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 بسم الل الرمحن الرحيم 

 مقدمة 

وعىل آله  نبينا حممد والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلنياحلمد لل رب العاملني،  

 وصحبه أمجعني، أما بعد:

الل تعاىل أشكلت  أمحد رمحهفقد وردت مسألة يف مرياث ذوي الرحم عىل مذهب اإلمام 

، ومل تنطبق عليها قواعد املذهب يف هذا الباب، فأحببت  أقوال احلنابلة   يفأن أبحث  عيلَّ

واملسألة  ، ؛ كي أستبني وجه خروجها عن القواعد وسبب ذلكيف هذه اجلزئيةرمحهم الل 

 ، وجاء اجلواب عليها كام ييل: وابن خال أبيها وبنتي أخيها ألبيهاهلكت عن زوج كاآليت: 

ة للزوج النصف والباقي كأنه الرتكة بني ذوي األرحام فابن خال أبيها يديل بعمته وهي جد"

امليت فريث مرياثها وهو السدس فيكون له سدس الباقي ولبنتي أخيها باقيه وهو مخسة  

بينهام نصفني اثني عرش وتصح من أربعة وعرشين للزوج اثنا عرش والبن خال أبيها سهامن 

من قام   وال ، ومل يذكر احلجاوي رمحه الل تعلياًل جلوابه،(1)"ولكل واحدة من بنتي األخ مخسة

أن سبب مرياث ابن خال  ذكر صاحب العذب الفائض ، إال أن فيام وقفت عليه برشح كتابه

من جهة األمومة وبنتي األخ من جهة  كونهيف  األب عىل الرغم من أنه يديل بغري وارث؛ 

(،  52-2/51، ) العذب الفائض(، ابن سيف، 460/ 4، ) كشاف القناع(، البهويت، 107/ 3، ) اإلقناعاحلجاوي،  (1)

 (. 4/622، )مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى . الرحيباين، 308، صالفواكه الشهيةابن سلوم، 
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  ل إىل األبوة، وذكر ابن سلوم رمحه الل أن السبب اختالف اجلهة كذلك فال يلتفت للسبق

 .(2) لوارثا

أن ابن خال األب أدىل باجلدة ألب، فهل اجلدة ألب تقع يف جهة األبوة، أم   وجه اإلشكال:

األموة؟ وملعرفة ذلك سوف أحاول تتبع املسائل التي وردت يف باب ذوي األرحام عند 

احلنابلة رمحهم الل لكل من أدىل باجلدة األبوية بإذن الل تعاىل، وهذا رسم توضيحي يبني من  

 هبا:يديل 

  أب   أب مأ

 أم خال أم أب  أب  خال أم أب

 خال أم   أب

 جهة األمومة جهة األبوة

 امليت 

 

وكذلك  ومن أدىل بهاثنان ومها جد امليت أبوها،  مما سبق يتبني لنا أن من يديل باجلدة أم األب 

وقبل   ،امليت ومن أدىل هبا كذلك أب أب  وأم ،ومن أدىل هبم أخوال امليت اخوهتا وأخواهتا

 

 . 308، صالفواكه الشهية(، ابن سلوم، 52-2/51، )العذب الفائضابن سيف،  (2)
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أذكر اجلهات وأصحاهبا بشكل خمترص حتى نستطيع الوصول بإذن الل  ذكر األمثلة سوف 

 تعاىل للجواب الدقيق هلذه املسألة، وصىل الل وسلم وبارك عىل نبينا حممد.
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 )جهات ذوي األرحام(

 : (3) ثالث جهات الذي استقر عليه العمل عند املتأخرين أهنا 

 وفيها أوالد البنات وأوالد بنات االبن وإن نزلوا.  البنوة:

ويدخل فيها فروع األب من األجداد واجلدات السواقط وبنات اإلخوة وأوالد  األبوة:

 األخوات وبنات األعامم والعامت وأوالدهن وعامت األب وعامت اجلد وإن عال.

ويدخل فيها فروع األم من األخوال واخلاالت وأعامم األم وأعامم أبيها وأمها   األمومة:

أبيها وأخوال أمها وخاالت األم  وعامت األم وعامت أبيها وأمها وأخوال األم وأخوال 

 .  وخاالت أبيها وأمها

يف بارهتم أهنم ، إذ الظاهر من ع(4) أوالد اإلخوة واألخوات ألم يف جهة األمومةبأن  واعلم

، ال  كالم أهل العلم عىل كوهنم يف جهة األمومة جهة األبوة، وسوف أذكر يف آخر البحث

 األبوة بإذن الل تعاىل. 

ونالحظ مما سبق عدم ذكر أخوال األب يف أي من اجلهتني، وكذلك عدم ذكر األجداد  

وقد  "واجلدات السواقط من جهة األم يف جهة األمومة، وعن ذلك قال صاحب العذب: 

 

 (. 7/326، ) اإلنصاف (، املرداوي، 2/22، )العذب الفائضابن سيف،  (3)

 .  295، صالفواكه الشهية(، ابن سلوم، 326- 325/ 7، )اإلنصافاملرداوي،  (4)
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شكل بعضهم األجداد واجلدات السواقط من قبل األم هل هم من جهة األمومة؛ ألهنم  است

ينسبون لألم، أم يف جهة األبوة ألنه هو ظاهر عبارهتم، فأجاب عن ذلك العالمة حممد بن 

: فجهات ذوي األرحام عىل األصح ثالثفريوز احلنبيل رمحه الل بام نصه بعد كالم قاله: 

ة كل من أدىل إىل امليت باألب وهو غري وارث ال بفرض وال تعصيب، وأهل جهة األبو :أبوة

 كأيب أم األب، بالسواقطمن جهة األبوة  وهلذا قيد اجلد واجلدة اللذان مها من ذوي األرحام 

أهلها كل من أدىل إىل امليت : وجهة األمومةمن األجداد، وكأم أيب أم األب من اجلدات، 

معدود من أهل جهة األمومة حينئذ من غري  فأب األمباألم وهو غري وارث أيضًا بام ذكر، 

أهلها كل من أدىل إىل   وجهة البنوة:إشكال، وال يدخل يف جهة األبوة ال ترصحيًا وال ضمنًا، 

 .(5) "امليت بأوالده وهو غري وارث أيضًا بام ذكر، انتهى بلفظه

عند تأمل كالم ابن فريوز رمحه الل يتبني لنا أن أخوال وخاالت األب يف جهة األبوة؛ ألن  

الضابط ينطبق عليهم، وهو اإلدالء باألب وعدم املرياث بالفرض أو التعصيب، ويقوي 

  هبا واألخوال واخلاالت يديل  كونهيف هذه اجلهة؛  -أب اجلدة ألب -ذلك ذكر اجلد الرمحي

   كذلك، ومجيعهم يرثون مرياثها.

 

 

 

 (. 2/22، )العذب الفائضابن سيف،  (5)
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 : قواعد احلنابلة يف توريث ذوي األرحام

 .(6) يقدم عىل غريه يف املرياث  فاألسبق إىل وارث   :إذا كانت اجلهة واحدة  •

  ،وارث بأن كان كل وارث من جهة مستقلة فال يلتفت للسبق إىل  :إذا اختلفت اجلهة •

، حتى لو أدى ذلك لسقوط لحق كل رمحي بمن أدىل به من الورثة فريث مرياثهي  بل 

 .(7) القريب بالبعيد 

 : اجتاهات عدة اختلف احلنابلة رمحهم اهلل يف مرياث من أدىل باجلدة إىل

، وذهب إىل  ، وعليه فكل من أدىل هبا يف جهة األبوةاألبوةأن أم األب يف جهة  االجتاه األول:

 رمحه الل تعاىل: ذلك أبو اخلطاب 

دد من األمثلة أليب اخلطاب الكلوذاين ع ،يف علم الفرائض والوصايا  كتاب التهذيبجاء يف 

 ، ومنها: التي تبني اجتاهه يف هذه املسألة

 : عمَّ أم وخالة أب وعمتهمثال: هلك عن  .1

أيب األم ثم بمنزلة األم،   عمَّ األم بمنزلة أمحد ومن نزل البعيد حتى يلحق بالوارث قول "يف 

، والباقي لعمة وسقطت به اخلالة ألب؛ ألهنا بمنزلة جدة، واجلدة ال ترث مع األم فله الثلث

 

 (. 7/325، ) اإلنصاف (، املرداوي، 2/21، )العذب الفائضابن سيف،  (6)

 (. 325/ 7، ) اإلنصاف، يينظر: املرداو (،  2/21، ) العذب الفائضسيف،  نينظر: اب (7)
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إىل  ، فال يلتفت لألسبق مذهب أمحد عند اختالف اجلهة عىل أي .(8)"األب؛ ألهنا بمنزلة اجلد 

 وارث. 

 : أيب أم األب، وأيب أيب األم هلك عن مثال: .2

وهي تسقط اجلدة أم  أم بمنزلةبعد درجتني ه ألناملال أليب أب األم؛  أمحد رمحه الل "عند 

 فلم يعترب اإلدالء السبق لوارث؛ الختالف اجلهة. .(9) "األب 

 : أب  عن أبوي أب األم وأب أم هلكمثال:  .3

، فإن املال ألبوي أيب األم؛ ألهنام بعد  أمحد ومن نزل البعيد إذا كانا من جهتني قول"يف 

بكون   هنا رصح. (10) "مبمنزلة األم فأسقطا أم األب؛ ألهنا جدة، فال ترث مع األدرجتني 

أسبق لوارث هو اختالف اجلهة؛ فهي يف جهة األبوة،   سبب عدم النظر لكون أب أم األب 

 أب األم يف جهة األمومة. وأبوا 

 : هلك عن عمة أم وخالة أب  مثال: .4

 

 . 194- 193، ص صول التهذيب يف علم الفرائض واألالكلوذاين،  (8)

 . 195- 194، ص صول التهذيب يف علم الفرائض واألالكلوذاين،  (9)

 . 197، ص السابقاملرجع  (10)
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بمنزلة أيب األم ثم بمنزلة األم وخالة األب بمنزلة   ة األم؛ ألهنالعمأمحد رمحه الل تعاىل "عند 

بق إىل الوارث؛ ألهنام جهتان  ، وال يقال فخالة األب أسأم األب فهي جدة واألم تسقط اجلدة

 .(11) "فال يعترب السبق إىل وارث 

 

بجهة األمومة، واألم   ألن اجلدات يرثن"يف جهة األمومة؛  دة أم األب أن اجل االجتاه الثاين:

يرث باألمومة؛ كام أن األب حيجب كل من يرث  فتحجب كل من  أقرب من يف تلك اجلهة

 قدامة رمحه الل تعاىل: ابن ذلكوذهب إىل . (12) "باألبوة

وألن اجلدات أمهات يرثن مرياثا واحدا من جهة واحدة، فإذا   ": قال ابن قدامة رمحه اهلل

والبنات. وكل قبيل إذا اجتمعوا   ،واإلخوة ،واألبناء ،كاآلباءاجتمعن فاملرياث ألقرهبن، 

فاملرياث ألقرهبم. وقوهلم: إن األب ال يسقطها. قلنا: ألهنن ال يرثن مرياثه، إنام يرثن مرياث  

 . (13) "أسقطتهن األم، والل أعلم كأمهات. ولذلاألمهات، لكوهنن 

 عدد من األمثلة التي تبني اجتاهه يف هذه املسألة، ومنها:  البن قدامة رمحه الل، املغنيجاء يف 

 م: مثال: هلك عن خال أب، وعم أ.1

 

 . 203، ص املرجع السابق  (11)

 (. 1/100، )العذب الفائضابن سيف،  (12)

 (. 302/ 6) ،  املغنيابن قدامة،  (13)
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فاخلال   ؛أعطى األسبق إىل وارث  نالحظ ها هنا أنه .(14)"املال للخال؛ ألنه بمنزلة جدة"قال: 

، مما يعني أهنام مجيعا يف جهة أدىل باجلدة أم األب، وعم األم أدىل بأيب األم وهو غري وارث 

 واحدة وهي األمومة. 

 : أيب أم األب، وأيب أيب األم عن مثال: هلك.2

، أي أهنام من جهة واحدة  . وهنا أيضًا أعطى األسبق إىل وارث (15) "املال أليب أم األب  "قال: 

 األمومة. وهي 

مذهبنا ما تقدم من تقديم   ": بقوله ذكر ابن قدامة رمحه اهلل قواعد الرتجيح يف املذهب

األسبق إىل الوارث إن كانا من جهة واحدة، وتنزيل البعيد حتى يلحق بوارثه إن كانا من 

 .(16) "جهتني، ثم جيعل ملن يديل به ما كان له

  ي أب أم األب، وخال األب وهم اجلد الرمح ابن قدامة جعل اجلدة أم األب ومن أدىل هبا إذاً 

 يف جهة األمومة. 

 

 

 

 (. 6/334)  ، املغني،ابن قدامة (14)

 (. 6/334)  ، املغني،ابن قدامة (15)

 (. 344/ 6: ) املرجع السابق (16)
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أب   الرمحي علون خال األب يف جهة األمومة، واجلدجيأصحاب هذا االجتاه  االجتاه الثالث:

ففي هذا االجتاه جتد أم األب تارة يف جهة األبوة، وتارة يف جهة   أم األب يف جهة األبوة. 

بن سلوم رمحهام الل  حممد  والشيخسيف،   الشيخ إبراهيم ابن ، وذهب إىل ذلكاألمومة

 تعاىل:

 :األم   أيب أم أم األب، وأم أب مثال: هلك عن .1

األم الختالف  تنزل منزلة...، وكذلك عند احلنابلة؛ ألهنا  م أب األمكله أل"فاملال 

أم أب واألم حتجب    وأمت أم فأصبح مبارشة،أم أب األم منزلة األم  هنا أنزل .(17)"اجلهة

، مما يعني أنه جعل أم أم األب يف جهة  ، فاألول اعتربه يف جهة األبوة؛ ألن اجلهة خمتلفة اجلدة

 األبوة. 

 : زوج وابن خال أبيها وبنتي أخيها ألبيهاهلكت عن مثال: .2

من جهة  األخ  ا؛ ألنه من جهة األمومة، وبنتاألخ ابن خال األب  اال حتجب  بنت " عند احلنابلة

خال األب يديل باجلدة أم  األبوة، فيكون للزوج النصف، والباقي بني ذوي األرحام، فابن 

وهو السدس، فله سدس الباقي بعد فرض الزوج، ولبنتي األخ من   األب، فريث مرياثها

ولذلك مل يلتفت للسبق إىل   فهنا نص عىل أن اجلدة ألب يف جهة األمومة .(18) "األب الباقي

 

 . 300، صالفواكه الشهية(، ابن سلوم، 52-2/51، )العذب الفائضابن سيف،  (17)

 . 300، صالفواكه الشهية(، ابن سلوم، 2/308، )العذب الفائضابن سيف،  (18)
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الوارث، بل نص عىل أن ابن اخلال يديل بعمته اجلدة ألب مما يعني أن خال األب يديل من 

التعليل عىل   ذكر  ومل ي  وهذا املثال جاء يف اإلقناع،  .ويكون يف جهة األمومة باب أوىل هبا

 مرعيرمحه الل، والشيخ  من رشح اإلقناع كالشيخ منصور البهويتوكذلك  ،اجلواب 

 ابن سيف وابن سلوم رمحهام اللوإنام ذكر التعليل   .الل الكرمي يف كتابه غاية املنتهى رمحه

 تعاىل.

جيعلون خال األب تارة يف جهة األبوة، وتارة يف جهة أصحاب هذا االجتاه  :رابعاالجتاه ال

الرحيباين  الشيخ مصطفى والشيخ منصور البهويت، و ، وهم الشيخ مرعي الكرمي، األمومة

 الل:رمحهم 

 :خالة أب وأم أيب أمهلك عن  مثال:.1

مل يلتفت لألسبق إىل   .(19) "بمنزلة اجلدةألهنا بمنزلة األم، واألوىل  ؛ الكل للثانية "قال: 

 .الوارث الختالف اجلهة 

 : مثال: هلكت عن زوج وابن خال أبيها وبنتي أخيها ألبيها.2

فللزوج النصف والباقي كأنه الرتكة بني ذوي األرحام فابن خال أبيها يديل بعمة  "قال: 

لقيامه مقامها فيكون له سدس الباقي بعد فرض  وهي جدة امليتة فريث مرياثها وهو السدس

 

غاية  الكرمي،  (. 459/ 4، )كشاف القناع(، البهويت، 062/ 4، ) مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهىالرحيباين،   (19)

 (. 109/ 2، )اإلقناع واملنتهى املنتهى 
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فقد ذكر يف هذا اجلواب أنه مل يلتفت   .20"  مقام األخامباقيه لقيامه الزوج ولبنتي أخيها

، إال أنه يف جهة لألسبق إىل الوارث؛ ألن ابن خال األب ولو كان قد أدىل برمحي وهو اخلال

، ولذلك أحلق بعمته اجلدة يف جهة األمومةخمتلفة عن بنات األخ، فهن يف جهة األبوة، وهو 

 ألب مبارشة وورث حصتها.

يف جهة  -ابن خال األب -ففي هذا االجتاه جعل خال األب يف جهة األبوة، وجعل ابنه

 األمومة. 

، وإنام  مل أقف هلم عىل قول يف اجلد الرمحي من قبل أم األب  ،بأن بعض العلمء رمحهم اهلل علما 

 . فيام بني يدي من املصادر اخلال وقفت هلم عىل قوٍل يف

 إلمتام الفائدة: وسوف أذكرهم 

 يف كتابه اإلقناع:  احلجاوي رمحه اهلل تعاىل، الشيخ موسى

جعل ابن اخلال يف جهة األمومة   :هلكت عن زوج وابن خال أبيها وبنتي أخيها ألبيها مثال:

 .(21) كام مر معنا

 

 

(.  614- 4/604، ) كشاف القناع (، البهويت، 362- 262/ 4، )مطالب أويل النهى رشح غاية املنتهى الرحيباين،  20

 (. 110-109/ 2، غاية املنتهى اإلقناع واملنتهى، )مرعي الكرمي

 (. 107/ 3، ) اإلقناعاحلجاوي،  (21)
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 رمحه اهلل تعاىل، يف كتابه منتهى اإلرادات:  ابن النجار تقي الدين حممدالشيخ 

ألم أيب األم؛ ألهنا يف جهة األمومة، وخالة األب يف   جعل املال :خالة أب وأم أيب أم مثال:

 .(22) جهة األبوة

 حاشيته عىل منتهى اإلرادات: يف، رمحه اهلل اخللويتحممد بن أمحد الشيخ 

  إلدالئها باألم، وإدالء األوىل بأم األب "جعل املال ألم أيب األم؛ : خالة أب وأم أيب أممثال: 

. ذكر رمحه الل أن العلة اختالف  (23)"واجلدة تسقط باألم، فتدبر! جدة ألهنا أختها وهي

 ة.اجله

 : ، يف حاشيته عىل منتهى اإلراداترمحه اهلل ابن قائد عثمن بن أمحدالشيخ 

يعني: بمنزلة أختها أم   "م أيب األم بقوله:علل عىل جعل املال أل :خالة أب وأم أيب أممثال: 

فجعل خالة األب   .(24) "األب، وأم األب جدة، وأما أم أيب األم، فكاألم، واألم تسقط اجلدة

 يف جهة األبوة. 

 

 

 (. 454/ 3، ) منتهى اإلرادات ابن النجار،  (22)

 (. 69/ 4، )اخللويت عىل منتهى اإلرادات حاشية اخللويت،  (23)

 (. 454/ 3)  عىل منتهى اإلرادات،   حاشية ابن قائدابن قائد،  (24)
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 ، يف كتابه الفروع: رمحه اهلل الشيخ حممد بن مفلح الصاحلي

 األم: مثال: هلك عن خالة أب، وأم أيب 

نزل كل واحد حتى يلحق بمن يديل به، ولو أسقط القريب...،  ولو اختلفت اجلهة " قال

. وهنا رصح بكون أم  (25)" ألهنا كأم، واألخرى كجدة وخالة أب وأم أيب األم، املال للثانية

 األب يف جهة األبوة. 

 : يف كتاب املحرر يف الفقه الدين ابن تيمية رمحه اهلل،جمد الشيخ 

 مثال: هلك عن خالة أب، وأم أيب األم: 

. وهذا  (26)"وإذا كان خالة أب وأم أيب أم فاملال للثانية ألهنا كاألم واألخرى كاجلدة"قال: 

 عند بيانه أن السبق إىل وارث غري معترب عند اختالف اجلهة.

 ذكر أيًا منهم يف االجتاهات السابقة.مل أ -أب أم األب -ولعدم وجود قول هلم يف اجلد الرمحي

 الرتجيح بني االجتاهات السابقة: 

  طالع عىل ما سبق من االجتاهات يظهر يل والل أعلم أن االجتاه األول هو االجتاهاال دبع

 :ح؛ لعدة اعتبارات سوف أذكرها بعد ذكر االجتاهات باختصارالراج

 

 (.  38- 37/ 8، )كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروعابن مفلح،  (25)

 (. 1/440، املحرر يف الفقه، )جمد الدين ابن تيمية (26)
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جهة األبوة، وذهب إىل ذلك أبو اخلطاب رمحه  أن أم األب ومن يديل هبا يف  االجتاه األول:

 الل.

 ، وذهب إىل ذلك ابن قدامة رمحه الل.أن أم األب ومن يديل هبا يف جهة األمومة االجتاه الثاين:

يف جهة األمومة، واجلد الرمحي املديل باجلدة ألب   أن خال األب ومن يديل به :االجتاه الثالث

 سيف وابن سلوم رمحهام الل.ابن يف جهة األبوة، وذهب إىل ذلك 

جعل خال األب ومن أدىل به تارة يف جهة األبوة، وتارة يف جهة األمومة،   :االجتاه الرابع

 البهويت والرحيباين رمحهم الل. ومنصورمرعي الكرمي  وذهب إىل ذلك

وجعله  ،  خال األب ومن أدىل به، وإنام ورد عنه قول يفقسم أخري ال استطيع تسميته اجتاها

 ، أو يف جهة األمومة، كاآليت: يف جهة األبوة

  عثامن وبن أمحد اخللويت،  حممدوابن النجار،  تقي الدين حممد بوة:جعله يف جهة األ •

 . الل مالدين ابن تيمية رمحه وجمدبن مفلح الصاحلي،  وحممدابن قائد،  بن أمحد

 .موسى احلجاوي رمحه اللجعله يف جهة األمومة:   •

 أذكر االعتبارات التي من أجلها رجح لدي االجتاه األول: واآلن سوف 

الذين ال  ، متفقون عىل أن األجداد واجلدات أن احلنابلة رمحهم الل تعاىل االعتبار األول:

، واالشكال كان يف األجداد  يف جهة األبوة  من قبل األب  يرثون بفرض وال تعصيب
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أم يف  األبوة كام هو ظاهر عبارة املتقدمنيهل هم يف جهة  ،واجلدات الرمحيني من قبل األم

 . . وقد ذكرت قول ابن فريوز رمحه الل واجابته عن هذا االشكالجهة األمومة

مع علمنا بأنه يرث   إذا قلنا بأن اجلد الرمحي أب أم األب مثال يف جهة األبوة وجه الداللة:

أهنا يف جهة األمومة يلزم منه  فالقول ب  ،مرياث اجلدة ألب فهذا دليل عىل كوهنا يف جهة األبوة

حد من ، وهذا مل يقل به أيف جهة األمومة من قبل األب   األجداد واجلدات الرمحيات  جعل

 . ، ومن يديل هبااحلنابلة عند ذكر اجلهات 

أن املعترب عند تقسيم اجلهات إىل ثالث جهات هو األب واألم واألوالد  االعتبار الثاين:

 . يف هذه اجلهات ومن يديل هبم، ال من يرث 

ومل يتطرقوا   احلنابلة عند ذكر من يوجد يف جهة األبوة ذكروا األجداد أن وجه الداللة: 

ممن ال يرث بفرض وال  من يديل باألخوة، والعمومةملرياثهم ومن أدلوا به، كام جعل 

 . تعصيب فيها، عىل اعتبار أن الصلة بني هؤالء وامليت هي األب 

أي جدة   : فعندما تقول ألحدهم عند سؤاله عن جدتكالعرف واملنطق  االعتبار الثالث:

 هي، فأنت تقول جديت أليب، أو ألمي. 

معتربة لنسبته، وال وجه ، إذ أن قرابة اإلنسان أن ذلك معترب عند من يسأل وجه الداللة:

 طالق.لدخوهلا يف جهة األمومة عىل اال
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، كابن مفلح رمحه  أن من العلامء من استنكر جعل أم األب يف جهة األمومة : الرابعاالعتبار 

وملا أسقطت األم أمهات األب كأمهاهتا علم أن كلهن يدلني باألمومة،   "الل حيث قال:

كجهتني، وجهة األمومة   (27)ي األب من جانبي أمه وأمهفالعجب من هاتني املسألتني أن قرابت

 .(28) "مع جهة األبوة كجهة

جهة األبوة بذاهتا تنقسم إىل حيزين، حيز من قبل أبيه، وحيز من قبل أمه، أن وجه الداللة: 

 واحدة! إذا كان هذا شأن اجلهة الواحدة، فكيف نجعل أهل جهتني خمتلفتني جهة ف

ن من اجلدة ألب.ن اجلدات من قبل األم أحق باحلضانة ولو أ  :اخلامساالعتبار   بعدَّ

.  األم ا ترث مرياث ؛ ألهنن ابن قدامة رمحه الل جعل أم األب يف جهة األمومةأ وجه الداللة:

، ولكن ابن قدامة  يلزم من ذلك تقديم أم األب عىل أم أم األم يف احلضانة؛ ألهنا حتجبهاو

فإن اجتمعت أم أم وأم أب، فأم  "، فيقول:رمحه الل يقدم أم األم ولو بعدت عىل أم األب

األم أحق، وإن علت درجتها؛ ألن هلا والدة، وهي تديل باألم التي تقدم عىل األب، فوجب  

ذكر رمحه الل أن سبب تقديم البعيدة من   . فهنا(29) "ها، كتقديم األم عىل األب تقديمها علي

منه  تأكيد، وهذا بأن هلا والدة، وكذلك أهنا مدلية باألم ؛بقبل األم عىل القريبة من قبل األ

 

 . أمه وأبيه  يفتكون العبارة الصحيحة من جانب أن الصواب: من جانب أبيه، ال أمه. ،الظاهر والل أعلم  (27)

 (. 8/37ابن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع، )  (28)

 (. 9/416(، املرداوي، اإلنصاف، ) 8/243ابن قدامة، املغني، )  (29)
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فإما أن تكون يف جهة األمومة وتأخذ أحكام أم األم ، رمحه الل بأن اجلدة ألب يف جهة األبوة

 . ، وإما أن تبقى يف مكاهنا يف جهة األبوة، وهو الصحيحيف املرياث كام 

 .كل أحواهلاأن اجلدة عمومًا ليست أمًا يف   السادساالعتبار 

أهنا تفارقها يف احلضانة، ويف املرياث، فاجلدة وارثة للسدس فقط، واألم  وجه الداللة: 

فالبنت مثال ؛ أهنام يف جهة واحدة، وكوهنا حتجبها ال يعني للسدس والثلث وثلث الباقي

 ، مع اختالف جهاهتم.اإلخوة ونحو ذلك  حيجب   أوالد اإلخوة ألم، واالبن حتجب  

 .، ومتناقضةمضطربة االجتاه الثالث، والرابعأن أقوال أصحاب  :السابعاالعتبار 

املدىل به محي واخلال وهذا يف اشكال كبري؛ ألن  أن منهم من فرق بني اجلد الروجه الداللة: 

 واحد وهو اجلدة ألب، فكيف تكون اجلدة ألب تارة يف جهة األبوة، وتارة يف جهة األمومة

، واألضعف منه جعل اخلال يف جهة األبوة، وابن اخلال يف جهة األمومة كام  فهذا غري مقبول

 هو قول أصحاب االجتاه الرابع. 

  ، والل أعلم.األول ورجحانهمن االعتبارات يظهر يل قوة قول أصحاب االجتاه فمام سبق 

جعل اجلدة ألب ومن أدىل هبا يف جهة األبوة، هو اختيار مجع من العلامء املعارصين  علاًم بأن 

الدكتور عبد اخلطراوي، و والدكتور حممدبن باز،  لشيخ اواملختصني يف علم الفرائض، كا
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والدكتور عبدالل با جابر  ، صالح الفوزان وكذلك الدكتور حم رمحهم الل، الال مالكري

 . )30(حفظهام الل

 هل أوالد اإلخوة ألم يف جهة األبوة، أم يف جهة األمومة؟ مسألة:

يف جهة األمومة؛ ألهنم يدلون باألم، عىل الرغم من أن   ألم ذكرت سابقًا بأن أوالد اإلخوة

 ؛ ألنه ظاهر عبارهتم، قالوا: ظاهر تقسيم احلنابلة أهنم يف جهة األبوة

وبنات اإلخوة وأوالد ويدخل فيها فروع األب من األجداد واجلدات السواقط  :بوةجهة األ

 د وإن عال.وبنات األعامم والعامت وأوالدهن وعامت األب وعامت اجل األخوات 

 ذكر بعض أقوال أهل العلم فيهم:  كن هذا اإلشكال يزول بإذن الل تعاىل عندول

يدخل فيها فروع األم من  "، ومن ينتمي هلا:عند كالمه عن جهة األمومةابن سلوم رمحه اهلل: 

 .(31)"وأوالد أوالد األم يرثون من جهة األمومة، وفروعهم كذلك  واخلاالت...األخوال 

أخ ألب فله   وإذا كان ابن ابن أخت ألم وبنت ابن ابن" :قال جمد الدين ابن تيمية رمحه اهلل:

السدس وهلا الباقي ويلزم من جعل األخوة جهة أن جيعل املال للبنت وهو بعيد جدا حيث  

 

، الفوزان،  131، ص الفرائض الرائد يف اخلطراوي، ، 154ص ، الفوائد اجللية يف املباحث الفرضيةابن باز، )30 (

التدريبات املضية عىل  ، با جابر، 194ص،  الفرائضالحم، ، ال 271، ص يف املباحث الفرضية  التحقيقات املرضية

 . 89ص،  املسائل الفرضية

 . 295، صالفواكه الشهية ابن سلوم،  (31)
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عىل  شاهد أنه أعطى ابن ابن األخت ألم السدسال. (32)"جيعل أجنبيني أهل جهة واحدة

وارث، وهذا يعني أهنام خمتلفان يف  بنت الباقي وهي مدلية ب الرغم من أنه أدىل بذي رحم، وال

جهات بإضافة جهة األخوة للثالثة  أربعرد القول بجعل جهات ذوي الرحم اجلهة، بل 

. فإن مل يقبل جعلهام يف جهة واحدة، وهي جهة واحدة يفالسابقة بقوله أنه جيعل أجنبيتني 

 األخوة، فمن باب أوىل أال يقبل جعلهام يف جهة األبوة معًا. 

وإذا كان ابن ابن أخت ألم،  "قال عند الكالم عن نفس املسألة:رمحه اهلل تعاىل:  املرداوي

ويلزم من جعل األخوة جهة: أن جيعل  ،وبنت ابن ابن أخ ألب: فله السدس، وهلا الباقي 

قال يف   :ورده شارحه ،حيث جيعل أجنبيتني أهل جهة واحدة ؛وهو بعيد جدا ،املال للبنت

 تنيهنام يف جهفهذا يؤكد أ .(33) "وقيل: خطأ  ،قال يف الرعاية: وهو بعيد ،الفائق: وهو فاسد

ان ابن ابن األخت ألم ليس يف جهة األبوة،  عند القائلني بأن اجلهات ثالث، فإذا ك  تنيخمتلف

 ؛ إذ قطعًا لن يكون يف جهة البنوة. فيتعني كونه يف جهة األمومة

أكثر، نقل تعليق  وعند كالم املرداوي رمحه الل عن اخلالف يف اجلهات، هل هنَّ ثالث أو 

وبني   ،جهة والعمومةاألخوة وال فرق بني جعل  ":، ومنهتقي الدين رمحه الل تعاىل الشيخ

وبني إدخاهلام يف جهة األبوة واألمومة يدل عىل أن   فقوله. 34"إدخاهلا يف جهة األبوة واألمومة

 

 (. 1/540، املحرر يف الفقه، )جمد الدين ابن تيمية (32)

 (. 235/ 7، )اإلنصافاملرداوي،  (33)

 (. 623/ 7)  ،املرجع السابق  34
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من يديل ألم يف جهة األمومة؛ إذ أن العمومة يف جهة األبوة قطعًا، وكذلك اإلخوة أوالد 

جهة  فبقي أوالد اإلخوة ألم، وبقيتباإلخوة األشقاء واإلخوة ألب من ذوي األرحام، 

؛ فائدة وبني إدخاهلا يف جهة األبوة واألمومة : األمومة، فتعني جعلهم فيها، وإال مل يكن لقوله

 هبا ومل يذكر جهة األمومة.  الكتفى ألنه لو كان املراد أهنم مجيعا يف جهة األبوة

ذكر بأن احلنابلة جيعلوهنم يف   ،أن الشيخ ابن عثيمني رمحه الل تعاىل : سبب إيراد هذه اجلزئية 

لكن ة األمومة، واملذهب خالف هذا، اإلخوة من األم أبناؤهم من جه "فقال:، جهة األبوة

ليس قوهلم وحيًا منزالً، فنحن نقول: أين األبوة؟! إخوتك من األم ليس ألبيك هبم صلة  

أقف عىل  ومل ،(35)"إطالقًا، وهلذا نرى أن أوالد اإلخوة من األم من جهة األمومة بال شك

، بل إن ما ، فيام بني يدي من املصادررمحهم الل علامء املذهبقائل بأهنم يف جهة األبوة من 

 . ولعل ظاهر كالم العلامء عند ذكر اجلهات ومن يديل هبا قدنقلته يؤكد أهنم يف جهة األمومة

 والل أعلم.  ،تسبب يف هذا اإلشكال
 

 

 

 

 

 (. 285- 284/ 11ابن عثيمني، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، )  (35)
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 )املراجع( 

  ،الفواكه الشهية رشح املنظومة الربهانية ، سلوم النَّجدي الزبريي، حممد بن عيل بن ابن سلوم .1

 م(.2007،  1428لبنان: دار النوادر، ، )1،طحتقيق: عصام بن حممد أنور رجب

  1ط  ،العذب الفائض رشح عمدة الفارضإبراهيم بن عبدالل بن إبلراهيم بن سيف، ابن سيف،  .2

   م(.1953: مطبعة احللبي، القاهرة)

ط، )القاهرة: مكتبة القاهرة، .د  ،املغنيبن حممد بن قدامة، بن أمحد   عبدالل  ،قدامة ابن  .3

 م(.1968

،  2ط، املحرر يف فقه اإلمام أمحدعبدالسالم بن عبدالل بن اخلرض، ، جمد الدين ابن تيمية،  .4

 م(.1984الرياض: مكتبة املعارف،  )

عبدالل بن عبداملحسن  الدكتور   قيق: حت ، اإلرادات منتهى  ابن النجار، حممد بن أمحد الفتوحي، .5

 م(.1999مؤسسة الرسالة، ، ) 1طالرتكي، 

دقائق أويل النهى لرشح املنتهى املعروف برشح  البهويت، منصور بن يونس بن صالح الدين،  .6

 .م(1993، )عالم الكتب، 1ط،منتهى اإلرادات 

، حتقيق:  حاشية اخللويت عىل منتهى اإلراداتاخللويت، حممد بن أمحد بن عيل البهويت اخللويت،  .7

سوريا: دار النوادر،  ، )1، والدكتور حممد بن عبدالل اللحيدان، طالدكتور سامي القصري

 م(.2011

وزيادات( مع   منتهى اإلرادات)يف مجع املقنع مع التنقيحابن قائد، عثامن بن أمحد بن سعيد،  .8

)مؤسسة الرسالة،  1ط،  عبداملحسن الرتكيالدكتور ، حتقيق: حاشية املنتهى البن قائد

 م(.1999
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، حتقيق: عبد اللطيف  اإلقناع يف فقه اإلمام أمحداحلجاوي،  احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى  .9

 ت(.. دحممد موسى السكبي، دط، )لبنان: دار املعارف، 

دط، )دار الكتب  ، كشاف القناع عن متن اإلقناعالبهويت، منصور بن يونس بن صالح،   .10

 العلمية، دت(. 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من  عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن املرداوي،  املرداوي،  .11

 دت(. ، ) دار إحياء التارث العريب، 2، طاخلالف

كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء  مفلح بن مفرج الصاحلي، ابن مفلح، حممد بن  .12

  ، )مؤسسة الرسالة،1، حتقيق: الدكتور عبد املحسن الرتكي، طالدين عيل بن سليمن املرداوي

 م(.2003

مطالب أويل النهى يف رشح غاية   الرحيباين، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين، .13

 م(.1994، )املكتي اإلسالمي، 2ط، املنتهى

، حتقيق، حممد بن أمحد   التهذيب يف علم الفرائض واألصول حمفوظ بن أمحد، الكلوذاين،  .14

 م(.1995الرياض: مكتبة العبيكان، ، )1اخلويل، ط

اعتنى به: يارس  ، اإلقناع واملنتهىغاية املنتهى يف اجلمع بني الكرمي، بن يوسف الكرمي، مرعي  .15

، )الكويت: مؤسسة غراس للنرش  1إبراهيم املزروعي و رائد بن يوسف الرومي، طبن 

 م(.2007والتوزيع، 

، )دار ابن  1، طزاد املستقنعالرشح املمتع عىل ابن عثيمني، حممد بن صالح بن عثيمني،  .16

 (. ه 1428 -1422اجلوزي، 
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،  4ط، التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضيةعبد الل الفوزان، الدكتور صالح بن الفوزان،  .17

 م(.1999للنرش والتوزيع،  )الرياض: مكتبة املعارف 

، )املدينة املنورة:  1ط، الرائد يف علم الفرائض اخلطراوي، الدكتور حممد العيد اخلطراوي،  .18

(. ه 1434مكتبة دار الزمان، 
،  متن الرحبية والفوائد اجللية يف املباحث الرحبية، الشيخ عبد العزيز بن عبد الل بن باز، باز ابن  .19

 م(.2006الرياض: الرئاسة العامة للبوحوث العلمية واإلفتاء، ، )1ط

: داركنوز إشبيلية،  ، )الرياض2ط، الفرائضالالحم، الدكتور عبد الكريم بن حممد الالحم،  .20

 م(.2006

،  1، ططعىل املسائل الفرضية التدريبات املضيةبن أمحد با جابر،  با جابر، الدكتور حممد  .21

 م(. 2019الكويت: لطائف لنرش الكتب والرسائل العلمية، )

bander185@gmail.comللتواصل: 
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