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  املسائل امللقبات يف الفرائضاملسائل امللقبات يف الفرائض
 

احلُددهلل ر زة ايملدد امل, ااثبددسق ء ياكدد ٤, ايددرٟ عًُٓدد  غددسا٥مل٘ ا ا ضٝدد ٤ ٚا َددٛاح,        

 ٚص٢ً ار ع٢ً ْاٝٓ  ذلُهلل ص٢ً ار عًٝ٘ ٚع٢ً آي٘ ٚصطا٘ ٚضًِ.

أفددسق ٖدد  ءملددل ايملًُدد ٤    ضثدد٢فكددهلل اٖددثِ عًُدد ٤ ايبددسا٥ل ء اطدد ٥ٌ ااًكادد ح;     ٚءملددهلل:

 , ٚغريٙ.(1)ٝف: نأءٞ عاهلل ار احلطمل ءٔ ذلُهلل ايْٛٞء يثأي

 , ٚغريُٖ .(3), ٚاخلسا(2)َٔ ْظُٗ : ن ءٔ ايٛزقٟ ٖٚٓ ى

ايبٛا٥ددهلل ااسةدد١ٝ, ا غددسم   »غددسم َٓظَٛدد١ اءددٔ ايددٛزقٟ ايػٓػددٛزٟ ا نث ءدد٘:       ٚقددهلل

 , َٓ٘ ْطخ١ ءهللاز ايهثب ااصس١ٜ.«ااًكا ح ايٛزق١ٜ

, (4)ذنددددس أندسٖدددد  ايملصددددٝبسٟ فكددددهللٌ; ااٛازٜددددذ و مًددددٛ َددددٔ ٖددددرٙ ااطدددد ٥  ٚنثددددب

 , ٚغريُٖ .(5)ٚايػٓػٛزٟ

ار أضدددثُهلل  َٚدددٔأضاادددج إٔ أاملٗددد  ا تددددٞ, ٚتكسٜاٗددد ; ؛هللَددد١ يًاددد ضدمل;       ٚقدددهلل

 ايثٛفٝل.

 

 

 

                                      
، واألعالم 18/99هـ. من كتبه الكايف يف الفرائض. ينظر سري أعالم النبالء 451فرضي، حاسب . له تصانيف يف الفرائض واحلساب. تويف سنة ( 1)

2/254. 
منها: البهجة الوردية يف نظـ  احلـاوي  هـ. له مؤلفات749( عمر بن ادلظفر بن عمر الوردي. فقيه، شافعي، مؤرخ، مشارك يف أكثر الفنون. تويف سنة 2)

 .5/67يف فروع الشافعي، وشرح ألفية ابن معطي، والوسائل ادلهذبة يف ادلسائل ادللقبة. ينظر األعالم 
دلسـائل ادللقبـات، وشــرح هــ. لـه منظومــة يف ا664( أمحـ  بـن ادلبــارك بـن نوفـل اخلخلريفــي اخلـريف نسـبة  ق ُرفــة مـن  ـبـرعب نصــيبه: أبـو عبـاس. فقيــه، ل ـوي. تـويف ســنة 3)

 .                    1/201ملحة اإلعراب، وغريمها. ينظر األعالم 
هـــ . لـــه 614(الفضــل بــن أس الســع  العصــيفري، عالمــة فرضــي، مشــهور يف علــ  الفــرائض يف الـــيمن، مصــنف مكثــر يف هــذا العلــ . تــويف بعــ  ســنة 4)

الفـرائض، سلتصـر مـن كتابـه السـابف، ومفتـاح الفـائض )شبـ (، وشـرح علـغ ادلفتـاح وغريهـا. الفائض يف عل  الفرائض )مفقود(، وعق  األحاديـ  يف 
 ، ومق مة يفوهرة الفرائض.            723، وأعالم ادلؤلفه الخلي ية 7/27ينظر مطل  الب ور 

ه فتح القريب اجمليـب شـرح اليتيـب، والفوائـ  هـ. ل999( عب هللا بن زلم  بن عب هللا العجمي الشنشوري، فرضي، من فقهاء الشافعية، ُطيب. تويف 5)
 .                    4/128الشنشورية شرح الرحبية، وغريمها. األعالم 
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 خطة البحث:

ٛ ا تدٞ ٖرا ع٢ً ْطدل ٚاضدهلل:     ضسح ٍ إٔ أذندس ااطدأي١ أٚو, ٚأء ٤ٖد ,     ٖٚد  ٚا قدٛا

أتٛضددد  ا  ٚملعًددد٢ أصدددٍٛ أصدددط ة تًدددو ا قدددٛاٍ,  ُ؛سَِّزدددِج أٚايدددك ذندددسح ا ااطدددأي١, 

 ا قي١ ضث٢ و ٜطٍٛ اياطذ.

 : املسائل امللقبات

٘ اددد  ًَكاددد١: ٖٚدددٞ َ يددد٘ يكددددب,      ااًكاددد ح:           أيكددد ة: ٖٚدددٞ ا ْاددد ش; قددد ٍ تملدددد  :      ٚاملددد

 .ظ11غاحلسساح:﴾ أَلْقَابِبِالْ تَنَابَزُوا وَال﴿

 .(6)ا ا صٌ: َ  أغملس مبهللم أٚ ذّ ٚايًكب

 , ٚء  يك ة ا ء ٤.«ااطُٝ ح»يهٔ ااساق ء اًكا ح ا ٖرا ايبٔ 

ٚقددهلل ٜهددٕٛ ضدداب تًكٝددب ااطددأي١ غددٗستٗ , أٚ رل يبثٗدد   صددٌ أٚ ضهددِ يبكٝدد٘ ندداري, أٚ        

 َرٖا٘ فٝٗ , أٚ ضؤاي٘ عٓٗ  ; فأص ة أٚ أ؛طأ فٝٗ , أٚ غري ذيو.

 .(7)سق ٤; فًٗ  عػس٠خِ َٔ ااط ٥ٌ َ ي٘ يكب ٚاضهلل, َٚٓٗ  َ  ي٘ أندس َٔ يكب: ن خل

ٚقهلل أنددس ايبسةدٕٝٛ َدٔ ااًكاد ح; ٚو ْٗ ٜد١ الد , ٚو ضطدِ  ءٛاءٗد : ٜملدو َدٔ ااػدٗٛز            

 .(8)ٚغريٙ

 اخلسق ٤ -1

 أّ, ٚأ؛ج, ٚزهلل.  ااطأي١:

ا  ٚوا ايبددسا٥ل   ٚيددٝظ عددهلل٠ أيكدد ة: اخلسقدد ٤; يهدددس٠ ا؛ددث ف ايصددط ء١ فٝٗدد .         ٚالدد  

 ٚيددريوس َددٔ ا؛ددث فِٗ ا ٖددرٙ ااطددأي١;    غريٖدد  َطددأي١ ا؛ثًبددج ايصددط ء١ فٝٗدد  أنددد    

 ءٝج اخلسق ٤.  

 ٚايدد ْٞ: أْٗد  ضدهللخج ا شَد ٕ عدُد ٕ .      أضدهللُٖ : ; ٚءٝج ءدريو ; يدٛزٗمل:   ٚايملدُ ١ْٝ

                                      
 .1/60، وفتح القريب اجمليب 2/409، وتاج العروس 1/743( لسان العرب 6)
 .                     1/60( فتح القريب اجمليب شرح اليتيب 7)
 عن اجلويين يف النهاية. 1/63قريب ( ذكر ذلك يف فتح ال8)
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ايًؤيدددؤٟ ا نث ءددد٘: ءًػٓددد  إٔ عدُددد ٕ زةدددٞ ار عٓددد٘ مل ٜكدددٌ ا غريٖددد  َدددٔ        ذندددسَددد  

 ايبسا٥ل.  

٥ل عٓد٘ قدٍٛ َػدٗٛز اْبدسق نُد       إٕ أزاق أْد٘ مل ٜدأح ا َطدأي١ َدٔ ايبدسا      قد ٍ ايدْٛٞ:  

ٔ ق ي٘ قسٜب,  ف يرٟز ٤ عٓ٘ ا ٖرٙ;  أزاق أْد٘ مل ٜكدل ا غريٖد  َدٔ ايبدسا٥ل فكدهلل        َٚد

َِ;  ْدد٘ قألدد٢ يدداّ ءدًددذ ايادد قٞ ا: اَددسأ٠, ٚأءددٜٛٔ, ٚقألدد٢ ء يثػددسٜو ا احلُ زٜدد١,     ٖٔدد َٚ

   (9)ٚءإٔ اجلهلل٠ و تسر َ  اءٓٗ , ٚغري ذيو

 عدُ ٕ و ٜملسف ي٘ قٍٛ خيثص ء٘ إو ا ٖرٙ ااطأي١.     ايملصٝبسٟ أقم إذ ق ٍ:  ٕ ٚعا ز٠

ضدامل١ أقدٛاٍ رلثًبد١     ٚفٝٗد  , ٚااسءمل١, ٚااخُط١, ٚااطهللض١, ٚااطامل١, ٚااثطمل١, ٚااسٚا١ْٝ

 َملٓ ٖ  إ  ضث١ َراٖب.   ٜٚسز ا ايملا ز٠, 

 .  (10)ااسءمل١;  ٕ عاهللار ءٔ َطملٛق قطُٗ  َٔ أزءمل١; فٗٞ إضهلل٣ َسءمل ت٘ ٚءٝج

ااخُط١;  ٕ اجلهلل ا؛ثًف ا َرياخ٘ فٝٗ  ع٢ً مخط١ أقدٛاٍ. ٚقٝدٌ:  ْد٘ قألد٢      ٝجٚء

ٚقد ٍ ايػدمل،: قعد ْٞ احلسد ص      فٝٗ  مخط١ َٔ أصط ة ايدٓ،, ٚضهدٞ ٖدرا عدٔ ايػدمل،.      

فك ٍ: َ  قٌٝ ا ااخُط١؟ فرنسح ي٘ قٍٛ اءٔ عاد ع ٚقدٍٛ اءدٔ َطدملٛق زةدٞ ار عٓد٘,       

ار عٓد٘, قدٍٛ عًدٞ زةدٞ ار عٓد٘  فأعساد٘ قدٍٛ        ٚشٜهلل زةدٞ ار عٓد٘, ٚقدٍٛ عدُد ٕ زةدٞ      

 : اخلُط١ تهًُٛا فٝٗ  ا ٚقج ٚاضهلل; ف ؛ثًبج أقٛاالِ.  ٚقٌٝعًٞ. 

ّٝ  قطُٗ  َٔ ضث١; ٚ ٕ فٝٗ  ضث١ َراٖب رلثًب١.   ٚءٝج  ااطهللض١;  ٕ عً

 ااطامل١;  ٕ فٝٗ  ضامل١ أقٛاٍ .  ٚءٝج

 تطمل١.   ااثطمل١;  ٕ شٜهللا زةٞ ار عٓ٘  قطُٗ  َٔ ٚءٝج

احلس ز١ٝ ٚايػملا١ٝ;  ٕ احلس ص اَثطٔ ءٗ  ايػدمل، ضدمل ربدس ءد٘, ٚعبد  عٓد٘        ٚءٝج

 ا  أص ة, ٚق ٍ ي٘: قأل٢ فٝٗ  مخط١ َٔ ايصط ء١, نُ  تكهللّ.

 ا ٖرٙ ااطأي١ عهلل٠ َراٖب:   ا قٛاٍ ا ااطأي١:

اح , ف  ؛ددج ذ(11)عًددٞ: فملٓددهللٙ يا؛ددج ايٓصددف, ٚيدداّ ايدًددذ, ٚيًسددهلل ايطددهللع  قددٍٛ ا ٍٚ:

 (1ضِٗ َ  اجلهلل, نُ  ا ايػهٌ زقِ )

                                      
 .                    1/51( فتح القريب اجمليب بشرح اليتيب 9)
 ( ع  بعضه  مربعات ابن مسعود مخسا، وع ها بعضه  سبعا، وستأيت.                    10)
 .                    231( ينظر يفوهرة الفرائض 11)
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  6 

 3 أ؛ج 1/2

 2 أّ 1/3

 1 زهلل 1/6

 (1ايػهٌ زقِ )

ز٣ٚ اإلَدد ّ شٜددهلل ا ا:ُددٛع: عددٔ عًددٞ أْددد٘ ندد ٕ ٜملطددٞ ا ؛ددج ايٓصددف, َٚدد  ءكدددٞ            

عددٔ عًددٞ َددٔ  ددسم    ٚزٟٚ. (12)فًًسددهلل, ٚندد ٕ ٜملطددٞ ا ؛ددثمل ايدًدددمل, َٚدد  ءكددٞ فًًسددهلل    

 َٔ ضث١, ٚيريو ءٝج ااطهللض١. ٚتصع (14)١ ٚء٘ أ؛ر أ١ُ٥ ايصٜهللٜ. (13)أ؛س٣

ذٖب أءٛ ءهس زةٞ ار عٓ٘, ٚاءٔ عا ع زةٞ ار عٓد٘ : إ  إٔ يداّ ايدًدذ,     ايكٍٛ ايد ْٞ:

, ٖٚدٛ  (15)ٚايا قٞ يًسهلل; ءٓ ٤ ع٢ً أصًُٗ  إٔ اجلهلل مبٓصي١ ا ة ٜطدك  اإل؛د٠ٛ ٚا ؛دٛاح   

س ءدٔ عادهللار, ٚأءدٞ َٛضد٢     قٍٛ عاهللار ءٔ ايصءري, َٚمل ذ ءدٔ زادٌ, ٚأءدٞ ءدٔ نملدب, ٚزد ء      

ا غددملسٟ, ٚأءددٛ ٖسٜددس٠, ٚأءددٞ ايطبٝددٌ, ٚأءددٞ ايددهللزقا٤, ٚاحلطددٔ اياصددسٟ, ٚ دد ٚٚع, ٚقاٚق     

 .  (16)ايظ ٖسٟ, ٚء٘ ق ٍ أءٛ ضٓٝب١, ٚذلُهلل ءٔ زسٜس ايطربٟ

ٚاجلدهلل: يًدرنس   ذٖب شٜهلل ءٔ خ ءج إ  إٔ : ياّ ايدًذ, ٚايا قٞ ءدمل ا ؛دج    ايكٍٛ ايد يذ:

مل ءٓدد   اح;  َددٌد ضددن ا ْددٝد ٘ إٔ اجلددهلل ٜك ضدِد ا ؛دٛد خ ءددج ٜك ضددِ ءددمل   فصٜددهلل ءدٔد ٤ عًدد٢ أصدًد

ٜبسض يا؛ٛاح َٓبدسقاح   ف ا ؛ٛاح َٓبسقاح, ٚاجلهلل إ  ايدًذ, خِ ٜملٛق إ  ْصٝا٘ ; 

َدددٔ تطدددمل١: يددداّ خ خددد١, ٚيًسدددهلل أزءملددد١,  اخلسقددد ٤ ٚتصدددع, (17)َدد  اجلدددهلل إو ا ا نهللزٜددد١  

ٖدددب َ يدددو, ٚايػددد فملٞ, ٚأءدددٛ  ٚيا؛دددج ضدددُٗ ٕ, ٚيدددريو ءٝدددج ااثطدددمل١, ٚإ  ذيدددو ذ  

                                      
              .       367( رلموع اإلمام زي  12)
.  لــ :  ق  ــول علــي ذهــب ابــن مســعود، وعلقمــة، ومســروق. مصــنف 6/250، وســنن البيهقــي 77ر ــ   1/54( ينظــر ســنن ســعي  بــن منصــور 13)

 .                    264-6/263، ومصنف ابن أس شيبة 19076ر    10/272عب الرزاق 
 .229، يفوهرة الفرائض، ص 416( التحرير، ص 14)
 .                    6/259، وابن أس شيبة 52-40ر    1/45، وسنن سعي  بن منصور 19057- 19049ر    10/213عب  الرزاق ( مصنف 15)
 .                7/65، وادل ين 411، والناصريات 4/26، واخلالف للطوسي 4/1930، وعيون اجملالس 147، وسلتصر الطحاوي 229( يفوهرة الفرائض ص 16)
 .                    6/262، وابن أس شيبة 6/250، والبيهقي 19073ر    10/271 الرزاق (ينظر عب17)
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 .(18)ٜٛضف, ٚذلُهلل, ٚايدٛزٟ

 يملُس ءٔ اخلط ة زةٞ ار عٓ٘ ٚز٣ٚ عٓ٘ فٝٗ  قٛوٕ:    ايكٍٛ ايساء  :

 أْ٘ زملٌ يا؛ج ايٓصف, ٚياّ خًذ ايا قٞ, َٚ  ءكٞ فًًسهلل.   أضهللُٖ :

 أْ٘ فسض ياّ ايطهللع; ف يملا ز٠ رلثًب١, ٚاامل٢ٓ  ٚاضهلل,   ٚايكٍٛ ايد ْٞ:

 يملاهلل ار ءٔ َطملٛق ٚي٘ فٝ٘ قٛوٕ:   َظ :ايكٍٛ اخل 

أْ٘ جيملٌ يا؛ج ايٓصدف, ٚيداّ ايطدهللع, ٚاياد قٞ يًسدهلل ; ءٓد ٤ عًد٢ أصدً٘          أضهللُٖ :

 إٔ ا ّ و تبألٌ ع٢ً اجلهلل, ٖٚٛ اآل؛س َٔ قٛيٞ عُس زةٞ ار عٓ٘ .  

يا؛ج ايٓصف ٚايا قٞ ءمل ا ّ ٚاجلهلل ْصدبمل;  ٕ ندٌ َدٔ ا ّ ٚاجلدهلل      ٚايكٍٛ ايد ْٞ:

ٚوق٠ عًد٢ ااٝدج, ٚيداّ قد٠ٛ ايكدسة, ٚيًسدهلل قد٠ٛ ايدرنٛز٠; ف ضدثٜٛ  فثصدع َدٔ أزءملد١;              ي٘

 ءٝج َسءمل١ اءٔ َطملٛق.   ٚيريو

يملدُ ٕ ءٔ عبد ٕ زةدٞ ار عٓد٘ : إ  إٔ يداّ ايدًدذ, ٚاياد قٞ ءدمل اجلدهلل          ايكٍٛ ايط قع :

إو َددٔ زٚاٜدد١  عٓدد٘ ا ٖددرٙ ااطددأي١ مل تددأح  ٚايسٚاٜدد١اادد ٍ ءٝددِٓٗ أخ خدد ;  فٝكطددِٚا ؛ددج ; 

 . (19)ايٓخملٞ, ٚايػمل،, ٚيريو ءٝج َدًد١ عدُ ٕ 

ِ أٌٖ ااهلل١ٜٓ ف  ٜملسفْٛٗد  عٓد٘,    ٚأَ  ٜدسٕٚٚ إٔ عُدس زةدٞ ار عٓد٘  ٚعدُد ٕ زةدٞ        ٚيهدٓٗ

ندد ٕ فٝٗدد  ضددامل١ أزٛءدد١      ٚادد  , (20)ار عٓدد٘  ن ْدد  ٜكألددٝ ٕ ا ٖددرٙ ااطددأي١ ءكألدد ٤ شٜددهلل       

 ءٝج ااطامل١.  

يإلَددد ّ ايٓ صدددس ا  سٚغدددٞ َدددٔ ايصٜهللٜددد١, يددداّ ايدًدددذ ,   : يًطٓبٝددد١, ٚ ايكدددٍٛ ايطددد ء 

 (21) ٚيًسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددهلل اياددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد قٞ , ٚتطدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددك  ا ؛دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج 

                                      
 .                     147، وسلتصر الطحاوي 4/1931، وعيون اجملالس 10/308( ينظر احلاوي 18)
 .                   5/598، واالستذكار 1/51( فتح القريب اجمليب 19)
 .                   5/598، واالستذكار 1/51( فتح القريب اجمليب 20)
 .                 411. الناصريات، ص  229( يفوهرة الفرائض، ص 21)
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 َطأي١ ايػساٜٚٔ  -2

 شٚص  ٚأءٛإ, أٚ شٚز١ ٚأءٛإ.   ااطأي١ :

ءريو; يػدٗستٗ , أٚ  ُْٗد  ٜػدسإ ايبسةدٞ, ٜٚطدُٝ ٕ ءد يملُسٜثمل; يكألد ٤ عُدس          ءٝج

 .(22)ء يػسٜاثملءٔ اخلط ة زةٞ ار عٓ٘  فُٝٗ . ٚأٜأل  تًكا  

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:

اجلُٗدددٛز إ  إٔ يًدددصٚص ايٓصدددف, ٚاياددد قٞ ضدددِٗ ءدددمل ا ءدددٜٛٔ       ذٖدددبشٚص, ٚأة, ٚأّ:  (1

أخ ر; فألسة خ خ١ رلسص ايهطس ا ااطأي١ ; تصع َٔ ضث١: يًصٚص ايٓصف خ خد١,  

ٚيدداّ خًدددذ ايادد قٞ ٚاضدددهلل, ٖٚددٛ ضدددهللع اادد ٍ, ٚيددداة خًددد  اياددد قٞ اخٓدد ٕ, ٖٚدددٛ خًدددذ       

 (2. نُ  ا ايػهٌ )(23) ٍاا

  4 

 1 شٚز١ 1/4

 أّ 
3 

 

  أة ايا قٞ 1/3

 (2ايػهٌ زقِ )

اءددٔ عادد ع إ  إٔ يدداّ خًددذ اٝدد  ٖددرٙ ااطددأي١, ٚنددريو ا َطددأي١ شٚزدد١,        ٚذٖددب

 .(25)ع٢ً ذيو ض ٥س اإلَ ١َٝ ٚت ءمل٘. (24)ٚأءٜٛٔ 

 .(26)إٔ اءٔ عا ع زز  إ  قٍٛ ض ٥س ايصط ء١ ٚزٟٚ  

 

                                      
 .                    1/60( فتح القريب اجمليب 22)
 1/37منصـور ، وسـنن سـعي  بـن 242 – 6/240، ومصنف ابن أس شـيبة 10/225، ومصنف عب الرزاق 364( اجملموع الفقهي واحل ي  ص 23)

 .                    345-2/344، وسنن ال ارمي 17 -6ر   
 .                    6/240، ومصنف ابن اس شيبة 1921 – 19014ر    10/225( عب الرزاق 24)
 .                    4/76، وادلبسوط يف فقه اإلمامية 8/101( اللمعة ال مشقية 25)
                 .     194( يفوهرة الفرائض 26)
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اجلُٗدٛز إ  إٔ يًصٚزد١ ايسءد , ٚيداّ خًدذ َد  ٜاكد٢, ٚاياد قٞ          ذٖب : شٚز١, ٚأة, ٚأّ (2

 (3نُ  ا ايػهٌ زقِ ) (27)ياة. ٚء٘ أ؛ر ايك ْٕٛ ايُٝو 

  6 6 

 3 3 شٚص 1/2

 3 أّ 

 

 

1 

1/3 

 ايا قٞ
 2 أة

 (3ايػهٌ زقِ )

 رٖبفد ا ٖدرٙ ااطدأي١ اءدٔ ضدرئٜ;      ٚٚافك٘اءٔ عا ع إ  إٔ ياّ خًذ اٝ  اا ٍ,  ٚذٖب

 .(28)فٝٗ  إ  إٔ ياّ  خًذ اجلُٝ  

عًدد٢ قددٍٛ اجلُٗددٛز َددٔ أزءملدد١: يًصٚزدد١ ايسءدد  ضددِٗ, ٚايادد قٞ خ خدد١ ءددمل ا ءددٜٛٔ   ٚااطددأي١

 أخ خ .

ا ااطدأي١ خًدد  ٚرلسزد٘ َدٔ خ خد١,        ٕقٍٛ اءٔ عا ع َٚٔ ٚافك٘ َٔ اخو عػس;  ٚع٢ً

     ٖ ُ  ا اآل؛ددس ٜهددٔ اخددو  ٚزءملدد  ٚرلسزدد٘ َددٔ أزءملدد١, ٚااخسزدد ٕ َثا ٜٓدد ٕ; ف ةددسة أضددهلل

 .(29)عػس: ياّ ايدًذ أزءمل١, ٚيًصٚز١ ايسء  خ خ١, ٚايا قٞ مخط١ ياة

 :  َطأي١ ااا ١ًٖ (3

ًَدد١ُ: اا عٓدد١,  يػدد١ ٚااا ًٖدد١ ِٗ اضددثملٌُ ا نددٌ قعدد ٤ جيثٗددهلل فٝدد٘, ٚإٕ مل   خددِ: ايًملٓدد١. ٚاِيَا

 . (30)ٜهٔ ايثمل ْ 

 يبْٛٞ ا ايبسٜألد١ زلثُد    ٚققح أْدٞ ٖٚدٛ ايدرٜٔ خيد    »ءريو; يكدٍٛ اءدٔ عاد ع:     ءٝج

فٓألدد  أٜددهللٜٓ  عًدد٢ ايددسنٔ خددِ ْاثٗددٌ فٓسملددٌ يملٓدد١ ار عًدد٢ ايهدد ذءٞ َدد  ضهددِ ار مبدد        

 .(31)«ق يٛا

                                      
 (.                    310(  انون األحوال الشخصية ادلادة ر   )27)
 ، وينظر ادلصادر السابقة.                    8/247، واحمللغ 143، وسلتصر الطحاوي 4/1918( عيون اجملالس 28)
 .                   7/20، ادل ين 60ص  1ريب اجمليب، ج ،  عق  األحادي  ) خ(، فتح الق576، 5/573، واالستذكار 183( يفوهرة الفرائض 29)
 .                    14/73، وتاج العروس 11/72( لسان العرب 30)
 .                    37ر    10/255، ومصنف عب الرزاق 37ر    1/61( سنن سعي  بن منصور 31)
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َ٘ , ُٚأِ؛ّث   ة ٚأّ أٚ  ة. ااطأي١:  اَسأ٠ ؛ًبج شّٚز , ُٚأ

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:  

 ا ٖرٙ ااطأي١ ع٢ً قٛيمل:   ا؛ثًف

 إ  إٔ يًصٚص ايٓصف, ٚياّ ايدًذ, ٚيا؛ج ايٓصف.  ذٖب اجلُٗٛز   ايكٍٛ ا ٍٚ:

أصددًٗ  َددٔ ضددث١: يًددصٚص ايٓصددف خ خدد١, ٚا ّ ايدًددذ اخٓدد ٕ, يا؛ددج ايٓصددف         فُطددأيثِٗ

خ خد١, ٚع يددج إ  ي ْٝد١: يًددصٚص خ خد١ أيدد ٕ, ٚيا؛دج خ خدد١ أيد ٕ, ٚيدداّ ايسءد  اخٓدد ٕ.       

 (4نُ  ا ايػهٌ زقِ )

  6/8 

 3 شٚص 1/2

 2 أّ 1/3

 3 أ؛ج 1/2

 (4 ) ايػهٌ زقِ

وءٔ عا ع ق ٍ: يًصٚص ايٓصف, ٚيداّ ايدًدذ, ٚاياد قٞ يا؛دج; أصدًٗ  َدٔ        ايكٍٛ ايد ْٞ:

ضدث١ : يًدصٚص ايٓصددف خ خد١, ٚيدداّ ايدًدذ اخٓدد ٕ, ٚاياد قٞ ٚاضددهلل يا؛دج. ٚعددٔ اءدٔ عادد ع        

 قٍٛ آ؛س: يًصٚص ايٓصف, ٚايا قٞ ءمل ا ّ ٚا ؛ج .

ٕ   قددد ٍ ٔٔ َعٖاددد ٕع    :(32)شفدددس ءدددٔ أٚع ءدددٔ احلدددهللخ  ًَددد٢ اِءددد ًِدددُج َع َٖدددَب َءَصدددس  َقَ؛ ََددد  َذ  ;٠َُءمِلدددهلَل 

ُٔرَيأر َْ  َفَسا٥َٔل اِي ُِٜطدصٔ  ;َفَثَراَنِس  ِِ ٌَ َع َيٕش َعهلَلّقا َي َِ َٕ اٖئر٣ َأِضَص٢ َز ِٚ ٍَ: َتَس ٍٕ    َفَك  ََد  ٔفد٢ 

ًُّددد   َُٚخ ِْٔصددّب   َٚ ِٛٔةددُ  ايدٗ   ,ِْٔصددّب   ََ  َٔ ِٜ ِْٔصددْف َفددَأ َٚ ِْٔصددْف  َٖددَب  َٜدد  َأَءدد     ؟ًُددٔذٔإَذا َذ ُ٘ ُشَفددُس :  ٍَ َيدد َفَكدد 

ُٔ اِيَخٖطدد ٔة   َُددُس ِءدد ٍَ: ُع ٍَ اِيَبددَسا٥َٔل؟ َقدد  ِٔ َأَعدد  ََدد  ٍُ ٖٚ ِٔ َأ ََدد َِ؟ زةددٞ ار عٓدد٘ َعٖادد ٕع  َٚٔيدد  : ٍَ . َقدد 

ٍَ َٗ  َءمِلأّل  َق  ََٚزٔنَب َءمِلأُل  ٔ٘ ِٝ ًَ ُٖ  َتهلَلاَفمَلِج َع ٍَ: َي َُٓ       :َق  ِٝدَف َأِصد ََد  َأِقٔز٣ َن  ٔ٘ ًٖد ِِ َٚاي ٘ٔ   ,ٔءُهد ًٖد َٚاي

  ُ٘ ًٖد َّ اي ِِ َقدهلٖل ُٜٖه ِِ َأٖ؛دسَ  ََٚيد  ,ََ  َأِقٔز٣ َأ ُٜٖهد ٍَ  !  َأ ََد  َأٔزدهلُل ٔفد    :َقد  َٚٞ       ِٕ ِٔ َأ َٔد  َٔ ٦ِّٝ  َأِضَطد ٍٔ َغد َُد  َٖدَرا اِي

ِِ ٔء ِئطَصدصٔ  ُِٝه ًَ ُ٘ َع َُ ًٖد            ,َأِقٔط َّ اي ِٔ َقدهلٖل ََد  َّ ِٛ َقدهلٖل ٘ٔ َيد ًٖد ُِ اي ِٜد َٚا ُٔ َعٖاد ٕع:  ٍَ اِءد ِٖ َقد  ِٔ   ُخد ََد ََٚأٖ؛دَس   ُ٘

ََ  َع َيِج َفٔسٜأَل١ْ  ُ٘ ًٖ ٌٗ َفٔسٜأَلد١ٕ َيد            !َأٖ؛َس اي ٍَ: ُند ِِ َأٖ؛دَس؟ َفَكد  ُٗد ٖٜ ََٚأ  َّ ِِ َقدهلٖل ُٗد ٖٜ ََٚأ ُ٘ ُشَفدْس :  ٍَ َيد   َفَكد 

                                      
أدرك النــص صــلغ هللا عليــه و ســل  وال يعــرف لــه صــحبة  لــ  كــان أبــو  مــن مشــاهري زفــر بــن أوس بــن احلــ ران النصــري أُــو مالــك  ــال بــن منــ   (  32)

 .352ص  9. هتذيب الكمال، ج 628ص  2.االصابة، ج  الصحابة فإن كان ألبيه  دراك فهو من أهل القس 
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ٍُ ٔإٖيدد ًِددَو اٖئثدد َتددُصٚ ِٚصٔ  ٞ  ٔإَيدد٢ َفٔسٜأَلدد١ٕ َفٔث ًِددَو َفٔسٜأَلدد١ُ ايددٖص َٚٔت  ُ٘ ًٖدد َّ اي ِِّصدد :َقددهلٖل ُ٘ اي ٍَ  ,ُفَيدد ِٕ َشا َفددٔن

َُ٘فٔنَي٢ ايٗسُءٔ  َي ِٓ َٔ ُِٓكُص  َٜ ٔٔ َيد           ,   ُُ ُ٘ َصد َزِح ٔإَيد٢ ايدٗد ِٓد ِٕ َشاَيدِج َع َٗد  ايٗسُءدُ  َفدٔن َُدِسَأ٠ُ َي ُِٓكُص  َٚاِي   َتد

ِٓ ِِّصُفَٚاِي ,َُ٘ٔ َٗ  اي َٛأضهلَل٠ُ َي َٚاِي  ٕٔ ًَُد  ٖٔ ايٗد ُٗ َٛاُح َي َٓد   ,َأَ؛ ٖٔ اِيَا ٔٗ ِٝ ًَ ٌَ َع ِٕ َقَ؛ ََد     َفٔن  ٖٔ ُٗد َٕ َي ُح َند 

َُٗؤَي ;َءٔك٢َ َُ٘ف ًٖ َٔ َأٖ؛َس اي ١ًَّ ; ٤ٔ اٖئرٜ َٔ ُ٘ َن  ُ٘ َفٔسٜأَلَث ًٖ َّ اي ِٔ َقهلٖل ََ ِٛ َأِعَط٢  ًَ َِٜاَكد٢    ,َف ََد    َِ ِٖ َقٖط ُخ

ََ  َع َيدِج َفٔسٜأَلد١ْ   ُ٘ ٔء ِئطَصٔص  ًٖ ِٔ َأٖ؛َس اي ََ  َٔ ِٝ ِٕ      ;َء َٓمَلدَو َأ ََ َُد   ُ٘ ُشَفدْس : َف ٍَ َيد َٗدَرا    َفَكد  ُتٔػدرَي ٔء

ََُس ٟايٖسِأ ٢ًَ ُع ٘ٔ زةٞ ار عٓ٘ ؟! َع ًٖ َٚاي  ُ٘ ِٖٔاُث  :ٍَ  . (33)َفَك 

 .(34): تط٢ُ َط ٥ٌ ايملٍٛ َط ٥ٌ ااا ١ًٖٚقٌٝ

 ااػرتن١  -4

 ٞ أ؛ثددد ٕ أٚ أ   أٚنددٌ َطدددأي١ ازثُدد  فٝٗدد :  شٚص, ٚأّ أٚ زدددهلل٠, ٚأ؛ددٛإ  ّ فصدد عهللا,       ٖٚدد

 إ؛٠ٛ ٚأ؛ٛاح  ة ٚأّ. أ٤ٚ, عصا١ أ  غكٝل, أٚ إ؛٠ٛ أغك  أٚٚأ؛ج, 

مل ٜهددٔ فٝٗدد  ٖددؤو٤ مل تهددٔ   فددنذاتهددٕٛ َػددرتن١ ضثدد٢ جيثُدد  فٝٗدد  ٖددؤو٤ ايٛزخدد١;    ٚو

 َػرتن١.  

 أء ٤ يًُطأي١:

ُُِػددَسَن١ُ: ءبددثع ايددسا٤: أٟ اُاِػددَسُى فٝٗدد ; فطددرف اجلدد ز, ٚء يهطددس اُاػددسَن١ عًدد٢ ْطددا١     اِي

   ايثػسٜو إيٝٗ  دل شا.

أضدهلل اإل؛د٠ٛ ا غدك ٤ قد ٍ يملُدس زةدٞ ار عٓد٘ : ٖدب  أء ْد  ند ٕ            :  ْ٘ ٜس٣ٚ إٔاحلُ ز١ٜ

 ق ٍ: ٖاٛا إٔ أء ِٖ ن ٕ مح زا; َ  شاقِٖ ا ة إو قسء . أٚ إٔ شٜهلّلامح زا. 

 يكٍٛ أضهلل ا غك ٤: ٖب إٔ أء ْ  ضسسا ًَك٢ ا ايِٝ.: احلسس١ٜ أٚ اي١ُٝٝ  

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:

 فٝٗ  ع٢ً قٛيمل:   ايصط ء١

عٔ عًدٞ ٚاءدٔ عاد ع أُْٗد  ن ْد        سٟٚفأضك  اإل؛٠ٛ  ة ٚأّ ٚمل ٜػسى:    ٍٚ:ايكٍٛ ا

ٜهللفمل ٕ يًصٚص ايٓصف, ٚياّ ايطهللع, ٚيا؛ٜٛٔ َٔ ا ّ ايدًدذ, ٚضدك  اإل؛د٠ٛ  ة ٚأّ;    

                                      
 .3/37، و 56/ 36الفقهية  ، وعق  األحادي  للعصيفري  )خ(، وادلوسوعة7/35، وادل ين 1/38فتح القريب اجمليب، شرح اليتيب   (33)
 .                    3/37، و 56/ 36، وعق  األحادي  للعصيفري  )خ(، وادلوسوعة الفقهية 7/35، وادل ين 1/38( فتح القريب اجمليب، شرح اليتيب 34)
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ٞٗ ءٔ نملب, ٚأءدٛ َٛضد٢ ا غدملسٟ, ٚءد٘ قد ٍ        ِْٗ عصا١, ٚمل ٜال الِ غ٤ٞ, ٚت ءملُٗ  ُأَء

ٛ ق, ٚأءٛ خٛز, ٚاءٔ أءٞ ي٢ًٝ, ٚاءدٔ اآدرز,   ايػمل،, ٚغسٜو, ْٚملِٝ ءٔ مح  َدرٖب أءدٞ    ٖٚد

 (5. اْظس ايػهٌ زقِ )(35)ضٓٝب١ ٚأصط ء٘, ٚأمحهلل, ٚايصٜهلل١ٜ, ٚقاٚق ايظ ٖسٟ

  6/8 

 3 شٚص 1/2

 2 أّ 1/6

 3 أ؛ٜٛٔ وّ 1/3

 0 إ؛٠ٛ  ة ع

 (5ايػهٌ زقِ )

نٛز,  أٚ ايدددرنٛز ٜػدددسى ايدًدددذ ءدددمل اإل؛ددد٠ٛ  ّ ٚاإل؛ددد٠ٛ  ة ٚأّ ايدددر       ايكدددٍٛ ايدددد ْٞ: 

ٚاإلْ ر ءمل اجلُٝ  ع٢ً ضدٛا٤ ياْدد٢ َددٌ ضدن ايدرنس, ٚءد٘ قد ٍ عُدس زةدٞ ار عٓد٘ ;            

 ٟ عٓددد٘ أْددد٘ ضدد٦ٌ فٝٗددد  فكألددد٢ يًددصٚص ء يٓصدددف, ٚيددداّ ء يطددهللع, ٚيا؛ددد٠ٛ َدددٔ ا ّ     فددسٚ

ء يدًذ, ٚأضك  ٚيدهلل ا ة ٚا ّ, فًُد  ند ٕ ا ايملد ّ ايدد ْٞ ضدهللخج َطد ي١ أ؛دس٣ َدًدٗ ,          

تًو; فك ٍ ي٘ ا   َٔ ا ة ٚا ّ: ٜ  أَدري اادؤَٓمل ٖدب إٔ أء ْد  ند ٕ       فكأل٢ فٝٗ  مبدٌ

محدد زا, َدد  شاقْدد  ذيددو إو ءملددهللا; فددسقِٖ ٚغددسى ءٝددِٓٗ ا ايدًددذ, خددِ قدد ٍ: ذيددو عًدد٢ َدد     

 و ٜٓكل أضهلل اوزثٗ قٜٔ ء آل؛س. ٜملوقألٝٓ , ٖٚرٙ ع٢ً َ  قألٝٓ : 

 (36)م اءٔ زاٖٜٛ٘ ٚايٓخملٞ أٜأل  ذيو عٔ عدُ ٕ, ٚاا يه١ٝ, ٚايػ فمل١ٝ. ٚإضط  ٚزٟٚ

ايػدمل،: ا؛ثًدف فٝٗد  عدٔ اٝد        ق ٍعٔ اءٔ عا ع, ٚاءٔ َطملٛق ايكٛوٕ اٝمل .  ٚزٟٚ

ايصددط ء١ إو عددٔ عًددٞ; فنْدد٘ مل خيثًددف عٓدد٘ أْدد٘ أضددك  اإل؛دد٠ٛ  ة ٚأّ, ٚزملددٌ يًددصٚص         

 ايٓصف, ٚياّ ايطهللع, ٚزملٌ ايدًذ يإل؛٠ٛ َٔ ا ّ ذنٛزا ن ْٛا أٚ إْ خ . 

َٔ ٜػدسى ايدًدذ ءدمل اإل؛د٠ٛ ٚا ؛دٛاح  ة ٚأّ ٚءدمل اإل؛د٠ٛ  ّ يًدرنس         ارٖب  ٚاحلس١

 ٚا ْد٢ ع٢ً ضٛا٤ أِْٗ ءٓٛ أّ ٚاضهلل٠, َ  شاقِٖ أءِٖٛ إو قسء .

                                      
ص  8البــن حــخلم الظــاهري، ج ، احمللــغ، 365، اجملمــوع الفقهــي واحلــ يثي، ص  40ص  1، ســنن ســعي  بــن منصــور،   4ص  4(  التحريــر، ج 35)

 . 248ص  6، مصنف ابن أس شيبة، ج 22ص  7، ادل ين، ج 146-145، سلتصر الطحاوي، ص 314
                      .1922ص  4عيون اجملالس، ج  ، 339ص  1( احلاوي، ج 36)
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 و ٜػسنٕٛ إٓو مبسُٛع أزءمل١ غسٚط:   غسٚط ااػرتن١:

 إٔ ٜهٕٛ ا ااطأي١ شٚص. ا ٍٚ:

 إٔ ٜهٕٛ فٝٗ  اخٓ ٕ َٔ ٚيهلل ا ّ فص عهلّلا. ايد ْٞ:

 إٔ ٜهٕٛ فٝٗ  أّ أٚ زهلل٠. د يذ:اي

ازثُملددج ٖددرٙ ايػددسٚط  فددنذاإٔ ٜهددٕٛ فٝٗدد  إ؛دد٠ٛ  ة ٚأّ ذنددٛز أٚ ذنددٛز ٚإْدد ر.   ايساءدد :

فٗددٞ ااػددرتن١. ٜٚكثطددُٕٛ ايدًددذ ءددمل ايددرنس ٚا ْددد٢ عًدد٢ ضددٛا٤: يًددرنس َدددٌ ضددن     

ا ْد٢;  ِْٗ نًدِٗ ءٓدٛ أّ ٚاضدهلل٠, ٚٚزر اإل؛د٠ٛ  ة ٚأّ ٖ ٖٓد  ءد يبسض و ء يثملصدٝب,        

ٚيددريو ٚزر ايددرنس ٚا ْددد٢ عًدد٢ ضددٛا٤, ٚو ٜددسر اإل؛دد٠ٛ  ة ٚأّ ءدد يبسض إو ا ٖددرٙ        

ااطأي١ فك , ٚيٛ ن ٕ َه ٕ ايصٚص شٚزد١ مل تهدٔ َػدرتن١, ٚيدٛ ند ٕ َهد ٕ اإل؛د٠ٛ  ّ        

ٚأة إ؛ددددد٠ٛ  ة مل تهدددددٔ َػدددددرتن١, ٚيدددددٛ ن ْدددددج أ؛دددددٛاح  ة ٚأّ و أ  َملٗدددددٔ مل تهدددددٔ  

    َ ػدرتن١, ٚيدٛ ند ٕ َهد ٕ ا ّ زدهلل٠ أٚ زدهللاح       َػرتن١, ٚيدٛ ند ٕ أ   ّ ٚاضدهلل مل تهدٔ 

 فٗٞ َػرتن١.  

َٔ و ٜػسى ءإٔ اإل؛٠ٛ  ة ٚأّ عصا١, فنٕ فألٌ غد٤ٞ ءملدهلل ايطدٗ ّ فٗدٛ الدِ       ٚاضثش

ٚإٕ مل ٜبألددٌ غدد٤ٞ ضددكطٛا, ٚمل ٜبألددٌ ٖدد  ٖٓدد  غدد٤ٞ; فطددكطٛا; يكٛيدد٘ صدد٢ً ار عًٝدد٘  

عًدد٢ إٔ  فددهللٍ;  (37)«أحلكددٛا ايبددسا٥ل ءأًٖددٗ  فُدد  ءكددٞ فدداٚ  ززددٌ ذنددس  »ٚآيدد٘ ٚضددًِ : 

اإل؛دد٠ٛ  ة ٚأّ ٜطددكطٕٛ;  ْٗددِ عصددا١, ٚمل ٜاددل الددِ غدد٤ٞ, ٚأٖددٌ ايطددٗ ّ الددِ فددسٚض       

 َكهللز٠.

: ٖٚددٛ إٔ ار تملدد   زملددٌ يإل؛دد٠ٛ   ّ ايدًددذ, ٜٚكطددِ ءٝددِٓٗ ء يطدد١ٜٛ, ٚمل ٚقيٝدٌ آ؛ددس 

ٜبألدٌ ذندس عًدد٢ أْدد٢, ٚزملددٌ  ٚوق ا ة ٚا ّ يًدرنس َدددٌ ضدن ا ْدددٝمل, فدنذا غددسى       

 ذنٛز  اإل؛٠ٛ َٔ ا ة ٚا ّ ٚإْ خِٗ عًد٢ ضدٛا٤, ٚذيدو ؛د ف َد  ضهدِ ار      ءِٝٓٗ زملٌ 

 ء٘.

ٖٚٛ إٔ اإل؛٠ٛ  ّ ضااِٗ ا ّ, ٚالِ ايدًدذ ٚاإل؛د٠ٛ  ة ٚأّ ضداااِٗ ا ة ٖٚدٛ      قيٌٝ آ؛س:

 أٚ  ءِٗ, ٚأغًب عًِٝٗ, ٚو ضاب ءمل اإل؛٠ٛ َٔ ا ّ ٚءمل ا ة.

                                      
، ر ــ  : 365ص  4ليمـذي، ج ، سـنن ا1615، ر ــ  : 23ص  3، صـحيح مسـل ، ج  6351، ر ــ  : 2476ص  6( صـحيح البخـار ي، ج 37)

2098 . 
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؛ٜٛٗدد   َٗدد  َٚ ٥دد١ أ   ة ٚأّ: فًًددصٚص   إٔ اَددسأ٠ يددٛ ًٖهددج ٚ؛ًبددج شٚزٗدد  ٚأ   قيٝددٌ آ؛ددس: 

ايٓصددف, ٚيا؛ددٜٛٔ َددٔ ا ّ ايدًددذ, َٚدد  ءكددٞ ٖٚددٛ ايطددهللع يإل؛دد٠ٛ  ة ٚأّ, ٚمل ٜػددسى      

أضهلل ءمل اجلُٝ  َٔ اإل؛٠ٛ ع٢ً أْٗدِ نًدِٗ  ّ, ٚزملًدٛا يا؛دٜٛٔ َدٔ ا ّ أنددس  د         

هدِ اإل؛د٠ٛ   زملًٛا يًُ ١٥ ا   َٔ ا ة ٚا ّ; ٚذيو  ِْٗ عصا١ أءهللا, فًِ حيهِ الدِ ت 

َددٔ ا ّ ايددرٜٔ يٝطددٛا ءملصددا١, ءددٌ ٖددِ أصددط ة فددسا٥ل َطددُ ٠, ٚيددٛ مل ٜطددًهٛا ءدد إل؛٠ٛ   

 ة ٚأّ  سٜل ايثملصٝب ا ٖرٙ ااطأي١ ٚضًهٛا ءِٗ  سٜل ا ؛د٠ٛ َدٔ ا ّ يهد ٕ ايٓصدف     

ايا قٞ ءمل اإل؛٠ٛ ٚا ؛ٛاح  ّ ٚءمل اإل؛٠ٛ ٚا ؛ٛاح  ة ٚأّ ء يط١ٜٛ, ٚمل ٜبألدٌ أضدهلل   

 هلل عًُج إٔ ءمل ااٛةململ فسق  ر ٖسا.ع٢ً أضهلل; فك

فٗدٛ و ٜكدٍٛ    (38): ٜدس٣ٚ عدٔ اإلَد ّ  ايٓ صدس ا  دسٚا َدٔ ايصٜهللٜد١        قٍٛ خ يدذ  ٖٚٓ ى

ء يثػسٜو ٚو ٜٛزر اإل؛د٠ٛ َد  ا ّ َدٔ أٟ زٗد١ ند ْٛا;  ْٗدِ ن يد١, ٚايه يد١ عٓدهللٙ          

ٜٔ ٖدددِ اإل؛ددد٠ٛ ٚا ؛دددٛاح ٚا زدددهللاق ٚاجلدددهللاح; ٚءدددٛا ن يددد١  ْٗدددِ َثهًًدددٕٛ ء يٛايدددهلل   

 ن إلنًٌٝ ضٛالِ; ف  ٜسر أضهلل َٔ اإل؛٠ٛ ٚا ؛ٛاح َ  ا ّ غ٦ٝ .

ٚا قيددد١ عًددد٢ ايكدددٍٛ ا ٍٚ أززدددع; َٚدددٔ أ؛دددر ءددد يكٍٛ ايدددد ْٞ فٗدددٛ َدددٔ ءددد ة            قًدددج:

 .(40); ٚء٘ أ؛ر ايك ْٕٛ ايُٝو(39)اوضثطط ٕ

 ا نهللز١ٜ  -5

 َطأي١ ازثُ  فٝٗ : شٚص, ٚزهلل, ٚأّ, ٚأ؛ج غك١ٝ أٚ  ة.   ٖٚٞ

   أء ٤ ااطأي١:

 ْٗ  نهللزح ع٢ً شٜهلل ءٔ خ ءدج َرٖاد٘;  ْد٘ ند ٕ و ٜبدسض يا؛دٛاح         ا نهللز١ٜ: (1

و ٜملٝددٌ ااطدد ٥ٌ َدد  اجلددهلل, ٜٚطددك     ٚندد ٕفددسض ا ٖددرٙ ااطددأي١,   ٚقددهللَدد  اجلددهلل, 

 ٚقٝددٌ:أعدد ٍ ا ٖددرٙ ااطدد ي١.    ٚقددهللاإل؛دد٠ٛ إذا مل ٜاددل ءملددهلل ايبددسٚض غددري ايطددهللع;     

ع٢ً ززٌ ٜط٢ُ أندهللز; فأ؛طدأ   ءٝج ا نهللز١ٜ;  ٕ عاهللااًو ءٔ َسٚإ أيك ٖ  

                                      
هـــ. لــه البسـاط )شبــ (، وكتــاب ادل ــين، 304هـــ. مــن أئمــة الخلي يـة يف اجليــل والــ يل . تـويف ســنة 230(أبـو زلمــ  احلســن بـن علــي احلســيين. ولــ  سـنة 38)

 .                     334وكتاب يف التفسري. ينظر أعالم ادلؤلفه الخلي ية 
 .                  37، والنب  الفائض يف أصول الفرائض 139، وعق  األحادي  )خ(، والتهذيب يف عل  الفرائض والوصايا 1/61لقريب ، وفتح ا7/21( ادل ين 39)
( والثل   كـذا لخُـوات ألم فـأكثر  ذا ك يكـن للميـ  فـرع وارث وال أصـل ذكـر مـ  مراعـاة أنـه يف حالـة  ذا اسـت ر   السـهام 313( نص ادلادة ) 40)

 (.313ة، وكان م  األُوة ألم أخ شقيف أو أكثر فإنه يشاركه  يف الثل  .  انون األحوال الشخصية ادلادة ر   )اليك
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 ٚقٝددٌ:ءٝددج ءددريو  ٕ ااٝثدد١ فٝٗدد  َددٔ ءددو أنددهللز .     ٚقٝددٌ:فٝٗدد  فٓطدداج إيٝدد٘ .  

 ٚقٝددٌ:ءٝددج ءددريو;  ٕ اَددسأ٠ َددٔ أنددهللز ٜكدد ٍ الدد : أنهللزٜدد١ تٛفٝددج عددٔ ٖددؤو٤.  

ءٝددج ءددريو;  ٕ اجلددهلل    ٚقٝددٌ:ء ضددِ ااٝثدد١ نددهللزا٤ أٚ أنهللزٜدد١; فٓطدداج إيٝٗدد .      

 نهللز ع٢ً ا ؛ج َرياخٗ .

;  ْدد٘ يددٝظ ا َطدد ٥ٌ اجلددهلل َطددأي١   ءدد يػسا٤ٖددرٙ ااطددأي١ ا نثددب اا يهٝدد١   ٢ُ تطدد (2

أضدددا ة أ؛دددس٣  ٖٚٓددد ىرددد ٖس نػدددس٠ ايبدددسع;   فٗدددٜٞبدددسض يا؛دددج فٝٗددد  ضدددٛاٖ ;  

 .(41)يثطُٝثٗ  ءٗرا اوضِ

 : فٝٗ  مخط١ أقٛاٍ رلثًب١ ٚيًصط ء١  

طدددهللع, يملًدددٞ ندددسّ ار ٚزٗددد٘: يددداّ ايدًدددذ, ٚيًدددصٚص ايٓصدددف, ٚيًسدددهلل اي       :ايكدددٍٛ ا ٍٚ

فأصددًٗ  َددٔ ضددث١ ٚتملددٍٛ إ  تطددمل١: يًسددهلل     (43)ٚءدد٘ أ؛ددرح ايصٜهللٜدد١   (42)ٚيا؛ددج ايٓصددف,

تط  اا ٍ ٚاضهلل, ٚياّ تطمل ٕ اخٓ ٕ, ٚيًصٚص ايدًذ خ خد١, ٚيا؛دج ايدًدذ خ خد١, نُد  ا      

 (6ايػهٌ زقِ )

  6/9 

 2 أّ 1/3

 3 شٚص 1/2

 3 أ؛ج 1/2

 1 زهلل 1/6

 (6ايػهٌ زقِ )

ءهس زةٞ ار عٓ٘ َٚٔ ت ءمل٘ ا ايكدٍٛ ءدإٔ اجلدهلل مبٓصيد١ ا ة: يًدصٚص        ءٞ ايكٍٛ ايد ْٞ:

ايٓصددف, ٚيدداّ ايدًددذ, ٚايادد قٞ يًسهلل,ٚتطددك  ا ؛ددج; ءٓدد ٤ عًدد٢ أصددً٘ إٔ اجلددهلل مبٓصيدد١    

 ا ة; فثصع َٔ ضث١: يًصٚص خ خ١, ٚياّ اخٓ ٕ, ٚايا قٞ ٚاضهلل يًسهلل.

ٚ    فملٓدهلل وءٔ َطملٛق, ٚعُس;  :ايكٍٛ ايد يذ ص ايٓصدف, ٚيداّ خًدذ اياد قٞ     اءدٔ َطدملٛق: يًدص

                                      
 .7/355( ينظر مصنف ابن أس شيبة 41)
 .271ص  10، مصنف عب الرزاق، ج  215ص  6( سنن البيهقي، ج 42)
ار، ج 43)  . 350ص  6( البحر الخُل
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; ءٓدد ٤ عًدد٢ أصددً٘ إٔ ا ّ و تبألددٌ    (44)ٖٚددٛ ايطددهللع, ٚيا؛ددج ايٓصددف, ٚيًسددهلل ايطددهللع    

ع٢ً اجلهلل, ٚتملٍٛ إ  ي ْٝد١: يداّ ايددُٔ, ٚيًسدهلل ايددُٔ, ٚيًدصٚص خ خد١ أيد ٕ, ٚيا؛دج          

 خ خ١ أي ٕ.   

ددٌ قدٍٛ   عُس: يا؛ج ايٓصف, ٚيًصٚص ايٓصف, ٚياّ ايطهللع, ٚيًسهلل ايطهللع َ ٚعٓهلل

 اءٔ َطملٛق ا اامل٢ٓ; ٚإمن  فسض ياّ ايطهللع فسة  َٓبسقّا.  

ذٖب شٜهلل ءدٔ خ ءدج ا زٚاٜد١ ا أغدٗس ايدسٚاٜثمل عٓد٘: زٚاٙ عٓد٘ اءٓد٘ ؛ ززد١            ايكٍٛ ايساء :

ءددٔ شٜددهلل ا ْصدد زٟ: يًددصٚص ايٓصددف, ٚيا؛ددج ايٓصددف, ٚيدداّ ايدًددذ, ٚيًسددهلل ايطددهللع, خددِ     

 ٝ ُٓٗدد  يًددرنس َدددٌ ضددن ا ْدددٝمل; ءٓدد ٤  جيُدد  ْصددٝب ا ؛ددج ْٚصددٝب اجلددهلل ٜٚكطددُ٘ ء

ع٢ً أصً٘ إٔ اجلهلل ٜك ضِ ا ؛ٛاح; أصًٗ  َٔ ضث١, ٚتملٍٛ إ  تطدمل١, خدِ جيُد  ْصدٝب     

ا ؛ددج ٚاجلددهلل ٚذيددو أزءملدد١ فٝكطددُ٘ ءُٝٓٗدد  يًددرنس َدددٌ ضددن ا ْدددٝمل; فدد  ٜصددع;           

فثألدددسة خ خددد١ زنٚع اآهطدددس ا تطدددمل١ أصدددٌ ااطدددأي١ ءملدددهلل ايملدددٍٛ;  ٜٚصدددع َدددٔ ضدددامل١       

ًصٚص خ خ١ ا خ خ١ تطدمل١, ٚيداّ ضدُٗ ٕ ا خ خد١ تهدٔ ضدث١, ٚيا؛دج ٚاجلدهلل         ٚعػسٜٔ: ي

قدد ٍ أءددٛ ٜٛضددف,    ٚءدد٘;  (45)أزءملدد١ ا خ خدد١ تهددٔ اخددو عػددس يا؛ددج أزءملدد١, ٚيًسددهلل ي ْٝدد١      

 (46) ٚذلُهلل, ٚضبٝ ٕ ايدٛزٟ, ٚا ٚشاعٞ, َٚ يو, ٚايػ فملٞ.

يطددهللع, ٚتطددك   قددٍٛ شٜددهلل: إٔ ٜهددٕٛ يًددصٚص ايٓصددف, ٚيدداّ ايدًددذ, ٚيًسددهلل ا        ٚقٝدد ع

ا ؛ج نُ  يٛ ن ٕ ءدهللال  أ؛د ;  ٕ ا   ٚا ؛دج ضدااُٗ  ٚاضدهلل َد  اجلدهلل ا قٛيد٘, ٚيدٛ          

ندد ٕ َهدد ٕ ا ؛ددج أّ؛دد  مل ٜددسر ا  ;  ٕ ايملصددا ح و ٜسخددٕٛ ا َطدد ٥ٌ ايملددٍٛ, ٚا   و    

ٖدٛ ايكدٍٛ اخلد َظ, ٖٚدٛ زٚاٜد١ عدٔ شٜدهلل ءدٔ          ٖٚدرا ٜسر ء يبسض; فًِ ٜال إو أْ٘ ٜطدك .  

:  يإلَدد ّ ايٓ صددس ا  ددسٚا َددٔ ايصٜهللٜدد١: يدداّ ايدًددذ, ٚيًددصٚص   قددٍٛ ضدد قعٖٚٓدد ى خ ءددج. 

ايٓصددف, ٚايادد قٞ ٜددسق عًدد٢ ا ّ, ٚيددٝظ يًسددهلل ٚو يا؛ددج غدد٤ٞ ءٓدد ٤ عًدد٢ أصددً٘ إٔ ا ّ        

 .(47)تطك  اجلهلل ٚاإل؛٠ٛ ٚا ؛ٛاح

                                      
 .                    314، ر   : 262 ص 6( ينظر مصنف ابن أس شيبة، ج 44)
ص  10، مصــنف عبـــ الرزاق، ج 250ص  6ج   ، ســنن البيهقـــي،357ص  2ســنن الـــ ارمي، ج  ، 262ص  6( مصــنف ابــن أس شـــيبة، ج 45)

271.                     
 . 308ص  10( احلاوي، ج46)
 .5/596، واالستذكار 7/306اف ، واإلنص1/53، وشرح فتح القريب 7/75( عق  األحادي  )خ(، وادل ين 47)
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 َطأي١ ايػسا٤ -6

 ٜرنس ايبسةٕٝٛ الرٙ ااطأي١ صٛزتمل: ااطأي١:

 خ ر أ؛ٛاح َثبسق ح: )أ؛ج غكٝك١, ٚأ؛ج  ة, ٚأ؛ج  ّ(.شٚص, ٚأّ, ٚ ايصٛز٠ ا ٚ :

شٚص, ٚضدددج أ؛ددٛاح َثبسقددد ح: )أ؛ثددد ٕ غددكٝكث ٕ, ٚأ؛ثددد ٕ  ة, ٚأ؛ثددد ٕ    ايصددٛز٠ ايد ْٝددد١: 

.)ّ  

ايدصٚص إٔ ٜطدثاهلل ءٓصدف     فدأزاق ضهللخج ا شَٔ ءو أ١َٝ;   ْٗ ء يػسا٤; وغثٗ زٖ ;  ءٝج

ٍ  »ٛا: يد٘ ايٓصدف عد ٥     عٓٗد  فكٗد ٤ احلسد ش; فكد ي     فطأيٛااا ٍ ن َ ;  ; فػد ع  «خًدذ ااد 

إٕ ااٝثددد١ نددد ٕ اءٗددد   ٚقٝدددٌ:ايػدددسا٤; تػددداٝٗ  الددد  ء يهٛندددب ا غدددس,  فطدددُٝجذنسٖددد ; 

 ايػسا٤; فطُٝج ءريو.

 ْٗدد  ضددهللخج ا شَدد ٕ   ٚقٝددٌ:أٜألدد  ء اسٚاْٝدد١;  ٕ ايددصٚص ندد ٕ َددٔ ءددو َددسٚإ.     ٚتطدد٢ُ

 إ  تطمل١. ايػسا٤ يكب يهٌ َطأي١ ع يج ٚقٌٝ:عاهللااًو ءٔ َسٚإ. 

 ا قٛاٍ ا ايػسا٤ ا ايصٛز٠ ا ٚ :

ذٖددب عًدددٞ إ  إٔ يًددصٚص ايٓصددف, ٚيا؛دددج َددٔ ا ة ٚا ّ ايٓصددف, ٚيددداّ       ايكددٍٛ ا ٍٚ: 

َدٔ ضدث١ ٚتملددٍٛ    ٚأصددًٗ ايطدهللع, ٚيا؛دج َدٔ ا ة ايطددهللع, ٚيا؛دج َدٔ ا ّ ايطدهللع;       

ة ٚا ّ ايدًدددذ إ  تطددمل١: يددداّ تطدد  ااددد ٍ ٚاضددهلل, ٚيًدددصٚص ايدًددذ خ خددد١, ٚيا؛ددج َدددٔ ا      

 (7خ خ١, ٚيا؛ج َٔ ا ة ايثط  ٚاضهلل, ٚيا؛ج َٔ ا ّ ايثط , نُ  ا ايػهٌ زقِ )

  6/9 

 3 شٚص 1/2

 3 أ؛ج ا 1/2

 1 أّ 1/6

 1 أ؛ج  ة 1/6

 1 أ؛ج  ّ 1/6

 (7ايػهٌ زقِ )

ذٖددب اءددٔ عادد ع إ  إٔ يًددصٚص ايٓصددف, ٚيدداّ ايطددهللع, ٚيا؛ددج َددٔ ا ّ     ايكددٍٛ ايددد ْٞ:

هللع, ٚيا؛ددج َددٔ ا ة ٚا ّ ايادد قٞ, ٖٚددٛ ايطددهللع, ٚق؛ددٌ ايددٓكص عًدد٢ ا ؛ددج َددٔ     ايطدد
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ا ة ٚا ّ; ءٓدد ٤ عًدد٢ أصددً٘ إٔ ااطدد ٥ٌ و تملددٍٛ, ٜٚددهلل؛ٌ ايددٓكص عًدد٢ ا ؛ددٛاح  ة, خددِ     

 ع٢ً ا ؛ٛاح  ة ٚأّ, خِ ع٢ً ا ؛ٛاح  ّ.

ٓ     ايكدددٍٛ ايد يدددذ:  صدددف, يإلَددد ّ ايٓ صدددس  ا  دددسٚا َدددٔ ايصٜهللٜددد١: ذٖدددب إ  إٔ يًدددصٚص اي

ٚايادددد قٞ يددددداّ, ٚتطددددك  ا ؛دددددٛاح; ءٓددددد ٤ عًدددد٢ أصدددددً٘ إٔ ا ّ تطددددك  اٝددددد  اإل؛ددددد٠ٛ     

 .(48)ٚا ؛ٛاح

 ا قٛاٍ ا ايػسا٤ ا ايصٛز٠ ايد ١ْٝ:

ذٖددب اجلُٗددٛز إ  إٔ يًددصٚص ايٓصددف, ٚيا؛ددثمل َددٔ ا ّ ايدًددذ, ٚيا؛ددثمل   ايكددٍٛ ا ٍٚ:

ث١: يًدددصٚص خ خددد١,   ايػدددكٝكثمل ايدًددددمل, ٚو غددد٤ٞ يا؛دددثمل  ة: تصدددع ااطدددأي١ َدددٔ ضددد       

 (8ٚيا؛ثمل  ّ اخٓ ٕ, ٚيًػكٝكثمل أزءمل١; ع يج ااطأي١ إ  تطمل١. نُ  ا ايػهٌ زقِ )

  6/9 

 3 شٚص 1/2

 2 أ؛ث ٕ  ّ 1/3

 4 أ؛ث ٕ غكٝكث ٕ 2/3

  أ؛ث ٕ  ة .

 (8ايػهٌ زقِ )

مل ذٖددب اءددٔ عادد ع إ  إٔ يًددصٚص ايٓصددف, ٚيا؛ددثمل  ّ ايدًددذ, ٚيا؛ددث      ايكددٍٛ ايددد ْٞ: 

ايػددكٝكثمل ايادد قٞ: ااطددأي١ َددٔ ضددث١, ٚتصددع َددٔ اخددو عػددس: يًددصٚص ضددث١, ٚيا؛ددثمل  ّ    

 أزءمل١, ٚيا؛ثمل ايا قٞ اخٓ ٕ.

ٖٚٛ َ  ق ض٘ ايبسةٕٝٛ ع٢ً قٍٛ اءٔ عا ع: يًصٚص ايٓصدف, ٚاياد قٞ ءدمل     ايكٍٛ ايد يذ:

ا ؛ددٛاح عًدد٢ قدددهللز ضددٗ َٗٔ يدددٛ اْبددسقٕ; ٚتصدددع َددٔ اخدددو عػددس: يًدددصٚص ايٓصددف ضدددث١,        

ٚايادد قٞ ضددث١ ءددمل ا ؛ددثمل  ّ, ٚا ؛ددثمل ايػددكٝكثمل: يًػددكٝكثمل أزءملدد١, ٚيا؛ددثمل  ّ     

 .(49)اخٓ ٕ

                                      
، وفتح القريب شرح اليتيب 94، و رشاد الفائض  ق كشف ال وامض 43( عق  األحادي  للعصيفري )خ(، والتهذيب يف عل  الفرائض والوصايا 48)

 .                     1036، وروضة الطالبه 268، ويفوهرة الفرائض 1/41
 .                    7/33، وادل ين 1/41( فتح القريب اجمليب، شرح اليتيب 49)



 

 

  

 مجلة األندلس للعلوم اإلنسانية واالجتماعية 234

  المسائل الملقبات في الفرائضالمسائل الملقبات في الفرائض                                                                                        هدى علي يحيي العمادد/

 والعملبدولة الكويت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

 َط ي١ أّ ايبسٚص -7

ٛ : قٌٝ: ٖٞ نٌ َطأي١ تملٍٛ إ  عػدس٠:  ااطأي١ ايدرٟ ذٖدب إيٝد٘ ايملصدٝبسٟ ا عكدهلل       ٖٚد

 ِ ٘ ا ايهب ٜد١,   (50)ا ض قٜذ, ٚاءٔ االد ٥ ٟ ا ايبصدٍٛ. ٚذندس صدٛزتٗ  ايملصدٝبس     ٚصدطط

 : شٚص, ٚضج أ؛ٛاح رلثًب ح: )أ؛ث ٕ  ة ٚأّ, ٚأ؛ث ٕ  ة, ٚأ؛ث ٕ  ّ(.  ٖٚٞٚغريٙ, 

: تط٢ُ أّ ايبسٚ  ء خل ٤ ااملس١ُ; يهدس٠ ايطٗ ّ ايمل ١ً٥, ٖٚٞ أندس َد  تملدٍٛ   ٚال  أء ٤

إيٝد٘ ااطدد ٥ٌ;  ْٗدد  تملددٍٛ مبدددٌ خًدٝٗدد , ٚتملددٍٛ غددبملّ  ٚٚتددسّا ; فصدد زح نددأّ ضٛالدد  فددسٚ ,   

 ِٖٚ أٚوقٖ .  

أّ ايبددسٚص ءدد جلِٝ;  ٕ ايٛزخدد١ أندددس َددٔ فٝٗدد  ْطدد ٤, ٚااٝددج و ٜهددٕٛ فٝٗدد  إو            ٚتطدد٢ُ 

 اَسأ٠.  

 أّ ايبسٚع ء يململ غري َملس١ُ; يهدس٠ فسٚعٗ  ء يملٍٛ.  ٚتط٢ُ

ايػددسحي١ٝ;  ْٗدد  ضددهللخج ا شَدد ٕ ايك ةددٞ غددسٜع; فكألدد٢ فٝٗدد  ءددإٔ ٜكطددِ اادد ٍ   ٚتطدد٢ُ

ٝد٘ فٝطدثبثٝ٘ فٝكدٍٛ: ززدٌ َ تدج اَسأتد٘       ع٢ً عػدس٠ أضدِٗ. قٝدٌ: فهد ٕ ايدصٚص ًٜكد٢ ايبك      

ٚمل ترتى ٚيهللا ٚو ٚايهللٜٔ; فٝكد ٍ: يد٘ ايٓصدف; فٝكدٍٛ: ٚار َد  أعطٝدج ْصدب  ٚو خًدد ;         

فٝكدد ٍ: َددٔ أعطدد ى ذيددو؟ فٝكددٍٛ: غددسٜع, فًٝكدد٢ ايسزددٌ غددسحي  فٝطددأي٘ عددٔ ذيددو            

ا, فٝخربٙ اخلرب, ٚن ٕ غسٜع إذا يكٞ ايسزٌ قد ٍ يد٘: إذا زأٜدثو ذندسح يدٞ ضهُد  زد ٥سّ       

 ٚإذا زأٜثو ذنستو ززًّ  ف زّسا; فطُٝج ايػسحي١ٝ; يكأل ٤ غسٜع فٝٗ .

 ا؛ثًف ا ٖرٙ ااطأي١ ع٢ً أقٛاٍ:  ا قٛاٍ ا ااطأي١:  

ذٖدددب اجلُٗدددٛز إ  إٔ: يددداّ ايطدددهللع, ٚيًدددصٚص ايٓصدددف, ٚيا؛دددثمل َدددٔ ا ة ٚا ّ   ا ٍٚ:

ٌ ااطدد ي١ َددٔ ضددث١,  ايدًدددمل, ٚيا؛ددثمل َددٔ ا ّ ايدًددذ, ٚتطددك  ا ؛ثدد ٕ َددٔ ا ة; ٚأصدد   

ٚتملٍٛ إ  عػس٠: ياّ ايملػس ٚاضهلل, ٚيًصٚص خ خد١ أعػد ز خ خد١, ٚيا؛دثمل َدٔ ا ة ٚا ّ      

 (9اخلُط ٕ أزءمل١, ٚيا؛ثمل َٔ ا ّ اخلُظ ٚاضهلل, نُ  ا ايػهٌ زقِ )

 

 

                                      
اب. تـويف ( أبو العباس أمح  بن زلم  بن عماد ال ين بن علي ادلعروف بابن اذلائ  ادلصري. من كبـار العلمـاء يف الرياضـيات، اعتـل بـالفرائض واحلسـ50)

ية يف اُتصـــار الرحبيـــة، وغريهـــا. ينظـــر األعــــالم هــــ. لـــه مؤلفـــات منهـــا: الفصــــول يف الفـــرائض، والكفايـــة يف الفـــرائض، والتحفـــة الق ســــ815ســـنة 
2/226. 
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  6/10 

 3 شٚص 1/2

 1 أّ 1/6

 4 أ؛ث ٕ ا 2/3

 2 أ؛ث ٕ  ّ 1/3

  أ؛ث ٕ  ّ .

 (9ايػهٌ زقِ )

ذٖب اءدٔ عاد ع إ  إٔ يًدصٚص ايٓصدف, ٚيداّ ايطدهللع, ٚيا؛دثمل َدٔ ا ّ           :ايكٍٛ ايد ْٞ

 ايدًذ, ٜٚطك  ايا قٕٛ: ا ؛ث ٕ  ءٜٛٔ, ٚا ؛ث ٕ  ة; ٖٚرا ٖٛ ايكٍٛ ااػٗٛز عٓ٘.

يًصٚص ايٓصف, ٚي ّ ايطهللع, ٚايدًذ ءمل ا ؛دثمل َدٔ ا ّ, ٚا ؛دثمل َدٔ      ايكٍٛ ايد يذ:

َٗٔ يٛ اْبسقٕ; ٖٚرا ايكٍٛ ٖٛ مسٜش عًٞ قدٍٛ اءدٔ عاد ع, ٚعًد٢     ا ءٜٛٔ ع٢ً قهللز ضٗ 

ٖرا فثصع َٔ ي ١ْٝ عػس: يًدصٚص تطدمل١, ٚيداّ خ خد١, ٚيا؛دثمل  ّ اخٓد ٕ, يهدٌ ٚاضدهلل٠         

 َُٓٗ  ٚاضهلل, ٚيا؛ثمل  ءٜٛٔ أزءمل١, يهٌ أ؛ج اخٓ ٕ.

ًددذ ءددمل َدد  ق ضد٘ ايبسةددٕٝٛ عًدد٢ قددٍٛ اءدٔ عادد ع أٜألدد : ٖٚدٛ إٔ ٜهددٕٛ ايد    ايكدٍٛ ايساءدد : 

ا ؛ثمل َٔ ا ءٜٛٔ ٚا ؛ثمل َٔ ا ّ ء يط١ٜٛ; ٚتصع ع٢ً ٖرا َٔ اخو عػدس, ْٚد شع ا   

 ٖرا ايْٛٞ.

ذٖددب َملدد ذ ءددٔ زاددٌ إ  إٔ يًددصٚص ايٓصددف خ خدد١, ٚيدداّ ايدًددذ اخددٓمل ;     :ايكددٍٛ اخلدد َظ

 ْدد٘ و حيسددب ا ّ ءدد  ؛ٛاح, ٚيا؛ددثمل يدداّ ايدًددذ اخددٓمل, ٚيا؛ددثمل  ءددٜٛٔ ايدًدددمل        

 مل١; فثملٍٛ إ  أضهلل عػس.أزء

ذٖدددب اإلَددد ّ ايٓ صدددس َدددٔ ايصٜهللٜددد١ إ  إٔ ا ؛دددٛاح ٜطدددكطٔ ا ٖدددرٙ        ايكدددٍٛ ايطددد قع: 

 .(51)ااطأي١

 

                                      
 .                    43، والتهذيب يف عل  الفرائض والوصايا ص 42-1/41، وفتح القريب شرح اليتيب 270-269( يفوهرة الفرائض 51)
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 َطأي١ أّ ا زاٌَ -8

   خ ر شٚز ح, ٚزهللت ٕ, ٚأزء  أ؛ٛاح  ّ, ٚي ٕ أ؛ٛاح غكٝك ح. ٖٞ : ااطأي١

. ٚذنس ا فدثع ايكسٜدب   : ءٝج أّ ا زاٌَ;  ٕ اٝ  ايٛزخ١ ْط ٤ و ذنس َملٗٔأيك ءٗ 

إٔ َدددٔ أيك ءٗددد  أٜألددد : أّ ايبدددسٚص;  ٕ اٝددد  َددد  فٝٗددد  ْطددد ٤. ٚأٜألددد : ايطدددامل١ عػدددس١ٜ;     

يٓطاثٗ  إ  ضامل١ عػس. ٚايهللٜٓ زٜد١ ايصدػس٣;  ْد٘ ٜمل ٜد  ءٗد ; فٝكد ٍ: ؛ًدف ضدامل١ عػدس          

اَسأ٠ َٔ أصٓ ف رلثًب١, ٚضدامل١ عػدس قٜٓد زا; فٛزخدج ندٌ اَدسأ٠ َدٓٗٔ قٜٓد زّا. أٚ ٜكد ٍ          

 ززٌ ؛ًف ضا  عػس٠ اَسأ٠ َٔ أصٓ ف رلثًب١ فٛزخٔ اا ٍ ء يط١ٜٛ. أٜأل :

 أقٛاٍ ايملًُ ٤ فٝٗ :

ٖٚٛ أ ذٖب إ  ايكٍٛ ء يملٍٛ ِٖٚ اجلُٗدٛز: فًًصٚزد ح ايسءد , ٚيًسدهللتمل      ايكٍٛ ا ٍٚ:

ايطهللع, ٚيا؛ٛاح َٔ ا ّ ايدًذ, ٚيا؛ٛاح ايػكٝك ح ايدًد ٕ; ٚأصًٗ  َدٔ اخدو عػدس:    

 ٗ ِ, ٚيًسددهللتمل ضددُٗ ٕ يهددٌ ٚاضددهلل٠ َُٓٗدد  ضددِٗ, ٚيا؛ددٛاح َددٔ ا ّ     يًصٚزدد ح خ خدد١ أضدد

أزءمل١, ٚيًػكٝك ح ي ١ْٝ يهدٌ ٚاضدهلل٠ ضدِٗ, ٚتملدٍٛ إ  ضدامل١ عػدس, ٖٚدٛ أنددس َد  ٜملدٍٛ           

إيٝدد٘ ٖددرا ا صددٌ, ٚتٓطددا٘ فثكددٍٛ: يهددٌ ٚاضددهلل َددٔ ايٛزخدد١ ضددِٗ َددٔ ضددامل١ عػددس ا اادد ٍ.     

 (10نُ  ا ايػهٌ زقِ )

  12/17 

 3 خ ر شٚز ح 1/4

 2 زهللت ٕ 1/6

 4 أزء  أ؛ٛاح  ّ 1/3

 8 ي ْٞ أ؛ٛاح غكٝك ح 2/3

 (10ايػهٌ زقِ )

وءدددٔ عاددد ع : يًصٚزددد ح ايسءددد , ٚيًسدددهللتمل ايطدددهللع, ٚيا؛دددٛاح َدددٔ ا ّ   ايكدددٍٛ ايدددد ْٞ:

 .  (52)ايدًذ, ٚايا قٞ ٖٚٛ ايسء  يا؛ٛاح َٔ ا ة ٚا ّ

                                      
، ويفــوهرة الفــرائض  شــرح مفتــاح 186ارض ، و رشــاد الفــ1/42، وعقــ  األحاديــ  )خ(، وفــتح القريــب 44( التهــذيب يف علــ  الفــرائض والوصــايا 52)

 .                    277الفائض 
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 ااطأي١ ايملػس١ٜٝٓ -9

 ة, ٚزهلل.ٖٞ : أ؛ج غكٝك١, ٚأ؛ث ٕ   ااطأي١

 ءريو  ٕ شٜهلّلا قطُٗ  َٔ عػسٜٔ. ٚءٝج

 ا ٖرٙ ااطأي١ خ خ١ أقٛاٍ: ا قٛاٍ ا ااطأي١:

يصٜدددهلل ءدددٔ خ ءدددج; زملًدددٗ  َدددٔ مخطددد١ َاًدددؼ زنٚضدددِٗ; ف جلدددهلل ءملدددهلل ءطدددط٘ ءددد خٓمل     ا ٍٚ:

ءسأضددمل, ٚا ؛ددٛاح خ خدد١ زنٚع; فٝهددٕٛ  يًسددهلل ضددُٗ ٕ, ٚيهددٌ أ؛ددج ضددِٗ, ٚتددسق ا ؛ثدد ٕ   

 ة ٚا ّ متدد ّ ايٓصددف; فٝصددري الدد  ضددُٗ ٕ ْٚصددف ضددِٗ, فألددٌ       ة عًدد٢ ا ؛ددج َددٔ ا 

ْصف ضِٗ ٜكطِ ءمل ا ؛ثمل َٔ ا ة: يهٌ أ؛ج زء  ضِٗ; ف ْهطس ايطدِٗ عًد٢ اخدٓمل;    

ف ةددسة ااطددأي١ ا رلددسص ايٓصددف ٚايسءدد  ; يٝددرٖب ايهطددسإ; ٚذيددو أزءملدد١ ا مخطدد١          

صٌ يًسدهلل ي ْٝد١,   )ا زءمل١( ا نٌ ْصٝب حي  (53)تصع َٔ عػسٜٔ, ٚةسة زص٤ ااطأي١

 ٚيًػكٝك١ عػس٠, ٚيا؛ثمل ياة ضُٗ ٕ يهٌ أ؛ج ضِٗ ٖٛ ْصف عػس .

  ءٞ ءهس زةٞ ار عٓ٘  َٚٔ ٚافك٘: اا ٍ يًسهلل, ٚتطك  ا ؛ٛاح.   ايكٍٛ ايد ْٞ:

يملًٞ نسّ ار ٚزٗ٘, ٚعادهللار: يا؛دج ايػدكٝك١ ايٓصدف, ٚيا؛دثمل َدٔ        ايكٍٛ ايد يذ:

صددٌ ااطددأي١ َددٔ ضددث١: يا؛ددج ايػددكٝك١ ايٓصددف خ خدد١,     ا ة ايطددهللع, ٚايادد قٞ يًسددهلل; أ 

ٚيا؛ثمل  ة ايطدهللع ٚاضدهلل و ٜٓكطدِ عًٝٗد ; فثصدع َدٔ اخدو عػدس: يا؛دج ايػدكٝك١           

 .(54)ايٓصف, ٚيا؛ثمل  ة ضُٗ ٕ, ٚيًسهلل ايا قٞ أزءمل١

 

 

 

                                      
 ( يسمي العصيفري يفخلء مسألة احلال .                   53)
، وعقـ  األحاديـ  للعصـيفري )خ(، و رشـاد الفـارض علـغ  101، والتهـذيب يف علـ  الفـرائض والوصـايا 1/57( فتح القريـب بشـرح كتـاب اليتيـب 54)

 .113 كشف ال وامض
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 (55)ااطأي١ اآرب١ٜ -10

 شٚز١, ٚأءٛإ, ٚاءٓث ٕ.   ااطأي١:

عٓٗددد  ٖٚدددٛ خيطدددب عًددد٢ َٓدددرب ايهٛفددد١; فكددد ٍ ايطددد ٥ٌ   اآربٜددد١  ٕ عًٝددد  ضددد٦ٌ  ٚءٝدددج

 ٘  ٚتطدد٢ُ.  (56)َثملٓثدد : أيددٝظ يًصٚزدد١ ايدددُٔ; فكدد ٍ: صدد ز يٓٗدد  تطددمل , َٚألدد٢ ا ؛طاثدد

 ء ياخ١ًٝ; يك١ً عٛال , ٚأٜأل  احلٝهللز١ٜ ْطا١ إ  اإلَ ّ عًٞ نسّ ار ٚزٗ٘.

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:  

كد٘ ا ايكدٍٛ ءد يملٍٛ, ٖٚدِ ايصدط ء١ إو      قدٍٛ عًدٞ ندسّ ار ٚزٗد٘ َٚدٔ ٚاف      ايكدٍٛ ا ٍٚ: 

: يًآددثمل ايدًدددد ٕ, ٚياءددٜٛٔ ايطهللضدد ٕ, ٚيًصٚزددد١    (57)اءددٔ عادد ع, ٚٚافكدد٘ ضددد ٥س ايبكٗدد ٤    

ايدددُٔ; ٚأصددًٗ  َددٔ أزءملدد١ ٚعػددسٜٔ, ٚتملددٍٛ إ  ضددامل١ ٚعػددسٜٔ; ْٚطددا١ ذيددو: يًآددثمل      

مخطدد١ أتطددد ع ٚخًددذ تطددد : يهدددٌ ٚاضددهلل٠ تطدددمل ٕ ٚخًددد  تطددد , ٚيهدددٌ أة تطدد  ٚخًدددذ تطددد ,      

 (11نُ  ا ايػهٌ زقِ )ٚيًصٚز١ تط . 

  24/27 

 16 ءٓث ٕ 2/3

 4 أة 1/6

 4 أّ 1/6

 3 شٚز١ 1/8

 (11ايػهٌ زقِ )

ذٖددب اءددٔ عادد ع إ  ْبددٞ ايملددٍٛ, ٚقدد ٍ ا ٖددرٙ ااطددأي١:  يًصٚزدد١ ايدددُٔ,      ايكددٍٛ ايددد ْٞ:

ايدددُٔ ٚياءدٜٛٔ  ايطهللضدد ٕ, ٚاياد قٞ يًآددثمل; أصددٌ ااطدأي١ َددٔ أزءملدد١ ٚعػدسٜٔ: يًصٚزدد١     

خ خددد١, ٚيددداة ايطدددهللع أزءملددد١, ٚيددداّ ايطدددهللع أزءملددد١, ٚاياددد قٞ يًآدددثمل خ خددد١ عػدددس غدددري  

َٓكطددِ; فثألددسة زنٚع اآهطددس ا أصددٌ ااطددأي١, ٚتصددع َددٔ ي ْٝدد١ ٚأزءملددمل. ٚءدد٘ أ؛ددر       

                                      
 .                    45، 40، والتهذيب يف عل  الفرائض والوصايا 97، و رشاد الفارض يف عل  الفرائض 1/43( فتح القريب بشرح كتاب اليتيب 55)
 .6/253، والبيهقي 1/43، وسنن سعي  بن منصور 315( اجملموع الفقهي واحل يثي 56)
، 2/399، وســنن الــ ارمي 6/256، وســنن البيهقــي 6/256، ومصــنف ابــن أس شــيبة 35  ر ــ 1/44، وســنن ســعي  بــن منصــور 423( التحريــر 57)

سي   .                    7/316، واإلنصاف 4/1937، وعيون اجملالس 10/312، واحلاوي 29/163وادلبسوط للسُر
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صدد ز »ايٓ صدس  َددٔ ايصٜهللٜد١, ٚاإلَ َٝدد١, ٚاءدٔ ضددصّ ايظدد ٖسٟ , ٚتدأٍٚ ايٓ صددس  قدٍٛ عًددٞ:      

 .(58)ع٢ً ضاٌٝ ايثاهٝج  ٌٖ اخل ف ق ٍ ذيو أْ٘ «يٓٗ  تطمل 

١ُٖٜ شٜهلل  -11  َعَػٔس

 ٖٚٞ: ءبثع ايػمل; ْطا١ إ  عػس٠ .

 عػس١ٜ;  ٕ شٜهلّلا قطُٗ  َٔ عػس٠. ٚءٝجٖٚٞ زهلل, ٚأ؛ج غكٝك١, ٚأ   ة;  ااطأي١:

 ا قٛاٍ ا ااطأي١:

ٚ            ايكٍٛ ا ٍٚ: يدا   َرٖب شٜدهلل فٝٗد : يًسدهلل ضدُٗ ٕ َك ءد١;  ْٗد  ؛دري يد٘ َدٔ ايدًدذ, 

ضدُٗ ٕ, ٚيا؛دج ضدِٗ, خدِ ٜدسق ا    ة عًد٢ ا ؛دج ايػدكٝك١  متد ّ ايٓصدف, ٚو ْصددف           

يًُطأي١ ٖٚدٞ مخطد١; فثألدسة اخدٓمل ا مخطد١ فدريو عػدس٠, َٚٓد٘ تصدع ايكطد١ُ, خدِ            

تكطدددِ ايملػدددس٠ ءٝدددِٓٗ أمخ ّضددد : يًسدددهلل مخطددد ٕ أزءملددد١, ٚيدددا  َدددٔ ا ة مخطددد ٕ أزءملددد١,     

    ِ ٜددسق ا   َدٔ ا ة عًد٢ ا ؛ددج ايػدكٝك١ متدد ّ     ٚيا؛دج َدٔ ا ة ٚا ّ اخلُددظ اخٓد ٕ, خد

ايٓصددف ٖٚددٛ خ خدد١, ٜاكدد٢ يدد٘ ضددِٗ ٖٚددٛ عػددس اادد ٍ. ٚيا؛ددج ايٓصددف مخطدد١, ٚيًسددهلل            

 مخط ٕ أزءمل١; فًريو ءٝج عػس١ٜ شٜهلل.

يملًدٞ ءددٔ أءدٞ   يدب: يا؛ددج ايػدكٝك١ ايٓصدف;  ْٗدد  َدٔ أٖدٌ ايبددسٚض,         ايكدٍٛ ايدد ْٞ:  

ءٓدد ٤ عًدد٢ أصددً٘ إٔ اجلددهلل ٜك ضددِ اإل؛دد٠ٛ َدد       ٚايادد قٞ ءددمل اجلددهلل ٚا   َددٔ ا ة ْصددب ٕ    

: ذٖددب أءددٛ ءهددس ايكددٍٛ ايد يددذن ْددج ااك ءدد١ أصددًع يدد٘ َددٔ ايطددهللع, ٚتصددع َددٔ أزءملدد١.  

زةددٞ ار عٓدد٘  إٔ اادد ٍ يًسددهلل, ٜٚطددك  ا   ٚا ؛ددج; ءٓدد ٤ عًدد٢ أصددً٘ إٔ اجلددهلل مبٓصيدد١       

 .(59)ا ة

 ااسٚا١ْٝ -12

  ٕ.أزء  شٚز ح, ٚأ؛ث ٕ  ّ, ٚأ؛ث ٕ غكٝكث ااطأي١:

ءددريو;  ٕ عادددهللااًو ءددٔ َدددسٚإ ضدد٦ٌ عددٔ شٚزددد١ تددسى شٚزٗددد  عػددسٜٔ قٜٓددد زا        ءٝددج 

 ٚعػسٜٔ قزُٖ ; فٛزخج قٜٓ زا ٚقزُٖ ; فك ٍ: إٕ صٛزتٗ  أزء  شٚز ح... إخل.

                                      
 .7/35، وادل ين 8/279، واحمللغ 403، والناصريات 2/323( أصول األحكام 58)
 .                    1/57)خ(، وفتح القريب شرح اليتيب  ( عق  األحادي 59)
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يًصٚز ح ايسء , ٚيًػكٝكثمل ايدًد ٕ, ٚيا؛ثمل  ّ ايدًدذ; أصدٌ ااطدأي١ َدٔ اخدو عػدس:       

ع يدج إ  مخطد١    -ي ْٝد١, ٚيا؛دثمل  ّ أزءملد١   يًصٚز ح خ خد١, ٚيا؛دثمل ايػدكٝكثمل    

عػس; فص ز يًصٚز ح مخظ اا ٍ يًملٍٛ, ٖٚٛ أزءمل١ قْد ْري ٚأزءملد١ قزاٖدِ يهدٌ شٚزد١ قٜٓد ز       

 (12ٚقزِٖ, نُ  ا ايػهٌ زقِ )

  12/15 

 3 أزء  شٚز ح 1/4

 4 أ؛ث ٕ  ّ 1/3

 8 أ؛ث ٕ غكٝكث ٕ 2/3

 (12ايػهٌ زقِ )

هللّ ايكٍٛ ء يملٍٛ: يًصٚز ح ايسء , ٚيا؛ثمل  ّ ايدًدذ,  َٔ ع أَ  ع٢ً قٍٛ اءٔ عا ع

 .(60)ٚايا قٞ يا؛ثمل ايػكٝكثمل; ااطأي١ َٔ اخو عػس, ٚتصع َٔ ي ١ْٝ ٚأزءململ

ُُمَل ٖق٠ٔ -13  َط ي١ اِي

َطددأي١ ااملدد ق٠ عٓددهلل شٜددهلل;  ٕ   ءٝددجٖٚددٞ ززددٌ ؛ًددف زددهل٘لا, ٚأ؛دد   ة ٚأّ, ٚأّ؛دد   ة;   

 ة, خددِ ٜأ؛ددر َٓدد٘ َدد  ضصددٌ يدد٘;  ْٗددِ ٜكٛيددٕٛ يًسددهلل :      ا    ة ٚأّ ٜملدد ق اجلددهلل ءدد     

َٓصيثٓدد  َٚٓصيثددو َملٗددِ ٚاضددهلل٠; فٝددهلل؛ًٕٛ َملٓدد  ا ااك ءدد١, خددِ ٜكٛيددٕٛ  ٚوق ا ة:   

أْثِ و تسخٕٛ َملٓ ; ٚإمند  ق؛ًدثِ ا ااك ءد١; حلسدب اجلدهلل; فٓأ؛در ضكٓد  َملهدِ ندإٔ          

 مل ٜهٔ زهلْل.

؛دد٠ٛ  ءددٜٛٔ أقددٌ َددٔ َدًددٞ اجلددهلل, ٚءكددٞ  و تهددٕٛ َملدد ق٠ إو إذا ندد ٕ اإل صددٛز٠ ااملدد ق٠:

 ءملهلل ايبسض أندس َٔ ايسء , فنٕ ن ْٛا َدًٝ٘ فأندس ف  قاعٞ يًُمل ق٠.

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:

َدرٖب شٜدهلل: أْد٘ ٜكطدِ ااد ٍ ءٝدِٓٗ أخ ّخد : يًسدهلل ايدًدذ, ٚيهدٌ أ  خًدذ, خدِ              ايكٍٛ ا ٍٚ: 

سر َملد٘ فًدِ ٜػد زن٘ فُٝد  َٓملدد      ٜدسق ا   َدٔ ا ة ضدُٗ٘ يدا  َدٔ ا ة ٚا ّ;  ْد٘ و ٜد       

عٓ٘ اجلهلل, نُ  و ٜػ زى ا   َٔ ا ة ا   َٔ ا ة ٚا ّ فُٝ  ضساد  عٓد٘ ا ّ; فٝهدٕٛ    

                                      
 .                    136، وروضة الطالبه 1/36( عق  األحادي  )خ(، وفتح القريب شرح اليتيب 60)
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 يًسهلل ايدًذ, ٚيا  َٔ ا ة ٚا ّ ايدًد ٕ.  

ذٖب عًدٞ, ٚعُدس, ٚعادهللار إ  إٔ ااد ٍ ءدمل اجلدهلل ٚا   ايػدكٝل َٓ صدب١,          ايكٍٛ ايد ْٞ:

هددٔ أ   ة ٚأّ ندد ٕ اادد ٍ ءددمل اجلددهلل ٚا   َددٔ ا ة َٓ صددب١   ٜٚطددك  ا    ة, ٚيددٛ مل ٜ

 نريو.  

ذٖددب أءددٛ ءهددس ٚاءددٔ عادد ع َٚددٔ ٚافكُٗدد , ندد ءٔ ايددصءري, ٚع ٥ػدد١, ٚأءددٞ          ايكددٍٛ ايد يددذ: 

ٖسٜددس٠, ٚأءددٞ ءددٔ نملددب, َٚملدد ذ, ٚزدد ءس ءددٔ عاددهللار, ٚاحلطددٔ اياصددسٟ, ٚ دد ٚٚع, ٚقاٚق,     

;  ٕ (61)ٍ يًسدهلل, ٜٚطدك  ا ؛د٠ٛ َطًكد      ٚإيٝد٘ ذٖدب  أءدٛ ضٓٝبد١, ٚاإلء ةد١ٝ:  إ  إٔ ااد       

 .(62)اجلهلل ن  ة عٓهللِٖ 

 عػس: ااأ١َْٝٛ  -14

أءددٛإ, ٚاءٓثدد ٕ, مل ٜكثطددُٛا ايرتندد١ ضثدد٢ َ تددج إضددهلل٣ اوءٓددثمل ٚ؛ًبددج      ااطددأي١ ٖددٞ :

ءددريو;  ٕ ااددإَٔٛ أزاق إٔ ٜددٛيٞ ززدد  عًدد٢ قألدد ٤ اياصددس٠, ٚندد ٕ   ءٝددجءدد قٞ ايٛزخدد١. 

ضددهلل ضثدد٢ خيثددربٚٙ ا ايبددسا٥ل ٚايبكدد٘, ٚقٝددٌ: ندد ْٛا      اخلًبدد ٤ و ٜملكددهللٕٚ ايكألدد ٤    

ٜطدددأيٕٛ عدددٔ اجلدددهلل َٚثػددد ء٘ ايٓطدددب نددددرّيا, فأق؛دددٌ عًددد٢ اادددإَٔٛ حيٝددد٢ ءدددٔ أنددددِ;      

ف ضثكسٙ ٚمل ٜطأي٘; فك ٍ: ضٌ ٜ  أَري ااؤَٓمل إٕ ن ٕ ااكصٛق عًُٞ و ؛ًكدٞ; فكد ٍ:   

ءٓدثمل ٚ؛ًبدج َدٔ    َ  تكٍٛ ا أءٜٛٔ, ٚاءٓثمل مل ٜكثطُٛا ايرتند١ ضثد٢ َ تدج إضدهلل٣ او    

؛ًبددج; فكدد ٍ حيٝدد٢ ءددٔ أندددِ: ٚااٝددج ايددرٟ ؛ًددف ا ءددٜٛٔ ٚاوءٓددثمل ٜدد  أَددري ااددؤَٓمل      

ن ٕ زز  أٚ اَسأ٠؟ فملًِ أْ٘ قهلل عدسف ااطدأي١ ٚضهُٗد ; ٚنثدب يد٘ عٗدهللٙ, ٖٚدرا ايطدؤاٍ         

َاِٗ;  ْ٘ حيثٌُ أَسٜٔ: أضهللُٖ : إٔ ٜهٕٛ ااٝج ا ٍٚ زز  ; فثهدٕٛ ااطد ي١ ززدٌ َد ح     

ء , ٚأَ , ٚاءٓثمل; فبسٜألث٘ َٔ ضث١: يداة ايطدهللع ٚاضدهلل, ٚيداّ ندريو, ٚيهدٌ       ٚ؛ًف أ

َٔ ايآثمل اخٓ ٕ, ٚمل تكطِ تسنث٘ ضث٢ َ تج إضهلل٣ اوءٓثمل ٚ؛ًبدج زدهللتٗ  أّ أءٝٗد ,    

 ٚا ٖرٙ ااطأي١ أقٛاٍ:  ٚزهللٖ  أء  أءٝٗ , ٚأ؛ث   ة ٚأّ; 

ايٓصددف, ٚايادد قٞ يًسددهلل,   يإلَدد ّ عًددٞ, ٚاءددٔ َطددملٛق: جلددهللتٗ  ايطددهللع, ٚ ؛ثٗدد         ا ٍٚ:

                                      
، 7/65، وادل ــين 10/306، واحلــاوي 147، وسلتصــر الطحــاوي 4/1931، وعيــون اجملــالس 19058ر ــ   10/265( ينظــر مصــنف عبــ الرزاق 61)

 .                     43، والنب  الفائض يف أصول الفرائض 229ويفوهرة الفرائض 
 .195، وعق  األحادي  )خ(، ويفوهرة الفرائض 90، والتهذيب يف عل  الفرائض والوصايا 55-1/45( فتح القريب اجمليب شرح اليتيب 62)
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ٗ  ٚتصع َطأيثٗ  َٔ ضث١, ٚا ٜهللٖ  ضدُٗ ٕ ٜٛافكد ٕ ء  ْصد ف; ف ةدسة ْصدف َطدأيث      

ٖٚٛ خ خ١ ا َط ي١ أءٝٗ  ضث١ تهٔ ي ْٝد١ عػدس, َٚٓد٘ تصدع ااطدأي١: يداّ خ خد١, ٚيداة         

خ خدد١, ٚيهددٌ ءٓددج ضددث١. َدد ح إضددهلل٣ اوءٓددثمل ٚا ٜددهللٖ  ضددث١:  ؛ثٗدد  ايٓصددف خ خدد١ إ     

ضددث١ ٜصددع َملٗدد  ْصددف اادد ٍ, ٚجلددهللتٗ  ايطددهللع ضددِٗ إ  خ خدد١ فددريو أزءملدد١, ٚايادد قٞ      

 ٘ خ خ١ فريو مخط١.  يًسهلل اخٓ ٕ إ  َ  ا ٜهللٜ

 (14( ٚايػهٌ )13نُ  ا ايػهٌ )

 ايصٛز٠ ا ٚ  : إذا ن ٕ ااٝج ا ٍٚ ذنسّا .

  6   6*3 18  54 

 19 10+9      1 أة 1/6

 12 3+9      1 أّ 1/6

2/3 
 23 5+18      2 ءٓج

       َ تج 2 ءٓج

   
 ع

 زهلل
5 15 

10   

   5 أ؛ج ا   

    3 1 زهلل٠ 1/6   

 (13يػهٌ )ا

 ايصٛز٠ ايد ١ْٝ : إذا ن ٕ ااٝج ايد ْٞ أْد٢

  6   6*2 12  

 2 2    1 أة 1/6

 3 1+2    1 أّ 1/6

2/3 
 7 3+4    2 ءٓج

     َ تج 2 ءٓج

 . زهلل  ّ ) و ٜسر( ع   
 

 

  3 أ؛ج ا 1/2   

   1 زهلل٠ 1/6   

 (14ايػهٌ زقِ )
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: يًسددهلل٠ ايطددهللع, ٚايادد قٞ يًسددهلل, ٚو غدد٤ٞ    قددٍٛ أءددٞ ءهددس زةددٞ ار عٓدد٘    ايكددٍٛ ايددد ْٞ: 

يا؛ددج; فُطددأيثٗ  َددٔ ضددث١, َٚدد ح عددٔ ضددُٗمل ٜٛافكدد ٕ َطددأيثٗ  ء  ْصدد ف; ف ةددسة       

ْصددف َطددأيثٗ  ا ااطددأي١ ا ٚ  َطددأي١ ا ة ٖٚددٞ ضددث١ تهددٔ ي ْٝدد١ عػددس: يًسددهلل َددٔ         

يدداّ ا ٚ  خ خد١, َٚدٔ ايد ْٝدد١ مخطد١, ٚيداّ َددٔ ا ٚ  خ خد١, َٚدٔ ايد ْٝدد١ ضدِٗ ٜهدٔ          

 أزءمل١.

يصٜددهلل زةددٞ ار عٓدد٘ : يًسددهلل٠ ايطددهللع, ٚايادد قٞ ءددمل ا ؛ددج ٚاجلددهلل; أصددٌ    ايكددٍٛ ايد يددذ:

ااط ي١ َٔ ضدث١ : يًسدهلل ضدِٗ, ٚاياد قٞ مخطد١ ءدمل ا ؛دج ٚاجلدهلل و ٜٓكطدِ عًد٢ خ خد١;            

ف ةدسة خ خد١ ا ضدث١ تهدٔ ي ْٝد١ عػددس, ٚضدٗ َٗ  )ايآدج ( تٛافدل َطدأيثٗ  ء إلْصدد ف;          

  ٖٚٛ تطمل١ ا ااطأي١ ا ٚ  ضث١ تهٔ أزءملد١ ٚمخطدمل: فًداة َدٔ     ف ةسة ْصف َطأيثٗ

ءثطددمل١, ٚيدد٘ َددٔ ايد ْٝدد١ ء جلددهللٚق٠     -زددص٤ ااطددأي١ أٚ احلدد ٍ    -ا ٚ  ٚاضددهلل ا تطددمل١ 

عػس٠ ا ٚاضهلل ءملػدس٠; زلُد  احلصدثمل, صد ز يد٘ تطدمل١ عػدس  ٚيداّ َدٔ ا ٚ  ٚاضدهلل ا           

يدد٘ خ خدد١ ا ٚاضددهلل ءد خدد١; زلُدد     تطددمل١ ءثطددمل١, ٚالدد  َددٔ ايد ْٝدد١ ء جلددهللٚق٠ خ خدد١ صدد ز   

احلصددثمل ٜهددٕٛ الدد  اخٓدد  عػددس, ٚيًآددج َددٔ ا ٚ  اخٓدد ٕ ا تطددمل١ ءدُ ْٝدد١ عػددس, َٚددٔ          

ايد ْٝددد١ مخطددد١ ءددد  ؛٠ٛ ا ٚاضدددهلل ىلُطددد١ َألددد ف١ إ  ي ْٝددد١ عػدددس صددد ز الددد  خ خددد١          

 ٚعػسٕٚ.  

ٚزدهللٖ  أة   ن ٕ ااٝث١ ا ٚ  اَسأ٠ ; فنٕ ااٝث١ ايد ١ْٝ قدهلل ؛ًبدج زدهللتٗ  أّ أَٗد ,     ٚإٕ

أَٗ , ٖٚٛ َٔ ذٟٚ ا زض ّ; ف  غ٤ٞ ي٘, ٚأ؛ثٗ   ة ٚأّ; ف يدرٟ ا ٜدهلل ايآدج ءدمل أ؛ثٗد       

ٚزدهللتٗ ; فملًدد٢ قددٍٛ عًددٞ َٚددٔ ت ءملدد٘ ا ايكدٍٛ ءدد يسق ٖٚددٛ َددرٖب أءددٞ ضٓٝبدد١ ٚأصددط ء٘,    

اادد ٍ ءُٝٓٗدد : يًسددهلل٠ ضددِٗ, ٚيا؛ددج خ خدد١, ٚضددٗ َٗ  تٛافددل      (63)ٚأمحددهلل, ٚأ٥ُدد١ ايصٜهللٜدد١  

ْصدد ف; ف ةددسة اخددٓمل ا ااطددأي١ ا ٚ  عًد٢ أزءملدد١ ءدد يبسض ٚايددسق; ٚتصددع  َطدأيثٗ  ء إل 

ااطأي١ َٔ اخو عػس: ياة َٔ ا ٍٚ ضِٗ ا اخٓمل تهٔ اخدٓمل, ٚو غد٤ٞ يد٘ َدٔ ايد ْٝد١,      

ٚيدداّ َددٔ ا ٚ  ضددِٗ ا اخددٓمل ٜهددٔ اخددٓمل, َٚددٔ ايد ْٝدد١ ضددِٗ ا ضددِٗ ءطددِٗ ٜهددٔ الدد        

ضددُٗمل تهددٔ أزءملدد١, َٚددٔ ايد ْٝدد١ خ خدد١ ا ضددِٗ        خ خدد١, ٚيا؛ددج َددٔ ا ٚ  ضددُٗ ٕ ا   

خ خدد١; فٝهددٕٛ الدد  ضددامل١. ٚأَدد  عًدد٢ قددٍٛ اءددٔ َطددملٛق, ٚااػددٗٛز عددٔ اءددٔ عادد ع : يًسددهلل٠     

                                      
  .46ص  7، ادل ين، ج 151تصر الطحاوي، سل  ،338ص   اجملموع الفقهي، ،1899ص  4( عيون اجملالس، ج 63)
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ايطدهللع, ٚايادد قٞ يا؛ددج ءدد يبسض ٚايدسق;  ْدد٘ و ٜددسق عًدد٢ اجلدهلل٠ َدد  ذٟ فددسض; فثهددٕٛ    

ة َددٔ ا ٚ  ااطددأي١ َددٔ ضددث١; فثألددسة ْصددف ااطددأي١ ا ا ٚ  تهددٔ ي ْٝدد١ عػددس: يددا       

خ خدد١,ٚ يدداّ نددريو, ٚالدد  َددٔ ايد ْٝدد١ ضددِٗ ا ضددِٗ جيثُدد  الدد  أزءملدد١, ٚيا؛ددج َددٔ        

 .(64)ا ٚ  خ ر ا اخٓمل ضث١, ٚال  َٔ مخط١ ا ٚاضهلل ىلُط١; فٝسثُ  ال  أضهلل عػس

 

 ايد خ١ٝٓٝ  -15

ٜددسر; ٖٚددٞ إٔ خيًددف ااٝددج اَددسأ٠, ٚأَدد , ٚأ؛ددٜٛٔ  ّ, ٚأ؛ددثمل  ة ٚأّ, ٚٚيددهللا و        ااطددأي١:

 يمل١ً: َٔ نبس, أٚ زم, أٚ قثٌ.

 ا قٛاٍ ا ااطأي١:  

ذٖب اٗٛز ايملًُ ٤ إ  أْ٘ و ٜملثرب ا احلسب إٔ ٜسر َدٔ حيسدب; ٚإمند      ايكٍٛ ا ٍٚ:

 ٜملثرب ض ١َ ض ي٘ َٔ إضهلل٣ ايملًٌ اا ْمل١ َٔ اإلزر.  

فًدداّ  اءددٔ َطددملٛق إ  إٔ َددٔ و ٜددسر تدد ٍ حيسددب; فًددٛ تددسى اءٓددّ  ذَٝددّ  أٚ قدد ت :    ٚذٖددب

 عٓهللٙ ايطهللع.

 اجلُٗٛز  ياّ ايدًذ,  ٕ اآُٛع ٚزٛقٙ ن يملهللّ . ٚعٓهلل

احلطددٔ ءددٔ صدد و, ٚا ٚشاعددٞ: ااًُددٛى ٚايهدد فس و ٜسخدد ٕ ٚو حيسادد ٕ, ٚايك تددٌ و       ٚقدد ٍ

 ذٖب اإلء ة١ٝ; ٚءٓ ٤ ع٢ً ذيو ا ٖرٙ ااطأي١ خ خ١ أقٛاٍ:   ٚإيٝ٘; (65)ٜسر ٚحيسب

ايٓخملدددٞ ٚغدددريٙ عٓددد٘: يًصٚزددد١ ايددددُٔ, ٚيددداّ ايطدددهللع,   وءدددٔ َطدددملٛق عًددد٢  زٚاٜددد١  ا ٍٚ:

ٚيا؛ددٜٛٔ  ّ ايدًددذ, ٚيا؛ددثمل ايدًددد ٕ; أصددًٗ  َددٔ أزءملدد١ ٚعػددسٜٔ, ٚتملددٍٛ إ  ٚاضددهلل         

 (15ٚخ خمل. ٚالرا ءٝج ايد خ١ٝٓٝ, نُ  ا ايػهٌ )

 

                                      
-1/126، وعق  األحادي   )خ(، وفتح القريب اجمليب بشرح كتاب اليتيب 393، ويفوهرة الفرائض 361( التهذيب يف عل  الفرائض والوصايا 64)

 .                    1036، وروضة الطالبه 127
ار  ،4/1914، وعيون اجملالس 1/76( سنن سعي  بن منصور 65) ، والنب  الفائض يف أصـول 4/439، وسلتصر اُتالف العلماء 6/370والبحر الخُل

 .                     49الفرائض 
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  24/31 

 3 شٚز١ 1/8

 4 أّ 1/6

 8 أ؛ٛإ  ّ 1/3

 16 أ؛ث ٕ غكٝكث ٕ 2/3

 (15ايػهٌ )

ذٖدددب ع َددد١ ايصدددط ء١ ٚايبكٗددد ٤ إ  إٔ يًصٚزددد١ ايسءددد , ٚيددداّ ايطدددهللع,     كدددٍٛ ايدددد ْٞ:اي

ٚيا؛ٜٛٔ وّ ايدًذ, ٚيا؛ثمل ايػكٝكثمل ايدًد ٕ; أصٌ ااطدأي١ َدٔ اخدو عػدس يًصٚزد١      

 ايسء  خ خ١, ٚيا؛ٜٛٔ ايدًذ أزءمل١, ٚيا؛ثمل ايدًد ٕ ي ١ْٝ ع يج إ  ضامل١ عػس.

ٔ   ايكددٍٛ ايد يددذ:  ٚافكدد٘ ا ْبددٞ ايملددٍٛ: يًصٚزدد١ ايسءدد , ٚيدداّ ايطددهللع,       وءددٔ عادد ع َٚدد

ٚيا؛ٜٛٔ َٔ ا ّ ايدًذ, ٚايا قٞ يا؛ثمل; أصٌ ااطأي١ َٔ اخو عػس, ٚتصع َٔ أزءملد١  

ٚعػسٜٔ: يًصٚز١ ايسء  ضث١, ٚيا؛ٜٛٔ  ّ ايدًدذ ي ْٝد١, ٚيداّ ايطدهللع أزءملد١, ٚاياد قٞ       

 ضث١: يهٌ ٚاضهلل َٔ ا ؛ثمل خ خ١.

َ ّ ايٓ صس َٔ ايصٜهلل١ٜ: يًصٚز١ ايسء , ٚياّ ايدًدذ, ٚو غد٤ٞ يا؛دٛاح    يإل ايكٍٛ ايساء :

 ّ, ٚنريو ا ؛ثمل  ءٜٛٔ;  ْد٘ و ٜدٛزر اإل؛د٠ٛ َد  ا ّ َدٔ أٟ زٗد١ ند ْٛا;  ْٗدِ         

ن ي١; ٚايه ي١ عٓهللٙ تملِ اإل؛٠ٛ ٚا ؛دٛاح ٚا زدهللاق ٚاجلدهللاح; ٚءدٛا ن يد١ ;  ْٗدِ       

 .َثهًًٕٛ ء يٛايهللٜٔ ن إلنًٌٝ ضٛالِ

ذٖددب  ٚإيٝددٜ٘هددٕٛ ٖٓدد ى قددٍٛ ؛دد َظ عًدد٢ تبصددٌٝ احلطددٔ ءددٔ صدد و ٚا ٚشاعددٞ;         ٚقددهلل

 .(66)اإلء ة١ٝ

 

 

 

                                      
 ، وعق  األحادي  )خ(.                    205( يفوهرة الفرائض 66)
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 ايهللٜٓ ز١ٜ -16

أّ, ٚءٓثدد ٕ, ٚاخٓدد  عػددس أ؛دد , ٚأ؛ددج  ءددٜٛٔ أٚ  ة, ٚتددسى ضددثُ ١٥ قٜٓدد ز; فٛزخددج       ااطددأي١:

 ا ؛ج قٜٓ زا ٚاضهللا.

يسن ءٝددد١;  ٕ أٜألددد  ء  ٚتطددد٢ُء يػدددسحي١ٝ;  ٕ غدددسحي  قألددد٢ فٝٗددد  ءدددريو.     ٚتطددد٢ُ

ا ؛دددج مل تدددسض ءدددريو; فُألدددج إ  عًدددٞ ءدددٔ أءدددٞ   يدددب فٛزهللتددد٘ زاناددد ; فأَطدددهج   

ءسن ء٘, ٚق يج: ٜ  أَري: إٕ أ؛ٞ تسى ضثُ ١٥ قٜٓ ز فأعطد ْٞ غدسٜع َٓٗد  قٜٓد زا ٚاضدهللا;      

فك ٍ ال : يملٌ أ؛د ى تدسى شٚزد١, ٚأَد  ٚءٓدثمل, ٚاخدو عػدس أ؛د , ٚأْدج, ق يدج: ْملدِ; فكد ٍ             

 ًُو غ٦ٝ .ال : ذاى ضكو ٚمل ٜظ

 ايمل َس١ٜ;  ٕ ااسأ٠ ضأيج ع َس ايػمل،; فأز ءٗ  مب  ق ي٘ غسٜع.   ٚتط٢ُ

 .(67)ء يػ ن١ٝ; يػه٣ٛ ااسأ٠ ٚءٝج

 ايهللٜٓ ز١ٜ ايصػس٣-17

َددٔ   أصددًٗ ززددٌ ؛ًددف أزءدد  أ؛ددٛاح  ءددٜٛٔ أٚ  ة, ٚأ؛ددثمل  ّ, ٚضددث١ قْدد ْري;         ااطددأي١:

ٕ خ خ١, ٚتصع َٔ ضث١;  ٚيا؛دثمل  ّ اخٓد ٕ, ٜٚكد ٍ فٝٗد :      يا؛دٛاح  ءدٜٛٔ أزءملد١,    فٝهدٛ

ايهللٜٓ زٜد١ ايصدػس٣  غدري     ٖٚدرٙ ؛ًدف ضدج ْطد٠ٛ ٚضدث١ قْد ْري ; فٛزخدج ندٌ اَدسأ٠ قٜٓد زا;          

 .(68)َػٗٛز٠

 ا ٚ  َٔ َسءمل ح اءٔ َطملٛق-18

 ءٓج, ٚأ؛ج, ٚزهلل. ءٝج ءريو ;  ٕ اءٔ َطملٛق قطُٗ  َٔ أزءمل١. ااطأي١:

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:

ب اءدددٔ َطدددملٛق  إ  إٔ يًآدددج ايٓصدددف, ٚاياددد قٞ ءدددمل ا ؛دددج ٚاجلدددهلل         ذٖددد  ايكدددٍٛ ا ٍٚ:

ْصبمل; ءٓ ٤ ع٢ً أصدً٘ إٔ اجلدهلل ٜك ضدِ ا ؛دج َد  ايآدج, ايدرنس ٚا ْدد٢ عًد٢ ضدٛا٤,           

 َٚ  ا ؛ثمل: يًرنس َدٌ ضن ا ْدٝمل, ٚتصع َٔ أزءمل١.  

                                      
 .                 43ص  1ج .   فتح القريب اجمليب، 1036، وعق  األحادي  )خ(، وروضة الطالبه 1/63( فتح القريب اجمليب 67)
 .                     1/43( فتح القريب شرح اليتيب 68)
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اد قٞ  ذٖب عًٞ ندسّ ار ٚزد٘ إ  إٔ  يًآدج ايٓصدف, ٚيًسدهلل ايطدهللع, ٚاي       :ايكٍٛ ايد ْٞ

يا؛ج; ءٓ ٤ ع٢ً أصدً٘ إٔ ا ؛دج َد  ايآدج عصدا١, ٚإٔ اجلدهلل َملٗد  ذٚ ضدِٗ. ٚءد٘ ق يدج           

 .(69)ايصٜهلل١ٜ 

 ءدٞ ءهدس َٚدٔ ٚافكد٘ إٔ يًآدج ايٓصدف, ٚاياد قٞ يًسدهلل, ٚتطدك  ا ؛دج.            ايكٍٛ ايد يدذ: 

 ٖٚٛ َرٖب أءٞ ضٓٝب١.  

هلل ٚا ؛ددج يصٜددهلل ءددٔ خ ءددج َٚددٔ ٚافكدد٘: يًآددج ايٓصددف, ٚايادد قٞ ءددمل اجلدد       ايكددٍٛ ايساءدد : 

يًرنس َدٌ ضن ا ْددٝمل ءٓد ٤ عًد٢ أصدً٘ إٔ يًسدهلل ا صدًع َدٔ خ خد١: اٝد  ااد ٍ, أٚ           

ااك ء١, أٚ خًذ َ  ٜاك٢ ءملهلل فسض َٔ ي٘ ايبسا٥ل ٚااك ء١ يد٘ ٖ ٖٓد  أصدًع;  ٕ يد٘     

 . (70)خًذ اا ٍ, ٚيا؛ج ايطهللع ٚء٘ أ؛ر ايػ فملٞ 

 ايد ١ْٝ َٔ َسءمل ح اءٔ َطملٛق -19

ءدريو  ٕ اءدٔ َطدملٛق زملًدٗ  َدٔ       ءٝدج ؛ًدف شٚزد١, ٚأَد , ٚأ؛د , ٚزدهللا.      ززٌ  ااطأي١:

 أزءمل١.

 ا قٛاٍ ا ااطأي١ :

 ا؛ثًف ا ٖرٙ ااطأي١ ع٢ً مخط١ أقٛاٍ:  

ذٖددب اءددٔ َطددملٛق ا ٖددرٙ ااطددأي١ إ  إٔ  يًصٚزدد١ ايسءدد , ٚيدداّ خًددذ َدد  ءكددٞ ٖٚددٛ       ا ٍٚ:

; ءٓد ٤ عًد٢ أصدٌ عادهللار إٔ ا ّ     ايسء , ٚايا قٞ ءمل اجلهلل ٚا   ْصبمل, ٚتصدع َدٔ أزءملد١   

 و تبألٌ ع٢ً اجلهلل.  

يملًٞ  ٚشٜهلل ءٔ خ ءج: يًصٚز١ ايسءد , ٚيداّ ايدًدذ, ٚاياد قٞ ءدمل اجلدهلل ٚا          ايكٍٛ ايد ْٞ:

ْصب ٕ, ٚتصع َٔ أزءمل١ ٚعػسٜٔ;  ٕ اجلهلل ٜك ضِ ا ؛٠ٛ إذا ن ْج ااك ء١ أصًع يد٘  

 َٔ ايطهللع عٓهلل عًٞ, أٚ أصًع َٔ ايدًذ عٓهلل شٜهلل.  

يملُس ٚزٚا١ٜ وءٔ َطملٛق: يًصٚز١ ايسء , ٚياّ ايطهللع, ٚايا قٞ ءدمل اجلدهلل    ايكٍٛ ايد يذ:

                                      
 . 416( التحرير، ص 69)
، والتهــذيب يف 231، ويفــوهرة الفــرائض 1035، وروضــة الطــالبه ص 51ص  1( عقــ  األحاديــ  )خ(، وفــتح القريــب اجمليــب شــرح اليتيــب ج 70)

            .          77، 76عل  الفرائض والوصايا 
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 ٚا  ; فثصع َٔ أزءمل١ ٚعػسٜٔ.

قددٍٛ أءددٞ ءهددس, ٚاءددٔ عادد ع َٚددٔ ت ءملُٗدد : يًصٚزدد١ ايسءدد , ٚيدداّ ايدًددذ,            ايكددٍٛ ايساءدد : 

 ٚايا قٞ يًسهلل, ٜٚطك  ا  ; فثصع َٔ اخو عػس.

 .(71)ٖٚٛ قٍٛ أءٞ خٛز  ء , ٚياّ خًذ ايا قٞ, ٚايا قٞ يًسهلليًصٚز١ ايس ايكٍٛ اخل َظ:

 (72)ايد يد١ َٔ َسءمل ح اءٔ َطملٛق -20

 ززٌ ؛ًف شٚز١ ٚزهللا ٚأ؛ث . ااطأي١:

 ا؛ثًف ايصط ء١ ا ٖرٙ ااطأي١ ع٢ً خ خ١ أقٛاٍ: أقٛاٍ ايملًُ ٤ فٝٗ :

, ٚعاددهللار ءدٔد َطددملٛق: يًصٚزدد١ ايسءدد , ٚيا؛ددج ايٓصددف, ٚا  ا ٍٚ: ٍ عًدٞد يادد قٞ يًسددهلل ءٓدد ٤ قدٛد

ٗ  َدٔد أزءملدد١; ٚزٟٚ عدٔد      ُٗ  إٔ اجلددهلل عصددا١ َدد  ا ؛ددج, ٚإٔ ا ؛ددج ذٚ فددسض, أصدًد عًدد٢ أصدًد

 عُس َدٌ قٛالُ ; فًريو ءٝج َسءمل١ اجلُ ع١.  

يصٜدهلل ٚاجلُٗدٛز : يًصٚزد١ ايسءد , ٚاياد قٞ ءدمل اجلدهلل ٚا ؛دج يًدرنس َددٌ            ايكٍٛ ايدد ْٞ: 

؛ددٛاح;  ٕ ااك ءدد١ أصددًع يدد٘ َددٔ    ضددن ا ْدددٝمل; ءٓدد ٤ عًدد٢ أصددً٘ إٔ اجلددهلل ٜك ضددِ ا     

 ايطهللع, ٚخًذ َ  ٜاك٢.

 ءددٞ ءهددس: يًصٚزدد١ ايسءدد , ٚايادد قٞ يًسددهلل, ٚتطددك  ا ؛ددج; أصددًٗ  َددٔ          ايكددٍٛ ايد يددذ: 

 .  (73)ع٢ً ايكط١ُ َٔ أزءمل١, ٚا؛ثًبٛا ع٢ً خ خ١ َراٖب ف تبكٛاأزءمل١. 

 

 

 

 

                                      
 .                    1/51( فتح القريب اجمليب 71)
 .               1/52( ك يع  هذ  بعض أهل الفرائض من مربعاته؛ ألنه وافف اجلماعة. ينظر فتح القريب اجمليب 72)
   األحادي  )خ(.، وعق453، والتهذيب يف عل  الفرائض 43ص  1( فتح القريب اجمليب شرح اليتيب يف عل  الفرائض ج73)
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 ايساءمل١ َٔ َسءمل ح اءٔ َطملٛق   -21

 .شٚص, ٚأّ ٚزهلل ااطأي١ ٖٞ :

 ا؛ثًف ا ٖرٙ ااطأي١ ع٢ً أقٛاٍ: ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:

ذٖب اءٔ َطملٛق إ  إٔ يًصٚص ايٓصف, ٚايا قٞ ءمل ا ّ ٚاجلهلل ْصدبمل; تصدع َدٔ     ا ٍٚ:

إ  اءدٔ َطدملٛق;  ْٗد  َآٝد١ عًد٢ أصدً٘ إٔ ا ّ و        ْٚطداج ءٝج َسءمل١,  ٚيريوأزءمل١, 

 تبألٌ ع٢ً اجلهلل.

ءددج, ٚعًددٞ إ  إٔ يًددصٚص ايٓصددف, ٚيدداّ ايدًددذ, ٚايادد قٞ      ذٖددب شٜددهلل ءددٔ خ    ايكددٍٛ ايددد ْٞ: 

 قٍٛ اجلُٗٛز. ٖٚٛيًسهلل ء يثملصٝب, 

يًدصٚص ايٓصدف, ٚيداّ خًدذ اياد قٞ, ٚاياد قٞ يًسدهلل; تصدع َدٔ ضدث١: يًدصٚص             ايكٍٛ ايد يدذ: 

ٛ عدٔ اءدٔ َطدملٛق,     ٚزٚاٜد١ ذيو عٔ عُدس,   ٚزٟٚخ خ١, ٚياّ ٚاضهلل, ٚيًسهلل اخٓ ٕ.  قدٍٛ   ٖٚد

 أءٞ خٛز.

َدسٟٚ عدٔ عُدس, ٚاءددٔ     ٖٚددٛيًدصٚص ايٓصدف, ٚيدداّ ايطدهللع, ٚاياد قٞ يًسدهلل,       ءد : ايكدٍٛ ايسا 

 َطملٛق أٜأل .

يًٓ صس ا  دسٚا َدٔ ايصٜهللٜد١: يًدصٚص ايٓصدف, ٚاياد قٞ يداّ, ٜٚطدك            ايكٍٛ اخل َظ:

 .  (74)اجلهلل

 تطمل١ٝٓٝ شٜهلل -22

 ٚءٝددجٖددٞ ززددٌ ؛ًددف: أَدد , ٚزددهللا, ٚأ؛ثدد   ة ٚأّ, ٚأ؛ددٜٛٔ  ة, ٚأ؛ثدد   ة.        ااطددأي١:

 ريو;  ٕ شٜهللا قطُٗ  َٔ تطململ.ء

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:  

قددددٍٛ عًددددٞ: يدددداّ ايطددددهللع, ٚيا؛ددددج َددددٔ ا ة ٚا ّ ايٓصددددف, ٚيًسددددهلل ايطددددهللع,      ا ٍٚ:

أصٌ ااط ١ً٥ َٔ ضث١ يداّ ايطدهللع ٚاضدهلل, ٚيا؛دج      ,ٚايطهللع يا؛ٜٛٔ  ة ٚ ؛ج  ة,

ٚيهلل ا ة ع٢ً مخطد١    ءٜٛٔ ايٓصف خ خ١, ٚيًسهلل ايطهللع ٚاضهلل,  ٚءكٞ ضهللع اا ٍ ءمل

 و ٜٓكطِ; ف ةسة مخط١ ا ضث١ تهٔ خ خمل, َٚٓ٘ تصع. 

                                      
 .                     1/51، وفتح القريب اجمليب شرح اليتيب 1035، وروضة الطالبه 86( عق  األحادي  )خ(، والتهذيب يف الفرائض 74)
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وءٔ َطملٛق: ياّ ايطهللع, ٚيا؛ج ايٓصف, ٚاياد قٞ يًسدهلل, ٜٚطدك  ٚيدهلل      ايكٍٛ ايد ْٞ:

 ا ة;  ٕ اجلهلل عصا١.  

يصٜددهلل: يدد ّ ايطددهللع, ٚيًسددهلل خًددذ ايادد قٞ أصددًع يدد٘ َددٔ ضددهللع اادد ٍ, َٚددٔ   ايكددٍٛ ايد يددذ:

؛ددج َددٔ ا ة ٚا ّ ايٓصددف تطددمل١, ٜٚاكدد٢ ضددِٗ يٛيددهلل ا ة عًدد٢ مخطدد١ و  ااك ءدد١, ٚيا

ٜٓكطِ; ف ةسة ا ي ١ْٝ عػس فدريو تطدملٕٛ, َٚٓد٘ تصدع ااطد ي١; فٝهدٕٛ يداّ مخطد١         

عػس, ٚيًسهلل مخطد١ ٚعػدسٕٚ, ٚيا؛دج َدٔ ا ة ٚا ّ مخطد١ ٚأزءملدٕٛ, ٚيهدٌ أ  َدٔ ٚيدهلل          

 . (75)ا ة ضُٗ ٕ, ٚيا؛ج  ة ضِٗ

 ز اءٔ َطملٛقإةساَط ٥ٌ   -23

 تػثٌُ ع٢ً مخظ  َط ٥ٌ:   ٖٚٞ  

ززددٌ ؛ًددف ءٓثدد  ٚاضددهلل٠ َددٔ ايصددًب ٚءٓدد ح اءددٔ, ٚاءددو اءددٔ; فددنٕ ع َدد١             ااطددأي١ ا ٚ :

ايصط ء١ زملًٛا يًآدج ايٓصدف, ٚاياد قٞ ءدمل ٚيدهلل اوءدٔ يًدرنس َددٌ ضدن ا ْددٝمل, إو           

إ؛ٛتٗٔ ضدهللع  اءٔ َطملٛق فنْ٘ ن ٕ ٜٓظس: فنٕ ن ٕ َ  ٜٓٛة ءٓ ح اوءٔ ء اك ء١ َ  

اا ٍ أٚ أقٌ َٔ ايطهللع ق ءِٗ ءٗٔ نط ٥س ايصط ء١, ٚإٕ ند ٕ َد  ٜٓدٛءٗٔ أنددس َدٔ      

ايطهللع أعط ٖٔ ايطدهللع ٚزملدٌ اياد قٞ نًد٘ يداو اوءدٔ, ٚءٗدرا أ؛در عًكُد١, ٚأءدٛ خدٛز,            

 ٚقاٚق ايظ ٖسٟ.  

إذا ؛ًددف أ؛ثدد  ٚاضددهلل٠  ة ٚأّ ٚإ؛دد٠ٛ ٚأ؛ددٛاح  ة ْظددس: فددنٕ ندد ٕ ايددرٟ       ٚنددريو

 ة ء اك ءددد١ ايطدددهللع أٚ اقدددٌ َدددٔ ايطدددهللع قددد ءِٗ ءٗدددٔ نطددد ٥س       ْصدددٝب ا ؛دددٛاح  

ايصط ء١, ٚإٕ ن ٕ ْصٝاٗٔ أندس َٔ ايطهللع أعطد ٖٔ ايطدهللع ٚزملدٌ اياد قٞ يإل؛د٠ٛ      

  ة.  

ٚزملٌ ض ٥س ايصط ء١ يا؛ج َٔ ا ة ٚا ّ ايٓصف, ٚايا قٞ يٛيهلل ا ة يًدرنس َددٌ   

 (76) ضن ا ْدٝمل.

 ْرنسٖ  ء ؛ثص ز. ٚيريو١ًٝ ضط ء١ٝ, اإلةساز ايا ق١ٝ سلٛ ٖرا, ٚايملُ َٚط ٥ٌ

                                      
 .                    98، والتهذيب يف عل  الفرائض والوصايا 1/59( فتح القريب اجمليب 75)
 ، 9/269بن حخلم ( عق  األحادي  )خ(، واحمللغ ال76)
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: إٔ ٜهٕٛ ْصب  ٚضهللض  َٚ  ءكٞ َددٌ: أّ, ٚءٓدج, ٚضدج    ااطأي١ ايد ١ْٝ َٔ َط ٥ٌ اإلةساز

 ءٓ ح اءٔ, ٚاءٓ  اءٔ.

 ا قٛاٍ ا ااطأي١:    

يملًددٞ ٚشٜدددهلل: يددداّ ايطدددهللع, ٚيًآدددج ايٓصدددف, ٚاياددد قٞ ءٝدددِٓٗ يًدددرنس َددددٌ ضدددن    ا ٍٚ:

 ا ْدٝمل, ٚتصع َٔ خ خمل.  

قددٍٛ اءددٔ َطددملٛق: يًآددج ايٓصددف, ٚيدداّ ايطددهللع, ٚيآدد ح اوءددٔ ايطددهللع;   يكددٍٛ ايددد ْٞ:ا

  ْ٘ أةس ءٗٔ, ٚايا قٞ وءو اوءٔ ٖٚٛ ايطهللع; ٚتصع َٔ ضث١ ٚخ خمل.

إٔ ٜهددٕٛ زءملدد  ْٚصددب  َٚدد  ءكددٞ َدددٌ: شٚص, ٚءٓددج,        ااطددأي١ ايد يددد١ َددٔ َطدد ٥ٌ اإلةددساز:    

قدٍٛ عًدٞ ٚشٜدهلل: يًدصٚص ايسءد , ٚيًآدج ايٓصدف,        ٚخ خ١ ءو اءٔ, ٚخ ر عػس٠ ءٓج اءٔ: ا 

ٚاياددد قٞ ءدددمل ٚيدددهلل اوءدددٔ يًدددرنس َددددٌ ضدددن ا ْددددٝمل. ٚا قدددٍٛ عادددهللار: يآددد ح اوءدددٔ      

 ايطهللع;  ْ٘ أةس ءٗٔ.

: إٔ ٜهددٕٛ يٓدد  ْٚصددب  َٚدد  ءكددٞ َدددٌ شٚزدد١, ٚءٓددج,    ااطددأي١ ايساءملدد١ َددٔ َطدد ٥ٌ اإلةددساز  

ُٔ, ٚيًآدج ايٓصدف, ٚاياد قٞ ءدمل ٚيدهلل      ٚضج عػس٠ ءٓج اءٔ, ٚعػس٠ ءو اءدٔ: يًصٚزد١ ايدد   

اوءددٔ يًددرنس َدددٌ ضددن ا ْدددٝمل ا قددٍٛ اجلُٝدد ;  ٕ ايطددهللع ٚااك ءدد١ ضدددٛا٤, ٚإٕ          

ن ْج ءٓد ح اوءدٔ ضدا  عػدس٠ فًدٗٔ ايطدهللع ا قدٍٛ عادهللار;  ْد٘ أةدس ءٗدٔ, فدنٕ ندٔ              

 مخظ عػس٠ ف اك ء١ أةس ءٗٔ; فٝك ضِ ا قٍٛ اجلُٝ .

إٔ ٜهٕٛ ْصب  ٚضهللض  ٚيٓ  َٚ  ءكدٞ, َددٌ: اَدسأ٠,     إلةساز:ااطأي١ اخل َط١ َٔ َط ٥ٌ ا

ٚءٓج, ٚأّ, ٚأزء  ٚعػسٜٔ اءٔ ءٓج اءٔ, ٚاءٔ اءدٔ: يًصٚزد١ ايددُٔ, ٚيداّ ايطدهللع, ٚيًآدج       

ايٓصف, ٚايا قٞ ءمل ٚيهلل اوءدٔ يًدرنس َددٌ ضدن ا ْددٝمل: ا قدٍٛ عًدٞ ٚشٜدهلل, ٚا قدٍٛ          

فنٕ ند ٕ ءٓدٛ اوءدٔ خ خد١ ف اك ءد١       اءٔ َطملٛق: يآ ح اوءٔ ايطهللع;  ْ٘ اةسة ءٗٔ,

 (77)ٚايطددهللع ضددٛا٤, ٚإٕ ندد ْٛا أزءملدد١ فصدد عهللا ف اك ءدد١ أةددس; فٝك ضددِ ا قددٍٛ اجلُٝدد  

 (16نُ  ا ايػهٌ زقِ )

 

                                      
 ( هذ  الصورة منقولة بصورة سلتصرة من عق  األحادي  )خ(. 77)
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  24 24*26=624   

   78 3 شٚز١ 1/8

   312 12 ءٓج 1/2

   104 4 أّ 1/6

 ع
 ءٓج اء24ٔ

5 103 
 يهٌ ءٓج 5 120

ُٔ اءٔ   10 اء

 (16ٌ زقِ )ايػه

24- ١َُْ  ايهلٖلٖف 

ٌ اَسأ٠ ٚزخج أزءمل١ أشٚاص ٚاضهلّلا ءملهلل ٚاضهلل;  ااطأي١ ٖٞ : الد  ْصدف أَدٛاالِ, ٚند ٕ      فطصد

الِ ي ١ْٝ عػس قٜٓ زّا, ياٍٚ ي ١ْٝ قْ ْري, ٚيًد ْٞ ضث١, ٚيًد يذ خ خد١, ٚيًساءد  قٜٓد ز;    

ٌ  فًُد   يهددٌ أ  قٜٓدد زإ,  َدد ح عٓٗدد  شٚزدد٘ ٚتسنٗدد  َدد  إ؛ٛتدد٘ ندد ٕ الدد  ايسءدد  اخٓدد ٕ, ٚندد

ٚضصٌ ا ٜدهلل صد ضب ايطدث١ ي ْٝد١,خِ تصٚزٗد  ءملدهلل ذيدو َٚد ح عٓٗد  ٚإ؛ٛتد٘: فًًُدسأ٠            

, ٚايادد قٞ ءددمل اإل؛دد٠ٛ ٖٚددٛ ضددث١ قْدد ْري ءددمل خ خدد١ إ؛دد٠ٛ, يهددٌ ٚاضددهلل َددِٓٗ      ٕايسءدد  قٜٓدد زا

قٜٓدد زإ; ضصددٌ ا ٜددهلل ا   صدد ضب ايطددث١ ي ْٝدد١ قْدد ْري, خددِ تصٚزٗدد  ءملددهلل ذيددو َٚدد ح         

ٚتدددسى ي ْٝددد١ قْددد ْري; فًدددٗ  ايسءددد  قٜٓددد زإ, ٚاياددد قٞ ضدددث١ قْددد ْري ءدددمل  ٚتسنٗددد  ٚأ؛دددٜٛٔ 

ا ؛ددٜٛٔ: يهددٌ ٚاضددهلل خ خدد١; فطصددٌ ا ٜددهلل صددط ة ايد خدد١ ي ْٝدد١ قْدد ْري, خددِ تددصٚص ءٗدد     

َٚدد ح عٓٗدد . ٚعددٔ ا   ايساءدد  فًددٗ  ايسءدد  َددٔ ي ْٝدد١ قٜٓدد زإ, خددِ تددصٚص ءٗدد  ايساءدد  َٚدد ح   

  تطددمل١, ٖٚددٞ ْصددف أَددٛاالِ, ٖٚددرٙ ااطددأي١      عٓٗدد : فًددٗ  ايسءدد  خ خدد١ قْ ْري;فطصددٌ الدد     

 .(79)ٚا ايثطسٜس ٚمل ٜطُٗ  (78)ذنسٖ  ٚٓء ٖ  أءٛ   يب

 

 

                                      
هــ، ولـه مؤلفـات منهـا: التحريـر وشـرحه يف الفقـه، واجملـخلي يف أصـول الفقـه وغريهـا. ينظـر 424( حيىي بن احلسه اذلاروين، من أئمة الخلي ية تـويف سـنة 78)

 .                  1121أعالم ادلؤلفه الخلي ية 
 .                    419، والتحرير 2/104( فتح القريب اجمليب شرح اليتيب 79)
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 ايٓ قأل١ -25

 إٕءددريو;  ْٗدد  تددٓكل أضددهلل  أصددًٞ اءددٔ عادد ع:     ءٝددجشٚص, ٚأّ, ٚأ؛ددٛإ  ّ.  ااطددأي١:

ميٓدد   ٖٚددٛأعط ٖدد  ايطددهللع يددصّ احلسددب يدداّ ءددأ؛ٜٛٔ;     ٚإٕأعط ٖدد  ايدًددذ يددصّ ايملددٍٛ,   

 هُمل.احل

ٚقددهلل إٕ ْكددص ا ّ ْكددص قٛيدد٘ : إمندد  ٜددهلل؛ٌ ايددٓكل عًدد٢ َددٔ ٜٓثكددٌ يًملصددٛء١;      ٚأٜألدد 

 ٚاادؤ؛س ااكدهللّ َدٔ و حيسدب عدٔ اإلزر,      َٓٗد  : أزٝب ع٢ً ٖرا اإليصاّ ءملدهلل٠ أقدٛاٍ:    قٌٝ:

ٔ َٔ قهلل حيسدب,   زٟٚ عٓد٘ أْد٘ قد ٍ: و ٜدهلل؛ٌ ايدٓكص عًد٢ ٚيدهلل ا ّ; فد  رلًدص يد٘            يهد

 ٚيهلل ا ّ ايا قٞ ٖٛ ا غا٘ ع٢ً قٍٛ اءٔ عا ع.َٔ اإليصاّ, ٚقٌٝ: إعط ٤ 

 ا قٛاٍ ا ٖرٙ ااطأي١:

إٔ يًدددصٚص ايٓصدددف, ٚيددداّ ايطدددهللع,   إ ذٖدددب اٗدددٛز ايصدددط ء١ ٚايبكٗددد ٤  ايكدددٍٛ ا ٍٚ:

ٚيا؛٠ٛ  ّ ايدًذ; أصًٗ  َدٔ ضدث١: يًدصٚص خ خد١, ٚيا؛دٜٛٔ  ّ ضدُٗ ٕ, ٚيداّ ايطدهللع         

 ضِٗ.

ٜ  ايكدٍٛ ايددد ْٞ:  هللٜدد١ عًدد٢ إٔ يًددصٚص ايٓصدف, ٚايادد قٞ يدداّ ءدد يبسض  ذٖددب ايٓ صددس َدٔ ايص

 ٚايسق.

 .(80) َ  ذنس عٔ اءٔ عا ع )تكهللّ( ايكٍٛ ايد يذ:

 احلُص١ٜ -26  

خ خ١ زهللاح: أّ أّ أّ, ٚأّ أّ أة, ٚأّ أة أة, ٚخ ر أ؛ٛاح َثبسق ح: أ؛ج غدكٝك١,   ااطأي١:

 ٚأ؛ج  ة, ٚأ؛ج  ّ, ٚزهلل أءٛ أة.  

 ءٗرٙ ا زٛء١: فأز ةعٓٗ   ض٦ٌصٜ ح ءريو  ٕ محص٠ ءٔ ضاٝب اي ءٝج

 ءٞ ءهس ٚاءٔ عا ع زةٞ ار عُٓٗ  إٔ يًسدهللاح ايطدهللع, ٚاياد قٞ يًسدهلل; أصدًٗ        ا ٍٚ:

 َٔ ضث١, ٚتصع َٔ ي ١ْٝ عػس; ء عثا ز إٔ أجلهلل ن  ة حيسب اإل؛٠ٛ .

 

                                      
 .                    291، ويفوهرة الفرائض 1036، وروضة الطالبه 1/40( عق  األحادي  )خ(، وفتح القريب 80)
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ذٖدددب عًدددٞ إ  إٔ يا؛دددج  ءدددٜٛٔ ايٓصدددف, ٚيا؛دددج َدددٔ ا ة ايطدددهللع تهًُددد١      ايدددد ْٞ:

 ٚيًسهللاح ايطهللع, ٚيًسهلل ايطهللع, ٖٚٛ قٍٛ اءٔ َطملٛق, ٚء٘ أ؛ر ايصٜهلل١ٜ.ايدًدمل, 

ذنس عٔ اءٔ عا ع ا زٚا١ٜ غ ذ٠ عٓ٘ ع٢ً إٔ يًسهلل٠ أّ ا ّ ايطهللع;  ٕ اجلدهلل٠   ايد يذ:

 ْدد٘ حيسددب    أّ ا ّ حتسددب اجلددهللاح ا ؛سٜدد ح ٚإٕ نددٔ ا قزز تٗدد , ٚايادد قٞ يًسددهلل,      

 اإل؛٠ٛ عٓهلل َٔ ٜكٍٛ ءريو .

شٜددهلل إ  إٔ يًسددهللاح ايطددهللع, ٚايادد قٞ ءددمل اجلددهلل ٚا ؛ددج  ءددٜٛٔ, ٚا ؛ددج   ذٖددب  ايساءدد : 

 ة ع٢ً أزءمل١: خِ تدسق ا ؛دج َدٔ ا ة َد  أ؛درح يا؛دج َدٔ ا ءدٜٛٔ; أصدًٗ  َدٔ ضدث١,            

ٚتصددع َددٔ اخددٓمل ٚضدداململ, ٚتملددٛق ء و؛ثصدد ز إ  ضددث١ ٚخ خددمل: يًسددهللاح ضددث١, ٚيا؛ددج   

 .(81)ًسهلل مخط١ عػسَٔ ا ءٜٛٔ ْصٝاٗ  ْٚصٝب أ؛ثٗ  مخط١ عػس, ٚي

                                      
                    .3/79، وادلوسوعة الفقهية الكويتية 1/63( فتح القريب اجمليب شرح اليتيب 81)
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 واملراجع راملصاد

أصٍٛ ا ضه ّ اجل َ  اط ٥ٌ احل ٍ ٚاحلساّ: يإلَد ّ أمحدهلل ءدٔ ضدًُٝ ٕ, حتكٝدل:       (1

 ٛ  -ٖدد 1425ايطاملد١ ا ٚ    -َهثاد١ ءدهللز   -ٟ احلطدو زق. ااستأل٢ ءٔ شٜهلل احملطد

2004.ّ 

فٝد١  َؤضطد١ اإلَد ّ شٜدهلل ءدٔ عًدٞ ايدك       –أع ّ ااؤيبمل ايصٜهلل١ٜ: عاهللايطد ّ ايٛزٝد٘    (2

ّ .1999 -ٖد 1420ايطامل١  –

وءددٔ ضسددس أمحددهلل ءددٔ عًددٞ ءددٔ ضسددس أءددٛ ايبألددٌ       -اإلصدد ء١ ا متٝٝددص ايصددط ء١   (3

 ّ.1412, قاز اجلٌٝ, ءريٚح : يآ ٕ, ايطامل١ ا ٚ  :ايملطك ْٞ ايػ فملٞ

 ءريٚح . -ايطامل١ ايط قض١ –قاز ايملًِ يًُ ٜمل  –ا ع ّ: خلري ايهللٜٔ ايصزنًٞ  (4

ايسازع َٔ اخل ف عًد٢ َدرٖب أمحدهلل ءدٔ ضٓادٌ: يملد ٤ ايدهللٜٔ        اإلْص ف ا َملسف١  (5

ّ . 1958 -ٖدددد 1371قاز إضٝددد ٤ ايدددرتار   –أءدددٞ احلطدددٔ عًدددٞ ءدددٔ ضدددًُٝ ٕ اادددسقاٟٚ    

 حتكٝل: ذلُهلل ض َهلل ايبكٞ .

اياطدددس ايص؛ددد ز اجلددد َ  ادددراٖب عًُددد ٤ ا َصددد ز: ا َددد ّ ااٗدددهللٟ أمحدددهلل ءدددٔ حيٝددد٢      (6

 ّ.1975 -ٖد 1394َؤضط١ ايسض ي١  –ااستأل٢ 

   ت ص ايملسٚع َٔ زٛاٖس ايك َٛع: يًطٝهلل ذلُهلل َستأل٢ احلطٝو ايصءٝهللٟ. (7

8)  ٍ ٟ     , يتٗدددرٜب ايهُددد  َؤضطددد١  ,ٝٛضدددف ءدددٔ ايصندددٞ عادددهللايسمحٔ أءدددٛ احلسددد ص اادددص

 1980ّ -1400ٙايسض ي١, ءريٚح : يآ ٕ, ايطامل١ ا ٚ  : 

زٖٛس٠ ايبسا٥ل غسم َبث م ايب ٥ل, يًمل ١َ ذلُهلل ءٔ أمحهلل ايٓ رسٟ, حتكٝدل:   (9

 -1ط -َهثادد١ ءددهللز يًطا عدد١ ٚايٓػددس -ستألدد٢ ءددٔ شٜددهلل احملطددٛزٟ احلطددوق. اا

 ّ.2013 -ٖد1434

 ّ.1994 -ٖد 1414قاز ايبهس  –ايهاري:  ءٞ احلطٔ عًٞ ءٔ ذلُهلل اا ٚزقٟ  (10

قاز  –ّ 2002 -ٖددد 1423ايطاملدد١ ا ٚ   –زٚةدد١ ايطدد يامل ٚعُددهلل٠ اابددثمل: يًٓددٟٛٚ    (11

 اءٔ ضصّ.

12)   ٔ ٞ  ضدٓٔ اياٝٗكددٞ: أءددٞ ءهدس أمحددهلل ءدد ٖددد 1413 –ءددريٚح –قاز ااملسفدد١ –احلطددمل اياٝٗكد

- 1992  .
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ٖدد, حتكٝدل :   297ااثٛا ضد١ٓ   ,ضٓٔ ايرتَرٟ,  ءٞ عٝط٢ ذلُهلل ءٔ عٝط٢ ءٔ ضٛز٠ (13

ٖدد  1408نُ ٍ ٜٛضف احلٛح, قاز ايهثب ايملًُٝد١, ءدريٚح: يآد ٕ, ايطاملد١ اجلهللٜدهلل٠,      

-1987.ّ 

 قاز ايهثب ايمل١ًُٝ. –ٞ ضٓٔ ايهللازَٞ: أءٞ ذلُهلل عاهللار ءٔ عاهللايسمحٔ ايهللازَ (14

ءددريٚح. حتكٝددل :ضاٝددب ايددسمحٔ    –قاز ايهثددب ايملًُٝدد١   -ضددٓٔ ضددملٝهلل ءددٔ َٓصددٛز    (15

 ا عظُٞ.

 –َؤضطدد١ ايسضدد ي١   –أعدد ّ ايٓددا ٤: لددظ ايددهللٜٔ ذلُددهلل ءددٔ أمحددهلل ايددرٖ،     ضددري (16

ّ .1986 -ٖد 1406ايطامل١ ايساءمل١ 

 زٟ, اجلملبدٞ,  صطٝع اياخ زٟ, ٖٚدٛ اإلَد ّ أءدٛ عادهللار ذلُدهلل ءدٔ إء عٝدٌ اياخد         (17

 ٖددد 1407ٖددد, قاز اءددٔ ندددري, قَػددل: ضددٛزٜ , ايطاملدد١ ايد يددد١ :   256ااثددٛف٢ ضدد١ٓ  :   

1987 ّ0

صطٝع َطًِ, أءدٛ احلطدمل َطدًِ ءدٔ احلسد ص ءدٔ َطدًِ ايكػدريٟ ايٓٝطد ءٛزٟ,قاز           (18

 اجلٌٝ, ءريٚح : يآ ٕ

َؤضطدد١  –غددسم ايسضاٝدد١ ا ايبددسا٥ل: يًػددٝ  ذلُددهلل ءددٔ ذلُددهلل ضددا  اادد زقٜو        (19

 ّ.1989 -ٖد1409 -ايطامل١ ايد ١ْٝ -ثب ايدك ف١ٝايه

ِّ,رلطٛط, ْطددخ١ َهثادد١ اجلدد َ       (20 ِٝٔبٔس ًِمُلَصدد َٛأزٜددٔذ: ٔي َُ ِٔ اِي ًِدد ٔعِكددهلُل اِيَأَض ٔقٜددٔذ, ٔفددٞ ٔع

 (.1389َهثا١ ا ٚق ف زقِ ) -ايهاري

21)    ٞ َهثادد١ ايسغددهلل  -عٝددٕٛ ا:دد يظ: يًك ةددٞ عاددهللايٖٛ ة ءددٔ عًددٞ اياػددهللاقٟ اادد يه

 كٝل: اَا ٟ ءٔ نٝا ٙ.ّ. حت2000 -ٖد 1412

فددثع ايكسٜددب ا:ٝددب ءػددسم نثدد ة ايرتتٝددب, يًػددٝ  ذلُددهلل ءددٔ عاددهللار اجلُملددٞ        (22

 ءهللٕٚ ت زٜ . -َهثا١ زهلل٠ -ايػٓػٛزٟ

ايبٛا٥هلل ايػٓػٛز١ٜ ا غسم اآظ١َٛ ايسضا١ٝ, يًػدٝ  ذلُدهلل ءدٔ عادهللار اجلُملدٞ       (23

  ٞ ايطاملددددد١  -قاز ايثٝطدددددري -ايػٓػدددددٛزٟ, حتكٝدددددل: ٚيٝدددددهلل عادددددهللايسمحٔ ايسءٝملددددد

ّ.2008-ا ٚ 
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َؤضط١ ايسضد ي١   -ايهللٜٔ ذلُهلل ءٔ ٜملكٛة ايبريٚشآء قٟ ايك َٛع احملٝ : دلهلل (24

ّ.1987 -ٖد 1407ايطامل١ ايد ١ْٝ  –ءريٚح 

( يطدد١ٓ 34ّ ٚتملهللٜ تدد٘ أقسٖدد  زقددِ )  1992يطدد١ٓ  20قدد ْٕٛ ا ضددٛاٍ ايػخصدد١ٝ زقددِ    (25

2003ّ 

ار ءٔد ذلُدهلل ءٔد عادهللايرب     ايه ا ا فك٘ أٌٖ ااهلل١ٜٓ اا يهٞ:  ءٞ عُدس ٜٛضدف ءٔد عادهلل     (26

 ّ.1992 -ٖد 1413ايطامل١ ايد ١ْٝ  –قاز ايهثب ايمل١ًُٝ  –ايكس ،

ايطاملدد١ ا ٚ   –قاز ايبهددس  –يطدد ٕ ايملددسة: ذلُددهلل ءددٔ َهددسّ ااػددٗٛز ءدد ءٔ َٓظددٛز    (27

 ّ .1990 -ٖد 1410

28)     ٞ َٓػددٛزاح  -ايًُملدد١ ايهللَػددك١ٝ: يًػددٗٝهلل ا ٍٚ ذلُددهلل ءددٔ ادد ٍ ايددهللٜٔ ايملدد ًَ

 ّ .1967 -ٖد 1387إٜسإ  –قِ  -َهثا١ ايهللاٚزٟ

اااطٛط ا فك٘ اإلَ ١َٝ:  ءٞ زملبس ذلُهلل ءٔ احلطٔ ايطٛضٞ, حتكٝل: ذلُدهلل   (29

 ااهثا١ ااستأل١ٜٛ إلضٝ ٤ اآلخ ز اجلملبس١ٜ.-ء قس اياٗاٛقٟ

ٔ  –َؤضط١ اإلَ ّ شٜدهلل  -ا:ُٛع ايبكٗٞ ٚاحلهللٜدٞ: يإلَ ّ شٜهلل ءٔ عًٞ   (30  -ايدُٝ

 ّ.2002 -ٖد1422

:  ءددددٞ ذلُددددهلل عًددددٞ ءددددٔ أمحددددهلل ءددددٔ ضددددصّ ا ْهلليطددددٞ. حتكٝددددل:        احملًدددد٢ ء آلخدددد ز  (31

 ّ.1988 – 1408 –قاز ايهثب ايمل١ًُٝ  –ق.عاهللايػب ز ايٓهللازٟ 

 –قاز إضٝدد ٤ ايملًددّٛ  –رلثصددس ايططدد ٟٚ: أمحددهلل ءددٔ ذلُددهلل ءددٔ ضدد ١َ ايططدد ٟٚ   (32

 ّ .1986 -ٖد 1406ا ٚ  

َسندص   – َط ٥ٌ ايٓ صسٜ ح : تأيٝف عًٞ ءٔ احلطمل ءٔ َٛضد٢ ايػدسٜف ااستألد٢    (33

 ّ.1997-ٖد 1417 –إٜسإ  –اياطٛر ٚايهللزاض ح ايمل١ًُٝ 

ايطاملدد١ ا ٚ   –َؤضطدد١ اإلَدد ّ شٜددهلل ءددٔ عًددٞ    –ااصدد ءٝع:  ءددٞ ايملادد ع احلطددو   (34

 ّ.2001-ٖد 1421

 ّ.1989 -ٖد 1409ايطامل١ ا ٚ   -قاز ايث ص –ااصٓف: وءٔ أءٞ غٝا١ (35

ايطاملدد١   –هثددب اإلضدد َٞ   اا –ااصددٓف: يًطدد فن أءددٞ ءهددس عاددهللايسشام ايصددٓمل ْٞ       (36

 ّ . حتكٝل: ضاٝب ايسمحٔ ا عظُٞ .1983 -ٖد 1403ايد ١ْٝ 
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  المسائل الملقبات في الفرائضالمسائل الملقبات في الفرائض                                                                                        هدى علي يحيي العمادد/

 والعملبدولة الكويت

 م1024 مارس(  7المجلد )  ثانيالالعدد 

37)    ٍ َسنددص أٖددٌ اياٝددج يًهللزاضدد ح   -َطًدد  اياددهللٚز: أمحددهلل ءددٔ صدد و ءددٔ أءددٞ ايسزدد 

 ّ.2004 -ٖد1425 -ايطامل١ ا ٚ  -صملهلل٠ -اإلض ١َٝ

َػدد٘: ااػددو: اٛفددل ايددهللٜٔ أءددٞ ذلُددهلل عادد ر ءددٔ أمحددهلل ءددٔ ذلُددهلل ءددٔ قهللاَدد١ ٚءٗ     (38

 قاز ايهثب ايمل١ًُٝ. –ايػسم ايهاري يػُظ ايهللٜٔ اءٔ قهللا١َ 

 -ٖدددد1410ايهٜٛدددج  -ٚشاز٠ ا ٚقددد ف ٚايػدددؤٕٚ اإلضددد ١َٝ   -ااٛضدددٛع١ ايبكٗٝددد١  (39

1990.ّ 

ايٓادد  ايبدد ٥ل ا أصددٍٛ ايبددسا٥ل, يًػددٝ  ضددٝف ءددٔ عاددهللايملصٜص ءددٔ ذلُددهلل اءددٔ         (40

 ٞ ٕ  -ضدد مل ايسٚاضدد  -ٖددد1403 -ٚشاز٠ ايددرتار ايكددَٛٞ ٚايدك فدد١   -ضددًط١ٓ عُدد 

1993.ّ 

 

 


