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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 
 

ِتْلَك  :وقال احلمد هلل الذي كتب عىل خلقه الفنا، وتوىل قسمة تراثهم،
عن زهرة  ففنوا يف آالئهحتذيرا لنا، وظهر ألوليائه بنعوت جالله،  ُحُدوُد الَلِه

ه إال اهلل وحده ال رشيك له، قدر فهدى، وأغنى وأقنى، وأشهد أن ال إل. الدنيا

عبده ورسوله، الذي أكمل اهلل به الدين، فوفت رشيعته، بأمور  وأشهد أن حممدا  

صىل اهلل عليه، وعىل آله، وأصحابه، وأتباعهم، الذين . اخلليقة، حياة وموتا  

ً  حرروا فرائض الرش  .يعة، وسلم تسلي

فهذه حاشية وجيزة، علقتها عىل األرجوزة الرحبية، وعىل أبيات  :أما بعد

للمنتهي؛ وال  لبعضهم، يف بايب الرد، وذوي األرحام، تسهيال للمبتدئ، وتذكريا  

 .حول وال قوة إال باهلل

 
 عبد الرمحن بن قاسم
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 :منت الرحبية
 
بن حممد، بن حسني الرحبي، املعروف  لإلمام أيب عبد اهلل، حممد بن عيل،

بابن التقنة، نسبة إىل بلد،يقال هلا رحبة ببالد الشام؛ : بابن موفق الدين؛ ويقال

 .بطن من مهدان، فاهلل أعلم: وبنو رحب
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم  ( ) 

 
 ( )أول مااا تساا ا ق ا  ااا  

 
 ( )باار ر محااد  بعااا ت ااا   

 
 

 (4)افاحلمااد هلل علاا  مااا أت ماا
 
 

 (5)محدا به جيلو عن ال لب ال ما   
                                       

كل أمر »: ة، اقتداء بكتاب اهلل العزيز، وعمال حبديثابتدأ كتابه بالبسمل(  )
ال يبدأ فيه ببسم اهلل الرمحن »شأن وحال، يهتم به شرعا : أي« ذي بال

، ال يتم ناقص الربكة؛ فهو وإن مت حسًا: أي« أجذم الرحيم، فهو أبتر أو
مشتق : والباء لالستعانة، واالسم ،أؤلف أو ابتدئ: معىن وحقيقة؛ ومعناها

علم على ربنا : العالمة؛ واهلل: مو، وهو االرتفاع؛ أو السمة وهيمن الس
رمحة : تبارك وتعاىل، ال يسمى به غريه، وهو أعرف املعارف؛ والرمحن

: رمحة خاصة باملؤمنني، قال تعاىل: عامة جلميع املخلوقات، والرحيم
َوَ اَن ِباْلُمْؤِمِعنَي َ ِحيًما. 

 .ف لإلطالقأو ما نبتدئ القول، واألل: أي(  )
بذكر مالكنا ومعبودنا، وال يقال لغري اهلل تعاىل إال مضافا، : أي(  )

 .خطا( املقاال)أي تعاظم، وارتفع، يرسم باأللف ملناسبة : وتعاىل
الثناء على احملمود سبحانه، على إنعامه، مع حبه وتعظيمه، : أي( 4)

نه محمد أعم من الشكر سببا، أل: ، وغريها؛ فهوهويكون يف مقابلة نعم
متعلقا : على كل شيء، لذاته، وصفاته، وأحكامه، وأقداره؛ وأخص

، والشكر أعم همن الشكر، ألن الشكر ال يكون إال يف مقابلة نعم
 .متعلقا، أي موردا، ألنه يكون باللسان، واليد والقلب

 مصدر، مؤكد،:  محدا يذهب اهلل به عن القلب عماه؛ ومحدا: أي( 5)
= 
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  ( )مث الصاا ب ب ااد الساا   

 
 ( )علاا  تاان داعااه ا ساا   

 ( )حممااد متااال  ساا   بااه   
 

 (4)وآلااه ماان ب ااده و اا به 
      

 
                                      

= 

القه على عمى البصرية، وهو اجلهل، فالعمى والعمى، مقصور؛ وإط
َفِإَتَها َلا َتْ َم  اْلَأْبَصاُ  َوَلِكْن : عمى القلب، قال تعاىل: الضار، هو

 .َتْ َم  اْلُ ُلوُب اَلِ ي ِفي الُصُدوِ 
ثناؤه تعاىل : الدعاء؛ صل عليهم، أي ادع هلم؛ وشرعا: الصالة لغة(  )

ا حكاه البخاري يف صحيحه، عن أيب على عبده يف املأل األعلى، كم
العالية؛ والسالم من السالمة، ندعو له بالسالمة، والربكة، ورفع 

 .الدرجة
. إنسان أوحي إليه بشرع، وإن مل يؤمر بتبليغه: ، والنيبهو نبينا حممد (  )

هو : واإلسالم. ما شرعه اهلل من األحكام: والدين هو. فإن أمر فرسول
االنقياد له بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله؛ وحيد، االستسالم هلل بالتو

فسر : وإذا أفرد دخل فيه اإلميان، وبالعكس؛ وإذا قرن أحدمها باآلخر
 .اإلسالم باألعمال الظاهرة واإلميان باألعمال الباطنة

، مسي بدل من نيب وجيوز رفعه، وهو أشرف أمسائه : حممد، باجلر(  )
آخر : نعت حملمد، أي: بفتح التاء: خامتبه لكثرة خصاله احلميدة، و

 .َومَتاَتَم الَعِبِينَي: رسل اهلل وأنبيائه، قال تعاىل
أهل بيته وعليه : أتباعه على دينه من بعده، على املشهور؛ أو: آله، أي( 4)

مجع صاحب مبعىن : أصحابه: األكثر، وصحبه من بعده أيًضا، أي
 .ا، ومات على ذلكمؤمن من اجتمع بالنيب : الصحايب، وهو
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  ( )وتسااأل اهلل لعااا ا عاتااة 

 
 ( )فيمااا تومتيعااا ماان ا باتااة 

 ( )عن مرهب ا ما  زاد الارضي  
( ) 
 

 (4)أهم الغار    ان ذاك من  إذ 
  علما بأن ال لم متا  ماا سا ي     

 
 (5)له ال باد دعاي    ما فيه وأو  

                                       

الطلب؛ وهو من األعلى أمر، ومن : العون والقوة، والسؤال :أي(  )
 .األدىن دعاء، ومن املتساوين التماس

الكشف، واإلظهار؛ : فيما حترينا، وقصدنا من التبيني، وهو: أي(  )
 .طلب األحرى: والتحري

مات ما قاله اجملتهد بدليل، و: مبعىن الذهاب؛ واصطالحا: املذهب(  )
القدوة املؤمت به، وزيد، بال تنوين، للوزن، وهو زيد : قائال به؛ واإلمام

بن ثابت بن الضحاك بن سعد بن خارجة األنصاري اخلزرجي، 
 .57هـ، وله 45النجاري، تويف سنة 
من جاء يسأل عن الفرائض، فليأت زيد بن : قال عمر رضي اهلل عنه

: عامل بالفرائض، يقالال: بفتح الفاء والراء، أي: ثابت، والفرضي
مجع فريضة، مبعىن مفروضة، : فارض، وفريض، وفرضي، والفرائض

 .أي مقدرة
إذ كان اإلبانة، أو توخيها، من أهم الغرض، ملن يريد التصنيف : أي( 4)

 .يف علم الفرائض
هو حكم الذهن اجلازم، املطابق للواقع، : ألجله؛ والعلم مفعول :علما( 5)

لف والالم فيه لالستغراق، وهو أفضل للواقع، وهو خالف اجلهل، واأل
األمر الذي سعى فيه الساعون؛ وتنافس فيه املتنافسون، وأفنيت فيه 

 َاْرَفِع الَلُه اَلِراَن : األعمار، وفضله أشهر من رابعة النهار، قال تعاىل
 ال حسد إال يف»: ، وقال َآَمُعوا ِمْعُكْم َواَلِراَن ُأوُتوا اْلِ ْلَم

= 



 حاشية الرحبية

  1 

 
  وأن هرا ال لام صصاومب  اا    

 
 ( )قد شاع فيه ععد  ا  ال لماا   

 
 د
 

  باااأن أول علااام اا اااد  
 

 ( )يف األ   حىت   اكاد اوجاد  
   ( )وأن زااادا متااحم   حمالااه  

 
 (4) ااا حباااه متااال الرساااله  

   (5) فلااله معبااهاماان قولااه يف 
 

 (6)وتاهيك هباا  « أفرضكم زاد» 
                                       

= 

« ...جل آتاه اهلل احلكمة، فهو يقضي هبا ويعلمها الناسر: اثنتني 
وليس بعد « من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين»: احلديث، وقال

 .الفريضة، أفضل من طلب العلم
وعلما بأن هذا العلم، وهو علم الفرائض، خمصوص بالذي قد : أي(  )

 .فشا، واشتهر فيه عند مجيع العلماء
إن »: بفقد العلماء به، ال بانتزاعه منهم حلديث يفقد يف األرض: أي(  )

« اهلل ال ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن مبوت العلماء
على تعلم الفرائض،  حىت ال يقرب من الوجدان، وحث النيب 

تعلموا الفرائض وعلموها »: فروى ابن ماجه، عن أيب هريرة مرفوعا
. «وهو أول علم يزنع من أميت الناس، فإهنا نصف العلم، وهو ينسى،

حياة وموتا؛ ويف : ألن لإلنسان حالتني« نصف العلم»: وقوله
ألنه يبتلى : معظم األحكام املتعلقة باملوت؛ وقال ابن عيينة: الفرائض

ما : هبا الناس كلهم، وقد روي أحاديث تدل على فضله وشرفه، منها
العلم آية »: رواه أبو داود وغريه، عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا

 .«حمكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة
 .اإلمام املذكور، وال بد خص من بني الصحابة حقيقة: وعلما بأن زيدا: أي(  )
 .أي خصه خامت الرسالة، والنبوة، حممد : حباه( 4)
يف فضل زيد بن ثابت، وشرفه  من قول خامت الرسل حممد : أي( 5)

 .رمنبها عليه يف اخلرب املذكو
 حسبك هبذه الشهادة فضيلة ومنقبة؛ واحلديث رواه الترمذي،: أي( 6)

= 
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  ( )باتباااع ال اااب ي و أفكااان 
 

   ( )  سيما وقد حنااه الاااف ي   
  ( )فهاك فيه ال اول عان إجيااز    

 
 (4)مربءا عان و امة األلغااز     

      

                                      
= 

والنسائي، وابن ماجه، وحسنه ابن الصالح؛ وضعفه شيخ اإلسالم ابن 
أعلم أميت بالفرائض، زيد بن »: تيمية، وروى الترمذي بسند صحيح

وال يقتضي تقدمي قوله، على قول أكابر الصحابة، كأيب بكر، « ثابت
 .وعمر، وعلي

 .زيد أحق بتقليد املقلد، ملا مر من األحاديث: أي(  )
كلمة تستعمل لترجيح ما بعدها : سيما ال مثل هذه الشهادة؛ وال: أي(  )

وقد مال إىل مذهب زيد، اإلمام : مال إليه؛ أي: على ما قبلها؛ وحناه
الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إدريس، القرشي، املطليب، املشهور، 

 .54هـ، وله  14 األربعة، تويف رمحه اهلل سنة  أحد األئمة
ما قل لفظه، وكثر : أي فخذ مذهب زيد، عن اختصار، واملختصر(  )

 .معناه
الكالم املعمَى، الذي قد : مزنها عن عيب األلغاز، مجع لغز، وهو: أي( 4)

يفهم منه خالف ما قصد به، وهو عيب يف الكالم، وإن حصل فيه 
القول يف علم الفرائض، على مذهب زيد، قوال فائدة جزئية؛ أي فخذ 

 .خمتصرا، واضحا، مزنها عن عيب اخلفاء
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............................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــ
 م دمة

العلم بفقه املواريث، وما يضم إىل ذلك من : حد علم الفرائض، هو
إيصال ذوي احلقوق حقوقهم، وحكمه : التركات؛ ومثرته: حساهبا؛ وموضوعه

فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، سقط اإلمث عن الباقني؛ : يف الشرع
 .وارث، وموروث، وحق موروث: وأركانه، ثالثة

 :ثةوشروطه ث 
ة، أو استفاضة، أو إحلاقه باألموات حكما، دحتقق موت املورث، بشها

كاملفقود، أو تقديرا كاجلنني، إذا جين على أمه، فسقط ميتا؛ فإنه جيب فيه غرة 
 .عبد، أو أمة؛ فيقدر حيا، مث يقدر أنه مات، لتورث عنه تلك الغرة

احلمل فإنه حتقق حياة الوارث، أو إحلاقه باألحياء حكما، ك :والثاين
حتقق وجوده يف الرحم، حني موت املوروث ولو نطفة، : يرث بشرطني

 .وانفصاله حيا حياة مستقرة
: واحلقوق املتعلقة بتركة امليت، مخسة، مرتبة إن ضاقت التركة، األول

مؤونة التجهيز، ككفن، وحفر قرب؛ مث الديون املتعلقة بعني التركة كأرش 
ملطلقة، سواء كانت هلل أو آلدمي؛ مث الوصايا اجلنابة، والرهن؛ مث الديون ا

بد من رضا  بالثلث فأقل ألجنيب؛ فإن كانت بأكثر من الثلث، أو لوارث فال
 .الورثة؛ مث اإلرث

* * * 
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  ( )باب أسباب ا  اث 
 ( )أسباب م اث الو ى ث ثاة 

 
 ( ) اا  اايااد  بااه الو اثااة   

 (4)وهي تكاا  وو ء وتساب   
 

 ................................. 
                                       

اسم جلملة خمتصة من : املدخل إىل الشيء، واصطالحا: الباب لغة(  )
ما : العلم، حتته فصول، ومسائل غالبا، واألسباب مجع سبب، وهو لغة

العدم  ما يلزم من وجوده، ومن عدمه: يتوصل به إىل غريه؛ واصطالحا
 .لذاته
مصدر ورث الشيء وراثة، ومرياثا، وإرثا؛ ويطلق مبعىن اإلرث؛ : واملرياث

 .وهو انتقال الشيء، من قوم إىل آخرين
 .اآلدميون: متفق عليها، والورى(  )
 .كل واحد من األسباب الثالثة، يفيد صاحبه املتصف به اإلرث: أي(  )

 محصل وءء، وال خلوة؛ عقد الزوجية الصحيح؛ ولو مل: فالنكاح هو( 4)
 .ويتوارث به الزوجان من اجلانبني؛ ويف عدة الطالق الرجعي إمجاعا

سببها نعمة املعتق على رقيقه : عصوبة: والء العتاق؛ وهو: والثاين
بالعتق؛ فريث هبا املعتق، هو، وعصبته املتعصبون بأنفسهم، ال بغريهم، 

 .وال مع غريهم، دون العتيق
= 
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............................... 
 

 ( )ما ب دهن للموا اا  سابب   
   

                                      
= 

أن ال : لى الرقيق، فكذلك يثبت على فرعه بشرطنيوكما يثبت الوالء ع
 يكون أحد أبويه حر األصل، وأن ال ميسه رق ألحد، واملولود تبع

 .ألمه حرية ورقا؛ وأما يف الدين، فيتبع خري أبويه دينا
يتبع األب كالنسب، وقد يكون ملوايل األم، يف صورة : والوالء

منه، فإن والء ما إذا تزوج رقيق حمررة، فولدت : واحدة، وهي
أن تكون : أوالدها ملواليها؛ وقد ينجر إىل موايل األب، بثالثة شروء

األم حمررة، وأن يكون األب حال الوالدة رقيقا، وأن يعتق قبل أن 
 .ميوت

النسب وهو القرابة وتشمل أصوال، وفروعا، وحواشيا؛ : الثالث
والد األوالد، وأ: األبوة واجلدودة، وإن علوا والفروع: فاألصول

: اإلخوة، وبنوهم، وإن نزلوا؛ والعمومة: البنني، وإن نزلوا؛ واحلواشي
 وإن علوا، وبنوهم وإن نزلوا

ما بعد هذه األسباب الثالثة للمواريث سبب محصل به اإلرث : أي (  )
جهة اإلسالم، : فهنا سبب رابع خمتلف فيه، وهو: متفق عليه؛ وإال

نتظما عند الشافعية؛ وعندنا، فريث به بيت املال، عند املالكية؛ وم
ليس بيت املال وارثا، وإمنا هو مصرف لألموال، اليت : وعند احلنفية

 .جهل مستحقها
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 ( )باب مواتع ا  ث 

 
 وميعع الااصحم مان ا ا اث    

 
 ( )واحاادب ماان علاا  ثاا ث 

 ( ) ق وق اا  وامتاا  ن دااان 
 

 (4)فافهم فليس الااك  االي ني   
                                       

ما يلزم : احلائل بني الشيئني ويف االصطالح: مجع مانع، وهو يف اللغة(  )
من وجوده العدم، وال يلزم من عدمه وجود، وال عدم لذاته؛ عكس 

 .الشرء
: قام به اإلرث علة واحدة من ثالث علل؛ والعلة لغة ومينع الذي: أي(  )

 .مبعىن املانع: السقم؛ واصطالحا
عجز حكمي، يقوم : العبودية، واصطالحا: رق؛ وهو لغة: فاألوىل(  )

باإلنسان، سببه الكفر؛ فال يرث الرقيق، وال يورث، وال محجب؛ 
 .يرث ويورث، ومحجب، بقدر ما فيه من احلرية: واملبعض

 .ما أوجب قصاصا، أو دية، أو كفارة؛ وماال، فال: قتل، وهو: الثانية
اختالف الدين؛ فال يرث الكافر املسلم، وال املسلم الكافر، إال : والثالثة

التركة، فإنه يرث ترغيبا له  ةبالوالء؛ وإال إذا أسلم الكافر، قبل قسم
 .يف اإلسالم

الكافر املسلم،  ملل شىت؛ وال توارث بني أهل ملتني؛ وعدم إرث: والكفر
ال يرث املسلم »: عند اجلمهور؛ ويف الصحيحني: باإلمجاع وعكسه

 .«الكافر، وال الكافر املسلم
وهو التردد بني أمرين، ال -افهم ما ألقي إليك، فليس الشك : أي( 4)

 .حكم الذهن اجلازم: كاليقني وهو -مزية ألحدمها على اآلخر
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 ( )باب الوا ثني من الرجال    

 
 ( )لرجال عاارب والوا ثون من ا

 
 ( )أمسااامهم م روفااة مااا هرب 

  (4)ا بن وابن ا بن مهماا تا     
 

  (5)واألب واجلااد لااه وإن عاا  
 (6)واألخ من أي اجلهاا   اتاا   

 
 (7)قااد أتاا ل اهلل بااه ال رآتااا 

 (8)وابن األخ ا ديل إلياه بااألب   
 
 
 

 (9)فامسع م ا  لايس با كارب   
           

                                      

 .باألسباب الثالثة السابقة(  )
 .بسكون امليم، للوزن: باالختصار؛ وِمْن: ينيع(  )
 .ظاهرة عند الفرضيني: أي(  )
 .بدرجة، أو درجات، مبحض الذكور؛ واأللف لإلطالق( 4)
واجلد ألب، وإن عال، مبحض الذكور، كأب أب، وأبيه؛ فخرج : أي( 5)

 .اجلد ألم، كأب أم
ما سواء كان، من جهة األب، أو من جهة األم، أو من جهته: أي( 6)

 .معا، وهو الشقيق
َوُهَو : أنزل اهلل جل وعال القرآن بإرثه، يف قوله تعاىل: أي( 7)

الشقيق؛ أو ألب يرث أخته، إن مل يكن هلا ولد، ويف األخ : أيَاِرُثَها
 .َوَلُه َأٌخ َأْو ُأمْتٌت َفِلُكِ  َواِحٍد ِمْعُهَما الُسُدُس: ألم، قوله تعاىل

ابن األخ ألب؛ أو مع : ، باألب وحده؛ وهواملديل إىل امليت: أي( 8)
 .ابن األخ ألبوين، فخرج ابن األخ لألم: اإلدالء باألم، وهو

امسع قوال صادقا، جممعا عليه لوروده يف القرآن العزيز واألخبار : أي( 9)
 .الصحيحة
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 ( )مان أبياه  وال م وابن ال ام  

 
 
 

 ( )فاشكر لري ا جيااز وال عبياه   
 ( )والاا وو وا   اا  ذو الااو ء 

 
 (4)فجملااة الاار و  هااؤ ء  

      

                                      

أخو أبيه، شقيقه، أو ألبيه : عم امليت: أبو امليت، واملراد: أي(  )
 .وأبناؤمها

 .االختصار، واإليقاظ :أي(  )
 .صاحب العتق، وعصبته املتعصبون بأنفسهم: أي(  )
: فجملة الذكور، اجملمع على إرثهم، هؤالء العشرة باالختصار: أي( 4)

االبن وابنه، وإن نزل؛ واألب، واجلد له، وإن عال؛ واألخ من أي 
بوين، أو ألاجلهات؛ وابن األخ ألبوين، أو ألب، وإن نزلوا؛ والعم 

 .، وابنامها؛ والزوج، واملعتقألب
االبن، وابنه وإن نزل؛ واألب، واجلد له وإن عال : وبالبسط، مخسة عشر

مبحض الذكور؛ واألخ الشقيق، واألخ ألب، واألخ ألم؛ وابن األخ 
الشقيق، وابن األخ ألب، وإن نزال، والعم الشقيق، والعم ألب وإن 

 .املعتقونزال؛ والزوج، عليا، وابن العم الشقيق، وابن العم ألب وإن 
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 ( )باب الوا ثا  من العساء 
 
 

 
  ( )والوا ثا  من العسااء سابع  

 
 ( )مل ا ط أتث  غ هان الاارع   

 (4)بعت وبعت ابان وأ  مااا ة   
 

 (5)وزوجااة وجاادب وم   ااة  
 (6)من أي اجلها   اتت واألمتت 

 
 (7)فهاااره عااادتن باتااات 

                                       

 .إمجاعا(  )
 .بسكون امليم للوزن: باالختصار؛ وِمْن(  )
عطاء جممعا عليه، فإن ذوي األرحام، يف إرثهم خالف، فلم : أي(  )

 .يذكرهم
أشفقت على الشيء خفت عليه؛ واألم من شأهنا الشفقة وليست : من( 4)

 .ات وللمناسبةالشفقة شرطا، وإمنا أتى هبا ألهنا الغالب على األمه
بإثبات التاء يف الفرائض، للتمييز، وإن كان األشهر : الزوجة( 5)

حذفها؛ واجلدة، سواء كانت من جهة األم، أو من جهة : واألفصح
ترث عتيقها، وكذا عصبتها : األب، على ما يأيت تفصيله؛ واملعتقة

 .املتعصبون بأنفسهم
 .سواء كانت شقيقة، أو ألب، أو ألم: أي( 6)
ظهرت؛ فهي سبع : عدة من يرث من النساء، بانت أي: أي( 7)

البنت وبنت االبن، واألم، واجلدة، واألخت من كل : باالختصار
 .جهة، والزوجة، واملعتقة

= 
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............................................................................................................    

                                      
= 

البنت، وبنت االبن، وإن نزل أبوها؛ واألم واجلدة من قبل : وعشر بالبسط
األم، واجلدة من قبل األب، واألخت الشقيقة، واألخت لألب، 

 .خت لألم، والزوجة، واملعتقةواأل
فجملة الورثة من الرجال، والنساء، اجملمع على إرثهم، مخسة وعشرون؛ 

قسم يرث بالفرض فقط، : وينقسمون باعتبار اإلرث إىل أربعة أقسام
 ..األم وولداها، والزوجان، واجلدتان: وهم سبعة

نزل، االبن، وابن االبن، وإن : وقسم يرث بالتعصب فقط، وهم اثنا عشر
واألخ الشقيق، واألخ ألب، وابن األخ الشقيق، وابن األخ ألب، وإن 
نزال، والعم الشقيق، والعم ألب، وإن عليا، وابن العم الشقيق، وابن 

 .العم ألب، وإن نزال، واملعتق، واملعتقة
: يرث بالتعصيب تارة، وبالفرض تارة، وجيمعون بينهما تارة، وهم: وقسم

 .األب واجلد
: بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة، وال جيمعون بينهما؛ وهم يرث: وقسم

البنت فأكثر، وبنت االبن فأكثر، وإن نزل أبوها، واألخت الشقيقة، 
 .فأكثر، واألخت ألب فأكثر

*  *  * 
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 باب الارو  ا  د ب 
 ( )يف   اب اهلل ت ا 

 
 
 واعلم باأن ا  ث توعاان  اا    

 

 ( )فر  وت صيب عل  ما قساما  
 فالار  يف تحم الك ااب سا ة    

 
 ( )  فر  يف ا  ث سواها ألب ة 

 تصف و باع مث تصاف الرباع     
 

 (4)والثل  والسدس بعحم الارع 
 (5)والثلثااان و ااا ال مااا    

 
 (6)فاحاظ فكا  حاافظ إماا     

                                       

احلز، : مجع فرض، وهو يف اللغة يطلق على معان، منها: الفروض(  )
 .والقطع، والتقدير

ا، لوارث خمصوص، ال يزيد إال نصيب مقدر شرع: ويف االصطالح
 .بالرد، وال ينقص إال بالعول

كلمة تنبيه، ويؤتى هبا، : عند الفرضيني، ال ثالث هلما؛ واعلم: يعين(  )
 .لالعتناء مبا بعدها

ال فرض بنص القرآن سواها قطعا، وأما السابع، الذي هو ثلث : أي(  )
 .الباقي، فباالجتهاد

 .يف القرآن العزيز: أي( 4)
 .للفروض الستة، وأخرها لضيق النظم، وألنه كسر مكرر: أي (5)
نصف، وربع، ومثن، وثلثان، : مقدم على غريه، فالفروض املقدرة: أي( 6)

النصف، ونصفه، ونصف نصفه، : وثلثان، وثلث، وسدس؛ ويقال
 الربع وضعفه، ونصفه؛ : والثلثان، ونصفهما، ونصف نصفهما؛ ويقال

= 
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 ( )باب من ارث العصف
 

 
 ( )والعصف فر  مخساة أفاراد  

 
 ( )ال وو واألتثا  مان األو د   

 (4)ت ا بن ععد ف اد البعات  وبع 
 

 (5)واألمتت يف مرهب    ماات  
       

                                      
= 

ن، وضعفه، وضعف ضعفه، الثم: والثلث، وضعفه، ونصفه؛ ويقال
 .والسدس، وضعفه، وضعف ضعفه

باب بيان الورثة، الذين يستحقون النصف، وال يرثه إال فرد، : أي(  )
 .خبالف غريه

 .كل واحد منهم يأخذه منفردا: أي(  )
: الزوج يستحقه عند عدم الفرع الوارث باإلمجاع، لقوله تعاىل: أي(  )

اُجُكْم ِإْن َلْم َاُكْن َلُهَن َوَلٌدَوَلُكْم ِتْصُف َما َتَرَك َأْزَو  ،واألنثى
البنت الواحدة من أوالد امليت، تأخذ النصف عند انفرادها عن : وهي

َوِإْن َ اَتْت َواِحَدًب َفَلَها : معصبها، وهو أخوها إمجاعا، لقوله تعاىل
 .الِعْصُف

، وفقد وبنت االبن الواحدة، تأخذ النصف عند فقد البنت فأكثر: أي( 4)
 .االبن وابن االبن، أو بنت ابن غريها يف درجتها إمجاعا

واألخت الشقيقة، تأخذ النصف عند انفرادها عن معصب هلا، : أي( 5)
أو مشارك هلا، وعن الفرع الوارث، واألصل من الذكور الوارث عند 

 .كل فقيه جمتهد، ألن ذلك جممع عليه
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 ( )وب دها األمتت اليت مان األب 

 
 ( )ععد اتارادهن عان م صاب   

      

                                      

خلامسة؛ تأخذ النصف وبعد الشقيقة، األخت من األب وهي ا: أي(  )
عند انفرادها عن معصب هلا، من أخ ألب وعمن شرطنا فقده يف 

 .الشقيقة، وعن األشقاء، والشقائق
مما مر يف كل واحدة، وبعض هذه القيود تركها اكتفاء مبا سيأيت، (  )

 .ولئال يؤدي إىل التكرار
الزوج، والبنت، وبنت االبن، وإن نزل أبوها، : فأهل النصف مخسة

خت الشقيقة، واألخت ألب؛ فالزوج يستحق النصف، مع عدم واأل
 .أوالد امليت، وأوالد بنيه، وإن نزلوا: الفرع الوارث؛ والفرع الوارث

والبنت تستحقه مع عدم املشارك وهو أختها، واملعصب، وهو أخوها، 
وبنت االبن تستحقه، مع عدم الفرع الوارث، الذي أعلى منها، وعدم 

، أو ابن عمها، الذي يف درجتها، وعدم املعصب، وهو أخوها
 .املشارك، وهو أختها، أو بنت عمها، اليت يف درجتها

مع عدم الفرع الوارث، واألصل من الذكور : واألخت الشقيقة تستحقه
مع عدم : الوارث وعدم املعصب، واملشارك؛ واألخت ألب تستحقه

واألصل من الذكور الوارث، وعدم املعصب، : الفرع الوارث
 .( )ملشارك وعدم األشقاء، والشقائقوا

* * * 

 ـــــــــــــــــــــ
 .تكرار الشروء، وحنوها جمموعة، تسهيال حلفظها(  )
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 ( )باب من ارث الربع 

 
 
 والربع فر  ال وو إن  ان م اه  

 

 ( )من ولد ال وجة من قاد مع اه   
 ( )وهو لكا  زوجاة أو أ ثارا    

 
 (4)ا قاد ا مع عد  األو د فيما  

 (5)وذ اار أو د البااعني ا  مااد 
 

 (6)حي  اع مدتا ال ول يف ذ ر الولد 
 (6)الولاااااااااااااد

 

       
                                      

 .بضم الباء، وهو لصنفني(  )
االبن، والبنت منه، أو من : حرمه النصف، ورده إىل الربع، وهو: أي(  )

 ُم الُرُبُع ِمَما َتَرْ َنَفِإْن َ اَن َلُهَن َوَلٌد َفَلُك: قوله تعاىللغريه، 
 .بإسكان الباء، للوزن: والربع هنا

والربع لكل زوجة من الزوجات، واحدة، أو اثنتني، أو ثالث، : أي(  )
 .أو أربع

مع عدم أوالد امليت الذكور، أو اإلناث فيما فرضه اهلل تعاىل يف : أي( 4)
 .ْم َاُكْن َلُكْم َوَلٌدَوَلُهَن الُرُبُع ِمَما َتَرْ ُ ْم ِإْن َل: قوله

 .يقصد، ويعترب، إثباتا ونفيا، ذكورا كانوا، أو إناثا: أي( 5)
ألنا اعتربنا القول يف ذكر الولد، يف حجب الزوج، من النصف : أي( 6)

إىل الربع والزوجة، من الربع إىل الثمن، فكذا أوالد االبن، عند 
 .عدمهم، باإلمجاع

زوجة فأكثر؛ فالزوج يستحق الربع، مع الزوج، وال: فأهل الربع صنفان
وجود الفرع الوارث؛ والزوجة فأكثر، تستحقه مع عدم الفرع 

 .الوارث
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 ( )باب من ارث الثمن
 

 
 ( )والثمن لل وجاة وال وجاا   

 
 ( )مااع البااعني أو مااع البعااا  

 (4)أو مااع أو د البااعني فاااعلم 
 
 
 

 (5)و  تظن اجلمع شارطا فاافهم   
       

                                      

 .لصنف واحد، فقط: بضم امليم، وهو(  )
 .بسكون امليم، للوزن: فيشتركن فيه؛ والثمن هنا(  )
د فأكثر، أو مع وجود البنات، حهلن مع وجود البنني، الوا: أي(  )

َفِإْن َ اَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهَن الُثُمُن ِمَما : ، لقوله تعاىلالواحدة فأكثر
 .َتَرْ ُ ْم

 .والثمن هلن مع وجود أوالد البنني، فتنبه لذلك: أي( 4)
وال تظن اجلمع يف لفظ البنني والبنات، وأوالد البنني، شرطا يف : أي( 5)

 ذلك، بل الواحد كذلك؛ فأهل الثمن صنف واحد، وهو الزوجة
 .فأكثر، وتستحقه مع وجود الفرع الوارث

* * * 
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 ( )باب من ارث الثلثني
 
 
 
 

 ( )والثلثااان للبعااا    ااا  
 

 ( )ما زاد عان واحادب فسام ا    
 (4)وهو  اراك لبعاا  ا بان    

 
 (5)فافهم م ايل فهم  ايف الارهن  

 (6)وهااو لتمتاا ني فمااا ا اااد 
 

 (7)قل  باه األحارا  وال بياد    
 (8)هااارا إذا  ااان أل  وأب 

 
 (9)أو ألب فاحكم هبارا تصاب   

                                       

 .ألربعة أصناف: وهو(  )
 .ثنتني فأكثر(  )
َفِإْن ُ َن ِتَساًء : مها لثنتني فأكثر، لقوله تعاىل: مصدر  مؤكد، أي(  )

 .القياس على األختني: ويف البنتني َفْوَق اْثَعَ ْيِن َفَلُهَن ُثُلَثا َما َتَرَك
 .قياسا على البنات: ثني لبنات االبن، اثنتني فأكثروفرض الثل: أي( 4)
 .العقل: الفطنة؛ واملراد هنا: خالصه؛ والذهن: أي( 5)
والثلثان لألختني، بوصل اهلمزة، شقيقتني، أو ألب؛ فما يزيد : أي( 6)

 .عن اثنتني، كثالث، أو أربع، فما فوق
 .أن ذلك أمر جممع عليه: أفتوا به؛ واملراد: أي( 7)
ما ذكرته من فرض الثلثني، لألختني فأكثر، حاصل، وثابت هلن، : أي( 8)

 .إذا كن ألم وأب؛ وهن الشقيقات
 وحاصل هلن، إذا كن ألب فقط، ال ألم، فاحكم هبذا املوضح: أي( 9)

 .من الصواب ضد اخلطأ لك، تصب،
= 
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...................................................................... 

                                      
= 

البنات، وبنات االبن، واألخوات : فأصحاب الثلثني؛ أربعة أصناف
يأخذن الثلثني، مع عدم املعصب : ألب؛ فالبناتالشقائق، واألخوات 

يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، : وأن يكن اثنتني فأكثر؛ وبنات االبن
 .الذي هو أعلى منهن، وعدم املعصب، وأن يكن اثنتني فما فوق

يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، واألصل من الذكور : واألخوات الشقائق
اثنتني فما فوق؛ واألخوات ألب الوارث، وعدم املعصب، وأن يكن 

يأخذنه، مع عدم الفرع الوارث، واألصل من الذكور الوارث، وعدم 
 .املعصب، وعدم األشقاء، والشقائق، وأن يكن ثنتني فما فوق
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 ( )باب من ارث الثل 
 
 
 

 
 ( )والثل  فر  األ  حي    ولد
 ( )ولاااااااااااااد

 

 ( )و  من ا متوب  ع ذو عادد  
 (4) اااثعني أو ثعاا ني أو ثاا ث 

 
 (5)حكم الر و  فياه  ا تااث   

 (6)و  ابن ابان م هاا أو بع اه    
 

 (7)فارضهما الثل   ماا بيع اه   
         

                                      

 .األم، واألخوة ألم: وهم صنفان(  )
: ذكرا كان، أو أنثى، واحدا، أو متعددا، وال ولد ابن، لقوله تعاىل(  )

َاُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِ َثُه َأَبَواُه َفِلُأِمِه الُثُلُ  َفِإْن َلْم. 
 .اثنان فأكثر، فإن العدد حقيقة، أقله اثنان(  )
كأخوين، أو أختني، أو أخ وأخت، أو ثالثة من اإلخوة : أي( 4)

 .الذكور، أو اإلناث، أو الذكور واإلناث، أو اخلناثى
شقاء، أو ألب، أو ألم، أو فال فرق يف اإلخوة، بني كوهنم أ: أي( 5)

خمتلفني، وارثني أو حمجوبني، أو بعضهم حجب بشخص، ال بوصف، 
 .َفِإْن َ اَن َلُه ِإمْتَوٌب َفِلُأِمِه الُسُدُس: لقوله تعاىل

بن بقطع اهلمزة، واحدا كان، أو متعددا، مع اوال يكون ابن : أي( 6)
 .األم، أو بنت ابن معها، واحدة كانت، أو أكثر

ففرضها الثلث، كما بينته هبذه العبارات، : إن انتفى ما ذكر: أي (7)
 .قياسا على األوالد
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 ( )إن اكاااان زوو وأ  وأبو
 

 ( )فثل  ما اب ا  ااا مرتاب    
 ( )وهكرا مع زوجاة فصااعدا   

 
 (4)ف  تكن عان ال لاو  قاعادا    

 (5)وهااو  ثااعني أو ثعاا ني   
 

 (6)ماان ولااد األ  بغاا  مااني 
 (7)وهكاارا إن  ثااروا أو زادوا 

 
 (8)فمااا ااام فيمااا سااواه زاد 

 واساا وي ا تاااث والاار و   
 

 (9)ساوو  فيه  ما قد أوضاق ا   
                                       

 .فقط(  )
 .فثلث ما يبقى لألم، بعد فرض الزوج، مبني باالجتهاد: أي(  )
وهكذا، هلا ثلث ما يبقى، إذا كان األم، واألب، مع زوجة : أي(  )

األم، يف  فأكثر، من الواحدة إىل األربع، ولفظ الثلث، يف فرض
الصورتني، تأدبا مع القرآن، وهذا ما قضى به عمر رضي اهلل عنه، 

 .ووافقه األئمة األربعة، ومجهور العلماء
 .غري جمتهد، بل مشر هلا عن ساعد اجلد واالجتهاد: أي( 4)
 .الثلث لذكرين، أو أنثيني، أو ذكر وأنثى: أي( 5)
 .يعين، هو لإلخوة لألم بغري كذب( 6)
ذا يكون هلم الثلث إن كثروا، أو زادوا عن االثنني، أو وهك: أي( 7)

 .االثنني
ليس هلم شيء زائد على الثلث، ألهنم ال يستحقون أكثر منه، : أي( 8)

 .َفِإْن َ اُتوا َأْ َثَر ِمْن َذِلَك َفُهْم ُشَرَ اُء ِفي الُثُلِ : لقوله
طور، يستوي اإلناث والذكور يف الثلث، كما قد أوضح املس: أي( 9)

َفُهْم ُشَرَ اُء ِفي : املكتوب، وهو القرآن العزيز يف قوله تعاىل: أي
وهذا مما خالف فيه أوالد األم غريهم، فإهنم يرثون مع من  الُثُلِ 

 .أدلوا به، ومحجبونه نقصانا، وذكرهم يديل بأنثى ويرث
 األم واإلخوة ألم؛ فاألم تستحق الثلث، بثالثة : فأهل الثلث صنفان

= 
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....................................................................... 

                                      
= 

عدم الفرع الوارث، وعدم مجع من اإلخوة، واجلمع اثنان : شروء
فأكثر، سواء كانا ذكرين، أو انثيني، أو خنثيني، أو خمتلفني؛ شقيقني، 

 . أو ألب، أو ألم، وارثني، أو حمجوبني بشخص
زوج، وأم، : أن ال تكون املسألة، إحدى العمريتني؛ ومها: والثالث

تأخذ فيهما ثلث الباقي، وهو  وأب، أو زوجة فأكثر، وأم وأب، فإهنا
 .يف األول سدس، ويف الثانية ربع

أن يكونوا اثنني : األخوة ألم، ويستحقونه بثالثة شروء: والصنف الثاين
 .فأكثر، وعدم الفرع الوارث، واألصل من الذكور الوارث

* * * 
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 ( )باب من ارث السدس 
 
 

 
 ( )والسدس فر  سب ة من ال دد
 ( )ال اااااااااااادد

 

 ( )أب وأ  مث بعاات اباان وجااد 
 (4)مث اجلادب  األبواألمتت بعت  

 
 (5)وولااد األ  مااا  ال اادب   

 (6)فاألب اسا   ه ماع الولاد    
 

 (7)األ  ب زناا  الصامد   هكراو 
                                       

 .سبعة أصناف: وهم(  )
 .ذكرهم إمجاال،وسيذكرهم تفصيال(  )
خوة، ارث، وأم مع الفرع الوارث، أو عدد من اإلأب مع الفرع الو(  )

أب األب : اثنني فأكثر، مث بنت ابن فأكثر وإن نزل أبوها، وجد، وهو
ليست على باهبا، وإمنا هي ملطلق : وإن عال مبحض الذكور، ومث هنا

 .العطف
 .واألخت ألب، مع األخت الشقيقة، واجلدة فأكثر ألم أو ألب: أي( 4)

متام عدة السبعة األصناف، سواء : واحدا فقط؛ وهوولد األم، : أي( 5)
 .كان ذكرا، أو أنثى

فاألب يستحق السدس، مع الولد، ذكرا كان أو أنثى، فإن كان : أي( 6)
ذكرا، فال شيء له غري السدس، وإن كان أنثى، وفضل بعد الفروض 

 .شيء أخذه تعصيبًا
 و أنثىكان أ اوهكذا األم تستحق السدس مع الولد، ذكًر: أي( 7)

= 



 حاشية الرحبية

    

        

 وهكرا مع ولاد ا بان الاري    
 

 ( )ما زال ا ااو إثاره وذ اري    
 وهاو اااا أالاا مااع ا ثااعني    

 
 ( )من إمتوب ا يت ف اس هاران   

 ( )واجلد مث  األب ععاد ف اده   
 

 (4)يف حااوز مااا اصاايبه ومااده 
 (5)إ  إذا  ااان هعاااك إمتااوب  

 
 (6)لكوهنم يف ال رب وهو أساوب  

 
      

                                      
= 

وعال، يف كتابه العزيز قال  دا، أو متعددا، بتزنيل الصمد، جلواح
َوِلَأَبَوْاِه ِلُكِ  َواِحٍد ِمْعُهَما الُسُدُس ِمَما َتَرَك ِإْن َ اَن َلُه : تعاىل
 .َوَلٌد

السدس، مع ولد االبن،  ،وهكذا يرث كل من األب، واألم: أي(  )
يف اإلرث، واحلجب، وإن  ه غالبًاالذي ما زال يتبع االبن، ويقتفي ب

 نزل، ذكرا كان أو أنثى، قياسا على الولد
. والسدس لألم أيًضا، مع االثنني فأكثر مطلقا، من إخوة امليت: أي(  )

فقس عليها يف كالمي ما زاد، أو قس بعض أفراد االثنني، مما مل تشمله 
 .اآلية، على ما مشلته

 .ب عند فقده، يعين األبواجلد ألب، وإن عال، مثل األ: أي(  )
يف مجيع ما خيص األب من السدس، مع الفرع الوارث، جامعا : أي( 4)

بينه وبني التعصيب، أو غري جامع؛ ومن اإلرث بالتعصيب، مع عدم 
رزقه، أو حجته، فهو كاألب عند فقده، إرثا : الفرع؛ ومده أي

 .وحجبا
 .مع اجلد، أشقاء أو ألب، فليس كاألب يف ذلك: أي( 5)
: اجلد، أسوة، أي: خوة يف القرب من امليت، وهو يعينلكون اإل: أي( 6)

سواء يف جهة واحدة، ألهنم فرع األب، واجلد أصله، فريثون معه، عند 
 .أنه كاألب معهم، محجبهم: بعض أهل العلم، واختار بعضهم
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 ( )أو أبااوان م همااا زوو و ث
 

 ( )فاأل  للثل  مع اجلاد تارث   
 وهكاارا لاايس شاابيها باااألب  

 
 ( )يف زوجااة ا ياات وأ  وأب  

 وحكمااه وحكمهاام ساايأ    
 

 (4)مكماا  البيااان يف احلااا   
 وبعت ا بن تأمتار السادس إذا    

 
 (5) اتت مع البعت مثا  ذ ارى  

 وهكرا األمتت مع األمتت الايت   
 

 (6)بوان اااا أمتااي أدلاايتباااأل 
                                       

 .فإن لألم مع األب، ثلث الباقي(  )
زوج النصف ولألم الثلث، ثلث مجيع املال، لو كان بدل األب، فلل(  )

 .والباقي للجد
أب؛ فإن لألم مع األب وليس اجلد شبيها باألب، يف زوجة، وأم : أي(  )

 .ثلث الباقي، وهلا الثلث مع اجلد كامال
وحكم اجلد، وحكم اإلخوة جمتمعني، سيأيت، مكمل البيان يف : أي( 4)

 .احلاالت اآلتية، يف باب اجلد واإلخوة
ن، تأخذ السدس، وكذا بنات االبن املتحاذيات، وبنت االب: أي( 5)

إذا كانت بنت االبن، أو بنات االبن، مع البنت : يأخذن السدس
 .ة، تكملة الثلثني إمجاعادالواح

يف بنت، وبنت ابن، وأخت؛ ألقضني فيهما بقضاء : قال ابن مسعود
للبنت النصف، ولبنت االبن السدس، تكملة الثلثني، » رسول اهلل 

 .رواه البخاري« فلألخت وما بقي
كل بنت ابن نازلة، مع بنت ابن واحدة أعلى منها؛ واجعل : وقس عليه

 .ذلك مثاال يقتدى به، ويقاس عليه غريه
ومثل بنت االبن، مع البنت، األخت ألب فأكثر، مع األخت : أي( 6)

الواحدة اليت أدلت باألبوين، تأخذ السدس تكملة الثلثني، إمجاعا، 
 ت االبن، فإن استكمل الثلثني البنات، أو الشقيقات،قياسا على بن

= 
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 ( )والسدس فر  جدب يف العسب
 

 ( )بأل وأواحاادب  اتاات أل    
 ( )وولااد األ  اعااال السدسااا  

 
 (4)والارط يف إفاراده   اعسا    

 
 

                                      
= 

بضم  خَي؛ ويا أ نبسقطت بنات االبن، واألخوات ألب، إن مل يعص
 .أخ: اهلمزة، تصغري

 .ال يف الوالء، صحيحة غري ساقطة(  )
 .من قبل األم، أو من قبل األب، واحدة، أو أكثر، كما سيأيت: أي(  )
أنثى، يرث السدس إمجاعا، لقوله  وولد األم، ذكرا كان أو: أي(  )

 .َوَلُه َأٌخ َأْو ُأمْتٌت َفِلُكِ  َواِحٍد ِمْعُهَما الُسُدُس: تعاىل
 : لآلية، فإهنم إذا كانوا متعددين، كان هلم الثلث؛ ويف بعض النسخ( 4)

ــرد ــه إذا انفـ ــد األم لـ  وولـ
 

 سدس مجيع املال نصا قـد ورد  
م واجلد، وبنت االبن فأكثر، األب واأل: فأهل السدس، سبعة أصناف 

 .واألخت ألب فأكثر، واجلدة فأكثر، واألخ ألم
: األب؛ ويستحق السدس، بشرء وجود الفرع الوارث؛ والثاين: فاألول

وجود الفرع الوارث؛ أو وجود مجع من : األم؛ وتستحقه بشرء
وجود : اإلخوة؛ واجلمع اثنان فأكثر؛ الثالث اجلد ويستحقه بشرطني

 رث، وعدم األبالفرع الوا
عدم املعصب، وعدم الفرع : بنت االبن فأكثر، وتستحقه بشرطني: الرابع

الوارث الذي أعلى منها، سوى صاحبة النصف، فإهنا ال ترث السدس 
عدم : شرطنياألخت ألب فأكثر، وتستحقه ب: إال معها؛ اخلامس

 .أخت شقيقة وارثة النصف فرضااملعصب وأن تكون مع 
ثر، وتستحقه مع عدم األم؛ السابع ولد األم، ذكرا اجلدة فأك: السادس

 انفراده، وعدم الفرع : كان أو أنثى، ويستحقه بثالثة شروء
 .الوارث، وعدم األصل من الذكور الوارث
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 ( )وإن تساوى تساب اجلادا   
 

 ( )و اان  لااهن وا ثااا    
 ( )فالساادس بيعااهن بالسااواة  

 
 (4)يف ال سمة ال ادلاة الاارعية   

 أل  حجباات وإن تكاان قاار   
 

 (5)أ  أب ب دى وسدسا سالبت  
 وإن تكاان بااال كس فااال و ن  

 
 يف   ب أه  ال لام معصو اان    

 (6)  تس ط الب دى عل  الص يق 
 

 (7)واتا  اجل  علا  ال صا يق   
 (8)و   من أدلات بغا  وا ث   

 
 (9)فما اا حاظ مان ا اوا ث    

 
 

                                      

 .حيث كن اثنتني فأكثر، من جهة، أو جهتني(  )
اليت تديل بذكر : بأن ال يكون فيهن جدة حمجوبة، وال فاسدة؛ وهي(  )

 .بني أنثيني
وإن أدلت إحداهن، جبهتني فأكثر، عند الشافعية، وترث هبما : أي(  )

أ م، أ م، أ مه، وأم : ت بولد، فجدتهتعندنا، كما لو تزوج بنت عمته، فأ
 أب أبيه

وقيس « أنه قضى للجدتني يف املرياث بالسدس»: حلديث رواه احلاكم( 4)
 .األكثر منهما عليهما

أم أم، حجبت أم أب ُبعدى، كأم وإن تكن جدة قرىب ألم، ك: أي( 5)
 .أب، وكأم أب أب، وأخذت السدس وحدها ألهنا أقرب منها

كأم أب، ففي كتب أهل : وإن تكن اجلدة القرىب من جهة األب: أي( 6)
ال ُتسقط البعدى، من جهة األم، بل يشتركان فيه : العلم من الشافعية

. بن ثابت عند الشافعية، وهو قول مالك، وإحدى الروايتني عن زيد
 .حتجبها، وهو املذهب عندنا، وعند أيب حنيفة: والثانية

 .اتفق املعظم من الشافعية واملالكية على التصحيح للقول األول: أي( 7)
 .كأم أب أم( 8)
 .ألهنا من ذوي األرحام( 9)
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 ( )وتس ط الب دى برا  ال ارب 
 

 ( )حسن:   يليف ا رهب األو  ف  
 ( )حساااااااااااان

 

 ( )وقد تعاهت قسامة الاارو   
 

 (4)من غ  إشاكال و  غماو    
      

                                      

سواء كانت من جهة األم، كأم أم اتفاقا، أو من جهة األب، كأم (  )
 .أب، وأم أب األب

األرجح، املفىت به يف بعضها، عند الشافعية؛ وأما عند األئمة  :أي(  )
 .الثالثة، فمحل وفاق، فجريان اخلالف باعتبار اجملموع، ال اجلميع

فترث عندنا أم األم؛ وأم األب، وأم أب األب، وإن علون أمومة، واختار 
 .يكفيين: وأبوة؛ فقل يل حسيب أي: شيخ اإلسالم

أم األم، وأم األب، وأم أب األب، : الثوأكثر من يرث من اجلدات، ث
وإن علون مبحض اإلناث؛ فإن تساوين، فالسدس بينهن أثالثا، ومن 
قربت منهن، فلها وحدها، وإذا أدلت بقرابتني، ورثت هبما ثلثي 

 .السدس
 .انتهت بني مستحقيها، على ما أراد: أي(  )
 .أي من غري خفاء، وال التباس( 4)

* * * 
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 ( )باب ال  صيب
 
 

 
 ( )وح  أن تارع يف ال  صايب 

 
 ( )بك  قاول ماوج  مصايب    

 (4)فك  من أحارز  ا  ا اال    
 

 (5)ماان ال رابااا  أو ا ااوايل  
       

                                      

مصدر عصب، : ب، وأقسامه؛ والتعصيبيالتعص بيان ذوي: أي(  )
يعصب تعصيبا، فهو عاصب، وجيمع العاصب على عصبة، وجتمع 

 .العصبة على عصبات، ويسمى بالعصبة الواحد، وغريه
بنو الرجل، وقرابته ألبيه؛ مسوا بذلك، ألهنم عصبوا به، أي : والعصبة لغة

شد، أحاطوا به؛ وقيل لتقوي بعضهم ببعض، من العصب وهو ال
من يرث بال تقدير؛ والتعصيب، هو النوع الثاين من : واصطالحا

 .نوعي اإلرث
 .يف بيان اإلرث به: أي(  )
 .خمتصر، مصيب من الصواب، ضد اخلطأ: أي: موجز(  )
 .عند االنفراد: أي( 4)
املعتقني، وعصبتهم : األقارب، واملوايل، أي: مجع قرابة، أي: القرابات( 5)

وغري األخ،  َوُهَو َاِرُثَها ِإْن َلْم َاُكْن َلَها َوَلٌد: إمجاعا، لقوله تعاىل
 .كاألخ
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 ( )أو  ان ما اال  ب د الار  له
 ( )لااااااااااااااه

 

 ( )بة ا الالة فهو أمتاو ال صاو   
 ( ) األب واجلاد وجاد اجلاد    

 
 (4)وا باان ععااد قربااه والب ااد 

 (5)واألخ واباان األخ واألعمااا  
 

 (6)والساايد ا   اا  ذي ا ت ااا  
 (7)وهكاارا بعااوهم  ي ااا   

 
 (8)فكاان  ااا أذ ااره مسي ااا  

 وما لري الب دى ماع ال رااب    
 

 (9)يف ا  ث من حظ و  تصايب  
 

                                      

 «أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألوىل رجل ذكر»: إمجاعا، لقوله (  )
العصوبة بالنفس؛ وأما العاصب : على غريها من أنواع العصوبة، واملراد(  )

 .بغريه، أو مع غريه، فهو كالعاصب بالنفس
 .األب، وأب األب، وأب أبيه، وإن عالك: أي(  )
 .واالبن، وهو ولد الصلب، وابنه، وابن ابنه، وإن سفل مبحض الذكور: أي( 4)

واألخ ألبوين، أو ألب، ال ألم؛ وابن األخ ألبوين، أو ألب وإن سفل؛ : أي( 5)
 .واألعمام ألبوين، أو ألب وإن علوا

 .بالعتق، وكذا املعتقة: أي( 6)
 .عمام، وبنو املعتقني، وإن نزلوا مبحض الذكوروبنو األ: أي( 7)
 .فكن للذي أذكره لك من األحكام، سامعا، مسع تفهم وإذعان: أي( 8)
ليس لصاحب الدرجة، أو اجلهة البعدى، وإن كان قويا مع القريب، إذا : أي( 9)

كانا من جهة واحدة يف املرياث، من حظ وال نصيب، حلجبه باألقرب منه 
خ ألب، وابن ابن  أخ شقيق، فال شيء للثاين مع األول، درجة، كابن األ

 .عىن واحدمبإمجاعا، واحلظ والنصيب 
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 واألخ وال اااااام أل  وأب 
 

 ( )أو  من ا ديل باور العساب  
 

           

 ( )وا باان واألخ مااع ا تاااث
 

 ( )ا صاااباهنن يف ا ااا اث  
 واألمتااوا  إن  اان بعااا    

 
 (4)فهاان م هاان م صاابا    

 (5)وليس يف العساء طارا عصابه   
 

 (6)إ  اليت معات ب  ا  الرقباة    
 
 
 

                                      

ألم  واألخ ألم وأب، والعم ألم وأب، وابن األخ ألم وأب، وابن العم: أي(  )
بعضه؛ وهو املديل باألب : املديل بشطر النسب، أيمن وأب، وأوىل 

فقط، فإذا كان معه يف درجته، من أدىل بشطري النسب، األم، 
 .واألب، حجبه، ألنه أقوى منه

واالبن، ومثله ابن االبن، واألخ، شقيقا كان، أو ألب، مع : أي(  )
 .اإلناث، واحدة كانت، أو أكثر، مع التساوي يف الدرجة، والقوة

البنت، وبنت : كون األنثى منهن، مع الذكر، عصبة بالغري، وهنوت(  )
االبن، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، كل واحدة عصبة ألخيها، 

أن ابن االبن، يعصبها يف درجتها مطلقا، أو أنزل : وتزيد بنت االبن
منها إذا مل يكن هلا حظ يف الثلثني، والشقيقة، أو ألب، يعصبها اجلد، 

 .اخلالف على ما فيه من
واألخوات الشقيقات، أو ألب، الواحدة فأكثر؛ إن توجد بنات، : أي( 4)

األخوات، مع البنات، عصبات؛ فإن كانت األخت مع : فهن، أي
 .أخيها، فيه عصبة بالغري

: قطعا، وبالضم أي: أي: وليس يف النساء كلهن، طرا، بالفتح: أي( 5)
 .مجيًعا، عصبة بالنفس

لنساء، أنعمت بعتق الرقبة، الرقيقة، من ذكر أو إال اليت من ا: أي (6)
أنثى، فهي عصبة للعتيق، وملن انتمى إليه بنسب، أو والء، وعصبة 

 .املعتق، وأحكامهم، وجهاهتم، كعصبة النسب
= 
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= 

عصبة بالنفس، وعصبة بالغري، وعصبة مع الغري، : والعصبة ثالثة أقسام
 نزل؛  االبن وابن االبن وإن: فالعصبة بالنفس، أربعة عشر

واألب واجلد له، وإن عال؛ واألخ الشقيق واألخ ألب، وابن األخ 
العم ألب، وإن والشقيق، وابن األخ ألب، وإن نزال، والعم الشقيق، 

 .عليا؛ وابن العم الشقيق، وابن العم ألب وإن نزال، واملعتق، واملعتقة
املال؛ أن من انفرد منهم حاز مجيع : األول: وأحكام العصبة بالنفس ثالثة

أنه يسقط إذا استغرقت : أنه يأخذ ما أبقت الفروض؛ الثالث: الثاين
 .الفروض، إال االبن واألب، واجلد

وجهات العصبة بالنفس، ست بنوة مث أبوة، مث جدودة، وأخوة، مث بنو 
أخوة، مث عمومة، وبنوهم، مث والء؛ ومع احتاد اجلهة، يعترب التقدمي 

ة والقرب، تعترب القوة، كما قال بالقرب؛ ومع االستواء يف الدرج
 :اجلعربي

 فباجلهـــة التقـــدمي مث بقربـــه
 

 وبعدمها التقدمي بـالقوة اجعـال   
ال مرياث لعصبة عصبات املعتق، إال أن يكونوا : وهنا ثالث قواعد؛ األوىل  

عتق أال مرياث  ملعتق عصبات املعتق، إال من : عصبة للمعتق، الثانية
يرث النساء بالوالء إال من أعتقن، أو أعتقه  ال: أباه، أو جده، الثالثة

 .من أعتقن
البنت فأكثر، : العصبة بالغري، وهم أربعة أصناف: القسم الثاين من العصبة

درجتها،  يف باالبن فأكثر؛ وبنت االبن فأكثر، بابن االبن فأكثر، الذي
سواء كان أخاها، أو ابن عمها، أو بابن االبن الذي أنزل منها، إن 

إليه؛ واألخت الشقيقة فأكثر، باألخ الشقيق فأكثر، واألخت  احتاجت
 .ألب فأكثر باألخ ألب فأكثر

األخت الشقيقة فأكثر، : العصبة مع الغري، وهم صنفان: الثالث من العصبة
= 
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= 

 .واألخت ألب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو بنت االبن فأكثر
 .ب املعتقاملال أل: إذا هلك هالك عن أب معتق، وعن معتق أب: مسألة
أبامها، فعتق عليهما، مث ملك األب قنا، : إذا اشترى ابن وأخته :مسألة

فأعتقه، مث مات األب، فورثاه بالنسب، مث مات العتيق، فمرياثه لالبن، 
 .دون أخته؛ وتسمى مسألة القضاة

 :فائدب
ص جهتا تعصيب فأكثر، ورث باجلهة املقدمة؛ كابن، إذا اجتمع يف شخ

 .نه ابًناهو معتق يرث بكو
جهة فرض، وجهة تعصيب، ورث هبما؛  إذا اجتمع يف شخص :الثاتية

 .كزوج، هو ابن عم وأخ ألم هو ابن عم
إذا اجتمع يف شخص، جهتا فرض، ورث هبما كما تقدم ويتصور  :الثالثة

 جموسي، تزوج أمه، فأتت ببنت، أو رجل، وطئ أمه : أيًضا يف
 .بشبهة
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 ( )باب احلجب
 

 
 واجلد حمجاوب عان ا ا اث    

 

 ( )باااألب يف أحوالااه الااث ث 
 وتس ط اجلدا  من  ا  جهاه    

 
 ( )باأل  فافهمه وقس ماا أشابهه   

 وهكرا ابن ا بان باا بن فا      
 

 (4)تبغ عن احلكم الص يق م اد   
 (5) متااوب بالبعيعاااوتساا ط ا 

 
 ( )وباااألب األدك  مااا  واعااا 

                                       

منع من قيام به سبب اإلرث، من : املنع، واصطالحا: احلجب لغة(  )
من أعظم أبواب :اإلرث بالكلية، أو من أوفر حظيه؛ واحلجب

حرام على من مل يعرف احلجب، : الفرائض، وأمهها، حىت قال بعضهم
 .أن يفيت يف الفرائض

اإلرث بالفرض، أو بالتعصيب، أو هبما ألنه أدىل به،وكل من : وهي(  )
 .بواسطة حجبته تلك الواسطة أديل

من جهة األم، أو جهة األب، باألم، ألهنا أقرب منهن، فافهم ما : أي(  )
وضحته لك، وقس ما أشبهه فيحجب كل جد قريب، كل جد أبعد 

 .منه، وحتجب اجلدات بعضهن بعضا، فتحجب القرىب منهن البعدى

ويسقط ابن االبن باالبن، وكذا بنت االبن باالبن، وكل ابن : أي( 4)
ازلني بأعلى منهما؛ فال تبغ عن احلكم الصحيح، ابن، وبنت ابن، ن

 .ميال بأن تورث ابن ابن مع ابن: اجملمع عليه معدال، أي
أو إناثا، أو : وتسقط اإلخوة، أشقاء، أو ألب أو ألم، ذكورا: أي ( 5)

 .خناثى، بالبنني، واحدا فأكثر
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 ( )وببين الباعني  ياف  ااتوا   

 
 ( )سيان فيه اجلماع والوحادان   

 واالاا  اباان األ  با ساا اط  
 

 (4)باجلد فافهماه علا  اح يااط    
 (5)وبالبعااا  وبعااا  ا باان  

 
 (6)زدين: ا ف ا  يل ًتا  ا ووحاد  

 مث بعاا  ا بان اسا ون ماىت      
 

 (7)ز البعا  الثلاثني ااا فاىت   حا 
 إ  إذا عصااابهن الااار ر   

 
 (8)من ولد ا بن عل  ما ذ اروا  

                                       
= 

 خوة أيًضا، باألب األدىن، دون األعلى، وهو اجلد؛وتسقط اإل: أي(  )
وما بقي »: يف آية الكاللة، وقوله : بالبناء للمجهول أي: يناورو

 .كما روينا عن الفقهاء فإنه جممع عليه: أو« فألوىل رجل ذكر
 .على أي حالة، من قرب، أو بعد: أي(  )
 .سواء كانوا مجعا، اثنان فما فوق؛ أو وحدانا مجع واحد: أي(  )
ا األخ، واألخت ألم، ويزيد ابن األم، وكذا بنت األم، ومه: أي( 4)

تثبت : باحلجب باجلد فافهمه على احتياء أي: باإلسقاء باجلد، أي
 .شك وتردد ويقني ال

 .ويسقط ابن األم أيًضا، بالبنات وبنات االبن اتفاقا: أي( 5)
: أي مجاعة، من البنات،  وبنات االبن، أو واحدة فقل يل زدين،أي( 6)

 .من هذا العلم، املتفق عليه ومن غريه
مث بعد الكالم فيما تقدم فبنات االبن، الواحدة فأكثر يسقطن : أي( 7)

بنت وبنت ابن، : مىت حاز البنات الثلثني، ملفهوم قول ابن مسعود يف
وأخت للبنت النصف، ولبنت االبن السدس، تكملة الثلثني؛ يا فىت، 

 .الشاب احلدث، والسخي: والفىت
: أنزل منها، عند احتياجها إليه، وهوسواء كانت، يف درجة بنت االبن، أو ( 8)

الذي لواله لورثت؛ وكذا كل : القريب املبارك، فلواله لسقطت واملشئوم
بنت ابن نازلة، مع من يستغرق الثلثني، ممن هو أعلى منها على ما ذكر 
= 
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 ومثلااهن األمتااوا  الاا     

 
 ( )ادلني باال رب مان اجلهاا     

 ( )إذا أمتاارن فرضااهن وافيااا 
 

 ( )أساا ون أو د األب البوا يااا 
 وإن اكاان أخ ااان حاضاارا   

 
 (4)عصاابهن باطعااا وااااهرا  

 ن األخ با  صااب ولاايس اباا 
 

 (5)من مثله أو فوقاه يف العساب   
 

                                      
= 

 .الفرضيون
ومثل البنات يف احلكم، األخوات الاليت يدلني بالقرب من جهة : أي(  )

 .الشقيقاتاألب واألم، وهو 
 .تاما، وهو الثلثان، بأن كن اثنتني فأكثر: أي(  )
 .إمياء إىل أنه مل محصل هلن، إال البكاء على امليت فقط(  )
األخ املبارك أيًضا : وإن يكن مع األخوات ألب، أخ ألب، وهو: أي( 4)

عصبهن باطنا وظاهرا إمياء إىل أن ذلك حكم باحلق، ينفذ باطنا 
 .الفرض للذكر مثل حظ األنثيني وظاهرا واقتسموا بعد

وليس ابن األخ وال ابنه شقيقا، كان أو ألب مبعصب من مثله : أي( 5)
من بنات األخ ألهنن من ذوي األرحام، أو فوقه يف النسب، من بنات 
األخ كذلك أو من األخوات احملتاجات إليه، ألنه ملا مل يعصب من يف 

 .درجته، مل يعصب من فوقه بطريق األوىل
حجب أوصاف وهي موانع اإلرث الثالثة اليت تقدمت : حلجب قسمانفا

ويتأتى على مجيع الورثة؛ واحملجوب بوصف وجوده كعدمه، والثاين 
 :حجب أشخاص؛ وينقسم إىل قسمني

األبوان، والولدان : حجب حرمان، ويتأتى على مجيع الورثة إال ستة؛ وهم
ن وال ُيحَجبون؛ قسم َيحِجبو: والزوجان، وينقسم إىل أربعة أقسام

: األبوان والولدان؛ وقسم ال َيحِجبون وال ُيْحَجبون وهم: وهم
= 
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= 

اإلخوة ألم، وقسم : الزوجان؛ وقسم ُيحجبون وال َيحِجبون، وهم
 .بقية الورثة: محجبون ومحجبون، وهم

حجب نقصان، ويتأتى على مجيع الورثة وهو منحصر يف سبعة : الثاين
 :أقسام

ىل فرض أقل منه، كالزوج والزوجة فأكثر، من انتقال من فرض إ: األول
انتقال من تعصيب إىل : النصف والربع، إىل الربع والثمن، الثاين

تعصيب أقل منه، كانتقال األخوات، من كوهنن عصبة مع الغري، إىل 
انتقال من فرض إىل تعصيب أقل منه؛ : كوهنن عصبة بالغري، الثالث

انتقال من : صبة بالغري؛ الرابعكانتقال ذوات النصف منه، إىل كوهنن ع
تعصيب إىل فرض أقل منه، كانتقال األب واجلد، من التعصيب إىل 

ازدحام يف  فرض كازدحام الزوجات يف : اإلرث بالفرض، اخلامس
ازدحام يف : الربع، أو الثمن؛ وأهل الثلث والثلثني فيهما، السادس

: ، السابععول، كازدحام أهل الفروض، يف األصول الثالثة العائلة
 .ازدحام يف تعصيب، كازدحام العصبة يف املال أو فيما أبقت الفروض

 :فائدة
ال محجبهم إال فروع، : ال محجبهم إال أصول والفروع: األصول

؛ فاإلخوة األشقاء، يمحجبهم أصول، وفروع وحواش: واحلواشي
يسقطهم : خوة ألبيسقطهم األب، واالبن، وابنه، وإن نزل؛ واإل

: خوة ألمشقاء مطلقا والشقائق إذا كن عصبة مع الغري؛ واإلهؤالء واأل
بنت االبن، وإن واالبن، والبنت، وابن االبن، ويسقطهم األب واجلد، 

 .نزل
* * * 
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 ( )باب ا ار ة
 

 
 ( )وإن جتد زوجاا وأماا و ثاا   

 
 ( )وإمتوب لات  حاازوا الثلثاا    

 (4)وإمتاااوب أالاااا أل  وأب 
 

 (5)واس غرقوا ا ال بار  العصب 
 (6)فاج لاااهم  لاااهم أل   

 
 (7)واج   أباهم حجارا يف الايم   

 (8) ر ةواقسم عل  ا متوب ثل  ال 
 (8) ر ااااااااااااةال
 

 (9)فهااره ا سااألة ا ااار ة   
                                       

املشترك فيها؛ مسيت بذلك لقول بعض أهل العلم، : بتشديد الراء، أي(  )
 .باحلمارية، واحلجرية، واليمية: بتشريك األشقاء فيها، وتسمى

 .الزوج، واألم، أو اجلدة فأكثر: أي ( )
 .اثنان فأكثر، واأللف لإلطالق: واملراد(  )
 .أشقاء، ذكرا فأكثر، ولو كان معه إناث: أي( 4)
مجع : استغرق املذكورون غري األشقاء املال، بفرض النصب: أي( 5)

 .نصيب
 .اجعل اإلخوة األشقاء واإلخوة ألم،كلهم ألم: أي( 6)
 .يف اليم، يعين البحركحجر ملقى : أي( 7)
واقسم على اإلخوة األشقاء، والذين ألم فقط، ثلث التركة بينهم : أي( 8)

 .بالسوية
 زوج وأم، أو جدة: املشهورة من زمن الصحابة إىل وقتنا هذا؛ وأركاهنا( 9)

وإناث، فأكثر، وإخوة ألم، وإخوة أشقاء، ذكور حمض، أو ذكور 
إناث فقط، وال إخوة ألب؛ وأنثى؛ ال وأقلهم ذكر واحد؛ أو ذكر 

= 
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........................................................ 

                                      
= 

للزوج النصف ثالثة، ولألم، أو اجلدة فأكثر السدس : وأصلها من ستة
 .واحد، واإلخوة لألم الثلث اثنان

إىل تشريك اإلخوة األشقاء مع : وذهب الشافعي يف املشهور عنه ومالك
فيكون بينهم على عدد رءوسهم ويروى عن : اإلخوة ألم، يف الثلث

ت، وقضى به عمر أخريا؛ وقضى أوال بالثلث عثمان وزيد بن ثاب
لإلخوة ألم فقط، وأنه ال شيء لإلخوة األشقاء، الستغراق الفروض 

 .املسألة
وهو مقتضى النص والقياس، وإحدى الروايتني عن زيد، ومذهب علي 
وابن مسعود، وأيب بن كعب، وابن عباس، وأيب موسى رضي اهلل 

 .الشافعيعنهم، وأيب حنيفة، وأمحد، وأحد قويل 
أحلقوا »: وقوله  ،َفُهْم ُشَرَ اُء ِفي الُثُلِ : وهو أصح، لقوله تعاىل

ومل يبق لألشقاء « الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر
 .واهلل أعلم. شيء، فيسقطون

* * * 
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 ( )باب اجلد وا متوب

 
 وتب اادي ا ن  اااا أ دتاااا  

 
 ( )يف اجلد وا متاوب إذ وعادتا   

 
   

                                      

اإلخوة ألبوين، أو ألب : باب بيان أحكامهم جمتمعني، واملراد: أي(  )
دمها، أو ال، ذكورا كانوا أو إناثا، أو ذكورا سواء انفرد أح. فقط

 .وإناثا
خوة نص، من الكتاب والسنة، بل باجتهاد الصحابة؛ ومل يرد يف اجلد واإل

فمذهب أيب بكر وابن عباس، ومجاعة من الصحابة، والتابعني، وأيب 
أن اجلد كاألب؛ فيحجب اإلخوة مطلقا؛ وهو رواية عن أمحد : حنيفة

ن القيم؛ واستظهرها يف الفروع، واختاره بعض اختارها الشيخ، واب
وهو املفىت : الشافعية؛ والشيخ حممد بن عبد الوهاب؛ قال ابنه عبد اهلل

 .وهو الصواب: به عندنا، قال شيخنا
 :ورجح بأمور

حمض : العمومات؛ ومل يسم اهلل اجلد، بغري اسم األبوة، والثاين: أحدها
يد، جيعل ابن االبن ابنا، وال جيعل أال يتقي اهلل ز: القياس قال ابن عباس
أنه هذا التوريث وكيفياته، لو كان من اهلل، مل : أبا األب أبا، والثالث

أن الذين ورثوا اإلخوة معه، : بل وضحه؛ والرابع يهمله النيب 
أنه حمض : اختلفوا يف كيفية ذلك، ومل جيزموا،بل معهم شك، ومقرون

 .رر ذلك فهذا املذهب واضحرأي، ال حجة فيه، وال قياس؛ وإذا تق
ال محجبهم؛ وبه قال مجع من : وقال كثري من الصحابة منهم اخللفاء الثالثة

 .التابعني، ومالك، والشافعي، وهو رواية عن أمحد
وحكمه »: حيث قال يف اجلد، واإلخوة ألبوين، أو ألب، ال ألم(  )

 .«وحكمهم سيأيت
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 فأل  حناو ماا أقاول السام ا     
 

 ( )وا ع حواشي الكلما    اا  
 ( )واعلم بأن اجلاد ذو أحاوال   

 
 ( )أتبيك ععاهن علا  ال اوايل    

 ا اساام ا متااوب فاايهن إذا    
 

 (4)مل ا د ال سام علياه بااألذى    
 ف ااا ب اأمتاار ثلثااا  ااام     

 
 (5)إن  ان بال سمة ععاه تااز    

 (6)إن مل اكاان هعاااك ذو سااها  
 

 (7)فاقعع بإالاحي عان اسا اها    
 وتااا ب اأمتاار ثلاا  الباااقي   

 
 (8)ب د ذوي الاارو  واأل زاق  

 
 
 

 هاارا إذا مااا  اتاات ا  امسااة 
 

 (9)تع صااه عاان ذاك با  امحااة 
           

                                      

مجع أطراف أو الكالم، اصغ ملا نورده يف اجلد واإلخوة، وا: أي(  )
اتركونا من : وآخره، واهتم بذلك ألنه صعب املرام، قال ابن مسعود

: ومجعا: ال أقول يف اجلد شيئا: اجلد، ال حياه اهلل، وال بياه، وقال عمر
 .مصدر مؤكد

 .مجع حال، باعتبارات: تنبه أن اجلد مع اإلخوة، صاحب أحوال: أي(  )
 .التتابع: أي(  )
اجلد اإلخوة يف تلك األحوال، إذا مل يعد القسم على اجلد  يقاسم: أي( 4)

 .بالضرر، احلاصل بالنقص
 .عن الثلث: أي( 5)
 .ن مل يكن مع اجلد، واإلخوة، أصحاب فروضإ: أي( 6)
 .أرض بتوضيحي، عن طلب اإلفهام مين زيادة، فقد أوضحتها: أي( 7)
 .رزق، وهو ما ينتفع به، ولو كان حمرما: مجع( 8)
إذا مل تنقص اجلد عن ثلث الباقي، باملزامحة يف القسمة، لكثرة : أي( 9)

اإلخوة، فإن مل تنقصه، لكوهنا أحظ له، من ثلث الباقي، ومن سدس 
 .ألحدمها، فهي له، اجلميع؛ أو مساوية هلما، أ
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 وتااا ب اأمتاار ساادس ا ااال  
 
 
 

 ( )ولاايس ععااه تاااز   ااال  
 ( )وهو مع ا تاث ععاد ال سام   

 
 ( )مثاا  أخ يف سااهمه واحلكاام 

 (4)إ  مااع األ  فاا  ذجبااها  
 

 (5)ب  ثل  ا اال ااا اصا بها    
 (6)ادواحسب بين األب لدى األعد 

 (6)اداألعاااااااااااد
 

 (7)وا فض بين األ  لدى األجاداد  
 واحكم عل  ا متوب ب اد ال اد    

 
 
 

 ( )حكمك فيهم ععد ف اد اجلاد   
                                       

املقامسة، أو ثلث : من األحوال فله مع أهل الفروض، أحد ثالثة أمور(  )
 .أخذ األحظالباقي، أو سدس املال، في

 .واجلد مع اإلناث من األخوات، عند القسم بينه وبينهن: أي(  )
 .له مثل حظ األنثيني، وتصري األخت معه، عصبة بالغري(  )
 .خوة، ألنه ليس بأخبانضمامه مع اإل( 4)
، وأم وأخت، وجد، للزوجة الربع، ولألم ةكامال ففي زوج: أي( 5)

 .خت، مقامسةبني اجلد، واأل: الثلث كامال، الباقي
اإلخوة لألب، مع اإلخوة األشقاء، : احسب بين األب فقط وهم: أي( 6)

اإلخوة األشقاء، اإلخوة لألب، على اجلد؛ لينقص نصيبه، فإذا  عند عّد
أخذ اجلد نصيبه رجع األشقاء على أوالد األب فأخذوا ما بأيديهم، 

 .بفإن كانت شقيقة واحدة، أخذت كمال فرضها، وما بقي لولد األ

 .اترك اإلخوة لألم، حلجبهم باجلد: أي( 7)
احكم بني اإلخوة األشقاء، واإلخوة لألب، بعد املعادة حكمك : أي( 8)

فيهم عند فقد اجلد، وذلك أنه إذا كان يف األشقاء ذكر، فإن كانتا 
شقيقتني فلهما الثلثان، وال يبقى لإلخوة لألب شيء، وإن كانت 

 .خوة لألبشقيقة، فلها النصف، والباقي لإل
إما أن يكون معهم : خوة، فال خيلوأنه إذا اجتمع اجلد واإل: واحلاصل

 .صاحب فرض، أو ال
= 
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 .فإن مل يكن معهم صاحب فرض، فله معهم ثالث حاالت
أن تكون املقامسة أحظ له من ثلث املال، وضابطها أن يكونوا أقل  :األو 

جد وأخت؛ جد وأخ؛ جد : وتنحصر يف مخس صور. من مثيله
 .وأختان؛ جد وأخ وأخت؛ جد وثالث أخوات

استواء األمرين من املقامسة وثلث املال ويعرب له باملقامسة  :واحلالة الثاتية
جد وأخوان، : أن يكونوا مثليه؛ وتنحصر يف ثالث صور: وضابطها

 .وأختان، جد وأربع أخوات وأخ جد
أن : ضابطهاأن يكون ثلث املال، أحظ له فيأخذه فرضا؛ و :واحلالة الثالثة

 .يكونوا أكثر من مثليه، وال تنحصر مسائلها
 .وأما إن كان معهم صاحب فرض، فأكثر، فله معهم سبع حاالت

أن تكون املقامسة أحظ له، من ثلث الباقي، وسدس املال، كجدة : األوىل
 .وجد وشقيق

أن يكون ثلث الباقي أحظ له من املقامسة ومن سدس املال؛ كأم : والثانية
 .ثة إخوة لغري أموجد وثال

أن يكون سدس املال أحظ له من املقامسة، وثلث الباقي كزوج : والثالثة
 .وجد وجدة وأخوين لغري أم

ويكونان أحظ له من . أن تستوي له املقامسة، وثلث الباقي: والرابعة
 .السدس؛ كأم وجد وأخوين لغري أم

ظ له من ثلث أن تستوي له املقامسة، وسدس املال، ويكونان أح: واخلامسة
 .الباقي، كزوج وأم وجد وأخ شقيق

أن تستوي له ثلث الباقي، وسدس املال، ويكونان أحظ له من : والسادسة
 .املقامسة، كزوج وجد، وثالثة إخوة لغري أم

املقامسة، وثلث الباقي، وسدس املال، : أن تستوي له ثالثة أمور: والسابعة
 .كزوج وجد وأخوين لغري أم

= 
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إما سدس وحده، أو ربع وحده، أو نصف : ه من الفروضوالذي يتأتى مع
 .وحده، أو ربع وسدس

وإذا اجتمع مع اإلخوة األشقاء، إخوة ألب عادوا اجلد هبم وتنحصر صور 
 .املعادة يف مثان وستني صورة

. أن يكون األشقاء أقل من مثلي اجلد: أحدمها: وهي مبنية على أصلني
 .ما يكمل مثلي اجلد فأقل أن جيعل معهم من أوالد األب: الثاين

جد وشقيقة، جد : قة؛ وهيوذلك منحصر يف اخلمس الصور الساب
 .جد وشقيقتان، جد وشقيق وشقيقة، جد وثالث شقائقوشقيق؛ 

جد وشقيقة وأخت ألب؛ جد وشقيقة : فيتصور مع الشقيقة مخس صور
وأخ ألب، جد وشقيقة وأختان ألب، وجد وشقيقة وأخ وأخت 

 .ثالث أخوات ألبألب، جد وشقيقة و
جد وشقيق وأخت ألب، جد وشقيق : ويتصور مع الشقيق ثالث صور

 .وأختان ألب جد وشقيق وأخ ألب
ويتصور مع الشقيقتني ثالث، كالشقيق؛ ومع الشقيق والشقيقة صورة 

جد وشقيق وشقيقة وأخت ألب؛ ويتصور مع الثالث : واحدة، وهي
 .الشقائق وحدة كالشقيق، والشقيقة

أن ال يكون : عشرة صورة تضرب يف مخس حاالت، األوىل فهذه ثالث
ن يكون معهم صاحب يأ: مع اجلد واإلخوة صاحب فرض، الثانية

أن : أن يكون معهم صاحب ربع فقط؛ الرابعة: سدس فقط؛ الثالثة
أن يكون معهم صاحب : يكون معهم صاحب ربع وسدس، اخلامسة
 .نصف فقط؛ فيتحصل مخس وستون صورة

 .أن يكون مع الشقيقة، صاحب نصف وسدس: ستونوالسادسة وال
 .أن يكون معها صاحب نصف ومثن: والسابعة والستون
 .أن يكون معها أصحاب ثلثني: والثامنة والستون

= 
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...................................................................      
 
 
 
 
 
 
 

                                      
= 

 .وإذا أخذ اجلد نصيبه رجع األشقاء على أوالد األب، فأخذوا ما بأيديهم
د وإن كان املوجود شقيقة واحدة، أخذت كمال فرضها، وما بقي فلول

أن يكون مع اجلد والشقيقة، من أوالد : األب؛ وذلك يف ست صور
 .األب، أخ أو أختان

أو أخ وأخت؛ أو ثالث أخوات وال فرض يف اجلميع، أو سدس يف 
 .األخريتني

 



 حاشية الرحبية

 5  

 
 
 
 
 

 ( )باب األ د اة
 

 
 ( )واألمتت   فر  مع اجلد ااا 

 
 فيمااا عاادا مسااألة  ملااها   

 ( )زوو وأ  و اااا مامهاااا  
 
 
 

 (4)فصاا  أمااة ع مهااا مفاااعل 
 ت اارن اااا  ااا  باأل د اااة  

 
 (5)وهااي بااأن ت رفهااا حراااة 

 (6)فيار  العصف اا والسدس له 
 (6)لااااااااااااااه

 

 (7)حىت ت ول باالارو  ا كملاة   
                                       

وذلك ألن : أهنا كدرت على زيد أصوله: مسيت بذلك ألوجه، منها(  )
معه، وال  األصل عنده يف باب اجلد واإلخوة، أن ال يفرض لألخوات

 .يرث اإلخوة شيئا إذا مل يبق إال السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة

واألخت شقيقة كانت أو ألب ال فرض مع اجلد هلا، يف غري : أي(  )
 .مسائل املعادة

الزوج، واألم، مع اجلد، واألخت ألبوين، أو ألب متام مسألة : أي(  )
 .األكدرية، وهم أركاهنا

 .بصيغة املبالغة، ملزيد االهتمام بالعلمعاملها، أتى : أي( 4)
 .يا صاحب: يا صاح، أيوحقيقة بذلك، : أي( 5)
 -ثالثة من ستة-يفرض النصف لألخت، شقيقة أو ألب : أي( 6)

 .والسدس للجد واحد
 .اجملتمعة إىل تسعة: أي( 7)
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 ( )مث ا اااودان إ  ا  امساااة 
 

 ( ) ما مل  فاحاظه واشكر تاامه 
 ( )تااماااااااااااااه

 

   

                                      

مث يعود اجلد، واألخت إىل املقامسة للذكر مثل حظ األنثيني، : أي(  )
 .م ثالثة، يف تسعة، فتصح من سبعة وعشرينوتضرب رءوسه

« مثل أخ يف سهمه واحلكم :وهو»: يعودان كما مضى يف قوله: أي(  )
فاحفظ ما وضحته، واشكر ناظمه بالدعاء له، وبذكره باجلميل، 

 .فرمحنا اهلل وإياه
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 ( )باب احلساب

 
 

 ( )وإن تاارد م رفااة احلساااب
 

 ( )ه إ  الصااوابفياال ه اادي  
 (4)وت رن ال سامة وال اصاي    

 
 (5)وت لم ال صا يق وال أ اي    

 (6)فاس صرو األ ول يف ا ساائ   
 

 (7)و  تكن عن حاظهاا باراه    
 

 

                                      

علم : حساب الفرائض، ال علم احلساب املعروف، الذي حده: أي(  )
تخراج اجملهوالت العددية؛ فإنه يشمل بأصول يتوصل هبا إىل اس

يشتمل على تأصيل : حساب الفرائض وغريه، وحساب الفرائض
 .وتصحيح، ومسائل وصور

 .حساب الفرائض املعهود: أي(  )
 .احلق ضد اخلطأ: أي(  )
 .للتركات بني الورثة( 4)
وتعلم التصحيح، وهو حتصيل أقل عدد يتأتى منه نصيب كل : أي( 5)

ة؛ وتعلم التأصيل؛ وهو حتصيل أقل عدد خيرج منه واحد من الورث
خمرج فرضها، أو : فرض املسألة، أو فروضها بال كسر؛ فأصل املسألة

فروضها، وإن كان الورثة كلهم عصبات فعدد رءوسهم أصل املسألة 
 .مع فرض كل ذكر بأنثيني، إن كان فيهم أنثى

عتبار الفروض استخرج األصول من خمارج الفروض يف املسائل با: أي( 6)
 .الكائنة فيها

 .وال تكن عن حفظ أصول املسائل متناسيا، أو متشاغال: أي( 7)
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 ( )فاااإهنن ساااب ة أ اااول
 

 ( )ث ثااة معااهن قااد ت ااول  
 ( )وب ااادها أ ب اااة ماااا  

 
 (4)و  اتااث    عااول ا روهااا  

 (5)فالسدس من س ة أسهم اارى  
 

 (6)عاارا  والثل  والربع من اثين 
 (7)والثمن إن ضم إلياه السادس   

 
 (8)فأ له الصادق فياه احلادس   

                                       

أصل اثنني، : فإن أصول املسائل، املتفق عليها، سبعة أصول: أي(  )
 .عشر، وأربعة وعشرين وثالثة، وأربعة، وستة، ومثانية، واثين

: والراجح واثنان خمتلف فيهما، أصل مثانية عشر، وأصل ستة وثالثني،
 .أهنما أصالن لكن يف باب اجلد واإلخوة

الستة، واالثنا عشر، واألربعة والعشرون، : ثالثة أصول؛ وهي: أي(  )
زيادة يف السهام، : من السبعة املذكورة قد تعول وقد ال تعول، والعول

ألهنا إذا مجعت : ويلزم منه النقص يف األنصباء، وإمنا عالت هذه الثالثة
 .ردة غري املكررة، إذا هي تعدل أو تزيدأجزاؤها املف

وبعد الثالثة املذكورة، أربعة متام، وهي االثنان، والثالثة، : أي(  )
 .الثمانيةوواألربعة، 

 .ال يعتريها كسر، وال خلل: أي( 4)
فالسدس وحده، أو مع نصف، أو ثلثني، من ستة أسهم، يعلم : أي( 5)

ذكر معه داخل يف خروجه صحيحا ألن الستة خمرج السدس، وما 
 .الستة، فيكتفى هبا

ألن الثالثة خمرج الثلث، واألربعة خمرج الربع، متباينان، ومسطحهما ( 6)
اثنا عشر، وكذا الربع مع ثلثني، أو ثلث، أو سدس، ويف هذه الصور، 

 .هي ناقصة، وال تكون عادلة أصال
لصورة النصف، والسدس، أو الثلثان، والسدس ويف هذه اوأو الثلثان، ( 7)

 .تكون ناقصة
الظن والتخمني؛ : أصل الثمن الذي خيرج منه صحيحا واحلدس: أي( 8)

= 
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 ( )أ ب ااة ا ب هااا عاااروتا  
 

 ( )ا رفهااا احلساااب أ  وتااا  
 ( )فهااره الث ثااة األ ااول   

 
 (4)إن  ثاار  فروعهااا ت ااول 

 (5)ع اد ال اارب  ف بلغ السا ة   
 

 (6)يف  ااو ب م روفااة مااا هرب 
 وتل اا  الاايت تليهااا باااألثر   

 
 (7)فرادا إ  سابع عاار  أبال ول  

 (8)وال دد الثالا  قاد ا اول    
 

 (9)بثمعااه فاعماا   ااا أقااول  
 (1 )والعصف والباقي أو العصااان  

 
 (  )أ لهما يف حكمهام اثعاان   

 
 
 

 

                                      
= 

 .اجلزم: والتخمني؛ واملراد هنا
 .أصلها أربعة وعشرون: أي(  )
 .تأكيد(  )
 .الستة، واالثنا عشر، واألربعة والعشرون(  )
 .إمجاعا، قبل إظهار ابن عباس االختالف( 4)
 .تبلغ من سبعة إىل عشرة: أي( 5)
معروفة عند الفرضيني، مشتهرة بينهم، تلقب بأم الفروج، وهي : أي (6)

 .زوج، وأم، وأختان ألم، وأختان شقيقتان، أو ألب
وتتبع الستة يف العول االثنا عشر، أفرادا إىل سبع عشر؛ فتعول : أي( 7)

 .ثالث عوالت، على توايل األفراد
بعة والعشرون، والعدد الثالث من األصول اليت تعول، وهو األر: أي( 8)

 .قد يعول، وقد ال يعول
 .يف حكم العول بثمنه؛ فإنه جممع عليه( 9)
ونصف وما بقي، أصلهما اثنان، وهي ناقصة، أو النصفان، : أي( 1 )

 .أصلهما اثنان أيًضا، وهي عادلة
 .أصلهما الثابت بني الفرضيني، اثنان: أي(   )
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 ( )والثلاا  ماان ث ثااة اكااون 
 

 ( )مسااعون والربااع ماان أ ب ااة 
 ( )والثمن إن  اان فمان ناتياة    

 
 (4)فهااره هااي األ ااول الثاتيااة 

 (5)فااعلم    ادمت  ال ول عليهاا  
 
 
 

 (6)واقسام  مث اسلك ال ص يق فيها 
 (7)وإن تكن مان أ الها تصاق    

 
 (8)ف رك توواا  احلسااب  باق    

 فأعط  ا  ساهمه مان أ الها      
 

 (9)مكماا  أو عااائ  ماان عواااا 
                                       

لثلثان، من ثالثة؛ والثلث فقط؛ أو الثلثان فقط، أو الثلث وا: أي(  )
 .يوجد أصل املسألة؛ وهذا األصل الثاين مما ال يعول: يكون أي

والربع فقط، أو معه نصف، أو ثلث الباقي، من أربعة؛ طريقة (  )
 .مذكورة عند احلساب يف خمارج الكسور

والثمن إن وجد وحده، أو مع النصف، فأصلها من مثانية، وال : أي(  )
 .عة والثمانية، إال ناقصاأصلي، األرب: يكون كل من

االثنان، والثالثة، واألربعة، والثمانية، : فهذه األصول األربعة: أي( 4)
 .األصول الثانية يف الذكر: هي

إما الزمة للنقص، وذلك، األربعة والثمانية، وإما ناقصة، أو : بل هي( 5)
 .عادلة، وذلك االثنان، والثالثة

ألصول املذكورة إن احتاجت إليه، مث اسلك التصحيح، يف مجيع ا: أي( 6)
 .واقسم مصححها بني الورثة

 .قسم نصيب كل فريق من أصل مسألتهبأن ا( 7)
 .فائدة بترك التعب، الذي ال محتاج إليه: أي( 8)
اعط كال من الورثة نصيبه، من أصل مسألته، مكمال إن مل تعل، : أي( 9)

 .لت به املسألةأو عائال من عول املسألة، فيكون ناقصا بنسبة ما عا

حتصيل أقل عدد خيرج منه : فيشمل حساب الفرائض، على تأصيل، وهو
 حتصيل أقل : فرض املسألة أو فروضها بال كسر، وتصحيح وهو

 تعيني: عدد ينقسم على الورثة بال كسر، ومسألة، وهي
= 
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= 

تعني : الفرض، أو الفروض مع قطع النظر عن مستحقه؛ وصورة وهي
 .الفرض ومستحقه

صل ثالثة، وأصل أربعة، أصل اثنني، وأ: املتفق عليها سبعة واألصول
، وأصل مثانية، وأصل اثين عشر، وأصل أربعة وعشرين، وأصل ستة

أصل مثانية عشر، وأصل ستة وثالثني، يف باب : واثنان خمتلف فيهما
 .اجلد واإلخوة خاصة؛ والصحيح أهنما أصالن
تسع ومخسون مسألة؛ : ةومجلة املسائل، املتفرعة عن هذه األصول التسع

 .وكل مسألة تتضمن صورا والصور حنو من ستمائة صورة
عائل وغري عائل؛ : وتنقسم هذه األصول باعتبار العول وعدمه، إىل قسمني

ثالثة أصول أصل ستة، وأصل اثين عشر، وأصل أربعة : فالعائل
: يعول إىل عشرة، شعفا ووترا وأصل اثين عشر: وعشرين، فأصل ستة

 .يعول بثمنه:  سبعة عشر، وترا، وأصل أربعة وعشرينيعول إىل
إحدى عشرة مسألة؛ سدس فقط، سدسان، : ويف أصل ستة غري عائل

سدس وثلث، سدس وثلثان، سدسان وثلثان، نصف وسدس، نصف 
باقي، الثة أسداس، نصف وثلث، نصف وثلث وسدسان، نصف وث
 .نصف وثلث وسدس

ربع وسدس، ربع وثلث، ربع  ست مسائل؛: ويف أصل اثين عشر غري عائل
 .وسدسان، ربع وثلث وسدس، ربع ونصف وسدس، ربع وثلثان

ست؛ مثن وسدس، مثن وسدسان، مثن : ويف أصل أربعة وعشرين غري عائل
ونصف  نوثلثان، مثن وثلثان وسدس، مثن ونصف وسدس، مث

 .وسدسان
أربع مسائل؛ نصف وثلثان، ثلثان وثلث : ويف أصل ستة عائال إىل سبعة

= 
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 وسدس، نصفان وسدس، نصف وثلث وسدسان، وفيه عائال
ثالث؛ نصفان وثلث، نصفان وسدسان، ثلثان ونصف : إىل مثانية

أربع؛ ثلثان ونصف وثلث، ثلثان ونصف : وسدس، وعائال إىل تسعة
: وسدسان، نصفان وثلث وسدس، نصفان وثالثة أسداس، وإىل عشرة

 .ث وسدسمسألتان؛ نصفان وثلث وسدسان، ثلثان ونصف وثل
ثالث، ثلثان وربع وسدس، : صل اثين عشر عائال إىل ثالثة عشرأويف 

أربع، : نصف وثلث وربع، نصف وسدسان وربع؛ وإىل مخسة عشر
، عوربع، ثلثان وسدسان وربع، نصف وثلث وسدس ورب وثلث ثلثان

مسألتان؛ ثلثان وثلث : وإىل سبعة عشر. نصف وثالثة أسداس وربع
ويف أصل أربعة . وسدسان وربعوسدس وربع؛ نصف وثلث 

مسألتان، ثلثان وسدسان ومثن؛ نصف وثالثة أسداس : وعشرين، عائال
 .فجملة ما يف هذه األصول الثالثة سبع وأربعون مسألة. ومثن

ستة أصول؛ أصل اثنني، وثالثة، وأربعة، ومثانية، ومثانية : والذي ال يعول
 .عشر، وستة وثالثني

ثالث؛ : ويف أصل ثالثة. صف فقط، ونصفانمسألتان؛ ن: ففي أصل اثنني
ثالث؛ ربع فقط : ويف أصل أربعة. ثلث فقط، وثلثان، وثلثان وثلث

 .ربع ونصف، ربع وثلث باقي
: مثن فقط، مثن ونصف، ويف أصل مثانية عشر: مسألتان: ويف أصل مثانية

 .ربع وسدس وثلث باقي: ويف أصل ستة وثالثني. سدس وثلث باقي
اثنا عشر مسألة، تضاف إىل ما يف األصول : الستةففي هذه األصول 

تسعا ومخسني؛ وهذا بالنسبة إىل ما فيه : الثالثة املتقدمة، فيكون اجلميع
ما كان تعصيبا حمضا؛ فأصوله ال تنحصر، ألن : فرض فأكثر، فأما
 .هو أقل عدد ينقسم عليهم من غري كسر: أصل مسألة العصبة
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 اب السها ب 

 وإن تر السها  ليسات تع سام   
 

 ( )عل  ذوي ا  اث فاتبع ما  سم 
 ( ) ساااااااااااام

 
 واطلب طرا  ا مت صا  يف ال م  

 
 ( )بالوف  واللرب جياتبك  ال ل  

 وا دد إ  الوف  الاري اوافا     
 

 ( )واضربه يف األ   فأتت احلاذق 
 ( )احلااااااااااااذق

 
 (4)إن  ان جعسا واحدا أو أ ثارا 

 
را   فاحاظ ودع ععك اجلدال وا ا  

(5) 
 

 (6)وإن تر الكسر علا  أجعااس  
 

 (7)فإهنا يف احلكام ععاد العااس    
 ( )حتصاار يف أ ب ااة أقسااا    

 
 ( )ا رفهااا ا اااهر يف األحكااا  

                                       

والنصيب؛ أي إن مل تنقسم على احلظ : مجع سهم، وهو: السهام(  )
أصحاب اإلرث، قسمة صحيحة، فاتبع ما رسم، من الطرق اليت 

 .ذكرها الفرضيون
بالنظر يف الوفق، بني الرءوس والسهام، والضرب للوفق، : بالوفق، أي(  )

 .على ما يأيت فهو أخصر من ضرب الكامل، جيانبك اخلطأ يف الصناعة

ذي يوافق سهامه، واضرب الوفق يف اردد إىل جنس الفريق، ال: أي(  )
أصل املسألة، أو عوهلا إن عالت فأنت املاهر، العارف املتقن، إن فعلت 

 .ذلك
 .فتنظر بني كل فريق، وسهامه( 4)
اترك اجلدال على الباطل، واملخاصمة، واحملاجة، وطلب القهر : أي( 5)

 .بالغلبة
 .اثنني فأكثر( 6)
يف احلكم، عند الفرضيني، عام أريد النسب : فإن األجناس؛ وقيل: أي( 7)

 .به اخلاص
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 ( )مماثاا  ماان ب ااده معاسااب
 

 (4)وب ااده ا وافاا  ا صاااحب  
 (5)والرابااع ا باااان ا صااالف  

 
 (6)اعبيك عن تاصايلهن ال اا ن   

 (7)دافصر مان ا مااثلني واحا    
 

 (8)ومتر مان ا عاسابني ال ائادا    
 (9)واضرب  يع الوف  يف ا وافا   

 
 ( )واسلك براك أهنا  الورائا    

                                       
= 

 .التماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين: وهي(  )
 .احلاذق الفطن، يف األحكام الفرضية، واحلسابية: أي(  )
مناسب : عدد مماثل لعدد غريه، كخمسة، ومخسة؛ والقسم الثاين: أي(  )

ث يفين أصغرها املداخلة حبي: لعدد أكثر منه، كاثنني، وأربعة، وهي
 .أكربها

من األجزاء كأربعة  ءلعدد آخر فيكون بينهما موافقة، يف جز: أي( 4)
خمرج اجلزء الذي حصلت املوافقة : وستة، ويفنيهما عدد ثالث؛ وهو

: اثنان، واالثنان: به، كعشرة ومثانية، موافقة بالنصف، وخمرج النصف
 .تفين كال من العددين، وهكذا

 .كثالثة، ومخسة( 5)
خيربك عن تفصيل النسب األربع العامل، باألعمال احلسابية، : أي( 6)

 .والفرضية
خذ من العددين املثبتني، املتماثلني، واحدا، واكتف به عن : أي( 7)

 .اآلخر، فيكون املأخوذ، جز السهم فاضربه يف أصل املسألة، أو عوهلا
ون جزء خذ من املتداخلني األكرب، واكتف به عن األصغر، فيك: أي( 8)

 .السهم، فاضربه يف أصل املسألة، أو عوهلا
اضرب مجيع الوفق، من أحد العددين املتوافقني، يف كامل العدد : أي( 9)

= 
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 ومتاار  يااع ال اادد ا باااان  

 
 ( )واضربه يف الثااين و  تاداهن   

 ( )فراك ج ء الساهم فاحاظعاه   
 

 (4)واحر  هدات أن تلا  ععاه   
 (5)واضربه يف األ   الري تأ   

 
 (6)َم وماا حتصا   واححم ما ُض 

 (7)واقسمه فال سام إذا  ا يق   
 

 (8)ا رفااه األعجاام والاصاايق 
 

                                      
= 

 .اآلخر، املوافق له
 بأن تضرب ما حصل، من ضرب وفق: أوضحها، وذلك: أي(  )

أحدمها، يف كامل اآلخر، يف أصل املسألة، أو عوهلا، ألن ذلك جزء 
 .السهم

وخذ مجيع العدد املباين، واضربه يف العدد املباين له، فما حصل : أي(  )
 .تصانع: فهو جزء السهم، وال تداهن أي

 ربأحد املتماثلني، وأك: فما حصلته، من النسب األربع، وهو: أي(  )
املتداخلني، ومسطح وفق أحد املتوافقني، يف كامل اآلخر؛ ومسطح 

ل املسألة، أو مبلغ عوهلا إن جز السهم الواحد، من أص: املتباين، هو
 .عالت فاحفظه

 .فتخطئ الصواب، يف الصناعة احلسابية( 4)
اضرب جزء السهم يف أصل املسألة، إن مل تعل، أو يف عوهلا إن : أي( 5)

 .عالت
 .بالضرب، فهو ما تصح منه املسألة: أي( 6)
اقسم ما حصل بني الورثة على عددهم، خيرج ما لكل وارث مما : أي( 7)

ت منه املسألة فالقسم إذا صحيح، ألنك قد صححت املسألة صح
 .بالقواعد احلسابية، وهي قواعد صحيحة

يعرف ما وضحت لك، األعجم الذي ال يقدر على الكالم، وال : أي( 8)
= 
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 ( )فهااره ماان احلساااب  اا 

 
 ( )اااأ  علاا  مثاااان ال ماا  

 ( )من غ  توواا  و  اع ساان   
 

 (4)فاقعع  اا باني فهاو  اان     
                                       

= 

البيان، وخلوص : يبني كالمه؛ والفصيح، يعين، البليغ؛ والفصاحة
 .الكالم عن التعقيد

هتا لك، من احلساب يف تأصيل املسائل، فهذه األحكام اليت ذكر: أي(  )
ينبين عليه ذلك، وهو النسب بني األعداد، مجل،  وماوتصحيحها، 

 .مجلة: بفتح امليم، مجع
يأيت على مثال تلك اجلمل، العمل يف االنكسار، على ثالث فرق : أي(  )

 .وعلى أربع
ميل، : من غري تطويل، يف العمل، ممل وال اعتساف، أي: أي(  )

 .خالف الطريق بل على جادة الفرضينيوركوب 
اقنع من القناعة، وهي الرضى باليسري من العطاء؛ واألحاديث يف : أي( 4)

القناعة كزن ال »: افضل القناعة كثرية، منها ما رواه البيهقي مرفوًع
 .وضح فهو كاف مغن عن غريه: بالبناء للمجهول؛ أي: وبني« ينفد
على الورثة أو ال؛ فإن انقسمت  أن املسألة إما أن تنقسم: واحلاصل

 .صحت من أصلها
: إما أن يكون الكسر على فريق واحد؛ وال خيلو: وإن مل تنقسم، فال خيلو

 .إما أن تباين سهامه، أو توافقه
فإن باينته، أخذت رءوسهم وهي جز السهم، فضربتها يف أصل املسألة أو 

جلماعتهم عوهلا، إن عالت، فما بلغ فمنه تصح فيكون لواحدهم ما 
 .من أصلها

أخذت وفق رءوسهم، وهو جزء السهم، فضربته يف أصل : وإن وافقته
املسألة، أو عوهلا إن عالت، ويصري لواحدهم ما لوفق مجاعتهم، من 
= 



 حاشية الرحبية

 66 

                                      
= 

 .أصلها
 زوج الربع، ـلل: ن أربعةـني، مـة بنـزوج ومخس: ةـال املباينـفمث

، يف أربعة، فتبلغ والباقي ثالثة، للبنني، مباينة، فضرب اخلمسة الرءوس
 .عشرين

 للزوجة الربع، : زوجة، وستة أعمام؛ من أربعة: ومثال املوافقة
والباقي ثالثة لألعمام توافقهم بالثلث فتضرب اثنني يف أربعة، فتبلغ 

 .مثانية
وإن كان الكسر على فريقني، فأكثر، وال يأيت على أكثر من أربع فرق، 

 :فلنا نظران
إما أن تباين كل فريق : وسهامه، وال خيلونظر بني كل فريق : األول

سهامه، أو توافقه، فإن باينته أثبت مجيع رءوس الفريق؛ وإن وافقته، 
أثبت الوفق، مث تنظر بني الفريق الثاين، وسهامه، كذلك، وتثبت ذلك 
الفريق، أو وفقه مث تنظر بني الثالث، وسهامه، كذلك مث بني الرابع، 

 .وسهامه، كذلك
بني املثبتات، بعضها مع بعض بالنسب األربع، وهي املماثلة، : النظر الثاين

 .واملداخلة، واملوافقة، واملباينة
 .أن يستوي عدد رءوس الفريقني فأكثر كاثنني واثنني: فاملماثلة هي

أن ينقسم األكرب على األصغر، أو يفين األصغر األكرب، : واملداخلة هي
كاثنني، : مها مبعىن، وذلكويكون األصغر، جزءا مفردا، من األكرب، و

 .وأربعة
أن يتفق الفريقان جبزء من األجزاء وال يصدق عليهما حد : واملوافقة هي

 .كأربعة وستة: املداخلة وذلك
= 
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= 

 .أن ال يتفقا جبزء من األجزاء، بل خيتلفان كخمسة، وثالثة: واملباينة هي
 فإن كانت مماثلة اكتفيت بأحد املتماثلني، أو املتماثالت، وهو 
جزء السهم، فتضربه يف أصل املسألة أو عوهلا إن عالت فما بلغ فمنه 

 .تصح
وإن كانت مداخلة، اكتفيت باألكرب وهو جزء السهم، فضربته يف األصل، 

 .والعول فما بلغ فمنه تصح
 .أربع زوجات وأربعة أعمام: فمثال املماثلة

 .أخوان ألم ومثانية إخوة ألب: ومثال املداخلة
أربع زوجات وأخت شقيقة، واثنا عشر أخت ألب : ومثال املوافقة

 .وعشرة أعمام
 .مخس بنات، وثالث جدات، وأربع زوجات، وسبعة أعمام: ومثال املباينة

وإذا أردت قسمة املصحح، فاضرب حصة كل فريق، من أصل املسألة يف 
 .جزء السهم، واقسم احلاصل على ذلك الفريق

* * * 
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 ( )ا باب ا عاسص
 

 
 

 ( )وإن ميت آمتر قبا  ال سامة  
 
 
 

 ( )فص ق احلساب واعرن سهمه 
 ( )سااااااااااااهمه

 
 واج   له مساألة أمتارى  ماا    

 
 (4)قد بني ال اصاي  فيماا قادما    

        

                                      

اإلزالة أو : ناسخة من النسخ، وهوبيان العمل فيها، مجع م: أي(  )
 .التغيري، أو النقل

 أن: رفع حكم شرعي، بإثبات آخر، ويف اصطالح الفرضيني: وشرعا
 .فأكثر قبل قسمة التركة ميوت من ورثة امليت األول، واحد

وإن ميت من ورثة امليت األول ميت آخر قبل القسمة لتركة : أي(  )
 .امليت األول ومل ميكن اختصار

فصحح احلساب للمسألة األوىل واعرف سهم امليت الثاين، من مصح (  )
 .املسألة األوىل

صحح للميت الثاين، مسألته كما تقدم يف باب احلساب من : أي( 4)
تأصيل املسائل وتصحيحها، فإذا عرفت مصح الثانية، وسهام امليت 

ته، الثاين، من املسألة األوىل، فاعرض سهام هذا امليت الثاين، على مسأل
فإما أن تنقسم سهام امليت الثاين، على مسألته، وإما أن توافقها، وإما 

 .تباينها فإن انقسمت صحت مما صحت منه األوىلأن 
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 ( )وإن تكن ليست عليها تع سام 

 
 ( )فا جع إ  الوف  هبرا قد حكام  

 ( )واتظر فإن واف ات الساهاما   
 

 (4)مامااافصاار هاادات وف هااا  
 (5)واضربه أو  ي ها يف السااب ة  

 
 (6)إن مل تكاان بيعااهما مواف ااة 

 و اا  سااهم يف  يااع الثاتيااة  
 

 (7)الرب أو يف وف هاا ع تياة   
                                       

وإن تكن سهام امليت الثاين، من املسألة األوىل، ليست تنقسم : أي(  )
 .على مسألة الثاين بأن باينتها، أو وافقتها

 .ين، هبذا قد حكم الفرضيونفارجع إىل وفق مسألة الثا: أي(  )
وانظر بني سهام امليت الثاين، ومسألته فإن وافقت مسألة امليت : أي(  )

 .الثاين السهام
مجلة : فخذ وفق املسألة الثانية، تاما، فهو قائم مقامها، وهديت: أي( 4)

 .دعائية
 .واضرب الوفق، أو اضرب مجيع املسألة الثانية، يف السابقة: أي( 5)
األوىل  نن مل يكن بني املسألة الثانية، وسهام امليت الثاين مإ: أي (6)

موافقة، بأن كان بينها تباين فقط كما مر يف تصحيح املسائل؛ وإذا 
ضربت الثانية أو وفقها يف األوىل فما بلغ فمنه تصح اجلامعة، لألوىل 

 .والثانية
شيء من وإذا أردت قسمة هذه اجلامعة، على ورثة األول، والثاين؛ فمن له 

أخذه مضروبا يف كل الثانية، عند التباين، أو وفقها عند : األوىل
 .التوافق

وكل سهم من األوىل، يضرب يف مجيع الثانية، عند التباين، أو : أي (7)
ضد السر؛ فما حصل من الضرب : أو يف وفقها عند التوافق عالنية

املذكور، فهو لذلك الوارث صاحب تلك السهام، اليت ضربتها يف 
 : ثانية، أو يف وفقها من مصح املناسخة، ومن له شيء من الثانيةال

= 
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 وأسهم األمتارى فااي الساها     

 
 ( )تلاارب أو يف وف هااا مااا  

 ( )فهااره طرا ااة ا عاسااصه   
 

 ( )فا ق هبا  تباة فلا  شااصه    
                                       

= 

أخذه مضروبا يف كل سهام مورثه، من األوىل عند التباين أو يف وفقها 
 .عند التوافق

الثانية، تضرب يف سهام امليت الثاين، من : وأسهم األخرى، وهي: أي(  )
فقة بل كانت املسألة األوىل، إن مل تكن بني مسألة الثاين وسهامه موا

مباينة أو تضرب يف وفقها إن كان بينهما موافقة فما حصل من 
الضرب، يف كل من احلالتني، فهو حصة ذلك الوارث يف الثانية، الذي 

: ضربت سهامه يف تلك السهام، أو يف وفقها من مصح املناسخة ومتام
 .حال أو مفعول، جر للضرورة، على القول املرجوح

ا من هاملناسخة، اليت مات في ةاليت ذكرها، طريق فهذه الطريقة: أي(  )
 .ورثة األول ميت فقط اقتصر عليه املصنف

 .فاصعد هبذه الطريقة، مزنلة فضل مرتفعة عالية: أي(  )
أن يكون ورثة الثاين، هم بقية ورثة : وللمناسخات ثالث حاالت إحداها

واء األول ويكون إرثهم منه كإرثهم من األول فتختصر قبل العمل س
ورثوه تعصيبا حمضا، أو ختلله فرض مث حتول تعصيبا كأن ميوت شخص 
عن عشرة بنني، مث ميوتوا واحدا بعد واحد، حىت ال يبقى إال اثنان، 

 .فتجعل من عدد رءوسهم
كأن ميوت شخص، عن مخسة إخوة ألم هم بنو عمه : والفرض والتعصيب

 .فيموتوا واحدا بعد واحد حىت ال يبقى إال اثنان
بد أن يكون ورثة الثاين، هم ورثة األول، وأن ال  ال: فرض احملضوال

ختتلف أمساء فروضهم، وأن تعول املسألة األوىل، مبثل نصيب امليت 
الثاين، فأكثر كزوج وأخت شقيقة، وأخت ألب تزوج الزوج األخت 

 .ألب فماتت عن الباقني
= 
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= 

وثلث فترد أن تتفق األنصباء جبزء كنصف : وأما االختصار بعد العمل فهو
 .املسألة إىل وفقها وكل نصيب إىل وفقه

تصحح : أن يكون ورثة كل ميت ال يرثون غريه، فحينئذ: احلالة الثانية
األوىل وتعرف ما بيد كل وارث مث جتعل لكل ميت مسألة وتقسمها 
على ورثته، مث تنظر بني املسائل بالنسب األربع املتقدمة، فما حتصل 

صح املسائل فكل تاألوىل فما بلغ فمنه فهو كجزء السهم يضرب يف 
 .سهام ميت تضرب فيما هو كجزء السهم فما حتصل فهو لورثته

أن يكون ورثة الثاين، هم بقية ورثة األول، لكن اختلف : احلالة الثالثة
إرثهم أو ورث معهم غريهم فصحح األوىل واعرف ما بيد كل 

فإن انقسمت وإال وارث، مث اجعل للثانية مسألة واقسمها على ورثته، 
قسمت على  نأفصححها،مث انظر بعد ذلك بينها وبني سهامه، فإما 

 .مسألته أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت مما صحت منه األوىل
ضربت وفق الثانية، يف األوىل فما بلغ فمنه تصح، وهي : وإن وافقت

ن له أخذه مضروبا يف وفق الثانية، وم: اجلامعة فمن له شيء من األوىل
 .أخذه مضروبا يف وفق سهام مورثه: شيء من الثانية

ضربت الثانية يف األوىل، فما بلغ فمنه تصح وهي اجلامعة، : وإن باينت
أخذه مضروبا يف الثانية ومن له شيء من : ومن له شيء من األوىل

أخذه مضروبا يف سهام مورثه؛ وهكذا تعمل لو مات الثالث، : الثانية
: النسبة إىل ما بعدها تسمى األوىل وما بعدهافأكثر، وكل جامعة ب

 .يقال هلا الثانية
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 قسمة ال ر ا 
 
 
 

تراث امليت، وقسمة التركات هي الثمرة املقصودة بالذات : التركة، هي
 .التأصيل، والتصحيح وسيلةمن علم الفرائض، وما تقدم من 

إما أن تكون مما ميكن قسمته، أو ال؛ فإن كانت مما ميكن : والتركة
بواحد من أوجه مخسة، مبنية : قسمته كالدراهم واملكيالت، وحنوها فقسمتها

على أعداد أربعة متناسبة، نسبة هندسية منفصلة، نسبة أوهلا إىل ثانيها كنسبة 
 .كبري يف استخراج اجملهوالتأصل : ثالثها إىل رابعها، وهي

أن نسبة نصيب كل وارث من املسألة، إىل مصح املسألة كنسبة : وذلك
نصيب كل وارث من املسألة، : نصيبه إىل التركة فهذه أربعة أعداد، األول

 .التركة: الرابع ،نصيبه من التركة، وهو اجملهول: مصح املسألة، الثالث:الثاين
األول وهو نصيب كل وارث من مصح  أن تضرب العدد: فالوجه األول

املسألة يف العدد الرابع وهو التركة، فما بلغ قسمته على العدد الثاين، وهو 
 .مصح املسألة، فما خرج فهو نصيبه من التركة، وهو العدد الثالث اجملهول

من ستة، وتعول إىل مثانية، : ففي زوج، وأم، وأخت شقيقة، مسألتهم
ب الزوج ثالثة، يف عشرين، محصل ستون عشرون، تضرب نصي: والتركة

 .لة الثانية، خيرج لك سبعة ونصففاقسمها على املسأ
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أن تقسم الثاين وهو مصح املسألة، على الرابع، وهو  :الوجه الثاين =
ا، أو ًرأو صحيحا وكس: إما أن يكون صحيحا فقطف: التركة؛ فما خرج

 .كسرا فقط
قسمت نصيب كل وارث عليه، فما خرج فهو : فإن كان صحيحا

بسطت : االثالث اجملهول، وهو نصيبه من التركة، وإن كان صحيحا، وكسًر
الصحيح من جنس الكسر، مث بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك الكسر، مث 

بسطت نصيب كل : ا فقطه، وإن كان كسًرفما خرج فهو نصيب: قسمت عليه
 .وارث من جنسه مث قسمت عليه

أن تقسم الرابع على الثاين، عكس الذي قبله، فما خرج : الوجه الثال 
فما بلغ فهو نصيبه من  كان جزء السهم فتضرب فيه نصيب كل وارث،

 .التركة
بع، أن تقسم الثاين على األول، فما خرج فاقسم عليه الرا :الوجه الرابع

 .فما خرج فهو الثالث
أن تقسم األول على الثاين، فما خرج فاضربه يف الرابع فما بلغ  :اخلامس

 .فهو الثالث اجملهول
وأما إذا كانت التركة ال متكن قسمتها، كالعقار، واحليوانات املختلفة 

 :القيم، وحنو ذلك ، ففيها طريقان
من املسألة أن تنسب نصيب كل وارث : طريق النسبة، وهي :أحد ا

كنصف، وربع، إن أمكن؛ : إليها مث تعطيه من التركة مبثل تلك النسبة، وذلك
وهذه من أنفع الطرائق وأعمها يف قسمة التركات، لصالحيتها، فيما متكن 

 .قسمته، وفيما ال متكن
من أربع : طريقة القرياء وهو ثلث الثمن، وخمرجه :والورا ة الثاتية

رج القرياء فما رياء املسألة فاقسمها على خموعشرين، فإذا أردت معرفة ق
 .خرج فهو قرياطها
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يد كل وارث، من القراريط فاقسم نصيبه  وإذا أردت معرفة ما يف =
اخلمسة، وهو ما ال يتركب من املسألة على القرياء إن كان صامتا كالثالثة، و

 .من ضرب عدد يف عدد ويسمى األصم فما خرج فهو له قراريط
ما تركب من ضرب عدد يف عدد، كاألربعة، : وإن كان ناطقا، وهو

أجزاؤه اليت يتركب منها مث قسمت نصيب : والستة حللته إىل أضالعه، وهي
خرج على على تلك األضالع، مبتدئا باألصغر مث ما يليه فما : كل وارث

 .آخرها، وهو األكرب فهو له قراريط
وإن أردت معرفة ما بيد كل وارث من القراريط جعلت خمرج القرياء 

 .حمل التركة الذي هو العدد الرابع
* * *
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 ( )ث اخلعث  ا اك اباب م 

 

 
 وإن اكاان يف مساا    ا ااال  

 
 ( )متعث    يق باني ا شاكال   

 ( )فاقسم علا  األقا  والاي ني    
 

 ( )بني ا  ال سامة وا ا   حتظ  
                                       

من له آلة ذكر وآلة : واملفقود، واحلمل؛ واخلنثى املشكل، هو: أي(  )
خوة، أنثى، أو ثقب ال يشبه واحدا منهما، وال يوجد إال يف البنوة واإل

 .والعمومة، والوالء
 .أنوثةباق على إشكاله، مل يتضح بذكورة، وال ب: أي(  )
فاقسم التركة، بني الورثة، واخلنثى، على األقل، لكل من الورثة، : أي(  )

املتيقن : واخلنثى، إن ورث بتقدير الذكورة، أو األنوثة، واليقني أي
 .وهو األقل

الواضح الظاهر؛ وال خيلو اخلنثى من : حتظى بالقسمة احلق، املبني: أي( 4)
بأن كان : ، فإن رجيإما أن يرجى انكشاف حاله، أو ال: حالني

صغريا، عومل هو، ومن معه من الورثة باألضر، إن طلبوا القسمة؛ 
، فإن بال أليتيهووقف الباقي، إىل أن يتضح أمره كبوله من أحد 

، وتفكك ثدييه، همنهما، فبأسبقهما فإن استويا فبأكثرمها؛ وكحيض
 .ونبات حليته

بلغ ومل يتضح أمره؛ بأن مات وهو صغري، أو : وإن مل يرج انكشاف حاله
أعطي نصف مرياث ذكر، ونصف مرياث أنثى، إن ورث هبما 

 .متفاضال وإن ورث هبما على السواء؛ أعطي نصيبه كامال
 أعطي نصف مرياث ذكر وإن ورث: وإن ورث بالذكورية فقط

= 
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 ( )واحكم عل  ا ا ود حكم اخلعث 

 
 ( )إن ذ را اكون أو هاو أتثا    

                                       
= 

 .أعطي نصف مرياث أنثى: نوثية فقطباأل
جتعل : ا القسمةأن يرجى انكشاف حاله، ويطلبو: ففي احلالة األوىل، وهي

له مسألتني، إن كان اخلنثى واحدا، وتنظر بينهما بالنسب األربع مث 
تعطي كل واحد اليقني، وتقف الباقي حىت يتضح أمره، كابن وبنت 

 .وخنثى صغري
بأن مات صغريا أو بلغ ومل يتضح أمره، : وإن مل يرج انكشاف حاله

نوثية على وإن ورث بالذكورية واأل. جعلت له مسألتني كما تقدم
 .السواء كولد األم، فأعطه حقه كامال

بنتان وابن أخ ألب خنثى، وابن عم لغري أم، : ومثال إرثه بالذكورية فقط
 .زوج، وشقيقة، وولد أب خنثى: نوثية فقطوباأل

 .جعلت هلم من املسائل عدد أحواهلم: وإن كان يف املسألة خنثيان، فأكثر
النسب األربع، كما تقدم مث إن أن تنظر بني مسائلهم ب: وطريق العمل

كان يرجى انكشاف حاهلم، عاملتهم ومن معهم من الورثة باألضر 
 .ووقفت الباقي إىل أن يتضح أمرهم

ضربت ما صحت منه املسائل، يف : وإن كان ال يرجى انكشاف حاهلم
جلامعة املسائل كلها، مث تأخذ نصيب : عدد أحواهلم، فما حصل فهو

من مجلة اجلامعة فتقسمه على أحواهلم فما كل واحد من املسائل، 
 .خرج فهو نصيبه

واحكم على املفقود إذا كان من مجلة الورثة حكم اخلنثى فيعامل : أي ( )
  .حياته وموته: الورثة باألضر، من تقديري

من انقطع خربه : سواء كان املفقود ذكرا أو أنثى، واملفقود هو: أي(  )
 .سفر، وحنومهاوال يدرى حياته وموته ألسر أو 

 حالة يكون الغالب عليه السالمة كمن سافر لتجارة، أو: وله حالتان
= 
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 ( )وهكرا حكام ذوا  احلما   

 
 ( )فاابن علا  الاي ني واألقاا     

 
                                      

= 

 .سياحة، أو طلب علم أو حنو ذلك فيضرب له تسعون سنة منذ ولد
يكون الغالب عليه اهلالك، كمن غرق يف مركب فسلم بعض،  :واحلالة الثاتية

ذلك؛ وتلف بعض، أو فقد من بني أهله، أو من بني الصفني، أو حنو 
ضرب له أربع سنني، منذ فقد، مث بعد مضي املدة؛ يقسم ماله بني ورثته يف

 .األحياء حني محكم احلاكم مبوته دون من مات منهم قبل ذلك
وإن مات مورثه يف مدة التربص فإن قدم أخذ نصيبه ورد الباقي على 
مستحقه، وكذا إن مضت املدة، ومل يعلم خربه؛ وإن بان موته قبل 

 .، رد املوقوف على مستحقهموت مورثه
حياة : فإذا مات شخص، وخلف ورثة، أحدهم مفقود، جعلت له مسأليت

وموت، مث تنظر بينهما بالنسب األربع، فما حصل بعد النظر، فهو اجلامع 
للمسألتني؛ فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كامال ومن اختلف 

 .امها مل يعط شيئاأعطي األقل ألنه اليقني ومن سقط يف إحد: إرثه
 .الذي يرث، أو محجب ولو ببعض التقادير (  )
فابن عملك يف القسمة بني الورثة املوجودين، إن طلبوا القسمة، : أي(  )

عامل الورثة  :أو بعضهم قبل وضع احلمل على اليقني واألقل أي
املوجودين باألضر، من وجوده وعدمه وذكورته وأنوثته، وانفراده، 

 .املشكوك فيه إىل وضع احلمل وتعدده وتوقف
حتقق وجوده يف الرحم، حني موت : وال يرث وال يورث إال بشرطني

املوروث ولو نطفة ويعرف ذلك بأن تلده ألقل من ستة أشهر، من 
حني موت املوروث، أو ولدته ألكثر من ستة أشهر، ودون أربع 

 بأن: أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة ويعرف ذلك: سنني، والثاين
= 
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............................................................

                                      
= 

 .يستهل صارخا، أو يعطس أو يرضع وحنو ذلك
فإذا مات شخص، وخلف ورثة فيهم محل يرثه، وطلبوا القسمة، وقف 

كل واحد اليقني،  يللحمل األكثر من إرث ذكرين أو أنثيني، وأعط
ومن ال محجبه، يعطى نصيبه كامال كاجلدة، ومن ينقصه احلمل شيئا 

دير مل يعط شيئا، فإذا ولد يعطى اليقني ومن ال يرث إال يف بعض التقا
 .احلمل أخذ نصيبه وما بقي فهو ملستحقه

إما أن ينفصل حيا، أو ال؛ أو يكون ذكرا فقط أو ذكرا وأنثى، : واحلمل
 .أو ذكرين، أو أنثيني

وتعمل لكل تقدير مسألة على حدة مث تنظر بني املسائل، بالنسب األربع 
ل مسألة، فما خرج فما حصل بعد النظر فهو اجلامعة فاقسمه على ك

فهو جزء سهمها، مث اضرب نصيب كل وارث، من كل مسألة يف 
سهمها، فما بلغ فهو نصيبه منها؛ مث اعرف نصيب كل وارث  ءجز

من كل مسألة فمن ال خيتلف نصيبه يعطاه كامال؛ ومن اختلف نصيبه 
شيئا وطريق  ىأعطي األقل؛ ومن ال يرث يف بعض التقادير، ال يعط

 .كما سبق: تصحيح مسائله
* * * 
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 ( )وحنوهم م باب الغرق  وااد

 
 

 
 ( )و  هباد  أو غارق  وإن ميت ق

 
 ( )أو حادث عم اجلميع  ااحلرق  

 (4)ومل اكن ا لم حاال السااب    
 

 (5)ف  تو ث زاه ا مان زاها    
 
 
 

      

                                      

 .كالقتلى يف معركة القتال، واألسرى، ومن يف غربة(  )
 وإن ميت قوم متوارثون، من رجال، ونساء أو منهما هبدم : أي(  )

: من قوهلم هدمت البنيان، أسقطته أي :الفعل -بسكون الدال-
بكسر -غرق : بسقوء حائط وحنوه عليهم؛ أو غرق يف املاء يقال

غمسه، أو يف معركة قتال أو يف أسر : وغرقه -هابفتح-غرقا  -الراء
 .أو غربة وحنو ذلك

أمر نازل غري ما ذكر عم مجيع القوم : أو ميت قوم حبادث، أي: أي(  )
بالنار، أو ميت قوم : أي -بفتح احلاء، والراء-املذكورين كاحلرق 
 .بطاعون، وحنو ذلك

مل يعلم سبق ومل يكن يعلم حال السابق ممن ذكر وحنوهم؛ أو : أي( 4)
 .أهنم ماتوا مجيًعا: وال معية، أو علم

الذاهب، يقال زهقت : فال تورث زاهقا من زاهق آخر، والزاهق: أي( 5)
 .فال تورث ميتا منهم من آخر: إذا خرجت، أي: روحه
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 ( )وعاادهم  ااأهنم أجاتااب 
 

 ( )فهكرا ال ول السداد الصاائب  
                                       

وعد املوتى، بغرق أو حرق، وحنومها، كأهنم أجانب ال قرابة : أي(  )
 .بينهم وال غريها، مما يقتضي اإلرث

الصواب : فهذا القول الذي ذكرته لك ، هو السديد، أي: أي(  )
 .الصائب، أي املصيب ضد املخطئ

فإذا مات متوارثان فأكثر، هبدم أو غرق، أو حرق وحنوه، فلهم مخسة 
إما أن يتأخر موت أحد املتوارثني، ولو بلحظة فريث املتأخر : أحوال

أو جتهل كيفية إمجاعا؛ أو يتحقق موهتما معا؛ فال إرث إمجاعا؛ 
موهتما، أو يعلم سبق أحدمها اآلخر ال بعينه، أو يعلم السابق باملوت مث 

ال إرث بينهم وهو : ينسى، ففي هذه الثالث، عند األئمة الثالثة
 .مذهب زيد بن ثابت وإحدى الروايتني عن أمحد

أنه إذا مل يدع ورثة كل ميت تأخر موت مورثهم، ورث كل : واملذهب
 .مال اآلخر، دون ما ورثه منه، دفعا للدورواحد من تالد 

حلف كل منهما على إبطال : وإن تداعيا وال بينة، أو تعارضت بينتامها
 .دعوى صاحبه ومل يتوارثا

تقدر أن أحد امليتني، أو األموات مات أوال مث تقسم مجيع : وعلى املذهب
ماله األصلي على من يرثه من األحياء، ومن مات معه فما حصل لكل 

احد ممن مات معه فاقسمه على األحياء من ورثته، بعد أن جتعل هلم و
 .مسألة وتقسمها عليهم، فإن انقسمت صحت مما صحت منه األوىل

وإال نظرت بينه وبني مسألتهم، كنظرك بني الفريق وسهامه، فإن باينها 
أثبت مجيعها وإن وافقها أثبت وفقها مث تقسم طريف امليت الثالث إن 

حياء من ورثته، بعد أن جتعل هلم مسألة، وتقسمها كان على األ
 عليهم، فإن انقسمت وإال نظرت بينه وبني مسألتهم كاليت 
= 
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 ( )احلمااد هلل علاا  ال مااا  و
 

 ( )محاادا  ااث ا ل يف الاادوا   
 ( )تسأله ال ااو عان ال  صا    و 

 
 (4)ومتاا  مااا تأماا  يف ا صاا  

 (5)وغار ما  اان مان الارتوب    
 

 (6)وس ر ما شاان مان ال ياوب    
 وأفلاا  الصاا ب وال سااليم   

 
 (7)عل  العن ا صاوا  الكار    

 (8)حممد متا  األتاا  ال اقاب    
 

 (9)وآلااه الغاار ذوي ا عاقااب  
           

                                      
= 

 .قبلها، وكذا الرابع واخلامس، إىل أن تنتهي األموات
بالنسب األربع؛ فما : مث تنظر بعد ذلك بني املثبتات من املسائل أو وفقها

 فما حصل فمنه حصل فهو كجزء السهم يضرب يف مسألة األوىل
مسائل األحياء من ورثة من مات معه، مث وتصح مسألة امليت األول، 

فتقدر أنه مات أوال وتعمل مثل عملك يف األول : تنتقل إىل الثاين
 .وهكذا إن وجد ثالث فأكثر

 .متام الكتاب: أي(  )
 .كمل: البقاء؛ ومت باملثناة، أي: أي(  )
 .التواين :ترك املؤاخذة؛ والتقصري: العفو(  )
 .يوم القيامة: املرجع واملراد به: املصريو ،نرجو: نأمل، أي( 4)
ستر ما صدر من الذنوب مع حموها والعفو عنها فال يظهرها : أي( 5)

 .بالعقاب عليها
 .النقص: تغطية ما قبح من العيوب، مجع عيب، وهو :أي( 6)
لق، املختار من اخل: اخلالصة؛ أي: املصطفى، من الصفوة، وهي( 7)

 .اجلواد: والكرمي
 .اخلامت الذي ال نيب بعده: اخللق، والعاقب: األنام( 8)
 .املفاخر: األشراف، واملناقب: الغر( 9)
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 ( )و اا به األماجااد األباارا 
 

 ( )الصاااوب األ ااابر األمتيااا  
    

                                      

مجع بر، : األماجد، مجع ماجد، وهو الكامل يف الشرف واألبرار(  )
 .وكثريا ما خيص األبرار، بالعباد، والزهاد

، تارهم اهلل لصحبة نبيه االختيار، اخ: الصفوة، من االصطفاء، وهو(  )
الفاضل من : مجع خري واخلري: الشرفاء، والعظماء، واألخيار: واألكابر

 .كل شيء
* * * 
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 «ت مٌة»
 
 

إن الناظم رمحه اهلل شافعي املذهب، مل يتعرض للرد، ومرياث : حيث
 : تتميًما للفائدة ( )ذوي األرحام؛ قال بعضهم

 
 

                                      

الشيخ عبد اهلل بن صاحل، اخلليفي النجدي، احلنبلي، وفقه اهلل : هو (  )
 .تعاىل
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 ( )باب الرد

 
 
 

 ب ض ال ر اه  الارو  إن أب ت
 
 

 ( )وليس مث عا ب قاد ملكاه   
 ( )الا وجني  ساوى  فرده  ان  

 
 (4)من  ِ  ذي فر  بغا  ماني   

 (5)وأعوهم مان عادد الساها     
 

 (6)من أ   سا ٍة علا  الادوا     
                                       

نقص يف السهام، زيادة يف أنصباء الورثة؛ : بيان كيفيته، وهو: أي(  )
 .ضد العول

عمر وعلي، وابن عباس، وأبو حنيفة : ختلف يف الرد وممن قال بهوا
 .وأمحد، وعليه الفتوى عند الشافعية، إن مل ينتظم بيت املال

 .ال يرد على أحد بدليل تقدير الفروض: وقال زيد، ومالك
 َوُأوُلو اْلَأْ َحاِ  َبْ ُلُهْم َأْوَل  ِبَبْ ٍض ِفي ِ َ اِب الَلِه: ودليلنا قوله تعاىل

 .متفق عليه، وهو عام يف مجيع املال« من ترك ماال فلوارثه»: وحديث
 .استحق الباقي بعد الفروض :أي(  )
فرد الباقي بعد الفروض، إىل ذوي الفروض،بقدر فروضهم سوى : أي(  )

 .الزوجني، فال رد عليهما، ألنه ال رحم هلما
 من كل صاحب فرض بنسبة فرضه، بغري كذب: أي( 4)
عط أصحاب الفروض ما بقي بعد الفروض، من عدد السهام أو: أي( 5)

 .املفروضة هلم
 فإن أصول مسائل الرد، كلها مقتطفة من أصل ستة وهي أربعة( 6)

= 
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= 

أصول، أصل اثنني، وأصل ثالثة، وأصل أربعة، وأصل مخسة؛ وإن  
كان هناك أحد الزوجني، ففرضه من خمرج فرض الزوجية، واحد من 

 .انيةاثنني، أو أربعة أو مث
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 إن خت لاااف أجعاُساااُهْم وإَ 
 

 ( )فأ لهم من  ءوساهم جتلا    
 واج   ام مع أحاد الا وجني   

 
 ( )عل  اتاراد، ذا ، وذا أ الني  

 واس  ملَن اللرَب وال ص يَق إْن 
 

 ( )حت اجُه  ما عهد  مان ساعن   
                                       

صنفني فأكثر فامجع فروضهم  اإن ختتلف أجناسهم بأن يكونو: أي(  )
أصل ملسألة الرد؛ وإال : من أصل املسألة لتلك الفروض فاجملتمع

ختتلف، بأن كانوا صنفا واحدا، كأوالد أم؛ فأصل مسألتهم من عدد 
 .الواضح: ظهر، واجللي: رءوسهم، كالعصبة؛ وجتلي، أي

 .جية، وأصال ملسألة الردأصال ملسألة الزو(  )
أن الرد نقص يف سهام املسألة زيادة : ق حسابية؛ فاحلاصلطر: أي(  )

عدم مجيع العصبة، ويرد على مجيع أهل : يف أنصباء الورثة وشرطه
الفروض، سوى الزوجني وإن كان من يرد عليه شخصا واحدا، كأم 

، كإخوة أخذ مجيع املال، فرضا، وردا؛ وإن كانوا عددا، إرثهم واحد
 .من عدد رءوسهم فرضا وردا: ألم؛ فمسألتهم

مثانية : فإن اختلف إرثهم، فجميع أنصبائهم من أصل مسألة الرد؛ وأصوهلا
كبنت : كأم وأختني ألم؛ وأربعة: كجدة وأخت ألم؛ وثالثة: اثنان

: كزوجة، وبنت وستة عشر: كأم وشقيقة؛ ومثانية: وأم؛ ومخسة
كزوجة، وبنت، وبنت : ان وثالثونكزوجة وشقيقة وأخت ألب، واثن

 .كزوجة وبنت، وبنت ابن، وجدة: ابن؛ وأربعون
 وما بقي  هأخذ فرضه من خمرج: فإن كان معهم أحد الزوجني

 أخذه وإن كانوا عددا،: فهو ألهل الرد؛ فإن كان شخصا واحدا
نظرت بني الباقي، بعد فرض الزوجية، وبني مسألة أهل الرد، فإن  

 .ل مسألة الزوجيةانقسم صحت من أص
وإن مل ينقسم الباقي، على مسألة الرد ضربت مسألة الرد يف مسألة 
= 
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= 

نصيبه مضروبا : أو الزوجة فأكثر هالزوجية، فما بلغ فمنه تصح فللزوج
يف مسألة الرد؛ ولكل واحد من أهل الرد نصيبه، مضروبا يف الباقي من 

 .مسألة الزوجية
* * * 
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 ( )وي األ حا ذباب م اث 

 
 

  ِصُبار  أو مان ذو فاكام ااإن ل
 ( )فامتصحم ذوي األ حا  حكًما أوجبوا

 ( )ت ام مكان مان أدلاوا باه   
 

 (4)إ ًثا وحجًبا هكارا قاالوا باه    
 (5) بعت بعت حجبت بعت ابن أ  

 (5)أ 
 

 ( )وعمة قد حجبات بعً اا ل ام    
                                       

 .بذي فرض، وال تعصيب كل قريب ليس: مجع رحم؛ وهو(  )
إن مل يوجد وارث صاحب فرض، أو مل يوجد معصب، مطلقا : أي(  )

عدم أهل الفروض غري : فخص ذوي األرحام باإلرث بشرطني
أكثر أهل العلم، فروي عن : الزوجني، وعدم العصبة حكما أوجبوا أي

عمر، وعلي، وعبد اهلل، ومعاذ، وغريهم؛ وهو مذهب أيب حنيفة، 
 .صح عند الشافعية، إن مل ينتظم بيت املالوأمحد واأل

َوُأوُلو اْلَأْ َحاِ  َبْ ُلُهْم : ال يرثون،وحجتنا قوله تعاىل: وعند زيد ومالك
اخلال وارث من ال وارث »: وحديث َأْوَل  ِبَبْ ٍض ِفي ِ َ اِب الَلِه

 .رواه أمحد، وأبو داود وحسنه الترمذي« له
 .رحام، مبزنلة من أدىل بهاجعل كل شخص، من ذوي األ: أي(  )
املذهب، واملختار يف مذهب أيب حنيفة، : املورثون بالتزنيل، وهو: أي (4)

  .على ترتيب العصبة يورثون: واألصح عند الشافعية؛ والقائلون بالقرابة

 لسقوء األخت لألم، بالبنت (5)
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 مااا الاار و  يف ا اا اث لكع
 

 ( )ععد اس واء اجلاعس  ا تااث   
 ( )فاقب  هدات مين هرا العظماا  

 
 (4)واحاظ وق  اا  ب زدين علما 

                                       
= 

لقرب العمة، فإنه إذا كان بعضهم أقرب من بعض، فاملرياث ألقرهبم، (  )
 .ويسقط البعيد منهم كالعصبة

الذكور من ذوي األرحام كاإلناث بالسوية، ذكرهم، كأنثاهم : أي(  )
 .بال تفضيل، ألهنم يرثون بالرحم اجملردة

ضمه إليه، وألفه، ومنه نظم : نظم الشيء إىل الشيء ينظمه نظمًا(  )
 .موزونًا الشعر لكونه كالمًا

 .إبراهيم علمين، ويا مفهم سليمان فهمين يا معلم: ، اللهميا رب زدين علمًا ( 4)
أن ذوي األرحام كل قريب ليس ذا فرض، وال عصبة؛ وإرثهم : واحلاصل

مشروء بعدم أهل الفروض غري الزوجني، وبعدم العصبة، ويرثون 
 .بالتزنيل الذكر واألنثى

أوالد البنات، وأوالد بنات البنني، وإن : أحد عشر صنفا، األول: وهم
خوة لغري أم، أوالد األخوات مطلقا، الثالث، بنات اإل: نزلوا، الثاين
العم ألم، سواء كان : اخلامس. أوالد اإلخوة ألم: الرابع. وبنات بنيهم

العمات مطلقا، وبنات : السادس. عم امليت أو عم أبيه، أو عم جده
األخوال، : الثامن. بنات األعمام، وبنات بنيهم: السابع. بنيهم

. األجداد الساقطون من جهة األم واألب: تاسعواخلاالت مطلقا، ال
 .اجلدات السواقط: العاشر

كل من أدىل بأحد هذه األصناف العشرة، كعمة العمة، : احلادي عشر
وخالة اخلالة، وأب أب األم، وأخ العم ألم، وعمه، وعمته، وحنو ذلك 

 .فيزنل كل واحد، من هذه األصناف، مبزنلة من أدىل به من الورثة
= 
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= 

 مبزنلة البنات، وأوالد بنات البنني، وإن: البنات، وإن نزلوافأوالد 
مبزنلة آبائهن، : نزلوا مبزنلة بنات البنني، وبنات اإلخوة، وبنات بنيهم

مبزنلة اإلخوة ألم؛ والعم ألم، : وأوالد اإلخوة ألم، ذكورا أو إناثا
 .والعمات مطلقا مبزنلة األب

: ؛ وأخوال األب، وخاالته مطلقامبزنلة األم: واألخوال، واخلاالت، مطلقا
مبزنلة أم األم؛ وأبو األم : مبزنلة أم األب، وأخوال األم وخاالهتا مطلقا

مبزنلة األم، وأبو أم األب، وكل من أدىل به مبزنلة أم  به وكل من أدىل
 .األب

: فجعل نصيب كل وارث ملن أدىل به؛ فإن أدىل مجاعة جبماعة: وهكذا
هبم، فما صار لكل واحد، أخذه املدىل به، وإن قسمت املال بني املدىل 

أدىل مجاعة بوارث واستوت مزنلتهم منه، بال سبق، فنصيبه هلم الذكر، 
 .األنثى سواء، فلو خلف شخص ثالثة أوالد بنت، فاملال بينهم أثالثاو

وإن اختلفت منازهلم منه، جعلتهم معه، كميت اقتسموا إرثه، ففي ثالث 
قة ثالثة، وللخالة لألب واحد، وللخالة لألم خاالت متفرقات، وللشقي

األم السدس، والباقي للشقيق؛  يواحد؛ ويف ثالثة أخوال متفرقني، لذ
وإن كان معهم أبو أم أسقطتهم؛ وإن مل يوجد إال واحد، أخذ املال 

 .كله
عملت به؛ ويسقط بعيد من وارث، بأقرب : وإن حجب بعضهم بعضا

 .ل بعيد من وارث حىت يلحق بهمنه، إال إذا اختلفت اجلهة، فيزن
أبوة، وأمومة، وبنوة؛ ومن أدىل بقرابتني، ورث هبما، كبنت أخ : وجهاهتم

األرحام أحد  يألم، هو ابن عم مع بنت ابن عم، وإذا كان مع ذو
= 
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.................................................................. 
 
 
 
 
 

                                      
= 

الزوجني، أخذ فرضه كامال، والباقي لذوي األرحام، فإن كان واحدا 
 .أخذه

جة، وبنت أخت، وبنت أخ؛ وإن كانوا مجاعة، وانقسم، فكذلك؛ كزو
: نظرت بينه وبني مسألة ذوي األرحام، فإن تباينا: وإن مل ينقسم

 .فمنه تصح: ضربت مسألة ذوي األرحام يف مسألة الزوجية، فما بلغ
 
 
 

 آمتره، واحلمد هلل  ب ال ا ني
  ل  اهلل عل  حممد، وآله و  به وسلمو

 
*** 
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