
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 للشيخ العالَّمة
 
 

 - رمحه اهللا -
 هـ١٣٧٦ عام املتوىف

 اعتىن ا
 حممد بن حسن بن عبد اهللا املبارك

 
 
 



 

 ٢

 
 
 

 
 ال قوة إالَّ باهللا العلي العظيم، وال حول ووبه نستعني 

 
 أَولُ ما نستفِْتح الْمقاال ١

 ِبِذكِْر حمِد ربنا تعاىل #
# 

ـَما ٢  فَالْحمد ِهللا علَى ما أَنعـ
حمداً ِبِه يجلُو عن الْقَلِْب الْعمى  #

# 
٣ الَمالْسو دعالَةُ بالص ثُم 

#  الماِإلس هِدين يبلَى نع
# 

  ربهمحمٍد خاِتِم رسِل ٤
وآلِه من بعِدِه وصحِبِه  #

# 
٥  هانا اِإلعأَلُ اَهللا لَنسنو

#  هاناِإلب ا ِمننيخوِفيما ت
# 

 عن مذهب اِإلمام زيِد الفَرِضي ٦
 إذْ كانَ ذَاك ِمن أَهم الْغرِض #

# 
 ِعلْماً بأَنَّ الِْعلْم خير ما سِعي ٧

ِفيِه وأَولَى ما لَه الْعبد وِعي  #
# 

 
:  ، وعمالً حبديِث ابتدأَ املصنف رِحمه اهللا تعاىل كتابه بالبسملَة، اقتداًء بالكتاب العزيز    

وقد قال .  قليلُ الربكة:  أي ،  »فَهو أَبتر" ِببسم اهللا "كلُّ أمٍر ذي باٍل ال يبدأُ فيه  «
 :  »ثالث ةٌ قائمة آيةٌ حمكمةٌ:  العلمنو  ، أو فريضةٌ عادلة ، أو سى ذلك فهوما ِسو ،

 . » فضلٌ
 

يوِصيكُم اللّه ِفي أَوالَِدكُم ﴿ :   هي املواريثُ املذكورةُ يف قوِل اِلله تعالَى: والفرائض    
يستفْتونك قُِل ﴿ :  الَى قوله تع، ويف اآليات]  ١١:  النساء [ ﴾ ِر ِمثْلُ حظِّ اُألنثَييِنِللذَّكَ

 ، فال بد للطالب من حفِظها إىل آخِر السورة] ١٧٦:  النساء [﴾  اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة
)١(  رِجعأصالً ي إليه ؛ لتكونَ لَه . 

 
 

                                                 
 .ال بد للطالب من حفظ آيات املواريث من سورة النساء : أي ) ١(



 

 ٣

ا الِْعلْم مخصوص ِبما وأَنَّ هذَ ٨
 قَد شاع فيِه ِعند كُلِّ الْعلَما #

# 
٩ فْقَدلُ ِعلٍْم يأَو هبأَن 

# دوجي كادى الَ يتِض حيف اَألر 
# 

١٠  الَهحالَ م صداً خيأَنَّ زو
 رسالَهبما حباه خاتم ال #

# 
 ِمن قَوِلِه يف فَضلَِه منبهاً ١١

 أَفْرضكُم زيد وناِهيك ِبها #
# 

فَكانَ أَولَى باتباِع التاِبِع  ١٢
الَ ِسيما وقَد نحاه الشاِفِعي  #

# 
١٣  نلَ عفيِه الْقَو اكاِزفَهِإجي 

 مبرأً عن وصمِة اإللْغاِز #
# 

 

،  ، وتعلَّموا الفَرائض وعلِّموها الناس تعلَّموا القُرآن وعلِّموه الناس« :  قال النيب     
 من يفِْصلُ ، ويوِشك أنْ يختِلف الرجالن يف الفَِريضة فَال يِجدان فِإين امرؤ مقْبوض

  . »بينهما
 

 : واعلم أنه يتعلَّقُ بتركِة امليت خمسةُ حقوٍق مرتبٍة -    
 .   احلق املتعلق بعني التركة كالرهن وحنوه: األول    
 . مؤونة جتهيزه:  الثاين    
 . الدين:  الثالث    
 .  الوصيةُ: الرابع    
 . اإلرثُ:  اخلامس    
اقِْسموا املَال بين أهِل الفرائِض على كتاِب اِهللا تعالَى، فَما « :  ال النيب وقد ق    

ـَت الفرائض فهو ألََولَى رجٍل ذَكٍَر   . »أبق
 

بأَاب ساب اِملباثري 
 

١٤ ى ثَالَثهراِث الْوِمري اببأَس 
# اثَهالِْور هبر ِفيدكلٌّ ي 

# 
١٥ بسنالٌَء ووو ِنكَاح يهو 

# بباِريِث سوِللْم نهدعا بم 
# 

 

 :     أسباب املرياث ثالثة
، فيتوارثُ ِبه الزوجاِن ، وإنْ ملْ حيصلْ   وهو عقْد الزوجيِة الصحيح: النكاح:  األول    

 . وطٌء وال خلوةٌ



 

 ٤

 .  وهو الَقرابةٌُ: بالنس:  الثاين    
إنما « :  ؛ قال   وهو عصوبةٌ سببها ِنعمةُ املعِتِق على رقيِقِه بالِعتِق: الوالء:  الثالث    

  . »الوالء لُحمةٌ كلُحمِة النسب ، ال يباع وال يوهب« :  وقال .   »الوالء ِلمن أَعتق
 

 باب موانِع اِإلرِث
 

١٦ نمياِث والِْمري ِمن صخالش ع
واِحدةٌ ِمن ِعلٍَل ثَالِث  #

# 
ِرق وقَتلٌ واخِتالَف ِديِن  ١٧

 فَافْهم فَلَيس الشك كالْيِقِني #
# 

 

   
 : موانع اإلرث ثالثة-  

فال يِرثُ الرقيق وال .  ، سببه الكُفْر نساِنوهو عجز حكمي يقُوم باإل:  الرق:  األول    
بحجث وال يوري . 

ليس للقاتلِِ « :  ، قال النيب  وهو ما أوجب قَصاصاً أو ِديةً أو كفارةً:  القَتلُ:  الثاين    
 .  »من املرياِث شيٌء

 لكافر، وال الكافر املسلمال يِرثُ املسلم ا« :  ، قال النيب  اختالف الديِن:  الثالث    
 «. 

 
 
 
 
 
 
 

 باب الواِرثني ِمن الرِّجاِل
 

١٨ هرشاِل عجالر اِرثُونَ ِمنالْوو 
# رههتشوفَةٌ مرعم مهاؤمأَس 

# 
االبن وابن االبِن مهما نزالَ  ١٩

 واَألب والْجد لَه وِإنْ عالَ #
# 

 قَد أَنزلَ اُهللا ِبِه الْقُرآنا #واَألخ ِمن أَي اِجلهاِت كَانا    ٢٠
# 

 وابن اَألِخ الْمدِلي ِإلَيِه باَألِب ٢١
 فَاسمع مقَاالً لَيس بِاملُكَذَِّب #

# 
والْعم وابن الْعم ِمن أَِبيِه  ٢٢

 فَاشكُر ِلذي اِإلجياِز والتنِبيِه #
# 

 والزوج والْمعِتق ذُو الْوالَِء ٢٣
 فَجملَةُ الذُّكُوِر هؤالِء #

# 
 



 

 ٥

    
 : ، وهـم - وبالبسط مخسة عشر -باالختصار عشرة : جال الوارثون من الر- 

 واجلد من قبل األب وإن عال -٤ ،   واألب-٣ ،  وابن االبن وإن نزل-٢  االبن ،-١    
 ٨ واألخ ألم ، -٧،   واألخ ألب-٦،   واألخ الشـــقيق-٥،  )١(]مبحض الذكور[ 
،   والعم ألب-١١،  شقيق والعم ال-١٠،   وابن األخ ألب-٩،   الشقيق وابن األخ-
وصاحب  -١٥ ،  والزوج-١٤ ،  وابن العم ألب-١٣ ،  وابن العم الشقيــق-١٢
 . الوالء

 

، واملسألة  االبن واألب والزوج:  فإذا هلَك هالكٌ عن مجيِعهم مل يِرثْ منهم إال ثالثةٌ*     
 . من اثين عشر

ـَد:  اثنانوإذا هلك عن الباقني ملْ يِرثْ منهم إال *       . ، واملسألة من ستة ابن االبن واجل
، واملسألة  األخ الشقيق واألخ ألم:  ، ومها وإذا هلك عن الباقني ورث اثنان أيضاً*     

 . أيضاً من ستة
، مث  ، وهم األخ ألب وباقي العصبة فاملال كله لألخ من األب وإذا مات عن الباقني*     

 .  مث عصبته، وآِخرهم املعِتق كذلك
 

 باب الْواِرثَاِت ِمن النِّساِء
 

٢٤ عباِء سسالن ِمن اِرثَاتالْوو 
# عرالْش نهرثى غَيِط أُنعي لَم 

# 
٢٥ ِفقَهشم أُمٍن واب تِبنو تِبن 

# ِتقَهعمةٌ ودجةٌ وجوزو 
# 

٢٦ اِت كَانتالِْجه أَي من تاُألخو#تانب نهتِذِه ِعدفَه 
# 

 

 : ، وهـن - وبالبسط عشر -باالختصار سبع :  الوارثات من النساء -    

                                                 
ما بني القوسني أدرجته ،حىت ال يشمل مسمى اجلد مثل أيب أم األب ، أو أيب أم أم األب ، وقد تابعت يف ) ١(

 . أثابه اهللا ذلك حمقق الطبعة السابقة األستاذ عبد اهللا الزاحم 



 

 ٦

    ١- ، االبن وإن نزلَ أبوها-٢ البنت ٣،   وبنت-ل اُألم-٤،   واألمةُ من ِقبواجلد   ،
 -٨،   واألخت من األِب-٧،   واألخــت الشقيقةُ-٦،  اجلَــدةُ من ِقبِل األِب و-٥

من اُألم واملعِتقةُ-١٠،   والزوجةُ-٩،  واألخت  . 
،  ، واألم ، وبنت االبن البنت:  ، وِرثَ منهن مخس فإذا هلَك هالك عن مجيِعهن*     

 . عة وعشرين، واملسألة من أرب ، واألخت الشقيقة والزوجة
 . ، واملسألة من ستة فإن عِدمن وِرثَ الباقيات*     
،  ، وأحد الزوجني ، واألبوان وإذا اجتمع الرجالُ والنساُء ، مل يِرثْ منهم إال الولَدان*     

 . ، أو من أربعٍة وعشِرين واملسألةُ من اثني عشر
 

 

 اهللا تعاىلباب الْفُروِض الْمقَدرِة يف ِكتاِب 
 

   واعلَم ِبأَنَّ اِإلرثَ نوعاِن هما٢٧
  فَرض وتعِصيب علَى ما قُسما #

# 
٢٨هاِب ِستالِْكت صيف ن ضفَالْفَر   

# هتا الْباهِث ِسويف اِإلر ضالَ فَر  
# 

    ِنصف وربع ثَم ِنصف الْربِع٢٩
  والْثُّلْثُ والْسدس  ِبنص الْشرِع #

# 
٣٠امما الْتمهالْثُّلُثَاِن وو        

# اماِفٍط ِإمفظْ فَكُلُّ حفَاح     
# 

  

 .  )١( ول وال ينقُص إال   بالعنصيب مقدر شرعاً، ال يِزيد إال بالردِّ،:  الفرض    
ـِـتةوالفُ -      : روض س

ـْ -٥ ، ف والنص-٤ ، دس والس-٣ ،  والثلُث-٢ ان الثُّلُث-١   . والثُّمن -٦،  عوالرب
 
  . »أَِحلقُوا الفرائض بأهِلها، فما بقي فهو ألوىل رجٍل ذَكَر  : »قال     

صفِرثُ الْني نم باب 
 

 والْنصف فَرض خمسٍة أَفْراِد ٣١
 الْزوج واُألنثى ِمن اَألوالَِد #

# 
                                                 

 .، و التصويب عن املخطوط ) العدل ( إىل  ) العول (  يف  املطبوِع تصحفت  )١(



 

 ٧

 وبنت اِإلبِن ِعند فَقِْد الِْبنِت ٣٢
 واُألخت يف مذْهِب كلِّ مفِْتي #

# 
 وبعدها اُألخت الَِّتي من اَألِب ٣٣

 عند انِفراِدِهن عن معصِب #
# 

 
 : ، وهم الذين يِرثون النصف مخسة -    
 واألخت من -٥،   واألخت الشقيقة-٤ وبنت االبن ، -٣ ،  والبنت-٢ ، الزوج -١    
 . األب
    ١-عند عدم الفرع الوارث :  فالزوج ِحقُّهوإن -أوالد البنني  األوالد ، و: ، وهم يست 

  .-نزلوا 
:  النساء  [﴾ ك أَزواجكُم ِإن لَّم يكُن لَّهن ولَدولَكُم ِنصف ما تر﴿ :  لقول اهللا تعاىل

١٢ [ . 
 :   تستِحقُّه بشرطنيوالبنت - ٢    
 .  عدم املُعصب هلا وهو أخوها-أ
 .  وعدم املُشاِرك وهي أختها-ب

 :  تستِحقُّه بثالثة شروطوبنت االبن - ٣    
 .   عدم الفرع الذي أعال منها-أ 

 . م املُعصب هلا وعد-ب 
:  النساء [﴾وِإن كَانت واِحدةً فَلَها النِّصف ﴿: ، لقوله تعاىل ج ـ وعدم املُشاِرك

١١ [ . 
 

 :   تستِحقُّه بأربعة شروطواألخت الشقيقة - ٤    
 .   عدِم الفرع الوارث-أ 

 .  وعدِم األصِل الوارث من الذكور-ب 
 .  وعدم املُعصب هلا-ج 
 .  وعدم املشارك-د 

 :  تستِحقُّه خبمسة شروطواألخت من األب - ٥    



 

 ٨

 .  عدِم الفَرِع الواِرِث-أ 
 .   وعدِم األصِل من الذُّكُوِر-ب 
 .   وعدِم األِشقَّاِء والشقائِق-ج 
 .   وعدِم املُعـصب هلـا-د 

 .   وعدِم املُشاِرِك-هـ 
 
 
 
 قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفي الْكَالَلَِة ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه يستفْتونك﴿ : لقوله تعاىل    

كرا تم فا ِنصفَلَه ت١٧٦:  النساء [﴾  أُخ [ . 
ال ولَد له وال أب وال جد ،  ال ذَكَر وال أُنثَى :  ، أي  ال ولَد له وال واِلدنم : والكَاللَةُ    

)١(  
 

عِرثُ الْرُّبي نم ابب 
 
 

٣٤ هعِج ِإنْ كَانَ موالز ضفَر عبالرو 
# هعنم قَد نِة مجولَِد الزو ِمن 

# 
 وهو ِلكُلِّ زوجٍة أَو أَكْثَرا ٣٥

 مع عدِم اَألوالَِد ِفيما قُدرا #
# 

٣٦ أَو ِذكْرودمتعي ِننيالَِد الْب 
# 

 حيثُ اعتمدنا القَولَ يف ِذكِْر الْولَد
# 

 

فَِإن كَانَ لَهن ولَد ﴿ :  ، لقوله تعاىل يستحق الربع مع وجود الفرع الوارثالزوج  -١    
كْنرا تِمم عالرُّب ١٢:  النساء [  ﴾فَلَكُم[ .  

ولَهن الرُّبع ﴿ :  ، لقولِه تعالَى  تستِحقُّه عند عدِم الفرِع الواِرِث فأَكثَروالزوجةُ -٢    
لَدو كُن لَّكُمي ِإن لَّم مكْترا ت١٢:  النساء[﴾  ِمم[ . 

 

نِرثُ الثُّمي نم ابب 
 

                                                 
 .ليست يف املخطوط ) الذكر وال أنثى ( عبارةُ ) ١(



 

 ٩

 والْثُّمن ِللزوجِة والزوجات ٣٧
# م أَو ِننيالب عاِتمنالْب ع 

# 
 أَو مع أَوالَِد الْبِنني فَاعلِم ٣٨

 والَ تظُن الْجمع شرطاً فَافْهِم #
# 

 

فَِإن كَانَ ﴿ :  ، لقوله تعاىل  تستِحق الثمن مع وجوِد الفرِع الوارِثالزوجةُ فأكثر -
ا تِمم نالثُّم نفَلَه لَدو ملَكُمكْت١٢:  النساء[﴾  ر[ .  

 
 
 

 

 باب من يِرثُ الْثُّلُثَيِن
 

 والثُّلُثَاِن ِللْبناِت جمعا ٣٩
 ما زاد عن واِحدٍة فَسمعا #

# 
 وهو كَذَاك ِلبناِت االبِن ٤٠

 فَافْهم مقَاِلي فَهم صاِفي الذِّهِن #
# 

٤١ ِزيدا يِن فَميتُألخ وهو 
# ِبيدالْعو اررى ِبِه اَألحقَض 

# 
 هذَا ِإذَا كُن ُألم وأَِب ٤٢

 أَو َألٍب فَاحكُم ِبهذَا تِصِب #
# 

 

فَِإن ﴿ :  ، لقول اهللا تعاىل ف الثلثان فرض اثنتني متساويتني فأكثر ِممن يِرثُ النص-    
فَِإن ﴿ :  ، وقوله تعاىل ]١٢:  النساء [﴾  كَانواْ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَهم شركَاء ِفي الثُّلُِث

كرا تا الثُّلُثَاِن ِمممِن فَلَهيتا اثْنت١٧٦ : النساء [﴾  كَان[ . 
 

 باب من يِرثُ الثُّلُثَ
 

٤٣ الثُّلثُ فَرولَدثُ الَ ويح اُألم ض 
# ددذُو ع عمِة جواِإلخ الَ ِمنو 

# 
 كاثْنيِن أَو ِثنتين أَو ثَالَِث ٤٤

 حكْم الذُّكُوِر ِفيِه كاِإلناِث #
# 

٤٥ هتِبن ا أَوهعٍن ماب نالَ ابو 
 ما بينتهفَفَرضها الثُّلُثُ كَ #

# 
٤٦ أَبو أُمو جوز كُنِإنْ يو 

# بترا ماِقي لَهفَثُلثُ الْب 
# 

 وهكَذَا مع زوجٍة فَصاِعدا ٤٧
 فَالَ تكُن عن الْعلُوِم قَاِعدا #

# 
 

  :  تستحق الثلث بثالثة شروطاُألم -١    
 ..  عدم الفرع الوارث-أ   



 

 ١٠

 . وعدم اجلمع من اِإلخوة-ب   
فَِإن لَّم يكُن لَّه ولَد ووِرثَه ﴿ :   وأن ال تكون املسألة إحدى العمِريتيِن، لقوِله تعاىل-ج   

 . ] ١١:  النساء [﴾ أَبواه فَُألمِِّه الثُّلُثُ 
 
 

٤٨ يتِن أَِو اِثنيإلثْن وهِنو 
 ِمن ولِد اُألم بغيِر ميِن #

# 
 وهكَذَا ِإنْ كَثُروا أَو زادوا ٤٩

# ادز اها ِسوفَيم ما لَهفَم 
# 

٥٠ الذُّكُوراثُ وِوي اِإلنتسيو 
# طُورسالْم حضأَو ا قَدفيِه كَم 

# 
 

 :  يستحقون الثلث بثالثة شروطواِإلخوة من اُألم -٢    
 .  أن يكونوا اثنني فأكثر-  أ 
 .  وعدم الفرع الوارث-  ب

فَِإن كَانواْ أَكْثَر ِمن ذَِلك فَهم ﴿ :  ؛ لقوله تعاىل  وعدم األصل الوارث من الذكور-ج  
 . ] ١٢:  النساء [﴾  شركَاء ِفي الثُّلُِث

 
 

ابِرثُ السُّدسبي نم  
 

٥١ ددٍة ِمن الععبس ضفَر سدالسو 
# دجٍن واب تِبن ثُم أُمو أَب 

# 
 واُألخت ِبنت اَألِب ثُم الْجدةْ ٥٢

 وولَد اُألم تمام الِْعدةْْ #
# 

٥٣ عم ِحقُّهتسي فَاَألبلَدالْو  
# دمِزيِل الصنِبت كَذَا اُألمهو 

# 
 وهكَذَا مع ولَِد االبِن الَِّذي ٥٤

 ما زالَ يقْفُو ِإثْره ويحتِذي #
# 

 وهو لَها أَيضاً مع االثنني ٥٥
# ذَيه ِت فَِقسيِة الْموِإخ ِنِمن 

# 
 

 . يستحق السدس بوجود الفرع الوارثاألب - ١    
      :، لقول اهللا تعاىل  تستحقه بوجود الفرع الوارث أو اجلمع من اإلخوةواُألم  - ٢    
 ﴿لَدو ِإن كَانَ لَه كرا تِمم سا السُّدمهاِحٍد مِّنِه ِلكُلِّ ويوَألب١١ : النساء [﴾  و  [            

 . ] ١١:  النساء [﴾   فَِإن كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِِّه السُّدس﴿ :  وقوله تعاىل
 

 والْجد ِمثْلُ اَألِب ِعند فَقِْدِه ٥٦
يف حوِز ما يِصيبه ومدِه  #

# 



 

 ١١

٥٧ هوِإخ اكنإالَّ إذَا كَانَ ه 
 لقُرِب وهو أُسوهِلكَوِنِهم يف ا #

# 
 أَو أَبواِن معهما زوج وِرثْ ٥٨

 فَاُألم ِللثُّلُِث مع الْجد تِرثْ #
# 

 وهكَذَا لَيس شِبيهاً باَألِب ٥٩
 يف زوجِة الْميِت وأُم وأَِب #

# 
٦٠ يس مهكْمحو هكْمحاِْتيو 

 مكَملَ الْبياِن يف احلَاالِت #
# 

 

، ويف  ، فإن اُألم تأخذ الثلُثَ كامالً باإلمجاع العمريتينمثل األب إال يف واجلد  - ٣    
 . )١( مرياث اإلخوة معـه ِخالف

 
 

 : قال املوفق يف املغين    
 على أن اجلد أبا  العلم من أصحاب رسول اهللا أمجع أهل:  بكر بن املنذر قال أبو (    

، وأنزلوا اجلد يف احلَجب واملرياث مرتلةَ اَألب يف مجيع  األب ال حيجبه عن املرياث غري اَألب
 :  يف ثالثة أشياء ، إالاملواضع

 . زوج وأبوان:  أحدها    
ث مجيع املال لو كان ، وثل ، لُألم ثلث الباقي فيهما مع اَألب زوجة وأبوان:  والثانية    

ـدمكان اَألب ج . 
 . ) اختلفوا يف اجلد مع اإلخوة:  والثالثة    

 
 وِبنت االبِن تأْخذُ السدس ِإذَا ٦١

 كَانت مع الِْبنِت ِمثَاالً يحتذَى #
# 

 وهكَذَا اُألخت مع اُألخِت الَِّتي ٦٢
 خي أَدلَِتباَألبويِن يا أُ #

# 
 

:  ، لقول ابن مسعود رضي اهللا عنه  فأكثر تستحق السدس مع البنت وبنت االبن- ٤    
، والبنة االبن السدس تكملة  لالبنة النصف:  ، وأخت ، وبنت ابن  يف بنٍتقضى النيب  (

 .رواه البخاري . )  ، وما بقي فلُألخت الثلثني
 .  مع الشقيقة باإلمجاع من األباُألخت وكذلك - ٥    

                                                 
 .والتصويب عن املخطوط ) من خالف ( يف  املطبوع ) ١(



 

 ١٢

 .  تستحق السدس عند عدم اُألمواجلدة - ٦    
 :  يستحقهوولد اُألم - ٧    
 .   عند انفراده-أ   
  . وعدم الفرع الوارث-ب   
وِإن كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً ﴿:  ، لقول اهللا تعاىل  وعدم األصل الوارث يف الذكور-ج   

أَةٌ ورأَو امسا السُّدمهاِحٍد مِّنفَِلكُلِّ و تأُخ أَو أَخ ١٢:  النساء [﴾  لَه[ . 
 

 والسدس فَرض جدٍة يف النسِب ٦٣
 واِحدةً كَانت ُألم أَو أَِب #

# 
 وولَد اُألم ينالُ السدسا ٦٤

 الَ ينسىوالشرطُ ِفي ِإفْراِدِه  #
# 

 وِإنْ تساوى نسب الْجداِت ٦٥
 وكُن كُلُّهن واِرثَاِت #

# 
٦٦ هِويبالس نهنيب سدفَالس 

# هِعيراِدلَِة الشِة الْعميف الِْقس 
# 

٦٧ بجح ى ُألمبقُر كُنِإنْ توت 
# تلَبساً سدسى ودعأٍب ب أم 

# 
 وِإنْ تكُن بالْعكِْس فَالْقَوالَِن ٦٨

 يف كُتِب أَهِل الِْعلِْم منصوصاِن #
# 

 الَ تسقُطُ الْبعدى علَى الصِحيح ٦٩
 واتفَق اجلُلُّ علَى التصِحيِح #

# 
 لُّ من أَدلَت ِبغيِر واِرِثوكُ ٧٠

 فَما لَها حظٌ ِمن املَواِرِث #
# 

 وتسقُطُ الْبعدى ِبذاِت الْقُرِب ٧١
 يف املَذْهِب اْألولَى فَقُلْ يل حسِبي #

# 
 وقَد تناهت ِقسمةُ الْفُروِض ٧٢

 والَ غُموِضِمن غَيِر ِإشكَاٍل  #
# 

 

 وإن علون - وأم أيب اَألب -٣  وأم اَألِب ،-٢ أم اُألم ، -١:  يرث من اجلدات ثالث    
 . ، ومن قَربت فلها وحدها ، فإن تساوين يف الدرجِة فالسدس بينهن -أُمومةً 

السدس ُألم اُألم وأم ، ف إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أيب أب:  ) مسألة * (    
 . ؛ ألا أبعد درجة ، وتسقط أم أيب األب األب
 . ، واهللا أعلم وإذا هلَك عن أم أم أم ، و أم أم أم أب ، وأم أيب أب فالسدس بينهن*     

 
 باب التعصيِب

 

 وحق أَنْ نشرع يف التعصيِب ٧٣
 ِبكلِّ قَوٍل موجٍِِز مِصيِب #

# 



 

 ١٣

 فَكُلُّ من أَحرز كُلَّ الْماِل ٧٤
 ِمن الْقراباِت أَِو الْمواِلي #

# 
 أَو كانَ ما يفْضلُ بعد الْفَرِض ٧٥

# لَهِة املُفَضوبصو العأَخ وفَه 
# 

٧٦ اجلَد دجو اجلَدكاَألِب و 
  ِعند قُرِبِه والْبعِدواالبِن #

# 
 واَألِخ وابِن اَألِخ واَألعماِم ٧٧

 والسيِد املُعِتِق ِذي اإلنعاِم #
# 

 وهكَذَا بنوهم جِميعا ٧٨
 فَكُن ِلما أَذْكُره سِميعا #

# 
 

، لقول  على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصبِة يقَدم األقرب فاَألقرب أمجع العلماء -    
 . » ألِْحقوا الفرائض بأهِلها فما بِقي فهو ألوىل رجٍل ذكر« :  النيب 
    هم االبنه  وأقربلَ -، مث ابنوإن نز - َألِب  ، مث األب وإن عال -، مث اجلَد -  مث اَألخ ،

َألب، مث الشقيق األخ الشقيق  اَألخ اَألخ َألب ، مث ابن مث ابن ، الشقيق مث العم ،  مث العم ،
، مث أعمام  ، مث بنوهم كذلك ، مث أعمام األِب ، مث ابن العم َألٍب ، مث ابن العم الشقيق ألب
وهم  اجلَدوإن نزلوا -، مث بن بين أِب أقرب ه - ال يِرثُ بنو أٍب أعال معبتصمث ع مث املعِتق 

 . كذلك
 

 وما ِلِذي الْبعدى مع الْقَِريِب ٧٩
 يف اِإلرِث ِمن حظٍّ والَ نِصيِب #

# 
 واَألخ والْعم ُألم وأَِب ٨٠

 أَولَى ِمن الْمدِلي ِبشطِْر النسِب #
# 

٨١ نب كُنِإنْ ت اتواَألخوات 
 يعصباِنِهن ِفي الِْمرياِث #

# 
٨٢ اتنب كُنِإنْ ت اتواَألخو 

# اتبصعم نهعم نفَه 
# 

 ولَيس يف النساِء  طُراًً ٨٣
# هقَبِق الرِبِعت تنِإالَّ الَِّتي م 

# 
 

 : جهات العصوبة ست    
،    ثُم عمومة-٥،    ثُم بنو إخوة-  ٤،  ثُم أُخوة-٣،   ثُم ُ أبوة-٢ ُ بنوة، -١   
 . ثُم والء -٦

 : - رمحه اهللا تعاىل -عبري     قال اجلُ
 

 فباجلهِة التقدمي مث بقرِبه 
 اجعالوبعدهما التقدمي بالقوِة  #

# 



 

 ١٤

 
 . ، ويعصب من أعال منه إذا مل يكن هلن فرض  وابن االبن يعصب أخواِته وبناِت عمه-    
 . )١(وال يِرثُ النساُء بالوالِء إال من أعتقْن أو أعتقَه من أعتقْن  -    

 
 

ـِْب  باب الْحج
 

 واجلَد محجوب عِن الِْمرياِث ٨٤
 َألِب يف أحواِلِه الثَّالَِثِبا #

# 
٨٥ هكُلِّ ِجه ِمن اتقُطُ اجلَدستو 

# ههبا أَشم ِقسو همفَافْه ِباُألم 
# 

 وهكَذَا ابن االبِن باالبن فَالَ ٨٦
# 

 وِباَألِب تبِغ عِن احلُكِْم الصِحيِح معِدالَ 
# 

 وتسقُطُ اِإلخوةُ ِبالبِنينا ٨٧
 روينا كَما اَألدنى #

#                                  
# 

 أَو ِببِني البنني كَيف كَانوا ٨٨
 ِسياِن فيِه الْجمع والِْوحدانُ #

# 
 ويفْضلُ ابن اُألم ِباِإلسقَاِط ٨٩

 ِبالْجد فَافْهمه علَى احِتياِط #
# 

 

 
 : ، وهو قسمان  من أعظم أبواب الفرائض وأمهها احلجب-    
 .  األوالِد واألبوين والزوجني  ويدخل على مجيِع الورثة إال: حجب حرمان -١    
 .  ويدخلُ على مجيِعهم: نوحجب نقصا -٢    
 . ، ويسِقط سائر اِإلخوة على الصحيح واجلَدُّ يسِقطُ اإلخوةَ من اُألم باِإلمجاع -    

 

 وبالْبناِت وبناِت اِإلبِن ٩٠
 جمعاً وِوحداناً فَقُلْ يل ِزدِني #

# 
 ثُم بنات اِإلبِن يسقُطْن متى ٩١

 حاز الْبنات الثُّلُثَيِن يا فتى #
# 

٩٢ الذَّكَر نهبّصِإالَّ إذَا ع 
 ِمن ولَِد االبِن علَى ما ذَكَروا #

# 
 وِمثْلُهن اَألخوات الالَِّتي ٩٣

 يدِلين ِبالْقُرِب ِمن الِْجهاِت #
# 

                                                 
، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكن )  من أعتقْن وال يرث النساء بالتعصيب إالَّ من أعتقْن أوأعتقَه: ( قوله ) ١(

 :، ألنَّ قَولَ الناظم ) وال يِرثُ النساُء  بالتعصيِب إالَّ بالوالِء : ( اَألولَى أن تذكر قبلَه مقدمةً أُوىل ، و هي 
 )ولَيس يف النساِء طُراًً عصبه        ِإالَّ الَِّتي منت ِبِعتِق الرقَبه (

 .ـتِزلُ هاتني املقدمتني خي



 

 ١٥

 إذَا أَخذْنَ فَرضهن واِفيا ٩٤
 أَسقَطْن أَوالَد اَألِب الْبواِكيا #

# 
 وِإنْ يكُن أَخ لَهن حاِضرا ٩٥

 عصبهن باِطناً وظَاِهرا #
# 

  ولَيس ابن اَألِخ ِبالْمعصِب-٩٦ ٩٦
# ِمثْلَه نِبمسيف الْن قَهفَو أَو  

# 
 

، ما  أمجع أهل العلم على أن بنات األصل مىت استكملن الثلثني سقط بنات اَألب -    
 . مل يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن

الثلثني ، وال   وكذلك األخوات من األب يسقطن إذا استكمل الشقيقات  -    
 . يعصبهن إال أخوهن

 
 باب الْمشركَة

 

 وِإنْ تِجد زوجاً وأماً وِرثَا ٩٧
 وِإخوةً لُألم حازوا الثُّلُثَا #

# 
 وِإخوةً أَيضاً ُألم وأَِب ٩٨

 واَستغرقُوا املَالَ ِبفَرِض النصِب #
# 

٩٩ ُألم مكُلَّه ملْهعفَاج 
# مراً ِفي الْيجح ماهلْ أَبعاجو 

# 
١٠٠ركَهِة ثُلْثَ التولَى اِإلخع ماقْسو 

 فَهِذِه الْمسأَلَةُ الْمشركَه #
# 

 

والصحيح عدم ،   تشريك األشقاء مع اإلخوة ُألم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه-   
ألِْحقوا الفرائض بأهِلها فَما بِقي فهو « :  ؛ لقول النيب  رواية عن زيد، وهو  تشريكهم

 .واألشقاء أهلُ تعصيٍب ال فرٍض  ، » َألوىل رجٍل ذَكَر
 

  واِإلخوِة باب الْجـدِّ
 

 ونبتِدي اْآلنَ ِبما أَردنا١٠١
 ِفي الْجد واِإلخوِة ِإذ وعدنا #

# 
 فَأَلِْق نحو ما أَقُولُ السمعا١٠٢

 واجمع حواِشي الْكَِلماِت جمعا #
# 

 واعلَم ِبأَنَّ الْجد ذُو أَحواِل١٠٣
 أُنِبيك عنهن علَى التواِلي #

# 
يقَاِسم اِإلخوةَ ِفيِهن ِإذا ١٠٤

لَم يعِد الْقَسم علَيِه ِباَألذَى  #
# 

 فَتارةً يأخذُ ثلْثاً كَاِمال١٠٥َ
ِإنْ كَانَ ِبالِْقسمِة عنه ناِزالَ  #

# 



 

 ١٦

 ِإنْ لَم يكُن هناك ذُو ِسهاِم١٠٦
 فَاقْنع بِإيضاِحي عِن اسِتفْهام #

# 
 وتارةً يأْخذُ ثلثَ الْباِقي١٠٧

 بعد ذَِوي الْفُروِض واَألرزاِق #
# 

١٠٨همقَاسِت الْما كَانهذَا ِإذَا م 
 تنِقصه عن ذَاك ِباملزاحمه #

# 
 وتارةً يأْخذُ سدس الْماِل١٠٩

# هنع سلَياِلواِزالً ِبحن  
# 

 وهو مع اِإلناِث عند الْقَسم١١٠
ِمثْلُ أٍَخ يف سهِمِه والْحكِْم  #

# 
 إالَّ مع اُألم فَالَ يحجبها١١١

 بلْ ثُلُثُ الْماِل لَها يصحبها #
# 

 اَألِب لَدى اَألعداِد واحسب بِني١١٢
 وارفُض بِني اُألم مع اَألجداِد #

# 
١١٣دالْع دعِة بولَى اِإلخع كُماحو 

# دفَقِْد الْج دِعن ِفيِهم ككْمح 
# 

 

 :  للجـدِّ مع اإلخوة األحظ من إحدى ثالث-    
 . املقامسة:  األوىل    
 . ، ومع ذي فرض ثلث ما بقي ثلث املال:  الثانية    
 . سدس املال:  الثالثة    
وقال  : (  ، ألنه أقدم منهم ، قال البخاريأن األخوة ال يرثون مع اجلَـدِّ:  والصحيح    
ـَدُّ أَب ":  بكر وابن عباس وابن الزبري أبو ٍر يف بك  وملْ يذْكَر أنَّ أحداً خالَف أبا،" اجل

، ويذكَر عن عمر وعلي وابِن مسعوٍد وزيٍد أقاويلُ   متوافرون، وأصحاب النيب  زمانِه
 . ) خمتلفةٌ

 

 باب اَألكْــدِريِة
 

 واُألخت الَ فَرض مع الْجد لَها١١٤
 ِفيما عدا مسأَلٍَة كَملَها #

# 
١١٥مهو أُمو جوازهامما ت 

 فَاعلَم فَخير أُمٍة عالَّمها #
# 

١١٦هِرياح ِباَألكْدا صي فرعت 
# هِريا حِرفَهعِبأَنْ ت يهو 

# 
١١٧لَه سدهلَا والس فصالن ضفْرفَي 

# ولَ ِبالْفُرعى تتحلَهمجوِض الْم 
# 

١١٨همقَاساِن ِإلَى الْمدوعي ثُم 
# هاِظمن كُرا شوفَظْهى فَاحضكَما م 

# 
 



 

 ١٧

،   ألا كدرت على زيٍد مذهبه يف اجلَـد واِإلخوة: " باألكدرية "سميت هذه املسألة 
 . مجيع اإلخوة ال يرثون مع اجلد شيئاًأن : والصحيح

 

ـِساِب  باب الْح
 

 وِإنْ تِرد معِرفَةَ الِْحساِب١١٩
 ِلتهتِدي ِفيِه ِإلَى الصواِب #

# 
 وتعرف الِْقسمةَ والتفِْصيال١٢٠َ

 وتعلَم التصِحيح والتأِْصيالَ #
# 

 فَاستخِرِج اُألصولَ يف املَساِئِل١٢١
 #   والَ تكُن عن ِحفِْظها ِبذَاِهِل #
 فَإنهن سبعةٌ أُصول١٢٢ُ

 ثَالَثَةٌ ِمنهن قَد تعولُ #
# 

١٢٣اممةٌ تعبا أَرهدعبو 
  يعروها والَ انِثالَمال عولَ #

# 
 

  واُألصول سبعة، تأصيٍل وتصحيٍح ومسائل وصور:  حساب الفرائض يشتمل على -    
  . ، وأربعةٌ ال تعول ، ثالثةٌ قد تعول

 . زيادةٌ يف السهام، ونقصانٌ يف أنِصباء الورثة:  والعـول -    
 

١٢٤ِة أَسِست ِمن سدىفَالسرٍم يه 
 والثُّلْثُ والربع ِمن اثْني عشرا #

# 
١٢٥سدِه السِإلَي مِإنْ ض نوالثُّم 

# سدِفيِه الْح اِدقالص لُهفَأَص 
# 

 أَربعةٌ يتبعها ِعشرونا١٢٦
# عمأَج ابا احلُسِرفُهعايون 

# 
 فَهِذِه الثَّالَثَةُ اُألصول١٢٧ُ

 ِإنْ كَثُرت فُروضها تعولُ #
# 

١٢٨هرشالْع ةُ ِعقْدتلُغُ السبفَت 
# هرهتشروفٍَة معٍة مورِفي ص 

# 
 روتلْحق الَِّتي تِليها ِفي اَألث١٢٩َ

# رشع عباداً ِإلَى سِل أَفْرويف الع 
# 

 والْعدد الثَّاِلثُ قَد يعول١٣٠ُ
 ِبثُمِنِه فَاعملْ ِبما أَقُولُ #

# 
 

 .  يعولُ إىل سبعة وإىل مثانية وإىل تسعة وإىل عشرة:  أصل ستة- 
 . ىل ثالثة عشر ومخسة عشر وسبعة عشر يعولُ إ: وأصل اثين عشر - 
 . يعولُ مرةً واحدةً إىل سبعٍة وعشرين:   وأصل أربعة وعشرين- 
 

 والنصف والْباِقي أَِو النصفَاِن١٣١
 أَصلهما ِفي حكِْمِهم اثنان #

# 



 

 ١٨

 والثُّلْثُ ِمن ثَالَثٍَة يكُون١٣٢ُ
 ن أَربعٍة مسنونُوالربع ِم #

# 
١٣٣هاِنيثَم نِإنْ كَانَ ِفم نالثُّمو 

# هولُ الثَّاِنياُألص ِذِه ِهيفَه 
# 

 الَ يدخلُ الْعولُ علَيها فَاعلَِم١٣٤
 ثُم اسلُِك التصِحيح فيها واقِْسِم #

# 
 ن ِمن أَصِلها تصحوِإنْ تك١٣٥ُ

# حاِب ِربطِْويِل الِْحست كرفَت 
# 

 فَأَعِط كُالً سهمه ِمن أَصِلها١٣٦
 مكَمالَ أَو عاِئالً ِمن عوِلها #

# 
 

، فال حتتاج  ، أخذ كل وارٍث حقَّه  إذا انقسمت املسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً-    
 . ، ألنه تعب بال فائدة إىل عمل

 

١٣٧ِقِسمنت تسلَي امهالس رِإنْ تو 
# ِسما رم عباِث فَاتلَى ذَِوي اِملريع 

# 
 واطْلب طَِريق االختصاِر يف العمل١٣٨ْ

 ِبالوفِْق والضرِب يجاِنبك الزلَلْ #
# 

 ردد ِإلَى الوفِْق الَِّذي يواِفقوا١٣٩
 واضِربه يف اَألصِل فَأَنت احلَاِذق #

# 
 وِإنْ كَانَ ِجنساً واِحداً أَو أَكْثَرا١٤٠

 فاحفظ ودع عنك اجلدال واِملرا #
# 

 
 إن -و  وفقه  ، أ-إن باين سهامهم -، ضربت عددهم   إذا انكسر سهم فريٍق عليِهم-    

، ويصري لواحِدهم  ، فما بلَغَ صحت منه وِلها إن عالَت ، أو ع جبزء يف أصِل املسألة-وافقه 
 . ما كان جلماعِته أو وافقَه

 .  زوج ومخسة بنني: املباينةمثال     
 . ، وتصح من عشرين مخسة:  ، وجزء سهمها من أربعة:  أصلها    
 . ستة بنني زوج و: املوافقةومثال     
 . ، وتصح من مثانية اثنان:  ، وجزء سهمها من أربعة:  أصلها    

 

 وِإنْ تر الْكَسر علَى أَجناِس١٤١
 فَِإنها ِفي الْحكِْم ِعند الناِس #

# 
 تحصر ِفي أَربعٍة أَقْساِم١٤٢

 اِميعِرفُها الْماِهر ِفي اَألحكَ #
# 

١٤٣اِسبنِدِه معب اِثلٌ ِمنمم 
# اِحبصم واِفقم هدعبو 

# 
١٤٤اِلفالْمخ اِيناملُب ابعالرو 

# اِرفالْع فِْصليهنت نع ِبيكني 
# 

 



 

 ١٩

 ،  كأربعة وستة: واملوافقة،  ني وأربعة كاثن: واملناسبة،   كخمسة ومخسة:  املماثَلَة-    
 . كاثنني وثالثة:  واملباينة

 

 فَخذْ ِمن املُماِثلَيِن واِحدا١٤٥
 وخذْ ِمن املُناِسبيِن الزاِئدا #

# 
 واضِرب جِميع الْوفِْق ِفي املُواِفِق١٤٦

# والطَّر جهأَن ِبذَاك لُكاِئِقاس 
# 

١٤٧هنلَمِم فَاعهُء السزج فَذَاك 
# هنِضلَّ عأَنْ ت ِديته ذَراحو 

# 
 

، وحاصلُ ضرِب أحِد املتواِفقَين  ، وأكرب املُتداِخلَيِن هو أحد املتماِثلَين:  جزء السهم - 
 . نين يف اآلخِر، وحاصلُ ضرِب أحِد املتباِي يف كامِل اآلخِر

 
 واضِربه يف اَألصِل الَّذي تأَصال١٤٨َ

 وأَحِص ما انضم وما تحصالَ #
# 

١٤٩ِحيحِإذاً ص مفَالْقَس هاقِْسمو 
# والْفَِصيح مجاَألع ِرفُهعي 

# 
 فهِذِه ِمن الِْحساِب جمل١٥٠ُ

 يأِْتي علَى ِمثَاِلِهن الْعمل #
# 

 ِمن غَيِر تطِْويٍل والَ اعِتساِف١٥١
 فَاقْنع بما بين فَهو كَاِفي #

# 
 

 ، و ، فتثِبت املباِين ، نظَرت بين كُلِّ فريٍق وسهاِمه  إذا كان الكَسر على فريقَني فأَكْثَر-    
وتسمى  -، وهي املُماثَلةُ، واملُناسبةُ  وفْق املواِفِق، مث تنظُر بني املثبتات بالنسِب األربِع

، مث  ، فما بلَغَ فهو جزُء السهِم ، فتضِرب بعضها يف بعٍض ، واملباينة ، واملوافَقَةُ - املداخلَة
 :تضِربه يف املسألَِة 

    ١-تفإن كان   ن، متماثلةً الرؤوسماِثلَيِد املُتبأح تاكتفَي  . 
،  أربعة:  ، وجزُء سهِمها من أربعة:  أربع زوجاٍت وأربعةُ أعماٍم ، أصلُها:  مثاله*     

 . وتِصح من ستة عشرة
 . أنْ ينقَِسم األكبر على األصغِر من غِري كَسٍر:  واملداخلَةُ -٢    
 .  أنْ يتِفق الفريقاِن فأكثر جبزٍء من األجزاء: ةُواملوافَقَ -٣    
 . هي ما مل يكن فيها مماثَلَة وال مداخلَة وال موافَقَة:  واملباينة -٤    
:  ، وجزء سهمها من ثالثة:  أخواِن ُألم ومثانيةُ إخوٍة ألٍب ، أصلها:  املداخلَةومثالُ *     
 . ، وتِصح من اثين عشر أربعة



 

 ٢٠

،  أربع زوجاٍت وأخت شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً ألٍب وعشرةُ أعماٍم:  املوافَقَةومثالُ *     
 .، وتِصح من سبعمائة وعشرين ستون:  ، وجزُء سهمها من اثين عشر:  أصلُها

من :   مخس بنات وثالث جدات وأربع زوجات وسبعة أعمام ، أصلُها: املباينةومثالُ * 
 . ، وتِصح من عشرِة آالف ومثانني أربعمائة وعشرون:  ، وجزُء سهمها ينأربعٍة وعشر

 

 باب الْمناسخاِت
 

١٥٢هملَ الِْقسقَب رآخ تمِإنْ يو 
# همهس ِرفاعاب وح اِحلسحفَص 

# 
 واجعلْ لَه مسأَلَةً أُخرى كَما١٥٣

# الت نيب اقَدما قُدفِْصيلُ ِفيم 
# 

 
 .أن ميوت من الورثِة واحد فأكثر قبلَ ِقسمِة التِركة:  املناسخات    

 : وهلا ثالثة أحوال    
، فإن ورثوا الثاين   فلم تقسم تركته حىت مات بعض ورثتهفإذا مات شخص  -١   

 . ، فاقسمها على من بقي كاألول
، فاقسمها على  ، مث مات ابن  ميت عن أربعة بنني وثالث بناتأن ميوت:  مثاله*     

، فاقِسمها على عدِد  وبنت ، فإنْ ملْ يبق إال ابن  ، وهكذا تفعل رؤوس الباقني تسعة
 . رؤوسِهم ثالثة

، فصحح املسألة األوىل   وإن كان ورثة كل ميٍت ال يِرثُون غريه: احلال الثاين -٢    
 ٍت على مسألِتهواقِسميكلَّ م مق أسهبكما س املنكِسر ححوص ، . 

،  ، فلم تقسم التِركَةُ حىت مات أحدهم عن ابنني مات اثنان عن ثالثة بنني:  مثاله*     
، ومسألة األول من البنني من  ، فاملسألة األوىل من ثالثة والثاين عن ثالثٍة والثالث عن أربعة

، فتنظُر بني املسائِل  ، ومسائلهم مباِينةٌ لسهاِمهم ، والثالث من أربعة الثاين من ثالثة، و اثنني
، والثالثةَ مباِينةً للثانيِة ، فتضِرب الثانيةَ  ، فتجد اُألوىل داخلةً يف الثالثة الثالِث بالنسِب األربِع

، فتضِربه  ، وهو كجزِء السهِم شر، فيحصلُ اثنا ع -وهي أربعةٌ - يف الثالثةَِ -وهي ثالثةٌ -
، ومنها تِصح ، فمن له شيٌء اَألولَى أخذُه مضروباً فيما هو  ، فتبلُغُ ستةً وثالثني يف اُألوىل



 

 ٢١

،  ، ِلكلِّ واحٍد ستةٌ ، فلألوِل من البنني واحد مضروب يف اثين عشر البنيه كجزِء السهم
 . ، ولكلِّ واحٍد من أبناء الثالِث ثالثةٌ ، لكلِّ واحٍد أربعةٌ ثة، لبِنيه الثال وللثاين كذلك

 

١٥٤قَِسمنا تهلَيع تسلَي كُنِإنْ تو 
# ِكمح فِْق ِبهذَا قَدِإلَى الْو ِجعفَار 

# 
 وانظُر فَِإنْ وافَقَِت السهاما١٥٥

 فَخذْ هِديت وفْقَها تماما #
# 

١٥٦اِبقَها يف السهِميعج أَو هِرباضو 
# افَقَهوا ممهنيب كُنت ِإنْ لَم 

# 
١٥٧هِميِع الثَّاِنيٍم ِفي جكُلُّ ِسهو 

# هالَِنيا عفْقَهِفي و أَو برضي 
# 

 ِموأَسهم اُألخرى فَِفي السها١٥٨
 تضرب أَو ِفي وفِْقها تماِم #

# 
١٥٩هخاسنِذِه طَِريقَة الْمفَه 

# هاِمخٍل شةَ فَضبتا رِبه قفار 
# 

 

  : وهو ثالثَةُ أقساٍم:   احلال الثالث-٣    
، وقسمت أسهم الثاين على   اُألوىل، صححت املسألةَ  فإن مل يِرثُوا الثاين كاألوِل-    
 . ، فإن انقسمت صحتا من أصِلها ورثِته
، أو وفقَها للسهاِم يف  ، ضربت كلَّ الثانية  وإن ملْ تنقِسم سهام الثاين على مسألِته-    
،  ية أو وفِقهامن له شيٌء من اُألوىل أخذَه مضروباً يف الثان ، و، فما بلغَ فهو اجلامعة اُألوىل

 . ومن له شيٌء من الثانيِة أخذَه مضروباً يف سهاِم مورثه أو وفِقه
 . ، عملَك يف الثاين مع األول   وتعملُ يف امليِت الثالِث فأكثر-    
، مث ماتت البنت عن زوٍج  أنْ ميوت رجلٌ عن زوجٍة وبنٍت وأٍخ:  االنقساممثال *     

ها من أربعة فاملسألةُ األوىل من مثانية،  وبنٍت وعمالبنِت منها أربعةٌ، ومسألت وسهام ،  ،
 . فصحتا ِمن الثمانية

، فلم تقسم التركَةُ حىت  أنْ ميوت شخص عن أم وأخٍت ألٍب وعم:  املباينةومثال *     
، وسهامها  انيةُ من أربعٍة، والث ، من ِستٍة ماتت األخت عن زوٍج وابٍن ، فاملسألةُ األوىل

، فَمن  ، تبلُغُ أربعةً وعشرين، منها تِصح وهي اجلامعة ، فتضِرب أربعةً يف ستٍة تبايِِن مسألتها
، ومن له شيٌء من الثانيِة أخذَه مضروباً يف ِسهاِم  له شيٌء من اُألوىل أخذَه مضروباً يف الثانيِة

 . مورثه



 

 ٢٢

، فلم تقسم التركةُ حىت ماتت  أٍخأن متوت امرأةٌ عن زوٍج وبنٍت و:  افقةاملومثال و    * 
، وسهام اهلالِك الثاين  ، فاملسألةُ اُألوىل ِمن أربعٍة ، والثانية من أربعٍة البنت عن زوٍج وابٍن
،  ح وهي اجلامعة، منها تِص ، فتضِرب وفق الثانية يف اُألوىل تبلغُ مثانيةً تواِفق مسألته بالنصِف

، ومن له شيٌء من الثانية أخذَه مضروباً  من لَه شيٌء من اُألوىل أخذه مضروباً يف وفق الثانية
 . يف وفق ِسهام مورِثه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٣

 فصــل
 

، فإذا أمكن نسبةُ سهِم كُلِّ   هي الثمرة املقصودة من علم الفرائضوقسمة التركات    
 .  املسألِة جبزٍء فله من التركِة كَِنسبتهِِوارٍث من

، فاملسألة من مخسة  ، وخلَّفت زوجاً وأبوين وابنتني فلو ماتت امرأة عن تسعني ديناراً*     
،  مثانية عشر ديناراً:  ، فله خمس التركة ، للزوِج منها ثالثة وهي خمس املسألة عشر

:  ، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا مخس التركة ثلثا مخس املسألةولكل واحٍد من األبوين اثنان ومها 
، فلها من  ، وهي خمس املسألة وثُلُث خمِسها ، ولكل من البنتني أربعة اثنا عشر ديناراً

 . ، واهللا أعلم أربعة وعشرون ديناراً:  التركة
 

 باب ِمرياِث الْخنثَى الْمشِكِل والْمفْقُوِد والْحمِل
 

 وِإنْ يكُن ِفي مستِحق الْماِل١٦٠
 خنثَى ِصِحيح بين اِإلشكَاِل #

#              
 فَابِن علَى اَألقَلِّ والْيِقِني١٦١

 تحظَ ِبحق الِْقسمِة الْمِبِني #
# 

 ىواحكم علَى املَفْقُوِد حكم اخلُنث١٦٢َ
 ِإنْ ذَكَراً كَانَ أَو هو أُنثَى #

# 
 وهكَذَا حكْم ذَواِت الْحمِل١٦٣

 فَابِن علَى الْيِقِني واَألقَلِّ #
# 

 

،  ، فإن رِجى انكشافُه ، ونصف مرياث أنثى  يرث نصف مرياث ذكر اخلُنثَى املشكل-    
 . ، ووِقف الباقي حىت يبلُغُ ليقني إنَْ طَلَبوا القسمةأُعِطي ومن معه ا

،  ، فمسألة الذكوريِة من اثنني ولٍد خنثَى ال يرجى انكشافُهفإذا مات إنسان عن ابن و    * 
، فتضِربها يف  ، تبلُغُ ستة ، فتضِرب إحدامها يف األخرى ، ومها متباينتان واألنوثية من ثالثة

 . ، للذكر سبعةٌ وللخنثى مخسة ، تصح من اثين عشر  اثننيحاليت اخلنثى
 

 
 
 
 
 



 

 ٢٤

 فصـل يف املفقود
 

، وإن  ، انتِظر ِبه متام تسعني سنٍة منذ وِلد من خِفي خرباً بأسٍر أو سفٍَر غاِلبه السالمةُ    
اهلالك هأربع سنني منذُ فُِقد كان غالب ِبه متام م مالُ ، انتِظرقسوال يِرثُه إالَّ األحياُء  ه، مث ي ،

 . حني القَسم
، فإن قِدم  وقَِف الباقي ، أخذَ كُلُّ وارٍث اليقني و فإن مات مورثه يف مدة التربِص-    

 . ، وإن مل يأِت فحكمه حكْم ماِله أخذََ نصيبَِه
 

 فصل يف احلمل
 

، فإذا   له األكثر من إرِث ذكرين أو أنثيني، وِقف وإذا طلَب الورثةُ القسمةَ وفيهم حملٌ    
 . ، والباقي ملستِحقِّه وِلد أخذ حـقَّه

 

ِوِهمحى ونمدالْهقَى وراِث الْغِمري ابب 
 

١٦٤قغَر ٍم أَودِبه مقَو تمِإنْ يو 
# قركَالْح اجلَِميع ماِدٍث عح أَو 

# 
١٦٥كُني لَماِبِقوالُ الْسح لَمعي  

 فَالَ تورثْ زاِهقاً ِمن زاِهِق #
# 

١٦٦ مهكَأَنم هدعواِنبأَج 
# اِئبالْص ِديدلُ السفَهكَذَا الْقَو 

# 
 والْحمد ِهللا علَى التماِم١٦٧

# مداً كَِثرياً تماِمحوِفي الْد  
# 

 نسأَلُه الْعفْو عِن التقِْصِري١٦٨
 وخير ما نأملُ ِفي الْمِصِري #

# 
 وغَفْر ما كَانَ ِمن الذُّنوب١٦٩

 وستر ما شانَ ِمن الْعيوب #
# 

١٧٠الْتالَِة ولُ الْصأَفْضِليِموس 
 علَى النِبي الْمصطَفَى الْكَِرِمي #

# 
 محمٍد خيِر اَألنأِم الْعاِقِب١٧١

 وآِلِه الْغر ذَِوي الْمناِقِب #
# 

 وصحِبِه اَألماِجِد اَألبراِر١٧٢
 خياِرالصفْوِة اَألكَاِبِر اَأل #

# 
 

     
، وهو  ، وهذا قولُ اَألِئمة الثالثة  إذا مات متوارثان وجِهل أولُهما موتاً ملْ يتوارثا-

 . الصواب



 

 ٢٥

 تتمـة فـي الـرد وذوي األرحام
 

،  إذا بِقي بعد الفُروِض شيٌء وملْ يكُن عصبةٌ ، رد على ذي فرٍض بقَدِره غري الزوجني    
 . إن كان املردود عليه واحداً، أخذَ املالَ كُلَّهو

،  ، وإذا كان معهما زوج ، فمسألتها من اثنني فإذا هلك هالك عن جدة وأخ ُألم*     
، فتضرا يف مسألة الزوج وتصح من  ، ومسألةُ الرد من اثنني فمسألة الزوج من اثنني

 . أربعة
 . ، صحت من أربعة  ألموإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ*     

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٢٦

 فصــل
 

 

وهم .  كلُّ قريٍب ليس بذي فَرٍض وال تعصيٍب:  ، وهم وأولوا األرحام يتوارثون    
أنَّ بيت املال إذا كان منتظماً أولَى من ذوي :  ، وعند الشافعية أقدم من بيت املال

 . األرحام
فِريثون .    »ه لاخلال وارث من ال وارث « :  يب ، لقول الن أم أقدم:  والصحيح   

 . ، الذكر واألنثى سواء بالترتيل
، فولد البنات وولد بنات البنني وولد  أن جتعلَ كلَّ شخٍص مبرتلِة من أوىل به:  والترتيلُ    

، وبنات اإلخوة وبنات األعمام وبنات بنيهم وولد اإلخوة ألم  األخوات كأمهاهتم
 . كآبائهم

، وعن ابن  هالك هالك عن ابين بنت وأختهما ، وعن ابن بنت ابن وأخته:  مثاله*     
، فاملسألة من  أخٍت شقيقٍة وأخته ، وعن ابن أخت ألب وأخته ، وعن ابن أخت ألم وأخِته

، وأوالد بنت االبن  ، ولُألنثى سهم ، لكل ذكر سهم ، ألوالد البنت النصف ثالثة ستة
، ويسقط أوالد األخت ألب وأوالد األخت  د الشقيقة الباقي اثنان، وأوال السدس واحد

 . ُألم
،  وإذا هلك هالك عن أوالد أخت شقيقة وأوالد أخت ألب وأوالد أخ وأخت ألم*     

، وألوالد اإلخوة من اُألم  ، وألوالد األخت من األب السدس فألوالد الشقيقة النصف
 . الثلث

، فلولد األخ   شقيق وبنت أخ ألب وبنت أخ ُألم وبنت عموإذا هلك هالك عن بنت أخ* 
 . ، والباقي لبنت األخ الشقيق من اُألم السدس

 . كاَألب   ، والعمات والعم ألم   واألخوال واخلاالت وأبو األم كاألم-    
 ، فالثلث للخاالت أمخاساً ، وثالث عمات متفرقات فإنْ خلَّف ثالث خاالت متفرقات    
 . ، وتصح من مخسة عشر لثان للعمات أمخاساً، والث
، وإن كان معهم أبو أم  ، والباقي للشقيق ، لذي اُألم السدس ويف ثالثة أخوال متفرقني    

 . أسقطهم



 

 ٢٧

 . األبوين )١() ِمن ِقبِل(، املال لليت  ت عمومة متفرقنيويف ثالث بنا
، ويسقُط البعيد من الوارِث  نوةأبوة وأمومة وب:   وجهات ذوي األرحام ثالث-    

اِجلهةُ ؛ ففي بنت بنت بنت وباألقرب إذا ات دتبنت بنت ابن، املال لبنت بنت االبنح  ،
، الختالف  ، املال بينهما ، ويف بنت بنت بنت وبنت أخ ألب ألا أقرب إىل الوارث

 . اجلهة
، لبنت  ، فاملسألة من ستة وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم ألب وعن خال*     

، ومها  ، والباقي اثنان لبنت العم ، وللخال واحد نصيب أخته البنت ثالثة نصيب أمها
 . نصيب أبيها

 . باألِب)٢( تدِلي، ألا ، فاملال للعمة وإذا هلك عن عمة وبنت أخ*     
، فمسألةُ  أخٍت ألموإذا هلك عن زوٍج وبنِت أخٍت شقيقٍة وبنِت أخٍت ألٍب وبنِت *     

، وتِصح من  ، فتضِربها يف مسألة الزوِج ، ومسألة ذوي األرحاِم من مخسٍة الزوِج من اثنني
 . عشرٍة
،  ، كخالٍة وِبنتي أُختني ألََبوين وِبنتي أُختني ألم  أصلُ ستٍة إىل سبعٍة وال يعولُ هنا إال-    

واحلمد هللا  ، واهللا أعلم ، ولبنيت اإلخوة ُألم سهمان ، ولبنيت الشقيقتني أربعةٌ للخالِة سهم ،
 .رب العاملني 

العزيز آل  عبد    وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيِخـنا الشيخ فيصل بن  [    
 .وسلَّم و على آِله وأصحاِبه ،حممٍد وصلَّى اُهللا على .تعاىلمبارك حفظه اهللا 

 ] هـ ٧/٣/١٣٦٩تحرر يف                                          
 

•  * 
 
 
 

                                                 
 .ما بني القوسني زيادةٌ يقتضيها السياق ) ١(
 .وهو تصحيف " تدين " ، ويف بقية املطبوع " املكتبة األهلية : " كذا يف طبعة  )٢(


