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 تقريظ األستاذ الدكتور عبد القادر بن خليفة مهاوات

جامعة  -الفقه وأصوله ومدير الدراسات بمعهد العلوم اإلسالمية  أستاذ 

 .الوادي )اجلزائر(

محًدا هلل، وصالًة وسالًما عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه وَمْن َواََلُه 

 وَمِن اّتبَع ُهداه،

 أّما بعد:

ًظا لعمِل ابنِه؛ ذلك  ْن دواعي الغبطِة والّّسوِر أْن يكوَن األُب مقرِّ
ِ
فإّنه مَل

أّن الدكتور الفاضل عبد اجلّبار بن حمّمد اْلَياَمن ُيْدِِل إِّل بأبّوٍة علمّيٍة يف مرحلِة 

تعليِمه العاِل؛ حيث َأَخَذ عنّـي عدًدا من علوِم الرّشيعِة، بل وأجزُته يف 

 ها.بعِض 

هذا األستاذ اإلمام املعطاء حاليًّا، كان نِْعَم الّطالب والباحث يف مرحلة 

ًة يف الّتلّقي، ودماثة اْْلُُلِق، أنتجت شخصيًّة  الّتحصيل؛ إذ وجْدنا منه ِجدَّ

ْفُر امليموُن الذي  علمّيًة متكاملًة بدأنا نقطُف ثامَرها اليانعَة التي منها هذا السِّ

ايته إىل هنايته متنًا وحاشيًة وهو مسّودٌة أّولّيٌة، وأهديُت سعدُت بقراءته من بد

إىل كاتبه جمموعًة من املالحظات املضمونّية والّشكلّية؛ العلمّية واملنهجّية؛ 

التي رأيُت رضورة تزيني النّسخة النّهائيّة التي سيتداوهلا القّراء هبا، راجًيا منه 

دُة جتربٍة يف الكتابة والّتأليف، والقراءة تثمينَها وأْخَذها بعنْي اَلعتبار؛ فهي زب

 واَلّطالع.
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وإذا أردُت أن ُأمْجَِل مظاهَر اْْلُْسِن يف الكتاب الذي بني أيدينا، فإّننـي 

 ُأورُدها يف اآليت:

فيه تفاعالً مع علٍم جليٍل دقيٍق حتتاُجه األّمُة يف كّل مكاٍن وزماٍن؛ أََل وهو  إنّ  -8

 علم الفقه بأبوابه املختلفة عموًما، وباب املواريث منه عىل وجه اْلصوص.

قَّ األّوَل من الكتاب فيه دراسٌة وحتقيٌق لرسالة )خمترص  ذلك أّن الشِّ

سليامن محداوي الّطيَْبايت األبحاث يف علم املرياث( للّشيخ حمّمد بن 

قَّ الّثايَن في8111)ت: جهٌد مشكوٌر من خالل مَجِْع عدٍد من فتاويه  هم(، والشِّ

الفقهّيِة التي كانت متناثرًة يف أغلبها يف صدور طالّبِه الذين تتبَّع الكاتُب 

 رؤَسهم، ودّوهنا منهم.

ِق اجلا -3 مِع، وسالمِة مرجعّيتِِه، إّن فيه إبراًزا لقّوِة شخصّيِة الكاتِب املحقِّ

 منطقتِه )الّطيَْبات( التي 
ِ
تِِه، كام إّن فيه إكراًما ملشايِخ وعلامء ومتّسِكِه هبُِويَّ

 لن خيدَم تراَثها إَل أبناُؤها، ولن ُيظِْهَر مشاخَيها إَّل َأنَْجاهُلَا.

ُر  أقوُل هذا؛ ألّننا يف وقٍت أصبح فيه عدٌد ليس بالقليل من شبابنا يتنكَّ

 بلِدِه، وَل يكاد يقرُأ أو يسمُع إَّل لكلِّ وافٍد، ولو مل
ِ
تِِه وعلامء رجعّيتِِه وُهِويَّ

 خالَف ما استقرَّ عندنا، أو ما وافَق عاداتِنا وأعراَفنا.

ِظ؛ فهو قد أشاَر عليه قبل شهوٍر هبذا املرشوِع، فبادَر  -2 ا بأستاِذه املقرِّ إَن فيه برًّ

 قِت والفكِر فيه، حتّى ُوفَِّق إىل جتسيِده واقًعا.إىل العمِل عليه، وَبْذِل الو
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وهذا ليس غريًبا عن حبيبنا عبد اجلّبار؛ فإّننـي أحتفظ له بمواقَف عديدٍة 

ُد هذه اْلصلَة النّبيلَة فيه؛ لعّل منها تلك املكاملة اهلاتفّية التي أفرحنـي هبا  تؤكِّ

كتوراه بجامعة غرداية؛ ذات يوٍم َلاّم نجح يف مسابقة الّدخول إىل مرحلة الد

ُه الولَد إىل والِده.   فقد زّف إِلَّ اْلرَب ساخنًا كام َيُزفُّ

هذا، وأسأُل اهلَل العيلَّ القديَر ألخينا العزيز د. عبد اجلّبار مزيَد إنتاٍج، 

وكثرَي سداٍد يف قابل أّيامه؛ فإّنه ُينََتَظُر منه ومن أمثاله من الّشباب اليافع الذي 

ًة علمّيًة وجسدّيًة كتاباٍت تنفع األّمة، َل سّيام ما َينُْفُض منها الغباَر عن ُأويِتَ قوّ 

 اجلزائر وعطاءاِِتم قدياًم وحديًثا؛ فهو جّل يف ُعالَُه اهلادي إىل 
ِ
أعامل علامء

 أقوِم سبيٍل، واْلمد هلل رّب العاملني.    

 م.3138جويلية  28/ـه8113ذو اْلجة  38وادي سوف يف: 
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 تقديـــــــــم

 اْلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وبعد: 

جرت العادة أّن تأليف الكتب واملصنفات إنام يكون ثمرًة لبيئٍة زاخرٍة 

بالعلامء وبطلبة العلم، فهذا يفّس وحيلل، واآلخر يناقش أو جيادل وهكذا، أّما 

كتابة اسمه، أو حيفظ أن يولد كتاب يف بيئة قاحلة، أعلُم الناس فيها من حيسن 

سورتني أو ثالث من قصار املفصل، يصيل هبام، فهذا هو األمر الغريب، هذه 

هي البيئة التي ُوجد فيها كتاب "خمترص األبحاث يف علم املرياث" ملؤلفه 

اإلمام الفاضل الشيخ حممد بن سليامن محداوي ، وهذه هي البيئة التي قىض 

ب باملصنِّف املجاهد، كان فيها الشيخ أغلب حياته ، ولذلك ُح  قَّ له أن يلقَّ

من املمكن هلذا العمل اجلليل أن َل ينجو من غوائل الزمن، أو أن يبقى يف 

طي النسيان والتجاهل، لكن يشاء اهلل سبحانه أن يقّيض له األستاذ الفاضل 

الدكتور عبد اجلبار بن حممد اليامن فينفض عنه الغبار وحيييه بعد موات، فلله 

ستاذ الفاضل عندما جتشم هذا العمل الصعب، وهلل در الشيخ الذي در األ

ثم إنه رمحه اهلل مل يؤلف يف ما هو مستساغ  ألف يف هذه البيئة التي وصفنا،

عند العامة من علوم، كالفقه واملغازي ونحومها، إنام ألف يف علم َل يتقنه إَلّ 

 الفحول، أومل يقل فيه صاحب الرحبية:

 يفقـــــــــــــــــــــد ...بأنــــــــــــــــــــه أول علــــــــــــــــــــم 
 

 يف األرض حتــى َل يكــاد يوجــد 
 

فجزى اهلل األستاذ الفاضل عندما شمر عىل ساعد اجلّد يبعث يف تلك 

الوريقات رعشة اْلياة، وذلك بتعليقاته وحواشيه عىل الكتاب، فجاءت 
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مسائل الكتاب سهلة مستساغة، وكان من املمكن أن تكون عويصة صعبة، 

ويوثق النصوص ويعّرف باألعالم، وهذا  كام حاول جهده أن يؤّصل املسائل

هو البحث العلمي الرصني، وتلك هي مالمح وأبجديات التحقيق العلمي 

التي نلمسها عند مشاهري املحققني، ثم إّن الذي ضاعف من فوائد هذا 

الكتاب أن األستاذ املحقق ذّيل الكتاب ببعض فتاوى الشيخ املنقولة عن 

اصة وأهنا فتاوى واقعية متس حياة الناس يف الثقات، ويف ذلك عظيم النفع، خ

 هذا الزمان وهذه البيئة.

وبعد هذا العمل اجلاد املثمر الذي تفضل به األستاذ املحقق يكتيس 

حلته القشيبة التي تليق به، وعندها  "خمترص األبحاث يف علم املرياث" كتاب:

 تتحقق بقراءته األهداف اآلتية:

ت التعليقات طالسمه  -8 صار هذا الكتاب يف متناول اجلميع عندما َفكَّ

 وأبانت عن غوامضه.

مل يعد الكتاب قواعد أساسية يف علم الفرائض فحسب، وإنام أضحى شبه  -3

 موسوعة فيها علم الفرائض وعلم اْلديث وتراجم األعالم.

صبح ازدان هذا الكتاب بام ُزيِّن به من فتاوى فقهية معارصة، وهكذا ي -2

 قارئه قد أصاب عصفورين بحجر، علم الفرائض مع الفتاوى.

هذا وكان مسك اْلتام يف هذا العمل اجلليل وجود مالحق، من بينها 

عرٌض لبعض خمطوطات الشيخ املتنوعة، يف التوحيد، ويف اْلث عىل طلب 

العلم، ويف التحذير من الفتن، ويف بعض مسائل الصالة، وغري ذلك. وَل 
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خمطوطات عظيمة النفع، وكأننا باألستاذ حفظه اهلل يدعو إىل شك يف أهنا 

 اَلنكباب عليها حتقيقا ودراسة وهذا ما نريده ونتمناه.

فرحم اهلل شيخنا عىل ما قّدم وأفاد، وهنيئا ألستاذنا الفاضل عىل هذا 

املجهود املثمر الذي بذله، وهنيئا لطلبة العلم هبذه اإلضافة املتميزة يف علم 

 املرياث.

ونسأل اهلل لكل من ساهم يف هذا العمل من قريب أو من بعيد، أن يسدد 

خطاه، ويلهمه الرشد، ويوفقه إىل خدمة العلم وأهله، إنه سبحانه سميع 

 قريب جميب.

    

 3138يوليو  1ه املوافق8113ذو القعدة  31                                            

 أ.د. أمحد الشايب عرباوي                                                       

 أستاذ النحو العريب وأصوله                                                       

 كلية اآلداب واللغات/ جامعة الـــــــــوادي                                                
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 مقدمة

، والصالة والسالم عىل بسم اهلل الرمحن الرحيم، اْلمد هلل رب العاملني

 أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل اله وصحبه وذرّيته أمجعني.

 وبعد :

لام رأوا  ؛اجلزائر قديام وحديثا باملتون واملنظومات العلميةقد اهتّم علامء لف

فيها من أمهية بالغة يف ترسيخ العلوم لدى الطالّب، فانكّبوا كغريهم من 

حرصا  ؛العلامء عىل املطّوَلت وتلخيصها يف متون ومنظومات ليسهل تداوهلا

 فن إَل رض تعليمه للناشئة، فام منوبغ ،منهم عىل محاية هذا الدين وصيانته

ضبط يف متن أو منظومة حتى قيل: "من حفظ األصول غنم الوصول، ومن 

ضّيع األصول حرم الوصول، وأبعد عن األصول، وطالت عليه الفصول 

 . (1)وفقد حتى القليل املحصول، ولو ظّن أّن له إىل الّسامء وصول"

ر وتوالت هذه اجلهود من قبل علامء اجلزائر عىل مدار قرون طويلة إلظها 

املتون واملنظومات، وبذلوا من أجل ذلك أوقاِتم، وجتشموا املصاعب 

تجلية وحتّملوا املتاعب، ومن َثمَّ كانت هذه اجلهود حتتاج إىل إبراز؛ وذلك ل

 الستفادة منها.فضل هؤَلء العلامء ثم ل

كغريها من مناطق هذا البلد املفّدى بعلامء  -الطيبات-ولقد دّرت منطقتنا 

َل يعرفون املحال؛ فصنعوا الرجال أفذاذ ذاع صيتهم داخل الوطن وخارجه، 

                                                 

 .6متون طالب العلم، عبد املحسن القاسم، ص  (1)
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منهم عىل سبيل الذكر َل  ؛وآثارهم تدل عىل أخبارهم ،يف كل جمالأّلفوا و

عىل املراتب العلمية اْلرص الشيخ حممد اللقاين بن السائح رمحاين الذي بلغ أ

فكان أستاذا للتعليم العاِل يف جامع الزيتونة تتلمذ عىل يديه الكثري من أبناء 

املسلمني كمفتي اجلزائر أمحد محاين وغريهم، ومن أعالم الطيبات كذلك 

األديب واملحامي مسعود طويل خريج األزهر الرشيف كلية الرشيعة وصل 

 ئي.القضا يف املجالتقلد مناصب سامية إىل مراتب عليا و

، الطيبايت الشيخ حممد بن سليامن محداوياألفذاذ ومن بني هؤَلء العلامء 

وفقه جاد علينا بتآليف يف فنون شتى من حديث الذي هذا الرجل اجلهبذ 

فت للنظر أّن الشيخ برز يف منطقة تعاين من وعقيدة وتفسري وغريها، والال

فلم يلتفتوا للدراسة د الرمق، الكل منهك يف حتصيل لقمة تس ،شظف العيش

أصال، ولكن الشيخ حتدى كل العقبات ليلتحق بالزيتونة وينهل من علوم 

يف  منطقته برصيد علمي معترب، فأحدث ثورة علميةائخها، لريجع إىل مش

؛ نرش العلم وعّلم النشء، وأوقف نفسه للجميع حتى عّم نفعه مسقط رأسه

النافعة هذا املخترص عظيم وكان من تآليفه  ، هلا املنطقة واملناطق املجاورة

"خمترص األبحاث يف علم القدر الذي هو حمل الدراسة والتحقيق املسّمى: 

لية وإلامم اساسية يف علم املرياث بدقة عضبط فيه املفاتيح األ ،املرياث"

رًا بالشيخ الذي له دين عىل مجيع كفت عىل خدمته وإخراجه بِّ عجيب، فع

؛ عة للشيخجمموعة من فتاوى فقهية منوّ ضمنت هذا الكتاب هاِل املنطقة، وأ

يف العبادات، واملعامالت، واألحوال الشخصية، إَل يف اجلنايات مل أجد له 
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 فيها مسائل، وربام تكون عند أشخاص مل أقابلهم؛ فمن تلقوا عن الشيخ كثر.

من خالل مقابالت شفوية ممن تتلمذوا عىل  ولقد مجعت هاته الفتاوى

أصبح عدد معترب من املسائل؛ فنّظمتها ونقحتها  حتى  ؛دروسه اوَلزمويديه 

، كام أدرجت بعض املالحق؛ فيها أبرز وعّلقت عىل ما حيتاج منها إىل تعليق

أعامل الشيخ؛ حتى أفتح شهية الباحثني ليواصلوا ما ابتدأناه، وخيرجوا تلك 

هذا و وتتآكل، األعامل؛ لينتفع هبا اجلميع، وحتى َل تبقى حبيسة الرفوف

هو بمثابة تكريم للشيخ حممد بن سليامن؛ سيخّلد  -بني أيدينا-الذي  الكتاب

 .، ويصون علمه وحيفظه من الضياعويبقى يف ذاكرة األجيال القادمة هاسم

ويف األخري َل يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر لشيخي األستاذ الدكتور 

هو الذي شجعني ف، (1)يت العلميةعبد القادر مهاوات؛ الذي له أثر كبري يف حيا

يف جملة  تعىل هذا العمل؛ حيث كان بادئ األمر عبارة عن مقالة نرش

حتى تصدر يف كتاب، ولقد زاد من إكرامي الشهاب؛ فاقرتح عيّل تسميكها 

 بتقريظه هذا الكتاب، ومراجعتة بدقة كبرية؛ حتى خيرج يف أهبى حّلة.

أمحد الشايب عرباوي، الذي والشكر موصول كذلك لألستاذ الدكتور 

، وأهداين هو وقراءته؛ رغم انشغاَلته وارتباطاته تفّضل بالتقديم هلذا الكتاب

                                                 

العلوم التي دّرسني فيها الشيخ عبد القادر: علم املواريث؛ يف السنة الثالثة ليسانس فقه  من (1)

وأصول، معهد الرشيعة جامعة الوادي، كام أجازين يف كتابه: الرضوري من علم املواريث، 

 م.3181/ـه8111بدار اإلمام مالك للحديث النبوي بالوادي، سنة: 
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 . اآلخر جمموعة من املالحظات املهّمة التي كنت يف أمّس اْلاجة إليها

كام أشكر أستاذي الدكتور إبراهيم رمحاين؛ مدير معهد الرشيعة جامعة الوادي، 

وتوجيهاته  بنصحه َل يتوانىالفقهية والقضائية؛ الذي الدراسات خمرب ومدير 

 .وخدمة الرتاث التأليف حيث ُزِرَعت فينا من خالله بذرة ؛وإرشاداته

كام َل يفوتني أن أشكر السادة املشائخ؛ الذين أخذت منهم الفتاوى عند 

؛ األستاذ عبد ؛ فاستقبلوين بصدر رحب وتفاعلوا معي وشجعوينمقابلتي معهم

الباقي التجاين، الشيخ حممد قحمص، الشيخ الصغري خذير، الشيخ عيل 

، الشيخ أمحد عامر شوراب، والشيخ حممود محداوي، وأخص بالذكر محداوي

األستاذ عبد الباقي التجاين الذي استفدت منه كثريا ووجدت عنده ضالتي فيام 

ر ملساعدته الامدية املعتربة؛ يتعلق بالفتاوى؛ فُجلُّها من عنده، بل تعد األم

للمسامهة يف طبع الكتاب. وأشكر كذلك األستاذ عنرت اليامن الذي كان له الدور 

 تنظيم الكتاب وتصفيفه؛ فهو يلبي ندائي دوما يف مثل هاته املواقف. يف زالبار

 فجزى اهلل اجلميع خريا.

 .مد، وعىل آله وصحبه وسلم اهلل وسلم عىل سيدنا وحبيبنا حموصىل

 

  اجلزائرية: "ورقلةوَلية "الطيبات وكتبه بمدينة                                   

 د. عبد اجلبار بن حممد اليامن                                  

م.3138أوت  11/ـه8113ذو اْلجة  .3يوم األربعاء: 
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 القسم الدرايس

                            

 وفيه مبحثان:

 املبحث األول:            

 ترمجة الشيخ حممد بن سليامن محداوي                                   

 املبحث الثاين:            

 دراسة الكتاب: "خمترص األبحاث يف علم املرياث"                      
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 املبحث األّول

 (1)ترمجة الشيخ حممد بن سليامن محداوي

 املطلب األول: اسمه ونسبه 

القبالة، التي هو حممد بن سليامن محداوي الطيبايت؛ حيث مضارب عرب 

، جامع، وأوَلد عبد القادرالسائح، وبطونا من أوَلد تضم فخذا من أوَلد 

ة، املنحدرين من قبيلتي سليم وهالل الذين استوطنوا هذه الفيايف صَّ وأوَلد قُ 

 .(2)منذ القرن الرابع اهلجري

تابع إىل اجلد والوِل الصالح حممد  أّنه ىل عرش املحامدة؛ أيإيرجع نسبه  

 .(3)فهو رشيف النسب سائحي إدرييس حسني ؛بن حممد بن السائح

 

                                                 

ولقد اعتمدت يف هذه الرتمجة عىل معجم الصفوة لألستاذ عبد القادر موهويب، وشخصيات يف  (1)

الذاكرة لألستاذ عبد اْلميد قادري، وبحث غري منشور لألستاذ حممد ْلرض لبوز الذي ترجم فيه 

للشيخ، أفادين به شخصيا )األستاذ حممد األخرض لبوز أحد تالميذ الشيخ حممد بن سليامن، وهو 

، ولقد درست عنه مادة اللغة العربية يف السنة الثامنة 3180تش اللغة العربية بالطيبات تويف سنة مف

بإكاملية طارق بن زياد بلدية ابن نارص(. وهذا البحث لألستاذ حممد  3113/3112أسايس موسم 

 ْلرض لبوز اعتمد عليه كل من ترجم للشيخ كونه أول من ترجم له.

 ..86شخصيات وأعالم يف الذاكرة، ص عبد اْلميد قادري،  (2)

 .11-3/12عبد القادر موهويب، معجم الصفوة،  (3)
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 املطلب الثاين: مولده ونشأته

 (م8181/ـه8231) ولد الشيخ حممد بن الطالب سليامن محداوي عام

مها سليامن وأم اْلري  حسب اْلالة املدنية لعرش الطيبات، من أبوين كريمني؛

 .(1)راشدي بنت حممد

سن الرابعة عاش الشيخ حممد بن سليامن يتيم األب، تويف والده وهو يف 

جّده السيد حممد راشدي، ورعاه كل الرعاية إىل أن من عمره، توىل كفالته 

أدخله إىل الكّتاب ْلفظ القرآن الكريم وتّم له ذلك عىل يد خاله حيث  ؛ترّشد

الطالب املرشي راشدي، كام حفظ الشيخ بعض املتون التي كانت مالزمة 

ومتن الشيخ ابن عارش، ومتن  للوحة القرآن؛ منها متن اآلجرومية يف النحو،

سيدي عبد الرمحن األخرضي يف الفقه، وغريها من املتون األخرى 

ما إن بلغ سن السابعة عرش حتى ختّرج حافظا للقرآن  كاألربعني النووية.

، ولكونه عاش يتيام، توقف عن الدراسة ه من املتون بجانبهمَ الكريم وما تعلَّ 

وايا املحيطة به ليلبي حاجيات أرسته، ليبحث لنفسه عن مكان للتدريس بالز

 .(2))بلدية املنقر( فالتحق بزاوية سيدي عيل بن الصديق

 

                                                 

 ..86عبد اْلميد قادري، مرجع سابق، ص (1)

 ..1-3/11عبد القادر موهويب، مرجع سابق،  (2)
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 طلب الثالث: رحلته يف طلب العلمامل

وعندما امتلك أدوات حتصيل العلم، اتصل بشيخ الزاوية التجانية 

، فطرح عليه -حممد من أتباع الطريقة التجانيةحيث كان الشيخ - بتامسني

إىل تونس، فشجعه وبارك مسعاه، إَل أن اْلاجة إىل الامل حالت بينه اهلجرة 

وبني حتقيق طموحاته، فلم جيد طريقا إىل ذلك إَل بيع أربع نخالت ورثها عن 

قبلة  أبيه، وباملبلغ يمم شطر تونس قاصدا جامع الزيتونة الذي كان وقتئذ

ىل م حممد إإليه الرحال من كل حدب وصوب، فانضأهل العلم، تشد 

صفوف طالهبا، واجللوس إىل حلقات شيوخها، ينهل من معينها، وبعد 

سنتني من الدراسة والطلب، منحه شيوخه إجازة التدريس، فعاد إىل مسقط 

 .(1)رأسه، وهناك تصدى إىل الوعظ واإلرشاد، والتعليم والتدريس

 املطلب الرابع: شيوخه 

من املنطقة ومن خارجها  عىل جمموعة من املشائخحممد لقد تتلمذ الشيخ 

 وعىل رأسهم:

: كان يداوم عىل حضور جمالسه، يأخذ عنه (2)م(.811الشيخ التجاين نصريي ) .8

                                                 

 .860-866عبد اْلميد قادري، مرجع سابق، ص ص،  (1)

برصه صغريا، أخذ عن شيخه عبد الرمحن  م، فقد8111هو التجاين بن حممد السايح، ولد سنة  (2)

ونحو، ثم  العمودي القرآن الكريم وعلومه، والعلوم الرشعية من فقه وأصول وحديث وسرية

  =رحل من أجل طلب العلم لكل من الزيتونة والقرويني لالنتفاع واَلستزادة العلمية، تتلمذ عىل
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مبادئ الفقه والنحو؛ فدرس عليه اآلجّرومية وحاشية الشجاعي يف النحو، 

 .(1)إضافة إىل الرسالة وامليارة الصغرى يف رشح ابن عارش يف الفقه

حتصل الشيخ حممد بن  :(2)م(8101رمحاين )الشيخ اللقاين بن السائح  .3

سليامن عىل اإلجازة العلمية من الشيخ اللقاين ابن منطقته، أحد مشائخ 

 .(3)م عقب خطاب ألقاه أمام حرضته8162الزيتونة عام 

 لام ارحتل الشيخ حمجويب من العالية :(4)الشيخ حممد األخرض حمجويب .2

، أصبح الشيخ حممد بن سليامن يزوره، )تقرت( إىل املقارين )اْلَُجرْية(

                                                 

م. )ينظر: حممد حناي، من أعالم البناء الثقايف .811الكثري من طلبة العلم إىل أن تويف سنة  يديه=

 وما بعدها( 0والتعليمي بوادي ريغ: العالمة الشيخ التجاين نصريي، ص

 .866عبد اْلميد قادري، مرجع سابق، ص  (1)

من الطيبات؛ عائلة الرمحاين، م بنفطة تونس، أصله 8112هو حممد اللقاين بن السائح املولود سنة  (2)

رجعت عائلته بعد ذلك إىل الطيبات، تويف والده وتركه صغريا حيث كفله أخوه األكرب، انضم بعد 

ذلك ْللقة الشيخ التجاين نصريي، فأخذ ينهل من علمه، فحفظ القرآن وبعض متون الفقه 

الشهادات فيها حتى صار والنحو، ثم بعد ذلك انتقل إىل تونس ليواصل تعليمه فتحصل عىل أعىل 

أستاذا من أساتذة الزيتونة الذين ُيعتد هبم، وتتلمذ عىل يديه خلق كثري من اجلزائر وتونس وغريمها 

 وما بعدها(. .0م. )ينظر: عبد اْلميد قادري، مرجع سابق، ص 8101تويف سنة 

 .1حممد األخرض لبوز، ترمجة الشيخ حممد بن سليامن محداوي، ص (3)

م بالعالية، يف سنوات وجيزة حفظ القرآن، كام 8183هو حممد األخرض حمجويب، املولود سنة  (4)

حفظ بعض املتون العلمية، هاجر إىل تونس والتحق بجامع الزيتونة أين هنل العلوم من 

 =املشائخ حتى حصل عىل شهادة األهلية الزيتونية، دّرس يف العلية، واملقارين، ثم انتقل إىل
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لقد ثّبت الشيخ حمجويب ف ؛ويكمل دراسته يف األمور الفقهية املعقدة

معلومات وعلوم الشيخ حممد بن سليامن، وأجازه ملقدرته ومتكنه من 

 .(1)العلوم التي تلقاها وتبّحر فيها

يف علم  منهم: التازي خالل فرتة دراسته فيه مشائخ الزيتونة كام تتلمذ عىل

 .(2)النحو، ميدون يف الفقه، زفزوف يف علم التجويد

 هذاملطلب اْلامس: تالمي

الطالب  :أهم تالميذه الذين تعلموا عليه، وأفادوا منه وتأثروا بشخصيته

"، واألخرض بن الصديق عبي عبد املجيد مرصي امللقب بـ "َسيَْمْح الشاعر الش

عىل زاوية أم الزبد، والطالب معمر عامري، وابنه األكرب الطالب  الذي استشيخ

عيل محداوي، ومجلة من شباب الطيبات تأثروا به وتأدبوا بأدبه، واْلقيقة التي َل 

؛ حممد بن سليامن، استفاد من علمه العديد من الناس (3)جب أّن الطالبحُت 

التي وعاّمر املساجد  ،ما جاورهات و، وسكان الطيباوغري مبارشةمبارشة  بطريقة

                                                 

ليستقر فيها، له تالميذ كثر واستفاد من دروسه املختلفة خلق كثري، تويف رمحه اهلل سنة ورقلة = 

 وما بعدها(. .81م. )عبداْلميد قادري، مرجع سابق، 8113

 .3/10عبد القادر موهويب، مرجع سابق،  (1)

 .1حممد األخرض لبوز، مصدر سابق، ص (2)

توىل اإلمامة، وتعليم القرآن، وعقود الزواج، يقصد هبا يف عرفنا الطيبايت؛ اإلمام الذي ي (3)

 والصالة عىل اجلنازة، والصلح بني الناس وغريها، كام يطلق عىل الطالب كذلك؛ نعمسيدي.
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 .(1)، كلهم استفادوا منه ومن جمالسه الثريةكان يرتدد عليها

 عمله يف الرتبية والتعليم: سادساملطلب ال

م إىل مسقط رأسه، بدأ العمل 8121 بعد العودة إىل أرض الوطن سنة

س درِّ بمسجد الدليلعي التابع للطيبات، ملّدة زمنية قدرها أربع سنوات، يُ 

فيها اللغة والنحو وحتفيظ القرآن، ويؤم الناس يف الصالة مع الدروس بعد 

 صالة العرص واملغرب.

كان الشيخ وحده يف اجلهة وهي كثرية القرى واملدارش، تفد إليه أهاِل 

وغريها من األمور اليومية  أسئلتهم طرحاملنطقة من أجل سامع دروسه، ومن 

 جتامعية.التي تشغل بال املواطن يف حياته اَل

كان الشيخ بمثابة الشمعة املضيئة يف الطيبات وخاّصة يف وجود اَلستعامر 

الفرنيس املحتل، واجلهل، واْلرافات املنترشة بني األرس والعائالت واألعراش، 

 فأصبح بمثابة اإلمام والقايض واملرشد َل يعرف الراحة من كثرة الوافدين عليه.

ربى )الطيبات، املنقر، بن نارص( ويلقي وكان ينتقل يف أرجاء الطيبات الك

قرى سوف املجاورة  الدروس بمساجدها، كام كانت له تنّقالت إىل بعض

 .(2)والفتوى إللقاء الدروس

                                                 

 .861عبد اْلميد قادري، مرجع سابق، ص  (1)

 .3/16عبد القادر موهويب، مرجع سابق،  (2)
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 آثارهومؤلفاته  :بعاملطلب السا

لقد كان الشيخ حممد بن سليامن عالام موسوعيا له حضور قوي يف شتى 

ه بذكائه اْلاد شهد له مشائخ حيث ؛َل يستغرب واليشء من معدنهالفنون، 

رتك تراثا فوعقله جيود بأفكار قّيمة ونافعة؛  كان قلمه سيّاَلوحافظته القوية، 

طبعه يف حياته إَل أّن بعض  يزال خمطوطا رغم حماولة الشيخ عا َلمنوّ علميا 

 العقبات حالت دون ذلك، ومن أهم مؤلفاته: 

موجود نسخة منه عند : خمطوط ك تدوين يف اْلديث النبوي الرشيفص  -8

 الطالب الصادق باملنقع، أطلعني عليه يف إحدى زياريت له.

موجود ، ( صفحات11خمطوط من )خمترص األبحاث يف علم املرياث:  -3

ولقد تكرم عيّل بنسخة منه، وهو حمل ، عند نجله الطالب عيل محداوي

 دراستنا هاته.

يف  زمن بحر الرجخ "عجالة يف التوحيد ساّمها الشي :التوحيديف أرجوزة  -2

 ، ويفعلم الكالم يف صفات اهلل تعاىل الواجبات واملستحيالت واجلائزات

تناول (، 00عدد أبياِتا؛ ) القواعد الثالثة؛ اإلسالم واإليامن واإلحسان"

الرضوري والنظري، فيها؛ قسم الواجب، قسم املستحيل، قسم اجلائز، 

 عدد األنبياء إمجاَلصفات الرسل، صفات اَلستحالة، الصفات اجلائزة، 

وهي خمطوطة عند نجله الطالب حممود محداوي، ولقد سلمني نسختها 

 األصلية املخطوطة بخط يد الشيخ.
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: الّساج املنري يف حكم البسملة وفضل الصالة عىل سيد املرسلني  -1

خمطوط تناول فيه الشيخ األحكام املتعلقة بالبسملة يف الصالة، وفضائل 

موجود عند نجله الطالب حممود  ،النبي  األذكار والصالة عىل

 .أيضا محداوي، ولقد سلمني نسخة منه

إضافة لام سبق فالشيخ له جمموعة من القصائد الشعرية يف مواضيع متنوعة، كام 

له أيضا جمموعة من الرسائل التي راسل هبا الفقهاء عن بعض اإلشكاَلت التي 

 .أرشت إىل بعضه يف املالحق، تطرأ عليه، وأغلبها موجود وهو عندي حمفوظ

 : نضاله وسجنهثامناملطلب ال

إّبان ثورة  -رمحه اهلل-حشاين نرصات اتصل به القائد  81.6يف سنة 

م اعتقلته 8161التحرير املباركة، إلرشاكه يف العمل النضاِل والثوري، ويف سنة 

له شهرا بسجن جامعة بتهمة النشاط النضاِل واتصا 82السلطات الفرنسية ملدة 

م. بقي بعدها مرة أخرى 8168جانفي  38بقادة الثورة، وأطلق رساحه يوم 

حتت اإلقامة اجلربية، وواصل نشاطه بعد ذلك مدرسا وإماما وداعية إىل غاية 

حيث غلبه املرض الذي أقعده عن نشاطه الدؤوب، ومع هذا كان  ؛الثامنينات

من منطقة الكثري من تالميذه وأصدقائه وأحبابه  )يف مقر بيته( يرتدد عىل زاويته

 .(1)اجلنوب الرشقي اجلزائري من األغواط إىل وادي سوف

                                                 

 .81-1حممد األخرض لبوز، مصدر سابق، ص ص،  (1)
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 : مآثرهتاسعاملطلب ال

ن كثريا آيقرأ القر -رمحه اهلل-ذه األستاذ حممد ْلرض لبوز: كان يقول عنه تلمي

عت مرة عىل مخس ختامت كاملة جاهزة لَ يّن اطَّ إوخيتمه عدة مرات يف الشهر، حتى 

، ويسجل عدد اْلتامت يف دفرت )صدقة عىل األموات( أهدهاقال ِل: مازلت مل 

فكان  ؛خاص، ومن مجلة ما أذكره للشيخ الفاضل غريته الكبرية عىل دين اهلل

شديد الغضب لام يغضب اهلل ورسوله، وَل جيامل يف ذلك أحدا مهام كانت 

 .(1)حياته اليومية، وتلبية الدعوة ملن دعاه دون متييزمنزلته، والبساطة يف 

فقد عاش طوال حياته  ؛يميل إىل الزهد والتصوف -رمحه اهلل-كام كان 

من عمل يده بالرغم من أّن سبل الوظيفة يف الدولة كانت متاحة له،  أكلي

 .(2)وكان يتقي اهلل وَل يأكل بدينه

، يطوف بالقرى العلملقد عاش الشيخ حياته ومهه الوحيد هو نرش و

واملدارش مغرتبا عن بيته األيام ذوات العدد، كل ذلك ببساطة تامة دون 

عية ليسهل لقاء ترتيبات وَل بروتوكالت، فكان جيلس يف األسواق األسبو

ه خاصة أصحاب البوادي الذين يقّل قدومهم، كام َل هيمه الناس به ليستفتو

  يدّرس عىل الامئة. عدد من حيرض الدرس، يدّرس عىل الواحد كام

                                                 

 .83حممد األخرض لبوز، مصدر سابق، ص (1)

 .861عبد اْلميد قادري، مرجع سابق، ص  (2)
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 : وفاتهعارشاملطلب ال

ليامن إىل رمحة اهلل الواسعة، م، انتقل الشيخ حممد بن س8111ماي  11يف يوم 

مرض عضال ألزمه الفراش، بعد أن اشتد عليه داء الربو الذي َلزمه منذ  بسبب

الصغر، واشتدت عليه أزماته، مما أّدى إىل انسداد يف إحدى رشايني الدماغ حسب 

قول األطباء املعاجلني له، ثم تفاقم مرضه وتدهور وضعه الصحي، فأرغمه عىل 

 .(1)الدخول إىل مستشفى الشط بوادي سوف، حيث وافته املنية

؛ -رمحه اهلل-صىل عليه شيخ الزاوية التجانية بتامسني؛ سيدي البشري 

بحضور مجع غفري من األحباب واألصدقاء الوافدين من جهات عّدة، وتفّضل 

محيدة ينبعي، والشيخ  وسيديلتأبني كل من: نجله عيل محداوي، بإلقاء كلمة ا

حممد الصالح حمجويب، واألستاذ حممد األخرض لبوز. أمجعت هذه الكلامت كلها 

عىل خصال الفقيد، وما كان يتمتع به من خصال محيدة؛ من تواضع وحب 

لصالح ونبذ للمسلمني، وخدمة للدين، وحرص عىل نرش الفضيلة والتقوى وا

 التطرف واجلهل والتعصب وكل ما يشّوه سمعة اإلسالم واملسلمني.

ثم ُشّيع إىل مثواه األخري بمقربة الوِل الصالح سيدي عبد القادر لِيتَيِّم، 

 .(2)بجوار أخته السيدة الفاضلة فطوم

                                                 

 .861عبد اْلميد قادري، مرجع سابق، ص  (1)

 .88حممد األخرض لبوز، مصدر سابق، ص  (2)
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 الثايناملبحث 

 دراسة الكتاب: "خمترص األبحاث يف علم املرياث"

بعد أن تناولت يف املبحث األول التعريف بالشيخ حممد بن سليامن، 

 سأتناول يف هذا املبحث التعريف بالكتاب املحقق وفق املطالب اآلتية:

 ونسبتة إىل املَؤلِّف املطلب األول: اسم الكتاب

بـ "خمترص األبحاث يف علم ابه لقد سّمى الشيخ حممد بن سليامن كت

 (1)املرياث"؛ وهذه التسمية اقرتحها عليه تلميذه األستاذ التجاين عبد الباقي

 .(2)الذي أرشف عىل كتابته، فوافق الشيخ عىل التسمية

: "خالصة الئمقدمته قااسمه يف  ذاكرالقد أثبت الشيخ نسبة الكتاب إليه 

 ؛للعاجزين أمثاِل حممد بن سليامنووجيزة يف علم املرياث ْلصتها لعجزي 

عسى أن تنفعنا أو نتخذها توطئة يف علم املرياث إن شاء اهلل  ؛تذكرة ِل وهلم

                                                 

م بالوادي، ختم القرآن 81/18/81.8هو األستاذ عبد الباقي بن أمحد التجاين، املولود يف:  (1)

الكريم عىل يد؛ الشيخ عيل مصباحي، ثم الشيخ أمحد رشاحي، كان اشتغاله يف الرتبية 

م، وهو أيضا إمام 3112والتعليم؛ بدءا بمعلم ابتدائية، إىل مدير متوسطة؛ حتى تقاعده سنة 

وم الناس هذا، أخذ مجلة من العلوم الرشعية عىل يد جمموعة من املشائخ من متطوع إىل ي

بينهم: الشيخ حممد التجاين، والشيخ البخاري عوينات، والشيخ اْلرزوِل، والشيخ حممد بن 

 د( 83:11م، عىل الساعة: 11/11/3138سليامن، وغريهم. )مكاملة هاتفية، يوم: 

 .31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين،  (2)
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عىل نسبة الكتاب إىل صاحبه، ولقد أثبت هذه  دليلوذا أقوى  ،(1)تعاىل"

النسبة تالميذه الذين َلزموه وعىل رأسهم األستاذ حممد األخرض لبوز الذي 

للشيخ، بل هي متواترة حتى عند عامة الناس بأّن الشيخ  رصح به عند ترمجته

 حممد بن سليامن عنده كتاب يف املرياث.

 : سبب تأليف الكتاباملطلب الثاين

عىل يقني بصعوبة  -رمحه اهلل-لكتاب كون املَؤلِّف يرجع سبب تأليف ا

؛ وذلك من خالل حاجة الناس إليهشدة حيتاج إىل ممارسة، ول الذيهذا العلم 

كثرة األسئلة التي تعرض عليه والقليل من له مكنة يف علم املرياث، فهذا ما 

اغة ومألوفة عند ؛ حتى تصبح مستسبعث بالشيخ إىل كتابة توطئة يف الفرائض

د له شهَ الشيخ كان يُ  أنّ  َل سيام، العلم بدرجة أخصطلبة العامة، وعند 

كان دائام يقول  -فظه اهللح- (2)ن والدقة يف املسائل املرياثية، فوالديبالتمكّ 

 ."ةزَ غَ الَز به مُ غِ الَالشيخ حممد بن سليامن علم املرياث يُ " :ِل

 

                                                 

 .8ينظر: املخطوط، ص (1)

م بالطيبات، كان من رواد جمالس ودروس الشيخ 8111والدي هو حممد بن حممد اليامن من مواليد  (2)

حممد بن سليامن؛ حيث تعلم الكثري من املسائل الفقهية عىل يديه، ولقد كان إماما متطوعا لسنوات 

زال ْلد عديدة يف مسجد حي اليامن بلدية ابن نارص، املسجد الذي أتوىل فيه اإلمامة حاليا، وما

 اآلن شغوفا باملطالعة، فدائام جتد بني يديه كتابا يقرأه ويسجل ما فيه من فوائد.
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 : منهجه يف الكتابثالثالاملطلب 

لة ثم محد اهلل صّدر الشيخ متنه بمقّدمة خمترصة وموجزة، بدأها بالبسم -أ 

، وذكر فيها الباعث عىل تأليفه هلذا املتن فقال: ملسو هيلع هللا ىلصوصىل عىل النبي 

تذكرة ِل ... خالصة يف علم املرياث ْلّصتها للعاجزين أمثاِل؛"هذه 

 .(1)عسى أن تنفعنا أو نتخذها توطئة يف علم املرياث" ؛وهلم

بام وعد به يف املقّدمة من حرصه عىل  -رمحه اهلل-التزام الشيخ  -ب 

اَلختصار، فهّذب متنه من اْلشو واإلطالة والغموض والتعقيد، هذه 

لام تكلم الصفات التي َل تتناسب مع املبتدئني، ومن أمثلة اَلختصار 

عن اْلقوق املتعلقة بالرتكة، حيث أشار إىل أهّنا جمموعة يف حروف 

 عىل التجهيز والّدْين والوصية واملتبقى.؛ الدالة (2)كلمة )تدوم(

؛ فلقد -إَل يف موضعني تقريبا-لألبواب  مل يضع الشيخ يف متنه عناوين  -ج 

كان انتقاله مبارشا من عنرص إىل آخر، ومثال ذلك عند كالمه عن الوارثني 

من الرجال والنساء، فبعد أن عّددهم، انتقل مبارشة إىل العنرص الذي بعده 

م الوارثون إىل ثالثة أقسام؛ قسم يرث بالفرض، وقسم فقال: "ثم يقّس 

 .(3)يرث بالفرض والتعصيب، وقسم يرث بالتعصيب فقط"

                                                 

 .8املخطوط، ص  (1)

 .2املخطوط، ص  (2)

 .8املخطوط، ص (2)
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، فكانت العبارات التي انتقاها يف علوم اللغة العربيةالشيخ له مكنة   -د 

، ومع أّن علم بسالسة سهلة وبسيطة، حتى يسهل توصيل املعلومة

استطاع أن جيعله يف قالب بسيط مثل املرياث من العلوم الصعبة إَّل أّنه 

قوله: "ومن كان يرث بالتعصيب ومل يفضل له يشء من أهل الفرائض، 

فال يعال له؛ حيث إّنه ما يرث إَّل ما فضل عىل أصحاب الفروض، ما 

 .(1)ينال من تركة اهلالك إَّل اْلزن والبكاء"

أن اهتم الشيخ يف متنه ببعض التعريفات التي يرى أهّنا تستوجب   -ه 

كالعول الذي عّرفه بأّنه: "زيادة يف اْلساب ونقص يف املقادير"،  ؛رشحتُ 

وكذلك اْلجب الذي عّرفه بقوله: "أن يكون للوارث مانع يمنعه من 

املرياث؛ يعني حُيَرم بسبب من أسباب اْلجب"، أّما العنارص األخرى 

 كونه يراها َل حتتاج إىل تعريف. ،فكان يبدأ بالتفصيل مبارشة

وذلك حتى  ؛الشواهد التي استشهد هبا الشيخ يف املتن قليلة جّدا كانت -و 

 ومن أهم هذه الشواهد: ،ويسهل حفظه للمبتدئني ،َل يطول املخترص

َفِإن َكاُنوا َأْكثََر ِمن  :استشهد من القرآن الكريم بقول اهلل تعاىل -

َكاُء يِف الثُُلث  [.83]النساء:َذلَِك َفُهم رُِشَ

 الذي قال -ريض اهلل عنه–استشهد من السنة النبوية بحديث أيب هريرة  -

َيا َأَبا ُهَريَْرَة تََعلَُّموا الَْفَرائَِض َوَعلُِّموَها، َفإِنَُّه »ملسو هيلع هللا ىلص: : قال رسول اهلل فيه

                                                 

 .3املخطوط، ص (1)
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 ُينَْزُع ِمْن ُأمَّتِي
ٍ
ء ُل يَشْ  .(1)«نِْصُف الِْعلِْم َوُهَو ُينَْسى، َوُهَو أَوَّ

 : (2)استشهد كذلك ببيت من الرحبية -

ــــــــــــــــــــا  وَيْســــــــــــــــــــُقُط اإِلْخــــــــــــــــــــَوُة بِاْلَبنِينَ
 

ــــــــــــا  ــــــــــــاَم ُرِوينَ ــــــــــــى َك  َوبــــــــــــاألَِب األَْدن
 

 :(3)كام استشهد ببيت من َلمية ابن الوردي -

ــــــــــــهُ   َوََل َتُقــــــــــــل َقــــــــــــد َذَهَبــــــــــــت َأْرَباُب
 

ْرِب َوَصْل    .(4)ُكلُّ َمْن َساَر َعىَل الدَّ
 

 

                                                 

أخرجه ابن ماجة يف سننه، كتاب الفرائض، باب اْلث عىل تعليم الفرائض، حديث رقم:  (8)

. 880/.، 11.1والدارقطني يف سننه، كتاب الفرائض، حديث رقم: ، 1/312، 3081

 (.6/811وهو حديث ضعيف )ينظر: إرواء الغليل، األلباين، 

هي منظومة يف الفرائض، أّلفها حممد بن عيل بن اْلسن الرحبي املعروف بابن املتقنة، ولد سنة  (3)

طوق، تويف سنة  م( عامل بالفرائض، شافعي، من أهل رحبة مالك بن8811هـ/110)

، وينظر: 6/8.6م(، )ينظر: تاج الدين السبكي،طبقات الشافعية الكربى، 8813هـ/00.)

 (.6/301األعالم، الزركيل،  

هو عمر بن مظّفر بن عمر، زين الدين ابن الوردي املعّري الكندي، ولد سنة  (2)

م(، يف معرة يف سوريا شاعر وأديب مؤرخ، تويف يف حلب 8313هـ/618)

، ابن 3/336، السيوطي، بغية الوعاة، 60/.م(، ينظر: الزركيل، األعالم، 8211هـ/011)

 ..2/81حجر، الدرر الكامنة، 

 وهي قصيدة من مخسة وسبعني بيتا، مشتملة عىل املواعظ واْلكم مطلعها:  (4)

 اعتـــــــــــــــزل ذكـــــــــــــــر الغـــــــــــــــواين والغـــــــــــــــزل
 

 وقــــــل الفصــــــل وجانــــــب مــــــن هــــــزل 
 

 (.1)ينظر: طارق األشهب، رشح َلمية ابن الوردي، ص    
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كالرد واملناسخات  ؛املسائل يف علم املرياثمل يدرج الشيخ بعض  -ز 

ات نَ بِ لَ تكون  حتى املفتاحية؛ومرياث اْلنثى، فهو تكلم عن املسائل 

 .التي يصعب فهمها للمسائل األخرى أساسية

 : حمتويات الكتاباملطلب الرابع

هبا طالب العلم الطريق لعلم  ئلكتاب عبارة عن خالصة وجيزة َيبَْتدِ ا

مقّدمة فيها أمهية علم الفرائض وأمهية تعّلمه؛ تناول فيه الشيخ  ؛الفرائض

 من الرجال والوارثات من عّدد الوارثني، ثّم فقد من األرضكونه أّول علم يُ 

بنّي طرق املرياث )قسم يرث بالفرض، وقسم يرث بالفرض النساء، و

التعصيب، وقسم يرث بالتعصيب فقط(، كام تكلم عن مسألة العول وكيف و

إىل توزيع الرتكة عىل أرباهبا بعدما أشار إىل أسباب  كون، لينتقل بعد ذلكت

كّلم كذلك عن اْلجب وبنّي تا، ووموانع املرياث، واْلقوق املتعلقة هب

لفهم يف بعض مسائل املرياث، متارين َلختبار ايف األخري درج أقسامه، لي

 تعلم. تم بحثه بنصيحة مفادها اغتنام كامل مراحل العمر يف الخيو

 : مصادر الكتاباملطلب اْلامس

؛ فقد استشهد فيه بآية، وحديث، وببيت الكتاب شبه خال من املصادر

مل يرد كثرة  -رمحه اهلل-يت من َلمية ابن الوردي، فالشيخ من الرحبية، وبب

 ؛التفريع يف الكتاب، واَلستطراد يف األدلة، وكثرة اَلقتباسات والنقوَلت
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فطالب العلم املبتدئ حيتاج فقط  ؛ي ُألِّف من أجلهحتى َل يفقد اهلدف الذ

 إىل فك شفرات العلوم، خاصة مع علم كاملرياث تطبيقي أكثر منه نظري.

 : أمهية الكتاباملطلب السادس

علم الفرائض، فهو بمثابة مبتدئني يف للا دًّ عَ تتجىل أمهية هذا الكتاب كونه مُ 

العلم، وخارطة يسريون وفقها ضون غامر هذا والّساج الذي هيتدون به وهم خي

، فكانت جهود الشيخ كبرية يف أن جيعله يصل إىل أذهاهنم إلدراكه ومللمة متشعباته

وأسلوب راق، أن يكون له اطالع واسع املعّلم  وهو ما حيتم عىل ويّس؛بسهولة 

، وذلك يف بشكل جيل من بدايته حتى هنايته الكتابيف  بارز الطابع التعليميف

مألوف عنده؛ ألّن الشيخ كانت له  و، وهالشيخ حشدهاتعليمية التي العبارات ال

حلقات التدريس واإلفتاء مّدة طويلة، فكانت لديه اْلربة الكافية ملخاطبة عقول 

 .وبالطريقة املناسبة ومّدها بالقدر الذي حتتاجه طلبة العلم وحتى العامة،

 ما ييل: الكتابالتي وقفت عليها يف  صور الطابع التعليميومن أهم 

اعتامده عىل طريقة السؤال واجلواب، التي هلا دور كبري يف ترسيخ  -أ 

الطالّب من الشيخ، ويتجىل ذلك يف قوله:  يلتقطهااملعلومات التي 

"فإذا قرأت هذه اْلالصة أهّيا التلميذ النجيب وقد فهمت بعضا منها، 

سائل أريد أن أختربك اختبار مرشد إن آنست منك مالحظة يف بعض امل

 .(1)فهاك منّي سؤاَل بسيطا"

                                                 

 .6املخطوط، ص  (1)
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وتبقى  نسى املعلومة التي رشحتاعتامده عىل رموز خمترصة حتى َل تُ  -ب 

 ؛ وذلك من خالل األمثلة اآلتية: راسخة ويسهل استحضارها عند اْلاجة

عند تكلمه عن األصناف الستة الذين يرثون بالفرض قال: يرمز هلم  -

فرتب من  ؛بها اهلجائييترتبقولك )هبادبز( أرقام اْلروف عىل حسب 

يرثون بالفرض، فبدأ بأصحاب النصف ثم الربع ثم الثمن ثم الثلثني ثم 

الثلث وأخريا السدس، فأصحاب النصف هلم حرف اهلاء، واهلاء رقمها 

 مخسة، فالذين يرثون بالنصف مخسة أشخاص، وهكذا مع البقية.

تكّلمه عن موانع املرياث السبعة بنّي أهنا خمترصة يف بدايات  عند -

 حروف مجلة )عش لك رزق(.

كذلك بالنسبة للحقوق املتعلقة بالرتكة أشار إىل أهّنا جمموعة يف  -

 .(1)حروف كلمة )تدوم(

بقي الذي حيّبه الطالّب، ويُ املشّوق قصيص شبه ال اعتامده عىل األسلوب -ج 

ويتجىل هذا األسلوب يف  ،أذهاهنم بتلك القصةاملعلومة مربوطة يف 

قال: "فمتى وجد  حنيعند تطّرق الشيخ إىل توزيع الرتكة  الكتاب

السبب وانتفى الامنع، وأخذت التاء والدال والواو نصيبهن من حروف 

ثّم جاء أصحاب امليم ليأخذوا ما ، التجهيز والدين والوصية ؛)تدوم(

حتى  ؛قفوا :فنقول هلم ،الوارثونفيتقدم  ،فضل من اْلروف الثالثة

                                                 

 .2املخطوط، ص   (1)
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فإن وجدناكم  ،لعل فيكم من له مانع ومل يكن له سبب يرث به ؛ننظر

 .(1)وارثني تفّضلوا خذوا سهامكم  وافية بقسمة اهلل تعاىل"

حتى يعرف القارئ  ؛رين وتفصيل يف بعض املسائلبتام تذييل الكتاب -د 

 مدى فهمه لام جاء يف حمتواه. كتابلل

أن العلم يؤخذ من أفواه العلامء حتى يسهل فهمه، حيث تأكيده عىل   -ه 

بنصيحة للمتعلمني قائال :"وَل تبعد  كتابهأشار الشيخ إىل ذلك يف خامتة 

عن العلامء، يعرب عنك فهم كّل يشء إذا استنكفت وتكربت عىل 

 .(2)التعليم لكرب سنّك وانرصام شبابك"

 : وصف نسخة الكتاباملطلب السابع

 أعثر عىل ملكوين  ؛تمدت عليها مكتوبة باآللة الراقنةالنسخة التي اع -8

أرشف عىل إخراجها األستاذ التجاين عبد  التي النسخة املكتوبة بخط اليد

املدرسة التي كان يف  رضت عىل الشيخ، كتبها له أستاذ تربية فنيةالباقي وعُ 

بحث ِل األستاذ عبد الباقي عىل نسخة منها لكن دون لقد و يتوىل إدارِتا،

، وهي موجودة عند وعملت عليها املرقونةإىل النسخة جدوى، فلجأت 

  .أوَلد الشيخ يف مكتبتهم املنزلية

                                                 

 .2املخطوط، ص  (1)

 .6املخطوط، ص  (2)
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، كام 8111/ـه8111انتهى الشيخ من تأليفها يف شهر رمضان املعّظم  -3

 رصح بذلك يف اْلامتة.

 رقة الغالف.صفحات باحتساب و 11تقع النسخة يف  -2

 سطرا يف أغلب األحيان. 31عدد األسطر يف الصفحة حواِل  -1

 كلمة. 88إىل  11عدد الكلامت يف السطر الواحد يرتاوح من  -.

 فقط.إَل يف موضعني العناوين عدم وجود  -6

 : منهجية التحقيقاملطلب الثامن

لقد اتبعت يف حتقيقي هلذه املخطوطة منهجية كام هو متعارف عليه يف علم 

م من القارئ الكرين ليتمكّ  ؛وذلك حتى خيرج الكتاب يف أهبى حّلة ؛التحقيق

 بني طّياته كام كان هدف مؤلِّفه، فعملت فيه ما يأيت:اَلستفادة مما جاء 

نسخت النص من املخطوطة، ملتزما الكتابة بالرسم اإلمالئي املتعارف  -8

 عليه يف زماننا، مع وضع عالمات الرتقيم يف مواضعها.

 اآليات القرآنية الواردة بذكر السورة ورقم اآلية يف املتن.عزوت  -3

، مبّينا درجة اْلديث، إذا كان يف غري جت األحاديث الواردة يف املتنخرّ  -2

موطأ مالك أو يف الصحيحني أو إحدامها، مع ذكر الكتاب والباب ورقم 

 اْلديث واجلزء والصفحة.

بيان يف اْلاشية أحلت يف بعض املواضيع التي حتتاج إىل إضافة أو  -1

 السفلية، معلقا عندما يقتيض األمر للتعليق.
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للتسهيل عىل القارئ،  ؛استحدثت بعض العناوين التي رأيتها رضورية -.

 وجعلتها بني معقوفتني.

 شكلت الكلامت التي حتتاج إىل شكل. -6

ترمجت لألعالم الوارد ذكرهم يف املتن، مستثنيا الصحابة، وأئمة  -0

 لشهرِتم. ؛املذاهب

فه، ويصف رللكتاب بام يعّ  قدمت -1 ف به وبقيمته العلمية، وبام يعّرف بمؤلِّ

 املخطوط، ويوضح منهجية حتقيقه.

لت الكتاب بعّدة فهارس؛ فهرس اآليات القرآنية، فهرس األحاديث ذيّ  -1

 النبوية، فهرس األعالم، فهرس املصادر واملراجع، فهرس املوضوعات.
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 الصفحة األوىل من املخطوط
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الصفحة األخرية من املخطوط
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 [املَؤلِّف ]مقدمة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

للعاجزين أمثاِل؛ حممد وخالصة وجيزة يف علم املرياث ْلصتها لعجزي 

بن سليامن؛ تذكرة ِل وهلم عسى أن تنفعنا أو نتخذها توطئة يف علم املرياث 

 إن شاء اهلل تعاىل:

بسم اهلل الرمحن الرحيم، واْلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل 

ووسيلتنا حممد صىل اهلل عليه وعىل  أرشف املرسلني، سيدنا وموَلنا وحبيبنا

 آله وأصحابه والتابعني ومن واَلهم إىل يوم الدين.

هبا؛ ألّنه أول  عتنىمن العلوم اهلامة التي يُ  (1)أما بعد: فإّن علم الفرائض

 عنه قال:تعاىل فقد يف األرض علم املرياث، عن أيب هريرة ريض اهلل علم يُ 

وعلموها فإنه نصف العلم، وهو أول  تعلموا الفرائض» :ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل 

 .(2)أخرجه ابن ماجه والدارقطني «علم ينسى، وهو أول يشء ينزع من أمتي

                                                 

 (.1/1.6ُهَو ِعلٌْم ُيْعَرُف بِِه َمْن َيِرُث َوَمْن ََل َيِرُث َوِمْقَداُر َما لُِكلِّ َواِرٍث. )حاشية الدسوقي،  (1)

َيا َأَبا ُهَريَْرَة َتَعلَُّموا الَْفَرائَِض َوَعلُِّموَها، َفِإنَُّه نِْصُف اْلِعلِْم َوُهَو ُينَْسى، »رواه ابن ماجه بلفظ:  (2)

تِي  ُينَْزُع ِمْن ُأمَّ
ٍ
ء ُل يَشْ َتَعلَُّموا الَْفَرائَِض »والدارقطني بلفظ:  ،28ص سبق خترجيه، «َوُهَو َأوَّ

تِيَوَعلُِّموُه النَّاَس فَ   ُينْتََزُع ِمْن ُأمَّ
ٍ
ء ُل يَشْ  ُينَْسى َوُهَو َأوَّ

ٍ
ء ُل يَشْ رواه  «ِإنَُّه نِْصُف اْلِعلِْم َوُهَو َأوَّ

، قال األلباين: ضعيف جدا. 880/.، 11.1كتاب الفرائض، رقم:  سننه، الدارقطني يف

 (.8/268)ينظر: ضعيف اجلامع الصغري وزياداته، 
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 ]الوارثون والوارثات[

الوارثون من  ؛(، نساء ورجاَل80اعلم أّن مجلة الوارثني )سبعة عرش( )

 .(2)، والوارثات من النساء )سبعة((1)الرجال )عرشة(

اَلبن، واألب، واجلد، واألخ، وابن األخ، والعم، الرجال: اَلبن، وابن 

 وابن العم من أبيه، والزوج، واملعتق.

ومن النساء: البنت، وبنت اَلبن، واألم، واجلدة، والزوجة، واألخت، 

 واملعتقة.

 

                                                 

الفرضيني من جُيمل الورثة الذكور يف عرشة؛ بحيث جيعل األخ بأنواعه الثالثة واحدا،  من (1)

وابن األخ بنوعيه واحدا، والعم بنوعيه واحدا، وابن العم بنوعيه واحدا. )عبد القادر 

(، وأما طريقة البسط فيعدوهنم مخسة عرش: 21مهاوات، الرضوري من علم املواريث، ص 

أبوه، واألخ الشقيق، واألخ من األب، واألخ من األم، وابن األخ اَلبن وابنه، واألب و

الشقيق، وابن األخ من األب، والعم الشقيق، والعم لألب، وابن العم الشقيق،  وابن العم 

 (.13من األب، والزوج، وذو الوَلء. )رشح سبط الامرديني للرحبية مع حاشية البقري، ص 

ارثات يف سبع؛ بحيث جيعل اجلدة بنوعيها واحدة، واألخت من الفرضيني من جُيمل قائمة الو (2)

(، 28بأنواعها الثالثة واحدة. )عبد القادر مهاوات، الرضوري من علم املواريث، ص 

وعدِتن بطريق البسط عرشة: البنت، وبنت اَلبن، واألم، واجلدة من ِقبلها، واجلدة من قِبل 

م، والزوجة، واملعتقة. )رشح سبط األب، واألخت الشقيقة، واألخت لألب، واألخت لأل

 (.11الامرديني للرحبية مع حاشية البقري، ص 
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 ]طرق املرياث[

ينقسم الوارثون إىل ثالثة أقسام: قسم يرث بالفرض، وقسم يرث  ثم

 بالفرض والتعصيب، وقسم يرث بالتعصيب فقط.

فالقسم الذي يرث بالفرض )مخسة(؛ البنت، والزوجة، واألم، واجلدة، 

 واألخت أو األخ لألم.

والقسم الذي يرث بالفرض والتعصيب )مخسة( أيضا وهم: األب، 

ات الشقائق، واألخت أو األخوات ألب معنى واجلد، واألخت واألخو

 .(1)، وبنت اَلبناواحد

ن اَلبن، والقسم الذي يرث بالتعصيب فقط )سبعة( وهم: اَلبن، واب

 باألب، واملعتق. واألخ، وابن األخ املدِل باألب، والعم، وابن العم املدِل

اجلد مع  :فالذين حيجبون ؛فمنهم من حُيَْجب ومنهم َل حُيَْجب مطلقا

وجود األب، واجلدة مع وجود األم، وابن اَلبن مع وجود اَلبن، وبنت 

اَلبن مع تعدد البنات، وأخت األب مع تعدد األخوات الشقائق، واإلخوة 

مع األب األدنى والبنني الذكور، وأبناء اإلخوة مع وجود اإلخوة، واألعامم 

 ...لخ إمع وجود أوَلد اإلخوة، وأبناء األعامم مع وجود األعامم، 

                                                 

الذين يرثون بالفرض والتعصيب معا مها األب واجلد، أما البنات وبنات اَلبن فريثن  (1)

بالفرض أو عصبة بالغري مع الذكر الذي من درجتهن، وأما األخوات فريثن كذلك بالفرض، 

 ر الذي من درجتهّن، أو عصبة مع الغري وهذا مع وجود البنات.أو عصبة بالغري مع الذك
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 جب األبعد.ومن هنالك كل من أدىل بالقرب حَي 

 ]العول[

عال هلم، قسم عىل الورثة فيُ ومن كان يرث بالفرض والفريضة مل تُ 

 هو: زيادة يف اْلساب ونقص يف املقادير. (1)والعول

عال هلا )ثالثة(؛ الستة ُتعال إىل العرشة، واَلثنا عرش ُتعال الفريضة التي يُ 

 .(2)ة وعرشون ُتعال إىل سبعة وعرشينإىل سبع عرش، واألربع

عال ومن كان يرث بالتعصيب، ومل يفضل له يشء من أهل الفرائض فال يُ 

له؛ حيث إّنه ما يرث إَل ما فضل عىل أصحاب الفروض، ما ينال من تركة 

 اهلالك إَل اْلزن والبكاء.

                                                 

وعرف أيضا: هو زيادة يف جمموع السهام املفروضة، ونقص يف أنصباء الورثة. )الصابوين،  (1)

(. ويف حالة العول نجعل جمموع السهام أصل 811املواريث يف الرشيعة اإلسالمية، ص

 يدخل النقص عىل وارث دون البقية. )عبد املسألة اجلديد، ونقسم الرتكة عليه؛ حتى َل

 (.801القادر جعفر، املعتمد يف الفرائض، ص

؛ فهو يعول أربع مرات شفعا ووترا؛ أي إىل مجيع األعداد 81و  1و 1و  0يعول إىل:  6األصل  (2)

؛ أي يعول ثالث مرات وترا؛ أي إىل 80و  .8و  82يعول إىل:  83، واألصل 81إىل  0من 

فقط؛ أي يعول مرة واحدة إىل  30يعول إىل  31، واألصل 80إىل  82ردية من األعداد الف

 (.803-801. )عبد القادر جعفر، املعتمد يف الفرائض، ص ص 30
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 توزيع الرتكة عىل أرباهبا:

 .(1)سباب ونفي موانعكملت الرشوط التي يرث هبا من وجود أإن استُ 

 ]أسباب املرياث[: 

النسب من جهة األمومة أو  الثاين:، النكاح الصحيح األول: األسباب )ثالثة(:

 الوَلء: وهو أن يرث امْلُْعتََق سيُِّدُه. الثالث: أو البنوة أو األخوة أو العمومة، األبوة

 ]موانع املرياث[:

فمتى وجد السبب وانتفى ، (2)واملوانع )سبعة( جيمعها )عش لك رزق(

التجهيز  ؛الامنع وأخذت التاء والدال والواو نصيبهن من حروف )تدوم(

                                                 

فمثالً: الطهارة، فإنه  ما يلزم من عدمه العدم، وَل يلزم من وجوده وجود وَل عدم لذاته الرشط: (1)

اْلكم، وهو صحة الصالة، وَل يلزم من وجود الرشط يلزم من عدم الرشط وهو الطهارة عدم 

هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم  السبب:. وهو الطهارة وجود اْلكم، وهي صحة الصالة

كدخول الوقت، فيلزم من وجود دخول الوقت وجوب الصالة، ويلزم من ؛ من عدمه العدم لذاته

من وجوده العدم، وَل يلزم من عدمه ما يلزم  الامنع:. عدم دخول الوقت عدم وجوب الصالة

ين ؛ وجود وَل عدم لذاته وهو: وجوب  -: يلزم من وجوده عدم وجود اْلكم -مثالً  -الدَّ

. وَل عدم وجوده -وجوب الزكاة  وهو: -، وَل يلزم من عدم الدين وجود اْلكم -الزكاة

 (.118-122-8/218)النملة،  املهّذب يف أصول الفقه املقارن، 

الشك يف األسبق موتا كحالة الغرقى واهلدمى،  الشني:عدم استهالل املولود صارخا،  العني: (2)

 =الكفر أو اختالف الكاف:اللعان يمنع توارث الزوجني وكذا من نفاه من أوَلدمها،  الالم:
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والدين والوصية، ثم جاء أصحاب امليم ليأخذوا ما فضل من اْلروف 

حتى ننظر لعل فيكم من له مانع،  ؛الثالثة، فيتقدم الوارثون فنقول هلم: قفوا

ومل يكن له سبب يرث به، فإن وجدناكم وارثني تفضلوا خذوا سهامكم وافية 

 .(1)بقسمة اهلل تعاىل

فحينئذ َل خيلو حال كل وارث إما أن يرث بالفرض، وإما أن يرث 

 بالتعصيب كام تقدم.

 .(2)رمز هلم بقولك: )هبادبز(من يرثون بالفرض )ستة( يُ 

  أصحاب النصف: ؛)مخسة(اهلاء 

  .الزوج من زوجته مع عدم الفرع؛ أي الذرية األول:

  .البنت مع انفرادها من أخيها الثاين:

  .بنت اَلبن مع انفرادها من أخيها الثالث:

                                                 

القتل العمد. )عبد  القاف:ولد الزنا: يرث من أمه،  الزاي:الرق أو العبودية،  الراء:الدين، = 

 (.81القادر بن عزوز وسليامن ولد سخال، أحكام املرياث واهلبة والوصية والوقف، ص

 الشيخ رمحه اهلل صاغها يف شكل شبه قصيص ماتع، وهذا يدل عىل تضلعه يف علم الفرائض. (1)

ل: ما ُقطِّع عىل حروف أبجد وهي: أبجد  (2) كلمن سعفص قرشت ثخذ  هوز حطيحساب اجلُمَّ

ضظغ؛ األلف: واحد، والباء: اثنان، واجليم: ثالثة، ثم كذلك إىِل الياء، وهي عرشة، ثم 

الكاف: عرشون، والالم: ثالثون، وامليم: أربعون، ثم كذلك إىِل القاف، وهي مئة، ثم الراء: 

ىل الغني معجمًة، الشني معجمة: ثالث مئة، ثم التاء بنقطتني: أربع مئة، ثم كذلك إِ  مئتان، ثم

 (.3/88.1وهي ألف. )اْلمريي، شمس العلوم، 
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  .األخت الشقيقة مع إنفرادها من أختها الرابع:

انتهى أصحاب  ب مع انفرادها من أختها أو أخيها،األخت أل اْلامس:

 النصف.

  أصحاب الربع اثنان:

 مجعا أو انفرادا. ،الزوج من زوجته مع وجود الذرية ذكورا أو إناثا

الزوجة من زوجها فرضها الربع إن مل يرتك فرعا معها أو من  الثاين:

حيث الربع يدور بني الزوجني فقط املرموز هلام بالباء األوىل من  ؛غريها

 ربع.هبادبز، انتهى أصحاب ال

: الزوجة أو الزوجات من الزوج مع وجود الذرية أصحاب الثمن

 انتهى أصحاب الثمن. ،لف من هبالثمن املرموز له باألففرضها ا

  أصحاب الثلثني )أربعة(:

 البنتان.  األول:

 بنتا اَلبن.  الثاين:

 األختان الشقيقتان. الثالث:

األختان ألب، املرموز هلن بالدال األوىل من قولك هبادبز، انتهى  الرابع: 

 أصحاب الثلثني.

  :أصحاب الثلث )اثنان(

 ،أو ولد ابن ،ذكرا أو أنثى فرضها الثلث إن مل يرتك ولدا ،نهااألم من اب األول:
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 فلها السدس.  رَ كِ مجعا أو فرادى، ومل يرتك إخوة من اثنني فصاعدا، وإن ترك ما ذُ 

ففرضهم الثلث يقتسمونه الذكر  ،اإلخوة لألم من اثنني فصاعدا الثاين:

َفِإْن فقال تعاىل:  ؛كاألنثى، ليس لألنثى مساواة مع أخيها إَل يف هذه املسألة

َكاُء يِف الثُُّلِث  : لفظة (1)[، قال العلامء83 النساء:] َكاُنوا َأْكثََر ِمْن َذلَِك َفُهْم رُشَ

الرشكة ما تكون إَل عىل السواء. ويف غري هذه للذكر مثل حظ اَلنثيني، انتهى 

 أصحاب الثلث، يرمز ألصحاب الثلث بالباء الثانية من هبادبز.

 : أصحاب السدس )سبعة(

  .فرضه السدس من أبنائه ،األب األول:

  .فرضه السدس من أبناء أبنائه مع عدم األب ،اجلد الثاين:

 .فرضها السدس من ابنها مع وجود الفرع أم تعدد اإلخوة ،األم الثالث:

  .فرضها السدس مع عدم األم ،من األم أو من األب (2)اجلدة الرابع:

  .األخت أم األخ من األم إذا انفردا، ففرضهام السدس اْلامس:

  .ففرضها السدس ،بنت اَلبن مع البنت عند انفرادها من أخيها السادس:

 فرضها السدس. ،األخت ألب عند انفرادها من أخيها السابع:

                                                 

ق اللفظ يدل *اتفق العلامء عىل أّن الترشيك يقتيض التسوية بني الذكر واألنثى؛ ألّن مطل (1)

 (.01/.(، و)القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن، 8/1.3عليه. )ابن العريب، أحكام القرآن، 

م خاصة. وأما اجلدة لألب فيحجبها األب واألم. )الكشناوي، أما اجلدة لألم فتحجبها األ (2)

 (.2/316أسهل املدارك، 
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وما بقي من غري اْلروف الستة )هبادبز(  ،انتهى أصحاب الفروض

ومنهم  ،فريثون بالتعصيب، فجملة هؤَلء الذين تقدم ذكرهم يرثون بالفرض

 ،وبنت اَلبن ،من يرث بالفرض والتعصيب كاألب، واجلد، والزوج

من يرث بالفرض فقط وهم؛ البنت، واألخت ألب مع الشقيقة، ومنهم 

 واألم، واجلدة، والزوجة، واإلخوة من األم.

والذين يرثون بالتعصيب فقط هم األوَلد الذكور وأبناؤهم، واإلخوة 

 املدلون باألب أيضا وأبناؤهم، واألعامم وأبناؤهم املدلون باألب.

 انتهى الوارثون بالفرض والتعصيب أو هبام.

 ]اْلجب[

 .(2). واْلجب لغة هو السرت(1)اآلن نرشع يف بيان اْلجب

رم بسبب من هو أن يكون للوارث مانع من املرياث؛ يعني حيورشعا: 

 لخإ ...أسباب اْلجب

 واْلجب قسامن: حجب نقصان، وحجب حرمان. ]أقسام اْلجب[:

                                                 

قال بعض العلامء: َل حيل ملن َل يعرف باب اْلجب أن يفتي يف الفرائض؛ خوفًا من أن يورث من َل  (1)

 (.61)العثيمني، تسهيل الفرائض، ص  إرث له، فيحرم اْلق أهله، ويعطيه من َل يستحقه.

)ينظر:  اْلجاب السرت ، وحجبه منعه عن الدخول، ومنه )اْلجب( يف املرياث.مادة حجب:  (2)

 (.66الرازي، خمتار الصحاح، ص 
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 ،فحجب النقصان أن يكون للوارث نصيب كامل ]حجب النقصان[: 8

 فينقص له شطر نصيبه. ،فيأتيه سبب من أسباب حجب النقصان

الزوج، والزوجة، واألم؛ فالزوج فرضه النصف من زوجته إذا فقد  :وهو

 ،الفرع، ومع الفرع فرضه الربع، والزوجة فرضها الربع من زوجها مع فقد الفرع

ومع الفرع فرضها الثمن، كل واحد منهام نقص له نصف نصيبه، واألم من ابنها 

جد الفرع وتعددت اإلخوة فرضها الثلث مع عدم الذرية، وتعدد اإلخوة، فإذا وُ 

 فهذا هو حجب النقصان. ،قد نقص هلا نصف نصيبها أيضا ،فرضها السدس

وأما حجب اْلرمان فهو أن حيرم أصال وَل يأخذ ]حجب اْلرمان[:  3

شيئا من تركة اهلالك؛ فاملحجوبون اإلخوة مع األب األدنى غري اجلد 

 والبنني، فيقول صاحب الرحبية:

ــــــــــــــــــا ـــــــــــــُط اإِلْخــــــــــــَوُة بِاْلَبنِيــنَ  َوَيْسُقـــــ
 

ــــــــا  ــــــــاَم ُرِوينَ ــــــــاألَِب األَْدَنــــــــى َك  َوبِ
 

وأوَلد األوَلد مع األوَلد الذكور أيضا، واإلخوة مع أوَلد البنني، 

وأوَلد اإلخوة مع اإلخوة، واألعامم مع أوَلد اإلخوة، وأبناء األعامم مع 

األعامم، واإلخوة ألب مع األشقاء، وأبناء اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألب، 

األشقاء، وأبناء  وأبناء اإلخوة ألب مع األعامم، واألعامم ألب مع األعامم

األعامم ألب مع أبناء األبناء األعامم ألب، وأبناء  (1)أبناءاألعامم األشقاء مع 

                                                 

 زائدة. (1)
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 . (1)د إىل الصوابَش رْ األعامم األشقاء، وقس عىل هذا املنوال يف اْلجب تُ 

 ]خامتة املَؤلِّف[

إن فهمت رشحها، وَل تبعد وَل تفارق العلامء يعرب  إن شاء اهلل تفيدك

عليك فهم كل يشء إذا استنكفت وتكربت عىل التعليم لكرب سنك وانرصام 

 شبابك، تعلم من املهد إىل اللحد:

ـــــــــــــــــت أربابـــوَل تقــــــــــــــــل ذهب  ــــــــــــــــــهــ
 

 كل من سار عىل الـدرب وصـل 
 

 . (2))ابن الوردي(

ملؤلفها  ،اهلل وحسن عونه وتوفيقهانتهت اْلالصة الوجيزة يف املرياث بحمد 

حممد بن سليامن السائحي نسبة، التجاين طريقة،  ؛العاجز الفقري إىل موَله الغني

 .م8111يف ماي  ؛ه8111الطيبايت مولدا ودارا، يف شهر رمضان املعظم 

 ]مترين وتفصيل يف بعض مسائل املرياث[

فإذا قرأت هذه اْلالصة أهيا التلميذ النجيب وقد فهمت بعضا منها، أريد أن 

أختربك اختبار مرشد إن آنست منك مالحظة يف بعض املسائل، فهاك مني 

                                                 

". كُ من بني الضوابط املعينة يف هذا " (1) ْخَوَة لأِلُْمِّ لُّ َمْن َأْدىَل بَِواِسَطِة َحَجبَتُْه تِلَْك اْلَواِسَطُة إَلَّ اإْلِ

 (1/611الصاوي عىل الرشح الصغري، )حاشية 

 .1طارق األشهب، رشح َلمية ابن الوردي، ص (2)
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مما تصح  (1)ن نطلب منك بعد أن تعرف جدول الفريضةآلسؤاَل بسيطا: فا

لكل وارث ما ينوبه؛ ألّنك علمت صاحب الفرض من العاصب،  وتعطي

علمت صاحب النصف من الربع من الثلث من الثمن من الثلثني من السدس، و

 وعلمت مقامات اْلجب، وعلمت من يرث بالفرض أو بالتعصيب.

 أخربين:

 / ماتت امرأة عن زوج وابن وبنت، الفريضة تصح من أربعة.8 

 وتفصيل ذلك كالتاِل:

 1 

 8 زوج

 3 ابن

 8 بنت

 

 

 

 

                                                 

لتسهيل العمل اْلسايب يرّتب الورثة يف جدول حّل املسألة بذكر الوارثني بالفرض، ثم  (1)

الوارثني بالتعصيب، ويف الفروض يبدأ بالزوجني، ثم بإناث األصول، وهكذا... )عبد القادر 

 (.8.3 الفرائض، ص جعفر، املعتمد يف
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 عن زوجة وثالثة بنني وبنت، إذا الفريضة تصح من ثامنية. / مات رجل3

 :وتفصيل ذلك كالتاِل

 

 

 

 

 

 / ماتت امرأة عن زوج وأخت، الفريضة تصح من اثنيني.2

 وتفصيل ذلك كالتاِل:

 

 

 

 

 

 1 

 8 زوجة

 3 ابن

 3 ابن

 3 ابن

 8 بنت

 3 

 8 زوج

 8 أخت
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 فتاوى فقهية منّوعة

 للشيخ حممد بن سليامن
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 أوَل: مسائل الصالة

 البسملة يف الصالة[املسألة األوىل: ]

أّلف الشيخ رمحه اهلل رسالة ساّمها: "الّساج املنري يف حكم البسملة 

وفضل الصالة عىل سيد املرسلني" وهاته الرسالة رّد فيها عىل زميله الطاهر 

، والذي بعد عودته من أداء مناسك اْلج أنكر (1)بن املرشي بن دومة

أين كنت خمطئا يف هذا  البسملة يف قراءة الفاحتة للمصيل، وقال ملن يؤّمهم

األمر، وعندما سمع الشيخ حممد بن سليامن رد عليه برسالة بنّي له فيها 

 .(2)اْلالف بني العلامء حول هاته املسألة

ولقد تناول الشيخ هاته املسألة بيشء من التفصيل والتدليل وذكر أقوال 

هبا للورع  العلامء فيها ثم قال يف خالصة قوله: فاْلاصل أن البسملة اإلتيان

. وقد كان اإلمام الامزري يبسمل رسا فقيل (3)وللخروج هبا من اْلالف أحسن

                                                 

م بتبسبست )تقرت(، درس عند العديد من مشائخ 8181هو الطالب الطاهر بن دومة، ولد سنة   (1)

املنطقة وعىل رأسهم العالمة الطاهر العبيدي الذي هنل عليه الكثري من العلوم، وخترج عىل يديه، 

إلرشاد بمدرسة الفالح، اشتغل باإلمامة يف العديد من مساجد تقرت، كام كان يقوم بالوعظ وا

 (.30-3/32م. )ينظر: عبد القادر موهويب، معجم الصفوة، 8113تويف رمحه اهلل سنة 

حممد الطاهر قحمص وعامرة صاْلي، الشيخ حممد بن سليامن محداوي ودوره العلمي   (2)

 .18واَلجتامعي يف منطقة الطيبات، ص 

ولقد قال القرايف وابن رشد والغزاِل ومجاعة أن من الورع اْلروج من اْلالف بقراءة البسملة   (3)

 (.8/801يف الصالة. )ينظر: النفراوي، الفواكه الداوين، 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

61 

من بسمل مل تبطل صالته، ومذهب  ؛له ذلك فقال: مذهب مالك عىل قول واحد

؛ أي صالة يتفقان عىل (2)من تركها بطلت صالته ؛(1)الشافعي عىل قول واحد

الكراهة للبسملة مع الفاحتة يف صحتها خري من صالة يقول أحد ببطالهنا، وحمل 

الصالة ما مل يقصد اْلروج من اْلالف وإَل كان أتى بمستحب يف مذهب مالك 

نفسه، وحمل الكراهية أيضا ما مل يقصد هبا الفريضة؛ أي يعتقد كوهنا فرضا ومل 

يقلد من أوجبها ومل ينو اْلروج من اْلالف، وأما إذا مل يقصد بأهنا فرض وقّلد 

وقد سلك  ،نوى اْلروج من اْلالف فقد انتفت الكراهة حينئذمن أوجبها و

 .(3)طريق الواجب عىل أحد أقوال مالك األربعة يف البسملة يف صالة الفرض

 الصالة يف اْلذاء[املسألة الثانية: ]

يرى الشيخ جواز الصالة يف اْلذاء إذا كان طاهرا كاجلديد ومل يلمس 

 .(4)مع عدم قصد من يصيل به الرياء أو الظهور أو أذية الغري ،النجاسة

                                                 

ِحيمِ »وجيب أن يبتدئها بـ: قال العمراين:  (1) مْحَِن الرَّ  الرَّ
ِ

[ وهي آية منها، بال 8]الفاحتة: « بِْسِم اَّللَّ

 (.3/813)العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي،  املذهب. خالف عىل

 .8/380، ورشح زروق عىل الرسالة، 8/213ينظر: رشح الزرقاين عىل خمترص خليل،   (2)

حممد بن سليامن محداوي، الّساج املنري يف حكم البسملة وفضل الصالة عىل سيد املرسلني   (3)

، عند نجلة حممود محداوي، ولقد أفادين هبا حفظه اهلل . وهي رسالة ما زالت خمطوطة .ص

 واطلعت عليها.

قال مالك: وله أن يصيل يف نعليه م. 31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين يوم:   (4)

 =إن الطاهرتني، وإن خلعهام فليجعلهام عن يساره، فإن كان يف صف جعلهام بني يديه، ويلبسهام
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 قتداء يف الصالة[نية اَلة: ثلاملسألة الثا]

 .(1)إذا نوى املصيل الصالة وراء شخص معنّي ثم وجده شخص آخر تبطل صالته

                                                 

َل خالف (. 8/311)ينظر: النوادر والزيادات،  إِل؛ لئال يشغاله، وكل واسع. كانتا طاهرتني أحب= 

بني العلامء يف جواز الصالة بالنعال إذا مل نتحقق من نجاستها، واْلالف بينهم حينئذ يف كوهنا من 

. قال ابن دقيق العيد: هي من الرخص َل من املستحبات؛ ألن ذلك َل 0الرخص أو املستحباتة

عنى املطلوب من الصالة، وهو وإن كان من مالبس الزينة إَل أن مالمسته األرض يدخل يف امل

التي تكثر فيها النجاسات قد تقرص عن هذه املرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسني 

ومراعاة إزالة النجاسة ُقدمت الثانية؛ ألهنا من باب دفع املفاسد واألخرى من باب جلب 

 به فريجع إليه ويرتك هذا النظر.6.1108ن يرد دليل بإْلاقه بام يتجمل /املصالح. قال/**: إَل أ

املسجد  131ولكن إذا كان  (،2/812)موسى شاهني َلشني، فتح املنعم رشح صحيح مسلم، 

مفروشا، فاألحوط أن جيعلهام يف مكان مناسب، أو يضع إحدامها عىل األخرى بني ركبتيه؛ حتى َل 

 (.81/888فتاوى ابن باز، ) يوسخ الفرش عىل املصلني.

م. )هو حممد بن بشري قحص، املولود خالل 3138جانفي  81مقابلة مع حممد قحمص   (1)

 م بالطيبات، تتلمذ عىل يد الطالب معمر شوراب؛ الذي أتّم عنده حفظ القرآن، بعدها81.1

انتقل إىل أدرار ملواصلة دراسته يف زاوية الشيخ حممد بن الكبري؛ ليشتغل بعدها باإلمامة 

وتعليم القرآن الكريم؛ حيث خترج عىل يديه خلق كثري، بعد تقاعده سّخر نفسه إىل اجلانب 

، 11/11/3138الدعوي، ينتقل من مكان إىل آخر.)مسعود قحمص، مكاملة هاتفية، يوم: 

لو اقتدى شخص بمن يصيل إماًما بمسجد معني وَل يدري من هو، د(. 11:81عىل الساعة: 

فإن صالته صحيحة، وكذا إن اعتقد أنه زيد فتبني أنه عمرو فيام يظهر، إَل أن يكون نيته 

. اَلقتداء به إن كان زيًدا َل إن كان عمًرا، فإن صالته تبطل ولو تبني أنه زيد لرتدده يف النية

 (.3/13رص خليل، )رشح الزرقاين عىل خمت
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 ثانيا: مسائل يف الزكاة

 زكاة اْلرض والفواكه[املسألة األوىل: ]

جتب فيها الزكاة إذا  ...وغريها،والبطيخ يرى الشيخ أن اْلرض كالبطاطا

 .(1)صاببلغت الن

 زكاة[الإخراج القيمة يف املسألة الثانية: ]

يرى الشيخ جواز إخراج القيمة يف زكاة األنعام فيمن كانت غنمه بعيدة 

 عنه وفيه مشقة يف إحضارها.

فيعطي قيمتها  يف الزكاة ئزل السوق ويرى قيمة الغنم التي جتقال: يدخ

 للفقراء واملساكني.

 .(2)ومثلها كذلك يف التمر ملن غابته بعيدة، وكذلك القمح وغريها

                                                 

. لقد خالف الشيخ مذهب الاملكية ومجهور الفقهاء القائلني 81/18/3138مقابلة مع الصغري خذير:   (1)

قال مالك: واْلرض كلها: القضب بعدم إخراج الزكاة عن اْلرضوات، آخذا بذلك قول اْلنفية يف املسألة، 

اْلرض، فليس فيها زكاة وَل يف أثامهنا حتى حيول  والبقل والقرط والقصيل والبطيخ والقثاء وما أشبه هذا من

ذهب أبو حنيفة إىل أن الزكاة جتب يف كل ما يقصد بزراعته استنامء (. 8/218)املدونة،  عىل أثامهنا اْلول.

. )املوسوعة األرض، من الثامر واْلبوب واْلرضاوات واألبازير وغريها مما يقصد به استغالل األرض

اهلل: يِف قَلِيل َما أخرجته األَْرض َوَكثرِيه الْعرْش َسَواء سِقي سيحا  قَاَل أَبُو حنيَفة َرمحَه(. 32/311الكويتية، 

اَمء إَِلَّ الْقصب واْلطب واْلشيش.)املرغيناين، بداية املبتدي، ص  .(26أَو سقته السَّ

  =ن من تالمذة. )هو الصغري خذير؛ املولود بالطيبات، كا81/18/3138مقابلة مع الصغري خذير:   (2)
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 نقل الزكاة من مكان إىل آخر[املسألة الثالثة: ]

وتوزيعها يف بلد  (1)يرى أّن زكاة القمح َل مانع من نقلها من البادية

جّلهم إّن حيث  ؛ألن الغالب يف البادية عدم وجود مستحقيها ؛صاحبها

 .(2)أصحاب أغنام، إَل الرعاة تعطى هلم إن كانوا فقراء

 حتديد شاة الزكاة[كيفية املسألة الرابعة: ]

نها صاحب الغنم، وإنام يرجع يف تقديرها إىل يرى أن الشاة التي يف الزكاة َل يعيّ  

رجل موثوق به وله دراية باألسعار واألسواق فيحدد ثمنها، بأن يقول هلم الشاة 

 .(3)التي خترج يف الزكاة هذا العام تساوي كذا، وخيرجون زكاِتم وفق ذلك

                                                 

 الشيخ حممد بن سليامن، له حافظة عجيبة؛ حتى قال فيه الشيخ حممد بن سليامن: من مل جيدين؛ فليستفت=

الطالب الصغري، اشتغل يف اإلمامة متطوعا؛ حيث رفض التوظيف مع وجود الفرصة يف ذلك، كان 

عمله يف التجارة، لديه اهتامم بعلم القراءات، قال ِل َلزمت هذا العلم منذ الصغر، لام كنت أسمع كبار 

 يف إحدى جلسايت معه(.القراء املرصيني يف اإلذاعة وأنا أرعى الغنم. )هذه املعلومات أفادين هبا بنفسه 

ذكر البادية هنا؛ ألن أغلب سكان املنطقة يف عرص الشيخ كانوا يقطنون البادية مع أغنامهم   (1)

 وَل يأتون إىل قراهم إَل يف أيام معدودة، أو عند جني التمور يف فصل اْلريف.

فال جيزئ نقل وأما اْلارج عن مسافة القرص . 31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:  (2)

الزكاة إليه إَل أن يعدم املستحق بموضع الوجوب أو قربه، أو يكون مساويا لفقراء موضع 

 .(8/216الوجوب، وأوىل لو كان أعدم فتجزئ يف اجلميع. )النفراوي، الفواكه الداوين، 

 .31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (3)
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 إخراج القيمة يف زكاة األغنام[املسألة اْلامسة: ]

نت شاة الزكاة وعلم مقدارها يستطيع أن خيرج يرى أن صاحب الغنم إذا تعيّ 

 .(1)وَل يتحدث عن البقر لعدم انتشاره يف املنطقة ،ثمنها، ونفس الكالم بالنسبة لإلبل

 كيفية إخراج زكاة التمر[املسألة السادسة: ]

تضاف إىل بعضها البعض ويزكى عنها إذا  (2)يرى أن مجيع أنواع التمور 

 .(3)بلغت النصاب

                                                 

وَل جيوز إخراج القيمة يف قال ابن اجلالب: . 31/13/3138التجاين:  مقابلة مع عبد البايف  (1)

الزكاة، وإذا أخذ الساعي من رب الامشية دون سن وجبت عليه، أو أخذ منه ذهبا أو ورقا عوضا 

قال مالك: ومن جربه املصدق عىل أن أدى يف (. 8/8.0)ابن اجلالب، التفريع،  عن ذلك أجزأه.

 ه إذا كان فيها وفاء بقيمة ما وجب عليه وكانت عند حملها. قالصدقته دراهم رجوت أن جيزي

سحنون: إنام أجزأ ذلك؛ ألن حييى بن سعيد قال: من الناس من يكره اشرتاء صدقة ماله، ومنهم 

 (.1/211)ابن يونس، اجلامع ملسائل املدونة،  من َل يرى به بأًسا فكيف بمن ُأكره.

للتمور أنواع كثرية، ذكر العوامر يف الرصوف زهاء الامئة نوع؛ منها: الغرس، وأخت الغرس،   (2)

والدقالوي، ودقلة نور، وفطيمي، ودقلة بيضاء، ومحراية، وخرضاوية، وشتاية، واملوشة، 

والرطبة، وارسسارة، وتامرزيط، وتنسني، وتانزوين، وتكرمست سوداء، وتكرمست 

 (.06-.0، الرصوف يف تاريخ الصحراء وسوف، ص ص حواء... )ينظر: العوامر

، واجلمهور عىل ملسو هيلع هللا ىلصهو مخسة أوسق، والوسق: ستون صاعا بإمجاع، والصاع أربعة أمداد بمد النبي   (3)

أن مده رطل وثلث وزيادة يسرية بالبغدادي، وإليه رجع أبو يوسف حني ناظره مالك عىل مذهب 

 =أّما مقدار الوسق (.3/30 بداية املجتهد، أهل العراق لشهادة أهل املدينة بذلك. )ابن رشد،
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 خرص التمور[املسألة السابعة: ]

حتى َل  ؛(2)جيب أن يكون بعد متام الشهييل (1)يرى أن خرص التمور

وخيّس، وَل يقاس عن نخيل مناطق أخرى مناخها  (3)يصاب التمر بالقنط

 .(4)مناسب، ولو بدأ نضجه كام قال الفقهاء

 

                                                 

كيلو غرام؛ فيكون  .81بالتقدير املعارص، فيه خالف بني اْلنفية واجلمهور؛ فعند اْلنفية الوسق: = 

كيلو غرام فيكون النصاب عندهم:  833.1كيلو غرام، أّما عند اجلمهور الوسق:  .10النصاب: 

 (.18كيلو غرام. )ينظر: عيل مجعة، املكاييل واملوازين الرشعية، ص  683

زر، والتخمني، واْلدس. ومنه قوهلم: خرص التمر للزكاة: أي؛ حزر ما عىل اْلرص: اْل    (1)

 (..88)أبو جيب، القاموس الفقهي، ص النخل من الرطب مترا. 

هي السموم. قال ابن منظور: السموم الريح اْلارة بالنهار وقد تكون بالليل )ابن منظور،   (2)

 (.1/800لسان العرب، 

قال ابن فارس: )قنط( القاف والنون والطاء كلمة صحيحة تدل عىل اليأس من اليشء. )ابن   (3)

(. وهكذا أهل املنطقة يطلقون عىل التمر إذا يبس قبل موعد 23/.فارس، مقاييس اللغة، 

 نضجه بأنه َقنََّط؛ أي ُيئِس من نضجه كام هو معهود.

فالشيخ رمحه اهلل كان حريصا عىل تطبيق  .31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (4)

مقاصد الرشيعة يف حفظ الامل الذي هو عصب اْلياة، فكان عىل دراية تامة بواقع الناس ومن 

 خالل ذلك تكون الفتوى.
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 إسقاط الدين عن املدين واحتسابه من الزكاة[املسألة الثامنة: ] 

ئل عن الفقري الذي عليه دين عند تاجر، هل يقتطع من دينه ما هو حقه ُس  

 يف الزكاة.

شّدد يرى األفضل أن تعطى له الزكاة ويطالب بسداد الدين برفق وَل يُ 

ألن التاجر ربام استغل هذه الرخصة فيعطي للفقري البضاعة ويسهل له  ؛عليه

 .(1)ألنه سيقطع ثمنها من الزكاة ؛هاناؤاقت

 زكاة الرطب[املسألة التاسعة: ]

ئل عن بعض أصحاب النخيل عند ظهور الرطب يعنّي نخلة الزكاة ُس  

 فيام سواها. (2)ثم يبدأ يف التنقية ،بعد التقويم

ن األفضل أن َل خيصص نخلة يرى الشيخ جواز ذلك، ولكن يقول إ

أن الزكاة إَل إذا نضج التمر وأمن صالحه، وله أن يبدأ بأخذ الرطب عىل 

بأن خيرج يف كل عرشة حصة للفقري إذا كان النخل  ؛يعطي الزكاة أثناء التنقية

سقى بدون مشقة، أو يعطي حصة من كل عرشين إذا سقي بمشقة؛ وهذا يُ 

                                                 

املعيار مسألة بعنوان ]َل يتقطع الدين الذي عىل  ويف .31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (1)

الفقراء يف الزكاة[ وسئل عمن له دين عىل فقراء, هل يقطعه عليهم فيام وجب له عليهم من زكاته, أم 

 . (8/112)الونرشييس، املعيار املعرب،  َل؟ فأجاب َل جيوز فعله وَل جُيزىء إن فعل.

ر(. (2)  التنقية يف عرفنا؛ هو القطف من التمور قبل متام نضجها، يف مرحلة الرطب )املسمى باملُنَقَّ
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 .(1)ويكون الاملك قد استفاد بالطيب دون الفقري ،ألن اجلائحة قد ُتفِسد الغلة

 إخراج الزكاة عن طريق اْلرص[املسألة العارشة: ]

يرى أن نصيب الفقراء من الزكاة الذي تعني  -رمحه اهلل-كان الشيخ  

 .(2)باْلرص َل يوزن مرة أخرى بعد اجلذاذ

 إعطاء الفقري حصته من الزكاة نخلة يترصف يف ثمرها[املسألة اْلادية عرش: ]

يرى الشيخ جواز إخراج نخلة مبارشة من الزكاة تعطى للفقري يترصف يف 

النخل يعنّي نخلة عن طريق اْلرص، ويسلمها للفقري ثمرها؛ أي أّن صاحب 

 .(3)ليأخذ غلتها دون أصلها

 

                                                 

 . 31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:  (1)

 .81/18/3138مقابلة مع حممد قحمص:  (2)

. )هو أمحد عامر بن معمر شوراب، املولود 32/18/3138مقابلة مع أمحد عامر شوراب:   (3)

م بالطيبات، تتلمذ عىل يد والده الطالب معمر، ثم انتقل إىل أدرار؛ حيث زاوية 8168خالل 

؛ ليلتحق بعدها بمعهد تكوين األئمة بسيدي عقبة، ملواصلة دراسته الشيخ حممد بن الكبري

اشتغل يف اإلمامة وتعليم القرآن يف مسقط رأسه، خترج عىل يديه خلق كثري حيفظون كتاب 

للفتوى؛ فكان يقصده أهاِل املنطقة لطرح أسئلتهم. )مسعود قحمص، مكاملة اهلل، تصّدر 

 د(. 11:81م، عىل الساعة: 11/11/3138هاتفية، يوم: 
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 ثالثا: مسائل يف الصيام:

 اشرتاك نية القضاء مع نية النفل[املسألة األوىل: ]

عرش ويرى الشيخ جواز قضاء صيام رمضان يف األيام املستحبة للصوم كشعبان، 

 .(1)برشط أن ينوي القضاء ويردفه بنية الفضيلة ،ذي اْلجة، ويوم عرفة، وعاشوراء

 رابعا: مسائل يف اْلج:

 اإلحرام يف الطائرة[املسألة األوىل: ]

 دام يقول له املخرِب  حيث قال ما ؛يرى الشيخ جواز اإلحرام يف الطائرة 

 .(2)بمكان امليقات فهو األصح

                                                 

 81/18/3138مقابلة مع الصغري خذير:   (1)

. وهذا القول هو ما صدر به قرار جممع الفقه 81/18/3138مقابلة مع حممد قحمص:   (2)

وهذا نص القرار: بسم اهلل الرمحن الرحيم، اْلمد هلل رب العاملني، اإلسالمي بجدة؛ 

 والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني وعىل آله وصحبه.

 بشأن "اإلحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة" 2/10/16( د 0قرار رقم )

جملس جممع الفقه اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمترة الثالث بعامن عاصمة اململكة األردنية  إن

 م،8116أكتوبر  86-88هـ/ 8110صفر  82إىل  1اهلاشمية من 

بعد اطالعه عىل البحوث املقدمة بخصوص موضوع "اإلحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة 

 تي حددِتا السنة النبوية جيب اإلحرام منها ملريد اْلج أوقرر: أن املواقيت املكانية ال والباخرة"،

ا أو بحًرا؛ لعموم األمر باإلحرام منها يف  العمرة، للامر عليها أو للمحاذي هلا أرًضا أو جوًّ

 (.2/011األحاديث النبوية الرشيفة. واهلل أعلم. )جملة جممع الفقه اإلسالمي، 
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 [قبل ركوب الطائرة غسل اإلحراماملسألة الثانية: ]

وهذا إذا  ،أن غسل اإلحرام جيوز أن يقع قبل ركوب الطائرة يرى الشيخ

 .(1)كان املرور بامليقات جوا

 الدخول باإلفراد[املسألة الثالثة: ]

إَل إذا  ،تقيدا باملذهب ؛(2)يرى الشيخ أن يكون اإلحرام للحج باإلفراد

 .(3)أو إذا كان اإلحرام يسبب له املرض ،أو عنده ظرف خاص ،كان مريضا

  

                                                 

عن مالك قال: ومن أحرم من بلده قبل . 31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (1)

امليقات فال بأس بذلك غري أنا نكره ملن قارب امليقات أن حيرم قبله، وقد أحرم ابن عمر من 

. )اْلطاب، مواهب اجلليل، املقدس، وأحرم من الفرع كأن خرج ْلاجة ثم بدا له فأحرم بيت

ِرم من قايض عبد الوهاب يف مسألة اإلحرام قبل امليقات: (. قال ال2/38 املستحب أن حُيْ

 (.8/101)اإلرشاف عىل نكت مسائل اْلالف،  امليقات، فإن أحرم قبله أجزأه.

هو أن حيرم باْلج بأن ينوي بقلبه الدخول يف حرمة اإلحرام باْلج مفردا، وهو  اإلفراد:  (2)

اَلحرام بالعمرة يف  والتمتع:(، ..1دارك، صأفضل عند مالك. )الكشناوي، أسهل امل

(، أما .22)أبو جيب، القاموس الفقهي، ص  أشهر اْلج، ثم اَلحرام باْلج بعد متامها.

بني اْلج والعمرة أي مجع بينهام بنية واحدة وتلبية واحدة وإحرام واحد قرن هو  القران:

وطواف واحد وسعي واحد، فيقول: لبيك بحجة وعمرة، وهو عند أيب حنيفة أفضل من 

 (.82/226اإلفراد والتمتع. )ابن منظور، لسان العرب، 

 . 31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (3)
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 التسول من أجل اْلج[املسألة الرابعة: ]

 ،وَل يستحسن التكلف له ،كان الشيخ يستقبح التسول ألجل اْلج

 .(1)ألن فرض اْلج مرتبط باَلستطاعة ؛كالفقري وغري القادر

 الزيارة للمدينة[املسألة اْلامسة: ]

قصد هبا الوقوف والتسليم عىل النبي يرى الشيخ أن الزيارة للمدينة يُ  

اهلل عليه وسلم مع الصالة يف املسجد؛ ألن الزيارة بقصد الصالة فقط صىل 

صالة  ،فيها غبن كالتجارة؛ فإذا خرج اْلاج من مكة والصالة فيها بامئة ألف

 .(2)فقط ويذهب إىل املدينة قاصدا الصالة وفيها بألف

 

 

 

 

                                                 

وكره مالك يف هذه الرواية للذين َل . 31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (1)

يقدرون عىل اْلج والغزو إَل بام يسألون أن خيرجوا ويسألوا؛ ألن اهلل تعاىل قد رفع عنهم 

موم، [ والسؤال مذ18]التوبة:  َوَل َعىَل الَِّذيَن َل جَيُِدوَن َما ُينِْفُقونَ بقوله:  اْلرج يف ذلك

 .(1/881فال جتوز استباحته إَل عند اْلاجة. )ابن رشد، البيان والتحصيل، 

 .31/13/3138مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (2)
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 مسائل يف األحوال الشخصية:خامسا: 

 [يف النكاح الكفاءةاملسألة األوىل: ]

يرى الشيخ أنه َل بد من مراعاة الكفاءة بني الزوجني والتناسب يف العمر 

 .(1)أو البيئة

 التثبت قبل العقد[املسألة الثانية: ]

كان رمحه اهلل عند زواج البكر يسأل عن الرضا وعدم اإلكراه، وعند  

زواج الثّيب يسأل عن العّدة واستيفاء اآلجال وَل يعزم عىل العقد حتّى 

ذات مّرة عقد الزواج عن امرأة ثّيب وبعد ذهاب الوِل حتدث  ؛يتحّرى

بعضهم عن قرب طالقها من األّول، فبعث يسأل مستعجال قبل الّدخول 

ألّن العّدة مل تكتمل، فأمرهم بإيقاف  لام كان يعتقد؛ فوجد األمر خمالفا

 .(2)أجلهالكتاب الدخول وفسخ العقد حتى يبلغ 

 

 

                                                 

. والكفاءة فيها خالف كبري كام جاء يف املعيار 13/3138/.8مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (1)

غريه، والكفاءة املعتربة عند ابن القاسم يف "ويف حقيقة الكفاءة خالف كثري يف مذهبنا ويف 

 (.8/811اْلال والامل وبه اْلكم" )الونرشييس، املعيار املعرب، 

 .13/3138/.8مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (2)
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 التفريق بني الطالق والظهار[املسألة الثالثة: ]

سأل الشيخ ذات يوم عن أحوال شخص من اْلارضين معه؛ فقيل له: إنه 

ليس بخري ألّنه طّلق زوجته ثالث مرات، وكرب يف السّن وبقي وحيدا، فأمره 

وليست  (1)أن يوضح له الطلقات، وبعد الرشح تبني أن إحداها كانت ظهارا

 .(2)وحّل مشكلته بعقد جديد ،طالقا

 الظهار[كفارة املسألة الرابعة: ]

 .(3)جاءه رجل فأفتى له بالصيام عىل املستطيع وباإلطعام عىل غري املستطيع

 طالق اهلزل[املسألة اْلامسة: ]

ن، وكانت الزوجة الثانية َل تلّبي له اكانت لديه زوجتوقد سأله أحدهم 

طلباته إَل إذا طّلق الزوجة األوىل، فيقول هلا: هي طالق؛ وهو يقصد اهلزل 

                                                 

الظهار تشبيه الرجل وطء من حتل له من النساء بوطء من حترم عليه منهن حتريام مؤبدا بنسب   (1)

   (11./8بن رشد، املقدمات املمهدات، )ا أو صهر أو رضاع.

 .13/3138/.8مقابلة مع عبد الباقي التجاين:   (2)

. )هو حممود بن حممد بن سليامن محداوي، املولود سنة 32/18/3138مقابلة مع حممود محداوي:   (3)

م بالطيبات، هو اَلبن األصغر للشيخ، كان مالزما ْللقات والده؛ حتى اكتسب كام معرفيا 81.6

 د(. 11:31، عىل الساعة: 11/11/3138)الصادق محداوي، مكاملة هاتفية، يوم:  معتربا
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حتى ترىض الزوجة الثانية، فأجاب الشيخ: حرمت عليك ألنك طلقتها أكثر 

 .(1)التحريمن ثالث، والثالث يكفينها يف م

 طالق الثالث[املسألة السادسة: ]

أّن طالق الثالث يقع ثالثا أي بائنا بينونة كربى، فكان يرسل كان الشيخ يرى 

الذي يرى أن  (2)من جاءه يستفتي يف طالق الثالث إىل الشيخ عبد املجيد بن حبة

طالق الثالث يف جملس واحد يقع طلقة واحدة، فريسل الشيخ حممد بن سليامن 

لسائل، ويطلب مع السائل رسالة يكتب فيها نص السؤال بالضبط حتى َل يغريه ا

 .(3)من الشيخ عبد املجيد أن يكتب له اإلجابة ويرجعها له مع السائل

                                                 

أما طالق اهلزل فهو واقع ولو مل يقصد حّل . 32/18/3138مقابلة مع حممود محداوي:   (1)

 (.331العصمة عىل املشهور عند اجلمهور. )أمحد طه ريان، فقه األرسة، ص

، حفظ يف سيدي عقبة ببسكرة 8183د بن حبة السلمي، ولد سنة يهو الشيخ عبد املج  (2)

القرءان يف سن مبكرة، اعتكف عىل مدارسة أمهات الكتب العلمية عىل خمتلف أصنافها، حتى 

صار علام من أعالم الرشق اجلزائري، انترشت مسجالته وفتاويه بني الناس يف األوراس، 

م. )ينظر: عبد اْلميد قادري، 8118والزيبان، ووادي ريغ وسوف، تويف رمحه اهلل سنة 

 وما بعدها( 832يف الذاكرة، ص  شخصيات وأعالم

م. وهذا دأب الشيخ رمحه اهلل، كان كثري التثبت 32/18/3138مقابلة مع حممود محداوي،   (3)

 فيام ُيطرح عليه من أسئلة، بل ويتابع حتى يطمئن أن أجوبته ُطّبقت عىل أكمل وجه.
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يف زاد املعاد، فقال ِل  (2)ثم قرأت له قول ابن القيم (1)قال نجله عيل محداوي

عن رجل طلق   ملسو هيلع هللا ىلصعن اْلديث، عن حممود بن لبيد، قال: أخرب رسول اهلل 

 َوَأَنا بنَْيَ »زوجته ثالث تطليقات مجيعا، فقام غضبانا، فقال: 
ِ

َأُيلَْعُب بِِكتَاِب اَّللَّ

 .(3)، حتى قام رجل فقال: يا رسول اهلل أفال أقتله«َأظُْهِرُكْم؟

 .(4)قال الشيخ حممد بن سليامن هذا اْلديث ناسخ لألحاديث األخرى

                                                 

م بالطيبات، اَلبن األكرب للشيخ، تتلمذ 8111هو عيل بن حممد بن سليامن محداوي، املولود خالل  (1)

عىل يد والده؛ حتى حفظ القرآن وبعض العلوم الرشعية، توىل اإلمامة يف مسجد الشيخ حممد بن 

راد ملن أ م، له ُكتِّب مطبوع بعنوان: اجلواب الرصيح8101سليامن بالقواشيش )الطيبات(، سنة 

 د(. 11:31م، عىل الساعة: 11/11/3138التصحيح. )الصادق محداوي، مكاملة هاتفية، يوم: 

وقرأ العربية عىل هـ، 618هو حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية، ولد يف السابع صفر سنة   (2)

 املجد التونيس وابن أيب الفتح البعيل، والفقه والفرائض عىل ابن تيمية، واألصلني عليه وعىل

الصفي اهلندي، وسمع اْلديث من التقى سليامن، وأيب بكر بن عبد الدائم، وأيب نرص ابن 

وله من التصانيف: زاد املعاد، مفتاح دار السعادة،  الشريازي، وعيسى املطعم، وغريهم.

ِتذيب سنن أيب داود، سفر اهلجرتني، رفع اليدين يف الصالة، إعالم املوقعني عن رب 

 (.62-8/63)السيوطي، بغية الوعاة،  ه.0.8 مات سنة. العاملني

، 2118رواه النسائي يف سننه، كتاب الطالق، باب الثالث املجموعة وما فيه من التغليظ، رقم:   (3)

 (.18.. إسناده صحيح. )ينظر: ابن دقيق العيد، اإللامم بأحاديث األحكام، ص 6/813

مجهور فقهاء األمصار عىل أن  م.86/18/3138مقابلة مع عيل محداوي نجل الشيخ:   (4)

الطالق بلفظ الثالث حكمه حكم الطلقة الثالثة. وقال أهل الظاهر ومجاعة: حكمه حكم 

 (.2/11)ابن رشد، بداية املجتهد،  الواحدة، وَل تأثري للفظ يف ذلك.
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 الزوج يف النفقة بعد الطالق[مراعاة حال املسألة السابعة: ]

مشكلة طالق وعند حتديد النفقة عن  (1)حرض الشيخ ذات مرة بعميش

وِل الزوجة، وعند الفراغ من  َل بِ األوَلد شح الرجل وكان ميسور اْلال وقَ 

املسألة سأل أبو الزوج الدعاء للمطلِّق، فرّد الشيخ واهلل َل ندعو له إَل 

وشح يف النفقة عىل أوَلده، فام كان من الزوج  ،إذ هو ميسور اْلال ؛باهلالك

 .(2)إَل أن قبل ما ُطلِب منه وسأل الدعاء

 مسائل يف املعامالت الاملية:سادسا: 

 قضاء الدين[املسألة األوىل: ]

 دِّ ؤَ سأله أحدهم قائال: اشرتيت ناقة بخمس فرنكات قبل مخسني سنة ومل أُ 

 حقها، واآلن أردت أن أنّجي نفيس؛ والبائع عىل قيد اْلياة.

                                                 

تابعة لوادي سوف تطلق عىل البياضة خاصة، وهي تبعد عن الوادي بستة كيلومرتات سميت   (1)

لرجل من زناتة أعمش العينني مات هناك. )ينظر: العوامر، الرصوف يف تاريخ  نسبة

 ( 883الصحراء وسوف، ص 

م. الشيخ رمحه اهلل َل يامري وَل يداهن، 13/3138/.8التجاين:  عبد الباقيمقابلة مع   (2)

يف اهلل لومة َلئم مهام كان الشخص، كام أخربين بذلك والدي  يقول كلمة اْلق وَل خياف

قال ابن جزي: جيب لألوَلد واألبوين النفقة وما يتبعها من املؤونة والكسوة  حفظه اهلل.

 (.811. )ابن جزي، القوانني الفقهية، ص والسكنى عىل قدر حال املنفق وعوائد البالد
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فقال الشيخ: أين الفرنك اآلن؟ ذهب مع فرنسا، وحتى الفرنك هناك 

ليس له نفس القيمة، واْلل أّنك؛ تسرتيض البائع اآلن؛ إما  اجديد اصار فرنك

مس بمبلغ ترتاضيا عليه، أو بتعويض قيمة الناقة اآلن، أو بأن حتسب قيمة اْل

 .(1)فرنك السابقة وقيمتها ذهبا أو فضة وتعوضها اآلن

 غلة املّسوق[املسألة الثانية: ]

سأله أحدهم بأنه رسق ناقة وكان فقريا واستخدمها، وكان له أرباح من 

 نخيل وعقار وغريها.

 فقال له الشيخ: هل تعرف صاحبها؟ فقال: َل.

حّقها، واستشهد فقال الشيخ: إّنك ولو خرجت من كل مالك ما وّفيت 

 ، لكن اْلل يكمن يف اَلستغفار أوَل، ثم (2))الثالثة يف الغار( بحديث

                                                 

قال بعض الاملكية: إذا أبطلت هذه العملة م. 13/3138/.8التجاين،  عبد الباقيمقابلة مع   (1)

هبا غريها، فريجع إىل قيمة العملة امللغاة من الذهب، ويأخذ صاحب الدين القيمة واستبدل 

ذهبا، أما إذا عدمت تلك العملة أو انقطعت أو فقدت يف بلد املتداينني، فتجب عندئذ قيمتها 

 .(38/822مما جتدد وتوفر التعامل به من العمالت. )املوسوعة الفقهية الكويتية، 

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واَلستغفار، باب: باب قصة أصحاب   (2)

. والشاهد من اْلديث: 1/3111، 3012الغار الثالثة، والتوسل بصالح األعامل، رقم: 

، َفَلامَّ َقىَض  َعَمَلُه َقاَل: َأْعطِنِي "...َوَقاَل اآْلَخُر: اللُهمَّ إيِنِّ ُكنُْت اْستَأَْجْرُت َأِجرًيا بَِفَرِق َأُرزٍّ

ي، َفَعَرْضُت َعَليِْه َفَرَقُه َفَرِغَب َعنُْه، َفَلْم َأَزْل َأْزَرُعُه َحتَّى مَجَْعُت ِمنُْه َبَقًرا َوِرَعاَءَها، فَ   َجاَءيِن َحقِّ
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 .(1)بالصدقة بقيمتها عىل صاحبها، وأن تدعو اهلل له

 رصف العملة[املسألة الثالثة: ]

بحيث  ؛كان رمحه اهلل َل جييز رصف العملة إَل بقيمتها األصلية الذهبية

 ،نبنّي قيمة الفرنك الفرنيس مثال ذهبا، وقيمة الدينار اجلزائري أو غريه ذهبا

 .(2)ض يف املجلسساس يكون التحويل، مع رشط التقابوعىل هذا األ

فإن قيل له عن املضطر، فيقول بجواز ذلك للمضطر كاملريض أو املحبوس 

 .(3)املحظوراتالرضورات تبيح  ألن ؛وبرشط أن يتم الرصف عرب البنوك فقط

 اَلقرتاض من البنك لرشاء مسكن[املسألة الرابعة: ] 

عندما يسأل الشيخ عن هذا السؤال، يقول للسائل ما نوع رضورتك؟ هل 

طردت من منزل األبوين؟ وهل عجزت عن الكراء؟ وهل ما استطعت أن 

                                                 

ي، ُقلُْت: اذَْهْب إىَِل تِلَْك اْلبََقِر َوِرعَ =  ائَِها، َفُخْذَها َفَقاَل: اتَِّق اهلَل َوََل َفَقاَل: اتَِّق اهلَل َوََل َتظْلِْمنِي َحقِّ

 "َتْستَْهِزْئ يِب َفُقلُْت: إيِنِّ ََل َأْستَْهِزُئ بَِك، ُخْذ َذلَِك اْلبََقَر َوِرَعاَءَها، َفأََخَذُه َفَذَهَب بِِه...

م. ولعل مستند الشيخ يف هذا ما رواه ابن أيب شيبة يف 13/3138/.8التجاين،  يمقابلة مع عبد الباق  (1)

ْق »مصنفه عن مغرية عن إبراهيم قال:  إِْن َكاَن َعلَيَْك َديٌْن لَِرُجٍل َفلَْم َتْدِر أَيَْن ُهَو، َوأَيَْن َواِرثُُه؟ َفتََصدَّ

هُ  ْ يف األحاديث واآلثار، كتاب البيوع واألقضية، باب: يف  ابن أيب شيبة املصنف «بِِه َعنُْه، َفإِْن َجاَء َفَخريِّ

 ..1/22، 31002رقم:   الرجل يكون له عىل الرجل الدين فال يدري أين هو؟،

 م.13/3138/.8التجاين:  يمقابلة مع عبد الباق  (2)

 م.18/3131/ 86مقابلة مع عيل محداوي:   (3)
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 (1)تصنع كوخا أو زريبة؟ وهكذا حتى َل يرى السائل أّن له خمرجا؟

 اقرتاض التمر[اْلامسة:  املسألة]

وذلك أّن أهل سوف كان غالب قوِتم التمر،   ؛ل عن اقرتاض التمرُسئ

وأحيانا يفنى متر أحدهم قبل نضج التمر اجلديد، فيضطر إىل اقرتاض ما 

 يكفيه عىل أن يعطيه عوضه عند اجلني.

 ؛واألفضل أن يقّوم ثمنه عند اَلقرتاض ،بأس به وهذا الفعل يراه َل

 ،وذلك ألّن التمر اجلديد قد َل يصلح ؛فيكون كمن اشرتى عىل أساس الدين

 .(2)ر فيقع اْلرجمطأو تصيبه جائحة من ريح أو 

                                                 

م. فالشيخ َل يقول بجواز ذلك لام فيه من 13/3138/.8التجاين:  عبد الباقيمقابلة مع   (1)

وهذا ما صدر به قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة يف دورة مؤمتره السادس بجدة يف الربا، 

آذار )مارس(  31-81هـ املوافق 8181شعبان  32إىل  80اململكة العربية السعودية من 

ألساسية لإلنسان، وينبغي أن يوفر بالطرق م، حيث قرر: إن املسكن من اْلاجات ا8111

املرشوعة بامل حالل، وإن الطريقة التي تسلكها البنوك العقارية واإلسكانية ونحوها، من 

)جملة  اإلقراض بفائدة قلت أو كثرت، هي طريقة حمرمة رشًعا لام فيها من التعامل بالربا.

 (.6/881جممع الفقه اإلسالمي، 

 م.31/13/3138التجاين،  الباقيعبد مقابلة مع   (2)
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 القرض مقابل منفعة من املقرتض[املسألة السادسة: ]

ين يعطى خالصا لوجه اهلل، وَل يُ   ؛رجى من الذي عليه الدين مقاباليرى أن الدَّ

 .(1)عترب ذلك ربا منهيا عنهيُ  رجى من ورائه نفعٌ الدين إذا كان يُ نَّ إحيث كان يقول 

 إحياء املوات[املسألة السابعة: ]

سئل عن الكثري من الناس يضعون عالمة عىل األرض يومهون الناس 

 والبعض يعتمدها جتارة. ،بأهنم قد حازوها، ثم يعرضوهنا للبيع

بيعها؛ اللهم إَل إذا عترب ملكا حتى جيوز يرى الشيخ أن األرض َل تُ 

وتكون نيته اَلستثامر  ،أحياها باستخراج الامء والغراسة واَلستصالح

 .(2)ر أو أصبح غري قادر يصح بيعهافإذا احتاج أو اضطُ  ،واَلسرتزاق

                                                 

وَل جيوز أن يسلف م. قال ابن عبد الرب: 31/13/3138التجاين،  عبد الباقيمقابلة مع   (1)

أحدا شيئا عىل أن يزيده فيام يقضيه أو عىل أن ينفعه املتسلف من أجل سلفه قّلت أو كثرت 

ي ربا ولو كانت قبضة بوجه من الوجوه، وكل زيادة يف سلف أو منفعة ينتفع هبا املسلف فه

 (.3/031من علف، وذلك حرام إن كان رشط. )ابن عبد الرب، الكايف يف فقه أهل املدينة، 

قال مالك: وإحياؤها شق العيون وحفر م. 31/13/3138التجاين،  عبد الباقيمقابلة مع   (2)

قال: وَل اآلبار وغرس الشجر وبناء البنيان واْلرث. إذا فعل شيئا من ذلك فقد أحياها. 

إنام ذلك  «من أحيا أرضا مواتا»يكون له أن حييي ما قرب من العمران. وإنام تفسري اْلديث: 

يف الصحاري والرباري. وأما ما قرب من العمران وما يتشاح الناس فيه، فإن ذلك َل يكون 

 (.1/102له أن حيييه إَل بقطيعة من اإلمام. )اإلمام مالك، املدونة، 
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 أجرة السمسار[املسألة الثامنة: ]

 ،عند فالن سيارة أو منزل للبيع مثال :يقول (1)ئل عن السمسارُس 

 ويتوسط للبائع واملشرتي عىل أن له نصيبه منهام معا.

قال الشيخ: له أن يأخذ من أحدمها أو من اَلثنني برضامها وعلمهام، وَل 

جيوز أن يقول للمشرتي بيعها بكذا ليوهم املشرتي أنه صاحبها وأنه هو 

 .(2)، ثم يبيع إن شاءألنه يبيع ما َل يملك، بل يشرتهيا أوَل ؛البائع

 بيع العربون[ة التاسعة: املسأل]

قال فيه إذا مل يتم البيع َل يصح أخذه؛ ألنه من باب أكل أموال الناس 

  .(3)بالباطل وأخذ الامل بدون مقابل

                                                 

أو هو الدَلل، وهو الوسيط ( 1/30الاملكية: الطواف يف املزايدة. )حاشية الدسوقي،  عند (1)

 (812)أبو جيب، القاموس الفقهي، ص  بني البائع واملشرتي لتسهيل الصفقة.

الاملكية: املعترب يف أجرة السمسار هو الرشط  م. عند31/13/3138التجاين،  الباقيمقابلة مع عبد   (2)

املشرتي أو عليهام معا ُعمل به، وإن مل يكن  أو العرف؛ فإن ُوجد رشط أو عرف بأهنا عىل البائع أو عىل

(. ويف حاشية 211رشط وَل عرف فهو عىل البائع. )عبد الرمحن األطرم، الوساطة التجارية، ص

" الرشط، أو العرف لسمسار أن يكون عىل البائع عند عدم واعلم أن األصل يف جعل االدسوقي: "

(، ويف رشح الزرقاين عىل خليل: "واملأخوذ منه املدونة إن جعل 2/831)حاشية الدسوقي، 

 (.3.1/.السمسار عىل البائع عند عدم الرشط والعرف". )رشح الزرقاين عىل خمترص خليل، 

  =عن بيع العربان ملسو هيلع هللا ىلصممنوع لنهيه م. وبيع العربان: 31/13/3138التجاين،  عبد الباقيمقابلة مع   (3)
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 الرشوة[املسألة العارشة: ]

إَل  ،يرى الشيخ أّن الرشوة بأنواعها حرام َل جيوز دفعها مهام كانت العلة

ملن اضطر غري متجانف إلثم، ويقول حتى املضطر َل جيوز له أن يعطي 

َل  ،أو سائق عند الغري ةمثل: صاحب سيارة أجر ؛الرشوة إذا وجد حال آخر

جيوز له أن يعطي الرشوة َلستخراج سيارته أو رخصة سياقته ولو كان 

هم مظلوما، بل جيب أن يصرب وحيتسب ويبحث عن باب آخر يف الرزق، الل

أو كان َل حيسن اْلرف إَل تلك، مع رشط أن َل يعرض  ،إذا حّدت به السبل

 .(1)ها إَل إذا طلبت منهءإعطا

 

 

 

                                                 

وألنه من أكل الامل بالباطل ألنه يذهب بغري عوض وَل عىل وجه اهلبة والصدقة، وإنام هو رضب من =

 (.8120القامر. )القايض عبد الوهاب، املعونة عىل مذهب علم املدينة، ص 

يف طرر ابن عات: جواز إعطاء الرشوة إذا م. 31/13/3138التجاين،  عبد الباقيمقابلة مع   (1)

: فهي عىل هذا جائزة للدافع، -رمحه اهلل  -خاف الظلم وكان حمقا. قال سيدي ابن رساج 

. )املواق، التاج واإلكليل، حرام لآلخذ، إن واجب ختليص املظلوم عىل كل من قدر عليه

طاء الرشوة إذا خاف الظلم عىل نفسه وكان قال ابن فرحون: أجاز بعضهم إع(. 21./6

 (.6/838. )اْلطاب، مواهب اجلليل، الظلم حمققا
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 اْلامتة

من يف التأليف والفتوى جهود الشيخ حممد بن سليامن  الكتابتناول هذا 

عدد معترب من فتاويه و "خمترص األبحاث يف علم املرياث"كتابه خالل 

 :يتما يأاملتوصل إليها النتائج أهم ، والفقهية

يعد الشيخ حممد بن سليامن أحد علامء اجلزائر الذين سامهوا يف تأليف  -

 العلم الرشعي؛ حرصا منه عىل تسهيل مات العلميةوواملنظ املتون

 وتقريبه للعامة والناشئة.

ّن اهلل سبحانه وتعاىل يصطفي من يشاء من عباده ْلمل إرث األنبياء؛ إ -

يف زمنه، ها العلامء ن ظهر وبرز يف منطقة مل تشتهر فيبن سليام فالشيخ حممد

؛ حيث جل أهاِل املنطقة من لتعليم والتعلممع عدم وجود بيئة مناسبة ل

 .يف ذلك اْلني البدو الرحل

كون هذه الصفات  ؛والتعقيد ضوممن اْلشو واإلطالة والغ هكتابِتذيب  -

 .املرياثاملبتدئني يف أي علم خاصة علم َل تتناسب مع 

إّن العلم يؤخذ من أفواه الرجال، خاصة العلوم التي يصعب فهمها،  -

كعلم الفرائض، فيستوجب هذا األمر أن يكون لطالب العلم شيوخ يف 

 كل فن من الفنون.

؛ حيث يتجىّل ذلك يف العبارات التعليمية تابالكبروز الطابع التعليمي يف  -

اب، والرموز املخترصة، ؛ كطريقة السؤال واجلوهاملنترشة بني طّيات

 القصيص، وبعض التمرينات التطبيقية.شبه األسلوب و
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 األمهية البالغة للمتون العلمية، ومدى نفعها وأثرها يف تسهيل اْلفظ. -

حيث يعطيهم للمبتدئني؛  "خمترص األبحاث يف علم املرياث" كتابأمهية  -

 يتسلحون به للولوج يف تفاصيل علم الفرائض. ياتصورا كاف

ة فتاوى الشيخ حممد بن سليامن الفقهية، ومدى مالءمتها للواقع؛ فلم تكن أمهي -

 بتلك اإلجابات املجردة البعيدة عن ما حيتاجه الناس يف حياِتم اليومية.

عىل عة مل تكن فتاوى الشيخ مقترصة عىل العبادات فقط؛ بل كانت منوّ  -

 الشخصية.مالت الاملية، واألحوال ابقية األبواب الفقهية؛ كاملع

 التوصيات:

رضورة إدراج املنظومات واملتون العلمية يف الربامج الدراسية حسب  -8

املستويات بالتدريج؛ ألّن من حفظ منظومة أو متنا يف علم من العلوم 

 سيسهل عليه فهم ذلك العلم وحرصه وعدم نسيانه. 

 فيها املتون واملنظومات راية ودورات تكوينية تقّربدو رواية عقد جمالس -3

 ما تركه علامء بلدنا اْلبيب.سيام  العلمية وترشحها، َل

تكثيف إقامة امللتقيات املتعلقة بإبراز جهود العلامء؛ وذلك لالستفادة من  -2

يف املكتبات اْلاصة والعامة  الذي أغلبه َل يزال خمطوطاتراثهم التأليفي، 

 التي تعنى باملخطوطات.

طقة، بتحقيق وإخراج باقي أويص غريي من الباحثني؛ وخاصة أبناء املن  -1

رؤية أعامله؛ مطبوعة متداولة ينتفع هبا مؤلفات الشيخ؛ الذي كان يأمل 

 اجلميع.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

81 

والفتاوى  هذا الكتاب دراسةمل أن أكون قد وفقت يف ويف األخري آ

كون الكامل هلل سبحانه وتعاىل، وأعامل البرش َل  ؛جهد مقل ذا؛ وهالفقهية

ختلو من النقص والزلل، وصّل اللهم عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 

 وذريته أمجعني.
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 صورة للشيخ حممد بن سليامن محداوي. :8امللحق 

 نجله حممود محداوي. املصدر:
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كتاب الّساج املنري يف حكم البسملة وفضل الصالة عىل سيد  :3امللحق

 املرسلني للشيخ حممد بن سليامن محداوي.

  نجله حممود محداوي. املصدر:
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 قصيدة يف طلب العلم من تأليف الشيخ. :2امللحق

  نجله حممود محداوي. املصدر:
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 شجرة منظومة، قصيدة يف نسب الشيخ من تأليفه. :1امللحق

 نجله حممود محداوي. املصدر:
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رسالة من الشيخ حممد بن سليامن إىل الشيخ عز الدين عبايس عن  :.امللحق

 اتباع مّدعي النبّوة مسعود الباتني.

  نجله حممود محداوي. املصدر:
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عجالة يف التوحيد من بحر الرجز يف علم الكالم يف صفات اهلل  :6امللحق

 -واجلائزات، ويف القواعد الثالثة: اإلسالم -املستحيالت -تعاىل، الواجبات

 اإلحسان، من نظم الشيخ. -اإليامن

نجله حممود محداوي. املصدر:
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 الفهارس العامة

 فهرس اآليات القرآنية -

 فهرس األحاديث النبوية -

 املرتجم هلم فهرس األعالم -
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 أوَل: فهرس اآليات القرآنية

 

 الصفحة اآلية السورة اآلية أو شطرها

َكاُء  َفِإن َكاُنوا َأْكَثَر ِمن َذلَِك َفُهم رُِشَ

 يِف الُثُلث

 28 83 النساء

ِذيَن َل جَيُِدوَن َما ُينِْفُقونَ   01 13 التوبة وَل َعىَل الَّ
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 النبوية ثانيا: فهرس األحاديث

 

 

 

 الصفحة اْلديثطرف 

إِْن َكاَن َعَليَْك َدْيٌن لَِرُجٍل َفَلْم َتْدِر َأْيَن ُهَو، َوَأْيَن َواِرُثُه؟ 

ْق بِِه َعنْهُ   َفَتَصدَّ

00 

 َوَأَنا َبنْيَ َأظُْهِرُكْم؟
ِ

 01 َأُيلَْعُب بِِكَتاِب اَّللَّ

ُه نِْصُف اْلِعلْمِ  َتَعلَُّموا اْلَفَرائَِض َوَعلُِّموُه النَّاَس   13 َفِإنَّ

 13-28 َيا َأَبا ُهَرْيَرَة َتَعلَُّموا اْلَفَرائَِض َوَعلُِّموَها

 00 اللُهمَّ إيِنِّ ُكنُْت اْسَتأَْجْرُت َأِجرًيا بَِفَرِق َأُرزٍّ 
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 ثالثا: فهرس األعالم املرتجم هلم

 

 الصفحة العلم

 01 القيمابن 

 31 التجاين نصريي

 0. الطاهر بن املرشي بن دومة

 02 عبد املجيد بن حبة

 23 عمر بن مظّفر )ابن الوردي(

 38 حممد األخرض حمجويب

 31 حممد اللقاين بن السائح

 23 حممد بن عيل )الرحبي(

 31 عبد الباقي التجاين

 68 الصغري خذير

 01 عيل محداوي

 03 حممود محداوي

 61 حممد قحمص

 66 أمحد عامر شوراب

 31 حممد بن حممد اليامن
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 املصادر واملراجع فهرسرابعا: 

 .القرءان الكريم 

 الكتب املطبوعة:أوَل: 

إبراهيم العوامر، الرصوف يف تاريخ الصحراء وسوف، َل: ط؛ اجلزائر،  .8

 .م3110منشورات ثالة، 

(، الكتاب املصنف يف ـ.ه.32) ، أبوبكر عبد اهلل بن حممدابن أيب شيبة .3

؛ الرياض، 8األحاديث واآلثار، حتقيق: كامل يوسف اْلوت، ط: 

 ـ.ه8111مكتبة الرشد، 

(، التفريع ـ.ه 201ابن اجلالب، أبو القاسم عبيد اهلل بن اْلسني، )ت  .2

، بريوت، دار 8يف فقه اإلمام مالك، حتقيق: سيد كّسوي حسن، ط

 م.3110/ــه8131الكتب العلمية، 

أحكام القرآن، راجع أصوله وخّرج  ،حممد بن عبد اهلل ريب،ابن الع .1

؛ بريوت، دار الكتب 2أحاديثه وعّلق عليه، حممد عبد القادر عطا، ط: 

 م.3112/ـه8131العلمية، 

ه(، اإللامم بأحاديث األحكام، حتقيق: حسني 013ابن دقيق العيد ) ..

ية، لبنان، إسامعيل اجلمل، دار املعراج الدولية، دار ابن حزم، السعود

 م.3113/ـه8132

(، بداية املجتهد ـه .1.ابن رشد: أبو الوليد حممد بن أمحد، اْلفيد )ت  .6

 م. 3111ه /  .813وهناية املقتصد، َل: ط، القاهرة، دار اْلديث، 
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(، البيان ـه 31.أبو الوليد حممد بن أمحد اجلد، )تابن رشد،  .0

املستخرجة، حتقيق: والتحصيل و الرشح والتوجيه والتعليل ملسائل 

، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 3حممد حجي وآخرون، ط

 م.8111/ـه8111

(، املقدمات ـه 31.ابن رشد، أبو الوليد حممد بن أمحد اجلد، ) ت:  .1

بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ، 8املمهدات، حتقيق: حممد حجي، ط

 م . 8111/  ـه8111

(، الكايف يف  ـه 162، ) ت ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل .1

، الرياض، 3فقه أهل املدينة، حتقيق: حممد حممد أحيد ولد ماديك، ط

 م.8111/ـه8111مكتبة الرياض اْلديثة، 

(، معجم مقاييس اللغة،  ـه.21بو اْلسني أمحد بن فارس، )ت ابن فارس، أ .81

 م8101/ ـه8211، َل: ط، بريوت، دار الفكر، حتقيق: عبد السالم هارون

سنن ابن  (،ـه302أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني )ت ابن ماجة،  .88

؛ بريوت، دار اجليل، 8ماجه، حتقيق: بّشار عّواد، ط:

 م.8111هـ/8181

(، لسان العرب،  ـه 088ابن منظور، أبو الفضل حممد بن مكرم، ) ت  .83

 .ـه 8181، بريوت، دار صادر، 2ط

(، اجلامع ملسائل ـه1.8يونس، أبو بكر حممد بن عبد اهلل، )ت ابن .82

، جامعة أم القرى، معهد البحوث 8املدونة، جمموعة من الباحثني، ط

 م.3182/ـه8121العلمية، 
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،  الدرر الكامنة، َل: ط؛ دائرة (ـه1.3) أمحد بن عيل، ابن حجر .81

 هـ. 8211املعارف العثامنية، 

ريج أحاديث منار السبيل، بإرشاف حممد األلباين، إرواء الغليل يف خت ..8

؛ بريوت، دمشق، املكتب اإلسالمي، 8زهري الشاويش، ط:

 م.8101هـ/8211

(، السنن الكربى، حتقيق: حممد ـه 1.1البيهقي، أبو بكر أمحد بن اْلسني، )ت  .86

 م .3112/  ـه8131بريوت، دار الكتب العلمية،  ،2عبد القادر عطا، ط

(، مواهب اجلليل يف رشح  ـه 1.1الدين، ) ت اْلطاب، أبو اهلل شمس  .80

 م.8113/ـه8183، بريوت، دار الفكر، 2خمترص خليل، ط

، شمس العلوم ودواء كالم (ـه02.، نشوان بن سعيد )ت اْلمريي .81

العرب من الكلوم، حتقيق: حسني بن عبد اهلل العمري وآخرون، ط: 

 م.8111/ـه8131؛ لبنان، سوريا، دار الفكر، 8

سنن الدارقطني،  (ـه.21أبو اْلسن عيل بن عمر )ت  الدارقطني، .81

؛ لبنان، مؤسسة الرسالة 8حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون، ط:

 م. 3111هـ/8131

الرحبية يف علم الفرائض )رشح سبط الامرديني وحاشية الرحبي،  .31

 م.8111/ـه8181؛ دار القلم، دمشق، 1البقري(، ط: 

(، رشح الزرقاين عىل ـه8111)تالزرقاين، عبد الباقي بن يوسف،  .38

، بريوت، دار الكتب 8خمترص خليل، حتقيق: عبد السالم حممد أمني، ط

 م.3113/ـه8133العلمية، 
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(، رشح زروق عىل متن  ـه 111زروق، أبو العباس شهاب الدين، ) ت  .33

، 8الرسالة َلبن أيب زيد القريواين، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، ط

 م3116/ـه8130مية، بريوت، دار الكتب العل

طبقات الشافعية (، ـه008تاج الدين عبد الوهاب )ت السبكي،  .32

؛ مطبعة 8الكربى، حتقيق: عبد الفتاح اْللو وحممود الطناحي، ط:

 م(. 8161هـ/8212عيسى البايب ورشكاءه، 

، بغية الوعاة، حتقيق: (ـه188، عبد الرمحن بن أيب بكر )ت السيوطي .31

 م ،8101هـ/8211فكر، ؛ دار ال3حممد إبراهيم، ط:

املواريث يف الرشيعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنة، ، الصابوين ..3

 َل.ط، َل.م، دار السالم، د.ت.

بلغة السالك (، ـه8318أبو العباس أمحد بن حممد )ت  الصاوي،  .36

َل.ط،   ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي عىل الرشح الصغري

 َل.م، دار املعارف، د.ت.

؛ لبنان، مؤسسة نوهيض، 3عادل نوهيض، معجم أعالم اجلزائر، ط: .30

 . 8111هـ/8111

عبد اْلميد قادري، شخصيات وأعالم يف الذاكرة، َل: ط، اجلزائر، دار  .31

 األوطان، د.ت.

 عبد العزيز بن باز، جمموع فتاوى ابن باز، محعه: حممد بن سعد الشويعر. .31

أحكام املرياث واهلبة عبد القادر بن عزوز وسليامن ولد سخال،  .21

 م.3182/ـه8121؛ اجلزائر، دار قرطبة، 3والوصية والوقف، ط: 
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 .3180عبد القادر جعفر، املعتمد يف الفرائض، َل.ط، اجلزائر، عامل املعرفة،  .28

؛ الوادي، 8عبد القادر مهاوات، الرضوري من علم املواريث، ط:  .23

 .3180مطبعة سامي، 

 عبد القادر موهويب، معجم الصفوة، َل:ط؛ اجلزائر، دار تني وزيتون، د:ت. .22

، الرياض، مكتبة امللك 8عبد املحسن القاسم، متون طالب العلم، ط: .21

 . 3111هـ/8121فهد، 

 .ـه8130العثيمني، تسهيل الفرائض، َل.ط، َل.م، دار ابن اجلوزي،  ..2

(، القوانني ـه 018الغرناطي ، أبو القاسم حممد بن أمحد بن جزي، )ت  .26

 الفقهية يف تلخيص مذهب الاملكية، حتقيق: حممد بن سيدي حممد موَلي .

(،  ـه 133القايض عبد الوهاب، أبو حممد بن عيل البغدادي، ) ت  .20

، 8اإلرشاف عىل نكت مسائل اْلالف، حتقيق: اْلبيب بن الطاهر، ط

 م.8111/ـه8131بريوت، دار ابن حزم، 

(، ـه 133حممد بن عيل البغدادي، )ت  القايض عبد الوهاب، أبو .21

املعونة عىل مذهب عامل املدينة "اإلمام مالك بن أنس "، حتقيق: محيش 

 عبد اْلق، َل: ط، مكة املكرمة، املكتبة التجارية .

اجلامع ألحكام  (ـه608أبو عبد اهلل حممد بن أمحد )ت  القرطبي، .21

؛ القاهرة، دار 3القرآن، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، ط: 

 م.8161/ـه8211الكتب املرصية، 
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(، املسند الصحيح  ـه 368القشريي، مسلم بن اْلجاج أبو اْلسن ) .11

)صحيح مسلم(،  ملسو هيلع هللا ىلصاملخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل 

 ، دار إحياء الرتاث العريب.   8حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، َل: ط

الزيادات (، النوادر وـه216 زيد، )تين، أبو حممد اهلل بن أيبالقريوا .18

عىل ما يف املدونة من غريها من األمهات، حتقيق: عبد الفتاح اْللو، 

 .م8111وت، دار الغرب اإلسالمي، ، بري8حممد حجي و آخرون، ط

أسهل املدارك "رشح إرشاد  (ـه8210أبو بكر بن حسن )ت الكشناوي،  .13

 د.ت.  بريوت، دار الفكر،؛ 3سالك يف مذهب إمام األئمة مالك" ط: ال

، لبنان، دار الكتب العلمية، 8(، املدونة، طـه801مالك بن أنس )ت .12

 م.8111/ـه.818

(، التاج واإلكليل ـه110عبد اهلل حممد بن يوسف، )ت املواق، أبو .11

 م.8111/ـه8186، بريوت، دار الكتب العلمية، 8ملخترص خليل، ط

، دار الرشوق، 8صحيح مسلم، ط:  موسى شاهني، فتح املنعم رشح ..1

 م.3113/ـه8132

، الكويت، وزارة 3نخبة من الفقهاء، املوسوعة الفقهية الكويتية، ط .16

 .ـه8130–م8111األوقاف والشؤون اإلسالمية، من 

عىل رسالة  (، الفواكه الدواينـه8836نفراوي، شهاب الدين أمحد غانم، )تال .10

 م..811/ـه.818ابن أيب زيد القريواين، َل: ط، بريوت، دار الفكر، 

املهذب يف أصول الفقه املقارن،  عبد الكريم بن عيل بن حممد، النملة، .11

 م.8111/ـه8131؛ الرياض، مكتبة الرشد، 8ط: 
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(، املعيار املعرب ـه181، )تىالونرشييس، أبو العباس أمحد بن حيي .11

عن فتاوى علامء إفريقية و األندلس واملغرب، حتقيق: واجلامع املغرب 

جمموعة من الفقهاء بإرشاف: حممد حجي، َل: ط، بريوت، دار الغرب 

 م.8118/ـه8118اإلسالمي، 

؛ .(، خمتار الصحاح، ط: ـه666الرازي، زين الدين أبو عبد اهلل )ت  .1.

 م.8111/ـه8131الدار النموذجية، -صيدا، املكتبة العرصية-بريوت

(، ضعيف اجلامع الصغري وزيادته، ـه8131لباين، نارص الدين )ت األ .8.

 َل: ط؛ املكتب اإلسالمي، د.ت.

(، حتقيق: قاسم ـه1..العمراين، أبو اْلسني حييى بن أيب اْلري )ت  .3.

 م.3111/ـه8138؛ جدة، دار املنهاج، 8حممد النوري، ط: 

كتبة ومطبعة (، َل: ط؛ القاهرة، مـه12.املرغيناين، عيل بن أيب بكر )ت  .2.

 حممد عيل صبح، د.ت.

؛ القاهرة، مطبعة القدس، 3عيل مجعة، املكاييل واملوازين الرشعية، ط:  .1.

 م.3118/ـه8138

؛ القاهرة، مكتبة 8طارق األشهب، رشح َلمية ابن الوردي، ط:  ...

 م.3110اآلداب، 
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 :واملقاَلت واملذكرات اجلامعية ثانيا: املخطوطات

البناء الثقايف والتعليمي بوادي ريغ العالمة حممد حناي، من أعالم  .8

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 11التجاين نصريي، جملة الذاكرة، العدد: 

 م.3180كلية اآلداب واللغات، 

حممد األخرض لبوز، ترمجة الشيخ حممد بن سليامن، بحث غري منشور،  .3

 م، موجود يف مكتبته املنزلية..311/ـه.813

امرة صاْلي، الشيخ حممد بن سليامن محداوي حممد الطاهر قحمص وع .2

ودوره العلمي واَلجتامعي يف منطقة الطيبات، إرشاف؛ حممد حناي، 

مذكرة ماسرت تاريخ املغرب العريب املعارص، جامعة الوادي، كلية العلوم 

 م.3131اَلجتامعية واإلنسانية، 

حممد بن سليامن، خمترص األبحاث يف علم املرياث، خمطوط،  .1

 م.8111/ـه8111

 ثالثا: املقابالت:

مقابلة مع: أمحد شوراب أجريت بمنزله ببكار )بلدية الطيبات، ورقلة(،  ..

 م.3138جانفي  32/ ـه8113مجادى اآلخرة  81بتاريخ: 

مقابلة مع: الصغري خذير، أجريت بمنزله بحي الضمرييني )بلدية أميه  .6

 م.3138جانفي  81/ ـه8113مجادى اآلخرة  16خ: يونسة، الوادي(، بتار

مقابلة مع: عبد الباقي التجاين أجريت بالزاوية التجانية بالبياضة  .0

 م.13/3138/.8هـ/  8113رجب  12)الوادي(، بتاريخ: 
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مقابلة مع: عبد الباقي التجاين أجريت بالزاوية التجانية بالبياضة  .1

 م.31/13/3138هـ/  8113رجب  86)الوادي(، بتاريخ: 

جريت بمنزله القواشيش )بلدية الطيبات، مقابلة مع: عيل محداوي أ .1

 م.3138جانفي  86/ـه8113مجادى اآلخرة  12ورقلة(، بتاريخ: 

مقابلة مع: حممد قحمص أجريت بخبنة عليات )بلدية الطيبات،  .81

 م.3138جانفي  81/ـه8113مجادى اآلخرة  .1ورقلة(، بتاريخ: 

ية الطيبات، مقابلة مع: حممود محداوي أجريت بمنزله بحي القواشيش )بلد .88

 م.3138جانفي  32/ ـه8113مجادى اآلخرة  81ورقلة(، بتاريخ: 
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 اتخامسا: فهرس املحتوي

 الصفحة املحتوى

 .1 مهاواتعبد القادر األستاذ الدكتور  :تقريظ

 11 أمحد الشايب عرباوياألستاذ الدكتور  تقديم:

 88 مقدمة

 .8 اجلزء األول: خمترص األبحاث يف علم املرياث

 .8 القسم الدرايس

 80 املبحث األول: ترمجة الشيخ حممد بن سليامن محداوي

 80 املطلب األول: اسمه ونسبه 

 81 املطلب الثاين: مولده ونشأته

 81 املطلب الثالث: رحلته يف طلب العلم

 81 املطلب الرابع: شيوخه

 38 اْلامس: تالميذه املطلب

 33 : عمله يف الرتبية والتعليمسادساملطلب ال

 32 : مؤلفاته وآثارهبعاملطلب السا

 31 : نضاله وسجنهثامناملطلب ال

 .3 : مآثرهتاسعاملطلب ال

 36 : وفاتهعارشلب الاملط
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 30 املبحث الثاين: دراسة الكتاب

 30 ونسبته للمَؤلِّف املطلب األول: اسم الكتاب

 31 : سبب تأليف الكتاباملطلب الثاين

 31 : منهجه يف الكتابثالثاملطلب ال

 23 : حمتويات الكتابرابعاملطلب ال

 23 : مصادر الكتابامساملطلب اْل

 22 : أمهية الكتابدساملطلب السا

 .2 : وصف نسخة الكتابسابعاملطلب ال

 26 : منهجية التحقيقثامناملطلب ال

 21 صور من املخطوط

 18 قسم التحقيق

 12 مقدمة املؤلف

 11 الوارثون والوارثات

 .1 طرق املرياث

 16 العول

 10 توزيع الرتكة عىل أرباهبا

 10 أسباب املرياث

 10 موانع املرياث

 8. اْلجب
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 2. خامتة املؤلف

 2. مترين وتفصيل يف بعض مسائل املرياث

 0. حممد بن سليامنفتاوى فقهية منوعة للشيخ اجلزء الثاين: 

 1. أوَل: مسائل يف الصالة

 1. البسملة يف الصالةاملسألة األوىل: 

 61 الصالة يف اْلذاءاملسألة الثانية: 

 68 نية اإلقتداء يف الصالةاملسألة الثالثة: 

 63 ثانيا: مسائل يف الزكاة

 63 كاة اْلرض والفواكهاملسألة األوىل: ز

 63 القيمة يف زكاة النعمإخراج املسألة الثانية: 

 62 نقل الزكاة من مكان إىل آخراملسألة الثالثة: 

 62 كيفية حتديد شاة الزكاةاملسألة الرابعة: 

 61 املسألة اْلامسة: إخراج القيمة يف زكاة األغنام

 61 كيفية إخراج زكاة التمر: السادسةاملسألة 

 .6 خرص التمور: بعةة السااملسأل

 66 إسقاط الدين عن املدين واحتسابه من الزكاة: ثامنةاملسألة ال

 66 كاة الرطب: زتاسعةاملسألة ال

 60 إخراج الزكاة عن طريق اْلرص: عارشةاملسألة ال

 60إعطاء الفقري حصته من الزكاة : عرش ةادياملسألة اْل

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

001 

 ثمرهانخلة يترصف يف 

 61 ثالثا: مسائل يف الصيام

 61 نية القضاء مع نية النفلاشرتاك املسألة األوىل: 

 61 رابعا: مسائل يف اْلج

 61 اإلحرام يف الطائرةاملسألة األوىل: 

 16 قبل ركوب الطائرة غسل اإلحراماملسألة الثانية: 

 61 الدخول باإلفراداملسألة الثالثة: 

 01 التسول من أجل اْلجاملسألة الرابعة: 

 01 الزيارة للمدينةاملسألة اْلامسة: 

 08 األحوال الشخصيةخامسا: مسائل يف 

 08 يف النكاح الكفاءةاملسألة األوىل: 

 08 التثبت قبل العقداملسألة الثانية: 

 03 التفريق بني الطالق والظهاراملسألة الثالثة:

 03 الظهاركفارة املسألة الرابعة: 

 03 طالق اهلزل املسألة اْلامسة: 

 02 طالق الثالثاملسألة السادسة: 

 .0 مراعاة حال الزوج يف النفقة بعد الطالقاملسألة السابعة: 

 .0 سا: مسائل يف املعامالت الامليةساد

 .0 قضاء الديناملسألة األوىل: 
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 06 غلة املّسوقاملسألة الثانية: 

 00 رصف العملةاملسألة الثالثة: 

 00 اَلقرتاض من البنك لرشاء مسكناملسألة الرابعة: 

 01 اقرتاض التمراْلامسة:  املسألة

 01 القرض مقابل منفعة من املقرتضاملسألة السادسة: 

 01 إحياء املواتاملسألة السابعة: 

 11 أجرة السمساراملسألة الثامنة: 

 11 بيع العربونتاسعة: املسألة ال

 18 الرشوةاملسألة العارشة: 

 13 اْلامتة

 .1 املالحق

 12 الفهارس

 .1 القرآنيةفهرس اآليات 

 16 فهرس األحاديث النبوية

 10 فهرس األعالم املرتجم هلم 

 11 فهرس املصادر واملراجع

 810 فهرس املحتويات
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