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 مقدمة

، وظذ آفف احلؿد هلل رب افعودغ، وافصالة وافسالم ظذ افرشقل إمغ 

 وصحبف أمجعغ، وبعد.

فإلموم حمؿد بـ ش  بغقي افبوحٌ»قي ؾفذا تؼريرات ووعتفو ظذ ادـظقمي افرحب

فـو زخرا  وظـده، وجيعؾف وأن يتؼبؾف ظع افرحبل رمحف اهلل تعوػ راجقو مـ ادقػ 

 يقم أن كؾؼوه.

ـام أشلفف شبحوكف أن جيعؾ أظامفـو ـؾفو خوفصي فف، وٓ جيعؾ ؾقفو ٕحد ؽره 

 صقئو، إكف كعؿ ادقػ، وكعؿ ادجقى.

 

 ّكتب

 َينخالد بً حمنْد اجل

 ٍـ57/25/2347
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 نبرة خمتصرة  عن الناظه

 ْطب٘:

عروف بوبـ أبق ظبد اهلل افرحبل اد حمؿد بـ ظع بـ حمؿد بـ احلسـهق 

 .ـيادتؼِ 

 َٛيدٙ:

 .شـي شبع وتسعغ وأربعامئي -رحبي موفؽ بـ ضقق- بوفرحبي وفد

 َرٖب٘:

 .ـون ؾؼقفو صوؾعل ادذهى

 ٚفات٘:

حبي بؽرة افثالثوء توشع ذي افؼعدة شـي شبع وشبعغ ومخسامئي ظـ موت بوفر

 .ثامكغ شـي

 .يف ذي افؼعدة شـي تسع وشبعغ ومخسامئيوؿقؾ: موت 

  

 

                                 
 (.2/17ؿويض صفبي ) ضبؼوت افشوؾعقي، ٓبـ(، و6/156( اكظر: ضبؼوت افشوؾعقي، فؾسبؽل )1)

رحبي موفؽ بـ ضقق افتغؾبل بؾدة معروؾي ُيـَْسُى إفقفو مجوظي مـ أهؾ افعؾؿ وافػضؾ مـ ادتلخريـ بقـفو وبغ دمشؼ ثامكقي (2)

أّيوم، ومـ حؾى مخسي أّيوم ،وإػ بغداد موئي ؾرشخ، وإػ افّرؿي كقػ وظؼون ؾرشخو، وهل بغ افرؿي وبغداد ظذ 

(، وإموــ أو مو اتػؼ فػظف واؾسق مسامه مـ 3/34ظر: معجؿ افبؾدان، فقوؿقت احلؿقي )صوضئ افػرات. ]اك

  ([.464إمؽـي، ٕيب بؽر اهلؿداين، صـ )

 (.6/279إظالم، فؾزرـع )(، و6/156( اكظر: ضبؼوت افشوؾعقي، فؾسبؽل )3)

إظالم، فؾزرـع و (،2/17يض صفبي )ضبؼوت افشوؾعقي، ٓبـ ؿو(، و6/156( اكظر: ضبؼوت افشوؾعقي، فؾسبؽل )4)

(6/279.) 

 (.6/279إظالم، فؾزرـع )(، و6/156( اكظر: ضبؼوت افشوؾعقي، فؾسبؽل )5)

 (.2/17( اكظر: ضبؼوت افشوؾعقي، ٓبـ ؿويض صفبي )6)

 



ملنظومة الرحبيةا   4 

 

 

 

 ُمَقدِّمٌَ٘

 َزِحنَُُ اهلُل: عبداهلل حمند بً علٕ السحيب ْأبَقاَل 

 بسه اهلل السمحً السحٔه

ُل َمو َكْسَتْػتُِح ادؼ 1  وَٓأوَّ

           # 

ـَو َتَعوػ  ِر مَحِْد َربَّ ـْ  بِِذ

             # 

 

 ــاَم َؾوحْلْؿُد هللِ َظَذ َمو َأْكعَ  2

   # 

 مَحًْدا بِِف جَيُْؾق َظـ اْفَؼْؾِى اْفَعَؿك 

                       # 

 

اَلمُ  3 اَلُة َبْعُد َواْفسَّ  ُثؿَّ افصَّ

            # 

 يـُُف اإِلْشالُم َظَذ َكبلٍّ دِ  

           # 

 

ٍد َخوتِِؿ ُرْشِؾ َربِّف 4  حُمَؿَّ

             # 

ـْ َبْعِدِه َوَصْحبِِف    َوآفِف ْم

          # 

 

 َوَكْسَلُل اهللَ َفـَو اإِلَظوَكْف  5

            # 

ـَ اإِلَبوَكْف   ْقـَو ِم  ؾِقام َتَقخَّ

         # 

 

ـْ َمذَهى اإِلَموم  6  َزْيِد افَػَريِض َظ

   # 

ـْ َأَهؿِّ اْفَغَرضِ    إْذ ـوَن َذاَك ِم

          # 

 

 ِظْؾاًم بَلنَّ اْفِعْؾَؿ َخْرُ َمو ُشِعل 7

     # 

 ؾِقِف َوَأْوَػ َمو َفُف اْفَعْبُد ُوِظل 

      # 

 

 َوَأنَّ َهَذا اْفِعْؾَؿ ََمُْصقٌص باَِم  8

       # 

ـُ    ؾِّ اْفُعَؾاَم َؿْد َصوَع ؾقِف ِظـَْد 

   # 

 

ُل ِظْؾٍؿ ُيْػَؼُد     9 ُف َأوَّ  بَلكَّ

           # 

َٓ َيؽوُد ُيقَجُد     يف إَْرِض َحتَّك 

# 

 

َٓ حَمَوَفْف  11  َوَأنَّ َزْيًدا ُخصَّ 

        # 

َشوَفْف     َباَم َحَبوُه َخوَتُؿ افرِّ

         # 

 

ـْ َؿْقفِِف يف َؾْضَؾِف ُمـَبِّ  11  ًفو   ِم

        # 

و     َأْؾرُوُؽْؿ َزْيٌد َوَكوِهقَؽ ِِبَ

    # 

 

َبوِع افتَّوبِِع     12  َؾؽوَن َأْوَػ بوتِّ

      # 

وؾِِعل   َٓ ِشقَّاَم َوَؿْد َكَحوُه افشَّ

      # 

 

ـْ إجَِيوِز   13  َؾَفوَك ؾقِف اْفَؼْقَل َظ

       # 

ـْ َوْصَؿِي اإلْفَغوِز    ا َظ  مَزًّ

        # 

 

 

 َباُب َأِسَباب امِلرَياخ
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 َأْشَبوُب ِمَراِث اْفَقَرى َثاَلثفْ  14

       # 

ُف اْفِقَراَثفْ    ـؾٌّ ُيِػقُد َربَّ

              # 

 

 َوْهَل كَِؽوٌح َوَوٌَٓء َوَكَسْى  15

        # 

ٌِ َشَبْى   َـّ فِْؾَؿَقاِري  َمو َبْعَدُه

     # 

 

 

 ِزِخَباُب مََْاىِع اإِل

 

ـْ ادَراِث  16 ْخَص ِم  َوَيْؿـَُع افشَّ

     #  

ـْ ِظَؾٍؾ َثالِث    َواِحَدٌة ِم

  

          #  

 

ـِ  17  ِرقٌّ َوَؿْتٌؾ َواْختاَِلُف ِدي

         #  

ؽُّ ـوْفَقِؼغِ    َؾوْؾَفْؿ َؾَؾْقَس افشَّ

       #  

 

 

 َباُب الَْاِزثنَي ِمًَ السَِّداِل

 

ـَ  18 هْ  َواْفَقاِرُثقَن ِم َجوِل َظَؼَ افرِّ  

  

    #  

 َأْشاَمُؤُهْؿ َمْعُروَؾٌي ُمْشَتَفرهْ  

       # ـِ َمْفاَم َكَزَٓ  19  ـُ آْب  آبـ واْب

   

     #  

 وإَُب واْْلَدُّ َفُف َوإِْن َظالَ  

       # وَكو 21  ـَ ـْ َأيِّ اِْلَفوِت   وإَُخ ِم

  

  #  

وَؿْد َأْكَزَل اهللُ بِِف اْفُؼْرآكَ    

  

           #  

ـُ إَِخ ادْدِِل إَِفْقِف بوَِٕب  21  َواْب

   

   #  

ِب   ًٓ َفْقَس بوُِدَؽذَّ  َؾوْشَؿْع َمَؼو

     # ـْ َأبِقفِ  22  ـُ اْفَعؿِّ ِم  َواْفَعؿُّ َواْب

         #  

 َؾوْصُؽْر فِذي اإِلجَيوِز َوافتَّـْبِقفِ  

  

     #  

ْوُج َوادْعتُِؼ ذُ  23  َوافزَّ
ِ
و اْفَقَٓء  

  

         #  

                        
ِ
قِر َهُمٓء ـُ َؾُجْؿَؾُي افذُّ

                                                           

  #  

 

 َباُب الَِْاِزَثاِت ِمًَ اليِّساِء

 

 َشْبُع  24
ِ
ـَ افـَِّسوء  َواْفَقاِرَثوُت ِم

        #  

ْ ُيْعِط ُأْكثك ؽَ   عُ ََل ْ َـّ اْفؼَّ ُه ْرَ  

     # ـٍ َوُأٌم ُمْشِػَؼْف  25  ًُ اْب ًٌ َوبِـْ  بِـْ

      #  

ٌة َوُمْعتَِؼفْ    َوَزْوَجٌي َوَجدَّ

  

          #  

26  ًْ وك ـَ َفوِت  ـْ َأيِّ اْْلِ ًُ م  َوإُْخ

# 

َـّ بَ   ُُتُ ًْ ـــَؾَفِذِه ِظدَّ وَك  

  

              #  
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 ِٗ يف ِكَتاِب اهلل تَعاىلَباُب اِلُفُسِّض املَقدََّز

 

 َواْظَؾْؿ بَِلنَّ اإِلْرَث َكْقَظوِن ُُهو 27

    #  

اَم    َؾْرٌض َوَتْعِصقٌى َظَذ َمو ُؿسِّ

  #  

 

 َؾوْفَػْرُض يف َكصِّ اْفؽَِتوِب ِشتَّْف   28

  #  

ْفَبتَّْف أَٓ َؾْرَض يف اإِلْرِث ِشَقاَهو    

 #  

 

ْبعِ كِْصٌػ َوُرْبٌع َثؿَّ كِْصُػ ا 29 ْفرُّ  

      #  

عِ   ْ ْدُس  بِـَصِّ اْفؼَّ ٌُ َواْفسُّ  َواْفثُّْؾ

  #  

 

ومُ ـَو اْفتَّؿـــــوِن َوُُهَ ــــــَواْفثُُّؾثَ  31  

  

            #  

وؾٍِط إَِمومُ ــــَؾوْحػْظ َؾُؽؾُّ َح    

         #  

 

 

ًِ َِٓسُخ اليِّ اُبَب  َفِصَم

 

ادِ َواْفـِّْصُػ َؾْرُض مَخَْسٍي َأْؾرَ  13  

     #  

ـَ إَْوَٓدِ   ْوُج وإُْكثك ِم  اْفزَّ

  

      #  

 

ًُ آ 13 ًِ َوْبـْ ـِ ِظـَْد َؾْؼِد اْفبِـْ ْب  

      #  

ًُ يف َمْذَهِى ـؾِّ ُمْػتِل   َوإُْخ

   #  

 

ـَ إَِب  11 تِل َم ًُ افَّ  َوَبْعَدَهو إُْخ

   #  

ِى   ـْ ُمَعصِّ َـّ َظ  ْظـَْد اْكِػَراِدِه

       #  

 

 

ًِ َِٓسُخ اِلسُُّبَع  َباُب َم

 

وَن َمَعفْ  34 ـَ ْوِج إِْن  ْبُع َؾْرُض افزَّ  َوافرُّ

 

 

ـْ َؿْد َمـََعفْ   ْوَجِي َم ـْ َوَفِد افزَّ  ِم

   

   #  

 

َثَرا 35 ـْ  َوْهَق فُِؽؾِّ َزْوَجٍي َأْو َأ

    

     #  

َرا   َمَع َظَدِم إَْوَِٓد ؾِقاَم ُؿدِّ

   

     #  

 

رُ  36 ـْ َأْوَِٓد اْفَبـَِغ ُيْعَتَؿدْ  َوِذ  

   

       #  

ِر اْفَقَفد    ـْ ٌُ اْظتَؿْدَكو افَؼْقَل يف ِذ َحْق

  #  

 

 

ًِ َِٓسُخ الجُُّنًَ  َباُب َم
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ْوَجوت 37 ْوَجِي وافزَّ ـُ فِؾزَّ  َواْفثُّْؿ

       #  

 َمَع افَبـَِغ َأْو َمَع اْفَبـَوِت  

          #  

 

اْفَبـَِغ َؾوظؾؿِ َأْو َمَع َأْوَِٓد  38  

    

      #  

ًضو َؾوْؾَفؿِ   َـّ اْْلَْؿَع َذْ  َوَٓ َتُظ

  

   #  

 

 

ًِ َِٓسُخ اِلجُُّلَجًِِٔ  َباُب َم

 

وــوِت مَجْعَ ـــَوافثُُّؾَثوِن فِْؾَبـَ  39  

             #  

ـْ َواِحَدٍة َؾَسْؿَعو   َمو َزاَد َظ

   

      #  

 

َذاَك فَِبـَوِت آ 41 ـَ ـِ َوْهَق  ْب  

          #  

َؾوْؾَفْؿ َمَؼوِِل َؾْفَؿ َصويِف  

ـِ  ْه  افذِّ

  #  

 

و َيِزيدُ ــــَوْهَق ُْٕخَتْغِ َؾؿَ  41  

  

           #  

 َؿَه بِِف إَْحَراُر َواْفَعبِقدُ  

  

        #  

 

َـّ ُٕمٍّ َوَأِب  42 ـُ  َهَذا إَِذا 

   

           #  

َذا تُ   ِصِى َأْو ٍَٕب َؾوْحُؽْؿ ِِبَ  

   

   #  

 

 

ًِ َِٓسُخ الجُُّلَح  َباُب َم

 

ٌُ َٓ َوَفدْ  43 ٌُ َؾْرُض إُمِّ َحْق ـَ اإِلْخَقِة مَجٌْع ُذو َظَددْ     َوافثُّؾ  َوَٓ ِم

   

 #  

 

 ـوْثـَْغِ َأْو ثِـَْتْغ َأْو َثاَلِث  44

   

       #  

قِر ؾِقِف ـوإِلَكوِث   ـُ  ُحْؽُؿ افذُّ

  

     #  

 

ـٍ َمَعَفو َأْو بِـُْتفُ إِ ـُ َوَٓ ابْ  45 ْب  

  

         #  

اَم َبقَّـْتفُ   ـَ  ٌُ  َؾَػْرُوَفو افثُُّؾ

        #  

 

ـْ َزْوٌج َوُأمٌّ َوَأُب  46  َوإِْن َيُؽ

  

        #  

ٌُ اْفَبوِؿل هَلَو ُمَرتَُّى    َؾُثؾ

  

          #  

 

 َوَهَؽَذا َمَع َزْوَجٍي َؾَصوِظدا 47

   

      #  

ـْ َظـ اْفُعُؾقِم َؿوِظداَؾاَل تَ   ُؽ  

   

      #  

 

ْثـَْغِ َأِو اثِـَْتْغِ َوْهَق ٓ 48  

    

           #  

ـْ َوفِد إُمِّ َبَغْرِ َمْغِ    ِم

   

          #  

 

ُثُروا َأْو َزاُدوا 49 ـَ  َوَهَؽَذا إِْن 

  

       #  

 َؾاَم هَلُْؿ َؾقاَم ِشَقاُه َزادُ  

  

         #  

 

قرُ َويَ  51 ـُ ْسَتِقي اإِلَكوُث َوافذُّ  

  

      #  

اَم َؿْد َأْوَوَح ادْسُطقرُ   ـَ  ؾقِف 

  

   #  

 

 

ًِ َِٓسُخ السُُّد  َسَباُب َم

 



ملنظومة الرحبيةا   9 

 

ْدُس َؾْرُض َشْبَعٍي ِمـ افَعَدْد   51 َوافسُّ

  #  

ـٍ َوَجدّ   ًِ اْب  َأٍب َوُأمٍّ ُثؿَّ بِـْ

       # ًِ إَِب ُثؿَّ اْْلَ  52  ًِ بِـْ ةْ َوإُْخ دَّ  

    #  

ةْ ْ   َوَوَفِد إُمِّ ََتَوُم اْفِعدَّ

  

             #  

ُف َمَع اْفَقَفدْ  53  َؾوَُٕب َيْسَتِحؼُّ

         #  

َؿدْ    َوَهَؽَذا إُمُّ بَِتـِْزيِؾ افصَّ

    

    #  

ـِ افَِّذي 54  َوَهَؽَذا َمَع َوَفِد آْب

   

     #  

َتِذيَمو َزاَل َيْؼُػق إِْثَرُه َوَيْ    

       #  َوْهَق هَلَو َأْيًضو َمَع آثـغ 55 

   

       #  

ـِ   ًِ َؾِؼْس َهَذْي ـْ إِْخَقِة ادْق  ِم

    #  َواْْلَدُّ ِمْثُؾ إَِب ِظـَْد َؾْؼِدهِ  56 

   

    #  

هِ    يف َحْقِز َمو ُيِصقُبُف َوَمدِّ

   

        #  

 

وَن ُهـَوَك إِْخَقهْ  57 ـَ  إَّٓ إَذا 

   

         #  

 فَِؽْقِِنِْؿ يف افُؼْرِب َوْهَق ُأْشَقهْ  

  

   #  

 

 َأْو َأَبَقاِن َمعُفاَم َزْوٌج َوِرْث  58

  

     #  

ٌِ َمَع اْْلَدِّ َتِرْث    َؾوُٕمُّ فِؾثُُّؾ

  

     #  

 

 َوَهَؽَذا َفْقَس َصبِقًفو بوَِٕب  59

   

      #  

ًِ َوُأمِّ َوَأِب    يف َزْوَجِي ادْق

  

      #  

 

 َوُحْؽُؿُف َوُحْؽُؿُفْؿ َشَقْوِت  61

    

     #  

َؾ اْفبَقوِن يف احلَوِٓت    ُمَؽؿَّ

  

       #  

 

ْدَس إَِذا 61 ـِ َتْلُخُذ افسُّ ًُ آْب  َوبِـْ

   

 

إَِذا     

  #  

ًٓ ُيَْتَذى  ًِ ِمَثو ًْ َمَع اْفبِـْ وَك ـَ  

  

   #  

تِل 62 ًِ افَّ ًُ َمَع إُْخ  َوَهَؽَذا إُْخ

     #  

  ًِ ـِ َيو ُأَخلَّ َأْدَف  بوََٕبْقْي

  

          #  

ٍة يف افـََّسِى  63 ْدُس َؾْرُض َجدَّ  َوافسُّ

  #  

ًْ ُٕمٍّ َأْو َأِب   وَك ـَ  َواِحَدًة 

  

       #  

ْدَشو 64  َوَوَفُد إُمِّ َيـَوُل افسُّ

  

          #  

ُط يِف إِْؾَراِدِه َٓ ُيـَْسك  ْ  َوافؼَّ

   

   #  

 

 اجَلدَّاِتَباُب 

 

اِت  65  َوإِْن َتَسوَوى َكَسُى اْْلَدَّ

   

    #  

َـّ َواِرَثوِت   ُف ؾُّ ـُ َـّ  ـُ  َو

             #  

 

فْ  66 ِقيَّ َـّ بوفسَّ ْدُس َبْقـَُف  َؾوفسُّ

           #  

ِظقَّفْ   ْ  يف اْفِؼْسَؿِي اْفَعوِدَفِي افؼَّ

       #  

 

ـْ ُؿْرَبك ُٕمٍّ  67 ًْ  َوإِْن َتُؽ َحَجَب  

      #  

  ًْ  أمَّ أٍب ُبْعَدى َوُشْدًشو َشَؾَب

    #  

 

ـْ َبوْفَعْؽِس َؾوْفَؼْقَٓنِ  68  َوإِْن َتُؽ

      #  

ْتِى َأْهِؾ اْفِعْؾِؿ َمـُْصقَصونِ   ـُ  يف 

   #  

 

ِحقح 69  َٓ َتْسُؼُط اْفُبْعَدى َظَذ افصَّ

     

 

َػَؼ اْلُؾُّ َظَذ افتَّْصِحقِح    َواتَّ

       #  

 

ًْ بَِغْرِ َواِرِث  71 ؾُّ َمـ َأْدَف ـُ  َو

       #  

ـَ اَدَقاِرِث    َؾاَم هَلَو َحٌظ ِم

        #  
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 َوَتْسُؼُط اْفُبْعَدى بِذاِت اْفُؼْرِب  71

    #  

 يف اَدْذَهِى إْْوَػ َؾُؼْؾ ِل َحْسبِل 

   #  

 

ًْ ِؿْسَؿُي اْفُػُروضِ  72  َوَؿْد َتـَوَه

  

      #  

ـْ   َؽْرِ إِْصَؽوٍل َوَٓ ُؽُؿقضِ  ِم  

     #  

 

 

 َباُب التَِّعصِٔب

 

َع يف افتَّْعصقِى  73  َوُحؼَّ َأْن َكْؼَ

  

    #  

 بِؽؾِّ َؿْقٍل مقِجٍز مِصقِى  

         #  

 

ؾَّ ادولِ  74 ـُ ـْ َأْحَرَز   َؾُؽؾُّ َم

  

       #  

ـَ اْفؼَراَبوِت َأِو ادَقاِِل    ِم

         #  

 

وَن َمو َيْػُضُؾ َبْعَد اْفَػْرِض فف َأْو ـ 75  

   #  

َؾفْ    َؾْفَق َأُخق افُعُصقَبِي اُدَػضَّ

       #  

 

 ـوَِٕب َواْلَدِّ َوَجدِّ اْلَدِّ  76

  

       #  

ـِ ِظـَْد ُؿْربِِف َواْفُبْعدِ    َوآْب

  

         #  

 

ـِ إَِخ َوإَْظاَممِ  77  َوإَِخ َواْب

   

    #  

قِّ   ِد اُدْعتِِؼ ِذي اإلْكَعومِ َوافسَّ  

        #  

 

 َوَهَؽَذا َبـَْقُهُؿ مَجِقعو 78

  

            #  

ُرُه َشِؿقعو  ـُ ـْ دَِو َأْذ  َؾُؽ

           #  

 

 َوَمو فِِذي اْفُبْعَدى َمَع اْفَؼِريِى  79

     #  

ـْ َحظٍّ َوَٓ َكِصقِى    يف اإِلْرِث ِم

   #  

 

مٍّ وَأِب َوإَُخ َواْفَعؿُّ ُٕ  81  

  

           #  

ـَ ادْدِِل بِشْطِر افـَِّسِى    َأْوَػ ِم

  

 #  

 

ـُ وإُخ مع اإلَكوِث وآ 81 ب  

        #  

َـّ يِف ادَراِث   بوِِنِ  ُيَعصِّ

  

          #  

 

ـْ َبـَوُت  82  َوإََخَقاُت إِْن َتُؽ

  

        #  

َبوُت   َـّ ُمَعصِّ َـّ َمْعُف  َؾُف

    

          #  

 

  ُضرًّ  83
ِ
فْ ا َظَصبَ َوَفْقَس يف افـِّسوء  

  

         #  

َؿَبفْ   ًْ بِِعْتِؼ افرَّ تِل َمـَّ  إَِّٓ افَّ

         #  

 

 

 َباُب اِلَحذـِِب

 

ـِ ادَراِث  84  َواْلَدُّ حَمْجقٌب َظ

     #  

 بِوَِٕب يف أْحَقافِِف افثَّاَلِث  

         #  

 

اُت مِ  85 ؾِّ ِجَففْ َوَتْسُؼُط اْلَدَّ ـُ ـْ   

    #  

 بِوُٕمِّ َؾوْؾَفْؿُف َوِؿْس َمو َأْصَبَفْف  

    #  

 

ـِ بوٓبـ َؾاَل  86 ـُ آْب  َوَهَؽَذا اْب

     #  

ِحقِح َمْعِدَٓ   ـِ احلُْؽِؿ افصَّ َتْبِغ َظ

َوبِوَِٕب    

  #  

 

 َوَتْسُؼُط اإِلْخَقُة بِوفَبـِقـَو 87

   

          #  

اَم رُ وبوِٕب إَْدكَ   ـَ ويـَ وِّ ك   

                 #                                 

                                      #  
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وُكقا 88 ـَ ْقَػ  ـَ  َأْو بَِبـِل افبـَغ 

  

       #  

 ِشقَّوِن ؾقِف اْْلَْؿُع َواْفِقْحَدانُ  

      #  

 

ـُ إُمِّ بِوإِلْشَؼوطِ  89  َوَيْػُضُؾ اْب

       #  

 بِوْْلَدِّ َؾوْؾَفْؿُف َظَذ اْحتَِقوطِ  

      #  

 

ـِ  91  َوبوْفَبـَوِت َوَبـَوِت اإِلْب

            #  

 مَجْعًو َوِوْحَداكًو َؾُؼْؾ ِل ِزْديِن  

  

   #  

 

ـَ َمَتك 91 ـِ َيْسُؼْط  ُثؿَّ َبـَوُت اإِلْب

      #  

 َحوَز اْفَبـَوُت افثُُّؾَثْغِ َيو ؾَتك 

        #  

 

رُ  92 ـَ َـّ افذَّ َبُف  إَِّٓ إَذا َظصَّ

  

            #  

ُروا  ـَ ـِ َظَذ َمو َذ ـْ َوَفِد آْب  ِم

  

   #  

 

َـّ إََخَقاُت افالَِّت  93  َوِمْثُؾُف

   

        #  

َفوِت   ـْ اْْلِ  ُيْدفِْغَ بِوْفُؼْرِب ِم

  

     #  

 

َـّ َواؾَِقو 94  إَذا َأَخْذَن َؾْرَوُف

    

        #  

ـَ َأْوََٓد إَِب اْفَبَقاـَِقو    َأْشَؼْط

    #  

 

ا 95 َـّ َحوِِضَ ـْ َأٌخ هَلُ  َوإِْن َيُؽ

   

      #  

َـّ َبوضِـًو َوَطوِهَرا  َبُف  َظصَّ

    

         #  

 

ِى  96 ـُ إَِخ بِودَعصِّ  َوَفْقَس اْب

 

# 

ـْ ِمْثَؾُف َأْو َؾْقَؿُف يف اْفـََّسِى    َم

      #  

 

 

 اُب املَصسََّك٘ب

 

 َوإِْن ََتِْد َزْوجًو َوأّمًو َوِرَثو 97

   

      #  

 َوإِْخقًة فأُلمِّ َحوُزوا افثُُّؾَثو 

     

     #  

 

 َوإِْخَقًة َأْيضًو ُٕمٍّ َوَأِب  98

     

         #  

 وَاْشَتْغَرُؿقا اَدوَل بَِػْرِض افـُُّصِى  

  #  

 

ؾَّفُ ـــــؾَ  99 ـُ ُؿ ُٕمِّ ــــــوْجَعْؾُفُؿ   

    

            #  

 َواْجَعْؾ َأَبوُهْؿ َحَجرًا يِف اْفَقؿِّ  

     #  

 

فْ  111 ـَ ٌَ افسَّ  َواْؿِسْؿ َظَذ اإِلْخَقِة ُثْؾ

  #  

فـــْسَلَفُي ادـــــَؾفِذِه اد  ـَ َؼَّ  

  

         #  

 

 

َِْٗ  َباُب اِلَذـدِّ  َّاإِلِخ

 

َكوَوَكْبَتِدي ْأَن باَِم َأَردْ  111  

  

           #  

 يِف اْْلَدِّ َواإِلْخَقِة إِذ َوَظْدَكو 

     #  

 

ْؿَعو 112  َؾَلْفِؼ َكْحَق َمو َأُؿقُل افسَّ

    

       #  

 َوامْجَْع َحَقاِر اْفَؽؾِاَمِت مَجَْعو 

  #  

 

 َواْظَؾْؿ بَِلنَّ اْْلَدَّ ُذو َأْحَقالِ  113

       #  

َـّ َظَذ افتَّ   قاِِل ُأْكبِقؽ َظـُْف  

  

        #  

 

َـّ إِذا 114  ُيَؼوِشُؿ اإِلْخَقَة ؾِقِف

   

         #  

ْ َيُعِد اْفَؼْسُؿ َظَؾْقِف بِوََٕذى   ََل

       #  

 

وِمالَ  115 ـَ  َؾَتوَرًة َيلُخُذ ثْؾثًو 

  

           #  

وَن بِوْفِؼْسَؿِي َظـُْف َكوِزَٓ   ـَ  إِْن 

      #  
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ـْ هُ  116 ْ َيُؽ ـَوَك ُذو ِشَفومِ إِْن ََل  

   

     #  

ـِ اْشتِْػَفوم   َؾوْؿـَْع بنِيَضوِحل َظ

     #  

 

ٌَ اْفَبوِؿل 117  َوَتوَرًة َيْلُخُذ ثؾ

   

         #  

 َبْعَد َذِوي اْفُػُروِض َوإَْرَزاِق  

   #  

 

ًِ اْدَُؼوَشَؿفْ  118 وَك ـَ  هَذا إَِذا َمو 

      #  

ـْ َذاَك بِودَزا  مَحَفُتـِْؼُصُف ْظ  

        #  

 

 َوَتوَرًة َيْلُخُذ ُشْدَس اْدَولِ  119

  

        #  

 َوَفْقَس َظـُْف َكوِزًٓ بَِحولِ  

  

          #  

 

 َوْهَق َمَع اإِلَكوِث ظـَْد اْفَؼْسؿ  111

     #  

 ِمْثُؾ َأٍخ يف َشْفِؿِف َواحْلُْؽؿِ  

   

        #  

 

َفوإَّٓ َمَع إُمِّ َؾاَل َيُْجبُ  111  

          #  

ٌُ اْدَوِل هَلَو َيْصَحُبَفو   َبْؾ ُثُؾ

            #  

 

واْحُسى َبـِل إَِب َفَدى  112

#إَْظَداِد   

َواْرُؾْض َبـِل إُمِّ َمَع إَْجَداِد       

    #  

 

 َواْحُؽْؿ َظَذ اإِلْخَقِة َبْعَد اْفَعدِّ  113

    #  

اْْلَدِّ  ُحْؽُؿَؽ ؾِقِفْؿ ِظـَْد َؾْؼدِ    

       #  

 

ودِ ـــَطوِهر ِاإِلرَص  ُحْؽام بَِعْدلٍ  114  

    #  

 َواْشِؼْط َبـل اإلْخقِة بوْٕجَدادِ  

 

       #  

 

 

 باُب اأَلِكــَدزَِِّٓ٘

 

ًُ َٓ َؾْرَض َمَع اْْلَدِّ هَلَو  115  وإُْخ

  #  

َؾَفو  ؿَّ ـَ  ؾِقاَم َظَدا َمْسَلَفٍي 

 

           

 

ُأمٌّ َوُُهو ََتَوُمَفوَزْوٌج وَ  116  

            #  

ٍي ُظالَُّمَفو   َؾوْظَؾْؿ َؾَخْرُ ُأمَّ

  

          #  

 

فْ  117 َدِريَّ ـْ  ُتَعَرُف َيو َصوح بِوَٕ

  

       #  

فْ    َوْهَل بَِلْن َتْعِرَؾَفو َحِريَّ

           #  

 

ْدُس َفْف  118 َؾُقْػَرُض افـِّْصُػ هلَو وافسُّ

  #  

َتعقَل بِوْفُػُروِض اْدُْجَؿَؾفْ َحتَّك    

   #  

 

 ُثؿَّ َيعْقَداِن إَِػ اْدَُؼوَشَؿفْ  119

         #  

ام َمَه َؾوْحَػْظُف َواْصُؽر كوطؿْف   ـَ

#َكوطَِؿْف                                

 

 

 َباُب اِلحـَِساِب

 

َسوِب  121  َوإِْن ُتِرْد َمْعِرَؾَي احْلِ

   

       #  

َقاِب فَِتفْ   َتِدي ؾِقِف إَِػ افصَّ  

  

        #  

 َوَتْعرَف اْفِؼْسَؿَي َوافتَّْػِصقالَ  121

        #  

 َوَتْعَؾَؿ افتَّْصِحقَح َوافتَّْلِصْقالَ  

   

     #  

 َؾوْشَتْخِرِج إُُصقَل يف اَدَسوِئؾِ  122

    #  

ـْ ِحْػظَِفو بَِذاِهؾِ   ـْ َظ  َوَٓ َتُؽ

  

  #  
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َـّ  123 ُ قُل ــَشْبَعٌي ُأص َؾنِنَّ  

  

               #  

َـّ َؿْد َتعقُل    َثاَلَثٌي ِمـُْف

   

           #  

َ ـــَوَبْعَدهَ  124 ومُ ــــو َأْرَبَعٌي ََت  

    

             #  

 ٓ َظْقَل َيْعُروَهو َوَٓ اْكثاَِلمُ  

   

     #  

ـْ ِشَتِي َأْشُفٍؿ ُيَرى 125 ْدُس ِم  َؾوفسُّ

  

    #  

اَواف  ـْ اْثـَْل َظَؼَ ْبُع ِم ٌُ َوافرُّ ثُّْؾ  

  

   #  

 

ْدُس  126 ـُ إِْن ُوؿَّ إَِفْقِف افسُّ  وافثُّْؿ

  

     #  

وِدُق ؾِقِف احلْدُس    َؾَلْصُؾُف افصَّ

      #  

 

وكَ ـــَأْرَبَعٌي َيْتَبُعفَ  127 وـــو ِظْؼُ  

   

            #  

وُب َأمْجَُعقَكو   َيْعِرُؾَفو احلسَّ

  

    

    #  

 

قُل ــَؾَفِذِه افثَّاَلَثُي إُُص  128  

  

    

         #  

ُثَرْت ُؾُروُوَفو َتُعقُل   ـَ  إِْن 

        #  

 

هْ  129 َتُي ِظْؼَد اْفَعَؼَ  َؾَتْبُؾُغ افسِّ

   

        #  

 يِف ُصقَرٍة َمْعروَؾٍي مْشَتَفَرهْ  

  

      #  

 

تِل َتِؾَقَفو يِف إََثْر  131  َوَتْؾَحُؼ افَّ

  

   

     #  

 يف افَعْقِل َأْؾَرادًا إَِػ َشْبَع َظَؼْ  

   

 #  

 

ٌُ َؿْد َيُعقُل  131  َواْفَعَدُد افثَّوفِ

  

           #  

 بُِثْؿـِِف َؾوْظَؿْؾ باَِم َأُؿقُل  

  

          #  

 

 َوافـِّْصُػ َواْفَبوِؿل َأِو افـِّْصَػونِ  132

     #  

نَأْصؾفاَم يِف ُحْؽِؿِفُؿ اثـو   

   

     #  

 

ـْ َثاَلَثٍي َيُؽقنُ  133 ٌُ ِم  َوافثُّْؾ

          #  

ـْ َأْرَبَعٍي َمْسـُقنُ   ْبُع ِم  َوافرُّ

  

        #  

 

ـْ َثاَمكَِقفْ  134 وَن ؾِْؿ ـَ ـُ إِْن   َوافثُّْؿ

     #  

 َؾَفِذِه ِهَل إُُصقُل افثَّوكَِقفْ  

  

       #  

 

و َؾوْظَؾؿِ َٓ َيْدُخُؾ اْفَعْقُل َظَؾْقفَ  135  

      #  

ُثؿَّ اْشُؾِؽ افتَّْصِحقَح ؾقَفو  

#َواْؿِسِؿ    

 

ـْ َأْصؾَِفو َتصحُّ  136 ـْ ِم  َوإِْن َتُؽ

        #  

َسوِب ِرْبُح   ُك َتْطِقيِؾ احْلِ  َؾَسْ

  

     #  

 

ـْ َأْصؾَِفو  137 اًل َشْفَؿُف ِم ـُ  َؾَلْظِط 

    #  

ـْ َظْقهِلَ   اَل َأْو َظوِئاًل ِم وُمَؽؿَّ  

  

     #  

 

 

 باب السََِّاِو

 

ًْ َتـِْؼِسؿْ  138 َفوَم َفْقَس  َوإِْن َتَر افسِّ

   

   #  

 َظَذ َذِوي ادَِراِث َؾوْتَبْع َمو ُرِشْؿ  

# 

 

 َواْضؾْى َضِريَؼ آْختَصوِر يف افَعَؿْؾ  139

 #  

َفْؾ   وكِْبَؽ افزَّ ِب جُيَ ْ  بِوفَقْؾِؼ َوافَّضَّ

    

 

ِذي ُيَقاؾُِؼ  َواْرُدْد إَِػ  141 افَقْؾِؼ افَّ  

     #  

ًَ احلَوِذق  ْبُف يف إَْصِؾ َؾَلْك  َواِْضِ

  #  

 

َثَرا 141 ـْ وَن ِجـْسًو َواِحدًا َأْو َأ ـَ  إِْن 

  #  

 َؾوْتَبْع َشبِْقَؾ احلؼِّ واضَرِح ادَِرا 

 

 

 

 َوإِْن َتَر اْفَؽْنَ َظَذ َأْجـَوسِ  142

      #  

َو يِف احْلُْؽؿِ   ِظـَْد افـَّوسِ  َؾنِِنَّ  

      #  

 

َكُ يِف َأْرَبعٍي َأْؿَسومِ  143  ُُتْ

  

        #  

 َيْعِرُؾَفو اْدَوِهُر يِف إَْحَؽومِ  

       #  
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ـْ َبْعِدِه ُمـَوِشُى  144  ُُمَوثٌِؾ ِم

  

         #  

 َوَبْعَدُه ُمقاؾٌِؼ ُمَصوِحُى  

          #  

 

ـُ ادْ  145 ابُع اُدَبوِي َخوفُِػ َوافرَّ  

          #  

َـّ اْفَعوِرُف   ـْ َتْػِصؾقف  ُيـْبِقَؽ ْظ

     #  

 

ـَ اُداَمثَِؾْغِ َواِحَدا 146  َؾُخْذ ِم

   

       #  

اِئَدا  ـَ اُدـَوِشَبْغِ افزَّ  َوُخْذ ِم

  

      #  

 

ْب مَجِقَع اْفَقْؾِؼ يِف اُدَقاؾِِؼ  147  َواِْضِ

# 

ٍَ اف  َراِئِؼ َواْشُؾْؽ بَِذاَك َأِْنَ طَّ  

   

    #  

 

ـِ  148  وخْذ مجقَع افعدِد ادبوي

 

ـِ    واِِضبُف يف افثَّوين وٓ ُتداِه

 

 

ْفِؿ َؾوْظَؾَؿـْفُ  149  َؾَذاَك ُجْزُء افسَّ

   

      #  

ًَ َأْن َتِضؾَّ َظـْفُ    َواْحَذْر ُهِدي

   

   #  

 

اَل    151 ْبُف يف إَْصِؾ افَّذي َتَلصَّ َواِْضِ

# 

اَل َوَأْحِص مَ   و اْكَضؿَّ َوَمو َُتَصَّ  

   #  

 

 َواْؿِسْؿُف َؾوْفَؼْسُؿ إِذًا َصِحقُح  151

       #  

 َيْعِرُؾُف إَْظَجُؿ واْفَػِصقُح  

          #  

 

َسوِب مُجَُؾ  152 ـَ احْلِ  ؾفِذِه ِم

  

        #  

َـّ اْفَعؿؾ 
 َيْلِت َظَذ ِمَثوهِلِ

          #  

 

ـْ َؽْرِ َتْطِقي 153 ٍؾ َوَٓ اْظتَِسوِف ِم  

    #  

ويِف   ـَ َ َؾْفَق   َؾوْؿـَْع َباَم ُبغِّ

  

         #  

 

 

 َباُب اِلُنَياَسَداِت

 

ًْ آَخُر َؿْبَؾ اْفِؼْسَؿفْ  154  َوإِْن َيُؿ

      #  

ح احِلَسوب َواْظِرْف َشْفَؿْف   َؾَصحِّ

# 

 

اَم  155 ـَ  َواْجَعْؾ َفُف َمْسَلَفًي ُأْخَرى 

  

    #  

مَ َؿْد بُ   َ افتَّْػِصقُؾ ؾِقاَم ُؿدِّ وغِّ  

  

      #  

 

ًْ َظَؾْقَفو َتـَْؼِسْؿ  156 ـْ َفْقَس  َوإِْن َتُؽ

   #  

 َؾوْرِجْع إَِػ اْفَقْؾِؼ ِِبَذا َؿْد ُحؽِْؿ  

# 

 

َفوَمو 157 ًِ افسِّ  َواْكُظْر َؾنِْن َواَؾَؼ

    

    #  

ًَ َوْؾَؼَفو ََتَوَمو   َؾُخْذ ُهِدي

        #  

 

وبَِؼْف  158 ْبُف َأْو مَجِقَعَفو يف افسَّ  َواِْضِ

  #  

ـْ َبْقـَُفاَم ُمَقاَؾَؼفْ   ْ َتُؽ  إِْن ََل

  

       #  

 

ؾُّ ِشْفٍؿ يِف مَجِقِع افثَّوكَِقفْ  159 ـُ  َو

      #  

ُب َأْو يِف َوْؾَؼَفو َظاَلكَِقفْ    ُيَّْضَ

       #  

 

َفومِ  161  َوَأْشُفُؿ إُْخَرى َؾِػل افسِّ

   

    #  

ُب َأْو يِف َوْؾِؼَفو ََتَومِ    ُتَّْضَ

       #  

 

 َؾَفِذِه َضِريَؼي اْدُـَوَشَخفْ  161

   

          #  

و ُرْتَبَي َؾْضٍؾ َصوَِمَفْ    ؾوْرَق ِِبَ

  

    #  

 

 

 َباُب ِمرَياِخ اِلُدِيَجٙ اِلُنِصِكِل َّاِلَنِفُقِْد َّاِلَحِنِل
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ـْ يِف ُمْسَتِحؼِّ ا 162 ْدَولِ َوإِْن َيُؽ  

  

      #  

ُ اإِلْصَؽوِل    ُخـَْثك ِصِحقٌح َبغِّ

      #              

 

ـِ َظَذ إََؿؾِّ َواْفَقِؼغِ  163  َؾوْب

           #  

َظ بَِحؼِّ اْفِؼْسَؿِي اْدُبِغِ    َُتْ

        #  

 

َواْحؽْؿ َظَذ اَدْػُؼقِد ُحؽَؿ اخلُـَْثك  164

# 

وَن َأوْ   ـَ رًا  ـَ ُهَق ُأْكَثك إِْن َذ  

        #  

 

 َوهَؽَذا ُحْؽُؿ َذَواِت احْلَْؿؾِ  165

  

      #  

ـِ َظَذ اْفَقِؼِغ َوإََؿؾِّ    َؾوْب

  

          #  

 

 

 َباُب ِمرَياِخ اِلَغِسَقٙ َّالََِِدَمٙ َّىحٍِِِِْه

 

ْدٍم َأْو َؽَرْق  166 ًْ َؿْقٌم ِِبَ  َوإِْن َيْؿ

   

   #  

وحْلََرْق َأْو َحوِدٍث َظؿَّ   ـَ اْلَِؿقَع   

  

 #  

وبِِؼ  167 ـْ ُيْعَؾُؿ َحوُل اْفسَّ ْ َيُؽ  َوََل

  

     #  

ـْ َزاِهِؼ   ْث َزاِهؼًو ِم  َؾاَل ُتَقرِّ

  

      #  

ُْؿ َأَج  168 َلِنَّ ـَ ُهْؿ  وكُِى ــَوُظدَّ  

  

           #  

وِئُى   ِديُد اْفصَّ  َؾفَؽَذا اْفَؼْقُل افسَّ

   #   

 اخَلاِتنَُ٘

 

َؿْد أتك افؼقُل ظذ مو ِصْئـَووَ  169  

  

ـْ ِؿسَؿِي ادَِراِث إذ َبقَّـَّو   ِم

 ظذ ضريِؼ افرمِز وآصورة 171 

 

صو بِلوَجِز افِعَبوَرة   ُمؾخَّ

 َواحْلَْؿُد هللِ َظَذ افتَّاَممِ  171 

  

          #  

َوامِ   ثِرًا َتؿَّ يِف اْفدَّ ـَ  مَحْدًا 

  

       #  

 

ـِ افتَّْؼِصرِ َكْسَلُفُف  172 اْفَعْػَق َظ  

   

        #  

 َوَخْرَ َمو كلَمُؾ يِف اْدَِصرِ  

  

       #  

 

ُكقب  173 ـْ افذُّ وَن ِم ـَ  َوَؽْػَر َمو 

       #  

ـَ اْفُعُققب   َوَشْسَ َمو َصوَن ِم

  

      #  

 

اَلِة َواْفتَّْسؾِقؿِ  174  َوَأْؾَضُؾ اْفصَّ

  

         #  

اْدُْصَطَػك اْفَؽِريؿِ  َظَذ افـَّبِلِّ    

     #  

 

ٍد َخْرِ إََكوِم اْفَعوِؿِى  175  حُمَؿَّ

  

          #  

 َوآفِِف اْفُغرِّ َذِوي اْدَـَوِؿِى  

  

           #  

 

 َوَصْحبِِف إَموِجِد إَْبَرارِ  176

   

           #  

وبِِر إَْخَقورِ   ـَ ْػَقِة إَ  افصَّ

            #  
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 ُمَقدِّمٌَ٘

 :َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل

 بسه اهلل السمحً السحٔه

ُل َمو َكْسَتْػتُِح  1  ؼوٓادَأوَّ

           # 

ـَو َتَعوػ  ِر مَحِْد َربَّ ـْ  بِِذ

             # 

 

 اَم ــَمو َأْكعَ َؾوحْلْؿُد هللِ َظَذ  2

   # 

 َؿكبِِف جَيُْؾق َظـ اْفَؼْؾِى اْفعَ  امَحْدً  

                       # 

 

 مُ اَل ُة َبْعُد َواْفسَّ اَل ُثؿَّ افصَّ  3

            # 

 َظَذ َكبلٍّ ِديـُُف اإِلْشالُم  

           # 

 

ٍد َخوتِِؿ ُرْشِؾ َربِّف 4  حُمَؿَّ

             # 

ـْ َبْعِدِه َوَصْحبِِف    َوآفِف ْم

          # 

 

 اإِلَظوَكْف  َوَكْسَلُل اهللَ َفـَو 5

            # 

ـَ اإِلَبوَكْف   ْقـَو ِم  ؾِقام َتَقخَّ

         # 

 

ـْ َمذَهى اإِلَموم َزْيِد افَػَريِض  6  َظ

   # 

ـْ َأَهؿِّ اْفَغَرضِ    إْذ ـوَن َذاَك ِم

          # 

 

 بَلنَّ اْفِعْؾَؿ َخْرُ َمو ُشِعل ِظْؾاًم  7

     # 

 َعْبُد ُوِظلؾِقِف َوَأْوَػ َمو َفُف افْ  

      # 

 

 َوَأنَّ َهَذا اْفِعْؾَؿ ََمُْصقٌص باَِم  8

       # 

ؾِّ اْفُعَؾاَم   ـُ  َؿْد َصوَع ؾقِف ِظـَْد 

   # 

 

ُل ِظْؾٍؿ ُيْػَؼُد     9 ُف َأوَّ  بَلكَّ

           # 

 َيؽوُد ُيقَجُد   َٓ يف إَْرِض َحتَّك  

# 

 

 َفْف حَمَو َٓ ُخصَّ  اَوَأنَّ َزْيدً  11

        # 

َشوَفْف     َباَم َحَبوُه َخوَتُؿ افرِّ

         # 

 

ـْ َؿْقفِِف يف َؾْضَؾِف ُمـَبِّفً  11     وِم

        # 

و     َأْؾرُوُؽْؿ َزْيٌد َوَكوِهقَؽ ِِبَ

    # 

 

َبوِع افتَّوبِِع     12  َؾؽوَن َأْوَػ بوتِّ

      # 

وؾِ  َٓ    ِعلِشقَّاَم َوَؿْد َكَحوُه افشَّ

      # 

 

ـْ إجَِيوِز   13  َؾَفوَك ؾقِف اْفَؼْقَل َظ

       # 

ـْ َوْصَؿِي اإلْفَغوِز   امَزًّ    َظ

        # 

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

ظؿف بوفبسؿؾي اؿتداء ابتدأ افـوطؿ رمحف اهلل ك «:بطِ اهلل ايسمحٔ ايسسِٝ»قٛي٘: 

 يف مؽوتبوتف، ومراشالتف، وافبداءة ِبو فؾتزك، وآشتعوكي. بوفؽتوب افعزيز، وتلشقو بوفـبل 

َِْطَتٞفٔتُح »قٛي٘:  ََا   ٍُ ٖٚ  .فؼقلأي أول مو كبدأ بف ا «:كاالاملٜأ

ُِٔد»قٛي٘:   احلؿد هق افثـوء ظذ اهلل تعوػ بام فف مـ حمومد. «:ٔبٔرنِٞس َس

َٓا»قٛي٘:  ظذ ؽره إٓ مضوؾو، ـرب افرب: مـ أشامء اهلل تعوػ، ٓ جيقز إضالؿف  «:َزٖب

 رب إهة.افبقً، و
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 أي ارتػع وظال. «:َتَعاىل»قٛي٘: 

 تعوػ.محد ربـو معـك افبقً: أول مو كبدأ بف افؼقل هق ذـر 

َُا»قٛي٘:  َِْعــ ََا ٜأ  ٢ًٜ ُُِد هلٔل َع    أكعؿ ظؾقـو مـ كعؿ. أي يؿد اهلل تعوػ ظذ مو «:ٜفاٞيش

ُِّد»قٛي٘:  ٢َُ اَس ًٞٔب اٞيَع ًٝٛ َعٔ اٞيٜك َِٜذ  ٔ٘ أي هذا احلؿد ُيذهى ظؿك افؼؾى  «:ٔب

 افذي جيعؾف يرى احلؼ بوضال، وافبوضؾ حؼو.

ًٜا٠ٝ َبِعُد»قٛي٘:  ِٖ ايٖص ُّ ُث ًٜا  .أي بعد احلؿد كصع، وكسؾؿ ظذ كبقـو  «:َاٞيٖط

ڻ ڻ ڻ )ل: صؾِّ ظذ ؾالن أي ادع فف، ومـف ؿقفف تعوػ: ، يؼوفغي: افدظوءوافصالة: 

 (   ۀ ۀ ہ ہ 

 .فف معـقون: أحدُهو: افسالمي مـ افـؼوئص، وافعققب، وافثوين: افتحقيوافسالم: 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )ؿول تعوػ: 

 .(   ڇ ڇ

ُّ»قٛي٘:  ُ٘ اإِلِضال ُٓ َْيبٍّ ٔدٜ  ٢ًٜ آشتسالم هلل بوفتقحقد، وآكؼقود فف  إلشالم هقا «:َع

 .بوفطوظي، وافزاءة مـ افؼك وأهؾف

ٌِ َزٚب٘»قٛي٘:  ِِ ُزِض ُٖٕد َخأت ې ى ى ائ )فؼقفف تعوػ: : ؾال رشقل بعده  «:ََُش

(   ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة و  .شَأَكو َخوتُِؿ افـَّبِقِّغَ »، َؿوَل:  اهللِ ، َأنَّ َرُشقَل َظ

ٙٔ»قٛي٘:  ِٔ َبِعٔد َِ  ٔ٘  . أهؾف هؿ آل افرجؾ «:َٚآي

: ؾؼقؾ: أهؾف: إدكقن، وظشرتف إؿربقن، وؿقؾ: احلسـ واحلسغ،  واختؾػ يف آفف

                                 
 ش.صذ»( اكظر: ُتذيى افؾغي، مودة 1)

  ش.شؾؿ»( اكظر: ُتذيى افؾغي، وفسون افعرب، مودة 2)

 (.1/129فدرر افسـقي، فعؾامء كجد )( اكظر: ا3)

 (.2286(، ومسؾؿ )3535( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )4)

 ش.أول»( اكظر: افصحوح، مودة 5)
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 .واختور افشوؾعل أِنؿ بـق هوصؿ وبـق ادطؾى ،وؿقؾ: آفف: ـؾ مممـ تؼل إػ يقم افؼقومي

٘ٔ»قٛي٘:  وموت ظذ  مممـو بف، مـ فؼل افـبل هق مجع صوحى، وافصحويب  «:ََٚصِشٔب

 .ذفؽ

ِ٘»قٛي٘:   َْ َٓا اإِلَعا ٍُ اهللٜ ٜي َِْطٜأ  هذا افـظؿ. أي يعقــو ظذ  «:َٚ

ِ٘»قٛي٘:  َْ َٔ اإِلَبا َٔ َٓا  ِٝ َٖٛخ ، ؿصدكو مـ افتقوقح واإلطفورُتريـو، وأي ؾقام  «:ٔفُٝا َت

  .افؼصدافتحري، وهق وافتقخل 

َٖب»قٛي٘:  ََر  ِٔ حمؾ افذهوب وهق  ،مػعؾ مـ افذهوبادذهى ظذ وزن  «:َع

 .وزموكف، وافطريؼي ادتبعي، ثؿ اشتعؿؾ ؾقام يصور إفقف مـ إحؽوم

 .بدفقؾ وموت ؿوئال بفادجتفد مو ؿوفف وادذهى اصطالحو: هق 

ِٜٔد»قٛي٘:  ََاّ َش  .تؿ بف، أي يؼتدىمـ يماإلموم «:اإِل

، وهق أشؾؿ زيد بـ ثوبً بـ افضحوك، وـون أحد إذـقوء، ؾؾام هوجر افـبل وزيد هق 

، ؾتعؾؿف يف مخس أن يتعؾؿ خط افقفقد، فقؼرأ فف ـتبف ابـ إحدى ظؼة شـي، ؾلمره افـبل 

ً ، موت شـي مخس وأربعغ، ظـ ش ، وهق ُمـ مجع افؼرآن ظذ ظفد رشقل اهلليقموظؼة 

 .ومخسغ شـي

 كسبي إػ افػرائض، أي افعوَل بوفػرائض.  «:ايٜفَسٔضٞ»قٛي٘: 

ِٚ اٞيَػَسِض»قٛي٘:  َٖ ِٔ ٜأ َٔ َٕ َذاٜى  أي اإلبوكي وافتقوقح ظـ –أي ٕن هذا  «:إِذ نا

 مـ أهؿ افؼصد. -مذهى اإلموم زيد بـ ثوبً 

                                 
 (.4/259( اكظر: ذح أيب داود، فؾعقـل )1)

 (.111اكظر: كزهي افـظر يف تقوقح كخبي افػؽر، ٓبـ حجر افعسؼالين ، صـ ) (2)

 ش.وخل»د، وُتذيى افؾغي، مودة ( اكظر: افعغ، فؾخؾقؾ بـ أمح3)

 (.2/173( اكظر: افـفويي يف ؽريى احلديٌ )4)

 (.311اكظر: افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ، فؾؿـووي، صـ )( 5)

 (.533( اكظر: ادسقدة يف أصقل افػؼف، ٔل تقؿقي، صـ )6)

 (.61( اكظر: افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ، صـ )7)

 (.431-2/426) ( اكظر: شر أظالم افـبالء8)
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ُّ»قٛي٘:  ًٞ ََا ُضٔعٞ أع ُِٝس  َِ َخ ًٞ ٕٖ اٞئع ٘ٔ بٜأ شعل ؾقف:  ضريؼي أن افعؾؿ أؾضؾ أ «:ٔفٝ

(   مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت )فؼقفف تعوػ: 

ًُ افـَّبِلَّ  ؿول:ُمَعوِوَيَي،  وظـ ـْ ُيِرِد »َيُؼقُل:  َشِؿْع ـِ  اهللَُم ي ْفُف يِف افدِّ ا ُيَػؼِّ  .شبِِف َخْرً

ُٚٔعٞ»قٛي٘:  ُ٘ اٞيَعِبُد  ََا ٜي ِٜٚي٢   دظل إفقف اإلكسون. أي أحؼ وأجدر مو  «:َٜٚأ

َُا»قٛي٘:  ََِدُصْٛص ٔب  َِ ًٞ ََٖرا اٞئع  ٖٕ َُا َٜٚأ ًٜ ٌٚ اٞيُع َِٓد ٝن ٘ٔ ٔع أي ظؾؿ    «:ٜقِد َغاَع فٝ

 افػرائض ؿد خصف افشورع بام صوع واصتفر بغ مجقع افعؾامء.

ُٜٞفٜكُد»قٛي٘:   ٍِ ًٞ ٍُ ٔع ٖٚ ُ٘ ٜأ ْٖ َُٜٛدُديف اأٜل بٜأ َٜهاُد  ظؾؿ  أي   «:ِزِض َسٖت٢ ٜيا 

َأيِب ُهَرْيَرَة َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  حلديٌويػؼد يف إرض حتك ٓ يقجد:   يرؾع افػرائض أول ظؾؿ

 : » اهللِ
ٍ
ء ُل َرْ ُف كِْصُػ اْفِعْؾِؿ َوُهَق ُيـَْسك، َوُهَق َأوَّ  َيو َأَبو ُهَرْيَرَة َتَعؾَُّؿقا اْفَػَراِئَض َوَظؾُِّؿقَهو، َؾنِكَّ

تِ  ـْ ُأمَّ  .شلُيـَْزُع ِم

ِّٜد»قٛي٘:  ٕٖ َش ِ٘ اَٜٚأ َََشاٜي ِ٘ ُخٖص ٜيا  ُِ ايٚسَضاٜي ُٙ َخاَت َُا َسَبا خصف  أي أن زيدا   «:َب

 .بعؾؿ افػرائضافذي ختؿ اهلل بف افرشوفي  افـبل 

ّٗ»قٛي٘:  َٓٚب َُ  ٔ٘ ًٜ ٘ٔ يف ٜفطِ ِٛٔي ِٔ ٜق ذفؽ   ، وؿد ؿوليف ؾضؾف مـ ؿقل افـبل أي   «:أَ

    . ظذ ؾضؾففقـبفـو 

ِْٜد»قٛي٘:  ِِ َش ـِ َموفٍِؽ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  ـام يف حديٌ «:ٜأٞفسُضٝه :  اهللَِأَكِس ْب

ُهْؿ يِف َأْمِر » تِل َأُبق َبْؽٍر، َوَأَصدُّ تِل بُِلمَّ وَن،  اهللِ َأْرَحُؿ ُأمَّ ـُ َظػَّ ُظَؿُر، َوَأْصَدُؿُفْؿ َحَقوًء ُظْثاَمُن ْب

ًٍ َوَأْظَؾُؿُفْؿ بِوحلاََلِل  ـُ َثوبِ ـُ َجَبٍؾ، َوَأْؾَرُوُفْؿ َزْيُد ْب  .شَواحلََراِم ُمَعوُذ ْب

َٗا»قٛي٘:  ٖٜٔٝو ٔب َْا   أي حبسؽ ِبذه افشفودة، ؾال صفودة ؾقؿفو.  «:َٚ

ِٜٚي٢ باٚتَباِع ايٖتأبِع»قٛي٘:  َٕ ٜأ  وأحؼ وأجدر ِبذه افشفودة أوػ أي ـون زيد  «:ٜفها

                                 
 (.1137(، ومسؾؿ )71( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )1)

 (، ووعػف إفبوين.2719( وعقػ: رواه ابـ موجف )2)

(، وصححف 13991(، وأمحد )154ابـ موجف )(، و8185(، وافـسوئل يف افؽزى )3791( صحقح: رواه افسمذي )3)

 إفبوين.
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    .يف افػرائض أن يتبعف افتوبعقن

ُٙ ايٖػأفٔعٞ»قٛي٘:  ََْشا َٜٚقِد  َُا  ٖٝ  أي اتبعف، ومول إفقف اإلموم افشوؾعل رمحف اهلل. «:ٜيا ٔض

ًُ افُؼْرآَن »ؿول: ، هـ151، وفد بغزة شـي حمؿد بـ إدريس افشوؾعلوافشوؾعل هق  َحِػْظ

ـُ َظْؼٍ  َل َوَأَكو اْب ًُ ادَُقضَّ ، َوَحِػْظ ـُ َشْبِع ِشـِْغَ ـْ َص ، شَوَأَكو اْب ِة اَل َوَؿوَل: َضَؾُى افِعْؾِؿ َأْؾَضُؾ ِم

افـَّوؾَؾيِ 
( )

وفَعوؾَِقِي فِؾـَّوسِ »، وؿول ظـف اإلموم أمحد:  ـَ ْكَقو، َو ْؿِس فِؾدُّ وفشَّ ـَ وَن  ، تقيف شـي شـَ

 .هـ214

ِٔ ِإجيٜاِش»قٛي٘:  ٍَ َع ِٛ ٘ٔ اٞيٜك َٗاٜى فٝ هوك: أي ؾخذ افؼقل مقجزا يف ظؾؿ افػرائض، و «:ٜف

 اشؿ ؾعؾ بؿعـك خذ.

١َُٔ اإلٞيَػاِش اََب٘س»قٛي٘:  َٚصِ  ِٔ     مزأ ظـ افغؿقض واخلػوء. أي واوحو  «:َع

        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (. 42سوكقد، ٓبـ كؼطي، صـ )افتؼققد دعرؾي رواة افســ واد( اكظر: 1)

(، وتوريخ 51/294(، وتوريخ دمشؼ، ٓبـ ظسوـر )215، صـ )افسؾامد( اكظر: مـوزل إئؿي إربعي، ٕيب زـريو 2)

 (2/61بغداد، فؾخطقى )

 (.72اكظر: آداب افشوؾعل، ٓبـ أيب حوتؿ، صـ )( 3)

 (.51/348( اكظر: توريخ دمشؼ، ٓبـ ظسوـر )4)

 (. 44تؼققد دعرؾي رواة افســ وادسوكقد، ٓبـ كؼطي، صـ )اف( اكظر: 5)
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 َباُب َأِسَباب امِلرَياخ

 :َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل

 ثفْ اَل َأْشَبوُب ِمَراِث اْفَقَرى ثَ  14

       # 

ُف اْفقِ    َراَثفْ ـؾٌّ ُيِػقُد َربَّ

              # 

 

 ٌء َوَكَسْى َٓ َوْهَل كَِؽوٌح َووَ  15

        # 

ٌِ َشَبْى   َـّ فِْؾَؿَقاِري  َمو َبْعَدُه

     # 

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

: مو يتقصؾ بف فغره ـوفسؾؿ فطؾقع أشبوب: فغي: مجع شبى، وهق فغي «:ٜأِضَباُب»قٛي٘: 

 .افسطح

  .واصطالحو: مو يؾزم مـ وجقده افقجقد، ومـ ظدمف افعدم فذاتف

 .هق ادول ادخؾػ ظـ ادقًادراث  «:َٔرَيأخ»قٛي٘: 

  .وذظو: هل افعؾؿ بؼسؿي ادقاريٌ

ََٛز٣»قٛي٘:   .افَقَرى: إكوم افذي ظذ طفر إرض «:اٞي

ًِٜ٘اَث: »قٛي٘  . بنمجوع ادسؾؿغ «:ث

ِ٘»قٛي٘:  َِٛزاَث ُ٘ اٞي ُٜٔفُٝد َزٖب  ٌٙ أي ـؾ واحد مـ هذه افثالثي أشبوب يػقد صوحبف  «:ن

 ادتصػ بوفقراثي.

ْٔهٜاْح»قٛي٘:   َٞ ِٖ أي ظؼد افزوجقي افصحقح، شقاء دخؾ أو ٓ، ؾال مراث يف  «:َٚ

 افـؽوح افػوشد: ٕن وجقده ـعدمف.

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  )ورد بوفتقارث ِبو: فؼقفف تعوػ:  وٕن افؼع

                                 
 ش.شبى»اكظر: فسون افعرب، مودة (1)

 (.1/445اكظر: ذح افؽقـى ادـر )(2)

 (.299اكظر: ادطؾع، صـ )(3)

 (.299اكظر: ادطؾع، صـ )(4)

 ش.ورأ»( اكظر: افعغ، مودة 5)

 (.2/129اكظر: إمجوع إئؿي إربعي )(6)
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پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  .(   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

َٚ»قٛي٘:  افقٓء: هق وٓء افعتؼ، ومعـوه: أكف إذا أظتؼ ظبدا أو أمي صور فف ظصبي يف  «:٤ْٜياَٚ

أحؽوم افتعصقى ظـد ظدم افعصبي مـ افـسى، ـودراث ووٓيي افـؽوح، وؽر ذفؽ،  مجقع

ؾرث بف ادعتؼ وظصبتف مـ ظتقؼف وٓ ظؽس: ٕن افؼع ورد بوفتقارث ِبو: حلديٌ ابـ ظؿر 

ُؾْحَؿِي افـََّسِى »ؿول:  أن افـبل  ـَ ُء حُلَْؿٌي  َٓ   .شافَق

ووجف افتشبقف: أن افسقد  ،ث بف، ؾؽذا افقٓءافقٓء بوفـسى، وافـسى يقر صبف افـبل 

أخرج ظبده بعتؼف إيوه مـ حقز ادؿؾقـقي افتل شووى ِبو افبفوئؿ إػ حقز ادوفؽقي افتل شووى ِبو 

  .إكود ؾلصبف بذفؽ افقٓدة افتل أخرجً ادقفقد مـ افعدم إػ افقجقد

ََْطِب»قٛي٘:  وبـقة، وأخقة، وهؿ أبوء، أي مـ افرحؿ، وهؿ افؼرابي مـ أبقة،  «:َٚ

، وإمفوت، وإن ظؾقا، وإبـوء وافبـوت وأبـوء إبـوء وإن كزفقا، واإلخقة وأبـوؤهؿ

ىئ ىئ  )وإخقات، وإظامم، وأبـوؤهؿ: ٕن افؼع ورد بوفتقارث ِبو: فؼقفف تعوػ: 

  .(   ىئ ی ی ی ی جئ

يف ادراث، إذا ـوكقا ُمـ ؿسؿ اهلل فف مـف كصقًبو  ادتـوشبقن بوٕرحوم بعضفؿ أوػ ببعضأي 

 .وحظًّو، مـ احلؾقػ وافقِل يف حؽؿ اهلل افذي ـتبف يف افؾقح ادحػقظ وافسوبؼ مـ افؼضوء

َٛاِزٜٔح َضَبِب»قٛي٘:  َُ ًٞ ٖٔ ٔي ُٖ ٓ يرث وٓ يقرث بغرهو ـودقآة أي أي  «:ََا َبِعَد

                                 
 (.4/68افؽويف )اكظر: (1)

(، وصححف 4/379(، واحلوـؿ يف مستدرـف )11/326ترتقى(، وابـ حبون )237صحقح: رواه افشوؾعل يف مسـده )(2)

 (.1668إفبوين يف اإلرواء )

 (.333-11/332(، وافؽشوف )312-311(، وادطؾع صـ )4/68اكظر: افؽويف )(3)

 (.11/331(، وافؽشوف )4/68اكظر: افؽويف )(4)

 (.14/91ظر: تػسر افطزي )( اك5)
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 .وإشالمف ظذ يديفادماخوة، وادعوؿدة، وهل ادحوفػي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.11/331اكظر: افؽشوف )(1)
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 َباُب مََْاىِع اإِلِزِخ

 :َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل

ـْ  16 ْخَص ِم َراِث ادَوَيْؿـَُع افشَّ  

     #  

ـْ ِظَؾٍؾ َثالِث    َواِحَدٌة ِم

          #  

 

ـِ اَل ِرقٌّ َوَؿْتٌؾ َواْختِ  17 ُف ِدي  

         #  

ؽُّ ـوْفَقِؼغِ َؾوْؾَفْؿ َؾؾَ   ْقَس افشَّ  

       #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

ِٔ »قٛي٘:  َٔ َُٓع ايٖػِدَص  ُِ َٜ ٌٍ َثالٔخ رَيأخاملَٚ ًٜ ِٔ ٔع َٔ أي مو يؿـع افقارث  «:َٚأسَد٠٠ 

 فثالثي.، وهل مقاكع اإلرث امـ اإلرث أحد ثالث ظؾؾ

 قاكع: مجع موكع، وهق اشؿ ؾوظؾ مـ ادـع.واد

  .هق مو يؾزم مـ وجقده افعدم، وٓ يؾزم مـ ظدمف وجقد وٓ ظدمواصطالحو: 

ُث، َوإِْن َمَؾَؽ  «:ِزٙم»قٛي٘:  َٓ ِمْؾَؽ َفُف َؾُقَقرَّ ُف  َكَّ
ِٕ َٓ ُيْقَرُث:  َٓ َيِرُث افَعْبُد َؿِرْيَبُف، َو َأْي 

ًُ َرُشقَل اهللِ َؾِؿْؾُؽُف َو  ـِ ُظَؿَر، َؿوَل: َشِؿْع ٌِ َظْبِد اهللِ ْب  ِعْقٌػ َيْرِجُع إَِػ َشقِِّدِه بَِبْقِعِف: حِلَِدْي

ـِ اْبَتوَع َظْبًدا، َؾاَمُفُف فِؾَِّذي َبوَظُف إِ »َيُؼقُل:  َط ادُْبَتوعُ  َّٓ َم  بَِؿْقتِِف. ، َؾَؽَذفَِؽ شَأْن َيْشَسِ

َكَّ 
ِٕ َٓ َيِرُث:  ٌُ فَِسقِِّدِه ُدْوكِفِ َو   .ُف َفْق َوَرَث َصْقًئو َفَؽوَن فَِسقِِّدِه، َؾَقُؽْقُن افتَّْقِرْي

ٌْ»قٛي٘:  وَن َؿْتاًل َظْؿًدا  «:َٜٚقِت ـَ اثِِف، َشَقاٌء  ـْ ِمْرَ ِث بَِغْرِ َحؼٍّ َيْؿـَُع افَؼوتَِؾ ِم َأْي َؿْتُؾ ادُْقرِّ

ـُ َظْؿٍرو، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل اهللِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ  : دَِو َرَوى َظْبُد اهللِوَأْو َخطً  َٓ َيِرُث افَؼوتُِؾ »ْب

  .شَصْقًئو

ـُ ادُـِْذِر:  ظؿدا ٓ يرث مـ مول مـ ؿتؾف، وٓ مـ ديتف َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ افَؼوتَِؾ »َوَؿوَل اْب

 صقئو.

                                 
 (.1/456اكظر: ذح افؽقـى ادـر )(1)

 (.1543(، ومسؾؿ )2379متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(2)

 (.4/121اكظر: ؿبؾ افسوبؼ )(3)

 (، وحسـف إفبوين.4566حسـ: رواه أبق داود )(4)
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ـْ َؿَتَؾفُ َٓ يَ  وَوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ افَؼوتَِؾ َخطً  ـْ ِدَيِي َم   .شِرَث ِم

ـُ  ؾُّ َؿْتٍؾ ُيْضَؿ ـُ اثِِف، َو ًٓ دِِْرَ ِث اْشتِْعَجو اَم َأْؾَه إَِػ َؿْتِؾ ادَُقرِّ ٌَ افَؼوتِِؾ ُربَّ َنَّ َتْقِرْي ِٕ بَِؼْتٍؾ،  َو

اَث: فَِذفَِؽ. وَرٍة َيْؿـَُع ادِْرَ ػَّ ـَ  َأْو ِدَيٍي، َأْو 

و ـَ ـُ  َٓ ُيْضَؿ اَث، َوَمو  ُف ؾِْعٌؾ ُمَبوٌح، َؾَؾْؿ َيْؿـَِع ادِْرَ َكَّ
ِٕ َٓ َيْؿـَُع:  فَؼَصوِص، َوافَؼْتِؾ يِف احَلدِّ 

َغْرِ افَؼْتِؾ.  ـَ

ِم، َؾَؾْق َمـََع َهُفـَو ِة افُعْدَواِن َوَكْػًقو فَِؼْتِؾ ادَُحرَّ وَن َحْساًم دَِودَّ ـَ َنَّ ادَـَْع يِف افُعْدَواِن  ِٕ َفَؽوَن  َو

 افَقاِجِى، َأِو احلَؼِّ ادَُبوِح اْشتِْقَػوُؤهُ مَ 
ِ
ـِ اْشتِْقَػوء   .وكًِعو ِم

ًِٜٔاَٚاِخٔت»قٛي٘:  ٌِ ُأَشوَمَي  «:ُف ٔدٜ وؾٌِر ُمْسؾاًِم بَِحوٍل: حِلَِدْي ـَ  َٓ وؾًِرا، َو ـَ َٓ َيِرُث ُمْسؾٌِؿ  َأْي 

ـِ َزْيٍد، َأنَّ افـَّبِلَّ  َٓ َيِرُث افَؽوؾُِر اُدْسؾِؿَ َٓ َيِرُث ادُْسؾِ »َؿوَل:  ْب   .شُؿ افَؽوؾَِر، َو

ـِ  ْي ًُ َفُف ُحْؽُؿ افدِّ َٓ َيْثُب ، َو َث ادُْسِؾِؿْغَ ُف َفْقَس بُِؿْسؾٍِؿ، َؾَرِ َكَّ
ِٕ َٓ َيِرُث َأَحًدا:  افَِّذي َوادُْرَتدُّ 

َث َأْهَؾُف.  اْكَتَؼَؾ إَِفْقِف َؾَرِ

َٓ َيِرُثُف َأَحٌد: فِِذَفؽ، ءٌ  َو   .َوَموُفُف يَفْ

َٝٔكنِي»قٛي٘:  ِٝظَ ايٖػوُّ ناٞي ًٜ ِِ ٜف َٗ  أي اؾفؿ هذا، ؾؾقس افشؽ ـوفقؼغ. «:ٜفاٞف

 .افسدد بغ افـؼقضغ بال ترجقح ٕحدُهو ظذ أخر ظـد افشوك وافشؽ هق

 ُمؽـ اظتؼود افقء بلكف ـذا مع اظتؼود أكف ٓ يؿؽـ إٓ ـذا، مطوبًؼو فؾقاؿع ؽروافقؼغ هق

 .افزوال

 

 

                                 
 ش.358، 357»اكظر: اإلمجوع، رؿؿ (1)

 (.122-4/121فؽويف )اكظر: ا(2)

 (.1614(، ومسؾؿ )6764متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(3)

 (.4/117اكظر: افؽويف )(4)

 (.128( اكظر: افتعريػوت، فؾجرجوين، صـ )5)

 (.259( اكظر: افسوبؼ، صـ )6)

 



قريرات السنية علىالت    15 

 َباُب الَْاِزثنَي ِمًَ السَِّداِل

 :َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل

هْ  18 َجوِل َظَؼَ ـَ افرِّ  َواْفَقاِرُثقَن ِم

  

    #  

 َأْشاَمُؤُهْؿ َمْعُروَؾٌي ُمْشَتَفرهْ  

       # ـِ َمْفاَم َكزَ  19  ـُ آْب َٓ آبـ واْب  

   

     #  

اَل دُّ َفُف َوإِْن ظَ وإَُب واْْلَ    

       # وَكو 21  ـَ ـْ َأيِّ اِْلَفوِت   وإَُخ ِم

  

  #  

 َؿْد َأْكَزَل اهللُ بِِف اْفُؼْرآَكو 

  

           #  

ـُ إَِخ  21 ْدِِل إَِفْقِف بوَِٕب ادَواْب  

   

   #  

  ًٓ ِب  َؾوْشَؿْع َمَؼو َفْقَس بوُِدَؽذَّ  

     # ـُ ا 22  ـْ َأبِقفِ َواْفَعؿُّ َواْب ْفَعؿِّ ِم  

         #  

 َؾوْصُؽْر فِذي اإِلجَيوِز َوافتَّـْبِقفِ  

  

     #  

ْوُج وَ  23  َٓ ْعتُِؼ ُذو اْفقَ ادَوافزَّ
ِ
ء  

  

         #  

                        
ِ
قِر َهُمٓء ـُ َؾُجْؿَؾُي افذُّ

                                                           

  #  

 ....................................... الشــرح...................................... 

ِٙ»قٛي٘:  ٍِ َعَػَس َٔ ايٚسَدا َٔ  َٕ َٛاِزُثٛ ْقا بِوفَعَصَبِي،  «:َٚاٞي  ُُمَْؿٌع َظَذ َتْقِرْيثِِفْؿ، َوُيَسؿُّ
ِ
ء َٓ َهُم

، َوإَِب مَ  ـَ إُمِّ ْوَج، َوإََخ ِم ْقا َظَصَبًي: َظَدا افزَّ اَم ُشؿُّ َذفَِؽ، َوإِكَّ ـَ ـِ  ، َواَْلدِّ َمَع آْب ـِ َع آْب

ُبْقا بِِف َأْي َأَحوُضْقا بِفِ  ُْؿ َظصَّ َِنَّ
ِٕ.  

ِٙ»قٛي٘:  َٗس َُِػَت ََِعُسٜٚف٠١   ِِ ُٖ َُاُؤ  أي ظـد ظؾامء افػرائض. «:ٜأِض

  ( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )فَِؼْقفِِف َتَعوَػ:  «:االبٔ»قٛي٘: 

 

ِٔ»قٛي٘:  ُٔ االِب ََْص ٚاِب َُا  ِٗ ْقِر: فَِؼْقفِف َتَعوَػ:  «:ٜياََ ـُ گ گ گ )َأْي بَِؿْحِض افذُّ

 ،  أَيُي.(   ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ـٌ بَِدفِْقِؾ َؿْقفِِف َتَعوَػ:  ـِ اْب ـُ آْب (   ڦ ڦ)، َو (   ڄ ڄ)َواْب

.   

 أيي. (   ھ ے ے ۓ ۓ)فَِؼْقفِِف َتَعوَػ:  «:ٚاأٜلُب» قٛي٘:

                                 
 (.312(، وادطؾع صـ )4/68اكظر: افؽويف )(1)

 (.334-11/333اكظر: افؽشوف )(2)

 



ملنظومة الرحبيةا   17 

ُ٘»قٛي٘:  (   ھ ے ے ۓ ۓ): فَِؼْقفِف َتَعوَػ: أي فألب «:ٚاٞيَذٗد ٜي

ِد.  َٓ ـِ يِف إَْو ْب ِٓ   أَيُي، َواْلَدُّ َتـَوَوَفُف افـَّصُّ فُِدُخقِل َوَفِد ا

، َأنَّ ُظؿَ  ـِ ـِ احلََس َث َرُشقُل اهللِ َوَظ ُؽْؿ َيْعَؾُؿ َمو َورَّ ـُ َيَسوٍر:  َر َؿوَل: َأيُّ ، َؾَؼوَل َمْعِؼُؾ ْب اْلَدَّ

َثُف َرُشقُل اهللِ » ُدَس  َأَكو، َورَّ  .شافسُّ

ِٕ َع»قٛي٘:  ْقرِ  «:ًٜاَِٚإ ـُ  .َأْي بَِؿْحِض افذُّ

َْا»قٛي٘:  َٗأت ٜنا ٟٚ اجلٔ ِٔ ٜأ َٔ ـْ  «:ٚاأٜلُخ  .َأْي ِم ُمٍّ
ِٕ ٍَب، َأْو  ِٕ وَن َأْو  ـَ ، َصِؼْقًؼو  ؾِّ ِجَفيِّ  ـُ

: فَِؼْقفِف َتَعوَػ:  ُمٍّ
ِٕ و افَِّذي  ، (   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ )َأمَّ

َو يِف اإِلْخَقة فأِْلُمِّ إمِْجَوًظو  .َؾنِِنَّ

ـُ ادُـِْذِر:  : اإِلْخَقُة َوَأمْجَُعْقا َأنَّ ُمَراَد اهلِل َظزَّ َوَجؾَّ »َؿوَل اْب
ِ
ِل ِشْقَرِة افـَِّسوء تِل يِف َأوَّ يِف أَيِي افَّ

ـَ إَِب َوإُمِّ  تِل يِف آِخِرَهو: اإِلْخَقُة ِم ، َوبِوفَّ ـَ إُمِّ  .شِم

ٍَب، َؾؾَِؼْقفِِف َتَعوَػ:  ِٕ ، َأْو  ـِ ََبَقْي ِٕ و افَِّذي  (   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  )َوَأمَّ

. 

ـْ َففُ »ـُ ادُـِْذِر: َوَؿوَل ابْ  ـْ َمَعُف َم ـَ إَِب َوإُمِّ مَجِْقَع ادَوِل، إَِذا ََلْ َيُؽ  َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ  فأِْلَِخ ِم

  .شَشْفٌؿ َمْعُؾْقمٌ 

َْا»قٛي٘:  ٘ٔ اٞيٝكِسآ ٍَ اهللٝ ٔب َِْص  أي أكزل اهلل يف صلن إخ ؿرآكو ـام تؼدم. «:ٜقِد ٜأ

ُٔ اأٜل»قٛي٘:  ٘ٔ باأٜلٔباملِخ َٚاِب ِٝ أي ابـ إخ اددِل إػ ادقً بوٕب وحد، أو  «:ِدٔيٞ ِإٜي

ـِ افـَّبِلِّ بوٕبقيـ مجقعو ـِ َظبَّوٍس، َظ ٌِ اْب ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهِؾَفو، َؾاَم َبِؼَل َؾْفَق »َؿوَل:  : حِلَِدْي َأحْلِ

                                 
 (، وصححف إفبوين.5/27(، وأمحد )2899) صحقح: رواه أبق داود(1)

 (.11/334اكظر: افؽشوف )(2)

 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(3)

 ش.329»اكظر: اإلمجوع رؿؿ (4)

 (.11/334اكظر: افؽشوف )(5)

 ش.225»اكظر: اإلمجوع، رؿؿ (6)
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رٍ  ـَ   .شَْٕوَػ َرُجٍؾ َذ

ـْ َذِوي إَْرَحومِ  قً بوٕم إخ اددِل إػ ادابـ أمو  ُف ِم َكَّ
ِٕ َٓ َيِرُث:  ُف   .َؾنِكَّ

ََٜكاٟي»قٛي٘:  َُِع  َِٝظ بٔامٝلٜهٖرٔب اٜفاِض أي اشؿع ؿقٓ فقس ـذبو: فقروده يف  «:ٜي

 افـصقص افؼظقي.

ِٗ»قٛي٘:  ٌِ ا «: َٚاٞيَع َبِّ َيِرُث: حِلَِدْي ِٕ ، َأِو افَعؿُّ  ـِ ََبَقْي ِٕ ـِ افـَّبِلِّ َأي افَعؿُّ  ـِ َظبَّوٍس، َظ  ْب

رٍ »َؿوَل:  ـَ ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهِؾَفو، َؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ َذ  .شَأحْلِ

ـْ َذِوي إَْرَحومِ أمو  ُف ِم َكَّ
ِٕ َٓ َيِرُث:  ُف  ـَ إُمِّ َؾنِكَّ وَن افَعؿُّ ِم ـَ   .إَِذا 

ِٔ ٜأٔبٝ»قٛي٘:  َٔ  ِٚ ُٔ اٞيَع ٍَب  «:َ٘ٔٚاِب ِٕ ـُ افَعؿِّ  ِـ َأْو  ،َأي اْب ََبَقْي ـِ : ِٕ ـِ َظبَّوٍس، َظ ٌِ اْب حِلَِدْي

رٍ »َؿوَل:  افـَّبِلِّ  ـَ ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهؾَِفو، َؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ َذ  .شَأحْلِ

 َ ِٕ َٓ َيِرُث:  ُف  ـَ إُمِّ َؾنِكَّ ـُ افَعؿِّ ِم وَن اْب ـَ و إَِذا  ـْ َذِوي إَْرَحومِ َأمَّ ُف ِم   .كَّ

٘ٔ»قٛي٘:  ِٓٔبٝ َٚايٖت  أي اصؽر فصوحى آختصور، واإليؼوظ. «:ٜفاِغهِٝس ٔيرٟ اإِلجيٜاِش 

ُِٚز»قٛي٘:   (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ)فَِؼْقفِِف َتَعوَػ:  «:َٚايٖص

َٛاملَٚ»قٛي٘:  ُبْقنَ  «:٤ٜٔياِعٔتُل ُذٚ اٞي ـِ ُظَؿَر، َأنَّ افـَّبِلَّ  َوَظَصَبُتُف ادَُتَعصِّ ٌِ اْب  بَِلْكُػِسِفْؿ: حِلَِدْي

ُؾْحَؿِي افـََّسِى »َؿوَل:  ـَ ُء حُلَْؿٌي  َٓ   .شافَق

َُٖؤال٤ٔ»قٛي٘:  ١ًٜٝ ايٗرنِٝٛز  ُِ أي مجؾي افذـقر افقارثغ مـ افرجول همٓء  «:ٜفُذ

 افعؼة.

          

                                 
 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(1)

 (.11/335فؽشوف )اكظر: ا(2)

 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(3)

 (.11/335اكظر: ؿبؾ افسوبؼ )(4)

 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(5)

 (.11/335اكظر: افؽشوف )(6)

(، وصححف 4/379(، واحلوـؿ يف مستدرـف )11/326ترتقى(، وابـ حبون )237صحقح: رواه افشوؾعل يف مسـده )(7)

 (.1668إفبوين يف اإلرواء )
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 َباُب الَِْاِزَثاِت ِمًَ اليِّساِء 

 :َل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُلَقا

 َشْبُع  24
ِ
ـَ افـَِّسوء  َواْفَقاِرَثوُت ِم

        #  

عُ   ْ َـّ اْفؼَّ ُه ْ ُيْعِط ُأْكثك َؽْرَ  ََل

     # ـٍ َوُأٌم ُمْشِػَؼْف  25  ًُ اْب ًٌ َوبِـْ  بِـْ

      #  

ٌة َوُمْعتَِؼفْ    َوَزْوَجٌي َوَجدَّ

  

          #  

ـْ أَ  26 ًُ م َفوِت َوإُْخ يِّ اْْلِ

 ًْ وك ـَ  

# 

َـّ بَ   ُُتُ ًْ ـــَؾَفِذِه ِظدَّ وَك  

  

              #  

 ....................................... الشــرح...................................... 

َٓٚطا٤ٔ َضِبُع»قٛي٘:  َٔ اي َٔ َٛاِزَثاُت  َـّ  «:َٚاٞي  ُُمَْؿٌع َظَذ َتْقِرْيثِِف
ِ
ء َٓ  .َهُم

ٖٔ اٞيٖػِسُع»قٛي٘:  ُٖ َِٝس ِْج٢ ٜغ ُِٜعٔط ٝأ  ِِ  يرث ؽرهـ. أي ٓ «:ٜي

ِْٓت»قٛي٘:  ْؾبِقَّي: فَِؼْقفِف َتَعوَػ:   «:ٔب گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )َأي افصُّ

 (   ڱ 

ٍٔ»قٛي٘:  ُِٓت اِب ،   «:َٚٔب ـِ ـِ آْب ًِ اْب بِـْ ـَ ْقِر،  ـُ ـِ َوإِْن َكَزَل َأُبْقَهو بَِؿْحِض افذُّ ـِ اْب ًِ اْب َوبِـْ

ـْ َذِوي إَْرَحومِ  ُف ِم َكَّ
ِٕ َٓ َيِرُث:  َو  ، َؾنِِنَّ ًِ ًِ افبِـْ ، بِِخاَلِف بِـْ ـِ  .آْب

ِ٘»قٛي٘:  َُِػٔفٜك  ّْ  (   ھ ے ے ۓ ۓ)فَِؼْقفِِف َتَعوَػ:   «:َٚٝأ

 .يُ أيَ 

 ، وفقسً افشػؼي ذضو فإلرث. ادشػؼ هق اخلوئػ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ )فَِؼْقفِِف َتَعوَػ:  «:َِٚد٠١ََٚش»قٛي٘: 

 (   ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

اَم َشَقْلِت  «:ََٚدٖد٠٠»قٛي٘:  ـَ  ، ـْ ِؿَبِؾ إُمِّ ـْ ِؿَبِؾ إَِب، َأْو ِم ًْ ِم وَك ـَ  .َشَقاٌء 

ِ٘»قٛي٘:  َُِعٔتٜك ، َوَدفِْقُؾ َذفَِؽ  «:َٚ ًْ َم يِف ادُْعتِِؼ َوُمْعتَِؼُتَفو، َوإِْن َظَؾ   .َمو َتَؼدَّ

                                 
 (.4/68اكظر: افؽويف )(1)

 (.11/336اكظر: افؽشوف )(2)

 (.11/336اكظر: افسوبؼ )(3)
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َٗأت ٜناِْت»قٛي٘:  ٟٚ اٞئذ ِٔ ٜأ ًْ َصِؼْقَؼًي، َأْو  «:َٚاأٝلخُِت َ وَك ـَ ؾِّ ِجَفٍي َشَقاٌء  ـُ ـْ  َأْي ِم

ُمٍّ 
ِٕ ٍَب، َأْو  ِٕ. 

َِْت»قٛي٘:  ٖٔ َبا ُٗ ٙٔ ٔعٖدُت َٗٔر  .أي ظدة مـ يرث مـ افـسوء ؿد طفرت واتضحً «:ٜف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
  (.11/336اكظر: افسوبؼ )(1)

 (.11/336اكظر: افسوبؼ )(2)
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 َقدَّزَِٗ يف ِكَتاِب اهلل تَعاىلاملَباُب اِلُفُسِّض 

 :َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل

 َواْظَؾْؿ بَِلنَّ اإِلْرَث َكْقَظوِن ُُهو 27

    #  

اَم    َؾْرٌض َوَتْعِصقٌى َظَذ َمو ُؿسِّ

  #  

 

 َؾوْفَػْرُض يف َكصِّ اْفؽَِتوِب ِشتَّْف   28

  #  

ْفَبتَّْف أْرِث ِشَقاَهو َؾْرَض يف اإلِ  َٓ    

 #  

 

ْبعِ  29  كِْصٌػ َوُرْبٌع َثؿَّ كِْصُػ اْفرُّ

      #  

عِ   ْ ْدُس  بِـَصِّ اْفؼَّ ٌُ َواْفسُّ  َواْفثُّْؾ

  #  

 

ومُ ـَو اْفتَّؿـــــوِن َوُُهَ ــــــَواْفثُُّؾثَ  31  

  

            #  

وؾٍِط إَِمومُ ــــَؾوْحػْظ َؾُؽؾُّ َح    

         #  

 

 ....................................... الشــرح..................................... .

ِِ»قٛي٘:  ًٜ  هذه ـؾؿي يمتك ِبو فؾتـبقف واحلٌ. «:َٚاِع

ُُٖا»قٛي٘:   ِٕ َِٛعا َْ ٕٖ اإِلِزَخ   أي أكقاع اإلرث ظـد افػروقغ اثـون. «:ٔبٜأ

رٌ ُج  هذا افـقع إول، وافػرض «:ٜفِسْض»قٛي٘:   .مـ افسـي ْزٌء ُمَؼدَّ

ُف إَِذا اْكَػَرَد.هذا افـقع افثوين، وصوحى افتعصقى  «:ََٚتِعٔصْٝب»قٛي٘:  ؾَّ ـُ  َيِرُث ادَوَل 

ـِ افـَّبِلِّ  ـِ َظبَّوٍس، َظ ٌِ اْب وَن َمَعُف ُذْو َؾْرٍض ُبِدَئ بِِف َوافَبوِؿل فِْؾَعَصَبِي: حِلَِدْي ـَ َؿوَل:  َؾنِْن 

ُؼقا ا» رٍ َأحْلِ ـَ   .شفَػَراِئَض بَِلْهؾَِفو، َؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ َذ

ًِ افُػُرْوُض اَدوَل َشَؼطَ    .َوإِِن اْشَتْغَرَؿ

َُا»قٛي٘:  ََا ٝقٚط  ٢ًٜ  أي ظذ مو ؿسؿف افػروققن. «:َع

ِ٘»قٛي٘:  َْصٚ اٞئهَتأب ٔضٖت  شتي. أي افػروض يف ـتوب اهلل ظددهو  «:ٜفاٞيٜفِسُض يف 

َٖا  ٜيا»قٛي٘:  َٛا ِ٘أٜفِسَض يف اإِلِزٔخ ٔض  أي ٓ يقجد ؾروض ؽرهو يف اإلرث ؿطعو. «:ٞيَبٖت

ْٔصُِف اٞيٗسِبِع»قٛي٘:   ِٖ َُٚزِبْع َث َٓٚص اٞيٖػِسِع ِْٔصْف  َٚاٞيٗطِدُع  ٔب ًُٞح  أي كص  «:َٚاٞيٗج

 ظؾقفو افشورع احلؽقؿ يف ـتوبف افؽريؿ.

ِٕ »قٛي٘:  ًَٝجا َُّٚاٞيٗج َُا َُا اٞيٖت ُٖ  أي فؾػروض افستي. «:َٚ

                                 
 (.4/69اكظر: افؽويف )(1)

 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(2)

 (.4/69) اكظر: افؽويف(3)
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ُّ»قٛي٘:   ََا ٌٗ َسأفٕط ِإ أي احػظ هذه افػروض: ٕن احلوؾظ مؼدم  «:ٜفاِسفٞغ ٜفٝه

 ظذ ؽره.
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ًِ َِٓسُخ  اُبَب  َفِصاليَِّم

 :َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل

 َواْفـِّْصُػ َؾْرُض مَخَْسٍي َأْؾَرادِ  13

     #  

ـَ إَوْ   ْوُج وإُْكثك ِم ِد َٓ اْفزَّ  

      #  

 

ًُ آ 13 ًِ َوْبـْ ـِ ِظـَْد َؾْؼِد اْفبِـْ ْب  

      #  

ًُ يف َمْذَهِى ـؾِّ ُمْػتِل   َوإُْخ

   #  

 

ـَ إَِب  11 تِل َم ًُ افَّ  َوَبْعَدَهو إُْخ

   #  

ِى   ـْ ُمَعصِّ َـّ َظ  ْظـَْد اْكِػَراِدِه

       #  

 

 ....................................... الشــرح.................................. ....

َُِط١ٕ ٜأٞفَسأد»قٛي٘:  ٓٚصُِف ٜفِسضُ َخ  أي افذيـ يرثقن بوفـصػ مخسي أؾراد. «:َٚاٞي

 وهذا تػصقؾ بعد إمجول.

ُِٚز»قٛي٘:  ْوُج  «:اٞيٖص ـْ فِْؾَؿقِّ  افـِّْصَػ  يرث افزَّ ْ َيُؽ : فَِؼْقفِف َتَعوَػ: إَِذا ََل ـٍ َٓ َوَفُد اْب َتِي َوَفٌد َو

 (   ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ)

ـُ ادُـِْذِر: و ًرا »َؿوَل اْب ـَ ، َذ ـٍ ْك َوَفًدا، َأْو َوَفَد اْب ْ َتْسُ ـْ َزْوَجتِِف إَِذا ََل ْوَج َيِرُث ِم َوَأمْجَُعْقا َأنَّ افزَّ

وَن َأْو ُأْكَثك افـِّْصَػ   .شـَ

ِٚ»قٛي٘:  َٔ اأٜل َٔ ِْج٢  ًِ افَقاِحَدِة إَِذا اْكَػَرَدِت افـِّْصُػ: ؾ،أي بـً ادقً «:ٔدٜياٚاأٝل ؾِْؾبِـْ

 (   ہ ہ ہ ھ ھ )فَِؼْقفِف َتَعوَػ: 

ُِٓت اال»قٛي٘:  ِٓٔتَِٚب َِٓد ٜفٞكٔد اٞئب ِٔ ٔع ـِ ؾ أي ظـد ظدم وجقد افبـً وآبـ، «:ِب ًُ آْب بِـْ

بِـْ  ـْ ُصْؾبِِف، فِْؾَقاِحدَ ـَ ًِ َوَفٌد ِم
ـْ فِْؾَؿقِّ ْؾِى َشَقاًء، إِْن ََلْ َيُؽ ؾَّ : ِة افـِّْصُػ ًِ افصُّ ـُ َنَّ  ِٕ َـّ َبـَوٌت:  ُ َِنَّ

ِٕ

ـِ  ك اهللُ َظزَّ َوَجؾَّ ؾِْقِف افَقَفَد، َدَخَؾ ؾِْقِف َوَفُد آْب   .َمْقِوٍع َشؿَّ

ٌٚ»قٛي٘:  َٖٔب ن ََِر أي إخً افشؼقؼي تلخذ افـصػ  «:َُٞفٔتٞ َٚاأٝلخُِت يف 

(   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ): فَِؼْقفِف َتَعوَػ: بوإلمجوع

 

                                 
 ش.323»(اكظر: اإلمجوع، رؿؿ 1)

 (.4/81اكظر: افؽويف )(2)
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َٔ اأٜلٔب»قٛي٘:  ََ َٖا اأٝلخُِت ائَّتٞ  ََُعٚصب ََٚبِعَد  ِٔ ٖٔ َع ٖٔ ِْٔفَسأد َِٓد ا أي إخً  «:ِع

  ظـد ظدم وجقد ادعصى، وهق إخ ٕب. ٕب ترث افـصػ

إخً افشؼقؼي، وشقلت تػصقؾ ذفؽ يف فشؼقؼ، وويشسط أيضو ظدم وجقد إخ ا

 مقوعف إن صوء اهلل.

 أٌ الرًٓ ٓسثٌْ اليصف مخس٘، ٍّه: اخلالصة:

 افزوج يف حوفي ظدم وجقد ابـ أو بـً فؾزوجي. األٍٚ:

 افبـً يف حوفي ظدم وجقد أخقفو ادعصى. ايجاْٞ:

 وجقد ؾرع وارث أظذ، وظدم وجقد أخقفو ادعصى.بـً آبـ يف حوفي ظدم  ايجايح:

ى، وظدم وجقد ابـ و ابـ ابـ يف حوفي ظدم وجقد أخقفو ادعص يإخً افشؼقؼ ايسابع:

 فؾؿقً، وظدم وجقد أيب ادقً، وجده.

يف حوفي ظدم وجقد أخقفو ادعصى، وظدم وجقد ابـ و ابـ ابـ إخً ٕب  اخلاَظ:

 ، وظدم أخ صؼقؼ وأخً صؼقؼي فؾؿقً.وجدهفؾؿقً، وظدم وجقد أيب ادقً، 
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ًِ َِٓسُخ اِلسُُّبَع  َباُب َم

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

وَن َمَعفْ  34 ـَ ْوِج إِْن  ْبُع َؾْرُض افزَّ  َوافرُّ

 

 

ـْ َؿْد َمـََعفْ   ْوَجِي َم ـْ َوَفِد افزَّ  ِم

   

   #  

 

ثَ  35 ـْ َراَوْهَق فُِؽؾِّ َزْوَجٍي َأْو َأ  

    

     #  

َرآَ َمَع َظَدِم إَوْ   ِد ؾِقاَم ُؿدِّ  

   

     #  

 

ُر َأوْ  36 ـْ ِد اْفَبـَِغ ُيْعَتَؿدْ َٓ َوِذ  

   

       #  

ِر اْفَقَفد    ـْ ٌُ اْظتَؿْدَكو افَؼْقَل يف ِذ َحْق

  #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

ِ٘»قٛي٘:  َََع  َٕ ِٕ ٜنا ِِٚز ِإ ِ٘ َٚايٗسِبُع ٜفِسُض ايٖص ََٓع ََ ِٔ ٜقِد  ََ َِٚد١ٔ  َٜٚئد ايٖص  ِٔ أي أن  «:َٔ

ڀ  )مـ افزوجي: فؼقفف تعوػ:  -ذـرا ـون أو أكثك-افزوج يرث افربع إن ـون معف وفد 

 (   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

ـُ ادُـِْذِر: و َٓ َيـُْؼُص ِمـُْف َوَأمْجَ »َؿوَل اْب ًْ َوَفًدا َأْو َوَفَد َوَفٍد، َو ـَ ُبَع إَِذا َتَر ُعْقا َأنَّ َفُف افرُّ

ءٌ   .شَرْ

ِٚ ٜأٞنَجَسا»قٛي٘:  َِٚد١ٕ ٜأ ٌٚ َش َٛ ٔيٝه ِٖ َِٚٚ ِّ اأٜل َُا ٝقٚدَزاٜياَََع َعَد أي وترث  «:ٔد ٔفٝ

: فؼقفف م وجقد أوٓد فؾزوجافزوجي افربع شقاء ـوكً واحد أو أـثر مـ واحدة يف حوفي ظد

 (   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ) تعوػ:

 [.41]افبؼرة: 

ـُ ادُـِْذِر:  َٓ َوَفَد »َؿوَل اْب ْك َوَفًدا، َو ْ َيْسُ ُبَع، إَِذا ُهَق ََل ـْ َزْوِجَفو افرُّ َوَأمْجَُعْقا َأنَّ ادَْرَأِة َتِرُث ِم

ـٍ   . شاْب

ـَ  وفَقاِحَدةِ  َوُحْؽُؿ إَْرَبِع ِم ـَ  
ِ
ِـّ  :افـَِّسوء  .فُِعُؿْقِم افؾَّْػِظ ؾِْقِف

ـُ ادُـِْذِر:  ؾِّ »َوإمِْجَوًظو َحَؽوُه اْب ـُ ْوَجوِت ُحْؽُؿ افَقاِحَدِة يِف  ـَ افزَّ َوَأمْجَُعْقا َأنَّ ُحْؽَؿ إَْرَبَعِي ِم

                                 
 ش.324»( اكظر: اإلمجوع، رؿؿ 1)

 ش.435»( اكظر: اإلمجوع، رؿؿ 2)

 (.4/71اكظر: افؽويف )(3)
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ْرَكو ـَ   .شَمو َذ

َُِد»قٛي٘:  ُِٜعَت ٓٔنَي  ِٚاٜلٔد اٞيَب َٜٛيد َٚٔذنُٞس ٜأ ٍَ يف ٔذنِٞس اٞي ِٛ َْا ايٜك َُِد ُِٝح اِعت أي  «:َس

ـام اظتؿدكو حجى افزوج مـ افـصػ إػ افربع بقجقد افقفد اظتؿدكو أيضو وجقد أوٓد 

 آبـ.

 :اثياٌ أٌ الرًٓ ٓسثٌْ السبع اخلالصة:

 افزوج يف حوفي وجقد ابـ أو بـً فؾزوجي. األٍٚ:

 و بـً فؾزوج.يف حوفي ظدم وجقد ابـ أ يافزوج ايجاْٞ:
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ًِ َِٓسُخ الجُُّنًَ  َباُب َم

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

ْوَجوت 37 ْوَجِي وافزَّ ـُ فِؾزَّ  َواْفثُّْؿ

       #  

 َمَع افَبـَِغ َأْو َمَع اْفَبـَوِت  

          #  

 

ِد اْفَبـَِغ َؾوظؾؿِ َٓ َأْو َمَع َأوْ  38  

    

      #  

ضً تَ  َٓ وَ   َـّ اْْلَْؿَع َذْ َؾوْؾَفؿِ  وُظ  

  

   #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

َِٚدات»قٛي٘:  َِٚد١ٔ ٚايٖص ُٔ ٔيًٖص ُِ َٓأت َٚاٞيٗج َََع اٞيَب  ِٚ ٓٔنَي ٜأ ِٚ َََع ايَب َََع ٜأ  ِٚ ٓٔنَي ٜياٜأ ٔد اٞيَب

ِِ أو  ،ترث افثؿـ يف حوفي وجقد ابـ -شقاء ـوكً واحدة أو أـثر–أن افزوجي  أي «:ٜفاعً

(   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ )بـ ابـ فؾزوج: فؼقفف تعوػ: بـً، أو ا

 

ـُ ادُـِْذِر: و ـٍ »َؿوَل اْب وَن َفُف َوَفٌد َأْو َوَفُد اْب ـَ ـَ إَِذا  َو َتِرُث افثُُّؿ   .شَوَأمْجَُعْقا َأِنَّ

َُِع َغِسٟط ٜياَٚ: »قٛي٘ ٖٔ اٞيَذ ِِ اَتٝع َٗ أي ٓ تظـ أن اْلؿع يف فػظ افبـغ أو افبـوت  «:ٜفاٞف

 : فإلمجوع ادتؼدم.ذضو، إكام يؽػل وجقد ابـ أو بـً ؾؼط فتلخذ افثؿـ

 :ّاحد الجنًفسض أٌ  اخلالصة:

 .وجيف حوفي وجقد ابـ أو بـً فؾز يافزوج :ٖٚٛ
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ًِ َِٓسُخ ا  ِلجُُّلَجًَِِٔباُب َم

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

وــوِت مَجْعَ ـــَوافثُُّؾَثوِن فِْؾَبـَ  39  

             #  

ـْ َواِحَدٍة َؾَسْؿَعو   َمو َزاَد َظ

   

      #  

 

ـِ  41 َذاَك فَِبـَوِت آْب ـَ  َوْهَق 

          #  

َؾوْؾَفْؿ َمَؼوِِل َؾْفَؿ َصويِف  

ـِ  ْه  افذِّ

  #  

 

و َيِزيدُ ــــْهَق ُْٕخَتْغِ َؾؿَ وَ  41  

  

           #  

 َؿَه بِِف إَْحَراُر َواْفَعبِقدُ  

  

        #  

 

َـّ ُٕمٍّ َوَأِب  42 ـُ  َهَذا إَِذا 

   

           #  

َذا ُتِصِى    َأْو ٍَٕب َؾوْحُؽْؿ ِِبَ

   

   #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

َُِعا»قٛي٘:  َٓأت َد ًَٞب ِٕ ٔي ًَٝجا َُِعا َٚايٗج َٚأسَد٠ٕ ٜفَط  ِٔ أي أن افبـوت يرثـ  «:ََا َشاَد َع

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )افثؾثغ إن زدن ظـ افقاحدة: فؼقفف تعوػ: 

 (   ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ـُ ادُـِْذِر:  ـَ افَبـَوِت افثُُّؾَثْغِ َوَأمْجَ »َوَؿوَل اْب   .شُعْقا َظَذ َأنَّ فِؾثِّـَْتْغِ ِم

ـُ َظْبِد اهلِل، َؿوَل: َجوَءِت اْمَرَأُة َشْعِد بْ  ـِ َوُحْؽُؿ افثِّـَْتْغِ ُحْؽُؿ َمو َزاَد َظَؾْقِفاَم: دَِو َرَوى َجوبُِر ْب

بِقِع بِوْبـََتْل َشْعٍد إَِػ افـَّبِلِّ  : َيو َرُشقَل اهللِ، َهوَتوِن اْبـََتو َشْعٍد ُؿتَِؾ َمَعَؽ َيْقَم ُأُحٍد، ، َؾَؼوفَ افرَّ ًْ

َٓ ُتـَْؽُح إِ  و، َوإِنَّ ادَْرَأَة  ُفاَم َأَخَذ مَجِقَع َمو َتَرَك َأُبقُُهَ ًَ َرُشقُل اهللِ  َّٓ َوإِنَّ َظؿَّ  َظَذ َموهِلَو، َؾَسَؽ

ًْ آَيُي ادَِراِث، َؾَدظَ  بِقِع، َؾَؼوَل:  و َرُشقُل اهللِ َحتَّك ُأْكِزَف ـِ افرَّ َأْظِط اْبـََتْل َشْعٍد ُثُؾَثْل »َأَخو َشْعِد ْب

ًَ َمو َبِؼَل  ، َوُخْذ َأْك ـَ   .شَموفِِف، َوَأْظِط اْمَرَأَتُف افثُُّؿ

ـُ ادُـِْذِر:  ـَ افَبـَ »َوَؿوَل اْب ُحْؽِؿ افبِـَْتْغِ َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ  َمو َؾْقَق افبِـَْتْغِ ِم ـَ   .شوِت، 

ِٔ»قٛي٘:  َٓأت االِب َٛ ٜنَراٜى ٔيَب ِٖ ـْ آبـ يرثـ افثؾثغ مثؾ افبـوت  أي بـوت «:َٚ إِْن ََلْ َيُؽ

ـْ ُصْؾبِفِ  ًِ َوَفٌد ِم
ك اهلُل َظزَّ َوَجؾَّ ؾِْقِف افَقَفَد، َدَخ : فِْؾَؿقِّ ؾَّ َمْقِوٍع َشؿَّ ـُ َنَّ  ِٕ َـّ َبـَوٌت:  ُ َِنَّ

َؾ ؾِْقِف ِٕ

                                 
 ش.311»اكظر: اإلمجوع رؿؿ (1)
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ـِ    .َوَفُد آْب

ِٔ»قٛي٘:  ِٖ َِ َصأفٞ ايٚر ِٗ ََٜكأيٞ ٜف  ِِ َٗ  أي اؾفؿ ؿقِل هذا ـام يػفؿ صويف افعؼؾ. «:ٜفاٞف

َِٜصُٜد»قٛي٘:  َُا  ِٔ ٜف ِٝ َٛ أٝلِخَت ِٖ  أي افثؾثون أيضو ؾرض فألختغ ؾلـثر. «:َٚ

َٚاٞيَعٔبُٝد»قٛي٘:   ٘ٔ اأٜلسَِساُز   مجقع افعؾامء.أي ؿه ِبذا  «:ٜقَط٢ ٔب

َٜٚأٔب»قٛي٘:   ٍّ ٖٔ أٝل : فؼقفف تعوػ: أي إذا ــ أخقات صؼقؼوت مـ أب وأم «:ََٖرا ِإَذا ٝن

 (   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  )

ِٚ أٜلٕب»قٛي٘:  َـّ يِف َفْػِظ أَييِ أي إذا ــ أخقات ٕب «:ٜأ
 .: فُِدُخْقهِلِ

ََٗرا ُتٔصٔب»قٛي٘:  ِِ ٔب  ؿ ِبذا ادذـقر تصى افصقاب.أي احؽ «:ٜفاِسٝه

 ، ٍّه:أزبع٘أٌ الرًٓ ٓسثٌْ الجلجني  اخلالصة:

 ادعصى. ـيف حوفي ظدم وجقد أخقفافبـتون ؾلـثر األٍٚ:

 ـيف حوفي ظدم وجقد ؾرع وارث أظذ، وظدم وجقد أخقف بـتو آبـ ؾلـثر ايجاْٞ:

 ادعصى.

ادعصى، وظدم وجقد ابـ  ـفيف حوفي ظدم وجقد أخق إختون افشؼقؼتون ؾلـثر ايجايح:

 و ابـ ابـ فؾؿقً، وظدم وجقد أيب ادقً، وجده.

ادعصى، وظدم وجقد ابـ و ابـ  ـيف حوفي ظدم وجقد أخقف إختون ٕب ؾلـثر ايسابع:

 ابـ فؾؿقً، وظدم وجقد أيب ادقً، وجده، وظدم أخ صؼقؼ وأخً صؼقؼي فؾؿقً.
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ًِ َِٓسُخ الجُُّلَح  َباُب َم

 اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل: َقاَل

43  ٌُ ٌُ َؾْرُض إُمِّ َحْق َوَفدْ  َٓ َوافثُّؾ ـَ اإِلْخَقِة مَجٌْع ُذو َظَددْ  َٓ وَ      ِم  

   

 #  

 

ِث اَل ـوْثـَْغِ َأْو ثِـَْتْغ َأْو ثَ  44  

   

       #  

قِر ؾِقِف ـوإِلَكوِث   ـُ  ُحْؽُؿ افذُّ

  

     #  

 

ـُ  َٓ وَ  45 ـٍ َمَعَفوإِ اْب َأْو بِـُْتفُ  ْب  

  

         #  

اَم َبقَّـْتفُ   ـَ  ٌُ  َؾَػْرُوَفو افثُُّؾ

        #  

 

ـْ َزْوٌج َوُأمٌّ َوَأُب  46  َوإِْن َيُؽ

  

        #  

ٌُ اْفَبوِؿل هَلَو ُمَرتَُّى    َؾُثؾ

  

          #  

 

 َوَهَؽَذا َمَع َزْوَجٍي َؾَصوِظدا 47

   

      #  

ـْ َظـ اْفُعُؾق اَل ؾَ   ِم َؿوِظداَتُؽ  

   

      #  

 

ْثـَْغِ َأِو اثِـَْتْغِ َوْهَق ٓ 48  

    

           #  

ـْ َوفِد إُمِّ َبَغْرِ َمْغِ    ِم

   

          #  

 

ُثُروا َأْو َزاُدوا 49 ـَ  َوَهَؽَذا إِْن 

  

       #  

 َؾاَم هَلُْؿ َؾقاَم ِشَقاُه َزادُ  

  

         #  

 

قرُ  َوَيْسَتِقي اإِلَكوُث  51 ـُ َوافذُّ  

  

      #  

اَم َؿْد َأْوَوَح   ـَ ْسُطقرُ ادؾقِف   

  

   #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

ُِٝح »قٛي٘:  ّٚ َس ِٝ ٜياَٚ َٜٚيِد ٜياَٚايٗجًُح ٜفِسُض اأٝل َٓ ُِْع ُذٚ َعَدِد ناِث ٠َٔٛ َد َٔ اإِلخِ َٔ ِٚ ِٔ ٜأ

ِٚ َث ِٝٔ ٜأ َِٓت أي أن إم ترث افثؾٌ ؾروو يف حوفي ظدم وجقد افقفد، ومجع مـ اإلخقة،  «:ٔخًٜأث

ۉ  ): فؼقفف تعوػ: ـلخقيـ، أو أختغ، أو أخ وأخً ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 (   ې ې ې ې ى ى 

َْأخ»قٛي٘:  ٘ٔ ناإِل ُِ ايٗرنِٝٛز ٔفٝ يف حجى إم: وثفؿ أي ذـقر اإلخقة ـنك «:ُسٞه

 (   ې ې ې ې ى ى ائ)فؼقفف تعوػ: 

ُٔ  ٜياَٚ»قٛي٘:  ُِ٘إاِب ُِٓت ِٚ ٔب َٗا ٜأ َََع  ٍٔ أي يشسط أيضو فسث إم افثؾٌ أٓ يقجد ابـ  «:ِب

 : ٕن ابـ آبـ وفد ـام تؼدم.آبـ، أو بـً آبـ

ُ٘»قٛي٘:  ِٓت ٖٝ َُا َب ًُٝح نٜ َٗا ايٗج ذا تقؾرت هذه افؼوط ادتؼدم ترث إم أي إ «:ٜفٜفِسُض

 افثؾٌ ـام ووحف آكػو.

َٜٚأُب»قٛي٘:   ّٙ َٚٝأ ِْٚز  ِٔ َش َٜٝه  ِٕ ََُسٖتُب َِٚإ َٗا  أي إن ترك ادقً زوجو  «:ٜفُجًُح اٞيَبأقٞ ٜي

وأمو وأبو، وٓ وارث ؽرهؿ، ؾنن إم ترث ثؾٌ افبوؿل بعد ؾرض افزوج، وهذه ادسلفي 
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ـُ َمْسُعْقٍد، َوَزْيدٌ تسؿك بوفعؿريي إوػ َبَعُف ُظْثاَمُن، َواْب ِذِه افَؼِضقَِّي، َؾوتَّ َنَّ ُظَؿَر َؿَه ِِبَ ِٕ  :. 

وَن َمعَ  ـَ اَم َفْق  ـَ ٌُ افَبوِؿل  ـِ َمَع ِذْي َؾْرٍض َواِحٍد، َؾَؽوَن فأِْلُمِّ ُثُؾ ًِ إََبَقْي َنَّ افَػِرْيَضَي مَجََع ِٕ َفو َو

 ًٌ   .بِـْ

َٖٜهَر»قٛي٘:  َِٚد١ٕ ٜفَصأعداَٚ َََع َش أي ترث إم ثؾٌ افبوؿل أيضو إذا ترك ادقً  «:ا 

زوجي وأبو وأمو وٓ وارث ؽرهؿ، وهذه ادسلفي تسؿك بوفعؿريي افثوكقي: دو تؼدم يف افعؿريي 

 إوػ.

ِّ ٜقأعدا ًٜاٜف»قٛي٘:  ًٛٝ ِٔ َعٔ اٞيُع هذه كصقحي مـ افـوطؿ رمحف اهلل فطوفى افعؾؿ  «:َتٝه

 ، بؾ ظؾقف أن جيتفد يف ُتصقؾ افعؾقم. يؽقن ؿوظدا ظـ افتعؾؿبلٓ

ّٚ»قٛي٘:  َٚئد اأٝل  ِٔ َٔ  ِٔ ِٝ َِٓت ِٚ أث ِٔ ٜأ ِٝ َٓ َٛ الِث ِٖ ، مـ إم ٕخغأيضو أي افثؾٌ ؾرض  «:َٚ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  )فَِؼْقفِف َتَعوَػ: مـ إم، أو أخ وأخً مـ إم: أو أختغ 

 َوَفَد إُمِّ بِنمِْجَوِع َأْهِؾ افِعْؾِؿ. َيْعـِل(   ں ڻ ڻ 

وٍص:  ـِ َأيِب َوؿَّ ـْ ُأمٍّ »َويِف ِؿَراَءِة َشْعِد ْب ًٌ ِم   .شَوَفُف َأٌخ َأْو ُأْخ

ِٔ»قٛي٘:  ِٝ ََ ِِٝس   أي مـ ؽر ـذب. «:َبَػ

ِٚ َشاُدٚا»قٛي٘:  ِٕ ٜنُجُسٚا ٜأ َٖٜهَرا ِإ أي وهؽذا يؽقن افثؾٌ فإلخقة وإخقات  «:َٚ

 مـ إم إن ـثروا أو زادوا ظـ اثـغ أو اثـتغ.

ُٙ َشاُد»قٛي٘:  َٛا َُا ٔض ِِ ٜفٝ ُٗ َُا ٜي ڳ  )َؼْقفِف َتَعوَػ: فِ  ؾرض أـثر مـ هذا:أي فقس هلؿ  «:ٜف

 (   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

َٚايٗرنُٝٛز»قٛي٘:   َْاُخ  ِٟٛ اإِل َِٜطَت َٚ ٔ٘  يستقي افذـقر واإلكوث يف افثؾٌ:أي  «:فٝ

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  )َؼْقفِف َتَعوَػ: إكثك: فِ حظ ؾذـر مثؾ ؾ

 (   ڻ

                                 
 (.4/72اكظر: افؽويف )(1)

 د صحقح. ( بسـ3/1187(، وشعقد )6/231(، وافبقفؼل )4/1945صحقح: رواه افدارمل )(2)

 (.4/82اكظر: افؽويف )(3)

 



قريرات السنية علىالت    31 

َِٚضَح »قٛي٘:  َُا ٜقِد ٜأ ُٛٝٛزاملنٜ يف ادؽتقب، وهق افؼرآن  اهلل أي ـام أووح «:ِط

 .ـام تؼدم افؽريؿ

 :ا، ٍّناثياٌأٌ الرًٓ ٓسثٌْ الجلح  اخلالصة:

ابـ فؾؿقً، وظدم وجقد مجع مـ اإلخقة، وَل  يف حوفي ظدم وجقد ابـ، وابـ إم األٍٚ:

 تؽـ ظؿريي.

 ؾنن ـوكً ظؿريي ؾنِنو ترث ثؾٌ افبوؿل بعد ؾرض افزوج أو افزوجي.

يف حوفي ظدم وجقد ابـ، وابـ ابـ، وبـً، وبـً  ممـ إاإلخقة، وإخقات  ايجاْٞ:

 ابـ، وأب، وجد فؾؿقً ـام شقلت.
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ًِ َِٓسُخ   َسالسُُّدَباُب َم

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

ْدُس َؾْرُض َشْبَعٍي ِمـ افَعَدْد   51 َوافسُّ

  #  

ـٍ َوَجدّ   ًِ اْب  َأٍب َوُأمٍّ ُثؿَّ بِـْ

       # ةْ  52  ًِ إَِب ُثؿَّ اْْلَدَّ ًِ بِـْ  َوإُْخ

    #  

ةْ ْ   َوَوَفِد إُمِّ ََتَوُم اْفِعدَّ

  

             #  

ُف َمَع اْفَقَفدْ َؾوَٕ  53 ُب َيْسَتِحؼُّ  

         #  

َؿدْ    َوَهَؽَذا إُمُّ بَِتـِْزيِؾ افصَّ

    

    #  

ـِ افَِّذي 54  َوَهَؽَذا َمَع َوَفِد آْب

   

     #  

 َمو َزاَل َيْؼُػق إِْثَرُه َوَيَْتِذي 

       # َمَع آثـغ وَوْهَق هَلَو َأْيًض  55   

   

       #  

ـْ إِْخ   ـِ ادَقِة ِم ًِ َؾِؼْس َهَذْي ْق  

    #  َواْْلَدُّ ِمْثُؾ إَِب ِظـَْد َؾْؼِدهِ  56 

   

    #  

هِ    يف َحْقِز َمو ُيِصقُبُف َوَمدِّ

   

        #  

 

وَن ُهـَوَك إِْخَقهْ  َّٓ إ 57 ـَ إَذا   

   

         #  

 فَِؽْقِِنِْؿ يف افُؼْرِب َوْهَق ُأْشَقهْ  

  

   #  

 

اِن َمعُفاَم َزْوٌج َوِرْث َأْو َأَبقَ  58  

  

     #  

ٌِ َمَع اْْلَدِّ َتِرْث    َؾوُٕمُّ فِؾثُُّؾ

  

     #  

 

بوَِٕب  وَوَهَؽَذا َفْقَس َصبِقفً  59  

   

      #  

ًِ َوُأمِّ َوَأِب اديف َزْوَجِي   ْق  

  

      #  

 

 َوُحْؽُؿُف َوُحْؽُؿُفْؿ َشَقْوِت  61

    

     #  

َؾ اْفبَقوِن يف    احلَوِٓت ُمَؽؿَّ

  

       #  

 

ْدَس إَِذا 61 ـِ َتْلُخُذ افسُّ ًُ آْب  َوبِـْ

   

 

إَِذا     

  #  

  ًٓ ًِ ِمَثو ًْ َمَع اْفبِـْ وَك َتَذى ـَ ُيْ  

  

   #  

تِل 62 ًِ افَّ ًُ َمَع إُْخ  َوَهَؽَذا إُْخ

     #  

  ًِ ـِ َيو ُأَخلَّ َأْدَف  بوََٕبْقْي

  

          #  

ْدُس ؾَ  63 ٍة يف افـََّسِى َوافسُّ ْرُض َجدَّ  

  #  

ًْ ُٕمٍّ َأْو َأِب   وَك ـَ  َواِحَدًة 

  

       #  

ْدَشو 64  َوَوَفُد إُمِّ َيـَوُل افسُّ

  

          #  

ُط يِف إِْؾَراِدِه   ْ ُيـَْسك َٓ َوافؼَّ  

   

   #  

 ....................................... الشــرح...................................... 

َٔٔ ايَعَدِد»قٛي٘:  ِٓٔت ،ٜإٔب َٚايٗطِدُع ٜفِسُض َضِبَع١ٕ  ِٖ ٔب ٍّ ُث ٍٔ ،َٚٝأ َٚاأٝلِخٔت  ،ََٚدٓد ،اِب

ِٓٔت اأٜلٔب ِٖ اٞيَذٖد٠ٞ ،ٔب ّٚ ،ُث َٜٚئد اأٝل أي افسدس ؾرض شبعي أصـوف مـ افقرثي، وهؿ:  «:َٚ

 .ذـرا ـون أو أكثك واْلدة، ووفد إمإب، وإم، وبـً آبـ، واْلد، وإخً مـ إب، 

ُّ اٞئعٖد٠ِٞ»قٛي٘:  َُا  أي َتوم ظدة افسبعي. «:َت

َٜٛيِد»قٛي٘:  َََع اٞي  ُ٘ َِٜطَتٔشكُّ افقفد افسدس يف حوفي وجقد  ستحؼأي إب ي «:ٜفاأٜلُب 

 (   ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ) فؼقفف تعوػ: :افذـر

ـِ افـَّبِلِّ افسدس فميي، وافبوؿل ؾنكف يرث أمو إن ـون أكثك ـِ َظبَّوٍس، َظ ٌِ اْب َؿوَل:  : حِلَِدْي
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رٍ » ـَ ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهؾَِفو، َؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ َذ  .شَأحْلِ

َُِد»قٛي٘:  ٌِ ايٖص ِِٓصٜ ّٗ ٔبَت َٖٜهَرا اأٝل أي وـذفؽ إم تستحؼ افثؾٌ يف حوفي  «:َٚ

ھ ے ے ۓ  )يف ـتوبف افعزيز :  بتزيؾ افصؿد  را ـون أو أكثكفقفد ذـوجقد ا

 (   ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 

َٖٜهَر»قٛي٘:  َِٚٔ َٜٚئد االِب َََع  أي وهؽذا يرث إب، وإم افسدس يف حوفي وجقد  «:ا 

 وفد آبـ ذـرا ـون أو أكثك إٓ أن إب يرث افبوؿل مع افسدس إن ـون معف بـً ابـ.

َِٜشَتٔرٟائَّرٟ  »قٛي٘:  َٚ  ُٙ َٜٞكٝفٛ ِإِثَس  ٍَ أي افذي موزال يتبع آبـ يف اإلرث  «:ََا َشا

 واحلجى.

ِّٜط»قٛي٘:  َٗا ٜأ َٛ ٜي ِٖ ٠َٔٛ  َََع االثٓني اَٚ ِٔ ِإخِ أي وترث إم افسدس أيضو مع  «:ِٝٔتاملَٔ

 (   ې ې ې ې ى ى ): فؼقفف تعوػ: إخقة ادقًوجقد اثـغ مـ 

ِٔ»ي٘: قٛ ِٜ ََٖر   .ظذ آثـغ مـ اإلخقة مو زاد ظذ آثـغي ؾؼس أ «:ٜفٔكظِ 

ٙٔ»قٛي٘:  َِٓد ٜفٞكٔد ٌُ اأٜلٔب ٔع َِٔج  أي اْلد يرث مثؾ إب ظـد ؾؼد إب. «:َٚاٞيَذٗد 

ٙٔ»قٛي٘:  ََٚد َٚ  ُ٘ ُٜٔصُٝب ََا  ِِٛش   أي يف مو يرثف، ومو يجبف. «:يف َس

ـُ ادُـِْذِر:   .شمْجَُعْقا َأنَّ ُحْؽَؿ اْلَدِّ ُحْؽُؿ إَِب َوأَ »َؿوَل اْب

ِٙ يَّاإ»قٛي٘:  َٛ َٓاٜى ِإخِ ُٖ  َٕ ِٙإَذا ٜنا َٛ َٛ ٝأِض ِٖ َٚ ِِ يف ايٝكِسٔب  ِٗ ْٔ ِٛ أي إن ـون مع  «:ٔيهٜ

، وبعض أهؾ افعؾؿ َل إخقة أصؼوء أو ٕب ؾال يرث مراث إب: ِٕنؿ يف افؼرب شقاء اْلد 

 إن صوء اهلل.يستثـ هذا ـام شقلت بقوكف 

.  وهذه هل ادسلفي إوػ افتل يػورق ؾقفو إُب اْلدَّ

َِٚزِخ»قٛي٘:  ِْٚز  َُا َش ُٗ ََع  ِٕ َٛا ِٚ ٜأَب أي ٓ يرث اْلد مثؾ مراث إب يف وجقد إم  «:ٜأ

اوييإوػ ، وهذه تسؿك بوفعؿرييافزوجو  .إوػ ، أو افغرَّ

.وهذه هل ادسلفي افثوكقي افتل يػورق ؾقفو إ  ُب اْلدَّ

                                 
 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(1)

 ش.348»اكظر: اإلمجوع، رؿؿ (2)
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َََع اٞيَذٚد َتِسِخ»قٛي٘:  ًٝٔح  ّٗ ٔيًٗج وجقد أحد افزوجغ، وأم، وجد حوفي أي يف  «:ٜفاأٝل

 ترث إم ثؾٌ ادول ـؾف.

 أمو يف حوفي وجقد إب ترث ثؾٌ افبوؿل ـام تؼدم.

ّٗ»قٛي٘:  َِٝظ َغٔبٝ َٖٜهَرا ٜي َِٚد١ٔ  باأٜلٔب اَٚ َٜٚأٔبامليف َش  ّٚ َٚٝأ اْلد صبقفو أي فقس  «:ِٝٔت 

حوفي وجقد زوجي، وأم، وأب، وهل افعؿريي افثوكقي، أو افغراويي افثوكقي، ؾسث بوٕب يف 

 افزوجي افربع، وإم ثؾٌ افبوؿل، وإب افبوؿل.

.  وهذه هل ادسلفي افثوفثي افتل يػورق ؾقفو إُب اْلدَّ

َٝٞأتٞ»قٛي٘:  ِِ َض ُٗ ُُ َُٚسهٞ  ُ٘ ُُ ِٕ يف َُٚسٞه َٝا ٌَ اٞيب ُٖ أي وحؽؿ  «:احلٜاالٔت َُٜه

 اْلد، وحؽؿ اإلخقة ُمتؿعغ شقلت بقوكف يف احلوٓت افؼودمي يف بوب اْلد مع اإلخقة.

ِٔ َتٞأُخُر ايٗطِدَع ِإَذا»قٛي٘:  ُِٓت االِب ِٓٔت َٚٔب َََع اٞئب َِْت  َواِحَدًة -أي بـً آبـ «:ٜنا

َثرَ  ـْ ًْ َأْو َأ وَك َنَّ اهلَل َتَعوَػ ََلْ َيْػِرْض  :يف وجقد افبـً افصؾبقي َتْؽِؿَؾَي افثُُّؾَثْغِ  ترث افسدس  -ـَ ِٕ

َو َأظْ  َِنَّ
ِٕ ْؾِى َؾَلَخَذِت افـِّْصَػ:  ًُ افصُّ ًْ بِـْ  َبـَوٌت، َوَؿْد َشَبَؼ

ِ
ء َٓ ، َوَهُم َّٓ افثُُّؾَثْغِ َذ َدَرَجٍي فِْؾَبـَوِت إِ

ُدُس، َوهِلََذا  َـّ افسُّ ُ ، َؾَؽوَن افَبوِؿل هَل َـّ .ِمـُْف ِقف افُػَؼَفوُء َتْؽِؿَؾَي افثُُّؾَثْغِ  ُيَسؿِّ

، َؾَؼوَل: و ًٍ ـٍ َوُأْخ ـِ اْبـٍَي َواْبـَِي اْب ْحبِقَؾ، َؿوَل: ُشِئَؾ َأُبق ُمقَشك، َظ ـِ ُذَ ٌِ ُهَزْيِؾ ْب حِلَِدْي

ـَ َمْسُعقٍد َؾَسُقَتوبُِعـِل، َؾُسئِ  ًِ افـِّْصُػ، َوْأِت اْب ـُ َمْسُعقٍد َوُأْخِزَ بَِؼْقِل فاِِلْبـَِي افـِّْصُػ َوفأُِلْخ َؾ اْب

، َأْؿِِض ؾِقَفو باَِم َؿَه افـَّبِلُّ صذ اهلل ظؾقف »َأيِب ُمقَشك، َؾَؼوَل:  ـَ ـَ ادُْفَتِدي ًُ إًِذا َوَمو َأَكو ِم َفَؼْد َوَؾْؾ

، َوَمو  ُدُس َتْؽِؿَؾَي افثُُّؾَثْغِ ـٍ افسُّ ْبـَِي اْب ِٓ ًِ وشؾؿ فاِِلْبـَِي افـِّْصُػ َو ، َؾَلَتْقـَو َأَبو ُمقَشك، شَبِؼَل َؾؾأُِلْخ

ـِ َمْسُعقٍد، َؾَؼوَل:  َكوُه بَِؼْقِل اْب  .شَٓ َتْسَلُفقيِن َمو َداَم َهَذا احَلْزُ ؾِقُؽؿْ »َؾَلْخَزْ

إذا اجتؿعً بـوت آبـ مع  أي اجعؾ هذا مثوٓ يؼتدى بف «:ُِٜشَتَر٣ أََجاٟي»قٛي٘: 

 ؽ يف ـؾ بـً ابـ كوزفي مع بـً أظذ مـفو.، وـذفافبـً افقاحدة

َََع اأٝلخِٔت ائَّتٞ»قٛي٘:  َٖٜهَرا اأٝلخُِت  ٖٞ ٜأِدٜئت َٚ َٜا ٝأَخ  ِٔ ِٜ ِٛ أي وإخً  «:باأٜلَب
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َثرَ -ٕب ـْ ًْ َأْو َأ وَك ـَ َوإَِذا  ،ترث افسدس تؽؿؾي افثؾثغ مع وجقد إخً افشؼقؼي  -َواِحَدًة 

ـَ  َـّ َأٌخ  اْشَتْؽَؿَؾ إََخَقاُت ِم َّٓ َأْن َيُؽْقَن َمَعُف ٍَب َصْقًئو إِ ِٕ ، َؾَؾْقَس فأِْلََخَقاِت  إَِب َوإُمِّ افثُُّؾَثْغِ

رٌ  ـَ ـُ ادُـِْذِر: َؿوَل: َذ ـَ إَِب إَِذا »، إمِْجَوًظو َحَؽوُه اْب اَث فأِْلََخَقاِت ِم َٓ ِمْرَ َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأْن 

رٌ اْشَتْؽَؿَؾ إََخَقا ـَ َـّ َأٌخ َذ َّٓ َأْن َيُؽْقَن َمَعُف ، إِ ـَ إَِب َوإُمِّ افثُُّؾَثْغِ   .شُت ِم

َٖٓطٔب»قٛي٘:  ِٚ ٜأٔب َٚايٗطِدُع ٜفِسُض َدٖد٠ٕ يف اي ٍّ ٜأ َِْت أٝل أي وترث  «:َٚأسَد٠ٟ ٜنا

ُثْرَن، ََلْ ُيَزْدَن َظَذ افسُّ -افسدس -شقاء ـوكً ٕم أو ٕب–اْلدة  ـَ إمِْجَوًظو  َؾْرًوو، -ُدِس َصقًْئوَوإِْن 

ـُ ادُـِْذِر، َؿوَل:  . »َحَؽوُه اْب ًِ ُأمُّ
ـْ فِْؾَؿقِّ ُدَس، إَِذا ََلْ َتُؽ ِة افسُّ  َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ فِْؾَجدَّ

ُدسِ  َٓ ُتَزاُد َظَذ افسُّ َة    .شَوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ اْلَدَّ

َٓا»قٛي٘:  َٜ  ّٚ َٜٚيُد اأٝل ٙٔ ٍُ ايٗطِدَضاَٚ َِٓط٢ ٜياَٚايٖػِسٝط ٔفٞ ِإٞفَسأد وفد إم أي ويرث  «:ُٜ

ڈ ژ ژ  )  شقاء ـون ذـرا أو أكثك افسدس بؼط أن يؽقن مـػردا : فؼقفف تعوػ:

، َيْعـِل َوَفَد (   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .إُمِّ بِنمِْجَوِع َأْهِؾ افِعْؾؿِ 

 ٘، ٍّه:سبع سدسً ٓسثٌْ الأٌ الرٓ اخلالصة:

إب يف حوفي وجقد ابـ، أو ابـ ابـ فؾؿقً، ويرث مع افسدس افبوؿل يف حوفي  األٍٚ:

 وجقد افبـً، أو بـً آبـ.

إم يف حوفي وجقد ابـ، أو بـً، أو ابـ ابـ، أو بـً ابـ، أو أخقيـ ؾلـثر  ايجاْٞ:

 فؾؿقً.

 زوجي، وأم، وأب[. -، وأبثؾٌ افبوؿل يف حوفي افعؿريتغ ]زوج، وأموترث 

، وظدم وجقد ابـ، أو ابـ ابـ بـً آبـ يف حوفي وجقد افبـً افصؾبقي فؾؿقً ايجايح:
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 فؾؿقً.

ابـ، أو ابـ ابـ فؾؿقً، ويرث مع افسدس افبوؿل يف حوفي اْلد يف حوفي وجقد  ايسابع:

 ، وهذا ـؾي ظـد ظدم وجقد إب.وجقد افبـً، أو بـً آبـ

قد إخ افشؼقؼ، ب يف حوفي وجقد إخً افشؼقؼي، وظدم وجإخً ٕ اخلاَظ:

 وإخ ٕب، وابـ، وابـ ابـ، وأب، وجد فؾؿقً.

 اْلدة يف حوفي ظدم وجقد إم. ايطادع:

ظدم وجقد ابـ، وابـ ابـ، وبـً، وبـً و ،إخ، أو إخً ٕم يف حوفي اكػراده ايطابع:

 ابـ، وأب، وجد فؾؿقً ـام شقلت.
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 اجَلدَّاِتَباُب 

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

اِت  65  َوإِْن َتَسوَوى َكَسُى اْْلَدَّ

   

    #  

َـّ َواِرَثوِت   ُف ؾُّ ـُ َـّ  ـُ  َو

             #  

 

فْ  66 ِقيَّ َـّ بوفسَّ ْدُس َبْقـَُف  َؾوفسُّ

           #  

ِظقَّفْ   ْ  يف اْفِؼْسَؿِي اْفَعوِدَفِي افؼَّ

       #  

 

67  ًْ ـْ ُؿْرَبك ُٕمٍّ َحَجَب  َوإِْن َتُؽ

      #  

ًْ  وأمَّ أٍب ُبْعَدى َوُشْدًش   َشَؾَب  

    #  

 

ـْ َبوْفَعْؽِس َؾوْفَؼقْ  68 نِ َٓ َوإِْن َتُؽ  

      #  

ْتِى َأْهِؾ اْفِعْؾِؿ َمـُْصقَصونِ   ـُ  يف 

   #  

 

ِحقح َٓ  69 َتْسُؼُط اْفُبْعَدى َظَذ افصَّ  

     

 

ػَ   َؼ اْلُؾُّ َظَذ افتَّْصِحقِح َواتَّ  

       #  

 

ًْ بَِغْرِ َواِرِث  71 ؾُّ َمـ َأْدَف ـُ  َو

       #  

ـَ اَدَقاِرِث    َؾاَم هَلَو َحٌظ ِم

        #  

 

 َوَتْسُؼُط اْفُبْعَدى بِذاِت اْفُؼْرِب  71

    #  

 يف اَدْذَهِى إْْوَػ َؾُؼْؾ ِل َحْسبِل 

   #  

 

72  ًْ ِؿْسَؿُي اْفُػُروضِ  َوَؿْد َتـَوَه  

  

      #  

ـْ َؽْرِ إِْصَؽوٍل وَ   ُؽُؿقضِ  َٓ ِم  

     #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

ََْطُب اٞيَذٖدأت»قٛي٘:   ٣َٚ ِٕ َتَطا ، ـلم أم، وأم يف افؼرب ً اْلداتتسوويإن أي  «:َِٚإ

 حقه.أب، وك

َٚاِزَثأت»قٛي٘:     ٖٔ ُٗ ُّ ٖٔ نٝ أو أي َل يؽـ بقـفـ جدة ؾوشدة ـلم أيب إم،  «:َٚٝن

 حمجقبي ـلم إم إم بلم إم.

ِ٘»قٛي٘:  ٖٜ ِٛ ٖٔ بايٖط ُٗ َٓ ِٝ ، ـلم أم إم، وأم أم أي يؼتسؿـ افسدس بوفسقيي «:ٜفايٗطِدُع َب

اْلدتغ إذا اجتؿعتو، وؿرابتفام شقاء وـؾتوُهو ن أوأمجعقا ظذ »، إمجوظو حؽوه ابـ ادـذر: إب

 .شُمـ يرث، أن افسدس بقـفام

ِ٘»قٛي٘:  ٖٝ ١َُٔ اٞيَعأدٜي١ٔ ايٖػِسٔع ًِ حلديٌ  «:يف اٞئكِط وِم ـِ افصَّ اهلِل  َرُشقَل  أن ُظَبوَدَة ْب

: « َـ َتْغِ ِم  ادَؿَه فِْؾَجدَّ
ِ
َقاء ُدِس َبْقـَُفاَم بِوفسَّ  .شَراِث بِوفسُّ
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ـِ َيِزيَد ، َأنَّ َرُشقَل اهللَِّ و ـْ إِْبَراِهقَؿ ْب َِب »: َظ ْٕ ـْ ِؿَبِؾ ا اٍت اْثـََتْغِ ِم َث َثاَلَث َجدَّ َورَّ

ُمِّ  ْٕ ـْ ِؿَبِؾ ا  .شَوَواِحَدًة ِم

دُ ؾ ، َوُأمُّ ُأمِّ َأٍب، َوُأمُّ َأيِب َأٍب، افسُّ اُت ادَُتَحوِذَيوُت: ُأمُّ ُأمِّ ُأمٍّ ُـّ َأْثاَلًثو.وْلَدَّ  سُّ َبْقـَُف

ُدِس، َوفأِْلُ  ٌة بَِؼَراَبَتْغِ َوُأْخَرى بَِؼَراَبٍي َواِحَدٍة، َؾؾَِذاِت افَؼَراَبَتْغِ ُثُؾَثو افسُّ ًْ َجدَّ ْخَرى َؾنِْن َأْدَف

َو َصْخٌص ُذْو َؿَراَبَتْغِ َؾَقِرَث بُِؽؾِّ َواِحَدٍة ِمـُْفاَم ُمـَْػِرَدةً  َِنَّ
ِٕ   .ُثُؾُثُف: 

 فائدة:

َفوُِتِ  ـْ ُأمَّ وَن ِم ـَ ـْ  ، َوَم ، َوُأمُّ إَِب، َوُأمُّ اْلَدِّ ـْ َثاَلٍث: ُأمُّ إُمِّ َثُر ِم ـْ اِت َأ ـَ اَْلدَّ َـّ َٓ َيِرُث ِم

ـْ إِْبَراهِ  َرَجِي، دَِو ُرِوَي َظ ـَ يِف افدَّ وَذْي ُدُس إَِذا َُتَ َـّ افسُّ ، َؾَؾُف َـّ ًْ َدَرَجُتُف قَؿ، َأنَّ َرُشقَل اهلِل َوإِْن َظَؾ

َؿ  ـْ ِؿَبؾ »َصذَّ اهللُ َظَؾْقِف َوَشؾَّ ـْ ِؿَبِؾ إَِب، َوَواِحَدًة ِم ُدَس، ثِـْتِغ ِم اٍت افسُّ َأْضَعَؿ َثاَلَث َجدَّ

  .شإُمِّ 

ـْ إِْبَراِهقَؿ، َؿوَل:  ـْ ؿِ »َوَظ َتْغِ ِم اِت َثاَلًثو: َجدَّ ـَ اَْلدَّ ُثقَن ِم وُكقا ُيَقرِّ ـْ ـَ َبِؾ إَِب، َوَواِحَدًة ِم

  .شِؿَبِؾ إُمِّ 

ُف  وٍص َأكَّ ـِ َأيِب َوؿَّ ـْ َشْعِد ْب َّٓ َمو ُرِوَي َظ َحوَبُي َوافتَّوبِِعْغَ َظَذ َذفَِؽ إِ َػوُق افصَّ َأْكَؽَر َوَؿْد ُكِؼَؾ اتِّ

ُف  َٓ َيِصحُّ إِْشـَوُدُه َظـُْف، َوَهَذا َيُدلُّ َظَذ َأكَّ ـْ َثاَلٍث َذفَِؽ َو ُثر ِم ـْ  .َٓ َيِرُث َأ

ٍّ َسَذَبِت»قٛي٘:  ِٔ ٝقِسَب٢ أٝل ِٕ َتٝه ّٖ إٔب ُبِعَد٣ َِٚإ ًَٜبِت ،أ أي إن   «:َُٚضِدّضا َض

 فبعدىا ٕم ـلم أب أب، حجبً افؼربك ٕب ، وجدة بعدىمأـلم  ٕم اجتؿعً جدة ؿربك

، وظومي فشوؾعل رمحف اهلل، وهذا ظذ مذهى اإلموم ا، وأخذت افؼربك افسدس وحدهوٕب

                                 
(، ووعػف إفبوين 12351(، وافبقفؼل يف افؽزى )4136(، وافدار ؿطـل )359( وعقػ: رواه أبق داود يف ادراشقؾ )1)

 ش.ه صحقح مرشؾوإشـود» (، وؿول:1682يف اإلرواء )

 (.4/79اكظر: افؽويف )(2)

 ( مرشؾ.2/455(، افدارمل )5/161ؾرائض(، وافدارؿطـل )1/54مرشؾ: رواه شعقد )(3)

 افػرائض(.1/57رواه شعقد بـ مـصقر يف شــف )(4)

 (.79-4/76(، وافؽويف )7/211(، وافبدر ادـر )3/187(، وتؾخقص احلبر )6/235اكظر: شــ افبقفؼل )(5)

 (.9/46اكظر: افبقون يف مذهى اإلموم افشوؾعل، ٕيب احلسغ افعؿراين )( 6)
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 .أهؾ افعؾؿ إٓ مو روي ظـ ابـ مسعقد، ويقك بـ آدم، وذيؽ أن ادراث بقـفام

ِٛ»قٛي٘:  ِٔ َباٞيَعٞهِظ ٜفاٞيٜك ِٕ َتٝه ِٕ ِٕٜياَِٚإ ُِٓصَٛصا ََ  ِِ ًٞ ٌِ اٞئع ِٖ أي  «:يف ٝنِتٔب ٜأ

ؾػقفو ؿقٓن ظـد أهؾ إن اجتؿعً جدة ٕب ؿربك ـلم إب، وجدة ٕم بعدى ـلم أم إم 

 :افعؾؿ، وُهو

 .أن افبعدى مـفام تسؼط بوفؼربك أحدهنا:

، افشوؾعقيو، واحلـػقي، أهؾ افؽقؾيروايي ظـ زيد، و ،ظع بـ أيب ضوفى  القائلون به:

 .روايي ظـ أمحدو

 التعليل: 

جى أن ِٕنام جدتون فق اكػردت ـؾ واحدة مـفام فؽون هلو افسدس، ؾنذا اجتؿعتو و-1

 تسؼط افبعدى بوفؼربك، ـام فق ـوكً افؼربك مـ جفي إم.

ٕن اْلدات أمفوت يرثـ مراثو واحدا مـ جفي واحدة، ؾنذا اجتؿعـ ؾودراث -2

 ٕؿرِبـ، ـؤبوء وإبـوء واإلخقة وافبـوت. وـؾ ؿبقؾ إذا اجتؿعقا ؾودراث ٕؿرِبؿ.

 .يف افسدسٓ تسؼط افبعدى بوفؼربك، بؾ تشسـون  الثاني:

، وإوزاظل، وروايي افشوؾعقي د، وافصحقح ظـادوفؽقيو، ظـ زيد روايي القائلون به:

 .ظـ أمحد

 التعليل:

وإن ـون أؿرب مـفو، ؾألن ٓ تسؼط اْلدة افتل  ،ٕن إب فق اجتؿع مع أم إم َل يجبفو 

 تدِل بف مـ هق أبعد مـ جفي إم أوػ.

                                 
 (.9/58( اكظر: ادغـل )1)

 (.6/411(، وحوصقي افؼواين )59-9/58(، وادغـل )9/46( اكظر: افبقون يف مذهى اإلموم افشوؾعل )2)

(، واْلقهرة افـرة ظذ َمتك 256صـ ) ، وُتػي ادؾقك، فزيـ افديـ احلـػل،(6/782( اكظر: افدر ادختور، فؾحصػؽل )3)

 (.2/319افؼدوري )

 (.4/78( اكظر: افؽويف )4)

 (.4/651( اكظر: حوصقي افصووي ظذ افؼح افصغر )5)

 (.4/78( اكظر: افؽويف )6)
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رثـ مراث إمفوت، ِٕنـ ٓ يرثـ مراثف، إكام ي جبفو:يإب ٓ  بلن أجيب عليه

 وفذفؽ أشؼطتفـ إم.، فؽقِنـ أمفوت

 .تسؼط بوفؼربك ىافبعد افؼقل إول افؼويض بلن اْلدة الراجح

٢ًٜ ايٖصٔشٝح ٜيا»قٛي٘:  أي ٓ تسؼط افبعدى مـ جفي إم  «:َتِطٝكٝط اٞيُبِعَد٣ َع

 ـد افشوؾعقي.بوفؼربك مـ جفي إب ظذ افصحقح ظ

٢ًٜ ايٖتصِٔشِٝح»قٛي٘:  ٌٗ َع أي معظؿ افشوؾعقي اتػؼقا ظذ تصحقح افؼقل  «:َٚاٖتٜفَل اجٝل

 افثوين.

َٚاِزٔخ»قٛي٘:  ِِٝس  ََٔ ٜأِدٜيِت ٔبَػ  ٌٗ َٛاِزٔخ َٚٝن َٔ امٜل َٔ َٗا َسغ٠  َُا ٜي أي ـؾ جدة أدفً  «:ٜف

 م ٓ يرث.إػ ادقً بغر وارث ـلم أيب إم ٓ ترث: ٕن أبو إ

ْغِ ؿد وَ  ًْ بَِلٍب َبْغَ ُأمَّ ٍة َأْدَف ؾُّ َجدَّ ـُ َذفَِؽ  ـَ َٓ َتِرُث، َو : َأمْجََع َأْهُؾ افِعْؾِؿ َظَذ َأنَّ ُأمَّ َأيِب إُمِّ 

َو ُتْدِِل بَِغْرِ َواِرٍث. َِنَّ
ِٕ 

َـّ افـَّبِلُّ  َثُف ِت َورَّ ـِ افثَّاَلِث افالَّ ًْ َظ َو َخَرَج َِنَّ
ِٕ َو

( )
 . 

إذا  أي تسؼط اْلدة افبعدى بوْلدة افؼربك «:ََٚتِطٝكٝط اٞيُبِعَد٣ ٔبرأت اٞيٝكِسٔب»قٛي٘: 

بلم أب هذا بال خالف ظـد أب أب تسؼط  ، ـلم أم أم تسؼط بلم أم، وأمـون مـ وجف واحد

 أهؾ افعؾؿ.

و مـ وأمجعقا ظذ أِنام إذا اجتؿعتو، وإحداُهو أؿرب مـ إخرى، وُه»ؿول ابـ ادـذر: 

 .شوجف واحد، أن افسدس ٕؿرِبام

ِٜٚي٢»قٛي٘:  َٖٔب اأٞل إن ـوكً افؼربك مـ جفي إم، وافبعدى مـ جفي  أي  «:يف امٜلِر

 .إب، ؾتسؼط افبعدى بوفؼربك ظذ إرجح، وافصحقح ظـد افشوؾعقي

 فائدة: مرهب احلنابلة يف اجلدتني إذا اجتنعتا، وكانت إحداهن أقرب من األخرى:

ـَ  َفوٌت َيِرْث اِت ُأمَّ َنَّ اَْلدَّ ِٕ  : َـّ َْؿَرِِبِ ِٕ اِث  ـْ َبْعٍض َؾودِْرَ اِت َأْؿَرُب ِم وَن َبْعُض اَْلدَّ ـَ إِْن 

                                 
 (.4/76( اكظر: افؽويف )1)

 ش.344»( اكظر: اإلمجوع، رؿؿ 2)

 (.46-9/45( اكظر: افبقون يف مذهى اإلموم افشوؾعل )3)

 



قريرات السنية علىالت    41 

ًِ افُؼْرَبك وَك ـَ اَم َفْق  ـَ ًِ افُبَعَدى  َـّ َأْشَؼَط َب َبْعُضُف ـَ ِِبَو، َؾنَِذا اْؿَسَ َذفَِؽ َشَؼْط ـَ ، َو اَث إُمِّ ـْ  ِمْرَ ِم

 . إُمِّ ُمْسِؼَطًي هَلَو ِجَفيِ 

ٌِ يٞ َسِطٔبٞ»قٛي٘:   أي يؽػقـل هذا. «:ٜفٝك

١َُٝ اٞيٝفُسِٚض»قٛي٘:  َِٖت ٔقِط َٓا  أي اكتفك بقون افػروض، وبقون مستحؼقفو. «:َٜٚقِد َت

َٚ»قٛي٘:   ٍٍ ِِٝس ِإِغٜها ِٔ ٜغ ُُِٛض ٜيأَ  أي واوحو مـ ؽر إصؽوٓ، أو خػوء. «:ٝغ

 ً حالتاٌ:أٌ اجلدات هل اخلالصة:

 إن تسوويـ يف افؼرب اؿتسؿـ افسدس. األوىل:

 إن تػووتـ يف افؼرب ؾتحجى افؼربك افبعدى ظذ افراجح مـ أؿقال أهؾ افعؾؿ. الثانية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.4/78اكظر: افؽويف )(1)
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 َباُب التَِّعصِٔب

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

َع يف افتَّْعصقِى  73  َوُحؼَّ َأْن َكْؼَ

  

    #  

ْقٍل مقِجٍز مِصقِى بِؽؾِّ ؿَ    

         #  

 

ؾَّ  74 ـُ ـْ َأْحَرَز  ولِ ادَؾُؽؾُّ َم  

  

       #  

ـَ اْفؼَراَبوِت َأِو   َقاِِل ادِم  

         #  

 

 َأْو ـوَن َمو َيْػُضُؾ َبْعَد اْفَػْرِض فف  75

   #  

َؾفْ    َؾْفَق َأُخق افُعُصقَبِي اُدَػضَّ

       #  

 

دِّ اْلَدِّ ـوَِٕب َواْلَدِّ َوَج  76  

  

       #  

ـِ ِظـَْد ُؿْربِِف َواْفُبْعدِ    َوآْب

  

         #  

 

ـِ إَِخ َوإَْظاَممِ  77  َوإَِخ َواْب

   

    #  

قِِّد اُدْعتِِؼ ِذي اإلْكَعومِ    َوافسَّ

        #  

 

 َوَهَؽَذا َبـَْقُهُؿ مَجِقعو 78

  

            #  

ُرُه َشؿِ   ـُ ـْ دَِو َأْذ قعوَؾُؽ  

           #  

 

 َوَمو فِِذي اْفُبْعَدى َمَع اْفَؼِريِى  79

     #  

ـْ َحظٍّ وَ   َكِصقِى  َٓ يف اإِلْرِث ِم  

   #  

 

 َوإَُخ َواْفَعؿُّ ُٕمٍّ وَأِب  81

  

           #  

ـَ   ْدِِل بِشْطِر افـَِّسِى ادَأْوَػ ِم  

  

 #  

 

ـُ وإُخ مع اإلَكوِث وآ 81 ب  

        #  

َـّ يِف ُيعَ   بوِِنِ َراِث ادصِّ  

  

          #  

 

ـْ َبـَوُت  82  َوإََخَقاُت إِْن َتُؽ

  

        #  

َبوُت   َـّ ُمَعصِّ َـّ َمْعُف  َؾُف

    

          #  

 

  ُضرًّ  83
ِ
فْ َظَصبَ  اَوَفْقَس يف افـِّسوء  

  

         #  

َؿَبفْ  َّٓ إِ   ًْ بِِعْتِؼ افرَّ تِل َمـَّ افَّ  

         #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

َِْػَسَع يف ايٖتِعصٝٔب»قٛي٘:   ِٕ ٍٍ َٛٔدٍص َٔصٝٔب َُٚسٖل ٜأ ِٛ ٌٚ ٜق أي كبدأ يف ذـر  «:ٔبه

 مـ يرث بوفتعصقى بؽؾ ؿقل َمتك صقابو.

 مصدر ظصى يعصى تعصقبو.فغي:  ّالتعصٔب:

وإكام شؿقا ظصبي: ِٕنؿ ظصبقا بف، أي: أحوضقا بف،  ،بـقه وؿرابتف ٕبقف السدل:ّعصب٘ 

 . ؾوٕب ضرف، وآبـ ضرف، وافعؿ جوكى، وإخ جوكى، واْلؿع افعصبوت

هؿ ـؾ ذـر فقس بقـف وبغ ادقً أكثك، وهؿ إب وآبـ، ومـ أدػ ِبام مـ  شسعا:ّ

 .بف مـ بعد افذـقر، ؾلحؼفؿ بودراث أؿرِبؿ، ويسؼط

                                 
 (.366، وادطؾع ظذ أفػوظ ادؼـع، فؾبعع، صـ )شظصى»( اكظر: فسون افعرب، مودة 1)

 (.4/97( اكظر: افؽويف )2)
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ٌٖ »قٛي٘:  ِٔ ٜأسَِسَش ٝن ََ  ٌٗ ٍِاملٜفٝه  أي ـؾ مـ أخذ ادول مـػردا. «:ا

َٔ اٞيكَساَبأت»قٛي٘:   أي مـ إؿورب. «:َٔ

ِٚ »قٛي٘:   أي مـ ادعتِِؼغ. «:َٛأيٞاملٜأ

ٌُ َبِعَد اٞيٜفِسِض ي٘»قٛي٘:  َٜٞفُط ََا   َٕ ِٚ نا أي ـون ُمـ يلخذ افبوؿل بعد أخذ  «:ٜأ

ـِ افـَّبِلِّ وب افػروض ؾرووفؿأصح ـِ َظبَّوٍس، َظ ٌِ اْب ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهِؾَفو، »َؿوَل:  : حِلَِدْي َأحْلِ

رٍ  ـَ  .شَؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ َذ

ِ٘»قٛي٘:  ًٜ َٛ ٜأُخٛ ايُعُصَٛب١ٔ امٝلٜفٖط ِٗ أي أؾضؾ أكقاع افعصقبي، وهل افعصقبي  «:ٜف

 بوفـػس.

 اع العصْب٘ ثالث٘:فائدٗ: أىْ

ظصقبي بوفـػس، وهل مـ يرث ادول ـؾف وحده، أو يلخذ افبوؿل ـؾف وحده،  األول:

 ـوٓبـ، وابـ آبـ، وإب، واْلد، وكحقه.

ظصقبي بوفغر، وتؽقن ظـد اجتامع ذـر، وأكثك مـ جـس واح، ـوبـ وبـً، أو أخ  الثاني:

 صؼقؼ وأخً صؼقؼي، أو أخ ٕب وأخً ٕب.

ظصقبي مع افغر، وتؽقن ظـد اجتامع امرأتغ مـ جـسغ َمتؾػغ، ـبـً مع  الثالث:

 أخً صؼقؼي، أو بـً ابـ مع أخً صؼقؼي، وـذفؽ افبـً أو بـً آبـ مع إخً ٕب.

َٚاجٜلٚد»قٛي٘:   أي ـوٕب، وأيب إب، وأيب أيب إب. «:ََٚدٚد اجٜلٚد ناأٜلٔب 

َٚ»قٛي٘:   ٔ٘ َِٓد ٝقِسٔب ِٔ ٔع أي شقاء ـون ؿريبو أو بعقدا، ـوٓبـ، أو ابـ ابـ،  «:اٞيُبِعٔدَٚاالِب

 أو ابـ ابـ ابـ.

 أي شقاء ـون أخو صؼقؼو، أو أخو ٕب. «:َٚاأٜلِخ»قٛي٘: 

ِٔ اأٜلِخ»قٛي٘:   أي شقاء ـون ابـ أخ صؼقؼ، أو ابـ أخ ٕب. «:َٚاِب

ِّ»قٛي٘:  َُا  أي شقاء ـون ظام صؼقؼو، أو ظام ٕب. «:َٚاأٜلِع

ِّ» قٛي٘: َِْعا ٝٚٔد امٝلِعٔتِل ٔذٟ اإل  شقاء ـون ذـرا أو أكثك. «:َٚايٖط

                                 
 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(1)
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ُٔٝعا»قٛي٘:  ُِ َد ُٖ ِٛ َٓ َٖٜهَرا َب أي بـق إظامم ]ابـ افعؿ افشؼقؼ، وإن كزل، وابـ  «:َٚ

 ]ابـ ادعتِؼ، وإن كزل، وابـ ادعتؼي، وإن كزل[. افعؿ ٕب، وإن كزل[، وبـق ادعتؼغ

َُا ٜأِذ»قٛي٘:  ِٔ ٔي ُٔٝعاٜفٝه ُٙ َض  هذا ؾقف حٌ فؾؿتؾؼل ظذ مو شقذـره افـوطؿ. «:نُٝس

َََع اٞيٜكِسٜٔب»قٛي٘:  ََا ٔئرٟ اٞيُبِعَد٣  َٚ َٚ ِٔ َسغٍّ  َٔ أي إذا  «:َْٔصٝٔب ٜيايف اإِلِزٔخ 

افعصبي اثـون ؾلـثر، وأحدهؿ أؿرب، وأخر أبعد، حجى إؿرُب إبعَد، ء اجتؿع مـ همٓ

 وأخذ ادول ـؾف.

ٍّ ٜٚأٔبَٚ»قٛي٘:  ِٗ أٝل َٚاٞيَع َٔ  اأٜلُخ  َٔ ِٜٚي٢  َٓٚطٔباملٜأ ِٛٞس اي مـ إبقيـ  أي إخ «:ِدٔيٞ ٔبػ

 .أوػ بودراث مـ افعؿ ٕب ؾؼط أوػ بودراث مـ إخ ٕب، وـذفؽ افعؿ مـ إبقيـ 

 مـ افعصقبي، وهق افعصقبي بوفـػس. افـوطؿ رمحف اهلل مـ افـقع إولوِبذا اكتفك 

ُٔ»قٛي٘:   أو ابـ آبـ، أو ابـ ابـ آبـ. «:ٚاالب

أي شقاء ـون صؼقؼو أو ٕب، ويدخؾ ؾقف ابـ إخ افشؼقؼ، وابـ إخ  «:ٚاألُخ»قٛي٘: 

 ٕب.

َْأخ»قٛي٘:  ، أو بـوت آبـ، أو إخقات افشؼقؼوت، أو أي مع افبـوت «:َع اإل

بـ آبـ يعصى بـً آبـ إذا إٓ ابـ ا إذا ــ يف درجي إبـوء، أو اإلخقة إخقات ٕب

 اشتغرؿً افبـوت افصؾبقوت افثؾثغ.

ٖٔ ٔفٞ »قٛي٘:  ِٗ ْٔ أي يرث افذـر مثؾ حظؾ آكثقغ: فؼقفف تعوػ:  «:رَيأخاملَُٜعٚصبا

 (   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )

 (   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ)وؿقفف تعول: 

بـ يعصى بـً آبـ، وابـ ابـ آبـ يعصى بـً ابـ ؾوٓبـ يعصى افبـً، وابـ آ

 آبـ.

 وإخ افشؼقؼ يعصى إخً افشؼقؼي، وإخ ٕب يعصى إخً ٕب.

 .غرمـ افعصقبي، وهق افعصقبي بوف فثوينوِبذا اكتفك افـوطؿ رمحف اهلل مـ افـقع ا

َٛاُت»قٛي٘:   أي إخقات افشؼقؼوت، أو إخقات ٕب. «:َٚاأٜلَخ
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َٓاُت»قٛي٘:  ِٔ َب ِٕ َتٝه  أي بـوت صؾبقوت، أو بـوت ابـ. «:ِإ

ََُعٚصَباُت»قٛي٘:   ٖٔ ُٗ ََِع  ٖٔ ُٗ أي إن اجتؿعً افبـوت أو بـوت آبـ مع إخقات  «:ٜف

 افشؼقؼوت أو إخقات ٕب ــ ظصبي.

 افغر.مع مـ افعصقبي، وهق افعصقبي  فٌوِبذا اكتفك افـوطؿ رمحف اهلل مـ افـقع افثو

ٓٚطا٤ٔ  ٝط٘س»قٛي٘:  َِٝظ يف اي ِ٘  اَٜٚي فـسوء ظصبي بوفـػس ؿطعو بال أي فقس يف ا «:َعَصَب

ا: أي ؿطعوخالف: و  .ُضرَّ

ِ٘ يَّاِإ»قٛي٘:   ٖٓتِ ٔبٔعِتِل ايٖسٜقَب ََ  إٓ افتل أظتؼً ظبدا، ؾسث ظصبي بوفـػس.أي  «:ائَّتٞ 

 :العصب٘ ثالث٘ أىْاع اخلالصة:

 ، ٍّه:ىفساثالث٘ عصس بَا  عصب٘ باليفس، ّٓسخ األول:

 إب، وأبقه وإن ظال.      -3ابـف وإن كزل.                 -2                       . آبـ-1

            ابـ إخ افشؼقؼ.و-6                إخ ٕب.-5           إخ افشؼقؼ.و-4

 افعؿ ٕب.و-9                 افعؿ افشؼقؼ.-8         ابـ إخ ٕب.و-7

 ادعتؼي.-13         ادعتؼ.-12       ابـ افعؿ ٕب.-11         ابـ افعؿ افشؼقؼ.-11

 ست٘ أىفس، ٍّه:، ّٓسخ بَا عصب٘ بالغري الثاني:

 .وبـ آبـببـً آبـ -2                       بوٓبـ. افبـً-1

 قوت افثؾثغ.بـً آبـ بوبـ ابـ آبـ إذا اشتغرؿً افبـوت افصؾب-3

 .وٕخ افشؼقؼبإخً افشؼقؼي -5            وبـ ابـ آبـ.ببـً ابـ آبـ -4

 .وٕخ ٕببإخً ٕب -6

 أزبع٘ أىفس، ٍّه:عصب٘ مع الغري، ّٓسخ بَا  الثالث:

 إخً افشؼقؼي مع بـً آبـ.-2إخً افشؼقؼي مع افبـً.                          -1

إخً ٕب مع بـً آبـ.-4افبـً.                                إخً ٕب مع-3

                                 
 ش.ضرر»( اكظر: فسون افعرب، مودة 1)
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 َباُب اِلَحذـِِب

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

ـِ  84 َراِث ادَواْلَدُّ حَمْجقٌب َظ  

     #  

ِث اَل بِوَِٕب يف أْحَقافِِف افثَّ    

         #  

 

ؾِّ ِجَففْ  85 ـُ ـْ  اُت ِم  َوَتْسُؼُط اْلَدَّ

    #  

 بِوُٕمِّ َؾوْؾَفْؿُف َوِؿْس َمو َأْصَبَفْف  

    #  

 

ـِ بوٓبـ ؾَ  86 ـُ آْب   اَل َوَهَؽَذا اْب

     #  

ِحقِح َمْعدِ   ـِ احلُْؽِؿ افصَّ  َٓ َتْبِغ َظ

َوبِوَِٕب    

  #  

 

 َوَتْسُؼُط اإِلْخَقُة بِوفَبـِقـَو 87

   

          #  

اَم رُ   ـَ ويـَ وِّ وبوِٕب إَْدَكك   

                 #                                 

                                      #  

 

وُكقا 88 ـَ ْقَػ  ـَ  َأْو بَِبـِل افبـَغ 

  

       #  

 ِشقَّوِن ؾقِف اْْلَْؿُع َواْفِقْحَدانُ  

      #  

 

ـُ إُمِّ بِوإِلْشَؼوطِ  89  َوَيْػُضُؾ اْب

       #  

َفْؿُف َظَذ اْحتَِقوطِ بِوْْلَدِّ َؾوؾْ    

      #  

 

ـِ  91  َوبوْفَبـَوِت َوَبـَوِت اإِلْب

            #  

َؾُؼْؾ ِل ِزْديِن  وَوِوْحَداكً  ومَجْعً    

  

   #  

 

ـَ َمَتك 91 ـِ َيْسُؼْط  ُثؿَّ َبـَوُت اإِلْب

      #  

 َحوَز اْفَبـَوُت افثُُّؾَثْغِ َيو ؾَتك 

        #  

 

رُ إَذا َظصَّ  َّٓ إِ  92 ـَ َـّ افذَّ َبُف  

  

            #  

ُروا  ـَ ـِ َظَذ َمو َذ ـْ َوَفِد آْب  ِم

  

   #  

 

َـّ إََخَقاُت اف 93 ِت الَّ َوِمْثُؾُف  

   

        #  

َفوِت   ـْ اْْلِ  ُيْدفِْغَ بِوْفُؼْرِب ِم

  

     #  

 

َـّ َواؾَِقو 94  إَذا َأَخْذَن َؾْرَوُف

    

        #  

ـَ َأوْ   َد إَِب اْفَبَقاـَِقو َٓ َأْشَؼْط  

    #  

 

ا 95 َـّ َحوِِضَ ـْ َأٌخ هَلُ  َوإِْن َيُؽ

   

      #  

َـّ َبوضِـً   َبُف َوَطوِهَرا وَظصَّ  

    

         #  

 

ـُ إَِخ بِ  96 ِى ودَوَفْقَس اْب َعصِّ  

 

# 

ـْ ِمْثَؾُف َأْو َؾْقَؿُف يف اْفـََّسِى    َم

      #  

 

 ....................................... الشــرح............ ..........................

ـْ احِلَجوِب، َوِمـُْف  ، َمْلُخقٌذ ِم ـْ َأْوَؾِر احلَظَّْغِ قَِّي، َأْو ِم ـْ اإِلْرِث بِوفُؽؾِّ احلَْجُى: ُهَق ادَـُْع ِم

ُخقَل إَفْقِف،  ـْ َأَراَد افدُّ ُف َيْؿـَُع َم َكَّ
ِٕ ْؾَطوِن:  ُف َيْؿـَُع َمو َيـَْحِدُر إَفْقَفو، َحوِجُى افسُّ َكَّ

ِٕ  : َوَحوِجُى افَعْغِ

َبوِن:   َوُهَق َِضْ

ـَ افـِّْصِػ إَػ  الضَّْرُب اأَلوَُّل: ْوِج ِم َحْجِى افزَّ ـَ ؾِّ افَقَرَثِي،  ـُ َحْجُى ُكْؼَصوٍن، َوَيْدُخُؾ َظَذ 

ْبِع إَػ افثُّ  ـَ افرُّ ْوَجِي ِم ْبِع بِوفَقَفِد، َوافزَّ ـِ بِوفَقَفِد َأْيًضو.افرُّ  ُؿ

ُدِس. ـِ افـِّْصِػ إَػ افسُّ ـِ َظ ْب ِٓ ًِ ا  َوبِـْ

 . ـِ ُدِس بِوفَقَفِد، َأِو إََخَقْي ٌِ إَػ افسُّ ـِ افثُُّؾ  َوإُمِّ َظ
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. ـِ ْب ِٓ ُدِس بِو ـِ ادَوِل إَػ افسُّ  َوإَِب َظ

. ـِ ْب ِٓ ـِ افـِّْصِػ إَػ ادَُؼوَشَؿِي بِو ًِ َظ  َوافبِـْ

ِد.َوا َٓ ـْ إَْو ـْ يِف َدَرَجتِِف ِم ِي بَِؿ ـَ ْشتِْؼاَلِل إَػ ادَُشوَر ِٓ ـِ ا ـِ َظ ْب ِٓ 

ـَ افَقَرَثِي باَِم ُيـَوِشُبُف. ؾِّ َواِحٍد ِم ـُ  َوَهَؽَذا َتْػَعُؾ يِف 

وفرِّ  الضَّْرُب الثَّاِني: ـَ ، َوافُؽْػِر، َحْجُى ِحْرَموٍن، َوُهَق ادَُراُد ُهـَو، َتوَرًة َيُؽقُن بِوفَقْصِػ  قِّ

ـُ ُدُخقُفُف َظَذ مَجِقِع افَقَرَثِي.
 َوافَؼْتِؾ، َؾُقْؿؽِ

ـِ َوافَقَفدِ  ْوَجْغِ َوإََبَقْي ـْ افَقَرَثِي افزَّ ْخِص، َؾاَل َيْدُخُؾ َظَذ مَخَْسٍي ِم  .َوَتوَرًة َيُؽقُن بِوفشَّ

ِٔ املرَيأخ»قٛي٘:  ََِشذْٛب َع َٛ َٚاجٜلٗد  ٘ٔ ايٖجٔباأٜلٔب يف أسِ أي يجى اْلد  «:ٔخًٜاأي

 بوإلمجوع. بوٕب يف أحقافف افثالث، وهل: افػرض، وافتعصقى، وافػرض وافتعصقى معو

 .شوأمجعقا ظذ أن اْلد أبو إب ٓ يجبف ظـ ادراث ؽر إب»ؿول ابـ ادـذر:  

 .وـؾ مـ أدػ بقاشطي حجبتف تؾؽ افقاشطي، ٕكف يدِل بفو

َِ٘ٚ»قٛي٘:  َٗ ٌٚ ٔد ِٔ ٝن َٔ ّٚ َتِطٝكٝط اجٜلٖداُت  أي ُتجى إم مجقع اْلدات شقاء  «:ٔباأٝل

 ــ مـ جفي إم، أو مـ جفي إب بوإلمجوع.

ـُ ادُـِْذِر:  َفو َوُأمَّ إَِب. »َؿوَل اْب ِجُى ُأمَّ  َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ إُمَّ َُتْ

اِت  َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ إُمَّ ُْتجُى    .شاْلَدَّ

ِ٘»قٛي٘:  َٗ ََا ٜأِغَب َٚٔقِظ   ُ٘ ُِ َٗ مو يشبفف، ؾوْلد إؿرب  أي اؾفؿ هذا، وؿس ظؾقف «:ٜفاٞف

 ُتجى اْلدة افؼربك اْلدة افبعدى.ويجى اْلد إبعد، 

ـُ ادُـِْذِر:  و َأْؿَرُب »َؿوَل اْب اَُم إَِذا اْجَتَؿَعَتو، َوإِْحَدُاَُهَ ـْ  َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأِنَّ و ِم ـَ إُْخَرى، َوُُهَ ِم

                                 
 (.381-11/379اكظر: افؽشوف )(1)

 ش.347»مجوع، رؿؿ ( اكظر: اإل2)

 (.11/381( اكظر: افؽشوف )3)

 (.2/551ـشػ ادخدرات وافريوض ادزهرات فؼح أخك ادختكات، فؾخؾقت احلـبع )(اكظر: 4)

 ش.346، 341»اكظر: اإلمجوع، رؿؿ (5)
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َْؿَرِِباَِم  ِٕ ُدَس    .شَوْجٍف َواِحٍد، َأنَّ افسُّ

ِٔ باالبٔ»قٛي٘:  ُٔ االِب َٖٜهَرا اِب أي يجى ابـ آبـ بوٓبـ، وـؾ ابـ ابـ أبعد  «:َٚ

يجى بوٕؿرب، وبـً آبـ ُتجى بوٓبـ، وـذفؽ بـً آبـ افبعدى ُتجى بوبـ آبـ 

 إؿرب.

ِٔ ًٜاٜف»٘: قٛي ََِعٔد َتِبِؼ َع ِِ ايٖصٔشِٝح  أي ٓ تسك احلؽؿ افصحقح، وَتقؾ  «:ٜيااحٝلٞه

 إػ ؽره بلن تقرث ابـ آبـ مع آبـ.

َٓا»قٛي٘:  ٝٔٓ ٠َٝٛ ٔبايَب أي ُتجى اإلخقة شقاء ـوكقا أصؼوب، أو ٕب،  «:ََٚتِطٝكٝط اإِلخِ

 .أو ٕم بوٕبـوء شقاء ـوكقا واحد أو أـثر

٢َْ»قٛي٘:  د، دون إب إبع أي وُتجى اإلخقة أيضو بوٕب إدكك «:ٚباألٔب اأٜلِد

 ، وشقلت بقون افراجح إن صوء اهلل.وهق اْلد، وهذا ظذ مذهى اإلموم افشوؾعل رمحف اهلل

َُا ُز»قٛي٘:  َٓاٚٚنٜ ـِ افـَّبِلِّ  ظـ أي «:ٜ ـِ َظبَّوٍس، َظ ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهؾِ »َؿوَل:  اْب َفو، َأحْلِ

رٍ  ـَ  .شَؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ َذ

ـُ ادُـِْذِر: و َٓ َيِرُثْقَن َمَع إَِب َصْقًئو»َؿوَل اْب   .شَوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ اإِلْخَقَة 

ُْٛا»قٛي٘:  َِٝف ٜنا ٓٔٞ ايبٓنَي ٜن ِٚ ٔبَب ُٕ ٜأ ِِٛسَدا َٚاٞي ُُِع  ٘ٔ اٞيَذ ِٕ فٝ ٖٝا أي وُتجى  «:ٔض

يف حوفي ؿرب أو بعد فؾؿقً، وشقاء ـوكقا أـثر مـ اثـغ ة أيضو ببـل افبـغ شقاء ـوكقا اإلخق

 أو أؿؾ.

ـُ ادُـِْذِر:  َٓ »َؿوَل اْب ْقًرا َأْو إَِكوًثو  ـُ ـَ إَِب، ُذ ـَ إُمِّ َوإَِب، َوِم َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ اإِلْخَقَة ِم

ـِ آ َٓ اْب ـِ َو َٓ َمَع إَِب. َيِرُثْقَن َمَع آْب ـِ َوإِْن َشَػَؾ، َو  ْب

َٓ َوافِدٍ  َٓ َيِرُثْقَن َمَع َوَفٍد، َو ـَ إُمِّ    .شَوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ اإِلْخَقَة ِم

ّٚ ٔباإِلِضٜكأط»قٛي٘:  ُٔ اأٝل ٌُ اِب َٜٞفُط َٝأط َٚ ٢ًٜ اِسٔت ُ٘ َع ُِ َٗ أي ويزيد  «:ٔباٞيَذٚد ٜفاٞف

                                 
 ش.344»اكظر: اإلمجوع، رؿؿ (1)

 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(2)

 ش.321»ع رؿؿ اكظر: اإلمجو(3)

 ش.349، 332» اكظر: اإلمجوع رؿؿ (4)
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، ؾوؾفؿ هذا ؾفؿ تثبً ٓ إمجوظو خ افشؼقؼ، وإخ ٕب بلكف يجى بوْلدإخ مـ إم ظذ إ

 صؽ ؾقف.

ـُ ادُـِْذِر:  َٓ َمَع اْلَدِّ َأيِب »َؿوَل اْب َٓ َيِرُثْقَن َمَع إَِب، َو ـَ إُمِّ  َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ اإِلْخَقَة ِم

ِك ادَُتَقّفَّ  ، َوَتَرَك َأًخو إَِب، َوإِْن َبُعَد، َؾنَِذا ََلْ َيْسُ ـَ إُمِّ ُْؿ َيِْجُبْقَن اإِلْخَقَة ِم ْرَكو َأِنَّ ـَ ـْ َذ َّ  َأَحًدا ُِم

ٌُ َبْقـَفُ  ِف، َؾوفثُُّؾ ـْ ُأمِّ ُدُس َؾِرْيَضًي، َؾنِْن َتَرَك َأًخو َوُأْخًتو ِم ُمٍّ َؾَؾُف َأْو هَلَو افسُّ
ِٕ َٓ َأْو ُأْخًتو  اَم َشَقاًء، 

ِر ِمـْ  ـَ   .شَثكُفاَم َظَذ إُكْ َؾْضَؾ فِؾذَّ

ِٔ»قٛي٘:  َٓأت اإِلِب ََٚب َٓأت  ُِّعَٚباٞيَب ّْ اَد ِِٚسَدا  ن+أي و «:اَٚ

 شقاء ــ مجعو أو وحداكو ٓ يرث اإلخقة مـ إم أيضو مع افبـوت، وبـوت إب

 بوإلمجوع.

ـُ ادُـِْذِر:  ـَ إُمِّ » َؿوَل اْب ـَ  َوَأمْجَُعْقا َظَذ َأنَّ اإِلْخَقَة ِم ْؾِى، َذ وَن َأْو َٓ َيِرُثْقَن َمَع َوَفِد افصُّ ـَ َرا 

  .شُأْكَثك

ْٔٞ»قٛي٘:  ٌِ يٞ ِشِد  أي مـ هذا افعؾؿ. «:ٜفٝك

َََت٢»قٛي٘:   َٔ ٞٛ َِٜطٝك  ِٔ َٓاُت اإِلِب ِٖ َب َٜا فَت٢ ُث  ِٔ ِٝ ًَٝج َٓاُت ايٗج ٖٔ  يَّاِإَساَش اٞيَب ُٗ إَذا َعصََٓب

ِٔ َٜٚئد االِب  ِٔ َٔ إٓ إذا ـون  افثؾثغ ـأي تسؼط بـوت آبـ بوفبـوت إذا اشتغرؿ «:ايٖرنُٜس 

 بوإلمجوع. ، أو ـون معفـ ابـ ابـ أكزل مـفـمعفـ ابـ ابـ ؾنكف يعصبفـ

أن ٓ مراث فبـوت آبـ، إذا اشتؽؿؾً افبـوت افثؾثغ، وأمجعقا ظذ »ؿول ابـ ادـذر: 

 .شوذفؽ إذا َل يؽـ مع بـوت آبـ ذـر

 املسأل٘:ّصْزٗ 

 موت وترك بـً ابـ، وبـتغ، وابـ ابـ أو ابـ ابـ ابـ.

ََا َذنُٜسٚا »قٛي٘:   ٢ًٜ  أي ظذ مو ذـر افػروققن. «:َع

َٛاُت اي»قٛي٘:  ٖٔ اأٜلَخ ُٗ ًٝ َِٔج َٗأت ٔتَّٞاَٚ ِٔ اٞئذ َٔ َٔ ٔباٞيٝكِسٔب  ِٝ ٖٔ  ُِٜدٔي ُٗ َٕ ٜفِسَض إَذا ٜأَخِر

                                 
 ش.331»اكظر: اإلمجوع رؿؿ (1)

 ش.331»اكظر: اإلمجوع رؿؿ (2)

 ش.316»( اكظر: اإلمجوع، رؿؿ 3)
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ِٚ َٔ ٜأ ٞٛ َٝا ٜأِضٜك أي ومثؾ بـوت آبـ إخقات افشؼقؼوت افالت يدفغ بوفؼرب  «:َد اأٜلٔبٜياَٚأف

إذا أخذن ؾروفـ ـومال، وهق افثؾثون، أشؼطـ إخقات مـ مـ جفي إب، ومـ جفي إم

 .إب

َٝا»قٛي٘:  َٛأن هذا إصورة إػ أن إخقات إب ٓ يرث إٓ افبؽوء يف حوفي  «:اٞيَب

 اشتغراق إخقات افشؼقؼوت افثؾثغ.

ٖٔ َسأضَسا»قٛي٘:  ُٗ ِٔ ٜأْخ ٜي َٜٝه  ِٕ ّٓ َِٚإ ٖٔ َبأط ُٗ َٖٔسا اَعٖصَب أي إخقات مـ  «:َٜٚظا

 إذا ـون معفـ أخقهـ ادعصى يف حوفي اشتغراق إخقات افشؼقؼوت افثؾثغإب ٓ يسؼطـ 

 بوإلمجوع.

خقات وأمجعقا ظذ أن ٓ مراث فألخقات مـ إب، إذا اشتؽؿؾ إ»ؿول ابـ ادـذر: 

 .شمـ إب، وإم افثؾثغ إٓ أن يؽقن معفـ أخ ذـر

ُٔ اأٜلِخ ٔباملَعٚصٔب»قٛي٘:  َِٝظ اِب َٖٓطٔب َٜٚي ُ٘ يف اٞي ِٜٛق ِٚ ٜف ُ٘ ٜأ ًٜ َِٔج  ِٔ أي ٓ يعصى ابـ  «:ََ

فسـ بذوات ؾرض، وٓ يرثـ  ِٕنـإخ بـً إخ، وٓ مـ ؾقؿف مـ بـوت إخ ـذفؽ

 .خقُتـ صقئو، وهذا ٓ خالف ؾقفمـػردات، ؾال يرثـ مع إ

 فائدٗ:

أربعي مـ افذـقر يعصبقن أخقاُتؿ، ؾقؿـعقِنـ افػرض، »ؿول ابـ ؿدامي رمحف اهلل: 

ويؼتسؿقن مو ورثقا فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ، وهؿ آبـ، وابـ آبـ وإن كزل، وإخ مـ 

 إبقيـ، وإخ مـ إب. 

دون اإلكوث، وهؿ بـق إخ وإظامم، وبـقهؿ:  وشوئر افعصبوت يـػرد افذـقر بودراث

(   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )وذفؽ فؼقل اهلل تعوػ: 

 ؾفذه أيي تـووفً إوٓد، وأوٓد آبـ. 

(   ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ) :وؿول تعوػ

                                 
 ش.338»( اكظر: اإلمجوع، رؿؿ 1)

 (.9/18( اكظر: ادعـل )2)
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ء ـؾفؿ وراث، ؾؾق وإكام اصسـقا: ٕن افرجول وافـسو ،ؾتـووفً وفد إبقيـ، ووفد إب

ؾرض فؾـسوء ؾرض أؾه إػ تػضقؾ إكثك ظذ افذـر، أو مسوواُتو إيوه، أو إشؼوضف بوفؽؾقي، 

 ؾؽوكً ادؼوشؿي أظدل وأوػ. 

وشوئر افعصبوت فقس أخقاُتؿ مـ أهؾ ادراث، ؾنِنـ فسـ بذوات ؾرض، وٓ يرثـ 

 .شؿد اهلل ومـتفوهذا ٓ خالف ؾقف، بح ،مـػردات، ؾال يرثـ مع إخقُتـ صقئو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.9/18( اكظر: ادغـل )1)
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 َصسََّك٘املباُب 

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

َوِرَثو وَوأمًّ  وَوإِْن ََتِْد َزْوًج  97  

   

      #  

 َوإِْخقًة فأُلمِّ َحوُزوا افثُُّؾَثو 

     

     #  

 

ُٕمٍّ َوَأِب  وَوإِْخَقًة َأْيًض  98  

     

         #  

َرُؿقا اَدوَل بَِػْرِض افـُُّصِى وَاْشَتغْ    

  #  

 

ؾَّفُ ـــــؾَ  99 ـُ ُؿ ُٕمِّ ــــــوْجَعْؾُفُؿ   

    

            #  

يِف اْفَقؿِّ  اَواْجَعْؾ َأَبوُهْؿ َحَجرً    

     #  

 

فْ  111 ـَ ٌَ افسَّ  َواْؿِسْؿ َظَذ اإِلْخَقِة ُثْؾ

  #  

فـــادْسَلَفُي ـــــادَؾفِذِه   ـَ َؼَّ  

  

         #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

يُ  ـَ ، ادؼك ؾقفو، وفق ـنت افراء ظذ كسبي افتؼيؽ إفقفو ُموًزا َل يؿتـعأي:  ادُْؼَّ

يف ؾرض  وإكام شؿقً ادؼـي: ٕن بعض أهؾ افعؾؿ ذك ؾقفو بغ وفد إبقيـ ووفد إم

  .وفد إم، ؾؼسؿف بقـفؿ بوفسقيي

َي: ٕكف يروى أن ظؿر  ك احِلاَمِريَّ أشؼط وفد إبقيـ، ؾؼول بعضفؿ: يو أمر  وُتَسؿَّ

 . ادممـغ هى أن أبوكو ـون محورا أفقسً أمـو واحدة؟ ؾؼك بقـفؿ

 .ويؼول: إن بعض افصحوبي ؿول ذفؽ ؾسؿقً احلامريي فذفؽ

قَّي. ك أيضووُتَسؿَّ   احلجريَّي، وافقؿِّ

اثـغ مـ وفد إم أو أـثر، وإخقة أن يقجد ؾقفو زوج، وأم أو جدة، ويف ادؼـي ويشرتط 

 أصؼوء أو أخ صؼقؼ ؾؼط أو أخ صؼقؼ وأخً صؼقؼي.

ِّٚد»قٛي٘:  ِٕ َتٔذِد َش َ٘ اَِٚإ  أو جدة بدٓ مـ إم. «:َِٚزَثا اَٚأ

 وٓ تصح ادؼـي بوفزوجي.

ًَٝجاَِٚإِخ»قٛي٘:  ّٚ َساُشٚا ايٗج شقاء ـوكقا ذـقرا أو إكوثو بؼط أن يؽقكقا اثـغ  «:٠ٟٛ يأٝل

                                 
 (.368-367( اكظر: ادطؾع، صـ )1)

، وواؾؼف افذهبل، وافبقفؼل يف شهذا حديٌ صحقح اإلشـود وَل خيرجوه»(، وؿول: 4/337واه احلوـؿ )( وعقػ: ر2)

 (.1693(، ووعػف إفبوين يف اإلرواء )6/418افؽزى )

 (.9/24( اكظر: ادغـل )3)
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 ؾلـثر.

ِّٜط»قٛي٘:  ٠َٟٛ ٜأ َٜٚأٔب اَِٚإخِ  ٍّ أخو وأختو،  أخو ؾؼط، أو أي إخقة أصؼوء شقاء ـوكقا «:أٝل

 أو أخقيـ، أو أـثر.

 وو، وتعقل ادسلفي.وٓ تصح ادؼـي بوٕخً افشؼقؼي ؾلـثر: ِٕنـ يلخذن كصقبفـ ؾر

 وٓ تصح ادسلفي ـذفؽ بوإلخقة ٕب: ِٕنؿ ٓ يشسـقن مع اإلخقة ٕم يف إم.

ُٓٗصٔب»قٛي٘:  ٍَ ٔبٜفِسِض اي ظدا اإلخقة  أي اشتغرق ادذـقرون «:ٜٚاِضَتِػَسٝقٛا امٜلا

 بوفػرض.ادول ـؾف  إصؼوء

 وافـصى: مجع كصقى.

ّٚ»قٛي٘:  ُِ أٝل ُٗ َّ ُِ نٝ ُٗ ًٞ أي اجعؾ اإلخقة إصؼوء، واإلخقة ٕم ـؾفؿ إخقة  «:ٜفاِدَع

 ٕم.

ِِ َسَذّس»قٛي٘:  ُٖ ٌِ ٜأَبا ِٚ اَٚاِدَع َٝ أي اجعؾ أبوهؿ ـلكف َل يؽـ ـلكف أفؼل يف  «:ٔفٞ اٞي

 افبحر.

ِ٘»قٛي٘:  ًَٞح ايٖتسٜن ٠َٔٛ ُث ٢ًٜ اإِلخِ ِِ َع ٕم أي ؿسؿ افثؾٌ بغ اإلخقة  «:َٚاٞقٔط

 .مجقعو بوفسقييوإصؼوء 

وهذا ظذ ؿقل افشوؾعقي، وشقلت تػصقؾ ادسلفي، وبقون افراجح إن صوء اهلل بعد افػؼرة 

 افتوفقي.

ٙٔ املِطٜأٜي١ٝ املَػٖسٜن٘»قٛي٘:   افتل اختؾػ افعؾامء ؾقفو ؿديام وحديثو. «:ٜفٗٔر

 :اختلف العلناء يف املصسك٘ علٙ قْلني

مـ إم افثؾٌ، وشؼط اإلخقة مـ فؾزوج افـصػ، وفألم افسدس، وفإلخقة  القْل األّل:

 .إبقيـ

افشعبل، ، ومقشك  ققد، وأيب بـ ـعى، وابـ ظبوس، وأبوابـ مسع ،ظع القائلٌْ بُ:

                                 
 (.9/73(، وافبقون يف مذهى اإلموم افشوؾعل )26-9/24( اكظر: ادغـل )1)
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ويقك بـ آدم، وكعقؿ بـ محود، وأبق ، وافعـزي، وذيؽ، وأبق حـقػي، وأصحوبفوافثقري، 

 .، وابـ ادـذر، واحلـوبؾيثقر

 :األدل٘

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ  ڈ)ؿقل اهلل تعوػ: -1

(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

وٓ خالف يف أن ادراد ِبذه أيي وفد إم ظذ اخلصقص، ؾؿـ ذك بقـفؿ ؾؾؿ يعط ـؾ 

واحد مـفام افسدس، ؾفق َموفػي فظوهر افؼرآن، ويؾزم مـف َموفػي طوهر أيي إخرى، وهل 

 (  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ )ؿقفف: 

 يراد ِبذه أيي شوئر اإلخقة وإخقات، وهؿ يسقون بغ ذـرهؿ وأكثوهؿ.  

ـِ افـَّبِلِّ  ظـ-2 ـِ َظبَّوٍس، َظ ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهِؾَفو، َؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ »َؿوَل:  اْب َأحْلِ

رٍ  ـَ  .شَذ

ادعـك أن وفد إبقيـ ظصبي ٓ ؾرض ومـ ذك ؾؾؿ يؾحؼ افػرائض بلهؾفو، ومـ جفي 

 هلؿ، وؿد تؿ ادول بوفػروض، ؾقجى أن يسؼطقا، ـام فق ـون مؽون وفد إم ابـتون. 

ؿد اكعؼد اإلمجوع ظذ أكف فق ـون يف هذه ادسلفي واحد مـ وفد إم، وموئي مـ وفد -3

، وإذا جوز أن ةإبقيـ، فؽون فؾقاحد افسدس، وفؾامئي افسدس افبوؿل، فؽؾ واحد ظؼ ظؼ

 .يػضؾفؿ افقاحد هذا افػضؾ ـؾف، َل ٓ جيقز ٓثـغ إشؼوضفؿ؟

 ِٕنؿ ظصبي وؿد تؿ ادول بوفػروض.-4

 .افثؾٌ بغ وفد إبقيـ ووفد إم بوفسقيي يؼسؿ القْل الجاىٕ:

 .، وإشحوقي، وافشوؾعققيوفؽادو، ظؿر، وظثامن، وزيد بـ ثوبً  القائلٌْ بُ:

                                 
 (.786-6/785 افدر ادختور، ٓبـ ظوبديـ )( اكظر: افرد ادحتور ظذ1)

 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(2)

 (.8/216( اكظر: ذح َمتك خؾقؾ، فؾخرر )3)
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 التعلٔل:

ِنؿ شوووا وفد إم يف افؼرابي افتل يرثقن ِبو، ؾقجى أن يسوووهؿ يف ادراث: ٕ-1

ؾنِنؿ مجقعو مـ وفد إم، وؿرابتفؿ مـ جفي إب إن َل تزدهؿ ؿربو واشتحؼوؿو ؾال يـبغل أن 

تسؼطفؿ: وهلذا ؿول بعض افصحوبي وبعض وفد إبقيـ فعؿر وؿد أشؼطفؿ: هى أن أبوهؿ 

  ذفؽ إٓ ؿربو ؾؼك بقـفؿ. ـون محورا، ؾام زادهؿ

 تسوووا يف ؿرابي إم.  قْهله:أدٔب علٙ 

ؾؾؿ َل يسوووهؿ يف ادراث يف هذه ادسلفي؟ وظذ أكو كؼقل: إن شوووهؿ يف ؿرابي  :بقْليا

وهذا افذي اؾسؿقا ؾقف هق ادؼتِض  ،إم ؾؼد ؾورؿقهؿ يف ـقِنؿ ظصبي مـ ؽر ذوي افػروض

ؾنن افؼع ورد بتؼديؿ ذوي افػروض، وتلخر  ،وفد إبقيـ فتؼديؿ وفد إم، وتلخر

افعصبي، وفذفؽ يؼدم وفد إم ظذ وفد إبقيـ يف افؼدر يف ادسلفي ادذـقرة وصبففو، ؾؽذفؽ 

 .يؼدم وإن شؼط وفد إبقيـ ـغره

ويؾزمفؿ أن يؼقفقا يف زوج وأخً مـ أبقيـ وأخً مـ أب معفو أخقهو، إن إخ يسؼط 

ث أختف افسبع: ٕن ؿرابتفو مع وجقده ـؼرابتفو مع ظدمف، وهق َل يجبفو، ؾفال وحده، ؾس

 ظدوه محورا، وورثقهو مع وجقده ـؿراثفو مع ظدمف؟.

ريضتف مجعً وفد إب وإم ووفد إم، وهؿ مـ أهؾ ادراث ؾنذا ورث وفد ٕن ؾ-2

 إم، وجى أن يرث وفد إب وإم، ـام فق َل يؽـ ؾقفو زوج. 

ؿقوس ضردي ٓ معـك ُتتف، ؿول افعـزي: افؼقوس مو ؿول ظع،  بلن هذا أدٔب علُٔ

 وآشتحسون مو ؿول ظؿر. 

ؿول اخلزي: وهذه وشوضي مؾقحي، وظبورة صحقحي، وهق ـام ؿول، إٓ أن آشتحسون 

بوفرأي مـ ؽر دفقؾ، وٓ جيقز احلؽؿ بف فق  ادجرد فقس بحجي يف افؼع، ؾنكف ووع فؾؼع

 .اكػرد ظـ ادعورض، ؾؽقػ وهق يف مسلفتـو خيوفػ طوهر افؼرآن وافسـي وافؼقوس

ومـ افعجى ذهوب افشوؾعل إفقف هوهـو، مع ختطئتف افذاهبغ إفقف يف ؽر هذا ادقوع، 

 وؿقفف: مـ اشتحسـ ؾؼد ذع. ومقاؾؼتف افؽتوب وافسـي أوػ.
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ؼقل إول افؼويض بلن اإلخقة إصؼوء يسؼطقن: ٓشتغراق أصحوب افػروض افالسادح 

 افسـي.

 صْزٗ املسأل٘ املصسك٘ علٙ القْل األّل                                  صْزٗ املسأل٘ املصسك٘ علٙ القْل الجاىٕ

                                                    6                                                                                    6/31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 زوج افـصػ

 1 أم أو جدة افسدس

 2 أخقان ٕم افثؾٌ

 - أخ صؼقؼ افبوؿل
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َِْٗ  َباُب اِلَذـدِّ  َّاإِلِخ

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

 َوَكْبَتِدي ْأَن باَِم َأَرْدَكو 111

  

           #  

 يِف اْْلَدِّ َواإِلْخَقِة إِذ َوَظْدَكو 

     #  

 

ْؿَعو 112  َؾَلْفِؼ َكْحَق َمو َأُؿقُل افسَّ

    

       #  

 َوامْجَْع َحَقاِر اْفَؽؾِاَمِت مَجَْعو 

  #  

 

 َواْظَؾْؿ بَِلنَّ اْْلَدَّ ُذو َأْحَقالِ  113

       #  

َـّ َظَذ افتَّقاِِل    ُأْكبِقؽ َظـُْف

  

        #  

 

َـّ إِذا 114  ُيَؼوِشُؿ اإِلْخَقَة ؾِقِف

   

         #  

ْ َيُعِد اْفَؼْسُؿ َظَؾْقِف بِوََٕذى   ََل

       #  

 

ومِ  وَؾَتوَرًة َيلُخُذ ثْؾثً  115 اَل ـَ  

  

           #  

وَن بِوْفِؼْسَؿِي َظـُْف َكوزِ   ـَ َٓ إِْن   

      #  

 

ـْ ُهـَوَك ُذو ِشَفومِ  116 ْ َيُؽ  إِْن ََل

   

     #  

ـِ اْشتِْػَفوم   َؾوْؿـَْع بنِيَضوِحل َظ

     #  

 

ٌَ اْفَبوِؿل 117  َوَتوَرًة َيْلُخُذ ثؾ

   

         #  

 َبْعَد َذِوي اْفُػُروِض َوإَْرَزاِق  

   #  

 

118  ًِ وَك ـَ َؼوَشَؿفْ ادهَذا إَِذا َمو   

      #  

ـْ َذاَك بِودَزامَحَف   ُتـِْؼُصُف ْظ

        #  

 

ولِ ادَوَتوَرًة َيْلُخُذ ُشْدَس  119  

  

        #  

ًٓ وَ   بَِحولِ  َفْقَس َظـُْف َكوِز  

  

          #  

 

 َوْهَق َمَع اإِلَكوِث ظـَْد اْفَؼْسؿ  111

     #  

 ِمْثُؾ َأٍخ يف َشْفِؿِف َواحْلُْؽؿِ  

   

        #  

 

َيُْجُبَفو اَل َمَع إُمِّ ؾَ  َّٓ إ 111  

          #  

  ٌُ وِل هَلَو َيْصَحُبَفوادَبْؾ ُثُؾ  

            #  

 

واْحُسى َبـِل إَِب َفَدى  112

#إَْظَداِد   

َواْرُؾْض َبـِل إُمِّ َمَع إَْجَداِد       

    #  

 

 َواْحُؽْؿ َظَذ اإِلْخَقِة َبْعَد اْفَعدِّ  113

    #  

 ُحْؽُؿَؽ ؾِقِفْؿ ِظـَْد َؾْؼِد اْْلَدِّ  

       #  

 

ودِ ـــَطوِهر ِاإِلرَص  بَِعْدلٍ ُحْؽام  114  

    #  

اْشِؼْط َبـل اإلْخقِة بوْٕجَدادِ وَ    

 

       #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

َْا»قٛي٘:  َُا ٜأَزِد َٕ ٔب َِْبَتٔدٟ ٞاآل َْا َٚ ََٚعِد ٠َٔٛ ِإذ  َٚاإِلخِ أي يؼع أن يف بقون  «:ٔفٞ اٞيَذٚد 

 يف ادراث، ٕكف وظد بذفؽ حقٌ ؿول: حؽؿ اْلد مع اإلخقة

 َوُحْؽُؿُف َوُحْؽُؿُفْؿ َشَقْوِت  

    

     #  

َؾ اْفبَقوِن يف احلَوِٓت    ُمَؽؿَّ

  

       #  

 

ٓ يرثقن مع اْلد  ؿاإلخقة إصؼوء، واإلخقة ٕب دون اإلخقة ٕم: ِٕن ّاملساد باإلخْٗ:

 إمجوظو ـام تؼدم.
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 :اجلد مع اإلخْٗ علٙ قْلني ّقد اختلف العلناء يف مرياخ

 اْلد يسؼط مجقع اإلخقة وإخقات مـ مجقع اْلفوت، ـام يسؼطفؿ إب. القْل األّل:

ظثامن، وظوئشي، ، وظبد اهلل بـ ظبوس، وظبد اهلل بـ افزبرأبق بؽر افصديؼ القائلٌْ بُ:

ظؿران بـ احلصغ، و، هريرة قمقشك، وأبق افدرداء، ومعوذ بـ جبؾ، وأب قوأيب بـ ـعى، وأب

،، وظطوء افطػقؾ، وظبودة بـ افصومً قوأب ،وظبد اهلل بـ افزبروجوبر بـ ظبد اهلل، 

 وكعقؿ بـ محود،، ؿتودة، وإشحوق، وأبق ثقر ، ووجوبر بـ زيد، وابـ هيٍ ،واحلسـوضووس، 

، د، وابـ ادـذرون، وداو، وابـ ذيح، وابـ افؾبَّ وادزين، وروايي ظـ أمحد، وأبق حـقػي

 .وابـ تقؿقي

 :األدل٘

ـِ افـَّبِلِّ  ظـ-1 ـِ َظبَّوٍس، َظ ُؼقا افَػَراِئَض بَِلْهِؾَفو، َؾاَم َبِؼَل َؾْفَق َْٕوَػ َرُجٍؾ »َؿوَل:  اْب َأحْلِ

ر ـَ  .شَذ

وٕب، ي ـعضقَّ واْلد أوػ مـ إخ، بدفقؾ ادعـك واحلؽؿ: أمو ادعـك ؾنكف فف ؿرابي إيالد وبَ 

وأمو احلؽؿ ؾنن افػروض إذا ازدمحً شؼط إخ دوكف، وٓ يسؼطف أحد إٓ إب، واإلخقة 

وإخقات يسؼطقن بثالثي، وجيؿع فف بغ افػرض وافتعصقى، ـوٕب، وهؿ يـػردون بقاحد 

تغرؿً افػروض ادول، إب يسؼطقن ِبؿ بوإلمجوع إذا اش مـفام، ويسؼط وفد إم، ووفدُ 

 .وـذفؽ وفد إبقيـ يف ادؼـي ظـد إـثريـ ،وـوكقا ظصبي

                                 
 (.126-8/122(، واحلووي افؽبر، فؾاموردي )68-9/65(، وادغـل )446-7/433( اكظر: إوشط، ٓبـ ادـذر )1)

 (.6/781ذ افدر ادختور، ٓبـ ظوبديـ )( اكظر: افرد ادحتور ظ2)

 (.18-18/16( اكظر: اإلكصوف، فؾؿرداوي )3)

 (.242( اكظر: َمتك ادزين، صـ )4)

 (.215( اكظر: آختقورات، فؾبعع، صـ )5)

: افـفويي ]اكظرش. ؿقؾ: ؿوفف احسازا مـ اخلـثك، وؿقؾ: تـبقفو ظذ اختصوص افرجول بوفتعصقى فؾذـقري»ؿول ابـ إثر: (6)

 ([.2/164يف ؽريى احلديٌ )

 (.1615(، ومسؾؿ )6732متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )(7)
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احلديٌ حجي يف تؼديؿ إخقات: ٕن ؾرووفـ يف ـتوب اهلل، ؾقجى أن بلن  أدٔب علُٔ

 تؾحؼ ِبـ ؾرووفـ، ويؽقن فؾجد مو بؼل. 

 لن هذا اخلز حجي يف افذـقر ادـػرديـ، ويف افذـقر مع اإلكوث.ب هذا أدابْا علٙ

 ؾرض فقفد إب مع اْلد: ِٕنؿ ـالفي، وافؽالفي اشؿ أو هق حجي يف اْلؿقع، وٓ

 فؾقارث مع ظدم افقفد وافقافد، ؾال يؽقن هلؿ معف إذا ؾرض. 

ٕكف ٓ يؼتؾ بؼتؾ ابـ ابـف، وٓ يد بؼذؾف، وٓ يؼطع بنؿي موفف، وجيى ظؾقف كػؼتف، -2

 ويؿـع مـ دؾع زـوتف إفقف، ـوٕب شقاء، ؾدل ذفؽ ظذ ؿقتف. 

 .أب، ؾقحجى وفد إب، ـوٕب احلؼقؼل اْلد ٕن-3

(   ڭ ڭ ڭ )ودفقؾ ـقكف أبو ؿقفف تعوػ: 

(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ )وؿقل يقشػ: 

(   ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ) وؿقفف:

ـِ وظـ  َقِع  َشَؾَؿَي ْب ـْ ـْ َأْشَؾَؿ َيـَْتِضؾُ  ، َؿوَل: َمرَّ افـَّبِلُّ إَ ، َؾَؼوَل افـَّبِلُّ قنَ َظَذ َكَػٍر ِم

« : ُوَن َراِمًقو اْرُمقا، َوَأَكو َمَع َبـِل ؾ ـَ ْؿ  ـُ  .شنٍ اَل اْرُمقا َبـِل إِْشاَمِظقَؾ، َؾنِنَّ َأَبو

ؾقجى أن يجى اإلخقة، ـوٕب احلؼقؼل، يؼؼ هذا أن ابـ آبـ وإن شػؾ يؼقم مؼوم 

 .أبقف يف احلجى، وـذفؽ أبق إب يؼقم مؼوم ابـف

 . شأٓ يتؼل اهلل زيد جيعؾ ابـ آبـ ابـو، وٓ جيعؾ أبو إب أبو» :فذفؽ ؿول ابـ ظبوسو

ٕن بقـفام إيالدا وبعضقي وجزئقي، وهق يسووي إب يف أـثر أحؽومف، ؾقسوويف يف هذا -4

 احلجى.

يؼؼف أن أبو إب وإن ظال يسؼط بـل اإلخقة، وفق ـوكً ؿرابي اْلد وإخ واحدة، 

 يؽقن أبق اْلد مسوويو فبـل إخ، فتسووي درجي مـ أدفقو بف. فقجى أن 

                                 
َفوِم. ]اكظر: افـفويي يف ؽريى احلديٌ )(1)  ([5/72َيـَْتِضُؾقَن: َأْي َيْرََتقن بِوفسِّ

 (.2899( صحقح: رواه افبخوري )2)
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 اإلخقة يرثقن مع اْلد، وٓ يجبقن. القْل الجاىٕ:

، وظؿران بـ احلصغ  ،ظع بـ أيب ضوفى، وابـ مسعقد، وزيد بـ ثوبً القائلٌْ بُ:

، وافثقريوإوزاظل،  ،موفؽو ،وظبقدة افسؾامين ،ومنوق ،وافشعبل،ذيح و

 .، وظؾقف مجفقر احلـوبؾيأمحد افصحقح مـ مذهىو، ، وأبق يقشػ، وحمؿدشوؾعلواف

 التعلٔل:

 ٕن إخ ذـر يعصى أختف، ؾؾؿ يسؼطف اْلد، ـوٓبـ.-1

د رء جِ ٕن مراثفؿ ثبً بوفؽتوب، ؾال يجبقن إٓ بـص أو إمجوع أو ؿقوس، ومو وُ -2

 .جبقنمـ ذفؽ، ؾال ُي 

ٓشتحؼوق ؾقتسووون ؾقف، ؾنن إخ واْلد يدفقون بوٕب، ِٕنؿ تسوووا يف شبى ا-3

اْلد أبقه، وإخ ابـف، وؿرابي افبـقة ٓ تـؼص ظـ ؿرابي إبقة، بؾ ربام ـوكً أؿقى: ؾنن آبـ 

 .يسؼط تعصقى إب

بشجرة أكبتً ؽصـو، ؾوكػرق مـف ؽصـون، ـؾ واحد مـفام إػ أخر  ؾف ظع وفذفؽ مثَّ 

 .افشجرةأؿرب مـف إػ أصؾ 

اكػرق مـف جدوٓن، ـؾ واحد مـفام إػ أخر أؿرب مـف إػ  ؾف زيد بقاد خرج مـف ِنرومثَّ 

 افقادي.

افؼقل إول افؼويض بلن اْلد يجى اإلخقة: فؼقة أدفتف، ووعػ أدفي الراجح 

 ادخوفػ.

َُِعا»قٛي٘:  ٍُ ايٖط ََا ٜأٝقٛ  َٛ َِْش َُأت ٜفٜأٞيِل  ًٔ َٛأغٞ اٞيهٜ َُِع َس َُِعا َٚادِ هذا ؾقف  «:َد

 .يف مسوئؾ اْلد مع اإلخقة حٌ ظذ آهتامم بام شقؼول

ٍِ»قٛي٘:  َٛا ٕٖ اٞيَذٖد ُذٚ ٜأسِ ِِ ٔبٜأ ًٜ ٢ًٜ ايٖتٛأيٞ َٚاِع ٖٔ َع ُٗ ِٓ ِْٔبٝو َع أي اظؾؿ أن اْلد فف  «:ٝأ

                                 
 (4/624(، وحوصقي افصووي )4/462( اكظر: حوصقي افدشقؿل )1)

 (.4/85( اكظر: إم، فؾشوؾعل )2)

 (.17-18/16( اكظر: اإلكصوف، فؾؿرداوي )3)
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 شلذـرهو فؽ ظذ افتتوبع. أحقال، وهل أربعي

ٖٔ ِإذ»قٛي٘:  ِٗ ٠َٜٛ ٔفٝ ُِ اإِلخِ ٘ٔ ٔباأٜلَذ٣ اُٜٜكأض ِٝ ًٜ ُِ َع َُٜعٔد اٞيٜكِط  ِِ أي يؼتسؿ اْلد  «:ٜي

: ٕن ، وهق أن تـؼصف ادؼوشؿي ظـ ثؾٌ افسـيواإلخقة افسـي إذا َل يستى ظذ اْلد ِضر

 ع اإلخقة مبـل ظذ إحظ فؾجد.متقريٌ اْلد 

إذا  وهذا يف حوفي ظدم وجقد صوحى ؾرض، ؾنن وجد صوحى ؾرض أخذ ثؾٌ افبوؿل

 ادؼوشؿ تـؼصف ظـ ثؾٌ افبوؿل. ـوكً

ًّٞج»قٛي٘:  َٜأُخُر ث َٔ اٜفَتاَز٠ٟ  َْاِش ًٜاٜنا  ُ٘ ِٓ ١َُٔ َع َٕ ٔباٞئكِط ِٕ ٜنا ِٔ  ٜياِإ َٜٝه  ِِ ِٕ ٜي ِإ

ِّ َٗا َٓاٜى ُذٚ ٔض إذا ـون أي يلخذ اْلد افثؾٌ ـومال إذا ـون شقلخذ بوفؼسؿي أؿؾ مـف، وهذا  «:ُٖ

 دم وجقد أصحوب ؾروض معفؿ.يف حوفي ظظدد اإلخقة أـثر مـ مثؾقف، و

َٗاّ»قٛي٘:  ِٔ اِضٔتٞف َِٓع بِإَٜطأسٞ َع  افسمال.أي اؿتـع بتقوقحل وتبقـل ظـ  «:ٜفاٞق

َٜٞأُخُر ثًَح اٞيَبأقٞ»قٛي٘:  َٚاأٜلِزَشاِم ََٚتاَز٠ٟ  ِٟٚ اٞيٝفُسِٚض  أي يلخذ ثؾٌ  «:َبِعَد َذ

 افبوؿل بعد أن يلخذ أصحوب افػروض ؾرووفؿ.

َْٔت َٖرا ِإَذ»قٛي٘:  ََا ٜنا ِ٘املا  َُ َُ٘ ٜكاَض ِٔ َذاٜى ٔباملَصاَس ُ٘ ِع ِٓٔكُص أي يلخذ ثؾٌ  «:ُت

 افبوؿل إذا ـوكً ادؼوشؿي مع اإلخقة تـؼصف ظـ ثؾٌ افبوؿل ٕجؾ ازدحوم اإلخقة.

 أمو إن ـوكً ادؼوشؿي ٓ تـؼصف ظـ ثؾٌ افبوؿل ؾفل فف.

َٜٞأُخُر ُضِدَع »قٛي٘:  ٍِاملََٚتاَز٠ٟ   إذا ازدمحً افػروض. افسدسد أي يلخذ اْل «:ا

َْاِشٟي»قٛي٘:   ُ٘ ِٓ َِٝظ َع ٍِ اَٜٚي  مطؾؼو. اْلد أؿؾ مـ افسدس ٓ يلخذأي  «:ٔبَشا

َِٓد اٞيٜكِطِ  »قٛي٘:  َْأخ ع َََع اإِل  َٛ ِٖ َِِٚ َٚاٞيُشٞه  ٔ٘ ُٔ ِٗ ٌُ ٜأٍخ يف َض ّٚ ٜف يَّاإ َِٔج  ًٜاَََع اأٝل

َٗا إٓ مع  ؽؿف فؾذـر مثؾ حظ إكثقغٕخ وحأي اْلد مع إخقات يلخذ كصقى ا «:َِٜشُذُب

 إم ؾؾقس ـوٕخ، ؾال يجبفو مـ افثؾٌ إػ افسدس إذا ـون معف أخً.

ًُٝح »قٛي٘:  ٌِ ُث َٗااملَب َٜصَِشُب َٗا  ٍِ ٜي  ٓ يـؼصفو اْلد صقئو. أي تلخذ افثؾٌ ـومال «:ا

 ٍّرِ صْزتَا:
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                                              33/16                                                                           33/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٓٔٞ اأٜلٔب ٜيَد٣ اأٜلِعَدأد»قٛي٘:  هذا ذوع يف بقون حؽؿ اجتامع اإلخقة  «:ٚاِسُطب َب

ٕب مع اإلخقة إصؼوء مع اْلد، يؼقل: احسبفؿ مجقع اإلخقة شقاء ـوكقا مـ أب وأم، أو 

 مـ أب ؾؼط صـػو واحدا

َََع اأٜلِدَدأد»قٛي٘:   ّٚ ٓٔٞ اأٝل أي ٓ تقرث اإلخقة ٕم مع إجداد، وهذا  «:َٚاِزٝفِض َب

 بوإلمجوع.

٠َٔٛ َبِعَد اٞيَعٚد»قٛي٘:  ٢ًٜ اإِلخِ ِِ َع َِٓد ٜفٞكٔد اٞيَذٚد َٚاِسٝه ِِ ٔع ِٗ ُُٜو ٔفٝ أي  «:ُسهٞ

، ؿؽ ؾقفؿ يف حوفي ظدم وجقد اإلخقة ٕباحؽؿ ظذ اإلخقة بعد أن يلخذ اْلد كصقبف حؽ

ؾقحجى اإلخقة ٕب بوإلخقة إصؼوء إٓ يف حوفي اجتامع إخقة ٕب أو أخً ٕب مع أخً 

 صؼقؼي، ؾال يجبقن ـام تؼدم.

ة، وهلو أحقال ُيرَجع إفقفو يف ادطقٓت.  وهذه ادسلفي تسؿك بودعودَّ

ٍٍ»قٛي٘:  ٖٔسٔ أيإزَغـــأد ُسٞهُا ٔبَعِد  أي واوح اإلرصود. :«ٜظا

أي يجى اْلد أبـوء اإلخقة مجقعو، ؾال  «:َٚاِضٔكٞط َبين اإلِخ٠ٔٛ باألِدَدأد»قٛي٘: 

 يرثقن معف.

 4/12 أم افثؾٌ

 3/9 زوجي ربعاف

 افبوؿل
 جد

5/15 
 يصؼقؼ ًأخ

افبوؿل فؾجد وإخً افشؼقؼي فؾذـر 

 مثؾ حظ إكثقغ.

وكالحظ أن إم أخذت افسدس 

ـومال: ٕن اْلد ٓ يلخذ حؽؿ إخ 

 .و حجى كؼصونافشؼقؼ يف حجبف

 

 2/6 أم افسدس

 3/9 زوجي افربع

 افبوؿل
 أخً صؼقؼي

7/21 
 أخ صؼقؼ

 افبوؿل فألخ افشؼقؼ وإخً افشؼقؼي

 فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ.

 وكالحظ أن إم أخذت افسدس:

 .فقجقد مجع مـ اإلخقة
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 اخلالص٘: اجلد مع اإلخْٗ لُ حاالٌ:
 :إن مل يكن معهم صاحب فرض األوىل:

 ؾنمو أن يؽقكقا أؿؾ مـ مثؾقف، ؾقلخذ معفؿ بودؼوشؿي.

 ذ معفؿ بودؼوشؿي، أو ثؾٌ افبوؿل، ـالُهو شقاء.وإمو أن يؽقكقا مثؾقف، ؾقلخ

 وإمو أن يؽقكقا أـثر مـ مثؾقف، ؾقلخذ افثؾٌ ـومال.

 إن كان معهم صاحب فرض: الثانية:

 ؾقلخذ معفؿ بودؼوشؿي.ؾنمو أن يؽقكقا أؿؾ مـ مثؾقف، 

 ، ؾقلخذ معفؿ ثؾٌ افبوؿل.ثالثي، ومعفؿ أم قاأن يؽقكوإمو 

 .، أو افسدس، ـالُهو شقاء، ؾقلخذ معفؿ ثؾٌ افبوؿلزوجعفؿ وإمو أن يؽقكقا ثالثي، وم

ؾقلخذ معفؿ بودؼوشؿي، أو ثؾٌ افبوؿل، ـالُهو وإمو أن يؽقكقا مثؾقف، ويؽقن معفؿ أم، 

 شقاء.

 وإمو أن يؽقكقا مثؾقف، ويؽقن معفؿ أـثر مـ صوحى ؾرض، ؾقلخذ معفؿ افسدس.

حى ؾرض، ؾقلخذ معفؿ بودؼوشؿي، ومعفؿ أـثر مـ صوإمو أن يؽقكقا أؿؾ مـ مثؾقف، و

 أو افسدس، ـالُهو شقاء.

أو  ، ؾقلخذ معفؿ بودؼوشؿي، أو ثؾٌ افبوؿل،زوجوإمو أن يؽقكقا مثؾقف، ويؽقن معفؿ 

 شقاء. ـؾفؿ افسدس،
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 باُب اأَلِكــَدزَِِّٓ٘

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

115  ًُ و َؾْرَض َمَع اْْلَدِّ هَلَ  َٓ وإُْخ  

  #  

َؾَفو  ؿَّ ـَ  ؾِقاَم َظَدا َمْسَلَفٍي 

 

           

 

 َزْوٌج َوُأمٌّ َوُُهو ََتَوُمَفو 116

            #  

ٍي ظُ   ُمَفوالَّ َؾوْظَؾْؿ َؾَخْرُ ُأمَّ  

  

          #  

 

ْف  117 َدِريَّ ـْ  ُتَعَرُف َيو َصوح بِوَٕ

       #  

فْ    َوْهَل بَِلْن َتْعِرَؾَفو َحِريَّ

           #  

 

ْدُس َفْف  118 َؾُقْػَرُض افـِّْصُػ هلَو وافسُّ

  #  

ْجَؿَؾفْ ادَحتَّك َتعقَل بِوْفُػُروِض    

   #  

 

َؼوَشَؿفْ ادُثؿَّ َيعْقَداِن إَِػ  119  

         #  

ام َمَه َؾوْحَػْظُف َواْصُؽر كوطؿْف   ـَ

#َكوطَِؿْف                                

 

 ....................................... الشــرح.......................... ............

إكام شؿقً هذه ادسلفي إـدريي، فتؽديرهو ٕصقل زيد يف اْلد: ؾنكف أظوهلو، وٓ ظقل 

ظـده يف مسوئؾ اْلد، وؾرض فألخً معف، وٓ يػرض ٕخً مع جد، ومجع شفومف 

 فذفؽ.  وشفومفو، ؾؼسؿفو بقـفام، وٓ كظر

وؿقؾ: شؿقً إـدريي: ٕن ظبد ادؾؽ بـ مروان شلل ظـفو رجال اشؿف إـدر، ؾلؾتك 

 . ؾقفو ظذ مذهى زيد وأخطل ؾقفو، ؾـسبً إفقف

َٗا ٜياٚاأٝلخُِت »قٛي٘:  َََع اٞيَذٚد ٜي ََِطٜأٜي١ٕٜفِسَض  َُا َعَدا  مع  فألخًال يػرض ؾ  «:ٔفٝ

ة إٓ ْلد يف ؽر ا  .هذه ادسلفييف مسوئؾ ادعودَّ

َٗا»قٛي٘:  ًٜ ُٖ َٗا نٜ َُ َُا ُُٖا َت َٚ  ّٙ َٚٝأ ِْٚز  ؾ مسلفي إـدريي مع اْلد، وإخً  «:َش أي ـؿَّ

 زوج، وأم، وُهو َتوم ادسلفي.

١َٕٖ ُع»قٛي٘:  ُِٝس ٝأ ِِ ٜفَد ًٜ َٗاًٜاٜفاِع  هذا ؾقف حٌ فؾؿتؾؼل ظذ افتعؾؿ.  «:َُ

َٜا َصاح ٔباأٜلٞنَدِز»قٛي٘:  ُِ٘تَعَسُف   أي هذه ادسلفي يو صوحبل تعرف بوٕـدريي. «:ٜٖ

ِ٘»قٛي٘:  ٖٜ َٗا َسِس ِٕ َتِعِسٜف َٞ ٔبٜأ ِٖ  أي حري بؽ أهيو ادتؾؼل أن تعرف هذه ادسلفي. «:َٚ

                                 
 (.9/75( اكظر: ادغـل )1)

 (.9/75( اكظر: افسوبؼ )2)
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ِ٘»قٛي٘:  ٓٚصُِف هٜلا ٚايٗطِدُع ٜي ُٝٞفَسُض اي خً افـصػ، واْلد أي تلخذ إ «:ٜف

 افسدس.

ٍَ ٔباٞيٝفُسِٚض»قٛي٘:  ِ٘اجمٞل َسٖت٢ َتعٛ ًٜ  إػ تسعي.أي حتك تزيد  «:َُ

ِٕ ِإٜي٢ »قٛي٘:  َِٛدا َٜع  ِٖ ِ٘املُث َُ أي ثؿ يؼتسؿ اْلد وإخً افـصػ، وافسدس  «:ٜكاَض

 فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ.

َََط٢»قٛي٘:   أي يف ؿقفف: «:نُٜا 

 َوْهَق َمَع اإِلَكوِث ظـَْد اْفَؼْسؿ 

     #  

 ِمْثُؾ َأٍخ يف َشْفِؿِف َواحْلُْؽؿِ  

   

        #  

َٚاِغهٝس ْاظُ»قٛي٘:   ُ٘     أي احػظ هذا، واصؽر فـوطؿف بوفدظوء. «:ِٜ٘فاِسٜفٞع

 :ُتووهذه صقر

                                                                              6/9/27                                                                                                                   التْضٔح:

 (.3فؾزوج افـصػ: فعدم وجقد افقفد )

 فألم افثؾٌ: فعدم وجقد افقفد، ومجع 

 (.2مـ اإلخقة )

 (.3وفألخً افـصػ ؾروو )

 (.1وفؾجد افسدس ؾروو )

 (.9وكالحظ أن ادسلفي ظوفً إػ )

 

كؼسؿف ظؾقفام فؾذـر مثؾ حظ  ، ثؿاْلد كجؿع بعد ذفؽ كصقى إخً، وكصقى

 إكثقغ.

 (.27، ؾقصر أصؾفو )كصحح ادسلفي بوفَّضب يف ثالثي

 (.12(، و فألخً ، واْلد )6(، وفألم )9فؾزوج )

 (.4(، وإخً )8يلخذ اْلد )

 فائدة:

 كٔفٔ٘ األكدزٓ٘: اختلف أٍل العله يف

 3 زوج افـصػ

 2 أم  ثؾٌاف

 افـصػ
أخً صؼقؼي أو 

 ٕب
3 

 1 جد افسدس
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 ؾٌ، ومو بؼل فؾجد.ومقاؾؼقف، إشؼوط إخً، وجيعؾ فألم افث فنرٍب أبٕ بكس الصدٓق

فؾزوج افـصػ، وفألخً افـصػ، وفألم افسدس، وفؾجد  :ّقال عنس ّابً مسعْد

 افسدس، وظوفً إػ ثامكقي. 

 وجعؾقا فألم افسدس ـل ٓ يػضؾقهو ظذ اْلد. 

فؾزوج افـصػ، وفألخً افـصػ، وفألم افثؾٌ، وفؾجد افسدس،  :ّقال علٕ ّشٓد

ـ افثؾٌ: ٕن اهلل تعوػ إكام حجبفو بوفقفد واإلخقة، وفقس وظقٓهو إػ تسعي، وَل يجبو إم ظ

 هوهـو وفد وٓ إخقة.

 .ثؿ إن ظؿر وظؾقو وابـ مسعقد أبؼقا افـصػ فألخً، وافسدس فؾجد

وأمو زيد ؾنكف وؿ كصػفو إػ شدس اْلد، ؾؼسؿف بقـفام: ِٕنو ٓ تستحؼ معف إٓ بحؽؿ 

 .ادؼوشؿي

هوهـو: ٕكف فق َل يػرض فألخً فسؼطً، وفقس يف وإكام محؾ زيد ظذ إظوفي ادسلفي 

افػريضي مـ يسؼطفو، وؿد روي ظـ ؿبقصي بـ ذؤيى أكف ؿول: مو ؿول ذفؽ زيد وإكام ؿوس 

 . أصحوبف ظذ أصقفف، وَل يبغ هق صقئو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 (.76-9/75( اكظر: ادغـل )1)
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 َباُب اِلحـَِساِب

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

َسوِب َوإِْن ُتِرْد َمْعِرَؾَي ا 121 حْلِ  

   

       #  

َقاِب    فَِتْفَتِدي ؾِقِف إَِػ افصَّ

  

        #  

اَل َوَتْعرَف اْفِؼْسَؿَي َوافتَّْػِصق 121  

        #  

اَل َوَتْعَؾَؿ افتَّْصِحقَح َوافتَّْلِصقْ    

   

     #  

 َؾوْشَتْخِرِج إُُصقَل يف اَدَسوِئؾِ  122

    #  

ـْ ِحْػظَِفو بِ  َٓ وَ   ـْ َظ َذاِهؾِ َتُؽ  

  

  #  

َـّ َشْبَعٌي ُأص 123 ُ قُل ــَؾنِنَّ  

  

               #  

َـّ َؿْد َتعقُل اَل ثَ   َثٌي ِمـُْف  

   

           #  

َ ـــَوَبْعَدهَ  124 ومُ ــــو َأْرَبَعٌي ََت  

    

             #  

مُ اَل اْكثِ  َٓ ٓ َظْقَل َيْعُروَهو وَ    

   

     #  

ـْ ِشَتيِ  125 ْدُس ِم َأْشُفٍؿ ُيَرى َؾوفسُّ  

  

    #  

ا  ـْ اْثـَْل َظَؼَ ْبُع ِم ٌُ َوافرُّ  َوافثُّْؾ

  

   #  

 

ْدُس  126 ـُ إِْن ُوؿَّ إَِفْقِف افسُّ  وافثُّْؿ

  

     #  

وِدُق ؾِقِف احلْدُس    َؾَلْصُؾُف افصَّ

      #  

 

وكَ ـــَأْرَبَعٌي َيْتَبُعفَ  127 وـــو ِظْؼُ  

   

            #  

وُب َأمْجَُعقَكوَيْعِرُؾَفو احل  سَّ  

  

    

    #  

 

قُل ــَثُي إُُص اَل َؾَفِذِه افثَّ  128  

  

    

         #  

ُثَرْت ُؾُروُوَفو َتُعقُل   ـَ  إِْن 

        #  

 

هْ  129 َتُي ِظْؼَد اْفَعَؼَ  َؾَتْبُؾُغ افسِّ

   

        #  

 يِف ُصقَرٍة َمْعروَؾٍي مْشَتَفَرهْ  

  

      #  

 

تِل َتِؾَقَفو يِف إََثْر َوَتْؾَحُؼ  131 افَّ  

  

   

     #  

إَِػ َشْبَع َظَؼْ  ايف افَعْقِل َأْؾَرادً    

   

 #  

 

ٌُ َؿْد َيُعقُل  131  َواْفَعَدُد افثَّوفِ

  

           #  

 بُِثْؿـِِف َؾوْظَؿْؾ باَِم َأُؿقُل  

  

          #  

 

 َوافـِّْصُػ َواْفَبوِؿل َأِو افـِّْصَػونِ  132

     #  

 َأْصؾفاَم يِف ُحْؽِؿِفُؿ اثـون 

   

     #  

 

ـْ ثَ  133 ٌُ ِم َثٍي َيُؽقنُ اَل َوافثُّْؾ  

          #  

ـْ َأْرَبَعٍي َمْسـُقنُ   ْبُع ِم  َوافرُّ

  

        #  

 

ـْ َثاَمكَِقفْ  134 وَن ؾِْؿ ـَ ـُ إِْن   َوافثُّْؿ

     #  

 َؾَفِذِه ِهَل إُُصقُل افثَّوكَِقفْ  

  

       #  

 

َيْدُخُؾ اْفَعْقُل َظَؾْقَفو َؾوْظَؾؿِ  َٓ  135  

      #  

ُثؿَّ اْشُؾِؽ افتَّْصِحقَح ؾقَفو  

#َواْؿِسِؿ    

 

ـْ َأْصؾَِفو َتصحُّ  136 ـْ ِم  َوإِْن َتُؽ

        #  

َسوِب ِرْبُح   ُك َتْطِقيِؾ احْلِ  َؾَسْ

  

     #  

 

اًل  137 ـُ ـْ َأْصؾَِفو َؾَلْظِط  َشْفَؿُف ِم  

  

    #  

ـْ َظْقهِلَو َأْو َظوِئاًل  اَل ُمَؽؿَّ   ِم  

  

     #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

ََِعِسٜف١ٜ اٞئشَطأب»قٛي٘:  ِٕ ُتِسِد  أي حسوب افػرائض افذي يتضؿـ معرؾي  «:َِٚإ

 افتلصقؾ، وافتصحقح.
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٘ٔ »قٛي٘:    َِٗتٔدٟ ٔفٝ َٛأبٔيَت  أي فتصؾ إػ احلؼ. «:ِإٜي٢ ايٖص

َٚايٖتٞفٔصٝ»قٛي٘:   ١َُٜ  أي ؿسؿي افسـوت وتػصقؾفو بغ مستحؼقفو. «:ًٜاََٚتِعسَف اٞئكِط

َِ ايٖتِصٔشَٝح»قٛي٘:  ًٜ افتصحقح: أن يصؾ ظددا إذا ؿسؿ ظذ افقرثي ظذ ؿدر   «:ََٚتِع

صؾ هذا افػرض مـ ظدد إرثفؿ، خرج كصقى ـؾ ؾرد شفؿ صحقح بال ـن بحقٌ ٓ ي

 .دوكف

 .وافرؤوسإزافي افؽسقر افقاؿعي بغ افسفوم وؿقؾ: افتصحقح هق 

ِٝ»قٛي٘:  ُتصقؾ أؿؾ ظدد خيرج مـف ؾرض ادسلفي، أو ؾرووفو افتلصقؾ هق  «:ًٜاَٚايٖتٞأٔص

 .بال ـن

ٌِ»قٛي٘:  ٍَ يف امٜلَطا٥ٔ مـ افػروض  أي اشتخراج أصقل ادسوئؾ «:ٜفاِضَتِدِسِز اأٝلُصٛ

 يف ادسوئؾ.

ٌِ ٜياَٚ»قٛي٘:  ٖٔ َٗا ٔبَرا ِٔ ٔسٞفٔع ِٔ َع  ؿتـود،بـ حػظ هذه إصقل أي ٓ تؽـ ظ «:َتٝه

ء َتـوشوه ظذ َظْؿد، أو يشَغُؾؽ ظـف صوؽؾ. ؽ افقَّ ـُ ْهُؾ: َتْر  وافذَّ

ٍُ»قٛي٘:  ٖٔ َضِبَع٠١ ٝأصــٛ ُٗ ْٖ  أصقل متػؼ ظؾقفو، وهل: أي أصقل ادسوئؾ شبعي «:ٜفإ

 وإربعي وافعؼون.آثـون، وافثالثي، وإربعي، وافستي، وافثامكقي، وآثـو ظؼ، 

قة، وُهو: افثامكقي وهـوك أصالن َمتؾػ ؾقفام، وافراجح أِنام اصالن يف بوب اْلد مع اإلخ

 وافثالثقن.ظؼة، وافستي 

ًٍُٜاَث»قٛي٘:  ٖٔ ٜقِد َتعٛ ُٗ ِٓ َٔ وهل  ،تعقلؿد  أي ثالثي أصقل مـ هذه إصقل «:َث٠١ 

  افستي، وآثـو ظؼ، وإربعي وافعؼون.

ظقل افػريضي، وؿد ظوفً، أي: ارتػعً، وهق: أن تزيد شفاًم مو، ؾقدخؾ افـؼض  العْل:ّ

 .ظذ أهؾ افػرائض

                                 
 (.5/361( اكظر: ادبدع، ٓبـ مػؾح )1)

 (.59( اكظر: افتعريػوت، فؾجرجوين، صـ )2)

 (.111شؿ، صـ )( اكظر: ذح افرحبقي، ٓبـ ؿو3)

 (.361( اكظر: ادطؾع، صـ )4)
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ُّ»قٛي٘:  َُــــا َٖـــا ٜأِزَبَع٠١ َت أي بعد افثالثي ادتؼدمي أربعي أصقل، وهل َتوم  «:ََٚبِعَد

 ي.إصقل افسبع

َٚ»قٛي٘:  َٖا  َِٜعُسٚ  ٍَ ِٛ ِْٔج ٜياال َع  ، وآكثالمأي ٓ تعقل هذه إربعي، وٓتـثؾؿ «:ًُّٜاا

 هق آكؽسور.

َُٜس٣»قٛي٘:   ٍِ ُٗ ِٔ ٔضَت١ٔ ٜأِض َٔ أي إذا وجد يف ادسلفي شدس ـون أصؾ  «:ٜفايٗطِدُع 

 ادسلفي مـ شتي، وـذفؽ إذا اجتؿع مع افسدس ثؾٌ، أو كصػ، أو ثؾثون.

ِٞ َعَػَسا»قٛي٘:  َٓ ِٔ اِث َٔ َٚايٗسِبُع  ًُٞح  أي إذا اجتؿع افثؾٌ، وافربع ـون أصؾ  «:َٚايٗج

 ادسلفي مـ اثـل ظؼ.

 وـذفؽ افربع مع افثؾثغ، وافربع، وافسدس.

٘ٔ ايٗطِدُع»قٛي٘:  ِٝ ِٖ ِإٜي ِٕ ُض ُٔ ِإ ُِ أي إذا اجتؿع افثؿـ مع افسدس، أو افثؿـ مع  «:ٚايٗج

 ؿـ مع افثؾٌ.أو افثافثؾثغ، 

٘ٔ احلِدُع»قٛي٘:  ُ٘ ايٖصأدُم ٔفٝ ًٝ َٗا احلٖطاُب  ٜفٜأصِ َِٜعِسٝف َْا  َٗا ٔعِػُسٚ َِٜتَبُع ٜأِزَبَع٠١ 

َْا َُُعٛ وب مجقعو. «:ٜأدِ  أصؾفو ادجزوم بف أربعي وظؼون يعرؾفو احُلسَّ

ْحِدُس ؾقف، أي: تؼقل: َبَؾغـل ظـف أمٌر ؾلكو أَ  :احلَْدُس: افتَّقّهُؿ يف معوين افؽالم وإمقر

 . أؿقل ؾقف بوفظَّـ

ٙٔ ايٖج»قٛي٘:  َٗٔر ٍَُث١ٝ اأٝلُصًٜاٜف  أي افستي، وآثـو ظؼ، وإربعي وافعؼون. «:ٛ

ٍُ»قٛي٘:  َٗا َتُعٛ ِٕ ٜنُجَسِت ٝفُسُٚض  أي إذا ازدمحً ؾرووفو تعقل. «:ِإ

ِٙ»قٛي٘:  ًُٝؼ ايٚطَت١ٝ ٔعٞكَد اٞيَعَػَس ََِعسٜٚفَتِب ِٙٔفٞ ُصَٛز٠ٕ  ََٗس أي تعقل افستي  «:ٜف١ٕ َِػَت

، وهل زوج، ظؼة يف صقرة معروؾي ومشتفرة ظـد افػروقغشبعي، وثامكقي، وتسعي، وإػ 

 وأم، وأختون ٕم، وأختون صؼقؼتون أو ٕب.

َٗا ٔفٞ اأٜلَثِس»قٛي٘:  َٝ ًٔ ًَٞشُل ائَّتٞ َت ٍِ ٜأٞفَساّدََٚت ِٛ أي تؾحؼ  «:ِإٜي٢ َضِبَع َعَػِس ايف ايَع

                                 
 ش.ثؾؿ»( اكظر: ُتذيى افؾغي، مودة 1)

 ش.حدس»( اكظر: افعغ، مودة 2)
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 ي ظؼ.شبعظؼ، أو  مخسيظؼ، أو  ثالثيتي آثـو ظؼ يف افعقل، ؾتعقل إػ افس

ٍُ»قٛي٘:  َُٜعٛ ٘ٔ َٚاٞيَعَدُد ايٖجأيُح ٜقِد  ٔٓ ُِ أي ويعقل افعدد افثوفٌ، وهق إربعي  «:ٔبُج

 .وافعؼون بثؿـف، وثؿـف ثالثي، أي يعقل إػ شبعي وظؼيـ

ٍُ»قٛي٘:  َُا ٜأٝقٛ ٌِ ٔب َُ  أذـره فؽ: ٕكف ُمؿع ظؾقف.أي بام  «:ٜفاِع

 ثه سٔركس الياظه األصْل اليت ال تعْل.

ِٕ»قٛي٘:  ٓٚصِٜفا ِٚ اي َٚاٞيَبأقٞ ٜأ ٓٚصُِف  ُِ اثٓإ َٚاي ِٗ ُٔ َُا ٔفٞ ُسهٞ أي إذا وجد  «:ٜأصًِٗ

يف ادسلفي كصػ، ومـ يرث افبوؿل، أو اجتؿع كصػون ـون أصؾ ادسلفي مـ اثـغ هذا هق 

 حؽؿفؿ ظـد افػروقغ.

ِٔ َث»ٛي٘: ق َٔ ًُٞح  ًُٕٜاَٚايٗج َٜهٝٛ أي إذا وجد يف ادسلفي ثؾٌ ـون أصؾ ادسلفي مـ  «:َث١ٕ 

 ثالثي، وـذفؽ إذا وجد ثؾثون، أو ثؾٌ وثؾثغ.

ُٕ»قٛي٘:  ُٛٓ ََِط ِٔ ٜأِزَبَع١ٕ  َٔ أي إذا وجد يف ادسلفي ربع ـون أصؾ ادسلفي مـ  «:َٚايٗسِبُع 

 قغ.أربعي، وهذه ضريؼي متبعي ظـد افػرو

 وـذفؽ إذا اجتؿع افربع وافـصػ، أو ثؾٌ افبوؿل.

ِ٘»قٛي٘:  َٝ ْٔ َُا ِٔ َث ُِ َٕ ٔف ِٕ ٜنا ُٔ ِإ ُِ أي إذا وجد افثؿـ ـون أصؾ ادسلفي مـ  «:َٚايٗج

 أو أربعي.ثامكقي، وـذفؽ إذا اجتؿع مع افثؿـ افـصػ، 

ِ٘»قٛي٘:  َٝ ْٔ ٍُ ايٖجا َٞ اأٝلُصٛ ٖٔ  ٔٙ َٗٔر ٍُ َع ٜيا ٜف ِٛ ٌُ اٞيَع َِِِٜدُخ ًٜ َٗا ٜفاِع ِٝ هذه إصقل أي  «:ًٜ

 ٓ تعقل: ٕكف شبؼ أن ؿسؿ إصقل ؿسؿغ:افثوكقي 

 افستي، وآثـو ظؼ، وإربعي وافعؼون.يعقل، وهق أصؾ  األّل:

 ٓ يعقل، وهق أصؾ آثـون، وافثالثي، وإربعي، وافثامكقي. الجاىٕ:

 »قٛي٘: 

َٚ»قٛي٘:  َٗا  ًٝٔو ايٖتِصٔشَٝح فٝ ِٖ اِض ُِِث أي اتبع مسؾؽ افتصحقح يف مجقع إصقل  «:اٞقٔط

 إذا احتوجً إفقف.

َٗا َتصٗح»قٛي٘:  ًٔ ِٔ ٜأصِ َٔ  ِٔ ِٕ َتٝه ٌِ اٞئشَطأب ِزِبُح َِٚإ ِٜٛ ٞٛ أي إن ـوكً  «:ٜفَتِسٝى َت
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، وؾقف تطقيؾ احلسوب : ٕكف ٓ ؾوئدة مـفؾنكف راحي افتصحقح ادسلفي تصح مـ أصؾفو ؾوترك

 مـ ؽر حوجي.

ًٟ»: قٛي٘ َٗا اٜفٜأِعٔط نٝ ًٔ ِٔ ٜأصِ َٔ  ُ٘ َُ ِٗ ُٖ َض ًٟ ًٜاَُهٜ ِٚ َعا٥ٔ َٗا اٜأ ِٛٔي ِٔ َع ـؾ  أي أظط «:َٔ

 وارث شفؿف مـ أصؾ ادسلفي ـومال إن َل تعؾ، أو كوؿصو إذا َل تعؾ.

 اخلالص٘: األصْل قسناٌ:

 ن.وهق أصؾ افستي، وآثـو ظؼ، وإربعي وافعؼو ،ؿسؿ يعقلاألّل: 

 .شبعي، وثامكقي، وتسعي، وظؼةػتعقل إ الست٘

 ثالثي ظؼ، ومخسي ظؼ، وشبعي ظؼ.تعقل إػ  ّاالثيا عصس

 تعقل إػ شبعي وظؼيـ. ّاألزبع٘ ّالعصسٌّ

 وهق أصؾ آثـون، وافثالثي، وإربعي، وافثامكقي. ؿسؿ ٓ يعقل، الجاىٕ:
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 باب السََِّاِو

 :َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل

ًْ َتـِْؼِسؿْ  138 َفوَم َفْقَس  َوإِْن َتَر افسِّ

   

   #  

 َظَذ َذِوي ادَِراِث َؾوْتَبْع َمو ُرِشْؿ  

# 

 

 َواْضؾْى َضِريَؼ آْختَصوِر يف افَعَؿْؾ  139

 #  

َفْؾ   ِب جُيَوكِْبَؽ افزَّ ْ  بِوفَقْؾِؼ َوافَّضَّ

    

 

ِذي ُيَقاؾُِؼ  141  َواْرُدْد إَِػ افَقْؾِؼ افَّ

     #  

ًَ احلَوِذق  ْبُف يف إَْصِؾ َؾَلْك  َواِْضِ

  #  

 

وَن ِجـًْس  141 ـَ َثَرا اَواِحدً  وإِْن  ـْ َأْو َأ  

  #  

 َؾوْتَبْع َشبِْقَؾ احلؼِّ واضَرِح ادَِرا 

 

 

 

 َوإِْن َتَر اْفَؽْنَ َظَذ َأْجـَوسِ  142

      #  

َو يِف احْلُْؽِؿ ِظـَْد افـَّوسِ    َؾنِِنَّ

      #  

 

َكُ يِف َأْرَبعٍي َأْؿَسومِ  143  ُُتْ

  

        #  

وِهُر يِف إَْحَؽومِ ادَيْعِرُؾَفو    

       #  

 

ـْ َبْعِدِه ُمـَوِشُى  144  ُُمَوثٌِؾ ِم

  

         #  

 َوَبْعَدُه ُمقاؾٌِؼ ُمَصوِحُى  

          #  

 

ـُ  145 ابُع اُدَبوِي َخوفُِػ ادَوافرَّ  

          #  

َـّ اْفَعوِرُف ُيـْبِقَؽ   ـْ َتْػِصؾقف ْظ  

     #  

 

ـَ اُداَمثَِؾْغِ َواِحَدا 146  َؾُخْذ ِم

   

       #  

اِئَدا  ـَ اُدـَوِشَبْغِ افزَّ  َوُخْذ ِم

  

      #  

 

ْب مَجِقَع اْفَقْؾِؼ يِف اُدَقاؾِِؼ  147  َواِْضِ

# 

َراِئِؼ   ٍَ افطَّ  َواْشُؾْؽ بَِذاَك َأِْنَ

   

    #  

 

ـِ وخْذ  148 مجقَع افعدِد ادبوي  

 

ـِ    واِِضبُف يف افثَّوين وٓ ُتداِه

 

 

ْفِؿ َؾوْظَؾَؿـْفُ  149  َؾَذاَك ُجْزُء افسَّ

   

      #  

ًَ َأْن َتِضؾَّ َظـْفُ    َواْحَذْر ُهِدي

   

   #  

 

ْبُف يف إَْصِؾ افَّذي َتَلصَّ  151 اَل َواِْضِ  

    

اَل َوَأْحِص َمو اْكَضؿَّ َوَمو َُتَصَّ    

  

   #  

 

َصِحقُح  اَواْؿِسْؿُف َؾوْفَؼْسُؿ إِذً  151  

       #  

 َيْعِرُؾُف إَْظَجُؿ واْفَػِصقُح  

          #  

 

َسوِب مُجَُؾ  152 ـَ احْلِ  ؾفِذِه ِم

  

        #  

َـّ اْفَعؿؾ 
 َيْلِت َظَذ ِمَثوهِلِ

          #  

 

ـْ َؽْرِ َتْطِقيٍؾ وَ  153 اْظتَِسوِف  َٓ ِم  

    #  

ويِف َؾو  ـَ َ َؾْفَق  ْؿـَْع َباَم ُبغِّ  

  

         #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

ِِ»قٛي٘:  ِٓٔكٔط َِٝطِت َت َّ ٜي َٗا ِٕ َتَس ايٚط ِِ َِٚإ ََا ُزٔض ِٟٚ امٔلرَيأخ ٜفاِتَبِع  ٢ًٜ َذ أي إن َل   «:َع

 ؾوتبع افطرق افتل رشؿفو افػروققن. ظذ أصحوب افػروض ؿسؿي صحقحي تـؼسؿ افسفوم

ٌِ»قٛي٘:  َُ ٌِ َٚاٞطًِب ٜطِسَٜل االِختَصاِز يف ايَع ِْٔبٜو ايٖصٜي َُٜذا َٚايٖطِسٔب  َٛٞفِل   «:ٔباي

وهق أن تلخذ افعدد ادقاؾؼ فسفوم أصحوب –أي اضؾى ضريؼ آختصور يف افعؿؾ بوفقؾؼ 
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 ادسوفي جيوكبؽ اخلطل.، واِضبف يف أصؾ -افػروض

َٛأفُل»قٛي٘:  ُٜ َٛٞفِل ائَّرٟ  ِٕ  َٚاِزُدِد ِإٜي٢ اي َِْت احٜلأذم ِإ ٌِ ٜفٜأ ُ٘ يف اأٜلِص َٕ َٚاِضِسِب ٜنا

ِّٓط ِٚ ٜأٞنَجَسا اَٚأسّد أد افسفوم تقاؾؼ رؤوس افػريؼ ؾوردد افػريؼ ظدد أي إن ـوكً  «:ٜأ

 ، أو أـثر ـام شقلت.ون ادـؽن ظؾقف ؾريؼو واحداواِضبف يف أصؾ ادسلفي إن ـ ،ادقاؾؼ إػ وؾؼف

ٌَ احلٚل ٚاطَسِح امٔلَسا»قٛي٘:  ِٝ أي اتبع مو ووحتف، ودع ادراء، وهق اْلدال  «:ٜفاِتَبِع َضٔب

 بوفبوضؾ.

َٓاِع»قٛي٘:  ٢ًٜ ٜأِد ِٕ َتَس اٞيٜهِطَس َع ٖٓاِع َِٚإ َِٓد اي ِِ ٔع َٗا ٔفٞ اٞيُشٞه ْٖ ُتِشَصُس ٔفٞ ٜفِإ

ِّ ٜأِزَبع١ٕ َٗا ٜأٞقَطا ِّاملَِٜعِسٝف ُٖٔس ٔفٞ اأٜلِسٜها أي إن ـون افؽن ظذ اثـغ ؾلـثر، ؾنن  «:ا

، وهل حؽؿفو ظـد افػروقغ مـحك يف أربعي أؿسوم يعرؾفو ادوهر يف إحؽوم افػروقي

 افتامثؾ، وافتداخؾ، وافتقاؾؼ، وافتبويـ.

ٌْ»قٛي٘:  َُأث (، 2،2ق تسووي إظداد، مثؾ )، وهفتامثؾهذا افؼسؿ إول، وهق ا «:َُ

(3،3( ،)4،4.) 

َٓأضُب»قٛي٘:  َُ  ٔٙ ِٔ َبِعٔد هذا افؼسؿ افثوين، وهق ادـوشبي، ويسؿك بوفتداخؾ، وهق  «:َٔ

 (.3،6(، )4،8(، )2،4اكؼسوم افعدد إـز ظذ افعدد إصغر ؿسؿي صحقحي، مثؾ )

ََُصأسُب»قٛي٘:  َُٛأفْل   ُٙ مو فقس  ، وهق افتقاؾؼ، وهقهذا افؼسؿ افثوفٌ «:ََٚبِعَد

أٓ يؼبؾ أحد افعدديـ افؼسؿي ظذ أخر، وفؽـ يؼبالن افؼسؿي ظذ ظدد ثوفٌ،  متداخال، أي

(، وافعدديـ 2( يؼبالن افؼسؿي ظذ )6،8وافعدديـ )(، 2( يؼبالن افؼسؿي ظذ )8،11مثؾ )

 (.2( يؼبالن افؼسؿي ظذ )4،6)

ُٔ »قٛي٘:  ٜٔ ، وهق مو فقس هذا افؼسؿ افرابع، وهق افتبويـ «:أيُفَداملَٚايٖسابُع امٝلَبا

متداخال، أو متقاؾؼو، أي ٓ يؼبؾ أحد افعدديـ افؼسؿي ظذ أخر، وٓ يؼبؾ افعددان افؼسؿي 

 (.7،4)(، 5،3(، )3،2) ظذ ظدد ثوفٌ، مثؾ

ٖٔ اٞيَعاِزُف»قٛي٘:  ِٔ َتٞفٔصًٝٗ ِٓٔبٜٝو ِع ربعي أي خيزك ظـ تػصقؾ هذه إؿسوم إ «:ُٜ

 افعورف بوفػرائض.

َٚأسَدا»قٛي٘:   ِٔ ِٝ ًٜ َُأث َٔ امٝل َٔ أحدُهو،  إذا ـوكو متامثؾغافعدديـ   أي خذ مـ  «:ٜفُدِر 
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 واِضبف يف أصؾ ادسلفي، أو ظقهلو إن ظوفً.

 وأخقيـ ٕب.موت وترك زوجتغ،  ّمجال ذلك:

            8/ 4                                                                                                                         التْضٔح:  

 ( شفؿ.1فؾزوجتغ افربع ؾروو )

 ( أشفؿ.3فألخقيـ ٕب افبوؿل تعصقبو )و

 

 (.2كالحظ أن ظدد ـؾ ؾريؼ مـ افقرثي متسوٍو )

(، 2وفؾزوجتغ )(، 8(، ؾقؽقن رأس ادسلفي )2فذا يتؿ تصحقح ادسلفي بوفَّضب يف )

 (.6وفألخقيـ ٕب )

ِٔ ايٖصا٥َٔدا»قٛي٘:  ِٝ َٓأضَب َٔ امٝل َٔ ويسؿك  – ـوشبون بقـفام تأي إذا ـون افعددا «:َُٚخِر 

يف أصؾ واِضبف  -بلن تؼسؿ ظدد افرؤوس ظذ ظدد افسفوم-إـز مـفام وؾؼ ؾخذ  -تداخال

 ادسلفي، أو ظقهلو إن ظوفً.

 .وصؼقؼ وـوت، وجدة، وأخموت وترك ثامن ب ّمجال ذلك:

                                                                              12/ 6                                                                                                                          التْضٔح:

 ( أشفؿ.4) فؾبـوت افثؾثون ؾروو

 ( شفؿ.1وفؾجدة افسدس ؾروو )

 ( شفؿ.1وفألخ افشؼقؼ افبوؿل تعصقبو )

 (، وظدد4كالحظ أن ظدد شفوم افبـوت )

 (، ؾفام متداخالن.8) ـرؤوشف

 (.4÷8( اثـون، وكلت بف بؼسؿي افعدد إـز ظذ افعدد إصغر)4،8ووؾؼ )

 ( يف أصؾ ادسلفي، ومجقع شفوم افقرثي.2ؾـَّضب )

 12= 2×6رأس ادسلفي ؾقصبح 

 أشفؿ. 8= 2×4فؾبـوت 

 1/2 تونزوج ربعاف

 3/6 أخقان ٕب افبوؿل

 

 4/8 بـوت8 ثؾثوناف

 1/2 جدة افسدس

 1/2 أخ صؼقؼ افبوؿل
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 أشفؿ. 2= 2×1وفؾجدة 

 أشفؿ. 2= 2×1وفألخ افشؼقؼ 

َٛأفِل»قٛي٘:  َٛٞفِل ٔفٞ امٝل َُٔٝع اٞي أي إن ـون افعددان بقـفام تقاؾؼو ؾوِضب  «:َٚاضِِسِب َد

أصؾ  ظدد افسفوم، ويفيف   -ظدد افسفوموظدد افرؤوس  أي افعومؾ ادشسك بغ-افقؾؼ

 سلفي.اد

 ، وأخقيـ ٕم، وشً أخقات صؼقؼوت.وزوجموت وترك  ّمجال ذلك:

                                                                              9/27/ 6                                                                                                                     التْضٔح:

 ( أشفؿ.3افـصػ ؾروو ) زوجفؾ

 ( شفؿ.2ؾروو ) ثؾٌاف وفألخقيـ ٕم

 ( أشفؿ.4ؾروو ) وفألخقات افثؾثون

 (.9وادسلفي ظوفً إػ )

 (.4) إخقاتكالحظ أن ظدد شفوم 

 مقاؾؼون.(، ؾفام 36) ـوظدد رؤوشف

 3= 2÷6( اثـون، ؾـؼسؿ ظدد رؤوشفـ ظذ اثـغ 6،4ووؾؼ )

 ، ومجقع شفوم افقرثي.افعقل ( يف3فـوتٍ )اكَّضب ثؿ 

 27= 3×9ؾقصبح رأس ادسلفي 

 أشفؿ. 9= 3×3فؾزوج 

 أشفؿ. 6= 3×2وفألخقيـ ٕم 

 أشفؿ. 12=3×4وفألخقات 

ََّسا٥ِٔل»قٛي٘:  ََٗر اي ِْ ًٝوٞ ٔبَراٜى ٜأ  افطرائؼ افتل ووحتفو. ؾأي واتبع ِبذا أؾض «:َٚاِض

ِٔ»قٛي٘:  ُ٘ يف ايٖجاْٞٚ ٚخِر مجَٝع ايعدٔد املباٜ أي إذا ـون بغ افعدديـ  «:اضِسب

 ويف أصؾ ادسلفي. فغره واِضبف يف افثوين، تبويـو ؾخذ افعدد ادبويـ

 .، وظامو، وثالث بـوت ابـ، وزوجوبـتموت وترك  ّمجال ذلك:

 3/9 زوج افـصػ

 2/6 أخقان ٕم افثؾٌ

 4/12 أخقات صؼقؼوت6 افثؾثون
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                                                                              36/ 12                                                                                                                       التْضٔح:

 ( أشفؿ.6ؾروو ) افـصػً فؾبـ

 ( شفؿ.2افسدس ؾروو ) وفبـوت آبـ

 ( أشفؿ.3فؾزوج افربع ؾروو )و

 ( شفؿ.1افبوؿل تعصقبو ) وفؾعؿ

 .(2) بـوت آبـ شفوم كالحظ أن ظدد

 متبويـون.(، ؾفام 3) ـرؤوشف وظدد

 ( يف أصؾ ادسلفي، ومجقع شفوم افقرثي.3) ـظدد رؤوشفؾـَّضب 

 36= 3×12ؾقصبح رأس ادسلفي 

 18= 3×6ً فؾبـ

 أشفؿ. 6=3×2وفبـوت آبـ 

 أشفؿ. 9= 3×3وفؾزوج 

 أشفؿ. 3= 3×1وفؾعؿ 

ِٔ»قٛي٘:  ٖٔ  .هل ادصوكعي، وادداهـي أي وٓ تصوكع «:ٚال ُتدا

ُ٘»قٛي٘:  ِٓ َُ ًٜ ِِ ٜفاِع ِٗ أي هذا افذي حصؾتف مـ إؿسوم إربعي هق  «:ٜفَراٜى ُدِص٤ُ ايٖط

 جزء افسفؿ افقاحد مـ أصؾ ادسلفي، أو مـ ظقهلو إذا ظوفً، ؾوظؾؿف.

ُ٘»قٛي٘:  ِٓ ٌٖ َع ِٕ َتٔط ُٖٔدَٜت ٜأ  أي تضؾ افصقاب ؾال تصقبف. «:َٚاِسَرِز 

ُ٘»قٛي٘:  ٌِ ايَّرٟ َتٜأٖص َٚاضِِسِب أي اِضب جزء افسفؿ يف أصؾ ادسلفي أو  «:ًٜايف اأٜلِص

 يف ظقهلو إن ظوفً.

ََا َتَشٖص»قٛي٘:  َٚ  ِٖ َِْط ََا ا افـوتٍ افذي يؽقن كتقجي فَّضب أي اوؿؿ  «:ًٜاَٜٚأِسِص 

 .جزء افسفؿ يف أصؾ ادسلفي ادـضؿ وادتحصؾ

ُِ ِإّذ»قٛي٘:  ُ٘ ٜفاٞيٜكِط ُِ مـ افقرثي ظذ  اَل اْؿِسْؿ َمو اْكَضؿَّ َوَمو َُتَصَّ أي «:ُحَصٔشٝ اَٚاٞقٔط

                                 
 ش.دهـ»( اكظر: مؼويقس افؾغي، مودة 1)

 6/18 بـً  افـصػ

 2/6 بـوت ابـ3 افسدس

 3/9 زوج افربع

 1/3 ظؿ افبوؿل
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 ظددهؿ يعطقؽ كصقى ـؾ وارث.

ُِ ٚاٞيٜفٔصُٝح»قٛي٘:  ُ٘ اأٜلِعَذ  -أي ؽر افعريب -أي يعرف مو بقـتف إظجؿ «:َِٜعِسٝف

 وافػصقح، وهق افعريب افذي جيقد افؽالم.

ٌُ»قٛي٘:  َُ َٔ اٞئشَطأب ُد َٔ  ٔٙ ًٜفٗٔر ٖٔ اٞيَعٌَُٜٞأٔتٞ َع ِٗ ََٔجأي أي مو ذـرتف فؽ مـ  «:٢ 

 مجؾ يلت ظذ مثؾفو افعؿؾ يف افػرائض.احلسوب وافتلصقؾ وافتصحقح 

َٚ»قٛي٘:   ٌٍ ِٜٛ ٞٛ ِِٝس َت ِٔ ٜغ أي مـ ؽر تطقيؾ يف افعبورة، وٓ مقؾ ظـ  «:اِعٔتَطأف ٜيأَ

 افصقاب.

َٛ ٜنأفٞ»قٛي٘:  ِٗ َٔ ٜف ٚٝ َُا ُب َِٓع َب   بقـف، ؾفق يؽػقؽ.أي ارض بام «:ٜفاٞق

  اخلالص٘:

وحقـئذ إمو أن يؽقن افتصحقح يصؾ إذا َل تـؼسؿ شفوم افقرثي ظؾقفؿ ؿسؿي صحقحي: 

 بغ إظداد َتوثؾ، أو تداخؾ، أو تقاؾؼ، أو تبويـ.

 .(، وهؽذا3( مع )3(، أو )2( مع )2ؾقؽقن ظـد تسووي إظداد مثؾ ) أما التناثل

، ويف -إن ظوفً–يف أصؾ ادسلفي أو ظقهلو  فعدديـتؽقن بَّضب أحد ا ّطسٓق٘ تصحٔحُ

 مجقع شفوم افقرثي.

ؾقؽقن ظـدمو يؼبؾ افعدد إـز افؼسؿي ظذ افعدد إصغر ؿسؿي صحقحي  ّأما التداخل

 .(، وهؽذا6( مع )3(، أو )8( مع )4مثؾ )

في ادسلأصؾ  ثؿ ِضب افـوتٍ يف ،تؽقن بؼسؿي افعدد إـز ظذ إصغر ّطسٓق٘ تصحٔحُ

 .افقرثي شفوم مجقع ويف ،-ظوفً إن–أو ظقهلو 

ؾقؽقن ظـدمو ٓ يؼبؾ أحد افعدديـ افؼسؿي ظذ أخر، وفؽـ يؼبال افؼسؿي  ّأما التْافق

 .(2( يؼبال افؼسؿي ظذ )8( مع )6ظذ ظدد ثوفٌ مثؾ )

ثؿ ِضب افـوتٍ ظؾقف،  ستؽقن بلخذ وؾؼ افعدديـ، وؿسؿي  ظدد افرؤو ّطسٓق٘ تصحٔحُ

 .افقرثي شفوم مجقع ويف ،-ظوفً إن–ؾ ادسلفي أو ظقهلو يف أص

ؾقؽقن ظـدمو ٓ يؼبؾ أحد افعدديـ افؼسؿي ظذ أخر، وٓ يؼبال افؼسؿي ظذ  التبآًّأما 
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 ، وهؽذا.(9( مع )5(، و )7( مع )4مثؾ ) ظدد ثوفٌ

 ،-ظوفً إن–أصؾ ادسلفي أو ظقهلو وضريؼي تصحقحف تؽقن بَّضب ظدد افرؤوس يف 

 .افقرثي شفوم مجقع ويف
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 َياَسَداِتاملَباُب 

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

ًْ آَخُر َؿْبَؾ اْفِؼْسَؿفْ  154  َوإِْن َيُؿ

      #  

ح احِلَسوب َواْظِرْف   َؾَصحِّ

#َشْفَؿْف   

 

اَم  155 ـَ  َواْجَعْؾ َفُف َمْسَلَفًي ُأْخَرى 

  

    #  

  َ مَ   افتَّْػِصقُؾ َؿْد ُبغِّ وؾِقاَم ُؿدِّ  

  

      #  

 

ًْ َظَؾْقَفو َتـَْؼِسْؿ  156 ـْ َفْقَس  َوإِْن َتُؽ

   #  

 َؾوْرِجْع إَِػ اْفَقْؾِؼ ِِبَذا َؿْد ُحؽِْؿ  

# 

 

َفوَمو 157 ًِ افسِّ  َواْكُظْر َؾنِْن َواَؾَؼ

    

    #  

ًَ َوْؾَؼَفو ََتَوَمو   َؾُخْذ ُهِدي

        #  

 

ْبُف َأْو  158 وبَِؼْف َواِْضِ مَجِقَعَفو يف افسَّ  

  #  

ـْ َبْقـَُفاَم ُمَقاَؾَؼفْ   ْ َتُؽ  إِْن ََل

  

       #  

 

ؾُّ ِشْفٍؿ يِف مَجِقِع افثَّوكَِقفْ  159 ـُ  َو

      #  

ُب َأْو يِف َوْؾَؼَفو ظَ   كَِقفْ اَل ُيَّْضَ  

       #  

 

َفومِ  161  َوَأْشُفُؿ إُْخَرى َؾِػل افسِّ

   

    #  

ُب َأوْ   يِف َوْؾِؼَفو ََتَومِ  ُتَّْضَ  

       #  

 

ـَوَشَخفْ ادَؾَفِذِه َضِريَؼي  161  

   

          #  

و ُرْتَبَي َؾْضٍؾ َصوَِمَفْ    ؾوْرَق ِِبَ

  

    #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

وهق بؿعـك اإلزافي، وافـؼؾ: يؼول: كسخً  مجع مـوشخي مـ افـسخ، لغ٘: املياسدات

 .افشؿس افظؾ إذا أزافتف، وكسخً افؽتوب إذا كؼؾتف

 .أن يؿقت مـ ورثي ادقً إكسون ؿبؾ ؿسؿ ترـي إول ّشسعا:

ِ٘»قٛي٘:  َُ ٌَ اٞئكِط ُُِت آَخُس ٜقِب َٜ  ِٕ أي إن موت مـ ورثي ادقً مقً آخر ؿبؾ  «:َِٚإ

 ؿسؿي افسـي.

ِٜ٘فَصٚش»قٛي٘:  َُ ِٗ َٚاِعِسِف َض أي ؾصحح حسوب ادسلفي إوػ،  «:ح احٔلَطاب 

 واظرف شفؿ ادقً افثوين مـ مسلفي ادقً إول.

َُا»قٛي٘:  ََِطٜأٜي١ٟ ٝأخَِس٣ نٜ  ُ٘ ٌِ ٜي ََا َٚاِدَع َُا ٝقٚد ٌُ ٔفٝ َٔ ايٖتٞفٔصٝ ٚٝ أي بعد  «:ٜقِد ُب

ؾ ؾقفو ـام تؼدم تػصقؾف مـ احلسوب، ، واؾعأن تعطل ادقً افثوين شفؿف اجعؾ فف مسلفي أخرى

                                 
 ش.كسخ»( اكظر: فسون افعرب، مودة 1)

 (.9/44( اكظر: ادغـل )2)
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 ، وافتصحقح.وافتلصقؾ

 ظـ زوج، وأم، وظؿ.موتً  ّمجال ذلك:

 وموت افزوج ظـ أم، وأب.

  3                                                                                    6                                               التْضٔح:

 

 

 

 

 ( أشفؿ.3فؾزوج افـصػ ؾروو )

 ( شفؿ.2وفألم افثؾٌ ؾروو )

 ( شفؿ.1وفؾعؿ افبوؿل تعصقبو )

(، وهق كػس كصقى ورثي ادقً افثوين 3كالحظ أن كصقى افزوج يف مسلفي ادقً إوػ )

 (: فذا تصح ادـوشخي ـؾفو مـ شتي.3)

ِِٔ»قٛي٘:  ِٜٓكٔط َٗا َت ِٝ ًٜ َِٝطِت َع ِٔ ٜي ِٕ َتٝه إن ـوكً شفوم ادقً افثوين مـ مسلفي أي  «:َِٚإ

 ادقً إول ٓ تـؼسؿ ظذ ورثي ادقً افثوين ـلن تؽقن بقـفو مقاؾؼي، أو مبويـي.

َٛٞفِل»قٛي٘:   ادقً افثوين.سلفي مأي ارجع إػ وؾؼ  «:ٜفاِزٔدِع ِإٜي٢ اٞي

ِِ»قٛي٘:   ذا حؽؿ افػروققن.ِبأي  «:ٔبَٗرا ٜقِد ُسٔه

ِٕ»قٛي٘:  ِْٝعِس ٜفِإ ََا َٚا َٗا ََا  َٚاٜفٜكٔت ايٚط َُا َٗا َت َٚٞفٜك ُٖٔدَٜت  أي اكظر إػ مسلفي  «:ٜفُدِر 

 .تومو وؾؼ ادسلفي افثوكقي -هداك اهلل–ادقً افثوين، ؾنن واؾؼً شفومفو شفوم ادقً افثوين ؾخذ 

 موتً ظـ زوج، وأم، وظؿ. ّمجال ذلك:

 وموت افزوج ظـ أم، وأخقيـ ٕم، وأخ ٕب.

 

 

 3 زوج افـصػ

 2 أم افثؾٌ

 1 ظؿ افبوؿل

 

 1 أم افثؾٌ

 2 أب افبوؿل

 ( شفؿ.1فألم افثؾٌ ؾروو )

 ( شفؿ.2وفألب افبوؿل تعصقبو )
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  6                                                                              6/12                                            التْضٔح:

 

 

 

 

 ( أشفؿ.3فؾزوج افـصػ ؾروو )

 ( شفؿ.2وفألم افثؾٌ ؾروو )

 ( شفؿ.1وفؾعؿ افبوؿل تعصقبو )

كصقى ورثتف يف ادسلفي افثوكقي (، و3كالحظ أن كصقى افزوج يف مسلفي ادقً إوػ )

 (.2وبقـفام تقاؾؼ بوفثؾٌ )(، 6)

 (.12( ؾقؽقن افـوتٍ )6( يف أصؾ مسلفي ادقً إول )2كَّضب افقؾؼ )

 أشفؿ. 6= 2×3فؾزوج 

 أشفؿ. 4= 2×2وفألم 

 أشفؿ. 2= 2×1وفؾعؿ 

ِ٘ »قٛي٘:  َٗا يف ايٖطأبٜك َُٔٝع ِٚ َد ُ٘ ٜأ ِٔ َبَٚاضِِسِب ِِ َتٝه ِٕ ٜي ِِ٘إ َٛاٜفٜك َُ َُا  ُٗ َٓ أي «:ِٝ

إن َل يؽـ بغ ادسلفي  ، أو اِضب مجقع ادسلفي افثوكقي يف افسوبؼيوؾؼ ادسلفي افثوكقي واِضب

 يؽقن بقـفو تبويـ ؾؼط ـام تؼدم. بلنافثوكقي وشفوم ادقً افثوين مـ ادسلفي إوػ مقاؾؼي، 

 موتً ظـ زوج، وأم، وظؿ. ّمجال ذلك:

 ومخسي إخقة أصؼوء. وموت افزوج ظـ بـً،

 

 

 

 

 3/6 زوج افـصػ

 2/4 أم افثؾٌ

 1/2 ظؿ افبوؿل

 

 1 أم افسدس

 2 أخقان ٕم افثؾٌ

 3 أخ ٕب افبوؿل

 ( شفؿ.1ؾروو ) سدسفألم اف

 ( شفؿ.1خقيـ ٕم افثؾٌ ؾروو )وفأل

 ( شفؿ.3افبوؿل تعصقبو ) فألخ ٕبو
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  2/11                                                                         6/61                                        التْضٔح:

 

 

 

 

 ( أشفؿ.3فؾزوج افـصػ ؾروو )

 ( شفؿ.2وفألم افثؾٌ ؾروو )

 ( شفؿ.1وفؾعؿ افبوؿل تعصقبو )

(، وكصقى ورثتف يف ادسلفي افثوكقي 3افزوج يف مسلفي ادقً إوػ )كالحظ أن كصقى 

 بويـ.(، وبقـفام ت11)

( ؾقؽقن افـوتٍ 6يف أصؾ مسلفي ادقً إول ) (11رأس مسلفي ادقً افثوين )كَّضب 

(61.) 

 شفؿ.  31= 11×3فؾزوج 

 شفؿ.  21= 11×2وفألم 

 أشفؿ. 11= 11×1وفؾعؿ 

ٍِ ٔفٞ َد»قٛي٘:  ِٗ ٌٗ ٔض َِ٘ٚٝن َٝ ْٔ َٗا َع ُِٔٝع ايٖجا َٚٞفٜك ِٚ ٔفٞ  ًِٜ٘اُٜطَِسُب ٜأ َٝ أي ـؾ شفؿ  «:ْٔ

 ، أو يف وؾؼفو ظـد افتقاؾؼ.مـ ادسلفي إوػ يَّضب يف مجقع ادسلفي افثوكقي ظـد افتبويـ

َٗاَّٜٚأِض»قٛي٘:  ُِ اأٝلخَِس٣ ٜفٔفٞ ايٚط ُٗ ِّ َُا َٗا َت َٚٞفٔك ِٚ ٔفٞ  أي أشفؿ ادسلفي  «:ُتطَِسُب ٜأ

فثوكقي تَّضب يف شفوم ادقً افثوين مـ ادسلفي إوػ إن ـون بغ مسلفي ادقً افثوين وشفومف ا

 فو إن ـون بقـفو مقاؾؼي.مبويـي، أو تَّضب يف وؾؼ

ٙٔ ٜطِسٜٜك١ »قٛي٘:  َٗٔر ِ٘املٜف  أي هذه ضريؼي حؾ ادـوشخي. «:َٓاَضَد

ِ٘»قٛي٘:  ََٔد ٌٍ َغا َٗا ُزِتَب١ٜ ٜفِط  ِبذه افطريؼي رتبي ظوفقي ؾووؾي.أي اصعد  «:فاِزَم ٔب

 3/31 زوج افـصػ

 2/21 أم افثؾٌ

 1/11 ظؿ افبوؿل

 

 1/5 بـً افـصػ

 1/5 إخقة أصؼوء5 افبوؿل

 ( شفؿ.1ؾروو ) سدسفألم اف

 ( شفؿ.1وفألخقيـ ٕم افثؾٌ ؾروو )
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 ِفُقِْد َّاِلَحِنِلاملِصِكِل َّاملَباُب ِمرَياِخ اِلُدِيَجٙ 

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

ـْ يِف ُمْسَتِحؼِّ  162 ولِ ادَوإِْن َيُؽ  

  

      #  

ُ اإِلْصَؽوِل    ُخـَْثك ِصِحقٌح َبغِّ

      #              

 

ـِ َظَذ  163   إََؿؾِّ َواْفَقِؼغِ َؾوْب

           #  

َظ بَِحؼِّ اْفِؼْسَؿِي   بِغِ ادَُتْ  

        #  

 

َواْحؽْؿ َظَذ اَدْػُؼقِد ُحؽَؿ اخلُـَْثك  164

# 

رً   ـَ وَن َأْو ُهَق ُأْكَثك اإِْن َذ ـَ  

        #  

 

 َوهَؽَذا ُحْؽُؿ َذَواِت احْلَْؿؾِ  165

  

      #  

ـِ َظَذ اْفَقؼِ   ِغ َوإََؿؾِّ َؾوْب  

  

          #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

 .ملخقذ مـ اخلـٌ، وهق افؾغ، يؼول خـٌ افطعوم إذا اصتبف أمره فغي: اخُلِيَجٙ:

 .أصاًل  آفتو افرجول وافـسوء، أو فقس فف رء مـفامافذي فف هق  ّشسعا:

 ٍّْ قسناٌ:

ثؼى مؽون  وصؽؾ ؾرج امرأة، أو فف ، هق افذي فف صؽؾ ذـر رجؾ خـثك مشؽؾ: األّل:

 .افػرج خيرج مـف افبقل

ؾنن طفرت ؾقف ، وهق مـ طفرت ؾقف ظالموت افرجول أو افـسوء، ؽر مشؽؾخـثك  الجاىٕ:

 .ؾ، ؾفق رجظالموت افرجول مـ كبوت حلقتف، وخروج ادـل مـ ذـره

 .ؾفق امرأة، ء مـ احلقض واحلؿؾ وشؼقط افثديغطفرت ؾقف ظالموت افـسو نوإ

وأمجعقا ظذ أن اخلـثك يرث مـ حقٌ يبقل، إن بول مـ حقٌ يبقل »ؿول ابـ ادـذر: 

 .شافرجول ورث مراث افرجول، وإن بول مـ حقٌ تبقل ادرأة ورث مراث ادرأة

وؽرهو حؽؿ مـ  ،وافعقرة ،وب افغسؾوإجي ،وكؼض افقوقء ،افـؽوح، ويف إرثف وحؽؿف

                                 
 .شخـٌ»( اكظر: ُتذيى افؾغي، وفسون افعرب، مودة 1)

 (.111، وافتعريػوت، فؾجرجوين، صـ )1/281ر: افصحوح، فؾجقهري )( اكظ2)

 ش.363»( اكظر: اإلمجوع، رؿؿ 3)
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 .طفرت ظالمتف مـ رجؾ أو امرأة

َُِطَتٔشٚل »قٛي٘:  ِٔ ٔفٞ  َٜٝه  ِٕ ٍِاملَِٚإ ٍِ ا ُٔ اإِلِغهٜا ٚٝ َِٓج٢ ٔصٔشْٝح َب أي إن ـون  «:ُخ

 واوح اإلصؽول. افذي يستحؼ ادول خـثك مشؽِؾ

َٝٔكنِي»قٛي٘:  َٚاٞي  ٌٚ ٢ًٜ اأٜلٜق ِٔ َع ١َُٔ  َتِشٜغ ٔبَشٚل ٜفاِب أي اؿسؿ افسـي بغ  «:ٔبنِياملاٞئكِط

حظقً بوفؼسؿي افصحقحي افقاوحي،  ، واخلـثك ظذ إؿؾ، وادتقؼـ، ؾنن ؾعؾً ذفؽافقرثي

 .وهذا ؿقل افشوؾعقي

 :ّقد اختلف العلناء يف كٔفٔ٘ تْزٓح اخليجٙ علٙ أزبع٘ أقْال

 فقرثي.يرث بلشقأ حوٓتف، ويعطك افبوؿل فسوئر ا  القْل األّل:

  .ؿدر إرثف ؾعذـقفد أم ومعتؼ ، إن َل خيتؾػ إرثف بوفذـقرة وودهووتػصقؾ هذا افؼقل: 

 ره ويقؿػ ادشؽقك ؾقف حتك يتبغؾقعؿؾ بوفقؼغ يف حؼف وحؼ ؽ، وإن اختؾػ إرثف ِبام

حوفف وفق بؼقفف، وإن اُتؿ، ؾنن ورث بتؼدير َل يدؾع فف رء ووؿػ مو يرثف ظذ ذفؽ افتؼدير، 

 .ورث ظؾقفام فؽـ اختؾػ إرثف أظطل إؿؾ، ووؿػ افبوؿل وإن

 أمجل٘ ذلك: 

 .وفد خـثك وأخ يكف فؾقفد افـصػ

وفد خـثك وبـً وظؿ يعطك اخلـثك وافبـً افثؾثغ بوفسقيي ويقؿػ افثؾٌ بغ اخلـثك 

 وافعؿ.

ويقؿػ افبوؿل  ،وفد خـثك وزوج وأب فؾزوج افربع وفألب افسدس وفؾخـثك افـصػ

 . إببقـف وبغ

 ، وأبق ثقر، وداود، وابـ جرير.افشوؾعقي القائلٌْ بُ:

 يلخذ افقؼغ هق ومـ معف، ويقؿػ افبوؿل حتك يتبغ أمره أو يصطؾحقا. القْل الجاىٕ:

                                 
 (.11/468( اكظر: افؽشوف )1)

 (.111-9/111( اكظر: ادغـل )2)

 (.6/31/32( اكظر: ِنويي ادحتوج يف ذح ادـفوج، فؾرمع )3)
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ؾق موت مقرثف ـون فف إؿؾ مـ كصقى افذـر، ؾ ،فف أؿؾ افـصقبغوتػصقؾ هذا افؼقل: 

 .ذـر، وظذ أكف أكثك ؾقعطك إؿؾ مـفام ومـ كصقى إكثك ؾنكف يـظر كصقبف ظذ أكف

أخقان ٕب وأم أحدُهو خـثك  :مثوفف ،وإن ـون حمرومو ظذ أحد افتؼديريـ ؾال رء فف

ٕكف أؿؾ، وفق ؿدر  :مشؽؾ ـون ادول بقـفام أثالثو فألخ افثؾثون، وفؾخـثك افثؾٌ ؾقؼدر أكثك

 .ذـرا ـون فف افـصػ

ب وأم هل خـثك ـون فؾزوج افـصػ وفألم افثؾٌ، وفق ترـً امرأة زوجو وأمو وأختو ٕ

ٕكف أؿؾ، وفق ؿدر أكثك ـون فف افـصػ، : وفؾخـثك مو بؼل، وهق افسدس ظذ أكف ظصبي

 .وـوكً ادسلفي تعقل إػ ثامكقي

وفق ترـً زوجو وأمو وأخقيـ مـ أم وأخو ٕب وأم هق خـثك ـون فؾزوج افـصػ، 

 رء فؾخـثك ٕكف ظصبي، وَل يػضؾ فف رء، وفق وفألم افسدس، وفألخقيـ ٕم افثؾٌ، وٓ

  .ؿدر أكثك ـون فف افـصػ، وظوفً ادسلفي إػ تسعي

 التعلٔل:

ن احلوجي إػ إثبوت ادول ابتداء ؾال يثبً مع افشؽ ؾصور ـام إذا ـون افشؽ يف وجقب ٕ

 ادول بسبى آخر ؽر ادراث بخالف ادستشفد بف.

ـ بف، وهق اإلكشوء افسوبؼ، وحمؾقي ـؾ واحد مـ ادرأتغ ٕن ؾقف شبى آشتحؼوق متقؼو

وافعبديـ حلؽؿ ذفؽ افسبى ثوبتي فؽؾ واحد مـفام ظذ افسقاء مـ ؽر ترجقح أحدُهو ظذ 

ٕن وصػ افذـقرة وإكقثي شبى  :أخر، وؾقام كحـ ؾقف افشؽ وؿع يف شبى آشتحؼوق

 ؾ اإلرثآشتحؼوق ادؼدر، وإن ـون أصؾ افؼرابي شببو ٕص

 احلـػقي. القائلٌْ بُ:

كصػ كصقبف حول ؾروف ذـرا وحول ؾروف أكثك ٓ أكف يعطك كصػ يلخذ القْل الجالح:

 .كصقى افذـر ادحؼؼ افذـقرة ادؼوبؾ فف وكصػ كصقى إكثك ادحؼؼي إكقثي ادؼوبؾي فف

ف يعطك كصػ ؾنك ،وظذ تؼدير ـقكف أكثك شفؿ ،ؾنذا ـون ظذ تؼدير ـقكف ذـرا شفامن

                                 
 (.6/216تبقغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ، فؾزيؾعل ) ( اكظر:1)
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وُمؿقع ذفؽ شفؿ  ،كصقى افذـر وهق شفؿ وكصػ كصقى إكثك وهق كصػ شفؿ

 .وكصػ، وهذا إذا ـون يرث بوْلفتغ وـون إرثف ِبام َمتؾػو ـوبـ أو ابـ ابـ

 .وأمو فق ورث بوفذـقرة ؾؼط ـوفعؿ وابـف ؾؾف كصػفو ؾؼط إذ فق ؿدر ظؿي َل ترث

فو إذ فق ؿدر ذـرا َل يعؾ يي أظطل كصػ كصقبوإن ورث بوٕكقثي ؾؼط ـوٕخً يف إـدر

 .فف

 ادوفؽقي. ُ:القائلٌْ ب

يقؿػ أمره مو دام صغرا، ؾنن احتقٍ إػ ؿسؿ ادراث، أظطل هق ومـ معف  :القْل السابع

ادسلفي ظذ أكف ذـر، ثؿ ظذ أكف أكثك، وتدؾع إػ  افقؼغ، ووؿػ افبوؿل إػ حغ بؾقؽف، ؾتعؿؾ

 صقبغ، ويؼػ افبوؿل حتك يبؾغ. ـؾ وارث أؿؾ افـ

ؾنن موت ؿبؾ بؾقؽف، أو بؾغ مشؽال، ؾؾؿ تظفر ؾقف ظالمي، ورث كصػ مراث ذـر، 

  .وكصػ مراث أكثك

مرة ذـقرا، ومرة إكوثو، وتعؿؾ ادسلفي ظذ هذا مرة، وظذ هؿ ذهى أـثرهؿ إػ أن جيعؾقو

ؾؼفام إن اتػؼتو، وَتتزئ بنحداُهو هذا مرة، ثؿ تَّضب إحداُهو يف إخرى إن تبويـتو، أو يف و

إن َتوثؾتو، أو بلـثرُهو إن تـوشبتو، ؾتَّضِبام يف اثـغ، ثؿ َتؿع مو فؽؾ واحد مـفام إن َتوثؾتو، 

 .وتَّضب مو فؽؾ واحد مـفام يف إخرى إن تبويـتو، أو يف وؾؼفام إن اتػؼتو، ؾتدؾعف إفقف

وأهؾ ادديـي، ومؽي، وافثقري، وفؾمفمي، ابـ ظبوس، وافشعبل، وابـ أيب فقذ،  القائلٌْ بُ:

د، وكعقؿ بـ محود،  وذيؽ، واحلسـ بـ صوفح، وأيب يقشػ، ويقك بـ آدم، وِِضار بـ ُسَ

 واحلـوبؾي.

 األدل٘:

 .ؿقل ابـ ظبوس، وَل كعرف فف يف افصحوبي مـؽرإكف 

بليدهيام،  وٕن حوفتقف تسووتو، ؾقجبً افتسقيي بغ حؽؿقفام، ـام فق تداظك كػسون دارا

 .وٓ بقـي هلام

                                 
 (.491-4/489افؼح افؽبر، فؾدردير ) ( اكظر:1)
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وفقس تقريثف بلشقأ أحقافف بلوػ مـ تقريٌ مـ معف بذفؽ، ؾتخصقصف ِبذا ُتؽؿ ٓ 

دفقؾ ظؾقف، وٓ شبقؾ إػ افقؿػ: ٕكف ٓ ؽويي فف تـتظر، وؾقف تضققع ادول مع يؼغ اشتحؼوؿفؿ 

 فف.

 دو تؼدم مـ إدفي.السادح القْل السابع؛ 

٢ًٜ »قٛي٘:  ِِ َع َِٓج٢َٚاسِه َِ اخٝل ِٕ َذنّٜس امٜلٞفٝكٛٔد ُسه َِْج٢ اِإ َٛ ٝأ ُٖ  ِٚ َٕ ٜأ أي  «:ٜنا

 احؽؿ ظذ ادػؼقد مثؾ حؽؿ اخلـثك بوٕؿؾ شقاء ـون ذـرا أو أكثك.

 .هق افغوئى افذي َل يدر مقوعف وَل ُيْدَر أحلٌّ هق أم مقً وادػؼقد 

  :لعلٙ ثالث٘ أقْا يف مً مات ّيف ّزثتُ مفقْد العلناء ختلفّا

يعطك ـؾ وارث مـ ورثتف افقؼغ، ويقؿػ افبوؿل حتك يتبغ أمره، أو َتِض  ايكٍٛ األٍٚ:

مدة آكتظور، ؾتعؿؾ ادسلفي ظذ أكف حل، ثؿ ظذ أكف مقً، وتَّضب إحداُهو يف إخرى إن 

عطل ـؾ تبويـتو، أو يف وؿػفام إن اتػؼتو، وَتتزئ إحداُهو إن َتوثؾتو، أو بلـثرُهو إن تـوشبتو، وت

 واحد أؿؾ افـصقبغ، ومـ ٓ يرث إٓ مـ أحدُهو ٓ تعطقف صقئو، وتؼػ افبوؿل.

 وهلؿ أن يصطؾحقا ظذ مو زاد ظذ كصقى ادػؼقد

 أمحد.و، ، وافشوؾعقيوادوفؽقي، احلـػقياْلؿفقر، ومـفؿ  ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 التعلٔل:

 شؽ.ِٕنؿ متحؼؼقن، وادػؼقد مشؽقك ؾقف، ؾال يقرث مع اف

 .جيعؾ حؽؿ ادػؼقد مع افقرثي ادقجقديـ حؽؿ ادقً ايكٍٛ ايجاْٞ:

  بعض أصحوب افشوؾعل. ايكا٥ًٕٛ ب٘:

 التعلٔل:

                                 
 (.224( اكظر: افتعريػوت، فؾجرجوين، صـ )1)

 (.189-9/188( اكظر: ادغـل )2)

 (.368-7/367افبـويي ذح اهلدايي، فؾعقـل )( اكظر: 3)

 (.4/478افؼح افؽبر، فؾدردير )( اكظر: 4)

 (.9/35مذهى اإلموم افشوؾعل، فؾعؿراين ) (، وافبقون يف6/31( اكظر: ِنويي ادحتوج )5)
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ٕكو ٓ كعؾؿ فؾؿقً وارثو ؽر ادقجقديـ يف افظوهر، ؾحؽؿ هلؿ بجؿقع ادراث، وإمؽون 

 يؿـع إمؽون أن يتبغ أن يؽقن ادػؼقد حقو ٓ يؿـع مـ افؼضوء يف افظوهر يف هذا افقؿً، ـام َل

 .يف افغرؿك مـ موت أوٓ يف أن يقرث إحقوء مـ ورثفؿ

 ٍّرِ صْزتَا:

 ، وظؿ.ظـ زوج، وأخقيـ ٕم، وأخً صؼقؼي، وأخ صؼقؼ مػؼقد ًموت

                                                                              12                                                                                                                                 التْضٔح:

 شفؿ.أ( 3فؾزوجي افربع ؾروو )

 شفؿ.أ( 6وفألخً افشؼقؼي افـصػ ؾروو )

 افسدس تؽؿؾي افثؾثغ ؾروو وفألخً ٕب

 ( شفؿ.2)

 ً.ٓ يرث: ٕكف يف حؽؿ ادقوإخ ادػؼقد 

 شفؿ. (1تعصقبو )وفؾعؿ افبوؿل 

 .جيعؾ حؽؿ إخ ادػؼقد حؽؿ احللالقْل الجالح:

 بعض أصحوب افشوؾعل. القائلٌْ بُ:

 علٔل: تال

 .ٕن إصؾ بؼوء حقوتف

 ٍّرِ صْزتَا:

 .وأخً صؼقؼي، وأخً ٕب، وأخ ٕب مػؼقد، يموت ظـ زوج

 

 

                                 
 (.9/37( اكظر: افبقون يف مذهى اإلموم افشوؾعل، فؾعؿراين )1)

 (.9/36( اكظر: افبقون يف مذهى اإلموم افشوؾعل، فؾعؿراين )2)

 3 زوجي افربع

 6 أخً صؼقؼي افـصػ

 2 أخً ٕب افسدس

 × أخ ٕب مػؼقد ×

 1 ظؿ افبوؿل
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                                                                              12/ 4                                                                                                                            التْضٔح:

 شفؿ.( 1ؾروو ) ربعاف يفؾزوج

 ( شفؿ.2ؾروو ) وفألخً افشؼقؼي افـصػ

 د افبوؿلوفألخً ٕب، وإخ ادػؼق

 (.1تعصقبو )

 (.3تصحح ادسلفي بوفَّضب يف )

 (.12ؾقؽقن رأس ادسلفي )

 أشفؿ. 3= 3×1فؾزوجي 

 أشفؿ. 5= 3×2وفألخً افشؼقؼي 

( شفؿ، ويقؿػ شفامن 1أشفؿ، فألخً مـفو ) 3= 3× 1وفألخً ٕب، وإخ ادػؼقد 

 ظذ إخ ادػؼقد حتك يرجع، ؾنن َل يرجع ُكؼض احلؽؿ.

 ٕكف أحقط. :إول افؼقلالسادح 

 ٍّرِ صْزتَا:

 وأخً صؼقؼي، وأخً ٕب، وأخ ٕب مػؼقد، وظؿ.، يظـ زوج ًموت

                                                                   12          12           4/12                                                                                         التْضٔح:

 

 

 

 

 

 

 

 ( أشفؿ.3فزوجي )إِض يف حؼ ا

 1/3 زوجي افربع

 2/6 أخً صؼقؼي افـصػ

 افبوؿل
 أخً ٕب

1/3 
 أخ ٕب مػؼقد

 

 3 3 1/3 زوجي افربع افربع

 6 6 2/6 أخً صؼقؼي افـصػ افـصػ

 افبوؿل
 أخً ٕب افسدس

1/3 
2 1 

 يقؿػ2 × مػؼقد أخ ٕب ×

 - 1 - ظؿ افبوؿل حمجقب

 إِض       مقت    حقوة   
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 ( أشفؿ.6ٕخً افشؼقؼي )إِض يف حؼ ا

 ( شفؿ.1)ٕخً ٕب إِض يف حؼ ا

 فعؿ ظدم اإلرث.إِض يف حؼ ا

ويبؼك اثـون يقؿػون ظذ إخ ادػؼقد إػ أن يبغ أمره، أو َتِض اددة افتل حؽؿ احلوـؿ 

ثفو رد افسفامن ظذ افقرثي، بوكتظوره ؾقفو،  ؾنن بون حقو دؾعً إفقف، وإن بون مقتف ؿبؾ مقت مقرِّ

 وإن بون مقتف بعد مقت مقرثف، أو مضً اددة وَل يعؾؿ حوفف ؿسؿ موفف ظذ ورثتف.

ٌِ»قٛي٘:  ُِ َٚأت اٞيَش ُِ َذ ٌٚ َٖٜٚهَرا ُسٞه َٚاأٜلٜق َٝٔكنِي  ٢ًٜ اٞي ِٔ َع أي حؽؿ احلؿؾ  «:ٜفاِب

، ؾقعومؾ افقرثي ادقجقديـ معف بوِٕض مـ ذـقرتف وأكقثتف، ووجقده ػؼقدديلخذ حؽؿ ا

 ، ويقؿػ كصقبف حتك يظفر حوفف.وظدمف

 ؾؿـ ـون ٓ يجبف احلؿؾ أخذ كصقبف ـومال.

 ومـ ـون يجبف ؾال يلخذ.

 ومـ ـون يـؼصف صقئو أظطل إؿؾ.

 ؾنذا وفد احلؿؾ أخذ كصقبف، وافبوؿل دـ يستحؼف.

ـِ افـَّبِلِّ  َأيِب ُهَرْيَرةَ إٓ إذا اشتفؾ صورخو: حلديٌ وٓ يرث احلؿؾ  إَِذا »َؿوَل:  ، َظ

َث   .شاْشَتَفؾَّ ادَْْقُفقُد ُورِّ

 ، فق موت وترك زوجي حومال، وأبو، وابـ ابـ.ّمجال ذلك

 ؾنن افزوجي ترث بوِٕض افثؿـ.

 وإب يرث بوِٕض افسدس.

 وابـ آبـ ٓ يرث صقئو.

 ظذ احلؿؾ. ويقؿػ افبوؿل

 ؾنن طفر ذـرا أو ذـريـ أخذا ادقؿقف ـؾف.

 وإن طفر ذـرا وأكثك أو أـثر أخذوا افبوؿل فؾذـر مثؾ حظ إكثقغ.

                                 
 (، وصححف إفبوين.2751(، وابـ موجف )2921صحقح: رواه أبق داود )(1)
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 وإن طفر أكثك واحدة، ؾؾفو افـصػ، وافبوؿل فألب.

 أو أـثر أخذوا افثؾثغ، وافبوؿل فألب. وإن طفر أكثقغ

 :فائدٗ

مر حتك يتبغ، ؾنن ضوفى افقرثي بوفؼسؿي، َل إذا موت اإلكسون ظـ محؾ يرثف، وؿػ إ

يعطقا ـؾ ادول، بغر خالف، إٓ مو حؽل ظـ داود، وافصحقح ظـف مثؾ ؿقل اْلامظي، وفؽـ 

يدؾع إػ مـ ٓ يـؼصف احلؿؾ ـامل مراثف، وإػ مـ يـؼصف أؿؾ مو يصقبف، وٓ يدؾع إػ مـ 

 .يسؼطف رء

 :كه قسن٘ الرتك٘ قبل ّضع احلنل علٙ قْلنيفاختلف العلناء يف حفأما مً ٓصازكُ، 

 يقؿػ فؾحؿؾ رء، ويدؾع إػ ذـوئف افبوؿل.  القْل األّل:

ويقك بـ  ،وافؾقٌ، وذيؽ ،أبق حـقػي، وأصحوبف أـثر أهؾ افعؾؿ، مـفؿ:  القائلٌْ بُ:

 ، واحلـوبؾي.وهق روايي افربقع ظـ افشوؾعل ،آدم

 .ـوئف رءٓ يدؾع إػ ذ القْل الجاىٕ:

 .افشوؾعل ادشفقر ظـ، وادشفقر ظـد ادوفؽقي القائلٌْ بُ:

 التعلٔل:

 . وٓ كعؾؿ ـؿ يسك فف ،ٕن احلؿؾ ٓ حد فف

 ،هؾ يقجد مـ احلؿؾ وارث أو ٓ وظذ وجقده هؾ هق متحد أو متعدديف احلؿؾ فؾشؽ 

                                 
 (.9/177( اكظر: ادغـل )1)

 (.9/177ادغـل )( اكظر: 2)

 (.6/811اكظر: حوصقي ابـ ظوبديـ )( 3)

 (.9/81افبقون ظذ مذهى اإلموم افشوؾعل )(اكظر: 4)

 (.4/478اكظر: افؼح افؽبر، وحوصقتف، فؾدشقؿل )( 5)

 (.2/418( اكظر: ادفذب، فؾشرازي )6)

 (.9/81اكظر: افبقون ظذ مذهى اإلموم افشوؾعل )(7)
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 .؟وظؾقفام هؾ هق ذـر أو أكثك أو َمتؾػ

 ول: دؾعو فؾَّضر، وفالحتقوط.افراجح افؼقل إ

 علٙ قْلني: ّاختلف القائلٌْ بالْقف فٔنا ْٓقف

 .يقؿػ كصقى ذـريـ، إن ـون مراثفام أـثر، أو ابـتغ إن ـون كصقبفام أـثر القْل األّل:

 وافؾمفمي. ،حمؿد بـ احلسـو ،أمحد القائلٌْ بُ:

 التعلٔل:

بفام، ـوفقاحد، ومو زاد ظؾقفام كودر، ن وٓدة افتقأمغ ـثر معتود، ؾال جيقز ؿسؿ كصقٕ

ؾؾؿ يقؿػ فف رء ـوخلومس، وافسودس، ومتك وفدت ادرأة مـ يرث ادقؿقف ـؾف أخذه، وإن 

 .بؼل مـف رء رد إػ أهؾف، وإن أظقز صقئو رجع ظذ مـ هق يف يده

  .يقؿػ كصقى أربعي القْل الجاىٕ:

 .ظـ افشوؾعل افربقع ييحـقػي، وروا قأب، وذيؽ القائلٌْ بُ:

 .يقؿػ كصقى ؽالم، ويمخذ وؿغ مـ افقرثي القْل الجالح:

 .افؾقٌ، وأبق يقشػ القائلٌْ بُ:

ـون فف شفؿ مؼدر ٓ يـؼص ـوفزوجي دؾع إفقفو افػرض ووؿػ افبوؿل إػ  مـ القْل السابع:

 .وإن َل يؽـ فف شفؿ مؼدر ـوٓبـ وؿػ اْلؿقع ،أن يـؽشػ

 وؾعقي.افصحقح ظـد افش القائلٌْ بُ:

 التعلٔل:

 .ٕكف ٓ يعؾؿ أـثر مو ُتؿؾف ادرأة

 يقؿػ فؾحؿؾ حظ ابـ واحد، أو بـً واحدة أهيام أـثر. القْل اخلامس:

                                 
 (.2/418ازي )اكظر: ادفذب، فؾشر(1)

 (.178-9/177( اكظر: ادغـل )2)

 (.9/81(، وافبقون ظذ مذهى اإلموم افشوؾعل )2/418اكظر: ادفذب، فؾشرازي )(3)
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 ظؾقف افػتقى ظـد احلـػقي. القائلٌْ بُ:

 التعلٔل:

ٕن افغوفى ادعتود أن ٓ تؾد ادرأة يف بطـ واحد إٓ وفدا واحدا ؾقبـك احلؽؿ ظؾقف مو َل 

 .الؾف شقديعؾؿ خ

يقؿػ كصقى ذـريـ، إن ـون مراثفام أـثر، أو ابـتغ إن ـون افراجح افؼقل إول أكف

 .كصقبفام أـثر

 ومثول ذفؽ:

 ، وظؿ.موت ظـ امرأة حومؾ، وأم

  24                                                                              24                                               التْضٔح:

 

 

 

 

 

 ( شفؿ.16( شفؿ، ويف ادسلفي افثوكقي )17كالحظ أن كصقى احلؿؾ يف ادسلفي إوػ )

 وإـثر هق ؾرض احلؿؾ ابـغ: فذا يقؿػ فف كصقبفام.

                                 
 (.6/811اكظر: حوصقي ابـ ظوبديـ )( 1)

 3 زوجي افثؿـ

 4 أم افسدس

 17 ابـون محؾ افبوؿل

 - ظؿ حمجقب

 

 3 زوجي افثؿـ

 4 أم افسدس

 16 بـتون محؾ افثؾثون

 1 ظؿ افبوؿل
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 َباُب ِمرَياِخ اِلَغِسَقٙ َّالََِِدَمٙ َّىحٍِِِِْه

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

ْدٍم َأْو َؽَرْق وَ  166 ًْ َؿْقٌم ِِبَ إِْن َيْؿ  

   

   #  

وحْلََرْق   ـَ  َأْو َحوِدٍث َظؿَّ اْلَِؿقَع 

  

 #  

وبِِؼ  167 ـْ ُيْعَؾُؿ َحوُل اْفسَّ ْ َيُؽ  َوََل

  

     #  

ْث َزاِهؼً  اَل ؾَ   ـْ َزاِهِؼ  وُتَقرِّ ِم  

  

      #  

ُْؿ َأَجوكُِى  168 َلِنَّ ـَ ُهْؿ   َوُظدَّ

  

           #  

وِئُى ؾَ   ِديُد اْفصَّ فَؽَذا اْفَؼْقُل افسَّ  

   #  ....................................... الشــرح......................................  

ِٚ ٜغَسِم»قٛي٘:  ٍّ ٜأ َِٗد ّْ ٔب ِٛ ُِِت ٜق َٜ  ِٕ أي إن موت ؿقم متقارثقن بلن وؿع ظؾقفؿ بـوء،  «:َِٚإ

 أو ؽرؿقا يف ادوء.

َُٔٝع ٜناٞيَشَسِمٜأ»قٛي٘:  ِٖ اجلٜ أي إن موت ؿقم متقارثقن بحودث ظؿفؿ  «:ِٚ َسأدٕخ َع

 ، وـذفؽ ـوٓكػجورات، واحلقادث، وكحقهو.مجقعو ـوحلرق بوفـور

ٍُ اٞيٖطأبِل»قٛي٘:  ُِ َسا ًٜ ُِٜع  ِٔ َٜٝه  ِِ أي َل يعؾؿ مـ موت أوٓ، وـذفؽ إن ظؾؿ   «:َٜٚي

 ظؾؿ وكز. ، أو إنيف وؿً واحد أِنؿ موتقا مجقعو

 أمو إن ظؾؿ ادتؼدم مـ ادتلخر، ورث ادتلخر ادتؼدم.

ٖٟٔك ًٜاٜف»قٛي٘:  َٛٚزِخ َشا ِٖٔل اُت ِٔ َشا  أي ٓ يرث مقتو مـفؿ مقتو آخر. «:َٔ

ُْٔب»قٛي٘:  ِِ ٜأَدا ُٗ ْٖ ِِ ٜنٜأ ُٖ  أي ظدهؿ ـلِنؿ ٓ كسى بقـفؿ. «:َُٚعٖد

ٍُ ايٖطٔدُٜد اٞيٖصا٥ٔ»قٛي٘:  ِٛ  أي هذا افؼقل هق افصحقح افصقاب. «:ُبٜفٜٗهَرا اٞيٜك

 :علٙ قْلني دَل أّهلنا مْتااختلف العلناء يف تْزٓح الغسقٙ ّاهلدمٙ إذا  :(1) فائدة

 يرث بعضفؿ مـ بعض. القْل األّل:

إيوس بـ ظبد اهلل ، ووذيح، وإبراهقؿ، وافشعبل، وابـ مسعقد ظؿر، وظع،  القائلٌْ بُ:

ومحقد إظرج، وظبد اهلل بـ ظتبي، وابـ أيب فقذ، واحلسـ بـ صوفح، ادزين، وظطوء، واحلسـ، 

 وأمحد.وذيؽ، ويقك بـ آدم، وإشحوق، 

                                 
 (.172-9/171اكظر: ادغـل )( 1)
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 األدلة:

ؾؼول:  ،شئؾ ظـ ؿقم وؿع ظؾقفؿ بقً» :روى إيوس بـ ظبد اهلل ادزين، أن افـبل  .1

 . شيرث بعضفؿ بعضو

كف هق ادسئقل، وفقس براويي افصحقح أن هذا إكام هق ظـ إيوس كػسف، وأ أدٔب علُٔ  بأٌ

 وحؽوه اإلموم أمحد ظـف. ، ششــ»هؽذا رواه شعقد يف  ظـ افـبل 

وؿع افطوظقن ظوم ظؿقاس، ؾجعؾ أهؾ افبقً يؿقتقن ظـ آخرهؿ، »ؿول افشعبل:  .2

 . شؾؽتى ظؿر: أن ورثقا بعضفؿ مـ بعض ،  ؾؽتى يف ذفؽ إػ ظؿر

 .ـؾ واحد فألحقوء مـ ورثتف مولويرث بعضفؿ مـ بعض،  ٓ القْل الجاىٕ:

 ،وظبد افرمحـ بـ ظقفوزيد، وابـ ظبوس، ومعوذ، وظؿر، بؽر افصديؼ،  أبق القائلٌْ بُ:

ظؿر بـ ظبد و، واحلسـ افبكي، وراصد بـ شعد، وحؽقؿ بـ ظؿر ،واحلسـ بـ ظع 

وأبق حـقػي، ، وافشوؾعل ،زهري، وإوزاظل، وموفؽوأبق افزكود، واف افعزيز،

 .أمحدو، أصحوبفو

 .شفق ظؾؿ افسوبؼ ثؿ كز وؿػ فؾبقون أو افصؾح»إٓ أن افشوؾعقي ؿوفقا: 

ؾؾق جفؾ ظقـف أظطل ـؾ بوفقؼغ ووؿػ ادشؽقك ؾقف حتك يتبغ أو »وؿول بعض احلـػقي: 

 .شيصطؾحقا

 األدل٘:

                                 
(: 1713وؿول إفبوين يف اإلرواء )(، 4181(، وافدارؿطـل يف شــف )234صحقح مقؿقف: شعقد بـ مـصقر يف شــف )( 1)

 ش.َل أؿػ ظؾقف مرؾقظو... وإشـوده صحقح»

 (.1712( ظـ إبراهقؿ، ووعػف إفبوين يف اإلرواء )231(، وشعقد بـ مـصقر )3191وعقػ: رواه افدارمل )( 2)

 (.4/488اكظر: افؼح افؽبر فؾدردير، مع حوصقي افدشقؿل )( 3)

 (.6/29ع )اكظر: ِنويي ادحتوج، فؾرم( 4)

 (.6/798اكظر: افرد ادحتور ظذ افدر ادختور، ٓبـ ظوبديـ )( 5)

 (.6/29اكظر: ِنويي ادحتوج، فؾرمع )( 6)

 (.6/798اكظر: افرد ادحتور ظذ افدر ادختور، ٓبـ ظوبديـ )( 7)
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ـْ َأبِقِف  .1 ٍد، َظ ـِ حُمَؿَّ ـْ َجْعَػِر ْب ْؾُثقٍم بِـْ »َظ ـُ ـُ ُظَؿَر َأنَّ ُأمَّ  ًْ ِهَل َواْبـَُفو َزْيُد ْب َق ًَ َظِعٍّ ُتُقؾِّ

ُاَم َموَت َؿْبَؾ َصوِحبِِف َؾَؾْؿ َتِرْثُف َوََلْ َيِرْثَفو، ِريِؼ َؾَؾْؿ ُيْدَر َأهيُّ وِئَحَتوِن يِف افطَّ ًِ افصَّ َوَأنَّ  َؾوْفَتَؼ

 ْ ِة ََل َغ ََلْ َيَتَقاَرُثقا، َوَأنَّ َأْهَؾ احْلَرَّ  .ش َيَتَقاَرُثقاَأْهَؾ ِصػِّ

، َؿوَل:  .2 ًٍ ـِ َثوبِ ـْ َزْيِد ْب َٓ »َظ ُْؿ  ؾُّ َؿْقٍم ُمَتَقاِرثَِغ، َظِؿَل َمْقُُتُْؿ يِف َهْدٍم َأْو َؽَرٍق، َؾنِِنَّ ـُ

َْحَقوءُ  ْٕ  .شَيَتَقاَرُثقَن، َيِرُثُفُؿ ا

ـِ َشِعقٍد  .3 ـْ َيَْقك ْب ـْ َبْعٍض، َأنَّ َؿْتَذ اْفَقاَمَمِي، َوَؿْتَذ ِصػِّ »َظ ْث َبْعُضُفْؿ ِم ْ ُيَقرَّ ِة ََل َغ َواحْلَرَّ

 
ِ
َْحَقوء ْٕ ـَ ا ُثقا َظَصَبَتُفْؿ ِم  .شَورَّ

إلمجوع افصحوبي ظؾقف ؾنِنؿ َل جيعؾقا افتقارث بغ مـ ؿتؾ يف يقم اْلؿؾ وصػغ إٓ  .4

 .ؾقؿـ ظؾؿقا تلخر مقتف

ؽر معؾقم، وٓ يثبً ٕن ذط افتقريٌ حقوة افقارث بعد مقت ادقروث، وهق  .5

 .افتقريٌ مع افشؽ يف ذضف

 .ٕكف َل تعؾؿ حقوتف حغ مقت مقروثف، ؾؾؿ يرثف، ـوحلؿؾ إذا ووعتف مقتو .6

 .ٕن إصؾ ظدم افتقريٌ ؾال كثبتف بوفشؽ .7

ٕن تقريٌ ـؾ واحد مـفام خطل يؼقـو: ٕكف ٓ خيؾق مـ أن يؽقن مقُتام معو، أو شبؼ  .8

ودقت وادقً معف خطل يؼقـو، َموفػ فإلمجوع، ؾؽقػ أحدُهو بف، وتقريٌ افسوبؼ ب

 .يعؿؾ بف

 .ؾػل ؿطع افتقريٌ ؿطع تقريٌ ادسبقق بودقت، وهق خطل أيضو أدٔب علُٔ بأٌ

 هذا ؽر متقؼـ: ٕكف يتؿؾ مقُتام مجقعو، ؾال يؽقن ؾقفام مسبقق.  :أدٔب

: فألحقوء مـ ورثتفٓ يرث بعضفؿ مـ بعض، وفؽؾ واحد افؼقل افثوين افؼويض بلالسادح 

                                 
(، وؿول: إشـوده 8119) (، واحلوـؿ يف مستدرـف241(، وشعقد بـ مـصقر يف شــف )3189صحقح: رواه افدارمل )( 1)

 (.4111(، وافدار ؿطـل يف شــف )12254ؼف افذهبل، وافبقفؼل يف افؽزى )ؾاصحقح، وو

 (.6/153(، وحسـف إفبوين يف اإلرواء )242(، وشعقد بـ مـصقر)3187حسـ: رواه افدارمل )( 2)

 (.238رواه شعقد بـ مـصقر يف شــف )( 3)

 (.6/29اكظر: ِنويي ادحتوج، فؾرمع )( 4)
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 فظفقر أدفتف، ووعػ أدفي افؼقل إول.

 كٔفٔ٘ تْزٓح الغسقٙ ّاهلدمٙ عيد القائلني بُ: (:2فائدة )

 يقرث ـؾ وارث مـ مول إخر افذي ورثف ُمـ موت معف، وذفؽ بوتبوع اخلطقات أتقي:

 كػرض أن أحدُهو موت أوٓ. .1

 معف.كقزع موفف ظذ افقرثي إحقوء بام ؾقفؿ مـ موت  .2

 كقزع كصقى مـ موت معف ظذ ورثتف إحقوء ؾؼط. .3

 كػرض أن افثوين موت أوٓ. .4

 كقزع موفف افؼديؿ ظذ ورثتف بام ؾقفؿ مـ موت معف. .5

 كقزع كصقبف ظذ ورثتف إحقوء ؾؼط. .6

 ، وظؿ، وزوجون.جدةؽرق أخ، وأخً، وهلام  ّمجال ذلك:

 :اإلداب٘

                                                                                   ظذ ؾرض أن إخ موت أوٓ.           أّال: 

                                                              12                                                                               6                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 أخً افـصػ

 2 جدة افسدس

 3 زوجي  افربع 

 1 ظؿ افبوؿل

 التْضٔح:

 ( أشفؿ.6فألخً افـصػ ؾروو )

 ( شفؿ.2وفؾجدة افسدس ؾروو )

 فؿ.( أش3وفؾزوجي افربع ؾروو )

 ( شفؿ.1وفؾعؿ افبوؿل تعصقبو )

 1 جدة افسدس

 3 زوج افـصػ

 2 ظؿ افبوؿل

 التْضٔح:

 ( شفؿ.1فؾجدة افسدس ؾروو )

 ( أشفؿ.3ؾروو ) ـصػاف وفؾزوج

 ( شفؿ2وفؾعؿ افبوؿل تعصقبو )
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(، 6ظدد شفوم مسلفتفو )( أشفؿ، و6ش )مسلفي إخ»كصقى إخً يف ادسلفي إول  ىالحظ أٌ

 :ؾتؽقن صقرُتو ـؤتبقـفام َتوثؾ: 

                                                                            12                                                 6               12 

 

 

 

 

 

 

 

 ( أشفؿ.6فألخً افـصػ ؾروو )

 ( أشفؿ.4وفألم افثؾٌ ؾروو )

 

 :افتوِل ُمؿقع شفوم ـؾ وارث ظذ افـحق ثه جننع

 أشفؿ. 3= 1+ 2ُمؿقع شفوم اْلدة= 

 أشفؿ. 6= 3+3ُمؿقع شفوم افزوجي= 

 شفؿ 3= 2+1ُمؿقع شفوم افعؿ= 

 ومعيوبجؿع أشفؿ افقرثي مجقعو كجده هق ظدد شفوم اْل

 شفؿ 12= 3+6+3

 

 

 

 

 ×     ت  أخ

 6    6   أخً

 

 2    2 جدة افسدس

 3    3 زوجي افربع

 1    1 ظؿ افبوؿل

  
 1 1 جدة افسدس

 3 3 زوج افـصػ

 2 2 ظؿ افبوؿل 
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 ظذ ؾرض أن إخً موتً أوٓ.                                                                                             ثاىٔا:

                                                                 6                                                                             12                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( شفؿ، وظدد شفومف يف 2ش )مسلفي إخً»كصقى إخ يف ادسلفي إوػ  ىالحظ أٌ

: ً( يف مسلفي إخ6(: فذا كَّضب افقؾؼ )6( شفؿ، بقـفام تقاؾؼ، ووؾؼفام )12مسلفتف )

 فقعطقـو رأس اْلومعي ـؤت:

 شفؿ.36= 6× 6

 ( يف مجقع أشفؿ مسلفي إخً ظذ افـحق افتوِل:6افقؾؼ ) ثه ىضسب

 شفؿ. 12= 2× 6كصقى إخ 

 أشفؿ. 6= 1× 6كصقى اْلدة 

 شفؿ. 18= 3× 6كصقى افزوج 

( شفؿ، كؼسؿف ظذ ظدد شفوم ورثتف 12كصقى إخ بعد ِضبف يف افقؾؼ ) ىالحظ أٌ

شفوم ـؾ وارث مـ ورثتف يف اْلومعي كَّضب  ( شفؿ، وفؽل كحصؾ ظذ ظدد1يعطقـو افقؾؼ )

 ( شفؿ يف ظدد شفوم ـؾ وارث، ـؤت:1افقؾؼ )

 2 أخ افبوؿل

 1 جدة افسدس

 3 زوج  افـصػ

 - ظؿ حمجقب

 التْضٔح:

 ( شفؿ.2)افبوؿل تعصقبو فألخ 

 ( شفؿ.1وفؾجدة افسدس ؾروو )

 ( أشفؿ.3وفؾزوج افـصػ ؾروو )

 وافعؿ حمجقب بوٕخ.

 2 جدة افسدس

 3 زوجي افربع

 7 ظؿ افبوؿل

 التْضٔح:

 ( شفؿ.2فؾجدة افسدس ؾروو )

 ( أشفؿ.3ؾروو ) ربعاف يوفؾزوج

 شفؿأ( 7فعؿ افبوؿل تعصقبو )او
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 شفؿ. 2= 2× 1كصقى اْلدة 

 أشفؿ. 3= 3× 1افزوجي كصقى 

 أشفؿ. 7= 7× 1كصقى افعؿ 

 36          6/1                                                       6/6                                             ٍّرِ صْزتَا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :افتوِل ُمؿقع شفوم ـؾ وارث ظذ افـحق ثه جننع

 أشفؿ. 8= 2+ 6ُمؿقع شفوم اْلدة= 

 شفؿ. 21= 3+18ُمؿقع شفوم افزوج= 

 .شفؿأ 7= 1+7ُمؿقع شفوم افعؿ= 

 وبجؿع أشفؿ افقرثي مجقعو كجده هق ظدد شفوم اْلومعي

 .شفؿ 36= 8+21+7

 

 

 

 

 ×     ت  أخً

 12    2   أخ

 

 6    1 جدة افسدس

 18    3 زوج افـصػ

 -    - ظؿ افبوؿل

  
 2 2 جدة افسدس

 3 3 زوج افربع

 7 7 ظؿ افبوؿل 
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 اِتنَُ٘اخَل

 َقاَل اليَّاِظُه َزِحنَُُ اهلُل:

 َوَؿْد أتك افؼقُل ظذ مو ِصْئـَو 169

  

ـْ ِؿسَؿِي ادَِراِث إذ َبقَّـَّو   ِم

 ظذ ضريِؼ افرمِز وآصورة 171 

 

صو بِلوَجِز افِعَبوَرة   ُمؾخَّ

 َواحْلَْؿُد هللِ َظَذ افتَّاَممِ  171 

  

          #  

ثِرً  امَحْدً   َوامِ تَ  اـَ ؿَّ يِف اْفدَّ  

  

       #  

 

ـِ افتَّْؼِصرِ  172  َكْسَلُفُف اْفَعْػَق َظ

   

        #  

ِصرِ ادَوَخْرَ َمو كلَمُؾ يِف    

  

       #  

 

ُكقب 173 ـْ افذُّ وَن ِم ـَ  َوَؽْػَر َمو 

  

       #  

ـَ اْفُعُققب   َوَشْسَ َمو َصوَن ِم

  

      #  

 

ِة َواْفتَّْسؾِقؿِ اَل َوَأْؾَضُؾ اْفصَّ  174  

  

         #  

ْصَطَػك اْفَؽِريؿِ ادَظَذ افـَّبِلِّ    

     #  

 

ٍد َخْرِ إََكوِم اْفَعوِؿِى  175  حُمَؿَّ

  

          #  

ـَوِؿِى ادَوآفِِف اْفُغرِّ َذِوي    

  

           #  

 

وِجِد إَْبَرارِ ــَوَصْحبِِف إَم 176  

   

           #  

ْػَقةِ   ـَ  افصَّ وبِِر إَْخَقورِ ـــإَ  

            #  

 

 ....................................... الشــرح...................................... 

َٝسأخ»قٛي٘:  ١َُٔ أيُ ِٔ ٔقط َٔ َٓا  ٍُ ع٢ً َا ٔغ٦ِ أي ظذ مو أردكو مـ  «:َٜٚقِد أت٢ ايكٛ

 ؿسؿي ادراث.

ٖٓا ع٢ً  »قٛي٘:  ٖٝ أي ووحـوه ظذ شبقؾ افرمز،  «:طسِٜل ايسَِص ٚاالغاز٠إذ َب

 واإلصورة.

 أي خلصـوه بعبورة َمتكة. «:ًَُٖدصا ٔبأَٚدِص ائعَباَز٠»قٛي٘: 

ِّ»قٛي٘:  َُا ٢ًٜ ايٖت ُُِد هلٔل َع  أي ظذ َتوم افـظؿ. «:َٚاٞيَش

ُِّد»قٛي٘:  ِّ اٜنٔجرّي اَس َٚا ِٖ ٔفٞ اٞيٖد  أي يف افبؼوء ٓ يـتفل. «:َت

ِٔ ايٖتٞكٔصرِي»قٛي٘:  َٛ َع ُ٘ اٞيَعٞف أي كسلل اهلل تعوػ أن يتجووز ظـو وٓ يماخذكو بام  «:َِْطٜأٝي

 ؿككو ؾقف.

ٌُ ٔفٞ »قٛي٘:  ََ ََا ْأ َِٝس   أي يعطقـو أؾضؾ مو كرجقه يقم افؼقومي. «:ٔصرِياملََٚخ

ُْٛب»قٛي٘:  ِٔ ايٗر َٔ  َٕ ََا ٜنا  .أي يسسكو، ويعػق ظـ ذكقبـو «:َٜٚغٞفَس 

ُٝٛب»قٛي٘:  َٔ اٞيُع َٔ  َٕ ََا َغا  أي ٓ يػضح مو ؿبح مـ ظققبـو. «:ََٚضِتَس 
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ٌُ اٞيٖص»قٛي٘:  ًِِٜاَٜٚأٞفَط ًٝٔ َٚاٞيٖتِط  ٠ٔ  ٚٞ ٖٓٔب ٢ًٜ اي ٜٜٛف٢املَع  ادختور.أي  «:ِص

ِِ »قٛي٘:  يف افقء يف  ذف يدل ظذافؽوف وافراء وادقؿ أصؾ صحقح  «:اٞيهِٜسٜ

 .مـ إخالقأو ذف يف خؾؼ  ،كػسف

 .ادحؿقد ؾقام ُتتوج إفقف ؾقف هق افؽريؿو

ِّ»قٛي٘:  َْا ِِٝس اأٜل ُٖٕد َخ ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل  َأيِب ُهَرْيَرةَ  أي أؾضؾ اخلؾؼ: حلديٌ «:ََُش

ُل َصوؾٍِع وَ : »اهللِ  َْرُض، َوَأوَّ ْٕ ـْ َتـَْشؼُّ َظـُْف ا ُل َم عٍ َأَكو َشقُِّد َوَفِد آَدَم، َوَأوَّ ُل ُمَشػَّ   .شَأوَّ

ـْ ُمْطِعٍؿ ؾافذي ٓ كبل بعده آخر إكبقوءأي  «:اٞيَعأقٔب »قٛي٘:  ، َؿوَل: َؿوَل َرُشقُل َع

ٌد، َوَأَكو َأمْحَُد، َوَأَكو »: اهللَِّ  وِحل، افَِّذي ُيْؿَحك يِبَ اْفُؽْػُر، َوَأَكو احْلَوِذُ افَِّذي ُيَْؼُ ادَأَكو حُمَؿَّ

 .شوُس َظَذ َظِؼبِل، َوَأَكو اْفَعوِؿُى َواْفَعوِؿُى افَِّذي َفْقَس َبْعَدُه َكبِلٌّ افـَّ 

 .افعوؿى هق افذي خيؾػ مـ ـون ؿبؾف يف اخلر، وي جوء ظؼبفؿأ

ِٟٚ »قٛي٘:  ٘ٔ اٞيُػٚس َذ أصحوب افػضوئؾ، و ذوي إخالق احلسـي،أي آفف  «:َٓأقٔباملَٚآٔي

 وادـوزل افرؾقعي.

 .افغر: أصحوب إخالق احلسـيو

٘ٔ اأٜلَأدٔد اأٜلِبَساِز»قٛي٘:  ادجد: بؾقغ أي وأصحوبف إموجد، مجع ُمد، و «:ََٚصِشٔب

 .واهلل ادوجد وادجقد، ٓ ـرم ؾقق ـرمف ،افـفويي يف افؽرم

 .، وأصؾف افصدق يف ادحبيافصودقمجع َبر، وهق  «:اأٜلِبَساِز»قٛي٘: 

                                 
 ش.ـرم»اكظر: مؼويقس افؾغي، مودة ( 1)

 ش.ـرم»اكظر: ُتذيى افؾغي، مودة ( 2)

 (، وصححف إفبوين.11972(، وأمحد )4318ابـ موجف )(، و4673( صحقح: رواه أبق داود )3)

 (، وافؾػظ فف.2354(، ومسؾؿ )3532( متػؼ ظؾقف: رواه افبخوري )4)

 (.15/116( اكظر: ذح صحقح مسؾؿ )5)

 (.3/268اكظر: افـفويي يف ؽريى احلديٌ )( 6)

 ش.ؽرر»اكظر: مؼويقس افؾغي، مودة ( 7)

 ش.ُمد»،  مودة افسوبؼاكظر: ( 8)

 ش.بر»، مودة افسوبؼاكظر: ( 9)
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٠َٔٛايٖص»قٛي٘:   .أي افذيـ اختورهؿ اهلل تعوػ فصحبي كبقف  «:ٞف

 .مجع ـوبر، وهق افعظقؿ «:اأٜلنٜأبِس»قٛي٘: 

َٝاِز»قٛي٘:  ، وهق ـثر اخلر، وافػضؾ «:اأٜلِخ  .مجع خرِّ

 

 مت الصسح، ّاحلند هلل الرٖ بيعنتُ تته الصاحلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 ش.ـز»اكظر: افعغ، وُتذيى افؾغي، مودة ( 1)

 ش.خر»اكظر: افؼومقس ادحقط، مودة ( 2)
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 املصادز ّاملسادع

ي مـ ؾتووى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي، اختورهو ظالء افديـ أيب آختقورات افػؼفق .1

احلسـ افبعع، ُتؼقؼ: حمؿد حومد افػؼل، ضبعي دار آشتؼومي، افطبعي: إوػ، 

 م.2115هـ، 1426

اإلمجوع، ٕيب بؽر حمؿد بـ إبراهقؿ بـ ادـذر، ُتؼقؼ: د. أيب محود صغر أمحد بـ حمؿد  .2

 م.2113هـ،  1424افريوض، افطبعي: افثوكقي،  -حـقػ، ضبعي: دار ظوَل افؽتى

إمجوع إئؿي إربعي واختالؾفؿ، فؾقزير ظقن افديـ بـ هبرة، دراشي وُتؼقؼ: حمؿد  .3

 م.2111هـ،  1431مك، افطبعي: افثوكقي،  -حسغ إزهري، ضبعي: دار افُعال

 -فؾشقخ حمؿد كوس افديـ إفبوين، ضبعي: ادؽتى اإلشالمل ،إرواء افغؾقؾ .4

 هـ.1399بروت، افطبعي: إوػ، 

آداب افشوؾعل ومـوؿبف، ٕيب حمؿد ظبد افرمحـ بـ حمؿد بـ إدريس ابـ أيب حوتؿ،  .5

بروت، افطبعي: إوػ،  -ُتؼقؼ: ظبد افغـل ظبد اخلوفؼ، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي

 م.2113هـ،  1424

ـع، ضبعي: دار افعؾؿ إظالم، خلر افديـ بـ حمؿقد بـ حمؿد بـ ظع بـ ؾورس افزر .6

 م.2112فؾؿاليغ، افطبعي: اخلومسي ظؼ، 

إم، فإلموم حمؿد بـ إدريس افشوؾعل، ُتؼقؼ: د. رؾعً ؾقزي ظبد ادطؾى،  .7

 م.2118هـ،  1429افؼوهرة، افطبعي: اخلومسي،  -ضبعي: دار افقؾوء

ك بـ إموــ أو مو اتػؼ فػظف واؾسق مسامه مـ إمؽـي، ٕيب بؽر حمؿد بـ مقش .8

افسعقديي،  -ظثامن احلوزمل اهلؿداين، ُتؼقؼ: محد بـ حمؿد اْلوه، ضبعي: دار افقاممي

 هـ. 1415

اإلكصوف، ومعف ادؼـع وافؼح افؽبر، فعالء افديـ ظع بـ شؾقامن ادرداوي، ُتؼقؼ:  .9

هـ،  1419د. ظبداهلل بـ ظبدادحسـ افسـل، ضبعي: دار ظوَل افؽتى، افطبعي: افثوكقي، 

 م.1998
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إوشط مـ افســ واإلمجوع وآختالف، ٕيب بؽر حمؿد بـ إبراهقؿ بـ ادـذر،  .11

هـ، 1431افػققم، افطبعي: إوػ،  -ُتؼقؼ: ُمؿقظي مـ افبوحثغ، ضبعي: دار افػالح

 م.2119

ـ هاج  .11 افبدر ادـر يف ختريٍ إحوديٌ وإثور افقاؿعي يف افؼح افؽبر، ٓبـ ادؾؼَّ

ادكي، ُتؼقؼ: مصطػك أبق افغقط، وآخريـ، ضبعي: دار اهلجرة  افديـ افشوؾعل

 م.2114هـ،1425افريوض، افطبعي: إوػ،  -فؾـؼ وافتقزيع 

افبـويي ذح اهلدايي، ٕيب حمؿد حمؿقد بـ أمحد بـ مقشك بدر افديـ افعقـل، افطبعي:  .12

 م. 2111 -هـ  1421بروت، افطبعي: إوػ،  -دار افؽتى افعؾؿقي 

قون يف مذهى اإلموم افشوؾعل، ٕيب احلسغ يقك بـ أيب اخلر بـ شوَل افعؿراين افب .13

جدة، افطبعي: إوػ،  –افقؿـل، ُتؼقؼ: ؿوشؿ حمؿد افـقري، ضبعي: دار ادـفوج 

 م. 2111 -هـ1421

افتعريػوت، فعع بـ حمؿد بـ ظع اْلرجوين، ُتؼقؼ: إبراهقؿ إبقوري، ضبعي: دار  .14

 هـ.1415بروت، افطبعي: إوػ،  –افؽتوب افعريب 

افتؼققد دعرؾي رواة افســ وادسوكقد، دحؿد بـ ظبد افغـل بـ أيب بؽر بـ صجوع، ابـ  .15

كؼطي، ُتؼقؼ: ـامل يقشػ احلقت، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي، افطبعي: إوػ، 

 م. 1988هـ، 1418

د بـ ظع بـ حمؿد بـ افتؾخقص احلبر يف ختريٍ أحوديٌ افراؾعل افؽبر، فؾحوؾظ أمح .16

بروت، افطبعي: إوػ،  -أمحد بـ حجر افعسؼالين، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي

 م.1989هـ، 1419

توريخ بغداد، بليب بؽر أمحد بـ ظع بـ ثوبً بـ أمحد بـ مفدي اخلطقى افبغدادي،  .17

بروت، افطبعي:  –ُتؼقؼ: د. بشور ظقاد معروف، ضبعي: دار افغرب اإلشالمل 

 م. 2112هـ، 1422، إوػ

توريخ دمشؼ، ٕيب افؼوشؿ ظع بـ احلسـ بـ هبي اهلل، ابـ ظسوـر، ُتؼقؼ: ظؿرو بـ  .18
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 م. 1995هـ،  1415بروت،  ضبعي:  -ؽرامي افعؿروي، ضبعي: دار افػؽر

عثامن بـ ظع بـ ، فتبقغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ، تبقغ احلؼوئؼ ذح ــز افدؿوئؼ .19

 .هـ 1313افطبعي: إوػ، ، احلـػل حمجـ افبورظل افزيؾعل

زيـ افديـ أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ، فيف ؾؼف مذهى اإلموم أيب حـقػي افـعامنُتػي ادؾقك .21

: دار افبشوئر ، ضبعيد. ظبد اهلل كذير أمحد ، ُتؼقؼ:أيب بؽر بـ ظبد افؼودر احلـػل افرازي

 هـ.1417افطبعي: إوػ، ، بروت –اإلشالمقي 

فإلموم أيب جعػر حمؿد بـ جرير افطزي، ُتؼقؼ: أمحد حمؿد صوـر،  تػسر افطزي .21

 م.  2111هـ،  1421بروت، افطبعي: إوػ،  -ضبعي: ممشسي افرشوفي

ُتذيى افؾغي، ٕيب مـصقر حمؿد بـ أمحد بـ إزهري اهلروي، ُتؼقؼ: حمؿد ظقض  .22

 م.2111بروت، افطبعي: إوػ،  –دار إحقوء افساث افعريب  مرظى، ضبعي:

افتقؿقػ ظذ مفامت افتعوريػ، فزيـ افديـ حمؿد اددظق بعبد افرؤوف ادـووي،  .23

 م.1991هـ،1411افؼوهرة، افطبعي: إوػ،  -ضبعي: ظوَل افؽتى

اْلقهرة افـرة ظذ َمتك افؼدوري ٕيب بؽر بـ ظع بـ حمؿد احلدادي افعبودي  .24

بِقِدي، ضبعي: ادطبعي اخلريي، افطبعي: إ  هـ.1322وػ، افزَّ

حوصقي افدشقؿل ظذ افؼح افؽبر، دحؿد بـ أمحد بـ ظرؾي افدشقؿل، ضبعي: دار  .25

 م. 211هـ، 1421بروت،  -افػؽر

حوصقي افؼواين ظذ ُتػي ادحتوج، فإلموم ظبد احلؿقد افؼواين ادؽتبي افتجوريي  .26

 م.1983هـ،  1357افؽزى بؿك فصوحبفو مصطػك حمؿد، ضبعي: 

وي ظذ افؼح افصغر، ٕمحد بـ حمؿد اخلؾقت، ُتؼقؼ: مصطػك ـامل حوصقي افصو .27

 هـ.1393مك،  -وصػل، ضبعي: دار ادعورف

احلووي افؽبر يف ؾؼف مذهى اإلموم افشوؾعل، ٕيب احلسـ ظع بـ حمؿد بـ حمؿد بـ  .28

حبقى افبكي افبغدادي ادووردي، ُتؼقؼ: افشقخ ظع حمؿد معقض، وافشقخ ظودل 

هـ،  1419ادقجقد، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي، بروت، افطبعي: إوػ، أمحد ظبد 
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 م. 1999

بروت، -افدر ادختور، فؾحصػؽل ذح تـقير إبصور فؾتؿرتور، ضبعي: دار افػؽر .29

 م.1992هـ،1412افطبعي: افثوكقي، 

د افدرر افسـقي يف إجقبي افـجديي، فعؾامء كجد إظالم، ُتؼقؼ: ظبد افرمحـ بـ حمؿ .31

 م.1996هـ، 1417بـ ؿوشؿ، افطبعي: افسودشي، 

افرد ادحتور ظذ افدر ادختور، دحؿد أمغ بـ ظؿر بـ ظبد افعزيز بـ ظوبديـ،  .31

 م.1992هـ،1412بروت، افطبعي: افثوكقي، -ضبعي: دار افػؽر

شــ ابـ موجف، فإلموم حمؿد بـ يزيد أيب ظبداهلل افؼزويـل، ُتؼقؼ: حمؿد ؾماد ظبد  .32

 بروت. –ضبعي: دار افػؽر افبوؿل، 

شــ أيب داود، ٕيب داود شؾقامن بـ إصعٌ افسجستوين، ضبعي: دار افؽتوب افعريب  .33

 ـ بروت.

شــ افسمذي، ادسؿك بوْلومع افصحقح شــ افسمذي، فإلموم حمؿد بـ ظقسك  .34

بروت،  –افسمذي، ُتؼقؼ: صعقى إركموط، وآخريـ، ضبعي: ممشسي افرشوفي

 م. 2119هـ، 1431وػ، افطبعي: إ

شــ افدارؿطـل، فإلموم أيب احلسـ ظع بـ ظؿر افدارؿطـل، حؼؼف ووبط كصف  .35

بروت، افطبعي:  -وظؾؼ ظؾقف: صعقى إركموط، وآخريـ، ضبعي: ممشسي افرشوفي

 م.2114هـ،   1424إوػ، 

ـ ظبد شــ افدارمل، فإلموم أيب حمؿد ظبد اهلل بـ ظبد افرمحـ بـ افػضؾ بـ َِبرام ب .36

ادؿؾؽي افعربقي  -افصؿد افدارمل، ُتؼقؼ: حسغ شؾقؿ أشد افداراين، ضبعي: دار ادغـل

 م.2111هـ،   1412افسعقديي، افطبعي: إوػ، 

شــ اإلموم أيب ظثامن شعقد بـ مـصقر بـ صعبي اْلقزجوين، ُتؼقؼ: شعد بـ ظبد  .37

افطبعي: إوػ، افريوض،  -اهلل بـ ظبد افعزيز آل محقد، ضبعي: دار افعصقؿل

 هـ.1414
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شعقد بـ مـصقر، ُتؼقؼ: حبقى افرمحـ ، فإلموم شــ شعقد بـ مـصقر )افػرائض( .38

 بروت. –إظظؿل، ضبعي دار افؽتى افعؾؿقي 

افســ افؽزى، ، فإلموم أمحد بـ صعقى أيب ظبد افرمحـ افـسوئل، ُتؼقؼ: د. ظبد  .39

بروت،  –ار افؽتى افعؾؿقيافغػور شؾقامن افبـداري، وشقد ـنوي حسـ، ضبعي: د

 م.1991هـ،   1411افطبعي: إوػ،  

افســ افؽزى، فإلموم  أيب بؽر أمحد بـ احلسغ بـ ظع افبقفؼل، ضبعي : ُمؾس  .41

 هـ.1344دائرة ادعورف افـظومقي افؽوئـي يف اهلـد ببؾدة حقدر آبود، افطبعي: إوػ، 

ـ ُتؼقؼغ بنذاف افشقخ صعقى شر أظالم افـبالء، فؾذهبل، ُتؼقؼ : ُمؿقظي م

 م. 1985هـ،  1415بروت، افطبعي: افثوفثي ،  -إركموط، ضبعي: ممشسي افرشوفي

ذح ادـظقمي افرحبقي، فعبد افرمحـ بـ حمؿد بـ ؿوشؿ، ضبعي: دار ابـ اهلقثؿ، ودار  .41

 م.2118هـ، 1429مك، افطبعي: إوػ،  -ابـ اْلقز

أيب افبؼوء حمؿد بـ أمحد بـ ظبد افعزيز بـ ظع ذح افؽقـى ادـر، فتؼل افديـ  .42

افػتقحل ابـ افـجور، ُتؼقؼ:  د. حمؿد افزحقع، ود. كزيف محود، ضبعي: مؽتبي افعبقؽون، 

 م.1997هـ،  1418افطبعي: افثوكقي، 

ذح شــ أيب داود، فإلموم بدر افديـ افعقـل، ُتؼقؼ: أيب ادـذر خوفد بـ إبراهقؿ  .43

 م.1999هـ،  1421افريوض، افطبعي: إوػ،  –افرصد  ادكي، ضبعي: مؽتبي

بروت،  -افؼح افؽبر، فؾشقخ أمحد افدردير ظذ َمتك خؾقؾ، ضبعي: دار افػؽر .44

 بدون ضبعي، وبدون توريخ.

ادـشلة بجامفقي مك،  -ذح َمتك خؾقؾ، فؾخرر، ضبعي: ادطبعي اخلريي .45

 هـ.1317

قؾ بـ إبراهقؿ بـ ادغرة افبخوري، ترؿقؿ صحقح افبخوري، فإلموم حمؿد بـ إشامظ .46

 م.1987هـ ، 1417ظبدافبوؿل، ضبعي: دار افشعى افؼوهرة، افطبعي: إوػ، 

صحقح مسؾؿ، فإلموم مسؾؿ بـ احلجوج أيب احلسغ افؼشري افـقسوبقري، ُتؼقؼ:  .47
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 بروت. –حمؿد ؾماد ظبد افبوؿل، ضبعي: دار إحقوء افساث افعريب 

يب داود، ٕيب ظبد افرمحـ حمؿد كوس افديـ إفبوين، ضبعي: صحقح ووعقػ شــ أ .48

 هـ.1419مؽتى افسبقي افعريب فدول اخلؾقٍ، افطبعي: إوػ، 

صحقح ووعقػ شــ افسمذي، ٕيب ظبد افرمحـ حمؿد كوس افديـ إفبوين،  .49

 هـ.1419ضبعي: مؽتى افسبقي افعريب فدول اخلؾقٍ، افطبعي: إوػ، 

ـ افـسوئل، ٕيب ظبد افرمحـ حمؿد كوس افديـ إفبوين، ضبعي: صحقح ووعقػ شـ .51

 هـ.1419مؽتى افسبقي افعريب فدول اخلؾقٍ، افطبعي: إوػ، 

صحقح ووعقػ شــ ابـ موجف، ٕيب ظبد افرمحـ حمؿد كوس افديـ إفبوين،  .51

 هـ.1419ضبعي: مؽتى افسبقي افعريب فدول اخلؾقٍ، افطبعي: إوػ، 

صعقى  بون بستقى ابـ بؾبون، فإلموم حمؿد بـ حبون افُبستل، ُتؼقؼ:صحقح ابـ ح .52

 م.1988هـ، 1418بروت، افطبعي: إوػ،  -إركموط،  ضبعي: ممشسي افرشوفي

ضبؼوت افشوؾعقي، ٕيب بؽر بـ أمحد بـ حمؿد بـ ظؿر إشدي افشفبل افدمشؼل، ابـ  .53

بروت، افطبعي:  –: ظوَل افؽتى ؿويض صفبي، ُتؼقؼ: د. احلوؾظ ظبد افعؾقؿ خون، ضبعي

 هـ. 1417إوػ، 

ضبؼوت افشوؾعقي افؽزى، فتوج افديـ ظبد افقهوب بـ تؼل افديـ افسبؽل، ُتؼقؼ: د.  .54

مك، افطبعي: افثوكقي،  -حمؿقد حمؿد افطـوحل، د. ظبد افػتوح حمؿد احلؾق، ضبعي : هجر

 هـ.1413

ـ يقكس افبفقت احلـبع، ُتؼقؼ: ـشوف افؼـوع ظـ اإلؿـوع، فؾشقخ افعالمي مـصقر ب .55

، 1427ادؿؾؽي افعربقي افسعقديي، افطبعي: إوػ،  -ْلـي متخصصي يف وزارة افعدل

 م.2116

ـشػ ادخدرات وافريوض ادزهرات فؼح أخك ادختكات، فعبد افرمحـ بـ  .56

ار ظبد اهلل بـ أمحد افبعع اخلؾقت احلـبع، ُتؼقؼ: حمؿد بـ كوس افعجؿل، ضبعي: د

 م.2112هـ، 1423بروت، افطبعي: إوػ،  –افبشوئر اإلشالمقي 
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افصحوح توج افؾغي وصحوح افعربقي، ٕيب كك إشامظقؾ بـ محود اْلقهري افػورايب،  .57

بروت، افطبعي: افرابعي،  –ُتؼقؼ: أمحد ظبد افغػقر ظطور، ضبعي: دار افعؾؿ فؾؿاليغ 

 م. 1987،  هـ 1417

 حمؿد ظبداهلل بـ أمحد بـ ؿدامي ادؼدد، ُتؼقؼ د. ظبداهلل بـ افؽويف، دقؾؼ افديـ أيب .58

 م.1997هـ، 1417مك، افطبعي: إوػ،  -ظبدادحسـ افسـل، ضبعي دار هجر

افعغ، فؾخؾقؾ بـ أمحد افػراهقدي، ُتؼقؼ: د. مفدي ادخزومل، ود. إبراهقؿ  .59

 افسومرائل، ضبعي: دار ومؽتبي اهلالل. 

د بـ يعؼقب افػروزآبودي، افطبعي: افثوفثي فؾؿطبعي إمريي، افؼومقس ادحقط، دحؿ .61

 هـ. 1311

ادراشقؾ، ٕيب داود شؾقامن بـ إصعٌ بـ إشحوق بـ بشر بـ صداد بـ ظؿرو  .61

ِجْستوين، ُتؼقؼ: صعقى إركموط، ضبعي: ممشسي افرشوفي  بروت،  –إزدي افسِّ

 هـ.1418افطبعي: إوػ، 

، ٔل تقؿقي ]بدأ بتصـقػفو اْلّد: ُمد افديـ ظبد افسالم بـ ادسقدة يف أصقل افػؼف .62

تقؿقي، وأووف إفقفو إب: ظبد احلؾقؿ بـ تقؿقي، ثؿ أـؿؾفو آبـ احلػقد: أمحد بـ 

 بروت. -تقؿقي[، ُتؼقؼ: حمؿد حمقل افديـ ظبد احلؿقد، ضبعي: دار افؽتوب افعريب

ُتؼقؼ: حمؿقد  تح افبعع احلـبع،ادطؾع ظذ أبقاب افػؼف، فإلموم حمؿد بـ أيب افػ .63

بروت، افطبعي: إوػ:   –إركوؤوط ويوشغ حمؿقد اخلطقى، ضبعي: مؽتبي افسقادي

 م. 2113هـ، 1423

حمؿد بشر ُتؼقؼ:  ادطؾع ظذ أبقاب افػؼف، فإلموم حمؿد بـ أيب افػتح افبعع احلـبع، .64

 م. 2111هـ، 1421:  وفثيافثبروت، افطبعي:  –ادؽتى اإلشالمل، ضبعي: إدفبل

ادغـل، دقؾؼ افديـ أيب حمؿد ظبداهلل بـ أمحد بـ ؿدامي ادؼدد، ُتؼقؼ: د. ظبداهلل  .65

افريوض،  -بـ ظبدادحسـ افسـل، ود. ظبدافػتوح حمؿد احلؾق، ضبعي دار ظوَل افؽتى

 م.2117هـ،  1428افطبعي: افسودشي، 
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راهقؿ بـ ظع بـ يقشػ افشرازي، ادفذب يف ؾؼف اإلموم افشوؾعل، ٕيب اشحوق إب .66

 م.1995هـ، 1416بروت، افطبعي: إوػ،  -ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي

 –فسون افعرب، دحؿد بـ مؽرم بـ مـظقر إؾريؼل ادكي، ضبعي: دار صودر .67

 هـ.1414بروت، افطبعي: افثوفثي، 

ؾح، ضبعي: دار ذح ادؼـع، إلبراهقؿ بـ حمؿد بـ ظبد اهلل بـ حمؿد ابـ مػ ادبدع .68

 م.1997هـ،  1418بروت، افطبعي: إوػ،  -افؽتى افعؾؿقي

بروت،  –َمتك ادزين، إلشامظقؾ بـ يقك بـ إشامظقؾ ادزين، ضبعي: دار ادعرؾي  .69

 م.1991هـ،1411مطبقع مع إم، ضبعي: 

ادستدرك ظذ افصحقحغ، فإلموم حمؿد بـ ظبداهلل احلوـؿ افـقسوبقري، ُتؼقؼ:  .71

بروت، افطبعي: إوػ،  –ك ظبد افؼودر ظطو، ضبعي: دار افؽتى افعؾؿقي مصطػ

 م.1991هـ،  1411

مسـد أمحد، فإلموم أمحد بـ حـبؾ أيب ظبد اهلل افشقبوين، ُتؼقؼ: صعقى إركموط،  .71

 م. 2111هـ،  1421افطبعي: إوػ، ، بروت -ضبعي: ممشسي افرشوفي

ؿد زاهد افؽقثري، ضبعي: دار افؽتى مسـد افشوؾعل بستقى افسـدي، ُتؼقؼ: حم .72

 م.1951هـ، 1371بروت،  -افعؾؿقي

معجؿ افبؾدان، فشفوب افديـ أبق ظبد اهلل يوؿقت بـ ظبد اهلل افرومل احلؿقي،  .73

 م. 1995بروت، افطبعي: افثوكقي،  -ضبعي: دار صودر

ظبد افسالم حمؿد  مؼويقس افؾغي، ٕمحد بـ ؾورس بـ زـريوء افؼزويـل، ُتؼقؼ: .74

 م.1979هـ، 1399بروت،  -هورون، ضبعي: دار افػؽر

مـوزل إئؿي إربعي أيب حـقػي وموفؽ وافشوؾعل وأمحد، ٕيب زـريو يقك بـ إبراهقؿ  .75

بـ أمحد بـ حمؿد أبق بؽر بـ أيب ضوهر إزدي افسؾامد، ُتؼقؼ: حمؿقد بـ ظبد 

عي: إوػ، افسعقديي، افطب -افرمحـ ؿدح، ضبعي: مؽتبي ادؾؽ ؾفد افقضـقي

 م.2112هـ،1422
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ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ، فإلموم أيب زـريو يقك بـ ذف بـ مري افـقوي،  .76

 هـ. 1392بروت، افطبعي: افثوكقي،   –ضبعي: دار إحقوء افساث افعريب 

كزهي افـظر يف تقوقح كخبي افػؽر يف مصطؾح أهؾ إثر، ٓبـ حجر افعسؼالين،  .77

 افصبوح دمشؼ، بقن توريخ ضبع. ُتؼقؼ كقر افديـ ظس، مطبعي

افـفويي يف ؽريى احلديٌ وإثر، ٕيب افسعودات ادبورك ابـ إثر، ُتؼقؼ: ضوهر  .78

هـ،  1399بروت،  -أمحد افزاوي، وحمؿقد حمؿد افطـوحل، ضبعي: ادؽتبي افعؾؿقي

 م.1979

 -ػؽرِنويي ادحتوج يف ذح ادـفوج، دحؿد بـ أيب افعبوس افرمع، ضبعي: دار اف .79

 م.1984هـ، 1414بروت، 
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 الفَسس

          3   .....................................................................افشورح مؼدمي

            4..............................................................كبذة َمتكة  ظـ افـوطؿ

            4.................................................................................كسبف

            4................................................................................مقفده

 4..............................................................................مذهبف

 4  ...............................................................................وؾوتف

                 15: 5  ...............................................................ادـظقمي افرحبقي

 16   ...........................................................................افؼح

َميٌ   21:  16  .......................................................................ُمَؼدِّ

     23: 21 ...........................................................َبوُب َأْشَبوب ادَِراث

 25: 24 ............................................................َبوُب َمَقاكِع اإِلْرِث 

َجولِ  ـَ افرِّ     28: 26 ......................................................َبوُب افَقاِرثَغ ِم

  
ِ
ـَ افـِّسوء  31: 29   ....................................................َبوُب اْفَقاِرَثوِت ِم

َرِة يف ـَِتوِب      32: 31 .......................................اهلل تَعوػَبوُب اْفُػُروِض ادَؼدَّ

ـْ َيِرُث افـِّْصَػ   34: 33  ........................................................َبوُب َم

ُبعَ  ـْ َيِرُث اْفرُّ  36: 35 ...........................................................َبوُب َم

ـَ  ـْ َيِرُث افثُُّؿ  37 .............................................................َبوُب َم

ـْ َيِرُث اْفثُُّؾَثْغِ   39: 38  .........................................................َبوُب َم

 ٌَ ـْ َيِرُث افثُُّؾ  42: 41  ..........................................................َبوُب َم
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