ابــن 12716فــي الفــرائض، الحــديث )

( الحــديث 33أبــي شــيبة فــي  مصــنفه كتــاب الفــرائض، بــاب مــن قــال الفــرائض ال تعــول )
 (7/346( أنظر مصنف ابن أبي شيبة )1)

ـــ91) ي تكـــون فيهـــا ســـهام الفريضـــة ( إعلـــم أن المســـائل علـــى ثالثـــة أقســـام: المســـألة الت
ــة" ألن كــل صــاحب فــرض يأخــذ حقــه كــامال غيــر  مســاوية ألصــل المســألة فتســمى "عادل

والبـــاقي لـــألخ  ،ولـــألم الثلـــث ،منقـــوص، كمـــا فـــي زوجـــة، وأم، وأخ شـــقيق، للزوجـــة الربـــع
الثانيـة: المسـألة التـي تكـون فيهـا سـهام الفريضـة أكثـر  ، فهـي ال عـول فيهـا وال رد.تعصيباً 

صــل المســألة، وهــي تسـمى "عائلــة" كــزوج وشــقيقتين، أصـل هــذه المســألة مــن الســتة مـن أ
= سهام الفريضـة  أقـل مـن أصـل الثالثة: المسألة التي تكون فيهاومجموع السهام سبعة، و 

 



 

91 

أربعـة منهـا ال  ،علـم أن مجمـوع المخـارج سـبعةإ ]المخارج  بقة[ 
  (92).تعول وهي: اإلثنان والثالثة واألربعة والثمانية

  (93).وثالثة منها قد تعول

أمـا السـتة فإنهـا تعـول إلـى عشـرة  ]ال لة لقول ذلى ذثنا عشر [
 (94) .أو شفعا وتراً 

                                                                                                                          

المسألة، وليس بين الورثة عصبة يستحق الباقي، وهي تسمى "قاصرة" وفيها يـرد البـاقي =
 (15/139( المبسوط )6/190ه، أنظر: المغني )على أصحاب الفروض، وسيأتي بيان

ومخارجهــا خمســة أعــداد: اإلثنــان  ( الفــرائض المــذكورة فــي كتــاب اهلل تعــالى ســتة، 92)
والثلثة واألربعة والستة والثمانية، وذلك إلتحـاد الثلـث والثلثـين فـي المخـرج، واإلخـتالط 

ــين نــوعين مــن هــذه المخــارج يقتضــى وجــود مخــرجين آخــرين همــا:  ، فصــار 24و  12ب
المجمـــوع ســـبعة أعـــداد، أربعـــة مـــن هـــذه األعـــداد الســـبعة ال تعـــول أصـــال وهـــي: اإلثنـــان 
والثالثـــة واألربعـــة والثمانيـــة، ألن الفـــروض فيهـــا ال تزيـــد عـــن أصـــل المســـألة، أنظـــر: فقـــه 

 194المواريث، للدكتور وهبة الزحيلي: 
 ( وهي: الستة، واإلثنا عشر، واألربعة والعشرون. 93)
، 3الستة تعول إلى سبعة: مثل زوج وأختان ألب وأم، للزوج النصف:  ( 94)

،وإلى ثمانية: مثلما في مسألة 7وتعول إلى:  6، فالمسألة من: 4وللشقيقتين الثلثان: 
، ولألم السدس: 4، للشقيقتين الثلثان: 3المباهلة: زوج وشقيقتان وأم، للزوج النصف 

ي مسألة المروانية: وهي زوج وشقيقتان ،، وإلى تسعة: كما ف8، فأصبح المجموع:1
، أصبح 2وألختين لألم الثلث: ، وللشقيقتين الثلثان،3وأختان ألم، للزوج النصف:

، وللشقيقتين 3،وإلى عشرة: مثل زوج، شقيقان، أختان ألم، للزوج النصف  9المجموع:
 =ريح، وهذه المسألة تسمى "الشريحية" لقضاء ش2، ولألختين لألم الثلث 4الثلثان 
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اإلثناعشر فهي تعول وأما  ]ذثنا عشر لقول ذلى  بقة عشر [
 (95).ال شفعاً  إلى سبعة عشر وتراً 

وأربعــة  ]نيربقةةة وعشةةرون لقةةول ذلةةى  ةةبقة وعشةةرأ [
وعشــرون فإنهــا تعــول إلــى ســبعة وعشــرين عــوالً واحــداً، كمــا فــي المســألة 

  .المنبرية

 (96).وهي: امرأة وبنتان وأبوان ]الم ئلة المنبرية  [

                                                                                                                          

فيها، أنظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض، باب في الفرائض من قال ال تعول، =
 (3/131( المجموع شرح المهذب )7/346)

( يعني اثنا عشر تعول إلـى ثالثـة عشـر، وخمسـة عشـر، وسـبعة عشـر فحسـب، كمـا  95)
، 8، وللبنتـين الثلثـان: 3الربـع:في الصور التالية: إلى ثالثة عشر : زوج، بنتين وأم، للزوج 

، إلـــى خمســـة عشـــر: زوج، 13إلـــى  12، وعالـــت هـــذه المســـألة مـــن 2ولـــألم الســـدس: 
، ولـــألم الســـدس، ولـــألب أيضــــاً 8، وللبنتـــين الثلثــــان: 3بنتـــين، أب وأم، للـــزوج الربـــع: 

، و إلـــى ســـبعة عشـــر: زوجـــة، شـــقيقتين،أختين ألم، 15، فأصـــبح المجمـــوع: 2الســـدس: 
،ولــألم الســدس: 4، ولألختــين ألم الثلــث: 8، للشــقيقتين الثلثــان: 3الربــع: وأم، للزوجــة 

 .17إلى  12، وعالت المسألة من 17، أصبح المجموع: 2

أربعـة وعشـرون تعـول مـرة واحـدة إلـى سـبعة وعشـرين كمـا فـي المسـألة المـذكورة:  ( 96)
، ولــألم 4دس ، ولــألب الســ16، وللبنتــين الثلثــان 3زوجــة، بنتــان وأبــوان، للزوجــة الــثمن 

، سـميت هـذه المسـئلة بالمنبريـة ألن سـيدنا عليـاً 27، أصـبح مجمـوع السـهام: 4السـدس
رضـي اهلل عنـه أجـاب عنهـا وهـو علـى منبـر الكوفـة بديهـة، يقـول النـووي: "سـئل علـى عـن 

 =مسـئلة وهــو فــي طريقــه إلــى المســجد فبــدأ الســائل،فقال: "زوجــة،  وأبــوان وبنــت" فقــال
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فـــإن عنـــده  -رضـــي اهلل عنـــه-مســـعود  إال عنـــد ابـــن وال يـــزاد علـــى هـــذا 
 (97).تعول إلى أحد وثالثين

 

 

 
                                                                                                                          

ولألبـوان السدسـان وللبنـت النصـف والبـاقي لـألب، ثـم صـعد إلـى علي: "للزوجة الثمن،=
منبره، فعاد السائل فقال: كان مع البنت أخرى، فقال: صار ثمـن تسـعا، ألنهـا ممـا عالـت 
صار الثمن ثالثة من سبعة وعشرين وذلك التسع بعد أن كـان الـثمن " أنظـر لتفصـيل هـذه 

( المبســــــوط 339الفقهيــــــة: )( والقــــــوانين 6/189المســــــائل: المغنــــــي إلبــــــن قدامــــــة )
 (3/41( مغني المحتاج )17/231ووي )ن( والمجموع شرح المهذب لل15/139)

، كمـا 31إال عنـد ابـن مسـعود، فإنهـا عنـده تعـول إلـى  27علـى  24ال يزاد عول  ( 97)
 في هذه الصورة:

 31ع  24
أختان ألب  أم زوجة

 وأم
 ابن كافر أختان ألم

 محروم 8=3/1 16=3/2 4=6/1 3=8/8
 

 -رضــي اهلل عنــه-وذلــك إلخــتالف بــين ابــن مســعود /31وعالــت إلــى  /24المســئلة مــن 
وآخرين، فإن عنـده يحجـب اإلبـن المحـروم حجـب نقصـان الزوجـة مـن الربـع إلـى الـثمن، 

 .17وتعول إلى  12وعند غيره ال يحجب، فالمسألة عند غيره من 
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 فصل

 لبايناللوافا واللداخل واللماثل وفي مقرفة ال

ــل العــددين كــون أحــدهما مســاويا  ]مقنةةى لماثةةل القةةددين [ تماث
 .لآلخر

وتــداخل العــددين المختلفــين أن يعــد  ] مقنةةى لةةداخل القةةددين [
 يفنيه، أو نقول هو أن يكون أكثر العـددين علـى األقـلأقلهما األكثر أى 

مثالـه فيسـاوى أاألقـل مثلـه أو علـى  قسـمة صـحيحة، أو نقـول هـو أن يزيـد
 (98).ألقل جزء األكثر مثل ثالثة وتسعةاألكثر، أو نقول هو أن يكون ا

وتوافـــق العـــددين أن ال يعـــد أقلهمـــا  ]مقنةةةى لوافةةةا القةةةددين  [
ثالـــث كالثمانيــة مـــع العشـــرين يعـــدهما أربعـــة األكثــر ولكـــن يعـــدهما عـــدد 

 .مخرج لجزء الوفق ألن العدد العاد لهما ،فهما متوافقان بالربع

وتبــاين العــدين أن ال يعــد العــددين معــاً  ]مقنةةى لبةةاين القةةددين  [
   .عدد ثالث كالتسعة مع العشرين

وطريــق معرفــة الموافقــة  ]ليةةف لقةةرف الموافقةةة والمباينةةة  [
والمباينـــة بـــين العـــددين المختلفـــين أن يـــنقص األكثـــر بمقـــدار األقـــل مـــن 

                                                           

لمعرفـة التـداخل، فالنسـبة بـين الثالثـة هنـا أربـع طـرق  -رحمـه اهلل-( ذكـر المصـنف 98)
والتسعة نسبة التداخل، إذ الثالث يعد التسع، والتسع أيضا ينقسم على الثالث صـحيحا 

 ال يكون فيه كسر، ولو يزاد الثالث يكون تسعا، وأيضا الثالث جزء التسع.
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فـإن اتفقــا فـي واحــد  ،الجـانبين مـرة أو مــراراً حتـى يتفقــا فـي درجـة واحــدة
 .وإن اتفقا في عدد فهما متوافقان بذلك العدد ،(99)فال وفق بينهما

، هكــذا وفــي األربعــة بــالربع ،وفــي الثالثــة بالثلــث ،ففــي االثنــين بالنصــف
العشــرة يتوافقــان بجــزء أعنــى فــى أحــد عشــر  إلــى العشــرة، وفــي مــا وراء

بجــزءمن أحــد عشــر، وفــي خمســة عشــر بجــزء مــن خمســة عشــر فــاعتبر 
 (100).هذا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

وذلك ألن الواحد ليس بعـدد عنـد أهـل الحسـاب بـل هـو جـزء مـن العـدد فيبتـد   ( 99)
 دد عندهم من اإلثنينالع
ذكر طريـق معرفـة الموافقـة والمباينـة، وأمـا طريـق  -رحمه اهلل-( إعلم أن المصنف 100)

 معرفة التماثل والتداخل فال حاجة إلى ذكرها ألنه يعرفه كل من يعرف العدد في الجملة
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 (101)لصحيحباب ال

يحتـــاج فـــي تصـــحيح  ] ةةةبقة أصةةةول للصةةةحيح الم ةةةائل [
 (102):أصول  المسائل إلى سبعة 

 (103).سءو والر  سءو وأربعة بين الر ، سءو ثالثة بين السهام والر 

                                                           

( التصحيح لغة: إزالة السقم، واصـطالحاً أقـل عـدد يخـرج منـه نصـيب كـل وارث  101)
ـــدون كســـر، والغـــرض مـــن التصـــحيح أن الفرضـــيين ال يقبلـــون فـــي المســـائل إال أعـــدادا  ب

صحيحة، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق العدل على الوجه األكمـل فـي قسـمة التركـات، 
حتى يمكن معرفة مقدار ما يستحقه كل وارث من السهام بدون أن يضـيع علـى شـيء مـن 

 (139) ،ص:للصابوني إستحقاقه، أنظر: المواريث في الشريعة اإلسالمية،

هنـا سـبعة ضـوابط للتصـحيح وإلحـداث المماثلـة  -رحمـه اهلل-( ذكر السجاوندي 102)
ــين الكســور إذا وقعــت فــي الســهام والــرؤوس أو فــي أحــدهما، ولكنــي أرى أن فــي هــذا  ب
البــاب تطــويال وتكلفــات بــاردة فــي فــرض بعــض األمثلــة النــادرة الوقــوع مثــل خمــس عشــرة 

 (6/461( والبزازية على هامش  الهندية )6/473يل الهندية )جدة وغيرها.أنظر للتفص

الخالصة أن هناك أصوال أربعة بين الـرؤوس والـرؤوس فـي حالـة إنكسـار السـهام  ( 103)
علــى أكثــر مــن طائفــة، وهــي التماثــل والتوافــق والتــداخل والتبــاين، وأصــول ثالثــة فــي حالــة 

تسـتقيم قسـمة السـهام علـى الورثـة بـال  انكسار السهام على طائفـة واحـدة فقـط وهـي: أن 
كسر، وأن يكون بين السهام والرؤوس توافق أو تداخل، وال يكـون بـين السـهام والـرؤوس 
مباينــة، فــإلى ذلــك أشــار الســجاوندي بقولــه: يحتــاج  فــي تصــحيح المســائل لمعرفــة ســبعة 
ـــــرؤوس "أنظـــــر: فقـــــه  ـــــين الـــــرؤوس وال ـــــرؤوس، وأربعـــــة ب ـــــين الســـــهام وال أصـــــول: ثالثـــــة ب

 (211لمواريث:دكتور وهبه الزحيلي: )ا
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 أما الثالثة : 

إن كانــت ســهام كــل فريــق منقســمة علــيهم بــال كســر فــال  :فأحــدها -: 1
 .حاجة إلى الضرب، كأبوين وبنتين

إن انكســـــر علـــــى طائفـــــة واحـــــدة ولكـــــن بـــــين ســـــهامهم  :والثـــــاني -: 2
فيضــرب وفــق عــدد رؤس مــن انكســرت علــيهم الســهام  ،ورؤســهم موافقــة

أو زوج ،كــأبوين وعشــر بنــات  ،عائلــة وعولهــا إن كانــت فــي أصــل المســألة
 وأبوين وست بنات. 

فيضـرب كـل ، أن ال تكـون بـين سـهامهم ورؤسـهم موافقـة :والثالث -: 3
المســألة وعولهــا إن    لــيهم الســهام فــي أصــلعــدد رؤس مــن انكســرت ع

 .كانت عائلة، كأب وأم وخمس بنات، أو زوج وخمس أخوات ألب وأم  

 :األربعة  وأما

على طـائفتين أو أكثـر ولكـن بـين أعـداد أن يكـون الكسـر فأحدها : -: 1
فـــــالحكم فيهـــــا أن يضـــــرب أحـــــد األعـــــداد فـــــي أصـــــل  ،رؤســـــهم مماثلـــــة

 .المسألة، مثل ست بنات وثالث جـدات وثالثة أعمام

ــاني:  -: 2 فــالحكم  ،أن يكــون بعــض األعــداد متــداخالً فــي الــبعضوالث
فيهـــا أن يضـــرب أكثـــر األعـــداد فـــي أصـــل المســـألة، مثـــل أربـــع زوجـــات  

 .وثالث جدات واثنا عشر عما
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فـالحكم فيهـا أن يضـرب ، ض األعـداد بعضـاأن يوافق بعوالثالث:  -: 3
وفق أحد األعداد في جميع الثـاني، ثـم مـا بلـغ فـي وفـق الثالـث إن وافـق 

جميـــع الثالـــث، ثـــم المبلـــغ فـــي الرابـــع    المبلـــغ الثالـــث وإال فـــالمبلغ فـــي
كـأربع زوجــات وثمـاني عشــرة بنتــا   ،كـذلك، ثــم المبلـغ فــي أصـل المســألة

 .وخمس عشرة جدة وستة أعمام

 ،ال يوافـــــق بعضـــــها بعضـــــاً  ،أن تكــــــون األعــــــداد متباينـــــةوالرابـــــع:  -: 4
ثــم مــا بلــغ فــي  ،فـالحكم فيهــا أن يضــرب أحــد األعــداد فــي جميـع الثــاني

ــم مــا ،جميــع الثالــث ـــرابع  ث ــم مــا اجتمــع فــي أصــل  ،بلــغ فــي جميــع ال ث
 .جدات وعشر بنات وسبعة أعمام كامرأتين وست  ،المسألة
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 فصل

وإذا أردت أن تعرف نصيب   ]مقرفة نصيب لل فريا اريقة[
فاضــرب مــا كــان لكــل فريــق مــن أصــل المســألة  ،كــل فريــق مــن التصــحيح

 .حصل كان نصيب ذلك الفريق  فما في ما ضربته في أصل المسألة

وإذا أردت  ]مقرفة ما للل واحد من احاد الفريا اريقة[
الفريــق فاقســم مــا كــان لكــل أن تعـــرف نصــيب كــل واحــد مــن أحــاد ذلــك 

  ثـــم اضـــرب الخـــارج فـــي ،فريـــق مـــن أصـــل المســـألة علـــى عـــدد رؤوســـهم
 .المضروب  والحاصل نصيب كل واحد من أحاد ذلك الفريق

ن تقسـم المضـروب علـى أي فريـق أوهـو  ووجـه آخـر ] اريا اخةر[
شــــئت ثــــم اضـــــرب الخــــارج فــــي نصــــيب الفريــــق الــــذي قســــمت علــــيهم 

واحـــد مـــن آحـــاد ذلـــك  فالحاصـــل نصـــيب كـــل نصـــيب كـــل ،المضـــروب
 .الفريق

وهـو أن  ،ووجــه آخـر هـو طريـق النسـبة وهـو األوضـح] اريةا اخةر[
ثــم  ،مفــرداً  همســو تنســب ســهام كــل فريــق مــن أصــل المســألة إلــى عــدد رؤ 

 .من أحاد ذلك الفريق  تعطى بمثل النسبة من المضروب لكل واحد
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فصل في ق مة اللرلا  بين الورثة 
 (104)واليرماء

إذا كـان بـين ] واللرلةةالقمل حال المباينة بين اللصحيح [
فالضـرب سـهام كـل وارث مـن التصـحيح فـي  ،التصـحيح والتركيـب مباينـة

 بنتـــان وأبـــوان: ، مثالـــه جميـــع التركـــة، ثـــم اقســـم المبلـــغ علـــى التصـــحيح
 .سبعة دنانير :لتركةوا

وإذا كـان ] القمل حةال الموافقةة بةين اللصةحيح واللرلةة[
بين التصحيح والتركة موافقا فاضـرب سـهام كـل وارث مـن التصـحيح فـي 

على وفق التصحيح، فالخـارج نصـيب ذلـك  ثم اقسم المبلغ ،وفق التركة
 .هذا لمعرفة نصيب كل فرد   ،الوارث في الوجهين

وأما لمعرفة نصيب كـل فريـق ] اريا مقرفة نصيب لل فريا[
ثـم  ،فاضرب ما كـان لكـل فريـق مـن أصـل المسـألة فـي وفـق التركـة ،منهم

                                                           

( أراد السجاوندي بهذا الفصل أن يذكر القسمة بين الورثة والقسمة بـين الغرمـاء،  104)
وليس هناك القسمة بين مجموع هذين الفريقين، ألن التركة إذا كانت تفـي بجميـع الـديون 

القسـمة البـاقي  وقـد بقـي شـيء للورثـة فحينئـذ ال يحتـاج إلـى القسـمة بـين الغرمـاء، ويكـون
بين الورثة ألن كل غريم يأخذ تمام حقه، وإنمـا يحتـاج إلـى القسـمة بـين الغرمـاء إذا كانـت 
التركة لم تف بجميع الديون، وإذا لم تف، لم يبق للورثة شيء فال يتصور القسـمة بيـنهم، 
فاألولى أن يقال بين  الورثة أو الغرمـاء ،كمـا وقـع فـي بعـض نسـخ السـراجي أنظـر حاشـية 

 26السراجي ص:
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موافقـة، وإن   لةوالمسـأ التركةى وفق المسألة إن كان بين اقسم المبلغ عل
ثم اقسـم الحاصـل علـى جميـع  ،كان بينهما مباينة فاضرب في كل التركة

 .فالخارج نصيب ذلك الفريق في الوجهين ،المسألة

فــدين كــل غــريم  ،أمــا فـي قضــاء الــديون] اليرمةةاءالق ةةمة بةةين [
ومجمـــــوع الـــــديون بمنزلـــــة  (105)،بمنزلـــــة ســـــهام كـــــل وارث فـــــي العمـــــل

 التصحيح

وإن كان في التركة كسـوُر فابسـط التركـة والمسـألة كلتيهمـا، أي اجعلهمـا 
 .ثم قدم فيه ما رسمناه ،من جنس الكسر

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .( يعني أنه ال فرق بين وارث وغريم في العمل 105)
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 (106) لخارجفصل في ال

 ،التصــحيحمــن صــالح علــى شــيء مــن التركــة فــاطرح ســهامه مــن 
، كـزوج وأم وعـم، فصـالح ثم اقسم مـا بقـي مـن التركـة علـى سـهام البـاقين

الزوج على ما في ذمته مـن المهـر، وخـرج مـن البـين، فيقسـم بـاقي التركـة 
  (107).بين األم والعم أثالثا بقدر سهامهما، سهمان لألم وسهم للعم

د البنــين علــى شــيي وخــرج مــن أو زوج وأربعــة بنــين ، فصــالح أحــ
 ن.البي

أربعـــة  للمـــرأة فيقســـم بـــاقى التركـــة علـــى خمســـة وعشـــرين ســـهماً 
 .ولكل ابن سبعة ،أسهم  

 

 

                                                           

( يعني إذا أراد أحد من الورثة أن يخرج من البين ويصالح على شيء فيقال عند  106)
 ذلك: فالن خرج من البين.

( وفـي الهنديـة: "ومـن صـالح مـن الغرمـاء أو الورثـة علـى شـيء مـن التركـة فاطرحـه   107)
 6/447قي على سهام الباقين" أنظر الهندية كأن لم يكن، ثم اقسم البا
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 (108) الـردّ باب 

الــرد ضـّد العــول: مــا ]  الفةةروضيةةرد الفا ةةل علةةى ذو   [
فضــل عــن فــرض ذوي الفــروض وال مســتحق لــه يــرد علــى ذوي الفــروض 

  وهـــو قـــول عامـــة الصـــحابة رضـــى اهلل ،بقـــدر حقـــوقهم إال علـــى الـــزوجين
عنهم، وبه أخذ أصـحابنا رحمهـم اهلل، وقـال زيـد بـن ثابـت الفاضـل لبيـت 

  (109) رحمهما اهلل تعالى يالك والشافعوبه أخذ م ،المال

                                                           

( الرد لغة: اإلعادة والرجوع كما في قوله تعالى: "ورد اهلل الذين كفـروا بغـيظهم لـم  108)
ينـــالوا خيـــراً "ومـــن ثـــم قيـــل: "الـــرد ضـــد العـــول" واصـــطالحاً: رد مـــا زاد عـــن ســـهام ذوي 

يكــون بقــدر ســهامهم، الفــروض النســبية إلــيهم إذا لــم تكــن فــيهم عصــبة، وذلــك الــرد إنمــا 
 وال يرد على الزوجين

 ( إختلف العلماء بهذا الصدد، ففي  المسئلة نظريتان كما يلي:  109)

الــف: فريــق يــرى عــدم الــرد، وإنمــا يكــون البــاقي لبيــت المــال إذا لــم يكــن هنــاك عصــبة، 
وهـــذا مـــذهب زيـــد بـــن ثابـــت، وبـــه أخـــذ مالـــك والشـــافعي، لكـــن المعتمـــد عنـــد متـــأخرى 
المالكية، والمفتـى بـه عنـد متـأخرى الشـافعية: "إذا لـم ينـتظم بيـت المـال يـرد البـاقي علـى 

أنظـر: رد  ،أهل الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم، فإن لم يكونـوا فعلـى ذوي األرحـام
 (5/556المحتار )

ب: يرى الجمهـور مـن فقهـاء الصـحابة والتـابعين أن يـرد علـى غيـر الـزوجين مـن أصـحاب 
بنسبة فروضهم، وبه أخذ الحنفية والحنابلة ومتأخروا المالكيـة والشـافعية، انظـر: الفروض 

( يقول السرخسي: "إذا فضـل المـال عـن حقـوق أصـحاب الفـرائض 5/556رد المحتار )
وليس هناك عصبة من جهة النسب وال من جهة السبب، فإنه يرد على قـدر أنصـبائهم إال 

 =األقـــوال وأدلتهـــا، أنظـــر -رحمـــه اهلل-ثـــم ذكـــر الـــزوج والزوجـــة وبـــه أخـــذ علمائنـــا...الخ
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ثم مسائل الباب ] م ائل هذا الباب على أربقة أق ام  [
 (110) :على أقسام أربعة

واحد ممن يرد عليه عنـد عـدم أحدها أن يكون في المسألة جنس  -: 1
أو  فاجعـــل المســـألة مـــن رؤوســـهم، كمـــا لـــو تـــرك بنتـــين ،مـــن ال يـــرد عليـــه
 .فاجعل المسألة من اثنين أختين أو جدتين

والثاني إذا اجتمـع فـي المسـألة جنسـان أو ثالثـة أجنـاس ممـن يـرد  -: 2
فاجعـل المسـألة مـن سـهامهم، أعنـى مـن  ،عند عدم مـن ال يـرد عليـه عليه

 اثنـــين إذا كـــان فـــي المســـألة سدســـان، أو مـــن ثالثـــة إذا كـــان فيهـــا ثلـــث

                                                                                                                          

ـــــــة )170-15/166المبســـــــوط )= ـــــــار 6/469(، الهندي ـــــــي  5/556( رد المحت المغن
( المعونـــة علـــى مـــذهب عـــالم 9/633( مـــنح الجليـــل شـــرح مختصـــر الخليـــل )6/201)

( وذكر ابن عابدين أن الفتوى اليـوم أن يـرد علـى الـزوجين قـال: "قـال 3/1655المدينة )
ـــى الـــزوجين فـــي زماننـــا لفســـاد بيـــت المـــال.... قـــال: وفـــي فـــي القن ـــى بـــالرد عل يـــة: ويفت

المستصــفى: والفتــوى اليــوم بــالرد علــى الــزوجين وهــو قــول المتــأخرين مــن علمائنــا، وقــال 
الحــدادي: الفتــوى اليــوم بــالرد علــى الــزوجين، قــال المحقــق أحمــد بــن يحيــى بــن ســـعد 

ليهمـا إذا لـم يكـن مـن األقـارب سـواهما لفسـاد التفتازاني: أفتى كثير من المشـايخ بـالرد ع
 .(5/556اإلمام وظلم الحكام في هذه األيام" أنظر رد المحتار )

( مسائل الرد على أربعة أقسام، ذلك ألن يكون في المسألة أحد ممن ال يرد  110)
عليه أو أكثر وعلى كال التقديرين، إما أن يكون في المسألة أحد ممن ال يرد عليه، أوال 

 ون، فكانت هذه األقسام أربعة.يك
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سـدس أو مـن خمسـة إذا كـان و  س، أو من أربعة إذا كان فيها نصـفوسد
أو نصـــف   ،لكـــل واحـــد منهمـــا ،وسدســـان فيهـــا ثلثـــان وســـدس أو نصـــف

  .وثلث

عط فــرض مــن ال أيــرّد عليــه فــيكــون مــع األول مــن ال والثالــث أن  -: 3
من أقل مخارجه، فـإن اسـتقام البـاقى علـى رؤوس مـن يـرد عليـه  ،يرد عليه

 .كزوج وثالث بنات  ،فبها

وإن لــم يســتقم فاضــرب وفــق رؤوســهم فــي مخــرج فــرض مــن ال 
  .افق رؤوسهم الباقي كزوج وست بناتيرد عليه إن و 

 ،فاضــرب كــل رؤوســهم فــي مخــرج فــرض مــن ال يــرّد عليــه  وإال
 .فالمبلغ تصحيح المسألة كزوج وخمس بنات

فاقســـم مـــا بقـــي مـــن  ،والرابـــع أن يكـــون مـــع الثـــاني مـــن ال يـــرّد عليـــه -: 4
 ،مخرج فرض من ال يرد عليه على مسألة من يرد عليه، فإن اسـتقام فبهـا

أن يكـون للزوجـات الربـع والبـاقي بـين أهـل  وهذا فـي صـورة واحـدة وهـي
 .وأربع جدات وست أخوات ألمكزوجة الرد أثالثاً  

  وإن لــم يســتقم فاضــرب جميــع مســألة مــن يــرد عليــه فــي مخــرج
كــأربع زوجــات ،  فــالمبلغ مخــرج فــروض الفــريقين ،فــرض مــن ال يــرد عليــه

وتسع بنات وست جـدات، ثـم اضـرب سـهام مـن ال يـرد عليـه فـي مسـألة 
  من يرد عليه وسهام من يرد عليـه فيمـا بقـي مـن مخـرج فـرض مـن ال يـرد

 .عليه، وإن انكسر على البعض فتصحيح المسائل باألصول المذكورة
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 (111)مقا مة الاد

                                                           

( المقاسـمة كمـا يـذكر السـجاوندي فيمـا يـأتي قريبـاً: أن يجعـل الجـد فـي القسـمة   111)
سـواء كـانوا ألب وأم أو ألب  –كأحد اإلخوة، ومعنى ذلـك أن يجعـل اإلخـوة واألخـوات 

ــين الجــد ويعبــر عــن هــذا فــي كتــب  -فقــط وارثــين مــع الجــد، ثــم يقســم اإلرث بيــنهم وب
 ض بمقاسمة الجد.الفرائ

اعلم أن مسألة ميراث الجد مع اإلخوة األشـقاء أو ألب أو األخـوات الشـقيقات أو ألب 
مــن المســائل الخالفيــة التــي تشــعبت فيهــا األقــوال، وخالصــة هــذا الخــالف الواقــع بــين 

 الصحابة والفقهاء تتلخص في نظريتين:

بـوين أو ألب واألخـوات األولى: يـرى أصـحابها أن الجـد كـاألب، وإنـه يحجـب اإلخـوة أل
ألبــــوين أو ألب، إختــــاره مــــن صــــحابة رســــول اهلل صــــلى اهلل عليــــه وســــلم ســــيدنا أبــــوبكر 
الصديق وعبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهم، وعليه المذهب الحنفـي والشـافعي، إسـتدالال 
بــأن الجــد يقــوم مقــام األب فــي الميــراث عنــد عــدم وجــوده، فتثبــت لــه الحــاالت الثابتــة 

واألب يحجـــب هــــؤالء  اء عليـــه البــــد أن يحجـــب الجــــد مـــن يحجبــــه األب،لـــألب، وبنــــ
 فكذلك الجد.

الثانيـة: يـرى أصـحابها أن اإلخـوة األشـقاء أو ألب وكـذا األخـوات الشــقيقات أو  ألب ال 
يحجبــون بالجــد بــل يرثــون حالــة وجــوده، إختــاره ســيدنا علــى بــن أبــي طالــب وعبــداهلل بــن 

للجـد  -رضـي اهلل عـنهم-د، وعنـد زيـد بـن ثابـتمسعود وهو قول مالـك والشـافعي وأحمـ
مــع بنــى األعيــان والعــالت أفضــل األمــرين مـــن المقاســمة ومــن ثلــث جميــع المــال، كمـــا 

 سيأتي،

المالحظة: أما بنو األخياف أي اإلخوة واألخوات ألم فيسقطون مـع الجـد باإلجمـاع كمـا 
علــي بــن أبــي  مــر، يقــول السرخســي فــي المبســوط وهــو يســرد األقــوال المختلفــة: "قــال

 =ام األب فـي اإلرث مـع األوالدطالب وزيد بن ثابت وعبداهلل بن مسعود: الجـد يقـوم مقـ
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قـال أبـو بكـر ] الاةدقول أبةي بلةر الصةديا فةي مقا ةمة [
الصـديق رضــي اهلل تعـالى عنــه ومـن تابعــه مـن الصــحابة: بنـو األعيــان وبنــو 

ــــي حنيفــــة رحمــــه اهلل ــــون مــــع الجــــد، وهــــذا قــــول أب ــــه العــــالت ال يرث   وب
 (112).يفتى

                                                                                                                          

ويقوم مقام األب في حجب اإلخوة واألخوات ألم، فأما فـي حجـب اإلخـوة واألخـوات =
ألب وأم فــال، ولكــن يقاســمهم ويجعــل هــو كأحــد الــذكور مــنهم، وبــه أخــذ ســفيان الثــوري 

إال أن زيـــدا كـــان يقـــول: يقاســـمهم  -رحمهـــم اهلل-ك والشـــافعيوأبويوســـف ومحمـــد ومالـــ
مادامت المقاسمة خيراً له مـن ثلـث جميـع المـال، فـإذا كـان الثلـث خيـرا لـه أخـذ الثلـث، 

وقـال علــي: "يقاسـمهم مادامــت المقاسـمة خيــراً لــه  ،وكـان مــا بقـي بــين اإلخـوة واألخــوات
مــن ســدس المــال، وإذا كــان الســدس خيــراً لــه أخــذ الســدس، وعــن ابــن مســعود روايتــان: 
أشـــهرهما كقـــول زيـــد، وروي عنـــه كقـــول علـــي وعـــن عمـــر بـــن الخطـــاب كقـــول أبـــي بكـــر 

م الصديق في الجد، وعنه كقول زيد إال في األكدرية خاصة والصـحيح أن مـذهب عمـر لـ
ـــــي الجـــــد...." أنظـــــر المبســـــوط ) ـــــى شـــــيء ف ( المجمـــــوع 157-15/156يســـــتقر عل

( ولتشــعب األقــوال وخطــورة المســألة قــال علــي ابــن أبــي طالــب: "مــن 17/268للنــووي)
( ووجــه 15/157أراد أن يــنفحم فــي جــراثيم جهــنم فلــيقض فــي الجــد" نفــس المصــدر )

هم في ذلك عدم الـنص فـي اإلختالف في المسألة كما يقول ابن عابدين: "وسبب إختالف
إرث الجــد مــع اإلخــوة مــن كتــاب أو ســنة وإنمــا ثبتــت باجتهــاد الصــحابة رضــي اهلل عــنهم 

 (5/552بعد إختالف كثير وهو من أشكل أبواب الفرائض" رد المحتار )

( قال ابن عابدين: "قوله كما هو مذهب أبي حنيفة" وهو مـذهب الخليفـة األعظـم 112)
أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه، وهو أعلم الصحابة وأفضلهم ولم تتعـارض عنـه الروايـات 
فيه فلـذلك إختـاره اإلمـام األعظـم بخـالف غيـره، فإنـه روي عـن عمـر أنـه قضـى فـي الجـد 
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وقـال زيـد بـن ثابـت ] الاةدقول زيد بةن ثابة  فةي مقا ةمة [
وهــــو قولهمـــا وقــــول مالــــك والشــــافعى ، رضـــي اهلل عنــــه يرثــــون مـــع الجــــد

 (113).رحمهما اهلل

للجـد مـع بنـي األعيـان وبنـي العـالت  :وعن زيـد بـن ثابـت رضـي اهلل عنـه 
 (114) .ومن ثلث جميع المال من المقاسمة:أفضل األمرين

أن يجعل الجـد فـي القسـمة   :وتفسير المقاسمة] مقنى المقا مة [
  .كأحد اإلخوة

وبنــو العــالت ]  الاةةدبنةةوالقال  يةةدخلون فةةي مقا ةةمة  [
يـــدخلون فـــي القســـمة مـــع بنـــي األعيـــان إضـــراراً للجـــد، فـــإذا أخـــذ الجـــّد 

والبـاقي لبنـي  ،مـن البـين خـائبين بغيـر شـيء  نصيبه فبنو العالت يخرجون
فإنهــا إذا أخــذت  ،األعيــان، إال إذا كانــت مــن بنــي األعيــان أخــت واحــدة

                                                                                                                          

" ثـم قـال بعـد أسـطر:"وقال خـذ بـالمتفق عليـه أولـىبمأة قضية يخالف بعضها بعضـا واأل=
 (5/552مة السرخسي في المبسوط" "والفتوى على قولهما" رد المحتار )ئشمس األ

( المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة 220-6/218( أنظــر المغنــي إلبــن قدامــة )113)
-17/267( المجمــوع شــرح المهــذب )9/613( مــنح الجليــل )3/1680-1682)

 (5/552( رد المحتار )332ن الفقهية )( القواني269
 راجع المصادر نفسها ( 114)
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ء فلبنـي العـالت وإال فإن بقي شى ،فرضها نصف الكل بعد نصيب الجدّ 
  (115).فال شيء لهم

  .ختين ألبأكجد وأخت ألب وأم و  ] صور  الم ئلة [

  .وتصّح من عشرين ،فبقي ألختين ألب عشر المال

وإن اختلط بهـا ، ولو كانت في هذه المسألة أخت ألب لم يبق لها شيء
إمـــا  ،فللجـــد هنـــا أفضـــل األمـــور الثالثـــة بعـــد فـــرض ذي ســـهم ،ذو ســـهم

المقاســــمة كــــزوج وجــــد وأخ، وإمــــا ثلــــث مــــا بقــــي كجــــد وجــــدة وأخــــوين 
  .وأخت، وإما سدس جميع المال كجد وجدة وبنت وأخوين

فاضــرب وإذا كــان ثلــث البــاقي خيــرا للجــد ولــيس للبــاقي ثلــث صــحيح 
 .مخرج الثلث في أصل المسألة

                                                           

( يقول السرخسي: "ومن مذهبه أن يعتد باإلخوة واألخوات ألب مع اإلخوة  115)
واألخوات ألب وأم في مقاسمة الجد فإذا أخذ الجد نصيبه رد اإلخوة واألخوات ألب 

د األب واألم ذكورا أو على اإلخوة واألخوات ألب وأم جميع ما أصابوا إن كان أوال
مختلطين، فإن كانوا إناثا فإنهم يردون على البنتين إلى تمام الثلثين وعلى الواحدة إلى 

هذا مذهب زيد بن ثابت وأما مذهب سيدنا  15/158تمام الثلث" أنظر المبسوط 
عبداهلل بن مسعود فيقول السرخسي: "ومن مذهبه )أي عبداهلل بن مسعود( أنه ال يعتد 

 (15/159)د األب مع األوالد ألب وأم في مقاسمة الجد" نفس المصدر بأوال
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ر خيـ فإن تركت جداً وزوجاً وبنتـا وأمـا وأختـا ألب وأم أو ألب فالسـدس 
 .للجد وتعول المسألة إلى ثالثة عشر وال شيء لألخت

واعلــم أن زيــد بــن ثابــت رضــي اهلل عنــه ال ] رأ  زيةةد بةةن ثابةة [
مـع الجـد إال فـي المسـألة يجعل األخت ألب وأم أو ألب صـاحبة فـرض 

  .األكدرية

وهـــي زوج وأم وجـــد وأخـــت ألب وأم أو ]  األلدريةةةةالم ةةةئلة [
ــــألم الثلــــث وللجــــد الســــدس ولألخــــت  (116)ألب، فللــــزوج النصــــف ول

                                                           

( يقــول السرخســي: "وفــي مذهبــه )أي زيــد بــن ثابــت( أن األخــوات المفــردات ال  116)
يكـــن مـــن أصـــحاب الفـــرائض مـــع الجـــد، ولكـــن يصـــرن عصـــبة بالجـــد ويكـــون الحكـــم : 

، ثـم 15/160خاصـًة" المبسـوط المقاسمة بينهن وبـين الجـد إال فـي  المسـئلة األكدريـة 
يذكر السرخسي صورة المسئلة األكدرية ويتحدث عن توجيـه مذهبـه: "فـإن جعـل األخـت 
فيها صاحبة فرض ألجل الضروة، صورتها: إمرأة ماتـت وتركـت زوجـاً وأمـا وأختـا ألب وأم 

ثالثـــة مـــن ســـتة ولـــألم الثلـــث ســـهمان، وللجـــد الســـدس ســـهم،  وجـــداً فللـــزوج النصـــف،
ـــا صـــاحبة فـــرض ألجـــل ولألخـــت الن ـــة، وإنمـــا جعـــل األخـــت هن ـــة تعـــول بثالث صـــف، ثالث

الضـروة، فإنــه لـم يبــق بعـد نصــيب أصـحاب الفــرائض إال السـدس، فــإن جعـل ذلــك للجــد 
صــارت األخــت محجوبــة بالجــد، وهــذا خــالف أصــله، وإن جعــل ذلــك بينهمــا بالمقاســمة 

السـدس باعتبــار انـتقص نصـيب الجـد عــن السـدس، ومـن مذهبــه أنـه ال يـنقض نصــيبه عـن 
ـــــوالء بحـــــال، وإســـــقاط األخـــــت بالجـــــد متعـــــذر أيضـــــا" أنظـــــر المبســـــوط للسرخســـــي  ال

،ويقـــول النـــووي: "المســـألة األكدريـــة نســـبة إلـــى األكـــدر بـــن حمـــام بـــن عـــامر 15/160
اللحمـــي، حكـــى عنـــه ابـــن حجـــر فـــي اإلصـــابة، كـــان ذا فضـــل وديـــن وفقـــه وهـــو صـــاحب 

أن عبدالملك بن مروان سـأله عنهـا، فأخطـأ  الفريضة التي تسمى األكدرية، روي ابن شيبة
فيهـا فنســبت إليــه، وقيـل ســميت بــذلك ألن الجـد كــدر األخــت فرضـها" أنظــر: المجمــوع 
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ثم يضم الجد نصـيبه إلـى نصـيب األخـت فيقسـمان للـذكر مثـل  ،النصف
ألن المقاســمة خيــر للجــد، أصــلها مــن ســتة وتعــول إلــى   ،حــظ األنثيــين

 (117).من سبعة وعشرين وتصحتسعة 

وســميت األكدريــة ألنهــا ] واةةه ل ةةمية الم ةةئلة ألدريةةة  [
امــرأة مــن بنــي أكــدر، وقــال بعضــهم ســميت أكدريــة ألنهــا كــدرت واقعــة 

عـول فال ولـو كـان مكـان األخـت أخ أو أختـان، على زيد بن ثابت مذهبـه
 (118) .وال أكدرية

                                                                                                                          

(، وانظــــر أيضــــا: لألقــــوال المختلفــــة، ســــعيد بــــن منصــــور 17/273شـــرح  المهــــذب )=
، قال ابن عبدالبر: "تفـرد بـه زيـد  (190749( وعبدالرزاق )2/357( الدارمي )1/34)

ثابت من بين الصحابة فـي معادلتـه الجـد بـاالخوة بـاألب مـع اإلخـوة األشـقاء، وخالفـه  بن 
 (17/274كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض "النووي في المجموع )

( يقول النووي: "جعلها زيد بن ثابت من سبع وعشـرين، لـألم سـتة وللـزوج تسـعة،  117)
( عـــن إبـــراهيم أن عبـــداهلل بـــن 2/357ارمي )وللجـــد ثمانيـــة ولألخـــت أربعـــة كمـــا فـــي الـــد

مســعود قــال: هــي مــن ثمانيــة لألخــت النصــف ثالثــة، وللــزوج النصــف ثالثــة، ولــألم ســهم 
وللجد سهم، وقال علي: هي من تسعة، للزوج ثالثة ولألخت ثالثـة ولـألم سـهمان وللجـد 

ج ســهم، وقــال زيــد: هــي مــن تســعة، ثــم ضــربها فــي ثالثــة  فصــارت ســبعة وعشــرين، للــزو 
تســـعة ولـــألم ســـتة وللجـــد ثمانيـــة ولألخـــت أربعـــة" إنتهـــى قـــول النـــووي . أنظـــر المجمـــوع 

 ( أخرجه عبدالرزاق والبيهقي.17/273)
 (275 /7( أنظر المجموع ) 118)
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 (119) المنا خة

ولـو صــار بعـض األنصـباء ميراثـا قبـل القســمة،  ] مقنةى المنا ةخة[
ثــم ، وأبــوين فمــات الــزوج قبــل القســمة عــن امــرأة ،وأم – وبنــت –كــزوج 

 .ثم ماتت الجدة عن زوج وأخوين ماتت البنت عن ابنين وبنت وجدة

  :فاألصل فيه ح المسئلةحيصاألصل فى ت] المنا خةالقمل في [

أن تصـــحح مســـألة الميـــت األول وتعطـــى ســـهام كـــل وارث مــــن 
التصـحيح األول وبـين وتنظـر بـين مـا فـي يـده مـن ، ثم تصـحح  التصحيح

 :ثالثة أحوال وهي تصحيح الثاني

فإن استقام ما في يده من التصـحيح األول علـى الثـاني فـال حاجـة  -: 1
 .إلى الضرب

فاضـــــرب وفـــــق  ،بينهمـــــا موافقـــــةوإن لـــــم يســـــتقم فـــــانظر إن كـــــان  -: 2
 .الثاني في التصحيح األول التصحيح

                                                           

( المناســـخة: النســـخ لغـــة بمعنـــى النقـــل  والتحويـــل ومنـــه قـــول القائـــل، نســـخت  119)
ه، واصــطالحا:  هــو أن ينتقــل الكتــاب أي نقلتــه ونســخت الشــمس الظــل أي نقلتــه وأزالتــ

نصيب بعض الورثـة بموتـه قبـل التقسـيم إلـى مـن يـرث منـه، قـال ابـن عابـدين: هـي مفاعلـة 
مــن النســخ بمعنــى النقــل والتحويــل، والمــراد بهــا هنــا أن ينتقــل نصــيب بعــض الورثــة بموتــه 

 (5/566قبل القسمة إلى من يرث منه. رد المحتار )
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وإن كــــان بينهمــــا مباينــــة فاضــــرب كــــل التصــــحيح الثــــانى فــــي كــــل  -: 3
فســهام ورثــة الميــت األول  ،فــالمبلغ مخــرج المســألتين، التصــحيح األول

فـي التصـحيح الثـانى أو فـي وفقـه، وسـهام أعنـي :  تضرب في المضـروب
 .كل ما في يده أو في وفقه   ورثة الميت الثانى تضرب في

فاجعــل المبلــغ مقــام األولــى والثالثــة وإن مــات ثالــث أو رابــع أو خــامس  
 .ثم في الرابعة والخامسة كذلك إلى غير النهاية ،مقام الثانية في العمل
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 (120)ذو  األرحامباب 

 

هـو كـل قريـب لـيس بـذى سـهم ذو الـرحم ] لقريف ذو  الرحم [
 (121).وال عصبة

وكانت عامـة  ] مذاهب القلماء في لوريث ذو  األرحام  [
و بـه قـال أصـحابنا  ،الصحابة رضـي اهلل عـنهم يـرون توريـث ذوي األرحـام

 .رحمهم اهلل

ــن ثابــت رضــي اهلل عنــه   ،ال ميــراث لــذوي األرحــام: وقــال زيــد ب
ــــك والشــــافعي رحمهمــــا  ــــال مال ــــه ق ــــت المــــال وب ــــي بي ويوضــــع المــــال ف

  (122).اهلل

                                                           

ي األرحـــام، ومـــذاهب العلمـــاء فـــي تـــوريثهم، ( ذكـــر الســـجاوندي هنـــا تعريـــف ذو 120)
وأصــنافهم ومــراتبهم، ومســـئلة تــوريثهم قــد اختلـــف فيهــا، كمــا ســـيأتي قريبــاً ألجــل اآلثـــار 

 الواردة فيها.
ذو الـــرحم لغـــة: هـــو صـــاحب القرابـــة مطلقـــاً، وفـــي اصـــطالح الفرضـــيين وعلمـــاء  (121)

( المغنــي 5/559ر )الميــراث كمــا ذكــر الســجاندوي، أنظر:الــدر المختــار مــع رد المحتــا
 (4/474( كشاف القناع )6/221)

 ( اعلم أنه اختلف الفقهاء في توريث ذوي األرحام على رأيين: 122)

-الــرأي األول: ذهــب  أبوحنيفــة وأحمــد إلــى تــوريثهم، وهــو أي عمــر وعلــي وابــن مســعود
 =مــن الصــحابة، وقــول عمــر بــن عبــد العزيــز والحســن البصــري وشــريح -رضــي اهلل عــنهم
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 :األرحام أصناف أربعة واوذو ] األرحام أربقة أصناف ذوو [

 .وهم أوالد البنات وأوالد بنات االبن ،األول ينتمي إلى الميت -: 1

                                                                                                                          

والشــعبي وطــاؤس وأهــل العــراق وأحمــد وإســحاق بــن راهويــه، واســتدلوا فــي ذلــك بقولــه =
تعـالى: "وأولــوا األرحــام بعضــهم أولــى بــبعض فـي كتــاب اهلل" يعنــي أن بعضــهم أولــى بــبعض 
فيمـــا كتـــب اهلل، وهـــو شـــامل لجميـــع األقـــارب مـــن أصـــحاب الفـــروض والعصـــبات وذوى 

اب الفـرائض والعصـبات، فكـان البـاقون مـن األرحام، وقد بينت آية الفرائض ميراث أصح
 ذوي األرحام أولى من غيرهم بالتركة.

البخـاري فـي الفـرائض عـن قتـادة عـن أنـس "ابـن أخـت  ىاآلثار الواردة فيهم، منها مـا رو و 
( 3927( والترمــذي مــن حـديث قتــادة عــن أنــس، الــرقم )6762القـوم مــنهم" الحــديث )

من ال وارث لـه" أخرجـه أبـوداؤد فـي الفـرائض عـن ومنها قوله عليه السالم: "الخال وارث 
( وأحمـد 2738( وابن ماجه بنحوه في الفرائض، الـرقم )1899حديث المقدام، الرقم )

( مـن حـديث المقـدام بـن معـديكرب، وأخرجـه الترمـذي مـن 17175في مسـنده، الـرقم )
النسـائي (، قال الشوكاني: "حديث المقدام أخرجه أيضـاً 2103حديث أبي أمامة،الرقم )

والحاكم وابن حبان وصححاه وحسـنه أبوزرعـة، وأعلـه البيهقـي باإلضـطراب" نيـل األوطـار 
( قـال البغـوي: "هـذا حجـة لمـن ذهـب إلـى توريـث ذوي األرحـام 3/167)الجز السادس 
( 187-17/185( أنظــر للتفصــيل المجمــوع شــرح المهــذب )4/229"شــرح الســنة )

 (6/229المغني )

لنـووي: "مـذهب الشـافعي إنـه ال ميـراث لهـم وأن بيـت المـال أولـى يقـول ا -الرأي الثاني:
مــن تــوريثهم، وهــو قــول زيــد بــن ثابــت، وإحــدى الــروايتين عــن أبــي بكــر وعمــر وابــن عمــر 
وقول  مالك واألوزاعي وداؤد وأكثر أهل المدينة" وقال المزني وابـن شـريح مـن الشـافعية 

 (17/185مجموع ):"إنهم يرثون كمذهب أبي حنيفة واإلمام أحمد" ال
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وهـــم األجـــداد الســـاقطون ، والصـــنف الثـــاني ينتمـــي إلـــيهم الميـــت -: 2
 .الساقطاتوالجدات 

ت وهــم أوالد األخــوا ،الميــت يوالصــنف الثالــث ينتمــي إلــى أبــو  -:  3
 .اإلخوة ألمخوة وبنو وبنات اإل

ـــرابع ينتمــي إلــى جــدّ  -: 4 وهــم العّمــات ، هالميــت أو جدتيــ يوالصــنف ال
  (123).واألعمام ألم واألخوال والخاالت

 .فهؤالء وكل من يدلي بهم من ذوي األرحام

ســليمان روى أبو ] لرليةةب ذو  الةةرحم عنةةد أبةةي حنيفةةة  [ 
أن أقـرب  :عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رحمهما اهلل تعـالى(124)

ثـــم الثالـــث ، ن ســفلواإثـــم األول و  ،ن علـــواإالصـــنف الثــاني و  :األصــناف
 .ثم الرابع وإن بعدوا، وإن نزلوا

                                                           

( هــذا هــو التصــنيف المشــهور ذو الطريقــة الحســنة لــذوي األرحــام يحصــرهم فــي  123)
 أربعة أصناف، 

( هـــو العالمـــة أبـــو ســـليمان موســـى بـــن ســـليمان الجوزجـــاني الحنفـــي صـــاحب أبـــي 124)
يوسف ومحمد، حدث عنهما وعن ابن المبارك، قال الـذهبي: "وكـان صـدوقا محبوبـا إلـى 

 (10/194سير أعالم النبالء )أهل الحديث" أنظر 
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 (125)وابــن ســماعة ،يوســف والحســن بــن زيــاد عــن أبــي حنفيــةوروى أبو  
 :أن أقـرب األصـناف: عن محمد بـن الحسـن عـن أبـي حنيفـة رحمهـم اهلل

 ،ثــــم الرابــــع كترتيــــب العصــــبات،  ثــــم الثالـــث، ثــــم الثــــاني، الصـــنف األول
 (126).المأخوذ بهوهو 

الصـنف  :وعنـدهما ] لرليب ذو  الةرحم عنةد الصةاحبين  [
األم؛ ألن عندهما كل واحد منهم أولـى مـن  يأب :الثالث مقدم على الجد

 (127).أصله  وإن سفل أولى منوفرعه  ،فروعه

                                                           

( ابن سماعة هو قاضي بغداد اسمه أبو عبداهلل محمد بن سماعة الكوفي صـاحب 125)
أبي يوسف ومحمد حدث عن الليث والمسيب بن شريك، صنف التصانيف، وكـان رجـال 

هــ، عمـره مـأة سـنة، 233بارعا متضلعا في الفقه والحديث، أثنى عليه العلماء، توفى سـنة 
 (2/58( الجواهر المضيئة )10/646لترجمته: سير أعالم اليبالء )أنظر 

 ( يقول ابن عابدين "وعليه الفتوى"5/559أنظر: رد المحتار) ( 126)

( المالحظـة: إعلـم 5/559( ورد المحتـار )15/4أنظر: المبسوط للسرخسـي ) ( 127)
ــة، يقــول السرخســي: "ثــم الــذين يورثــون  أن المــذاهب فــي كيفيــة توريــث ذوي األرحــام ثلث

ثة: صنف منهم يسمون "أهل القرابة" وهم أبوحنيفـة و أبويوسـف ذوي األرحام أصناف ثال
ذلك ألنهــم يقــدمون األقــرب فـــاألقرب، ومحمــد وزفــر وعيســى ابــن أبــان، وإنمـــا ســموا بــ

وصــنف مــنهم يســمون "أهــل التنزيــل" وهــم: علقمــة والشــعبي ومســروق ونعــيم بــن حمــاد 
سـموا بـذلك  -رحمهـم اهلل-وأبونعيم وأبوعبيد القاسم بن سالم وشـريك والحسـن بـن زيـاد

وابنـة  ألنهم ينزلون المولى منزلة المولى به في اإلسـتحقاق، وبيـان ذلـك فيمـا إذا تـرك ابنـة
أخت،على قول أهل القرابة المال البنة البنت ألنها أقرب، وعلى قول أهل التنزيـل المـال 

بينهما نصفان بمنزلة مالو ترك ابنة وأختاً، والصنف الثالث يسمون "أهـل الـرحم" مـنهم: =
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 فصل في الصنف األول

أوالهـم بـالميراث أقـربهم  ] أوالهةم بةالميراث أقةربلم رحمةاً  [
وإن اسـتووا فـي  كبنت البنت فإنها أولى من بنت بنت االبـن ،إلى الميت

فولد الوارث أولى من ولد ذوي األرحام كبنت بنت األبن، فانهـا  ،الدرجة
ولم يكـن فـيهم ولـد  وإن استوت درجاتهم( 128أولى من ابن بنت البنت)

رحمــه اهلل  -فعنــد أبــي يوســف  ،أو كــان كلهــم يــدلون بــوارث ،الــوارث
والحسن بن زياد يعتبـر أبـدان الفـروع ويقسـم المـال علـيهم سـواء  -تعالى

 .اختلفتة األصول في الذكورة واألنوثة أو صف اتفقت

                                                                                                                          

ـــن ذراح ســـموا بـــذلك ألنهـــم ســـووا بـــين األقـــرب واألبعـــد فـــي  حســـن بـــن ميســـر ونـــوح ب
إلســتحقاق بأصــل الــرحم ثــم كــل فريــق يــزعم ممــا نقــل فــي البــاب عــن اإلســتحقاق، وثبتــوا ا

الصــحابة" ثــم يــذكر السرخســي أن فــي هــذا البــاب ثــالث مســائل منقولــة عــن الصــحابة، 
( وهذه الطريقة الثالثـة مهجـورة عنـد الفقهـاء لبعـدها عـن المعقـول 15/5راجع المبسوط )

 ومخالفتها لمباد  الشريعة اإلسالمة.

وريث النصف األول منهم أنه يقدم في الميراث أقربهم إلى الميت ( ومن قواعد ت 128)
درجة، كما في المثال المذكور، مات عن بنت بنت وبنت بنت اإلبن كان الميراث 
لألولى، وإن استوى في الدرجة يقدم من يدلى بصاحب فرض أو عصبة على من يدلى 

كله لألول، ألنها   بذى رحم، فمن مات عن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت كان المال
( 229بنت صاحبة فرض فتكون أولى، أنظر: فقه المواريث للدكتور وهبة الزحيلي ص: )

 .(15/6( والمبسوط للسرخسي )5/559رد المحتار )
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إن اتفقـــت  ،يعتبـــر أبـــدان الفـــروع -رحمـــه اهلل تعـــالى -ومحمـــد  
 ،صــــفة األصــــول موافقــــا لهمـــــا، ويعتبــــر األصــــول إن اختلفــــت صـــــفاتهم

إذا تـــرك ابـــن بنـــت كمـــا   ،الفـــروع ميـــراث األصـــول مخالفـــا لهمـــا  ويعطـــى
 "للــذكر مثــل حــظ األنثيــين: "يكــون المــال بينهمــا  :وبنــت بنــت عنــدهما

ألن صــــفة األصــــول  ،كــــذلك  ار األبــــدان، وعنــــد محمــــد رحمــــه اهللباعتبــــ
  .متفقة

المـــال بـــين  :ولـــو تـــرك بنـــت ابـــن بنـــت وابـــن بنـــت بنـــت عنـــدهما
ــا باعتبــار األبــدان: ثلثــاه للــذكر وثلثــه لألنثــى، وعنــد محمــد   الفــروع أثالث

أعني في الـبطن الثـاني أثالثـا: ثلثـاه لبنـت  ،المال بين األصول :رحمه اهلل
وكـذلك عنـد  ،وثلثه البن بنت البنت نصـيب أمـه ،ابن البنت نصيب أبيها

يقســم المــال  إذا كــان فــي أوالد البنــات بطــون مختلفــة :محمــد رحمــه اهلل
ــم يجعــل الــذكور طائفــة واإلنــاث   علــى أول بطــن  اختلــف فــي األصــول ث

ــــذكور يجمــــع ويقســــم علــــى أ علــــى طائفــــة بعــــد القســــمة، فمــــا أصــــاب ال
وكذلك مـا أصـاب اإلنـاث وهكـذا  (129)الخالف الذي وقع في أوالدهم

 (:130) أن ينتهى بهذه الصورة  يعمل إلى

                                                           

يقــول الــدكتور وهبــة الزحيلــي: "إذا تســاووا فــي الدرجــة، وفــي  اإلدالء بصــاحب  ( 129)
بينهم جميعاً للذكر ضـعف األنثـى. وهـذا رأى فرض، أو أدلى كلهم بذى رحم، كان المال 

أبي يوسف، وهـو المفتـى بـه عنـد الحنفيـة، وقـد أخـذ بـه القـانون فمـن مـات عـن ابـن بنـت 
بنت، وبنـت ابـن بنـت، فـالميراث بينهمـا أثالثـا، ثلثـاه لـألول، وثلثـه للثانيـة؛ ألنهمـا اسـتويا 

 =بنـت بنـت، كـان في الدرجة واإلدالء بذى فرض. ومـن مـات عـن بنـت ابـن بنـت، وبنـت
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المـــال بينهمـــا مناصـــفة؛ وأن الـــوارثين اســـتويا فـــي الدرجـــة واإلدالء بـــذي رحـــم. وعنـــد =
محمــد: يقســم المــال علــى أول درجــة وقــع فيهــا االخــتالف بالــذكور واألنوثــة، ويجعــل مــا 
أصــاب كــل أصــل لفرعــه، إذا لــم يحصــل بعــده اخــتالف كمــا فــي المثــال المــذكور، فيعطــى 

البنــت ســهم واحــد نصــيب أمــه، وللثانيــة وهــي بنــت ابــن البنــت  لألولــى وهــو: ابــن بنــت
نصـيب أبيهـا وهـو ســهمان. فـإن وقـع اخــتالف فـي أوالدهـن، فيقسـم المــال كمـا ذكـر، ثــم 
يجعل الذكور طائفة، واإلناث طائفة أخرى، ويأخـذ الصـفة مـن األصـل، والعـدد مـن الفـرع 

ى بنـت ابـن بنـت فعنـد أبـي عند التعدد، مثل: ابنى بنـت بنـت، وبنـت ابـن بنـت بنـت، وبنتـ
ــين كــأربع  ــة: ألن االبن ــار الــذكورة واألنوث يوســف: يقســم المــال أســباعا علــى الفــروع، باعتب
بنــات، ومعهمــا ثــالث بنــات أخــر، فــالمجموع كســبع بنــات، لكــل بنــت ســهم، ولكــل ابــن 
سهمان.وعند محمد: يقسم المال على أول درجة وقع فيهـا االخـتالف، وهـي فـي المثـال 

لبطن الثاني، فيقسم المال عليهما أسباعاً بحسـب عـدد الفـروع، فالبنـت األولـى المذكور ا
في الدرجة الثانية كبنتين لتعدد فرعها، والبنت الثانية في الدرجـة الثانيـة علـى حالتهـا لعـدم 
تعـدد فرعهــا، واالبـن فــي الدرجـة الثانيــة، ثـم يجعــل الـذكور طائفــة، واإلنـاث طائفــة أخــرى، 

ابـــن البنــت لبنتـــي بنتــه، لعـــدم االخــتالف، وثالثـــة أســباع البنتـــين فـــي فيعطــى أربعـــة أســباع 
الدرجــة الثانيــة لولــديهما فــي الدرجــة الثالثــة منــا صــفة: ال، البنــت كبنتــين لتعــدد فروعهمــا، 

( ألن أصـل المسـئلة مـن 28فساوت االبن، ثم يعطى نصيب كـل إلـى فرعـه، وتصـح مـن )
ونصــف ســبع، وأصــاب البنــت فــي الــبطن ( وقــد أصــاب االبــن فــي الــبطن الثالــث ســبعاً 7)

( 2الثالث التي هي كبنتين لتعدد فرعها سبعاً ونصـف سـبع، فضـربنا مخـرج الكسـر وهـو )
ــا نصــيب كــل إلــى فرعــه، فأخــذت بنــت ابــن بنــت 14فــي أصــل المســألة، فبلــغ ) ( ودفعن

البنت ثالثة أسباع، ودفعنـا نصـيب بنـت بنـت البنـت إلـى ولـديها، وهـو ال ينقسـم، فضـربنا 
( ومنهـــا صـــحت المســـألة.فلبنتى بنـــت ابـــن البنـــت 28) فبلـــغ (14د رؤوســـهما فـــي )عـــد

( 3( لكـل واحـدة )6( ولولدى بنت بنـت البنـت )6( ولبنت ابن بنت البنت )16الثلث )
 (563-5/560( ورد المحتار )230أنظر فقه المواريث ص: )

 طون.( هذه المسئلة مشتملة على اثنى عشر شخصا من ذوي األرحام، وستة ب 130)
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 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم

 ابن ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت

 بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت بنت

 ابن بنت بنت ابن ابن ابن بنت بنت بنت بنت بنت بنت

 بنت بنت بنت ابن بنت بنت ابن ابن ابن بنت بنت بنت

 بنت ابن بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنت ابن بنت بنت

 بنت بنت بنت بنت بنت ابن بنت بنت ابن بنت ابن بنت

 

القســمة  وكــذلك محمــد رحمــه اهلل تعــالى يأخــذ الصــفة مــن األصــل حــال
وبنــت ابــن  ،والعــدد مــن الفــروع كمــا إذا تــرك ابنــي بنــت بنــت بنــت ،عليــه

 : وبنتي بنت ابن بنت بهذه الصورة  ،بنت بنت

 ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 بنت بنت بنت

 ابن بنت بنت

 بنت ابن بنت

 بنتي بنت ابن

 

يقســــم المــــال بــــين الفــــروع  :عنــــد أبــــي يوســــف رحمــــه اهلل تعــــالى
وعنــد محمــد رحمــه اهلل تعــالى يقســم المــال علــى  أســباعاً باعتبــار أبــدانهم

أعلــى الخــالف، أعنــى فــي الــبطن الثــاني أســباعاً باعتبــار عــدد الفــروع فــي 
وثالثــة  أربعــة أســباعه لبنتــى بنــت ابــن البنــت نصــيب جــدهما، ،األصــول
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 نـى فـي الـبطن الثالـثأسباعه وهو نصيب البنتين يقسم على ولـديهما، أع
أنصـــافا: نصـــفه لبنـــت ابـــن بنـــت البنـــت نصـــيب أبيهمـــا، والنصـــف األخـــر 

  .بنت البنت نصيب أمهما  البنى بنت

 .وتصح المسألة من ثمانية وعشرين

أشهر الروايتين عن أبـي حنيفـة  -رحمه اهلل تعالى -وقول محمد 
 (131). الفتوى  في جميع ذوى األرحام وعليه-رحمه اهلل تعالى  -

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( وفي الدر المختار: "لكن قـول محمـد أشـهر الـروايتين عـن أبـي حنيفـة فـي جميـع 131)
-5/560ذوي األرحام وعليـه الفتـوي "أنظـر للتفصـيل: الـدر المختـار علـى رد المحتـار )

 (9-15/6( والمبسوط للسرخسي )563
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 فصل

ـــرون الجهـــات فـــي التوريـــث ـــا رحمهـــم اهلل تعـــالى يعتب ـــا  علماؤن ـــر أن أب غي
ومحمـد رحمـه  ،يوسف رحمـه اهلل تعـالى يعتبـر الجهـات فـي أبـدان الفـروع

 ،فـــى األصـــول، كمــا إذا تـــرك بنتــى بنـــت بنـــت  اهلل تعــالى يعتبـــر الجهــات
 : (132).وهما أيضاً بنتا ابن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورة

 ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

     بنت     بنت     بنت

     بنت ابن     بنت

 ابن ينبنت         

أثالثـــا،  يكـــون المـــال بينهمـــا :عنـــد أبـــى يوســـف رحمـــه اهلل تعـــالى
  .ثلثاه لبنتين وثلثه لالبن ،وصار كأنه ترك أربع بنات وابنا

ــنهم علــى ثمانيــة  :وعنــد محمــد رحمــه اهلل تعــالى يقســم المــال بي
سـتة عشــر سـهماً مـن قبــل  ،وعشـرين سـهماً للبنتـين اثنــان وعشـرون سـهماً 

 .أبيها، وستة أسهم من قبل أمها، ولالبن ستة من قبل أمه

 

                                                           

أيضــاً، إال أن ( اعلــم أن جهــة القرابــة تعتبــر عنــد الحنفيــة فــي توريــث ذوي األرحــام 132)
يعتبرهــا  -رحمــه اهلل-يعتبرهــا فــي  األصــول دون الفــروع، وأبــا يوســف -رحمــه اهلل-محمــد

 (5/560في الفروع فقط، كما في المسألة المذكورة، أنظر: رد المحتار )
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 (133) فصل في الصنف الثاني

وعنـــد ، أوالهــم بــالميراث أقــربهم إلــى الميــت مــن أي جهــة كــان
أولـى مـن أب أب  أولى كـأب أم األماالستواء فمن كان يدلى بوارث فهو 

وعلــي  (135)فضــل الخصــافالوأبــي  (134)ل الفرائضــياألم عنــد أبــي ســه
                                                           

( يعنـي قواعـد توريـث الصـنف الثـاني، والمـراد بهـم األجـداد السـاقطون والجـدات  133)
 فس القواعد المذكورة.الساقطات، وهذه القواعد هي ن

( قــال فــي الفوائــد البهيــة: أبــو ســهل الزجــاجي صــاحب الريــاض درس علــى أبــي  134)
الحسن الكرخي عـن أبـي سـعيد البرذعـي عـن إسـماعيل بـن حمـاد بـن أبـي حنيفـة عـن أبيـه 
عن جده، ثم رجع إلى نيسابور فأقام بها إلى أن مات، ودرس عليه أبوبكر أحمد بـن علـى 

ســابور، وعــن الصــميري قــال: ســمعت الصــاحب أباالقاســم إســماعيل بــن الــرازي وفقهــاء ني
عبــاد يقــول: كــان أبــو ســهل إذا دخــل مجــالس النظــر يتغيــر وجــوه المخــالفين لقــوة نفســه 
وحسـن جدلــه، وفــي الجــواهر المضـيئة ســمعت بعــض مشــايخنا يقـول: ذكــر شــمس األئمــة 

ل الزجــاجي، تــارة السرخســي فــي مبســوطه: أبــو ســهل الغزالــي وأبوســهل الفرضــي وهــو ســه
( 88( تــاج الــراجم: )81يـذكر بــالغزالي وتــارة بالفرضــي وتــارة بالزجــاجي، الفوائــد البهيــة: )

وقال اللكهنوي في الفوائد في ترجمة موسى بن نصر: "موسـى بـن نصـر الـرازي أبـو سـهل 
مـن أصــحاب محمــد، روي الحـديث عــن عبــد الـرحمن أبــي زهيــر وهـو آخــر مــن روي عنــه 

 ( 90سعيد الدقاق" ص: )وتفقه عليه أبو 

هـــــ( أحمــــد بــــن عمــــر بــــن مهيــــر الشــــيباني أبــــوبكر 875 -هـــــ 261( الخصــــاف )135)
المعـروف بالخصـاف، فرضــي حاسـب فقيـه كــان مقـدما عنـد الخليفــة المهتـدى بـاهلل، فلمــا 
قتل المهدي نهب فذهب بعض كتبه، وكـان ورعـا يأكـل مـن كسـب يـده، تـوفي ببغـداد، لـه 

 1/185قـــاف" "والحيـــل" وغيرهـــا، أنظـــر األعـــالم للزركلـــي تصـــانيف منهـــا: "أحكـــام األو 
 .1/87والجواهر المضيئة 
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ســــــــليمان  تفضــــــــيل لــــــــه عنــــــــد أبــــــــي  ، وال(136)بــــــــن عيســــــــى البصــــــــري
  ي.وأبي علي البست (137)الجرجاني

وإن اســــتوت منــــازلهم ولــــيس فــــيهم مــــن يــــدلى بــــوارث أو كلهــــم 
واتفقـت صـفة مـن يـدلون بهـم واتحـدت قـرابتهم فالقسـمة  ،يدلون بـوارث

 .على أبدانهم  حينئذ  

يقسـم المـال علـى أول بطـن  ،وإن اختلفت صفة مـن يـدلون بهـم
 .اختلف كما في الصنف األول

وهــو نصــيب األب،  األب اختلفــت قــرابتهم فالثلثــان لقرابــةوإن  
فريـــق يقســـم والثلـــث لقرابـــة األم وهـــو نصـــيب األم، ثـــم مـــا أصـــاب لكـــل 

 (138).بينهم كما لو اتحدت قرابتهم

 

 

 

                                                           

( على بن عيسى البصري، لم يذكر مؤلف الجواهر المضيئة ترجمته، بل ذكـر عـن  136)
 .(388السراجي عبارة البصري مكان ترجمته، أنظر: الجواهر المضيئة ص: )

 .ني" تقدمت ترجمته( الجرجاني أبو سليمان: ولعل الصحيح "الجوزجا 137)
 (23-15/21( المبسوط )561-5/560( أنظر: رد المحتار ) 138)
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 (139)فصل في الصنف الثالث

والهــــــم الحكــــــم فــــــيهم كــــــالحكم فــــــي الصــــــنف األول، أعنــــــى أ
وإن اسـتووا فـي القـرب فولـد العصـبة أولـى  ت،يـبـالميراث أقـربهم إلـى الم

مـــن ولـــد ذوى األرحـــام، كبنـــت ابـــن األخ وابـــن بنـــت األخ كالهمـــا ألب 
 .واآلخر ألب وأم أحدهما ألبأو ألب أو  وأم

  .ألنها ولد العصبة ،المال كله لبنت ابن األخ 

للــذكر مثــل حــظ األنثيــين عنــد أبــي  :ولــو كانــا ألم المــال بينهمــا
 :وعنــد محمــد رحمــه اهلل تعــالى ،يوســف رحمــه اهلل تعــالى باعتبــار األبــدان

 :المال بينهما أنصافا باعتبار األصول بهذه الصورة

 ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 األخت ألم األخ ألم

 بنت ابن

 ابن بنت

 

ولــيس فــيهم ولــد عصــبة، أو كــان كلهــم ب فــى القــر  اوإن اســتوو 
أوالد العصبات، أو كان بعضهم أوالد العصبات وبعضهم أوالد أصـحاب 

                                                           

وهـم الـذين ينسـبون إلـى أبـوي الميـت مثـل أوالد األخـوات وبنـات اإلخـوة وبنـو  ( 139)
 (15/12( المبسوط )6/56اإلخوة ألم، أنظر: رد المحتار )
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األقــوى، ومحمـــد رحمـــه اهلل تعـــالى يعتبر   يوســـف رحمــه اهللفأبو  ،الفــرائض
تعـــالى يقســــم المــــال علــــى اإلخــــوة واألخـــوات مــــع اعتبــــار عــــدد الفــــروع 

  ين فـروعهم كمـا فـيوالجهات في األصول فما أصاب كل فريـق يقسـم بـ
ثــة بنــين، إخــوة متفــرقين، وثالو كمــا إذا تــرك: ثــالث بنــات   الصــنف األول

 بهذه الصورة: وثلث بنات أخوات متفرقات

 ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ألب  أخ
 وأم

أخت ألب  أخ ألم أخ ألب
 وأم

أخت 
 ألب

أخت 
 ألم

ابن  ابن وبنت بنت بنت بنت
 وبنت

ابن 
 وبنت

 

عنـــد أبـــى يوســــف رحمـــه اهلل يقســــم كـــل المـــال بــــين فـــروع بنــــى 
للـذكر " :العـالت، ثـم بـين فـروع بنـى األخيـافاألعيان، ثم بين فروع بنـى 

 .أرباعاً باعتبار األبدان "مثل حظ األنثيين 

وعنـــــد محمـــــد رحمـــــه اهلل يقســـــم ثلـــــث المـــــال بـــــين فـــــروع بنـــــى 
األخيــاف علــى الســوية أثالثــا الســتواء أصــولهم فــي القســمة، والبــاقي بــين 

بنـت نصـفه ل ،األصـول  فروع بني األعيان أنصافا باعتبار عدد الفروع فـي
للـذكر مثـل حـظ  :األخ نصيب أبيها، والنصف اآلخـر بـين ولـدى األخـت

 .وتصح من تسعة ،باعتبار األبدان "األنثيين

 :ولو ترك ثالث بنات بنى إخوة متفرقين بهذه الصورة
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 ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 أخ ألم ألبأخ  أخ ألب وأم

 ابن ابن ابن

 بنت بنت بنت

 

ألنهـــا ولـــد العصـــبة ولهـــا  ،المـــال كلـــه لبنـــت ابـــن األخ ألب وأم باالتفـــاق
 (140).قوة القرابة أيضاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

( 16-15/12)( المبســوط للسرخســي 5/561( راجــع للتفصــيل رد المحتــار ) 140)
 لقد بسط اإلمام السرخسي الكالم في هذه الموضع.
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 (141)فصل في الصنف الراب 

الحكـم فــيهم أنـه إذا انفــرد واحـد مــنهم اسـتحق المــال كلـه لعــدم 
 .المزاحم

، قـرابتهم متحـدا كالعمـات واألعمـام ألموإذا اجتمعوا وكان حيـز 
فاألقوى منهم أولى باإلجماع، أعنى من كـان ألب  أو األخوال والخاالت

ومــن كــان ألب أولــى ممــن كــان ألم ذكــورا كــانوا أو  ،وأم ممــن كــان ألب
 ا.أناث

وإن كــــانوا ذكــــورا وأناثــــا واســــتوت قــــرابتهم فللــــذكر مثــــل حــــظ  
وأم أو   خـــال وخالـــة كالهمـــا ألباألنثـــين ، كعـــم وعمـــة كالهمـــا ألم، أو 

فــال اعتبــار لقــوة القرابــة، كعمــة  ،وإن كــان حيــز قــرابتهم مختلفــا ألب وألم
ألب وأم وخالـــة ألم، أو خالـــة ألب وأم وعمـــة ألم، فالثلثـــان لقرابـــة األب 
وهــو نصــيب األب، والثلــث لقرابــة األم وهــو نصــيب األم، ثــم مــا أصــاب  

 (142).قرابتهم فريق يقسم بينهم كما لو اتحد حيزكل 

                                                           

( شرع في قواعد توريث الصنف الرابع وهم الذين ينسبون إلى جدي الميت أو  141)
 جدتيه مثل األعمام ألم والعمات واألخوال والخاالت مطلقًا.

الدرجة إال في يقول ابن عابدين: "وجملة القول فيه أنه ال يتأتى هنا تفاوت  ( 142)
  ( ومن قواعد هذا الصنف:5/561أوالدهم ومن بعدهم" )رد المحتار 

 إذا نفرد واحد منهم استحق جميع المال كله لعدم المزاحم -:1
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 همأوالدفصل في 

أوالهـــم  :الحكـــم فـــيهم كـــالحكم فـــي الصـــنف األول، أعنـــى 
 .بالميراث أقربهم إلى الميت من أي جهة كان

فمــن كانــت  اً،فــي القــرب وكــان حيــز قــرابتهم متحــد اوإن استـــوو  
 .له قوة القرابة فهم أولى باإلجماع

وكان حيـز قـرابتهم متحـدا فولـد  ،في القرب والقرابة اوإن استوو  
المــال   ،كبنــت العــم وابــن العمــة كالهمــا ألب وأم أو ألب،  العصبـــة أولــى

 .كلـه لبنت العم؛ ألنها ولد العصبة

لمـن كـان  فالمـال كلـه ،واآلخـر ألب ،وإن كان أحدهما ألب وأم
مـع كونهـا ولـد ذي  ،الرواية قياســا علـى خالـة ألبله قوة القرابة في ظاهر 

مــع كونهــا ولــد الوارثــة؛ ألن  ،أولــى بقــوة القرابــة مــن الخالــة ألمهــى  رحــم

                                                                                                                          

إن اجتمعوا، وكان جهة قرابتهم واحدة، فاألقوى منهم في القرابة أولى باإلجماع،  -:2
 ظ األنثيين.وإن كانوا مختلطين ذكوراً أو إناثا فللذكر مثل ح

:وإن كان جهة قرابتهم  مختلفة بأن كان بعضهم من جانب األب، وبعضهم من جانب 3
األم، فال اعتبار لقوة القرابة، ويكون الثلثان لقرابة األب والثلث لقرابة األم، ثم ما 
أصاب كل فريق يقسم بينهم. هذا ملخص قواعد الصنف الرابع راجع رد المحتار 

(5615-562) 
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 ،غيـره لقرابـة أولـى مـن التـرجيح لمعنـى فـيوهو قـوة ا ،الترجيح لمعنى فيه
 .دالء بالوارثوهو اإل

 .المال كله لبنت العم ألب ألنها ولد العصبة :وقال بعضهم 
فــي القــرب ولكــن اختلــف حيــز قــرابتهم فــال اعتبــار  اوإن استـــوو  

لقوة القرابة وال لولـد العصـبة فـي ظـاهر الروايـة قياسـا علـى عمـة ألب وأم 
القرابتين وولد الوارث من الجهتين هي ليست بـأولى مـن   مع كونها ذات

 .الخالة ألب أو ألم

، ثـم ثلثين لمن يدلى بقرابة األب فتعتبر فيهم قوة القرابـةلكن ال 
 ولد العصبة.

 والثلث لمن يدلي بقرابة األم وتعتبر فيهم قوة القرابة.
مــا أصــاب كــل فريــق  -رحمــه اهلل تعــالى  -ثــم عنــد أبــي يوســف  

 يقسم على أبدان فروعهم مع اعتبار عدد الجهات في الفروع. 
يقســــم المــــال علــــى أول بطــــن  :وعنــــد محمــــد رحمــــه اهلل تعــــالى

اختلــف مــع اعتبــار عــدد الفــروع والجهــات فــي األصــول كمــا فــي الصــنف 
لتهمـا، ثـم إلـى و وخؤ   أبويـةاألول، ثم ينتقـل هـذا الحكـم إلـى جهـة عمومـة  

لتهمــا، ثــم إلــى أوالدهــم  و إلــى جهــة عمومــة أبــوى أبويــه وخؤ أوالدهــم، ثــم 
 (143.)كما في العصبات

                                                           

 (563-5/562ظر رد المحتار )( أن 143)
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 (144)الخنثىفصل في 

الحــالين عنــد أبــي  أأســو  :للخنثــى المشــكل أقــل النصــيبين، أعنــي
رضــي اهلل  -حنيفــة رحمــه اهلل تعــالى وأصــحابه، وهــو قــول عامــة الصــحابة 

                                                                                                                          

 
( الخنثى: هو فعلى من الخنث أي بالفتح والسكون وهو اللين والتكسر يقال:  144)

خنثت الشيء فتخنث، أي عطفته فانعطف، ومنه سمى المخنث، وجمع الخنثى: 
( وهذا لغة، وأما إصطالحا: هو 5/513الخناثي بالفتح كحبلى وحبالى، رد المحتار )

الرجل والمرأة معا أو ليس له شيء منهما أصاًل، يقول النووي: "الخنثى من له آلة 
ضربان: أحدهما: وهو المشهور أن يكون له ذكر الرجال وفرج النساء، والثاني: أن ال 
يكون له واحد منهما، بل له ثقبة يخرج منها الخارج، وال تشبه فرج رجل وال إمرأة، 

( األصل 5/513( رد المحتار )17/249ع )وقالوا عن الثاني إنه مشكل..." المجمو 
في توريثه حديث ابن عباس عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال في مولود له ما 

، قال النووي "وقد 6/262للرجال وما للنساء: "يورث من حيث يبول" أخرجه البيهقي )
ك رواه الكلبي عن أبي صالح، وهما ضعيفان، والكلبي هو محمد بن السائب، مترو 

(، 17/251الحديث، بل كذاب، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات "المجموع )
وقال ابن الجوزي: "هذا حديث ال يصح" وقد اجتمع فيه كذابون.... قال ابن عدي: 

( وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة باسناد 3/230"البالء فيه من الكلبي" الموضوعات )
ن حيث يبول، وقال: "يورث من قبل صحيح عن الشعبي عن علي أنه ورث خنثى م

( وعن معاوية: "أمر أن يورثه من 7/374( وابن أبي شيبة )1920مباله" عبدالرزاق )
 (124قبل مباله" أخرجه سعيد بن منصور )
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وخنثـى،  -وبنتـا  -كما إذا ترك ابنـا   (145)الفتوى،  وعليه - تعالى عنهم
 :عنــه وعنــد الشــعبي رضــي اهلل تعــالى ،نصــيب بنــت ألنــه متــيقن :للخنثــى

نصــف  نصــيبين  :للخنثــى :وهــو قــول ابــن عبــاس رضــي اهلل تعــالى عنهمــا
 (146.)واختلفا في تخريج قول الشعبي بالمنازعة

لالبــن ســهم وللبنــت نصــف : قــال أبــو يوســف رحمــه اهلل تعــالى  
ــة أربــاع  ســهم؛ ألن الخنثــى يســتحق ســهما إن كــان  ،ســهم   وللخنثــى ثالث
فيأخذ نصف النصـيبين  ،نكان أنثى وهذا متيق   إن ،أونصف  سهم ،ذكرا

أو النصـــف المتـــيقن مـــع نصـــف النصـــف المتنـــازع فصـــار لـــه ثالثـــة أربـــاع 
، ألنه يعتبـر السـهام والعـول،األنصباء سهمان وربع سـهم  سهم، ومجموع

  .وتصح من تسعة

                                                           

( قــال النــووي: "ومــذهب الشــافعي )فــي الخنثــى 5/515( أنظــر: رد المحتــار ) 145)
ثى، ويعطى الورثة المشـاركون لـه أقـل المشكل(: يعطى أقل ما يصيبه من ميراث ذكر أو أن

ما يصيبهم مع ذكر أو أنثـى ويوقـف البـاقي حتـى يتبـين أمـره، وقـال أبـو حنيفـة: يعطـى أقـل 
ما يصيبه من ميراث ذكر أو أنثى، ويقسم الباقي بـين الورثـة وال يوقـف شـيئا، وعـن مالـك: 

ث أنثـى، وهـو روي عنه أنه جعله ذكراً، وروي أنه أعطـاه نصـف ميـراث ذكـر، ونصـف ميـرا
 (17/252قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى" أنظر المجموع شرح المهذب )

( قال الزيلعي: إختلف أبو يوسف ومحمد في تخريج قول الشعبي..." رد  146)
 .(5/515المحتار )
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نصــــــف  :وللخنثــــــى ،ســــــهمان وللبنــــــت ســــــهم  لالبــــــن: ونقــــــولأ
  .النصيبين وهو سهم ونصف سهم

يأخــذ الخنثــى خمســى المــال إن   :وقــال محمــد رحمــه اهلل تعــالى
كــان ذكــراً، وإن كــان أنثــى فيأخــذ نصــف النصــيبين وذلــك خمــس وثمــن  

وهـــو المجتمـــع مـــن ضـــرب أحـــد ، باعتبـــار الحـــالين، وتصـــح مـــن أربعـــين 
  . -وهي الخمسة -في األخرى -األربعة  -وهي، المسألتين

فمـن كـان لــه شـيء مـن الخمســة فمضـروب فــي ، فـي الحــالينثـم 
األربعة، ومـن كـان لـه شـيء مـن األربعـة فمضـروب فـي الخمسـة، فصـارت 
 للخنثــــى مــــن الضــــربين ثالثــــة عشــــر ســــهماً، ولالبــــن ثمانيــــة عشــــر ســــهماً 

 (147).أسهم  وللبنت تسعة

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (516-5/515رد المحتار: ) ( 147)
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 (148)حملفصل ال

تعـالى، وعنـد أكثر مدة الحمـل سـنتان عنـد أبـي حنيفـة رحمـه اهلل 
ـــن ســـعد ـــد الشـــافعي رحمـــه اهلل  (149) الليـــث ب رحمـــه ثـــالث ســـنين، وعن

                                                           

عن أبي إسحاق  ( أي ميراث  ما في بطن األم ذكرا كان أو أنثى، أخرج أبو داؤد 148)
عن يزيد بن عبداهلل بن قسيط عن أبي هريره عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: "إذا استهل 

( 2920المولود، وّرث، ورجاله ثقات إال ابن إسحاق وهو مدلس، أنظر أبوداؤد )
(، وأخرج الترمذي من حديث جابر عن النبي 12844والبيهقي في الكبرى الرقم )

الطفل ال يصلى عليه وال يرث وال يورث حتى يستهل" الترمذي صلى اهلل عليه وسلم: "
( رواه بعضهم عن 2750( و )1508( وابن ماجة، الرقم: )1032في الجنائز الرقم )

أبي الزبير عن جابر مرفوعا، وروي أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر 
بر موقوفًا: "أنظر الدارمي موقوفا، وروي محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جا

( قال النووي: 6608( وعبد الرزاق الرقم: )3/319( وابن أبي شيبة )2/392)
"ميراث الحمل له حكمان، قبل اإلستهالل أو اإلنفصال وبعده" أنظر المجموع 

( كما سيبينه السجاوندي فيما يأتي. يقول السرخسي: "إعلم بأن 17/254-255)
علم بأنه كان موجودًا في البطن عند موت المورث وانفصل  الحمل من جملة الورثة إذا

حيا، وإنما يعلم وجوده في البطن إذا جاءت به ألقل من ستة أشهر منذ مات المورث، 
( هذا الذي 15/43أنظر: المبسوط للسرخسي ) -ألن أدنى مدة الحمل ستة أشهر الخ

 ذكره السرخسي إنما هو بمثابة شروط لتوريث الحمل.

يـث بـن سـعد بـن عبـدالرحمن هـو اإلمـام الحـافظ شـيخ اإلسـالم وعـالم الـديار ( الل 149)
هــ. انظـر: 179هـ، وتوفي في شعبان سـنة 93هـ وقيل 94المصرية، ولد بـ "قرقشند" سنة 

-1/234( تـــذكرة الحفـــا  )4/127( وفيـــات األعيـــان )8/136ســـير أعـــالم النـــبالء )
226) 
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ســــبع ســــنين، وأقلهــــا ســــتة  :(150) الزهــــري  أربــــع ســــنين، وعنــــد :تعــــالى
  (151).أشهر

ويوقــف للحمـــل عنـــد أبــي حنيفـــة رحمـــه اهلل تعــالى نصـــيب أربعـــة 
  (152).األنصباءا أكثر، ويعطى لبقية الورثة أقل مبنين، أو أربع بنات أيه

يوقف نصيب ثالثـة بنـين أو ثـالث  :وعند محمد رحمه اهلل تعالى
نصــيب : رواه عنـه الليـث بـن سـعد، وفـي روايـة أخـرى  ،بنـات أيهمـا أكثـر

أبـــي يوســـف رحمـــه اهلل  هـــو قـــول الحســـن وإحـــدى الـــروايتين عـــنابنـــين و 
 .تعالى رواه هشام

                                                           

بــن شــهاب الزهــري حــافظ زمانــه ( هــو اإلمــام الحــافظ الحجــة محمــد بــن مســلم  150)
هــ، انظـر لترجمتـه: سـير أعـالم 50وإمام أوانه مجمع علـى ثقاهتـه وجاللـة شـأنه، ولـد سـنة 

 (1/108( تذكرة الحفا  )4/177( وفيات األعيان )5/236النبالء )

 (15/43( أنظر المبسوط للسرخسي ) 151)

األمـر حتـى يتبـين، فـإن قال ابن قدامة: "إذا مات اإلنسان عن حمل يرثه، وقـف  ( 152)
طالب الورثة بالقسمة لم يعطوا كل المال بغير خالف، إال ما حكـى عـن داؤد، والصـحيح 
ــدفع إلــى مــن ال ينقصــه الحمــل كمــال ميــراث وإلــى مــا  ــه مثــل قــول الجماعــة، ولكــن ي عن
ينقصه أقل مـا يصـيبه وال يـدفع إلـى مـن يسـقطه شـيء، فأمـا مـن يشـاركه فـأكثر أهـل العلـم 

ف للحمــل شــيء ويــدفع إلــى شــركائه فأمــا مــن يشــاركه فــأكثر أهــل العلــم قــالوا : قــالوا يوقــ
يوقــف للحمــل شــيء ويــدفع إلــى شــركائه البــاقي... واختلــف القــائلون بــالوقف فيمــا يوقــف 

( المبســــــوط 17/255( المجمــــــوع شــــــرح المهــــــذب )314-6/313الــــــخ" المغنــــــي )
(15/43) 
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أنـــه يوقـــف  :وروى الخصـــاف عـــن أبـــي يوســـف رحمـــه اهلل تعـــالى 
ويؤخــذ الكفيــل علــى  ،نصــيب ابــن واحــد أو بنــت واحــدة وعليــه الفتــوى

  (153)قوله،

 ،فإن كان الحمـل مـن الميـت وجـاءت بالولـد لتمـام أكثـر الحمـل
 عنه، ث ويورثبانقضاء العدة ير  تولم تكن أقر  ،أو أقل منها

وإن جاءت بالولد من أكثر مدة الحمـل ال يـرث وال يـورث، وإن  
 كان من غيره وجاءت بالولد لستة أشهر أو أقل منها يرث، 

فـإن خـرج ،  يـرث  وإن جاءت به ألكثر من أقـل مـدة الحمـل ال
أقـل الولــد ثــم مــات ال يـرث، وإن خــرج أكثــره ثــم مـات يــرث، فــإن خــرج 

يــرث، وإن   ا خــرج الصــدر كلــهالولــد مســتقيما فــالمعتبر صــدره، يعنــى إذ
 (154).خرج منكوسا فالمعتبر سرته

األصـل فـي تصـحيح مسـائل الحمـل   ]لصحيح م ةائل الحمةل [
 :أن تصحح المسألة على تقديرين، أعني

                                                           

حتـار: "وقـف للحمـل حـظ ابـن ( قـال فـي الـدر الم5/565( أنظـر: رد المحتـار ) 153)
 واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر، وعليه الفتوى"

( وروضـــــة 15/43( المبســـــوط )17/255( أنظـــــر المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب )154)
 (5/38الطالبين )
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 على تقدير أن الحمل ذكر -أ
 وعلى تقدير أنه أنثى  -ب

زء فاضرب وفق أحـدهما جتوافقا بفإن نظر بين تصحيحي المسألتين يثم 
اآلخــر، وإن تباينــا فاضــرب كــل واحــد منهمــا فــي جميــع اآلخــر فــي جميــع 
كــان لــه شــيء مــن    تصــحيح المســألة، ثــم اضــرب نصــيب مــن  فالحاصــل

ومـــن كــان لـــه شـــيء مـــن  ،مســألة ذكورتـــه فـــي مســـألة أنوثتــه أو فـــي وفقهـــا
ثـــم انظـــر فـــي  ،فـــي الخنثـــى كمـــاأنوثتـــه فـــي مســـألة ذكورتـــه أو فـــي وفقهـــا  

والفضـل الـذي  ،الـوارث  يعطـي لـذلكالحاصلين مـن الضـرب أيهمـا أقـل 
 .بينهما موقوف من نصيب ذلك الوارث

 .فبها حمل فإن كان مستحقا لجميع الموقوف فإذا ظهر 

ـــك ـــبعض فيأخـــذ ذل ـــين  ،وإن كـــان مســـتحقا لل ـــاقي مقســـوم ب والب
إذا كمــا   الورثــة، فيعطــى لكــل واحــد مــن الورثــة مــا كــان موقوفــا مــن نصــيبه

 .ترك بنتا وأبوين وامرأة حامال

فالمســألة مــن أربعــة وعشــرين علــى تقــدير أن الحمــل ذكــر، ومــن  
سبعة وعشرين على تقدير أنه أنثـى، فـإذا ضـرب وفـق أحـدهما فـي جميـع 

للمــرأة  ،عشــر، إذ علــى تقــدير ذكورتــهاآلخــر صــار الحاصــل مــائتين وســتة 
ــه  ،ســبعة وعشــرون ولألبــوين لكــل واحــد ســتة وثالثــون وعلــى تقــدير أنوثت

ـــــــــــان  للمـــــــــــرأة أربعـــــــــــة وعشـــــــــــرون ولكـــــــــــل واحـــــــــــد مـــــــــــن األبـــــــــــوين اثن

 ، فتعطى للمرأة أربعة وعشرون وتوقف من نصيبها ثالثة أسهموثالثون
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وتعطـــــى  ،ومـــــن نصـــــيب كـــــل واحـــــد مـــــن األبـــــوين أربعـــــة أســـــهم
؛ ألن الموقوف في حقهـا نصـيب أربعـة بنـين عنـد ثالثة عشر سهما للبنت

 .-رحمه اهلل تعالى -أبي حنيفة 

فنصــيبها ســهم وأربعــة أتســاع ســهم مــن  ،وإذا كــان البنــون أربعــة 
وهــي لهــا  فصــار ثالثــة عشــر ســهما ،أربعــة وعشــرين  مضــروب فــي تســعة

  .وهو مائة وخمسة عشر سهماموقوف   والباقي

، وإن فجميـع الموقـوف للبنـات ،ولدت بنتـا واحـدة أو أكثـر فإن
األبــوين مــا كــان موقوفــا مــن ولــدت ابنــا واحــدا أو أكثــر فيعطــى للمــرأة و 

وإن ولـدت  ،، فما بقي يضـم إليـه ثالثـة عشـر ويقسـم بـين األوالدنصيبهم
ولدا ميتا فيعطى للمرأة واألبوين ما كان موقوفا من نصـيبهم  وللبنـت إلـى 

تســعة   تمــام النصــف وهــو خمســة وتســعون ســهما، والبــاقي لــألب وهــو
 .أسهم ألنه عصبة
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 (155) مفقودفصل في ال

ــ ت فــي مــال المفقــود حــي فــي مالــه حتــى ال يــرث منــه أحــد، ومي
ويوقف ماله حتى تصح موته أو تمضـي عليـه  ،غيره حتى ال يرث من أحد

 .واختلفت الروايات في تلك المدة ،مدة

  .الرواية أنه إذا لم يبق أحد من أقرانه حكم بموته ففي ظاهر

أن تلـــك  :وروى الحســـن بـــن زيـــاد عـــن أبـــي حنيفـــة رحمهمـــا اهلل
 ، يوم ولد فيه المفقود  المدة مائة وعشرون سنة من

                                                           

المفقود في اللغة بمعنى العـدم، يقـال: فقـدت الشـيء أي عدمتـه، وقـد يسـتعمل  ( 155)
)قالوا نفقـُد ُصـواَع الَملـك( وأمـا اصـطالحا هـو الغائـب بمعنى الطلب، ومنه قوله عزوجل: 

الذي انقطع خبره، وخفى أثره فال يدرى أحـي هـو أم ميـت، هـذا هـو المفقـود. وأمـا حكـم 
المفقــود فقــال النــووي: "إذا أســر رجــل، أو فقــد، وطالــت غيبتــه، أو انقطــع خبــره، وجهــل 

يعلــم لــه حيــاة أو مــوت، حالــه فــي ســفر أو حضــر فــي قتــال العــدو أو انكســار ســفينة فــال 
فينظــر: فــإن قامــت بينــة علــى موتــه قســم ميراثــه وإن لــم تقــم بينــة علــى موتــه فوجهــان فــي 

 "الروضة":

 أحدهما: وهو اختيار أبي منصور وغيره: ال يقسم ماله حتى يتحقق حاله.

وأصــحهما: وبــه قطــع األكثــرون: أنــه إذا  مضــت مــدة يحكــم الحــاكم بــأن مثلــه  ال يعــيش 
ماله، وهـذه المـدة لـم تكـن مقـدرة عنـد الجمهـور ويكفـي مـا يغلـب علـى الظـن فيها، قسم 

أنه ال يبقى إليه وال يشـترط القطـع بأنـه يعـيش أكثـر منهـا علـى الصـحيح" راجـع للتفصـيل: 
 (204-17/203المجموع )
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 ،مائة وعشر سنين :تعالىوقال محمد رحمه اهلل 

 ، مائة وخمس سنين: وقال أبو يوسف رحمه اهلل تعالى 

 ، تسعون سنة وعليه الفتوى :وقال بعضهم

موقوف إلى اجتهاد اإلمـام وموقـوف مال المفقود  :وقال بعضهم
 ،الحكم في حق غيره حتـى يوقـف نصـيبه مـن مـال مورثـه كمـا فـي الحمـل

ودين عنـد الحكـم بموتـه، ومـا كــان فـإذا مضـت المـدة فمالـه لورثتـه الموجــ
واألصــل فــي (، 156)موقوفــا ألجلــه يــرد إلــى وارث مورثــه الــذي وقــف مالــه

ـــه ثـــم ، تصـــحيح مســـائل المفقـــود أن تصـــحح المســـألة علـــى تقـــدير حيات
 .وباقي العمل ما ذكرنا في الحمل تصحح على تقدير وفاته

 
 
 

 

                                                           

للمفقـود حالتـان: إمـا أن يكـون المفقـود يحجـب مـن معـه حجـب حرمـان ،كمـن  ( 156)
قة وابـــن مفقـــود فــاإلبن يحجـــب اإلخــوة مطلقـــا حجـــب مــات عـــن أخ شــقيق وأخـــت شــقي

حرمان إن كان حيا، فلذلك يوقف كل التركـة إلـى ظهـور حالـة وإمـا أن ال يحجـب معـه بـل 
 (223-6/221( المغني )6/456يشاركهم في الميراث، انظر: الهندية )
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 (157) مرلدفصل في ال

ارتــــــداده، أو قتــــــل، أو إذا مــــــات المرتــــــد علــــــى  ]حلةةةةةةم المرلةةةةةةد[
فمــــا اكتســــب فــــي حــــال ، لحــــق بــــدار الحــــرب وحكــــم القاضــــي بلحاقــــه

 :وما اكتسبه في حال ردته، إسالمه فهو لورثته المسلمين

                                                           

( المرتــد لغــة: هــو الراجــع عــن أي شــيء  أو عمــل كــان، والمرتــد فــي  المصــطلح  157)
هو الذي خرج عن دين اإلسالم، ومـن ذلـك قولـه عزوجـل )َومـن يَرتـّد مـنكم َعـن  الشرعي

ِديِنــه( اآليــة يعنــى مــن يرجــع مــنكم عــن دينــه وخــرج عــن ملــة اإلســالم، وجــزاء المرتــد فــي 
اإلســالم هــو القتــل لمــا روي عــن النبــي صــلى اهلل عليــه وســلم أنــه قــال: "مــن بــدل دينــه 

 العلماء على ثالثة مذاهب:فافتلوه" وأما ميراث المرتد فاختلف 

عند أبي حنيفة: ما اكتسبه في حال إسالمه هو لورثته المسلمين، ومـا كسـبه فـي حـال -1
 ردته يوضع في بيت المال.

 قال أبو يوسف ومحمد: الكسبان جميعا لورثته المسلمين-2

قال الشافعي ومالك وأحمد فـي الـراجح: الكسـبان جميعـا يوضـعان فـي بيـت المـال،  -3
قــد اختلــف فيــه الصــحابة، أخــرج البيهقــي بســنده عــن الحــاكم أن عليــا قضــى فــي  أقــول:

ميراث المرتد أنه ألهله من المسلمين وقال البيهقي وهذا منقطع، وراويه عن الحكم غيـر 
( وقــال الشــافعي: قــد روي 1279( الــرقم )9/337محــتج بــه" أنظــر: الكبــرى للبيهقــي )

بـت يسـألهما عـن ميـراث المرتـد، فقـاال: "لبيـت أن معاوية كتب إلى ابـن عبـاس وزيـد بـن ثا
 المال" ،قال الشافعي: يعنيان أنه فيي"، نفس المصدر.
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وعنــــدهما ، بــــي حنيفــــة رحمــــه اهلل تعــــالىأيوضــــع فــــي بيــــت المــــال عنــــد  
 :وعنــــــد الشــــــافعي رحمــــــه اهلل، الكســــــبان جميعــــــا لورثتــــــه المســــــلمين: 

ـــــــت المـــــــال ـــــــي بي ـــــــد ، الكســـــــبان جميعـــــــا يوضـــــــعان ف ـــــــا اكتســـــــبه بع وم
  .اللحوق بدار الحرب فهو فيء باإلجماع

وكسب المرتدة جميعا لورثتها المسـلمين بـال خـالف  ] حلم المرلد[
   .بين أصحابنا

ال مـن  وأمـا المرتـد فـال يـرث مـن أحـد ]ال يرث من أحد المرلد [
المرتــدة، إال إذا ارتــد أهــل ناحيــة بــأجمعهم مســلم وال مــن مرتــد، وكــذلك 

 .يتوارثون  فحينئذ
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  يرفصل األ

حكم األسير كحكم سائر المسلمين في الميراث مـا   ] يرحلم األ[
لم يفارق دينه، فإن فـارق دينـه فحكمـه حكـم المرتـد، فـإن لـم تعلـم ردتـه 

 (158) .المفقود  وال حياته وال موته فحكمه حكم

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

إذا كان أحد الورثة أسيراً فهو كـالمفقود إذا انقطـع خبـره فـي الحـرب فـإن نصـيبه (  158)
يوقــف حتــى يتبــين أمــره فيعــرف أنــه موجــود أو ميــت أو تمضــي مــدة اختلــف فــي مقــدارها 

ويوزع بقية الميـراث علـى الورثـة فـإذا ظهـر أن المفقـود حـي أخـذ نصـيبه وإن ثبـت الفقهاء 
ــداء باعتبــار أنــه حــي ثــم يــوزع  أنــه ميــت وزع نصــيبه علــى ورثتــه وحســاب ميراثــه يكــون ابت
باعتبار أنـه ميـت ويوحـد مخرجـي المسـالين ويعطـى كـل واحـد أقـل النصـيبين ومـن ال يـرث 

 . 1/45الباقي . معجم الفقه الحنبلي إال من أحدهما ال نعطيه شيئاً ونقف 
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 (159) لدمىالحرقى والوفصل في اليرقى 

                                                           

: جمع حريق: والهدمي جمع هـديم، فعيـل بمعنـى ى: جمع غريق، والحرقىالغرق(  159)
 مفعول، وموضوع هذا الفصل هو بيان ميراث من لم تتبين حاله أو وفاة جماعية

أخرج الدارمي عن زيد بن ثابت قـال: كـل قـوم متوارثـون، عمـى مـوتهم فـي هـدم أو غـرق، 
 (241( سعيد بن منصور )2/379يرثهم األحياء" الدارمي ) ،فإنهم ال يتوارثون

قــال النــووي: "موضــوع الفصــل وأحكامــه: اســتبهام وقــت المــوت أو مــن عمــى موتــه، كــأن 
يمــوت متوارثــان بغــرق أو حريــق أو تحــت هــدم أو فــي بــالد الغربــة أو يوجــدان قتيلــين فــي 

 معركة، فللحالة هذه صور:

م بيقين من تقدم موته منهمـا ومـن تـأخر، وحكمـه ظـاهر، وهـو أن المتـأخر إحداها: أن نعل
 يورث من المتقدم.

والثانية: أن نعلم بيقين الموتين معا، وأنه كان في حالة واحـدة، وال نعلـم مـن تقـدم منهمـا، 
ــا ال نتــيقن  ــه، ألنن ــاقي ورثت فــال يــرث أحــدهما صــاحبه بــل يجعــل مــال كــل واحــد منهمــا لب

 هما،استحقاق واحد من

والثالثة: أن نعلم أيهما مات قبل اآلخر ثم يلتبس األمر حتـى نتبـين، وهنـا نوقـف الميـراث 
 وتركة كل واحد منهما حتى يزول الشك، أو يقع فيه الصلح.

والرابعة: أن يقع الشك في وفاتهما فـال نعلـم هـل ماتـا معـا أو تقـدم أحـدهما علـى اآلخـر، 
الشافعي: يقطع التوارث بينهما، ويـدفع ميـراث  فنجهل المتقدم منهما والمتأخر، فمذهب 

كل واحد منهما إلى غير من هلك معه من ورثته، وهو قول أبي بكر وابن عباس وزيـد بـن 
ثابــت ومعــاذ والحســن بــن علــي وأصــح الــروايتين عــن عمــر، وقــول خارجــة بــن زيــد ومالــك 

 -رضي اهلل عنهم-وأبي حنيفة وأصحابه والزهري
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ــ جماعــة وال يــدرى أيهــم مــات أوال جعلــوا كــأنهم مــاتوا  تإذا مات
فمـال كــل واحـد مــنهم لورثتـه األحيــاء، وال يـرث بعــض األمـوات عــن ، معـا

 :بعض، هذا هو المختار، وقال علي وابن مسعود رضي اهلل تعـالى عنهمـا
 .إال فيما ورث كل واحد منهم من صاحبه  يرث بعضهم عن بعض

 واهلل أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. تمت

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

أن أحـوالهم خمسـة علـى مـا فـي سـكب األنهـر وغيـره، أحـدها  وقال ابن عابدين: "إعلم=
هذا وهو ما إذا علم موت أحـدهما ولـم يلتـبس، فيـرث الثـاني مـن األول، ثانيهـا أن يعـرف 
التالحق وال يعرف عين السابق، ثالثها: أن يعرف وقـوع المـوتين معـا، رابعهـا: أن ال يعـرف 

ـــرث أحـــدهما مـــن اآلخـــر شـــ يئا، خامســـها أن يعـــرف مـــوت شـــيء، ففـــي هـــذه الثالثـــة ال ي
أحـــدهما أوال ثـــم أشـــكل أمـــره بعـــد ذلـــك وســـيأتي الكـــالم عليـــه..........." رد الحتــــار 

(5/563) 
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