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 إلهداءا

 أهدي عملي هذا إلى كل عالم من علماء توات.

 .ُمحمد الزجلويالعالم الفقيه  حإلى رو

حمد عبد الرحمان بن م  خيه أوإلى روح 

 .الزجلوي

 .محمد بلكبيرإلى روح شيخنا 

 الحاج عبد الكريم عبد الرحمانإلى روح جدي 

الحاج سالم بن أهديه إلى جدي العالم الشيخ 

ره وجعله ذخراً للعلم بارك هللا في عم إبراهيم

 .والمتعلمين

الحاج محمد عبد أهديه إلى والدي العزيز 

 .الرحمان



 الشكر:

 ي  وعال احلمد والثناء على ما من  به عل جل  وإين ألتوجه بالشكر هلل تعاىل الذي أعانين على إمتام هذا البحث، فله 
 ن يتجاوز عن ما وقع من خلل أو زلل.أفوه وإحسانه، و ع، سائلة منه تعاىل أن يشملين بمن نعم 

 هلما الفضل يف تعليمي وتشجيعي على إمتام دراسيت. مث أثين بالشكر اجلزيل للوالدين الكرميني اللذين كان

فكان حبق ،مث أثلث بالشكر إىل سعادة الدكتور الفاضل حممد دباغ الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة 
عز وجل  أن جيعل ما قد مه يل يف صحيفة حسناته يوم فأسأل هللا  ،املرشد الناصح فله مين التقدير و اإلحرتام

 .القيامة

بظهر  ا  أو دعاء،أو إرشادا  ،أو توجيها  ،ا  م يل عونن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل كل من قد   أيضا  أينال يفوت كما
يف هذا البحث الكرمي على ما بذله معي من جهد  األكرب عبديت وخاصة األخ خو إبالشكر  أخيت و  الغيب، وأخص

محان عبد القادر القائم على خزانة أنزمجري، والذي منحين نسخة أنزمجري والعديد ، كما أشكر العم الفاضل عبد الر 
 من مؤلفات الزجلوي.

ا أفادوين به من والشكر موصول أيضا  إىل األستاذين الفاضلني بالوليد عبد القادر وسليماين عبد القادر على م
 ص تراث منطقة توات.مصادر ومراجع خت

ات عفوا  وغفرانا ، وأن سيئوبال،إحسانا   تاناألكرمني، ويا أجود األجودين أسألك أن جتازيهم باحلس مفاللهم يا أكر 
 .يبيل ذنيب وتسرت عي ن تغفروأسألك أذرياهتم، وأن تسكنهم فسيح جناتك،  حتفظهم وتبارك فيهم ويف

 عبد الرمحان زهرة.



قدمةـم  

 
8 

فرض ،ال إله إال هللا وحد ال شريك له ر املواريث يف كتابه، وأعطى كل ذي حق حقه، وأشهد أناحلمد هلل الذي قد    
ورسوله أمر بتنفيذ املواريث وفق ما عبده ًا املواريث بعلمه وقسمها بني أهلها حبسب ما تقتضيه حكمته، وأشهد أن حممد

 أمابعد:شرعه ربه صلوات هللا وسالمة عليه وعلى آله وصحبه.

كما قال الفاكهاين: من   وأعظمها أجراً، وأعالها منزلة، فهو ،راً الشك أن علم الفرائض من أجل  العلوم خطراً، وأرفعها قد 
ن أن سبحانه وتعاىل توىل بيانه وقسمته بنفسه، وأوضحه يف كتابه وال أدل على ذلك م،1لوم القرآنية، والصناعة الربانيةالع

 :وقال أيضاً ،  إىل آخر اآليتني         ﴾2 ﴿:العزيز فقال

﴿      ﴾3 فقد بني  سبحانه أهم سهام الفرائض ومستحقيها.آخر اآلية إىل، 

 والباقي يدرك مستنبطاً.

واحلض على تعلمه وتعليمه، فعن عبد ،أما الرسول الكرمي فقد جاءت عنه النصوص اليت بينت فضل هذا العلم وجالله     
ـو سنة قائمة، أو فريضة أهللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال " العلم ثالثة وماسوى ذلك فضل: آية حمكمة، 

 ـ4عادلة"

وهو ،العلم  هللا عن قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " تعلموْا الفرائض وعلموها، فإهنا نصف وعن أيب هريرة رضي
 . 5وهو أول شيء ينزع من أميت" ينسى،

 الفرائض  عن األحوض عن ابن مسعود قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " تعلمواْ القرآن وعلموه الناس، وتعلمواْ و 

 6ا".خيربمهفال جيدان أحداً ،املسألة ض والعلم مرفوع، ويوشك أن خيتلف اثنان يف الفريضة و مقبو وعلموها فإين امرؤ 

 هـ 81للشام سنة  هلذا السبب عين اخللفاء هبذا العلم وأولوه اهتماماً كبرياً فهذا عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه ينتقل بنفسه

                              
 مصطفى بعةومط مكتبة شركة البغدادي: عسكر بن حممد بن الرمحان لعبد مالك اإلمام فقه يف املسالك أشرف إىل السالك إرشاد :ينظر 1

 .821بعةالثالثة،صطال -مصر-وأوالده احلليب البايب
 .82 و88 :اآلية النساء 2
 .871النساء اآلية: 3
 .71ص  ،3ج ،(2117)ح: ،سنن أيب داود: كتاب الفرائض، باب ما جاء يف تعليم الفرائض * 4
 .28ص  ،8ج،( 45)ح:  ،الصحابة والعلم بن ماجة، كتاب يف اإلميان وفضائلسنن ا *
 .101ص، 2ج (،2781،)ح: بن ماجه، كتاب الفرائض، باب احلث على تعليم الفرائض سنن ا 5
  .18ص ،5ج،( 54)ح:  ،الفرائض والسري وغري ذلك قطين،كتابسنن الدار  6
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 .1" تعلمواْ الفرائض فإهنا من دينكم" :وروى عنه أنه قال ا،،علم املري  ليعل م الناس

 ،وتوضيحها به، وحرصوْا على ضبط مسائلهاه وأبو العلم، فجمعوْا فصولوقد سار فقهاؤنا على درب اخللفاء يف العناية هبذا 
 ".علم الفرائض"لذلك أفردوه بالتأليف ومسوه 

يف، وعملواْ على تقريبه لطالبه خاصة فأفردوه بالتصنالفرائض عناية  علم وقد كان الفقهاء املالكيني على غرار غريهم، أولواْ   
 جيز ومنظومات أضحت فيما بعد املعول يف حتصيل هذا العلم.راأ نظم مسائله يف، ولعل  أبرزها  الصور املمكنةىتشب

يه إبراهيم بن أيب بكر التلمساين قفوطبقت شهرهتا اآلفاق: أرجوزة ال صيتها عند املالكيني ومن بني تلك األراجيز اليت ذاع
الوضع، ويكفي للداللة على قيمتها عناية املشهورة: بالقصيدة " التلمسانية" وهي منظومة حمكمة بعلمها، ضابطة عجيبة 

 وبياناً، وإكثارهم النقل عنها يف مصنفاهتم.،وشرحاً ،وتدريساً  ،األئمة األعالم هبا حفظاً 

مد بن حمَ  مد العا م الزجلوي هذا الشرح وقع عليه ومن أجل  األئمة الذين تصدوْا لشرح "القصيدة التلمسانية" الفقيه حمح
 يف النقاط اآلتية: اختياري لدوافع أمجلها

خلاصة مهدداً من حبيس اخلزائن ا قة توات الثري الذي ال يزال معظمهرغبيت األكيدة يف املشاركة يف إحياء ترا، منط -
–،وقد ساعد يف تعزيز هذه الرغبة الدكتور الفاضل حساين خمتار أثناء زيارته إىل اجلامعة أنذاك وبةقبل األرضة أوالرط

أمهية احملافظة على ما أنتجته أقالم وقرائح العلماء األقدمني،وضرورة إحياء تراثهم على حيث أك د -م2088سنة
 وحتقيقه. 

 سة التحقيق وخوض غماره حيث  م يسبق يل ذلك.الرغبة القوية يف ممار  -

 ومنزلتها العالية عند املغاربة املالكيني.،شهرة املنظومة التلمسانية يف علم الفرائض  -

 زارة املادة العلمية.ع غواختصار اجلمل م ،وسالسة العبارات ،وبساطة األسلوب ،الزجلوي حبسن العرض حر متيز ش -

طالع واسع بعلم الفرائض األمر الذي أهله اإن هذا الشرح يظهر لنا شخصية الزجلوي العلمية الذي كان على  -
بيات شعرية من إنشائه تعرب أ حمتواها، ونظمجهها اإلعرابية عند اإلقتضاء، ومناقشة ، وبيان أو لشرح أبيات املنظومة

 نظره، ورساخته يف فن العروض والنحو.  ةعن وج

 واستفادته من أقوال أصحاهبا مما زاد الشرح ثراءاً ووضوحاً. ،إملام الزجلوي مبصادر مهمة للفقه املالكي -

                              
  .201ص  ،1ج ،(82431)ح:  ،على تعليم الفرائض احلث : الفرائض، بابالسنن الكربى للبيهقي، كتاب 1



قدمةـم  

 
10 

 ل شهادة املاجستري.لني رساليتمن هنا كانت هذه األسباب كافية لوقوع اختياري على هذا الكتاب ليكون موضوع 

 :مهية املوضوع وأهدافهأ

زدادت هذه الصلة متانة عند قبول أستاذي بطتين به، واة لشرح الزجلوي وجدت صلة قوية قد ر مبجرد قراءيت األولي
يف حتقيق األهداف  آملةإىل هذا العمل  تاملشرف الدكتور حممد دباغ على اإلشراف عليه، ومنذ ذلك الوقت انقطع

 لتالية:ا

هلذا العمل من خالل حتقيق هذا الشرح، وإخراج نصه للباحثني واملهتمني برتا،  واملذهبية إبراز القيمة العلمية -
 املنطقة.

  .يف إثراء علم الفرائض املغاربة املالكيني معرفة مدى إسهام -

شر ومطلع القرن الثالث علثاين عشر اسهامات العلمية لعلماء اجلنوب اجلزائري أواخر القرن اإل الوقوف على -
 هجري.

 :الدراسات السابقة

 ن الكتاب  م يزل خمطوطاً، فلم أقف علىهتمني بالرتا، التوايت تبني  يل أبعد البحث وسؤال أهل االختصاص من العلماء وامل
 .قام بدراسته وحتقيقه، أو حىت طباعته من

يف حتقيق ألفية بقادر عبدالقادر  للطالب يف اآلداب الزجلوي األخرى فقد وجدت رسالة ماجستري ما يتعلق مبؤلفات أما
مد الزجلوي الذي مجعها صاحبللدكتور حممد جرادي يف حتقيق: نوازل وال يف الشريعة الغريب،ورسالة دكتوراه مد  اند حمح حمح

 الزجلوي.

 بحث وهي: : أقف هنا على الصعوبات اليت واجهتين يف الالصعوبات

قول الزجلوي اليت اعتمد عليها ال تزال خمطوطًا يصعب الوصول إليها. أما املوجود منها فهو أن بعض مصادر ن -
 القليل.بووقتاً ليس ،يصعب تنقيبها والتوثيق منها وهذا ما يتطلب جهداً مضاعفاً ،ضخم احلجم 

 ذلك لقراءة عديدة لفهم النص.قق،فيحتاج بي إىل انغالق النص على احملدالعبارة يف بعض األحيان مما يؤ  غموض -

األمر الذي يتطلب الكثري من البحث والتدقيق يف ،من قبل الناسخني بصفة غريبة ومبهمة احلسابية  كتابة األرقام -
 املسائل احلسابية.
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 خطة البحث:

 .للتحقيقوالثاين ،ألول: للدراسة : اوقسمني ،ن حيتوي على مقدمةطبيعة هذا العمل ألقد اقتضت 

 القسم األول: وهو قسم الدراسة فقد احتوى على بابني، يضم كل باب فصلني على النحو التايل:

 :سحاق التلمساين وقصيدته التلمسانية، يضم فصلنيالباب األول: خصصته للتعريف بأيب إ

 :سحاق التلمساين، تندرج حتته ثالث مباحثبأيب إالفصل األول: التعريف 

 التلمساين املبحث األول: عصر

 .املطلب األول: احلياة السياسية

 .املطلب الثاين: احلياة االجتماعية

 .املطلب الثالث: احلياة االقتصادية

 .املطلب الرابع: احلياة العلمية والفكرية

 املبحث الثاين: حياة التلمساين الشخصية

 .املطلب األول: امسه، كنيته، نسبه، أصله

 .وفاته املطلب الثاين: مولوده، نشأته،

 يةملاملبحث الثالث: حياته الع

 .املطلب األول: نشأته، ورحالته العلمية، شيوخه، تالميذه

 .املطلب الثاين: مؤلفاته ومكانته العلمية

 .املطلب الثالث: ثناء العلماء عليها

 :درج حتته مبحثنيية وينالفصل الثاين: دراسة املنظومة التلمسان 

 للمنظومة املبحث األول: الدراسة الشكلية

 .املطلب األول: توثيق نسبة املنظومة للتلمساين

 .املطلب الثاين: دراسة شكل املنظومة  
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 املبحث الثاين: الدراسة املوضوعية للمنظومة

  .املطلب األول: منهج التلمساين يف املنظومة

 .املطلب الثاين: أمهية املنظومة التلمسانية

 :، وضم فصلنيد الزجلوي وشرحه أما الباب الثاين: خصصته للتعريف مبُحم

 :مباحث الفصل األول: التعريف مبحمد الزجلوي وعصره تندرج حتته ثالث

 : عصر الزجلويولاملبحث األ

 .املطلب األول: احلياة السياسية إلقليم توات

 .املطلب الثاين: احلياة االقتصادية يف توات

 .املطلب الثالث: احلياة االجتماعية إلقليم توات

 .الرابع: احلركة العلمية والثقافية يف إقليم توات املطلب

 : حياة الزجلوي الشخصيةثايناملبحث ال

 .، نسبه، أسرتهمسهاملطلب األول: ا

 املطلب الثاين: مولده، نشأته، وفاته

 يةمل: حياة الزجلوي العلثاملبحث الثا

 .املطلب األول: نشأته العلمية، شيوخه، تالميذه

 .مؤلفاته املطلب الثاين: فتاويه،

 .العلم نشر جهاده يف سبيل املطلب الثالث:

 .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه املطلب الرابع:

 :التلمسانية" ويندرج حتته مبحثني على القصيدة الفصل الثاين: دراسة شرح الزجلوي

 .املبحث األول: الدراسة الشكلية للكتاب

 .الكتاب ملؤلفهألول ضبط عنوان الشرح وتوثيق نسبة املطلب ا
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 .قاملطلب الثاين: وصف النسختني املعتمدين يف التحقي

 .املبحث الثاين: الدراسة املوضوعية لشرح الزجلوي 

 .لقصيدة التلمسانيةل هاملطلب األول: منهج الزجلوي يف شرح

 .املطلب الثاين: مصادر شرح الزجلوي

وقد بذلت قصارى جهدي إلخراج نص هذا الشرح ،: فهو أصل هذه الرسالة وهدفها أما القسم الثاين: وهو قسم التحقيق
 .فأرجو من املوىل أن أكون قد وفقت يف ذلك،على الوجه األكمل 

 منهجي يف التحقيق:

وفحصهما كنت قد عدلت على فكرة جعل نسخة أنزمجري نسخة أصل، وارتأيت السري ،بعد قراءيت للنسختني ودراستهما    
 وذلك للسببني التاليني:،يف التحقيق على طريقة النص املختار 

ر الذي واألخطاء والتصحيفات األم،السقطات  وإن كانت أقدم من غريها غري أهنا  م تسلم منأوال: أن نسخة أنزمجري 
 مع نسخة "باحو" وال فضل هلا عليها. جيعلها يف مرتبة متساوية

قريبًا من مراد املصنف، واليكون ذلك إال بإثبات  ،سليماً ،ثانيا: إن غاية التحقيق هو التوصل إىل إخراج النص صحيحًا 
 الصحيح، والصحيح ال ميكن حصره يف نسخة واحدة.

ط احلديث مراعية يف ذلك الدقة يف النقل ، وذلك بنقله من اخلط القدمي إىل اخلةقمت بنسخ النص على الطريقة احلديث .8
وسائر ما حيتاجه النص من النواحي الفنية كمراعاة عالمات الرتقيم، وضبط ما أشكل من  ،والرسم اإلمالئي احلديث

 أللفاظ بالشكل.ا
قصان أو حيحاً، ومبينة للفروق من زيادة أو نقابلة مثبثة يف الصلب ما أراه صقارنت بني النسختني باتباع منهج امل .2

األخطاء  فمنثقال اهلوامش، شارة إليها يف اهلامش تفاديًا إلمالئية دون اإل، ومصححة لألخطاء اإلاختالف يف اهلامش
الشائعة يف الشرح كتابة ألف اجلماعة يف الفعل الناقص املنتهي بالواو، وعدم حذف حرف العلة من الفعل املعتل اجملزوم، 

 وكتابة التاء املربوطة يف آخر األمساء مفتوحة.....وغريها.
 .ك رواية ورش عن نافعمعتمدة يف ذل،ة اليت وردت فيها ر ميزت خط اآليات القرآنية، وخرجتها بذكر رقمها والسو  .3
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 فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها فإين اكتفي ،خرجت األحاديث النبوية من دوواين السنة النبوية املختلفة  .5
مها يف الغالب، أما إذا  م يوجد فيهما فإين أخرجه من بقية كتب احلديث مع بيان بتخرجيه منهما وال أخرجه من غري 

 سب اإلمكان.درجته من الصحة أو الضعف ح
قمت بتوثيق النصوص اليت نقلها الزجلوي عن غريه باذلة يف ذلك اجلهد الكبري للوصول إىل مصاردها اليت استقت منها،  .4

 إال  ما تعذر الوصول إليه.
ما يكون النقل باإلشارة أو بالتلخيص فإين أثبت تلك النصوص تامة يف اهلوامش كلما دعت ضرورة فهم النص إىل عند .1

 ذلك.
أو زيادة ،لتوضيح معىن يها كلما دعت احلاجة إىل بياهنا والتعليق عل -الواردة يف الشرح –بشرح بعض املصطلحات  قمت .7

 فائدة.
عرفت باألعالم الذين ورد ذكرهم يف النص احملقق، و م أترجم لألعالم املشهورين على عكس علماء توات الذين ركزت  .1

 رامجهم.يف القسم الدراسي لقلة مصادر تعلى ترمجتهم 
 ميزت بني نظم التلمساين وشرح الزجالوي له. .1

 فراغ عند نقصان بعض السطور من الكالم . .وضعت نقاط80

 .ذللت الشرح بعناوين تسهيال للفهم.88

 وحىت تكتمل جوانب التحقيق الفنية أحلقت الكتاب بفهارس تفصيلية وهي:
 .فهرس اآليات القرآنية .أ 
 .فهرس األحاديث النبوية .ب 
 .األعالمفهرس  .ج 
 .فهرس األشعار واألرجاز .د 
 .فهرس املصادر واملراجع .ه 
 .فهرس املوضوعات .و 
 فهرس الفهارس. .ز 

 هي:و وجتد اإلشارة إىل مجلة من الرموز واإلشارات اليت استعملتها أثناء حتقيق هذا الشرح 

 .﴿  ﴾  حلصر اآليات القرآنية
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 .وية والنقولبنحلصر األحاديث ال"    " 

 .بني النسختنيأو نقصان ،أو زيادة  ،اختالفحلصر كل (        )

 ."أ"   نسخة أنزمجري

 .: نسخة باحو"ب "

 .ج: اجلزء

 .ص: صفحة

 .م: التاريخ امليالدي

 .هـ : التاريخ اهلجري

 .و: وجه الورقة

 .ظ: ظهر الورقة

 .لهامش تتمة يف الصفحة املواليةأن ل ىه علنبي= للت

 استعمل بعض الرموز يف شرحه وهي:كما أنوه بالذكر أن اإلمام الزجلوي  -

 .خ: خمتصر خليل -

 .إخل: إىل آخره -

 .نتهىاهـ: ا -

وإن ،، فهذا جهد املقل فإن أصبت فمن هللا سبحانه وتعاىل ةوها أنا ال أدعي الكمال يف حتقيق شرح الزجلوي للتلمساني
ل وال قوة إال  باهلل ونعم النصري، وال حو م املعني ،فهو نعأخطأت فمين ومن الشيطان، فأسال هللا التوفيق والسداد والعون 

، وصلى هللا على سيدنا حممد إمام األولني واآلخرين، وعلى آله وصحبه و أتباعه ومن سار على هنجه واقتفى ميعلي العظال
 أثره إىل يوم الدين.



 

 
 :القسم الدراسي

التعريف بأبي إسحاق  :الباب األول

 التلمساني وقصيدته التلمسانية

التعريف  مُبحمد الزجلوي  :الباب الثاني

وشرحه املنح اإلهلية على القصيدة 

 التلمسانية

 

 

 

 



 

 
التعريف بأبي إسحاق : الباب األول

 التلمساني وقصيدته

التعريف بأبي إسحاق : الفصل األول

 التلمساني وعصره

التعريف بالقصيدة : الفصل الثاني

 التلمسانية

 

 

 

 



 

 
التعريف بأبي إسحاق : الفصل األول

 التلمساني وعصره

 عصر التلمساني: املبحث األول

 حياة التلمساني الشخصية : املبحث الثاني

 حياة التلمساني العلمية: املبحث الثالث
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 وعصره التلمساين سحاقإالفصل األول: التعريف بأيب 

 عصر التلمساين :املبحث األول

[ يتضح أنه قد عاصر القرن السابع هجري، وهو القرن الذي 960-هـ906انطالقًا من الفرتة اليت عايشها التلمساين ]    
 شهد أواخر حكم الدولة املوحدية وقيام الدولة املرينية، فما هي أهم مميزات هذا العصر الذي عايشه التلمساين؟

والعلمية للدولة املوحدية  ،قتصاديةواال،جتماعية الوا ،ى بعض جوانب احلياة السياسيةالضوء عل ملعرفة ذلك حاولت تسليط
 واملرينية يف هذه الفرتة.

 احلياة السياسيةاملطلب األول:   

ن ن عرفت هذه الدولة مرحلة مألس، فبعد تعترب الدولة املوحدية من أكرب الدول اليت حكمت بالد املغرب واألند 
تفكيك الدولة نتصارات كربى، شهدت بعد ذلك موجة ثورات ومعارك أدت إىل االقوة والتوسع حققت من خالهلا 

يون بنوا ابن غانية من جزيرة مريقة قاصدين مدينة جباية فملكوها وأخرجوْا من حيث خرج املريقوسقوطها مثل ثورة "بين غانية"
 50تلقى بعدها املوحدون هزمية ساحقة أمام األسبان يف معركة العقاب باألندلس يف  .1هـ085هبا من املوحدين وذلك سنة 

 هنيار دولة املوحدين.انت هذه اهلزمية أول إنذار سقوط و وقد كا .2هـ956صفر 

مرين الفرصة لإلفادة من هذا الوضع، ففي ين نتهز ب، امرين بعد وفاة الناصر املوحدي ينوايل هزائم املوحدين أمام قوة بوأمام ت
نتهت دولة املوحدين بعد قرن ونصف ااملريين جبيشه إىل مراكش، وبذلك هـ دخل يعقوب املنصور 998التاسع من حمرم سنة 

 .3مرين ينمن الزمان، وقامت بعدها دولة ب

 :مرين يف املغرب األقصى يندولة ب  

سالمة العقيدة، ، وكان قد اشتهر بالورع والتقى و مرين ينطوط العريضة لدولة باخل مكان عبد احلق بن حميو املريين أول من رس
 .5لذي اختذ مدينة فاس عاصمة لدولتها ن جاء عهد يعقوبأإىل ، 4والتزم باملذهب املالكي يف سريته

                              
 .192، ص 2691 -لقاهرةا-حياء الرتاث اإلسالمي إجلنة  :حممد سعيد العريان :املعجب يف تلخيص أخبار املغرب لعبد الواحد املراكشي، حتقيق ـ 1
االستقصا ألخبار  /629م، ص2680الطبعة الثانية -بريوت-مؤسسة ناصر للثقافة :ريي، حتقيق: إحسان عباسحمالروض املعطار يف خرب األقطار لل 2

 .219، ص1م، ج2662-الدار البيضاء-دار الكتاب:صري، حتقيق: جعفر وحممد الناصرياملغرب األقصى للنا
 .228، 222م، ص 2621 -الرباط -ةدار املنصور  :تاريخ الدولة املرينية أليب زرعخرية السنية يف ذال 3
 .08، ص 3ج ،االستقصا 4
 .231ص  ،الذخرية السنية 5
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يوسف بن يعقوب فقد عرفت الدولة املرينية أوّج ازدهارها واستقرارها السياسي وذلك بفضل جهود ما عهد أ -
 .1اء على الفنت والتمردات الداخليةالسلطان يوسف يف القض

 جتماعيةاملطلب الثاين: احلياة اال 

ة اليت عمت أرجاء نينمتماسكاً يسوده العدل والطمأ جمتمعاً  عها ظلرغم الثورات اليت شهدهتا الدولة املوحدية إال أن جمتم    
 وحكامهم على احلكم بالعدل ونفي الظلم. وذلك نتيجة حرص أمرائهم،املغرب واألندلس 

ورخاء مفرط مل ير أهل مراكش مثلها والبقاء هلل ،ودعة ،من أوكانت أيامه أيام  >>عبن أيب زر اعمر املرتضى يقول عنه فهذا 
 .2 <<وحده

ن أإال  3ني، ويهود، ونصارى، وعبيدياجملتمع املريين فرغم أنه كان يضم تركيبة بشرية متنوعة من بربر، وعرب، وأندلسأما     
الدينية وذلك باعتبار أن  ههلذا اجملتمع واحلفاظ على شعائر  ته استطاعوْا االهتمام جبميع املقومات األساسيةحكامه ووال

البالد، وصلح حال مجيع من فيها من  هتدنت >>بن أيب زرع: ا اجملتمع أساس قيام الدولة، ففي عهد يعقوب الناصر يقول
4 <<وال خارج خيشى منه وال منازع، ات، فال ثائر وال مفسد، والقاطعالعباد، وتأمنت الطرق وكثرت اخلري 

. 

، حيث أمر بللمحافظة على الشعائر اإلسالمية فكان أول من احتفل باملولد النبوي يف املغر وقد سعى يعقوب الناصر     
 .5هـ965به يف سائر بالده وذلك سنة ذ األمر فنأربيع األول منها، و  بعمل املولد وتعظيمه واالحتفال يف شهر

 املطلب الثالث: احلياة االقتصادية

اهنا حيث انتعش اقتصادها وحتسنت أحوال سك،واسعًا ًا اءرخاملوحدية ازدهارًا و يام الدولة شهدت احلياة االقتصادية أ   
إليه خراج ذلك كله دون ىب جي" :يوسف بن عبد املؤمن بقوله بن أيب زرع احلياة االقتصادية يف عهداحتسناً ملحوظاً، فصّور لنا 

 .6"همكس وال جور، فكثرت األموال يف أيام

ة وبني الغرب من جهة املوحدية وبني املشرق اإلسالمي من جهة، وبني الدولة املوحدي بني الدولةما العالقات التجارية أــ     
تباداًل جتاريًا زاهراً، حيث كانت كل من مدينة األسكندرية وتونس من أهم املراكز التجارية  ىر خت هي األفأخرى فقد عر 

                              
 .322رطاس يف أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس أليب زرع، ص قبروض الاألنيس املطرب  1
 .116األنيس املطرب، ص  2
 .61-60، ص 1006 -رسالة ماجستري- ألعرجيعقوب املريين لنضال مويد االدولة املرينية على عهد السلطان يوسف بن ي :ينظر 3
 .228الدخرية السنية، ص  4
 .166، ص 2، ج2623، -الرباط -قةادار املنظور للطباعة والور  :مدينة فاس أليب القاضي املكناسي جذوة االقتباس يف ذكر من حّل من األعالم 5
 .122ص  ،األنيس املطرب 6
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ملريية تنقل إىل مجيع موانئ البحر أو  ،ومالقة،لة لتجارية اليت ترسو يف موانئ إشبياملغربية الشرقية، كما كانت األساطيل ا
ء سرقسطة، راحوسجاجيد بسطة، و غطية جنجالة ومنتجات مصانع املدن األندلسية واملغربية كأ،املتوسط حماصيل األندلس 

 .1وأواين مالقة الفخارية

 .2برمتها الدولة املوحدية مع الدول األوربيةكثرة املعاهدات اليت أما املبادالت التجارية مع الغرب فتتجلى يف  أ      

هـ حاالت قحط  965هـ، و956املوحدية خالل سنوات ئل القرن السابع ساءت حالتها املعيشية فعرفت الدولة اويف أو     
عليها اخلراب  فقد تواىل،رم نارًا طوالبالد تض ويل اخلالفة >>رع: ففي عهد إدريس املأمون يقول ابن أيب ز  ،وجماعة وجراد

<<والفنت والقحط والغالء الشديد
3

. 

سيما الزراعة واليت ازدهرت بشكل ميع اجلوانب االقتصادية الجلة فقد عرف اقتصادها تنمية شاملة أما الدولة املريني    
 .4الفالحونضرائب اليت كان يتحملها ملحوظ يف عهد السلطان يوسف الذي كان قد أمر بإلغاء ال

ففي معرض حديثه  ،بن أيب زرع بعض حاالت الرخاء اليت عمت بالد املغرب واليت كان شاهداً لبعض أحداثهااوقد ذكر     
يع يوصف... ب  الما  ة واخلريعفرأى الناس فيها الد >>بقوله: هق ذكر حالة الرخاء يف عهدعن السطالن يعقوب بن عبد احل

 ول ومجيع القطاين ماهلا سوم، والستة دراهم للصفحة، والف والقمح ،بالد املغرب ربع بدرهمالدقيق مبدينة فاس وغريها من 
 .5 <<بدرهم، وامللح محل بدرهم أوقية يها...والزيت أربعون أوقية بدرهم، وحلوم البقر مةةيشرت  من يوجد

 عهود اليت سبقتهم.كما شهد العصر املريين تطوراً يف بعض الصناعات وهو ما ورثوه خربة مرتاكمة عن ال

      

 

 

 

 

                              
 .606ص،6جم،2692، 2الطبعة  -القاهرة–تاريخ اإلسالم السياسي والثقايف واالجتماعي حلسن إبراهيم: مكتبة النهضة املصرية  1
 .18، ص 1هـ، ج2600 الرابعة طبعةال -بريوت-دار الثقافة :ان اجليالينتاريخ اجلزائر العام، لعبد الرمح 2
 .136 ص، 1/ االستقصا، ج 126، 110األنيس املطرب، ص  3
 .368 و362األنيس املطرب، ص  4
 .362املرجع نفسه،  5
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 املطلب الرابع: احلياة العلمية والفكرية

 الدتومرت يف ب نبا أسسها ليتااتسمت احلركة العلمية يف عصر الدولة املوحدية بالقوة واالزدهار ، فالدولة املوحدية    
وإمنا كانت إىل  جانب  ،وجتديدها فحسبها إلصالح العقيدة اإلسالمية وتطهري مل تكن دعوة دينية داعية  رب العريباملغ

حّب البحث واالستفادة من  دائرهتا وتشجيع الناس على ذلك تدعو إىل بعث احلياة يف العلوم العقلية والنقلية، وتوسيع
 املعرفة.

يم ، وُجعل التعلةوسبت ،وفاس،وسال ،ه املدارس مبراكش سست فياملوحدين حضارة متميزة أ فقد أصبح للمغرب يف عهد   
لبوادي على السواء. فعلى سبيل املثال تذكر كتب التاريخ أن اخلليفة يعقوب بن يوسف قام ببناء وا ضرإجباريًا يف احلوا

 .1عن ختصيص رواتب للفقهاء والطلبة واألندلس فضالً ،واملغرب ،املساجد واملدارس يف بالد إفريقية 

ا اخلليفة إدريس بن فهذ" ،الدولة املوحدية مبختلف فنون العلوموأكثر ما يعكس هذه النهضة العلمية اهتمام سالطني    
 .2"وكتاب البخاري وسنن أيب داود،وطأ عاملاً باللغة العربية واملعرفة باآلداب....إذ كان يقرأ كتاب امل اً مامإ املأمون كان

 امليادين خمتلف ًا منقطع النظري يفومن هنا يصح القول بأن احلركة الفكرية العلمية يف عهد الدولة املوحدية نشطت نشاط   
 ية، مما جعل الدولة تنعم جبمهرة هامة من الفقهاء والفالسفة واملهندسني....فنوال،واألدبية ،والعلمية ،الفقهية 

أما الدولة املرينية فقد شهدت هي األخرى تطوراً هامًا يف اجملال العلمي والفكري جتسد من خالل بناء املدارس وتأسيس    
واملساجد واليت اعتربت مراكز  ،والرباطات ،مرين يف إنشاء املدارس ينفقد تنافس سالطني ب ،املكتبات وتشجيع العلماء

وقد ركزت الدولة باألساس على اجملال الديين من خالل تدريس أمهات الكتب يف  .الطلبة يف شىت اجملاالت العلمية لتعليم
ه وب بن عبد احلق الذي أظهر اهتمامعلمية بصورة واضحة يف عهد السلطان يعقوقد نشطت هذه احلركة ال"الفقه املالكي، 

 .3ا"لصرف عليها ووقف األوقاف عليهباحلركة العلمية من خالل بنائه املدارس وا

ي اشرتط فيها السلطان على كما عقد السلطان يعقوب بن عبد احلق اتفاقية بينه وبني وفد حاكم قشتالة سانشو الرابع الذ   
ر فبعث إليه منها ثالثة عشأن يبعث إليه ما جيده يف بالده بأيدي النصارى واليهود من كتب املسلمني ومصاحفهم،  فدالو 

                              
 .122األنيس املطرب: ص . /332، 339املعجب، ص  1
 .166األنيس املطرب، ص 2
 .168صاألنيس املطرب،./16 ص ،3ا، جاالستقص 3



وعصره األول: التعريف بأيب إسحاق التلمساينالفصل   

 
23 

ومت وضع هذه الكتب يف خزانة مدرسته اليت بناها يف فاس ، واللغة العربية وغريها محاًل، ككتب احلديث و األصول واألدب
 .1لغرض االطالع عليها

  

                              
 .393/ األنيس املطرب، ص96و93،ص3االستقصا،ج 1
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 حياة التلمساين الشخصيةاملبحث الثاين: 

 املطلب األول: امسه، كنيته، نسبه، أصله.

يكىن  ،2داراً، الوقشي أصاًل، وقيل قرشي بيتلسا ،التلمساين مولداً  ،1كر بن عبد هللا بن موسى األنصاريهو إبراهيم بن أيب ب
 العارف بالشروط، املربز يف الفرائض. ، نفناملت،أبا اسحاق.الفقيه، الشاعر 

 .وفاته،املطلب الثاين: مولده، نشأته 

 3هـ.956ى اآلخرة أو أول ليلة من رجب بتلمسان سنة دلة من مجايسحاق التلمساين بتلمسان آخر لإولد أبو 

الذي جعل  مرلمسان يف القرن السابع هجري، األية اليت شهدهتا تسواملناخية القا ،واالقتصادية،اسية ونظرًا للظروف السي
 آنذاك تسع أعوام.والد التلمساين يرحل من تلمسان إىل األندلس مبعية ابنه إبراهيم الذي كان يبلغ من العمر 

 .5قرأ معظم قراءتهعاماً وهبا  51وعمره ال يتجاوز  4فاستوطن به غرناطة ثالثة أعوام مث رحل إىل مالقة

كم مالك بن املرحّل، وهي أم احلأخت أيب  جاستقر هبا هناك، وتزو ة سبتسحاق التلمساين إىل مدينة إ: بعد انتقال أيب وفاته
 .6فاع بهمدى االنت هـ، على سن عالية فسحت965وهبا تويف عام  ،بنيه

 

 

 

 

                              
ب يف معرفة أعيان علماء اج املذهيب/ الد11ص ،2689 -اجلزائر-طبوعات اجلامعيةمرمي: ديوان املالبستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان البن  1

ة بعاخللف برجال السلف للحفناوي: مطتعريف /126، ص 2لطبع والنشر، القاهرة، جدار الرتاث ل :دي أبو النورمححتقيق: حممد األ،فرحون بن املذهب ال
 .06، ص م2609-اجلزائر  -الشرقية ييريقونتانة

  .298، ص 2جهـ، 2616الطبعة األوىل  -بريوت-بن اخلطيب: دار الكتب العلميةالحاطة يف أخبار غرناطة اإل 2
، 2هـ، ج2366- القاهرة-باهتاتة السلفية ومكشجرة النور الزكية يف طبقات املالكية حملمد خملوف: املطبع /220ص ، 2ج ،اإلحاطة/ 19ص   ،البستان 3

 .101ص 
إحسان عباس: مؤسسة ناصر  الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي، حتقيق:صخر، والبحر يف قبلتها)ور ينة باألندلس على شاطئ البحر سمالقة: مد 4

 .(122م، ص 2680 الثانية الطبعة-بريوت -للثقافة
 .296ص ، 2ج ،اإلحاطة/19ص  ،البستان 5
 .101ص ،2ج ،ورشجرة الن/19ص  ،البستان /220،ص  2ج،اإلحاطة  6
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 املبحث الثالث: حياته العلمية.

  املطلب األول: نشأته ورحالته العلمية، شيوخه، تالميذه.

يف كنف والده الذي كان له األثر البالغ يف تعليمه وتكوين شخصيته الدينية، ولعّل ارحتاله بابنه إىل أهم  قسحاإنشأ أبو 
 املراكز العلمية أنذاك ألكرب دليل على حرص الوالد على جناح حياة ابنه التعليمية العلمية.

بعدها إىل مالقة باعتبارها مركزاً من مراكز  رحتلا، سنوات ثالثرفقة والده ومكثه فيها فبعد انتقال أيب اسحاق إىل األندلس 
به من أعالم و مفكرين يف الفقه والعقيدة واألدب والشعر وغريه، ومن بني زخر كر واألدب والشريعة ملا كانت تالعلم والف

 ،بن حممد الزاهد، وأبو صاحل حممد هؤالء األعالم الذين التقى هبم التلمساين يف مالقة وهنل من علومهم: أبو بكر بن دمسان
وأبو عبد هللا بن حفيد، وأبو احلسن بن سهل بن مالك، ولقي أبا بكر بن حمرز، وأجازله، وكتب إليه جميزًا أبو احلسن بن 

 .طاهر الدباج، وأبو علي الشلوبني 

اليت كانت هي األخرى أهم مراكز احلركة العلمية يف السواحل املغربية خالل  ةسحاق إىل مدينة سبتإانتقل بعدها أبو     
بن عصفور اهلواري، وأيب  جازوْا له كأيب العباس عليأو ،ء فأخذ عنهم ابجهجري، فلقي خنبة من العلماء الن القرن السابع

 .1سينأيب يعقوب يوسف الغماري احملا ىعمرية، ومسع هبا علاملطرف أمحد بن عبد هللا بن 

  :شيوخه       

تلقى عنهم واستفاد علومه  نالتكوين العلمي للشخص شيوخه الذيلعّل من أهم العوامل اليت تسهم بشكل كبري يف        
حتك هبم لينهل من علومهم ونباغتهم وقد سبقت اإلشارة إىل ذكر او ،التلمساين أهم شيوخ عصره الزم منهم، ألجل هذا 

لذا سأكتفي هنا برجتمة شيوخه الذين توفرت ترمجتهم لدي ،أهم شيوخ التلمساين الذين شحت مصادر الرتمجة عن ذكرهم 
 وهم:

حمرزاً أبا هلم،  وليس،بن حمرز ان بن حممد الزهري البلنسي يعرف بحممد بن أمحد بن عبد الرمحان بن سليما أبو بكر حمرز: (5
ن بن هذيل وأبو عبد ق هبم فشهورْا بالنسبة إليه، أخذ عن والده وخااله: أبو بكر وأبو عامر ولدا أيب احلسوإمنا هو اسم حل

بيش، وأيب عبد هللا بن يوسف بن حاحلسن املقدسي، وأيب القاسم بن  أجاز له أبو جعفر بن مضاء، وأبو. هللا ابن نوح
  ،ني، وتقارير كثرية يف فنونلقالت له تقاليد على،جميداً يف النظم ،عارفاً بوجوه القراءات ،حمدثاً ،حافظاً ،كان فقهياً   سعادة،

                              
 .126، ص 2الديباج، ج/296ص ،اإلحاطة / 11ينظر: البستان، ص  1
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ى دببلنسية سحر ليلة اجلمعة الثانية من مجا ووفاته ،هـ 018هـ أو 816ل أن مولده سنة ييف مولده ووفاته اضطراب فق
 .1هـ ببجاية ولعله هو الصواب 900ة وتويف سن،هـ 095هـ، وقيل أنه ولد سنة 958األول سنة 

 ،: أبو احلسن سهل بن حممد بن سهل بن حممد بن مالك األزدي الغرناطي، كان رأس الفقهاءسهل بن مالك األزدي (1
عروس وخال أمه حيي بن عروس، وأيب روى عن خاله أيب عبد هللا بن  .اء البلغاء، وخامتة رجال األندلسوخطيب اخلطب

على كتاب املستصفى، مولده سنة  جليلة د هللا بن الفخار، له شعر وتعاليقجعفر بن احلكم، وأيب زيد السهيلي، وأيب عب
 .2هـ 966سنة  ووفاته،هـ 006

شبيلي، النحوي، مسع من أيب الشلوبني األندلسي اإلبعمر بن حممد بن عبد هللا األزديب املعروف  أبو علي الشلوبني: (6
 سحاقإبن مالك، وأبو  يندبن عصفور، ومجال الاجاز له السلفي، وعنه أخذ أاجلد، وأيب عبد هللا بن زرقون، و بكر بن 

 ه091التلمساين، له تصانيف منها: شرح املقدمة اجلزولية يف صغري وكبري، وكتاب التوطةة يف النحو، ولد سنة 

 .3هـ940وهبا تويف سنة  ،بإشبيلية

شبيلي النحوي املعروف علي بن أمحد بن حممد احلضرمي اإل : أبو احلسن علي بن مؤمن بن حممد بنعلي بن عصفور (4
هـ، له 996هـ، وتويف بتونس سنة 066بن عصفور، أخذ عن أشهر علماء عصره كأيب علي الشلوبني، ولد بإشبيلية عام اب

 .4ل، شرح املتنيبشرح اجلم ،املمتع، املفتاح، اهلاللتآليف مفيدة منها املغرب، 
 رةيكين أبا مطرف، مولده جبزي: أمحد بن عبد هللا بن حممد بن احلسن بن عمرية املخزومي البلنسي أبو املطرف بن عمري (0

أمحد  هـ، وروى عن أيب اخلطاب 908ذي احلجة عام  15هـ، ووفاته بتونس ليلة اجلمعة املوفية 081سقر يف رمضان سنة 
أبو الفتوح  :وغريهم، وأجاز له من أهل املشرق وأيب علي الشلوبني،بن واجب، وأيب الربيع بن سامل وأيب عبد هللا بن فرج 

على كتاب التبيان يف علم اللسان هات على من يف التبيان من التمويهات يرد فيها له كتاب التنبي .فرج وغريهنصر بن أيب ال
 .5ما له رسائل مشتملة على نظم ونثرمل يف أصول الفقه، كااملع ب، وكتايلكمال الدين األنصار 

                              
 .923، 921، ص 1ج -بريوت-إحسان عباس دار الثقافة :الذيل والتكملة للمراكشي، حتقيق/266، ص 2الشجرة، ج 1
حممد أبو الفضل :اة للسيوطي، حتقيق حة الوعاة يف طبقات اللغويني والنبغي/ 202، ص6ذيل والتكملة ج، ال362، 361، ص 2الديباج، ج 2

 .901ص  ،2جصيدا، -لبنان–إبراهيم:املكتبة العصرية 
، 1جم 2611الطبعة الثالثة -القاهرة-شوقي ضيف : دار املعارفاملغرب يف حلى املغرب اليب احلسن علي بن سعيد االندلسي ، حتقيق : د. 3

 .281، ص2./الشجرة، ج26و28، ص1. /الديباج، ج111و116، ص1/ بغية الوعاة،ج696، 690، ص1/الذيل والتكملة، ج.216ص
 .120، ص 1بغية الوعاة، ج/ 262ص ، 2شجرة النور ج 4
 .109ص  ،2ج،الديباج /261، ص 2شجرة النور، ج /99، 91، ص 2اإلحاطة ج 5
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اإلمام : هو أبو يعقوب يوسف بن موسى بن أيب عيسى احملّساين الغماري السبيت، أخذ عن أبو يعقوب احملّساين (9
 . علوم احلديث خذ عنهأف  بن الصالحا أبا عمروي بد هللا الزبيدي، ولقالسخاوي، وروى صحيح البخاري عن أيب ع

ا، كان يقرئ جبامع باب السلسلة من داخل فاس، صّنف كتابني على أخذ عنه ابن القصاب وأبو القاسم الضرير، وغريمه
ه، تويف يف الكربى والصغرى، مال فيهما إىل سرد األثر وذكر فيهما غرائب من الفقرسالة ابن أيب زيد القريواين مسامها اإلفادة 

 . 1أواخر املائة السابعة
 : تالميذه

ستفادواْ اوصحبوه و  لوْا إليهرحتامن العلماء األفاضل الذين ذ على التلمساين عدد من طلبة العلم، وخترج به مجاعة لقد تتلم
 منهم: رمنه، أذك

أبو عبد هللا حممد بن حممد بن سعيد بن عبد امللك األنصاري األوسي  بن عبد امللك املراكشي: هللاالقاضي أبو عبد  .5
ألف كتاب  .عتيق بن وابن عفري، وأبو زكريا حيي بن أمحد أبو احلسن الرعيين:املراكشي، أخذ عن مجلة من الشيوخ منهم 

مع ،د احلق بلع "كتاب االحكام  ى"القطان وابن املواق عل بناالذيل والتكلمة لكتاب الصلة، وكتابًا مجع فيه بني كتايب 
 .2هـ656هـ، وتويف بتلمسان سنة  964قضاء مراكش، مولده سنة  زيادات نبيلة من قبله، ويل

: حممد بن حيي بن حممد بن أمحد بن بكر بن سعيد األشعري املالكي من ذرية أيب موسى القاضي أبو عبد هللا املالقي .1
اء والكىن، مسيف احلديث، حافظاً لأللقاب واأل مربزاً ،كان عارفا باألصول والفروع، واللغة والتفسري، والقراءات ،األشعري 

ولده سنة سحاق التلمساين، مإوأبو ،جازه عبد العزيز اهلواري، واملعمر ابن هارون بن الزبري وابن رشيد، وأاخذ عن أ
  . 3هـ645ووفاته سنة ،هـ 966

باألحكام والشروط.  ن عبد هللا بن سلمون الكناين يكىن أبا القاسم،العامل العارفبسلمون بن علي  سلمون:بو القاسم أ .6
أخذ عن أيب جعفر بن الزبري وغريه ، وأجازه أبو حممد بن هارون الطائي،وابن الغماز،وأبو إسحاق التلمساين 

 .4ه696،ودون مشيخته .تويف بغرناطة سنةالقضاة واملفتني وغريهم.ألف يف الوثائق كتابا مفيدا عليه اعتماد

                              
-تونس-واملكتبة العتيقة-القاهرة -النور: دار الرتاثد األمحدي أبو حمم:بن القاضي، حتقيق ة احلجال يف أمساء الرجال الر د /116ص ،وة االقتباسجذ 1
 .912ص  ،: منشورات كلية الدعوة اإلسالميةنيل االبتهاج بتطريز الديباج ألمحد باب التنبكي /361و366، ص 3ج
-فاق اجلديدةآلدار ا، ء الرتاث العريبنة إحياجل:حتقيق  ي،تاريخ قضاة األندلس املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا أليب احلسن النباهي األندلس 2

 .232، 230م، ص 2683 الطبعة اخلامسة -بريوت
حتقيق: إحسان  ،ألمحد املقري نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب/ 229 ،ص2ج،اإلحاطة / 126 و123ص ،شجرة النور /262ص ،املرقبة العليا 3

 .381ص،1ج،م2662الطبعة األوىل  -بريوت-دار صادر :عباس
 .226،ص3م،ج1001/األعالم خلري الدين الزركلي :دار العلم للماليني،الطبعة اخلامسةعشر126،ص2الشجرة،ج/368و362ص،2الديباج،ج 4



وعصره األول: التعريف بأيب إسحاق التلمساينالفصل   

 
28 

رية ومقرئيها رحل من أساتذة امل،ل املرية ينز  ،أبو عبد هللا حممد بن يوسف إبراهيم األمي يعرف بابن مشون مشون:ابن  .4
سحاق إن عبد هللا بن حممد الشاط، وأيب يب القاسم بأسن بن عبد هللا بن أيب الربيع، و هبا عن أيب احل إىل سبتة فأخذ

ملرية سنة نظم رجزًا يف علم اجلرب واملقابلة، تويف با ،يف العربية، وحتقق بعلم احلساب والفرائض ساين، له مشاركةملالت
 .1هـ686هـ، وقيل سنة 986

 املطلب الثاين: مؤلفاته ومكانته العلمية

مية على عصره، كما تدل آثاره العل انته العلمية املتميزة بني علماءمكتدل على عّلو ثقافته و  مؤلفات قّيمةسحاق إترك أبو 
 :وهذه بعض مؤلفاته،اليت ألف فيها  ونفننبوغه، وطول باعه يف ال

 مل" :: وهي القصيدة التلمسانية اليت شرحها الزجلوي وهي موضوع التحقيق، قال ابن اخلطيب فيهامنظومة يف الفرائض .5
 .2"يصّنف يف فنها أحسن منها

 .3حنو مائة بيت : وهي قصيدة يفالغري يف وصف مغازي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والسري ةنتيجة اخلري ومزيل .1
 ، وضروبهرةلشعر املشهورة، وأعاريضه املأثو نظمها على مجيع أوزان ا"قال التجييب:  :4وزان العربأاملعشرات على  .6

زنًا يبسط أو و ، وال ىضربًا يقدم ويؤثر، والنوعًا يرو  ال وعن العرب، ومل يدع عروضًا تؤثر، ياملعدودة احملصورة مما رو 
، معشرًا بالبيت الشاهد لعلماء الصنعة ونظم تسعة أبيات يف ذلك املقصد الكرمي،، إال صرف وجه االعتناء إليهىيرو 

 .5"على ذلك الوزن
 6.منظومات يف احلكم .4
 7.بييتّدو مقالة يف علم العروض ال .0
مواهب  "الذي حظى باهتمام الكثري من العلماء من خالل النقل منه، كأيب عبد هللا احلطاب يف  8كتاب اللمع يف الفقه .9

 ."حاشيته على الشرح الكبري "وحممد بن أمحد الدسوقي يف  "اجلليل

                              
 .16و18ص  ،1درة احلجال ج 1
 .296ص ، 2اإلحاطة يف أخبار غرناطة، ج 2
 .232م، ص 2682-ليبيا، تونس  -برنامج التجييب للقاسم التجييب، حتقيق:عبد احلفيظ منصور: الدار العربية للكتاب 3
 .121ص ، 2ج،الديباج  /296ص ، 2ج،اإلحاطة  /19ص  ،البستان 4
 .186ص ،برنامج التجييب  5
 .19ص ،البستان  6
 .296ص ، 2ج،اإلحاطة  7
 .121ص ، 2ج،الديباج  8
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 1.شرح ابن اجلالب .6

بني العايل والوسيط، منحازاً أكثر  وشعره كثري، مربز الطبقة :"رز التلمساين أيضًا يف نظم الشعر فقال عنه ابن اخلطيب بو   
 ".إىل اإلجادة مجة، وتقع له األمور العجيبة فيه

 قوله:ك

 هـــــــــــقد طال بني الورى تّصرف  تــــشيمة سلف سالغرر يف النا

 هاــــــــــــــــــمنك يرى قدرها ويعرف   مـــــــــــــــــــــــــما كل من سرت له نع

 هاــــــــــــــــــــمضرة عنك عّز مصرف  هاــــــــــــــــــــــــــــاجلزاء ببل رمبا أعقب 

 2اــور على البدو وهو يكسفه  ــــأما ترى الشمس تعطف بالنّ 

فقيه أبا القاسم العريف ومن شعره أيضًا وهو صاحب مطوالت جميدة، وأمادح مبدية يف اإلحسان معيدة، فمن قوله ميدح ال
 :ةأمري سبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .121ص ، 2ج ،الديباج  1
 .296،ص2اإلحاطة، ج 2
 .220ص،2ج،نفس املرجع  3

 وال نزلواْ على الطلول حسيساً   ساــــــــــــــــــــزمواْ العيو أرأيت من رحلواْ 

 اً ـيوماً مبا يشفي لديك نسيس  اـأحسبت سوف يعود نسف تراهب

 3اً ـألنيسها أم هل حتس حسيس  ورهاـــــــــــــــــــس ناراً جبانب طنهل مؤ 
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 املطلب الثالث: ثناء العلماء عليه

جعلت كل من ترجم  واخلصال احلسنة اليت،سحاق التلمساين الصفات احلميدة إب منزلته العلمية اجتمعت يف أيب إىل جان
ون: كان فقيهًا عارفًا بعقد الشروط، مربزاً يف العدد والفرائض، أديباً، شاعراً، حمسناً، حبن فر اله يثين عليه وميدحه، فقال عنه 

 1ابطة عجيبة الوضع.ضأرجوزة حمكمة بعلمها،  -وهو ابن عشرين سنة -رائضفيف الاهراً يف كل ما حياول، نظم م

هن، وتواضعاً، وحسن إقبال وبر، ومجيل لقاء د عليه تيقظاً، وحضور يوخربت منه يف تكرار "بن عبد امللك: اوقال عنه 
ة ولباسه يكاد ينحط تمبا يعينه من أمر معاشه، وختاماًل يف هية االً تغشاً فيما ينظر فيه من التواليف واصاحل،وتوسطاً  ،ومعاشرة
 .2"ةقتصاد حسب املألوف واملعروف بسبتعن اال

 .3"ئضراإماماً يف الف،لغوياً  ،فاضالً ،باً كان أدي"بن الزبري: اقال 

 عصره ،ومن بعدهم. ءافهذه اآلراء وغريها تعكس قيمة اإلمام التلمساين ومكانته عند علم

                              
 .126، ص 2ج ،الديباج 1
 .296، ص 2ج،اإلحاطة  2
 .126ص  ،2ج ،الديباج 3
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املنح اإلهلية "دراسة شرح الزجلوي : الفصل الثاني

 "على القصيدة التلمسانية
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 عصر الزجلوي: املبحث األول
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 حياة الزجلوي العلمية: املبحث الثالث
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 هصر حمد الزجالوي وعالتعريف مبم  :ولالفصل األ

 : عصر الزجلوياألول املبحث
 .املطلب األول: احلياة السياسية إلقليم توات

ن املتةعن يف ظمام أ انأظمةة ااحامةة للةطققة  يري مّر إقليم توات مبراحل سياسية عرف من خالهلا تغريات وتقلبات يف
 سيالحظ أّن السلقة ااحامةة للةطققة متثلت يف القضاء وحكم شيوخ القبائل. -يف تلك الفرتة –ااحكم 

واستقرارهم داخل مدهنم وقصورهم   جتةاعيةت التواتيني على تطميم حياهتم اال: من العوامل اليت ساعداجلهاز القضائي
ومطازعاهتم اليت تطشأ بني انأفراد من وقت آلخر  وخاصة مطازعات البيع والشراء  صل يف مشاملهم يئات قضائية تفإجياد ه

 وااحالل وااحرام يف أمور الدين.  والطفقة  والقالق  واملسائل الشرعية ماإلرث
ما أحيث أظه يتةتع باحرتام اجلةيع   وأرفع مطصب وأعلى مكاظة عطد التواتيني  ميثل قاضي اجلةاعة أعلى سلقة قضائية      

ت ظفوذ قوي ت هذا املطصب تعد من أشهر رجال العلم والدين يف وقتها  مةا تطحدر من أسر مبرية ذاالشخصيات اليت تولّ 
 .1لدى انأوساط التواتية

والتشريعية على مذهب اإلمام مالك.   والفقهية ومن انأمور اليت جيب توفرها يف قاضي اجلةاعة علةه باملسائل الديطية     
"قرأت خلياًل من أوله إىل آخره ومذا يقول عن ظفسه يف مقدمة "الغطية البلبلية":2اضي عبد العزيز بن حمةد البلبايلفهذا الق
 .3التفسري"

أجطاس وشكاوى مجيع  ليس هذا فحسب بل مان القضاة حيرصون على تعلم لغات وهلجات خمتلفة لإلملام بقضايا     
مثاًل يتقن أربعة هلجات ماظت مستعةلة عطد سكان املطققة  وهي الزظاتية  املطققة  فكان القاضي عبد ااحق بن عبد الكرمي

والرتمّية  فكان مل هذا ااحرص من القضاة نأجل  والتارقية  مةا مان حيسن استعةال اللغة الكورية  والتكرورية  والرببرية  
واحتكر  يف مطققة توات لعامل الوراثة    يري أن مطصب القضاء هذا خضعل  دصدار حكم عاحتقيق هدف واحد أال وهو إ

                              
 .44  44 ص م7711-اجلزائر-ديوان املقبوعات اجلامعية: فرج حمةد فرجلإقليم توات خالل القرظني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني  1
مان عاملاً متبحراً يف الفقه .ا وتفقه على يد والده هب هـ بقصر ملومة ظشأ7771عبد العزيز بن حمةد بن عبد الرمحان البلبايل  ولد سطة  2

هـ  مجع يطية الشورى  له فتواى عديدة  وأشعار مفيدة تويف عام 7444و لذا لقبه والده بسيبويه  توىل القضاء بعد وفاة والده سطة والطح
من أخبار علةاء  ققف الزهرات :طمري) "ثر السطية ذو انأخالق السطيةآأبو املفاخر العلية  وامل :"قال فيه صاحب الدرة الفاخرة  .هـ7447

من القرن  الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها/ 47  55ص م   4114طبعة-صحراء اجلزائر-عبد العزيز عةر املهداوي:دار هومه توات حملةد
يف ذمر املشايخ التواتية لعبد  الدرة الفاخرة /47ص   م4115اجلزائر طبعة-عني ميلة-ه لعبد ااحةيد بكري:دار اهلدى74ه إىل القرن 17

 (.77ص  قوط خبزاظة ابن الوليد  باعبدهللا القادر بن عةر املهداوي خم
 .17ظوازل الغطية البلبلية لعبد العزيز بن حمةد بن عبد الرمحان البلبايل خمقوط خبزاظة بالوليد عبد القادر باعبد هللا  ص 3
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انأسر التواتية ملدة تزيد عن املائة واخلةسني عاماً  وهو انأمر الذين الحمه الدمتور فرج حمةد فرج عطد  ىمن قبل إحد
 .1القضاة الذين تولواْ هذا املطصب دراسته لشخصية

 الشخصيات اليت تقّلدت القضاء يف مطققة توات:وفيةا يلي عرض نأهم 
 القاضي عبد الكرمي بن حممد بن أيب حممد: (1

ظشأ وتعلم هبا فأخذ على والده حمةد ويريه من علةاء متطقيط  مةا أخذ عن علةاء املغرب   هـ  بتةطقيط 774ولد سطة 
مان .علةاء مصر مالشيخ انأجهوري  وعن علةاء تلةسان مأمحد املقري  وعن مالشيخ أمحد بن أيب حملة السجلةاسي 

وحمةد بن   طالينيحمةد  و الشيخ أمحد بن يوسف التابطه ااحاج اشاعراً  أخذ عطه  فقهياً  حمدثاً  أصولياً   فرضياً  حنوياً  لغوياً 
وإمام الربرة  الذامر   رئيس املهرة خ انأعالم  وقدوة أئةة انأظام ئشيخ املشا ": علي الطحوي  قال عطه صاحب جوهرة املعاين

له تآليف  2".ااحقيقة والشريعة والطص والقياس العدل  تاج العارفني ومالذ اخلائفني اجلامع بني القاضي   الشامر  القاظت 
ااحجاز إىل معامل أرض  ةفوحت  بن ااحاجبار حاشية اللقاين على صوتقاليد فقهية مطها: حاشية خمت  وقصائد عديدة 
واستةر فيه مدة عرُفت  هـ 7144ال والده ملطصب القضاء وتفضيله للتجارة  توىل عبد الكرمي القضاء سطة عتز ابعد  .ااحجاز

 .3هـ7144سطة  توىف رمحه هللاأن بعدله وحكةته  وظزاهته إىل 
 :القاضي حممد بن عبد الكرمي (4

وفيهةا أمةل دراسته  ااحرمني الشريفنياظتقل إىل .وعلةاء متطقيط  أخذ عن والده عبد الكرمي بن حمةد  ولد بتةطقيط 
توىل القضاء بعد والده سطة  .حنويًا متبحراً  وأديبًا لغويًا  فتحصل على إجازات أعيان العلةاء هطاك  مان عاملًا فامهًا 

 71الثاء حىت توفاه هللا يوم الث  هـ وظّل فيه فرتة ُعرفت بالعدالة  َفَحِةد الطاس سريته  ورضوْا بالقول مطه والفعل7155
 .4هـ 7174رجب سطة 

 :القاضي البكري بن عبد الكرمي (1
وعن سعيد قدورة بن إبراهيم اجلزائري  وعن   هـ أخذ العلم عن الشيخ حمةد بن علي الطحوي7144ولد بتةطقيط سطة 

رشي.أخذ عطه أبطاؤه انأربعة: حمةد الصاحل  ر البداوي  له إجازة عن الشيخ اخلاضي حمةد  وعن الشيخ حمةد بن عةأخيه الق
  وحمةد القدسي املصري  مان صاحب اجتهاد بن أخيه عبد هللا بن أمحد بن عبد الكرمياعبد الكرمي  و  عبد القادر  حمةد 

 .هـ 7174طالع يف الفروع واملسائل.توىل القضاء بتوات سطة ة اللسان  ضليع الطوازل  مثري االأويت فصاح يف املذهب 

                              
 .41م  ص 77و  71إقليم توات خالل القرظني  يطمر: 1
 .71ص  حملةد بن عبد الكرمي بن عبد ااحق التةطقيقي خمقوط خبزاظة موسام  فيةا ثبت لدي من علةاء انألف الثاين جوهرة املعاين 2
ه للصديق ااحاج أمحد:مديرية 74ه إىل القرن 77/التاريخ الثقايف إلقليم توات من القرن 41 44يطمر:الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص 3

 .15م  ص4111القبعة انأوىل -أدرار-الثقافة
 .45  44ص   وأعالمهاالطبذة يف تاريخ توات  4
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قاضي  مان شيخاً عارفاً عاملاً عاماًل متفططاً يف علوم شىت .اإلمام العامل اهلةام أبو املواهب "قال عطه صاحب جوهرة املعاين: 
 .2هـ7711تويف عام . 1"الصحراء

ن أخيه حمةد عط  أخذ عن والده الشيخ البكري  و هـ بتةطقي7174ولد سطة :القاضي عبد الكرمي بن البكري (4
بن أخيه عبد الكرمي ااحاجب بن حمةد الصاحل  وحمةد بن ااحاج عبد او  بطه القاضي عبد ااحق اه عطالصاحل  وأخذ 

وسلك يف ذلك مسلك العدل بني املسلةني  وماظت جّل جلساته  هـ 7711والده سطة  وفاةتوىل القضاء بعد هللا.
أبو  التواتية  وحامل لواء امللة اإلسالمية  رياقاضي القضاة بالد "مبطية على الصلح  قال عطه صاحب جوهرة املعاين:

ه اجلهال موتطصت ملواع ااحكةاء  أريبًا للحقوق ويف ااحقيقة صوفياً  ختضع لقوله  مان أديبًا سخياً    الربمات
 .4هـ7714من ربيع الثاين عام  71عة تويف رمحه هللا وقت صالة اجلة.3"والعلةاء

القضاء  مطصب ءاعبادر التطالين  لكن ظمرًا لكثرة أضاء القاضي عةر بن عبد القوقد شارك القاضي عبد الكرمي الق        
 مل يستةر القاضي انأخري طويالً يف القضاء واعتزله ليتفرغ للعبادة والتصوف.

عاش يف هناية القرن الثاين عشر وبداية القرن الثالث عشر  أخذ العلم القاضي عبد احلق بن عبد الكرمي البكري: (5
حمةد بن مصقفى الرقادي الكطيت  وعبد الكرمي ااحاجب  وعبد الرمحان بن عةر  وأخذ عطه عبد الكرمي و  عن والده 
وأسس جملسه   هـ7714وابطه عبد الكرمي بن عبد ااحق.توىل القضاء عام  احسن  والقالب العابد بن بن علي 

 قال عطه صاحب .حسن مخس لغاتظمةًا وظثراً  أ له مقيدات ومقتقعات .واظتشر فضله فمهر عدله   الشوريّ 
  وللحقيقة مائاًل  له يف تطفيذ ااحق سقوة عةرية بدر الدين أبو الفتح مان رمحه هللا بااحق قائاًل  :"جوهرة املعاين 

 5"اظني الشرعية عزائمميزان القو يف ه لال حلت له إىل يري القاعة حبوة  وشهامة علوية  مل تعرف له قط صبوة  و 
 .6هـ7471تويف سطة  

د املقرّبني ايشها حُمةد الزجلوي  بل مان أحوهذه الفرتة اليت توىل فيها القاضي عبد ااحق القضاء هي ظفسها الفرتة اليت ع     
 من القاضي عبد ااحق ميف ال وهو أحد أعضاء جملسه الشوري.

أخذ العلم عن عبد هللا بن  هـ 7755ولد مبلومة عام  مطيته أبو عبد هللا :القاضي حممد بن عبد الرمحان البلبايل (4
لتطالين  وحمةد بن عبد هللا والشيخ أيب زيد عبد الرمحان بن عةر ا بن أيب زيد البلبايل  براهيم بن علي بن أمحدإ

                              
 .17جوهرة املعاين  ص  1
 .11 ص/التاريخ الثقايف777ققف الزهرات ص 2
 .14جوهرة املعاين  ص  3
 .44الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها  ص /747ص    ققف الزهرات 4
 .14جوهر املعاين ص  5
 .11التاريخ الثقايف إلقليم توات ص/741ققف الزهرات ص 6
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أمون بن والشيخ امل  ايل  وأخذ عطه ابطه عبد العزيز  وأمحد ااحبيب بن احمةد بن عبد هللا بن عبد الكرمي ااحاجبقالوظ
واظتشرت أخبار عدالته بكامل الصحراء  لذا قال عطه صاحب الدرة  هـ 7471توىل القضاء سطة مبارك البلبايل.

مان أحد انأعالم ومن  املتفق على حتصيله املستفيد املفيد   عالم التوفيق احملب للعلم وأربابهأالحت عليه "الفاخرة: 
 .1"انأئةة اجملتهدين يف العصر

مان رمحه هللا يف مقام العلم من الراسخني عطد اخلاصة والعامة  من املكرمني  شيخاً   " :صاحب جوهرة املعاين مةا قال عطه
 .3هـ7444سابع من مجادى الثاين عام ثطني التويف رمحه هللا ليلة اال.2"هداً  مالزماً للتدريس واملقالعةعارفاً جمت

اويه من مصادر التشريع اإلسالمي  وروعيت فيه العادات وانأعراف وهبذا اجلهاز القضائي الذي استةدت أحكامه وفت   
 من .آم حياهتم ويطعةواْ مبجتةع هادئ و والتقاليد  استقاع التواتيون أن يطجحواْ يف تطمي

 يف إقليم توات. املطلب الثاين: احلياة االقتصادية
 ربعة أظشقة وهي:رايف جيد أن اقتصادها يقوم على ألّدارس إلقليم توات وموقعها اجلغا

فكاظواْ بواسقتها يلبون حاجياهتم اليومية  وبالريم من   رد اقتصادي لسكان تواتماظت الزراعة وال تزال أهم مو : الزراعة .7
ي والفقاقري  قكم لسقي مزروعاهتم متثل يف السوابداع ظمام حمإه إال أن أهل املطققة استقاعواْ قساوة مطاخ املطققة وشدة حرارت

بفضل  ياً معيش اً فعرفت املطققة استقرار  ظتاجًا ومردودًا وفريًا إت على أصحاهبا رّ ود فازدهرت الواحات والبساتني وااحقول 
ىل انأقاليم ه إرو ة قوهتم  وما فضل عن حاجتهم صدّ واليت مان على رأسها زراعة الطخيل اليت ماظت متثل يالبي ا مزروعاهت

ري اللذان ماظا ميثالن املادة انأساسية يف صطاعة أهم عن بزراعة بعض ااحبوب مالقةح والش التواتيو ينعُ  اجملاورة هلم. مةا
 إضافة إىل زراعة ااحطة والتبغ. املطققة  ضروات والفوامه اليت تليق بقبيعةبعض اخل مأموالهتم .مةا عرفت املطققة زراعة

باملطققة   توات باعتبارها آلة السقي انأوىلالفالحة يف  روح الفقاقريتعترب الفقاقري يف حتريك الفالحة بتوات: ةأمهي
ومطسوبية املاء يف  م جآبار جديدة مي تزيد من حويواصلون دائةاً شق   لذلك جند الفالحني يعةلون فيها جبد واجتهاد

 .4الفقارة
وال يزال  فق يبدأ العةل فيها من مكان عالظ  بني مل بئر وبئر مثل درجات السلم ر آلبالفقارة هي عبارة عن سلسلة من اوا

وقد يوجد يف عةق بعض اآلبار ما يزيد عن أربعني مرتاً  مث يطخفض العةق إىل أن خترج على   يطحدر من أعلى إىل أسفل
 وجه انأرض  فهي يريبة يف شكلها ويف ختقيقها وهطدستها.

                              
 .71 ص الدرة الفاخرة  1
 .74جوهرة املعاين  ص  2
 .714ص  الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها  /41 و41ققف الزهرات ص  3
 .17الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها  ص :يطمر  4
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رى أهنا مأخوذة من الفقار يمن التفجري  ومطهم من :يل فقر  وقأهنا اشتقت من ال:ختلف يف أصل تسةيتها فقيل ا وقد   
 .فقاقري المهر نأن آبارها تشبه فقاقري المهر :أي
اختالفًا مبرياً  فذهب عةر -حول أول من أحدث الفقارة بتوات -أما بالطسبة ملطشأ الفقاقري فقد اختلف املؤرخون     

  أما 1تواتة مطققوقد أيده الشيخ باي بلعامل يف متابة الرحلة العلية إىل  هم من أوجد الفقاقري بتوات املهداوي إىل أّن اليهود
ذهب إىل هذا أيضاً دباط املصريني وققع انأفريى أّن هطدسة الفقاقري بتوات ماظت من صطاملؤرخ حمةد بن عبد الكرمي البكري 

 .2وأعالمها عبد ااحةيد بكري يف متابه الطبذة يف تاريخ توات
نأن توات مطققة صحراوية قّلةا تسقط فيها انأمقار فطتج عن ذلك اظعدام املراعي  وبالتايل قلة الثروة : ظمرًا الرعي .4

والعائدة  وااحض  والعزل   والزمن  ااحيواظية  باستثطاء بعض املراعي اليت تطةو فيها بعض ااحشائش والشجريات مالرقيق
نأيطام اليت ماظت تستورد من السودان الغريب  إضافة إىل تربية املاعز فقام أهل املطققة برتبية أعداد قليلة من ا والققف....

 احومه فكاظت جتفف وهو ما يعرف عطدهم باللحم املقّدد. اأمّ  ذي مان يستخدم موسيلة للتطقل واإلبل ال  وااحةري 
بقار ه الصغري  أما تربية انأ  ومن املالحظ أن الطوع الذي مان يرىّب هطاك يتةيز حبجةةأما تربية الدواجن فكاظت مطتشر    

 .3م توفر املراعي واملطاخ املطاسبفكاظت شبه معدومة هطاك لعد
ها يف يزل الصوف  أما ألباهنا فقد فلتواتيني استغلوْا أصوارداءة صوفها إاّل أن ا ولى الريم من قلة أعداد انأيطام وع    

ومن املالحظ أن هذا انأخري مان مع التةر يعد عطدهم من الواجبات   استخدمت يف عةل الزبدة واجلنب واللنب املخثر
 .الرئيسية

: اشتهر التواتيون باهتةامهم الكبري بالطشاط التجاري عن طريق مبادالهتم التجارية سواء ماظت داخلية أو التجارة .1
 خارجية.

ة عطد التواتيني فكاظت القلب الطابض للطشاط : لعبت انأسواق العامة دورًا هامًا يف ااحياة االقتصادياملبادالت الداخلية
 مل ختل مديطة أو قصر توايت مطه.لذلك  التجاري للبلدة 

ما أم عن طريق مبادلة السلع ببعضها  تت :انأوىل :ما طبيعة املعامالت التجارية داخل انأسواق التواتية ماظت تتم بقريقتنيأ 
أما طريقة .السلع الرئيسية اليت يتم التبادل عليها لدى التجار التواتيني هي التةور والقباق  وااحطاء واملصطوعات اليدوية 

متام العةليات إلارية ومل ختل انأسواق الكربى من وجود مساسرة ومكاتب جت .فتتم بالطقد احمللي أو اخلارجي :التعامل الثاظية

                              
-ومهالرحلة العلية إىل مطققة توات لذمر بعض انأعالم واآلثار واملخقوطات والعادات ومايربط توات من اجلهات حملةد باي بلعامل:دار ه 1

 .11 17م  ص4115طبعة-اجلزائر
 .47الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها ص 2
 .57  51  ص م77و  71إقليم توات خالل القرظني  :يطمر 3
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تلك انأسواق اليت مان هلا أمهية يف  ومن أهم.مبوجب توميالت صادرة أو معتةدة من قاضي املديطة التجارية احساب يريهم 
مرمز املقاطعة   2دظنياةيالذي مان يقام مبديطة ت 1تطشيط ااحرمة االقتصادية يف عصر حُمةد الزجلوي هو سوق مقاطعة رقان

السودان الغريب  وباإلضافة إىل ذلك فهو السوق الرئيسي  وبرزت أمهيته يف موظه يستقبل بعض القوافل القادمة من أسواق
س  وماظت هذه القبائل تبادل سلعها من اإلبل وااحةري  وخروف رو الذي تؤمه قبائل تاوديين واملربوك  وأمهيدان وادرار ايفا

 .3دمان يف مقابل التةور التواتيةال
القادمة من مافة  فل التجارمثلت توات مرمزاً جتاريًا هامًا بفضل موقعها الذي مان ميثل ظققة عبور لقوا املبادالت اخلارجية:

قصد تته توات للقوافل الصحراوية اليت االجتاهات العابرة للصحراء  وقد احتل موقع توات هذه انأمهية بفضل انأمن الذي وفر 
 أسواقها.

 :يم اإلفريقية يف احملاور التالية تربط توات بااحواضر العربية وانأقالوميكن حصر املبادالت التجارية اليت    
أقدم القرق اليت   طعة أقبلي باجتاه مديطة تيةبكتو: التبادل التجاري مع أسواق السودان الغريب  ويعترب طريق مقااحملور انأول

 ماظت تسلكها القوافل أثطاء سريها حنو أسواق السودان الغريب وأمثرها أماظا.
 ومرامش باملغرب انأقصى. سجلةاسة و   بادل التجاري مع أسواق تافياللت: التاحملور الثاين

 وجطوب توظس.  وطرابلس ويات   : مع أسواق يدامساحملور الثالث
 شةال اجلزائري.: مع أسواق الاحملور الرابع

والشةة التواتية  وانأسلحة  وااحطاء   التةور بأظواعها :ة مبطتوجات تواتية أمههالةوقد ماظت قوافل التجار التواتيني حم    
 ويريها. قانالطعام  وانأق يش  والذهب اخلام  ور الطارية  فيبادلون هذه السلع مع قوافل اجلطوب بالعبيد

ر  وانأسود  محوالصةغ  والفلفل انأ والسكر   الشةال الغريب والشرقي فكاظت حمةلة بالقهوةأما القوافل القادمة من     
 .4ع اليت تبادل باملطتجات التواتيةوالسةن والزيوت والشحم  والصابون والقةح والدقيق ويريها من السل

والصوف من انأشعار  والققن زلوْا الطسيج غة فة يدويّ شتهر التواتيون بصطاعات حمليّ ا: الصناعة واحلرف اليدوية .4
من اجللود  مةا صطعوْا انأدوات  جو ر سوال  وانأفرشة  ةيوانأصواف وانأوبار  وخاطوْا الرباظيس واإلزارات  وصطعوْا انأحذ

ين وأوا اظات وأمواب املستعةلة يف الفالحة مالفؤوس ااحديدية  واملطاجل...  واستغلوْا القني يف صطاعة أواين املاء من خزّ 
 .الل وااحصر  واملكاظس وااحبال قها وجذوعها انأبواب والقفف  والساطعواْ من أور صمل  مةا استغلواْ الطخلة فلأل

                              
 ملم. 751تقع  جطوب يرب والية أدرار تبعد عطها حوايل 1
 ملم.  11أحد قصور مديطة رقان تبعد عطها حوايل  2
 .44 41  ص م77و 71إقليم توات خالل القرظني  3
 .11ذة يف تاريخ توات وأعالمها  ص طبال/ 17  11م ص 77و71إقليم توات خالل القرظني يطمر:  4
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التواتيون يف جلبها على القوافل القادمة من الشةال  لذا اعتةدت  هلذه الصطاعا فتقرت إىل املادة انأولية يري أن املطققة ا
 .لسّد هذا الطقص 

 رين وجتار الّذهب.اعقّ من الّصطاع وااحرفيني وال   فيها مثري1أمربها مديطة متطقيط فكاظت أما عن املدن الصطاعية
 الثالث: احلياة االجتماعية لإلقليم توات. باملطل
وفدت إىل إقليم توات قبائل خمتلفة عرب حقبات زماظية متعاقبة مطذ الفتح اإلسالمي للةغرب العريب  وحىت القرن الثامن     

يعتقد يف  BERNARED SAFFROYوتعترب قبائل الرببر أول من قدم إىل اإلقليم  فاملؤرخ برظارد   ديعشر امليال
 .2م417الرببر قد حلواْ بتوات سطة  ختةيطاته أن

م( باملغرب بعد أن ققعوْا ثالثة عشر رحلة 71عد اهنيار دولتهم يف القرن الرابع اهلجري )َ بمث وفدت إىل توات قبائل الزظاتة 
 مرعى ملواشيهم. دمسعو  دااآلبار واستعةلواْ و وحفرواْ   سجلةاسة وظزلواْ بأرض بودة  فاستقرواْ هطاكمن 
م( وفدت إىل اإلقليم قبائل عربية  وماظت قبيلة عرب املعقل أول الداخلني 71ومع مقلع القرن السابع للهجري )    

تة الذين استقروْا بزاوية مطتة  وقبيلة أوالد علي بن موسى  القرشية واليت مان ظزوهلا للةطققة  مث تلتها قبائل أخرى مقبيلة مطا
فهم أهل سطة ومروءة  دلت على ذلك حالتهم وسريهتم  وهم من أمابر الطاس  :"بتةطقيط  قال عطهم حمةد بن بابا حيدة 

 .3"ورياسة
املؤرخون والعارفون بانأظساب أن قدومهم إىل توات مان عن طريق أما قبيلة انأظصار اليت يطتةي إليها حُمةد الزجلوي فيتفق    

  5م  مث استقّر بتادلس ماسني75هـ/1يف القرن   4جبورارة )تيةيةون( ظزل أينمن قدم إىل املطققة  لفهو أو  موسى بن خليل 
 .6وهبا ماظت وفاته

العرقيات انأخرى  البشرية للةجتةع التوايت إضافة إىل بعضفشكلت هذه انأصطاف الثالثة الرببر  الزظاتة  والعرب الرتميبة     
  مالزظوج والعبيد.

إال أظه يبقى من أفضل اجملتةعات اجلزائرية  من حيث متاظة    ومتايز ترميباته القبقيةاجملتةع  تباين مكوظاتوريم      
 صحر والتآخي  وهذا يرجع إىل أن اجملتةع التوايت جمتةع متدين   والتعاطف  يسودها روح املؤاخاة ناالعالقات العامة واليت م

 أمرين: ويتجلى ذلك من خالل  ين اإلسالمي من أخوة وحمبةدأفراده على التةسك مببادئ ال
                              

 ملم.  74تقع جطوب يرب والية أدرار تبعد عطها حوايل  1  
2 Chromique de touat.centre saharienne-Gharclaia-Algérie page 04. 

 .41ص   7711-اجلزائر-ديوان املقبوعات اجلامعية: حيدة  حتقيق فرج حمةد فرجبن بابا ال القول البسيط يف أخبار متطقيط 3
 ملم.  411تقع مشال شرق والية أدرار تبعد عطها حوايل  4
 ملم.  11تبعد عن دائرة تيةيةون حوايل  5
 .15الطبذة يف تاريخ انأسرة الزجالوية  ص  6
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ن فةن القباع اليت امتازهبا التواتيو   : مان للتواتيني عادات وتقاليد تتةاشى وظُمم الشريعة اإلسالميةعاداهتم وطباعهم:أوال 
بيطهم يف مجيع القصور  مطهم  ومان هذا الفعل متعارفاً  أته  فيصبح الغريب جزءاً ال يتجز إمرامهم للضيف وااحرص على سعاد

مةا عةل أهل توات    فبةجرد ظزول الضيف يف البلدة تتطاوب العائالت يف تقدمي القعام واإلمرام لضيوف البلدة  التواتية
على تطةية ظمام الضيافة  وذلك جبعل بيوت مقصورة على الضيوف واملسافرين  وبتخصيص أوقاف خاصة باملسجد يعان هبا 

 .1تياجات الضيوفعلى تلبية اح
اإلقليم  ومن انأمور املعروفة أيضًا عطد التواتيني القيبة واملساملة مع جرياهنم  ومع انأجاظب وقد ملس ذلك مل من زار   

بعد أن جتول مبدن وقصور توات يف القرن التاسع عشر امليالدي أشاد باملعاملة  رولف در فالرحالة انأملاين جريها  بأهله واحتكّ 
 .2الكثري من الود واجملاملة والكرمااحسطة اليت لقيها من قبل التواتيني الذين أظهرواْ له 

حرصًا على متتني راوبط  واالجتهاد يف طلباهتم  والطمر يف أحواهلم   حقوقهماة ومراع توات بزيارة انأقارب  أهل واهتمّ    
 صلة الرحم.

مطصوص عليه يف الفقه اإلسالمي  مع هو يتّم مةا  مان  هم فكاظت تتم وفقاً لتعاليم الشريعة اإلسالمية  فالزواجحأما أفرا    
ق هللا تعاىل رز   وإذا حلقصور اجملاورة ملشارمتهم انأفرا يان الوليةة العرس أع ىدعالتقاليد اخلاصة باملطققة  ويُ  زيادة بعض

الصيب بذبح أجود ما ميلك من شاة  مع دعوة الضيوف للحضور  مةا  الفرحة تبلغ ذروهتا  فيقوم والد نإالعائلة مبولود  ف
 .3إذا مان ذمراً وعلى اجلدة إذا ماظت بطتاً  هن االسم على جديسةى الولد يف اليوم السابع  ويكو 

ففي شهر رمضان يقبل   والخترج عن مضةون الشريعة اإلسالمية ما عاداهتم يف انأعياد واملطاسبات الديطية فكاظت مثرية أ   
الوة أحزاب من تعلى  والفقه والطحو....وحنوها  واملواظبة والذمر ومساع دروس املواعظ  ة أهل املطققة على املساجد للعباد

ن أياملساجد  بل حىت يف بعض البيوت  صالة الرتاويح فكاظت تقام يف مل  اأم .بعد السحور أوءان العميم قبل العشاء القر 
 أو أحد الصبيان املةيزين ااحافمني لكتاب هللا. جتتةع الطساء ليؤدين سطة الرتاويح خلف حمرم من حمارمهن 

مطه. ويف ليلة  من شهر رمضان إىل ليلة القدرول مةا اعتاد التواتيون قراءة صحيح البخاري شرحًا ودراسة من اليوم انأ    
هم  فكاظوْا حييوهنا عامة املسلةني ابتهاجًا هبذه الليلة املبارمة  أما ليلة القدر فشأهنا عميم عطدو  اخلتةة حيضر أعيان البلد

 يستفتح التالوة مان مايالبا  ختتم إىل صالة الفجر  وصالة املغرب و  تبدأ تالوته منالكرمي مله يف املساجد  فن ءابقراءة القر 
 شيخ البلد أو عاملها املوقر.

بةجرد رؤية هالل شهر املولد الطبوي يقبل التواتيون على املساجد واملدارس لتالوة القصائد فوي الشريف طبأما املولد ال   
تةر ذلك إىل ليلة الثاين سيو  لثطاء وتتطاول خصاله باملدح وا واملدائح الديطية اليت تتعرض احياة املصقفى صلى هللا عليه وسلم 

                              
 .44الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها  ص  :طمري 1
 .11  ص 77و71قليم توات خالل القرظني إ :طمري 2
 .44 و41الطبدة يف تاريخ توات وأعالمها  ص  :طمري 3
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حفل عميم يتطاسب وجاللة الذمرى  هتتز له القلوب وتطشرح له الطفوس  فيها عشر )ليلة املولد( تلك الليلة اليت يقع 
 عليه وسلم  ولعل اهلدف من فال تسةع أحدًا إال وهو يصلي على صاحب الشفاعة صلى هللا وتتجاوب معه الكائطات 

على حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وتزمية خواطرهم بسريته  ئذه العادة ااحسطة هو تربية الطشهب ك التواتينيمتس
 1القاهرة.

ومن هذه   د يف توات صورًا عديدة للتكافل االجتةاعي اليت ماظت تقوي الروابط وتثبتهاجن: تكافلهم االجتةاعي:ثانيا 
 الصور:

واحملبة  والوفاء   الذي جتلت معه روح انأخوة   هذا العةلطققة بالتويزةعطد أهل امل ىوهو ما يسة :العةل اجلةاعي . أ
واملساعدة  ومان يالبًا ما يستعةل إلصالح فقارة ما  ويف أحيان أخرى من أجل إيقاف زحف الرمال على البساتني 

 .2ليت حتتاج إىل وفرة اليد العاملةوالديار  أو لبطاء بعض البيوت ا
ثريًا ما  فك إعاظة الفقراء واملعوزين: من العادات اليت اختص هبا أهل املطققة هي وقف بساتني لفائدة املسامني والفقراء  . ب

قبل حلول موسم مجع التةور  انأمر الذي جيعلهم يكابدون مشقة اجلوع   ةعطد انأسر الفقري  تمان يطتهي خمزون انأقوا
 3جلوع اجلائعني  ورمحة باحملتاجني. هلذا فكر التواتيون يف هذه اإلعاظة سداً 

 املطلب الرابع: احلركة العلمية والثقافية يف إقليم توات
الل القرظني الثاين والثالث عشر للهجرة هنضة علةية شاملة ماظت امتدادًا لطهضة علةية واسعة عرفتها خعرفت توات 

يف أرجاء مشال إفريقيا مالقاهرة وفاس ويريها. فطتج عن ذلك ظهور مرامز علةية أسهةت بشكل   ةالعلةية املطتشر  ااحواضر
وتبلورت  وقد جتسدت الزعامة العلةية .خالل القرن الثاين عشر وما بعده مبري يف تطشيط املشهد العلةي والفكري للةطققة

 يف مؤسستني بارزتني مها:
وأقدم جامعة تأسست من لدن  ييندواملرمز انأعمم للتوجيه ال لعلةي إلشعاع ا: يعترب املسجد املدرسة انأوىل لاملسجد .1

الختاذ  للطمر يف شؤون املسلةني  ومرمزاً  ة ومطتدىدومطا هذا  باعتباره مكاظًا للعباسيدظا حمةد صلى هللا عليه وسلم إىل ي
  ن الكرميءاالذي يلعبه املسجد يف تعليم القر دور اهلام الإضافة إىل   القرارات الكفيلة بسعادة البشر والقضاء بني الطاس

إىل الكتاتيب وهو ما يعرف عطدهم  -يف سن مبكرة-وخمتلف علوم الدين  لذا حرص التواتيون على إدخال أبطائهم
أول ما يبتدئ به طالب العلم هو معرفة  و 4ب"أقربيش" أو "احملضرة" أو "اجلامع" الذي مل تكن قرية ختلو مطه أو قصر

وخمتصر انأخضري    مةا يأخذ املتعلم بعض املعارف الفقهية مةنت ابن عاشر ااحروف اهلجائية  مث حفظ القرآن الكرمي 

                              
 .45ص  الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها /417 و411  ص 4الرحلة العلية إىل مطققة توات  ج:طمر ي 1
 .44الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها  ص  2
 .471  ص 4الرحلة العلية إىل مطققة توات  ج :طمري 3
 .44التاريخ الثقايف إلقليم توات  ص  4
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 تونمل يوم قسقا من هذه املويتم ذلك من خالل تطاوله    وانأجرومية ويريها من املتون اليت يُلزم املتعلم حبفمها حفمًا متقطاً 
وبعض املتون  القرآن الكرمي  وبني القرآن الكرمي  فإذا حصل املقصود وحفظ بااحفظ بعد متابته يف آخر اللوح والفصل بيطه

 ك إىل مرحلة تعليةية أرقى من سابقتها.لساقه معلةه إىل املدارس والزوايا الديطية  ليطتقل بذ عن ظهر قلب 
ر البالغ ثن طريق اتباع تقطيات مان هلا انأ: مان التعليم يف الكتاتيب يتم عالقرآنية بتواتوائد اجلارية يف الكتاتيب العبعض 

 يف جنابة التالميذ وتفوقهم:
 التلةيذ بالقرب من شيخه وميلي عليه الثةن  أو الربع. ويسةى حملياً بالفتوى  وهو أن جيلس اإلمالء: (7
 ملا مّر عليه من القرآن.زبني أو أمثر حوهو حفظ التلةيذ احزب أو  التكرار: (4
ن ءامن القر  نيب: جيتةع القلبة صغريهم ومبريهم يف حلقة مع معلةهم قبل العصر أو بعد املغرب  لقراءة حز ااحزب اليومي (1

مي يف ذهن القلبة  يف ترسيخ القرآن الكر  الراتب .وتمهر فائدة هذا الورد القرءاينالكرمي على الرتتيب وهلذا مسي بااحزب 
هذا ااحزب يف حتفيظ القرآن الكرمي للكبار وانأميني  فكثريًا من انأميني الكبار قد  لدور الكبري الذي لعبهاىل باإلضافة إ

 حضور ااحزب الراتب.حفمواْ القرآن عن ظهر قلب بفضل مواظبتهم على 
فيستفيد  ىالفقر وانأضحبالطسبة لعقلة عيدي يستفيد القلبة من العقلة انأسبوعية يومي اخلةيس واجلةعة  أما  العقلة: (4

أسبوع واحد فقط بعد  وي الشريف فهيبطاملولد ال ما عقلةأوأسبوعاً بعده    بوعاً قبل العيدالقالب من مخسة عشر يوماً  أس
 .1ليلة املولد

جه بعد حفظ القالب للقرآن الكرمي وتعلةه بعض مبادئ الفقه والطحو يف املدرسة القرآظية يتو املدارس والزوايا الدينية: .2
 ا ويدرس يف جمالسهم  ويف هذه املدارس والزوايا الديطيةهأو الزوايا الديطية ليطهل من علم شيوخ بعدها إىل املدرسة الديطية 

والفقه وانأصول والطحو   ويدرس هبا العلوم انأخرى اظقالقًا من مهةات العلوم مالتوحيد  يعيد املتعلم حفظ القرآن الكرمي
 وعلم الفرائض.

سطوسي  وجوهرة ترميزهم يف التوحيد على العقيدة انأشعرية فيدرسون أّم الرباهني املشهورة بالعقيدة الصغرى لإلمام الومان     
املذهب املالكي هو املعتةد يف الدراسة  ومن املؤلفات اليت ماظت تدرس فيه هي الرسالة  ما يف الفقه فكانأالتوحيد لّلقاين  

  .ظمراً لسةاعهن هذا االسم مثرياً  "خليل"ققة يعرفون املختصر اخلليلي  حىت عجائز املطنأيب زيد القريواين وبصورة خاصة 
قق الّسّلم لألخضري طالمية انأفعال البن مالك  ويف املو   الّطدى  وانألفية فتعاد انأجرومية للةراجعة  وققر أما يف الطحو

 صاحبطا حُمةد الزجلوي. اليت شرحهاوالبيقوظية يف علم ااحديث  ويف الفرائض الرحبية والتلةساظية 
  حيث يقرأ القلبة على شيخهم ما حفموْا من املتون  وعطدما حيفظ  قفةسطة داخل الزوايا ما يسةي بالو ااح قومن القر     

 ا وهيقوم الشيخ بتفسريها له وشرح معاظمل طالب على شيخه ااحفظ الكامل لألبيات من املكان الذي توقف فيه سابقاً  ي

                              
 .441  444الرحلة العلية  ص  /41التاريخ الثقايف يف إقليم توات  ص :طمر ي 1
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  دعلى أسرارها.فةثاًل إذا ماظت الوقفة يف ألفية ابن مالك فإن الشيخ يشرح للقالب معاين البيت ويّبني له املرا هاطالع
 .1يف املسألة إْن وجد فيهاتعلقة بالبيت  ويبني له اخلالف ويوضح له املقصود  مث بعد ذلك يورد له الشواهد امل

ية بإيواء القلبة حيث تتكفل املدرسة الديط  داخليمن ظمام العلةية يستفيد القالب أيضًا  إىل جاظب هذه املعارف
هطاك وظائف أخرى تقوم هبا املدارس ماظت . مةا  لةمن أجل أداء مهةتهم الطبي ههم بكل ما حيتاجوظدوتزوي  وإطعامهم

تفتح أبواهبا هلم أين جيدون الرّاحة واملأوى واملأمل  الفقراء واملعوزين وعابري السبيل  حيث  :مساعدةوالزوايا القرآظية مطها
واإلصالح بني املتطازعني  وعقد الزواج  وإحياء املواسم الديطية وعقد ملتقيات....ويري ذلك من انأعةال اجلليلة اليت تساهم 

 يف ربط انأخوة وتوثيق عرى اإلسالم بني مل أفراد اجملتةع.
جتسدت يف زاوية علي بن حطيين  أينافها ووظائفها ُوجدت يف زاجلو الديطية بكامل أهدهذه الصورة للةدرسة والزواية     

 الصوفية ومدرسة حُمةد الزجلوي الديطية.
 مظاهر النشاط العلمي والفكري يف توات خالق القرنني الثاين عشر والثالث عشر اهلجريني:

ن هذا الّطتاج تقاذفته يُد القدر سواء أعلةي لعلةائها يري مة الّطتاج الْلةس ضخاإن الواقف على خزائن خمقوطات توات لَيَـ 
القابع الفقهي واللّغوي وبعض الرحالت بيطةا يطدر ظتاجهم  يلبة توات ت علةاءاعلى مؤلف لحظي مةا  .لضياع أو بالطهببا

 يف الفطون انأخرى ظمراً لطوعية التكوين الذي تَلّقوه.
 جري  حيث ظهرهعشر زدهرت الكتابة يف توات بشكل واضح مع مقلع الطصف الثاين للقرن الثاين ا : املؤلفات (7

 والطحو خاصة وأهم تلك املؤلفات يف تلك املرحلة:  ويف اللغة  العلوم الشرعيةالعديد من املؤلفني الذين ألفواْ يف 
 العلوم الشرعية: .أ 

  الضوء على مجلة من القضايا الشرعية طحُمةد الزجلوي  تسل ي  ومجعها ابطهو لةد الزجحمَ  األفه 2:ظوزال الزجلوي -
 ااحال يف توات يف اجملاالت املذمورة. أن ظرصد واقع خالهلاواالقتصادية  وميكن من  واالجتةاعية 

ومدلس للةراحبة  "وصل فيه إىل  -مةا سبق معرفة ذلك-ةد الزجلويوهي حمل الوجيز يف شرح خمتصر خليل: -
 ."مغريها

عن ظوازل تتكلم بشكل عام عن ااحياة العامة داخل اجملتةع  ة: وهو عبار 3انأماين يف أجوبة أيب زيد التطالينياية  -
أخرى عن التوايت وحتيل على أوضاعه املعيشية وظشاطاته االقتصادية وتعامالته  مطها ظوازل تتكلم عن انأوفاق و 

 لقالق ويريها.قضايا الدين  والزواج وا

                              
 .41الطبذة يف تاريخ توات وأعالمها  ص  1
  توجد مطها العديد من الطسخ املخقوطة  مطها ظسخة يف خزاظة أظزمجري. 2
 أدرار. –توجد مطه ظسخة خبزاظة موالي سليةان بن علي  3
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 ىاملصقف: حملةد بن أب املزمري  وهو جواب عن مسألة بعث هبا الشيخ عةر بن ةني اخلةاسحتلية القرطاس بتض -
يف مسألة ختةيس انأرض  والضوابط اليت حتكم العالقة بني اخلةاس وصاحب انأرض  بن أب املزمريالرقادي ال

 وتعّد هذه الرسالة من قليل تراث ابن أب الفقهي.
 ألفها بأمر من الشيخ أيب زيد التطالين. )صاحب الرتمجة(مل الزجلوي:اةد ابن العحملُ  انألفية يف التفسري: -
رجوزة عطاية مبرية يف قدمة انأخضرية  وقد لقيت هذه انأحملةد بن أب املزمري  وهو ظمم على امل منت العبقري: -

 خها على حتفميها لصغار القلبة.س القرآظية يف توات حيث عةل شيو املدار 
ة والطحو حيزًا واسعاً أخذت اللغ فقد  نءاية الوثيق بعلم الفقه وعلوم القر ظمرًا الرتباط اللغة العرب: علوم اللغة والنحو-ب

 هتةام علةاء توات الذين ألفواْ وأبدعواْ يف هذا اجملال ومن أهم مؤلفاهتم:امن 
 حةد الزجلوي  أبرز1ألفية الغريب

ُ
 ققون. عين هبا العلةاء واحملفيها يريب ألفاظ القرآن الكرمي : مل

 الشيخ أبو  هاختصر   الكرمي : وهو متاب يف إعراب ملةات القرآنالكرمي ءان ر خمتصر الدر املصون يف إعراب الق
 .زيد عبد الرمحان التطالين من متاب الّسةني ااحليب

 يعد حمةد ابن أب أهم رّواد حرمة الدراسات اللغوية يف توات  حيث ألف  مؤلفات حممد ابن أب املزمري :
العديد من املصطفات الفقهية وشرح العديد من املتون اللغوية حيث بلغت مؤلفاته الستة عشر مطها: روضة الطسرين 

معوظة   دوائر البحور كزرجية يف فخلايف حل ألفاظ اهلةزية  تكةلة  يف مسائل التةرين وشرحها  الذخائر الكطزية
 القراء يف الطحو.

  فألف العديد مطهم رحالته  ومن ال لدى أيلب علةاء تواتأهم دواعي االرحتب العلم من وطل جمان ااح  الرحالت: .ب 
 هم تلك الرحالت التواتية يف تلك املرحلة:أ
 وهي رحلة حجازية ذات أمهية بالغة حيث حتدث فيها عن املطازل اليت رحلة أيب زيد عبد الرمحان التطالين إىل ااحج :

ارًا عن املطاظرات العلةية اليت مجعت علةاء الرّمب ببعض علةاء فزان  ظزهلا الرّمب الذي مان ضةطه  مةا أورد أخب
وتكتسب هذه الرحلة أمهية بالغة على اعتبار أن الشيخ أبا زيد أول من متب يف فّن الرحلة ااحجازية يف إقليم توات 

 عةوماً.
 طالن لتلقي العلم عن يبالد التكرور إىل ت: وهي رحلة قام هبا الشيخ من التواتية ريالة أيب عبد هللا الفالين إىل الدرح

 ةلوست ليايل  ويصور يف هذه الرح الن حيث مكث عطده شهرينيالشيخ عبد الرمحان بن عةر التطالين بزاوية تط
هي  شيخ عبد الرمحان التطالين  وبعضاً من انأحوال االقتصادية يف توات  مةا يتحدث عن إجازته اليت أجازه هبا ال

اراً جلةالية انأسلوب على تبومل يُِعْر فيها اع  ة ال تتجاوز مخس صفحات اعتةد فيها على االختصارالعةوم قصري  يف
 لذي ماظت حترر به الرحالت.االطسق 

                              
 توجد مطه العديد من الطسخ مطها ظسخة تشرح انألفية خبزاظة ابن الوليد عبد القادر بباعبد هللا. 1
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ة علةية ثقافية ازدمحت فيه ضهن اظتج عطه   واليتل ومماهر الطشاط العلةي والفكري يف املطققة مماظت تلك هي أهم عوا
بل أصبح إقليم توات مرمزًا إماميًا لتغذية املدن السوداظية  ليس هذا فحسب  والعلةاء واملخقوطاتاملطققة آظذاك بالعلم 

 الواقعة بالقرب من انأقليم بانأفكار والثقافة اإلسالمية.
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  حياة الزجلوي الشخصية:الثاين املبحث
 رتهسأ،نسبه ،املطلب األول: امسه 

 التوايت وططاً وبلداً  الزجالوي مطشأً  ةد بن أمحد بن حُمةد بن أيب بكر انأظصاري ظسباً هو حُمةد بن حمَ امسه ونسبه:  (7
إىل اخلقأ الذي وقع فيه عبد القادر بن عةر املهداوي صاحب الدرة الفاخرة عطدما ترجم  اوجتدر اإلشارة هط  1وداراً 

دي حمةد بن أمحيد الزجلوي رمحه هللا تعاىل ورضي  العالمة اهلةام أبو عبد هللا سيملذمر الشيخ اإلمام العا" :له فقال
 -بفتح امليم–ةد انأمر التبس على صاحب الدرة الفاخرة فأسقط اسم والده حمَ  فلعلّ   2"عطه وظفعطا وإيامم بربماته

 .أو )احمةد(
 .ويعد اجلد انأخري أبو بكر ابن القاسم انأصل اجلامع لفروع انأظصار املستوططني بزاجلو املرابقني   
ا الطسب أمثر من مصدر يف دار الزجالويني إىل الصحايب اجلليل أيب أيوب انأظصاري.وقد أمد صحة هذحنويرجع أصل ا   

 .3انأظساب
: أسرة الزجالويني أسرة من أشرف انأسر العربية الكبرية  تطحدر من أحد مبار صحابة رسول هللا صلى هللا أسرته (4

م ومطذ اظتقال أحد أسالفها إىل بالد زاجلو واإلقامة 75هـ/ 1مطذ القرن  تيه وسلم ومن أظصاره  استقرت بتواعل
 .4ظسبة إىل بلدة زاجلو "انأسرة الزجالوية"ــــا اشتهرت بهبواالستقرار 

سوْا الزوايا فذاذ الذين ترموْا بصةاهتم على ااحضارة التواتية  حيث أسّ وعلةائها انأ  عرفت هذه انأسرة برجاهلا املصلحني    
لوم واحملروم  وعابر السبيل  ملفقراء واملسامني  والوقوف إىل جاظب امللمساعدة   منهلا بالكرم وفعل اخلريات ريية املشهوداخل

إىل   وأمت ظمام واليت ال تزال إىل يومطا هذا تقوم بدورها على أمةل وجه 5وقد جتلى هذا الفعل يف زاوية الشيخ علي بن حطيين
 -ةصاحب الرتمج-الوي أمثال: حُمةد الزججاظب املدارس اليت أشرف عليها علةاء أجالء 

                              
 ./ظ7ةد الزجلوي  خمقوط خبزاظة أظزمجري  حملتسهيل اإلرشاد للدرر الثةيطة من انأصول والفروع على مذاهب عامل املديطة 1
 /ل.74الدرة الفاخرة    2
 وشجرة لألظصار خبزاظة بالوليد باعبد هللا..(514ص  ة الرحلة العلي)نأظصاراشجرة  :طمري 3
 .ملم41حوايل عطها مديطة أدرار تبعد  يرب زاجلو تقع جطوب 4
طقيقي. ةيخ البكري بن عبد الكرمي التمعاصره الش والفقيه  ولد وظشأ بزاجلو أخذ عن الشيخ علي الطحوي هو   لي بن حطيين العاملعالشيخ  5

 (.744ص  التاريخ الثقايف إلقليم توات :طمر يهـ )7771هـ. تويف سطة 71أسس زاويته يف القرن 
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ويريهم  3وحمةد الصاحل بن عبد الكرمي 2وحمةد بن أيب بكر 1وجده أمحد بن حمةد بن أيب بكر ةد العامل الزجلوي ه حمَ الدوو  
اليت بعث هبا إىل أهله وأحبابه أيام مان 4العامل يف قصيدتهةد وقد ذمرهم حمَ  م الذين فاق عددهم العشرين عاملًا المن انأع

 طالباً للعلم باملغرب انأقصى.
 ومكاظتها العلةية من خالل أعةاهلا اخلالدة إىل يومطا هذا. إلدراك أمهية هاته انأسرة دلة ثابتة وخمتصرة أفكل هذه انأمثلة 

 .طلب الثاين: مولده ونشأته ووفاتهامل
ذمر املصادر التارخيية تارخيًا حمددًا ملولده  لكن تتوات الوسقى مل  ءةد الزجلوي مغريه من علةاحم املولد والنشأة : .7

سه  هبا ظشأ وتعلم يف  أعطد التقريب يتضح أظه مولود قبيل مطتصف القرن الثاين عشر اهلجري بزاجلو املرابقني مسقط ر 
 د أعالم املطققة  عرف بغزارة علةه وذمائه حىت لُقب ةد مان أححمَ والده م والصالح  فلمطف أسرة اشتهرت بالع

 بطه حُمةد.اشتهر بطوازله وفتاويه اليت ال يستغين عطها عامل وال قاضي يف مطققة توات واليت توىل مجعها ا  "العامل" ــــب
 العلم. فاظتساب حمةد هلذه انأسرة العلةية مان له أثٌر بالٌغ يف تعّلةه وظبويه يف شىت فطون            

شوال  41حُمةد الزجلوي يوم الثالثاء :بعد حياة حافلة باجلهاد يف سبيل العلم وظشره والتأليف يف علومه تويف وفاته .4
 .5بزاجلو وهبا دفن  هـ 7474عام 

 
 

                              
من تاريخ ة هـ )ظبذ 7114أمحد بن حمةد بن أيب بكر جد حُمةد )صاحب الرتمجة( مان فقيهاً متعلةاً مل تذمر عطد املصادر شيئاً تويف سطة _7

 .74الزجالوية بتوات تأليف انأستاذ علي بن حمةد سليةاين وعبد القادر ظيكلو  متاب يري مقبوع  ص انأسرة 
  ر املغتبط يف املخةس اخلايل الوسط(سله متاب بعطوان )ال .اهتم بالكتابة يف التصوف  ن بوبكر بن بلقاسم من مبار علةاء زاجلوحمةد ب  2

هـ  يتفق الزجالويون ويريهم 7174ي  عبد الكرمي  وأمحد )أمحيدان( وابطه حمةد  والغزايل   تويف سطة أخذ عطه أبطاؤه انأربعة: حطيين وابطه عل
 .(7  4ص  أظه أول القادمني إىل زاجلو )املصدر ظفسه 

  
ااحاج  بن حمةد بن ىموس نوع  حمةد الصاحل بن عبد الكرمي بن حمةد بن أيب بكر بلقاسم من مبار علةاء زاجلو أخذ عن جده حمةد 1

 .(71ص  ظبذة من تاريخ انأسرة الزجالوية يوسف  وأخذ عطه حمةد العامل  له فتاوى يف ظوازل الغطية )
 بيتاً  يقول يف مقلعها: 41تتألف القصيدة من  4

 ــــــــــــــــــــــــــــــراود وملا تغربطا وقل مساعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد            وظفسي لشدة الفراق تـــــــــــــ
 تذمرت إخواظاً  لطا ومعارفـــــــــــــــــــــــــــــــاً            وماقد مضى من عهدظا متباعــــــــــــــــــــــــــــــد
 ـــد)القصيدة موجودة خبزاظة أظزمجري(.وحنن بغرب حول شيخ املعـــــــــــارف            وقد ضاق صدري طاملا أظا جاحــــــــــــــــــــ

 .741الزهرات   ص  ققف 5
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 الثالث: حياته العلمية بحثامل
 املطلب األول:نشأته العلمية،شيوخه،تالميذه

ةد  فحفظ عليه القرآن الكرمي  وأخذ عطه مبادئ بزاجلو على يد والده حمَ  تعليةه انأويلّ ي و ةد الزجلتلقى حمُ  نشأته العلمية1
حفمًا وشرحًا للتةكن من مسائل  -أظذاك–الفقه الكربى املتةثلة يف خمتصر خليل  هذا الكتاب الذي أظكب عليه القلبة 

 الفقه املختلفة.
 :" الوجيز على خمتصر خليل" هةد الزجلوي يقول عن ظفسه يف مقدمة متابحمُ  افهذ      

 .1"ته عليه....دو مث عا  تةته عليهخن أهـ( إىل 7751وابتداء قراءيت فيه عن الوالد يف ربيع انأول من عام مثاظية ومخسني )"
العلم من جرأة  بم طاللقات والده فاستفاد مطه إىل جاظب املعارف العلةية خصال وقيّ حجلس حمةد بعد ذلك إىل    

 وفضول التساؤل واملعرفة. وصالبة  
يف فتاوى والده وظوزاله يكتشف شغف حُمةد الزجلوي للةعرفة وتفاظية يف طلب العلم حيث يتجلى ذلك من  تأملفامل  

وسألته عن التقريب الواقع  "خالل تلك انأسئلة اليت مان يقرحها على والده  من تلك انأسئلة الواردة يف ظوزال والده:
لى الطيب صلى هللا عليه وسلم  ومافيه من الزيادات اخلارجة عن العادة فقال يل: ال تسأل عن ذلك  للفقراء يف صالهتم ع

 .2"فإهنم َيِصلون بالشوق على الطيب صلى هللا عليه وسلم
 ةد مطحه القاعدة الصلبة المتساب علوم عصره ومتكطه مطها.حمُ ز ذلك الفضول املبّكر الذي ميّ 

ومن أهم أولئك العلةاء الذين تشبع بغزارة   يد فحول علةاء توات وأعالمها يف ذلك العصرأخذ حمةد العلم على :هخشيو 2
 مطهم:  ذمرأعلةهم 

 ه7111-ه7115 ولد بزاجلو يف حوايل مد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر بن بلقاسم:والده حمَ -7
وجده  ة يف العلم واالجتهاد أخذ عن والدهالربع انأخري من القرن ااحادي عشر  أحد مبار علةاء توات وزاجو  مان ءاي :أي

فأخذ عن علةائها   نسافر إىل تلةسا.وخال والده حمةد بن يوسف  رمي بن عةه حمةد الصاحل بن عبد الكاحمةد بن بوبكر  و 
   4خذ عن الواحد بن أمحد القدوسيمث شّد الرحال إىل املغرب فأ  3مةحةد بوملخ

                              
 /ظ7 الزجلوى  خمقوط خبزاظة موسامحملةد  الوجيز خمتصر خليل1
 ./ظ7ةد بن أمحد الزجلوي  خمقوط خبزاظة أظزمجري  حملَ  ظوازل الزجلوي  2
 حمةد بوملخ: من أعالم تلةسان. مل أقف على ترمجة له. 3
ظوازل  :طمريةد الزجلوي له وانأخذ عطه )طالت مالزمة حمَ   طاينععبد الواحد بن أمحد القدوسي  من أعالم تافياللت  أخذ عن حمةد البو  4

 (.15ص  م 4177-4171جامعة قسطقيطة د. جرادي حمةد  :دارسة وحتقيق- أطروحة دمتوراه-الزجلوي
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العامل إىل بلدته زاجلو ليواصل مهةته اليت ياب من أجلها  أال وهي تعليم وتدريس ةد رجع حمَ  1وأمحد بن ظاصر الدرعي
العلوم الشرعية إىل جاظب فتاويه وظوازله اليت عةت البالد  واليت ال تزال حمل إمبار الفقهاء واحملققني فتطاولوها بالدراسة 

وهبا زاجلو القرن الثاين عشر اهلجري مبسقط رأسه  والتحليل واالستطباط. تويف يف الستيطات أو السبعيطات من  والتحقيق
 دفن.

:ولد بتيطيالن خالل العقد الثالث محد بن يوسف التينيالينأف بن يوسف بن و عبد الرمحان بن عمر بن حممد بن معر .2
  بن أمحد بن يوسف  التيطيالين : عةر بن عبدالقادرخذ العلم عن علةاء توات مثلأمن القرن الثاين عشر للهجرة  

املغرب أمثال: صاحل بن حمةد ةاء خذ عن علأمةا   3وحمةد بن أب املزمري 2بن عبدالرمحان اجلطتوري بدالرمحان بن إبراهيمعو 
صفر  47يوم   تويف العةاري السجلةساسي و اللةقي  وأمحد بن عبد العزيز اهلاليل  له خمتصرات ومقيدات وفتاوى مثرية

 هـ مبصر وهبا دفن. 7717سطة 
  طاليني: هو أبو حفص عةر بن عبد القادر بن أمحد بن يوسف التبن عبد القادر بن أمحد بن يوسف التنيالينعمر .3

طة س 71هـ حيث أقام هبا 7771فشّد الرحال إىل مديطة فاس عام  هـ  مان شغوفًا بقلب العلم 7171ولد بتيطيالن سطة 
لم عن علةاء املغرب  مث رجع بعدها لبلدته تطيالن فاشتغل أخذ الع.هـ  7747خر سطة آمشتغاًل بالقراءة واإلقراء إىل 

أحد :"قال عطه صاحب الدرة الفاخرة عداًل وحامةًا هـ  ومان حيطها قاضيًا 7711بالتدريس وتوىل القضاء فيها سطة 
أما صاحب . 4"وااحديث واللغة والعروض انأعالم وانأئةة اجملتهدين يف املذهب  له ترجيحات  مان عاملًا بالطحو والفقه

 .5"رئيس الزمان وفريد انأوان  اإلمام العامل اهلةام حتية انأتقياء  وعلم انأولياء " :جوهرة املعاين فقال عطه

                              
د .أخذ عن والده شيخ الزاوية الطاصرية الزاه  ينالس  الطحوي  ي اإلمام اللغويهـ( أمحد بن ظاصر الدرع7747-هـ7151أبو العباس ) 1

الرحلة ااحجازية والرحلة الشامية  ورسالة يف  :ليف مطهاآله ت .زويل التةليالعباس اجل  وعن أققاب علةاء عصره مأيب سامل العياشي  وأبو
طمر: اإلعالم مبن حل مبرامش من انأعالم نأيب يلية يف السرية ااحسطة العالية .....)الصالة عن الطيب صلى هللا عليه وسلم  وحتديد املراسم البا

 .(114  ص 7الشجرة  ج / 151ص   4  ج7771الثاظيةالقبعة  -الرباط -قبعة امللكيةامل : العباس السةاليل
بانأصول والقواعد الفقهية  له ظوازل يف الفتوى يف ياية حد أعالم توات  مان عاملاً أعبد الرمحان بن إبراهيم بن عبد الرمحان اجلطتوري   2

 (.741  714ص   7ج  الرحلة العلية:طمر يهـ. ) 7741انأمهية تعرف )بطوازل اجلطتوي( تويف سطة 
وياً  أخذ عن مان شاعراً بليغاً عروضياً وفقيهاً حن هو حمةد بن أّب املزمري  ولد بأولف يف العقد انأخري من القرن ااحادي عشر للهجرة  3

عةر بن مصقفى الرقادي  وإبراهيم من ال خياف  له العديد من املؤلفات يف خمتلف صطوف العلم ومطمومات شعرية ومميزات أدبية  تويف سطة 
ار د: ةد باي بالعاملحمل صن الداين يف ترمجة وحياة الشيخ عبد الرمحان بن عةر التيطيالينغال /777ص  ققف الزهرات  :طمريهـ ) 7741

 (.44  ص 4114  طبعةهومة
  .14الدرة الفاخرة  ص  4
 ./ل44جوهرة املعاين  5
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 .1هـ7754من ربيع انأول عام  1شية انأربعاء عتويف 
 تالميذه: 3

اآلخر عالمة زماظه ومن مبار مان هو و واصل عةل انأجداد  فزاجلو   ةةد بقاعدةد الزجلوي خليفة لوالده حمَ أصبح حمُ 
قصدها القالب من مل صوب وفوج لالظتفاع مبختلف فطون العلم )الفقه  التوحيد  الطحو....(  فصار مدرسةً   علةاء توات

 فتخرج على يده علةاء أجالء ماظت هلم إسهامات عميةة يف إثراء تراث توات ظذمر مطهم:
بن القاسم وهو أخ اةد بن أمحد بن حمةد بن أيب بكر الرمحان بن حمَ  : هو عبدمد العا م الزجلويحمَ عبد الرمحان بن  .7

ةد ةد الزجلوي  أخذ العلم عن والده حمَ ية متديطة إىل جاظب أخيه حمُ ةلجلوي  ولد بقصر زاجلو وسط أسرة عةد الز حمُ 
حيث  هـ  7747يف حدود سطة وعبد الرمحان بن عةر التيطيالين  اظتقل إىل أظزمجري  2العامل  وحمةد بن عبد هللا الوظقايل 

له   3رة الغواص"داملسةاة " شبكة القّطاص يف ظمم  تهمن أهم مؤلفاته مطموم .أقام هبا قاعدة جديدة للةدرسة الزجالوية
ة البلبلية  أثىن عليه صاحب الدرة ه أجوبة يف الغطيحماورات ومراجعات مع الشيخ عبد الرمحان بن عةر التطيالين  مةا ل

فصار عن عّلو حمله  ومان فماً  واظتفع به القلبة  شر به العلم فطُ  مان شيخ الفقهاء  و صدر العلةاء   "فقال:الفاخرة 
ه الذين أخذواْ املشعل الطوراين وواصلواْ مسرية انأجداد الشيخ أيب حمةد حسن الشيخ دومن أحفا  4"ومعه صالبة يف ااحق

 5هـ. 7417عام  :بثالث سطوات أي الزجالوي ةده حمُ تويف قبل أخي .صاحب املدرسة الديطية بأظزمجري 

                              
 .41ص   الطبذة يف تاريخ توات/ 11  11ققف الزهرات  ص  :طمري 1
للتدريس اب علوم شىت وهو ال يزال طفاًل  فتصدر سهـ. متكن من امت7744الوظقايل داراً  ولد سطة   هو حمةد بن عبد هللا انأديايي أصالً  2

 (.14  11هـ )الطبذة يف تاريخ توات  ص  7715مبكراً  تويف عام 
 ها:عهذه املطمومة موجودة خبزاظة أظزمجري يقول يف مقل 3

 انــــــه عبيد الرمحظبأسري ذ  رانــــــــــيقول راجي رمحة ويف
 دــــــــــــــوفقه هللا لكل مقص  دـــــــــــــــابن حمةد هو ابن أمح

   وخيتةها بقوله:     
 امــــــــــــــــــــــــــــــــلذرة الغواص بالتة  يـــــــــــوها هطا قد اظتهى ظمام

 .ضني لوانألف ماشفاً له لك  يف رجب الفرد بعام مائتني
 
 74الدرة الفاخرة  ص  4
 .74 و75ص    2012 القول ااحسن يف مطاقب الشيخ أيب حمةد ااحسن نأمحد بن حمةد بن حسان  طبعة 5
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 :: مل تذمر املصادر عطهةا شيئًا يري صاحب الدرة الفاخرة الذي ذمر ااحسن فقالمد الزجلوياحلسن واحلسني ابنا حمم  .4
مان عدمي الطمري يف مان رمحه هللا إماماً حافماً متقطاً  واظتهى إليه علو اإلسطاد بالديار التواتية  ومان يتحرز يف الفتوى   "

 .1"العلم
 :بنا أيب مدين التمنطيطيااألخوان احلسن وعبد هللا  .3
مان من العلةاء العاملني الشامرين الذامرين القاظتني  أتقن الفروع  هـ 7717: ولد عام  مدين التمنطيطييبعبد هللا بن أ-

 بحث والتحقيق والتطقيح والتدقيق.واظفرد يف وقته بعلم انأصول. مان مثريا ال والفطون الطقلية والعقلية 
مان رمحه هللا أحد انأعالم وأحد انأئةة اجملتهدين يف العصر  أخذ التجويد عن والده ومان "قال عطه صاحب الدرة الفاخرة: 

 .3هـ 7417تويف سطة   2"ثقة صااحاً 
يتعاطى يريب املطقوالت وجواهر اشتغل بالفقه وبرع فيه  وصار  هـ  7714: ولد عام سن ابن أيب مدين التمنطيطياحل-

 .4هـ7445تويف سطة  .ه بالرباعة والتبيانري وعرف بني معاص  هد له بالفضلاملعقوالت  حىت شُ 
: مطيته أبو عبد هللا  ولد يف ربيع الثاين من عام حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد الكرمي بن حممد األمريين التمنطيطي .4

طالع  شفع طويل الباع  مثري اال  مان شيخاً ماهراً يف فطون العلم" :عاين ماظصهقال عطه صاحب جوهر امل هـ  7741
مان أحد شيوخ الشورى انأربعة   تويف بني العشائني من شهر حمرم عام   5"باملعقول وجالس اجلهابذة الفحول املطقول

 .6هـ7774
إمامًا عاملًا يف الفقه  وله شعر جيد  ومان    مانوق بن أيب عبد هللا بن حممد بن موسى اجلعفرير العباس أمحد ز أبو  .5

تويف عام .هـ 7444سافر إىل فاس وأخذ عن علةائها  توىل القضاء عام  .صااحًا أديباً  أخذ عن حمةد الوظقايل
 .7ه7445

طوياًل  تويف طاً  أخذ عن والده ومان مالزمًا له وقتًا فطمت مان عاملًا يف علم ااحديث   عبد هللا بن عبد الرمحان بن عمر: .4
 8هـ.7447عام 

                              
 .74الدرة الفاخرة  ص  1
 41ص املصدر ظفسه   2
 .417 -711  ص  17الرحلة العلية ج/ 14الطبذة يف تاريخ توات  ص  3
 .715ققف الزهرات  ص  4
 .74جوهر املعاين  ص  5
 .17التاريخ الثقايف  ص  6
 .71ص  الدرة الفاخرة  7
 .74ص   الدرة الفاخرة 8
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خذ عن أهـ  مان عاملاً ماهراً يف أصول الفقه والتفسري  سافر إىل مديطة فاس و 7717: ولد سطة عبد الرمحان بن إدريس .1
بل مان من يرائب الدهر يف ااحفظ  تويف يف شهر مجادى الثاين   ومان حافماً للةسائل الشيخ عبد القادر بن شقرون 

                                            .1أثطاء عودته من ااحرمني الشريفنيودفن هبا "سوى "طة هـ مبدي7411من عام 
 املطلب الثاين:فتاويه ،ومؤلفاته

بعض  تةد العامل  وقد اخرت وبعضها يف ظوازل والده حمَ  مثرها يف ظوازل الغطية أحملةد الزجلوي فتاوى مثرية  جند  فتاويه:/1
 :فتاويه اليت تربهن على مكاظته العلةية  وعالقته باإلفتاء والقضاء

فأمر بتقومي ماله وملكه من يري أن يكلفه إثبات ديطه  وال ملكيته مللكه  مث   ميه عطد قاضير مي قام عليه ير  السؤال انأول:
ن ملك املفقود طالبني مطه إثبات الدين ورد بعد سطني عديدة قام ورثة املفقود على الغرمي فيةا أخذه يف ديطه بال تقومي م

 عليه؟ ىامللك. فقال هلم ملكي  فةاذا يلزم املدعي واملدع
ه هذا السؤال لبعض فقهاء توات  واختلفت إجاباهتم فيه  ومن مجلة الذين أجابوْا عليه حُمةد الزجلوي  وهذا  نص وقد ُوجِّ

 اجلواب:
مل يثبت دين فةلكية املفقود ال يطازع  أو   عن إذن القاضي  وإن مل يكن حكمإن املدار بأعاله على إثبات الدين والتقومي-

 .2تفاق ااحائز والقائم عليهافيها أحد ال
 د. ووافق على هذا اجلواب أخوه عبد الرمحان بن حَمة  
ن يبطوا قسةةأرضهم بقرب أأرادواْ  قول سيدي يف أظاس شرذمة قليلة ت: سأله حمةد بن عبد الرمحان البلبايل: ما السؤال الثاين 

 هلم ذلك  فهلأظفسهم وأمواهلم وأقارهبم ويري  قرية مبرية أهل رأيها مطهم مقالبون بالتبعات الملةية  ومتوقعون اخلوف على
 مطع الشرذمة....للخوف املذمور؟

مان شرير ال يؤمن جاظبه مطه بالسبب املذمور  فإن   رامن أراد أن حيدث بطاء يف أرضه بقرب يريه  ويتوقع جاره ضر  اجلواب:
و لبعد أصله عن أهبم  وأما لو خرج عطها لعافية ظفسه  على أهل بالده الذين خرج مطهم  فإهنم ميطعوظه من البطاء حبيث يضرّ 

نأن تصرفه يف ملكه ثابت له فال حيال )....(   ومىت  ريه الذي ال سبب له فيه يه فإظه ال ميطع الضرر املتوقع من احمل سكط
 .3وإن مان فال  خول عدو إليها بعد أن مان داخله يف ذلك هدمت عليهقدر د

 
 

                              
 74ص  الدرة الفاخرة  1
 .11ظوازل الغطية البلبليةص  2
 .711ظوازل الغطية ص  3
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 فتواه يف مسألة ] احلوالة على رأس مال السلم[     
ةد أن هذه املسألة قد جرى البحث فيها قدميًا بني طلبة زاوية الرقادي ومتبوا فيها متابة  ومل يشري حمةد يف ظوازل والده حمَ    

أن املسلم إليه  "ا لشيخه عبد الرمحان بن عةر وهو:حني عرضوها عليه  وقد رأى فيها بعد مدة رأيً  يدر ما جواب والده فيها
نأن ذلك شأن ااحوالة فيؤدي إىل عدم املتاجرة يف رأس املال  وهو   فقد برئت ذمته من الدين  ه على املسلميرميإن أحال 
 ."يري جائز

املسألة قدمياً  فوجهت فيها سؤااًل إىل  يّ  يقول حمةد: وقد أشكلت علهذا ما فهةته من مالم أيب ااحسن يف التقيد  مث
 شيخطا أيب زيد  فأجابين باملطع ولكن مل يستمهر عليه بطقل.

أما حوالة الققع فال يمهر فيها إال املطع  نأن احملال ليس بوميل له على القبض  "ويف انأخري يقرح حُمةد الزجلوي رأيه فيقول:
وأما حوالة اإلذن فال  .جيوز هطا لتخلف القبض ااحسي على رأس مال السلم مةا قال الوهو  يها بالدين فجاء بيع الدين ف

 .1"متطع إن حصل القبض قبل جماوزة الثالثة أيام  نأن احملال فيها موميل على القبض وهللا أعلم
ال خيضع وال يفيت إاّل مبا أقتطع بصحته ومن خالل هذه املسألة ظرى أن حمةد الزجلوي مان حرًا أو مستقاًل يف فتاويه  

 وسالمته.
ومما سبق يتضح لطا أن حمةد مان مفتيًا وقاضياً  وقد حميت فتواه باستحسان وقبول القضاة  والطاس مجيعاً  ميف ال 

 وصاحبها مان أحد شيوخ جملس الشورى يف توات. وهذا ما سطراه ال حقا.
 :مؤلفاته/2

حةد الزجلوي ااح
َ
وازل ظاوى و تفل هفباإلضافة إىل مجع بني علةاء انأسرة الزجالوية  نانأوفر يف التأليف م ظال شك أن مل

اليقه على بعضها  عأحياظاً لبعض ت تهوإضاف  والرتتيب  والتبويب  ةد واليت ترك عليها بصةة واضحة متثلت يف اجلةعوالده حمَ 
ثرى هبا اخلزاظة التواتية  وماظت عبارة عن أليفه اخلاصة فقد آأما ت.واضحة يف تلك الطوازل  ي جعل مسامهتهانأمر الذ

  شروحات ومطمومات يف خمتلف فطون العلم )فقه  حنو  علوم قرآن  شعر....( ظذمر مطها:
موضوع  نأيب إسحاق التلةساين وهو التلةساظية يف الفرائض عبارة عن شرح للةطمومة :شرح  القصيدة التلمسانية(1

 التحقيق.
:الكتاب عبارة عن شرح ملطمومة " ابن 2اإلرشاد للدرر الثمينة من األصول والفروع على مذاهب عا م املدينة تسهيل( 2

ه  قام بعد ذلك بتبيان بلضل العلم والعلةاء املخلصني يف طعاشر" فبعد أن ذمر املؤلف امسه وظسبه وعطوان متابه  وبنّي ف
 ل من إعراب لكلةات الطمم.ليشرع مباشرة يف شرح املنت الذي مل خيبن عاشر" وسبب وضعه شرحاً عليه  اقيةة منت " 

                              
 .444ظوازل الزجلوي  ص  1
 .17تسهيل اإلرشارد للدرر الثةيطة   ص  2
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 :1الوجيز يف شرح خمتصر خليل(3   
وقد ألف حُمةد الزجلوي هذا الشرح بأمر من شيخه أيب زيد عبد الرمحان بن عةر   وهو عبارة عن شرح ملختصر خليل

ااحةد هلل محدًا يويف ظعةه ويكافئ مزيده  " ليه فيقول:ه  والباعث عةلالتطيالين  حيث بنّي يف مقدمة هذا الكتاب فائدة ع
والصالة والسالم على سيدظا حمةد خامت الطبيئني  وإمام املرسلني وعلى ءاله وصحبه أمجعني  وبعد فهذا شرح لقيف املرتع 

 عله من الفرو  زيادة ما معألفاظ املختصر من شروحه احملررة وأصوله املعتربة    شاء هللا إىل حلّ ن إوجيز املشرع  قصدت به  
املهةة اليت هلا تعّلق بالباب  وحيسن موقعها عطد أويل انألباب. والباعث عليه ملا مطت يف سن ااحداثة بني سقور ظسخيت مطه 

على أن شيخطا العالمة الصاحل   ت عليها يد الضياع بتالشي حروفه  وتطاثر رسومهففخ ويف بقاقات معها  وهوامشها 
فقال  .فاستعمةت ذلك له ؟وهل مطت تقيد على املختصر شيئاً  :د بن عةر رمحه هللا قال يل يومًا مستفهةاً انأستاذ أبا زي

وأشار عليطا يف هذه انأواخر يريه من الفقهاء جبةع ذلك خوفًا من ذهابه  .يل: إن مطت فاعاًل فضع ااحاشية عليه مالشرح
 ."اً متابة املنت فيهمث الولد القائع أرشده هللا بعده مشارط  بذهاب العةر

 : 2الغريب فيةأل(4
مجع فيها حُمةد يريب القرآن فكاظت أحسن ما ظمم يف يريب القرآن يف املطققة   شتةلت على ألف بيت اوهي مطمومة 

رمحه –وظمرًا نأمهيتها العلةية والطحوية  قام العلةاء واحملققون بشرحها وحتقيقها  فةن العلةاء املتأخرين الشيخ باي بلعامل 
بن العامل" مةا ُحققت املطمومة من  شرح على ألفية الغريب الملالذي قام بإخراج وشرح املطمومة ومساه " ضياء املعا -هللا

 طرف أحد طلبة املاجستري يف قسم اآلداب جبامعة أدرار.
 وقد استهل حُمةد الزجلوي ألفيته بقوله:

 مباحث التفسري فيةا عرفا  ااحةد هلل الذي قد شرفا
 مثل الشهادة الّطفيس الذخر  وجعل اظتحاله يف انأجر

 وحكةه الرفع على التحقيق  حسبةا جاء عن الفاروق
 مث يقول:

 اً ـــــــــــــــــــــــبياظ هوالتةسواْ يريب  اـــــــــوجاء أيضا أعربواْ القرآظ
 حىت استبَـْطُت علةه فطوظا  وقد أجلت الفكر فيه حيطا

 ةـــــــــــفائقة يف الكتب حمويّ   ةـــــــــــــــــــــــألفيفقلت يف تغربيه 

                              
 .17زاظة موسام  ص الوجيز يف شرح خمتصر خليل  حُمةد الزجلوي  خمقوط خب 1
 الغريب  حملةد الزجلوي  خمقوط خبزاظة بالوليد  بباعبد هللا.فية أل 2
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 مث خيتةها بقوله:
 هــــــــــــــــــــيتم مل صاحل من هيبت   تهـــــــــوااحةد هلل الذي بطعة

 هــــــــوأن يدمي ظفعه من حّصل   ظسأله من فضله القبول له
 الصلوات والسالمعليه أزمى   جباه خري انأظبيا بدر التةام

 :1ألفية التفسري(5
 وهي مطمومة من ألف بيت أو أمثر  وقد ظمةها قبل ألفية الغريب حيث أشار إليها يف مطمومة ألفية الغريب بقوله:

 اــــــمباحث التفسري فيةا عرف      ااحةد هلل الذي قد شرفا  
 وقوله أيضاً:

 أشبعت فيها القول يف التقرير       وأدوات الطحو يف التفسري
 منظومة االلتزام:(6

ستهلها احترير الكالم يف مسائل االلتزام" للحقاب  حيث ص فيها مسائل متاب"خلّ  بيت 111وهي مطمومة تضم أمثر من 
 بقوله:

 ةد بن العامل انأظصاريحمُ   ارــــــيقول راج رمحة الغف
 (.)... لهمبتدئا باسم اإل  دارـــاملالكي الزجلوي ال

 عباده اإلخالص فيةا التزما  ااحةد هلل الذي قد ألزما
 اهــــــــــــــــــــــوالفوز بالوفاء ملن قف  وأوجب اتباع مصقفاه

 مث بنّي سبب ظمةه فقال:
 تلخيص االلتزام فيةا خيصم  مــــــــــــوبعد فالقصد مبا يطتم 
 يف إبداعهمل يسبق ااحقاب   وهو متاب اجلةع يف أظواعه 

 لهــــــــــــــــــــــــــــــومل أزده يالباً لفض  هـــــــــــــــــــــــــــجئت به مرتباً مأصل
 2رــــــــــــــــــــــــــــمرجعه هو فال يستت  وفاعل الفعل املعّدى املضةر

 خيتةها بذمر تاريخ فرايه مطها:

                              
 مل أقف على هذه املطمومة  1
 .17مطمومة االلتزام  حمةد الزجلوي  خمقوط خبزاظة أظزمجري ص  2
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 ةــــــــــــالطفع به والفئ يسّر يل  يف اخلةس والسبعني بعد املائة
 دـــــــــــــــــصلى عليه طول انأب  دــــــــــــــــــــــــــــــــــجباه سيد الورى حمة

 1المـــــــــوتابعيهم على اإلس  رامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوآله وصحبه الك
 2:نيةالقصيدة السَّنية يف القواعد الس  (7

 وابتهاالت  مما جاء فيها:  وتوسالت  هذه القصيدة عبارة عن أذمار
 وفضل ذمر على انأذمار قاطبة ذمرك ال إله إال هللا.

 أصدق قول يقول فىت بالصفاء ال إله إال هللا.
 أعمم شيء يطال به أقصى اهلطاء ال إله إال هللا.

 مث خيتتةها بقوله:
 فارحم عبيد أتى يرجوك يف انأمل  طاــــــأستغفر هللا إن هللا يرمح

 استغفر هللا من وقيت إىل أجلي  أستغفر هللا مما مان مسترتا
 :3منظومة يف قسمة األحباس(8

 هم مسائله:أبيتاً حتدث فيها عن موضوع انأحباس )انأوقاف( و  41وهي أرجوزة من 
 يقول يف مقلعها:

 يف مطع بت قسةة انأحباس  مسألة ال خلف بني الطاس
 والــــــــــــــــــــــــــعلى ثالثة من انأق  ن ما جرى يف االيتاللأو 

 للطهى يف الثةار عن التحقيق  قــــــــــــــــــــواملطع واجلوز والتفري
   

 
 
 

                              
   الورقة انأخرية من املخقوط.مطمومة االلتزام 1
 القصيدة السَّطية يف القواعد السُّطية  حمةد الزجلوي  خمقوط خبزاظة أظزمجري. 2
 .774ظوازل الغطية  ص 3
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 أشعاره املتفرقة:(9
مطموماته وأشعاره املتفرقة بني   تشهد له بذلك فقيًها فحسب  بل مان أيضا أديباً حنوياً عروضيًا حمةد الزجلوي مل يكن    

 ليفه.آثطايا ت
 بيتاً: يقول يف مقلعها: 41وهي من  -عطد وفاته–ومن تلك انأشعار مرثيته اليت رثى هبا شيخه أبا زيد عبد الرمحان التطيالين 

 هاـــــــــــــــــــــــــــفاذمر رزية ال رزية عوض  ةـــــــــــوإذا ذمرت من ااحوادت مج
 هاــــــــــــــوتلهف اإلسالم مطه ورحض  دهــــــــــــــــــــــــــأبا زيد وروعة فقذمر او 

 هاـــــزدب لقسوتك العيون وحضاف  إن مان ال يبكيك محسن مثاله
 1هاـــــــــــــبكت السةاء وأرض هملصاب  يا عني جودي بالدموع لفقد من

 إىل أن قال يف هنايتها: 
 هاـــــــــــــــــــضبلوال خالئفه العيون أ            دهــــــــــــــــــــــسئيةة من بعإن ااحياة    
 أهل التعقيش يف أجاذب مضها          وتروى من أعاذبة الصفا قىتس   
 2هاــــــــــــــــــــم ما هو ظصعللصابرين فط                ره ــــــــــــــــــــــــــــــوهللا خري للجةيع وأج   

 ن يف حقائق ومماهر يوم القيامة:اوله بيت
 بل ااحساب مث ميزانقفالصحف         بعث وحشر قيام الّطاس عرضهم    
 3رانـــــــــــــــــأو هو قبل ااحساب مثّ ظي        وض بعده جّطةحعلى الصراط ف    
 فيهةا:مةا له بيتان يف ااحبس يقول                

 
   
 
 الذي سطراه يف وقته. -اآليت حتقيقه–باإلضافةإىل ظمةه العديد من انأبيات الشعرية يف علم الفرائض يف شرحه   

 يف سبيل نشر العلم: هجهاداملطلب الثالث: 
                              

 .411  ص 7الرحلة العلية  ج 1
 .411ص  املرجع ظفسه  2
 .41ص  تسهيل اإلرشاد  3
 .14ذة من تاريخ انأسرة الزجالوية  ص ظب 4

 هــــــــــــــــــــال تلزم ةقبل الثبوت يل  ةهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومشرت احبس ال يعل
 4يف قول ال صدق حرة خليل  ذمر ذاك ااحقاب أو الرأي اجلليل
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مان  يطشر العلم ويعّلةه نأي شخص   نأ فقط  بل سعى بكل جهد جهيد تهمل حيصر العامل حُمةد الزجلوي علةه يف مطقق
 ويف أي زمان أو مكان.

وبالضبط إىل مديطة تكرور  وبالريم من صعوبة التطقل وظروف ظتقل إىل بالد السودان اومما يذمر عطه يف هذا الصدد أظه 
العلم نأهل تلك البلدة   -أيامها -وي استقّر هطاك بضعة أعوام  لقنالاملطققة يف ذلك الوقت  إال أن الداعية حُمةد الزج

 .1  فاستفادوا من حبر علةه وفتاويهوبث الدعوة وظشر العلم
 ء العلماء عليه:املطلب الرابع: مكانته العلمية وثنا

 مكانته العلمية: .1
ظمراً  يجملس شور  لملا توىل القاضي عبد ااحق بن عبد الكرمي بن البكري التةطقيقي القضاء يف توات  بادر إىل تأسيس أو 

 للخشية الكبرية من هللا اليت متيّز هبا وحرصه الكبري على إقامة العدل بني الطاس بالديار التواتية.
ة عقود سجالته مرتبة على مشورة أربعة أعضاء مل يسةح الوقت بأفضل مطهم يف صطاعة القضاء  هذا اجمللس ماظت عام

 وهم:

 عبد الرمحان بن عةر التطيالين. -

 حُمةد بن حمةد الزجلوي )صاحب الرتمجة(. -

 حمةد بن ااحاج عبد هللا التةطقيقي. -

 2عبد الكرمي ااحاجب. -
أرائه  اليت  يف جمللس الشورى بفضل علةه وأخالقه وعدله وظزاهته واستقاللهفكةا رأيطا أن حمةد الزجلوي أصبح عضوًا     

 جعلت القاضي عبد ااحق خيتاره بقطاعة ليكون أحد أعضاء جملسه الشورى.
وي العلةية  فهو شرف وقتها ال يضاهيه الة مافية إلدراك مكاظة حُمةد الزجفوهذه الثقة الكبرية واملشرّ  ختيار فهذا اال    

 شرف.
 وقضاياها العويصة واملستعصية. املسامهني يف حل مشاملها  فأصبح حُمةد الزجلوي من مبار علةاء توات      

                              
املقبعة ااحديثة للفطون املقبعية   ييتاوي: والي التهاميمل  وصااحي إقليم تواتسلسلة الطوات يف إبراز شخصيات من علةاء  يطمر: 1

 .71  ص.4  ج4115طبعة
مان مشتغالً بالعلوم الشرعية ياية االشتغال  هـ 7771ولد بتطةقيط عام .عبد الكرمي ااحاجب بن حمةد الصاحل بن البكري بن عبد الكرمي  2
هـ 7771بيه حمةد الصاحل  وعةه عبد الكرمي البكري  وأخذ عطه شيوخ مطهم ابطه حمةد ويريه تويف سطة زاهداً يف الدظيا ومقلبها  أخذ عن أ 

 (.71ص   وجوهرة املعاين/741ص  )الطبذة يف تاريخ توات 
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 ة.بعة مُحدت سرية القاضي عبد ااحق ومذلك جملسه  فامتسب القضاء قوة وشرعيّ ر وبفضل قرارات واستشارات الشيوخ انأ
هي ظوازل وفتاوى أعضائه اليت  -مبا فيهم حُمةد الزجلوي -لسولعّل أمثر ما يدل على مكاظة وعمةة شيوخ هذا اجمل      

 -من طرف العلةاء والقضاة اهتةامًا مبريً افلقيت هذه الفتاوى .وأصبحت مرجعًا أساسيًا يف مجيع أحناء توات   اعتةدت
قتصد السائل فيةا حّل فتصدوْا جلةعها وترتيب أبواهبا حتت اسم "يطية امل -القضاء بعد القاضي عبد ااحق لواخاصة الذين تو 

 بتوات من القضايا واملسائل" فطجد فتاوى أعضاء اجمللس حتت عطوان "شوري".
 : ثناء العلماء عليه.2

مان "فهذا صاحب الدرة الفاخرة يقول عطه: .وقد شهد له بذلك العلةاء  مجع حُمةد الزجلوي بني العلم وانأخالق الفاضلة
فاظاً   مان عاملاً بالفرائض  .هل عصره يبالغون يف الثطاء عليه باملعرفةأوأحد اجملتهدين يف عصره  ومان  رمحه هللا أحد انأعالم 

ظتفع ايف فطون مثرية  وماظت فيه من احملامد واملكارم ما يستغرق الوصف  وفضله أشهر من أن يوصف وعليه مدار الفتوى  و 
يه  واظتهت إليه الرياسة يف الديار التواتية.....ولوال خوف اإلطالة معوال علالقدر وأصل ااحرمة  مان مبري  .به خلق مثري

 .1"طرفاً مبرياً  هوردت من خرب نأ
خبط ااحافظ الفقيه سيدي حُمةد بن الفقيه حَمةد العامل  ظتهى ما مبحولها :"الغطية بالفقيهيف  حَمةد صف هو وأبوهوُ  - 

 .2"الزجلوي
 .3عطدما ذمر شيوخه الذين أخذ عطهم انأظام" يتفوصفه حمةد بن عبد هللا التةطقيقي "مب-  
 :أثىن الشيخ حمةد بلكبري على فقطته وذمائه  وظصح طلبته بالتحلّي بفقطته عطدما قّص عليهم أحد ظوازله اليت جاء فيها -  
ه القبلة وقالواْ مل تتضح في ومان اليوم يائةاً   ر وجاء وقت إحدى الصلوات اخلةس فقلبوْا مطه أن يؤمهمو أظه مان بالتكر  "

عامل  م عن القبلة فيقولون ميف هذاإذا سأهل هنأن القبلة التبست عليه  نأظ راب والصف؟جعلوا احملافقال هلم:   ظصليله:
 .4"ويسأل عن القبلة؟

 

                              
 .74ص  الدرة الفاخرة  1
 .741ظوازل الغطية  ص  2
 .711ص   ققف الزهرات 3
 .77و71صسلسلة الطوات    يطمر: 4
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ق:
 
ص المحق

 الن 

 الكتاب مقدمة                                

    

 نيالقائم ،حلمد هلل الذي فرض السعي يف بّث العلم ونشره، وأوجب يف ذلك جزيل أجره، ورفع ورثته الداعني إليها
منه على مجلة من دقائق سره، ونالوْا منه كل املىن فما أسعدهم بربه، فله احلمد على ما أوىل وهو نعم بأمره، حىت اطلعوْا 

املوىل، والصالة والسالم على سيدنا حممد، سيد أهل األرضني والسماوات، الذي جعله رمحة شاملة لألحياء واألموات، 
 .1من تبعهم بإحسان إىل يوم احلسراتوعلى ءاله وصحبه و 

مد العامل الزجلوي تداركه هللا برمحته، هذا تعليق لطيف اإلشارة، حسن وبعد مد بن حمح : فيقول الفقري إىل عفو هللا ومغفرته، حمح
 العبارة، يسري املادة، مليح اإلفادة، من املنح اإلهلية على القصيدة التلمسانية:

                              
وهو ما يعرف عند أهل البيان " ،سار الزجلوي يف مقدمته على هنج املؤلفني القدامى، فوّظف اجلمل السجعية وأشار فيها إىل فّن كتابه  1

 االبتداء" أو  "براعة االستهالل".حبسن 
 يقصد الزجلوي أنه خّلص شرح أيب احلسن العصنوين للقصيدة التلمسانية . 2
 .)82، ص 4ج -بريوت -التصريد: التقليل، نقول صّرد العطاء، أي قلّله )لسان العرب البن منظور: دار صادر 3
 يف ))ب((: جاء. 4

 ـــــــــماـــــــــــــيذكر الشـادي مـا تعـلـــــــــ     يكون يبصر البادي يف الفن كما
 ـــــونــــــــــــــعامل أهل الفروض والفنـــــــ    2ينــــــــــــــخلصت فيه شرحها العصنو 
 ـــــــــــــاــــــــــأخرت ما كان بـه مقدمــــ     ـــــــــــماـــوزدتــه فـوائـد وربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــالبــــــــــــبكل ما ينبو عن الطــــــــ     ــــابــــوصنته جهدي من اإلسـهــــــــ
 3ــــــــــــــــــدـــــوالسئـامـة وال تصريـــــــــــــ     ـــــــــــدــــــفال غــــرابة وال تـعقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــورـــلواحـد ومن لـه مستــــــــــــــ     مريــــــــــــالفعل والضـ 4(جل)وحيث 
 ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإنه أعين هبذا الق     لــــكقال أو أطلقت لفظ األص

 لــــــــــــــعميف كل ما أرومه من      لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهللا أسأل بلوغ األم
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الفاضل  ،رحه املذكور هو الفقيهيف كتابنا هذا من هذه األبيات، وأما الناظم فقال شا نات مصطلحرفوقد ع
وذكر يف آخر شرحه  .2الشهري بابن البناء 1)األنصاري( كر التلمساينأبو إسحاق إبراهيم بن أيب ب :الفرضي،يحرير نال،

 أين مات.ال أشياخاً، و رخ كتابه أنه مل يطلع على تاريخ له، وال أعلم له أياماً وال أحيث 

مادل عليه   أنا أيضا ال أعلم من العصنوين إالو ، "هللا آخر أيام املوحدين مبغربنا هكان رمح  وظاهر تاريخ كتابه هذا أنه"قال:
النحوي رضي هللا  ،احلافظ، الفن،ووصفه ناسخه:"وأظنه من الرجال" ،فالشيخ الفقيه ،اإلمام كالمه من بلوغه الغاية يف أنواع

و العصنيون هناك "حدث به الوالد رمحه هللا قال: بني تلمسان ومستغامن على ما  3ةومغيل .هتلي، وصدق الناسخ يف حتعنه
 .4توات موجودون، وباشرتاك النسب بينهم وبني هؤالء عندنا يف

الذي يقرؤه منه، ألهنم قالوْا ينبغي لكل شارع يف علم أن يطلب على مقدمة الكتاب ،فهذا بعض ما يتعلق مبقدمة الكتاب 
 ومقدمة الفن ستأيت إن شاء هللا بعد الفراغ من اخلطبة حيث يناسب.

بقوله  اجلمهور يف الوضع ال يف النزول، وعمالً  دنه أوله عندنا وعنألبكتاب هللا  اً تداءاقبدأ به  احلمد هللقال الناظم رمحه هللا: 
 .5"فهو أجذمي بال مل يبدأ فيه باحلمد ذ أمرل صلى هللا عليه وسلم: "ك

  .1"فهو أبرت"ويف رواية: 

                              
 زيادة يف: "ب" 1
 .لعله خطأ وقع فيه الناسخ ،ألن شهرة " ابن البناء" تطلق على أيب العباس أمحد األزدي العددي 2
وهبا عني ة، بينها وبني البحر مخسة فراسخ،قلعة مغيلة دلول: بينها وبني مدينة مستغامن مسرية يومني ،وهذه القلعة على جيل شديد احلصان 3

 (.407ماء) الروض املعطار يف خرب األقطار ، ص 
 يقصد بالعصنيني املوجودون بتوات أمثال: قاضي توات أبو النجا سامل العصنوين، وعبد هللا العصنوين معاصر اإلمام املغيلي. 4
من حديث أيب هريرة بلفظ: (،4247كتاب :األدب،باب يف كراهية املراء،)ح:)دت( ، -بريوت -دار الكتاب العريب :سنن أيب داوود 5
قال أبو داود: رواه يونس، وعقيل، وشعيب، وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النيب صلى هللا  "باحلمد فهو أجذمكل كالم اليبدأ فيه "

 .685،ص4،جعليه وسلم مرسالً 

 نتـــــــــــــــــــــــــــــأو التعرض به إىل الف     وصونه من شّر كل ذي لسن
 دــــــــــــــــــــــــــــــــإليه يف كل األمور أمح  دــــنـــــــــــــــــــتسفهو حسيب الذي أ
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وإن مت حساً، والعموم الذي أفاده   من التشبيه البليغ يف العيب املنفر للداللة على عدم التمام معىنً  2"فهو أقطع" :ويف آخر
 .راد ما هو أعم من لفظه وهو الذكرإن كان امل باق على عمومه،ادة احلمد خبصوصها كل خمصوص إن كان املراد م

  .أداء شكر نعمة بلوغ درجة التأليفوفيه  ،كد من العلمآوالمحهم  ،وشرف يهتم به ،شأن :أي "وذي بال"

ويف احلديث ورد بألفاظ خمتلفة كما أشرنا له، وفيه مقال لبعض احملدثني، وأكثر الناس الكالم يف مباحث احلمد قدمياً   
واإلنشاء أم الكالم من اخلرب ، ومن أي أقسا؟ى: معناه، ما هو حكمهل علوكلها ينبين عند التأم،وحديثاً. وقد رأيتح غالبها 

 صر على ذلك إن شاء هللا.تهو؟ فنق

فأما معناه لغة: هو الوصف باجلميل اختياري على جهة التعظيم.والوصف ال يكون إال باللسان، وخرج به الثناء اعتقاداً 
القبيح وهو وصف طردي  ، ال الوصف؟امدي، وافق الشرع أم العند احل :وباجلميل أي،فال يسمى محداً بل شكراً  ،وعمالً 

بالنسبة للمعاين وهو شامل للمعاين، وهو شامل للكمال واإلحسان، ويدخل يف الكمال األزيل صفة القهر   المفهوم له
احلمد يقع على  ألن ،لداللتها على كمال قدرته وانفراده بالتصرف يف ملكه كاملنتقم وحنوه، فهي يف حق املالك األعلى محد  

  .السراء والضراء، وخيرج هبذا العموم شكر اللسان ألنه ال يقع إالّ على السراء، وال حيمد على املكروه إالّ هللا تعاىل

                                                                                                    
( من 2098)ح:  981ص  94م ،ج  9111مسند اإلمام أمحد، حتقيق: شعيب األرنؤوط وآخرون: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية  * 1

 =".كل كالم أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر هللا فهو أبرت، أوقال أقطع  "ة بلفظ:حديث أيب هرير 
هـ،كتاب :النكاح ،باب القول عند 9479بريوت الطبعة الثانية –مصنف عبد الرزاق، حتقيق حبيب الرمحان األعظمي: املكتب اإلسالمي  *=

كل كالم ال يبدأ فيه "جل من األنصار رفع احلديث قال: ( عبد الرزاق عن معمر قال: حدثين ر 97466. ) ح: 921ص ، 5النكاح ،ج
 "بذكر هللا فهو أبرت

هـ، باب ما يستحب من الكالم عند 9475الطبعة الثانية  -بريوت -عمل اليوم والليلة للنسائي، حتقيق د، فاروق محادة: مؤسسة الرسالة *
 ." فهو أبرتكل كالم ال يبدأ يف أوله بذكر هللا  "(. بلفظ 410) ح:  945احلاجة ص

)ح:  597ص  ،9كتاب: النكاح، باب خطبة النكاح ج  -بريوت -سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي: دار الفكر * 2
 "كل أمرذي بال، ال يبدأ فيه باحلمد، أقطع  "( ،من حديث أيب هريرة بلفظ :9214

دل به على هـ، كتاب اجلمعة، باب: ما يست9944الطبعة األوىل  -حيدر آباد –السنن الكربى للبيهقي: جملس دائرة املعارف النظامية  *
ورواه يونس بن .قال أسنده قرة  "كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أقطع  "بلفظ: 872ص  ،9وجوب التحميد يف خطبة اجلمعة ،ج

 خالد وشعيب بن أيب محزة وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرسال.يزيد وعقيل بن 

 9، باب: ما جاء يف االبتداء حبمد هللا، ج9119الطبعة الثانية  -بريوت -صحيح ابن حبان، حتقيق: شعيب األرنؤوط: مؤسسة الرسالة *
 ." فهو أقطعكل أمر ذي بال ال يبدأ فيه حبمد هللا  :"، بلفظ909ص ،
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ختيار فيه، اه، ويقيد االختياري فيه مجيل ال واحلمد عليه من باب التفويض، والتسليم ألمر هللا سبحان. 2، 1ابن حجر هقال
واحلمد يسمى مدحًا بينهما عموم وخصوص مطلق، وأورد على هذا القيد وصفه تعاىل بصفاته الذاتية   محد،الوأنه مدح 

 كالعلم والقدرة واإلرادة، فإهنا ليست بأفعال، وال جعل التعريف حلمد املخلوق خاصة.

ب كونه منعمًا فالفعل بتعظيم املنعم بسب3ئ(ينب)سبب باحلمد هلل بل هو فعل :قول القائل وأما يف االصطالح فليس هو   
يرادف الشكر اللغوي، وأما الشرعي هو خدمة.و  :اعتقاد، والثالث :والثاين ،فاألول: نطق، يتناول فعل اللسان والقلب واألركان

املنعم املذكور يف  ألن، روأعطاه ألجله، فاحلمد أعم من الشك له منه، فهو صرف العبد مجيع ما أنعم هللا به عليه إىل ما خلق
وهللا  ،خمصوصمنعم قد اعترب فيه ما خبالف الشكر إذ فيتناوهلالعريف مل يقّيد بكونه منعمًا على احلامدي أو غريه،  احلمد

 . إىل عبده ةصلاسبحانه ونعمته و 

وأما حكمه فواجب مرة يف العمر . 4"وأما الشكر فرؤية النعم من هللا ،التكلم بكلمة احلمدد هو احلم"ويف نوادر األصول:    
 وزاد. 5إمجاعاً قاله األستاذ اجلد يف شرح سره

واملعتزلة يقولون واجب عقاًل .  ﴾ 6﴿:تعاىل يف العمر شرعاً لقوله مرة تفقواْ على أنه واجباأهل السنة  إالّ أن

واختلف يف احلمد املطلق واملقيد أيهما أفضل؟ فقيل: املقيد  "قال: ري، مثإليه من نوافل اخل بد على املرة الواحدة مندو اوما ز 
 "اهـ.طلق ألنه أعم، واألعم بعضه مقيدامل:ألنه أكثر ما ورد يف القرآن وقيل 

                              
مسع من عدة  ،أديب ،فقيه ،حمّدث،عامل  .هـ( أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين الشافعي268-هـ009أبو الفضل )  1

إحتاف املهرة ،شيوخ منهم أبا الفضل العراقي، له تصانيف كثرية منها: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، تقريب التهذيب، أسباب النزول 
 (.20ص، 9ج،، البدر الطالع 95ص ، 8ج، عبأصراف العشرة.....)الضوء الالم

ص  1هـ، ج9901طبعة- بريوت-بن حجر العسقالين، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي: دار املعرفةفتح الباري شرح صحيح البخاري ال 2
629. 

 يف " ب": ينبه. 3
، 9م، باب خصوصية هذه األمة ج9118 -بريوت -نوادر األصول يف أحاديث الرسول للرتميذي، حتقيق عبد الرمحان، عمرية: دار اجلبل 4

 .941ص 
 .ظ/66لزجلوي، خمطوط خبزانة كوسام، السر املغتبط يف املخمس اخلايل الوسط حملمد بن بوبكر بن القاسم ا 5
 61النمل اآلية: 6
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عرف أسم األعظم على أنه و اال. 2عن بعض شيوخه هقال، أن احلمد املقيد أفضل :"على ابن عاشر 1ويف الطرابلسي     
نيته واجب أن ينفرد بامسه نفرد بوحداافكما  .جود الذي المثل له وال إله سواهذات واجب للو  املعارف، إذ هو علم على

د كذا فسرد اجل؟به  م يا حممد هلذا االسم مسمى يتسمىأي هل تعل.     ﴾3 ﴿:يه فقوله تعاىلالدال عل

 .6راجعاً لوصف الرب املذكور يف اآلية 5لىوجعله اجلالل احمل ،4يف فتحه

 .7م األعظم القدميسختالف فيه من التعريف هبذا االوأشار يف الفتح لال

 

 

 

                              
سحاق إمتصوف من فضالء املغرب، أخذ عن أيب  ،حمقق،ن عبد الصادق بن أمحد العبادي الطرابلسي احلامدي، عامل أبو احلسن علي ب 1

خوان يف الرد على أصحاب ساحل حامد. من تصانيفه: منظومة يف عيوب النفس وشرحها، وحتفة اإلبهـ 9992تويف سنة .اجلمين والبليدي
 (.811ص  ،4ج ،األعالم /969ص ،د املعني، شرح على صغرى السنوسية.....)الشجرة املريدين لفهم معاين املرش البدع، وإرشاد

حممد بن الشيخ يف  سي واختلف هل األفضل احلمد املطلق أو املقيد، واملعتمد أن املقيد أفضل قاله شيخنا"قال أبو احلسن الطرابلسي:  2
) إرشاد  "املستحب واحلمد املطلق يثاب عليه ثواب الواجب،واب الواجب احلمد املقيد يثاب عليه ث :تقريره ومسعته يقول ذكر بعض الشيوخ

 .(/و74، 869املريدين لفهم معاين املرشد املعني لعلي بن عبد الصادق العبادي، خمطوط باخلزانة العامة بالرباط رقم 
 .56 : اآليةميمر  3
 /و60السر املغتبط يف اخلمس اخلايل:  4
هـ( أبو عبد هللا جالل الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن كمال الدين حممد إبراهيم بن أمحد بن 254هـ,019جالل الدين احمللي ) 5

يف  لعلفاته: البدر الطاؤ ولد بالقاهرة ونشأ هبا من م،فقيه، متكلم، حنوي، منطقي  ،مفسر،الشافعي، أصويل لىهاشم العباسي األنصاري احمل
الشمسية يف املنطق مل بن مالك يف النحو، شرح زاي، شرح تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد الري حل مجع اجلوامع، خمتصر التنبيه للش

 /49، 91ص ،0،جوء الالمع ضال /979 ص ،0ج، يف أخبار من ذهب البن عماد: دار الكتب العلمية رات الذهبذيكمل....)ش
 (.998، 999ص  2ج،معجم املؤلفني 

ل الدين احمللي، حتقيق أيب الفداء مرتضى علي احملمدي: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة األوىل البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع جلال 6
 .465ص ، 8، بريوت ج8776

 /ظ22السر املغتبط، ص  7
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على  2وهي سلبية ،دال على صفة البقاء الباقي.1اسم دال على صفة القدم ومل يرد يف القرآن نصاً ولكن ورد يف السنة القدمي
قال  .ةيوجود:5ة، وقال الشيخ أبو احلسن األشعرينفسي :ومجاعة،4وقال الباقالين.األكثروهو قول ،3تار اإلمام السنوسيخم

 السنوسي: وال خيفى ضعفه.

دال على صفة  اقالرز  مبعىن القادر دال على صفة معنوية وهو القدرة، املقتدر  ،وهو اخللق ،فة فعليةصدال على  اخلالق
 له، وإمنا ذلك اأكثر مّ  ثباتك للشيءإألن املبالغة ،اق، وال مبالغة يف احلقيقة زّ ر  فعلية وهي الرزق، وصيغته صيغة مبالغة من

ق مابه انتفاع اخللق أوزانه من صفات هللا جماز، والرز فهو وما كان على ،ه منزهة على ذلك تفيما يقبل الزيادة والنقص، وصفا

                              
( بلفظ أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: إن هلل 9259 ح:: كتاب الدعاء، باب: أمساء هللا عز وجل )ةن ماجابسنن  1*

لقدمي......<< وإسناد احلديث ضعيف اإنه وتر حيب الوتر، من حفظها دخل اجلنة وهي: هللا...... ،حداً امساً، مائة إال و اتسعة وتسعني 
 .9851ص ، 8لضعف عبد املالك بن حممد الصنعاين. ج

( بلفظ عبد هللا بن عمرو بن العاص عن النيب 455باب: فيما يقوله الرجل عند دخوله املسجد ) ح:  ،الصالة سنن أيب دواود: كتاب *
قال  .صلى هللا عليه وسلم أنه كان إذا دخل املسجد قال: >> أعوذ باهلل العظيم، وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي من الشيطان الرحيم<<

 .906ص ، 9ج  .األلباين: صحيح
 .79ص ،أم الرباهني الصغري لإلمام السنوسي منت  2
ره صقبيلة باملغرب، عامل تلمسان يف عهـ( حممد بن يوسف بن عمر شعيب السنوسي، وبه اشتهر نسبة ل216هـ 298السنوسي ) 3

على  حالعقائد،شر أم الرباهني يف  ة:ض العلوم، تويف يف تلمسان من تصانيفه الكثري عمقرئ، مشارك يف ب،متكلم، منطقي  ،وصاحلها، حمدث
نيل االبتهاج  /905، ص 9تعريف اخللق برجال السلف، ج/890ص  ،ه، حاشيته على صحيح مسلم....)البستانلمصحيح البخاري مل يك

 (.855ص  ،9ج،شجرة النور الزكية  /659ص ،بتطريز الديباج 
ب األشاعرة، ولد هالكالم، انتهت إليه الرئاسة يف مذهـ( أبو بكر حممد بن الطيب الباقالين من كبار علماء 479-هـ992ين )القاالب 4

له تصانيف مشهورة منها: إعجاز .سريع اجلواب، مسع احلديث من أيب بكر القطيعي ،بالبصرة وسكن بغداد، وتويف هبا، كان جيد االستنباط 
نساب أليب احلسن علي الشيباين اجلزري: دار اللباب يف هتذيب األ /18، ص 9ج،اإلرشاديف أصول الفقه..... )شجرة النور  ،القرآن، اإلنابة

 .(905ص ، 9ج،م العاأل /998ص ، 9، ج9127 -بريوت–صادر 
، كان من ةهـ( من نسل أيب موسى األشعري، مؤسس مذهب األشاعر 984هـ، 857أبو احلسن علي بن إمساعيل بن إسحاق األشعري ) 5

 عن ثالمثئة يفما ين املصنفات من وتويف ببغداد، له ورجع ،وجاهر خبالفهم ،ولد بالبصرة،اجملتهدين.كان أواًل معتزليا مث تاب  األئمة املتكلمني
بدع، الشرح والتفصيل يف الرّد على أهل اإلفك والتضليل، إيضاح الربهان، اإلنابة عن أصول لوا غكتاب منها: اللمع يف الّرد على أهل الزي

 .(859، ص 4عالم جاأل /929، ص 9ج،دد ) الفرهست البن ندمي، حتقيق: رضا جت ،الديانة....
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هم واخرتعهم، وليس بدأألنه تعاىل  ،بال صورة تقدمت :أيبالمثال مبعىن املخلوق مصور اخللق ولو حرامًا عند أهل احلق.
 والتصوير: جعل الشيء على شكل ما.، ةر يشبههم يف الصو  هناك ما

مجع )مبد اهلمزة  إىل آجال .بأن حّدها مبقدار مأمكنتهم وأزمنته ع املخلوقات، يعين أنه تعاىل قدرمجي:أي  ر الكلقدم 
 ببالنص الوراث األرض،ادات ألن لفظ كل يشملها مريد وغريه من اجلوحيتمل أن ي ،وهو مقدار عمر كل حي ،1(أجل

من إنس ومن عليها  ،، والتوقف يف حنوه من القصورهقعو مض على اإلضافة كذا قال وهو واقع وهو أوىل على املفعولية، واخلف
ألهنا أقرب  وهي قرب االعتبار، ةخّص األرض ومن عليها بالذكر لنكتمّنا إرث األشياء كلها، و ين وملك وغريهم. وهللا جو 

 .األشياء وألزمها لنا

ملاع" اإلـــــــ"وميسى ب ،ما يشعر مبقصده هكالم  ةل اللغة أن يذكر املتكلم يف طالعيف البيت براعة االستهالل، ومعناه عند أهو  
 :ففيه اإلشارة إىل قوله تعاىل، خلقواْ ْا إىل األرض اليت منها دو فإذا ماتوْا عا ،إماتتهم :معناه هناإليها  امعيد من منها بد

﴿   ﴾2، متعلق به  "هانم"غري مهموز. و ا"بد"ا وصلته،لة مضاف إليها و موص "من"و

ومتييزه عن غريه، وهو  ،مبعىن احلشر واجلمع أو العرضليوم العرض من األموات  باعث الكلسم الكرمي، وأو "إىل" باال،
 .كذلك  ورب  األرض ،خالقها ومالكها :أي رب السماوات. 3سيدي زروق همغاير ملعىن اجلمع واحلشر قال

قاله ، 4معي :إىل حنوبفتح اهلمزة كعمى، وقد تكسر مع الياء فيقال "ىل"أمجع  هئءاالعلى مبعىن عظم  جل   همدحن 
 .النعم  .وهي5اجلوهري

                              
 ."ب" :زيادة من 1
 .66طه اآلية: 2
هـ، تفقه يف بلده وقرأ 245رم من حم 98صويف، ولد يف ،أمحد بن أمحد بن حممد بن عيسى الربنسي الفاسي املعروف بزروق، فقيه، حمدث  3

ة حيمن كتبه: شرح خمتصر خليل، والنصعرضت عليه املناصب وأباها، له تصانيف كثرية مييل فيها إىل االختصار مع التحرير، .مبصر واملدينة 
هـ، ودفن بسمالطة. ) شجرة 211تب على احلكم العطائية أكثر من ثالثني شرحاً، الكناشة....، تويف عام الكافية ملن خصه هللا بالعافية، وكح 

 (.959ص  ،0رات الذهب ، جذش / 46ص،البستان / 57جذوة االقتباس، ص  /850ص ، 9ج،النور 
 .8807ص ، 8الصحاح للجوهري، ج 4
ل العراق صغرياً، وسافر إىل دخمساعيل بن محاد اجلوهري، أصله من فاراب من بالد الرتك كان إماماً يف اللغة واألدب، إأبو نصر الفارايب  5

  =وهو،ان، مث أقام يف نيسابور، أشهر كتبه الصحاح. وله كتاب يف العروض ومقدمة يف النحو احلجاز فطاف البادية، وعاد إىل خراس
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بفتح النون واملد، النعمة متعلق نعمائه و لتنويع اخلالف حنواً، وقوله من اوامسه كذا فيه و  مصدر مبعىن الزيادة، ونسأل املزيد
 .مايصان وخيتبئ حىت متس احلاجة إليه:وهو 1معجمة قاله اجلوهريخرية بذال ذمجع  خائرذمبعىن أعطانا  أورثنابلفظ املزيد 

مسا خلاصة الشيء الذي ينسب إليه ابل ،ألنه ليس علماً و الصفة  ،على غري قياس مجع أهل،طالق للقافيةبألف اإل ااألهلين
 ،هاء بالفتح ال غري طالق أيضا، والصفوة بتثليث الصاد مأخوذة من الصفاء و الصفو بالبألف اإلوصفوة اآلباء والبنينا 

 بائهم أيضا.آلواملعىن أن حمبة اآلباء وودهم صاف للبنني كمحبة البنني 

تها عظيمة يف منفع و،ة والنسبة اليت جعلها بينهم، إذ فائدهتا كثريةبته عليهم بالقراإشارة إىل عظيم لطف هللا بعباده و منّ وفيه 
من التخصيص، وهو التمييز عن املشارك يف  وخص ناودفع املضار من بعضهم عن بعض ،هم لبعض ضاستجالب املنافع بع

ألن طاءه بدل من تاء، ومعناه املختار من  ،لوص من الكدروهو اخل ،من الصفو باملصطفىأمر ما يقتضي اخلصوصية 
إن هللا اصطفى من ولد إبراهيم إمساعيل "الناس، كما قال صلى هللا عليه وسلم يف حديث رواه الرتمذي وصححه: 

 من بين ة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفايننيل بين كنانة، واصطفى من بين كناواصطفى من ولد إمساع،
 .2"هاشم

                                                                                                    
هـ. ) بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنجاة لإلمام السيوطي، حتقيق حممد أبو الفضل 919أول من حاول الطريان فمات يف سبيله سنة =

دار :النجوم الزاهرة يف أخبار ملوك مصر والقاهرة البن تغزي بردي /455ص  ،9م، ج9101الطبعة الثانية -لبنان–إبراهيم: دار الفكر 
 .(870ص  ،4،جم9198طبعة الكتب املصرية

 .558ص ، 8ج ،الصحاح 1
، 6ج،عليه وسلم  باب يف فضل النيب صلى هللا -بريوت -سنن الرتميذي؛ حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرون: دار إحياء الرتاث العريب * 2

 .قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.629ص 

 .848، ص 94، جم بن حبان ، باب فضل نسب النيب صلى هللا عليه وسلاصحيح   *

واصطفى  ،(، بلفظ: >> إّن هللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل8805: ح) 9028ص ، 4صحيح مسلم، باب معرفة الركعيتني ج *
 قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم<< واصطفى،قريشاً من كنانة 

 (.95125: ح. )919ص ، 82ج،مسند أمحد *
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بالبناء للمفعول، ملا جاء يف السري أن عبد املطلب مساه يف سابع والدته،  ،كثريًا ما حيمد  :وزن مبالغة من احلمد أي حممدو
واألرض فحقق هللا  حممدًا وليس من أمساء ءابائك والقومك،فقال:"رجوت أن حيمد يف السماء فقيل له: مل مسيت ابنك

  .1كما سبق يف عمله  هرجاء

من  ،هم للطريق األرشد الذي فيه رشادهم وسالمتهميوداع ،داهلم على هللا ،نس واجلناملراد به اإل،اخللق  :أي هاد األنام
لى من النحل، حوالعسل أ ألني من احلجر، 2د(بيل والمشاركة فيه كقوهلم )الز ضملوصوف للصفة، وقد يأيت لفظ التفإضافة ا

   ﴿:ويف القرآن،كرب، إذ معناه الكبريم هنا، ألن معىن األرشد هنا الراشد حنو هللا أوعليه كالم النظ

 ﴾3. 

واضح إال أن احلالل واحلرام من خواص الفروع تصوره  ااحلالل واحلرام وفصل احلدود واألحكامصلى هللا عليه وسلم  فبني 
تجاوز، فيتناول ما قبله وغريه، وحيتمل أن يريد حدود ما يوقف عنده وال يح واحلدود مجع حد:،والتفصيل: التبيني أيضا،الظنية 

 .اً بطناإة، فيعم مجيع ما قبله ويكون منه باألحكام يف اإلطالق مجيع املسائل الشرعي ادير  اجلنايات وما واالها، وقد

يف تعليم  و الفاء يف قوله،مبا يأيت بعضه يف البيت بعد هذا حث ورّغب  :صلى هللا عليه وسلم بالضاد املعجمة أي وخص
فرض  :مبعىن على، والفرض يطلق على احلتم واللزوم، ومنه فرض الصالة وحنوها، ويطلق على التقدير كقوهلمعلم الفرض 

وتسمية هذا العلم بعلم الفرض والفرائض  .قطعه:أي  فرض الفأر الثوب:مكقوهل  ى القطعويطلق عل،قدرها:احلاكم النفقة، أي
اعرتاضية بني الفعل ونائب ،لة طلبية املعىن مج صلى عليه هللاهوقول ،تفسريه باألوجه الثالث 4م )يليق(و دون سائر العل

 .وفيه معىن التعجب واالستعظام  حض. :أي، حضا"أي "وف ذنعت ملصدر حمهو و  حض   أي  وهو قوله  ،مصدره

                              
 -حتقيق عمر عبد السالم السالمي: دار إحياء الرتاث العريب ،ية البن هشام، أليب القاسم السهيلينبو الروض األنف يف شرح السرية ال 1

-القاهرة-مكتبة اخلاجنياالشتقاق أليب بكر بن دريد، حتقيق: عبد السالم حممد هارون:  /16ص ، 8ج،م 8777الطبعة األوىل -بريوت
 .948،ص0/تفسري روح البيان إلمساعيل حقي احلنفي اخللويت:دار إحياء الرتاث العريب،ج2،ص9الطبعة الثالثة،ج

 ولعله خطأ  نسخي.،و " ب": الزيت  أ" "يف  2
 .882:البقرة اآلية  3
 .من "ب" قطةسا 4
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صالة ال مطلق حصوهلا ألهنا حاصلة له عليه ال،ة، وهي يف حقه صلى هللا عليه وسلم تضاعفها وتزايدها محوالصالة من هللا ر 
 .1والسالم بالشك قاله القشريي

بالصالة عليه  -ه وسلمصلى هللا عليسيدنا رسول هللا -قلت: وهنا أدى ماندب إليه من شكر الواسطة بينه وبني هللا 
هللا فيه فيبتدأ به وبالصالة  ورد فيه حديث كل كالم ال يذكر :"2يشقال اخلر  .املطلوب يف أول التصانيف باتفاق العلماء

على جواز العمل باحلديث  ءوسنده ضعيف ورواه مجاعة، لكن اتفق العلما، 3"قطع محوق من كل بركةأ فهو ّي،عل
 .4"الضعيف

 ،فساق احلديث باملعىنمث مجيع الناس علموه  هتعلمو املذكور أوال  ضاإلشارة إىل احل يف ذلكصلى هللا عليه وسلم  وقال
  . جوازه للعامل مبدلوالت األلفاظوقد اختلف يف

ولفظ . 2"لة له يف ذلكآواللفظ ،:" ألّن املقصود املعىن ىقال شارحه اجلالل احملل ،1جوازه : واألكثر على5قال ابن السبكي
زاد الناظم و :قال  .وهو حديث مشهور:قال.3"فإنه أول علم ينسى ،وعلموها الناس،تعلموْا الفرائض"احلديث عند األصل:

                              
ستاذ أهـ، شيخ خراسان، و 905ولد سنة ،عبد الكرمي بن هوزان بن عبد املطلب بن طلحة بن حممد أبو القاسم القشريي النيسابوري  1

،حنوياً، أشعرياً ،، وأيب علي الدقاق، وأبا بكر الطوسي، كان إماماً قدوة، مفسراً حمدثاً فقيهاً متكلماً يماينلاجلماعة، قرأ على أيب القاسم األ
ف التفسري الكبري، وله الرسالة يف رجال الطريقة، وكتاب بالطائف اإلشارات، وكتاب حنو القلوب....، تويف يف ربيع نّ زاهداً ص،عراً، صوفياً شا

للسيوطي : مكتبة  طبقات املفسرين/970ص  98م، ج9155-بريوت  -بن كثري: مكتبة املعارفهـ ) البداية والنهاية ال456اآلخر سنة 
العرب يف خرب من عرب للذهيب، حتقيق: أبو هاجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول: دار  /59هـ، ص 9915الطبعة األوىل  -هرةالقا -وهبة

 (.976، ص 8ج-بريوت -الكتب العلمية
فاضالً ورعاً،  ،مالكياً  ،ر، فقيهاً صهـ( أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا اخلرشي نسبة إىل قرية يقال هلا أبوخراش مب 9979-هـ9797اخلرشي: ) 2
"الشرح الكبري على منت  ه:من كتب.ى عن والده عبد هللا، وعن الشيخ إبراهيم اللقاين و ، ر وتويف هبا مشيخة األزهر، أقام بالقاهرة من توىل ولأ

 -بريوت -للجربويت: دار اجلبل) عجائب اآلثار  "بن حجر، الفوائد السنية شرح املقدمة السنوسيةخليل، منتهى الرغبة يف حل ألفاظ النخبة ال
 .(990ص  ،9الشجرة، ج /999ص ، 9ج
 ة، وصفوة السقا: مؤسسة الرسالينبكري حيا ق:حتقي ،سام الدين املتقي فوزيحكنز العمال يف سنن األقوال واألفعال لعالء الدين علي بن   3

 .859ص ، 9،ج،م 9129الطبعة اخلامسة 
 .86، ص 9ج -بريوت -طباعةشي على خمتصر خليل: دار الفكر للر اخل 4
 ،أصويل، مؤرخ أديب،فقيه  ،السبكي،الشافعي  ،عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن متام بن يوسف بن موسى بن متام األنصاري 5

 =وخطابة اجلامعوويل هبا القضاء ،وسي، انتقل إىل دمشق فسكنها بهـ، أجاز له ابن الشحنة، ويونس الد080ناثر، ولد بالقاهرة سنة  ،ناظم
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هو  ، ألهنا تدل على استيعاب مجيع الناس بالتعليم كما"مث مجيع الناس علموه"شكااًل وهي قول إيف احلديث لفظة توجب 
 ،4رها عند اجلوهريسبفتح الشني وك لعلوم شطرا  من اصلى هللا عليه وسلم  جعلهالشاهد 

 

 

 

                                                                                                    
عيد النعم ومبيد مله تصانيف عدة منها: طبقات الشافعية الصغرى والوسطى والكربى، .األموي، انتهت إليه رئاسة القضاء واملناصب بالشام =

الثامنة للحافظ هـ. )الدرر الكامنة يف أعيان املائة 009النقم، مجع اجلوامع، شرح خمتصر ابن احلاجب....، تويف يف السابع من ذي احلجة سنة 
 /898ص  ،9ج -اهلند-9108شهاب الدين أيب الفضل أمحد العسقالين، حتقيق: حممد عبد املعبد ضان: جملس دائرة املعارف العثمانية 

 (.924ص ، 4األعالم، ج /972ص ، 99النجوم الزاهرة، ج
علماً، وقيل :إن نسي اللفظ، وقيل: إن كان موجبه  باملعىن للعارف ،وقال املاوردياألكثر على جواز نقل احلديث  "قال ابن السبكي: 1
عن ابن عمر ) مجع اجلوامع يف أصول الفقه البن السبكي، حتقيق:  يوالرازي ورو  ،وثعلب ،ريينسومنعه ابن ،وعليه اخلطيب  ،بلفظ مرادف:

 .(04، ص 8779الطبعة الثانية  -بريوت -عبد املنعم خليل إبراهيم: دار الكتب العلمية
 الصحايب مبدلوالت : >> األكثر من العلماء، منهم األئمة األربعة على جواز نقل احلديث باملعىن للعارف، ولوغريّ ىجلالل احمللقال ا 2

) البدر الطالع يف حل  .واللفظ آلة له<< ،له يف املراد وفهمه، ألن املقصود املعىن بأن يأيت بلفظ بدل آخر مساو   ،مواقع الكالم و األلفاظ
 (.987ص ، 8ج ،معمجع اجلوا

 باب احلث على تعليم الفرائض  ،الفرائض:كتاب -بريوت،-سنن ابن ماجة، حتقيق، حممد فؤاد عبد الباقي: دار الفكر * 3
فإنه نصف العلم، وهو ،( بلفظ أيب هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: >> يا أبا هريرة تعلمواْ الفرائض وعلموها 8091) ح: 

 .172ص  8،وهو أول شيء ينزع من أميت<< ج، سىين
( من حديث أيب هريرة، قال: تفرد به حفص بن 98690الفرائض ) ح  مالفرائض، باب احلث على تعلي:السنن الكربى للبيهقي: كتاب * 

 .872ص  ،5وليس بالقوي، ج،عمرو 

 .50ص ، 4ج،الفرائض السري وغري ذلك  :كتاب  ،سنن الدارقطين *

 .998ص  4كم جاملستدرك للحا  *

 .862ص  9ج،املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة للسخاوي: دار الكتاب العريب  *
 .510ص  8الصحاح: ج 4
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رواه ابن ماجه وغريه كذا يف  "تعلموْا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم"وهذا إشارة إىل حديث : . 2، 1وصاحب احملكم
 :والشطر ،"تعلموْا الفرائض فإهنا شطر العلم"ألصل و  ه يف األصل من غري عز قوسا ،3يشرح النقاية للحافظ السيوط

فإن التحدث فيه بعد املمات ملا ، احلياة خبالف هذا العلميف أن هذه العلوم كلها يتحدث فيها ،4النصف، قيل يف معناه
  .بالنسبة إىل غريه، وهللا أعلمقليلة  األهن ،فصار شطراً هبذا املعىن ال من جهة كثرة مسائله وفروعه ،يصنع يف مال امليت

منه عليه الصالة والسالم مامل جييء يف غريه من العلوم، وناهيك يف  فرييد ملا جاء فيه من احلض كل علم قررا  فهو أجل  
العلم ثالثة، وما سوى  "ذلك حديث أيب داوود عن عبد هللا ابن عمرو بن العاص أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:

  5"ماضية، أو فريضة عادلة ةحمكمة أو سن يةءا:ذلك فهو فضل 

                              
يف آداب اللغة ومفرداهتا، فصّنف املخصص،  غأبو احلسن علي بن أمحد بن سيده األندلسي، وقيل اسم أبيه إمساعيل، كان ضريراً نب 1

) نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  نةهـ وعمره ستني س 462تويف سنة  .شرح كتاب األخفش وغري ذلك،كم، واحمليط األعظم واحمل
بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  /927ص  ،9ج ،9152 -بريوت-دار صادرلتلمساين، حتقيق: د. إحسان عباس:ألمحد املقري ا

 (.859ص ، 4ج ،األعالم /949ص ، 8ج-صيدا ،لبنان -حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم: املكتبة العصرية ،للسيوطي
ص  2م، ج8777الطبعة األوىل  -بريوت -حتقيق: عبد احلميد هنداوي: دار الكتب العلمية ه،احملكم واحمليط األعظم أليب احلسن بن سيد2

98. 
 .05م، ص 9126األوىل  بعةطال-بريوت -حتقيق: الشيخ إبراهيم العجوز: دار الكتب العلمية ة للسيوطي،يمتام الدراية لقراء النقاإ 3
فهو كقوله صلى هللا عليه وسلم: التودد نصف العقل، واهلم نصف ،حىت كأنه جلاللته نصف كل ما يتعلم  ،قيل أن املراد بالنصف املبالغة" 4

د اجدواهاومصلحتها وقدير  وإمنا املراد املبالغة يف الثناء على عظيم .بالنسبة ملا معها مع حقارة هذه األمور "اهلرم، والتدبري نصف املعيشة
 بالنصف معىن الّصنف كقول الشاعر: 

 ن بالذي كنت أصنحعح ثنصفان شامت      وآخر مح  اسإذا متُّ كان الن                     
: "وهو ما ميلك رده كالشراء واهلبة وحنوها، وقهري وهو ما ال ميلك رده وهو اإلرث ،وأحسن األقوال أن يقال: أسباب امللك نوعان: اختياري
املطالب يف شرح روض الطالب لزكريا  أسىن /72ص  ،9ج،9114-بريوت  -)ينظر: الذخرية للقرايف حتقيق: حممد حجي: دار الغرب 

حتقيق  ،كشف القناع ملنصور البهويت  /79ص ، 9م، ج8777ىل الطبعة األو  -بريوت-د، حممد تامر: دار الكتب العلمية :اري، حتقيقصاألن
 .(479ص ، 4هـ، ج9478 -بريوت–هالل مصليحي: دار الفكر 

 =.02ص  ،9( ج8220ح:الفرائض، باب ما جاء يف تعليم الفرائض ) :كتاب   ،سنن أيب داود* 5
العلم ثالثة، فما وراء ذلك  :"( بلفظ64: حوالقياس )  باب اجتناب الرأي ،يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم:سنن ابن ماجة: كتاب=*

 .89ص  ،9ج  ".أو فريضة عادلة ،أو سنة قائمة ،فهو فضل، آية حمكمة

  =.872ص ، 5ج،( 98694 :السنن الكربى للبيهقي، باب احلث على تعليم الفرائض )ح *
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 .ويقع عبارهتم يف الفن.وفيه املتعاطفات بالواو ، 3قائمة بدل ماضية :2ويف الفاكهاين.1ا يف القلشاينكذ

اليت ال يدخلها  5فيها اإلحكام ) ألن من العادلة وهي( طواشرت  ،آلية احملكمة كتاب هللا"ا: 4سليمان اخلطايبو أب :قال :قال 
 و"أ :ة والناقصة، وقولهبثالة والسالم من السنن الثاصه المن اآلي ما هو منسوخ ال يعمل به، والسنة القائمة ما جاء عنه علي

فتكون معدلة على األنصاب والسهام اليت فيها من العاصب يف الكتاب والسنة إذا   ،ما من العدل يف قسمتهاإ "فريضة عادلة
ما النظام بالفاء املشعرة بتسبب  تيانفإ .6اميث به، وباجلملة املستنبطة من الكتاب والسنة معىن ما أخذ عنهكان تفسري احلد

علم  :وهو أي .التوحيدم علألن أفضل العلوم كلها ،من باب الكل ال الكلية  "كلّ و"بعدها عن ما قبلها حسن جداً،

                                                                                                    
".)البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلثار البن امللقن عف، وقد تكلم فيه غري واحد ضواحلديث فيه عبد الرمحان بن زياد اإلفريقي، وفيه "=

ص  ،0، ج8774بعة األوىلطال-الرياض -وياسر بن كمال: دار اهلجرة للنشر والتوزيع،وعبد هللا بن سليمان ،حتقيق:مصطفى أبو الغيط ،
921 . 

أخذ عن  .توىل قضاء تونس واخلطابة به جبامعها األعظم،لشاين التونسي، فقيه مالكي القلشاين: أبو العباس أمحد بن حممد بن عبد هللا الق 1
 .هـ 259تويف سنة ،له شرحان على الرسالة، وشرح خمتصر ابن احلاجب الفرعي، وشرح على املدونة  .والده، وابن عرفة والغربيين

 (.990ص  8،ج ،، الضوء الالمع990 و995ص ،نيل االبتهاج  /862ص ، 9ج،) شجرة النور 

سكندري املعروف بالفاكهاين، مسع احلديث هـ( أبو حفص عمر بن علي بن سامل بن عبد هللا اللخمي اإل094-هـ564الفاكهاين )  2 
مصنفات يف  .لهفحج منها مث رجع إىل بالده،هـ 099لى مذهب مالك، وبدع وتقدم مبعرفة النحو وغريه، قدم دمشق سنة عواشتغل بالفقه 

بن أيب زيد القريواين، رياض األفهام يف شرح ااملنهج املبني يف شرح األربعني النووية، التحرير والتجبري يف شرح رسالة  ،رقة منها: اإلشارةأشياء متف
 .(15ص ،5ج،رات الذهب ذش /916ص ، 94ج ،البداية والنهاية  /972ص ، 9اج، جيبعمدة األحكام.....)الد

 على " التحرير والتحبري" للفاكهاين لكين مل أعثر عليه.اعتمد الزجلوي يف كتابه كثرياً   3
احملدث، صاحب معامل السنن وغريب احلديث،  ،الفقيه،هـ( أبو سليمان محد بن حممد بن خطاب البسيت الشافعي 922هـ،991اخلطايب ) 4

ر، وروى عنه احلاكم وغريه له شعر جيد، والغنية عن الكالم، وإصالح غلط احملدثني، وشرح البخاري وغري ذلك، روى عن مجاعة من األكاب
 .(29ص ، 9ج ،طبقات احلفاظ للسيوطي /982ص  ،9ب جهرات الذذتويف يف بست يف ربيع اآلخر ) ش .مدة سكن نيسابور

 هي زيادة من الناسخ على كالم اخلطايب."ب"و و :"أ"مثبثة يف 5
واشرتط فيها اإلحكام ألن من اآلي ما هو منسوخ ال يعمل به، وإمنا يعمل اآلية احملكمة هي كتاب هللا، "قال أبو سليمان اخلطايب:  6

أو فريضة عادلة فإنه حيتمل وجهني من  :بناسخه والسنة القائمة هي الثابثة ملا جاء عنه صلى هللا عليه وسلم من السنن املروية، وأما قوله
يف الكتاب والسنة، والوجه اآلخر أن تكون  ةنصباء املذكور لسهام واألفيكون معدلة على ا،ل يف القسمة دأحدمها أن يكون من الع :التأويل

-)معامل السنن أليب سليمان اخلطايب، حتقيق: حممد راغب الطباخ: املطبعة العلمية "مستنبطة من الكتاب والسنة، ومن معانيها فتكون نصاً 
 (.17 و21ص ، 4، جم9198الطبعة األوىل  -حلب
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بفتح امليم أي بال شك كذا قال، ويف بال حمالة   حميد عنهما تدعو إليه الضرورة حبيث يكون ال :أي الضروريالفرائض 
أرى علي  فرضا   .هـاال بد وامليم زائدة  :. وهو مبعىن1"ال حيلة له يف ترك ذلك :"أي (ال حمالة )يف شرح حديث :التوضيح
وكان  ،ملاورد يف هذا الفن من الرتغيب عن الشارع صلى هللا عليه وسلم :واالشتغال به كأنه يقول ،االعتناء به:أي  انتحاله

 .االشتغال بهضرورياً البد منه ألزمت نفسي 

عن ها املوت تبسبب حوادثه وتغرياته الواقعة فيه، ومن مجل :أي ليس خيلو الدهر باحلدوثلتعليل انتحاله أيضاً  إذ :مث قال 
 وبعدرمبا احتد أو تعدد، فيقع الشارع يف املال املرتوك ،الوارث  2خيلفه(مورث )مال  أويرتكه امليت غالبًا  وارث يف الناس

وهي كلمة ، على الضم، كأنه يقول وبعد هذاأو مكان باعتبار الرقم، قحطع عن اإلضافة لفظاً فبىن ،ظرف زمان باعتبار اللفظ
 .شارةسم اإلاأما، أو متصلة هبا، ومضافة إىل  منتستعمل يف اخلطب ويف الكالم الفصيح لقطع ما قبلها عما بعدها جمردة 

بالرفع  األخواهلاء زائدة الزمة للتعويض من املضاف إليه احملذوف  ،عن اإلضافة لفظاً  هعطمنادى مبين على الضم لق أي ها 
املعّظم املوقر  اهمعنبالتشديد اسم مفعول  املكر مأبلغ منه،و األخلصة فيه من غري الصداقة .والذي الشائبالصفي  نعت ألّي 

فإنه مل تال يف ًا بطرة األصل و معز  دتهجقاضي مالقة، هكذا و  3واملراد به أبو عبد هللا بن احللو،العهد بمن الوفاء  الويفو
قصر، ويستعمل أيضاً أال يالوْا إذا  :واو، يقال المهفتح الثالثة ثالثياً، و ب لح عح لى وزن فـح وهو مضارع ع ،مل تقصر :أي ذكرييت

د ر على أحال يقصّ أي:    ﴾5 ﴿:وهو املراد بقوله تعاىل ،يأتلي،4(ئيالا:)، فيقالمخاسياً 

                              
الطبعة -قطر-لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن،حتقيق:دار الفالح لليحث العلمي وحتقيق الرتاث:وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية التوضيح1

م،كتاب:االستئذان،باب زنا اجلوارح دون الفرج،حديث:"إن هللا كتب على ابن آدم حظه من الزنا،أدرك ذلك الحمالة..."،ومعىن 8772األوىل
 .60،ص 81للتخلص من إدراك ماكتب عليه.ج الحمالة:الحيلة

 يف " ب" يرتكه. 2
املؤنس يف الوحدة واملوقظ " يف الزهد، مساه اً بو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حسن بن عيسى املالقي، أخذ عن أهل بلده وأّلف كتاباً حسنأ 3

من = =احلظ كان على اهلمة، شريف النفس، موفورهـ و 696ويل قضاء غرناطة بعد القاضي أيب سعيد، وذلك سنة  .الغفلة" ةمن سن
جلنة أحياء الرتاث العريب:  :حتقيق ،األندلس أليب احلسن النباهي املالقي ه.)تاريخ قضاة691العلم،عداًل،نزيهاً،سرياً،بارع يف األدب.تويف سنة

 (.979و977ص  -بريوت -دار األفاق اجلديد
 مثبثة يف النسخينت وهو خطأ إمالئي، واألصح: ائتلى. 4
 .88:النور اآلية  5
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 :أي لصاحلات العمل ،والتذكري: الوعظ والتنبيه .، وقيل: وال حيلف مأخوذ من اآللية، وهي اليمني على وزن فعليةفيه القولني
  ف.و صإضافة الصفة إىل املو الطاعات من 

  رثحصر أصول اإل لهية عن تفاصبلعله أراد كلياته املني :، قلت"تالح يف " حال من الضمري املسترت مؤمال  املقبول  املربورو
 هومقتضى لفظ ،ذلك الشيء 1(أصل )ده شيء، وأصل الشيء ما يكون منه عه حبيث ال يشد عنه، وأفرامجوحصر الشيء 

 ض دون فروعها، إذ ال يكون أصل إال وله فرع. ئإمنا أمل منه مجحْع أصول الفرا

مفعواًل مطلقاً  "أي" بنصبيف ذلك أي  حث  بتشديد الفوقية  ثثتححصر اجلميع، واألمر يف هذا قريب قال: ولكن مراده 
أحد أنواع  2الرجز :أي وحيصرها وجيمع إذه " يف البيت قبلهحصر"متعلق مبحذوف حال من املصدر الذي هو  يف رجز
ألنه صفة أقبل ،والنفوس إليه ،أي أكثر موقعًا من النثر، ألن الطباع إليه أميل  أوقع بواسطة اآلذن يف مسع العقولالشعر 

أبعد ،كلم بتاء املتقلُت إليه عه فإمنا يقصدان الرجز من أنو لزم مثله يف األخص، وإن كاوما ثبت لألعم  .للشعر األعم منه
حممد بن  بن فسحاق إبراهيم بن خلإن قراءة وفقه وحديث، وغريها أيب نن يف معارف مفاملت ،العامل، اإلمام العامل رجز

 ىقنهم ضبطاً وتقييداً، التكاد تلفتأشبيلي من أصح الناس كتباً، و األ،القرشي  ،طالقبياء اإل 3بن فرقديحبيب بن عبد هللا 
عام اثنني وسبعني ومخسمائة كذا  من روتويف يف ثامن من عش،مولده سنة أربع ومثانني وأربعمائة  .فيما صححه 4)خلاًل(

قدك ،خره آوغاية الشيء منتهاه و ،زائدة وهو مبتدأ خربه يف الظرف قبله  من غايةيف قوله  "من"ة أمحد بابا، ومالعال به فعرّ 

                              
 "ب":زيادة يف  1
 .مستفعلن مستفعلن مستفعلن :    مستفعلن مستفعلن مستفعلن  :جز أصل تفاعيلهر البحر ال 2

ثنني، وتتحد أعاريضه اومنهوكاً فيبقى على  قى على ثالث،بفيبقى على أربع، ومشطوراً في اً جمزوءالست ،و  يستعمل تاماً فتبقي له تفاعيله وهو
فله على ذلك أربع أعاريض وأربعة أضرب، وتزيد العروض التامة ضرباً آخر غري صحيح، وهو املقطوع الذي تصري فيه  ،وأضربه يف الصحة

 وحتول إىل مفعولن ) أهدى سبيل إىل عملي اخلليل العروض والقافية حملمود مصطفى،  مستفعلن إىل مستفعل،
 (.59م، ص 9115الطبعة األوىل -بريوت  -سعيد حممد اللحام: عامل الكتب:حتقيق 

شبيلي، كان متفنناً بن حممد بن احلبيب بن عبد هللا بن عمرو بن فرقد القرشي العامري اإل فهـ( بن خل608-هـ424أبو إسحاق إبراهيم ) 3
الفرائض مشهور، ومنظوم   وله رجز يف ،دّون برناجماً ذكر فيه شيوخه وكيفية أخذه عنهم .شاعراً ،فقيهاً، حافظاً  ،عدالً ،ية و ايف معارفه، حمدثاً، ر 

التكملة لكتاب الصلة  /27ص ، 9ج ،اإلحاطة/95و 96ص ، 9كثري، وخطب خمتلفة املقاصد، ورسائل كثرية وغريها )نيل االبتهاج، ج
 (.998 و999، ص 9ج -لبنان -باعةأليب عبد هللا القضاعي، حتقيق: عبد السالم اهلراس: دار الفكر للط

 زلالً. "أ"يف: 4



 الكتاب مةدقم

 

 
92 

أيضاً ، يكفيين :أي وقدي ،ول اإلرثأص فيه حصر إذ ،الرجزبذاك اسم الفعل مبعىن يكفيك، والكاف مفعوله، والفاعل 
 .ون الوقاية فيه واجبة ال جائرة خالفاً له، والناظم أجلاته الضرورةنو  ،بياء املتكلم يف حمل نصب

إذمل يذكر فيه مجيع ما ،فقه الفرائض  :أي قطالبألف اإل فيه الفقها ما استكمل :أي ما استوعببتاء اخلطاب  فقلتُ  
 ،واإلقرار ،حيازحساب املسائل يف األ :أي احلسابكيفية    يبني ل ومل ،وقسم، وحجب وغري ذلك ،إليه من ضرب حيتاج

ميزان  ،بفتح العني روضعالفن  الذي فيه من األبيات من جهةعلة أخرى وهي  معفهذه علتان  وجهاواإلنكار، والوصايا 
 مننائيات من الشعر على قانون أشعار العرب من ضده الفاسد الذي ال جيري عليه  اريلشعر الذي به يعرف الصحيح اجلا

ام لبيان إهب "منــــــ"اجلنس، ف موجيوز أيضاً إعرابه نعتاً لتعريفه بال 1(كذا)منصوب على احلال من األبيات  ،البعد :وهو،النأي 
مرتوكة :أي علة ملغاةبن فرقد األخرية اإشارة إىل مقالة صاحبه يف نظم  2(هذه)فقلت ية له فاملوصول مبا تعلق به يف الظر 

فكثريًا ما تغري :الناقلون عن غريهم، ورّب هنا للتكثري أي  ةقد غري  الروابالتشديد لغة فيه إذا اتصلت مبا  افرب  ومطروحة 
 كما قيل:  ةالروا

 رفـــــــــــــــــــــــــــومل تتيقن زلة منه تع  خا العلم ال تعجل بعيب مصنفأ
 وجاء بشيء مل يرده املصنف  هــــــــــفكم أفسد الراوي كالماً بنقل

 3وكم ناسخ أضحى ملعىن مغرياً   وكم ححرف املنقول قوم وصحفوا
 أو ةمن غري واسط بنفسك تزل تُ َرغ  بُ  وملبضم اهلمزة مضارع أضرب الرباعي مبعىن أعرض  بُ ومل أزل عما سألت مين ُأْضر  

والرغبة يف الشيء هو :ففيه 4(ما األصلأو  ،)رأيته للقلصادي يف طرة األصل كذا ،غريك  ةبواسط :أي تَ ْرَغبُ مبعىن الواو 

                              
 .:"أ"منساقطة  1
 هذي:يف "ب"  2
 وقع يف األبيات خطأ واألصح قول الشاعر: 3

 رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومل تتيقن زلة منه تع  خا العلم ال تعجل بعيب مصنفأ
 واْ ـــوكم حرف املنقول قوم وصحف  لهــــــــــــــــفكم أفسد الراوي كالماً بنق
 فــــــــــــــوجاء بشيء مل يرده املصن  راً ـــــــــــــــــوكم ناسخ أضحى ملعىن مغي

 لعل قائل هذه األبيات جمهول(.)
 "ب":من  ساقطة4
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تزل حترض على مل  :والرتغيب فيه هو حث غريك عليه وحضه، فمعىن مل تزل تـحّرغب أي ،احلرص عليه، واألخذ يف أسبابه
 :سعافحىت استخرت هللا يف اإلاء حتملين عليه وتبعثين على ذلك وترغبين فيه بأن تذكرين أشي، هذا الرجز

                      .حقق عاقبته ما فيه اخلري والنجاحأن يطلب من هللا تعاىل أن ييسر له من األعمال ما مل تت :واالستخارة ،واملساعدة،املوافقة
 1"السورة من القرآن انكما يعلم  ، كلها  ستخارة يف األموريعلمنا اال كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"ويف البخاري وغريه: 

بياء املتكلم، و حذف منه نون الوقاية  :الكايف كايففهو كل أمر  يفاهلل ب :أي بهمبعىن كفاين  حسيبوهو مشهور،  فذكره
  ألهنا يف غاية العلة.  :ال تلزم بل قال املراد األهن

زعمه هو  على ره هذا عنديقلت ال يض،ستعماهلم اوهو خالف ويف كالم الناظم هنا إدخال الباء على فاعل حسيب،  :قال
فما  .فاعله هبا، وتعد فيه زائدة، واسم الفعل يعمل عمل مسماه رألّن ما ناب عنه جي،بيت اسم فعل يف ال "حسيب"من أّن 
إذ قد يطلق على معان متعددة على  2من األلفاظ املشرتكة ":عني" طالق، مجعإلبألف ا أشفي العيونامازلت  :أي برحت

                              
اعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيّامه حملمد بن إمس *1

هـ، كتاب: اجلمعة، باب: ما جاء يف التطوع مثىن مثىن بلفظ:  9488الطبعة األوىل  ،حممد زهري بن ناصر الناصر: دار طوق النجاة :حتقيق
مر فلريكع ركعتني ألاأحدكم ب إذا همّ  "السورة من القرآن، يقول،:  ناستخارة يف األمور كما يعلمكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمنا اال

مث ليقل: اللهم إين أستخريك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر وال أقدر، وتعلم وال ،من غري الفريضة 
وآجله فاقدره يل ،عاجل أمري  :وعاقبة أمري أو قال ،ومعاشي ،اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر خري يل يف ديين .م الغيوبأعلم، وأنت عالّ 

فاصرفه  ،وآجله ،يف عاجل أمري :أو قال ،وعاقبة أمري ،ومعاشي ،وإن كنت تعلم أّن هذا األمر شر يل يف ديين ،مث بارك يل فيه ،ويسره يل
الدعاء عند باب: ،، كتاب الدعوات 65ص ، 8ج ".ويسمى حاجته :قال . بهينمث أرض ،واقدر يل اخلري حيث كان،عين، واصرفين عنه 

 .29ص  ،2ج ة،االستخار 
 .654ص  9،ج ،ستخارةسنن أيب داود، باب اال* 
 .447، ص 9ستخارة، جسنن ابن ماجة، كتاب: إقامة الصالة والسنة فيها، باب ماجاء يف صالة اال*
 .946ص ، 8ج ،(941: حسنن الرتمذي: أبواب الوتر، باب ماجاء يف صالة االستخارة )*
 .951ص  ،9( ج220 :)ح،ن، باب األدعية باصحيح ابن ح*
 .841ص ، 6ج،احلج، باب االستخارة :، كتاب 68ص  ،9ج،الصالة، باب صالة االستخارة :كتاب   ،السنن الكربى للبيهقي*
( 97489املعجم الكبري )ح: / 995ص  ،9(، ج684: حاملعجم الصغري )  /975ص ، 4ج ،(9089: حالطرباين: املعجم األوسط )*
 .917ص  ،97ج ،
إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم  /985، ص 9م، ج9119الطبعة األوىل  -بريوت -ينظر: أصول السرخسي: دار الكتاب العلمية 2

 =شرح املنهاج على اج يفهباإل /61ص  ،9م، ج9111الطبعة األوىل  ،الشيخ أمحد عزوعناية: دار الكتاب العريب :األصول للشوكاين، حتقيق
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هبا  1(يتحبث عن خيار املسائل وحساهنا )آلفما زلت أ :املعىنو خيار الشيء وأحسنه مثل هذا املوضع،  :سبيل احلقيقة منها
  .هذا يف كتايب

األنواع،  :مجع فن وهي ،طالقبألف اإل والفنوناواختياراهتم ألجتلبها هنا. ،أغراض الفقهاء األغراضمبعىن أختار  يواصطف
مبعىن  إذمل تدعواملراد هنا ما احتوى عليه علم الفرائض من علم مناسخة، ووصية، وصلح وغري ذلك.  .وهي حبسب املقاصد

املتقدمون  سالفة األوائل .انظر األصل،وعورض  ،ماض، وال مصدر كذا قيل هومل يستعمل ل "،دع"واألمر فيه ،ترتك 
واألظهر أنه ليس  :قلت .2منعه البصريون،و وهو جائز عند الكوفيني،العلماء وغريهم، ويف كالمه إضافة الشيء إىل نفسه و 

على معىن  "سالفة"تى بالتاء يف أو  :قال يف األصل .والتقدم نسيب ،على أّن سالفة األوائل مبعىن متقدم من األوائل اً منه بناء
 قائلل ةكل علم قوليف  ألهنم مل يرتكوْا  ،املتقدمني من الكتاب إمنا هو حكاية كالم غريه يف هذا حظهأن :مراده اجلماعة، و 

القائل:"مل يدع من مضى  وحتدثواْ يف الغامض منها واجللي، فلم يبق ملن بعدهم إالّ كما قال ،يقوهلا بل خاضواْ يف مجيع العلوم
ببادئ الرأي ،رمبا يفتح لبعض املتأخرين ا وإن  كان ظاهراً وهذ :يف األصل للذي قد غرب فضل علم سوى أخذه باألثر".قال

  .هـا .اض، أو زواله، وهذا كثري مشاهدوارتفاع إشكال، وإيراد اعرت  ،من بيان حكمماأشكل على املتقدمني ؛

 .3الشيء النفيس العزيز :وضع اللغة يف وهو مجع جوهر،طالق إلبألف ا ومل أزل التقط اجلواهرمث قال من معىن ما تقدم 

 ،املبالغ فيه:واملاهر يف الشيء هو لو كنت يف نظامهن ماهرا  :مث أشار إىل نسبة التقصري إىل نفسه يف النظم حيث قال    
جواهره  على وجه يستحسن .واألكثر يف مجع الكثرة من غري يقال نظمت العقد إذا مجعت  ،والنظام والنظم مبعىن .الفائق

وأما من جهة ،صل: وال تقصري معه من حيث الوزنقال يف األ،   ﴾4﴿ :للهاء كقوله تعاىله العاقل إضافت

 أوردت أوجها   :ذلك موجود يف كالمه كثرياً رمحة هللا مث قالفالكالم املستغين عنه و  ه عن احلشونوصو ،تقانه إأحكام النظم و 

                                                                                                    
ص ، 8ج،هـ 9474الطبعة األوىل  -بريوت–الوصول إىل علم األصول لعلي السبكي، حتقيق مجاعة من العلماء: دار الكتب العلمية منهاج =

17.  
 آلت. "أ":يف 1
 .495ص  /8ج،-مشقد-نصاف يف مسائل اخلالف أليب الربكات عبد الرمحان األنباري: دار الفكرينظر: اإل 2
 ،97،ج -مصر-يض املرتضى، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار: دار الكتاب العريبفحملمد بن حممد أبو المن جواهر القوامس  ستاج العرو  3

 .414ص 
 .95 :التوبة اآلية 4
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كذكره يف األحياز مذاهب الكوفيني والبصريني، وكذكره يف الصلح   من احلسابأنواعًا يف نظمه هذا  مبعىن أنه أحضر وذكر
  .وغريها ة،ونسب ،، وحط، ومحلجربملثال الواحد وجوهاً متعددة من يف ا

واألبواب  الفصولتقان إىل اإلو حكام إال أن نسبة اإل ،يعين متقنة فصوهلا، مضبوطة أبواهبا حمكمة الفصول واألبوابوقوله 
املسائل اليت حيتمل أنه أراد باألبواب الرتاجم، وبالفصول و :كذا قال، وقلت،ألن احملكم ما فيها ال هي ،على جهة اجملاز 

واإلشارة إىل  .1عليه عاالطال :اإلشراف على الشيء أشرفت يف ذلك على أعال شرف .وز إذا تأملجتاشتملت عليها، فال 
جمرد  ف:والشر  .يلضاسم تف "أعال"و ،ةظرفيال "من"باهبا  أو على،"يف" السببية و .اجلواهر املنظومةأو  ،هبا تىاألوجه املو 

 . أنه أشرف على أعلى ما يشرف عليه فهو من باب فعل بالتجريد مبعىن مفعول، ويعين،مبعىن املشرف عليه 

اسم تفضيل يقتضي  "أعال" إذ ،منهبطرف  من طرق احلساب والفرائضمن كل طريق  أخذت :وهو كاملناقض لقوله:قال
يف  مث قال رضي هللا عنه من نفسه ه.تيان مبجموعإلشراف على الشيء ال يقتضي ااإل :اطة جبميع الطرق إاّل أن يقالاإلح
املد ب "اخلال"و .وهي مبعناها :قال ،دةحباملو  رفية، ويف نسخة األصلظيقرأ "بفي" الاخلال  يفًا نامليم منو  مبض وكل ُُمْر  :قوله 

 ُيَسر   ،2 األصل مصدر"خال" قاله ابن مالكوال جيمع، وال يؤنث، وهو يف املكان اخلايل، واليثىن :وقصره ضرورة،يف األصل 
، هيفرح، واملراد يذهب فرح :يسر أيفما غريه، هحيضر بني أمثاله من اخليل سبق :أي حىت إذا يظهر،فرح ي :بالبناء للمفعول

جار وحده  كل" :وهو إشارة إىل قول الناس ،وكل من باب اجلموع :كذا قرره، قال  ةنافي "ما"وبالبناء للمفعول أيضاً، وهو 
مبعىن خيفي على  "ريس"ور،املزمري أن جعله ما للنفي فيه نظوكتب عليه العالمة األديب سيدي حممد بن أب  .سابق"

ل كما صوالفعل مبين للنائب، وهذا يف األفاعله وهي موصولة،  "ماــــــ"وعليه ف .هـاوالظاهر بدليل قوله يظهر ،الصواب 
أتيت :ويقال أيضًا  ،إن فعلت :مرادًا به الفعل أيى"أت"مضارع  ين إن آيتوإن  .واألظهر بناء األول للفاعل وهللا أعلم .مرّ 

 ،مبعىن الفساد خطال وإن مل يتقدم هبا ذكر ألهنا مفهومة من السياق ،للقصيدة فيهابالشيء على معىن جئت، وضمري 
  .3هخطل بالكسر إذا أفحش وأخطل مثل :مصدر،والفحش 

                              
 .896ص ، 2ج ،بن منظورلسان العرب ال /645ص  ،9احملكم واحمليط األعظم ، ج 1
انتقل إىل  ،الطائي اجلياين النحوي، ولد يف جيان باألندلس هـ( أبو عبد هللا حممد مجال الدين بن عبد هللا508،هـ 577ابن مالك: ) 2

 ،ية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةبغمية األفعال وغري ذلك )الالكافية الشافية،  ،دمشق فتويف فيها من أشهر كتبه: األلفية، وتسهيل الفوائد
 (.991ص ، 6ج،شذرات الذهب  /849ص  ،0ج ،النجوم الزاهرة /997ص ، 9ج
 .9525ص  4،ج ،الصحاح 3
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فاملراد إن شاء هللا ،يراد هنا وال ،الذي يفعل الشيء قهراً وغلبة  :واملكره يف األصل مكرها ال بطالاألخ املكرم فيها  أسعفت
 وإن الحظها.واتبعه االعتذار بصغر السن ،إشارة إىل االعتذار باإلكراه هذاكراه الوارد من حضرة امسه القهار حلياء وحنوه   اإل

ين العشرين بفللوم، أنسب من املهملة ي :باملعجمة أي 2() يعذل من، 1اجلوهري هالنظر مبؤخر العني قال :من املالحظة وهي
ونقصان النظر عادة، ولقد  ،الغفلةن استيالء ابن عشرين سنة، وهي أو اأشار أنه حني نظمه  ،بالبناء للمفعول عذر يقبل

من  ذلك فضل هللا يؤتيه،ك املسالك لتال يهتدي إىل  دوهنما أحسن رضي هللا عنه وأبرع فيه. وكم من كهل وشيخ، ومن
  .يشاء

 ينيل عونه أناالختصاص ،أي: ال يرجو غريه سبحانه م عليه إلفادة احلصر و وقدّ أرجو نصب على التعظيم بـ وهللا:مث قال    
وأن ،فأكثر ما جيين عليه اجتهاده ،على الشيء الظهور والتقوى عليه، وإن مل يكن عون من هللا للفىت اإلنالة:اإلعطاء،والعون

وأنا أسال هللا كذلك، وها  .حفظه:أي وصونهفتح السني مصدر، وهو يف األصل التغطية ب سرتهالرباعي  "أدام"مضارع  يدمي
 من اخلطبة .هنا رمحه هللا فرغ 

 م نظماً، وأياه أفىت الناظم، م يأيت بالرتاجهضعبفمث شرع يف بيان مقصوده ، وقد اختلفت عادة املؤلفني من أهل النظم 

  .ا نثراً هبهم يأيت ضوبع

مسي  ومنه ،نهوتبيّ ،عنه الرتمجة  األبواب وأوائل الكتب ترامجا ألهنا ترتجم عما بعدها،ألن ما يذكر يف الباب تنبئ ومسيت
.3الرتمجان

                              
 .9902ص  ،9ج،نظر مبؤخر عينه  :أي ،وحلظ إليه هجاء يف الصحاح حلظ 1
 يف "ب" يعدل. 2
سريته وحياته ويف حديث :وترمجة فالن ،املرتجم ج تراجم  :وكالم غريه وعنه نقله من لغة إىل أخرى، والرتمجان ،نه ووضحهبيّ  :الكالم ترجم" 3

الرتاجم والتاء والنون  :واجلمع ،نقله من لغة إىل لغة أخرىي :الرتمجان: بالضم والفتح هو الذي يحرتجم الكالم أي[ ههرقل ] إنه قال لرتمجان
براهيم مصطفى، وأمحد الزيات، وحامد عبد القادر، وحممد اخليار، حتقيق: جممع اللغة العربية: دار الدعوة، إل املعجم الوسيطينظر: زائدان )

، ص 9، ج9101 -بريوت -، حتقيق طاهر أمحد الزاوي، حممود الطناحي: املكتبة العلميةريغريب األثر البن األثيف النهاية  /29ص ، 9ج
422.) 
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 بالتركة المتعلقة الحقوق بيان                                     

لن يف مال امليت تقدميه  ماهذا باب بيان  :التقدير ذفارتفع ارتفاعه، إ،خربه املضاف إليه و على حذف املبتدأ بيانفقال 
ألف ساكنة مبعىن يبدأ بدال مشددة و  جيب أن يبّدا ما فيه بيان ومهاله وتركه إ :وإغفال الشيء،طالق لوجوبه اإل فبأل فالغي
أوىل منه بالتقدمي  احب احلال الضمري املسترت يف يبد  مرتباً شيئاً بعد شيء، وصا :أي أوال فأوالحالة كون ذلك  على غريه به

 ونصه: 1وهي يف اجلملة عشرة على ما يف احملصل،ما وعدنا به أواًل من ذكر بيان هذا الفن 

 حكم الشارع دواالسم االستمدا  عــــــــــــــاحلد واملوضوع مث الواض
 لةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونسبة فائدة جلي  لةــــــــــــــــــــــاملسائل الفضيتصور 

   الدجنة:  ةقال يف إضاء        

  2رـــــــــــــــــــومن يكن يدري مجيعها انتص               رـــوبعضهم فيها على البعض اقتص                   

     

                              
 لتلمساين:ابن زكريا اقال الشيخ  1

 رادىــــــــــــــــــــــــــــوتلك عشرة على م   أول األبواب يف املبادئـــــــــــــــف 
 سم االستمداد حكم الشارعواال   عـــــــــــــــــاحلد واملوضوع مث الواض
 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليلة جفائدبة ونس   ةــــــــــــــــــــــتصور املسائل الفضيل

 طنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هم ذي العشرة   حق على طالب علم أن حييط
 لبــــــــــــــــــــــــــــيصري مبصراً ملا ط به   بسعيه قبل الشروع يف الطلب

هـ(، منظومة يف علم الكالم، خمطوطة 988املانوي التلمساين ) ت ا)حمصل املقاصد مما به تعترب العقائد أليب العباس أمحد بن حممد بن زكري
 .(21خبزانة ملوكة، أدرار، ص 

 قال اإلمام املقري:  2
 الــــــــــــــــــعلماً حبده وموضوع ت  والً دم أــــــــــــــــــــــــــــــفليق امن رام فن   
 دــــــــــــــــمنه وفضله وحكم يعتم  دـــــــــــــــــــــــــــــــــوواضع ونسبه وما استم 
 ــــــــــلــــــــــــــاسم وما أفاد واملسائــــــــــــــــــــ 

 وبعضهم منها على البعض اقتصر
 فتلك عشر للمىن وسائـــــــــــــل 

 .ومن يكن يدري مجيعها انتصر
نة يف اعتقاد أهل السنة للشيخ أمحد املقري، بشرح الشيخ حممد الشنقيطي: حتقيق: أبو الفضل عبد هللا الغماري: دار الفكر جالد ة)إضاء

 (.29 و98ص ،للطباعة والنشر 



 بيان احلقوق املتعلقة بالرتكة
 

 
98 

 .علم ما يوصل ملعرفته قدر ما جيب لكل ذي حق يف الرتكة، ،رثاملتعلق باإل علم الفرائض: 1قال ابن عرفة :فأما حده  
                         .ألن  ذلك كله من علم الفرائض،وغريها  ،والعمل يف مسائل املناسخات ،سمةقخل كيفية الإأدخل علم ما يوصل  :فقالوا  
من مؤن جتهيزه، وقضاء ،ة ككحق امليت املتعلق بالرت ، 2الذاتيةفيها عن عوارضه بحث ألهنا اليت يفالرتكات،  :ما موضوعهأو 

اج الفرض املقدر من ألنه إمنا هو ءالة الستخر  ،ال العدد خالفًا للصوري ،واملوصى له، وغري ذلك،ديونه، وحق الوراث 
 .نكاح والوالءأو ما يف معناها كال ،وهي حق يقبل التجزئ يثبت للمستحق بعد موت من كان له ذلك بقرابة، 3الرتكة

ال حيتاج  4(مستند) اولذ،لباً، وأكثر مسائله بنص الكتاب وأما واضعه فمعلوم أن مسائله نص الكتاب والسنة واالمجاع غا   
ض، ئوأما امسه فالفرا .أن هللا توىل قسمته بنفسه فله مزية على سائر العلوم من حيث ،كتب الفقه واإلمجاعلإىل نسبة مسائله 

األعداد احملتاج إليها تأصياًل وتصحيحاً هذا ما ظهر يل  :يضاً يف باب العملأا، ويقال مه فيما مر  هبا يشملهمنا عليلكوقد ت
   .عصيبتوال،والفرض  ،ده، ففي أبواب الفتوىاستمدا

هن فما يبني فيه من كل مطلوب خربي يرب  ه:وأما مسائل .6إمجاعاً  :5قال القرايف .ففرض كفاية كما مر  :وأما حكمه شرعًا 
 :وأما فضيلته .تصور مسائله ضرورة إن شاء هللا ،مجاع، ومن تصور موضوع الفن، واستمداهعليه بالكتاب أو احلديث أو اإل
 ،هوأما فائدت. 7رفوعفهو نصفها كما صرح به احلديث امل :وأما نسبته من العلوم .زية التنصيصفهي فضيلة الفقه مع زيادة م

                              
اجلامع  ها يف عصره، مولده ووفاته فيها، توىل إمامبوعاملها وخطي،، إمام تونس غمية الور فحممد بن عر  (هـ998-هـ 627)أبو عبد هللا  1

 /162من مؤلفاته: املختصر الكبري يف فقه املالكية، وخمتصر الفرائض، احلدود يف التعريف الفقهية واملبسوط.....)نيل االبتهاح ص .األعظم 
 (.289البستان ص 

 .388صه،2839اهلداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية للرصاع:املكتبة العلمية،الطبعة األوىل 2
 .287ص  ،9ج ،شرح خمتصر خليل للخرشي 3
 : "أ"ساقطة من 4
له مصنفات عديدة منها:  .ولد ونشأ وتويف مبصر،أبو العباس أمحد شهاب الدين بن إدريس بن عبد الرمحان القرايف الصنهاجي املالكي  5

 (.299 صشجرة النور، /.8 و9، ص 2ج ،الدرة احلج /187ص ، 2ج،خمتصر تنقيح الفصول....)الديباج ،الذخرية، الفروق، اخلصائص
 .(99، ص 8ج،)الذخرية  "أمجعت األمة على أنه من فروض الكفاية"قال القرايف:  6
 يقصد حديث: ' تعلموا  الفرائض فإهنا شطر العلم" تقدم  خترجيه. 7
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بضم الراء اتباعاً  إن امرؤقوله . 1عة اجلواب على وجه الصحة والصوابفحصول ملكة لإلنسان توجب سر  :ويقال غايته
 ن:ويف كالمه أمرا،من ماله أواًل  كفن ةموته، وترك مااًل وورث :أي ،بفتح امليم قد قدرت مُنونُهللهمزة 

ل، سة غر كذلك مجيع مؤن جتهيزه من إجاف،ي مراده على التمام، ألنه فكما جيب تكفينه أوال دأن عبارته ال تؤ  األول: 
احلنوط يريد و "قال مالك: :وغريه ،واملختصر ، 3ففي ابن يونس .رةجكان ال يفعل إال  بأ  2وغري ذلك )إن( ،ومحل ،وحفر

  .جهز مكان كفن :فكان األوىل أن يقول ،4"يوارى من رأس مالهقباره إىل أن إومجيع مؤن امليت يف 

وقد سرد اإلمام احلطاب يف ،5وغريه كما يف املختصر وغريه،: إن احلقوق املعينات مقدمة على مؤن التجهيز من الكفن الثاين
 .6فعليك به إن أردته ،حاشية املختصر من ذلك ما يشفي

 حد إن شح الوارث إال أن يوصي ففييريد على الثوب الوا ،وال يقضى بالزائد "قال يف املختصر: :األول تنبيهان:

 . 7"ثلثه

 

 

                              
 .287ص ، 9ج ،اخلرشي على خمتصر خليل/729ص ، 1ج،البهجة يف شرح التحفة  1
 يف "ب" : إذا. 2
يونس التميمي الصقلي فقيه، فرض إمام، حافظ عامل أخذ عن علماء صقلية كأيب احلسن احلصائري، وشيوخ بن د بن عبد هللا مأبو بكر حم 3

ص ، 1ج ،)الديباج .هـ232تويف سنة  ،ف كتاب يف الفرائض، وكتاباً جامعاً للمدونة عليه اعتماد طلبة العلمالقريوان كأيب عمران الفاسي، أل  
 (.222ص  2،ج،الشجرة  /129

 .172، ص 2، ج1993خمتصر خليل: حتقيق أمحد جاد: دار احلديث، القاهرة الطبعة األوىل،  4
 .(179ص ،خمتصر خليل )قال خليل: "خيرج من تركة امليت حق تعلق بعني: كاملرهون وعبد جىن مث مؤن جتهيز باملعروف"  5

إذا مات عند  ةوزكاة املاشي،وزكاة مثر احلائط الذي أزهر ،وأم الولد ،قال ابن رشد " أول ما خيرج من كل الرتكة احلقوق املعينات مثل الرهن 
ة كدها وأوالها بالتبدئآحلوهلا، وفيها الشيء الذي وجب فيها هذه خترج كلها وإن أتت على مجيع الرتكة، وأما احلقوق اليت ليست مبعينات ف

، بريوت ر)التاج واإلكليل حملمد بن يوسف العبدري: دار الفك "من رأس املال الكفن، وجتيهز امليت مث حقوق اآلدميني من الديون
 .293ص  7هـ ج2889طبعة

 .391، ص 9م، ج1998، حتقيق: زكريا عمريات: دار عامل الكتب طبعة خاصة بليل لشرح خمتصر خليل للحطاينظر: مواهب اجل 6
 .39خليل ص  خمتصر 7
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: وهو 5املواق .4واستظهره ابن  عبد السالم،3وهو قول عيسى:التوضيح  .2"يقضي بثالثة مطلقا :وقيل :1ابن احلاجب
زم على وجه اجل ابن احلاجب بتصديره تشهري اعتمد"قال خليل:  .6وابن رشد،املشهور حسبما يظهر من نقل ابن يونس 

 .8أن جتري به عادة حسبما يف توضيحهعيسى ال يقتضيه نظر إال   قولأن  7ير املاز وقول .

 املشهور وغريه يف هذا سواء :واتضاع، قلت  ،وارتفاع،فاعلم أنه يكون على قدر حاله من فقر، وغناء  :قال يف األصل

                              
هبا تويف ،و هـ مبصر 389أبو عمر ومجال الدين عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الرويين ُعرف بابن احلاجب فقيه مالكي، ولد سنة  1

 (.297و276،ص2الشجرة،ج 97،ص1باألمهات،الكافية،وغريمها.)الديباج، ج هـ، له تصانيف عدة منها: خمتصر الفقه يسمى727سنة 
ألن  الدفن يف ثوب  ،ءاوال للغرام،كالم للورثة وال  ه فاألثواب الثالثة يقضي هبا ته على قدر حاله، وأما عددقاحلاجب: وخشونته ور قال ابن  2

-بريوت -مد علي : دار الفكرحمل خليل لشرح خمتصر اجلليل ومنح/391ص،9ج،واحد مكروه )ينظر: مواهب اجلليل
 (.389،ص8،ج2898

 ،كان فقيهاً، فرضياً ،( عيسى بن مسعود بن املنصور بن حيي بن يونس املنكاليت احلمريي الزواوي املالكي هـ628-هـ722أبو الروح ) 3
ي، عشرح خمتصر ابن احلاجب الفر  ،له تصانيف جليلة منها: شرح صحيح مسلم مساه: إكمال اإلكمال .متفننًا يف العلوم ،حنوياً  ،أصولياً 

 .(129ص ،8،جالدرر الكامنة  /128ص  ،2الشجرة ج/ 11ص ، 2ج ،)الديباج.اختصر جامع ابن يونس وغريهم 
ويل القضاء  ،سحاق املنستريي التونسي، فقيه مالكيإهـ( أبو عبد هللا حممد بن عبد السالم بن يوسف بن 628-هـ767ابن عبد السالم ) 4

 9الضوء الالمع ج/189ص ،نيل االبتهاج  /129ص ، 2ج ،له شرح بديع على خمتصر ابن احلاجب الفرعي )الشجرة.هـ 682بتونس سنة 
 (.37ص 

أخذ عن أيب القاسم .أبو عبد هللا حممد بن يوسف العبدري الغرناطي، الشهري باملواق، كان عامل غرناطة وصاحلها وإمامها ومفتيها يف وقته  5
تويف سنة .ن املهتدين يف مقامات الديننخليل، س سراج ،حممد بن عاصم،وغريمها.له مؤلفات منها : التاج واإلكليل يف شرح خمتصر بن

 (.232ص ، 6ج،اإلعالم  /171ص ، 2ج ،الشجرة /812ص ،هـ )نيل االبتهاج 986
 .112ص ، 1التاج واإلكليل، ج 6
 ألف يف ،هـ( أبو عبد هللا حممد بن علي بن عمر التميمي املازري نسبة إىل مازر بلدة جبزير صقلية، فقيه مالكي387هـ، 238: )ياملازر  7

العرب  /178ص ، 3ج،هرة النجوم الز )االتقلني، إيضاح احملصول يف األصول....،املعلم بفوائد مسلم "الفقه واألصول واحلديث، من مؤلفاته: 
اء أبناء الزمان أليب العباس بن خلكان، حتقيق: بوفيات األعيان وأن /228ص  ،2ج،رات الذهب ذش /232ص  ،1ج، من عربربيف خ

 . )193ص  ،2الطبعة األوىل، ج-بريوت  -صادرإحسان عباس: دار 
ات طو خطسحاق، حتقيق: د. أمحد بن عبد الكرمي جنيب: مركز جنيبويه للمإبن احلاجب خلليل بن التوضيح يف شرح املختصر الفرعي ال 8

 .288ص ، 1،ج1999الطبعة األوىل  -القاهرة-وخدمة الرتاث
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كذا سائر مؤن جتهيزه على قد "و:3ميارة 2ته أن تشاح الورثةويكفن يف مثل حياته يف حيا :بن يونسا 1وغريه. ق،نظر املواا
ربه قو  ،هأوصى مبثل ذلك يف حنوط و،ومن أوصى أن يكفن يف سرف "قال مالك:  :وهو يف ابن يونس ونصه:، قلت"حاله
على  4"ففي ثلثهن يوصي أإال :"ابن القاسم وأشهب، فقول خليل هفال جياوز يف رأس ماله إال ما جيوز ملثله لو مل يوص، وقال،

، و ابن يونس :نظر.اووفاق قول سحنون ،مرادًا به يف الصحة خالف املذهب  "واليقضي بالزائد"تقدير من جعل قوله 
 .6والتوضيح، 5املواق

جيب عليها إن   :وثالثها،املشهور نفي وجوبه :ويف الزوجية قوالن .تكفينه ق  ر و أ ،جيب على املنفق على غريه بقرابة :الثاين 
 ، 7ت غنية، وعلى الزوج إن كانت فقرية وشهره يف .....ض...كان

 

                              
 .391ص ، 9ج ،مواهب اجلليل /112ص  ،1، جلالتاج واإلكلي 1
 ن يونس هذا الكالم يف كتابه اجلامع.بمل أقف على هذا اجلزء الذي ذكرفيه ا 2
محد بن حممد ميارة الفاسي أصاًل ومنشأ وداراً ومزاراً، فقيه مالكي، نوازيل، أخذ عن أبو أهـ( أبو عبد هللا حممد بن 2961 -هـ888ميارة ) 3

شرح التحفة، وشرحاً على املرشد املعني كبري وصغري، وشرح المية الزقاق، شرح  :ه تآليف منهال .زيد العارف، وعبد الواحد ابن عاشر وغريهم
فهارس /898ص ، 2ج،)الشجرة  .بني يف الرد على ذوي التفرقة بني املسلمنيرت املختصر، نظم الدرر يف شرح مقدمة ابن حجر، نصيحة املغ

، سلوة األنفاس للكتاين: دار 827م، ص 2888لنجاح اجلديد، الطبعة األوىل سنة د. عبد هللا املرابط الرتغي: مطبعة ال  علماء املغرب
 .(128ص ، 2وغ املغريب جنب، ال269ص  ،2م، ج1992وىلالطبعة األ ،الثقافة

 .39خمتصر خليل،  ص  4
 .19ص  ،8التاج واإلكليل، ج 5
واملستحب ال يقضي به، وقال عيسى: جيرب الغرماء ،ألن الزائد مستحب  ،ة الورثةاححد مع مشاوال يقضي بالزائد على الو "قال خليل:  6

 والورثة على ثالثة أثواب....، ويكفن مبا جرت به عادته يلبسه يف حياته ألن النقص من ذلك، والزيادة عليه خروج عن املعتاد، وينبغي أن
وبًا كان در منتر، وكان السرت واجباً، والو تلكفن شيئني السرت والو يكون احلكم كذلك يف احلنوط، وما يتعلق بالدفن، وملا كان املطلوب يف ا

تر الثنان أوىل من الواحد،ألن الثاين مكمل للواجب، فإن كمال السرت ال حيصل بالواحد، وكانت الثالثة أوىل من األربعة حلصول السرت، والو ا
 .(229 و 288ص  1التوضيح، ج".)يف الثالثة

والقول بأنه على  .يف كفن الزوجةو  :أي .ويف الزوجة: ثالثها: إن كانت فقرية فعلى الزوج""ض" التوضيح خلليل فقد جاء فيه: ـــــــــــــــــيقصد ب 7
ونسبه = =والقول بأنه ال شيء عليه مطلقًا البن القاسم، .وجعله من مالزم العصمة كالنفقة ،ملالك يف الواضحة -وإن كانت موسرة -الزوج

يف الرسالة لسحنون، وهو  هًا النقطاع العصمة، والقول الثالث نسبه ابن شاس وابن رشد ملالك يف العتبية، ونسبابن شاس لسحنون نظر 
 (.229ص ، 1ج ،. )التوضيج"غري واحد هقال ،استحسان غري قياس
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 1وإال فعلى املسلمني.،لوالفقري من بيت املا

هدى التمتع إذا  مث يليها ،، ألهنا حتل مبوت املضمون؟كانت بضمان أم ال  يعليه آلدم بثةالثا أديت ديونهمث إذا جهز امليت  
ذا أشهد يف إالزكاة اليت فرط فيها والكفارات هللا من  ق، مث حقو ؟العقبة، سواء أوصى به أو مل يوص جرةحمات بعد أن رمى 
ه لمذا تنفد الوصية إن كانت فيما ع دوبع،ولكنه أوصى هبا فإهنا خترج من الثلث  بذلكفإن مل يشهد ،صحته أهنا يف ذمته 

 .بعضها إن شاء هللا 2وفيها مباحث )سيأيت( ،امليت من ماله

 ت.بعد هؤالء املخرجا قيةيف الب صيبعرض أو التفبالويقع املرياث 

 

                              
 ،1)التوضيح ج "وض الكفايةومل يتوصل إليه فعلى املسلمني كسائر فر ،أو كان  ،، فإن مل يكنلويكفن الفقري من بيت املا "قال خليل : 1
 (222ص 

 سيؤيت. :يف "ب" 2
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 األرث أسباب ذكر                                      

ملن له عن العلوم وقوله  .ال يكون مرياث على اإلطالقإذ ،بني احلي وامليت  رثوالتوا رثاإل يكونأي بسببه ذكر الذي به 
 توجبههي أسباب التوارث اليت  ثالثةملن له حبث عنها  أن هذه العلوم إمنا تذكر :وإن كان معناه ،حشو مل يرد به فائدةحبث 

بفتح  ووالء ؟فريث كل من الزوجني اآلخر سواء حصل بينهما خلو أم ال وهي نكاح  .عندع ى  مب ن عل ملوالالم يف قوله:
  .وال عكس. 1 ة النسبحلمة كلحم الوالء  :يق حلديثتريث املعتق العالواو ممدود، ف

إذا كان بني ، كسر الواوب وراثة الرح قرابة فريث بعض األقارب من بعض على التفصيل الذي ذكره يف قول  ي:أ ورح 
خربه آت من قوله وهو مبتدأ ،ذكرها بعشرة مبينة  :أي ست جهات ترتيبها 2من )إحدى(هلا أن يكون الرحم  طيشت ،اثنني 

ت  ال يظهر بل  هباك  اسم فعل آ بـــوكتب عليه إن تعلق به  ،ربهوبه يتعلق اجملروران قبله كذا أع 3هاك به يف النظ  )آت(
  .ختالف الفهم فتأملهااالعتاض من  :قلت .مبع ى خذ

كل من له :ويعين بالبنوة .بضم أول األلفاظ الستة دودة أخوة عمومة جبنوة أبوة أمومة  :واجلهات الست مجعها يف قوله
كل من له على امليت ضم  :ياجلدودة و  .بوباألبوة واحداً، وهو األ حكم اإلرثعلى امليت والدة إال ما يستثنيه بعد من 

اخلولة،وهم األخوال ،فال يرثون  هذا، ومل خيرج من جهات الرحم إالويف العمومة بعد إمجال بّينه النظام بعد  .والدة بواسطة
وريثهم ، وعليه اإلمام أبو ن الصحابة إىل ت، وذهب كثري مذكورًا كانوا أو إناثًا عندنا،وعند الشافعي وأكثر أهل احلجاز

   يأيت واحد.  ن ذوي األرحام فسيأيت الكالم عليه.قلت:احلكم فيهم ،ويف غريهم ممام وأما غريهم.نيفةح

                              
  .ال يباع وال يوهب ،الوالء حلمة كلحمة النسب  ( بلفظ: 55711باب املرياث بالوالء )ح:  ،الفرائض :كتاب،السنن الكربى للبيهقي:* 1

ص ،6وروى هذا موصوالً من وجه آخر عن ابن عمر وليس بصحيح، وروى عن عمر بن اخلطاب وعلي رضي هللا عنهما من قوهلما، ج 
 .592و 595ص  ،52ج ،ن اعتق مملوكاً له باب م ،الوالء:، كتاب 542

 .15ص ، 5ج،( 5251املعجم األوسط للطرباين )ح: *
 .251،ص55(،ج 4912*صحيح ابن حبان،كتاب :البيوع،باب البيع املنهى عنه،)ح:

 (.7995*املستدرك،كتاب: الفرائض،باب:الوالء حلمة كلحمة النسب،)ح:
 9ه،باب بيع الوالء وهبته،ج5422الطبعة الثانية-بريوت-األعظمي:املكتب اإلسالمي*مصنف عبد الرزاق،حتقيق:حبيب عبد الرمحان 

 .1،ص
 زيادة من: أ .  5 

 : ءات.أ   يف   2
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صلى  فبعضه  يرث بالتنزيل بسنة الرسول مث إن هؤالء الذين تقدم أهنم يرثون ،واإلمام أمحد يرى يف إرثهم رأي أيب حنيفة
 العلوم ذا انتفاعبالزِْلت العلم، وسنبنّي كالَّ إن شاء هللا يف حمله. وقوله  1(أهل)من  وبعضه  يرث باإلمجاعوسلم  هللا عليه

 دعاء منه متم به البيت.

وقد ال خيتلف يف كوهنا : 2ظاهر كالمه أن بيت املال حائزة لألموال الضائعة خالفًا لألكثر أهنا وارثة، قال الونشريسي تنبيه:
أّن بيت املال وارث إذا كان   :طاب الذي ذكره غري واحد عن املذهبويف احل ،3املعتق من الزكاةو السائبة، ثاكمري وارثة  

  4. يرد لذوي األرحام :به، وقيل دقكان يصرفه يف غري وجهه فإنه يتص  الويل يصرفه يف وجهه، وإن

لى ذو  يكن عداًل رّد عملن فإ ،إلمام عدالً عن املذهب أنه يعصب بيت املال إن كان ا 6وحكى الطرطوشي :5بن جزيا
 ،السهام

                              
  ب  :من ساقطة1
هـ( أمحد بن حيي بن حممد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي التلمساين األصل واملنشأ، الفاسي الدار واملدفن، 954-هـ124أبو العباس ) 2
له تآليف  .ن مات فيهاأففر إىل فاس واستوطنها إىل ،فانتهب داره  ،يه مالكي،أخذ عن علماء تلمسان، حصلت له كائنة من جهة السلطانفق

، غنية املعاصر والتايل على وثائق الفشتلي، نوازل املعيار، القواعد ،كثرية منها: املعيار املعرب عن فتواى علماء إفريقية واألندلس، وبالد املغرب
جذوة /11ص  ،5تعريف اخللف، ج/14ص  ،)البستان قاملنهج الفائق واملنهل الرائق يف أحكام الوثائق، وله اختصارات وشروح وتعالي

 -غرب اإلسالميلحتقيق: إحسان عباس: دار ا/ فهرس الفهارس واإلثباث ومعجم املعاجم واملشيخات لعبد احلق الكتاين ،15ص  ،االقتباس
 (.5555ص  5، جم5915ية الطبعة الثان-وتري ب

الطبعة -بريوت -إيضاح املسالك إىل قواعد اإلمام أيب عبد هللا مالك الونشريسي، حتقيق: الصادق بن عبد الرمحان الغرياين: دار ابن حزم 3
 .552( بيت املال هل هو وارث أو مرد لألموال الضائعة، ص 62م، القاعدة)5226األوىل 

 .192 و195ص ، 1يل، جلمواهب اجل 4
هـ( حممد بن أمحد بن حممد بن عبد هللا بن حيي بن عبدالرمحان بن يوسف ابن جزي الكليب الغرناطي، فقيه 745-هـ692أبو القاسم ) 5
مالكي ومشارك يف بعض العلوم من كتبه: القوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية، تقريب الوصول إىل علم األصول،الفوائد  ،أصويل،

ص ، 1 ج نفح الطيب /516ص  ،5ج ،حلن العامة، التسهيل لعلوم التنزيل، وسيلة املسلم يف هتذيب صحيح مسلم.....)اإلحاطةالعامة يف 
 .(552ص  ،5ج الشجرة /216ص  2،جالدرر الكامنة /154

ملالكية ه( حممد بن الوليد بن حممد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري القرشي،أديب من فقهاء ا152ه،415الطرطوشي) 6
فلسطني،ولبنان،سكن األسكندرية،فتوىل التدريس فيهاإىل أن  و ه،فحج وزار العراق،ومصر476احلفاظ،تفقه ببالده،مث انتقل إىل املشرق سنة

 ليقه يف مسائل اخلالف.....تويف،من تآليفه:سراج امللوك،شرح رسالة أيب زيد القريواين،احلوادث والبدع ،تع
 (.554،ص5،الشجرة،ج547،ص5ديباج،ج/ال65،ص4الذهب،ج)شذرات    
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، قلت: إمنا حكاه ابن جزي على 3 ي األرحامو علوم أن الرد مقدم على توريث ذومن امل : 2قال الشربخييت. 1وذوي األرحام 
 .بيت املال غري وارث عندهم  غري املذهب على أن

 ومع قطع حبث سابق عن حبث الحق :ويف عرف املصنفني 4الشيئنياحلاجز بني :يف تقسيم الوارثني، وهو يف اللغة : لصف 
 :أي فه واإلمجاع  ،والسنة،إىل ما ذكره ءانفًا من التقسيم بالنسبة إىل الكتاب ذا  بـــــــــ لغة فيه قليلة وأشار كون العنيبس

 وصفانوفاعل حيصر البناء للمفعول، وهو ضمري الواو ب حّققوابفتح الباء وكسر الصاد إن   صنفان حيصره الوارثون مطلقاً 
 فأهل أسباب وأهل أنساباملوصوفان بوصفي النسب والسبب كما قال  امه والصنفان.النسب و السبب  :والوصفان

بالشك  :أي زوج وزوجة بال امرتاء مبتدأ ومضاف إليه وخربه أهل األسبابوضمها إعرابًا و ،بفتح الراء 5ذين(ال غري )ه 
مريه لألربعة املذكورين اسم ال خربها أيضا. وض وغريه للنفي  الفيكون من التضمري املعيب يف الشعر  والوالء ةوليا النعممو 

مبتدأ  ومن مضاف إىل امليت بسبببفتحها إذا تقّرب  تَّ م بضم امليم، مضارع  ميت مجلة اعتاضية فاعل  هيف البيت قبل
  .فنيصوهو أقوى الو  6)أهل( النسب بضم امليم فه لة واخلرب مج سواه وصلتها ،وهي موصولة 

 .فظ السبب يف هذا تغليباً ملا كانوالزوجية بل ،قتعال خصّ إمنا  تنبيه:      

 

                              
 حممد بن بن جزي حتقيق: أ.د حممد بنالقوانني الفقهية يف تلخيص مذهب املالكية والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية واحلنبلية ال 1

 .ن( و  ط.ط وت.)د 175موالي، ص 
 .(521ص  ،1سوى الزوج والزوجة، فال يرد عليهما إمجاعاً )شرح خمتصر خليل للخرشي، ج ثواحد بقدر ماور  كل  يرّد على :قال علي

: شرح خمتصر خليل، الفتوحات الوهبية بشرح األربعني همن كتب .خييت املالكي، نزيل مصررب أبو اسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الش 2
مهجم  /419ص 5ج،هـ ) الشجرة 5526اً يف النيل وهو متوجه إىل رشيد سنة الشهية يف حل ألفاظ العشماوية، تويف غريق ،املواردالنووية 

 (75ص  5،ج،املؤلفني 
 /ظ.11، 2، ج4957شرح الشربخييت على خمتصر خليل خمطوط: مكتبة جامعة امللك سعود قسم املخطوطات رقم  3
 .5247 ،ص 5القاموس احمليط، للفريوز أبادي، ج 4
 هذين.واألصح: :هاذين ،يف النسختني  5
 يف  ب  أولوا   6
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 والنساء الرجال من الوارثين                              

مكتوبة باألسطر  :أي أمساؤهم مسطورةوبالبسط مخسة عشر  عشرةوى الوصفني أقالوارثني وهو  وعدة الرجال فصل
فإنه ال يرث وهو  ،احرتازًا من أيب األم بوهأاألب واجلد  :إمنا أراد من كتابه وهيو أ ،يف باهبا من كتب أهل الفن مفسرة

وعمر، فإهنم ورثوه كما تقدم يف اخلال،  ،و أصحابه ةأليب حنيفهل احلجاز، خالفًا أو أكثر ،والشافعي،1مذهب مالك
 من اجلد.  2بيان فيف قول الناظم بدل أو عط "أبوه"و

من ابن  احرتازاً  بن وابن االبنولالما فيه ظرفية مصدرية، نّبه به على أنه ال خيتص اجلد بأيب األب األدىن  3(ماعالوقوله )
أن بين البنني فريثون  :طالق معناهاإلبألف  مهما نزال وقوله،البنت فإنه ال يرث ألنه من ذوي األرحام خالفاً ملا تقدم ذكرهم 

 بكسر النون للوزن مامل يكن :أوألب،ال األم كما نّبه عليه بقوله الشقيق وابن األخ، أو ألب،أوألم شقيقاً  واألخوإن سفلوْا 
  .الوارث يرث وإن سفل ابن األخ .و ألنه من ذوي األرحام خالفا ملن ذكرنا ألم

فريث العم الشقيق والعم ولألب، وال يرث العم لألم، وهو أخو أبيك ،خ، حكم ابن األك همعناه أن حكم والعم كذا :وقوله
مث ر النون أيضًا تتميم، وهو أمر من استبان الشيء إذا تبنّي بكس فاستنبألنه من ذوي األرحام خالفًا ملا تقدم ذكره  ،ألمه

وقوله  .ألم فإنه ال يرث كأبيه كما تقدم ل الوارثني سواء كان شقيقاً، أو ألب خبالف ابن عماابن العم يف الرج :أي ابنه يُعد  
 ويف مكاهنم. حمسوب مع هؤالءويعين أنه ،هباء السكت إشارة إىل املكان  هومثال معىن له ،بالبناء على الضم  بعد

قال  ،كما يف نسخة األصل على ما قاله فيه  والزوج من بعدوالبد على هذا من دخول واو العطف على الزوج من قوله 
 على هذا، والتاء عليه لتأنيث احلرف أبدلت يف الوقف هاء. 4(العطف )ضاً: "ويصح أن يكون مث العاطفة وال واو أي

  .مرأةإيكون امليت يف هذه الصورة إالّ  والزوج، وال،بن ثة فقط: األب واالرجال ورث منهم ثالولو اجتمع كل ال فائدة:
                              

 -السعودية -اجلامع ملسائل املدونة وشرحها حملمد بن يونس التميمي، حتقيق: عبد هللا حممد األنصاري كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 1
 .073ص ، 2ج،هـ 2211

جاء حممد أخوك، فيجوز أن :كل شيء جاز إعرابه عطف بيان جاز إعرابه بداًل، أعين بدل كل من كل إالّ إذا كان ذكره واجباً، مثاهلا  2
لتني، لكن فيه ضابط يتعني بسببه يف عطف أن يعرب ألتني أو أكثر من مسأنعرب هذا األخري عطف بيان، أو أن نعربه بدالً، إال يف مس

ور الذهب يف معرفة كالم العرب البن ذشرح ش :ينظر.) صح أن خيرج للبدل وهو إذا مل ميكن إحالل الثاين حمل األولوال ي،عطف بيان 
 .(192، ص م2892الطبعة األوىل -دمشق -الشركة املتحدة للتوزيع :هشام، حتقيق عبد الغين الدقر

 .: ما على"أ"يف  3
 ساقطة من "ب". 4
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وإن سفلت وهي معىن  بنا 1(ة)وابنللصلب  أم وبنتعدهتن على ذلك وهي:مل تزد  سبع الوارثات وعدة النساء:مث قال
فقد  ،من قبل األب واألم جدةو،قة عتاملوهي  2(ةوالزوجة و)املوالألم  وأ ،ألب أو ،شقيقة واألختاالبن ما بعد قوله 

  .بالبسط عشره كما ترى رنص

وأبو بكر الصديق، ، 5علم الصحابة بالفرائضأومن قال بقوله وهو زيد بن ثابت  4عن مالك:أي  3(ةكذا روى )الرواوقوله 
على ما ذكر من  واواإلمام أمحد فزاد ،ما أبو حنيفة وأصحابهأام الشافعي، وأكثر أهل احلجاز. و وعبد هللا بن عمر، واإلم

ة تومن الرجال س .فتمت سبعة،وبنت األخت  ،وبنت األ،خ ،واجلدة أم اجلد، وبنت العم ،البنت ةالعمة و اخلالة وابن :النساء
 ووافقوْا يف ذلك عمر بن اخلطاب، ،وابن األخت،واجلد من قبل األم ،بن األ،خ لألم االعم لألم، و و  ،وابن البنت ،اخلال:

 6و حنيفة: األقرب فاألقرب كالعصبةمث اختلفواْ يف كيفية توريثهم فقال أب .هللا عنهموعلّي ابن أيب طالب، وابن مسعود رضي 
 بن مسعود وعلي.إنه يرث ذلك الشخص مع عدمه وهو المن يتقرب بشخص ف:وقيل ،

وال مع ذوي السهام إاّل ما فضل عنهم،  ،ءأو وال،يريد بنسب  7بن جزي: "وأمجعوْا بأهنم ال يرثون مع العصبة أصال"اقال 
وال تورث جدة من ميت إال  إذا كانت . والعمة فتمت مخسة عشر كما ترى ،أوالد اخلال واخلالة:ل صذكره يف األوزاد على 

 وصلت إىل األبكانت   أومثلها  بأنثىار من قوله ومتعلق اجل ،تاء تأنيث الفاعل للوزن وكسر بتتقر  :أي مت ت   دله ق
 ،ألنثى، وأم األباأم أمها وإن علون ألهنن يتقربن بو  ،واتصلت به قال: فيدخل حتت هذا الضابط جدتان أم األم، وأمها

                              
 ةبناواألصح:  :ابنت،يف النسختني 1
 واألصح: املوالة:املوالت ،يف النسختني 2
 واألصح: الرواة :الروات،يف النسختني  3
 .072، ص 2ج،بن يونس اجلامع ال 4
وأصدقهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد، وأقرؤهم ،ين هللا عمر د شهدهم يفأحلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أرحم أميت أبو بكر، و  5

ائض، باب ر كتاب الف، وإن لكل أمة أميناً، وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح" )السنن الكربى للبيهقي،احلرام معاذ،وأعلمهم باحلالل و  أيبّ 
 .(123ص  ،6( ج21529ترجيح قول زيد بن ثابت )ح:

 .563ص ، 9ج،الطبعة الثانية ،قائق البن جنيم: دار الكتاب اإلسالمي دالبحر الرائق شرح كنز ال 6
 .150ص ،القوانني الفقهية البن جزي  7
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أي  1"الـ" فيه للعهد احلضوري ،هذا الذي نعرفه يف املذهب،لوصول القرىب من هؤالء إىل األب  ،وأم أمها وإن علت،وأمها 
فإن أم وفيه ما ال خيفي  ،2سكون اهلاء فيخرج بذلك إىل السريع املد )املكشوف(ب زيد وحده ةإال  على قولمذهب الفرّاض 

 .عندهأيضاً جدة للعهد  :أب األب قال فيه اجلد

وأم أب األب  ،أو أم األب،وهي أم األم ،وال أب ،قال البيهقي: فإذا ترك املتوىف ثالث جدات مبنزلة واحدة ليس دوهنن أم  
 .3رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ر البيهقي فيه حديثاً منقطعاً عنزيد كعلي وابن مسعود، وذكفالسدس بينهن ثالثتهن عند 

أعلم أحدًا على وجه وروى عنهم أيضًا مثل قول اجلمهور على أن املشهور عن زيد وغريه أسقاطها حىت قال مالك: ال 
 ،وجابر ابن زيد، وابن سرين ،توريثها إاّل عن ابن عباسسقاطها، ومل حيك إفمذهب زيد  م،األوأّما أم أب . 4األرض يورثها

مث اختلفوْا يف كيفية . 5واثنتني من قبل األم ،اثنتني من قبل األب ؛بع جداتر نهم فيورثون أضي هللا عر ومسروق بن األجذع 
ومن من األمة على توريثهما  فاإلمجاع نأمهاهتما وإن علو  مها أم األب، وأم األم، وو توريثهن، وأما اجلدتان املتقدمتان أواًل 

واجلار متعلق  .أي املال املرتوك من ذكور وإناث فماهلم سوى البكاء يف الرتاثسوى من ذكر أنه يرث :أي  سواهم
  .ستثناء منقطع، وقد تقدم ما فيه مستوعباً احملذوف الذي تعلق به الم، واالب

                              
 :هماً شائعاً، والعهد ثالثة أنواعبمعيناً بعد أن كان م اجتعل مدلوهلا فرد،ها درجة من التعريف يلـ" العهدية هي اليت تدخل على النكرة فتفدا" 1

   ﴿ و قوله تعاىل:حن العهد الذكوري، و العهد العلمي )الذهين( والعهد احلضوري: وهو ما كان مصحوب "الـ" حاضراً 

  ﴾  أي اليوم احلاضر وهو يوم عرفة، ألن اآلية نزلت يف ذلك اليوم العظيم )ينظر: دليل السالك إىل ألفية ابن مالك لعبد
 .91ص  ،2جم،2888هللا بن صاحل الفوزان: دار املسلم الطبعة األوىل 

 "ب". :ساقطة من  2
 ،نا حممد بن نصرث حدأخربنا أبو سعيد أخربنا أبو عبد هللا ت ،باب توريث ثالثة جدات متحاذيا ،الفرائض :كتاب  ،السنن الكربى للبيهقي 3

ة بن زيد حدثنا حممد بن بكار حدثنا ابن أيب الزناد عن أبيه عن خارج: أخربنا أبو يعلي قاال يلوأخربنا أبو بكر الفارسي أخربنا إمساعيل اخلال
الزناد على معاين زيد، قال فإن ترك املتويف ثالث جدات مبنزلة  يبأعن أبيه أن معاين هذه الفرائض وأصوهلا عن زيد، وأما التفسري فتفسري 

 .106ص ، 6ج. و أم أب األب ،و أم أم األب ،أم أم األم:ال أب فالسدس بينهن ثالثتهن وهن ،و واحدة ليس دوهنن أم
عل السدس بينهما ج   واحدة ا وكانتا يف درجةتجتمعاوال يرث عند مالك أكثر من جدتني أم األم، وأم األب فإن عدمتا فأمهاهتما، فإن  " 4
أحد ورث غري جدتني منذ   وإىل هذا ذهب مالك وأصحابه وهو املشهور عند زيد بن ثابت، حىت قال مالك: مل نعلم،وكذلك إن اختلفتا ،

الطبعة الثانية  ،ميسالاملوطأ ملالك بن أنس برواية حيي الليثي، حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي: دار الغرب اإل :)ينظر "اليومكان اإلسالم إىل 
 (.096،268، 2، واجلامع البن يونس ج27ص  ،1ج ،، كتاب الفرائض، باب مرياث اجلدةم2887

 .268ص ، 2ج ،بن يونساجلامع ال 5
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 التعصيب                                         

ومنها العصابة اليت يشد هبا العضو لتناصرهم  ،وهو التشديد،ب يمن التعص وكل ذكر فعاصبرثهم إيف حصر جهة  فصل
 .التعصيب بالرجال لوجود ذلك فيهم غالبا   ولذلك خص   ،وحتاميهم، وشد بعضهم بعضا  

إىل قوله صلى هللا  أو بالباقي بعد ذوي السهام باإلمجاع أيضا  املستند ،نفره باإلمجاع يريداإذا  حيوي مجيع املالوحكمه أنه 
 .2و عصبته على الرواية ذكرأ 1"فما بقت السهام فألوىل رجل ذكر عليه وسلم يف الصحيحني،وغريه:"أحلقوا الفرائض بأهلها،

  .3"والعصبة يطلق على الواحد واجلمع واملذكر واملؤنت "قال السيوطي:

 

                              
أحلقوْا الفرائض بأهلها، فما بقي "صحيح البخاري: كتاب الفرائض، باب مرياث الولد من أبيه وأمه من حديث ابن عباس بلفظ: * 1

،ويف باب:  056،ص8(،ج2373واإلخوة،)ح:مرياث اجلد مع األب ويف باب:، 051،ص8(،ج2376"،)ح:فهو ألوىل رجل ذكر
ص ، 8( ج 2372وىل رجل ذكر )ح: فألالفرائض ، قوْا الفرائض بأهلها فما تركت أحل"بلفظ: ،ابين عم أحدمها أخ ألم واآلخر زوج 

057. 

أحلقوْا :كتاب الفرائض، باب ،هـ 0736الطبعة الثانية  -بريوت -حياء الرتاث العريبإي على صحيح مسلم: دار شرح النوو  *
 فألوىلفما تركت الفرائض :"ويف رواية  ".رجل ذكروىل و ألفه ،أحلقوْا الفرائض بأهلها فما بقي :"بلفظ .(0205: حالفرائض بأهلها )

 .57ص ، 00ج". رجل ذكر وىلاقسموْا املال بني أهل الفرائض على كتاب هللا، فما تركت الفرائض فأل:"ويف رواية  ".رجل ذكر

  ،العصبة، ويف باب: ترتيب 677ص ، 2ج،( 06313 ح:باب مرياث األب )،الفرائض  :كتاب،السنن الكربى للبيهقي*
 758ص ، 2ج،( 06375)ح: 

 708ص ، 7ج ،(6138الفرائض، باب مرياث العصبة )ح:  :كتاب،سنن الرتميذي*

الفرائض، باب :هـ، كتاب 0760الطبعة األوىل  -بريوت -حسن عبد املنعم شليب: مؤسسة الرسالة :حتقيق ،السنن الكربى للنسائي *
 .018ص ،2(، ج2633)ح: ،ابنة وأخ ألب مع أخت ألم وأم

قسم املال بني أهل الفرائض على كتاب هللا، فما تركت الفرائض "اسنن أيب داود: كتاب الفرائض، باب: يف مرياث العصبة، بلفظ:*
 .08ص، 6ج "،فألوىل ذكر

قلت: وهي غريبة، وإن أدعى الرافعي شهرهتا، قال ابن الصالح: فيها نظر، وبعد  ،فألوىل عصبة ذكر :ويف رواية": بن امللقنقال ا 2
بن امللقن )خالصة البدر املنري يف ختريج كتاب الشرح الكبري للرافعي ال "قال ابن اجلوزري: الحيفظ .عن الصحة من حيث الرواية واللغة

 .(071ض ،6ج،هـ  0701الطبعة األوىل -الرياض-مكتبة الرشدسراج الدين الشافعي، حتقيق: محدي عبد احلميد إمساعيل السلفي: 
 .81إمتام الدراية لقراء النقاية، ص  3
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 .2"واألجداد وبنوهم بلفظ واحد،واألجداد إال  أن يريد األبناء وبنوهم  ،بناءواأل ،اآلباء:والعصبة ": 1(علمامل)وقال املازري يف 

التنبيه على العلة اليت استحق هبا  :املعلوم من بعد قوله فألوىل رجل مع أنه "ذكر"واحلكمة يف زيادة  :"3ضقال عيا
  .4.اهــ إىل النساء هوقد كانت العرب تسند إىل الذكر من األمور ما ال تسند،لذكور مزية على األنثى لألن  ،التعصيب

ومجلة  :"قال يف األصل .حيث استحقني يف هذاالصورة ما فضلي من ز سمية األخوات مع البنات عصبة جماوفيه أن ت
واألعمام وبنوهم، وإن  ،خوة لألب الذكور، وأبناؤهم، وإن سفلوا  واإل ،يرثون بالسنة أبناء البنني، وإن سفلوا  العصبة الذين 

  .هـاوإن سفلوا ، األشقاء،خوة اإلبنو  و ،سفلوا  

يستوفيان م أو زوجاً فال إال أخا لأل :فقال5الزم تتميم، وهو خرب حملذوف، مث استثىن من هذه)الكلية( :أي أمر الزب وقوله
السدس لألخ غري الفرض الذي قُدر هلما يف كتاب هللا، وهو الربع للزوج أو النصف، و  انيعين فال يأخذ غري فرض حصال

  .واأللف لإلطالق ،فيفهاخأو بت ،واأللف ضمري التثنية فاعل، بشد الصاد"حص ال"خوته، وإلألم أو ماينوبه بني 

أي   فإنهوهو معىن قوله  ،إهنما يرثان بالفرض والتعصيبفللميت  مها كان ابن عمإاّل إذا كال :مث استثىن من املستثىن فقال
 موليني مجيعاً واألخ لألم ،الزوج  :أيوقد يكونان والعموم بالتعصيب  ،بالفرض فاخلصوص قد خص يف ذاك وعم كالمها
املقدرة  أي:الفروض  السهاموهكذا مثلهما أب،وجد مع ذوي والتعصيب، جهيت الفرض فريثان فاعلمن باجلهتني للميت

                              
 يف النسختني:العلم ، وهوخطأ نسخي 1
بن أوىل من األب، فاال ،مث تعصيب األبوة، مث تعصيب اجلدودة ،واجلدودة، فتعصيب البنوة أوالها ،واألبوة،التعصيب يكون بالبنوة  "2

فرض له معه السدس مبعىن غري التعصيب، وهو أيضاً أوىل من اإلخوة وبنيهم ألهنم إمنا يتسببون باملشاركة يف األبوة، لكن األب ي
) املعلم بفوائد مسلم للمازري: حتقيق:  "والبنوة أوىل،ألن تعصيب العمومة باملشاركة يف اجلدودة ،وكذلك أيضاً يقدمون على العمومة 

 (.775ص  ،6م، ج0388 -اجلزائر -(سسة الوطنية للرتمجة والتحقيق والدراسات )بيت احلكمةحممد الشاذيل النيفر: املؤ 
بلقاء  عين .هـ( عياض بن موسى بن عياض اليحصي السبيت، عامل املغرب وإمام أهل احلديث يف وقته577-هـ732أبو الفضل ) 3

الشفا بتعريف  "اء غرناطة، وتويف مبراكش، من تصانيفه:مث قض ةاهتم جبمع احلديث وتقييده، ويل قضاء سبت ،الشيوخ واألخذ عنهم
املعلم بشرح صحيح  حقوق املصطفى، ترتيب املدارك وتقريب املسالك يف معرفة أعالم مذهب اإلمام مالك، ومشارق األنوار، إكمال

 (.33ص  5،ج،األعالم  /010ص /تاريخ قضاة األندلس ، 772ص6مسلم.....".)الصلة،ج
هـ 0703الطبعة األوىل  -ةاملنصور  -مساعيل: دار الوفاء للطباعة والنشرإحتقيق:حيي ،إكمال املعلم بفوائد مسلم أليب الفضل عياض  4
 .763ص ، 5ج،
 يف  "ب": اجلملة 5
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مث يأخذ الفاضل عن فرضهن بالتعصب، واجلد مثله يف عدمه  ،فيفرض لألب السدس معها أو معهن ،كالبنت والبنتني
وإطالقه الولد على االبن خاصة خالف اللغة وعرف  .ما مر ا معهمكمهحالذكر، فال يكون :أي  المع الولد:وقوله

 . 1اضالفر  

لم فيه حديثا  يف الصحيح، وال يف احلسن، وإمنا ورث بإمجاع عيس له ذكر صريح يف القرآن، وال أل :كهاينا وأما اجلد فقال الف
اجلد، وبنو البنني، ولكن قوله ذوي :الذين يرثون بإمجاع ثالثة أصناف  :الصحابة عليه، فمن بعدهم، وقد قال الفرضيون

 :النعمة، وهي املراد بقوله ةوال يرث بالتعصيب إال موال فرض وكل أنثى فهي ذات .مراده كما يف األصل 2(السهام )يبني  
فقسم رسول هللا  ةوله ابن ،محزة بن عبد املطلب مات ةعن ابن وهب عن الشعيب أن موىل البنملا رواه سحنون  إال اليت تعتق

 .3وأخرجه النسائي .اهـ .محزة موالته نصفني ةوابن ،عليه وسلم مرياثه بني ابنتهصلى هللا 

فافهم  :وقوله .ا  هلا فتزوجته فمات عنها، وعن ذوي السهاميضا  باجلهتني كما إذا اعتقت عبدوقد ترث أ: لصقال يف األ  
  مع البنت النعمة يرثن بالتعصيب واحدة أو أكثر ةأي كموال واألخوات مثلها .تتميم،الذي فرضت لك معىن بياين4()فرض  

أو كسرها، ،بفتح القاف على لغة طيء  ي"بق"و من بعدهن حائزات يملا بقكذلك فاجلمع غري مقصود، فلذلك يكن 
 .ء ختفيفا  وحذف احلركة عن اليا

 

                              
 ﴾       ﴿ :والبنت لقوله تعاىل،بن يطلق لفظ الولد يف اللغة على اال 1
 يف "ب": يوضح 2
 :( أخربنا القاسم بن زكريا بن دينار الكويف قال2725باب توريث املويل مع ذوي األرحام )ح:  ،الفرائض:سنن النسائي: كتاب  * 3

حدثنا حسني بن علي اجلعفي عن زائدة عن حممد بن عبد الرمحان بن أيب ليلى عن احلكم عن عبد هللا بن شداد عن ابنة محزة قال: 
يعين  -قال حممد-مات موىل يل، وترك  ابنته، فقسم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ماله بيين وبني ابنته، فجعل يل النصف وهلا النصف

 .063ص ، 2وهي أخت ابن شداد ألمه، جابن عبد الرمحان، 

 .307ص ، 6( ج6377)ح:،بن ماجه، باب: مرياث الوالء اسنن  *

 .728ص ، 6(، ج7107)ح:،سنن الدرامي، باب الوالء  *
 .755ص ، 7ج ،(833)ح: ،ملعجم الكبري للطرباين ا 
 يف "ب": فرضي 4
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 اإلرث عـموان                                   

مجلة باب بيان  :قال: واألوىل أن يقول، مجلة املوانعواخلرب ،وه لالستيناف او  ،اسم إشارة مبتدأ 1(وهذه)بالتنوين  باب  
ومينع املرياث ا ،هل بقول جامع يأيت هبا شيئًا أثر شيء :أي أسردها سردا 2العدم همجع مانع، وهو ما يلزم من وجود املوانع

 .البتةوهو املراد بقوله ،لآيف احلال وامل مجلةفخمسة متنع منه أمور  فاعلم ستة

والقياس وصلها ومل ،بقطع اهلمزة مساعًا  ،لكل أمر ال رجعة فيه،ال أفعله البتة :القطع، يقالالبت: و  :"3قال األزهري 
  .الناظم هنا، وفيما يأيتع كونه مل يسمع فهو الذي استعمله ، وم 4.اهـ"يسمع

والشك، واللعان فافهم  ،وقتل العمد،والرق  ،الكفروهي: ،6وخولف فانظره .5لـ" يف البتة الزمة الذكر عند ابن هشاما"و 
 ،شكال يف املستقبليزول عنه اإل :أي شكالمن اإل 7وهو الذي )يعرى(والمينعه يف املآل  قصدي، وواحد مينعه يف احلال

 

                              
 يف "ب" وهذي 1
علم  /012ص ، 1م، ج0222 -بريوت–حممد حممد تامر: دار الكتب العلمية  .ول الفقه للزركشي، حتقيق: دصر احمليط يف أحنظر: البي 2

 .102لطبعة الثامنة لدار القلم، ص ا ،أصول الفقه لعبد الوهاب خالف: مكتبة الدعوة
شتغال بالفقه واال اسان، عينأحد األئمة يف اللغة واألدب، مولده ووفاته خبر ،هـ( حممد بن أمحد بن األزهري072-هـ080أبو منصور ) 3

 ،1ج ،بغية الوعاة/ 011ص  ،5ج،يت استعملها الفقهاء، تفسري القرآن...." )األعالم ليفه: "هتذيب اللغة، غريب األلفاظ الآبالنحو، من ت
 -بريوت -اإلسالمي إرشاد األريب إىل معرفة األديب لشهاب الدين احلموي، حتقيق: إحسان عباس: دار الغرب :معجم األدباء /11ص 

 (.3232ص ، 5هـ، ج 1111الطبعة األوىل
 .180ص ،11، جم0221الطبعة األوىل  -بريوت -حتقيق: حممد عوض مرعب: دار إحساء الرتاث العريبهتذيب اللغة لألزهري،  4
مولده ووفاته  .هـ( عبد هللا بن يوسف بن عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصاري، حنوي761هـ،728أبو حممد ) 5

عمدة الطالب يف حتقيق ،يب، قطر الندى، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك مبصر، له عدة تصانيف منها: مغين اللبيب عن كتب األعار 
 (.122ص  ،1ج ،البدر الطالع /292ص  ،6ج،شذرات الذهب  /68ص ، 0ج،بن احلاجب....)بغية الوعاة اتصريف 

وبتة، لكل أمر ال رجعة فيه، وهو منصوب ،تة ف والالم، وأجاز الفراء تنكريه فيقال: ال أفعله الباأللب ه: وال يستعمل البتة إاليقال سيبو " 6
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام، حتقيق: يوسف حممد  :)ينظر .ومهزته للقطع مساعاً، والتاء فيه للوحدة ،على املصدر املؤكد

 (.99ص ، 1للطباعة، ج الفكر البقاعي: دار
 يف  "ب" يعرا 7
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  .1يف املضارعبكسر العني يف املاضي،وفتحها  ،زالت عنه ثيابه، وجترد منها :يعرى، أي يمأخوذ من عر 

ا، ومادته  وهي صحيحة أيض،مًا حبذف األلف و جمز  "مل"بزيادة  "شكالاإل هو الذي مل يعر من:"ويقع يف بعض النسخ
، واوي الالم "وهو الذي يعرو:"شكال يف احلال، وسيزول عنه يف املآل، ويقع يف بعضها كاألول، ومعناه مل يعر من اإل

 اأصاًل سواءً بفتح العني يف املاضي، وضمها يف املضارع، وهي فاسدة غري الئقة هنا ،إذا نزل به  ،يعرو اعر من  2(مأخوذ)
 ال.أم "مل "أدخلت عليه 

مي البغي واملغتصبة، وأما وأعند ذكره ت الناظم للزنوسيشري ا. 4االستهالللزنا وعدم املوانع اثنني:ا يف عدة 3وزاد احلويف        
فقد يستغين عنه بالشك فإنه ال يرث، وال يورث،  ،عدم االستهالل فإن احلامل إذا ألقت جنيناً ومل يستهل صارخًا وال رضع

فليس بني كافر ومسلم  :ول فقالاألب 5(منها )مبتدءاً  على كل علناظم إىل تفسري املوانع والتفريمث رجع ا .رى باملنعحبل هو أ
 . 6ال يرث الكافر املسلم وال املسلم الكافر" رواه الشيخان" ". لقوله صلى هللا عليه وسلم:إرث

ومذهب اجلمهور أّن املسلم أيضًا ال . وال يعلى عليه ،ألّن اإلسالم يعلو،وأمجع العلماء على عدم مرياث الكافر املسلم    
 .7"اإلسالم يزيد وال ينقص" :يرثه، واحلديث السابق حجة هلم، وليس يف حديثي

                              
الطبعة الرابعة -بريوت -محد عبد الغفور عطار: دار العلم للمالينيأمساعيل اجلوهري، حتقيق: إالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب نصر  1

 .0101ص ، 6م، ج1187
  مأخوذة:يف "ب"  2
 نيشبيلية مرتإضي، توىل القضاء بفر  ،من حوف من مصر، فقيه مالكيه أبو القاسم أمحد بن حممد بن خلف احلويف األندلسي اإلشبيلي أصل 3
ص ، 1ج،الشجرة  /00ص  ،1ج،) الديباج  .هـ588تويف يف شعبان سنة  .ومتوسط، وخمتصر ،له ثالثة تصانيف يف الفرائض: كبري.

 (.015الوفيات البن اخلطيب، ص /259
 /و 0. 0020املغرب، رقم  ،خمتصر احلويف، خمطوط باخلزانة العامة بالرباط 4
 بتدئ.: م"أ"يف  5
سلم قبل أن يقسم املرياث فال مرياث له، من أو إذا  ،صحيح البخاري: كتاب الفرائض، باب ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلم* 6

 .156ص ، 8(، ج6761، )ح: "وال الكافر املسلم ،ال يرث املسلم الكافر"حديث أسامة بن زيد، بلفظ: 

 .57ص ، 11ج  ،(1611)ح: ،الفرائض :كتاب  ،شرح النووريبصحيح مسلم  *
إمنا أراد أن  ،تأويله غري ماذهب إليهفوإن صح اخلرب  :(، قال10811السنن الكربى للبيهقي، كتاب: الفرائض، باب مرياث املرتد )ح:  *7

 =.051ص  ،6اإلسالم يف زيادة، وال ينقص بالردة، وهذا رجل جمهول فهو منقطع، ج
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أنا نرث أهل  :"وروى عن معاذ ومعاوية ،2كما قال اإلمام أبو عبد هللا األيب،ثبات توريث إ 1"وال يعلى عليه ،أنه يعلو و"
 عميمت :ن يف غريهم، وظاهر ابن جزي: انظر ما يقوالقلت   ءنا"كما ننكح نساءهم وال ينكحون نسا  ،الكتاب وال يرثونا

وله مال  ،معناه وهللا أعلم: أن املسلم إذا كان له عبد كافر سوى بالرق:وقوله .وهللا أعلم .3الف غري أنه مل يسم أحداً اخل
 فحرف جوابجل أوأما قوله .تتميم 4فافهم )واعلم(فاالستثناء منقطع، فقوله  ،فمات عنه فإن املال يكون لسّيده بامللك

 وال مرياث بني ملتني، 6"نعم" أحسن منه يف االستفهامورب، إاّل أنه أحسن من "نعم" يف اخل 5مبعىن "نعم"، قال األخفش
ال يتوارث :"وهو يف حتقيق املباين بلفظ  8 "المرياث بني ملتني شىت :"ملقوله صلى هللا عليه وسل 7عند مالك وأهل املدينة

                                                                                                    
 .015،ص1(،ج8226احلاكم،كتاب:الفرائض،باب اإلسالم يزيد والينقص،)ح:*مستدرك =

 .85،ص0(،ج0111*سنن أيب داود،كتاب:الفرائض،باب هل يرث املسلم الكافر،)ح:
 .1601،ص02(،ج012*املعجم الكبري للطرباين ،)ح:

احلسن، وشريح  :ى الصيب اإلسالم: وقالوهل يعرض عل ،صحيح البخاري: كتاب اجلنائز، باب إذا أسلم الصيب فمات هل يصلي عليه* 1
وكان ابن عباس رضي هللا عنهما مع أمه من املستضعفني، ومل يكن مع أبيه على دين  "إذا أسلم أحدمها فالولد مع املسلم "وإبراهيم، وقتادة: ،

 .10ص ، 0ج ".اإلسالم يعلو وال ي على :"قومه، وقال 

 .025ص ، 6( ج10516باب ذكر بعض من صار مسلماً )ح: ،اللقطة  :السنن الكربى للبيهقي: كتاب *
هـ، له 828بة( من حفاظ احلديث، ويل قضاء اجلزيرة سنة أأبو عبد هللا حممد بن خلفة بن عمر األيب الوشتاين املالكي التونسي نسبة إىل ) 2

النووي مع زيادات من كالم شيخه ابن عرفة، شرح مصنفات منها: إكمال إكمال املعلم لفوائد مسلم مجع فيه بني املازري وعياض والقرطيب و 
 .(115ص  6ج،عالم األ /167ص ، 0ج ،البدر الطالع / 011ص  ،1هـ  )الشجرة ج807املدونة، تويف بتونس سنة 

 .058ص ،القوانني الفقهية  3
 تعلم:يف "ب"  4
سكن البصرة،  كان معتزلياً، أخذ اللغة عن سيبويه  .عامل باللغة واألدب ،أبو احلسن سعيد بن مسحدة اجملاشعي األخفش األوسط، حنوي 5
ص ، 1يان، جعهـ. )وفيات األ 015ومعاين القرآن، وكتاب امللوك، وزاد يف العروض  حبر، تويف سنة  ،من تصانيفه: األوسط يف النحو،

 -الكويت -حياء الرتاث اإلسالميإمجعية  البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة حملمد بن يعقوب الفريوز أبادي، حتقيق: حممد املصري: /028
 .80هـ، ص 1117الطبعة الثانية  -بريوت -ن الندمي، حتقيق:إبراهيم رمضان: دار املعرفةبالفهرست ال /01هـ، ص 1127

 .1600ص  ،1ج،الصحاح  6
 .518ص ، 0ج-بريوت–حتقيق: زكريا عمريات: دار الكتب العلمية  ،املدونة الكربى ملالك بن أنس األصبحي 7
(، من لفظ عبد هللا بن عمرو أن رسول هللا صلى هللا عليه 0110)ح: ،الفرائض، باب هل يرث املسلم الكافر:سنن أيب داود: كتاب  * 8

 =.85ص  ،0ج ".ال يتوارث أهل ملتني شىت"وسلم قال:
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قال ابن  ح:ختريج املصابي والبيهقي، قال يف ،د، والنسائي، وابن ماجه، وأمحدوذكره من رواية أيب داو  "،1أهل ملتني )شىت(
التنبيه  كافرينامليت  وهذااحلي  وإن يكن هذا :بقوله لغوبا. 2شىت""ةحديث حسن وليس يف رواية ابن ماج وهو :الصالح

  .3يف خمتصر خليل من التفصيل معرتض وما .الذي اعتربه غريه ناسبها للتوارثعلى عدم اعتبار الوجه 

الكفر   قال السيوطي يف شرح النقاية:" إذن اختالف أدياهنم ال مينع من توارثهم، أ :وداود 5وأيب حنيفة،، 4ومذهب الشافعي
 ـ وهو شبه تناقض. 6اهــ" نقطاع املواالة بينهماوذمي ال نعم ال توارث بني حريب كله ملة واحدة، مث قال:

 :، قال يف األصل7ال مانعه بعد موروثهز وكذلك من ،وإذا أسلم الكافر بعد موت مورثه املسلم مل يرثه "قال ابن جزي: تنبيه:
رياث ألهله وقت والشافعي، وأبو حنيفة لوجوب امل ،ومالك وأصحابه ،وطاوس ،وعطاء،بن املسيب اوبه قال  1)يف األوىل(

                                                                                                    
ص ، 0ج، "يتوارث أهل ملتني ال"( بلفظ:0701الفرائض، باب مرياث أهل اإلسالم من أهل الشرك )ح::بن ماجه: كتاب اسنن  *=

110. 

 .80ص  ،1ج،( 6018)ح:  ،سنن النسائي الكربى: باب سقوط املوارثة بني امللتني *

 .018ص ، 6،ج( 10511الفرائض، باب ال يرث املسلم الكافر وال الكافر املسلم )ح: :السنن الكربى للبيهقي: كتاب  *

 .100، ص 11، ج(6811، و )ح: 015ص ، 11ج،( 6661مسند أمحد )ح:  *

 .011ص ، 0ومل خيرجاه، ج،هذا حديث صحيح اإلسناد :(، قال0111املستدرك )ح: *
 "ب" :ساقطة من 1
ودار ابن  -الدمام–حاديث املصابيح واملشكاة البن حجر، حتقيق: علي بن حسن عبد احلميد احللي: دار ابن القيم أهدية الرواة إىل ختريج  2

 .001ص ، 0م، ج0221الطبعة األوىل  -القاهرة–عفان 
كم املسلم إن مل وال يرث خمالف يف دين كمسلم مع مرتد أو غريه، وكيهودي مع نصراين، وسوامها ملة، وحكم بني الكفار حب "قال خليل: 3

 (060)خمتصر خليل، ص  "إالّ أن يسلم بعض فكذلك إن مل يكونواْ كتابيني،يأب بعض 
 .01، ص 6هـ ج 1125 -بريوت -ة املفتني للنووي: املكتب اإلسالميعمدروضة الطالبني و  4
البحر /111ص  ،5م، ج0222عة األوىل الطب -بريوت–ر شاملبسوط للسرخسي، حتقيق: خليل حمي الدين امليس: دار الفكر للطباعة والن 5

 .571، 570ص ، 8الرائق، ج
 .76ص  ،إمتام الدراية 6
وإذا أسلم الكافر بعد موت موروثه املسلم مل يرثه وكذلك مازال  ،ولداود ،ينهما خالفاً هلمادوال يرث كافر كافر إذا اختلف  :"ن جزيبقال ا 7

 (.051ص ،)القوانني الفقهية  "مانعه بعد موت موروثه
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أو أعتق العبد قبل القسمة أهنما يرثان،  ،وعثمان فيما إذا أسلم الكافر ،بن أيب طالب، وروى عن عمر ياملوت، وأصله لعل
فما دين والعياذ باهلل، فمات على ردته أو قتل  إىل أيّ  وكل مرتد 2وقال به مجاعة من العلماء وأمجعوْا أن ال مرياث بعدها.

اكتسبه قبل ارتداده  ،أوغريه، فيما خلفه من املالرتد إليه الذي على الدين ا ،مسلمني كانوْا أو ال من مطمع وله وال لوارثيه
 وقاله ربيعة الرأي لعموم لفظ الكافر يف احلديث املتقدم. ،4ومذهب الشافعي،3يكون فيئاً للمسلمني هذا مذهبنا أو بعده، بل

ظهر أنه أشار بذلك ل، واألصبه تبعًا لأل ناما قرر  للمرتد على :أي "له عفما من مطم:"نظر ما أراد الناظم بقولهاو        
    يرثه لو مل يرتد. ممن تابتهأيام استحد يف أمات ما لو : به ن يريدأبب ردته حسبما هو معروف، وحيتمل لبطالن وصاياه بس

فيكون من  ،ظهار اإلسالم، وحيتمل أن يكونا مبعىنإبواسترت  يف قلبه وكل من أّسر دينا   :مث قال .جمرد تتميم فامسعوقوله 

   ﴾5  ﴿:املرادف وهو جائز كقوله تعاىل عطف
منصوبًا باسم الفاعل  مشسا  ان اجلنس بيل من عابد :ومن قوله. 

  ".أو"بالسكون على لغة ربيعة، والواو فيهما مبعىن  "حجر"ووقف على  ،معطوفان عليه 6وجنما  و)حجر(

 7)ترثه( ورثتهخربه مبتدأ  فَمالُهتصريح مما أفهمه قوله قبله "واسترت" ،أي خلقته وطبيعته  وكان لإلسالم تبدو شيمتهوقوله 
هذا أحد  ،طالع عليه، أو بعده، وإن كانت توبته بعد االطالع عليه ال تسقط قتلهوهذا كله إن مات قبل اال ،املسلمون

أنه  :وقوله اآلخر ،8ةب الردابه، ومّر عليه خليل يف باحممد بن مسلمة، وغري واحد من أصح غقويل مالك، وبه أخذ أصب
ه مشى خليل واملغرية وابن املواز وسحنون، وعلي ،وقال به أشهب وابن املاجشون ،يرثه مجاعة املسلمني رواه ابن نافع عنه

                                                                                                    
 يف "ب": األول 1
 .071ص،بن يونس اجلامع ال 2
، فكذلك إذا مات بعض ورثته، فإنه ال يرثهم هو أيضاً، وإن أسلم ىون وال النصار ماملرتد إذا مات أنه ال يرثه ورثته املسليف " :قال مالك 3

 (.517ص ، 0ج،)املدونة  ."فيجب ألهله يوم ميوت امليت،بعد ذلك مل يرثهم ألنه إمنا ينظر يف هذا املرياث يوم وقع 
ت مال املسلمني، وسواء الزنديق وغريه" )احلاوي يف فقه بيمذهب الشافعي: أن املرتد ال يورث، ويكون مجيع ماله فيئاً ل"قال املاوردي: 4

 .111ص ، 8هـ، ج1111الطبعة األوىل  -بريوت-الشافعي أليب احلسن علي املاوردي: دار الكتب العلمية
 .00 : املدثر اآلية 5
 حجز:يف  "ب"  6
 يف "ب" يرثه 7
 .008ص ،خمتصر خليل  8
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إن اعرتف بالزندقة وتاب منها حني  :ألن األكثر عليه، وقال ابن القاسم: 2امحد بابأقال العالمة . 1أيضًا يف باب الفرائض
ل حكاها أبو فإنه ترثه ورثته، فهذه ثالثة أقوا ،شهد عليه وقتل فمرياثه جلماعة املسلمني، وإن مل يقر حىت مات أو قتل

فإما إن متادى عليها حني ظهرت عليه فال ترثه  ،على زندقته دوهذا كله مقّيد مبا إذا مل يتما. 3الفضل عياض يف الشفا
 عاً.إمجا

واْ، ود نافقفقد كان يف الصدر األول يه إال جموسياً، ومل يقل به أحد، وأيضاً  نن الزنديق ال يكو أاهر كالم الناظم ظ تنبيه:
 وهم ال يعبدون احلجارة .

 .4قاله عياض و عابدأ ،أو ملكاً أو تنقصه،القتل حكم من سب نبياً  فرع:

إن كان  غ:يشبه كفر الزندقة، وقال أصبكفر 5ذكر()ألن شتم من ،لمني هو جلماعة املس :مرياثه فقال سحنون اوزاد وأم 
 . مسترتاً بذلك فمرياثه لورثته املسلمني كالزنديق، وإن كان مستهالً به ومظهراً له فمرياثه جلماعة املسلمني

 

                              
 .060ص  ،خمتصر خليل 1
هـ( أمحد بابا بن أمحد بن عمر بن علي بن حيي التكروري الصنهاجي التنبكيت، فقيه مالكي، مؤرخ عامل 1206-هـ160أبو العباس ) 2

و الرتاجم أمهها: شرحان ،والقواعد العربية ،ن مخسني مصنفاً يف الفقه له من املصنفات ما يربو ع .ه املالكيفقشتغل بتدريس ال،اباحلديث 
جملب السود....)تاريخ السودان لعبد الرمحان بن عبد هللا بن  لموجزان على خمتصر خليل، نيل االبتهاج بتطريز الديباح، معراج الصعود إىل ني

اإلعالم مبن حل  /06و05م، ص 1181 -سيبار  -دريس األلسنة الشرقيةعامر السعدي، حتقيق: هوداس وتلميذه بنوة: املدرسة الباريزية لت
الطبعة الثانية،  -الرباط -مراكش وأغمات من األعالم للعباس بن إبراهيم السماليل، حتقيق: عبد الوهاب بن املنصور: املطبعة امللكية

 .(020ص  ،0هـ، ج1111
مها على قويل مالك يف مرياث الزنديق، فمرة ورثّه ورثته من املسلمني قامت عليه بينة فأنكرها، أو اعرتف بذلك واختالف:"جاء يف الشفا 3

وغري واحد من أصحابه ألنه مظهر لإلسالم بإنكاره أو توبته، وحكمه حكم املنافقني الذي كانواْ ،وأظهر التوبة، وقاله أصبغ وحممد بن مسلمة 
، وقال به هوكتاب حممد أن مرياثه جلماعة املسلمني ألن ماله تبٌع لدم،ة بيوروى ابن نافع عنه يف العت ، عليه وسلمعلى عهد رسول هللا صلى هللا

بن قاسم يف العتيبة إىل أنه إن اعرتف مبا ش هد عليه اوعبد املالك، وحممد، وسحنون ، وذهب  ،أيضاً مجاعة من أصحابه، وقاله أشهب، واملغرية
) الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض: حتقيق مجاعة من العلماء:  "يو رث، وإن مل يقر حىت مات أو قتل وّرث به وتاب فق تل فال

 (.575ص  ،0هـ، ج1127دار الفيحاء، الطبعة الثانية 
 .518،  170ص ، 0جاملصدر نفسه،4
 .من: "أ"ساقطة 5
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 . 2 1سيبالقا هوقال معنا

 الوارثني يفبفتح الالم اجلارة  فما لهالطائفة من الشيء :بالضم  وكل من للرق فيه شعبة :الرق فقال نعمث انتقل إىل ما
 ّطرداكل سواء حكم قد   منهما فذف العاطحب ومدبر أم الولدمنهم  :مبتدأ حمذوف اخلرب، أيمكاتب وقوله  نسبةغريهم 

فرض من  :أي يسقط بني الوارثني فرُضه، ناجزاً أو إىل أجل أيضًا صةخا بعضهكذلك أو   ألجل قومعتعند مجيع العلماء 
، وباإلفراد "من"ري اجلمع مراعاة ملعىن مضيقرأ ب خصهمصلتها  و ،موصولة مبتدأ من،ذكر، وإن كان ظاهره عوده على األخري

إشارة إىل  "ذي"البتداء الغاية، و "من"، و"خصـ"األنواع مجع فن، وهو الفاعل ل :أي من ذي الفنونعلى وفاق لفظها 
بكسر السني  سيانطلق الفن على الطرق أف 3)الفرع(حلقهم، والفن يف األصل  ":خصهم"ومعىن  :"قلت   ،األنواع السابقة
 :أي ذلك يف .وإعرابه خرب مقدم 4زاد ومعناه مثالن،وشد الياء هكذا ضبطه اجلوهري  ،بكسر السني "سيّ " ةوشّد الياء تثني

                        5)والفن اخلالص(باإلفراد  "خصه"أيضاً على نسخة  "من"وفيه مراعاة معىن ،بضم امليم  هميف هذا احلكم متعلق به، واملبتدأ 
 .لوارث مدخل بأن يرثه بالفرض أو التعصيب  ،يف مجيع من ذكر :يعين وليس فيهم مدخل لوارثقال مث 

 مثابته هم علىفواشرتطهم  ،املوجود يوم عقدها فكن عن العلوم خري باحث إال أدخل يف كتابته ولده :مث متم البيت بقوله
و إما أن مل يكن موجودًا يوم عقدها، ولكن حدث بعدها فهو ،أو إىل احلرية جمازًا ،على مرجعه، إما إىل الرق حقيقة :أي 

ن كانواْ ويودون جنومًا وإ،كبار قاموْا مقامه م  مث إن مات أبوهم عن غري مال، وهداخل فيها، وإن مل يشرتطه عند عقدها، 
يريد معهم يف الكتابة  6"إال أن تكون هلم أم "قال الشربخييت: .النجوم قبل قوهتم على السعي فإهنم يرقونقضي نتصغار، أو 

                              
 .575ص ، 0الشفا ،ج 1
القريوان، أهل من  .سي، حمدث، فقيه، أصويلباقبن خلف املعافري، املالكي املعروف بابن الهـ( علي بن حممد 120-هـ001أبو احلسن) 2

ملخص املوطأ، املنبه للفطن من غوائل ،من تصانيفه: املهد يف الفقه، وأحكام الديانة .رحل إىل املشرق مث عاد إىل القريوان، وتويف هبا
 (.006ص  ، 1ج،األعالم  /111 ص، 7ج،معجم املؤلفني  /126ص  ،1نت....)الشجرة جفال
 يف "ب": فن 3
 .0087ص  ،6ج ،الصحاح 4
 ن.ق: وال"ب"يف  5
 /و.10، 0ج ،شرح الشربخييت 6
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النجوم حبيث يقدرون على  هختصر وهللا أعلم، وإن بعد أمر هذوحيتمله لفظ امل ،1باألصالة، فإهنا تسعى إن )قويت( دةجأو 
نه إمنا يتصور فيما إذا ترك شيئاً الوفاء فيه، فإن ترك ما فيه وفاء أال خيفى ذا فيه، و كيودون كالكبار   السعي قبل جميئها فإهنم

ولداً  اً دخوله يف الكتابة مطلق طشرت ااضي إليه، قرثه ممن يعتق فيدفع اليإاّل أن يكون معه يف الكتابة من  ،أخذ مجيعه بالرق
  .ه بإذن سيده يف زمنهاأو اشرتا،أو كان ولداً حدث بعد عقدها ،أو غريه 

س معه، وإن كان يوكذا ال يرثه من ل :قال .يف عقد الكتابة ابن،وأخ مل يرثه األخ،وإن معه كان معهن  وإالشربخييت: " قال
 . 2"اً ر ح

من كل من . 3حلديث الرتميذي "ليس للقاتل فال مرياث لهًا عدو  قاتل العمد ومث شرع يف املانع الثالث وهو القتل فقال:
ومعىن قوله ، 5هكذا ذكرمها اجلوهري ،األرضعلى طعنه فسقط  :أي 4له()أوجدّ وهو جنبه  ،قطره طعنه فألقاه على:أي قّطره

تفق العلماء  "اقال ابن يونس: .وال دية إن قبلت،إنه ال يرث من مال  المن مجيع ما عليه اشتملت تركة أو دية إن قبلت
              .ل املواقوعليه عوّ ،واملتسبب ،واجملنون واملباشر  ،وظاهر احلديث يشمل الصيب ".كلهم على أنه ال يرث من مال والدية

 وأ مما إذا قتله يف حد  ًا وقّيدنا العمد بالعدوان احرتاز  .1ان اإلرثالصيب واجملنون كاخلطأ فال حيرم عمد:6وقال ابن مرزوق

                              
 :قوتْ "ب"يف  1
 / ظ. 15، 0،ج شرح الشربخييت2
النيب صلى ( بلفظ  أىب هريرة عن 0121:ح )، 105ص  ،1الفرائض، باب ما جاء يف إبطال مرياث القاتل، ج :سنن الرتميذي: كتاب * 3

 وقال األلباين: صحيح. "من هذا الوجه ال يعرف إالو ،هذا بلفظ حديث ال يصح"قال أبو عيسى:  ".ال يرث "القاتلهللا عليه وسلم قال :

و  "،ليس للقاتل شيء" :( بلفظ10621ح:)  002 و011ص  ،6السنن الكربى للبيهقي: كتاب الفرائض، باب ال يرث القاتل، ج *
 "ليس للقاتل من املرياث شيء":( بلفظ 10620ح:)

وإن مل يكن له وارث فوارثه أقرب ،ليس للقاتل شيء  "بلفظ  .010ص ، 1الديات، باب ديات األعضاء، ج :كتاب  ،سنن أيب داود *
 "وال يرث القاتل شيئاً  ،الناس إليه

 ."ليس للقاتل من املرياث شيء :"( بلفظ 6000ح:، ) 71ص ، 1الفرائض، باب توريث القاتل، ج:سنن النسائي الكربى، كتاب  *
 ": وجّدله."بيف  4
 .1110، ص 1ج ،الصحاح 5
بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن حممد ابن أيب بكر بن مرزوق العجيسي د هـ( أبو عبد هللا حمم810هـ، 766ابن مرزوق ) 6

 =ولد ومات بتلمسان، رحل إىل احلجاز.مفسر، ناظم التلمساين املعروف باحلفيذ، فقيه مالكي، حنوي عامل باألصول، حافظ للحديث، 
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ي يف أحد أقواله أخذًا بعموم وحرمه الشافع .لمهعبالخالف أ :كهاينا قال الف. 2فإنه يرث عندنا مراعاة للمعىن صقصا
  .3اللفظ

 ،طالقبألف اإل إن سقطافلم يشمله احلديث عندنا  ،عدم تعجيلهليف ماله وجب  خطأ فإرثهله  وكل من قتل مورث مورثا  
  .وسفيان وغريهم كقاتل العمد، 4وأبو حنيفة ،ألن تقسيط الشيء هو تفريقه، ومنعه الشافعي ،إن فرق :ومعناه

يعين أن قاتل اخلطأ ال  6ناء(تقإومل ينل يف الدية ) :وقوله .5ع القلم عنهماتفا ر إال أن يكون صّبياً أو جمنوناً ال قال أبو حنيفة:
    ﴿:وهو متفق عليه ألنه إذا كان آخذ منها ما سلمها وهللا تعاىل يقول ،االكتساب :يعطي من الدية، واالقتناء

 ال حيتج به إال له شواهد تقويه. طريقمن ل يف اخلطأ : أنه ورد هذا التفصي8ويف حتقيق املباين :قال الفاكهاين .7﴾

فكما ال يسقط النسب ،لنسب ألن الوالء كا ،والء العبد الذي أعتقه املقتول:أي معا الوالءقاتل العمد وقاتل اخلطأ  ويرثان
 .فكذلك اليسقط الوالء هبما أيضاً  ،بالقتل عمداً كان أو خطأ

                                                                                                    
ح املرزوقية حلل األقفال واستخراج خبايا اخلزرجية، تيسري املرام يف شرح يتافاملشرح خمتصر خليل، " :له كتب وشورح عدة منها .واملشرق=

جم أعالم اجلزائر، عم/ 111ص ،ل االبتهاج ن أيب احلسن، ثالثة شروح على الربدة....)نيطاعمدة األحكام، املسند الصحيح من أخبار السل
 .(050ص ، 1الشجرة، ج /01

فال حيرمان املرياث خبالف البالغ العاقل املكره على القتل، وإمنا ال يرث قاتل اخلطأ من ،ا كاخلطأ مهالصيب واجملنون فإن عمد "قال ابن مرزق: 1
شرح خمتصر خليل لشمس الدين أيب عبد هللا حممد ابن  طر:)ين "من نفسه لنفسه ىوال يعط،منها  ىأو ألنه يعط ى،الدية، إما ألهنا عنه تؤد

 /ظ.50 ،مرزق، خمطوط: جامعة امللك سعود، قسم املخطوطات
 .081ص ،لقوانني الفقهية ا /23ص ، 1املدونة ج 2
ص  ،7م، ج0221الطبعة األوىل  -ورةنصامل -رفعت فوزي عبد املطلب: دار الوفاء للطباعة .د :دريس الشافعي، حتقيقإاألم حملمد بن  3

 .08و07
 .110ص  -اهلند -خمتصر الطحاوي أليب جعفر أمحد الطحاوي، حتقيق : أبو الوفاء األفغايل: جلنة أحياء املعارف النعمانية 4
وال من غريه شيئاً....إال أن يكون القاتل جمنوناً أو  ،وال من القود ،من قتل رجاًل خطأ أو عمداً فإنه ال يرث من الدية "قال أبو حنيفة: 5

 .(017ص  ،7)األم للشافعي ج "صبياً فإنه ال حيرم املرياث بقتله إذ القلم مرفوع عنهما
 يف "ب": اقناء 6
 .10النساء اآلية  7
  وط مل أعثر عليه. حتقيق املباين وحترير املعاين على رسالة ابن أيب زيد القريواين أليب احلسن علي بن حممد،خمط8



 باب ذكر موانع اإلرث
 

 
121 

بفتح الراء اتباعاً  مرأااء مثناة من فوق مضمومة تب العنتإن ان وذكره يف الرتمجة خامساً وعمث قال يف املانع الرابع وهو الل   
ونصب  "،نعالبــ"يفاعل  أ"امر " ة ورفعيتبالتاء التح "يالعن"فع فاعله ويقع يف بعض النسخ ر بال وزوجته 1للهمزة )مفعوله(

مبعىن انقطعت وزالت  واخنرمتوهي غري جيدة وإن كانت موافقة يف املعىن؛ ألن آخر البيت من قوله ،على املفعولية  "زوجته"
" من إضافة املصدر إىل سرافاً يف الشعر وهو من عيوب القوايف، واإلضافة يف "ملكهاإبالرفع فاعل يكون  ملكها عصمتهعن 

زوجها  2)من(من نصيب يورث  :أي ،يم وكسر الراءبفتح امل ه من مورثدتل نفما مل ميلكها"املفعول،تأويله عن "أن 
  .ن الصفات النسبيةهنأل ،العني وكسرها بفتح املالعن

،مبعىن أن الوارث ورث فيه، إال أن حذف وعبارته إمنا تصح بتقدير حرف اجلر مع جمروره ،صوابه املوروث املورث :وقوله
واحلكم ما  3ه، كما يف األمشويندإمنا هو جمموعهما أو اجملرور وح على أن النائب عن الفاعل الجيوز.حرف اجلر إذا ناب 
فاعلمن شقيقات باألب واألم معا   4ماها(أ)وتو ن هي عوإن مل تلتيدعيها، أو نفي محل ظهر هبا،  ةيؤ ذكره الناظم فالعن لر 

فإذا مات أحدمها ومل يرتك سوى أخيه فإنه يرث مجيع ما له على املشهور من أهنما شقيقان، والشاذ أهنما أخوان ألم  حقيقان
  .6يف شرح فرائض عبد الوهاب 5حكاه احلافظ السطي

                              
 "ب":  من: زيادة1
 يف "ب":يف 2
ور األمشوين الشافعي، فقيه، أصويل، حنوي، مقرئ، نبن حممد بن عيسى بن يوسف بن حممد الهـ( علي 999هـ، حنو 525)أبو احلسن  3

ونظم مجع اجلوامع، جمموع الكالئي، ،، من تصانيفه: شرح ألفية ابن مالك، نظم املنهاج وشرحه طادميويل القضاء ب،متكلم، ناظم 
 ،عالماأل /108ص ، 7ج ،معجم املؤلفني/ 25ص ، 6،جوغريه )الضوء الالمع ،وإيساغوجي يف املنطق، وحاشية على األنوار لألرديبلي 

 (.8/65 ،ج شذرات الذهب /12ص  ،5ج
 .ماهاء: تو "أ"و"ب"يف 4
مذهب  ةزان"خ وصفه ابن مرزوق اخلطيب أنه ،أنثى عليه ابن خلدون .احلافظ الفرضي،،أبو عبد هللا حممد بن سليمان السطي: الفقيه  5

مات غريقاً يف سواحل  .وتعليق على جواهر ابن الشاش فيما خالف فيه املذهب ،و تقييد على فرائض احلويف ،شرح على املدونة ه:ل "مالك
 /01 1و010االبتهاج ص  نيل /001ص ، 1ج،هـ )شجرة النور 752رق من الفضالء بأسطول السلطان أيب احلسن سنة غجبابة مع من 
مارياخوسوس بيغرا: الشركة .د:حتقيق موالنا أيب احلسن البن مرزوق،  /املسند الصحيح احلسن يف مآثر وحماسن 001،ص7،جنفح الطيب 

 .(061، ص م1181-اجلزئر -الوطنية للنشر والتوزيع
  .فرائض عبد الوهاب قف على كتاب شرح فيه السطيمل أ 6
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قدمي على وبني من نفامها صحيح، وحقه التأبوة بينهما  3مل ينف )من( 2كان عن نسبة )نفامها(  1()إذ :وتعليل الناظم بقوله
به  ومل يلحقا ،إذ ال أب هلما شرعًا ومن استلحقهما جد لألم فقط أخوة بينهمامبعىن الزانية  البغي 4)وتوأمي(البيت قبله 

هل مها  ةبوفيهما قوالن يف املغتص وال زيادة والشططورث منه السدس خاصة  ولو صدقته، فإذا مات أحدمها وترك أخاً 
 5عليه() وتدلوهو مذهب ابن القاسم، وهو الذي يقتضيه النظر،،ني أهنما أخوين ألم لقو الواملشهور من  ؟شقيقان أم ال

 دعاء منه لقارئ كتابه. املرتبة  6نلت من هللا )أعلى( :وقوله.مسائلهم من أن احلكم لألنثى 

 من سبقفعول يف بالبناء للم وكل ميتني شك :الوارث فقال أو،مث تكلم عن املانع اخلامس وهو الشك يف تقدم املوروث 
بفتح  ورث واحدا  من آخرتفال وفيه جتوز ،يف املاء عطف على الظرف قبله  دم أو غرقهكميتني حتت موته على اآلخر 

وياؤه لإلطالق  ،بكسر اخلاء والراء من آخرهما يف املوت نم مل حتقق أوال  للتعيلل  إذاخلاء وكسر الراء موصولة بالياء للرتمن 
البتداء  "من"و ،وهي الروي للرتمن مع إيصاهلا يف تاء الكلمة،بكسر القاف وسكون الياء  كل واحد ملن بقي  7)وراث(أيضاً 

 ق. طالألمر وكسره عارض للوزن، وياؤه لإلجمزوم على جواب ا يفاستمع وتوفّق 8)من وارثه(الغاية يف قوله 

ولكل من أشكل  :واخلنثى وعلى األولني تكلم هنا فقال ،واحلمل ،واألسر ،أوجه أربعة: الفقد لهمّث شرع يف املانع السادس و 
ال يقسم ماله بنفس :فأي  أو من قد متادى أسره فإرثه ممتنع يف احلال 9)لفقد(فلم يدر حياته من موته بسبب  يوما أمره

 مل تقم على املمات بينة نإأتى عليه من الزمان ماال يعيش إىل مثله  وهو ما إذا لآوسيكون بعد يف املأو بنفس أسره ،فقده 
مريه على أقوال األصح منها عوإما إن قامت عليه فإنه ال يقسم حينئذ يوم احلكم، وقد اختلف يف احلد الذي ينتهي إليه ت

                              
 .اإذ"أ" :يف 1
 نفيهما. :يف "ب" 2
 يف. :يف "ب" 3
 يف "ب": توأما 4
 :"أ"ساقطة من 5
 عّلو: يف "ب" 6
 يف "ب": وإرث. 7
 "ب": وارثيه. يف 8
 فقد.بيف "ب":  9
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د على قوله صلى هللا عليه اعتما فعمر يبلغ سبعني سنة :واقتصر عليه الناظم يف قوله،2ما صدر به خليل 1ابن عاصم :عند
 . 3"السبعني ني إىلتأميت من الس أعمار"وسلم،:

 .ناقعاقة األفجيوز ذلك، والعرب تسمة السبعني دما بني الستني أو السبعني، وقّل من  :4التتائي

مثانني، قال يف حتقيق املباين وبه القضاء، والقوالن ملالك وابن القاسم التتائي، وبه كان يقضي  1زوابن حمر  ،5واختار الشيخان 
  2ميبن السلا

                              
الم عأخذ عن أ،هـ( حممد بن حممد بن عاصم القيسي الغرناطي قاضي اجلماعة، فقيه مالكي، أصويل، حمدث 810هـ، 762بو بكر )أ 1

حتفة احلكام يف نكت العقود واألحكام، وحدائق األزهار يف مستحسن  "له تآليف منها: .سحاق الشاطيب، مولده ووفاته بغرناطةإأبو  :منهم
 ".كم واألمثال واحلكايات والنوادر، أرجوزة يف األصول، وأخرى يف النحو، وأخرى يف الفرائض، وأخرى يف القراءاتاألجوبة واملضحكات واحل

 (.15ص ، 7ج،األعالم  /017ص  ،1ج ،)الشجرة
 .100خمتصر خليل، ص  2
ا بني الستني إىل السبعني وأقلهم أعمار أميت م :"(، بلفظ أيب هريرة 1006)ح: ،ل واألجل مالزهد، باب األ:: كتاب ةبن ماجاسنن  * 3

 .1115ص ، 0ج،قال األلباين: حسن صحيح  "من جيوز ذلك

عمر أمىت من ستني سنة إىل  "( بلفظ 0001فناء أعمار هذه األمة ما بني الستني إىل السبعني )ح:  سنن الرتميذي: كتاب الزهد، باب *
 عن أيب هريرة، وقد روى من غري وجه عن أيب هريرة، قال الشيخ قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث أبو صاحل.سبعني سنة 

باب دعاء النيب صلى هللا عليه ،، وأيضاً يف كتاب: جامع الدعوات 566ص ، 1ج ....األلباين: حسن صحيح بلفظ: أعمار أميت مابني
 .550ص ، 5(، ج 2055وسلم )ح: 

 .072ص  ،0ج،( 6751)ح:  .باب من بلغ ستني سنة فقد أعذر هللا إليه يف العمر ،اجلنائز :كتاب  ،سنن الكربى للبيهقيال *

قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجه  "عمار أمىت ما بني الستني إىل السبعني وأقلهم من جيوز ذلك"أاملستدرك: بلفظ:  *
 .108ص ، 0ج،( 0518)ح: ،
مد بن حممد بن سليمان األنصاري اخلزرجي التتائي املصري، من أشهر فقهاء املالكية يف القرن أبو عبد هللا حممد بن إبراهيم بن علي بن حم 4

يف شرح رسالة ابن أيب زيد ةملقالامن تصانيفه: فتح اجلليل يف شرح خمتصر خليل،  .هـ110العاشر، ويل القضاء بالديار املصرية، تويف سنة 
ه.   933شد.تويف سنةالرشد بشرح مقدمة ابن رو ية، خطط السداد شارات السنيف حل اإل ةالقريواين، البهجة السني

/الكواكب السائرة بأعيان املائة العاشرة لنجم الدين حممد بن حممد الغزي:دار الكتب  588/نيل االبتهاج ، ص160،ص0،ج)درةاحلجال
 (.010،ص1/شجرة النور،ج11و10،ص1م،ج1117بريوت الطبعة األوىل -العلمية

 1، ج يللالقابسي )ينظر: مواهب اجل يالشيخان عند املالكية فهما: أبو حممد عبد هللا بن أيب زيد القريواين، وأبو احلسن علإذا أطلق لفظ  5
 .(008ص ،
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ويقسم ماله على ورثته يوم احلكم  ،وبه احلكم عندنا: 5وابن العطار،4الباجي .وابن حمرز خبمسة وسبعني 3م ابن زربوحك
  .فقده، وال يوم بلوغه سن التعمري مبوته ال يوم

 نبوكذا ا :التتائي عن ابن عمران .6"به عشر أعوام بعدها على املشهورفإن فقد وهو ابن سبعني سنة تربص  :زيجبن ا
ن أاستحب أصحابنا  :7ابن سحنون.بن مخس وسبعني زيد له مخس سنني، وابن مائة اجتهد فيما يزاد له امثانني، وإن فقد 

 .يزاد له عشر سنني، وقيل: العام والعامان

                                                                                                    
 آخر عمره، له تصانيف حسنة منها: أبو القاسم عبد الرمحان بن حمرز القريواين، فقيه مالكي من الطبقة التاسعة من إفريقيا، ابتلى باجلذام يف 1

 (.110ص ،8ج ،املؤلفني/معجم 006ص ،هـ )الديباج  152نة س ويفإلجياز، تاالتبصرة وهو تعليق على املدونة، القصد و 
سحاق بن منذر بن السليم األندلسي، قاضي اجلامعة بقرطبة، فقيه مالكي، عاملاً باحلديث إهـ(  حممد بن 081هـ،020أبو بكر )  2

يف املوطأ،  س ىله كتاب التوصل ملا لي.هـ، مسع من أمحد بن خالد، وقاسم بن أصبغ وغريمها 056متصرف يف النحو واللغة، تويل القضاء سنة 
ص  ،1ج ،جذوة املقتبس/ 051ص ، 1ج ،شذرات الذهب /51ص  ،1، جعاةو بغية ال /11 و18ص  ،1وكتاب يف احلديث )الشجرة ج

10.) 
من   .هـ( حممد بن يبقى بن زرب القرطيب املالكي األندلسي فقيه مالكي من كبار القضاة وخطباء املنابر باألندلس081-هـ017بو بكر )أ  3

ص ، 0ج،شذرات الذهب  /122ص ، 1ج ،الشجرة /068ص ، 1ج،كتبه " اخلصال يف الفقه املالكي، الرد على ابن مسرية )الديباج 
12.) 

هـ( سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب التجييب الباجي القرطيب، فقيه مالكي من حفاظ احلديث، أصله من 171هـ،120د )وليأبو ال 4
أ مالك، شرح املدونة، املنتقى يف شرح موط "هـ، له تصانيف منها:106بطليوس، ومولده يف باجة غرب األندلس، رحل إىل املشرق سنة 

شذرات  /67ص ، 0ج ،نفح الطيب /020 و022ص ، 1ج ،)الصلة .سديد إىل معرفة التوحيدتال ،أحكام األصول، اختالف املوطآت
 (.000ص  ،0ج ،العرب يف خرب من عرب/ 15ص  ،ندلساألتاريخ قضاة  /011ص ، 0ج،الذهب 

صاحب كتاب الوثائق اجملموعة،  ،املعروف بابن العطار فقيه مالكي متفنن يف علوم اإلسالمأبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عبد هللا القرطيب  5
للقاضي عياض،  ترتيب املدارك وتقريب املسالك ملعرفة أعالم مذهب مالك /110ص  ،1ج ،)الديباج.هـ 011تويف عقب ذي احلجة سنة 

 .(11 ،1ص ،0ج -املغرب -1180الطبعة الثانية  يت الطبخي وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،و حتقيق حممد بن تا
 .115القوانني الفقهية، ص  6
ى عن أيب مصعب رو  ،هـ( حممد بن عبد السالم بن سعيد بن حبيب التنوخي القريواين، فقيه مالكي، حمدث056-هـ020عبد هللا ) أبو  7

السري، التاريخ، الرسالة  ،آداب املعلمني :، من كتبهتويف بالساحل، ودفن بالقريوان،هـ 005رحل إىل املشرق سنة  ،الزهري وطبقته
ان يف معرفة أهل القريوان أليب زيد عبد الرمحان األسيدي الدبا،، وأبو الفضل التنوخي، حتقيق: ميمعامل اإل /72،ص1ججرةشالسحنونية....)ال

 (.79ص ، 0ج-م1168 -مصر -إبراهيم شبورج: مكتبة اخلاجني
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  .له العام والعامان 1بن مائة وعشرين )تلوم(اوإن فقد  

، وجتوز شهادهتم على هاختلف الشهود يف سنة فاألقل أي: مبلغ سنن إيف املختصر: ف قال .3"عام وحنوه اتفاقاً  :"2ابن رشد
 . 4التقدير

أما لو شهدت  ،ويعمل على أقل ما يقدر، ولكن لعدم القطع حلف الوارث الذي يظن به علم ذلك حينئذقال شارحه:"
التعمري مدة  فإن مضت شكوكامل فقو و قدر حيًا وميتاً،  6وإن مات مورثه.5والدته فال ميني قاله ابن اهلندية بتاريخ نالبي

أو ثبت موته قبله ،ه أخذه ثو ور م فكاجملهول؛تأخر موته أوتقدمه ،فريثه أحياء ورثته غري املفقود ،وإن ظهر أنه حي بعد موت
 فالشيء له فيه.

أو بني العسكرين، أو يف توجهه لبلد الطاعون أو يف  ،أو الكفار،يتناول من فقد يف أرض اإلسالم الناظم بالفقد تعبري تنبيه: 
 7)مع(فار حسبما يفهم من مساواته األسرزمنه، واحلكم الذي ذكره من التعمري إمنا هو فيمن فقد يف أرض اإلسالم أو الك

 . 8فعليك باملختصر وشراحه انوفيه كالم حيتاج لتحقيق يطول ب،وأما غريمها فال يرتبص به ذلك  ،بالفقد

                              
 يف "ب" يزاد. 1
هـ( حممد بن أمحد بن رشد القرطيب، قاضي اجلماعة بقرطبة من أعيان املالكية، ولد بقرطبة وهبا نشأ وتعلم، له 502-هـ152أبو الوليد ) 2

الم عاأل /223ص ،1ج ،اإلحاطة/018ص ، 0ج،تصانيف عدة منها: البيان والتحصيل، املقدمات املمهدات، النوادر وغريها، )الديباج 
 (.016ص  ،5ج،
 .500ص  ،1، جم1188الطبعة األوىل ،بن رشد، حتقيق: حممد حجي: دار الغرب اإلسالمي ال تقدمات املمهداامل 3
 .100ص ،خمتصر خليل  4
كان واحد عصره يف علم الشروط،   ،ةدثقة عم،محد بن سعيد بن إبراهيم اهلمداين القرطيب، فقيه مالكي أهـ( 011 -هـ002أبو عمر ) 5

املغرب يف  /121ص  ،1ج،الشجرة  /08،صدلس من تصانيفه: ديوان الوثائق، وكتاب يف علم الشروط )الديباجحافظاً ألخبار أهل األن
 .(017ص  ،1حلى املغرب، ج

 .060ص  ،خمتصر خليل 6
 .:"أ"ساقطة من 7
ص  5ج ،مواهب اجلليل/007ص ، 1ج،ح اجلليل نم /151ص ، 1ج ،شرح خمتصر خليل للخرشي /100ص ،ينظر: خمتصر خليل 8

526. 
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ملا ذكر الوجه األول والثاين من املانع السادس،شرع يف الثالث،وهو اإلشكال يف الذكورة واألنوثة،وذلك يف اخلنثى،وهو مث 
 :أي الضرورةليحكم هبا أو مبقابلها الذكورة تدعو إىل اختبارها  يف شكالوهكذا اإلالذي فرج امرأة،وذكر رجل ،فقال:

عن مالك يف  وال نص أو أنثى هامذف أداة االستفحب ذكرما هو  حتقق 1ثيه خنثى )فلم(ر كتارك يف واضرورة اإلرث 
 اخلنثى.

ول من حكم به يف اإلسالم علي أطاب: ويف احل.وما تكلم فيه بشيء ،أنا أن نسأل مالكًا عنه وما اجرت : 2بن القاسماقال 
 نذكر من أي ،وعن مولود له قبل فال ينايف ماورد أنه صلى هللا عليه وسلم سئل ،ضى بهق :أي:قال غريه، 3بن أيب طالب

من  فإنه يرتك حىت خيترب مبا اخترب أهل النظريورث، فقال: من حيث يبول، وهو احلجة يف اجلملة لقول الناظم كغريه 
فإن بال من الذكر فهو ذكر، وإن بال من الفرج فهو أنثى، وإن  ،فأوهلا خمرج البول، العالمات اليت ذكرها أهل العلم يف ذلك

كثرة قضى لصاحب األكثر عند األكثر، وإذا حصل  ،يف مرة  4ا )معاً(مندفع منهاهما قضي بالسابق منهما، فإن ل منبا
م ابن وهو صريح ما يف اجلواهر خالف جز  5فاالعتبار بالكثرة على ظاهر العقباين،اآلخر  هالبول من أحد املخرجني وسبق

ته، وأما يف حال الكرب فيخترب ر حال الصغر حيث جيوز النظر لعو يف له أبو احلسن، وهذا كله بواللخمي بعكسه وق ،يونس
 يهبأن بال بني فخذ :بأن يبول إىل حائط أو عليه، فإن ضرب بوله احلائط أو أشرف عليه فذكر، وإال بأن سال حتته أي

                              
 ومل. :يف "ب" 1
ى عن مالك، والليث وعن عبد العزيز بن ،رو ( عبد الرمحان بن القاسم بن خالدين بن جنادة العتقي ه 111ه،100أبو عبد هللا ) 2

 1ج،يباج بغ وسحنون وعيسى بن دينار واحلارث بن مكني، تويف مبصر )الدصاملاجشون، مجع بني العلم والعبادة والزهد والسخاء، روى عنه أ
 .(58ص ، 1ج،الشجرة  /061، 011 ،ص 0ج،ترتيب املدارك  /168، 165ص ،
 .611ص  ،8ج ،مواهب اجلليل 3
 ساقطة من :"ب". 4
 ،ة، وتلمسان وساليهـ( سعيد بن حممد بن حممد العقباين التجييب التلمساين فقيه مالكي، ويل القضاء ببجا811-هـ702أبو عثمان ) 5

: شرح احلوفية يف الفرائض، شرح اجلمل للخوجني يف املنطق، شرح العقيدة الربهانية، شرح خمتصر ابن احلاجب له تآليف منها.ومراكش 
 (.052ص ، 1ج، جرةالش /126البستان ص /،105نيل االبتهاج،ص  /105و101ص  ،األصويل.....)الديباج
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دي دون حلية، واملراد  ، أو ثن احتلم من ذكره أو نبت له حلية دون ثدي فذكرإف ،نتظر بلوغهافأنثى، ولو تساوى بوله منهما 
  .1أو حصل حيض فأنثى ،وشبهه لثدي النساء كربه

مبا يظهر من  3فإنه ينتظر به البلو، ليحكم بذكورته أو أنوثته، يكن له إاّل مكان يبول منه فقط مل وكذا لو :2بن شاسا
حكمه إاّل إذا ما مل جتد  ك ضمه أعطي يف كل األمورفأي صنف عنذ ذاوإىل هذا كله أشار بقوله  .العالمات على ما مر

شتغال هبا مرجوح يف نظر واال،وفروعه كثرية  خنثى مشكال  تسميه  :أي فهو الذي تدعوهعليه من العالمات السابقة  معوال  
إن شاء ريب بالبناء على الضم  يأيت بعدُ مقدار ما يصلح له  :أي 4)وفرضه اإلرث(رفقًا من هللا بعباده ،زة الوجود عالشرع ل

  ."يتم" من التمام، واملعىن متقاربوهكذا واقع يف كثري النسخ، ويف بعض النسخ ،من الصحة  الوعد أن يصحّ 

  تأنيثل يف احلدوث أو الذكورة أو الشكاوهكذا اإل:وملا فر، من األوجه الثالثة من املانع السادس شرع يف رابعها فقال 
 بطنها شيء أم ال؟ل أشكل علينا هل حيدث من مأن هذا احلا:املعىن  كاحلمل

 ،احلمل وعلى تقدير حدوثه هل تلده حّيًا أو ميتا؟ وهل هو ذكر أو أنثى؟ واحدًا أو أكثر؟ وهذا القسم ليس له مثال إال
ال يقسم حىت تضع محلها، ويقضي بذلك على الورثة شاؤوْا أو  موقوفأي بسببه  فاملال بهفالكاف الداخلة عليه زائدة 

نه هذا هو املشهور من مذهب ، إاّل أن ما خيشى عليه الفساد يباع ويوقف مث؟ال ة مما خيشى فساده أوأبواْ، وسواء كانت الرتك
وإن قال الورثة ،ما املرياث فال يقسم حىت تضع احلمل أقال يف التقييد: "و  ،كذا املعروفوعرب عنه باملعروف يف قوله  ،5مالك
طاب عن وذكر احل.هـا .ووقف مجيع املالإن فعلوْا فسخت القسمة أصبغ: ف ".جنعل احلمل ذكرًا ونعزل له مرياثه 6)حنن(

                              
، 611ص ، 8وجوده )ينظر: مواهب اجلليل: ج  وامولد ،والكبرب لعموم االستدالل به يف الصغري،ويستدل بالبول قبل غريه "قال العقباين:  1

602.) 
: عقد اجلواهر الثمينة يف همن كتب.أبو حممد عبد هللا بن حممد بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املصري، شيخ املالكية يف عصره مبصر  2

ص  ،كشف الظنون  /61ص ، 5ج ،الذهبشذرات /165ص ، 1ج ،هـ )شجرة النور616مات بدمياط سنة  .مذهب عامل املدينة
610.) 

عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة جلالل الدين بن جنم بن شاس،حتقيق:د.حممد أبو األجفان،وأ.عبد احلفيظ منصور:دار الغرب  3
 .056،ص0،ج-جدة-اإلسالمي،جممع الفقه اإلسالمي

 .يف "ب":وفرضه يف اإلرث 4
 .616ص ، 0البهجة يف شرح التحفة ، ج 5
 "ب". يف:زيادة  6



 باب ذكر موانع اإلرث
 

 
128 

جوع على ما عزلوه للحمل إن ر البيان البن رشد: أهنم إذا عزلواْ للحمل مرياثه على أنه ذكر، وقسمواْ بقية املرياث مل يكن هلم 
هم فقامس ،رجع على األملياء نقص ما بأيديهم وهلك، وإن تلف ما وقفوه له رجع عليه إن وجدهم أملياء، وإن عدم بعضهم

 ألّن قسمهم ال جيوز عليه، ولو منا ،ذلك ما بأيديهم كان له الرجوع يف افإن من ،فيما بأيديهم مث رجع هو وهم على العدماء
 1وز عليه.جتالو فالقسمة جتوز عليهم  ،ألهنم قد رضواْ مبا أخذواْ ،ما وقفوه له مل يكن هلم يف ذلك قول 

وتأوله .2كور ألنه غاية ما وقعذ وذلك مرياث أربعة ،ألشهب يوقف مرياث أقصى ما يقدر من احلمل ولق ومقابل املعروف    
فتعطي الزوجة أدىن ،ب يعجل القسم يف احملقق هوألش ،بعضهم على معىن أنه يوقف مرياث ابنتني، قلت: الذي يف اخلرشي

 .3سهمها

 :تنبيهان

وجازت القسمة عليه ،: ما ذكره من وقف القسم إىل الوضع مقيد مبا إذا مل يكن للحمل ناظر، فإن كان قسم عليه األول
 ،وهللا أعلم.4،نقله احلطاب أيضا عن ابن رشدوعلى الورثة مجيعاً 

 ،احلرفني املؤكد، وفيه اتصال  :يف كالمه اجلمع بني حريف غاية يف قوله:"حىت إىل الوضع"،وهو من التوكيد اللفظيالثاين
ورده ابن مالك  ،6()اختياراً  5وأجازه الزخمشري،يفيده التوضيح  اواملؤكد من غري فصل، وهو شاذ عندهم وله مسهالن كم

فاملال موقوف حىت  ،يتصل مقدراً على معىن "إىل"و ،متعلقًا مبوقوف "حىت"حيتمل أن يكون و  .7بأنه مل جييء إال يف الشعر

                              
 .106ص  ،7ج،مواهب اجلليل 1
 .758ص ، 1فتح اجلليل، ج /617،ص 0ج ،البهجة يف شرح التحفة 2
 .001ص ، 8ج ،شرح خمتصر خليل للخرشي 3
 .106،ص 7مواهب اجلليل،ج4
كان واسع العلم، كثري الفضل، معتزلياً، قوياً يف مذهبه، من   .هـ( حممد بن عمر بن حممد بن أمحد الزخمشري508-هـ117أبو القاسم ) 5

 (.118ص  1،ج ،شذرات الذهب /071ص ، 0ج ،تصانيفه الكشاف، املفصل.....)بغية الوعاة
 "ب". :ساقطة من 6
يح املقاصد توض /061م، ص 0222ينظر: ألفية ابن مالك بشرح ابن الناظم، حتقيق: حممد باسل عيون السود: دار الكتب العلمية  7

 حممد بدر الدين املرادي املالكي، حتقيق: عبد الرمحان علي سليمان: دار الفكر العريب، الطعبة األوىل يبواملسالك بشرح ألفية ابن مالك أل
 .708ص ، 0، جم0228
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رت صح وقد .وييأس عن محلها مبضي أقصى أمد احلمل ،أنه يوقف إىل أن تضع وضعًا بيناً  :واملعىنتصل إىل أمد الوضع، 
 .لكل سامعوهو ، هلل واحلمدمث اعرتض بني الفعل ومعموله اجلار واجملرور بقوله . رثمجلة املوانع إل

ه يلنه ذاك اليباح ذإوإن مل يشرف عليه  ،1خموف منه )املوت( النكاح يف مرضاإلرث  :بفتح التحتية أي وقد مينعه فصل

منهما، وإن احتاج  مامل يصح املريض 2رث، وجيب فسخه على املذهباوالسالم عن إدخال وارث وإخراج و  عليه الصالة
قبل الفسخ فال يرثه املريض فلو مات الصحيح منهما  ،وبه احلكم والعمل:"3املتيطي .وإذن الوارث ،للوطء أو ملن يقوم به

 ،هذا حكم اإلرث 4فال توّرث واحدا  من )ثان( ،مثالن وتقدم الكالم:أي  كالمها يف منعه سيان :وهو معىن قوله ".يضاً أ
وعلى  :مث قال،مريضة بالدخول املسمى أي من رأس املال، وإن مل يسم فصداق املثل للالصداق فقال يف املختصر: "و  ماوأ

 .فك األسري عداويبدأ به على ما، 5املريض من ثلثه األقل من منه ومن صداق املثل

وال خالف يف مذهبنا أن النكاح إذا انعقد بأول مرض متطاول أنه  "6قال يف الفائق: عن أيب اسحاق اليزناسين: تنبيه:
 ؟ ال أو ء كان ذلك املرض املتطاول خموفاً وسوا،صحيح ال يفسخ 

وتبعه غري واحد، قال اليزناسي: واتفق األطباء عن أخرهم على وصف مازاد  :قلت .7حسبما قرره الشيخ أبو احلسن اللخمي
ال يصح ف،وخيف عليه  ،طجاعضمبلغ اال هأما من بلغت حال ،بالطول نةمراض على فصل واحد من فصول السمن األ

                              
 .:"أ"منيادةز  1
 .56ص  ،1ج،م 1187األوىل  الطبعة-بريوت -الدمهاين: دار الغرب اإلسالمي حسنيحتقيق:بن اجلالب املصري ،التفريع ال 2
حافظ، ويل قضاء شريش مستقاًل،  ،موثق،ألنصاري املعروف باملتيطي السبيت الفاسي، فقيه مالكي اأبو احلسن علي بن عبد هللا بن إبراهيم  3

 ،جذوة االقتباس/ 160ص ، 1ج،له تأليف كبري يف الوثائق مساه "النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكام" )الشجرة .هـ572تويف هبا سنة 
 (.70ص ، 0ج
 يف "ب": ثاين. 4
 .120ص ،خمتصر خليل  5
ابن مرزوق  دسحاق إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن عبد هللا بن أيب زيد اخلري اليزناسين، قاضي اجلماعة بفاس ومفتيها، أثىن عليه احلفيإأبو  6

رجب 18 سي، تويف يوم اخلمهة ناظر فيها وحقق، نقل الونشريسي مجلة منها يف معيار وله فتاوى كثري .وذكر أنه من مفاخر القطر الذي حل به
 (.181،ص1ج،درة احلجال /86ص  ،ذوة االقتباسج /50ص  ،نيل االبتهاج/001ص ، 1ج،هـ )الشجرة 711سنة 

كبري على   قله تعلي .نزل صفاقس ،واينن بنت اللخمي، من مشاهري فقهاء املالكية، قري ابأبو احلسن علي بن حممد الربعي اللخمي، ويعرف ب 7
 (.121ص ، 0الديباج،ج/717ص ، 0ترتيب املدارك، ج /117ص ، 1ج،هـ )الشجرة 187ى بالتبصرة، تويف سنة سماملدونة ي
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حمكوم  :أي مفروضوفاً أيضاً يف خمتلفه مرضاً خم رثهاإمرؤ مريض زوجته فاوإن يطلق  :مث قال. 1نكاحه كما يف الفائق أيضا
حكم هلا باملرياث فإهنا مث إذا  ،لقضاء عثمان به لزوجة عبد الرمحان بن عوف رضي هللا عنهما املستند للحديث السابق ،به

فاق من ا أإذا مات وهو مكله   وبُعدت مدهتا هذاواحداً أو أكثر  ،غريه ونكحتوانقضت  وإن مضت عدهتامطلقًا  ترثه
رث، فإن اختلف الشهود فيها فالنظر أن نقطع اإلاو  ة،بين ةفإن أفاق وصح منه صحذاك الطالق  ىن وقع فيهمبع مرض قارنه

حني  2ه يف )حال(ضث للزوجة مبا ثبث من مر وثبت املريا،يقضي بأعدل البينتني يف ذلك، فإن تكافأتا يف العدالة سقطتا 
 . 3ينشريسو يفيده أجوبة الشيوخ يف الفائق للهذا ما .طالقه 

"وما" بعد "ذا" زائدة  .العدة ضنقتعلماء على أهنما يتوارثان ما مل وهذا كله إذا كان الطالف بائناً، فإن كان رجعيًا فأمجع ال
 .4ربحقبلها إذا أخذه عن إذا حل                      هاــــــــــــــــــــــــــــــــوقاعدة ما زائد فاحفظن     ويف ذلك قيل:

بالنصب بدل من  فامنعه يف مرياثها دخولهمريضة  :أي عليلة وهي،طلقها طالقًا بائنًا وهو صحيح  :أي اهنافإن يكن أب
مة اليت يكون هبا صمن الع بيدهكان   ما 6) ألن( ،الهتمة هنا 5يعين إن ماتت من مرضها ذلك )إذ( ،الضمري املتصل بالفعل
فاحكم  وقوله،له من يده، ولو مات هو فإهنا ال ترثه أيضاً، وسكت عنه الناظم لوضوحه اوأز  سقطهأقد التوارث بني الزوجني 

صحيح، وإن مل يكن الطالق بائناً  اوكالمهسخطه رباعياً، أويقع يف بعض النسخ أو ،شوحتميم و ت أم سخطه7بذا )رضيه(
 .لمعارثان إن مل تنقض العدة، وهللا أبل كان رجعياً فإهنما يتو 

 

                              
وحتقيق: عبد الرمحان األطرم: بآداب املوثق وأحكام الوثائق أليب العباس الونشريسي، دراسة واملعىن الالئق  ئقراال نهلاملنهج الفائق والرائق وامل 1

 .112ص ، 0م، ج0225الطبعة األوىل  -ديب -دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث
 "ب". :زائدة يف 2
 .111 و110ص ، 0ج،ج الفائق هاملن 3
 مل أقف على قائله 4
 :إذايف "ب" 5
 يف "ب": إذ 6
 يف "ب": رضية. 7
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 وأصحابها السهام                                  

 مث شرع يف مقدار ما يرثه كل واحد ممن يرث بالفرض أو غريه فقال مرتمجاً عن ذلك بقوله:

الذي  يف الكتاباملنصوص عليها  إن الفروضوهو ،هلا  فاستمع نظامياملستحقني هلا،  بيان مجلة السهام ووارثيها باب

وقال القلشاين تبعاً للفاكهاين:  .1الشيء البالغ يف هنايتههر وهو احلادق يف مجع ماعشرة يعرفها أولو العلوم املهرة أنزله هللا 
عشر يف آيات يوصيكم  اثناوالباقي ،خر سورة النساء آيف ءاية الكاللة يف  2)أربع( ،مجيع ما يف كتاب هللا ستة عشر فريضة

 3)مقدرها(من العشرة  ثالثةما ذكره بقوله  :منها القسم األولعند الناظم أقسام ثالثة: هللا يف أوالدكم  إىل آخرها، مث هي 
يف  5فإن ألفه بدل من السني، ومقتضى )املعمم( ﴾4﴿:أللف بدل من امليم على قياس قولها معّمى

 وكلها وهو أحبد ينتهي إليه تقريبًا على املبتدجململ غري املبني اب وفسره هنا،6والشمول كما قاله اجلوهري ،اإلحاطة:األصل
وءاية الكاللة يف آخر ، ءاية يوصيكم هللا وهو قول ربنا يف اآليتنيجاء مذكوراً  :أي 7أتى )مسمى(شرفه هللا  فيهالثالثة :أي

  .وليس نص القرءان كما ذكره ثننينكحظ األ  8منا( )لذكرالنساء 

والقول  .9هعجاز املقصود منحبرمته،وعلله يف شرحها بفوات اإلفظ السيوطي يف النقاية قال: فهو حكاية له باملعىن وجزم احلا 
 منوهو املهي وقوله .1خان عن أيب الدرداء رضي هللا عنهباجلواز رأيته يف تفسري النسفي إن صحت احلكاية فيه يف سورة الد

                              
الطبعة األوىل  -بريوت -بن سيدة: دار إحياء الرتاث العريباملخصص ال /121ص ، 3ج ،القاموس احمليط /3621لسان العرب ، ص  1

 .351ص  ،1م، ج1996
 أربعة. :يف "ب" 2
 يف "ب": مقدارها. 3
 .11الشمس اآلية:  4
 يف "ب": العموم. 5
 .19992ص ، 5ج، الصحاح 6
 :"أ"ساقطة من 7
 : للذكر منا."ب"يف  8
 .33ص  ،إمتام الدراية "باملعىن، وإن جازت رواية احلديث باملعىن، لفوات اإلعجاز املقصود من القرءانوحترم قراءته " :قال السيوطي 9
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وفيه غريمها من  ،الجوف له:إليه على الدوام فيها، وقيل  أيلج :الذي يصمد إليه يف احلوائج، أي الصمداملطلع  دالشاه
  .ولد ابن يف ءاية الكاللة أيضاً  وال :أي إن مل يكن هلا ولد 2)وهو يرث(األقوال جل ذكره. 

 وهواإلطالق،ألنه جمزوم،ما يأخذه الوارث الذي أدىل بنحوه، بألف ومل يسّمامبقدار  حدّ 3)واحد(من الثالثة  والقسم الثاين
 فقوله جلّ أحسن من نسخة وهو كتارك أبا وأما الختصاص هذه املسألة بواحد كما قال الناظم  تارك أبا وأمافيه  بضم اهلاء

 دلخذه األب إال أنه أ،ومل ينص على ما ي4وقدنره)بالثلث(،فبنين ما تأخذه األم  مه الثلثفألفإن مل يكن له ولد وورثه أبواه 
 وهو غري مسمى وال مقدر. بأن األب ما بقي يرثباملفهوم 

ومها كاملرتادفني  ةحمدود مبقدارأتت مقدرة من العشرة :أي منها ةوستوهو املسمى املقدر فقال  القسم الثالثنتقل إىل امث 
 مثن وسدسنصفه  و ،الربعهو وونصفه  النصفوهو التبيني، فبينهما بقوله  ،من التفسري مفسرةعند من يقرؤها  معلومة

 وهو أخذ الفائدة.،أمر من االقتباس  الثلثان فافهم واقتبسو ضعفه  الثلثوضعفه 

قواء ن عيباً، إمنا اإلش يف أشعار العرب وإن كاحكما زعمه، إمنا هو توجيه، وهو فاوليس اختالف حركة ما قبل الروي إقواء  
  .6قال اخلزرجي اكم  5(ىوالكل عيب )متق ،باختالفهما عليه اجتماع الضمة والكسرة يف حرف الروي نفسه

 .بنسهم الزوج يف فقد الولد وولد اال فالنصفلك الفروض فقال مث انتقل إىل بيان من يأخذ ت

حداً كان ال للذكر واألنثى و وهو شام،           ﴾1﴿:قال تعاىل

  2"بن كالولد يف ذلك إمجاعاوولد اال"قال السيوطي:أو أكثر.

                                                                                                    
وعن أيب الدرداء أنه كان يقرئ رجالً فكان يقول: طعام .ر الكثري اآلثام اجهو الف ﴾  ﴿قوله تعاىل:"جاء يف تفسري النسفي:  1

اجر يا هذا، وهبذا تستدل على إن إبدال الكلمة مكان الكلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها، ومنه أجاز أبو حنيفة اليتيم فقال: قل طعام الف
تفسري النفسي، حتقيق: مروان حممد الشعار: دار ) "القراءة بالفارسية بشرط أن يؤدي القارئ املعاين كلها على كماهلا من غري أن خيرم منها شيئاً 

 (.191ص ، 4، ج3115-بريوت  -النفائس
 يرثها.:يف "ب"  2
 يف "ب": وواحد. 3
 ساقطة من "ب". 4
 ساقطة من: "ب" 5
 بن هشام األنصاري.ايريد باخلزرجي  6
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 ؟هل يطلق على ابن االبن ولد حقيقة أوجمازاً واختلف  :3كهاين(ا )الف
 والبنة  ولعل الصحيح عندهم مقابله بدليل احتجاجهم هنا باإلمجاع :قلت .5وهللا أعلم احلقيقة، 4فالذي اختاره السهيلي 

 اع قربت أو بعدت وهو معىن قولهمجباإل والبنة ابن،     ﴾6﴿:من الصلب بقوله تعاىل

            ﴾8 ﴿بقوله تعاىل: 7)الشقيقة(ولألخت ، مابعد

 بالنصف ءهؤال ال غريلشموهلا اآلية، وال يرث النصف إالن هؤالء اخلمسة وهو معىن قوله يف عدمها  األخت لألبوكذلك 
وهو معىن  ،أو من غريه،ابن منه  ولدأو من زوجته إذا تركت ولداً  والربع سهم الزوجما أعطي النصف إال هؤالء  :أي ُحِب 

                                                                                                    
 .13 :النساء اآلية 1

 .11ص  ،إمتام الدراية 2

 .:"أ" ساقطة من 3

ديب، حنوي، أهـ( عبد الرمحان بن عبد هللا بن أمحد بن أصبع اخلثمعي السهيلي املالقي، املالكي، فقيه، 551-هـ515و القاسم )أب   4
الروض األنف يف شرح سرية سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، التعريف واإلعالم فيما أهبم من  "ليف مفيدة منها:آمقرئ، مؤرخ، له ت
النجوم  / 451ص ،الديباج / 156ص ، 1ج،)الشجرة  "واألعالم، نتائج الفكر، الفرائض وشرح آيات الوصية.... القرآن من األمساء

  (.93ص  ،6ج ،الزاهرة

قال السهيلي:"وقد اختلف هل يقع على ولد الولد اسم الولد حقيقة أوجمازاً،والذي عندي أنه حقيقة،ولكن الولد أقرب من ولد الولد،وإن 5
م،ألن ولد الولد مل يكن ولًدا للجد إال بواسطة الوالد".)الفرائض وشرح آيات الوصية أليب القاسم السهيلي،حتقيق: حممد إبراهيم شاركه يف االس

 (. 26ه،ص1415الطبعة الثانية -مكة املكرمة-البنا:املكتبة الفيصلية

 .11النساء اآلية: 6
 يف"ب": وللشقيقة. 7

 .116النساء اآلية  8
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من الفعل  ه"فقد"وصلتها مجلة  ،وهي موصولة، "حضر"فاعل  "منـــ"ف قبل ذكرا 1مهما حضر من فقده )بالنصف(قوله 
 "ار ضحذوف، وقيل مبىن على الضم وألف "يتعلق بذلك احمل "النصف"ويف ، "فقده"ونائب الفاعل وهو  ،املفسر يذكر آخرا

       ﴿إعراباً،ودليله قوله تعاىل:طالق، واملعىن بنين مما قررنا، توطئة و و"ذكرا" لإل

﴾2 .يعدم  :أي مهما يفقدوحكم الواحدة واالثنني يف هذا حكمهن ، 3)باجلمع( اتــللزوجالربع  :أي وهو  قالمث

          ﴿:أو ولد ابن منها، أو من غريها لقوله تعاىل ،من ولد من ذكر  

﴾4  ،معها من ترث لفقده،والربع لقوله تعاىلسهمهن  مهما يوجد سهمها أو والثمن:﴿    

    ﴾5  ءاويقسم بينها أو بينهن بالسو. 

 ،6السيوطي افظليل ذلك اإلمجاع، أشار إليه احلالزوجتان والثالث واألربع فد واآلية يف الزوجة الواحدة بداللة اللفظ، وأما 

     ﴿:فأكثر من قوله تعاىل البنتني أو بناتفرض  والثلثانواألصل ما حقق ذلك فتكلم فيه مبا فيه. 

    ﴾7 ،)ثنتني فما فوقهمااوغريه فإن كن نساء  ،الفاكهاين 8ألن املعىن )على ما ذكره.  

 

                              
 يف "ب" يف النصف. 1

 .13النساء اآلية: 2
  زيادة من :"ب"3

 .13:النساء اآلية  4

 .13النساء اآلية: 5
 .15إمتام الدراية، ص  "،واألربع باإلمجاع، والرجعية كالزوجة ،والثالث،ني توالربع والثمن للزوج "قال السيوطي: 6
 .11 :النساء اآلية 7
 ما ذكره. :يف "ب" 8
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أي قضاؤه عليه ،األعناق :واملراد     ﴾2  ﴿ :تعاىل يقضي بذلك قوة الكالم كقوله:1عطية بنا

ألن ،للتوكيد "فوق"وهذا الوجهان أوىل من دعوى زيادة لفظة  4الرتمذي.وحديثه يف ، 3الصالة والسالم البنيت سعد بن الربيع
للواحدة مع  5زيادة الظرف أهنا لدفع توهم زيادة النصيب بزيادة العدد ملا فهم استحقاق البنتني الثلثني من جعل )الثلث(

سهم الثلثان أيضاً و.بني األمة  خالف فيهالثنتني ففوق بالقياس على بنات الصلب، و ا بنالبنات  الثلثان أيضا و ،الذكر
نزلت  "قال السيوطي: .        ﴾6﴿ :قال تعاىل ،اثنني فأكثر األخوات

                              
مفسر، عارف باألحكام واحلديث، بارع باألدب، له  ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحان بن عطية الغرناطي األندلسي، فقيه 1

ولد سنة  .رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، قيل عنه أنه أجلن ما صنف يف علم التفسرياحمل"له مصنفات منها.شعر، ويل قضاء املرية 
-هـ )طبقات املفسرين للسيوطي، حتقيق: علي حممد عمر: مكتبة وهبة546هـ أو 541هـ، وقيل سنة 543بلورقة سنة وتويف  ،هـ451
 .(592ص ، 1ج،نفح الطيب / 61و61ص ،1هـ، ج1296الطبعة األوىل -القاهرة

 .13:نفال اآلية األ 2
اثنتني فما فوقهما تقتضي ذلك قوة الكالم، وأما الوقوف مع اللفظ فيسقط معه معناه  ﴾ ﴿تعاىل: هقال ابن عطية: وقول 3

هلما باحلديث  ثنني، ويثبت الثلثان هلما باإلمجاع.....، ويثبت ذلك هلما بالقياس على األختني املنصوص عليهما، ويثبت ذلكالنص على اال
ألن ضربة العنق ،زائدة بل هي حمكمة املعىن  "فوق"بنتني بالثلثني، ومن قال اللالذي ذكره الرتميذي، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قضى 

بن عطية األندلسي، حتقيق: عبد السالم عبد رر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز الاحمل) "إمنا جيب أن تكون فوق العظام يف املفصل دون الدماغ
 (.16و15ص ، 3م، ج3111الطبعة األوىل  -بريوت -حممد: دار  الكتب العلمية يفالشا

( من لفظ جابر بن عبد هللا قال: جاءت امرأة سعد بن أيب الربيع 3193)ح:  ،رياث البناتمالفرائض،باب :سنن الرتمدي، كتاب  * 4
وإن ،هيداً شمها معك يوم أحد و بابنتيها من سعد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت: يا رسول هللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أب

فنزلت ءاية املرياث، فبعث رسول هللا صلى هللا ،يقضي هللا يف ذلك  :ا أخذ ماهلما فلم يدع هلما مااًل وال تنكحان إال وهلما مال، قالمعمه
 . وما بقي فهو لك ،أعط ابنيت سعد الثلثني، وأعط أمهما الثمن :عليه وسلم إىل عمها فقال

 .414ص ، 4هذا حديث صحيح، ج :قال أبو عيسى

 .51ص ، 2ج ،( 3594الفرائض،باب ما جاء يف مرياث الصلب، )ح:  :سنن أيب داود،  كتاب *

 .115ص  ،2(، ج14195مسند أمحد )ح:  *
 "ب".:زيادة من  5
 .116:ية النساء اآل 6
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د فلو عق،واحلاصل أن الثلثني فرض لعدد ذوات النصف ، 1"داــصاعـت فدل على أنن املراد منها األختان فافيمن له أخو 
وال  ،خلت إن مل يكن معها يف الورثة ولد ذكر أو أنثى والثلث سهم األم مهمامث قال  .لمعالناظم معناه كان أحرز وهللا أ

فاك على ما يف كالمه من مث ال خي ابنة أو إخوة 3عن ابن أو )ابن(وهو املراد بقوله  2خوة )ما كانواْ(ثنان من اإلاابن وال  ولد

             ﴿درك القصور، ودليل ما قررناه قوله تعاىل:

   ﴾4 ،ثنني اسهم لث الث :أي وهو .5إمجاعاً بن ذكراً كان أو أنثى يلحق بالولد يف ذلك وولد اال

            ﴿:ه تعاىلبدليل قول من إخوة لألم فأكثر أيضاً واثنتني

العلماء،فلكل واحد منهما السدس،فإن كانوا أكثر من ذلك  ومتسك به سائر، 7وغريهكما قرأ ابن مسعود ، ممن أ:أي  6﴾
وهو بعده ،لة مشتقة من كل الرحم العلى أنثاهم ألنه فرض ال تعصيب، والك 8يف الثلث، وال يفضل )ذكرهم( فهم شركاء

  9)وعياه(

                              
 .15ص  ،إمتام الدراية 1
 ما كانواْ  :يف "ب" 2
 بين. :يف "ب" 3
 .11 :النساء اآلية 4
 
 .15ص  ،إمتام الدراية 5
 .13النساء اآلية  6
، وقرأ سعد بن أيب وقاص  7 وله "وابن مسعود: ،قرأ أيبن بن كعب: وله أخ و أخت من األم" وذكرها البيضاوي قراءة لسعد بن مالك مع أيبن

 /23 و21ص، 3م، ج3113ينظر: معجم القرءات للدكتور عبد اللطيف اخلطيب: دار سعد الدين، الطبعة األوىل ) "أخ او أخت من أم
شواذ القراءات للكرماين، حتقيق:  /35ص ، 1ج -مصر-النشر يف القراءات العشر البن اجلزري، حتقيق: علي حممد الضباع: املطبعة التجارية

 .(121، ص 3111الطبعة األوىل  -بريوت-مشران العجلي: مؤسسة البالغ .د
 : ذكراهم."أ" يف 8
 يف "ب": وعياؤه 9
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 .1ابن يونس هقال

الورثة  ومعناها أن، 3: الكاللة بنو العم األباعيد2والد زاد ابن األعرايبوقال اجلوهري: كل الرحم كاللة إذا مل يكن له ولد وال 
و للورثة أال والداً كما تقدم عن اجلوهري، اسم للميت الذي مل يرتك ولداً و  ل هيهختلف الناس اوقد  .متباعدون عن امليت

أو للفريضة اخلالية ،للجمهور، ونصره باالشتقاق واختاره  4وإليه حنى ابن األعرايب، وعزاه اخلازن،الذين ال ولد فيهم وال والد؟ 
د، واحلي وامليت كلهم كاللة هذا الذي ال ولد له وال:من ذلك، وهو ظاهر ما نقله اخلازن يف اللباب عن أيب زيد أن الكاللة 

  .5ورث بالكاللة، وهذا يرث بالكاللةي

األصل املعروف توقف اإلعراب على املراد من  إذ اآلية، مقلوبوقوله يف األصل: وهذا جار على اختالفهم يف إعراهبا يف 
  .كذب وشك تتميم:أي  فاعلم دون مني وقوله .يف خصوص لفظ الكاللة 6اللفظ كما يف االتقان

لث، أو أراد بالفروض د ليس له إال فرضان السدس أو الثمع أن اجل ،مجعمن فروض اجلد  الثلث أيضاً  :أي وهو :مث قال
مل يرض مبقامستهم حبيث  :أي حبكم العدّ  ىإن مل يكن يرضهذا إذا كان مع اإلخوة للميت وليس معهم ذوسهم ،ال األحو 

                              
إذا  :ومل يكن يف الورثة والد وال ولد، وقيل،الكاللة اسم مشتق من كلل الرحم وبعده، وذلك إذا بعد مابني الوارث واملورث  "يونس:ابن قال  1

 (.215ص  ،1ج ،بن يونس)ينظر: اجلامع ال "مل يكن يف الورثة ولد
له  .كوفة، حنوياً عاملاً باللغة، مات بسمراءهـ( حممد بن زياد ابن األعرايب من موايل بين هاشم من أهل ال321-هـ151و عبد هللا )أب 2

 ،الءنب، سري أعالم ال115ص  ،1ج ،.)بغية الوعاة"النوادر، تفسري األمثال، أمساء النخيل وفرساهنا، معاين الشعر... :"تصانيف كثرية منها
الطبعة الثانية  -مصر -دار املعارفطبقات النحويني واللغويني أليب بكر حممد الزبيدي، حتقيق: أبو الفضل إبراهيم:  /655ص ، 11ج

 (.191 و196م، ص 1912
 .1511ص  ،5ج ،الصحاح 3
عامل بالتفسري واحلديث، من  ،هـ( عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر بن خليل املعروف باخلازن141-هـ615أبو احلسن ) 4

ها، كان خازن الكتب باملدرسة السميساطية فيها له تصانيف سكن دمشق، ومسع بعض علمائ،فقهاء الشافعية، أصله من حلب وهبا تويف 
العمدة....)طبقات الشافعية  منها: لب التأويل يف معاين التنزيل، الروض واحلدائق يف هتذيب سرية خري اخلالئق صلى هللا عليه وسلم، شرح

 4ج ،الدرر الكامنة /43ص ، 2هـ، ج1411الطبعة األوىل -بريوت -حتقيق: د. احلافظ عبد احلليم خان: عامل الكتب ،البن قاضي شهبة
 (.121ص ، 6ج ،بن عمادشذرات الذهب ال /116 و115ص ،
 1هـ، ج1415الطبعة األوىل  -بريوت-التأويل يف معاين التنزيل لعالء الدين اخلازن، حتقيق: تصحيح حممد شاهني: دار الكتب العلميةب ل 5
 .251ص ،
 .226ص  ،3ج،م 1914 -مصر -للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم: اهليئة املصرية العامة للكتابالقرآن  ومتقان يف علاإل 6



 يف السهام وأصحاهباباب 
 

 
138 

فإنه  ،لثرواْ حبيث لو قامسهم لنقص عن الثكثفإذا  ،منهم ألن فرضه معهم املقامسة مامل ينقص عن الثلث 1عد نفسه )واحد(ي
 .لث يأخذ الث

مث إذا كان املذكور من الولد ولد أو ولد األبناء للميت  والسدس لألب إذا كان :مث انتقل إىل الفرض السادس فقال     
 وال اعرتاض فيه حبال هكذا وردوولد ابن أنثى أخذ الباقي بعد فرضها بالتعصيب كما تقدم، وإالن اقتصر على السدس وحده 

وصلتها ،املوصولة  منونائب الفاعل  ،وهو مبين للمفعول،لإلطالق  وجدا زائدة وألف ماشرط  لألم إذاالسدس :أي وهو
  .أو اثنان من اإلخوة كيفما كانا ،بناال د أو ول،وهو الولد  هلاالثلث  كان يف )فرض(مجلة 

 سهم السدس أيضاً  :أي وهو "،من"ع نصب خرب كان وامسها ضمري يعود على بألف اإلطالق يف موض قد فقدا ومجلة
 منه بنتنيال أووهو  البنة ابن هو أيضاً  والسدسودليله مرن قريباً  الفائدةاطلب مبعىن  غواحد أو واحدة من إخوة لألم فاب

وهو كمال وقوله: .2بن مسعودارواه البخاري عن  ،وسلم قضى بذلك ألنه صلى هللا عليه ،للصلب ةابن معيعين فصاعدا 
وهل النصف الذي تأخذه بنت  :3واقع يف نصب اخلرب، واألصل عدم إدراجه الراوي فيه، ومن مث قال األقفهسي الثلثني

  .4بن فرض واحد أو فرضان خالفوالسدس الذي تأخذه بنت اال،الصلب 

دخول بنت الصلب أهل سهم قال: ب 5وفائدته تظهر يف باب الشفعة فيما إذا باعت إحدى بنات االبن فمن قال )أهنن(
ه أشهب آهلا يف الشفعة كباقي الورثة ور  دخولما فرضان قال: ال هنومن قال: أ. 1ب املدونةوهو مذهعليهن يف الشفعة،

                              
 "ب". :ساقطة من 1
(حدثنا آدم،حدثنا شعبة،حدثنا أبوقيس،مسعت هزيل بن 6126:كتاب الفرائض،باب مرياث ابنة االبن مع بنت،)ح:صحيح البخاري 2

ة ابن وأخت،فقال:للبنت النصف،ولألخت النصف،وأِت ابن مسعود،فسيتابعين،فسئل ابن شرحبيل،قال:سئل أبو موسى عن بنت وابن
خرب بقول أيب موسى،فقال:لقد ضللت إذاً وما أنا من املهتدين،أقضي فيها مبا قضى النيب صلى هللا عليه وسلم:"لالبنة النصف،والبنة مسعود،وأ

 .151،ص5سى فأخربناه،فقال:ال تسألوين مادام هذا احلرب فيكم.جابن السدس تكملة الثلثني،وما بقي فلألخت" فأتينا أبامو 
فقيه مالكي انتهت إليه رئاسة املذهب ،عبد هللا بن مقداد بن إمساعيل مجال الدين األقفهسي القاهري، ولد بعد األربعني وسبعمائة،قاض  3

: شرح على لههـ 532رمضان سنة  12ريته إىل أن تويف يف املالكي والفتوى مبصر، أخذ عن خليل وانتفع به وبغريه ، توىل القضاء ومحدت س
الشجرة / 11ص  5ج،الالمع  ءالضو / 321 و339ص ،يف التفسري )نيل االبتهاج  اً خمتصر خليل، املقالة يف شرح الرسالة، وصننف كتاب

 (.551ص ، 2ج،إيضاح املكنون  /341ص ، 1ج،
  أقف على شرح األقفهسي ملختصر خليل.مل 4
 أنن هن: "أ" يف 5
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بن مع قياسًا على بنت اال مع الشقيقةفصاعدا  نيتثنألخت ألب أو الأيضًا  هو السدس ووقوله .وهو أحسن ،اللخمي 
يه مضاف إلاجلدتني و ،بالرفع عطفًا على اخلرب الواقع جمروراً وسهم وقوله  .بنت الصلب تتميمًا للثلثني أيضًا عند اجلمهور

وتستحقه أحدامها إذا انفردت، و"الـ" يف اجلدتني للعهد يعين  ،فيكون بينهما إذا اجتمعتا،ن السدس أيضًا للجدتني أيعين 
الباب فصل  يف مهماهتما، وسيأيت إن شاء هللا فيه مزيد كالم مع بيان دليل كل  أم األم وأم األب و :أومها ،اللتني تقدم ذكرمها 

  .بعد

واثنتان من قبل األب، وقد تقدم ذلك ،وجدة من قبل األم،أي يرثه ثالث جدات  للثالثالشاذة عنه  زيد ةوهو على قول
يريد يف بعض األحوال، والرتاث  يف بعض الرتاثغري املدىل للميت بأنثى  2)اجلد(فرض السدس  :أي وهو مث قال ،مستويف

 .هو أن يكون مع اإلخوة، وذوي السهام ، وسيأيت ثالث و نل اجلد حاالاملقسوم يف الرتكات، وتقدم من أحوا

واثنان للربع، وصنف واحد ،ا اثنان وعشرون، مخسة أصحاب النصف ديهخص من النظم أن الفروض ستة، وأن آواملتخل  
الثلث  للثمن، وأربعة أصحاب الثلثني، وثالثة أصحاب الثلث، وسبعة أصحاب السدس، ومنهم من مل يعد اجلد يف أهل

 .ومعىن ذلك يدرك مما تقدم إن شاء هللا دبز""هبا على طريق الرمز حبساب اجلمل وهيا يف حروف فجمعه

 

                                                                                                    
 .315 و314ص  ،4املدونة: ج 1
 .تنييف "ب": اجلد 2
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 الحجب                                    

جامع يف  مبتدعها :أي    ﴾1﴿ومنه قوله تعاىل: ،مل يسبقه مثال يتبعه عخمت  :أي بديع باب

مسائل باب كل ما هو صعب من جعلت يف هذا ال :أي ذللت فيه كل معىن صعبوقوله ،بفتح احلاء  احلجب مسائل
ن يكون ممن أامه إن شاء هللا، ومراده باحلجب ب ذلياًل، وهو بالذال املعجمة، وكونه جعله ذلياًل حبيث يسهل فهمه ومر جاحل

  .يستحق املرياث، فيوجد معه من هو أقوى منه سبباً فيمنعه منه

كما يف عبارة بعضهم لشمل أنواع   "نقل" "نقص"ولو قال بدل  سقاطإاحلجب حجبان فحجب نقص وحجب  :مث قال
قويل املنصوص لك بياء  :أي تفهم نصيالناظم  وقول .يف األصل هاحلجب، إذ رمبا ينتقل إىل ما هو أكثر مما يستحقه قال

أو ،بدل منه  أقسامضمري حيصرها لألحكام و ثالثة 2فالنقص فيه فاعلمن أحكام )حيصرها( .ويف "نقص"،طالق فيه اإل
د كما قال فمبعىن است فاقتبس العلمويليق أيضًا أن يسمى نقاًل  النقص من فرض لفرض دونهول فاأل ،عطف بيان

  .خياره :أي وخذ عيونه، 3اجلوهري

إىل تعصيب قد  تسمية هذا نقاًل النقصاً، ألّن الوارث إذا انتقل من فرض   قواأللي النقص من فرض إىل تعصيب الثاين  و
وهو النقل من التعصيب إىل  عكسهالثالث والبنات  مع تأو أقل كاألخوا،أو أكثر ،يكون ما انتقل إليه مثل ما انتقل عنه 

 الفرض، وتسمية هذا نقاًل ونقصاً الئقة كاألب واجلد، وسيأيت بيان ذلك كله إن شاء هللا ممثاًل.

مث .يف موضع نصب على احلال عليهما  من مصيبو ،للمفعول دعاء بالتوفيقمبنيًا ،بتاء اخلطاب أوالتكلم ت قف  و : وقوله
اجلمع غري مقصود، وأوالدهم و  فالزوج قد يصرفه للربع عن نصفه البنون:بدأ باألول فقالفاألقسام الثالثة  ةشرع يف أمثل

 .لعلم ذهب به احلفاظأمر من وعى مبعىن حفظ،وا  4()وع  ما قاله هنا، ويف ما مضى فاستمعسواء  والذكر واألنثى

بالبنني وأوالدهم، وما يورد عليه يف  :أيهبم وهاؤه للسكت  ،بالبناء للمفعول قد يصرفن هفردًا ومجعًا  وهكذا الزوجات  
 ،وتصرف األم هبم ،طالقبألف اإل يء السكت ولوشاء حلذفها ووصل الرو هبا هن  من الربع لثمنهالبيت قبله يأيت هنا أيضًا 

                              
 .101 :يةاألنعام اآل 1
 يف "ب":حتصرها 2
 .(759ص ، 2ج،الصحاح ") استفدته :اقتبست منه علماً أيضاً،أي"وهري: اجلقال  3
 وعي. :يف "ب" 4
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إىل ما قررناه سابقًا قبل هذا البيت لئال يذهب بك  لسدس فالتفتعن ثلثها  اثنني فأكثر ما كانا خوةوباإل وأوالدهم
وهو معىن قوله :قال،ذلك قليل و  لسدس من النصف ألب قدرتالبن مث أخت وبنت اال،مقتضى األلفاظ يف األبيات هنا 

ألنه لوال وجودها لورثت النصف مكاهنا، فلما  ،بنردت بنت اال :أي كلتلللصلب  مق رب ردهتما لذلك يف احلقيقة بنت
للميت ألنه لوال هي لورثت النصف  شقيقةأخت ،أخت لألب :أيولذي وجدت البنت معها انتقلت هي إىل السدس 

 .ت معها كان فرضها السدس كما تقدمدأمجع، فلما وج

البنت فتث معها يف الثلثني،  تصعد إىل :أي ترتقي أو ألب  ،للصلب وأخت شقيقة مع بنت 1إذا )اجتمعتا(بن وبنت اال 
واألصل فيه حديث البخاري عن ابن  تقول لألخت اقنعي مبا بقيوهو قوله ،قى الثلث تأخذه األخت بالتعصيب يبو 

ومرت  .ولألخت مبا بقي ،بن بالسدس تكملة الثلثنيعليه وسلم قضي للبنت بالنصف، والبنت االمسعود أنه صلى هللا 
والشيء ،أو األخوات ،وما بقي وهو الثلث لألخت  ،إن كن بنات الصلب أكثر من واحدة فلهن الثلثانف .2شارة إليهاإل

 .بنلبنات اال

قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت واحدة أو أكثر  واألخوات:مث شرع يف القسم الثاين من حجب النقص بقوله   
 ث املذكور آنفاً، وما ورى إن معاذًا قضى باليمن يف بنت  يرثن مافضل عنهن عند مجهور العلماء وحجتهم احلدي أو بنات

 . 3حي مئذ  و ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يفجعل املال بينهما نصفني،  ،وأخت

 

 

                              
 يف "ب": اجتمعت. 1
 .131سبق خترجيه،ص 2
الفرائض، باب مرياث البنات، بلفظ األسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأمرياً فسألناه عن  :صحيح البخاري: كتاب * 3

، ويف باب: مرياث األخوات مع البنات 151ص  ،1ج،( 4936بنة النصف واألخت النصف ) ح:ويف وترك ابنته وأخته، فأعطى االرجل ت
 .152ص ، 1ج،( 4961عصبة )ح: 

فجعل لكل ، نةبن جبل ورث أختاً واب ذبلفظ األسود بن يزيد أن معا .سنن أيب داوود: كتاب الفرائض، باب ما جاء يف مرياث الصلب *
 .10ص ، 3( ج2175)ح:  ،يومئذ حي-صلى هللا عليه وسلم - هللانيبواحدة منهما النصف وهو باليمن، و 
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بنات الصلب يف كون األخوات سفلن حكم  بن وإن: وحكم بنات اال ثوهو من أثبت األحادي :1الرب دبن عباقال 
ألهنن  ،ألهنن إمنا يشبهن العصبة يف وجه واحد،واألخوات مع البنات كالعصبة هلن بكاف التشبيه  :وعبارة غريه .2تعاصبا

هباء السكت بنات   ات كله نهنوهكذا األ.عن البنت، وال يشبهن العصبة يف حيازة املال يف حال االنفراد  يال يرثن إال ما بق
هباء السكت أيضًا يرثون للذكر  يعصبوهنن هن يف الدرجة هلاملساوون  أخواهتن ألب أوأخوات ألبوين  أو ،أو بنات ابن ،كن

فإهنن يقتسمن مع إخواهنن الذكور  منهن فقطبالكسرة على االستثناء  "بنات"بنصب  إال بنات األم  األنثيني  ظحمثل 

اإلخوة لألم بإمجاع، والشركة تقتضى  يعين    ﴾3﴿ سواء من غري مفاضلة، وذلك لقوله تعاىل:

مقدر للذكر كما هو لألنثى، فيكون اجتماعهم كافتاقهم،  :أي إذ كلهم أصحاب سهم مشرتط:املساواة وعلل الناظم بقوله
 .وهللا أعلم 

د للسدس واجل طالقبألف اإل واالبن والبنت يردان األبا:مث تكلم على القسم الثالث من أقسام حجب النقص بقوله   
يف  والواو ،بألف التثنية أيا منهما االبن أو البنت، واجلواب دل عليه ما قبل "إذا" ص باع طزائدة وفعل الشر  ماشرط و إذا

 وظاهر كالمه أن ال شيء لألب واجلد غري السدس، وليس كذلك بل فيه تفصيل يعلم مما سبق. ،"أو"قوله "والبنت" مبعىن 

بن أو ابنة، أو السدس أواًل و السدس خاصة مع االأاملال كله إذا انفرد بالتعصيب،  يأخذ :لألب ثالثة أحوال تتمة:        
ذ حكمها يف ذلك إتة: الثالثة اليت تقدمت يف األب فسوأما اجلد  ،بن بالتعصيبض، مث ما بقي عن البنت أو بنت االبالفر 

ذوي السهام ،والسادسة كونه مع صنفي الشقائق،والذين لألب ،وسيأيت  بع كونه مع اإلخوة، واخلامسة كونه معواحد، والرا
 تعاىل. هذا كله إن شاء هللا

 

                              
أديب، من كبار حفاظ احلديث، له تصانيف ،هـ( يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب، مؤرخ 643هـ،341بو عمر )أ 1

 /349ص  ،2) الديباج ج،ري، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، االستذكار....يف فنون عدة منها: الدرر يف اختصار املغازي والس
 (.609ص  ،2املغرب يف حلى املغرب ج /117ص ، 1ج،الشجرة 

ص ، 5هـ، ج1621الطبعة األوىل  -بريوت -االستذكار البن عبد الرب، حتقيق: سامل حممد عصا، وحممد علي معوض: دار الكتب العلمية 2
 .335و 336

 .12 :النساء اآلية 3
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 اإلسقاط حجب                                       

سقاط يف حجب اإل :أي وليس فيهيف معرفته  املُسقطا للفصلفيه  أيت به وضمرينبفتح احلاء أي  :نسوق احلجب:فصل

منصوب على احلال، وتنوينه عوض من الضمري  وكلا وإن كان ظاهر كالمه يقتضي أن الفرق مدخل ناثًا إذكورًا أو  للبنني
  .، فيكون حينئذ مصدراً مبعىن حقاً املضاف إليه إذ أصله كلهم، ويصح فيه فتح الكاف غري منون

عن" تأيت "و .1"يقال: عدل عن الطريق، أي: جار"قال اجلوهري:،جيوز عليهما فيسقطهما  :الأي وال للوالدين يَ ْعِدلُ :وقوله
بن فقد يسقط يف ثالثة: إىل إسقاطهما، حىت ابن اال وليس للزوجني فيه من طريق .وفيه نظر،على" قاله يف األصل "موضع 
زائدة فتلخص من هذا أن  ""ومن .وكذلك إذا كان فيها زوج أو زوجة قاله الفاكهاين، وسلك حنوه،وابن ابن ،وابنتان ،أبوان 

والزوجان ألنه ليس بينهم وبني امليت  ،والولدان ،ألبوان:ال للخازن:لستةسقاط ال يعرض خلمسة، ويف لباب التأويحجب اإل
  .2واسطة

 :"ى فقالخر حقيق، وسلك أبو القاسم احلويف يف هذا التقسيم عبارة أ :ىنعمب خليقوهو،بالتنوين  بهومن سواهم فحر  
فحجب السبب هو املوانع املذكورة قبل هذا، ويتصور يف مجيع ،3"احلجب على قسمني: حجب سبب، وحجب نسب

 .سقاط وهو املذكور هنا، واألمر يف هذا قريبإالورثة، وحجب النسب على قسمني: حجب نقص، وقد تقدم، وحجب 

ريه يف احلاجب قريباً أو بعيداً، أو الواحد وغ أيًا كان من أبناء البنني إن البنني إن يكونوا ذكران حجاب من حتتهم :مث قال 
سند أحجاب" بالرفع خرب، و "و ،وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة "يكون"واحملجوب سواء، "وذكران" بالنصب خرب 

مضاف  تقديره الضمري "من"،وجوابه دل عليه  "كانــــ"مقدم بمفعول  4"أيا" )شرط(،و"كان" لضمري الواحد مراعاة للفظ بل
ألّن يف البيت  ،سم الواقع خرباً على االحبذف نون الرفع للضرورة ،إذ الناصب له والجازم،بل هو معطوف وحجبوا ما قبله. 

 فلتعنيهمأو ألم يف النوعني، وقوله ،ألب  أو،أشقاء هم من حيث كانواْ نيب جنس مع على إرادة اجلنس 5)اإلخوة(قبله 
وحيجبون أيضاً فال تقصدهم بأن تورثهم مع وجود من ذكر،  :تتميم، ومعناه،ثباث الياء ضرورة ألنه جمزوم يف النهي إب

                              
 .0671ص ، 5الصحاح، ج 1
 .746ص ، 0لباب التأويل، ج 2
 /و2خمتصر احلويف،3
 "ب".:ساقطة من  4
 : واإلخوة."أ"يف  5
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طالق بألف اإل فامسع النظاماوقوله  .كان شقيقًا أو ألب،أيضًا  همنيب جنسمع جنسهم  :أي ،طالقبألف اإل األعماما
وكل من يتقرب بشخص فال يرث مع وجوده إاّل ،ألنه به يتقرب أباه اجلد واألب حاجب :مث قال.حشو أيضًا وتتميم 

حيجب األب أيضا اجلدة من قبله و،وألفه بدل من نون التوكيد اخلفيفة أبدلت يف الوقف ألفا، أمر فاعلمااإلخوة لألم 
 وحيجبفوق اجلد: أب األب من األجداد،وفوق اجلدة: أم األب من اجلدات  فوقهماأي:عال وارتفع  أمه ومن مساحيجب و

وكذلك  ،رىحباأل هميبن جنس مع جنسهم سواء كانوْا أشقاء أو ألب، وهو مراده أو ألم  :أي للميت إلخوةاألب اأيضا 
فيهم وحتجب األم مجيعاً  :أي وأدخل األعمام طراً :وهو مراده بقوله ،حيجب األعمام مع بنيهم سواء كانوْا  أشقاء أو ألب

  .عن الفرضيني كذا أتت يف حجبها الرواياتفال يرثن مع وجودها ،أو من قبل األب ،من قبلها  تمجع اجلدا

 وإذ به يتقربون إىل امليت ،وكذا اجلدات أمهاته على القولة الشاذة ،من األجداد بالخالف  احب  من فوقهحواجلد فاعلم 
مبعىن الواو، وحيجب  وبين اإلخوان مث  جهة كان من أيّ العم أيضًا وحيجب اجلد  اإلخوة لألم فافهم طرقه حيجب أيضًا 

أو  ،وأم األب، وأمهاهتما، إما أن جيتمعا معاً  ،أم األم واجلدتانأمر جممع عليه  هغايته وهنايته ألن :أي بين العم مدى الزمان،
 ورثتا إن كانتا يف رتبة واحدةأنه  فاعلمنفإن وجدت إحدامها فلها السدس، وإن اجتمعتا ،توجد إحدامها دون األخرى 

وأصله ما قال ابن يونس: ورأيت يف غري املوطأ أن مالكاً روى عن حيي بن سعيد عن القاسم بن حممد قال: ،السدس بينهما 
أما :أتت اجلدتان إىل أيب بكر الصديق رضي هللا عنه فأراد أن جيعل السدس لليت من قبل األم، فقال له رجل من األنصار

 *.1فجعل أبو بكر السدس بينهما ،ان يرثهاأنك ترتك اليت لو ماتت وهو حي لك

زاد البيهقي، وقد روى هذا عن رسول هللا  :مث قال ،وغريه 2قلت: ذكر هذا احلديث بلفظه يف حتقيق املباين من رواية البيهقي
إن من  :مث ساق السند إىل إسحاق بن حيي بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال 3صلى هللا عليه وسلم يف إسناد مرسل

يف . 4سحاق عن عبادة مرسلإقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بينهما أنه قضى للجدتني من املرياث السدس سواء، 
ة ملؤلفها احلافظ السيوطي روى احلاكم عن عبادة، وصححه أنه صلى هللا عليه وسلم قضى للجدتني من املرياث يشرح النقا

                              
 .787 و785ص ، 0اجلامع البن يونس ج 1

 .507،ص2*احلديث أخرجه مالك يف املوطأ،كتاب:الفرائض،ج
 .784ص ، 7ج  ،(02742)ح:  ،الفرائض، باب اجلدة واجلدتني:كتاب   ،لسنن الكربى للبيهقيا2
 .787ص ، 7ج  ،(02747)ح: ،املصدر نفسه  3
 .787ص ، 7ج،( 02744)ح:  ،املصدر نفسه 4
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من الفراض  كذا يف احلكماليت من قبل األب  اليت لألم فتحجب األخرى القرىب:مبعىن  فإن تك الدنيا 1بالسدس بينهما
أن اليت أعطاها رسول هللا صلى  :يريد مارواه ابن وهب 3يف رسالته 2لقرهبا، وألن اليت فيها النص كما قال الشيخ أبو حممد

فشهد املغرية بن شعبة أنه حضر ،ه هلا بعدما سأل الناس فذاليت جاءت الصديق فأن 4)وهي( ،هللا عليه وسلم هي أم األم
  .رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني أعطاها السدس، وشهد مبثل ذلك حممد بن سلمة األنصاري

بل تشاركها خالفاً  من سببالبعدى اليت من قبل األم  اليت هي لألب فماهلا يف حجب تلك  القرىب :أي وإن تلك الدنيا
واألب واجلد  ،كما حيجبه االبن وابنه وإن سفل  األخ لألم وإن سفلت  بنوبنت االللصلب  وحتجب البنت .أليب حنيفة

 :والسببية بكل سبب، فيكون املراد بالسبب ،باؤه حيتمل الظرفية، فيكون معناه عند مجيع العلماءبكل فّن :وقوله .وإن عال
         قلُت: فرياد بالفن احلال  .هـاذكراً أو أنثى ،أي: سواء كان واحداً أو متعدداً  "بكل فن"الدليل، ويف "الطرة" معزو للقلصادي 

كل بنات   مدة كثرهتن، ويصدق ذلك بالزيادة على الواحدة، واأللف إلطالق القافية :أي  ماَكُثرنَاللصلب  وحيجب البنات
طالق مدة وجودهن، إذ ال ترث بألف اإل ماوجدناله معىن الكلية هنا سواء قربن أو بعدن، قّل عددهن أو كثر، وقو  االبن

ا البنات والذكر أخذمه 5بالتعصيب مع ذكر من جنسهن، والثلثان )قد( أوبن مع البنات إال بالفرض يف الثلثني، بنت اال
 أْدلنَيَ إال إذا  :وإىل ذلك أشار بقوله،جد معهن ذكر فإنه يرد على نفسه وعليهن ما فضل عن فرض البنات يعصبهن، فإذا و 

 "وذكر"يقسمه معهن للذكر مثل حظ األنثيني، يما بق:أي  بابن ابن ذََكر فريثون أمجعون ما غربوهو التقرب ،اإلدالء  :من
 ع كثري على املختار عندوهو شائ "كل"توكيد للضمري بدون  "أمجعون"و، 6من باب النعت التوكيدي، وهو جمازي )حنوي(

                              
 .67ص  ،إمتام الداية 1
عتماد يف الفقه اال ات عليهنفاصي  القريواين املالكي، فقيه، مفسر، له مفز هـ( عبد هللا بن أيب زيد عبد الرمحان الن787-هـ701بو حممد )أ 2

ص ، 4ج ،ترتيب املدارك /67ص  ،0ج ،الشجرة /(426ص ، 0ج ،املالكي منها: الرسالة، النوادر والزيادات، إعجاز القرآن....)الديباج
 (.070ص  ،7ج ،شذرات الذهب /462

وترث اجلدة لألم السدس وكذلك اليت لألب، فإن اجتمعتا، فالسدس بينهما إالّ أن تكون اليت لألم أقرب بدرجة فتكون  "قال أبو حممد:  3
ن أيب زيد القريواين: دار الفكر، ص ابحممد  )الرسالة أليب "أوىل به ألهنا اليت فيها النص، وإن كانت اليت لألب فالسدس بينهما نصفيني

047.) 
 «.أ» :ساقطة من 4
 «.أ» :ساقطة من 5
 ساقطة من "ب". 6
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بن االعند وجود ابن  :أي وحجبهن عند ذا .األضداد ألنه يقال أيضًا مبعىن مضى وذهبرب" من اسم غ"و ، 1أيب حيان 
احلكم بالرد ملا  يف ذاكبكسر السني وشد الياء، خرب مقدم  سيانمنتقض، واملراد أنه ساقط الوجود له  :أي منفسخمعهن 

وسواء كان يف  ،بن عم هلناو أ ،هلن أن الذكر الذي أدلني به ال فرق فيه بأن يكون أخاً  :واملعىن ابن عم وأخفضل، واملبتدأ 
نسبته فإن يكن عن قدرهن  أو نازاًل عنهن يف همساوياً هلن يف رتبت :وهو معىن قوله،أو بنات االبن فوقه  ،بندرجة بنات اال

على فرض البنتني وحده وال شيء ملن حتته من بنات  داز افإنه يأخذ مجيع م،بأن كان ابن ابن وتكون معه بنت ابن ابن  أعل
 .على الباقي بعد ذوي الفروض كما قررنا :أي حجبهن أبداً واستوىل :بن وهو معىن قولهاال

بأن كانت بنت الصلب واحدة فإن هلا النصف كما يف الثلثني وبه يتعلق  ،فعل الشرط ،من بنات االبن ترثو،شرطية ومن  
باجلزم جواب الشرط، وكسره عارض، وما بقى البن االبن  تقنعِ وترث هي واحدة أو أكثر السدس تكملة الثلثني  ،تقدم

فما هلا "ويف نسخة ، وليس يف الرد هلا من مطمع:وهو قوله،يف الثلثني مع البنت  2(ورثت)وال يرد عليها ألهنا ،بالتعصيب 
وفرض املسألة ،قوله "من ترث" موصولة وسكن آخر "ترث" ضرورة  "منمن"بالرفع  و "تقنعــــ"، وعليها ف"يف الرد بعد مطمع

           .طالق ما قبلهوهذا كالتقييد إل،عد النصف بينه وبينها على ما سبقإذ لو كان يف درجتها لكان الباقي ب ،أنه نزل منها
 من أيّ  مجلة األعمام حيجب األخ أيضاً  و ،أبناء األبـــــــوهو مراده ب،األخوة لألب واحداً أو أكثر  الشقيق األخ  وحيجب

وهكذا ألهنم أقرب منهم بدرجة  أبناء األخ الشقيق جنس فافهم ُتصب واألخ لألب على التحقيق حيجب جهة كانوْا 
بالرفع خرب  بقربتني حاجب ومعناه تقرب للميت،طالق وفتح امليم، وتشديد التاءبألف اإل امن متّ أبناء اإلخوة  :أي أبناؤهم

  .بالقصر مع تشديد احلرفني  ّت للشّ  املوصولة  "من"

والقربة هنا القرابة، وقد استعمل هذا اللفظ يف  :قلت.وهو مستلزم للتباعد :قال يف األصل. 3والشىت: التفرق قاله اجلوهري
  4نراــــــهذا املعىن أبو عبد هللا الش

                              
هـ( حممد بن يوسف بن علي بن حيان أثري الدين الغرناطي األندلسي، لغوي، حنوي، مفسر، مؤرخ، له مصنفات 645-هـ754أبو حيان ) 1

 01ج ،النجوم الزاهرة /712ص ، 4احمليط، جماين العصر، حتفة األريب.....)الدرر الكامنة ج رمشهورة: البحر احمليط، النهر وهو خمتصر البح
 .(568ص ، 0نفح الطيب، ج /281ص ، 0ج،بغية الوعاة  /000ص ،
 يف"ب":ورثته 2
 .254ص ، 0 ،جالصحاح  3
هـ، له 876واألديب األحظى، كان حياً سنة  ،الوجيه ،بو عبد هللا حممد بن إسحاق الشران الغرناطي، قاضي اجلماعة بغرناطة الفقيهأ 4

 =أزهار الرياض يف أخبار القاضي/ 248ص ، 0ج ،)الشجرة .والنثر البليغ الفائق،ا القلصادي، وله النظم اجليد منظومة يف الفرائض شرحه
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فإن  ،ة واحدة، وزاد أحدمها فيها على اآلخرتبأشار به إىل أن من اجتمعا يف ر  فيكون الناظم قد .1يف نظمه يف هذا الفن
 .الزائد يقدم يف اإلرث 

يف األخوة :أي2"وقدم مع التساوي الشقيق مطلقاً  ،األقرب فاألقرب وإن غري شقيق"قال يف املختصر يف ترتيب العصبة: 

و  .3"اوي يف كل مرتبة احتدت فقوله األقرب فاألقرب إذا اختلفتسقوله وقدم مع الت"قال العالمة السيد أمحد بابا: .همنيوب

ن تقرب إومحل األصل القربة على الدرجة فقال: يعين  ،ةبمن كلهم عند استواء الرت ،نص الشارحان: والقربتان تسقطان القربة
 .وهللا أعلم مبراد الناظم ،ب بثالث مث على ذلكب بدرجتني أوىل ممن تقرّ منهم بدرجة أوىل ممن تقرب بدرجتني، ومن تقرّ 

حيجب ابن العم ب فالعم الشقيق حيجب العم لألب، والعم لأل ،ضمري اجلمع يعود على اإلخوة ومثلهم يف ذلك األعمام
 .ألب، وعلى ذلك فاعمل لالشقيق، وابن العم الشقيق حيجب ابن العم 

 األعمام  :أي همو،تدل على املساواة من كل الوجوه تكرار ملا قبله، وتوكيد ألّن املثلية  قداستوت بينهم األحكاموقوله 
ويقع يف ،توكيد و زيادة يف اللفظ  أبدًا حمرمون:وقوله ،ألب وأأشقاء  حمجوبون من حيث كانواْ  أبناء اإلخوة :أي بأبنائهم

 ،يتناوهلم "األعمام يف ذلك"ومثلهم :وقوله :ألعمام مل جير هلم ذكر هنا، فإن قيلابعض النسخ "وهم بآبائهم" وفيه أن أبناء 
 .فيكون حينئذ تكرار لغري فائدة  :قلنا

فليس يف فريضة  والشك ،وقتل العمد ،والرق،مبانع كالكفر  وكل ممنوع من املرياث من مجلة الذكور واإلناث:مث قال
جيوز  "حاضراً "حشو مستغىن عنه، و عّد منهم حاضرًا كالغائب بل:وقوله .غريه عن اإلرث سواء كان ذكراً أو أنثىحباجب 

وجيوز إضافة ،بالالم خمففاً  "امليت"مع جر ،بتنوين إخوة للميت  واستثن منهم إخوةً وقوله كغريه  4نصبه ورفعه )باعتباره(

                                                                                                    
عياض لشهاب الدين أيب العباس املقري، حتقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم اإلبياري، وعبد العظيم شيب: مطبعة جلنة التأليف والرتمجة =

 .(077ص ، 0ج،هـ 0758 -القاهرة -والنشر
 :خمتصرة يف علم الفرائض أوهلا ،سهلة املأخذ ،قال القلصادي، وأليب عبد هللا الشران أرجوزة عذبة النظم 1

 ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبالسراج النبوي أهت         دي      ـــــحبمد هللا خري الوارثني أبت                     
 (077،ص0)أزهار الرياض،ج

 .270خمتصر خليل، ص  2
 /ظ2،427ج-قسم املخطوطات-حاشية التبنكي على خليل ،خمطوط مبكتبة جامعة امللك سعود 3
 باعتبار. :يف "ب" 4
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اسم جامد مبعىن  "حسب"و، 1وهو بفتح القاف وسكون الطاء ال غري قاله اجلوهري ،حسب:معناه  طقَ و،إخوة إليه مشدداً 
األب  2(هو) باملستثىن منه ممنوع ال يرث حبال، واملستثىن وارث يف اجلملة حمجوب حباجواستثناء منقطع ألن ،كاف 

 :أيملا فرط :من الثلث إىل السدس بدليل قوله :أي فينقلون أمهم:والذي حيجبونه حجب نقل وهو أم امليت، والناظم قال،
ا لضمري امليت، وملا كان هذا العجب إضافته ليهم، والصوابوفيه اعرتاض من حيث أضاف األم إ،تقدم يف باب احلجب

 جبواْ وحَ بالنباء للمفعول  ُحجبواْ قد أمر عجب ألهنم  ومسائله الفرض علميف بضم امليم  وفيهم:ملخالفته املعتاد قال الناظم 
  فيهما،واألول أنسب بآخر الصدر،وهللا أعلم. بالنباء للفاعل، ويصح العكس

فيما تقدم بعدهم عشرة  بينتهوالفاء الداخلة عليه لربط اجلواب بالشرط  ،حرف حتقيق فقدمقدر  :وكل من له فرضفصل

والفاء فيه عاطفة زائدة كذا قال، هو  ،أو اسم مرادف حلسب،اسم فعل مبعىن "يكفي" حذف مفعوله  وذاك يعطاه فقد
 تناقض وقد مجعتهم يف بيت فقلت:

 ا.ـــــــــــــــــــــــــــــــألخ والزوج سوى من عتقكا                ا  ــــــــــــــــألنثى غري فرض حقق وما

 ت بقولنا:يال يعرض أب، وقد أشرنا إىل مضمون هذا الب فإنهبغريه إن كان يرد عليه البنت مع األخت 

        

          

 

لألم والزوج إذا   خوذلك األب واجلد مع ذوي السهام، واأل إاّل إذا ما كان بعد عاصبا :مث استثىن من الكلية السابقة فقال
ضمري إليه لعوده على اسم  دفر أراجعاً، و  :أي إليه آيبازاد وفضل عن الفرض  :أييكون ماشاط ـــــــكانا ابين عم أو موليني ف

"كان" املستثىن فيها، ولفظة ما بعد "إذا" زائدة على القاعدة و"بعد" متعلقاً بآيبا، وهي مبين على الضم لقطعه عن اإلضافة 
بألف  وبعده لعاصب مافضل فيأخذ فرضهأواًل تح الباء وتشديد الدال وقلب اهلمزة ألفًا فبّدا ل ذي فرض يُ بَ وكلفظًا 

إن ذوو السهام مرادًا به املقام للفريضة جمازًا  واملال :هلم ومعىن قولهمل يفضل فال شيء  إن فضل شيء فإن ،طالقاإل
 أهلها ةلكثر  الفروض مراداً به املقام للفريضة جمازًا  الشيء له وإن تكاثرت على املال امليت :أي حّصله فكل من يعصبه

                              
 .0057ص، 7ج ،الصحاح 1
 يف" ب":وهو 2

 خـــــــــــــــــــــــــــــلألم والزوج بال عتق رس  على الفرض كأخ نإلناث يقصر 
 تـــــــــــــــــــــــــــــــوبنت االبن زوجة والبن   تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهي أم جدة وأخ
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منه  يظهر :أي فذاك ما يُنشأأي: قيام على سبيل اجملاز أيضًا لعدم وفاء املقام بتلك الفروض  ومل يكن بكّلها له هنوض
أن جتعل الفريضة على قدر السهام فيدخل النقص ب ،من سهام ذوي الفروض يوهو الزيادة على أصل املسألة ملا بق العول

 .حسبما يكون فيه القول :عليه بعد هنا بقوله 1(بالكالم)مث وعد  .على كل منهم من عدد اإلناث والذكور

  

 

                              
 يف "ب": الكالم. 1
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 األصول عن الشاذة المسائل                                    

ول والقواعد أخذ اآلن يذكر مسائل خارجة عن تلك األصول خمالفة صمث ملا ذكر رمحه هللا األبواب واملسائل اجلارية على األ
 هلا، وترجم هلا بقوله:

منه  1طالق، )واآليت(بألف اإلقد شذا  وصلتها،املوصولة  ما ـــــــوهو مضاف إىل بعض املضاف ل بيانباإلضافة إىل  :باب

ضمها، والشذوذ هنا: االنفراد، وليس املراد الضعيف املقابل للمشهور كما يقوله الفقهاء، بل خلروج هذه  بكسر العني و
ول صتقدمة واألالفرائض امل اوكان من تلك الفروض فذ   ومراده بالفروض من قوله ،ت شواذياملسائل عن األصول املتقدمة مس

 .لمعفذاً خلروجه عن اجلماعة، فيكون معناه معىن الشاذ وهللا أومسي الفذ ،ال الفروض املقدرة 

وهو البياض يف جبهتها فوق  ،راء الفرسغن متثنيه غراء، إّما مأخوذة  فريضتان غراواناملسائل اليت شذت  :أي منها 
إّما من و علم الفرائض،وشهرة هاتني ملعرفتهما كل من له أدىن مشاركة يف ،ووجه الشبه بينهما لظهور هذه مع البعد ،الدرهم 

بدله  زوج أو العرس :قوهلم: فالن غرة قومه أي: سيدهم وكبريهم، وال شك أن هاتني من حسان املسائل وخيارها ومها
بعد نصف الزوج أو ربع الزوجة على مذهب عامة الفقهاء قاله ابن ووالدان لألم ثلث فيهما مما بقي بكسر العني الزوجة 

وما بقي  ،ولألم الثلث من رأس املال ،وداود للزوج أو للزوجة فرضهما ،وشريح ،وقال ابن عباس ،وابن عبد الرب.2يونس
 . 3لألب، ففضلواْ األم على األب خالف ما تقتضيه القواعد

وأرسل إىل زيد بن ثابث رضي هللا عنهما، فقال له:أقال هللا ،يقال ابن عباس: ال أجد يف كتاب هللا ثلث ما بق :4ابن يونس
ولألب الثلثني، فإذا  ،فأعطى لألم الثلث الثلث، فرّد إليه زيد إمنا ذكر هللا رجاًل يرثه أبواه أو قال لألم م ثلث مابقي،لأل

                              
 األت.«: أ»يف  1
أو ختلف املورثة زوجاً وأبوين، فقال عمر وعثمان  ،وأبوين ،ومنها أن خيلف املورث زوجة:" . وجاء نصه304ص  ،1ج،بن يونس اجلامع ال 2

للزوج ولألم ثلث ما بقي وهو الربع، وما بقي فلألب وهو النصف، وكذلك قالواْ: ،وعلي وزيد وابن مسعود: للزوجة الربع سهم من أربعة 
 ."ثلث ما بقي وهو السدس، وما بقي فلألب وهو الثلث، وبه قال عامة الفقهاء مالنصف ثالثة من سنة، ولأل

اإلشراف على ما ". ذكر بن عبد الرب هذه املسألة إمجاالً يف كتابة االستذكار يف حني أشار إىل تفصيلها يف كتابة 440ص  5ج،االستذكار 3
 ".ختالفاالول الفرائض من اإلمجاع و أصيف 
 .303ص  ،1ج ،اجلامع البن يونس 4
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، فأرسل إليه ابن عباس: أرأيت من زعم أن لألم الثلث أكذب على  فعلى ما قال ،خلت معها امرأة فلها الربع وما بقيد
 .1رض أنا بالذي أرىف، ولكن ليفرض ابن عباس برأيه، وأال أقول كذب على هللا :فقال زيد ؟هللا

ووجه العمل فيها هو أن للزوج ،وأبوان ،وهي زوج  ،من الفريضتني سدس راجع إىل األوىل:وربع منهما أي سدس وقوله
ثنني يف ثالثة بستة، ومنها تصح وال ثلث له فتضرب اال ،ومقامه من اثنني نصفهما واحد، فيبقى واحد لألم ثلثه ،النصف

راجع إىل الثانية  ربعثنان لألب، وقوله اوذلك واحد وهو سدس اجلميع، فيبقى ،للزوج منها ثالثة، يبقى ثالثة لألم ثلثها ،
 فصار ،بأليبقى ثالثة لألم ثلثها واحد، واثنان ل،وهي زوجة وأبوان، ووجه العمل فيها أن للزوجة الربع من أربعة وهو واحد 

مع ذوي السهام فافرض له سدسًا على  مواجلد فاعل ،طالق تتميم البيتبياء اإل 2(يفحق ق)وقوله .الربع من أصل املسألة 
طالق أيضاً، قبل هذا يف بألف اإل حبكم تعصيب له قد ذكرا ما بقي :طالق أيبألف اإلطه من بعد ذا ما غربا عالدوام وأ

ل يف األصل ملا ال يبقى فيه شيء طئة ملا يأيت من أحوال اجلد، ومثّ و وحسن تكراره هنا لكونه ت .خلإقوله وهكذا مثلهما 
ومثال ما يبقى  .وجد ،وجدة ،وجد مع العول، وبال عول بنتان ،وبنت ابن ،وبنت،بزوج :فيكون له السدس خاصة  ،دجلل

  .له بعده ظاهر

 من عددهم :أي كذكر من العددفيكون معهم  قد انفرد قامسهمفإن يكن مع إخوة  :مث أخذ يف أحواله مع األخت بقوله
  3معهما، وهذا البيت أيضاً من أبيات السريع املكشوف :أي نثيانأمن الذكران أو ذكر فرد و  أو واحد اثنان معه مهما يك

مسألتان  ،والواحدة، فجملة مسائل املقامسة مثانية ،والثالث ،شامل لألختني أو ذكر فرد وأخت واحدة أو أربع أو دوهنما
ال تكون فيه حهباء السكت، وأحوال اجلد معهم ثالثة:  هالزائدمع الذكور، وأربع مع اإلناث، ومسألتان مع اجتماعهما 

وذلك إذا  من فرض الثلث  ضون ما يرث خرياً له يف الفر كمهما يقاسم في:وإليها أشار بقوله  ،املقامسة أفضل له من الثلث

                              
 772ص  ، 6ج،( 17623)ح:،لفرائض، باب فرض األم ااحلديث: السنن الكربى للبيهقي، كتاب * 1
باب: يف زوج  ،الفرائض:هـ، كتاب 1301الطبعة األوىل  -الرياض -مصنف ابن أيب شيبة، حتقيق: كمال يوسف احلوت: مكتبة الرشد  *

 .737ص ، 6(، ج41064ي؟ )ح: وأبوين، من كم ه
 .يف "ب": فحقق 2
ووزهنا  ،وله أربع أعارض وستة أضرب، فعروضه األوىل مطوية مكشوفة .البحر السريع على ستة أجزاء: مستفعلن مستفعلن مفعوالت مرتني" 3

سقطت التاء أفبقى َمْفعالُت، و ، واملكشوف ماحذف متحرك وتده، كان أصله مفعوالت فحذفت منه الواو هواملطوي ماسقط رابع ،فاعلن
 "د املفروق على لفظ السبب....تفبقى مفعال، فنقل إىل فاِعُلن، ومسي مكشوفاً ألن أول الو 

ص  ،هـ1315الطبعة الثالثة  -القاهرة -ض والقوايف للخطيب التربيزي، حتقيق: احلّساين حسن عبد هللا: مكتبة اخلاجنيو الكايف يف العر  :ينظر) 
15). 



 باب يف املسائل الشاذة عن األصول
 

 
152 

عن ثلثه طالق بألف اإل نقصا قاسم فرتاهيوإن  :كانوْا أقّل من مثليه، وحال يكون الثلث أفضل له من املقامسة وفيه يقول
 وظاهر :على مثليه، وحال يستويان إذا كانوْا مثليه، قال يف األصل وابفتح اخلاء، وشد الالم وذلك إذا زاد اً صجعله له خمل  ا

  .1ال ينتقل إىل الثلث إالّ إذا كانت املقامسة تنقصه )عنه(و ،كالمهم أنه يقاسم 

 ،ا يعرب الفرضيون عنه بالثلث ألنه أسهلينظر ما فائدة هذا التفريق منه، فإن ظاهر قول احلافظ السيوطي: فإن استو ا :قلتُ 
خرياً له يف الفرض من  :يف قوله وىل بتقدير، أو مساوياً مث قال: وميكن دخول هذا يف احلالة األ .يقتضى أنه ال فائدة له معنوية

لو كانواْ مع غري اجلد فيقتسمون  :يعين ويرث اإلخوة ما تبقى كحكمهم،فرض الثلث، فإذا كان الثلث خرياً له أخذه بتمامه 
كانواْ هذا حكمهم مع اجلد سواء  ،أو للذكر مثل حظ األنثى إن كانوْا ذكورًا أو إناثًا ،على عدد رؤوسهم إن كانوْا ذكورًا 

فإن يكن  :األشقاء والذين لألب مع اجلد فقال الناظم :فإن اجتمعا أي ،نفرادبالقصر للضرورة على اال 2لألب أو )أشقاء(
بعد القسمة على رؤوس  :أي ،بالبناء على الضم مث بعدأي: كثرة املرياث وْا عليه عد  طالق بألف اإل صنفامها قد حضرا

مبنيًا للمفعول فيما أصاب الذين لألب هل يبقى هلم منه بقيمة أم ال؟ وحمصله ،طالق بألف اإل ظران  وصنفي اإلخوة ،اجلد 
 وكذلك إذا كانواْ إناثاً أكثر من واحدة. ،وإناثاً فال يبقى للذين لألب شيء ،أو ذكوراً أن األشقاء إن كانواْ ذكوراً 

أو ،والشقيق أخ ألب  إذا كان مع اجلد :ر مسألةقال احلويف يف مسائل املعادة: "إذا كان اإلخوة مع اجلد خاصة ثالثة عش 
خت ألب، أو أختان أأو  ،أخ ألب والشقيقة  أو مع اجلد ،خت ألبأخت شقيقة، أو أخت ألب، أو أختان لألب، أو أ

و أخت أ 3أو أختان لألب(،أو أخت ألب ،والشقيقة أخ ألب ،و مع اجلد أخت شقيقة، أو أخت ألب، أب ) أو لأل
و مع اجلد ثالث أخوات أ 4ختان ألب[أأو ،أو أخ ألب  ،خت ألبأشقيقتان و و و اجلد أألب ] أو ثالث أخوات ألب، 

مث قال: وال يفضل  ،للشقائق يوما بق،فإن زادوْا على ذلك كان الثلث أفضل له يأخذه وينصرف  ،5شقائق، وأخت ألب
أو ،خت ألب أأو أخ و  ،أو أختان ألب،مسائل: إذا كان مع اجلد والشقيقة أخ ألب  6ين لألب شيء إال يف )مثان(ذلل

                              
 : عليه.يف "ب" 1
 .ايف "ب": أشق 2
 الكالم كله ساقط من: "ب" 3
 الكالم أيضاً ساقط من "ب". 4
 /ظ.4،خمتصر احلويف 5
 مثاين«: أ»يف   6
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صل قال يف األألب.  أو يكون مع اجلد والشقيقة أم، أو جدة وأخ، وأخت ألب، أو ثالث أخواتثالث أخوات ألب،
 هـ .ااجلد مسألتان فتأمله  عم مسألتان، وماأليعين فيكون مع :

 سيدي حممد ميارة الفاسي وخلصه بأوجر عبارة، وألطف إشارة فقال رمحه هللا: وقد حرر ذلك كله العالمة 

 تــــــــــــــــــــــــثالث عشرة وحصرها ثب         تــــــــــــــــــــــــــويف املعادة وجوه بلغ
 انـــــــــــــــــــــــــكذا فمن لألب ذو حرم        انــــــــــــــــثنتاإن وجد الشقيق أو 

 بـــواجلد ال ينقص عن ثلث وج         لكونه حيجب من ينمى لألب
 1نيــــــــــــــــــــــــفينتفي الفضل بدون م         نيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالثلثان للشقيق

مث  ،طالق فيه، ويف أصاببألف اإلبن مث خابا فيأخذ الشقيق ما أصابا يف القسمة ابن اال وأما الناظم فقال يف ذلك:    
فال يأخذ شيئاً بالفعل ،من اإلرث حبجبه إياه  ممنوع الشقيق :أيمع وجوده األخ لألب  :أي إذ هو :علل هذا احلكم بقوله

عدم حجب اجلد فيأخذ حكمًا ل ،ب يرفع فيعدلكن األخ لأل :أي لكنه ملثل ذا مرفوعففيه الرجوع إىل أصله مع وجوده 
الشقيق يف حجبه  :أي ومثله :مث يسقط حلجب الشقيق أياه، مث قال،انفرد، وحيث اجتمعا عّد عليه  أياه، إذ يقامسه لو

للجد سهمان، ولكل أخت ،فقسمتهم من أربعة ،جد  و،خت ألب معها أإذا كانت  :أي أب 2(ةشقيقة )وابنالذي لألب 
وهذه  سبب 3فال )يبقى( :فال يبقى لليت لألب شيء وهو قوله،وهو اثنان من أربعة  النصفالشقيقة  تكملـــــــــف ،دحوا

 .الصورة واردة على نظم ميارة 

من  أخ األخت لألب:أي  فإن يكن مكاهناألهنا ال حتجبها يف األصل حجب حرمان  ،أن ال حصر، وهللا أعلم  :وحيتمل
ووجه العمل فيه أهنم  ،بقية للذي لألب بعد استكمال الشقيقة نصفها :أي فقد يبقى أثرواجلد  ذكر مع الشقيقة أب

ولألخت سهم، فرتجع الشقيقة فتستكمل نصفها، وال نصف  ،للجد سهمان ولألخ سهمان ،يقتسمون على مخسة
ربعة  ألا ل اجلديف اثنني، فيناروباً ضفتضرب اخلمسة يف مقام النصف بعشرة، فتقول من له شيء من مخسة أخذه م ،للخمسة

                              
            ردتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمع الشقيقة بسدس أف           ددت         ـــواألخت من أب وإن تع        وقال أيضاً:  1

 تذىـــــــــــــــــــــــمع بنت صلب البنة ابن حيُ                     ذاــــــــــــــــــــــتكلمة الثلثني واحلكم ك                        
 (.401ص  ،7)ينظر: اإلتقان واإلحكام يف شرح حتفة احلكام )شرح ميارة( حملمد ميارة دار املعرفة، ج

 ابنت. :«أ»يف  2
 يف "ب": تبقي 3
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الثالثة مبنزلة  واألختان لألب أو ،فيبقى بيد األخ واحد، وهو العشر ،تكمل نصفها مخسةسفيبقى اثنان للشقيقة فت،كاألخ 
 "وأثر "وقاف مفتوحتني، ،يف النظم بتحتية  "ويبقى" األخ الذكر فال يعول على التقييد به ألن احلكم للمعاين ال لأللفاظ .

وإن  وعرب عما يبقى باألثر لقلته،"أثر" مفعول وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة ،فاعل ويصح فيه ضم الياء وكسر القاف 
سواء كان  من مجلة اإلناث والذكران وهو مقيس فيه  ،سهم :بضم أوله مجع مع ذوي السهمان اجلد واإلخوة :أييكونوْا 

 خيتار يف ثالث اجلد :يأفإنه  ،يه جماز التعبريفف،ال زوجًا إكذا قال، وال يكون ذكرًا أو كالمها  ،ذوو السهام ذكورًا أو إناثًا 
فالنائب اجملرور املذكور أو احملذوف على ما فيه، ،يصح يف "خيتار" فتح الياء على البناء للفاعل، وهو ضمري اجلد، وضمها 

  ."ن له األفضل من ثالثا"ك :والضبط األول أسعد بالصناعة، والثاين باملعىن، ويف بعض النسخ

مبعىن  املواريثوهو ،بضم التاء مبنيًا للفاعل  أو ثلث ماتبقى من رأس املال املرتوك  :أيالسدس أواًل من املرياث أما 
بفتح الدال  ءا"مبدّ "على حكم التعصيب، و يالثلث مث يقسمون بعده ما بق :يف أخذه أي ءامبدحالة كونه  هلمالسهام 

 اجلدوإن يشأ طالقاته عرفا إ"بدأ" هبمز ءاخره وإطالق املواريث على السهام موافق ألحد ،اسم مفعول  ،زةمهمشدداً، بعده 
كما يكونون لو مل يكن معهم ذو فرض ما مل ،وحاصلة أن اجلد واإلخوة يكونون بعد ذوي السهام  ،اإلخوة :أيقامسهم 

 .كون السدس له حينئذ أفضل فيأخذه وينصرفينقصه عن السدس في يأو ثلث ما بق ي،تكن املقامسة فيما بق

بن، أو بنات اال ،أو البنات،أو اجلدة  ،أو األم،أو الزوجة ،الزوج  :واعلم أن ذوي السهام الذين يكونون مع اجلد واإلخوة هم
ة ياملسائل الثمانفيقاسم يف ،مع من يرث الربع والسدس أو الثلث فإن املقامسة أفضل  أو ،فإن كانوْا مع من يرث الربع خاصة

ختاً، فإن زاد اإلخوة على ذلك كان ثلث ما أأو أخاً و  ،خاً و أختنيأأو ،أربع أخوات  1أو أخوين )أوعدهلما(،قدمة أخاً تامل
 ،وقد تستوي الثالثة أو السدس وثلث ما بقي،وانظر متام ذلك يف األصل.أفضل له يبق

وأنه ، "ثنان منهاافقد جتمع الثالثة أو ،مانعة مجع  ال مانعة خلو" وأ"أن "و احلاصل كما قال الشربخييت يف شرح املختصر: 
طبقوْا عليه الواجب للجد أوعاد الشقيق بغريه فهو حمذوف من هذا بدليل ما قبله، وأن قول غري واحد مما  ،جيري هنا أيضاً 

 .كثر من سدس مجيع املالأحمله حيث يكون الفاضل عن الفروض  ،األفضل من ثالثة أشياء

وأم مع اجلد واإلخوة  ،2به اجلد، وسقطوْا أي اإلخوة )كبنتني(بعد الفرض سدس فقط فاز  يوإن بق "ال احلافظ السيوطي:ق 
وكذا إذا مل  ،السدس عالت بتتمته له :أو بقي دونه أي ،سدس للجد يوبق ،ولألم سدس ،للبنتني الثلثان أربعة،هي من ستة 
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 ،عشر للبنتني مثانية، للزوج ثالثة فهي من اثين،وزوج مع اجلد واإلخوة ،األوىل: بنتان  عالت وسقطواْ، مثال يبق شيء فرض
إىل  األم بنصيبفتعول بعد عوهلا ،إىل ثالثة عشر ،ومثال الثانية: هذه املسألة مع أمفتعول ،فيبقى واحد، وللجد سهمان 

فاقض بذاك مقدر  من فرض مع اجلد :أي معهليس ترث  :أي وما ألخت 1"فنصيب اجلد إىل مخسة عشر،ثالثة عشر
نثيني، هما على حكم اإلخوة للذكر مثل حظ االفيقامس يف البقية وارثة بالتعصيببل معه تكون هبمزة قطع  2(مض)ادائماً و

  .ومن قال بقوله ،ألن اجلد مع اإلخوة أخ على مذهب زيد

 .بأن األخ ملا كانت األخت ال ترث معه غري الثلث، وهو أضعف حااًل من اجلد، كان اجلد بذلك أوىل :اينهوعلل الفاك
يقسمه  يوما بق،م الثلث ألفل ،وجد ،ختأو  ،مأ :احلكم هكذا حىت يف الفريضة اخلرقاء وهي أن وأشار بقوله يف البقية إىل

بو بكر وابن عباس: ال شيء لألخت، وقال علي: أوقال  اإلخوة للذكر مثل حظ األنثيني هذا مذهب زيد ومالك، اجلد و
 ،ةتوعلى قول علي من س،ذهب زيد من تسعة مفتصح على  ، 3وهو السدس يوللجد ما بق ،ولألخت النصف ،لألم الثلث

اجلد  إال إذا كانوما ينسب أليب بكر من سقوط اإلخوة مع اجلد، توقف عليه بعض شيوخ ابن يونس فانظره يف األصل 
 . ألكدريةامعها يف الفريضة 

، وقال 4سمى أكدر فأخطأ فيها فنسبت إليهيابن حبيب: ألن عبد امللك بن مروان  ألقاها على رجل حيسن الفرائض 
يعين أن من أصله منع  .5مر تكدر فيها على زيد بن ثابت، فلم يصف له فيها أمرألاحلافظ السطي إمنا مسيت أكدرية ألن ا

وتسمى أيضًا الغراء الشتهارها، وألن اجلد أغار فيها  .يف حتقيق املباين هقال .اجلد وعدم العول هلا معه الفرض لألخت مع
أو مأخذوة من ،مث يقامسها فيما كان بيدمها مجيعًا  وهلا أوالً  ،زاهلا على بعض ما كان بيدها، ألنه يفرض لهأعلى األخت ف

مكاهنا  ألب 6خت(أوهي شقيقة )و مث فسرها بقوله  ،من جهة االشتقاقالغرور لوجه ما عرفت،ويف هذا كالذي قبله نظر 
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تح السني يف املاضي وضمها يف املضارع، فحيسب إذا عّد، ب "حسب"بضم السني أمر من  واجلد والزوج وأم فاحسب
بقى فت ،بضم الباء للزوج ولألم الثلث والسدس للجد تفهم ما أب ث  يعطي فالنصف وقسمتها على مذهب زيد ومالك 

بكسر العني مبين للمفعول، والنائب  وعيلبقوله  ف بالعول، وعن هذا عرّب صفيفرض هلا الن ،األخت وليس هناك من حيجبها
فيعال هلا  ،من أصل املسألة ستة إذ مل يكن يبقى هلا من فضلعن ماتستحقه بفرض املثل  افكنّ  لألخت بفرض املثلهو 

فتكون أربعة فتقسم بينهما على ثالثة ال تنقسم ،بنصفها فتبلغ تسعة مث جيمع اجلد سهمه واحد إىل ثالثة نصيب األخت 
مث تقول من له شيء من تسعة أخذه مضروبًا يف  ،ر عليهم يف تسعة بسبعة وعشرينسوال توافق، فتضرب الثالثة عدد املنك

 .د، لألخت أربعجمثانية لل،ثالثة، فللزوج تسعة، ولألم ستة 

خذ أوي منهاوسهمه املسألة بعوهلا  :أي من كلها خت:األ أي مث يرد اجلد بعد القسمة سهامها :وإىل هذا كله أشار بقوله 
إن يكن مكاهنا  و:مث قال ،مع اإلخوة حبكم اجلد أخاً  :أي كما جرى قبل حبكم العدة  يبقى الثلث هلا الثلثني منها وحده

ل له شيء بعد ذوي السهام، ضألنه عاصب مل يف مل يكن يف املال له إال النظر شقيق أو ألبأخ ذكر  تمكان األخ :يأ
جمرد ختان ال أوإن تكن  :مث قال ، بثبوث النظر له خاصةواجلد ها هنا منهم، وعن سقوط األخ من املرياث عرّب 

من مكان األخت الواحدة شقيقة أو ألب  :أيبل أخوات مكاهنا زائدة يف الكالم مبجرد تقويته وتوكيده  "ال"و،االنتقال
أو ،من أي جهة سواء كن أشقاء  ،إذا وقع يف مكان األخت الواحدة يف األكدرية أختان أو أكثر :يعين جهة من اجلهات

إىل  2(يخرب يكن )املنف ،طالقاء اإليبكسر الراء موصواًل ب 1()بظاهراملسألة مبعىن فيها  :أي مل يكن العول هلاأو ألم  ،ألب
وياء  اخلاءبفتح  3حلظ )آخر( األمإذ صارت األم رجعت إىل السدس باثنني أو أكثر من األخوات، وهو معىن قوله 

فإن زدن على ذلك كان السدس أفضل له،  ،فإذا كان أختان فاملقامسة والسدس سواء :قال .وصرفه ضرورة ،طالق أيضاً اإل
 ويف كالم الناظم أمران: 

وات أخوان أو أكثر مل خألاو أ: ظاهر اختصاص هذا احلكم باإلناث وليس كذلك، بل لو كان يف مكان األختني األول
 يكن احلكم غري ما ذكر.
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وإمنا يستوون يف  ،إذ ظاهر التسوية بني مجيع اإلخوة يف مجيع الوجوه ،: أمجل يف قوله " يف جهة من اجلهات "التسويةالثاين
والذين لألب ما بقي، لكن العذر  ،شقاءفيفرتقون يف السقوط، فيسقط الذين لألم باجلد، وترث األ،س حجب األم إىل السد

يف الفريضة :أي فيها  الزوج :أيمكان البعل زوجة  :بكسر العني أي فإن تكن عرسله يف هذا تقدميه ما يدل عليه 
فيما فضل عن  أي:الفضل  يفب على احلال،ومستعمل للجمع أيضا مبعىن مجيعًا نصمعًا :اجلد واإلخوة أي تقامسااألكدرية 

عشر أصل املسألة وهي  فتضرهبا يف اثين ،وهي ال تنقسم على ثالثة،ذوي السهام من اثين عشر أصل املسألة وهي مخسة 
و ،أزوجة أختان مع ال :عشر بستة وثالثني ومنها تصح، وهلا صور كثرية ثينافتضرهبا يف  ،وهي ال تنقسم على ثالثة،مخسة 

 .ومثلها بّينه،أو أكثر  ،أو أخوان ،خأ

العلم لكل  وكسر ثالثه ومعناه: فلتعط  ،بفتح الفوقية أوله ومن شذود هذه املسائل فلتبذل:مث قال رمحه هللا يف احلمارية  
يسميها  :أي يدعوهنافريضة  :فيخص املسرتشد، واجملرور أول البيت خرب مقدم واملبتدأ هو قوله ،عنه من باب الكلسائل 

على مذهب من  :أي وهي احلمارية فيمن سلكه مسيت بذلك لوجود الشركة فيها،بفتح الراء وكسرها  املشرتكةالفرضيون 

وأما   .   ﴾1 ﴿ :ومنه "،على قيل"ترد مبعىن  "يف"و،سلك التسمية لذكر احلمار فنسبت إليه 

أو  مأة عن زوجها و تكمي:صورهتا ما قال،و كوهنا من الشواذ فألن األشقاء ورثوْا كما يرث اإلخوة لألم الذكر واألنثى سواء
أو ذكوراً ،بشرط أن يكونوْا ذكوراً ،بالتنوين للضرورة  وإخوة شقائق 2لألم فافهم )نظمي(اثنني فصاعدا وإخوة جدة مكاهنا 

فالزوج له  خال الكاف يف أول التصوير، مث تقسمدا قررناه يتجه إمبمقصود فالواحد الذكر كاف، و و اجلمع غري ،وإناثًا 
 ،اثنني أو أكثر والثلث لإلخوة لألم لة ستة أمن أصل املس ازه وحصلهح :ثابث الشك فيه كذا قال :أي نصف صحيح

فلما فرغ املال  وهو السدس بفتح القاف وكسرها واألم حازت ما بقيأمر من قاس يقيس قيسًا  فقسْ :وكأنه لذلك قال
 .فيشاركوهنم يف الثلث الذي أخذوه رجع األشقاء على الذين لألب

فأراد أن ،جع عمر بن اخلطاب بعد أن قضى أواًل أن ال شيء لألشقاء حني نزلت به مرة ثانية وإىل هذا ر "قال ابن يونس:  
 هب أبانا كان محاراً أمنا فوهي  ،ا أمري املؤمنني هؤالء إمنا ورثوْا الثلث بأمهمي :ال يشرك بينهم، فاحتج عليه األشقاء فقالواْ 

على اختالف الرواية يف القائل، وإىل هذا كله  "هب أن أبانا وأباهم :"ويف نقل غريه. 3"أليست األم جتمعنا؟ فأشرك بينهم
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بواْ ز حت :أي 1)تألفوْا(بالبناء للمفعول  وخيبواْ ألم وفرغ يفرض اإلخوة ل حني مت املالبالقصر للضرورة  مث األشقا أشار بقوله
هب" من أفعال القلوب "و .ومل أره هكذا فيما وقفت عليه، وإمنا رأيت ما قد ذكرته ،بضمري اجلمع هبكمله  وقالواْ وتعصبوْا 

والثاين سد مسده إن وامسها ،بدل من ضمري الكاف  وأباناوامليم عالمة مجع ،ينصب مفعولني األول هنا ضمري الكاف 
خلت عليه خربه، دعلى أهنا مبا  "إن"وكسر ،بكسر مهز إن، ويصح رفع أبونا بالواو وعلى االبتداء  إنه محاروخربها من قوله 

 واجلملة يف موضوع نصب مفعوله الثاين، 

مبعىن إدخال الضرر علينا من  3ه(أخذنوجب علينا مضارهتم لنا يف أمنا )أشيء  أيّ  :ومعناه 2فمالنا يف أمنا )مضار(وقوله 
بسكون  أمجعون الثلثااإلخوة األشقاء الذين لألم  فريثونؤه مشددة يف األصل، وخفف للوزن اجهتها حىت يرثوْا هبا دوننا، فر 

هذا هو املشهور  ،ألهنم إمنا ورثوه بأمهم على سبيل الفرض نثىحظ األكلذكر منهم  طالق فيقسمونه على أنه الالم وألف اإل
واملشهور عن علي أنه مل يشرك بل أسقط  .4وبه قال مالك والشافعي وأهل البصرة،وعثمان  ،عن زيد وهو مذهب عمر

 يولو كان يف املشرتكة جد لسقط مجيع اإلخوة وكان ما بق ،5الشقائق، وبه قال أهل الكوفة وأبو حنيفة وابن حنبل وداوود
وتسمى  ي،خذ األخ ما بقأعلى قول مالك، ومذهب زيد أن للجد السدس خاصة، وي بعد فرض الزوج واألم للجد وحده

نائب ،يف املشرتكة حباهلا  :أي فيهابالبناء للمفعول  6فإن يكن )يدخل( :لذلك أخت املالكية وشبيهتها، وفيها يقول الناظم
ومل خيالفه إال يف هذه  :قيل خالف فيها زيدافمالك نه إذا كان زائداً فيها أطالق مبعىن بألف اإل اجلداذلك  دوقدير ،الفاعل 

وقريب منها ما البن عبد اء على املالكية أصلها اآليت، جر ن اخلالف بينهما إمنا هو باإلأوظاهر كالم احلويف  .صله اآليتأو 
ثلث كله ومنهم من جعل ال،السالم "إذ قال ال نص فيها ملالك، وإمنا اختلف فيها أصحابه فمنهم من قال فيها بقول زيد 
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 :أي األم بالشقاق  ينفاجلد يف مذهب زيد يكتفي بسدس املال تفه م واعرف، ولألشقاء مجيع الباقي دون ب. 1للجد
األم باجلد وما اقتصر عليه، ويؤيده قول الناظم  ينبال خالف عند زيد كذا قال، وحيتمل أن معناه بال خالف يف حرمان ب

بألف  افيها اجلدا سهامهم مجيعًا البد   بضم الياء ثور  ومالك ي   فهي أقوال ثالثة ،يف أصل هذه اآليت 2بالخالف )عنه(
سقاط األشقاء على قول مالك اجلد تعليل إل :أي ألنه ،، وهو اسم "ال" حمذوف اخلرب للعلم به"اجلدا"طالق فيه، ويف اإل

وإين حلاجب كل بين األم  خاصة بأمكم حقاً  مع بين األم دوين ورثتمبضم امليم  لو كنتم بالقصر ضرورةشقاء يقول لأل
باإلضافة مكان اإلخوة األشقاء يف الفريضة املشرتكة إخوة  :أي فإن يكن مكاهنم بسبب حضوري خائب منكم ومنهمفكل 

       فهي الفريضة اليت تسمى املالكية ملخالفة اإلمام مالك فيها زيد رضي هللا عنه،  :أي فهي اليت ملالك فيها نسبإىل أب 
ال ،و ملألوالسدس  ،فالنصف للزوج،صلها من ستة أف ،خوة ألبإو و ،وجد،وإخوة ألم  ،وأم ،وجز  ة:ومثاهلا على مثال املشرتك

  .شيء لألخوة لألم لوجود اجلد

وهو الثلث، وإىل قوله  يمالك إىل أن اجلد يأخذ مجيع ما بق 3(فمذهب) ،مث اختلف مالك وزيد يف اإلخوة لألب
على سبيل باإلضافة إىل من يرث معه يف  سبيل فيها ألن  جدهم يقول يفماهلم فيما بقأشار الناظم بقوله  4واحتجاجه
ألّن ما بعده وهو "مل ترثواْ" موقع جواب للشرط  ،بالتنوين حرف جواب وجزاء مهمل دوين إذاً بضم امليم لو كنتم الفريضة 

طالق، وذهب هنا زيد إىل أن بواو اإل الباقي وهو الثلث الرباعي "أحرز"مضارع  مل ترثوْا فيحرز يده األزهريفقبله كما ي
 ورأى زيد رأيه هنالك بال خالف عنهوهو قوله ،اهم يعدم حجب اجلد ألولإلخوة لألب ما بقي  ،اجلد يأخذ السدس

 لك إىل أخت املالكية املخرج فيها اخلالف على هذه، وتقدمت قبل هذه تليها.اواإلشارة هبن 5)فافهم ذلك(

                              
ولألم أو ،قال ابن عبد السالم: فال نص عن مالك رمحه هللا تعاىل فيها، ومذهب زيد بن ثابت رضي هللا عنه تعاىل: أن للزوج النصف  1

بتني، فإذا حجب اجلد اجلدة السدس، ولألخوة األشقاء كذلك، واختلف أصحاب مالك فيها، فمنهم من قال بقول زيد وقال: إن لألشقاء قر 
 (.521ص  2ج،التوضيح  :)ينظر .لألشقاء سهمهم من قبل األب، فريثون مع اجلد، ومنهم من جعل الثلث كله للجد يبىن األم بق

 «.أ»ساقطة من:  2
 ": فذهب.يف "ب 3
مل أكن أنا، أكان جيب لكم شيء ترثونه و أرأيتم ل ""وذكر أبو النجا الفارض عن مالك السقوط، ألن اجلد يقول لإلخوة لألب: 4

 (.521ص  ،2)ينظر: التوضيح ج"..فيقولون ال، فيقول: فليس حضوري بالذي يوجب لكم شيئاً مل يكن؟بأبيكم
 يف "ب": فاعلم ذلكا. 5
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 الخنثى ميراث                                         

وقد كان فيما مر تكلم عليه باعتبار وقف املرياث حىت خيترب، وسيتكلم على وجه ،ذكر فيه قدر ما يأخذه اخلنثى  :فصل

،و جيمع أيضا  على ىبضم اخلاء املعجمة، مجع تكسري خلنثى كحبل اثانشد أيضًا اخلخ و :فقال هنا مرتمجا   تهالعمل يف فريض
 .واخلنثى يكون مشكال  وغري مشكل إذا خالفوْا الذكران واإلناثا:ناث، مث بّين وجه الشذوذ بقولهإك"خناث"

بني بكسر الالم  1)خمتلف(يف اإلرث  فسهمهه ر برفعه وج وكل خنثى مشكلفأما غري املشكل فواضح حكمه كما مر، 
وي، ألن ار، ونصف ما يرث على أنه أنثى، وذلك على حكم الدعكله نصف ما يرث على أنه ذ  ىألنه يعط السهام حكمه

 ءابكسر الر  فافرض له :وإىل هذا أشار الناظم بقوله ،فإنه يقسم بينهما نصفّي،الشيء إذا تداعاه اثنان وال ترجيح ألحدمها 
من غري  :أيفذاك يعطاه بال اكثراث ث نصف نصيب الذكر، ونصف حظ امرأة مقدر، من أي صنف كان يف الوخار  

 مباالة.

 تنبيهان: 

، فإما لو كان ال يرث تهإعطاؤه نصف احلظّي مقيد مبا إذا كانا خمتلفّي، وكان يرث باجلهتّي، جهة ذكورته، وجهة أنوثاألول:
ّي كما تإرثه يف احلالنثى خاصة، وإما لو استوى أإال جبهة واحدة فإمنا يعطي نصف نصيب الوجه الذي يرث به ذكرا  كان أو 

 فإنه يعطي فرضه كامال . مإذا كان أخا  أل

وال جدة ألنه ال ،وال جدا   ،وال أما   ،ا  بوال زوجة، وال أ ،قوله:" من أي صنف كان يف الوارث" فيه أنه ال يكون زوجا   الثاين:
 يتزوج على كل حال، وانظر متامه يف األصل هذا.

 

                              
 يف "ب": خمالف. 1



 باب الوالء
 

 
161 

 والءــــــــــال 

    ﴿:ومنه قوله تعاىل،بفتح الواو واملد. يطلق على ثالثة أوجه: املواالة والتناصر مورث الوالءاب ب

  ﴾1 بذلك، فنسخ بقوله : هم بعضًا فيتوارثونضيل بعاناصره، ووليه، وقد كان الناس أول اإلسالم يو  :أي﴿ 

         ﴾2
،ومنه قوله تعاىل:،وعلى العصبة ﴿   

وعلى ، 5ابن عباس: يعين العصبة أي : على الدين، قال      ﴾4 ﴿وقوله تعاىل أيضا:، 3﴾

 .النعمة مبعىن العتق، وهو املقصود هنا

أو عتق ،وهناك أنه آلخر  6ابن جزي: وهذه الوالية حكمها العصوبة، وهي تفيد املرياث، ووالية النكاح، وحتمل العقل" قال
بكسر الواو مصدر  على الوالء حالة كوهنا خذهابالنصب على االشتغال أوىل من رفعه على االبتداء أحكامه آلخر فال جير 

  .قولك: واليُت الشيء والء ومواالة مبعىن املتابعة

اعلم أن السنة يف مرياث الوالء خمالف لسنة مرياث القرابة، وذلك "ويف: أشار به لقول احلإن الوالء حكمه قد اختلف  :قوله
أو بالرفع على االبتداء،  ،بالنصب بدل اشتمال من الوالء "حكمه"و،7ث بالفرض، وإمنا يرث بالتعصيبور والء ال يأن ال

وحجبه خمالف ملا :مسية ذات وجهني، وقولهاواخلرب يف اجلملة بعده، فيكون اخلرب على األول مجلة فعلية، وعلى الثاين مجلة 
ما هنا أو ،قدم يف النسب أن اجلد واألخ ال حيجب أحدمها اآلخر تمعناه أن حجب الوالء خمالف حلجب النسب، إذ  سلف

إذ إمنا يورث بالتعصيب وما ألنثى فيه :خ حيجب اجلد على مذهب مالك كما سيأيت، "وإذا" فيها معىن التعليل من قولهفاأل

                              
 .04 :التحرمي اآلية 1
 .57 :األنفال اآلية 2
 .33 :النساء اآلية 3
 .47مرمي اآلية:  4
و د.عبدالسند حسن ميامة: دار  ،د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي :تفسري الطربي، حتقيق ) العصبة، يعين الورثة" :املوايل"قال ابن عباس:  5

 .(652 ص، 6هـ، ج2011الطبعة األوىل ،هجرة للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 
 .102القوانني الفقهية، ص  6
 /ر.،12خمتصر احلويف  7
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 ،وبنت،ويف، فإذا مات معتق عن زوجة مثاًل يورث به كما سبق عن احلوالوالء إمنا  ،ألهنن ال يرثن بالتعصيب من نصيب
ه ثناتن يف الوالء، إاّل والء من اسإذ ال مدخل هل،وترك عتيقًا له، فإن والءه يكون البنه دون من معه من النساء  ،وابن ،وأم

  .بوالدة، أوعتق: يعينو جره هلن من حّررنه أ بأي وجه من وجوه العتق إال والء كل من اعتقنه :بقوله

و أأو أعتقه من أعتقن،  ،وأمجع املسلمون على أن النساء ال يرثن من الوالء إال من أعتقن"قال ابن يونس: قال ابن سحنون: 
مبعىن خالف بينهما  "حررنه"و "اعتقنه"و.1"ولد من اعتقن، وإن سفل من ولد الذكور خاصة كان ذلك الولد ذكرًا أو أنثى

كلية   ،بكسر التاء فإنه جيّره للمعتق العتيق :بفتح التاء أيللمعتق بالقصر للوزن جنر الوال ا احيث مإذ :وقوله. 2)تفت(
فإنه ينجر منه إىل املوىل األعلى إال أن  ،إليه الوالء بعتق أو والدةجنّر اومعناه أن كل موىل أسفل ،عامة يف النساء وغريهن 

 .عتاق دون الوالدةهذا خاص باإل

طلقه، مث أشار أوجر ولد املعتق ف :"قلت: هذا الذي أشار إليه من التخصيص من عموم كلية ظاهر، ففي املختصر  
 :مث استثىن منه أيضاً فقال 3"كأوالد املعتقة إن مل يكن هلم نسب من حر يعين أصلي أو عتيق  :للتفصيل يف أوالد املتعق بقوله

 هو غاية يف التحرير.و ق آلخر فال جير والء ولده إال لرق ومس الولد يف بطن أمه آلخر أو عت

يف عبد زوجه سيده بأم ولده، فولد معها مث مات السيد، وحترر األوالد مع أمهم من  4وبه احتج الوالد رمحه هللا يف )فتياه(
طاًا يف الدليل واملدلول ورد على من أفىت يف ذلك خبالفه خم ،ر والء ولده ملعتقهجيفإنه ال  ،مث باعه الورثة ملن عتقه،رأس ماله 

 . 5معاً، وال جير على األصول

، وال اختالف هفجعل بعضها أنواعًا ل أقل عشرة،ومنهم من عدها فمنهم من عدها :مث اختلفوْا يف عدد األسباب املوجبة له
 املأمور بأدائه،  هواملراد منه أخص أونذرا   :بقولهفأشار إىل ثاين أسبابه ،بينهم يف املعىن، وكالم الناظم حمتمل للطريقني 

 

                              
 .73ص  ،1ج،بن يونس اجلامع ال 1
 «.أ»ساقطة من:  2
 ".أو عتق آلخر ومعتقهما،لرق  إن مل يكن هلم نسب من حر إال عتقةوَجّر ولد املعتق كأوالد امل: قال خليلونصه:" 177خمتصر خليل ص  3
 : فتاويه."ب"يف  4
 .072،حتقيق: د.حممد جرادي،صلوينوزال الزج 5
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ابن رشد، والتعريف شامل  هحسبما قال 1"ذا مينيهة ال المتناع من أمر بالتزام طاعة بنية القر "وهو كما قال ابن عرفة:
  .ألقسامه من مطلوق ومعموم

النذر املعلق على أمر يلزم حبصوله بن عرفة: .ا 2أو مباحاً  ،و معصيةأ،ويلزم عقد وجود شرطه سواء كان شرطه طاعة  :التقلني
 إال أن ألزم الوفاء باجلميع وإن كان معصية.،وال جيزيء إخراجه أو فعله قبل متامه  .3ال حبصول بعضه على ظاهر الروايات

مرياثه، ألن عاصب النسب مقدم  فما لعاصب الوالء من سبب العتيق ةيف ورثوحيث كان عاصب من النسب  :قوله
 .ن أخذ املال كله إن انفرد، وإن كان عاصب مع ذوي سهام أخذ ما يفضل عنهمعليه، فإن مل يك

فإن كان املتوىف حرًا يف األصل غري عتيق كان الوالء ملن أعتق أباه، فإن كان أبوه حرًا غري عتيق كان الوالء "قال ابن جزي: 
د الزنا، أمه إاّل أن كان منقطع النسب كول يكن يف آبائه عتيق مل يرثه موايل تفع وعال، فإن ملار  هكذا ما ،ملن أعتق جده

 ،ه كفاراً فحيناذ يرثه موايل أمه، إن كانت معتقة، فإن كانت حرة غري معتقة كان الوالء ملوايل أبيهاؤ باآواملنفي بلعان، أو كان 
وهكذا ترتيب الوالء أبدًا فيما عال من اآلباء  ،النسبة عفإن مل يكن أبوها عتيقًا مل يرثه موايل أمها إال إن كانت منقط

 .4ـهاواألمهات 

كذا يوجد يف هذا الكتاب، ويف غريه من اعتقا بالوالء  :مبعىن أحقهم به أي ر الناسجدوأ:مث بني إمجال البيت قبله بقوله
ويف احلطاب: إمنا يقال عتق بالفتح، كضرب يضرب، واعتق بضم اهلمزة، ألن الفعل الزم غري  .به هبمزة قطع بدون نقل أو

 .هفانظر  6وأصله البن التني 5متعد

                              
 .231بن عرفة، ص اشرح حدود  1
ة التلقني يف الفقه املالكي أليب حممد عبد الوهاب البغدادي، حتقيق: أيب أويس حممد بوخبزة احلسين التطواين: دار الكتب العلمية، الطبع 2

 .241، ص 2هـ، ج2017األوىل، 
وجوب أداء النذر املعلق على أمر و بن عرفة: اقال   :"مل أقف على كالم ابن عرفة يف مصنفاته ولكن وجدته معزواً له يف مواهب اجلليل 3

 .020ص ، 0ج ،ليلمواهب اجل ".حبضوره واضح، وحبضور بعضه ظاهر الروايات عدمه خبالف اليمني
 .102البن جزي، ص  ،القوانني الفقهية 4
 .310ص  ،6يل: جمواهب اجلل 5
، له أبو حممد عبد الواحد بن عمر بن عبد الواحد بن ثابت الصفاقسي الشهري بابن التني التونسي، املالكي، الفقيه، احملدث، املفسر، الرواية 6

 =من كالم املدونةشرح على البخاري مشهور مساه "باملخرب الفصيح يف شرح البخاري الصحيح" له  فيه اعتناء زائد يف الفقه ممزوجاً بكثري 
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واستعماله الرقبة هنا ،تق الوالء عتنبيهان على العلة اليت ألجلها استحق امل وفك من رقبته وأطلقا:ومتم البيت بقوله    
طالق، مث عد الوجوه اعتاقه شبيه باملربوط للسيد حبكم الرق، واأللف يف "اعتقا" و" أطلقا" لإلستعارة جماز، ألن العبد قبل إ

سبب آخر يوجب عتقه، فيقضى به عليه إمجاعاً ال من غري ميني تقدمت له، و  :أي عتقهأتطوعا  قال: فاليت يكون العتق هبا 
 .ألزم نفيه 1إال )أن(

 :فيكمل عليه مجيعه، ويكون والؤه له أيضًا ويعتق عليه لقوله صلى هللا عليه وسلم راذن أو:وأشار إىل ثاين األسباب بقوله 
 .عتقه نصيبه يف عبد بينه وبني آخر فيقوم عليه نصيب شريكه إن كان ملياً وقد يلزم حبسبه 

يكن  اختياره مله، ألنه وفاء له إال مع النية، فإذ قضى عليه بغري البا صدقت أحوال النذر موكيف"ابن شاس: 
 ويأيت يف باب اهلبة أن املعلق على حمبوب ملعني يقضى به. :مث قال.2"وفاء........

فإذا فعله فقد لزمه من غري  ،إن فعلت كذا فعلي عتق رقبة :ومن مثاله أن يقول أو ُمقسما  بعتقه،:وإىل ثالثها أشار بقوله   
"قربّا" بألف  :وقوله،كما قال   4وهو وارد على املختصر،3املدونةعليه، نص عليه يف معني فيقضى نثه بعتق حمن  ربّافقضاء 

  .إلميان بوفاء ما التزمه من العتقطالق من الربور يف ااإل

 .كالقتل  هوهو شامل للواجب املخري كما يف اليمني، ومقابل كفارة لديهعن  أو كان  :وإىل رابعها بقوله

ألنه كما قال  أو كان قد كاتبه فيعتقه عليه احلاكم ةبين ةمثل أن ميثل بعبده مثل أوكان حمكوما  به عليه :وإىل خامسها بقوله 
ويصح عندي عد التدبري سابعاً هلا ألنه تعليق.....وهو ما . 5"عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه" :بن عرفةا

                                                                                                    
نيل  /261ص  ،2ج،)الشجرة  .اقسفهـ بص622وشراحها، اعتمده احلافظ ابن حجر يف شرح البخاري وكذلك ابن رشد، تويف سنة =

 (.634ص ، 2ج،هدية العارفني  /115ص ،االبتهاج 
 يف "ب": إذا. 1
.)عقد  مع النية، فإذا قضى عليه بغري اختياره مل يكن وفاء"قال ابن شاس :"وكيفما تصرفت أحوال النذر،فال يقضى به ألنه ال وفاء له إال 2

 (.705،ص2اجلواهر الثمينة ،ج
 .315ص ، 1ج،املدونة  3
 .105ص  ،خمتصر خليل 4
 .710ص ،شرح حدود ابن عرفة  5
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هذا األصول  ق له أو أّخرهعتأو عجل ال :لهوقو  أودبره، :يلزم من وجوده وجوده، و من عدمه عدمه، وقد أشار إليه بقوله
 .مسة هي ما تقدم، ويكون بالقرابةاخل

ر بدل الكاف، مث لد وإن سفل كبنت، ويف بعض النسخ بالم اجلوالو  ا،وعتق بنفس امللك األبوان وإن علو : 1خقال  
 :مل يقبل والؤه له أيشاء هللا، ولو  سيأيت بيان ذلك إنباحلكم و  :و وصية إن علم املعطي، أيأوأخت مطلقاً، وإن هببة، :قال

 . 2للمعتق عليه، إن مل يقبل"

 مل يعلم بذلك، واحلال أنه مل يقبله، أنه مل يعتق، واسم السراية ظاهر يف هذا مفهوم قوله: إن علم أنه إن اقال سيد أمحد باب
ه فيستكمل عليه مجيعه، ويكون بعض عبدالوجه ،وأما العتق بالتكميل فيتوقف على احلكم،وهو نوعان:أحدمها:أن يعتق 

والؤه له، واآلخر: أن يبتدأ عتق نصيب له يف عبد فيقوم عليه الباقي لشريكه باحلكم، وعتق مجيع العبد يف شروط ذكرها يف 
 .3هـا املختصر

ة عدل، له يف عبد، فكان له مال يسع مثن العبد قوم عليه قيم ءفيمن أعتق شركا"واألصل فيه قوله صلى هللا عليه وسلم: 
أخرجه الشيخان من رواية ابن عمر، واحلجة فيما قبله  4"فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإال عتق عليه ما عتق

 القياس عليه.

وعبارة القلشاين خالفه،  ،5"ويف العتق يف السراية أو احلكم روايتان:: قال ابن جزي يف النوع األول من نوعي التكميلتنبيه
والثالث الفرق بني أن يعتق  ؟،أو بنفس العتق ؟،هل هو باحلكم :ونصه: حصل اللخمي ثالثة أقوال يف العتق يف السراية

                              
 يقصد بـ"خ" خليل 1
 .105خمتصر خليل ص  2
 .102و101ص  ،خمتصر خليل  3
من أعتق شركاء له يف عبد، "( بلفظ: 1711) ح:  ،ثنني، أو أمة بني الشركاءاالعتق، باب إذا أعتق عبداً بني  :كتاب،صحيح البخاري* 4

ص  ،3ج ".حصصهم، وعتق عليه العبد، وإالّ فقد عتق منه ما عتق هفكان له مال يبلغ مثن العبد قّوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي شركاء
200. 

 .2232ص ، 1ج،( 2742: العتق، )ح :كتاب  ،صحيح مسلم*

 .2212ص  7ج ،(1177)ح:  ،له يف مملوك اباب: من أعتق شرك ،العتق والوالء :كتاب  ،موطأ مالك *
 .101القوانني الفقهية، ص  5
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أو يكون بينه وبني غريه فال يعتق عليه نصيب شريكه عليه  ،بعض عبد مجيعه له فيعتق عليه مجيعه بنفس عتق ذلك البعض
لتقف على صحة  2وإمنا أطلت )به( .1ه على احلكم فيهما وهو الصحيح من املذهبفاألحسن وقإال باحلكم، قال: و 

 خليل يف التشهري يف هذا.  تسمية النظم وشرحه ومعتمد

الء فإذا أقر سيد اجلارية بوطاها، ومل يسترب بعده، أو أستربأ ومل ينف ما أتت به من ولد أونفاه، وولدت ألقل من يستاالوأما 
وال يرده  ،يالء من غريهتعتقت من رأس ماله وولدها، بعد االسف، وإن علقه ؟لقته كاماًل أم الأستة أشهر كانت به أم ولد، 

 . 3املبني ملا به الفتوىها كذا يف املختصر ءدين سبق استيال

رب حيجب قبن، وإن سفل، واألبن االا :مث بعده ابنه أي مث ابنه :وت املعتق ابنه لصلبه بقولهممث ذكر أن أوىل الناس به بعد 
د إن فق مثاألسفل، وبه قال اجلمهور خالفًا لقول قوم أنه يراعي يوم وفاة املوىل األعلى  ةوإمنا يراعي األقرب يوم وفا ،األبعد

من العمود األسفل خالفًا لقول  4(أحد)وال يرث شياًا مع وجود أبى وهو لالعمود األسفل انتقل الوالء إىل العمود األع
 .قياساً على مرياث النسب قيبن ما بواألوزاعي أن لألب السدس، ولال ،عيخوالن،شريح 

للفرض فيه وكذلك عندهم إذا كان مكان األب و احتج مالك ومن قال بقوله بأن الوالء إمنا يورث بالتعصيب، وال مدخل 
أي: قدر، و حد له بعد األب ،ومبعىن حتم ،بألف اإلطالقفرضا ، وقوله:الشقيقإن فقد األب فأحق الناس به األخ  مث.جد

 الشقيق وابن األخ لألب بعده حقيق، واجلد بعد ذلك مث العم األخ  بناأخ لألب مث  بعده مث. له إذ اليباع واليوهب
العصبة الذين يرثون  :أي وكلهمابن العم الشقيق، مث لألب  :منه أي ابنه بعدهمث  دمي الشقيق منه على ذي األب فقطبتق

 واجعل إسوةيريد وبنيهم  ووّرث األعمام. 5بالبناء للمفعول، فليس هناك من يرث الوالء )سواهم( ،لك قد ُُسّوا   بالوالء
من  ما قد ذكرت قبل ذا يف اإلخوةومفعوله األول  ،جعل"ـــــ"ال بتثليث اهلمزة، ومعناه القدوة، مبعىن مقتدى به، مفعول ثان

                              
 على مؤلفات القلشاين. قفمل أ 1
 يف "ب": فيه. 2
وولدت لستة أشهر وإال حلق به، ولو أتت  ،حبيضة ونفاهن أستربأ أإن قّر السيد بوطء وال ميني إن أنكر ك :"ونصه  170ص  ،خمتصر خليل 3

 ."سبق دين دعائها سقطاً رأين أثره عتقت من رأس املال وولدها من غريه، وال يردهإألكثره إن ثبت دلقاء علقة ففوق ولو بامرأتني، ك
 .يف "ب": واحد 4
 يف "ب": غريهم. 5
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الوالء  :"، واألصل يف هذا الرتتيب قوله صلى هللا عليه وسلمهة وقد ذكرناجتقدمي الشقيق على ذي األب لزيادة متكنه يف الدر 
  .الفاكهاين هلألقعد قال :أي 1"للكبري

 :أي شيء وإرثهبسبب العتق  من الوالء للمعتق :أيّيبه فيما نواه فما له سعن الزكاة أو كان قد  اعتقه فإن :لصف

أما يف الزكاة فألن املال هلم، ولو اشرتط الوالء لنفسه فشرطه باطل، وأما السائبة فلقصده  ءللمسلمني يف العتيق إن مات
 .بالكليةده عن نفسه، وإخراجه عنه إبعا

وقول الناظم" فيما نواه" حيتمل أن معىن  .العتق بلفظ السائبة ألنه من فعل اجلاهلية يف األنعام :أي 2قال يف املختصر:"وكره" 
  .3"يف" السببية، فيكون إشارة ملا عللنا به، وحيتمل غريه. والفيء يف اللغة: الرجوع

 ،ماملك من مال الكفار غنيمة "واخلراج املأخوذ من األرضني، وفيه نظر لقول ابن عرفة: ،ق أيضاً على مال الكفارلويط :قال
  .فانظره4ءيف و،وخمتص

 

                              
يزيد  نبأناأ يكرب من عصبة املعتق، أخربنا أبو عبد هللا حدثنا أبو العباس حدثنا حي، باب الوالء للقالعت :كتاب،السنن الكربى للبيهقي:* 1

( 11427و )ح:  ،(11425)ح: ،قال عمر وعبد هللا وزيد رضي هللا عنهم: الوالء للكرب  :أبنأنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال
 343ص ، 24(، ج 11421:و)ح ،( 11426و)ح: ،

ومرسل ابن ،عن عمر بن اخلطاب وعثمان بن عفان رضي هللا عنهما أهنما قاال: الوالء للكرب  بروينا عن سعيد بن املسي قال البيهقي: وقد
قال ذلك يف  املسيب عن عمر رضي هللا عنه أصح من رواية عمر وبن شعيب، وأما احلديث املرفوع فيه فليس فيه أن النيب صلى هللا عليه وسلم

 .340ص ، 24ج ،( 11410)ح:  .الوالء

( عن الشعيب قال: 3417و )ح:،( 3410و )ح:،( 3413و )ح: ،(3411)ح: ،كتاب الفرائض، باب الوالء للكرب   ،سنن الدرامي*
 .054ص ، 1 ج ر.بن سوا ثقضى عمر وعبد هللا وعلي وزيد للكرب بالوالء، قال حسني سليم أسد: إسناده ضعيف لضعف أشع

 .34ص  ،2ج ،( 26131باب الوالء للكرب، )ح: ،الوالء :كتاب،مصنف عبد الرزاق*
 .117ص  ،خمتصر خليل 2
 .701ص  24،ج،احملكم واحمليط األعظم  /210ص ، 2ج،لسان العرب  /020ص  ،27ج ،ينظر: هتذيب اللغة 3
 ."أو يفء ،ما ملك من مال كافر إما غنيمة أو خمتصنصه:" و  205ص ،شرح حدود ابن عرفة 4
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 المسائل أصول                                  

والفروض أخذ يذكر قسمها على الورثة، وحساب ذلك ،واحلجب  ،وجهاته، واملوانع،وملا ذكر رمحه هللا أسباب التوارث   
 :وتصحيحه فقال يف كيفية ذلك مرتمجاً بقوله

مجع  1ث(اعلى التفضيل مهما يكل )الور  الة كونه حالفرائض  :أي األصول من املسائل جمموع  :أي بيان جلملة باب

 .فاعلم عصبهبالم اجلنس  "الوارث"وارث، ويف بعض النسخ 

ومراد الناظم قسمان ذكور فقط . 2واجلمع بلفط واحد يطلق على الذكر واملؤنت، والواحد ةقال السيوطي: "ولفظ العصب 
بضم  د  َوع  ة كذا قال نمصححة مبي مرتبه الوارث :أي على رؤوسهم الفريضة املفهومة من السياق :أي فهي.حيث يصح 

ري اإلناث يف مضب ىحتقيقًا للتقدير أت دون مني 3ومن رؤوسهن )حقق( إن كانوْا ذكورًا وإناثاً  منهم ذكر بأنثيني العني
فال يصح من عدد رؤوسهم، أن احلكم خيالف ما تقدم، :يعين ختتلف األحكام 4اختلف السهام )فعند ذا( إذا إل   رؤوسهن

أو  تحتدافعند وجودها  ،آخر مذكور بعد هذا، واجلمع يف السهام غري مقصودوال من تضعيف الذكور، بل هلا حكم 
ومع ذا فإهنا  ، أو كان معها من يرث بالتعصيب كما سيأيتهاتعددت خيالف حكمها احلكم املتقدم سواء كانت على انفراد

ثالثة أو أربعة وستة من ان أو ناث :يف كتبهم وهي 5)مسطورة(ألهل الفن  حمصورة أي تلك األصول يف سبعة معلومة
بضم التاء وفتح القاف،  مث الثمانية مث اثنا عشر وأربع من بعد عشرين ت  َقر  بشد الفوقية، وكسر املوحدة  بعدها مت بعه

، وذكر أنه متبع ما قبله لتهيء النظم، وإال فال ترتيب بينها وال "الواوــــ"، وبعضها ب"مثـــــ"، وبعضها بو"أ"ــــفعطف بعضها ب
 ختيري.

 

 

                              
 "ب".:ساقطة من  1
 .08ة، ص يإمتام الدرا 2
 "ب".:ساقطة من  3
 فعندها. :يف "ب" 4
 يف "ب": مشهورة. 5
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 تنبيهات: 

مل يكن بد من قسمة  ة،ألن هللا تعاىل ملا ذكر يف كتابه العزيز ستة فروض حمدود،إمنا كانت هذه السبعة أصول :األول
تلك الفروض، ليتميز كل فرض منها مبستحقه، وكان مقام كل فرض أقل عدد يوجد فيه،  هفي دالرتكات على أقل عدد توج

 وسيأيت يف النظم بيان كيف يكون كل واحد منها أصل .

 يت بيان ذلك إن شاء هللا.أوسي،هذه األصول مخسة منها تكون الفروض فيها مفردة ومنفردة  :الثاين

واإلخوة مع ذي الفرض،  مثانية عشر، وستة وثالثني يف اجتماع اجلد :ثننيازاد بعض إىل السبعة املذكور عددين  :الثالث
 ،، والسيد اخلرشي للمحققني قال: ومنهم إمام احلرمني2بن رشداو  ،1وعزاه لنوادر الشيخ ابن أيب زيد،له  وثلث الباقي أفضل

نكسار سائر املسائل اليت يقع فيها االن واجلمهور على أن هاتني املسألتني نشأتا من أصلها، وضعفهما، فهما م ،والنووي
 .3زعلى األحيا

 

                              
 ."النوادر" هكتاب  يفالفرائض كالم أيب زيد يف   على قفمل أ 1
 .941ص ، 3ج ،بن رشداملقدمات املمهدات ال 2
ا وهو األربعة، وضعفهما وهو ماالثنان، وضعفه:وهي سبعة  ،أصول الفرائض: العدد الذي خيرج منه سهام الفريضة صحيحة "قال اخلرشي:  3

 ،احلرمني موزاد احملققون ومنهم إما ،والثالثة وضعفها وهو الستة، وضعف الستة وهو االثنان عشر، وضعفها وهو األربعة والعشرون الثمانية،
من أصل الستة  ثون.......وقال اجلمهور مها نش ستةوثال ومثانية عشر، :أصلني آخرين زيادة على السبعة ومها خوةوالنووي يف باب اجلد واإل

 .(981ص  ،0شرح خمتصر خليل اخلرشي، ج) "ما تصحيح ال تأصيلفه،وضعفها 



 يف العولباب 
 

 
170 

 ولــــــــــــــالع                                   

  .كما تقدم  1العول: زيادة يف السهام، ونقص يف األنصاءو تعول من األصول السبعة  :أي ثالثة منها :مث قال رمحه هللا   

ووقع على عهد عمر رضي هللا عنه  ،ومل يقع العول يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم، وال يف زمن أيب بكر"قال ابن يونس: 
، وال من أخره هللا فنؤخره، مث قال: ه، فقال: ال ندري من قدم هللا فنقدموأما   ،ختا  أو  ،سئل عن امرأة ماتت وتركت زوجها ذإ

وإن كان خطأ، فمن خطأ عمر، وهو أن يدخل الضرر على مجيعهم، وينقص كل  ،أرى فيها رأيا ، فإن كان صوابا  فمن هللا
 .2هو العباس بن عبد املطلبواحد من سهمه قدر ما انتقص حبكم العول، ويقال: إن الذي أشار عليه بالعول 

، واآلخر "مث"وعطف عليها معطوفني أحدمها ب،خرب مبتدأ مضمر تقديره "وهي"  والست معناه ذكرها هاوصف  :وقول الناظم
فالست فاعلم دون ما  عشر، وهو أربعة وعشرون ااالثن :أي فهاعوضعشر  ااثن مث ضعفها :لتهيء النظم فقال "الواو"ب
 . باألوتار واألشفاع تعول "ما"بزيادة  نزاع

هـ، الستة هذه اخلصوصية ألهنا عدد تام، وهي أشرف من الزائد والناقص ل: " وكان اقال القلصادي فيما وجدته له بالطرة هن
إىل  تعول باإلفرادعشر ا اثن وضعفهاوتنتهي يف عوهلا لعشرة، وكان ذاك العول فيها أكثره،  فتعول إىل سبعة ومثانية وتسعة
 ينمي طالقبألف اإل وعول أربع مع العشرين منتهى عوهلا 3أي )فهو( لسبع عشرة بال متاد ثالثة عشر، ومخسة عشر، مث

 أهنا إمنا تعول مرة واحدة فتبلغ سبعا  وعشرين. :يعين بعدها يقيناللعدد املسمى بالسبع  :أي لسبع يبلغ :أي

إذا أردت أن تعرف مقدار ما عالت به الفريضة فإنك تنسب مقدار ما عالت به إىل الفريضة بغري عوهلا، وما كان  فائدة:
منها فهو االسم املطلوب، وطريق معرفة ما ينقص لكل وارث أن تنسب عدد ما عالت به الفريضة من الفريضة بعوهلا، 

 وبتلك النسبة ينقص لكل وارث.

 ما نصه: 4ألجهوريا يونظم يف ذلك الشيخ عل

                              
زادت، قال الليث: العول: ارتفاع احلساب يف الفرائض، وقال اجلوهري:  :ل واجلور، واصطالحا : نقول عالت الفريضة أييول لغة:املعال 1

 .(181ص ، 11ينظر: لسان العرب ، ج .)والعول عول الفريضة وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض
 .114ص ، 1ج،اجلامع البن يونس  2
 :"أ"ساقطة من  3
 أبو اإلرشاد نور الدين علي بن زيد العابدين بن حممد بن عبد الرمحان األجهوري شيخ املالكية يف عصره،وإمام األئمة،احملدث،الرحلة،مجع 4

 =بني العلم والعمل،له تآليف كثرية أغلبها مازالت خمطوطة منها:ثالثة شروح على خمتصر خليل،
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 الــــــــــــــــــــــبنسبة عول للفريضة ع  وعلمك قدر النقص من كل وارث
 1بال عوهلا فارحم بفضلك قائله  اــــــــــــــــــــــــــــومقدار ما عالت بنسبته هل

ارج على سهام الفريضة عائلة وغري رب وفق الفريضة بغري عوهلا فيها بعوهلا، مث تقسم اخلضوطريق آخر يف معرفة النقص: إن ت
 وقد نظمت ذلك وقلت: ،ل، فهو والذي ينتقص لكل وارثضمن تفا ما كان جزء السهم فيهما فانظر ما بينهمافعائلة، 

 ةـــــــــــــــــــــــبال عوهلا فيها إذا هي عائل  وإن شئت يف النقصان تضرب وفقها
 سم املفاضلةافتدرك قدر النقص ب  ماـــــــفتنظر جزء السهم يف القسم فيه

 

 هلا طريقني فقال: 2وذكر )أن(،ثنني دأ باالبوكيف يكون كل واحد منهما أصال . ف،ول السبعة صمث أخذ يذكر طرف األ
وفيه إضافة إىل نفسه، وقد اختلف فيهما،  ،حشو اجتمعا وقيت من ضر األذى "ما"بزيادة نها االثنان لنصفني إذا ما مف

ليت من األب لولفظ األخت حيمل على أنه شامل للشقيقة، و ، كالزوج واألخت اليت من األب  :الجتماعهما بقولهل ومث
نفلت، تتميم وحشو، فهذا لئال ي هـــــواكتب هالعلم وقيدتعلم  علىبضم الراء  صفاحر  واألم، فأخرج اليت من األم بالوصف 

  .طريق أول

أو  ،يف البيت قبل هذا من زوج من ذكرته دأحوهو،له  له نصف صحيح واجبأو من  :والطريق الثاين ذكره يف قوله 
هذه قد تنقسم  إال أن،بن أو بنت اال،ت نوكذلك كل من له نصف غري من ذكر مع  العاصب من الب،يريد  وعاصبأخت 

 من اثنني،وقد تنكسر حسب مايفهم مما يأيت. 

وأخوين أو أختني ألم،  ،أو ألب ،كأختني شقيقتني  ن له الثل  وثلثانمث الثالثة ملطرق مث قال يف الثالثة وقد ذكرهلا ثالث 
  .ج إىل عمل يأيت ذكره إن شاء هللاوينكسر ثلثها على اإلخوة لألم فتحتا 

                                                                                                    
ئي على الرسالة،شرح الدرر السنية يف نظم السرية النبوية،شرح خمتصر ابن أيب مجرة،شرح ألفية ابن مالك.....مولده حاشية على شرح التتا =

-خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر حملمد احمليب:دار صادر/363،ص1ه مبصر.)الشجرة،ج1666ه سنةه مبصر،ووفات469سنة
 .(159،ص3،ج-بريوت

 .جهوريمل أقف على مؤلفات األ 1
 "ب". :زيادة من 2
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كإخوة لألم مع ل له بقوله:ومث   ،الطريق األولالنشر والتفريق، فهذا  بضم املوحدة من البث، وهو ما أب  1فافهم(وقوله )
 وهو ما قررناه.لألب فاعلم أو شقيقني   أختني

أو أختني شقيقتني أو ألب مع  ،كابنني أو ابنيت ابن مع عاصب، ي: أن يكون يف الورثة من له الثلثان وما بقالطريق الثاين 
 ي.أو ثلثان فاعلمن وما بق :وإليها أشار بقوله،عاصب 

أو عاصب غري من ذكر وإليه جد،و أوأم مع أخ ،كأبوين مع الولد   ي،أن يكون الورثة من له الثلث وما بق الطريق الثالث 
جملرد فحقق وعلى األوىل ففيه إعطاء الوصل حكم الوقف، وقوله:  ،وفتحها لغتان فبكسر القا 2(يأو ثل  )مابق:أشاربقوله

  .التميم

وما :يعين  نصف وربع 3فهي ما اجتمع )فيه من السهام( بنقل حركة اهلمزة إىل الالم قبلها وأما األربعة:مث قال يف األربعة 
أو ألب وعاصب، ،شقيقة أو زوجة وأخت  أو بنت ابن معها  4و)عاصب( للصلبكالزوج يف فريضة وبنت   ملا يأيت يبق

  .ثا طريق من ثالث هلذا األصل الثالفهذ

 أو أخ شقيق مثال .،د ج، كزوج وأم، أو زوجة وأب، أو يأن يكون يف الورثة من له ربع وما بق :له الطريق الثانية

وين، وإىل هاذين أشار ا، كزوجة و أبوين، وهي إحدى الغر يأن يكون يف الورثة من له ربع وثلث ما بق الطريق الثالثة:
إال بعاصب وليست السهام تستوفيها  يف هذا األصل، وأشار بقوله :أي نقتنع منا ورمبا غريمها جيتمع ومبثال واحد:بقوله

واضح مما تقدم،  5(وهو)بل البد فيها من عاصب ،أن السهام اليت تكون يف مقام الربع ال تستغرق األربعة  :أي يكون فيها
 .طع ألن العاصب ليس من ذوي السهامواالستثناء منق

                              
 تفهم. :يف "ب" 1
 .ييف "ب" وما بق 2
 من السهام فيه.:يف "ب"  3
 "ب". :ساقطة من 4
 "ب".:ساقطة من   5
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 مفرد ومع نصف علم هي ما جتمعا السدس، والثل  كالمها معاً، والسدساوالستة  :مث أشار إىل األصل الرابع بقوله    
 فذكرهلا يف هذين البيتني ثالث طرق: 1(بقى يف الكل فافهم )وصف  وما

 وعاصب.،وأخوين ألم ،، كأم يوما بق،وسدس ،ن يكون يف الورثة من له ثلث أ األوىل:

 ، كأحد األبوين مع الولد.يومابق،أن يكون فيهم من له سدس  الثانية:

 وعاصب.،ابن  ةأو ابن،، كأحد األبوين مع بنت يوما بق ،ن يكون فيهم من له سدس ونصفأ: الثالثة

طالق بألف اإل "ومتعلق"جتمع،يف الكل " يوما بق:"وهذه الطرق الثالثة ال تستويف السهام فيها الستة كما أفاده قوله
 حمذوف، وكالمها توكيد للمتعاطفني: السدس والثلث.

كأبوين وابنتني   وسدسان اجتمعا وثلثان:تستغرقها من غري زيادة بقولهللستة: وهو أن تكون السهام  الرابعمث أشار للطريق    
 خربه، و جيوز العكس. البيانو،مبتدأ  2مبعىن )كافيك( حسبك: وأشار بقولهتستغرق الستة 

منها ،د عشر طريقا  يف غري مسائل العولفتمت أح ،وأشار بقوله إىل أن هلا طرقا  غري ما ذكر، إهنا يف األصل إىل سبعة   
ة وابن،طريقان من السبع الباقية مع استغراق السهام للستة، وذلك أن يكون يف الورثة من له ثالثة أسداس ونصف، كأبوين 

 وأخت ألم، واخلمسة الباقية البد فيها من العصبة.،وأخ ،م أو  ،وثلث، كزوج،ونصف ،وبنت، أو من له سدس  ابن،

 وعاصب.،م أو ،، كزوج يوما بق ،وثلث ،: أن يكون يف الورثة من له نصفاألول

 وعاصب.،وابنتني  ،حد األبوينأ، كيبق وما،وثلثان  ،من له سدس 3: أن يكون )فيهم(الثاين

عاصب غري األب إن كان ،و ابن ةوابن،من له سدسان ونصف وما بقي، كأحد األبوين مع ابنت  4: أن يكون )فيهم(الثالث
 الوالد.

 وما بقي كأبوين وابن.،من له سدسان  5: أن يكون )فيهم(الرابعما أ

                              
 وصفي:يف "ب"  1
 يكفيك.:يف "ب"  2
 "ب".:زيادة من  3
 "ب".:زيادة من   4
 "ب".:زيادة من  5
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 كزوج وأبوين، وهي إحدى الغراوين.  ،من له نصف وثلث باإلضافة إىل ما بقي 1: أن يكون )فيهم(اخلامس

 أربعة منها يف العول بواحد وهو السدس زاد عليها. 2يفوأما طرقها يف العول فثالثة عشر طريقا  قاله احلو     

 أو أخت هلا.،خ أأو  ،و أمأوجدة  ،أو ألب،ن له نصف وسدس، كزوج وأخت ألبوين فيها أن يكون يف الورثة م األول:

 ختني من أب.أكزوج و ،: أن يكون يف الورثة من له نصف وثلثان الثاين

 وأم.،أو أخوين ألم ،خت ألب أو ،: أن يكون فيهم من له نصف وثلث وسدسان، كأخت شقيقة الثالث

أي إليها، فيقال عالت  وعوهلا لسبعةوثلثان وهو الذي ذكره الناظم يف قوله  ،3)وثلث(: أن يكون فيهم من له سدس الرابع
كأخوات ألب وإخوة املراد من املثال، وما مل يذكر على ما ذكر فيه وهو  زاد على استغراقها فلتقس هلا ألنه  سدسمبثل 

 ألم"ا"ني وهو أقل اجلمع يف هذا الباب، وثناواإلخوة واألخوات صادق ب ،كاجلدة مكان األم  لألم، واألم كذا أو حنوه
 ،كذا" خرب ملضمر تقديره احلكم "كذا"ـــــــ"وعليه ف ،وهو الصحيح :قيل "أو"و على أباخلفض عطف على اجملرور قبله يليه، 

 خربه.  "كذا" ووحيتمل الرفع على االبتداء،

ويا  ر وفيه نظر من حيث العروض ألن هاء الضمري ال تكون ،"وحنوه " يصح رفعه وخفضه على ما تقدم يف األم  :مث قال
مث  .بيت منه مستقل بنفسه فال يلزم املساواة إال أن يقال هذا رجز مشطور، وكل شطر،فيأيت اإلسراف وهو معيب عندهم

ري يعود على املثال املعىن على اخلفض، وحنو ما ذكر من كل وارثة ما يرثنه كما أشرنا إليه يف التقرير، وأما على الرفع فالضم
 أي: وحنو هذا املثال ما يؤدي إىل العول بنحوه، وهو سدسها، ويصح عوده أيضا  عليه مع خفضه تأمل القواعد النحوية.

 بالتاء الفوقية، وعرب باجلدة مكان" وحنوه" ألفاد املراد بال كلفة، وأحرز املعىن بسهولة وهللا أعلم. "إخوة"أو  :ولو قال

الستة سهام :أي  على استغراقهاأيضا   زادهلا ألنه ثل  مثل ــــــبيقال عالت  للثمانية يف استحقاقها ا  تعول الستة أيضو
املتعاطفني ترتيب  الزوج واألختني فاعلم لألب، واألم أو أخ هلا فرتبك وارثيها، ألن فيهم من له نصف وثلثان، وسدس

                              
 "ب". :زيادة من 1
 /ظ.65 ،خمتصر احلويف 2
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و أخت ،ن يكون يف الورثة من له نصفان وثلث، كزوج أوبقي طريقان أحدمها ،يف عوهلا إىل الثمانية  1(طريق)بدل، فهذا 
 أو أخوين ألم. ،ألب

وفيه أربع  نصفها،مثل ـــــوعوهلا لتسعة ب توثالث أخوات متفرقا ،كزوج  ،أن يكون فيهم من له نصفان وسدسانواآلخر: 
ك فاستمع بيان وصفها زوج نو د :وهو: ما إذا كان يف الورثة من له نصف وثلثان يف قوله واحدا  طرق ذكر الناظم منها 

والكاف ضمري املخاطب يف حمل رفع أو نصب ،سم فعل مبعىن: خذ اودون" "، 2قيقتان وإخوة لألم خذ )بيان(شختان أو 
 فاستمع" مجلة اعرتاضية.،"ومعموله "بيان"،أو جر على اخلالف 

 م.أو ،ن مثال  ألم يوأخو ،وأخت شقيقة أو ألب  ،كزوج،: من الطرق أن يكون فيهم من له نصفان وثلث وسدس الثاين

 ختني ألب.أو ،و أخت ألم أ ،خأو  ،وأم ،: أن يكون فيهم من له نصف وسدسان وثلثان، كزوجالثالث

 ات متفرقات.جدة، أو ثالث أخو أو  ،مأو ،أن يكون فيهم من له نصفان وثالثة أسدس، كزوج  الرابع:

أن العشرة أكثر ما تعول إليه الستة، وفيه طريقان:  :يعين فإن تلك األم هبا أو جده، فالعول قد بلغ فيها حده:مث قال
أو اجلدة فيكون يف الورثة  3أن املثال الذي ذكره يف عوهلا إىل تسعة إذا فرضته حباله بزيادة )األم(:: ما أشار إليه ومعناه األول

 وسدس.،وثلث  ،وثلثان ،من له نصف

 ،وأخت شقيقة،ختني ألم أ ووأخوين أ،جدة  وأ ،وأم ،وثلث، كزوج،وسدسان ،: أن يكون فيهم من له نصفان الطريق الثاين
  .وأخت ألب

من "، وهو مضارع كان التامة ،وفاعله إن"مه بالشرط الذي هو ز جب مث الثمانية وهي إن يكن :مث قال يف األصل اخلامس
أو )بنت  ،وبنت ،ومثاله زوجة ،منهان  بنصف ومث مبعىن الفروض أي: املقدرة يف كتاب هللا يف الفرضبالبناء للمفعول  خص
: وهو أن يكون يف الورثة من له مثن وما بقي، وإمنا يفهم من مثاله وهو ثاين ، وهلا طريقطريقأو أخت ألب فهذا  4ابن(

                              
 يف "ب": الطريق. 1
 يف "ب": بياين. 2
 يف "ب": أم. 3
 يف "ب": ابنة ابن. 4
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بالياء املكسور ما قبلها، ألنه مجع أو أربع مع البنني، أو زوجة مع ابنة وعاصبني  ،أوثالث ،أو اثنني،واحدة  كزوجة
 تصحيح، فالكاف مثال املقدر.

 .سهامها إال بعاصب 1الثمانية أيضا  )ال تستوفيها( تنبيه:

 أووابن  ،وأحد األبوين ،وما بقي كزوج :أي وحي  كان سدس وربع عشر فقال: اثن أخذ يذكر طرق سادسها االمث    
 ،وأبوين ،كزوج،مع الربع  :أي :أو سدسان معه وأم وعاصب غري اإلخوة،جيتمعان كزوجة أو أكثر  :أيثل  وربع جيتمع 

وابنة  ،كزوج )وبنت  نصف وسدس جيمعان الربع :أي أو معه وعاصب ،يعين مع الربع أيضا ، كزوج وابنتني أوثلثان وابن 
قد حققه أهل  3(فذاكيف غري العول )ثين عشر اكلها موجودة يف هذه مخس طرق ــــــفوعاصب  ،وجدة،أو أم  2ابن(
 .النظر

أو ،وأخوين ،وجدة ،وسدس، كزوجة أو أكثر  ،وثلث،وزاد أبو القاسم احلويف سادسا : وهو أن يكون يف الورثة من له ربع  
إىل أن االثين عشر يف غري مسائل العول  ومل تكن حتصرها سهامها إال بعاصب له متامها وأشار بقوله. 4أختني ألم وعاصب
 بعاصب يكون فيها، وهو صحيح كما مثلنا.  الامها إهال تستوف فيها س

مع أهنا من النظر وهو التأمل ،يف الفرائض  ناظركل ــــــلمفهوم مدرك بالعقل  :أي معقولعشر  يف االثين هذا الذي ذكرته
وطرقها يف العول تسعة، ثالثة منها يف العول بواحد، وأربعة منها يف العول  تعول وسكوهنا بفتح العني على وجه النقل للحركة

وعوهلا بواحد مهما اجتمع  :واثنان يف العول خبمسة، ومل يذكر الناظم إال طريقا  واحدا  يف عوهلا بواحد فقال فيه،بثالثة 
 الواحد من ولد األم. أوأو جدة،وأختان ألب، وأم واحدة  ،مثاله زوجة أو أكثر الثلثان مع السدس وربع

 خت ألب.أو  ،وأم ،كزوجة  ،: أن يكون يف الورثة من له ربع ونصف وثلثالطريق الثاين

 .ابن ةبناوبنت و  ،جدةأو  ،حد األبوين، أو جدأو ،ربع ونصف وسدسان، كزوج  5: فيهم: )من له(الثال 

                              
 ال تستويف. :يف "ب" 1
 بنت ابن.او ،بنت او  :يف "ب" 2
 يف "ب" كذاك 3
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وثلث،   ،وربع ،أنه إذا كان يف الورثة من له ثلثان :يعين نوعوهلا بربعها إن كانا ثل  مكان السدس فيها با :مث قال   
عول مبقدار ربعها، فتبلغ مخسة عشر، واأللف يف "كانا" و"بانا" تختني ألم، وأختني ألب فإهنا أكزوجة أو أكثر، وأخوين أو 

 مبعىن ظهر إلطالق القافية، وبقيت عليه ثالث طرق.

 ةبناو ،وبنت  ،وأم،وجدة ألم، وجد  ،أب وأ ،وأبوين،كزوج ،أسداس  وثالثة ،ونصف،: أن يكون يف الورثة من له ربع األول
 بن.ا

 وابنتني. ،وأبوين ،وثلثان، كزوج ،وسدسان ،: أن يكون فيهم من له ربعالثاين

 وأخت ألب. ،خوين ألمأو ،وأم  ،وسدس، كزوجة ،ونصف،وثلث  ،: أن يكون فيهم من له ربعالثالث

فذاك أقصى العول  وربع ،وثلث ،مبعىن اجتمع من األجزاء يف املثال قبله وهو ثلثان وإن تزد سدسا على ما ائتلفامث قال:  
 وفيه طريقان: 1فتبلغ أقصى عوهلا )وهو سبعة عشر( املعىنفيها ع رفا 

 ،ومثال الثاين: أن يكون يف الورثة من له ربع وثلث .ختان شقيقتان أو ألبأو ،مأو  ،وأخوان ألم ،كثرأمثال األول: زوجة أو 
 و جدة.أ ،وأم ،خت ألبأو ،وأخوين ألم، وأخت شقيقة  ،كزوجة،ونصف، وسدسان 

طرق سابعها وهو: األربعة والعشرون، ومجلتها مثانية، منها ستة يف غري مسائل العول، مث ذكر الناظم منها  مث شرع يف  
يف العشرين بعد  2)يوجد(مع ما ذكر من الثمن والثلثان  :أي والثمن والثلثان أو سدس معهطريقني يف بيت واحد فقال :

ما األربعة أو  ا.أو عاصب غريمه،أو جد  ،وأب ،وابنتني ،كزوجة أيضا    :وعاصب، والثاين ،وابنتني ،فاألول: كزوجة .أربعة
 الباقية:

أو ابنة، ويصح هذا أن يكون مراد الناظم ،بن احد األبوين، و أوما بقي، كزوجة و  ،وسدس ،أن يكون يف الورثة من له مثن
 ." عائدا  على الثمن خاصة معنويةعل ضمريا  "معهجب

  .بنةاأو ،وابن ،وأبوين  ،وما بقي، كزوجة ،و سدسان،الثاين من األربعة: أن يكون يف الورثة من له مثن

 وعاصب.،وأم ،بنت و  ،وما بقي، كزوجة،وسدس  ،ونصف ،ن يكون فيهم من له مثنأالثالث: 

 وأبوين. ،بنتو ،وما بقي، كزوجة ،وسدسان  ،ونصف،الرابع: أن يكون فيهم من له مثن 

                              
 «.أ» :ساقطة من 1
 توجد. :يف "ب" 2
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 .هذا األصل السابع ال تستوفيه سهامه يف غري مسائل العول أيضا  ه: نبيت

بسكون العني على البناء  مع مثن 1كسدسني )جتمعها(هلا ثمن بوعوهلا  ه:مث أشار ألحد الطريقني الباقيني مع العول فيه قول 
فاعلم فإن العلم  :وقوله ،كزوجة وأبوين وابنتني  :ومثاله يف قولهوثلثني لتضمنها معىن حرف املصاحبة  ،يف لغة ربيعة وغنم
 .جمرد تتميملإلنسان زين 

هللا عنه سئل عنها وهو املنربية ألن عليا رضي  يقولون هلا للمنربهنا ينسبو الفرضيون مبعىن  :أي وهي اليت يعزوهنا :مث قال 
الفرائض برأيت أحدا  أعلم ه، ولذلك قال الشعيب: ما تالبديهية: صار مثنها تسعا، ومر يف خطب على املنرب خيطب فقال على

 .ومها مبعىن 2: ما رأيت أحسب منهغريه من علي بن أيب طالب، وعبارة

كم بالعدل حياحلمد هلل الذي ":يمن أن صدر خطبة علوأفادنا بعض طلبة الي :يف شرح املختصر 3قال الشيخ عبد الباقي 
فقد عالت . 4هـ.اجعى، فلما بلغ هنا سأله السائل فقال: صار مثنها تسعار لاوإليه املعاد و  ،وجيز كل نفس مبا تسعى ،قطعا  

 .مبثل مثنها، فينتقص لكل وارث تسع ما بيده، فقد صار من يرث الثمن التسع 

سائل عليًا خاطبًا عنها، فأفتاه هبا جماوبًا وقد صار  سأل دونكها فاعلم هبا وادّكر، إذ:لهوإىل معظم ما قررناه أشار بقو 
والكاف فيه ضمري املخاطب يف حمل جر ،دون" اسم فعل مبعىن خذ"ومعناه بني  مما قدمناه،و مثنها تسعًا حبكمة بالغة مجعها

تكر" فأبدلت ادبتشديد الدال املهملة، وأصل الثانية تاء هكذا "اد كر" "و.يف حمل رفع  عند البصريني، والفاعل ضمري مسترت
 .هايف داال  مهملة مث املعجمة داال  الدغامها

بتشديد الذال  "كرذ  فيقول:"ا م على غري القياسغهم يعكس أي :فيبدل املهملة أيضا  معجمة، ويدضعبقال ابن هشام: و 
ذكار: االتعاظ، واالعتبار كما يف ءاية السفينة، وحيتمل واال، املعجمةب "مذكر"أفضل من  5املعجمة قاله األزهري وقرئ شاذا  

                              
 جتمعا . 1
 .151ص ، 1ج،اجلامع البن يونس  2
 ،ولد وتويف مبصر، أخد عن النور األجهوري،هـ( عبد الباقي بن يوسف بن أمحد الزرقاين: فقيه مالكي حمقق 1644-هـ1606أبو حممد ) 3

شرح خمتصر خليل، وشرح على خطبة خليل للناصر اللقاين، :وحممد الصفار، له مؤلفات منها ،وأخذ عنه مجاعة منهم ابنه حممد .وغريه 
 (.089ص  ،0ج ،خالصة األثر/361ص  ،1ج،) الشجرة  ".ورسالة يف الكالم

 شرح خمتصر خليل لعبد الباقي الزرقاين، مل أقف على هذا الكتاب. 4
 .166ص ، 1أوضح املسلك إىل ألفية ابن مالك، ج 5
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    ﴿:وقوله.    ﴾1﴿:أن يكون من الذكر ضد النسيان على حد قوله تعاىل

  ﴾2 حفظوه و اتعظواْ ا :له، وهو املناسب هنا، واالستفهام يف اآلية مبعىن األمر. أيمتعظ به وحافظ :أي

به، وليس حبفظ من كتب هللا عن ظهر القلب غريه. "وإذ سأل" بإبدال اهلمزة ألفا  لتعليل تسميتها منرب، "وخاطبا " حال 
ألن معنامها يستفاد بدوهنا، ، ملهامؤكدة مبعىن عا مبنية من املفعول الذي هو عليا . وأما "جماوبا  فحال من الفاعل يف "أفتاه"

  .العلم النافع والبالغة التامة إىل الغاية "احلكمة"و تسعها "منصوب على أنه خرب صار"و

نا مدينة العلم أ :"، ويف احلديث3بن عمر يقول: أعوذ باهلل من معضلة ال حيضرها علياوفيه إشارة إىل قول الشعيب: وروى 
 .4"وعلي باهبا

والضمري يف مجعها ، 5لو شئت أن أق ر سبعني بعريا  من تفسري الفاحتة لفعلت :زة من قول عليمحويف اإلتقان: عن أبن أيب  
 يعود عندي على احلكمة كما هو ظاهر خالف األصل أنه ضمري املسألة، ألن مع ما بعده حيتاج لتكلف.

"كسدسني" وهو أن  :األخري قد أشارإليه بكاف التمثيل يف قوله وأما الطريق اآلخر الذي مل يذكره الناظم هلذا األصل      
إشارة إىل ما  فهذهوابنة ابن  ،وهو أن جيعل عوض البنتني واحدة،وثالثة وأسداس ،من له مثن ونصف ةلورثا 1يكون )يف(

                              
 .15يوسف اآلية: 1
 .16 ، 30، 00، 19 :القمر اآلية 2
 .339ص  ،9ج،هـ 1306 ،الطبعة األوىل -اهلند-هتذيب التهذيب البن حجر: مطبعة دائرة املعارف النظامية 3

وعلي باهبا،  ،نا مدينة العلمأ "بلفظ ابن عباس رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  139،ص  3،املستدرك ج 4*
 (.1638( و )ح: 1639هذا حديث صحيح اإلسناذ، ومل خيرجاه )ح::، قال"فمن أراد املدينة فليأت الباب

هبا فمن أراد اوعلي ب،نا مدينة العلم أ :"بلفظ ابن عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،( 11661)ح:  ،املعجم الكبري للطرباين *
 .65 ،ص11.ج  "ليأته من بابهفالعلم 

هذا  :قال ".وعلي باهبا،كمة أنا دار احل :"بلفظ علي رضي عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،( 3903)ح:  ،سنن الرتمذي *
هم هذا احلديث عن شريك، والنعرف هذا احلديث عن شريك، وال نعرف هذا احلديث عن واحد من ضيث غريب منكر، وروى بعدح

 .639ص  ،5الثقات عن شريك، ج
ص  1ج،م 1491،طبعةمة للكتاب اهليئة املصرية العا:اإلتقان يف علوم القرآن جلالل الدين السيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم  5

 ."ر سبعني بعريا  من تفسري أم القرآن لفعلتوشئت أوق   "ة عن علي رضي هللا عنه أنه قال:مجر قال ابن أيب "، ونصه: 036
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لكل مسألة  األصولمجلة اعرتاضية بينه وبني خربه، وهو  فلتعلم :وقوله .ذكره من األصول السبعة بطرائقها، وهو مبتدأ
ألن مل  "ال يعول ما""مامل يعل"  :وصواب قوله مامل يعل منها وما يعول :وإىل ما ال يعول كما قال،ول عىل ما يإ :املقسومة

عادلة وناقصة فالعادلة هي اليت يكون سهامها مثلها،  :وتنقسم أيضا  إىل ،2ضي كما قاله أئمة النحواتقلب معىن املضارع للم
 .روقد بيناه فيما م   ،ال يلزمه سم أيضا  إىل ما يلزمه النقص، وإىل ماقاليت ال تستوفيها سهامها، وتن هيوالناقصة 

وقد تنقسم النكسارها، مث إذا وقع االنكسار فقد يقل العدد، ،مث إن املسألة قد تنقسم من أصلها من أحد األصول السبعة 
وإمنا قد يقع انكسار  :إليه الناظم بقوله أشاراية هلا، وهذا معىن ماوقد يكثر، ومع االنكسار فليس هلا أصل حيصرها بل ال غ

أي: إىل ما ال له، فحذف "إىل" وبقي "ما" يف موضع نصب بإسقاط اخلافض، وإن كان غري مقيس  فتنتهي ماال له احنصار
"إىل" مقدرة وهو أيضا  شاذ، وإمنا استعمل هذا لتهيء النظم، ويف كالمه شبه  بــــــ ا  ضد األكثرين، وحيتمل أن يكون خمفو عن

 .3ماال له احنصار" )فتأمله( :"تناقض وهو قوله "فتنتهي" مع قوله

 

                                                                                                    
 مع. :يف "ب" 1
 .300ص  3جهـ، 1119الطبعة األوىل -بريوت -رفان حممد الصيان: دار الكتب العلميةعحاشية الصبان على شرح األمشوين أليب ال 2
 ره.ظيف "ب": فان 3
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 المسائل تصحيح                                

صحيح، وقسمة الرتكة على تمث ملا كان الفرضّي حيتاج بعد معرفة فقه الفتوى إىل ثالثة أعمال حسابية وهي: التأصيل، وال   
 واتفب 1)بدأ( الورثة، وكان الناظم قد فرع هنا من التأصيل، أخر قسمة الرتكة إىل آخر الكتاب، وغرضه اآلن يف التصحيح

  :ذاــــــــــــــــــــــــــــــــيان ما يتوصل به إليه فقال رمحه هللا هب

 أو مبعىن "يف"، وال يريد قسم، ةه للعلمال للقسمهبام ما بيان إل 2)من( من مقدمه إليه بضم الياء بيان ما حيتاج باب  

كل واحد منهم أو بعضهم عدد كسر   ناب بأن ،عليهم أي:حيث التنقسم،والتصحيح الرتكات بل قسم الفريضة على الورثة
من البدو كل عددين بدوا   املقدمة  :هي أي و اسم املفعول من اإلحكام، وهو اإلتقان والضبط حمكمةحال كوهنا  خذها

أن يكونا  وأن يكونا متماثلني، أأو ،ا من أن يكونا متباينني، أو أن يكونا متوافقني مسألة لن خيلو   ما يف أيالظهور  :وهو
مقام الثلث من ثالثة، والربع من أربعة،  :وهذه األعداد األربعة سواء كانت يف مقامات الفروض، مثل أن يقال متداخلني

بعة، أو ر األ 3(األعداد)ــــفتنظر بني عددمها ب ،فننظر بني العددين، أو يف عدد األحياز مثل أن ينكسر السهام على حيزين
ألن السهام إذا كان احليز داخاًل فيها فهي منقسمة، وإن  ،ن املداخلة ال تكون يف هذا القسمأإاّل ،فيما بني احليز وسهامه 

 .فيستغين بالوفق ،كانت السهام داخلة يف احليز فهي موافقة

تناول ،و اسم فعل مبعىن خذ وهاك مين،ى أيضًا املساواةسمفيها، وت :أي وال خفاء بعد باملماثلةمث أخذ يفسرها فقال:  
واليبقى منه شيء،  4حىت يتّم )بعد( يف مرتني أو أكثر، بعدديفين :أي املداخلة وهي كل عدد يعد زائدة ماحقيقة  علممين

بضم القاف، والكاف لغة يف  فقل ذاك داخل يف كثرةد" للسببية أو االستعانة، ويقرأ أيضًا بالم العلة، وقوله دوباء "بع
من  :أي منه القليل  :أي واليكونمبعىن أن األجزاء املوجودة يف األقل موجودة يف األكثر، ويزيد عليه األكثر  ،القليل والكثري

كما هي   ثنني يف أربعة وستة، ومثلها ثالثة يف تسعةاك:مث مثل هلا بقوله.بل ال يكون إال شطرًا فأقل فوق شطرهالكثري 
  .عددين، وتوافقهما يف جزء أو أكثرلتناسب ال ناسبةأيضاً املهذا العدد  وقد يسمىداخلة يف الستة، 

                              
 يف "ب" بدأ. 1
 «.أ»ساقطة من  2
 "ب": باألنظار.يف  3
 يف "ب": العّد. 4
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 وحش فال يكن لك منها جمانبه :وقوله،ومن مث قيل: كل تداخل توافق من غري عكس، فتوافق األربعة الستة، وال تداخلها 
 وتتميم على عادته.

ثنني مع ستة، فإن األربعة ايعين خمتلفني كأربعة و  عدد بعدديناء للمفعول أي: فين نببال وحيث عدّ  :مث ذكر املوافقة يف قوله
ثنني، ونسخة افرتجع هبما على األربعة فتفنيها كالستة، فقد فين العدد بعددين بأربعة و  ،الستة، ويبقى منها اثنان تزال من

 إذ فين:املفعول، واملعىنوالالم زائدة يف ،األصل "لعددين" بالالم على ما يدل عليه آخر تقريره، وعليه "فعد" بالبناء الفاعل 
 هنما اللذان أفنيا العددين معاً أك  افناء هبما آخر عدد واحد عددين خمتلفني على حنو ما فصلناه، فإن االثنني اللذين وقع اإل

 . 1التفاق العددين يف ذلك اجلزء الذي به املوافقة، من املوافقة )املتفقة( موافقنيلك  إن وقعا مسهما :أي دعهمااف

مع أربعة وعشرين، وكون العدد يفنيه عددان إمنا هو  61كالثمن يف مثانية أو   2فقة من األجزاء )أدقها(ااملعترب من املو : تنبيه
 يف غري احليز مع سهامه، ألن ذلك عدد يفنيه عدد واحد، فاعلم ذلك.

 العدد يريد أن أجزاء املوافقة يؤخذ من اسم ذلك والوفق فيها اسم ذلك العدد، أعين الذي كليهما قد كان عد: وقوله
  .بالثلث وهكذا 3(فقةافاملو )مثل ما إذا وقع اإلفناء بثالثة ،

 :إال أن حيمل على النصف وقوله ،ثنني، وخروجه من كالمهأبني لشموهلا اال خراً آ ينقلت: وعبارة غريه بنسبة املفرد للعدد املف
مثل أحد عشر وثالثة عشر، أو مركب  ،عليهما مبعىن أنه غري مركب من ضرب عدد يف عدد تىالعدد الذي أصم كان ذاك أ

: بشرح املفتوح بقولهمشروحا  حال كونه معىن كلهامبعىن خذ،ومعموله  اسم فعل أو مفتوحًا دونك:منه، وهو املراد بقوله
  بكسر النون للوزن ن كذا إن يكنومثل جزء م :واألصم بقوله ،كسبع إن كان ذاك سبعة أو تسع إن كان ذاك تسعة

 .بالبناء للفاعل كالمها بذلك اجلزء ف ين

وبيانه أن األحد والعشرين إذا أزيلت  وستة تكون بعد مخسني،أحد وعشرين  4ك(ا)ومثل ذ ل للموافقة بالسبع فقالمث مثّ  
فرتجع هبا على األربعة  ،فرتجع هبا على األحد والعشرين تزيلها مرة، تبقى سبعة ،من ستة ومخسني مرتني، تبقى أربعة عشر

وهكذا الستة وللموافقة بالتسع بقوله:  ،واحد من السبعة سبع ةن معًا آخرًا بسبعة، ونسباعشر فتفىن هبا. فقد فين العدد
                              

 «.أ» :ساقطة من 1
 يف "ب" أقلها. 2
 فقة.ايف "ب": يف املو  3
 وذلك مثل. :يف "ب" 4
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ثنان وعشرون أتت اوهكذا  األصم بقوله: وبيانه ظاهر مما تقدم، وللموافقة باجلزءوالثالثون وواحد من بعده مثانون، 
ومثله ستة وعشرون مع مخسة ،جبزء من أحد عشر ألنه الذي وقع اإلفناء به آخرًا للخمس واخلمسني فاعلم وافقت 

واحد منها جزء منها، وبه تقع  ةفتفنيها، ونسب 61منها مرتني تبقى ثالثة عشر، فرتجع هبا على  61فإنك إذا أزلت ،وستني
فإن يكن كالمها تعرا عن بعض  زءالشرتاكها يف ذلك اجلفقة فاعلم ذا كا اعين املو أ1وقد تسمى أيضًا )االشرتاكا( املوافقة،

من  سم كل واحد مباينافكذا وقع يف نسخة، فقال صوابه "عن كل" وهو كذلك يف بعض النسخ   ما أجريت فيه ذكرا
 .بعدوخمالفاً من املخالفة، ومها مبعىن وسيفسرها ،املباينة 

 ه عليه. بنعنه بالبيت قبله، ومل يمستغىن  إن مل يكن من ذاك شيء كائناً  :وقوله

يريد أو  أو متباينني فصل: وإن شئت اختبار العددين من املتوافقني :مث ذكر كيفية العمل يف اختبار العددين فقال     
فاعلم أبدا من الكثري العدمت  ،النسخ "فتسقط"ويف بعض ،القليل بالضاد املهملة  :أي األقلالعدد  فتنقص متداخلني
من"زائدة يف ""ما" بدل من األقل، وضمري فيه يعود على الكثري، و تاما فيه من مرة أو مر  الشني، وقوله بفتحالرشدا 

 ر املوافقةويف كثري من صو ، 2املعىن: فتزيل القليل من الكثري إما مرة واحدة يف غري املداخلة أو أكثر )كما فيها(و اإلثبات، 
سقاط أو اإلفهي املناسبة واملداخلة امسان يف معنامها مماثلة، وما بقي من بعد ذا  القطع :أي فإن يكن يفينه بالبنات

بفتح اهلمزة أسقطه  ، فإنك ترجع بذلك الفضل على األقل فتسقطه منه وهو قولهين بقإبيان ملا يعين من فضل  النقص
ختذ ذا  امن األقل، و طالق للقافية بألف اإل 4ط)األقال(ـمن األقل وال تزال تسق أيًا كان :أي كان3فما(وكسر القاف )

والعدد ما زاد  ،بالم تعريف اجلنس، وال يتعني عندي إاّل إذا صحت الروايةمنتهيًا للعدد 5فإن )يكن(يف هذا الباب أصال 
فهو التباين، فخد ،لألبد، وإن يكن منتهيًا للواحد دالعد ذلك سما :أي مسهايف العددين  :أي فالوفق فيهماعلى الواحد، 

 .وهنا متت املقدمة بشرحها يمقاصد
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 المسائل قسمة                                    

 :أي األوائل أجزائها سهامها مبعىن أصحاب 1بيان قسمة املسائل على )ذوي(باإلضافة إىل  باب مث قال رمحه هللا:

أو انتهت مهما :يدل عليه قوله ،بال عول:أي مهما تقم مسألة من أصلها "ذويــــــ"األولني الذين تقدم ذكرهم أواًل، نعت ل
نس جإن واحدًا كان وإن مجاعة، فإن مياثل كل  ماله فيها :أي كل وارث متاعه  بقطع اهلمزة طعفأبالم الغاية  تعل لعوهلا

عن زوجها وأم وأخوين  الياء لغة فيه فيخف، بتفإهنا من أصلها منقسمة كميتةيريد أو يداخلها بدليل ما يأيت،  صنفه
ثنان لألخوين فاستمع ا قيالب واحد لألم مث سدسهاو سهم نصف فتفهم نظمي، فإهنا من ستة تنقسم ثالثة للزوج منها

 .فيما ينقسم من أصله بال عول بياين

ختلف يف مكان األخوين أختني للوالد أو  2)فإن( :مث ذكر مثال ما ينقسم بالعول مع دخول احليز يف سهامه بقوله    
هلا الثانية لكنها عالت إىل مثانية، ثالثة للزوج منها تعلم، وواحدة لألم منها يقسم املسألة  شقيقتني فستة أصل هلذي 

بالبناء للمفعول، وما ينقسم من األصول السبعة كثري، ومثاله منها أربعة إذ كل ذي حظ هبا لن مينعه  أوبدهلماوللشقيقتني 

 .      ﴾3﴿مبتدأ و"مثل" زائدة كقوله تعاىل: فمثل ذاسهل، وقوله 

مبتدأ، أي: هذا املثال   وحسبه حتقيقاً  قد ينقسم من أصلهمن عطف الشيء على نفسه خالفاً له، واخلرب وشبهه:فليس قوله
 .........................ض....................................األشياء وعرف أصوهلا خربه. ملن فهمكاف 

، زياحنكسار الواقع بني األسهم واألذكر ما ينقسم من أحد األصول السبعة، عقبه بذكر ما ال ينقسم لال ملا مث         
كسار واقع لن نواال ه:ه بقولأوبد سامقنالسهام من انكسار واقع يف اال تصحيح ما يعرض يف أويل :وترجم لذلك بقوله

خربها حمذوف و  "،ال"بالرفع اسم  ، مث على طائفتني يظهر مث على ثالثة ال أكثر4جتهله على فريق واحد من )املسألة(
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واألربعة  ،عشر االثين 1(يبيف )با إذا اجلدة أعين الثالثة إال على وفق الغالب من استعماهلا فال يوجد على أربعة أحيار،
 وارثه فسدس هلن قد ينكسر، فهو على أربعة ال ينكر.  الشاذةزيد  ةكانت على قولوالعشرين 

 وهنا تنبيهات:

ألفاظ خمتلفة، ومعناها واحد، واحليز عبارة عن أهل مورث واحد كالزوجات،  ،، والفرق، والطوائفزياحواأل،: األصنافاألول
 والعصبة. ،واألخوات

 إال النصف وحده، ألنه ال يأخذه إال واحد.نكسار : سائر السهام مبعىن الفروض يدخلها االالثاين

 نكسار على األحياز على ثالثة أقسام: : األصول السبعة بالنسبة إىل االالثالث

: ال تنكسر السهام فيه إال على حيز واحد وهو االثنان، إذ ال ميكن االنكسار فيه على أكثر، ألن آخذ النصف واحد قسم
  .نكسر عليهيال 

 .وهو الباقي ،صنف أو صنفني، وعلى ثالثة 2سار فيه )على(ال ميكن االنك: وقسم

                              
 باب.«: أ»يف  1
 على. يف "ب": إال 2
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 واحد حيز على االنكسار                                

 :مث قال رمحه هللا

ومل يقل فانظر سهام ذلك الفريق مع رؤوسهم على التحقيق  افإن كان انكسار وجدا على فريق واحد ال أزيد ل:صف

 أم املباينة واملفارقة ةقموافالسهام مع الرؤوس  :أيهل بينها وبينهم رؤوسه ألنه راعى املعىن، إذ الفريق يف معىن اجلمع 
بضم فإن تباين الرؤوس  ن منقسماً، فإذا عرضت السهام على احليزالة، إذ لومكثنا فيه لكخادوالينظر هنا للمماثلة كامل

 .بزيادة الالم للتأكيدللسهام  بالرؤوس:أي الفوقية

  ﴿:وقياسه يف األصل على ءاية ،فاضرب هبا""يقول: ناألوىل أ على التمام لهاصيف أ فاضرب هبم يف كلها:وقوله 

  ﴾1  ما عال منها واليت مل تعل كذاك يف اجلميع وجه العملال يتم، وال فرق يف أصل املسألة املضروب فيه بني 

 ومما خيرج من الضرب تصح املسألة.،

 كان  واضرب لكل وارث ما :مث إذا صححتها تضرب سهام الورثة مفصلة فيما ضربت فيه الفريضة، وإىل هذا أشار بقوله
هباء السكت، وهذا يتصور يف  فافهم واقتده أصل املسألة فيه من الرؤوس :أي فيما ضربت  األصلاملسألة  يف أصل بيده

 .ل السبعةو صمجيع األ

رض ألن الفريضة إذا مل يكن فيها إاّل ف بان وأصلها إذا تقام اثنانصمثاله بنت وعاومثال املصنف من باب االثنني وهو  
واحد اآلخر الباقي و للبنت واحد عليه تقتصر واحد، فإن أصلها من مقام ذلك الفرض، ومقام النصف من اثنني نصفهما

إىل أربعة  بفتح التاء تبلغتنمي  اثننيرأسيهما يف املسألة  فاضرب إذا   ومباين ألن الواحد اليوافق عدداً  للعاصبني ينكسر
كذب، ويف هذه الفصول يظهر لك مثرة معرفة املباينة   :أي ما كذاك وون مني، واضرب هلا بواحد يف اثنني، وهلهمكلم

 وأخواهتا. 

عمل  :أي بعد الذي نذكره من اختصاريف أصل عرض فيه من األصول السبعة  :أي فاعمل هبذا يف مجيع االنكسار:وقوله
 وافقوا   مابزيادة  واجعل إذا:فيه كاحلشو، ألن معناه فيما قبله، وإن أراد باالختصار الضرب يف الوفق فهو ما بعده، وهو قوله

يقوم مقام رؤوسهم طلباً لالختصار، وتقلياًل للحساب،  :أي مقامهم مبعىن املوافقةسهامهم جزء الوفاق منهم الرؤوس  :أي

                              
 .40يوسف اآلية:  1
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 :أي واضرب به :مث متم احلكم فيه بقوله.مع املوافقة لصح ذلك، وأمكن قاله غري واحد 1اجلميع(وإالفلو ضرب اجلميع ) يف 
وهو ضرب سهام الورثة  متثل ما قد ذكرت قبل ذا من عملامث املسألة عائلة أو غري عائلة  :أصلأييف األصل بذلك اجلزء 

ثلثا مثاله ست من البنات وعاصب من بعدهن آت، فأصلها الشك من ثالثة، سهمان للبنات يف الوارثة،  مفرقة فيه
يف )  ثالثةوهو  هننه بالنصف، فلتضرب بنصفهنهاقمث مها يوافالثالثة ومها ال ينقسمان، ولكن يوافقان بالنصف كما قال 

 ،3وهي الثالثة أخذه مضروبًا فيها )ضربت فيه(،فريضة من له شيء من أصل ال :مث تقول بتسعةالذي هو األصل  2مثلها(
وللعاصب واحد يف ثالثة بثالثة يأخذها  ،ثالثة بستة صارهلن مثلهن عدوا يقسمنه وفقهن يف تضرب ثناناللبنات فيها و
 أبدا. 4عمل بذاك(اف)

 

                              
 ساقطة من "ب" 1
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 حيزين على االنكسار                            

ما قد ذكرت قبل هذا مع سهام  :أي : فإن كان انكسار يقع على فرقني معا فتتبع يف كل صنف منهما واألسهمفصل

يف التوافق أو مجلة الرؤوس يف  الوفق  :أي وأثبث الراجع ،أم املباينة واملفارقة؟ ،بينها وبينهم موافقةهل يريد قوله  فاعلم
 مث ال خيلو أمرمها من ثالثة أوجه: التفارق

 .: أن يوافق أحدمها ويباين اآلخرالثالثمعا ،  أن يباينا ، الثاين:: أن يوافقا معا  األول

املباينة بني  1)ويف( ،وبعد ذا تنظر بني الراجعني :مث كل من الصنفني يف الصور الثالث له أربعة أحوال أشار إليها بقوله 
فإن  :منهما تأخذ وفق املوافق، ومجلة املخالف، فتنظر بينهما باألنظار األربعة اليت ذكرها يف قولهوفيما جتمع اجلملتني، 

وضربته يف أصل املسألة،  ،وهو األكربوإن تداخال أخذت الزائد وضربته يف أصل املسألة،  :أي متاثال أخذت الواحد
حزت السبقا،  وما اجتمع ضربته يف أصل املسألةر، يف مجلة اآلخ من أحدمها وإن توافقا ضربت الوفقا وطرحت األصغر،

 .فافهم أصلهوما اجتمع ضربته يف أصل املسألة وإن تباينا ضربت اجلملة يف مجلة اآلخر 

تضرب فيها سهام   ،أو جمتمع من ضرب وفق يف مجلة، أوضرب مجلة يف مجلة،وما ضربته يف املسألة من مماثل، أو مداخل  
أمر من  فاحتذيف احليز الواحد ماذكرت قبل  يف يدك  عملت بعد ذا  بالذ  حصلت مث :كل وارث وهو معىن قوله
 .مبعىن االقتداء و االتباع،االحتذاء بالذال املعجمة 

من اإلحكام، وهو اإلتقان حمكمة الرتتيب التسهيل بتليني العبارة من غري تطويل  :أي أمثلة منها على التقريبوهذه  
تر  أختني شقيقتني، وزوجتني مث ومعناه التصفية، فمثال متاثل الرؤوس مع تباين كل حيز لسهامه: ميت مات و والتهذيب
وال  ،عليهماني ينكسر بد للعاصحفوامن ضرب مقام الربع أربعة يف مقام الثلثني ثالثة  عشر فأصلها جتده يف اثين،عاصني 
وبني كل فرقة وما انكسر تباين قد بان فيها ،ني صبمياثالن العا تانالزوج :أي مها نوهكذا ثالثة للزوجتني لك يوافقهما

عشرين بعد أربعة منها يصح إىل  تضربه يف أصلها ال زائد فتنتهي دبنصف واح يف هذه املسألة :أي وظهر، فتكتفي فيها
 . 2وما بيده قاله اجلوهري،اي، ما يرجع إليه الرجل من أمره ورأيه ز بفتح الالقسم فافهم منزعه 
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 بفتح اخلاء  فيها أربعًا تداخل فإن تك الزوجاتحباهلا إال أنك جتعل عوض الزوجتني أربعا كما قال: املسألة :ومثال املداخلة
فتنتهي وتضربه يف أصل املسألة ،ين باألكثرغثنني عدد العاصبني داخالن يف عددهن أربعة، فتستألن اال الرؤوس منهما معاً 
 10يف 10، ولألختني 13 لكل زوجة ،ثين عشرايف أربعة ب13 :مث تقول للزوجات،وهي مثانية وأربعون  لضعف األوىل

 . فهكذا فحقق األصول .9لكل واحد  ،بأربعة 0يف  0للعاصبني  ،01ثنني وثالثني لكل واحدة اب

بأربعة  ،يف أصلها أربعة  11فتضرب بعضهما يف بعض بستة، مث تضرب ،وأخوان شقيقان ،ثالث زوجات  :املباينة ومثال
 وعشرين. 

 أصلها من ثالثة،وكل يباين سهمه فتنظر بني الرؤوس:تسعة وستة وستة إخوة ألب، ،ومثال املوافقة بني اجلملتني تسع بنات
مث تضرب الثمانية عشر يف أصل املسألة بأريعة  عشر، ةنيامفتجدمها متوافقني بالثلث، فتضرب ثلت أحدمها يف كل اآلخر بث،

 تصح. سني ومنها ومخ

أو العطف على املفعول، ،بالنصب على املعية  وأمه نبالصرف للوز فإن يكن خلف ست أخوات شقائق  مث قال رمحه هللا
منها األخوات  1لست(لوأربعًا لألم فافهم قويل، فأصلها من سبعة بالعول أربعة )وحشو أيضا  تتميمهلا ثبات :وقوله
أسهمه  أي:موافقامشاركا  أي:ظهرقد بدا  أيضًا فاعترب. وكل صنف من األم كذلك ثنان لألربعاو  عليهن تنكسر

ثنني يف الثالثة بستة، وما ثنان فتضرب االاهذا ثالثة، وهذا ،متباينانمنها مبعىن الوفقان  والراجعان بالنصف فافهم ذلك
يف 10فللشقائق  يصح قسمها يقينا بعينا منهاثنني وأر اإىل  2تنمي(أصل املسألة بعوهلا ) يف السبعةإليه وهو الستة انتهى 

بستة،  11، ولألم واحد يف13لكل واحدة  ،ثين عشراب 11يف  19، ولألخوان لألم 10لكل واحدة  ،بأربعة وعشرين 11
 فقة.انة يف املو ايهذا مثال املب

والراجعان فيها متوافقان بالنصب، بن عم، فأصلها ستة، افقة: أم، ومثانية إخوة ألم، ومثانية عشر اومثال املوافقة يف املو 
 تصح.و ثنني وسبعني منها افتضرب فيها أصل الفريضة تبلغ  ،اآلخر باثين عشر 3فتضرب بنصف أحدمها يف )كامل(

جعان متداخالن، فتضرب األكرب يف ا، والر 11أصلها من ،فقة: جدة، ومثانية إخوة ألم، وستة ألب اومثال املداخلة يف املو 
 ومنها تصح. ،90أصلها تبلغ 
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فتستغين بأحدمها  ،والراجعان متماثالن ،أصلها من ستة ،ومثال املماثلة فيها: أم، وأربع أخوات ألم، وستة إخوة ألب    
 .عشر، ومنها تصح ثينافتضربه فيها ب

يف   بنات األملكن املسألة حباهلا:أم،وست أخت ألب ، فإن تكن:ن اآلخرسهامه وباي مث قال فيما إذا وافق أحد احليزين 
ثالثة، فتجدمها  من سبعة أصل املسألة بالعول،فتثبت التسعة ملباينتها،ووفق الستة هلنسهمهن  بتشديد النون تسعا باينهذه 

بتشديد لكن  :عوهلا سبعة بثالثة وستني، وهذا الذي أراده بقولهبفتضرب األكثر وهو التسعة يف أصل املسألة  ،متداخلني
 مجع قلة لرأس أرؤسمن العددين يف  تداخل الراجع للموافقأو الطلب ،بضم الياء من الرعى مبعىن احلفظ  يرعى النون
مبعىن   املذكور وهو السبعة تنمي إىل ثالثة وستني حسيب املفارق فتضرب الزائد وهو التسعة يف أصلها منهما املباين

 أ والتحالف  قل املداخلة فيما تركب من التوافامثنت فقد بيذكرت وحنوه  مبتدأ حذف للعلم به، وتقديره ما،كافيين 
 تبيني.

لة فيه: أم، وست أخوات شقائق، وثالثة بين عم، وعدد رؤوسهم مع وفق األخوات متماثالن، فتضرب أحدمها ثاومثال املم
 ملسألة ستة بثمانية عشر.اثالثة يف 

اليوافق، والثلثان يوافقان ،و وربعها ال ينقسم  ،عشر ثينامن ،وعاصب ،ومثال املبيانة: أربع زوجات، وست أخوات شقائق 
 ثينااآلخر ب فتجدمها متباينني، فتضرب أحدمها يف ،بني األربعة عدد الزوجات، والثالثة وفق األخوات فتنظر ،الستة بالنصف

 بأربعة وأربعني ومائة، ومنها تصح.،عشر أصل الفريضة  عشر، فتضرهبا يف االثين

فتنظر بني الستة واألربعة وفق البنات، جتدمها متوافقني بالنصف، فتضرب نصف ،بن ابنات، وست بين  ومثال املوافقة: مثاين
 بستة وثالثني ومنها تصح. ،مث تضرهبا يف أصل الفريضة ثالثة  ،عشر ثيناب ،اآلخر ملأحدمها يف كا

إذا باين كل حيز يف سهامه مبثالني، وللموافقة مّثل ملا أنه ذكر الناظم منها أربعة، إاّل  ،ثنا عشر مثاالافجملة هذه األمثلة 
 فكان الزائد عليه مثانية كما ترى. ،كب منهما مبثالت وامل
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 أحياز ثالثة لىع االنكسار                              

 3)االعتبار( 2بتداء(افاحلكم يف ذلك )على ثالث منكسرًا من فرق الوارث مبعىن السهام  1فإن كان )السهم( ل:صف

وأثبتها ونظرت بينها باألنظار  ،فإما أن يوافق أو خيالف، فإذا خالف أخذت مجلة الرؤوس بني كل فرقة وسهمهاومبعىن النظر 
األربعة من التماثل وما معه، وإن وافقت كلها أخذت األوفاق، ونظرت بينها كذلك، وإن وافق البعض وخالف البعض 

فيأيت فيه ستة عشر مثااًل ،ثنان ويباين واحد، وعكسه اأخذت وفق املوافق، ومجلة املخالف، ونظرت بينها كذلك، وقد يوافق 
  4الرؤوس أو )أوفاقها(بضم الفوقية فتثبت :مث أوضحها بقوله  كما ذكرت طرقه  :ل وعدمه، وهو معىن قولهباعتبار العو 

  .وهللا أعلم،الضمري يعود على الفرق الثالثة بتقدير مضاف، إذ املراد مساق أحكامها  كالفرقتني فاستمع مساقها

فيما سلف مجيعًا فاكتف بواحد كما ذكرت كلها   متاثلت والتماثال أو التباين أو التدخال، فإن بينهماشرتاك رع االامث 
تنبذ بفتح اخلاء مثىن  فتأخذ أكثرها واآلخرين مجيعاً  :أي معاحال كوهنا  وإن تداخلت ،واضربه يف أصل الفريضةفاعرف 

  .تطرح و تلقي :بفتح الفوقية وكسر املوحدة، أي

فتضرب بعضها يف بعض، مث تضرب اجلميع يف أصل املسألة،  ،قال: وسكت عما إذا تباينت كلها، وهو مفهوم مما تقدم
عمل اقلت: وتفصيل ذلك أن تضرب الثالثة يف آخر منها، فما حتصل نظرت بينه، وبني النصف الثالث باألنظار األربعة، مث 

ابقاً، ولكن الحقاً إمنا تنظر أبدا بني فريقني، وليس يف كالم الناظم ما يفهم، هذا كله س :فتكون كما قيل،فيه على ما مر 
 .فتأمل

املراد بأجزاء خمتلفة كاتفاق بعضها بالنصف، وبعضها  و غريه من ناقص أوزائدأجبزء واحد األعداد الثالثة وإن توافقت  
بألف  هايف مجلة الثالث فادر الكنمن األعداد الثالث  :أي فاعلم منهااخلارج منهما  :يعين فتضرب الوفقني بالثلث وحنوه

احلقيقة، وهذا البيت عندي مما يشوش على اخلاطر، واألقرب سقوطه ألنه يف غري حمله، على ما فيه من عدم  :طالق، أياإل
أهل الكوفة، فيه والبصريون، فرأي هؤالء العمل  :أي االختصاركيفية وههنا خيتلف الكوفيون يف التحرير ويُغين عنه 

                              
 "ب".:ساقطة من  1
 بتداء.إيف "ب":  2
 يف "ب": فاالعتبار. 3
 يف "ب": وفاقها. 4
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بضم أوله وثانيه، أي خرج  قا بني فريقني فما حتققاف  أن تو  2رهواقتصر عليه خليل يف خمتص ،1له ابن جزي يف القواننيوفض  
غري متوقف، والمبطئ، ألن الريث هو: التوقف  :أي غري رائث يف احليزين نظرته مع الفريق الثالث كالعمل األولبالضرب 

 .والبطء

على حدة، وبني كل فرقة مثت وفق بينه عددًا  أن تؤخرا ماشئت منها، واستحبوْا األكثرا أهل البصرة ورأي هؤالء 
إن مل تكتف بواحد  3)مجلته( يف اآلخر وفق أحدمها نظر بني الوفقني، مث تضربيفيؤخذ وفق كل واحد منهما، و  متحدة

يف  بفتح العني مث ارع :ضربته يف املوقوف من غري نظر، وقد أشار إىل هذا بقوله ،منهما، وما خرج لك باستغناء أو ضرب
و جمتمع أمبا اجتمع من مماثل، أو مداخل،  أي:واضرب به والتوافق، ،من التماثل، والتداخل، والتباين:يعين  وفقيها ما ذكرا

 ."ذكرا"طالق للقافية فيه، ويف و"وقف" بألف اإل من بعد فيما أخراضرب الوفق أو اجلملة ب

للزوجات الربع، ثالثة ،عشر  ثيناأربع زوجات، وأخت شقيقة، واثنا عشر أختًا ألب، و عشرة أعمام، فأصلها من  :ومثاله
اثنان غري منقسمني عليهن  ،وال موافقة هلن، ولألخت الشقيقة النصف ستة، ولألخوات لألب السدس،غري منقسمة عليهن 

وستة ،: أربعة عدد الزوجات دولألعمام واحد على عشرة الينقسم وال يوافق، فمعك ثالثة أعدا،لكن يوافقاهنن بالنصف 
الكوفيني توفق بني اثنني، وما خرج وفقته مع الثالث، فإذا وفقت بني  يعلى رأفة مجلة عدد األعمام، وفق األخوات، وعشر 

عشر  الستة جتدمها متوافقني بالنصف، فتضرب نصف األربعة اثنني يف ثالثني بستني، مث تضرب الستني يف أصل املسألة اثين
 4تضرب نصف أحدمها يف )كامل(ف ،هتما متوافقني بالنصفتبلغ عشرين وسبعمائة، ولو نظرت بني األربعة والستة لوجد

 .بستني، والستون مضروبة يف أصل املسألة اآلخر

والستة واألربعة، فتجد املوافقة بالنصف، مث تنظر ، اوعلى رأي البصريني يوقف األكرب استحبابًا وهو العشرة، وتنظر ما بينه 
فتجدمها  ،يني االثنني والثالثة األربعة اثنان، مث تنظر و،ستة ثالثة ا بينهما فتجدمها متوافقني بالنصف، إذ نصف المفي

                              
 قال ابن جزي: " وأما االنكسار على ثالث فرق فأحسن عمل فيها عمل الكوفيني، وهو أن تنظر يف الفريقني خاصة حسبما تقدم، فما 1

ما تلخص آخراً يف  تمث ضرب،تلخص منها نظرته مع الثالث، كما تنظر بني الفريقني، فإن كان فريق رابع نظرت ما تلخص من الثالثة معه 
 (.262القوانني الفقهية، ص)أصل الفريضة...." 

 .262ص  ،خمتصر خليل 2
 يف "ب": كاملة. 3
 يف "ب": كل. 4
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مث تضرهبا يف أصل املسألة ،متخالفني، فتضرب أحدمها يف اآلخر بستة، مث الستة يف العشرة املوقوفة من غري نظر بستني 
 .خيرج من هذا أن الطريقني يؤديان إىل شيء واحد  ،بعشرين وسبع مائة

كبت منها،فتحل األربعة ثة إىل األعداد األوائل ال ي تر األعداد الثال احلل، وهو هنا أن حتلبثالث يعرف فيها طريق  1و)بقي( 
فتجد االثنني متكررة يف كل واحدة، فتثبت  ،مخسة واثنني :والعشرة إىل ،ثالثة واثنني :والستة إىل،اثنني واثنني إىل: 

ويبقى اثنان، وثالثة، ومخسة مل تتكرر، فتضرب االثنني املتكررة يف االثنني ال ي مل تتكرر،  2منهاواحدة، وتسقط )سائرها(،
 والستني يف أصل املسألة بعشرين وسبعمائة، وانظر متامه فيه. ،وما اجتمع يف الثالثة، وما اجتمع يف اخلمسة بستني 

موافقة الثلث املباين بعضهما، وخمالفة غريه، وقولنا وملا كان االعتبار الذي قدمه الناظم بني كل فرقة وسهمها يوجد فيه   
يف  اذاك شيء وجدمن  فإن يكن : هنا كيفية العمل يف ذلك بقولهبني  ،وعكسه  ،هناك أنه قد يوافق اثنان ويباين واحد

إذا وجد التساوي يف التوافق والتباين املشار إليه بذلك بني عددين، والثالث خبالفهما  :املعىن اداثنني والثالث منهما انفر 
فاعمل مبا وجدته يف العددين، مثل الذي ذكرته يف الفرقتني، ومعناه فاعمل بني العددين الذين وقع التساوي بينهما كما 

فما رفعت بعد ذا  :لث املباين، وهذا معىن قولهضربه يف الثااف،نكسار على حيزين، فما صح لك من العددين عملت يف اال
طيل هبا، إال أن اقتصاره على الضرب الثالث فرض ال يلزم، نوأمثلته واضحة مما تقدم فال  ،من كائن ضربته يف الثالث املباين

ين بأحد استغكجدتني، وأربع أخوات ألم، وست أخوات ألب، ف،إذ قد يكون اخلارج من العددين مماثال للثالث املباين 
عشر، وقد يكون الثالث املباين أيضًا داخاًل يف اخلارج من العددين كما إذا  لة ستة باثينأصل املسالثالثة، ويضرب يف أ

وما حذفته هنا اختصاراً  ،ينة للخارج كما فرضااإلخوة ألم مثان، املسألة حباهلا من ستة، فإن كانت اجلدات ثالثا مب 3)كانتا(
 بفتح الكاف ماحمك   يف األحياز من مجيع ما ذكرته من الوجوه جيتمع بالضرب:أي  مث الذي يصح :كتفاء عنه بقولهفلال 

عائلة، أو غري عائلة، مث تضرب فيه سهام كل وارث أيضا، كما فهو الذي يضربه من حصله يف كل منهما تقوم املسألة 
 وهو الساحر. د كل وارث فافهم وقيت شر كل نافثبيويف الذي  :قال

وتقليل احلساب، ولو مل يفعلوْا ذلك بل ضربوْا بعضها يف  ،منا عدلوْا إىل هذه الطرق لطلب االختصارإعلم أهنم او تتمة: 
 بعض من غري نظر، مث ضربواْ اجلميع يف أصل املسألة لصح ذلك أيضا.

                              
 يف "ب": مابقي. 1
 يف "ب": كاملها. 2

 يف "ب": كانت. 3 



 ى ثالثة أحيازنكسار عليف االفصل 
 

 
194 

وهو من اإلجازة مبعىن اإلذن يف تعليمه وإقرائه  وكل فارض له جميز ،خمتصر :أي عمل وجيز زياحيف األ :أيفصل: وفيها 
كما ينظر بني احليزين، وإن   :مبعىن تقدم، أي مثل الذي يف الفرقتني قد فرط من األحياز الثالثة  يف اثنني فقط 1أن )ينظر(

سألة، مث فيما بيد  مل يكن معهما ثالث فإذا صريهتما عدداً واحداً نظرت بينه وبني احليز الثالث، فما خرج ضربته يف أصل امل
كون ضاربا  يف األصل نظرته مع الفريق الثالث، كما ن تتنتهي يف الفعل أل حىت إذا ما :كل وارث كما قال الناظم يف قوله

 .حق قاطع :أي ئث، فما انتهى ضربته يف األصل، وقد شرحت مبقال فصلاعملت قبل غري ر 

ذ العمل هكذا عنده فيكون تكررًا من غري فائدة فاجلواب: أن إ،فإن قُلت هذا الفصل هو طريق الكوفيني بعينه :قال      
ياز  حا هو يف موضع خاص، وهو ما إذا كانت األمنمطلقاً، وطريق الكوفيني عند اختالفهم مع البصريني إ زياحهذا عام يف األ

 كلها متوافقة، وهللا أعلم.
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 أحياز أربعة على االنكسار                          

 :نكسار على أربعة تفريعاً منه على أحد قويل زيد بن ثابث فقالنكسار على ثالثة أحياز أخذ يذكر االالوملا ذكر ا

إذا انفردت  لفرق يف الوارثني أربع، فاعمل مبا ذكرت يف الثالثني لضرورة الوزن عبكسر النكسار مهما يقع : واالفصل

حداً فإنك تنظر بينه او  واحلل أو غري ذلك، مث إذا صارت الثالثة عدداً  ،مستويف، فيأيت هذا أيضاً طرائق البصريني، والكوفيني
 .1اض، يقال نكث العهد إذا نقضهقبال انت :أينتكاث ابع األصل بال وات   :وبني الرابع على ما تقدم، وإليه أشار بقوله

ومثال ذلك أربع زوجات، وثالث جدات، وأخت شقيقة، وعشرون أخت ألب، ومخس وعشرون ألم، فأصلها من        
 ،ووافق واحد، فخذ وفق املوافق، ومجلة املباين ،وقد انكسرت على أربع فرق، باين ثالثة ،وتعول لسبعة عشر ،عشر ثينا

 .سة وعشرونوعشرة وفق األخوات لألب، ومخ ،فتكون أربعة أعداد:ثالثة، وأربعة

عشر، مث تنظر بني  ثينايف اآلخر ب متباينني،فتضرب أحدمها فتجدمها،فعلى طريقة الكوفيني تنظر بني األربعة والثالثة     
فتضرب نصف أحدمها يف كمال اآلخر بستني، مث تنظر بني الستني  ،فتجدمها متوافقني بالنصف ،عشر والعشرة االثين

مثائة، مث تضرب الثالمثائة يف أصل ب مخس أحدمها يف كمال اآلخر بثالباألمخاس، فتضر فتجدمها متفقني  ،واخلمسة والعشرين
 .ومنها تصح ،الفريضة بعوهلا تبلغ مائة ومخسة آالف 

داد وبينها، جتد األربعة توافقها بالنصف، عوات لألب، مث توفق بني األخوعلى طريقة البصريني توفق العشرة وفق األ   
والستة يف اخلمسة ،، والثالثة تباينها، فتضرب االثنني وفق الزوجات يف الثالثة عدد اجلدات بستة واخلمسة والعشرين باخلمس

مث تضرهبا يف السبعة ،لألم، وما اجتمع وهو الثالثون يف العشرة املوقوفة راجع األخوات لألب بثالمثائة  2راجع )األخوات(
 واخلمسة والعشرين إىل مخسةاثنني، والعشرة إىل اثنني ومخسة، و طريقة احلل حتل األربعة إىل اثنني عشر تبلغ ما مر، وعلى

ومخسة، فتضرب بعضها يف بعض  ،ومخسة، وثالثة، واثنان،قى اثنان بياخلمسة الواحدة واالثنني لتكرارمها  مث تسقطومخسة،
البصريني دقة كما 3(طريق)وملا كان يف .منها تصح ملسألة بعوهلا خبمسة آالف ومائة.و بثالمثائة، مث تضرب اجلميع يف أصل ا

إذا كانت األحياز األربعة متوافقة وأردت  مث :ى بعض ما خيفى فيه فقاللالناظم باإلحالة عليه بل نّبه هنا ع مر، مل يكتف  
بتشديد  أثبتو عرض عليه الثالثة مث إذا بابااستح ع الكثرةقف الواحد وار على مذهب أهل البصرة، فو  العمل فيها

                              
 .592، ص 1ج ،الصحاح 1
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فإذا صار العددان عدد واحداً ضربته يف   ،وأعرض عليه اآلخرين على ما مر أكرب وفق فيها إذا  ثانيا  وقفــفراجيعها  قيةالفو 
الباقي" مفعول "حقق" بالبناء ـ"فثانيا يف املوقوف منهما  همث إذا حققت منها الباقيا ضربت:وهو معىن قولهالثاين املوقوف 

ألنه بعد  1وعرب عن صريورة العديدين عددًا واحدًا بالتحقيق )جتوزاً(،للفاعل وهو ضمري التاء، وضمري" منها" لألحياز 
 .من غري نظر يف املوقوف منها األول ما خرج بالضرب يف املوقوف الثاين تضربه أيضاً  مثت اإلختبار

      : الكيفية. وهللا املستعان.هنا "الوجه"و ، وهو اإلتقان،حكاممن اإل أحكمت وجه العمل دفافهم فق :مث مدح عمله فقال 
كنه تعّقبة بأن حيز اجلدات ل ،عًا لألصلبتتكون كلها موافقة وعليه قررناه  أن األحياز األربعة ميكن أن كالم الناظموظاهر  

 :أي يغين عن التمثيل مع الذي أخشى ذا3)وافهم(كالمه  2(وال تكون موافقة حليز الزوجات فتأمله، فإنه )           ثالثة،
 .بهمن التطويل بذكر مثاله 

 

                              
 ساقطة من "ب". 1
 إىل معىن هذه الكلمة. مل أهتد 2
 فهم.تيف "ب": و  3
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 اإلنكار و اإلقرار                              

ظم، ألنه قد ذكرها  ان الناظم بـ "من" الدالة على التبعيض إال هتيؤ النقال يف األصل ال وجه إلتي باب من اإلقرار واإلنكار:
ما يبعد، مث وصف الباب بوصفني قل   وال خيفى ما فيه من البحث، ولو قيل أهنا لالبتداء أو الظرفية مل .هـكلها أو جلها ا

 .فيه ختصارعلى ا بسهولة ألفاظه ملعىنمقرب ااجتمعا يف كالم فقال:

لعدم  "مثــــ"ه بفعطف الثبعد مث ث 1مث )بثان( كثر، وقول الناظمواحد أو أ وارث بوارث مهما أقر  :مث شرع يف مسائل فقال 
ألن الفرض أن  فما له به ثبوث نسبه :وحكمها بقوله به، وأنكر الباقون من أقر   :صورة املسألة بقولهمتم  تأيت "أو"، مث 

 إرثه منيف له  ةنافي وحيث مل يثبت من نسبه فماوال يقضى له باحللف معه  ،أو غريه،املقر واحد وال فرق بني كونه عداًل 
 .2لف معه وير  ععيفحي: وعدل ه" من خمتصر قستلحارى عليه خليل يف "االجابن عبد احلكم و  وقول سبب زائد

 حممد ألئمة نعم يف والء املدونة ما يوافق قول ابن عبد احلكم نقله ابن أيب زيد عنيده التوعيح له، وإن جرى عليه اقكما ي
 .أما نفي ثبو  النسب فوفاق. 3انظر التتائي

 تنبيهات: 

أو مرتباً قبل القسمة أو بعدها، ويف ذلك تفصيل يأيت حتقيقه إن  ،إذا أقر بأكثر من واحد ال خيلو إما أن يكون نسقاً األول: 
 .شاء هللا حيث تعرض له الناظم

، وهو جار انتفى الزمان، فمهما ثبث أحدمها ثبت اآلخر، ومهما انتفىتكالم الناظم يشعر بأن املريا  والنسب مالثاين:
 .4 حيطعلى املشهور عند املتيطي فيما إذا مل يكن له وار  أو كان ومل

 

                              
 يف"أ":ثان 1
 .681ص  ،خمتصر خليل 2
 فتح اجلليل خمتصر خليل حملمد بن إبراهيم بن خليل التتائي مل أفق على هذا املخطوط. 3
قسم  -طوط مبكتبة جامعة امللك سعودلعلي بن عبد هللا املتيطي، خم، بن هارونال ختصار النهاية والتمام يف معرفة الوثائق واألحكاما 4

 /ظ.651 ،/ 9885املخطوطات رقم 
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تفاقاً، وإن مل يكن له وار ، وكان ا 1واً(غ: إقرار من يعرف له وار  حييط بإرثه ولو بوالء بوار  )لهقال ابن عرفة يف خمتصر    
مع ابن رشد عن قوله فيها مع  قبن القاسم يف مساعه من االستلحاقوالن ال هففي إعمال إقرار  ،ومل حيط كذي بنت فقط

 .2هـاوأصبع وأول قويل سحنون، وثانيهما مع أشهب ، هلباجي عن مالك، ومجهور أصحابغريها، وسحنون يف نوزاله، وا

بنقل بعض حواشي خليل قال: فالقول باإلر  للجماعة املذكورين كلهم، وعدمه ألشهب مع أحد قويل سحنون، ونسبه 
يعين خليل: وإن استلحق غري ولد مل يرثه، إن يكن بالشرط املثبت  أمجع لو م أن األول شاذ بقزعاملتيطي ألهل املدينة، و 

 .3هـاثابت النسب حائز للمال من األقارب، أو املوىل كما يف التوعيح، وإال فخالف صحيح  :وار  أي

 خالف، وهو القول باإلر  ملا تقدم. حوبه يتضح ما اعتمده يف األصل، وإن كان الراج

 ةاللخمي موعع اخلالف مبا إذا مل يطل اإلقرار بالوار ، ألن قرين صخي ي أيضًا يف صخصيب شقال ال:من التنبيهات  الثالث
ضي السنني على ذلك كما يف نقل خليل، وأما السنة مبغالباً، والطول يكون  هاحلال مع طول إقراره بذلك تدل على صدق

 .4لألخر  أخرى، انظر الشبخي ي أيضاً و والسنتان فال، وهو اختيار من اخلالف ملا وافقه هذا القول تارة، 

أنه فواعح وإن  خي شقيقي مثالً أهذا  :إليه بقوله هب نسبة املقر   هوج  املقرإذا بني   قال احلطاب، فيما،طاب : يف احلالرابع
 :أمجل، فقال ابن عرفة يف ذلك اعطراب، قال ابن رشد: والذي أقول به يف هذه املسألة على مذهب ابن القاسم إذا قال

عليه من يرثه ممن ال يرثه، وأما  ىبه أنه ال خيف نممن يظ فالن وارثي ومل يفسر حىت مات، إن له مجيع املريا  إذا كان املقر  
أنه ابن عمي مثال، أو موىل عتقي: أو أيب، أو من  :وارثي، بل حىت يقول نفال :اجلاهل الذي ال يعلم ذلك، فال يرثه بقوله

 .5قرينة على أنه أخ لغري أم، وإال مل يزد له على السدس دلتو  عتقين، ولو قال فالن أخي،أ

عتقين فأمجع أهل املدينة أة مبوىل فقال: هذا موالي أنهاج الفاكهاين ونصه: إذا أقر الرجل واملر مويشهد له ما نقله التتائي من 
وير  بالوالء إال أن يتبني كذبه كأن يكون له والء معروف قد حازه، أو يكون من  ،وأهل العراق على أن إقرارمها يثبت،

                              
 لغو. :يف ب" 1
 .649ص ، 9، ومواهب اجلليل، ج339ص ،شرح حدود ابن عرفة   2
 .649ص ، 9ج ،مواهب اجلليل  3
 /و.603 ،3ج ،شرح: الشبخي ي ملختصر خليل 4
 .641، ص  9ج ،مواهب اجلليل 5
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قاله التتائي عن الفاكهاين، قال التتائي وحنوه يف ابن عرفة: وظاهر التوعيح  .وال عتق ،1أصل حرية مل جتر عليه والية )ألحد(
 تناوله اخلالف.

مجاع مبوىل فقال: هذا موالي أعتقين إل الف ما إذا أق ر الرجل واملرأةيف التتائي عن الفاكهاين خيرج عن هذا االخت اخلامس:
 أهل املدينة.

: ينبغي لو كان يف عصمة 2بن رشد القفصيايف التوريث يف إقرار الزوجني غري الظارينب قوالن مشهوران أيضًا  السادس:
هل يرتفع  به قريهبا معها ولد  إال أن املقر،ه مته غري صالزوج غريمها مل يرثه، ألن هذه حائزة للمريا ، وانظر إن كان يف ع

 .3؟اخلالف أم ال

نقصًا  اإلقرار بالوار  :أي إال إذا أوجب :مث ملا نفى الناظم أن يكون له مريا  النتفاء نسبه استدرك حكماً آخر فقال    
 :أي سهمه مستقصىمن على جهة اإلقرار  وجب فيه نقصًا أخذهأللمقر من سهمه من قبل ذاك املستقر، فإن يكن 

"من سهمه املستقر له قبل ذاك" أي قبل اإلقرار، وقوله:  :قديره،و ت" من قبل ذاك املستقر" وفيه تقدمي وتأخريمستويف، وقوله
  .عنه، وقد أفاده البيت الذي قبله، كذا قيل جب فيه نقصاً "مستغىنأو "فإن يكن 

أشار إليه الناظم  ما وهو 4وإن كان أكثر من واحد حتاصصوا )فيه( به واحد أخذ ما نقصه اإلقرار وانصرف، مث إن كان املقر
بألف االطالق للقافية اكان واحدًا أو أكثر وذلك سواء :بكسر السني وتشديد الياء، خب ملبتدأ مضمر، أي سيان:بقوله 

على املقر، أي: فيما فضل له" يعود ضوالضمري "يف ف،بالقصر لضرورة الوزن، واالمرتاء: الشك  مرتاابال  حتاصصوْا يف فضله
بضم الباء وتشديد  بُ ل غت وقوله،طالق بألف اإل ووجهه إذا أردت العمال به اإلنكار على اإلقرار، ومعناه واعح مما تقدم
فصحح األوىل على اإلنكار،  عرتاعية،امجلة دعاء  فيما تبتغيه األمال الالم مكسورة أو "بلغت" بالتحقيق مفتوحني،

 .، وهو املسمى بالفريضة اجلامعةقرار مث ادر من حيث يصحان معاى اإلوبعدها األخرى عل

                              
 يف "ب": أحد. 1
عبدهللا بن راشد القفصي البكري املعروف بـــ"ابن راشد"،فقيه مالكي،أديب مشارك يف العلوم،أقام بتونس ورحل إىل املشرق،وأخد حممد بن  2

شرح خمتصر ابن  ه ،تويف بتونس،من تصانيفه:الشهاب الثاقب يف836عن ابن دقيق العيد والقرايف،توىل القضاء ببلده، كان حيا سنة 
 /نيل334،331اصل......)الديباج،صواعد املذهب،خنبة الواصل يف احلاحلاجب،املذهب يف عبط ق

 (.664،ص60/معجم املؤلفني،ج666و666،ص8األعالم،ج/631و639االبتهاج،ص
 مل أقف على كالم القفصي فيما توفر لدي من مؤلفاته. 3
 "أ" :ساقطة من 4
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بني  من التباين:مث بني  ذلك بقوله،متبعاً  يف الكسر على حيزين أو على ثالثة وكن ملا قدمته :مث أفاد الطريق إليه بقوله    
فإن متاثلتا اكتفيت بأحدمها ومنها تصح، وإن تداخلتا تصح من األكثر،  أو التداخل ،أو التوافق،أو التماثل  الفريضتني

خرى، فما بلغ فمنه ا عربت وفق الواحدة يف مجيع األع تصح، وإن توافقتوإن تباينتا عربت الواحدة يف األخرى، ومن اجملتم
 .تصح

له نظرت ما  طيت كل منكر ماأع إذا مث ،ي: اجملادلة أمن املماراة  قسم الكل على اإلنكار ألنه األصل، فال متارامث  
بال  من أسهم اإلقرار ال تعده يف اإلنكار سهام من أقر  وحده نسبة وانظر :يصح للمقر وحده على ما قاله الناظم يف قوله

فافهم  به بفتح القاف بينهما من فضل أعطيته املقرفما يكن  ازمجوآخره لل الناهية فحذف منه إحدى التائني صخفيفاً، 
وعم، أقرت األخت بأخت أخرى  ،وأخت ألب،عنك الفهم: أم  ال مال :أي الحادالفريضتني  1يف )متاثل( أصلي، مثاله
بوصل اهلمزة للضرورة، وهو القياس، ومل يسمع،  البتةمن إقرار وإنكار  يف حالتيهااملسألة  :أي ضرا فإهنا 2ها(تبقشقيقة )فأع

لألخت املقرة،  :أي نكار هلامن ستة ثالثة منها على اإلختبت باألعداد األربعة ا :أيتصح مهما حققت ومعناه القطع، 
مث ، فتدفع السهمني للشقيقة، فهكذا يف العمل احلقيقة ل بينهما سهمانضفالف على اإلقرار سدسها وواحد وهو نصفها 

مزيدة هلا،  بأخت ألم مع إقرارها بالشقيقة :أي معهااألخت لألب  فإن تقر واملقربه متعدداً  ،إذا كان املقر واحداً  :قال فيهما
 .واملسألة حباهلا

 3تتميم باإلخبار مبا علم، والبخث بفتح الباء: اجلد والغىن، واملسألتان متماثلتان، فتقسم )إحدمها( مل حتو كبري خبتْ  وقوله 
ل بينهما سهمان، تقسمهما على املقر هبما معًا على أصل ضعلى اإلنكار: للمقرة ثالثة، وعلى اإلقرار واحد، فالف

للشقيقة  ،فللشقيقة ثالثة، ولألخت لألم واحد، وهو السدس، فسهام احلصاص أربعة،سهميهما، على تقدير كوهنما وارثني 
حلصاص ختصاص بينهما فاعلم على اافتقسم السهمني ب :ثالثة، ولألخت لألم واحد، وإىل هذا كله أشار الناظم بقوله

يوافقان بالنصف فصارت هذه األربعة  واثنان على أربعة ال ينقسمان،وواحد هلذه  الشك،  ثالثة معلومة لتلك،و
ثين عشر، وإليه اثنان يف أصل املسألة ستة بامبنزلة احليز الواحد، تنكسر سهامه عليه، وتوافقه فتضرب وفقهما  4)احلصاص(

                              
 ل.ييف  "ب": متاث 1
 كتسبتها.ا يف "ب": ف 2
 يف "ب": إحديهما. 3
 ساقطة من "ب". 4
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من له شيء من أصل الفريضة أخذه  :مث تقول عشر وجودة لوفقها يف اثينوقسمة التصحيح مهما تعترب م :أشار بقوله
 06يف 06باثنني، ولألخت املقرة  06يف  06بعة، وللعاصب ر بأ 06يف  06مضروبًا فيما عربت فيه الفريضة، فلألم 

 ، ولألخت لألم واحد.03للشقيقة ،بأربعة  06يف  06باثنني، وللمقر هبما 

وأختًا ألب، فأقرت األخت بابنة ابن، وبأخ ألب، كانت فريضة اإلنكار اثنان داخلة يف فريضة  ،ت: زوجاً كولو تر         
ستفضلت مخسة، يقسمها األخ وابنة االبن على ا، فقد 06ويف اإلقرار  ،01للمقرة يف اإلنكار ،اإلقرار اثين عشر 

فرتد كل واحد إىل نصف ما بيده، فريجع ، وهي متوافقة باإلنصاف، 01بن والبنة اال، 06احلصاص، وهو مثانية، لألخ 
من  :يف اثين عشر بثمانية وأربعني، مث تقول فتقسم عليها اخلمسة الفضل التنقسم،وال توافق، فتضرب األربعة ذلك إىل أربعة

 عشر أخذه مضروباً يف أربعة. له شيء من اثين

متباينان،  ر من ثالثة، واإلقرار من مخسة، ومهافاإلنكا،مها بشقيقة، وشقيق افإن ترك شقيقتني وعاصبًا فأقرت إحد     
فيفضل يف يد املقرة سهمان تقسمها  ،قرارمث على اإل ،نكارخبمسة عشر تقسمها على اإل 1مها يف )األخرى(احدإفتضرب 

ل، ضلشقيقة ثالثة، ومها متوافقان بالثلث فريجعان إىل ثالثة، وهي مباينة للفلو  ،للشقيق ستة ،على احلصاص، وهو تسعة
من له شيء من مخسة عشر أخذه مضروبًا يف الثالثة، فللعاصب  :فتضرهبا يف اخلمسة عشر، تبلغ مخسًا وأربعني، مث تقول

للذكر مثل حظ  ،بستة03 يف 06خبمسة عشر، وللذكر كذلك، وللمقرة ثالثة يف ثالثة بتسعة، وللمقر هبن  03يف  09
 األنثيني.

تصحيحاً،  31نكار من فمسألة اإلجبدة ألب وجد،  تخ، وأخت ألب أقر أو  ،مومثال التوافق: زوجة، وأخوات أل     
، فتضرب نصف سدس أحدمها يف كامل األخرى بثمانني سنصاف األسداأفقان باومسألة اإلقرار من ستني كذلك، ومها متو 

اجلد إىل  حظنا عشر لرجوع ثاة صاإلقرار، يكون الفضل بيد األخت: أربعة، وسهام احملاعلى نكار، مث قسم على اإلاومائة، و 
بأربعني  680يف  03ثين عشر فتضرب ربع اال ،ال تصح عليها األربعة، وتوافقها بالربع،سدسيها سبعة، واجلدة مخسة 

،  09وللجدة  ،13، وللمقرة 690 2لألب( لألخ)، و10، ولكل أخت ألم639جيب للزوجة ،ومخسمائة كما تقدم 
 .08وللجد 

                              
 يف  "ب": اآلخر. 1
 هي األصح.نسخة :أ"  يف "ب": لألخت لألب والظاهر أن  2
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بألف تعدد  أو ق" بفتح ما قبل األخري منها، لحبه، ويف نسخة "املحتدا، واحتدا املقراهذا إذا املقر فيها  له:وقو       
 عنه مبا تقدم. طالق فيه، ويف "احتدا"، ويصح من كالمه فيه، ويستغىناإل
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 المقر تعدد                                         

ما كان فيمن قد أقر بكسر القاف أي: ثابث، و"ما" من قوله: مستقر بفتح احلاء فصل: فإن  تعدد املقر فنسب احمللق
       .1تتميم للبيت، ألنه الزم )العدالة( حيث يشهدان يقبالنل عليه ما قبله، وقوله: دظرفية أو شرطية، وجواهبا  ذكران عدالن

 بإمجاع أهل العلم. قرار فما له يف نسب قرارعن ذلك اإل شباعهإبكسر الراء و  فإن عرى وقوله

"مثل" نصبه على احلال، فيفيد أن معناه ،وقبل هذا مايفضل يف يد املقر يعطيه للملحق مثل ما ذكر بتشديد النون  لكن   
  إن كان مث فضل، وإالّ فال شيء له. 

ومخسة، مث أقرت إحدى قال الشربخييت: ومن أمثلة ذلك من مات عن مخس أخوات، وعم، وترك من املال مائة دينار 
 .2األخوات بأخ

 

                              
 يف "ب": للعدالة. 1
 /ظ501/ 3شرح الشربخييت ج 2
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  اختالفهم و المقرين تعدد                             

به اآلخر، واحدًا كان أو أكثر كما قال  بأن أقر كل واحد منهم بغري ما أقر واختلفوا   املقرون :أي فصل: فإن تعددوا
ر احلاء ألنه مبعىن مفعول سبضم اهلمزة، وك عط كل وارث قد أحلقاأف جتمعوا  اما  :أي مث على أحدهم ما ائتلفوا   :الناظم

طالق، بأن بألف اإل أن تصحح املسائال يف عملهوالوجه مبعىن الفاعل،  ،بفتح اهلمزة واحلاء ل نصيب من له قد أحلقاضف
استغناء بالضرب، وذلك بالنظر فيما  مستخرجًا هلن أصال كامال تقيم مسألة يف اجلميع، وتقيم مسألة إقرار كل واحد

غنيت بواحدة، وقسمتها كما تقدم، وإن تداخلت تساأو تتباين، فإن متاثلت  فق،أو تتوا،، أو تتداخل بينهما، فقد تتماثل
تقدم من التفصيل ما ألكثر وقسمته، وإن توافقت وكانت الفرائض ثالثاً أو أكثر، كان ذلك كاألحياز الثالثةعلى ااستغنيت ب

نكار كل واحد، مث على إعلى  اخلارج يف اجلميع قسماو  ،عضربت بعضها يف بضوإن تباينت  ،والطرق للكوفيني والبصريني
 .إقراره بالزائد يدفعه لكل من قد أحلقه هذا الذي يعرفه من حققه

من اجلانبني من ثالثة، وإقراره من  : ابن وبنت،أقر ببنت أخرى وكذبته،وأقرت هي بابن وأكذهبا، فاإلنكارومثاله يف املباينة 
رد يمث تضرب العشرين يف ثالثة بستني،  ،أربعة، وهي من مخسة، والفرائض الثالث متباينة، فتضرب أربعة يف مخسة بعشرين

لوجود النصف ملا بيد كل  03هبا، وهي مثانية تدفعها للذي أقرت به، وترجع باالختصار إىل  بن عشرة يدفعها لليت أقراال
 د.واح

خ بأخت من أب ففريضة والزوجة ببنت وأخت شقيقة، واأل،زوجة،وأقرت األم بأخ ألب،و وأخا ألب،فإن ترك أمًا         
، 03 عشر فيها، وفريضة إقرار األخ من ثيهبا لدخول اال فيستغىن، 12وعلى إقرار األم والزوجة من ،21اإلنكار من

قسم على ااألخرى باثنني وسبعني، ف 1(كل)ف سدس أحدمها يف واألربعة والعشرون توافقها بنصف سدس، فتضرب نص
، فتستفضل األم على إقرارها بنصف ما بيدها كالزوجة مثانية 03، ويبقى لألخ 21، ، وللزوجة 12يكون لألم ،اإلنكار 

إىل  هو تسعالشقيقة، فريجع احلصاص وه و2عشر، ويستفضل األخ ثلثه، مث يقع احلصاص فيما تستفضله الزوجة بني )البنت(
ربعة وعشرين ومائتني وألف، جيب أب 11للشقيقة،وتضرب هبا ملباينتها الفضل يف أصل املسألة  30للبنت ،و21: 21

 ، وفضله مثله مقسوم على احلصاص، وال إشكال فيه وهللا أعلم.220للزوجة 
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أخوه على أحدمها، وخالفه يف  هأقر أحدمها بابنني آخرين، ووافق كابنني،تفق الوارثان على شخص واختلفا يف آخر اولو     
به أحدمها يعطيه  رقهبما نصف ما بيده بينهما، وذلك ربع مجيع املال، والذي أ رقاآلخر، فقال سحنون: يدفع إليها الذي أ
  .ثلث ما يف يده، وذلك سدس مجيع املال

قرار بربع املال بينهما، وذلك من مثانية تصحيحاً، وبالسدس ألحدمها ألهنا إ،بعة وعشرين ر قال بعض الفرضيني: ويقوم من أ
، فتبقى ستة بينهما، وعلى إقرار الذي أقر 33الذي أقر هبما يكون له  1، وعلى )إقرار(21بن اخاصة، فعلى اإلنكار لكل 

هذا إذا كان اجملتمع على  ،30ولآلخر ، 31جتمعا على اإلقرار به، فتحصل له افتبقى أربعة للذي ، 31بأحدمها يكون له 
 .زاد بيده على ربع املال، وهو سهمكان دفع له ما   إنري مقر باآلخر، فغاإلقرار به 

 قال يف األصل: ومعىن هذا أن االبنني غري عدلني، وإما إن كانا عدلني فنسب الذي اجتمعا عليه ثابث.  

 :قالبعض النسخ "خمتلفة" من االختالف،ويف ،من املخالفة  فة وغريه جبهة خمالفةصفإن أقر ذا به على  :مث قال رمحه هللا
اجلهات  3مع ذلك وينظر إىل )أوفر(مث جي، 2)ظرفية( بيده اإلطالق، وباء بألفأعطاه كل واحد من فضل واألول أحسن 

 .وكذا إن ساوى كان جمموع ذلك أقل من أوفر اجلهات أخذه كله باتفاق.قلت:  اليت أقر له هبا، فإن

فمجموع ،بأهنا ابنة ابن، واألخرى بأهنا شقيقة  وأخرى البنتنيوأختني شقيقتني أقرت البنت بأهنا أخت هلا، ،ومثاله يف بنت 
وهو كوهنا أخت للصلب، وإن كان أكثر فيه على ما  ،ملا يصح هلا على أوفر اجلهات ما يصح هلا على إقرار كل واحد مساو  

ثانيهما يأخذ أوفر اجلهتني، ويرد الزائد إىل  جيوز مكمالً اظم منها قولني: األول للبصريني ذكر الن، 4حكاه احلويف أقوال ثالثة
ومعناه عند وقيل إن كان اجلميع أكثرا، من أي حظ اجلهتني أوفرا  :وإليه أشار بقوله ،املقرين، يقسم بينهما على احلصاص

بالتثنية على  فإن مازاد عليه يقسم، على املقرين رابه نظرعيه: تقدمي وتأخري، ويف إفاألصل: من أوفر نصيب اجلهتني، قال ف
معناه تقسم على الزائد على السهام اليت دفعها كل  األسهم أعين الذي أعطاه باختصاص وكالمها ىوترعظاهره، والتشرتط 

لزائد حبسب ما ن كال منهما يكون له من اأبه، ومعىن باختصاص:  فكالمها فاعل "أعطى" وضمريه للمقر،به  مقر ملن أقر
 فاقسم على احلصاص. :قولهبفيجتمع وتصري حصاصا يقسم عليها، وقد أفاده  ،به هأعطاه الختصاص

                              
 اإلقرار.:يف "ب"  1
 "أ". :ساقطة من 2
 يف "ب": أكثر. 3
 /و20خمتصر احلويف  4
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إن الزائد يكون موقوفا، حىت يرجع أحد املقرين فيأخذه، مثاله بنت، وأخت شقيقة  :احلويف هوالقول الثالث الذي زاد        
، وعلى إقرار البنت للبنت 33فعلى اإلنكار لكل واحدة  ،21املسألة من  أقرّتا بطفلة، وقالت كل واحدة: هي أخيت، فتصح

تأخذها  30فمجموع ذلك  ،30تستفضل ، 30فتدفعها للبنت، وعلى اإلقرار بأهنا أخت تأخذ  31ستفضلت ،ا 32
 .1على قول البصريني

وعلى القول الثالث:تأخذ أوفر اجلهتني وهي كوهنا بنتا،وذلك أربعة،ويبقى واحد موقوفا حىت ترجع إحدامها على اإلقرار. 
 30بني البنت واألخت على السهام اليت استفضلت كل واحدة، وهي  32: تأخذ األربعة، ويقسم ينوعلى القول الثا

، مث 33ل املسألة باثي عشر، تبلغ صيف أ 30يوافق، فتضرب ال ينقسم، وال  30للبنت، وواحدة على  31لألخت، و
مسة عشر، خب مخسة يف 30بعشرين، ولألخت  30يف  32، فللبنت 30أخذه مضروبًا يف  21من له شيء من  :قولت

، 11خبمسة للبنت منها اثنان، فيكون هلا  30يف  32بعشرين، وللمقرتني  30يف  32وللمقر هبا على أوفر اجلهتني 
 .21فيكون هلا  30ت ولألخ

 :، وقالت الزوجةةأقل من أوفر اجلهتني: زوجة، وأخ ألب، أقرت الزوجة واألخ بطلف 2ومثال ما يكون فيه )الفضيلتان(    
، وعلى إقرارها هلا واحد فقد 31للزوجة  ،نكارت ألب، فتقسم من مثانية على اإلخبنة ابن، وقال األخ: هي أاهي 

ل من ما ق، ومها أ30فمجموع الفضلتني  ،يستفضل اثنني ،32قراره له إ، وعلى 33خ له نكار األإ، وعلى 32استفضلت 
 فتأخذ الثالثة وال خالف فيها.، 32يصح هلا  3(ابن ةابن)ر اجلهتني، ألن أوفرمها أهنا يصح على أوف

 

                              
 /و20 خمتصر احلويف 1 
 يف "ب" الفضلتان. 2
 يف النسختني:ابنت ابن 3
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 بــــــــبحاج اإلقرار                                               

شقيقة،  1متفرقات )واحدة( :أي من قد حيجبه فكل ما بيده يستوجبه كزوجة وأخوات شىت وارث حلقأفصل: فإن 
وتعول إىل  ،21من الورثة، بل أنكرها، فأصل الفريضة من  ت اليت لألم بنتا، ومل يوافق غريهاتأثب وأخرى ألب، وأخرى ألم

 واإلقرار، "جيرــــــــ"مفعول ل وقد جير غريهامن املرياث أصاًل  ومتنع نكار،يف اإل الذي بيدها2)عن(املقرة  :أي فتدفع 21
ًا وهو البنت والذي آل حيبه صر  بني الوارث املقر   فيقع احلصاصألن الضمري املضاف إليه "غري" يعود إليها،  ه،بالبنت فاعل
 تعرف بالعقرب حتت طوبه للفن منسوبة مسألة :أي ك يف قضيةاوذ بالرفع اسم ال، و خربها حمذوف، ال إنكار إليه اإلقرار

 .والزوج للعاصب يف إقرارها ببنت ،لغفلة من تلقى عليه، عما أقرت به األخت لألم من بني سائر الورثة: األم

سدسها  61، فيكتفي هبا لدخوهلا فيها، وحظ األخت فيها 21،واإلقرار من 60وبيانه أن فريضة اإلنكار من      
 21يف  60هلا، وذلك أن ستة أسباعها للبنت، والسبع واحد للعاصب، وهي احملاصة، فتضرب  نناعلى سبعة مبي نمنكسرا

 :بع ومثانني، وترجع باالختصار الثنني وأربعني لوجود النصف مبا بيد كل واحد، ويف كالم الناظم فيها قلق ونظر من وجوه ر بأ

 كافيا يف ذلك.  الشطرا 3(فيحوي)وأنكر الزوج :عدم ذكره ملثاهلا وليس قوله  :أوهلا 

تأخذ إال ما يصري هلا يف احملاصة يف سهمي ال إذ ظاهره أن البنت حتوي النصف مع أهنا  الشطر يوالبنت حتو  :قوله :ثانيها
 األخت. 

تكل عن شهرة املسألة عند الفرضيني وهو اشي أراد به، وأجاب يف األصل عن األول: بأنه  أي   دون األخرى :قوله :ثالثها
ية. وعن الثالث بأن املراد باألخرى اوعلى الثاين بأنه إمنا حتوي الشطر على تقدير كوهنا وارثة، فهو جواب بالعن قريب،

 األخت املقرة، أي ال حتو شيئاً حلجب البنت إياها، فيكون جملرد التميم.

 

                              
 .إحدامهايف "ب" : 1
 يف "ب": هلا. 2
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 الورثة بعض سهم في بالزيادة اإلقرار                        

مهما أحدثه زيادة يف حظ بعض الورثة، وذاك ال يكون فافهم قويل إاّل لدى بعض فروض  إقرار املقر فصل: فإن أوجب
كل فروض   ىولذا كان األوىل أن لو قال: " إال لد :والظاهر عند األصل عمومه يف مجعيها، قال ،لدى مبعىن "يف" العول

به  العول"، واحلكم يف هذا أن الفضل الذي يستفضله املقر يتحصاص فيه املقر به والوارث الذي يزاد يف حظه، فيضرب املقر
فإنه يضرب  :هجبميع ما يصح له، على تقدير كونه وارثاً، ويضرب الذي يراد يف حظه بالزيادة، وهذا الذي عقده الناظم بقول

وبالذي ازداد ملن قد زيدا يف حظه به اسم مفعول بكل ما ثبث يف يد املقر بكسر القاف، اسم فاعلل املقر ضيف ف
صح له بالضرب من ذاك فصحح عمله، وما ينوب يما به  ويأخذ املقر،بألف اإلطالق فيه، ويف "زيدا"  فلتفهم التقييدا

 .املكان الذي يصرف فيه باستحقاقه :أي حىت يبني املصرفبيده املقر  :أي بيده 1)فيوقف(وهو الوارث غريه 

فيحوي النائبا، و إن يكذب كان منه خائبا، وقيل حيويه يف إقراره  فإن صدق الوارث املقر :أي فإن يصدقه : بيننه بقولهمث 
 .سواء صدق املقر أو كذبه :أي بكل حال

ب معهما زوج فحقق مذهيب، أثبتت األوىل أخا شقيق، وأصبح وأخت أل ةأخت شقيق وهو بيان ما أمجلت يف املثال 
واحد  ثالثة للزوج، وثالثة للشقيقة، و،بالعول  فهي على إنكارها من سبعةبسبب موافقته هلا على إقرارها  الزوج هلا صديقا 

ألب تسقط، والستة ألن اليت ل وهي على إقرارها من ستة،ثالثة للزوج  ،لألخت لألب، وهي على إنكارها من سبعة بالعول
اليت  األخت وأنكرت ذاك "،صديقاً "ان كما قال حفتضرب إحدامها يف األخرى باثنني وأربعني، ومنها يص ،متباينان70و

يف حرمان من املرياث وهي على إقرارها إىل قوله من  :مجع خائب أي يف اخليبصارت  :أي غدتمن األب، ولو أقرت ل
 .يصح قسمها يقينا 2ث(ثنان فاعلم بعد أربعينا )تر او ستة 

 70يف 70يف فريضة اإلقرار ،وبالعكس فلألخت لألب  اإلنكار أخذه مضروباً  ضةله شيء يف فري من:مث تقول 
، ولألخ 70يف سهامه ر بواحد وعشرين، فقد زاد اإلقرا 70يف  70وله من اإلقرار بثمانية عشر، 70يف 70بستة،وللشقيقة

، والزوج الذي زاد يف حظه اإلقرار األحد عشر اليت هب عشر، فيقسم األخ املقر بأربعة 70يف  70املقر به من اإلقرار 
 00فتضرب  ،، وال توافقهما00ال تنقسم عليها  00، فصارت 70، وللزوج 01استفضلتها األخت على سهامهم، لألخ 

بضم صاص ال تساعد وفضلها عشرة وواحد، وهي على احل :، وإىل هذا كله أشار بقوله001تبلغ ، 10يف أصل الفريضة 

                              
 يف "ب": يوقف 1
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بضم  لن تنكره 71يف  يف أصلها 00هتالنكساره ومباينمث احلصاص سبعة وعشرة، فضرهبا  ال تنقسم وال توافق :التاء، أي
 . 2أو أربع )يقينا( بسكون الشني إىل سبع من املئينا وعشرة تبلغ  :أي 1ى(م)تنالتاء 

بسبع ومثانني ومائة، مقسومة  00د عشرة مضروبًا يف ، والفضل أح00أخذه مضروبًا يف  10من له شيء من  :مث تقول
خيتلف فيها إن مل يصدق األخت، وأما أن صدقها فإنه  00، وللزوج 051، فلألخ 00على سبعة عشر، خيرج جزء السهم 

 يأخذها بالخالف.

 

                              
 ىنميف "ب": ي 1
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 آخر بعد بوارث اإلقرار                              

ل كما تقدم، وإن كان بعد ضنسقًا فإهنم يتحصاصون يف الف مث بثان بعد مث ثالث بعد آخر هما يعرتف بوارثمفصل و 
وجب أيضًا ألألول فليس للثاين به من مدخل إال إذا  للمقر به وفضله دفعه :"بثم" يف قوله فمهلة حسب ما أفاده العط

فإنه يدفعه للثاين مثال  :اً على تقدير قولهصومعناه إذا أوجب إقراره بثان بعد األول مبهلة نق بقي بيده خمتصا 1نقصًا، )فما(
أقر غري غالب استعماله الفاعلة" على "أي على فرض عدم إقراره، فلفظ  على املناكرة 2ذاك فاستمع بياين: ابن له )املال(

 .بعد املشاطرة :أي ثان بعد ابنر بـ قمث أقامسه بنصفني  :يف ذلك املال أيفشاطره  بالصرف للضرورةبابن آخر 

بيده بفتح التاء والقاف  فإن أقر بعد بابنة معه أناهلا مما تبقى به أوال عند املقرفإنه حمض تتميم  فاهم وصفي :وقوله 
 اعرتفوْا كلهم فإنه يدفع ما يفضل بيده حني عدم إقراره به، وذلك ألهنم لو :بفضله يدفعه للثاين، أي :أي سبعةمشددًا 

من قول  هذا الذي ذكرته املشهور عند كل واحد جحدها اثنان، وهلا عند املعرتف سبع،، فللبنت السبع70القتسموْا على 
مروي من قوهلم: أثرت احلديث:  وغريه عن أشهب مأثورن، ، وهو قول ابن القاسم وغريه عند سحنو البصريني عند احلويف
  .إذا رويته عن غريك

، ألّن مجيع املال كان بيد املقر، وكان قادراً هب وإمنا ينظر إىل ما جيب للمقر،قال أشهب: ال ينظر يف هذا إىل ما جيب للمقر
إقراره باألول أم ال، ألن العمد  عاملًا بالثاين حني على الثاين شيئًا مما جيب له، وسواء كان فعلى اإلقرار هبما معاً، فال يتل

واخلطأ يف أموال الناس سواء، فإن أقّر بثالث دفع له ثلث املال، ويبقى بيده سدس، فإن أقّر برابع أعطاه السدس الذي بيده، 
وسواء كانت غرامته وكذلك لو أقر خبامس غرم له من ماله مخس املال، ،وغرم له من ماله نصف سدس متام ربع مجيع املال 

يف شرحه للموطأ  3وحكى أمحد بن ناصر الدوادي ،مل يضمن إذ قال الناس ليس حيتاج إىل قضاء قاض ؟لألول بقضاء أم ال
 . 4أنه إن دفع بقضاء مل يضمن

 

                              
 يف "ب": فيما. 1
 يف "ب": مال. 2
ودي األسدي املالكي، ففيه، حمدث، متكلم، سكن طرابلس الغرب، مث انتقل إىل تلمسان وهبا تويف سنة اأبو جعفر أمحد بن ناصر الد 3

ري، اإليضاح يف الدر على الواعي يف الفقه، النصيحة يف شرح البخاكان متفنناً يف التأليف فألف: كتاب القاضي يف شرح املوطأ، ،هـ 274
 (.174ص  ،0ترتيب املدارك، ج/ 117ص ، 1ج،)الشجرة  .القدرية

 /و.24 ظ،/ 21خمتصر احلويف:  4
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 هات: نبيت

أنه إذا أقّر هبم مرتني واحدا بعد واحد النسقا، وقبل  "فشاطره"" قوله  بعده لظاهر قول الناظم "وفضله دفعه لألو  األول:
 .م احلويف أيضاً، ومل أر فيه نصاأن يدفع الفضل للثاين، أنه كالنسق، قال يف األصل: وهو ظاهر كال

خالف قول الشامل، ولو أقر  1تضى هذا الظاهر، وقال أنه املتحصل من كالم حلولوق جمم مبيتن الشربخيأعلى  :قلت 
فلو كان نسقاً ،دفع بغري قضاء على األصح  نن دفع مث أقر، وال يضمن إأمل يدخل الثاين مع من قبله، ك وارثبعد  بوارث

نقل التتائي وزاد عقبه، وحنو قول ابن يونس، واحلويف: لو أقر بوارث وآخر نسقًا تساويا يف فضل إنكار املقر ب .هـااشرتكوْا 
ع مشهور قول البصريني أن املقر األول على املقر فضل ما بيده حني عدم على إقراره، وإن مل يكن نسقًا فقول سحنون م

                     . 2إقراره به على إقراره به قائال هذا معىن قول ابن القاسم

 ُفهم من قول الناظم "ومهما يقر بوارث مث بثان" مقصود املقر بيان أن كالمنهما وارث معه، أما لو قال حنيالتنبيه الثاين: 
ول، فقال سحنون: يقاسم الثاين فيما بقي بيده نصفني، وعلى قول أشهب يدفع له أقر بالثاين: كنت كاذبًا يف اإلقرار باأل

إنه إجراء وليس كذلك، بل هو منصوص له على ظاهر نقل  ظاهر قوله وعلى قول أشهب :مجيع النصف الذي بيده، قلت
فقال اخلرشي:  3خي بل هذا فلألول نصف إرث أبيه، وللثاين نصف ما بقي"التتائي، وإىل هذه أشار يف خ بقوله : "وهذا أ

 ،" هذا إذا أقر للثاين بعد األول مبهلة، أما لو كان يف فور واحد فهو بينهما. ومثال..........إذا أقر بالثاين بعد إقراره لألول
 .4كنت كاذباً يف إقراري أوال"  :وقال

 

                              
 قضاء طرابلس ويل.مالكي  ،أصويل ،أبو العباس أمحد بن عبد الرمحان بن موسى بن عبد احلق المليطين القريواين املعروف حبلولو، فقيه 1

للقرايف، خمتصر نوازل  حه. له كتب منها: شرح خمتصر خليل، ومجع اجلوامع، والتنقي598الغرب، استقر بتونس وهبا تويف كان حياً سنة 
 (.140ص ، 1ج ،نيل االبتهاج /467ص ، 4ج،الضوء الالمع  /489ص  ،1ج ،الربزيل. )الشجرة

 /و.24خمتصر احلويف  2
 .156ص خليل ،خمتصر 3
ذا أقر للثاين بعد األول مبهلة وأما لو كان اإلقرار يف فور واحد فهو بينهما ومثل اإلتيان حبرف اإلضراب ما إذا أقر بالثاين إ"وهذا التفصيل  4

 (176،ص6بعد إقراره لألول وقد كنت كاذبا يف إقراري أوال")شرح اخلرشي،ج
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 به المقر قرارإ كمح                               

كان   1يعين )إن( بوارث ومل جيد مصدقًا، أعطاه أيضًا فضل ما بيده أقر به :أي،بضم اهلمزة  فصل: فإن أقّر من قد أحلقا
بن، وأقر هو أيضًا بآخر، اابن أقر بمثال ما يستفضل ،فضل، فإن مل يكن فال شيء له، سواء كان املقر واحدًا او أكثر 

 ،ثالثة، ويدفع هو للثالث واحد هب فمسألة إقرار األول من اثنني، والثاين من ثالثة، وتصحان من ستة، يدفع املقر للمقر
ظاهره  وهكذا ما كثروا من بعده:أحدمها بالثالث، و أقر الثالث برابع فال شيء للرابع وقوله  فيه ابنان أقر   ةمثال ما ال فضلو 

  .وإن تعددوا  وا أن ذلك يتصور 

الفه ابن أيب ليلى خقال يف األصل: والذي يظهر أن املقرين إذا كثروا  فاألخري ال يستفضل شيئاً، وهو قول سحنون، وذكر 
 فلينظر فيه.

                              
 يف "ب": إذا. 1
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 االستهالل في التنازع                                   

اح يوهو الص التنازع يف االستهاللباإلضافة إىل فصل:  :شرع رمحه هللا يتكلم يف املناسخة يف اإلقرار واإلنكار فقال مث     
كالرضاع احملقق، وطول املكث حياً، ، وهو إحدى عالمات احلياة يف اجلنني  خمنه استهل، وأهل: إذا صر  :والصراخ، يقال

وإمنا جعل االستهالل أصال يف هذا الباب لكونه هو الغالب، ومهما شك يف اجلنني هل انفصل حيًا أو ميتاً، فال مرياث 
 .ألنه ال مرياث مع الشك كما تقدم، 1)له(

معرتف بأنه  2مهما يكن )للوارثني( لمبعىن البيان، والرتتيب فيه: التقريب والتفصيل والتسهي مرتب مقرب املثال :وقوله 
 لو كما  وغريه ينكر ما قد أثبثا، وقال ال بل وضعته ميتا    ت،املستهل أي: قبل أن ميو  قبل أن تلفللميت ابن  استهل 

جتدمها من  فانظر إىل اإلقرار واإلنكارأحد أخويه أهنا ولدت ابنا حيًا  رت هي وقمات عن أخوين ألب، وزوجة حامل، فأ
ال تصح  70وعملها من ثالثة ألنه ترك أمه، وعميه، وسهامه من األوىل ،كناية عن العمل   موتة املولود باختصار و انية،مث

         .وصحح اجلميع من أدىن عدد:وإىل هذا أشار بقوله،على فريضته، وال توافقها، فتضرب الثالثة يف مثانية بأربعة وعشرين 

قدمه يف مقدمة التصحيح يف األحياز من األعداد األربعة، وقد رأيته، مث  إىل ما يعتمد 3دمت )فيه(قوبالذي  :وأشار بقوله
،تويف عنها،ألمه 42،ولالبن70،وهلا يف اإلقرار الثمن70وكل أخ ربعها، 76على اإلنكار، ينال الزوجة  42قسمت أإذا 

بالباء املوحدة،  70وللمقر املصدق  ،70، فيفضل عن املقر سهمان يدفعهما لألم، فيجتمع هلا 70كل أخ ،ول70ثلثها 
وأعطه نعت للمضاف  املوجودبكسر احلاء املهملة  وانظر لفضل امللحق :بتقدمي الفوقية، وهذا معىن قوله ،وللمنكر تسعة
 :أي إن كانأو ألب وغريمها  ،أو زوجة ألخ،بل كل امرأة تكون حاماًل أمة  ،وال خيتص بالزوجة،لوارث املولودبقطع اهلمزة 

وإن خيالف :مبعىن أثبته موافقة للمقر، فلو كذبه مل يأخذ منه شيئاً، وهو معىن قوله "قره"أ قد أقره أيضا  معهوارث املذكور ال
فاإلنكار من ،فإن كانت املسألة حباهلا إال أن املولود ابنة  .مبينًا للمفعول،بالتحتية  4أن مينعه(فحقيق ) :أي ،بالتنوين فحر
، وتصح الثالثة من مثانية وأربعني، وفضل ما بني اإلقرار 70وفريضة البنت من ،كذلك  26منتصحيحاً، واإلقرار  70

 وهللا املوفق. 20، وللمنكر 20، وله 20واإلنكار واحد يدفعه املصدق للزوجة، فيجتمع هلا 

                              
 يف "ب": فيها. 1
 يف "ب": يف الوارثني. 2
 يف "ب": فيها. 3
 ن متنعه.أيف "ب":  4
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 حــــــــــــالصل                              

نعت  ،فتح الياء والرفعب مبني املعىن على اختالفها يف املسائل يقع بني الورثة الصلح العمل يفبيان  باإلضافة إىل باب
عنه متعلق به، ومجلة ما ذكر الناظم من أقسامه لكل سائل ضة ألنه صفة الباب، أو النصب على احلال،وإضافته غري حم

 ثالثة: 

 . ظ أوفر من ظهه يف األصل أو بققل: أن يصاحل الوارث حباألول

 .أو عن بعضه كذلك ،أو هبة،اخلروج عن مجيع نصيبه، أما برتك منه، أو بيع  لى: أن يصاحل عالثاين 

 .غريه : أن يصاحل عن مجيع نصيبه أو عن بعضه على أن يضرب فيهالثالث 

أي: بققل  ل أو بأنزراصمن حظه يف األ 2وارث )فأكثرا(بكسر الالم وفتحها  مهما يصاحلبه فقال:  1فقما األول )وبدأ( 
أي:  من أصل املسألة املصاحل :أيفاطرح سهامه  :نّوعه إىل ثالثة أوجه: األول منها ما أشار إليه بقولهو منه،اسم تفضيل،
يبقى احلصاص  احلصاص يقسم عليها ما بقي من مقام جزء الصلح، وهو معىن قولهفما بقي فهو سهام ،بعد تصحيحها

 :فإن كان اجلزء ربعاً فمقامه من أربعة، أو مخساً فمقامه من مخسة مثال، وأشار بقوله فتفهم عمله مث أقم مقام جزء الصلح
من املقام بكسر الياء لغة أو ضرورة  يقسم الباقافتفهم شرحي مث من املقام  :أي منه اجلزء من املصاحل به :أيواطرحه 

سواء   على التزايد أو التناقص :لهو على سهام ما بقي من الفريضة بعد طرح سهام املصاحل، ومعىن ق :أي على احلصاص
فإن يك الباقي عليه  ان له، فكقنه يقول: سواء تزايدت سهامه أو تناقصت،صكان الصلح على الزيادة للوارث أو النق

 .لك  فافهم ما رسمالذي أقيم للصلح  :أي صحت من املقامة أي: ما بقي منها،املسقلتنقسم 

صوحلت الزوجة عن دين كان للزوج عليها على أن ظطت من الربع إىل السبع  ،وثالث إخوة ألب ،ومثاله: زوجة  
، 60بعد طرظها تقسمها على  60فالفريضة من أربعة تبقى ثالثة بعد طرح سهمها، ومقام جزء الصلح من سبعة، تبقى ،

وإن يكن بينهما  ،60ولكل أخ ، 60للزوجة  ،60فتصح املسقلة بصلحها من مقام الصلح وهو ،احلصاص تكون منقسمة 
الفا، فإن توافقا ضربت وفق خخيلو إما أن يتوافقا، أو يت فال انكسار 3بني املقام، من مقام الصلح وما بقي منها :أي

                              
 يف "ب": فبدأ. 1
 يف "ب": بقكثر. 2
 يف "ب": منه. 3
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يف التصحيح  :أي قدمت 1وبالذي(احلصاص يف املقام، وإن ختالفا ضربت مجيع سهام احلصاص يف املقام، وهو معىن قوله )
 وفق احلصاص من له شيء من املقام أخذه مضروباً يف :مث تقول تصحبالضرب  االعتبار مث من الذي إليه تنتهي يف األظياز

 .إذا وافق، أو يف مجلته إن خالف

واجلزء ،60يبقى احلصاص ،أهنا صوحلت عن أكثر من ظهها الثلث، فتسقط الربع من املسقلة  مثاله املسقلة حباهلا إال 
يف كل  ال ينقسمان على أسهم احلصاص، وال يوافقاهنا، فتضرب مجلة احلصاص 60يبقى  ،60املصاحل به من املقام وهو 

                     .ثننياب 60مضروب يف 60ولكل أخ  ،بثالثة من املقام مضروب يف سهام احلصاص60قام بتسعة،مث تقول للمصاحل:امل
 60تطرح سهم األم ،بعوهلا  60فاملسقلة منوأم، صوحلت األم على اخلمس، ،ألم نوأختا ،ختان شقيقتانأوافقة: املومثال 
بالنصف، فتضرب  فق، ولكن توا60ال تنقسم على  60تبقى 60،ومقام جزء الصلح مخسة، تطرح اخلمس منها 60تبقى 
لكل أخت ألم بقربعة، 60يف  60بثالثة،ولكل شقيقة  60يف 60يف مخسة مقام جزء الصلح خبمسة عشر، فلألم  ةثالث
 .باثنني 60يف  60

اب الصلح، ويقع يف أذكرها لك يف ب يتوجه الاعترب تفهم األ :هكذا يقع يف أكثر النسخ، أي فاعترب بيان األوجه: وقوله
 .فقة واملباينة، قال: واألول أظهرابعضها "بتلك األوجه" باسم اإلشارة إىل األوجه اليت تقدمت يف االنكسار من املو 

وإن تشأ جربت ما تبقى من بعد جزء الصلح حني يلقى :مث أشار إىل الوجه الثاين من األوجه الثالثة، وهو احليز بقوله 
ن أمث إذا أسقطت جزء الصلح من غري  ،2وإسقاط سهم املصاحل )منها( ،ألول يف إقامة الفريضةبالعمل يف هذا الوجه كا

لك من كسر مع فما خرج صحيحاً حىت يكون واحدًا الكسر  3فتنهر بكم جترب )ذلك(،جتعل له مقامًا يبقى الباقي كسراً 
 مبعىن الواو مث سهام الباقية للورثة بعد طرح سهام املصاحل من أصل الفريضة فاضربه يف العدد الصحيح الواقع هبما اجلرب 

واحلمل هو الزيادة ،ن ُوجدإ لف ظ ذلك الذي مع الواظد :أي احلصاص جزء اجلربسهام  وامحل علىوهو تتميم  الحرج و
 4صاص يف مقامه )وحيمل(فتضرب احل، الكسر وعدم وجوده يف احلصاص :أي ،المتناعهممتنعاً يف الكسر احلمل  فإن يكن

، واجلزء املصاحل 60فإن سهام احلصاص ،ي اخلارج بتمامه، ومن اجملتمع يصح، مثاله مثال املباينة السابق أ اجلزء على متامه

                              
 يف "ب": فبالذي. 1
 .:"أ"ساقطة من 2
 يف "ب": هذا. 3
 يف "ب": حتمل. 4
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بضرهبما يف واظد  :به الثلث فتطرح الثلث، فيبقى الثلثان، فيقال: بكم جترب الثلثني ظىت يكونا واظدًا صحيحاً،فيقال
ن الواظد إذا ضرب يف غريه فإنه يؤخذ من ذلك املضروب فيه مقدار ذلك الكسر ويكون هو اخلارج، فإذا ونصف،وذلك أل
، فاخلارج نصف ذلك الواظد، فإذا ضربت الواظد يف الثلثني فاخلارج ثلثان، والنصف يف الثلثني بنصف 60ضرب نصف يف 

فتحمل على احلصاص نصفها، وهي ثالثة، وال  ،كامالً   الثلثني وهو ثلث، فإذا أضفت الثلث إىل الثلثني كان ذلك واظداً 
مث حتمل على ذلك نصفه، يكون اجملتمع تسعة ومنها تصح،  ،بستة 60نصف هلا، فتضرهبا يف مقام النصف ومقامه من 

 .60لكل واظد  ،لألخوة 60تبقى ، 60فتدفع ثلثها للزوجة 

عنه باحلمل الذي ذكره ثانيًا منوعاً،  أواًل يف احلصاص مل يستغنوقع به اجلرب  ماذكره الناظم من ضرب اخلارج من ماتنبيه: 
 .....تقمل ما ذكره يف األصل هنا..ومل يذكر احلمل

وبني ما كان له يف بالصلح  :أي أو فادر ما بني الذي قد صار له :مث أشار رمحه هللا إىل ثالث األوجه وهو النسبة بقوله 
فذاك ما ، من سهام احملاصة ما يكون منها تسعًا أو غريه :أي وارثتمن حتاصص الالفضلة بينهما  :أي وانسبه 1)املسألة(

هو بضم أعال وذاك يعطي  2إن يكن الصلح )جبزء(د كل وارث بييقخذ املصاحل ممّا  ،فتلك النسبة :أي يعطيه كل وارث
مثاله مثال التباين السابق بعينه،  ،بقلف اإلطالق أقالالصلح جبزء إن يكن الرباعي مبنيًا للفاعل  "أعطى"الياء ألنه من 

، فتضرب أظدمها يف اآلخر لتباينهما باثين عشر، 60، ومقام جزء الصلح من 60فاملسقلة من  ،صوحلت الزوجة على الثلث
نسبته من ،بينه وبني نصيبها واظد  60، وهلا يف الصلح الثلث 69يبقى احلصاص  ،فنصيب الزوجة منها ثالثة تسقطها

لكن له ثلث فتستغىن عن الضرب يف التسعة بالضرب يف ثالثة ليكون ملا بيد كل ،ال تسع ملا بيد كل واظد احلصاص تسع، و 
، فتقخذ من كل واظد تسع ما 69، ولكل أخ 69بستة وثالثني، فللزوجة منها ربعها  60يف  00سع، فتضرب تواظد 

، وتتفق سهامهم 60وهي ثلث، ويبقى لكل أخ  00ا بيده، وهو واظد، جيتمع هلا ثالثة تضيفها إىل اليت بيدها، جيتمع هل
 .كما تقدم  69فتصح من  ،باألرباع، فرتد سهام كل وارث إىل ربعها، واملسقلة إىل ربعها

ل يف األصل مثااًل يف الزيادة عرضها أوبقنقص، ومثّ ،قزيد من ظهه با فيما إذا كان الصلح نفهذه ثالثة أوجه ذكرها الناظم ه 
نذكره استغناء عنه مبا مّر مث للنقص مبا صورته: زوج، وأبوان، صوحل الزوج عن دين كان للزوجة عليه، على عليه بقمجعها، فلم 
، فعلى الوجه األول: تقيم مقام الصلح من 60يبقى احلصاص  60تسقط سهامه منها  ،60فاملسقلة من  ،أن حيط إىل الربع
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   . 60للزوج أو لألب اثنان، ولألم  ،60مناحلصاص،فتصح 60مقسومة على60،تبقى 60،وتسقط جزء الصلح60
 منها تصح أيضا. و ، 60تكون  60وثلث، فتحمل على احملاصة ثلثها  60الوجه الثاين: جترب الثالثة األرباع بضرهبا يف  وعلى

األخرى باثين عشر، 1،فتضرب نصف أظدمها يف )كامل(نصا فتجدمها متوافقني باأل 60و 60وعلى الثالث: تنهر بني 
وهي ستة نسبتها من احلصاص  60وله بالصلح ثالثة،والفضل بينهمااحلصاص، 60بال صلح، تبقى  60ها منللزوج 

 .ختصار إىل ثلثها أربعة التفاق السهام باألثالثالنصف، فيعطي للورثة نصف ما بيده وهو ثالثة: وترجع باال

رضه األصلي فاجعل له املقام، واجعله أصاًل إن مل ملصاحل به فا 2وهو أن جتعل جزء )الوارث(:وذكر احلويف فيها وجهًا رابعًا  
مثاله يف هذه املسقلة أن تعجل الربع الذي صوحل به  ،يكن معه فرض، وإن كان معه فرض فانهر بني املقامني أو املقامات

 3 الزوج فرضه، فتكون مبنزلة الزوجة وأبوين، وهي إظدى الغراوين وهللا أعلم.

 نصه:وقلُت يف هذا الوجه نهماً 

 دحـــــــــهو مقام الكل دون ق  حــــــــوإن تشق جعلت جزء الصل
 ففي املقامات بانهار السعه  إن مل يكن فرض وإن كان معه

 أبدا،من األوجه  واحدًا أو عدداً، فاعمل مبا قدمت فيهاملصاحل كان ذلك سواء  :خرب مبتدأ مضمر أي سواء :مث قال
ومثال تعدد املصاحلني: زوجتان، وثالث إخوة، صوحلتا على الثلث، فاملسقلة من مثانية تصحيحاً تطرح منها سهمي الزوجتني 

، فتضرب 60، الثلث منها واظد للزوجني ال ينقسم، وثلثان اثنان ال ينقسمان على 60، ومقام الثلث من 60اثنني تبقى 
تقسمها على  00جزء الصلح منها ستة تطرظها يبقى  ،ة  بثمانية عشربستة، مث تضرب الستة يف الثالث 60يف  60

 وهللا أعلم.  60لكل واظدة ثالثة، و لكل أخ  ،60للزوجتني منها  ،00تكون منقسمة، فتصح من  60احلصاص 
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 المال بجميع الصلح                                        

ع  مجيع  :قيمجيع ما بيده لخلعوج ع   رث علىافصل فإن صوحل و  : رع   ي لقسم  لقان ي ن  قسمن  لقلح  قسن مث    
 وال نعىن فاطرحه من مجيعهابنقنلب عحى لحلن  ن  "نن" لملوصوقة، مكماًل يت نليبه لحرتلزًل ممن إذل صوحل ع  بعضه لآل

بفت  لقسنف  يفما بقبنقنلب عطفًن عحى لهلنء  ي "لطعحه" ن  عطف لقتفمري، وسهمه  :قسوقه ،قطعحه إال طعح سهننه
قإن كنن لقورثة علبة سممت عحيه  حبمب نن ه  منه تصح القسمة عحى قغة طيء، قو كمعهن إعطنء قحوصل نن قحوسف، 

 .ةخنص عحيه ن  ذكور وإننث قو ذكور

لحلك  لملذكور إمنن هذا قعوض قسسطت سه  لمللنحل ن  لقفعيضة، وسممت نن بسي ن  لقمهن   1وإنن إن كننوْل )ذوي(   
هذل حشو  فامسع بيان حكمه من فارض 2عحى سدر )نولرثيه ( :قي على الفرائض لقورثة يأخذون ذقكإذا كان هو 

  .عنه ونمتغىن

لقلح  عنده  إمنن يكون قدي  عحى لمللنحل قو قه، ولهلبة نن كنن  هم فحقق مذهبهوهكذا مهما يكن قد وهبه، أو باعه من
لخلعوج ع  مجيع لقنليب بلح  قو بيع  :قي فإن يكن ذاكتعكنً بال عوض، ولقبيع نبني  هلمن نعنً، قهذل قعق نن بني لقاالثة، 

ه مفاقسم عليهم سهقذي سد  لقكال  عحيه، العحى سدر نولرثيه  ل رؤوسهمعدد على قو هبة، عحى قن لقورثة يأخذون ذقك 
وامجع لكل وارث ما صار له مع الذي كان له يف "عحى" بــــــــ تأكيد قحضمري لجملعور ضفبنخل أنفسهمبنقتموية، وسوقه 

 .ة عحى نن نع  ي حمحهنقإن كنن سهمه ال ينسم  عحيه  نظع قيه بنملولقسة، ولملبني 3)املسألة(

وإسسنطه قحورثة عحى سدر نولرياه  قو عحى  مابيده يصاحل وارث عن بعض 4)فإن( :قيمن إذل صوحل ع  بعض نليبه سن  مث 
واترك له الباقي منه لقوجهني   ي طالق  ي لمللنحلة عحى إسسنط لقنليب كحهبأقف لإل كما تقدما  قيه فاعمل عدد رؤوسه 

وهو نن خعج عنه إقيه ، و"بنسي" بمكون لقينء قغة قو ضعورة، ده باقي عد ن  لقورثة غريه قمهن  :قي بيده وضم للحصاص
يعين ن  لقتفليل بني قن يكون ذقك عحى عدد رؤوسه  قو عحى قنلبنئه ، وكذقك ض  لألنلبنء  واعمل كما قدمته مرتبا

 ه أو وهباوهكذا لو باع:ن  قصل لقفعيضة نع نن صنر قكل ولحد ن  لقلح ، ولقلح  وغريه  ي ذقك سولء، وقذقك سن  
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قأل   ،81نه  عحى ثحاي نليبهن نااًل، قنملمأقة ن  قني صنحلوْل نبأقف لإلطالق، نانقه عحى سدر لألنلبنء ثالثة ب ه،قين
ن إىل سهن  لحللنص مخمة عشع تكون سبعة مقتضيفه ،30، وتزيل ن  سهن  لأل  لقاحاني30وقكل لب   ،30سدسهن 

عدد رؤوسه   ي قصل لملمأقة بأربعة ومخمني، وننهن تل ،مث تسم ، بنني التنسم ، قتضعب  30عشع تسممهن عحى 
 .81 ي عدده  ببنسيهن ينوب كل ولحد 81قتسو : قأل  ولحد  ي ثالثة باالثة، وقحبنني 

قأل   ،81ن بنقموية، قهي ن  ملأل  عحى نلف نليبهن عحيه تولبنة، صوحل،ب  لونانقه عحى عدد رؤوسه : ق ، و     
وال  ،30التنسم  عحى  30نلفهن، 30بمتة وثالثني، قأل  سدسهن  30ه، قتضعب لملمأقة  ي سدسهن، وال نلف ق

بأربعني نع نن صنر قه  30 ي  03بمتة، وقالب   30 ي  30قأل   ،، قتضعب رقسنمهن  ي قصحهن بنثنني وسبعنيققتول
 .00  وهو ثالثة، وقحبنت هبمن حبنقل

بعضه   ةقو ببعضه تكح  هنن عحى نلنحل، 1لنحلة مجيع لقورثة بنقنليب )بتمننه(وملن كنن كالنه  ي لألبينت لقمنبسة  ي ن  
 :قي لبعض الورثة فاقسم على حصاصهمقو لقبيع قو لهلبة  وإن يك الصلحقو بعضه قسن : ،بعضًن جبميع لقنليب قيضنً 

ر لقذي دلقس :قي "نن"بنقنلب عطفنً عحى  أو بعضه صنحل بكحه :قي ماورثهسهن  ن  صنحله  يعيد، قو عحى عدد رؤوسه  
 .بالبعضبنقبننء قحفنعل قو لملفعو  إن يصطلح  صنحله  به 

وثالث إخوة صنحلت لثنني ننه  جبميع نليبهن، قتسم  سه  لقزوجة عحى لثنني، الينسم  وال يولقق، قتضعب ،نانقه زوجة  
، وقحذي مل 30نضعوبنً  ي لثنني، قيل  قكل ولحد ننهمن ن  قه ريء ن  قربعة قخذه  :لملمأقة بامننية، قتسو  قصل  ي 30

مهن تسممه عحى لثنني، نليبهن، قإنك تأخذ ولحدًل ن  سه ، وقو كننت لملمأقة حبنهلن، إال قهنن صنحلتهن بنلف30يلنحل 
ن  لمللنحلني ن   2بأربعة، وقكل )ولحد( 30 ي  30بمتة عشع، مث تضعب قكل قخ  31 ي  30الينسم ، قتضعب 

 .بنثنني 30يب لقزوجة ولحد، جيتمع قه مخمة، وقحزوجة ولحد  ي نل

 وسطه وعدقه، تتمي  وحشو، وهللا قعح . :قي فاعمل بذا تصب سواء الفرض :وسوقه 
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 الصلح في التحاصص كيفية                           

طالق قأثف اإلعلى أن يضربا فيه خهوج  عن نصيب  شو قعض   فصل:فإن كان : شار  ل ى ارث  شسار  ار كره  قولث مث   
   .علض ان اثضمري، وسصه  ضهو ة ثـ" في ا"باختالف األنصبا في   1لْا(صان اثل اة يصدق قرثكل، وقرثبعض )ثيتحرص سواه

شي: جبميع ار قيد ،ويف املصهاع األول: وذا بربعه، وذا بعدده  ،هذا بثلث مثاًل ما بيده :مث قني ريفية اختالفهمر فورل
رف واملضرف لثي  ثضهو ة اثشعه، مث األجزاء املختلفة املامرة يف اثصلح لار شن تلجد يف ضاثفصل قرحلرل، وهل اثاًل قني امل

 .ال وجلد هلر فيهر صبرء اثل اة رلهر شو قعضهر، شوشن

و ة عند األصل، وثل شسهئ هبر وسكلن امليم ضه قضم امليم، ولسورط اهلمزة ثل 2فإن يكن )أجزاؤهم( :فأار األول فورل في  
نصيب املصرحل شو واقسم قضم شوث ، شاه ان اثضم وهل اجلمع  موجودة فضمهامجيعرً  :شي حمدودة يف أنصبائهم معاً صح، 
 .فهل جمزو  حبذف اآلخه يهن ،قضم اثترء مهما تطاوعك فال تعاصهافي  على حصاصها قعض  

صلحلت اثزوجة على مجيع نصيبهر، قأن يضهب في  رل ،اين عشه ا ان وشخلان أل ،وش ، وعرصب، فرملاأثة،اثرث : زوجة  
واحلصرص ش قعة، فيوام عليهر  ،ألجزاء رلهر الجلدةشخ قنصف نصيب ، واأل  قنصف نصيبهر، واثعرصب قثل  نصيب ، فر

اوالاة على  21قثمرنية وش قعني، وانهر تصح، وسهر  اثزوجة انهر  21يف  40نصيب اثزوجة االاة ال تنوام، فتضهب 
ل ى اثوام شي: فإن عهض  "مثـــــ"فأار  قنكسار فاعمل بكل ما قدمته وامتثل افإن يقع مث  :، ويكلن هذا اعىن سلث 40

شو املبرينة لن قرينهر، ويف األصل ار ظرهه  خيرثف ، فإن   ،فوة لن وافق احلصرصاعند  ار مينع ان  فإن  يعمل في  ار خيتص قرملل 
 .قني األجزاء فتأال: "جعل االنكار  يف سلل اثنرظم "فإن يوع مث انكار 

قرثهفع على اثنيرقة مبحذوف يفاه  اثفعل قعد   أو بعضهارلهر   وجدوإن يكن أجزاؤهم ال تمث سرل يف اثلجهني اآلخهين: 
فرألول رمر ثل خلف زوجة، يفقد ال" ـــــــــ"يتنرزع  هل و اثفعل سبل  املنفي ق نصباءيف األ :واجلر  اثذي هل "يف" ان سلث ،

، واألخت قثلثي نصيبهر، فرملاأثة وشخرً، وشختًر ألب، صلحل األخ على مجيع نصيب  على شن تضهب في  اثزوجة قثل  نصيبهر
واحد، وثألخ اانرن، وثألخت واحد، وال ال  وال الثني ملر قيد اثزوجة واألخت، فتضهب شسل عدد يلجد  ،ثلزوجةان ش قعة

 ش قعة شخذ  اضهوقرً يف االاة، ول ى ان ان ث  ايء ل:في  اثثل  واثثلثرن وهل االاة يف شصل املاأثة ش قعة قراين عشه، مث تول 
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يف مجيع املور   :شيواضربه يلجد في   من أقل عدد 1)واستخرجنه(انهر فانظر مقام كل ما مل يوجد :هذ رل  شار  قولث 
لك ال فهق قني  "مث"ان سهر  املاأثة، مبعىن  2حصله(ان اثل اة ) ويف الذي كل امرئان سلث ،  "اثلاو"و أصل املسألة 

سهراهم، شو هي في ، فللزوجة واحد يف االاة قثالاة، ورذثك األخت، وثألخ ستة، فتضهب اثزوجة قثل  ار ضهب املور  يف 
ار يصح ث  يف  3واألخت في  قثلثي ار قيدهر، وهل اانرن جيتمع ان  )سد (،قيدهر، وهل واحد فيمر ثلمصرحل يف شصل املاأثة 

مخاة، وثألخت ان  ش قعة اضرفة ل ى سهراهر تكلن سبعة فنزث   اثتصحيح، فللزوجة وان  اانرن اضرفرن ل ى سهراهر تكلن
يف كثك مرتاء ا الشي: اثنصيب املصرحل ق   واقسم عليها ذاكاملامرة يف اثصلح  :شيوبعد ذا تستخرج األجزاء  :على سلث 

لال شن األخ صلحل على نصف نصيب  على شن تضهب في  اثزوجة واألخت رمر  ،شي: ال اك في ، وثل ررنت املاأثة حبرهلر
 اينرق 40يف 40والال  ملر قيد اثزوجة،وال الثني ملر قيد األخت، فتضهب ،كرهنر ثدفع األخ نصف نصيب  واحداً يضهقرن في 

ش قعة، وثألخت مخاة، وثألخ ثلزوجة انهر واحد، وثألخت اانرن، فيصري ثلزوجة  ،االاة ان نصيب  األخ عنى عشه، ختل
ال  ملر قيد األخ، ال وال الثني ملر قيد األخت، و  ،صيبهر نصفناالاة، وثل ررنت اثزوجة املصرحلة قنصف نصيبهر مل يكن ث

، 21، وثألخ 40سام، فللزوجة ايف شصل املاأثة قأ قعة وعشهين، و ، واجملتمع 40يف اور  اثثل   41فتضهب اور  اثنصف 
توام ف، وملر تاروى اثعددان  جعر ل ى اانني، 40، واألخت قثلثي نصيبهر 40  نصيب  لضهب األخ قثفي، 40وثألخت 

، وانهر تصح، وتهجع قرالختصر  ل ى ستة 04تبلغ  10فتضهب االانني يف  ،عليهر اثثالاة نصف نصيب اثزوجة، ال تنوام
 مخاة. ألختعشه التفرق اثاهر  قرألاالث، فللزوجة انهر اانرن، وثألخ تاعة، وث

تضهب يف نصيبهر األخت قنصف نصيبهر، واأل  رذثك، فرملاأثة  واثرل اثثرين:قنت،وش ،واويوة صلحلت اثبنت على شن 
واحد، فتضهب اثفهيضة يف اور  اثنصف قراين  4ان ستة، ثلبنت االاة، وثأل  واحد ال نصف ث ، وثألخت اانرن و)نصفهمر(

واألخت قرانني، مث توام ستة على االاة، يكلن ثأل  اانرن اع اانني، وثألخت عشه، ثلبنت ستة تضهب في  األ  قلاحد، 
فيما حيرصص  :شي يضرباثلا ث صلحل قأن خيهج عن قعض نصيب  ثكن اهط على اثلا اة شن  فإن يكن ش قعة اع ش قعة 

                              
 يف  "ب" واستخهجنهر. 1
 يف "ب": سد حصل . 2
 "ب".:سرسطة ان  3
 يف "ب": نصفهر. 4
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 1خالفرً ثولل سيبلي  شن  ضهو ة،قاكلن اثعني ثغة سليلة يف فتحهر عند اقن ارثك وغري  معهم  ختلى عن  وطهح  ث  :شي ىألق
)إىل  قضم شوث  شاه ان اثضم مبعىن اجلمع بضمه اهط حمرصتهم في  قرسم اجلزء اثذي شقور  ثنفا   :شيمبا بيده تبقى 

  .يء شمجع اثبيتسد جي "رل"ودون  وعليهم أمجعني 2اثذي ختلى عن  علي ( مث أقسم اجلزء املصرحلني اجلزء حصاص الوارثني

وزوجة، واالث شخلات اتفهسرت، صلحلت األ  على الثي نصيبهر على شن تضهب في  اثزوجة قادس نصيبهر، ،ش  :اثرث     
واثشويوة قهقعهر، واثيت ثألب قثلث ، واثيت ثأل  جبميع ، واأل  مبر قوي هلر، فرملاأثة قعلهلر ان مخاة عشه، ثأل  اانرن، وال الثني 

والسدس هلر، ويشر رهر اور  اثادس قرثثل ، فرتجع ل ى اانني، وثلشويوة ستة، وال هلمر، وقيرهنمر اور  اثثل  وثلزوجة االاة، 
ل ى اانني، وثليت ثألب اانرن، وال ال  هلر شيضرً، وقيرهنمر املور  ث ، مث ثليت ثأل   ع قع هلر، ويلافوهر اور  اثهقع قرثنصف، فرتج

واالاة تلجد رلهر يف ستة،  ،رق، واملور  اانرن، واانرنر، وقوي ثأل  ال  نصيبهر تضهب ق  يف األوفهاانرن تضهب جبميع
تضهب قهقعهر، وثليت ثألب  00، وثلشويوة 40تضههبر قادسهر  24تضههبر يف اخلماة عشه قتاعني، مث توامهر، فللزوجة 

سهم  ،لثروا 01 ةاأل  قرأل قعة اثبرسية هلر، فمجملع احملرصو  ،اين عشه نصيبهرر،وتضهب اثيت ثأل  ق40تضهب قثلهر  21
 04جيب ثأل   ،ساماو ، 004ويكلن  40يف  40ال ينوام عليهر، وثكن تلافوهر قرألمثرن، فتضهب مثن احملرصة  44األ  
 .14وثأل   ،04، وثليت ثأل  71، وثألخت ثألب 270، وثلشويوة 57صة جيب ثلزوجة رعلى احمل 01هر روالث

اقنتني، صلحل االقن على نصف نصيب  على شن يضهب في  األب قهقع و  ،واقنرً ،واثرل آخه زيردة يف اثبيرن: تهك: شقلين        
جبميع ،واالقن مبر قوي ث ،فرملاأثة ان ستة، وشسل عدد  حد اثبنتني قادس نصيبهر، واألخهىشواأل  قثل  نصيبهرـ و ،نصيب  
االقن عن نصف  ىلبعني، ختواثادس ااين عشه فتضههبر يف ستة قرانني وس،واثهقع  ،اثثل  :في  األجزاء املشرترة وهيتلجد 

مجيع كثك االاة واالالن  ،قرانني، واألخهى مبثل ، ورذا االقن3تني(ولحدى )اثبن ، قعةأنصيب  فيضهب في  األب قثالاة، واأل  ق

                              
هون سبل سررن، ومل حيفظ ااألول: شن تكلن سررنة اثعني وهي ثغة  قيعة وغنم يبنلهنر على اثاكلن سبل اتحهك، ويك :"اع هلر حرالن 1

 هل" حني اضطه، فورل:ــــــ"ر ت اثشعه، سرل وسد جعلهر اثشرعه اسيبلي  شن اثاكلن فيهر ثغة، فجعل  ان ضهو 
 رــــــــــــــــــــــولن ررنت زير تكم ملرا                   م كعي ااو يشي انكم، وهل                               

اثثرين: شن تكلن افتلحة اثعني وهذا اسم ملكرن االصطحرب، شو وست  على حاب ار يليق قرملضرف لثي ، وسد مسع جههر قـ "ان' حكى 
حتويق:د.   حهوف املعرين حلان قن سرسم املهادي)ينظه: اجلىن اثدائن يف.ان سبلي" :" شييسيبلي : كهب ان اع  وسهئ "هذا كره ان اع

اثكترب ثعمه وقن عثمرن / 047هـ، ص2020اثطبعة األو ى  -قريوت–سترك حممد ندمي فرضل: دا  اثكتب اثعلمية فخه اثدين سبروة واأل
 (.140ص  ،0ه، ج2044اثطبعة اثثرنية  -اثورههة–سيبلي ، حتويق: عبد اثاال  حممد هر ون: اكتبة اخلرجني 

 "ب".:سرسطة ان  2
 ني.تيف "ب": االقن 3
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قرانني وتاعني وسبعمرئة،  51يف  00اين عشه، وثكن تلافق قرألاالث، فتضهب ال  وهي احملرصة، وال تصح عليهر اال
ام  على احملرصة، وثأل  ستة عشه، وثصرحبة سن. ختلى عن نصفهر، فررسام يصري ثالقن ش قعة وستلن وارئتا ح، ووانهر تص

و  44كل ل ى ارث  يف املاأثة، وختتصه املاأثة ل ى  قعهر ثقن رذثك، فتجمع ار اثادس مثرنية، وثألخهى مثرنية وش قعلن، وثال
 وهللا امللفق وق  ناتعني. 42
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 وأحكامها الوصية عمل                              

  .يف معىن املصدر نوهي الوصاة امسا بيان عمل الوصيةباإلضافة إىل  باب       

 .1عدهابومسيت وصية ألنه وصل ما كان يف احلياة مبا ،قال أبو منصور األزهري: مشتقة من وصيت الشيء إذا وصلته 

 .2كما قال ابن عرفة: عقد يوجب حقاً يف ثلث عاقده يلزم مبوتهوحقيقتها     

 .3ابن عرفة يرى: أن التدبري بعض أنواع الوصية  

، ولو جعله  قلت: إمنا جاء هذا من جعله مجلة يلزم صفة حلق   .4صدق هذا احلد على التدبري يف خفاءقال احلطاب: وال  
 مل يلزم ما قال فتأمله. "عقدـــــ"نعتاً ل

وتنقسم إىل أحكام الشريعة اخلمسة: فتجب إذا كان عليه دين وحنوه، ويندب إليها إذا كانت بقربة يف غري الواجب، وحترم    
ري، وتباح إذا كانت مبباح من بيع قوارثه ف أو يف مال قليل و،إذا كانت مبحرم كالنياحة وحنوها، وتكره إذا كانت مبكروه 

 وحنوه.

قول الناظم به بعد، وبعبارة املوصى به كل ما  5واملوصى له، واملوصى به، والصيغة و ).........(وأركاهنا أربعة: املوصي،     
أن يكون معلومًا بل تصح بالغرر واجملهول، ألن الوصية أوىل بذلك من اهلبة لعدم لزومها وهذا  طيصح أن يتملك، وال يشت 

 أوىل. وأما املوصى به فهو ما قد رأيت تقسيمه. 

 6ة فاللفظ الدال عليها عرفًا أو ما يقوم مقامه من إشارة مفهمة، ولو من القادر على النطق ملا فيه املختصروأما الصيغ     
 7وشروحه.

     

                              
 .281ص ، 21هتذيب اللغة: ج 1
 .818شرح حدود ابن عرفة، ص  2
 .811شرح حدود ابن عرفة،ص 3
 ."ونصه "وال خيفى صدق هذاالرسم على التدبري، 821ص  ،8مواهب اجلليل، ج 4
 هتد إىل معىن هذه الكلمة.أمل  5
 .182ص  ،خمتصر خليل 6
 .882ص  ،1ج،ومنح اجلليل / 821ص  ،8ج ،مواهب اجلليل/ 221ص ، 88شرح اخلرشي على خمتصر خليل، ج 7
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 وأما الركنان فسيأتيان يف النظم نصاً.  .1ةابن عرفة: أو كتاب

واضحة عند أهل العلم إشارة منه إىل أن املقصود األصح عنده بيان ما  :أيجلية يف نفسها أحكامها بينة  وقول الناظم هنا 
وقد أتى الرتغيب فيها فاعلم  فأشار إىل حكمها جمماًل بقوله: ،بوب له من العمل، ومع ذلك فقد ذكر كثرياً من أحكامها

عمر أن رسول هللا صلى  روى مالك عن نافع عن ابن حق لكل مسلم 2إهنا(يف آثار كثري مشهورة، ومنها حديث املوطأ )
 .3"دهنمرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عاما حق "قال:  هللا عليه وسلم

وقيل: الواجب ال يصرف إىل خرية ،قال القلشاين: واحلديث محله األكثر على الندب إال يف حقوق اآلدميني فيجب مطلقًا 
 واألمانات واحلقوق اليت فرط فيها. وحيتمل أن يريد الديون ،ي: من املالاملكلف، وقوله يف احلديث: "له شيء" أ

وصيته  ني" تأكيد ال حتديد، واملعىن ال ينبغي أن ميضى عليه زمان، وإن قال: إال وتإن قيد "ليل :قيل قوله "يبيت ليلتني"
كتبها، وإما ما يتكرر كل يوم فإن هذا   4وهذا عندي فيما له بال من احلقوق والودائع اليت )العادة("مكتوبة عنده، الباجي: 

 .5هـ من إكمالهايشق كتبه، وكان يلزم عليه جتديد الوصية كل يوم 

                              
 .281شرح حدود ابن عرفة، ص  1
 يف "ب": وإهنا.  2
 .81ص ، 4ج،( 1118)ح:  باب الوصايا،صحيح البخاري: كتاب الوصايا، *3

 .2141ص  ،1ج،( 2211)ح: ،صحيح مسلم: كتاب الوصية *
  111ص ، 2ج،( 1222)ح:  ،سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب: الكراهية يف تأخري الوصية * 
 .12ص  ،1ج ،(1824)ح:  ،أيب داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء يف ما يؤمر به من الوصيةسنن * 

( بلفظ ابن عمر، قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث 114: ح) ،سنن التمذي: كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف احلث عن الوصية *
 .184ص  1،ج.حسن صحيح 

 .111و  112ص  ،2ج،( 21124)ح  ،احلزم ملن كان له شيء يريد أن يوصي فيه السنن الكربى للبيهقي: كتاب الوصايا، باب*
 
 يف "ب": من العادة. 4
 .للباجي على كتاب "اإلكمال" فقمل أ 5
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بعض شيوخ صقلية، والوعك يف  هويف األصل: واختلف املتأخرون يف معىن قوله "يبيت ليلتني" هل معناه يبيت موعوكا؟ قال 
قال:  1طالق يعين: وإن كان صحيحاً، وحكي عن أيب عمراناألصل: ضرب من احلمى ليس بالشديد أو معناه على اال

 .ـهاوكالمها جيد إال أن الظاهر هو األول 

وإن كان األمر يف املرض آكد منه يف  :، والصواب عند ابن رشد هو األخري، قال2قلت: الصقلي الذي أهبمه هو عبد احلق
ما لو وجد مكتوبة أ" يف احلديث: بإشهاد عليها، و الصحة، ألن املرض سبب من أسباب املوت، مث قال: ومعىن "مكتوبة

 ـ.اهخبطه من غري إشهاد عليه فال يعمل عليه 

فذ ذلك نإذا مت فلينفذ ما كتبته خبطي، أنه ي :وقال،فظاهر احلديث عندي يدل لصحة تأويل عياض أنه إذا كتبها خبطه    
وإهنا  :بقوله يوأشار إىل ركن املوص .د أطال يف ذلكإذا عرف أنه خطه كما لو أشهد ورجحه القلشاين يف حترير املقالة وق

تاض على عادته، من االع فافهم اخلطاب:دخول مدخوهلا حتت التغيب وقوله بكسر اهلمزة على االستيناف لعدم تصح
يف عقله جبنون،  واملصاببعدم معرفة مصاحله أو إنفاق ماله يف شهواته من الصغري والسفيه  :ار من قولهتصح" اجلـــ"وعلق ب
كذا الذي عن   3يعين أقل متييز يفهم معه معىن القربة حني )اإليصاء( مهما يكن لكل أدىن عقل وهو ضعف العقل،أو عته 

حنوه، وهو آخر من رواها قال فيها: "جتوز وصية  5ويف املدونة 4من رواية حيي بن حيي األندلسي يف املوطأ مالك يف النقل
املصاب يف حال إفاقته، وال جتوز يف خبله، وال جتوز وصية مغلوب على عقله، وجتوز وصية ابن عشر احملجور عليه والسفيه و 

ركة اختالط يف العقل، ويقال حبإذا مل يكن فيها اختالط، واخلبل وأقل مما يقارهبا إذا أصاب وجه الوصية، وذلك ، 6سنني"
إذا أصاب وجه الوصية....اخل يف األمهات: ما معىن إذا أصاب وجه الوصية هو أال يكون فيها  "والصيب"فساد العقل،وقوله 

                              
سكن القريواين وحصلت له رئاسة العلم هبا، له  ،احملدث  ،اإلمام ،فجوين الفاسي القريواينغبو عمران موسى بن عيسى بن أيب حاج الأ 1

 (.111ص  ،1ج،الديباج / 121ص ،جذوة املقتبس / 282ص  ،2ج ،هـ )الشجرة418تويف بالقريوان سنة  .التعليق على املدونةكتاب: 
أبو حممد عبد احلق بن حممد بن هارون السهمي القرشي الصقلي، فقيه مالكي تعلم يف صقلية، وحج مرتني، ألف كتاب: النكت والفروق  2

ص  ،2ه: )الشجرة ج422املطالب، وله استدراكات على التهذيب الربادعي، مات باإلسكندرية سنة  ملسائل املدونة، وكتاب: هتذيب
 (.22ص  ،1ج ،ترتيب املدارك /222

 يف "ب": الوصية. 3
 .2284ص  ،4ج ،املوطأ 4
 .148ص  ،4ج،املدونة  5
 .28ص  ،8ج ،التاج واإلكليل/ 148ص ، 4ج،املصدر نفسه  6
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فيوصي مبا فيه قربة وصلة رحم، فأما أن جيعلها يف  ه،اختالط، وفسره أبو عمران واللخمي: ما إذا أفهم ما ابتدأ به كالم
فهو من اختالط  الً مل يعرف ما ابتدأ به من كالمه أو  معصيته فال ميضي. وحكي عن أيب عمران أنه إذا تبني من كالمه أنه

 العقل.

فوقف عليه بالسكون  فقري جتوز للصغري والكبري واحلر والعبد غنيًا أوالوصية  :أي وهيمث إىل ركن املوصى له بقوله      
هل كما يف يظهر، ومراده الذي ظهر، فيستحقها إن است :أيللحمل الذي يبني جتوز ومبعىن نعم  أجلعلى لغة ربيعة 

حلمل رمبا يكون مبعىن الواو وجتوز  مثأي لصدق احلمل عليه والذكر واألنثى فيه سواء  1املختصر وفيه :"ووزع لعدده"
 كما قال الفاسي يف عملياته ونصه:   يالتشديد، والغلة قبل وجوده لورثة املوصخفيف و بالت

 2اً.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله لوارث أنل ختصيص                     وصىـــــــــــــــــــــــــــوغلة قبل وجود امل                   

 ، 3قال يف القوانني: "ويشتط قبول املوصى له إذا كان فيه أهلية القبول كاهلبة خالفاً للشافعي"

 .4"قال: مل حيتج رفيق إلذن السيد يف قبوله كإيصاء بعتقةوقبول املعني شرط بعد املوت الوصية، مث " :ويف املختصر

 غري واحد. ه: إذا مات املوصى له قبل املوصي بطلت الوصية قالاألول: فرعان

 "ن ال يقبلوا  أوإذا مات املوصى له بعد موت الوصي فالوصية لورثة املوصى له، علم هبا أم ال، وهلم ": قال يف املدونة: الثاين
 ياملوصملن يرث بنون املتكلم، ومعه غريه، أحسن من كونه بالتاء الفوقية  يههاجنالالوصية  أي: وهي .5احلطابهـ بنقل ا

فاعل  6الورثة(الذي صدر منه من الوصية لوارثه أو بأكثر من ثلثه )إال إذا أجاز ذاك من ماله والمبا مقداره فوق الثلث 
 منهم، ومن أىب أخذ حظه من ذلك. من أحدثهبضم الياء مبيناً للمفعول المينعه إشارة لإلجازة  فذاك أجاز

 

                              
 .182خمتصر خليل،ص 1
 .824ص ، 1ج ،البهجة يف شرح التحفة 2
 .122 ،القوانني الفقهية  3
ونصه : " وقبول املعني شرط بعد املوت فامللك له باملوت وقوم بلغة حصلت بعده، ومل حيج رق إلذن يف قبوله   182ص  ،خمتصر خليل 4

 .كإيصائة بعتقه"
 .828ص  ،8ج ،يللمواهب اجل 5
 ثة.ايف "ب": الور  6
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  تنبيهان:

 زيادة الوصية لغري الوارث على الثلث يوم التنفيذ من الورثة، وإن ملك املوصى له الوصية باملوت. ى: إمنا تراعاألول

ى قول ابن القاسم عند اللخمي، ضتربع هذا مقتوإمنا تصح ممن له  ،: إجازة الورثة عطية منهم حتتاج إىل القبول واجلوازالثاين
 .خالفاً ملن يقول إهنا تقرير لفعل املوصي فال حتتاج إىل ذلك،1واعتمده صاحب املختصر

أو بأزيد من الثلث ،للموصى له الوارث  :أيصح له منهم ويأيت بعض من الورثة  بعضبضم أوله  فإن جيه:مث قال رمحه هللا  
إمنا يكون بعد املوت،  مث اعتبار صحة اإلجازةفرضه مبعىن نصيبه، ونصيب املمتنع غري نافذ له  :أي رضفالمنهم ممن أجاز 

 بأن كان يف املرض، وأما قبله فقال الناظم فيه " فإن يكونوا ....اخل.تضر اجلنازة من بعدما حت :ده بقولهاوهو مر 

الرجوع عن ذلك، وال يلزم شيء إال إذا أراد السفر  وأما إجازة اجمليز يف حياة املوصي، فإن كانت حبال الصحة كان هلم 
وهو قول  ،3"هلم الرجوع"ويف املختصر:  .2"ال رجوع هلم"وأوصى وأجازوا ، فقال ابن القاسم ومالك:  ،البعيد، كالغزو وحنوه

له  نف(اختيار )املصفقال ابن مرزوق: ومل يظهر يل وجه ، 4ابن وهب الذي رجع إليه، وصّوبه أصبغ اللخمي، وبه قال حممد
وحينئذ فقد مينع األحروية لتساوي  "إال أن يعتمد قول ابن عبد السالم: إذا اختلف يف املريض فأحرى الصحيح ،يعين خليالً 

سيما وقائله مالك وابن القاسم  ،فإذا لزم على املشهور مع املرض فكذا مع السفر ،املرض والسفر يف كوهنما سببًا للوصية
 ا ومها مها ، بنقل أمحد بابا.ين يعدل عنهمأف

كان جواز  5يعين مرضًا خموفًا كما قال عبد الوهابفإن يكونوْا قد أجازوْا يف املرض وإن كان يف املرض فقال الناظم: 
 نفقته، وسواء كانت واجبة أم متطوعاً هبا يعين أو يف دينه، أو سلطانه  :أيالبعض منهم معرتض يرده من كان يف عياله 

 

                              
 ونصه:" كغريه بزائد الثلث يوم التنفيذ وإن أجيز فعطية". 182 ص،خمتصر خليل  1
 .(414ص ، 8ج ،التوضيح)فإن ذلك يلزمهم كاملريض"  ،وإن أجاز الورثة يف الصحة لسبب كالسفر والغزو"قال ابن القاسم: 2
 .182ص ،املختصر 3
التوضيح )وهو الصواب"  :نه صحيح، وقاله حممد. أصبغكنت أقول هذا مث رجعت إىل أن ذلك ال يلزمهم أل"قال ابن وهب يف العتبية:  4
 .(414ص  ،8ج
أبو أويس حممد بوخربة احلسين التطواين: دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل  :التلقني يف الفقه املالكي لعبد الوهاب بن علي البغدادي، حتقيق 5

 .121ص ، 1ج ،ه2418
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            .املوصى خاصة  آلل هنا: أهل بيتوا 3البعيد :النازح، ءاله 2واليرد نازح )من(. 1محايته كما يف املختصرأي: جاهه و 

، فإذا حلف 4ن له الرد كالعامي البعيد عن الفقهاءإلف يف حال ال يلزمه من جيهل مثله أنه جهل ن حيأاملختصر: إال  يف قال
  .ه ذهب غري واحد من شيوخ عبد احلقوإلي ،املوصي فيها همل تلزمه اإلجازة وظاهره سواء تربع باإلجازة أو سأل

قال احلطاب يف مسائل االلتزام: وهو املشهور، ومذهب املدونة، وإما لو أجازوا  يف حال صحة املوصى فهو قول فإن 
 .5يكونوا ...اخل

ا مل جير سببه من املرض إذ فإن يكونوْا قد جازوْا كلهم يف صحة فذاك ال يلهمهم ألنه مباله أحق وليس للوارث فيه حق
  .بب سفر كاحلج وما يف حكمه كالغزووحنوه. واختلف فيما لو أوصى بس

فإنه يرد اجلميع إن كانت الوصية لوارث  ما أجازبيده ومجيع  دين مستغرقمن الورثة  فإن يكن على الذي أجاز :مث قال
ث، ولو كان اجمليز املدين وحده ال وارث معه رد املدين إن كانت الوصية ألجنيب، وكان معه وار  الثلثنيه يف بما ينو  يرد قدرو

ما زاد على الثلث أمجع. ويف كالم الناظم إمجال كما قال يف األصل، وفاعل "يرد" ضمري الغرمي أو املدين، ويصح فيه البناء 
فمات االبن، وعاد  هكما لو أوصى ألخيه يف حياة ابن  اإلرث بأمر حادث أفإن يكن أوصى لغري وارث، فطر  للمفعول.
 ةوابن ماج،داود أبو رواه  6حلديث: "إن هللا أعطى كل ذي حق حقه فال وصية لوارث" الوصية املقدمة تبطل األخ وارثاً 

                              
 .181ص ،خمتصر خليل  1
 يف "ب": عن. 2
 .224ص  ،1لسان العرب، ج /124ص  1املخصص، ج 3
  .181خمتصر خليل،ص 4
ص ، 2، ج-لنبان -: دار الغرب اإلسالميفحترير الكالم يف مسائل االلتزام أليب عبد هللا احلطاب، حتقيق: د. عبد السالم حممد الشري 5

111. 
 .11ص  1( ج1811صحيح البخاري: كتاب الوصايا، باب ما جاء يف الوصية للوارث )ح: * 6
 . 188ص ، 1ج،( 1121)ح: ،ال وصية لوارث  كتاب: الوصايا، باب  ،سنن ابن ماجة*

وهو ،بن خراجة  (. قال أبو عيسى: ويف الباب عن ابن عمرو1218)ح: ،أبواب الوصايا، باب ما جاء ال وصية لوارث  ،سنن التمذي*
 .411ص ، 4ج ،حديث حسن صحيح

و ،( 21128 :و )ح،( 21124)ح:  ،الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين واألقربني الوارثني:كتاب   ،السنن الكربى للبيهقي *
 =.124ص  ،2ج ،(21122)ح:
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وعكس صورة النظم أن  ،مصدر كالندامة، حشو وتتميمومل يفه منها بغري املندمة  :والتمذي وقال: حسن صحيح، وقوله،
 .ل آبالبطالن نظراً للحال،واجلواز نظراً للم :اللخمي فيها قولني ىحك يوصي لوارث فيصري غري وارث

 غري وارث. هبصريورة وارث 1قال يف املختصر: "والوارث يصري غري وارث وعكسه املعترب مآله، ولو مل يعلم

ألن بيت املال كوارث مينع زيادته  ،ذلك اجلمهور 2واختلف فيمن ال وارث له هل له أن يوصى بكل ماله: فمنع )من(   
عن بعض  يما من له وارث فليس له ذلك إمجاعًا إاّل شيء رو أ، و 5وأمحد يف أحد قوله ،4وأجازه أبو حنيفة، 3على الثلث

  السلف، وأمجع الناس بعده على خالفه.

صدقة أو بـــ أوصىأو ه ملعني أو غري بعتق أوصى أو الربع والسدس كمن األجزاء  أوسواه  من مالهوكل من أوصى بثلث 
 :بفتح الباء والسني، أي له أن ينقله إىل شيء آخر، يقال هنسخيأو  له أن ال يرجع عنه :أيه تفإنه يثبيف تلفظه به  مانواه

معناه أو يثبت غريه  أو غريه  "ينسخه"أو "يثبته"بالنصب عطفاً على الضمري يف  أو بعضه ،نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه
وال فرق يف تغيري ما شاء منها بني ،ى به حىت ال يثبت منه شيء صبفتح أوله وثالثه أي: يفسخ ما أو  يفسخه أوكذا فيه 

إال  :فقال هء، مث استثىن ما ال يصلح له فنسخمنه يف املختصر أشيا حال صحته أو مرضه، مث هو يكون بالقول وبالفعل وعدّ 
 .ببيع وال رجوعيف تغيريه  اءباختالس حركة اهل الذي يعتق من تدبريه فال سبيل له

                                                                                                    
 .141ص  ،2ج،( 1242)ح: ،سنن النسائي: كتاب الوصايا، باب إبطال الوصية للوارث =*
 ،181ص  ،خمتصر خليل 1
 "ب".:ساقطة من  2
 .18ص  ،21ج ،البيان والتحصيل 3
 .428ص ، 8ج ،البحر الرائق 4
ل لإلمام أمحد رمحه هللا روايتان يف املسألة: إحدامها: أن من مل خيلف من يرثه، فوصيته جائزة بكل ماله، ثبت ذلك عن ابن مسعود، وبه قا 5

 عبيدة السلماين، ومسروق وإسحاق 
تنفذ وصيته يف أكثر من ثلثه، كما لو ترك وارثاً. قال يف اإلنصاف:  فلم،الثانية: ال جيوز له الوصية من ماله إال بالثلث، ألن له من يعقل عنه 

مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهوية إلسحاق بن  )جوز وصيته جبميع ماله، هذا املذهب، وعليه مجاهري األصحاب "تما من الوارث له، فأ
ص ، 8ج،ه 2418اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل  منصور املروزي: عمادة البحث العلمي اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة،

4112). 
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والتدبري بعض أنواع الوصية كما قال ابن عرفة وهو عقد عنده يوجب عتق مملوك من ثلث مالكه بعد موته بعقد الزم      
عدم الرجوع يف وصيته فاختلف فيها األشياخ من أهل  2ويصح من املميز، ويكون وصية منه، فإن شرط )املوصي( .1ـها

 .املازري هوتبع 3سحاق التونسيإهم، وأول من وقع له النص عليه أبو القرن السابع، ومن بعد

ظهر فيها واحلق: صحة الرجوع وهي جارية على قاعدة إن املاهية الشرعية اليت واأل :4يينرب الغقال الشيخ اإلمام أبو مهدي  
 ،فيتأالزمه أم ال، واحلق األول، به أقول و ثبت الشرع هلا لوزام هل تتنزل منزلة املاهية العقلية، ويستحيل ثوب امللزوم مع نفي أ

عدم الرجوع إبطال حلكمها، وتغيري  يفالتزام املوص ،من لوازمها ألن الرجوع عنها جعله الشارع حكمًا من أحكامها، والزماً 
 5(قتضى)مقال الشيخ حلولو: وبالرجوع حكمت ملا نزلت يف ملا تقدم، واستصحابًا حلكم  اإلمجاع السابق، وهو  .حلقيقتها

 املدونة وغريها من كتب املذهب إذ مل يفصلوا .

 اهـ من حاشية العالمة أمحد بابا..ن به العمل وغريه مبشهوريته أيف شرح املدونة ب 6وصرح شيخنا ابن ناجي

 

                              
 .811ص ،شرح حدود ابن عرفة  1
 يف "ب": املوصى. 2
ح و كان إماماً صاحلاً متبتالً من كبار فقهاء إفريقية يف زمانه، له شر   ،أبو اسحاق إبراهيم بن حسن بن إسحاق التونسي، ففيه وأصويل مالكي 3

ه، تويف بالقريوان سنة 411و تعاليق مستعملة متنافس فيها على كتاب ابن املواز واملدونة، امتحن مع فقهاء القريوان حمنة عظيمة سنة ،وحسنة
 (.121ص،2ج،الديباج/88ص،8ج،ني فار عهدية ال /122ص، 1ترتيب املدارك، ج/288ص،2ج،ه. )الشجرة 441

وخطيبها جبامعها األعظم بعد ابن عرفة من كبار علماء  ،وصاحلها ،نسي قاضي اجلماعة هباأبو مهدي عيسى بن أمحد بن حممد الغربيين التو  4
وأمحد وعمر القلشاين وغريهم، نقل عنه ،أخذ عنه جلة من العلماء كابن ناجي  ،ال مطالعةبقيل عنه أنه ممن يظن به حفظ املذهب  ،املالكية

 /111ص  ،نيل االبتهاج /141ص ، 2،جه )الشجرة828ه أو 821تويف سنة  .يالربزيل يف فتاويه، وأكثر النقل عنه تلميذه ابن ناج
 (.282ص، 1ج ،معلالالضوء ا

 يف "ب":ما اقتضى 5
ا، ويل تعلم بالقريوان فأخذ عن ابن عرفة ويعقوب الزغيب وغريمه ،بو الفضل قاسم  بن عيسى بن ناجي التنوخي القريواين، فقيه مالكيأ 6

ه 811تويف سنة ،وعلى رسالة ابن أيب زيد القريواين وكتاب: زيادات على معامل اإلميان..... ،له شرح على املدونة ،القضاء يف عدة أماكن
 (.81ص ،2ج،تعريف اخللف /111ص  ،نيل االبتهاج /241ص ،)البستان
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 الوصايا ترتيب                                 

أو صدقة ملعني وغري معني، وقد  ،له أن يتربع فيه بأي نوع من القربات شاء من عتق غللميت سائوثلث املال  :فصل
 إذا كان نوعًا واحداً خرج من الثلث أو ؛ومجيع ذلك خيرج من الثلث ،كزكاة فرط فيها أو كفارة،يوصي مبا هو واجب عليه 

باآلكد فاآلكد ال األقدم، وما كان  أ"يبد :وإن اجتمعت مهها أنواع وضاق الثلث عهها، فقال ابن رشد، ل مهه الثلث مح ما
فيبدأ بالذي نص على تبديته اتباعاً لوصيته، وإن  ،على تقدمي بعضها على بعض  يها أقدم من بعض إال أن يهص املوصبعض

          .1واملدبر فيه أو يف الصحة نقله احلطاب ،ان غريه من الوصايا آكد، مامل يكن مما ال جيوز له الرجوع عهه كاملبت ل يف املرضك
يب تفقلت أنا أيضاً يف ذلك من الطوي ل معتمداً على تر  ،نثراً وشعراً  ،ه ل الفقه يف ترتيب ذلك البداءة كالماً طويالً أ روقد ذك

 اب وابن مرزوق:طفيه الهق ل عهد احلاملختصر إالّ ما خالف 

 دمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبآكدها إال لهص يق  إذ الثلث ضاق عن وصايا فيبدأ
 صصواْ فيما يف الثلث طاروا قدم  اـــــــوما كان يف التأكيد يف رتبة حت

 مــــــــــوفاقا وخلفا واعتمادي أسل  مهــــــــــوكم من شد عهها يبني بهظ
 من كتب صحاح تقدم 2)حترر(  ذي ـــــمراتبها ست وعشر على ال

 دمــــــــــــــــــــفمهر مريض فالزكاة املق  حةـــــــــــــــــــــــــــسري فاملدبر صأففك 
 مــوللقت ل والظهار من بعد يسه  دهــــــــــــــــلتفريطه أوصى وفطرة بع

 مـــــــــــــــــــــــــفبت ل وتدبري املريض يسل  ذرـــــــــفالههث فصوم فاملفرط حف
 أو الغري أو كالشهر أو ما يقدم  دهـــــــــــــــــــــــفعتق ملوصى املعني عه

 رمـــــإىل سهة أو فوق يف الفقه حي  اــــــــــــثالث هبا مثان العتق بعده
 مـــــــــــــــوما مل يعج ل أو كتابا فيعت  رةــــــــــــــــفما عتقه إىل سهني كعش

 زمـــــــــــــــسواه وجزء املال واحلج يل  اـــــــــــفعتق بال تعيني أو ما يتعيه
 م.ــــــــختام هلذا الهظم فيها فيوس  3رورة(ــــــوآخرها حج لغري )ض

                              
 .838ص ، 8ج ،مواهب اجلليل/ 121ص  3،ج ،املقدمات 1
 يف "ب": حرر 2
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و"فطرة" غري مهون  ،الرباعي من البيان والكشف "أبان"مضارع  ،أنه نظم قصد لغري مستطيعه "ويبني " بضم الياء :أي
بصيغة اسم املفعول على حذف اجلار واجملرور، أي "فكفارة املفرط فيه" على  "املفرط"للوزن، و"من بعد" مبين على الضم، و

ري املعطوف عليه، وما له مصدراً يف غري الثالثي كثرياً، "والهذر" جمرد بالضم و"بت ل" مضاف ملث ل ما أضيف إليه تدبثأن ورود م
 .1ذكرناه فيهما من التحاصص قيده ابن رشد مبا إذا كانا يف فور واحد، وإما إن كان أحدمها قب ل صاحبه فيبدأ األول مهها

"فما" موصولة نكرة موصوفة عطف على مقدر يدل عليه  ،ما يقدم" معهاه أن يوصي بعتقه على مال يعجله فجعلهو ولها "أقو 
أي: بعد املوت. "وفوق"  "إىل ستة"ال شيء أو بشيء يقدم أي: فقوله كما قالوه، وقولها باخل  ...يتق ملوصتقديره: فع ،املقام

 وهللا أعلم. ،إذا أبطأ كهاية عن تأخريها "عتم"أمن  "يعتم""كتاباً" مصدر كاتبه، ووالبهاء على الضم أيضاً، ب

 :أي معه بهإذا كان  :من الوصايا أيوما سواه  :وقوله ،يف الصحة أو يف املرض للمدبروأما الهاظم فذكر أن الثلث    
وكالمه شام ل ملدبر  يعتق فيه أولا  :أن املدبر يبدأ على سائر الوصايا بقوله اوذكر أيض مبعىن حقيق تتميم، حربالثلث 

أما تقدمي املختصر وهو الذي يف املدونة والرسالة والفاكهاين، و ،2ئة بذي الصحةدالصحة واملرض، وإمنا خص يف املختصر التب
ان خالف كوإن   5إمجاع الشيوخ عليه وقول ابن رشد أنه صحيح 4فلحكاية ابن عتاب،املوصى بفادئة  3"فك األسري"عليه 

 7فهو للموصى )هلم(عهه من الثلث فما فضل فإذا ابدئ باملدبر . 6ظاهر قول مالك يف املدونة: إن املدبر يف الصحة مقدم

                              
 .121و123ص، 3ج ،املقدمات 1
 .288ص  ،خمتصر خليل 2
 .288ص  ،خليلخمتصر .صداق مريض"  ،مثمث مدبر صحة ،وقدم نصف الثلث فك أسري"قال خليل:  3
مفيت قرطبة، دعي إىل قضاء قرطبة مراراا فأىب، تقدم  ،أبو عبد هللا حممد بن عتاب بن حمسن األندلسي القرطيب، فقيه وحمدث مالكي 4

ه، وتويف سنة 383ولد سنة  ،يف املعرفة باألحكام، وعقد الشروط وعللها، له اختيارات من أقاويل العلماء يأخذ هبا يف خاصة نفسه
 (.811ص  ،2ج،الصلة / 328ص  ،18ج ،سري أعالم النبالء/ 818ص ، 1ج ،)ترتيب املدارك ه122

وخ أمجعوا على ذلك يقال ابن رشد :"وحيتج لذلك براوية أشهب عن مالك يف كتاب اجلهاد، حكى ذلك عنه ابن عتاب وقال إن الش 5
 .(128ص  ،3ج ،املقدمات)وهو صحيح" 

لتدبري يف الصحة مبدأ على الزكاة وعلى العتق الواجب وغريه، ألن التدبري ل يفسخه شيء، وليس جاء يف املدونة ما نصه: " إن ا 6
 (313ص ، 1ج،املدونة )والوصية بالعتق للميت أن يرجع فيها قبل موته ألهنا وصية" ،للميت أن يرجع يف تدبريه قبل موته 

 يف "ب": إليهم. 7
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هو أيضا عتق مهه ما محله،وهوما أشار  وإن مل يفض ل عهه شيء خرج حراً، وبط ل ما سواه من الوصايا، وإن مل حيمله منتقل
  .الطرق :فيصري معتق البعض، والشعبة الرق عليه متكث ةعنها الثلث، فشعب حىت إذاما ضاقإليه بقوله:

بقدر الثلث من  :أيبقدره من قيمة رقبة العبد  :أي هينسب ثلث ماله من قيمت :وجه العم ل فيه ما ذكره الهاظم يف قوله و
فمجموع الرتكة ستون وثلثها ، 2مخسون(من ذلك ) قيمة من دبره 1يعتق من رقبته كميت كان له )ستون(قيمة الرقبة 

كذاك ما كان   ومعىن ق من مخساهتفإنه يع :ق من املدبر مخساه كما قالتفيع،ونسبة العشرين إىل اخلمسني مخسان،عشرون 
 .عم ل كذلك كيفما كانا

إىل أن املدبر إذا كان له مال فإنه يقوم مباله ويضاف  وماله فاعلم مقوم معه :وأشار بقوله فحقق منتهاه :ومتم البيت بقوله 
ربع مجيع ماله، وليس له ملك جزءًا مهه أن يت :أي عتق جزء تبعه بالهصب على الظرفية نيابةفكلما جمموع ذلك إىل الرتكة 
 .من ماله بقدر ما ميلكه

قال الشربخييت: " فإذا كانت قيمته مثاًل مائة،  .3"وإن مل حيص ل الثلث إال بعضه عتق وأقر ماله بيده" :قال يف املختصر 
فيجع ل ماله وصفا من أوصافه كأنه طول أو عرض أو محرة ،عتق نصفه ألن قيمته مباله مائتان ،وماله مائة وترك سيده مائة

نصف املائتني اللتني مما  وجيعالن كشيء واحد ألنه مال من أموال السيد،وثلث السيد مائة، فيعتقويضم ماله إىل رقبته،مثاًل، 
يعتق بسكون الياء ثلث مال امليت حيملهم  :أي عددا يعلمهماملدبرون  :أيفإن يكونوْا ، 4وأقر ماله كله بيده" ،قيمته مباله

 .ملهم حيالثلث ومل  عن قدرهم قكلهم فإن يضلمفعول والهائب باجلزم على جواب الشرط، وهو مبين ل

بني املدبرين  ن تعرف مقدار الثلث من مجيع الرتكة مث تقسمهأفذكر الهاظم يف معرفة ما يعتق من ك ل واحد طريقني: أوهلما: 
وألفه  فلتقسما، :بقوله،وبتلك الهسبة يعتق من ك ل واحد، وإليه أشار على قدر قيمته ،فما ناب ك ل مدبر نسبته من رقبته

 بألف اإلطالق أي: يف الصلح واإلقرار. اصص كما تقدمتحعلى البدل من نون التوكيد اخلفيفة 

                              
 يف "ب": ستونا 1
 يف "ب": مخسونا. 2
 .288ص  ،خمتصر خليل 3
 .88ص ، 3ج ،شرح الشربخييت 4
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 فذاكمن مجيع قيمة املدبرين  :أيالعدد  1)من مجع(يعين مجيع الرتكة  أو تنسب الثلث :وثانيهما: ما أشار إليه بقوله
قيمة هذا مثالا عشرونا، وقيمة اآلخر مثاله: ما مث ل به هو مدبران  كل أحدق من  تيعمبعىن الذي ما بقدر تلك الهسبة :أي

يعود على القيمة أفرده، ألنه مبعىن قيمتها فجميع الرتكة  "سواها"ضمري  مخسة سواها ومائةاملرتوك للميت أربعونا واملال 
ثلث لصاحب العشرين، وثلثان ا، وذلك معليهما على قدر قيمته 11تقسم  2، فعلى الطريق )األول(11، وثلثها 561
وثلث ،ونسبة الثمانية عشر ،الثلث مههما مثانية عشر وثلث، ولصاحب الثلثني ستة وثالثون وثلثان  فيصري لصاحب ،لآلخر

من العشرين قيمة رقبة األول مخسة أسداس ونصف السدس ذلك ما يعتق مهه، ويبقى مهه نصف سدس، ونسبة الستة 
 ، ونصف سدس فيعتق مهه ما يعتق من األول، ويرق مهه كذلك.اعني قيمة اآلخرمخسة أسداس أيضربوالثالثني وثلثني من األ

، وذلك مخسة أسداس ونصف 66من جمموع قيمة املدبرين وهي  11وعلى الطريق الثاين: تهسب ثلث مجيع الرتكة        
فإهنا مهما  :قال: وهذه الطريق أقرب، وإىل هذا كله أشار الهاظم بقوله ،فبتلك الهسبة يعتق من ك ل واحد مههما ،سدس
فإن يكن  :مث قال، سدس فسداس و نصأمامل يذكر على ما ذكر مخسة  يعتق من كليهما فلتقسخربه  :أيأه بنحتقق 

كن تإن املدبر من الثلث عن  فيما فض ل :أيعتق يف الفضلة  املدبر كذلك :أيمعه يف الصحة أو يف املرض  موصى بعتقه
بالرفع  أو قدر :فما محلته وهو قوله ،م ل إال بعضه عتق مههحتمل  فإن ،وسعته الفضلة :مصدر ومعهاه أي ،بفتح السني هسع

آخره على جواب  فحبذيبق كان كفافاً له   أوالثلث عن املدبر،  قما ينال منه العتق فإن يضر عطفاً على فاع ل عتق املضم
 .وال يعتق مهه شيء الرقعلى املوصى بعتقه  :أيعليه  الشرط

يوم ا يومذذ ميه، وكان أعين ذلك الغر ثور  قد 3)اليت( االياء أيض فيفخبتفإن يكن على امرئ يف الورثة دين مليته  :مث قال 
إشكال، حضر ما عليه وال عدمه وإفالسه، إذ لو كان مليا ألفشرط مفلساا عدميا  هكرتو وتوجه الهظر يف م ،مات موروثه

فإن يكن من الرتكة سواه  ،بألف اإلطالق مع ما حضربالبهاء للمفعول، أي: املدبر  نظرت من دبر :وحيث كان كما قال
و كان ما سواه من احلاضر والذين ،طالق الرق بألف اإل من أي: املدبرررا حتأي: حيملها ثلث احلاضر  ثلثهاملدبر أي: قيمته 

لكن لو حضر مجيع  قيمة املدبر 4من ماله )من( بضم امليم وفتح الضاد املعجمة ضرثلث ذاك احمل قوإن يضبني الورثة 

                              
 يف "ب": مجيع. 1
 ساقطة من: "ب". 2
 يف "ب": الذي. 3
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وترك ،ومدبرا قيمته مائة  ،كما لو ترك ثالثة بهنيفإن تكن قيمته ثلث اجلميع  :ين حلم ل ثلث املال قيمة املدبر كما قالدال
نظرت ما يرثه وهو  ،بالسكون على لغة ربيعة نص من ذاك مسيعأفكن ملا سواه مائتني الواحدة مههما دين على أحدهم 

ين، وتضيف ما اليرثه مهه، وهو ُتسع دمن العليه 1ا(مم)فتجده ُتُسَعنْي فتسقطه  ،يعين من اجملموع الذي هو ثالمثائةاملديان 
  .لهالبيان أو كافيك  ،مبعىن يكفيك حسبكاجلميع إىل حاضر الرتكة حقيقة يكون مهه سبعاً 

حاضر على تقدير حضوره مع حاضر الرتكة حقيقة  :أيحيضر الذي ال يرثه مما عليه  :أيون ما سواه يك2)فإن( :يف قوله
بتلك  :أييعتق منه تساع أكله وهو سبعة مما لو حضر تساع املال أوهو ستة عنه ذلك املدبر بقدر ما حضر  3)يعتق(

وحث على تفهم العلم ،حشو فتفهم اخلربالهسبة يعتق مهه وذلك ستة أسباعه، ألن نسبة الستة إىل السبعة ستة أسباع 
كائهًا ما كان، ألنه أخذ حصته   :أيبسائر الثلث كان ما عسى بألف اإلطالق  ر املفلساباملد 4)وتبع( .واالعتهاء به

املدبر ثلثها وهو مائة، وتقسم  5)يأخذ( ،ن مجيع املال لوحضر كان ثالمثائةأوزيادة، فإنه أخذ ثالثة أتساع، بيان ذلك: 
وذلك تسعان من اجلميع، فعليه للمدبر وسائر الورثة ثالثة  ،املائتان على الثالثة البهني، يهوب ك ل ابن مهها ستة وستون وثلثان

أي: من  منهبألف اإلطالق  شيذاا عتقااملفلس أحضر  ظرفنيابة عن ال "ك ل"بهصب فكلما وثالثون، وثلث ديها وهي تسع 
  .6كما يف املختصر وشروحه  كحيث كان، سواء كان بيد الورثة أو مشرت، ولو تداولته األمال ظهحبقدر  املدبر

ما حيضره أن تقيم الفريضة، وتزي ل سهام املديان، وجتمع سهام املدبر،  :بفتح القاف تتميم، وكيفية قسمهم حمققا :وقوله
غريه من الورثة، وتقسم عليه ما حيضره، فما ناب ك ل وارث أخذه، وما ناب املدبر عتق مهه بقدر ذلك مما بقي رقيقاً وسهام 

  .مهه

يعين اليت فيها املدبر، قال فيه للعهد وإن تشأ صححت تلك املسألة  :مث أشار إىل وجه ثان فيما يعتق مهه مع املديان بقوله
وتقسم الباقي على ن جتع ل مقام الثلث من ثالثة مث تزي ل الثلث مهها واحداً،أتتميم، وذلك  حمكمة مكملةيعين للمدبر  بثلثها

                              
 ما.ف": أيف " 1
 يف "ب": فلو 2
 يف "ب": عتق. 3
 يف "ب": يتبع 4
 يف "ب": أخذ. 5
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الورثة،فإن انقسم صحت الفريضة من املقام،وإن انكسر ضربت الوفق أواجلملة يف املقام،ومن اخلارج تصح،فإذا صحت 
واطرح سهام ذلك  :سهام الباقية كما قالوتقسم ما حضر من الرتكة على تلك ال املسألة فإنك تسقط سهام املديان مهها،
بسكون الراء وفتح  1ما كان من )تركته(:مما تقدم، ويأيت ومفعول اقسم "ما" من قوله الغرمي واقسم على التحاصص املعلوم

فاعلم به من الثلث  تهنسبمهه بألف اإلطالق أيضًا  فما ينوب ذلك املدبراطالق اإلبألف قد حضرا أو كسرها ،الفوقية 
 من :مهه أي يعتق بقدر تلك الهسبة :أي بقدرهنسبته من الثلث فاعلم به  :إذ التقدير،نسبته"بـــــ"اعلم" و ــــــــ"الباء متعلق ب

 .املدبر

فيقسم عليها ما حضر ،ح الفريضة من تسعة، وتطرح سهام املديان مهها اثهان، تبقى سبعة حومثاله يف املسألة حباهلا أن تص 
وبقدر ذلك  ،سباعأائتان، خيرج لك ل سهم مثانية وعشرون وأربعة أسباع فيصري للمدبر مخسة ومثانون ومخسة من الرتكة وهو م

 .وذلك ستة أسباعها ته،من قيمته يعتق من رقب

متم به البيت  ،من البث، وهو الهشر والتفريق، أمر مهه وحض على تلقي ما يفرقه و يهشره من املسائ لفافهم ما أبث  :وقوله 
يعين مبا  فاعمل بذاك األصلعن قيمته  :أي عن قدرهما حضر من الرتكة وما على املديان وهكذا إن ضاق ثلث الكل 

 :أي ربغكما من املال  منه لو حضر مجيع ما خلفه 3ما )اعتق(2)ينظر( :مث فسر ذلك بقوله ،تقدم يف الوجه  الذي قبله
معهاه تهسب احلاضر من الرتكة ملا  ما تقدما يعتق مما كان منه يعتق فنسبة احلاضر مما دون ما حظ الغرمي مثل ،سبق ومضى

مما عليه كما تقدم، وبتلك الهسبة يعتق مهه، و"ما" يف قوله  له طمل حيضر مما على املديان مما ال يرثه، إذ ما يرثه املديان يسق
والرتكة سواه مخسون  ،مائة تهومدبر قيم زوج، وأبوان، :وهو ه"دون ما" زائدة، ويتعدد الهسب ها هها كما ستعرفه يف مثال

فلو حضر املال كله لعتق مخسة أسدس املدبر، ألن نسبة ثلث  ،وهو مفلس .، وهلا على الزوج مائة ديهار كا.......ديهاراً 
نسبتها إىل املائة مخسة أسداس،فالواجب  وثلث ،إذ ثلث املائتني واخلمسني ثالثة ومثانون ،املال إىل رقبته مخسة أسداس

                  ، هونسبة ما حضر وهو ثالثة أمخاس املال من ثلثني يعتق من مخسة أسداس املدبر فيعتق ثالثة أرباع لألبوين واملدبر الثلثان،
ة فهي تسعة أعشار، مخس ،وبيان ذلك أن نسبة ثالثة أمخاس من ثلثني الذي هو مائة وسبعة وستون غري ثلث تسعة أعشار

وجه العم ل  و .أسداس املدبر، فتضرب التسعة يف اخلمسة خبمسة وأربعني، وتقسم على الستة والعشرة خيرج لك ثالثة أرباع
لكن الثالثة  ،واحملاصة ستة، واحلاضر ثالثة أمخاس الفريضة، وليس هلا ثالثة أمخاس ،يف ذلك أن تقول: الفريضة من تسعة
                              

 : تركة.يف "ب" 1
 نظر.تيف "ب":  2
 يف "ب": يعتق 3



 ترتيب الوصايا فصل يف
 

 
238 

،وما اجتمع يف الفريضة بتسعني،فللمدبر مهها ثالثون،وقيمته مخسا تضرهبا يف اخلمسة تشارك الستة فرتجع إىل وفقها اثهني، ف
 ،لكن إمنا حضر ثالثة أمخاسه بأربعة ومخسني ،ستة وثالثون، وبقدر ثالثني من ستة وثالثني يعتق مهه لو حضر املال املال

، وبقدرها من الستة وثالثني يعتق من املدبر، يكون جزء السهم تسعة، فسهام املدبر بسبعة وعشرين ،سمها على احملاصةقفت
 .وذلك ثالثة أرباعه ويأيت هها أيضاً: ويتبع املدبر املفلسا البيتني بسائر الثلث، وهللا أعلم

حيتم ل معهاه أن ماذكره من مجلة طرائقها اليت تؤدي إىل معرفة ما يعتق مهه حتقق أي: تقرر ملتعلميها  فهكذا أصوهلا حتقق 
 ،2أهناها احلويف يف الذي قبله إىل تسعةأوجه كثرية  هيوضمهه الثهاء مهه على ما أورده مهها يف و  ،1قه )هو(على حنو ما حق

ويف الذي ذكرته  هلا مبعىن الواو، أوالتمثيلأي استقصاؤها واإلتيان على آخرها و"أو"يف قوله:  يطول بنا تفصيلهاوال فرق 
 .ظاهر التصور كفاية ملن له بفهمه عناية

                              
 "ب". :ساقطة من 1
 /و.28 ،خمتصر احلويف 2
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 الثاني الوجه:بجزء صيةبالو عملال                           

   :مث أشار إىل ثاين الوجهني يف العمل بقوله

مفعول ما نصب على التمييز  عددا  املسألة  على الذي منه تصحادة يمن احلمل وهو الز  أبدا فصل: وإن شئت محلت  
إذا صححتها املوصى به و بضم الزاياجلزء  ذاك قبلحتمل على ما صحت منه املسألة اجلزء الذي استقر  :"محلت" أي

من د احلمل عجعلهما معًا با :الوصية واملسألة أي صحح اجلميعـــــومحلت عليها اجلزء الذي قبل اجلزء املوصى به يليه ف
فإذا كانت  حتمل إن أوصى خبمس ربعامن عدده الذي انتهى إليه باحلمل، وضمريه للجزء املوصوف بالقبلية  :أي حسابه

وإن والباقي يصح على املسألة  ،ثنان للموصى بهاحتمل عليها ربعها بعشرة، مخسها  80فاملسألة من ،وأخوين  ،الورثة زوجة
 .هلا تسعا  حتمل على املسألة  1يكن أوصى )بعشر(

فتدفعه للموصى به، والباقي يصح  ،، فاملسألة من تسعة تصحيحًا حتمل عليها واحد بعشرةةه ثالث إخوة ألم وعصبومثال
واألوجه عندي  به أمر :أمر" من قولهــــــــ"إعرابه حاال مقدمة من الفاعل ب مثالو نصف سبعقصد املوصى أو على املسألة 

صف السبع من أربعة عشر وهو واحد، واجلزء الذي قبله هو واحد من ثالثة إعرابه مفعوال مطلقًا ملقدر من لفظه، ومقام ن
وهو غري ،من ثالثة عشر اجزءعلى الثالثة أصل الفريضة محلت وأوصى لرجل بنصف سبع ماله  ،عشرة، فلو ترك ثالثة بنني

فنصف سبعها ثالثة  ،وأربعنيبتسعة وثالثني، مث حتمل عليها ثالثة تبلغ اثنني  30يف  80فتضرب ،فق اوال تو  ،هلا موجود
  .لكل ابن منها ثالثة عشر ،03للموصى له، تبقى 

فعل أمر كسره  2صحيحا  )فخذي(يف الفريضة  :أيمث إذا مل جتد اجلزء الذي حتمله فيها  :وقد أشار إىل هذا املعىن بقوله
ك اجلزء، مث تنظر بينه وبني الفريضة، فإن لذل :من جعل املقام له، أيمبا مضى يف االنكسار  :للوزن وبه يتعلق الباء من قوله
وحتمل على اخلارج ،وإن ختالفا ضربت الفريضة يف مجلة املقام  ،وحتمل على اخلارج ذلك اجلزء ،توافقا ضربت الفريضة يف وفقه

وتصوره محل امعمول اجلزء العمل  وبعد ذلك .ال معىن له غريهذ إ واعمل به :ين عن قولهغي "فخذي"وقوله  ،ذلك اجلزء
  .ظاهر مما قررناه

فتضرب الفريضة يف  ،80ومقامه من  ،والسدس غري موجود فيها ،فقة أن يوصي بسبع ماله، والفريضة من مثانيةاومثاله يف املو 
 ومنها يصح اجلميع وهللا أعلم. ،بثمانية وعشرين 80وحتمل عليها سدسها ،بأربعة وعشرين  80وفقها 
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 األول الوجه:بجزء بالوصية العمل                                   

مقدر رتز به من املعني اح ،بضم الزاي لغة فيه ومهما يك أوصى موصى جبزءيف العمل يف الوصية باجلزء  فصلمث قال:
ون اجلزء املوصى به كما أن يإف ،صفة تأكيد عندي ،طالقبياء اإل منصوصىاحرتازاً من املبهم، ومن مثل نصيب أحد الورثة 

 إلن   قد أجازه له ورثتهكان أو وهو الثلث فأقل، إذ ال مقال للورثة فيه كما تقدم  ،اً بوجو  وصيتهباملعجمة  مما به قد نفذت
هلا  عدد يوجد فيه جزء الوصية مقاما مبعىن أقلجعلت أدىن وهو ،زاد عليه وفيه وجهان: أوهلما: ما أجاب به الشرط 

واقسمن بقيته على الذي منه تصح  ،للموصى له وصيته من املقامبقطع اهلمزة  أعطــــــإذا أقمته فــفتتبعه للنظر  :أيتقتفيه 
يعود  "يكن"فإن تكن منقسمة "ألن اسم "صوابه: املسألة، فذاك أمر واضح لن جتهله، فإن يكن منقسما على السهام 

فإهنا وإن يكن منكسرا  ،يتألهنا مبعىن الباقي، وكذا يقال يف قوله اآل على البقية، وهي مؤنثة لفظاً، لكنه راعى املعىن
مبعىن وأبا  ملا  وأما  أي زوجة، بكسر العني،  رسا  وترك ع  من ماله  أوصى خبمسرجل تصح من ذاك املقام مثاله املسألة :أي

بفتح الفوقية والسني  أربعة التنسهمن أصل املسألة من مخسة، واألصل بفتح امليم مقامها الوصية  :أي هلك فإهناحني 
يبقى من املقام مثل والنائب هنا اجملرور، ،بضم أوله مبنيًا للجمهول  واحدا  ملن أوصى له اخلمستدفع ـــاملهملة تتميم ف

" ويف "فعلت ،طالق فيهبألف اإل عملتاال ينقسم على املسألة منكسرا  الباقي من املقام وإن يكن للزوجة واألبوين املسألة 
والتوافق يف باب األحياز وسائر األبواب سواء، فإن وافق الباقي منه  ،من التباين :أي مثل الذي يف غريه فعلتا :من قوله

 .ومن اجملتمع يصحان ،املسألة ضربت وفقها يف املقام، وإن باين ضربت مجلتها فيه أي: يف املقام 

من مقامها الوصية أيضاً  :أي فإهنا  فاستمع مقايلمن ماله بثلث  أوصىو وأبوان ،املتقدم زوجة مثاله يف ذلك املثالفاألول 
قسمان نوهي أربعة ال ي ،بكسر الواو تقسمها على الفريضة حصة الوراثةوهي  ،منها 1)اثنان(وثلثها واحد يبقى ثالثة 

يف وفق األربعة اثنني بضم التاء أي: فتضرب  2والوفق بالنصف )فتجر(عليها، ولكن يوافقاهنا بالنصف كما قال الناظم: 
مث تقول: من له شيء من املقام ستة ومنها تنقسم تبلغ  :بفتح الفوقية أي 3)تنمي(كذب وشك   :أي ذلك املقام دون مني

باثنني،  20أخذه مضروباً يف وفق الباقي من املقام، فللموصى له واحد يف  ةأخذه مضروباً يف اثنني، ومن له شيء من الفريض
 باثنني. 20يف  20بواحد، ولألب  20يف  20 اولألم أيض ،بواحد 20يف  20بأربعة، وللزوجة  20يف  20فيبقى للورثة 
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مخسة على أربعة الفريضة  ىفمقام الوصية من ستة سدسها واحد، يبق،ومثال الثاين: وهو املباينة: أوصى بسدس ماله      
 20يف  20يف أربعة بأربعة، وللزوجة  20فللموصى له ، شرينالتنقسم، وال توافق، فتضرب الفريضة يف املقام بأربعة وع

 .تتميم، واألصل: القاعدة رم نخثابت ال ي 1فذاك )أصل( :وقوله .بعشرة 20يف  20خبمسة، وكذا األم، ولألب 

 .تالل والفسادخرام: االواالخن
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 متعددة بأجزاء ةالوصي حكم                               

جيتمع فيه،  بأن تقيم الكل من أدىن عددختصار كذا قال اال :أيجتزاء الوصية فاال 1فصل: فإن كثرت األجزاء )عن(
أن جتعل لكل جزء مقاما، وتنظر بني املقامات حىت تصريها عددًا واحداً، مث خترج األجزاء املوصى هبا، وتعمل يف  هوطريق

  .عملت فيه مثل ما قد وصفاني يعن الفرض مث إذا صححته كما ورد:وإىل هذا كله أشار بقوله،البقية كما تقدم

 بسدس، وأليب بكر وعمرو ،أوصى لزيد خبمسوهو ميت مثاله فأما  ،تتميم وحشو حسيب مبا ذكرت فيه وكفى :وقوله
  .يصح منه وجود اخلمس والسدس :أي فتصح وهو أدىن عدد منه تصح املقام 2ففي )الثالثني(

فستة متباينان، فتضرب أحدمها يف اآلخر بثالثني  3ا(مه)و ،والستة مقام السدس،ووجه العمل فيه أن اخلمسة مقام اخلمس
يقسمه ورثته على الذي له بفتح القاف وكسرها تسهم وما بقي  4بفتح اخلاء )مثىن(آلخرين منها لزيد تقسم ومخسة ل

 ومل يذكرها وال الورثة.مسألته  تانته

وليس يعين به أن املسألة تنقسم من ثالثني  ،فقوله: "أدىن عدد منه تصح" فاعل "تصح" ضمري يعود على الوصيةه: نبيت
وحينئذ خترج  ،ال ينقسم فتضرب اثنني يف ثالثة بستنيو،وتصح على املوصى هلم، ألّن السدس مخسة على أيب بكر وعمر 

ومخسة لكل واحد منها، وهكذا حكم ما إذا كان الورثة عصبة  ،والسدس عشرة بني أيب بكر وعمر، اجلزء واخلمس يف الزيد
 .اثنني 5بشرط أن يكون واحدا )أو(لكن 

واعمل باالنكسار يف أقسامه مثل  :ما إن كانوْا ثالثة فإن الثمانية والثالثني تنكسر عليهم، ويدل على هذا التنبيه قولهأو  
فيما مضى إن كان معناه يف األصل أنه وافق الباقي الفريضة ضربت وفق الفريضة يف املقام وإن  الذي بينت من أحكامه

إذ ال مانع من إرادهتما، فتضرب الثالثة عدد رؤوسهم يف املقام بثمانني ومائة، فلزيد ،ها، كما هنا ضربت الكل يف الكل خالف
، ولو 03ولكل من الثالثة الورثة  ،بينهما نصفني ،بثالثني 30يف  21ولآلخرين منها  ،بستة وثالثني 30يف  21منها 

 ،الثالث بثالثة أرباع مخس ماهلا، ولعماهتا األربع بأربعة أسباع سدس ماهلا وابناً، وأوصت ألخواهتا،ما أو  ،تركت زوجاً 
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النقسمت الوصية األوىل من عشرين، ألن الكسر إذا أضيف إىل الكسر ال يوجد فيه ذلك املقام إاّل بضرب املضاف يف 
متوافقان، فتضرب وفق أحدمها يف كامل  والعددان ،املضاف إليه، ومن اجملتمع تصح املسألة، والوصية الثانية من اثنني وأربعني

سبعة عشرة وثالمثائة،  ةلكل أخت أحد وعشرون، ولكل عمة عشرة، يبقى للورث 1اآلخر بعشرين وأربعمائة، مث اقسم )جيب(
عشر عدد املسألة يف العشرين واألربعمائة اليت صحت منها الوصايا  وال تصح على  مسألتهم وال توافقها، فتضرب االثين

 .ني ومخسة آالف. ومنها تصح، واقسم بأربع

جيب لكل ،023فإنه يضرب له يف  21، وكل من له سهم من 21فإنه يضرب له يف  013فنقول: كل من له سهم من 
 .1121، ولالبن 400، ولألم 112زوج ، ولل213، ولكل عمة 111أخت 
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  الثلث من أكثر التي للوصية ثةالور إجازة عدم                     

فإن أجاز الورثة فوجه العمل يف ذلك ما تقدم يف تعدد  وذا بثلث، ولذلك بسبع،فصل: فإن أوصى هلذا بربع  :مث قال
إليهم أمجعني ثلثه يقتسمونه إىل املوصى مل جتز تلك الوصايا الورثة فادفع إن واألجزاء مع كوهنا على مقدار الثلث فأقل 

أن تصحح يف عمل ذلك والوجه تتميم،  فاستمع تقييد  لكل من األجزاء  ما 1وهو )بنسبة(على املعهود من احلصاص 
 والسهامااملوصى هبا مجيعًا وخترج األجزاء بألف اإلطالق أي: أن تطلب على عدد جتتمع فيه وصاياهم على مامر ما ااملق

طالق، عطف رديف، فما اجتمع من ذلك فاجعله ثلث مال، ويكون منقسمًا على أهل الوصايا باحلصاص كما بألف اإل
مث اقسم الثلثني على الورثة إن انقسم، وإن مل ينقسم ،ومجعها هو احلصاص فاقسم عليه ثلث املال فافهم واعلم :قال

 حنو ما تقدم. فانظر هل يوافق فريضتهم من حيث ينقسم جبزء أم ال؟ مث اعمل على 

سلم أف ،وآلخر خبمسه أو بسدسه ومل جيز الورثة ذلك،وآلخر بربعه  ،قال ابن القاسم قال مالك:إذا أوصى بثلث ماله لرجل
وسدس،  ،وربع ،فيه على األجزاء. يريد يقسمون الثلث على تسعة إذا أوصى بثلث 2ون(صالثلث ألهل الوصايا )يتحاص

وسدس  3وذلك ألن أقل مال له )ثلث وربع( ،40، ولصاحب السدس 40بع ، ولصاحب الر 40فيكون لصاحب الثلث 
20. 

فتقيم ،بربع ماهلا، ولثالث أخوات هلا خبمس ماهلا. ومل جتز الورثة ذلك  هلا وثالثة بنني، وأوصت ألخ ،ومثاله بالعمل زوج 
مقام الثلث بسبعة وعشرين وهي ثلث املال، تضرهبا يف  40، مجيع ذلك 40، ومخسها 42ربعها ، 02الربع واخلمس من 
للموصى له باخلمس و ، 42وهي ثلث املال، فللموصى له بالربع منها  ،، فتدفع الثلث منها للوصايا تسعةفتكون مجيع املال

نصاف، فرد األربعة إىل ، وال تصح عليهن، والباقي للورثة مثانية عشر، وال تصح على مسألتهم، وهي أربعة، وتتوافق باأل40
، فقد وجد االنكسار هنا على نصفني على األخوات الثالث، وعلى اثنني راجع املسألة، ومها متباينان 40 نصفها، وذلك

 02ستني ومائة، ومنها تصح، واقسم فتقول: من له سهم من و باثنني  02فتضرب أحدمها يف اآلخر بستة، مث الستة يف 
، فيبقى ألهل الفريضة منها الثلثان مائة 40أخت  ، ولكل04، فلألخ منها 20، فللوصايا منها الثلث 40يضرب له يف 

 .بن مثلهال، فللزوج ذلك، ول02 أخذه مضروبا يف 40ومثانية، فتقول: من له سهم من 

                              
 يف "ب": نسبة. 1
 يف "ب": يتحاصون. 2
 يف "ب": ربع وثلث. 3
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مضارع،  و قدرهاجوكان ير  املوصى هبا يف الوصية السهامين ءاتحذف منه إحدى ال "أنــــ"فعل مضارع جمروم بفإن تكاثر  
فإهنا  إذا وجد عدد توجد فيه تلك األجزاء إاّل أن جمموعها أكثر من ذلك العدد،  :املعىن على املقام أي: يزيد عددها

 من مال ثلث مالاجعله ما بلغ و وحتمل على املقام كل مازاد عليه منعها كالعول يف أحكامها، فخذ مجيع منتهى سهامها
اجعل"، واألول الضمري املتصل به، و"من" ـــــ"بالنصب مفعول ثاٍن ل وثلثه لبيان الواقع،صحيح ة الواقع قفوصفة تصحيح موا

 . لكل الورثة 1)ثلثيه(هبمزة قطع  عطأو  البتداء الغاية أو املصاحبة،

 .2قال مالك: لو أوصى لرجل بثلث ماله وآلخر مباله كله، لكان الثلث بينهما على أربعة أسهم

قال مالك أيضا: وإذا أوصى لرجل مباله كله،وآلخر  ،بينهما على أربعة أسهموعلى قياس قوله: لو أجاز الورثة لكان املال 
، ولصاحب الثلث 40، ولصاحب النصف 40، لكان لصاحب الكل 04ه، وآلخر بعشرين، والرتكة ثبنصفه، وآلخر بثل

  .ثة عشر سهما يقتسمون الثلث عليهافمجموع ذلك ثال،، ألهنا ثلث الرتكة 40، ولصاحب العشرين 40

فيه  :أيواعمل به  :وهو معىن قوله، 3مالك: وهذا على حساب عول الفرائض سواء، وما أدركت الناس إال على هذا قال
 .تتميمفال تكن عن عمله خمالفاً وهو ظرف ،أي: قريباً كما ذكرت آنفا 

 

                              
 يف "ب": مثليه. 1
 .000ص ، 0ج،املدونة  2
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 بعض دون لهم لموصىا لبعض الورثة إجازة                  

 حسبك خرب ثان هلا  أجازوا  بعض الوصايا أي مجيعاً، إعرابه خرب كان، وعليه مجلة معًا الورثة  :أي فصل: فإن كانوا  :مث قال
بالرفع فاعل "لزم" و  من الوصايا كل ما الزاي بكسرلزمهم االختصار يف اللفظ مع كثرة املعاين  :: أياإلجيازأي: كافيك 

أو هو صفة هلا على أهنا نكرة مبعىن شيء، والضمري  سلما 1قد كان )قبل(،بالرفع مجيعهم "ما" موصولة، وصلتها مجلة 
البسة لملباؤه وللذي قد منعوه باختصاص كل" ورجعه يف األصل "للوصايا" وهو املراد "يف" عائد على "ما" أو ـــ"اجملرور ب

ألجنيب الثلث ــــــالوصية بإذما هلم املنع يف على وجه احملاصة، فال حيرم مجلة من الثلث وغريه  :أي يف ثلثة على التحاص هنائب
فيه أن تصحح املقام يف العمل والوجه بالسكون على لغة ربيعة، و قليل أكثري   يف حال كونهفيه ثابت  سبيل فحظهمن 

األجزاء  2خرج(أ)فياز، حإذا صححته وأقمته على طريقة ما مر يف األعلى التمام من ما منع و أجيز  لكل ما أوصى به
  .بالنصب تأكيد كلها  3)منه(

أي: أعدادها فجمعها و تتميم  الذي تنبين عليه، حشووحقق أصلها ، بسكون الياء لغة أو ضرورة فافهم معانيهاوقوله 
اسم مفعول من حمكم قاعدة  :أيوذاك أصل تكون ثلثه  لكل فتطلب على مال   بنسبة ماهو احلصاص يف الثلث مجيعًا 

من مجلة املال بالبناء للمفعول ظ من منع حما نسبة  درامث  .، تتميم أيضاضأي: الينتقالينتكث حكام وهو اإلتقان اإل
أي:  له تفهم واستمع وانظرفتنظر مقامه وهو معىن قوله يف املختصر.  ،بثلثه فإذا عرفت نسبته منه أصرهتا جزءًا موصى به

تتميم  عنه ثانيا :،نصب "ثانيا"من قولهبكسر العنيعطفك  يبتاء املخاطب واملنه 4أيضا مقاما ثانيًا )وال تكن(طلب له ا
لغة قليلة يف فتحها بسكون العني  معأي: املقام الذي أقمته ثانيا  وانظرهوحشو أي:المتل عما ذكرته لك مستكربا عنه ،

 :أو استغناء حسبما يفهم من قوله ،له بألف اإلطالق فتنظر بينهما باألنظار األربعة حىت  تنتهي إىل ضرب مقام من أجيزا
املوصى وأخرج األجزاء  ،أي: املختصر، بألف اإلطالق أيضاالوجيز  5 )فيها العمل(أمر من االبتغاء مبعىن الطلب  تغواب

فاقسم على ذوي بفتح القاف وكسرها وما بقي  ،اجلامع هلا، فتدفع لكل من املوصى هلم ما خيصه من هذا املقامهبا 
والورثة ثالثة بنني، فأجازواْ  مث خبمس ماله لعمروبالنصف  :أيأوصى لزيد مثال بالشطر  مثاله ميت .من الورثة السهام

                              
 يف "ب": فيها. 1
 يف "ب": وأخرج. 2
 يف "ب": منها. 3
 يف "ب": فال تكن. 4
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 20يف  20فتضرب  ،، ومها متباينان20ومقام اخلمس من ، 20فمقام النصف من فحثث خربه  1)ومنعا عمر(لزيد، 
نصف لزيد تعلم، واثنان مخسها  2(ة)مخسبفتح الشني خرب ألول املبتدأ، فتخرج للوصيتني  فأول املقام فيه عشرة،،بعشرة 

كم حبكان حياصص مباله منها فيه يف ثلث املال بينهما احلصاص مجيع السبعة أي:لعمرو تسهم، فسبعة سهامها، وهو 
من سبعة، فحظ عمرو يف احلصاص سبعان أي: على حكم ما إذا منعوا كلهم، فنقصواْ عن كل ما أوصى هلم به  االنتقاص

 وهو من سبع اجلميع ثلثان منه، فصار  هحداً و عشرين، مث ينسب إىل اجملموع، فيقال: ونسباوالسبعة ثلث مال يكون مجيعه و 
، ومقام 20جعل لكل وصية مقاماً، وتنظر بني املقامني، فمقام النصف من اف كأنه أوصى بالنصف وبثلثي السبع،املوصى  

ثلثي السبع بضرب املضاف يف املضاف إليه، فتضرب الثالثة يف السبعة بواحد وعشرين، مث تنظر بني الواحد والعشرين 
أدناه بضم الياء لث السبع وعدد النصف وث :باثنني وأربعني، وهو قوله 02يف  20فتجدمها متباينني، فتضرب  ،واالثنني

لزيد املوصى له به واحد وعشرون معه منها فالنصف حفظ  اإذ "يعي" "وعى"أمر من  أربعون واثنان فع  الذي يقوم منه 
سبعة وهو الوارثون مجعه وضمه  :أي أربعة وما بقي من املقام حصرهواملوصى له باخلمس  لعمروهلا  لسبع 3و)ثلثها(

فتضرب الثالثة يف االثنني، وأربعني بستة عشر ومائة، مث تضرب واحداً  ،الثالثة الورثة، وال توافقهمنقسم على تال ةوعشر 
  .وعشرين لزيد يف ثالثة بثالثة وستني، ولعمرو أربعة يف ثالثة باثين عشر، ولكل ابن سبعة عشر

لورثة لصاحب الثلث خاصة، ومثال آخر: ابنة، وأخت ألب، وأوصى لعم له بثلث ماله وآلخر بسدس ماله، وأجاز ا        
وهي احملاصة يف الثلث، فللموصى له بالسدس تسع  ،، مجيع ذلك ثالثة22، وسدسها 20ثلثها  20فمقام الوصايا من 

وصى له متسعة، والثلث من ثالثة، ومها متداخالن، فاستغن بأكثرمها، فلل من املال، وللموصى له بالثلث ثلث، ومقام التسع
 ثنني،اعة، وللسدس منها واحد، فجميع ذلك للوصايا أربعة، تبقى للورثة مخسة ال تصح على مسألتهم بالثلث ثالثة من التس

جيب للموصى بالثلث ستة، وبالسدس  عمل كما تقدم،افتضرهبما يف التسعة بثمانية عشر، ومنها تصح املسألة بوصاياها، و 
 اثنان وللبنت مخسة كاألخت.

 

                              
 عوا عمرو.نيف "ب": فم 1
 يف "ب": فخمسة. 2
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 ومنعها االوصاي إجازة في الورثة اختالف                       

لزم جزء مقدر، والباقون منعوه كله  :أيمن فرض موروثه يف كل ما أوصى هبم من الورثة فصل: فإن كان جواز البعض   
،وكل من  أي:تفصيله تتميم:هكذا ترتيبه وقوله ،أجاز من نصيبه مجيع ما ين يعطأ فليزمه ما ينوبه مما أجازمنهم من أجاز 
هلا  لعممن ماهلا بثلثني اهلالكة  أوصت ووأخت ألب ،زوج  :حظه من ثلث املال فصحح حفظه، مثال منع يعطي

على نفسه، ثلثي حظه كما شرط الزوج  يعطيهـــدون األخت، فإهنا منعت ففقط املوصى به فاكتب ووافق الزوج على ذاك 
خاصة، وال ثلثني ملا بيد الزوج، وال ثلث ملا  تعطي ثلث ما بيدهااملانعة واألخت  1معروفاً لزمه )باحلكم(ألن من ألزم نفسه 

نصفها ثالثة للزوج يدفع منها للموصى له اثنني، ومها ثلثان،  ،بيد األخت، فتضرب الفريضة وهي اثنان يف ثالثة تكون ستة
  .وهو ثلث ،صى له أيضاوالنصف اآلخر لألخت ثالثة تدفع منها واحداً للمو 

أكثر  ال وخرب،مبتدأ  وقسمها من ستةمن أدىن عدد توجد فيه،  :أي فصحح اجلميع من عددها :وإىل هذا أشار بقوله
مجع مقام، وليس هنا للوصية غري مقامني، فإمنا مجع باعتبار الفريضة إذا املقامات هبا تنحصر بالرفع، وحقه اجلر بالفتحة 

 .ميع كما قال فلله درهألن من الستة ينقسم اجل

 :ومنع غريه ملن أجاز له اآلخر ،مث قال فيما إذا اختلفت الورثة يف الوصية فأجاز بعضهم ملن منعه غريه  

 جازهأوذا لذا  ،أجازهذا لذا  :من الورثة ،وفسر اختالفهم بقولهاإلجازه  بكسر الفاء على القاعدة فصل: فإن ختتلف
 يوللذأي: من نصيبه كل من أجازه من يده مقدار ما أجازه من عدده بصيغة املاضي أخرج  :فاحلكم فيه ما قاله الناظم

  .لك من التنصيص، وهو البيان ما خيصه من ثلث املال كما أنصهمن املوصى هلم بالبناء للمفعول  منع 

وإن  ألقاويل على ترجيحها واعمل مبا قدمت يف تصحيحها من اأوهلا ما أشار إليه بقوله: ويف كيفية العمل يف هذا وجوه:
الباب إمنا هو فيما إذا اتفق الورثة  هذا كان كالمه ال يؤديه على التمام، قال يف األصل: انظر ما قدمه، فإن ما تقدم له يف

أو أجاز له بعض ومنعه بعض، وال ميكن أن يعمل هنا بعمل كل قسم على انفراده، وميكن أن يكون ،أو الرد  ،على اإلجازة
ا مجيع األعمال كلها، فيعمل هبا هنا، ألنك تعمل على أهنم مل جييزواْ، وتعمل على أهنم أجازواْ، ويكون مراده مراده هن

 .باألقاويل: عمل كل قسم على انفراده، ولكن يبقى قوله "على ترجيحها" ال معىن له 

 قلت: ميكن أن يكون معناه: على استقامتها، ولو زاد بعد هذا البيت ما نصه:

 فأخرج األجزاء من الفروض  انتهت للفروض حىت إذا
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 يف الثلث من حظ اجمليز كله  عط من منع ما صح لهأو 
وأختني هلا، وأوصى  ،قال يف األصل: ويف عمل هذا الفصل صعوبة، ومثل له: بزوجة، وشقيقة، وأم ،لكان أبني يف املراد

، وعكستا الباقيتان، فالثلث والسدس ثالثة ثفأجازت الزوجة والشقيقة لذي الثل ،1لرجل بثلث ماله، وآلخر بسدس )ماله(
زمهما ليو الشقيقة تسعة، فوسهام الزوجة  ،من ستة، جتعل ثلث مال يكون مجيعه تسعة، والفريضة من مخسة عشر بالعول

سدسهما، فتستغين هبا عن  له ثلث ما بأيديهما، ولصاحب السدس ثلث الثلث، وهو سهم من تسعة، وذلك يف زناملن أج
خمرج وصايامها، وسهام األم واألختني لألم ستة، ويلزمهن لصاحب السدس سدس ما بأيديهن وهو سهم، وذلك يف 

فيصري اثنان من تسعة، فيكون خمرج وصاياه كلها تسعة، فتضرب الفريضة يف تسعة  ،سهامهن، ويلزمهن لصاحب الثلث ثلثاه
ثلثها منها  72واحد ومثانني، لصاحب الثلث من ذلك بلزوجة والشقيقة منها تسعة يف تسعة فل ،تبلغ مائة ومخسة وثالثني،

منقسمة على  54يبقى هلما  ،90من الثلث، والباقي باإلجازة من حظهما، ولصاحب السدس ثلث الثلث وذلك  81
سهمان فيها بثالثني، ولألم  الثلث، فيكون للزوجة سهم يف مخسة عشر خبمسة عشر، وللشقيقةبثالثة، ألن سهامها تتفق 

 ،ستة من الثلث، وثلثه من حظهما 90بأربعة ومخسني، فيأخذ صاحب السدس منها سدسه  90يف  90واألختني هلا 
وثالثون، وسهامهن تتفق  والثلث ثلثاه من الثلث، فيأخذ اثنا عشر من ضرب واحد، وثلثه يف تسعة، ويبقى هلن ثالثة

من قبل األم  87من قبل الزوجة والشقيقة، و 72، منها 90جتمع لصاحب الثلث فا ،88فيكون لكل واحد بالنصف،
مهم جبزء، واملثال أصله البن قال: ومل تتفق سها.تسعة منها من قبل كل فرقة، 81واألختني هلا، واجتمع لذي السدس 

 .2شاس

فيما إذا فعلك يف اإلقرار واإلنكار ة عن املمارة، وهي اجملادل 3)هني(وإن تشأ فافعل والمتار وأشار إىل ثانيها بقوله:  
اختلفوْا فيه على ما تقدم من تصحيح املسألة على اإلقرار باجلميع، وعلى اإلنكار، وعلى اإلقرار ببعض دون بعض، فيعمل 

 .4ن بعضهم أجاز وبعضهم )رد(أدواْ كلهم، وعلى زواْ كلهم، وعلى أهنم ر اهاهنا على أهنم أج

صى لرجل بنصف ماله وآلخر بربع ماله، وأجاز أحد البنني و ومثاله: على ما ذكر ابن يونس رمحه هللا: أربعة بنني، وأ 
ل ضالوصيتني معاً، وردمها اآلخر معاً، و أجاز الثالث لصاحب النصف، والرابع لصاحب الربع، ففريضة اإلجازة من أربعة، يف
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ه فتجعل الثالثة ثلث مال يكون مجيع ،ا يف أربعة بستة عشر، مث تقيم فريضة الردضرهبتواحد عنهما ال ينقسم على أربعة، ف
يم فريضة عة بثمانية عشر، مث تقتبقى ستة توافق األربعة بالنصف، فتضرب اثنني يف تس،تسعة، خيرج منها ثالثة للموصى هلما 

ج ثلثها للموصى له بالنصف اثنان، خر تتسعة، ف يعه، فتجعل للثالثة ثلث مال يكون مجخاصة اإلجازة لصاحب النصف
 وللموصى له بالربع واحد. 

فتضرهبا يف اثنني، فيكون مثانية عشر، فتخرج ثلثها ،مث تتم للموصى له بالنصف نصف مجيع املال، والتسعة النصف هلا 
ويبقى ،ستة، لصاحب النصف منها أربعة، ولصاحب الربع منها اثنان، فيكمل للموصى له بالنصف نصف املال خبمسة 

للورثة سبعة تباين األربعة، فتضرهبا يف مثانية عشر باثنني وسبعني، ومنها تصح، مث تقيم فريضة اإلجازة لصاحب الربع خاصة، 
 ،ربع هلا بالربع واحد، فيتم له عليه ربع مجيع املال، والتسعة ال لهفتجعل الثالثة ثلث مال يكون مجيعه تسعة، فللموصى 

عشر، لصاحب النصف منها مثانية، ولصاحب الربع منها أربعة، فيتم  رج ثلثها اثينستة وثالثني، مث ختفتضرهبا يف أربعة تكون 
، ال تنقسم عليهم وال عشرة له ربع مجيع املال، وذلك تسعة، فيدفع إليه الورثة مخسة، ليتم له الربع، يبقى بأيديهم تسعة

، والثانية من 80بعني، ومنها تصح، فقد صحت الفريضة األوىل من توافقهم، فتضرب ستة وثالثني يف أربعة مبائة وأربعة وأر 
 ،والستة عشر تسعها، والثمانية عشر مثنها، واالثنان والسبعون نصفها،، والرابعة من مائة وأربعة وأربعني 27، والثالثة من 81

للموصى له بالنصف اثنان ،ثالثة قسمه بني املوصى هلما على ااألكثر عن مجيعها، فأخرج ثلثه مثانية وأربعني، مث  ىنغفأ
 ي، مث تنظر أيضاً ما بق59مجيع املال، فتجد ذلك  نصف مث تنظر ما بقي لصاحب النصف،الربع ستة عشر يوثالثون، ولذ

، ففي يد كل ابن منهم 89لذي الربع من ربع مجيع املال، فتجد ذلك عشرين، فتعلم أن يف يد كل واحد من األوالد ربعها 
معا:  1(لوصيتني)انهم أربعة وعشرون، فقل للذي يرد ثلثي املال ستة وتسعني بني الورثة، فيقع لكل ابن م مث تقسم،مخسة 

دفع لصاحب النصف عشرة، ولصاحب الربع مخسة، فيبقى بيده تسعة، انصرف جبميع ما معك، وقل للذي أجازمها معاً: ا
دفع له مخسة فيبقى ا، وقل للذي أجاز لصاحب الربع: دفع عشرة، فيبقى له أربعة عشرةاوقل للذي أجاز لصاحب النصف: 

 . 2"مثل هذا يفصنع ا، وكذلك 70، ولصاحب الربع 47نصف فتخلص من هذا أن لصاحب ال،له تسعة عشر 

                              
 يف"أ"و"ب":للوصيتني 1
 .59،ص7اجلامع البن يونس،ج 2
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 وهو""موصى" على حذف ـــــــ"ف، فيها كله 1از )يف الوجهني(حوادفع لكل وارث موصى له، ما  :لفهم قوله "،ل منهز تناو 
 "فيها"وضحهما األصل مبثاله، وضمري أالوجهني" مها املشار إليهما يف كالمه، و "از" باحلاء املهملة، وح"و بنصب الواو، 

 للمسألة اجلامعة، وكله تأكيد هلا وهللا أعلم.
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 وأجنبي لوارث الوصية                         

مت فيها غدأياء، و  تهآخر بتشديد الياء أبدلت مهز  بعض من يرثه بشي  ـــــوصى أيضاً لأو بشيء  صل: فإن أوصى ألجنيبف  
 بضم الياء فيهاومل جيز أراد الثلث فدون، بدليل مقابله اآليت مادون الثلث  املوصى به هلما معا  فإن يكن ذلكالياء األوىل 

من النفوذ وهو اخلروج،  به،بضموينفذ املوصى ملن يرث فإن ذاك األجنيب يأخذ مجيع ما مسى له مجع وارث  1ثه(ا)ور 
 ةشرطينائيه من ثلث املال فصحح واجبه وما  األجنيب ازحمن الثلث  وإن يكن أكثر ويبطل ما كان للوارث ويرجع مرياثاً،

جواب الشرط، وفتحت ميمه اللتقاء يضم من الثلث يف حماصته األجنيب فيه الوارث مجلته من كان يف فعل الشرط ينب 
 ووجه العمل فيه مما تقدم.للباقي من املرياث  ،خري إذا جزمالساكنني، وذلك هو الوجه يف كل مضارع مشدد األ

 

                              
 يف "ب": وارثه. 1
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 مبهم بجزء الوصية                                   

فإنه خيرج منهما  أو سهم من مايل،ومل يبينه كما إذا قال يف وصيته لفالن جزء من مايل  فصل: فإن أوصى جبزء سهم
ين من البيت األول، وهو ثاالمرفوع خيرج يف الشطر من الذي تصح منه املسألة جزء بالبناء للمفعول يف الفعلني  يقسم

 .لهبالبناء للمجهول أيضا، والنائب هو اجملرور من  للذي أوصىبالبناء للمفعول  ىويعط،تضمني قبيح 

 .أن ينظر من حيث تقوم فريضتهم يف رجل قال يف وصيته جبزء من مايل أوسهم من مايل لفالن أرى: قال ابن القاسم    

مثال أن يكون من ستة عشر أو اثين عشر، ، املوصى له منها سهما   ىم، فيطعقال احلويف: يريد من حيث تنقسم فريضته   
لو كان أصلها من ستة فعالت إىل عشرة، فإمنا يعطى  كولذل،من عشرة  سهما   ىفإمنا يعط،وعشرين  ةربعأأو أربعة عشر، أو 

  .1سهما من عشرة

مل تنقسم، وفسره احلويف مبا إذا  انقسمت أو ،سهمان حيث تقوم ىه يعطأنم سقال يف األصل: ظاهر كالم ابن القا
م ال، وقيد الناظم ذلك بانقسامها من األصول أانقسمت، وظاهر كالمه أنه يعطاه سواء انقسمت من األصول السبعة 

قال: واختلف العلماء اختالفا  كثريا ، ، أعين من األصول منها السبعة ما مل يعل أو عال فافهم وضعهالسبعة حيث قال: 
ومل يكن هناك وارثون، فقد ذاك اجلزء وسهم مبهم من ماله، أأوصى جبزء وحيث  ،ل بعضهم يف ذلك ستة أقوالفجع

فصار ال ميكن تقديره بالنسبة إىل غريه، ويف أول الفصل  ،مقدم عليها مساه هنا مبهما باعتبار عدم الوارثني يكون خربمبهما 
 يعطاه املوصى له املال 2)مثن(والقائل أشهب فقيل ،ممكن لوجود الورثة  ونه غري منصوص على تقديره، لكن تقديرهكباعتبار  
وهو وقيل ال بل سدس  اليت فرضها هللا يف كتابه،السهام مبعىن أقل، خرب كان إذ كان ذاك أنزر  :واحتج له بقوله ،بالتمام

 .ملستحقه اإذ هو مفروض ابتداء   ،وال كذلك السدس :قول البن القاسم، وعلله بقوله

وهو وجود الولد أو ولد  احلجب سببــب للزوجة أو الزوجاتإذ الثمن يفرض ضعفه كما أشرنا إليه قريبا   ىقلت: وال خيف
مبعىن أنه عارض بسبب احلجب ال أصل له، وملا ،الولد، ويف بعض النسخ "يعرض" بالعني املهملة، فيصح فيه البناء للفاعل 

 فيما املطلوب فيه العلم وفقنا هللا وجيمع املتعلمني.،ين من احلق شيئا  غي ن الالظ ألن   التظنالعلم فحقق مل يسم فاعله 

 

                              
 /و.06،خمتصر احلويف  1
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 الورثة أحد نصيب بمثل الوصية                         

شامل للذكر واإلناث، انفراداً واجتماعا، وهو مقتضى وضع  أحد من وارثيه وميت عن ولد نصيبوصى مبثل أفصل: فإن 
أهل الفرائض  :يعين كال الصنفنيأو عن  وْا أو كثروْا إن قل   ما تعددوا  أو عن ذوي الفروض  :يعين أو عن ذوي السهاماللغة 

 عليهماملال فاقسم فصرح به ،ظاهر مما قبله ذكورا أو إناثًا  ر  ك  من ذ   :أيكانوا    من األحوال، وقولهفيما يوجد والعصبة 
مقدار ما صح لكل واحد  ممن املال املقسو عط للموصى له أعلى السواء فاعلم، و على عدد رؤوسهم  :بضم امليم، أي

قسم الباقي ابعد ذلك  مثاملراد: تعطيه مثل سهم واحد منهم، سواء كانوْا كلهم ذكورًا أو إناثاً، أو جمتمعني،  مسلماً  منهم
أي: على فرائض هللا، وسواء   على كتاب هللا بضم امليمبينهم أي: على مبلغ سهامهم ومنتهاها  على التناهي،ةبني الورث

 . عليه وسلم، أو يف إعااا األمةة رسوله صلى هللانأو يف س،كانت تلك الفروض موجودة يف كتاب هللا 

وإن   1)واملعول عليه( ،ول بهمقال احلويف: وعايع ما ورد يف هذا الباب هو املشهور من مذهب مالك وأصحابه، وهو املع    
له  اض، ومثال ذلك أن يرتك ثالثة بنني، ويوصى لرجل مبثل نصيب أحدهم، فإن للموصىكان أكثره خمالفًا ملذهب الفر  

 وذلك ثلثان، وتص  مسللتهم مابقي بني البنني الثلث على املذهب، ولو مل يكن وصية لكان لكل ابن ثلث املال، مث يقسم
اض يضاف املوصى له إىل البنني فيكون كلخ هلم، فيصريون أربعة فيكون للموصى له ربع عايع وعلى مذهب الفر   ،90من
ال على مذهب ،، وعليه تكلم الفرضيون يف هذا الباب، وبنوا أكثره عليه ةولكل أخ كذلك، وهو مذهب أيب حنيف ،املال

 .2مالك و هللا أعلم

 .وهللا أعلم هبذا 3ثل نصيب أحد الورثةمبقال النخعي كانواْ يكرهون الوصية تتمة: 

 

                              
 ساقطة من "ب". 1
 / ظ.46 ،خمتصر احلويف2
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 الخنثى ميراث في العمل                       

مصدر وافق لفظ  العلوم حثا 1يف )مجيع(أمر من احلث  ،بضم احلاء ا، فُحثثاخلن مبعىن أحوال هنا يان شيء من فروضب
أذكر  2)وها أنا( وال أنوثته،بأن مل تتضح ذكورته إن أشكال مرياثه  :قدرأي هضفر و  ،ى حكمهضفيما م وقد ذكرتفعله، 

تقديره  أي: اختلف إرثه باجلهتني: جهيت تذكريه وتأنيثه ووجهه  "أشكال"طالق فيه، ويف بألف اإل هوجه :أي فيه العمال
تأنيثه يف  :وقوله تقديرهية مضافًا إىل نبالتثمث أقم مسأليت تتميم، ،مجع درة، وهي اللؤلؤة  نثى فالتقط من دررأكذكر مث ك

وبالذي جيمعهما،  من أدىن عدد اضمسألتني معا :أيوانظرمها  "أو" بدل من اضمضا  إليه ىنفيه مبع "الواو" تذكريه وذاك 
حدامها،  إكتفيت با يعين أنك تنظر بني اضمسألتني بالتماثل، والتداخل، والتوافق، والتباين، فإن متاثلت  فاقتد   3قدمت )فيه(

ت وخنثى، وإن تداخلتا اكتفيت بأكربمها، وإن توافقتا ضربت الوفق من أحدمها يف كل األخرى، وإن تباينتا ضربت الكل نكب
  .كان واحداً، ويف أحواله إن تعدد  يف الكل، مث تضرب ما اجتمع يف حايل اخلنثى تذكريه وتأنيثه إن

على اجتمع  ماواقسم ،إذ كل خنثى فهو ذو حالني  فما يكن ضربته يف اثنني، :ولذلك قال ،وكالم الناظم يف اضمتحد
هبمزة  وامجعه مث امنحهمنهما  ما صح لهاضمسألتني  :أيمث ارد من كليهما من مسألته خيرج لك جزؤها، سهام كل مسألة
رثه إاخلنثى بشرط اختال   كذاك ما كان  مرنصفه بفتح الشني، وكذلك غريه من الورثة األ :أي منه شطره وصل مبعىن أعطه

 باجلهتني كما قال األجهوري يف قصيدته يف أحكامه ونصه:

 رـــــــــه اضمعتبــــــــــــــــــــــــــــومرأة بشرط  رـــــــــــــــــــــوإرثه نصف نصيب ذك
 داــــــــوذا وفاق قول من قد قي  داـــــــــــــــــــلو  إن كان أخا ألب أو

 حدا يا من عر  يكن مت   فإن  فــــــــــــــــــــــــلكون إرثه فحظ اختل
 ةـــــــــــــــألب يأخذ كل احلص ال  وةـــــــــــــــــــــكاإلرث بالوالء واإلخ

 فنصفها يقضى به بال شطط  وإن يرث يف حال تأنيث فقط
 ورهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــومثل ذا يف الذك  ةــــــــــــــــــككونه أختا يف األكدري

                              
 يف "ب": فهم. 1
 يف  "ب": وههنا. 2
 يف "ب": فيها. 3
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 1ها ـــــــــــــــــــــله من اإلرث به فتعلم  فيعطي نصف ما ككونه عماً 
  .تتميمو  حشو فحقق أمره وقول الناظم:

فاعله ضمري مسترت يعود على اضمسألة مثاله ابنان وخنثى مشكل، مسألة التذكري منه حتصل  :القمث ذكر مثااًل من التباين ف 
ومها متباينان  2)بالتأنيث(يف التوريث  ومخسة مقامهاأي :بالذكورة، مقامها يف التوريث :خرب مقدم على قولهة ثوثال

حال  يف احلالني تضرب اخلمسة عشرمتت خبمسة عشر يف بعض بالنصب بدال من الضمري اضمثىن فاضرهبما بعضهما 
بضم ومنها تنقسم فهم  األمر، جمزوم على جواب،بالضرب ثالثني  غتبلأي: ترك، تتميم دون رفض  تذكريه، وحال تأنيثه

 جدا 4)بأخذ العلم(الزم ومعناه االهتمام بالشيء  3بفتحها وقياسه الكسر، ألنه )مضعف( "هم"اهلاء وشد اضميم، أمر من 
و تتميم،  يهيم "إذا ضل  وتاه، والشطر حشو،هام "بكسر اهلاء من  الهتمبكسر اجليم، ومعناه احلقيقة ضد الكسل واللعب 

له من احلالني ستة عشر  :الثالثني على أنه ذكر يكون له عشرة، وعلى أنه أثىن تصري له ستة كما قال الناظم فإذا اقسمت
فلكل ابن  ه،عليك يف ذلك، وكذلك غريه من باقي الورثة، يأخذ نصف ما حصل مع والضررمثانية  فامنحه منها شطرها

  .أحد عشر

وأخوان ألم، وأخ لغري أم خنثى، فبتقدير الذكورة من ستة، وبتقدير األنوثة من مثانية،  ،فق مع العول: زوجاومثال آخر يف التو  
مث تقسم على  ،فتضرب نصف إحدامها يف كامل اآلخر بأربعة وعشرين، مث تضرب ذلك يف حايل اخلنثى بثمانية وأربعني

ى األنوثة: للزوج مثانية عشر، وهلما اثنا عشر، للزوج أربعة وعشرون، ولألخوين لألم ستة عشر، وللخنثى مثانية، وعل ،الذكورة
واخلنثى ستة وعشرون لكل منهم  ،وللخنثى مثانية عشر، فحظ الزوج يف احلالني اثنان و أربعون، واألخوين مثانية وعشرون

 .نصف ما بيده

ألهنما قد ُخنثيان لها فاع ،مبعىن حضر ،تامةإن كان من احلاالت وأربع  حال التذكري وحال التأنيث وكل خنثى فله حاالن 
بكسر  ضعف األحوال مهما تزدأو يكونان ذكرين، وقد يكونان انثيني، وقد يكون األكرب ذكراً، واألصغر أنثى، وبالعكس 

من احلاالت، وهي ذكور كلهم،  مثاين إذا  من اخلناثا كذا لألبد فللثالثة أي: التفارق احلكم خنثى وال تربح الدال للوزن 

                              
 .على قصيدة األجهوري فمل أق 1
 التأنيث.يف "ب":يف  2
 يف "ب": مضاعف. 3
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ألكرب ذكر والباقي أنثى، أو عكسه، أو األكرب والوسط ذكران واألصغر أنثى، أو األوسط ذكر والطرفان وإناث كذلك، أو ا
 بالسكون على لغة ربيعة، فإذا زدت رابعًا فأضعفها أيضًا إىل ستة عشر حااًل، فكن على ما قد ذكرت باين أنثى وعكسه

 .اً فإىل مائة ومثانية وعشرين، مث على ذلك فاعملوخامساً فالثنني وثالثني، وسادساً فإىل أربعة وستني، وسابع

دها إىل ر و  ،فتنظر بينها باألنظار األربعة أقم مسألة لكل حال، وخذ مقامات اجلميع بالكمالـــإذا أردت وجه العمل ف مث 
من على سهام كل حال ما تنتهي له  يف األحوال ال تعاند، واقسم 1)فاضربه(بالضرب أو االستغناء، وما كان  مقام واحد

اجملتمع  مانابه يف كل حال واتبع حسابه واقسم  اخلنثى وغريهوال تبال وامجع لكل )وارث(  العدد بالضرب يف األحوال
اخلارج دون أي :اخلنثى وغريه  وأعطهفإن كانت أربعة مثال فتأخذ الربع من كل نصيب، للخنثى على عدة تلك األحوال

 .إشكال

فإن كان نصفها فتأخذ نصف ما حصل مبقتضى  ،نك تنسب الواحد إىل أحوال اخلنثىأوضابط ذلك "ربخييت: قال الش 
فرائض متماثلة، تكتفي منها فربعه ،ومثال من ذلك خنثيان،وعاصب فأربعة أحوال فيها ثالث  التقدير، وإن كان ربعاً 

هي ألربعة وعشرين تقسمها على كل تيف أربعة أحوال، تن ا بستة، وتضرب الستةموتضرهبا يف فريضة التذكري لتباينه ،بواحدة
وللعاصب على تقدير التأنيث مثانية، فرتد كل واحد إىل ربع ما بيده، ألن ،مسألة، مث جتمع ذلك فيكون أربعة وأربعني 

ربعة ثنان مها ربع ما حصل له من الثمانية، وجمموع ذلك أااألحوال أربعة كما سبق لكل خنثى أحد عشر، وللعاصب 
 .2"وهللا أعلم ،وعشرون، ولو أعطيت كل خنثى ربع ما خيرج له من كل فريضة لصح له أيضاً أحد عشر

 

                              
 .يف "ب": واضربه 1
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 المناسخات عمل                             

وهو كون حال بعد حال تقدمتها، ومنها الناسخ واملنسوخ، ومعناها يف الورثة ،مشتق من التناسخ  باب بيان عمل املناسخة
ال تنفسخ، وال :مفاعلة من الفسخ على غري الغالب، أي ليست هلا مفاسخةبفتح اهلمزة  حكامهاأما ذكره الناظم بعد هذا 

 .ه، وفسره يف األصل: مبا ال حيتملو على الغالب، ومعناه ال يفسخ بعضها بعضاً وال يناقضأختتل، 

السابق موته  :أي وثالث ومال ذاك امليت املقدم،وهو فاعلم أن ميوت وارث، وبعده ثان له  :مث شرع يف معناها فقال 
 و هو ظاهر التصور، ولكن فيه أمران: ته مل يقسمباق على حال

 رابع.  ملناسخة عندهم على موت ثالث، والصدق ا ف: ال يتوقاألول 

أو موزونًا من الطعام وشبهه،  ،أو مكيلً  ،طلق يف املال ومل يقيد، وقيده ابن يونس فقال: فإن كان مال األول عيناً أ: الثاين
 ،ألنك تقسم ذلك على فريضة األول فتعلم ما يقع له، فتقسمه أيضاً على فريضته ،فل حيتاج يف ذلك إىل عمل املناسخات

واحليوان، والعروض املختلفة أجناسها، فل بد من العمل فيها، نقله  ،والرقيق،وإن كانت تركته مثل الدور واألرضني، والضياع 
صوصهم أن العمل ال بد منه كيفما كانت يف األصل مث قال: وهذا الذي ذكره ابن يونس هو الظاهر يف النظر وظاهر ن

 .الرتكة

ث" مجع وارث )وهو اأو األموات باإلفراد، واملراد به اجلنس، ووقع يف أكثر النسخ "ور ،من امليتني فإن يكن وارث كل واحد  
 ،تتميم زائدال من منصوب على خرب كان  ورثة األولورجحه يف األصل بأن داللة اللفظ أوىل من داللة املعىن ، 1للكثرة(

عليهم املال فاقسم فل حيتاج إىل عمل  كإرثه يف األول يف الثاين مثل واوه للحال وإرثهم و"من" فيه زائدة  لتوكيد النفي 
وغريه وال يكون إرثهم يف الثاين   :قال يف العمل 2)فاختصر( :وهو معىن قوله ،أي: على ما بقي، ويقدر كأنه مل يكن سواهم

 .يرثون الثاين، والثالث بالتعصيب  إذا كانواع عصبةكإرثهم يف األول إالا 

وماله قسمته  3وابنتني، وكلهم من زوجة )املذكور(،وأبوين، وستة من البنني  ،كميت عن زوجة:ومثل له الناظم بقوله 
ورأيته يف نسخة بالصاد املهملة من "احلصر" الذي هو احلبس، واألوىل بالظاء املشالة:  ة،بالظاء املشالة أي: ممنوع حمظوره

وزوجة طلق بألف اإل أحد البنينابالبناء للمفعول، وسكن ياؤه ضرورة أو على لغة، ونائب الفاعل  حىت تويفأي : ممنوعة، 

                              
 ساقطة من "ب". 1
 يف "ب": واختصر. 2
 يف "ب": املذكورة. 3
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 حيسبـــــمتعلق ب أيضااملذكورين  األمواتمجلة  ابن منمث األب و توفيت  من بعد ذاأي: أم امليت األول وأمه ،يقينا  ةمث ابن
ومل  :كلها على األربعة بنني والبنت كما ذكر الناظم يف قولهفإنك تقسم الرتكة  ، 1ومل يرث من ذكرت وفاته غري من )مسى(،

موصولة خمفوضة  سوى منبضم امليم منهم  بتخفيف الياء وسكوهناكل ميت   ةبضم الياء وشد اللم مكسور  فخيل  
مات منهم فاقسم على األربعة البنينا، والبنت ما وخربه مجلة  ،بالرفع على االبتداءاألول  على اإلضافة، وصلتها سوى"ــــــ"ب

  .هاوختتصر األعمال كل ،للذكر مثل حظ األنثيني أبقوه

بالرفع مجعون أو رثواع به األول، وهو التعصيب ا كان ذلك ألن الورثة اخآخرين ورثواع من مات بعد األول خخر بالوجه الذي و منوإ
 أو النصب على احلال من الضمري املذكور.،بالواو تأكيداً للضمري يف "أبقوه" وفاقا للكوفيني 

 

                              
  مسي.يف  "ب":  1
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 والورثة السهام اختالف عند العمل                     

 يصدق بثالث صور: فصل: فإن ختتلف السهام والوارثون 

فلها  هم وغريهم،و أو يرثه بعض األولني على غري الوجه الذي ورثوْا به األول، أأن يكون ورثة الثاين مثاًل غري ورثة األول، 
خمالفة ملا تقدم، واملراد باألحكام هنا: أنواع العمل يف املسألة الواحدة، كتصحيح الفريضة األوىل، وتصحيح الثانية  أحكام

فصحح األوىل من املسائل بالعمل احملكم فيها الكامل، وصححن من بعد ذلك وعرض السهام عليها وحنو ذلك،،
 ،سألتهملتعرضه على لصاحب الثانية املوروث  من األوىل التوريث، وانظر إىل ما صح بيهالثانية، واقتبس العلم وخذ معان

فإهنا داخلة يف األوىل تصح منها وامسع أي: مسألته على الذي منه تصح املسألة منها  فإن يكن منقسمًا ما صح له
 .بألف اإلطالقتمثيال لا

بسكون اهلاء: الغلط الوهم بالدال املهملة أي: جاوزك  م فماتت البنت عداكأو ،وأب ،وبنت،زوج:ومثال ذلك  
 هزائدة، وسينفاحسب وفاء من وارثيها، وهي األم يف األوىل أيضًا وجدة وهو الزوج يف األوىل  أربع من البنات وأب1)عن(
قد احنصر بالعول فاعلم من ثالثة  املسألتني و"من" مبعىن الالم :أي فاألصل من أوالمهاة، ألنه حساب العدد ممضمو 
من الستة، للبنات  :أي تصح منهااليت أقيمت هلا فماتت عنها مث الفريضة  ،وللبنت ستةولألبوين أربعة  ،للزوج ثالثة عشر

فريضة الثانية مما الثلثان، ولألب السدس، وللجدة السدس، وسهام البنت الستة من األوىل تنقسم على مسألتها، فتصح ال
 .صحت من األوىل

يف  كل مسألة على األخرية من  ةإذا انقسمت السهام املوروث ومثلها سادسة وسابعهمنها  هورابعمن املسائل  وهكذا ثالثة 
أي: قدره، وإن  وروث، وحقق مورثهمامجع لكل وارث ما ورثه يف كل  بعد التصحيحواملسائل، فإن اجلميع من عدد األوىل 

 . 2ورث يف إحدامها خاصة فأعطه ماورثه )فيها(

جد امليتة من أمها، وهو  لكونه يف الثانية ،ا يف الفريضتني معاً، واألب ورث يف األوىل خاصةفالزوج واجلدة يف مثال الناظم ورث
والبنات ورثن يف الثانية خاصة فللزوج يف األوىل ربع بثالثة، وله يف الثانية سدس، فاجتمع له أربعة، وللجدة يف األوىل ال يرث،

هلا ثالثة، ولألب من األوىل اثنان، وللبنات من الثانية أربعة،  السدس وهو اثنان، وهلا يف الثانية سدس بواحد، فاجتمع
بضم  حتسبو أي: ما مجعته على مسألة امليت املوروث بعد منهم، تقسمهاإلشارة للجمع  وبعد ذافجميع ذلك ثالثة عشر 

                              
 يف  "ب": على. 1
 يف "ب": منها. 2
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أربعة ثالثة بتشديد امليم مبنيا للمفعول  مهما جتمعيف املسألتني  سهامه يف الثانية، كالزوج يف مثالنا وهو األبالسني أيضاً 
  .1)جمتمعه(من الثانية وواحد  من األوىل

 ،عن زوجةهذا الزوج  تفإن ميجتمعت له أربعة، كان قائاًل قال له امث ملا ذكر أن الزوج يف األوىل وهو األب يف الثانية 
كذب وشك، وضمري "منها" عائد على الثالثة عشر، وهذي إحدى   :أي فإهنا تصح منها دون مني :فأجاب بقوله وأبوين

وهكذا فتصح مما صحت منه األوىل كما قال:  ،وسهامه من األوىل أربعة مقسومة عليها ،الغراوين، فتصح مسألته من أربعة
توفيت عن ابنتني ذا بسكون اهلاء تتميم فإ ثالثة الوهم إذا اجتمعت منها2)أسهمها(يف األوىل  وهي األميف الثانية  اجلدة

أيضاً  تصحمن ثالثة عشر  :أيمنها فمسألتها من ثالثة، تنقسم عليها سهامها الثالثة من األوىل والثانية  فاعلم وعاصب
 فاقسم.فهذه أربعة فرائض صحت كلها مما صحت منه األوىل 

 

                              
 يف "ب": جمتمعة. 1
 يف "ب": سهمها. 2
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 فريضته على الميت سهام انكسار حكم                       

على  بالنصب خرب كان منكسر القسم أي: امليت الثاين أي: فإن كان الذي يف سهمه فصل: فإن كان الذي يف حصته   
 كليف  تهالوفق يف مسألأي: فاضربه  يف جزء واحدوفاق بني سهمه من األوىل ومسألته  :أي مسألته، فإن يكن بينهما

 .أي: ال خمالفة يف هذاشقاق  والويصحان من اجملموع  ،األوىل

أي: يف كل يف كلها أي: بالفريضة الثانية  فاضرب هبالـ" خلف عن الضمري االالم زائدة، و" وإن يباين سهمه للمسألة 
مث إذا أردت  ،من الضمري اجملرور بالباءبفتح الكاف، وامليم مشددا حال 1)مكلمة(ويصحان من اجملموع أيضًا و ،األوىل

ويف  ه:وهو معىن قول ،يف مجلتها إن خالفت،و القسمة للورثة، فاضرب ما بيد كل وارث من األوىل يف وفق الثانية إن وافقت
حظ  :أي يف وفق سهممن السهام لكل وارث يف الثانية ما  الذي بيد كل واحد من وارثيه فاقتبس فوائد، واضرب

  :مريه "للسهام" أيضو ،ر امعطوف على و"فق" حبذف اجل كلهايف 2)و(أي: يف األوىل  يف املاضيه ون الياء بسك ميتهم
  ترك  :أيفال يكن منك هلا مشاركة موافقة بل املباينة كما قررنا :أي إن مل تكن مشاركةسهام امليت الثاين من األوىل 

 يم.وهو حشو وتتم ،فقةاباعتبار العمل، أي: ال ترتك العمل باملو للمشاركة، حبيث هتملها وذلك إما باعتبار التسمية، وإما 

صل املسألة األوىل ستة، بيد االبن أمث تويف أحد االبنني عن زوجة، وابنة، وثالثة بين ابن، ف ،وبنتني ،لو ترك ابنني:ومثاله    
نصف الثمانية يف الستة أصل نصاف، فتضرب ، ولكن تتوافق باألتهامليت منها اثنان ال ينقسمان على مثانية عدد مسأل

يف نصف  له من له شيء من األوىل أخذه مضروباً  :املسألة األوىل بأربعة وعشرين، ومنها تصح املسألتان واقسم، فتقول
بعة، ر بن مثانية، ولكل بنت ألاليف نصف سهام اليت تويف منها الثاين، ف له الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً 

 والبنتها أربعة،ولكل ابن ابن واحد، ومجيع ذلك أربعة وعشرون.حد،وللزوجة وا

وابنة، وعن إخوته الثالثة ،وأربعة إخوة شقائق، تويف أحد اإلخوة عن زوجة ،ومثال املباينة من السهام يف فريضة: زوجة      
املسألة الثالثة عن  ،الثالث املذكورين، مث توفيت إحدى البنات هوعن أخوي،املذكورين، مث تويف األخ اآلخر عن ثالثة بنات 

مثانية  على ستة عشر، لألخ منها ثالثة من األوىل ،652وابنيت ابن، وعن أختيها املذكورتني، فتصح املسائل األربع من  ،ابنة
جيب لألخ امليت منها: أربعة ، 861جيتمع لك  ،فتضرب الثمانية يف الستة عشر ،فقهااعدد مسألته، وال تصح عليها وال تو 

ون من ضرب ثالثة عدة ما جيب له يف األوىل يف مسألته، وهي مثانية، وتضرب ما بيد كل وارث من مسألة الثاين يف وعشر 

                              
 يف "ب": مكملة. 1
 يف  "ب": أو. 2
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تساع، ، ولكن تتوافق باأل81مسألته وهي  على سهامه الثالثة، جيب لألخ الثاين من املسألتني معا سبعة وعشرين، وال تصح
ثة من ور  ثوىل والثانية، وتضرب ما بيد كل وار بيد كل وارث من األ ، وأيضاً فيما652خيرج  861يف  26فتضرب تسعها 

فيما بيد   1)تضربه( ،جيب البنته اثنا عشر، وسهام مسألتها اثنا عشر يكون جزء السهم واحد،الثالث يف الثالثة راجع سهامه
، ولكل أخ من املسألة 26كل وارث من ورثة االبنة، مث جتمع ما يصري لكل وارث، فيجب للزوجة يف املسألة األوىل خاصة 

ة االبن من نومثل ذلك ألختها، والب، 86، والبنة األخ من الثالثة والرابعة 66، والبنته 22، ولزوجة األخ 26األوىل والثانية 
 .652فجميع ذلك  ،ابن واحد ، ولكل ابنة22الرابعة 

: وإن تشأ قسمت ما قد صار مث ذكر وجها ثانياً يف معرفة ما يصح لكل وارث: وهو بالقسمة، واألوىل بالضرب فقال     
فإنه خيرج جزء السهم فاعمل بذا تصب أي: عائلة أوال  على الذي منه تصح املسألةأي: للميت الثاين من األوىل  له

لكل أقصى ليكن يف جزء السهم  :أي فيهمن سهام الفريضة الثانية  ضرب لكل وارث ما بيدهواعدله  :أي سواء احلكم 
 .يعين فيها عدده

 حيث عينوليس كذلك: بل إمنا يكون مع االنقسام، أ ،فقة واملخالفةايف األصل: ظاهر كالمه أن هذا الوجه يف املو  قال     
ختني ألم، أالبنتني عن أختني شقيقتني و  دبنني، وابنتان، فتويف أحوثالثة ،ومثاله: زوجة  .لسهام على الفريضةا 2)ينقسم(

، ولكل ابن 21، للزوجة 26مث توفيت األم عن ثالثة بنني، وأربع بنات وهي األخوات، فإن املسألة األوىل تصح من  ،مأو 
نان، ولكل أخت من وهي سبعة بعوهلا خيرج جزء السهم اث،، وتقسم سهام االبن امليت على فريضته 20، ولكل ابنة 86

، وهي مقسمومة على مسألتها اليت من عشرة خيرج جزء  السهم واحد، 82، ولألم من األوىل والثانية 88األوىل والثانية 
 ، واعمل كما تقدم.28، واضرب سهام كل وارث من الثالثة يف 26فاضرب سهام كل وارث من الثانية يف 

  هذا العلم و هلل املوفق.وهذا ظاهر ال خيفى على من له أدىن مشاركة يف

من السيالن، وهو جريان الشيء كالوادي مثال،  فيها سائل أوال ما قدمته  3وهكذا إن تكثر املسائل )فكن( :وقوله      
ر على قلة املسائل، بل وكذلك إن كثرت، فهو مطرد يف اجلميع، إال أن العمل يف صأن هذا العمل ليس بقا :واملعىن

 ،والثانية الفريضتني األوليني فريضة واحدة كان العمل بينهما وبني الثالثة كالعمل بني األوىل الفريضتني فقط، فإذا صريت

                              
 يف  "ب": فتضربه. 1
 يف "ب": تنقسم. 2
 يف "ب": فكل. 3
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أو يوافق، وتعمل فيه ماسبق، مث إذا ،أو يباين ،ما أن يصح إألنك تأخذ منها نصيب امليت الثالث وتقسمه على مسألته، ف
 بني الرابعة كاألوىل مع الثانية إىل آخر ما يعرض لك. صارت الفرائض الثالثة فريضة واحدة وقع النظر والعمل بينها و 

خر، أنك تنظر بني العدد الذي صحت ن احلويف ذكر فيما إذا كان املوتى من وورثة األول مل يرث واحد منهم  اآلأإال      
املثبتة،فإن تباينت بني األعداد مث تنظر  ،وتثبث العدد إن تباينا،وراجعه إن توافقا،وبني سهامه  األولريمنه مسألة كل ميت غ

ن جزء اأو متاثلت عملت فيها كما تقدم يف طريقة الكوفيني والبصريني، واحلل فيما خرج لك ك ،فقت، أو تناسبتاأو تو 
 ،وفيما بيد كل وارث فيها، مثال ذلك رجل مات وترك زوجة ،السهم فاضربه يف العدد الذي صحت منه املسألة األوىل

وابنة أيضاً، مث الثالث عن ابن وابنة أيضاً، فتصح  ،ة، مث تويف الثاين عن ابنندهم عن ابن وابوثالثة بنني من غريها تويف أح
ومسألة كل واحد منهم مباينة  ،والثانية والثالثة والرابعة من الثالثة، 66وتصح من ، 21. األوىل من 06مسألتهم من 

 املسائل 1عشرين عدد األوىل، ومن اجملتمع )تصح(وأعداد كل مسألة متماثلة، فاضرب إحداهن يف األربعة وال ،لسهامه
 سواها يف سبعة.األربعة، وتضرب ما بيد كل وارث من األوىل يف ثالثة، ومابيد كل وارث من املسائل 

جبزء واحد  :أيورمبا تتفق السهام بنين معناه مما تقدم ازه يف اثنني أو ثالث حوامجع ملن كان من الوارث ما  :وقوله     
الكل  صحي هورد ما منوترد املسألة أيضًا إىل ذلك اجلزء، وهو معىن ، والتالمأي: لذلك اجلزء الذي اتفقت به،  فردها له

كت عددها ولتصح من أقل ر نصاف جبزء، فلوتشاليختصر عددها، وشرط إمكانه يف هذا أن يشرتك مجيع األ لذلك الوفق
 ى هذا العمل اختصار السهام.مويس :عدد ممكن، قال

مبعىن  وكذلك األصل هر و : وجيب املصري إليه صناعة مهما أمكن يف االبتداء كاإلشهاد، وشرط آخر وسط سط2ائمابن اهل
 القاعدة عندهم، تتميم.

 

                              
 .:"أ"ساقطة من 1
مهر يف الفرائض واحلساب مع حسن املشاركة  ،املقدسي املصري أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن عماد الدين بن علي ابن اهلائم 2

لمع، مرشد الطالب، التحفة القدسية يف ه. أغلب تصانيفه يف الفرائض واحلساب فله: ال185ه وتويف سنة 656ولد سنة  ،يف بقية العلوم
 ،الضوء الالمع /821ص ، 0ج،شدرات الذهب  /880ص ، 8ج ،كتاب الفرائض....." )البدر الطالع،اختصار الرحبية، كفاية احلفاظ 

 (.80ص ، 6ج،طبقات الشافعية  /850ص ،6ج
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 الورثة على التركة قسمة كيفية                     

وميتاز به،  سهمهسهم  وز كلكي حياملرتوك يف املال بني الورثة  كيف وجه القسمةباإلضافة إىل  بيانهذا  :أيفصل: 
 1)ما(إذ أول ما ينظر فيه من يرث ومن ال يرث، مث ،وجعل الناظم هذا الباب آخر مجيع أبواب الفرائض، وهو حسن جداً 

يصري لكل وارث، مث بعد ذلك ينظر يف قسمة الرتكات فال عمل بعدها، فهذا االعتبار أخذه، ومنهم من وسطه كالشيخ 
كما من قسمة املسائل وأصوهلا، فإن قسمة الرتكات على هذه األعداد اليت تصح منها املسائل   هوهو حسن أيضاً لقرب،خليل 

 قال احلويف، قال غريه: وهذا الباب عظيم اجلدوى كثري املنفعة.

قال أبو عبد هللا السطي: والشارع مل ينص على ما قالوه من األعمال، وإمنا نسب النصيب من الرتكة، فيكون ما تقدم      
وسلم، فتبني هبذا موضع  يعين من التأصيل والتصحيح وسيلة إىل معرفة قسمة الرتكة على ما أمر به الشارع صلى هللا عليه

وكان العدد الذي تصح منه املسألة أو املسائل غالب ملا تنقسم عليه  ،هذا الباب من الفرائض، وهل هو مقصد أو وسيلة
  .اهـ 2الرتكة

وبلغها ،ذكر بعضهم أهنا عشرة،ومعرفة ما ينوب كل وارث من الرتكة وجوها ،ن قسمة الرتكة على الورثة وجوها أواعلم     
 أو قدر حظ وارث يف الشركة،إذا أردت قسمة للرتكة بعضهم إىل مثانني وجهاً، والناظم ذكرها هنا ستة أوجه فقال: 

ن يتحاصصوْا يف مال قليل ليقسموه على قدر أ أو ،مهلإذا أراد الشركاء قسم ما :طلق الوارث على الشريك جتوزاً، أيأو 
أي: جمموع  انتهت مسألة امليت 3)من ما(ما بيد كل وارث أو شريك  :أي ما بيدهمبعىن أنسب فسم رؤوس أمواهلم 

أو  ،أو ثلثا،أو كان نصفا  ،قليل أو كثري، فإذا نسبته إليه دالفريضة من عد تهكيف اجتالفريضة أو عدد مجيع دين الغرماء 
در ذلك له يف املال فافهم هديت فق: أو غري ذلك من األجزاء، فإنك تعطيه تلك النسبة من املال وهو معىن قوله،ربعًا 

 .لوجه هو املسمى بالنسبة والتسميةوهذا ا من مقالإىل فهم هذه املسائل  الرشد

وكثري من الفرضيني يستحسنونه ويستسهلونه، وهو عام يف مجيع أنواع الرتكة واألوجه الباقية خاصة باملثلي، وقيمة املقوم    
 ما أو مايكل أو ،ما يوتزنالرتكة  :أي فإن يكن مجيعها :صيصه غريه بقولهمث خت،دل على ما قلناه اطالقه فيه وتعميمه 

بل  ،خاصة وسكن الالم ضرورة، وال يعين أنه يبع ذلك فصار عيناً ،من ماال ينقسم باإلجزاء من املقومات  حتصل بالثمن

                              
 يف"أ"و"ب":ال 1
 /ظ.54، ي على احلوفيةطشرح الس 2
 يف "ب": مما. 3
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 ،أو موزون ،و ميكلأ ،أوقيمة ،وهي عنيفإذا أردت قسمة الرتكة ،مراده إما ما بيع وصار مثنا، وإما ما قوم ألن قيمته كالثمن 
 فلك فيها وجوه: أوهلا: ما قدمه من النسبة وعرب عنه بالتسمية.

على احلاصل بالضرب واقسم أي: مجيع املرتوك  فيهمن املسألة فاضرب سهام كل شخص  :ثانيها: ما أشار إليه هنا بقوله
د األربعة هنا داتعليل لضرب أحد الطرفني يف اآلخر من األع إذأي: تعرفه مما تقدم الذي تدريه يعين أصل الفريضة  األصل

ألن مجلة الفريضة إمنا كانت من مجلة  ،أي: هي العدد األولأول نصباء الورثة من فريضتهم أ :أيالسهام  وهو،املتناسبة 
ومجلة  ،كان اجلهلوهو األنصباء من الرتكة ويف الثالث ،ثان  دأي: مجلة الفريضة عدواألصل ،واجلزء قبل الكل،األنصباء 

الرتكة هو العدد الرابع، فهذه األعداد األربعة نسبة األول إىل الثاين منها كنسبة الثالث من الرابع، فإذا ضربت أحد الطرفني 
وقسمة قسمت على أحد الوسطني خرج الوسط اآلخر، واملقصود هنا هو ضرب الطرف األول يف الطرف الرابع، و يف اآلخر، 

األسهم يف  1فتضرب األول )وهي( :وأياه عىن الناظم بقوله ،م، ليعرف الوسط اآلخر وهو الثالثما خرج على الوسط املعلو 
وهو نصيب كل وارث  2)اجملهول( يصح الثالثوهو الفريضة على الثاين اخلارج بالضرب  واقسم ،رابع وهو الذي ينقسم

 اقسم". و " :وم على جواب األمر الذي هو قولهز كنني، جما اء السكسر احلاء اللتقب "يصح"من الرتكة قال: و

 .م ال ينتقض يف األعداد املتناسبةمعناه أن ذلك احلكم أمر دائ وذاك يف النسبة أمر ماكث وقوله:  

مجيع ما صحت منه الفريضة  :أي على اجلميعجملموع الرتكة  وإن تشأ فتبدي بالقسم  :مث أشار إىل ثالث الوجوه بقوله    
من الورثة، من الفريضة أو يف سهام كل واحد أي: اجلزء اخلارج  جزء السهم فاضربهما خرج للواحد على هذا  يك

وما بينهما أشهر  ل، وهو واألو 3وهذا الطريق استحسنه الشيخ أبو حممد اجلويين،االشرتك، فما خرج فهو نصيب كل شخص 
ضرب واقسم، وعكسه، وهو اقسم واضرب، ورابعها ذكره الناظم ا واالثنان بعده ،الطرق اخلمسة املستعملة، فاألول للنسبة

بعد هذا وهو اقسم واقسم، وخامسها ومل يذكره عكس الثالث، وهو أن تقسم املسألة على الرتكة مث حظ كل وارث من 
 .وهو اخلروج عنه متم  به البيت ،من احليدة عن الشيءفال تكن عن عمله حبائد  .املسألة على ما خيرج بالقسم

                              
 يف "ب": وهو. 1
 "ب". :ساقطة من 2
واللغة، تفقه بنيسابور، وتويف  ،واألصول،والفقه  ،اجلويين الشافعي، عامل مشارك يف التفسريبو حممد عبد هللا بن يوسف بن حممد بن حيويه أ 3

 /804ص ،3ج،ه من تصانيفه الكثرية: التفسري الكبري، التلخيص يف أصول الفقه، التبصرة والتذكرة.......) طبقات الشافعية534هبا سنة 
 .(.58ص  ،النجوم الزاهرة /862ص  ،3ج ،شذرات الذهب/ 44ص  28،ج ،البداية



 بيان كيفية قسمة الرتكة على الورثةيف فصل 
 

 
267 

وإن تشأ أزلت :املواقفة فقال أخذ يذكر ما خيتص  ،بعد النسبة جارية يف الكل مع الكل ذكرهامث ملا كانت الوجوه اليت      
طالق بألف اإل إن كان مث ذاكاووفق الرتكة ككلها  ،مبعىن أن جتعل وفق الفريضة ككلهابينهما طالق بألف اإل االشرتاكا

وهو ،يف وفق الرتكة  1)بالكمال(مما بيد كل وارث من الفريضة  تضرب األسهمو  ،أيضاً، أي: كان هنالك اشرتاك يف جزء
الفريضة، فما  أصل  أي:  على راجع أصل العدداحلاصل بالضرب يصري وفق املال واقسم بفتح الالم  فيما له :معىن قوله

قدم القسمة فافهم  أو :كان جزء السهم الواحد منه، فهو ما ينوب كل وارث، فهذا وجه، ووجه ثان أشار إليه بقوله
ويتبني لك ذلك كله باملثال ،ومعناه: أن تقسم وفق الرتكة على وفق الفريضة، وتضرب ماخرج يف سهام كل وارث  مقصدي

 .الذي ذكره إن شاء هللا

 وذكر من البنني أصلها يف اثين عشر للزوج منها ربعها،وأم  ،زوجماذكر بعد النسبة: هلكت هالكة وورثتها مثاله  وهو 
وإما  ،إما عينا عشروناملخلف عنها  وما بقي لالبن وهي سبعة واملالبكسر الواو، واثنان سدس األم يف الوراثة  ،ثالثة
 ،ة، فعلى الوجه األول تنسب ما بيد كل وارث من الفريضةز واألقف ،والقناطري ،كيال، وإما موزوناً كاإلرطالموإما ،قيمة 

ولألم سدسها فتأخذه من العشرين ،فيأخذ ربع العشرين مخسة  ،وتعطيه من الرتكة بتلك النسبة، فللزوج من الفريضة الربع
ن هذا الوجه أوهو ثالثة وثلث، ولالبن نصف وسدسه فيأخذه من العشرين وهو أحد عشر وثلثان، مجيع ذلك عشرون، إال 

 .عام كما قدمناه

بينه الناظم يف املثال،  2)ما(ذا الكالم، ومعناه مستغىن عنه تتميم، وعلى الوجه الثاين وهوأي: وضع ه عهضتفهم و  :وقوله 
وتقسم على الفريضة اخلارج ،ومل يذكر لألول مثاالً اكتفاء مبا قدمه، تضرب سهام كل وارث من الفريضة يف جمموعة الرتكة

بضم  إذا حتصيهاو،3)الستني( أي: تبلغتنمي  لرتكة عشرينأي: يف جمموع ا ثالثاً فيها ربعهتضرب للزوج ــــخيرج املطلوب ف
وعادهتم  اإلمامـــــالفريضة املعرب عنها بـ على الستنيواقسم و"إذا" جملرد الظرف ،تتميم  4التاء من اإلحصاء وهو )العدد(

اإلمام، واملعىن واقسم  طالق زائدة مشوشة، وهو بدل منبألف اإل باثين عشرا :تسمية املقسوم عليه إماما، والباء يف قوله
 امقدر وفخمسة نصيبه  :وهو ما يصح للزوج من الرتكة، وهو معىن قوله ،الستني على االثين عشر خيرج جزء السهم مخسة

                              
  يف  "ب": يف الكمال. 1
 ساقطة من: "أ"و"ب" 2
 يف  "ب": للستني. 3
 العد    "ب":يف  4
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عشر، خيرج ثلثه وثلث، ولالبن سبعة يف  نصب على احلال من النصيب، ولألم اثنان يف عشرين بأربعني مقسمومة على اثين
 .لى اثين عشر خيرج أحد عشر وثلثانقسومة ععشرين بأربعني ومائة م

ثلثان، فاضرب فيه سهام   أو خيرج واحد قبل ضرهباعدد الرتكة على الفريضة و فاقسم العشرين أوأشار إىل ثالثها بقوله:   
وثلثني خبمسة، ولألم اثنان يف واحد وثلثني بثالثة وثلث، ولالبن سبعة يف ذلك بأحد  كل وارث ،فللزوج ثالثة يف واحد

مري التأنيث للقسمة،و"آنفا" وض، فاعمل هباأي: قريباً قبل هذا  وما ذكرت آنفاً  :عشر وثلثني، وإىل ذلك أشار بقوله

 .   ﴾1﴿:ىلاعمل" مقدماً عليه، قال: وفاؤه زائدة كقوله تعاـــــــ"" مفعول بماو"ظرف،

عليك يف سلوك هذا الطريق، مجلة  مث الحرج :الذي هو االثنا عشر، وقوله أو فاقسم املقام :مث أشار إىل رابعها بقوله     
 فاقسم عليه املاليف القسمة  فما خرج  "مث ال حرج" قبله حشو:هوقولوارث كل على سهام :اعرتاضية، واجلار من قوله 
رج جزء السهم أربعة، فاقسم عليها الرتكة عشرين، يكن اخلارج خيعشر على سهام الزوج ثالثة  املرتوك فإذا قسمت االثين

ما أخيرج ستة فاقسم عليها العشرين خيرج أحد عشر وثلثان، و ،مخسة وهو ما يصح له، وتقسم االثين عشر على سهام اثنني
ل يف املثال الذي زاد بقوله: وإن شئت قسمت على املائة املرتوكة االثين عشر، اخلامس الذي مل يذكره وأشار إليه يف األص

لكل  ثالثة أمخاس الواحد، فتضرب ماعشر فيخرج يف مثال الناظم لكل سهم من االثين ،وضربت اخلارج يف سهام كل وارث 
حد عشر وثلثان، هكذا حرره أبن وارث يف مقام اخلمس، وتقسم على الثالثة خيرج للزوج مخسة، ولألم ثالثة وثلث، ولال

 بعض أهل املعرفة هبذا الفن، وعبارة ابن اهلائم فيه يف الكفاية: 

 ث ــــــــــــــــــــــــــإن ترد قسماً بوجه ثال........................                             و                 

 فاــــــــــــــــــــح صحصموحظ كل من                             فاقسم مصححا على ما خلفا               

 " 2ألة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملصحح املس                             د وبتلك القسمةبيعلى الذي                

فإهنا إن  1فاعلم )وجهه( :األوجه اجلارية يف الكل مع الكل، وقولهوحظ كل" بالرفع على االبتداء، وبتمامه الكالم يف "
معرفة  قا فائدة معرفة الطر منإذ تؤدي إىل شيء واحد، وإ ،أي: بعضها ببعض مشتبههى فبفهمها على حقيقتها تل حققت

 يسلك. األقرب أو األسهل منها ل

                              
 .66 :اآلية رمز ال 1
رير الكفاية البن اهلائم وقفت على شرح له وهو املسمى بـ " هناية اهلداية إىل حت مل أعثر على خمطوط "كفاية احلفاظ" البن اهلائم غري أين 2
 /ظ.220، 393كريا بن حممد األنصاري جامعة امللك سعود قسم املخطوطات، الرياض، رقم لز 
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واحلق أن الطرق ختتلف سهولتها وصعوبتها باختالف املسائل فرب مسألة تسهل فيها القسمة "قال ابن اهلائم رمحه هللا:    
 .2"وهللا أعلم،تصح من عدد كثري أو أصم كأن اليت يستسهلها ويستحسنها كثري، و أخرى تصعب فيها  

عشرون  3الربع )واملال(ظم يف مثال النا وهوبني الفريضة والرتكة أو تنظر الوفاق  :مث أخذ فيما خيتص باملوافقة فقال     
دمها معًا إىل ربعها، ألهنا ربعها فرت  ،الذي هو الفريضة والرتكة وهكذا ثالثة وفق املقاماختصار  مخسة وفيها يرجعوفقه 

ووفق املقام كأنه مجلة املقام، وتعمل يف الوفقني ماكنت تعمله يف ،الرتكة كأنه مجلة الرتكةتعترب وفق صله أي:أوتعترب الوفق ك
ما السهام فتؤخذ من مبلغ املقام جبملتها، وال يتغري عن حاهلا بل تتصرف فيها عند االختصار  أالسابقة، و  قا من الطر مأصله

 وإىل هذا أشار ابن اهلائم يف الكفاية بقوله:،كما تتصرف فيها دونه 

 حاً ــــــــــــفاالختصار هنجه ترج  حاً ــــــــــــوإن توافقة تركة مصح
 4كأصله يف كل هنج قد ذكر  منهما حسب اعتربفوفق كل 

 رب اخلمسةضفتفقة وجهني، واقتصر يف التمثيل على وجه اضرب واقسم فقال: اا تقدم يف املو موأما الناظم فذكر في     
 5)وهو( االثنا عشر أصل املسألةوفق  :أي واقسم على راجع ،الكائنة لكل وارث يف املقام يف تلك السهاموفق الرتكة 

مث تقسمها  ،لألم يف وفق الرتكة أيضًا بعشر وذلك ما يستحقه الزوج، وتضرب ما ،خترج جزء السهم يف املثال مخسة الثالثة
قسمها على ثالثة خيرج له أحد تاالبن يف وفقها أيضًا خبمسة وثالثني، مث  03خيرج هلا ثالثة وثلث، وتضرب ،وفق املقام 

وفق  03رب فلم يذكره هنا خبالف ما سبق، وعليه فتقسم اخلمسة وفق الرتكة على عشر وثلثان، وأما عكسه وهو اقسم واض
ضربت فيها نصيب الزوج ثالثة   ذافإ ن،واخلارج لك من ذلك واحد وثلثا ،كل وارث  مفما خرج فاضرب فيه سها،الفريضة

أحد عشر وثلثني، ومل يزد يف األصل و نصيب االبن كان اخلارج أأو نصيب األم كان اخلارج ثالثة وثلثا، ،كان اخلارج مخسة 
ت ما فيه من نص ابن اهلائم، وفيه أيضاً من النظر أنه عد ما ميت فيه بقية األوجه اخلمسة، وقد علأعلى ما قاله فيوهم أنه الي

وجه فقة من األوجه طريقًا مستقاًل يف قسم الرتكات، وقد عاب ذلك بعضهم قال: أنه ال خيفى أن األاذكره الناظم يف املو 

                                                                                                    
 وجهه.أ"ب":  يف 1
 مل أفق على هذا املرجع. 2
 فاملال. :يف "ب" 3
 /ل222،هناية اهلداية إىل حترير الكفاية 4
 يف "ب": وهي. 5
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فق بني الرتكة واملسألة أفاد جواز اعتبار عددين أقل من ااخلمسة املذكورة يف االختصار هي تلك املعروفة يف الكل غايته أن التو 
 .تتميمفكن ممتثله :ذينك العددين، وقوله  يف عددين تعمل فيهما بالطرق املذكورة ما تعمل

 تنبيهان:

مر فيها وعدم االحتياج إىل عمل، إذ قد تقام الرتكة مقام لوضوح األ كة واملسألةإمنا يذكر الناظم املماثلة بني الرت األول:  
 صغرمها من األجزاء كما هو مذكور يف حمله.ا ألإذ كل متداخلني متوافقان مب،فقة ااملسألة، وال املداخلة لرجوعها إىل املو 

مث يقابل مبجموعها الرتكة املقسومة،  ،لكل واحد خيترب صحة العمل يف القسمة جبمع األنصباء اليت حصلت من الرتكة الثاين:
، وفيه يقول ابن اهلائم يف 1فإن تساويا كان ذلك عالمة على صحة العمل، وإن ختالفا كان ذلك عالمة على )الغلظ(

 الكفاية:

 اـــــــــــــفإن يساو مجعها ما فرق  اـــــــــوامجع لالختبار ما تفرق
 .2اخلللوإن ختالف فهو ءاية   لـــفذاك ءاية لصحة العم

 

                              
 أطيف "ب": اخل1
 /ظ.228هناية اهلداية إىل حترير الكفاية  2
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 وعروض عين على المشتملة التركة قسمة كيفية                 

 :وهي من اجملهوالت تستخرج مبا علم منها فقال ،مث أخذ يف وجوه تعرض يف قسم الرتكات   

ي بقعني حمضر  هباقي :أي بعضهم يف حصته وسائر املرتوكمبعىن أخذ من الورثة  فصل: ومهما يك يف تركته عرض حواه
فاجعل املسألة سهام غري األخذ   ،فإذا أردت معرفة كيف يقتسم الباقون من الورثة العني ،منهم ياإلشاعة بني من بق على

وال عرضه الذي أخذه يف  ،اجعله كأنه مل يكن هو :أي ورثه فآخذ العرض هنا يقدر كأنه غاب مبا قد :كما قال الناظم
العرض من حيث تنقسم فريضة  ذأي: سهام غري آخ 1يف )الورثه(اء لغة يف فتحها يبسكون ال وامجع سهام من بقيحصته 

 على وجهه بنسبة ما :أيباحلصاص  معمول اقسم  العنيعلى تلك السهام ملن بقي  :أي 2واقسم )عليها( ،ميتهم أمجعني
والرتكة ،وابنة  ،وابنان،أو صعوبته مثاله: أم ، أي: بعيد منه لقرابته كل قاصللفهم  تمبعىن قرب أدنيت دقفافهم فلكل 

م حد تبقى مخسة تقسافأسقط منها نصيب األم و ، 60فأصلها من  ،عشرة ودار، فأخذت األم الدار، وأسلمت العني للبنني
  وسيأيت يف ،للبنت مخسها، ولو أخذت األم العني وأسلمت الدار هلم كان العمل واحدا  و  ،مخساها العني عليها، فلكل ابن

بفتح الياء مع شيئًا  املرتوك من ذلك العنيبالبناء للمفعول، ونائب الفاعل ضمري يعود على آخذ العرض  فإن يزد ،كالمه
        .من ذلك، ألن العني مؤنثة :للمؤنث يف قوله وفيه أيضا  اإلشارة بصيغة املذكرحذف اهلمزة، ونقل حركتها للياء قبلها، 

ن امليت مل يرتك من أوألفه لإلطالق، وك ،أي: على سهام من بقي من الورثة بقياعلى ما أي: ما بقي منها  فتقسم العني
إىل الورثة أي: زاده هلم من يده من العني  قد رّد شيئاً العرض  آخذيكن  3)فإن(فيكون كالوجه املتقدم  ،العني إاّل ما بقي

 .قسم على ما تقدم العني أيضا ، مث فذكر الضمري العائد على ا تزد يف عددهاملرتوكة  فأضفه للعنيمن مال نفسه 

بد عمخسون و املتخلف عن امليت  واملال ،وأب،وأم  ،زوج همثال :وال زيادة، وهو قوله الناظم قاصر على ماال رّد فيهومثال 
أي: التتجاوز إىل  ستة التعد يف هذه املسألةفاألصل فيها بألف اإلطالق يف نصيبها  يصحب، فحازت األم هناك العبدا

 .وهي إحدى الغراوين،غريها 

 بألف  مخسة ال زائدا بني الورثة فيما بقي وهوسهم األم منها واحدا يبقى احلصاص  4)تسعة( :ووجه العمل فيها كما قال

                              
 يف "ب": الورثة. 1
 يف "ب": عليه. 2
  يف "ب": وإن. 3
 يف "ب": تسقط. 4
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وهو األب ولذا عشرون وهو الزوج ،لذا ثالثون خيرج لك جزء السهم عشرة فيكون  فاقسم عليه مجلة اخلمسينااإلطالق 
أيضا  إذا سقطت أ بالرفع فاعل كانوكان لألم على العني اقتصار  ةبالسكون على لغة ربيع فإن يك املرتوك عينا وعقار

 :أي همخسالسهم املسقط  كايبقى احلصاص بعد ذ "أسقطت"فعول بالنصب تأكيد مل سهم األم منها نفسهأردت العمل 
 والزوج،من العقار  بضم اخلاء وسكون امليم لألب مخسانـــــالزوج بدل من احلصاص ف :ولفظه أي ،مخس العقار عليها

 .فالضمة مقدرة يف يائه ،ثالثة أمخاسه، و"باقيها" مبتدأ منقوص باقيها مقدر فخمفوض حبر 

الفاء الداخلة بفيكون جارا  وجمرورا ، ومعناه الشك، قال: وحيتمل أن يكون  ،بالباء املوحدة يف نسخة األصل بالمتار  :وقوله 
 . 1وهي هنا اجملادلة )بالباطل( ،ذف الياء من املماراةحبى "ال" الناهية، والفعل بعدها جمزوم عل

فإن  :وجه العمل أراد أن يذكر اآلن الطريق إىل معرفة مجيع الرتكة فقال نوملا كان ما مّر يف كالمه يف هذا الفصل يف بيا     
يف حصته خيرج جزء السهم  على سهام وارث قد صار لهالعني الذي قد تركه عدد فتقسم  2(قدر علم الرتكة)أردت 

:العدد الذي أي و فاقسم األصلأفما حصل فهو قيمة مجيع الرتكة  فما يكن ضربته يف املسألةالواحد من مجيع الرتكة 
يف عدد ذاك  3)فاضربه(جزء السهم الواحد فما يكن  صحت منه املسألة على سهام من صار له العني هبا أي :يف املسألة،

العدد الذي  :أي أو فاضرب املقام يف الفريضة،كذب أو شك  :أي دون مني نيمن العرض والعالكل  رالعني فذاك قد
على سهام من قد  اخلارجواقسم  ،ضمريه للفريضةو ،مبعىن املقدرة مبقدار املفروضةفيها  :أي يف عدة العني هباصحت فيه 

 .لمقام كله لصح أيضا  للمتأمل فيهبعود الضمري يف "أخذه" لولو قيل ،العني من املسألة  :أي أخذه

فأصلها من ،سلما اجلنان لالبنتني أو  ،واألم العني،فأخذ األب العبد  ،وجنان ،وعبد   ،والرتكة عشرة،وابنتان ،ومثاله أبوان  
تفاق سهام االبنتني ال 60، فرتجع احملاصة إىل 60فيكون لكل ابنة ، 60، فاطرح منها سهام األبوين، يبقى احلصاص 60
فاجلنان بينهما على السواء، واقسم عدد العني عشرة على سهام آخذه، وهو واحد، واضرب اخلارج وهو العشرة  ،نصافباأل

على سهام األم وهي واحد، خيرج لك  60أو اقسم الفريضة وهي ،وهي قيمة مجيع الرتكة  06يكن  ،املقسومة يف املسألة
رة يكن ستني، وهي الرتكة، أو اضرب العدد الذي صحت منه املسألة يف عدد العني، واقسم ، واضرب اخلارج يف العش60

  .06يكن اخلارج  ،ال واحدثأيضا  على سهام آخذ العني، وهي يف امل 06اخلارج وهو 

                              
 ساقطة من:"ب". 1
 يف "ب":علم قدر الرتكة. 2
 "ب". :ساقطة من  3
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ادها ة" ملهملتني فتكون احلاء مكسورة، واحتحدالباب، ويقع يف بعض النسخ، "املت أصال  يف هذا فهذه أوجهها املتخذة
 واملقصود غري ظاهر. ،أهنا بعيدة على املعىن  :إىل شيء واحد، فقول األصل 1حينئذ هو إمنا )تؤدي(

 يف مجيع الفرضإذا أخذه بعضهم  العرض أو العقار قيمة  :أي 2)قدر(حبذف "أن" فارتفع الفعل بعدها وإن تشأ تعلم 
خيرج جزء السهم ال تعدم وقار،  ،خذه فافهمه من نظامآفتقسم العني على سهام ،مبعىن احلصة وأخذ الباقون العني
واهليبة أي ال أزال هللا عنك الواو: السكينة  حالوقار" بفت"أو العرض لكن اخلارج قيمته، و فاضربه يف أسهم من حاز العقار

  .ذلك

العني، واألخت  ودار، فأخذت األم،نان جو  ،وعبد ،ثوب ة،ووثالث أخوات متفرقات،و الرتكة عشر ،وأم ،مثاله: زوجة    
لألب الثوب، واليت لألم العبد، والشقيقة الدار، والزوجة اجلنان، فاملسألة من مخسة فاضرهبا يف سهام كل وارث، يكن اخلارج 

ونصف، فاضرب السبعة ونصف يف  ةخيرج جزء السهم بسبع،ت فاقسم األصل بعوله على سهامها ئأخذه، وإن ش اقيمة م
يف سهم كل وارث، ولو ضربت املقام  به فاضرب ،67خيرج لكل سهم ،57فاقسمها على ، 57العشرة، يكن مجيع الرتكة 

خيرج لكل ما  ،يف عدة العني كان اخلارج مائة ومخسني، فتقسمه على سهام آخذه، خيرج جزء السهم مخسة وسبعني
 .بنسبة ماله 3)يستحقه(

                              
 يف "ب": يؤدي. 1
 يف "ب" قرر. 2
 استحقه.:يف "ب" 3
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 ورثته بعض على دين للميت كان إذا فيما العمل                

ة، ألنه يدفع الزائد للورث ،إذ لو كان مليًا فال كالم ين ملن قد مات وهو معدومدفصل: فإن كان على بعضهم  :قال مث
مجيعاً  1و)اقسمها(يعين احلاضر من الرتكة ين لباقي املال دفتجمع ال :العمل فيه كما قال ةفييكويرتفع النزاع، وأما املعدم ف

فإذا انقسم فإنك تنظر إىل ما صار للمديان يف القسمة، وهو ال خيلو من ثالثة أوجه ذكرها بالكمال من الورثة  على اجلميع
وماله من  بفتح الياء الي  عليه منه يكتفيالقدر ـــ ملل الي  عليه يف التسسيم فبميفإن يكن قد صار للغر  :الناظم يف قوله

أي: من الدين  أكلر منهما صار له يف القسمة وإن يكن ،ويقسم ما هلا على من بقي من الورثة، 2من )صرف(منها  ما بسي
، واملعىن فإنه يأخذ الزائد على "تركــــ"، و"سوى" ظرف ل"استدركــــــ"طالق كوألفه لإل ستدركا واجبه مما سواه تركااالذي عليه 

 .ين من الرتكةدال

 :مما عليه فإنك تقسم ما وجد من العني على سهام غريه من الورثة  وهو احلصاص كما قال أقلما صار له وإن يكن  
ويتبعونه  :بضم اهلمزة وفتح اخلاء، وتتبع الورثة املديان مبا بقي عليه، وهو قوله فاقسم ما حضر على حتاصص أولئك األخر

شيئًا أقتسموه كما لو صار له يف سهمه عشرة، والذي عليه مخسة له فمىت أحضر على الي  صار  3بفضل )ما عليه(
 ما أشبهه.فسس عليه عشر، 
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 واألجنبي للميت المدين الوارث كمح                     

 :مث تكلم على ما إذا كان مديانا  للميت وأجنيب أيضا فقال  

د يبتشد شي   من:وقوله،ةالقسم حظه يف لدين علىا من زائد 1إذا عاد ورجع"ضآ"مصدر عليه أيضا   فصل:فإن كان ألجنيب
فرض املسألة أن بعض الرتكة و غري قياس، على لقوله"أجنيّب" أواًل،ففيه إبدال اهلمزة ياء،وإدغام الياء يف الياءفقة االياء املو 

دفع املديان مع الوارث يف حظه من االبن :أيفيتحاصص  :حكمها يف قوله فذكر الناظم أوالحاضر،وبعضها ذلك الدين،
كل واحد من األجنيب   اّل أن معرفة ما حياصص بهإبالدين،  هعدم وفائعلى ما هو معلوم مع قلة املال،و حاضر املرياث الدين 

ما يف ذمته  2والوجه أن )تقسم(  ذلك فقال وجه العمل فيها:نيإىل تبي والوارث يف هذا الفصل صعبة، فلذلك احتاج ناظمنا
 ،مبعىن فيهلديه بالرفع فاعل "يدرك"  وقدر ما يدرك كل وارثمن الدين  لكي تعلم قدر حصتهبينه وبني بقية الورثة  دينا  
يستحق بنحو  دوق ،ففيه مدح اإلنسان نفسه بالعلم صله،عنه حىت ح فافهم حكمه من باحثذلك الدين الذي عليه  :أي

  هذا.

ويف نصييب املديان من  ،ون مع أجنيب فيهصفإذا قسمته فما ناب املديان يسقط عنه، وما ناب املديان فإهنم يتحاص     
بالسكون للوقف در مابيد ذاك األجنيب احظ ذلك الغرمي من حاضر الرتكة املعلوم، مث  مث ادر :اضرة ولذلك قالالرتكة احل

مر من الضم أ وضمها،باحلاء املهملة وهو العطية  ،بالبناء للمفعول به يف الدين وارث حيب مابهعدد و،عرف عّد دينهاأي: 
من الكدرات  والفوز واخلالصا،مجع منية بضم امليم فيها  حصاصا ونلت املىنوردها وضمريه للسهام اجملتمعة من دينهما ، 

دم من حاضر الرتكة عحظ ذاك املالسهام املعروضة للحصاص  تلك على:أي واقسم عليهادنيا وأخرى،حشو واعرتاض
بالبناء واألحنيب بعد ذاك يتبعه مبا بقي من حظه ال مينعه  ،للقسمة، اسم مفعول، فيأخذ كل واحد ما صارله املقدم

 همففافمىت ما أحضر شيئاً اقتسموه على مقدار ما بقي هلم  من حظه يف الدينله مبا بقي يتبعه  كذاك كل وارثللمفعول 
 .3فإن هلا درجات بعضها فوق بعض كما قال هللا يف كتابه ،إىل حتصيلهاوارتقي العلوم 

ابن، وأخت  وابنة، وابنة،أي جار على قوانينه، ويتضح باملثال، وهو زوج  وجه الفقهيف هذه املسألة  هذا الذي ذكرته
اثين وهو عدمي،وعليه لألجنيب ستة،)فأصل املسألةمن ،ون مهراوعلى الزوج للهالكة أربعة وعشر شقيقة، والرتكة ستون،
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ولألخت اثنان، فتسقط اليت ولبنت االبن أربعة،،1ثنا عشر(اللزوج منها ستة، وللبنت ،قسم عليه الدين أربعة وعشرونافعشر،
من الستني، وحياصص األجنيب بستة، فإن  وماناب كل وارث حياصص به يف نصيب الزوج،مثانية عشرعليه  ويبقى ناب الزوج

، وإن شئت 60، ولألجنيب 61، ولألخت 60بن ، ولبنت اال51للبنت منها ،شئت جعلت احلصاص أربعة وعشرين 
، وللبنت 63لألجنيب منها ، 51نصاف، فرتدها إىل نصفها وفقت بني هذه األعداد فرتدها إىل أوفاقها، فتجدها متوافقة باأل

، مت تقسم الرتكة احلاضرة على الفريضة، خيرج جزء السهم مخسة، فينوب الزوج من 65، ولألخت 61، ولبنت االبن 60
ألجنيب ثالثة لالسهم واحدًا و ربعاً، فتضرب فيه سهام كل واحد، ف ، خيرج جزء51، مث تقسمها على احملاصة 51ذلك 

، أخذت 51ثنان ونصف، ولألخت واحد وربع، وكان لالبنة من الدين اوثالثة أرباع، وللبنت سبعة ونصف، ولبنت االبن 
بعاً، يبقى هلا عليه ، أخذت منها واحدًا و ر 61منها سبعة ونصفاً، وبقي هلا على الزوج أربعة ونصف تتبعه هبا، ولألخت 

فهذا هو إيضاح  ،ويتبع الزوج هبا ،، أخذ منها  ثالثة وثالثة أرباع،  يبقى له اثنان وربع60ثالثة أرباع الواحد ولألجنيب منها 
 .وهذا الفرض ،وجه الفقه

أكثر من وجه واحد من وجوه احلساب، وحيتمل أن  :أيغري وجه أهل احلساب  :يأمجع حاسب، وفيه للحساب    
 ."يف"  والمه مبعىن،ن مصدراً يكو 

و"زوج"  ،ن يكون غري مضافأويصح  ،وهو خرب ملبتدأ حمذوف تقديره "وذلك" زوجمضافًا إىل مثال  :مثاله يف قولهو  
، ومل ينون عليه وهو املسوغ لإلبتداء به إذ هو نكرة،و"مثال" خرب مقدم  معطوف وثالث أخوات، أنه مبتدأ ىمرفوع عل

نزل هبن  :أي قد عراهن 2)و(نعت لثالث، أي: واحدة شقيقة، واألخرى لألب، وأخرى لألم مفرتقات لضرورة الشعر 
بفتح  تها حمضرةفومثلها قد خل والرتكة عشر،عدته  هلا على الزوج صداق عشرةمبعىن التفرقة تتميم  ،بفتح الشنيالشتات 

يعين بالدين فهو معدوم  وهو ليس بالويفعلى الزوج  :أي لألجنيب عليه الذي يندعدد ال ومخسة أيضا   ،الضاء اسم مفعول
ثالثة  :ومخس اخلمسة واحد وهي احملاصة كما قال،ترد إىل مخس العشرة اثنان  مخسة عشرين دمن ال ماعليه 3(مجيع)ــــف

و أصلها فيه.بياء االطالق  4)فخذ بياين( ةواثنان للمتوفا واحد، جزؤهيف احلصاص  لألجنيبـــبالرد فحصاصها إذ تعترب 
ية" نبفوقية فتحتية، أي جائية، ويقع يف بعض النسخ "ءاآتية:أي من سهامها  بعوهلا مثانية ثالثة للزوج منها أي: املسألة
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فة يف معناه: و واملعر  ،بعيدة أي: حاضرة غري    ﴾1﴿بالنون أي: حاضرة غري موجودة،ومنه قوله تعاىل: 

على حامية أي: وسهام الشقيقة ثالثة كذلك، وسهم اليت من األب، وآخر لليت من األم، فتقسم نصيب الزوج من الفريضة 
 .عندك هواكتب ماقلت لك اثنان فصحح للزوج :أي يبقى لهوواحد لألجنيب من ذلك  فيصري احلصاص

حاضر بيان للعني مبعىن الذي وجمرورها  العني منمجيع الرتكة يف أي: باالثنني الذين للزوج  فاعلم هبما 2)تضرب(ولكن   
ديناً أسقطته مما عليه  االثنني املضروبني من الدينفما ينب  و"من" بيانية، من دين مبعىن الواوأو  يف الوراثة :أيهناك 

البة به، وقد تقدم أنه إذا كان للميت على الزوج كالئ أكثر مما يصري إليه طاملب وذاك نصفه فال تعرض إليه ذلك مخسةو،
من مجيع الرتكة أن الورثة يقتسمون الرتكة احلاضرة على سهامهم خاصة، فكذلك يف هذه غري أن األجنيب يضرب معهم فيها 

ثة على حماصتهم يضرب األجنيب فيها بالواحد الذي صار له من سهام الزوج، فتكون العشرة احلاضرة بني األجنيب وسائر الور 
واقسم كما ذكرت قبل ما حضر، على سهام من سواه بالواحد، والورثة باخلمسة، وعلى ذلك نبه يف هذه األبيات وهي: 

جزء السهم واحد  جخير  ر، تضرب معهن لذلك األجنيب بذلك السهم الذي به حيب، فخمسة هلم وواحد لهغر ال 
نقسمت ان، وكذلك لألخت من األب، وكذلك اليت لألم وللشقيقة ثالثة أمثاله خبمسة، فقد وثلثان، فألجنيب واحد وثلثا

وتسكني  ،ازهحلكل شخص  3فاقسم عليها ما وجدت كله، فما )َيِصْر( :العشرة احلاضر على سهام احملاصة عماًل بقوله
العشرة، وفيه  دينهمن  بقيتاملديان قد  أي: على الزوج فهذه وجوهها ممتازة، واخلمسة اليت عليه ة"يصر" ألن "ما" شرطي

 .ضافة املصدر للمفعول، وهو جائز واقعإ

فتتبعه األخت  ،فيخرج جزء السهم مخسة أسداسستة ال 4(حصاص)مقسومة على مبعىن أحضرت  فهي مىت ما ألفيت  
شرين، وكذلك األخت ن العملألم هبا، وصار هلا من العشرة احلاضرة واحد وثلثان، جيتمع هلا اثنان ونصف، وهي حظها 

فاعمل مبا شئت  :وإليه اإلشارة بقوله،لألب، وتتبعه الشقيقة باثنني ونصف،وهلا من احلاضرة مخسة، فذلك سبعة ونصف 
بقطع اهلمزة، وال يضرب لألجنيب بشيء ألنه ليس مبال حاضر حياصص فيه، وقد قبض من دينه واحداً، وثلثني،  هبا البتة

يعين يف ضربه بالواحد الذي أخذه  لكن ما لألجنيب مدخل :وبقي له ثالثة وثلث، يتبع الزوج هبا، وقد أشار إىل هذا بقوله
الزوج مما حضر، وجيب ضرب الزوج  ين، وإمنا يضرب به يف نصيبمن سهام الزوج، فال يضرب فيما بقي على الزوج من د

                              
 .61الغاشية اآلية:  1
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أي: واضرب للورثة ما بقي هلم عليه  واضرب له به 1وسهمه لربه )ينتقل( :من األجنيب كما أدفاه قوله بواحد النتقاله إليه
 .صبتفافهم ذا من الدين  من ما بقي عليهمبقدار ما ينوبه  لذلك الواحدما جيب  3واسقط)عنه(،2)من الدين(

عنه، جمزوم املضارع  اليسقطمن سهام الزوج الذي كان األجنيب أخذه يف احملاصة إذ حظ ذاك السهم  :مث علل بقوله  
 من اإلسقاط وهو العدل،سقط أمن دينه واحكم بذاك و "بال" املوضوعة لنفي املاضي املتصل باحلال، وكسره عارض للوزن 

بكسر الغني املعجمة مجع غريب، وأما عمل هذا  الغراباملسائل ويف أمثاهلا من  احلساب فيهاعمل  هذا الذي ذكرته وجه
وذلك ثالثة وثالثة أرباع، ولألخت لألب واحد  ،ن املديان نصيبه من الدين الذي عليهعاملثال على وجه الفقه: أن تسقط 

لورثة، ومخسة لوهي ستة وربع  ،احلصاص وربع، وكذلك اليت لألم، وتقسم نصيب الزوج املديان من الرتكة احلاضرة على سهام
، 61، ولألخت لألب 51، وللشقيقة 16لألجنيب، فإن شئت أن ال يكون فيها كسرًا فردها كلها أرباعاً، فيكون لألجنيب 

وتتفق السهام باألمخاس، فرتدها إىل مخسها، جيتمع من ذلك تسعة، وهو احلصاص فاقسم عليها نصيب ،وكذلك اليت لألم 
وثلث يتبع الزوج هبا، وللشقيقة واحد ثلثه، وهو ثالثة وثالثة أرباع، جيب لألجنيب واحد وثلثان، يبقى له،احلاضر الزوج من 

يبقى هلا مخسة أسداس، وكذلك األخت لألم، ويتبع كل  ،وربع، يبقى هلا اثنان ونصف، ولألخت لألب سدسان ونصف
 هلا. يواحدة منهن الزوج مبا بق
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 الكتاب خاتمة                                   

مث صالة هللا والسالم على النيب املصطفى حممد سيد كل أمحر  يف املقصود من هذا الكتاب وها هنا انتهى بنا الكالم
واألسود:  ،نساإل :أن األمحر:، فقيل: معناه 1عثث إىل األمحر واألسود"بواختلف يف قوله صلى هللا عليه وسلم: "قال:وأسود 

العرب، ألّن الغالب  :مبعوث إىل كل موصوف بكل لون وقيل: األمحر: العجم، واألسود :ل: مها على باهبما أييوق .اجلن
 .مية الشيء،وصرفها الناظم للضرورةباب تس عليهم السمرة، فهو من

 ،الصاد 2(بتثليث)الصفوة ،كرم يوازي كرمهم حسبما فصحت به آيات وجاء يف معانيه أحاديث  فال وآله وصحبه الكرام
 األعالمع، وقيل احملسن، قلت: واإلحسان أيضًا يطلق على الطاعة، فاملعنيان يف حنو هذا واحد يمجع بار، وهو املط الربرةو

قد لشهري يف العلم والصالح كاجلبل ال خيفي على أحد مجع علم، وهو املشهور باخلري والعلم والدين وأصله اجلبل، فصار ا
 .3اجلوهري هفرغ ومت قال اجنز الشيء بضم اجليم يف املاضي إذ جنز النظم

وكان من إنشائه  طالق فيه، ويف لفظ هللا، واملعىن محداً يدوم على الدوام فال هناية له،بياء اإلحبمد هللا محدًا ال إىل تناهي  
هذا مدح  4(غفالن منه الذوق و)املسا وإنشاء الشيء إجياده بعد إن مل يكن ،ده ألن فيه رائحة الفعلبع الفراغبلفظ  قمتعل

يف  :وخربها وامسها متعلقان جبار من قوله،اً، وتقبل منه ذل،، و"الفراغ" اسم لكان ري لنظمه، وهو كما قال فجزاه هللا خ
ال  ،يف ذل، على علماء اإلسالم، ألّن كل نعمة منه فضلمين النصف من شهر مجادى اآلخرة، واحلمد هلل وال مفاخرة 

من بعد ستمائة  مبعىن مضت وثالثني خلتسنة مخس مفسدة، مث بّّي عام نظمه بقوله  أتأثري للعبد فيجلب مصلحة، والدر 
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قد كملت " آخر البيت من أنواع  1و"سنة" أول البيت نصب على الظرف عامله اخلرب "لكان" املقدر )وفيه( ،قد كملت
 إىل توقع استماع. قالبديع حسن االختتام حبيث ال يبق للنفس تشو 

آتية من املوافاة، وهو حسن أيضاً ملا ة يأبياهتا عشرون مع مثانية، بعد مثان مائة موافويقع يف بعض النسخ عقب هذا البيت 
وجوار  ،جبنات النعيم ينفع فيه عرض موجبًا للفوزصًا لوجهه يوم ال فيه من الشعور باإلشارة إىل متام الغرض، جعله هللا خال

آل  و  ،النيب الكرمي صلى هللا عليه وعلى آله مادامت الدنيا، وكانت كلمة هللا هي العليا، والسالم على مجيع األنبياء واملرسلّي
 وآله.مد العظيم، وصلى هللا على حمكل وسائر الصاحلّي، واحلمد هلل رب العاملّي وال حول وال قوة إال باهلل العلي 
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مة ات   : خ 

 ه ها أنا أصل إىل هناية هذا البحث الذي توصلت من خالله إىل نتائج وتوصيات أمجلها يف ما يلي:بتوفيق من هللا وعون

 والتحقيقات النادرة.،أكثر ما ميز شرح الزجلوي للمنظومة التلمسانية هو ثراؤه بالفوائد اجلليلة  .1
إىل قول  -يف شرحه –الع واسع باملذهب املالكي، ومعرفة عميقة مبؤلفاته، فكثرياً ما كان يشري ط  االزجلوي له إن اإلمام  .2

 ة عليها املعول يف املذهب.يلكتابه كانت مصادر مالكية أصصادر  ا، كما أن ميهاملالكية يف املسألة، وإىل املشهور ف
ودقة مسائله الفقهية، فهو شرح يف متناول كل فقيه أو طالب  ،وبساطة اللغة ،األسلوب متاز شرح الزجلوي بسهولةا .3

 علم.
مني النظري يعترب كتاب الزجلوي من املصنفات املالكية املغاربية النادرة الوجود يف علم الفرائض جلمعه بني القس .4

 والتطبيقي.
لبعض املصطلحات  والعروض حيث يالحظ ذلك من خالل بيان املعىن اللغوي ، والنحو،ع اإلمام الزجلوي يف اللغةتضل .5

 العيوب الشعرية اليت وقع فيها التلمساين يف قصيدته.وقفه على بعض  ،والوجه اإلعرايب عند اللزوم،و
 وذلك من خالل إكثاره النقل من مصنفاهتم. ،وعلمائها تأثر الزجلوي باملدرسة املالكية املغاربية .6
 ية ملا أسهم به من مؤلفات أثرى هبا اخلزانة الفقهية التواتية.تيعترب الزجلوي أحد رواد وعلماء املدرسة املالكية التوا .7

 التوصيات:

هنضة فقهية شاملة كان أرباهبا فقهاء رسخت أمساؤهم يف احلياة العلمية للمنطقة ملا  13و 12عرف إقليم توات يف القرنني 
وذلك  ،على طلبة العلم احملافظة على جهد وعناء هؤالء العلماء -اليوم–تراث فقهي ثري، األمر الذي يستوجب قدموه من 

 ة من جتارهبم واجتهاداهتم اليت ظل معظمها حبيس اخلزائن واملكتبات اخلاصة.من خالل حتقيق تراثهم ودراسته لالستفاد

والعناية هبا من خالل السعي إىل البحث عنها  ،املخطوطات بعني االعتبار هذه خذدعو طلبة العلم إىل أأومن هذا السياق 
 وإخراجها للناس.

 هذا اإلرث العظيم، ولعل  أكرب حمافظة عليه  و أيضًا أصحاب اخلزائن اخلاصة باملخطوطات احملافظة علىعدكما ا
مًا على أصحاب املخطوطات تسهيل أمر التحقيق على الباحثني از قه وإخراجه للناس، فمن هنا كان لهي حتقي

 ومساعدهتم قدر املستطاع.



 خامتة البحث
 

 

181 

 قيمتها ل على النقل من بعض املصنفات اليت مازالت خمطوطة، ومل ينقل الزجلوي منها إال هاعتمد الزجلوي يف شرح
 وإخراجها. ،لقيام بتحقيقهاسر للباحثني االعلمية فعسى هللا أن يي
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 التلمسانية القصيدة

 اقز  اخلـالق املقتدر الـــــــــــــــــــــــــــر    احلمـد هلل القدمي البــــاقــــــــــــــــــــــــي .1
 مقدر الكل إىل آجــــــــــــــــــــــــــــــــــال  مصور اخللق بال مثـــــــــــــــــــــــال .2
 معيد من منها بدا إليــــــــــــــــــــــها  الوارث األرض ومن عليــــــــها .3
 رب السماوات ورب األرض  ليوم العــــــــــرض وباعث الكل   .4
 ونسأل املزيد من نعمائــــــــــــــه  على آالئـــــــــــــــــــــه حنمده جل   .5
 والبنيـــــــــــــــــــــــــــــــناوصفوة اآلباء   أورثنا دخائر األهليـــــــــــــــــــــــنا .6
 هادي األنام للطريق األرشــد  نا باملصطفى حممدصوخ .7
 وفصل احلدود واألحكامــــــــــــا   احلالل واحلرامــــــــــــــــــــافبي   .8
 صلى عليه هللا أي حــــــــض  وحض يف تعليم علم الفرض .9

 مث مجيع الناس علمـــــــــــــــــوه  تعلمــــــــــــــــــــوهوقال يف ذلك  .11
 فهو أجل كل علم قــــــــــــــــدرا  جعله من العلوم شطرا .11
 أرى علي فرضا انتحالـــــــــــــه  وهو الضروري بال حماله  .12
 عن وارث يف الناس أو موروث  إذ ليس خيلو الدهر باحلدوث .13
 األخلص املكرم الوفــــــــــــــــــــــــــــــــي  الصفيوبعد أيها األخ  .14
 لصاحلات العمل املبـــــــــــــــــــرور  فإنه مل تال يف تذكريي .15
 حثثت يف ذلك أي حـــــــــــــــــــــث  مؤمال حصر أصول اإلرث .16
 إذ هو يف مسع العقول أوقع  يف رجز حيصرها وجيمع .17
 من غاية قدك بذاك وقـــــــدي  قلت أبعد رجز ابن فرقد .18
 ومل يبي للحساب وجـــــــــــــــــــها  فقلت ما استوعب فيه الفقها .19
 من جهة العروض نائيـــــــــات  مع الذي فيه من األبيات  .21
 فرمبا قد غري الـــــــــــــــــــــــــــــــرواة  فقلت هذي علة ملغــــــــــــــاة .21
 ومل تزل ترغ ِّب أو ترَغــــــــــــــب  سألت أضربومل أزل عما  .22
 حسيب به يف كل أمر كاف  حىت استخرت هللا يف اإلسعاف .23
 وأصطفي األغراض والفنونا  فما برحت أنتقي العيـــــــــــــــــــــونا .24
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 يف كل علم قولة لقائـــــــــــــــــل  إذ مل تدع سالفة األوائــــــــــــــــــل .25
 لو كنت يف نظامهن ماهرا  أزل ألتقط اجلواهـــــــــــــــــــــــــــرا ومل .26
 حمكمة الفصول واألبـــــواب   أوردت أوجها من احلساب .27
 أخذت من كل طريق بطرف  أشرفت يف ذاك على أعال شرف .28
 حىت إذا يظهر ما يسر  وكل جمر يف اخلال يســــــــــــر .29
 أسعفت فيها مكرها البطال  وإنين إن آت فيها خطـــــال .31
 فلبين العشرين عذر يقبل  هذا وإن الحظها من يعدل .31
 ن يدمي سرته وصـــــونهأو   وهللا أرجو أن ينيل عونه .32
 وما يبدا أوال فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأوال  بيان ما تقدميه لن يغفال .33
 ديـــــــــــــــــــــــــــــونهكفن مث أديت   إن امرؤ قد قدرت منونه .34
 ويقع املرياث يف البقيـــــــــــــة  وبعد ذا تنفذ الوصـــــــية .35
 ملن له عن العلوم حبث  ذكر الذي به يكون اإلرث .36
 وهي نكاح، ووالء ،ورحم  ثالثة توجبه ملن علـــــــــــــــم .37
 آتترتيبها هاك به يف النظم   وراثة الرحم من  ست جهات .38
 جدودة، أخوة، عمومــــــــــــــــــــــــــــــــــة  بنوة ،أبوة، أمومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .39
 وبعضهم بسنة الرســـــــــــــــــــــــــول  فبعضهم يرث بالتنزيــــــــــــــــــــــل .41
 انتفـــــــــــــــاعال زلت بالعلوم ذا   وبعضهم يرث باإلمجاع .41
 حيصرهم إن حققوا وصـــــفان  فصل: ومع بذا فهم صنفان .42
 ال غري هذين فأهل األسباب  فأهل أسباب، وأهل أنساب .43
 وموليا النعمة والــــــــــــــــــــــــــــــوالء  زوج، زوجة بال امتــــــــــــــراء .44
 النسب ومن سواهم فهم أهل  ال غريهم فاعلم ميت بسبب .45
 أمساؤهم مسطورة مفسرة.  فصل: وعدة الرجال عشرة  .46
 واالبن، وابن االبن مهما نزال  األب، واجلد أبوه ما عال .47
 لألم ،والعم كذا فاستبــــــــــــــــــــــــــــن  واألخ، وابن األخ ما مل يكن .48
 والزوج من بعد وموىل النعمة  مث ابنه يعد بعد مثة .49
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 أم ،وبنت وابنة ابن ما بعد  مل تزدوعدة النساء سبع  .51
 وجدة كذا روى الــــــــــــــــــــــــرواة  واألخت، والزوجة ـواملوالة .51
 إال إذا كانت له قد متـــــــــــــــت  والتورث جدة من ميت .52
 هذا الذي نعرفه يف املذهب  مبثلها أو وصلت إىل األب .53
 أم اجلد أيضاً جـــــــــــــــــده فإن  إال على قولة زيد وحـــــــــــــده .54
 فما هلم سوى البكاء يف الرتاث  ومن سواهم من ذكور أو إناث  .55
 حيوي مجيع املال أمر الزب  فصل: وكل ذكر فعاصب .56
 يستوفيان غري فرض حصال  إال أخا لألم أو زوجا فال .57
 فإنه قد خص يف ذاك وعـــــم  إال إذا كالمها كان ابن عم .58
 فريثان فاعلمن باجلهتيـــــــــــن  مجيعاً مولييوقد يكونان  .59
 مع ذوي السهام ال مع الولد  وهكذا مثلهما أب وجــــــــــــــــــد .61
 إال اليت تعيق فافهم فرضي  وكل أنثى فهي ذات فرض .61
 ملا بقي من بعدهن حائزات  واألخوات مثلها مع البنات .62
 جامع أسردها سرداً بقول  باب: وهذي مجلة املوانع .63
 فخمسة متنع منه البتـــــــــة  ومينع املرياث فاعلم ستة .64
 والشك ،واللعان، فافهم قصدِّ   الكفر، والرق، وقتل العمد .65
 وهو الذي يعرى من اإلشكال  وواحد مينعه يف احلال .66
 إرث سوى بالرق فافهم واعلم  فليس بي كافر ومسلم  .67
 كافريــــــــــن  وإن يكن هذا وهذا  أجل، وال مرياث بي ملتي .68
 له وال لوارثيه فامســـــــــــــــــــــــع  وكل مرتد فما من مطمع .69
 من عابد مشسا وجنما وحجز  وكل من أسر دينا واسترت .71
 فماله يرثه ورثتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  وكان لإلسالم تبدو شيمته .71
 يف الوارثي نسبـــــــــــــــــة فماله  وكل من للرق فيه شبعة .72
 كل سواء حكمهم قد اطرد  مكاتب، مدبر، أم ولد .73
 يسقط بي الوارثي فرضــه  ومعتق ألجل أو بعضه .74
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 سيان هم والفن اخلالص  من خصهم من ذي الفنون  .75
 فكن عن العلوم جد باحث  وليس فيهم مدخل يف كتابته .76
 مثابـــــــــــــــته ولده فهي على  إال إذا أدخل يف كتابته .77
 من كل من قطره أو جدله  وقاتل العمد فال مرياث له .78
 تركة أودية إن قبـــــــــــــــــــــــــــلت  ال من مجيع ما عليه اشتملت .79
 فإرثه يف ماله إن قسطـــــــــــــــا  وكل من قتل موروثا خطأ .81
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالءويرثان معا   ومل ينل يف الدية اقتناء .81
 واخنرمت عن ملكها عصمته  وإن تالعن امرأ زوجته .82
 من زوجها املالعن املورث  فما ملن تلده من مورث .83
 باألب واألم معا حقيقــــــــــــــــــــــــان  وتوأماها فاعلمن شقيقان .84
 بينهـــــــــــــــــــــــــــمامل ينف من أبوة   إذ كان عن نسبه نفامها .85
 أخوة بينهما وال شطط  وتوأما البغي لألم فال .86
 نلت من هللا أعلى املرتبة  وفيهما قوالن يف املغتصبة .87
 كميتي حتت هدم أو غرق  وكل ميتي شك من سبق .88
 إذ مل حتقق أوال  من آخر  فال تورث واحدا من آخر .89
 فاستمع و توفقمن وارثيه   وإرث كل واحد ملن بقي .91
 لفقد أو من قد متادى أسره  وكل من أشكل يوما أمره .91
 وسيكون بعد يف املـــــــــــــــــآل  فإرثه ممتنع يف احلال .92
 فعمره يبلغ سبعي سنـــــــــــــــة  إن مل تقم على املمات بينة .93
 تدعو إىل اختبارها الضرورة  وهكذا اإلشكال يف الذكورة .94
 فلم حتقق ذكرا أم أنثـــــــــــــــــــــــى  خنثى كتارك يف وارثيه .95
 مبا به اختربه أهل النظـــــــــــــــــــر  فإنه يرتك حىت خيتبــــــــــــــــر .96
 أعطي يف كل األمور حكمه  فأي صنف عند ذاك ضمه .97
 فهو الذي تدعوه خنثى مشكال  إال إذا ما مل جتد معوال .98
 إن شاء ريب أن يصح الوعد  وفرضه يف اإلرث يأيت بعد .99
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 أو الذكورة أو التأنيــــــــــــــــــــــــــــــث  وهكذا اإلشكال يف احلدوث .111
 حىت إىل الوضع كذا املعروف  كاحلمل فاملال به موقوف .111
 واحلمد هلل لكل سامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  وقد حصرت مجلة املوانع .112
 يف مرض إذ ذاك ال يبــــــــــــــــــاح  احفصل: وقد مينعه النك .113
 فال تورث واحدا من ثــــــــــــــــــــــــــان  كالمها يف منعه سيان .114
 زوجته فإرثها مفـــــــــــــــــــــروض  وإن يطلق امرؤ مريض .115
 ونكحت وبعدت مدتـــــــــــــــــــــــها  ترثه وإن مضت عدهتا .116
 من مرض قارنه ذاك الطالق  أفاق هذا إذا مات وهو ما .117
 فامنعه يف مرياثها دخوله  فإن يكن أباهنا عليلة .118
 فاحكم بذا رضيه أو سخطه  ألن ما بيده قد أسقطه .119
 ووارثيها فاستمع نظامـــــــــــــي  باب: بيان مجلة الســـــــــــــهام .111
 يعرفها أولو العلوم املهرة  إن الفروض يف الكتاب عشرة .111
 وكلها فيه أتى مســــــــــــــــــمى  مقدارها معمــــــــــــــــــــــــــــىثالثة  .112
 لذكر منا حظ األنثـــــــــــــــــــيي  وهو قول ربنا يف اآليتي .113
 يرثها إن مل يكن هلا ولــــــــــد  وهو املهيمن الصمــــــــــــــــــد .114
 وهو تارك أبا وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ـــــــاو واحد حد مل يسمــــــــــــــــــــــ .115
 دل بأن األب ما بقي يرث  فقوله جل: ألمه الثلث .116
 حمدودة معلومة مفسرة  وستة منها أتت مقدرة .117
 والثلث، والثلثان، فافهم واقتبس  النصف، والربع، مثن ،وسدس .118
 ابن ما بعــــــــــــــــــــدوالبنة ،والبنة   فالنصف سهم الزوج يف فقدالولد .119
 ال غري هؤالء بالنصف حيب  وللشقيقة واألخت لألب .121
 من فقده بالنصف قبل ذكرا  والربع سهم الزوج مهما حضرا .121
 والثمن سهمهن مهما يوجد  وهو للزوجات مهما يفقد .122
 ولبنات ابن، وسهم األخوات  والثلثان البنتي أو بنات .123
 عن ابن أو ابن ابنه أو إخوة  والثلث سهم األم مهما خلت .124
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 من إخوة لألم فاعلم دون مي  وهو سهم اثني أيضا واثنتي .125
 إن مل يكن يرضى حبكم العد  وهو أيضا من فروض اجلد .126
 أو ولد األبناء هكـــــــــــــــــــذا ورد  والسدس لألب إذا كان ولد .127
 هلا قد فقدامن كان يف فرض   وهو لألم إذا ما وجـــــــــــــــــدا .128
 من إخوة فابــــــــــــــــــــــــــغ الفائدة  وهو سهم واحد أو واحدة .129
 مع ابنة وهو كمال الثلثيـــــــــــــن  وهو البنة ابن أو ابنتي .131
 مع الشقيقة وسهم اجلدتي  وهو ألخت ألب أو الثنتي .131
 وهو سهم اجلد يف بعض الرتاث  وهو على قولة زيد للثالث .132
 ذللت فيه كل معىن صعب  بديع جامع يف احلجبباب  .133
 وحجب إسقاط تفهم نصي  احلجب حجبان فحجب نقص .134
 حيصرها ثالثــــــــــــــــــة أقسام  فالنقص فيه فاعلمن أحكام .135
 فاقتبس العلم وخذ عيونه  والنقص من فرض لفرض دونه .136
 وعكسه وفقَت من مصيب  والنقص من فرض إىل تعصيب .137
 عن نصفه البنون فاستمع وعي  يصرفه الربعفالزوج قد  .138
 هبم عن الربع لثمنهــــــــــــــــــنــــــــــــــــه  وهكذا الزوجات قد يصرفنه .139
 عن ثلثها لسدس فالتفــــــــــــــــــــــــت  وتصرف األم هبم وباإلخوة .141
 مقـــــــــــــــــــــــــــــــربقد ردتا لسدس   وبنت االبن مث أخت لألب .141
 بنت لتلك ولذي شقيقــــــــــــــــــــة  ردهتما لذاك يف احلقيقة .142
 تقول لألخت اقنعي مبا بقي  وبنت االبن مع بنت ترتقي .143
 إن كان للميت بنت أو بنات  واألخوات قد يصرن عاصبات .144
 إخواهتن يعصبوهنــــــــــــــــــــــنهأو   وهكذا اإلناث كلهنـــــــــــــــــــــــه .145
 إذ كلهم أصحاب سهم مشرتط  إال بنات األم منهن فقط .146
 واجلد للسدس إذا ما عصبا  واالبن والبنت يردان األبا .147
 فال تكن يف عمله مفرطــــــــــــــــا  فصل نسوق احلجب فيه املسقطا .148
 كال وال للوالدين يعـــــــــــــــــــــــدل  وليس فيه للبني مدخـــــــــــــــــــــــل .149
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 ومن سواهم فحر به خليق  وليس للزوجي فيه من طريق .151
 حجاب من حتتهم أيا كان  إن البني إن يكونوا ذكران .151
 من حيث كانوا فال تعنيهم  وحجبوا اإلخوة مع بنيهم .152
 النظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامامع بنيهم فامسع   وحيجبون أيضاً األعماما .153
 وأمه ومن مسا فوقهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما  واألب حاجب أباه فاعلما .154
 وأدخل األعمام طرا فيهم  وحيجب اإلخوة مع بنيهم .155
 كذا أتت يف حجبها الروايـــــــــات  وحتجب األم مجيع اجلدات .156
 وإخوة لألم فافهم طرقـــــــــــــــــــه  فاعلم حاجب من فوقهواجلد  .157
 و بين العم مدى الزمان  والعم أيضا وبين اإلخوان  .158
 يف رتبة واحدة ورثتا  واجلدتان فاعلمن إن كانتا .159
 فتحجب اآلخرى كذا احلكم  فإن تلك الدنيا اليت لألم .161
 سبب فما هلا يف حجب تلك من  وإن تك الدنيا اليت هي ألب .161
 األخ لألم بكل فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وحتجب البنت وبنت االبن .162
 كل بنات االبن ما وجدنا  وحيجب البنات ما كثرنا  .163
 فريثون أمجعون ما غرب  إال إذا أدلي بابن ابن ذكر .164
 سيان يف ذاك ابن عم أو أخ  وحجبهن عند ذا منفسخ .165
 نازال عنهن يف نسبتهأو   مساويا هلن يف رتبته .166
 حجبهن أبدا واستوىل  فإن يكن عن قدرهن أعال .167
 وليس يف الرد هلا من مطمع  ومن ترث يف الثلثي تقنع .168
 ومجلة األعمام فافهم تصب  وحيجب الشقيق أبناء األب .169
 حيجب أبناء األخ الشقيق  واألخ لألب على التحقيق .171
 بقربتي حاجب للشتا  وهكذا أبناؤهم من مت ا .171
 قد استوت بينهم األحكام  ومثلهم يف ذلك األعمام .172
 من حيث كانوا أبدا حمرمون  وهم بأبنائهم حمجوبون .173
 من مجلة الذكور واإلناث  وكل ممنوع من املرياث .174
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 بل عد منهم حاضر كالغائب  فليس يف فريضة حباجب .175
 فينقلون أمهم ملا فرط  واستثن منهم إخوة للميت وقط .176
 ألهنم قد ُحجبوا وَحجبوا  وليس الفرض أمر عجب .177
 بينته وذاك يعطاه فقد  فصل: وكل من له فرض فقد .178
 يكون ما شاط إليه آيبا  إال إذا ما كان بعد عاصبا .179
 وبعده لعاصب ما فضال  وكل ذي فرض يبدا أوالً  .181
 فكل من يعصبه ال شيء له  واملال إن ذوو السهام حصله .181
 بكلها له هنوضومل يكن   وإن تكاثرت على املال الفروض .182
 حسبما يكون فيه القول  فذاك ما ينشأ منه العول  .183
 وكان من تلك الفروض فذا  باب بيان بعض ما قد شذا .184
 زوج أو العرس، وولدان  منها فريضتان غروان .185
 سدس وربع منهما فحقق  لألم ثلث فيهما مما بقي .186
 فافرض له سدسا على الدوام  واجلد فاعلم مع ذوي السهام  .187
 حبكم تعصيب له قد ذكرا  من بعد ذا ما غربا وأعطه .188
 قامسهم كذكر من العدد  فإن يكن مع إخوة قد انفرد .189
 أو ذكر فــــــــــــــــــــــــــرد و أنثيــــــــــــــــــــــــــان  مهما يكن اثنان من الذكران .191
 دونــــــــــــــــــــــــــــــــها ال زائدةأو ربع أو   أو ذكر فرد وأخت واحدة .191
 خريا له يف الفرض من فرض الثلث  مهما يقاسم فيكون ما يرث .192
 عن ثلثه أجعله له خملــــــــــــــــــــــــصا  ويقاسم فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــراه نقصا .193
 كحكمهم لألب أو أشقا  ويرث اإلخوة ما تبقى .194
 عدو عليه، مث بعد نظرا  صنفامها قد حضرافإن يكن  .195
 يف القسمة ابن األب مث خابا  فيأخذ الشقيق ما أصابا .196
 لكنه ملثل ذا مرفوع  إذ هو مع وجوده ممنوع .197
 تكمل النصف فال يبقى سبب  ومثله شقيقة وابنة أب .198
 مع الشقيقة فقد يبقى أثر  فإن يكن مكاهنا أخ ذكر .199
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 من مجلة اإلناث والذكران  وإن يكونوا مع ذوي السهمان .211
 السدس أوال من املرياث  فإنه خيتار يف  ثالث .211
 مبدأ وإن يشأ قامسهم  أو ثلث ما تبقي املواريث هلم .212
 فاقض بذلك دائماً وامض  وما ألخت معه من فرض .213
 إال إذا كان يف األكدرية  بل معه تكون يف البقية .214
 فاحسبوالزوج، واجلد، وأم   وهي شقيقة أو أخت ألب  .215
 والسدس للجد تفهم ما أبث  فالنصف للزوج ،ولألم الثلث .216
 إذ مل يكن يبقى هلا من فضل  عيل لألخت بفرض املثل .217
 سهامها من كلها وسهمه  مث يرد اجلد بعد القسمة .218
 كما جرى قبل حبكم العده  ويأخذ الثلثي منها وحده .219
 مل يك يف املال له إال النظر  وإن يكن مكاهنا أخ ذكر .211
 مكاهنا من جهة من اجلهات  وإن تكن أختان ال بل إخوات .211
 إذ صارت األم حلظ آخر  مل يكن العول هلا بظاهر .212
 فيها تقامسا معا يف الفضل  فإن تكن عرس مكان البعل .213
 فلتبذل العلم لكل سائل  ومن شذوذ هذه املسائل .214
 وهي احلمارية فيمن سلكه  فريضة يدعوهنا املشرتكة .215
 وإخوة لألم فافهم نظمي  كميتة عن زوجها وأم  .216
 نصف صحيح حازه وحصله  وإخوة شقائق فالزوج له .217
 واألم حازت ما بقي وهو السدس  والثلث لإلخوة لألم فقس .218
 وخيبوا تألفوا وقالوا  مث األشقا حي مت املال  .219
 فما لنا يف أمنا نضار  هبكم أبانا أنه محار .221
 لذكر منهم كحظ األنثى  فريثون أمجعوا الثلثا .221
 فمالك خالف فيها زيدا  فإن يكن يدخل فيها اجلدا .222
 بسدس املال تفهم واعرف  فاجلد يف مذهب زيد يكتفي .223
 دون بين األم بال شقاق  ولألشقاء مجيع الباقي .224
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 سهامهم مجيعا ال بدا  ومالك يورث فيها اجلدا .225
 لو كنتم دوين ورثتم حقا  ألنه يقول لألشقا  .226
 كل بين األم فكل خائب  وإنين حلاجببأمكم  .227
 فهي اليت هلا ملالك نسب  فإن يكن مكاهنم إخوة أب .228
 فيها ألن جدهم يقول  فما هلم فيما بقي سبيل .229
 فيحرز الباقي وهو الثلث  لو كنتم دوين إذاً مل ترثوا .231
 بال خالف عنه فافهم ذلكا  ورأي زيد رأيه هنالكا .231
 خالفوا الذكران واإلناثاإذ   فصل: وشذ أيضا اخلناثا .232
 خمتلف بي السهام حكمه  وكل خنثى مشكل فسهمه .233
 ونصف حظ امرأة مقدر  فافرض له نصف نصيب الذكر .234
 فذاك يعطاه بال اكرتاث  أي صنف كان يف الوراث .235
 أحكامه خذها على الوالء  باب مورث الوالء  .236
 وحجبه خمالف ملا سلف  إن الوالء حكمه قد اختلف .237
 وما ألنثى فيه من نصيب  يورث بالتعصيبإذ إمنا  .238
 أو جره هلن من حررنه  إال والء كل من أعتقه .239
 فإنه جيره للمَعتق أونذرا  إذ حيث ما اجنر الوالء للمعتق .241
 فما لعاصب الوالء من سبب  وحيث كان عاصب من النسب .241
 وفك من ربقته وأطلقا  وأجدر الناس به من أعتقا .242
 مقسماً بعتقه فربا أو  تطوعا  أعتقه أو نذرا .243
 أو كان حمكوماً به عليه  أو كان عن كفارة  لديه .244
 أ وعجل العتق له أو أخره  أو كان قد كابته أو دبره .245
 أو قد سرى ذلك من لدنه  أو كان قد أعتق يوما عنه .246
 مث أب مث الشقيق فرضا  مث ابن، مث ابنه اخنفضا .247
 حقيقوابن أخ لألب بعده   مث أخ لألب، مث ابن الشقيق .248
 مث ابنه وكلهم قد مس وا  واجلد بعد ذلك مث العم .249
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 ما قد ذكرت قبل ذا يف اإلخوة   وور ث األعمام واجعل إسوة .251
 أو كان قد سيبه فيما نواه  فصل: فإن أعتقه عن الزكاة .251
 وإرثه للمسلمي يفء  فما له من الوالء شيء .252

 من املسائل على التفصيل  ذكر بيان مجلة األصول .253
 فهي على رؤوسهم مرتبه  الوارث فاعلم عصبه مهما يك .254
 ومن رؤوسهن حقق دون مي  وعد منهم ذكرا بأنثيي .255
 فعند ذا ختتلف األحكام  إال إذا اختلفت السهام .256
 يف سبعة معلومة مسطورة  ومع ذا فإهنا حمصوره .257
 وستة من بعدها متبعة  اثنان أو ثالثة أو أربعة .258
 من بعد عشرين تُقروأربع   مث الثمانية مث اثنا عشر .259
 الست مث ضعفها وضعفها  ثالثة منها تعول وصفها .261
 تعول باألوتار واألشفاع  فالست فاعلم دون ما نزاع .261
 وكان ذلك العول فيها أكثره  وتنتهي يف عوهلا لعشرة .262
 لسبع عشرة بال متاد  وضعفها تعول باإلفراد .263
 ينمي لسبع بعدها يقينا  وعول أربع مع العشرينا .264
 ما اجتمعا وقيت من ضر األذى  االثنان لنصفي إذا فمنها .265
 فاحرص عن العلم وقيد واكتب  كالزوج واألخت اليت من األب .266
 أحد من ذكرته وعاصب  أو من له نصف صحيح واجب .267
 وثلثان فافهم ما أبث  مث الثالثة ملن له الثلث .268
 لألب فاعلم أو شقيقتي  كإخوة لألم مع أختي .269
 أو ثلث وما بقي فحقق  أوما بقيأو ثلثان فاعلمن  .271
 من السهام  نصف وربع  وأما األربعة فهي ما اجتمع فيه .271
 وعاصب أو زوجة أو أخت  كالزوج يف فريضة و بنت  .272
 ومبثال واحد تقتنع  ورمبا غريمها جيتمع .273
 إال بعاصب يكون فيها  وليست السهام تستوفيها .274
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 معا السدس والثلث كالمها  والستة اعلم هي ما جتمعا .275
 وما بقي يف الكل فافهم وصفي  و سدس مفرد و مع نصف  .276
 تستغرق الست حسبك البيان  و سدسان اجتمعا وثلثان .277
 زاد على استغراقها فلتقس  وعوهلا لسبعة بسدس .278
 لألم، واألم كذا وحنوه  كأخوات  ألب وإخوة .279
 بثلثهن زاد على استغراقها  وللثمانية يف استحقاقها .281
 واألم أو أخ هلا فرتب  فاعلم لألبكالزوج واألختي  .281
 دونك فاستمع بيان وصفها  وعوهلا لتسعة بنصفها .282
 وإخوة لألم خذ بيان  زوج وأختان شقيقتان .283
 فالعول قد بلغ فيهاحده  فإن تك األم هبا أو جده .284
 من خص يف الفرض بنصف ومثن  مث الثمانية وهي إن يكن .285
 وعاصبي أو زوجة مع ابنة  كزوجة أو أربع من البني .286
 أو ثلث وربع جيتمع  وحيث كان سدس وربع .287
 أو معه نصف وسدس جيمعان  أو سدسان معه أو ثلثان .288
 فذاك قد حققه أهل النظر  فكلها موجودة يف اثين عشر .289
 إال بعاصب له متامها  ومل تكن حتصرها سهامها .291
 لناظر مع أهنا تعول  هذا الذي ذكرته معقول .291
 الثلثان مع سدس وربع  وعوهلا بواحد مهما اجتمع .292
 ثلث مكان السدس فيها بانا  وعوهلا بربعها إن كانا .293
 فذاك أقصى العول فيها عرفا   وإن تزد سدساً على ما ائتلفا .294
 توجد يف العشرين بعدد أربع أربعه  والثمن والثلثان أو سدس معه .295
 جتمعا مع مثن وثلثي  وعوهلا بثمن كسدسي .296
 فاعلم فإن العلم لإلنسان زين  كزوجة وأبوين وابنتي  .297
 دونكها فاعلم هبا واذكر  وهي اليت يعزوهنا للمنرب .298
 فأفتاه هبا جماوبا  إذ سأل سائل عليا خاطباً عنها  .299



 
296 

 حبكمة بالغة مجعها  وقال صار مثنها تسعا .311
 ما مل يعل منها وما يعول  فهذه فلتعلم األصول  .311
 احنصارفتنتهي ما ال له   وإمنا قد يقع انكسار .312
 للقسم والتصحيح خذها حمكمة  بيان ما حيتاج من مقدمة  .313
 يف أي مسألة لن خيلوا  وهي كل عددين بدوا .314
 أو أن يكونا متوافقي  من أن يكون متبايني .315
 أو أن يكونا متداخلي  أو أن يكونا متماثلي .316
 وهاك مين علم ما املداخلة  وال خفاء بعد باملماثلة  .317
 بعدد حىت يتم العد  وهي كل عدد يعد .318
 وال يكون منه فوق شطره  فقل ذاك داخل يف كثرة .319
 ومثلها ثالثة يف تسعة  كاثني يف أربعة وستة .311
 فال يكن منك هلا جمانبه  وقد يسمى أيضاً املناسبة .311
 فادعهمها إن وقعا موافقي  وحيث عد عدد لعددين  .312
 عدأعين الذي كليهما قد كان   والوفق فيهما اسم ذلك العدد .313
 دونك معىن كلها مشروحا  أصم كان ذاك أو مفتوحاً  .314
 أو تسع إن كان ذاك تسعة  كسبع إن كان ذاك سبعة .315
 كالمها بذلك اجلزء فين  ومثل جزء من كذا إن يكن .316
 وستة تكون بعد مخسي  ومثل ذاك أحد وعشرين .317
 وواحد من بعده مثانون  وهكذا الستة والثالثون  .318
 للخمس واخلمسي فاعلم وافقت  وهكذا اثنان وعشرون أتت .319
 أعين املوافقة فاعلم ذاكا  وقد تسمى أيضاً االشرتاكا .321
 عن نقص ما أجريت فيه ذكرا  فإن يكن كالمها تعر ا .321
 إن مل يكن من ذاك شيء كائنا  فسم  كل واحد مباينا .322
 من متوافقي أو متبايني  فصل وإن شئت اختبار العددين .323
 من الكثري ال عدمت الرشدا  فتنقص األقل فاعلم أبدا  .324
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 فإن يكن يفنيه بالبتات  ما فيه من مرة أو مرات .325
 امسان يف معنامها مماثلة  فهي املناسبة واملداخلة .326
 أسقطه فما كان من األقل  وما بقي من بعد ذا من فضل .327
 من األقل واختذ ذا أصال  وال تزال تسقط األقال .328
 لألبدفالوفق فيهما امسه   فإن يكن منتهيا للعد .329
 فهو التباين فخذ مقاصدي  وإن يكن منتهيا للواحد .331

 على ذوي سهامها األوائل  باب بيان قسمة املسائل  .331
 أو انتهت مهما تعل لعوهلا  مهما تقم مسألة من أصلها .332
 إن واحدا كان وإن مجاعه  فأعط كل وارث متاعه .333
 فإهنا من ًأصلها منقسمة  فإن مياثل كل جنسه صنفه .334
 وأخوين فتفهم نظمي  زوجها وأمكميتة عن  .335
 ثالثة للزوج منها تسهم  فإهنا من ستة تنقسم .336
 لألخوين فاستمع بياين  وواحد لألم مث اثنان .337
 أختي للوالد و شقيقتي  فإن ختلف يف مكان األخوين .338
 لكنها عالت إىل مثانية  فستة أصل هلذي الثانية .339
 وواحد لألم منها يقسم  ثالثة للزوج منها تعلم .341
 إذ كل ذي حظ هبا لن مينعه  وللشقيقتي منها أربعة .341
 من أصله وحسبه ملن فهم   مبثل ذا وشبهه قد ينقسم .342
 من انكسار واقع يف األنقسام  تصحيح ما يعرض يف أويل السهام .343
 على فريق واحد يف املسألة  واالنكسار واقع ملن جيهله .344
 مث على ثالثة ال أكثر  مث على طائفتي يظهر .345
 كانت على قولة زيد وارثة  إذا اجلدة أعين الثالثةإال  .346
 فهو على أربعة ال ينكر  فسدس هلن قد ينكسر .347
 على فريق واحد ال أزيدا  فصل: فإن كان انكسار وجدا .348
 مع رؤوسهم على التحقيق  فانظر سهام ذلك الفريق  .349
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 أم املباينة واملفارقة  هل بينها وبينهم موافقة .351
 فاضرب هبم يف كلها على التمام  للسهامفإن تباين الرؤوس  .351
 كذاك يف اجلمع وجه العمل  ما عال منها واليت مل تعل .352
 فيما ضربت األصل فافهم واقتده  واضرب لكل وارث ما بيده .353
 وأصلها إذاً تقام اثنان  مثاله بنت وعاصبان .354
 وواحد للعاصبي ينكسر  للبنت واحد عليه تقتصر .355
 تنمي إىل أربعة مكلمة  املسألةفاضرب أيضا رأسيهما يف  .356
 وهلا كذاك دون مي  واضرب هلا بواحد يف اثني .357
 بعد الذي نذكره من اختصار  وعمل هبذا يف مجيع االنكسار .358
 جزء الوفاق منهم مقامهم  واجعل إذا ما وافقوا سهامهم .359
 ما قد ذكرت قبل ذا من عمل  واضرب به يف األصل مث امتثل .361
 وعاصب من بعدهن آت  مثاله ست من البنات .361
 سهمان للبنات يف الوراثة  فأصلها ال شك من ثالثة .362
 بالنصف فلتضرب بنصفهنه  مث مها يوافقاهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه .363
 واثنان يف ثالثة بستة  ثالثة يف ثلث بتسعة .364
 يقسمنه فاعمل بذاك أبدا  صار هلن مثلهن عددا .365
 على فريقي معا متتبع  فصل: فإن كان انكسار يقع .366
 ما قد ذكرت قبل هذا فاعلم  يف كل صنف منهما واألسهم .367
 أو مجلة الرؤوس يف التفارق  وأثبت الراجع يف التوافق .368
 و يف املباينة بي اجلملتي  وبعد ذا تنظر بي الراجعي .369
 وإن تداخال أخذت الزائدا  فإن متاثال أخذت الواحدا .371
 يف مجلة اآلخر حزت السبقا  وإن توافقا ضربت الوفقا .371
 يف جلمة اآلخر فافهم أصله  وإن تباينا ضربت اجلمله .372
 حصلت ما ذكرت قبل فاحتذي  مث عملت بعد ذاك فالذي .373
 حمكمة الرتتيب والتهذيب  أمثلة منها على التقريب .374
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 وزوجتي مث عاصبي  ترك أختي شقيقتيــــــــــــــن .375
 للعاصبي ينكسرفواحد   فًأصلها جتده يف اثين عشر .376
 لكن مها مياثالن العاصبي  وهكذا ثالثة للزوجتي .377
 تباين قد بان فيها وظهر  وبي كل فرقة وما انكسر .378
 تضربه يف أصلها ال زائد  فتكتفي فيها بنصف واحد .379
 منها يصح القسم فافهم منزعه  فتنتهي عشرين بعد أربعة .381
 منهما معاتداخل الرؤوس   فإن تك الزوجات فيها أربعاً  .381
 فهكذا فحقق األصوال  فتنتهي لضعف تلك األوىل .382
 شقائقا وأمه هلا ثبات  فإن يكن خلف ست أخوات .383
 فأصلها من سبعة بالعول  وأربعا ألم فافهم قويل .384
 واثنان لألربع أيضا فاعترب  أربعة للست منها تنكسر .385
 أسهمه بالنصف فافهم ذلكا  وكل صنف قد بدا مشاركا .386
 هذا ثالثة، وهذا اثنان   متباينانوالراجعان  .387
 بستة وما انتهى يف السبعة  فتضرب االثني يف الثالثة .388
 منها يصح قسمها يقينا  فتنمي إىل اثني وأربعينا .389
 باين سهمهن لكن يرعى  فإن تكن بنات األم تسعا .391
 يف أرءس املباين املفارق  تداخل الراجع للموافق .391
 أصلها املذكور وهو السبعةيف   فتضرب الزائد وهو التسعة .392
 حسيب فقد بينت أي تبيي  تنمي إىل ثالثة وستي .393
 منكسرا من فرق الوارث  فصل: فإن كان السهم على ثالث .394
 وسهمها كما ذكرت طرقه  فاالعتبار بي كل فرقه .395
 كالفرقتي فاستمع مساقها  فتثبت الرؤوس أو أوفاقها .396
 أو التداخالأو التباين   مث ارع االشرتاك والتماثال .397
 بواحد كما ذكرت فاعرف  فإن متاثلت مجيعا فاكتف  .398
 أكثرها واآلخرين تنبذ  وإن تداخلت معا فتأخذ .399
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 و غريه من ناقص أو زائد  وإن توافقا جبزء واحد .411
 يف مجلة الثالث فادر الكنها  فتضرب الوفقي فاعلم منها .411
 يف االختصار فيه والبصريون  وههنا خيتلف الكوفيون .412
 بي فريقي فما حتققا  فرأي هؤالء أن توفقا .413
 كالعمل األول عري رائث  نظرته مع الفريق الثالث .414
 ما شئت منها واستحبوا األكثر  ورأي هؤالء أن تؤخرا .415
 وبي كل فرق متحده  مثت وفق بينه على حده .416
 واضرب به من بعد فيها أخرا  مث ارع يف وفقيها ما ذكر .417
 يف اثني والثالث منها انفردا  فإن يكن من ذاك شيء وجدا .418
 مثل الذي ذكرته يف الفرقتي  فاعمل مبا وجدته يف العددين  .419
 ضربته يف الثالث املباين  فما رفعت بعد ذا من كائن .411
 ذكرته من الوجوه حمكما  مث الذي يصح من مجيع ما .411
 يف كل منهما تقوم املسألة  فهو الذي يضربه من حصله .412
 فافهم وقيت شر كل نافث  ويف الذي بيد كل وارث .413
 وكل فارض له جميز  فصل وفيها عمل وجيز .414
 مثل الذي يف الفرقتي قد فرط  وهو أن ينظر يف اثني فقط .415
 ألن تكون ضارباً يف األصل  حىت إذا ما تنتهي يف الفعل .416
 كما عملت قبل غري رائث  نظرته مع الفريق الثالث .417
 مبقال فصلوقد شرحت   فما انتهى ضربته يف األصل .418
 لفرق يف الوارثي أربع  فصل: واالنكسار مهما يقع .419
 وابتع األصل بال انتكاث  فاعمل مبا ذكرت يف الثالث .421
 فوفق الواحد و ادع الكثرة  مث على مذهب أهل البصرة .421
 فوقف إذاً أكرب وفق فيها  مث إذا أثبت راجعيها .422
 ثانياضربت يف املوقوف منها   مث إذا حققت منها الباقيا .423
 فافهم فقد أحكمت وجه العمل  مثت يف املوقوف منها األول .424
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 مع الذي أخشى من التطويل  وفهم ذا يغين عن التمثيل .425
 مقرب املعىن على اختصار  باب من اإلقرار واإلنكار .426
 مث بثان بعد مث ثالث                                     مهما أقر وارث بوارث .427
 فما له به ثبوت نسبه  أقر بهوأنكر الباقون من  .428
 فما له يف إرثه من سبب  وحيث مل يثبت له من نسب  .429
 من سهمه من قبل ذاك املستقر  إال إذا أوجب نقصا للمقر .431
 أخذه من سهمه مستقصا  فإن يكن أوجب فيه نقصا .431
 حتاصصوا يف فضله بال امرتا  سيان كان واحداً أو أكثرا .432
 فيما تبقيه األمالبلغت   ووجهه إذا أردت العمال .433
 وبعدها األخرى على اإلقرار  فصحح األوىل على اإلنكار .434
 وكن ملا قدمته متبعا  مث مها يصحان معا .435
 أو التوافق أو التداخل  من التباين أو التماثل .436
 ألنه األصل فال متار  مث اقسم الكل على اإلنكار .437
 من أسهم اإلقرار ال تعده  وانظر سهام من أقر وحده .438
 أعطيته املقر فافهم أصل  يكن بينهما من فضلفما  .439
 أم وأخت ألب وعم  مثاله ال حاد عنك الفهم .441
 شقيقة فاكتسبتها ضرا  أقرت األخت بأخت أخرى .441
 تصح مهما حققت من ستة  فإهنا يف حالتيها البتة .442
 هلا وواحد على اإلقرار  ثالثة منها على اإلنكار .443
 العمل احلقيقةفهكذا يف   فتدفع السهمي للشقيقة  .444
 لألم مل حتو كبري حبث  فإن تقر معها بأخت .445
 بينهما فاعلم على احلصاص  فتقسم السهمي باختصاص .446
 وواحدة هلذه الشك  ثالثة معلومة لتلك .447
 موجودة لوفقها يف اثين عشر  وقسمة التصحيح تعترب .448
 واحتد امللحق أو تعددا  هذا إذا املقر فيها احتدا .449
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 فنسب امللحق مستقر  املقرفصل: فإن تعدد  .451
 عدالن حيث يشهدان يقبالن  ما كان فيمن أقر ذكران .451
 فما له يف نسب قرار  فإن عرى عن ذلك اإلقرار .452
 يعطيه للملحق مثل ما ذكر  لكن ما يفضل يف يد املقر .453
 مث على أحدهم ما ائتلفوا  فصل: فإن تعددوا واختلفوا .454
 له قد أحلقافضل نصيب من   فأعط لكل وارث قد أحلقا .455
 مستخرجا هلن أصال كامال  والوجه أن تصحح املسائال .456
 مث على إقراره بالزائد  واقسم عى إنكار كل واحد .457
 هذا الذي يعرفه من حققه  يدفعه لكل من قد أحلقه .458
 وغريه جبهة خمتلفة  فإن أقر ذا به على صفة  .459
 بيده جيوز مكمال  أعطاه كل واحد ما فضال .461
 من أي حظ اجلهتي أوفرا  اجلميع أكثراوقيل إن كان  .461
 على املقرين وترعى األسهم  فإن ما زاد عليه تقسم  .462
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 الذي بيدها ومتنعهلا   ومل يوافق غريها فتدفع .466
 فيقع احلصاص ال إنكار  وقد جير غريها اإلقرار .467
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 بكل ما ثبت يف يد املقر  فإنه يضرب يف فضل املقر .473
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 معهما زوج فحقق مذهيب  أخت شقيقة وأخت ألب .479
 وأصبح الزوج هلا صديقا  أثبتت األوىل أخا شقيقا .481
 ولو أقرت لغدت يف اخليب  وأنكر ذاك اليت من األب .481
 من ستة وهي على إقرارها  فهي على إنكارها من سبعة .482
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 أناهلا مما تبقى سبعة  فإن أقر بعد بابنة معه .493
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 بأنه استهل قبل أن تلق  مهما يكن  للوارثي معرتف .498
 بل وضعته ميتاوقال ال   وغريه ينكر ما قد أثبتا .499
 وموتة املولود باختصار  فانظر إىل اإلقرار واإلنكار .511
 وبالذي قدمت فيها يعتمد  وصحح اجلميع من أدىن عدد .511
 وأعطه لوارث املولود  وانظر لفضل امللحق املوجود .512
 وإن خيالف فحر أن مينعه  إن كان قد أقره أيضا معه .513
 سائلمبي املعىن لكل   باب بيان الصلح يف املسائل .514
 من حظه يف األصل أو بأنزرا  مهما يصاحل وارث بأكثرا .515
 يبقى احلصاص فتفهم عمله  فطرح سهامه من أصل املسألة .516
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 أو باعه منهم فحقق مذهبه  وهكذا مهما يكن قد وهبه .523
 فاقسم عليهم سهمه أنفسهم  فإن يكن ذا على رؤوسهم .524
 مع الذي كان له يف املسألة  وامجع لكل وارث ما صار له  .525
 بيده فاعمل كما تقدما  فإن يصاحل وارث عن بعض ما .526
 وضم للحصاص باقي عدده  واترك له الباقي منه بيده  .527
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 فإهنا مهما حتقق نبأه  واملال مخسة سواها ومائة .573
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 أو قد أجازه له ورثته  مما به قد نفذت وصيته .598
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 على الذي انتهت له مسألته  وما بقي يقسمه ورثته .623
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 وذا بثلث ولذاك بسبع  فصل: وإن أوصى هلذا بربع .625
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 وكان يريب قدرها على املقام  فإن تكاثر يف الوصية السهام .631
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 فال تكن عن عمله خمالفا  واعمل به كما ذكرت ءانفا .633
 بعض الوصاصا حسبك اإلجياز  فصل: فإن كانوا معا أجازوا .634
 مجيعهم قد كان قبل سلما  لزمهم من الوصايا كل ما .635
 نائبه يف ثلثه على التحاص  وللذي قد منعوه باختصاص .636
 فحظه فيه كثري أو قليل  إذ ما هلم للمنع يف الثلث سبيل .637
 لكل ما أوصى به يف التمام  والوجه فيه أن تصحح املقام .638
 فافهم معانيها وحقق أصلها  فاخرج األجزاء منه كلها .639
 وذاك أصل حمكم ال ينتكث  فجميعها هو احلصاص يف الثلث .641
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 يف ثلث املال حبكم االنتقاص  فسبعة سهامهاوهو احلصاص .648
 وهو من سبع اجلميع ثلثان  فحظ عمرو يف احلصاص سبعان .649
 أدناه أربعون واثنان فع  وعدد النصف وثلث السبع .651
 وثلثا السبع لعمرو أربعه  فالنصف واحد وعشرون معه .651
 الوارثون سبعة وعشره  من املقام حصرهو ما بقى  .652
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 الصنفي فيها يوجدأو عن كال   أو عن ذوي السهام ما تعددوا .678
 عليهم على السواء فاعلم  كانوا ذكورا أو إناثا فاقسم .679
 صح لكل واحد مسلما  وأعط  مقدار ما .681
 بينهم على كتاب هللا  مث اقسم الباقي على التناهي .681
 فحث يف فهم العلوم حثا  بيان شيء من فروض اخلنثى .682
 وها أنا أذكر فيه العمال  وقد ذكرت فرضه إن أشكال .683
 مث كأنثى فالتقط من درري  ووجهه تقديره كذكر .684
 تأنيثه يف ذاك أو تذكريه  مث أقم مسأليت تقديره .685
 وبالذي قدمت فيها فاقتد  وانظر مها من أدىن عدد .686
 إذ كل خنثى فهو ذو حالي  فما يكن ضربته يف اثني .687
 مث ادر من كليهما ما صح له  واقسم على سهام كل مسألة .688
 كذاك ما كان فحقق أمره  شطرهوامجعه مث امنحه  .689
 مسألة التذكري فيه حتصل  مثاله ابنان وخنثى مشكل .691
 ومخسة مقامها  بالتأنيث  ثالثة مقامها يف التوريث .691
 مثت يف احلالي دون رفض  فاضربه بعضهم يف بعض .692
 فهم بأخذ العلم جدا وال هتم  تبلغ ثالثي ومنها تنقسم .693
 منها شطره وال ضررفامنحه   له من احلالي ستة عشر .694
 وأربع إن كان خنثيان  وكل خنثى فله حاالن .695
 خنثى وال تربح كذا لألبد  وأضعف األحوال مهما يزد .696
 فكن على ما قد ذكرت بان  فللثالثة إذا مثان .697
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 وخذ مقامات اجلميع بالكمال   مث أقم مسألة لكل حال  .698
 وردها إىل مقام واحد  .699
 واقسم على سهام كل حال .711

 األحوال التعاد فاضربه يف 
 ما تنتهي له وال تبال

 يف كل حال واتبع حسابه  وامجع لكل وارث مقامه .711
 وأعطه اخلارج دون إشكال  واقسم على عدة تلك األحوال .712
 أحكامها ليس هلا مناسخة  باب بيان عمل املناسخة .713
 وبعده ثان له وثالث  وهي فاعلم أن ميوت وارث .714
 حالته مل يقسمباق على   ومال ذاك امليت املقدم .715
 ورثه األول ال من زائد  فإن يكن وراث كل واحد .716
 فاقسم عليهم واختصر يف العمل  وإرثهم كإرثه  يف األول .717
 وستة من البني وابنتي  كميت عن زوجة وأبوين .718
 وماله قسمته حمظوره  وكلهم من زوجه املذكوره .719
 وزوجه مث ابنة يقينا  حىت تويف أحد البنينا .711
 وابن من األموات أيضا حيسب  ذا مث األب وأمه من بعد .711
 سوى من األول مات عنهم  ومل خيلف كل ميت منهم .712
 والبنت ما أبقوه أمجعينا  فاقسم على األربعة البنينا .713
 والوارثون فلها أحكام  فصل: فإن ختتلف السهام .714
 بالعمل احملكم فيها الكامل  فصحح األوىل من املسائل .715
 واقتبس العلم وخذ معانيه  الثانيةوصححن من بعد ذاك  .716
 لصاحب الثانية املوروث  وانظر إىل ما صح بالتوريث .717
 على الذي منه تصح املسألة  فإن يكن منقسماً ما صح له .718
 تصح منها وامسع التمثيال  فإهنا داخلة يف األوىل .719
 فماتت البنت عداك الوهم  زوج وبنت وأب وأم .721
 وارثيها فاحسبوجدة من   عن أربع من البنات وأب .721
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 بالعول فاعلم يف ثالثة عشر  فاألصل من أوالمها قد احنصر .722
 مث الفريضة تصح منها  للبنت ستة فماتت عنها .723
 ومثلها سادسة وسابعة  وهكذا ثالثة ورابعة .724
 يف كل مورث وحقق مورثه  وامجع لكل وارث ما ورثه .725
 كالزوج يف مثالنا وهو األب  وبعد ذا تقسمه وحتسب .726
 ثالثة وواحد جمتمعه  مهما جتمع أربعةسهامه  .727
 فإهنا تصح منها دون مي  فإن ميت عن زوجة وأبوين .728
 أسهمها ثالثة ال وهم  وهكذا اجلدة وهي األم .729
 وعاصب منها تصح فاقسم  توفيت عن ابنتي فاعلم .731
 منكسر القسم على مسألته  فصل: فإن كان الذي يف حصته .731
 األوىل وال شقاقفاضربه يف   فإن يكن بينهما وفاق .732
 فاضرب هبا يف كلها مكملة  وإن باين سهمه للمسألة .733
 من وارثيه فاقتبس فوائد  ويف الذي بيد كل واحد .734
 ويف وفق سهم ميتهم يف املاضية  واضرب لكل وارث يف الثانية .735
 فال يكن مثاهلا مشاركة  و كلها إن مل تكن مشاركة .736
 تصح املسألةعلى الذي منه   وإن تشأ قسمت ما قد صار له .737
 فاعمل بذا تصب سواء احلكم  فإن خرج جزء السهم .738
 فيه يكن للكل أقصى عدده  واضرب لكل وارث ما بيده .739
 فكن ملا قدمت فيها سائل  وهكذا إن تكثر املسائل .741
 ما حازه يف اثني أو ثالث  وامجع ملن كان من الوراث .741
 فردها له وال تالم  ورمبا تتفق السهام .742
 لذلك الوفق وكذاك األصل  الكل ورد ما منه يصح .743
 يف املال كي حيوز كل سهمه  باب بيان كيف وجه القسمة .744
 أو قدر حظ وارث يف الرتكة  إذا أردت قسمة للرتكة .745
 مسألة امليت كيف اجتهت  فسم ما بيده مما انتهت .746
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 فافهم هديت الرشد من مقال  فقدر ذلك له يف املال .747
 يكال  حتصل بالثمنأو ما   فإن يكن مجيعها ما يوزن .748
 واقسم على األصل الذي تدريه  فاضرب سهام كل شخص فيه .749
 ثان ويف الثالث كان اجلعل  إذ السهام أول واألصل  .751
 يف رابع وهو الذي ينقسم  فتضرب األول وهي األسهم .751
 وذاك يف النسبة أمر ماكث  وأقسم على الثاين يصح  الثالث .752
 يك جزء السهمعلى اجلميع   وإن تشأ فتبدي بالقسم  .753
 فال تكن عن علمه حبائد  فاضربه يف سهام كل واحد .754
 بينهما إن كان مث ذاكا  وإن تشأ أزلت االشرتاكا .755
 فيما له يصري وفق املال  وتضرب األسهم  بالكمال .756
 أو قدم القسمة فافهم مقصدي  واقسم على راجع أصل العدد .757
 من البني أصلها يف اثين عشر  مثاله زوج وأم وذكر .758
 واثنان سدس األم يف الوراثة  للزوج منها ربعها ثالثة .759
 واملال عشرون تفهم وضعه  وما بقي لألبن وهو سبعه .761
 تنمي ستي إذاً حتصيها  نضرب للزوج ثالث فيها .761
 فخمسة نصيبه مقدرا  وأقسم على اإلمام يف اثين عشرا .762
 وما ذكرت آنفا فاعمل هبا  أو فاقسم العشرين قبل ضرهبا .763
 على سهام وارث فما خرج  فاقسم املقام مث ال شيئأو  .764
 فيها إن حققت مشتبهه  فاقسم عليه املال واعلم أوجهه .765
 واملال مخسة إليها يرجع  أو تنظر الوفاق وهو الربع .766
 فتضرب اخلمسة يف تلك السهام  وهكذا ثالثة وفق املقام .767
 وهو الثالثة فكن ممتثلة  واقسم على راجع أصل املسألة .768
 عرض حواه بعضهم يف حصته  ومهما يك يف تركته فصل: .769
 فآخذ العرض منه يقدر  وسائر املرتوك عي حمضر .771
 وامجع سهام من بقي يف الورثة  كأنه غاب مبا قد ورثه .771
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 فافهم فقد أدنيت كل قاص  واقسم عليها العي باحلصاص .772
 فتقسم الباقي على من بقيا  فإن يزد من ذلك العي شيئاً  .773
 أضفه للعي تزد يف عدده  رد شيئا من يدهفإن يكن قد  .774
 واملال مخسون وعبد يصحب  مثاله زوج وأم وأب .775
 فاألصل فيها ستة ال تعدا  فحازت األم هناك العبدا .776
 يبقى احلصاص مخسة ال زائدا  تسقط األم منها واحدا .777
 لذا ثالثون وذا عشرونا  فاقسم عليها مجلة اخلمسينا .778
 وكان لألم على العي اقتصار  فإن يك املرتوك عينا وعقار .779
 يبقى احلصاص بعد ذاك مخسة  أسقطت ستة األم منها نفسه .781
 والزوج باقيها بال متار   لألب مخسان من العقار .781
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 يف عدة العي هبا للفريضة  أو فاضرب املقام يف الفريضة .786
 فهذه أوجهها املتخذة  واقسم على سهام من قد أخذه .787
 أو العقار يف مجيع الفرض  وإن تشأ تعلم قدر العرض .788
 فافهمه من نظامآخذه   فتقسم العي على سهام .789
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 دين ملن قد مات وهو معدم  فصل: فإن كان على بعضهم  .791
 واقسمها على اجلميع بالكمال  فجتمع الدين لباقي املال .792
 تنل الذي عليه يف التقسيم  فإن يكن قد صار الغرمي .793
 ملا بقي من مصرفوماله   فبالذي عليه منه يكتفي .794
 واجبه مما سواه تركا  وإن يكن أكثر منه استدركا .795
 على حتاصص أولئك األخر  وإن يكن أقل فاقسم ما حضر .796
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 على الذي صار له فقس عليه  ويتبعونه بفضل ما عليه .797
 عليه أيضا زائد من شي  فصل: فإن كان ألجنيب  .798
 يف حظه من حاضر املرياث  فيتحاصص مع الوارث  .799
 دينا لكي تعلم قدر حصته  أن تقسم ما يف ذمته والوجه .811
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                                    SUMMARY OF THE THESIS 

Subject :    Divine grants on Tlemcenian poem ; study and investigation 

The name of the researcher : ABDERRAHMANE  Zahra 

Degree: Magister 

Research Plan : 

 According to the nature of this following paper, we prefer to                                                                               

deal with an outline including  an introduction , two main                                                                             

se ctions  and a conclusion. 

The introduction: 

 It has included  first ,a general view about our topic then its importance                                                                                                                                  

and the motives that led us to   choose it .At  the end ,we deal with difficulties 

and offer a plan to the subject. 

 First section  : Includes two chapters and each chapter contains two parts  

Chapter I: appropriated for the definition of ABOU ISHAK  ETELEMCENI  and his  

Tlemcenian system.  

              Part I: Introducing  ABOU ISHAK ETELEMCENI and define his period of 

time .  

              PartII: define  the Tlemcenian system  

ChapterII: Define  MOHAMMED ALZADJLAOUI and his explanations. 

             PartI : Define  MOHAMMED and his time . 

            Part II :Define ALZADJLAOUI’s explanation of Tlemcenian system and the 

method used. 

Second section : the Department of Investigation 

 in the investigation ,we have followed a  methodology and I regard the text 

output sound right as the author wants . 
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The goal of the thesis : the aim and  the  desire to serve the heritage of the area 

of TOUAT and  maintain it through the investigation of one  of a scientific 

manuscript of a great importance and value. 
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