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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور 
 وتم تلوينها وتنسيقها =كون � الطبعة ا�هائيةواخ:نا أفضلها تدق  

ً
  يقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا=نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )	ية ال�يعة انتساب مطور lموعة إعداد مذكرات  (                          
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  بسم اهللا الر9ن الرحيم
  

اyمد هللا رب العا�[ والصالة والسالم \ أwف األنبياء وا�رسل[؛ نبينا tمد و\ آr وصحبه وسلم تسليًما كثnًا 
  .إ} يوم اzين 

وقد وصفه ، فتعلمه فرض كفاية، هذا العلماالهتمام ب �ا �ب \ ا�سلم[و، علم الفرائض من أجل العلوم وأفضلها
 وعلموه الفرائض تعلموا: (R اyديث اTي يرويه أبو هريرة ر� اهللا عنه ؛العلمالرسول ص� اهللا عليه وسلم أنه نصف 

  .حديث صحيح ) العلم نصف فإنه ا?اس
ذا العلم اTي لن يُضبط آخره إال ه، ب[ دف� هذه ا�ذكرة آخر ما تقرر دراسته \ طالب ال�يعة من مادة الفرائض

  .بمعرفة أوr معرفًة جيدة
 ف�لكننا ننصح بالرجوع للمادة ا�رئية ، و�ضافة ا�داول من ا�ادة ا�رئية، وقد راعينا فيها تقسيم األبواب وا�سائل

  .وتثبيت ا�علومة ، أفضل للفهم
 nمن عمل فيها من قليل أو كث � nGنسأل اهللا أن �ازي با.  

  
  lموعة إعداد مذكرة الفرائض
  R منتدى مكتبة ال�يعة

  

  FGاEلقة 
  

  :تقديم لتكتور عبداإلI السيف حفظه اهللا 
 
ً
 ، أحب أن أنوه إ} أن مقرر الفرائض R هذا ا�ستوى اhامن بكلية ال�يعة يتعلق بمباحث مهمة جدا

  Nباحث ال  : أخذناها S استويات السابقة لو استعرضنا ا
ثم ، ثم �دثنا عن أر�ن اإلرث أسبابه وwوطه وموانعه، مقدمة R تعريف الفرائض وا�بادئ الع�ة: ستوى  اYامسا

، و اhلث، و اhمن، وأخذنا منهم أصحاب ا�صف وأصحاب الربع، تكلمنا R الوارث[ والوارثات ثم أصحاب الفرض
  .واhلث[

ثم بعد ذلك إ} أصحاب ، ثم انتقلنا إ} أصحاب السدس، اب اhلثبدأنا R اyديث R أصح :استوى السادس
   .ثم ا�سألة الُمc�َة، ثم باب ا�د مع اإلخوة، ثم تكلمنا عن باب اyجب، ا=عصيب

فتحدثنا عن تأصيل ا�سائل والعول وتصحيح ، دخلنا R مسائل جديدة R باب حساب الفرائض :استوى السابع
وأخذنا منه ، ثم بعد ذلك �دثنا عن باب جديد وهو باب ا=قدير واالحتياط، وا�ناسخات، توقسمة ال:�، االنكسار

   .مسألة واحدة و� مسألة مnاث اGن�
  .و¢ هذا الفصل إن شاء اهللا تعا} R ا�ستوى اhامن سنن� بقية مفردات منهج الفرائض

خذاب الطالب وأهمية استيع، ا�اضيةأحب أن أنوه إ} أهمية ا�ستويات 
ُ
=علقه بهذا ، و الطا5ة Tلك العلم اTي قد أ
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ً
فالفرائض سلسلة م:ابطة ¥تاج الطالب والطا5ة إ} أن يستوعبها ح£ يستطيع أن يسR n مرcبه إن ، ا�ستوى أيضا

 R هذا العلم الفاضل ح£ يستطيع أن يصل إ} منتهاه
ً
  :ب من األدوات وأهم ما ¥تاجه الطال، شاء اهللا تعا} مبحرا

ثم بعد ، و العول ، وcيفية تأصيل ا�سائل وتصحيحها، واyجب، هو استذ¦ره ألصحاب الفروض وأصحاب ا=عصيب
  .هذا ا�ستوى ذلك ندخل مباwة إ} ما يتعلق بمنهج 

  :منهج استوى ا/امن يشمل مفردات متعددة S ثالثة أبواب ≈
 منه R باب مnاث اGن� ،تياطباب اإلرث با�قدير واالح /  اcاب األول

ً
ونكمله R هذا الفصل ، وقد أخذنا جزءا

وهو ضمن اإلرث ، إ} مسألة مnاث الغر© وا¨د§أيًضا  ننتقل مث، ثم بعد ذلك نأخذ مnاث ا�فقود، ونأخذ مnاث اyمل
  : هذه األبواب اhالثة، با=قدير واالحتياط

  .غر© وا¨د§ بها ينت� ما يس» اإلرث با=قدير واالحتياطمnاث ال، مnاث ا�فقود، مnاث اyمل
hاب ا/اcاث أهل الرد باب مهم جًدا /  اjو� مسائل متعلقة ¬ميع الورثة �ن  ،وهو من أوسع أبواب الفرائض باب م
  .يرث بالفرض
  ".باب مjاث ذوي األرحام" /   اcاب ا/الث

 لوجهه ، أن يوفقنا إ} ما ¥ب وير® فاته العالوعال بأسمائه اyس وصوأسأل اهللا جل 
ً
وأن �عل هذا العمل خالصا

 ومدارسة ومذاكرة أن تكون شاهدة �ا يوم القيامة R ، الكريم
ً
وأن �عل األوقات ال� نقضيها R هذا العلم تدريسا

  . نه جواد كريمإ، م¯ان حسناتنا
  :مقدمة qتpة ا قد سبقت دراسته  ≈

  :وهذه الفروض �ست فروضة R كتاب اهللا الفروض ا�قدر
   .ا�صف والربع واhمن: أي، ا�صف ونصفه ونصفه •
  .السدس: أي-ونصفه-اhلث: أي–واhلثان ونصفهما ، واhلثان ونصفهما ونصفه •

   .ب[ ذكر وأن� ما tسة وع(ون :lموعهم "ا=عصيب"أو  "بالفرض"وقلنا أن الورثة 
  ، فمنهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث  ا=عصيب، "ع� :"النساء وأن "²سة ع� :"الرجالوأن 

  .اإلرث بال تقدير:هو "اإلرث با=عصيب"وأن ، اإلرث بتقدير :هو "اإلرث بالفرض"وقلنا إن 
واألربع النسوة � ا5نت وبنت االبن واألخت ، فاTكر هو الزوج، أربع نسوة وذكر : وقلنا إن أصحاب ا?صف هم tسة

  ، ثم ذكرنا wوط � واحدٍة منهن بما ال ´تاج أن نشn إ³ه R هذه العجالة، واألخت ألب الشقيقة
 ، ثم قلنا أن الزوج اTي هو صاحب ا�صف قد يرث الربع إذا اختل wطه R ا�صف:  أصحاب الربع

ً
فيكون مستحقا

من أصحاب و، ارث فقد استحق الربعفإن وجد الفرع الو، وwط استحقاقه للنصف هو عدم وجود الفرع الوارث، للربع
  والزوجة تستحق الربع ب�ط واحد وهو عدم وجود الفرع الوارث ، الزوجة -الربع
اش:cن إما ، فإن كن أك0 من زوجة اش:cن فيه، فإنها ترث اhمن -أي زوجها-فإذا وجد الفرع الوارث للميت:  ا/من

 وليس لg واحدة ربع، R الربع أو اش:cن R اhمن
ً
 ، ا

ً
  .أو لg واحدة ثمنا

zلث[ هن  :أصحاب ا/لثhصاحبات ا�صف إذا وجد ا�شارك ¨نوقلنا إن أصحاب ا.   
  .إذا لم يوجد ا�عصب ووجدت ا�شارcة أخذن اhلث[ فاcنات •
 .إذا لم يوجد ا�عصب ووجدت ا�شارcة ولم يوجد الفرع الوارث األ\ منهن أخذن اhلث[ وبنات االبن •
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إذا لم يوجد ا�عصب ووجدت ا�شارcة ولم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد األصل الوارث من  وات الشقائقواألخ •
 .اTكور اش:cن R اhلث[

يأخذن اhلث[ إذا لم يوجد ا�عصب ووجدت ا�شارcة ولم يوجد الفرع الوارث ولم يوجد األصل  واألخوات ألب  •
  .ت أشقاءالوارث من اTكور ولم يوجد إخوة أو أخوا

، واإلخوة ألم يأخذونه بثالثة wوط، فاألم تأخذه بثالثة wوط،  ونصيب أوالد األم، نصيب األم :أصحاب ا/لث
  :ف(وط األم

  . وأن ال تكون ا�سألة إحدى العمريت[. ½. عدم وجود ا�مع من اإلخوة. ¼. عدم وجود الفرع الوارث.« 
  :واإلخوة ألم يأخذونه بثالثة ~وط

  . عدم وجود األصل الوارث من اTكور.½ .   عدم وجود الفرع الوارث. ¼.  -اثن[ فأك0: أي-ك0 من واحديكونوا أ أن. « 
 -سبعة  :أصحاب  السدس

ً
  -وهو أك0 الفروض أصحابا

 .ب�ط وجود الفرع الوارث "األب"يأخذه  .«
 .و وجود الفرع الوارث، ب�ط عدم األب "ا�د"و يأخذه  .¼
  .اختل أحد wطيها األول[ R اhلثإذا  "األم"وتأخذه  .½
  "و� األم"و يأخذه  .¾

ً
  .إذا ¦ن واحدا

 .إذا عدمت األم "ا�دة"وتأخذه  .¿
À.   بنت االبن"وتأخذه"  

ً
 .إذا لم يوجد ا�عصب ¨ا ووجد الفرع الوارث األن� الوارث للنصف فرضا

Á.  "وجود األخت الشقيق. ¼. عدم ا�عصب. «ب�ط[ أيًضا  تأخذه "ألخت ألبا 
ً
  . ة الوارثة للنصف فرضا

  : قلنا أن الراجح أن جهات ا=عصيب ²سة:  أصحاب ا�عصيب وجهاتهم
  . جهة الوالء. ¿جهة العمومة . ¾جهة األخوة . ½. جهة األبوة.¼. جهة ا5نوة. «

  . حجب أشخاص. ¼حجب أوصاف .«: قلنا أن اyجب نوÂن :باب اEجب
  .ب نقصانوحج.¼.  حجب حرمان.«:  قسمzحجب أشخاص 

  .عصبة بالسبب. ¼. عصبة بالنسب. «: قلنا أن العصبة نوÂن  :العصبة و أنواعهم
  .عصبة مع الغn. ½. عصبة بالغn. ¼. عصبة با�فس. «: والعصبة بالنسب ثالثة أقسام
  .وذكرنا أصحاب � قسم منها

 وهو م R تأصيل ا�سائل، وتكلمنا عن مسائل مهمة فيها، كيفية حساب الفرائض
ً
  ا ´تاج إ³ه كثnا

  : وقلنا أن ا�سألة ال Äلو من أحوال ثالثة، بل أن � ا�سائل R هذا ا5اب با=فصيل R معرفة كيف تؤصل ا�سألة
  .فأصل ا�سألة من عدد رؤوسهم >> إن �ن � الورثة فيها عصبة .«
 . فأصل ا�سألة من مقامه>>  و�ن �ن S اسألة صاحب فرض واحد .¼

½. S سألة أك� من صاحب فرض و�ن �نفإنا ننظر ب[ مقامات الفروض بالنسب األربع وحاصل ا�ظر هو >>  ا
 . أصل ا�سألة

  . "¾¼"وأصل ، " ¼«"وأصل ،  " À"أصل : وقلنا أن األصول ال� تعول � ثالثة :العول
  . "É«"و "È"و "Ç"و "Á"يعول إ} ، يعول أربع مرات "À"وقلنا أن أصل 
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  . "Á«"و، "¿«"و، "½«"إ} : ول ثالث مراتيع "¼«"واألصل 
  ."Á¼"يس» األصل ا³تيم ألنه ال يعول إال مرة واحدة إ}  "¾¼"وأصل 

 R منهجناأيًضا  وهو، ثم دخلنا R مسألة تصحيح االنكسار
ً
  ، والبد من ضبطها، من ا�سائل ال� ´تاجها كثnا

 
ً
بمع أننا نعطي أصحاب الفروض ، بدأ ا�سألة نبدأ بقسمتهابمع أننا أول ما ن، تصحيح االنكسار يأÊ متتا³ا

ثم ´ول هذا األصل إ} ، ثم بعد ذلك نؤصل ا�سألة فنخرج أصلها، ثم نعطي ا5اÌ ألهل ا=عصيب اTين معهم، فروضهم
 أو ال؟ ونعرف ذلك إذا Íعنا السهام فننظر هل � ، سهام توزع \ الورثة

ٌ
مساوية ألصل بعد ذلك ننظر هل يوجد عول

فننظر R الِفَرق هل سهامها نتقسم \  -تصحيح االنكسار إن وجد-ا�سألة أم ال؟ ثم بعد ذلك ننتقل إ} ا=صحيح
   .رؤوسها أم ال؟ فإذا وجد انكسار  فالبد من تصحيح ذلك االنكسار

  ، فريق أن االنكسار ال Hلو أن يكون \ فريق أو أك0 من : وقلنا S كيفية تصحيح االنكسار
فإن ¦نت ا�باينة أثبتنا ، فإننا ننظر ب[ سهام الفريق ورؤوسه بنسب� ا�باينة أو ا�وافقة >>فإن �ن � فريق واحد 

ثم نأخذ هذا الوفق ا�ثبت سواًء ¦ن الوفق أو ¦مل ، فإن ¦نت ا�وافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس، ¦مل عدد الرؤوس
Òعله جزء ا�سألة يÓأصلهاالرؤوس و R فيخرج �ا مسً» جديد يس» مصح ا�سألة، ب،  

فمصح ، فيبÔ رقم جديد يس» مصح ا�سألة، هو القائم بدل أصل ا�سألة أو بدل عو¨ا إن ¦نت Âئلة: مصح اسألة 
ج مهم من أصل ا�سألة R جزء السهم فيخرهوذلك بÒب نصيبهم أو س، ا�سألة سيحول إ} سهام توزع \ الورثة

  .نصيبهم من مصح ا�سألة
 zعله فوق أصل ا�سألة ننظر ب[  >>و�ذا �ن االنكسار � فريقÓ فنعمل العمل نفسه لكن قبل أن ننقل ا�ثبت

  . وحاصل ا�ظر يكون هو جزء السهم يÒب R أصل ا�سألة فيخرج مصحها، ا�ثبتات بالنسب األربع
  وال حاجة لإلÂدة إ³ها  شgواGن� ا� ،ثم �دثنا R مسائل ا�ناسخات

  R هذا الفصل ،R قسمة ال:�تو�دثنا 
ً
 مباwا

ً
   .وهذا ال ´تاجه احتياجا
  .إنما اTي ´تاجه ما ذكرته R هذه العجالة الÖيعة

  

  لـــمْ اEَ  اُب بَ  
  .¦لكتاب بمع ا�كتوب، اء أي ا�حمولبفتح اyَ  :لغة اEمل

نَا بِِه زَِقيمٌ 9ِْ {و¨ذا جاء R سورة يوسف ، واyَمل هو ما ¦ن R ا5طن،  الظهروبالكÖ  اyِمل هو ما ¦ن \
َ
 }ُل بَِعjٍ وَأ

nل ا5عÙ :ا5طن}فََحَملَْتُه فَانْتََبَذْت بِِه َمَ�نًا قَِصي�ا{أما بالفتح كما قال تعا} ، هو ما ¥مل \ ظهره R هو ما.  
ألن اyمل ال يكون ، "الرحم"ويقصدون با5طن  "هو ما S بطن اآلدمية من و�: "فيقولون  :اEمل S اصطالح الفرائض

 وقد يكون أن�" وÛÜ- ،"z: أي-و�نما قالوا ذلك ألنه مبطون، R ا5طن و�نما يكون R الرحم
ً
  ، قد يكون ذكرا

� ا�قادير أو بعضهاالُمتوَ� عنه و� حامل به من وٍ� يرث أو �ج" : ويقول\ ا=عريف ، بعضهم يضيف  S ب"  
من و� ، أن اEمل هو ما S بطن اآلدمية الُمتوَ� عنه: هذا ا=فصيل ال ´تاج إ³ه R ا=عريف و�نما يكÛ أن نقول

  :بمع أن هذا اyمل. يرث أو �جب
  .يؤثر R الورثة، هذا اyمل مؤثًراأن يكون . ¼.  البد أن يكون R بطن آدمية .«
أنه قد ¥جب  أي  ،¢ بعض اyاالت ال يرث لكنه يؤثرو. يحجب بعضهم وهو يرثفيكون تأثnه ¦مًال بمع إما أن  
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  -اyمل:أي-ا5عض حجب نقصان وهو
ً
¦إلخوة ألم أو اإلخوة األشقاء أو اإلخوة ألب هم يؤثرون R ، يكون tجوبا

  ملR هذه اyالة يكون اy، نصيب األم ومع هذا ال يرثون مع وجود األب
ً
لكن إذا ¦ن ، وقد يكون غn وارٍث  وارثا

  . غn وارث البد أن يكون تأثnه بأن ¥جب غnه حجب نقصان
   ما اEمل ا ي يرث؟ ≈

ا اyمل r اتصال با�يت هذا ال هل � Ùل يرث؟ أو البد من wوط �ب �ققها R هذا اyمل ح£ يرث؟ والÞم هذ
 ا�ßح ال يمك، با�يت ألي سبب من األسباب النسب أو الوالء الÞم هل � Ùل r اتصال، شßل فيهإ

ً
  . نطبعا

  :هو ما ¢قق فيه ~طان - كما نقل ذلك ابن قدامة وابن ا�نذر وغnهما- "إÍاÂً "  اyمل اTي يرث باتفاق أهل العلم
ذا وzته ألقل من ستة وسيأÊ م£ نتحقق R هذه ا�قطة إ. أن يتحقق وجوده S الرحم حz موت مورثه ولو نطفة .«

  .أشهر
أن ينفصل حيًا حياة مستقرة، وهذه أوضح من كونه أن : يقولون R عبارة أخرىو[ ،حياة مستقرة أن ¤رج حًيا .¼

 عن أمه كما سيأÊ اGالف R ذلك إن شاء اهللا تعا}
ً
  .«]   Hرج حيًا، وا�ع واحد بمع أن يكون منفصال

وقلنا أن ، �قق حياة الوارث ح[ موت مورثه ولو نطفة: لنا أن R ال�ط اhاã إن كنتم تذكرون w Rوط اإلرث ق
  .ا�طفة هنا سيأÊ الÞم عنها R باب اyمل

  ¥FاEلقة 
اذا اُش¦ط هذين ال(طz؟/ س    

  :وهو ¢قق وجوده S الرحم حz موت مورثه ولو نطفة/     ال(ط األول �
ه فيما ¦ن فيه، فإذا مات فَ لَ بمع خَ }َوَورَِث ُسلَْيَماُن َداُوودَ {: كما قال تعا} ؛الفةهذا ال�ط أن اإلرث خ سبب اش:اط

  هذا ا�يت فهذا اإلرث سينتقل، إذا ¦ن سينتقل فالبد أن ينتقل إ} موجود، و�ال إ} معدوم؟
فالبد من هذا  ،طن أمهأن يكون نطفة S ب أد§ درجات الوجود. أنه سينتقل إ} شخص موجود؛ ح£ يأخذه :ا�واب 

ا أن خالفة، والبد للخليفة أن يكون موجوًدا، وأدä درجات الوجود هو أن يكون نطفة و¨ذا اش:طن ثال�ط؛ ألن اإلر
  .قق وجوده ح[ موت مورثه ولو نطفة� :يكون موجوًدا ح[ موت مورثه 

� hحًيا  /   ال(ط ا/ا Iحياة مستقرة ؛وهو انفصا:  
 "أن اEمل S بطن أمه هو نفٌس دون نفس" : قال) بدائع الصنائع(كما قال الßساã صاحب :ا ال�ط سبب اش:اطنا هذ

هو نفس لكنه ليس نفًسا ¦ملة، بمع هو مرتبط åياة أمه، فهو يتنفس بنفسها ويتغذى منها، R بطن أمه ال نعلم 
؛ ألن حياته ليست حياة ¦ملة مستقلة، بل هو ال نعلم حياته : حقيقة وجوده واستقالr ح£ Hرج، كما قال بعضهم

ً
أصال

مرتبط åياة أمه فالبد أن ينفصل عن هذا ا�سم، و�ذا انفصل البد أن تثبت r اyياة بعد االنفصال ولو للحظة، و¨ذا 
انفصاr ، إذا ثبتت حياته بعد ولو للحظة ولو �صف دقيقة" و�يا حياة مستقرة" أي ينفصل عن أمه،  "انفصاI: "قالوا

ثبت إرثه؛ ألن ال�ط �قق، �قق أنه انفصل، و�قق أنه ¦ن حيًا بعد االنفصال ولو للحظة، فإذا ثبت ، عن أمه ثم مات 
فقد �قق ال�ط اhاã وهو انفصاr حيًا حياة مستقرة؛ و¨ذا اش:ط هذا ال�ط أهل العلم واتفقوا عليه، فحياته R بطن 

  .وحيا حياة مستقرة،r ¦مل اyياة إال إذا انفصل أمه حياة lهولة، وال تثبت 

                                 
 الجملة تم تقديمھا من مقدمة الحلقة الثانية  ١
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  بم يتحقق ال(ط األول؟ وبم يتحقق ال(ط ا/اh؟ ≈
  كيف نتحقق أنه ¦ن موجوًدا عند موت مورثه ولو نطفه؟ وcيف نتحقق أنه حيا حياة مستقرة بعد انفصاr عن أمه؟

  .¢قق وجوده S الرحم حz موت مورثه ولو نطفه /   ال(ط األول  
 ثم بعد ذلك نرجع إ} باب الفرائض

ً
  .سندخل R جانب طæ قليال

وَن َشْهًرا {: قال اهللا تعا} R كتابه عن اyمل
ُ
ث

َ
ال

َ
ُ ث

ُ
Iآية أخرى}و9ََْلُُه َوفَِصا R {وقال تعا :} ©َدُهن

َ
ْوال

َ
اُت يُْرِضْعَن أ َواِ�َ

ْ
َوال

ْن يُتِم© ال
َ
َراَد أ

َ
شهرا، و¢ )É½(شهرا، يعè اyمل واإلرضاع )É½(اآلن إذا ¦ن اyمل والفصال } ر©َضاَعةَ َحْولzَِْ َ�ِملzَِْ لَِمْن أ

َدُهن© َحْولzَِْ َ�ِملzَِْ {اآلية األخرى 
َ

ْوال
َ
اُت يُْرِضْعَن أ َواِ�َ

ْ
  . شهر) ¾¼( :اyوالن } َوال

أشهر � أقل ) À(أشهر ، هذه الـ ) À(�ا يبÔ  :ال� � اyمل والفصال) É½(ال� � ف:ة الرضاع إذا ُحسمت من ) ¾¼( 
R قضية  -ر� اهللا عنه-وقيل أنه قول عê -ر� اهللا عنه–مدة للحمل، وهذا االستدالل نُقل أنه قول ابن عباس 

بمع لو أن أشهر، ) ¬(اهم  أن أهل العلم متفقون � أن أقل ف¦ة اEمل �  -ر� اهللا عنه–حصلت R عهد عثمان 
وج امرأة وبعد ²سة أشهر من زواجهما وzت مولوًدا Âش، فهذا ا�ولود ليس r؛ ألنه ال يمكن للمرأة أن تت إنسان تز

أقل  -أسبوÂً وÂش ) À¼(أة مولوًدا R ألقل من ستة أشهر و¥يا، صحيح R العí اyديث R الواليات ا�تحدة أÓبت امر
لصناعية، ألنها ¦لرحم االصطناï البد أن يوضع فيها، أما أن يعيش لكن البد من وضعه R اyضانة ا -من ستة أشهر 

دون أن يستخدم هذه اyاضنة فإنه ال يمكن، ال يمكن وجود حياة ¨ذا ا�ولود بدون هذه اyاضنة، أما R الستة أشهر 
ه يمكنه حصول مولود اآلن الوالدة إذا ¦نت لستة أشهر كما قلت أنه يُنسب r؛ ألن. فأك0 فهنا يمكن ذلك وقد حصل

  .يوz لستة أشهر من الزواج
  ¢قق وجوده S الرحم حz موت مورثه ولو نطفه، كيف نتحقق من ذلك؟   /  اآلن ال(ط 

ث، علمنا قطًعا أنه �ن موجوًدا S ر̄ إذا هذه ارأة و�ت هذا اEمل ألقل من ستة أشهر من موت اوَ : نتحقق بأمر وهو
هنا الÞم إذا وzته وÂش بمع أنه ¦ن R الرحم ح[ موت . أن يوz ألقل من ستة أشهر ويعيشألنه ال يمكن ؛ الرحم
 ðثا�ور.   

 
ً

عطيكم مثاال
ُ
: ن يرثه؟ نقول، R شهر ربيع األول وzت امرأته، هل هذا اyمل اآل ، تو¢ R شهر tرمرجل مñوج  :أ

هذا اyمل ¦ن موجوًدا R  ؛ث R واحد tرمثه، لّما مات هذا ا�ورð وجوده R الرحم ح[ موت موروهو . =حقق ال�ط نعم؛
ث، �اذا؟ ا�هم أنه ¦ن موجوًدا عند موت ا�ورð  ،ا5طن، ¦ن موجوًدا عند ا�وت، قد يكون وجد من سنة، من نصف سنة

، وتته R شهر ألنه ال يمكن أن يكون R واحد tرم اTي هو وقت وفاة هذا الرجل أن �بل امرأته بعده ب
ً
يوم مثال

 !! R رحم أمه إال شهر صفر، وشهر ربيع األول، شهرين كم عمر هذا ا�ولود؟ يعè لم يبَق ربيع األول ويعيش؛ فسيكون 
قطعنا أنه ¦ن البد أن يكون ستة أشهر أقل ôء؛ فإذا وzته ألقل من ستة أشهر من موت ا�ورث، ، ًعاوهذا ال يمكن قط
  . موجوًدا عند موته
عطي مثال آخر

ُ
لو أن امرأة مات زوجها R واحد tرم، R رمضان أÓبت، ننظر اآلن هل وzته ألقل من ستة أشهر من  :أ

موت ا�ورث أو ال؟ عندنا شهر tرم ¦مل، وعندنا شهر صفر، وربيع األول، وربيع اhاã، وÍادى األوõ، وÍادى اآلخرة، 
ثم رمضان فاآلن تسعة أشهر من موت ا�ورث، هنا لم يتحقق ال�ط إ} اآلن ثم بعد ذلك رجب، ثم بعد ذلك شعبان، 
Êخرى ستأ

ُ
  . البد أن ننظر R تفصيالت أ
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ً
ذي  /  R ¼Ç  قد يواقع الرجل امرأته: لو وzته ألقل من ستة أشهر فإنه قطًعا ¦ن موجوًدا R الرحم وقت الوفاة، مثال

إذا وzته ألقل من ستة أشهر فهذا قطًعا موجود وهذا �صل الوالدة، لكن  خريإذا جاء بعد ستة أشهر من هذا ا=ا اyجة
العادة أنها تت تسعة أشهر، : ، فقد يقول قائلعنه إذا وzته ألقل من ستة أشهر فهذا باإلÍابإÍاع أهل العلم، أ عباإلÍا

األوõ إذا وzته ألقل من ستة أشهر هذه حالة أخرى ستأتينا اآلن، لكن اyالة : أشهر، نقول ةبل بعضهن يأخذ ع�
، وشوال، وذي القعدة، وذي اyجة، 

ً
 R شهر رمضان؛ فجلس رمضان ¦مال

ً
بمع ¦ن ا�واقعة ب[ الزوج وزوجته مثال

 zرم ¦ن الوt R رم إًذا �ا تو¢ هذا الرجلtمل(وyامس، بمع هل ¦ن موجوًدا أو ال؟ ¦ن ) اGقد دخل الشهر ا
فهنا ال�ط متحقق؛ ألننا علمنا أنه �ا مات ا�ورث R شهر tرم أن اyمل ¦ن موجوًدا، ¦ن عمره R ا5طن اآلن  موجوًدا؛

  أربعة أشهر، و´ن نقول ولو ¦ن نطفة، 
   .أن تته حيًا قبل ستة أشهر من موت مورثه: هذه اyالة األوõ وهو

وقد نقل اإلÍاع R ذلك كثn من أهل العلم منهم ابن قدامة R أن أقل مدة اyمل ستة أشهر هذا بإÍاع أهل العلم، 
  .) ا�غè(كتابه 

  :اآلن أضع القواعد قبل أن انتقل للنقطة ا=ا³ة
�  zجزئيت S العلماء متفقون:  

م أك0 مدة اyمل Üتلفون فيها، لكنهم متفقون أنها ال تتجاوز \ أقوال شاذة بعضه) ¼. أن أقل مدة اyمل ستة أشهر )«
  .هناك مدة ألك0 اyمل، لكن Üتلفون R الوقائع كما سيأÊ تفصيله: قد أوصلها إ} سبع سن[، لكنهم يقولون

 إذا و�ته ألقل من ستة أشهر/   اEالة األو³ �

  . أن هذا اyمل يرث من مورثه؛ ألنه ¦ن موجوًدا ح[ موت مورثه: قلنا باإلÍاع
  :هنا حا�ان ،  من ستة أشهرإذا و�ته ألك� /   اEالة ا/انية �

G(  إن و�ته ألك� منzس سنt: 

أقø : أهل العلم قال فبعضوالعلماء Üتلفون R أقø مدة اyمل، لكن إذا Íعنا Íيع األقوال ثم وzته بعد آخر قول، 
: ، بعضهم قالأربع سن[: سبع، بعضهم قال: ثالث سنوات، بعضهم قال: سنت[، بعضهم قال: مدة اyمل سنة، بعضهم قال

إذا وzته ألك0 من ²س سن[ فبإÍاع أهل : ²س؛ فإذا قلنا أن أقø مدة ذكرها بعض أهل العلم ²س سن[؛ فنقول
  .العلم أنه ال يرث 

 :ما دون اYمس سنz وما فوق الستة أشهرإذا و�ته في )¼

  )تة أشهر إ} سنةس(R ا�رحلة من أيًضا  هذه مرحلة � ال� فيها ùلب النساء، بل 5ùهن 
  ):أك� مدة اEمل( خالف أهل العلم S مسألة//  مسألة  

  -ر� اهللا عنها-ئشة سنت[، وهم اyنفية، وينقلون ذلك عن Â: بعضهم يقول -
  عند ا�الكية R قول ¨م، أيًضا  أربع سن[، وهذا عند الشافعية وعند اyنابلة وهو: وبعضهم يقول -
  ضهم قد نقلها أك0 من ذلك، ²س سن[، وبع: وبعضهم يقول -

\ ²س سن[؛ ألن هذا هو ا�شهور من ا�ذاهب األربعة، يعè أقø مدة قال بها قول مشهور هو ²س : لكن نقول
 سن[، 

طبًعا االختالف هذا R ا�دة معلوم أنه R ا�ا� يرجع R �ديد مدة اyمل إ} ظهور العالمات R  //  سبب اYالف
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èمل، طبًعا ا�قول ال� نقلها أهل العلم ال ا�رأة، يعyثابتة وقد  ظهور العالمات � بداية حساب ا 
ٌ
شك أنها نُقول

  صدقوا R نقلها و�ققوا منها، لكن ليس ا�شûة R ا�قول، ا�شûة R أصل الراوي للقضية
ن بè عجالن ¦ن اyمل �لس R R ا�دينة م مأن امرأة من جnانه ،اإلمام مالك ينقل عن جارهم من بè عجالن 

R ةûممَ  بطنها أربع سن[، فا�قل صحيح؛ ألن اإلمام ثقة فيما ينقل، ا�شÞن قال هذا ال.   
R الزمن ا�ا� معلوٌم أن ظهور العالمات � د³ل اyبل، فا�رأة إذا انقطع طمثها، و� ذات زوج، وظهرت أعراض 

سنت[؛ ، ت مدة اyمل، ثم بعد ذلك تته، إذا طالت مدة اyمل جلست سنة اyمل عليها بدأت �سب من هذا الوق
فا�رأة تقول أنا من شهر كذا انقطع طمü، يعè من هناك بدأ اyبل عندها، فتحسب � هذه ا�دة باعتبار أنها Ùل، 

نه أمارة وعالمة لكن ومعلوم أن انقطاع الطمث وظهور أمارات اyمل ليس R حقيقته قاطًعا بوجود اyمل، صحيح أ
ليس قاطًعا R ذلك، ومعلوم عندنا ما يس» باyمل الßذب وهو ظهور أعراض اyمل بل قد تستمر هذه األعراض إ} 
الشهر ا=اسع، و¥صل عندها Üاض لوالدة وال ¥صل ôء؛ فقد توجد أعراض للحمل أوقد ¥صل سبب من األسباب 

مريضة، أو ألي سبب من األسباب كتناو¨ا لُعشبة معينة، أو عالج مع[ ينقطع بسببه الطمث؛ ¦�رض كأن تكون 
أنا واهللا Ùلت من تاريخ كذا من سنة كذا، ا�هم لو تصورنا القضية اآلن  :فينقطع طمثها، فتبدأ اyساب و\ ضوءه تقول

 
ً
 ¦ذبًا جلست تسعة أشهر و� تتوقع اyمل، ثم بعد ذلك Ùلت Ùال

ً
حقيقيًا ف� حسبت مدة  أن امرأة Ùلت Ùال

  . واهللا أنا وzت R ظرف سنة ونصف أو سنت[: اyمل الßذب مع اyمل اyقيý فقالت
  S هذه القضية؟   الطب اEديث ماذا يقول  �
أن هذا ا�ولود عند ا=قاء اyيوان ا�نوي با5ويضة R قناة فالوب، وقيامه  -عز وجل- من عجيب خلق اهللا : يقولون
فتسn ح£ تلتصق ¬دار الرحم، وجدار الرحم يكون رطبًا ح£ تلتصق به؛ فإذا ا=صق  -عز وجل-يأمرها اهللا بتلقيحها 

ْمَشاٍج {: به تلتصق به هذه ا5ويضة، هذه � ا�طفة ال� قال اهللا عنها
َ
َساَن ِمْن ُغْطَفٍة أ

ْ
ن ِ
ْ

هذه ا�طفة }إِن©ا َخلَْقَنا اإل
بمع Üتلطة من ماء الرجل وبويضة ا�رأة، إذا اختلط وتم ا=لقيح و�رcت ا5ويضة األمشاج ال� � ا�ختلطة، أمشاج 

من خالل قناة فالوب فتلتصق ¬دار الرحم، إذا ا=صقت هذه ا�طفة ¬دار الرحم بدأت حياة هذا اyمل، وانقطع طمث 
أنه ينقطع حيضها ويبدأ  -عز وجل–هللا ا�رأة، و¢ أحوال نادرة قد �يض اyامل لكن الغالب األعم األغلب أنه بإذن ا

  . هذا ا�ن[ با=كون

  ·FاEلقة 
  :تابع رأي الطب اEديث S أك� مدة اEمل ⇐

توقف اyديث R ا�حاþة ا�اضية عند هذه ا�طفة عندما ا=صقت ¬دار الرحم، وسنواصل إن شاء اهللا تعا} اyديث 
  .R ذلك، ثم بعد ذلك نرجع إ} موضوعنا

إن هذه ا�طفة إذا ا=صقت ¬دار الرحم بدأت تلك اyياة العجيبة، فتبدأ بالغذاء من خالل شعnات R جدار  : فأقول
ال� � ا�شيمة يبدأ تكون هذا ا�ن[، فيبدأ R األطوار ال� ذكرها اهللا  تبدأ با=كون من خالل كيس الرحمالرحم، ثم 
ثم بعد ذلك تتكون أعضاؤه وعظامه ثم تُك� هذه العظام  ،ا�خلقة ا�ضغة ا�خلقة وغn ،العلقة ،ا�طفة: عز وجل 

 
ً
 جديدا

ً
  .yماً، ثم بعد ذلك ينشئه اهللا عز وجل خلقا

ًْما{: وقد أسلم أحد علماء األجنة R كندا عندما سمع هذه اآلية واستشعرها قول اهللا عز وجل َE ِعَظاَم
ْ
} فََكَسْونَا ال

تنشأ R اإلنسان، لكن �ا بدأوا با=حا³ل وبدؤوا بالت�يح وجدوا أن العظام تُك�  فßنوا يعتقدون أن العظام آخر ما
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سنة فدل \ أن هذا القرآن �م رب  ÉÉ¾«وا كيف يعرف ذلك tمد ص� اهللا عليه وسلم قبل أك0 من بباللحم، فتعج
  .العا�[

إذا بدأ  ،تعطيه أمه، وهذا الغذاء يتكون من شيئ[هذا اyمل إذا ¦ن R رحم أمه فهو يستطيع االكتفاء بالغذاء اTي 
هذا ا�ن[ با=كون واالكتمال تبدأ العالقة بينه وب[ أمه عن طريق اyبل الÖي، هذا اyبل الÖي يأتيه فيه الغذاء 

التسعة -:ة ويأتيه فيه ا¨واء، ومعلوم أن األكسج[ اTي تستنشقه األم تنقله كريات اzم اyمراء إ} ا�سم، هذه الف
  .R الغالب تكÛ ا�ن[ من ناحية الغذاء وا¨واء ال� � -أشهر
بعدها يبدأ ا�ن[ بازدياد اyاجة إ} غذاء وهواء أك0؛ خاصة ا¨واء، ماذا يفعل؟ يبدأ باالضطراب ¦�خنوق، اآلن  

ال ¥صل \ كفايته من األكسج[ ا�خنوق لو ُخنق ُكتِم نفسه بدأ باالضطراب، ا�ن[ كذلك يبدأ باالضطراب ألنه 
 -من ك0ة اضطراب ا�ن[ R الرحم يبدأ باالنفتاح-فيبدأ ما يس» با�خاض، فيأذن اهللا عز وجل لعنق الرحم باالنفتاح 

   .بدأ هذا ا�ولود بال�ول ؛فإذا فُتح عنق الرحم
اyسبة، يعè قد تكون اyسبة مبدؤها  فÛ أغلب األحيان أنه ال يتم إال تسعة أشهر، قد يزيد قليًال \ اختالف

 لكن ال تثبتها باzقة، ا�هم قد تزيد الف:ة åسب 
ً
من قريبا

ُ
Ä قة قدzقليًال، و�ن ¦نت األجهزة اآلن ال تثبتها با 

ً
Üتلفا

تكوين ا�ن[ وåسب حجم أمه و´و ذلك قد تزيد الف:ة إ} شهر أو شهرين، لكن ال يمكن بأي حال من األحوال 
ية إخراج لموق الع�ة أشهر يطا5ون بإجراء عزديادها عن سنة، فالعلماء يقولون ال يمكن ح£ ع�ة أشهر، فا

  .للجن[
 جلس سنة- أنا أقول لو حصلت هذه اyاالت 

ً
أقول هذه السنة ال  -ا5عض قد يقول ال أنا قريب� فالنة أÓبت مولودا

لكن ل اyساب Üتلف، ثم قد تزيد، ال يوجد ôء يمنع من الزيادة؛ نستطيع أن نتأكد أن اyمل ¦ن R يوم كذا، فنقو
ألن ا�ن[ قد اكتملت أعضاؤه وال يستطيع ا�سم القيام  ،هذه الزيادة åسب الطب اyديث ال يمكن أن تتجاوز الشهر

  .بتغذيته ا=غذية الßفية، و¨ذا يطالب األطباء بإجراء العمليات القيíية ل� Hرج
وهذا سبب االختالف ب[ العلماء R مسألة أك0 مدة اyمل، فهم يبنونه \ ما تقوr النساء، / إ} موضوعنا  نرجع اآلن

وقد تكون ا�رأة وهمت R ذلك أو اختلف عليها األمر كما تقدم R مسألة اyمل الßذب أو انقطاع الطمث �رض أو 
  .ألكل أكلته أو لعشبة تناو=ها أو عالج أخذته

  .قلنا بإ¹اع أهل العلم أنه ال يرث، ألنه أصالً ال يلحق بهذا ايت وال يرثه//  ذا و�ته ألك� مدة اEملاآلن إ
  خالف، هذا tل :و� إذا وzته ألك0 من ستة أشهر: بقينا اآلن R نقطة مهمة 

   هذا بإ¹اع أنه يرث،//  قل من ستة أشهروقلنا إذا و�ته أل
أك0 مدة اyمل Üتلف فيها، لكن �قل أن أك0 مدة اyمل \ ما قرره الطب اyديث أنها إ} ، من ستة أشهر فأك0 

رم ووzت هذا ا�ولود R شهر ا ذكرت R ا�ثال إذا تو¢ t Rسنة، اآلن هذه الف:ة هل يرث أم ال يرث إذا وz؟ بمع كم
  رمضان ا�بارك، هل هذا اyمل يُلحق r أو ال؟ وهل يرثه أو ال؟

إن �نت هذه ارأة S هذه الف¦ة لم ت¼وج يع« لم تكن ¢ت زوج يطؤها أو �نت ¢ت زوج لكن : قال أهل العلم
هو R بالد و� R بالد أخرى لم �امعها أو عقد عليها ولم ¥صل ، ، بمع عقد عليها وهو مسافر هذا الزوج ما وطئها

  .من مورثهقالوا S هذه اEالة فإن اEمل يرث منه وطء، 
طبعاً معلوم أن عدة ا�رأة ا�تو� عنها زوجها أربعة أشهر وع� أيام، لكن لم يظهر عليها أعراض اyمل، دائما نتûم 
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عما ¦ن R ا�ا�، امرأة كبnة فلم تظهر عليها أعراض اyمل وي�ل معها دم اyيض، فñوجت فتب[ أنها ¦نت حامًال 
  .أو وzت بعد شهرين و´و ذلك

  :اهم إذا و�ت ألك� من ستة أشهر ودون أقل مدة اEمل نظرنا// ملخص 
، يُلحق بمع يُنسب إن لم تكن قد تزوجت أو تزوجت وهذا الزوج لم يطأها؛ ف¿ هذه اEالة اEمل يُلحق ويَرث -

، وُينظر R هذا إ} األحوال، قد تكون هذه ا�رأة سيئة اGلق فينظر R هذه األحو
ً
ال، وقد ´تاج إ} ما ويرث أيضا

 أنه 
ً
 :يس» باyمض ا�ووي �عرفة نسبه أو  ال، لكن الÞم كما قرره أهل العلم قديما

إذا وzته لستة أشهر فأك0 وأقل من مدة اyمل، هذه ا�دة ستة أشهر فأك0 وأقل من مدة اyمل إذا لم تكن قد 
 .با�يت ويرثهتزوجت أو تزوجت ولم يطأها زوجها فÛ هذه اyالة يلحق 

إذا وzته ألك0 من ستة أشهر من موت  -ايتإذا �نت قد تزوجت، وطئها زوجها؛ ف¿ هذه اEالة ال يُلحق بهذا  -
  .مورثه

ال�ط األول �قق حياته R الرحم  .فهذا باختصار شديد ما يتعلق بهذه ا�سألة، هذا هو ال�ط األول وcيف نتحقق منه
قلنا إما أن تته ألقل من ستة أشهر أو أن تته ألك0 مدة اyمل أو أن تته ما ب[ ستة أشهر  ح[ موت مورثه ولو نطفة،

وأقل من مدة أك0 اyمل، فÛ هذه اyالة إن لم تñوج أو ¦نت �ت زوج لم يطأها فÛ هذه اyالة ينسب إ³ه و�ال فال، 
  .بهذا نعرف ونتحقق من ال�ط األول

  hمستقرة حياةً  حًيا؛ أن ينفصل: ال(ط ا/ا.  
  : عند خروج اyمل من بطن أمه r ثالثة أحوال :اEياة الN يثبت بها اEمل ≈

  إما أن -
ً
 . تته أمه وقد مات؛ إسقاط وهو ما يس» باإلجهاض: Hرج ميتا

-  
ً
  أو أن Hرج حيا

 ثم يموت قبل أن ينفصل،  -
ً
 لكن قبل اكتمال انفصاr يموت، أي أو Hرج حيا

ً
وهو ما ¥دث اآلن R أن Hرج حيا

بعض األحوال من اختناقه باyبل الÖي، Hرج الطفل وقد ا=ف اyبل الÖي عليه فيخرج جزء منه وهو � ثم مع 
  Hتنق ويموت -هللا و�ياكم ال�وركفانا ا-ا=فاف اyبل الÖي 

  :اEال األو³ �
ً
 ألننا نش:ط أن ينفصل  ؛ فهذا باإلÍاع ال يرث //   إذا خرج ميتا

ً
، وهذا انفصل ميتا

ً
  .حيا

  :اEال ا/انية �
ً
 ومع اyياة ا�ستقرة  //  أن ينفصل حيا

ً
وهذه سأؤخرها ألن هناك خالف R مع االنفصال حيا

 وتنفس وصاح فإنه بإÍاع أهل العلم أنه يرث  :خالف ب[ أهل العلم R ذلك، لكن بإÍاع
ً
  .باختصار أنه إذا خرج حيا

 ثم إذا خر: ا/ا/ةاEال  �
ً
بمع أول ما خرج من //   قبل أن يكتمل انفصاI أو انفصل وهو ميتمات ج بعضه حيا

   .ا�ن[ رجاله ويتحرك، ثم �ا ُسحب وُجد أنه قد مات ألن اyبل الÖي ا=ف عليه وخنقه
  :فيها خالف بz أهل العلم فيهاهذه اyالة اhاhة 

 ¦مًال ا�مهور يقولون ال يرث، �اذا ال يرث؟ قالوا  -
ً
لم تثبت r حياة اzنيا إ} اآلن، ألن اyياة تثبت إذا انفصل انفصاال

 .وهذا لم ينفصل إ} اآلن

 : اyالة يرث، لكن با=فصيلR هذه  :اyنفية يقولون -

 ثم مات  •
ً
 r بأنه قد خرج ¦مًال، ألنهم يقولون ا=ابع تابع: إذا خرج أك0ه حيا

ً
 .فإنه يرث إyاقا

أقله يعè، ثم بعد ذلك خرج 	ه وهو ميت فإنه ال يرث، فيلحقون ا5عض  -ليس أك0ه-إذا خرج بعضه  •
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 ثم مات قبل 
ً
 أyقوه با�يت، و�ذا خرج أك0ه حيا

ً
 ثم خرج أك0ه ميتا

ً
بالg، فيقولون إذا خرج بعضه حيا

  .اكتمال انفصاr أyقوه بال�
 ثم مات قبل  العلماء متفقون \ أنه البد من استقرار اyياة، وخالف

ً
اyنفية R جزئية واحدة إذا خرج أك0ه حيا
  .اكتمال انفصاr، استثنوا هذه اyنفية، لكن اآلن ا�ماهn من أهل العلم \ أنه البد من استقرار اyياة

  :عندنا نقطتان ما معÂ استقرار اEياة؟/ س 
كما جاء ذلك R حديث ا�æ  ة كونه ¤رج ويpخ،متفقون أهل العلم فيها � أن من استقرار اEيا: ا?قطة األو³

 {: ما من مولود إال ويمسه الشيطان إال مريم وابنها فإن اهللا أÄذهما بقول امرأة عمران: (ص� اهللا عليه وسلم
¯
hَِو�

ْيَطاِن الر©ِجيمِ  ِقيُذَها بَِك وَُذ̄ري©َتَها ِمَن الش©
ُ

خ، العلماء متفق) } أ zخ فإنه يرث، استدلوا فا�ولود إذا ُو
ون \ أنه إذا 

 ورث( ، وÅ رواية )إذا استهل اولود ورث(بقوr ص� اهللا عليه وسلم 
ً
اآلن اتفقوا \ أنه إذا  ،)إذا استهل اولود صارخا

 حياة مستقرة بأن 
خ أن يرث
ً
  .انفصل حيا

 وصدرت منه عالمة من عالمات اEياة:ا?قطة ا/انية 
ً
غj الpاخ؛ كأن عطس مثالً أو ¢رك، يع«  إذا انفصل حيا

 من فيه
ً
، ا�هم ظهرت فيه عالمة من عالمات اyياة غn الíاخ، عندما أخرج �ن يتحرك، أو تثاءب أو استفرغ شيئا

ãاhياة، فهل يثبت بذلك ال�ط اyخ لكن خرجت منه عالمة من عالمات ا
 حياة : بمع أنه ما 
ً
انفصاr حيا

  ال يثبت r؟مستقرة أو 
 ورث(، بل البد r من الíاخ، ألن مفهوم اyديث ال يثبت I ذلك: االكية قالوا -

ً
أنه إذا لم  )إذا استهل اولود صارخا

 إذا ظهرت منه عالمة غn عالمة الíاخ فإنه ال يرث
ً
 أنه ال يرث، فقالوا إذا

ً
 .يستهل صارخا

  .أن أي عالمة من عالمات اyياة تدل عليه فإنها تلحق بالíاخ: والعلماء من اyنفية والشافعية واyنابلة قالوا -
  :بتعليل[ ،ال :  ا�الكية قالوا 

G.   ديثEورث(أن مفهوم ا 
ً
 ).إذا استهل اولود صارخا

أن أي حرcة غn الíاخ كحرcة ا�ذبوح، اآلن ا5هيمة إذا ُذåت تتحرك بعد ذåها وقد خرجت : أيًضا  وقالوا .¥
دم يتحرك فقط  ههذه اyرcة ال� �صل من ا�ولود قد تكون حرcة موت، قد مات لكن الزال فيروحها، يقولون 

  .وليست فيه روح، وال نتيقن من حياته إال بíاخه، ألن ا�ذبوح ال يíخ، من خرجت روحه ال يíخ

  إن ظهور أي عالمة من عالمات اyياة فإنها تلحق بالíاخ،  :ا�مهور قالوا 
  .ب اyنفية والشافعية ورواية عند اإلمام أÙد، والرواية األخرى كقول ا�الكيةوهذا هو مذه

  .عالمات تدل \ حياتهأي ليس � عالمة إنما عالمة تدل \ اyياة ¦=ثاؤب، العطاس، اyرcة الطويلة، رضاعه، 
   ما الراجح S ذلك؟ ⇐

يعè إذا ¦نت العالمة �رك  -¢ بعد هذه العالمةوالÞم إذا تو-العالمة إن طالت؛ بمع حصلت منه حرcة طويلة
ا�ولود �دة ساعة أو ساعت[ ثم مات هذا تبينت حياته، إذا ¦ن zيه نبض و´و ذلك، أنا عندي واهللا أعلم أن ا�ولود إذا 

لب فÛ حصلت منه عالمة من عالمات اyياة األخرى ولسنا متأكدين منها، كتنفسه أو حرcته دون أن يثبت r نبض ق
هذه اyالة ال تثبت r حياة، أما إن طالت هذه العالمات وُعلم نبضه؛ خاصة R الطب اyديث اآلن مباwة منذ أن Hرج 

  .يبدؤون با=أكد من حياته ووضعه، فÛ هذه اyالة تثبت r اyياة
 (اyديث 

ً
ه العالمة دالة \ اyياة كما ال يمنع من وجود عالمة أخرى، ا�هم أن تكون هذ) إذا استهل اولود صارخا
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يدل عليها الíاخ، هذا الرابط ب[ العالمات أنها تزيل الشك عنا أن هذا ا�ولود ميت، إنما اyرcة ال� يفعلها � 
  .كحرcة ا�ذبوح
 باختصار

ً
الراجح واهللا أعلم أن أي عالمة أخرى من عالمات اyياة إذا دلت \ حياته حقيقة فإنها تلحق : إذا
ذلك أن اyديث و�ن فÖ االستهالل بالíاخ فال يمنع من وجود عالمة أخرى، والقياس \ الíاخ بما أن  لíاخ،با

  .\ اyياةأيًضا  فكذلك العالمات األخرى ¦لعطاس والرضاع تدل،الíاخ يدل \ اyياة 
   .\ الíاخ بأن غnه مثله R إثبات اyياةأيًضا  اyديث ال يمنع، والقياس

  

  FÉاEلقة 
 حكم قسمة ال¦Êة قبل وضع اEمل 

  إذا ¢ققنا وجود اEمل S بطن أمه ثم مات مورثه فهل تُقسم ال¦Êة أو ال تُقسم ؟
إذا تو¢ رجل و امرأته حامل فطالب بعض ورثته بقسمة ال:cة فهل �ابون إ} ذلك أم ال �ابون إ} ذلك ؟ ألن هناك 

  حم رث هو Ùل �قق وجوده R الروا
 \ أحد الورثة أو بعضهم أو 	هم  -إذا ¦ن هذا اyمل يرث أو ¥جب بمع أنه مؤثر 

ً
فاألصل -إذا ¦ن هذا اyمل مؤثرا

هل هو ذكر أو ،فيُنتظر ح£ يوضع اyمل ويتب[ أمره ، أنه تؤخر قسمة ال¦Êة حÌ يوضع اEمل رفعا للخالف والËاع
قد يكون توأما  اثن[ أو ثالثة فح£ يتب[ أمره ويتحقق تقسم ،ك0 من مولود أن�؟  هل هو � أو ميت ؟ قد يكون أ

   ه قطع  zابر ال�اع وهذا هو األصلال:cة \ إثر ذلك ، وهذا في
و�ذا ،قالوا ´ن نريد أن نقسم ال:cة بعضهم  قال أنا فقn وهذا ا�ورث ترك ماال ،لكن إذا طالب بعض الورثة بالقسمة 

ذه الف:ة قد يكون اyمل R بداياته R الشهر األول مثًال  يعè أنا عê ديون ، أو مثال أحتاج هذا ا�بلغ ترcناه R ه
فr gٌ حاجه R  ،أو أريد  أن أتزوج، ألستفيد منه أو بعضهم يقول هو كبn سن يقول أريد أن أزوج  ابè من هذا ا�ال

  : العلماء S ذلك qتلفون � قولz  إ³ه ؟فهل �ابون إ} ذلك أم ال �ابون  ،هذا ا�ال 
بمع أنهم إذا طا5وا بالقسمة يردون وال تقسم ال:cة ح£ Hرج هذا اyمل ويتب[ ،  أنهم ال Íابون: القول األول  �

ة ح£ يتب[ تقسم ال:c، أمره هل هو � أم ميت ، هل هو ذكر أم أن� ، هل هو ذكرين أو أنثي[ أو هو ذكر و أن� 
أنهم ال �ابون  عند اإلمام الشافÎ ر9ه اهللاأيًضا  وهو اشهور،وهذا هو  الراجح عند االكية ،قطعا zابر اGالف 

و ذكر أم أن� ، هل إ} طلبهم ، بل ينتظرون وجوبا  ح£ تضع هذه ا�رأة اyمل فيتب[ أمره هل هو � أم ميت ، هل ه
  تلف هذه ا�سألة وHتلف ا�nاث هل هم ثالث ذكور ، هل هم ثالث إناث ؟ Ä أنثي[ ، أم ذكر وأن� ،هم ذكري[ أو

  . وعم -وهذه الزوجة عندها بنت -لو أن زوج مثال توÅ عن زوجة  //مثال 
فهذا العم لن يرث  ألن االبن سيحجبه إذا  "ابن"سnث  لو فرضنا عدم وجود اyمل لكن لو ¦ن هذا اyمل  "العم"هذا 
أربع أو قد يكون بنت[  هذا اyمل قد يكون، سوف يشارcها  "ابن"إذا خرج  لكن هذه ستأخذ ا�صف ا5نت، خرج 

فا�شهور عند الشافعية والراجح عند ا�الكية يقولون أننا النقسم ال:cة ح£ يتب[ أمر هذا ،بنات  فيقل نصيبها وهكذا 
  .اyمل دفعا  وقطعا  لل�اع 

�  hن: القول ا/اEنابلة وهو قول اEعتمد عند الشافعية يقولون أن بعض الورثة إذا طلب قسمة  وهوفية وقول اا
 ا للÐرال¦Êة قبل وضع اEمل فإنهم Íابون إÏ ذلك رفعً 
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 ¾سنة سnث يقول أنتظر  ÇÉلو أن شخص عمره ، قد يطول اyمل ولو فرضنا \ ما ذكره بعض أهل العلم أربع سن[ ألنه 
أو عليه دين إذا لم يسدد هذا اzين يسجن  ، أو قد يكون يريد الزواج، ه الف:ة فال أنتفع بهذا ا�ال سن[ قد أموت R هذ

  . أو يريد أن يش:ي أرضاً أو م�ال  أو ´و ذلك ، 
عتمد فالقول عند اyنفية واyنابلة وا�،فتأÊ حوائج ا�اس R مثل هذا ا�ال خاصة مع ك0ة هذا ا�ال واحتياج الورثة إ³ه 

و�ن ¦ن  ،فيه إyاق þر بهم القسمة تأخn طلبهم R هذه ا�سألة ألن  فيجابون إ}، عند الشافعية أنهم �ابون إ} ذلك 
، þر \ الورثة أيًضا  صحيح أن هناك þر R عدم علمنا åال اyمل لكن هناك، الÒر يتفاوت لكن فيه þر 
  هل نستطيع أن نرفع الÒرين أو �فف منهما ؟؟. األشد يزال بالÒر األقل الÒر وطبعا الÒر ال يدفع بمثله إنما 

  .هذا هو القول الراجح . نقول نعم نستطيع، فنحتاط للحمل و يستطيع بعض الورثة أو 	هم االستفادة من اإلرث
   قول اEنفية واEنابلة واعتمد عند الشافعية إذا قلنا بقسمة ال¦Êة كيف نقسمها ؟�/ س
  :علوم أن اyمل R ا5طن ال يعلم حقيقته إال اهللا م
 فقد يكون هذا اyمل � وقد يكون ميت  -

 ،وقد يكون R الف:ة ال� يقسمون فيها ال:cة  قد يكون حيا وبعد شهر قد يموت R بطن أمه  -

-  
ً
 �قد يكون هذا اyمل ذكر وقد يكون أن� وقد يكون خن،R بطن أمه فإذا خرج مات  قد يكون حيا

قد يكون هذا اyمل ذكرين ، وقد يكون انثي[، وقد يكون ذكر وأن� ، قد يكون ثالث إناث ، أربع إناث ،  -
  فتختلف ،²س إناث ، ع�ة ذكور 

معلوم أن اyمل ال يعلم حقيقته إال اهللا ح£ بالوسائل اyديثة ال يمكن توقعه فقد يتوقعون أن اyمل واحد فيخرج 
أن هذا اyمل ذكر فيتب[ أنه أن� فال يستطيعون الوصول  إ} معرفة كنهه إال بالوسائل ¦لسحب  اثن[ ، بل قد يتوقعون

ه خطورة \ ا�ن[ وال داï من ا�اء ا�حيط به من ا�شيمة بأخذ العينة و�ليلها ومعرفة هل هو ذكر أو أن� وهذا في
  .بون Tلك R أخذ هذه العينة إال عند الÒورة وال �ا،بل بعض أهل العلم ¥رمها �ا فيها من الÒر  ،¨ا

  :العلماء R ذلك Üتلفون \ أقوال ثالثة  � قوÑم  كيف يقسمون ال¦Êة ؟ ≈
ح£ اyنفية  –اyنابلة عندهم قول ، اyنفية عندهم قول ، الشافعية zيهم قول R ا�سألة ، نأخذ ا�ف£ به عند اyنفية 

  .ل ، tمد بن اyسن وأبو يوسف عندهم قول فهم Üتلفون R ذلك Üتلفون أبو حنيفة zيه قو
  :قول اEنفية//   القول األول �

يعè إن ¦ن نصيب اTكر أك0 لو  ، أيهما أك0 يوقف، من مjاث ذكر أو أنÓ اEنفية يقولون يوقف للحمل األحظ
yنصيب ذكر ، لو فرضنا أن ا r مل ذكر يوقفyنصيب أن�  مل أن� أك0فرضنا أن ا r يوقف  

ýإذا أراد ا: جزء من القول قالوا  ب Ôبالزيادة � نصيب الواحد لو زادلقسمة أن يأخذ من الورثة كفيال و� القا  
يقولون ألن الغالب ا�رأة ال تت R ا5طن الواحد إال ذكرا أو أن� هذا الغالب أما غnه فال حكم r وعليه يقولون إذا 

  ؟ننظر ما هو األفضل r ، ما ذكر أو أن�  ر أن هذا اyمل إ¦ن كذلك  فنقد
  ا نقدر أن هذا اyمل ذكر ونقسم ال:cة \ أن هذا اyمل ذكر هل األفضل للحمل أن يكون ذكر ؟ إذً  -
  .فننظر لألحظ  للحمل  ، و�ن ¦ن هذا اyمل األحظ r أن يكون أن� قدرنا r أن يكون أن� -

أن القاÔ يأخذ كفيال من الورثة : قالوا  - جاء ذكرين أو جاء أنثي[ -  ذكر أو أك� من أنÓإذا جاء اEمل أك� من 
فÛ هذه  ، ك0 �ا قدر r ألن اyمل تب[ أنه ليس ذكر إنما  ذكرين أو أنثي[، يعè إذا حصل أن أحد الورثة أخذ أ بالزيادة
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   –يعيد ما نقص من اyمل إ³ه  - يعيده إ} اyملاyالة هذا الكفيل يرجع  \ الورثة فيأخذ ما بأيديهم و
  .هذا هو القول األول وهو القول ا�ف£ به عند اyنفية ،وستأÊ األمثلة إن شاء اهللا بعد ذكر اGالف R ذلك 

� hقول الشافعية  :القول ا/ا  
، وقد �مل اثن[،

ً
قد يكون ذكرا وأن� فال ضابط  يقولون أن اyمل ال ضابط لعدده فقد �مل R ا5طن الواحد واحدا

ومن �ن ،ينظر S حال الورثة فمن يرث S بعض ا�قادير دون بعض فهذا ال يعطى شيئا : لعدده فقالوا ماذا نفعل ؟ قالوا 
� ا�قادير لكن متفاضال فإننا نعطيه األقل،ال يعطى شيئا أيًضا  نصيبه غj مقدر �لعاصب فهذا S ومن ، ومن يرث

 � S قادير إرثا واحدا هذا أخذ نصيبهورث�ا .  
صحيح ، و ¦ن ذكرين أو انثي[ ة تت اثن[ سواء ¦ن ذكر وأن� أفكثn أن ا�رأ، أنه ال يوجد ضابط لعدد اyمل : يقولون 

 ال يستغربه ا�اس لك0ت، أنه ليس الغالب لكنه كثn ، فيحصل وال يستغربه ا�اس 
ً
ه و�ن إذا قالوا أن امرأة وzت توأما

  . ا ال ضابط  لكن ننظر للورثة فيقول إذً ، ¦ن األك0 أنها تت واحدا لكن كثn أن تت اثن[ فال يستبعد ذلك 
  كيف ننظر للورثة ؟  ≈

يعr è أحوال يرث فيها وأحوال ال يرث فيها R أي تقدير من  - قالوا أن الورثة إذا �ن بعضهم يرث S بعض ا�قادير -
قالوا أنه ال يعطى شيئا  - ¦ن واحد أو أثن[ أو ثالثة أو أربع إذا ¦ن يرث R ا5عض دون ا5عض ا=قادير �فرض أنه

  ث�اذا ؟ الحتمال أن هذا ا�ولود يأÊ \ الوضع اTي يكون فيه هذا الوارث ال ير. 
ً
 .شيئا

Ô ¨ذا العاصب قد يأÊ فال يب ألن هذا الوارث ؛ ال يعطى شيئاأيًضا  قالوا العاصب ا ي يأخذ ما أبقت الفروض هذا -
 .ح£ يتب[ اyمل طبعا  شيئا فإذا ال يعطى العاصب شيئا

يعè إذا ¦ن هذا اyمل واحدا سnث نصيبا كثnا ، إذا ¦ن  - من أحوال أك� S أحوال الوارث ا ي يرث لكنه يرث -
ألنه هو ا³ق[  نعطيه األقلR هذه اyالة فيقولون هنا  - هذا اyمل اثن[ سnث أقل لكنه Í Rيع ا=قديرات سnث

 األحظ للحمل أخذه اyمل و�ال رجع ¨ذا الوارث اوا5اÌ ننتظر ح£ يتب[ أمر اyمل ، فإن ¦ن اyمل \ ما قدرن

  ، إذا �ن يرث S ¹يع ا�قادير ف¿ هذه اEالة يعطى نصيبه وال ¤تلف -

أو جاء أن� أو  الو جاء ذكرً  -اyمل–هذا ا�ولود  "ابن وبنت"وهذه ا�رأة عندها ، لو أن امرأة تو¢ زوجها و� حامل : مثًال 
 -جاء ذكر وأن� أو جاء ع�ة ذكور أو ع�ة إناث هذه الزوجة نصيبها اhمن لن يتغÍ R nيع األحوال لن يتغn نصيبها 

 ذكرا أو خرج حيا أن� أو خرج  أم خرجR هذه اyالة فتعطى اhمن ألنه هو نصيبها سواء خرج ميتا  - هذا واضح 
ً
حيا

  ا تأخذ نصيبها ¦مال، قالوا فإذً و ذكرين أو أنثي[ أو أك0 من ذلك فÛ � هذه األحوال نصيبها ال يتغn ذكر وأن� أ
  .وهذا كما قلت األصح عند الشافعية ، فهذا القول ال ¥دد عددا أو ضابطا ألك0 اyمل بل يقول ننظر R الورثة

  قول اEنابلة: قول ا/الث ال �
،  فيوقف للحمل األك� من مjاث ذكرين أو أنثيz ،ونعامل الورثة باألÖ،نعامل اEمل باألحظ  : يقول اyنابلة

   -ا³ق[ اTي هو األقل- ث معه ا×قz من نصيبهارويعطى الو
  ،فمن ورث S بعض ا�قادير دون بعض ال يعطى شيئا  -
  ، األقلومن أعطي متفاضال أعطي  -
� ا�قادير مثل بعض  أعطي نصيبه �مال ،  - S ومن ورث  

يقولون ألن ، و أنثي[ ون يقولون األحظ من مnاث ذكرين أأما اyنابلة يقدر،فالشافعية R القول اhاã ال يقدرون عدد 
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nا5طن الواحد كث R ]أما أك0 منه فال يمكن ، حصول األثن nثcلب وù أما أن يكون أك0 منه حصول االثن[ هذا 
 r فقليل وا�ادر ال حكم .  

  :ثالثة أقوال باختصار هناك ≈
  األكr 0 من مnاث ذكر أو أن�ا�ف£ به عندهم أنهم يقولون نوقف r األحظ من مnاث ذكر أو أن� أي // اyنفية  )«
  . يقولون ال نقدر عددا بل نعامل الورثة معه باألþ // الشافعية )¼
وليس بالÒورة دائما  ،فاألحظ r يوقف r ،يقولون نوقف r األحظ من مnاث ذكرين أو مnاث أنثي[  // اyنابلة )½

  .ن شاء اهللا بيانه R األمثلة مnاث األنثي[ أك0 كما سيأÊ إ قد يكون ،أن يكون حظ اTكرين أك0 
أن هذا ا�شهور عند الشافعية وقول ا�الكية  أن قلنا وأين قو¨م R هذه ا�سألة ؟ تقدم �ا قول ا�الكية // ا�الكية 

أما بقية أهل العلم فnون  ،فهم أصال ال يرون قسمتها قبل وضع اyمل ، ا�سألة هذه ال تقسم ح£ يتب[ أمر اyمل 
  .قسمتها لرفع الÒر عن الورثة 

  األحظ من مnاث ذكرين أو أنثي[ قوال اhالثة الراجح فيها واهللا أعلم هو قول اyنابلة وهو أن نوقف rهذه األ
 ،´تاج إ} كفيل كما قال اyنفيةوال ، ثن[ R ا5طن الواحد هذا كثn  و�ن لم يكن األك0 وهذا القول ألن وجود األ

من يطالب فألن هذا الكفيل من الورثة قد يموت قبل وضع اyمل وقد ¥صل الشقاق وال�اع ألن هذا اyمل ضعيف 
 ،فقد يضيع نصيبه وماr ألن هذا الكفيل قد سافر أو مات أو ´و ذلك ! ؟إذا تب[ أنهم ذكرين أو أنثي[ بماr و نصيبه 

rما r اث ذكرين أو أنثي[ حفظناnاألحظ من م r مل خرج ميتا فهذا الوارث  ،لكن إذا وضعناyفإن تب[ أن هذا ا
فهنا يمكن r أن يطالب فهو قوي ، لب ورثته لو تو¢ و�ن لم يطالب هو ستطا، اTي قل نصيبه ال شك أنه سيطالب 

ال شك أنه قد يضيع نصيبه  ! لكن هذا اyمل إذا مات هذا الكفيل أو سافر مثال فمن سيطالب ¨ذا اyمل،وحجته قوية 
  R مثل هذه األحوال 

  þمل باألحظ ونعامل الورثة باألyقهم والورثة يستط، وال شك أن قمة االحتياط أن نعامل اå يعون بعد ذلك ا�طا5ة
   .فيما لو تب[ أمر هذا اyمل \ غn ما قُسم

 كيفية حساب مسائل اEمل  

  ألحظ من مjاث ذكرين أو أنثيz؟القائلz أننا نوقف للحمل االقول الراجح وهو قول اEنابلة  سألة �كيف نقسم ا
 و�ن شاء اهللا ا�حاþة ا

ً
  ،لقادمة سيكون هناك عرض خاص  بكيفية قسمة ا�سألة طريقة القسمة سنأخذها نظريا

  و�ن تيÖ األمر سأشn إ} الفروقات ب[ أقوال ا�ذاهب اhالثة R مسألة كيفية قسمة مسائل اyمل 
  :يقولون إذا أردنا أن نقسم ا�سألة R كيفية حساب اyمل Óعل للحمل ستة تقادير :اEنابلة �

  .أن نقدره أن� -½ا  أن نقدره ذكرً  -¼  .ذا اyمل ميتأن Hرج ه-تقدير كونه ميت  -«
  . أن نقدره أنثي[ -À   .أن نقدره ذكرين -¿  .ن نقدره ذكرا وأن� أ - ¾

  فنقدر اyمل ستة تقادير ألننا سنعطيه األحظ ، إذا قدرنا للحمل ستة تقادير ماذا نفعل ؟ 
نردها إ} -مل ميت ،ونقسم ا�سألة \ كونه ميتا نؤصلها عè سنقدر كون هذا اyي، بعد ذلك تعمل لg تقدير مسألة 

ونردها إ}  -ثم ننتقل إ} تقدير كونه ذكر ونؤصل مسأ=ه ،نصحح االنكسار إن وجد انكسار -عو¨ا إن ¦نت Âئلة 
، R الرابع ونفعله،و نصحح االنكسار إن وجد هذا ا=قدير اhاã ، ونفعله R ا=قدير اhالث  -عو¨ا إن ¦نت Âئلة



 نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                                                                                                ـ استوى ا/امنـ استوى ا/امن  الفرائضالفرائض    مقررمقرر

- ١٧ - 
 

  .فتكون zينا ست مسائل ¦ملة بهذا اGصوص ،والسادس ،واGامس 

  FØاEلقة 
  :ستة تقادير قلت S احاÖة ااضية S كيفية حساب مسائل اEمل أننا Ùعل للحمل 

  
ً
 وأن� ، ثم تقدي، تقدير كونه ميتا

ً
ر كونه ذكرين ، ثم ثم تقدير كونه ذكرا، ثم تقدير كونه أن� ، ثم تقدير كونه ذكرا

عطى ويُ ، يقولون أننا نعطي اyمل األحظ من مnاث ذكرين أو أنثي[  ألن اyنابلة ، تقدير كونه أنثي[ ، فهذه ستة تقادير
  . � وارث  األقل من نصيبه وا5اÌ موقوف ح£ يتب[ أمر ذلك اyمل 

 \ كيفية حساب مسائل اyمل
ً
 تطبيقيا

ً
بعد ذلك أرجع فأعيد خطوات العمل R كيفية حساب  ثم  ، سنأخذ اآلن مثاال

دراسته وwحه R  تومن خالل ا�ثال[ سأحاول قدر ا�ستطاع أن أعيد ما سبق، ثم نأخذ مثاال آخر  ،مسائله 
  : بـ خاصة بما يتعلق ، ا�ستويات ا�اضية �ا يتعلق بهذا الفصل 

وcيف /  ثم هل يوجد فيها عول /  لةثم كيفية تأصيل ا�سأ/ .   وسبب إعطائهم ذلك ا�صيب، إعطاء الورثة نصيبهم 
  .لو وقع انكسار  االنكسارأصحح 

� ذلك ألن هذه ا�سائل م:ابطة من خالل هذا الفصل والفصول ال� قبله فنحتاج إ} إÂدة استذ¦ر ¨ا وبعد ذلك 
توى اGامس إن علم الفرائض و�ن ¦ن من الطالب أو الطا5ة يستطيع استذ¦ر هذه ا�علومات ؛ وcما قلت R ا�س

من أ�ع العلوم رجوÂ ، فإذا ¦ن قد ضبطه الطالب أو الطا5ة ثم نسيه فإذا استذكره أيًضا  أ�ع العلوم تفلتا فإنه
  .خاصة مع حسن ا�ية وسالمة القصد R طلب هذا العلم  ، قليًال رجعت هذه ا�علومات إ³ه

  مسائل اEمل S كيفية حساب  ةتطبيقيأمثلة  ≈
  .وابن /   وبنت/  هالك عن أم حامل  : G مثال •
  "اسألة حل مفتاح" أسميها قد ا?قطة وهذه ، بالورثة اEمل ةعالق ال ، بايت اEمل عالقة معرفة من بد ال  !!تنبيه 

فإذا قلنا ،إ} ا�يت أن النسبة دائما أننا ننسب أيًضا  إن كنتم تذكرون R ا�ستوى السادس واGامسأيًضا  وقلت لكم
لك أن تتخيل هذه األ�ة وأنز¨ا \ الواقع  ؟فإذا أردنا أن نعرف هذا اyمل ماذا يكون ،هالك عن أم ، أي أم ا�يت 

فأنت أنز¨ا \ نفسك ، اآلن أنت كأنك أنت ا�يت ، وابن  / وبنت / هالك عن أم حامل: فإذا قلنا  ،فأنز¨ا \ نفسك 
بهذا تستطيع أن تعرف عالقة اyمل با�يت ، عن بنت لك ، وابن لك أيًضا  هذه األم حامل ، وتموت ،تموت عن أم  لك 

ا لك أيها ا�يت ، فهو ا لك ، أو أختً بمع أن هذا اyمل سيكون إما أخً  ألم ال� ترcتها � أمك و� حاملإذا قلنا هذه ا
   .ل با�يت ح£ نعرف هل هو وارث أو ال سيكون أخ للميت أو أخت للميت ، وبهذا سنعرف عالقة اyم

 ؛ أما إذا ¦ن اyمل ال يرث فÛ هذه اyالة ال نقسم ا�سألة \  كم أن الÞم R قسمة اyملوقلنا ل
ً
إذا ¦ن اyمل وارثا

  .أنها Ùل بل نقسمها قسمة Âدية
  .وابن /  وبنت /  ننظر اآلن للمثال، هالك عن أم حامل

سيكون إما أخ أو أخت، األخ حامل، اyمل ماذا سيكون لو خرج ؟  � أم ا�يت و� "األم" ثالا�لو نظرنا R هذا 
ألن االبن  "االبن"، قد يرثون مع وجود ا5نت ولكن ال يرثون مع وجود ال  :ع وجود االبن ؟ ا�وابواألخت هل يرثون م

ألن هذا اyمل  ،بنباالألنه tجوب ؛ يؤثر R الورثة  ال هذا اyمل ، سواء قسمنا ا�سألة اآلن أو ترcناها اإذً  .¥جبهم 
   .سيخرج أما أخ أو أخت 

كيف أنا حللنا ا�سألة بمعرفة مفتاحها وهو عالقة اyمل با�يت أنا ال أريد عالقة هذا اyمل باالبن وا5نت  أنا  أنظروا
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ً
ريد عالقة اyمل با�يت ، هذا هو مفتاح حل هذه أنا أ،هذه ال أريدها ،للبنت أو االبن   ال أريد أن يكون هذا اyمل عما

ا�سألة فاآلن عرفنا أن هذا اyمل ال يؤثر ال R األم ألن األم ستأخذ أصًال أقل نصيب ¨ا وال تؤثر R ا5نت وال R االبن 
Â جوب \ هذا فكيف سنقسم هذه ا�سألة ال� � أم حامل وبنت وابن؟  سنقسم هذه ا�سألة قسمةt دية جدا ألنه

  .ليست قسمة Ùل 
  " )بنت["وعند ا=طبيق صار R العرض " بنت"¦ن ا�ثال /   مالحظة(

           وابن /  وبنتz /  أم  عن هالك  : G مثال    •
   .لوجود الفرع الوارث  "السدس"ستأخذ :األم 

  . سيأخذون ا5اÌ :االبن واcنات مع
، �اذا ¦ن أصل هذه ا�سألة من ستة ؟ قلنا إذا "ستة"أصل هذه ا�سألة من 

نأخذ مقام ،¦ن R ا�سألة صاحب فرض واحد فأصل ا�سألة من مقامه 
  .ثم نوزع أصل ا�سألة \ الورثة  ،للمسألة  صاحب الفرض وÓعله أصالً 

  : ائدة مهمةحرصت R هذا ا�ثال أن أبدأ به لف
ً
\ ما  أنها ستعطيè تمرينا

 
ً
ففيه ، خاصا باyمل  سبقت دراسته وهذا ينشط الطالب قبل أن آخذ مثاال

R كيفية ا=أصيل وفيه R كيفية ا=صحيح ؛ ألã ال أريد أن يدخل الطالب 
فهنا ال يستفيد من ا�ثال  !R مثال للحمل وأتفاجأ أصال أن هذا الطالب معلوماته R كيفية ا=أصيل وا=صحيح صفر 

 ، فأنا حرصت أن أبدأ بهذه ا�قطة ح£ تكون تمرينا خفيفا ح£ يستطيع الطالب اzخول إ} ذلك 
ً
  .أبدا

صاحب فرض واحد أخذنا ا�قام وجعلناه أصل ا�سألة اآلن الستة هذه سنوزعها \ الورثة نقوم  :فOجع اآلن إ} ا�ثال 
فنأخذ الستة نقسمها \ ا�قام نÒبها R البسط Hرج �ا نصيب األم �ستوى ا�ا� نقوم اآلن كما قلت t Rاþات ا

  « = «×     À  ÷À.   " واحد"
  ."tسة"بý من الستة ، االبن اآلن ننتقل إ} نصيب العصبة ا5نت[ مع 

   . وارث ال يوجد فيها عولمسألة يوجد فيها Äصب أي : ا ا�سألة ليس فيها عول وقلت لكم R الفصل ا�ا� إذً 
  : أربعة  : و رؤوسهم، ²سة  : سهام العصبة الورثة نعم، ألن ؟هل يوجد انكسار

يُوِصيُكُم اهللا©ُ {كما قال اهللا تعا} ) لثكر مثل حظ األنثي[ ( االبن برأس[ ألن  ¾-½ ا5نت اhانية . ¼، ا5نت  .«
 
ُ ْ
َكِر ِمْثُل َح̄ظ األ ِدُكْم لِث©

َ
ْوال

َ
� أن ال تنقسم السهام : االنكسار فهنا اآلن يوجد انكسار وقلنا أن  }نْثََيSِ ِzْ أ

  .ما ا�باينة أو ا�وافقةبنسبت[ إ "أربعة"والرؤوس  "tسة"هام فننظر ب[ الس ،رؤوس الفريق 
  " أربعة "نثبت ¦مل الرؤوس ، فمباينة  :فنجد أن ب[ اGمسة واألربعة  

   .ا�سألة "جزء سهم"تس»  ا�سألةها فوق أصل نأخذ هذه األربعة وننقل
  )¾¼(ال� � أصل ا�سألة سيكون حاصل الÒب هو  ) À×     ¾  ( أن يÐب باألصل فيخرج اصح :سهمفائدة جزء ال

الحظ اآلن أã استذكر لكم ا�ادة R ا�ستوى ا�ا� ح£ تكون واضحة لكم من خالل مثال متعلق بباب مnاث 
  .تس» مصح ا�سألة ) ¾¼(ن الــ اآل،اyمل 

أþب سهم � وارث R جزء : \ الورثة بهذه الطريقة  )À(ال� � بديل عن أصل ا�سألة  )¾¼(االن سأبدأ بتوزيع 
 R بهþ(تساوي سدس  )¾(، ولو نظرت لوجدت الــ  )¾(ا نصيب األم إذً   )¾(السهم ، األم سهمها واحد أ¼¾ ( .  

    
     × 

É    
    

    ¬  ¥É  
    G    É    سدس    أم

    بنت

    Ø    ب
Ø    

    Ø    بنت
    GF    ابن

 جزء السهم
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 ¿×    ¾(سأþبهم فيه،  إذا ً سأþب  )¿(ونصيبهم اTي هو ) ¾(نصيب الورثة اآلن جزء السهم  بعد ذلك أبدأ بتوزيع
=¼É(  نبدأ ا=وزيع ا5نت ستأخذ)¿( ا5نت األخرى ستأخذ ،)¿( واالبن سيأخذ ،)»É( } ِzْنْثََي

ُ ْ
َكِر ِمْثُل َح̄ظ األ   . }لِث©

  ) ¿×    ¾(اTي هو حاصل þب   )É¼(لو Íعت نصيب ا5نت[ مع االبن أصبح ا�جموع 
S  ثالفهو ال يؤثر R أحد من الورثة و¨ذا إذا ¦ن كذلك فمباwة نقسم ا�سألة  أن اEمل وجوده كعدمه ، Ùدهذا ا

   .قسمة Âدية وال نقسمها \ أنها مسألة Ùل 
yمل مؤثرا R الورثة ، وليس قلت لكم ال بد أن يكون ا، وهذا هو اTي تقدم R أول كيفية حساب مسائل اyمل 

 
ً
  بالÒورة R ا=أثn أن يكون وارثا

ً
 ¥جبون األم ¦إلخوة سواء ¦نوا أشقاء أو ألب أو ألم، وال يرث  ، فقد يكون مؤثرا
  .وهذا قول ا�مهور كما تقدم R اyديث عن مnاث أوالد األم ، من اhلث إ} السدس إذا وجد األب ولو ¦نوا ال يرثون 

     شقيق أخ و  /  وأم  /  حامل زوجة عن هالك : ¥ المث  •

إذا قلنا زوجة حامل أنزل هذا ا�ثال \ نفسك أنت ! ، وليس بالوارث با�يت  مفتاح حل ا�سألة أن نعرف عالقة اyمل
 شقيقا  ، إذً ، وت:ك أما ،اآلن تموت وت:ك زوجة حامل 

ً
 ما R كذلك ،ة ا هذه الزوجة اyامل س:ث ألنها زوجوت:ك أخا

 و�قق فيه wط إرث اyمل فÛ هذه اyالة قد يكون ابن للميت وقد تكون بنتا  للميت ، إذً بطنها إ
ً
ا R ن خرج حيا

 
ً
  .ا سنقسم ا�سألة باعتبار كونها مnاث Ùل وسأجعل للحمل ستة تقادير إذً ،  � اyا=[ سيكون وارثا

يت أستطيع åمد اهللا وبتوفيقة أن أقسم ا�سألة وأنا مطم� ¨ذا اyمل ما الحظ اآلن أã بمعرفة عالقة اyمل با� 
  :ألن هذه العالقة � مفتاح حل ا�سالة ، بعض الطالب وبعض الطا5ات يلتبس عليه R أمثلة ،عالقته با�يت 

o ³امل هل � وارثة أو ال ؛ بعضهم ينساها  / ا?قطة األوyال يعرف هذه ا�رأة ا.   
ترثك، بعض الطالب �علها  هذه زوجة األب ال ]  هالك عن زوجة أبيه اyامل[يدخلها كما لو جاء ا�ثال وبعضهم 

  !وارثة
  .ال ترثك ، و¨ذا بعضهم يدخلها زوجة أخوك الشقيق]  هالك عن زوجة أخ شقيق [ لو ُسئل   وبعضهم R مثال آخر مثال

o مل إذا خرج / ا?قطة ا/انيةyماذا سيكون هل سيكون ابنا أو بنتا ، هل سيكون أخا  أو أختا ؛  ال يعرف عالقة هذا ا
 أو ألب أو ألم ، ¨ذا ال بد من معرفة عالقة اyمل بالوارث ، ومن خالل معرفة العالقة 

ً
هل هذا األخ هل سيكون شقيقا

  .)G(بالوارث أيًضا  � استعرف عالقة ا�رأة ال� �مل بهذا اyمل ، ما عالقته

  ¬FاEلقة 
  .ا عند wح ا�ثال ا=فصيê �سألة اyملن اyديث متوقفً ¦

  .شقيق  أخ/   أم/ زوجة حامل : هالك عن: مثال
  :ارحلة األو³ 

  :أول عمل نعمله أننا Óعل للحمل ستة تقادير - أ
  تقدير كونه ذكرين_¾كونه أن�  تقدير _½تقدير كونه ذكر  _¼تقدير كونه ميت  _« 
  .قدير كونه ذكر وأن�ت _Àنثي[ أتقدير كونه  _¿

                                 
 قله �قدمة اyلقة القادمة ³تصل ال�حwح ا�ثال تم ن  ١
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  :ا�دول اGاص بذلكونعمل ، دأ بالقسمةونب أعرف عالقة اyمل با�يت، - ب
  زوجة
  أم
  خ شأ

  Ùل
 

  : ا�تعلق با=قادير الستة ،بعد نهاية التسطn األفý سأبدأ بالتسطn الرأ� اGاص
  .كونه أن� :اhالثا=قدير /  .كونه ذكر :اhاãا=قدير /  .كونه ميت :األولا=قدير 
  .كونه ذكر وأن�: ا=قدير السادس/  كونه أنثي[ :  قدير اGامسا=/  كونه ذكرين  :الرابعا=قدير 

       

       زوجة

       أم

       خ شأ

       Ùل

 ذكر وأن� أنثي[ ذكرين  أن� ذكر  ميت 

  بنت        ابن                                   ،عالقة اEمل بايت ≈
  .و�نما من باب ا=عليم ح£ تكون واضحة  ،وال تكتب با�سألة ،و� من باب اإلضافات

تكون هاتان اإلشارتان موجودتان عندما أقسم  ح£، "بنت"، و�ذا ¦ن أن� سيكون "ابن"إذا ¦ن ذكر سيكون اyمل 
  .با�يتعالقة هذا اyمل �  ما  ال يكون zي استشßل R و، ا�سألة

 ضإنما مباwة سأنتقل إ} ا=أصيل، وتوزيع السهام، ألن وضع الفرو ،ضستطيع أن Óعل الفرونR هذه القسمة لن 
 nحه أثناء ال�ح، و¨ذا سيكون ا=وزيع متعلقً  جًداسيضطر� إ} جعل جدول كبwسأ èة، لكw؛ا فقط بالسهام مبا 

  .السهام هو  سيكون ا�وجود فقط  ا�دولكن R ل ...وهكذا  ،كم تأخذ الزوجة واألم واألخ الشقيق
  :كونه ميًتا/   ا�قدير األول 

  .و Ùل بتقدير كونه ميتأخ شقيق  أم و زوجة وفيها  
  ،وأخ شقيق ،وأم ،زوجة :ا�سألة فقط فيها فتصبح اyمل،غn موجود هذا كأنه ا يعè إذا قدرناه ميتً 

  :Ùل ال يوجد فيها  كأنها أي مسألة ،سنقسم ا�سألة قسمة Âدية 
  .وارثالفرع اللعدم وجود  ،ستأخذ الربع /   الزوجة

  .وعدم وجود ا�مع من اإلخوة، وليست ا�سألة إحدى العمريت[ ، لعدم وجود الفرع الوارث ،ستأخذ اhلث /   األم
  .سيأخذ ا5اÌ /  يققاألخ الش

فننظر ب[ مقامات الفروض  ؛سألة يوجد فيها أك0 من صاحب فرضا هذه ا�إذً  ،واألم ¨ا اhلث ،الربع اإذا قلنا الزوجة ¨
  :بالنسب األربع
أصل إًذا  إًذا أþب أحدهما باآلخر ح£ Hرج � أصل ا�سألة، ؛بينهما مباينة )¾،½( ،) ½(ومقام األم ، )¾(مقام الزوجة 
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  ؟  ¼« يأÊ طالب ويقول كيف خرجت الـ،  ¼«=½×    ¾ ،¼«هذه ا�سألة هو  
يعتقدون  إياكم وا�ختíات ال� الطالب :cد \ الطالبؤا أو¨ذا دائمً  ،ابقبا�ستوى الس خاص ا موضوعذا طبعً ه 

íامس والسادس طريق، أنها توصل إ} ا�قصود بأقGا�ستوى ا R امن � أك�  ؛و� و�ن أوصلتهمhالسابع وا R لكنها
 اجتياز ا�ستوى السابع بقراءة ا�لخصات، فال بد من ال:c¯ \ ا بينك وب[اآلن جدارً  èأنت تب ،مشûة تواجهكم

  ؟ ¼«اآلن كيف خرجت الـ .و\ ا�ادة ال� تسجل لك ،ال�ح
  .ونصيب األم اhلث  ألن عندي مقام[ R ا�سألة عندي نصيب الزوجة ربع،)  ¼« ( خرجت

اآلن الزوجة الربع  ،ب[ ا�قامات بالنسب األربع نا أنظرأف ؛عند تأصيل ا�سألة إذا ¦ن فيها أك0 من صاحب فرض
  .سأنظر ب[ اhالثة واألربعة اإذً ، )½(اhلث مقامها  م، واأل)¾(مقامها 

  . مباينة  موافقة ،، �اثلة ، مداخلة  :عندي النسب األربعة �
  ألن العددين غn متساوي[  ؛ا القطعً  هل ب[ اhالثة واألربعة �اثلة؟

  .ا ال قطعً أيًضا  اخلة؟ هل األك� من مضاعفات األصغر؟هل بينهما مد
  .ال يقبالن القسمة ،ا الا�واب قطعً  هل يقبالن القسمة \ عدد خار� غn الواحد؟

  .� أصل ا�سألة )¼«(إًذا  ، ¼«= ¾×    ½ أþب ،سأþب أحدهما R اآلخرو ؛إًذا سيكون بينهما مباينة 
 ،R البسط Òبوقلت لكم R ذلك أننا نقسم أصل ا�سألة \ ا�قام واyاصل ي ،لورثة\ ا ¼«اآلن سأقوم بتوزيع الـ 

  :سأقسم ؛الزوجة ¨ا الربع

  « أþبه R البسط ½ =¾÷ ¼« 

  .ثالثةإًذا الزوجة ¨ا  ½= «×    ½  

   )¾=« × ¾(       )¾ =½÷¼«(األم 
 . واyمل ميت ال ôء r  )¼« = ½+ ¾+¿(سألة اآلن  لو Íعنا هذه ا� اإذً  ،¿سيبr Ô  وcم سيبÔ لألخ الشقيق ؟

 ا�دول هذا 
ً
  .اآلن ا�قدير األول قسمنا � تقدير كون اEمل ميتا

 »¼      

      ½ زوجة

      ¾ أم

      ¿ خ شأ

      � Ùل

 ذكر وأن� أنثي[ ذكرين أن� ذكر  ميت 

 hقدير ا/ا�كونه ذكًرا/  ا:  
  :إًذا R هذه اyالة عندي مسألة ؛سيكون ابن ا؛ فإنهل ذكرً إذا خرج هذا اyم 
  .أخ شقيق/  ابن /  أم /  زوجة 

  .ستأخذ السدس لوجود الفرع الوارث /   األمالوارث، ستأخذ اhمن لوجود الفرع  /الزوجة
  .شيئًا لن يأخذ  /  األخ الشقيق ،ا5اÌسيأخذ /  االبن
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آخذ  ؛اآلخرR اhمانية والستة بينهما موافقة، أþب وفق أحدهما ،  Àومقام األم  ، Çمقام الزوجة  :zينا R هذا ا�ثال
أو  ، ¾¼Hرج � ؛ أþبه R ¦مل اhمانية )½(آخذ وفق الستة   ،وفق الستة وهما متوافقان اآلن R هذا ا�ثال R ا�صف

   ¾¼أþبه R ¦مل الستة Hرج � ) ¾(اhمانية  وفق  آخذ
  قد يكون ا�صف ،وقد يكون الربع ،وقد يكون السدس، ،لوفق ليس بالÒورة  أن يكون ا�صفوقلت لكم أن ا

  . ارجعوا إ} ا�ستوى السابق ففيه ا5يان إن شاء اهللا تعا}  
  . ثالثة : ثمنها ؛ ؟ ¾¼كم ثمن  ،اhمنالزوجة ¨ا 

  .أربعة : سدسها وcم السدس لألم ؟
  .باالبنط ألنه tجوب ألخ الشقيق سيسقا وcم لألخ الشقيق ؟ 

  Ìم سيأخذ االبن؟ سيأخذ االبن ا5اcوهوو»Á.  عناÍ إذا»Á  +½  +¾ = ¼¾  
  .ذكًراا�قدير ا/اh باعتبار كون اEمل هو ا�دول هذا 

 »¼ ¼¾     

     ½ ½ زوجة

     ¾ ¾ أم

     � ¿ خ شأ

     Ù � »Áل

 ذكر وأن� أنثي[ ذكرين أن� ذكر  ميت 

  :تقدير كونه أنÓ/   ير ا/الثا�قد 
  .إذا ¦ن اyمل بأن�؛ فسيكون ا�ولود بنتًا 

  .بنت /   أخ شقيق/    أم/    زوجة:   ستكون اسألة 
  .سيكون ¨ا السدس لوجود الفرع الوارث /   األم، الوارث ¨ا اhمن لوجود الفرع  /  الزوجة
   .ا5اÌ /   ألخ الشقيقا، ستأخذ ا�صف /  ا5نت

  . تكون واضحةوهنا تصحيح انكسار ح£ ال تطول ا�سألة، أن ال يكون  حرصت  ، ¾¼هذه ا�سألة أصلها أيًضا من  
األخ الشقيق /  ¾= ¾¼سدس الـ  ، األم ¨ا السدس/  ½= ¾¼ثمن الـ، الزوجة ¨ا اhمن : سنقسمها \ الورثة ¾¼هذه الـ 

 Ìمل س/   ¿ =سيأخذ ا5اyونصف الـ ، تأخذ ا�صف ¦مًال وا5نت ال� � ا¼¾ = »¼  
  .ا/الثا�قدير  هو هذاو،  ¾¼lموع هذه ا�سألة هو و

 »¼ ¼¾ ¼¾    

    ½ ½ ½ زوجة

    ¾ ¾ ¾ أم

    ¿ � ¿ خ شأ

    ¼« Ù � »Áل

 ذكر وأن� أنثي[ ذكرين أن� ذكر  ميت 
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، يربطهاسيأÊ بعد ذلك الرابط اTي ، ائل منفصلةتالحظون اآلن � هذه ا=قديرات اhالثة كأنها مس //مالحظة 
 ¦مالً  ؛اآلن مسائل لكنها

ً
سأåث عن اGيط ؛ بعد أن أن� هذه ا=قادير الستةو، � مسألة مستقلة عن األخرى استقالال

و�ال فg  ،دمسألة مستقلة، ا� فقط أنهم ¬وار بعض R جدول واحاآلن �  واإلبرة الثان �معان هذه ا=قادير الستة،
  .مسألة ¨ا ورثتها وأصلها وسهامها اGاصة بها

  :كونه ذكرين/   ا�قدير الرابع 
  .ابن[  :ان سيكون ا�ولودين فإن؛ اyمل إذا ¦نوا ذكرين

تأثn االبن الواحد مثل تأثn و R هذا ا�ثال االبن مثل االبن[،نالحظ  ،نالحظ هنا أنك ال �تاج إ} إÂدة القسمة
سيحجبان األخ ، بن[ مثل االبن ال فرقتأثn اال سيكون ،ا ستقسم ا�سألة الرابعة كما قسمت ا�سألة اhانيةإذً  ،[االبن

 سيجعالن الزوجة تأخذ اhمن يرث،ولن  الشقيق
ً
إًذا سأنقل هذا  ،واألم ستأخذ السدس، وهم سيأخذون ا5اÌ ،وأيضا

R بعض األحوال قد يتغn لكن R هذا ا�ثال  ا�ثال هو نفسه، ألن  ؛تغيn بدون أي -عند تقدير كونه ذكري[–ا�ثال 
  : القسمة نفسها 

واألخ الشقيق tجوب ،  )¾(األم سيكون ¨ا السدس  ،) ½(الزوجة سيكون ¨ا اhمن  ، ¾¼سيكون أصل ا�سألة 
 Ìكرين، واالبنان سيكون ¨ما ا5اTبا)»Á(  

 »¼ ¼¾ ¼¾ ¼¾   

   ½ ½ ½ ½ زوجة

   ¾ ¾ ¾ ¾ أم

   � ¿ � ¿ خ شأ

   Ù � »Á »¼ »Áل

 ذكر وأن� أنثي[ ذكرين أن� ذكر  ميت 

  سنحتاج أن نصحح االنكسار ألن عندي ذكرين؟هنا  :يقول؛ سيأتي« طالب نبيه أو طاcة!! تنبيه  
  .صحح يُ  فقط فالأن االنكسار إذا ¦ن R مnاث اyمل  :والرÙةأقول r من باب ا=خفيف  
إذا ¦ن هذا اyمل مستقًال بإرثه ال يشارcه فيه أحد فح£ يتب[ عرض اyمل،  ،ألنه ال فائدة من تصحيحه اآلن اذا ؟ 

   .اyمل أمرفال أصحح االنكسار ح£ يتب[  ؛من الورثة
  .مشÞً فال بد من تصحيح االنكسار  R هذه اyالة ، و�ال سيكون ا�واب  ؛لكن إذا �ن يشارÊه أحد من الورثة

 للحمل؟  / س 
ً
àهذا ا�ثال لو ¦ن مع الزوجة واألم واألخ الشقيق ما مثال أن يكون بعض الورثة مشار R نقول" 

ً
 "بنتا

R هذه اyالة ال بد من تصحيح  Á«،فهنا ا5نت ستتحول إ} Âصبة لوجود اTكرين ،وسيش:cون R ا5اÌ اTي هو 
  .R هذا ا�ثال فال ´تاج إ} تصحيح االنكسار ،ح£ يتب[ أمر هذا اyمل أما إذا لم يش:cوا كما االنكسار ،

  :كونه أنثيz  /  ا�قدير اYامس 
  .أنثيz / أخ شقيق /   أم /    زوجة
  )¾¼(هو فأصل ا�سألة مباwة  و سدس ا إذا ¦ن R ا�سألة ثمنقلنا سابقً كما  السدس، :األم/   اhمن :الزوجة

  "À« ":هو ¾¼وثلثا الـ ،ا5نت[ ¨ما اhلث[/ "   «": األخ الشقيق r ا5اÌ/  " ¾" :األم ¨ا السدس/    "½" :اhمن لزوجة ¨اا
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 »¼ ¼¾ ¼¾ ¼¾ ¼¾  

  ½ ½ ½ ½ ½ زوجة

  ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ أم

  « � ¿ � ¿ خ شأ

  Ù � »Á »¼ »Á »Àل

 ذكر وأن� أنثي[ ذكرين أن� ذكر  ميت 

  :ذكرًا وأنÓ كونه/   ا�قدير السادس 
ألن اTكر اTي مع ، ومثل مسألة ذكر أنه مثل مسألة ذكرين، ؛هذا ا�ثال Rهنا أنه \ تقديره كونه ذكر وأن�  نالحظ

فيكون قسمة هذا ا�ثال مثل قسمة مثال  ،Á«األن� سيحجب األخ الشقيق، وهو وأخته األن� سيأخذون ا5اÌ وهو 
  .اكونه ذكرً  ومثل قسمة مثال تقدير اTكرين،

ألنه قد ضبط  ،أنه ال ¥تاج أن يعيد ا�سألة ¦ملة. و الطا5ة ا�بيهة ةوهذا اTي يم¯ الطالب ا�بي ،وهذا من ا=خفيف
أما  فيستطيع مباwة اختصار ا�سألة، ،ل R نصيبهمأو تÒهم أو تعدð  ما األشياء ال� تغR n الورثة، رفالفرائض وع

  .فيكون قد سلك الطريق األصعب ح£ يصل إ} ا�هاية، كرر القسمة من أول وجديد،فإنه سي ؛اTي لم يضبط
R من :هذا ا�ثالhواألخ الشقيق سيسقط ، أربعة  :السدس واألم تأخذ، ثالثة  :الزوجة ستأخذ ا-r ءô مل ، -الyوا

  .Á«سيأخذ ا5اÌ وهو 
 »¼ ¼¾ ¼¾ ¼¾ ¼¾ ¼¾ 

 ½ ½ ½ ½ ½ ½ زوجة
 ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ أم
 � « � ¿ � ¿ خ شأ

 Ù � »Á »¼ »Á »À »Áل

 ذكر وأن� أنثي[ ذكرين أن� ذكر  ميت 

õطوة األوGجعلنا للحمل ستة تقادير؛ وفيها انتهينا من ا:  
  تقدير كونه ذكرين_¾تقدير كونه أن�   _½تقدير كونه ذكر  _¼    تقدير كونه ميت _« 
  .ن� تقدير كونه ذكر وأ _Àتقدير كونه أنثي[  _¿

 الستة وعرفت عالقة اyمل با�يت  ،فهو ابن للميت، أو بنت للميت ،ثم بدأت قسمت ا=قادير 
ً
قسمة Âدية جدا

  .يوجد أيًضا انكسار ،و¨ذا أنهيت ا�رحلة األوõ  نظرت هل أو ال يوجد ، ولنظرت هل يوجد ع، ،أصلتها 
وال  أنك إذا قسمت ا�سألة فراجعها مباwة، ؛¢ غnهاcد R هذه ا�سألة وؤأحب أن أ: من اسألة السابقة فوائد ≈

وقد تكتشف خطأ ستضطر بموجبه إذا أردت أن تصححه  ألنك ستمل وتتعب،، تؤخر ا�راجعة إ} نهاية ا�ثال ¦مل
قدرت ا=قدير األول أعد ا�راجعة ؛ لكن � ما أÓزت خطوة ،فيكون قد تكرر عليك العمل إ} أن تعدل ما بعده،

تكون مطم�  ؛إذا انتقلت إ} ا�رحلة ا�ديدةف، وهكذا؛ فراجعه أبداا=قدير اhاã قسمته ثم ، ح£ تنت� منهإ³ه 
فتخيل اآلن أنك  ته؛إ} اآلن R الطريق الصحيح، أما كونك تقسم ا�سألة وأنت لم تطم�، ولم تراجع ما عمل كأن

تعيد العمل من  ،ف:جع إ} أول ا�ثال ،اGطأ ستصل إ} ا�امعة ثم تكتشف أنك أخطأت ،ستضطر تبحث عن
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  .ثم إذا اكتشفت اGطأ ستصححه، فيكون zيك إخالل بثقتك بنفسك ، و�طالة للعمل دون داِع Tلك ،جديد

  FáاEلقة 
  :ما عملناه  S ارحلة األو³: باختصار

  :ونقسم هذه ا�سائل قسمة ¦ملةأننا Óعل اyمل ستة تقادير، وقبل أن Óعل ذلك نعرف عالقة اyمل با�يت  
  .وأصحاب ا=عصيب نصيبهم، � مسألة نقسمها؛ فنعطي أصحاب الفروض فروضهم -«

  .ثم نؤصل ا�سألة فنخرج أصلها -¼

  .ثم ننظر فOدها إ} عو¨ا إن ¦نت Âئلة -½

 . ثم نصحح االنكسار إن وُِجد - ¾

 إذا لم ت ،البد من األربعة نقاط السابقة، وهكذا قسمة أي مسألة
ً
  .نجز األربع نقاط يبÔ عملك ناقًصا وخطأ

  ارحلة ا/انية  
  ا�رحلة اhانية  R  وهو موجود ننظر اآلن R العرض حيث توقفنا) ينظر R الصفحة ا=ا³ة( أعيد لكم ا�دول 

  :وحاصل ا?ظر يكون ا�امعة، ننظر بz أصول اسائل بالنسب األربع: اYطوة ا/انية
õوأصل مسألة تقدير كونه )  ¾¼( ، وأصل مسألة تقدير كونه ذكر )  ¼«(  تقدير كونه ميت أصلها أصل ا�سألة األو ،

وحاصل ، ؛ سأنظر ب[ هذه األصول بالنسب األربع) ¾¼( أيًضا ، وcذلك ذكرين وأنثي[ وذكر وأن� 	ها أصو¨ا ) ¾¼(أن� 
  . هذا ا�ظر أجعله ا�امعة

  : برة واGيط ال� �مع هذه ا�سائل الست و� الرابط بينها، سأنظر اآلن بينها� اإل -كما قلت لكم  -ا�امعة 
Tلك  –ف� متماثالت األعداد  –من مسألة كونه ذكر إ} مسألة كونه ذكر وأن�؛ هذه بينها �اثلة  ¾¼عندي  •

 . ¾¼: نأخذ واحد منها 

من  ¾¼ا مداخلة ؛ ألن األك� اTي هو بينهم ¼«و  ¾¼؛ فأجد أن  ¼«ال� أخذتها وب[  ¾¼انظر اآلن ب[  •

 ¾¼ = ¼ x ¼«، ألن  ¼«مضاعفات 

إذن ا�امعة ، نسميها ا�امعة ¾¼، و  ¾¼فأصل ا�سألة ، إذا ¦ن بينهما مداخلة؛ نأخذ األك� وÓعله أصل ا�سألة •
 . ف� الرابط بينها  ¾¼¨ذه ا�سائل الست � 

 وقلتاآلن بدأنا نعمل تمديدات ب[ هذه الفلل الس
ً
: ت ح£ يكون بينها تواصل وترابط، إًذا لو أردت أن أسأل سؤاال

  .حاصل ا�ظر ب[ أصول ا�سائل الست بالنسب األربع :  ا�امعة �أن : ا�واب كيف خرجت ا�امعة S اEمل ؟
  ا�امعة  G¥  ¥É  ¥É  ¥É  ¥É  ¥É  أصول اسائل الست

¥É  الورثة  

    ·  ·  ·  ·  ·  ·  زوجة
    É  É  É  É  É  É  أم

   Ø  x Ø  x G  X  أخ شقيق
    x  Gá  G¥  Gá  G¬  Gá  9ل

    ذكر وأنÓ  أنثيz  ذكرين  أنÓ  ذكر  ميت  تقديرات اEمل



 نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                                                                                                ـ استوى ا/امنـ استوى ا/امن  الفرائضالفرائض    مقررمقرر

- ٢٦ - 
 

  . ارحلة ا/ا/ة 
بدل أن نتجه من ، اآلن أقسم ا�امعة \ أصل � مسألة؛ فيخرج جزء سهم ا�سألة، فاآلن نعمل عملية هجوم معاكس

  .ونقسمها \ أصول ا�سائل الست ¾¼فنأخذ ا�امعة و� ، من اليسار إ} ا³م[ ا³م[ إ} اليسار؛ نعكس ونتجه
  :حاصل القسمة R � مسألة سيكون جزء سهمها 

- õجزء سهم ا�سألة األو :¼¾  ÷»¼  õي هو أصل ا�سألة األوTإذن  ¼ =ا  ،¼ õنسميه جزء سهم ا�سألة األو.  

وهنا يتب[ أهمية حفظ جدول الÒب ،  « = ¾¼÷ ¾¼نقسمها \ ا�امعة فـ  ¾¼ألة أصل ا�س: جزء سهم ا�سألة اhانية -
  :للجميع، إذن سيكون  ¾¼ونفعل العمل نفسه R بقية ا�سائل الست؛ ألن أصو¨ا 

  « =جزء سهم ا�سألة اhاhة  -

  « =جزء سهم ا�سألة الرابعة  -

  « =جزء سهم ا�سألة اGامسة  -

  « =لسادسة جزء سهم ا�سألة ا -
   .اآلن  أخرجنا جزء سهم � مسألة 

  !الÐب فقط = جزء السهم عمله // مة  فائدة مه
مثال ، فتÒب جزء السهم R أصل ا�سألة األوõ؛ " ¦�ناسخات"إما أن تÒبه R أصل ا�سألة؛ كما R مسائل كثnة  -«

 .فتخرج ا�امعة للمسائل

  .أو يÒب R السهام �ته  -¼

R هذا ا�ثال لن نÒبه R أصل ا�سألة ؛ ألنه خارج من عملية قسمة من . و ال يعمل إال الÒب فقطوهذا عمله فه
  . أصل ا�سألة ، فال يعقل أنه خارج من أصل ا�سألة ثم أرجع فأþبه فيها ، إذن أþبه فقط R السهام �تها 

 :ارحلة الرابعة 

  ا�امعة  G  G  G  G  G  ¥  جزء السهم 

  G¥  ¥É  ¥É  ¥É  ¥É  ¥É  ¥É  الستاسائل أصول 

  ½  ½  ½  ½  ½  ½  ½  زوجة

  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  ¾  أم

 X ¿  x »  x X  ¿  أخ ش

  x  »Á  »¼  »Á  »À  »Á  »Á  9ل
  ذكر وأن�  أنثي[  ذكرين  أن�  ذكر  ميت  تقديرات اEمل  موقوف

  
  ا�دول هنا ح£ يتب[ لكم با=طبيق  وضعنا /ارحلة الرابعة 

نعامل � وارث باألþ ونعامل : " وهو كما قال اyنابلة ، نعطيه إال أقل نصيب rلكن لن ، سنعطي � وارث نصيبه
  .ويوضع r �ت ا�امعة ، ، سنعطي � وارث أقل نصيب r من ا�سائل الست"اyمل باألحظ 
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  كيف نعرف أقل نصيب I ؟ ≈
hانية ونÒب سهمه R جزء سهمها سنÒب سهمه R ا�سألة األوR õ جزء سهمها، ثم ننتقل إ} نصيبه R ا�سألة ا 

  ونأخذ أقل عدد r ، وهذا العدد نضعه �ت ا�امعة 
  :اآلن نريد أن �رج جزء السهم اTي أخرجناه R ا�حاþة ا�اضية 

 õجزء سهم ا�سألة األو =¼  
  .«= مسألة منها  وهكذا اhاhة والرابعة واGامسة والسادسة 	ها جزء سهمها لg،  «=جزء سهم ا�سألة اhانية

   x ¼ = À ½فـ   ¼وهو ، نÒبه R جزء سهم ا�سألة األوõ،  ½نصيبها من ا�سألة األوõ هو :  سنبدأ بالزوجة
  :؟ أنظر  Àوأåث هل يوجد ¨ا نصيب R ا�سائل اGمس ا5اقية أقل من ) À(أمسك 

إذن نصيبها À  ، Rأقل من  ½و ½=« x ½: هم R جزء الس ½أþب ،  ½\ تقدير كون اyمل ذكر؛ نصيبها أو سهمها 
؛ ألã سأþب سهمها R جزء  ½ثم أجد أنها R ا=قدير اhالث والرابع واGامس والسادس أيًضا ، تقدير كونه ذكر أقل

  ¾¼من  ½فأعطيها ، وأضعها �ت ا�امعة)  ½(إذن آخذ ، ½سهم � مسألة؛ فيكون أقل نصيب ¨ا من ا�سائل الست هو 

 ¾أþب ، أنتقل إ} نصيبها R ا�سألة اhانية،   x ¼ =Ç ¾وأþب  ¾فاألم R ا�ثال األول ¨ا : مل العمل نفسه مع األموأع

وهو كذلك R باÌ ا�سائل؛ فهو أقل نصيب ¨ا فأعطيها إياه ،  Çأقل من  ¾فأجد أن  ¾ = « R :¾ x جزء السهم فوقها 
  .وأجعله �ت ا�امعة 

بديهيًا إذا ¦ن يرث R بعض األحوال وا5عض األخرى ال يرث؛ فال شك أن أقل نصيب أنه ال : لشقيقبعد ذلك األخ ا
؛ ألنه إذا لم يرث " من ورث متفاضالً أعطي األقل، ومن ورث R تقدير دون آخر لم يعط شيئا " : يرث و¨ذا قال اyنابلة 
r فإذن األخ الشقيق ال يعطى شيئًا؛ أل، فهذا هو أقل نصيبr نه هو األقل ، õا�سألة األو R ولو طبقنا اآلن فنصيبه¿   ،                     

¿    ×¼ = »É  انية نصيبهhا�سألة ا R ،É x » = É  فنصيبه صفر.  
ليس للحمل؛ إنما موقوف ح£ ، ؟؟ فيكون ا5اÌ موقوفًا ¾وأعطينا األم   ½إذا أعطينا الزوجة  ¾¼اآلن كم يبÔ من  
  ) . Á«([ أمر اyمل وهو اآلن R ا�سألة يتب
      وأنÓ ذكر مjاث أو ذكرين مjاث أو ذكر مjاث إما األحظ؛ للحمل أوقفنا اآلن نالحظ  
) ¾¼(فالزوجة ستأخذ ربع ، \ الزوجة و\ األم و\ األخ الشقيق) Á«(فÛ هذه اyالة سأوزع إذا خرج اyمل ميتًا؛  -

  .وسيبÔ ا5اÌ لألخ الشقيق؛ هذا إذا تب[ أنه ميت، )Ç(¦مال وهو ) ¾¼(م ستأخذ ثلث واأل، )À(¦مال وهو 
  .وcذلك إذا ¦ن ذكرين ، وcذلك اذا ¦ن ذكرا وأن�، فا�وقوف 	ه سيأخذه اyمل :إذا تبz أنه ذكر -
 - Óمل أنEفـ  :إذا �ن هذا ا)»Á ( مل األن�yسيأخذ منها ا)»¼ ( Ìفقط وا5ا)¿ ( سيأخذه األخ الشقيق .  
- zمل أنثيEهذا ا�ثال  :إذا خرج ا R ملyفسيأخذ ا)»À ( من)»Á ( لألخ الشقيق Ôويب)». (  

   ¾¼=  ¾+  ½+¿+  ¼«: طيب بعد هذا ا�ثال هنا R مثال األن� لو أردنا أن Óمع اآلن 
   : قمنا بها ما � خطوات العمل الNاآلن سنعرض للخطوات الN قمنا بعملها ، نالحظ 

G.  أجعل للحملÀ  تقادير: 

  .أن يوz ذكر و أن� / أن يوz أنثي[ / أن يوz ذكرين / أن يوz أن� / أن يوz ذكًرا /  اميتً  يوz أن  
nوال بأس با=قديم وا=أخ ،Òا�هم أن تكون ، ال يÀ  تقادير. 
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 .وأصحح االنكسار إن ¦نت �تاج إ} تصحيح  ،وأردها إ} عو¨ا إن ¦نت Âئلة،أقسم � مسألة ،  وأؤصلها  .¥

 .وحاصل ا�ظر سيكون هو ا�امعة، أنظر ب[ أصول ا�سائل الست بالنسب األربع .·

É. وحاصل القسمة يكون هو جزء سهم هذه ا�سألة، أرجع فأقسم ا�امعة \ أصل � مسألة من ا�سائل الست. 

Ø. ا�سائل الست R نصيب � وارث R ب سهمه ، قلوأعطيه األ، أنظرÒوقلنا بأن نx جزء السهم فوقه R ، ]وأقارن ب
  .نصيبه R ا�سائل الست؛ وأعطيه األقل R ذلك

 .ا5اÌ يكون موقوفًا ح£ يتب[ أمر اyمل .¬

   .أنè ال أصحح االنكسار R اyمل إال إذا شارcه بعض الورثة األحياء R نصيبه  !! ملحوظة
وال أكتÛ بتأخn ، ا ويشارك اyمل R نصيبه؛ فÛ هذه اyالة ال بد من تصحيح االنكسارفإذا ¦ن بعض األحياء موجودً 

وقوف ح£ يتب[ ويبÔ ا5اÌ م، ا=صحيح ح£ يتب[ أمر اyمل ، بل ال بد من ا=صحيح ح£ يأخذ ذلك الوارث نصيبه
 .أمر اyمل 

  وأب/  وبنتz / هالكة عن زوجة ابن حامل : مثال آخر ≈

  ل هذه ا�سألة أن نعرف اyمل ماذا يكون ؟ مفتاح ح
، ؟ اآلن Äيل أنك ا�يت؛ هل زوجة ابنك ترث منك أم ال ؟ ال ترث ؛ ألنها ال عالقة ¨ا بك زوجة االبن هل ترث أم ال

أما هذا اyمل اTي �مله زوجة ابنك سيكون ، " نكاح ووالء ونسب " فليس بينك وبينها أحد أسباب اإلرث اhالثة 
ري أنك ا�يت، ف� زوجة ابن ا�يت، دك؛ إما أن يكون ابن ابن أو بنت ابنحفي ðر أو قد ðوانظر عالقة الورثة ، فأنت قد
  .بهذا ستعرف العالقة بÖعة ب[ الورثة وب[ ا�يت، بك

 Ùل / أب / بنت  /بنت : تقادير ، ثم نعرف عالقة اyمل با�يت ، فقسمة ا�سألة  Àقلنا سنجعل للحمل 

تقادير ، قبل أن بدأ بقسمة ا�سألة ال بد من معرفة عالقة  Àا�هم أن �عل ، ال يهم ال:تيب، ن سأبدأ ببناء ا�دولاآل
  " . بنت ابن"، و�ذا ¦نت أن� سيكون " ابن ابن"فإذا ¦ن ذكر سيكون ، اyمل با�يت

       

       بنت
       بنت
         أب

        9ل
 ذكر وأنÓ   أنثيz  ذكرين أنÓ     ذكر     ميت    

  بنت ابن         ابن ابن                                                                      
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  FæاEلقة 
  :قسمة اسألة؛ وال بد من معرفة عالقة اEمل بايت :ارحلة األو³  
  . أب / بنتz : وستكون اسألة، شيئًا فمعناه أنه ال يرث :� تقدير كون اEمل ميت •
  .سيأخذ ا5اÌ : واألب، ¨ما اhلثان لعدم وجود ا�عصب وcونهما أك0 من واحدة: ا5نتان 

وهذه ا�سألة أصلها من ثالثة ألن اhلث[ ، فأصل ا�سألة من مقامه، إذا قلنا اhلث[ فا�سألة فيها صاحب فرض واحد 
ثن[؛ للبنت األوõ واحد، وللبنت األخرى واحد، واألب سيأخذ ا5اÌ؛ وا5اÌ يساوي واحد، ا: مقامها ثالثة، ثلثاها

  ،الحظوا اآلن أنè هنا فصلت ب[ ا5نت وا5نت؛ البد من فصل ذلك ح£ يكون ا�nاث بيðنا لg واحدة 
 ½      

      « بنت
      « بنت
        « أب

       � 9ل
 ذكر وأنÓ   أنثيz  ذكرين أنÓ     ذكر     ميت    

  بنت ابن       ابن ابن                                                                         
  .ابن ابن / أب / بنتz : و تصبح اسألة؛ "ابن ابن"سيكون  :� تقدير كون اEمل ذكر •

بن االبن سيأخذ ا5اÌ، وهذه ا�سألة أصلها من ستة؛ ألن اhلث[ وا، واألب سيأخذ السدس، ا5نت[ ستأخذن اhلث[
  فأصل هذه ا�سألة من ستة،، األك� من مضاعفات األصغر، و اhالثة والستة بينهما مداخلة، والسدس ستة، ثالثة

، واحد سيأخذه األب: وسدسها ، واثن[ للبنت اhانية، أربعة؛ اثن[ للبنت األوõ: الستة ثلثاها : توزيع أصل اسألة
  .إذن lموع هذه ا�سألة ستة، واحد: وسيبÔ البن االبن 
 ½ À     

     ¼ « بنت
     ¼ « بنت
       « « أب

     «  � 9ل
 ذكر وأنÓ   أنثيz  ذكرين أنÓ     ذكر     ميت    

  بنت ابن        ابن ابن          
• Óمل أنEسألة؛  "بنبنت ا"ستكون  :� تقدير كون ا  .بنت ابن/ أب / بنتz : و تصبح ا

وستكون قسمة هذه ، الستكمال ا5نات اhلث[: R هذه اyالة اyمل لن يرث؛ �اذا ال ترث بنت االبن هنا؟ وا�واب
  .و¨ذا تستطيع أن تنجزها بÖعة، كون اEمل ميًتاا�سألة؛ كقسمة تقدير 

واألب ، لg واحدة من ا5نت[ واحد، وثلثها اثن[، وا5اÌ لألب، ثلث ألن ليس عندي إال، سيكون أصلها من ثالثة
   .لن يأخذ شيئًا الستكمال ا5نات اhلث[ -اTي هو أن�-واyمل ، سيأخذ ا5اÌ واحد

  .فأستطيع اختصار الوقت اTي أقوم بقسمة ا�سألة فيه ، والحظ أن هذا ا=عليل سأستخدمه أيًضا R األنثي[
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 ½ À ½    

    « ¼ « بنت
    « ¼ « بنت
     «  « « أب

     � «  � 9ل
 ذكر وأنÓ   أنثيz  ذكرين  أنÓ     ذكر     ميت    

  بنت ابن         ابن ابن                                                                            
  .ابن ابن / ابن ابن / أب / نتz ب: ستصبح اسألة :� تقدير كون اEمل ذكرين •

 ، ال Äتلف ا�سألة، كونه ذكرين مثل كونه ذكر
ً
) ¼(، لg بنت )  ¾: (وستأخذ ا5نت[ اhلث[ ، إذن سأنقل ا=قدير ¦مال

  .واحًدا : واحد، واyمل سيأخذ ا5اÌ : ، واألب سيأخذ السدس 
  .فال أحتاج =صحيحه ح£ يتب[ أمر هذا اyمل، قطألنه واقع R اyمل ف الحظوا هنا انكسار لكن ال أصححه 

 ½ À ½ À   
   ¼ « ¼ « بنت
   ¼ « ¼ « بنت
     « «  « « أب

   «  � «  � 9ل
 ذكر وأنÓ   أنثيz  ذكرين  أنÓ     ذكر     ميت    

  بنت ابن    ابن ابن                                                                             
• zمل أنثيE؛ � تقدير كون اÓمثل تقدير كونه أن zلن ترث األنثي[ شيئًا، كونه أنثي.  

واألب ، واألخرى ¨ا واحد، ا5نت األوõ ¨ا واحد، �اذا ؟ الستكمال ا5نات اhلث[، إذن سيكون أصل ا�سألة من ثالثة
  hلث[، واألنثي[ ستسقطان الستكمال ا5نات ا، سيأخذ واحد

 ½ À ½ À ½  
  « ¼ « ¼ « بنت
  « ¼ « ¼ « بنت
   «  « «  « « أب

   � «  � «  � 9ل
 ذكر وأنÓ   أنثيz  ذكرين  أنÓ     ذكر     ميت    

  بنت ابن         ابن ابن                                                                          
  

 ، ومثل تقدير كونه ذكر، سيكون مثل تقدير كونه ذكرين ؛ ل ذكر وأن�Ó تقدير كون اEم •

وسيأخذ ، )«(ونصيب األب ) ¼(ونصيب ا5نت األخرى ) ¼(ا�سألة واحدة، و سيكون أصلها من ستة؛ نصيب ا5نت 
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  ) «(اyمل ا5اÌ وهو 
 ½ À ½ À ½ À 

 ¼ « ¼ « ¼ « بنت

 ¼ « ¼ « ¼ « بنت

  « «  « «  « « أب

 «  � «  � «  � 9ل

 ذكر وأنÓ   أنثيz  ذكرين  أنÓ     ذكر     ميت    

  بنت ابن        ابن ابن                                                                           
  :سأخرج ا�امعة الN تربط بz هذه اسائل الست : ارحلة ا/انية   

اآلن أجد أصول ا�سائل إما ، وحاصل ا�ظر سيكون هو ا�امعة، سابقة بالنسب األربعسأنظر ب[ أصول هذه ا�سائل ال
  .ثالثة أو ستة

  .ثالثة : اآلن تقدير كونه ميت وتقدير كونه أن� وتقدير كونه أنثي[؛ 	ها ثالثة إذن سآخذ  -
  . ستة : وتقدير كونه ذكر وتقدير كونه ذكرين وتقدير كونه ذكر وأن�؛ سآخذ أيًضا  -
سأنظر ب[ ثالثة وستة، أجد أن بينهما مداخلة، األك� ستة من مضاعفات األصغر ثالثة ، إذن سأجعل األك� هو  -

  " .ستة"و ستكون ا�امعة ¨ذه ا�سائل الست � ، ا�امعة
  :سأرجع إلخراج جزء سهم � مسألة: ارحلة ا/ا/ة  

  سهم � مسألة تقسم ا�امعة \ أصل � مسألة فيخرج جزء /  ¼  
                                               ¼              »              ¼                 »                 ¼              »                   

 ½ À ½ À ½ À ¬  
  ¼ « ¼ « ¼ « بنت

  ¼ « ¼ « ¼ « بنت

   « «  « «  « « أب

  «  � «  � «  � 9ل

  ذكر وأنÓ أنثيz ذكرين أنÓ ذكر ميت 

  بنت ابن       ابن ابن        
  .بعد أن أخرجت ا�امعة؛ سأرجع إلخراج جزء سهم � مسألة 

سأقسمها  -ال� � ا�امعة-فسأقسم الستة ، سأقسم ا�امعة \ أصل � مسألة ح£ Hرج عندي جزء سهم ا�سألة
  :هذه الستة \ أصل � مسألة

    « =À÷À: السادسة/   ¼=½÷À: اGامسة/   « = À÷À:  الرابعة/   ¼=½÷À: اhاhة/    « =À÷À: اhانية/   ¼=½÷õ :Àاألو
موضح R ا�دول R .(رجعت قسمت ا�امعة \ أصل � مسألة ح£ Hرج جزء سهمها: العمل اآلن اTي عملته 

  )الصفحة ا=ا³ة 
  :صيبهإعطاء � وارث ن: ارحلة الرابعة   

   .وا5اÌ سيكون موقوفًا ح£ يتب[ أمر اyمل، سأقوم بإعطاء � وارث أقل نصيب r من ا�سائل الست

 جلامعةا   ÷
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 اجلامعة   ÷

  :فلو نظرنا لوجدنا، اآلن الطالب ا�تم¯ سيعرف بعض ا�قاط الÖيعة ال� تفيده
 .الستة واحًدافسيكون نصيبهن R ا=قادير ، أن ا5نات ال يؤثر فيهن اyمل وال ينقص من نصيبهن شيئًا -«

r من كونه Âصب إ} كونه وارثًا بالفرض األقل، أما ا5نات فلم يؤثر فيهن اyمل ال ذكر  -¼ ابن االبن كث�ر R األب؛ حو�
  . وال أن�

   .) ¼) = (¼(×     )«(����    )«(هو  مnاث ا5نت األوR õ تقدير كونه ميت
 ãاhا=قدير ا R)¼(   ���� )¼(    ×)») = (¼ (  

  ) ¼) = (¼(×    )«(لك R ا=قدير اhالث وcذ
  .وcذلك R ا=قدير الرابع واGامس والسادس 

  .Í Rيع ا=قادير؛ ألن اyمل ال يؤثر فيها ) ¼(إذن أجد أن نصيبها سيكون 
أما هنا فيوجد ، ق؛ فإن اyمل كث�ر R الزوجة وكث�ر R األم وكث�ر R األخ الشقي) R اyلقة السابقة(!الف ا�ثال السابق 

ح£ ا�الكية اTين يقولون بتأخn ، وهذا \ أقوال العلماء 	هم سيأخذ نصيبه، بعض الورثة ال يؤثðر اyمل R مnاثهم
 
ً
  ) ¼( ان ستأخذ واhانية ذن ا5نت األوõإ .قسمة ا�سألة ح£ يتب[ أمر اyمل؛ هو Í Rيع أحواr سيأخذ ا�صيب ¦مال

فÛ هذه ، تكث�ر؛ ألنه R بعض األحوال ¦ن وارثًا با=عصيب؛ و¢ بعض األحوال أصبح وارثًا بالفرض األقلاألب ،  األب 
  .اyالة سيكون r نصيب Üتلف

 Rقدير األول�اثن[  :ا R بÒكونه ميت؛ سيأخذ واحد سهمه ي)»(     ×)¼) = (¼ (.   
 Rhقدير ا/ا�مل ذكر؛ نصيبه واحد :اyكون ا ،þجزء السهم فوقه واحد سأ R به)»(    ×)») = (» (  

ألã أÂمل الورثة باألþ ، وأنا سأعطيه دائًما األقل ألنه األr þ، إذن أجد أن األب R ا=قدير كونه ذكر نصيبه أقل
  . وأÂمل اyمل باألحظ، اTي هو األقل

   . سأعطي األب األقل وهو واحد
   .الواحد موقوف ح£ يتب[ أمر اyملهذا . "واحد":  وسيبç من ا�امعة

   .فهذا الواحد سيأخذه ذلك اTكر: و�ذا خرج اyمل ذكًرا ، فإذا خرج اyمل ميتًا؛ فالواحد سيأخذه األب
   .فسيأخذ األب هذا الواحد: و�ن خرج اyمل أن� أو أنثي[ 

  . -ا�وقوف  –فاyمل سيأخذ هذا الواحد : و�ن خرج اyمل ذكًرا أو ذكرين أو ذكر وأن� 
  :ا�دول ا�وضيè للمثال �مال 

                                             ¼              »              ¼                 »                 ¼              »                   
 ½ À ½ À ½ À ¬  

 ¼ ¼ « ¼ « ¼ « بنت

 ¼ ¼ « ¼ « ¼ « بنت

 «  « «  « «  « « أب

  موقوف  «  � «  � «  � 9ل
 ذكر وأنÓ أنثيz ذكرين أنÓ ذكر ميت      «     

   بنت ابن     ابن ابن                                                      
 



 نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                                                                                                ـ استوى ا/امنـ استوى ا/امن  الفرائضالفرائض    مقررمقرر

- ٣٣ - 
 

وقد يكون Íيع الورثة ، ملوبعض الورثة قد أثر فيهم اÓ ،yد R هذا ا�ثال أن بعض الورثة ال يؤثر فيهم اyمل !!تنبيه 
  .قد أثر فيهم اyمل åسب موضع ذلك اyمل ووجوده

وقد تكون ، وقد تكون زوجة ألخيه، زوجة للميت؛ فقد تكون أًما G( r(أيًضا ليس بالÒورة أن تكون ا�رأة اyامل 
، ر علينا R ا�ثال القريب هذافكما م، وليس بالÒورة أن تكون هذه اyامل وارثة منه، فهذه أحوال كثnة، زوجة لعمه

  . ال بنßح وال بنسب وال بوالء، ألنه ال عالقة بينها وبينه، فزوجة االبن ال ترث من ا�يت
  :توجيهات من األستاذ للطريقة الصحيحة لقسمة مسائل الفرائض   

ون الطالب من خال¨ا ح£ يك، ومالحظة العرض، لكن اTي أريده وأؤcد عليه دائًما؛ أنه البد من إكثار األمثلة
  :ودائًما حاول وأنت تقسم ا�سألة أن تلñم بأمور، قادًرا \ أن يصل إ} ا�قصود 

  .وأنت ساكت  -\ الصامت  -ال تقسم ،حاول أن تقسم ا�سألة كأنك ت�ح لغnك :األمر األول ≈
≈ hاألمر ا/ا: hلوجود الفرع الوارث: من؛ البد أن تقول وأنت تقسم ال تضع شيئًا إال وقد عللته؛ بمع الزوجة ¨ا ا ،

األم ¨ا السدس لوجود الفرع الوارث أو للجمع من اإلخوة، أصل هذه ا�سألة من ستة ألنه يوجد R ا�سألة مقام ستة، البد 
  .فال يكون هناك lال للشك، من ا=عليل؛ إذا عللت فأنت تثبت العلم اTي تتعلمه

، هو اTي أجاب \ نفسه، ال ؛ األم ¨ا السدس! �اذا تعطي األم اhمن يقول نسيت \بعض الطالب عندما تسأr تقول 
وهذا أالحظه كثnًا عند طال# ، فعلم أنه قد أخطأ، �اذا؟ فاس:جع ا�علومة: فقط أعطيناه إشارة، يعè لم يصوبه أحد

 ، اTين أدرسهم R اzراسة ا�ظامية
ً
أقول �اذا اhلث؟ فينظر R الورثة ، م ¨ا اhلثاأل: عندما أسأr السؤال؛ يقول مثال

، أنا فقط سأ=ه �اذا، طيب �اذا وقع R اGطأ R األول؟ أنا لم أصححه. فيقول عفًوا يا شيخ؛ ¨ا السدس، فيجد فرÂً وارثًا
  . ألنه اُستُْفِهم: فا�واب، هو اTي صحح نفسه

لت استفهم، و¨ذا إذا قسمت فاستفهم يعè ، هذا االستفهام Hرج لك ا�علومة صحيحة، ا صححت استفهمإذ، إذا أص�
تبدأ تعرف ، �اذا ¨ا اhمن؟ تقول لوجود الفرع الوارث: و� تستحق السدس؛ ثم سألت نفسك، اآلن لو أعطيت األم اhمن
فستصحح �فسك ، والسدس إذا وجد الفرع الوارث، إنما األم إما أن تأخذ اhلث أو السدس، أن اhمن ليس نصيب األم

  .فهذه من الفوائد ال� أنصح بها 
اآلن أنا أعطيتكم مثال[؛ خذ ا�ثال[ الثين ، إذا قسمت ا�سألة حاول أن ال تنظر للجواب الصحيح :األمر ا/الث ≈

سألة إذا قسمت هذه ا�، اقسم ا�سألة ¦ملة، وال تنظر لإلجابة الصحيحة، أعطيتكم إياهما؛ وابدأ بقسمة ا�ثال األول
هل خطؤك R الفروض؟ إذن عندك مشûة R الفروض، هل خطؤك R إخراج تأصيل ا�سائل؟ ، ارجع فانظر فيما أخطأت

 .إذن عندك مشûة R ا=أصيل، إذا لم تستطع إخراج ا�امعة؛ فعندك اإلشßل R ا�امعة فتعرف أين اGطأ

  . فال أقع فيه مرة أخرى ، قوم بتصحيحهح£ أ، فهو يساعد \ أن أرcز \ اGطأ، وهذا البد منه
  .هذا ما تيÖ � بيانه و�يراده R مسألة مnاث اyمل

  ودِ قُ افْ  اُث jَ مِ  اُب ـَـب 
  :الز�ا R ا5اب اTي يتعلق باإلرث با=قدير واالحتياط؛ أخذنا فيه باب[

   .باب اGن� وقد تقدم R ا�ستوى السابق: ا5اب األول

                                 
 G   / توفاة ،  ويبدو أنه سبق لسان: قال األستاذ  ارأة ا
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ãاhا5اب ا :nهذا ا�ستوىم R ملyاث ا.   
  .مnاث ا�فقود : وسنأخذ اآلن ا5اب اhالث

  : افقود لغة ≈
اآلن أنت فاقد للماء فأنت تبحث عنه ، ا�فقود اسم مفعول ، من َفَقَد ال%ء إذا أضاعه، وَفْقد ال%ء أن تطلبه فال �ده

ال �ده ح£ توصف بأنك فاقد r، مثل من أراد الوضوء البد بمع البد أن تطلبه و، إذا لم �ده تعت� فاقًدا r، فال �ده
  .فيس» ا�اء مفقوًدا R هذه اyالة ، إذا فقد ا�اء ، ال نقول r أنت فاقد للماء إال إذا طلب ا�اء ولم �ده، أن يتوضأ با�اء

≈ zاصطالح الفرضي S فقود  : تعريف ا
  .انقطع خêه فال يعلم أéٌ هو أو ميت  هو من: ¨م تعاريف كثnة ، من أخíها وأوضحها

  .)G(هو من انقطع خêه ، وجهل حاI ، فال يعلم أéٌ هو أو ميت :وبعض أهل العلم يضيف زيادة \ هذا ا=عريف فيقول 
 èباإلحاطة بمع ا�فقود ، فإن من انقطع خ�ه   -واهللا أعلم –و¢ ظ Ûأي ُجِهَل : أن االكتفاء با=عريف األول يك 

عندما فُِقد ال نعلم هل هو � أو ميت ، فجهالة  –حاr ، وهذا اTي نريده من ا=عريف ، فإن هذا الرجل أو هذه ا�رأة 
، فليس مع جهالة اyال من باب ما �H به أهل اyديث من ا=وثيق " فال يعلم أٌ� هو أو ميت"حاr ت�حها عبارة 

عبارة ¦فية شافية R بيان ا�راد ، " أ� هو أو ميت"فÛ عبارة /   ٌ� أو ميت وا=ضعيف ، إنما جهالة اyال R هل هو
 وأجود

�
    )¥(و'ما ¦ن ا=عريف أخí ¦ن أدل

أي رجل فُِقد فلم يصلنا من خ�ه ôء، وا�G اTي نريده أن يصل إ³نا هو تكملة : انقطع خ�ه /~ح ا�عريف األول 
هل هو حصل \ ا�اجستn ، ال نريد أن نعرف هل هو يدرس R جامعة اإلمام ´ن-أé هو أو ميت  -ا=عريف 
فهذا ، هل هو مñوج أو غn مñوج؟ هل هو R بت كذا أو بت كذا؟ ال ؛ نريد أن نعرف فقط أ� هو أم ميت، واzكتوراه

  .ألن اإلرث متعلق باyياة وا�وت، ا�G اTي نبحث عنه
فلن تُقسم ترcته، لن :  و�ذا �ن الزال حيا، ولم يرث من مورثه اTي مات بعده، r \ ورثتهقُِسَم ما :فإذا �ن ميت  

  .تعتد زوجته، لن يأخذ الورثة ماr، وسnث من مورثه إذا مات، فهذا اTي نريده من خ�ه هل هو � أو ميت 
، قد نعرف أنه R الواليات ا�تحد األمريكية، ال حاجة �ا ¬هل مßنه "و ُجِهَل م�نه: "وبعضهم يزيد R ا=عريف يقول

íم R مكة؛ لكن انقطعت أخباره، قد نعلم أنه R فلم نعلم أ� أو هو ميت، قد نعلم أنه.  
R جهاد، لعالج، فانقطعت أخباره ، قد يكون ذهب R سياحة، R طلب علم: قد ينقطع خ� هذا ا�فقود بأسباب كثnة 

، فأصبحت اآلن الكفتان متوازيتان، فأصبح حاr م:دد ب[ اyياة وا�وت، أ� هو أو ميتفÛ هذه اyالة ال نعلم هو 
  ! وال نستعجل فنقول هو ميت ! ال نستعجل فنقول هو � ، فيلزمنا أن نÒب مدة ننتظره فيها

القاÔ بوفاة الشخص جرد ال يصح أن �كم . و اتفق العلماء � أن افقود إذا فُِقَد؛ تÐَُْب I مدة بإ¹اع أهل العلم
  !أنه فقد 

  سنة؟ ، أربعة، ثالثة، شهرين، اتفق العلماء \ أنها تÒَُْب للمفقود؛ كم تÒب؟ هل نÒب شهر
  . هذا باالتفاق ؛أما كونه تÒَُْب r مدة، �ديد هذه ا�دة Üتلف فيه ب[ العلماء

  

                                 
G  /اسعة�لقة اEعريف من مقدمة ا�أضيف هذا ا 
  أضيف هذا ال(ح من مقدمة اEلقة ا�اسعة/  ¥
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  FëاEلقة 
  لمفقودمذاهب أهل العلم S مدة االنتظار الN تÐب ل ≈

حال اyياة  -معلوم أن هذا ا�فقود قد انقطعت أخباره فلم يعلم حاr هل هو � أو ميت؛ و ألجل ا=ضارب ب[ اyال[ 
  : -وحال ا�وت 

وهذه ا�دة فائدتها أننا نقطع الشك با³ق[؛ فإنه عندما فُِقَد لم ، اتفق العلماء \ أنه البد أن نÒب مدة ننتظره فيها -«
لكن النقطع ، و�ن كّنا نستصحب األصل؛ وهو أنه الزال حيًا -أعè حياته أو موته-د االحتمال[ \ اآلخر يغلب أح

  .و¨ذا اتفق أهل العلم قاطبة \ أن هذا ا�فقود تÒُب r مدة ، åياته ؛ النقطاع أخباره
  :أصل قصة افقود  

، ا�دينة خرج لصالة العشاء َفُفِقد ولم يرجع إ} أهلهأن رجًال R ، ما حدث R عهد عمر بن اGطاب ر� اهللا عنه
فÒب عمر ر� اهللا عنه ، وذكرت r القصة، فلّما لم يرجع إ³هم؛ ذهبت امرأته إ} عمر ر� اهللا عنه، فانتظر أهله مدة

فحكم ، فلما مضت األربع سن[ جاءت هذه ا�رأة إ} عمر ر� اهللا عنه، مقدارها أربع سن[، مدة انتظار وتربص
والقصة ، ثم بعد مدة رجع ذلك ا�فقود، وقُِسم مال هذا ا�فقود، ثم بعد ذلك تزوجت، واعتدت عدة الوفاة، بموت زوجها

nب مدة تربص وانتظار ¨ذا ا�فقود: ا�هم ، طويلة تذكرها كتب السþ مدتها أربع سن[، أن عمر ر� اهللا قد ،
  .ذا فُِقد البد من þب مدة لقطع الشك با³ق[والعلماء قاطبة متفقون \ أن ا�فقود إ

  .وقول اyنابلة، قول ا�مهور :� قولz ألهل العلم : اختلف العلماء S مقدار مدة ال¦بص واالنتظار

اyنفية وا�الكية والشافعية وهو  إحدى الروايت[ عن اإلمام أÙد؛ قالوا أن اyاكم ، وهو قول ا�مهور :القول األول �
 ويÒب Tلك مدة، �دة باجتهادهيقدر ا

هذه ا�دة Í Rيع أحوال ا�فقود يقدرها اyاكم و�تهد فيها؛ أو أن اyاكم  هل :القائل[ بهذا القول اختلفواهؤالء 
ضع r عدة اختيارات Hتار وي، يقدر و�تهد بناء \ أحوال معينة؟ بمع هل ¥ددها بسنة أو سنت[ أو ثالث أو أربع

  معينة؛ أو أنه باختالف األحوال والظروف واألحوال يقدر ا�دة ؟ منها مدة
وهو يرى åسب األحوال والظروف ال� فقد فيها هذا ، بل اyاكم �تهد R � قضية بعينها، أنها ال تقدر :الرأي األول

 بعدة قوالب معينة
ً
من مذهب الشافعية وهو  وهذا القول هو الصحيح ،الرجل أو هذه ا�رأة يقدر فيها ا�دة وليس ملزما

  .أيًضا مذهب اyنفية 
hاختيار إحداها :الرأي ا/ا R اكمyنفية وعند ا�الكية؛ أن هناك عدة قوالب �تهد اyا�ذاهب عند ا R وهو قول  ،

س وبعضهم يقولون إ} أن يبلغ ²، وهؤالء Üتلفون؛ فمثًال يقولون نÒب r مدة إ} أن يبلغ فيها عمره سبعون سنة
أعمار أمN ما بz الستz إÏ : (ويستأنس åديث ا�æ ص� اهللا عليه وسلم، وبعضهم يقول ح£ الست[، وسبعون سنة

zاحة \ ا5اب) السبع
لكن تدل \ أن العمر قد يصل إ} هذا ، فهم lتهدون مستأنسون بأحاديث ال تدل 
  ، بل إن بعضهم قد أوصلها إ} مائة وع�ين سنة، الوقت
� hنابلة :القول ا/اyوهو قول ا :õحاالن؛ األو r انية، يغلب عليه السالمة: أن ا�فقودhيغلب عليه ا¨الك: وا .  
بمع أنه سافر لطلب علم الغالب أن سافر لطلب علم يرجع و�ذا فقد  من يغلب � فقده السالمة؛: اEالة األو³ ≈

إ} سياحة أو إ} زيارة صاحب r ، هذه تغلب عليه السالمة  ليس بالÒورة أن يكون قد مات، أو منهم من ذهب
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 .الغالب أنه ح£ لو فقد وانقطعت أخباره R الغالب أنه يظهر

  .ينتظر تمام تسع[ سنة تمام تسع[ سنة من عمره :إذا ¦ن الغالب عليه السالمة )G(اyكم �
ذهب إ} ، ت أو أي نوع من أنواع ا=جارةشخص عمره ستون سنة ذهب =جارة أخشاب أو =جارة عطورا: مثال ذلك

اآلن ذهب وعمره ، نÒب r تسع[ سنة منذ موzه يقول اEنابلة S هذه اEالة، دولة lاورة ثم فُِقد وانقطعت أخباره
 سنÒب r مدة انتظار وتربص مقدارها ثالثون سنة

ً
نÒب r هذه ا�دة ألن الغالب \ فقده السالمة ، ستون سنة إذا

  .فوق التسع[ نادر وا�ادر ال حكم r ، غالب أيًضا أنه ال يعيش أك0 من تسع[ سنةوال
هناك قت� وهناك جر) وهناك : يقولون، كمن فُقد ب[ الصف[ R ا�عارك من يغلب � فقده اÑالك؛ :اEالة ا/انية ≈

فيكونوا R عداد ، لم توجد ¨م جثة لكن ا�فقودون، �اذا؟ ألن القت� وا�ر) tصورون بوجود جثثهم، مفقودون
كذلك إذا غرقت سفينة ¦ن هو \ ظهرها ولم .  ثم بعد ذلك إذا لم ُفْع0َ عليهم أضيفوا إ} القت�، ا�فقودين مدة معينة

 فهذا الغالب عليه، وهو ضمن ر�بها، أيًضا لو انفجرت طائرة R السماء. هذا أيًضا الغالب عليه ا¨الك، توجد r جثة
  .فقد يبحث عنه R مدة يوم يوم[ ويتب[ أمره، ونادر أن يوجد بعد مدة؛ ألن هذا اyادث اTي وقع tصور مßنه، ا¨الك

  . كذلك من انفجر به مßن مع[ فهذا يعد �ن غلب \ فقده ا¨الك
  اGطاب ر� اهللا عنهكما فعل عمر بن . R هذه اyالة يُنتَظر أربع سن[: اyكم إذا ¦ن الغالب عليه ا¨الك �

أما األربع سن[ ، !الف اyالة األوõ فهو إ} تسع[ سنة منذ وz، فنÒب r مدة تربص مقدارها أربع سن[ منذ فُِقد
وهذه ، ألن الغالب عليه ا¨الك، *À½¾«*؛  فإننا سنÒب r أربع سن[ ¦ملة إ} ¼½¾«بمع إذا فُِقد Â Rم ، منذ فُِقد
 عن فعل عمر ر� اهللا عنه،  � أربع سنوات مدة ¦فية التضاح أمرها�دة ال�

ً
، فإنه þب للمفقود أربع سن[، فضال

  .قالوا ألنه R هذه ا�دة R هذا الفقد قد يكون قد اختطفه لصوص أو قطاع طريق
  ؛ و�} اجتهاده أن تقدير مدة االنتظار وال:بص مردها إ} اyاكممن هذين القول[ واهللا أعلم؛ هو  الراجح

  : األدوات الN يستخدمها S تقدير ادة ما األدوات الN يستخدمها؟
  .والك� والصغر ، ينظر إ} حاr؛ من حيث الصحة وعدمها •
  .ينظر إ} أحواr قبل أن ُفْفَقد  •
  .ال� ¥تاج إ} انتظاره فيها وهل � ¦فية R اتضاح حاr أو  ال  ةينظر أيًضا إ} ما ا�د •

فقد يكون ، ثًال لو أن شخًصا فُقد R دولة lاورة من دول اGليج؛ و� اآلن tصورة ، ا�ناطق مكشوفة واضحةفم
rعة وا=قارب فيما ، ا5حث عنه �دة أسبوع[ إ} ثالثة أسابيع ¦فية جًدا 5يانه واتضاح حاÖمع تواصل ا�اس وال

وا=واصل ، ونعلم ا�ßن قبل فقده، خاصة إذا علمنا ظروفه، ا�دة يستطيع الشخص أن يتب[ حال ا�فقود R هذه، بينهم
كذلك معرفة هل ùدر ، وقد يُستطاع �ديد موقعه من خالل جوال من خالل األقمار الصناعية، قبل فقده بساÂت

r بوتيةhولة أو لم يغادرها من خالل األوراق اzا ، R علها واضحة بينة�يقدرها القا� ، ذلك فهناك أمور �í ا�دة و 
  .أو اyاكم åيث أنها ال تتجاوز أسبوع[ أو ثالثة åسب ظروف ا5حث وا=حري

�تاج ، و قد يكون هذا الشخص  R منطقة نائية، قد يكون الفقد R دولة كبnة ¦لص[ أو ال�ازيل أو روسيا مثالً 
  .ف¯يد اyاكم R ا�دة åسب أحوا¨ا، أو تق+ð  قد ¥تاج وقت مثالً ، أو يذهب أشخاص للبحث عنه، تذهب بالطائرة

                                 
G  /الة ل¦تيب السياقEكم ¢ت اEقدمنا ا.  
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  :وìا يؤيد هذا ال¦جيح، مرجعه إÏ اEاكمÑذا �ن  الصحيح أن تقدير ادة؛ و 
». zفقود وال ننتقل من هذا األصل إال بيق  . وا³ق[ ال يكون إال بعد تقدير األحوال وا�ظر فيها،أن األصل حياة ا
سأحتاج هذا االستدالل R ، دائًما تذكروه -اة ا�فقود وال ننتقل من هذا األصل إال بيق[أن األصل حي- وهذا ا³zل  

  .يعè مدة انتظاره ال� نÒبها r ستكون حياته متيقنة فيها، أن األصل حياة ا�فقود. مسائل كثnة R باب ا�فقود
كما قال بعض أهل العلم ، � ا�حديد كوننا íدد مدة معينة؛ هذا ال د×ل عليه ال من الكتاب وال من السنة .¼

أو الغالب عليه ا¨الك أربع ، أو تقدير إذا ¦ن الغالب عليه السالمة  تسع[ سنة منذ وz، إلخ.. الست[ التسع[ 
  .سن[ منذ فقد؛ لم يأِت عليه د³ل

�ا ال د³ل علينا؛  لكن قصة عمر د³ل، فإن قال قائل قصة عمر ر� اهللا عنه ¦نت بمحÒ الصحابة؛ نقول نعم
فهو اجتهد R قضية ، و´ن نقول أن مرد ذلك إ} اجتهاد اyاكم، قصة عمر د³ل \ أنه اجتهد وهو اyاكم! كيف؟

  .فنظر R األحوال وا�البسات؛ فأقر عمر أنها أربع سن[، ع[ ولم يقرر هذا األمر R � القضايا ا�فقود
فيحتاج إ} مدة بما أن سبل ، أو خرج للتجارة، ل قد يكون خرج للجهادألنه رأى ر� اهللا عنه أن هذا الرج 

أبعد  ووقد ينتقل إ} ما ه، وقد �لس مدة، ا�واصالت وا=نقل بدائية R ذلك الوقت فيحتاج مدة شهر ح£ يصل الشام
ففعل عمر ، د لو ¦ن حيًا لرجعفهذه ا�دة أربع سن[ مدة ¦فية R نظر عمر ر� اهللا عنه للتيقن أن هذا ا�فقو، من الشام

  .فنحن نقول باجتهاد اyاكم يُقّدر ا�دة كما فعل عمر ، د³ل �ا ال د³ل علينا
  .القول الراجح S اسألةهذا R نظري هو 

  .فقد Äتلف، أو تسع[ سنة منذ وz، كوننا ننتظر ا�فقود مائة وع�ين سنة، كذلك بعض ا=قادير غn معقولة .½
 ذهب للعالج R دولة أوربية لو أن: مثال

ً
تسعون \ قول اyنابلة ، و ¦ن عمره تسع وثمانون سنة وع�ة أشهر، شخصا

اyالة نفسها رجل عمره ع�ون سنة سيذهب للعالج ، ! منذ وz والغالب عليه السالمة؛ سيÒُب r شهران فقطسنة 
و¢ ، ا تناقض؛ كيف أþب R r اyالة األوõ شهرين فقطفهن، R اzولة األوربية نفسها ثم فُِقد؛ سنÒب r سبعون سنة

اyالة اhانية أþب r سبع[ سنة؟ بل إن بعضهم يكون قد �اوز التسع[ فكم سأþب r ؟هل ال أþب r مدة 
  . اTي قد انعقد \ تقدير مدة االنتظار وال:بص، أكون قد خالفت اإلÍاع

مرده إ} اyاكم هذا هو القول اTي أرتضيه وأرى أنه موافق =غn األزمان فÛ هذه اyالة القول بأن ا=حديد 
  . وهو اTي يتوافق مع أن ال�يعة صاyة لg زمان ومßن ، واألحوال

  GFاEلقة 
  :إذا مات مو̄رث افقود S مدة االنتظار: مسألة ≈

مدتها ، فقّدر r اyاكم مدة انتظار، خباره�فرض لو أن رجًال ذهب إ} سياحٍة أو رحلة طلب علم فُفِقد فانقطعت أ
ثه ، أربعة أشهر ðثه- خالل هذه ا�دة مات مورðا�فقود أو أمه أو ابنه أو  -لم يمت ا�فقود ولكن مات مور zكأن يموت وا

  :فلها حاالت، فالوارث سيكون هو ا�فقود، و´و ذلك �ن هو سnثه، زوجته
أننا سننتظر ح£ يتب[ أمر ، فاyكم R هذا واضح:  ث ا ي مات ال وارث I إال افقودإذا �ن هذا اور̄  :اEالة األو³

  .ا�فقود
rالة سننتظر مدة ال:بص ح£ يتب[ أمر هذا ا�فقود، لو أن رجًال عنده أخ ، وابن مفقود :مثاyهذه ا Ûألن هذا ، ف

  .شيئًاواألخ لن يرث ، ا�فقود هو اTي سيكون وارثًا لg مال أبيه
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  .قود يرث و هناك ورثة سnثون معهبمع أن ا�ف ،إذا �ن مع افقود ورثة يرثون معه :اEالة ا/انية
، هنا ال إشßل  إذا ¦ن ال يرث فا�وضوع منت�، طبًعا قد يأÊ ا5عض ويقول هناك حالة ثاhة وهو أن هذا ا�فقود ال يرث

ألننا منتهون \ أنه ، وليس الÞم هل هذا ا�فقود سnث أم ال، لمفقود ماتإنما الÞم R مورðٍث ل.أن وجوده كعدمه
  .لكن هل سnث بمفرده أم سnث معه أحد ، سnث

  :أحد أمرين هل تُقسم ال¦Êة أو يُنتظر ذلك افقود ؟ قلنا اyالة اhانية أن يكون مع ا�فقود ورثٌة يرثون معه؛ 
\ ثالثة أقوال أو نقول \ ثالثة أقوال؛ وهذا أجود R العبارة وسأريكم �اذا  ،العلماء Üتلفون R ذلك \ قول[

  :وسأردها إ} قول[
بل بعضهم قال أن أك� الفقهاء يقولون ، وهو قول ا�مهور من اEنفية واالكية والشافعية وقول اEنابلة :القول األول

 _اوجودين _؛ لكن نعامل الورثة تقدير حياة وتقدير موت  وÙعل للمسألة تقديرين قالوا أن ال¦Êة تُقسم. بذلك
Öفقود، باألحيث اتفق الفقهاء R األقوال ، فهذا اyكم كما هو اyكم R اyمل ،واcاî موقوف حÌ يتبz أمر ا

  .اhالثة بمعاملة الورثة باألþ واyمل باألحظ
  : قالواكيف نعامل الورثة باألÖ؟  •

عطي األقلمن ورث متفاضًال  -
ُ
أي من ¦ن يرث R تقدير اyياة أك0 من إرثه R تقدير ا�وت أعطيناه \ تقدير ، أ

 ،ا�وت

 .قديٍر دون تقدير لم يُعَط شيئًاومن ورثه R ت -

عطي نصيبه ¦مالً  -
ُ
  .وتقدير كونه ميت، تقدير كونه �: وا=قديران هما، ومن ورث R � ا=قديرين سواء أ

ومسألة ، بمع أن Óعل تقدير \ أن هذا ا�فقود ميت، ومسألة وفاة، Óعل مسأ=[؛ مسألة حياة: فيقول أك0 الفقهاء
، وا5اÌ موقوف ح£ يتب[ أمر ا�فقود، فنعاملهم باألþ، ثم ننظر R حال الورثة R اyال[، أخرى \ تقدير كونه �

  .ود عند القائل[ بقسمتها \ ا=قديرينوسيأÊ تفصيلها إن شاء اهللا R كيفية حساب مسائل ا�فق
hوجه عند الشافعية :القول ا/ا r اع، هذا القول و�ن ¦نÍالف لإلÜ و¨ذا قلت لكم أنها قوالن، لكنه ، èلك

، فنقسم ال:cة كأن ا�فقود ميت، يقولون إننا نقسم ا�سألة \ تقدير موته فقط، سأذكره ألن r وجه عند الشافعية
  .وهذا هو أحد الوجه[ عند الشافعية، ا \ ا�وجودين فقطونقسمه

ل أن ال أذكر هذا القول ألنه Hالف اإلÍاع؛ ا� ðفض
ُ
  .نعقد \ أن األصل حياة ا�فقودوcنت أ

  .فنقدر ا�سألة \ تقدير موته، أما حيث أنه لم يظهر دل ذلك \ موته، R هذا القول؛ يقولون ألنه لو ¦ن حيًا لظهر
  ذا قلنا أن األصل أنه لو ¦ن حيًا لظهر؛ لو ¦ن هذا ا=عليل منطقيًا لقلناإ

ً
، ما فائدة þب ا�دة؟ فال نÒب r مدة إذا

و¨ذا قلت لكم أن اGالف \ ، فهذا القول Üالف لظاهر اإلÍاع، إًذا ´كم مباwًة بموته، ألنه لو ¦ن � لظهر
  .قول[

وعليه الفتوى؛ هو معاملتهم  _أي الشافعية  _و�ن ¦ن الصحيح وا�عتمد عندهم ، ةوهذا القول r وجه عند الشافعي
  .باألþ وا5اÌ موقوف ح£ يتب[ أمر ا�فقود أو تنق, مدة االنتظار وهو قول أك0 الفقهاء

دير كونه حًيا أننا نقسم اسألة � تق: هذا القول يقول، صححه صاحب الفروع، وهو قول عند اEنابلة :القول ا/الث
  .فنقسم اسألة � تقدير كونه حًيا، وهو S مدة االنتظار الزال حًيا، ألن األصل حياة افقود، فقط

 شاًذا فنقول هو القول اhاã، هذا القول اhالث
ً
  .و�ن اعت�نا القول اhاã قوال
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 R مذهب وهو صحيح أنه  -نه حيًا\ تقدير كو القول بأننا نقسم ا�سألة- وهذا القول هو اTي أرى رجحانه
ٌ
قول

  :�اذا؟ ألن. لكن أنا R نظري أن هذا هو القول الصحيح ، صححه صاحب الفروع، اyنابلة
  .� العلماء متفقون \ þب مدة .«
  .� العلماء متفقون \ أن ا�فقود وقت انتظاره هو � كما تقدم .¼

فما الفائدة من أن نقدر كونه � أو كونه ميت؟ بل نقدره \ ، نطقهذا هو ا�، إًذا فلنقسم ا�سألة \ تقدير كونه �
  .والزال موجود، كونه حيًا

هذا و، بل احتياط للورثة، تقدير حياة وتقدير وفاة؛ فيه احتياط ليس للمفقود فقط: طبًعا القول بأن Óعل r تقديرين
  اTي يقوي هذا القول من جهة

  . در ا�سألة \ تقدير كونه حيًاالظاهر وهو عندي أن الراجح أننا نق
لكن جانب القوة فيه ، ألن األصل حياة ا�فقود، القول األول فيه جانب قوة لكن جانب القوة لم يدفعè إ} ترجيحه

أصًال وجود ا�فقود R الغالب يكون : قد يقول قائل ، يظهر R بعض ا�سائل ال� وجود ا�فقود فيها þٌر \ بعض الورثة
þ دون أن يستفيد من كونه ، ال؛ فبعض الورثة يستفيد من كون ا�فقود ميتًا: أقول. أو � ا�سائل كذلك، ر \ الورثةفيه

فإذا تب[ موت ا�فقود فإنه اآلن سيصبح ، فإذا قدرنا حياته فقط؛ فالوارث اTي يتÒر من كونه حيًا لن يستفيد، حيًا
  اقتسمه الورثة؟ وارث؛ فكيف يرجع \ ا�ال اTي r اTي 

  .أخ ألب مفقود/   أخت ألب/   أخت شقيقة/   زوج :مثال � هذه اEالة 
  :وهذا من العجائب، ومن اTي يستفيد من موت ا�فقود، من اTي يستفيد من حياة ا�فقود: �نظر اآلن

  .الزوج واألخت الشقيقة: اTي يستفيد من حياة ا�فقود -
  .األخت ألب: ودواTي يستفيد من موت ا�فق -

  .وسيستفيد من حياته األخت الشقيقة والزوج: لو قسمنا ا�سألة \ تقدير أن هذا ا�فقود � �
 واألخت الشقيقة ستأخذ ، الزوج سيأخذ ا�صف

ً
  .لم يبَق ôء اآلن ، ا�صف ¦مال

ألنهم عصبة يأخذون ما و األخ ألب و األخت ألب ، للزوج وا�صف اآلخر لألخت الشقيقة) «(نصفها ) ¼(ا�سألة من 
  .فاستفاد هنا الزوج واألخت الشقيقة، إًذا يسقطون، والفروض لم تبِق شيئًا، أبقت الفروض

ألنها ستأخذ السدس تكملة ، هنا اTي سيستفيد األخت ألب  :لو قسمنا هذه ا�سألة \ تقدير أن هذا ا�فقود ميت �
وترث ، فسيحصل نقص \ الزوج و\ األخت الشقيقة، إ} سبعةوستعول ا�سألة من ستة ، اhلث[ مع األخت الشقيقة

  .فاستفادت األخت ألب، األخت ألب
فإذا قلنا بقسمة ا�سألة \ تقدير كونه � و\ ، ألنه ¥فظ األحوال 	هااذا قلنا أن القول األول فيه جانب قوة؟ 

وسيبÔ ا5اÌ موقوفًا ح£ ، األþ: األخت ألبتقدير كونه ميت؛ فسنعطي � وارث من الزوج و األخت الشقيقة و 
و�ن تبينت حياته فهذا ، فلن يضيع حقها، فإذا تب[ موته فهذا ا�وقوف 	ه سيذهب إ} األخت ألب. يتب[ أمر ا�فقود

  .ا�وقوف سيأخذه الزوج واألخت الشقيقة
يقة سيأخذون ا�صيب ا�حتمل لألخت ؛ فالزوج واألخت الشقلكن لو قسمناها \ تقدير واحد وهو تقدير كونه �

وقد ال ، فقد يكون zيهم مال، أو جاء ا�G  بموته؛ فاألخت ألب س:جع عليهم، فإذا تب[ موته بعد انقضاء ا�دة، ألب
  .فهنا نقول هنا جانب قوة ، هم ماليكون zي
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نعم هناك ، ألن األصل حياته، قدير كونه �ونقسم ا�سألة \ ت، لكننا نقول أننا نبÔ \ أن األصل أن هذا ا�فقود �
yفظ حق األخت ألب إذا ¦ن ، فتُجعل ا�سألة من تقديرين احتياًطا، فيكون ¨ذا االحتمال جانب قوة، احتمال أنه ميت
  .من هذا ا�انب يمكن أن نرجح القول األول ، هذا األمر tتمالً 

هذا هو . ص واالنتظار؛ نرجح القول بالقسمة \ تقدير كونه حيًالكن \ األصول أن ا�فقود ال زال � R مدة ال:ب
فكون ، ألن R األول حفًظا للحق، أننا قد ´كم ونعمل بالقول األول مع ترجيحنا للثالث، اTي نريد أن نصل إ³ه

أنا ال ، احتمالويوجد ، سيضيع حق األخت ألب لو تب[ وفاة ا�فقود، الزوج واألخت الشقيقة سيسافرون إ} مßن بعيد
  .و¨ذا þبنا ا�دة ، ولكن يوجد احتمال أنه لن يرجع، أقول أنه يق[ بأنه �

لكن حفًظا yقوق بقية الورثة قد نقول أن ، أنا أرجح القول بأننا نقسم ا�سألة \ تقدير كونه � ألن األصل حياته
  .العمل \ القول األول R هذه ا�سألة

 R ق األخت ألبو¢ ا�ثال السابق؛y ي ستأخذه ، العمل بالقول األول حفًظاTو إن ¦نت ستأخذ  -ألن هذا السدس ا
وقد ÖHها الزوج أو األخت الشقيقة فال ، هذا السدس قد يكون مبالغ هائلة جًدا -أقل من السدس لوجود العول
رجح القول اhالث ، إال أّن فإن كنت أ. فمن مصلحتها حفظ حقها، وتكون � åاجتها، يستطيع ردها لألخت ألب

  .القول األول r جانب قوة R العمل 
õر بالورثة فالبد من ، لكن بِدًءا \ ذلك نقول تأجيل القسمة ح£ يتب[ أمر هذا ا�فقود هو األوÒق الy لكن لو

  .قسمة ال:cة رفًعا للÒر الواقع عليهم
  :لو مضت ادة ولم يتبz خê افقود/   مسألة ≈

  .ضت األربعة أشهر ولم يتبّ[ خ�هم، أننا þبنا مدة انتظار للمفقود؛ مدتها أربعة أشهر لو 
rي اكتسبه من مورثه، عندنا اآلن ماTماذا سنفعل؟، وعندنا ا�ال ا  

وأذكرcم ب�وط ، وسأعيد wيط اTاكرة قليالً ، إذا مضت مدة االنتظار ولم يتبّ[ خ�ه؛ فإن اyاكم ¥كم بموته
  : وقلنا أن wوط اإلرث ثالثة، اإلرث

، وقلنا أن اyقيقة تكون بثالثة أمور، وهو �قق موت ا�ورðث حقيقًة أو حكًما، r عالقة بهذا ا5اب: ال�ط األول
، ولم يُنقل r ا�G، لم يَر ُجثة، "حكًما " فيحكم القا� بموته . و´ن اآلن R باب ا�فقود، واyكم كما R باب ا�فقود

و¥كم بموته اآلن أي ، النقضاء مدة االنتظار" حكًما " لكنه ¥كم بموته ، ولم ينقل r ا�G شاهدين، م يستفيضول
  : ثم إذا ُحكم بموته بنيت أحßم الوفاة \ ذلك. بعد م, األربعة أشهر

  .  امرأته تعتد ُمنذ ُحِكم بموته ، ال من أربعة أشهر .«
  .ماr سيُقسم \ ورثته .¼

العلماء متفقون \ أنه يُقسم \ ورثته ف، اTي ¦ن يمتلكه عندما فُِقد األسا�؛" ا�فقود " مال : لا�زء األو •
  .أي عندما ُحِكم بموته ننظر R ورثته ا�وجودين اآلن؛ فيُحكم بأن ¨م ا�nاث، األحياء ح[ اyكم بموته

Iمدة �ا ،من مات من ورثته خالل مدة االنتظار ال يرث شيًئا من ما R ³ل ألن األصل حياتهzذا؟ �ا قلت لكم من ا
  .االنتظار وال ننتقل من هذا األصل إال بد³ل

بعد ربيع اhاt ، ãرم وصفر وربيع األول وربيع اhاþُ ،ãب r أربعة أشهر، شخص اآلن فُِقد من شهر tرم: مثال ذلك
ولّما حكم ، مات أبوه وأمه R مدة انتظاره، أم وثالثة أبناء ¦ن عند فقده ¦ن r أب و، و¢ Íادى األوõ ُحِكم بموته
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  .اTي يرثه فقط هو هؤالء اhالثة، القا� بموته ¦ن ال يوجد r إال ثالثة أبناء

  GGاEلقة 
  : خالصة ا سبق  ≈

ة االنتظار ولم يظهر ذلك ا�فقود؛  ة قد �دثت عن كن�ه إذا انتهت ُمد� باتفاق أهل  -ماr  إنفكنت R الُمحاþة ا�اضي�
  .يُقسم \ األحياء اTين حÒوا اyكم بموته، أو اTين ¦نوا موجودين ح[ اyكم بموته  -العلم 

ق حياة الوارث ح[ موت مورðثه، : كن�نا قلنا :والسبب S ذلك وموت افقود �ن حz اEكم أن� من wوط اإلرث؛ �ُقّ
  فال ، فننظر R األحياء؛ إذا ¦نبموته

�
ق wط إرثهم للمال، و�ال   .وا موجودين، فقد �ق�

ة االنتظار، فإن�ه ال يرث ثه، : ألن�ه كما ذكرنا من wوط اإلرث، من مات من وَرثِته Ì ُمد� ðق حياة الوارث ح[ موت مور �ق-
  !ولو نُطفة 

ته؛ فهو اTي سيأخذ ترcته، وذلك باتفاق هو ح[ اyكم بموته، فننظر؛ من اTي وُِجد من ورث":  حz موت او̄رث" 
 
ً
  . العلماء، وذكرت لكم فيه مثاال

•  hوقوف من مال مو̄رثه: اُ�زء ا/ا   اال ا
ة االنتظار، ماذا نفعل ؟ أن للعلماء R ذلك قول[، وذكرنا القول اhالث الشاذ : قلنا إذا مات مورðث ا�فقود خالل ُمد�

ة ، وأك0 العلما   ء \ كن�نا نوقف ماالً ح£� يتب[� أمر ا�فقود، فÛ هذه اyالة؛ هذا ا�ال ا�وقوف، ماذا سنفعل به ؟ للشافعي�
  :هنا عندنا ثالث حاالت  ≈

بعض أهل العلم �عل Tلك األمر ثالث حاالت ، وعندي كن�ها حالة واحدة ، ولكن سأذكر ما ذكره العلماء ، ثم� بعد (
ة ؛ أي أنقل ما قاr أهل العلم ، ثم� بعد ذلك أذكر الرأي اTي أراه R هذه ا�سألة ذلك أرجع إ} ما أراه ،   ) . لألمانة العلمي�

 حz موت مو̄رثه  :اEالة األو³ 
ً
  أن يُعلم كن©ه �ن حي©ا

 : قالوا 
ً
ا ثه، فÛ هذه اyالة؛ هذا ا�ال -اTي هو ا�فقود  -أن يُعلم كن�ه ¦ن حي� ðا�وقوف يُقسم \ من ؟ \  ح[ موت مور

  .األحياء، ح[ اyكم بموته؛ أي \ األحياء  من ورثته  ح[ اyكم بموته 
ة االنتظار؛ : صورة هذا اثال ثه R الشهر اhاã من ُمد� ðمات مور �تها أربعة أشهر ، ثم ة انتظار للمفقود؛ ُمد� اآلن þبنا ُمد�

ثهبý شهرين، مع الشهر اTي مات في( ðأمر ا�فقود)ه مور �ة االنتظار فيتب[ R ، ، قسمنا ال:cة، وأوقفنا ماالً ح£� تنت� ُمد�
ة جاءنا خ� بأن� هذا الشخص ا�فقود قد ُرؤَي R مßن كذا  ثه ¦ن ! هذه الُمد� ðه ح[ موت مور�الة علمنا كنyهذه ا Ûف

  .، يُعطى لورثته األحياء ح[ اyكم بموته )ل ا�صيب، أو جزء منهإن ¦ن r فيه ¦م(موجوًدا، فا�ال اTي ُوقِف، 
  . أن يُعلم كن©ه قد مات قبل موت مو̄رثه :اEالة ا/انية 

ثه ا�وجودين  ðفيه نصيب، وُيرجع فيه إ} ورثة مور r الة ؛ هذا ا�ال ال يكونyهذه ا Ûف .  
ة". ابن مفقود"رجل مات عن ابن و : مثال ذلك مات واzهما، ثم� قَسمنا ا�ال، فأوقفنا نصف " االبن ا�فقود"انتظار  R ُمد�

ة االنتظار سيأخذه )ا�صف أخذه االبن، وبýَ نصف(ا�ال ح£� يتب[� أمر ا�فقود؛  اً بعد ُمد� ا�فقود ( ، إن ¦ن ا�فقود حي�
ة االنتظار ق"االبن"، و�ن ¦ن ميðتًا؛ فسnجع إ} ) ة االنتظار؛ أو بعد ، اآلن R ُمد� سمنا ال:cة، وجعلنا نصفها موقوفا، و¢ ُمد�

لة
ð
ة هذا ا�فقود ُمتحل ة االنتظار، جاءنا ا�G بكن�نا وجدنا ُجث� و¨ا أك0 من ستة أشهر؛ بمع ´ن نعلم أن� ا�فقود ¦ن ، ُمد�

ثه  ðقبل أن يموت مور 
ً
ا�ال اTي ُوقِف للمفقود، ال يكون لورثة ا�فقود، بل ، فÛ هذه اyالة هذا  -"األب"اTي هو -ميðتا

 " األب"يرجع إ} ورثة 
�
  " .االبن"اTين لم يبَق منهم إال
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ة االنتظار  :اEالة ا/ا/ة    .وأخباره منقطعة، أن ال يُعلم عن حياته وال موته خالل ُمد©

ة االنتظار؛ فÛ هذه اyالة؛ العلماء Üُتلفون \  قول[؛ هل  إذا لم يصلنا خ� ال عن حياته وال عن موته خالل ُمد�
وõ ، أو يُلحق باyالة اhانية ؟ 

ُ
  يُلحق باyالة األ

و³  :القول األو©ل
ُ
  " كما لو علمت حياته فيقسم ماI � األحياء من ورثته فقط "كن©ه يُلحق باEالة األ

ة االنتظار اتفق العلماء \ كن�ه  ألن� األصل حياة ا�فقود، وال ننتقل من: �اذا ؟ قالوا  � بيق[، فخالل ُمد�
هذا األصل إال

ة االنتظار سيُقَسم \ األحياء من ورثته ح[ اyكم بموته  ا، و ماr اTي ورثه خالل ُمد�   . ¦ن حي.
hالة ا/انَية  :القول ا/اEأنه التوريث مع الشك "نُلِحُقه با "  

 r ي ُوقَِفTا�ال ا �لال يُقَسم \ األأن : �اذا ؟ قالوا، حياء من ورثته ح[ اyكم بموته، بل يُقسم \ ورثة الُمورðث األو�
ة االنتظار؛ ألن�نا ال نعلم هل هو ¦ن �، أو ميðت ؟ وهذا فيه شّك، وال توريث مع  ألن� هناك شك/ R كونه ّ� خالل ُمد�

 ðالشك . Êبهم هنا يُلِحقون هذه الصورة بما سيأ 
ð
ãكcو R"حكمهم R ه إذا مات شخصان، ال "باب الغر© وا¨د§ ومن�؛ بكن

ر منهما، فإن�نا ال نورðث أحدهما من اآلخر، فككن�هم يُلحقونه هناك؛ للتعليل نفسه، وهو كن�ه شك/  ðم من الُمتأخ ðيُعلَم الُمتقد ،
 ðوال توريث مع الشك .  

  ) : ال¦جيح ( 
ل ؛ هو الصحيح -   .من مذهب اyنابلة ، وهو يُرجحه أك0 أهل ا�ذهب  القول األو�
قول أيًضا  ، وهو" الُمغè " القول اhاã ؛ كن�ه ال توريث مع الشك ، كن�ه وجه عند اyنابلة ، واختاره ابن قُدامة صاحب  -

ة ة ، واyنفي� ة ، والشافعي�   .ل؛ ألن�ه ال توريث مع الشك فا�مهور \ أن� ا�ال يُعاد إ} ورثة ا�يت األو� ، ا�الكي�
إن  " الراجح" أن© هذا اال لورثة افقود حz اEكم بموته؛ ألن© األصل حياته، وهذا هو : والصحيح من مذهب اyنابلة 

  . شاء اهللا تعا} 
  ) : الشيخ اَحاÖِ ( رأي  ≈

ما هو \ حالة واحدة، و� اyالة اhاhة ال� اختلف فيها  R هذه ا�سألة عندي أن� هذا ا=فصيل ال حاجة r، إن�
ر R كن�ها ثالثة أحوال؛ اختصاًرا للوقت  ðما قُر \ Ôالعلماء \ قول[، لكن سنب .  

  :كيفي©ة حساب مسائل افقود   
ل ا ي (    ) : عليه أك� الفقهاء عند القائلz بكن©ها تُقسم � تقدير كونه حي�ا ، و� تقدير كونه م̄يتا، وهو القول األو©
  .ومسألة موت ، مسألة حياة : Óعل للمفقود مسأ=[  - «
  .نقسم �� مسألة  - ¼
لُها  - ½ ðنُؤص.  
ها إ} عو¨ا، إن ¦نت  - ¾   " .Âئلة"نرد�
ح االنكسار ، إن وجد  - ¿ ðنُصح.  
À -  ا�سأ=[ بـ êننظر ب[ أص �سب األربع " ثمðا�امعة " هو  ، وحاصل ا�ظر" الن. "  
Á -  نرجع ، فنقسم �مسألة ، فيخرج " أصل"\ " ا�امعة " ثم ð� " ُجزء سهمها.  "  
Ç - \ ا�سأ=[؛ R بعد ذلك نُعطي ّ� وارث نصيبه األقّل �القاعدة ثم:  
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عِطَي األقّل ) R ا�سأ=[ ( أن� من ورَِث ُمتفاضًال ؛  -أ 
ُ
  .، أ

  .ديٍر دون اآلخر ؛ ال يُعطى شيئًا ومن ورَِث R تق -ب 
  -ج 

ً
عِطَي نصيبه ¦مال

ُ
  . " ومن ¦ن إرثه ُمتساوًيا ؛ أ

� R حالة واحدة ؛ كن�نا  -مسألة ا�فقود  - أن� هذه ا�سألة  : حرٌي بالقول 
طريقة العمل فيها ، كطريقة العمل R اyمل ، إال

ة، وهنا جعلنا تقدير   .ين فقط، وهذا هو الفرق ب[ ا�سأ=[R اyمل جعلنا تقادير ست�
  .هالك عن ابن ، و بنتz إحداهما مفقودة /   اثال األو©ل 

  . و\ تقدير موت ا�فقود ، \  تقدير حياة ا�فقود :  سنقسم هذه ا�سألة  - «
لهما: ثم� بعد ذلك  - ¼ ðئلة، نؤصÂ هما إ} عو¨ا إن ¦نت  .وُِجَد انكسار ونُصّحح االنكسار إن ، ونرد�

  :  تقسيم اسألة: اYطوة األو³  ≈
   " .بنت " ، و " ابن " سيكون zي  : اسألة � تقدير كونه م̄يت: اEالة األو³  �
  ) : مالحظة \ ا�دول ا�رفق (  
؛ هذا رمز لûمة مفقود؛ ف� ) م( يم ال� ¬وارها حرف ا�" ا5نت" -أ 

  .ليست موجودة اآلن 
  . هذا تقدير كونه ميðت )  ×   ( -ب 

 عندي 
ً
، عدد رؤوسهم ثالثة ، وسأجعل ا�سألة " بنت " ، و " ابن " إذا

" ، و واحد لـ " األبن " من عدد رؤوسهم ؛ أي ثالثة ، وسيكون اثن[ لـ 
  ) .[ لثكر مثُل حظð األنثي( ألن� "  ا5نت 

ر أن� لثكر مثُل حظð األنثي[؟  ðاثن[كيف نُقد R بÒُكور يTُ�مع معهم عدد ا5نات، ، عدد ا �ثم  
 الرؤوس اث  É«) =  ¼×    ¿: ( فلو ¦ن عندي ²سة أبناء وبنت[ نقول 

ً
؛ أي ع�ة أبناء وُيضاف إ³هم ا5نات ، إذا

  .ع� ، وهكذا  
  � تقدير كونه é اسألة: اEالة ا/اني©ة �

ة". ¨ا واحد " ا5نت. "r اثن[ " االبن "  :أصلها من أربعة   . سيكون ¨ا واحد " ا5نت ا�فقودة \ تقدير كن�ها حي�
  :ننظر بz أصول اسائل بالنسب األربع ونستخرج ا�امعة: اYطوة ا/انية  ≈

، بالنسب األربع، وحاصل ) ¾،  ½( ب[ هذين األصل[؛  مسألة اyياة، ومسألة ا�وت، وسأنظر: عندي اآلن مسأ=[
   .ا�ظر سيكون هو ا�امعة، و�ذا أخرجت ا�امعة سأرجع فأقسم ا�امعة \ أصل �ð مسألة؛ فيخرج جزء سهمها

� )G¥ ( كيف خرجت؟ . � ا�امعة  
وõ) ½: (ا�واب 

ُ
، " �� عددين ُمتتا³[ بينهما ُمباينة"؛ ألن� " ُمباينة"أصل ا�سألة اhانية، بينهما ) ¾(و، أصل ا�سألة األ

  " .ُمباينة"بال كÖ، إًذا  بينهما ) «(ال يقبالن القسمة \ عدد آخر غn ) ¾(و )  ½(و 
   ¼«) =  ¾ ×   ½ (أþب أحدهما R اآلخر ؛ : R هذه اyالة 
  : أصل ا�سأ=[ " أرجع فأقسمها \ )  ¼«( اآلن العدد 

يها جزء سهم مسألة ) ½(،  ½=   ¾ ÷ ¼« ðكونه �"أسم"  
  ) . ¾"  (جزء سهمها "فيخرج ،  ¾= ½÷¼«، \ ا�سألة اhانية) ¼«(ثم� أرجع فأقسم 

  ·  É  G¥  
    ¥  ¥  ابن
    G  G  بنت

    G  ×  )مـ(بنت 
    حياة  موت  
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  هنا ؟" جزء السهم " ما فائدة  �

عطي الورثة األقل، 
ُ
  � جزء سهم أþب فيه السهام ال� �ته، وأ

جزء "R سهمه، ثم� أنظر R نصيبه R اyالة اhانية؛ بÒب " م ا�سألةجزء سه"سأþب  ؛"م̄يت"S كون افقود " االبن " 
عطيه األقّل " السهم

ُ
  . R سهمه  وأ

   Ç ) . (¾   × ¼  = (Ç(؛ سيخرج � )¼(، وسأþبه R نصيب االبن ) ¾(هو " ا�سألة األوõ " جزء سهم " 
 R نصيبه R أنظر �ثم "hب " انية ا�سألة اþ؛ " سهمها جزء " ؛ أ )½   × ¼  = (À  .  

  ½                ¾                                                                             �ت ا�امعة) À(، فأضع r ) À(إًذا األقل 
  :وأعمل العمل نفسه ، " اcنت " أنتقل اآلن لـ 

) =  « ×   ¾) : ( «(مسألة ا�وت أþبه R نصيبها  " جزء سهم )  "¾(فـ 
¾   

 R انية " أنتقل �صيبهاhا�سألة ا ) :"½   × »  = (½   
ثبت األقل اTي هو ) ¾(أقّل من ) ½(أجد أن� 

ُ
وأضعه �ت ) .½(، فأ

  ا�امعة
   À  +½  = (È: (اآلن أÍع السهام 

Ôمن أصل ا�سألة  كم يب Ôمن أصل ا�سألة ؟ يب)½ . (  
  " : ا5نت " موقوفة ح£� يتب[� أمر هذا ا�فقود؛ ال� � ) ½(هذه الـ 

  " . اcنت " تُعطى Ñذا افقود  " ا/الثة " ، فهذه )�نت حي©ة ( موجودة  " اcنت"إذا تبz© أن© هذه  -أ 
 ) .¼«(، ويصبح أصل ا�سألة  )½(ا5نت ال� ¦نت مفقودة أخذت ، و  )½(جودة ¨ا ا5نت ا�و، و  )À(البن أخذ فيكون ا

ة : أي  إن �نت هذه اcنت م̄يتة؛ -ب  ة االنتظار ولم يتب[� أمرها، أو تب[� �ا كن�ها ¦نت ميðتة وقت ُمد� مضت ُمد�
ل؛ وهما  سُتوزع � الورثة، وسُنعطي ) ·(ف¿ هذه اEالة ، )ا5نتاالبن، و(االنتظار، وسنُعيد ا�ال إ} ورثة ا�يت األو�

  . وأصبح لثكر مثل حظð األنثي[  ،)É(، ونُعطي اcنت منها واحد فُيصبح نصيبها ) æ(، فُيصبح نصيبه ) ¥(االبن منها 
ل، وه ة االنتظار؛ كن�ه يُرجع إ} ورثة ا�يت األو� ة هذا \ القول بأن� ا�وقوف إذا مضت ُمد� و قول ا�مهور من اyنفي�

ة ، وهو اTي اختاره صاحب  ة وا�الكي� ، وغnه من اyنابلة، و� اyالة ال� تكلمنا وقلنا أن� العلماء " الُمغè " والشافعي�
ها إ} اyالة اhانية،  موا ثالثة أحوال؛ اyالة اhاhة منهم من يُردها إ} اyالة األوõ، ومنهم من يرد�   قس�

ل، : فاTي عليه ا�مهور   أن� هذا ا�وقوف يُرّد \ ورثة ا�يðت األو�
ة االنتظار سيذهب إ} ورثته، لكن \ قول ا�مهور أن� هذه  و\ القول بأن� األصل حياته، فهذا ا�ال بعد ُم, ُمد�

ة االنتظار، ولم يتب[� �ا حاr ، أن�  هذه الـ)½(الـ سيذهب لـ ) «(، و" االبن " سيذهب لـ ) ¼(الـ، تُقسم ) ½(؛ إذا مضت ُمد�
                                                                                      ، فيكون اTكر r مثل حّظ األنثي[" ا5نت " 

  
  
  

  ·  É  G¥  
  ¬  ¥  ¥  ابن
  ·  G  G  بنت

  موقوف  G  ×  )مـ(بنت 
  حياة  موت    ·
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  .و أب مفقود / و  أخت ش  / و أم  /   بنت: هالك عن/ اhاثال ا/ 
هم 
ð
  . R ا�ثال السابق لو الحظنا أن� ا�فقود كث�ر R الورثة 	

هم ، أو R بعضهم ؟ 
ð
  ننظر R هذا ا�ثال ، هل سيُؤث�ر ا�فقود R الورثة 	

  :ارحلة األو³ ≈
  . م̄يت " األب افقود"� تقدير كون : اEالة األو³ �

  أخت شقيقة/ أم / بنت : سيكون الورثة
ب، ولعدم وجود الُمشارك  :اcنت ðستأخذ ا�صف؛ لعدم وجود الُمعص.  

  . ستأخذ السدس؛ لوجود الفرع الوارث   :األم
  .ستأخذ ا5اÂ Ìصبة مع الغn : األخت الشقيقة

  ) .À(، إذن أصل هذه ا�سألة من ) سدس(، وعندي ) نصف(عندي 

  ¥G اEلقة
  :تتمة ~ح اثال

  .R ا�سألة أك0 من صاحب فرض، ننظر ب[ مقامات الفروض بالنسب األربع
   .وحاصل ا�ظر يكون هو أصل ا�سألة 
) À(و ) ¼(، فنجد أن ب[ )À(الُسدس مقامه ، )¼(مقامه " ا�صف"

ألك� من مضاعفات األصغر، فÛ هذه اyالة نأخذ األك� مداخلة، فا
  .وÓعلها أصل ا�سألة) À" (الُسدس"وÓعله أصل ا�سألة، فنأخذ مقام 

ال� � أصل ا�سألة تقسيم ) À(فنقول " ا�صف"ثم نعطي ا5نت نصيبها  
  )½= ¼÷À(، )½(يكون ) ¼(ا�قام 
  ).À(تساوي نصف ) ½(و ،)½(فيخرج �ا ) «(ثم نÒب ا�اتج R البسط  

  .، هذا \ تقدير كون األب ا�فقود ميتًا)À(، Óد أن� lموع ا�سألة )¼(، ويبÔ )«(األم ¨ا السدس 
   :حي�ا" األب افقود"� تقدير كون : اEالة ا/انية �

ت من أي ا�هات، و�ذا قلنا R هذه اyالة األخت الشقيقة ال ترث شيئًا؛ ألن� القاعدة أن� األب ¥جب اإلخوة واألخوا
  .¥جب اإلخوة واألخوات من أي ا�هات فمن باب أوõ أنه ¥جب من دونهم ¦ألعمام وأبناء اإلخوة

  . وعدم وجود ا�شارك ، ستأخذ ا�صف؛ لعدم وجود ا�عصب "ا5نت": S هذا ا�قدير •
  .ال ôء  "األخت ش/ " يأخذ السدس مع ا5اÌ "األب"/ تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث  "األم"

  )¼(يأخذ ا5اÌ " األب"، و)«(السدس " األم"، وتأخذ )½(نصف الستة " ا5نت"ستة ، وستأخذ : أصل هذه ا�سألة 
لناها، لم يكن هناك  تلخيص ما عملناه، جعلنا للمفقود تقديرين؛ تقدير موت وتقدير حياة، ثم قسمنا ا�سأ=[، أص�

   .، لو ¦ن هناك عول أو تصحيح لفعلنا ذلكِعَول، ولم يكن هناك تصحيح
 –. ل� يكون الوقت أطول، أمثلة ا=صحيح والعول هذه نؤخرها إن شاء اهللا للمحاþات ا=فاعلية إن شاء اهللا -

  ¬  ¬    
    ·  ·  بنت
    G  G  أم

    ×  ¥  أخت ش
    ¥  ×  )مـ(أب 
    حياة  موت  

  ¬  ¬    
    ·  ·  بنت

    G  G  أم
    ×  ¥  أخت ش

    ¥  ×  )مـ(أب 
    حياة  موت  
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  .R اyالة اhانية) À(و، لة األوRõ اyا) À(اآلن أخرجنا أصل ا�سألة 

  :ارحلة ا/انية ≈
ننظر R أصول ا�سائل بالنسب األربع، وحاصل ا�ظر يكون  •

ا�امعة، ثم نرجع نقسم ا�امعة \ أصل � مسألة فيخرج جزء 
  .سهمها

)À ( و)À ( بينهما �اثلة، إًذا أصل هذه ا�سألة من)À( ،  
Ûبأحدهما، إذا ¦ن ب[ العددين �اثلة فنكت   

أصل "À÷À(، ثم )«=À÷À(\ أصل � مسألة، ) À(ثم نرجع نقسم  •
õا�سألة األو= "» (  

  :هذه ا�سألة ال� قسمناها  •
وتعطيه األقل من ا�سأ=[، ، ننظر R نصيب � وارث R ا�سأ=[؛ كيف؟ بأن تÒب سهمه من ا�سألة R جزء سهمها

  .ا�فقود وا5اÌ يكون موقوفًا ح£ يتب[ أمر
، ثم ننظر �صيبها من ا�سألة )½=  ½×  «: (، والحظوا الفرق ب[ هذا ا�ثال وا�ثال اTي قبله؛ ا5نت اآلن "اcنت" -«

، فهذه بإÍاع أهل العلم أنها تأخذ لم Hتلف، الحظوا أن� نصيبها R ا�سأ=[ كونه � أو ميت )½=  ½×   «: (اhانية
جيل قسمة ال:cة ح£ يتب[ أمر ا�فقود؛ ألن� نصيبها ال يتغR n اyال[، فاألب ا�فقود ال وال ¥تاج إ} تأ، نصيبها

 .أن© الفروع ال يؤثر فيهم إال الفروع: يؤثر R ا5نت، كما تقدم �ا R قواعد اyجب 
نصيبها أو سهمها ×    «: (اhانية ، ثم ننظر R نصيبها R ا�سألة)«=  «" سهمها"×    "جزء سهم ا�سألة األوõ" «( ":األم" -¼

أن� األم ال يؤثر فيها كون األب مفقوًدا، ألن اTي يُؤثðر أيًضا  ، فنالحظ)«(، إذن نعطيها )«(ا�اتج R ا=قديرين ) «= «
 .ال� � ا5نت، فيها هو الفرع الوارث

وقلنا أننا نعامل الورثة باألقل، وال شك أن� وا=قدير اآلخر ال ترث فيه، ، وÓد أنها ترث R تقدير ":األخت الشقيقة" -½
 .األقل أننا ال نعطيها شيئًا، فÛ هذه اyالة ال نعطي األخت الشقيقة شيئًا

 ).«(، واألم أخذت )½(اآلن لو  نظرنا R السهام ال� وزعت من أصل ا�سألة وجدنا أن ا5نت أخذت  •

  مر هذا ا�فقود، موقوٌف ح£ يتب[ أ، ) ¼(و بz ýينا ) ¾=  «+  ½( 
هذه تأخذها األخت الشقيقة، و�ذا تبينت حياته فإن األب هو )¼(فع� قول ا�مهور إذا مضت ا�دة ولم يتب[ أمره فإن الـ 

   -يرد- لورثة ا�يت األول  -.اTي سيأخذ هذا ا�وقوف
  .األصل حياتهو�ذا قلنا أنه يعطى لورثة ا�فقود؛ فَسيُْقَسم \ ورثة ا�فقود باعتبار أن� 

ِمِهم  
ْ
  .بَــاُب الَغْرòَ وَمْن Sِ ُحك

   .ويقال للرجل غريق، Íع غريق، كشهيد وجريح، فيقال للمرأة غريق: الغرò لغة ≈
  : الغرò اراد بهم S باب الفرائض ≈

، و�نما جعلوها للغر© لك0ة ح، هم من عم� موتهم بسبب أمٍر أتلفهم Íيًعا
ً
صوr بالغرق، و�ال فلم يُعلم أيهم مات أوال

ولم ، ومن مات R انفجار و´وه، ا�هم أن� ا�وت عّم أناًسا متوارث[ فيما بينهم، فإنهم يُلحق بهم الغر© وا¨د§ واyر©

  ¬   G  ¬   G  ¬  

  ·  ·  ·  بنت

  G  G  G  أم

  ×  ×  ¥  أخت ش

  ¥  ×  أب م
  موقوف ¥

  حياة  موت  
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íهذا الع R ا خاصة ، وصورها كثnة جد.   .نعلم أيهم مات أوالً
ال:بة، والغرق R السيول والفيضانات و´وها، أو باÓراف ، أو بانشقاق األرض، وانهدام ا�نازل، كحصول الزالزل

  .انفجار الطائرات أو السيارات، غرق السفن،حصول اyرائق كبnة يعم- فيها ا�وت 
لو أن� أب وأ�ته ¦نوا R طائرة، مسافرون؛ فانفجرت هذه الطائرة وماتت األ�ة Íيعهم، فهذه : صورة اسألة باختصار
ا بينهم، األب يرث أبناءه واألوالد يرثون أباهم ويرثون أمهم، واألم ترثهم؛ وعندما انفجرت بهم األ�ة اآلن متوارث[ فيم

 
ً
   .الطائرة لم نعلم من هو ال� اTي ¦ن موجوًدا ح[ موت مورثه، فلم نعلم أيهم مات أوال

o ملEوط اإلرث: مبحث اw من ãاhولو نطفة وهو �قق حياة الوارث ح[ موت مورثه، متعلق بال�ط ا  
o فقو   .متعلق بال�ط األول؛ وهو �قق موت ا�ورث حقيقة أو حكًما :د ا
o òالغر: ãاhقق حياة الوارث ح[ موت مورثه ولو نطفة؛ يتعلق بالغر© : مرتبط باالثن[، ارتباطه بال�ط ا�

   .أشد من تعلق ال�ط األول R هذا ا�وضوع
ع
ُ�فإننا نقصد هذه العبارة " حz موت مورثه" :ل هذه العبارة عبثًا، فعندما نقولو¨ذا ال بد من ضبط العبارة، فلم 

فنحن متأكدون، نتحقق أنه ¦ن " ¢قق حياة الوارث حz موت مورثه" :بعينها، و¨ا مرادها ا�هم R ا�سألة، فعندما نقول
  .R باب الغر© ومن R حكمهمموجوًدا عندما مات مورثه، وهذا ال�ط هو اTي يتعلق بهذه ا�سألة ال� � 

فا�تأخر من ا�و0 يرث ا�تقدم، ، فاأل�ة اآلن عندما انفجرت بهم الطائرة؛ لم ندِر هل مات االبن قبل أو ماتت ا5نت
 R مسأ=[، قبل أن ندخل R الف ب[ العلماءGعهد الصحابة رضوان اهللا عليهم، وحصل فيها ا R هذه ا�سألة حصلت

  .د أن أحرر tل ال�اع R ا�سألةاGالف ال ب
  :¨ا ²س صورمسألة الغرS ò توريث بعضهم من بعض ، 

  .صورتان فيهما اتفاق ب[ أهل العلم، وثالث صور � tل اGالف
  :الصورتان اللتان اتفق أهل العلم فيهما ≈
  .عÂ ليس هناك متأخر ومتقدمأن نعلم و نتحقق أنهم ماتوا S وقت واحد، يع« E Sظة واحدة، بم: الصورة األو³ �

ف¿ هذه اEالة اتفق ، "أنهم ماتوا R وقت واحد، فال يوجد متقدم وال متأخر"أن نعلم: "الحظوا العبارة ال� أقو¨ا
حياة الوارث حz موت "Üتل/ هنا؛ فلم نتحقق  -اTي هو ال�ط اhاã- ألن� wط اإلرث  العلماء � أنه ال توارث بينهم؛

  ."مورثه
  .فيلزم من عدم ال�ط عدم اإلرث، وقلنا إن� اختالل ال�ط يلزم من عدمه العدم

  .أن نعلم أن األب وابنه قتال R وقت واحد، بمع خرجت روحهما R وقت واحد: صورة هذه اسألة
للحظة، ف¿ هذه  اتفق فيها أهل العلم، و� أن يعّم موتهم؛ لكن أن نعلم تأخر موت أحدهم ولوأيًضا  :الصورة ا/انية �

وسبب اتفاقهم أن سبب األرث وهو  هناك متقدم وهناك متأخر، ، هم ماتوا R وقت واحد لكناEالة اتأخر يرث اتقدم
 ح[ موت مورثه 

ً
 . )w)Gط اhاã وهو سبب األرث قد �قق هنا فنحن نعلم أن الوراث حيا

ثم بعده مباwة يُقص رأس االبن، ´ن اآلن ، ص به رأس األباألب وابنه؛ ويكون هناك سيف واحد؛ يُق: وصورة اسألة
 
ً
لكن اhانية األوõ قُتل فيها ، يمكن R ثانيت[، موتهم عم� اآلن، R وقت واحد، نعلم علًما يقينًا أنه من اTي مات أوال

                                 
 من مقدمة اyلقة ا=ا³ة ١
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  .واhانية اhانية قُتل فيها االبن، فÛ هذه اyالة االبن يرث من أبيه ، األب
 ãنقول! لكن االبن مات : أو طا5ة؛ قال طالب إذا جاء : R ي درسناهTهذا ا�ال يكون لورثته، وهذا هو ا5اب ا

  .وهو باب ا�ناسخات، أن يموت ميت؛ وقبل أن تقسم ترcته يموت من ورثته شخص أو أك0، ا�ستوى السابع
  .ا�تأخر يرث ا�تقدم: واhانية . هما ال توارث بين: األوõ . هاتان اyا=ان قلنا باتفاق أهل العلم R ذلك

  :الصور ا/الث الN اختلف أهل العلم فيها ≈
وال ندري من اTي مات أوالً، جئنا فوجدنا األب وابنه . أن Óهل اyال فال نعلم ا�تقدم من ا�تأخر :الصورة األو³ •

، ولم نعرف القاتل
ً
 . ناك شهودولم يكن ه، قد قُطع رأسهما، لم ندِر من اTي مات أوال

أن نعلم ا�تقدم من ا�تأخر، و¨ول الفاجعة أو لك0ة ا�و0 نسينا من ا�تقدم من ا�تأخر، علمناه  :الصورة ا/انية •
 .لكن بعد ذلك نسيناه 

، أو أن� اTي رآهم قد مات، يعè هناك من رأى ا�تقدم من ا�تأخر ثم مات، : صورة اسألة قد يُن� ¨ول الفاجعة مثالً
  .نحن نعلم أن هناك متقدم وهناك متأخر لكن لم نستطع الوصول إ} ذلك للنسيان أو =عذر ذلك ف
أن نعلم ا�تقدم من ا�تأخر لكن ما ندري من هو،  هل هو األب أم االبن، يعè نعلم لكن ال بعينه،  :الصورة ا/ا/ة •

 . يعè نعلم أن� هناك متقدم ومتأخر

طلق لو أن� األب وابن :مثال ذلك
ُ
ا R مßن واحد فأ ه سينفذ فيهم حكم القتل؛ ونراهما من خالل الزجاج مثالً قد لُف�

طلق الرصاص \ اhاã، ثم Íعت ا�ثتان ودفنتا، الرصاص \ األول
ُ
؛ هل هو األب أو ، ثم أ

ً
ولم نعلم من اTي ر1 أوال

  .م منهما، فنعلم لكن ال بعينه االبن، فنعلم أن هناك متقدم وهناك متأخر؛ لكن لم نعلم من ا�تقد
، غرق األول ثم غرق اhاã، رأينا اhاã يكافح واألول قد طفت جثته ثم yقه 

ً
ومثل ذلك لو رأينا اثن[ å Rر مثال
  .اhاã، ولم ندِر من األول اTي غرق 

  :ا/الث صور الN اختلف فيها العلماء// ملخص 
 .قدم أم ال؛ هذه واحدةأن ُ�هل اyال؛ فال يُعلم هل هناك مت -«
 .أو نفقد اTي رآهما أو كونه قد مات، أن نعلم ا�تقدم من ا�تأخر لكن ننساه -¼
 .إنما ´ن نعلم لكن ال ندري من هو، هل هو هذا أو هذا، لكن ال بعينه، أن نعلم ا�تقدم من ا�تأخر -½

 أو ال توارث فيما بينهم؟، توارثون فيما بينهمأو ي، هذه اhالث صور ال� وقع فيها اGالف، هل يرث ا�تقدم من ا�تأخر

  ·GاEلقة 
أن الغر©  R باب : Íع غريق وقلنا : والغر© ، ¦ن اyديث R ا�حاþة السابقة متعلًقا بباب الغر© ومن R حكمهم

 بد أن أشn إ}  �رير وقلت أن قبل اzخول R مسألة توريثهم ال، الفرائض هو من عم� موتهم ولم يُعلم ا�تقدم من ا�تأخر
tل ال�اع  R ا�سألة وقلت أن� العلماء قد اتفقوا \ صورت[ ، والصور األخnة اhالث حصل فيها اGالف ب[ أهل 

رث بعضهم من بعض أو ال توارث فيما بينهم ؟ ، العلم    :  قولzأهل العلم qتلفون S ذلك � هل نُو�
أو علمنا ، ولم نعلم ا�تقدم من ا�تأخر، و� أنهم ماتوا R وقت واحد، ا بالصورة األوõبعضهم يُلحقه /  القول األول

  .ال يتوارثون فيما بينهم أيًضا  فيلحقون بها الصور اhالث، فيقولون، فÛ هذه اyالة اليتوارثون، أنهم ماتوا R وقت واحد
hانية؛  فقد حصلت وفاة  /  القول ا/اhث بعضهم ، و حصل متقدم ومتأخر يُلحقها بالصورة اðواألصل حصول ذلك فنور
  .من  بعض 
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أيًضا  وهذه ا�سألة، ؛ أغلب مسائل الفرائض حصل اGالف فيها  R عهد الصحابة رضوان اهللا عليهموباناسبة ** 
  .حصل فيها اGالف ب[ أهل العلم رÙهم اهللا تعا} 

 . -S الصور ا/الث األخjة-ما بينهم هو القول بعدم توارث الغرò في :القول األول �

وزيد بن ثابت أعلم الصحابة بالفرائض ، وعبداهللا بن عباس ، أبو بكر الصديق رÔ اهللا عنه: القائلون بهذا القول هم 
zاهللا عنهم أ¹ع Ôمذهب ، هو مذهب األئمة مالك وأبو حنيفة والشاف3أيًضا  وهذا القول، ر R ريجÄ وأيًضا هو

ما هو إًذا هذا القول وهو عدم توريث الغر© فيما بينهم R الصور اhالث ا�تأخرة ال توارث فيما بينهم ، أÙداإلمام 
  ؟ د×لهم
o ط اإلرث   :ا�×ل األولw �وط اإلرث؛ قالوا إنw وهذا ، "¢قق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة"د³لهم

يس غلبة الظن R وجوده بل ال بد من ا³ق[؛ ألن� اإلرث خالفة؛ ول، ال�ط باتفاق أهل العلم البد من �ققه
وهنا هذا ال�ط غn متحقق هنا؛ إًذا ال توارث فيما بينهم؛ ألننا لو ورثنا ¦ن ، وال تكون اGالفة إال �وجود

  ) .ال توريث مع الشك: (توريثًا مع الشك؛ والقاعدة تقول
o hعهد أبو بكر ر� اهللا عنه؛ وقعت معارك الردةفعل الصحابة ر� اهللا عن :ا�×ل ا/ا Ûعندما ارتد ، هم؛ ف

فاستنهض أبو بكر ر� اهللا عنه الصحابة لقتال ، كثn من العرب بعد وفاة ا�æ ص� اهللا عليه وسلم
ومن أشهر هذا ا�عارك وال� قُتل فيها Íع كثn من ، فحصلت معارك ب[ ا�سلم[ وا�رتدين، ا�رتدين
و�ن فيها ا�سلمون بقيادة خاz بن الو³د ر� ، بل من علماء وأفاضل الصحابة؛ � معرcة ا³مامة، ةالصحاب

  .و�ن مسيلمة الكذاب زعيم ا�رتدين ، اهللا عنهم
و�ن ، حيث حصل هناك قت� كثn، وما حصل من القتل للمسلم[ أول ا�عرcة، هذه ا�عرcة وما حصل R حديقة ا�وت 

�رث قت� ا³مامة بعضهم من ،  بينهم توارثهؤالء القت ومع هذا أبو بكر الصديق ر� اهللا عنه وهو إمام ا�سلم[؛ لم يو�
  . بل جعل � ميت يرثه عصبته األحياء فقط ، بعض
فإنه لّما حصلت معرcة صف[؛ و� ب[ ا�سلم[ ، R قت� صف[، ر� اهللا عنه وقائع وقعت R عهد عêأيًضا  هناك
هذه ا�عرcة عندما حصلت وحصل ، ب[ عê ر� اهللا عنه ومن معه وب[ معاوية ر� اهللا عنه ومن معه، بينهم فيما

  .القتل  لم يورث عê ر� اهللا عنه ا�و0 بعضهم من بعض؛ إنما جعل إرثهم لعصبتهم
ة R عهد يزيد بن معاوية: أيًضا  وهناك وقائع أخرى ثوا بعضهم من عندما قُتل أحفا، مثل قت� اyر� ðد الصحابة لم يَُور

فعل : هذه الوقائع اhالثة نستطيع أن نضمها R د³ل واحد و� . بعض؛ إنما جعل اإلرث لألحياء من ورثتهم فقط
  . فعل أبو بكر ر� اهللا عنه ، وفعل عê ر� اهللا عنه R هذه ا�سألة ، الصحابة ر� اهللا عنهم

� hفإذا حصل أن قُتال بأي ، يقول با=وارث فيما بينهم؛ بأن يرث �/ منهم اآلخر عكس القول األول ، :القول ا/ا
بهذه ، أو ُعلم ا�تقدم من ا�تأخر لكن ن4ُ ، أو ُعلم ال بعينه، صورة من الصور اhالث؛ ولم يُعلم ا�تقدم من ا�تأخر

  .ا ¦ن بينهما سبب من أسباب اإلرث الصور اhالث أصحاب هذا القول يقولون أنه يرث �/ واحٍد منهما اآلخر إذ
فإن عمر لّما وقع R عهده طاعون ، ر� اهللا عنه عمر بن اYطابÍٌع من الصحابة و\ رأسهم : قال بهذا القول

¦ن أصحاب ا5يت الواحد كما تذكر ، ُعمواس؛ و�ن هذا R الشام وتف5� هذا ا�رض كفانا اهللا و�ياكم wه وا�سلم[
منهم أبوعبيدة ، ومات بعض من كبار الصحابة، بيتون يومهم ثم يصبحون وقد ماتوا Íيًعا R وقٍت واحدكتب السn ي

، أبوعبيدة ر� اهللا عنه ¦ن أمn الشام لعمر، وÍع غفn من الصحابة رضوان اهللا عليهم، ومعاذ بن جبل ر� اهللا عنهما
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رث بعضهم من بعض؟ فكتب r عمر وأمره أن يورث كتب إ} عمر ماذا يفعل با�اس -�ا وقع الطاعون بها  - ؛ هل يو�
يُنسب إ} عê بن أ# أيًضا  هذا القول توريث بعضهم من بعض؛، وهذا القول هو مذهب اEنابلة، بعضهم من بعض

رث بعضهم من بعض، طالب ر� اهللا عنه   :أدلة هذا القول  .و�ن ¦ن جاء R الوقائع R صف[ أنه لم يو�
o ث بعضهم من بعض �ا كتب إ³ه ، فعل عمر ر� اهللا عنه :ولا�×ل األðوهو أمره أل# عبيدة أن يَُور.  
o hحياة � واحد منهما ¦نت ثابتة بيق[ :ا�×ل ا/ا �واحد من ، يضعون مقدمة لت³ل، قالوا أن ð� يقولون حياة

ا إ} ما بعد موت اآلخر، فإذا قلنا بذلك فg- واألصل بقاؤه، الغريق[ أو من R حكم الغريق[ أنها ثابتة بيق[
ثْنا بعضهم من بعض ¨ذا ، واألصل أنه يموت بعد اآلخر - ال� � حياته -واحد معه األصل و�ذا ¦ن كذلك ور�

  .األصل 
أن يكون ورثتهم ال Hتلفون فيما : wط توارث بعضهم من بعض  :القائلون بهذا القول يش¦طون ~ًطا يقولون 

ثه أخnًابينهم ðواحٍد منهما موت ُمَور -� ï ï موت مورثه أخnًا ؟ ألنه R ذلك سnث من ، ؛ بأن يد� و�اذا �/ واحد يد�
  .اآلخر ثم ورثته يرثونه 

 اآلن � واحد إذا اد�6 أن� ، وهذا االبن r ابن، اآلن لو قلنا رجل وابنه غرقا R وقٍت واحد؛ وهذا الرجل r ابن آخر :مثال
؛
ً
  مورثه هو اTي مات متأخًرا وليس أوال

  " مات جدي ثم مات أõ، ال: " ابن االبن يقول، "  مات أô ثم مات وا�ي: " يعè اآلن االبن يقول
 ثم مات أõ، ال : " يقول -أخو الغريق-وعمه 

ً
  �اذا ؟ ، "  مات أô أوال

ثم يأÊ هذا ابن االبن فnث مال أبيه ، يأخذ نصف مال جدهنبدأ بابن االبن،  ابن االبن يريد أن� أباه يرث من جده س
ï أن أباه هو ا�تأخر R ا�وت، ونصف مال جده  اTي سينتقل إ} أبيه   .و¨ذا يد�

 ، ال: " عمه يقول 
ً

 وأنت ، ال: " فيقول، ؛ ح£ ال يذهب نصف ترcة واzه البن ابنه"  أô ا ي مات أوال
ً

أô مات أوال
 ، "السدس"األب اآلن سيأخذ من ترcة االبن ، "أõ  ترث أô ثم مات

ً
باإلضافة إ} السدس ، ثم العم سيأخذ مال أبيه ¦مال

ï تأخر موت صاحبه ل� يرث ثم يأخذ منه، اTي أخذه من أخيه   . فg/ يد�
فg/ يدï موت ، رب�ط أن ال ¥صل هناك خالف ب[ الورثة R هذا األم: القائلون بأنهم يتوارثون فيما بينهم قالوا

الÞم إذا لم ¥صل ال خالف وال دÂوى R هذه ا�سألة ، أو يقول أنا عندي بيّنة بذلك أو شهادة شهود و´و ذلك ، صاحبه
  " .يَُور�ث � واحد من اآلخر: "فبهذه اyالة؛ أصحاب هذا القول يقولون

�  ًjأن© مورثه مات أخ ö   ا مثال آخر �وضيح اذا  � واحد يد©
  .وأÙد zيه ابن اسمه فهد ، tمد اTي هو األب عنده ابن آخر اسمه خاt ،zمد وابنه أÙد ماتا R وقٍت واحٍد غرقًا

ي �مد هو ا ي مات أوالً بعد ذلك مات أõ: " فهد يقول �اذا يقول فهد هذا الÞم؟ ح£ يكون واzه أÙد ، "  جد©
  .ثم ترcة أÙد 	ها مع ما ورثه من أبيه ستنتقل إ} ابنه فهد ، نه ابنهفيأخذ نصف ماr؛ أل، يرث من أبيه tمد

فأÙد سيأخذ سدس ماr؛ ، �اذا؟ ألن أباه سnث من ابنه السدس" أ7 مات أوالً ثم بعد ذلك مات أ# ،  ال: " خاz يقول
  . اTي أخذه من أÙد مع السدس ، ثم خاz سnث � مال أبيه tمد، بسبب وجود الفرع الوارث سيأخذ السدس

ï أن� صاحبه هو ا�تأخر R ا�وت ولم ، فإذا حصل ال�اع ال توارث ، أما إذا اتفقوا أن� ال بينة عند أحٍد منهم، فg- سيد�
  .تقم شهادٌة بذلك؛  فÛ هذه اyالة  يقول أصحاب هذا القول نعم نَُورðث  � واحٍد من اآلخر 

 ، دي واهللا أعلم R هذه ا�سألة القول بعدم توريث بعضهم من بعض هو القول الراجحعن  :الراجح S هذه اسألة �
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باإلضافة لألدلة ال� ذكرها أهل العلم R هذه ا�سألة و� فعل أ# بكر ر� اهللا عنه؛ أن� القائل[ بعدم ا=وارث   اذا؟
ا القائ، ال ¥صل عندهم إشßالت R مسألة ا=وارث فيما بينهم لون با=وريث فيحصل عندهم  ا=عارض واالرتباك R أم�

فيحصل عندهم تداخل R ا�واريث كيف أن� )  يرث من طريف ماr دون تِالده : ( ا=وريث و¨ذا عند ا=وريث يقولون
¨ذا ، هذا الوارث يكون وارثًا ثم يرجع فيكون مورثًا والعكس كيف يكون هذا ا�ورث وراثًا فnث من هذا الوارث

ْور �zصل ما يس» با¥       .  

  GÉاEلقة 
òسألة واهللا أعلم هو القول بعدم توارث الغر  :لعدة أمور فيما بينهم؛ قلنا إن© الراجح S هذه ا

  :فإننا ال يوجد zينا د³ل \ أن� هذا متقدم وهذا متأخر، بل يوجد احتمال[، أنه ال توريث مع الشك :األمر األول •
o نسبته وحظه :لاالحتمال األو rوقت واحد، هذا احتمال وارد، و R أن يكونا قد ماتا.  
o hواآلخر متأخًرا  أن يكون أحدهما متقدًما : االحتمال ا/ا ، .  

ة ألحدهما \ اآلخر، فهذان االحتماالن متساويان  صحيٌح أن� اyياة � األصل ألنها � ا�وجودة؛ لكن ا�زء ، ال مزي�
م به"أن� حياة أحدهم ثابتة بيق[ إ} ما بعد موت اآلخر: " اhاã من د³لهم

�
فال نُسلðم أن� ، ، هذا ا�زء من ا³zل ال يُسل

، حياة األول ثابتة ح£ بعد موت اhاã ، والعكس؛ ألن هذا تناقض كيف نقول إن حياة هذا ثابتة إ} ما بعد موت اآلخر
  .هذا تعارض وتناقض، بعد موت األولثم أرجع وأقول واآلخر حياته ثابتة إ} ما 

ة ف� متعارضة، ُمعارَض بفعل أ# بكرأيًضا  أما فعل عمر فهو فليس قول بعض ، وما حصل R معرcة صف[ واyر�
واألدلة جاءت بأنه البد من توافر ثالثة ، لكن إذا تعارضت األدلة فOجع لألصول ال�عية، الصحابة بأوõ من بعض
دت دائًما R ا�ستوى اGامس 	مة ، وهو �قق" ال�ط اhاã: "أهم هذه ال�وط، ثwوط ح£ ¥صل اإلر

ّ
و¨ذا أك

  .وال توريث مع الشك أبًدا، �قق حياة  الوارث ح[ موت مورثه ولو نطفة ، البد منها با³ق[" �قق"
• hواآلخر كذلك ، وارثًا مورثًاأن يكون أحدهما : إن القول بتوريث بعضهم من بعض؛ يلزم منه تناقض  :األمر ا/ا

  .كيف أرثك وترثè؟  أنت تأخذ من ما� وأنا آخذ من مالك؟ هذا استهالك بال فائدة! وارثًا مورثًا وهذا ال يمكن 
أن� ا=وريث هو تمليك وخالفة وcونهما ماتا R وقت واحد ال ¥صل منه ذلك األمر وهو اGالفة R  :األمر ا/الث •

  .ث 5عضهم من بعض ا�ال ، إذن ال توري
  : -الN ذكرتها و� باختصار  -إذن القول بعدم ا=وارث بينهم هو القول الراجح وذلك لألسباب ا=ا³ة  
وهذا غn ، وأنه البد من �قق حياة الوارث ح[ موت مورثه ولو نطفة، اتفق العلماء \ أنه ال توريث مع الشك -«

  .متحقق هنا باإلÍاع 
 .هذا تناقض ! بعض تناقًضا؛ فكيف يكون الوارث مورثًا R وقت واحد؟من م أن� R توريث بعضه -¼
وا�عدوم ال ¥صل منه إرث؛ ، أن� اإلرث خالفة؛ وال �صل اGالفة ألن� اTي مات مع اhاR ã وقت واحد ¦�عدوم -½

 . وا�جهول ¦�عدوم  وا�عدوم ال ¥صل منه إرث ، ألن� هذا ôء lهول

nدرجات الوجود كونه  اآلن شخص غ äموجود؛ فأد n؟ ال يأخذ ألنه غ
ً
موجود؛ فهل �كن أن يكون خليفة يأخذ ماال

؛ ألنه قد مات فال يصح ذلك ، نطفة
ً
  .وهذا غn موجود أصال

  .اyل أن � واحد منهما يرثه ورثته  ؟إذا قلنا ال توارث ما اEل �
ه مñوجة و¨ا زوج وابن، األب مع بنته ذهبا R السيارة فحصل ، ا5نت هذ" أب وأم وابن وبنت"أ�ة مكونة من  :مثال
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  ،� واحد يرثه ورثته األحياء فقط: فع� القول الراجح R ا�سألة¨ما حادث فماتا Íيًعا؛ ولم نعرف ا�تقدم من ا�تأخر؛ 
  .س:ثه زوجته وسnثه ابنه  األب من سjثه؟ 

  .ا وسnثها ابنها سnثها أمها وسnثها زوجه اcنت من سjثها؟
الحظوا ا=ناقض فاألب أصبح وارثًا ، فاألب سjث اcنت واcنت س¦ث األب؛ القول اhاã أنهم يتوارثون بينهمأما \ 

  .مورثًا وا5نت أصبحت وارثة مورثة وهذا تناقض
  كيف �صل ا�وارث بz الغرò عند القائلz بذلك ؟: مسألة ≈

األب وا5نت � واحد  - سنسn \ ا�ثال السابق –:قالوا، ة للخروج من هذا ا=ناقضالقائلون با=وارث عملوا طريق 
  ما ا�ِالد وما الطريف؟منهما يرث تِالد ماr دون طريفه، 

   .هو ا�ال ا�ديد اTي أخذه �ن مات معه: والطريف، هوا�ال القديم اTي مات وهو يملكه :ا�ِالد 
أي ، نا ا5نت ماتت واألب  مات؛ ا�ال اTي ترcه األب عند وفاته هذا يس» ماr تِالد\ ا�ثال اTي ذكرته؛ �ا قل

: و ح£ Hرجون من ا=عارض وا=ناقض يقولون، وcذلك مال ا5نت ال� ماتت و� تملكه؛ هذا يس» تِالدها، القديم
rالطريف؟ كيف �صل الطريف؟طيب أين ، األب يرث ا5نت من تالد ما¨ا ، وا5نت ترث أباها من تِالد ما   

هذا ا�ال ال تأخذ منه ا5نت ôء إذا رجعت وأخذت من تِالد مال ، هو ا�ال اTي ورثه األب من ابنته :طريف األب
  .أبيها

  . هو ما ورثته من تِالد مال أبيها  :طريف اcنت
س ا�ال من ا5نت، ا5نت ستأخذ من يعè اآلن األب سيأخذ ُسد، إذن � واحد سيأخذ من تِالد مال اآلخر دون طريفه

  . ال يوجد فائدة! ما الفائدة أن أعطيه ثم آخذ منه ؟، تِالد األب دون الُسدس هذا اTي جاءه منها؛ ألنه لو أخذه ¦ن تناقض
ه ؛ ألن الطريف ¦ن أصله ما¨ا أخذ"تأخذ من اِ=الد وال تأخذ الطريف: "و¨ذا أرادوا اGروج من هذا ا=ناقض؛ قالوا

  . فتناقض أن نقول ¨ا ارج3 فخذي من مالك اTي أعطيتيه إياه ال ، أبوها إرثًا
  :توضيح مسألة ا�ِالد والطريف  ≈

   .هو اإلرث اTي أخذه �ن مات معه :والطريف، هو ا�ال اTي مات وهو يملكه :ا�الد 
وا5نت عندما تش:ك مع االبن ، أي جديده، فاألب هنا أخذ السدس؛ فهذا السدس من ا5نت يس» طريف مال األب

Ìا5ا R "]ء " لثكر مثل حظ األنثيô فهذا يس» طريف ا5نت ال يرث منه األب .  
واآلخر يأخذ من اِ=الد دون ، 	ها؟  قالوا ال يرث من تِالد ماr دون طريفه" اللفة"القائلون بهذا القول؛ �اذا أخذوا هذه 

ا هذا الطريقيريدون Hرجوا م :ا�وابالطريف؟  أو يقولوا أن� أحدهم ، ن ا=ناقض؛ ألنه ليس ¨م إال أحد طريق[؛ إم�
وا5نت ال ترث من األب؟ إذن ليس ¨م ، �اذا أجعل األب يرث من بنته! وهذا �كم ، يرث من مال اآلخر دون العكس
  .لكن من اِ=الد  دون الطريف، حل إال � واحد يرث من اآلخر

  ))باختصار (( كيف نقسم اسألة ؟ � هذه الطريقة  ≈
 »-  

ً
ر R هذا ا�ثال أن� ، الغر© ومن R حكمهم؛ قد يكونوا اثن[ أو ع�ة أو مائة؛ فتفرض أن أحدهم مات أوال ðفنُقد

 
ً
وÓعل r مسألة نقسمها \ ورثته األحياء ومن مات معه، فنقسمها \ األم واالبن وا5نت ، األب هو اTي مات أوال

  . ماتت معه ال�
  .دون من مات معه ، متفرعة من هذه ا�سألة للميت اhاã؛ تقسمها \ ورثته األحياء فقط، ثم �عل مسألة أخرى -¼
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، وتقسم ا�سألة \ ورثتها األحياء ومن  -½
ً
ثم تعمل بعد ذلك مسألة جديدة للميت اhاã تفرض أنه هو اTي مات أوال

  .مات معها 
  .ت معها مسألة خاصة بورثته األحياء دون اTين ماتوا معه ثم Óعل �ن ما - ¾

؛ ال ¥تاجون لg هذه اإلطالة؛ حيث يقولون � واحد يرثه عدم توريث الغرò فيما بينهم :القائلون بالقول األول! تنبيه 
وتنت� ا�سألة ، رث بينهمواألموات ال توا، فاألحياء يرثون األموات، وال تكون ا�سألة فيها تِالد وطريف، ورثته األحياء

 .و¢ هذا عدم اضطراب ، \ هذا
أي أن من عالمة سالمة ، دائًما تنظر R صحة القول من عدم اضطرابه؛ R ا=طبيق  كيف نستشف صحة القول؟ �

 فباب الفرائض فيه مسائل كثnة، ، خاصة R الفرائض، هذا القول أن� ا=طبيق ال يوجد فيه اضطراب

 R مسألة ا�د مع اإلخوة ال� تقدم اyديث عنها R ا�ستوى قبل ا�ا�؛ R باب ا�د مع اإلخوة ذكرت مثالً  //استطراد 
وقلت لكم أن� . والقول اhاã توريث اإلخوة مع ا�د ، قول بعدم توريث اإلخوة مع ا�د: لكم أن� هناك قوالن R ا�سألة

ا�د ¥جب اإلخوة من أي ، عندهم اضطراب R هذا القول و¢ قسمهالقائل[ بعدم توريث اإلخوة مع ا�د ال ¥صل 
قول : أما القائلون بتوريث اإلخوة مع ا�د؛ فقلت لكم أنهم Üتلفون \ ثالثة أقوال رئيسة، ا�هات عندهم ويرتاحون

 ا�سألة وعندهم فيها ثالثة أقوال R. ر� اهللا عنهم أÍع[ ، وقول لزيد بن ثابت، وقول لعê بن أ# طالب، البن عباس
ا ا�قاسمة أو ثلث ا�ال أو سدس ما بý، وبينهم R هذا تعارض و�شßالت؛ هل يوجد معهم أصحاب  اضطراب؛ إم�

ثم بعد ذلك R بعض أقوا¨م جاءتهم ما يس» بالُملزمة تلزمهم؛ إن لم ، أو ال يوجد معهم أصحاب الفروض، الفروض
 عندنا \ مذهب زيد ر� اهللا ، أو Üالفة لإلÍاع، هم إشßليقولوا بعدم ا=وريث أن ¥صل zي

ً
ة مثال كما R الُمعاد�

  .فيجد ما ¥صل به إشßالت واضطراب R هذه األقوال ، R بعض ا�سائل، عنه
و حصول االضطراب R القول و¢ القسمة د³ل \ ضعف هذا ، فطريقة قسمة اسألة د×ل � صحة القول ورجحانه

  .ل كما R مسألة ا�د مع اإلخوةالقو
وفيه ما يس» بإطالة العمل ، ¥صل ذلك؛ فكوننا نورðث من اِ=الد دون الطريف؛ هذا فيه تناقٌض كبnأيًضا  هنا 

وأن� � واحد منهم يرثه ورثته األحياء، فهؤالء ال ¥صل عندهم ، أما عند القائل[ بعدم ا=وريث، والقسمة R هذه ا�سألة
 لو ، خاصًة إذا فرضنا أن� األموات اTين قد يموتوا R وقت واحد قد يكون عددهم كبn، واألمر فيه ب[ð ، تناقض

ً
فمثال

، واألب r أب واألم ¨ا أب وأم و´و ذلك، ومنهم من هو مñوج من ا5ن[ وا5نات، أ�ة مكونة من ع�ين شخص
� واحد يرث من تِالد مال اآلخر دون طريفه؟ ! قسمة؟فتخيلوا ع�ين شخص ماتوا R وقت واحد كيف ستكون ال

مسألة، � هذا ÉÉ«وقد تتضاعف مثل هذه ا�سائل؛ فتصل إ} أك0 من ! ثم بعد ذلك ع�ين مسألة، ع�ين مسألة
  .بسبب وجود ا=عارض وا=ناقض R هذا القول 

hفيما بينهم؛ يقولون :القائلون بالقول ا/ا òتوريث الغر:  
؛ Óعل r مسألة نقسمها \ ورثته األحياء ومن مات معه، ة للميتÓعل مسأل -«

ً
نؤصلها ، نفرض أن� أحدهم مات أوال

 . و8 مسألة البد أن تمر بهذه ا�راحل األربعة نصحح االنكسار إن وجد، ، نردها إ} عو¨ا إن ¦نت Âئلة
نقسمها ، نؤصلها .ا \ ورثته األحياء فقط نقسمه، ثم بعد ذلك Óعل ¬وارها مسألة للميت اhاã اTي مات معه -¼

 .نردها إ} عو¨ا إن ¦نت Âئلة ، نصحح االنكسار إن وجد 
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إما ا�باينة أو ، ننظر بينهما بنسبت[، ثم بعد ذلك ننظر ب[ سهام ا�يت اhاã من ا�سألة األوõ، وأصل مسأ=ه  -½
 .و�ن ¦ن بينهما موافقة؛ نثبت وفق أصل ا�سألة ، سألةفإن ¦نت بينهما مباينة؛ فنثبت ¦مل أصل ا�، ا�وافقة

 . يÒُب فيها فتخرج ا�امعة، وننقله فوق أصل ا�سألة األوõ أو ¦مل األصل  نأخذ هذا الوفق - ¾

 

  GØاEلقة 
  :أي مسألة ال بد أن تمر بأربع نقاط  ≈

 .أي تعطى الورثة نصيبهم من فرٍض أو تعصيب ، أن تقسم ا�سألة -«
¼- Äرج سهامها ثم تؤصلها و . 

 . ف:دها إ} عو¨ا إن ¦نت Âئلة ، ثم تنظر هل ا�سألة Âئلة -½

 . بهذه تكتمل ا�سألة،. تصحح االنكسار إن وجد - ¾

 ãاhعل مسألة للميت اÓ طوات األربع السابقة؛ ثم بعد ذلك ¬وارهاG؛ ونعمل هذه ا
ً
ر أن� أحدهم مات أوال ðاآلن نُقد

  .ونعمل فيها نفس اGطوات األربع ، رثته األحياء فقطنقسمها \ و، اTي مات معه
إن ¦ن بينهما ، بعد ذلك ننظر ب[ سهام ا�يت اhاã من ا�سألة األوõ وب[ أصل مسأ=ه بنسبت[؛ إما ا�باينة أو ا�وافقة 

  .و�ن ¦ن بينهما موافقة فنثبت وفق أصل ا�سألة ، مباينة فنثبت ¦مل أصل ا�سألة
، يÒُب فيها فتخرج ا�امعة، أو وفق األصل؛ نأخذه وÓعله فوق أصل ا�سألة األوõ، ت سواًء ¦ن ¦مل األصلهذا ا�ثب 

  .هذا � تقدير أن© او÷ اثنz فقط 
  .ورثة ا�يت األول األحياء سيÒُب سهمهم R جزء السهم وHرج نصيبهم من ا�امعة ، سنوزع اآلن نصيب � ميت

فيخرج ، وحاصل الÒب يُقسم \ أصل مسأ=ه، ا r ا�سألة اhانية سنÒب سهمه R جزء السهما�يت اTي جعلن 
  .فيخرج نصيبهم من ا�امعة  يÒُب R سهام الورثة �ته، همهاجزء س

  
ً
ري الع، اآلن عملنا مسألة ا�يت األول واTي قدرناه مات أوال

ُ
Óو 

ً
مل 	ه ثم سOجع فنقدر أن اhاã هو اTي مات أوال

 ، نفسه
ً
نقسمها \ ، ثم Óعل ا�سألة للميت اhاã، نقسم ا�سألة \ ورثته األحياء ومن مات معه، فنقدر أنه مات أوال

ثم سننظر ب[ سهام ا�يت اhاã من ا�سألة األوõ وب[ أصل مسأ=ه بنسب� ا�باينة وا�وافقة؛ فإن ، ورثته األحياء فقط
هذا ا�ثبت نأخذه ونضعه فوق أصل ، و�ن ¦نت ا�وافقة سنثبت وفق أصل ا�سالة، مل أصل ا�سألة¦نت ا�باينة أثبتنا ¦
  .يÒُب فيها فتخرج ا�امعة ، مسألة ا�يت األول

وا�يت يÒُب نصيبه R ، ويوضع ¨م �ت ا�امعة، ثم نوزع سهام الورثة R ا�سألة األوõ بÒب سهمهم R جزء السهم 
 .فيخرج جزء سهم مسأ=ه يÒب R سهام �ته فيخرج نصيبهم من ا�امعة، yاصل يُقسم \ أصل مسأ=هجزء السهم وا

  :مسألة تطبيقية S حساب الغرò ومن S حكمهم 
فوا، غرقوا، ولم يُعلم اتقدم" ثالثة إخوة ألب"

©
ا" - أي ترÊوا - وخل   . Ñم" عم�

  ".وبنت/   أمّ "وسعٌد هذا ترك " سعد"األخ األول أسميته 
 hزوجة"ترك " سعيد"األخ ا/ا  / zوبنت. "  

ف وترك " أسعد"األخ ا/الث  
©
  ".و أّخ ألم/   أمّ : "خل

   .بمع أن� أبوهم واحد وأمهاتهم Üتلفة، هؤالء الغر© العالقة R ما بينهم أنهم إخوة ألب :العالقة فيما بينهم -«
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وهذه � الصورة ، لم يُعلم ا�تقدم أي لم نعلم ا�تقدم من ا�تأخرو: ا�واب  ننظر أي صورة من صور الغرò هم ؟ -¼
ا ¨م . رقم ثالثة  ّف هؤالء عم.

  - أي أخ لألب -وخل
  :ننظر اآلن R كيفية حساب هذه ا�سالة -½

  :ارحلة األو³ 
  .نصححها إن احتاجت إ} تصحيح ، وسOدها إ} عو¨ا إن ¦نت Âئلة، لةسنؤصل ا�سأ

  :قسمة مسألة سعد �
 مات سعد  سنقدر أن

ً
  . -أسعد وسعيد–ومن مات معه ، ثم سنقسم مسألة سعد \ ورثته األحياء ، أوال

  ، ؛ وهما األحياء من ورثته "أّم وبنت : " قلنا سعد ترك
  ، أخ ألب وأخ ألب أخر ، "سعيد وأسعد"سنضيف إ³هم األموات اTين ماتوا معه الثان هما 

  .هذا سنكتبه، ًضاوعندنا العم اTي ماتوا عنه أي
نردها إ} عو¨ا إن ¦نت ، سنقسمها؛ نؤصلها، "عم/ أخوين ألب / بنت / أم " ،Äدية جًدا سنقسم هذه اسألة قسمة 

  .نصحح االنكسار إن وجد ، Âئلة
لكن ، ا حاولت أã أذكر الفروض؛ و�ال فاألصل أã ما أذكر الفروض اختصاًرا ح£ ال يك� علينا ا�دولطبعً  

nبعض الطالب لم يتقن إ} اآلن الفروض فيكون فيه تذك �خشيت أن:  
لعدم وجود  ا5نت تأخذ ا�صف، لوجود الفرع الوارث األم تأخذ السدس

، واألخ ألب اآلخر سيأخذون ا5اÌاألخ ألب ، ا�عصب وعدم وجود ا�شارك
  .؛ ألن� األخوة ألب هم أوõ رجل ذكر والعم ال يأخذ شيئًا 

وقلت لكم أنه إذا ¦ن R " نصف وسدس: "zي ،اآلن سأؤصل اسألة
، ا�سألة أك0 من صاحب فرض فإã أنظر ب[ مقامات الفروض بالنسب األربع

) À(مقامه " السدس"ندي اآلن ع، وحاصل ا�ظر يكون هو أصل ا�سألة
إذ األك� من مضاعفات ، مداخلة) ¼(و ) À(ب[ ) ¼(مقامه " ا�صف"و

أيًضا  ويبÔ، )½(، نصفها )«(سدسها، ) À(أصل هذه ا�سألة من  إًذا، األصغر؛ فÛ هذه اyالة أجعل األك� أصل ا�سألة
  )«: (لg واحد من األخوين  لألخوين ألب؛) ¼(

  . قلنا ال ôء G(  r(" لعما"،  À=«+«+ ¾=½+«: و لو الحظنا اآلن وÍعنا السهام، ي هناال يوجد انكسار عند
   :ارحلة ا/انية 

األخ "و اTين ماتوا معه هم ، أقسمها \ الورثة األحياء فقط، متفرعة من هذه ا�سألة، سأجعل مسألة لثين ماتوا معه
  .دون سعد اTي مات معهم ،  ورثتهم األحياء فقطفسأجعل مسألة لg واحد منهما أقسمهما \، "واألخ
، فتقسم ا�سألة \ ورثته األحياء فقط تؤصلها، تردها إ} عو¨ا إن ¦نت "سعيد"�عل مسألة للميت اhاã  :أوالً  إذن
   "أسعد"مع اhالث اTي هو أيًضا  وستعمل العمل نفسه، تصحح االنكسار إن وجد، Âئلة

  :، واسألة األو³  اسألة ا/انية وما بعدها الفرق بz //  مالحظة
   .أن� ا�سألة األوõ تُقسم \ األحياء و األموات -

                                 
  وھو سبق لسان وهللا أعلم " ا(ب"ال ا(ستاذ بالمحاضرة الصوتية ق ١

تقدير موت 
 
ً
  سعد أوال

  À  

  «  السدس  أم
  ½  ا�صف  بنت

  «  ا5اÌ  أخ ألب
  «  ا5اÌ  أخ ألب
  ــــــ  ــــ  عم
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   .تقسم \ األحياء فقط دون األمواتاhانية وما بعدها åسب األموات ا�سألة  -
   .\ األحياء فقط" أسعد"وأقسم مسألة  "سعيد"إًذا سأقسم مسألة 

  .تعملها و�عل ¨م مسائل، ستة ، ²سة ، ات إن وجدوا، فإذا ¦ن هناك أربعة وتفعل ذلك مع بقية األمو
 .فقط  األحياء سأجعل مسألة لسعيد أقسمها \ ورثته :قسمة مسألة سعيد �

و سأقسم هذه اسألة � ورثته األحياء ، "سعيد"عالمة ا=اء ال� � الوفاة لألخ ألب األول اTي هو  ،� ¬وار ا�سألة 
  .العم ا�سك[ اTي لم يأخذ من ا�سألة األوõ شيئًا " عم/ ابنت[ / زوجة "ترك سعيد ، فقط
الحظوا اآلن وضعت عالمة  -«

أمام  -ال� � الوفاة-ا=اء 
  ." سعيد "األخ ألب اTي هو

و جعلت الورثة �ت حرف  -¼
  .ا=اء

الورثة ا�دد جعلتهم بعد آخر  -½
õوارث من ا�سألة األو ،
الحظ اآلن العم هو آخر 
õوارث من ا�سألة األو ،

/ الزوجة "جعلت الورثة 
  بعده " ا5نت[

  :والبد من ضبط الفروض " عم/ بنت[ /   زوجة"عندي  :سنقسم مسألة سعيد � ورثته -«
واhمن ، فيكون قد بُرمج R العقل؛ أن� الزوجة ¨ا الربع عند عدم الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث الزوجة تأخذ ا/من 

   .فرع وارث إًذا تأخذ اhمن R هذه ا�سألة يوجد، إذا وجد الفرع الوارث
zما ا/لثÑ نتانcا ، îاcوالعم سيأخذ ا .  

مباwة أصل ) ½(و ) Ç(وقلت لكم مباwة إذا وجدتم " ثمن وثلث[ " الحظوا اآلن عندي  :نؤصل هذه ا�سألة -¼
أحدهما R اآلخر فأþب ، مباينة) ½(و ) Ç(ب[ ) ½(ومقام اhلث[ ) Ç(، ألن عندي مقام اhمن )¾¼(ا�سألة من 

)      Ç    ×½ =¼¾. (  
م اآلن   ðقس

ُ
، واyمد اهللا ار�نا من مسألة ا=صحيح، )Ç(لg بنت ) À«(للزوجة، ثلثاها ) ½(ثمنها ، هذه \ الورثة) ¾¼(سأ

  )¾¼(إًذا ا�جموع ، )¿(وهذا العم ا�سك[ يبr Ô ما شاء اهللا ، فال ´تاج اآلن إ} تصحيح
 . سأعمل العمل نفسه مع أسعد :قسمة مسألة أسعد �

   .رسم ا�دول وال:تيب فيه من أهم األشياء )S ا�دولينظر ( 
   .خرج R نفس الصف اTي ألسعد بعد نهاية مسألة سعيد -اTي يرمز إ} الوفاة–الحظوا حرف ا=اء 

سأكتب ورثة أسعد بعد ، ا5نت خر وارث من ا�سألة اhانية ال� �عندما أكتب ورثته؛ سأكتبهم بعد آالحظوا أيًضا 
  . لكن ليس �ت ا5نت؛ إنما �ت حرف ا=اء اGاص بأسعد ، ا5نت

و�ت ، خر وارث من ا�سألة اhانيةآنالحظ اآلن أã جعلت ورثت أسعد بعد  ،" عم /    أخ ألم/   أم" أسعد اآلن ترك 

تقدير موت سعد 
 
ً
  أوال

  À   تقدير ا�سألة
  )سعيد( اhانية

  ¼¾  

        «  السدس  أم

        ½  ا�صف  بنت

      ت  «  ا5اÌ  أخ ألب
        «  ا5اÌ  أخ ألب

  ¿  ا5اÌ  عم  ــــــ  ــــ  عم
  ½  اhمن  زوجة      

  Ç  اhلثان  بنت      

  Ç  اhلثان  بنت      
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  .حرف ا=اء اGاص بأسعد بمورثهم ، والعم ذكرته R خانته
  
  
  :"عم  وأم  وأخ ألم "ن سأقسم اسألة اآل 

  لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود ا�مع من األخوة وليست ا�سألة ُعمرية،  Ñا ا/لث:  األم 

  ، وعدم الفرع الوارث وعدم األصل الوارث من اTكور، لكونه واحًدا سيأخذ السدس : األخ ألم
   .أخذه العمواcاî سي

  .ف� أصل ا�سألة ) À(مداخلة؛ آخذ األك� اTي هو ) À(و) ½(إذا ¦ن عندي سدس وثلث فب[ 
ويبÔ ¨ذا العم ا�سك[ ، ) «(واألخ ألم سيأخذ سدسها اTي هو ، ) ¼(األم ستأخذ ثلثها اTي هو : سأبدأ با=وزيع

  .ال� � أصل هذه ا�سألة ) À(ام إًذا lموع هذه السه، )½(ا�ûوم R أوالد أخيه سيأخذ 
øاآلن هو اآل Ìما تم عمله ح :  
 
ً
رت أن أحدهم مات أوال   ، جعلت r مسألة لورثته األحياء ومن مات معه، أã قد�

  . قسمتها \ ورثتهم األحياء فقط ، ثم جعلت مسألة للميت اhاã ومن بعده
  :تنبيه � نقاط مهمة S هذه اسألة ≈

فقد يكون هناك أك0 من ثالثة ، نقطه مهمة البد من معرفة رسم ا�دول وبيانه للحاجة إ} ذلك أؤcد هنا \ •
  .²سة فال بد من معرفة رسم ا�دول وبيانه ح£ ال يكون هناك إشßل ، قد يكون أربعة ، أموات

 :وا�سألة اhانية واhاhة، األوõ أيًضا معرفة الفروق ب[ ا�سألة •
لة األوõ أك� فا�سأ، متوzة من ا�سألة األوõواhاhة ال� � مسألة سعيد وأسعد؛ هذه ا�سألة اhانية  -

 .  � مسألة سعيد وأسعد ف� خرجت من رحم ا�سألة األوõ أما ا�سألة اhانية واhاhة ال�، منها

تقدير موت 
 
ً
  سعد أوال

  À   تقدير ا�سألة
  )سعيد( اhانية

تقدير ا�سألة   ¾¼  
  )أسعد(  اhاhة

À  

            «  السدس  أم
            ½  ا�صف  بنت
          ت  «  ا5اÌ  بأخ أل

    ت        «  ا5اÌ  أخ ألب
  ½  عم  ¿  ا5اÌ  عم  ــــــ  ــــ  عم
      ½  اhمن  زوجة      
      Ç  اhلثان  بنت      
      Ç  اhلثان  بنت      
  ¼  أم            
  «  أخ ألم            
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سواًء ¦نت اhاhة والرابعة ومن  ا�سألة اhانية وما بعدهاأما ، أن� ا�سألة األوõ تقسم \ األحياء واألموات •
 .وال تقسم \ األموات معهم، بعدها فتقسم \ األحياء فقط

  . ال بد من تأصيل ا�سألة وردها إ} عو¨ا إن ¦نت Âئله وتصحيح االنكسار إذا وجد انكسار •

  ¬GاEلقة 
حته ؟�اذا ال نعمل \ القول اTي : قد يرد تساؤل من الطالب والطا5ات؛ يقولون أنه ال توارث فيما بينهم، : وهو ! رج�

حت القول الراجح، ون:ك ا�سألة \ القول ا�رجوح حت القول الراجح، لكن: أقول!! ألنك رج� من أيًضا  نعم ، كن�ا رج�
حد منهما باب العلم، و أن هذا من مفردات ا�نهج ، فال بد من بيان كيفية قسمة مسائل الغر© عند القائل[ بأن� � وا

بأنه ال توارث فيما بينهم؛ أفضل وأسهل وأيÖ من مسألة القسمة : يَرِث اآلخر، و�ال فأنا أعلم أن القسمة \ القول األول
ãاhح هذه ا�سألة ، \ القول اw بأن � واحد يرث من تِالد مال اآلخر دون طريِفه، لكن ال بد من ، R Êكما سيأ

قِْسُم \ القول اآلخر؛ ألن هذا من مفردات ا�نهج:  ا�حاþات القادمة R باب
َ
 ، وأ

ً
رّجُح قوال

ُ
ْد ، وذوي األرحام، فإã أ   . الر�

  
    À     ¼¾         À  أوالً ) سعد(تقدير موت 

        G السدس أم

        · ا?صف بنت

 أخ ألب

îاcا 

G ت       

    ت    G أخ ألب

  · اcاî عم Ø اcاî عم × - عم

     · ا/من زوجة   

 بنت   

 ا/لثان

æ     

     æ بنت   

  ¥ ا/لث أم      

  G السدس أخ ألم      

أننا عملنا مسألة للّميت األول قسمناها \ ورثته األحياء ومن مات معه، ثم جعلنا لألموات الثين ماتوا  -:وقلُت لكم 
  .من ورثته فقط، ثم بعد ذلك سنواصل اyديث فيما تبÔ  معه مسائل ، � واحد قسمناها \ األحياء

  :ارحلة ا/ا/ة 
 ãاhي سميناه –تنظر ب[ سهام ا�يت اTفإن ¦ن بينهما مبانية ، ا�باينة وا�وافقة : وب[ أصل مسأ=ه بنسب� –سعيد : ا

، )أسعد: (وتفعل ذلك مع ا�يت اhالثفتُثبت ¦مل أصل ا�سألة، و�ن ¦ن بينهما موافقة فتُثبت وفق أصل ا�سألة، 
ميت رابع، وخامس، وسادس تعمل العمل نفسه، تنظر ب[ سهامه من ا�سألة األوõ، وب[ أصل ) أسعد(ولو�ن هناك بعد 

  . مسأ=ه ، أو إذا أردت أن تقوم ب[ أصل مسألة ورثته؟ ، \ ما �ب ، ا�ع واحد 
  ، )«(وب[ سهمه من ا�سألة األوõ ) ¾¼(ي هو اT) سعيد(سأنظر اآلن ب[ أصل مسألة 

تب ا�دول، وُمريح نفسك R كتابته وا=وسع فيه وترتيبه، تستطيع أن  هنا تكُمن ðفائدة ال:تيب وا=نظيم، إذا كنت ُمر
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أصل  توجد األرقام ال� تريدها، ستجد أصل مسألة ا�يت اhاã بوضوح ، ستجد سهمه من ا�سألة األوõ بوضوح، ستجد
مسألة ا�يت اhالث، والحظ اآلن أن األصول \ خط واحد، وåجم واحد، فg هذا r هدفه، ومن العوامل ال� تساعد 

  .\ إخراج قسمة ا�سألة بوضوح
وسأنظر بينهما بنسبة ا�بانية ، )¾¼(سأنظر بينه وب[ أصل مسأ=ه ) «(من ا�سألة األوõ " سعيد"سهم ]   ا�دول: [الحظوا

   .هذه قاعدة]   ةني عددين أحدهما واحد فبينهما مبا�[ ) «(و ) ¾¼(ا�وافقة، ب[ الـو
  اآلن أنا أريد إثبات أصل مسألة سعيد، أو وفق أصل مسألة سعيد وليس � عالقة بالسهم، عالق� باألصل، 

ثبت ة ، نيبينهما مبا) «(و ) ¾¼(ب[ : آلن نالحظ ا
ُ
  ). É¥(فأ

  : ، إًذا سأنظر بينهما بنسبت[)À: (وأصل مسأ=ه) «(واحد : سهمه" أسعد"اh ا ي هو نفس العمل مع ايت ا/
  ) ¬(سأثبت �مل الـمبانية ، أيًضا  )«(و ) À(ا�بانية أو ا�وافقة ، ب[ : إما

   .)À(والـ ) ¾¼(الـ : إًذا اآلن zي مثبتان
  ارحلة الرابعة  

  بالنسب األربع ،  -أسعد ، وسعيد  -) ا/اh فمن بعده(خرين ننظر بz اثبتات من مسائل األموات اتأ
  . حاصل ا?ظر سيكون جزء سهم للمسألة األو³ ، يÐُب S أصلها ، واEاصل يكون ا�امعة

  :أنظر إ} النسب األربعة ) À(والـ ) ¾¼(ب[ الـ ) À(وا�ثبت اhاã ) ¾¼(اآلن zي ا�ثبت األول 
  ألنهما ليسا متساوي[ R ا�قدار، هل هما متداخل[؟ هل األك� من مضاعفات األصغر ؟ هل العددين متماثل[؟ ال؛

وجدت بينهما مداخلة، ) À(وب[ ) ¾¼(اآلن نظرت ب[ الـ  ،)¾¼(، إًذا سأثبت الـ )À(اعفات من مض) ¾¼(نعم، : ا�واب
ينظر [ون هو جزء سهم ا�سألة األوõ، سيك) ¾¼(وأجعله فوق أصل ا�سألة األوõ، ) ¾¼(سآخذ حاصل ا�ظر اTي هو 

  ]  ا�دول S األسفل
� : ا�واب]   انظرا�دول[من أين خرجت ؟ ) À(فوق ) ¾¼(يا شيخ، اآلن : اآلن يأتيè طالب أو طا5ة ، ويسألè  يقول

جعلناه جزء سهم ف) ¾¼(ألن بينهما مداخلة، أثبتنا العدد األك� اTي هو ) À(والـ ) ¾¼(حاصل ا�ظر ب[ ا�ثبتات 
õا�سألة األو .  

حاصل ا�ظر ب[ : من أين خرجت؟ نقول هذه ا�ثبتات �) À(و ) ¾¼(ا�ثبتات : يأتيè طالب أو طا5ة ويقول)) مكرر ((
  وافقة ، ا�باينة أو ا� هامهم من ا�سألة األوõ بنسب�أصول مسائل األموات اhاã ومن بعده، وب[ س

  )¾¼(مباينة أثبتنا ¦مل الـ ) «(والـ ) ¾¼(، ب[ الـ ) «(سهمه من ا�سألة األوõ " سعيد"لة أصل مسأ) ¾¼: (قلنا 
  ). À(، فبينهما مباينة ، أثبتنا ¦مل الـ ) «(وب[ سهمه من ا�سألة األوõ ) À" (أسعد " وب[ أصل مسألة 

  ،)¾¼: (لة األوõ اTي هونظرنا ب[ ا�ثبتات بالنسب األربعة، حاصل ا�ظر جعلناه جزء سهم ا�سأ
  .) ¾¾«(، ا�امعة ¾¾«= À×   ¾¼: ستخرج � ا�امعة،  À×   ¾¼ ) : À(الـا سأفعل به؟ سأþبه ، R ماذ) ¾¼(اآلن  
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  أوالً ) سعد(تقدير موت 

   ×¥É       ا�امعة 

  ¬   ¥É   ¬ GÉÉ 

        G السدس أم

        · ا?صف بنت

 أخ ألب

îاcا 

G ت       

    ت    G أخ ألب

  · اcاî عم Ø اcاî عم × - عم

     · ا/من زوجة   

 بنت   

 ا/لثان

æ     

     æ بنت   

  ¥ ا/لث أم      

  G السدس أخ ألم      

 
  ، � حاصل Öب جزء السهم S أصل اسألة: ا�امعة    كيف خرجت ا�امعة؟

  من أصول اسائل بالنسب األربعهو حاصل ا?ظر بz اثبتات :  السهمجزء  كيف خرج û جزء السهم ؟
وبz سهامهم من " ا/اh ومن بعده " � حاصل ا?ظر بz أصول مسائل األموات :  اثبتاتكيف خرجت اثبتات؟  

  . اسألة األو³
  ) ¾¾«(خرجت � ا�امعة ،  ¾¾«=  À×    ¾¼  : اآلن

 –كما تذكرون  –� كجزء السهم؛ ألن جزء السهم : يقولون، � ليست جزء السهم: م يقولونأهل العل) ¾¼( /استطراد 
هو عند تصحيح االنكسار، إذا ¦ن هناك انكسار \ فريق؛ فإننا ننظر ب[ سهام الفريق ورؤوسه بنسب� ا�باينة 

نثبت وفق الرؤوس، واyاصل هو يكون  وا�وافقة، فإن ¦ن بينهما مباينة نثبت ¦مل الرؤوس، و�ن ¦ن بينهما موافقة
اآلن نسميه جزء : كعمل جزء السهم وcحاr وقت اGروج، لكن نقول: هؤالء يقولون هذه كجزء السهم، أي. جزء السهم

  . ا�هم أن� عمله كعمل جزء السهم سواًء بسواء، ال يÒأيًضا  السهم ال يÒ، و�ن سميناه كجزء السهم
  :اYامسة ارحلة  
R ) ¾¼(من ا�سألة األوõ، سنÒب الـ أي  –ا هو كجزء السهم R مسألة ا�يت األول، R سهام � وارث منها نÒب م

 õسهام الورثة من ا�سألة األو:  
  .أخذه، ويوضع I ¢ت ا�امعة –رث اأي الو –فإن �ن حًيا 

يحصل من هذه القسمة يكون سوا ي ، �هفحاصل الÐب يُقسم � أصل مسأ  - ا/اh وا/الث أموات -ًتا و�ن �ن مي
  .هو جزء سهم مسألة ايت ا/اh، يÐُب فيه نصيب � وارث منها، واEاصل يكون نصيبه من ا�امعة، يوضع I ¢تها 
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  عمل جزء السهم أنه سيÒب فقط ، ]   يُر9 ا�تابعة R ا�دول مع عرض ال�¥ة[  :ا�طبيق 
  :ـ لسهام �ته ، نبدأ اآلن بسنÒب فيه ا) ¾¼(جزء السهم 

   عنا ¨ا أمام األم و�ت ا�امعة وض ¾¼) = «(نصيب األم ×     ¾¼: األم -
   ¾¾«=¼Á¼+Á: ، يعè ) ¾¾«(نصف ) = ¼Á(لو الحظنا أن . هو نصيب ا5نت ¼Á=½×    ¾¼ :ا5نت -

  . امعةR سهامهم جعلناه ¨م �ت ا�) ¾¼(هؤالء أحياء اآلن ، و¨ذا حاصل þب جزء السهم 
  :  سندخل اآلن S األموات

  )«(هو " سعيد " نصيب األخ األول 
سيأخذها ورثته، إًذا ) ¾¼(وجعلناها �ت ا�امعة، اآلن هو ميðت، ) ¾¼(حيًا ألخذنا " سعيد " ، لو ¦ن )¾¼= («×    ¾¼     

   . «= ¾¼÷¾¼سيُقسم \ أصل مسأ=ه، حاصل هذا الÒب 
  :سنÒب فيه السهام �ته فيكون نصيبه من ا�امعة". سعيد" يُس» جزء سهم مسألة)  «( 

   ¿=  ¿×    «  >>> ) ¿(نصيب العم  -
   ½=  ½×   « >>>) ½(نصيب الزوجة  -
    Ç  (  :  »   ×Ç  =Ç( نصيب ا5نت  -
   Ç  (   :»    ×Ç  =Ç( نصيب ا5نت  -

  ) يب � من األحياء نضع ا�اتج R حاصل الÒب �ت ا�امعة R ا�دول ، أمام نص: مالحظة ( 
   ¾¼+ = Ç+½+¿، ) ¾¼(ا5نت[ والزوجة والعم ، لوجدناها : لو Íعنا نصيب � من  /مالحظة 
  ": أسعد " نعمل العمل نفسه مع ورثة  �
  ) «(جزء السهم، سنÒبه R نصيب األخ ألب اhاã ) ¾¼(اآلن 
¼¾  ×»  =¼¾  ،¼¾÷À =¾   

قد : نقول -R ا�دول) ¾¼(فوق  -مباwة أجعله هنا ) «(ذا ال آخذ �ا: يقول –" سعيد " R مسألة  –و¨ذا بعض الطالب 
إًذا R سهم سعيد �كن تأخذ ، سهم أسعد) «: (يستقيم R بعض األمثلة، لكن بعض األمثلة ال يستقيم، مثل هذا ا�ثال

   .فقط R هذا ا�ثال�نما ينطبق لكن ال ينطبق R � األمثلة، و" R ا�دول ) ¾¼(فوق " تضعه هنا ) «(
اyالة : إن كنتم تذكرون هذا العمل اTي نأخذ السهم وÓعله جزء السهم، هذا ال ¥صل إال R مسألة واحدة فقط، و�

  :البد من قسمة حاصل الÒب \ أصل ا�سألة حاالت ا�ناسخات فقط، أما هنااhاhة من 
  أصل ا�سألة فيخرج جزء السهم ال بد أن يُقسم \ ) ¾¼(حاصل الÒب ،  ¾¼=  «× ¾¼
 ¼¾  ÷À  =¾  ،)¾ ( السهام �تها R بهاÒال� � جزء السهم سن:  

   Á«=¼«+¿، وlموع مال العم كم ؟  ¼«) = ½(×   ¾: نصيب العم  -
     Ç=  ¼×  ¾ : نصيب األم -
  ¾= «×  ¾  :نصيب األخ ألم -
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 ) سعد(تقدير موت 

ً
 ¾¾«    À  ¼¾  À  أوال

 G       ¥É السدس أم

 ¥á       · ا?صف بنت

 أخ ألب

îاcا 

G ت       

    ت    G أخ ألب

 ¥Ø+G · اcاî عم Ø اcاî عم × - عم

 ·    · ا/من زوجة   

 بنت   

 ا/لثان

æ    æ 

 æ    æ بنت   

 æ ¥ ا/لث أم      

 G É السدس أخ ألم      

  ¾¾«= وجدنا أن ا�جموع  ¾+Á¼+»Á+½+Ç+Ç+Ç+¾¼:  	ها  لو Íعنا السهام نالحظ
؛ والحظوا أن مال سعد" سعد"هذا العمل اTي عملناه هو تقدير موت 

ً
سعيد وأسعد، : أخذ منه  -اTي يُس» ا=الد  - أوال

  . ريال ¾¼وأسعد كذلك سيأخذ ، ريال وستوزع \ ورثته  ¾¼سعيد سيأخذ منها >>ريال ) ¾¾«(ترك " سعد"فلو أن� 
  .ا سعيد وأسعد، أخذوها من تالد سعد قبل أن يأخذ من ما¨مال� أخذه) ¾¼(هذه 

  .يس:دها سعد منهم، بل سيأخذ من تالدهم أيًضا لن هذه )¾¼( و) ¾¼ (
  : -ايت ا/اh –تقدير موت سعيد أوالً  ≈

Tبعد هذا العمل ا ãاhفنقول "سعيد "ي عملناه، سننتقل للميت ا ،
ً
 : ونقدر موته أوال

ً
ونعمل كما ، تقدير موت سعيد أوال

  :عملنا R ا�سألة السابقة 
•  

ً
  .سنقدر موت سعيد أوال

  .ثم Óعل r مسألة نقسمها \ ورثته األحياء ومن مات معه •
  .ثم سنجعل �ن مات معه مسائل، فسنجعل لسعد وأسعد مسأ=[ نقسمها \ ورثتهم األحياء فقط  •
فإن ¦ن ، مهم من مسألة سعيد بنسب� ا�باينة وا�وافقةوب[ سها) سعد وأسعد(ثم سننظر ب[ أصول مسائل األموات •

ت من بينهما موافقة أخذنا وفق أصل ا�سألة، و�ن ¦ن بينهما مباينة أخذنا ¦مل أصل ا�سألة، ثم ننظر ب[ هذه الُمثبتا
  .ا�امعة ، وحاصل ا�ظر سيكون هو جزء سهم ا�سألة األوõ، سيÒُب فيها فتخرج أصول ا�سائل بالنسب األربع

، سنقوم بÒب جزء سهم ا�سألة األوR õ السهام �ته، فمن ¦ن حيًا، أخذه ووضع سنبدأ بتوزيع السهام \ الورثة ثم •
  .؛ فحاصل الÒب يُقسم \ أصل مسائلهم فيخرج جزء سهمهم )سعد وأسعد(r �ت ا�امعة، ومن ¦ن منهم ميتًا وهو 

مسأل� سعد وأسعد R السهام �ته، فيخرج نصيب ورثتهم من ا�امعة،  بعد ذلك سنÒب جزء سهم � مسألة من •
كذلك وا�حاþات ، ألن هذا سيطول، ثم مسألة أخرى ألسعد، لكن ال حاجة أن نذكر مثال ونكرره مرة أخرى لسعيد 

فالعمل  "سعد"سألة \ م R ا�حاþات ا=فاعلية، وأيًضا لو طبقتم –إن شاء اهللا  –قليلة ، لكن حسæ أننا سنكررها 
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  .هو نفسه ال فرق إال R اختالف ا�واريث واألنصبة 
هذا ما تيÖ بيانه و�يراده R هذه ا�سألة ، أعود وأكرر أنè أعتقد أن الطالب يريدون العمل \ القول األول ، لكن ال 

بها الطالب والطا5ة، لكن استيعاب بد من العمل \ القول اhاã وفهمه وبيانه؛ ألن هذا من مفردات ا�نهج ا�طالب 
 . هذه ا�سائل وفهمها، ال شك أنها �تاج إ} جٍد واجتهاد فيها، ومعرفة ا�قاط الرئيسية فيها

  GáاEلقة 
   . وهما باب الرد ثم باب توريث ذوي األرحام ، إن شاء اهللا تعا}، بz ýينا R مفردات ا�نهج بابان مهمان رئيسان

  د̄ الرَ  اُب ـَــب 
د؛ ألن أك0 هذا ا5اب جانب نظري ألن فيه خالفًا ب[ العلماء R وجود الرد وعدم Öسنستعجل قليًال R مسألة ال

  .وجوده
، و�ذا  إذا جاءك إنسان فرددته بمع أنك تíفه ، إذا رددت شخًصا فأنت تíفه، الpف والرجع:هو  :S اللغة الرد  

  ذا ا�رتد هو الراجع عن دين اإلسالم أرتد إنساٌن فإنه بمع أنه رجع و¨
  .ýف اcاî عن الفروض � ذوي الفروض النََسبية بقدر إرثهم عند عدم عصبة: الرد S االصطالح  
"îاcف اý" اللغة R هذا مع الرد.   
، ذلك بقية بمع أننا نعطي أصحاب الفروض فروضهم ويبÔ بعد، يعè ما زاد عن الفروض "ýف اcاî عن الفروض"

، بمع اTين ورثوا بالفرض بسبب النسب وليس بسبب ا�ßح "� ذوي الفروض النََسبية"هذه ا5قية نíفها ونردها 
و\ هذا ا=عريف نُرد- ا5اÌ ، إنما اTين يرثون بالفرض هم من بينهم وب[ ا�يت نكاح أو نسب، أما الوالء فهم بالعصبة

يعè \ مقدار فروضهم  "بقدر فروضهم"كيف نوزعه؟ قال R ا=عريف ،فروض النََسبيةونíفه ونرجعه \ ذوي ال
   .يعè إذا لم يوجد عصبة" عند عدم َعَصبة"، نوزعه عليهم

، فإننا �رج الزوج والزوجة؛ ألن إرثهم عن طريق ا�ßح وليس عن طريق النسب "� ذوي الفروض النسبية"فإذا قلنا  
  .عصيب وليس بالفرضأما الوالء فهو با=

أما اTين يرثون با=عصيب ، ألن اTين يرثون بالفرض إما أن يكون بينهم وب[ ا�يت نكاح أو نسب فقط  //استطراد 
وا5نت بينها وب[ ا�يت ، فإنهم بينهم وب[ ا�يت إما نسٌب أو والء؛ فاإلبن بينه وب[ ا�يت نسب فهو يرث با=عصيب

. هذا ما يتعلق با=عريف، وا�ßح 	هم يرثون بالفرض، ما الوالء فûهم يرثون با=عصيبأ، نسب ف� ترث بالفرض
   :وبعضهم يعرف الرد عكس العول

   .مسألة ناقصة ومسألة Âدلة ومسألة Âئلة: قلنا ا�سائل من حيث العول وعدمه
   .م عن أصل ا�سألةأو أن تزيد السها، زيادةٌ R السهام نقص R األنصبة: وقلنا R تعريف العول 

   .أن تنقص السهام عن أصل اسألة :"ا�سألة ا�اقصة"هم يقولون اآلن عكس و� 
   - :لكّن ا=عريف األول أجود R العبارة ألمرين، هذا تعريٌف آخر من تعاريف الرد؛ أنهم يأخذونه بعكس العول

 أنه يب[ من يستحق ومن ال يستحق  -

 .هو 
ف ا5اÌ عن الفروضثم أن� فيه مع الرد اللغوي و -
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  مÌ يكون الرد؟ // مسألة  ≈
  فم£ يكون الرد؟ ، مسألة ناقصة ، وÂدلة ، وÂئلة: ´ن قلنا ا�سائل من حيث العول وعدمه ثالث مسائل 
 يأتيè السؤال م£ ال تستغرق الفروض ا�سألة؟ بعض أهل العلم. يكون الرد إذا ¦نت الفروض ال تستغرق ¦مل ا�سألة 

  :ذكر R ذلك ثالث wوط إذا �ققت هذه ال�وط يكون الرد قال
  .بمع أن تكون الفروض ال تستغرق ا�سألة 	ها ،أن تبç بعد الفروض بقية/   ال(ط األول -

هذا ا�صف �ن؟ ، فÛ هذه اyالة الزوج يأخذ نصيبه وهو ا�صف ، يبÔ نصف، لو أن� امرأة توفيت عن زوج: مثال ذلك
الزوج أخذ ا�صف هذا ، فا�سألة اآلن زوج وأم" \ ذوي الفروض النسبية"اآلن ال يُرد \ الزوج[ ألننا نقول  الÞم

بقينا اآلن فيه باÌ اTي هو السدس ¦مل، هذا السدس من يأخذه؟ هذا السدس يُرد \ ، نصيبه  ،واألم أخذت اhلث
  . ذوي الفروض إذا ¦ن بينهم وب[ ا�يت نسب

 أن يكون الرد � غj الزوجz /   ط ا/اhال( - 

   .أن ال يوجد عصبة: يذكره بعض أهل العلم وأرى أنه ال حاجة I يقول/   ال(ط ا/الث -
أن "�اذا؟ ألن ال�ط اhالث يُغè عنه األول ألã إذا قلت ، وعندي أن� ال�ط األول واhاR¦ ã، فيذكرون ثالث wوط
فيكÛ ال�ط األول واhاã عن ، بمع أنه يوجد Âصب؛ ألنه لو وجد Âصب سيأخذ هذا ا5اÌ "تبÔ بعد الفروض بقية

" الورثة"فإذا قلنا  ،"أن يبç بعد إعطاء الورثة باî: "و نستطيع أن نغn العبارة ح£ ال تكون موهمة ، فنقول ، اhالث
يقول هذا خاص بالفروض؛ ألن معناه أنه قد " قيةأن يبÔ بعد الفروض ب"يصدق \ ذوي الفروض؛ ألن ا5عض يقول 

أن يبç باî بعد إعطاء الورثة : "شßل فنقول نقول يعè إذا احتجنا إ} إزالة هذا اإل، يوجد صاحب تأصيل R ا�سألة
  " .نصيبهم

  :يكون الرد إذا توفرت ~وط : � �þ نستطيع أن نقول 
  .و بعبارة أخرى أن يبÔ باٍق بعد إعطاء الورثة نصيبهم أن تبÔ بعد الفروض بقية أ/ ال�ط األول 
 ãاhالزوج[/ ال�ط ا nأن يكون الرد \ غ.   

  .من أضاف ال�ط اhالث ف� وجهة نظره R ذلك ال Hُالف فيه 
  اYالف S وجود الرد ، بمعÂ هل يقع الرد أو ال يقع الرد؟ // مسألة  ≈

   .تسع اGالف فيهاهذه مسألة كبnة ناقشها العلماء وا
  هل نرد أو ال نرد أصًال؟ :صورة اYالف S اسألة 

o ف إ} بيت مال ا�سلم[ :ال نرد  يقول :من قالíُالزائد عن الورثة ي Ìا5ا.  
o الف، نرد فبعد الفروض نرد \ الورثة :ومن قالGنرجعه إ³هم ، هذا مع ا.  

zذلك � قول S هل نرد أو ال نرد العلماء :  
فإذا ب� بعد الفروض بقية وال يوجد Äصب فإننا نرد � ذوي ، هو القول بالرد أي العمل به:  القول األول �

  ية بقدر فروضهمبِ َس الفروض النَ 
وهذا القول هو قول عمر ر� اهللا عنه وهو قول عê ر� اهللا وهو قول ابن مسعود ر� اهللا عنه وقول Íٌع من الصحابة 

ب�ط إذا لم القول بالرد هو قول متأخري الشافعية وا�الكية أيًضا  ،ذهب اyنفية ومذهب اyنابلةمأيًضا  وهو، أيًضا
  ينتظم بيت مال ا�سلم[  
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   : أصحاب القول األولأدلة  �
بّ[ كيف أنها تدور \ د³ل واحد، عندهم lموعة أدلة R نظري أنها تدور \ د³ل واحد

ُ
  .سأذكر أد=هم ثم أ

ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا©ِ {:قول اهللا عز وجل : لا�×ل األو - 
َ
رَْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
   }وَأ

- hاهللا عليه وسلم : ا�×ل ا/ا � فهو لورثته(قوr ص
ً

  . اyديث R الصحيح[ )من ترك ماال
æ عليه الصالة والسالم R قصُة سعد بن أ# وقاص ر� اهللا عنه عندما مرض Âم الفتح وÂده ا�: ا�×ل ا/الث -

قال ا?� ص� اهللا " وال يرث« إال ابنٌة û أفأو� بكل ماû؟": قال سعد ر� اهللا عنه، اyديث ا�شهور R الوصية
  ، وال يرثè إال ابنٌة �: الشاهد. )ا/لث وا/لث كثj: ( ا/لث؟ قالبف: قال، ال: قال فبالشطر؟ قال، ال: عليه وسلم

ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا©ِ {:قول اهللا عز وجل :ول ووجه االستشهاد منها�×ل األ
َ
رَْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
   }وَأ

لكن� ، هذا ا�ال يتنازعه ا�سلمون 	هم، يقولون أننا بعد أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم يبÔ مال: وجه االستشهاد 
أوõ بهذا ا�ال ا5اÌ من غnهم من ا�سلم[؛ إًذا R هذه اyالة  - أرحام هذا الرجل  –ت هذه اآلية دلت \ أن� أقرباء ا�ي

   .نرد ا5اÌ إ} أصحاب الفروض بقدر فروضهم
 hالصحيح[ أنه عليه الصالة والسالم قال:  ا�×ل ا/ا R �G5يت مال : ولم يقل  )من ترك ماالً فهو لورثته: (ا

يأخذونه ألنه  ا5اÌأيًضا  و�ذا قلنا يأخذونه \ قدر فروضهم ، فهم، بمع أنهم يأخذون � ماr" تهلورث"قال ، ا�سلم[
 قد ترcه مورثُ 

ٌ
  . )من ترك ماالً فهو لورثته(ا�ال اTي بý ينطبق عليه اyديث : يعè ، ه فيكون لورثتهمال

أن� ا�æ عليه الصالة والسالم قد : هذا الشاهد يقولون" وال يرثè إال ابنٌة �"حديث سعد R الصحيح  : ا�×ل ا/الث 
ه سكوت ، بل إن� ا�æ أقّره فسكت!! ال يا سعد ابنتك ال تأخذ � مالك إنما ¨ا ا�صف فقط:لم يقل ، لم يع:ض، أقر�

rا5نت ستأخذ � ما �أن \ r إقراٌر æو�ذا أخذت ا5نت � ا�ال هذا هو الرد ، ا�.  
  : القول بعدم الرد/   ا/اh القول �

ذكر ا5ا� R ا�نتÔ ، مروٌي عن عمرأيًضا  وهو، وزيد بن ثابت ر� اهللا عنه، وهو قول أبو بكر الصديق ر� اهللا عنه
ذكر صاحب ا�بسوط الÖخ4 أنه رواية عن عبداهللا بن عباس ر� اهللا أيًضا  وقيل، أنه رواية عن عمر ر� اهللا عنه

ار، ربعة وأيًضا هو قول Íلٌة من ا=ابع[ كعروة بن الزبnعنهما هذه أ وهو قول الشاف3 ، واألوزاï، سليمان بن يس�
  .مذهب الظاهريةأيًضا  ومالك؛ وهو

 S ر9ه اهللا قال كما Îع� وابن مسعود قال" األم"بل إن© األمام الشاف Ïتنسب القول بالرد إ Nوما هو " :عن الرواية ال
يعè هذا القول اTي هو القول بالرد ما علمت أنه عن أحد منهما أي عن عê وابن ، "نهما فيما علمت بثابتعن واحد م

  .مسعود عن أحٍد منهما بثابت 
  : أدلة القول ا/اh من الكتاب ومن فعل الصحابة رÔ اهللا عنهم  �

أن� األصل R آيات ا�واريث ال� نزلت R : "يقول رÙه اهللا" األم "أك0 من بسط القول R ذلك اإلمام الشافR 3 كتابه 
ل اهللا بقسمتها أن� � واحد من الورثة يُنت: به إ} حيث تنت� به فريضته هذا األصل وال ننتقل ، كتاب اهللا وال� تكف�

 بكل وارٍث إ} ما أن األصل أن� آيات ا�واريث 	ها تدل \ أن� اهللا عز وجل قد انت:: يقول، "عن هذا األصل إال بد³ل
r �«، س �وعال من تعد �ي توعد اهللا جلTاإلثم ا R دود بعد  ىوحقيقة هذا األصل أننا ال نزيد وال ننقص ح£ ال نقعyا

َك ُحُدوُد اهللا©ِ َوَمنْ {: ذكره ¨ذه ا�واريث 
ْ
ُ  تِل

َ
Iيُِطِع اهللا©َ َوَرُسو{ ، انيةhاآلية ا R ثم} َ©َويََتَعد© َورَ  َوَمْن َفْعِص اهللا ُ

َ
Iُسو

   .فال نقع باإلثم بالزيادة أو با�قصان، }ُحُدوَدهُ 
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نْثََيzِْ {:اآلية األوõ من آيات ا�واريث قال اهللا عز وجل: ?أخذ اآلن مثال
ُ ْ
َكِر ِمْثُل َح̄ظ األ ِدُكْم لِث©

َ
ْوال

َ
يُوِصيُكُم اهللا©ُ Sِ أ

 ِzْنََت
ْ
لَُثا َما تََرَك َو�ِْن َ�نَْت وَاِحَدةً فَلََها ا?ْ̄صُف  فَإِْن ُكن© نَِساًء فَْوَق اث

ُ
  :اآلن اهللا جل� وعال ذكر مnاث ا5نت }فَلَُهن© ث

  .إذا انفردت ا?صففجعل ¨ا  -
  .إذا ¦ن معها مشار�ً  ا/لثzوجعل ¨ا  -
 .إذا وجد ا�عصب  اcاîوجعل ¨ا  -

، أم \ قول أهل الرد نعطيها ا�ال 	ه ؟ نعطيها ا�صف: هل نقول، إال بنتفلها ثالث أحوال ، إذا أتينا �سألة ليس فيها 
  ألنه نصف هذا بالفرض وا5اÌ بالرد؟ 

فمن اTي خالف كتاب اهللا؟ هذا }َو�ِْن َ�نَْت َواِحَدةً فَلََها ا?ْ̄صُف {:يقولطيها � ا�ال واهللا جل� وعال أهل الرد يقولون نع
وجل يعطي ا5نت ا�صف إذا فإن اهللا عز� ، أنتم خالفتم نص� كتاب اهللا: م الشاف3 يقول �م الشاف3 ، مع �

  ، ال شك أن� هذا ا³zل قوي و ال شك أن� R هذا Üالفًة لكتاب اهللا عز� وجل، ، وأنتم تعطونها � ا�ال إذا انفردتانفردت
ُ يَْس {:أيًضا R آية ا�واريث R الÞلة قول اهللا عز وجل

َ
Iَو ٌ

َ
ُ َو�

َ
I لَِة إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس

َ
	َ

ْ
َتْفُتونََك قُِل اهللا©ُ ُفْفتِيُكْم Sِ ال

 ٌ
َ

ْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرُعَها إِْن لَْم يَُكْن لََها َو�
ُ
أنتم خالفتم نص� كتاب اهللا ومع  :يقول الشاف3 رÙه اهللا تعا}}أ

   .�م اهللا

  GæاEلقة 
  : توقفنا عند استعراض أدلة القائلz بعدم الرد وقلنا أن© أد�هم S ذلك 

فما زاد عن ذلك ففيه Üالفة �صð كتاب اهللا ، فإن  ، أن� اهللا جل� وعال قد انت: بكل وارٍث إ} فريضته :ا�×ل األول
  .الرد عليها والزيادة \ ا�صف Üالفٌة لكتاب اهللا  و¢، اهللا جل� وعال قد انت: با5نت إ} ا�صف إذا ¦نت واحدة

Êهذا ا�انب قليالً أيًضا  نأ R ³ل األول لكن بتفصيل -من األدلة أيًضا  للتوسعzوهو من ا-  : ðالفٌة �صÜ الرد R �أن
وعال R مnاث ا5نت قد  أن� اهللا جل�  -كما قلت R ا�زء األول -وبيان ذلك ، كتاب اهللا و �ع حكم اهللا عز� وجل

 ثالثة
ً
 إذا انفردت تأخذ ا�صف، جعل ¨ا أحواال

ٌ
 إذا ¦ن معها مُ ، حال

ٌ
و�ذا ¦ن معهم ، cة أن تأخذ و�ياها اhلث[شارِ وحال

  .و¢ إعطاءها ا�ال 	ه إذا انفردت Üالفُة 
¥ة �صð كتاب اهللا، معصب أن يكون لثكر مثل حظ األنثي[
لَةِ {لك اعÂ آخر آية من سورة النساء آية ال	لة ما يزيد وضوح ذ

َ
	َ

ْ
وسأب[ فيها ما  }يَْسَتْفُتونََك قُِل اهللا©ُ ُفْفتِيُكْم Sِ ال

آية الÞلة تتحدث عن مnاث اإلخوة واألخوات : مع Üالفة نص كتاب اهللا وÜالفة مع حكم اهللا عز وجل R ذلك 
ْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك َوُهَو يَِرُعَها إِْن {هللا جل� وعال يقولفا -أي األشقاء أو ألب-لغn أم 

ُ
ُ أ

َ
Iَو ٌ

َ
ُ َو�

َ
I إِِن اْمُرٌؤ َهلََك لَْيَس

 وَ 
ً

ا تََرَك َو�ِْن َ�نُوا إِْخَوةً رَِجاال نََتzِْ فَلَُهَما ا/�لَُثاِن ِمم©
ْ
ٌ فَإِْن َ�َغَتا اث

َ
لِ لَْم يَُكْن لََها َو�

نْثََيzِْ نَِساًء فَ
ُ ْ
َكِر ِمْثُل َح̄ظ األ اآلن اهللا }ث©

} الg قال اهللا إواألخ إذا انفرد انت: به ، وانت: بها إ} ا�صف إذا ¦نت منفردة، جل� وعال جعل لألخت ا�صف
 {تعا}

َ
   .}َوُهَو يَِرُعَها إِْن لَْم يَُكْن لََها َو�

ْخٌت فَلََها نِْصُف َما تََرَك { 
ُ
ُ أ

َ
Iي}َوzوال وا zال و èإذا ¦نت أخت واحدة فلها نصف ما ترك؛ ألنه يقول �لة يع èفإًذا ، ع

  .وهو إذا انفرد يأخذ � ا�ال ، � منفردة فÛ هذه اyالة تأخذ ا�صف
   .و�ذا ¦نوا إخوة رجاالً ونساء فلثكر مثل حظ االنثي[، ثم إذا ¦نت اثنت[ اش:� R اhلث[

اهللا جل� وعال إذا ، و¢ هذا Üالفة �ص كتاب اهللا ،نعطيها � ا�ال :دت األخت عند القائل[ بالرد قالوااآلن إذا انفر
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  !! انفردت جعل ¨ا نصف ا�ال وأنتم إذا انفردت جعلتم ¨ا � ا�ال
ق ب[ اTكر واألن� هنا  خالفتم مع حكم اهللا عز وجل فإن اهللا جل� وعال قد فر�

ً
لألخت األن� نصف فجعل ، أيًضا

gكر الTكر واألن�، وجعل لألخ اTساويتم ب[ ا gالفٌة �ع حكم اهللا عز أيًضا  و¢ هذا، وأنتم إذا أعطيتموها الÜ
  .وأن� الزائد بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم يíُف 5يت مال ا�سلم[، هذا هو  د³ل القائل[ بعدم الرد. وجل 

hون يقول  : ا�×ل ا/ا ُI ©ال الزائد عن ذوي الفروض ماٌل ال ُمْسَتِحق، فإذا أعطينا � وارث ما يستحقه من مال  إن© ا
 ال مستحق r: مورثه وبقيت بقية قالوا

ٌ
ا أصالً ، هذا ا�ال مال

ً
لو أن� إنسان  ،فيكون cيت مال اسلمz كما لو لم ي¦ك وارث

ال ا�سلم[ ، إًذا فكذلك هذا ا5اÌ بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم مات ولم ي:ك ورثة أين يذهب ماr؟ 5يت م
r ال مستحق 

ٌ
  .فيكون 5يت مال ا�سلم[  ،مال

  :الرد � أدلة القائلz بالقول األول  �
ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا©ِ {: قول اهللا عز وجل :ا�×ل األول

َ
رَْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
م R ا�ستوى اGامس أن هذه كما ت }وَأ قد�

فجاءت هذه اآلية ونسخت ذلك 	ه ولم يعد هناك توارث ، اآلية عندما نزلت ¦ن ا�اس يتوارثون باyلف واí�ُة
َواِ�َ {:باyلف وا�íة واألخوة وا�واالة ، إنما أصبح ا=وارث بالرحم ، قال اهللا عز وجل

ْ
ا تََرَك ال اِن لِلرَ̄جاِل نَِصيٌب ِمم©

ْو َكُ�َ نَِصيًبا 
َ
ا قَل© ِمْنُه أ َرُبوَن ِمم©

ْ
ق
َ ْ
اِن َواأل َواِ�َ

ْ
ا تََرَك ال َرُبوَن َولِلنَ̄ساءِ نَِصيٌب ِمم©

ْ
ق
َ ْ
رَْحاِم  {وقال تعا} }َمْفُروًضاَواأل

َ ْ
ولُو األ

ُ
وَأ

ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا© 
َ
ث با�واالة وا�نا
ة وا�عاقدة ولم �عل اإلرث هاتان اآليتان نسخت ما جاء من اإلر }َنْعُضُهْم أ

 \ ذلك أنها قالت ، إال R هذا ا�طاق
-
ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا©ِ {يدل

َ
رَْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
ما مع R كتاب اهللا؟ أي  }وَأ

صحاب الفروض إذا انفرد أي وٍاحد منهم أنه واTي wعُه اهللا عز� وجل أن ا5نت واألخت وأ، \ ما فرضُه اهللا وwعه
  .يأخذ فرضه فقط 

hاهللا عليه وسلم  :ا�×ل ا/ا �أنه لورثته ، بمع اآليةأيًضا  وهو R الصحيح[ ، هذا )من ترك ماالً فهو لورثته(قوr ص
 فهو لورث، وwع اهللا عز وجل هو أن يُعطى نصيبه، \ wع اهللا عز وجل

ً
ته ، \ أّي طريق لورثته ؟ يعè من ترك ماال

  .بل يكون لورثته \ ما قسم اهللا عز� وجل واTي قسمه اهللا ما جاءت به آيات ا�واريث ،  يصطلحون فيه ؟ ال
ُه \ ذلك )وال يرث« إال ابنٌة û(حديث سعد ر� اهللا عنه  :ا�×ل ا/الث ، وقو¨م أن� ا�æ ص� اهللا عليه وسلم قد أقر�

أوالً قوr وال يرثè اال ابنٌة � ليس معناه أنها ستأخذ � ما� ، بل إن� معناه وال يرثè من : Ùه اهللا يقول R ذلكا�ووي ر
أو ال يرثè من خواص النساء إال ابنة � وليس معناه أنُه ال وارث � ، الوz أي من أوالدي إال بنٌت لكن � ورثة أخرون

و�ال فقد �ن لسعٍد : "قال ا�ووي رÙه اهللا ، أي من وzي لكن قد يكون � ورثة أخرون" �وال  يرثè اال ابنٌة " ،أيًضا
: و¨ذا ¦ن ا�æ ص� اهللا عليه وسلم يقول، أخوال ا�æ ص� اهللا عليه وسلم - "بن أõ وقاص عصبات ألنه من ب« ُزهرة

rأي ال يرث« من الو� أو من ومع: "قال  -يفتخر به ر� اهللا عنه، هذا خا� فليأت ٌ� !ا û وال يرث« إال ابنٌة Â
  ، "أو ال يرث« من أصحاب الفروض اال ابنٌة û فيحتمل � هذه األوجه، خاصة النساء

 rُ ]ابن أخيه-هشام بن عتبة بن أ# وقاص : ومن عصبته القريب-  Ìاع أهل العلم أن ابن االخ الشقيق يأخذ ا5اÍوبإ
   .ن موجود ر� اهللا عنه وقد قتل R صف[وهو ¦، تعصيبًا

ال يرثè من خواص : أي أنها تأخذ � ما� ،  ليس هو ا�ع ا�راد، و�نما ا�راد " وال يرثè إال ابنٌة �: "إًذا هذا ا�ع 
  .هللا عنهخاف عليها الضياع ر� ا، النساء ، أو ال يرثè من الوz ، أو ال يرثè من أصحاب الفروض إال ابنٌة �

  :أن� القائلون بالرد Üتلفون بالرد :  ìا يرجح القول بعدم الردأيًضا  
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   .الزوج[ انرد \ أصحاب الفروض عد: فبعضهم يقول  -
   .نرد \ أصحاب الفروض 	هم كما سيأÊ اGالف فيه وهو رأي عثمان وجابر: وبعضهم قال -
  كما هو مروي عن ابن عباس، الزوج[ وا�دة أنه يرد \ أصحاب الفروض إال ثالثة: وبعضهم يقول -
إال الزوج[ وابنة ا5نت مع ابنة الصلب واألخت ألب مع : يُرد \ ذوي الفروض إال ستة  : وبعضهم يقول  -

 فهم يستثنون هؤالء ، األخت الشقيقة وأوالد األم مع األم وا�دة مع ذوي سهٍم أي; ¦ن

أما ، أنه لم يأِت R الرد د³ٌل 
يح) وهذا من أدلة ال:جيح أيًضا(م يأِت R الرد و¨ذا ل، فهم Üتلفون R من يُرد عليه
رَْحامِ {العموم 

َ ْ
ولُو األ

ُ
من ترك ماالً ( ألنهم يستدلون بهذا العموم ويستدلون بعموم حديث قوr ص� اهللا عليه وسلم  }وَأ
أو أنه يُرد \ ذوي الفروض و¨ذا من ، أنه هناك رد ولكن لم يأِت  ا³zل ا�خصص \، هذا 	ها عمومات)فهو لورثته 

   .األدلة يذكرها القائلون بعدم الرد يقولون ال يوجد د³ٌل 
يٌح واضٌح \ القول بالرد
  :S بيان من يرد عليهم //   مسألة ≈

يرد \ أصحاب  القائلون بالرد \ من يُرد عندهم ؟ هم Üتلفون R ذلك فبعضهم كما قلت يرد \ ا�ميع وبعضهم
  :لكن أشهر ال	م S هذا قوالن ألهل العلمالفروض ما عدا الزوج[ وبعضهم يستثè ستة وبعضهم يستثè ثالثة 

ية فقط بمعÂ يرد أصحاب الفروض ما عدا الزوجz؛ ألن الزوجz بِ َس أنه يرد � ذوي الفروض النَ  :القول األول �
  .و قول Äمة القائلz بالرد وه، عالقتهم عالقة نكاح وليست عالقة نسب

 استثنوا الزوج[ لآلية؛ ألنهم لو لم يستثنوا الزوج[ لßنت اآلية حجة -وهذه مالحظة مهمة-  اذا استثنوا الزوجz؟ 
رَْحامِ {عليهم و�

َ ْ
ولُو األ

ُ
زوج[؛ ال يُرد \ ال: و¨ذا قالوا ، وcما قلت لكم سابًقا أن� أد=هم 	ها تدور \ هذه اآلية }وَأ

من ذوي الرحم فلَم رددتم عليهم؟ وأنتم تستدلون بهذه اآلية  اطيب الزوج[ ليسو :ألنه لو رددنا \ الزوج[ لقال قائٌل 
ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا©ِ {

َ
رَْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
و�ذا مات الرجل انقطعت عالقته بزوجته فكيف تقولون أن� هذه  }وَأ

ا حٌق R هذا ا�ال و� أوõ من غnها من ا�سلم[؟ فهم استثنوا الزوج[ ألجل هذا ح£ ال يرد عليهم بذلك الزوجة ¨
  .فيحصل استشßل zيهم 

� hالقول ا/ا: zاهللا عنه ومروي عن جابر بن عبد اهللا، يرد � الزوج Ôوُينسب لشيخ أيًضا  وهو قول عثمان ر
  .لشيخ عبد الر9ن بن سعديسالم ابن تيمية وهو اختيار ااإل

فكيف ¥صل ، رم عليهما الزوج والزوجة�اذا؟ ألنه إذا ¦ن عول حصل الغُ ، ولو كنت أقول بالرد لقلُت بالرد \ الزوج[
يعè كيف نقول R العول أن العول يشمل ا�ميع ¥صل ا�قص \ ! نم هنا؟ هذا إشßل و ال ¥صل ¨ما الغُ رم هناك الغُ 

  .هذا ال شك أنه �كم! نم  فقط Tوي الفروض النسبية دون الزوج[وهنا نقول أن� الغُ ، زوج[ وغnهماا�ميع ال
 zصص الرد \ ذوي الفروض النسبية فقط : القائلون بالرد � الزوجH يقولون أنه لم يوجد د³ٌل  

رَْحامِ { :أصحاب القول األول يقولون أن اآلية
َ ْ
ولُو األ

ُ
خصص ، أجاب عليه الشيخ عبد الرÙن بن السعدي هذا هو ا�} وَأ

يعè اآلية فيها د³ل \ الرد " لكن ليس فيها ما يمنع أن يرد � غjهم، أن اآلية د×ٌل � الرد عليهم" : رÙه اهللا يقول
  .ما يمنع أن يرد \ الزوج[ أيًضا  \ ذوي الفروض  النسبية لكن ليس فيها

أن : قالوا، د³ل للرد \ الزوج[؛ ألنه كما تقدم R الفرائض ال يثبت ôء منها اال بد³للكن البد أن ´تاج ا}  
فكما أن العول هو ضد الرد والعول يتناول ¹يع أهل الفروض إًذا فكذلك الرد يتناول ¹يع  ،ا�×ل القياس � العول

  . .أهل الفروض
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   :غj الزوجz القائلz بالرد � كيفية حساب مسائل أهل الرد عند 
  �رضية وعليه ستتم قسمة ا�سألة هذا اTي رجحه Íلة من أهل العلم ومنهم الشيخ صالح الفوزان R كتابه ا=حقيقات ا

  
  :فله حا�ان ) ال يوجد S اسألة أحد الزوجz(ال يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجz ن أ: القسم األول

S اسألة صنف واحد فقط سواًء �ن فرد  :اEالة األو³ 
  قطأو أفراد كـ بنت فقط أو بنتz فقط أو جدتz ف

  أن يكون S اسألة أك� من صنف :اEالة ا/انية
  كـ بنت وأم  ،  أو أخت ش وجدة

  ا�سألة من عدد الرؤوس كأنهم عصبة

�عل ¨م مسألة أصلها من  -«À ة وتعطي � وارثwمبا
  )ا5نت ا�صف ، األم السدس(نصيبة R ا�ثال

ا} lموع سهام الورثة ثم تصحح  Àترد أصل ا�سألة  -¼
  النكسار إن وجد ، لكن بعد الرد، ال قبلها

كبنت فقط أو بنت[ ، إذا ¦ن R ا�سألة صنف واحد فقط سواًء ¦ن هذا الصنف فرد أو أفراد :ال(ح للحالة األو³
ا�هم أنه صنف واحد سواًء ¦ن شخص أو ، أخوات ش فقط ½، أخت ش فقط، أم فقط، أو جدت[ فقط، جدة فقط، فقط

األخت الشقيقة تعت� صنف سواًء ¦نت واحدة أو ²س ، صنفأيًضا  اGمس بنات، اآلن تعت� صنفا5نت ، أشخاص
  .طريقة العمل هنا واضحة سهلة إن شاء اهللا، ا�هم أنه صنف واحد، أو ست أو سبع وهكذا

 .ا�سألة من عدد رؤوسهم كأنهم عصبة :S اEالة األو³ إذا �ن S اسألة صنف واحد فقط  ⇐

قلنا ، مسألة فيها بنت فقط، إذا ¦ن R ا�سألة صاحب فرض واحد فأصل ا�سألة مقامه، R كيفية تأصيل ا�سائلقلنا 
اآلن �ا أخذنا الرد تغn العمل فسننظر إذا ¦ن صنف واحد فقط كبنت مثًال نقول ا�ال ، نأخذ ا�قام وÓعله أصل ا�سألة

   .وأصل ا�سألة من واحد، ¨ا 	ه
S سألة أك� من صاحب فرض إذا �نألن  Àأصلها مباwة من  -¨ؤالء االصناف-�عل ¨م مسألة  -بإختصار- : ا

البد أن يكون فيها  ¾¼أو  ¼«يعè إذا ¦ن أصل ا�سألة ، Àأصول ا�سائل إذا لم يكن فيها أحد الزوج[ فلن تتعدى 
، Àإًذا إجعل أصل ا�سألة مباwة من ، أصل ا�سألة ستةإذا لم يكن R ا�سألة أحد الزوج[ فال يتعدى ، أحد الزوج[

وأعِط � واحٍد نصيبه ثم رُد أصل ا�سألة إ} lموع السهام كما كنت �مع أصل السهام وتعول ا�سألة اآلن العكس 
حح إÍع السهام ورد أصل ا�سالة إ} lموعها ، لكن الحظ أنك تصحح االنكسار بعد الرد ال قبله ، كما أنك تص

  . وسيأÊ تفصيل إن شاء اهللا تعا}. االنكسار بعد العول فأنت تصحح االنكسار بعد الرد 
  //  أمثلة تطبيقية � اEالة األو³ �
 ورًدا : نقول  ،رجل توÅ عن بنت فقط  -«

ً
 .ا5نت ¨ا ا�ال 	ه فرًضا

   .لg واحدة واحد ¼نقول ا�سألة من عدد رؤوسهم من : مسألة فيها بنتان فقط -¼
  إذا ¦ن R ا�سألة بنت[ إًذا ثلث[ أصلها من ثالثة  :عندما كنا نتûم R ا=أصيل قلنا

 نتûم عن مسألة ليس فيها أحد الزوج[
ُ
  .اآلن ألننا درسنا الرد فسنقول ا�سألة من عدد رؤوسهم ودائًما

  :مسائل الرد قسمان 
أال يكون مع أصحاب الفروض أحد  :القسم األول

zالزوج)zسألة أحد الزوج  )اليوجد S ا
hمع أصحاب الفروض أن يكون ) عكسها( :القسم ا/ا

 zأحد الزوج)zسألة أحد الزوج  )يوجد S ا
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  .¨ا ا�ال فرًضا ورًدا :مسألة فيها جدة فقط  -½
 .لg واحدة واحد ¿ن أصلها م :مسألة فيها tس أخوات  - ¾

 .لg واحدة واحد É«أصلها من  :مسألة فيها ع( بنات ابن  -¿

À-  أصلها من واحد  :مسألة فيها أخت شقيقة. 

Á-  مسألة فيهاGF  أصلها من   :أخوات ش»É  وهكذا       . 

   .كبنت وأم فقط)غj الزوجS)z اسألة أك� من صنف من أصحاب الفروض : اEالة ا/انية  ⇐

البد أن نالحظ أن© الفروض ال تستغرق أصل يعè ، البد أن نالحظ أنه يوجد باÌ بعد إعطاء الفروض فروضهم !تنبيه 
Âئلة  ا�سألة هذه ا�سألة ال نقول أن� فيها رد؛ ألنها أصالً ، مسألة فيها أخت[ شقيقت[ وأم وأخوين ألم مثالً ، اسألة

  .سألةفالبد أن نتأكد أن الفروض ال تستغرق أصل ا�
إذا ¦ن  أك0 من ثالثة  ،ال يمكن أن يكون S اسألة أك� من ثالثة أصناف حÌ يكون ردأيًضا  S هذه اEالة

ونعطي � وارث نصيبه ثم بعد ، مباwة Àإًذا قلنا Óعل ¨م مسألة أصلها من ، أصناف ستكون ا�سألة ¦ملة أو Âئلة
  .الرد ال قبله إلنكسار إن وجد لكن بعد نصحح اذلك نرد أصل ا�سألة إ} lموع السهام و 

   :أم /   بنت: مثال  •
  يوجد فيها أحد الزوج[ وفيها أك0 من صنف  ا�سألة ال
لوجود  "السدس" :واألم Ñا، لعدم وجود ا�عصب وا�شارك "?صفا : "اcنت Ñا

ف مع السدس ý5 ثلث ¦مل إًذا نقول أصل هذه لو Íعنا ا�ص، الفرع الوارث
لتها \ الطريقة ال� أخذناها نصف وسدس ، ا�سألة مباwة من ستة لو أص�

ليها خًطا ونرد الستة إًذا نرد الستة ونضع ع  ¾=«+½إذا Íعنا السهام ، أصلها من ستة ، هذا واضح لكن نقوr اختصاًرا
 إ} أربعة

  أم /   أخ ألم: مثال  •
نأخذ الستة وÓعلها ، بينهما مداخلة ½وÀننظر ب[ مقامات الفروض ، يوجد R ا�سألة أك0 من فرض، لو أردنا أن نؤصل

 أصل هذه ا�سألة من ستة أÍع السهام ، أصل ا�سألة
ً
 نرد الستة ا} ثالثة ½=¼+«إذا

ً
 .إًذا

  ان جدت/ أخوات ش  ·: مثال  •
اآلن ننظر هل يوجد ، ¿=«+¾لو Íعنا السهام ) À(بينهما مداخلة نأخذ  À،  ½، ثلثان وسدس، أصل هذه ا�سألة من ستة

  سنثبت ¦مل اhالثة ، مباينة  ¾،  ½ب[ ، لو نظرنا اآلن األخوات الشقائق ثالث وسهامهن أربعة، إنكسار أو ال يوجد
ثم ننظر R ا�دت[ الفريق اhاã رؤوسهن اثن[ وسهامهن 

ثم ننظر ب[ ، بينهن مباينة نثبت ¦مل الرؤوسأيًضا  واحد
    بينهما مباينة نÒب أحدهما R االخر )  ¼(، ) ½(ا�ثبتات 

  ½   ×¼=À   
)À (يTالرد ا R بهاÒهو  � جزء السهم  ن¿  -R بهاÒال نÀ 
-  ¿    ×À=½É   

  .لg جدةٍ ثالثة À=À×   « لg أخت ثمانية و ¾¼= À×   ¾ثم بعد ذلك نÒب سهم � وارث R جزء  السهم ستة 

    À  {ترد إ¾  
  ½  ا�صف   بنت
  «  السدس  أم

    À  {ترد إ½  
  «  السدس  أخ الم

  ¼  اhلث  أم

    À {ترد إ¿  ¿    
×À=½É  

      Ç/  ¾¼  ¾  لثاناh  أخوات ش ½
  ½/  À  «  السدس  جدتان 
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  GëاEلقة 
  :R ا�حاþة ا�اضية �دثت عن كيفية حساب مسائل الرد عند القائل[ به وقلت أن مسائل الرد قسمان 

  :يوجد R ا�سألة أحد الزوج[، و�ذا ¦ن ال يوجد R ا�سألة أحد الزوج[ فهنا حا=ان ال : القسم األول
  .فأصل ا�سألة من عدد رؤوسهم  : ا إما أن يكون S اسألة صنف واحد سواء �ن فرًدا أو أفرادً  »
  :ن S اسألة أك� من صاحب فرض و إذا � »

و�ذا تأكدنا من ذلك فإننا Óعل أصل ا�سألة مباwة من ستة، وÓمع السهام  ،نتأكد أوال أن الفروض ال تستغرق ا�سألة
ونرد أصل ا�سألة إ} lموع السهام، ولو لم تتأكد وقسمت ا�سألة فال بد أن �مع السهام، يعè لو لم تنظر فيه هل 

فإن ¦نت السهام Âدلة فاyمدهللا ال  فإذا Íعتها، تستغرق الفروض أو ال ؟ قم بقسمة ا�سألة قسمة Âدية ثم اÍع السهام
إذا أيًضا  تغô nء R أصل ا�سألة، و�ن ¦نت السهام أك0 من أصل ا�سألة فرد أصل ا�سألة إ} lموع السهام، وcذلك
  .¦نت ا�سألة ناقصة فرد أصل ا�سألة إ} lموع السهام، ثم بعد ذلك قم بتصحيح االنكسار إذا وجد انكسار 

  :فله حا�ان ) يوجد S اسألة أحد الزوجz( أن يكون مع أصحاب الفروض أحد الزوجz : اh القسم ا/
إذا ¦ن مع أحد الزوج[ صنف واحد فقط  :اEالة األو³ 

، أو زوجة و²س 
ً
سواًء ¦ن فرد أو أفراد كزوج وبنت مثال

بنات، اآلن ا5نت صنف وا5نات هو نفسه صنف ا�هم أن 
 زوج وأم، فرادهذا فرد وهذه أ

ً
، لكنه صنف واحد أو مثال

  .أو زوجة وأم وهكذا 

مع أحد الزوج[ أن يكون S اسألة  :اEالة ا/انية
  .أك0 من صنف

  : طريقة العمل واضحة وسهلة و� / إذا �ن S اسألة مع أحد الزوجz صنف واحد فقط : اEالة األو³  ⇐
   .تقسم ا�سألة: أوالً 

   .من مقام نصيب صاحب الزوجية وتعطيه نصيبه منها، وال شك أن نصيبه سيكون واحد �عل أصل ا�سألة

إذا ¦ن زوج، أو -ا�صف -وأصل ا�سألة إذا ¦ن فيها صاحب الزوجية لن يتعدى إما أن يكون اثن[  //مالحظة 

ثمانية، أحد هذه �سألة يكون ربع إذا ¦ن زوج معه فرع وارث أو زوجة ليس معها فرع وارث، أو يكون أصل ا
لن يكون أصًال أصل ا�سألة ؛ ألنه إذا ¦ن ) ¼(إذا ¦ن أصل ا�سألة اثن[ سيكون نصيبه واحد،  ونالحظ أن ، اhالثة

معه صنف آخر فسيكون أصل ا�سألة قطًعا غn اثن[ ، فهو إما أن يكون أربعة أو يكون ثمانية، لن يكون اثن[ بأي 
إن ¦ن واحد أخذه ،  وا5اÌ من أصل ا�سألة تعطيه للصنف اTي معه، نصيبه وهو واحد حال من األحوال، إذن ستعطيه

  .و�ن حصل انكسار فتصحح االنكسار R ذلك ، 	ه ، و�ن ¦ن أك0 من واحد فهو بينهم بالتساوي
  وبنت/   زوج: مثال تطبي� للحالة األو³  •

�عل أصل ا�سألة من مقام صاحب الزوجية وتعطيه نصيبه وا5اÌ للصنف اTي معه/ طريقة العمل  .  

قطًعا لن يكون أصل ا�سألة اثن[ إنما سيكون إما أربعة   /تنبيه 

) ¾(أصل ا�سألة من ، الزوج r الربع وا5نت ¨ا ا�صف، أو ثمانية
واحد ، : زوج نصيبه ربع األربعة مباwة من مقام الزوج، وأعط ال

  مقام صاحب الزوجية ¾  
  «  الربع  زوج
  فرضا وردا     ½  ا�صف  بنت
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  وا5اÌ سيكون للصنف اTي معه ا5نت ستأخذ ثالثة، 
  .لو ¦ن هناك أك0 من بنت فا�ال بينهم وتصحح االنكسار إذا ¦ن االنكسار موجوًدا 

   :وtس بنات/   زوجة : مثال •
\ ما أخذناه R  -الزوجة ¨ا اhمن، وا5نتان ¨ما اhلثان  

 -)¾¼(ا=أصيل ا�فروض أن يكون أصل هذه ا�سألة 
لكن إذا تأكدنا من وجود ا5اÌ اTي ال وارث r، فنجعل 
أصل ا�سألة من مقام الزوجة، الزوجة ¨ا اhمن مقامها 

: نصيبها  ونعطيها، ثمانية إذن Óعل أصل ا�سألة ثمانية
ب[ السهام والرؤوس مباينة؛ ، سبعة ، ثم سنصحح االنكسار، يوجد ²س بنات وسهامهن سبعة: واحد ، وا5اÌ للبنات 

إذا ¦نت ا�وافقة أثبتنا وفق عدد الرؤوس، و�ذا ¦نت ا�باينة أثبتنا ¦مل ، ألننا ننظر بنسبت[ إما ا�باينة أو ا�وافقة
ت ¦مل الرؤوس، سنأخذ ¦مل الرؤوس وÓعله جزء سهم ا�سألة ال� � ²سة اآلن، هذه الرؤوس، اآلن مباينة سنثب

،   ¿=¿×    «: نÒب السهم R جزء السهم : تس» جزء السهم ، نÒبها R أصل ا�سألة ثمانية، يساوي أربع[، ثم سنوزع 
Á   ×¿=½¿  بنت gل)Á(  

  ) ¾(أو ) Ç(معه صنف واحد ال بد أن يكون أصل ا�سألة إما  ¦ن R ا�سألة أحد الزوج[ إذا /مالحظة مهمة 
   : وأختz ألب/   زوجة: مثال •

الزوجة ¨ا الربع لعدم وجود الفرع الوارث، واألختان ألب ¨ما 
أصلها اثنا ع� اhلثان، أصل ا�سألة من مقام الزوجة، ال نقول 

ال، أصلها أربعة، ربعها واحد، واTي يبÔ ثالثة، اآلن يوجد 
 ½و  ¼ب[ ) ½(والسهام ) ¼(انكسار رؤوس الفريق األخت[ 

وأجعله جزء سهم ا�سألة وأþبه R أصل )¼(مباينة، آخذ 
: سألة بÒب سهمه R جزء السهم، ثمانية � مصح ا�سألة ثم أعطي �� وارث نصيبه من مصح ا�Ç=¼×   ¾ ،) ¾(ا�سألة 

¼   ×»=¼   ،½   ×¼=À   أخٍت gل)½(  
  :أن يكون S اسألة مع أحد الزوجz أك� من صنف: اEالة ا/انية ⇐

 ¯c:ا�سألة ال� �تاج إ} قليل من ال R اآلن سندخل !  
   :أخ ألم/ أم /   زوجة: مثال  •

  ها  أم ، ومعها أخ ألم، إذن صنف[ ومع -ال� � الزوجة-نالحظ اآلن أحد الزوج[ 
 ال وارث r، إذا تأكدنا من ذلك ، ماذا نفعل ؟! تنبيه 

ٌ
  البد أن نتأكد أن� ا�سألة فيها مال

ونعطيه نصيبه ، و\ هذا فلن  -كما تقدم-Óعل أصل ا�سألة من مقام نصيب صاحب الزوجية  :ا?قطة األو³  -«
ة وسيكون نصيب الزوج أو الزوجة واحد، وا5اÌ هنا سنعطيه أهل الرد 	هم يكون أصل ا�سألة إال أربعة أو ثماني

تصحيح االنكسار إن وجد أك0 من زوجة، فنعطي الزوجة نصيبها ، وا5اÌ من مصح ا�سألة  مع مالحظةÍيًعا، 
 ألهل الرد Íيعا

 -سخات وcما فعلنا R الغر© وا¨د§ كما فعلنا R ا�نا -سنجعل مسألة أخرى ألهل الرد ¬وارها  :ا?قطة ا/انية  -¼

  Ç   Ç    ×¿ =¾É  
  ¿  «  اhمن  زوجة

فرضا   Á   ½¿  /Á  اhلثان  ²س بنات
  وردا

  ¾  ¾   ×¼=Ç  
  ¼  «  الربع  زوجة

فرضا    À/  ½  ½  اhلثان  أخت[ ألب
  وردا
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وأعطي � ) À(كأن� هذه ا�سألة ا�ديدة ليس فيها أحد الزوج[ ، إذن أجعل أصلها من ) À(أصلها مباwة من 
م R القسم األول اTي ليس فيه أحد الزوج[-وارث نصيبه منها، ثم أرد أصل ا�سألة إ} lموع السهام   -كما تقد�

  .إن وجد بعد الرد ، ال قبله وأصحح االنكسار

  )ا�قطة اhانية كما هو العمل R القسم األول إذا لم يكن R ا�سألة أحد الزوج[( 
أي ا�سألة  -أنظر ب[ أصل مسألة أهل الرد -كما عملت R الغر© وcما عملت R ا�ناسخات  - ا?قطة ا/ا/ة -½

 :ا�وافقة أو ا�باينة: ت[وب[ ا5اÌ ¨م من مسألة الزوجية بنسب -اhانية

  .إن ¦ن بينهما موافقة فأثبت وفق أصل مسألة أهل الرد -

 و�ن ¦ن بينهما مباينة فأثبت ¦مل أصل مسألة أهل الرد -

يعè ا�سألة األوR õ الغر© �  -لو ضبطتم العمل R الغر© وضبطتم العمل R ا�ناسخات هذا العمل سواء بسواء 
   .العمل واحد ، طريقة اyرcة واحدة -ألة ا�يت اhاã � مسألة أهل الردمسألة الزوجية ،ومس

هذا ا�ثبت اTي هو وفق أصل ا�سألة أو ¦مل أصل ا�سألة هو جزء سهم مسألة الزوجية ، نÒبه R أصل مسألة 
 .الزوجية فتخرج �ا ا�امعة 

 :سنوزع السهام من ا�امعة  اآلن:  ا?قطة الرابعة  - ¾

و حاصل الÒب هو نصيب  -أو الزوجة-أþب جزء السهم R نصيب الزوج  -أو الزوجة-ن بالزوج فأبدأ اآل -
  .من ا�امعة  -أو الزوجة–الزوج 

ثم أþب جزء السهم R ا5اÌ ألهل الرد، وحاصل الÒب أقسمه \ أصل مسألة أهل الرد، فيخرج جزء سهمها،  -
  .فيخرج نصيبهم من ا�امعة - سهام أهل الرد R-إذا خرج جزء سهمها أþبه R السهام �ته 

  وأخ ألم، وأم، زوجة: S اسألة مع أحد الزوجz أك� من صنف من أهل الفروع ، اثال : مثال ا�طبي� •
أجعل أصل اسألة من مقام نصيب صاحب الزوجية وأعطيه نصيبه واcاî ألهل الرد ¹يًعا، وأالحظ أنه : ا?قطة األو³

  . اك انكسار S الزوجات أن أصحح االنكسار واcاî من مصح اسألة يكون ألهل الردإذا �ن هن
الزوجة ¨ا الربع، األم ¨ا اhلث لعدم ا�مع من األخوة ولعدم الفرع الوارث وليست ا�سألة إحدى الُعمريت[، واألخ ألم 

  ن اTكور يأخذ السدس لكونه واحًدا، وعدم الفرع الوارث ، وعدم األصل الوارث م
إذن أصل هذه ا�سألة من أربعة، أعطي الزوجة  ،أربعة : لزوجة ¨ا الربع مقامها أصل ا�سألة مباwة من مقام الزوجة، ا

   .نصيبها سيكون نصيبها واحد، ا5اÌ ال أوزعه، إنما أجعله ألهل الرد Íيًعا أجعله بينهم، هذا ا5اÌ ثالثة
وأعطي � وارٍث نصيبه منها ، مسألة ألهل الرد ، أصلها مبا~ة من ستة: ة و�اجعل مسألة جديد: ا?قطة ا/انية 

ثم أرد أصل اسألة ستة إÏ �موع السهام، و�ذا �ن هناك إنكسار أصححه ، أعطيه ا/لث والسدس: سب نصيبه 
   .لكن بعد الرد ، ال قبل الرد
، إذن أرد الستة  ½=«+¼اثن[ ، وسدسها واحد، أÍع السهام : ة ستة، األم ¨ا اhلث ، ثلث الست: سنجعل ا�سألة أصلها من
   .إ} lموع السهام وهو ثالثة

وبz اcاî من مسألة الزوجية بنسبتz إما اباينة أو اوافقة، ، سأنظر بz أصل مسألة أهل الرد بعد الرد :ا?قطة ا/ا/ة
باينة سأثبت �مل أصل اسألة، واثبت يكون جزء سهم من فإن �نت اوافقة سأثبت وفق أصل اسألة، إن �نت ا

  مسألة الزوجية يÐب فيها فتخرج ا�امعة
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ثالثة، سأنظر : أصل مسألة أهل الرد بعد الرد

سألة الزوجية، كم بينها وب[ ا5اÌ ¨م من م
  ، ا5اÌ ¨م ؟ ثالثة

ب[ اhالثة واhالثة : سأنظر بينها بنسبت[
  بينهما موافقة 

هذه ا�سألة تس» : طبًعا R ال�ح العام نقول-
أربعة لكننا نب[ القاعدة العامة أنه : مسألة منقسمة فتصح ا�سألة �ا صحت منه مسألة الزوجية ويكون أصل ا�سألة 

إما أن تنقسم أو أن تكون بينهما مباينة أو يكون بينهما موافقة ،هنا : نة أو موافقة؛ ألنه R ا=فصيل نقولإما مباي
   - إما مباينة أو موافقة:�تí الÞم فقط نقول

 واحد، وÓعله جزء سهم مسألة الزوجية، هذا الواحد= وفق اhالثة :اآلن بينهما موافقة ، نأخذ وفق أصل مسألة أهل الرد 
جزء السهم عمله الÒب فقط ، نÒبه R أصل مسألة أهل الرد، واحد þب أربعة يساوي ا�امعة : ماذا نفعل به؟ قلنا

  .ال� � أربعة، إذن ا�امعة ¨ذه ا�سألة أربعة 
سأþبه R سهم الزوجة، وا�اتج يكون ) واحد(سأþب جزء سهم مسألة الزوجية : سنوزع السهام  :ا?قطة الرابعة

   .، سيكون نصيبها واحد من ا�امعة  « = « ×     «  صيبها من ا�امعة، ن
وحاصل الÐب يقسم � أصل ، بعد ذلك سأÖب جزء سهم مسألة الزوجية S اcاî ألهل الرد من مسألة الزوجية

   .مسأ�هم بعد الرد، فيخرج جزء سهمها ويÐب S السهام ¢ته فيخرج نصيبهم من ا�امعة
  :هو جزء مسألة أهل الرد، يÒب R السهام �ته اآلن" واحد"،   «=  ½÷  ½،  ½ = ½×   «
  .هو نصيب األخ ألم من مسألة الزوجة «=  «×    «/    هو نصيب األم ، ¼=  ¼×    «

  .وأخوين ألم/   وجدة/    زوج: مثال آخر  •
   -ق م3أريد شخص من الطالب أو الطا5ات يكون ذكيا ويدق:الحظوا اآلن ا�سألة 

Ùعل أصل اسألة من مقام نصيب صاحب  -«
الزوجية ونعطيه نصيبه، واcاî ألهل الرد 

نالحظ أنه إذا �ن هناك إيسار بأن ، ¹يًعا
وجدت أك� من زوجة فنصحح االنكسار 

  .هل الردواcاî أل

الزوج r ا�صف لعدم وجود الفرع الوارث، 
من اثن[، للزوج واحد، وا5اÌ ألهل الرد معه : ا�دة ¨ا السدس لعدم األم، أخوين ألم ¨ما اhلث، أصلها مباwة 

  ، Íيًعا
 نصيبه منها ، ثم أرد أصل الستة إÏ �موع ا -¼

ً
ا�سألة  لسهام،سأجعل اسألة ألهل الرد أصلها من ستة ، أعطي �

اثن[، أرد الستة إ} lموع : واحد ، واألخوين ¨ما ثلث الستة : هذه أصلها ستة مباwة ، ا�دة ¨ا سدس الستة 
 السهام ثالثة، 

    ×G    G    ×    
    É  ¬      ·  É ا�امعة  

  G    G  الربع  زوجة
  ا/لث  أم

·  
¥  ¥  

  G  G  السدس  أخ ألم

    ×½  ×»    
    ¼  À     ½  À ا�امعة  

  ½    «  ا�صف  زوج
  السدس  جدة

»  
»  »  

  ¼  ¼  اhلث  أخوين ألم
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أنظر بz أصل مسألة أهل الرد بعد الرد وبz اcاÑ îم من مسألة الزوجية بنسبة اباينة أو اوافقة إن �نت اوافقة  -·
ق أصل مسألة أهل الرد، إن �نت اباينة أثبت �مل أصل مسألة أهل الرد، هذا اثبت أجعله جزء سهم أثبت وف

 مسألة الزوجية يÐُب فيها فيخرج ا�امعة، 

� أصل مسألة أهل الرد أنظر بينه وب[ ا5اÌ ¨م مسألة الزوجية، ب[ اhالثة والواحد مباينة ، أثبت ¦مل أصل ) ½(
، Hرج � À=¼×   ½  إذن أجعله جزء سهم مسألة الزوجية، هذه اhالثة أþبها R أصل مسألة الزوجية  مسألة الرد،
   .ا�امعة ستة

 ثالثة= R نصيب الزوج واحد، Hرج نصيبه من ا�امعة ) ½(أþب جزء السهم  -

أقسمه \  R نصيب ا�دات R ا5اÌ ¨م من مسألة الزوجية ، و حاصل الÒب) ½(أþب جزء السهم  -
 «=½÷½، ثم ½=«×    ½أصل مسأ=هم بعد الرد، 

  ¼= ¼×   «،    «=«×   «: إذن واحد هو جزء مسألة أهل الرد أþبه R السهام �ته
  اآلن أيها الطالب والطا5ات هذه طريقة العمل، لكن إن ¦ن منكم أحد ذ= فقد اكتشف اإلشßل 

  �اذا ؟ طريقة العمل مكررة لتستفيدوا منها، !! �سألة خطأ هذه ا�سألة طريقة العمل صحيحة، لكن هذه ا
 لكن القسمة خطأ �اذا؟ ألن� هذه ا�سألة ال يو

ً
وأنا ، جد فيها باق أصال

يوجد باق أو ال، فهذه ا�سألة طريقة العمل  هتأكدوا أن :قلت لكم
 تُقسم هكذا إنما تُقسم بهذه الطريقة، صحيحة، لكن ا�سألة ال

ا�سألة هنا Âدلة سيكون أصلها من ستة مباwة للزوج ا�صف ثالثة، 
 
ً
للجدة السدس واحد، ولألخوين ألم اثن[، فهذه ا�سألة مكتملة أصال

كون قد وليست من مسائل الرد، لكن طريقة العمل صحيحة أتم أن يكتشف أحد الطالب والطا5ات هذا قبل أن أ
  اكتشفته ح£ يكون الطالب أو الطا5ة منتبًها م3

  F¥اEلقة 

 ِو ذَ  اُث jَ مِ  اُب ــبَ  
َ
  امـحَ رْ ي األ

  ختام مفردات هذا ا�قرر  -إن شاء اهللا –بý من باب الفرائض وعلمه باب مnاث ذوي األرحام، وبه 
  ما معÂ الرحم؟  ≈

R رحم واحدة؛ فهو من رÙك سواء ¦ن قريب أو بعيد، ابنك �تمع � إنسان �تمع و�ياه : الرحم � القرابة، وذو الرحم
أنت و�ياه R رحم وهو رحم أمك، وأبوك �تمع أنت و�ياه R رحم جدتك، وهكذا، فg من �تمع و�ياه R رحم فهو من 

  .ذوي رÙك 
  :اراد بذوي األرحام S باب الفرائض ≈
  .أي قريب لك بينك وبينه رحم ال يرثك ال بالفرض وال با=عصيبفهو �- قريب ليس بذي فرض وال تعصيب، بمع  

  : اYالف S توريث ذوي األرحام 

اGالف R توريث ذوي األرحام ¦Gالف R توريث الرد، فمن قال بالرد؛ قال بتوريث ذوي األرحام؛ ألن ا³zل واحد، 
  . ن يقول بتوريث ذوي األرحام ويقول بعدم الرد ومن قال بعدم الرد؛ قال بعدم توريث ذوي األرحام؛ ألنه ال يمكن أ

  À  
  ½  ا�صف  زوج
  «  السدس  جدة

  ¼  اhلث  أخوين ألم
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  .اTين يقولون أنهم يرثون هم اyنفية واyنابلة، وقول ا�الكية والشافعية إذا لم ينتظم بيت مال ا�سلم[   /  «  
  .القائلون بأنهم ال يرثون هو قول مالك والشاف3 وزيد بن ثابت ر� اهللا عنه /   ¼ 
يقولون بتوريث ذوي األرحام كما يقولون بالرد، وأبو بكر وزيد بن ثابت يقولون بعدم الرد فعمر وعê وابن مسعود  

  . فيقولون بعدم توريث ذوي األرحام، والشاف3 ومالك يقولون بعدم الرد فيقولون بعدم توريث ذوي األرحام 
  .توريث ذوي الرحم  من قال بالرد قال بتوريث ذوي الرحم ، ومن قال بعدم الرد قال بعدم: اYالصة هنا

  : ننظر S األدلة
  :أدلة القائلz بتوريث ذوي األرحام: أوالً  �

  :القائلون بتوريث ذوي األرحام أخذوا عموم األدلة؛ فأخذوا عموم قول اهللا عز وجل
ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا©ِ { -«

َ
رَْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
  .}وَأ

ا لِلرَ̄جاِل نَ {: وبقوr تعا} -¼ َرُبوَن ِمم©
ْ
ق
َ ْ
اِن َواأل َواِ�َ

ْ
ا تََرَك ال َرُبوَن َولِلنَ̄ساءِ نَِصيٌب ِمم©

ْ
ق
َ ْ
اِن َواأل َواِ�َ

ْ
ا تََرَك ال قَل© ِمْنُه ِصيٌب ِمم©

ْو َكُ�َ نَِصيًبا َمْفُروًضا
َ
  .} أ

  .هاتان اآليتان تدل \ أن األقرب[ ذوي الرحم يرثون، فهم أخذوا بهذا العموم
أن هات[ اآليت[ و�ن ¦نتا Âمت[ لكن جاء ما Hصصهما و� آية ا�واريث، فقوr  : � عمومهم نقولوا�واب 

ْو³َ بَِبْعٍض Sِ كَِتاِب اهللا©ِ {:تعا}
َ
رَْحاِم َنْعُضُهْم أ

َ ْ
ولُو األ

ُ
أي \ ما فرض اهللا R آيات ا�واريث، وقول اهللا عز } وَأ

ا تَ {:وجل َرُبونَ لِلرَ̄جاِل نَِصيٌب ِمم©
ْ
ق
َ ْ
اِن َواأل َواِ�َ

ْ
َرُبونَ { \ ما فرض اهللا،} َرَك ال

ْ
ق
َ ْ
اِن َواأل َواِ�َ

ْ
ا تََرَك ال \ } َولِلنَ̄ساءِ نَِصيٌب ِمم©

هذا ا³zل األول واhاã ¨م . ما فرض اهللا، فإذن هاتان اآليتان عمومهما Üصص بآيات ا�واريث ال� جاء الÞم فيها 
  .والرد عليهما 

عل� باالضطراب، وفيه �م كثn ) اYال وارث من ال وارث I: (ستدلوا بقوr ص� اهللا عليه وسلما -½
ُ
وهذا اyديث أ

 
ّ
ة ومقال، فهو مضطرب، ألهل العلم R هذه ا�سألة، منهم من ¥سنه، ومنهم من يضعفه، أسانيده ال Äلو من عل

عّل 
ُ
  .علم يرجح وقفه باالضطراب \ أن فيه راٍو lهول، وبعض أهل ال فأ

ألن هذا اGال ، ، فاGال وارث من ال وارث Â(rصب(¥تمل أن يكون هذا اGال : ثم \ فرض صحته يقولون 
æ، كما بمع أن اGال با�ع السل: ، و�ن رد \ هذا القول بتعليالت أخرى ال يستقيم القول بها، كقو¨م )Âصب(

ا�وع طعام من ال طعام r، ا�وع ليس طعام، فكذلك اGال وارث من ال وارث r، حيلة r، ويقولون الص� حيلة من ال
ولو ¦ن صحيًحا لßن هذا ملزًما ¨م ، اGال ليس وارث، هذا مع، لكن هذا مستبعد، وعندي أن هذا اyديث ضعيف

ا سيأÊ؛ ألن ا�æ ص� اهللا بأن يورثوا اGال عند عدم الزوج[، لكنهم يورثون ذوي الرحم ح£ مع وجود الزوج[ كم
والزوج إذا ¦ن موجوًدا أو الزوجة ف� وارثة، إذن اGال ال يكون وارث، ) . وارث من ال وارث I: (عليه وسلم يقول

  .فاyديث واهللا أعلم أنه غn صحيح ال ¥تج به 
  :أدلة القائلz بعدم توريث ذوي الرحم: ثانًيا �

اyديث نص واضح و
يح أن� )  قد أعطى � ذي حق حقه ، فال وصية لوارث إن اهللا:(قوr ص� اهللا عليه وسلم -«
  . اهللا قد أعطى � ذي حق حقه، فمن لم يعطه اهللا شيئًا فليس r حق، إذ لو ¦ن r حق ألعطاه اهللا عز وجل، وTكره

رَْحامِ {قد ذكره اهللا عز وجل : قد يأÊ من يقول
َ ْ
ولُو األ

ُ
  .صصتها آيات ا�واريث هذه آية Âمة خ: ، نقول}وَأ

يستدلون أيًضا بأن ذوي الرحم لم يأت ا³zل الíيح R توريثهم كما أ< R أصحاب الفروض والعصبات، وعدم  -¼
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ا³zل د³ل \ أنه ال مnاث ¨م، إذ لو ¦ن هناك د³ل ألنزr اهللا عز وجل وبي�نه، فاهللا عز وجل هو اTي قسم ا�واريث 
  .وال إ} ملك مقرب ، نæ مرسل ولم يُكل ذلك ال إ}

� أن ال :(يستدلون بأدلة لكنها ضعيفة، كقوr ص� اهللا عليه وسلم -½ سألت اهللا عز وجل S مjاث العمة واYالة فسار©
أنه عليه الصالة والسالم رcب إ} قباء يستخn اهللا عز وحل R مnاث العمة واGالة فأنزل اهللا أن ال (، و )مjاث Ñما

  .، واyديث فيه اضطراب كثn ) ¨مامnاث 
إذن إذا لم يكن R ا�سألة صاحب فرض  .أن� القول بعدم توريث ذوي األرحام هو القول الراجح وعندي واهللا أعلم 

  .وال صاحب تعصيب؛ فإن� هذا ا�ال يُعطى 5يت مال ا�سلم[؛ ألنه مال ال مستحق r فيأخذه بيت مال ا�سلم[ 
 zالزوج[؛ فإن هذا ا�ال :  بأن© ذوي األرحام يرثونوعند القائل nفإنه إذا لم يوجد صاحب فرض وال تعصيب غ

  .يكون Tوي الرحم، إذا ¦ن الورثة زوج وزوجة فnث ذوو األرحام 
  .ا�هم أن ال يوجد صاحب فرض وال تعصيب، هذا wط إرث ذوي الرحم عند القائل[ به 

  ريث ذوي األرحام قسمة اسألة عند القائلz بتو ≈
  :هناك أك0 من طريق وأك0 من قول؛ لكنها اندثرت ولم يبق إال قوالن مشهوران ألهل العلم

  .القول األول مذهب اyنابلة، والقول اhاã مذهب اyنفية 
لون � وارث م�لة من أد} به، ي�"مذهب ا�Ëيل"يقولون بمذهب يس»  اEنابلة • ðلون ، والقاعدة عندهم أنهم ي�

  .� واحد من ذوي الرحم م�لة من أد} به ويعطونه نصيبه
؛ وي�لونهم م�لة جهات العصبة، فيقولون فرع ا�يت، ثم أصل ا�يت، ثم جزء " مذهب القرابة"مذهبهم  Eنفيةا •

  . -كما سيأÊ إن شاء اهللا-أبيه وأمه، ثم جزء أجداده، فيجعلونهم أربعة 
   :مذهب ا�Ëيل �

  . أنهم يËلون ذوي الرحم مËلة من يدû به من الورثة: ة عند مذهب اyنابلةقلنا أن القاعد
  ) الزوج أو الزوجة/بنت بنت (بنت ا5نت، قلنا أنها ال ترث ألنها من ذوي األرحام، ال يوجد R ا�سألة اآلن إال  :مثل

ًذا ن�¨ا م�لة ا5نت، بنت األخت الشقيقة بنت ا5نت يقولون ن�¨ا م�لة ال� تد� بها، من تد� بها ؟ تد� با5نت، إ
 r م�لة أقرب وارث rم�لة األخ ألم، ن� rمن ذوي الرحم ن�¨ا م�لة األخت الشقيقة، ابن أخ ألم ن�.  

r ن�r م�لة بنت االبن وال ن�r م�لة االبن؛ ألن بنت االبن وارثه فن�r م�=ها، إذن ابن بنت ابن ن�: ابن بنت ابن 
  .م�لة بنت االبن و�ن ¦ن ذكر، لكن ن�r م�لة الوارث ا�د� به 

ا�دة ، ن�¨ا م�لة جدتها؛ ألنها � الوارثة، أما أمها فليست ) ا5نت(لو عندي بنت بنت بنت، هذه ا5نت ن�¨ا م�لة 
  .وارثة؛ ألنها من ذوي األرحام  

ابن بنت مثل بنت بنت، ال فرق : واألن� سواء ال فرق بينهم، فمثالأن� اTكر  :هناك مالحظة مهمة S ذوي األرحام
  .بينهم، ال نقول لثكر مثل حظ األنثي[، بل ذكرهم وأنثاهم سواء 
  : إذا قلنا أنهم بمËلة ا�Ëيل فنستطيع أن نلخصهم S �موÄت 

 : من ي�ل م�لة أمه -من ذوي الرحم–هناك منهم  :اجموعة األو³ �

ل م�لة أمه ال� � ا5نتكوz ا5ن -١   .ت، سواًء ¦ن ابن ا5نت أو بنت ا5نت يُ��
لون م�لة االبن  -٢  .أوالد بنات االبن ي�لون م�لة بنات االبن، ال يُ��
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 أوالد األخوات، ابن أخت أو بنت أخت ي�لون م�لة أمهم، في�لون م�لة األخت سواء ¦نت شقيقة أو ألب أو ألم، -٣

  .لون م�لة أمهاتهم؛ ألن� أمهاتهم وارثات إًذا هؤالء ي�
ل م�لة أبيه وهم  :اجموعة ا/انية �  :من يُ��
بنات اإلخوة األشقاء، معلوم أن ابن األخ الشقيق من العصبة، لكن بنت األخ الشقيق من ذوي الرحم، هذه ت�ل  -«

، عندنا بنات اإلخوة األشقاء وألب، هؤالء م�لة أبيها، فبنت األخ ت�ل م�لة األخ، إذن منهم من ي�ل م�لة أبيه
 .ي�لون م�لة اإلخوة األشقاء أو ألب، وابن األخ ألم ي�ل م�لة أبيه، وبنت األخ ألم ي�ل م�لة أبيه 

أيًضا �ن ي�ل م�لة أبيه بنات األعمام األشقاء ي�لون م�لة العم الشقيق، وcذلك بنات األعمام ألب ي�لون م�لة  -¼
  .العم ألب

  .أوالد اإلخوة ألم ي�لون م�لة آبائهم، فابن األخ ألم ي�ل م�لة األخ ألم، بنت األخ ألم ت�ل م�لة أبيها  -½
 : من يكون بم�لة األب، ليس بم�لة أبيه، ال ، بم�لة األب الوارث، وهم :اجموع ا/ا/ة �

وال ت�ل م�لة أبيها، أبوها ا�د، إذن العمات  ،العمات سواء ¦نت الشقيقة أو ألب أو ألم، العمة ت�ل م�لة األب -«
 مطلًقا

والعم من جهة األم؛ ألن قلنا العم الشقيق والعم ألب من العصبة، أما العم ألم فمن ذوي الرحم، إًذا العم ألم ي�ل  -¼
  .م�لة األب 

 : من ي�ل م�لة األم، وهم :اجموعة الرابعة �

  .اGاالت واألخوال ي�لون م�لة األم -«
  .أبو األم، ا�د الفاسد  cذلكو -¼
 : من ي�ل م�لة أم األب أي ا�دة، وهم  :اجموعة اYامسة �

في�ل  -جدة -أم األب وارثة-اآلباء الفاسدون من جهة األب، كأب أم األب، هذا ي�ل م�لة من تد� به  -«
  .األب م�لة أم األب

  .وأخو أب أم األب ي�ل أيًضا م�لة أم األب  -¼
و�ال القاعدة أن� ذوي الرحم ي�ل م�لة أقرب وارث r من ذوي الفرض أو �، لكن هذا lرد تفصيل، القاعدة � 

لو اآلن عندنا أب أم أب أم أب ا�يت، نالحظ أن أم أب ا�يت ترث، أبوها ال يرثها، واTي بعدها األم ال ترث،  ا=عصيب،
ل األب ðنز

ُ
  .هذا م�لة ا�دة ، أم األب؛ ألنها � أقرب وارثة ¨م، هذه القاعدة  واألب ال يرث، إًذا أب وأم وأب ال يرثون، أ

  .وهناك من ي�ل م�لة األم / وهناك من ي�ل م�لة األب  ./ وهناك من ي�ل م�لة أبيه ./ إًذا هناك من ي�ل م�لة أمه 
  .دون من جهة األم وهناك من ي�ل م�لة أم األم، وهم اآلباء الفاس /وهناك من ي�ل م�لة أم األب 

  .طريقة حساب مسائل ذوي األرحام ≈
  :أو ال يكون فيها أحد الزوج[ ، ال Äلو ا�سألة إما أن يكون فيها أحد الزوج[ -كما قلنا R الرد-

  :فال Hلو األمر  إذا لم يكن S اسألة أحد الزوجz ،/ اEالة األو³  
ال R ا�سألة فقط عمة، نقول العمة ¨ا ا�ال 	ه، R ا�سألة ابن بنت، الرحم شخص واحد أخذ ا�ال 	ه، مث اإن ¦ن ذوو

  .نقول ابن ا5نت r ا�ال 	ه، وأصل ا�سألة من عدد رأسه 
  :إذا �ن S اسألة ¹اعة، يع« هناك أك� من شخص من ذوي الرحم، إذا �ن S اسألة ¹اعة فلهم حا�ان 



 نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة                                                                                                                                                                ـ استوى ا/امنـ استوى ا/امن  الفرائضالفرائض    مقررمقرر

- ٧٩ - 
 

	 èأو يدلوا بأشخاص ، هم يدلون بشخص واحد إما أن يدلوا بشخص واحد، يع .  
يدلون بشخص واحد ¦لعمت[، العمتان يدلون باألب وي�لون م�لة األب؛ ألنها أخت األب فت�ل :  ا�وع األول  -«

  .م�لة األب 
   .لو ¦ن عندي عمت[ هؤالء Íاعة؛ ألنها عمة وعمة، هؤالء Íاعة 	هم يدلون باألب، يدلون بشخص واحد

  .، وهكذا ) كعمة وخال، أو عمة وخالة(Íاعة يدلون ¬ماعة، يدلون بأك0 من شخص، : اhاã  ا�وع -¼
  :أن يكونوا ¹اعة يدلون بشخص واحد، فهنا حا�ان:  ا?وع األول  �

   :أن تستوي مË�هم منه/ اEالة األو³ 
  .سواء  فÛ هذه اyالة ا�ال بينهم \ عدد رؤوسهم مع مالحظة أن� اTكر واألن�

لو أن عندي ابن بنت، وبنت بنت نالحظ اآلن أنهم Íاعة، ابن وبنت، ويدلون بشخص واحد و� ا5نت، :  )G(مثال 
  .إًذا نقول R هذه ا�سألة أصل ا�سألة من اثن[، لالبن واحد وللبنت واحد، اTكر واألن� سواء 

األب، فÛ هذه اyالة ا�سألة من عدد رؤوسهم ، لg عمت[ Íاعة؛ ألنهم اثن[ يدلون بشخص واحد هو :  )¥(مثال 
  .واحد واحد 

عندي خال وخالة، 	هم يدلون باألم  إذا أصل ا�سألة من اثن[ لg واحد منهم واحد، ال فرق ب[ اTكر :  )·(مثال 
  .واألن� 

  إذا �نوا ¹اعة يدلون بشخص واحد �تلف مË�هم منه/ اEالة ا/انية 
   .، فÛ هذه اyالة اجعل ا�د} به كأنه هو ا�يت، أو خالة شقيقة وخالة ألب مثالً وعمة ألب مثالً  كعمة شقيقة 

   .وعمة ألم/   وعمة ألب/   عمة شقيقة: مثال 
يدلون 	هم باألب، هم Íاعة يدلون بشخص واحد لكن ال تستوي م�=هم منه؛ ألن هذه شقيقة وهذه ألب وهذه ألم، 

كأنه هو اTي مات، إذا مات العمة ستكون أخت r، العمة الشقيقة �  -اTي هو األب-ل ا�د} به R هذه اyالة اجع
عطي 

ُ
عطي األخت الشقيقة ا�صف، وأ

ُ
أخت شقيقة، والعمة ألب ستكون أخت ألب، والعمة ألم ستكون أخت ألم، إًذا أ
ا السدس، ثم أجعل أصل ا�سألة من ستة؛ األخت ألب السدس تكملة اhلث[ مع األخت الشقيقة، واألخت ألم أعطيه

، أصبح ا�جموع  «= ، ثم السدس لألخت ألم «= ، السدس  ½= ، ا�صف Àعندي نصف وسدس وسدس، أصلها من  ألن
لألخت  ½كم ؟ أرد lموع السهام، ال بد دائًما بعد � مسألة أن Óمع السهام، فأرد أصل ا�سألة إ} lموع السهام، 

   .، أرد الستة إ} ²سة ¿= لألخت ألم ، ا�جموع  «ألخت ألب، و ل «الشقيقة، و 
  .إذا �نوا ¹اعة يدلون �ماعة �

فÛ هذه اyالة اجعل الُمد� بهم كأنهم هم الورثة، عكس اTي قبل، اTي قبل قلنا إذا ¦نوا Íاعة يدلون بشخص 
  .له هو الوارثواحد Äتلف م�=هم منه Óعل ا�د� بهم كأنه هو ا�يت، هنا Óع

الحظ هم Íاعة يدلون ¬ماعة، بنت ا5نت تد� با5نت، وابن بنت االبن يد� : وابن بنت ابن / بنت بنت : مثال ذلك  
  .ببنت االبن، وليس باالبن 
إذن بنت ا5نت أنز¨ا م�لة ا5نت، وابن بنت االبن ن�r ، اجعل ا�د� بهم كأنه هو الوارث: Íاعة يدلون ¬ماعة 

، وأقسم ا�سألة، كأن عندي بنت، وبنت ابن، فÛ هذه اyالة ا5نت ¨ا ا�صف، وبنت االبن السدس نم�لة بنت االب
  ، ويبÔ السدس واحد، وأÍع السهام أجدها أربعة، أرد الستة إ} أربعة ،  ½= ، نصفها  Àتكملة اhلث[، أصلها من 
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  .رحام هذه باختصار شديد طريقة العمل R مسائل ذوي األ
  جهات ذوي الرحم ≈

  .ا5نوة ، واألبوة ، واألمومة : جهات ذوي الرحم ثالثة 
يدخل فيها فروع األب من األجداد الساقط[ من جهة األب وا�دات الساقطات جهة األب،  :جهات األبوة  -«

 .العم ألم، العمات، أو األخوات الشقائق أو ألب ، كما تقدم 
جاء من فرع األم، ¦ألجداد الساقط[ من جهة األم وا�دات الساقطات من يدخل فيها � من  :جهة األمومة  -¼

 .� هؤالء يدخلون من جهة األم . جهة األم، واألخوال واGاالت، وأيًضا اإلخوة، وأوالد اإلخوة واألخوات من جهة األم 
  .يدخل فيها فقط أوالد ا5نات وأوالد بنات االبن  :جهة اcنوة  -½

  بنت بنت بنت بنت، / بنت بنت : يعè عندي مثال  ،ن �ماعة، وàن هناك قرب وبعدإذا �ن ¹اعة يدلو �
   .عندي قريب وبعيد، Íاعة يدلون ¬ماعة وفيهم قريب وبعيد

بنت أخت شقيقة، وابن بنت :  فالقريب يسقط ا5عيد، يعè إذا ¦نوا من جهة األبوة مثالً  :إذا �نوا من جهة واحدة  -
ن Íاعة يدلون ¬ماعة، يدلون من جهة واحدة، فيهم قريب وبعيد، R هذه اyالة القريب أخت شقيقة، 	هم اآل

 .يسقط ا5عيد، إًذا نعطي ا�ال 	ه 5نت األخت الشقيقة؛ ألنها أقرب 
ابن ابن ابن بنت أخت شقيقة، /   فال يسقط القريب ا5عيد، يعè إذا ¦ن بنت بنت: إذا �نوا من جهات qتلفة  -

ن عندي قريب وبعيد، لكن هذا من جهة وذاك من جهة، إًذا القريب ال يسقط ا5عيد، فأنزل بنت ا5نت فهنا اآل
، نصفها ¼م�لة ا5نت ، وهذه ا5نت ا5عيد لألخت الشقيقة أنز¨ا م�لة األخت الشقيقة، وأجعل أصل ا�سألة من 

  .للبنت، وا5اÌ لألخت الشقيقة تأخذه من أدلت به
   -كما هو العمل R مسائل الرد  -إذا �ن S اسألة أحد الزوجz /   اEالة ا/انية 
  :  طريقة العمل �

   .أعطي صاحب الزوجية نصيبه ، وأجعل أصل ا�سألة من مقامه ، وا5اT Ìوي الرحم اTين معه -«
   .وأرد أصلها إ} lموع السهام  -\ ما تقدم الÞم فيه -ثم أقسم مسألة ذوي الرحم  -¼
ذلك أنظر ب[ أصلها وب[ ا5اÌ ¨م مسألة الزوجية بنسبة ا�باينة وا�وافقة، حاصل ا�ظر يكون جزء من ثم بعد  -½

  مسألة الزوجية يÒب فيها فتخرج ا�امعة 
   .ثم بعد ذلك أþب جزء مسألة الزوجية جزء السهم R نصيب الزوج أو الزوجة فيخرج نصيبه من ا�امعة - ¾
زوجية R ا5اT Ìوي الرحم من مسألة الزوجية، وحاصل الÒب أقسمه \ أصل ثم بعد ذلك أþب جزء سهم ال -¿

   .مسأ=هم فيخرج جزء سهمها ، أþبه R السهام �ته فيخرج نصيبهم من ا�امعة
  . ف� كطريقة العمل R الرد سواء بسواء، ا�هم أن تعرف كيف تقسم مسألة ذوي الرحم وت�¨م م�لة من أدلوا بهم 

  .يتعلق بالقول األول مذهب اyنابلة ، وهو مذهب ا=�يل  هذا ما
  "مذهب اEنفية"مذهب أهل القرابة  �

، ملخصها أنهم "أهل القرابة"نورثهم كتوريث العصبة، فنورث األقرب فاألقرب كما هو العصبة، وتس» طريقة : يقولون 
  :يرتبونهم ك:تيب العصبات، فيقولون 

  
ً
فروع ا�يت نقدمهم \ غnهم ولو ¦ن : أول جهة من جهات العصبة ا5نوة، فيقولون نقدم فروع ا�يت؛ ألن: أوال
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  .بعيًدا
 
ً
م � أصل للميت \ غnه، فأصوr ¦ألجداد الفاسدين : ثانيا فروع األب؛ ألن ا�زء اhاã األبوة ، فأصول ا�يت، فيُقد�

مونوا�دات الفاسدات و�ن علوا يُقدمون \ غnهم، و�ن ¦نوا     .بعيدين لكنهم يُقد�
أوالد -ثم بعد ذلك فروع األبوين، كأوالد األخوات ، أوالد األخوات يعت�ون من فروع األبوين، وبنات اإلخوة : ثاhًا 

، وعندنا أيضا بنات اإلخوة،  -األخوات قلنا الوz يطلق \ اTكر واألن� ، ابن األخت وبنت األخت هؤالء فروع األبوين
  .؛ ألنا نقول فروع أبويه، وليس األب فقط  الشقيق وبنت األخ ألب، وcذلك أوالد اإلخوة ألمبنت األخ 

يه، ¦لعمات واGاالت و´و ذلك: رابًعا     .ثم بعد ذلك فروع جد�
  : ملخص ا سبق 

 
ً
ون \ ذلك، وجزء ا�يت يشمل أوالد ا5نات" ¬زء ا�يت"فروع ا�يت أو ما يسمونه :  أوال   .وأوالد بنات االبن  كما ينص-
  . ثم بعد ذلك أصل ا�يت، فيشمل ا�د الفاسد وا�دات الفواسد سواًء من جهة األب أو من جهة األم : ثانيًا 
  .ثم بعد ذلك جزء أبويه ويشمل أوالد األخوات وبنات اإلخوة سواء ¦نوا ألب أو ألم : ثاhًا 
ت: رابًعا  يه أو جد� يه، ¦ألخوال واGاالت والعمات وبنات األعمام، � هؤالء يشملهم هذا بعد ذلك جزء جده أو جزء جد�

تيه إًذا فروع ا�يت، ثم أصوr، ثم جزء أبويه،  .ا�وع الرابع، فهم أربعة أصناف  يه وجد�   .ثم بعد ذلك جزء جد�

  تمت مد اهللا


