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 المغني
 

 في علم الفرائض
 دراسة حديثية فقهية موسعة

 تأليف
 نعماف بن عبد الكريم الوتر

 تقديم
فضيلة الشيخ و  فضيلة القاضي العالمة محمد بن إسماعيل العمراني

 ماغيرىالفرضي عبد المصور العرومي و العالمة 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إسماعيل العمرانيمقدمة فضيلة القاضي العالمة الفقيو محمد بن 

اٟتمد هلل رب العا١تُت, والصبلة والسبلـ على سيد األنبياء وا١ترسلُت, وعلى آلو الطيبُت الطاىرين, 
 وعلى أصحابو الغر ا١تيامُت, وعلى التابعُت ٢تم بإحساف إٔب يـو الدين.

كوف  فهذا كتاب ا١تغٍت ُب علم الفرائض كتاب جيد بكل ما ُب كلمة جيد من معٌت, وكيف ال ي
حفظو اهلل ونفع  الفرضي الفقيو السلفي نعماف بن عبد الكرمي الوتر ٔكذلك وقد ألفو الشيخ العبلمة

من ا١تعاين اليت ٖتملها كلمة  (مغٍت)كتب الفرائض بكل ما ُب كلمة   عن غَته من مغنبو, كما أنو 
افل ٞتميع , فمن درس ىذا الكتاب أغناه عن دراسة غَته من كتب ا١تواريث, ألنو كتاب حمغن

مسائل الفرائض اليت ٭تتاجها من يقسم الًتكات ومن يدرس الفرائض على مشايخ ىذا العلم, ومن 
يدرس طلبة ىذا العلم النافع للمسلم دنيا وآخرة ُب ا١تساجد, واٞتامعات, وا١تعاىد العلمية العليا, ألف 

هية, وتكلم عن مسائل ىذا العلم ا١تؤلف رضي اهلل عنو قد اعتٌت ٔتسائلو من الناحيتُت اٟتديثية والفق
كبلمًا موسعاً, كما توسع ُب ذكر ما قالو العلماء سلفًا وخلفاً,  وأتى باألدلة على ا١تسائل ا١تهمة 
بصيغة واضحة وبتحقيق بُتّْ وكبلـ رصُت, متحريًا اٟتق ْتسب اإلمكاف, ومرجحًا ما صح وترجح 

كل باحث, ومصدرًا من ا١تصادر اليت يرجع   لديو ْتسب ا١تستطاع, وأصبح ىذا الكتاب مرجعًا لدى
إليها كل من سيؤلف ُب ىذا العلم الشريف, فرضي اهلل عن الشيخ نعماف, وجزاه اهلل خَتاً, وكتب 
أجره, وضاعف حسناتو, وزاد ُب علماء اإلسبلـ من أمثالو, ومن ا١تؤلفُت ُب كتب ا٢تداية من نظرائو, 

مثبًل من أمثلة ا١تؤلف النشيط, واهلل وٕب ا٢تداية والتوفيق, وسبحاف وال زاؿ رمزًا للعآب العامل ا١تنتج, و 
 اهلل وْتمده سبحاف اهلل العظيم.

 ٤تمد بن إٝتاعيل العمراين                                                     
 .ٕٓٔٓىػ, أكتوبر سنة ٖٔٗٔذو القعدة سنة                                            

                                 
جزى اهلل شيخي القاضي العمراني خيرًا عمى حسف ظنو بي, وحسبي أني طالب عمـ, وأسأؿ اهلل المناف الكريـ أف يبمغني  ٔ

 ما قاؿ, ويرزقني اإلخالص في القوؿ والعمؿ.
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 مقدمة فضيلة الشيخ العالمة الفرضي عبد المصور العرومي رحمو اهلل
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 اٟتمد هلل رب العا١تُت وأشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٤تمداً عبده ورسولو أما بعد:
اب ُب فقد قاـ الشيخ الفاضل أبو عبد الرٛتن نعماف بن عبد الكرمي الوتر حفظو اهلل تعأب بتأليف كت

علم الفرائض وىو كتاب ا١تغٍت ُب علم الفرائض, وىو كتاب مفيد, وقد راجعت جزءًا من ىذا 
الكتاب ومسألة من مسائلو وىي مسألة العمريتُت فوجدت أف ا١تؤلف قد بلغ واجتهد واىتم ُب 

 البحث والفوائد, ولو ْتوث قيمة وجزاه اهلل خَتاً.
لى العلم الشرعي وقد رحل إٔب مركز ودار اٟتديث ُب دماج, وىو قد ترؾ األشياء اليت تشغلو وأقبل ع

 .ٍب رحل إٔب غَته وأثٌت عليو خَتاً  وقد أثٌت عليو شيخنا مقبل بن ىادي الوادعي رٛتو اهلل تعأب
واآلف قد انتقل إٔب بلده ُب العزلة بعداف وعنده ىناؾ مركز علمي يدرس فيو الكتاب والسنة على فهم 

 السلف الصاّب.
الشيخ الفاضل نعماف الوتر عنده إخبلص ُب الدعوة إٔب اهلل, وأخبلؽ فاضلة, وحب السنة  واألخ

والعلماء خاصة, و٭تب ا٠تَت للمسلمُت ٨تسبو كذلك واهلل حسيبو وال أزكي على  وأىل السنة عامة,
 اهلل أحداً.

 خَتاً.وأسأؿ من اهلل تعأب أف ٬تنبٍت وإياه الفنت ما ظهر منها وما بطن وجزاه اهلل 
 كتبو                                                                     

 عبد ا١تصور بن ٤تمد بن غالب العرومي                                                
 ىػٕٕٗٔ/ٔٔ/ٔٔحرر ُب                                                     
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 رحيمبسم اهلل الرحمن ال
 1مقدمة الشيخ أبي الحسن المأربي

 اٟتمد هلل وكفى, وسبلـ على عباده الذين اصطفى, أما بعد:
                                 

يقاؿ إنو بذؿ معي وقتًا وجيدًا كبيرًا في  ىػ والحؽٕٕٗٔكانت ىذه المقدمة بعد الفراغ مف مراجعة الكتاب عمى الشيخ سنة  ٔ
أف  قبؿ مراجعة الكتاب, مف الناحية الحديثية والفقيية يشكر عمييا, ال سيما مف الناحية الحديثية, فيو َفنُّو, وقد كاف ذلؾ

اه يظير منو ما ظير بعد ذلؾ في فترات متتالية, وقد محضت لو النصح بما لو عميَّ مف حؽ, وناصرتو فيما كنت أر 
مصيبًا فيو هلل وفي اهلل, وكـ كنت أتمنى أال يدخؿ فيما دخؿ فيو, ويبقى كما كاف عمى عيد شيخنا العالمة مقبؿ بف ىادي 
الوادعي رحمو اهلل, مع أنو كانت تصدر منو كممات ومواقؼ ال تبشر بخير, وكنا نناصحو في بعضيا, ونحسف الظف في 

ا ومواقفو السبب فيي العقدية والدعوية حتى أخذت الفتنة التي كانت أخطاؤهالبعض اآلخر, ونحمميا عمى أحسف المحامؿ, 
الحسباف, وكمما ظيرت منو فاجعة بادرت بنصحو, إما بالمراسمة أو المياتفة أو المقاء, دوف مأخذىا, وظير منو ما لـ يكف ب

ى اتضحت مالمح الدعوة الحقيقية أف يتغير شيء, بؿ ال يكاد غبار الفاجعة األولى يتالشى حتى يحدث فاجعة أخرى, حت
 دىا.يالتي ير 

وفي سنوات قالئؿ فعؿ بالدعوة المباركة التي شيد أركانيا في البالد ذلؾ اإلماـ الوادعي رحمو اهلل األفاعيؿ؛ ففتح باب 
ويًا حزبيًا , ووسع دائرة الخالؼ, وسار بمف تابعو مكاف السير العممي التربوي؛ سيرًا سياسيًا دنيالمياترات عمى مصراعيو

 مقتفيًا آثار حسف البنا, َشُعر أـ لـ يشعر.
كما أنو ىدـ حواجز الوالء والبراء السمفية الشرعية بيف أىؿ السنة وبيف أىؿ البدع, فأضر بنفسو وبمف معو ضررًا بميغًا, 

ي كؿ مكاف, مع اضطراب وَقّعد قواعد, وَأّصؿ أصواًل أحدثت بمبمة فكرية في الساحة, وخدمت المناوئيف لمدعوة السمفية ف
{ كما أنو نصب نفسو محاميا بالباطؿ عف أىؿ َوَلْو َكاَف ِمْف ِعنِد َغْيِر الّمِو َلَوَجُدوْا ِفيِو اْخِتاَلفًا َكِثيراً كبير وتناقض كثير }

 البدع والضالؿ.
 {.ِبْئَس ِلمظَّاِلِميَف َبَدالً فسار فيو }وفي اآلونة األخيرة يبدوا أنو رأى الخيار الديمقراطي أنفع وأنجع في خدمة البالد والعباد 

نسأؿ اهلل لنا ولو حسف الخاتمة, وأف يردنا إليو ردًا جمياًل, وواهلل إني ألتعجب مف الحاؿ التي كاف عمييا, والحاؿ التي آؿ 
ألقاه والحمد هلل رب  أمره إلييا, مف االنقالب الكبير عمى الدعوة وأىميا, أسأؿ اهلل السالمة والعافية والثبات عمى دينو حتى

 العالميف.
وأنصح القارئ الكريـ بقراءة كتاب الشيخ العالمة ربيع بف ىادي المدخمي حفظو اهلل:)أبو الحسف يدافع بالباطؿ والعدواف عف 
اإلخواف ودعاة حرية األدياف ( و ) براءة الشريعة اإلسالمية مف ضالالت أبي الحسف الديمقراطية والمنيجية ( فيو مف 

ف ما كتب في ىذا الباب ,وقد استشرت فضيمة الشيخ عبد العزيز البرعي حفظو اهلل في حذؼ ىذه المقدمة فأشار أحس
 بإبقائيا لسبب وجيو ذكره فاستحسنت ذلؾ فجزاه اهلل خيرًا . 

 ىػ. ٕٖٗٔ محـر ٖٓحرر في                                                                                       
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فبل شك أف خَت ما فَِنَيت فيو األعمار, واْرُٖتل من أجلو إٔب القريب والبعيد من األمصار, رغبة فيما 
الشرعية, ولُبس حللها البهية, عند اهلل عز وجل, وفراراً من ذؿ الدنيا, وعذاب النار؛ ىو طلب العلـو 

 والتأدب بآدأّا السَِّنيَّة.
ومن ىذه العلـو اليت ال يستغٍت عنها الكبار والصغار, وال يزىد فيها إال اٞتهلة األغمار: علم 

 الفرائض, الذي أعطى اهلل عز وجل فيو كل ذي حق حقو.
لبة العلم ُب ٖتصيلو, واحتاجت إليو ولنفاسة ىذا العلم الشريف؛ أُلّْفت فيو مؤلفات كثَتة, وتنافس ط

ٚتيع الطوائف, وٓب يستطع كثَت ٦تن زىد ُب ٖتكيم الشريعة ُب ىذا الزماف أف يزىد ُب ىذا العلم, 
و٭تكم بو, بل ُب بعض  –ُب اٞتملة  –فنرى كثَتًا ٦تن ٭تكم بالقوانُت الوضعية, يأخذ ىذا العلم 

نا, وجرى على كثَت من أصولو وأحكامو, فهذا كلو الدوؿ النصرانية من اقتبس ىذا العلم من شريعت
 يدؿ على مكانة ىذا العلم.

وعندما كنت أْدرس وأَدّرس بعض ا١تختصرات أو ا١تطوالت ُب ىذا الفن؛ كم كنت أ٘تٌت أف ييسر اهلل 
عز وجل بوقت حىت أحرر مسائل ىذا الفن, وأزف قواعده وأحكامو ٔتيزاف النقد العلمي اٟتديثي 

لك ١تا رأيت كثَتاً من ا١تسائل عمدهتا أحاديث ضعيفة, أو حكايات واىية, أو نظر فيو والفقهي, وذ
 نظر, وقد كنت ٢تَِجاً بذكر ذلك فما تيسر ٕب.

ُب ذلك, ففرحت بذلك, ورجوت لو أف يُوفَّق ُب  -حفظو اهلل –فاستشارين مؤلف ىذا الكتاب 
 السَت ُب ىذه ا١تسالك.

عملو ُب ىذا الكتاب, طلب مٍت مراجعة ما ٭تتاج إٔب مراجعة فيو  فلما انتهى ا١تؤلف حفظو اهلل من
من أبواب, فاستعنت باهلل ُب تلبية طلبو, ألستفيد من ذلك أواًل, ٍب ليظهر الكتاب على ا٢تيئة اليت 

 طا١تا ٘تنيتها.
در٫تا إال فقرأ عليَّ أغلب الكتاب, فرأيت ْتراً من الفوائد ال تكدره الدالء, ورأيت علمًا وجهداً ال يق

العلماء , ورأيت قواعد اٟتديث وعلومو, والفقو وأصولو, والنظر الصحيح ٔتعقولو ومدلولو, كل ذلك 
 ٬تتمع ويأتلف دوف خبط أو خلط, ودوف تعارض أو تناقض, فللو اٟتمد وا١تنة.
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يذكر مسلكًا علميًا رائقاً, فيحرر ا١تسألة وموضع النزاع فيها, ٍب  –حفظو اهلل  –وقد سلك ا١تؤلف 
أقواؿ أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة, ٍب يتكلم على صحة نسبة ىذه األقواؿ إٔب قائليها, ببحث متجرد 
يعرؼ قدره من عرؼ ىذا الفن ودقائقو, ٍب بعد ذلك يذكر أدلة ا١تذاىب والعلماء ُب ىذه ا١تسألة, 

راً, ٔتا يشهد لو القارئ وٮُتِْضع ذلك كلو لقواعد علم اٟتديث, والعلل الواردة ُب الروايات خربًا وأث
بالتمكن ُب ىذا الفن, ٍب بعد معرفة الصحيح من السقيم حسب قواعد وأحكاـ علماء اٟتديث 
يتكلم على داللة ما صح من أدلة كل فريق, ويناقش ذلك بتجرد وفقو, ٍب يرجح الراجح من ذلك 

أساً ُب ىذه األياـ بعض حسب القواعد, ودوف مروؽ أو ٕتاوز إلٚتاع األمة, الذي بات ال يرفع بو ر 
 الناشئة الصغار, وال حوؿ وال قوة إال باهلل!!

على ىذه الطريقة حىت انتهى من أبواب الكتاب وفصولو  –حفظو اهلل  –وىكذا استمر ا١تؤلف 
 .-سلمو اهلل  –ومسائلو, ٦تا يدؿ على رسوخ ىذه الطريقة العلمية الناضجة عند ا١تؤلف 

إال أنو ٦تتع وشيق بأْتاثو ومسائلو, وما فيو من لطائف  –مو مع طولو و كرب حج –والكتاب  
أف يكوف ىذا الكتاب ا١ترجع ُب ىذا الباب, وال يستغٍت عنو باحث  –واهلل  –وفوائد, وإين ألرجو 

 عن اٟتق والصواب النتظاـ فوائده,  وسهولة اقتناص شوارده.
 ف ٬تزي مؤلفو بو اٟتسٌت وزيادة.فأسأؿ اهلل أف ييسر ٢تذا الكتاب أبواب القبوؿ واإلفادة وأ

سلمو  –وأما مؤلف الكتاب: فهو أخونا الفاضل الشيخ أبو عبد الرٛتن نعماف بن عبد الكرمي الوتر 
فقد عرفتو من وقت بعيد, فما أزداد فيو بُت اٟتُت واآلخر إال  –اهلل وعافاه من كل سوء ومكروه 

س سنوات, فما ُعرؼ إال باٞتد واالجتهاد, بصَتة, وقد مكث عندنا ُب دار اٟتديث ٔتأرب ٨تو ٜت
واألدب وحسن السمت, وٖتري اٟتق والسداد, فإف رأيتو ُب اٟتلقة مستفيدًا رأيت عليو السكينة 
والوقار, وإف رأيتو وىو يَُدرّْس إخوانو رأيت الدروس ا١تاتعة النافعة, اليت تدؿ على التحقيق وسعة 

 هلل تعأب.ا١تطالعة, وأحسبو كذلك وال أزكيو على ا
وإين ألرجو أف يكوف ىذا الكبلـ عونًا لو على ا٠تَت وا٠تشية, ودافعًا لو إٔب مواصلة السَت ُب الذب 
عن السنة, واالستئناس باٟتق ال ٔتجرد األقاويل, مع إجبلؿ أىل العلم, ولوال أين أعلم أف ما ذكرتو 
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وال أزكي  -عوف على طاعة اهلل عز وجل ما أطنبت ُب ذكره,  –حفظو اهلل  –ُب الكتاب ومؤلفو 
 وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم. -على اهلل أحداً 

 كتبو                                                         
 أبو اٟتسن مصطفى بن إٝتاعيل السليماين                                     

 دار اٟتديث ٔتأرب                                              

 ىػٕٕٗٔ/ رمضاف / ٗٔ                                                              
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 المقدمة
وحجب , فتقاٝتو من وفقهم اهلل من أوليائو فرضًا وتعصيباً, العلم مَتاث أنبيائو اٟتمد هلل الذي جعل

عنو احملرومُت, فلم ينالوا منو حظاً وال نصيباً, والصبلة والسبلـ األ٘تاف األكمبلف على القائل ) إ٪تا أنا 
قاسم واهلل يعطي (, وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو, وأشهد أف ٤تمدًا عبد ورسولو 

 وبعد:
تعلم العلم وتعليمو, وإببلغو وتفهيمو, فإف أنفس ما فنيت فيو األعماؿ, وانقضى فيو الليل والنهار 

 فإنو عبادة متعدية النفع, عظيمة الوقع, وإ٪تا الناس العلماء.
من الناس؟ قاؿ: العلماء. قيل: فمن ا١تلوؾ؟ قاؿ: الزىاد.قيل:  قد قيل البن المبارؾ رحمو اهلل:و 

 .ٛٗٔفمن السفلة؟ قاؿ: الذي يأكل بدينو. مفتاح دار السعادة 
 العبد خَت الدنيا واآلخرة.وبالعلم يناؿ 

من أراد الدنيا واآلخرة فعليو بطلب العلم. وقاؿ: إف ىذا اٟتديث عز, فمن أراد بو  فقد قاؿ الثوري:
 .ٜٛٔالدنيا وجدىا ومن أراد بو اآلخرة وجدىا.   مفتاح دار السعادة 

وكاف أئمة السلف يضيقوف ذرعًا ٔتن يضيع عمره فيما ال ينفعو, ألنو سيكوف تابعًا لكل ناعق, 
دار  ين ألرى الشيخ ال يروي شيئًا من اٟتديث فأشتهي أف ألطمو.مفتاحإ ولذلك قاؿ األعمش:

 .ٜٜٔ السعادة
ٛتو اهلل يقوؿ: من وكاف سلفنا الصاّب يضيقوف ذرعًا بضياع األوقات ببل فائدة, فكاف اإلماـ مالك ر 

 عبلمة ا١تقت إضاعة الوقت.
 :141وقاؿ ابن القيم في مفتاح دار السعادة ص

.  قاؿ بعض السلف: إذا أتى علي يـو ال أزداد فيو علماً  يقربٍت إٔب اهلل فبل بورؾ ُب مشس ذلك اليـو
 ٍب قاؿ: ومثلو قوؿ القائل:

 ذاؾ من عمري.اىػ إذا مر يب يـو وٓب استفد ىدى      وٓب أكتسب علماً فما
 (.ٛ/ٕوكانوا يقولوف: العلم ميت إحياؤه الطلب.  الفقيو وا١تتفقو للخطيب )
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 نور الصواب, فقد قاؿ ابن ا١تعتز: أشرؽولوال ا٠تطأ ما 
الصواب, وبالتعب وطي فراش الراحة وبالبحث والنظر ُتستخرج دقائق  نور أشرؽولوال ا٠تطأ ما 

, وال فرؽ بُت جاىل يقلد ؤّ  (.ٛ/ٕوا١تتفقو للخطيب ) قيويمة تنقاد. الفالعلـو
دخلت على أيب بكر  ا١تقرئوكانوا ٭تثوف على مذاكرة العلم ومدارستو فقد قاؿ علي بن يوسف 

 ا٠توارزمي فلزمت السكوت وجعلت أٝتع كبلمو فقاؿ ٕب:
قُِتل   , وإف أخطأت كنت مستفيداً, كالغازي إف قَػَتل كاف ٛتيدًا وإفتكلم, فإف أصبت كنت مفيداً 

 (.ٓٔ/ٕكاف شهيداً.  الفقيو وا١تتفقو للخطيب )
 ورحم اهلل ابن الوردي إذ قاؿ:

 من طلب العلم وحصلو       صلحت دنياه وآخرتو
 فأدـ للعلم مذاكرة            فحياة العلم مذاكرتو

ومن ظن أنو يستغٍت عن طلب العلم فليبك على نفسو, وقد ذكر ا٠تطيب بإسناده ُب ىذا قصة 
مراراً, فصار إليو  عة وىي: أف أبا يوسف صاحب أيب حنيفة مرض مرضًا شديدًا فعاده أبو حنيفةناف

للمسلمُت, ولئن أصيب الناس بك ليموتن دي مرّة فرآه ثقيبلً, فاسًتجع ٍب قاؿ: لقد كنت أؤملك بع
 معك علم كثَت.

رتفعت نفسو وانصرفت وجوه ٍب ُرزؽ العافية وخرج من العلة فأخرب أبو يوسف بقوؿ أيب حنيفة فيو, فا
الناس إليو, فعقد لنفسو ٣تلسًا ُب الفقو وقّصر عن لزـو ٣تلس أيب حنيفة, فسأؿ عنو فأخرب أنو قد 

أيب  لو عنده قدر فقاؿ: صر إٔب ٣تلس رجبًل كاف فدعاعقد لنفسو ٣تلسًا وأنو بلغو كبلمك فيو, 
بدرىم, فصار إليو بعد أياـ ُب طلب يوسف فقل لو: ما تقوؿ ُب رجل دفع إٔب قصار ثوبًا ليقصره 

الثوب فقاؿ لو القصار: مالك عندي شيء وأنكره, ٍب إف رب الثوب رجع إليو فدفع إليو الثوب 
مقصوراً, ألو أجرة؟ فإف قاؿ: لو أجرة. فقل: أخطأت. وإف قاؿ: ال أجرة لو. فقل: أخطأت. فصار 

ٍب قاؿ: ال أجرة لو. فقاؿ: أخطأت:  إليو فقاؿ أبو يوسف: لو األجرة.فقاؿ: أخطأت. فنظر ساعة
 فقاـ أبو يوسف من ساعتو فأتى أبا حنيفة فقاؿ لو:



11 

 

 ما جاء بك إال مسألة القصار؟ فقاؿ: أجل.
يتكلم ُب دين اهلل وىذا قدره ال ٭تسن  حنيفة: سبحاف اهلل من قعد يفيت الناس وعقد ٣تلساً  أبوفقاؿ 

 أف ٬تيب ُب مسألة من اإلجارات.
حنيفة علمٍت. فقاؿ: إف كاف قصره بعد ما غصبو فبل أجرة لو, ألنو قصره لنفسو, وإف  فقاؿ: يا أبا 

 كاف قصره قبل أف يغصبو فلو األجرة, ألنو قصره لصاحبو, ٍب قاؿ:
 (.ٜٚ/ٕمن ظن أنو يستغٍت عن التعليم فليبك على نفسو.اىػ   الفقيو وا١تتفقو )

 و بالعلم.ومن أراد ماالً ال يغرؽ إذا انكسرت السفينة فعلي
 :131قاؿ العالمة ابن القيم رحمو اهلل في مفتاح دار السعادة ص 

٭تكى عن بعض العلماء أنو ركب مع تاجر ُب مركب فانكسرت ّٔما السفينة, فأصبحوا بعد عز 
الغٌت ُب ذؿ الفقر, ووصل العآب إٔب البلد فأكـر وقصد بأنواع التحف والكرامات, فلما أرادوا الرجوع 

: نعم قولوا ٢تم إذا -قالوا لو: ىل لك إٔب قومك كتاب أو حاجة؟ فقاؿ _أي التاجر إٔب ببلدىم
 اٗتذًب ماالً ال يغرؽ إذا انكسرت السفينة فاٗتذوا العلم ٕتارة.اىػ

وبعد ىذه النبذة ا١تشوقة إٔب العلم, ا١تبينة لفضل أىلو وعظيم نفعو؛أضع بُت يديك كتايب ا١تغٍت ُب 
سنوات من  بلثسنة, بذلت فيو ٨تو ث ةبعد الفراغ منو قبل ٨تو ثنيت عشر  علم الفرائض, لَتى النور

على اهلل أجرىا, واهلل وحده يعلم ما واجهٍت من الصعاب والنصب ُب  العمر ليبًل وهناراً, أحتسب
البحث والتسويد والتبييض, وذلك قبل ظهور الكمبيوتر وما فيو من تسهيبلت ُب البحث من 

وقد كاف البدء ُب ىذا الكتاب والفراغ منو ُب  -٤تاذير من على ما فيو –لفقهية الناحيتُت اٟتديثية وا
وقد كانت  -من السنة والعلم والبحث والتحقيقدار اٟتديث ٔتأرب _ أعادىا اهلل إٔب غابر عهدىا 

جل دروسنا آنذاؾ ُب علـو اٟتديث نظريًا وتطبيقياً, وكانت فًتة ذىبية لذلك ا١تكاف, حيث كاف 
 غاصاً باألقوياء من طلبة العلم الباحثُت واحملققُت, ومن ٚتلة ما درسناه على شيخ ا١تركز آنذاؾ:ا١تركز 

 اختصار علـو اٟتديث للحافظ ابن كثَت مع الباعث.-ٔ
 .واٞترح والتعديل إٖتاؼ النبيل بأجوبة أسئلة علـو اٟتديث والعلل -ٕ
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 شفاء العليل بألفاظ وقواعد اٞترح والتعديل. -ٖ
 علل الًتمذي للحافظ ابن رجب.شرح  -ٗ
 ابن حجر رٛتو اهلل. آّلد األوؿ من هتذيب التهذيب للحافظ -٘
 ألحاديث كثَتة من علل الدارقطٍت. تطبيقات على السبورة -ٙ
 جزء من علل أيب حاًب الرازي. -ٚ
 جزء من النكت على ابن الصبلح للحافظ ابن حجر. -ٛ

 لباحثُت احملققُت ُب ىذا العلم:و٦تا درستو على بعض الطلبة األقوياء ا
 إٖتاؼ النبيل بأجوبة أسئلة علـو اٟتديث والعلل واٞترح والتعديل. -ٔ
 ا١توقضة للذىيب. -ٕ
 التقييد واإليضاح للعراقي. -ٖ
 جزء من كتاب التنكيل للعبلمة ا١تعلمي اليماين. -ٗ
 ضوابط اٞترح والتعديل وغَت ذلك. -٘

العملية, وا١تزاملة للباحثُت األقوياء األثر الكبَت ُب ىذا العمل )   وقد كاف ٢تذه الدروس والتطبيقات
ة اٟتديثية, وجلو من الناحية الفقهية كتاب ا١تغٍت ( فلما فرغت من الكتاب عرضتو كلو من الناحي

على الشيخ أيب اٟتسن, وقد استمر عرضو ٨تو ٜتسة أشهر انتفعت بذلك العرض وما فيو من 
, وأسأؿ اهلل أف يرده إٔب اٟتق يمًا شكرتو ودعوت لو بسبب ذلك حينها  نفعًا عظمناقشات علمية 

ردًا ٚتيبلً, فقد أبعد النجعة كما بينت ذلك ُب تعليقي على مقدمتو للكتاب وُب رساليت ) بوابة 
 اإلخواف ا١تسلمُت ُب اليمن (.

 وكاف من أعظم ما دفعني لتأليف ىذا الكتاب:
ا١تهمة أجد اٟتاجة ماسة ١تعرفة صحة اآلثار ُب ىذا الباب,  أين كنت عند تدريس ىذه ا١تادة -ٔ

 وكثَت من األحاديث اليت تبٌت عليها مسائل ىذا العلم.
 ٓب أجد كتاباً خدـ ىذا العلم من الناحية اٟتديثية والفقهية ّٔذا الشكل.أين  -ٕ
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هم شيخي احملدث تشجيع كثَت من ا١تشايخ وطلبة العلم ٕب على ىذا ا١تشروع الكبَت, وُب طليعت -ٖ
 العبلمة مقبل الوادعي رٛتو اهلل.

 وإين معًتؼ بقصر باعي وقلة اطبلعي, وحسيب أين ٓب أدخر جهدًا فقد بذلت وسعي حسب ما
 :ٚٔٔنتهى إليو علمي, ورحم اهلل ابن القيم إذ قاؿ ُب مفتاح دار السعادة ص ا

 الفتاح العليم.اىػ ؼ لذي الفضل فضلو فقد قرع باب التوفيق واهللومن عرؼ قدره وعر 
أو إبداء رأي أو إسداء نصح أو إٖتاؼ بفائدة أو بذؿ وإين ألشكر كل من أعانٍت بتقريب مصدر 

 وقت وجهد ُب مراجعة, وأسأؿ اهلل أال ٭ترمهم ٚتيعاً من األجر, وأف يبارؾ ٢تم ُب علمهم وأوقاهتم.
 ه:وكما سبق ىو جهد ا١تقل وا١تنصف كما قاؿ ابن رجب ُب تقدمة قواعد

 قليل خطأ ا١ترء ُب كثَت صوابو.اىػمن اغتفر 
خطأ حديثي أو فقهي فباب النصيحة مفتوح, ويأىب اهلل العصمة لكتاب غَت كتابو, فمن وقف على 

 ولو مٍت الشكر مبذوؿ و٦تنوح.
ىذا وإين ٓب أجد متسعًا من الوقت ألضيف شيئًا ُب الكتاب منذ فرغت منو إٔب ساعة كتابة ىذه 

األبواب وعمل الفهرس ا١تختصر, مع أين قد اختصرت الكتاب  على حالو سوى ترتيب ا١تقدمة, فهو
التاريخ, ٍب جعلت لذلك وطبعتو بعنواف )العمدة ُب علم الفرائض( قبل سبع سنوات تقريبًا من ىذا 

 تصراً يصلح للمبتدئُت ٝتيتو )ا٠تبلصة ُب علم الفرائض(.ا١تختصر مع
أسأؿ باٝتو األعظم الذي إذا سئل بو أعطى وإذا دعي بو أجاب أف  واهلل العظيم الرب الكرمي الرحيم

, ٬تعل ذلك كلو خالصًا لوجهو نافعًا ٕب ولعباده, وأف يثقل بو موازين اٟتسنات, ويرفع بو الدرجات
و٭تط بو ا٠تطايا والسيئات, و٬تعلو سببًا ٟتسن العاقبة من األمور كلها, ويقي بو مصارع السوء 

وباإلجابة جدير, ىو حسبنا ونعم الوكيل, وصلى اهلل  إنو على كل شيء قدير واآلفات وا٢تلكات,
 وسلم وبارؾ على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحساف إٔب يـو الدين.

 ىػٕٕٗٔفرغ من الكتاب ُب غرة رمضاف ا١تبارؾ سنة 
 ٖٖٗٔ  سنة ٚتادى األؤب وكانت ىذه ا١تقدمة عند تقدٯتو للطبع ُب السابع والعشرين من
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 اإلرث ومبادئ العلـو
 البقاء. لغة:اإلرث 

 نصيب مقدر شرعا لوارث.  اصطالحا:

 مبادئ علم الفرائض وكل علم :
 إف مبادئ كل علم عشػػرة         اٟتػد وا١توضػوع ٍب الثمػػرة

 ونسبػة وفضػلو والواضػع          واالسم االستمداد حكم الشارع
 ومن درى اٞتميػع حاز الشرفػا        مسائل والبعض بالبعض اكتفى 

 أي تعريفو وقد سبق. حده: (ٔ
 من حيث قسمتها وبياف نصيب كل وارث منها. -وسيأٌب إف شاء اهلل -: الًتكات موضوعو (ٕ
 إيصاؿ اٟتقوؽ إٔب أىلها. ثمرتو: (ٖ
 ىو من العلـو الشرعية. نسبتو: (ٗ
 من وجوه: فضلو: (٘

أف اهلل قدره بنفسو وٓب يفوض تقديره إٔب ملك مقرب وال نيب مرسل, وبُتَّ نصيب   -أ 
كل واحد من النصف والربع والثمن والثلثُت والثلث والسدس ٓتبلؼ سائر 
األحكاـ كالصبلة والزكاة واٟتج وغَتىا فإف النصوص فيها ٣تملة كقولو تعأب 

 ََوأَِقيُموْا الصَّبَلَة َوآُتوْا الزََّكاة ,   َِولِّلِو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيت   ٍب السنة
    ٔبينتها.

 
 

 علم الفرائض علم ال نظَت لو                  يكفيك أف قد تؤب قسمو اهلل

                                 
 (.ٜٕٕ/ٙتبييف الحقائؽ ) ٔ
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 وبُت اٟتظ تبيانا لوارثػػو                    فقاؿ سبحػانو: )يوصيكم اهلل(
 ٔفباف تشػػريف ما أفىت بو اهلل   وُب الكبللة فتوى اهلل منزلة                

  تِْلَك ُحُدوُد الّلوِ أف اهلل ٝتى ىذه الفرائض حدوداً فقاؿ تعأب بعد بياهنا  -ب 
 ما صح في ذلك من اآلثار:  -ج 

ُب شرح اٞتربية: قاؿ ابن اٟتجاج ا١تخزومي:  -رٛتو اهلل  -قاؿ العبلمة ابن آّدي 
االعتناء بعلم الفرائض واالشتغاؿ بو مصلحة ُب الدين والدنيا, وإ٫تالو وتضييعو مفسدة 
فيهما, أما ُب تضييعو من جهة الدين فؤلنو من فروض الكفاية, فإذا أضيع وأ٫تل أٙتوا 

وتوجو اللـو عليهم بسبب ذلك, وألف ُب إ٫تالو أخذ األمواؿ بغَت بًتؾ فرض الكفاية, 
استحقاقها, وصرفها لغَت مبلكها, ومنع  ا١تستحقُت, وأما ما ُب ذلك من أمور الدنيا فإنو 
إذا منع ا١تستحق منها وأعطي غَته أفضى ذلك إٔب التهارج والتقاتل وتشتيت الكلمة 

          ٕوالعداوة وغَت ذلك. أىػ 
 .اهلل  عو:واض (ٙ
 علم الفرائض أو علم ا١تواريث. اسمو: (ٚ
 من الكتاب والسنة واإلٚتاع واآلثار. استمداده: (ٛ
            ٖفرض كفاية , قاؿ القراُب رٛتو اهلل: أٚتعت األمة على أنو من فروض الكفاية أىػ.   حكمو: (ٜ

 ما يذكر ُب كل باب من تفاصيل ا١تواريث. مسائلو:(ٓٔ
 

                                 
 (.ٕٚٛ/ٖأسيؿ المدارؾ لمكشناوي ) ٔ
 (.ٛ/ٔالعذب الفائض) ٕ
 (.ٛ/ٔالعذب الفائض ) ٖ
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 وتعلمها رائضالف فضل في جاء ما 
رويت ُب ذلك أحاديث عن ابن مسعود وأيب سعيد وأيب ىريرة وعبد اهلل بن عمرو بن العاص وأيب 

 بكرة وأنس ومرسل سليماف بن موسى وكلها ضعيفة.
 أما حديث عبد اهلل بن مسعود:

 فرواه عوؼ بن أيب ٚتيلة األعرايب واختلف عليو.
فرواه عنو شريك بن عبد اهلل النخعي وعثماف بن ا٢تيثم والنضر بن مشيل وعمرو بن ٛتراف عن سليماف 

}تعلموا القرآف وعلموه الناس, وتعلموا  رسوؿ اهلل بن جابر عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: قاؿ 
ينقص حىت العلم وعلموه الناس, وتعلموا الفرائض وعلموىا الناس, فإين امرؤ مقبوض وإف العلم س

 ُب الفريضة فبل ٬تداف من يفصل بينهما {. االثنافٮتتلف 
 ( وشريك صدوؽ ٮتطئ. ٖ٘ٓٙ/ٖٙ/ٗأخرج رواية شريك النخعي النسائي ُب الكربى )

( وعثماف بن ا٢تيثم ثقة ٕٕٔ/ٗٛ-ٖٛ/ٔوأخرج رواية عثماف بن ا٢تيثم العبدي الدارمي ُب سننو )
 تغَت فصار يتلقن.

 ( والنظر ثقة ثبت.ٖٖٖ/ٗمشيل اٟتاكم ُب مستدركو ) وأخرج رواية النظر بن
( وعمرو بن ٛتراف مًتجم لو ُب اٞترح والتعديل ٘ٗ/ٔٛ/ٗوأخرج رواية عمرو بن ٛتراف الدارقطٍت )

 (, وىو صدوؽ.ٕٕٚ/ٙ)
ورواه عن عوؼ ابن أيب ٚتيلة عبد اهلل بن ا١تبارؾ وٛتاد بن سلمة وىوذة بن خليفة فأثبتوا واسطة بُت 

 سليماف بن جابر فقاؿ عبد اهلل بن ا١تبارؾ أخربنا عوؼ قاؿ: بلغٍت عن سليماف بن جابر عوؼ وبُت
 فذكره. 

( وعبد اهلل بن ا١تبارؾ ثقة ثبت فقيو عآب جواد ٖٙٓٙ/ٖٙ/ٗأخرج ىذه الرواية النسائي ُب الكربى )
 ٣تاىد.

واية الًتمذي وقاؿ ٛتاد بن أسامة: حدثٍت عوؼ عمن حدثو عن سليماف فذكره. أخرج ىذه الر 
 ( وٛتاد بن أسامة ثقة ثبت.ٕٛٓ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٗٔٗ/ٗ)



16 

 

وقاؿ ىوذة بن خليفة الثقفي: حدثٍت عوؼ عن رجل عن سليماف فذكره. أخرج ىذه الرواية اٟتاكم 
( وىوذة بن خليفة ٘ٗٔ/ٔ)"جامع بياف العلم وفضلو"   ( وابن عبد الرب ُبٖٖٖ/ُٗب مستدركو )

 صدوؽ.
  بن بكر العطار عن عوؼ ثنا سليماف عن أيب األحوص عن عبد اهلل بن مسعود بو.ورواه ا١تثٌت

( وُب الشعب ٕٛٓ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٕٛٓ٘/ٔٗٗ/ٛأخرج روايتو أبو يعلى ُب مسنده )
 ( وا١تثٌت بن بكر ٣تهوؿ.ٛٙٙٔ/ٕ٘٘/ٕ)

ن  أيب ىريرة ورواه ٤تمد بن القاسم األسدي ثنا الفضل بن د٢تم ثنا عوؼ عن شهر بن حوشب ع
}تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإين امرؤ مقبوض{ أخرجو الًتمذي ُب سننو  رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ 

 (. ٕٕٗ٘/ٙ( وابن عدي ُب الكامل )ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٗ)
 قلت: عوؼ األعرايب ثقة. 

و, اليت وبعد ما سبق من بياف أحواؿ ا١تختلفُت فالرواية الراجحة ىي رواية عبد اهلل بن ا١تبارؾ ومن مع
أثبتت واسطة بُت عوؼ وبُت سليماف بن جابر ومع ذلك فهي ضعيفة بسبب الرجل ا١تبهم وجهالة 
سليماف بن جابر ا٢تجري وقد أعل اٟتاكم طريق النظر بن مشيل ومن معو بالرواية اليت رجحناىا فقاؿ 

بكر بن إسحاؽ بعد أف أخرج رواية النظر : ىذا حديث صحيح اإلسناد وٓب ٮترجاه ولو علة عن أيب 
 عن بشر بن موسى عن ىوذة بن خليفة عن عوؼ أىػ. أي عن عوؼ عن رجل عن سليماف.

 وقاؿ الذىيب ُب "تلخيص ا١تستدرؾ": وقاؿ ىوذة عن رجل عن سليماف بن جابر أىػ.
وقاؿ البيهقي ُب الشعب: سليماف ىذا ىو ابن جابر وقد قيل عن عوؼ عنو عن ابن مسعود وقيل 

 عن سليماف. أىػ عن عوؼ عمن حدثو
أما الًتمذي فقد حكم على عوؼ باالضطراب فقاؿ ُب سننو بعد أف أخرج رواية الفضل بن د٢تم 
عن عوؼ عن شهر بن حوشب عن أيب ىريرة :ىذا حديث فيو اضطراب وروى أبو أسامة ىذا 

ٍب ساقو بإسناده  اٟتديث عن عوؼ عن رجل عن سليماف بن جابر عن ابن مسعود عن النيب 
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 عبد اهلل بن ا١تبارؾ  -

 وٛتاد بن أسامة -
 وىوذة بن خليفة -

 عبد اهلل بن مسعود مرفوعاعن عوؼ عن رجل عن سليماف بن جابر عن 

. وعلى كبلـ الًتمذي الذي يتحمل عهدة االضطراب ُب ىذا اٟتديث ىو عوؼ األعرايب وقد تبعو أىػ
 (. ٜٚ/ٖعلى ذلك اٟتافظ ُب التلخيص )

قلت: أما رواية ا١تثٌت بن بكر اليت ذكر فيها أبا األحوص بُت سليماف بن جابر وعبد اهلل بن مسعود 
 ات األثبات من أصحاب عوؼ وٓب يتابعو أحد.فإهنا رواية منكرة, ا١تثٌت ٣تهوؿ وقد خالف الثق

وأما رواية الفضل بن د٢تم فإهنا رواية منكرة أيضا فإف ٚتيع تبلمذة عوؼ ٓب يذكروا شهر بن حوشب 
عن أيب ىريرة, ولعل العهدة فيها على ٤تمود بن القسم األسدي تلميذ الفضل, فقد كذبو أٛتد 

بخاري عن أٛتد: رمينا حديثو. وقاؿ عبد اهلل بن أٛتد والدارقطٍت وقاؿ النسائي: ليس بثقة. وقاؿ ال
عن أبيو: أحاديثو موضوعة. وقاؿ أبو داود: غَت ثقة وال مأموف أحاديثو موضوعة. وقاؿ ابن عدي : 
عامة ما يرويو  ال يتابع عليو. وقاؿ ابن حباف: يروي عن الثقات ما ليس من أحاديثهم ال ٬توز 

 ك رسم توضيحي لطرؽ اٟتديث:االحتجاج بو. انظر التهذيب وإلي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ا١تثٌت بن بكر العطار عن عوؼ عن سليماف بن جابر عن أيب األحوص عن عبد اهلل بن      -  

 مسعود مرفوعا.     

 النظر بن مشيل -

 وشريك  - 
 وعثماف بن ا٢تيثم -
 وعمرو بن ٛتراف -

 عن عوؼ عن سليماف بن جابر عن عبد اهلل ابن مسعود مرفوعا
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٤تمد بن القاسم األسدي عن الفضل بن د٢تم عن عوؼ عن شهر بن حوشب عن أيب ىريرة  -
 مرفوعا.

 

  :وأما حديث أبي سعيد الخدري 

( نا جعفر بن نصر ثنا ٤تمود بن ٤تمد ا١تروزي قاؿ قرأت ٙٗ/ٕٛ/ٗفأخرجو الدارقطٍت ُب سننو )
رسوؿ اهلل على إبراىيم بن يوسف البلخي نا ا١تسيب بن شريك نا زكريا بن عطية عن أيب سعيد أف 

  قاؿ: }تعلموا العلم وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموىا الناس, وتعلموا القرآف وعلموه
الناس, فإين امرؤ مقبوض ,وإف العلم سينقبض وتظهر الفنت حىت ٮتتلف اإلثناف ُب فريضة فبل ٬تداف 

 أحداً يفصل بينهما{.
يس بشيء, وقاؿ أٛتد: ترؾ قلت: إسناده ضعيف جدا ا١تسيب بن شريك الكوُب مًتوؾ قاؿ ٭تِت: ل

الناس حديثو, وقاؿ البخاري: سكتوا عنو, وقاؿ مسلم وٚتاعة: مًتوؾ. وقاؿ الفبلس: مًتوؾ 
 ٔاٟتديث قد أٚتع أىل العلم على ترؾ حديثو.

وأما زكريا ابن عطية فلعلو تصحيف والصواب زكريا عن عطية فيكوف زكريا ىو ابن أيب زائدة وعطية 
 يقوي ذلك:ىو العوُب ولعلو ٦تا 

( أعل اٟتديث بعطية وٓب يقل زكريا بن عطية, فقاؿ بعد أف ذكر ٘/ٕٔأف اٟتافظ ُب الفتح ) -ٔ
 اٟتديث أخرجو الدارقطٍت من طريق عطية وىو ضعيف. أىػ

 أف عطية العوُب معروؼ بالرواية عن أيب سعيد.  -ٕ
 أف زكريا بن أيب زائدة معروؼ بالرواية عن عطية. -ٖ
 مذة أيب سعيد ا٠تدري على من يسمى بزكريا بن عطية. واهلل أعلم.ٓب أقف ُب تبل -ٗ
 

 

                                 
 (,ٛٗ-ٚٗ/ٙوانظر ترجمتو في المساف ) ٔ
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 :وأما حديث أبي ىريرة 
(, والطرباين ُب ٕٖٖ/ٗ(, واٟتاكم ُب مستدركو )ٜٕٔٚ/ٜٛٓ/ٕفأخرجو ابن ماجة ُب سننو ) 

( ٔ/ٚٙ/ٗ(, والدارقطٍت ُب سننو )ٜٔٚ/ٕ(, وابن عدي ُب الكامل )ٖٜٕ٘/ٕٕٚ/٘األوسط )
( والواحدي ُب الوسيط ٜٓ/ٕٔ, ٜٖٔ/ٖ)ُب تارٮتو  (, وا٠تطيبٜٕٓ/ٙننو )والبيهقي ُب س

( من طرؽ عن حفص بن عمر بن أيب العطاؼ عن أيب ٓٗ/ٚ( وا١تزي ُب هتذيب الكماؿ )ٖٕ/ٕ)
: }يا أبا ىريرة تعلموا الفرائض وعلموه فإنو نصف العلم رسوؿ اهلل الزناد عن األعرج قاؿ: قاؿ 

 نزع من أميت{.وإنو ينسى وىو أوؿ ما ي
قلت : إسناده ضعيف جدا, حفص بن عمر بن أيب العطاؼ مًتوؾ وقد تكلم العلماء على روايتو 

( ٗٛٔ/ٕعن أيب الزناد خاصة, وضعفوا حديثو ىذا, فقد ذكره البخاري ُب "التاريخ األوسط" )
 وقاؿ: منكر اٟتديث ٍب ذكر حديثو ىذا وقاؿ: ال يصح أىػ

( ُب ترٚتة حفص بعد أف أورد حديثو ىذا: ال يتابع عليو وال ٕٔٚ/ٔوقاؿ العقيلي ُب الضعفاء )
فيو نظر ال يتابع عليو  يعرؼ إال بو أىػ. وقد تعقبو ا١تزي ُب "هتذيب الكماؿ" فقاؿ: وقوؿ العقيلي

فإنو قد تابعو عليو غَته, ٍب ساؽ بإسناده إٔب ٤تمد بن القاسم األسدي حدثنا الفضل بن د٢تم قاؿ: 
: }تعلموا الفرائض رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ  شهر بن حوشب عن أيب ىريرة  حدثٍت عوؼ عن

 والقرآف وعلموه الناس فإين امرؤ مقبوض{ أىػ 
وقد تعقبو اٟتافظ ابن حجر ُب التهذيب فقاؿ: ومثل ىذا ال يصح متابعة فإف ٤تمد بن القاسم ٣تمع 

فقوؿ العقيلي : ال يتابع عليو على ضعفو كما سيأٌب ُب ترٚتتو فبل يصح لبلستشهاد بو ومع ذلك 
  عن أيب الزناد واهلل أعلم. أىػيعٍت

( ىذا اٟتديث ٍب قاؿ: ومداره على حفص بن عمر بن ٜٛ/ٖوذكر ابن حجر أيضا ُب التلخيص )
 أيب العطاؼ وىو مًتوؾ. أىػ
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 وأما حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما:

( والدارقطٍت ُب ٕٖٖ/ٗ( واٟتاكم ُب مستدركو )ٕ٘ٛٛ/ٜٔٔ/ٖفقد أخرجو أبو داود ُب سننو ) 
( ٖٕ/ٕ( وابن عبد الرب ُب جامع بياف العلم وفضلو )ٕٛٓ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٕ/ٚٙ/ٗسننو )

من طريق عبد الرٛتن بن زياد عن عبد الرٛتن بن رافع التنوخي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص أف 
قاؿ : }العلم ثبلثة وما سوى ذلك فهو فضل, آية ٤تكمة أو سنة قائمة أو فريضة  رسوؿ اهلل 
 عادلة{. 

قلت: إسناده ضعيف, عبد الرٛتن بن زياد بن أنعم األفريقي ضعيف وكاف يدلس, وعبد الرٛتن بن 
 رافع التنوخي ضعيف.

 
 :وأما حديث أبي بكرة 

(, ثنا علي نا ٤تمد بن عقبة السدوسي,   نا سعيد ٘ٚٓٗ/ٖٕٚ/ٗفأخرجو الطرباين ُب األوسط )
بن أيب كعب العبدي قاؿ: نا راشد أبو ٤تمد اٟتماين عن عبد الرٛتن بن أيب بكرة عن أبيو قاؿ: قاؿ 

}تعلمو القرآف وعلموه الناس وتعلموا الفرائض وعلموىا الناس ,أوشك أف يأٌب على  رسوؿ اهلل 
 ضة فبل ٬تداف من يفصل بينهما{ .الناس زماف ٮتتصم رجبلف ُب الفري

قلت: إسناده ضعيف علي ىو ابن سعيد الرازي ال ٭تتج بو, و٤تمد بن عقبة السدوسي ضعيف, 
 (: شيخ.ٚ٘/ٗوسعيد بن أيب كعب العبدي قاؿ فيو أبو حاًب كما ُب اٞترح والتعديل )

 

 مرسل سليماف بن موسى: 
( ثنا وكيع ثنا ٤تمد بن عبيد اهلل العقيلي عن أيب ٕٖٖٔٓ/ٕٕٗ/ٙأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

: )من أبطل مَتاثا أبطل اهلل مَتاثو  رسوؿ اهلل سلمة اٟتمصي عن سليماف بن موسى قاؿ: قاؿ 
 من اٞتنة(.

 قلت: ىذا مرسل ضعيف أبو سلمة اٟتمصي ٣تهوؿ. 
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 :حديث أنس بن مالك 
( ثنا سويد بن سعيد ثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن ٖٕٓٚ/ٕٜٓ/ٕأخرج ابن ماجة ُب سننو)
}من فرَّ من مَتاث وارثو قطع اهلل مَتاثو من  رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ  أبيو عن أنس بن مالك 

 اٞتنة يـو القيامة{. 
زيد بن اٟتواري العمي قلت: إسناده ضعيف جدا, عبد الرحيم بن زيد العمي كذبو ابن معُت, وأبوه 

 ضعيف.
 

 وأما اآلثار المروية في ذلك فمنها ما يصح ومنها ماال يصح:
 أما الصحيح:

أنو قاؿ: من قرأ القرآف فليتعلم الفرائض ,فإف لقيو أعرايب قاؿ:  ثبت عن عبد اهلل بن مسعود  فقد
ادة وخَت, وإف قاؿ: ال. يا مهاجر أتقرأ القرآف؟ فإف قاؿ: نعم. قاؿ: تفرض؟ فإف قاؿ: نعم. فهو زي

 قاؿ: فما فضلك علي يا مهاجر .
( ٖٖٖ/ٗ( من طريق سفياف الثوري واٟتاكم ُب مستدركو )ٕٛ٘ٛ/ٕٗٗ/ٕأخرجو الدارمي ُب سننو )

( من طريق أيب خيثمة كلهم ٜٕٓ/ٙمن طريق سفياف الثوري, وشعبة, وأخرجو البيهػقي ُب سننػػو )
 ن أبيو  عبد اهلل بن مسعود بو. عن أيب إسحاؽ السبيعي عن أيب عبيدة ع

قلت: إسناده صحيح, أبو إسحاؽ السبيعي وإف كاف مدلسا إال أف من الرواة عنو شعبة, وبذلك 
نكوف قد أمنا من تدليسو, فقد نقل اٟتافظ ابن حجر رٛتو اهلل ُب "النكت على ابن الصبلح" 

إسحاؽ وقتادة. قاؿ  ( عن شعبة أنو قاؿ: كفيتكم تدليس ثبلثة األعمش وأبؤٖٙ-ٖٓٙ/ٕ)
 اٟتافظ ابن حجر: وىي قاعدة حسنة تقبل أحاديث ىؤالء إذا كاف عن شعبة ولو عنعنوىا. أىػ

ورواية أيب عبيدة عن أبيو عبد اهلل بن مسعود صحيحة فإنو قد ٝتع من ثقات أصحابو فلها حكم 
 االتصاؿ, وقد نص على ذلك ٚتع من األئمة.
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( من طريق أيب األحوص سبلـ بن ٖٕٖٓٔ,ٕٖٗٓٔ/ٕٔٗ/ٙوأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )
سليم وسفياف الثوري كبل٫تا عن أيب إسحاؽ عن أيب األحوص قاؿ: قاؿ عبد اهلل بن مسعود وذكر 

 ٨توه.
قلت: أبو األحوص الراوي عن ابن مسعود ىو عوؼ بن مالك اٞتشمي ثقة, وُب اإلسناد عنعنة أيب 

 إسحاؽ إال أنو يصح ٔتا قبلو.
 

 روي ولم يصح:  وأما ما
 أنو قاؿ: تعلموا الفرائض واللحن والسنن كما تعلموا القرآف.    ( عن أمَت ا١تؤمنُت عمر ٔ

( والبيهقي ٖٖ٘ٓٔ/ٕٕٗ/ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٕٓ٘ٛ/ٔٗٗ/ٕأخرجو الدارمي ُب سننو )
ضعيف عن مورؽ العجلي عن عمر بو, قلت: إسناده  –وىو األحوؿ  –ُب سننو من طريق عاصم 

: قاؿ أبوزرعة : ٖ٘٘النقطاعو بُت مورؽ وعمر رضي اهلل عنو قاؿ العبلئي ُب جامع التحصيل ص 
 ٓب يسمع ػ يعٍت مورقا ػ من أيب ذر شيئا .

 قلت : وقد روى  عن عمر رضي اهلل عنو فيكوف روايتو مرسلة أيضا . إىػ
ي عن عمر وأيب ذر وأيب الدرداء (  ُب ترٚتة مورؽ : يرو ٖٗ٘/  ٗوقاؿ اٟتافض الذىيب ُب النببلء ) 

 وطائفة ٦تن ٓب يلحق السماع منهم فذلك مرسل . إىػ 
 تعلموا الفرائض فإهنا من دينكم . :( فمن ذلك قوؿ عمر بن ا٠تطاب ٕ

( وسعيد ٕٖ٘ٓٔ/ٕٔٗ/ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٕٔ٘ٛ/ٔٗٗ/ٕأخرجو الدارمي ُب سننو )
( من طرؽ عن األعمش عن إبراىيم قاؿ: ٜٕٓ/ٙسننو ) ( والبيهقي ُبٖٕٚ/ٚبن منصور ُب سننو )

 . قاؿ عمر فذكره, قلت: إسناده ضعيف إبراىيم النخعي ٓب يسمع من عمر بن ا٠تطاب 
إٔب أيب موسى األشعري إذا ٢توًب فا٢توا بالرمي وإذا ٖتدثتم فتحدثوا  ( كتب عمر بن ا٠تطاب ٖ

 بالفرائض.
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( من طريق أيب داود الطيالسي ثنا أبو ىبلؿ الراسيب عن قتادة ٖٖٖ/ٗأخرجو اٟتاكم ُب مستدركو ) 
 عن سعيد بن ا١تسيب قاؿ: كتب عمر فذكره.

( من طريق وكيع عن أيب ىبلؿ عن قتادة قاؿ: كتب عمر فذكره ٜٕٓ/ٙوأخرجو البيهقي ُب سننو )
 دوف ذكر أيب موسى األشعري.

و ىبلؿ الراسيب صدوؽ فيو لُت وُب اٞترح والتعديل أنو مضطرب اٟتديث عن قلت: إسناده ضعيف أب
 قتادة واضطرابو ُب ىذه الرواية ظاىر واهلل أعلم.

 ( عن ابن عباس قاؿ من قرأ النساء فعلم ما ٭تجب وما ال ٭تجب َعِلَم الفرائض. ٗ
اهلل بن قيس عن ( من طريق أيب إسحاؽ عن عبد ٕٖٚٓٔ/ٕٔٗ/ٙأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

 ابن عباس بو. 
 قلت: إسناده ضعيف.فيو عنعنة أيب إسحاؽ. 

أنو قاؿ: من علم القرآف وٓب يعلم الفرائض فإنو مثلو مثل الرأس ال  ( عن أيب موسى األشعري ٘
 وجو لو أو ليس لو وجو.

قاؿ أبو  ( من طريق زياد بن أيب مسلم عن أيب ا٠تليل قاؿ:ٕٗ٘ٛ/ٔٗٗ/ٔأخرجو الدارمي ُب سننو )
 موسى فذكره قلت: إسناده ضعيف زياد بن أيب مسلم صدوؽ فيو لُت.

( بلفظ: مثل الذي يقرأ القرآف وال ٭تسن ٕٖٙٓٔ/ٕٔٗ/ٙوأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )
 الفرائض كاليدين ببل رأس.

ي ُب (عن اٟتسن البصري قاؿ : كانوا يرغبوف ُب تعليم القرآف والفرائض وا١تناسك. أخرجو الدارمٙ
 ( من طريق كثَت وىو ابن شنظَت عن اٟتسن بو .ٕٚ٘ٛ/ٕٗٗ/ٕسننو )

 قلت: إسناده ضعيف كثَت بن شنظَت صدوؽ ٮتطئ.
 ( قوؿ ابن مسعود: تعلموا الفرائض فإنو يوشك أف يفتقر الرجل إٔب علم كاف يعلمو.ٚ

 ( رواه الطرباين وىو منقطع اإلسناد. أىػٕٕٚ/ٗقاؿ ا٢تيثمي ُب آّمع )
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 فوائد:
( من ٕٖٛٔٓ/ٕٔٗ/ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٜٕ٘ٛ/ٕٗٗ/ٕ( أخرج الدارمي ُب سننو )ٔ

طريق مسلم قاؿ سألنا مسروقا: كانت عائشة ٖتسن الفرائض؟ قاؿ: والذي ال إلو غَته لقد رأيت 
 األكابر من أصحاب ٤تمد يسألوهنا عن الفرائض.

 .قلت: إسناده صحيح مسلم ىو ابن صبيح أحد الثقات
( ثنا أبو معاوية عن ىشاـ عن أبيو قاؿ: ما رأيت ٜٕٖٓٔ/ٕٔٗ/ٙوأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

 أحداً أعلم بفريضة وال أعلم بفقو وال بشعر من عائشة.
 قلت: إسناده صحيح. وىشاـ ىو ابن عروة بن الزبَت.

من طريق ( ٜٕٓ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٖٖٗٓٔ/ٕٕٗ/ٙ( وأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٕ
 األعمش عن إبراىيم النخعي قاؿ: قلت لعلقمة: علمٍت الفرائض قاؿ: أمت جَتانك. 

قلت: إسناده صحيح ولفظ ابن أيب شيبة "ائت جَتانك" والصواب: "أمت" كما عند البيهقي فلعلو 
تصحيف ُب مصنف ابن أيب شيبة, والراوي لو عن األعمش عند ابن أيب شيبة ىو عيسى بن يونس 

 إسحاؽ.عن أيب 
 والراوي لو عند البيهقي علي بن مسهر القرشي ,واألوؿ ثقة ,والثاين ثقة لو غرائب بعدما أضر. 

( من طريق ابن شهاب عن األعمش عن إبراىيم قاؿ: ٕ٘٘ٛ/ٔٗٗ/ٕورواه الدارمي ُب سننو )
 قلت: لعلقمة ما أدري ما أسألك عنو. قاؿ: أمت جَتانك. 

اب ىو عبد اهلل بن نافع الكناين, صدوؽ يهم, وقد خالف من قلت: ىو ّٔذا اللفظ منكر, أبو شه
 ىو أرجح منو عددا ووصفا كما سبق.

( أخربنا أبو طاىر الفقيو أنا أبو عثماف البصري ثنا  أبو أٛتد بن ٜٕٓ/ٙ( أخرج البيهقي ُب سننو )ٖ
ض نصف عبد الوىاب أخربين بشر بن اٟتكم قاؿ: ٝتعت سفياف بن عيينة يقوؿ: إ٪تا قيل الفرائ

 العلم ألنو يبتلى الناس بو كلهم.
 قاؿ البيهقي: ويذكر عن طاووس وقتادة: الفريضة ثلث العلم.
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 الحقوؽ المتعلقة بالتركػة

 تعريف التركة:
 ٔالشيء ا١تًتوؾ. التركة لغة:

أو حق  -٢تا ُب ملكو تقديراويدخل ُب ذلك الدية لدخو –ما يًتكو ا١تيت من ماؿ  واصطالحا:
 .مطلقا

 (2).المتعلقة بالتركة خمسة باالستقراء والحقوؽ

 ف اٟتق إما للميت أو عليو أو ال لو وال عليو .وذلك أ
 فالذي للميت مؤنة التجهيز والذي عليو نوعاف :

 ما يتعلق بالذمَّة وىو ا١تطلق الذي ٓب يتعلق بعُت الًتكة . -ٔ
 اٞتاين . ا١تتعلق بعُت الًتكة كالرىن وأرش اٞتناية ا١تتعلقة برقبة العبد -ٕ

 والذي ليس للميت وال عليو نوعاف :
 اختياري وىو الوصية . -ٔ
 .    ٖاضطراري وىو ا١تَتاث -ٕ

 :على الراجح الحقوؽ المتعلقة بالتركة ترتيب
من ا١تؤف الشرعية فبل  مؤف ٕتهيز ا١تيت من ٙتن كفنو وأجرة تغسيلو وٛتلو وحفر قربه و٨تو ذلك -ٔ

 يدخل ُب ذلك األمور ا١تبتدعة.
 اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكة كالدين الذي بو رىن وأرش اٞتناية ا١تتعلقة برقبة العبد اٞتاين. -ٕ

                                 
 .( ٛٛٔ/  ٔنظر النياية البف األثير ) ا ٔ
 ( .  ٕٜٗ - ٜٔٗ/  ٓٔ( و رد المحتار )  ٜٔٔ/  ٗمختصر خميؿ مع شرح الخرشي )  ٕ
 (.  ٕٜٗ - ٜٔٗ/  ٓٔنظر رد المحتار ) ا ٖ
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 اٟتقوؽ ا١تتعلقة بذمة ا١تيت وىي اٟتقوؽ ا١تطلقة اليت ال عبلقة ٢تا بعُت الًتكة. -ٖ
 وىي نوعػاف:

 حقوؽ العباد كالديوف ا١تطلقة وٙتن ا١تبيع وأجرة الدار.  -أ
 كالزكاة والنذور والكفارات و٨تو ذلك.حقوؽ اهلل  -ب 

 قل .أالوصية لغَت وارث بالثلث ف  -ٗ 
 اإلرث.-٘ 

وال ُب تقدمي ٔوٓب ٮتتلف العلماء ُب تقدمي مؤف التجهيز على اٟتقوؽ ا١تطلقة ا١تتعلقة بذمة ا١تيت
التجهيز  اٟتقوؽ ا١تطلقة على الوصية وال ُب تقدمي الوصية على اإلرث, وإ٪تا اختلفوا ُب تقدمي مؤف

 على اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكة على قولُت :  
مذىب اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل أف مؤف ٕتهيز ا١تيت مقدمة على اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكة  وىو األوؿ:

. 
بعُت الًتكة ىم وىو تقدمي اٟتقوؽ ا١تتعلقة وغَت وىو مذىب األئمة أيب حنيفة ومالك والشافعي  الثاين:

 تجهيز .على مؤف ال
 وقد استدؿ أصحاب المذىب األوؿ بما يلي:

فوقصتو ناقتو وىو ٤تـر   أف رجبل كاف مع النيب حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما  -ٔ
ٔتاء وسدر وكفنوه ُب ثوبيو وال ٘تسوه بطيب وال ٗتمروا رأسو  أغسلوه):   فمات فقاؿ رسوؿ اهلل 

 . ٖٕٛٛومسلم برقم  ٔ٘ٛٔالبخاري برقم  أخرجو.(فإنو يبعث يـو القيامة ملبيا

 ووجو الداللة من اٟتديث:
ت وامتناعو عن الصبلة ٓب يسأؿ ىل عليو دين أوال مع تشديده ُب قضاء الدين عن ا١تي أف الرسوؿ
 ٕ".ضى دينوقعليو حىت ي

                                 
  إال ما جاء عف أبي محمد بف حـز أف الديوف المطمقة مقدمة عمى مؤف التجييز وسيأتي إيراده إف شاء اهلل .  ٔ
 (.ٕٓ/ٔـ )حانظر فقو المواريث لال ٕ
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 -وكاف صائما–( أف عبد الرٛتن بن عوؼ ُأٌبَ بطعاـ  ٕ٘ٚٔما رواه البخاري ُب صحيحو برقم )-ٕ
إف غطي رأسو بدت رجبله وإف ُغطي رجبله  فّْن ُب بردةٍ قتل مصعب بن عمَت وىو خَت مٍت كُ فقاؿ: 

بدا رأسو. وأراه قاؿ: وقتل ٛتزة وىو خَت مٍت ٍب ُبسط لنا من الدنيا ما ُبسط أو قاؿ أعطينا من الدنيا 
 طعػاـ.ما أعطينا وقد خشينا أف تكوف حسناتنا عجّْلت لنا ٍب جعل يبكي حىت ترؾ ال

 .ٔووجو الداللة منو كاٟتديث األوؿ
أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم وثيأّم من غَت أف يعترب ما يبقى لورثتهم   أف رسوؿ اهلل ما ثبت  -ٖ

 ٕأو لدين إف كاف عليهم وىذا بُت
 .ٖقياس مؤف التجهيز على ا١تفلس فإنو يقدَّـ بنفقتو على غرمائو -ٗ

و ُب حاؿ اٟتياة ملكو ثابت على ا١تاؿ فيقدـ على غَته فيو ٓتبلؼ فيناقش بأنو قياس مع الفارؽ ألن
 ما بعد الوفاة فبل ملك لو فبل يزاحم غَته .

: بأف تقدمي مؤنة التجهيز على غَتىا من اٟتقوؽ ليس مبنيًا على ملكو ١تاؿ بل إلثبات  ٬تابو 
 ٗالشارع فيو كما تقدـ ُب الدليل األوؿ والثاين. 

 الثاني بما يلي:واستدؿ أصحاب القوؿ 
قياس اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكة بعد الوفاة على اٟتقوؽ ا١تتعلقة ّٔا حاؿ اٟتياة ُب التقدمي على  -ٔ

 ٘.غَتىا فإف األصل أف كل حق يقدـ ُب اٟتياة يقدَّـ ُب الوفاة
 ويناقش من وجهين:

األخرى ألف ىناؾ ما يقدـ منع تقدمي اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكة على ٚتيع اٟتقوؽ  الوجو األوؿ:
 عليها وىو نفقة ا١تفلس وكسوتو.
                                 

 السابؽالمرجع  ٔ
 (ٕٕٔ/ٖالمقدمات والمميدات البف رشد )انظر  ٕ
 (  . ٖٔ/  ٔ( والعذب الفائض )  ٖٚٔ/  ٜٕ( المبسوط لمسرخسي )  ٕ٘٘/  ٗالكافي البف قدامة )  ٖ
 ( ٕٓ/  ٔانظر فقو المواريث لالحـ )  ٗ
 (.ٜٗٗ/ٓٔتار البف عابديف )ح( ورد المٜٕٕ/ٙانظر تبييف الحقائؽ لمزيمعي ) ٘
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لو سلّْم بأف اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت الًتكة تقدَّـ على نفقة ا١تفلس وكسوتو فإف ىذا  الوجو الثاني:
القياس مع الفارؽ فبل يصح وذلك أنَّو ُب حاؿ اٟتياة ٯتكن طلب النفقة والكسوة بالعمل وغَته وىذا 

 ٔ.اةمتعذر ُب حاؿ الوف
 أف ملك الشخص يزوؿ عن مالو با١توت فبل يزاحم غَته فيو . -ٕ

 ويناقش :
بأف تقدمي مؤنة التجهيز على غَتىا من اٟتقوؽ ليس مبنياً على ملكو ١تالو , بل إلثبات الشارع لو فيو 

 ٕكما تقدـ ُب الدليل األوؿ والثاين من أدلَّة القوؿ األوؿ .
 الترجيػػح: 

 . وؿ كما ىو ظاىػر واٟتمد هلل رب العا١تُتالقوؿ الراجػح ىو األ
 فائدة :

 ٖكما ُب الفتح )   حديث : الكفن من رأس ا١تاؿ . أخرجو الطرباين ُب األوسط من حديث علي 
بن  عبدا هلل( قاؿ اٟتافظ وإسناده ضعيف, وقاؿ ا٢تيثمي: فيو  ٕٙ/  ٖ( و٣تمع الزوائد )  ٔٗٔ/ 

 ىاروف الفروي وىو ضعيف .
اىػ حديث جابر وحكى عن أبيو أنو منكر.( من  ٜٛٓٔ/ ٖٓٚ/  ٔوذكره ابن أيب حاًب ُب العلل ) 

. 
( بإسناد صحيح عن الزىري وقتادة قاال :  ٕٕٔٙ/  ٖ٘ٗ/ ٖوقد أخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو ) 

 الكفن من ٚتيع ا١تاؿ .

                                 
 (.ٕٕ/ٔكما في فقو المواريث لالحـ ) ٛٗلباجوري عمى الشنشوري حاشية ا ٔ
 ( . ٕٕ/  ٔفقو المواريث )  -ٕ



29 

 

( وعبد الرزاؽ  ٖٕٖٚ/  ٚٓ٘/ ٕوصح ذلك أيضاً عن إبراىيم النخعي كما عند الدارمي ُب سننو ) 
( . وكذا صح عن عطاء بن أيب رباح فقد أخرج الدارمي بسند  ٖٕٕٙ/ ٖ٘ٗ/ ُٖب مصنفو ) 

 ( عن عطاء قاؿ : اٟتنوط والكفن من رأس ا١تاؿ . ٕٖٔٗ/ ٚٓ٘/ ٕصحيح ُب سننو ) 
ا١تيت .فقد وقاؿ طاووس : إف كاف ا١تاؿ كثَتاً فالكفن من ٚتيع ا١تاؿ وإف كاف قليبًل فالكفن ُب ثلث 

( عن ابن التيمي عن أبيو عن طاووس قاؿ : الكفن ٕٕٙٙ/ٖٙٗ/ ٖأخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو ) 
 من ٚتيع ا١تاؿ, قاؿ : فإف كاف ا١تاؿ قليبلً فهو ُب الثلث. 

 قلت : إسناده صحيح ابن التيمي ىو معتمر بن سليماف بن ببلؿ التيمي وىو وأبوه ثقتاف.
وروي عن سعيد بن ا١تسيب أنو قاؿ : الكفن من ٚتيع ا١تاؿ. وقاؿ خبلس بن عمرو : من الثلث وال 

 يصح. 
( عن ابن ا١تبارؾ عن سعيد بن أيب عروبة عن قتادة  ٕٕ٘ٙ/ٖ٘ٗ/ ُٖب مصنفو )  ؽلرزاعبد اأخرج 

 عن سعيد بن ا١تسيب أنو قاؿ: الكفن من ٚتيع ا١تاؿ وقاؿ خبلس بن عمرو من الثلث .
 لت : فيو عنعنة قتادة , وُب روايتو عن ابن ا١تسيب كبلـ كما ُب التهذيب .ق

 فائدة أخرى :
 ( :ٕٕ٘/ ٜقاؿ أبو ٤تمد بن حـز رٛتو اهلل ُب احمللى ) 

أوؿ شيء ما ٮترج من رأس ا١تاؿ دين الغرماء فإف فضل من شيء ُكفّْن منو ا١تيت وإف ٓب يفضل منو 
ماء أو غَتىم ١تا قد ذكرنا ُب كتاب اٞتنائز .... وعمدة ذلك شيٍء كاف كفنو على من حضر من الغر 

ٓب يوجد لو إال ثوب  { وأف مصعب بن عمَت ِمن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي َِّٔا َأْو َدْينٍ قولو تعأب : }
واحد فكفن فيو, وألف تكليف الغرماء خاصة أف يكوف الكفن ناقصًا من حقوقهم ظلم ٢تم, وىذا 

 ضر من ا١تسلمُت والغرماء من ٚتلتهم اىػ .واجب على كل من ح
قلت : ما سبق من أدلَّة من قدَّـ مؤنة التجهيز على الديوف ا١تتعلقة بعُت الًتكة فيو داللة كافية 
واضحة على خطأ ىذا ا١تذىب, فاألصل أف ٬ُتهَّز ا١تيت من تركتو إال الزوجة, فعلى زوجها إف كاف 
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من تلزمو نفقتو ال على من شهد موتو وإف كاف أجنبيًا فضبلً موسراً, فإف ٓب يكن للميت ماؿ فعلى 
 على الغرمي واهلل أعلم .

 مسألة :
 اختلف األئمة األربعة رٛتهم اهلل ُب مؤنة ٕتهيز الزوجة ىل تلـز زوجها أو ال؟

 فعند اإلمامُت مالك وأٛتد ال يلـز الزوج كفن امرأتو وال مؤنة ٕتهيزىا بل كل ذلك من ما٢تا سواء كاف
الزوج موسرًا أو معسراً, وسواًء كانت الزوجة غنية أو فقَتة ألف ما٢تا من اٟتقوؽ على الزوج انقطع 
ٔتوهتا فالنفقة والكسوة وجبت ُب النكاح للتمكُت من االستمتاع و٢تذا تسقط بالنشوز والبينونة وقد 

ى من ٬تب عليو انقطع ذلك با١توت فأشبهت األجنبية, فإف ٓب يكن ٢تا ماؿ , فتجهيزىا ٬تب عل
 نفقتها لو ٓب تكن زوجة فإف ٓب يكن فهي كغَتىا من ا١تسلمُت إف كانت مسلمة .

 وعند اإلماـ أيب حنيفة :
 ٕتب مؤنة ٕتهيزىا على الزوج مطلقاً سواًء كاف موسراً أو معسراً .

تلزمو  وعند اإلماـ الشافعي : ٕتب مؤنة ٕتهيز الزوجة على زوجها إف كاف موسرًا وأما ا١تعسر فبل
فتخرج مؤنة ٕتهيزىا من أصل تركتها ال من حصتو , وضابط ا١تعسر : من ال يلزمو إال نفقة ا١تعسرين 

 و٭تتمل أف يقاؿ من ليس عنده فاضل عما يًتؾ للمفلس .
وضابط ا١توسر على العكس فيهما, ووجو ىذا القوؿ : أف عبلقة الزوجية باقية ألنو يرثها ويغسلها 

 .( ٔ)و٨تو ذلك 
 : الراجح واهلل أعلم ىو مذىب اإلماـ الشافعي رحمو اهلل .قلت 

 
 

 تنبيو مهم جداً :

                                 
 . ٕ٘ -ٕٗنظر التحقيقات المرضية لمفوزاف صا ٔ
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ال يعترب من مؤف التجهيز ما ابتدعو الناس من إقامة ا١تآًب والتجمع ُب بيت ا١تيت للعزاء ثبلثة أياـ أو 
ور ف بعض سو أكثر فتذبح الذبائح, وُب ببلدنا ُيشًتى للناس القات والدخاف وتوابع ذلك ٍب يقرؤ 

القرآف ويأتوف بأذكار ٚتاعية ما أنزؿ اهلل ّٔا من سلطاف, ورٔتا استأجروا من يقرأ قرأنًا على القرب 
ويوزعوف صدقات عند الدفن على الفقراء وا١تساكُت, وكل ىذا ابتداع ُب دين اهلل من أنفق شيئًا من 

مالو ا٠تاص وإف كاف أجنبياً ىذه األمور ا١تبتدعة فهو الضامن مع تعرضو للوعيد, فإف كاف وارثًا فمن 
فقد أتلف مالو فيما ال يعود عليو وال على ا١تيت بفائدة, بل إف من الناس من يفعل ذلك رياًء وٝتعًة 

 وكرباً عياذاً باهلل, وىكذا يفعل اٞتهل وا٢توى بأصحابو نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .
 مسألة :

ىا جميعًا من التركة فأيهما يقدـ حق اهلل أـ إذا ازدحمت الديوف على التركة وال يمكن استيفاؤ 
 حق العبد ؟

 اختلف ُب ذلك على ثبلثة أقواؿ :
 أف حقوؽ العباد مقدمة على حقوؽ اهلل وىذا مذىب اٟتنفية وا١تالكية . -ٔ
 أف حقوؽ اهلل مقدمة على حقوؽ العباد وىذا مذىب الشافعية . -ٕ
 وىذا مذىب اٟتنابلة . أنو ال يقدـ بعضها على بعض بل تقضى بالنسبة -ٖ

 األدلة :
: استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بأف حقوؽ العباد مبنية على ا١تشاحَّة  أدلة أصحاب المذىب األوؿ

 فتقدـ أما حقوؽ اهلل فمبناىا على ا١تسا٤تة فتؤخر .
 أدلَّة أصحاب القوؿ الثاني :

 : )) فدين اهلل أحق أف يقضى (( . متفق عليو. استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بقوؿ النيب 
: بأف اٟتديث لبياف قضاء حق اهلل وليس لبياف تقدٯتو على دين اآلدمي كما ورد ُب سبب يناقشو

اٟتديث : أرأيت لو كاف عليها دين أكنت تقضيو . فهو لقياس قضاء دين اهلل على قضاء دين 
 دمي .اآلدمي وليس لتقدمي قضاء دين اهلل على دين اآل
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 أدلة القوؿ الثالث :
استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بأف حقوؽ اهلل متساوية مع حقوؽ اآلدميُت ُب وجوب القضاء فتساوى 

 معها ُب الًتتيب .
بأنو ال يلـز من التساوي ُب الوجوب التساوي ُب التقدمي بدليل تقدمي اٟتقوؽ ا١تتعلقة بعُت  ويناقش :

 ة مع أف كبلً منها واجب القضاء .الًتكة على اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالذمَّ 
 وأجيب عن ىذه المناقشة :

 بأف اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالًتكة تتميز بالتعلق بالعُت فتكوف أؤب .
ويرد ىذا اٞتواب : بأف حقوؽ اآلدميُت تتميز بأف مبناىا على ا١تشاحة فتكوف أؤب بالتقدمي من 

 حقوؽ اهلل ا١تبنية على ا١تسا٤تة والعفو .
 الترجيح :

الراجح واهلل أعلم تقدمي حقوؽ اآلدميُت على حقوؽ اهلل ١تا ذُكر ُب أدلتهم وقد سبق مناقشة أدلة 
 .(ٔ)ا١تخالفُت 
 مسألة :

 إذا لم تف التركة بديوف العباد فما العمل ؟
اٞتواب : من وجد مالو بعينو ُب الًتكة أخذه,وإف ٓب فإف الغرماء يتحاصُّوف ُب الًتكة على قدر ديوهنم 

قاؿ  أف رسوؿ اهلل  من حديث أيب ىريرة  ٖٜٖٙومسلم برقم  ٕٕٓٗ, ١تا رواه البخاري برقم 
 : )من أدرؾ مالو بعينو عند رجل قد أفلس فهو أحق بو من غَته(.

قاؿ : أصيب رجل ُب  عن أيب سعيد ا٠تدري  ٜٖٛ٘لم ُب صحيحو برقم وبدليل ما رواه مس
: )تصدقوا عليو(, فتصدؽ الناس  ُب ٙتار ابتاعها , فكثر دينو فقاؿ رسوؿ اهلل  عهد رسوؿ اهلل 

 لغرمائو: )خذوا ما وجدًب وليس لكم إال ذلك( . عليو فلم يبلغ ذلك وفاء دينو, فقاؿ رسوؿ اهلل 

                                 
 ( . ٖٓ-ٜٕ/ ٔنظر فقو المواريث لالحـ ) ا ٔ
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 دين على الوصية ٣تمع عليو بُت العلماء :تقدمي ال تنبيو:
( والبغوي ٖٜٔ/ٖيط ) ( وأبو حياف ُب البحر احمل ٖٚ/  ٘اع العلماء القرطيب ُب تفسَته )حكى إٚت

( ٖٖٗ/ٔفتح القدير )( والشوكاين ُب ٓٔٙ/ٔ( وابن كثَت ُب تفسَته )ٕٓٗ/ ُٔب تفسَته )
 ( .ٕ٘/ ٙٔوصاحب تكملة آّموع ) 

 هلل كالزكاة واٟتج والكفارات والنذور وديوف العباد .وىذا شامل لديوف ا
 قضى بالدين قبل الوصية. أف رسوؿ اهلل  والدليل على ذلك حديث علي بن أيب طالب 

 وىو حديث حسن لغَته.
( ٖٖٔ/  ٗ( والشافعي ُب األـ)ٕٕٕٔ/ٖ٘ٗ/ ٗ(,) ٜٕٗٓ/ٜٔٗ/ ٗأخرجو الًتمذي ُب سننو ) 

/ ٕ( وأخرجو ابن ماجة ُب سننو) ٕٚٙ/ ٙباب استحداث الوصية , ومن طريقو البيهقي ُب سننو ) 
غوث ( والطيالسي ٕٛٔ/ ٖ( وابن اٞتارود ُب ا١تنتقى ) ٖٖٙ/ٗ( واٟتاكم ُب مستدركو )ٖٖٙ/ٜٙٓ

( واٟتميدي ُب مسنده ) ٖٜٓٓٔ/ٜٕٗ/ ُٓٔب مصنفو )  ؽوعبدا لرزا( ٜٚٔ/ ٕ٘) ُب مسنده 
( وأبو يعلى ُب ٜٖٛ/ٗٚ/ ٖ( والبزار ) ٗٗٔ,  ٜٚ/ ٔ( وأٛتد ُب مسنده ) ٙ٘/ٖٔ-ٖٓ/ٔ

( وابن أيب حاًب ُب ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٖ( وابن جرير ُب تفسَته ) ٔٙٗ,  ٖٓٓ/ٕٚ٘/ ٔمسنده ) 
,  ٕٚٙ/ٙ( والبيهقي ُب سننو ) ٗٙ/ٚٛ-ٙٛ/ ٗو ) ( والدارقطٍت ُب سننٖٛٛ/  ٖتفسَته ) 

 ( .ٜٔٗ/ ٖ( واٟتافظ ابن حجر ُب تغليق التعليق )  ٜٖٕ
 ( البن أيب شيبة وابن ا١تنذر وعبد بن ٛتيد . ٕٙٔ/ ٕوعزاه السيوطي ُب الدر ا١تنثور ) 

ؤوف كلهم من طرؽ عن أيب إسحاؽ السبيعي عن اٟتارث وىو األعور عن علي أنو قاؿ : إنكم تقر 
قضى بالدين قبل الوصية, وإف  ( وإف رسوؿ اهلل ن بَػْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَف َِّٔا َأْو َدْينٍ مِ ىذه اآلية )

أعياف بٍت األـ يتوارثوف دوف بٍت العبلت . وزاد ابن ماجة واٟتميدي والشافعي: الرجل يرث أخاه 
 ألبيو وأمو دوف أخيو ألبيو .

 عور إال أف اإلٚتاع منعقد على وفق رواية اٟتارث ىذه .قلت: إسناده ضعيف لضعف اٟتارث األ
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قاؿ الًتمذي : ىذا حديث ال نعرفو إال من حديث أيب إسحاؽ عن اٟتارث عن علي وقد تكلم 
 بعض أىل العلم ُب اٟتارث والعمل على ىذا اٟتديث عند عامة أىل العلم اىػ.

اهلل على الطريق لذلك ٓب  بن عبد وقاؿ اٟتاكم : ىذا حديث رواه الناس عن أيب إسحاؽ واٟتارث
 ٮترجو الشيخاف وقد صحت ىذه الفتوى عن زيد بن ثابت اىػ . 

قلت: ٍب ساؽ بإسناده الصحيح فتوى زيد بن ثابت ُب مَتاث اإلخوة دوف تعرضو للدين قبل الوصية 
 الذي ىو موضع الشاىد ىنا .

ال يثبت أىل اٟتديث  وقاؿ الشافعي : وقد روي ُب تبدئة الدين قبل الوصية حديث عن النيب 
 مثلو فذكره .

واٟتارث  قاؿ البيهقي : امتناع أىل اٟتديث عن إثبات ىذا لتفرد اٟتارث األعور بروايتو عن علي 
 ال ٭تتج ٓتربه لطعن اٟتفاظ فيو .
ث علي أنو قضى بالدين قبل الًتكة رواه أٛتد ( : حديٜ٘/ ٖوقاؿ اٟتافظ ُب التلخيص ) 

وأصحاب السنن من حديث اٟتارث عنو وعلقو البخاري ولفظو قبل الوصية , واٟتارث وإف كاف 
 ضعيفاً فإف اإلٚتاع منعقد على وفق ما روى اىػ .

 قلت : ٓب يروه من أصحاب السنن إال الًتمذي وابن ماجة .
( بعد أف ذكر اٟتديث : وىذا إسناد ضعيف لكن قاؿ ٖٚٚ/ ٘وقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح ) 

الًتمذي: إف العمل عليو عند أىل العلم وكأف البخاري اعتمد عليو العتضاده باالتفاؽ على مقتضاه 
 وإال فلم ٕتر عادتو أف يورد الضعيف ُب مقاـ االحتجاج بو.اىػ .
( وأبو ٖٚ/ ٘القرطيب ُب تفسَته ) قلت : و٦تن حكى اإلٚتاع على تقدمي الدين على الوصية : 

/ ٔ( وابن كثَت ُب تفسَته ) ٕٓٗ/ ٔ( والبغوي ُب تفسَته ) ٜٗٔ/  ٖحياف ُب البحر احمليط ) 
 ( وغَتىم .ٖٖٗ/ٔ( والشوكاين ُب فتح القدير ) ٓٔٙ
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( من طريق ٭تي بن أيب أُنيسة ٕٚٙ/ ٙ( والبيهقي ) ٜٔ/ ٜٚ/  ٗوقد أخرج الدار قطٍت ُب سننو ) 
ي عن أيب إسحاؽ ا٢تمداين عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أيب طالب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل اٞتزر 
 .)) الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية ((: 

قلت : ذكر عاصم بن ضمرة مكاف اٟتارث األعور منكر ,فإف ٭تي بن أيب أُنيسة اٞتزري ضعيف 
أيب إسحاؽ عن اٟتارث عن علي  وقد خالف الثقات األثبات أصحاب أيب إسحاؽ الذين رووه عن

فقد روى اٟتارث بن  ومنهم سفياف بن عيينة, إال أف ىناؾ ما يشهد ٟتديث اٟتارث عن علي 
( حدثنا إسحاؽ بن عيسى بن ٧تيح الطباع ٘ٓٗ/ ٗأيب أسامة ُب مسنده كما ُب نصب الراية ) 

بالدين  ضى رسوؿ اهلل بن بدر قاؿ: ٝتعت ابن عمر يقوؿ : ق عبدا هللحدثنا ٤تمد بن جابر عن 
 قبل الوصية وأف ال وصية لوارث .

قلت : رجاؿ  إسناده كلهم ٤تتج ّٔم إال ٤تمد بن جابر ففيو كبلـ لكنو ال ينزؿ حديثو عن مرتبة 
 الشواىد واهلل أعلم .

 ٔأف الدين واجب ابتداًء والوصية تربع والبداية بالواجب أؤب . -ٕ
  ٕتستحق من جهتو وا١تستحق عليو أؤب ألنو مطالب بو.أف الدين مستحق عليو والوصية -ٖ 
  ٖألف ذمة ا١تيت مرهتنة بدينو وفرض الدين أؤب من فعل ا٠تَت الذي تقرب بو.-ٗ

ِمن بَػْعِد َوِصيٍَّة  بقي لو قاؿ قائل: فلماذا ُقدّْمت الوصية على الدين ُب الذكر حيث قاؿ اهلل تعأب :}
 { ؟يُوِصي َِّٔا َأْو َدْينٍ 

واب : أف اٟتكمة من ذكر الوصية قبل الدين مع أف اإلٚتاع انعقد على تقدمي الدين على فاٞت
 الوصية:

                                 
 ( .ٙٛ/٘( واالختيار لتعميؿ المختار ) ٖٕٓ/ ٙنظر تبييف الحقائؽ ) ا ٔ
 ( .ٙٛ/  ٘نظر االختيار )ا ٕ

 ( .ٕٖٗ/ ٔنظر أحكاـ القرآف ) ا ٖ
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أف ) أو ( ال توجب ترتيباً وإ٪تا توجب تفصيبلً , فكأنو قاؿ : من بعد أحد٫تا أو من بعد٫تا ولو  -ٔ
  ٔفصيل أؤب .ذكر٫تا ْترؼ الواو ألوىم اٞتمع والتشريك , فكاف ذكر٫تا ْترؼ )أو( ا١تقتضي للت

 يُػَغاِدُر َصِغَتًَة َواَل  ١تا كانت الوصية أقل لزومًا من الدين قدمها اىتمامًا ّٔا كما قاؿ تعأب :} ال-ٕ
 ٕ{ .َكِبَتَةً 

 ٖالعناية ّٔا واٟتث على إخراجها ألهنا مأخوذة من غَت عوض وذلك شاؽ على الورثة. -ٖ
 ٗالوارث موطنة على أدائو. ألهنا مظنة للتفريط فيها ٓتبلؼ الدين فإف نفس -ٗ
 ٘أف وجود الوصية أكثر من وجود الدين فقدّْـ ُب الذكر ما يقع غالباً ُب الوجود. -٘
  ٙوالدين حظ غرمي يطلبو بقوة ولو فيو مقاؿ . -غالباً  -ألف الوصية حظ مساكُت وضعفاء  -ٙ
ويت بتقدمي الذكر ألف الوصية كانت مشروعة ٍب ُنسخت ُب بعض الصور فلما ضعفها النسخ ق -ٚ

ألهنا جازت ُب ٚتيع ا١تاؿ الستغراقو وٓب يوجد مَتاث, فخصصها الشرع ببعض ا١تاؿ ٓتبلؼ الدين 
 ٚفإنو ينشئو ٔتقاصد صحيحة ُب الصحة وا١ترض وتعلقها يعم ا١تاؿ كلو .

    ٛ.ن فإنو ثابت مؤدى ذكر أو ٓب يذكر١تا كانت الوصية ناشئة من جهة ا١تيت ُقدَّمت ٓتبلؼ الدي -ٛ
    ٛ.يذكر

                                 
( وتفسػػػير ٕٓٗ/ٔ( وتفسػػػير البغػػػوي ) ٖٙٗ/ٕ( وروح المعػػػاني لسلوسػػػي )ٖٖٗ/ ٔنظػػػر أحكػػػاـ القػػػرآف البػػػف العربػػػي ) ا ٔ

 ( .ٖٖٗ/ٔ( وفتح القدير لمشوكاني )ٗٚ/ ٘القرطبي ) 
 (.ٖٖٗ/ٔ( وفتح القدير ) ٗٚ/ ٘أنظر تفسير القرطبي )  ٕ
 ( .ٖٖٗ/ ٔ( وفتح القدير)ٖٙٗ/ٕ( وروح المعاني لسلوسي ) ٜٗٔ/ ٖالمحيط ) نظر البحر ا ٖ

 انظر المصادر السابقة.                ٗ
 ( .ٖٗٗ/ٔنظر أحكاـ القرآف البف العربي ) ا ٘
 (  .ٗٚ/ ٘( وتفسير القرطبي )ٖٖٗ/ ٔ( وفتح القدير لمشوكاني ) ٜٗٔ/ٖنظر البحر المحيط ) ا ٙ
 ( .ٖٗٗ/ٔالبف العربي )  نظر أحكاـ القرآفا ٚ
 (.ٖٖٗ/ٔ( وأحكاـ القرآف البف العربي ) ٗٚ/٘( وتفسير القرطبي )ٖٗٗ/ٔنظر فتح القدير )ا ٛ
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قدمت الوصية ُب الذكر لكثرة وجودىا ووقوعها فصارت كالبلـز لكل ميت مع نص الشرع  -ٜ
عليها, وأخَّر الدين لشذوذه فإنو قد يكوف وقد ال يكوف, فبدأ بذكر الذي ال بدَّ منو وعطف بالذي 

 ٔقد يقع أحياناً ويقوي ىذا العطف بأمر, ولو كاف الدين راتباً لكاف العطف بالواو .
 ائدة :ف

( : ال يتو٫تن أحٌد أف ا١تلك ال ينتقل للوارث إال بعد وفاء الدين  ٛ/ٗقاؿ الشربيٍت ُب مغٍت احملتاج ) 
والوصية, بل ا١تلك ُب اٞتميع ينتقل إٔب الوارث ٔتجرد ا١توت على األصح ألف األصح أف تعلق الدين 

كا١ترىونة بالدين وإف قلَّ, وكما تورث   بالًتكة ال ٯتنع اإلرث وإ٪تا ٯتنع التصرؼ فتكوف الًتكة بكاملها
     األمواؿ تورث اٟتقوؽ اىػ .

                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 ( .ٖٛٚ/ ٘( وأنظر أيضًا الفتح البف حجر ) ٜٗٔ/ٖ( والبحر المحيط ألبي حياف )ٗٚ/٘نظر تفسير القرطبي ) ا ٔ
 



38 

 

 
 
 

 شروط اإلرث
 

  ٔإلزاـ الشيء والتزامو ُب البيع و٨توه. وىو في اللغة:  الشروط جمع شرط
 لذاتو .: ما يلـز من عدمو العدـ وال يلـز من وجوده وجود وال عدـ واصطالحاً 

 فقولنا : ما يلـز من عدمو العدـ : احًتاز من ا١تانع ألنو ال يلـز من عدمو وجود وال عدـ.
 وقولنا : وال يلـز من وجوده وجود وال عدـ : احًتاز من السبب ومن ا١تانع أيضاً .

 أما السبب فؤلنو يلـز من وجوده الوجود لذاتو, وأما ا١تانع فؤلنو يلـز من وجوده العدـ .
ولنا : لذاتو : احًتاز من مقارنة الشرط وجود السبب فإنو يلـز من ىذه ا١تقارنة الوجود كوجود وق

اٟتوؿ الذي ىو شرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي ىو سبب لوجوب الزكاة, ومن مقارنة الشرط 
ليس لذات .فإف عدـ الوجود ىنا (ٕ)للمانع كالدين من وجوب الزكاة فإنو يلـز من ىذه ا١تقارنة العدـ 

 ٖالشرط بل لوجود ا١تانع .
 ثة إف اختل واحد منها فال توارث:ط اإلرث ثالو وشر 

 .باألموات حكماً أو تقديراً تحقق موت المورث أو إلحاقو  -ٔ
 شرح التعريف :

 أي التأكد من ذلك إما: معنى تحقق موت المورث :
 ػ با١تشاىدة   ٔ

                                 
 ( . ٕٖ٘/ ٚنظر لساف العرب ) ا ٔ

 بأف الديف يمنع وجوب الزكاة .ىذا عمى القوؿ  ٕ
 . ٚٔنظر العذب الفائض ص ا ٖ
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 ػ أو االستفاضة  ٕ
 ػ قياـ البينة ا١تقبولة شرعاً على ذلك . ٖ 

تُعلم حياتو وال  أف يفقد ا١تورث وذلك بغيابو وانقطاع خربه فبل ومعنى إلحاقو باألموات حكمًا :
ومىت انقضت ا١تدَّة رفع أمره إٔب القاضي فحكم ٔتوتو , ومىت ( ٔ)نتظاره مدة معينةموتو فإنو ٬تب ا

اة وقسمت أموالو بُت اإلحياء من ورثتو ُب وقت اٟتكم , فنحن حكم ٔتوتو اعتدت نساؤه عدَّة الوف
ال نعلم يـو اٟتكم عليو اليقُت بوفاة ىذا الذي نقسم أموالو ونأمر نساءه باالعتداد , ولكنا اكتفينا 

 باٟتكم بأنو قد مات .
رة عبد أو كاٞتنُت إذا جٍت على أمَّو فسقط ميتًا فإنو ٬تب فيو غ ومعنى إلحاقو باألموات تقديرًا :

أمة فيقدر حيًا ٍب يقدر أنو مات لتورث عنو تلك الغرة , وبعبارة أخرى : لو كانت امرأة حامبلً 
فأسقطت جنيناً ميتاً فإف حكم الشريعة ُب ذلك أنو ٬تب على من  -مثبلً  -فضرّٔا إنساف ُب بطنها 

ُت كاف بسبب ذلك الضرب ضرّٔا ُغرَّة وىذه الغرَّة مقدرة بنصف عشر الدية, ويقدَّر أف موت اٞتن
 (ٕ)فيورث عنو مع أنو من اٞتائز أف يكوف اٞتنُت قد مات قبل الضرب .

 {إِنِ امْسُؤٌ ىَهَكَ نَيْسَ نَوُ ًَنَدٌ ًَنَوُ أُخْتٌ فَهَيَا وِصْفُ مَا تَسَكَ }ودليل ىذا الشرط األوؿ قولو تعأب :

 . ٙٚٔالنساء
 : جو الداللة من اآليةو و 
 على ا٢تبلؾ وىو ا١توت .أنو علق اإلرث  -ٔ
   . {فَهَيَا وِصْفُ مَا تَسَكَ}أنو جعل اإلرث ٦تا يًتكو ا١تورث -ٕ
 (  ٖ)وترؾ ا١تورث ١تالو إ٪تا يكوف بعد موتو, أما قبلو فهو ٦تلوؾ لو . 

                                 
 سيأتي الكالـ عمى تفصيؿ ىذا في ميراث المفقود إف شاء اهلل . ٔ

 . ٘ٔ - ٗٔالحميد  أحكاـ المواريث لمحمد محيي الديف عبد ٕ

 . ٙنظر الفوائد الجمية لسماحة العالمة ابف باز رحمو اهلل صا ٖ
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 الشرط الثاني :
 تحقق حياة الوارث أو إلحاقو باألحياء حكماً .

 شرح التعريف :
 : أي التأكد من حياة الوارث بعد موت مورثو و٭تصل ذلك إما:  تحقق حياة الوارث

 ػ با١تعاينة. ٔ
 ػ أو االستفاضة .ٕ
 ػ أو قياـ البينة ا١تقبولة شرعاً على ذلك .ٖ

 وأمَّا إٟتاقو باألحياء حكماً : فقد مثلوا لو باٟتمل وشرطوا ١تَتاثو شرطُت :
 نطفة .أحد٫تا : ٖتقق وجوده ُب الرحم حُت موت ا١تورث ولو 

 الثاين :انفصالو حياً حياًة مستقرًة .
كَسِ مِثْمُ حَظِّ فَهِهرَّ} آيات ا١تواريث مثل قولو تعأب :  -ٔومن أدلَّة ىذا الشرط : 

 ٔٔالنساءًَألَبٌََيْوِ نِكُمِّ ًَاحِدٍ مِّنْيُمَا انسُّدُسُ  { }:وقولو تعأب  ٙٚٔالنساء{األُوثَيَيْهِ
عأب : ذكر استحقاؽ اإلرث بالبلـ الدالة على التملك والتملك ال أف اهلل ت : االستدالؿووجو 

 يكوف إال للحي .
  ٔ( أف الوارث خليفة فيما يورثو وغَت اٟتي ليس أىبلً للخبلفة .ٕ)

  الشرط الثالث :
 العلم بمقتضى التوارث والمراد بو : معرفة سبب اإلرث وجهة الوارث ودرجتو ونحو ذلك .

 قاؿ :  أف رسوؿ اهلل  بن بريدة عن أبيو  عبدا هلل( حديث ٔودليل ىذا الشرط :)
) القضاة ثبلثة : واحٌد ُب اٞتنة واثناف ُب النار, فأما الذي ُب اٞتنة فرجل عرؼ اٟتق فقضى بو, 

 ورجل عرؼ اٟتق فجار ُب اٟتكم فهو ُب النار, ورجل قضى للناس على جهل فهو ُب النار( .
                                 

 ( . ٜٛ/  ٔوفقو المواريث لالحـ )  ٖٔلفضيمة العالمة ابف عثيميف رحمو اهلل ص نظر تسييؿ الفرائض ا ٔ
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/ ٖ( والًتمذي ُب سننو )  ٖٖٚ٘/ ٜٜٕ/ ٖحديث حسن أخرجو أبو داود ُب سننو )  ىذاقلت :
(  ٜٓ/ ٗ( واٟتاكم ُب مستدركو )  ٖٕ٘ٔ/  ٙٚٚ/ ٕ( وابن ماجة ُب سننو ) ٕٕٖٔ/  ٖٔٙ

( وقد صححو احملدث العبلمة األلباين رٛتو اهلل ُب اإلرواء برقم  ٙٔٔ/ ٓٔوالبيهقي ُب سننو ) 
احملدث العبلمة مقبل الوادعي رٛتو اهلل ُب الصحيح ا١تسند ٦تا ليس ُب وحسَّنو شيخنا  ٕٗٔٙ

 ( . ٕ٘ٔ/  ٔالصحيحُت ) 
 ووجو االستدالؿ بالحديث :

إٟتاؽ الوعيد ٔتن يقضي بُت الناس على جهل والقضاء ُب الفرائض من غَت علم ٔتقتضى التوارث من 
 . ٔوارث أعظم اٞتهل وأخطره, ألنو قد يؤدي إٔب توريث ٤تجوب وحرماف

( أف من شروط ثبوت اٟتكم أف يصادؼ ٤تلَّو فبل ٭تكم بالشيء إال بعد وجود أسبابو وشروطو ٕ)
 . ٕوانتفاء موانعو

)) وىذه الشروط ا١تذكورة منها ما يرجع إٔب من ينتقل منو ا١تاؿ وىو ا١تالك األوؿ, فبل بدَّ من العلم 
ٍؽ ما داـ حياً, ومن حيث تنتهي حياتو تنتهي بانتهاء حياتو أو ما ينزؿ منزلة العلم ألف ملكو با

 ملكيتو, إذاً فموتو شرط لوراثة ا١تاؿ عنو .
فكما اشًتطنا انتهاء  -وىو الوارث  -ومن ىذه الشروط ما يرجع إٔب من ينتقل إليو ا١تاؿ بالوراثة 

 لو اٟتياة. حياة ا١تالك األوؿ, نشًتط وجود حياة ا١تالك الثاين , وىو الوارث , ألف التمليك يشًتط
ومن ىذه الشروط ما يرجع إٔب اٟتاكم الذي ٭تكم بانتقاؿ ىذا ا١تاؿ من مالك إٔب مالك فبل بدَّ ُب 

 ىذا اٟتكم أف يعرؼ األشياء التالية :
ػ بأي سبب من أسباب اإلرث يدٕب ىذا الوارث إٔب مورّْثو, فقد يكوف من األسباب ا١تختلف فيها ٔ

 واٟتاكم ال يراه . 

                                 
 ( . ٜٛ/  ٔنظر فقو المواريث لالحـ ) ا ٔ
 . ٗٔتسييؿ الفرائض لفضيمة العالمة ابف عثيميف رحمو اهلل ص ٕ
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السبب ىو القرابة فبل بدَّ من معرفة نوعها,ألف أنواعها ٗتتلف وٮتتلف اٟتكم باختبلفها ٍب  ػ إذا كافٕ
مع معرفة نوع القرابة ال بدَّ من معرفة الدرجة اليت ٕتمع الوارث لئبل يكوف ٤تجوباً ٔتا ىو أقرب منو إٔب 

 ا١تيت .
يت ٘تنع من ا١تَتاث, فإذا توفرت ىذه ػ وإذا عرؼ توفر ىذه الشروط فبل بدَّ أف يعرؼ انتفاء ا١توانع الٖ

 (ٔ)الشروط وانتفت ا١توانع ٖتقق اإلرث ((

 فائدة :
(: شروط التوارث : ما يؤثر عدمها ٓتبلؼ ا١توانع يؤثر وجودىا,  ٙٔ/ ٖٔقاؿ القراُب ُب الذخَتة ) 

انع ال وىو سر الفرؽ بينهما فافهمو ُب كل باب من أبواب الفقو وألجل ىذا السّْر أف الشك ُب ا١ت
 يقدح, وُب الشرط يقدح كالسبب فتأمل اآلخر اىػ .

 
 

 

 

 

                                 
 ( وانظر في شروط اإلرث إضافة إلى ما سبؽ: ٖٓالتحقيقات المرضية لمفوزاف )  ٔ

( وأحكػاـ المواريػث  ٖٗٗ/ ٕ( وحاشية العدوي عمى كفاية الطالػب )  ٓٔ/ ٗ( مغني المحتاج )  ٙٔ/ ٖٔافي ) الذخيرة لمقر 
( والفقػػػػػو  ٘ -ٗ( وعػػػػػدَّة الباحػػػػػث )  ٛٔ - ٚٔ/ ٔ,والعػػػػػذب الفػػػػائض ) ٘ٔ – ٗٔالحميػػػػػد ص  لمحمػػػػد محػػػػػي الػػػػػديف عبػػػػد

 ( وغير ذلؾ.ٖٖٖ-ٖٖٔ/ ٖب ) ( ونيؿ المآرب في تيذيب عمدة الطال ٕٗ٘ -ٖٕ٘/ ٛاإلسالمي لمزحيمي ) 
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 أركػػػػاف اإلرث
 

 تعريف الركن:
  ٔ: جانبو الذي يسكن إليو ويستعار للقوة . ركن الشيء في اللغة

  ٕجزء ا١تاىيػة. واصطالحا:
ألف اإلرث ال يتم بأركاف البيت الذي ال يقـو إال ّٔا  تشبيهاً  وٝتيت أركاناً فأركاف الشيء ما كاف فيو, 

 .ٖإال ّٔا
 .ٗٓب يوجد اإلرثال ماؿ لو  فلو ٓب يوجد ا١تورث أو وجد وال وارث أو

 أركاف اإلرث ثالثة:
 .حكما كا١تفقود أو ا١تلحق بو حقيقة  ا١تورّْث وىو ا١تيت األوؿ :

من األحياء أو ا١تلحق ّٔم حكما  الوارث وىو ا١تستحق لئلرث حُت موت ا١تورث الثاني : 
انفصالو حيًا حياًة  -ٕم حُت موت ا١تورّْث ولو نطفة . ٖتقق وجوده ُب الرح -ٔ :بشرطُتكاٟتمل.
 .٘مستقرة 
 .وسيأٌب الكبلـ عليها إف شاء اهلل  ًتكةالاٟتق ا١توروث وىو  الثالث :

 

                                 
 .  ٜٕٓ - ٕٛٓنظر مفردات القرآف لمراغب ص ا ٔ
 ( . ٙٔ/  ٔنظر العذب الفائض ) ا ٕ
 ( ٙٔ/  ٔالعذب الفائض )  ٖ
 ( . ٗٛ/  ٔ( كما في فقو المواريث )  ٜٗحاشية الباجوري ) ٗ
 سبؽ في شروط اإلرث . ٘
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 أسباب الميراث

 
 ٔكل شيء يتوصل بو إٔب غَته.  السبب لغة:
 ٕما يلـز من وجوده الوجود ومن عدمو العدـ لذاتو. واصطالحا:

 ما يخرج بالتعريف:
 قو٢تم يلـز من وجوده الوجود: ٮترج بو الشرط فإنو ال يلـز من وجوده وجود وال عدـ.

 و وجود وال عدـ. وقو٢تم وعدمو العدـ: ٮترج بو ا١تانع فإنو يلـز من وجوده العدـ وال يلـز من عدم
وىو ُب  ,وقو٢تم لذاتو: راجع الطرفُت أي ما يلـز من وجوده الوجود لذاتو ويلـز من عدمو العدـ لذاتو

الطرؼ األوؿ لدفع ما قد يقاؿ يرد على التعريف بالنظر للشق األوؿ, ما لو اقًتف بالسبب مانع أو 
ث, فإنو ٓب يلـز من بعد موت ا١تور  ٖتقق حياة الوارث فقد شرطا كأف اقًتف بالقرابة قتل أو عدـ

وجوده الوجود لكن ال لذات السبب بل ألمر خارج وىو وجود ا١تانع, أو فقد الشرط, وىو ُب 
الطرؼ الثاين لدفع ما قد يقاؿ يرد على التعريف بالنظر للشق الثاين ما إذا وجد ا١تسبب وىو اإلرث 

و الوالء, فإنو ٓب يلـز من عدـ السبب عدـ عند عدـ السبب كما لو فقدت القرابة وخلفها النكاح أ
 ٖاإلرث, لكن ىذا ال لذات عدـ السبب ا١تذكور بل لكونو خلفو سبب آخر.

 أسباب اإلرث المجمع عليها ثالثة:

                                 
 (. ٕٕٓ( والمفردات لمراغب )ٛ٘ٗ/ٔانظر المساف ) ٔ

 انظر المذكرة لمشنقيطي والفوائد الجمية. ٕ
 (.ٜٗ-ٖٜ/ٔ(,وفقو  المواريث )ٙ/ٔ(, والعذب الفائض )ٕٖ-ٖٔانظر التحقيقات لمفوزاف ص) ٖ
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 .الوالء -ٖالنسب  -ٕالنكاح  -ٔ
( و٣تموعة ٘ٗٗ/٘وانظر ُب نقل اإلٚتاع على ذلك الفتاوى الكربى لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ) 

 ( وغَت ذلك. ٜٔ/ٔ( والعذب الفائض )ٜٗٔ)ابن عابدين ص رسائل
 

 النكاح:: السبب األوؿ
  ٔ.الضم ويطلق على العقد والوطء النكاح لغة:
 ٕىو عقد الزوجية الصحيح وإف ٓب ٭تصل بو وطء وال خلوة. واصطالحا:

٢تَُّنَّ َوَلٌد فَِإف َكاَف ٢َتُنَّ َوَلٌد فَػَلُكُم الرُّبُُع َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ أَْزَواُجُكْم ِإف ٓبَّْ َيُكن بدليل قولو تعأب: 
َوَلٌد فَِإف َكاَف َلُكْم َوَلٌد  ٦تَّا تَػرَْكَن ِمن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَُت َِّٔا َأْو َدْيٍن َو٢َتُنَّ الرُّبُُع ٦تَّا تَػرَْكُتْم ِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّكمْ 

 .  م مّْن بَػْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَف َِّٔا أَْو َدْينٍ فَػَلُهنَّ الثُُّمُن ٦تَّا تَػرَْكتُ 
 ما يخرج بالتعريف:

 ٮترج بكلمة )عقد الزوجية( شيئاف:
ُب االصطبلح, وال يثبت بو التوارث, فإف الوطء  اً الوطء من غَت عقد فإنو ال يسمى نكاح (ٔ

 بو التوارث. بدوف عقد قد يكوف زنا وقد يكوف جائزا, كوطء السيد ألمتو, وكبل٫تا ال يثبت
 سائر العقود فإهنا ال تسمى نكاحا. (ٕ

 وٮترج بكلمة )الصحيح( العقد الفاسد فإنو ال يًتتب عليو اإلرث كعقد الشغار.
 تنبيهات: 

٭تصل التوارث بسبب النكاح من اٞتانبُت فَتث الزوج زوجتو والعكس بالنص واإلٚتاع,  -ٔ
 وسيأٌب تفصيل ذلك إف شاء اهلل.

                                 
 (.٘ٚٔ/ٜانظر شرح النووي عمى مسمـ) ٔ

 (.ٙانظر الفوائد الجمية) ٕ
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 و كتابية فبل مَتاث ٢تا إٚتاعاً.إذا كانت الزوجة أمة أ -ٕ
 ا١تطلقة طبلقا رجعياً ترث زوجها ما دامت ُب العدة إٚتاعاً.  -3

 
 
 
 
 
 

 ميراث المطلقة
 

 وتفصيل ميراث المطلقة كالتالي: المطلقات إجماالً ثالثة أنواع: 
 أو صحيحاً  كاف الزوج مريضاً   ا١تطلقة الرجعية ترث باتفاؽ إذا مات ا١تطلق وىي ُب العدة سواءً  :أوالً 

  ٔألهنا ال زالت زوجة لو.
لزواؿ الزوجية اليت ىي  ا١تطلقة البائن اليت وقع طبلقها ُب حاؿ صحة ا١تطلق ال ترث إٚتاعاً  :ثانياً 

 ٕسبب التوارث وىكذا ُب ا١ترض غَت ا١تخوؼ ألف حكمو حكم الصحة.
اختلف  هنا من ا١تَتاث.ا١تطلق بقصد حرما ا١تطلقة البائن ُب مرض ا١توت ا١تخوؼ مع هتمة :ثالثاً 

 : العلماء في توريثها إذا مات المطلق وىي في العدة على قولين
 , ومنهم أبو حنيفة ومالك وأٛتد ُب ا١تشهور منأهنا ترث وبو قاؿ ٚتاىَت السلف وا٠تلف األوؿ:

 مذىبو والشافعي ُب القدمي وبو قاؿ ربيعة والليث واألوزاعي والثوري والزىري, 
                                 

( والمجمػػػػػوع ٗٔ/ٖٔوالػػػػػذخيرة لمقرافػػػػي )( ٙٗٗ/٘( والفتػػػػاوى الكبػػػػػرى البػػػػف تيميػػػػة )ٕٚٔ/ٚانظػػػػر المغنػػػػي البػػػػػف قدامػػػػة ) ٔ
 ( وغير ذلؾ.ٖٙ/ٙٔ)

 (. ٖٕٙ/ٓٔ( والحاوي لمماوردي )ٔٙ٘/ٕ( والكافي )ٕٚٔ/ٚانظر المغني ) ٕ
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 , ٔـ ابن تيمية: وبو قاؿ من الصحابة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطابوقاؿ شيخ اإلسبل
 . ٕقضىبو و  ٔوىو الصحيح الذي أفىت بووأمَت ا١تؤمنُت عثماف 

                                 
( مػف طريػؽ معمػر عػف الزىػػري ٕٕٙٔٔ/ٚٙ-ٙٙ/ٚ( وعبػد الػػرزاؽ فػي مصػنفو )ٗٔ/ٕأخػرج اإلمػاـ أحمػد فػي مسػنده ) -ٖ

قػاؿ فػي خالفػة  –مػؽ غػيالف بػف سػممة الثقفػي نسػاءه وقسػـ مالػو بػيف بنيػو وسالـ بف عبد اهلل بف عمر عف ابف عمػر قػاؿ: ط
فبمغ ذلؾ عمر فقاؿ: طمقت نساءؾ وقسمت مالؾ بيف بنيؾ؟ قاؿ نعػـ. قػاؿ واهلل إنػي ألرى الشػيطاف فيمػا يسػرؽ مػف  –عمر 

وترجػع مالػؾ ألورثػنيـ منػؾ ثػـ  السمع سمع بموتؾ فألقاه في نفسؾ فمعمؾ أف ال تمكث إال قميال وأيـ اهلل لئف لـ تراجع نساءؾ
آلمرف بقبرؾ فميرجمف كما رجـ قبر أبي رغاؿ. قاؿ الزىري: وأبو رغاؿ أبو ثقيؼ  قاؿ: فراجع نساءه وراجع مالو. قاؿ نػافع: 

 فما مكث إال سبعا حتى مات.
 قمت: إسناده صحيح.

 وتحتو عشر نسوة فقاؿ لو رسػوؿ اهلل وقد جاء عف معمر عف الزىري عف سالـ عف أبيو أف غيالف بف سممة الثقفي أسمـ 
 =اختر منيف أربعا فمما كاف عيد عمر طمؽ نساءه ... وذكر الحديث السابؽ.

قمت: وىذا المرفوع أخطأ فيو معمر كما بيف ذلؾ اإلماـ البخاري ومسمـ والطحاوي والحافظ ابف حجر رحميػـ اهلل ففػي عمػؿ =
لت محمدًا عف حػديث معمػر عػف الزىػري عػف سػالـ عػف أبيػو أف غػيالف ( قاؿ الترمذي: وسأٙٗٗ-٘ٗٗ/ٔالترمذي الكبير )

أسمـ وتحتػو عشػر نسػوة. فقػاؿ: ىػو حػديث غيػر محفػوظ إنمػا روى ىػذا معمػر بػالعراؽ وقػد روي عػف معمػر عػف الزىػري ىػذا 
سػممة الحديث مرسال, وروى شعيب بف أبي حمزة وغيره عف الزىػري قػاؿ: حػدثت عػف محمػد بػف سػويد الثقفػي أف غػيالف بػف 

نما روى الزىري عف سالـ عف أبيػو أف عمػر قػاؿ لرجػؿ مػف ثقيػؼ طمػؽ نسػاءه:  –البخاري  –أسمـ. قاؿ محمد  وىذا أصح وا 
 قبر أبي رغاؿ أىػ لتراجعف نساءؾ أو ألرجمنؾ كما رجـ النبي 

ييػػز عػػف عمتػػو ( الحػػديث ثػػـ قػػاؿ: وقػػد كشػػؼ مسػػمـ فػػي كتػػاب التمٚٛٔ/ٖوذكػػر الحػػافظ ابػػف حجػػر رحمػػو اهلل فػػي اإلصػػابة )
وبينيػػا بيانػػًا شػػافيا فقػػاؿ: إنػػو كػػاف عنػػد الزىػػري فػػي قصػػة غػػيالف حػػديثاف أحػػدىما مرفػػوع واآلخػػر موقػػوؼ, قػػاؿ: فػػأدرج معمػػر 
المرفوع عمى إسناد الموقوؼ فأما المرفوع فرواه عقيؿ عف الزىري قاؿ: بمغنا عف عثماف عف محمد بف أبػي سػويد أف غػيالف 

 ديث.أسمـ وتحتو عشرة نسوة... الح
 وأما الموقوؼ فرواه الزىري عف سالـ عف أبيو أف غيالف طمؽ نساءه في عيد عمر وقسـ ميراثو بيف بنيو... الحديث.أىػ

( ثػـ قػاؿ: ولكػف إنمػا أتػي معمػر فػي ىػذا الحػديث ألنػو كػاف ٖٕ٘/ٖوأورد اإلماـ الطحػاوي الحػديث فػي شػرح معػاني اآلثػار )
أحػدىما يعنػي المرفػوع واآلخػر عػف سػالـ عػف أبيػو أف غػيالف بػف سػممة طمػؽ  عنده عف الزىري في قصة غيالف حديثاف ىػذا

نساءه وقسـ مالو فبمغ ذلؾ عمر فأمره أف يرتجع نساءه ومالو وقاؿ: لو مت عمى ذلؾ لرجمت قبرؾ كما رجـ قبػر أبػي رغػاؿ 
ففسػد ىػػذا  رسػػوؿ اهلل  فػي الجاىميػة فأخطػػأ معمػر فجعػػؿ إسػناد ىػذا الحػػديث الػذي فيػػو كػالـ عمػػر لمحػديث الػذي فيػػو كػالـ

 قمت يعني المرفوع  أىػ –الحديث مف جية اإلسناد 
 تنبيو: قصة غيالف الثقفي المرفوعة ليس ىذا موضع الكالـ عمييا واهلل المستعاف.
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 :وأدلة أصحاب ىذا القوؿ
ُب ٘تاضر بنت األصبغ زوجة عبد الرٛتن  أنو قوؿ خليفتُت راشدين ,وقد كاف قضاء عثماف --ٔ

 ُٖب زمن وفور الصحابة مع اشتهار القصة وٓب ٮتالفو أحد منهم, حىت إف ابن قدامة بن عوؼ 
 . وغَتىم عدُّوا ذلك إٚتاعاً  ٘وابن النجار ٗوشيخ اإلسبلـ ابن تيمية

(  عن ىذه  ا١تسألة فأجاب: ٖٜٙ/ٖٔ)وقد سئل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما ُب ٣تموع الفتاوى  
المرأة عبد الرٛتن بن عوؼ   وريثها كما قضى بذلك عثماف الذي عليو ٚتهور السلف وا٠تلف ت

٘تاضر بنت األصبغ ,وقد كاف طلقها ُب مرضو, وىذا مذىب مالك وأٛتد وأيب حنيفة والشافعي ُب 
 القدمي.

عليو ا١ترض فطلق زوجتو قبل موتو بثبلثة أياـ فقاؿ: ىذه  ( وقد سئل عن رجل قويٖٓٚوقاؿ ص )
قًا رجعيًا ومات زوجها وىي ُب العدة ورثتو باتفاؽ ا١تسلمُت, وإف كاف ا١تطلقة إف كانت مطلقة طبل

الطبلؽ بائنًا كا١تطلقة ثبلثاً, ورثتو أيضًا عند ٚتاىَت أئمة اإلسبلـ, وبو قضى أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن 
١تا طلق عبد الرٛتن بن عوؼ زوجتو بنت األصبغ الكلبية طلقها ثبلثًا ُب مرض موتو ,  عفاف 
عثماف الصحابة فأشاروا على أهنا ترث منو , وٓب يعرؼ عن أحٍد من الصحابة ُب ذلك  فشاور

خبلؼ... إٔب أف قاؿ: وإٔب ذلك ذىب أئمة التابعُت ومن بعدىم, وىو مذىب أىل العراؽ كالثوري 

                                                                                                     
 (.ٜٖٙ/ٖٔمجموع الفتاوى ) -ٔ
( وأخػرج ٓٓ٘/٘( وفػي المعرفػة )ٕٖٙ/ٚ( ومػف طريقػو البييقػي فػي سػننو )ٜٜٜٛٔ/ٖ٘ٛ/ٔٔأخرج الشافعي فػي األـ ) -ٕ

( مػػف طػػرؽ عػػف ابػػف جػػري  قػػاؿ ٕٜٛٓٔ/ٙٚٔ/ٙ( وابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو)ٕٜٕٔٔ/ٕٙ/ٚعبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )
أخبرني ابف أبي مميكة أنو سأؿ ابف الزبير عف الرجؿ يطمؽ المرأة فيبتيا ثـ يموت وىي فػي عػدتيا فقػاؿ عبػد اهلل بػف الزبيػر: 

صػػبغ الكمبيػػة فبتيػػا ثػػـ مػػات عنيػػا وىػػي فػػي عػػدتيا فورثيػػا عثمػػاف قػػاؿ ابػػف طمػػؽ عبػػد الػػرحمف بػػف عػػوؼ تماضػػر بنػػت األ= 
 الزبير: أما أنا فال أرى أف ترث مبتوتة .

 قمت: إسناده صحيح.
 (.ٔٙ٘/ٕ( والكافي )ٕٛٔ/ٚالمغني ) -ٔ
 (.ٖٓٚ/ٖٔمجموع الفتاوى ) -ٕ
 (.ٛٚٙ/ٙمعرفة أولي النيى ) -ٖ
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وأيب حنيفة وأصحابو ومذىب أىل ا١تدينة كمالك وأصحابو ومذىب فقهاء اٟتديث كأٛتد بن حنبل 
 وىو القوؿ القدمي للشافعي. أىػوأمثالو, 

وقد نوقشت دعوى اإلٚتاع ٓتبلؼ ابن الزبَت فقد كاف يقوؿ: أما أنا فبل أرى أف تورث مبتوتة, وىو 
قوؿ ثابت عنو, وقد أجيب بأف ىذا ا٠تبلؼ مسبوؽ باإلٚتاع زمن عثماف حىت قاؿ شيخ اإلسبلـ 

الزبَت فإنو  ابن ٪تا ظهر ا٠تبلؼ ُب خبلفة(: وإٖٓٚ/ٖٔابن تيمية رٛتو اهلل كما ُب ٣تموع الفتاوى )
 وابن الزبَت قد انعقد اإلٚتاع قبل أف يصَت من أىل االجتهاد. أىػ ٔقاؿ: لو كنت أنا ٓب أورثها

 .قلت: لكن يبقى خبلؼ عبد الرٛتن بن عوؼ بفعلو 
كما يقوؿ وقد تأوؿ بعضهم قوؿ ابن الزبَت بأف ا١تعٌت: أما أنا فلم يبلغ اجتهادي أف ترث مبتوتة  

 القائل: لو كنت أنا ٓب أىتد إٔب ىذا. 
 .كبلمو عن ظاىره ببل مسوغ صحيح  وأجيب بأنو تكلف ُب صرؼ

أف ىذا ا١تطلق قصد قصدًا فاسدًا ُب ا١تَتاث فقوبل بنقيض قصده كالقاتل القاصد استعجاؿ --ٕ
 ا١تَتاث.
وىم جعلوا طبلؽ ا١تريض يثبت : بأنو قياس مع الفارؽ ألف القتل ٯتنع مَتاثًا كاف مستحقًا  ونوقش

 مَتاثاً كاف ساقطاً.
وأجيب: بأف ال فرؽ فإف الزوجية سبب لئلرث كما أف القرابة ُب حق القاتل قبل أف يقتل مورثو 

 وأف الزوج قصد إبطاؿ ىذا اإلرث وإسقاطو فيعامل بنقيض قصده كالقتل ٘تاماً. ,سبب لئلرث
ق حقها بالًتكة ١تا مِرض مَرض ا١توت ,وصار ٤تجورًا عليو ُب لُّ عَ أف ىذه ا١تطلقة إ٪تا ورثت لتػَ  -ٖ

حقها, وحق سائر الورثة, ْتيث ال ٯتلك التربع لوارث, وال ٯتلكو لغَت وارث بزيادة على الثلث, كما 
ال ٯتلك ذلك بعد ا١توت فلما كاف تصرفو ُب مرض موتو بالنسبة إٔب الورثة كتصرفو بعد ا١توت ال ٯتلك 

لك ال ٯتلك بعد مرضو, وىذا ىو طبلؽ الغار ا١تشهور ّٔذا االسم عند العلماء. أىػ قطع إرثها, فكذ
 ( بتصرؼ يسَت.  ٜٖٙ/٣ٖٔتموع الفتاوى )

                                 
 .تورث مبتوتة, وقد سبؽ ضمف األثر المروي عف عثماف الذي وقفت عميو بمفظ: أما أنا فال أرى أف  -ٔ
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للذريعة حىت ال يتخذ الطبلؽ ُب ا١ترض ذريعة إٔب حرماف غَت ا١ترغوب  أف ُب توريث ا١تطلقة سدٌ  -ٗ
 فيهن من اإلرث.

 يقصد بو اٟترماف ومع ذلك ال ترث ا١تطلقة. : بطبلؽ الرجل ُب حاؿ الصحة فقد  ونوقش
 وأجيب: بأف األصل ُب طبلؽ الصحيح خبلؼ ىذا ٓتبلؼ ا١تريض مرضاً ٥توفاً.

 القوؿ الثاني:
 أف المطلقة المبتوتة ال ترث مطلقاً سواء طُلقت في المرض المخوؼ أو غيره.

 .ٖو قاؿ ا١تزين وداودوب ٕ, وذىب إليو الشافعي ُب اٞتديد ٔوبو قاؿ عبد اهلل بن الزبَت 
 وقد استدؿ من قاؿ ّٔذا القوؿ :  

 : أف ىذه مطلقة مبتوتة فليست بزوجة وبالتإب فبل ترث.أوالً 
بأهنا وإف كانت كذلك إال أف زوجها أراد بطبلقها حرماهنا من ا١تَتاث الذي تستحقو بسبب  ونوقش:

الزوجية فيعامل بنقيض قصده وتورث منو, كما ذىب إٔب ذلك ٚتاىَت السلف وا٠تلف, ومنهم 
 ا٠تليفتاف الراشداف عمر وعثماف رضي اهلل عنهما.

نت األصبغ ُب مرض موتو, ولو ٓب يكن يرى أهنا أف عبد الرٛتن بن عوؼ طلق امرأتو ٘تاضر ب ثانياً:
 ٖتـر ا١تَتاث بذلك ١تا طلقها.

عليو ذلك أحد من الصحابة, وبأنو ال دليل بن عفاف قد ورثها منو وٓب ينكر  : بأف عثمافونوقش
 .ٗعلى أف عبد الرٛتن بن عوؼ عند أف طلق ٘تاضر الكلبية, إ٪تا أراد حرماهنا من ا١تَتاث

                                 
 .سبؽ ذكره ضمف أثر عثماف  -ٔ
 (.ٖٚٙ/٘األـ ) -ٕ
 ( وغير ذلؾ.ٕٗٙ/ٓٔالحاوي لمماوردي ) -ٖ
فقد صح أنػو طمقيػا لسػوء خمقيػا وخػالؼ بينػو وبينيػا وكػاف ذلػؾ بسػؤاليا الطػالؽ منػو, فقػد أخػرج ابػف سػعد فػي الطبقػات  -ٗ
( أخبرنا يزيد بف ىاروف قاؿ: أخبرنا إبراىيـ بػف سػعد عػف أبيػو عػف جػده قػاؿ: كػاف فػي تماضػر سػوء خمػؽ. وكانػت ٕٖٕ/ٛ)

نػػو وبينيػػا شػػيء فقػػاؿ ليػػا: واهلل لػػئف سػػألتني الطػػالؽ ألطمقنػػؾ. عمػػى تطميقتػػيف, فممػػا مػػرض عبػػد الػػرحمف بػػف عػػوؼ جػػرى بي
عمميني إذا حضت وطيرت. قاؿ: فمما حاضػت وطيػرت أرسػمت إليػو تعممػو. قػاؿ: فمػر فقاؿ: أما ال فأفقالت: واهلل ألسألنؾ. 
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وليس عندنا دليل  ُب صنع عبد الرٛتن بن عوؼ إ٪تا اٟتجة ُب صنع عثماف  ليست اٟتجة قلت: 
فلعلو ١تا بلغو أمر الطبلؽ ُب مرض ا١توت ظن  ,أخرب أف سبب طبلقها سوء خلقها أف عثماف 

فإذا كاف عثماف أعطاىا حقها  ,احتماؿ قصد عبد الرٛتن اإلضرار ّٔا فأعطاىا حقها من ا١تَتاث
 لوجود شبهة اإلضرار فكيف إذا ٖتققنا من ذلك, واهلل أعلم.

وبأف عبد الرٛتن بن عوؼ رجع عن ىذا ا١تذىب فقد طلق امرأتو أـ البنُت ُب الذي قتل فيو فورثها 
 .  من علي 

 و فإنو ال يرثها باإلٚتاع.قياسها على الزوج فيما لو ماتت بعد أف بتَّ طبلقها ُب مرض موتو قبل ثالثاً:
  ٔبأنو عند أف طلقها فقد قطع حقو منها باختياره وليس لو أف يقطع حقها منو . :ونوقش 

الراجح ىو القوؿ األوؿ لقوة دليلو وتعليلو ال سيما وىو قوؿ خليفتُت راشدين عمر وعثماف  الترجيح:
بن عوؼ ٓب يعلم  نا لرٛتعبدمن  بتوريث ٘تاضر الكلبية رضي اهلل عنهما , وبعد أف قضى عثماف 

                                                                                                     
أنيػا قػد حاضػت رسوليا ببعض أىمو فظف أنو لذلؾ, فدعاه فقاؿ أيف تذىب؟ قاؿ: أرسػمتني تماضػر إلػى عبػد الػرحمف أعممػو 
وأنػػا واهلل ال أرد  ثػػـ طيػػرت. قػػاؿ: ارجػػع إلييػػا فقػػؿ ليػػا ال تفعمػػي؛ فػػواهلل مػػا كػػاف ليػػرد قسػػمو فرجعػػت إلييػػا فقالػػت ليػػا, فقالػػت:

 ذىبي إليو فاعمميو. قاؿ: فذىبت إليو فأعممتو فطمقيا. قسمي أبدًا, ا
 قمت: إسناده صحيح.

عاـر بف الفضؿ ثنا حماد بف زيد عف أيوب عف نافع وسعد بف إبػراىيـ ( أخبرنا ٕٖٕ/ٛوأخرج ابف سعد في الطبقات أيضا )
 =فورثيا عثماف بعد انقضاء العدة. -يعني عبد الرحمف بف عوؼ لتماضر  -أنو طمقيا ثالثًا 

ف كانت منقطعة بيف سػعد بػف إبػراىيـ وبػيف جػده عبػد الػرحمف بػف عػوؼ فإنيػا ال تعػؿ روايػة إبػراىيـ بػف = قمت:رواية أيوب وا 
الموصولة, ألف إبراىيـ بف سعد ثقة حجة يروي قصة عف أىؿ بيتو وقعت بيف جده وبيف زوجتو فمعػؿ سػعد بػف إبػراىيـ  سعد

 حدَّث بو ولده متصاًل وحدث بو أيوب فأرسمو, فيكوف ذكر إبراىيـ بف سعد لمواسطة زيادة ثقة, واهلل أعمـ.
وذلػػؾ بتطميقػػو زوجتػػو فػػي الحصػػار الػػذي قتػػؿ فيػػو فػػال يصػػح فقػػد أخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو  وأمػػا رجػػوع عثمػػاف 

( مػػف طريػػػؽ أشػػػعث عػػف الشػػػعبي أف أـ البنػػػيف بنػػت عيينػػػو بػػػف حصػػف كانػػػت تحػػػت عثمػػاف فممػػػا حصػػػر ٖٜ٘ٓٔ/ٚٚٔ/ٙ)
 طمقيا. قمت: إسناده ضعيؼ.

( مجمػوع ٕ٘ٔ/ٚٔ( واالستذكار البػف عبػد البػر )ٕٗٙ/ٓٔ( والحاوي لمماوردي )ٖٚٙ/٘وانظر فيما سبؽ: األـ لمشافعي ) ٔ
 (وغير ذلؾ.ٜٕٔ-ٕٚٔ/ٚ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعي والمغني البف قدامة )ٖٔٚ-ٖٛٙ/ٖٔالفتاوى لشيخ اإلسالـ ابف تيمية )
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لو ٥تالف ُب زمنو وتبع عثماف ٚتهور السلف وا٠تلف, وبو قاؿ أئمة اإلسبلـ أٛتد ومالك وأبو 
 حنيفة, وقاؿ بو الشافعي ُب القدمي . 

 الثاين ٔتا ورد عليها من مناقشات .ولضعف أدلَّة أصحاب القوؿ 
لمرض المخوؼ ىل ترث إذا مات المطلق ثم اختلف القائلوف بتوريث المطلقة المبتوتة في ا

 بعد انقضاء عدتها على قولين :
 ترث وإف انقضت عدهتا.  األوؿ:
 ال ترث إذا انقضت عدهتا . الثاني:

 قاؿ باألوؿ مالك وأٛتد ُب ا١تشهور عنو والشافعي ُب قولو القدمي وبو قاؿ اٟتسن البصري 
 . ٔإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهللوعطاء بن أيب رباح والليث بن سعد وىو اختيار شيخ ا

                                 
 تراجع المصادر السابقة. -ٔ

عفػػاف ورث امػػرأة عبػػد ( عػػف معمػػر عػػف ابػػف المسػػيب أف عثمػػاف بػػف ٜٕٔٔٔ/ٕٙ-ٔٙ/ٚأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )
 الرحمف بف عوؼ بعد انقضاء العدة وكاف طمقيا مريضا.

 قمت: إسناده صحيح.
( مف طريؽ يونس عف ابف شياب قاؿ: سمعت معاويػة بػف عبػد اهلل بػف جعفػر يكمػـ ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٚوأخرج البييقي في سننو )

المػؤمنيف إف أبػاف بػف عثمػاف نكػح ابنػة عبػد اهلل الوليد بف عبد الممؾ عمى عشائو ونحف بيف مكػة والمدينػة فقػاؿ لػو: يػا أميػر 
بف عثماف ضرارا البنة عبد اهلل بف جعفر حيف أبت أف تبيعو ميراثيا منو في وجعو حيف أصػابو الفػال , ثػـ لػـ ينتػو إلػى ذلػؾ 

فػػي  حتػػى طمػػؽ أـ كمثػػـو فحمػػت فػػي وجعػػو, وىػػذا السػػائب بػػف يزيػػد ابػػف أخػػت نمػػر يشػػيد عمػػى قضػػاء عثمػػاف بػػف عفػػاف 
بعػدما حمػػت فادعػو فسػػمو عػف شػػيادتو , قػاؿ الوليػػد حػيف قضػػى  ر بنػت األصػػبغ ورثيػا مػػف عبػد الػػرحمف بػف عػػوؼ تماضػ

 قضى بيا, قاؿ معاوية: إف لـ يشيد عمى ذلؾ السائب فأنا مبطؿ حضره وعاينو. كالمو : ما أظف أف عثماف 
 حباف والعجمي والذىبي . قمت: إسناده صحيح, معاوية بف جعفر روى عنو جماعة مف الثقات ووثقو ابف

( ٕٖٙ/ٚ( والبييقػي فػي السػنف )ٜٜٓٓٔ/ٖٙٛ/ٔٔ( ومف طريقػو الشػافعي فػي األـ )ٕٚٓٔ/ٜٗٗوأخرج مالؾ في الموطأ )
وعف أبي سممة بػف عبػد  –وكاف أعمميـ بذلؾ  -( عف الزىري عف طمحة بف عبد اهلل بف عوؼ قاؿ: ٔٓ٘/٘وفي المعرفة )

 عوؼ طمؽ امرأتو البتة وىو مريض فورثيا عثماف بف عفاف بعد انقضاء العدَّة. الرحمف بف عوؼ أف عبد الرحمف بف
-ٕٙ/ٚ( بنحػػػػوه بػػػػدوف ذكػػػػر أبػػػػي سػػػػممة وأخرجػػػػو عبػػػػد الػػػػرزاؽ فػػػػي مصػػػػنفو )ٕٖٕ/ٛوأخرجػػػػو ابػػػػف سػػػػعد فػػػػي الطبقػػػػات )

 ( مف طريؽ محمد بف عمرو بف عمقمة عف أبي سممة بو.ٜٕ٘ٔٔ/ٖٙ
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 ودليلهم في ذلك:
توريث عثماف بن عفاف لتماضر الكلبية بعد أف طلقها عبد الرٛتن بن عوؼ ُب مرض موتو -ٔ

 فبت طبلقها وٓب ٯتت إال بعد انقضاء عدهتا وٓب ينكر ذلك عليو أحد من الصحابة مع توافرىم.
للذريعة  للمطلق بنقيض قصده سداً  معاملةً  قياس التوريث بعد العدة على التوريث ُب العدة-ٕ

 حىت ال يتخذ الطبلؽ عند ا١توت ذريعة ٟترماف الزوجة من اإلرث.
 أو يقاؿ: ألف سبب توريثها فراره من مَتاثها وىذا ا١تعٌت ال يزوؿ بانقضاء العدة.

                                                                                                     
ف كاف ا لعمماء قد نصوا عمى أنو لـ يسمع مػف أبيػو إال أنػو حكػى أمػرا عػف أىػؿ بيتػو ومػف قمت: أبو سممة بف عبد الرحمف وا 

المعمـو أف ىذا األمر يكوف محفوظا معروفا عند أىؿ البيت فمعمو أخذه عنيـ مع أف أبا سممة كاف عمره عند وفاة والده عبػد 
فيحتمػػؿ أف يكػػوف حفػػظ ىػػذا األمػػر  الػرحمف حسػػب مػػا ذكػػر مػػف تػػاريخ وفاتػػو مقػػارب لمعشػػر سػػنيف فيػو مميػػز فػػي ذلػػؾ الوقػػت

إلى ذلؾ أف = =الذي شاىده مع ما سمعو مف غيره مف أىؿ بيتو فيذا األمر دواعي حفظو كثيرة فال يستبعد حفظو لو أضؼ
دراكو لمقصة إال  -وىو في سف مقاربة لسف أبي سممة-طمحة بف عبد اهلل بف عوؼ  ف لـ يثبت سماعو وا  متابع ألبي سممة وا 

أنو مف أىؿ بيت عبد الرحمف بف عوؼ فيو ابف أخيو فحالو قريبة مف حاؿ أبي سممة, زد عمى ذلػؾ أنيػـ ذكػروا فػي ترجمػة 
بػػالفرائض وقػػد قػػاؿ الزىػػري: وكػػاف أعمميػػـ بػػذلؾ , ولػػو لػػـ يكػػف ىػػذا وال ذاؾ فقػػد نػػاس بػػف عبػػد اهلل أنػػو مػػف أعػػرؼ الطمحػػة 

 صحت القصة كما في الطرؽ السابقة وال يضر ىذا االختالؼ عمى الزىري:
 ألنو إماـ حافظ مكثر ال يبعد أف يكوف حدث بيذا كمو.أواًل: 
ايػة مالػؾ عػف الزىػري فمػو لػـ يػرد غيرىػا لكانػت أف رواية معمر ويونس حيثمػا دارت, دارت عمػى ثقػة وأمػا رو ثانيًا: 

كافية فػي إثبػات القصػة وال يضػرىا االنقطػاع ألف أبػا سػممة قػد توبػع وكالىمػا مػف أىػؿ بيػت عبػدالرحمف بػف عػوؼ 
ف كاف فيو كػالـ فػي روايتػو  وبمثؿ ىذا تثبت الرواية فكيؼ إذا انظـ إلى رواية مالؾ رواية معمر ويونس, ويونس وا 

 أنو قد توبع عمى أصؿ القصة وىو الذي بو يصح الشاىد واهلل أعمـ. عف الزىري إال 
( : اختمػؼ عػف عثمػاف ىػؿ ورثيػا فػي العػدة أو بعػدىا , فروايػة ابػف شػياب ٖٕٙ/ٚٔوقد قاؿ ابػف عبػد البػر فػي االسػتذكار )

ابف سممة , وكذلؾ  عف طمحة بف عبد اهلل بف عوؼ أصح الروايات عنو في أنو ورثيا بعد العدة, وىي رواية ابف شياب عف
رواه الثوري عف محمد بف عمرو بف عمقمة عف أبي سممة أف عثماف ورثيا بعد انقضاء العدة, ومعمػر عػف الزىػري عػف ابػف 

 المسيب أف عثماف ورث امرأة عبد الرحمف بعد انقضاء العدة وكاف طمقيا ثالثًا. أىػ
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هو مذىب أيب وىو عدـ توريث ىذه ا١تطلقة إذا مات ا١تطلّْق بعد انقضاء عدهتا ف :وأما القوؿ الثاني
 ,ٔحنيفة ورواية عن أٛتد وبو قاؿ ابن سَتين

  ٔوٓب يصح أيضا عن عروة بن الزبَترضي اهلل عنها وٓب يصح,  ٖوعائشةٕوروي عن عمر بن ا٠تطاب

                                 
ا انقضػت العػدة وب وغيػره عػف ابػف سػيريف قػاؿ: إذ( عف معمػر عػف أيػٕٕٗٓٔ/ ٗٙ/ ٚأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) -ٔ

 فال ميراث بينيما.
قمػػت: إسػػناده صػػحيح, وقػػد خػػالؼ أيػػوب أشػػعث بػػف سػػوار فػػرواه عػػف ابػػف سػػيريف قػػاؿ: كػػانوا يقولػػوف: ال تختمفػػوا مػػف فػػر مػػف 

 كتاب اهلل رد إليو, يعني في الرجؿ يطمؽ امرأتو وىو مريض.
 واهلل أعمـ. قمت: وأشعث بف سوار ضعيؼ فروايتو منكرة

( مػػف طريػػؽ الثػػوري عػػف مغيػػرة عػػف ٖٖٙ/ ٚ( والبييقػػي فػػي سػػننو )ٕٕٔٓٔ/ ٗٙ/ ٚأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو ) -ٔ
 إبراىيـ أف عمر بف الخطاب قاؿ: إذا طمقيا مريضًا ورثتو ما كانت في العدة وال يرثيا.

 سيما عف إبراىيـ وقد عنعف. قمت: إسناده ضعيؼ إبراىيـ النخعي عف عمر مرسؿ ومغيرة كثير التدليس ال
بإسػػناد وال يثبػػت مثمػػو عنػػد أىػػؿ  ( قػػاؿ الشػػافعي:.... ورواه عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب ٖٖٙ/ ٚوقػػد قػػاؿ البييقػػي فػػي سػػننو )

 الحديث, قاؿ البييقي: يعني ما أخبرناه وساؽ إسناده إلى الثوري بو.
يعنػػي مػػا رواه الثػػوري فػػي الجػػامع عػػف مغيػػرة عػػف  ( بعػػد أف ذكػػر قػػوؿ الشػػافعي:ٖٓ٘/ ٘وقػػاؿ فػػي معرفػػة السػػنف واآلثػػار: )

إبراىيـ أف عمر بف الخطاب قاؿ في الذي يطمؽ امرأتو وىو مػريض. قػاؿ: ترثػو فػي العػدة وال يرثيػا, وىػذا منقطػع بػيف عمػر 
بػػراىيـ ولػػـ يسػػمعو مغيػػرة عػػف إبػػراىيـ, إنمػػا رواه شػػعبة عػػف الحجػػاج عػػف مغيػػرة عػػف عبيػػدة عػػف إبػػراىيـ عػػف عمػػر, وعبيػػدة  وا 
الضبي غير قوي ولو عمتػاف أخريػاف ذكرىمػا يحيػى بػف سػعيد القطػاف فيمػا أخبرنػاه أبػو عبػد اهلل الحػافظ رحمػو اهلل أخبرنػا أبػو 
بكر محمد بف عبػد اهلل الحفيػد ثنػا ىػاروف بػف عبػد الصػمد حػدثنا عمػي بػف المػديني قػاؿ: سػمعت يحيػى بػف سػعيد يقػوؿ: كػاف 

يـ عف عمر في الرجؿ الذي يطمؽ وىو مريض, قاؿ يحيى: فسألت عبيدة عنو شعبة يروي حديث مغيرة عف عبيدة عف إبراى
فحػػدثنا عػػف إبػػراىيـ عػػف الشػػعبي أف ابػػف ىبيػػرة كتػػب إلػػى شػػريح فػػي الػػذي يطمػػؽ وىػػو مػػريض ولػػيس عػػف عمػػر, وقػػد ذكػػر 

كوف أيضػًا فػي البخاري ىذه الحكاية في التاريخ وقاؿ في حديث ىشيـ وكاف ىشػيـ يقػوؿ عػف مغيػرة, ذكػر عبيػدة, وكػأنيـ يشػ
سماع مغيرة ىذا ثـ لػـ يسػنده عبيػدة إلػى عمػر وروايػة يحيػى القطػاف فيػو عػف عمػر لػيس بثابػت كمػا قػاؿ الشػافعي رحمػو اهلل 

 أ.ىػ.
( نا يزيد بف ىاروف قاؿ: أنا سعيد بػف أبػي عروبػة عػف ىشػاـ عػف ٜٖٜٓٔ/ ٚٚٔ/ ٗأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) -ٕ

 مطمقة ثالثًا وىو مريض: ترثو ما دامت في العدة. أبيو عف عائشة أنيا قالت في ال
قمت: إسناده ضعيؼ إنما حدث بو سعيد بف أبي عروبة عف رجػؿ عػف ىشػاـ وسػعيد بػف أبػي عروبػة كثيػر التػدليس وقػد بػيف 

 ( قػاؿ ابػف أبػي حػاتـ: سػألت أبػي عػف حػديثٕٚٛٔ/ ٕٛٗ/ ٔىذه العمة الخفية اإلماـ أبو حاتـ الرازي كما فػي العمػؿ البنػو)
رواه نعيـ بف حماد عف يزيد بف ىاروف عػف أبيػو عػف ابػف أبػي عروبػة عػف ىشػاـ بػف عػروة عػف أبيػو عػف عائشػة فػي الرجػؿ 
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 .٘وطاووس ٗوشريح ٖوالشعيب  ٕوال عن النخعي
                                                                                                     

األعمػى عػف سػعيد عػف رجػؿ عػف ىشػاـ بػف  يطمؽ امرأتو ثالثًا في مرضو, قاؿ: ترثو ما دامت في العدة, قاؿ أبي: رواه عبد
يث يزيد بف ىاروف حتى كتبػت ىػذا الحػديث فػإذا ىػو قػد أفسػد ذلػؾ عروة عف أبيو عف عائشة, قاؿ أبي: وكنت استحسف حد

 الحديث أ.ىػ.
ََ فانقضت العدة فال ميراث بينيما, واختمؼ عمػى ىشػاـ,فرواه  -ٖ روى ىشاـ بف عروة عف أبيو قاؿ: إذا طمقيا فبتيا مريضًا

قػاؿ: سػألت = =تـ بػف إسػماعيؿ(  ورواه عنػو حػآٖٕٕٔ/ ٗٙ/ ٚعنو بيذا الوجو ابف جري  عند عبد الرزاؽ في المصػنؼ)
عػػروة عػػف الرجػػؿ يطمػػؽ امرأتػػو البتػػة أيػػرث أحػػدىما اآلخػػر؟ وىػػؿ ليػػا نفقػػة؟ قػػاؿ: ال يػػرث أحػػدىما اآلخػػر وال نفقػػة ليػػا إال أف 

 تكوف حبمى فينفؽ عمييا حتى تضع أو يطمؽ مضارًا في مرضو.
 (. ٖٜٛٓٔ/ ٚٚٔ/ ٗأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )

الحارثي صدوؽ ييـ وقد خالؼ ابف جري  الثقة فروايتو منكرة, ومع ذلؾ فروايػة ابػف جػري  ال تصػح  قمت: حاتـ بف إسماعيؿ
 أيضًا فإنو مدلس وقد عنعف واهلل أعمـ.

 ( عف مغيرة عف إبراىيـ قاؿ: ترثو وال يرثيا ما دامت في العدة. ٕٖٜٓٔ/ ٚٚٔ/ ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) -ٔ
 مقسـ الضبي ثقة متقف إال أنو كاف يدلس ال سيما عف إبراىيـ. قمت: إسناده ضعيؼ, مغيرة بف

( مف طريؽ أشعث بف سوار عػف الشػعبي قػاؿ: إذا طمػؽ ثالثػًا فػي ٖٜٗٓٔ/ ٚٚٔ/ ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) -ٕ
 مرضو ورثتو ما دامت في العدة.

 قمت: إسناده ضعيؼ أشعث بف سوار ضعيؼ.
( عػػف معمػر عػػف قتػػادة أف شػريحًا قػػاؿ: إذا انقضػػت العػدة فػػال ميػػراث ٕٕ٘ٓٔ/ ٗٙ/ ٚأخػرج عبػػد الػػرزاؽ فػي مصػػنفو ) -ٖ

 بينيما. 
( ثنا محمػد بػف سػعد بػف محمػد ثنػا عبػد اهلل ٖٗٛ/ ٕقمت: إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ أنأنة قتادة وأخرج وكيع في أخبار القضاة )

فػػي مسػػائؿ وذكػػر منيػػا رجػػؿ طمػػؽ  بػػف بكػػر السػػيمي ثنػػا سػػعيد عػػف قتػػادة عػػف خػػالس قػػاؿ: كتػػب ىشػػاـ بػػف ىبيػػرة إلػػى شػػريح
ف كػاف طمقيػا  امرأتو في صحة أو سقـ ثالثًا فأجاب شريح: إف كاف طمقيا في صحة منو فقػد بانػت منػو وال ميػراث بينيمػا, وا 

 في مرضو فرارًا مف كتاب اهلل فإنيا ترثو ما دامت في العدة.
 قمت: قتادة مدلس وقد عنعف ومحمد بف سعد ال أدري مف ىو.

د صح عف شػريح فػي توريػث ثالثػًا فػي مػرض المػوت لكػف دوف ذكػر العػدة, فقػد أخػرج ابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو عمى أنو ق
( حدثنا عمي بف مسير عف الشيباني أف ىشاـ بف ىبيرة كتب إلى شريح يسألو عف الرجؿ يطمؽ امرأتػو ٖٜٙٓٔ/ ٚٚٔ/ ٗ)

 ثالثًا في مرضو, فكتب إليو شريح: إنو فار مف كتاب اهلل, ترثو.
 مت: إسناده صحيح, رجالو ثقات, والشيباني ىو سميماف بف أبي سميماف.ق
ىو ابف صالح  –عف حسف  –ىو ابف ميدي  –( ثنا عبد الرحمف ٖٜٚٓٔ/ ٚٚٔ/ ٗأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) -ٗ

 عف ليث عف طاووس في الرجؿ يطمؽ امرأتو ثالثًا في مرضو ترثو ما دامت في العدة. –بف حي 
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يع أحكاـ خرجت من العدة فقد انتهت ٚتلقوؿ قو٢تم بأف ىذه ا١تطلقة إذا وقد علل أصحاب ىذا ا
 النكاح فبل تستحق اإلرث.

وأجيب عليهم: بأف توريثها ليس ببقاء أحكاـ النكاح وإ٪تا ىو سد للذريعة ومعاملة ا١تطلق بنقيض 
 قصده وىذا ال ٮتتلف بانقضاء العدة.

 الترجيح: 
ولقوة تعليلو   لفاء الراشدين أقره عليو الصحابةخليفة من ا٠تلراجح ىو القوؿ األوؿ ألنو قضاء ا

 وضعف تعليل أصحاب القوؿ الثاين.
شرط في إرثها عدـ زواجها أـ ال؟ تثم اختلف المورثوف لهذه المطلقة بعد انقضاء عدتها ىل ي

 على قولين:
 ترث وإف تزوجت بآخر قبل وفاة مطلقها. :األوؿ

 ترث ما ٓب تتزوج. الثاني:
 واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وغَتىم.قاؿ بالقوؿ األوؿ اإلماـ مالك وربيعة والليث 

 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ:
 قياس ما بعد الزواج على ما قبل الزواج لعدـ الفارؽ بينهما. -ٔ
أنو ال مانع من إرث ا١ترأة من زوجُت إذا وجد السبب وىو النكاح من الثاين ومعاملة األوؿ  -ٕ

لو تزوجت عشرة أزواج   :(ٖٕٙ/ٚٔكار )بنقيض قصده حىت قاؿ اإلماـ مالك كما ُب االستذ 
 كلهم طلق ُب ا١ترض ورثتهم كلهم. أىػ

أف التوريث من األوؿ معاملة لو بنقيض قصده وىذا ال يتخلف بالزواج بغَته وقبل الزواج  -ٖ
 بغَته.

 كما أنو ال اعتبار النقضاء العدة على القوؿ الراجح فبل اعتبار للزواج. -ٗ

                                                                                                     
 ضعيؼ فيو ليث بف أبي سميـ ضعيؼ. قمت: إسناده
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د وبو أبو حنيفة والشافعي ورواية عن أٛت : أكثر أىل العلم ومنهمزواجوقاؿ بمنع التوريث بعد ال

 وغَتىم. ٔقاؿ إسحاؽ وأبو عبيد وابن أيب ليلى وبو قاؿ عطاء بن أيب رباح
 ودليلهم: 

 أف التوريث بعد الزواج يؤدي إٔب استحقاؽ ا١ترأة اإلرث من زوجُت فأكثر ُب وقت واحد. -ٔ
لبقاء أحكاـ النكاح وإ٪تا ىو ١تعاملة ا١تطلّْق بنقيض قصده وأجيب عن ذلك: بأف التوريث ليس 

ا للذريعة حىت ال يتخذ الطبلؽ عند ا١توت ذريعة ٟترماف الزوجة من ا١تَتاث.  سدِّ
 أف زواجها بالثاين يدؿ على رضاىا بالطبلؽ من األوؿ وتناز٢تا عن حقها من آثار النكاح. -ٕ

 بأف ىذا غَت الـز من الزواج كما ال يلـز منو إسقاط مؤخر الصداؽ  :وأجيب عن ذلك   
 وغَته من اٟتقوؽ.   

 الترجيح: 
 ٕىو القوؿ األوؿ لقوة تعليلو, وضعف تعليل القوؿ الثاين ٔتا ورد عليو من ا١تناقشة واهلل أعلم. :الراجح

 : النسػػب.نيالسبب الثا
 (ٖ.): القرابػةوالنسب لغة
ُت شخصُت باالشًتاؾ ُب والدة قريبة أو بعيدة إذا ٓب يكن دوهنا من ٭تجبها. ودليل ب اتصاؿ واصطالحا:

 التوارث بالنسب: آيات ا١تواريث وأحاديثها اليت فيها بياف مَتاث األصوؿ والفروع واٟتواشي.
 جهات النسب:

                                 
( أخبرنػا ابػف جػري  قػاؿ: قمػت لعطػاء: الرجػؿ يطمػؽ البتػة مريضػًا, ثػـ ٕٕٓٓٔ/ ٖٙ/ ٚأخرج عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو ) -ٔ

ف انقضت العدة, إذا مات في مرضو ذلؾ ولـ تنكح.  يموت عف وجعو ذلؾ, قاؿ: ترثو وا 
 قمت: إسناده صحيح.

( والكافي لػو ٜٕٔ/ٚ( والمغني البف قدامة )ٕٛٙ-ٖٕٙ/ٚٔ( واالستذكار )ٖٚٙ/٘لمشافعي )وانظر في ىذه المسألة األـ  ٕ
 ( وغير ذلؾ.ٜٛٙ/ٙ( والمعونة البف النجار )ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٕ)
 (.٘٘ٚ/ٔانظر لساف العرب ) --ٖ
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 للنسب ثالث جهات:
 األصوؿ وىم الورثة من اآلباء واألمهات واألجداد واٞتدات. وأصوؿ الشخص ىم من تفرَّع منهم.  األولى:
 الفروع: وىم األوالد وإف نزلوا ٔتحض الذكور, وفروع الشخص ىم الذين تفرعوا عنو. الثانية:
 : اٟتواشي: وىم فروع أصوؿ الشخص وىم قسماف:الثالثة
 وىم: -األـاألب و  –فروع األصل ا١تباشر  (ٔ
 خوة األشقاء أو ألب أو ألـ ذكوراً كانوا أو إناثا.اإل   أ(

 خوة األشقاء أو ألب بشرطُت.فروع اإل  ب(
 أف يكوف الفرع ذكرا وىو ابن األخ الشقيق وابن األخ ألب وإف نزلوا ٔتحض -ٔ 

 الذكور.            
 األخوات.بناء أيت أنثى مطلقا وىم أف ال يكوف بُت الفرع وبُت ا١ت -ٕ 

 بناؤىم بشرطُت:أوىم األعماـ و  -اٞتد–َت ا١تباشر فروع األصل غ (ٕ
 أف يكوف ىؤالء الفروع ذكوراً.-ٔ
أف ال يكوف بُت أحدىم وبُت ا١تيت أنثى, أو أف ال يكوف ُب فروع ىؤالء الفروع أنثى وىن -ٕ

 .بتصرؼ(ٜٔبنات العم. )انظر أحكاـ ا١تواريث حملمد ٤تيي الدين عبد اٟتميد ص 
 : الػػوالءالسبب الثالث

 ٔ: يأٌب على عدة معاين منها السلطة والنصرة والقرابة وا١تلك.والوالء في اللغة
 ىو عصوبة سببها نعمة ا١تعتق على رقيقو بالعتق. واصطالحا:

 وسبب ثبوت الوالء ىو اإلحساف إٔب الرقيق بالعتق.
 ٜٕٕٚفقد أخرج البخاري ُب صحيحو برقم  أعتق(إ٪تا الوالء ١تن ): ودليل ثبوت اإلرث بالوالء, قولو

جاءتٍت بريرة فقالت: كاتبت أىلي على تسع أواؽ ُب كل عاـ حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت: )من 

                                 
 (.ٛ٘ٙ/ٗ( والقاموس المحيط )ٔٔٗ/٘ٔانظر المساف ) ٔ
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أوقية, فأعينيٍت فقالت: إف أحبُّوا أف أعدىا ٢تم ويكوف والؤؾ ٕب فعلت. فذىبت بريرة إٔب أىلها فقالت 
فأبوا  فقالت: إف قد عرضت ذلك عليهم -جالس ورسوؿ اهلل –ىم ٢تم, فأبو عليها, فجاءت من عند

ذيها واشًتطي ٢تم الوالء فقاؿ: خ , فأخربت عائشة النيب    إال أف يكوف الوالء ٢تم, فسمع النيب
ُب الناس فحمد اهلل وأثٌت عليو ٍب قاؿ: ما باؿ   فإ٪تا الوالء ١تن أعتق, ففعلت عائشة, ٍب قاـ رسوؿ اهلل

ًتطوف شروطا ليست ُب كتاب اهلل؟ ما كاف من شرط ليس ُب كتاب اهلل فهو باطل, وإف كاف رجاؿ يش
  اهلل أوثق وإ٪تا الوالء ١تن أعتق(.مائة شرط, قضاء اهلل حق, وشرط 

 .) ويورث ّٔذا السبب من جهة واحدة وىي جهة ا١تعتق(
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 موانع اإلرث

 
 (ٔ.)اٟتاجػز بُت الشيئُت المانع لغة:
 (ٕ.)ىو ما يلـز من وجوده العدـ وال يلـز من عدمو وجود وال عدـ لذاتو واصطالحا:

 وقد خرج بقو٢تم: ما يلـز من وجوده العدـ شيئاف:
 السبب: فإنو يلـز من وجوده الوجود.-ٔ 
 الشرط: فإنو ال يلـز من وجوده وجود وال عدـ.-ٕ 

       تو: السبب فإنو يلـز من وخرج بقو٢تم: وال يلـز من عدمو وجود وال عدـ لذا
 عدمو العدـ.

 وموانع اإلرث المجمع عليها ثالثة:
 اختبلؼ الدين.-ٖ القتل -ٕ  الػرؽ. -ٔ

 (3.)العبوديةأما الرؽ فهو في اللغة: 

                                 
 (.ٖٖٗ/ٛالمساف ) -ٔ
 لمشنقيطي. ( والمذكرةٖٕ/ٔالعذب الفائض ) -ٕ
 (ٖٕ/ٔالعذب الفائض ) -ٖ
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 (ٔ.)عجز حكمي يقـو باإلنساف بسبب الكفر واصطالحا:
كفره ال بسبب عدـ قدرتو ومعٌت ذلك: أف الشرع حكم على ىذا الرقيق بعدـ نفاذ تصرفو بسبب  

 (ٕ.)على التصرؼ كالصيب وآّنوف
أف العبد ّتميع أنواعو ال يرث وال يورث ١تا رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أف  :والراجح

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم قاؿ: "من ابتاع عبدا ولو ماؿ فمالو للذي باعو إال أف 
 يشًتط ا١تبتاع".

رواه أبو داود وغَته بسند حسن من حدث عبد اهلل بن عمرو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى و١تا 
 آلو وسلم قاؿ: "ا١تكاتب عبد ما بقي عليو درىم".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.ٖٕ/ٔالعذب الفائض ) -ٗ
 (.ٛ٘حاشية الباجوري ) -٘
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 المانع الثاني من موانع اإلرث
 

 )القتل(
 .ٔ: معروؼ وىو فعل ٭تصل بو زىوؽ الروحالقتل لغة

والقتل مانع للقاتل من اإلرث وليس ٔتانع للمقتوؿ, فلو مات القاتل قبل ا١تقتوؿ وُب ا١تقتوؿ حياة 
أي آّروح  –مستقرة, كما لو جرح إنسانًا عمو جرحًا يسري إٔب النفس ٍب مات العم قبل ابن أخيو 

 .ٕورثو ببل خبلؼ عند اٞتميع –
 الحكمة من جعل القتل مانعاً لإلرث: 

سد ذريعة القتل واإلفساد ُب األرض ألف اإلنساف ظلـو جهوؿ ,فرٔتا يغمره حب ا١تاؿ )حكمة ذلك 
فيطغى فيو على جانب الرٛتة وا١تودة, ويستبطئ حياة مورثو, فيقدـ على القضاء عليو ليستأثر ّٔذه 

: }ال يرث  الثروة, ويستبد ّٔذا ا١تاؿ, فالشارع اٟتكيم سد عليو ىذا الطريق, فقاؿ رسوؿ اهلل 
أمر  –أعٍت حرماف القاتل من ا١تَتاث  –وىذا  ٗ: }ليس لقاتل مَتاث{وقاؿ  ٖالقاتل شيئًا{

 ٣٘تمع عليو بُت العلماء ُب اٞتملة, واٟتكمة تقوؿ: من تعجل شيئاً قبل أوانو عوقب ْترمانو(.
 والقتل منو ما يكوف عمداً ومنو ما يكوف خطأً.

وقد أٚتع العلماء على أف قاتل العمد ال يرث ٦تن قتل شيئًا ,ال من مالو وال من ديتو, وخالف ُب 
ذلك ا٠توارج ؛فقالوا بتوريثو وال التفات إٔب خبلفهم ا١تصادـ للنص واإلٚتاع, و٭تكى عن سعيد بن 

                                 
 ٕٕٓالتعريفات لمجرجاني ص  -ٔ
 (.ٕٛانظر العذب الفائض ص ) -ٕ
 حديث صحيح وسيأتي إف شاء اهلل تخريجو والكالـ عميو. -ٖ
 حديث صحيح وسيأتي إف شاء اهلل تخريجو والكالـ عميو. -ٗ
 (. ٓ٘التحقيقات المرضية لمفوازاف ص ) -٘
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ندة إليهما, بل ا١تسيب و٤تمد بن جبَت ابن مطعم أهنما ورثاه, وٓب أقف بعد البحث على أقوا٢تما مس
احملفوظ عنهما خبلؼ ذلك كما سيأٌب بيانو إف شاء اهلل, وقد حكى ىذا اإلٚتاع ٚتع من أىل العلم 

 ,وسأسوؽ لك كبلمهم ١تا ُب ذلك من الفائدة.
(: أٚتع أىل العلم على أف القاتل عمدًا ال يرث من ماؿ من ٕٛٛ/ ٔقاؿ ابن ا١تنذر ُب اإلقناع )

 أىػ.قتلو وال من ديتو شيئاً 
(: ال اختبلؼ بُت األمة أف قاتل العمد ال يرث عن مقتولو ٗٛ/ ٛوقاؿ ا١تاوردي ُب اٟتاوي الكبَت)

شيئًا من ا١تاؿ ,وال من الدية ,وإف ورث غَته ا٠توارج وبعض فقهاء البصرة, فقد حكي عنهم توريث 
 أىػ. ٔالقاتل عمداً استصحاباً ٟتالو قبل القتل

(: وأٚتع العلماء على أف القاتل عمدًا ال يرث شيئًا من ماؿ ٕٔٗع )وقاؿ ابن عبد الرب ُب اإلٚتا 
 ا١تقتوؿ وال من ديتو أىػ.

(: وال خبلؼ بُت العلماء أنو ال يرث قاتل العمد من الدية وال ٙ٘ٗ/ ٔوقاؿ القرطيب ُب تفسَته )
  ٖأىػ. ٕمن ا١تاؿ ,إال فرقة شذت عن اٞتمهور ,كلهم أىل بدع

(: أٚتع أىل العلم أف قاتل العمد ال يرث من ا١تقتوؿ شيئاً, إال ٔٙٔ/ ٚ) قدامة ُب ا١تغٍتوقاؿ ابن 
ما حكي عن سعيد بن ا١تسيب وابن جبَت, أهنما ورثاه, وىو رأي ا٠توارج ألف آية ا١تَتاث تناولتو 
بعمومها, فيجب العمل ّٔا فيو, وال تعويل على ىذا القوؿ لشذوذه, وقياـ الدليل على خبلفو, فإف 

, واشتهرت ىذه ٗطى دية ابن قتادة ا١تذحجي ألخيو دوف أبيو, وكاف حذفو بسيفو فقتلوأع عمر 
 وٓب تنكر, فكانت إٚتاعاً أىػ. القصة بُت الصحابة 

                                 
 ويجاب عمييـ بأف أدلة المواريث مخصصة باألدلة القاضية بمنع القاتؿ مف الميراث, وعمى ذلؾ إجماع العمماء. -ٔ
 يعني الخوارج. -ٕ
 ( مف تفسير القرطبي. ٜ٘/ ٘وانظر ) -ٖ
إلػى رتبػة الحسػف لغيػره ال سػيما واالنقطػاع فػي طبقػة رويت ىذه القصة مف طريؽ منيا انقطػاع, لكنيػا بمجموعيػا ترتقػي  -ٗ

 =التابعيف.
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(: واتفق العلماء على أف قاتل العمد ال يرث من ا١تاؿ وال من ٕٓ/ ٖٔوقاؿ القراُب ُب الذخَتة )
 الدية أىػ.

 (.ٚ٘٘(, وفقو اإلماـ أيب ثور )ٜٚ٘فقو اإلماـ جابر بن زيد )( و ٕٛ٘/ ٛوانظر عارضة األحوذي )
 وأما قتل الخطأ: 

( إٚتاع العلماء على أف قاتل ا٠تطأ ال يرث من دية من قتلو ٕٕٛ/ ٔفقد نقل ابن ا١تنذر ُب اإلقناع )
من دية من قتلو  ثشيئًا ,وإ٪تا اختلفوا ُب مَتاثو من مالو ؛فقاؿ: وأٚتعوا على أف القاتل خطأ ال ير 

                                                                                                     
( عف معمر عف الزىري عف سميماف بػف يسػار أف رجػاًل مػف بنػي ٛٚٚٚٔ/ ٔٓٗ/ ٜفقد أخرجيا عبد الرزاؽ في مصنفو )=

 مدل  قتؿ ابنو, فمـ يقده عمر بف الخطاب وأغرمو ديتو, ولـ يورثو منو, ورثو أمو وأخاه ألبيو.
(: قػاؿ أبػو ٕٛ, قػاؿ ابػف أبػي حػاتـ فػي المراسػيؿ ص )ه ضعيؼ لالنقطاع بيف سميماف بف يسار و بيف عمر قمت: إسناد

 زرعة: سميماف بف يسار عف عمر مرسؿ أىػ.
 (: لـ يدركو أىػ.٘ٙٔ/ ٕوقاؿ ابف كثير في إرشاد الفقيو )
( ومػػف ٕ٘ٚا مالػػؾ فػػي الموطػػأ, )( مػػف طريػػؽ أبػػي خالػػد األحمػػر, وأخرجيػػٕٙٗٙ/ ٗٛٛ/ ٕوأخرجيػػا ابػػف ماجػػة فػػي سػػننو )
/  ٖٓٗ -ٕٓٗ/ ٜمصػنفو )( وعبد الرزاؽ فػي ٙٚٗبرقـ  ٔٚٔ) شفاء(, وفي الرسالة ٕٕٓ/ ٕطريقو الشافعي في المسند )

( مػف طريػػؽ أبػػي خالػػد ٖٖ٘ٛٔ/  ٕٕٛ/ ٙ) ابػػف أبػػي شػيبة فػػي مصػػنفو(, وأخرجيػا ٕٚ/ ٛ(, والبييقػي فػػي سػػننو )ٕٛٚٚٔ
( مػػف طريػػؽ يزيػػد بػػف ىػػاروف, كميػػـ عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد األنصػػاري عػػف عمػػرو بػػف ٜٕٔ /ٙاألحمػػر, والبييقػػي فػػي سػػننو )
 شعيب فذكر القصة مطولة.

(: قاؿ أبو ٛٗٔ, قاؿ ابف أبي حاتـ في المراسيؿ ص )قمت: إسنادىا ضعيؼ لالنقطاع بيف عمرو بف شعيب وبيف عمر 
 زرعة: عمرو بف شعيب عف عمر مرسؿ أىػ.

 ( عف معمر عف أيوب عف أبي قالبة وعف قتادة بنحو ما سبؽ.ٜٚٚٚٔ/ ٔٓٗ/ ٜفو )وأخرجيا عبد الرزاؽ في مصن
 ( عف معمر عف أيوب عف أبي قالبة وحده.ٗٛٚٚٔ/ ٖٓٗ/ ٜوأخرجيا عبد الرزاؽ في مصنفو )

 . قمت: إسنادىا ضعيؼ لالنقطاع بيف قتادة وأبي قالبة وبيف عمر 
 ( عف ابف جري  عف عبد الكريـ, فذكر القصة بنحوىا.ٓٛٚٚٔ/ ٕٓٗ/ٜفي مصنفو ) ؽوأخرجيا عبدا لرزا

, وقػد روى ابػف جػري  عػف اثنػيف كالىمػا قمت: إسناده ضعيؼ, لعنعنة ابف جري , ولالنقطاع بيف عبػد الكػريـ وبػيف عمػر 
د الكػريـ بػف أبػي المخػارؽ, فػإف يسمى عبد الكريـ, أحدىما ثقة, وىو عبد الكريـ بف مالؾ الجزري, والثاني: ضعيؼ وىػو عبػ

 كاف الضعيؼ, فاإلسناد أشد ضعفًا.
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شيئاً, واختلفوا ُب مَتاث القاتل خطأ من مَتاث من قتلو ,فأصح ذلك أف يرث من سائر مالو دوف 
 الدية أىػ. 

رضي اهلل عنهما وعروة بن  ٕوابن عباس ٔوقد قاؿ بعدـ مَتاث القاتل مطلقًا من ا١تاؿ والدية عمر
 .............................................................. ٗوإبراىيم النخعي ٖالزبَت

                                 
 .قد سبؽ أف ىذا صح عف عمر  -ٔ
( عف معمر عف ابف طاووس عف أبيو قاؿ: ليس لقاتؿ ميراث, وذكره ٜ٘ٚٚٔ/ ٗٓٗ/ ٜأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) -ٕ

 عف ابف عباس.
 قمت: إسناده صحيح.

طاووس عف ابف عباس قاؿ: ال يرث القاتؿ مف المقتوؿ شيئًا, أخرجو عبد الرزاؽ  وقد اضطرب ليث بف أبي سميـ فروى عف
 ( مف طريؽ ليث بو. ٗٛ/ ٜٙ -ٜ٘/ ٗ( ,والدارقطني في سننو)ٙٛٚٚٔ/ ٗٓٗ/ ٜفي مصنفو)

/ ٕٗٛ/ ٙ( وابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )ٖٙٛٓ/ ٜٕٚ/ ٕورواه مػػرة عػػف طػػاووس قػػاؿ: ال يػػرث القاتػػؿ, أخرجػػو الػػدارمي )
 مف طريؽ الثوري عف ليث بو.( ٖٗٓٗٔ

( ٖٓٛٓ/ ٛٚٗ/ ٕورواه ثالثة عف مجاىد عف ابف عباس قاؿ: ال يرث القاتؿ مف المقتوؿ شػيئًا, أخرجػو الػدرامي فػي سػننو )
 عف سفياف عف ليث بو. 

قمػػػت: ويتحمػػػػؿ عيػػػػدة ىػػػػذا االضػػػطراب ليػػػػث بػػػػف أبػػػػي سػػػػميـ فإنػػػو ضػػػػعيؼ, وقػػػػد حكػػػػـ أبػػػػو زرعػػػة وأبػػػػو حػػػػاتـ عمػػػػى حديثػػػػو 
 باالضطراب, كما في ترجمتو مف التيذيب.

( ثنػػا عبػػد الوىػاب الثقفػػي عػػف يحيػػى بػػف سػػعيد عػػف عػػروة قػػاؿ: ال ٜٖٖ٘ٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) أخػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو-ٖ
 يرث القاتؿ. 

 قمت: إسناده صحيح.
ؿ: سػألنا عػف ( عف ابف جري  قاؿ: أخبرني ىشاـ بف عروة عف عروة قػاٜٜٚٚٔ/ ٙٓٗ/ ٜ) وأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو

 الرجؿ يقتؿ مف ىو لو وارث خطأ ىؿ يرث مف ديتو؟ قاؿ: ال, ولو كاف ذلؾ يجوز قتؿ الرجؿ مف يكره مف أىمو.
( مػف طريػؽ ىشػاـ عػف أبيػو قػاؿ: ال يػرث ٜٖٖٙٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) ابف أبػي شػيبة فػي مصػنفو وأخرجقمت: إسناده صحيح. وقد 

 قاتؿ شيئًا.
( عف الثوري عف ٕٖٓٗٔ/ ٖٕٛ/ ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٛٛٚٚٔ/ ٗٓٗ/ ٜ)  أخرج عبد الرزاؽ في مصنفو -ٗ

 منصور عف إبراىيـ في الذي يقتؿ ابنو عمدًا, قاؿ: ال يرث مف ديتو وال مف مالو.
 قمت: إسناده صحيح.

ال ( عف الثوري عف منصور عف إبػراىيـ قػاؿ: ال يػرث القاتػؿ مػف الديػة و ٜٓٚٚٔ/ ٗٓٗ/ ٜ) وأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو
 =مف الماؿ عمدًا كاف أـ خطًأ.
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  ٛوأكثر أىل العلم ٚوأٛتد ٙوالشافعي ٘وبو قاؿ أبو حنيفة ٗووكيع ٖوالثوري ٕوالشعيب ٔوقتادة
, وسيأٌب بياف ذلك إف شاء ٔوخالف ُب ذلك مالك ومن وافقو فورث قاتل ا٠تطأ من ا١تاؿ دوف الدية

أهنم ٓب يورثوا القاتل كما ٓب يصح عن    دوابن مسعو  ٖوزيد بن ثابت ٕاهلل, وٓب يصح عن علي
 ........................................................................ٗجابر بن زيد

                                                                                                     
 قمت: إسناده صحيح. =

 (. ٖٜٚٚٔ( عف ىشيـ عف مغيرة عف إبراىيـ مثمو, وأخرج نحوه برقـ )ٕٜٚٚٔ/ ٘ٓٗ/ ٜ) وأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو
 ( ثنا يحيى بف يعمى عف منصور عف إبراىيـ قاؿ: ال يرث القاتؿ. ٖٔٓٗٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) أخرج ابف أبي شيبة في مصنفوو 

 قمت: إسناده صحيح. يحيى بف يعمى ىو التيمي. 
( إلى إبراىيـ النخعي أنػو يقػوؿ: إف قاتػؿ الخطػأ يػرث مػف المػاؿ دوف الديػة, ولػـ أقػؼ ٕٓٔ/ ٗوقد عزا الشوكاني في النيؿ )

ثػػار (: وأثػر كتػػاب اآلٕٖٚ/ ٗعمػى ىػػذا القػوؿ عنػػو, وقػػد قػاؿ الكيالنػػي كمػا فػػي حاشػػية الحجػة عمػػى أىػؿ المدينػػة لمشػػيباني )
ال فالنسػبة إليػو غمػط  صريح في أف إبراىيـ النخعي قائؿ بأف قاتؿ الخطأ ال يرث فما في النيؿ منػو لعمػو روايػة أخػرى عنػو, وا 

 أىػ. وىو كما قاؿ.
( أخبرنػػا معمػػر عػػف قتػػادة قػػاؿ: ال يحجػػب القاتػػؿ وال يػػرث. قػػاؿ: ٜٚٓٔٔ/ ٕٓٛ/ ٓٔ) أخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو -ٔ

 راني بتمؾ المنزلة.والعبد والييودي والنص
 قمت: إسناده صحيح.

( ثنا زكريا بف عدي ثنا أبو بكر عف مطرؼ عف الشعبي قاؿ: ال يػرث قاتػؿ ٖ٘ٛٓ/ ٜٚٗ/ ٕأخرج الدارمي في سننو ) -ٕ
 خطأ وال عمد. 

 قمت: إسناده صحيح, ورجالو كميـ ثقات, أبو بكر ىو ابف عياش, ومطرؼ ىو ابف طريؽ.
يعنػي  –( عػف الثػوري قػاؿ: ....ونحػف عمػى ذلػؾ ال يػرث عمػى حػاؿ ٜٔٚٚٔ/ ٗٓٗ/ ٜ) أخػرج عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو-ٖ

 . -القاتؿ 
 قمت: صحيح. 

 ( عف الثوري قاؿ: والقاتؿ عندنا بتمؾ المنزلة ال يحجب وال يرث. قمت: صحيح.ٕٓٛ/ ٓٔ) وأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو
ؿ: ال يػػرث قاتػػؿ عمػػد وال خطػػأ مػػف الديػػة وال مػػف ( عػػف وكيػػع قػػآٖٓٗٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) أخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو -ٗ

 الماؿ. قمت: صحيح.
 ( .ٖٔٚ -ٖٓٚ/ٗ( والحجة عمى أىؿ المدينة لمشيباني )ٕٗٗ/ ٗمختصر اختالفات العمماء ) -٘
 (.٘ٛ/ ٛ( والحاوي الكبير لمماوردي )ٖٜ -ٕٜ/ ٗأألـ ) -ٙ
 (.ٖٛٙ/ ٚ( واإلنصاؼ لممرداوي )ٕٙٔ/ ٚالمغني البف قدامة ) -ٚ
 (.ٜٕٓ/ ٙ( وتحفة األحوذي )ٕ٘ٗ/ ٗسنف الترمذي ) -ٛ
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 .ٕوالقاسم ٔواٟتسن ٘وشريح 

                                                                                                     
 (.ٕٓ/ ٖٔ( والذخيرة لمقرافي )ٕٕٓ/ ٕالكافي لمقرطبي ) -ٔ
( مػف طريػؽ سػعيد عػف قتػادة عػف فػالس عػف ٜٕٕ/ ٙ( والبييقي في سػننو )ٖٛٚٓ/ ٛٚٗ/ ٕ) الدارمي في سننوأخرج  -ٕ

اؿ لػو إخوتػػو ال ميػراث لػػؾ فػارتفعوا إلػػى عمػي, فجعػػؿ عمػي قػػاؿ: رمػى رجػػؿ أمػو بحجػػر فقتميػا فطمػػب الميػراث مػػف إخوتػو, فقػػ
 عميو الدية وأخرجو مف الميراث.

 . قمت: إسناده ضعيؼ, قتادة مدلس وقد عنعف, وفالس بف عمرو اليجري لـ يسمع مف عمي 
( عػػف عثمػػاف بػػف مطػػرد أو غيػػره عػػف شػػعبة عػػف قتػػادة عػػف الحسػػف أف ٜٙٚٚٔ/ ٘ٓٗ/ ٜ) وأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو

رمى أمو بحجر فقتميا فرفع ذلؾ إلى عمي بف أبي طالب, فقضى عميو بالدية ولـ يورثو منيا شػيئًا, وقػاؿ: يصػيبؾ مػف  رجالً 
 ميراثيا لمحجر, أو قاؿ: الحجر.

قمت: إسناده ضعيؼ, عثماف بػف مطػرد الشػيباني ضػعيؼ, وقػد شػؾ عبػد الػرزاؽ ىػؿ حدثػو ىػذا الضػعيؼ أـ غيػره, ال نػدري 
 عنعنة قتادة, وفي سماع الحسف مف عمي خالؼ.مف ىذا الغير, وفيو 

( مف طريؽ ليث بف أبي سميـ ٜٖٖٓٔ/ ٖٕٛ/ ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٖٗٛٓ/ ٜٚٗ/ ٕ) الدارمي في سننووأخرج 
 عف أبي عمرو العبدي عف عمي قاؿ: ال يرث القاتؿ.

 قمت: إسناده ضعيؼ, ليث ضعيؼ, وأبو عمرو العبدي مجيوؿ. 
( مف طريؽ حبيب بف أبي حبيب عف عمرو بف ىػدـ عػف جػابر بػف زيػد عػف عمػر وعمػي ٕٕٓ/ ٙسننو ) وأخرج البييقي في

 وشريح نحو ما سبؽ. 
 . قمت: إسناده ضعيؼ, حبيب في حفظو كالـ, وينظر في سماع جابر بف زيد مف عمي 

اهلل قػالوا: ال يػػرث القاتػػؿ ( مػف طريػػؽ محمػد بػػف سػػالـ عػف الشػػعبي عػف عمػػي وزيػد وعبػػد ٕٕٓ/ ٙوأخػرج البييقػػي فػي سػػننو )
 عمدًا وال خطًأ.

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا, محمد بف سالـ اليمداني متروؾ.
 وبعد ىذا فال تطمئف النفس إلى تقوية الطرؽ السابقة بعضيا ببعض واهلل أعمـ.

 سبؽ قريبًا أف ىذا مف طريؽ محمد بف سالـ وىو متروؾ. -ٖ
ريػؽ حبيػب بػػف أبػي حبيػػب عػف عمػرو بػػف ىػدـ عػػف جػابر بػف زيػػد قػاؿ: أيمػػا ( مػػف طٕٕٓ/ ٙ)أخػرج البييقػي فػػي سػننو  -ٗ

رجػػؿ قتػػؿ رجػػاًل أو امػػرأة عمػػدًا أو خطػػًأ ممػػف يػػرث فػػال ميػػراث لػػو منيمػػا, وأيمػػا امػػرأة قتمػػت رجػػاًل أو امػػرأة عمػػدًا أو خطػػًأ فػػال 
ف كػاف القتػؿ عمػدًا فػالقود, إال أف يعفػوا أوليػاء المقتػػوؿ فػإف عفػو  ا فػال ميػراث لػو مػف عقمػو وال مػف مالػػو, ميػراث ليػا منيمػا, وا 

 =قضى بذلؾ عمر وعمي رضي اهلل عنيما, وشريح وغيرىـ مف قضاة المسمميف.
 قمت: إسناده ضعيؼ, حبيب بف أبي حبيب في حفظو كالـ.=
 المصدر السابؽ. -ٔ



69 

 

 إذا تبُت لك ما سبق فاعلم أف العلماء اختلفوا ُب نوع القتل ا١تانع من اإلرث على ٜتسة أقواؿ: 
تل مطلقًا سواء كاف عمدًا أو خطأً, من مكلف أو غَت مكلف, ْتق أو بغَت حق, : أنو القاألوؿ

مباشرة أو تسبباً, إكراىًا أو اختياراً, حىت اإلماـ لو أمر بقتل مورثو ألنو مستوجب للقتل شرعاً, 
والقاضي لو حكم على مورثو بالقتل, والشاىد لو شهد على مورثو شهادة استوجبت اٟتكم عليو 

وقد  ٖل ذلك, ال يرث فيو القاتل من ا١تقتوؿ شيئاً, ىذا ىو الصحيح من مذىب الشافعيبالقتل, ك
 استدلوا لذلك باألثر والنظر. 

 {.ٗ:}ليس لقاتل شيءقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  أما األثر فاستدلوا ْتديث عمر بن ا٠تطاب 

                                                                                                     
كػاف ال يػورث  ( ثنػا إبػراىيـ بػف صػدقة عػف يػونس عػف الحسػف أنػوٜٖٖٗٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) أخرج ابف أبي شيبة في مصػنفو -ٕ

 القاتؿ ويرى أنو يحجب. 
 قمت: إسناده ضعيؼ إبراىيـ بف صدقة البصري قاؿ فيو أبو حاتـ شيخ.

( عػف يحيػػى بػف يمػػاف عػف سػػفياف عػف رجػػؿ عػف القاسػػـ قػػاؿ: ال ٖٖٓٗٔ/ ٕٗٛ/ ٙ) أخػرج ابػػف أبػي شػػيبة فػي مصػػنفو -ٖ
 يرث القاتؿ.

 ثيرًا وقد تغير كما في التقريب, وفي اإلسناد رجؿ مبيـ.قمت: إسناده ضعيؼ. يحيى بف يماف العجمي, صدوؽ يخطئ ك
( وحاشية الجمؿ ٕٖ -ٖٔ/ ٙ( وروضة الطالبيف لمنووي )٘ٛ/ ٛ( والحاوي الكبير لمماوردي )ٖٜ -ٕٜ/ ٗانظر األـ ) -ٗ

 (.ٜ٘ -ٜٗ/ ٙعمى شرح المني  )
( مػف طريػؽ يحيػى ٛٔٔبػرقـ  ٖٕٚ/ ٗ( و )ٗٛ, ٖٛبػرقـ  ٜٙ/ ٜ٘/ ٗحديث صحيح , أخرجو الدارقطني فػي سػننو ) -٘

 بو. بف سعيد عف سعيد بف المسيب عف عمر بف الخطاب 
قمت: يحيى بف سعيد األنصاري ثقة ثبت حافظ, وفي سماع سعيد بف المسيب مف عمر خػالؼ والػراجح أنػو سػمع, فقػد سػئؿ 

لػـ يقبػؿ سػعيد عػف عمػر  أحمد عف سماع سعيد بف المسيب مف عمر فقاؿ: ىو عندنا حجػة, وقػد رأى عمػر وسػمع منػو, إذا
( وقػد أثبػت سػماعو منػو الحػاكـ فػي عمػـو الحػديث حيػث قػاؿ: سػعيد بػف المسػيب ٖٚ/ ٔٔانظػر تيػذيب الكمػاؿ )         فمف يقبػؿ؟

 أدرؾ عمر وعميًا وطمحة وباقي العشرة وسمع منيـ أىػ.
/ ٖوانظػػر فػػي ىػػذا غػػوث المكػػدود ) غػػوث( ٖٚ٘/ ٔكمػػا أثبتػػو اإلمػػاـ ابػػف القػػيـ رحمػػو اهلل كمػػا فػػي تيػػذيب سػػنف أبػػي داود )

ٕٕٜ- ٕٖٕ.)= 
( مػف طريػؽ حجػاج بػف ٜٕٔ/ ٙ( ومػف طريقػو البييقػي فػي سػننو )ٖٓٙبػرقـ  ٕٔٙوأخرج الحديث أبو داود في المراسػيؿ )=

( عف شبابة بف سوار, كالىما عف ابف أبي ذئب عف الزىري ٜٖٖٛٔ/ ٖٜٕ/ ٙمحمد, وأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )
 :}ال يرث قاتؿ عمد وال خطأ شيئًا مف الدية{رسوؿ اهلل لمسيب قاؿ: قاؿ عف سعيد بف ا
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قمػػت: ىػػذا مرسػػؿ صػػحيح, وال يعػػؿ المسػػند, فػػإف يحيػػى بػػف سػػعيد األنصػػاري ثقػػة ثبػػت حػػافظ, والزىػػري ترجمػػو الحػػافظ فػػي 

تقانػو وتثبتػو, فيحتمػؿ مػف مثػؿ سػعيد بػف  المسػيب أف يكػوف حػدث بػو عمػى التقريب بقولو: الفقيو الحافظ متفؽ عمى جاللتػو وا 
 الوجييف نشط فأسند وكسؿ فأرسؿ واهلل أعمـ.

( عف حماد بف مسعدة عف أبف أبي ذئب قاؿ: سػألت ابػف شػياب عػف ٜٖٖٛٔ/ ٕٔٛ/ ٙ) أخرج ابف أبي شيبة في مصنفوو 
 القاتؿ يرث شيئًا؟ فقاؿ: قاؿ سعيد بف المسيب: مضت السنة أف القاتؿ ال يرث شيئًا. 

مسعدة ثقة, فإف قمنا إف قوؿ التابعي مف السنة كذا, في حكـ المرسؿ, فإنو موافػؽ لمػا رواه حجػاج بػف محمػد  قمت: حماد بف
ف قمنػػا إف قػوؿ التػابعي: مػف السػنة كػػذا, لػو حكػـ الوقػؼ, فالروايػػة  المصيصػي الثقػة الثبػت, وشػبابة بػػف سػوار الثقػة الحػافظ,وا 

 مـ.الراجحة عف الزىري ىي رواية حجاج وشبابة واهلل أع
, أمػا حػديث ابػف عبػاس فيػو مػف وقد روي ىػذا الحػديث عػف ابػف عبػاس وعبػد اهلل بػف عمػرو وأبػي ىريػرة وعػدي الجػذامي 

ف كاف والده  ف لـ يكف لو وارث غيره, وا  طريؽ معمر عف رجؿ عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ: مف قتؿ قتياًل فإنو ال يرثو وا 
 اث, وقضى أف ال يقتؿ مسمـ بكافر.أنو ليس لقاتؿ مير  رسوؿ اهلل أو ولده, قضى 

 ( عف معمر بو.ٕٕٓ/ ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٚٛٚٚٔ/ ٗٓٗ/ ٜ) عبد الرزاؽ في مصنفو وأخرج
 قمت: إسناده ضعيؼ؛ ألجؿ الرجؿ المبيـ. 

 : وأما حديث عبد اهلل بف عمرو 
 وبشػير وىػاروف بػف يزيػد وأبػو خالػد األحمػر عنػفرواه عمرو بػف شػعيب واختمػؼ عميػو أيضػًا: فػرواه مالػؾ والثػوري وىشػيـ بػف 

 : }ليس لقاتؿ ميراث{. رسوؿ اهلل عف عمرو بف شعيب عف عمر قاؿ: قاؿ 
 ٕٔٔشػػفاء العػػي( وفػػي الرسػػالة مختصػػرًا ) ٕٕٓ/ ٕ( ومػػف طريقػػة الشػػافعي فػػي مسػػنده )ٕ٘ٚأمػػا روايػػة مالػػؾ ففػػي الموطػػأ )

( والبييقػػي فػػي ٕٛٚٚٔ/ ٖٓٗ -ٕٓٗ/ ٜالػػرزاؽ فػػي مصػػنفو ) ( وعبػػدٖٛٙٙ/ ٜٚ/ ٗ( والنسػػائي فػػي الكبػػرى )ٙٚٗبػػرقـ 
 (. ٕٛ/ ٛسننو )

 (.ٕٛٚٚٔ/ ٖٓٗ/ ٜوأما رواية الثوري فأخرجيا عنو عبد الرزاؽ في مصنفو )
( مػػف ٜٕٔ/ ٙ)البييقػػي فػػي سػػننو وأمػػا روايػػة ىشػػيـ بػػف بشػػير ويزيػػد بػػف ىػػاروف فأخرجيػػا عنيمػػا أحمػػد فػػي مسػػنده وأخرجيػػا 

 ده. طريؽ يزيد بف ىاروف وح
/ ٕٕٛ/ ٙ( وابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )ٕٙٗٙ/ ٗٛٛ/ ٕوأمػػا روايػػة أبػػي خالػػد األحمػػر فأخرجيػػا ابػػف ماجػػة فػػي سػػننو )

ٖٖٔٛ٘.) 
رسوؿ اهلل ورواه إسماعيؿ بف عياش عف يحيى بف سعيد وابف جري  وآخر عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿ: قاؿ 

.}ليس لمقاتؿ مف الميراث شيء{:= 
/ ٔ( وابػف عػدي فػي الكامػؿ )ٜٕٗبػرقـ  ٕٛ( وابػف أبػي عاصػـ فػي الػديات )ٛٙٚٙ/ ٜٚ/ ٗالنسػائي فػي الكبػرى )أخرجو =

 (.ٕٕٓ/ ٙ( والبييقي في سننو )ٛٛ/ ٜٚ/ ٗ( والدارقطني في سننو )ٖٜٕ
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 قمت: إسماعيؿ بف عياش شامي وىو ضػعيؼ فػي غيػر أىػؿ بمػده, وابػف جػري  ويحيػى بػف سػعيد ليسػا مػف أىػؿ بمػده, فػاألوؿ
مكي, والثاني مدني, ومع ذلؾ فقد خالؼ مالؾ بف أنس والثوري وىشيـ بف بشير ويزيد بف ىاروف وأبػا خالػد األحمػر, فروايػة 
إسػػماعيؿ ىػػذه تعػػد منكرة,وقػػد لػػـز فييػػا الجػػادة أيضػػًا.وقد جمػػع بػػيف ابػػف جػػري  ويحيػػى بػػف سػػعيد وآخػػر وىػػذا ممػػا يضػػعؼ بػػو 

 الراوي إذا كاف في حفظو كالـ.
لنسػػائي كمتػػا الػػروايتيف ثػػـ قػػاؿ عقػػب طريػػؽ مالػػؾ: وىػػو الصػػواب وحػػديث إسػػماعيؿ خطػػأ, انظػػر تحفػػة األشػػراؼ وقػػد أخػػرج ا 

 -ٕٛٔ/ ٕ( بحاشية سنف الدارقطني, وقاؿ الحافظ ابف كثير في إرشاد الفقيو )ٜٓٔ/ ٕ( والتعميؽ المغني )ٖٔٗ/ ٙلممزي )
ة عف إسماعيؿ بف عياش عف ابف جػري  فقػط عػف عمػرو ( بعد أف ذكر كالـ النسائي: ورواه البييقي مف حديث جماعٜٕٔ

بف شعيب بو, وعمى كؿ تقدير, فإسػناد ابػف عيػاش ال يحػت  بمػا رواه عػف غيػر الشػامييف عنػد األكثػريف, وىػذا منػو, والعجػب 
مامتو كيؼ صحح ىذا الحػديث مػف ىػذا الوجػو فػي كتػاب الفػرائض لػو, ونقػؿ  مف ابف عبد البر مع جاللتو واتساع اطالعو وا 

,وىي أف إسماعيؿ بف عياش ثقة قد تكمـ فيو, ثـ روايتو عػف غيػر الشػامييف , ةاالتفاؽ عمى ذلؾ مع ما فيو مف العمؿ القادح
ثـ عمرو بف شعيب نفسو ثـ اتصاؿ نسختو أو إرساليا أو انقطاعيا, ثػـ مػا تقػدـ مػف العمػة كمػا رواه اإلمػاـ مالػؾ عػف يحيػى 

 لخطاب مرفوعًا وىو منقطع أىػ.بف سعيد عف عمرو بف شعيب عف عمر بف ا
( رواه عنو عمي بف مسير القرشػي عػف عمػرو بػف ٛٓٔ/ ٕفي عممو ) يوىناؾ وجو ثالث عف يحيى بف سعيد ذكره الدارقطن

 شعيب عف أبيو عف عمر بو موقوفًا. 
فًا وىػو مالػؾ قمت: وىذه رواية شاذة, عمي بف مسير ثقة لو غرائب بعد ما أضر, وقػد خػالؼ مػف ىػو أرجػح منػو عػددًا ووصػ

 وأصحابو المتقدـ ذكرىـ فمعؿ ىذا مف غرائبو واهلل أعمـ.
 وبيذا تكوف الرواية الراجحة عف يحيى بف سعيد ىي رواية مالؾ ومف وافقو وىي منقطعة. 

وروى ىذا الحديث عف عمرو بف شعيب: سػميماف بػف موسػى األمػوي عػف أبيػو عػف جػده مرفوعػًا, أخرجػو أبػو داود فػي سػننو 
 ( وسميماف بف موسى ال يحت  بو.ٕٕٓ/ ٙ( والبييقي في سننو )ٜٓٔ -ٜٛٔ/ ٗ)

( والػدارقطني فػي سػننو ٜٛٚٚٔ/ ٙٓٗ/ ٜورواه ابف جري  عف عمرو بف شعيب مرفوعػًا, أخرجػو عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )
 (.ٚٛبرقـ  ٜٙ/ ٗ)

 قمت: ابف جري  مدلس وقد عنعف. 
 ده عف عمر موقوفًا.ورواه حجاج بف أرطأة عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف ج

( وحجػػاج بػػف أرطػػأة ضػػعفو الحػػافظ ابػػف حجػػر فػػي الفػػتح وىػػو كثيػػر التػػدليس واإلرسػػاؿ وقػػد ٜٗ/ ٔأخرجػػو أحمػػد فػػي مسػػنده )
 روى ىذا الحديث بالعنعنة. 

 =ورواه محمد بف إسحاؽ فقاؿ: حدثني عبد اهلل بف أبي نجيح وعمرو بف شعيب عف مجاىد بف جبر عف عمر مرفوعًا.
(. ومحمػد بػف إسػحاؽ حسػف الحػديث إذا ٖٖٙٛٔ/ ٕٕٛ/ ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜٗ/ ٔمد في مسنده)أخرجو أح=

 صرح بالتحديث, وقد صرح بو ىاىنا.
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قاؿ: }المرأة ترث مف دية زوجيا ومالو,  النبي ورواه محمد بف سعيد الطائفي عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده أف 

ف  وىو يرث مف ديتيا وماليا, ما لـ يقتػؿ أحػدىما صػاحبو, فػإذا قتػؿ أحػدىما صػاحبو عمػدًا, لػـ يػرث مػف ديتػو ومالػو شػيئًا وا 
( والػػدارقطني فػػي ٖٖٕٙ/ ٜٗٔ/ ٕقتػؿ أحػػدىما صػػاحبو ورث مػػف مالػػو, ولػـ يػػرث مػػف ديتػػو{, أخرجػػو ابػف ماجػػة فػػي سػػننو )

 (. ٜٕٔ/ ٛ( . ومف طريقو ابف الجوزي في التحقيؽ )ٙٔ/ ٖٚ -ٕٚ /ٗسننو )
قمت: محمد بف سعيد ىو الطائفي كما صرح بو البييقي وغيره وىػو ثقػة ولػيس المصػموب, مػع ذلػؾ فقػد خػالؼ جميػع تالمػذة 

  أعمـ.عمرو بف شعيب وجاء بيذا التفصيؿ فروايتو تعد شاذة عمى أف متنيا أشبو ما يكوف بتفصيالت الفقياء واهلل
وبعد ما سبؽ يتبيف بوضوح وهلل الحمد أف الرواية الراجحة عف عمرو بي شػعيب ىػي روايػة يحيػى بػف سػعيد األنصػاري الثقػة 

( فقد ٜٓٔ -ٚٓٔ/ ٕ, وىذا ىو الذي رجحو الدارقطني في عممو )الثبت, وفييا انقطاع بيف عمرو بف شعيب وبيف عمر 
 المرسؿ أولى بالصواب, يعني رواية يحيى بف سعيد.حكى الخالؼ عمى عمرو بف شعيب ثـ قاؿ: و 

 وىذا شكؿ يوضح لؾ الخالؼ عمى عمرو بف شعيب:
 

 مالؾ والثوري
 ويزيد بف ىاروف

 وىشيـ بف بشير          عف يحيى بف سعيد         عف عمرو بف شعيب                 عف عمر مرفوعاً 
 وأبو خالد األحمر

 
                    

 بف عياش      عف يحي بف سعيد          عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده.         مرفوعا إسماعيؿ
 وابف جري  وآخر                          

 
 عبد الرزاؽ             عف ابف جري               عف عمرو بف شعيب                           مرفوعاً 

 سميماف بف موسى           عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده          مرفوعاً                         
 حجاج بف أرطأة              عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده  عف عمر موقوفاً                       

                
 =عف عمرو بف شعيب       عف مجاىد عف عمر مرفوعاً     ابف إسحاؽ                                      

 وابف أبي نجيح                                                     
 
 عمي بف مسير                عف عمرو بف شعيب عف أبيو          عف عمر موقوفاً                    =   

 محمد بف سعيد               عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده           مرفوعاً                        
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 :  وأما حديث أبي ىريرة 
قػاؿ: } القاتػؿ ال  النبػي فيو مػف طريػؽ إسػحاؽ بػف عبػد اهلل عػف الزىػري عػف حميػد بػف عبػد الػرحمف عػف أبػي ىريػرة عػف 

 يرث{. 
( وابف عدي ٖٕ٘ٚبرقـ  ٖٜٔ, ص ٕ٘ٗٙ/ ٖٛٛ/ ٕ( وابف ماجة في سننو )ٜٕٓٔ/ ٕ٘ٗ/ ٗ) أخرجو الترمذي في سننو

/ ٙ( , والبييقػػي فػػي سػػننو )ٙٔٔبػػرقـ  ٖٕٚ,  ص  ٙٛ -٘ٛبػػرقـ  ٜٙ/ ٗ( والػػدارقطني فػػي سػػننو )ٕٕٖ/ ٔفػػي الكامػػؿ )
ٕٕٓ .) 

 قمت إسناده ضعيؼ جدًا, إسحاؽ بف عبد اهلل ىو ابف أبي فروة متروؾ.
 :ي الجذامي وأما حديث عد

فيو مف طريؽ عبد الرحمف بف حرممة واختمؼ عميو: فرواه وىيػب بػف خالػد عػف عبػد الػرحمف بػف حرممػة قػاؿ: حػدثني رجػؿ  
, وىػو بتبػػوؾ  رسػوؿ اهلل مػنيـ يقػاؿ لػو: عػدي, وكػاف بينػػو وبػيف امػرأتيف جػوار, فرمػى إحػداىما بحجػػر فقتميػا, فركػب إلػى 

 ؿ: تعقميا وال ترثيا. فسألو عف شأف المرأة المقتولة, فقا
 ( مف طريؽ وىيب بو . ٜ٘ٛٙ/ ٕٙٙ -ٕ٘ٙ/ ٕٔأخرجو أبو يعمى في مسنده )
 ووىيب بف خالد ثقة ثبت. 

 ورواه حفص بف ميسرة عف عبد الرحمف بف حرممة قاؿ: حدثني غير واحد أف عديًا الجذامي فذكره.
 ( مف طريؽ حفص بو. ٜٕٔ/ ٙ)البييقي في سننو أخرجو 

 ميسرة : صدوؽ ربما وىـ.قمت: حفص بف 
ورواه محمػػد بػػف يحيػػى عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف حرممػػة أنػػو سػػمع رجػػاًل مػػف جػػذاـ يحػػدث عػػف رجػػؿ مػػنيـ يقػػاؿ لػػو: عػػدي فػػذكر 

 الحديث. 
( مف طريػؽ محمػد بػف ٕٔٚ/ٔٔٔ/ٚٔ(ومف طريقو الطبراني في الكبير )ٕٓٛٚٔ/ ٚٓٗ/ ٙ)عبد الرزاؽ في مصنفو وأخرج

 يحيى بو. 
 ىو ابف قيس السبئي ليف الحديث كما في التقريب.  قمت: محمد بف يحيى

وىػػو حفػػص بػػف  اوممػػا سػػبؽ يتبػػيف أف ذكػػر الواسػػطة بػػيف عبػػد الػػرحمف بػػف حرممػػة وعػػدي الجػػذامي يعػػد شػػاذًا, ألف مػػف أثبتيػػ
ميسرة, ومحمد بف يحيى بف قيس, قػد خالفػا مػف ىػو أرجػح منيمػا معػًا, وىػو وىيػب بػف خالػد الثقػة الثبػت الػذي روى الحػديث 

  =دوف ذكر الواسطة.
والحديث ضعيؼ, فإف عبد الرحمف بف حرممة األسممي مع ما فيو مف كالـ مف قبؿ حفظو فإنو لـ يمؽ عديًا الجذامي, فقد =

(: عدي الجذامي لو صحبة, روى عنو عبد الػرحمف بػف حرممػة, مرسػؿ لػـ يمقػو ٕ/ ٚقاؿ ابف أبي حاتـ في الجرح والتعديؿ )
 سمعت أبي يقوؿ ذلؾ أىػ.
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 ٔالدية وٓب يورثو منوواستدلوا بقصة الرجل الذي حذؼ ابنو بالسيف فأصاب رجلو فقتلو فغرمو عمر 
فلم يورثو منها وقاؿ: حظك من مَتاثها  وبقصة الرجل الذي رمى أمو ْتجر فقتلها فرفع إٔب علي 

 . ٖ, وبقوؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما:  ليس لقاتل مَتاثٕاٟتجر
١تورثو ُب وأما استدال٢تم بالنظر: فقد عللوا أواًل منع القاتل مطلقًا من ا١تَتاث, بتهمة استعجاؿ قتلو 

,وقاسوا حرمانو من ٗبعض الصور, وسدًا للباب ُب الباقي, وبأف اإلرث للمواالة وقد قطعها القاتل
 .٘ا١تَتاث على حرمانو من الدية

 القوؿ الثاني وىو مذىب الحنابلة:
أف القتل الذي ٯتنع اإلرث ىو القتل بغَت حق وىو ما وجب ضمانو بقود أو دية أو كفارة, كالقتل 

شبو العمد وا٠تطأ وما جرى ٣تراه كالقتل بالسبب والقتل من الصيب وآّنوف والنائم, وما ليس العمد و 
ٔتضموف بشيء ٦تا ذكر فإنو ال ٯتنع ا١تَتاث, كالقتل قصاصًا أو حدًا أو دفعًا عن النفس أو كاف 

 . ٙوالعبلج القاتل عادالً وا١تقتوؿ باغياً أو كاف القتل نإتاً عن فعل مأذوف بو شرعاً كالتأديب
وقد استدلوا ٔتا استدؿ بو الشافعية إال أهنم خالفوىم ُب القتل غَت ا١تضموف وقالوا بتوريث القاتل فيو, 

: }ليس لقاتل ا١تَتاث{, أي ا١تعتدي فكيف يوجب الشرع قتل ا١تتعدي أو وقالوا: إف ا١تراد بقولو 
وأجابوا على  ٚال ٯتنع من ا١تَتاث٬تيزه ٍب ٯتنع قاتلو من ا١تَتاث, فكما أنو ال يعاقب فكذلك 

الشافعية: بأف القتل غَت ا١تضموف) فعل مأذوف فيو فلم ٯتنع ا١تَتاث كما لو أطعمو أو سقاه باختياره 
, وزجراً عن  فأفضى ذلك إٔب وفاتو, وألنو حـر ا١تَتاث ُب ٤تل الوفاؽ كيبل يفضي إٔب إ٬تاد القتل احملـر

                                 
 . قد سبؽ أف ىذا صح عف عمر  -ٔ
   سبؽ أف ىذا لـ يصح عف عمي  -ٕ
 سبؽ أنو صح عف ابف عباس رضي اهلل عنيما. -ٖ
 (. ٕٛ٘/ ٛ( وعارضة األحوذي )ٚٗ/ ٗمع حاشية الجمؿ( ومغني المحتاج ) ٜٚ/ ٙانظر شرح المني  ) -ٗ
 (.ٕٔ -ٕٓ/ ٖٔالذخيرة لمقرافي ) -٘
 ( .ٕٔ٘ -ٕٓ٘/ ٕ( والممخص الفقيي لمفوزاف )٘٘/ ٘( والفروع البف مفمح )ٕٙٔ/ ٚانظر المغني البف قدامة ) -ٙ
 (.ٕٓٗ/ ٙانظر تبييف الحقائؽ لمزيمعي ) -ٔ
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, حرماف ا١تَتاث ٯتنع إقامة اٟتدود الواجبة واستيفاء اٟتقوؽ إعداـ النفس ا١تعصومة, وُب مسألتنا
 .ٔ( ا١تشروعة

ٍب إف القتل الذي يستوجب اٟترماف ىو القتل احملظور شرعاً إذ من احملاؿ أف يكوف العمل ا١تأذوف فيو  
إليو من الشرع سبباً للعقوبة وال معٌت لكوف القتل ْتق إال أنو مأذوف فيو من الشارع و٢تذا الذي ذىب 

الشافعي ُب ىذه ا١تسألة قاؿ ٚتاعة من العلماء: كاد الشافعي أف يكوف ظاىرياً ٤تضا ُب ىذه ا١تسألة. 
أضف إٔب ذلك أف ما صح من اآلثار عن الصحابة والتابعُت رضي اهلل عنهم ليس فيها ما يدؿ على 

 عدـ توريث قاتل العمد وا٠تطأ. فيهاإطبلؽ الشافعية وإ٪تا غاية ما 
 ثالث: القوؿ ال

وىو مذىب اٟتنفية وقد قالوا ٔتثل قوؿ اٟتنابلة إال أهنم عدوا القتل بالتسبب ال ٯتنع ا١تَتاث كما لو 
حفر بئراً أو وضع حجراً ُب الطريق, فانقتل بذلك مورثو, وكذا القتل بغَت قصد ال ٯتنع ا١تَتاث عندىم 

 .ٕكقتل الصيب وآّنوف
 األحناؼ ثبلثة شروط:فلحرماف القاتل من ا١تَتاث عند 

 أف يكوف القتل مباشراً. األوؿ:
 أف يكوف القتل بغَت حق. الثاني:
.ٖأف يكوف القاتل مكلفا الثالث: ًً 

 وقد استدلوا على ما وافقوا فيو اٟتنابلة ٔتا استدلوا بو.
ّتامع واستدلوا على إخراج القتل بالتسبب, بقياسو على القتل ا١تأذوف فيو ُب عدـ ا١تنع من اإلرث 

 عدـ اإلٍب.

                                 
 المصدر السابؽ..-ٔ

عػالء السػنف لمتيػانوي )ٕٓٗ/ ٙ( وتبيػيف الحقػائؽ لمزيمعػي )٘ٓ٘ -ٖٓ٘/ ٓٔانظر رد المحتار البف عابديف ) -ٖ / ٛٔ( وا 
 (.ٕٔ٘/ ٕوالممخص الفقيي لمفوزاف ) ٚٗ( وشرح السراجية ص ٖٛٗ

عالء السنف لمتيانوي )ٖٓٚ/ ٗانظر حاشية الحجة عمى أىؿ المدينة لمكيالني ) -ٗ  (.ٖٛٗ/ ٛٔ( وا 
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: بأنو قياس مع الفارؽ فإف القتل ا١تأذوف فيو ال تطرؽ إليو التهمة, وال يفضي إٔب القتل ونوقش
ٓتبلؼ القتل بالتسبب فإف هتمة استعجاؿ قتلو ٟتيازة ا١تَتاث واردة, وألف ذلك يفضي إٔب القتل ٔتثل 

ط فيها فيموت, وبأف رفع اإلٍب ال ىذه األسباب كحفر بئر ُب طريق اعتاد ا١تورث السَت فيها ليسق
 يستلـز رفع اٟتكم.

:}إف اهلل ٕتاوز ٕب عن أميت واستدلوا على إخراج الصيب وآّنوف إذا قتبل من منع التوارث بقولو 
 {.ٔا٠تطأ والنسياف وما استكرىوا عليو

, كالكفر ىذا االستدالؿ بأف موانع اإلرث يستوي فيها الصغَت والكبَت وآّنوف والعاقل ونوقش
والرؽ, وألنو قتل مضموف وجب أف ٯتنع اإلرث كالبالغ العاقل, وألف كل فعل لو صدر عن الكبَت 
قطع التوارث, فإذا صدر من الصغَت وجب أف يقطع التوارث, وحديث رفع القلم إ٪تا أراد بو رفع ا١تأٍب 

 .ٕوليس رفع اإلرث متعلقاً برفع ا١تأٍب
  القوؿ الرابع وىو مذىب المالكية:

 فللقاتل عندىم حالتاف:
أف يقتل مورثو عمدًا وعدوانًا فبل يرث من مالو وال من ديتو سواًء كاف ىذا القتل مباشرة أو  -ٔ

 تسبباً, استقبلالً أو مشاركًة, واستدلوا لذلك ْتديث }ال يرث القاتل شيئا{ وباإلٚتاع .
 . ٖوف ديتود –ا١تقتوؿ  –أف يكوف القتل خطأ فَتث القاتل من ماؿ مورثو  -ٕ

قاؿ: }ا١ترأة ترث من دية زوجها  النيب واستدلوا لذلك ْتديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص أف 
ومالو, وىو يرث من ديتها وما٢تا, ما ٓب يقتل أحد٫تا صاحبو, فإذا قتل أحد٫تا صاحبو عمداً, ٓب 

.وبو ٗرث من ديتو{يرث من ديتو ومالو شيئاً, وإف قتل أحد٫تا صاحبو خطأ, ورث من مالو, وٓب ي
                                 

حػديث صػػحيح أخرجػػو أحمػػد وابػػف ماجػػة مػػف حػػديث أبػي ذر, وأخرجػػو غيرىمػػا مػػف حػػديث ابػػف عبػػاس وثوبػػاف رضػػي اهلل  -ٔ
 .ٖٔٚٔعنيما انظر صحيح الجامع برقـ

 (. ٙٛ/ ٛالحاوي الكبير ) -ٕ
 (.ٕٕٓ/ ٗ( وبداية المجتيد )ٜٖٙ/ ٕالكافي لمقرطبي ) -ٖ
 ىذه الرواية شاذة كما سبؽ الكالـ عمييا وهلل الحمد. -ٔ
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 ٘وإسحاؽ وأبو ثور ٗواألوزاعي ٖوالزىري ٕو٣تاىد بن جرب وسعيد بن ا١تسيب ٔقاؿ عطاء بن أيب رباح
  ..........................................ٚوبو قاؿ داود الظاىري ٙوىو قوؿ للشافعي

 وٓب يصح عنهما. ٔو٤تمد بن جبَت بن مطعم ٓٔوروي ذلك عن علي  ٜوابن القيم  ٛوابن ا١تنذر

                                 
( عػف ابػف جػري  ٜٖٖٛٔ/ ٖٕٛ/ ٙ( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )ٙٚٚٚٔ/ ٓٓٗ/ ٜ) أخرج عبد الرزاؽ فػي مصػنفو -ٕ

ف قتمػو خطػًأ فإنػو يػرث مػف المػاؿ وال يػرث  قاؿ لي عطاء في الرجؿ يقتػؿ ابنػو عمػدًا: ال يػرث مػف ديتػو وال مػف مالػو شػيئًا, وا 
 مف الدية.

 قمت: إسناده صحيح.
( ثنا زكريا بف عدي ثنا عبيد اهلل عف عبد الكريـ عف الحكـ قاؿ: إذا قتؿ الرجؿ ٖٚٚٓ/ ٛٚٗ/ ٕ) الدارمي في سننووأخرج 

ديتػو, فػإذا قتمػو خطػًأ ورث مػف ميراثػو, ولػـ يػورث مػف ديتػو, قػاؿ: وكػاف عطػاء يقػوؿ  أخاه عمدًا لـ يورث مف ميراثو, وال مف
 ذلؾ.

قمت: إسناده حسف, زكريا بف عدي الكوفي ثقة, وعبيد اهلل ىو ابف عمرو الرقي ثقة ربما وىـ, وعبد الكريـ ابف مالؾ الجزري 
 ثقة.
الزىري عف ابف المسيب, وعف ابف أبي نجيح ( عف معمر عف ٚٚٚٚٔ/ ٔٓٗ -ٓٓٗ/ٜأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )-ٖ

 عف مجاىد قاال: مف قتؿ رجاًل خطًأ فإنو يرث مف مالو, وال يرث مف ديتو, فإف قتمو عمدًا لـ يرث مف مالو وال مف ديتو. 
 قمت: إسناده صحيح.

قتػؿ وليػو خطػأ ( ثنػا عبػد األعمػى عػف معمػر عػف الزىػري قػاؿ: إذا ٜٜٖٖٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) أخرج ابف أبي شػيبة فػي مصػنفو-ٗ
ف قتمو عمدًا لـ يرث مف مالو وال مف ديتو.   ورث مف مالو ولـ يرث مف ديتو, وا 

 قمت: إسناده صحيح. 
 ( .ٜ٘/ ٘( والقرطبي في تفسيره )ٕٙٔ/ ٚ) قدامة في المغني( وابف ٕٗٗ/ٗعزاه إليو القفاؿ في حمية العمماء ) -٘
 (.ٜ٘ /٘( وتفسير القرطبي )ٕٙٔ/ ٚالمغني البف قدامة ) -ٙ
 (.ٙ٘ٗ/ ٔعزاه إليو القرطبي في تفسيره ) -ٚ
 (.ٕٙٔ/ٚالمغني ) -ٛ
 (.ٕٙٔ/ ٚ( والمغني )ٕٛٛ/ ٕاإلقناع ) -ٔ
 (.ٖٖٙ/ ٗ) ففقد ذكر حديث عبد اهلل بف عمرو السابؽ ثـ قاؿ: وبو نأخذ. إعالـ الموقعي -ٕ
( ثنا وكيع ثنا عمي بف مبارؾ عف يحيػى بػف أبػي كثيػر عػف عمػي ٖٓٓٗٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو  -ٖ

ف كػاف عمػدًا لػـ يػرث, وقػاؿ وكيػع: ال يػرث قاتػؿ عمػد وال خطػأ مػف الديػة وال  في رجؿ قتؿ أمو, فقػاؿ: إف كػاف خطػأ ورث وا 
 مف الماؿ.
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وقد عللوا منع قاتل ا٠تطأ من أف يرث من دية ا١تقتوؿ: بأف الدية إ٪تا وجبت بسبب فعلو, فلو أخذىا 
أو أخذ منها لكانت قد وجبت عليو لنفسو, وال يتصور أف ٬تب على اإلنساف شيء لنفسو, ٍب إف 

 َفِديٌَة مَُّسلََّمٌة ِإَٔب َأْىِلوِ بحانو: اهلل تعأب أوجب ُب الدية أف تسلم إٔب أىل ا١تقتوؿ, وذلك ُب قولو س

وأجابوا عن أدلة ٕ, وذلك يدؿ على أف القاتل ال يرثها, إذ لو ورثها ١تا وجب عليو تسليمها .
اٞتمهور بأهنا عامة وقد ورد ما ٮتص ا١تنع من ا١تَتاث ُب قتل ا٠تطأ بالدية دوف ا١تاؿ وىو حديث عبد 

 اهلل بن عمرو السابق.
 
 
 
 

 الخامس:  القوؿ
 أف القتل ا١تؤثر ُب ا١تنع ىو قتل العمد دوف ا٠تطأ, فقاتل ا٠تطأ يرث من ا١تاؿ والدية.

( واٟتسن وابن سَتين, كما ُب اٟتاوي الكبَت ٕٗٗ/ٗقالو عثماف البيتَّ كما ُب حلية العلماء للقفاؿ  )
قاؿ: }إف اهلل   النيب( واستدلوا على توريث قاتل ا٠تطأ ْتديث أيب ذر أف ٘ٛ/ ٛ) ٖللماوردي

                                                                                                     
عػػف يحيػى بػػف أبػي كثيػػر كتابػاف أحػػدىما قمػت: إسػناده ضػػعيؼ, عمػي بػػف مبػارؾ قػػاؿ عنػو الحػػافظ فػي التقريػػب: ثقػة كػػاف لػو 

 سماع واآلخر إرساؿ, فحديث الكوفييف عنو فيو شيء أىػ.
قمت: والراوي عنو في ىذا اإلسناد وكيع وىو كوفي, وقد قاؿ أبو داود: كاف عند عمي بف المبارؾ كتاباف عف يحيػى بػف أبػي 

ب اإلرسػاؿ؟ فقػاؿ: الػذي عنػد وكيػع عػف عمػي عػف كثير, كتاب سماع وكتاب إرساؿ, فقمت لعباس العنبري: كيػؼ تعػرؼ كتػا
(, ويحيػى بػف أبػي كثيػر يػدلس ٚٓٗ/ ٔيحيى عف عكرمة قاؿ: ىذا مف كتػاب اإلرسػاؿ, انظػر سػؤاالت اآلجػري ألبػي داود )

 منقطعة فإنو لـ يدركو. ويرسؿ, وروايتو عف عمي 
 ( بإسناد ضعيؼ.ٜٖٖٗٔ/ ٖٕٛ/ ٙ) ابف أبي شيبة في مصنفو روايتو أخرج -ٗ
( نقػػاًل مػػف أحكػػاـ المواريػػث لمحمػػد ٕٕٕ/ ٛ( وشػػرح الخرشػػي عمػػى المختصػػر )ٕٔٛ, ٕٙٔ/ ٕشػػرح الرسػػالة لمنفػػراوي ) -٘

 (.ٙٗمحي الديف عبد الحميد )
 لـ أقؼ عمى أقواؿ الثالثة مسندة إلييـ واهلل المستعاف. -ٔ
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. و٬تاب عليهم ٔتا أجيب بو على اٟتنفية أف ٕٔتاوز ٕب عن أميت ا٠تطأ والنسياف وما استكرىوا عليو{
 رفع اإلٍب ال يستلـز رفع اٟتكم.

 الترجيح:
الراجح ىو مذىب اٟتنابلة وىو القوؿ الوسط الذي يسنده األثر والنظر ولو صح دليل ا١تالكية لقلت 

, ومن ٘تسك بو ولكنو حديث شاذ كما سبق بيانو وىو بكبلـ الفقهاء أشبو منو بكبلـ رسوؿ اهلل 
ٟتديث ال ٔتا بالدليل كاف لو عذره بُت يدي ربو وأسعد الناس من إذا سئل عن قولو, استدؿ باآلية وا

 ترتاح إليو نفسو واهلل أعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 حديث صحيح وقد سبؽ الكالـ عميو. -ٕ



81 

 

 المانع الثالث من موانع اإلرث: اختالؼ الدين بين المتوارثين.
 

 اتفق العلماء على أف الكافر ال يرث ا١تسلم ) بغَت الوالء(.
قاؿ:) ال يرث ا١تسلم  مستدلُت ٔتا ُب البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أف رسوؿ اهلل 

 ٔالكافر وال الكافر ا١تسلم (.
 واختلفوا ىل يرث الكافر المسلم بالوالء؟

فالذي عليو أكثر أىل العلم أنو ال يرث لعمـو اٟتديث, وعن أٛتد روايتاف والصحيح من مذىبو أنو 
 ٕيرث.

 واتفقوا على أف الكافر إذا أسلم بعد قسمة الًتكة أنو ال مَتاث لو. 
بعد موت قريبو المسلم وقبل قسمة التركة ىل يرث أـ ال؟ على واختلفوا في الكافر إذا أسلم 

 قولين:
 يرث. الثاني:ال يرث.   األوؿ:

 ......................................ٖ فهو قوؿ أمَت ا١تؤمنُت علي  أما األوؿ 

                                 
( والمعونػة ٘٘/ٖٓ( والمبسػوط لمسرخسػي )٘ٙٔ/ٚ( والمغني البف قدامة )ٖٙٔ, ٕٙٔ/ٜوانظر التمييد البف عبد البر )- ٔ

 (.ٗ٘ٙ/ٙالبف النجار )
 (.-ٖٛٗ/ٚ( واإلنصاؼ )ٓ٘/٘انظر الفروع ) - ٕ
( مف طريؽ أدىـ السدوسي عف رجاؿ مػف قومػو أف امػرأة مػنيـ ٗٛٔ, ٖٛٔ/٘ٚ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو )  - ٖ

تت اإلبنة وأسممت األـ قبؿ أف يقسـ الميراث, فأتوا بعض قضاة البصرة فورثوىا, ثـ أتػوا الكوفػة نصرانية وليا ابنة حنيفية فما
فأتوا عميًا فذكروا ذلؾ لو, فقاؿ: ما كانت األـ حيف خرجت الروح مف اإلبنة؟ قػالوا: نصػرانية.فقاؿ: قػد وجػب الميػراث ألىمػو, 

 ظو أدىـ, فأعطاىا سقاية.ولكف ليا حؽ, كـ الماؿ؟ قالوا: كذا وكذا, شيئًا لـ يحف
(, ٖٛٗ/ٕقمػت: إسػناده حسػف. أدىػـ السدوسػي أبػو بشػر قػاؿ فيػو أحمػد: ثقػة ثقػة. كمػا فػي الجػرح والتعػديؿ البػف أبػي حػاتـ )

ف كاف قد حدث عف رجاؿ مف قومو فإنيـ جمػع, والجمػع يجبػر الجيالػة ال سػيما فػي طبقػة التػابعيف الػذيف كثػر فػييـ  وأدىـ وا 
فاضت فييا العدالة وقّؿ الكػذب, أضػؼ إلػى ذلػؾ أف قػوؿ أميػر المػؤمنيف عمػي رضػي اهلل عنػو مشػيور الخير والصدؽ, وقد 

 في كتب أىؿ العمـ واهلل أعمـ.
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, وعطاء بن أيب رباح وابن أيب ٖوالنخعيٕ, واٟتكم بن عتيبة وٛتاد بن أيب سليماف ٔوبو قاؿ الزىري 
 .٘, وىو مذىب أيب حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أٛتد, وبو قاؿ عامة الفقهاء ٗليلى 

 
 

 وقد استدلوا بما يلي:

                                 
( أخبرنػػا معمػػر وابػػف جػػري  عػػف الزىػػري ٜٖٜٔٔ/ٖ٘ٗ/ٓٔ/ٜٜٚٛ/ٕٚ/ٜٜٓٛ/ٕٗ/ٙأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو) - ٔ

 لو. قاؿ: إذا وقع المواريث فمف أسمـ عمى ميراث فال شيء
 قمت: إسناده صحيح.

( ثنػا أبػو داود الطيالسػي عػف شػعبة قػاؿ: سػألت الحكػـ وحمػاد عػف ٕٕٖٙٔ/ٖٗٓ/ٙأخرج ابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو ) - ٕ
 رجؿ أسمـ عمى ميراث؟ فقاال: ال يرث.

 قمت: إسناده صحيح.

طريػؽ سػعيد بػف أبػي ( مػف ٕٖٓٙٔ/ٖٗٓ/ٙ( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )ٜٜٜٕ/ٙٙٗ/ٕأخرج الػدارمي فػي سػننو )  - ٖ
عروبة عف أبي معشر عف إبػراىيـ قػاؿ: إذا مػات الميػت وجبػت الحقػوؽ ألىميػا ولػـ يجعػؿ لمػف أسػمـ أو أعتػؽ قبػؿ أف يقسػـ 

 الميراث شيئًا.
 قمت: إسناده ضعيؼ سعيد بف أبي عروبة كثير التدليس وقد عنعف.

عػف إبػراىيـ قػاؿ: مػف أسػمـ عمػى ميػراث ولػـ يقسػـ ( أخبرنػا الثػوري عػف مغيػرة ٜٜٛٛ/ٕٗ/ٙوأخرج عبد الرزاؽ فػي مصػنفو )
 فال حؽ لو ألف المواريث وقعت قبؿ أف يسمـ والعبد بتمؾ المنزلة.

قمػػت: إسػػناده ضػػعيؼ مغيػػرة ىػػو ابػػف مقسػػـ الضػػبي كػػاف كثيػػر التػػدليس ال سػػيما عػػف النخعػػي, إال أف األثػػر يتقػػوى بمجمػػوع 
 الطريقيف واهلل أعمـ.

( أخبرنا ابف جػري  قػاؿ: قػاؿ عطػاء وابػف أبػي ليمػى: إف مػات ٖٜٙٔٔ/ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٓٔ) أخرج عبد الرزاؽ في مصنفو - ٗ
مسػمـ ولػو ولػػد نصػارى فمػػـ يقسػـ مالػػو حتػى أسػػمـ ولػده النصػػراني فػال حػػؽ ليػـ, وقعػػت المواريػث قبػػؿ أف يسػمموا, قاؿ:وكػػذلؾ 

 العبد يموت أبوه الحر فال يقسـ ميراثو حتى يعتؽ.
 قمت: إسناده صحيح.

 ( عف ابف جري  عف عطاء وحده.ٜٛٛٛ/ٕٗ/ٙرزاؽ في مصنفو )وأخرج عبد ال
 ( عف ابف جري  قاؿ: قاؿ لي محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى في مثؿ قوؿ عطاء.ٜٜٔٛ/ٕ٘-ٕٗ/ٙوأخرجو أيضًا )

 قمت: إسناده صحيح.

 (.ٔٚٔ/ٚانظر المغني )- ٘
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قاؿ: ) ال يرث ا١تسلم  ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أف رسوؿ اهلل  -ٔ
 الكافر وال الكافر ا١تسلم (.

من اٟتديث أف ىذا الذي أسلم قبل قسمة الًتكة كاف حُت موت مورثو كافراً, فبل يرث  ووجو الداللة
ٔتقتضى ظاىر اٟتديث, فإف ا١تَتاث ينتقل با١توت إٔب ملك الوارث بالقسمة, وألف تأخَت القسمة ال 

 يوجب توريث من ليس بوارث, كما أف تقدٯتها ال يوجب سقوط من ىو وارث.
 .ٔقاؿ: ) ال يتوارث أىل ملتُت ( و رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل حديث عبد اهلل بن عمر  -ٕ

                                 
( وابػػف ٜٕٔٔ/ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٖداود فػػي سػػننو )( وأبػػو ٖٗٛٙ, ٖٖٛٙ/ٕٛ/ٗحػػديث حسػػف أخرجػػو النسػػائي فػػي الكبػػرى )- ٔ

( وابػف الجػارود فػي المنتقػى ٜ٘ٔ/ٕ( وأحمػد )ٖٚٔ/٘ٙ/ٔ( وسعيد بػف منصػور فػي سػننو )ٖٕٔٚ/ٕٜٔ/ٕماجة في سننو )
( والبييقػي فػي سػػننو ٙٚ-٘ٚ-ٕٚ/ٗ( والػدارقطني فػي سػػننو )ٖٙٚٔ/٘( )ٜٕٜ/ٖغػوث( وابػف عػدي فػػي الكامػؿ )ٕٖٕ/ٖ)
( والبغػوي فػي ٚٓٗ/ٛ( )ٜٕٓ/٘( والخطيب في تاريخو )ٕٓٚ/ٜٖٗ/ٕفي الروض البساـ ) ( وتماـ في فوائده كمإٛٔ/ٙ)

 ( مف طرؽ عف عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده بو.ٖٕٗ/ٕ( وابف الجوزي في التحقيؽ)ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٛشرح السنة )
 وقد روي مف حديث جابر بف عبد اهلل وعائشة وأبي ىريرة والشعبي والضحاؾ.

اهلل رضي اهلل عنو فرواه محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف أبي الزبير عف جػابر بػف عبػد اهلل  أما حديث جابر بف عبد
 بو.

 (.ٕٗٗ/ٕ( ومف طريقو ابف الجوزي في التحقيؽ)ٕٛٓٔ/ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٗأخرجو الترمذي في سننو)
ه موقوفػًا عمػى جػابر رضػي قمت: إسناده منكر, ابف أبي ليمى صدوؽ سيء الحفظ جدًا, وقد خالؼ ابف جري  الثقػة الػذي روا

( وعبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو ٖ٘ٗ/ٗ( والحػػاكـ فػػي مسػػتدركو )ٜٖٛٙ/ٗٛ-ٖٛ/ٗاهلل عنػػو, فقػػد أخػػرج النسػػائي فػػي الكبػػرى )
( ٕٕ/ٗٚ/ٗ( وأخرجػػو الػػدارقطني فػػي سػػننو)ٕٛٔ/ٙ( ومػف طريقػػو البييقػػي فػػي سػننو)ٖٜٓٔٔ/ٖٖٗ/ٓٔ( و)ٜ٘ٙٛ/ٛٔ/ٙ)

ر أنػو سػػمع جػابر بػػف عبػد اهلل يقػػوؿ: ال يػرث المسػػمـ الييػودي وال النصػػراني وال مػف طريػػؽ ابػف جػػري  قػاؿ: أخبرنػػي أبػو الزبيػػ
 يرثيـ إال أف يكوف عبد رجؿ أو أمتو.

 قمت:ىذا موقوؼ حسف.وقد قاؿ الدارقطني في سننو: موقوؼ وىو المحفوظ.اىػ
ف محمػد بػف عبػد الػػرحمف مػا حػديث عائشػة رضػي اهلل عنيػا فػرواه عبيػػد اهلل بػف عبػد الػرحمف بػف وىػب قػاؿ: سػػمعت مالػؾ بػأ

 قاؿ: سمعت عمرة بنت عبد الرحمف تحدث عف عائشة رضي اهلل عنيا بو.
قمت:إسػػناده ضػػعيؼ عبيػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف وىػػب لػػيس بػػالقوي, ومالػػؾ بػػف محمػػد روى عنػػو جمػػع ولػػـ يوثقػػو إال ابػػف 

 =حباف.
بي كثير عف أبػي سػممة عػف أبػي ىريػرة قػاؿ: قػاؿ وأما حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو فرواه عمر بف راشد عف يحي بف أ=

 رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: ) ال يرث ممة ممة (.
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نفى التوارث بُت أىل ا١تلتُت, وىذا يشمل الكافر إذا أسلم قبل  ووجو الداللة من اٟتديث: أنو 
قسمة الًتكة ألف ا١تانع من اإلرث متحقق حاؿ وجود ا١توت فلم يرث ألف ا١تلك قد انتقل با١توت إٔب 

 يشاركهم من أسلم بعد ذلك.ا١تسلمُت فلم 
قياس من أسلم بعد موت قريبو قبل قسمة الًتكة على من كاف رقيقًا حُت موت قريبو إذا اعتق  -ٖ

 ٔقبل قسمة الًتكة ُب عدـ اإلرث ّتامع ا١تانع من اإلرث حُت موت القريب ُب كل منهما.
اٟتالُت لئلرث ّتامع أف  قياس ما قبل قسمة الًتكة على ما بعده ُب عدـ استحقاؽ من أسلم ُب -ٗ

 ٕا١تلك انتقل إٔب الورثة ا١تسلمُت ُب كل منهما.
 ٖوألنو إف ولد للميت إخوة قبل قسمة تركتو ال يرثوه فهذا كما لو أسلموا ٓب يرثوه. -٘
 

 القوؿ الثاني: من أسلم قبل قسمة التركة فإنو يرث ترغيباً لو في اإلسالـ.
  .............,........................ٔوقد نسب إٔب عمر وعثماف رضي اهلل عنهما وٓب يصح 

                                                                                                     
( وابػػػػف الجػػػػوزي فػػػػي التحقيػػػػؽ ٖٙٔ/ٓٔ( والبييقػػػػي فػػػػي سػػػػننو )ٖٗٛٔ/ٔٗٔ/ٕأخرجػػػػو البػػػػزار كمػػػػا فػػػػي كشػػػػؼ األسػػػػتار )

(ٕ/ٕٗٗ.) 
قاؿ في سننو: عمر بف راشد ىذا لػيس بػالقوي, وقػد قمت: إسناده ضعيؼ عمر بف راشد اليمامي ضعيؼ, وبو أعمو البييقي ف

 ضعفو أحمد بف حنبؿ ويحي بف معيف وغيرىما مف أئمة النقؿ.اىػ
 (: تفرد بو عمر وليس بالقوي.اىػٖ٘ٔ/ٗوقاؿ في سننو الصغير )

 أما حديث الشعبي فرواه عنو طارؽ بف عبد الرحمف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فذكره.
 (.ٜٛٙٛ/ٜٔ/ٙبد الرزاؽ في مصنفو )أخرجو ع

 قمت: إسناده ضعيؼ طارؽ بف عبد الرحمف البجمي صدوؽ لو أوىاـ.
 وأما حديث الضحاؾ فرواه جويبر عف الضحاؾ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فذكره.

 (.ٜٖٔ/٘ٙ/ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو )
 زدي ضعيؼ جدًا.قمت: إسناده ضعيؼ جدًا جويبر ىو ابف سعيد األ

 (.ٜٔٛ/ٛ( والحاوي لمماوردي )ٕٚٔ/ٚ( والمغني البف قدامة)ٔ٘/٘انظر الفروع البف مفمح ) - ٔ

 (.ٕٕٓ/ٔ( وفقو المواريث )ٔٛ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) - ٕ

 (.ٔٛ/ٛانظر الحاوي الكبير )- ٖ
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 أبي قالبة عف رجؿ كتب إليو: ( أخبرنا معمر عف أيوب عفٕٖٜٓٔ/ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) - ٔ

نػي سػألتو فقػاؿ: توفيػت أمػي نصػرانية  بسـ اهلل الرحمف الرحيـ أما بعد: فإنؾ كتبػت إلػّي أف سػؿ يزيػد بػف قتػادة عمػا أمرتنػي وا 
نيػا تركػػت ثالثػػيف عبػدًا ووليػػدة, ومئتػػي نخمػة, فركبنػػا فػي ذلػػؾ إلػػى عمػر بػػف الخطػػاب, فقضػى عمػػر أف ميراثيػػا  وأنػا مسػػمـ, وا 

والبف أخييا وىما نصرانياف, ولـ يورثني شيئًا, قاؿ يزيد بػف قتػادة: ثػـ تػوفي جػدي وىػو مسػمـ, كػاف بػايع النبػي صػمى لزوجيا 
اهلل عميو وسمـ وشيد معو حنينًا, وترؾ ابنتو, فركبنا في ذلؾ إلى عثمػاف أنػا وابػف أخيػو, وابنتػو نصػرانية فػورثني عثمػاف مالػو 

لماؿ عامًا أو اثنيف, ثػـ أسػممت ابنتػو فركبنػا إلػى عثمػاف فسػأؿ عبػد اهلل بػف األرقػـ فقػاؿ كمو, ولـ يورث ابنتو شيئًا, فأحرزت ا
 لو: كاف عمر يقضي: مف أسمـ عمى ميراث قبؿ أف يقسـ فإف لو ميراثو واجبًا بإسالمو, فورثيا عثماف وأنا شاىد.

( وأبػو نعػيـ فػي ٖ٘ٙ/ٖٖٗ/ٕٕفػي الكبيػر )والرجؿ المبيـ شيخ أبي قالبة ىو حساف بف بالؿ المزني ثقة كما عند الطبراني 
( فقد أخرجوه مف طرؽ عف حماد بف زيد عف أيوب عف ٚ٘-ٙ٘/ٕ( وابف عبد البر في التمييد )ٜٜٕٚ/٘معرفة الصحابة )

 أبي قالبة عف حساف بف بالؿ عف يزيد بف قتادة بو نحوه.
 وحماد بف زيد ثقة ثبت مف أثبت الناس في أيوب.

يد بف قتادة, فإنو مجيوؿ عيف روى عنو حساف بف بالؿ ولـ يَوّثؽ, وقد ذكره الطبراني وأبو نعػيـ فػي قمت: وعمة ىذا األثر يز 
(: فػػػي صػػػحبتو نظػػػر. ونقػػػؿ كالمػػػو ابػػػف األثيػػػر فػػػي أسػػػد الغابػػػة ٛٚ٘ٔ/ٗالصػػػحابة, وقػػػاؿ ابػػػف عبػػػد البػػػر فػػػي االسػػػتيعاب )

 ( وأقره.ٜٖٗ/ٗ)
الطبرانػػي وأبػػا نعػػيـ ذكػػراه فػػي الصػػحابة ثػػـ قػػاؿ: ولػػيس  فػػي سػػياؽ حديثػػو وذكػػر الحػػافظ ابػػف حجػػر كػػالـ ابػػف عبػػد البػػر وأف 

 (.ٖٕٙ/ٖتصريح بصحتو لكف يؤخذ ذلؾ بالتأمؿ. انظر اإلصابة )
قمػت: ال يؤخػذ مػف التأمػؿ إال مػف أدرؾ عمػر بػف الخطػاب رضػػي اهلل عنػو ولػيس ذلػؾ كافيػًا فػي إثبػات صػحبتو ال سػيما وقػػد 

ليذا األثر قد قاؿ فيػو: ىػذا إسحاؽ شيخ ابف عبد البر الراوي  ى ذلؾ أف إسماعيؿ ابفطعف في ذلؾ ابف عبد البر. أضؼ إل
حكـ ال يحتمؿ فيو عمى مثؿ حساف بف بالؿ ويزيد بف قتادة ألف فقياء األمصار مف أىؿ المدينة والكوفة عمػى خالفػو, وألف 

 ظاىر القرآف يدؿ عمى أف الميراث يجب ألىمو حيف موت الميت.
(, ثـ زد عمى ذلؾ أنو قد صح عف عمر بػف الخطػاب رضػي اهلل عنػو أنػو قػاؿ: ال نػرث أىػؿ الممػؿ وال ٚ٘/ٕ) أنظر التمييد

 =يرثونا. وسيأتي تخريجو إف شاء اهلل, وىذا الذي أسمـ قبؿ قسمة التركة كاف عند انتقاؿ الماؿ مف المورث إلى وارثو كافرًا.
( مػػف طريػػؽ خالػػد الحػػذاء عػػف أبػػي قالبػػة عػػف حسػػاف بػػف ٗٛٔ/٘ٚ/ٔوأخػػرج أثػػر أبػػي قالبػػة سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو )=

 بالؿ بو عف عثماف وحده مختصرًا.
( مف طريؽ أيػوب عػف أبػي قالبػة ومػف طريػؽ معمػر عػف قتػادة كالىمػا ٕٖٖٜٔ/ٖٓ٘/ٓٔوأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )

 عف عمر بف الخطاب وحده مختصرًا.
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( إٔب اٟتسن ومكحوؿ ٕٚٔ/ٔٚٔ/ٚ, وعزاه ابن قدامة ُب ا١تغٍت )ٔوبو قاؿ من التابعُت أبو الشعثاء
( ٔ٘/٘)وقتادة وٛتيد وإياس بن معاوية وإسحاؽ وىو ا١تشهور عن أٛتد كما ُب الفروع البن مفلح 

 (.ٖٛٗ/ٚواإلنصاؼ للمرداوي )
 وقد استدلوا بما يلي:

  ٕ:) من أسلم على شيء فهو لو (. حديث عروة بن الزبَت قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -ٔ

                                 
( أخبرنا ابػف جػري  قػاؿ: أخبرنػي عمػرو بػف دينػار ٖٜٛٔٔ/ٖ٘ٗ/ٓٔ(, )ٕٜٜٛ/ٕ٘/ٙأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) - ٔ

قاؿ: سمعت أبا الشعثاء يقوؿ: إف مػات مسػمـ ولػو ولد....مسػمـ وكػافر فمػـ يقسػـ ميراثػو حتػى أسػمـ الكػافر ورث مػع المػؤمف, 
اإلسػالـ, قػاؿ ابػف فمـ يعجبني ما قاؿ, وقاؿ لي قائؿ: ذلػؾ ميػراث أىػؿ الجاىميػة مػا أدرؾ اإلسػالـ ولػـ يقسػـ كػاف عمػى قسػـ 

 جري : وأقوؿ أنا: كال وقعت المواريث في اإلسالـ وغيري قاؿ ذلؾ.
 قمت: إسناده صحيح.

( مػف طريػؽ حيػوة بػف شػريح عػف محمػد بػف عبػد الػرحمف ٜٛٔ/ٙٚ/ٔحديث حسف أخرجو سعيد بف منصور في سننو ) - ٕ
 ذكره.بف نوفؿ عف عروة بف الزبير قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ف

 قمت: ىذا مرسؿ صحيح.
( مف طريؽ ابف جري  عػف ابػف أبػي مميكػة قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػمى اهلل ٜٓٔ/ٙٚ/ٔوأخرجو سعيد بف منصور في سننو )

 عميو وسمـ فذكره.
 قمت: ىذا مرسؿ ضعيؼ فيو مع إرسالو عنعنة ابف جري .

 وقد روي مف حديث ابف عباس وأبي ىريرة وبريدة رضي اهلل عنيـ.
حػػديث ابػػف عبػػاس: فيرويػػو عمػػرو بػػف ىاشػػـ البيروتػػي نػػا سػػميماف بػػف أبػػي كريمػػة عػػف ابػػف جػػري  عػػف عطػػاء عػػف ابػػف  =أمػػا

 عباس بو.
 (.ٖٔ٘/ٙأخرجو ابف عساكر في تاريخو )

 قمت: إسناده ضعيؼ عمرو بف ىاشـ البيروتي صدوؽ يخطئ, وسميماف بف أبي كريمة ضعيؼ.
 =ياسيف بف معاذ الزيات عف الزىري عف سعيد بف المسيب عف أبي ىريرة بو. وأما حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو: فيرويو

 (.ٖٔٔ/ٜأخرجو البييقي في سننو )=
 قمت: إسناده ضعيؼ, ياسيف الزيات ضعفو ابف معيف وأبو زرعة وأبو حاتـ وغيرىـ.

أبيػو عػف النبػي صػمى اهلل  وأما حديث بريدة رضي اهلل عنو: فيرويو ليث بف أبي سميـ عػف عمقمػة عػف سػميماف بػف بريػدة عػف
عميو وسمـ أنو كاف يقوؿ في أىؿ الذمة: ليـ ما أسمموا عميو مف أمػواليـ وعبيػدىـ وديػارىـ وأرضػيـ و ماشػيتيـ, لػيس عمػييـ 

 فيو إال الصدقة .
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 ٔبأنو حديث ضعيف. ونوقش:
 وعلى تقدير صحتو ففيو تأويبلت:

 من أسلم ولو ماؿ فهو لو ال يزوؿ عنو بإسبلمو. -ٔ
 ٕرغبة ُب ا١تَتاث فهو لو.من أسلم قبل موت مورثو  -ٕ
أف ا١تراد بو ما يشًتطو من يريد الدخوؿ ُب اإلسبلـ من الشروط اليت ال تنافيو إذا أقر عليها, كأف  -ٖ

يشًتط رئيس القبيلة أف يستمر على رئاستو ٢تا, وأمَت البلد على استمراره أمَتًا عليها, واشًتاط أىل 
ذلك ألنو قاؿ: على شيء. وٓب يقل من أجل شيء,  بلد أف تصرؼ زكاة أموا٢تم ُب فقرائهم و٨تو

ولفظ ) على شيء ( يشعر باالتفاؽ  وا١تشارطة على ىذا الشيء ومن يسلم قبل قسمة الًتكة ال 
  ٖيوجد منو ىذه ا١تشارطة.

: ) ما كاف من مَتاث ُقسم ُب اٞتاىلية فهو على قسمة اٞتاىلية, وما كاف من مَتاث قولو -ٕ
  ٗعلى قسمة اإلسبلـ (.أدركو اإلسبلـ فهو 

                                                                                                     
 (.ٖٔٔ/ٜأخرجو البييقي في سننو )

 قمت: إسناده ضعيؼ, ليث بف أبي سميـ ضعيؼ.
 بة الحسف واهلل أعمـ.والحديث بمجموع طرقو ال ينزؿ عف رت

 وقد سبؽ أنو حسف. - ٔ
 (.ٔٛ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) -ٕ

 (.ٕٕٕ/ٔانظر فقو المواريث لالحـ ) - ٖ
( مف طريؽ ابف لييعة عف عقيؿ أنو سمع نافعًا يخبر عف عبد ٜٕٗٚ/ٜٛٔ/ٕحسف لغيره. أخرجو ابف ماجة في سننو) - ٗ

ـ قاؿ: ) ما كاف مف ميراث ُقسـ فػي الجاىميػة فيػو عمػى قسػمة الجاىميػة, ومػا اهلل بف عمر أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسم
 =كاف مف ميراث أدركو اإلسالـ فيو عمى قسمة اإلسالـ (.

 قمت: إسناده ضعيؼ لضعؼ ابف لييعة.=
( ٖٜٔ/ٚٚ/ٔورواه عمرو بف دينار واختمؼ عميو, فرواه عنو سفياف بف عيينة مرساًل, أخرجو سػعيد بػف منصػور فػي سػننو )

( ورواه محمد بف مسمـ عػف عمػرو بػف دينػار عػف أبػي الشػعثاء عػف ابػف عبػاس رضػي اهلل ٜٗ/ٕوابف عبد البر في التمييد )
 عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فذكره بنحوه.
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بأنو دليل عليهم ال لو, فإف معناه: إف ا١تشركُت إذا ورثوا ميتهم ٍب اقتسموا ُب جاىليتهم ولو  ونوقش:
 ٔأسلموا قبل قسمتو على قسمة اإلسبلـ. 

                                                                                                     
( والطحػػػػػاوي فػػػػػي مشػػػػػكؿ اآلثػػػػػار ٕ٘ٛٗ/ٖٔٛ/ٕ( وابػػػػػف ماجػػػػػة فػػػػػي سػػػػػننو )ٜٕٗٔ/ٕٙٔ/ٖأخرجػػػػػو أبػػػػػو داود فػػػػػي سػػػػػننو )

( والضػػػػػػياء فػػػػػػي المختػػػػػػار ٕٕٔ/ٜ( والبييقػػػػػػي فػػػػػػي سػػػػػػننو )ٜٖٕ٘/ٕٚٗ/ٗ(  وأبػػػػػػو يعمػػػػػػى فػػػػػػي مسػػػػػػنده )ٕٕٖٔ/ٖٕ٘/ٛ)
 (.ٜٗ-ٛٗ/ٕ( وابف عبد البر في التمييد )ٖٓ٘/ٕٔ٘/ٜ)

قمػػت: محمػػد بػػف مسػػمـ ىػػو الطػػائفي تػػرجـ لػػو الحػػافظ فػػي التقريػػب بقولػػو: صػػدوؽ يخطػػئ, فوصػػمو لمحػػديث يعتبػػر منكػػرًا ألنػػو 
 عيينة اإلماـ الحافظ الحجة, الذي ىو مف أثبت الناس في عمرو بف دينار.خالؼ سفياف بف 

 وعميو فالثابت عف عمرو بف دينار ىو المرسؿ.
( ثنػا أحمػد بػف الجعػػد ٛٛٗٔٔ/ٕٓٓ/ٔٔوقػد روي الحػديث عػف ابػػف عبػاس مػف طريػؽ أخػػرى أخرجيػا الطبرانػي فػي الكبيػػر )

ة عف سالـ األفطس عف عطاء عف ابف عباس عف النبػي صػمى اهلل الوشاء ثنا محمد بف بكار ثنا محمد بف الفضؿ بف عطي
 عميو وسمـ قاؿ: )كؿ ميراث أدرؾ اإلسالـ ولـ يقسـ فيو عمى قسـ اإلسالـ (.

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا محمد بف الفضؿ بف عطية قاؿ الحافظ في التقريب: كذبوه. ولـ أقؼ عمى شيخ الطبراني.
( ثنػا ىشػػيـ قػاؿ أنػا خالػػد الحػذاء عػػف ٕٜٔ/ٙٚ/ٔجػػو سػعيد بػػف منصػور فػي سػػننو )وقػد روي الحػديث مػػف مرسػؿ عطػاء أخر 

 عطاء بف أبي رباح قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بو.
 قمت: ىذا مرسؿ صحيح.

 ( مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش عف ابف جري  عف عطاء بو.ٜٙٔ/ٚٚ/ٔورواه سعيد بف منصور في سننو )
ؼ عميو فرواه عنو إبػراىيـ بػف طيمػاف عػف ثػور بػف زيػد الػديمي عػف عكرمػة عػف ابػف عبػاس فػذكره وروى الحديث مالؾ واختم

 بنحوه.
 (.ٕٕٔ/ٜأخرجو البييقي في سننو )

 ورواه عنو الشافعي عف ثور بف زيد قاؿ: بمغني عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بو.
 (.ٕٕٔ/ٜأخرجو البييقي في سننو )

والشػػافعي إمػػاـ ولػػو مزيػػة فػػي مالػػؾ, فالروايػػة المحفوظػػة عػػف مالػػؾ ىػػي روايػػة الشػػافعي وىػػي  قمػػت: إبػػراىيـ بػػف طيمػػاف ثقػػة,
 معضمة كما ترى,وأما رواية إبراىيـ بف طيماف فيي شاذة واهلل أعمـ.

وبعػد ىػذا فالحػػديث بمجمػوع طريػػؽ ابػف لييعػػة مػع مرسػػؿ عمػرو بػػف دينػار ومرسػػؿ عطػاء يرتقػػي إلػى رتبػػة الحسػف لغيػػره واهلل 
 أعمـ.

 (.ٔٛ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) - ٔ
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: ) أٯتا دار قسمت ُب اٞتاىلية فهي فقد قاؿ ابن وىب سألت مالكًا عن تفسَت حديث النيب 
فقاؿ ٕب: ىو كذلك أٯتا دار قسمت ٍب أسلم أىلها فهم على قسمتهم يومئذ,  على قسم اٞتاىلية (

 و أٯتا دار ُب اٞتاىلية ٓب تزؿ بأيدي أصحأّا ٓب يقتسموىا ُب اإلسبلـ فهو على قسم اإلسبلـ.
فقلت ١تالك: أرأيت النصراين ٯتوت ويًتؾ ولداً نصرانياً ٍب ٯتوت فيسلم بعض ولده قبل قسم مَتاثهم؟ 

الك: ليس ىذا من ىذا ُب شيء, إ٪تا يقسم ىؤالء من أسلم منهم ومن ٓب يسلم على حاؿ فقاؿ: م
 قسمتهم يـو مات أبوىم.

وقاؿ إٝتاعيل بن إسحاؽ ُب كتاب الفرائض لو: معٌت ىذا اٟتديث واهلل أعلم أف أىل اٞتاىلية كانوا 
ة ٍب أسلموا بعد ذلك فهم على يقتسموف ا١تواريث على خبلؼ فرائضنا, فإذا اقتسموا مَتاثاً ُب اٞتاىلي

ما أسلموا عليو, كما يسلموف على ما صار ُب يد كل واحد منهم وحازه من الغصوب والدماء وغَت 
ذلك, فكذلك كلما اقتسموا من ا١تواريث فإذا أسلموا قبل أف يربموا ُب ذلك شيئًا عملوا فيو بأحكاـ 

يـو مات ا١تيت قسمت أو ٓب تقسم, وىم ا١تسلمُت, وأما مواريث أىل اإلسبلـ فقد استقر حكمها 
 فيما ٓب يقسم على حسب شركتهم وعلى قدر سهامهم.

:فذكر اٟتديث:إف ذلك يكوف أبداً ُب اإلسبلـ, وقاؿ ابن وىب: ٝتعت الليث يقوؿ ُب قوؿ النيب 
على قسم ىلك وترؾ ولداً لو نصرانياً ٍب أسلموا ٚتيعًا قبل القسم, قسم بينهم ا١تَتاث فلو أف نصرانياً 

مواريث ا١تسلمُت, ولو أهنم اقتسموا قبل أف يسلموا لكانت مواريثهم على قسم اٞتاىلية, قاؿ: وإف 
أسلم بعضهم وٓب يسلم بعض فإف القسم بينهم على قسم اٞتاىلية ألهنم إ٪تا ورثوه يـو مات وىم 

 ٔعلى دينهم.اىػ
 ن أسلم قبل قسمة الًتكة.استدلوا ٔتا روي عن عمر وعثماف رضي اهلل عنهما ُب توريث م-ٖ

 (:ٖٚٔ/ٚوقد قاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
 وىذه قضية انتشرت فلم تُنكر فكانت إٚتاعاً.اىػ

                                 
عالء السنف لمتيانوي )ٕ٘-ٓ٘/ٕانظر التمييد البف عبد البر )- ٔ  (.ٖٖٗ/ٛٔ( وا 
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وأجيب بأف ذلك ٓب يصح عن عمر وعثماف رضي اهلل عنهما, وعلى فرض صحتو فإنو اجتهاد منهم 
 . ٥تالف لؤلحاديث ا١ترفوعة, وقد خالفهما أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 

وأما قوؿ ابن قدامة: وىذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إٚتاعاً. فإنو نفسو الذي نقل ا٠تبلؼ ُب 
ا١تسألة فقد قاؿ: ونقل أبو طالب عن أٛتد فيمن أسلم بعد موت مورثو أنو ال يرث قد وجبت 

ري ا١تواريث ألىلها, وىذا ىو ا١تشهور عن علي وبو قاؿ سعيد بن ا١تسيب وعطاء وطاووس والزى
وسليماف بن يسار والنخعي واٟتكم وأبو الزناد ومالك والشافعي وعامة الفقهاء.اىػ فأين دعوى 

 اإلٚتاع على فرض صحة ما روي عنهما وقد سبق أنو ٓب يصح.
 (:ٖٚٔ/ٚالقياس: قاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت ) -ٗ

فيو, ولو وقع إنساف ُب  ولو أنو ٕتدد لو صيد بعد موتو وقع ُب شبكتو اليت نصبها ُب حياتو لو ا١تلك
بئر حفرىا لتعلق ضمانو بًتكتو بعد موتو فجاز أف يتجدد حق من أسلم من ورثتو بًتكتو ترغيبًا ُب 

 اإلسبلـ وحثاً عليو.اىػ
 ( عن ىذا القياس والتعليل فقاؿ:ٖٖ٘/ٛٔوقد أجاب التهانوي ُب إعبلء السنن )

ا١تلك وىو نصب الشبكة, ووجوب الضماف وىذا قياس فاسد ألف ٖتقق ا١تلك ُب الصيد لوقوع سبب 
عليو لوقوع سبب الضماف منو وىو حفر البئر ُب غَت ملكو, وال يتحقق سبب الوراثة فيما ٨تن فيو 

 فكيف يصح القياس؟
و٦تا يدؿ على بطبلنو أنو لو صح ىذا القياس لوجب أف يقاؿ: إف العبد إذا أعتق قبل القسمة يرث, 

 ف القياس فاسد.مع أهنم ال يقولوف بو, فصح أ
وقو٢تم بالفرؽ بأف ُب توريث ا١تسلم ترغيبًا ُب اإلسبلـ وليس ىذا ُب العبد فاسد, ألف ال دخل 

 للًتغيب ُب اإلسبلـ ُب القياس حىت يصح الفرؽ, فالقياس فاسد ال ٤تالة.
 بقي أف يقاؿ: إنا نقوؿ بتوريث ا١تسلم ترغيباً ُب اإلسبلـ, فاٞتواب:

ثرًا ُب التوريث فهو متحقق ُب التوريث بعد القسمة أيضاً, فكيف ٓب ٕتعلوه إف كاف ىذا الًتغيب مؤ 
 وارثاً بعد القسمة؟
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فإف قيل: إنو ١تا علم الكافر بأنو يرث قبل القسمة ال بعدىا يتبادر إٔب اإلسبلـ, ولو علم أنو يرث 
 بعدىا أيضاً ال يتبادر إليو.

, وال يتبادر لو علم أنو يرث بعد ا١توت, أيضاً: إف قلنا: فلو علم أنو ال يرث بعد ا١توت يتبادر إليو
 الوراثة إ٪تا تتم بالقسمة ال قبلها فجاز التشريك قبلها ال بعدىا.

واٞتواب: أف عدـ ٘تاـ الوراثة قبل القسمة غَت مسلم, بل ىي تامة قبلها, وإال ٞتاز تشريك العبد 
أف ىذه اٟتجة أيضاً فاسدة, متحقق أف الذي أعتق قبل القسمة, وأنتم ال تقولوف بو, فدؿ ذلك على 

 اٟتق ىو قوؿ أصحابنا أف ا١تسلم بعد موت ا١تورث قبل قسمة الًتكة ال يرث واهلل أعلم.اىػ
 الترجيح:

 الراجح ىو القوؿ األوؿ لقوة أدلتو وسبلمتها من ا١تناقشات ٓتبلؼ القوؿ الثاين.
 قواؿ:ثم اختلف العلماء في ميراث المسلم من الكافر على ثالثة أ

 ا١تنع من ا١تَتاث إال بالوالء. الثالث:التوريث.   الثاني:: ا١تنع مطلقاً.    األوؿ
 ..............................................ٔ قاؿ باألوؿ: عمر بن ا٠تطاب 

                                 
( عف يحي بف سعيد عف سعيد بػف المسػيب أف عمػر بػف الخطػاب قػاؿ: ال ٖٖٙٓ/ٓٗ٘/ٔفقد أخرج مالؾ في الموطأ ) - ٔ

 نرث أىؿ الممؿ وال يرثونا.
 ( مف طريؽ مغيرة عف إبراىيـ قاؿ: قاؿ عمر فذكره.ٔٗٔ/ٙٙ/ٔسعيد بف منصور في سننو )قمت: إسناده صحيح, وأخرجو 

( مػػػف طريػػػؽ حمػػػاد وىػػػو ابػػػف سػػػميماف عػػػف ٜٙ٘ٛٔ/ٙٔ/ٙ( وعبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي مصػػػنفو )ٜٜٕٓ/٘ٙٗ/ٕوأخرجػػػو الػػػدارمي )
 إبراىيـ قاؿ: قاؿ عمر فذكره بنحوه.
(, ٜٛ٘ٛ/ٚٔ-ٙٔ/ٙلػػػػػػػػػػرزاؽ فػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػنفو )( وعبػػػػػػػػػػد اٜٜٕٙ/ٙٙٗ, ٜٜٕٛ/٘ٙٗ/ٕوأخػػػػػػػػػػرج الػػػػػػػػػػدارمي فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػننو )

( ٗٔٔ/ٙٙ/ٔ( وسػػػػػعيد بػػػػػف منصػػػػػور فػػػػػي سػػػػػننو )ٖٜٚٓٔ/ٕٖٗ/ٓٔ(,)ٕٜٙٛ/ٛٔ/ٙ(,)ٜٓٙٛ/ٚٔ/ٙ(,)ٜٜ٘ٛ/ٚٔ/ٙ)
( مف طرؽ عف األشعث بف قيس أف عمة لو ييودية توفيت باليمف فذكر ذلؾ لعمر بف الخطػاب ٜٕٔ/ٙوالبييقي في سننو )

 =فقاؿ عمر: ال يرثيا إال أىؿ دينيا.
 مت: صحيح.ق=

وروى الحسػػف البصػػري وأنػػس بػػف سػػيريف وأبػػو قالبػػة أو غيػػره والشػػعبي عػػف عمػػر رضػػي اهلل عنػػو أنػػو قػػاؿ: ال يتػػوارث أىػػؿ 
 ممتيف.

 قمت: إسناده منقطع فإف الحسف لـ يسمع مف عمر رضي اهلل عنو.
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وىو مذىب أيب حنيفة ومالك والشافعي وأٛتد ُب   ٔوبو قاؿ عطاء بن أيب رباح وعمرو بن دينار
 ٕإحدى الروايتُت عنو وبو قاؿ عامة الفقهاء.

 
 
 
 

 واستدلوا على ذلك بما يلي:
: ) ال يرث ا١تسلم الكافر وال حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -ٔ

 ٔالكافر ا١تسلم (.
                                                                                                     

( مػػف طريػػؽ ٖٛٔ/٘ٙ/ٔ( وسػعيد بػػف منصػور فػػي سػننو )ٜٜٕٚ/ٙٙٗ/ٕوأخػرج روايػػة أنػس بػػف سػيريف الػػدارمي فػي سػػننو )
 حماد بف زيد عف أنس بف سيريف بو.

 قمت: إسناده منقطع أيضًا فإف أنس بف سيريف لـ يسمع مف عمر رضي اهلل عنو.
( مػف طريػؽ أيػوب عػف أبػي قالبػة أو ٖٜٛٓٔ/ٖٖٗ/ٓٔ(, )ٜٗٙٛ/ٛٔ/ٙوأخرج رواية أبي قالبة عبد الرزاؽ فػي مصػنفو )

 غيره أف عمر بف الخطاب قاؿ فذكره.
 سناده ضعيؼ.قمت: إ

وأما رواية الشعبي فقد اختمؼ عميو فييا: فرواه عنو مطرؼ قاؿ: قاؿ عمر رضي اهلل عنػو فػذكره. أخرجػو الػدارمي فػي سػننو 
(ٕ/ٗٙ٘/ٕٜٜٕ.) 

 ورواه عنو عيسى الحناط أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأبا بكر وعمر قالوا: ال يتوارث أىؿ ممتيف.
 (.ٜٜٕٔ/٘ٙٗ/ٕ)أخرجو الدارمي 

 قمت: مطرؼ ىو ابف طريؽ ثقة فاضؿ, وعيسى الحناط الغفاري متروؾ.
 وذكره لرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ وأبي بكر يعتبر منكرًا.

 فاألثر بمجموع طرؽ الحسف وأنس بف سيريف ومطرؼ يعتبر حسنًا لغيره واهلل أعمـ.

ا ابػػف جػػري  قػػاؿ لػػي عطػػاء: ال يػػرث مسػػمـ كػػافر وال كػػافر (  أخبرنػػٕٖٜٓٔ/ٖٔٗ/ٓٔأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو ) -ٔ
 مسممًا, وقاؿ ذلؾ عمرو بف دينار.

 قمت: إسناده صحيح.

 (.ٙٙٔ-٘ٙٔ/ٚ( والمغني )ٗٙٔ/ٜانظر التمييد ) ٕ
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 ٕقاؿ: ) ال يتوارث أىل ملتُت (. هما أف رسوؿ اهلل حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عن -ٕ
حديث أسامة بن زيد رضي اهلل عنهما أنو قاؿ: يا رسوؿ اهلل أين تنزؿ ُب دارؾ ٔتكة؟ فقاؿ:  -ٖ

وىل ترؾ لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكاف عقيل ورث أبا طالب ىو وطالب, وٓب يرثو جعفر وال علي 
 ا مسلمُت وكاف عقيل وطالب كافرين, فكاف عمر بن ا٠تطاب رضي اهلل عنهما شيئًا ألهنما كان

ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَىاَجُرواْ يقوؿ: ال يرث ا١تؤمن الكافر, قاؿ ابن شهاب: وكانوا يتأولوف قولو تعأب } 
 ٖ{.أُْولَػِئَك بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعٍض َوَجاَىُدواْ بَِأْمَوا٢ِتِْم َوأَنُفِسِهْم ُب َسِبيِل الّلِو َوالَِّذيَن آَوواْ وََّنَصُرواْ 

 وعللوا مذىبهم ٔتا يلي:
 أف الوالية منقطعة بُت ا١تسلم والكافر كما ال يرث الكافر ا١تسلم. -ٔ
 أف كل ملتُت امتنع العقل بينهما امتنع التوارث بينهما كالكافر وا١تسلم. -ٕ
واٟتريب فلما ٓب يتوارث الذمي واٟتريب لبعد ما أف بعد ما بُت ا١تسلم والذمي أعظم ٦تا بُت الذمي  -ٖ

 ٗبينهما كاف أؤب أف ال يتوارث ا١تسلم والذمي.
 القوؿ الثاني:

                                                                                                     
, ٖٚٚٙ, ٖٙٚٙ/ ٔٛ/ٗنػػووي( والنسػػائي فػػي الكبػػرى ) ٙٔٔٗ/ٖ٘/ٙفػػتح( ومسػػمـ ) ٗٙٚٔ/ٓ٘/ٙأخرجػػو البخػػاري ) - ٔ

( وابف ماجة في ٕٚٓٔ/ٖٕٗ/ٗ( والترمذي في سننو )ٜٜٕٓ/ٕ٘ٔ/ٖ( وأبو داود في سننو )ٖٓٛٙ, ٜٖٚٙ/ ٕٛ, ٖٛٚٙ
( وابػػف ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٗ( وابػػف خزيمػػة فػي صػػحيحو )ٕٓٗ/ٕ( والحػػاكـ فػػي مسػتدركو )ٖٕٓٚ, ٕٜٔ, ٜٕٕٚ/ٜٔٔ/ٕسػننو )

( ٕٚٛ/ٔاع )( وابػػف المنػػذر فػػي اإلقنػػٖٓٓٓ, ٜٜٕٛ/ٙٙٗ/ٕ( والػػدارمي فػػي سػػننو )ٖٖٓٙ/ٜٖٗ/ٖٔحبػػاف فػػي صػػحيحو )
( ومػػػف ٗٔٔ-ٕٔٔ/ٗ( والشػػػافعي فػػػي األـ )ٖٔٙ/ٚٛ( والطيالسػػػي فػػػي مسػػػنده )ٕٛٓ, ٕٕٓ, ٕٓٓ/٘وأحمػػػد فػػػي مسػػػنده )

( وابػػػػف أبػػػػي عاصػػػػـ فػػػػي اآلحػػػػاد ٕٜ٘ٛ/٘ٔ/ٙ(  وأخرجػػػػو عبػػػػد الػػػػرزاؽ فػػػػي مصػػػػنفو )ٕٖٙ/ٛطريقػػػػو البغػػػػوي فػػػػي السػػػػنة )
( والػػػػػػػػػػػػػدارقطني ٖ٘ٔ/٘ٙ/ٔر )( وسػػػػػػػػػػػػػعيد بػػػػػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػػػػػػو ٕ٘ٙ/ٖ( والطحػػػػػػػػػػػػػاوي فػػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػػاني )ٗ٘ٗ/ٜٕٖ-ٕٖٛ/ٔ)
( وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط ٕٔٗ/ٛٙٔ-ٚٙٔ/ٔ( والطبرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الكبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر )ٚ/ٜٙ/ٗ(,)ٖٕٚ/ٕٙ/ٚ)
( مػػػف ٕٗ/٘( وفػػػي المعرفػػػة =)ٕٛٔ, ٕٚٔ/ٙ( والبييقػػػي فػػػي سػػػننو )ٖٔٓ٘/ٕٛٔ/٘(,)ٖٕٛٚ/ٕٗٔ/ٖ(,)ٙٓ٘/ٔٙٔ/ٔ)

 نو بو.طرؽ عف ابف شياب عف عمي بف حسيف عف عمرو بف عثماف عف أسامة بف زيد رضي اهلل ع

 حديث حسف وقد سبؽ تخريجو. - ٕ

 ( وغيرىما.ٓٗٗ, ٜٖٗ/ٜٚٗ/ٜ( ومسمـ )ٖٛ٘ٓ/٘ٚٔ/ٙ, ٛٛ٘ٔ/ٓ٘ٗ/ٖأخرجو البخاري ) - ٖ

 (.ٜٚ/ٛ( والحاوي لمماوردي )ٙٙٔ/ٚ( والمغني )ٓ٘/٘انظر الفروع البف مفمح ) - ٗ



93 

 

و٭تي بن  , وروي عن معاذ ٔومسروؽ بن األجدع  وقاؿ بتوريث الكافر من ا١تسلم معاوية 
و٤تمد بن اٟتنفية وسعيد بن ا١تسيب والشعيب  معمر وٓب يصح, ونسب القوؿ ّٔذا إٔب عمر 

 والنخعي وإسحاؽ.
 ( ٍب قاؿ: وليس ٔتوثوؽ عنهم.اىػٙٙٔ/ٚذكر ذلك ابن قدامة ُب ا١تغٍت )

( ٍب قاؿ: والصحيح عن ىؤالء كقوؿ ٕٕٚ/ٓٔوذكر ذلك النووي ُب شرحو لصحيح مسلم )
 اٞتمهور.اىػ

 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي:
 ٕ: ) اإلسبلـ يزيد وال ينقص (.قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عاذ بن جبل أواًل:حديث م

                                 
( مػػػف طريػػػؽ داود عػػػف ٘ٗٔ/ٙٙ/ٔ)( وسػػػعيد بػػػف منصػػػور فػػػي سػػػننو ٜٜٕ٘/ٙٙٗ-٘ٙٗ/ٕأخػػػرج الػػػدارمي فػػػي سػػػننو )- ٔ

الشعبي عف مسػروؽ قػاؿ: كػاف معاويػة يػورث المسػمـ مػف الكػافر وال يػورث الكػافر مػف المسػمـ, قػاؿ مسػروؽ: ومػا حػدث فػي 
 اإلسالـ قضاء أحب إلي منو, قيؿ ألبي محمد: تقوؿ بيذا؟ قاؿ: ال.

 قمت: إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات وداود ىو ابف أبي ىند.
( مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي خالػد ٜٖ/ٕٔ( وابف أبي شيبة كما في الفتح )ٚٗٔ/ٚٙ/ٔبف منصور في سننو ) وأخرج سعيد

عف الشعبي قاؿ: لما قضى معاوية بما قضى بو مف ذلؾ فقاؿ عبد اهلل بف معقػؿ: مػا أحػدث فػي اإلسػالـ قضػاء بعػد قضػاء 
ة إنا نػرثيـ وال يرثونػا كمػا أف النكػاح يحػؿ لنػا فػييـ أصحاب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ ىو أعجب إلي مف قضاء معاوي

 وال يحؿ ليـ فينا.
 قمت: إسناده صحيح.

( نػػا ىشػػيـ أنػػا مجالػػد قػػاؿ: نػػا الشػػعبي قػػاؿ: جػػاء رجػػؿ إلػػى معاويػػة فقػػاؿ: ٚٗٔ/ٚٙ/ٔوأخػػرج سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو )
كاف نصرانيًا فمات أبوه عمى نصرانيتو وأنا مسػمـ, أرأيت اإلسالـ يضرني أو ينفعني؟ قاؿ: بؿ ينفعؾ فما ذاؾ؟ فقاؿ: إف أباه 

فقاؿ إخوتي وىـ نصارى: نحف أولى بميراث أبينا منؾ. فقاؿ معاوية: إيتني بيـ فقاؿ: أنتـ وىو في ميراث أبيكـ شػرع سػواء, 
ف شػريح قبػؿ وكتب معاوية إلػى زيػاد: أرسػؿ إلػى شػريح فػأمره أف يػورث المسػمـ مػف الكػافر وال يػورث الكػافر مػف المسػمـ, وكػا

ذلؾ ال يورث الكافر مف المسمـ وال المسمـ مػف الكػافر, فممػا أمػره زيػاد قضػى بقولػو, فكػاف إذا قضػى بػذلؾ يقػوؿ: ىػذا قضػاء 
 أمير المؤمنيف.

قمت: إسناده ضعيؼ, مجالد ىو ابف سػعيد اليمػداني ضػعيؼ, وتوريػث المسػمـ مػف الكػافر ثابػت عػف معاويػة رضػي اهلل عنػو 
 كما سبؽ.

 ضعيؼ: يرويو عمرو بف أبي حكيـ واختمؼ عميو. حديث - ٕ
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ووجو االستدالؿ: إف اإلسبلـ يزيد ُب حق من أسلم وال ينقص شيئًا من حقو وقد كاف مستحقاً 
 لئلرث من قريبو الكافر قبل أف يسلم, فلو صار بعد إسبلمو ٤تروماً من ذلك 

 
 ٔلنقص إسبلمو من حقو وذلك ال ٬توز.

 تقدير صحة اٟتديث فليس فيو داللة على ما ذىبوا إليو من وجوه: وعلى
 ٕأف ا١تراد بو فضل اإلسبلـ على غَته وٓب يتعرض فيو ١تَتاث. -ٔ

                                                                                                     
فرواه عنو شػعبة واختمػؼ عميػو, فػرواه عنػو يحػي القطػاف ومسػدد وغنػدر وأبػو داود الطيالسػي وروح بػف عبػادة عػف عمػرو بػف 

 أبي حكيـ عف عبد اهلل بف بريدة عف يحي بف يعمر عف أبي األسود الديمي عف معاذ بو.
 (.ٖٕٙ/٘( وأحمد في مسنده )ٖٜٕٔ/ٕٙٔ/ٖسننو )أخرج رواية القطاف أبو داود في 

 (.ٖ٘ٗ/ٗوأخرج رواية مسدد: الحاكـ في مستدركو )
 (.ٜٗٔ/ٕ(, وأخرج رواية غندر ابف أبي عاصـ في السنة )ٛٙ٘/ٚٚوأما رواية أبي داود الطيالسي ففي مسنده )

 ورواه عف شعبة عمراف بف أباف بمفظ: اإليماف يعمو وال يعمى عميو.
 .٘٘ٔو بحشؿ في تاريخ واسط صأخرج روايت

 قمت: عمراف بف أباف ضعيؼ, وقد خالؼ الحفاظ الكبار مف أصحاب شعبة فروايتو الحديث بيذا المفظ منكرة واهلل أعمـ.
ورواية شعبة لمحديث السابؽ عف عمرو بف أبي حكيـ ظاىرىا الصحة فإف رجاؿ اإلسناد كميـ ثقات, إال أف عبد الػوارث بػف 

روى الحديث عف عمرو بف أبي حكيـ ثنا عبد اهلل بف بريدة أف أخويف اختصما إلى يحػي بػف يعمػر ييػودي  سعيد التنوري قد
ومسمـ  فورث المسمـ منيما وقاؿ: حدثني أبو األسود أف رجاًل حدثو أف معاذًا حدثو قػاؿ: سػمعت رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو 

 وسمـ يقوؿ: اإلسالـ يزيد وال ينقص.
 (.ٕ٘٘/ٙ( ومف طريقو البييقي )ٕٜٕ/ٕٙٔ/ٖأبو داود في سننو )أخرج ىذه الرواية 

قمػػت: رجػػاؿ اإلسػػناد كميػػـ ثقػػات وعبػػد الػػوارث بػػف سػػعيد التنػػوري ثقػػة ثبػػت, وىػػذه الطريػػؽ تعػػؿُّ الطريػػؽ السػػابقة التػػي ظاىرىػػا 
ـّ فيػو عمػة الحػديث, وقػد أعػؿ البييقػي الحػديث  الصحة, فإف بيف أبي األسود وبيف معاذ رضي اهلل عنػو رجػاًل مجيػوال لػـ ُيسػ

 بيذه العمة فقاؿ: وىذا رجؿ مجيوؿ فيو منقطع.
( بعػد أف ذكػر تصػحيح الحػاكـ لمحػديث: وُتُعقالػب باالنقطػاع ٓ٘/ٕٔوبيا أعؿ الحافظ ابف حجر الحػديث فقػد قػاؿ فػي الفػتح )

 بيف أبي األسود ومعاذ ولكف سماعو منو ممكف وقد زعـ الجوزجاني أنو باطؿ وىي مجازفة.اىػ
 حصؿ أف الحديث بيذا المفظ ضعيؼ لما فيو مف انقطاع واهلل أعمـ.فت
 (.ٖٓ/ٖٓانظر المبسوط لمسرخسي ) - ٔ

 (.ٔ٘/ٕٔ( فتح الباري البف حجر )ٕٕٚ/ٓٔانظر شرح النووي عمى مسمـ ) - ٕ
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 ٔوأف ا١تراد بو أف اإلسبلـ يزيد ٔتن أسلم من ا١تشركُت وال ينقص با١ترتدين. -ٕ
 ٕأف اإلسبلـ يزيد ٔتا يُفتح من الببلد. – ٖ
 ٖحديث ال يرث ا١تسلم الكافر مفّسر وىو نص ُب ٤تل النزاع.أنو حديث ٣تمل, و  -ٗ
ولو سلمنا أف أصل معٌت الزيادة يتناوؿ ما ذكر فإنو ٬تب ٗتصيصو ٔتا عدا اإلرث لورود  -٘

 األحاديث الصحيحة الصر٭تة ُب ا١تنع من توريث ا١تسلم من الكافر.
 ٗثانياً: واستدلوا ْتديث: اإلسبلـ يعلو وال يعلى.

                                 
 (.ٜٚ/ٛانظر الحاوي لمماوردي )- ٔ

 (.ٙٙٔ/ٚ( والمغني )ٜٚ/ٛانظر الحاوي ) - ٕ

 .(ٙٙٔ/ٚانظر المغني ) - ٖ

حػػديث ضػػعيؼ روي مػػف حػػديث عمػػر بػػف الخطػػاب وعائػػذ بػػف عمػػرو المزنػػي ومعػػاذ بػػف جبػػؿ رضػػي اهلل عػػنيـ, وصػػح  - ٗ
 موقوفًا عمى ابف عباس رضي اهلل عنو.

أما حديث عمر فيرويو محمد بف عمي بف الوليد السممي ثنا محمد بف عبد األعمى ثنا معمر بف سميماف ثنا كيمس عف داود 
عػػػف ابػػف عمػػر عػػػف عمػػر بػػف الخطػػػاب أف رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػػو وسػػمـ كػػاف فػػػي محفػػؿ مػػػف  بػػف أبػػي ىنػػػد عػػف عػػامر

سالـ األعرابي وقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: إف ىذا الديف يعمو وال يعمى.  أصحابو...الحديث. وفيو تكمُّـ الضب وا 
( ومػػف ٜٛٗ/ٙ٘ٔ-ٖ٘ٔ/ٕي )( وفػػي الصػغير كمػػا فػي الػػروض الػدانٜٜٙ٘/ٜٕٔ-ٕٙٔ/ٙأخرجػو الطبرانػي فػػي األوسػط )
 (.ٖٛ-ٖٙ/ٙ( وأخرجو البييقي في دالئؿ النبوة )ٕ٘ٚ/ٜٓٗ-ٚٛٗ/ٕطريقو أبو نعيـ في الدالئؿ )

(: روى أبػػو بكػػر ٔ٘ٙ/ٖقمػت: عمػػة ىػػذا الحػػديث: محمػػد بػػف عمػي بػػف الوليػػد السػػممي, قػػاؿ الػػذىبي فػي ترجمتػػو فػػي الميػػزاف )
البييقي: الحمؿ فيو عمى السممي ىذا. قمت: صدؽ واهلل البييقػي فإنػو البييقي حديث الضب مف طريقو بإسناد نظيؼ ثـ قاؿ 

 خبر باطؿ.اىػ
 =وأقره الحافظ ابف حجر في المساف ثـ زاد: وروى عنو اإلسماعيمي في معجمو وقاؿ: بصري منكر الحديث.اىػ

عف جدي عائذ بف عمرو وأما حديث عائذ بف عمرو فيرويو خميفة بف خياط ثنا حشرج عف عبد اهلل بف حشرج حدثني أبي =
 بو.

( وأبػو نعػيـ فػي ٕ٘ٓ/ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٖٓ/ٕٕ٘/ٖ( والػدارقطني فػي سػننو )ٖٛٚ/ٖٚ/ٕأخرجو الرويػاني فػي مسػنده)
( والحػافظ ٜٛٗ/ٕ( والخميؿ في فوائده كما في تغميؽ التعميػؽ )ٜٕٔ/ٕٓٗ/ٛ( والضياء في المختارة )٘ٙ/ٔتاريخ أصبياف )

 (.ٜٛٗ/ٕابف حجر تغميؽ التعميؽ )
(: شيخ.اىػ وأبوه عبد ٜٕٙ/ٖقمت: إسناده ضعيؼ, حشرج بف عبد اهلل بف حشرج قاؿ فيو أبو حاتـ كما في الجرح والتعديؿ )

 (: ال يعرؼ.اىػٓٗ/٘اهلل بف حشرج  قاؿ أبو حاتـ كما في الجرح والتعديؿ )
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 تدالؿ باٟتديث: أف من علو اإلسبلـ أف ٨تكم بتوريث ا١تسلم من الكافر.ووجو االس
 ويناقش: 

بعدـ صحة اٟتديث, وعلى تقدير صحتو فليس فيو التعرض للمَتاث وإ٪تا فيو فضل اإلسبلـ على 
غَته من األدياف, ٍب ىو حديث ٣تمل واألحاديث اليت فيها منع توريث ا١تسلم من الكافر مفسرة 

 ٤تل النزاع.فهي نصوص ُب 
ولو سلمنا بعمـو اٟتديث لكاف ٥تصوصًا ٔتا عدا اإلرث لورود األحاديث الصحيحة الصر٭تة ُب ا١تنع 

 من توريث ا١تسلم من الكافر واهلل أعلم.
ثالثاً: قياس اإلرث على النكاح فكما أنو ٬توز للمسلم الزواج بالكتابية دوف العكس, فيجوز للمسلم 

 ّتامع أف ُب كل منهما علواً ورفعة يليق با١تسلم وال يستحقو الكافر. أف يرث الكافر دوف العكس,
 وأجيب:

 بأنو قياس مصادـ للنص فيكوف فاسد االعتبار. -ٔ
أنو ال يلـز من صحة التزويج بنسائهم صحة إرثنا منهم, فإف العبد الرقيق يصح أف يتزوج اٟترة  -ٕ

 ذلك وال يرث منها.وال يرث منها, و ٬توز للحر أف يتزوج األمة بشرط 
 أنو قياس مع الفارؽ من وجوه:-ٖ

                                                                                                     
 (.ٕٖٛ/ٖساف )وقاؿ الذىبي في الميزاف: ال يدرى مف ذا.اىػ وأقره الحافظ ابف حجر في الم 

 (: ال يعرؼ.اىػٜٕٙ-ٜٕ٘/ٖوحشرج بف عائذ بف عمرو قاؿ أبو حاتـ كما في الجرح والتعديؿ )
 (: ال يدرى خبره وال مف ىو.اىػٕٔٙ/ٔوقاؿ الذىبي في المغني )

 ( عف الدارقطني أنو قاؿ: وعبد اهلل بف حشرج وأبوه مجيوالف.اىػٖٕٔ/ٖونقؿ الزيمعي في نصب الراية )
 معاذ فقد سبؽ في الكالـ عمى حديث اإلسالـ يزيد وال ينقص أنو حديث منكر.وأما حديث 

( ثنػا روح بػف الفػرج ثنػا يحػي بػف عبػد اهلل بػف بكيػر ثنػا ٕٚ٘/ٖوأما أثر ابف عباس: فرواه الطحاوي في شػرح معػاني اآلثػار )
راني أو الييػودي فتسػمـ ىػي. والنصػرانية تكػوف تحػت النصػ ةحماد بف زيد عف أيوب عف عكرمػة عػف ابػف عبػاس فػي الييوديػ

 قاؿ: يفرؽ بينيما, اإلسالـ يعمو و ال يعمى عميو.
 قمت: إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات.
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أف مبٌت الزواج على الرغبة ُب التوالد وقضاء الشهوة, وىي ٦تكنة بالتزويج منهم, أما اإلرث فمبناه  -أ
 على ا١تواالة وا١تناصرة, وكيف يكوف بيننا وبينهم شيء من ذلك و٨تن مأموروف بعدـ مواالهتم؟.

 فيو إىانة ٢تا ووالية عليها فبل ٬توز, وىذا غَت موجود ُب اإلرث. أف تزوج الكافر للمسلمة -ب
 أف فيو خطراً على دينها فقد يفتنها عنو وىذا غَت موجود ُب اإلرث. -ج
 ٔأف ضرره يتعدى إٔب األوالد بتنشئتو ٢تم على دينو وٛتلو ٢تم عليو وىذا غَت موجود ُب اإلرث. -د

 ٬توز أف تصَت إٔب ا١تسلمُت قهراً, فاإلرث أؤب, وال ٬توز أف رابعاً: ومن أدلتهم: أف أمواؿ ا١تشركُت
 تصَت أمواؿ ا١تسلمُت إٔب ا١تشركُت قهراً,فلم ٬تز أف تصَت إليهم إرثاً.

 ويناقش من وجهين:
 أنو قياس مصادـ للنص فهو فاسد االعتبار. -ٔ
يرث اٟتريب وإف غنم مالو,  أف أخذنا ألموا٢تم قهرًا ال يوجب أف يصَت إلينا إرثاً, ألف ا١تسلم ال -ٕ

 ٕوىم يقولوف إنو يرث الذمي وال يغنم مالو, فلم ٬تز أف يعترب أحد٫تا باآلخر.
 القوؿ الثالث:

ال توارث بُت ا١تسلم والكافر إال أف يكوف أحد٫تا عتيقًا لآلخر, وىذا إحدى الروايتُت عن اإلماـ 
 (: وىو ا١تذىب.ٖٛٗ/ٚأٛتد كما ُب ا١تغٍت . وقاؿ ا١ترداوي ُب اإلنصاؼ )

 وقد نسبو ابن قدامة ُب ا١تغٍت لعلي بن أيب طالب وعمر بن عبد العزيز وأىل الظاىر.
خبلؼ ما نسب  , والذي وقفت عليو عن عمر بن عبد العزيز ٖ وال يصح عن علي 

 ٕ.,وصح عن جابر ٔإليو

                                 
( وأحكػػاـ المواريػػث ٕٜ/ٙ( وحاشػػية الجمػػؿ عمػػى شػػرح المػػني  )ٔ٘/ٕٔ( فػػتح البػػاري )ٜٚ/ٛانظػػر الحػػاوي لممػػاوردي ) - ٔ

 (.ٕٗ/ٗ( وحاشية مغني المحتاج )ٕ٘ٔ/ٔ( وفقو المواريث لالحـ )ٖ٘لمحمد محي الديف )

 (.ٜٚ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) - ٕ
( مػف طريػؽ أبػػي إسػحاؽ عػف الحػػارث عػف عمػي قػػاؿ: ال يػرث المسػػمـ ٕٗٔ/ٙٙ/ٔأخػرج سػعيد بػػف منصػور فػي سػػننو ) - ٖ

 الكافر إال أف يكوف ممموكًا.
 ضعيؼ.قمت: إسناده ضعيؼ أبو إسحاؽ السبيعي مدلس وقد عنعف والحارث األعور 
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: ) ال نرث أىل الكتاب  واستدلوا ْتديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 ٖوال يرثونا, إال أف يرث الرجل عبده أو أمتو (.

 بأنو حديث ضعيف. ونوقش:
 الترجيح:

الراجح ىو القوؿ األوؿ لقوة أدلتو ووضوحها ُب الداللة على ا١تراد وسبلمتها من االعًتاضات 
 وا١تناقشات, ٓتبلؼ بقية األقواؿ واهلل أعلم.

 
 
 

                                                                                                     
( عػف يحػي بػف سػعيد ٜٙٙٛ/ٛٔ/ٙ( ومػف طريقػو عبػد الػرزاؽ فػي المصػنؼ )ٖ٘ٙٓ/ٔٗ٘/ٕأخرج مالؾ فػي الموطػأ ) - ٔ

 عف إسماعيؿ بف أبي حكيـ أف عمر بف عبد العزيز أعتؽ غالمًا لو نصرانيًا فمات فأمرني أف أجعؿ ميراثو في بيت الماؿ.
 قمت: إسناده صحيح.

( وعبػػػػػػد الػػػػػػرزاؽ فػػػػػػي مصػػػػػػنفو ٖ٘ٗ/ٗ( والحػػػػػػاكـ فػػػػػػي مسػػػػػػتدركو )ٜٖٛٙ/ٗٛ-ٖٛ/ٗأخػػػػػػرج النسػػػػػػائي فػػػػػػي الكبػػػػػػرى ) - ٕ
( ٕٕ/ٗٚ/ٗ( وأخرجػو الػدارقطني فػي سػننو )ٕٛٔ/ٙ( ومف طريقو البييقي فػي سػننو )ٖٜٓٔٔ/ٖٖٗ/ٓٔ(,)ٜ٘ٙٛ/ٛٔ/ٙ)

لنصػػراني وال مػف طريػػؽ ابػف جػػري  قػاؿ: أخبرنػػي أبػو الزبيػػر أنػو سػػمع جػابر بػػف عبػد اهلل يقػػوؿ: ال يػرث المسػػمـ الييػودي وال ا
 يرثيـ إال أف يكوف عبد رجؿ أو أمتو.

 قمت: إسناده حسف وينظر ىؿ لو حكـ الرفع. فإف كاف كذلؾ فبو أقوؿ لكف في أىؿ الكتاب خاصة.

( مػف طريػؽ ٘ٚ/ٗ( والػدارقطني فػي سػننو)ٜٙٔٛ/ٖٗٚ/ٛ( والطبراني في األوسػط )٘ٙٗ/ٕأخرجو الدارمي في سننو ) - ٖ
نخعػي عػف األشػعث عػف الحسػف عػف جػابر قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػمـ: ) ال نػرث شريؾ وىو ابػف عبػد اهلل ال

 أىؿ الكتاب وال يرثونا إال أف يموت لمرجؿ عبده أو أمتو (.
 قمت: إسناده ضعيؼ, شريؾ صدوؽ يخطئ كثيرًا.
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 ما جاء في المرتد 
 

ا َعَلى آثَار٫ِِتَا َقَصصاً ىو الرجوع ومنو قولو تعأب }  االرتداد في اللغة:  {.فَاْرَتدَّ
َوَمن يَػْرَتِدْد ِمنُكْم َعن ِديِنِو الرجوع عن دين اإلسبلـ إٔب الكفر ومنو قولو تعأب } وفي االصطالح:

 نْػَيا َواآلِخَرِة َوأُْولَػِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَها َخاِلُدوَف فَػَيُمْت َوُىَو َكاِفٌر َفُأْولَػِئَك َحِبَطْت أَْعَما٢ُتُْم ُب الدُّ 
}ٔ. 

 .ٕوتكوف الردة بالقوؿ أو الفعل أو االعتقاد أو الشك انفراداً أو اجتماعاً 
 وكالمنا على الردة ىنا في مسألتين:

 مذاىب العلماء ُب الردة ىل ىي مانعة من اإلرث أـ ال؟ األولى:
 مذاىب العلماء ُب ماؿ ا١ترتد بعد وفاتو.الثانية: 

 أما المسألة األولى:
 فإف العلماء ٓب ٮتتلفوا ُب كوف ا١ترتد ال يرث وإ٪تا اختلفوا ُب كونو يورث.

وقد حكى ٚتع من أىل العلم اإلٚتاع على أف ا١ترتد ال يرث ا١تسلم, منهم: النووي ُب شرحو ١تسلم 
 (.٘ٗٔ/ٛ( وا١تاوردي ُب اٟتاوي )ٗ٘/ٙ)

(: ال نعلم خبلفًا بُت أىل العلم ُب أف ا١ترتد ال يرث أحداً, وىذا ٓٚٔ/ٚوقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
قوؿ مالك والشافعي وأصحاب الرأي, وال نعلم عن غَتىم خبلفهم, وذلك ألنو يرث مسلمًا لقولو 

  َرُّ على كفره فلم ) ال يرث كافر مسلمًا (, وال يرث كافرًا ألنو ٮتالفو ُب حكم الدين ألنو ال يق
يثبت لو حكم أىل الدين الذي انتقل إليو, و٢تذا ال ٖتل ذبيحتو وال نكاح نسائهم وإف انتقلوا إٔب 

 ٖدين أىل الكتاب. اىػ 

                                 
 (.ٗٚ/ٓٔانظر المغني البف قدامة )- ٔ

 (.ٔٗ٘/ٛ)انظر معونة أولي النيى البف النجار - ٕ
 (.ٚ٘/ٖوانظر شرح الزركشي ) - ٖ
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 وأما ميراث المسلم من المرتد فقد اختلف فيو العلماء على ثالثة أقواؿ:
 أف الردة من موانع اإلرث مطلقاً. -ٔ
 اإلرث مطلقاً.أف الردة ال ٘تنع من  -ٕ
 أهنا ٘تنع من مَتاث ا١تاؿ الذي اكتسبو ا١ترتد بعد ردتو, وال ٘تنع من مَتاث مالو قبل ردتو. -ٖ

, ٗ, وحكاه ابن عبد الرب عن زيد بن ثابت وربيعةٖ, ورواية عن أٛتدٕ,والشافعئقاؿ باألوؿ مالك
 .٘ونسبو ا١تاوردي إٔب ابن أيب ليلى وأيب ثور 

 القوؿ:واستدؿ أصحاب ىذا 
 بظاىر القرآف ُب قطع والية ا١تؤمنُت من الكافرين. -ٔ
 .ٙال يرث ا١تسلم الكافر ( وٓب ٮَتُّص مرتدا من غَته ( عمـو قولو  -ٕ
 كما ال يرثنا ا١ترتد ال نرثو.  -ٖ

ونوقش: بأنو إ٪تا ٓب يرثنا عقوبة لو, كما يقتل عقوبة, وال يرث القاتل من ا١تقتوؿ, ولو مات القاتل 
١تقتوؿ لورثو, وأيضاً قد اتفقوا على أف مستهلك ماؿ ا١ترتد ُب جناية يضمنو وأنو ليس ٔتنزلة ماؿ قبل ا

اٟتريب, فدؿ ذلك على بقاء حكم مالو على ما كاف عليو قبل الردة, فينبغي أف يستحقو بعد موتو من  
 . ٚكاف يستحقو لو مات قبل الردة 

 تفاء ا١تدلوؿ ا١تعُت.وأجيب بأف انتفاء الدليل ا١تعُت ال يستلـز ان

                                 
 (.ٕٜٗ/٘ٔ( واالستذكار )ٚٙٔ/ٜالتمييد )- ٔ

 (.٘ٔٔ/ٗاألـ ) - ٕ

 (.ٕٖ٘/ٚ( واإلنصاؼ )ٗٚٔ/ٚالمغني ) - ٖ

 (.ٚٙٔ/ٜالتمييد )- ٗ

 (.٘ٗٔ/ٛالحاوي الكبير )- ٘

 (.٘ٔٔ/ٗ( واألـ )ٕٜٗ/٘ٔ( واالستذكار )ٚٙٔ/ٜانظر التمييد )- ٙ

 (.ٔٗٗ/ٗتالفات العمماء لمطحاوي )انظر مختصر اخ - ٚ



111 

 

وبو قاؿ أبو يوسف و٤تمد بن اٟتسن  وأما القوؿ الثاني: وىو توريث المسلم من المرتد مطلقاً 
, وٓب يصح القوؿ بو عن علي ٖ, واختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٕ, وىو رواية عن أٛتد ٔالشيباين 

  رضي اهلل عنهما,............................. ٘, وابن مسعود ٗ

                                 
 (.ٕٚٙ/ٖ( ومعاني اآلثار لو )ٕٗٗ-ٓٗٗ/ٗمختصر اختالفات العمماء لمطحاوي ) - ٔ

قػػاؿ أبػػو داود: سػػمعت  ٕٕٓ( وفػػي سػػؤاالت أبػػي داود لحمػػاـ أحمػػد صٕٖ٘/ٚ( واإلنصػػاؼ )ٗٚٔ/ٚانظػػر المغنػػي ) - ٕ
 مسمموف ثـ أجبف عنو. اىػأحمد سئؿ عف ميراث المرتد؟ قاؿ: كنت مرة أقوؿ ال يرثو ال

 (.٘ٗ٘/٘انظر الفتاوى الكبرى ) - ٖ

( والطحػػاوي ٖٖ٘ٚٔ/ٕٔٛ/ٙ( وسػعيد بػػف منصػػور فػي سػػننو )ٖٔٔ/ٔٓٔ-ٓٓٔ/ ٔأخػرج ابػػف أبػػي شػيبة فػػي مصػػنفو )- ٗ
( مف طريؽ األعمش عف أبي عمرو الشػيباني عػف عمػي رضػي اهلل ٕٗ٘/ٙ( والبييقي في سننو )ٕٙٙ/ٖفي معاني اآلثار )

 نو أتي بمستورد العجمي وقد ارتد, فعرض عميو اإلسالـ فأبى فقتمو, وجعؿ ميراثو بيف ورثتو مف المسمميف.عنو أ
 ( مف طريؽ األعمش بنحوه.ٜٕٜٙٔ/ٜٖٖ/ٓٔوأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )

 قمت: إسناده ضعيؼ أبو عمرو الشيباني قاؿ فيو الحافظ في التقريب: مقبوؿ.
( مػف طريػؽ شػريؾ عػف سػماؾ عػف ابػف عبيػد بػف ٕٗ٘/ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٕٙٙ/ٖثػار )وأخرج الطحاوي في معػاني اآل

 األبرص عف عمي نحوه إال أنو لـ يتعرض لمالو.
قمت: إسناده ضعيؼ: شريؾ ىو ابف عبد اهلل النخعي قاؿ فيو الحافظ: صدوؽ يخطئ كثيرًا, وابف عبيد األبرص ىو يزيد بف 

( وذكػر أنػو يػروي عػف عمػي ويػروي عنػو سػماؾ ولػـ ٕٓٙ/ٜحاتـ في الجػرح والتعػديؿ ) دثار بف عبيد األبرص ذكره ابف أبي
 يذكر فيو جرحًا وال تعدياًل, وذكره ابف حباف في الثقات وقاؿ يخطئ.

( مػف طريػؽ حجػاج عػف الحكػـ أف ٖٜٔٓٔ/ٖٓٗ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٖٙٚٓ/ٛٚٗ/ٕوأخرج الدارمي في سننو )
 لولده.عميًا قاؿ: ميراث المرتد 

قمت: إسناده ضعيؼ حجاج ىو ابف أرطػأة صػدوؽ كثيػر الخطػأ والتػدليس, والحكػـ ىػو ابػف عتيبػة لػـ يسػمع مػف عمػي رضػي 
 اهلل عنو.

( مػف طريػؽ الوليػد بػف ٕٙٙ/ٖ( والطحاوي في شرح معػاني اآلثػار )ٖٗٚٗٔ/ٕٔٛ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) - ٘
  بف مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: إذا ارتد المرتد ورثو ولده.ُجميع عف القاسـ بف عبد الرحمف عف عبد اهلل

مسػعود لػـ يسػمع مػف جػده قمت: إسناده ضعيؼ الوليد بػف ُجميػع صػدوؽ ييػـ كمػا فػي التقريػب, والقاسػـ بػف عبػد الػرحمف بػف 
 ابف مسعود.

يعنػي –( عػف ابػف مسػعود رضػي اهلل عنػو أنػو قػاؿ: ميراثػو لورثتػو مػف المسػمميف ٕٙٙ/ٖوأخرج الطحاوي فػي شػرح المعػاني )
 .-المرتد

 قمت: في إسناده عمي بف زيد بف عبد اهلل القرضي, قاؿ ابف يونس تكمموا فيو.
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, وروي ىذا القوؿ عن الشعيب واٟتكم ٖواٟتسن ٕ,وسعيد بن ا١تسيب ٔوبو قاؿ عمر بن عبد العزيز
وٓب أقف على إسناده, وحكاه  عن أيب بكر الصديق  ٘,وحكاه ابن قدامة ُب ا١تغٍتٗوال يصح 

 أيضاً عن جابر بن زيد أيب الشعثاء والثوري واألوزاعي.
 
 

 يلي:وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما 
                                 

قػاؿ: كتػب عمػر بػف عبػد العزيػز  ( ثنا ابف ميدي عف جرير بف حاـزٖٖٚٚٔ/ٕٕٛ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )- ٔ
 في ميراث المرتد أنو لورثتو مف المسمميف, وليس ألىؿ المرتد شيء.

( مػػف طريػػؽ معمػػر بػػف ٕٜٕٜٔ/ٖٖٛ/ٓٔ( وعبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )ٕٖٔ/ٔٓٔ/ٔوأخػػرج سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو )
, فكتػ ب إف جػاء بػذلؾ الثبػت فاقسػـ مالػو إسحاؽ بف راشد قاؿ: كتبت إلى عمر بف عبد العزيز في أسير تنصر بػأرض الػرـو

 بيف ورثتو.
قمت: إسناده صحيح إسحاؽ بف راشد ثقة, وقد قاؿ عبد اهلل بف المبارؾ كما عند سعيد بف منصور: عف معمر عف رجؿ مف 

 أىؿ الجزيرة, وسماه عبد الرزاؽ إسحاؽ بف راشد, وعبد الرزاؽ ثقة حافظ مصنؼ.

( مػف طريػؽ ٖٖٔٛٔ, ٖٖٓٛٔ/ٕٕٛ/ٙ( وابػف شػيبة فػي مصػنفو )ٜٕٜ٘ٔ/ٜٖٖ/ٓٔأخػرج عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو ) - ٕ
 موسى بف أبي كثير قاؿ: سمعت سعيد بف المسيب يقوؿ: المرتدوف نرثيـ وال يرثونا.

 ( بمعناه.ٕٚٙ/ٖوأخرجو الطحاوي في شرح معاني اآلثار )
 قمت: إسناده حسف موسى بف أبي كثير صدوؽ.

 ( ثنا حفص عف عمرو عف الحسف قاؿ: جعؿ ميراث المرتد لورثتو.ٜٖٖٚٔ/ٕٕٛ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) - ٖ
قمت: فيو عنعنة حفص بف غياث, وعمرو ىو ابف مرواف الكوفي أبو العنبس وثقو ابف معيف, وقاؿ أبوحاتـ صػالح الحػديث, 

 مترجـ لو في الجرح والتعديؿ.
( مػف طريػؽ سػعيد بػف أبػي ٕٚٙ/ٖمعاني اآلثار )( والطحاوي في شرح ٖٖٛٚٔ/ٕٕٛ/ٙوأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )

 عروبة عف قتادة عف الحسف قاؿ: يقتؿ وميراثو لورثتو مف المسمميف.
 قمت: قتادة مدلس وقد عنعف, واألثر بمجموع الطريقيف يرتقي إلى رتبة الحسف لغيره.

ال: يقسػـ ميراثػو بػيف امرأتػو ( مف طريؽ أشعث عف الشعبي والحكـ قػإٖٖٛٔ/ٕٕٛ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )- ٗ
 وبيف ورثتو مف المسمميف.

 قمت: أشعث ىو ابف سوار ضعيؼ.

٘ - (ٚ/ٔٚٗ.) 
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أف قرابة ا١ترتد مسلموف. فقد ٚتعوا بُت القرابة واإلسبلـ فكانوا أؤب ٔتالو من عمـو ا١تسلمُت غَت  -ٔ
 األقارب.
بأهنم وإف كانوا مسلمُت إال أف مورثهم قد قاـ بو مانع ٯتنع إرثهم منو وىو الكفر وقد قاؿ  ونوقش:

كما ُب الصحيحُت من حديث أسامة بن زيد ) ال يرث ا١تسلم الكافر ( وأف عمـو ا١تسلمُت   النيب 
 .ٔٓب يأخذوا مالو إرثاً وإ٪تا أخذوه فيئاً 

وأجيب: بأف ا١تقصود باٟتديث الكافر الذي يقر على كفره وأما ا١ترتد فإنو غَت ُمقر على كفره, ويدؿ 
علي بن حسُت عن عمرو بن عثماف عن أسامة بن  على ذلك ما رواه ىشيم عن الزىري قاؿ: حدثنا

 : )ال يتوارث أىل ملتُت: ال يرث ا١تسلم الكافر وال الكافر ا١تسلم (.زيد قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 وىذه الزيادة ُب ىذا اٟتديث تدؿ على أف ا١تراد باٟتديث األوؿ الكافر الذي لو ملة يُقرُّ عليها.

لى كفره إال أف ىذا ال يسوغ أف يرثو ا١تسلموف, كما أف من مات لو بأنو وإف كاف ال يُقرُّ ع ويناقش:
قريب مسلم حاؿ ردتو فإنو ال يرثو, ولو ارتد ُب اٟتج فإف حجو يبطل باتفاؽ العلماء, وىكذا يًتتب 

 على ردتو أحكاـ كثَتة.
ر الذي ال وأيضًا إذا كانوا يسلموف بأف من يقر على كفره ال يورث بعلة الكفر فمن باب أؤب الكاف

 يقر على كفره.
وأما زيادة ىشيم فهي غَت ٤تفوظة فقد أعلها أٛتد والبيهقي ٔتخالفتو للحفاظ من أصحاب الزىري 
الذين رووا عنو اٟتديث بدوف ىذه الزيادة, ومنهم سفياف بن عيينة ومعمر وعقيل ويونس وابن جريج 

ن ا٢تاد وغَتىم, وقد سبق ٗتريج و٭تي بن سعيد األنصاري وصاّب بن كيساف وعبد اهلل بن يزيد ب
 اٟتديث, على أف ىشيماً ٮتطئ ُب حديث الزىري.

وقاؿ اإلماـ أٛتد: ورواية من روى حديث الزىري:ال يتوارث أىل ملتُت غَت ٤تفوظة, ورواية اٟتفاظ 
وإ٪تا يروى ىذا من حديث عمرو بن شعيب عن  –أي بدوف الزيادة ىذه  –مثل حديث ابن عيينة 

, وقد روي من حديث عمرو القطاف ٚتيعًا من حديث واحد, فمن ادعى كوف قولو:ال أبيو عن جده
                                 

 (.ٚٗٔ/ٛانظر الحاوي )- ٔ
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يتوارث أىل ملتُت, ىو األصل وما رويناه منقواًل على ا١تعٌت فلسوء معرفتو باألسانيد أو ١تيلو إٔب 
 ا٢توى, فرواة ما ذكرناه حفاظ أثبات.

  ينضم إليها ما يؤكدىا.وقد اختلف أىل العلم باٟتديث ُب روايات عمرو بن شعيب إذا ٓب
  ٔوانفرد من رواه ُب حديث الزىري بروايتو, ورواية اٟتفاظ ٓتبلؼ روايتو وباهلل التوفيق.اىػ

وقاؿ البيهقي ُب ا١تصدر السابق: وأما رواية ىشيم عن الزىري ُب ذلك فقد حكم اٟتفاظ بكونو 
 غلطاً وبأف ىشيماً ٓب يسمعو من الزىري فروايتو عنو منقطعة. اىػ

قلت: و٦تا يؤيد ما قالو اإلماـ أٛتد والبيهقي أف سعيد بن منصور روى حديث ىشيم عن الزىري ُب 
 ( ٍب قاؿ: قاؿ ىشيم ٝتعتو أو أخربتو عنو. اىػٖٙٔ/٘ٙ/ٔسننو )

( وسعيد بن ٕٖٛٙ, ٖٔٛٙ/ٕٛ/ٗقلت: أخرج رواية ىشيم عن الزىري النسائي ُب الكربى )
 (.ٕٙٙ/ُٖب شرح معاين اآلثار ) ( والطحاويٖٙٔ/٘ٙ/ٔمنصور ُب سننو )

  ٕقياس ردتو على مرض موتو. -ٕ
بأنو قياس مع الفارؽ, فإف ا١تسلم ُب مرضو الذي ٯتوت فيو, جارية عليو أحكاـ اإلسبلـ ُب  ويناقش:

مرضو وبعد موتو, وأما ا١ترتد قبل موتو فإنو خارج عن اإلسبلـ يستتاب من كفره إف تاب وإال قتل 
 عليو أحكاـ ا١تسلمُت ال ُب ردتو وال بعد موتو واهلل أعلم.مرتداً, وال ٕتري 

أنو ورث قرابة مستورد العجلي وىم مسلموف, وقد  استدلوا ٔتا روي عن أمَت ا١تؤمنُت علي  -ٖ
 قُتل مستورد مرتداً.

بأف األثر ال يصح, وعلى فرض صحتو فقد تأولو أصحاب مالك والشافعي على أف علياً  ونوقش:
  ا١ترتد لقرابتو ا١تسلمُت, ١تا رأى فيهم من اٟتاجة وكانوا ٦تن يستحقوف ذلك ُب ٚتاعة جعل مَتاث

                                 
 (.ٓٚ/٘معرفة السنف واآلثار لمبييقي ) ٔ

 (.٘ٗٗ/٘انظر الفتاوى الكبرى ) ٕ
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ا١تسلمُت من بيت ما٢تم, وال ٯتكن عمـو ٚتاعة ا١تسلمُت ٔتَتاثو ذلك, فجعلو على ىذا الوجو ال 
 ٔعلى أنو ورّثهم منو على طريق ا١تَتاث.

وأما اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل فقد أجاب على أثر علي بقولو: قلنا فقد زعم بعض أىل اٟتديث منكم 
أنو غلط و٨تن ٧تعلو ثابتًا لكم, أفرأيت حكمو ُب سوى ا١تَتاث, أحكم مشرؾ أو مسلم؟ قاؿ: بل 

ال. قلنا: حكم مشرؾ. قلنا: فإف حبست ا١ترتد لتقتلو أو لتستتيبو فمات ابن لو مسلم أيرثو؟ قاؿ:
أفرأيت أحداً قط ال يرث ولده إال أف يكوف قاتلو ويرثو ولده؟ إ٪تا أثبت اهلل ا١تواريث لؤلبناء من اآلباء 

أف ال  حيث أثبت ا١تواريث لآلباء من األبناء, وقطع والية ا١تسلمُت من ا١تشركُت, وسن رسوؿ اهلل 
رجًا من معٌت حكم اهلل تبارؾ وتعأب وحكم يرث ا١تسلم الكافر وال الكافر ا١تسلم, فإف كاف ا١ترتد خا

من بُت ا١تشركُت باألثر الذي زعمت لزمك أف تكوف قد خالفت األثر ألف علي بن أيب  رسوؿ اهلل 
 ٓب ٯتنعو مَتاث ولده لو ماتوا. طالب 

وبو قاؿ و, وما كسبو بعد ردتو يكوف فيئاً,القوؿ الثالث: أف ما كسبو المرتد قبل ردتو يكوف لورثت
 2.أبو حنيفة والثوري وزفر بن ا٢تذيل

إٔب حاؿ إسبلمو, ٓتبلؼ ما اكتسبو بعد  استنادودليل ىؤالء أف إرث ا١تسلم ١تاؿ ا١ترتد قبل ردتو 
 ردتو, فبل يرثو أقاربو ا١تسلموف ألنو اكتسبو حاؿ كفره.

 
ٓب يورث بعدـ الفرؽ بُت ما كسبو حاؿ إسبلمو وحاؿ ردتو ألف الكل ماؿ مرتد, فكل من  ونوقش:

 ٖعنو ما ملكو ُب إباحة دمو ٓب يورث عنو ما ملك ُب حقن دمو كالذمي طرداً والقاتل عكساً.
 الترجيح: 

                                 
 (.ٖٜٗ/٘ٔانظر االستذكار البف عبد البر ) - ٔ

( وبدائع الصنائع لمكاساني ٖٚ/ٖٓ( والمبسوط لمسرخسي )ٓٗٗ/ٗماء لمطحاوي )انظر مختصر اختالفات العم - ٕ
 (.٘ٗٔ/ٛ( والحاوي )٘ٚٔ/ٚ( والمغني البف قدامة )ٕٔٓ/ٚ)
( وفقو المواريث لالحـ ٖٚ/ ٖٓ( والمبسوط لمسرخسي )ٙٗٔ/ٛ( والحاوي لمماوردي )٘ٚٔ/ٚانظر المغني ) - ٖ
(ٔ/ٕٕٙ.) 
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الراجح ىو القوؿ األوؿ وىو أف الردة من موانع اإلرث مطلقًا لقوة أدلتو وضعف أدلة القولُت 
 األخَتين واهلل أعلم.

 بعد وفاتو ثالثة:المسألة الثانية: مذاىب العلماء في ماؿ المرتد 
ذىب مالك والشافعي وأٛتد ُب رواية إٔب أف ٚتيع ما ٮتلفو ا١ترتد من ا١تاؿ يكوف فيئًا وىو  -ٔ

 الصواب.
 وذىب أبو حنيفة إٔب أف ما خلفو حاؿ إسبلمو فهو تركة لورثتو وما خلفو حاؿ ردتو فهو ُبء. -ٕ
إٔب أف ٚتيع ما خلفو ا١ترتد يكوف وذىب أبو يوسف و٤تمد بن اٟتسن وأٛتد ُب رواية وغَتىم  -ٖ

 تركة لورثتو مطلقاً, وقد سبق الكبلـ على أىم ما يتعلق ّٔذه ا١تسألة ُب اليت قبلها مع مناقشة األدلة.
 وأىم ما بقي فيما يتعلق ّٔذه ا١تسألة ىو ذكر دليل جعل ماؿ ا١ترتد فيئاً.

 وقد استدلوا لذلك باألثر والنظر:
( وأبو داود ُب كتاب ا٠تراج واإلمارة والفيء ٜٗ٘ٗ/ٖٜٕ/ُٙب صحيحو )فأما األثر فما رواه مسلم 

قاؿ:  أف رسوؿ اهلل  ( وغَتىم من حديث أيب ىريرة ٖٚٔ/ٕ, وأٛتد ُب مسنده )ٜٕ٘ٔبرقم 
 ) أٯتا قرية عصت اهلل فإف ٜتسها هلل ولرسولو (.

فر بعد تقدـ طاعتها (: وإ٪تا أشار إٔب من حدث عصياهنا بالكٗٙٔ/ٛقاؿ ا١تاوردي ُب اٟتاوي )
 باإلٯتاف ألف حكم من ٓب يزؿ كافراً مستفاد بنص الكتاب.اىػ

إٔب رجل نكح  حديث الرباء قاؿ: لقيت عمي ومعو راية, فقلت: أين تريد؟ قاؿ: بعثٍت رسوؿ اهلل 
 امرأة أبيو فأمرين أف أضرب عنقو وآخذ مالو.

و العبلمة األلباين ُب صحيح أيب داود أخرجو أبو داود والًتمذي وابن ماجة وأٛتد وغَتىم. صحح
 (.ٖٕٔ٘/ٛٔ/ٛ( واإلرواء )ٛٛٗ/ٖ)

باستحبلؿ ما نص اهلل تعأب على ٖترٯتو مرتداً وجعل  (: فجعلو ٗٙٔ/ٛقاؿ ا١تاوردي ُب اٟتاوي )
 مالو بتخميسو إياه فيئاً.اىػ
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رث الكافر, وا١ترتد كافر, ألف ا١تسلم ال ي –على الراجح  –وأما النظر: فؤلف أقاربو ا١تسلمُت ال يرثونو 
 ٔوأقاربو الكفار من يهود أو نصارى ال يرثونو ألنو ٮتالفهم ُب حكمهم وال يُقّر على ردتو.

 الردة من ا١توانع ا١تختلف فيها. تنبيو:
 فائدة: 

الزنا.  -٘اللعاف.  -ٗالدور اٟتكمي.  -ٖاختبلؼ الدار.  -ٕالردة.  -ٔا١توانع ا١تختلف فيها: 
 الشك ُب وجود القريب كا١تفقود واٟتمل. -ٚتاريخ ا١توت. استبهاـ  -ٙ

 فائدة:
تنقسم موانع اإلرث إٔب قسمُت: أحد٫تا ما ٯتنع من اٞتانبُت, والثاين: ما ٯتنع من جانب واحد, 
فالذي ٯتنع من اٞتانبُت اختبلؼ الدين والرؽ, فبل يرث ا١تخالف ُب الدين ١تن خالفو وال يرثو من 

 قيق وال يورث.خالفو, وال يرث الر 
والذي ٯتنع من جانب واحد القتل فالقاتل ال يرث من ا١تقتوؿ,وا١تقتوؿ يرث من القاتل إذا مات 

  ٕالقاتل قبلو, ويتصور ذلك بأف ٬ترح مورثو جرحاً ٦تيتاً ٍب ٯتوت اٞتارح قبلو.اىػ
 حكم توارث الكفار فيما بينهم                              

 
 للكفار حالتاف:

: أف يكونوا على دين واحد كالنصرانية مثبًل, فبل خبلؼ بُت أىل العلم ُب توريث بعضهم من ولىاأل
 بعض إذا اتفقت الدار.

 واستدلوا على ذلك بأدلة:

                                 
 ( وغير ذلؾ.ٖٖ٘/ٕ( وشرح منتيى اإلرادات )ٙ٘٘/ٕ)انظر الكافي البف قدامة  - ٔ

 .ٖٕتسييؿ الفرائض لمشيخ ابف عثيميف ص ٕ
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١تسلم الكافر, وال الكافر ا١تسلم(. قاؿ: ) ال يرث ا أف رسوؿ اهلل  حديث أسامة بن زيد  -ٔ
 متفق عليو.

 الكفار يرث بعضهم من بعض. فاٟتديث يدؿ ٔتفهومو على أف
قاؿ: ) ال يتوارث أىل ملتُت شيء  حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  -ٕ
.)ٔ 

 ووجو الداللة منو أنو ١تا نفى التوارث بُت أىل ا١تلتُت دؿ على ثبوت التوارث بُت أىل ا١تلة الواحدة.
؟ (, وذلك ألف عقيبًل ورث أبا طالب ىو  ٕدور : ) وىل ترؾ لنا عقيل من رباع أوقولو  – ٖ

وطالب, وٓب يرثو جعفر وال علي رضي اهلل عنهما شيئًا ألهنما كانا مسلمُت وكاف عقيل وطالب  
 كافرين.

 ُٖب عمة األشعث بن قيس : يرثها أىل دينها.وكانت يهودية. قوؿ عمر بن ا٠تطاب  -ٗ
 (.ٙ٘/ٖ)( وشرح الزركشي ٚٙٔ/ٚانظر ا١تغٍت البن قدامة )

أف ٗتتلف أدياهنم كأف يكوف أحدىم يهوديًا واآلخر نصرانياً, فقد اختلف العلماء ُب  الحالة الثانية:
توريث بعضهم من بعض, واختبلفهم ُب ىذا مبٍت على اختبلفهم ُب الكفر ىل ىو ملة واحدة أو 

 ملل متعددة؟
 أقواؿ: ةفللعلماء في ىذا ثالث

أف الكفر ملة واحدة ويًتتب عليو أف اليهودي يرث من النصراين ومن آّوسي, ويرث  األوؿ:
 النصراين منهما وىكذا آّوسي.

                                 
 كميا أدلة صحيحة وقد سبؽ الكالـ عمييا.-ٖ ,ٕ, ٔ
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أف الكفر ثبلث ملل, ويًتتب عليو أف اليهودي ال يرث من النصراين وال من آّوسي  الثاني:
و ألف من عدا اليهود والعكس, ويرث آّوسي من الوثٍت ومن الرب٫تي ومن الصابئي, ويرثوف من

 والنصارى كلهم ملة واحدة.
أف الكفر ملل متعددة: ويًتتب عليو أف النصراين ال يرث من اليهودي وال من آّوسي, وىم   الثالث:

 كذلك, فكل ملة من ملل الكفر ال ترث من األخرى.
 أما المذىب األوؿ وىو أف الكفر ملة واحدة:

, وقاؿ بو ٛتاد وابن شربمة ٕ, وىو رواية عن أٛتدٔوأصحابو فبو قاؿ أبو حنيفة وأصحابو والشافعي
 ٖوالثوري والنخعي.

 وقد استدلوا بما يلي:
{ فلم يقل أديانكم, فدؿ  َلُكْم ِديُنُكْم َوٕبَ ِدينِ ٍب قاؿ } ُقْل يَا أَيػَُّها اْلَكاِفُروَف{ قولو تعأب }  -ٔ

 على أف الكفر كلو ملة واإلسبلـ ملة.
{ وٓب يقل مللهم, فجعلهم  َوَلن تَػْرَضى َعنَك اْليَػُهوُد َواَل النََّصاَرى َحىتَّ تَػتَِّبَع ِملَّتَػُهمْ قولو تعأب }  -ٕ

 على ملة واحدة.
{ ووجو الداللة أف اهلل جعل ا١تضاد للحق  َماَذا بَػْعَد اٟتَْقّْ ِإالَّ الضَّبَلُؿ َفَأََّّ ُتْصَرُفوفَ  َ قولو تعأب } -ٖ
 .-وا١تراد بو الكفر-واحداً وىو الضبلؿ  وىو اإلسبلـ _ شيئاً  –

 (:ٕٖ/ٖٓقاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )
{ وجعل  َلُكْم ِديُنُكْم َوٕبَ ِدينِ  وحجتنا ُب ذلك أف اهلل جعل الدين دينُت اٟتق والباطل فقاؿ }

الناس فريقُت فريق ُب اٞتنة وىم ا١تؤمنوف, وفريق ُب السعَت وىم الكفار بأٚتعهم, وجعل ا٠تصم 
مْ  مُت فقاؿ جل جبللو }خص { يعٍت الكفار أٚتع من ا١تؤمنُت  َىَذاِف َخْصَماِف اْخَتَصُموا ُب َرِّّْٔ

                                 
 (.ٚٙٔ/ٚ( والمغني البف قدامة )ٜٗٗ/٘ٔ( واالستذكار )ٓٚٔ/ٜانظر التمييد ) - ٔ

 (.ٚ٘٘/ٕ( والكافي البف قدامة )ٖٓ٘/ ٚلممرداوي )( و اإلنصاؼ ٔ٘/٘انظر الفروع البف مفمح ) - ٕ

 (.ٚٙٔ/ٚ( والمغني البف قدامة )ٜٗٗ/٘ٔ( واالستذكار )ٓٚٔ/ٜانظر التمييد ) - ٖ
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والدليل عليو أنا نسلم أهنم فيما بينهم أىل ملل فيما يعتقدوف, ولكن عند مقابلتهم با١تسلمُت أىل 
مًا ومن يعبد صنماً ملة واحدة ُب الشرؾ وإف اختلفت ٨تلهم فيما بينهم, وكذلك من يعبد منهم صن

آخر ويكفّْر كل واحد منهم صاحبو, فهم أىل ملة واحدة وإف اختلفت ٨تلهم فكذلك الكفار 
 بأٚتعهم. اىػ

{ فلما كاف بعضهم وليًا لبعض ضد ا١تسلمُت   َوالَّذيَن َكَفُروْا بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعضٍ  قولو تعأب } -ٗ
والبغض لو وألىلو واحملاربة لو وألىلو, وإف كاف بينهم عداوة كانوا ملة واحدة ٬تمعهم الكفر باإلسبلـ 

 ٔإال أهنم يد واحدة ضد اإلسبلـ وأىلو.
قاؿ: ) ال يرث ا١تسلم الكافر وال الكافر  حديث أسامة بن زيد ا١تتفق عليو أف رسوؿ اهلل -٘

إ٪تا منع من  هلل ا١تسلم (. ومفهومو أف الكفار يتوارثوف فيما بينهم وإف اختلفت مللهم ألف رسوؿ ا
 ٕمَتاث ا١تسلم الكافر وٓب ٯتنع من مَتاث الكافر الكافر .

 
 
 قاؿ ) الناس حيز وأنا وأصحايب حيز (. أف رسوؿ اهلل  حديث أيب سعيد ا٠تدري  -ٙ

 ٖبأنو حديث ضعيف. ونوقش:
 وعلل أصحاب ىذا القوؿ قولهم بما يلي:

أف الكفار وإف كانوا فرقاً كثَتة إال أهنم مشًتكوف ُب الكفر وليس التباين بينهم ٔتانع من توارثهم  أواًل:
 ٗفإهنم وإف كانوا أعداء فيما بينهم إال أهنم أولياء ُب مقابلة ا١تسلمُت.

                                 
 (.ٕٜ/ٙ( وشرح المني  )ٓٛ/ٛ( والحاوي لمماوردي )ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/٘ٔانظر االستذكار البف عبد البر )- ٔ

 (.ٚ٘٘/ٕ)( والكافي البف قدامة ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٜانظر التمييد ) - ٕ

( وأحمد ٕٚ٘/ٕ( ومف طريقو الحاكـ في مستدركو )ٕٕ٘ٓ/ٖٜٕحديث ضعيؼ أخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده )- ٖ
 ( مف طريؽ شعبة أخبرني عمرو بف مرة سمعت أبا البختري يحدث عف أبي سعيد بو.ٚٛٔ/٘( )ٕٕ/ٖفي مسنده )

عالء السنف )ٓٛ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) ٗ  (.ٖٓٗ/ٛٔ( وا 
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عاماً فبل  أف اهلل تعأب ذكر مَتاث اآلباء من األبناء واألبناء من اآلباء وغَتىم من األقارب ذكراً  ثانياً:
يًتؾ إال فيما استثناه الشرع, وما ٓب يستثنو فإنو يبقى على عمومو, والذي استثناه الشرع ىو مَتاث 

{ عاـ  َوالَّذيَن َكَفُروْا بَػْعُضُهْم َأْولَِياء بَػْعضٍ ا١تسلم من الكافر والكافر من ا١تسلم, ألف قوؿ اهلل تعأب}
 .ُٔب ٚتيعهم 

 لكفر ثالث ملل:وأما المذىب الثاني وىو أف ا
 فهو مذىب ا١تالكية ورواية عن أٛتد.

والثبلث ا١تلل ىي: اليهودية والنصرانية وغَتىم من الكفرة ملة واحدة, ألهنم ٬تمعهم أهنم ليسوا أىل  
 كتاب, ٓتبلؼ اليهود فإف كتأّم التوراة, والنصارى كتأّم اإل٧تيل.

( ٖٓ٘/ٚ( وا١ترداوي ُب اإلنصاؼ )٘ٔ/٘وقد حكى ىذا القوؿ عن أٛتد ابن مفلح ُب الفروع )
 (.ٚ٘/ٖوالزركشي ُب شرحو )

ونفى بعض اٟتنابلة أف يكوف قد ٝتع عن أٛتد تصر٭تًا بذكر أقساـ ا١تلل وعزا بعضهم التقسيم 
(:وٓب نسمع عن أٛتد تصر٭تاً بذكر أقساـ ٚٙٔ/ٚا١تذكور إٔب أيب يعلى فقد قاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )

القاضي أبو يعلى: الكفر ثبلث ملل اليهودية والنصرانية ودين من عداىم ٬تمعهم إال ا١تلل , وقد قاؿ 
 أهنم ال كتاب ٢تم اىػ.

(:ٓب ُيسمع عن أٛتد تصريح بذكر أقساـ ا١تلل اىػ. ٗٚٚ/ٙوقاؿ ابن النجار ُب معونة أوٕب النهى )
  ٕ(.ٖ٘٘/ٕوانظر شرح ا١تنتهى للبهوٌب )

 واستدلوا على مذىبهم بما يلي:
أف لكل من اليهود والنصارى كتاب فيكوف دين كل منهما ملة مستقلة ٓتبلؼ غَتىم فليس  -ٔ

 ألحد منهم كتاب ٯتيزه فتكوف ملتهم واحدة.

                                 
 (.ٙ٘/ٖ( وشرح الزركشي )ٚٙٔ/ٚانظر المغني البف قدامة )- ٔ

وقاؿ شريح القاضي وابف أبي ليمى وشريؾ: الكفر ثالث ممؿ:الييودية السامرة ممة, والنصارى والصابئوف ممة,  - ٕ
 (.ٜ٘ٗ/٘ٔوالمجوس ومف ال ديف لو ممة, واإلسالـ ممة. انظر االستذكار )
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 ٔ: بأف بناء اختبلؼ ا١تلة على وجود الكتاب وعدمو ال دليل عليو فبل يعوؿ عليو.ويناقش
 (:٘ٙٙ/ٙوقاؿ ابن النجار ُب معونة أوٕب النهى )

ا١تلة بعدـ الكتاب غَت صحيح, فإف ىذا وصف عدمي ال يقتضي حكمًا وال ٚتعاً, وقوؿ من خص 
ٍب ال بد ٢تذا الضابط من دليل يدؿ على اعتباره, ٍب قد افًتؽ حكمهم فإف آّوس يُقّروف باٞتزية 
وغَتىم ال يُقرُّ ّٔا, وىم ٥تتلفوف ُب معتقداهتم ومعبوداهتم وآرائهم, يستحل بعضهم دماء بعض, 

 ٕبعضهم بعضاً فكانوا ملبلً كاليهود والنصارى. اىػ ويكفر
أنو فرؽ بُت أىل الكتاب وغَتىم ُب ِحلّْ ذبائحهم ونكاح نسائهم للمسلمُت دوف غَتىم قاؿ  -ٕ

ـُ الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلّّ لَُّكْم َوطََعاُمُكْم ِحلُّ تعأب }  ٢تَُّْم اْليَػْوـَ ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَّْباُت َوطََعا
{ وىذا يدؿ على الفرؽ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قَػْبِلُكْم 

 بينهما ُب ا١تلة.
بأف ىذا يقتضي جعل اليهودية والنصرانية ملة واحدة الشًتاكهما ُب ىذا ا١تعٌت, وىذا ال  ويناقش:

 ٖبلؼ ا١تلة على وجود الكتاب كما يقوؿ أىل ىذا ا١تذىب.يتفق مع بناء اخت
 :أما القوؿ الثالث: وىو أف الكفر ملل متعددة

وال يصح  , وقد روي عن علي ٘, وىو أحد القولُت عن مالك ٗفهو ا١تشهور من مذىب اٟتنابلة 
 .ٕ, واختاره ابن قدامة ُب ا١تغٍت ٔ, ونسب إٔب الزىري وربيعة وإسحاؽ وشريك ٙ

                                 
 (.ٖٕٓ/ ٔانظر فقو المواريث لالحـ  ) - ٔ

 (.ٛٙٔ/ٚوانظر المغني ) - ٕ

 (.ٖٖ-ٕٖ/ٖٓ( والمبسوط لمسرخسي )ٖٕٔ/  ٔانظر فقو المواريث لالحـ  ) - ٖ

 (.ٚ٘/ٖ( وشرح الزركشي )ٛٙٔ/ٚ( والمغني )ٖٓ٘/ٚ( واإلنصاؼ )٘ٔ/٘الفروع ) - ٗ

 (.ٙٛٗ/ٗ( وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير )ٜٗٗ/٘ٔانظر االستذكار البف عبد البر )- ٘

(:وقد روي عف عمي فإف إسماعيؿ بف أبي خالد روى عف الشعبي عف عمي أنو ٛٙٔ/ٚقاؿ ابف قدامة في المغني )- ٙ
 جعؿ الكفر مماًل مختمفة.اىػ

قمت: لـ أقؼ عمى سنده بتمامو وقد عمقو ابف قدامة, ولو صح إلى إسماعيؿ بف أبي خالد فإنو أثر ضعيؼ النقطاعو بيف 
 نو.الشعبي وبيف عمي رضي اهلل ع
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 استدلوا بما يلي:وقد 
 ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َىاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئَُت َمْن آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوَعِملَ قولو تعأب }  -ٔ

ْم َواَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ٭َتَْزنُوفَ  ووجو الداللة: أف اهلل جعل كل {  َصاِٟتًا فَػَلُهْم َأْجرُُىْم ِعنَد َرِّّْٔ
صنف من ىذه األصناؼ غَت اآلخرين بدليل عطف بعضهم على بعض واألصل ُب العطف أف 

 ا١تعطوؼ يغاير ا١تعطوؼ عليو.
 ُمْشرِِكُتَ َما َكاَف ِإبْػرَاِىيُم يَػُهوِديّاً َواَل َنْصرَانِيّاً َوَلِكن َكاَف َحِنيفًا مُّْسِلمًا َوَما َكاَف ِمَن الْ  قولو تعأب } -ٕ

{ ووجو الداللة: أف اهلل غاير بُت اليهودية والنصرانية وجعلهما غَت اإلسبلـ وغَت الشرؾ فدؿ على 
 أهنا ملل متعددة.

َهاجاً  ِلُكلٍّ َجَعْلَناقولو تعأب }  -ٖ { وىذا يدؿ على أف اهلل قد جعل لكل فريق من ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ
يو, وذلك داؿ على أف كل شريعة ومنهاج ٮتالفاف غَت٫تا من الشرائع الناس شريعة ومنهاجاً يسَتوف عل

وا١تناىج, إذ لو اتفقت بعض الشرائع ١تا كاف لكل فريق شريعة, بل يكوف لفريقُت أو أكثر شريعة 
 شرائعهم يوجب اختبلؼ مللهم (. ؼواحدة ومنهاج واحد ) فاختبل

َصاَرى َعَلَى َشْيٍء َوقَاَلِت النََّصاَرى لَْيَسِت اْليَػُهوُد َعَلى َوقَاَلِت اْليَػُهوُد لَْيَسِت النَّ قولو تعأب }  -ٗ
 .ٖ{ ووجو الداللة أف اهلل أخرب عن تقاطعهم فيما بينهم ا١توجب ١تنع توارثهم َشْيٍء 

 ونوقشت األدلة السابقة:
هم ٔتانع من بأف ىؤالء الكفار وإف كانوا فرقًا كثَتة إال أهنم مشًتكوف ُب الكفر, وليس التباين بين

توارثهم, فإهنم وإف كانوا  أعداء فيما بينهم إال أهنم أولياء ُب مقابلة ا١تسلمُت, فاهلل جعل الدين دينُت 
{ وجعل الناس فريقُت فريق ُب اٞتنة وىم ا١تؤمنوف, وفريق  َلُكْم ِديُنُكْم َوٕبَ ِدينِ  اٟتق والباطل فقاؿ }

                                                                                                     
 (.ٛٙٔ/ٚانظر المغني ) - ٔ

 المرجع السابؽ. - ٕ

( وأحكاـ المواريث لمحمد محي الديف ٜٗٗ/٘ٔ( واالستذكار )ٓٛ/ٛ( والحاوي لمماوردي )ٛٙٔ/ٚانظر المغني )- ٖ
 .٘٘ص



114 

 

َىَذاِف َخْصَماِف  م خصمُت فقاؿ جل جبللو }ُب السعَت وىم الكفار بأٚتعهم, وجعل ا٠تص
مْ  { يعٍت الكفار أٚتع مع ا١تؤمنُت والدليل عليو أنا نسلم أهنم فيما بينهم أىل ملل  اْخَتَصُموا ُب َرِّّْٔ

 فيما يعتقدوف, ولكن عند مقابلتهم با١تسلمُت أىل ملة واحدة ألف ا١تسلمُت يقروف برسالة ٤تمد 
ك بأٚتعهم وبو كفروا فكانوا ُب حق ا١تسلمُت أىل ملة واحدة ُب الشرؾ وإف وبالقرآف وىم ينكروف ذل

اختلفت ٨تلهم فيما بينهم, وكذلك من يعبد منهم صنمًا ومن يعبد صنمًا آخر ويكفّْر كل واحد 
 .ٔمنهم صاحبو, فهم أىل ملة واحدة وإف اختلفت ٨تلهم فكذلك الكفار بأٚتعهم 

: ) ال يتوارث أىل ملتُت   عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل حديث عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل -٘
 شىت (.

بأف ا١تقصود با١تلتُت اإلسبلـ والكفر ومعناه: أف ا١تسلم ال يرث الكافر والكافر ال يرث  ونوقش:
َوالَّذيَن َكَفُروْا بَػْعُضُهْم ا١تسلم, وأما الكفار فهم يتوارثوف بينهم ألف الكفر ملة واحدة قاؿ تعأب }

وإف كانوا فرقًا كثَتة إال أهنم ٬تمعهم جهة جامعة وىو تكذيب اٟتق وإنكاره,  { وألهنم َأْولَِياء بَػْعضٍ 
ٓتبلؼ ا١تسلمُت والكافرين فإهنم متباينوف ال ٬تمعهم جهة جامعة, وىم وإف كانوا أعداء فيما بينهم 

 .ٕإال أهنم أولياء ُب مقابلة ا١تسلمُت
 (:ٛٙٔ/ٚا١تغٍت ) اإلٚتاع: قاؿ ابن قدامة ُب -ٙ

فإف إٝتاعيل بن أيب خالد روى عن الشعيب عن علي أنو جعل الكفر ملبلً  وقد روي عن علي 
 ٥تتلفة وٓب يعرؼ لو ٥تالف من الصحابة فكاف إٚتاعاً. اىػ

 كما سبق.  بأف ىذا األثر ٓب يصح عن علي  ونوقش:
 ( ٍب قاؿ:ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٛٔوقد نقل كبلـ ابن قدامة ىذا التهانوي ُب إعبلء السنن )

واٞتواب عنو أنا ٓب نقف على سنده بتمامو فإف صح عنو ىذا القوؿ فبل يعلم مراده منو, ألنو ال يعلم 
منو معيار االختبلؼ فتعذر العمل بو ودعوى اإلٚتاع باطل, ألف عدـ العلم با١تخالف ليس علماً 

                                 
عالء السنف )ٕٖ/ٖٓ( والمبسوط لمسرخسي )ٓٛ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) - ٔ  (.ٖٓٗ/ٛٔ( وا 

 (.ٖٓٗ/ٛٔإعالء السنف لمتيانوي ) (ٓٚٔ/ٜانظر التمييد ) - ٕ



115 

 

بو الصحابة ألجلو, ولو اشتهر أيضاً  با١توافقة ألنو ٭تتمل أف يكوف ٓب يشتهر ىذا القوؿ منو, وٓب يعلم
ٓب يكن دليبًل على اإلٚتاع ألف عدـ ا١تخالفة قد يكوف للموافقة وقد يكوف ألف األمر يكوف اجتهاداً 
فبل ينكر على ا١تخالف, ألف آّتهد ال ينكر عليو, ال سيما إذا كاف من أوٕب األمر الواجب إتباعهم 

 ؼ ذلك فإنو اٟتق إف شاء اهلل واهلل أعلم بالصواب. اىػفيما يأمروف بو ُب االجتهاديات, فاعر 
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 الػوارثوف من الػذكور واإلناث
 

 الوارثوف من الذكور عشرة على سبيل اإلجماؿ وخمسة عشر على سبيل التفصيل.
 أما على سبيل اإلٚتاؿ فقد قاؿ الرحيب رٛتو اهلل:

 أٝتاؤىم معروفة مشتهرة
 عبل واألب واٞتد لو وإف

 قد أنزؿ اهلل بو القرآف
 فا ٝتع مقاال ليس با١تكذَّب
 فاشكر لذي اإل٬تاز والتنبيو
 فجملة الذكور ىؤالء

 

 الوارثوف من الرجاؿ عشرة 
 االبن وابن االبن مهما نزال
 واألخ من أي اٞتهات كاف
 وابن األخ ا١تدٕب إليو باألب
 والعم وابن العم من أبيو
 والزوج وا١تعتق ذو الوالء

 
والوارث من الرجاؿ  وأبنائهمواألعماـ  اإلخوةىذا على سبيل اإلٚتاؿ حيث أٚتل الناظم رٛتو اهلل ُب 

 تفصيبل ٜتسة عشر كما يلي:
اٞتد من قبل األب وإف عبل  -ٗاألب.  -ٖابن االبن وإف نزؿ ٔتحض الذكور.  -ٕاالبن.  -ٔ

ابن األخ الشقيق وإف  -ٛ األخ ألـ.  -ٚاألخ ألب.   -ٙاألخ الشقيق.  -٘ٔتحض الذكور.  
العم -ٔٔالعم الشقيق.  -ٓٔابن األخ ألب وإف نزؿ ٔتحض الذكور .  -ٜنزؿ ٔتحض الذكور.  

ابن العم ألب وإف نزؿ ٔتحض -ٖٔابن العم الشقيق وإف نزؿ ٔتحض الذكور.   -ٕٔألب.  
 ا١تعتػق.-٘ٔالزوج.   -ٗٔالذكور.   

 م سوى ثالثة:فإذا اجتمع الوارثوف من الذكور لم يرث منه
 الزوج. ومن عداىم فمحجوب, فاٞتد ٤تجوب باألب. -ٖ األب. -ٕ االبن.  -ٔ
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 الوارثات من اإلنػاث:
 الوارثات من اإلناث سبع على سبيل اإلجماؿ وعشر على سبيل التفصيل:

 أما إٚتاال فقد قاؿ الرحيب رٛتو اهلل:
 ٓب يعط أنثى غَتىن الشرعُ 
ٌة ومعتقو  وزوجٌة وجدَّ

 دهتن بانتفهذه ع
 

 والوارثات من النساء سبعُ  
ـٌ مشفقو  بنٌت وبنت ابن وأ
 واألخت من أي اٞتهات كانت

 
 وأما على سبيل التفصيل فهن كالتالي:

 -٘اٞتدة من قبل األـ.    -ٗاألـ    -ٖبنت االبن وإف نزلت ٔتحض الذكور   -ٕالبنت     -ٔ
األخت ألب.     -ٜاألخت الشقيقة.     -ٛ ا١تعتقة.    -ٚالزوجػة    -ٙاٞتدة من قبل األب.   

 األخت ألـ.-ٓٔ
 

 مهمات متعلقة بما سبق:
 كل ذكر مات وخلَّف ٚتيع من يرثو من الذكور فبل يرثو منهم إال اثناف: األب واالبن.  إحداىا:

٭تجب كل من كاف من واالبن , واإلخوةووجهو أف األب ٭تجب من كاف من جهتو كاٞتد واألعماـ 
 وإف نزؿ. جهتو كابنو

كل ذكر مات وخلَّف ٚتيع من يرثو من النساء فبل يرثو منهن إال ٜتس: األـ, والبنت, وبنت   ثانيتها:
 والزوجة واألخت الشقيقة ومن عداىن ٤تجوب على التوزيع.االبن 

االبن كل ذكر مات وخلَّف ٚتيع من يرثو من الرجاؿ والنساء فبل يرثو منهم إال ٜتسة:   ثالثتها:
 واألـ والزوجة والبنت.واألب 
: كل امرأة ماتت وخلفت ٚتيع من يرثها من الذكور ٓب يرثها منهم إال ثبلثة: االبن واألب رابعتها

 والزوجة.
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كل امرأة ماتت وخلَّفت ٚتيع من يرثها من النساء ال يرثها إال أربع: البنت وبنت االبن   خامستها:
 واألخت لغَت أـ واألـ.

وخلفت ٚتيع من يرثها من الذكور واإلناث فبل يرثها منهم سوى ٜتسة:  كل امرأة ماتت  سادستها:
 األب واألـ واالبن والبنت والزوج.

إذا انفرد واحد من الذكور ورث ٚتيع ا١تاؿ إال الزوج واألخ لؤلـ إال أف يكوف الزوج أو األخ  سابعتها:
 ألـ ابن عم أو يكوف مؤب.

وز ٚتيع ا١تاؿ إال ا١تعتقة. أىػ )أسهل ا١تدارؾ للكشناوي أف كل من انفرد من النساء ال ٭ت ثامنتها:
ٖ/ٕٜٓ.) 

 ضابػط:
 كل من انفرد من الذكور حاز ٚتيع الًتكة إال الزوج واألخ ألـ ومن قاؿ بالرد ال يستثٍت إال الزوج.

 وكل من انفرد من اإلناث ال ٭توز ٚتيع ا١تاؿ إال ا١تعتقة ومن قاؿ بالرد فبل يستثٍت إال الزوجة.أىػ
 (.ٕٔ/ٗ)مغٍت احملتاج للشربيٍت 
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 الفػروض
 

 (ٔ.)يطلق على عدة معاف منها اٟتز والقطع والتقدير الفرض لغة:
 (ٕ.)نصيب مقدر شرعا لوارث ال يزيد إال بالرد وال ينقص إال بالعوؿ واصطالحا:

 الفػروض قسمػاف:
 ثابتة بالنص.-ٔ
 ثابتة باالجتهاد.-ٕ

 ستة:والفروض الثابتة بالنص 
 الثمن.-ٖ الربػع  -ٕ النصػف -ٔ
 السدس.-ٙ الثلث-٘ الثلثاف-ٗ

 قاؿ الرحيب رٛتو اهلل: 
 ال فرض ُب اإلرث سواىا البتو
 والثلث والسدس بنص الشرع
 فاحفظ فكل حافظ إماـ

 

 والفرض من نص الكتاب ستو 
 نصف وربع ٍب نصف الربع
 والثلثاف فهما التماـ

 
األوؿ: النصف والربع والثمن. النوع الثاين: الثلثاف والثلث والسدس "وىذه الفروض ا١تقدرة نوعاف: 

 وىي على التنصيف إف بدأت باألكثر أو على التضعيف إف بدأت باألقل فتقوؿ:
 النصف ونصفو ونصف نصفو, والثلثاف ونصفهما ونصف نصفهما.

قائق أو تقوؿ: الثمن وضعفو وضعف ضعفو, والسدس وضعفو وضعف ضعفو" أىػ. )تبيُت اٟت
 ( بتصرؼ.ٖٕٗ/ٙ

                                 
 (.ٜٖٖ/ٕ( والقاموس المحيط )ٖٕٔ/ٕانظر المصباح المنير ) - (ٔ)
 (.ٚٗ/ٔالعذب الفائض ) - (ٕ)
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 ثابتة باالجتهاد: وىو فرض واحد وىو ثلث الباقي وسيأٌب الكبلـ عليو إف شاء اهلل.-ٕ
 ضوابط مهمػة:

 أ( ىناؾ فروض ال تجتمع في مسألة واحدة وىي:
الثمن مع الربع ألف الثمن نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث والربع نصيب الزوج مع الفرع -ٔ

 اجتماع الزوجُت ُب مسألة واحدة.الوارث وال ٯتكن 
الثمن مع الثلث: ألف الثمن نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث والثلث نصيب األـ أو نصيب -ٕ

 ألـ عند عدـ الفرع الوارث. اإلخوةعدد من 
 ال ٬تتمع الربع مع الثلث ُب مسألة فيها زوج.-ٖ

 والربع والثمن. ب(ىناؾ فروض ال تتكرر في مسألة واحدة وىي: الثلثاف والثلث
فأما الثلثاف فبل ٯتكن تكرار٫تا ُب مسألة واحدة ألف فرض الثلثُت نصيب أربعة أصناؼ من الورثة 

 وىم:
 األخوات ألب.-ٗاألخوات الشقائق    -ٖبنات االبن  -ٕالبنات   -ٔ

 وإذا ورث صنف منهن الثلثُت امتنع أف ترثو األصناؼ الباقية.
 اإلخوة–ُب مسألة واحدة ألنو نصيب األـ, ونصيب اٞتمع من أوالدىا وأما الثلث فبل يتصور تكراره 

 فإذا وجد عدد من أوالد األـ معها كاف نصيبها السدس. -ألـ
وأما الربع: فؤلنو نصيب الزوج مع الفرع الوارث ونصيب الزوجة مع عدـ الفرع الوارث وال يتصور 

 اجتماعهما.
 رع الوارث وال يشاركهن فيو أحد.وأما الثمن: فؤلنو نصيب زوجة فأكثر مع الف
 ج( ىناؾ فروض تتكرر في مسألة واحدة:

 وال يتكرر من الفروض ُب مسألة واحدة إال النصف أو السدس.
 فأما النصف فيمكن وروده ُب مسألة مرتُت فقط:

 مثالو: ىالكة عن زوج وشقيقة, أو زوج وأخت ألب, فلكل واحد منهما النصف.
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  مسألة مرتُت أو ثبلثا:وأما السدس فيمكن وروده ُب
 مثاؿ وروده مرتُت: ىالكة عن أـ وأب وابن, فلكل من األبوين السدس والباقي لبلبن تعصيبا.

مثاؿ آخر: ىالك عن شقيقة وأخت ألب وأخت ألـ, فللشقيقة النصف ولؤلخت ألب السدس 
 تكملة الثلثُت لؤلخت ألـ السدس فرضا.

 ومثاؿ ورود السدس ثبلث مرات:
بنت وبنت ابن وأـ وأب فللبنت النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثُت ولكل من  ىالك عن-ٔ

 األب واألـ السدس فرضا.
ىالك عن شقيقة وأخت ألب وأخت ألـ وأـ, فللشقيقة النصف ولؤلخت ألب السدس تكملة  -ٕ

 ٜ٘-ٜٗالثلثُت ولؤلخت ألـ السدس ولؤلـ السدس. )وانظر ُب ىذه الضوابط: الفرائض للكاتب ص
 بتصرؼ(.
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 والزوجة الزوج ميراث
 

 ميراث الزوج: 
يرث الزوج من امرأتو إذا ىلكت النصف بشرٍط عدمي, وىو أف ال يكوف ٢تا ولد وإف نزؿ ٔتحض 

 الذكور منو أو من غَته, وال ينقص عن النصف إال بالعوؿ.
ينقص عن الربع إال بالعوؿ ويرث الربع إف كاف ٢تا ولد وإف نزؿ ٔتحض الذكور منو أومن غَته, وال 

 بالنص واإلٚتاع.
 َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ أَْزَواُجُكْم ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَُّنَّ َوَلٌد فَِإف َكاَف ٢َتُنَّ َوَلٌد فَػَلُكُم الرُّبُُع ٦تَّا قاؿ تعأب:  

 (.ٕٔ)النساء:  تَػرَْكَن ِمن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَُت َِّٔا أَْو َدْيٍن 
( ٖٓٔ( وابن حـز ُب مراتب اإلٚتاع      )ٕٔٛ/ٔما اإلٚتاع فقد نقلو ابن ا١تنذر ُب اإلقناع )وأ

 (.ٖ٘ٓ/ٚ(وا١ترداوي ُب اإلنصاؼ )٘ٚ/٘والقرطيب ُب تفسَته )
 أمثلة على ميراث الزوج النصف: 

 ىالكة عن زوج وعم؛ فللزوج النصف لعدـ وجود الفرع الوارث, والباقي للعمّْ تعصيباً. -ٔ
 عن زوج وأخ شقيق؛ فللزوج النصف لعدـ الفرع الوارث, والباقي للشقيق تعصيباً. ىالكة -ٕ

 ىالكة عن زوج وابن عم؛ فللزوج النصف لعدـ الفرع الوارث والباقي البن العم تعصيباً. -ٖ

 أمثلة على ميراث الزوج الربع: 
 .ىالكة عن زوج وابن؛ فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث, ولبلبن الباقي تعصيباً  -ٔ
ىالكة عن زوج وبنت وعم؛ فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف لئلنفراد  -ٕ

 وعدـ ا١تعصب, والباقي للعم تعصيباً. 

 ىالكة عن زوج وابن ابن؛ فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث, والباقي البن االبن تعصيباً. -ٖ
 ميراث الزوجة أو الزوجات: 
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زوج ُب حالتيو, فًتث الزوجة من زوجها الربع بشرط عدمي, ترث الزوجة النصف من مَتاث ال -
وىو أف ال يكوف لو ولد وإف نزؿ ٔتحض الذكور منها أو من غَتىا وال تنقص عن الربع إال 

 بالعوؿ.
 وترث من زوجها الثمن إف كاف لزوجها فرع وارث وإف نزؿ ٔتحض الذكور منها أو من غَتىا. -

َو٢َتُنَّ الرُّبُُع ٦تَّا تَػرَْكُتْم ِإف ٓبَّْ َيُكن  أما النص فهو قولو تعأب:   دؿَّ على ما سبق النص واإلٚتاع: 
 . لَُّكْم َوَلٌد فَِإف َكاَف َلُكْم َوَلٌد فَػَلُهنَّ الثُُّمُن ٦تَّا تَػرَْكُتم مّْن بَػْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَف َِّٔا أَْو َدْينٍ 

 وأما اإلٚتاع فانظر ما سبق ُب مَتاث الزوج.
   الربع: مثلة على ميراث الزوجة أو الزوجاتأ

ىالك عن زوجة وأخ شقيق؛ فللزوجة الربع لعدـ وجود الفرع الوارث, والباقي لؤلخ  -ٔ
 تعصيباً.

 ىالك عن زوجتُت وعم؛ فللزوجتُت الربع لعدـ وجود الفرع الوارث, والباقي للعم تعصيباً. -ٕ

لعدـ وجود الفرع الوارث,  ىالك عن أربع زوجات وابن عم؛ فللزوجات األربع الربع -ٖ
 والباقي البن العم تعصيباً.

 أمثلة على ميراث الزوجة الثمن: 
 ىالك عن زوجة وابن؛ فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث, والباقي لبلبن تعصيباً. -ٔ
ىالك عن زوجتُت وابن وبنت؛ فللزوجتُت الثمن لوجود الفرع الوارث, والباقي لبلبن  -ٕ

 ألنثيُت.والبنت للذكر مثل حظ ا

ىالك عن أربع زوجات وابن ابن؛ فللزوجات األربع الثمن لوجود الفرع الوارث, والباقي  -ٖ
 البن اإلبن تعصيباً.

ىالك عن ثبلث زوجات وبنت ابن وعم؛ فللزوجات الثبلث الثمن لوجود الفرع الوارث,  -ٗ
 ولبنت االبن النصف لبلنفراد وعدـ ا١تعصب وللعم الباقي تعصيباً.
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ُت وابن ابن وبنت ابن؛ فللزوجتُت الثمن لوجود الفرع الوارث, والبن ىالك عن زوجت -٘
 االبن وبنت االبن الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ األنثيُت.

 وحكم الزوجة الواحدة واألربع سواء, فبل يزيد فرضهن بزيادة عددىن بالنص واإلٚتاع والنظر:  
ا تَػرَْكُتْم ِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد فَِإف َكاَف َلُكْم َوَلٌد فَػَلُهنَّ الثُُّمُن َو٢َتُنَّ الرُّبُُع ٦تَّ  أما النص فإف اهلل يقوؿ:  

ولو كاف ا١تقصود بذلك الزوجة الواحدة فقط لقاؿ:    ٦تَّا تَػرَْكُتم مّْن بَػْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَف َِّٔا أَْو َدْيٍن 
 .و٢تنو٢تا وٓب يقل 

الواحدة منهن وبُت حكم اٞتميع, كما فرؽ بُت حكم الواحدة من  ٓب يفرؽ بُت حكم وألف اهلل 
 ٔالبنات والواحدة من األخوات وبُت حكم اٞتميع منهن.

 
 وأما اإلجماع: 

( والقرطيب ُب تفسَته ٜٔ/ٚ( وابن قدامة ُب ا١تغٍت )ٕٔٛ/ٔفقد نقلو ابن ا١تنذر ُب اإلقناع )
 (.ٜٚ٘/ٕ( والسيوطي ُب شرح التنبيو )ٙٚ-٘ٚ/٘)

(:  وإ٪تا جعل للجماعة مثل ما للواحدة, ألنو لو ٜٔ/ٚوأما النظر:  فقد قاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
 جعل لكل واحدة الربع وىن أربع ألخذف ٚتيع ا١تاؿ وزاد فرضهن على فرض الزوج أ. ىػ

 
 
 

 فوائد: 
 صبالنولد الولد الوارث يقـو مقاـ الولد ُب حجب الزوج إٔب الربع والزوجة إٔب الثمن  -ٔ

         ٔواإلٚتاع حيث إف لفظ )ولد( يصدؽ عليو.

                                 
 (.ٙٚ-٘ٚ/٘انظر تفسير القرطبي ) ٔ
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      حعلى أف ا١تاوردي ُب اٟتاوي قاؿ بعد حكاية اإلٚتاع:  إال ما حكي عن ٣تاىد              
 حكاية شاذة أف الزوج والزوجة ال ٭تجباف بولد الولد.

 قلت:  وٓب أقف على قوؿ ٣تاىد ىذا بإسناده فاهلل أعلم.
(:  وإ٪تا جعل للزوج ُب حالتيو ضعف ما للزوجة ُب ٚٔ/ُٗب مغٍت احملتاج ) قاؿ الشربيٍت -ٕ

  ٕحالتيها؛ ألف فيو ذكورة, وىي تقتضي التضعيف, فكاف معها كاالبن مع البنت أ. ىػ.

َوَلُكْم  (:  الفائدة اٟتادية عشرة:  ُب قولو تعأب:  ٖٗ/ٖٔقاؿ القراُب ُب الذخَتة ) -ٖ
ألف الزوج والزوجة كالشريكُت ا١تتعاونُت على ا١تصاّب, فلما  ُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ أَْزَواجُ 

افًتقا كاف لو النصف, ومع الولد الربع, ألف الولد عضو منها فقدـ عليو, ولقوة ا١تشاركة 
أشبو صاحب الدين الذي يقدـ على االبن فجعل لو نصف ما كاف لو, وىو الفرؽ بُت 

رحم عريٍّ عن شائبة ا١تشاركة  الزوج واألب لو السدس أقل السهاـ, ألنو صاحب
وا١تعاملة, وناسب االبن من وجو ألف للزوج أف يتزوج أربع نسوة فأعطي لو من ما٢تا 
بتلك النسبة وىي الربع أقل السهاـ, كما أعطي األب أقل السهاـ, وا١ترأة ٢تا الربع ألف 

حدّْه ألنو إذا األنثى نصف الذكر كما تقدـ  و٢تا الثمن, عند الولد لذلك, وألف ٢تا ربع 
 تزوج أربع نسوة حصتها الربع وليس للزوج الزيادة على أربع فاستحقت الربع أ. ىػ.

ُب النصف أربع لغات: تثليث نونو والرابعة نصيف, وُب الربع ثبلث لغات:  ضم الباء  -ٗ
                ٖوتسكينها والثالث ربيع.

 .   ٗلثالث ٙتُت كأمَت.وُب الثمن ثبلث لغات:  ضم ا١تيم وسكوهنا وا        
 كلمة زوج تشمل الرجل وا١ترأة وزاد الفرضيوف التاء للمرأة للتمييز. -٘

                                                                                                     
وتفسػير ( ٖٖٕ/ٙ(, وتبيػيف الحقػائؽ لمزيمعػي )ٕٓٗ/٘ٔ( واالسػتذكار البػف عبػد البػر )ٕٔٛ/ٔانظر اإلقناع البف المنذر ) ٔ

 (.ٜٚ٘-ٛٚ٘/ٕ( وشرح التنبيو لمسيوطي )ٙٔ/ٗ( ومغني المحتاج )ٜٚ/ٛ( والحاوي لمماوردي  )٘ٚ/٘القرطبي )

 .مع حاشية الجمؿ ( ٛٙ/ٙوانظر شرح المني  ) ٕ

 (.ٛٗ/ٔانظر العذب الفائض ) ٖ
 .المصدر السابؽ ٗ
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 مسألة:  ىل يرث الزوج من دية زوجتو, والزوجة من دية زوجها؟ 
 في المسألة قوالف ألىل العلم: 

أف كل واحد منهما يرث من صاحبو, وىذا قوؿ أكثر أىل العلم ومنهم اإلماـ مالك   األوؿ:
 (:ٜ٘ٔ/ٕ٘, بل قاؿ ابن عبد الرب ُب االستذكار )ٔوالشافعي وأبو حنيفة

بعد قوؿ عمر, الذي انصرؼ عنو إٔب ما بلغو من  ٕوال أعلم خبلفًا بُت العلماء قدٯتًا وال حديثاً 
 السنة ا١تذكورة أف ا١ترأة ترث من دية زوجها كمَتاثها من سائر مالو أ. ىػ.

   ٘وعطاء بن أيب رباح ٗسافوطاووس بن كي   ٖوقد صح عن عمر
 توريث ا١ترأة من دية زوجها. ٔو إبراىيم النخعي ٚ, والزىريٙوأيب قبلبة

                                 
 ( .ٛٗد )( وأحكاـ المواريث لمحمد محي الديف عبد الحميٗٓٔ/ٚانظر المنتقى )  -ٖ
 سيأتي ذكر الخالؼ في ذلؾ وابف عبد البر رحمو اهلل إنما نفى عممو ىو بذلؾ . -ٗ
 سيأتي الكالـ عمى ىذا القوؿ في الكالـ عمى حديث الضحاؾ بف سفياف إف شاء اهلل. -٘
ويقضػي  ( أخبرنا ابف جري  قاؿ : أخبرني ابف طاووس عف أبيػو قػاؿ :ٖٚٚٚٔ/ٜٜٖ/ٜأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) -ٙ

 أف الوارث أجمعيف يرثوف مف العقؿ , مثؿ ما يرثوف مف الميراث .
 ( مف طريؽ ابف جري  بو نحوه .ٕٕ٘٘ٚ/ ٚٔٗ-ٙٔٗ/ ٘قمت : إسناده صحيح أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ) 
( ٖٕ٘٘ٚ/ٙٔٗ/٘( وابف أبي شيبة في مصنفو                    )ٜٙٚٚٔ/ ٜٖٛ/ ٜأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) -ٚ

 =مف طريؽ ابف جري  عف عطاء قاؿ: العقؿ كييئة الميراث , قمت لو: ويرث منو  اإلخوة مف األـ قاؿ : نعـ . 
ف كػاف مدلسػًا إال أنػو مػف المكثػريف عػف عطػاء ومػف الػذيف لزمػوه طػوياًل ثػـ إف سػياؽ = قمت : إسناده صػحيح , ابػف جػري  وا 

 ة.األثر يدؿ عمى أنو سمعو منو لما فيو مف المساءل
( مػف طريػؽ أيػوب عػف أبػي ٜٕٗ٘ٚ/ٙٔٗ/٘( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )ٖٖٚٓ/ٕٚٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو )  -ٔ

 قالبة قاؿ : الدية سبيميا سبيؿ الميراث. قمت إسناده صحيح .
( ثنا معف بف عيسى عػف ابػف أبػي ذئػب عػف الزىػري قػاؿ : إذا قبػؿ ٕ٘ٗ٘ٚ/ٙٔٗ/٘أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )--ٕ

 العقؿ في العمد كاف ميراثًا ترثو الزوجة وغيرىا . 
 قمت : إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات . 

( ثنا عبد اهلل بف صالح حدثني الميث حدثني يونس عف ابف شياب قاؿ : العقؿ ٖٔٗٓ/ ٕٚٗ/ ٕوأخرج الدارمي في سننو )
 ميراث بيف ورثة القتيؿ عمى كتاب اهلل وفرائضو . 
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 وقد استدلوا على ذلك بأدلة:  
قضى ُب جنُت امرأة من بٍت ٟتياف سقط ميتاً  رسوؿ اهلل أف  حديث أيب ىريرة  -ٔ

بغرة عبد أو أمة, ٍب إف ا١ترأة اليت قضى ٢تا بالغرة توفيت, فقضى أف مَتاثها لبنيها وزوجها 
ومسلم ُب صحيحو  ٓٗٚٙوأف العقل على عصبتها. أخرجو البخاري ُب صحيحو برقم 

 .ٖٙٙٗبرقم 

                                                                                                     
اء ( كػالـ العممػٗٔٗقمت : إسناده حسف , أما عبد اهلل بف صالح كاتب الميث فقد ذكر الحافظ ابف حجر فػي ىػدي السػاري )

فيػػو ثػػـ قػػاؿ : ظػػاىر كػػالـ ىػػؤالء األئمػػة أف حديثػػو فػػي األوؿ كػػاف مسػػتقيمًا ثػػـ طػػرأ عميػػو تخمػػيط فمقتضػػى أف مػػا يجػػيء مػػف 
روايػػة أىػػؿ الحػػذؽ عنػػو كيحيػػى بػػف معػػيف والبخػػاري  وأبػػي زرعػػة وأبػػي حػػاتـ فيػػو صػػحيح ومػػا يجػػيء مػػف روايػػة الشػػيوخ عنػػو 

 فيتوقؼ فيو  أ.ىػ . 
إلسناد ىو أحد الحذاؽ الحفاظ وىو الدارمي ترجـ لو الحافظ في التقريب بقولو : الحافظ صاحب قمت : الراوي عنو في ىذا ا

 المسند ثقة فاضؿ متقف . أ.ىػ . 
وقاؿ محمد بف بشار : حفاظ الدنيا أربعػة : أبػو زرعػة فػي الػري ومسػمـ بنيسػابور وعبػد اهلل بػف عبػد الػرحمف بسػمرقند ومحمػد 

 ( .ٕٕٙ/ ٕٔبالء لمذىبي )بف إسماعيؿ ببخارى أ.ىػ مف الن
وقاؿ أبو حامد بف الشرقي : إنما أخرجت خراساف مف أئمة الحديث خمسة : محمد بف يحيى ومحمد بف إسماعيؿ وعبد اهلل  

براىيـ بف أبي طالب أ.ى ولو قػاؿ قائػؿ : بقػي أف فػي ( ٕٕٚ/ٕٔػ .مف النبالء لمذىبي )بف عبد الرحمف ومسمـ بف الحجاج وا 
يد عف الزىري وىمًا قمياًل , فالجواب أف ىذا ال يضر فإف يونسًا قد توبع مػف قبػؿ ابػف أبػي ذئػب كمػا سػبؽ رواية يونس بف يز 
 بمعناه واهلل أعمـ .

عػف إبػراىيـ قػاؿ  -وىػو ابػف مقسػـ الضػبي  -( مف طريؽ شعبة عف مغيرة ٖٖ٘ٓ/ ٕٚٗ/ ٕأخرج الدارمي في سننو )  -ٖ
 أ . : ترث المرأة مف دية زوجيا في العمد والخط

ف كاف مدلسًا ال سيما عف إبراىيـ إال أف الػراوي عنػو شػعبة وقػد قػاؿ عنػو الحػافظ ابػف حجػر  قمت : إسناده صحيح , مغيرة وا 
 (: كاف ال يأخذ عف أحد ممف وصؼ بالتدليس إال ما صرح فيو ذلؾ المدلس بسماعو مف شيخو أ.ىػ . ٜٕ٘/ٔفي النكت )

مف طريؽ أبي عوانػة عػف مغيػرة بنحػوه , وأخرجػو ابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو ( ٖٖٙٓ/ ٕٚٗ/ ٕوأخرجو الدارمي في سننو )
 ( مف طريؽ جرير عف مغيرة بو نحوه. ٖٕٗ٘ٚ/ ٙٔٗ/ ٘)
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كاف عمر بن ا٠تطاب يقوؿ:     ما رواه الزىري قاؿ:  ٝتعت سعيد بن ا١تسيب يقوؿ: -ٕ
الدية على العاقلة وال ترث ا١ترأة من دية زوجها شيئاً, فقاؿ لو الضحاؾ بن سفياف:  إف 

 .ٔكتب إليو أف ورث امرأة أشيم الضبايب من دية زوجها  النيب 

                                 
 حديث صحيح . روي مف طرؽ عف الزىري بو .  -ٔ

( وأبػو داود فػي سػننو ٖ٘ٙٙ/ٜٚ, ٖٖٙٙ/ٛٚ/ ٗطريؽ سفياف بػف عيينػة : أخرجيػا النسػائي فػي الكبػرى ) (ٔ)
( وقػػاؿ: ىػػذا حػػديث حسػػف صػػحيح والعمػػؿ بػػو ٘ٔٗٔ/ ٕٚ/ ٗوالترمػػذي فػػي سػػننو )( ٕٜٕٚ/ ٜٕٔ/ ٖ)

 ٜٙٙ, ٖٕٔ/ ٜٕٕ/ ٖ( وابف الجارود في المنتقى )ٕٔٔ, ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ ٗعمى ىذا عند أىؿ العمـ , و )
( ٖٗٔ/ٛ( ومػف طريقػو البييقػي فػي سػننو )٘ٔٔ/ٙ( وفػي األـ )ٖٓٙ/ٚٓٔغوث ( والشافعي فػي مسػنده )

 ( .ٕ٘ٗ/ٖ( وأحمد في مسنده )ٜٕ٘/ ٜٛ/ ٔفي سننو ) وأخرجو سعيد بف منصور

 قمت: ابف عيينة إماـ حافظ حجة.     
( وابػػف أبػػي شػػيبة فػػي ٖٙٙٙ/ ٜٚ/ ٗطريػؽ يحيػػى بػػف سػػعيد األنصػػاري : أخرجيػػا النسػائي فػػي الكبػػرى ) (ٕ)

 (ٜٚٗٔ/ ٚٙٔ/ ٖ( ومػػػف طريقػػػو ابػػػف أبػػػي عاصػػػـ فػػػي اآلحػػػاد والمثػػػاني )ٕٕٗ٘ٚ/ ٙٔٗ/ ٘مصػػػنفو )
( , وأخرجػو ابػف أبػي عاصػـ فػي الػديات ٕٗٔٛ/ ٖٓٙ/ ٛ( , )ٓٗٔٛ/ ٜٖ٘/ ٛفي الكبيػر )والطبراني 

(ٛٔ /ٕٜٖ. ) 

 قمت : يحيى األنصاري ثقة ثبت حافظ .      

( ومػف طريقػو أبػو داود فػي سػننو ٗٙٚٚ/ٜٖٛ-ٜٖٚ/ٜطريؽ معمر: أخرجيػا عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو ) (ٖ)
( وأخرجػػػػو سػػػػعيد بػػػػف ٜٖٔٛ/ٜٖ٘/ٛ)بيػػػػر ( والطبرانػػػػي فػػػػي الكٕ٘ٗ/ٖ( وأحمػػػػد فػػػػي مسػػػػنده )ٕٓٔ/ٖ)

 (. ٜٕٚ, ٜٕٙ/ٜٛ/ٔمنصور في سننو )

 قمت: معمر ثقة ثبت.      

   .(ٖٗٙٙ,ٖ٘ٙٙ/ٜٚ-ٛٚ/ٗ)لكبرى طريؽ محمد بف منصور المكي أخرجيا النسائي في ا (ٗ)

 قمت: محمد بف منصور ثقة .                   

 (. ٛٙٔ/ٔٓٔ-ٓٓٔطريؽ محمد بف أبي حفصة أخرجيا ابف المبارؾ في مسنده ) (٘)

 قمت: محمد بف أبي حفصة البصري صدوؽ يخطئ .                   
 ( .٘ٙٚٚٔ/ٜٕٛ/ٜطريؽ ابف جري  أخرجيا عبد الرزاؽ في مصنفو ) (ٙ)

اس بمنػى فػذكر نشػر النػ ( عف ابػف شػياب أف عمػر بػف الخطػاب ٜٔٙٔ/ٗٙٙوقد رواه مالؾ في الموطأ )
الحػديث دوف ذكػػر ابػف المسػػيب بػيف ابػػف شػياب وعمػػر وقػػد خػالؼ مالػػؾ سػائر الػػرواة الػذيف رووه عػػف الزىػػري 

 ممف سبؽ ذكرىـ وقد كاف مف ورع مالؾ رحمو اهلل أنو كاف إذا شؾ في المسند أرسمو.
سقاط رجؿ أ.ىػٖٙ/ٙقاؿ الدارقطني في عممو )  . ( : ومف عادة  مالؾ إرساؿ األحاديث وا 
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كػؿ  -الحديث  -( : وروي أيضًا عف مالؾ أنو كاف يترؾ منو ٓ٘ٔ/ٔوقاؿ ابف رجب في شرح عمؿ الترمذي )

 ما شؾ فيو أ.ىػ .
( بعد أف ذكر حديث مالؾ : ىكذا روى مالؾ ىذا الحػديث عػف ٖٜٔ/ٕ٘وقد قاؿ ابف عبد البر في االستذكار )

سػائر رواة ابػف شػياب عػف ابػف شػياب عػف سػعيد بػف ابف شػياب أف عمػر , لػـ يتجػاوز بػو ابػف شػياب , ورواه 
 المسيب أف عمر . كذلؾ رواه معمر وابف جري  ويحيى بف سعيد وابف عيينو أ.ىػ .

( : ىكذا روى ىذا الحديث جماعة مف أصحاب مالؾ فيما عممت في الموطأ وغيره ٙٔٔ/ٕٔوقاؿ في التمييد )
. 

 صحيح عف سعيد بف المسيب أ.ىػ . ورواه أصحاب ابف شياب عنو عف سعيد بف المسيب وىو
( حػديث الزىػري السػابؽ مػف طريػؽ ابػف عيينػة إال أنػو ٕٔٗ٘ٚ/ ٙٙٔ/ ٘وقد روى ابف أبي شيبة في مصػنفو )

ورث امػػرأة أشػػيـ الضػػبابي مػػف ديػػة   رسػػوؿ اهلل قػػاؿ فيػػو : حتػػى كتػػب إليػػو الضػػحاؾ بػػف سػػفياف الكالبػػي أف 
 زوجيا .

( وابػػف أبػػي عاصػػـ فػػي الػػديات ص ٕٕٗٙ, ٕٛٛ/ ٕاجػػة فػػي سػػننو )وأخرجػػو مػػف طريػػؽ ابػػف أبػػي شػػيبة ابػػف م
( وقػد خػالؼ ابػف أبػي شػيبة جميػع مػف روى الحػديث عػف ٜٙٗٔ/ ٙٙٔ/ ٖ( وفي اآلحػاد والمثػاني )ٕٜٕ/ٔٛ)

 ابف عيينة وذكروا أف الضحاؾ شافو عمر بذلؾ ولـ يكتب إليو بو وىـ :
ف المقرئ وأحمد بػف صػالح , وأحمػد بػف منيػع , وأبػو أحمد والشافعي وقتيبة بف سعيد , وسعيد بف منصور , واب

 عمار, ومحمد بف منصور المكي .
 (.٘ٔٔ/ٙ( واألـ )ٖٓٙ, ٚٓٔ( وأما الشافعي ففي مسنده )ٕ٘ٗ/ٖأما رواية أحمد ففي المسند )

( , وأمػا روايػة ابػف المقػرئ فأخرجيػا ابػف الجػارود فػي المنتقػى ٜٕ٘/ ٜٛ/ ٔوأما سعيد بف منصور ففي سػننو )
غوث ( وأما رواية قتيبة وأحمد بف صالح وأبي صالح وأبي عمار فأخرجيا الترمذي في سننو  ٜٙٙ, ٜٕٕ/ ٖ)
 ( ثـ قاؿ: وغير واحد . ٘ٔٗٔ/ ٕٚ/ ٗ)

 =( .ٖٗٙٙ/ ٛٚ/ ٗوأما رواية محمد بف منصور المكي فأخرجيا النسائي في الكبرى )
عػف ابػف عيينػة فػي ىػذا الحػديث : حتػى كتػب ( : أخطأ مف قاؿ ٜٗٔ/ ٕ٘قاؿ ابف عبد البر في االستذكار )=

إليو الضحاؾ بف سفياف فجعؿ الضحاؾ ىو الذي كتب إلى عمػر , ووىػـ وىمػًا بينػًا ألف عمػر شػافيو الضػحاؾ 
 ( .ٜٔٔ/ ٕٔبذلؾ في بيتو أو خبائو بمنى  أ.ىػ .وانظر التمييد )
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قاؿ:  ا١ترأة يعقلها عصبتها وال يرثوف إال  حديث ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب  -ٖ
من ورثتها وىم يقتلوف قاتلها, وا١ترأة ترث من ماؿ زوجها وعقلو ويرث من ما٢تا ما فضل 

 .ٔقاؿ:  ليس لقاتل من مَتاث النيب وعقلها ما ٓب يقتل أحد٫تا صاحبو فإف 

:  }فإف امرأة قتلت فعقلها بُت ورثتها, رسوؿ اهلل حديث عمرو بن شعيب قاؿ:  قاؿ  -ٗ
رأة ترث زوجها من مالو وعقلو, ويرثها من ما٢تا وىم يتأثروف ّٔا, ويقتلوف قاتلها,وا١ت

: } العقل مَتاث بُت ورثة رسوؿ اهلل وعقلها, ما ٓب يقتل أحد٫تا اآلخر{, وقاؿ 
 ٕالقتيل على قسمة فرائضهم فما فضل للعصبة{.

قاؿ: } الدية على ا١تَتاث والعقل على  رسوؿ اهلل مرسل إبراىيم النخعي أف  -٘
 ٖالعصبة{.

 .ٗورَّث زوجاً من دية رسوؿ اهلل مرسل الشعيب أف  -ٙ
 .ٔويروى توريث الزوجُت من الدية عن علي وزيد بن ثابت وال يصح عنهم

                                 
عكرمػػة عػػف ابػػف عبػػاس بػػو. قمػػت : ( عػػف معمػػر عػػف رجػػؿ عػػف ٙٙٚٚٔ/ ٜٖٛ/ ٜأخرجػػو عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )  -ٔ

 إسناده ضعيؼ بسبب الراوي المبيـ لكف يشيد لو ما سبؽ .
 ( .ٕٕٓ/ ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٗٚٚٚٔ/ ٓٓٗ/ ٜأخرجو عبد الرزؽ في مصنفو ) -ٕ

 قمت : إسناده معضؿ وفيو عنعنة ابف جري  .
( عػف عيسػى بػف ٜٜٕ/ٜٜ/ ٔمنصػور فػي سػننو ) ( وسػعيد بػفٕٛٗ٘ٚ/ ٙٔٗ/ ٘أخرجو ابف أبػي شػيبة فػي مصػنفو ) -ٖ

 يونس عف األعمش عف إبراىيـ بو. 
 قمت : إسناده ضعيؼ إلرسالو لكف يشيد لو ما سبؽ عدا حديث عمرو بف شعيب .

( نا سفياف عف عمر بف سعيد بف مسروؽ عف الزبيػر ابػف عػدي أنػو ٜٕٛ/ ٜٜ/ ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو ) -ٗ
 سمع الشعبي بو .

 =: إسناده ضعيؼ ألنو مرسؿ . قمت
رسوؿ ( مف طريؽ أشعب بف سوار أنا الشعبي عف بعض أصحاب ٕٖٓ/ ٜٜ/ ٔوقد أخرجو سعيد بف منصور في سننو )=

 أنو قاؿ : }الدية تقسـ عمى فرائض اهلل{ .  اهلل 
وذكر الحديث بيذا المفظ يعد منكرًا فإف أشعث بػف سػوار الضػعيؼ قػد   رسوؿ اهلل قمت : ذكر الواسطة بيف الشعبي وبيف 

 خالؼ الزبير بف عدي الثقة كما في اإلسناد السابؽ .
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 القوؿ الثاني:  
 , ٕأف الزوجُت ال يرثاف من الدية قاؿ بو اٟتسن البصري

  ٖوكاف يقوؿ بو عمر بن ا٠تطاب ٍب رجع عنو ١تا استبانت لو السُّنَّة ُب ذلك

                                                                                                     
( مف طريؽ محمد بف سالـ عػف الشػعبي عػف عمػرو وعمػي وزيػد قػالوا : الديػة ٖٚٗ -ٕٚٗ/ ٕأخرج الدارمي في سننو ) -ٔ

 تورث كما يورث الماؿ خطأه وعمده .
 ه ضعيؼ جدًا  محمد بف سالـ ىو اليمداني متروؾ .قمت: إسناد

( مف طريؽ محمد بف سالـ عف الشعبي عف عمػر أنػو قػاؿ: يػرث مػف ٕٙٗ٘ٚ/ ٙٔٗ/ ٘وأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )
 الدية كؿ وارث , والزوج والمرأة في الخطأ والعمد . 

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا محمد بف سالـ اليمداني متروؾ.
( مف طريؽ ليث وىو ابف أبي سميـ عف أبي عمرو العبػدي عػف عمػي ٕٚٗ٘ٚ/ ٙٔٗ/ ٘بي شيبة في مصنفو )وأخرج ابف أ

 قاؿ: تقسـ الدية لمف أحرز الميراث .
 قمت: إسناده ضعيؼ , ليث بف أبي سميـ ضعيؼ , وأبو عمرو العبدي مجيوؿ . 

حسػف قػاؿ: يػرث مػف الديػة كػؿ وارث مػف ( نا خالد عف يونس عف الٖٚٓ/ ٓٓٔ/ ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) -ٕ
 غير الدية إال الزوج والمرأة .

قمػػت: إسػػناده صػػحيح , خالػػد ىػػو ابػػف عبػػد اهلل الواسػػطي ثفػػة ثبػػت ويػػونس ىػػو ابػػف عبيػػد ثقػػة ثبػػت وىػػو مػػف أثبػػت النػػاس فػػي 
 الحسف .

 ح .وقد روي عف الحسف القوؿ بتوريث المرأة مف دـ زوجيا وأف الدية تقسـ كسائر الماؿ وال يص
( ثنا أسباط بف محمد عف ىشاـ عف الحسف قاؿ: ترث المػرأة مػف دـ ٕٗٗ٘ٚ/ٙٔٗ/٘فقد أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )

 زوجيا.
( ثنا عبد األعمى عػف ىشػاـ عػف الحسػف قػاؿ: عمػى كتػاب اهلل كسػائر ٕٔ٘٘ٚ/ ٙٔٗ/ ٘وأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )

 مالو .
ؿ الحافظ في التقريب: ثقة مف أثبت الناس في ابف سيريف وفي روايتو عف الحسػف قمت: ىشاـ ىو ابف حساف القردوسي . قا

 =وعطاء مقاؿ. ألنو قيؿ كاف يرسؿ عنيما . أ. ىػ .
وزيادة عمى ذلؾ فقد خالؼ يونس بف عبيد الثقة الثبت الذي قاؿ فيو اإلماـ أحمد: ما في أصحاب الحسف أثبت مػف يػونس =

 ( .ٜٙٗ/ٕرجب ) أ.ىػ . مف شرح عمؿ الترمذي البف
 قد سبؽ بياف ذلؾ .  -ٔ
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وينسب القوؿ بذلك إٔب اإلماـ مالك وا١تشهور  ٔالقوؿ بو إٔب أيب سلمة بن عبد الرٛتن ونسب
. وقد نسب الزحيلي ُب الفقو ٕبُت العلماء من ا١تالكية وغَتىم أف مالكًا يورث الزوجُت من الدية

 ( ىذا القوؿ إٔب ا١تالكية.ٖٕٙ/ٛاإلسبلمي  )
و٢تم بانقطاع الزوجية با١توت وال وجوب للدية إال وقد علل ا١تانعوف من توريث الزوجُت من الدية ق

  ٖبعده.
و٬تاب عن ىذا التعليل بأنو مصادـ للنص كما سبق فيكوف فاسد االعتبار وإذا جاء هنر اهلل بطل 

 هنر معقل.
(:  ٍب دية ا١تقتوؿ تكوف مَتاثًا عنو ٞتميع ورثتو كسائر ٜٗ/ٖٓوقد قاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )

أموالو عندنا, ومن الناس من قاؿ:  ليس للزوج والزوجة من الدية نصيب ألف وجوب الدية بعد 
 ا١توت, والزوجية ترتفع ٓتبلؼ القرابة, ولكنا نستدؿ ْتديث الضحاؾ بن شيباف الكبليب 

 أف أورث امرأة أشيم الضبايب من عقل زوجها أشيم. رسوؿ اهلل أمرين   قاؿ:
 وألف الدية ماؿ ا١تيت حىت تقضى منو ديونو وتنفذ منو وصاياه فَتثها عنو من يرث سائر أموالو.

                                 
 (ٜ٘ٔ/٘ٔانظر االستذكار البف عبد البر ) ٔ
( . والػػذي فػػي كتػػب المالكيػػة وغيػػرىـ خػػالؼ ذلػػؾ قػػاؿ ٜٗنسػػب القػػوؿ إلػػى مالػػؾ رحمػػو اهلل الجرجػػاني فػػي شػػرح السػػراجية ) ٕ

لػو : فقضػى بػو عمػر بػف الخطػاب و وىػو يشػرح حػديث الضػحاؾ السػابؽ: ق -وىو مف عممػاء المالكيػة -الباجي في المنتقى: 
  بأف توريث الزوجة مف دية زوجيا محمولة عند جميع فقياء األمصار عمى ذلؾ لـ يفػرؽ أحػد مػنيـ عممنػاه بػيف ديػة يريد

العمد والخطأ أنيا كسائر مػاؿ الميػت يػرث منيػا الػزوج والزوجػة واإلخػوة لػسـ وغيػرىـ, وىػذا المػروي عػف عمػر وعمػي وشػريح 
 عي والزىري وبو قاؿ مالؾ وأبو حنيفة والشافعي .أ.ىػ .والشعبي والنخ

( وىو مف كبار فقياء المالكية : وال أعمـ خالفًا بػيف العممػاء قػديمًا وحػديثًا بعػد ٜ٘ٔ/ ٘ٔوقاؿ ابف عبد البر في االستذكار )
ا مػف سػائر مالػو, وكػذلؾ قوؿ عمر الذي انصرؼ عنو إلى ما بمغو مف السنة المذكورة أف المرأة ترث مف دية زوجيا كميراثي

سائر الورثة ذووا فرض كانوا أو عصبة إال شيء روي عف أبي سممة بػف عبػد الػرحمف شػذ فيػو عػف الجماعػة وال أدري عمػف 
 أخذه , إال إف كاف بمغو قوؿ عمر ولـ يبمغو رجوعو عف ذلؾ إلى السنة. أ.ىػ . 

 (.ٜٗمحي الديف ص )وأحكاـ المواريث لمحمد  ٜٗانظر شرح السراجية لمجرجاني ص  ٖ



133 

 

وإ٪تا استحقاؽ ا١تَتاث باعتبار زوجية قائمة إٔب وقت ا١توت, منتهية با١توت, ال باعتبار زوجية 
 ٔقائمة ُب اٟتاؿ, وُب ىذا ا١تعٌت الدية ٔتنزلة سائر األمواؿ  أ.ىػ 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصلب أوالد يراثم
 

                                 
 .ٛٗوانظر أحكاـ المواريث لمحمد محي الديف عبد الحميد ص  ٔ
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َكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ فَِإف ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهنَّ ثُػلُثَا يُوِصيُكُم الّلُو ُب َأْواَلدُِكْم لِلذَّ قاؿ تعأب:   
 .  َما تَػَرَؾ َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصفُ 

: وُب البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 فهو ألؤب رجل ذكر{.}أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي 
 أوالد الصلب ثالثة أقساـ:    

 ذكور خلص. -ٔ
 إناث خلص. -ٕ

 ٥تتلط من اٞتنسُت . -ٖ

أما الذكور ا٠تلص فلم يقدر اهلل ٢تم مَتاثاً, فدؿ ذلك على أهنم عصبة فإف انفرد أحدىم أخذ ٚتيع 
ا١تاؿ وإف كانوا ٚتعًا أخذوا ٚتيع ا١تاؿ بالسوية, وىذا ٣تمع عليو بُت العلماء, فلو ىلك ىالك عن 

  ابن فلو ٚتيع ا١تاؿ تعصياً , ولو ىلك عن ثبلثة فالًتكة بينهم أثبلثاً وىكذا.
 وأما اإلناث الخلص ؛ فإف كانت واحدة ففرضها النصف بداللة القرآف والسنة واإلجماع:   

 . َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصفُ  أما القرآف فقد قاؿ اهلل تعأب كما سبق:  
خت وأما السنة ففي البخاري ومسلم عن ىزيل بن شرحبيل قاؿ: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأ

, فقاؿ: لبلبنة النصف ولؤلخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعٍت, فسئل ابن مسعود وأخرب بقوؿ 
لبلبنة النصف  النيب أيب موسى فقاؿ: لقد ضللت إذاً وما أنا من ا١تهتدين , أقضي فيها ٔتا قضى 

وؿ ابن مسعود والبنة االبن السدس تكملة الثلثُت, وما بقي فلؤلخت, فأتينا أبا موسى فأخربناه بق
 فقاؿ: ال تسألوين ماداـ ىذا اٟترب فيكم .

( وابن رشد ُب ٔٔ/ٚوأما اإلٚتاع فقد حكاه غَت واحد من أىل العلم منهم ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
 (.ٛٛٔ/ٗبداية آّتهد )

 وإف كانت اإلناث ثالثاً فما فوؽ فلهن الثلثاف بالنص واإلجماع.
ِإف ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهنَّ ثُػلُثَا َما تَػَرَؾ  فقولو تعأب:   أما النص ًَ. 
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 فقد حكاه غَت واحد من أىل العلم منهم من سبق ذكره. وأما اإلجماع
 وإف كانت اإلناث اثنتين فهل يأخذف النصف أـ الثلثين؟  -

لف وا٠تلف إٔب حكي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ:  للبنتُت النصف, وذىب ٚتاىَت الس
 ٔأف ٢تما الثلثُت وقيل إف ا١تشهور عن ابن عباس مثل قوؿ اٞتمهور.

 أدلة القولين:   
ِإف ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهنَّ  دليل القوؿ احملكي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قولو تعأب:    ًَ

 . ثُػلُثَا َما تَػَرؾَ 
استحقاؽ البنات للثلثُت بكوهنن فوؽ اثنتُت فجعل الثلثُت فرضاً ووجو االستدالؿ باآلية: أهنا قيدت 

 .١ٕتن زاد على اإلثنُت من البنات
 ونوقش ىذا االستدالؿ من وجوه:  

فَاْضرِبُوْا فَػْوَؽ  ساًء اثنتُت كما ُب قولو تعأب:زائدة, وتقديره فإف كن ن فوؽأف قولو تعأب:   (ٔ
 .ٖأي األعناؽ اأَلْعَناِؽ 

بأف ىذا غَت مسلم ال ىنا وال ىناؾ؛ فإنو ليس ُب القرآف شيء زائد ال فائدة فيو وىذا وأجيب:   
, وقد رد ىذا القوؿ ابن النحاس وابن عطية وقاال: ىو خطأ ألف الظرؼ_ فوؽ _ وٚتيع ٦ٗتتنع

 فَاْضرِبُواْ  قاؿ ابن عطية: وألف قولو تعأب: األٝتاء ال ٬توز ُب كبلـ العرب أف تزاد لغَت معٌت ,
ىو الفصيح , وليست فوؽ زائدة بل ىي ٤تكمة للمعٌت ألف ضربة العنق إ٪تا   فَػْوَؽ اأَلْعَناؽِ 

                                 
 ٙ( والمنتقى لمباجي )ٜٓ٘/ ٔ( وتفسير ابف كثير)ٛٛٔ/ٗ( وبداية المجتيد البف رشد )ٓٓٔ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) -ٔ
 ( وغير ذلؾ .ٕٕٗ/ 
 ( وغير ذلؾ .ٓٓٔ/ ٛ( والحاوي لمماوردي )ٖٕٗ/ ٙ) ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعئٜٖ/ ٜٕانظر المبسوط لمسرخسي ) -ٕ
 ( .ٖٖٙ/ ٔ( وأحكاـ القرآف البف العربي )ٖٙ/ ٘( وتفسير القرطبي )ٕٓٗ/ ٔتفسير البغوي ) -ٖ
 ( .ٜٓٙ/ ٔتفسير ابف كثير )  -ٗ
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٬تب أف تكوف فوؽ العظاـ ُب ا١تفصل دوف الدماغ كما قاؿ دريد بن الصمة: اخفض عن الدماغ 
 .ٔوارفع عن العظم فهكذا كنت أضرب أعناؽ األبطاؿ

ىذا الظرؼ ليس لو مفهـو ٥تالفة, وأف للبنتُت الثلثُت  أف اهلل تعأب قد أشار ُب موضعُت إٔب أف (ٕ
إذًا الذكر يرث مع الواحدة الثلثُت ببل   لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْت  أيضاً: األوؿ: قولو تعأب:  

نزاع فبل بد أف يكوف للبنتُت الثلثاف ُب صورة, وإال ٓب يكن للذكر مثل حظ األنثيُت, ألف الثلثُت 
ليسا ْتظ ٢تما أصبًل, لكن تلك الصورة ليست صورة االجتماع إذ ما من صورة ٬تتمع فيها 

ف تكوف صورة انفراد٫تا عن الذكر , واعًتض االبنتاف مع الذكر ويكوف ٢تما الثلثاف , فتعُت أ
 بعضهم ىذا االستدالؿ بلزـو الدور قائبلً:  

إف معرفة أف للذكر الثلثُت ُب الصورة ا١تذكورة تتوقف على معرفة حظ األنثيُت, ألنو ما علم من 
اآلية إال أف للذكر مثل حظ األنثيُت , فلو كانت معرفة حظ األنثيُت مستخرجة من حظ الذكر 

(ألف ا١تستخرج ىو اٟتظ ا١تعُت لؤلنثيُت وىو الثلثاف, والذي يتوقف عليو معرفة ٕ)لـز الدور ساقط
 حظ الذكر ىو معرفة حظ األنثيُت فبل دور النفكاؾ اٞتهة.

واعًتض بعضهم أيضًا بأف لبلبن مع البنتُت النصف, فيدؿ على أف فرضهما النصف , ويؤيد 
لذكر النصف علم أهنما إف انفردتا عنو استحقتا أكثر من ذلك األوؿ أف البنتُت ١تا استحقتا مع ا

ألف الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعد ما كانت معو تأخذ الثلث, ويزيده إيضاحًا أف 
 البنت تأخذ مع االبن الذكر الثلث ببل نزاع, فؤلف تأخذه مع اإلبنة األنثى أؤب.

كما بينا    لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  ُت بقولو:  فبهذا يظهر أنو جل وعبل  أشار إٔب مَتاث البنت
فَِإف ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ  ٍب ذكر حكم اٞتماعة من البنات, وحكم الواحدة منهن بقولو:  

ٔب فرعو عليو بالفاء و٦تا يزيده إيضاحًا أنو تعا فَػَلُهنَّ ثُػلُثَا َما تَػَرَؾ َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصفُ 

                                 
 (. ٖٙ/ ٘تفسير القرطبي ) -ٔ
 كذا في المطبوع . -ٕ
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إذ لو ٓب يكن فيما قبلو ما يدؿ على سهم اإلناث ٓب تقع الفاء موقعها   فَِإف ُكنَّ  ُب قولو:  
 كما ىو ظاىر.
 ا١توضع الثاين:  

ألف البنت أمس رٛتاً   َكانَػَتا اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهَما الثػُّلُثَاِف ٦تَّا تَػَرؾَ فَِإف   ىو قولو تعأب ُب األختُت:  
 وأقوى سبباً ُب ا١تَتاث من األخت ببل نزاع.

فإذا صرح تعأب بأف لؤلختُت الثلثُت , علم أف البنتُت كذلك من باب أؤب, وأكثر العلماء على 
أف فحوى ا٠تطاب:  أعٍت مفهـو ا١توافقة الذي ا١تسكوت فيو أؤب باٟتكم من ا١تنطوؽ من قبيل 

يل القياس, خبلفًا للشافعي وقـو كما علم  ُب األصوؿ, فاهلل تبارؾ وتعأب داللة اللفظ ال من قب
 ١تا بُت أف لؤلختُت الثلثُت أفهم بذلك أف البنتُت كذلك من باب أؤب.

وكذلك ١تا صرح أف ١تا زاد على اإلثنتُت من البنات الثلثُت فقط, ٓب يذكر حكم ما زاد على 
اب أؤب أنو ليس ١تا زاد من األخوات غَت الثلثُت؛ ألنو ١تا اإلثنتُت من األخوات, أفهم أيضاً من ب

ٓب يعط للبنات علم أنو ال تستحقو األخوات؛ فا١تسكوت عنو ُب األمرين أؤب باٟتكم من 
 .ٔا١تنطوؽ بو وىو دليل على أنو قصد أخذه منو

 فإف قيل:   
 تص ٔتا فوقهما؟ واٟتكم ال ٮت  فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ  فأي فائدة ُب التقييد بقولو:  

قيل: حسن ترتيب الكبلـ وتأليفو ومطابقة مضمره لظاىره أوجب ذلك, فإنو سبحانو قاؿ:  
 ُا َما تَػَرؾَ وِصيُكُم الّلُو ُب َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ فَِإف ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهنَّ ثُػلُثَ ي 

موع يطابق األوالد, أي فإف كاف األوالد نساًء فذكر لفظ األوالد وىو فالضمَت ُب )كن( ٣ت
ٚتع, وضمَت )كن( وىو ضمَت ٚتع, و)نساء( وىو اسم ٚتع, فلم يكن بد من فوؽ اثنتُت, وفيو 
نكتة أخرى وىو أنو سبحانو قد ذكر مَتاث الواحدة نصًا ومَتاث الثنتُت تنبيهًا كما تقدـ, فكاف 

لى االثنتُت داللة على أف الفرض ال يزيد بزيادهتن على االثنتُت كما زاد ُب ذكر العد الزائد ع
                                 

 (.ٕٕٗ -ٕٔٗ/ ٔأضواء البياف لمشنقيطي ) -ٔ
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بزيادة الواحدة على األخرى, وأيضًا فإف مَتاث األنثيُت قد علم من النص, فلو قاؿ: فإف كانتا 
, واإل٬تازاثنتُت كاف تكريراً, وٓب يعلم منو حكم ما زاد عليهما, فكاف ذكر اٞتمع ُب غاية البياف 

 أوؿ الكبلـ وآخره وحسن تأليفو وتناسبو, وىذا ٓتبلؼ سياؽ آخر السورة فإنو قاؿ:  وتطابق 
َا َوَلدٌ  فَِإف َكانَػَتا  ِإِف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس لَُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرَؾ َوُىَو يَرِثُػَها ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَّ

فلم يتقدـ اسم اٞتمع وال ضمَت ٚتع يقتضي أف يقوؿ:  فإف كن   ا تَػَرؾَ اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهَما الثػُّلُثَاِف ٦تَّ 
نساء فوؽ اثنتُت, وقد ذكر مَتاث الواحدة, وأنو النصف, فلم يكن بد من ذكر مَتاث األختُت 
وأنو الثلثاف؛ لئبل يتوىم أف األخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفًا آخر, ودؿ تشريكو بُت 

لثلثُت على تشريكو بُت األخوات وإف كثرف ُب ذلك بطريق األؤب, فإف البنات وإف كثرف ُب ا
البنات أقرب من األخوات ويسقطن فرضهن, فجاء بيانو سبحانو ُب كل من اآليتُت من أحسن 
البياف؛ فإنو ١تا بُت مَتاث االبنتُت ٔتا تقرر بُت مَتاث ما زاد عليهما, وآية اإلخوة واألخوات ١تا 

األختُت ٓب ٭تتج أف يبُت مَتاث ما زاد عليهما, إذ قد علم بياف الزائد على بُت مَتاث األخت و 
 .ٔاالثنتُت ُب من ىو أؤب با١تَتاث من األخوات

وا٠تبلصة: أف التعبَت بكلمة )فوؽ( للتنبيو على أف الثلثُت ىو نصيب البنات ولو كن أكثر من 
بهن كما زاد عن النصف ١تا زدف على اثنتُت حىت ال يتوىم متوىم أنو كلما ازداد عددىن زاد نصي

 .ٕالواحدة
 أدلة القوؿ الثاني:  

 استدؿ جمهور العلماء على أف للبنتين الثلثين بما يلي:  
(حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد ٔ

فقالت: يا رسوؿ اهلل ىاتاف ابنتا سعد بن الربيع قتل أبو٫تا معك يـو أحد  رسوؿ اهلل إٔب 
شهيدًا وإف عمهما أخذ ما٢تما فلم يدع ٢تما مااًل وال تنكحاف إال و٢تما ماؿ, قاؿ: يقضي اهلل 

                                 
 (.  ٕٖٚ -ٖٔٚ/ ٔإعالـ الموقعيف ) -ٔ
 (.ٕٗٗ/ ٔوانظر أضواء البياف ) -ٕ
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 وأعطإٔب عمهما فقاؿ: أعط ابنيت سعد الثلثُت  رسوؿ اهلل ُب ذلك, فنزلت آية ا١تَتاث فبعث 
 .ٔوما بقي فهو لكأمهما الثمن 

 ووجو الداللة:   
أعطى البنتُت الثلثُت بعد نزوؿ اآلية وسياؽ اٟتديث يدؿ على أف القصة سبب نزوؿ  النيب أف 

 آية ا١تواريث.
 بأنو حديث ضعيف فبل حجة فيو.  ونوقش:

 .يُوِصيُكُم الّلُو ُب َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  ( قولو تعأب:  ٕ
 ووجو الداللة منها ما يلي:  

أنو إذا كاف نصيب األنثى مع الذكر الثلث فؤلف يكوف نصيبها مع أنثى الثلث أؤب ألف  -ٔ
 الذكر أقوى من األنثى .

                                 
 حديث ضعيؼ :   -ٔ

( وقػاؿ:  ىػذا حػديث صػػحيح ال ٕٜٕٓ/ ٗٔٗ/ ٗ( والترمػذي فػي سػننو )ٕٜٕٛ/ ٕٔٔ/ ٖأخرجػو أبػو داود فػي سػننو )
 بف عقيؿ. نعرفو إال مف حديث عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ وقد رواه شريؾ أيضًا عف عبد اهلل بف محمد

( وقػاؿ:   ىػذا حػديث ٖٖٗ -ٖٖٖ/ ٗ( والحاكـ في مستدركو )ٕٕٓٚ/ ٜٜٓ -ٜٛٓ/ ٕوأخرجو ابف ماجة في سننو )
 صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه ووافقو الذىبي.

( ٕٗ٘/ ٖ( وابػف سػعد فػي الطبقػات )ٜٖ٘/ ٖ( والطحاوي في شرح معػاني اآلثػار )ٕٖ٘/ ٖوأخرجو أحمد في مسنده )
( وابػػف أبػػي حػػاتـ فػػي تفسػػيره ٜٖٕٓ/ ٖ٘ -ٖٗ/ ٗ( وأبػػو يعمػػى فػػي مسػػنده )ٕٚ,  ٕٙ/ٜٚ/ ٗنو )والػػدارقطني فػػي سػػن

( كميػػـ مػػف طػػرؽ ٙ٘ٗ/ٛ( والحػػافظ ابػػف حجػػر فػػي اإلصػػابة )ٙٗٔفػػي أسػػباب النػػزوؿ ) ي( والواحػػدٕٜٛٗ/ ٔٛٛ/ ٖ)
 عف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ عف جابر بو.

تػرجـ لػو الحػافظ فػي التقريػب بقولػو:  صػدوؽ فػي حديثػو لػيف ويقػاؿ قمػت:  عبػد اهلل بػف محمػد بػف عقيػؿ بػف أبػي طالػب 
( والبييقػػػي فػػػي سػػػننو ٛٚ/ٗ( والػػػدارقطني فػػػي سػػػننو )ٜٕٔٛ/ ٕٔٔ/ ٖتغيػػػر بػػػآخره, وقػػػد أخرجػػػو أبػػػو داود فػػػي سػػػننو )

( مف طريؽ بشر بف المفضؿ عف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ بو إال أنو قػاؿ: بنتػا ثابػت بػف قػيس مكػاف سػعد ٜٕٕ/ٙ)
ف كػاف ثقػة إال أنػو قػد خػالؼ مػف ىػو أرجػح منػو عػددًا ووصػفًا مػف ب ف الربيع, وذكر ثابت ىنا شاذ, بشر بف المفضػؿ وا 

تالمذة عبد اهلل بف محمد بػف عقيػؿ ومػنيـ سػفياف بػف عيينػة وقػد قػاؿ أبػو داود عقػب إخػراج ىػذه الروايػة:أخطأ بشػر فيػو 
 اليمامة, وتبعو عمى ىذا البييقي في سننو. إنما ىما ابنتا سعد بف الربيع وثابت بف قيس قتؿ يـو
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 نثيُت.أف نصيب الذكر ىنا ىو الثلثاف فوجب أف يكوف نصيب األ -ٕ

أف حظ األنثيُت أزيد من حظ األنثى وإال لـز أف يكوف حظ الذكر مثل حظ األنثيُت  -ٖ
 .ٔوىو خبلؼ النص فوجب أف يكوف حظهما الثلثُت

ما رواه البخاري ومسلم عن ىزيل بن شرحبيل قاؿ: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت  (ٖ
فقاؿ: لبلبنة النصف, ولؤلخت النصف, وائت ابن مسعود فسيتابعٍت, فسئل ابن مسعود وأخرب 

: لئلبنة النيب بقوؿ أيب موسى فقاؿ: لقد ضللت إذاً وما أنا من ا١تهتدين, أقضي فيها ٔتا قضى 
, والبنة االبن السدس تكملة الثلثُت, وما بقي فلؤلخت, فأتينا أبا موسى فأخربناه بقوؿ النصف

 ابن مسعود فقاؿ: ال تسألوين ما داـ ىذا اٟترب فيكم.
ففي اٟتديث دليل على استحقاؽ البنتُت الثلثُت بطريق األؤب ألف حاؿ البنتُت أقوى من  حالة 

لة التثنية ُب معٌت حالة اٞتمع لوجود االجتماع وانضماـ أحد االبنة وابنة االبن والدليل عليو أف حا
 الفردين إٔب اآلخر وال معٌت ُب اٞتمع سوى ىذا.

 .َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصفُ  قولو تعأب:    (ٗ
 ووجو الداللة من اآلية ) أهنا قيدت إرث البنت النصف بانفرادىا وتشريك البنتُت فيو     
 .ٕ(فائدة ىذا التقييديلغي     

 وكوهنا واحدة فدؿ ٔتفهوم: فقيد النصف ب(ٖٔٚ/ ٔقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل ُب إعبلـ ا١توقعُت )
على أنو ال يكوف ٢تا إال ُب حاؿ وحدهتا فإف كاف معها مثلها فإما أف تنقصها عن النصف وىو 

و٬تعل ذلك لغواً مو٫تاً  َواِحَدًة  َوِإف َكاَنتْ   يو وذلك يبطل الفائدة ُب قولو:٤تاؿ أو يشًتكاف ف
خبلؼ ا١تراد بو وىو ٤تاؿ فتعُت القسم الثالث وىو انتقاؿ الفرض من النصف إٔب ما فوقو وىو 

 الثلثاف أ.ىػ .

                                 
عػػػالـ المػػػوقعيف )ٖٖٚ -ٖٖٙ/ ٔ( وأحكػػػاـ القػػػرآف البػػػف العربػػػي )ٜٓٔ/ ٖانظػػػر البحػػػر المحػػػيط ألبػػػي حيػػػاف ) -ٔ / ٔ( وا 

ٖٚٓ- ٖٚٔ.) 
 (.ٕٔٛ/ٔفقو المواريث لالحـ ) -ٕ
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فَِإف   مفهـو عدد وأف قولو تعأب  َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصفُ بأف قولو تعأب: ونوقش:
 مفهـو ظرؼ, ومفهـو الظرؼ أقوى من مفهـو العدد. ثْػَنتَػُْتِ ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ ا

 َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصفُ  بأف ىذا غلط والتحقيق أف ا١تفهـو من قولو تعأب:   وأجيب:

  إ٪تا ىو مفهـو شرط وىو أقوى من مفهـو العدد بدرجات وأقوى من مفهـو الظرؼ, فإف اهلل
علق فرض النصف على شرط ىو كوف البنت واحدة, ومفهومو أنو إف انتفى الشرط الذي ىو  

 كوهنا واحدة انتفى ا١تشروط الذي ىو فرض النصف كما ىو ظاىر.
 لتعليقو بالشرط.  ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ فَِإف   كذلك ا١تفهـو ُب قولو:     فإف قيل:

 فالجواب من وجهين:  
وصف زائد, وكوهنا واحدة ىو نفس  فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ  أف حقيقة الشرط كوهنن نساًء وقولو  األوؿ:

الشرط ال وصف زائد, وقد تقرر ُب األصوؿ أف ا١تفاىيم إذا تعارضت قدـ األقوى منها ومعلـو 
 فيقدـ عليو. –فوؽ اثنتُت  -أقوى من مفهـو الظرؼ  –وإف كانت واحدة  -لشرطأف مفهـو ا

لتساقط ا١تفهوماف الستوائهما  -يعٍت فوؽ اثنتُت–لو سلمنا جدال أنو مفهـو شرط  الثاني:
 وعند اٞتمهور أدلة من خارج. ٔويطلب الدليل من خارج

م اهلل ُب أوالدكم.....إٔب قولو يوصيك( القياس اٞتلي: وىو أنو تعأب ٓب يذكر ُب قولو:  ٘
حكم الثنتُت وذكر حكم الواحدة, وما فوؽ الثنتُت, وُب آخر السورة ذكر حكم  النصف

األخت الواحدة, وحكم األختُت, وٓب يذكر حكم األخوات, فصارت اآليتاف ٣تملتُت من وجو 
 مبينتُت من وجو, فنقوؿ:  

                                 
 ( بتصرؼ .ٕٗٗ -ٖٕٗ/ ٔأضواء البياف ) -ٔ
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ؤب بذلك, ألهنما أقرب إٔب ا١تيت, و١تا كاف نصيب ١تا كاف نصيب األختُت الثلثُت كانت البنتاف أ
البنات الكثَتة ال يزاد على الثلثُت, وجب أف ال يزاد نصيب األخوات على ذلك ألف البنت ١تا  

 .ٔكانت أشد اتصاالً با١تيت امتنع جعل األضعف زائداً على األقوى
الثلثاف كاألخوات من األبوين ( قالوا:) وألف كل من يرث الواحد منهم النصف فلؤلنثيُت منهم ٙ

واألخوات من األب وكل عدد ٮتتلف فرض واحدىم وٚتاعتهم فلبلثنُت منهم مثل فرض اٞتماعة  
بو اٞتنس من غَت  ( وسائر ٚتيع ألفاظ اٞتمع قد يعٌتٕكولد األـ واألخوات من األبوين أو من األب

بو  فصاعداً, وُب ىذه اآلية إ٪تا عٌت ثةمنو, فيتناوؿ اإلثنُت فصاعداً, وقد يعٍت بو الثبل رقصد القد
العدد مطلقاً, ألنو بُت الواحدة قبل ذلك وألف ما ذكره من األحكاـ ُب الفرائض فرؽ فيو بُت الواحد 

َوِإف َكاَف َرُجٌل  ثبلثة, وقد صرح بذلك ُب قولو:   فيو بُت مراتب العدد االثنُت وال والعدد, وسوى
ضمَت ٚتع, وقولو:    َكانُػَواْ   فقولو:    فَػُهْم ُشرََكاء ُب الثػُُّلثِ  إٔب قولو:    ةٌ يُوَرُث َكبلََلًة َأو اْمرَأَ 

  ًَْكثَػَر ِمن َذِلكَ أ    :أي من أخ وأخت, ٍب قاؿ  ِفَػُهْم ُشرََكاء ُب الثػُُّلث   فذكرىم بصيغة اٞتمع
 .ُشرََكاء  وا١تظهر وىو قولو:   منهما١تضمر, وىو قولو:  

يوصيكم ى أف صيغة اٞتمع ُب آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً:االثنُت فصاعداً لقولو:  فدؿ عل
َوِإف َكانُواْ ِإْخَوًة رَّْجاالً َوِنَساء  وقولو:   فَِإف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِّْو السُُّدسُ  وقولو:   اهلل ُب أوالدكم

ٖ
 . 

 الترجيح:  
الراجح ىو قوؿ ٚتهور أىل العلم لقوة أدلتهم وسبلمة أكثرىا من ا١تناقشات واالعًتاضات وضعف 
استدالؿ ا١تخالف ٔتا ورد عليو من مناقشة ٍب إين ٓب أقف على إسناد القوؿ احملكي عن ابن عباس 

                                 
 (.ٜٓٔ/ٖالبحر المحيط ألبي حياف ) -ٔ
 (.ٛ/ٚالمغني البف قدامة ) -ٕ
 (.ٕٖ٘ -ٖٔ٘/ ٖٔمجموع الفتاوى لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ) -ٖ
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( على رواية ابن عباس ٛ/ٚ( وابن قدامة ُب ا١تغٍت )ٓٓٔ/ ٛوقد حكم ا١تاوردي ُب اٟتاوي )
 بالشذوذ.

( : وروي عن ابن عباس أنو قاؿ:   فرضهما النصف ٕٕٗ/ ٙوقاؿ الباجي ُب ا١تنتقى شرح ا١توطأ )
 وٓب يثبت ذلك عنو أ.ىػ . 

(  وىو يتكلم على ىذه ٜٖٓ -ٜٖٛ/ ٍ٘ٔب  وقفت على كبلـ البن عبد الرب ُب االستذكار )
إال رواية شاذة ٓب تصح عن ابن عباس أنو ا١تسألة قاؿ: وما أعلم خبلفًا ُب ىذا بُت علماء ا١تسلمُت 

قاؿ: لبلثنتُت النصف كما للبنت الواحدة حىت تكوف البنات أكثر من اثنتُت فيكوف ٢تن الثلثاف, 
وىذه الرواية منكرة عند أىل العلم قاطبة كلهم ينكرىا ويدفعها ما رواه ابن شهاب عن عبيد اهلل بن 

 لبنتُت الثلثُت أ.ىػ .عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس أنو جعل ل
 قلت: ىذا إسناد معلق.

فإف صح ىذا القوؿ ا١تنسوب إٔب ابن عباس فقد سبق اٞتواب عنو وقد خالفو ٚتاىَت السلف وا٠تلف 
ا١تشهود لو بعلو الكعب ُب ىذا  من الصحابة إٔب يومنا ىذا, ومن ا١تخالفُت لو زيد بن ثابت 

ق عبد اهلل بن وىب قاؿ: أخربين ابن أيب الزناد عن أبيو الباب, فقد أخرج اٟتاكم ُب مستدركو من طري
عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو قاؿ: إذا توُب الرجل وا١ترأة وترؾ ابنة واحدة كاف ٢تا النصف فإف  

 كانتا اثنتُت فما فوؽ ذلك كاف ٢تن الثلثاف وإف كاف معهن ذكر....اْب.   
 قلت: إسناده حسن.  

 اس سلمت دعوى اإلٚتاع اليت ادعاىا الباجي ُب ا١تنتقى وغَته واهلل ا١توفق.وإف ٓب يصح قوؿ ابن عب
 القسم الثالث من ميراث أوالد الصلب:   

 أف يكونوا ذكوراً وإناثاً ٥تتلطُت فللذكر مثل حظ األنثيُت بالنص واإلٚتاع:   
 . ِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ يُوِصيُكُم الّلُو ُب َأْواَلدُِكْم لِلذَّكَ  أما النص فهو قولو تعأب:  
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( حيث ٛٛٔ /ٗوأما اإلٚتاع فقد حكاه غَت واحد من أىل العلم منهم ابن رشد ُب بداية آّتهد )
للذكر مثل  )أٚتع ا١تسلموف على أف مَتاث الولد من والدىم ووالدهتم إف كانوا ذكورًا وإناثًا أفقاؿ: 

 أ.ىػ . حظ األنثيُت(
إٔب قولو:      يُوِصيُكُم الّلُو ُب أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  فوائد من قولو تعأب:  

النصف. 
 األولى:  

أنو   يُوِصيُكُم الّلُو ُب َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  استنبط بعض األذكياء من قولو تعأب: 
رحم ٓتلقو من الوالدة بولدىا حيث أوصى الوالدين بأوالدىم فعلم أنو أرحم ّٔم منهم كما تعأب أ

جاء ُب اٟتديث الصحيح وقد رأى امرأة من السيب فرؽ بينها وبُت ولدىا فجعلت تدور على ولدىا, 
: ) أتروف ىذه طارحة فلما وجدتو من السيب أخذتو فألصقتو بصدرىا وأرضعتو, فقاؿ رسوؿ اهلل 

لدىا ُب النار وىي تقدر على ذلك؟ قالوا: ال يا رسوؿ اهلل. قاؿ: فواهلل هلل أرحم بعباده من ىذه و 
 (.ٔبولدىا

 الثانية:  
وٓب يقل ُب أبنائكم, ألف الولد يشمل الذكر و األنثى واالبن خاص  ُب َأْوالَدُِكمْ  ُب قولو تعأب:  

 .ٕبالذكر
 الثالثة:  

 . لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  ُب قولو تعأب:  
وذلك أف أىل اٞتاىلية كانوا ٬تعلوف ٚتيع ا١تَتاث للذكور دوف اإلناث, فأمر اهلل تعأب بالتسوية بينهم 
ُب أصل ا١تَتاث, وفاوت بُت الصنفُت فجعل للذكر مثل حظ األنثيُت وذلك الحتياج الرجل إٔب مؤنة 

 .ٔة والتكسب وٖتمل ا١تشاؽ فناسب أف يعطى ضعفي ما تأخذه األنثىالنفقة والكلفة ومعاناة التجار 
                                 

 (.ٛٓٙ/ٔتفسير ابف كثير ) -ٔ
 (.ٖٓ/ ٖٔالذخيرة لمقرافي ) -ٕ
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من اإلرث مثلهما, وقيل: ألنو  وقيل: ألف عقلو مثل عقليها وشهادتو بشهادتيها, وديتو بديتيها فلو
 . ٕوج فيعطي صداقاً وىي تأخذ صداقاً فيزيد بقدر ما يعطى لو مثل ما أخذت فيستويافيتز 

( ٓب يبُت ىنا حكمة تفضيل الذكر على األنثى ُب ا١تَتاث ٕٔٗ/ ٔبياف )قاؿ الشنقيطي ُب أضواء ال
الرَّْجاُؿ قَػوَّاُموَف  مع أهنما سواء ُب القرابة, ولكنو أشار إٔب ذلك ُب موضع آخر وىو قولو تعأب:  

؛ ألف القائم على غَته ا١تنفق  ٢تِِْم َعَلى النَّْساء ٔتَا َفضََّل الّلُو بَػْعَضُهْم َعَلى بَػْعٍض َؤتَا أَنَفُقوْا ِمْن أَْمَوا
مالو عليو مًتقب النقص دائمًا وا١تقـو عليو ا١تنفق عليو ا١تاؿ مًتقب الزيادة دائمًا واٟتكمة ُب إيثار 

 مًتقب النقص على مًتقب الزيادة جرباً لنقصو ظاىرة جداً   أ.ىػ .
 الرابعة:  

 أيضاً :    ثَػيَػُْتِ لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُن ُب قولو تعأب:  
وٓب  فصاعداً, فبل يكوف نصاً, يصدؽ على ا١تثلُت للذكر ضعف األنثى ألف الضعف حيث ٓب يقل:

ار مزيتو على األنثى, وٓب الذكر, تقدٯتًا للذكر بإظه يقل: مثل حظ الذكر, وال لؤلنثى نصف حظ
 .ٖبتعدد األشخاص وٓب يعتربىا ىناللذكر مثبل نصيب األنثى ألف ا١تثل ُب ا١تقدار ال يتعدد إال يقل:  

 
 
 

 الخامسة:  

                                                                                                     
 (. ٛٓٙ/ٔتفسير ابف كثير ) -ٔ
 (.ٖٓ/ ٖٔالذخيرة ) -ٕ
 (.ٔ٘/ ٘تفسير القاسمي )-ٖ
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إيثار اٝتي )الذكر و األنثى( على ما ذكر أواًل من الرجاؿ والنساء للتنصيص على استواء الكبار 
زعم أىل  والصغار من الفريقُت ُب االستحقاؽ من غَت دخل للبلوغ والكرب ُب ذلك أصبًل كما ىو

 .ٔاٞتاىلية حيث كانوا ال يورثوف األطفاؿ كالنساء
 السادسة:  

ألف الذكر لو انفرد لكاف لو الكل, فهي إذا   َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصفُ  ُب قولو تعأب:  
 (ٖٓ/ ٖٔالذخَتة للقراُب )نو ُب األحكاـ كما تقدـ  أ.ىػ. انفردت ٢تا النصف ألهنا على النصف م

 

 

 

 

 

 

 ميراث أوالد االبن
 

                                 
 المصدر السابؽ. ٔ
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 دليل توريثهم ىو دليل توريث أوالد الصلب .
 وحاالتهم ثالث :

 : أف يكونوا ذكوراً خلَّص .ألولى ا
 : أف يكن إناثاً خلَّص .لثانية ا

 : أف يكونوا خليطاً من اٞتنسُت .الثالثة 
وجد حجبهم حجب  والشرط العاـ ُب إرثهم أف ال يكوف للميت ذكر وارث أعلى منهم ألنو إف

 حرماف .
فإف ٓب يوجد وكانوا ذكورًا خلَّص فالواحد منهم إف انفرد أخذ ٚتيع ا١تاؿ تعصيباً, وإف كانوا ٚتعاً 

 اشًتكوا ُب ا١تاؿ كأبناء الصلب ٘تاماً .
 وأمَّا إذا كاف أوالد االبن إناث خلَّص:

دليل توريثها النصف ُب الكبلـ فإف كانت واحدة ففرضها النصف كبنت الصلب ٘تاماً وقد سبق ذكر 
 على بنت الصلب .

وإف كانت بنات االبن اثنتُت فقط فا٠تبلؼ فيهما كا٠تبلؼ ُب البنتُت والراجح كما سبق أهنن 
 يأخذف الثلثُت ال النصف .

بن حالة رابعة مع البنت الواحدة وىي مَتاث السدس تكملة الثلثُت وىذا بن أو بنات اإل)) ولبنت اإل
إِن كُهَّ وِسَاء فٌَْقَ اثْنَتَيْهِ فَهَيُهَّ ثُهُثَا مَا تَسَكَ ًَإِن كَاوَتْ } َبُت العلماء , واألصل فيو قولو تعأب : ٣تمع عليو

ففرض للبنات كلهن الثلثُت وبنات الصلب وبنات االبن كلهن نساء  ٔٔالنساءًَاحِدَةً فَهَيَا اننِّصْفُ {
ال يزدف عليو, واختصت بنت الصلب بالنصف ألنو  من األوالد فكاف ٢تن الثلثاف بفرض الكتاب

قهاء : ٢تن السدس مفروض ٢تا واالسم متناوؿ ٢تا حقيقة فيبقى للبقية ٘تاـ الثلثُت و٢تذا يقوؿ الف
  .ٔ((تكملة الثلثُت 

                                 
 ( .ٕٔ/ٚ)المغني البف قدامة  ٔ
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وقد أخرج البخاري ومسلم ُب صحيحيهما عن ىزيل بن شرحبيل قاؿ:ُسئل أبو موسى عن ابنة وابنِة 
: لبلبنة النصف ولؤلخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعٍت, فسئل ابن مسعود ابن وأخٍت فقاؿ 

 وأخرب بقوؿ أيب موسى فقاؿ : لقد ضللت إذًا وما أنا من ا١تهتدين, أقضي فيها ٔتا قضى النيب 
لبلبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثُت وما بقي فلؤلخت. فأتينا أبا موسى فأخربناه بقوؿ 

 ىذا اٟترب فيكم .ابن مسعود فقاؿ : ال تسألوين ما داـ 
فقالوا : إف ابنة االبن ال ترث شيئًا مع البنت كما أف االبن ال يرث شيئًا مع االبن وىذا  ةأما الشيع

 للنص واإلٚتاع فبل التفات إليو .قوؿ باطل مصادـ 
 وأما اٟتاؿ الثالثة وىي إذا كانوا ٥تتلطُت : 

فقد أٚتع العلماء على أنو إذا وجد أبناء ابن من درجة واحدة وليس معهم بنات ُصلب فإف للذكر 
مثل حظ األنثيُت كهالك عن ابن ابن وبنيت ابن فمسألتهم من أربعة البن االبن سهماف ولكل واحدة 

 نيت االبن سهم .من ب
 : لتينواختلف العلماء ىنا في مسأ

إذا كاف مع أوالد االبن ا١تختلطُت بنات صلبيات يرثن الثلثُت كهالك عن ثبلث بنات وابن  األولى :
ابن وبنت ابن . ىل يأخذ أوالد االبن ما بقي تعصيبًا للذكر مثل حظ األنثيُت أـ يأخذ ما بقي ابن 

 االبن دوف بنت االبن ؟ 
 ابن االبن النازؿ ىل يعصب بنت االبن األعلى منو؟ انية :الث

 أما المسألة األولى فقد اختلف فيها على قولين :
 أف البنات إذا استكملن الثلثُت فالباقي البن االبن أو بٍت االبن دوف أخواهتم . األوؿ :

يقوؿ بو ٍب رجع وتابع ابن مسعود على قولو علقمة وأبو ثور وكاف مسروؽ   ٔوبو قاؿ ابن مسعود
 وقد نصر ابن حـز قوؿ ابن مسعود ُب احمللى .ٔعنو

                                 
 صح ذلؾ عنو مف طريقيف : ٔ
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 القوؿ الثاني :

                                                                                                     
طريػػؽ مسػػروؽ عػػف ابػػف مسػػعود أنػػو كػػاف يجعػػؿ لسخػػوات والبنػػات الثمثػػيف ويجعػػؿ مػػا بقػػي لمػػذكور دوف اإلنػػاث وأف  األولػػى:

 عائشة شرَّكت بينيما فجعمت ما بقي بعد الثمثيف لمذكر مثؿ حظ األنثييف .
( مف طريؽ الثوري عػف معبػد بػف ٜٖٚٓٔ/ٖٕٗ/ٙفي مصنفو )( وابف أبي شيبة ٖٜٕٛ/ٛٗٗ/ٕأخرجو الدارمي في سننو )

 خالد القيسي عف مسروؽ بو .
 قمت : إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات .

طريؽ إبراىيـ النخعي في رجؿ ترؾ ابنتيو وابنػة ابػف وابػف ابػف أسػفؿ منيػا فالبنتيػو الثمثػاف ومػا فضػؿ البػف ابنػو ويػرد الثانية: 
أسػػفؿ منػػو , وفػػي قػػوؿ ثػػؿ حػػظ األنثيػػيف وال يػػرد عمػػى مػػف فػػي قػػوؿ عمػػي وزيػػد لمػػذكر م عمػػى مػػف فوقػػو ومػػف معػػو مػػف البنػػات

 عبداهلل : البنتيو الثمثاف والبف ابنو ما بقي, وال يرد عمى أختو شيئًا وال عمى مف فوقو مف أجؿ أنو استكمؿ الثمثيف .
صػيرفي عػف فضػيؿ بػف عمػرو ( مػف طريػؽ بسػاـ الٜٖٙٓٔ/ ٕٙٗ,  ٖٗٛٓٔ/ٕٗٗ/ٙأخرجو ابف أبي شيبة في مصػنفو ) 

 الفقيمي عف إبراىيـ النخعي بو .
بػراىيـ النخعػي  قمت : إسناده حسف إلى ابػف مسػعود وحػده, بسػاـ ىػـ ابػف عبػداهلل الصػيرفي صػدوؽ وفضػيؿ بػف عمػرو ثقػة وا 

ة ليا حكـ االتصاؿ كما سيأتي بيانو إف شاء اهلل وقد صح خالؼ قوؿ ابف مسعود عػف زيػد بػف  روايتو عف ابف مسعود خاصَّ
 في ىذا شيء . ثابت مف غير ىذا الوجو ولـ يصح عف عمي 

وقد جاء في ىذا الباب عف ابف مسعود تفصيؿ آخر ال يثبت عنو أذكره لمفائػدة وىػو أنػو كػاف يقػوؿ فػي ابنػة وابنػة ابػف وابنػي 
ف أصػابيا أقػؿ  ابف : لمبنت النصؼ ثـ ينظر فإذا كاف إذا قاسمت الذكور أصابيا أكثر مف السدس لػـ يزدىػا عمػى السػدس وا 

 مف السدس قاسـ بما لـ يمزميا الضرر .
( ثنػا وكيػع ثنػا سػفياف عػف األعمػش قػاؿ كػاف ابػف مسػعود فػذكر ٖ٘ٛٓٔ/ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٙأخرجو ابف أبي شػيبة فػي مصػنفو )

 نحو ذلؾ .
مػػػة واألسػػػود قمػػػت : إسػػػناده معضػػػؿ فقػػػد ذكػػػر عمػػػي ابػػػف المػػػديني أصػػػحاب عبػػػداهلل بػػػف مسػػػعود الػػػذيف يفتػػػى بقػػػوليـ سػػػتة عمق

 ثـ قاؿ ولـ يمؽ األعمش مف ىؤالء أحدًا . –يعني اليمداني  -ومسروؽ وعبيد وعمرو بف شرحبيؿ والحارث 
 ( .      ٜٛٔأنظر جامع التحصيؿ لمعالئي )

( مػػف طريػػؽ الثػػوري عػػف األعمػػش عػػف إبػػراىيـ عػػف مسػػروؽ أنػػو كػػاف ٜٕ٘ٛ/ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٕأخرجػػو الػػدارمي فػػي سػػننو ) ٔ
: ىؿ أحد منيـ أثبت مف عبداهلل ؟ فقاؿ : ال ولكني رأيت زيد بػف ثابػت وأىػؿ المدينػة يشػركوف فػي ابنتػيف  يشرالؾ فقاؿ عمقمة

 وبنت ابف وابف ابف وأختيف .
 =قمت : إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات .

 ( مف طريؽ الثوري بو نحوه . ٕٖٛٓٔ/ٕٗٗ/ٙوأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )=
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أف أبناء االبن الذكور واإلناث يشًتكوف ُب الثلث الباقي بعد فرض البنات للذكر مثل حظ األنثيُت 
وعائشة  ٕو٦تن قاؿ بو من الصحابة زيد بن ثابتٔوىذا قوؿ ٚتاىَت السلف وا٠تلف ُب سائر األقطار

وحكي عن عمر وابن عباس رضي اهلل عنهم وٓب أقف على ٗوروي عن علي وال يصح ٖضي اهلل عنهار 
 أسانيد ذلك إليهما .

 أدلة القولين :
 استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ بما يلي :

اؿ: )  أٟتقوا الفرائض بأىلها فما ؽ حديث ابن عباس الذي أخرجو البخاري ومسلم أف النيب  -ٔ
 ذكر (.بقي فهو ألؤب رجل 

قالوا: وليس ُب مسألتنا من أصحاب الفروض إال البنات فيأخذف فرضهن وما بقي فهو ألؤب رجل 
 ذكر وىو ابن االبن أو أبناء األبناء وبنت االبن ليست بصاحبة فرض والىي ذكر فتسقط .

 ونوقش من وجهين :
مع أخيهن وصاحب : أف البنات الصلبيات ذوات فرض وبنات االبن ُب ىذه اٟتاؿ عصبات ألوؿ ا

الفرض إذا أخذ فرضو خرج من البُت كأف ٓب يكن فصار الباقي من الفرض كجميع ا١تاؿ ُب حق 
العصبة فيشاركن وال ٮترجن من العصوبة كما لو انفردوا أال ترى أف صاحب الفرض لو كاف غَت 

 . يوضحو :٘البنات كاألبوين وأحد الزوجُت كاف كذلك فكذلك مع البنات
                                 

 ( .ٕٔ/ٚ( والمغني البف قدامة )ٜٖ٘/٘ٔبر )أنظر االستذكار البف عبدالٔ
( وابف أبي شيبة في ٕٜٕٛ/ٛٗٗ/ٕسبؽ في أثر مسروؽ وفي الكالـ عمى أثر ابف مسعود, وقد أخرج الدارمي في سننو ) ٕ

( مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي خالد قاؿ : ذكرنا عند حكيـ بف جابر أف ابف مسػعود قػاؿ فػي أخػوات ٖٓٛٓٔ/ٖٕٗ/ٙسننو )
ومػػا بقػػي فممػػذكور دوف اإلنػػاث, فقػػاؿ حكػػيـ : لسخػػوات مػػف األب واألـ الثمثػػيف خػوة وأخػػوات ألب: أنػػو كػػاف يعطػػي ألب وأـ وا  

ف إخوتيف قد ردوا عمييف .  قاؿ زيد بف ثابت : ىذا عمؿ الجاىمية أف يرث الرجاؿ دوف النساء وا 
 قمت : إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات .

 ر ابف مسعود .صح عنيا كما سبؽ في الكالـ عمى أث ٖ

 سبؽ ذلؾ في الكالـ عمى أثر ابف مسعود وأنو مف طريؽ إبراىيـ النخعي عف عمي ولـ يمقو . ٗ
  ( .ٖٕ٘/ٙتبييف الحقائؽ لمزيمعي ) ٘
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( فهو ُب غَت يُوِصيُكُم الّلُو ُب َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  مقيد بقولو تعأب :) ) أف اٟتديث
األوالد بدليل أف االبن ال ينفرد دوف أختو ٔتا يبقى بعد األبوين أو أحد الزوجُت وكذلك ابن االبن, 

 .( ٔهم ولو كاف اٟتديث على إطبلقو النفرد ىؤالء بالباقي دوف إناث
 .ٕ: أف اٟتديث ُب العصبة بالنفس مع بعضهم بدليل ما ذُكر ُب الوجو األوؿ الثاني 

 من طريق ا١تعٌت أف بنت االبن ١تا ٓب ترث مفردة من الفاضل عن الثلثُت كاف أحرى أف  -ٕ
 ٖال ترث مع غَتىا .

الّلُو  يُوِصيُكمُ : بأهنا إذا كانت معها أخوىا قويت بو وصارت عصبة معو بظاىر قولو تعأب } ونوقش
  ٗ{ وىي من الولد .ُب َأْواَلدُِكْم 

ألف النساء من األوالد ال يرثن أكثر من الثلثُت بدليل ما لو انفردف, وتوريثهن ىنا يفضي إٔب  -ٖ
 توريثهن أكثر من ذلك .

ذكروه إ٪تا ىو ُب االستحقاؽ للفرض فأمَّا ُب مسألتنا فإ٪تا يستحقوف بالتعصيب : بأف ما ونوقش 
فكاف معترباً بأوالد الصلب واإلخوة واألخوات, ويبطُل ما ذكروه ٔتا إذا خلَّف ابنًا وست بنات فإهنن 

سو يأخذف ثبلثة أرباع ا١تاؿ وإف كن ٙتاف أخذف أربعة أٜتاس ا١تاؿ, وإف كن عشراً أخذف ٜتسة أسدا
     ٘وكلما زدف ُب العدد زاد استحقاقهن.

قياس بنت االبن حاؿ استغراؽ الثلثُت على العمَّة وبنت األخ ُب عدـ االشًتاؾ مع أخيها فيما  -ٗ
   ٙتُبقى الفروض ّتامع أف كبلً منهما ال ترث منفردة عن أخيها فبل ترث معو .

                                 
 ( .ٖٙ/ ٕفقو المواريث لالحـ ) ٔ

 المصدر السابؽ . ٕ

 ( .ٜٓٔ/ٗ( وبداية المجتيد )ٜٖٛ/٘ٔاالستذكار ) ٖ

 ( .ٜٜٖ/٘ٔاالستذكار ) ٗ

 ( .ٕٓٔ/ٛ( والحاوي لمماوردي ) ٓٔ/ٚر المغني البف قدامة )انظ ٘
 (.ٖٚ/ٕ( وفقو المواريث لالحـ ) ٖٕ٘/ٙ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعي )ٕٗٔ/ٜٕانظر المبسوط لمسرخسي ) ٙ
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يرثن مطلقاً بفرض وال تعصيب ٓتبلؼ بنت : بأنو قياس مع الفارؽ, ألف العمة وبنت األخ ال ونوقش
االبن فإهنا من ٚتلة الورثة بالفرض أو بالتعصيب, وسقوطها حُت استغراؽ الثلثُت وعدـ ا١تعصب أمر 

 ٔعارض فبل يقاس من يرث لوال وجود العارض على من ال يرث أصبلً.
ع من اإلرث كالكفر قياس حاؿ بنت االبن حاؿ استغراؽ الثلثُت على حا٢تا حُت يقـو ّٔا مان -٘

 والقتل ُب عدـ مشاركتها البن االبن ُب الباقي ّتامع عدـ إرثها منفردة عنو ُب اٟتالُت .
بأنو قياس مع الفارؽ ألف احملجوب بوصف ال أثر لوجوده ٓتبلؼ احملجوب بشخص فإف  :ويناقش

بل يقاس من يؤثر وجوده مؤثر, فإف اإلخوة ٭تجبوف األـ إٔب السدس وىم ٤تجوبوف باألب أو اٞتد ف
  ٕوجوداً وعدماً على عدمي األثر .

 أدلة القوؿ الثاني :
 استدؿ اٞتمهور ٔتا يلي :

 ٔٔالنساء}يٌُصِيكُمُ انهّوُ فِي أًَْالَدِكُمْ نِهرَّكَسِ مِثْمُ حَظِّ األُوثَيَيْهِ { :قولو تعأب  -ٔ
و ٢تم لو ٓب يكن بنات وعدـ ووجو الداللة : أف أوالد االبن يدخلوف ُب عمـو اللفظ بدليل تناول

 .ٗوإذا تناولتهم اآلية وجب أف يعصب ذكرىم أنثاىم ا١تساوية لو ٖالبنات ال يوجب ٢تم ىذا االسم
 
قياس أوالد االبن على األوالد واإلخوة ُب اشًتاؾ الذكر واألنثى فيما تبقي الفروض ّتامع اشًتاؾ  -ٕ

 ٘الذكر واألنثى منهم إذا ٓب يوجد أصحاب فروض .

                                 
 ( .ٖٕ٘/ٙ( وانظر تبييف الحقائؽ لمزيمعي ) ٖٚ/ٕفقو المواريث لالحـ ) ٔ
 ( .ٖٚ/ٕفقو المواريث لالحـ ) ٕ

 (.ٜٛٔ/ٗ( وبداية المجتيد )ٜٖٛ/٘ٔ( واالستذكار البف عبد البر )ٓٔ/ٚ)المغني  ٖ

 ( .ٖ٘/ ٕفقو المواريث لالحـ )  ٗ

 المصدر السابؽ . ٘
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( : ومن جهة النظر والقياس: أف كل من يعصب من ُب ٜٖٛ/٘ٔقاؿ ابن عبد الرب ُب االستذكار )
درجتو ُب ٚتلة ا١تاؿ فواجب أف يعصبو ُب الفاضل من ا١تاؿ كأوالد الصلب فوجب بذلك أف َيشًَتؾ 

 ابن االبن وأختو كما َيشرؾ االبن للصلب أختو اىػ .
(: وحجتنا أف الذكر من أوالد االبن يعصب اإلناث ٖٗٔ-ٕٗٔ/ ٜٕوقاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )

ُب درجتو ُب استحقاؽ ٚتيع ا١تاؿ باالتفاؽ وىو ما إذا ٓب يكن ىناؾ ولد للميت لصلبو, فكل ذكر 
يعصب األنثى ُب استحقاؽ ٚتيع ا١تاؿ باالتفاؽ يعصبها ُب ما بقي, كاألخ مع األخوات ُب درجة 

بنات الصلب ١تا أخذف نصيبهن خرجن من البنُت وصار فيما واحدة, والبنات مع البنُت, وىذا ألف 
بقي كأنو ليس ىناؾ ابنة, ويكوف اٟتكم فيما بقي ىو اٟتكم ُب اٞتميع إذا ٓب يكن ىناؾ بنات 
الصلب, يوضحو أف الذكر من أوالد االبن يعصب األنثى ُب درجتو ُب حكم اٟترماف وبيانو : إذا 

ة ابن فإف للبنت النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثُت, فإف  اجتمع مع الزوج واألبوين ابنة وابن
كاف مع ابنة االبن ابن ابن ُب ىذه الصورة ٓب يكن ٢تا شيء ألهنا تصَت عصبة بو وٓب يبق من 
أصحاب الفرائض شيء فلما كاف ُب حكم اٟترماف فؤلف يعصبها ُب حكم االستحقاؽ أؤب ألف 

 لحرماف اىػ .التعصيب ُب األصل لبلستحقاؽ ال ل
 الترجيح :

الراجح ىو القوؿ الثاين وىو قوؿ اٞتمهور لقوة استدال٢تم ومناقشتهم ١تخالفيهم وسبلمة أدلتهم من 
 ا١تناقشات واالعًتاضات وضعف استدالؿ ا١تخالفُت ٔتا ورد عليها من مناقشات واهلل أعلم .

 
 

من بنات االبن عند استغراؽ بنات وأمَّا المسألة الثانية وىي: ىل يعصب أبناء االبن من فوقهم 
 الصلب الثلثين ؟

فالذي قاؿ بأف ابن االبن ال يعصب بنت االبن اليت ُب درجتو عند استغراؽ بنات الصلب الثلثُت ُب 
ا١تسألة السابقة يقوؿ بذلك ىنا من باب أؤب, وأما ٚتهور أىل العلم فإهنم يعصبوف بنت االبن بابن 
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ويقولوف : إذا كاف يعصب من ىو ُب درجتو مع أنو أنزؿ ٦تن فوقو وال  االبن النازؿ ُب ىذه ا١تسألة
يسقطو فتعصيبو ١تن ىو فوقو وأقرب منو إٔب ا١تيت بطريق األؤب فإف بنت االبن وارثة باٞتملة وىي 
٦تن يستفيد التعصيب بأخيها , وىنا إ٪تا سقط مَتاثها بالفرض الستكماؿ من فوقها الثلثُت وال يلـز 

   ١ٔتَتاث بالفرض سقوطو بالتعصيب.من سقوط ا
 تتمة :

أٚتع أىل العلم أف بٍت البنُت يقوموف مقاـ البنُت عند فقدىم يرثوف كما يرثوف و٭تجبوف كما -ٔ
٭تجبوف إال شيء يذكر عن ٣تاىد أنو قاؿ : ولد االبن ال ٭تجبوف الزوج من النصف إٔب الربع كما 

الثمن وال األـ من الثلث إٔب السدس وٓب أعثر على إسناد ٭تجب الولد نفسو وال الزوجة من الربع إٔب 
 قوؿ ٣تاىد .

 أٚتع العلماء على أنو ال مَتاث لبٍت االبن مع ولد الصلب الذكر الوارث مطلقاً . -ٕ
أٚتع أىل العلم أنو ليس لبنات االبن مَتاث مع بنات الصلب إذا استكمل بنات الصلب الثلثُت -ٖ

 لراجح .        إال مع األخ ا١تبارؾ على ا
                                         

 
 
 

 
 ميػراث األب

 
 لألب ثالثة أحػواؿ:

                                 
 ( وغير ذلؾ .ٓٔ/ٚ( والمغني )ٔٓٗ-ٓٓٗ/٘ٔ( واالستذكار البف عبد البر )ٖٖٚ/ٔنظر إعالـ الموقعيف )ا ٔ
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فيها بالفرض آّرد, وحاؿ يرث فيها بالتعصيب آّرد, وحاؿ يرث فيها بالفرض حاؿ يرث 
 والتعصيب.

 الحاؿ األولى :
ألَبٌََيْوِ نِكُمِّ ًَاحِدٍ مِّنْيُمَا انسُّدُسُ مِمَّا تَسَكَ إِن ً} يرث بالفرض آّرد مع الفرع الوارث الذكر قاؿ تعأب :

 .ٔٔالنساءكَانَ نَوُ ًَنَدٌ {
 بن تعصيباً,كهالك عن أب وإبن , فلؤلب السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث الذكر والباقي لئل

 .األنثيُتبن والبنت للذكر مثل حظ وكهالك عن أب وإبن وبنت فلؤلب السدس فرضاً والباقي لئل
 الحاؿ الثانية :

يرث بالتعصيب آّرد مع عدـ الفرع الوارث مطلقًا وإف نزؿ ٔتحض الذكور , فيأخذ ٚتيع ا١تاؿ إذا 
انفرد كهالك عن أب, فلؤلب ٚتيع ا١تاؿ, وإف كاف معو ذو فرض غَت الولد, أخذ صاحب الفرض 

الربع لعدـ وجود الفرع الوارث فرضو وما بقي أخذه األب تعصيباً, كهالك عن زوجة وأب فللزوجة 
والباقي لؤلب تعصيبًا , وكهالك عن أب وأـ فلؤلـ الثلث فرضًا لعدـ الفرع الوارث وال اٞتمع من 

فأضاؼ {إِن نَّمْ يَكُه نَّوُ ًَنَدٌ ًًََزِثَوُ أَبٌََاهُ فأَلُمِّوِ انثُّهُثُف}  اإلخوة والباقي لؤلب تعصيبًا , لقولو تعأب :
( فَِإف َكاَف لَُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِّْو السُُّدسُ ٍب جعل لؤلـ الثلث فكاف الباقي لؤلب, ٍب قاؿ ) ا١تَتاث إليهما

فجعل لؤلـ مع اإلخوة السدس, وٓب يقطع إضافة ا١تَتاث إٔب األبوين وال ذكر لئلخوة مَتاثًا فكاف 
 الباقي كلو لؤلب .

 
 الحاؿ الثالثة :

البنت وبنت اإلبن وإف نزلت ٔتحض  -الوارث األنثى يرث بالفرض والتعصيب معًا وذلك مع الفرع
ًَألَبٌََيْوِ نِكُمِّ ًَاحِدٍ مِّنْيُمَا انسُّدُسُ مِمَّا تَسَكَ إِن كَانَ نَوُ } فيأخذ السدس لقولو تعأب : -الذكور 



156 

 

قاؿ: )  ويأخذ الباقي بالتعصيب ١تا ُب البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أف النيب {ًَنَدٌ
 لفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب رجل ذكر( .أٟتقوا ا

واألب أؤب رجل ذكر بعد اإلبن وإبنو , وإ٪تا يرث مع الفرع الوارث األنثى بالفرض والتعصيب إف 
أبقت لو الفروض ما يزيد على فرضو, فإف ٓب تبق الفروض زيادة على فرضو, ٓب يأخذ إال فرضو  

تعدد وعدـ ا١تعصب , ولؤلـ السدس لوجود الفرع كهالك عن بنتُت وأـ وأب, فللبنتُت الثلثاف لل
 الوارث, والسدس ا١تتبقي فرض األب. 

 كل ما سبق ٣تمع عليو ببل خبلؼ نعلمو, ومَتاث األب على ىذه الصفة مشهور ُب كتب الفقو .
 واهلل أعلم وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ميراث األـ
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 1:لألـ في ميراثها ثالثة أحواؿ 
شرطاف ,  ويشًتط لذلك ثبلثة شروط ,أف يفرض ٢تا الثلث كامبل وىو أكمل أحوا٢تا الحاؿ األولى:

 ٖللميت اإلخوةعدـ اٞتمع من ,و ٕاإلبن أوالبنت وإف نزال ٔتحض الذكورعدـ  ٣تمع عليهما و٫تا:
 على ما سيأٌب بيانو إف شاء اهلل, فهذاف شرطاف عدمياف.

 وىو أف ال تكوف ا١تسألة إحدى العمريتُت. اشًتاطووالشرط الثالث ٥تتلف فيو والراجح 
أف يفرض ٢تا السدس وذلك أقل أحوا٢تا وذلك إذا كاف للميت فرع وارث أو ٚتع من  :الحالة الثانية

 ., وسيأٌب إف شاء اهلل تفصيل الكبلـ على اٞتمع من اإلخوة كم أقلَّواإلخوة
,وىي أف يكوف مع األب واألـ , زوج ث الباقي وذلك ُب إحدى العمريتُتف ترث ثلأ الحالة الثالثة:

أو زوجة, فيفرض للزوج أو الزوجة ٍب تعطى األـ ثلث ما بقي ويأخذ الباقي األب, ىذا الذي عليو 
ٚتهور األمة من الصحابة إٔب يومنا ىذا وٓب ٮتالف ُب ذلك من الصحابة إال ابن عباس, وقد أفردت 

 سألة برسالة مستقلة .ىذه ا١ت
واعلم رٛتك اهلل أف العلماء ٣تمعوف على أف الواحد من اإلخوة أو األخوات ال ٭تجب األـ, وأف 

َوَورِثَُو أَبَػَواُه  الثبلثة من اإلخوة واألخوات فصاعدًا ٭تجبوهنا عن الثلث إٔب السدس لقولو تعأب :)
  ٗ( .ؤلُمِّْو السُُّدسُ َفؤلُمِّْو الثػُُّلُث فَِإف َكاَف لَُو ِإْخَوٌة فَ 

                                 
( والحػػاوي الكبيػػر ٕٛ٘/ٕ( والكػػافي فػػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػػد لػػو )ٙٔ/ٚ)( والمغنػػي البػػف قدامػػة ٙ/ٙأنظػػر الروضػػة لمنػػووي ) ٔ

( ٔٚ/ٙٔ( والمجموع شرح الميػذب )ٜٖٖ/ٖ( ونيؿ المآرب لمبساـ )ٗٔ٘/ٓٔ( ورد المحتار البف عابديف )ٜٛ/ٛلمماوردي )
 ( .ٜٗٗ/ٙوالفتاوى اليندية )

( واإلنصػاؼ ٕٛ٘/ٕافي فػي فقػو اإلمػاـ أحمػد لػو )( والكػٕٔ/ٗوىناؾ مف زاد حاؿ رابعة : أنظر الشرح الكبيػر البػف قدامػة )
( ومغنػػي ٘ٔٗ/ٙ( ومعونػػة أولػػى النيػػى البػػف النجػػار )ٚٓ٘/ٕ( وشػػرح منتيػػى اإلرادات لمبيػػوتي )ٖٛٓ, ٖٚٓ/ٚلممػػرداوي )

 .ٖٖٙذوي األفياـ ص

 سالر. ( إلى مجاىد أنو لـ يحجب بولد االبف ولـ أقؼ عميو مسندًا فالميـ يٜٛ/ٛنسب الماوردي في الحاوي ) ٕ

( والحػاوي الكبيػر ٙٔ/ٚ( والمغنػي البػف قدامػة )٘ٓٗ/٘ٔواالستذكار البف عبد البر ) ٕٜأنظر اإلجماع البف المنذر ص  ٖ
 ( .ٖٛٓ/ٚ( واإلنصاؼ لممرداوي )ٚ/٘( والفروع البف مفمح )ٜٔٔ/ٗ( وبداية المجتيد البف رشد )ٜٛ/ٛلمماوردي )

  ( .ٜٛ/ٛأنظر الحاوي الكبير لمماوردي )ٗ



158 

 

 وإنما اختلفوا في ثالث مسائل :
 ُب أقل ما ٭تجب األـ من الثلث إٔب السدس . األولى :
إذا كاف اإلخوة ٤تجوبُت بشخص وىو األب باتفاؽ أو اٞتد على الراجح فهل ٭تجبوف األـ  الثانية :

 عن الثلث إٔب السدس ؟. 
 ن ىو؟ .ُب السدس الذي حجبت عنو األـ ١ت الثالثة :

 وىي أقل ما ٭تجب األـ إٔب السدس فقد اُختلف فيها على قولُت: :أما المسألة األولى
أقل ما ٭تجب األـ من الثلث إٔب السدس ثبلثة من اإلخوة, وقد نسب ىذا القوؿ إٔب ابن  األوؿ :

 ,وٓب أقف على إسناده .ٖ,وحكي ذلك عن معاذ ٕ, وبو قاؿ  ابن حـز ٔعباس
وأف أقل ما يقع { إِن كَانَ نَوُ إِخٌَْةٌ فَألُمِّوِ انسُّدُسُفَ:  }واستدؿ من قاؿ ّٔذا القوؿ بظاىر قولو تعأب 
 .ٗعليو اسم اٞتمع ُب لغة العرب ثبلثة فصاعداً 

                                 
( ٕٓٛ/ٔ( وابػػف المنػػذر فػػي األوسػػط كمػػا فػػي حاشػػية اإلقنػػػاع )ٕٛٚ/ٖ يصػػح عنػػو فقػػد أخػػرج ابػػف جريػػر فػػي تفسػػيره )ال ٔ

( مف طريؽ ابف أبي ذئب عف ٕٛ٘/ٜ( وابف حـز في المحمى )ٕٕٚ/ٙ( والبييقي في سننو )ٖٖ٘/ٗوالحاكـ في مستدركو )
نمػا قػاؿ اهلل شعبة عف ابف عباس أنو دخؿ عمى عثماف رضي اهلل عنيما فقاؿ :  لـ صار األخواف يرداف األـ إلى السدس, وا 

: ىػؿ اسػتطيع نقػض أمػٍر كػاف  :)) فإف كاف لو إخوة (( واألخواف فػي لسػاف قومػؾ وكػالـ قومػؾ ليسػا بػإخوة فقػاؿ عثمػاف 
 قبمي, وتوارثو الناس ومضى في األمصار ؟.

قػة, وقػاؿ ابػف أبػي خيثمػة عػف ابػف معػيف: ال يكتػب قمت:إسناده ضعيؼ, فيو شعبة مػولى ابػف عبػاس قػاؿ فيػو مالػؾ: لػيس بث
حديثػػو, وقػػاؿ أبػػو زرعػػة والسػػاجي: ضػػعيؼ, وقػػاؿ ابػػف سػػعد : لػػو أحاديػػث كثيػػرة وال يحػػت  بػػو, وقػػاؿ الجوزجػػاني وأبػػو حػػاتـ 

نما شحَّ عميو ب مفظ والنسائي: ليس بقوي, وذكر الحافظ ابف حجر قوؿ أبي الحسف ابف القطاف الفاسي ...ومالؾ لـ يضعفو وا 
ثقة ثـ قاؿ : قمت : ىذا التأويؿ غير شائع بؿ لفظة ليس بثقة في االصطالح يوجب الضعؼ الشػديد, وقػد قػاؿ ابػف حبػاف : 

 ( .ٜٜٗ/ٕروى عف ابف عباس ماال أصؿ لو حتى كأنو ابف عباس آخر .   أنظر تيذيب التيذيب )

 ( .ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٜأنظر المحمى ) ٕ

 ( .ٙٔ/ٚأنظر المغني البف قدامة ) ٖ
 
( ٜٜ-ٜٛ/ٛ( والحػاوي الكبيػر لممػاوردي )ٛٓٗ/٘ٔ( واالستذكار البف عبد البر )ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٜأنظر المحمى البف حـز ) ٗ
. 
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 ويناقش من وجهين :
مع ثبلثة فقد أف ىذا استدالؿ ٔتحل النزاع فإف ا١تنازع ال يسلّْم بأف أقل ما يقع عليو اسم اٞت األوؿ :

 ٔاختلف الناس ُب أقل اٞتمع على ٨تو ٙتانية أقواؿ , وإطبلؽ اٞتمع على ا١تثٌت شائع ُب لغة العرب
وىو من العرب األقحاح ومن كبار علماء الصحابة, ونسب ذلك إٔب لغة  ٕوقد قاؿ بو زيد بن ثابت

 العرب, وقد ورد استعماؿ ذلك ُب أشعارىم. 
( وُحكي عن سيبويو أنو قاؿ : سألت ا٠تليل عن قولو: ما أحسن ٖٚ/٘قاؿ القرطيب ُب تفسَته )

 وجوىهما. فقاؿ:اإلثناف ٚتاعة. وقد صح قوؿ الشاعر:
 وَمْهَمهُت َقَذفَػُْتِ مرَّتَػُْتْ       **    ظهرا٫تا مثل ظهور الًتسُت

 وأنشد األخفش :
                                 

 ( .ٜٚ٘/ٕ( وشرح التنبيو لمسيوطي )ٖٕٔ/ٙأنظر تبيف الحقائؽ لمزيمعي ) ٔ

الزناد عػف أبيػو عػف خارجػة ( مف طريؽ ابف وىب أخبرني ابف أبي ٖٖ٘/ٗصحَّ عنو ذلؾ فقد أخرج الحاكـ في مستدركو ) ٕ
 بف زيد عف أبيو أنو كاف يقوؿ : اإلخوة في كالـ العرب أخواف فصاعدًا .

قمت : إسناده حسف وقد صػححو الحػاكـ فقػاؿ : ىػذا حػديث صػحيح عمػى شػرط الشػيخيف ولػـ يخرجػاه ووافقػو الػذىبي . وعبػد 
نما تكمـ العمماء عمػى رواياتػو  التػي حػدث بيػا لمػا قػدـ بغػداد, والػراوي فػي ىػذا اإلسػناد الرحمف بف أبي الزناد حسف الحديث وا 

( مػف طريػؽ يحيػى بػف آدـ حػدثنا عبػدالرحمف بػف أبػي ٕٕٚ/ٙعبداهلل بف وىب المصري ثقة ثبت وأخرجو البييقي في سػننو )
 الزناد بنحوه.

( ثنػا ٘/ٜٕ-ٕٛ/ٔ)وصحَّ عنو حجب األـ عف الثمث إلى السدس باثنيف مف اإلخوة, فقد أخرج سػعيد بػف منصػور فػي سػننو 
عبدالرحمف بػف أبػي الزنػاد عػف أبيػو عػف خارجػة بػف زيػد بػف ثابػت أف معػاني ىػذه الفػرائض كميػا وأصػوليا عػف زيػد بػف ثابػت 
ًَ أو ولديف ذكرًا أو أنثى, أو  وأبو الزناد فسَّرىا عمى معاني زيد بف ثابت ... وميراث األـ مف ولدىا إذا توفي ابنيا فترؾ ولدًا

إلخػوة فصػاعدًا, ذكػورًا أو إناثػا, مػف أب وأـ أو مػف أب , أو مػف أـ , السػدس فػإف لػـ يتػرؾ المتػوفى ولػدًا وال ترؾ اثنيف مف ا
 ولد ابف وال اثنيف مف اإلخوة فصاعدًا, فإف لسـ الثمث كاماًل إال في فريضتيف .... فذكر العمريتيف .

( وفػػػػػي المعرفػػػػػة ٕٕٚ/ٙبييقػػػػػي فػػػػػي سػػػػػننو )( والٕٓٛ/ٔوأخرجػػػػػو ابػػػػػف المنػػػػػذر فػػػػػي األوسػػػػػط كمػػػػػا فػػػػػي حاشػػػػػية اإلقنػػػػػاع )
 ( مف طريؽ محمد بف بكَّار عف ابف أبي الزناد بو .ٖٗ٘ٛ/ٖ٘/٘)

قمػػت : إسػػناده حسػػف, وعبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي الزنػػاد صػػدوؽ تغيػػر حفظػػو لمػػا قػػدـ بغػػداد, والػػراوي عنػػو ىنػػا ثقتػػاف سػػعيد بػػف 
بغػدادي, فإنػو قػد شػاركو فػي روايػة ىػذا األثػر سػعيد بػف منصور, ومحمد بف بكَّػار الياشػمي,وال يضػرنا كػوف محمػد بػف بكَّػار 

نما تكمـ العمماء عمى رواية ابف أبي الزناد لمَّا قدـ بغداد واهلل أعمـ .  منصور وىو مكي وا 
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 ١تا أتتنا ا١ترأتاف با٠ترب    **     فقلن إف األمر فينا قد ُشهرْ 
 وقاؿ آخر :

 ٭ُتّيا بالسبلـ غٍتُّ قػوـٍ      ويُػْبَخل بالسبلـ على الفقَت
 أليس ا١توت بينهما سواء      إذا ماتوا وصاروا ُب القبور

 الوجو الثاني :
أف ) لفظ اإلخوة وسائر ٚتيع األلفاظ قد يُعٌت بو اٞتنس من غَت قصد القدر منو, فيتناوؿ االثنُت 

بلثة فصاعداً, وُب ىذه اآلية إ٪تا عٌت بو العدد مطلقاً, ألنو بُتَّ الواحدة قبل فصاعداً, وقد يعٌت بو الث
ذلك,وألف ما ذكره من األحكاـ ُب الفرائض فرَّؽ فيو بُت الواحد والعدد, وسوَّى فيو بُت مراتب 

ُهْم ( إٔب قولو )فاْمرَأَةٌ َوِإف َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلََلًة أَو العدد, االثنُت والثبلثة, وقد صرَّح بذلك ُب قولو )
 ( أي من أخ وأخت, ٍب قاؿ :)َأْكثَػَر ِمن َذِلكَ ( ضمَت ٚتع,  قولو )َكانُػَواْ ( فقولو )ُشرََكاء ُب الثػُُّلثِ 

( فدؿَّ ُشرََكاء( فذكرىم بصيغة اٞتمع ا١تضمر وىو قولو )فهم ( وا١تظهر ُب قولو )ُهْم ُشرََكاء ُب الثػُُّلثِ ف
يُوِصيُكُم الّلُو ُب آيات الفرائض تناولت العدد مطلقاً, االثنُت فصاعداً, لقولو : )على أف صيغة اٞتمع 

 . ٔ( أىػَوِإف َكانُواْ ِإْخَوًة رَّْجاالً َوِنَساء( وقولو : )فَِإف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِّْو السُُّدسُ ( وقولو : )ُب َأْواَلدُِكمْ 
 
 
 

 القوؿ الثاني :
 ن الثلث إٔب السدس اثناف من اإلخوة :أف أقل ما ٭تجب األـ م

وبو أخذ ٔونسب ىذا القوؿ إٔب عمر وعلي وابن مسعود رضي اهلل عنهم  ٕوبو قاؿ زيد بن ثابت
 على ذلك كما سيأٌب . ٕأبو حنيفة ومالك والشافعي وٚتهور األمَّة بل أُدُِّعَي اإلٚتاع 

                                 
 .(ٖٔٙ/ٔنظر إعالـ الموقعيف البف القيـ )( وإٖ٘/ٖٔ٘/ٖٔإلسالـ ابف تيمية )مجموع فتاوى شيخ ا ٔ
 سبؽ قريبًا .صحَّ ىذا عف زيد بف ثابت كما  ٕ
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 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي :
 اللغة. -٘القياس.  -ٗاإلٚتاع.  -ٖنَّة. الس -ٕالقرآف.  -ٔ

}ِإْذ أما القرآف : فقد قالوا :)) جاء ُب كتاب اهلل العبارة عن االثنُت بلفظ اٞتمع ُب قولو تعأب : 
ُهْم قَاُلوا اَل َٗتَْف َخْصَماِف بَػَغى بَػْعُضَنا َعَلى بَػْعٍض {ص فذكرىم بلفظ   َٕٕدَخُلوا َعَلى َداُوَد فَػَفزَِع ِمنػْ

َوُسَلْيَماَف ِإْذ ٭َتُْكَماِف ُب اٟتَْْرِث ِإْذ نَػَفَشْت ِفيِو َغَنُم اْلَقْوـِ  وداود} ع وىم اثناف , وقاؿ تعأب :اٞتم
 فإذا ثبت ىذا ٓب ٯتتنع ذلك ُب ذكر اإلخوة ُب اٟتجب بلفظ  ٛٚوَُكنَّا ِٟتُْكِمِهْم َشاِىِديَن {األنبياء

عليو اٞتمهور من االثنُت فصاعداً سواًء كانا أخوين  اٞتمع, وإذا كاف كذلك وجب حجبهما ٔتا اتفق
 أو أختُت, أو أخ وأخت ألب وأـ, أو ألب أو ألـ ((.

...( اآلية بأنو ٭تتمل أف يكوف مع ا٠تصمُت دَإِذْ دَخَهٌُا عَهَى دَاًُباآلية األؤب ) ؿ: االستدالوقد نوقش
 غَتىم .

 لظاىر اآلية واألصل عدمو.وأجيب على ذلك : أوالً : أف ىذا االحتماؿ ٥تالف 
 ( وإ٪تا حكم داود وسليماف فحسب .ًَكُنَّا نِحُكْمِيِمْ شَاىِدِيهَثانياً : اآلية الثانية فإف اهلل قاؿ )

وأف ٙٚٔالنساء{كَسِ مِثْمُ حَظِّ األُوثَيَيْهًَِإِن كَاوٌُاْ إِخٌَْةً زِّجَاالً ًَوِسَاء فَهِهرَّ} واستدلوا أيضاً بقولو تعأب:
 ٟتكم ثابت ُب أخ وأخت و٫تا اثناف .ىذا ا

 بأف ىذا خاص باألخ واألخت فقط ال يلحق بو األخواف وال األختاف . :ونوقش 
 بأف ىذا ٚتود على ظواىر ا١تباين وتغافل عن ا١تعاين وٖتكم ببل مسوّْغ . وأجيب :

                                                                                                     
 ( ولـ أقؼ عمى أسانيد ىذه األقواؿ .ٜٛ/ٛ( والحاوي لمماوردي )ٛٓٗ/٘ٔأنظر االستذكار البف عبد البر ) ٔ

( وفػػػػتح القػػػػدير لمشػػػػوكاني ٕٚ/٘( وتفسػػػػير القرطبػػػػي )ٜٔٔ/ٗأنظػػػػر المصػػػػدريف السػػػػابقيف وبدايػػػػة المجتيػػػػد البػػػػف رشػػػػد ) ٕ
(ٔ/ٖٖٗ. ) 
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          ٔ: ) اثناف فما فوقهما ٚتاعة(.  فاستدلوا باٟتديث ا١تروي عن النيب  وأمَّا السنة :
                                 

( مػف طريػؽ بقيػة بػف الوليػد عػف ٓ٘ٛٔ/٘( وابف عدي في الكامؿ )٘ٔٗ/ٚات )ضعيؼ جدًا , أخرجو ابف سعد في الطبق ٔ
 عيسى بف إبراىيـ عف موسى بف أبي حبيب قاؿ سمعت الحكـ بف الثمالي وكاف مف أصحاب رسوؿ اهلل بو .

اؿ أبػو قمت : فيو عيسى بف إبراىيـ بف طيماف متروؾ, قاؿ البخاري والنسائي: منكر الحديث, وقاؿ يحيػى : لػيس بشػيء وقػ
 -( وقػاؿ ٖٛٓ/ٖحاتـ : متروؾ الحػديث, وقػاؿ النسػائي أيضػًا: متػروؾ الحػديث . وأنظػر لسػاف الميػزاف لمحػافظ ابػف حجػر )

أحاديػث   ( الحكـ بف عمير الثمػالي : قػاؿ ابػف أبػي حػاتـ عػف أبيػو عػف النبػي ٖٙٗ/ٔفي اإلصابة ) -الحافظ ابف حجر 
ػػو الحكػـ, قمػػت ـ وىػػو ضػعيؼ عػػف موسػى بػػف أبػي حبيػػب منكػرة يروييػػا عيسػى بػػف إبػراىي  -الحػػافظ  -وىػو ضػػعيؼ عػف عمَّ

قػاؿ ابػف منػدة:  أخرج منيا ابف أبي عاصػـ مػف طريػؽ بقَّيػة بيػذا اإلسػناد, وقػاؿ فيػو عػف الحكػـ وكػاف مػف أصػحاب النبػي 
ف الحػوطي عػػف بقيَّػػة ولفػػظ المػػتف منيػػا مػػا أخػرج ابػػف أبػػي خيثمػػة عػػ -الحػػافظ  -روى بقيػة بيػػذا اإلسػػناد عػػدَّة أحاديػث, قمػػت 

 اثناف فما فوقيما جماعة اىػ .
وقاؿ الحافظ ابف حجر فػي تخػري  المختصػر : حػديث غريػب وقػد جػاء مػف روايػة أبػي موسػى وأبػي أمامػة وأنػس وعمػرو بػف 

طرقػو  العػاص, وأسػانيدىا كميػا ضػعيفة , وقػاؿ فػي موضػع آخػر : اتفقػوا عمػى تضػعيفو, وقػاؿ القسػطالني فػي شػرح البخػاري
 ( .ٜٗٔ/ٔكميا ضعيفة اىػ فيض القدير )
 (: إسناده واٍه .ٕٛ/ٖوقاؿ الحافظ في التمخيص )

قمت : الحديث قد جاء مف رواية أبي موسى وأبي أمامة وأنس وعمرو بف العاص كما قالو الحافظ وقد جاء أيضػًا مػف روايػة 
 أبي ىريرة والوليد بف أبي مالؾ . 
( وابػػف ٖٛٓ/ٔ( والطحػػاوي فػػي شػػرح معػػاني اآلثػػار )ٕٜٚ/ٕٖٔ/ٔبػػف ماجػػة فػػي سػػننو )أمػػا حػػديث أبػػي موسػػى : فأخرجػػو ا

(  والبييقي في ٖٖٗ/ٗ( والحاكـ في مستدركو )ٕٛٓ/ٔ( في موضعيف , والدار قطني في سننو )ٜٜٛ/ٖعدي في الكامؿ )
عف أبيو عف  -رجي األع -( عف الربيع بف بدر ٙٗ-٘ٗ/ٔٔ( , )٘ٔٗ/ٛ( والخطيب البغدادي  في تاريخو )ٜٙ/ٖسننو )

 : اثناف فما فوقيما جماعة . جداله عمر بف جراد عف أبي موسى األشعري قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
قمت : إسناده ضعيؼ جدًا الربيػع بػف بػدر متػروؾ  وأبػوه  مجيػوؿ, قػاؿ ابػف معػيف فػي الربيػع : لػيس بشػيء, وقػاؿ النسػائي: 

 البييقي= =ابف عدي : وعامة حديثو عمف يروي عنيـ ال يتابعو أحد, وقاؿمتروؾ, وقاؿ أبو حاتـ: ال يشتغؿ بروايتو, وقاؿ 
عقب إخراجو الحديث في سننو : كذاؾ رواه جماعة عف عميمة وىو الربيع بف بدر وىو ضعيؼ واهلل أعمـ وقد روي مف وجو 

 آخر واهلل أعمـ اىػ . ثـ ذكر حديث أنس الذي سيأتي .
 ( عقب ذكر الحديث : وفيو الربيع بف بدر وىو ضعيؼ أبوه مجيوؿ اىػ .ٔٛ/ٖوقاؿ الحافظ ابف حجر في التمخيص )

 ( .ٕٛٗ/ٕقمت : وعزا الشيخ األلباني رحمو اهلل ىذا الحديث إلى ابف عساكر كما في اإلرواء )
 : وأمَّا حديث أبي أمامة 

( والطبرانػػي ٕٔٗ/ٜٓٔ/ٔة )( وأبػو يعمػػى فػي مسػػنده كمػا فػي المطالػػب العاليػٜٕٙ/٘( , )ٕٗ٘/٘فػأخرج أحمػد فػػي مسػنده )
( مف طرؽ عف ابف المبػارؾ ثنػا يحيػى بػف أيػوب عػف عبيػد اهلل بػف زحػر عػف عمػي بػف يزيػد عػف ٚ٘ٛٚ/ٕٕ٘/ٛفي الكبير )
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رأى رجاًل يصمي فقاؿ : ) أال رجؿ يتصدؽ عمى ىذا يصػمي معػو فقػاـ رجػؿ فصػمى معػو  القاسـ عف أبي أمامة أف النبي 

 ة( .: ىذاف جماع فقاؿ رسوؿ اهلل 
قمػػت : إسػػناده ضػػعيؼ جػػدًا , عبيػػد اهلل بػػف زحػػر وعمػػي بػػف يزيػػد عػػف القاسػػـ سمسػػمة كميػػا ضػػعفاء, وعمػػي بػػف يزيػػد األليػػاني 
روايتو عف القاسـ عف أبي أمامة منكرة , قاؿ يحيى بف معيف : عمي بف يزيد عف القاسػـ عػف أبػي أمامػة ىػي ضػعفاء كميػا, 

: قمت ألبي حاتـ : ما تقوؿ في أحاديث عمي بف يزيد عف القاسـ عف أبػي أمامػة وقاؿ محمد بف إبراىيـ الكناني األصبياني 
 ؟ قاؿ : ليست بالقوية ىي ضعاؼ .

 ( .ٔٛٔ,  ٜٚٔ/ٕٔأنظر تيذيب الكماؿ )
 ( مف طريؽ سعيد بف زربي ثنا ثابت عف أنس قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل ٜٙ/ٙفي سننو ) يوأما حديث أنس فقد أخرجو البييق

: االثناف جماعة والثالثة جماعػة ومػا كثػر  صدر دابتو والرجؿ أحؽ بصدر فراشو , قاؿ : فقاؿ رسوؿ اهلل : الرجؿ أحؽ ب
 فيو جماعة .

 قمت : إسناده ضعيؼ جدًا فيو سعيد بف زربي متروؾ .
 : وأمَّا حديث عمرو بف العاص 
ف عمرو بف شعيب عػف أبيػو عػف جػده ( مف طريؽ عثماف بف عبد الرحمف المدني عٕٔٛ/ٔفأخرجو الدار قطني في سننو )

 : اثناف فما فوقيما جماعة . قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل 
الرحمف المدني, متروؾ وكذبو ابف معيف كما في التقريب . أنظػر التمخػيص الحبيػر  قمت: إسناده واه جدًا فيو عثماف بف عبد

(ٖ/ٕٛ. ) 
 : وأمَّا حديث أبي ىريرة 

الضػرير عػػف  ؽ( عػف عمػػي بػف يػونس عػػف إبػراىيـ عػف عبػػد الػرزإٛ/ٖالتمخػػيص الحبيػر )فقػد أخرجػو ابػف المغمَّػػس كمػا فػي 
 عمي بف بحر عف عيسى بف يونس عف محمد بف عمرو عف أبي سممة عف أبي ىريرة إثناف فما فوقيما جماعة .

 قاؿ الحافظ : مف دوف عمي بف بحر مجيوالف .
 =وأما حديث الوليد بف أبي مالؾ :

( ثنػا ىشػاـ بػف سػعد ثنػا ابػف المبػارؾ عػف ثػور بػف يزيػد عػف الوليػد بػف أبػي مالػؾ قػاؿ : ٜٕٙ/٘نده )فأخرجو أحمد فػي مسػ=
دخؿ رجؿ المسجد فصمى فقاؿ رسوؿ اهلل : أال رجؿ يتصدؽ عمى ىذا فيصمي معو, قاؿ فقاـ رجؿ فصػمَّى معػو فقػاؿ رسػوؿ 

 اهلل :ىذاف جماعة .
 مالؾ تابعي ثقة . قمت : إسناده صحيح إال أنو مرسؿ , الوليد بف أبي

 والخالصة :
أف ىذا الحديث ال يثبت وجميع طرقو شديدة الضعؼ ال يجبر بعضيا بعضًا وال يصمح شػيء منيػا لالستشػياد بػو إال مرسػؿ 

 الوليد بف أبي مالؾ , وليس لدينا ما يقويو واهلل أعمـ .
 يد الخدري وغيره واهلل أعمـ .        تنبيو : حديث : مف يتصدؽ عمى ىذا ثابت بغير ىذه الزيادة مف حديث أبي سع
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 وأما اإلجماع :
:  رضي اهلل عنهما( : وروي أف ابن عباس قاؿ لعثماف ٕٔ/ٗفقد قاؿ ابن قدامة ُب الشرح الكبَت ) 

ليس األخواف إخوة ُب لساف قومك, فلم ٖتجب ّٔما األـ ؟ فقاؿ : ال أستطيع أف أرد شيء كاف 
 قبلي, ومضى ُب البلداف, وتوارث الناس بو.

 ولنا قوؿ عثماف ىذا يدؿ على اإلٚتاع ٍب ىو قبل ٥تالفة ابن عباس اىػ .
صاعداً ذكراناً كانوا أو إناثاً من (: أٚتع أىل العلم على أف األخوين فٕٚ/٘وقاؿ القرطيب ُب تفسَته )

أب وأـ, أو من أب أو من أـ, ٭تجبوف األـ عن الثلث إٔب السدس إال ما روي عن ابن عباس أف 
 االثنُت من اإلخوة  ُب حكم الواحد وال ٭تجب األـ أقل من ثبلث. أىػ 

من اإلخوة يقوموف ( : وقد أٚتع أىل العلم على أف االثنُت ٖٖٗ/ٔوقاؿ الشوكاين ُب فتح  القدير )
 مقاـ الثبلثة فصاعداً اىػ .

 ويناقش بما يلي :
 اهلل عنهما ال تصح . رضيقصة ابن عباس مع عثماف  -ٔ
صحيح أنو ٓب يعلم من الصحابة من يقوؿ بأف األـ ال ٖتجب إال بثبلثة من اإلخوة ولكنو يرد  -ٕ

ا١تخالف قليبًل بل ال يعلم ٥تالف على دعوى اإلٚتاع شهرة ا٠تبلؼ ا١تذكور ُب كتب الفقو, وإف كاف 
 إال ابن حـز ومع ذلك فبل تصح دعوى اإلٚتاع مع خبلفو على الصحيح .

 وأمَّا القياس : 
)) أف اإلخوة إ٪تا حجبوا األـ إٔب السدس لزيادة مَتاثهم على مَتاث الواحد و٢تذا لو   -ٔفوجهو :

اإلخوة ولد أـ, كاف فرضهم الثلث اثنُت   كانت واحدة أو أخًا واحداً لكاف ٢تا الثلث معو, فإذا كاف
كانا أو مئة, فاالثناف واٞتماعة ُب ذلك سواء, وكذلك لو كن أخوات ألب أو ألب وأـ , ففرض 
الثنتُت وما زاد واحد, فحجبهما عن الثلث إٔب السدس باثنُت كحجبهما بثبلثة سواء, ال فرؽ بينهما 

 .  ٔالبتة ((
                                 

 ( مع تصرؼ يسير . ٜٖ٘/ٔقالو ابف القيـ في إعالـ الموقعيف ) ٔ
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 السدس باثنُت على البنتُت ُب حجب بنات اإلبن , واألختُت قياس األخوين ُب حجب األـ إٔب -ٕ
 ٔألب وأـ ُب حجب األختُت ألب, ّتامع أف اٟتاجب اثناف فقط.

 وأمَّا اللغة :
 فاستدلوا بالوجو األوؿ ٦تا نوقش بو أصحاب القوؿ األوؿ .

خت ألـ أو إخوة ألـ وألزموا القائلُت بالقوؿ األوؿ : بإٚتاع العلماء ومعهم ابن عباس ُب زوج وأـ وأ
أف للزوج النصف , ولكل واحٍد من األخ أو األخت السدس ولؤلـ السدس, فدؿ على أهنما قد 

 . ٕحجبا األـ عن الثلث إٔب السدس ولو ٓب ٭تجباىا لعالت الفريضة وىي غَت عائلة بإٚتاع 
 الترجيح :   

حكم الثبلثة فصاعداً ُب حجب الراجح عندي ىو القوؿ الثاين , وىو أف حكم االثنُت من اإلخوة ك
 األـ عن الثلث إٔب السدس ألسباب :

 قوة أدلَّة القائلُت بو, وسبلمة أكثرىا من اإليرادات وا١تناقشات . األوؿ :
 ضعف دليل ا١تخالفُت ٔتا ورد عليو من مناقشة . ثانياً :

:)) أف قاعدة الفرائض أف كل حكم اختصَّ بو اٞتماعة عن الواحد, اشًتؾ فيو االثناف وما  ثالثاً 
فوقهما كولد األـ والبنات وبنات االبن واألخوات ألبوين أو ألب, واٟتجب ىاىنا قد اختص بو 

الكتاب  اٞتماعة فيستوي فيو االثناف وما زاد عليهما, وىذا ىو القياس الصحيح وا١تيزاف ا١توافق لداللة
 .  ٖوفهم أكابر الصحابة ((

                                 
 ( .ٕٔ/ٗأنظر الشرح الكبير البف قدامة ) ٔ

 (.ٜٓٗ/٘ٔ) رأنظر االستذكار البف عبد الب ٕ

 (. ٖٓٙ-ٜٖ٘/ٔقالو ابف القيـ في إعالـ الموقعيف ) ٖ
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و٦تا يزيد النفس طمأنينة أف ىذا قوؿ أكثر علماء األمة سلفاً وخلفاً بل ال أعلم ٥تالفاً ُب ىذا إال ابن 
رٛتو اهلل, وأما ما نسب إٔب ابن عباس فقد عرفناؾ أنو ال يصح عنو واهلل ا٢تادي إٔب سواء ٔحـز 

 ٕالسبيل .
 المسألة الثانية :

 خوة احملجوبوف بشخص ٭تجبوف األـ من الثلث إٔب السدس أـ أهنا ترث معهم الثلث؟ىل اإل
 اختلف في ذلك على قولين :

 أهنم ٭تجبوهنا إٔب السدس وإف كانوا ٤تجوبُت, وىذا قوؿ ٚتهور أىل العلم . األوؿ :

ووجو الداللة منها,أهنا تدؿ { فَإِن كَانَ نَوُ إِخٌَْةٌ فَألُمِّوِ انسُّدُسُ}  ودليلهم على ذلك قولو تعأب :
, ومن ٖبعمومها على أف اإلخوة ٭تجبوف األـ من الثلث إٔب السدس سواًء كانوا وارثُت أو ٤تجوبُت

جهة أخرى فإف الفاء يدؿ على ارتباط اٞتملة الثانية باٞتملة األؤب وبنائها عليها, واإلخوة ال يرثوف 
 .مع األب ومع ذلك جعل لؤلـ السدس ُب ىذه اٟتاؿ 

                                 
 ( .ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٜالمحمى ) ٔ

 في ىذه المسألة : نظروا ٕ
( ٖٛٓ/ٔ( وشرح معاني اآلثار لمطحاوي )ٚٓٗ-ٙٓٗ/٘ٔ) ر( واالستذكار البف عبد البٜٕٚ-ٕٛٚ/ٖ)تفسير ابف جرير

( ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٕ( وأحكاـ القرآف لمجصاص )ٜٜ-ٜٛ/ٛ( والحاوي الكبير لمماوردي )ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٜوالمحمى البف حـز )
( وبداية المجتيد ٕٛ٘/ٕ( والكافي في فقو اإلماـ أحمد لو )ٕٔ/ٗامة )( والشرح الكبير البف قد ٕٚ/ٔوتفسير القرطبي )

عالـ الموقعيف البف القيـ )ٕٖ٘-ٖٔ٘/ٖٔ( ومجموع فتاوى ابف تيمية )ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٗالبف رشد ) ( ٖٔٙ-ٜٖ٘/ٔ( وا 
ابديف ( ورد المحتار البف عٖٗ/ٕ( وكفاية األخيار )ٖٕٔ/ٙ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعي )ٙٗ/ٖٔوالذخيرة لمقرافي )

( وشرح منتيى اإلرادات ٜٚ٘/ٕ( وشرح التنبيو لمسيوطي )ٕٔ-ٔٔ/ٖ( وشرح الزركشي عمى متف الخرقي )ٗٔ٘/ٓٔ)
 .( وغير ذلؾٖٖٗ/ٔلقدير لمشوكاني )( وفتح اٙٔٗ/ٙ( والمعونة البف النجار )ٚٓ٘/ٕلمبيوتي )

 .ٚٛأنظر التحقيقات المرضية لمفوزاف ص ٖ
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: أف األـ ترث معهم الثلث, وإليو ذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية فقد قاؿ : واإلخوة ال  القوؿ الثاين
٭تجبوف األـ من الثلث إٔب السدس إال إذا كانوا وارثُت غَت ٤تجوبُت باألب فلؤلـ ُب مثل أبوين 

 اىػ .ٔوأخوين الثلث
وتبعو على ذلك العبلمة السعدي حيث قاؿ : والصحيح أف اإلخوة احملجوبُت ال ٭تجبوف األـ عن 

ا١تراد ّٔم الوارثوف , فكما ال يدخل فيهم احملجوب {  فَإِن كَانَ نَوُ إِخٌَْةٌ} الثلث ألف قولو تعأب : 
جب ال حرماناً بوصف, ال يدخل فيهم احملجوب بشخص, وألف قاعدة الفرائض أف من ال يرث ال ٭ت

وال نقصاناً, وألف اٟتكمة ُب تنقيصهم لؤلـ, ألجل أف يتوافر عليهم, فإذا ٓب يكونوا وارثُت ٓب يكونوا 
 ٕحاجبُت واهلل أعلم.

 ويتحصل من الكالـ السابق ما يلي :
 اإلخوة الوارثُت .{ فَإِن كَانَ نَوُ إِخٌَْةٌ}  أف ا١تراد بقولو : -ٔ

ىذا ىو ا١تراد من اآلية, فإف الفاء تدؿ على ارتباط اٞتملة الثانية باألؤب  : بعدـ التسليم بأفويناقش 
 وبنائها عليها, واإلخوة ال يرثوف مع األب ومع ذلك فجعل لؤلـ السدس ُب ىذه اٟتاؿ.

قياس احملجوب بشخص على احملجوب بوصف ُب عدـ حجب األـ إٔب السدس ّتامع أهنم  -ٕ
 ٚتيعاً ال يرثوف .

ىذا قياس مع الفارؽ, فإف احملجوب بوصف ال يرث ْتاؿ سواًء كاف ىناؾ من ٭تجبو  : بأفويناقش 
 أـ ال ٓتبلؼ احملجوب بشخص فإنو وارث لوال وجود اٟتاجب لو .

 أف قاعدة الفرائض أف من ال يرث ال ٭تجب ال حرماناً وال نقصاناً. -ٖ
ية السابقة يدؿ على بأنو ال دليل على أف احملجوب بشخص ال ٭تجب بل عمـو اآل ويناقش :

 خبلفو فليست ىذه القاعدة على إطبلقها .

                                 
 .ٕٙص أنظر تسييؿ الفرائض البف عثيميف ٔ

 ( .ٕٕ/ٔ. وأنظر تفسير السعدي )ٛٛالمختارات الجمية البف سعدي كما في التحقيقات المرضية ص ٕ
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 .يكونوا وارثُت ٓب يكونوا حاجبُت أف اٟتكمة ُب تنقيصهم لؤلـ ألجل أف يتوافر عليهم, فإذا ٓب -ٗ
 بأف ىذا ٥تالف لظاىر اآلية كما سبق بيانو . ويناقش:

 الترجيح :
ناقشة , وضعف أدلة أصحاب القوؿ الثاين ٔتا ورد الراجح ىو القوؿ األوؿ لقوة دليلو وسبلمتو من ا١ت

عليها من مناقشات . وىذا ىو الذي عليو ٚتهور األمَّة وبو قاؿ من ا١تعاصرين ٝتاحة الشيخ العبلمة 
, والشيخ العبلمة ابن عثيمُت ُب تسهيل الفرائض ٕٔعبدالعزيز بن باز رٛتو اهلل ُب الفوائد اٞتلية ص

 .ٕٙص
 فائدة :

( : وقاؿ بعض ا١تتأخرين ٦تن ال يعدُّ خبلفًا على ٜٓٗ/ُ٘ٔب االستذكار )  لربقاؿ ابن عبد ا
ا١تتقدمُت: ال أنقل األـ من الثلث إٔب السدس بأختُت وال بأخوات منفردات حىت يكوف معهما أو مع 
 إحدا٫تا أخ ألف األختُت واألخوات ال يتناو٢تما اسم اإلخوة منفردات, وىذا شذوذ ال يعرَّج عليو, وال

 يلتفت إليو اىػ .
 ( ىذا القوؿ للحسن البصري وٓب أقف على إسناده.ٜٛ/ٛوقد نسب ا١تاوردي ُب اٟتاوي )

( ٍب قاؿ : قاؿ الِكَيا الطربي : ومقتضى أقوا٢تم أال ٕٚ/٘وذكر القرطيب ىذا القوؿ ُب تفسَته )
ُت ال يتناوؿ البنات يدخلن مع اإلخوة, فإف لفظ اإلخوة ٔتطلقو ال يتناوؿ األخوات كما أف لفظ البن

وذلك يقتضي أال ٖتجب األـ باألخ الواحد واألخت من الثلث إٔب السدس, وىذا خبلؼ إٚتاع 
 ا١تسلمُت, وإذا كن مرادات باآلية مع اإلخوة كن مرادات على االنفراد اىػ   

خوين ُب ( : وأٚتعوا أيضًا أف األختُت فصاعدًا كاألٖٖٗ/ٔقاؿ الشوكاين رٛتو اهلل ُب فتح القدير )
 حجب األـ أىػ . 

 
 المسألة الثالثة : 

 السدس الذي حجبت عنو األـ ١تن ىو ؟ إذا كاف ُب ا١تسألة إخوة مع األبوين .
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 أختلف في ذلك على قولين :
 . ٔ أنو لئلخوة دوف األب, وبو قاؿ ابن عباس  األوؿ :

( وأجاب عليو ّتواب سديد فقاؿ : وحكي عن ٖٜ/ٛوقد حكى ىذا القوؿ ا١تاوردي ُب اٟتاوي )
, حجبوا األـ من الثلث إٔب بن عباس ُب رواية تشذ عنو أنو إذا كاف مع األبوين إخوة عبدا هلل
, واستحقوا السدس الذي حجبوا األـ عنو, ألف األب ال يستحقو مع عدـ اإلخوة, فوجب السدس
ًَزِثَوُ أَبٌََاهُ فَألُمِّوِ ً} يستحقو بوجود اإلخوة, والدليل على فساد ىذا القوؿ, قولو تعأب :أف ال 

فدؿ الظاىر على أف  {فَإِن كَانَ نَوُ إِخٌَْةٌ فَألُمِّوِ انسُّدُسُ} فكاف الباقي بعده لؤلب ٍب قاؿ : {انثُّهُثُ
فكاف أؤب أف ال يرثوا معو ومع األـ ألف  الباقي أيضًا لؤلب . وألف اإلخوة ال يرثوف مع األب وحده

 من أدٔب بعصبة ٓب يرث مع وجود تلك العصبة كابن االبن وكاٞتد مع األب .
فإف قيل :أفليس اإلخوة لؤلـ يدلوف باألـ ويرثوف معها, فهبل كاف اإلخوة مع األب وإف أدلوا بو يرثوف 

 معو .
 
 

 قيل الفرؽ بينهما من وجهين :

                                 
( والبييقي في سننو ٕٓٛ/ٖ( ومف طريقو ابف جرير في تفسيره )ٕٜٚٓٔ/ٙ٘/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) ٔ
س الذي حجبو اإلخوة األـ, ىو ( عف معمر عف ابف طاووس عف أبيو قاؿ : كاف ابف عباس يقوؿ في السدٕٕٚ/ٙ)

أعطاىـ السدس, قاؿ  لحخوة, قاؿ :ال يكوف لسب, إنما تقبضو األـ ليكوف لحخوة, قاؿ ابف طاووس : وبمغني أف النبي 
 : فمقيت بعض ولد ذلؾ الرجؿ الذي أعطي إخوتو السدس , فقاؿ : بمغنا أنيا كانت وصية ليـ .

( لكف روي عف ابف عباس ٓٔٙ/ٔطاووس , وقد قاؿ الحافظ ابف كثير في تفسيره )قمت: إسناده صحيح , دوف قوؿ ابف 
الرزاؽ في  بإسناد صحيح أنو كاف يرى أف السدس الذي حجبوه عف أميـ يكوف ليـ وىذا قوؿ شاذ ثـ ذكره اىػ . وأخرجو عبد

 ( عف ابف جري  عف ابف طاووس بو نحوه .ٜٕٜٓٔ/ٕٙ٘/ٓٔمصنفو )
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أف اإلخوة لؤلب عصبة يدلوف بعصبة فلم ٬تز أف يدفعوه عن حقو مع إدالئهم بو,  أحدىما :
 واإلخوة لؤلـ ال يدفعوف األـ عن فرضها فجاز أف يرثوف معها .

أف اإلخوة لؤلـ ال تأخذ األـ فرضهم إذا عدموا فلم تدفعهم عنو إذا وجدوا, فاإلخوة لؤلب  والثاني :
 عنهم إذا وجدوا .يأخذ األب حقهم إذا عدموا فدفعهم 

فأما حجبهم األـ عن السدس, فليس كل من حجب عن فرض استحق ذلك اٟتجب, أال ترى أف 
فرض البنت النصف لو ٓب ٖتجب أحداً, ولو حجبت الزوج إٔب الربع والزوجة إٔب الثمن, واألـ إٔب 

 السدس ٓب يعد عليها ما حجبتهم عنو من الفروض وكذلك اإلخوة اىػ.
 القوؿ الثاني :

أف الذي يأخذه ىو األب , وبو قاؿ كافة العلماء من الصحابة والتابعُت ومن بعدىم إال ما روي عن 
ابن عباس رضي اهلل عنهما وقد عللوا ذلك بأف أباىم ىو الذي يلي نكاحهم والنفقة عليهم دوف 

و جعفر ( وأما أبٓٔٙ/ٔواستحسنو اٟتافظ ابن كثَت ُب تفسَته ) ٔأمهم صح ىذا التعليل عن قتادة
( : وأؤب ذلك بالصواب أف يقاؿ ُب ذلك : إف اهلل ٕٓٛ/ٖابن جرير الطربي فقد قاؿ ُب تفسَته )

                                 
( عف معمر عف قتادة قاؿ : إنما يأخذه األب ألنو يؤخػذ بالنفقػة عمػييـ, ٕٜٛٓٔ/ٕٙ٘/ٓٔمصنفو )أخرج عبد الرزاؽ في  ٔ

 وال تؤخذ األـ بو .
 قمت : إسناده صحيح .

( مػف طريػؽ يزيػد بػف زريػع قػاؿ ثنػا سػعيد ٜ٘ٓٗ/ٖٛٛ/ٖ( وابف أبي حاتـ في تفسيره )ٕٓٛ/ٖوأخرج ابف جرير في تفسيره )
ػػِو السُّػػُدُس  فَػػِإف لَّػػـْ } عػػف قتػػادة قولػػو : ػػِو الثُّمُػػُث فَػػِإف َكػػاَف لَػػُو ِإْخػػَوٌة َفُسمال { انزلػػوا األـ وال يرثػػوف, وال َيُكػػف لَّػػُو َولَػػٌدَ َوِرثَػػُو َأَبػػَواُه َفُسمال

 يحجبيا األخ الواحد مف الثمث ألف أباىـ يمي نكاحيـ والنفقة عمييـ دوف أميـ .
ف كػاف مدلسػًا فإننػا نمشػي عنعنتػو ىنػا ألنػو أثبػت النػاس فػي قمت:إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات, وسػعيد بػف أبػي  عروبػة وا 

( وقػػد أشػػار إلػػى ىػػذا ٖٓ٘/ٕ( وشػػرح عمػػؿ الترمػػذي البػف رجػػب )ٕٖٚ/ٕقتػادة وأعمػػـ النػػاس بحديثػػو أنظػػر تيػذيب التيػػذيب )
مػػا دلػػس عػػف ( ترجمػػة سػػميماف بػػف ميػػراف األعمػػش حيػػث قػػاؿ : وىػػو يػػدلس وربٕٕٗ/ٕالمعنػػى الحػػافظ الػػذىبي فػػي الميػػزاف )

ضعيؼ وال يدري بو فمتى قاؿ حدثنا فال كالـ, ومتى قاؿ : عف.  تطرَّؽ إليو احتماؿ التدليس إال في شيوخ لو أكثر عػنيـ : 
 كإبراىيـ وأبي وائؿ وأبي صالح السماف فإف روايتو عف ىذا الصنؼ محمولة عمى االتصاؿ أىػ .

ف كاف قد اختمط بآخره,  فػال يضػرنا ذلػؾ فػإف الػراوي عنػو فػي ىػذا اإلسػناد ىػو يزيػد بػف زريػع قمت : وسعيد بف أبي عروبة وا 
 وىو مف قدماء تالمذتو كما نص عميو ابف حباف في الثقات, وىو مف أثبت الناس فيو .      
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تعأب ذكره فرض لؤلـ مع اإلخوة السدس ١تا ىو أعلم بو من مصلحة خلقو, وقد ٬توز أف يكوف ذلك  
علمو, وإ٪تا أمرنا  كاف ١تا ألـز اآلباء ألوالدىم, وقد ٬توز أف يكوف ذلك لغَت ذلك, وليس ٦تا كلفنا

 بالعمل ٔتا علمنا.
وأما الذي روي عن طاووس عن ابن عباس, فقوؿ ١تا عليو األمَّة ٥تالف, وذلك أنو ال خبلؼ بُت 

 اٞتميع أف ال مَتاث ألخي ميت مع والده, فكفى إٚتاعهم على خبلفو شاىداً على فساده اىػ .
رضي اهلل عنهما ما يوافق اٞتماعة فقد أخرج قلت : والصواب القوؿ الثاين, وقد صحَّ عن ابن عباس 

( من طريق سفياف ابن عيينة ٕٓٛ/ٖ( وابن أيب حاًب ُب تفسَته )ٜٕٗٚ/ٕٙٗ/ٕالدارمي ُب سننو )
 عن عمرو بن دينار عن اٟتسن بن ٤تمد عم ابن عباس قاؿ : الكبللة من ال ولد لو وال والد .

 ٔقلت : إسناده صحيح رجالو كلهم ثقات .
 لقة بحجب األـ :    فائدة متع

)) ذىب الروافض إٔب أف اإلخوة ألـ ال ٭تجبوف األـ ألهنم يدلوف ّٔا, فبل ٬توز أف ٭تجبوىا, 
 (. ٖٜٔ/ٖو٬تعلوىا لغَتىا, فيصَتوف ضارين ٢تا, نافعُت لغَتىا (( اىػ تفسَت البحر احمليط )

على قوؿ الزيدية ( وأبطلو فقاؿ : و ٘ٗٔ/ٜٕحكى ىذا ا١تذىب الشاذ السرخسي ُب ا١تبسوط )
اٟتجب إ٪تا يثبت باإلخوة ألب وأـ أو ألب وال يثبت باإلخوة ألـ, قالوا ألف ىذا اٟتجب ٔتعٌت 
معقوؿ وىو أف عند وجود اإلخوة ألب وأـ أو ألب يكثر عياؿ األب فيحتاج إٔب زيادة ماؿ لئلنفاؽ 

عٌت ال يوجد ُب اإلخوة ألـ عليهم واألـ ال ٖتتاج إٔب ذلك إذ ليس عليها شيء من النفقة, وىذا ا١ت
ألف نفقتهم ليست على األب وإ٪تا على األـ فهي اليت ٖتتاج إٔب زيادة ماؿ ألجلهم فبل ٖتجب من 
الثلث إٔب السدس باعتبارىم, وحجتنا ظاىر اآلية فإف اسم اإلخوة حقيقة لؤلصناؼ الثبلثة ألف األخ 

م غَت معقوؿ ا١تعٌت فإف اإلخوة من جاور غَته ُب صلب أو رحم وىذا حكم ثابت بالنص وقو٢ت

                                 
( وأحكاـ القرآف ٓٔٗ/٘ٔ( واالستذكار البف عبد البر )ٕٜوانظر أيضًا في ىذه المسألة : اإلجماع البف المنذر ) ٔ

 ( .ٕٜٔ/ٗ( وبداية المجتيد البف رشد )ٖٓٔ/ٕلمجصاص )
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٭تجوف األـ إٔب السدس بعد موت األب, وال نفقة ىنا على األب و٭تجبوف إذا كانوا كبارًا وليس 
  ٔعلى األب من نفقتهم شيء اىػ .

 فائدة :  
قاؿ أبوبكر اٟتصٍت : واعلم أف أوالد اإلخوة ال يقوموف مقاـ اإلخوة ُب رد األـ من الثلث إٔب 

خيار حل غاية االختصار ) م ال يسموف إخوة فلم يندرجوا ُب اآلية الكرٯتة أىػ كفاية األالسدس ألهن
ٕ/ٖٗ.)ٕ. 

                                
 

  

                                 
 (. ٖ٘ٗ/ٕوانظر روح المعاني لسلوسي ) ٔ

 (ٚ/٘وانظر الفروع البف مفمح ) ٕ
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 العمريتاف
 
 صورهتما : أب وأـ مع أحد الزوجُت. -
 ألقاب ىذه المسألة وسبب ذلك: -
 ٔا٠تطاب فيهما لؤلـ بثلث الباقي.العمريتاف : ٝتيتا بذلك لقضاء أمَت ا١تؤمنُت عمر بن  -ٔ
 الغراواف : ٝتيتا بذلك ألف األـ غرت بإعطائها الثلث لفظا ال حقيقة , وإما تشبيها ٢تا  -ٕ

 ٕبالكوكب األغر.    
   ٖالغريبتاف : ٝتيتا بذلك لغرابتهما عن مسائل الفرائض. -ٖ
 الغرٯتتاف : ٝتيتا بذلك ألف كبل من الزوجُت كالغرمي صاحب الدين واألبوين كالورثة  -ٗ

   ٗيأخذاف ما فضل ْتسب مَتاثهما.    

 أقواؿ العلماء في العمريتين:
 اختلف فيها العلماء على ثبلثة أقواؿ:

 أف األـ تأخذ ثلث ما بقي بعد أف يفرض للزوج أو الزوجة. األوؿ :
 ٘يفة الراشد الفاروؽ عمر بن ا٠تطابقاؿ بذلك ا٠تل

                                 
 
  .( وغير ذلؾٓٛ/ٙ( وحاشية الجمؿ عمى شرح المني  )ٕٓ/ٚ( والمغني لو )  ٕٛ٘/ٕنظر الكافي البف قدامو )ا1
( والشػػرح الكبيػػر مػػع حاشػػية الدسػػوقي ٓٛ/ٙ( وحاشػػية الجمػػؿ عمػػى المػػني  )ٖٓٔ/ٖٔانظػػر شػػرح الزرقػػاني عمػػى الموطػػأ ) ٕ
 ( وغير ذلؾ.٘٘/ٔ( والعذب الفائض )ٚ٘/ٖٔ( والذخيرة لمقراقي )ٔٙٗ/ٗ)
 ( وغير ذلؾ.٘٘/ٔ( والعذب الفائض )ٓٛ/ٙانظر حاشية الجمؿ عمى المني  ) ٖ
 (.٘٘/ٔالعذب الفائض) ٗ
( عػػف ابػػف عيينػػة عػػف ٖٛٗٓٔ/ ٖٕٗ/ ٙ( وابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )ٙ/ ٖٚ/ ٔأخػػرج سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو ) ٘

منصػػور عػػف إبػػراىيـ عػػف عمقمػػة عػػف عبػػد اهلل أنػػو قػػاؿ: كػػاف عمػػر إذا سػػمؾ طريقػػًا فسػػمكناه ووجػػدناه سػػياًل فسػػئؿ عػػف زوجػػة 
 ب.وأبويف فقاؿ: لمزوجة الربع, ولسـ ثمث ما بقي, وما بقي فمس

 =قمت: إسناده صحيح.
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 ........................................ ٕوزيد بن ثابت ٔوأمَت ا١تؤمنُت عثماف 
                                                                                                     

 ( مف طريؽ شعبة عف منصور بو.ٖٖٙ -ٖٖ٘/ ٗوأخرجو الحاكـ في مستدركو )=
( عػف ٜ٘ٔٓٔ/ ٖٕ٘ -ٕٕ٘/ ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٕٕٚٛ, ٕ٘ٙٛ/ٗٗٗ, ٖٗٗ/ ٕوأخرجو الدارمي في سننو )

 منصور عف إبراىيـ عف عبد اهلل بف مسعود بو.
 ألعمش.ا زاد الدرامي وعبد الرزاؽ مع منصور

قمت: زيادة األعمش زيادة ثقة, وكذلؾ زيادة عمقمة بيف النخعي وابف مسػعود زيػادة ثقػة زادىػا ابػف عيينػة وشػعبة وحتػى لػو لػـ 
(: ٜٖٕ/ٕيذكر عمقمة فإف رواية إبراىيـ النخعي عف ابف مسعود خاصة ليا حكـ االتصاؿ فقد قاؿ كما في تيذيب الكمػاؿ )

ذا قمت: قاؿ عبد اهلل, فيو عف غير واحد عف عبد اهلل أىػ.إذا حدثتكـ عف رجؿ عف عبد اهلل   فيو الذي سمعت وا 
(:وىػػذا يقتضػػي تػػرجيح المرسػػؿ عمػػى المسػػند لكػػف عػػف النخعػػي ٕٗ٘/ٔقػػاؿ الحػػافظ ابػػف رجػػب كمػػا فػػي شػػرح عمػػؿ الترمػػذي )

معػيف: ومرسػالت إبػراىيـ خاصة فيما أرسمو عف ابف مسعود خاصة. وقد قاؿ أحمد: مراسيؿ النخعي ال بأس بيػا, وقػاؿ ابػف 
 النخعي صحيحة إال حديث تاجر البحريف وحديث الضحؾ في الصالة أىػ.

( مػف طريػؽ وكيػع وعبػد اهلل بػف إدريػس األودي, والبييقػي ٕٖ٘ٓٔ, ٖ٘ٗٓٔ/ ٖٖٗ/ ٙوأخرجو ابف أبي شيبة في مصػنفو )
عبػداهلل عػف عمػر بمثػؿ مػا سػبؽ.  ( مف طريؽ وكيع, كالىما عف األعمػش عػف إبػراىيـ عػف األسػود عػفٕٕٛ/ ٙفي سننو )

 قمت: إسناده صحيح. 
( ٜٙٔٓٔ, ٜٗٔٓٔ/ ٖٕ٘/ ٕٕ٘/ ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٕٛٙٛ, ٕٚٙٛ/ ٗٗٗ/ ٕأخرج الدارمي في سننو) -ٔ

( مف طػرؽ عػف أيػوب بػف أبػي تميمػة عػف أبػي ٕٕٛ/ ٙ( والبييقي في سننو )ٖٔٓٔ/ ٕٕٗ/ ٙوابف أبي شيبة في مصنفو )
 ميمب أف عثماف بف عفاف قاؿ في امرأة وأبويف لممرأة الربع, ولسـ ثمث ما بقي.قالبة عف أبي ال

 قمت: إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات.
( مف طريؽ يزيد  الرشػؾ قػاؿ: سػألت سػعيد بػف ٕٕٛ/ ٙ( والبييقي في سننو )ٕٙٙٛ/ ٖٗٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو  -ٕ

 بف ثابت مف أربعة. المسيب عف رجؿ ترؾ امرأتو وأبويو فقاؿ: قسميا زيد
 قمت: إسناده صحيح يزيد الرشؾ ىو ابف أبي يزيد ثقة.

( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو ٕٜٔٓٔ/ ٕٗ٘/ ٓٔ( وعبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )ٕٓٚٛ/ ٗٗٗ/ ٕوأخرج الدارمي في سػننو )
لنصػؼ ولػسـ ( مف طريؽ قتادة عف سعيد بف المسيب عف زيػد بػف ثابػت فػي زوج وأبػويف فقػاؿ: لمػزوج اٖٖٗٓٔ/ ٕٕٔ/ ٙ)

 ثمث ما بقي ولسب الفضؿ. 
ف عنعف إال أنو قد توبع كما سبؽ وال يضر ىنا كونو ذكػر زوجػًا مػع األبػويف مكػاف الزوجػة فػإف  قمت: إسناده صحيح قتادة وا 

 قسمتيا واحدة مف حيث إعطاء األـ ثمث الباقي.
( مف طريؽ الشعبي عف زيد ٜٚٔٓٔ/ ٖٕ٘/ ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٖٕٚٛ/  ٗٗٗ/ ٕوأخرجو الدارمي في سننو )

 =بف ثابت في زوجة وأبويف فقاؿ مف أربعة.
 قمت: إسناده صحيح.=
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 ..................................................................ٔوابن مسعود
                                                                                                     

( والبييقػي فػي سػننو ٖٗ٘ٓٔ/ ٖٕٗ/ ٙ( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو)ٕٜٓٓٔ/ ٕٗ٘/ ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )
قػػاؿ: أرسػػمني ابػػف عبػػاس إلػػى زيػػد بػػف  ( مػػف طريػػؽ الثػػوري عػػف عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد اهلل األصػػبياني عػػف عكرمػػةٕٕٛ/ ٙ)

ثابت أسألو عف زوج وأبويف فقاؿ: لمزوج النصؼ ولسـ ثمث ما بقي, ولسب الفضؿ, فقاؿ ابف عباس: أفػي كتػاب اهلل وجدتػو 
 أـ رأي تراه؟ قاؿ: بؿ رأي أراه, ال أرى أف أفضؿ أمًا عمى أب, وكاف ابف عباس يجعؿ ليا الثمث مف جميع الماؿ.

 حيح.ص قمت: إسناده
( مػػف طريػػؽ شػػريؾ النخعػػي عػػف عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف األصػػبياني عػػف عكرمػػة بمثمػػو ٕٕٛ/ٙوأخػػرج البييقػػي فػػي سػػننو )

قاؿ: فأتيت ابف عباس فأخبرتو فقاؿ: :ارجػع إليػو فقػؿ لػو: أبكتػاب اهلل قمػت أـ برأيػؾ؟ قػاؿ: فأتيتػو فقػاؿ: برأيػي. فرجعػت إلػى 
 أنا أقوؿ برأيي لسـ الثمث كاماًل.ابف عباس فأخبرتو. فقاؿ ابف عباس: و 

قمػت: ىػػذه الزيػػادة منكػػرة فػػي حػػديث عبػػد الػػرحمف  زادىػػا شػريؾ بػػف عبػػد اهلل النخعػػي وىػػو سػػيء الحفػػظ مخالفػػًا اإلمػػاـ الثػػوري 
 الثقة الحافظ.

يػا ( مػف طريػؽ أبػي قالبػة عػف زيػد بػف ثابػت أنػو قػاؿ فػي زوج وأبػويف فجعمٔٔ/ ٖٛ/ ٔوأخرج سعيد بف منصور فػي سػننو )
 مف ستة لمزوج ثالثة أسيـ, ولسـ ثمث ما بقي سيماف, وما بقي فمسب)سيماف(.

( إال ٓٔٔقمت: أبو قالبة عبد اهلل بف زيد الجرمي ثقة ولـ يػدرؾ زيػد بػف ثابػت كمػا قالػو أبػو حػاتـ فػي المراسػيؿ البنػو ص ) 
 أنو يصح بما قبمو واهلل أعمـ.

( مف طريػؽ يزيػد ٕٕ٘/ ٙمف طريؽ أبي معاوية, والبييقي في سننو ) (ٜٙ/ ٔ٘/ ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) -ٔ
 بف ىاروف كالىما عف األعمش عف إبراىيـ قاؿ: كاف عمر وعبد اهلل ال يفضالف أمًا عمى جد.

فػػال  قمػػت: إسػػناده صػػحيح عػػف ابػػف مسػػعود ألف روايػػة إبػػراىيـ عنػػو خاصػػة ليػػا حكػػـ االتصػػاؿ كمػػا سػػبؽ, وأمػػا عػػف عمػػر 
 يصح لالنقطاع بينو وبيف إبراىيـ.
 وقد رواه الثوري واختمؼ عميو: 

فرواه عنو وكيع ومحمد بف يوسؼ الفريابي وقبيصة بف ذؤيب عف أبيو عػف المسػيب بػف رافػع عػف ابػف مسػعود قػاؿ: مػا كػاف 
 اهلل ليراني أفضؿ أمًا عمى أٍب,

 رافع عف ابف مسعود قاؿ: ما كاف اهلل ليراني أفضؿ أمًا عمى جد.ورواه زائدة بف قدامة عف الثوري عف أبيو عف المسيب بف 
 وروى عبد الرزاؽ في مصنفو عف الثوري الوجييف كمييما . 

 ( .ٖٔ٘ٓٔ/ ٖٕٗ/ ٘أخرج رواية وكيع ابف أبي شيبة في مصنفو )
 =قمت: وكيع ثقة حافظ.

  (.ٕٗٚٛ/ ٗٗٗ/ ٕوأخرج رواية محمد بف يوسؼ الفريابي الدارمي في سننو )=
قمت: محمد بف يوسؼ الفريابي قػاؿ الحػافظ فػي التقريػب: ثقػة فاضػؿ أخطػأ فػي شػيء مػف حػديث سػفياف وىػو مػع ذلػؾ مقػدـ 

 عندىـ عمى عبد الرزاؽ. 
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ابن كثَت رٛتو اهلل ُب . قاؿ اٟتافظ ٔوال يصح وروي ذلك عن أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب  
( :وىو قوؿ عمر وعثماف وأصح الروايتُت عن علي , وبو يقوؿ ابن مسعود وزيد بن ٜٓٙ/ٔتفسَته)

 ثابت وىو قوؿ الفقهاء السبعة واألئمة األربعة وٚتهور العلماء رٛتهم اهلل. أ.ىػ

                                                                                                     
 (.٘ٔ( برقـ)ٕٙوأما قبيصة فقد روى ذلؾ عف الثوري كما في الفرائض لمثوري ص )

 قمت: قبيصة ثقة وقد استصغر في الثوري إال أنو  قد توبع ىنا.
 (. ٖٖٙ/ ٗوأخرج رواية زائدة بف قدامة الحاكـ في مستدركو )

 قمت: زائدة بف قدامة ثقة ثبت.
( وأخػػرج الوجػػو الثػػاني فػػي مصػػنفو ٜٜٔٓٔ/ ٖٕ٘/ ٓٔوأمػػا عبػػد الػػرزاؽ فقػػد أخػػرج الوجػػو األوؿ عػػف الثػػوري فػػي مصػػنفو )

 ( .ٜٛٙٓٔ/ ٜٕٙ/ ٓٔأيضًا )
 يع وىو مف أثبت الناس في الثوري.جماعة السيما وفييـ وكقمت: إف رجحنا عمى الثوري فالراجح عنو رواية ال

ومع ذلؾ فيذه الرواية ضعيفة ألف المسيب بف رافػع لػـ يسػمع مػف ابػف مسػعود كمػا قالػو اإلمػاـ أحمػد, انظػر تيػذيب التيػذيب 
 ب.وجامع التحصيؿ. وىي مع ذلؾ ال تعؿ رواية األعمش الختالؼ المخرج ولكنيا تقوييا في ثبوت الحكـ في األ

ف قمنػػا: إف الثػػوري حػػافظ مكثػػر ومثمػػو يحتمػػؿ فػػي حقػػو أف يكػػوف حفػػظ ىػػذه الوجػػوه الثالثػػة وحػػدث بيػػا ومػػع ذلػػؾ فػػالحكـ ال  وا 
 أنو قاؿ: ما كاف اهلل ليراني أفضؿ أما عمى جد. واهلل أعمـ. يختمؼ عما سبؽ وبذلؾ يكوف الثابت عف ابف مسعود 

 فضؿ أمًا عمى جد فعدـ تفضيمو ليا عمى األب مف باب أولى.ووجو الداللة مف ىذا األثر أنو إذا كاف ال ي
 وىاؾ رسمًا توضيحيًا يبيف الخالؼ السابؽ:

 
 يزيد بف ىاروف

 أبو معاوية                                 عف األعمش عف إبراىيـ عف عمر وابف مسعود بذكر الجد
 عبدالرزاؽ عف الثوري

 
 عف الثوري عف أبيو عف المسيب بف رافع عف ابف مسعود بذكر الجدزائدة بف قدامة                    

 
 عبدالرزاؽ

 وكيع ومحمد ابف يوسؼ          عف الثوري عف أبيو عف المسيب بف رافع عف ابف مسعود بذكر األب
 وقبيصة

 
 رواه حجاج بف ارطأة واختمؼ في عميو:  -ٔ
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اؿ من أئمة ا١تعاصرين قلت: وبو قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رٛتهما اهلل وبو ق
وفضيلة العبلمة ابن  ٕوٝتاحة العبلمة عبد العزيز بن باز ٔالشيخ احملقق العبلمة عبد الرٛتن بن سعدي

 رٛتهم اهلل ٚتيعا. ٔعثيمُت

                                                                                                     
قػاؿ: لمػزوج النصػؼ ولػسـ ثمػث مػا بقػػي  فػرواه عنػو حمػاد بػف سػممة عػف عميػر بػف سػعيد عػف الحػارث األعػور عػف عمػي 

 ولسب سيماف. 
 (.ٕٕٛ/ ٙأخرجو البييقي في سننو )

ورواه ىشيـ بف بشير عنو قاؿ: حدثنا شيخ مف ىمداف عف الحارث عف عمي أنػو قػاؿ فػي زوج وأبػويف فجعػؿ لمػزوج النصػؼ 
 يـ, ولسـ ثمث ما بقي ولسب سيماف.ثالثة أس

 (.ٖٔ/ ٖٛ/ ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو )
ورواه عنو أبو شياب عمف سمع عبد اهلل بف محمػد بػف عمػي عػف أبيػو عػف عمػي قػاؿ فػي زوج وأبػويف: لمػزوج النصػؼ ولػسـ 

 ثمث ما بقي. 
 (.ٗٔ/ ٜٖ/ ٔأخرجو سعيد بف منصور )

بػػف سػػعيد النخعػي قػػاؿ: عممنػػي الحػػارث األعػور فػػي زوج وأبػػويف: لمػػزوج النصػػؼ,  وروى عنػو أبػػو شػػياب الحنػػاط عػف عميػػر
 ولسـ ثمث ما بقي.

 (.ٚٔ/ ٜٖ/ ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو )
 ورواه أبو خالد األحمر عف حجاج عف شيخ عف ابف الحنفية في امرأة وأبويف: لممرأة الربع ولسـ ثمث ما بقي.

 ( إال أف مكاف المرأة زوج لو النصؼ.ٖٙ٘ٓٔ/ ٕٗٗ( , )ٖٖ٘ٓٔ/ ٖٕٗ/ ٙ)أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو 
 قمت: حجاج بف أرطأة كثير الخطأ والتدليس وىو الذي يتحمؿ عيدة ىذا االضطراب.

( مف طريؽ محمد بف عبد الرحمف بف أبي ليمى عف الشعبي عف عمي في امرأة ٕٔٚٛ/ ٗٗٗ/ ٕوأخرج الدارمي في سننو )
 بعة: لممرأة الربع, ولسـ ثمث ما بقي, وما بقي فمسب.وأبويف قاؿ: مف أر 

قمػت: إسػػناده ضػعيؼ محمػػد بػػف أبػي ليمػػى صػػدوؽ سػيء الحفػػظ جػػدًا كمػا فػػي التقريػػب والشػعبي لػػـ يسػػمع مػف عمػػي إال حرفػػًا 
 واحدًا كما في التيذيب في ترجمة الشعبي.

 (.ٚٙٔانظر تفسيره ص) -ٔ
 (.ٕٔالفوائد الجمية في المباحث الفرضية ص) -ٕ
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 وروي عن علي  ٕأف األـ ترث الثلث كامبل وبو قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما  القوؿ الثاني :
 . ٖحوال يص

 
 
 

٤تمد بن  نالظاىري واختاره اإلماـ أبو اٟتس , وبو قاؿ شريح وداود بن علي ٗوحكي عن معاذ
وذىب  ٔوأبو بكر األصم ٚوبو قاؿ ابن سريج من الشافعية ٙ, ورواية عن أٛتد٘اللباف الفرضي عبد اهلل

 .ٖرحم اهلل اٞتميع وبو قاؿ الشيعة ٕإليو اإلماـ أبو ٤تمد بن حـز

                                                                                                     
 (.ٖٗتسييؿ الفرائض ص) -ٖ
 صح ذلؾ عنو وقد سبؽ الكالـ عمى اآلثار الواردة عف زيد بف ثابت. -ٗ
( مػػف طريػػؽ أبػػي عوانػػة عػػف األعمػػش عػػف ٕٕٛ/ ٙ( والبييقػػي فػػي سػػننو )ٕٚٚٛ/ ٘ٗٗ/ ٕأخػػرج الػػدارمي فػػي سػػننو ) -٘

 أبويف.قاؿ: لسـ ثمث جميع الماؿ في امرأة وأبويف, وفي زوج و  إبراىيـ عف عمي 
( وأخرجػػػو سػػػعيد بػػػف ٕٕٛ/ٙوبػػػذلؾ أعمػػػو البييقػػػي فػػػي سػػػننو ) قمػػػت: إسػػػناده ضػػػعيؼ النقطاعػػػو بػػػيف إبػػػراىيـ وبػػػيف عمػػػي 

 (  نا ىشيـ عف األعمش عف بعض أصحابو عف عمي بو نحوه.ٙٔ/ ٜٖ/ ٔمنصور في سننو )
 ء كاف ىو أو غيره فاألثر ضعيؼ.قمت: ىو كسابقو ولعؿ ىذا البعض ىو إبراىيـ النخعي كما في الرواية السابقة وسوا

ورواه مندؿ عف األعمش عف إبراىيـ عف عمي وزيد بف ثابت في امرأة وأبويف, وزوج وأبويف قاؿ: لسـ ثمػث مػا بقػي. أخرجػو 
 (.ٖٚ٘ٓٔ/ ٕٗٗ/ ٙابف أبي شيبة في مصنفو )

ف رووه وذكػػروا لػػسـ الثمػػث قمػػت: منػػدؿ ىػػو ابػػف عمػػي العنػػزي ضػػعيؼ وقػػد خػػالؼ الثقػػات األثبػػات مػػف تالمػػذة األعمػػش الػػذي
 كاماًل, وقاؿ ىو في روايتو ثمث الباقي, فروايتو منكرة واهلل أعمـ.

فػػي زوج  ( مػف طريػػؽ الحسػف بػف عمػػارة عػف الحكػـ عػػف يحيػى بػف الجػػزار عػف عمػي ٕٕٛ/ ٙوأخػرج البييقػي فػػي سػننو )
 وأبويف قاؿ: لمزوج النصؼ, ولسـ الثمث, ولسب السدس.

 ًا الحسف بف عمارة متروؾ. قمت: إسناده ضعيؼ جد
ٔ
 لـ أقؼ عمى إسناده. - 
 (. ٜٓٙ/ٕانظر تفسير ابف كثير ) -ٕ
 (.ٖٛٓ/ ٚاإلنصاؼ لممرداوي ) -ٖ
 (.ٗٗ/ ٕكفاية األخيار لمحصني ) -ٗ
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 القوؿ الثالث :
تأخذ ثلث ٚتيع ا١تاؿ ُب مسألة الزوجة, فإهنا تأخذ الربع وىو ثبلثة من اثٍت عشر,  –األـ  –"أهنا 

وتأخذ األـ الثلث وىو أربعة , فيبقى ٜتسة لؤلب , و أما ُب مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئبل 
تأخذ أكثر من األب لو أخذت ثلث ا١تاؿ , فتكوف ا١تسألة من ستة: للزوج النصف ثبلثة ولؤلـ ثلث 
ما بقي, وىو سهم , ولؤلب الباقي بعد ذلك وىو سهماف , و٭تكى ىذا عن ٤تمد بن سَتين رٛتو 

 ".وبو قاؿ أيضا أبو ثور. ٗاهلل , وىو قوؿ مركب من القولُت األولُت , موافق كبًل منهما ُب صورة
 أدلة األقواؿ السابقة:

 استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ بما يلي:
 ( القرآف: ٔ)

 (:ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٖٔـ ابن تيميو رٛتو اهلل كما ُب ٣تموع الفتاوى )قاؿ شيخ اإلسبل
َوألَبَػَوْيِو ِلُكلّْ َواِحٍد مّْنػُْهَما السُُّدُس ٦تَّا تَػَرَؾ ِإف  وأما داللة الكتاب على مَتاث األـ؛ فإف اهلل يقوؿ: 

فاهلل تعأب فرض ٢تا بشرطُت: أف ال   الثػُُّلُث  َكاَف َلُو َوَلٌد فَِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَػَواُه َفؤلُمّْوِ 
يكوف لو ولد, وأف يرثو أبواه, فكاف ُب ىذا داللة على أهنا ال تعطى الثلث مطلقاً مع عدـ الولد وىذا 
٦تا يدؿ على صحة قوؿ أكابر الصحابة واٞتمهور الذين يقولوف: ال تعطى ُب العمريتُت ثلث ٚتيع 

 ا١تاؿ. أىػ

                                                                                                     
 (.ٚٗٔ/ ٜٕالمبسوط لمسرخسي ) -٘
 (.ٕٔٙ -ٕٓٙ/ ٜالمحمى ) -ٙ
 (.ٕٔٛ/ ٙحمية العمماء ) -ٚ
( ثنػا ابػف عيينػػة عػف أيػوب عػػف ابػف سػيريف قػػاؿ: مػا يمػػنعيـ أف ٖٓ٘ٓٔ/ ٖٕٗ/ ٙ) أخػرج ابػف أبػػي شػيبة فػي مصػػنفو  -ٛ

 يجعموىا مف اثني عشر سيمًا, فيعطوف المرأة ثالثة أسيـ ولسـ أربعة أسيـ ولسب خمسة أسيـ.
 قمت: إسناده صحيح.
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وقضاء زيد بن  ,األـ ثلث الباقي ُب العمريتُت سنة خليفتُت راشدين و٫تا عمر وعثماف( أف توريث ٕ)
وقضى بذلك أيضا اٟترب عبد  ,ولو قدـ راسخ ُب علم الفرائض ٓتاصة ,ثابت وىو من علماء الصحابة

اهلل بن مسعود 
ٔ. 

الفرائض تشهد لقو٢تم فإنو (أف ذلك مقتضى قواعد الفرائض قاؿ ابن القيم رٛتو اهلل تعأب: وقواعد ٖ)
فإما  ,إذا اجتمع ذكر وأنثى ُب طبقة واحدة كاإلبن والبنت واٞتد واٞتدة واألب واألـ واألخ واألخت

فإما أف تأخذ األنثى ضعف الذكر فهذا خبلؼ  ,أف يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه األنثى أو يساويها
اهلل سبحانو أعطى األب ضعف ما  وقد عهدنا ,قاعدة الفرائض اليت أو جبها شرع اهلل وحكمتو

أعطى األـ إذا انفرد األبواف ٔتَتاث الولد, وساوى بينهما ُب وجود الولد, وٓب يفضلها عليو ُب موضع 
واحد فكاف الباقي بينهما بعد نصيب أحد الزوجُت أثبلثًا ىو الذي يقتضيو الكتاب وا١تيزاف, فإف ما 

ذ بدين أو وصية إذ ال قرابة بينهما وما يأخذه األبواف يأخذه الزوج أو الزوجة من ا١تاؿ كأنو مأخو 
فقسم  ,فصارا ٫تا ا١تستقلُت ٔتَتاث الولد بعد فرض الزوجُت و٫تا ُب طبقة واحدة ,يأخذانو بالقرابة

الباقي بينهما أثبلثاً ... فالقياس احملض وا١تيزاف الصحيح أف األـ مع األب كالبنت مع اإلبن واألخت 
وقد أعطى اهلل سبحانو الزوج ضعف ما أعطى الزوجة  ,كر وأنثى من جنس واحدألهنما ذ  ,مع األخ

ويدلوف بغَتىم  ,تفضيبل ٞتانب الذكورية وإ٪تا عدؿ عن ىذا ُب ولد األـ ألهنم يدلوف بالرحم آّردة
وسائر  ,ٓتبلؼ الزوجُت واألبوين واألوالد فإهنم يدلوف بأنفسهم ,وليس ٢تم تعصيب ,وىو األـ

معترب فإعطاء الذكر مثل حظ األنثيُت  ,كولد البنُت وكاإلخوة لؤلبوين أو لؤلب  ,وف بذكرالعصبة يدل
 ,وأما من يدٕب باألمومة كولد األـ فإنو ال يفضل ذكرىم على أنثاىم ُب من يدٕب بنفسو أو بعصبة,

                                 
(: ىاتاف المسألتاف تسمياف العمريتيف, ألف عمر قضػى فييمػا بػذلؾ ٗٔ/ ٖقاؿ الزركشي في شرحو عمى متف الخرقي )--ٔ

 .  وتبعو عمى ذلؾ عثماف وابف مسعود وزيد بف ثابت ويروى ذلؾ عف عمي 
 قمت: ال يصح كما سبؽ.

 أىػ. مأمور باتباعيـ وعامة العمماء عمى ذلؾ اتباعًا لسنة الخمفاء الراشديف ال واعتمد أحمد 
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 ُب باب وال ,وال ُب باب األبوة ,وكاف الذكر كاألنثى ُب األخذ وليس الذكر كاألنثى ُب باب الزوجية
 ٔفهذا ىو االعتبار الصحيح, والكتاب والسنة يدؿ عليو كما تقدـ. أىػ ,البنوة وال األخوة

وكذلك عمرو وزيد ١تا ورَّثا األـ ثلث ما بقي ُب مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين  :وقاؿ رٛتو اهلل تعأب
لؤلـ فقدرا أف الباقي  قاسا وجود الزوج على ما إذا ٓب يكن زوج فإنو حينئذ يكوف لؤلب ضعف ما

فإف قاعدة الفرائض أف الذكر واألنثى إذا  ,وىذا من أحسن القياس ,بعد الزوج والزوجة كل ا١تاؿ
وإما  ,فإما أف يأخذ الذكر ضعف ما تأخذه األنثى كاألوالد وبٍت األب ,اجتمعا كانا ُب درجة واحدة

لذكر مع مساواتو ٢تا ُب درجتو فبل عهد وأما أف األنثى تأخذ ضعف ما يأخذه ا ,أف تساويو كولد األـ
 أىػ ٕفهذا من أحسن الفهم عن اهلل ورسولو ,بو ُب الشريعة

 قلت: كالـ ابن القيم السابق يتضمن عدة دالالت على أف لألـ في العمريتين ثلث الباقي:
واٞتد  : أف قاعدة الفرائض أنو إذا اجتمع ذكر وأنثى ُب طبقة واحدة كاإلبن والبنتالداللة األولى

 واٞتدة واألب واألـ واألخ واألخت أف األنثى ال تأخذ ضعف ما يأخذه الذكر.
قياس اشًتاكهما ُب ما بقي بعد فرض الزوجُت على اشًتاكهما ُب ٚتيع ا١تاؿ إذا انفردوا لؤلـ  الثانية:

 الثلث والباقي ثلثاف لؤلب.
ألهنما ذكر وأنثى من جنس  ,واألخت مع األخ ,على البنت مع اإلبن ,قياس األـ مع األب الثالثة:
 وأف اهلل قد أعطى الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضيبل ٞتانب الذكورية. ,واحد

إف ىذه الداللة الثالثة منقوضة باإلخوة ألـ فإنو ال يفضل ذكرىم على أنثاىم وىم بدرجة  :فإف قيل
خاص على أف اإلخوة ألـ يدلوف  أف خروج اإلخوة ألـ عن ىذا األصل بدليل فالجواب:واحدة. 

                                 
(, ٓٗٓٔ/ ٖ( والقػػبس البػػف العربػػي )ٕٔٗ/ ٘ٔ( وانظػػر االسػػتذكار البػػف عبػػد البػػر )ٖٖٙ -ٖٔٙ/ ٔإعػػالـ المػػوقعيف ) -ٔ

( والمنتقػى لمبػاجي ٕٔ/ ٚ( والمغنػي البػف قدامػة )ٗٓٔ/ ٖ( وشػرح الزرقػاني عمػى الموطػأ )ٚ٘/ ٖٔوانظر الذخيرة لمقرافي )
 (.ٜٕٛ/ ٕ( وأسيؿ المدارؾ لمكشناوي )ٚ٘/ ٘( وتفسير القرطبي )ٖٜٔ/ ٗالبف رشد )( وبداية المجتيد ٕٕٛ/ ٙ)
 (.ٖٕٔ/ ٔإعالـ الموقعيف ) -ٕ
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فإهنم  ,وليس ٢تم تعصيب ٓتبلؼ الزوجُت واألبوين واألوالد ,ويدلوف بغَتىم وىو األـ ,بالرحم آّردة
 يدلوف بأنفسهم وسائر العصبة يدلوف بذكر.

( أف األب أقوى من األـ فهو يساويها ُب الفرض ويزيد عليها بالتعصيب, قاؿ ا١تاوردي ُب اٟتاوي ٗ)
( معلبل تفضيل األب على األـ ُب العمريتُت: وألف األب أقوى من األـ ألنو يساويها ٜٜ/ٛبَت )الك

 ُب الفرض ويزيد عليها بالتعصيب فلم ٬تز أف تكوف أزيد سهما منو ٔتجرد الرحم. أىػ
 .ٔ( أف الفريضة لو ٚتعت أبوين وذا فرض كاف لؤلـ ثلث الباقي كما لو كانت معهما بنت٘)

 القوؿ الثاني:أدلة أصحاب 
 استدؿ أصحاب القوؿ الثاني بما يلي:

قالوا وليس ُب اآلية ثلث الباقي فتعطى   ِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَػَواُه َفؤلُمِّْو الثػُُّلثُ فًَ  قولو تعأب 
 الثلث مطلقا.

ِإف ٓبَّْ َيُكن فَ  ( فقاؿ: إف قولو تعأب: ٚٗٔ/ٜٕوقد ناقش ىذا االستدالؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )
 معناه فؤلمو ثلث ما ورثو أبواه إذ لو ٓب ٭تمل على ىذا صار قولو:  لَُّو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَػَواُه َفؤلُمِّْو الثػُُّلثُ 

دة, وقد كاف ٭تصل البياف بقولو:فإف ٓب يكن لو ولد فؤلمو الثلث.  فصبًل خالياً عن الفائ  َوَورِثَُو أَبَػَواهُ 
 فَِإف ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهنَّ ثُػلُثَا َما تَػَرَؾ َوِإف َكاَنْت َواِحَدًة فَػَلَها النّْْصُف   كما قاؿ تعأب:

بوين, ومَتاث األبوين ما بقي بعد فلما قاؿ ىنا وورثو أبواه عرفنا أنو عرفنا أنو إ٪تا جعل ٢تا مَتاث األ
نصيب الزوج والزوجة, يوضحو أنو علق إ٬تاب الثلث ٢تا بشرطُت: أحد٫تا عدـ الولد, واآلخر أف 

 َوَورِثَُو أَبَػَواهُ  شرط, وقولو تعأب:   ِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّو َوَلدٌ فَ  يكوف الوارث أبوين فقط ألف قولو تعأب: 

  على الشرط شرط, وا١تتعلق بشرطُت كما ينعدـ بانعدامها ينعدـ عطف على شرط, وا١تعطوؼ
بانعداـ أحد٫تا فبهذا يتبُت أف ثلث ٚتيع الًتكة ٢تا غَت منصوص ُب ىذه اٟتالة فوجب ا١تصَت إٔب 

 ا١تعقوؿ أىػ. ىذا ا١تعٌت

                                 
 (.ٖٖٔ/ ٘( والمبدع في شرح المقنع البف مفمح )ٕٔ/ ٚالمغني البف قدامة ) -ٔ



183 

 

ية ( ُب معرض الرد على من فهم من اآلٜٖ٘– ٖٛ٘/ٔوقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل ُب إعبلـ ا١توقعُت )
السابقة أف لؤلـ الثلث كامبًل ُب العمريتُت: فإف اهلل سبحانو إ٪تا أعطاىا الثلث كامبًل إذا انفرد األبواف 

شرط أف ُب استحقاؽ   ِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَػَواُه َفؤلُمِّْو الثػُُّلثُ فَ  با١تَتاث, فإف قولو سبحانو :
الثلث عدـ الولد وتفرد٫تا ٔتَتاثو, فإف قيل: ليس ُب قولو: وورثو أبواه ما يدؿ على أهنما تفردا ٔتَتاثو. 
قيل: لو ٓب يكن تفرد٫تا شرطًا ٓب يكن ُب قولو ) وورثو أبواه( فائدة, وكاف تطويبًل يغٍت عنو قولو: فإف 

رثو أبواه علم أف استحقاؽ األـ الثلث موقوؼ على ٓب يكن لو ولد فؤلمو الثلث. فلما قاؿ: وو 
فذكر أف ٢تا السدس مع اإلخوة وأف ٢تا  ,األمرين, وىو سبحانو ذكر أحواؿ األـ كلها نصًا وإٯتاءً 

الثلث كامبًل مع عدـ الولد وتفرد األبوين با١تَتاث, وذلك ال يكوف إال مع الزوج أو الزوجة فإما أف 
مبًل وىو خبلؼ مفهـو القرآف وإما أف تعطى السدس فإف اهلل سبحانو تعطى ُب ىذه اٟتاؿ الثلث كا

ٓب ٬تعلو فرضها إال ُب موضعُت مع الولد ومع اإلخوة, وإذا امتنع ىذا وىذا كاف الباقي بعد فرض 
الزوجُت ىو ا١تاؿ الذي يستحقو األبواف, وال يشاركهما فيو مشارؾ, فهو ٔتنزلة ا١تاؿ كلو إذا ٓب يكن 

 ة, فإذا تقاٝتا أثبلثاً كاف الواجب أف يتقاٝتا الباقي بعد فرض الزوجُت كذلك.زوج وال زوج
 فمن أين تأخذوف حكمها إذا ورثتو األـ ومن دوف األب كاٞتد والعم واألخ وابنو؟ فإف قيل : 

إذا كانت تأخذ الثلث مع األب فأخذىا لو مع من دونو من العصبات أؤب, وىذا من باب  قيل:
 التنبيو.
فمن أين أعطيتموىا الثلث كامبًل إذا كاف معها ومع ىذه العصبة الذي ىو دوف األب زوجاً يل:فإف ق

أو زوجة, واهلل سبحانو إ٪تا جعل ٢تا الثلث كامبلً إذا انفرد األبواف ٔتَتاثو على ما قرر٘توه, فإذا كاف جد 
ين أعطيت الثلث  أـ, أو عم وأـ , أو زوج وأـ, أو ابن عم أو ابن أخ مع أحد الزوجُت, فمن أ

 كامبًل, وٓب ينفرد األبواف با١تَتاث؟
بالتنبيو وداللة األؤب؛ فإهنا إذا أخذت الثلث كامبًل مع األب فؤلف تأخذه مع ابن العم أؤب,  قيل:

وأما إذا كاف أحد الزوجُت مع ىذه العصبة فإنو ليس لو إال ما بقي بعد الفروض, ولو استوعبت 
 وأخ ألـ, ٓتبلؼ األب.  الفروض ا١تاؿ سقط كأـ وزوج
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 فمن أين تأخذوف حكمها إذا كاف مع العصبة ذو فرض غَت البنات والزوجة؟ فإف قيل:
ال يكوف ذلك إال مع ولد األـ أو األخوات لؤلبوين أو لؤلب واحدة أو أكثر, واهلل تعأب قد قيل:

 ٔة أىػ.أعطاىا السدس مع اإلخوة, فدؿ على أهنا تأخذ الثلث مع الواحد إذ ليس بإخو 
 وأما قولهم: وليس في اآلية ثلث الباقي.

فيقاؿ ٢تم: وليس ُب كتاب اهلل إعطاؤىا الثلث مطلقاً, فكيف يعطيها مع الزوجُت الثلث؟ بل ُب  
كتاب اهلل ما ٯتنع إعطاءىا الثلث مع األب وأحد الزوجُت, فإنو لو كاف كذلك كاف يقوؿ: فإف ٓب 

ا التقدير تستحق الثلث مطلقًا فلما خص الثلث ببعض اٟتاؿ يكن لو ولد فؤلمو الثلث فإهنا على ىذ
علم أنو ال تستحق مطلقًا فهذا مفهـو ا١تخالفة الذي يسمى دليل ا٠تطاب, يدؿ على بطبلف قوؿ 

 .ٕمن أعطاىا الثلث, إال العمريتُت وال وجو إلعطائها الثلث مع ٥تالفتو لئلٚتاع
قاؿ: )أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب  رسوؿ اهلل حديث ابن عباس ُب الصحيحُت أف  -ٕ

 رجل ذكر(.
ووجو الداللة من اٟتديث: أف األـ ُب العمريتُت صاحبة فرض مسمى وىو الثلث, واألب عاصب, 

 والعاصب ليس لو فرض ٤تدود مع ذوي الفروض بل يقل ويكثر.
 

 ويناقش من وجهين:
ألف الباقي بعد أحد الزوجُت ٔتنزلة أف إعطاء األـ ثلث الباقي ىو مقتضى ىذا اٟتديث  - أ

الًتكة كاملة فتعطى ثلثو كما تقدـ إيضاح ذلك ُب بياف استدالؿ اٞتمهور باآلية ومناقشة 
 استدالؿ ا١تخالفُت ّٔا.

                                 
 (.ٚ٘/ ٖٔي )( والذخيرة لمقرافٖٕٔ/ٙ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعي )ٖ٘ٗ -ٖٗٗ/ ٖٔوانظر مجموع الفتاوى ) ٔ
( وأمػػا قػػوليـ مػػع مخالفتػػو لحجمػػاع فكيػػؼ تصػػح ىػػذه الػػدعوى مػػع خػػالؼ ابػػف عبػػاس فمػػف ٖ٘ٗ/ ٖٔمجمػػوع الفتػػاوى ) -ٕ

 بعده؟
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 .ٔأنو ٥تصوص باآلية اليت استدؿ ّٔا اٞتمهور - ب
 ,عبد اهلل بن عباس_ أف توريث األـ الثلث كامبًل ُب العمريتُت ىو قوؿ حرب األمة وترٚتاف القرآف ٖ

 وقوؿ عآب من علماء الصحابة وىو معاذ بن جبل.
قيل: نعم ىو قوؿ عبد اهلل بن  عباس الذي خالف فيو الصحابة وٚتهور األمة ٔتا فيهم أمَت ا١تؤمنُت 

 أٚتعُت. عمر وأمَت ا١تؤمنُت عثماف وزيد بن ثابت وابن مسعود 
لقبلة ُب امرأة وأبوين, جعل لؤلـ الثلث من ٚتيع خالف ابن عباس أىل ا حىت قاؿ إبراىيم النخعي:

 .ٕا١تاؿ
 ولو صح عنو ١تا غَت ُب ٣ترى ا١تسألة شيئاً. ,وأما ما حكي عن معاذ فلم يوقف لو على إسناد

أف رجبًل قاؿ:) يا  استدلوا ٔتا أخرجو البخاري ومسلم ُب صحيحيهما من حديث أيب ىريرة  -ٗ
؟ قاؿ: أمك. قاؿ: ٍب من؟ قاؿ: أمك. قاؿ: ٍب من؟ قاؿ: رسوؿ اهلل من أحق الناس ْتسن صحبيت

 أمك. قاؿ: ٍب من؟ قاؿ: أبوؾ(.

                                 
 (.ٕٕٖ/ ٔانظر فقو المواريث لمدكتور الالحـ ) -ٔ
 بػف ( مػف طريػؽ عبػد اهللٜٖٗٓٔ/ ٖٕٗ/ ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٕٛٚٛ/ ٘ٗٗ/ ٕأخرجو الدارمي في سننو ) -ٕ

 إدريس عف أبيو عف الفضيؿ بف عمرو عف إبراىيـ بو.
 قمت: إسناده صحيح, ولفظ األثر عند ابف أبي شيبة خالؼ ابف عباس أىؿ الصالة ومكاف امرأة زوج.

( مػف طريػؽ الثػوري عػف أبػي عبػد اهلل ٕٕٛ/ ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٜٛٔٓٔ/ ٖٕ٘/ ٓٔوأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )
 عف فضيؿ بو.

 قمت: أبو عبد اهلل ىو إدريس بف يزيد بف عبد الرحمف األودي كما في اإلسناد السابؽ.
 وفي رواية الثوري: خالؼ أىؿ الصالة في زوج.....إلخ.

( مف طريؽ يزد بف ىاروف أنا سفياف الثوري عف رجؿ عف فضيؿ عف إبراىيـ قاؿ: خالؼ ٕٕٛ/ ٙورواه البييقي في سننو )
 ابف عباس فييا الناس.

مػػت: الرجػػؿ المػػبيـ قػػد بينتػػو الروايػػات السػػابقة والحمػػد هلل, وال منافػػاة بػػيف قولػػو: خػػالؼ أىػػؿ القبمػػة ومػػرة أىػػؿ الصػػالة, ومػػرة ق
 الناس كما ىو ظاىر.
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(: وال نكرة ُب تفضيل األـ على ٕٔٙ -ٜٕٙ/ٜقاؿ اإلماـ أبو ٤تمد ابن حـز رٛتو اهلل ُب احمللى  )
أف رجبًل _فذكر اٟتديث_ ٍب قاؿ: ففضل عليو الصبلة والسبلـ  رسوؿ اهلل األب فقد صح عن 

وقد سوى اهلل بُت األب واألـ بإٚتاعنا وإٚتاعهم ُب ا١تَتاث إذا   ,ـ على األب ُب حسن الصحبةاأل
فمن أين ٘تنعوف من تفضيلها عليو إذا أوجب  ,كاف للميت ولد, فؤلبويو لكل واحد منهما السدس

 ذلك النص؟
  ويناقش:

بق ما فيو, وإف كاف ىذا بأف التفضيل لؤلـ على األب ُب العمريتُت إف كاف مستنده اآلية فقد س
اٟتديث فهو استدالؿ عجيب, فإف اٟتديث يدؿ كما قاؿ الشراح على تقدمي األـ ُب الرب واإلحساف, 
أما ُب اإلرث فقد فضل اهلل األب عليها عند انفراد٫تا با١تاؿ, وجعل ٢تا مثل ما لؤلب عند وجود 

 كوف لؤلب ُب ا١تسألتُت ثلثا الباقي.الولد, ودؿ ظاىر القرآف أف ٢تا ثلث الباقي ُب العمريتُت وي
ولو كاف االستدالؿ ٔتثل ما استدؿ بو ابن حـز سائغًا لكاف ا١تستدؿ على تفضيل األب ْتديث: 

 أسعد ولكن ال ىذا وال ذاؾ ٦تا يستدؿ بو فيما ٨تن فيو واهلل أعلم. ٔ}أنت ومالك ألبيك{
وأـ وجد, فلتأخذه مع األب فقد قاؿ ابن أف األـ تأخذ الثلث كامبًل ُب زوجة وأـ وجد, أو زوج  -٘

 .ٕمسعود: ما كاف اهلل لَتاين أفضل أّماً على جد

                                 
 .ٖٛٛصححو الشيخ المحدث األلباني رحمو اهلل في اإلرواء برقـ -ٔ
 أمًا عمى جد.صحيح رواه األعمش عف إبراىيـ قاؿ: كاف عمر وعبد اهلل ال يفضالف -ٕ

, والبييقػي فػي سػننو )ٜٙ/ ٔ٘/ ٔأخرجػو سػعيد بػف منصػور فػي سػننو ) ( ٕٕ٘/ ٙ( مػف طريػؽ أبػي معاويػة محمػد بػف خػاـز
 مف طريؽ يزيد بف ىاروف كالىما عف األعمش بو.

  =ورواه الثوري واختمؼ عميو:
 ( عف األعمش بو.ٜٛٙٓٔ/ ٜٕٙ/ ٓٔفرواه عبد الرزاؽ في مصنفو )=

بف قدامة عف أبيو عف المسيب بف رافع عف ابف مسعود قاؿ: ما كاف اهلل ليراني أفضؿ أمًا عمػى جػد. أخػرج  ورواه عنو زائدة
 (.ٖٖٙ/ ٗروايتو الحاكـ في مستدركو )

( عف أبيو سعيد بف مسروؽ عف المسيب بف رافع عف ٜٜٔٓٔ/ ٖٕ٘/ ٓٔوروى عنو عبد الرزاؽ رواية أخرى في مصنفو )
 كاف اهلل ليراني أف أفضؿ أمًا عمى أٍب. عبد اهلل بف مسعود قاؿ: ما
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 بأنو قياس مع الفارؽ فإف األب مساو لؤلـ ُب الدرجة ٓتبلؼ اٞتد فإنو أبعد منها. ونوقش:
 (:ٚٗٔ/ ٜٕقاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )

                                                                                                     
 وتابع عبد الرزاؽ عمى ىذا الوجو وكيع ومحمد بف يوسؼ الفريابي: 

/ ٗٗٗ/ ٕ(, وأخػػرج روايػػة الفريػػابي الػػدارمي فػػي سػػننو )ٖٔ٘ٓٔ/ ٖٕٗ/ ٙأخػػرج روايػػة وكيػػع ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )
ٕٛٚٗ.) 

 وىاؾ رسمًا توضيحيًا لمخالؼ السابؽ:
 

 فيزيد بف ىارو 
 أبو معاوية                            عف األعمش عف إبراىيـ عف عمر وابف مسعود بذكر الجد

 عبدالرزاؽ عف الثوري
 

 زائدة بف قدامة               عف الثوري عف أبيو عف المسيب بف رافع عف ابف مسعود بذكر الجد
 

 عبدالرزاؽ
 ف المسيب بف رافع عف ابف مسعود بذكر األب وكيع                        عف الثوري عف أبيو ع

 ومحمد ابف يوسؼ
 

أما مراتب الرواة, فيزيد بف ىاروف ثقة متقف, وأبػو معاويػة الضػرير فيػو ثقػة مػف أحفػظ النػاس لحػديث األعمػش, وأمػا الثػوري 
ومحمػػد بػػف يوسػػؼ فيػػو ثقػػة حػػافظ إمػػاـ حجػػة, والمختمفػػوف عميػػو زائػػدة بػػف قدامػػة ثقػػة ثبػػت, ووكيػػع بػػف الجػػراح ثقػػة حػػافظ, 

الفريابي ثقة يقاؿ أخطأ في شيء مف حديث سفياف وىو مقدـ فيو مع ذلؾ عمى عبد الرزاؽ, كما في التقريب, و المسيب بف 
 رافع األسدي ثقة إال أنو لـ يسمع مف ابف مسعود كما نص عمى ذلؾ اإلماـ أحمد كما في التيذيب وجامع التحصيؿ.

يبعػػد أف يكػػوف قػػد حفػػظ األثػػر عمػػى ىػػذه الوجػػوه وحػػدث ىػػؤالء بوجػػو وىػػذا بوجػػو وذاؾ  وبعػػد مػػا سػػبؽ فػػالثوري حػػافظ مكثػػر ال
 بوجو وىذا أولى مف توىيـ أحد الثقات مف تالمذتو.

وأما يزيد بف ىاروف وأبو معاوية فمـ يختمؼ عمييـ فػي األعمػش فػروايتيـ مػع الثػوري ىػي الثابتػة عػف ابػف مسػعود ألف روايػة 
ف لـ يسمع منو كما سبؽ.إبراىيـ كما سبؽ ليا حكـ اال  =تصاؿ عف ابف مسعود وا 

ف كانت محفوظة إال أنيا ال تصح لما فييا مف انقطاع بيف المسيب بػف رافػع وبػيف ابػف = وأما روايات الثوري األخرى فإنيا وا 
 مسعود.

 النخعي.أنو كاف ال يفضؿ أمًا عمى جد لالنقطاع بينو وبيف إبراىيـ  تنبيو: ال يصح عف أمير المؤمنيف عمر 
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و التسوية إ٪تا ٬توز عند ا١تساواة ُب أما إذا كاف مكاف األب جد فنقوؿ: تفضيل األنثى على الذكر أ
القرب, وال مساواة, فاألـ متصلة با١تيت من غَت واسطة, واٞتد ال يتصل بو إال بواسطة, أال ترى أف 
اٞتد قد ٭تـر ا١تَتاث ٔتن ىو أقرب منو وىو األب, واألـ ال ٖتـر ٔتن ىو أقرب منها ْتاؿ ٔتنزلة األب 

 ١تاؿ ومع األب ثلث ما بقي أىػ.فلهذا أعطيناىا مع اٞتد ثلث ٚتيع ا
(: وأما ُب مسألة اٞتد فإف اٞتد أبعد منها, وىو ٕٖٙ/ٔوقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل ُب إعبلـ ا١توقعُت )

٭تجب باألب فليس ُب طبقتها فبل ٭تجبها عن شيء من حقها, فبل ٯتكن أف تعطى ثلث الباقي, 
درجتها, وال ٯتكن أف تعطى السدس؛ فكاف  ويفضل عليها ٔتثل ما تأخذ, فإهنا أقرب منو, وليس ُب

 فرضها الثلث كامبلً.
من النصوص باالعتبار الذي ىو ُب معٌت األصل, أو باالعتبار األؤب, أو  وىذا ما فهمو الصحابة 

باالعتبار الذي فيو إٟتاؽ الفرع بأشبو األصلُت بو, أو تنبيو اللفظ أو إشارتو وفحواه, أو بداللة 
نص إٔب نص آخر, وىي غَت داللة االقًتاف بل ىي ألطف منها وأدؽ وأصح الًتكيب, وىي ضم 

 ٔأىػ.
أف ا١تخالفُت يفضلوف األنثى على الذكر ُب بعض ا١تواريث, فيقولوف ُب امرأة ماتت وتركت  -ٙ

زوجها وأمها وأخوين شقيقُت وأختها ألـ: أف لؤلخت لؤلـ السدس كامبًل وللذكرين األخوين 
 .ٕما لكل واحد منهما نصف السدسالشقيقُت السدس بينه

 ويناقش:
وليس لنا وال لكم وال ألحد أف يقدـ بُت  ,بأف الذي فضل األنثى ُب ىذا ا١تثاؿ ىو اهلل العليم اٟتكيم

, فاألخت ألـ ُب ىذا ا١تثاؿ صاحبة فرض بنص التنزيل, وأما اإلخوة األشقاء يدي اهلل ورسولو 
قاؿ:  رسوؿ اهلل يدؿ على ذلك ما ُب الصحيحُت أف  كما  ,فهم عصبة يأخذوف ما أبقتو الفروض

 }أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب رجل ذكر{.

                                 
 (.ٛٔٗ – ٚٔٗ/ٙ( ومعونة أولي النيى البف النجار )ٖٗٗ/ ٖٔ( ومجموع الفتاوى )ٖٔ/ٚوانظر المغني البف قدامة ) ٔ
 (.ٕٔٙ/ ٙالمحمى ) -ٕ
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فنحن وهلل اٟتمد ندور مع النصوص الشرعية حيث دارت, ففضلنا األب على األـ ُب العمريتُت عمبلً 
خت ألـ ىنا عمبلً بظاىر النص واتباعًا لسنة خليفتُت راشدين وأخذًا بالنظر الصحيح, وفضلنا األ

بالقرآف والسنة, ٍب إف األب واألـ ليسا كاألخت ألـ واإلخوة األشقاء, فاألب واألـ ُب درجة واحدة 
بالنسبة للميت ويدلوف إليو بأنفسهم, وأما األخت ألـ, واإلخوة األشقاء فإهنم يتفاوتوف ُب القوة, 

ف إٔب ا١تيت بأنفسهم, وأما األخت ألـ وُب اإلرث, وُب اإلدالء إٔب ا١تيت, فاإلخوة األشقاء يدلو 
 فتدٕب باألـ, والفروؽ بُت اإلخوة ألـ وغَتىم من اإلخوة معلومة مشهورة واهلل ا١تستعاف.

أف ا١تخالفُت يقولوف بآرائهم ُب امرأة ماتت وتركت زوجها وأختها شقيقتها وأخًا ألب أف األخ  -ٚ
٢تا بو, فهم ال ينكروف تفضيل األنثى على  ال يرث شيئاً, فلو كاف مكانو أخت فلها السدس يعاؿ

 .ٔالذكر ٍب ٯتوىوف بتشنيع تفضيل األـ على األب حيث أوجبو اهلل تعأب
 ويناقش من وجوه:

/ أف إعطاء األخت ألب ُب ا١تثاؿ السابق دوف األخ ألب ال يعارض إعطاء األـ ُب العمريتُت ثلث ٔ
 الباقي لئبل تزيد على األب.

ا١تثاؿ السابق ليس بصاحب فرض وٓب تبِق لو الفروض شيئًا فبل مَتاث لو بداللة ألف األخ ألب ُب 
 النص, ٓتبلؼ األب فإنو صاحب فرض وعاصب.

وأما األخت ألب ُب ا١تثاؿ السابق فإ٪تا ورثت ألهنا صاحبة فرض وفرضها ُب ىذا ا١تثاؿ السدس فلم 
 مع األخت ألب, كما ُب األب واألـ.تسقط, وأين ىذا ٦تا ٨تن فيو؟ ال سيما واألخ ألب ٓب ٬تتمع 

/ قولو : فهم ال ينكروف تفضيل األنثى على الذكر ٘تويو فإنا ننكر تفضيل األنثى على الذكر إذا  ٕ
كانا ُب درجة واحدة ٣تتمعُت وأما ا١تثاؿ السابق وما كاف على شاكلتو فليس ٦تا ٨تن فيو, فأين 

 ظاىر الدعوى؟التفضيل ا١تطلق لؤلنثى على الذكر كما يدؿ عليو 
 / قولو: ٍب ٯتوىوف بتشنيع تفضيل األـ على األب حيث أوجبو اهلل تعأب.ٖ

 ىذا ٤تل النزاع فا١تخالف ال يسلم بأف اهلل أوجب لؤلـ ثلث الكل مطلقاً عند عدـ الولد واإلخوة.
                                 

 (.ٕٔٙ/ ٜالمحمى ) -ٔ
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, وقد سبق أف القرآف دؿ على أف لؤلـ ُب زوج وأبوين, أو زوجة وأبوين ثلث الباقي ال ثلث الكل
ومناقشة ما استدؿ بو ا١تخالف فرحم اهلل ابن حـز كيف يصف ىذا القوؿ الظاىر ُب الداللة بأنو 

 ٘تويو. 
 قوؿ ابن سيرين: وىووأما القوؿ الثالث 

فدليلو: أف إعطاء األـ الثلث كامبل ُب مسألة الزوجة ال يؤدي إٔب تفضيلها على األب فيفرض ٢تا 
 الثلث كامبل.

 عدـ تفضيلو عليها بالضعف, وا١تعهود أف الذكر إما أف يساوي األنثى كما بأنو يؤدي إٔب ويناقش:
 ُب اإلخوة ألـ, أو يفضلها الضعف كما ُب األوالد  واإلخوة لغَت أـ.

(: لو أعطيناىا الثلث كامبًل بعد فرض الزوجة  ٕٖٙ/ ٔقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل ُب  إعبلـ ا١توقعُت )
وقياسها, وعن داللة الكتاب, فإف األب حينئٍذ يأخذ ربعاً كنا قد خرجنا عن قاعدة الفرائض 

وسدساً, واألـ ال تساويو وال تأخذ شطره, وىي ُب طبقتو , وىذا ٓب يشرعو اهلل قط, وداللة الكتاب 
 ال تقتضيو أىػ.

(: وما ذىب إليو ابن سَتين تفريق ُب موضع أٚتع الصحابة ٕٔ/ٚوأما ابن قدامة فقد قاؿ ُب ا١تغٍت )
 ٍب إف مع الزوج يأخذ مثلي األـ, كذلك مع ا١ترأة قياساً عليو أىػ. ,لتسوية فيوعلى ا

 الترجيح:
 ,وألنو ىدي خليفتُت راشدين ٫تا عمر وعثماف ,الراجح ىو القوؿ األوؿ لداللة ظاىر القرآف عليو

رد وكما دؿ عليو النظر الصحيح, ولضعف استدالؿ اآلخرين ٔتا و  ,وفتوى زيد بن ثابت وابن مسعود
 عليو من مناقشة واهلل ا١توفق.

 : فائدة
( مع شرح اٞتمل: واستبقوا فيها لفظ الثلث ٜٚ/ ٙقاؿ الشيخ زكريا األنصاري ُب شرح ا١تنهج )

وإال فما تأخذه األـ ُب األؤب   َوَورِثَُو أَبَػَواُه َفؤلُمِّْو الثػُُّلثُ  ٤تافظة على األدب ُب موافقة قولو تعأب: 
 سدس, وُب الثانية ربع, واألؤب من ستة والثانية من أربعة أىػ.
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(: ))..... فعلى ىذا تكوف ا١تسألة من اثنُت وتصح ٖٖٔ/٘وقاؿ ابن مفلح ُب ا١تبدع شرح ا١تقنع )
١تاؿ من األؤب, وربعو من ستة, والثانية تصح من أربعة, وإ٪تا قالوا: ٢تا ثلث الباقي, وٓب يقولوا: سدس ا

 من الثانية ٤تافظة على األدب ُب موافقة القرآف, وعرب بو ُب الوجيز اعتباراً باٟتاصل أىػ((.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع اإلخوة ميراث الجد
 

, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده ونستغفره إف اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو
يضلل فبل ىادي لو, وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أف اهلل فبل مضل لو ومن 

 عبده ورسولو , أما بعد . اً ٤تمد
من ا١تعلـو عند ا١تشتغلُت ّٔذا العلم ا١تبارؾ علم ا١تواريث أف مَتاث اٞتد مع اإلخوة قد أخذ  وفإن

ُب زمن أمَت ا٠تبلؼ فيو  , وقد بدأبُت األعبلـ ُب كتب ا١تواريث لقوة ا٠تبلؼ فيومساحة واسعة 
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وأما ُب زمن أيب بكر الصديق ,  ٔفقد كاف أوؿ جد ورث ُب اإلسبلـ ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب 
 زمانو وأصحاب النيب أباً وٓب يذكر أف أحداً خالفو ُب فقد كاف أبو بكر ٬تعل اٞتد  ٕمتوافروف ,

 ,خوة مع اٞتد ُب كيفية التوريثحىت اختلفت كلمة ا١تورثُت لئل ٍب بدأ ا٠تبلؼ ُب زمن عمر 
بل بالغ ابن  ,وأشتبو األمر فيو حىت إف من الصحابة ومن بعدىم من توقف ُب أمر اٞتد مع اإلخوة

وأما أمَت  ,ٖعمر رضي اهلل عنهما ُب ذلك فقاؿ : أجرؤكم على جراثيم جهنم أجرؤكم على اٞتد
ماين : إين ألحفظ عن اؿ عبيدة السلولو ُب اٞتد, حىت قفقد اختلف ق ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب 

ٍب شاور فيو من شاور من  ,فكاف عمر يرى ُب أوؿ أمره يراه أباً  .ٗعمر ُب اٞتد مائة قضية ٥تتلفة
خوة معو فكاف يقاسم باٞتدة مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف السدس رأى أف يورث اإل الصحابة ٍب

ليكتب ٢تم اٞتد وىم  الثلث, ٍب ٚتع أصحاب ٤تمٍد  ٍب بدا لو أف يرفعو إٔب ,خَتاً لو من مقاٝتتهم
,  فخرجت عليو حيَّة, فتفرقوا فقاؿ : لو أراد اهلل أف ٯتضيو ألمضاه, ٍب مات  ,يروف أف ٬تعلو أباً 

 عن الثلث . ا١تقاٝتة وىو يرى توريث اإلخوة معو مآب تنقصو
قاؿ ابن العريب ٘ر الصحابة (ابكأا على خوة مسألة كبَتة ) فقد اشتبو أمر اٞتد فيهفمسألة اٞتد مع اإل

علموا أعلمكم اهلل ا١تشكبلت أف مسألة اٞتد ٕتاوزت اٟتد ُب اإلشكاؿ وخرجت عن اٟتصر : ا

                                 
الػرحمف بػف غػنـ قػاؿ : إف أوؿ  ( مف طريؽ شير بف حوشب عػف عبػدٕٕٖٔٔ/ٖٕٙ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) ٔ

 في اإلسالـ عمر بف الخطاب . جدٍّ ورث
قمت :إسناده ضعيؼ بسبب شير بف الحوشب فإنو كثير األوىاـ وليذا األثر شػاىد يترقػي بػو إلػى رتبػة الحسػف لغيػره وىػو مػا 

( ٕٚٗ/ٙ( والبييقػي فػي سػػننو )ٜٔٗٓٔ/ٕٔٙ/ٓٔ( وعبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )ٖٜٕٔ/ٔ٘ٗ/ٕأخرجػو الػدارمي فػي سػننو ) 
 عف الشعبي قاؿ : أف أوؿ جد ورث في اإلسالـ عمر . -األحوؿ وىو  -مف طرؽ عف عاصـ 

( عقب إخراجػو لػو : ىػذا مرسػؿ ٕٚٗ/ٙ, وقد قاؿ البييقي في سننو ) قمت: إسناده ضعيؼ لالنقطاع بيف الشعبي وعمر 
 , الشعبي لـ يدرؾ أياـ عمر غير أنو مرسؿ جيد اىػ .

 الفتح ( . ٜباب ٜٔ/ٕٔأنظر صحيح البخاري ) ٕ

 إسناده صحيح وسيأتي إف شاء اهلل عند ذكر أقواؿ المختمفيف في توريث الجد مع اإلخوة . ٖ

 . إسناده صحيح وسيأتي إف شاء اهلل في بياف مذىب عمر  ٗ

 ( بتصرؼ .ٜٕ/ٖأنظر شرح الزركشي عمى متف الخرقي ) ٘
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ٓب واٞتبلؿ أف يعلم اهلل عباده أنو  واٟتكمة هلل فيو ُب ترؾ اإلشكاؿ واالختبلؼ من ذوي العلم ,والعد
ووزر عن  ,ر والقياس على أصوؿ الشرع أصل ُب الدينوليعلم ا٠تلق أف النظ ,يرد أف ينص على حادثة

ختلفوا فيو إذ ٓب يكن من النيب عليو السبلـ بياف يرفع اإلشكاؿ , فإف الصحابة اا١تشكبلت للمسلمُت
 اىػ.ٔعلى التماـ

لقائلُت بتوريث اإلخوة مع اٞتد أف يصرحوا ٔتا ُب توريثهم معو من اإلشكاؿ واإلعضاؿ : يلـز ا فأقوؿ
فإهنم ٓب يسَتوا على قاعدة مطَّردة فيو فحصل التناقض واالختبلؼ, أما الذين أنزلوا اٞتد أباً  ,والعسر

فهم أسعد الناس با١تنقوؿ وا١تعقوؿ والسبلمة من التناقض واالختبلؼ, وا١توافقة ليسر الشريعة 
باٞتد فهو  ومقاصدىا , ورحم اهلل العبلمة عبد الرٛتن السعدي إذ يقوؿ : أما القوؿ بسقوطهم مطلقاً 

وىو قوؿ منضبط ال تناقض فيو ,وا١توافق للمعاين الصحيحة ,ا١توافق ١تواقع اإلٚتاع ُب غَت ىذه ا١تسألة
 اىػ .ٕشأف األقواؿ الصحيحة وهلل اٟتمد  ىو وال غموض وال إشكاؿ كما

وقد وفقٍت اهلل فبحثت ىذا الباب ضمن أْتاثي ألبواب الفرائض , فجمعت ما ورد ُب الباب من 
وطالعت كبلـ أىل العلم  حسب ا١تستطاع, ضعفاً  وأمت عليها صحة كاألحاديث واآلثار, وح

 ا١تتقدمُت وا١تعاصرين ٍب رتبتو كالتإب :
 : ٘تهيد , ذكرت فيو : أوال ً 

 -ٖما ورد فيو من األحاديث ا١ترفوعة وأهنا ال تصح ,  -ٕ .ا١تقصود باٞتد ُب ىذا البحث -ٔ 
أف اٞتد  -٘. ما يفارؽ فيو اٞتدُّ األبَ  -ٗ. فيها كاألب إٚتاعاً  َتاث وأنوحاالت اٞتد الثبلث ُب ا١ت

: أف اٞتد ختمت التمهيد بفائدتُت األؤب -ٙ .إٚتاعًا منو ال يسقط إال باألب أو اٞتد األقرب 
 ٭تجب اإلخوة ألـ إٚتاعاً , والثانية : أف اٞتد ٭تجب بٍت اإلخوة إٚتاعاً .

, وذكرهتا د مع اإلخوة, وأهنا ٜتسة مذاىبىب الناس ُب توريث اٞتٍب شرعت ُب البحث فذكرت مذا
إٚتااًل ٍب تفصيبًل, مع  ذكر من نسبت إليهم تلكم ا١تذاىب, وبياف حاؿ تلك األقواؿ ا١تنسوبة إٔب 

                                 
 ( .ٖٙ-ٖ٘/ٗ(وانظر مغني المحتاج لمشربيني )ٕٓ٘/ٛعارضة األحوذي ) ٔ

 .ٓٛٗالسعدية ص الفتاوى ٕ
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: مذىب من ى مذىبُت من ا٠تمسة ا١تذاىب ٫تاور علقائليها حديثياً, و١تا كانت رحى ا٠تبلؼ تد
ة وما ب ا١تورثُت لئلخوة مع اٞتد, ذكرت أدلة كل مذىب منهما على ِحدَ , ومذىأنزؿ اٞتد أباً 

ض عليو بو وما أجيب بو على االعًتاض إف وجد, ٍب رجحت مذىب من جعل اٞتد أبًا وبينت ًتُ عْ ا
أسباب الًتجيح , وٓب أعنت ببقية ا١تذاىب من حيث إيراد أدلتها, إما الندثار القائل ببعضها, وإمَّا 

 لدالة على إنزاؿ اٞتد أباً والردود على ا١تورثُت فيها رٌد على ىذا البعض اآلخر .ألف األدلة ا
ريثهم لؤلخوة ٍب ٠تصت أقواؿ زيد بن ثابت وعلي بن أيب طالب وابن مسعود رضي اهلل عنهم ُب تو 

, ٍب أفردت ا١تسائل  , ٍب ذكرت خبلصة ما روي عن أمَت ا١تؤمنُت عمر مع اٞتد كل على حده
, ٍب ختمت ١تعادَّة وا٠ترقاء بابًا مستقبلً فجعلت األكدريَّة وا ,ُب ىذا ا١تبحث بأبواب مستقلةا١تشهورة 

البحث , وىو عمل بشري ٓب آؿ فيو جهداً ُب الوصوؿ إٔب اٟتق والصواب , واٟتمد هلل الذي بنعمتو 
وٕب ولعباده نافعاً  تتم الصاٟتات , واهلل أسأؿ بأٝتائو وصفاتو وحياتو وقيوميتو أف ٬تعلو لوجهو خالصاً 

 .ى نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبوإنو على كل شيء قدير, وصلى اهلل وسلم وبارؾ عل
 
 

 * ميراث الجد  *
 

 من ىو الجد الوارث ؟
, فإف ٗتلل ُب نسبتو إٔب إٔب ا١تيت أنثى وىو اٞتد الصحيح ىو أبو األب الذي ٓب يدخل ُب نسبتو

ُب النسبة يقطع النسب ٗتلل األـ  يرث إال على أنو من ذوي األرحاـ, ألف , فبلكاف فاسداً ا١تيت أـ  
 ٔ.إٔب اآلباء
 فائدة :

                                 
( واالختيػػػار لتعميػػػؿ المختػػػار البػػػف مػػػودود ٖٕٓ/ٙ( وتبيػػػيف الحقػػػائؽ لمزيمعػػػي )ٕٔ٘/ٓٔأنظػػػر رد المحتػػػار البػػػف عابػػػديف ) ٔ

 ( .ٛٗٗ/ٙ( والفتاوى اليندية )ٜٜٗٔ( والمباب شرح الكتاب لمغنيمي ص)ٚٛ/٘الموصمي )
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 –فهذه أربعة أٝتاء  -: اٞتد الصحيح , أو العصيب , أو ألب , أو الثابت يسمَّى اٞتد الوارث
أيب األـ, وىو , ويسمَّى اٞتد الفاسد, أو اٞتد غَت الثابت كويسمى اٞتد ا١تطلق, ويقابلو اٞتد الرٛتي

  ٔالذي يدٕب إٔب ا١تيت بأنثى.
 توريث الجد ؟ ىل صح عن رسوؿ اهلل 

 ُب اٞتد شيء . ٓب يصح عن رسوؿ 
قاؿ: أيكم يعلم ما ورث رسوؿ  أف عمر  -وىو البصري  -فحديث يونس بن عبيد عن اٟتسن 

: ال : ال أدري . قاؿقاؿ مع من ؟ قاؿ ورثَّو السدس ,  .: أنااٞتد ؟ فقاؿ معقل بن يسار اهلل 
 دريت فماذا تغٍت إذاً .

( ٚٓٔ/ٕ( وا٠تطايب ُب غريب اٟتديث )ٜٕٚٛ/ٕٕ/ٖحديث ضعيف, أخرجو أبو داود ُب سننو )
( وابن أيب شيبة ٕٚ/٘, وأخرجو أٛتد ُب مسنده ) عن يونس بن عبيد بو من طريق خالد الواسطي

 ( من طريق عبدٖٔٙٗ/ٖٕٓ/ٕٓ) ( ومن طريقو الطرباين ُب الكبَتٕٖٙٓٔ/ٕٔٙ/ُٙب مصنفو )
 . عن يونس بن عبيد بو األعلى السامي

بن منصور الف عليو , فرواه عنو سعيد ختُ ن طريق ىشيم بن بشَت عن يونس, واوروي ىذا اٟتديث م
 ( بالوجو السابق .ٖٛ/ٗٗ/ُٔب سننو )

ُب جٍد   عن اٟتسن عن معقل بن يسار قاؿ : قضى رسوؿ اهلل  ٤تمد بن عيسى الطباع عنو ورواه
( وابن ماجة ُب سننو ٖٖٗٙ/ٕٚ/ٗالنسائي ُب الكربى ) فينا بالسدس . أخرج ىذه الروايةكاف 

(ٕ/ٜٜٓ/ٕٕٖٚ. ) 
قلت : سعيد بن منصور ترجم لو اٟتافظ ُب التقريب بقولو : ثقة كاف ال يرجع عما ُب كتابو لشدة 

قاؿ اٟتافظ : ثقة فقيو كاف أعلم الناس ْتديث ىشيم , وسعيد  و٤تمد بن عيسى الطبِّاعقو بو , وثو 

                                 
 ( . ٜٕٚ/ٛأنظر الفقو اإلسالمي ) ٔ
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بن منصور جوَّد اإلسناد فقد ساقو سا١تًا من العلة , وذلك بروايتو عن ىشيم بتصريح ىشيم 
 بالتحديث .

حة عن ورواه ٤تمد بن عيسى معبًل فإف ىشيمًا ُب ىذه الرواية قد عنعن وىو مدلس, فالرواية الراج
 ىشيم ىي رواية ٤تمد بن عيسى ا١تعلَّة .

ختلف عليو , فرواه عنو أبو وىيب بن خالد عن يونس بن عبيد وا وروي ىذا اٟتديث أيضاً من طريق
: من عنده ُب اٞتد ن عن معقل بن يسار قاؿ : قاؿ عمرعن اٟتس بن عمرو ا١تنقري معمر عبد اهلل

قاؿ : مع من ؟ قلت :  .دؾ ؟ قلت : أعطاه السدسعن رسوؿ اهلل ؟ قلت : عندي . قاؿ : ما عن
( بسند صحيح وقاؿ اٟتاكم : ٜٖٖ/ٗال أدري . قاؿ : ال دريت . أخرجو اٟتاكم ُب مستدركو )

 حديث صحيح على شرط الشيخُت وٓب ٮترجاه , ووافقو الذىيب .
 عن اٟتسن عن عمر بالوجو األوؿ . ن سوَّار العنربياهلل ب ورواه عنو عبد

 ( بإسناد صحيح .ٕٗٗ/ٙلبيهقي ُب سننو )أخرجو ا
ر العنربي ثقة , فالرواية احملفوظة عن وىيب بن اقلت : أبو معمر ا١تنقري ثقة ثبت , وعبد اهلل بن سو 

 اهلل بن سوار شاذة واهلل أعلم . خالد ىي رواية الثقة الثبت أيب معمر ا١تنقري , ورواية عبد
 عبله منة للرواية احملفوظة عن ىشيم بن بشَت فإهنما جفالروية احملفوظة عن وىيب بن خالد موافق

مسند معقل بن يسار , وقد خالفا خالدًا الواسطي وعبد األعلى السامي الذين جعبله من مسند 
األعلى الثقة , ال سيما وقد  , والرواية الراجحة ىي رواية خالد الواسطي الثقة الثبت وعبد عمر 

ٓب ٮتتلف على خالد الواسطي وعبد األعلى , ٍب إف ُىشيم بن ختلف على كل من ىشيم ووىيب , و ا
 بشَت مدلس وقد عنعن ُب الرواية الراجحة عنو .

فالرواية الراجحة ىي رواية خالد الواسطي وعبد األعلى السامي عن يونس بن عبيد عن اٟتسن عن 
 عمر بو .

 ق .وقد اختلف على اٟتسن البصري فرواه عنو يونس بن عبيد بالوجو الساب
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إف ابن ابٍت مات  ) فقاؿ : ورواه عنو قتادة بن دعامة عن عمراف بن حصُت أف رجبًل أتى النيب 
فلما أدبر دعاه  .فما ٕب من مَتاثو ؟ فقاؿ : لك السدس , فلما أدبر دعاه فقاؿ : لك سدس آخر

 .(فقاؿ : إف السدس اآلخر طعمة 
ابن  و( ومن طريقٜٕٙٛ/ٕٕٔ/ٖسننو ) ( وأبو داود ُبٖٖٚٙ/ٖٚ/ٗأخرجو النسائي ُب الكربى )

( وابن أيب شيبة ُب مصنفو ٜٜٕٓ/ٜٔٗ/ٗالًتمذي ُب سننو )أخرجو  ( وٖٛٔ/ٛحـز ُب احمللى )
( ٖٙٗ,  ٕٛٗ/ٗ( وأٛتد ُب مسنده )ٖٗٛ/ٕٔٔ/ٔ( والطيالسي ُب مسنده )ٕٖٗٓٔ/ٕٔٙ/ٙ)

( ٙٓ٘ٗ/ٕٖٛ/ٔٔشكل اآلثار )غوث ( والطحاوي ُب م ٕٕٙ/ٕٗ/ٖوابن اٞتارود ُب ا١تنتقى )
 ( . ٕٗٗ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٗٛ/ٗقطٍت ُب سننو )والدار 

ورث اٞتد  شيء زاد أبو داود ُب روايتو : قاؿ قتادة : فبل يدري مع أي شيء ورثو , قاؿ قتادة : أقل
 السدس .

قلت : الرواية احملفوظ عن اٟتسن ىي رواية يونس بن عبيد الثقة الثبت الذي جعل اٟتديث من 
وقتادة وإف كاف ثقة ثبتاً إال أنو كاف يدلس وقد عنعن , ويونس أثبت ُب اٟتسن من قتادة ,عمرمسند 

. 
( قاؿ ابن أيب حاًب ٝتعت أبا زرعة يقوؿ : يونس بن ٕٕٗ/ٜففي اٞترح والتعديل البن أيب حاًب )

 ىػ .ا.ف يونساعبيد أحب إٔب ُب اٟتسن من قتادة ألف يونس من أصحاب اٟتسن وقتادة ليس من أقر 
ُب أصحاب اٟتسن أثبت من يونس وال أسند عن اٟتسن من قتادة اىػ شرح  وقاؿ اإلماـ أٛتد : ما

 ( .ٜٙٗ/ٕعلل الًتمذي البن رجب )
 ومع أف رواية يونس عن اٟتسن عن عمر ىي الراجحة إال أهنا ضعيفة لبلنقطاع بُت اٟتسن وعمر 

 .  تُت بقيتا من خبلفة عمر فإف اٟتسن ولد لسن
ىذا اٟتديث من طريق يونس بن أيب إسحاؽ عن أبيو عن عمر بن ميموف أف عمر ٚتع  وروي

, فقاـ معقل ذكر اٞتد بشيء ُب شأف اٞتد فنشدىم من ٝتع رسوؿ اهلل  أصحاب رسوؿ اهلل 
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أتى بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثاً أو سدساً , فقاؿ لو  بن يسار ا١تزين فقاؿ : قد ٝتعت رسوؿ اهلل 
 .دمو ٍب قاؿ : ال دريت, فركلو بق؟ قاؿ : ال أدريالفريضة عمر : ما 

( ومن ٕٖ٘ٓٔ/ٕٔٙ/ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٖٖٖٙ/ٕٚ/ٗأخرجو النسائي ُب الكربى )
( ٚٓ٘ٗ/ٖٗٛ/ٔٔشكل اآلثار )م( والطحاوي ُب ٕٕٕٚ/ٜٜٓ/ٕطريقو ابن ماجة ُب السنن )

( وابن حـز ُب احمللى ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٕٚ/٘مسنده ) وأخرجو أٛتد ُب
(ٛ/ٖٔٚ-ٖٔٛ. ) 

عنعنة أيب إسحاؽ السبيعي , والثانية : أف الرواية جاءت بالشك أعطاه  األؤب:قلت : فيو علتاف , 
وال يصح االستشهاد  ,ثلثًا أو سدسًا , ولعل الشك من يونس بن أيب إسحاؽ فإنو كاف يهم قليبلً 

شك ُب مَتاث اٞتد ُب ىذا اٟتديث فيمكن أف يقاؿ : إف ّٔذه الطريق للحديث السابق ألنو وقع ال
للجد ال يثبت لوقوع الشك فيو  القصة ثابتة ٔتجوع الطريقُت لكن الفرض الذي فرضو رسوؿ اهلل 

 واهلل أعلم .
 
 

 وإليك شكبلً توضيحياً للخبلؼ السابق:
 خالد الواسطي                       

 سامي    عن يونس بن عبيد عن اٟتسن عن عمرعبد األعلى ال                   
 سعيد بن منصور عن  ىشيم بن بشَت

 
 ٤تمد بن عيسى عن   ىشيم بن بشَت     عن يونس بن عبيد عن اٟتسن عن معقل بن يسار
 ا١تنقري         عن   وىيب بن خالد    عن يونس بن عبيد عن اٟتسن عن معقل بن يسار

 
 خالد    عن يونس بن عبيد عن اٟتسن عن عمرعبد اهلل بن سوار عن وىيب بن 
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 قتادة عن اٟتسن عن عمراف بن اٟتصُت                                                          

                       
 يو عن عمر بن ميموف أف عمر بالشك يونس بن أيب إسحاؽ عن أب                      
 سدسا أوثلثاً.                     

 
 حديث آخر : 

بن  عن عيسى ( من طريق أيب معشر٘ٚٗ/ٖٖ٘/ٔأخرج اٟتارث ُب مسنده كما ُب بغية الباحث )
اٞتد سدس ا١تاؿ مع الولد  أيب عيسى أف زيد بن ثابت قاؿ لعمر بن ا٠تطاب : أعطى رسوؿ اهلل 

الذكر, ومع األخ الواحد النصف , ومع االثنُت فصاعداً الثلث,وإذا ٓب يكن وارث غَته فأعطاه ا١تاؿ  
 كلَّو .

 .بو معشر ٧تيح بن عبد الرٛتن ضعيفقلت :إسناده واٍه جداً , عيسى ىو اٟتناط مًتوؾ, وأ
 

 حديث آخر :  
 ةمن طريق بشر بن ا١تفضل عن عبد الرٛتن بن حرمل (ٕ٘ٗٗ/ٜٕ٘/ٗأخرج الطرباين ُب األوسط )

كيف قسم اٞتد ؟ قاؿ : ما سؤالك عن ذلك يا   عن سعيد بن ا١تسيب عن عمر أنو سأؿ النيب 
 عمر ؟ إين أظنك ٘توت قبل أف تعلم ذلك فمات قبل أف يعلم ذلك .

عن حرملة إال  -ب ىذا اٟتديث وحديث ُب غَت ىذا البا -قاؿ الطرباين : ٓب يرو ىذين اٟتديثُت 
 .بشر بن ا١تفضل اىػ

الطرباين ُب األوسط ورجالو رجاؿ الصحيح إال سعيد  واه( : ر ٖٕٓ/ٗوقاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد )
 بن ا١تسيب اختلف ُب ٝتاعو من عمر اىػ .
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, وأما سعيد بن ا١تسيب فالراجح ٝتاعو من عمر   ه ضعيف وسببو عبد الرٛتن بن حرملةقلت : إسناد
 سيأٌب إف شاء اهلل وأعلم .كما 

مع رٛتًا وتعصيباً  علم أف اٞتد يرث كاألب ُب حاالتو الثبلث إٚتاعًا وألنو ٬توبعد بياف ما سبق فا •
 .كاألب

 الحالة األوؿ :
ة فرع وارث ذكر كهالك عن جد , وذلك إذا كاف ُب ا١تسألفقط وفرضو السدسأف يرث بالفرض 

 .باقي لبلبن أو ابن االبن تعصيباً دس فرضاً وال, أو جد وابن ابن, فإف للجد السوابن
 الحالة الثانية :

أف يرث بالتعصيب فقط وذلك إذا ٓب يكن معو فرع وارث مطلقاً, كهالك عن جد وأـ, فلبلـ الثلث 
 عن زوج وجد, فللزوج النصف والباقي للجد تعصيباً . ةوالباقي للجد تعصيباً, أو كهالك

 
 
 
 

 الحالة الثالثة :
كهالك عن بنت وجد فللبنت  ٔ بالفرض والتعصيب معاً, وذلك إذا كاف معو فرع وارث أنثىأف يرث 

النصف وللجد السدس فرضًا والثلث الباقي تعصيبًا , وكهالك عن بنت وبنت ابن وجد , فللبنت 
 ٔالنصف وبنت االبن السدس تكملة الثلثُت, وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً .

                                 
ية : ال يفػػرض لمجػػد إال مػػع الولػػد الػػذكر , ومػػع األنثػػى مػػف األوالد ىػػو عاصػػب وال يجمػػع بػػيف ىنػػاؾ مػػف يقػػوؿ مػػف الشػػافع ٔ

وقػد ذكػر نحػو ىػذا الرافعػي  ٓٙالفرض والتعصيب إال لسب , وىػذا مرجػوح حتػى عنػد الشػافعية كمػا فػي العػذب الفػائض ص
مػأخوذ ال يختمػؼ , ثػـ قػاؿ اإلمػاـ النػووي ( ثـ عقب قػائاًل : وىػذا خػالؼ فػي العبػارة فقػط والٕٔ/ٙكما في روضة الطالبيف )
 قمت : أصحيما األوؿ اىػ .

 (. ٚٓٗ/٘ٔقمت: أي أف الجد يجمع بيف الفرض والتعصيب كاألب واهلل أعمـ. وأنظر االستذكار البف عبد البر )



211 

 

 
 
 
 
 

             
 
 
 

 ما يفارؽ فيو الجدَّ األب .
 يفارؽ الجد األب في العمريتين وىما زوج وأـ وجد, وزوجة وأـ وجد .

ثلث الباقي على الراجح من أقواؿ أىل العلم , لكنها تأخذ  ُب العمريتُت فإف األـ مع األب تأخذ
اإلٚتاع كما ُب اٟتاوي  الثلث كامبلً مع اٞتد, ألهنا ليست معو ُب درجة واحدة , وقد حكي ُب ذلك

با٠تبلؼ فإف القاضي أبا يوسف رٛتو اهلل قاؿ ُب  . وىذا اإلٚتاع منقوض( ٕٔٔ/ٛللماوردي )
 .ٜ٘نظر العذب الفائض صتُت إف األـ تأخذ ثلث الباقي , واا١تسأل

 ل أماً على جد . ضّْ فَ أنو قاؿ : ما كاف اهلل لَتاين أُ  بل قد صح عن ابن مسعود 
 وٓب يصح وقد بينت ذلك ُب ْتثي ١تسألة العمريتُت وهلل اٟتمد . مر وروي ذلك عن ع

                                                                                                     
( ٕٙٛ/ٔذر )( واإلقنػػاع البػػف المنػػٕٔ/ٙ( وروضػػة الطػػالبيف لمنػػووي )ٕٚٓ/ٗأنظػػر الحجػػة عمػػى أىػػؿ المدينػػة لمشػػيباني )  ٔ

( ٜٚٔ/ٗالبف رشد ) د( وبداية المجتئٖ٘-ٖٓ٘/ٕ( والكافي في فقو اإلماـ أحمد البف قدامة )ٗٙ/ٚوالمغني البف قدامة )
( واالختيػار ٖٔٓ/ٖ( وأسػيؿ المػدارؾ لمكشػناوي )ٕٖٗ/ٕ( والتفريػع البػف جػالَّب )٘ٗٔ/ٖوالمقدمات والمميػدات البػف رشػد )
(  ٕ٘,  ٕٗ/ٗ( ومغنػػػي المحتػػػاج لمشػػػربيني )ٕٔٔ/ٛ( والحػػػاوي لممػػاوردي )ٚٛ/٘صػػػمي )لتعميػػؿ المختػػػار البػػػف مػػودود المو 

 ( وغير ذلؾ .ٚٗ/ٕوكفاية األخيار لمحصني )
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ب يسقط أـ , وىي أف األصورة أخرى ٮتالف فيها اٞتدُّ األبوقد ذكر بعض الفقهاء رٛتهم اهلل 
يسقطها األب وال اٞتد واهلل , والراجح أف اٞتدة ال رة خبلؼ, وُب ىذه الصو نفسو وال يسقطها اٞتد

 ٔ.أعلم
 الجد إال األب إجماعاً .ال يسقط 

( : أٚتع عواـ أىل العلم على أف اٞتد أبا األب ال ٕٙٛ/ٔبكر بن ا١تنذر ُب اإلقناع ) قاؿ أبو
ب منو ُب ٭تجبو عن ا١تَتاث غَت األب, وأنزلوا اٞتد ٔتنزلة األب ُب اٟتجب وا١تَتاث إذا ٓب يًتؾ أباً أقر 

 خوة واألخوات ... اىػ .ٚتيع ا١تواضع إال مع اإل
قاؿ أبو بكر بن ا١تنذر : أٚتع أىل العلم من أصحاب رسوؿ اهلل  :(ٗٙ/ٚوقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )

  على أف اٞتد أبا األب ال ٭تجبو عن ا١تَتاث غَت األب وأنزلوا اٞتد ُب اٟتجب وا١تَتاث منزلة األب
  اىػ. خوة لغَت األـٍب ذكر العمريتُت ومسألة اٞتد مع األ ,ُب ٚتيع ا١تواضع إال ُب ثبلثة أشياء

بن قدامو نقل با١تعٌت أو أف ا ,: لعل ىذا النقل ّٔذا اللفظ من كتاب ٓب أقف عليو البن ا١تنذرقلت
 .واهلل أعلم
  ٕ.ة (بعصبة ٓب يرث مع وجود تلك العصب ) كل من أدٔبعلى ىذا أيضاً القاعدة الفرضية:و٦تا يدؿ 

 فائدة:
  ٔ. الجد يحجب األخوة ألـ إجماعاً 

                                 
( ومغنػػػي المحتػػػاج ٕٔٔ/ٛ( والحػػػاوي لممػػػاوردي )ٕٔ/ٙ( وروضػػػة الطػػػالبيف لمنػػػووي )ٕٖٗ/ٛانظػػػر شػػػرح السػػػنة لمبغػػػوي ) ٔ

( والمقػدمات والمميػدات ٔٓٔ/٘( واالختيػار لتعميػؿ المختػار لمموصػمي )ٖٕٓ/ٙ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعػي )ٕ٘/ٗلمشربيني )
-ٖٗٔوالتحقيقػػات المرضػػية لمشػػيخ الفػػوزاف ص  ٜ٘( والعػػذب الفػػائض صٛٗٗ/ٙ( والفتػػاوى الينديػػة )٘ٗٔ/ٖالبػػف رشػػد )

 مع الجد ثالثة.( وزاد اإلخوة ٜٖ٘/ٙ, ومعونة أولى النيى البف النجار ) ٕٛوتسييؿ الفرائض لمشيخ ابف عثيميف ص ٖ٘ٔ
 
 (.ٖٜٙ/ٛنظر الحاوي الكبير )ا ٕ
( وفتح الباري البف حجػر ٛٚٙٔ/ٖ( والمعونة عمى مذىب عالـ المدينة )ٕٔٔ/ٛنظر فيما سبؽ الحاوي الكبير لمماوردي )وا
( ٕٓ٘/ٕ( وشػػػرح منتيػػػى اإلرادات لمبيػػػوتي )ٕٛٗ/ٕ( وشػػػرح التنبيػػػو لمسػػػيوطي )ٕٖٗ/ٕ( والتفريػػػع البػػػف جػػػالَّؿ )ٕٓ/ٕٔ)
 ( .ٜٕٛ/ٛ( والفقو اإلسالمي )٘ٓٔ/ٔالعذب الفائض )و 
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خوة أف لؤلـ السدس ولئلخوة هلل عنهما ُب مسألة فيها أبواف وإقفت على قوؿ البن عباس رضي اٍب و 
 السدس وما بقي فهو لؤلب وسيأٌب إف شاء اهلل ُب مَتاث األـ .

 فائدة أخرى :
 ومن ضعفهم أهنم ال ٭تجبوف األـ وذكرىم ال يعصب أنثاىم .ٕ الجد يحجب بني األخوة إجماعاً 

 . اإلخوة منزلة األخ وال يصحأنو كاف ينزؿ بٍت وقد روي عن علي 
( من طريق إٝتاعيل بن أيب خالد عن الشعيب ٜٙٙٓٔ/ٜٕٙ/ٓٔعبد الرزاؽ ُب مصنفو ) فقد أخرج

٬تعل بٍت األخ ٔتنزلة أبيهم إال علي , وٓب يكن أحد  قاؿ : ٓب يكن أحد من أصحاب رسوؿ اهلل 
 .أفقو من عبد اهلل بن مسعود  من أصحاب ٤تمد 

 . : ىذا األثر ضعيف لبلنقطاع بُت الشعيب وعلي بن أيب طالب قلت 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                     
( واالختيػػارات الفقييػػة ٖٗٗ/٘ٔ( وانظػػر االسػػتذكار البػػف عبػػد البػػر )ٙٙٗ/ٗنظػػر مختصػػر اخػػتالؼ العممػػاء لمطحػػاوي )ا ٔ

( ٙٗٗ/٘( والفتػػػاوى الكبػػػرى لػػػو )ٙٔٔ/ٙٔ. ومجمػػػوع فتػػػاوى شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػف تيميػػػة )ٕٗٛلشػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػف تيميػػػة ص
 ( .ٜٜٕ/ٛوالفقو اإلسالمي ) ٕٖٔ( وشرح السراجية في المواريث ص٘/ٗالكبير البف قدامة ) والشرح

( : اتفقوا أف بني اإلخوة واألخوات مف األب واألـ ال يرثػوف مػع الجػد ٙٙٗ/ٗقاؿ الطحاوي في مختصر اختالؼ العمماء ) ٕ
 اىػ .

مػع الجػد كمػا ال يورثػونيـ مػع األب ولػيس ىػذا إجماعػًا (: أجمعوا أف ال يورث بنػي األخ ٜٕٛ/ٜوقاؿ ابف حـز في المحمى )
 في األصؿ فقد جاء عف عمي توريثيـ مع الجد اىػ 
 قمت : لـ يصح ذلؾ عف عمي فصح اإلجماع . 
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 الخالؼ في توريث اإلخوة مع الجد :
 مذاىب الناس في توريث اإلخوة مع الجد خمسة:

 .صحاب ىذا القوؿ ُب كيفية توريثهم: أهنم يرثوف مع اٞتد على اختبلؼ بُت أالمذىب األوؿ
 .ال مَتاث لئلخوة مع اٞتد مطلقاً  و: أنالمذىب الثاني
 .التوقف: المذىب الثالث
٪تا على حسب ما يقضي فيو ا٠تليفة أو : أنو ليس للجد شيء معلـو مع اإلخوة إالمذىب الرابع

 .اإلماـ
-ٕٕٛ/ٜنظر احمللى البن حـز ). اٞتد يسقط باإلخوة األشقاء أو ألب: أف االمذىب الخامس

ٕٖٛ. ) 
 .األخَتاف مهجوراف واهلل ا١تستعافوا١تذىباف  :قلت
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اهلل بن مسعود  وقد قاؿ با١تذىب األوؿ عمر بن ا٠تطاب وزيد بن ثابت وعلي بن أيب طالب وعبد
ونسب إٔب عمراف بن حصُت وٓب  ٕوٓب يصح عنو  ونسب القوؿ بو إٔب عثماف  ٔرضي اهلل عنهم

 أقف عليو...........................................  

                                 
 عمى اختالؼ بينيـ في كيفية التوريث كما سيأتي إف شاء اهلل ذكر أقواليـ بأسانيدىا . ٔ

و بمغػػو أف سػػميماف بػػف يسػػار قػػاؿ: فػػرض عمػػر بػػف الخطػػاب وعثمػػاف بػػف ( أنػػٖٖٗٓ/ٕٛ٘/ٕفقػػد أخػػرج مالػػؾ فػػي الموطػػأ ) ٕ
 عفاف وزيد رحمة اهلل عمييـ لمجد الثمث مع اإلخوة .

بػيف سػميماف بػف يسػار وعثمػاف  -ٕبيف مالؾ بف أنس وسػميماف بػف يسػار  -ٔقمت : وفي ىذا اإلسناد انقطاع في موضعيف 
 . 

ىشػيـ أخبرنػا المغيػرة بػف مقسػـ عػف الييػثـ األسػدي أخبرنػي شػعبة بػف  ( مف طريػؽٜٗ/ٔوأخرج سعيد بف منصور في سننو )
التوأـ قاؿ : توفي أخ لنا عمى عيد عمر وترؾ إخوتو وجده فأتينا ابف مسعود فأعطى الجد مع اإلخوة السدس . ثػـ تػوفي أخ 

: إنػؾ أعطيػت جػدنا فػي أخينػا لنا في عيد عثماف وترؾ إخوتو وجده فأتينا ابف مسعود فأعطى الجد مع اإلخوة الثمث فقمنا لو
 =األوؿ السدس وأعطيتو اآلف الثمث , فقاؿ: إنما نقضي بقضاء أئمتنا .

( تكمػـ فيػو ولػـ يتػرؾ روى عنػو مغيػرة ٘ٓٔ/ٚقمت :إسناده ضعيؼ : الييثـ بف بدر األسدي قاؿ فيو الذىبي فػي الميػزاف ) =
عنػػو المقسػػـ بػػف المغيػػرة والييػػثـ بػػف بػػدر ولػػـ يوثقػػو إال ابػػف  قػػاؿ البخػػاري ال يثبػػت إسػػناد حديثػػو اىػػػ . وشػػعبة بػػف التػػوأـ روى

 حباف, والمغيرة بف مقسـ : ثقة متقف إال أنو كاف يدلس وقد عنعف ىا ىنا .
وجاء عف الشعبي أنو قاؿ : اختمؼ عمػي وابػف مسػعود وزيػد بػف ثابػت وعثمػاف وابػف عبػاس فػي جػد وأـ وأخػت ألب وأـ فقػاؿ 

مػػث, ولمجػد السػػدس, وقػػاؿ ابػف مسػػعود لسخػػت النصػؼ ولػػسـ السػػدس ولمجػد الثمػػث , وقػػاؿ عمػي : لسخػػت النصػؼ ولػػسـ الث
عثماف لسـ الثمث ولسخت الثمث ولمجد الثمث , وقاؿ زيػد : ىػي تسػعة أسػيـ لػسـ الثمػث ومػا بقػي فثمثػاف لمجػد وثمػث لسخػت 

 ,وقاؿ ابف عباس لسـ الثمث وما بقي فممجد وليس لسخت شيء .
( عػف رجػؿ ٜٜٙٓٔ/ٕٓٚ/ٓٔر جاء مف طريؽ رجؿ مبيـ عف الشػعبي بػو, فػرواه عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )قمت : ىذا األث

( مف طريؽ سفياف الثوري عف رجػؿ عػف الشػعبي بػو ٖٕٖ٘ٔ/ٕ٘ٙ/ٙعف الشعبي بو , وأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )
( مػف طريػؽ إبػراىيـ ٖٕٖ٘ٔ/ٕ٘ٙ/ٙ( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )ٜٓٚٓٔ/ٕٓٚ/ٓٔ, وأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )
 النخعي عف رجؿ عف الشعبي بو .

قمت : وىذا أثر ضعيؼ بسبب الراوي المبيـ وكذلؾ الشعبي  لـ يسمع مف أحٍد ممف ذكػر مػف الصػحابة إال حرفػًا واحػدًا عػف 
: أتػػي ( ثنػػا ىشػػيـ عػػف عبيػػدة عػػف الشػػعبي قػػاؿ ٕ٘/ٔ, وأخػػرج األثػػر السػػابؽ أيضػػًا سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو ) عمػػي 

الحجاج بف يوسؼ في فريضة فأرسؿ إلىَّ ما تقوؿ فييا : أـ وجد وأخت فذكره وزاد مع ابف عباس ابف الزبير , قمت : ىشػيـ 
ىذا ىو ابف بشر , مدلس وقد عنعف وعبيدة ىو ابف معتب الضبي ضعيؼ , وال نستطيع أف نقوي ىذه الطريؽ إلػى الشػعبي 

مػبيـ فػػي الطريػؽ األولػى ىػػو عبيػدة بػف متعػػب المصػرَّح بػو فػػي الطريػؽ الثانيػة , فقػػد بػالتي قبميػا الحتمػاؿ أف يكػػوف الرجػؿ ال
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و٭تكى عن الثوري واألوزاعي وبو يقوؿ اإلماـ أٛتد  ٔوالشعيب ٔالسلماين ومسروؽ  ةو يقوؿ عبيدوب
أف ٤تمد بن  ة أبو يوسف و٤تمد بن اٟتسن ويذكروالشافعي ومالك وغَتىم . وقاؿ بو من اٟتنفي

   ٕاٟتسن توقف ُب ا١تسألة بأخره.

                                                                                                     
ذكر في ترجمتو أنو يروي عف الشعبي وذكروه في مشايخ سفياف الثوري , ومع ذلؾ كمو فمو صح الطريؽ إلى الشعبي فيبقى 

 االنقطاع بينو وبيف مف سمَّى مف الصحابة واهلل أعمـ .
 األكدرية .تنبيو : ىذه الصورة ىي 

ضػطرب فػي ذلػؾ كمػا كػف ذلػؾ مػف طريػؽ ليػث بػف سػميـ وقػد اأنو جعؿ الجد أبًا ل وجاء عف عطاء وطاووس عف عثماف 
 . سيأتي بيانو مفصاًل إف شاء اهلل في اآلثار الواردة عف أبي بكر 

عػف معمػر قػاؿ : ال  (ٜٓ٘ٔ/ٖٕٙ/ٓٔوأقرب األقػواؿ الػواردة عػف عثمػاف إلػى الصػحة مػا أخرجػو عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )
 أعمـ الزىري إال أخبرني أف عثماف كاف يجعؿ الجد أبًا .

سناده صحيح إلى الزىري لكنو لـ يسمع مف عثماف  صحة أواًل:  , ومما يدؿ عمى أف ىذا أقرب أقواؿ عثماف  قمت : وا 
بكػػر فقػػد أخػػرج الػػدارمي فػػي سػػننو  فػػي أف الجػػد أٌب ولػػـ يصػػح عنػػو خػػالؼ مػػا ذىػػب إليػػو أبػػو أنػػو روى قػػوؿ أبػػي بكػػر 

( والػػدار قطنػػي فػػي ٘ٗ/ٔ( وفيػػو قصػػة وسػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو ) ٜٕٛٓ, ٜٕٚٓبػػرقـ ٔ٘ٗو  ٜٕٙٓبػػرقـ  ٓ٘ٗ/ٕ)
أف أبػا بكػر عف عثماف  -وىو ابف الحكـ -( مف طريؽ أبي بردة عف مرواف ٕٙٗ/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٚ/ٕٜ/ٗسننو )

 كاف يجعؿ الجد أبًا .
 =(.ٕٓ/ٕٔده صحيح وقد صححو الحافظ ابف حجر في الفتح )قمت: إسنا

ف نتبػع رأي الشػيخ قبمػؾ  ثانيًا: لّما استشارىـ عمر = يعنػي أبػا بكػر  -في الجد قاؿ لو عثماف : إف نتبع رأيؾ فإنو رشػد وا 
-ٖٕٙ/ٓٔ( , )ٜٔ٘ٓٔ/ٖٕٙ/ٓٔ( ومصػنؼ عبػد الػرزاؽ )ٜٕٙٔ/ٕ٘ٗ/ٕفمنعـ ذو الراي كاف . ففي سػنف الػدارمي  ) -

( مف طريؽ ىشاـ بف عروة عف أبيو عف مرواف بف الحكـ أف عمر بف الخطاب لما طعف استشارىـ في الجد ٕٜ٘ٓٔ/ٕٗٙ
ف نتبػػع رأي  فقػاؿ : إنػػي كنػػت رأيػت فػػي الجػػد رأيػًا فػػإف رأيػػتـ أف تتبعػوه فػػاتبعوه , فقػػاؿ لػو عثمػػاف : إف نتبػػع رأيػؾ فإنػػو رشػػد وا 

( سػماع مػرواف ٕٖٚ٘, ٖٕٔٚ/ٕٖٖ/٘ه صػحيح , وقػد أثبػت الحػافظ فػي الفػتح )الشيخ فمنعـ ذو الرأي كػاف . قمػت : إسػناد
 (.          ٕٙٗ/ٙمف عمر , وأخرجو البييقي في سننو )

( بػو مػف طريػػؽ منصػور عػػف إبػراىيـ عػػف عبيػدة فػػي ٖٕٖٗٔ, ٕٖٓٗٔ/ٕٙٙ/ٙكمػا عنػد ابػػف أبػي شػػيبة فػي مصػػنفو ) - ٔ
وسػػيـ لمجػػد وسػػيـ لسخػػت , قمػػت : فػػإف كانػػت أختػػيف؟ قػػاؿ: جعميػػا ابنػػة وأخػػت وجػػد قػػاؿ : ىػػي مػػف أربعػػة : سػػيماف لمبنػػت 

عبيدة مف أربعة لمبنػت سػيماف وسػيـ لمجػد , ولسختػيف سػيـ , قػاؿ : جعميػا مسػروؽ مػف عشػرة لمبنػت خمسػة أسػيـ , ولمجػد 
 سيماف ولكؿ واحدة منيـ سيـ سيـ .

 قمت : إسناده صحيح .
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 وقاؿ با١تذىب الثاين من الصحابة :

 ............................................................. ٖأبو بكر الصديق 

                                                                                                     
( مػف طريػؽ الثػوري عػف ٕٖٚٗٔ/ٕٚٙ/ٙف أبي شيبة في مصنفو )( وابٜٔٚٓٔ/ٕٓٚ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )

في مسػألة أـ وأخ وجػد وزوج ... فأتيػت عبيػدة السػمماني ففرضػيا عمػى سػتة لمػزوج النصػؼ ولػسـ  -السبيعي  -أبي إسحاؽ 
 سيـ ولسخ سيـ ولمجد سيـ .

 قمت :إسناده صحيح .
سػػفياف عػػف منصػػور عػػف إبػػراىيـ عػػف مسػػروؽ فػػي ابنػػة  ( ثنػػا وكيػػع ثنػػإٖٙٗٔ/ٕٙٙ/ٙوأخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )

 وأختيف وجد قاؿ : مف ثمانية أسيـ , لمبنت النصؼ أربعو ولمجد سيماف ولكؿ أخت سيـ .
  قمت : إسناده صحيح .    

 - 
( عف معتمر بػف سػميماف عػف إسػماعيؿ بػف أبػي خالػد قػاؿ: سػمعت ٕٜٗٓٔ/ٕٔٙ/ٓٔأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )ٔ

 ؿ: خذ مف شأف الجد بما اجتمع عميو الناس.الشعبي يقو 
  قمت : إسناده صحيح . والعمماء يعدوف الشعبي في المورثيف لحخوة مع الجد.

وقػػد ُأدعػػي اإلجمػػاع عمػػى توريػػث اإلخػػوة مػػع الجػػد, وىػػي دعػػوى باطمػػة فػػإف كتػػب الفقػػو طافحػػة بػػذكر الخػػالؼ فػػي المسػػألة  ٕ
 قديمًا وحديثًا. 

 -
ابة : ابػف عبػاس وابػف الزبيػر وأبػو سػعيد الخػدري وأبػو موسػى األشػعري رضػي اهلل عػنيـ ومػف رواه عنو خمسػة مػف الصػحٖ

 التابعيف الحسف البصري وقتادة والزىري وعطاء وطاووس والشعبي .
 : رواية ابف عباس  -أ     

قػي فػي سػننو ( والبييٜٓٔٔ/ٔ٘ٗ/ٕمػف طريػؽ عبػد الػوارث والػدارمي فػي سػننو ) ٖٛٚٙأخرجيا البخاري في صحيحو بػرقـ 
( مف طريؽ وىيب بف خالد كالىما عػف أيػوب عػف عكرمػة عػف ابػف عبػاس قػاؿ : ٜٖٖ/ٗ( والحاكـ في مستدركو )ٕٙٗ/ٙ)

يعني أبا  -: لو كنت متخذًا مف ىذه األمة خمياًل التخذتو ولكف خمَّة اإلسالـ أفضؿ أو قاؿ خير  أما الذي قاؿ رسوؿ اهلل 
 جعمو أبًا يعني الجد . -بكر 
 : رواية عبد اهلل بف الزبير  -ب    

( وابػػف ٙٗ/ٔ( وسػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو )ٜٕٔٔ/ٔ٘ٗ/ٕفػػتح ( والػػدارمي فػػي سػػننو ) ٖٛ٘ٙ/ٚٔ/ٚأخرجيػػا البخػػاري )
( مف طرؽ عف أيوب عف عبد اهلل بف أبي مميكة قػاؿ ٕٙٗ/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٖٙٔٔ/ٕٓٙ/ٙأبي شيبة في مصنفو )

الزبيػػر فػي الجػد فقػاؿ : أمػا الػػذي قػاؿ رسػوؿ اهلل لػو كنػت متخػػذًا مػف ىػذه األمػة خمػياًل التخذتػػو : كتػب أىػؿ الكوفػة إلػى ابػف 
 أنزلو أبًا يعني أبا بكر .
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( مف طريؽ ابف جري  قاؿ: سمعت أبػي يحػدث أف ابػف الزبيػر كتػب إلػى ٜٜٗٓٔ/ٖٕٙ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )

خذًا خمياًل حتى ألقى اهلل سوى اهلل التخذت أبا بكر خمياًل كاف يجعػؿ الجػد لو كنت مت أىؿ العراؽ أف الذي قاؿ رسوؿ اهلل 
 أبًا .

 قمت: عبد العزيز بف جرير والد عبد الممؾ ضعيؼ إال أنو قد توبع .
وأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو مف طريؽ فرات القزاز عف سعيد بف جبير قػاؿ: كتػب ابػف الزبيػر إلػى عبػداهلل ابػف عتبػة أف 

 أبا بكر كاف يجعؿ الجد أبًا. 
قمت : إسناده صحيح وقد أخرجو يزيد بف ىاروف في الفرائض مف طريؽ سعيد بف جبير بػو كمػا فػي فػتح البػاري البػف حجػر 

(ٕٔ/ٕٓ. ) 
 :  رواية عثماف  -ج     

وفيػػو قصػػة( وسػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو  ٜٕٛٓ, ٜٕٚٓبػػرقـ ٔ٘ٗ,  ٜٕٙٓبػػرقـ  ٓ٘ٗ/ٕأخرجيػػا الػػدارمي فػػي سػػننو ) 
وىػو ابػف الحكػـ  -( مف طريؽ أبي بردة عف مرواف ٕٙٗ/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٚ/ٕٜ/ٗ( والدارقطني في سننو )٘ٗ/ٔ)
 ًا .عف عثماف أف أبا بكر كاف يجعؿ الجد أب -

 (=ٕٓ/ٕٔقمت : إسناده صحيح , وقد صححو الحافظ في الفتح )
( ٕٜ٘ٓٔ/ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٓٔ( , )ٜٔ٘ٓٔ/ٖٕٙ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٜٕٙٔ/ٕ٘ٗ/ٕ=وأخرج الدارمي في سننو )

مف طريؽ ىشاـ بف عروة عف أبيو عف مرواف بف الحكـ أف عمر بف الخطاب لما طعف استشارىـ في الجد فقاؿ : إني كنت 
ف نتبع رأي الشيخ فمنعـ ذو الرأي  رأيت في الجد رأيًا فإف رأيتـ أف تتبعوه فاتبعوه , فقاؿ لو عثماف : إف نتبع رأيؾ فإنو رشد وا 

 كاف .
( سػماع مػػرواف مػف عمػػر , وأخرجػو البييقػػي ٕٖٕٚ, ٖٕٔٚ/ٕٖٖ/٘قمػت: إسػػناده صػحيح , وقػػد أثبػت الحػػافظ فػي الفػػتح ) 

 ( .ٖٕٛ/ٜمحمى )( وابف حـز في الٕٙٗ/ٙفي سننو )
 : رواية أبي سعيد الخدري  -د    

( وسػعيد بػف منصػور فػي سػننو ٜٖٗٔٔ/ٕٓٙ/ٙ( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )ٖٜٕٓ/ٓ٘ٗ/ٕأخرجيا الدارمي فػي سػننو )
أف أبا بكر الصديؽ جعؿ الجد  ( مف طريؽ أبي نضرة وأبي المتوكؿ عف أبي سعيد ٕٙٗ/ٙ( والبييقي في سننو )٘ٗ/ٔ)

 أبًا .
 (: إسناده عمى شرط مسمـ .ٕٓ/ٕٔت : إسناده صحيح وقد قاؿ الحافظ في الفتح )قم

 . رواية أبي موسى األشعري  -ىػ    
( مػػف طريػػؽ سػػفياف الثػػوري عػػف سػػميماف الشػػيباني عػػف كػػردوس عػػف أبػػي ٜٕ٘ٓ/ٓ٘ٗ/ٕأخرجيػػا اإلمػػاـ الػػدارمي فػػي سػػننو )

 بردة عف أبي موسى أف أبا بكر الصديؽ جعؿ الجد أبًا .
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( وأبػو شػياب ٜٖ٘ٔٔ/ٕٓٙ/ٙوقد خالؼ سفياف الثوري في سميماف الشيباني كػؿ مػف عمػي بػف مسػير عنػد ابػف أبػي شػيبة )

( فرواه عػف سػميماف الشػيباني عػف أبػي بػردة عػف كػردوس عػف أبػي موسػى أف أبػا بكػر ٜٕ٘ٓ/ٓ٘ٗ/ٕالحناط عند الدارمي )
 جعؿ الجد أبًا .

عيؼ , وعمػػي بػػف مسػػير ثقػػة يغػػرب , وال شػػؾ أف الروايػػة المحفوظػػة ىػػي قمػػت : أبػػو شػػياب ىػػو موسػػى بػػف نػػافع الحنػػاط ضػػ
رواية سفياف الثوري اإلماـ , ومع ذلػؾ فإنيػا ال تصػح فػإف فػي إسػنادىا كردوسػًا الثعمبػي , ترجمػو الحػافظ فػي التقريػب بقولػو: 

 مقبوؿ .
   :روايات التابعين عن أبي بكر 

 رواية الحسف البصري: -ٔ    
( مػف طريػؽ ٕٜٕٔ/ٔ٘ٗ/ٕ( مػف طريػؽ يػونس بػف عبيػد, والػدارمي فػي سػننو )ٙٗ/ٔمنصػور فػي سػننو )أخرجيا سػعيد بػف 

 األشعث بف سوار , كالىما عف الحسف أف أبا بكر كاف  ينزؿ الجد بمنزلة األب .
 .ٖٔكما في المراسيؿ البف أبي حاتـ ص قمت: إسناده صحيح إلى الحسف إال أنو لـ يسمع مف أبي بكر الصديؽ 

 رواية قتادة والزىري: - ٖ, ٕ    
 ( مف طريؽ معمر عف الزىري وقتادة أف أبا بكر جعؿ الجد أبًا .ٜٓ٘ٓٔ/ٖٕٙ/ٓٔأخرجيا عبد الرزاؽ في مصنفو )

 . قمت : إسناده صحيح إلى قتادة والزىري إال أنو منقطع بينيما وبيف أبي بكر 
 =رواية عطاء وطاووس : - ٘,  ٗ   
( أخبرنػا خالػد بػف عبػد اهلل عػف ليػث بػف أبػي سػميـ عػف عطػاء أف أبػا بكػر وعمػر ٙٗ/ٔسػننو )أخرج سعيد بف منصور فػي =

 وعثماف وابف عباس كانوا يجعموف الجد أبًا.
قمت : وىػذا األثػر اضػطرب فيػو ليػث بػف أبػي سػميـ فػرواه عنػو بيػذا الوجػو الثقػة الثبػت خالػد بػف عبػداهلل الواسػطي ورواه عنػو 

( ورواه عنػػو ٖٖٛٔٔ/ٕٛ٘/ٙبػػف عبػػاس وحػػده بمعنػػاه عنػػد ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )حمػػاد بػػف سػػممة عػػف طػػاووس عػػف ا
محمد بف فضيؿ بف غزواف عف طاووس عف أبي بكر وعثماف وابف عباس أنيـ جعمػوا الجػد أبػًا كمػا عنػد ابػف أبػي شػيبة فػي 

ػرة سػمَّ ٜٖٔٔٔ/ٕٔٙ/ٙمصنفو ) ى شػيخو طاووسػًا وروى ( والمالحظ أف ليث بف أبي سميـ قد إضطرب في ىذه الروايػات فمَّ
لة وزاد فييا ذكر عمر ,  لة , ومرَّة سمَّى شيخو عطاًء وروى عنو الرواية المطوَّ عنو رواية قاصرة , ومرَّة روى عنو رواية مطوِّ
وبنػػاًء عميػػو فميػػث بػػف أبػػي سػػميـ ىػػو الػػذي يتحمػػؿ عيػػدة ىػػذا االضػػطراب , وقػػد قػػاؿ اإلمػػاـ أحمػػد كمػػا فػػي تيػػذيب الكمػػاؿ 

 يث بف أبي سميـ مضطرب الحديث ولكف حدث عنو الناس اىػ .(: لٕٕٛ/ٕٗ)
وقػػاؿ ابػػف أبػػي حػػاتـ: سػػمعت أبػػي وأبػػا زرعػػة يقػػوالف: ليػػث ال يشػػتغؿ بػػو ىػػو مضػػطرب الحػػديث اىػػػ . مػػف المصػػدر السػػابؽ 

 .ٕٙٛص
 رواية الشعبي : -ٙ     

محمػد بػف سػالـ عػف الشػعبي أف أبػا  ( أخبرنػإٓ/ٕٔأخرجيا يزيد بف ىاروف في كتػاب الفػرائض كمػا فػي الفػتح البػف حجػر )
 بكر وابف عباس وابف الزبير كانوا يجعموف الجد أبًا يرث ما يرث ويحجب ما يحجب .
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 ................................................................... ٔوابن عباس
                                                                                                     

 قاؿ الحافظ ابف حجر : ومحمد بف سالـ ضعيؼ , والشعبي عف أبي بكر منقطع اىػ .
  قمت : بؿ محمد بف سالـ متروؾ .                        

كيساف وعطاء بف أبي رباح وعمراف بف الحارث السممي وعبد الرحمف بف معقؿ وقتػادة والضػحاؾ  رواه عنو طاووس بف - ٔ
 وطاووس وعطاء والشعبي .

 رواية طاووس: -ٔ    
( مف طريؽ ابف طاووس عف ٜٙ٘ٓٔ, ٜ٘٘ٓٔ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٕٜٕٙ/ٗ٘ٗ/ٕأخرجيا الدارمي في سننو )

 . أبيو عف ابف عباس أنو جعؿ الجد أبا
 ( .ٕٓ/ٕٔالفتح )قمت: إسناده صحيح وقد صححيا الحافظ في 

 رواية عطاء : -ٕ     
( ٜٗ٘ٓٔ, ٖٜ٘ٓٔ/ٕٗٙ/ٓٔ( وعبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )ٕٓ/ٕٔأخرجيػػا يزيػػد بػػف ىػػاروف فػػي الفػػرائض كمػػا فػػي الفػػتح )

( مف ٕٙٗ/ٙننو )( والبييقي في سٚٗ-ٙٗ/ٔ( وسعيد بف منصور في سننو )ٕٖٓٓٔ/ٕٔٙ/ٙوابف أبي شيبة في مصنفو )
 طرؽ عف عطاء عف ابف عباس أنو جعؿ الجد أبًا .

 (.ٕٓ/ٕٔقمت: إسناده صحيح . وقد صححيا الحافظ في الفتح )
 =رواية عمراف بف الحارث : -ٖ      

( حػدثنا ىشػيـ أخبرنػا سػميماف األعمػش قػاؿ: حػدثنا عمػراف بػف الحػارث السػممي ٚٗ/ٔأخرجيا سعيد بف منصور في سننو )=
اء رجؿ إلى ابف عباس فسألو عف الجد فقاؿ: ما اسمؾ ؟ قاؿ: فالف . قاؿ: ابف مف؟ قاؿ: ابف فػالف . قػاؿ ابػف مػف قاؿ: ج

 ؟ قاؿ ابف فالف . قاؿ ما أراؾ تعدُّ إال آباء.
 قمت: إسناده حسف , رجالو ثقات إال عمراف بف الحارث فإنو صدوؽ .

 رواية عبد الرحمف بف معقؿ : -ٗ      
( ٕٙٗ/ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٜٖٛٔٔ/ٕٔٙ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصػنفو )ٕٜٕٗ/ٖ٘ٗ/ٕمي في سننو ) أخرجيا الدار 

 مف طرؽ عف سفياف الثوري عف العيسي عف عبد الرحمف بف معقؿ عف ابف عباس بمعنى ما سبؽ .
د الػرحمف بػف معقػؿ ثقػة قمت : إسناده حسف , العيسي ىو عبد اهلل بف خالد قاؿ ابف معيف شيخ مشيور ووثقو ابف حباف وعب

. 
 رواية قتادة : -٘      

( مف طريؽ معمر عف قتادة قاؿ : دعا عمر بف الخطاب عمي بف أبي ٜٜ٘ٓٔ/ٕٙٙ/ٓٔأخرجيا عبد الرزاؽ في مصنفو )
طالػػب وزيػػد بػػف ثابػػت وعبػػد اهلل بػػف عبػػاس فسػػأليـ عػػف الجػػد فقػػاؿ عمػػي: لػػو الثمػػث عػػؿ كػػؿ حػػاؿ , وقػػاؿ زيػػد: لػػو الثمػػث مػػع 

, ولو السدس مف جميع الفريضة , ويقاسـ ما كانػت المقاسػمة خيػرًا لػو , قػاؿ ابػف عبػاس: ىػو أب فمػيس لحخػوة معػو األخوة 
 ميراث , وقد قاؿ اهلل تعالى: ) ممَّة أبيكـ إبراىيـ ( وبيننا وبينو آباء , فأخذ عمر بقوؿ زيد .
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 .ٔوعبد اهلل بن الزبَت 
و٦تن جاء عنو التصريح بأف اٞتد يرث ما كاف يرث األب عند عدـ  :(ٕٓ/ٕٔقاؿ اٟتافظ ُب الفتح )

وعمراف بن حصُت وعبادة  وأبو ىريرةبو موسى وأيب بن كعب وعائشة األب ... معاذ وأبو الدرداء وأ

                                                                                                     
ف عمي وال مف زيػد وال مػف ابػف عبػاس رضػي اهلل قمت : إسناده ضعيؼ , قتادة بف دعامة السدوسي لـ يسمع مف عمر وال م

 عنيـ لكف يشيد لما ذكره عف ابف عباس الروايات الصحيحة السابقة .
 رواية الضحاؾ بف مزاحـ . -ٙ      

( ثنا ىشيـ قاؿ أخبرنا جويبر عف الضحاؾ عف ابف عباس قاؿ جاءه رجؿ يسألو ٚٗ/ٔأخرجيا سعيد بف منصور في سننو )
ا اسمؾ ؟ فقاؿ : فالف . قاؿ : ابف مف؟ قاؿ : ابػف فػالف . قػاؿ ابػف مػف ؟ قػاؿ ابػف فػالف . قػاؿ مػا أراؾ عف الجد فقاؿ : م

سحاؽ ويعق  وب ( قاؿ : فبدأ بجديو قبؿ أبيو.تعدُّ إال آباء . ثـ تال ىذه اآلية ) وأتبعت ممَّة آبائي إبراىيـ وا 
ؾ بف مزاحـ لـ يثبت لو سػماع مػف أحػد مػف الصػحابة قمت : إسناده ضعيؼ جويبر ىو ابف سعيد االزدي ضعيؼ , والضحا

 . , لكنو يصح بما سبؽ مف الروايات الصحيحة عف ابف عباس 
 .مف طريؽ الميث بف أبي سميـ وقد اضطرب فييا أما رواية طاووس وعطاء عف ابف عباس فقد سبؽ أنيا - ٛ,  ٚ      
 رواية الشعبي . -ٜ      

( قاؿ أخبرنا محمد بف سالـ عف الشعبي أف أبا بكػر ٕٓ/ٕٔئض كما في الفتح البف حجر )أخرجيا يزيد بف ىاروف في الفرا
 وابف عباس وابف الزبير كانوا يجعموف الجد أبًا يرث ما يرث ويحجب ما يحجب .

 قاؿ الحافظ ابف حجر : محمد بف سالـ ضعيؼ والشعبي عف أبي بكر منقطع اىػ . قمت : بؿ محمد بف سالـ متروؾ .  
 . تب إليو أىؿ العراؽ يسألونو عف الجد فأجابيـ بقضاء أبي بكر ك -ٔ
( و ٙٗ/ٔ( و سػػػػنف سػػػػعيد بػػػػف منصػػػػور )ٜٕٔٔ/ٔ٘ٗ/ٕفػػػػتح ( وسػػػػنف الػػػػدارمي ) ٖٛ٘ٙ/ٚٔ/ٚففػػػػي صػػػػحيح البخػػػػاري ) 

( مف طرؽ عف أيوب عػف عبػد اهلل بػف أبػي مميكػة قػاؿ ٕ٘ٙٗ/ٙ( وسنف البييقي )ٜٖٙٔٔ/ٕٓٙ/ٙمصنؼ ابف أبي شيبة )
ىػؿ الكوفػة إلػى ابػف الزبيػػر فػي الجػد فقػاؿ : أمػا الػػذي قػاؿ رسػوؿ اهلل لػو كنػت متخػػذًا مػف ىػذه األمػة خمػياًل التخذتػػو : كتػب أ

 أنزلو أبًا يعني أبا بكر .
 (مف طريؽ عبد العزيز بف جرير عف ابف الزبير بنحوه .ٜٜٗٓٔ/ٖٕٙ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )

فرات القزاز عف سعيد بف جبير قاؿ : كتب ابف الزبير إلى عبػداهلل ابػف عتبػة أف وأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو مف طريؽ 
 أبا بكر كاف يجعؿ الجد أبًا , قمت : إسناده صحيح.

( قػػاؿ أخبرنػػا محمػػد بػػف سػػالـ عػػف ٕٓ/ٕٔوأمػػا مػػا أخرجػػو يزيػػد بػػف ىػػاروف فػػي الفػػرائض كمػػا فػػي فػػتح البػػاري البػػف حجػػر )
 لزبير كانوا يجعموف الجد أبًا يرث ما يرث ويحجب ما يحجب.الشعبي أف أبا بكر وابف عباس وابف ا

 فإسناده واٍه جدًا , محمد بف سالـ اليمداني متروؾ والشعبي عف أبي بكر منقطع واهلل أعمـ . 
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 ٘وابن مسعود        ٗوعلي ٖوعثماف ٕ. ونقل ذلك أيضًا عن عمرٔبن الصامت وأيب الطفيل 
بن عتبة وأيب الشعثاء وشريح والشعيب  ا هللعبداهلل بن  طاووس وعبيدعن عطاء و .و٭تكى ىذا ا١تذىب 

وبو قاؿ أبو حنيفة وأبو ثور وداود الظاىري وابن حـز وىو أحد الوجهُت ُب مذىب ٙوعثماف التميمي
وقاؿ بو  ٜوتلميذه ابن القيم ٛوىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٚالشافعي وأٛتد ورواية عن أٛتد

ابن بطة وأبو حفص الربمكي واآلجري وذكره ابن اٞتوزي عن أيب حفص العكربي , وقاؿ من اٟتنابلة 
 . ٓٔوي ُب اإلنصاؼ وىو الصوابلفروع : وىو األظهر , وقاؿ ا١ترداُب ا

                                 
لـ أقؼ عمى أقواؿ ىؤالء الصحابة مسندة في اآلثار الواردة عف أبي بكر الصديؽ مف روايػة أبػي موسػى األشػعري عنػو  - ٔ

 . ولـ يصح
أمػا عمػػر بػف الخطػػاب فمػـ يصػػح عنػو أنػػو جعػؿ الجػػد أبػػًا بػؿ الػػذي صػح عنػػو تشػريؾ اإلخػػوة مػع الجػػد , فقػد أخػػرج ابػػف  - ٕ

( مػػف طريػؽ ليػػث بػف أبػػي سػميـ عػػف عطػاء أف أبػػا بكػر وعمػػر وعثمػاف وابػػف عبػاس كػػانوا يجعمػػوف ٙٗ/ٔمنصػور فػػي سػننو )
 الجد أبًا . وقد سبؽ أف ليث بف أبي سميـ إضطرب فيو.

( حػدثنا ىشػيـ عػف أبػي بشػر قػاؿ حػدثنا سػعيد بػف جبيػر قػاؿ: مػات إبػف لعمػر بػف ٛٗ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سػننو )و 
خوتو فأرسؿ عمر إلػى زيػد بػف ثابػت فجعػؿ زيػد يحسػب فقػاؿ عمػر : شػغالب مػا  كنػت مشػغبًا  الخطاب  وترؾ جده عمر وا 

 إني ألعمـ أني أحؽ بو منيـ .
ال أنو عنعف وأبو بشر ىو جعفػر بػف أبػي وحشػية ثقػة مػف أثبػت النػاس فػي سػعيد بػف جبيػر , قمت: ىشيـ ىو ابف بشير ثقة إ

 فاألثر ضعيؼ لعنعنة ىشيـ واهلل أعمـ.  وسعيد بف جبير ثقة ثبت وينظر في سماعو مف عمر 

  د أٌب. فقد سبؽ في الكالـ عمى القائميف بالمذىب األوؿ أف أقرب ما ورد عنو إلى الصحة أف الج وأما عثماف  ٖ

فمػػـ أقػػؼ عمػػى شػػيء عنػػو يػػدؿ عمػػى أنػػو جعػػؿ الجػػد أبػػًا ال صػػحيح وال ضػػعيؼ بػػؿ الػػذي صػػح عنػػو تشػػريؾ  وأمػػا عمػػي  ٗ
 اإلخوة مع الجد كما سيأتي بيانو إف شاء اهلل.

و جعؿ الجد أبًا بؿ الذي صحَّ عنو تشريؾ اإلخوة مع الجد كما سيأتي بيان لـ أقؼ عمى شيء يدؿ عمى أف ابف مسعود  ٘
 إف شاء اهلل .

 ( وغيره.ٕٓ/ٕٔنظر فتح الباري البف حجر )ا ٙ

( واإلنصػػػػاؼ لممػػػػرداوي ٙٗٗ/٘( والفتػػػػاوى الكبػػػػرى )ٖٖٗ-ٕٖٗ/ٖٔنظػػػػر مجمػػػػوع الفتػػػػاوى لشػػػػيخ اإلسػػػػالـ ابػػػػف تيميػػػػة )ا ٚ
 (.ٜٜٖ-ٜٖٛ/ٙ( والمعونة البف النجار )ٕٛ/ٖ( وشرح الزركشي عمى متف الخرقي )ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٚ)

 . والمصدراف السابقاف مف مجموع الفتاوى والفتاوى الكبرى.ٕٗٛية لشيخ اإلسالـ ابف تيمية صاإلختيارات الفقي ٛ
 (.-ٖٗٚ/ٔإعالـ الموقعيف ) ٜ

 ( .ٜٜٖ-ٜٖٛ/ٙ( والمعونة البف النجار )ٖٙٓ-ٖ٘ٓ/ٚاإلنصاؼ لممرداوي ) ٓٔ
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وقاؿ بو من الشافعية ا١تزين و٤تمد بن نصر ا١تروزي وابن اللباف الفرضي وابن سريج وأبو منصور 
٤تمد  دوبو قاؿ شيخ اإلسبلـ آّد ٕومن ا١تالكية ابن رشدٔبن ا١تنذر البغدادي وابن جرير الطربي وا

بن حسن صاحب فتح آّيد والشيخ  نعبدا لرٛتوالشيخ  عبدا هللبن عبد الوىاب النجدي وابنو 
وٝتاحة العبلمة عبد العزيز بن باز رٛتو ٖلشيخ والشيخ عبد الرٛتن بن سعدي٤تمد بن إبراىيم آؿ ا

 ٗاهلل 
 

وفضيلة شيخنا احملدث العبلمة مقبل بن ىادي ٙوفضيلة الشيخ الفوزاف  ٘يخ ابن عثيمُت وفضيلة الش
 ىادي الوادعي .

 ............... ٚ إٔب عمر بن ا٠تطاب  -الذي ىو التوقف  -ونسب ا١تذىب الثالث 
                                 

( والمجمػػوع ٗٙ/ٚ( والمغنػػي البػػف قدامػػة )ٖٗٗ/٘ٔ( واالسػػتذكار البػػف عبػػد البػػر )ٖٕ/ٙنظػػر روضػػة الطػػالبيف لمنػػووي )ا ٔ
 ( . ٙٔٔ/ٙٔشرح الميذب )

 ( . ٜٛٔ/ٗنظر بداية المجتيد )ا ٕ

 (.ٖٖٛ-ٖٖٙ/ٖنظر نيؿ المآرب في تيذيب شرح عمدة الطالب لمبسَّاـ )ا ٖ

 .ٕٔفرضية صنظر الفوائد الجمية في المباحث الا ٗ

 .ٖٓأنظر تسييؿ الفرائض ص  ٘

 .ٖٛٔأنظر التحقيقات المرضية ص ٙ

ليػؾ الروايػات التػي اسػتدؿ بيػا مػف قػاؿ  أف عمػر ٚ لـ يصح عنو في ذلؾ شيء بؿ الصحيح عنو توريث اإلخوة مع الجد , وا 
 . توقؼ في الجد مع اإلخوة مع بياف حاليا 

قاؿ  -ابف سيريف  -( مف طريؽ عوؼ بف جميمة األعرابي عف محمد ٕٛٙ/ٖما أخرجو ابف سعد في الطبقات ) -ٔ       
: قاؿ ابف عباس لما كاف غداة أصيب عمر كنت فيمف احتممو حتى أدخمناه الػدار , قػاؿ : فأفػاؽ إفاقػة فقػاؿ : مػف أصػابني 

يا عمػػ  مػػف السػػبي ؟ قمػػت : أبػػو لؤلػػؤة غػػالـ المغيػػرة بػػف شػػعبة , فقػػاؿ عمػػر: ىػػذا عمػػؿ أصػػحابؾ , كنػػت أريػػد أف ال يػػدخم
حفظ منػي اثنتػػيف : إنػي لػـ أسػػتخمؼ أحػدًا ولػـ أقضػي فػػي الكاللػة , قػاؿ عػػوؼ : تمػوني عمػى أف غمبػت عمػػى عقمػي , فػافغمب

 وقاؿ غير محمد إنو قاؿ : لـ أقضي في الجد واإلخوة شيئًا .
 ني وأبو حاتـ .قمت : في إسناده انقطاع بيف ابف سيريف وابف عباس فقد نفى سماعو منو أحمد وابف المدي

اـل راوي ذلػؾ عػف ابػف  إال أنو يصح بما سيأتي بعد قميؿ دوف قولو: لـ أقضي في الجد واإلخوة شيئًا فإف عوفًا األعرابي لػـ يسػ
 عباس .
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 ,  ٕ,وشريح ٔ, وابن عمر رضي اهلل عنهما ٔ وعلي بن أيب طالب 
                                                                                                     

( قػػاؿ : أخبرنػػا عفػػاف بػػف مسػػمـ قػػاؿ: أخبرنػػا أبػػو عوانػػة قػػاؿ: أخبرنػػا داود بػػف عبػػد ٜٕٙ/ٖوأخػػرج ابػػف سػػعد فػػي الطبقػػات )
عف حميد بف عبد الرحمف الحميػري قػاؿ: أخبرنػا ابػف  –كذا في الطبقات وصوابو داود بف عبد اهلل األودي -الرحمف األودي 

عباس بالبصرة قاؿ: أنا أوؿ مف أتى عمر بف الخطاب حيف طعف فقاؿ: احفظ مني ثالثًا فإني أخػاؼ أف ال يػدركني النػاس, 
خميفػة, وكػؿ مممػوؾ لػي عتيػؽ. قػاؿ: فقػاؿ النػاس: إسػتخمؼ.  أما أنا فمـ أقض في الكاللػة قضػاًء, ولػـ أسػتخمؼ عمػى النػاس

ف أسػتخمؼ فقػد اسػتخمؼ  فقاؿ: أي ذلؾ ما أفعؿ فقد فعمو مف ىو خير مني, إف أترؾ لمناس أمرىـ فقد تركو نبػي اهلل  , وا 
ويػػت فأطمػػت صػػحبتو, ووليػػت أمػػر المػػؤمنيف, فق مػػف ىػػو خيػػر منػػي أبػػو بكػػر. فقمػػت: أبشػػر بالجنػػة, صػػاحبت رسػػوؿ اهلل 

وأديت األمانة. فقاؿ: أما تبشيرؾ إياي بالجنة فو اهلل الذي ال إلو إال ىػو لػو أف لػي الػدنيا ومػا فييػا الفتػديت بػو مػف ىػوؿ مػا 
أمامي قبؿ أف أعمـ الخبػر, وأمػا قولػؾ فػي إمػرة المػؤمنيف لػوددت أف ذلػؾ كفػاؼ ال لػي وال عمػي, وأمػا مػا ذكػرت مػف صػحبة 

 رسوؿ اهلل فذاؾ.
 صحيح رجالو كميـ ثقات.قمت: إسناده 

( مف طريؽ أيوب عف ابف سيريف أف عمػر قػاؿ: أشػيدكـ ٜٙٗٓٔ/ٕٕٙ/ٓٔما أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ) -ٕ       
 أني لـ أقض في الجد قضاًء.

 =قمت: إسناده ضعيؼ فإف ابف سيريف لـ يسمع مف عمر رضي اهلل عنو.
( معمقًا عف أيوب بف سميماف أخبرنا عبد اهلل بػف المبػارؾ وعبػد األعمػى ٕٕٛ/ٜما أخرجو ابف حـز في المحمى )-ٖ =      

وعبد الرزاؽ كميػـ عػف معمػر عػف الزىػري عػف أبػي سػممة بػف عبػد الػرحمف بػف عػوؼ أف عمػر بػف الخطػاب قػاؿ عنػد موتػو: 
 لة شيئًا ولـ أستخمؼ أحدًا.الكالاحفظوا عني ثالثًا أنني لـ أقض في الجد, ولـ أقؿ في 

قمػػت: إسػػناده ضػػعيؼ فػػال نػػدري عػػف حػػاؿ الوسػػائط بػػيف ابػػف حػػـز وبػػيف مػػف عمقػػو إليػػو, ثػػـ إف أبػػا سػػممة بػػف عبػػد الػػرحمف لػػـ 
 رضي اهلل عنو. يسمع مف عمر

د بػف ( معمقػًا عػف حمػاد بػف زيػد قػاؿ: حػدثنا أيػوب السػختياني عػف حميػٕٕٛ/ٜما أخرجو ابػف حػـز فػي المحمػى ) -ٗ       
ىالؿ قاؿ: سألت سعيد بف المسيب عف فريضة فييا جد؟ فقاؿ: ما تصػنع إلػى ىػذا أو تريػد إلػى ىػذا, إف عمػر بػف الخطػاب 

نما يجترئ عمى الجد مف يجترئ عمى النار.  قاؿ: أجرؤكـ عمى الفتيا أجرؤكـ عمى النار, وا 
 إليو واهلل أعمـ. قمت: إسناده ضعيؼ فال ندري ما حاؿ الوسائط بيف ابف حـز وبيف مف عمقو

 لـ يصح عنو في ذلؾ شيء, بؿ الذي صح عنو توريث اإلخوة مع الجد كما سيأتي بيانو إف شاء اهلل. - ٔ
ليؾ الروايات التي استدؿ بيا مف نسب التوقؼ في ىذه المسألة إلى عمي رضي اهلل عنو مع بياف حاليا:  وا 

( والبييقػػي فػػي ٜٛٗٔ/ٕٗٙ-ٖٕٙ/ٓٔالػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )( وعبػػد ٕٜٕٓ/ٓ٘ٗ/ٕاألولػػى: مػػا أخرجػػو الػػدارمي فػػي سػػننو )
( مػػف طريػػؽ أيػػوب السػػختياني عػػف سػػعيد بػػف جبيػػر عػػف رجػػؿ مػػف مػػراد سػػمع عميػػًا يقػػوؿ: مػػف سػػرَّه أف يقػػتحـ ٕ٘ٗ/ٙسػػننو )

 جراثيـ جينـ فميقض في الجد واإلخوة.
 قمت: إسناده ضعيؼ سببو الرجؿ المرادي المبيـ.
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 ٗوإٔب ىذا رجع ٤تمد بن اٟتسن صاحب أيب حنيفة ُب آخر أقوالو. ٖوسعيد بن جبَت 
وىو أنو ليس للجد شيء معلـو مع اإلخوة إ٪تا ىو على حسب ما يقضي  –وُنسب ا١تذىب الرابع 

رضي اهلل عنهم كما  ٔ, وزيد بن ثابتٙ, وعبد اهلل بن مسعود ٘إٔب عثماف بن عفاف  –فيو ا٠تليفة 
 .(ٜٗ/ُٜب احمللى البن حـز )

                                                                                                     
 ( مف طريؽ أبي بشير عف سعيد بف جبير بو.ٛٗ/ٔوأخرجو سعيد بف منصور في سننو )
( مف طريؽ أبي إسحاؽ السبيعي عف ٕٕٛ/ٜ( وابف حـز في المحمى )ٜٕٔٓ/ٓ٘ٗ/ٕالثانية: ما أخرجو الدارمي في سننو )

 عبد اهلل بف عمرو الخارفي عف عمي قاؿ: أتاه رجؿ فسألو عف فريضة فقاؿ: إف لـ يكف فييا جد فياتيا.
أبػػػو إسػػػحاؽ السػػػبيعي مػػػدلس وقػػػد عػػػنعف, وعبػػػد اهلل بػػػف عمػػػرو الخػػػارفي لػػػـ أقػػػؼ عمػػػى ترجمتػػػو واهلل قمػػػت: إسػػػناده ضػػػعيؼ 

 المستعاف.
 صح ذلؾ عنو فقد كاف يغمظ القوؿ فيمف يتجرأ عمى الفتيا في الجد واإلخوة. - ٔ

أيػوب  ( عػف معمػر عػفٕٕٛ/ٜ( ومػف طريقػو ابػف حػـز فػي المحمػى )ٜٚٗٓٔ/ٕٕٙ/ٓٔفقد أخرج عبد الرزاؽ في مصػنفو )
 عف نافع قاؿ: قاؿ ابف عمر: أجرؤكـ عمى جراثيـ جينـ أجرؤكـ عمى الجد. قمت: إسناده صحيح.

( مػػػف ٕٖٚٗٔ/ٕٚٙ/ٙ( ومصػػػنؼ ابػػػف أبػػػي شػػػيبة )ٜٔٚٓٔ/ٕٓٚ/ٓٔصػػػح عنػػػو ذلػػػؾ, ففػػػي مصػػػنؼ عبػػػد الػػػرزاؽ )  - ٕ
ج, فقػػاؿ: لمػػزوج الشػػطر ولػػسـ قػػاؿ: أتيػػت شػػريحًا فسػػألتو عػػف أـ وأخ وجػػد وزو  –السػػبيعي  –طريػػؽ الثػػوري عػػف أبػػي إسػػحاؽ 

الثمث, قاؿ: ثـ سػكت, فعاودتػو فقػاؿ: لمبعػؿ الشػطر ولػسـ الثمػث, قػاؿ: ثػـ سػكت فعاودتػو فقػاؿ: لمبعػؿ الشػطر ولػسـ الثمػث. 
قاؿ: فقاؿ الذي يقـو عمى رأسو: إنو ال يقوؿ في الجد شػيئًا. قػاؿ: فأتيػت عبيػدة السػمماني ففرضػيا عمػى سػتة لمػزوج النصػؼ 

 قمت: إسناده صحيح.     ولسخ سيـ ولمجد سيـ.  ولسـ سيـ
( معمقػػًا حيػػث قػػاؿ: وعػػف سػػعيد بػػف جبيػػر: مػػف سػػّره أف يقػػتحـ جػػراثيـ جيػػنـ ٖٕٛ/ٜأخػػرج قولػػو ابػػف حػػـز فػػي المحمػػى ) - ٖ

 فميقض بيف الجد واإلخوة. قمت: لـ أقؼ عمى إسناده فال اعتماد عمى المعمؽ السابؽ واهلل أعمـ.
 (.ٖٕٛ/ٜحـز ) أنظر المحمى البف - ٗ
 لـ أقؼ عمى ما يؤيد نسبة ىذا القوؿ إلى عثماف رضي اهلل عنو. - ٘

( ومػف ٜٗ/ٔوقد استدؿ مف نسب ىذا القوؿ إلػى ابػف مسػعود رضػي اهلل عنػو بمػا أخرجػو سػعيد بػف منصػور فػي سػننو ) - ٙ
يػػثـ بػػف بػػدر األسػػدي قػػاؿ: ( مػػف طريػػؽ ىشػػيـ قػػاؿ: أخبرنػػا المغيػػرة بػػف مقسػػـ عػػف اليٖٕٛ/ٜطريقػػو ابػػف حػػـز فػػي المحمػػى )

أخبرنػػي شػػعبة بػػف التػػوأـ قػػاؿ: تػػوفي أخ لنػػا فػػي عيػػد عثمػػاف وتػػرؾ إخوتػػو وجػػده فأتينػػا ابػػف مسػػعود فػػأعطى الجػػد مػػع اإلخػػوة 
السدس, ثـ توفي أخ لنا في عيد عثماف وترؾ إخوتو وجده فأتينا ابػف مسػعود فػأعطى الجػد مػع اإلخػوة الثمػث, فقمنػا لػو: إنػؾ 

 نا األوؿ السدس وأعطيتو اآلف الثمث, فقاؿ: إنما نقضي بقضاء أئمتنا.أعطيت جدنا في أخي
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ُب  إٔب زيد بن ثابت  -وىو أف اٞتد يسقط باإلخوة األشقاء أو ألب –وُنسب ا١تذىب ا٠تامس 
 ٕمذىبو القدمي.

                                                                                                     
(: تكمػػـ فيػػو ولػػـ يتػػرؾ روى عنػػو مغيػػرة, ٘ٓٔ/ٚقمػػت: إسػػناده ضػػعيؼ الييػػثـ بػػف بػػدر األسػػدي قػػاؿ فيػػو الػػذىبي فػػي الميػػزاف )

والييػثـ بػف بػدر, ولػـ يوثقػو إال  وقاؿ البخاري: ال يثبت إسناد حديثو.اىػ وشعبة بف التوأـ روى عنو مقسػـ الضػبي والػد المغيػرة
 ابف حباف, والمغيرة بف مقسـ ثقة متقف إال أنو كاف يدلس وقد عنعف ىاىنا.

( بسػػند صػػحيح عػػف عبيػػد بػػف نضػػمة قػػاؿ: كػػاف رأي عبػػداهلل ٕٖٓٔٔ/ٕٕٙ/ٙنعػػـ  قػػد أخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )
س, ثـ وفد إلى عمر فوجده يشركو مػع اإلخػوة, فػإذا كثػروا فإذا كثروا وفاه السد –يعني الجد  –وقسمتو أف يشركو مع اإلخوة 

 وفاه الثمث فترؾ رأيو وتابع عمر.
لكف ال يمـز مف ىذا الموافقة في جميع صور الجد ومسائمو, وسيتضح ذلؾ بجالء عند ذكر أقواؿ المورثيف لحخوة مع الجد, 

 وبياف ما فييا مف اختالؼ إف شاء اهلل.
( وسعيد ابف منصػور ٕٖٖٓ/ٕٛ٘-ٕٚ٘/ٕؿ إلى زيد بف ثابت بما أخرجو مالؾ في الموطأ )استدؿ مف نسب ىذا القو  - ٔ

أنػو بمغػو أف معاويػة بػف أبػي سػفياف  –وىػو األنصػاري  -( عف يحي بف سعيدٜٕٗ/ٙ( والبييقي في سننو )ٓ٘/ٔفي سننو )
عػف الجػد واهلل تبػارؾ وتعػالى أعمػـ,  كتب إلى زيد بف  ثابت يسألو عف الجد فكتب إليو زيد بف ثابت: إنؾ كتبػت إلػي تسػألني

وذلؾ ما لـ يكف يقضي فيو إال األمراء, يعني الخمفاء, وقد حضرت الخميفتيف قبمؾ يعطيانػو النصػؼ مػع األخ الواحػد والثمػث 
 مع االثنيف, فإف كثر اإلخوة لـ ينقصاه مف الثمث.=

جػػػاء مبينػػػًا عنػػػد عبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي مصػػػنفو = قمػػػت: إسػػػناده صػػػحيح, وأمػػػا قػػػوؿ يحػػػي بػػػف سػػػعيد األنصػػػاري) بمغنػػػي ( فقػػػد 
( مف طريؽ ابف جري  قاؿ: أخبرني يحي بف سعيد أنو قرأ كتابًا مف معاوية إلى زيد بف  ثابت يسألو عف الجد ٕٜٙٓٔ/ٓٔ)

 واألخ فذكره.

 ( معمقًا وفي إسناده أيضًا إسماعيؿ بف أبي أويس , صدوؽ يخطئ.ٖٕٛ/ٜوأخرج ابف حـز نحوه في المحمى )
ولػـ يصػح ىػػذا عػف زيػد بػػف ثابػت, ودليػؿ مػػف نسػب ىػذا لزيػػد بػف ثابػت رضػػي اهلل عنػو مػا أخرجػػو الحػاكـ فػي مسػػتدركو  - ٕ
( مف طريؽ عبد الرحمف بف أبي الزناد عف أبيو عف ٖٕٛ/ٜ( وابف حـز في المحمى )ٕٚٗ/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٖٖ/ٗ)

ستشارىـ في ميراث الجد واإلخوة قاؿ زيد: وكاف رأيي أف اإلخػوة خارجة بف زيد بف ثابت عف أبيو أف عمر بف الخطاب لما ا
 أولى بالميراث مف الجد...إلخ.

 قمت: في إسناده عبد الرحمف بف أبي الزناد صدوؽ تغير حفظو لما قدـ بغداد.
ـ مػػع وعمػػى فػػرض تحسػػيف ىػػذا األثػػر فيػػو مػػذىب قػػديـ لزيػػد بػػف ثابػػت رجػػع عنػػو, واشػػتير عنػػو القػػوؿ بتشػػريؾ اإلخػػوة لغيػػر أ

الجد, بؿ أكثر الذاىبيف إلى توريث اإلخوة مع الجد إنما أخػذوا بمػذىب زيػد ومػنيـ مالػؾ والشػافعي, وقػد حكػى اإلجمػاع غيػر 
(: أجمػع عػواـ أىػؿ العمػـ ٕٙٛ/ٔواحد عمى أنو ال يسقط الجد إال باألب, ومف ذلؾ ما قالو أبو بكر بف المنذر فػي اإلقنػاع )

 عف الميراث غير األب.اىػعمى أف الجد أبا األب ال يحجبو 
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 أدلة القائلين بتوريث اإلخوة مع الجد:

ا تَػَرَؾ استدلوا بقوؿ اهلل تعأب )لّْلرَّْجاِؿ َنصِيٌب ٦تَّّْا تَػَرَؾ اْلَواِلَداِف َواألَقػَْربُوَف َولِلنَّْساء َنِصيٌب ٦تَّّْ  -ٔ
 اْلَواِلَداِف َواألَقػَْربُوَف ٦تَّا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكثُػَر َنِصيباً مَّْفُروضاً (.

ووجو استدال٢تم باآلية أف اٞتد واإلخوة يدخلوف ُب عمـو اآلية, فلم ٬تز أف ٮتص اٞتد با١تاؿ دوف 
 اإلخوة.

ؿ بأف اآلية فيها إٚتاؿ للنصيب وقد أجاب ا١تانعوف من توريث اإلخوة مع اٞتد على ىذا االستدال
ا١تفروض, وقد بُت اهلل ُب آيات ا١تواريث خصوص القرابة ومقدار النصيب, فبل دليل ُب اآلية على 

 ا١تراد.
فقاؿ ا١تورثوف لئلخوة مع اٞتد: إف اآلية دلت على أف لئلخوة نصيبًا واجبًا ثابتًا مع اٞتد, فأجاب 

 ٔتوضع النزاع وال ٮتفى ما فيو. ا١تانعوف بأف ىذا استدالؿ على ا١تخالف

                                                                                                     
 ( مقرًا لو.ٗٙ/ٚونقمو ابف قدامة في المغني )
( ٕٖٗ/ٕ(: وال خػػالؼ أف الجػػد ال يسػػقط إال باألب.اىػػػ وانظػػر التفريػػع البػػف جػػالب )ٕٔٔ/ٛوقػػاؿ المػػاوردي فػػي الحػػاوي )

 (.ٛٚٙٔ/ٖوالمعونة لمبغدادي )
ـ أجمعػػوا عمػػى أف اإلخػػوة ال تسػػقط الجػػد, قػػاؿ ابػػف عبػػد (... ثػػـ بعػػد اخػػتالفيٖٚ/ٖٙ/ٗوقػػاؿ الشػػربيني فػػي مغنػػي المحتػػاج )

البػػػر: لػػػـ يخػػػالؼ إال فرقػػػة مػػػف المعتزلػػػة, واختمفػػػوا بعػػػد ذلػػػؾ عمػػػى مػػػذىبيف: أحػػػدىما أف الجػػػد بمنزلػػػة األب فيحجػػػب اإلخػػػوة 
 واألخوات... والمذىب الثاني: أنو يشارؾ اإلخوة.اىػ

( دعوى اإلجماع فقاؿ: قيؿ أجمع الصحابة عمى أف األخ ٚٛ/ٖ)وقد أنكر الحافظ ابف حجر رحمو اهلل في التمخيص الحبير 
 ال يسقط الجد وفيو نظر ألف ابف حـز حكى أقواًل أف اإلخوة تقدـ عمى الجد فأيف اإلجماع.اىػ

( ىو قوؿ زيد بف ثابت السابؽ, وعمى فرض صحة نسبتو إليو فقػد ٖٕٛ/ٜقمت: الذي حكاه أبو محمد بف حـز في المحمى )
ؿ بتوريث الجد مع اإلخوة, وىذا عنو أشير مف نار عمى عمـ, فحصؿ االتفاؽ عمى أف الجد ال يسقط بػاإلخوة, رجع عنو,وقا

 وفيما سبؽ داللة واضحة عمى ذلؾ واهلل أعمـ.
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أف مَتاث اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب ثابت بالقرآف فبل ٭تجبوف إال بنص أو إٚتاع أو قياس,  -ٕ
 وٓب يوجد شيء من ذلك فبل ٭تجبوف.

 فأجاب ا١تانعوف:
 أنو قد دؿ النص والقياس الصحيح على أنو ال مَتاث لئلخوة مع اٞتد كما سيأٌب بيانو                 -أ  

 إف شاء اهلل.     
 أف داللة الكتاب على إرثهم مشروطة بكوف ا١تسألة كبللة, ومع وجود اٞتد ال تكوف  -ب 

 كبللة.       
 باٞتد ّتامع أف كبلً منهما يعصب أختو. قياس اإلخوة على البنُت ُب عدـ السقوط -ٖ

 وقد أجاب ا١تانعوف من توريث اإلخوة مع اٞتد عن ىذا القياس من ثبلثة وجوه:
أنو قياس مع الفارؽ وذلك أف البنُت أقوى من اٞتد فلم يسقطوا بو, أما اإلخوة فإف اٞتد  -أ

 م.أقوى منهم كما تقدـ ُب الدليل الثاين من أدلة القوؿ األوؿ فيسقطه
أف تعصيب األخوات ال اعتبار لو ُب التقدمي بدليل أف اإلخوة ألـ ال يعصبوف أخواهتم وىم  -ب

أؤب من اإلخوة ألب إذا استغرقت الفروض ا١تسألة, فيفرض ٢تم ولو عالت ا١تسألة, أما اإلخوة 
 ألب فيسقطوف.

 اإلٚتاع.أنو لو صح ىذا القياس لقدـ اإلخوة على اٞتد كالبنُت, وىذا خبلؼ  -ج
أف اإلخوة واٞتد تساووا ُب سبب استحقاؽ اإلرث وىو اإلدالء إٔب ا١تيت باألب فينبغي أف  -ٗ

 يتساووا ُب اإلرث.
وقد أجاب ا١تانعوف من توريث اإلخوة مع اٞتد بعدـ التسليم بتساويهم ُب سبب االستحقاؽ, ألف 

هة األبوة مقدـ على من يرث ّتهة اٞتد يرث ّتهة األبوة, واإلخوة يرثوف ّتهة األخوة, ومن يرث ّت
ُب كل حاؿ ١تا  االشًتاؾفإف التساوي ُب اإلدالء ال يوجب  -تنزاًل  -األخوة, وعلى فرض التساوي 

 يأٌب:
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على اإلخوة األشقاء إذا استغرقت  –على الراجح ُب ا١تشركة  –أف اإلخوة ألـ يقدموف  –أ 
 ف عليهم باإلدالء باألب.الفروض, وىم متساووف ُب اإلدالء باألـ, بل يزيدو 

 أف األعماـ مساووف أليب اٞتد ُب اإلدالء باٞتد, وٓب يقتض ذلك إرثهم معو. -ب
أف اإلخوة ال يشاركوف اٞتد ُب السدس باإلٚتاع, ولو كاف التساوي ُب اإلدالء يقتض  -ج

 اإلشًتاؾ لشاركوه فيو.
 بلً منهما يرث بالفرض والتعصيب.قياس اإلخوة على األوالد ُب عدـ السقوط باٞتد ّتامع أف ك -٘

 وقد أجاب ا١تانعوف عن ىذا القياس من ثبلثة وجوه:
فبل يصلح عّلة لقياس  -األخوات مع البنات  -أف اإلرث بالفرض والتعصيب خاص باإلناث -أ

 اإلخوة الذكور.
أف ىذا الوصف موجود ُب اٞتد فَتث بالفرض مع ذكور الفرع الوارث, ويرث بالتعصيب   -ب

 عدـ الفرع الوارث, و٬تمع بينهما مع إناث الفرع الوارث ُب غَت ٤تل النزاع.مع 
 أنو لو صح ىذا القياس لقدـ اإلخوة على اٞتد كالبنُت وىذا خبلؼ اإلٚتاع كما سبق. -ج

 أف اإلخوة أقوى من اٞتد فبل يسقطوف بو, ولذلك دليبلف: -ٙ
 من األصل.األوؿ: أف اإلخوة فرع األب واٞتد أصلو, والفرع أقوى 

 الثاين: أف فرع اإلخوة وىم بنو اإلخوة يسقطوف فرع اٞتد وىم األعماـ.
 وقد أجاب ا١تانعوف عن أصل الدعوى بأنو يلـز منها تقدمي اإلخوة على اٞتد, وىو خبلؼ اإلٚتاع.
ف وأجابوا عن الدليل األوؿ: بأنو منقوض باألعماـ مع أيب اٞتد, فإف األعماـ فرع اٞتد وٓب يقل أحد أ

 األعماـ أقوى من أيب اٞتد.
وأجابوا عن الدليل الثاين بأنو منقوض بفرع األعماـ مع أيب اٞتد, فإف فرع األعماـ يسقطوف فرع أيب 

 اٞتد وىم أعماـ األب, وٓب يقل أحد أف األعماـ أقوى من أيب اٞتد.
وال يسقط أف األخ ذكر يعصب أختو فبل يسقطو اٞتد, قياسًا على اإلبن فإنو يعصب أختو  -ٚ

 باٞتد.
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وقد أجاب ا١تانعوف من توريث اإلخوة مع اٞتد: بأف تعصيب كل من اإلبن واألخ ألختو ليس ىو 
علة اإلرث حىت يوجب عدـ سقوطو, بل موجب إرث اإلبن البنوة, وموجب إرث األخ األخوة, وإال 

 لورث اإلخوة مع األب وىذا خبلؼ اإلٚتاع.
 انفردت فلم يسقطها اٞتد كالبنت.أف األخت أنثى فرضها النصف إذا  -ٛ

وقد أجاب ا١تانعوف: بأف قياس األخت على البنت قياس مع الفارؽ من عدة جهات منها: أف األب 
يسقط األخت إٚتاعاً,وال يسقط البنت إٚتاعاً, ومنها أف البنت تدٕب إٔب ا١تيت بالبنوة,واألخت تدٕب 

رث ذكر وغَت ذلك, ٍب إف مَتاث األخت إٔب ا١تيت باألخوة, ومنها سقوط األخت بكل  فرع وا
 النصف مشروط بكوف ا١تسألة كبللة, وال كبللة مع وجود اٞتد.

أف ابن األخ يقدـ على العم, وىو يدٕب باألب, والعم يدٕب باٞتد, فدؿ على أف اٞتد ليس أؤب  -ٜ
 .-األخ –تدؿ على قوة األصل  –ابن األخ  –من األخ, وقوة الفرع 

ف عن ذلك بأنو منقوض عليهم  بابن األخ مع جد األب فإنو ٤تجوب باٞتد وقد أجاب ا١تانعو 
 إٚتاعاً.

 أف اٞتد يدٕب بوالدتو أليب ا١تيت, واإلخوة يدلوف بوالدة أيب ا١تيت ٢تم فهم أقرب. -ٓٔ
فأجاب ا١تانعوف: بأف ا١تواريث ليست بالقرب وال بالبعد فهذا ابن البنت أقرب من ابن العم الذي ال 

ا١تيت إال إٔب أزيد من عشرين أباً وىو ال يرث مع ابن العم ا١تذكور شيئاً, وىذه العمة أقرب  يلتقي مع
من ابن العم وال ترث معو شيئاً, فكيف واٞتد أقرب ألف والدتو أليب ا١تيت كانت قبل والدة أيب ا١تيت 

 ؿ.إلخوة ا١تيت, فولد اإلبن ىو بعض اٞتد, فاٞتد أقرب إليو من أخيو فبطل ىذا القو 
 استدلوا على استحقاؽ اإلخوة للمَتاث مع اٞتد ٔتثلُت مضروبُت: -ٔٔ
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مثل اٞتد مع اإلخوة بشجرة تنبت  أحد٫تا مروي عن زيد بن ثابت أنو ضرب ألمَت ا١تؤمنُت عمر 
على ساؽ واحد فخرج فيها غصن ٍب خرج غصن آخر,فالساؽ يسقي الغصن فإف قطعت الغصن 

 ٔاين, وإف قطعت الثاين رجع ا١تاء إٔب األوؿ.األوؿ رجع ا١تاء إٔب الغصن الث

                                 
قصة محاورة أمير المؤمنيف عمر رضي اهلل عنو لزيد بف ثابت في شػأف الجػد مػع اإلخػوة, وضػرب زيػد بػف ثابػت المثػؿ  - ٔ

( وكمػػا فػػي مختصػػر ٕٚٗ/ٙ( ومػػف طريقػو البييقػػي فػػي سػننو )ٓٛ/ٜٗ-ٖٜ/ٗخ أخرجيػػا الػدارقطني فػػي سػػننو )بشػجرة ...إلػػ
( مػف طريػؽ ابػف وىػب أخبرنػي ابػف لييعػة ويحػي بػف أيػوب عػف ٕٙٔ/٘( وابػف حجػر فػي تغميػؽ التعميػؽ )ٕٙ/ٗالخالفيات )

عمػر بػف الخطػاب اسػتأذف عميػو يومػًا ت أف عػف أبيػو عػف جػده زيػد بػف ثابػعقيؿ بف خالد أف سعيد بف سميماف بف زيد حدثػو 
فأذف لو, ورأسو في يد جارية ترجمو, فنزع رأسو فقاؿ لو عمر: دعيا ترجمؾ. فقاؿ: يػا أميػر المػؤمنيف لػو أرسػمت إلػي جئتػؾ. 

نزيد فقاؿ: إنما الحاجة لي, إني جئتؾ لتنظر في أمر الجد. فقاؿ زيد: ال واهلل ما تقوؿ فيو. فقاؿ عمر: ليس ىو بوحي حتى 
ال لػـ يكػػف عميػػؾ فيػو شػػيء, فػأبى زيػػد, فخػػرج مغضػبًا وقػػاؿ: قػػد  فيػو ونػػنقص إنمػا ىػػو شػػيء تػراه, فػػإف رأيتػو وافقنػػي تبعتػػو, وا 
جئتؾ وأنا أظنؾ ستفرغ مف حاجتي, ثـ أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة األولى, فمـ يزؿ بو حتى قاؿ: فسػأكتب لػؾ 

مثاًل إنما مثمو مثؿ شجرة تنبت عمى ساؽ واحد, فخرج فييا غصف,ثـ خرج فػي غصػف  فيو, فكتبو في قطعة قتب وضرب لو
ف قطعػت الثػاني رجػع المػاء إلػى  غصف آخر, فالساؽ يسقي الغصف, فػإف قطعػت الغصػف األوؿ رجػع المػاء إلػى الغصػف, وا 

اؿ في الجػد قػواًل وقػد أمضػيتو. األوؿ, فأتى بو فخطب الناس عمر, ثـ قرأ قطعة القتب عمييـ, ثـ قاؿ: إف زيد بف ثابت قد ق
قاؿ: وكاف عمر أوؿ جد كاف فأراد أف يأخذ الماؿ كمو, ماؿ ابف ابنو دوف إخوتو, فقسمو بعد ذلػؾ عمػر بػف الخطػاب رضػي 

 =اهلل عنو.
قمػػت: فػػي إسػػناد ىػػذه القصػػة سػػميماف بػػف زيػػد بػػف ثابػػت لػػـ يوثقػػو غيػػر ابػػف حبػػاف وقػػد تػػرجـ لػػو الحػػافظ فػػي التقريػػب بقولػػو: =

 ؿ, إال أف ليذه القصة شواىد تتقوى بيا:مقبو 
( مف طريؽ الثػوري عػف عيسػى عػف الشػعبي قػاؿ: كػاف عمػر كػره ٜٛ٘ٓٔ/ٕ٘ٙ/ٓٔما أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ) -أ

 الكالـ في الجد حتى صار جدًا ثـ ذكر قصة سؤاؿ عمر لزيد بف ثابت فضرب لو مثؿ الشجرة.
ىػػو ابػػف أبػػي عػػزة صػػدوؽ ربمػػا وىػػـ كمػػا فػػي التقريػػب, ولػػيس ىػػو بعيسػػى  قمػػت: إسػػناده منقطػػع بػػيف الشػػعبي وعمػػر, وعيسػػى

الحناط, فإف الذي ذكر في مشايخ الثوري إنما ىو عيسى بف أبي عزة, ولـ يذكر في ترجمة عيسى الحنػاط أف الثػوري يػروي 
بػف الحػارث  ( قصػة الشػعبي ىػذه مػف طريػؽ إسػماعيؿ بػف إبػراىيـٕٛٗ-ٕٚٗ/ٙعنو, عمى أف البييقػي قػد أخػرج فػي سػننو )

عػف عيسػى المػدني عػف الشػعبي فػذكر القصػة,  –الثػوري  –القطاف ثنا الحسف بف عيسػى أخبرنػا ابػف المبػارؾ أخبرنػا سػفياف 
وعيسػػى فػػي ىػػذا اإلسػػناد ىػػو المػػدني الحنػػاط متػػروؾ إال أف فػػي اإلسػػناد إليػػو إسػػماعيؿ بػػف إبػػراىيـ القطػػاف ولػػـ أقػػؼ عمػػى 

 ترجمتو.
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أنو ضرب لئلخوة واٞتد مثبًل بسيل ساؿ فانشعب منو شعبة ٍب  وا١تثل الثاين ىو ا١تروي عن علي 

تشعبت شعبتاف فقاؿ: أرأيت لو أف ماء ىذه الشعبة الوسطى يبس أكاف يرجع إٔب الشعبتُت 
 .ٔٚتيعاً؟

 مع الجد عن ىذه األمثلة من جهتين:وقد أجاب المانعوف من توريث اإلخوة 
 من جهة ا١تعٌت. -ٕمن جهة أسانيدىا.     -ٔ

 ٔأما من حيث اإلسناد فحكموا على أسانيدىا بالضعف, بل بالغ ابن حـز ُب ذلك.
                                                                                                     

( مػػف طريػػؽ عبػػد اهلل بػػف وىػػب عػػف ابػػف أبػػي ٕٚٗ/ٙ( والبييقػػي فػػي سػػننو )ٜٖٖ/ ٗكو )مػػا أخرجػػو الحػػاكـ فػػي مسػػتدر  -ب
الزناد عف أبيو عف خارجة بف زيد بف ثابت عف أبيو قاؿ: تحاورت أنا وعمر فضربت لعمػر فػي ذلػؾ مػثاًل وضػرب عمػي بػف 

 نو عمى نحو تصريؼ زيد.أبي طالب وعبد اهلل بف العباس رضي اهلل عنيـ لعمر مثاًل يومئذ السيؿ يضربانو ويصرفا
قمت: إسناده حسف عبد الرحمف بف أبي الزناد حسػف الحػديث, إال أنػو لمػا قػدـ بغػداد تغيػر حفظػو, والػراوي عنػو ىنػا ىػو عبػد 

 حسف. اهلل بف وىب المصري حدث عنو في المدينة, وحديثو بالمدينة مستقيـ, ولـ يدخؿ ابف وىب بغداد, وعميو فاألثر
( عف الثوري قاؿ: وبمغني أنو قاؿ ٕٛٗ/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٛ٘ٓٔ/ٕ٘ٙ/ ٓٔاؽ في مصنفو )ما أخرجو عبد الرز  -ج
يا أمير المؤمنيف شجرة نبتت فانشعب منيا غصف فانشعب مف الغصف غصناف, فما جعؿ الغصػف األوؿ  –زيد بف ثابت  –

 أولى مف الغصف الثاني, وقد خرج الغصناف مف الغصف األوؿ؟.
سناده منق  طع بيف الثوري وزيد بف ثابت.قمت: وا 

( مػػف طريػػؽ عبػػداهلل بػػف ٜٖٖ/ٗقمػت: صػػح ىػػذا عػػف عمػػي رضػػي اهلل عنػػو فقػػد أخػػرج ىػػذا المثػػؿ الحػػاكـ فػػي مسػػتدركو ) - ٔ
وىب أخبرني ابف أبي الزناد عف أبيو عف خارجة بف زيد بف ثابت عػف أبيػو أف عمػر لمػا استشػارىـ فػي ميػراث الجػد واإلخػوة 

ف اإلخوة أولى بالميراث مف الجد, وكاف عمر رضي اهلل عنو يرى يومئذ أف الجد أولى بميراث ابف أبيو قاؿ زيد: وكاف رأيي أ
مف إخوتو, قاؿ زيد: فحاورت أنا عمر, فضربت لعمر في ذلؾ مثاًل, وضرب عمي بف أبي طالب وعبد اهلل بف عباس رضي 

 =ريؼ زيد.اهلل عنيـ لعمر مثاًل يومئذ السيؿ يضربانو ويصرفانو عمى نحو تص

قمت: إسناده حسف, عبد الرحمف بف أبي الزناد صدوؽ تغير حفظو عندما قدـ بغداد, لكف الراوي عنو في ىذا اإلسناد عبػد =
 اهلل بف وىب مصري لـ يدخؿ بغداد.

( عػف الثػوري قػاؿ: ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٙ( والبييقي فػي سػننو )ٜٛ٘ٓٔ/ٕ٘ٙ/ٓٔوأخرج ىذا المثؿ أيضًا عبد الرزاؽ في مصنفو )
أف عميًا حيف سألو عمر جعؿ لو سػياًل سػاؿ وانشػعبت منػو شػعبة, ثػـ انشػعبت شػعبتاف فقػاؿ:  –زيد بف ثابت  –ني عنو وبمغ

 أرأيت لو أف ماء ىذه الشعبة يبس أكاف يرجع إلى الشعبتيف جميعًا.
سناده منقطع بيف الثوري وبيف زيد بف ثابت في أكثر مف طبقة.  قمت: وا 
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( ُب معرض سياؽ ٖٚٚ/ٔوأما من جهة ا١تعٌت فقد قاؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو اهلل ُب إعبلـ ا١توقعُت )
 ريث اإلخوة مع اٞتد:األدلة على عدـ تو 

ؤّذا يظهر بطبلف ٘تثيل األخ واٞتد بالشجرة اليت خرج منها غصناف, والنهر الذي خرج منو ساقيتاف, 
فإف القرابة اليت من جنس واحد أقوى من القرابة ا١تركبة من جنسُت, وىذه القرابة البسيطة مقدمة على 

 يح.تلك ا١تركبة بالكتاب والسنة واإلٚتاع واالعتبار الصح
ٍب قياس قرابة اآلدميُت على األشجار واألهنار ٦تا ليس ُب األصل حكم شرعي , ٍب نقوؿ: بل النهر 
األعلى أؤب باٞتدوؿ من اٞتدوؿ الذي انشقت منو, وأصل الشجرة أؤب بغصنها من الغصن اآلخر, 

واحتياج الشيء إٔب فإف ىذا صنوه ونظَته الذي ال ٭تتاج إليو, وذلك أصلو وحاملو الذي ٭تتاج إليو, 
 أصلو أقوى من احتياجو إٔب نظَته, فأصلو أؤب من نظَته.

يوضحو الوجو العاشر: وىو أف ىذا القياس لو كاف صحيحًا لوجب طرده, و١تا انتقض, فإف طرده 
 ٕتقدمي اإلخوة على اٞتد فلما اتفق ا١تسلموف على بطبلف طرده علم أنو فاسد ُب نفسو.اىػ

 ريث اإلخوة مع الجد:أدلة المانعين من تو 
 )) قولو تعأب } َيْستَػْفُتوَنَك ُقِل الّلُو يُػْفِتيُكْم ُب اْلَكبلَلَِة ِإِف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس لَُو َوَلٌد َولَُو ُأْختٌ  -ٔ

َا َوَلٌد{.  فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرَؾ َوُىَو يَرِثُػَها ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَّ

                                                                                                     
 د صحت.قمت: سبؽ أف بينت أنيا ق - ٔ

 أنظر فيما سبؽ: ٕ
(, المنتقػػػى -ٖٕٔ/ٛ(, الحػػػاوي لممػػػاوردي )ٖٛٗ, ٖٙٗ/٘ٔ(, االسػػػتذكار البػػػف عبػػػد البػػػر )ٓٔٔ-ٜٓٔ/ٗاألـ لمشػػػافعي ) 

 التحقيؽ= =(,ٔٛٔ/ٜٕ(, المبسوط لمسرخسي )ٖٚٓٔ/ٖ(, القبس شرح موطأ مالؾ بف أنس البف العربي )ٖٖٕ/ٙلمباجي )
(, المعونػة عمػى مػذىب عػالـ المدينػة لمبغػدادي ٗ/ٗ(, الشرح الكبير البػف قدامػة )ٕٛٗ/ٕ)في مسائؿ الخالؼ البف الجوزي 

(, ٜٖٙ/ٙ(, المعونػة البػف النجػار )-ٖٗٚ/ٔ(, إعػالـ المػوقعيف البػف القػيـ )ٕٗ/ٕٔ(, فتح البػاري البػف حجػر )ٔٛٙٔ/ٖ)
(, -ٖٜٕ/ٜالمحمػػى البػػف حػػـز ) (,-ٜٚٔ/ٗ(, بدايػػة المجتيػػد البػػف رشػػد )-ٖٓ٘-ٕٓ٘/ٕشػػرح منتيػػى اإلرادات لمبيػػوتي )

(, فقو المواريػث دراسػة -ٖٚٔ(التحقيقات المرضية لمفوزاف )ٚٓٔ-ٙٓٔ(, العذب الفائض )ٔٓٔ/ٗنيؿ األوطار لمشوكاني )
( وىذا الكتػاب األخيػر عظػيـ فػي بابو,وصػاحبو خبيػر بيػذا العمػـ, قػّرب مػا تباعػد منػو بأسػموب سػيؿ, -ٜٜ/ٕمقارنة لالحـ )
 مف كالمو بنصو, فجزاه اهلل خيرًا. وربما نقمت كثيراً 
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 ٬تعل لئلخوة مَتاثاً إال ُب الكبللة, والكبللة من ال ولد لو وال والد, ووجو الداللة من اآلية: أف اهلل ٓب
فإنو سبحانو قاؿ ُب مَتاث ولد األـ: }َوِإف َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلََلًة أَو اْمرَأٌَة َولَُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلّْ 

ُهَما السُُّدُس { فسوى بُت مَتاث اإلخوة ُب الكبللة و  إف فّرؽ بينهم ُب جهة اإلرث ومقداره, َواِحٍد مّْنػْ
فإذا كاف وجود اٞتد مع اإلخوة لؤلـ ال يدخلهم ُب الكبللة, بل ٯتنعهم من صدؽ اسم الكبللة على 
ا١تيت أو عليهم أو على القرابة, فكيف أدخل ولد األب ُب الكبللة وٓب ٯتنعهم وجوده صدؽ اٝتها؟ 

 .ٔ((وىل ىذا إال تفريق ٤تض بُت ما ٚتع اهلل بينو
ولو كانت الكبللة من ال ولد لو فقط لورث اإلخوة مع األب وىو خبلؼ اإلٚتاع, فَػُعِلم أف وجود 

 اٞتد ٯتنع كوف ا١تسألة كبللة.
ويزيد ا١تسألة وضوحًا )) أف ولد الولد ٯتنع اإلخوة من ا١تَتاث, وٮترج ا١تسألة عن كوهنا كبللة لدخولو 

أب األب إٔب ا١تيت كنسبة ولد ولده إليو, فكما أف الولد وإف نزؿ  ُب قولو } لَْيَس َلُو َوَلٌد {, ونسبة
 .ٕٮترج ا١تسألة عن الكبللة, فكذلك أب األب وإف عبل, وال فرؽ بينهما البتة((

)) أف اٞتد يسمى أبًا فيأخذ حكمو, ومنو حجب اإلخوة, قاؿ تعأب } مّْلََّة أَبِيُكْم ِإبْػرَاِىيَم  -ٕ
رََج أَبَػَوْيُكم مَّْن اْٞتَنَِّة { وقاؿ تعأب } َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَآئِػي ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحاَؽ {وقاؿ تعأب } َكَما َأخْ 

َويَػْعُقوَب { وُب حديث ا١تعراج: ) ىذا أبوؾ آدـ, وىذا أبوؾ إبراىيم ( وٝتي ابن اإلبن إبنًا كما ُب 
ـَ { و } يَا َبٍِت ِإْسرَائِيلَ  {,واألبوة والبنوة من األمور ا١تتبلزمة ا١تتضايفة ٯتتنع  قولو تعأب } يَا َبٍِت آَد

 .ٖثبوت أحد٫تا بدوف اآلخر, فيمتنع ثبوت البنوة البن اإلبن إال مع ثبوت األبوة ألب األب ((
فاعًتض ا١تورثوف لئلخوة مع اٞتد على ىذا الدليل بأف إطبلؽ األب على اٞتد إ٪تا ىو على سبيل 

 التجوُّز.
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فأجاب ا١تانعوف: )) بأف دعوى إطبلؽ األب على أيب األب ٣تاز ال تسمع, وكونو وضع لو اسم آخر 
وىو جد ال يناُب تسميتو بأب, كما ُب تسمية ولد الولد بسبط وحفيد وال يناُب تسميتو إبناً, وإذا  

دَّ... كاف كذلك فما كاف ربك نسيًا يهمل ذكر مَتاث أيب األب, بل قد ذكره ُب موضع األب األ
 ٔوما أوفق وأخلق بالشريعة اٟتنيفية ختاـ الشرائع أف ال ٗتلو عن بياف مَتاث اٞتد ((. 

من حديث ابن عباس رضي اهلل  ٘ٔٙٔومسلم برقم  ٖٚٚٙما رواه البخاري ُب صحيحو برقم  -ٖ
 قاؿ: ) أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب رجل ذكر (. عنهما عن النيب 

 باٟتديث يتضح با١تسألة اآلتية وىي: زوج وأـ وجد وأخ لغَت أـ. االستدالؿووجو 
وقسمتها كما يلي: ا١تسألة من ستة للزوج النصف ثبلثة, ولؤلـ الثلث إثناف, والباقي واحد, فإف كاف 

من اٞتد فالباقي لو, وىذا خبلؼ اإلٚتاع, ألف اٞتد ال يسقط بغَت األب إٚتاعاً, وإف كاف األخ أؤب 
ال ينقص عن السدس  سواء فالباقي بينهما نصفُت وىذا خبلؼ اإلٚتاع أيضًا ألف اٞتداألخ واٞتد 

إٚتاعاً, ألنو يأخذه مع الفرع الوارث, فمع اإلخوة أؤب, فيتعُت أف يكوف للجد, ؤّذا يكوف اٞتد 
أؤب من األخ, وإذا كاف كذلك وجب أف ينفرد بالباقي دوف اإلخوة مطلقاً, وليس ُب ىذه ا١تسألة 

 ٕحسب, وىذا الوجو وحده كاٍؼ.ف
أف نسبة اإلخوة إٔب اٞتد كنسبة األعماـ إٔب أيب اٞتد, فإف األخ إبن األب, والعم ابن اٞتد, فإذا  -ٗ

خلف عمو وأباه وجده فهو كما لو خلف أخاه وجده سواء, وقد أٚتع ا١تسلموف على تقدمي أب 
ن أبُت القياس, وإف ٓب يكن ىذا قياساً اٞتد على العم, فكذلك ٬تب تقدمي اٞتد على األخ, وىذا م

 ٖجلياً فليس ُب الدنيا قياس جلي.
أف نسبة ابن األخ إٔب األخ كنسبة أب اٞتد إٔب اٞتد, فإذا قاؿ األخ: أنا أرث مع اٞتد ألين ابن  -٘

أب ا١تيت واٞتد أبو أبيو فكبلنا ُب القرب إليو سواء, صاح ابن األخ مع أب اٞتد وقاؿ: أنا ابن إبن 
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ب ا١تيت فكيف حرمتموين مع أيب أيب أبيو ودرجتنا واحدة؟ وكيف ٝتعتم قوؿ أيب مع اٞتد, وٓب أ
 تسمعوا قوٕب مع أيب اٞتد؟

فإف قيل: أبو اٞتد جد وإف عبل, وليس ابن األخ أخاً. قيل: فهذا حجة عليكم, ألنوّ إذا كاف أبو 
 األب أباً, وأبو اٞتد جداً, فما لئلخوة مَتاث مع األب ْتاؿ.

فإف قلتم: ٨تن ٧تعل أبا اٞتد جدًا وال ٧تعل أبا األب أباً, قيل: ىكذا فعلتم, وفرقتم بُت ا١تتماثلُت, 
 ٔوتناقضتم أبُت تناقض, وجعلتموه أباً ُب موضع, وأخرجتموه عن األبوة ُب موضع.

فهذا  أف نسبة اٞتد إٔب األب ُب العمود األعلى كنسبة ابن األب إٔب االبن ُب العمود األسفل, -ٙ
أبو أبيو, وىذا ابن ابنو, فهذا يدٕب إٔب ا١تيت بأب ا١تيت, وىذا يدٕب إليو بابنو, فكما كاف ابن االبن 
إبناً, فكذلك ٬تب أف يكوف أبو األب أباً, فهذا ىو االعتبار الصحيح من كل وجو, وىذا معٌت قوؿ 

 ٕب أباً. ابن عباس: أال يتقي اهلل زيد ٬تعل ابن االبن إبناً,وال ٬تعل أب األ
أف اٞتد لو مات ورثو بنو بنيو دوف إخوتو باتفاؽ الناس, فهكذا األب إذا مات يرثو أبو أبيو دوف  -ٚ

 إخوتو, وىذا معٌت قوؿ عمر لزيد: كيف يرثٍت أوالد عبد اهلل دوف إخوٌب, وال أرثهم دوف إخوهتم.
 فهذا ىو القياس اٞتلي وا١تيزاف الصحيح الذي ال مغمز فيو وال تطفيف.

أف قاعدة الفرائض وأصو٢تا: إذا كاف قرابة ا١تدٕب من الواسطة من جنس قرابة الواسطة كاف أقوى  -ٛ
٦تا إذا اختلف جنس القرابتُت, مثاؿ ذلك: أف ا١تيت يدٕب إليو ابنو بقرابة البنوة, وأبوه يدٕب إليو بقرابة 

يدٕب إليو بقرابة بنوة األبوة وإف األبوة, فإذا أدٔب إليو واحد ببنوة البنوة وإف بعدت كاف أقوى ٦تن 
قربت, وقد ظهر باعتبار ىذا ُب تقدمي جد اٞتد وإف عبل على ابن األخ وإف قرب وعلى العم, 
والقرابة اليت يدٕب ّٔا األخ وبنوه من جنسُت وىي بنوة األبوة, و٢تذا قدمت قرابة ابن األخ على قرابة 

ة أيب األب, فبُت ابن األخ فيها وبُت ا١تيت جنس واحد ابن اٞتد, ألهنا قرابة بنوة أب,وتلك قرابة بنو 
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وىي األخوة, فبواسطتها وصل إليو, ٓتبلؼ العم فإف بينو وبينو جنسُت, أحد٫تا األبوة والثاين بنوهتا, 
 ٔوعلى ىذه القاعدة بناء باب العصبات. 

على وإف كانوا أف كل بٍت أب أدَّ وإف بعدوا عن ا١تيت يقدموف ُب التعصيب على بٍت األب األ -ٜ
أقرب إٔب ا١تيت, فابن ابن ابن األخ يقدـ على العم القريب, وابن ابن ابن العم وإف نزؿ يقدـ على 
عم األب, وىذا ٦تا يبُت أف اٞتنس الواحد يقـو أقصاه مقاـ أدناه, ويقدـ األقصى على من يقدـ 

بن األخ على من يقدـ عليو عليو األدَّ, فيقدـ ابن ابن االبن على من يقدـ عليو االبن, وابن ا
األخ, وابن ابن العم على من يقدـ عليو العم, فما باؿ أب األب وحده خرج من ىذه القاعدة, وٓب 

 ٕيقدـ على من يقدـ عليو األب. 
أف اٞتد يقـو مقاـ األب ُب التعصيب ُب كل صورة من صوره, ويقدـ على كل عصبة يقـو  -ٓٔ

 ٖعليو األب, فما الذي أوجب استثناء اإلخوة خاصة من ىذه القاعدة. 
أنو إف كاف ا١توجب الستثنائهم قوهتم وجب تقدٯتهم عليو, وإف كاف مساواهتم لو ُب القرب  -ٔٔ

ئو الشًتاكهم ُب السبب الذي اشًتؾ فيو ىو واإلخوة, وىذا ٦تا ال وجب اعتبارىا ُب بنيهم وآبا
, أي إذا كاف اإلخوة واٞتد سواء, وجب اعتبار ىذه التسوية بُت أبناء األخ وأيب ٗجواب ٢تم عنو

 ٘اٞتد, فنورثهم معو, وىذا ٥تالف لئلٚتاع.
لكن قوؿ الصديق ىو , و , وقائل بقوؿ زيد أف الناس اليـو قائبلف: قائل بقوؿ أيب بكر  -ٕٔ

الصواب, وقوؿ زيد ٓتبلفو, فإنو يتضمن تعصيب اٞتد لؤلخوات,وىو تعصيب الرجل جنسًا آخر 
ليسوا من جنسو, وىذا ال أصل لو ُب الشريعة, إ٪تا يعرؼ ُب الشريعة تعصيب الرجاؿ للنساء إذا كانوا 

األخوات مع البنات فإف من جنس واحد, كالبنُت والبنات, واإلخوة واألخوات, وال ينقصهن ىذا ب
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الرجاؿ ال يعصبوىن, وإ٪تا عصبهن البنات, و١تا كاف تعصيب البنُت أقوى كاف ا١تَتاث ٢تم دوف 
األخوات, ٓتبلؼ قوؿ من عصب األخوات باٞتد, فإنو عصبهن ّتنس آخر أقوى تعصيبًا منهن, 

 وىذا ال عهد بو ُب الشريعة البتة.
لتعصيب لكانوا إما من جنس واحد أو من جنسُت, وكبل٫تا أف اٞتد واإلخوة لو اجتمعوا ُب ا -ٖٔ

باطل, أما األوؿ فظاىر البطبلف لوجهُت: أحد٫تا: اختبلؼ جهة التعصيب, والثاين: أهنم لو كانوا 
من جنس واحد الستووا ُب ا١تَتاث واٟترماف, كاإلخوة واألعماـ وبنيهم إذا انفردوا, وىذا ىو 

ما الثاين: فبطبلنو أظهر إذ قاعدة الفرائض أف العصبة ال يرثوف ُب التعصيب ا١تعقوؿ ُب الشريعة, وأ
ا١تسألة إال إذا كانوا من جنس واحد وليس لنا عصبة من جنسُت يرثاف ٣تتمعُت قط, بل ىذا ٤تاؿ, 
فإف العصبة حكمو أف يأخذ ما بقي بعد الفروض, فإذا كاف ىذا حكم ىذا اٞتنس وجب أف يأخذ 

اآلخر  فيفضي أحد٫تا إٔب حرماهنما, واشًتاكهما ٦تتنع الختبلؼ دوف اآلخر, وكذلك اٞتنس 
 ٔاٞتنس, وىذا ظاىر جداً.

أف اٞتد أب ُب باب الشهادة وُب باب سقوط القصاص, وأب ُب باب ا١تنع من دفع الزكاة  -ٗٔ
إليو, وأب ُب باب وجوب إعتاقو على ولد ولده, وأب ُب باب سقوط القطع ُب السرقة, وأب عند 

ُب باب اإلجبار ُب النكاح, وُب باب الرجوع ُب ا٢تبة, وُب باب العتق با١تلك, وُب باب  الشافعي
اإلجبار على النفقة, وُب باب إسبلـ ابن ابنو تبعًا إلسبلمو, وأب عند اٞتميع ُب باب ا١تَتاث عند 

خوة؟ فإف عدـ األب فرضًا وتعصيبًا ُب غَت ٤تل النزاع, فما الذي أخرجو عن أبوتو ُب باب اٞتد واإل
اعتربنا تلك األبواب فاألمر ُب أبوتو ُب ٤تل النزاع ظاىر, وإف اعتربنا باب ا١تَتاث فاألمر أظهر 

 ٕوأظهر.
أف الذين ورثوا اإلخوة معو إ٪تا ورثوىم ١تساواة تعصيبو لتعصيبهم, ٍب نقضوا األصل فقدموا  -٘ٔ

صيبهم عندىم, ٍب نقضوا ذلك أيضاً تعصيبهم على تعصيبو ُب باب الوالء, وأسقطوه باإلخوة لقوة تع
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فقدموا اٞتد عليهم ُب باب والية النكاح, وأسقطوا تعصيبهم بتعصيبو, وىذا غاية التناقض وا٠تروج 
 ٕ,  ٔعن القياس  ال بنص وال إٚتاع.

 الترجيح:
وبعد ما سبق فبل ٮتفى على منصف متجرد عن ا٢توى, باحث عن ا٢تدى, أف القوؿ الراجح ىو قوؿ 

 وذلك ألمور: –وىو سقوط اإلخوة مطلقاً باٞتد  –ومن قاؿ بقولو الصديق 
 قوة أدلة القائلُت بو, ووضوح داللتها سواًء كانت األدلة النقلية أو العقلية. -ٔ
 ضعف أدلة ٥تالفيهم مع ما ورد عليها من اعًتاضات. -ٕ
الصحابة ُب سبلمة مذىبهم من التناقض واالختبلؼ, فإف الصديق ٓب ٮتتلف عليو أحد من  -ٖ

 عهده.
الفتح ( ُب باب مَتاث اٞتد مع األب واإلخوة: وقاؿ  ٛٔ/ٕٔوقد قاؿ اإلماـ البخاري ُب صحيحو )

ـَ { }َواتػَّبَػْعُت ِملََّة آبَآئِػي  أبو بكر وابن عباس وابن الزبَت: اٞتد أب وقرأ ابن عباس } يَا َبٍِت آَد
 أف أحدًا خالف أبا بكر ُب زمانو وأصحاب النيب ِإبْػرَاِىيَم َوِإْسَحاَؽ َويَػْعُقوَب { وٓب يذكر 

                                 
 المصدر السابؽ. -ٖ

(, ٘/ٗ(, الشػػػرح الكبيػػػر البػػػف قدامػػػة )ٖٙٗ/٘ٔ(, االسػػػتذكار البػػػف عبػػػد البػػػر )ٜٓٔ/ٗاألـ لمشػػػافعي ) أنظػػػر فيمػػػا سػػػبؽ: ٕ
(, ٕٛٔ/ٜٕ(, المبسوط لمسرخسي )ٖٙٓٔ/ٖ(, القبس شرح موطأ مالؾ بف أنس البف العربي )ٕٕٓٔ/ٛالحاوي لمماوردي )

-ٜٚٔ/ٗ(, بدايػػة المجتيػػد البػػف رشػػد )ٜٕ-ٕٛ/ٖ(, شػػرح الزركشػػي عمػػى مػػتف الخرقػػي )ٖٕٔ/ٙتبيػػيف الحقػػائؽ لمزيمعػػي )
(, فػتح -ٖٗٚ/ٔ(, إعػالـ المػوقعيف )ٙٗٗ/٘(, الفتاوى الكبرى )ٕٖٗ/ٖٔيخ اإلسالـ ابف تيمية )(, مجموع الفتاوى لشٜٛٔ

(, الفتػػػاوى ٕٗٛ(, االختيػػػارات الفقييػػػة البػػػف تيميػػػة ص)ٖٗٛ/ٔ(, مسػػػند الفػػػاروؽ البػػػف كثيػػػر )ٕٔ/ٕٔالبػػػاري البػػػف حجػػػر)
التحقيقػػػات المرضػػػية لمفػػػوزاف  (,ٗ٘ٗ/ٕ(, المنػػػار فػػػي المختػػػار )ٚٓٔ-ٙٓٔ(,العػػػذب الفػػػائض )ٓٛٗ-ٜٚٗالسػػػعدية ص )

ف-ٕٜ/ٕ( , فقو المواريث دراسة مقارنة )-ٖٚٔ) كػاف قػد سػبؽ إلػى كثيػر = =( وقد نقمت كثيرًا مف كالـ ابف القيـ بمفظػو, وا 
مف الوجوه التي ذكرىا, لكف لجودة عبارتو وحسف صياغتو, وسيولة أسموبو, اكتفيت بنقؿ كالمو في كثير مػف المواضػع واهلل 

 الموفؽ.
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, ويذكر عن عمر وعلي ٔمتوافروف, وقاؿ ابن عباس: يرثٍت ابن ابٍت دوف إخوٌب وال أرث أنا  ابن ابٍت 
 .اىػٕوابن مسعود وزيد أقاويل ٥تتلفة

 تناقض مذىب ا١تورثُت لئلخوة مع اٞتد, ومن صور تناقضهم ما يلي: -ٗ
لئلخوة مع اٞتد من يزاحم باٞتد إٔب الثلث, ومنهم من يزاحم بو إٔب السدس, أف من ا١تورثُت  -أ

وليس ُب الشريعة من يكوف عصبة يقاسم عصبة نظَته إٔب حد,ٍب يفرض لو بعد ذلك اٟتد, فلم 
 ٬ٖتعلوه معهم عصبة مطلقاً, وال ذا فرض مطلقاً, وال قدموه عليهم مطلقاً, وال ساووه ّٔم مطلقاً.

 ٗف للجد الثلث مرة, ومرة السدس بغَت نص وال إٚتاع وال قياس.أهنم يفرضو  -ب
 ٘يعدوف اإلخوة ألب على اٞتد أحياناً, وأحياناً أخرى ال يعدوهنم. -ج
معاّدة األشقاء لئلخوة ألب على اٞتد, ٍب يأخذوف ما بأيديهم, وىذا ال أصل لو يرجع إليو,  -د

 ٙو٤تاؿ معاّدة من ال مَتاث لو.
ت أحياناً, وأحيانًا ٬تعلوهنن عصبات, كما ُب مسألة األكدرية, فإهنا متناقضة يفرضوف لؤلخوا-ىػ

٥تالفة للنص من جهة إرثها معو, ومن جهة العوؿ والفروض أقل من ا١تاؿ وىي: نصف الزوج 
وثلث األـ, وأهنا فرض ٢تا أواًل فأعيلت ٍب عاد ا١تفروض عصبًا بُت اٞتد واألخت, وىذا ال ٯتكن 

 ٚوال قياس وال أصل أصبلً. تطبيقو على نص 
 اختبلؼ ا١تورثُت لئلخوة مع اٞتد ُب كيفية التوريث: -و

 فقد اختلف ا١تورثوف لئلخوة مع اٞتد ُب كيفية التوريث على عدة مذاىب وأشهرىا ثبلثة:

                                 
 قد سبؽ أف سعيد بف منصور وصؿ ىذا المعمؽ وأنو ال يصح. - ٔ

 (. ٛٙ/٘قاؿ بنحوه القرطبي في تفسيره ) -ٕ

 (.ٗٓٔ/ٕ, وفقو المواريث لالحـ )ٜٚٗ( بتصرؼ يسير, وانظر الفتاوى السعدية ص ٖٛٚ/ٔإعالـ الموقعيف ) - ٖ
 المرجع السابؽ. - ٗ

 (.ٗٓٔ/ٕفقو المواريث لالحـ ) - ٘

 .ٓٛٗسعدية ص الفتاوى ال- ٙ

 (.ٗٓٔ/ٕوفقو المواريث لالحـ ) ٓٛٗ( والفتاوى السعدية ص ٖٛٚ/ٔانظر إعالـ الموقعيف البف القيـ ) - ٚ
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 مذىب زيد بن ثابت وعلي وعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنهم.
بة ما صح, وللروايات الضعيفة والواىية موضع وسأذكر من  الروايات الواردة عن ىؤالء الصحا

 آخر تذكر فيو إف شاء اهلل إال ما ال بد منو.
وبو أخذ األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد, ويتلخص فيما  أواًل: مذىب زيد بن ثابت 

 يلي:
 يعطى اٞتد األحظ من ثلث ا١تاؿ أو ا١تقاٝتة إذا ٓب  يكن معهم صاحب فرض. -ٔ
األحظ من ثلث ا١تاؿ الباقي أو ا١تقاٝتة, أو سدس ا١تاؿ, إذا كاف معهم صاحب يعطى اٞتد  -ٕ

 فرض, والباقي لئلخوة.
 أف اإلخوة ألب يعدوف على اٞتد مع اإلخوة األشقاء كما ُب ا١تعادة. -ٖ
 ٔأنو ال يفرض إلناث اإلخوة مع اٞتد إال ُب األكدرية. -ٗ

( من طريق ٤تمد بن بكار ثنا ٖٙ-ٕٙ/٘ثار )( وُب معرفة السنن واآلٕٓ٘/ٙففي سنن البيهقي )
عبد الرٛتن بن أيب الزناد عن أبيو عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو أف معاين ىذه الفرائض 

, وأما التفسَت فتفسَت أيب الزناد على معاين زيد بن ثابت, قاؿ:  وأصو٢تا عن زيد بن ثابت 
أهنم ٮتلفوف ويبدأ بأحد إف شركهم من أىل ومَتاث اٞتد أيب األب مع اإلخوة من األب واألـ 

الفرائض فيعطى فريضتو, فما بقي للجد واإلخوة من شيء فإنو ينظر ُب ذلك و٭تسب أنو أفضل ٟتظ 
اٞتد الثلث ٦تا ٭تصل لو ولئلخوة, أـ يكوف أخاً ويقاسم اإلخوة فيما حصل ٢تم, ولو للذكر مثل حظ 

, فأي ذلك ما كاف أفضل ٟتظ اٞتد أعطيو, وكاف ما بقي األنثيُت أو السدس من رأس ا١تاؿ كلو فارغاً 
بعد ذلك بُت اإلخوة ألـ واألب للذكر مثل حظ األنثيُت إال ُب فريضة واحدة تكوف قسمتهم فيها 
على غَت ذلك, وىي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدىا وأختها ألبيها, فيفرض للزوج النصف 

نصف, ٍب ٬تمع سدس اٞتد ونصف األخت فيقسم أثبلثاً ولؤلـ الثلث وللجد السدس ولؤلخت ال
للجد منو الثلثاف ولؤلخت الثلث, ومَتاث اإلخوة من األب مع اٞتد إذا ٓب يكن معهم إخوة ألـ 

                                 
 (.ٙٓٔ/ٕانظر فقو المواريث لالحـ ) - ٔ
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وأب كمَتاث اإلخوة من األـ واألب سواء ذكرىم كذكرىم وأنثاىم كأنثاىم, فإذا اجتمع اإلخوة من 
األـ واألب يعادوف اٞتد ببٍت أبيهم فيمنعونو ّٔم كثرة ا١تَتاث األـ واألب واإلخوة من األب فإف بٍت 

فما حصل لئلخوة بعد حظ اٞتد من شيء فإنو يكوف لبٍت األـ  واألب خاصة دوف بٍت األب, وال 
يكوف لبٍت األب منو شيء إال أف يكوف بنو األـ واألب إ٪تا ىي امرأة واحدة, فإف كانت امرأة واحدة 

أبيها ما كانوا فما حصل ٢تا و٢تم من شيء كاف ٢تا دوهنم ما بينها وبُت أف  فإهنا تعاد اٞتد ببٍت
تستكمل نصف ا١تاؿ كلو, فإف كاف فيما ٭تاز ٢تا و٢تم فضل عن نصف ا١تاؿ كلو فإف ذلك الفضل 

 يكوف بُت بٍت األب للذكر مثل حظ األنثيُت, فإف ٓب يفضل شيء فبل شيء ٢تم.
بد الرٛتن بن أيب الزناد صدوؽ تغَت حفظو ١تا قدـ بغداد, قلت: إسناد ىذا األثر ضعيف فإف ع

والراوي عنو ُب ىذا اإلسناد بغدادي وىو ٤تمد بن بكار ا٢تامشي البغدادي, لكن يشهد ٢تذا األثر ما 
( ثنا معاوية بن ىشاـ ثنا سفياف عن األعمش ٖٕٖ٘ٔ/ٕٓٚ/ٙأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )
اٞتد ُب الثلث مع اإلخوة واألخوات, فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث, عن إبراىيم قاؿ: كاف زيد يشرؾ 

وكاف لئلخوة واألخوات ما بقي, وال لؤلخ ألـ وال لؤلخت ألـ  مع اٞتد شيء, ويقاسم اإلخوة من 
األب واإلخوة من األب واألـ, وال يورثهم شيئاً, فإذا كاف أخ ألب وأـ وجد أعطى اٞتد النصف, 

أعطاه الثلث, فإف زادوا أعطاه الثلث, وكاف لئلخوة ما بقي, وإذا كانت أخت وإذا كانا أخوين وجد 
وجد أعطاه مع اإلخوة الثلثُت, ولؤلخت الثلث, وإذا كانتا أختُت أعطا٫تا النصف, ولو النصف, ما 
دامت ا١تقاٝتة خَتًا لو, فإف ٟتقت فرائض امرأة وأـ وزوج أعطى أىل الفرائض فرائضهم, وما بقي 

وة واألخوات, فإف كاف ثلث ما بقي خَتاً لو من ا١تقاٝتة أعطاه ثلث ما بقي, وإف كانت قاسم اإلخ
ا١تقاٝتة خَتًا لو من ثلث ما بقي أعطاه ا١تقاٝتة, وإف كاف سدس ٚتيع ا١تاؿ خَتًا لو من ا١تقاٝتة 

 أعطاه السدس, وإف كانت ا١تقاٝتة خَت لو من سدس ٚتيع ا١تاؿ أعطاه ا١تقاٝتة.
 بن ىشاـ صدوؽ لو أوىاـ, وإبراىيم عن زيد بن ثابت منقطع.قلت: معاوية 

ؤّذا الشاىد يكوف األثر حسنًا لغَته, إال ٚتلة: فإف كانت امرأة واحدة فإهنا تعاد اٞتد ببٍت أبيها... 
 إْب.
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 وأما األكدرية فقد ذكرت ُب باب األكدرية ما يشهد ٢تا وهلل اٟتمد.
 ص فيما يلي:ويتلخ ثانياً: مذىب علي بن أبي طالب 

 أنو كاف يعطي اٞتد الثلث ٍب ٖتوؿ إٔب السدس. أواًل:
 جاء ذلك عن األعمش عن إبراىيم النخعي واختلف عليو.

فرواه أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عبيد بن نضيلة قاؿ: كاف عمر وعبد اهلل يقاٝتاف باٞتد 
تهم, ٍب إف عمر كتب إٔب عبد اهلل: ما مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف السدس خَتًا لو من مقاٝت

أرى إال أنا قد أجحفنا باٞتد فإذا جاءؾ كتايب ىذا فقاسم بو مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف الثلث 
 خَتاً لو من مقاٝتتهم, فأخذ بو عبد اهلل.

 (.ٜٕٖٓٔ/ٕٕٙ/ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٜٗ/ٔ)ذا الوجو سعيد بن منصور ُب سننووأخرج ى
يعطي اٞتد مع  اه جرير بن حاـز عن األعمش عن إبراىيم عن عبيدة السلماين قاؿ: كاف عليورو 

يعطيو السدس,وكتب عمر إٔب عبد اهلل رضي اهلل عنهما إنا ٩تاؼ أف   اإلخوة الثلث, وكاف عمر
ىا ىنا أعطاه السدس, فقاؿ عبيدة:  نكوف قد أجحفنا باٞتد فأعطو الثلث, فلما قدـ علي 

 ُب اٞتماعة أحب إٕب من رأي أحد٫تا ُب الفرقة. فرأيهما
 ( بسند صحيح.ٜٕٗ/ٙأخرج ىذا الوجو البيهقي ُب سننو )

ورواه سفياف الثوري واختلف عليو, فرواه عبد الرٛتن بن مهدي عن سفياف الثوري عن األعمش عن 
كاف يعطي اٞتد الثلث, ٍب ٖتوؿ إٔب السدس,   إبراىيم عن عبيدة بن نضيلة أف علي بن أيب طالب 
 وأف عبد اهلل كاف يعطيو السدس ٍب ٖتوؿ إٔب الثلث.

 ( بسند صحيح.ٜٕٗ/ٙأخرج ىذا الوجو البيهقي ُب سننو )
ورواه وكيع عن الثوري عن منصور عن إبراىيم قاؿ: كتب عمر إٔب عبد اهلل بن مسعود: إنا قد خشينا 

 طو الثلث مع اإلخوة.أف نكوف قد أجحفنا باٞتد فأع
 (.ٕٖٙٔٔ/ٕٕٙ/ٙأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )
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فإذا نظرنا إٔب روايات سفياف الثوري وجدنا الرواية األؤب يرويها عبد الرٛتن بن مهدي,واألخرى 
يرويها وكيع بن اٞتراح, وعبد الرٛتن ثقة ثبت حافظ عارؼ بالرجاؿ واٟتديث, و وكيع ثقة حافظ 

ماـ أٛتد: عبد الرٛتن بن مهدي أقل سقطًا من وكيع ُب سفياف, قد خالفو وكيع عابد, وقد قاؿ اإل
ُب ستُت حديثًا من حديث سفياف, فكاف عبد الرٛتن ٬تيء ّٔا على ألفاظها. انظر شرح علل 

 (.ٕٗ٘/ٕالًتمذي )
 وقاؿ ابن أيب حاًب: قيل أليب: قاؿ ٭تي بن معُت: وكيع أحب إٕب ُب سفياف من ابن مهدي, فأيهما

أحب إليك؟ قاؿ: عبد الرٛتن ثبت و وكيع ثقة.اىػ قاؿ ابن رجب معلقاً: وىذا كبلـ يدؿ على 
 (.ٖٗ٘/ٕترجيح عبد الرٛتن عند أيب حاًب.اىػ شرح علل الًتمذي )

فرواية ابن مهدي ىي الراجحة و٦تا يقوي ذلك أف سفياف قد توبع من قبل أيب معاوية وجرير ُب ذكر 
 الصحابة, وىي متابعة قاصرة لرواية عبد الرٛتن عن سفياف. الواسطة بُت إبراىيم وبُت

 ٍب ٧تد بعد ذلك خبلفاً على األعمش فقد رواه عنو سفياف الثوري بالوجو السابق.
, والثوري ثقة ورواه أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم عن عبيد بن نضيلة بدوف ذكر علي 

عمش, فقد قاؿ ابن أيب حاًب ُب مقدمة اٞترح حافظ إماـ حجة كما ُب التقريب ولو مزية ُب األ
 والتعديل: ٝتعت أيب يقوؿ: أحفظ أصحاب األعمش الثوري.اىػ

قاؿ ابن أيب خيثمة: ٝتعت ٭تي بن معُت يقوؿ: ٓب  ٜٕ٘وُب شرح علل الًتمذي البن رجب ص 
 يكن أحد أعلم ْتديث األعمش من سفياف الثوري.اىػ

و اٟتافظ ُب التقريب: ثقة أحفظ الناس ٟتديث األعمش, قاؿ في –٤تمد بن خاـز  –وأبو معاوية 
فإذا كاف ذلك كذلك فذكر علي ُب حديث الثوري زيادة ثقة فقد حفظو سفياف تاماً, وحفظو أبو 
معاوية بدوف ذكر علي, و٦تا يزيد طمأنينة إٔب ذلك أف جرير بن حاـز قد رواه عن األعمش كما رواه 

فخالف سفياف الثوري وأبا معاوية, فسمى شيخ إبراىيم النخعي: الثوري, إال أف جرير بن حاـز شّذ 
عبيدة السلماين سالكاً ُب ذلك اٞتادة,وٝتياه ٫تا عبيد بن نضيلة, وجرير بن حاـز قاؿ فيو اٟتافظ ُب 

 التقريب: ثقة لكن ُب حديثو عن قتادة ضعف, ولو أوىاـ إذا حدث من حفظو.اىػ
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أنو كاف يعطي اٞتد الثلث,  ما سبق فقد صح عن علي  قلت: ولعل ىذا من أوىامو, وبناًء على
 ٍب ٖتوؿ إٔب السدس ويقوي ذلك:

( وابن أيب شيبة ُب مصنفو ٕٜٕٔ/ٖ٘ٗ/ٕ(, )ٜٜٕٔ/ٕ٘ٗ/ٕما أخرجو الدارمي ُب سننو ) -ٔ
( من طريق عبد اهلل بن سلمة قاؿ: كاف علي ٜٕٗ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٕٖٔٔٔ/ٕٕٙ/ٙ)

 حىت يكوف سدساً.يشرؾ بُت اٞتد واإلخوة 
قلت: عبد اهلل بن سلمة صدوؽ تغَت حفظو, ولكن األثر يصح ٔتا قبلو, وقد صححو اٟتافظ ُب 

 (.ٕٕ/ٕٔالفتح )
عن  –ىو ابن عبيد  –( من طريق يونس ٕٕٜٕ, ٕٜٕٓ/ٖ٘ٗ/ٕما أخرجو الدارمي ُب سننو ) -ٕ

 اٟتسن أف علياً كاف يشرؾ اٞتد مع اإلخوة إٔب السدس.
 واألثر صحيح ٔتا تقدـ واهلل أعلم. يسمع من علي قلت: اٟتسن ٓب 

 أنو كاف ٬تعل األخوات ا١تنفردات مع اٞتد صاحبات فرض.ثانياً: 
أنو كاف ٬تعل ما بقي بعد فرض الشقائق بُت اٞتد واإلخوة ألب للذكر مثل حظ األنثيُت, و٦تا ثالثاً:

 ذه والباقي لئلخوة.ٓب تنقصو ا١تقاٝتة عن السدس, فإف نقصتو ا١تقاٝتة عن السدس أخ
يدؿ على ما ذكر عنو ُب ىاتُت الفقرتُت, وعمدة من  قلت: ٓب أقف على شيء صحيح عن علي 

 نسب ىذا إليو روايات بعضها أشد ضعفاً من بعض:
( ُب باب بياف االختبلؼ ُب مسألة ا١تعادة ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٙالرواية األؤب: أخرجها البيهقي ُب سننو )

ىيم ثنا اٟتسن بن عيسى أخربنا جرير عن ا١تغَتة عن أصحاب إبراىيم من طريق إٝتاعيل بن إبرا
قاؿ ُب أخت  والشعيب وإبراىيم والشعيب ذكروا أقواؿ بعض الصحابة ُب ا١تعادة, وفيها أف عليًا 

ألب وأـ وأخت ألب وجد: لؤلخت من األب واألـ النصف ولؤلخت من األب السدس تكملة 
أخوات من أب أكثر من اثنتُت ٓب يزدف على ىذا... وُب أخت الثلثُت وما بقي للجد... وإنكن 

: لؤلخت من األب واألـ النصف وما بقي بُت األخ واٞتد ألب وأـ وأخ ألب وجد ُب قوؿ علي 
: لؤلخت من األب  نصفاف... وُب أخت ألب وأـ وأخ ألب وأخت ألب وجد ُب قوؿ علي 
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اساً ُب القسمة... وُب أختُت ألب وأـ وأخ ألب واألـ النصف وما بقي بُت اٞتد واألخ واألخت أٜت
: لؤلختُت الثلثاف وما بقي بُت األخ واٞتد نصفاف... وُب أختُت ألب وأـ وجد ُب قوؿ علي 

وأخت ألب وجد ُب قوؿ علي وعبد اهلل رضي اهلل عنهما ٚتيعاً: لؤلختُت من األب واألـ الثلثاف 
أختُت ألب وأـ وأخ وأخت ألب وجد ُب قوؿ وللجد ما بقي وسقطت األخت من األب... وُب 

: لؤلختُت من األب واألـ الثلثاف وللجد السدس وما بقي بُت األخ واألخت للذكر مثل علي 
 حظ األنثيُت.

 قلت: ُب ىذا األثر ثبلث علل:
 إٝتاعيل بن إبراىيم ىو ابن اٟتارث القطاف كما ُب سنن البيهقي ٓب أقف على ترٚتتو. -ٔ
 قسم الضيب مدلس وقد عنعن عن إبراىيم والشعيب وٓب يسم أصحاب إبراىيم والشعيب.مغَتة بن م -ٕ
حرفاً واحداً  , وإ٪تا ٝتع الشعيب من علي االنقطاع بُت إبراىيم النخعي والشعيب وبُت علي  -ٖ

(, وقد نقل قولو اٟتافظ ابن حجر ُب ٜٗٗ/ٜٚ/ٗكما نص على ذلك اإلماـ الدارقطٍت ُب العلل )
ما أخرجو البخاري ُب  -يعٍت باٟترؼ الواحد –تهذيب ُب ترٚتة الشعيب ٍب قاؿ: كأنو عٌت هتذيب ال

 .اىػالرجم عنو عن علي حُت رجم ا١ترأة قاؿ: رٚتتها بسنة النيب 
( من طريق الشعيب عن ٕٕٖ٘ٔ/ٕٓٚ-ٜٕٙ/ٙالرواية الثانية : أخرجها ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

 اية السابقة, وُب اإلسناد إٔب الشعيب ٤تمد بن سآب ا٢تمداين مًتوؾ.علي بنحو ما عند البيهقي ُب الرو 
( ٕٕٖٙٔ/ٕٗٙ/ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٖ٘٘/ٕالرواية الثالثة: أخرجها الدارمي ُب سننو )

من طريق األعمش عن إبراىيم قاؿ: كاف علي يشرؾ اٞتد إٔب ستة مع اإلخوة, يعطي كل صاحب 
ألـ مع جد , وال أختًا ألـ, ,وال يزيد اٞتد مع الولد على السدس إال  فريضة فريضتو,وال يورث أخاً 

أف يكوف غَته,وال يقاسم  بأخ ألب مع أخ ألب وأـ,وإذا كانت أخت ألب وأـ وأخ ألب أعطى 
األخت النصف والنصف اآلخر بُت اٞتد واألخ نصفُت,وإذا كانوا إخوة مع أخوات شركهم مع اٞتد 

 .بُت إبراىيم النخعي وبُت علي لبلنقطاعضعيف إٔب السدس, قلت: إسناده 
 : تنبيو
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 أنو كاف ينزّْؿ بٍت اإلخوة منزلة اإلخوة.  ٓب يصح عن علي 
( من طريق اٝتاعيل بن أيب خالد عن الشعيب ٜٙٙٓٔ/ٜٕٙ/ٓٔفقد أخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو )

٬تعل بٍت اإلخوة ٔتنزلة أبيهم إال علي وٓب يكن أحد  قاؿ: ٓب يكن أحد من أصحاب رسوؿ اهلل 
 أفقو أصحاباً من عبد اهلل بن مسعود. من أصحاب ٤تمد 

 .قلت: وىذا األثر ضعيف لبلنقطاع بُت الشعيب وعلي بن أيب طالب 
وعليو فتسلم دعوى اإلٚتاع أف اٞتد يسقط بٍت اإلخوة ال سيما وابن األخ ذكر ال يعصب أختو, وال 

 بأف بٍت األخ ينزلوف منزلة اإلخوة من الصحابة واهلل أعلم.قائل 
 ويتلخص فيما يلي: ثالثاً: مذىب عبد اهلل بن مسعود 

 _ كاف يرى أف يشرؾ اٞتد مع اإلخوة فإذا كثروا وفَّاه السدس ٍب وفد على عمر بن ا٠تطاب ٔ
 فوجده يشركو مع اإلخوة فإذا كثروا وفَّاه الثلث, فًتؾ رأيو وتابع عمر رضي اهلل عنهما. 

( ثنا ابن عليَّة عن أيب ا١تعلى عن إبراىيم عن علقمة ٕٖٓٔٔ/ٕٕٙ/ٙففي مصنف ابن أيب شيبة)
يدة, قاؿ: كاف عبد اهلل يشرؾ اٞتد مع اإلخوة, فإذا كثروا وفَّاه الثلث, فلما توُب علقمة أتيت عب

فحدثٍت أف ابن مسعود كاف يشرؾ اٞتد مع اإلخوة, فإذا كثروا وفَّاه السدس, فرجعت من عنده وأنا 
خائر فمررت بعبيد بن نضلة فقاؿ: مإب أراؾ خائراً؟ قلت: كيف ال أكوف خائرًا فحدثتو فقاؿ: 

و أف يشركو صدقاؾ كبل٫تا, قلت هلل أبوؾ, وكيف صدقاين كبل٫تا؟ قاؿ: كاف رأي  عبد اهلل وقسمت
مع اإلخوة فإذا كثروا وفَّاه السدس, ٍب وفد إٔب عمر فوجده يشركو مع اإلخوة, فإذا كثروا وفَّاه الثلث 
فًتؾ رأيو وتابع عمر. قلت: إسناده صحيح, وأبو ا١تعلى ىو ٭تِت بن ميموف الضيب ثقة وبقية رجالو 

 ثقات.
ذا ٓب يكن معهم صاحب فرض واألحظ من ػ كاف يعطي اٞتد األحظ لو من ثلث ا١تاؿ أو ا١تقاٝتة إٕ

 ثلث الباقي أو ا١تقاٝتة أو سدس ا١تاؿ إذا كاف معهم صاحب فرض.
 ػ أف اإلخوة ألب ال يعدوف على اٞتد مع اإلخوة األشقاء. ٖ
 ػ أف الباقي بعد أنثى الفرع الوارث بُت اٞتد واألخت نصفُت.ٗ
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 ػ أف األخوات ا١تنفردات مع اٞتد صاحبات فرض. ٘
 ف يعطي ما بقي بعد الشقيقة أو الشقائق للجد دوف اإلخوة ألب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.ػ كاٙ

( عن الثوري عن األعمش عن إبراىيم أف ابن مسعود ٜ٘ٙٓٔ/ٜٕٙ/ ٓٔففي مصنف عبد الرزاؽ)
, شرَّؾ اٞتد إٔب ثبلثة إخوة, فإذا كانوا أكثر من ذلك أعطاه الثلث, فإذا كن أخوات أعطاىن الفريضة

وما بقي فللجد وكاف ال يورث أخًا ألـ وال أختًا ألـ مع اٞتد وكاف يقوؿ: ال يقاسم أٌخ ألب أختاً 
ألب وأـ مع جد, وكاف يقوؿ ُب أخت ألب وأـ وأخ ألب وجد: لؤلخت لؤلب وألـ النصف, وما 

 بقي فللجد وليس لؤلخ ألب شيء.
( من طريق وكيع عن ٕٕٖٙٔ/ٕٗٙ/ٙقلت: إسناده صحيح, وأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

 الثوري بو ٨توه. 
( من طريق الثوري عن األعمش عن إبراىيم أف ٜٙٚٓٔ/ٕٕٚ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو )

عبد اهلل كاف يقوؿ ُب جد وأخت ألب وأـ, وأخوين لؤلب, لؤلخت النصف وما بقي للجد وليس 
إبراىيم النخعي عن ابن مسعود ٢تا لؤلخوين شيء. قلت: إسناده صحيح وقد سبق مرارًا أف رواية 

 حكم االتصاؿ.
 (.ٕٖٓ٘ٔ/ٕٛٙ/ٙوبنحوه ُب ا١تصنف البن أيب شيبة )

( ٖٚٔ/ٛ( ومن طريقو ابن حـز ُب احمللى)ٕٜٚٓٔ/ٕٔٚػٕٓٚ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو )
 ( من طريق الثوري عن األعمش عن إبراىيم عن مسروؽ عن عبد اهلل أنوٕٓ٘/ٙوالبيهقي ُب سننو )

قاؿ ُب جد وبنت وأخت: فريضتهم من أربعة, للبنت سهماف, وللجد سهم, ولؤلخت سهم وإف  
كانت أختاف جعلها من ٙتانية للبنت النصف أربعة وللجد سهماف ولؤلختُت لكل واحدة منهما 
سهم,فإف كن ثبلث أخوات جعلو من عشرة أسهم للبنت النصف ٜتسة أسهم, وللجد سهماف, 

 لكل واحدة منهن سهم. ولؤلخوات ثبلثة أسهم
( من طريق أيب معاوية عن ٖ٘/ٔقلت: إسناده صحيح وقد أخرجو سعيد بن منصور ُب سننو)

 األعمش كل مسألة على حدة.
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( ثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراىيم قاؿ: كاف عبد ٖ٘/ٔوأخرج سعيد بن منصور ُب سننو ) 
 ـ.اهلل ال يقاسم باإلخوة من األب مع اإلخوة من أب وأ

 ( بنحوه.ٜٕٖٗٔ/ٕٛٙ/ٙقلت: إسناده صحيح, وأخرجو ابن أيب شيبة )
 كيف قسم ابن مسعود األكدرية:
( وابن أيب شيبة ُب مصنفو واللفظ لو ٜٗٚٓٔ/ٕٔٚ/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو )

( ٕٓ٘/ٙ( والبيهقي ُب سننو)ٔ٘/ٔ( وسعيد بن منصور ُب سننو )ٖٕٖٔٔ,ٖٖٕٖٔ/ٕ٘ٙ/ٙ)
براىيم النخعي قاؿ: كاف عبد اهلل ٬تعل األكدرية من ٙتانية للزوج ثبلثة وثبلثة من طريق األعمش عن إ

 لؤلخت وسهم لؤلـ وسهم للجد.
( ومن طريقو ابن حـز ُب احمللى ٔ٘/ٔقلت: إسناده صحيح وأخرجو سعيد بن منصور ُب سننو )

 ( من طريق مغَتة وىو ابن مقسم عن إبراىيم بو.ٖٙٔ/ٛ)
 في الجد مع اإلخوة. نين عمر بن الخطاب رابعاً: مذىب أمير المؤم

ُب اٞتد مع اإلخوة حىت قاؿ عبيدة السلماين : إين ألحفظ عن عمر ُب اٞتد  اختلف قوؿ عمر 
 مائة قضية ٥تتلفة.

( من طريق أيوب وىشاـ بن ٖٜٗٓٔ,ٜٗٗٓٔ/ٕٕٙ,ٕٔٙ/ٓٔأخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو )
 حساف عن ابن سَتين بو. 

( من طريق ىشاـ بن ٕٙٔ/٘ف ُب الفرائض كما ُب تغليق التعليق البن حجر )وأخرجو يزيد بن ىارو 
 .حساف عن ابن سَتين بو

( من طريق ىشاـ بن حساف عن ابن سَتين بو وزاد: كلها ينقض ٕ٘ٗ/ٙوأخرجو البيهقي ُب سننو )
 بعضها بعضاً. وىي زيادة مقبولة فإف ىشاـ بن حساف من أثبت الناس ُب ابن سَتين.

 ( من طريق ىشاـ عن ٤تمد بن سَتين بنحوه.ٙٓٔ/٠ٕتطايب ُب غريب اٟتديث )وأخرجو ا
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( من طريق ٜٕٔ-ٕٛٔ/٘( واٟتافظ ابن حجر ُب تغليق التعليق )ٕ٘ٗ/ٙوأخرجو البيهقي ُب سننو )
ابن عوف عن ابن سَتين بو وزاد: وقاؿ عمر: إين قد قضيت ُب اٞتد قضايا ٥تتلفة كلها ال آلو فيو عن 

 عشت إف شاء اهلل إٔب الصيف ألقضُت بقضية تقضي ّٔا ا١ترأة وىي على ذيلها.اٟتق, ولئن 
قلت:وىذه زيادة شاذة فإف عبد اهلل بن عوف وإف كاف ثقة إال أنو قد خالف أيوب ابن أيب ٘تيمة الثقة 

 الثبت اٟتجة, وىشاـ بن حساف الثقة الذي ىو أثبت الناس ُب ابن سَتين واهلل أعلم.
( من طريق أشعث بن سوار عن ابن سَتين قاؿ: قلت ٜٕٓٓ/ٓ٘ٗ/ٕسننو ) وأخرج الدارمي ُب

 لعبيدة: حدثٍت عن اٞتد. فقاؿ: إين ألحفظ ُب اٞتد ٙتانُت قضية ٥تتلفة.
قلت: وىذه الرواية منكرة فإف أشعث بن سوار ضعيف, وقد خالف الثقات األثبات الذين يروونو عن 

 واهلل أعلم. فوظة مئة وكلها عن عمر ابن سَتين عن عبيدة, وفيو أف القضايا احمل
 وسيأٌب إف شاء اهلل ذكر كبلـ العلماء على أثر عبيدة السابق.

 في الجد مع اإلخوة ما يلي: وخالصة ما روي عن عمر  
 كاف يراه أباً.  -ٔ
 ٍب شاور فيو من شاور من الصحابة ٍب أخذ بقوؿ زيد ُب توريث اإلخوة مع اٞتد. -ٕ
 باٞتد مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف السدس خَتاً لو من مقاٝتة اإلخوة.ٍب كاف يقاسم  -ٖ
ٍب كتب إٔب عبد اهلل بن مسعود: ال أرانا إال قد أجحفنا باٞتد فإذا جاءؾ كتايب ىذا فقاسم بو  -ٗ

 مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف الثلث خَتاً لو من مقاٝتتهم.
روف أف ٬تعلو أباً فخرجت عليو حية فتفرقوا فقاؿ: لو ليكتب اٞتد وىم ي ٚتع أصحاب ٤تمد  -٘

 أراد اهلل أف ٯتضيو ألمضاه.
: مات وىو يرى توريث اإلخوة مع اٞتد وقد كاف يقوؿ حاؿ حياتو وىو على منرب رسوؿ اهلل  -ٙ

ٓب يفارقنا حىت يعهد إلينا عهداً: اٞتد,والكبللة,وأبواب من أبواب  ثبلث وددت أف رسوؿ اهلل 
من حديث عبد اهلل  ٘ٚٗٚ, ومسلم ُب صحيحو برقم ٛٛ٘٘رواه البخاري ُب صحيحو برقم  الربا.

 بن عمر رضي اهلل عنهما.
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 يرى اٞتد أباً: الدليل على أنو كاف ُب أوؿ أمره  -ٔ
( من طريق عبد اهلل بن وىب وأخربين ابن أيب الزناد عن أبيو ٜٖٖ/ٗما أخرجو اٟتاكم ُب مستدركو )

١تا استشارىم ُب مَتاث اٞتد واإلخوة   بن ثابت عن أبيو أف عمر بن ا٠تطابعن خارجة بن زيد 
يرى يومئذ أف اٞتد أؤب ٔتَتاث  قاؿ زيد:وكاف رأيي أف اإلخوة أؤب با١تَتاث من اٞتد, كاف عمر 

 ابن ابنو من إخوتو... اٟتديث.
داد, والراوي عنو ُب ىذا قلت: إسناده حسن عبد الرٛتن بن أيب الزناد صدوؽ تغَت حفظو ١تا قدـ بغ

اإلسناد ليس من البغداديُت بل ىو عبد اهلل بن وىب ٝتع منو ُب ا١تدينة, وحديث ابن أيب الزناد ُب 
ا١تدينة مستقيم, وقد فصل العبلمة ا١تعلمي رٛتو اهلل القوؿ ُب عبد الرٛتن بن أيب الزناد ُب التنكيل 

 فانظره فإنو مفيد جداً.
وىو ابن  –( من طريق الثوري عن عيسى ٜٛ٘ٓٔ/ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٓٔنفو )وأخرج عبد الرزاؽ ُب مص

عن الشعيب قاؿ: كاف عمر كره الكبلـ ُب اٞتد حىت صار جداً, فقاؿ لو: كاف من رأيي –أيب عزة 
 ورأي أيب بكر أف اٞتد أؤب من األخ وأنو ال بد من الكبلـ فيو فخطب الناس ...إْب.

 إال أنو يتقوى ٔتا قبلو. وعمر  قلت: إسناده ضعيف لبلنقطاع بُت الشعيب
وأما الدليل على أنو شاور بعض الصحابة ٍب أخذ بقوؿ من ورث اإلخوة مع اٞتد فقد سبق  -ٕ

 ذلك.
_ وأما الدليل على أنو كاف يقاسم باٞتد مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف السدس خَتًا من ٖ,ٗ

 مقاٝتتهم ٍب أعطاه الثلث.
( ثنا أبو معاوية حدثنا األعمش عن إبراىيم عن ٜٗ/ٔر ُب سننو)فهو ما أخرجو سعيد بن منصو 

عبيد بن نضيلة قاؿ: كاف عمر وعبد اهلل يقاٝتاف باٞتد مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف السدس 
خَتاً لو من مقاٝتة اإلخوة, ٍب إف عمر كتب إٔب عبد اهلل إنا ال أرانا إال قد أجحفنا باٞتد فإذا جاءؾ  

سم بو مع اإلخوة ما بينو وبُت أف يكوف الثلث خَتاً لو من مقاٝتتهم فأخذ بذلك عبد كتايب ىذا فقا
 اهلل.
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( وزاد مع سعيد بن منصور ٖٕ/ٕٔقلت: إسناده صحيح, وقد صححو اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح )
 أبا بكر بن أيب شيبة و٤تمد بن نصر ا١تروزي.

... إْب فلما أخرجو البيهقي ُب سننو  _ وأما ٚتعو للصحابة ليكتب ٢تم اٞتد وىم يرونو أباً ٘
( من طريق األعمش عن قيس بن مسلم عن طارؽ بن شهاب قاؿ: أخذ عمر بن ٕ٘ٗ/ٙ)

ليكتب اٞتد وىم يروف أف ٬تعلو أبًا فخرجت عليو حيَّة  كتفًا وٚتع أصحاب ٤تمد   ا٠تطاب
 فتفرقوا, فقاؿ لو أف اهلل أراد أف ٯتضيو ألمضاه.

 ح.قلت: وىذا إسناد صحي
مات وىو يرى توريث اإلخوة مع اٞتد, فهو ما أخرجو الدارمي ُب سننو  _ وأما الدليل على أنو ٙ
( من ٕٜ٘ٓٔ/ٕٗٙ_ٖٕٙ, ٜٔ٘ٓٔ/ٖٕٙ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ ُب مصنفة )ٜٕٙٔ/ٕ٘ٗ/ٕ)

طريق ىشاـ بن عروة عن أبيو عن مرواف بن اٟتكم أف عمر بن ا٠تطاب ١تا طعن استشارىم ُب اٞتد 
ت رأيت ُب اٞتد رأياً فإف رأيتم أف تتبعوه فاتبعوه, فقاؿ عثماف: إف نتبع رأيك فإنو رشد فقاؿ: إين كن

 وإف نتبع رأي الشيخ فلنعم ذوي الرأي كاف.
 (.ٖٕٛ/ٜ( وابن حـز ُب احمللى )ٕٙٗ/ٙوأخرجو البيهقي ُب سننو )

اٟتكم  ( ٝتاع مرواف بنٖٕٔٚ.ٕٖٕٚ/ٕٖٖ/٘قلت: وإسناده صحيح وقد أثبت اٟتافظ ُب الفتح)
 من عمر واهلل أعلم .

 كثَتة لكنها ال تصح.  وردت آثار أخرى عن عمر تنببيو:
 وأما كبلـ أىل العلم على أثر عبيدة: إين ألحفظ عن عمر مئة قضية ٥تتلفة.

وتكلم بكبلـ كثَت أنقلو ١تا فيو  فقد استبعد اإلماـ ا٠تطايب أف يكوف ىذا قد وقع من أمَت ا١تؤمنُت 
 من الفائدة:

( بعد أف أسند أثر عبيدة السابق: قد أنكر بعض ٛٓٔ-ٙٓٔ/ٕقاؿ رٛتو اهلل ُب غريب اٟتديث )
العلماء ىذه الرواية إنكارًا شديداً,وقاؿ أرى ىذا من مطاعن من ينتقص السلف, ويتتبع ٢تم 

منها ا١تساوئ,قاؿ: وأين بياف ما يُدَّعى من ذلك؟وُب أي رواية توجد ىذه ا١تائة قضية؟ بل أين العشر 
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فما دوهنا وإٔب أي الوجوه ينشعب مائة حكم ٥تتلف من مسائل توريث اٞتد؟ ىذا ال وجو لو وال 
 موضع  لتو٫تو.

قاؿ أبو سليماف: كاف أمر اٞتد مع اإلخوة من األمور اليت ظهر فيها االختبلؼ زماف عمر, وكثر  
وتصرَـّ على أف حكم اٞتد  تتبعو لعلمو, واشتد فحصو عنو, فأما زماف أيب بكر رٛتو اهلل فقد مضى

مع اإلخوة حكم األب ٓب يظهر فيو أحد من الصحابة ما يُعدُّ خبلفاً, وإ٪تا كاف اختبلؼ القـو 
واجتهاد الرأي منهم فيو على عهد عمر,وذلك أهنم ٓب ٬تدوا ُب كتاب اهلل للجد ذكراً, وال ُب سنة 

ورَّث اٞتد السدس على اإلّٔاـ دوف  نو رسوؿ اهلل من أمره بيانًا شافياً, إ٪تا أكثر شيء بلغهم أ
التمييز لو والتفصيل ١تواضعو, ٍب أسند حديث معقل بن يسار ُب ذلك عند سؤاؿ عمر لو, ٍب قاؿ: ٍب 
انتهى األمر إٔب توريث اإلخوة معو, ووافقو على ذلك أربعة من الصحابة: عثماف وعلي وابن مسعود 

ة, وارتفاع فيها وا٨تطاط, فكاف أواًل يورثو السدس  وزيد بن ثابت, على اختبلؼ بينهم ُب القسم
وىو قوؿ علي ٍب رفعو بعد إٔب الثلث ووافقو على ذلك ابن مسعود, وٓب يثبت عنو انتقاؿ عن ىذه 

 اٞتملة وال خروج عنها آخر أيامو.
د, فإ٪تا  ووجو ما رويناه عن عبيدة وتأويلو: أف عمر رٛتو اهلل وإف كاف قد صار إٔب ا١تقاٝتة باإلخوة اٞت

كاف مصدره عن رأي ارتآه, واجتهاد اجتهده فكاف ال يزاؿ ٬تد ُب نفسو منو شيئًا يريبو وشبهة 
تعارضو إذ ليس لبلجتهاد موقف النص ُب بياف األحكاـ, ولو وجد نصًا أو توقيفًا النتهى إليو وٓب 

ها,ويَػْفنَتُّ بو القوؿ ُب يعرج على غَته فكاف دأبو أف يستربئ تلك الشبهة أبداً, ويناظر الصحابة علي
اٟتجاج, ويتشعب ُب وجوه تكثر وٗتتلف ْتسبها من ليس بالكامل فقهًا وعلمًا أهنا كلها على 

 اختبلفها وتباين جهاهتا قضايا منو وأحكاـ فعلى ىذا ا١تعٌت أضيفت إليو ىذه األقواؿ واهلل أعلم اىػ.
ا ٥تتلفة( على اختبلؼ حاؿ من يرث مع اٞتد  وأما اٟتافظ أبو بكر البزار فقد تأوؿ قوؿ عبيدة )قضاي

كأف يكوف مع اٞتد أخ أو أخواف, أو أخ وأخت, أو أخ وأختاف, أو ثبلثة إخوة, أو ثبلثة أخوات, 
 وعلى مثل ىذا قاؿ, ومن ذىب إٔب غَت ىذا فقد أخطأ.

 وقد تعقبو اٟتافظ قائبلً: لكن قولو: ينقض بعضها بعضاً ٮتالف ىذا التأويل اىػ.
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 ( .ٜٕٔ/٘( وتغليق التعليق)ٕٕ/ٕٔتح الباري البن حجر )انظر ف
قلت: وٓب أقف على ما يروي الغليل ويشفي العليل ُب توجيو أثر عبيدة ومعناه إال ما يدؿ عليو ظاىره 

 فاللهم يسّْر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما جاء قي األكدرية 
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 زوج وأـ وجد وأخت لغَت أـ.صورتها: 

 سبب تسميتها باألكدرية:
( ومن طريقو ابن عبد الرب ُب ٖٕٖٗٔ/ٕ٘ٙ/ٙأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

( ثنا وكيع عن سفياف قاؿ: قلت لؤلعمش: ٓب ٝتيت األكدرية؟ ٕٕٔٛٙ/ٕٗٗ/٘ٔاالستذكار)
قاؿ: طرحها عبد ا١تلك بن مرواف على رجل يقاؿ لو األكدر, كاف ينظر ُب الفرائض, فأخطأ فيها, 

 فسماىا األكدرية.
: كنا نسمع قبل أف يفسر سفياف إ٪تا ٝتيت األكدرية ألف قوؿ زيد تكدر فيها وٓب يفشي قاؿ وكيع

 قولو.
 قلت: إسناده صحيح.

وصح عن ابن مسعود قسمتها على خبلؼ قسمة زيد   وقد صحت األكدرية عن زيد بن ثابت
 ورويت عن علي وابن عباس وٓب يصح عنهما فيها شيء.

(وابن أيب شيبة ُب ٜٗٚٓٔ/ٕٔٚ/ٓٔفقد أخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو)
( والبيهقي ُب ٔ٘/ٔ( وسعيد بن منصور ُب سننو)ٖٖٕٖٔ/ٖٕٖٔٔ/ٕ٘ٙ/ٙمصنفو)

(من طريق األعمش عن إبراىيم قاؿ: ُب أـ وأخت وزوج وجد,ىي ٙتانية, لؤلخت ٕٓ٘/ٙسننو)
النصف ثبلثة, وللزوج النصف ثبلثة, ولؤلـ سهم.وللجد سهم, وقاؿ علي ىي من تسعة, للزوج 

بلثة, ولؤلخت ثبلثة, ولؤلـ سهماف, وللجد سهم, وقاؿ زيد ىي من سبعة وعشرين وىي األكدرية, ث
يعٍت أـ الفروج جعلها من تسعة أسهم ٍب ضرّٔا ُب ثبلثة, فصارت سبعة وعشرين,فللزوج تسعة, 

 ولؤلـ ستة,وللجد ٙتانية, ولؤلخت أربعة.
(من طريق مغَتة ٖٙٔ/ٛحـز ُب احمللى)( ومن طريقو ابن ٔ٘/ٔوأخرجو سعيد بن منصور ُب سننو)

 عن إبراىيم بو.
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قلت: أما ابن مسعود فرواية إبراىيم عنو ٢تا حكم االتصاؿ, وأما علي بن أيب طالب فإبراىيم النخعي 
ٓب يسمع منو, فالرواية إليو ضعيفة, وىكذا رواية إبراىيم النخعي عن زيد بن ثابت إال أنو جاء ما 

 يشهد ٢تا.
( ثنا سعيد بن عامر عن ٫تاـ_ وىو ابن ٭تِت_ عن ٖٜٕٔ/٘٘ٗ/ٕمي ُب سننو )فقد أخرج الدار 

قتادة أف زيد بن ثابت قاؿ ُب أخت وأـ وزوج وجد: قاؿ جعلها من سبع وعشرين لؤلـ ستة وللزوج 
 تسعة وللجد ٙتانية ولؤلخت أربعة.

بن ٭تِت ثقة رٔتا قلت: إسناده حسن إٔب قتادة, سعيد بن عامر وىو الضبعي ثقة رٔتا وىم, و٫تاـ 
وىم, إال أف األئمة مدحوا روايتو عن قتادة, ويبقى االنقطاع بُت قتادة وزيد بن ثابت إال أنو ينجرب ٔتا 

 قبلو وما بعده, ال سيما وقوؿ زيد بن ثابت ُب األكدرية أشهر من نار على علم.
 والشاىد الثاين:

( من طريق ٤تمد بن بكار ٖٓٚٛ/ٖٙ_ٕٙ/٘( وُب ا١تعرفة )ٕٓ٘/ٙما أخرجو البيهقي ُب سننو )
ثنا عبد الرٛتن بن أيب الزناد عن أبيو عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو, وذكر قوؿ زيد ُب توريث 

 اٞتد مع اإلخوة وفيو ذكر األكدرية بشيء من االختصار.
ىذا  قلت: إسناده ضعيف فإف عبد الرٛتن بن أيب الزناد تغَت حفظو ١تا قدـ بغداد والراوي عنو ُب

 اإلسناد بغدادي وىو ٤تمد بن بكار ا٢تامشي البغدادي, إال أنو يتقوى ٔتا سبق.
 وبناء على ما سبق فقوؿ زيد ُب األكدرية ثابت واهلل أعلم.

 وأما ما روي عن ابن عباس:
( رواية أيب معاوية عن األعمش عن ٕٖٕٖٔ/ٕ٘ٙ/ٙفبعد أف أخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

إيرادىا ُب األكدرية, أخرج من طريق ٤تمد بن فضيل بن غزواف عن بساـ عن فضيل إبراىيم السابق 
أي ٤تمد بن  –عن إبراىيم عن علي وعبد اهلل وزيد ٔتثل حديث أيب معاوية, قاؿ ابن أيب شيبة: وزاد 

وبلغٍت عن ابن عباس أنو كاف ٬تعل اٞتد والدًا ال يرث اإلخوة معو شيئاً, و٬تعل للزوج  –فضيل 
 وللجد السدس سهم ولؤلـ الثلث سهماف. النصف
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قلت: وىذه الرواية لو أسندىا ٤تمد بن فضيل إٔب ابن عباس وكاف ٚتيع رواهتا ثقات ٟتكمنا عليها 
بالشذوذ ألنو صدوؽ وقد خالف ٤تمد بن خاـز الضرير أبا معاوية ُب األعمش, و٤تمد بن خاـز ثقة 

 أحفظ الناس ٟتديث األعمش, فكيف وىو ٓب يسندىا.
 فائدة:

(: وقاؿ الشعيب: سألت قبيصة بن ذؤيب, ٕٗٗ-ٔٗٗ/٘ٔقاؿ اإلماـ ابن عبد الرب ُب االستذكار )
فقاؿ: واهلل ما فعل زيد ىذا قط يعٍت أف  –يعٍت األكدرية  –وكاف من أعلمهم بقوؿ زيد فيها 

كروا, يعٍت أصحابو قاسوا ذلك على قولو, وقاؿ أبو اٟتسُت بن اللباف الفارض: ٓب يصح عن زيد ما ذ 
ُب األكدرية, ومقياس قولو أف يكوف للزوج النصف ولؤلـ الثلث وللجد السدس, وتسقط األخت  
كما يسقط األخ لو كاف مكاهنا, ألف األخ واألخت سبيلهما واحد ُب قوؿ زيد, ألهنما عنده 

 عصبة مع اٞتد يقاٝتانو. اىػ
تأتى اٟتكم عليو, وقد صحت األكدرية  قلت: أما قوؿ الشعيب فقد علقو ابن عبد الرب وٓب يسنده لي

كما سبق عن زيد واشتهر ذلك عنو بُت العلماء, وال شك أنو قاؿ فيها ٓتبلؼ قولو ُب غَتىا من 
مسائل اٞتد مع اإلخوة, فقولو فيها على خبلؼ قياس قولو ُب غَته من مسائل ىذا الباب, ومن نفى 

نتهى إٔب ما ٝتع, ولكن من علم حجة على من ٓب صحتها فهذا ما انتهى إليو علمو ورحم اهلل امرءاً ا
 يعلم وا١تثبت مقدـ على الناُب واهلل أعلم.

 فائدة أخرى:
(: وأصل ا١تسألة ُب األكدرية ستة عالت إٔب تسعة, وسهاـ األخت ٘ٔ/ٚقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )

ٍب كل من لو  واٞتد أربعة بينهما على ثبلثة ال تصح فنضرب ثبلثة ُب تسعة تكن سبعة وعشرين,
شيء من أصل ا١تسألة مضروب ُب الثبلثة اليت ضربتها ُب ا١تسألة, للزوج ثبلثة ُب ثبلثة تسعة, ولؤلـ 
اثناف ُب ثبلثة ستة يبقى اثنا عشر بُت اٞتد واألخت على ثبلثة للجد ٙتانية ولؤلخت أربعة, ويعايا ّٔا 

لثو, والثاين ثلث ما بقي, والثالث ثلث ما فيقاؿ: أربعة ورثوا مااًل فأخذ أحدىم ث –أي يُلغز ّٔا  –
بقي, والرابع ما بقي, ويقاؿ: امرأة جاءت قومها فقالت: إين حامل فإف ولدت ذكرًا فبل شيء لو, 
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وإف ولدت أنثى فلها ُتسع ا١تاؿ, وثلث ُتسعو, وإف ولدت ولدين فلهما السدس, ويقاؿ أيضاً: إف 
لي تسعاه, وإف ولدت ولدين فلي سدسو, وأنشد ولدت ذكرًا فلي ثلث ا١تاؿ, وإف ولدت أنثى ف

 شيخنا ُب ذلك لنفسو:
 ماذا تقولوف ُب مَتاث أربعة       أصاب أكربىم جزءاً من ا١تاؿ            
 ونصف ذلك للثاين ونصفهما      لثالث ترب للخَت فعَّاؿ                        
 ونصف ذلك ٣تموعاً لرابعهم      فخربوين فهذي ٚتلة اٟتاؿ            

أكربىم اٞتد لو ٙتانية,ونصفها لؤلخت أربعة, ونصفهما ستة لؤلـ, صارت ٙتانية عشر, ونصف 
 اٞتميع للزوج وذلك تسعة.
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 مػا جػاء في المعػادة 
 

رويت عنو من طريقُت يرتقياف ٔتجموعهما فقد  ٓب تصح عن أحد من الصحابة عدا زيد بن ثابت 
 إٔب رتبة اٟتسن.
 الطريق األولى:

( من طريق ٤تمد بن ٖٙ-ٕٙ/٘( وُب معرفة السنن واآلثار )ٕٓٓ٘/ٙأخرجها البيهقي ُب سننو )
بكار ثنا عبد الرٛتن بن أيب الزناد عن أبيو عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو وذكر قوؿ زيد بن 

 اإلخوة وفيو:ثابت ُب اٞتد مع 
فإذا اجتمع اإلخوة من األـ واألب واإلخوة من األب فإف بٍت األـ واألب يعادوف اٞتد ببٍت أبيهم 
فيمنعونو ّٔم كثرة ا١تَتاث, فما حصل لئلخوة بعد حظ اٞتد من شيء فإنو يكوف لبٍت األـ واألب 

واألب إ٪تا ىي امرأة  خاصة دوف بٍت األب, وال يكوف لبٍت األب منو شيء إال أف يكوف بنو األـ
واحدة, فإف كانت امرأة واحدة فإهنا تعاد اٞتد ببٍت أبيها ما كانوا, فما حصل ٢تا و٢تم من شيء كاف 
٢تا دوهنم ما بينها وبُت أف تستكمل نصف ا١تاؿ كلو, فإف كاف فيما ٭تاز ٢تا و٢تم فضل عن نصف 

األنثيُت, فإف ٓب يفضل شيء فبل ا١تاؿ كلو فإف ذلك الفضل يكوف بُت بٍت األب للذكر مثل حظ 
 شيء ٢تم.

قلت: ُب إسناده عبد الرٛتن بن أيب الزناد تغَت حفظو ١تا قدـ بغداد, والراوي عنو ُب ىذا اإلسناد 
 بغدادي وىو ٤تمد بن بكار ا٢تامشي البغدادي.

 الطريق الثانية:
فياف عن األعمش ( ثنا معاوية بن ىاشم ثنا سٖٕٖ٘ٔ/ٕٓٚ/ٙأخرجها ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

عن إبراىيم وذكر مثل قوؿ زيد بن ثابت ُب توريث اٞتد مع اإلخوة وفيو: ويقاسم اإلخوة من األب, 
 واإلخوة من األب واألـ ال يورثهم شيئاً.

 قلت: معاوية بن ىشاـ القصار صدوؽ لو أوىاـ وإبراىيم النخعي عن زيد بن ثابت منقطع.
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لغَته إف شاء اهلل, ال سيما والقوؿ با١تعادة عن زيد مشهور بُت فاألثر ٔتجموع ىذين الطريقُت حسن 
 العلماء.

وقد رويت ا١تعادة عن زيد بن ثابت من طريق مغَتة بن مقسم الضيب عن أصحاب إبراىيم النخعي 
 والشعيب وإبراىيم والشعيب بو.

أخربنا  –وىو ابن ماسرجس  –( اٟتسن بن عيسى ٕٕ٘ -ٕٔ٘/ٙأخرج ذلك البيهقي ُب سننو )
 عن ا١تغَتة بو. –وىو ابن عبد اٟتميد الضيب  –جرير 

 قلت: وُب ىذا األثر ثبلث علل:
 ُب الطريق إٔب اٟتسن بن عيسى رجل ٓب أقف على ترٚتتو. -ٔ
ا١تغَتة بن مقسم الضيب مدلس وقد عنعن عن إبراىيم والشعيب, وٓب يسم أصحاب إبراىيم  -ٕ

 والشعيب.
, وخبلصة القوؿ أف ىذه الرواية إف خعي والشعيب وبُت زيد بن ثابت االنقطاع بُت إبراىيم الن -ٖ

 ٓب تنفع ٓب تضر واهلل أعلم.
وأما ما روي عن علي بن أيب طالب وعبد اهلل بن مسعود وعثماف وابن عبا س رضي اهلل عنهم فبل 

 يصح عنهم.
: أخربنا ٤تمد ( ثنا يزيد بن ىاروف قاؿٕٕٖ٘ٔ/ٕٓٚ-ٜٕٙ/ٙفقد أخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفة )

بن سآب عن الشعيب ُب أخت ألب وأـ وأخ وأخت ألب وجد ُب قوؿ علي: لؤلخت من األب واألـ 
النصف وما بقي فبُت اٞتد واألخت واألخ من األب على األٜتاس: للجد ٜتساف ولؤلخت ٜتس, 

ب وُب قوؿ عبد اهلل: لؤلخت من األب واألـ النصف وللجد ما بقي وليس لؤلخ واألخت من األ
شيء, وُب قوؿ زيد من ٙتانية عشر سهماً: للجد الثلث ستة, ولؤلخ من األب ستة, ولؤلخت من 
األب واألـ ثبلثة, ولؤلخت من األب واألخ ثبلثة, ٍب يرد األخ من األب على األخت من األب 
واألـ ستة أسهم, فاستكملت النصف تسعة, وبقي ٢تا ثبلثة أسهم, لؤلخ سهماف ولؤلخت سهم, 

ختُت ألب وأـ وأخ ألب وجد ُب قوؿ علي: لؤلختُت من األب واألـ الثلثاف,وللجد ما بقي, وُب أ
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وليس لؤلخ من األب شيء, وُب قوؿ زيد: ىي ثبلثة أسهم للجد سهم ولؤلخ سهم ولؤلختُت 
سهم, ٍب يرد باألخ من األب على األختُت واألـ سهمو, فتستكمبلف الثلثُت, وٓب يبق لو شيء, وُب 

 بأختُت أل
وأـ وأخت ألب وجد فيقوؿ علي وعبد اهلل: لؤلختُت ألب وأـ الثلثاف وما بقي للجد, وليس لؤلخت 
من األب شيء, وُب قوؿ زيد: من ٜتسة أسهم: للجد سهماف ولؤلختُت من األب واألـ سهماف 
ولؤلخت من األب سهم, ٍب ترد األخت من األب على األختُت من األب واألـ سهمها وٓب يبق ٢تا 

ء , وُب أختُت ألب وأـ وأخ وأخت ألب وجد ُب قوؿ علي: لؤلختُت من األب واألـ الثلثاف, شي
وللجد السدس, وما بقي فبُت األخت واألخ من األب للذكر مثل حظ األنثيُت, وُب قوؿ عبد اهلل: 
لؤلختُت من األب واألـ الثلثاف, وللجد ما بقي وليس لؤلخ واألخت من األب شيء, وُب قوؿ زيد: 
من ٜتسة عشر سهماً: للجد الثلث ٜتسة أسهم, ولؤلخ من األب أربعة, ولؤلخت من األب 
سهماف, ولؤلختُت من األب واألـ أربعة, ٍب يرد األخ واألخت من األب على األختُت من األب 
واألـ نصيبهما, فتستكمبلف الثلث وٓب يبق ٢تما شيء, وُب أختُت ألب وأـ وأختُت ألب وجد ُب 

بد اهلل: لؤلختُت من األب واألـ الثلثاف, وللجد ما بقي, وليس لؤلختُت من األب قوؿ علي وع
شيء, وُب قوؿ زيد: من ستة أسهم: للجد سهماف, ولؤلختُت من األب واألـ سهميهما, ولؤلختُت 
من األب سهماف, ٍب ترد األختاف من األب على األختُت من األب واألـ سهميهما, فتستكمبلف 

ق ٢تما شيء,وُب أخت ألب وأـ وثبلث أخوات ألب وجد ُب قوؿ علي وعبد اهلل: الثلثُت وٓب يب
لؤلخت من األب واألـ النصف, ولؤلخوات من األب السدس تكملة الثلثُت, وللجد ما بقي, وُب 
قوؿ زيد: ٙتانية عشر سهماً: للجد الثلث ستة, ولؤلخت من األب واألـ ثبلثة أسهم, ولؤلخوات من 

ٍب ترد األخوات من األب على األخت من األب واألـ ستة أسهم, فاستكملت األب تسعة أسهم, 
النصف تسعة, وما بقي ٢تن سهم سهم, وُب أختُت ألب وأـ وأخ وأختُت ألب وجد ُب قوؿ علي: 
لؤلختُت من األب واألـ الثلثاف وللجد ما بقي, وليس لؤلخ و األختُت من األب شيء, وُب أـ 

خت النصف ولؤلـ الثلث وللجد ما بقي, وُب قوؿ زيد: من تسعة وأخت وجد ُب قوؿ علي: لؤل
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أسهم: لؤلـ الثلث ثبلثة, وللجد أربعة,ولؤلخت سهماف, جعلو معهما ٔتنزلة األخ, وُب قوؿ عثماف: 
لؤلـ الثلث,وللجد الثلث, وُب قوؿ ابن عباس: لؤلـ الثلث,وللجد ما بقي, وليس لؤلخت شيء, ٓب 

د شيئاً, وُب قوؿ ابن مسعود: لؤلخت النصف,ولؤلـ السدس,وللجد يكن يورث أخًا وأختًا مع ج
 الثلث.

قلت: ُب إسناده ٤تمد بن سآب ا٢تمداين مًتوؾ, قاؿ ٤تمد بن إبراىيم بن شعيب: ثنا عمرو بن علي 
أف ٤تمد بن سآب ضعيف اٟتديث مًتوؾ, وقاؿ البخاري: يتكلموف فيو, وقاؿ أبوحاًب: ضعيف 

ل عبيدة الضيب وأضعف يشبو ا١تًتوؾ, وقاؿ النسائي: ليس بثقة وال يكتب اٟتديث منكر اٟتديث مث
حديثو, وأنكر أٛتد أحاديث رواىا وقاؿ: ىي موضوعة, وقاؿ الدارقطٍت: مًتوؾ اٟتديث, وأما 

 اٟتافظ ابن حجر فقد أالف القوؿ فيو وقاؿ: ضعيف.
 ن الشعيب ُب الفرائض؟ولو قاؿ قائل: أال ٪تشي حالو ُب الفرائض ألنو كاف فارضاً وأخذ ع

فأقوؿ: قد سئل عمرو بن علي الفبلس فقيل لو:كتاب الفرائض عن ٤تمد بن سآب؟ قاؿ: ليس 
يساوي شيئاً, وقاؿ ابن أيب خيثمة: ٝتعت أيب يقوؿ: ٓب أدخل ُب الفرائض عن ٤تمد بن سآب شيئاً,  

 (.ٚٓٔ/٘كأنو يضعفو. انظر هتذيب التهذيب )
( من طريق مغَتة عن أصحاب إبراىيم والشعيب فذكر ٨تو ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٙوأخرج البيهقي ُب سننو )

 ما سبق.
ُب إسناده إٔب مغَتة رجل ٓب أقف على ترٚتتو, ومغَتة مدلس وقد عنعن عن إبراىيم والشعيب وأّٔم 
أصحأّما, والشعيب عن ابن مسعود وزيد بن ثابت وعثماف وعلي رضي اهلل عنهم منقطع, إال حرفاً 

, ورواية إبراىيم النخعي عمن ذكر من الصحابة منقطعة إال روايتو ري عن علي واحدًا ُب البخا
 عن ابن مسعود فلها حكم االتصاؿ.

(: انفرد زيد بن ثابت من بُت الصحابة رضواف ٖٚٗ/٘ٔوقاؿ ابن عبد الرب رٛتو اهلل ُب االستذكار )
ألـ, ٍب يصَت ما وقع ٢تم ُب اهلل عليهم بقولو ُب معاداتو اٞتد باإلخوة لؤلب مع اإلخوة لؤلب وا

ا١تقاٝتة إٔب اإلخوة لؤلب واألـ, ٓب يقلو أحد غَته إال من اتبعو فيو, وقد خالفو فيو طائفة من الفقهاء 
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القائلُت بقولو ُب الفرائض إلٚتاع ا١تسلمُت أف اإلخوة لؤلب ال يرثوف شيئًا مع اإلخوة لؤلب واألـ, 
 ألنو حيٌف على اٞتد ُب ا١تقاٝتة.اىػ فبل معٌت إلدخا٢تم معهم, وىم ال يرثوف,

 فائدة:
 (:٘ٔٔ/ٔقاؿ الشيخ إبراىيم بنب عبد اهلل الفرضي ُب العذب الفائض )

عدة مسائل ا١تعادة ٙتاف وستوف مسألة كما ذكرىا الوين وا٠تَتي واٟتوُب والشنشوري وغَتىم من 
ذلك ٜتسة أقساـ: شقيق, الفرضيُت رٛتهم اهلل, ضابطها أف يكوف ولد األبوين دوف مثلي اٞتد و 

شقيقة, شقيقتاف, شقيق وشقيقة, ثبلث شقائق, وأف يكوف ُب كل قسم من األقساـ ا٠تمسة من 
ولد األب ما يكمل مثلي أخ, أو دوف من يكمل ألف الزيادة على مثلي أخ ال ٭تتاج إليها ُب تنقيص 

قيقة من ولد األب اٞتد, وْتسب ذلك تكوف ا١تسائل ثبلثة عشر مسألة, وىي أف يكوف مع الش
أخت أو أخ أو أختاف أو أخ وأخت أو ثبلث أخوات, فهذه ٜتس صور, وأف يكوف مع األخ 
الشقيق أخ أو أخت أو أختاف ألب, فهذه ثبلث صور, وكذلك مع الشقيقتُت فهذه ثبلث صور 
 أيضاً,وأف يكوف مع الشقيق والشقيقة, أو مع الثبلث الشقيقات أخت ألب, فهذه ثبلث عشرة, وال
ٮتلو كل منها: إما أف ال يكوف معهم صاحب فرض, أو يكوف الفرض نصفًا فقط كزوج,أو ربعاً 
فقط, أو سدساً فقط, أو سدساً وربعاً معًا كزوجة وأـ أو جدة,فهذه ٜتسة أحواؿ تضرب ُب الثبلث 
عشرة تبلغ ٜتسًا وستُت, والثبلث الباقية ىي أف يكوف مع اٞتد أخت شقيقة, أو أخت ألب, 

فرض ثلثُت كبنتُت, أو نصفًا وسدسًا كزوج وأـ, أو نصفًا وٙتنًا كبنت وزوجة فهذه ٙتاف وستوف وال
 مسألة, وىذا باعتبار اسم الفرض مع قطع النظر عمن يستحقو وإال فيزيد العدد ا١تذكور.

رٛتو اهلل وأورد ابن ا٢تائم رٛتو اهلل على اٟتصر ُب العدد ا١تذكور ما ذكره األستاذ أبو منصور البغدادي 
ُب مسائل ا١تعادة ما ىو خارج عن العدد ا١تذكور, من ذلك جد وأخ وأخت ألبوين وأخ ألب, ومنها 
أخت ألبوين وأخواف ألب وجد, ومنها أخت ألبوين وأربع أخوات ألب وجد,ومنها جدة وجد 

 وشقيقة وأربع أخوات ألب.
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إليها ُب تنقيص اٞتد فبل تكوف وأجاب ابن ا٢تائم عن ذلك بأف الزيادة على عدٕب أخ ال ٭تتاج 
مؤثرة, وأما الصور ا١تذكورة فما جاءت ا١تعادة ُب بعضها إال بالفرض ال بالذات, ألف الشقيق 
والشقيقة ُب األؤب ال تتأتى معادهتما للجد بنصف أخ من األب, وال بأخت من األب ألف ا١توجود 

ة, وال ٯتكن معادهتا بأخ وأخت ألب, ألف فيها أخ فاضطر إٔب ا١تعادة بو, وكذلك الشقيقة ُب الثاني
ذلك خبلؼ ا١توجود فيها, وال بأخ ونصف أخ وأخت ألب, ألف ذلك خبلؼ آّود فيها, وأما ُب 
الثالثة والرابعة فيمكن أف تعاده للشقيقة بثبلث أخوات ٭تصل الفرض. انتهى. فظهر من ىذا أف 

 اٟتصر فيما ذكروه صحيح واهلل أعلم. اىػ
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 ما جػاء في الخرقاء 
 

 صورهتا: جد وأـ وأخت لغَت أـ.
رويت عن ستة من الصحابة وىم عمر وعثماف وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابن عباس رضي 

 .اهلل عنهم, وٓب تصح إال عن ابن مسعود 
 ( من طريق مغَتة بن مقسم الضيب, وابن أيب شيبة ُبٕ٘/ٔفقد أخرج سعيد بن منصور ُب سننو )

( من طريق فضيل بن عمرو الفقيمي كبل٫تا عن إبراىيم عن علي ٖٕٖٙٔ/ٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٙمصنفو )
ُب رجل ترؾ جده وأمو وأختو, فجعل لؤلخت النصف ولؤلـ الثلث, وللجد السدس, وأف ابن مسعود 
جعل لؤلخت النصف ولؤلـ السدس وللجد الثلث, وأف زيد بن ثابت جعلها من تسعة فجعل لؤلـ 

ما بقي بُت اٞتد واألخت للذكر مثل حظ األنثيُت, زاد فضيل بن عمرو ُب روايتو: وكاف الثلث وجعل 
عبد اهلل بن مسعود يقوؿ: ٓب يكن اهلل لَتاين أفضل أّمًا على جد ُب ىذه الفريضة وال غَتىا من 

بن اٟتدود... وكاف عثماف ٬تعلها بينهم أثبلثاً: لؤلـ الثلث, ولؤلخت الثلث, وللجد الثلث, وكاف ا
 عباس يقوؿ: اٞتد ٔتنزلة األب.

قلت: إسناده ضعيف لبلنقطاع بُت إبراىيم وبُت من ذكره من الصحابة عدا ابن مسعود فإف رواية 
 إبراىيم عنو ٢تا حكم االتصاؿ.

( ٔ٘/ٔ( وسعيد بن منصور ُب سننو )ٜٛٙٓٔ/ٜٕٙ/ٓٔوقد أخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو )
عمش عن إبراىيم قاؿ: كاف عمر وابن مسعود ال يفضبلف ( من طريق األٕٕ٘/ٙوالبيهقي ُب سننو )

 أّماً على جد.
 قلت: إسناده صحيح إٔب ابن مسعود.

( من طريق سفياف عن منصور عن إبراىيم عن ٖٕٖٛٔ/ٕٙٙ/ٙوأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )
 عمر ُب أخت وأـ وجد قاؿ: لؤلخت النصف ولؤلـ السدس وما بقي فللجد.
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, وال حاجة إٔب الًتجيح بُت مغَتة ف لبلنقطاع بُت إبراىيم النخعي وعمر قلت: ىذا إسناد ضعي
بن مقسم وفضيل بن عمرو وبُت منصور, فإف إبراىيم إماـ مكثر وال ٯتنع أف يكوف حدث ىذا بوجو, 
وىؤالء بوجو, ال سيما ومنصور ثقة ثبت وىو أثبت الناس ُب إبراىيم كما ُب شرح علل 

َتة بن مقسم ثقة ثبت إال أنو كاف يدلس ال سيما عن إبراىيم لكن (, ومغٜٕ٘-ٕٙ٘/ٕالًتمذي)
 ىذه العلة قد زالت ٔتتابعة فضيل بن عمرو الفقيمي لو, وىو ثقة, واهلل أعلم.

وروي عن الشعيب أنو قاؿ: اختلف علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وعثماف وابن عباس ُب جد وأـ 
ؤلـ الثلث, وللجد السدس, وقاؿ ابن مسعود: وأخت ألب وأـ, فقاؿ علي: لؤلخت النصف, ول

لؤلخت النصف, ولؤلـ السدس, وللجد الثلث, وقاؿ عثماف: لؤلـ الثلث, ولؤلخت الثلث, وللجد 
الثلث, وقاؿ زيد: ىي من تسعة أسهم: لؤلـ الثلث, وما بقي ثلثاف للجد, والثلث لؤلخت, وقاؿ 

 ء.ابن عباس: لؤلـ الثلث, وما بقي للجد وليس لؤلخت شي
قلت: ىذا األثر جاء من طرؽ عن رجل مبهم عن الشعيب بو, فرواه عبد الرزاؽ ُب مصنفو 

( عن رجل عن الشعيب بو, وأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ٜٜٙٓٔ/ٕٓٚ/ٓٔ)
( من طريق سفياف الثوري عن رجل عن الشعيب بو, وأخرجو عبد الرزاؽ ُب ٖٕٖ٘ٔ/ٕ٘ٙ/ٙ)

( من طريق إبراىيم ٖٕٖ٘ٔ/ٕ٘ٙ/ٙشيبة ُب مصنفو )( وابن أيب ٜٓٚٓٔ/ٕٓٚ/ٓٔمصنفو )
 النخعي عن رجل عن الشعيب بو:

قلت: وىذا األثر ضعيف بسبب الراوي ا١تبهم وكذلك الشعيب ٓب يسمع من أحد ٦تن ذكر من 
 الصحابة.

( ثنا ىشيم عن عبيدة عن الشعيب قاؿ: ٕ٘/ٔوأخرج األثر السابق أيضًا سعيد بن منصور ُب سننو )
اج بن يوسف ُب فريضة فأرسل إّٕب ما تقوؿ فيها: أـ وجد وأخت فذكره, وزاد مع ابن عباس ُأٌب اٟتج

 ابن الزبَت.
قلت: ىشيم ىو ابن بشَت وقد عنعن وعبيدة ىو ابن معتب الضيب ضعيف, وال نستطيع أف نقوي 

عبيدة بن  ىذه الطريق إٔب الشعيب باليت قبلها الحتماؿ أف يكوف الرجل ا١تبهم ُب الطريق األؤب ىو
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معتب ا١تصرح بو ُب الطريق الثانية فقد ذكر ُب ترٚتتو أنو يروي عن الشعيب وذكروا أف سفياف الثوري 
يروي عنو, ومع ذلك كلو فلو صح الطريق إٔب الشعيب فيبقى االنقطاع بينو وبُت من ّٝتى من 

 الصحابة واهلل أعلم.
( والبيهقي ُب سننو ٖٛٛٔ/ٗٗٔ/ٕ)أخرج األثر السابق أيضًا البزار كما ُب كشف األستار 

( من طريق عيسى بن يونس ثنا عباد بن موسى وىو العكلي عن الشعيب بنحوه وذكر فيو ٕٕ٘/ٙ)
( من طريق ٤تمد بن عباد بن موسى حدثٍت أيب عباد بن ٕٕ٘/ٙقصتو, وأخرجو البيهقي ُب سننو )

 موسى قاؿ أخربين أبو بكر ا٢تذٕب قاؿ: قاؿ الشعيب فذكره .
( عباد بن موسى ىو العكلي والد ٛ٘٘/ٔقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب ٥تتصر زوائد مسند البزار)قلت: 

٤تمد ا١تلقب بسندوال, وقد رواه ٤تمد عن أبيو لكنو أدخل بينو وبُت الشعيب أبا بكر ا٢تذٕب واهلل أعلم 
 اىػ.

موسى وليس ىو  (: رواه البزار والراوي عن الشعيب عباد بنٕٖٕ/ٗوقاؿ ا٢تيثمي ُب ٣تمع الزوائد)
ا٠تتلي الذي احتج بو الشيخاف وإ٪تا ىو العكلي, وذكر الذىيب ُب ا١تيزاف أنو تفرد عنو ابنو ٤تمد بن 
عباد أف موسى بن راشد ا١تلقب سندوال, وقد رواه البيهقي ُب سننو من رواية ابن ٤تمد بن عباد عنو 

هلل ضعَّفو أٛتد وابن معُت وأبو زرعة فأدخل بينو وبُت الشعيب أبا بكر ا٢تذٕب واٝتو سلمى بن عبد ا
وغَتىم وكذبو عند ؽ لكن ٓب ينفرد عن عباد بن ٤تمد فإنو عند البزار والبيهقي من رواية عيسى بن 
يونس عنو ومن رواية للبيهقي حدثنا موسى بن عباد ثنا الشعيب وعلى ىذا فاٟتديث مضطرب 

 اإلسناد اىػ.
( ثنا يزيد بن ىاروف قاؿ أخربنا ٤تمد بن ٕٜٕٖٔ/ٕٓٚػٜٕٙ/ٙوأخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

سآب عن الشعيب... ُب أـ وأخت وجد ُب قوؿ علي أف لؤلخت النصف ولؤلـ الثلث وللجد ما بقي, 
وُب قوؿ زيد من تسعة أسهم, لؤلـ الثلث وللجد الثلث ولؤلخت الثلث, وُب قوؿ ابن عباس: لؤلـ 

ن يورّْث أخًا وأختًا مع جد شيئاً, وُب قوؿ ابن الثلث وللجد ما بقي وليس لؤلخت شيء ٓب يك
 مسعود لؤلخت النصف ولؤلـ السدس وللجد الثلث.
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 قلت: ُب سنده ٤تمد بن سآب ا٢تمداين مًتوؾ.
ؤّذا ينتهي ْتث ىذه ا١تسألة واٟتمد هلل أواًل وآخرًا وظاىرًا وباطنًا وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا 

 ٤تمد وعلى آلو وصحبو.
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 ميراث الجدة
 

 ترث اٞتدة السدس بالسنة واإلٚتاع وال يزيد فرضها إال بالرد وال ينقص إال بالعوؿ .
 أواًل: السنَّة :

جاءت اٞتدة إٔب أيب بكر الصديق تسألو مَتاثها فقاؿ: مالك ُب كتاب حديث قبيصة بن ذؤيب أنو قاؿ: 
فارجعي حىت أسأؿ الناس, فسأؿ الناس فقاؿ ا١تغَتة بن  اهلل شيء وما علمت لك ُب سنة رسوؿ اهلل شيئا

ىل معك غَتؾ؟ فقاـ ٤تمد بن مسلمة  :أعطاىا السدس فقاؿ أبو بكر  حضرت رسوؿ اهلل  :شعبة
تسألو مَتاثها  ٍب جاءت اٞتدَّة األخرى إٔب عمر بن ا٠تطاب  ,فقاؿ مثلما قاؿ ا١تغَتة فأنفذه ٢تا أبو بكر

 ,وما أنا بزائد ُب الفرائض ,وما كاف القضاء الذي قضى بو إال لغَتؾ ,اهلل شيءفقاؿ: مالك ُب كتاب 
 .وأيتكما خلت بو فهو ٢تا ,فإف اجتمعتما فيو فهو بينكما ,ولكن ىو ذلك السدس

 للجدة السدس حسن بشواىده.  قلت: إسناده ضعيف, إال أف توريث رسوؿ 
( ٜٕٗٛ/ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٖو داود ُب سننو )( ومن طريقو أبٖٖٛٓ/ٖٓ٘/ٕأخرجو مالك ُب ا١توطأ )

وقاؿ :وُب الباب عن بريدة, وىذا أحسن وىو أصح من حديث ( ٕٔٓٔ/ٕٓٗ/ٗوالًتمذي ُب سننو )
وابن  (ٕٕٗٚ/ٜٓٔ-ٜٜٓ/ٕ( وابن ماجة ُب سننو )ٖٙٗٙ/٘ٚ/ٗوالنسائي ُب الكربى )ابن عيينة. 

غوث( وعبد اهلل ٕٕٗ/ٖ( وابن اٞتارود ُب ا١تنتقى )ٖٔٓٙ/ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٖٔحباف ُب صحيحو )
برقم ٛ٘ٔ( وأٛتد بن سعيد ا١تروزي ُب مسند أيب بكر ص ٕٕ٘/ٗبن اإلماـ أٛتد ُب زوائد ا١تسند )

(  وُب مسند الشاميُت ٛٙٓٔ/ٜٖٗ-ٖٛٗ/ٕٓ( , )ٔٔ٘/ٜٕٕ/ٜٔ, والطربي ُب الكبَت )ٕ٘ٔ
( ٖٕٗ/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٖٓٗ-ٜٖٖ/ٜٔ( ومن طريق ا١تزي ُب هتذيب الكماؿ )ٖٕٗ/ٙ)

( عن ابن شهاب عن ٜٜٔ( والعبلئي ُب بغية ا١تلتمس )ٖٙٗ/ٖ٘ٗ/ٛوالبغوي ُب شرح السنة )
 عثماف بن إسحاؽ بن خرشة عن قبيصة بو .

( ٕٛٗ/ٔوىناؾ خبلؼ ُب ذكر إسحاؽ بن خرشة وعدمو. وقد ذكر الدار قطٍت كما ُب العلل )
 لى ذكر إسحاؽ بن خرشة. ( أف أبا أويس قد تابع مالكاً عٜ٘/ٔٔوابن عبد الرب ُب التمهيد )
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قلت : أبو أويس ىو عبد اهلل بن أويس صدوؽ يهم كما ُب التقريب, وذكر ابن عبد الرب ُب التمهيد 
 ( .ٜ٘/ ٔٔمتابعاً آخر ١تالك وىو عبد اهلل بن مسافر  التمهيد )

ر بن خالد بن مسافر صدوؽ كما ُب التقريب. وقاؿ ابن عبد الرب ُب االستذكا نعبدا لرٛتقلت : 
( وقد تابع مالكًا على روايتو ُب ىذا الباب عن ابن شهاب عن عثماف بن إسحاؽ بن ٛٗٗ/٘ٔ)

 خرشة أبو أويس وعبد الرٛتن بن مسافر اىػ .
بن صاّب كاتب الليث وىو صدوؽ   عبدا هللقلت: وُب اإلسناد إٔب عبد الرٛتن بن خالد بن مسافر, 

 كثَت الغلط كما ُب التقريب.
وحدثٍت أبو صاّب قاؿ  -٤تمد بن ٭تِت الذىلي  -( ... وقاؿ ٜ٘/ٔٔعبد الرب )ففي التمهيد البن 

بن خالد عن ابن شهاب عن عثماف بن إسحاؽ بن خرشة عن  نعبدا لرٛتحدثٍت الليث قاؿ حدثٍت 
قبيصة بن ذؤيب أف عمر بن ا٠تطاب كاف أوؿ من ورث اٞتدتُت وٚتع بينهما ُب ا١تَتاث, قاؿ وىذا 

 ر ومالك وأيب أويس اىػ .٥تتصر من حديث معم
و٦تا يقوي قوؿ مالك ُب إثبات الواسطة بُت الزىري وقبيصة ما أخرجو النسائي ُب الكربى 

بن يزيد ا١تقرئ قاؿ حدثنا سفياف قاؿ ٝتعت الزىري ٭تدث عن  عبدا هلل( من طريق ٖ٘ٗٙ/ٗٚ/ٗ)
( من ٖٖٛ/ٗكو )رجل عن قبيصة بو وساؽ اٟتديث, فإف قاؿ قائل: فقد أخرج اٟتاكم ُب مستدر 

( وابن أيب شيبة ٓٛ/ٗ٘/ٔطريق اٟتميدي والشافعي والقعنيب , وأخرج سعيد بن منصور ُب سننو )
( من طريق القواريري كلهم عن ٔٔٔ/ٔ( وأبو يعلى ُب مسنده )ٖٕٖٙٔ/ٕٔٚ/ُٙب مصنفو )

لقعنيب سفياف بن عيينة عن الزىري عن قبيصة بن ذؤيب, بدوف ذكر الواسطة, واٟتميدي والشافعي وا
 بن يزيد ا١تقرئ الثقة . عبدا هللوالقواريري وابن أيب شيبة وسعيد بن منصور, مقدموف ببل شك على 

قلت : ىذا ىو الذي ُب النفس لوال أف ابن أيب عمر وىو ٤تمد بن ٭تِت العدين قد رواه عن ابن 
ؽ اٟتديث , وأخرجو عيينة قاؿ حدثنا الزىري قاؿ مرَّة : قاؿ قبيصة وقاؿ مرَّة رجل عن قبيصة وسا

 ( .ٕٓٓٔ/ٕٓٔ-ٜٔٗ/ٗالًتمذي ُب سننو )
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إٔب ابن عيينة ٙتانية عشر كر اٟتافظ ُب التهذيب أنو اختلف قلت : ٤تمد بن ٭تِت صدوؽ وقد ذ 
سنة. وقاؿ ُب التقريب وكاف الـز ابن عيينة, وعليو فبل مانع أف يكوف ابن عيينة قد حفظ عن الزىري 

 ىذا وىذا .
( وقاؿ ابن عيينة عن الزىري عن رجل ٓب يسمو عن قبيصة ٕٛٗ/ٔقطٍت ُب العلل )وقد قاؿ الدار 

 بن ذؤيب, فقوى ىذا قوؿ مالك وأيب أويس أىػ .
( ... وأما ابن عيينة فرواه عن الزىري وجوَّده قاؿ حدثٍت ٚٗٗ/٘ٔوقاؿ ابن عبد الرب ُب االستذكار )

رجل عن قبيصة بن ذؤيب قاؿ : جاءت اٞتدة  الزىري فقاؿ مرَّة : حدثٍت قبيصة, وقاؿ مرَّة حدثٍت
 أـ األـ أو أـ األب إٔب أيب بكر ... فذكره بطولو اىػ .

وقد خالف مالكًا ومن تبعو سبعة من الرواة رووه عن الزىري عن قبيصة بن ذؤيب بو دوف ذكر 
الواسطة بُت الزىري وقبيصة, وىم معمر وصاّب بن كيساف ويونس بن يزيد  وأشعث بن سوار 

 إسحاؽ بن راشد وشعيب بن أيب ٛتزة واألوزاعي .و 
( وعبد الرزاؽ ُب ٖٔٗٙ/ٗٚ/ٗأخرج رواية معمر بن راشد عن الزىري النسائي ُب الكربى ) -ٔ

( والطرباين ُب الكبَت ٕٕ٘/ٗ( ومن طريقو أٛتد ُب مسنده )ٖٜٛٓٔ/ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٓٔمصنفو )
( وابن ٕٕ٘ٔ/ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٖ( وُب مسند الشاميُت )ٚٙٓٔ/ٖٚٗ/ٕٓ( , )ٓٔ٘/ٕٕٛ/ٜٔ)

 ( .ٜٙ/ٔٔعبد الرب ُب التمهيد )
( ثنا أٛتد بن زىَت ٕٕ٘ٔ/ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٖوأخرج رواية صاّب الطرباين ُب مسند الشاميُت ) -ٕ

ثنا أيب عن صاّب بن   -وىو يعقوب بن إبراىيم بن سعد  -التسًتي ثنا عبيد اهلل بن سعد ثنا عمي 
 كيساف عن الزىري عن قبيصة بو . 

إسناده ثقات , وجاءت رواية أخرى عن صاّب بن كيساف عن الزىري أف قبيصة بن قلت : رجاؿ 
 ذؤيب أخربه أف اٞتدة وساؽ اٟتديث .
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( , وقاؿ النسائي : الصواب حديث مالك وحديث ٜٖٖٙ/ٖٚ/ٗأخرجها النسائي ُب الكربى )
شراؼ صاّب خطأ ألنو قاؿ : أف قبيصة أخربه والزىري ٓب يسمعو من قبيصة اىػ . ٖتفة األ

(ٛ/ٖٙٚٙ. ) 
( أخربنا ىاروف بن سعيد بن ٖٗٗٙ/ٗٚ/ٗوأخرج رواية يونس بن يزيد النسائي ُب الكربى ) -ٖ

ا٢تيثم األيلي ثنا خالد بن نزار أخربين قاسم بن مربور عن يونس قاؿ ابن شهاب زعم قبيصة بن 
 ذؤيب بو .

ة إال أف ُب روايتو عن الزىري قلت : ُب إسناده خالد بن نزار صدوؽ ٮتطئ ويونس بن يزيد األيلي ثق
 و٫تاً قليبلً كما ُب التقريب .

( وُب مسند الشاميُت ٖٕٓ/ٜٔوأخرج رواية أشعث بن سوار الطرباين ُب الكبَت ) -ٗ
( عن الزىري عن قبيصة بو, وجاءت عنو رواية أخرى أخرجها الدارمي ُب سننو ٕٕ٘ٔ/ٕٕٕ/ٖ)
 جدة فذكره . ( عن الزىري قاؿ جاءت إٔب أيب بكرٜٖٜٕ/ٙ٘ٗ/ٕ)

قلت : روى عن أشعث الرواية األؤب جرير بن عبد اٟتميد الضيب قاؿ فيو اٟتافظ ثقة صحيح 
الكتاب, وقيل كاف ُب آخر عمره يهم من حفظو, وروى عن أشعث الرواية الثانية يزيد بن ىاروف 

 الواسطي ثقة متقن عابد كما ُب التقريب .
عث ىو الذي يتحمل عهدة ىذا االضطراب, وإما أف وأشعث بن سوار ضعيف فإما أف نقوؿ أف أش

نرجح عليو فتكوف الرواية الراجحة ىي رواية يزيد بن ىاروف فيكوف أشعث بن سوار قد خالف ٚتيع 
 تبلمذة الزىري الذين ذكروا قبيصة فتكوف روايتو منكرة واهلل أعلم .

بن سليم  عبدا هلل( من طريق ٕٖٗٙ/ٗٚ/ٗوأخرج رواية إسحاؽ بن راشد النسائي ُب الكربى ) -٘
 بن عبيد اهلل يعٍت ابن عمرو الرقي عن إسحاؽ يعٍت ابن راشد عن الزىري عن قبيصة بو .

بن سليم اٞتزري ترجم لو اٟتافظ ُب التقريب بقولو مقبوؿ, وإسحاؽ بن راشد ثقة ُب  عبدا هللقلت : 
 ديثو عن الزىري بعض الوىم .    ح
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( والطرباين ُب مسند ٖٖٗٙ/ٗٚ/ٗوأخرج رواية شعيب بن أيب ٛتزة النسائي ُب الكربى ) -ٙ
( من طريق أيب اليماف اٟتكم بن نافع , وأخرجو الطرباين ُب الكبَت ٕٕٖٙ/ٕٔٙ/ٗالشاميُت )

 يصة بو. ( من طريق جرير كبل٫تا عن شعيب عن الزىري قاؿ: قاؿ قبٕٔ٘/ٖٕٓ/ٜٔ)
 قلت: شعيب ثقة عابد قاؿ ابن معُت من أثبت الناس ُب الزىري , كما ُب التقريب .

( عن الزىري عن قبيصة بو ٨توه ٖٓٗٙ/ٗٚ-ٖٚ/ٗوأخرج رواية األوزاعي النسائي ُب الكربى ) -ٚ
. 

 قلت : األوزاعي ترجم لو اٟتافظ بقولو : الفقيو ثقة جليل اىػ التقريب .
 ٟتفاظ رواية مالك وىم الدار قطٍت والنسائي و٤تمد بن ٭تي الذىلي وابن عبدوقد رجح أربعة من ا

الرب, ونقل اٟتافظ ابن حجر كبلـ الدار قطٍت وٓب يتعقب بشيء, لوال ذلك لكاف الذي تطمئن إليو 
 النفس أف الزىري روى اٟتديث على الوجهُت وىو ظاىر كبلـ العبلئي, وىاؾ كبلـ ىؤالء األئمة :

بن ٭تِت الذىلي : ... واٟتديث حديث مالك وأيب أويس إلدخا٢تما بُت ابن شهاب  قاؿ ٤تمد -ٔ
 ( .ٜ٘/ٔٔالرب ) وقبيصة عثماف بن إسحاؽ بن خرشة أىػ التمهيد البن عبد

( وقد بوب اإلماـ ٖٙٚٙ/ٛقاؿ اإلماـ النسائي : والصواب حديث مالك . ٖتفة األشراؼ ) -ٕ
ولو: ذكر اسم الرجل الذي أدخل الزىري بينو وبُت قبيصة النسائي ُب سننو الكربى ٟتديث مالك بق

 ( .٘ٚ/ٗاىػ . الكربى )
( بعد أف ذكر االختبلؼ ُب حديث ٙٗ/ٜٕٗ-ٕٛٗ/ٔالدارقطٍت : فقد قاؿ كما ُب العلل )-ٖ

الزىري : ويشبو أف يكوف الصواب ما قالو مالك وأبو أويس وأف الزىري ٓب يسمعو من قبيصة وإ٪تا 
 ن إسحاؽ بن خرشة عنو اىػ .أخذه عن عثماف اب

( بعد أف ذكر ا٠تبلؼ ُب حديث ٚٗٗ/٘ٔالرب : فقد قاؿ ُب كتابو االستذكار ) ابن عبد -ٗ
 الزىري...والقوؿ عندي قوؿ مالك ومن تابعو واهلل أعلم ألهنم زادوا ما قصَّر عنو غَتىم اىػ.

 قبو بشيء.( كبلـ الدارقطٍت وٓب يتعٕٛ/ٖوقد نقل اٟتافظ ابن حجر ُب التلخيص )
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بعد أف ذكر اٟتديث : قاؿ النسائي: وٓب ٕٔٓوأما اإلماـ العبلئي فقد قاؿ ُب بغية ا١تلتمس ص 
يسمو الزىري من قبيصة بن ذؤيب وأشار إٔب أف الصحيح رواية مالك عن الزىري عن عثماف بن 

قبيصة بن خرشة, قاؿ سفياف ابن عيينة ثنا الزىري قاؿ مرَّة قاؿ قبيصة وقاؿ مرَّة عن رجل عن 
ذؤيب, فكأف الزىري كاف يرسلو أحياناً عن قبيصة أو يدلسو, فسمعو اٞتماعة منو كذلك, وظنوا أنو 
متصل لكوف الزىري لقي قبيصة بن ذؤيب وثبت فيو مالك وٝتعو متصبًل, وعثماف بن إسحاؽ بن 

األربعة ىذا خرشة ىذا ٓب يروي عنو غَت الزىري وٓب ٮترجا لو ُب الصحيحُت شيئًا ولو ُب الكتب 
 ٔاٟتديث الواحد واهلل أعلم اىػ .

قلت : ومع أف الراجح ىو قوؿ مالك ومن تابعو كما سبق إال أف اإلسناد منقطع بُت قبيصة بن 
, أما عثماف بن إسحاؽ بن خرشة :فقد وثقو ابن معُت ُب رواية  ذؤيب وبُت أيب بكر الصديق 

ره ابن حباف ُب الثقات وقاؿ ابن عبد الرب ُب ( وذكٕٜٖ/ٕالدوري عنو كما ُب تاريخ ابن معُت )
( : وعثماف ىذا ال أعرفو بأكثر من رواية ابن شهاب عنو حديث اٞتدة ىذا عن ٜٓ/ٔٔالتمهيد )

قبيصة بن ذؤيب, وأقوؿ فيو كما قاؿ ابن معُت ُب ابن أكيمة إذ سئل عنو : حسبك برواية ابن 
 شهاب عنو , ىذا علمي فيو من جهة الرواية.اىػ .

 قلت : لعل اإلماـ ابن عبدالرب ٓب يقف على توثيق ابن معُت لو واهلل أعلم .
 وقد أعلَّ ىذا الحديث باالنقطاع جمع من األئمة:

( : عثماف بن إسحاؽ بن خرشة ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٙاإلماـ البخاري فقد قاؿ ُب التاريخ الكبَت ) -ٔ
 ُب اٞتدَّة مرسل اىػ . عن قبيصة بن ذؤيب عن أيب بكر 

( حيث قاؿ : حديث قبيصة منقطع ألنو ٓب يدرؾ ٖٕٚ/ٜماـ أبو ٤تمد بن حـز ُب احمللى )اإل -ٕ
 أبا بكر وال ٝتعو من ا١تغَتة وال ٤تمد اىػ .

                                 
وكالـ األئمة ال يتعارض مع كالـ العالئي فإف األئمة نظروا إلى حقيقة الحاؿ وأف الحديث عف الزىري عف عثماف عف  ٔ

 قبيصة, وأما العالئي فنظر إلى صنع الزىري في الحديث حيث رواه عاليًا مدلسًا ونازاًل متصاًل. قالو أبو الحسف المأربي.
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( حيث قاؿ :ليس ىذا اٟتديث ٔتتصل ٕٖٛ/ ٖعبد اٟتق اإلشبيلي ُب األحكاـ الوسطى ) -ٖ
 السماع فيما أعلم واٟتديث مشهور اىػ .

( حيث قاؿ : وإسناده صحيح لثقة رجالو إال أف صورتو ٕٛ/ٖالتلخيص ) اٟتافظ ابن حجر ُب -ٗ
مرسل فإف قبيصة ال يصح لو ٝتاع من الصديق وال ٯتكن شهوده للقصة. قالو ابن عبدالرب ٔتعناه, وقد 
اختلف ُب مولده, والصحيح أنو ولد عاـ الفتح فيبعد شهوده للقصة, وقد أعلَّو عبد اٟتق تبعًا البن 

 طاع اىػ .  حـز باالنق
 (: قبيصة بن ذؤيب عن أيب بكر الصديق مرسل .ٚٚٗ/ٖٕوقاؿ اإلماـ ا١تزّْي ُب هتذيب الكماؿ )

 تنبيو : 
( من طريق إسحاؽ بن راشد عن الزىري أف اٞتدة اليت ٕٖٗٙ/ٗٚ/ٗجاء عند النسائي ُب الكربى )

ي الذين رووه عنو بالشك أـ جاءت إٔب أيب بكر ىي أـ األـ ٥تالفًا للثقات األثبات من تبلمذة الزىر 
األـ أو أـ األب, وىم سفياف بن عيينة اإلماـ اٟتافظ اٟتجة, وشعيب بن أيب ٛتزة الثقة الذي ىو 

 أثبت الناس ُب الزىري.
( ٖٖٛ/ٗ)ٟتاكم ُب مستدركو( وإٓٓٔ/ٕٓٗ-ٜٔٗ/ُٗب سننو ) أخرج رواية ابن عيينة الًتمذي

 (. ٖٕٖٙٔ/ٕٚٔ/ٙيب شيبة ُب مصنفو )( وابن أٓٛ/ٗ٘/ٔوسعيد بن منصور ُب سننو )
 ( .ٕٕٖٙ/ٕٔٙ/ٗ)( وُب مسند الشاميُت ٕٔ٘/ٖٕٓ/ٜٔ) الطرباين ُب الكبَتوأخرج رواية شعيب 

على أف اٟتافظ قد ترجم إلسحاؽ بن راشد ُب التقريب بقولو : ثقة ُب حديثو عن الزىري بعض 
 الوىم أىػ .

 قلت : فرواية إسحاؽ بن راشد شاذة واهلل أعلم .
 الشواىد التي يتقوى بها الحديث السابق : 

 : حديث بريدة: الشاىد األوؿ
 جعل للجدة السدس إذا ٓب تكن دوهنا أـ . عن بريدة أف النيب 
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( وابن أيب شيبة ٖٖٛٙ/ٖٚ/ٗ( والنسائي ُب الكربى )ٜٕ٘ٛ/ٕٕٔ/ٖأخرجو أبو داود ُب سننو )
( والدارقطٍت ُب سننو ٜٕ٘ٛ/ٕٕٗ/ٖ( وابن اٞتارود ُب ا١تنتقى )ٕٖ٘ٙٔ/ٕٔٚ/ُٙب مصنفو )

 اهلل أيب ا١تنيب العتكي عن ابن بريدة بو . ( من طريق عبيدٖٕ٘/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٜٔ/ٗ)
قاؿ اٟتافظ ُب بلوغ ا١تراـ : رواه أبو داود والنسائي وصححو ابن خزٯتة وابن اٞتارود وقواه ابن عدي 

 اىػ .
 قلت : إسناده ضعيف أبو ا١تنيب صدوؽ ٮتطئ.

 :حديث ابن عباس: الشاىد الثاني
 ورَّث جدة سدساً . عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل 
( وابن أيب شيبة ٖٖٜٕ/٘٘ٗ/ٕ( والدارمي ُب سننو )ٕٕ٘ٚ/ٜٓٔ/ٕأخرجو ابن ماجة ُب سننو )

( والبيهقي ُب سننو ٜٙٓٔ/ٖٛ/ٔٔ( والطرباين ُب الكبَت )ٕٖٗٙٔ/ٕٔٚ/ُٙب مصنفو )
 ث عن طاووس بو .( من طرؽ عن شريك عن ليٖٕٗ/ٙ)

 النخعي وليث بن أيب سليم . عبدا هللقلت : إسناده ضعيف لضعف شريك وىو ابن 
 : مرسل ٤تمد بن سَتين رٛتو اهلل: الشاىد الثالث

 أـ أب وابنها حي . عن ٤تمد بن سَتين قاؿ : أوؿ جدة أطعمها رسوؿ اهلل 
ألسود ثنا ٭تِت بن آدـ ثنا عبد ثنا ابن ا ٖٛ٘برقم  ٕٔٙ-ٕٓٙأخرجو أبو داود ُب ا١تراسيل ص 

 السبلـ بن حرب عن يونس بن عبيد بو .
( وابن أيب شيبة ُب مصنفو ٖٜٜٓٔ/ٕٚٚ/ٓٔوأخرجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو )

 ( عن الثوري عن أشعث عن ابن سَتين بو.ٜٕٖٗٔ/ٕٗٛ/ٙ)
٨توه ( من طريق حجاج عن قتادة عن ابن سَتين بو ٖٛ/٘٘/ٔوأخرجو سعيد بن منصور ُب سننو )

. 
قلت: ىذا مرسل حسن لغَته, ابن األسود ُب اإلسناد األوؿ ىو اٟتسُت بن علي بن األسود العجلي 
قاؿ فيو اٟتافظ ُب التقريب : صدوؽ ٮتطئ كثَتاً, وبقية رجاؿ اإلسناد ثقات .وأشعث ُب اإلسناد 
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٠تطأ والتدليس  الثاين ىو ابن سوار ضعيف .وحجاج ُب الطريق الثالث, ىو ابن أرطأة, صدوؽ كثَت ا
 كما قاؿ اٟتافظ ُب التقريب, وقتادة مدلس وقد عنعن واهلل أعلم .

 وصح عن ابن سَتين أنو قاؿ : أوؿ جدة أطعمت السدس ُب اإلسبلـ جدة أطعمت وابنها حي .
( ثنا عبد األعلى عن ىشاـ عن ٤تمد بن سَتين ٜٜٕٖٔ/ٕٗٛ/ٙأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

 بو .
 ات وىشاـ ىو ابن حساف ثقة من أثبت الناس ُب ابن سَتين .قلت: إسناده ثق

( ثنا ىشيم أخربنا يونس عن ابن سَتين قاؿ نبئت أف ٜ٘/ٚٗ/ٔوأخرجو سعيد بن منصور ُب سننو )
 أوؿ جدَّة أطعمت السدس أـ أب مع ابنها.

ت قلت : إسناده صحيح إٔب ابن سَتين, ويونس ىو ابن عبيد ثقة ثبت, قاؿ الدارقطٍت : أثب
أصحاب ابن سَتين : أيوب وابن عوف وسلمة ويونس بن عبيد اىػ شرح علل الًتمذي البن رجب 

(ٕ/ٜٜٗ.  ) 
وجاء مرسبًل بدوف تعيُت  وأثر ابن سَتين وحده فيو اختبلؼ كما سبق فجاء مرسبًل إٔب رسوؿ اهلل 

ٖتمل على أف الذي  من ورث اٞتدَّة ورواية من رواه من الوجو الثاين أقوى من حيث السند إال أهنا
 الذي ورث أوؿ جدَّة ُب اإلسبلـ لؤلحاديث السابقة .  ورَّث اٞتدَّة ىو رسوؿ اهلل 

 : مرسل إبراىيم النخعي: الشاىد الرابع
 ورث اٞتدة السدس طعمة . عن إبراىيم النخعي أف النيب 

 األعمش بو .ثنا أبو كامل ثنا أبو عوانة عن  ٖٗ٘برقمٜٕ٘أخرجو أبو داود ُب ا١تراسيل ص
 قلت : ىذا مرسل صحيح.

 : مرسل اٟتسن البصري: الشاىد الخامس
 ورث اٞتدة مع ابنها . عن اٟتسن أف رسوؿ اهلل 

( من طريق ٜٙ/ٚ٘/ٔوسعيد بن منصور ُب سننو ) ٖٚ٘برقم ٕٓٙأخرجو أبو داود ُب ا١تراسيل ص
 أشعث بن عبد ا١تلك عن اٟتسن بو .
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 عبد ا١تلك اٟتمراين ثقة فقيو.قلت: ىذا مرسل صحيح, وأشعث بن 
 تنبيو :

 وقد روى توريث اٞتدة السدس من حديث معقل بن يسار وال يصح .
( والبيهقي ٜٔ/ٗ( والدارقطٍت ُب سننو )ٖٛٗٔبرقم  ٕ٘ٓفقد أخرج ابن اٞتعد ُب مسنده ) ص 

ونس بن ( من طريق ٤تمد بن ٛتيد الرازي ثنا إبراىيم بن ا١تختار ثنا شعبة عن يٖٕ٘/ُٙب سننو )
 أعطى اٞتدة السدس . عبيد عن اٟتسن عن معقل بن يسار أف رسوؿ اهلل 

( من طريق ٤تمد بن ٛتيد ثنا إبراىيم بن ا١تختار ٛٗٗ/ٜٜٔ/ٕٓوأخرجو الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت )
 عن شعبة عن قتادة عن اٟتسن بو .

فوظ من حديث معقل قلت : إسناده ضعيف جداً, بسبب ٤تمد بن ٛتيد الرازي ضعيف جدًا واحمل
 إ٪تا ىو ُب اٞتد ال ُب اٞتدة وقد سبق الكبلـ عليو ُب اٞتد مع اإلخوة .

 قاؿ البيهقي : تفرد بو ٤تمد بن ٛتيد وليس بقوي واحملفوظ حديث معقل ُب اٞتد واهلل أعلم .
عٍت ٤تمد ي -وقاؿ ابن الًتكماين ُب اٞتوىر النقي : بعد أف أورد كبلـ البيهقي قلت : أالف القوؿ فيو 

وقد كذبو أبو زرعة وابن واره وقاؿ النسائي:ي ليس بثقة, وقاؿ صاّب بن ٤تمد: ما رأيت  -بن ٛتيد 
أحذؽ بالكذب منو, وكيف يقوؿ البيهقي واحملفوظ حديث معقل وىو من الطريقُت من حديث 

 معقل اىػ .
ث معقل إ٪تا ىو  ذكر قلت : ال وجو لبلعًتاض على اإلماـ البيهقي فإنو يعٍت أف احملفوظ من حدي

اٞتد وأف ذكر اٞتدة ُب حديث معقل ليس ٔتحفوظ, وقد قاؿ األعظمي ُب التعليق ا١تغٍت على 
( ْتاشية سنن الدارقطٍت : وأما اٟتسن عن معقل بن يسار فرواه ابن ماجة وأبو ٜٔ/ٗالدارقطٍت )

 داود ُب اٞتد ال ُب اٞتدة ٍب ذكر لفظ أيب داود وفيو ذكر اٞتد... اىػ .
( من طريق حفص ٖٕ٘/ٙ( والبيهقي ُب سننو )ٔٙٗ/ٕٕٓ/ٕٓوأخرج الطرباين ُب ا١تعجم الكبَت )

بن عمر الرقي ثنا عاـر أبو النعماف ثنا يزيد بن زريع عن يونس عن اٟتسن عن معقل بن يسار أف 
 أعطى اٞتدة السدس . النيب 
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بو, ذكره ابن حباف ُب  قلت : إسناده ضعيف فإف حفص بن عمر بن الصباح سنجة ألف ال ٭تتج
 ( وقاؿ : رٔتا أخطأ اىػ .ٕٔٓ/ٛالثقات )

( من كبار مشيخة الطرباين مكثر عن قبيصة وغَته . قاؿ أبو أٛتد ٙٙ٘/ٔوقاؿ الذىيب ُب ا١تيزاف )
 اٟتاكم : حدث بغَت حديث ٓب يتابع عليها اىػ .

  أعلم .قلت : قد سبق أف احملفوظ من حديث اٟتسن عن معقل إ٪تا ُب اٞتد واهلل
ىػ قاؿ ٕٛٗوأما اإلٚتاع فقد حكاه ٚتاعة من أىل العلم منهم مشس الدين السرخسي ا١تتوَب سنة 

بأف اٞتدة صاحبة فرض , وفريضتها وإف كانت ال تتلى ُب القرآف فهي  اعلم( ٘ٙٔ/ُٜٕب ا١تبسوط )
 ػ .ثابتة ُب السنة ا١تشهورة, وإٚتاع الصحابة والسلف وا٠تلف وكفى بإٚتاعهم حجة اى

( ٖ٘/ٚ( وا١تغٍت البن قدامة )ٜٛ/ٔٔ) عبد الرب( والتمهيد البن ٕ٘ٛ/ٔوانظر اإلقناع البن ا١تنذر )
( ورٛتة األمة ُب ٖٔٗ/ٙ( ومعونة أوٕب النهى البن النجار )ٖٕٓ/ٗوبداية آّتهد البن رشد )

(. فقد نقلوا ٚتيعاً اإلٚتاع على أف فرض ٕٛٚ/ٙٔ( وآّموع شرح ا١تهذب )ٔ٘ٔاختبلؼ األئمة )
 اٞتدة السدس .

اٞتدة السدس وبذلك أخذ الصحابة والتابعوف وٓب  على توريث قلت : فقد دلَّت سنة رسوؿ 
 يعرؼ ٢تم ٥تالف وقد سبقت حكاية إٚتاع األمة على ذلك .

( وقاؿ: ترث اٞتدة كمَتاث األـ, ٖٕٚ-ٕٕٚ/ٜوقد شذ أبو ٤تمد بن حـز رٛتو اهلل كما ُب احمللى )
 واستدؿ لذلك بثبلثة أدلة :

كَمَا أَخْسَجَ أَبٌََيْكُم  :}وقاؿ تعأب  { وُ أَبٌََاهُ فَألُمِّوِ انثُّهُثًَُزِثَ}األوؿ :أهنا أـ بنص القرآف قاؿ تعأب : 

      .{مِّهَ انْجَنَّتِ
الثاين : ما روي عن ابن عباس أنو قاؿ : اٞتدة ٔتنزلة األـ إذا ٓب تكن أـ . ؤتا روي عن طاووس أنو 

 قاؿ : اٞتدة ٔتنزلة األـ ترث ما ترث األـ .
 اٞتد فكما أنو يرث ما يرث األب فكذلك اٞتدة ترث ما ترث األـ. الثالث : قياسها على
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 فالجواب واهلل الموفق للصواب :
أف عذر أيب ٤تمد رٛتو اهلل ُب ىذا الشذوذ الذي وقع فيو أنو ٓب يصح عنده األحاديث واآلثار الواردة 

 على الظاىر .ُب ذلك, وإال فإف ا١تعروؼ عنو تعظيم القرآف واٟتديث على ما عنده من اٞتمود 
ٓتبلؼ قولنا  ( : فلو صح ىاىنا حكم عن رسوؿ اهلل ٖٕٚ/ٜفقد قاؿ وىو يناقش ىذه ا١تسألة )
 لقلنا بو ولكنو ٓب يصح أصبلً اىػ . 

فيجاب عن دليلو األوؿ: بأنو ال يتأتى لنا إنزاؿ اٞتدة منزلة األـ مع ورود السنَّة بإعطائها السدس 
 على ذلك, فلوال ىذا لكاف ١تا قالو ابن حـز حظ من النظر .فقط, واتفاؽ الصحابة والتابعُت 

وكذلك ما روي عن طاووس أما  و٬تاب على دليلو الثاين: بأنو ٓب يصح ما روي عن ابن عباس 
( بسنده إٔب شريك عن ليث عن ٕٕٚ/ٜفقد أخرجو ابن حـز نفسو ُب احمللى ) أثر ابن عباس 

 طاووس عن ابن عباس قاؿ : اٞتدة ٔتنزلة األـ إذا ٓب تكن أـ .
 .طئ كثَتاً وليث بن أيب سليم ضعيفالنخعي صدوؽ ٮت عبدا هللقلت : إسناده ضعيف, وشريك بن 

(: وأما قوؿ ٕٓٔ/ٔٔكو فقد قاؿ ُب التمهيد )وحكى إٚتاع العلماء على تر  عبد الربوقد ضعفو ابن 
ابن عباس ُب اٞتدة أهنا أـ عند عدـ األـ فلم يتابعو عليو أحد وىو شاذ, وال يلتفت إليو وال يصح 

 عنو اىػ . 
: وروي عن ابن عباس ُب اٞتدة أيضاً قوؿ شاذ أٚتع العلماء على تركو وىو ما ٔٓٔ-ٓٓٔوقاؿ ص 

و ٝتع من ٭تكي عن ابن عباس أنو قاؿ : كل جد ليس دونو من ىو رواه إسرائيل عن أيب إسحاؽ أن
أقرب منو فهو أب, وكل جدَّة من قبل األـ ليس دوهنا أقرب منها فهي ٔتنزلة األـ . قاؿ ٭تِت بن آدـ 

 : وال نعرؼ أحداً من أىل العلم ورَّث جدة ثلثاً ولو كانت ٔتنزلة األـ لورثت الثلث اىػ .
( : روي عن ابن عباس قوؿ شاذ أف اٞتدة كاألـ إذا ٓب تكن أـ, ٕ٘ٗ/٘ٔوقاؿ ُب االستذكار )

وىذا باطل عند العلماء, ألهنم أٚتعوا أف ال ترث جدَّة ثلثاً, ولو كانت كاألـ, ورثت الثلث , وأظن 
الذي روى ىذا اٟتديث عن ابن عباس قاسو على قولو ُب اٞتد ١تا جعلو أباً, ظن أنو ٬تعل اٞتدة أماً 

 م اىػ .واهلل أعل
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( والقفاؿ ُب ٕ٘/ٚقلت : وقد حكم على ىذا ا١تروي عن ابن عباس بالشذوذ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
 ( وغَتىم .ٖٕٓ/ٗ( وابن رشد ُب بداية آّتهد )ٕ٘ٛ/ٙحلية العلماء )

( ثنا أبو أسامة ٕٖٙٙٔ/ٕٔٚ/ٙوأما أثر طاووس بن كيساف فقد أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )
 .دة ٔتنزلة األـ ترث ما ترث األـَت عن أيوب عن رجل عن طاووس قاؿ : اٞتأخربنا ابن عم

قلت : إسناده ضعيف, بسبب الرجل ا١تبهم وابن عمَت ىو اٟتارث بن عمَت البصري, قاؿ اٟتافظ ُب 
التقريب :وثقو اٞتمهور وُب أحاديثو مناكَت ضعفو بسببها األزدي وابن حباف فلعلو تغَت حفظو ُب 

 اآلخر .
 اٞتواب عن الدليل الثالث : وأما

فيقاؿ : ىذا قياس مصادـ للنص فاسد االعتبار, وإذا جاء هنر اهلل بطل هنر معقل, ومن العجيب أف 
ابن حـز رٛتو اهلل ناضل نضااًل كبَتًا ُب إبطاؿ القياس وشنع على القائلُت بو وألزمهم ٔتا ليس ببلـز 

ىو ذا يسوغ القياس ُب ىذا ا١توضوع فاهلل  وىا -أعٍت أصحاب القياس الصحيح ا١تعترب  -٢تم 
 ا١تستعاف .

 
 فائدة :

 ( : الفائدة العشروف :ٜٖ/ٖٔقاؿ القراُب ُب الذخَتة )
ُب حديث اٞتدة إ٪تا كاف ٢تا السدس ألهنا أبعد رتبة من األـ واألب, فجعل ٢تا أدَّ حاليت األـ 

تأخذ النصف, أف بنت االبن تدٕب  واألب وىو السدس, والفرؽ بينها وبُت بنت االبن, إذا انفردت
بالبنوة , واٞتدة تدٕب باألمومة , وىي أضعف من البنوة, وبينها وبُت اإلخوة لؤلـ أف ٢تم الثلث إذا 
اجتمعوا وإف كاف اٞتميع يدٕب باألـ, وىذا أشكل من األوؿ, أف األخ لؤلـ يقوؿ : أنا ابن أمّْو, 

ُـّ أمّْو, فاألوؿ يدٕب ب البنوة ا١تقدمة على األمومة, فهذه ِعَلُل مقادير الفرائض, واٞتدة تقوؿ أنا أ
 وحكمها, وىي من أجل علم الفرائض, فتأملو اىػ .



272 

 

 1أجمع العلماء على توريث أـ األـ وأـ األب .
واستدلوا ْتديث ٭تِت بن سعيد األنصاري قاؿ حدثنا القاسم بن ٤تمد أف رجبلً مات وترؾ جدتيو أـ 

بكر فأعطى أـ أمَّو السدس , وترؾ أـ أبيو, فقاؿ رجل من األنصار : لقد ورثت أمو وأـ أبيو فأتوا أبا 
امرأة لو كانت ىي ا١تيتة ما ورث منها شيئاً, وتركت امرأة لو كانت ىي ا١تيتة ورث ما٢تا كلو, فأشرؾ 

 بينهما ُب السدس .
إال أف  بكر  قلت : ىذا األثر وإف كاف ُب إسناده انقطاع بُت القاسم بن ٤تمد وبُت جده أيب

 العلماء أٚتعوا على العمل ٔتقتضاه, وىذا ٦تا يقويو .
( وأخرجو سعيد ٖٕ٘/ٙ( ومن طريقو البيهقي ُب السنن )ٜٖٖٓ/ٖٔ٘/ٕأخرجو مالك ُب ا١توطأ )

( ٕٕٖٔٔ/ٖٕٚ/ٙ( من طريق ىشيم, وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٕٛ/٘٘/ٔبن منصور ُب سننو )
( من طريق عبد اٞتبار بن العبلء  ٜٔ-ٜٓ/ٗمن طريق يعلى بن عبيد الطنافسي والدارقطٍت ُب سننو )

عبدا ِت بن سعيد بو , وجاءت عن سفياف بن عيينة روايتاف : األؤب من طريق سعيد بن كلهم عن ٭ت
 ( بإسناد حسن .ٖٕ٘/ٙالقرشي موافقة لرواية اٞتماعة أخرجها البيهقي ُب سننو ) نلرٛت

( وعبد الرزاؽ ُب مصنفو ٔٛ/٘٘/ٔواألخرى : من طريق سعيد بن منصور ُب سننو )
بن سهل  نعبدا لرٛتابن عيينة ُب ىذه الرواية الرجل األنصاري  ( وٝتَّى سفيافٜٗٛٓٔ/ٕ٘ٚ/ٓٔ)

 , قاؿ : وكاف بدرياً .
قلت : الرواية الراجحة عن سفياف ىي اليت خالف فيها اٞتماعة وٝتَّى الرجل األنصاري, ألف سعيد 

القرشي وإف كاف ثقة إال أف عبد الرزاؽ وسعيد بن منصور أرجح منو , وقد ذكر  نعبدا لرٛتبن 
( فقاؿ : يرويو ابن عيينة منفرداً ٚٚسؤاؿ رقم ٕٚٛ/ٔلدارقطٍت رٛتو اهلل ىذا اٟتديث ُب العلل )ا

,ورواه ٛتاد بن  ٝتَّى الرجل األنصاري, فقاؿ عبد الرٛتن بن سهل, وذكر أنو شهد بدراً مع النيب 

                                 
( ومجموع الفتاوى البف تيمية ٖٙ/ٖٔ( والذخيرة لمقرافي )ٗ٘/ٚ( والمغني )ٛٗٗ/٘ٔانظر االستذكار البف عبد البر ) ٔ
 ( .ٖٕٓ/ٗ( وبداية المجتيد )ٖٖ٘/ٖٔ)
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األنصار سلمة وعلي بن مسهر وٚتاعة عن ٭تِت بن سعيد عن القاسم فقالوا فيو : فقاؿ رجل من 
أليب بكر وٓب يسمَّوه وٓب يقولوا من أىل بدر, قلت: فالراجح رواية اٞتماعة دوف تسمية الرجل 

 األنصاري .
وقد صح أيضاً توريث اٞتدتُت أـ األـ وأـ األب عن عمراف بن حصُت كما عند سعيد بن منصور ُب 

 ( .ٕٓٔ/ٛ٘/ٔسننو )
ث وعللوا ذلك بأهنا أدلت ٔتن ال يرث وىو أب وأٚتع أىل العلم على أف اٞتدة أـ أب األـ, ال تر 

 ٔاألـ . وتسمى ىذه اٞتدة اٞتدة الفاسدة .
وقد روي عن ابن عباس وابن مسعود وابن سَتين واٟتسن البصري وجابر بن يزيد وعطاء و٣تاىد أهنم 

َت ( واٟتاوي الكبٜٜ/ٔٔ( والتمهيد )ٔ٘ٗ/٘ٔ) عبد الربورثوا أـ أيب األـ. انظر االستذكار البن 
 . ٕ(٘٘/ٚ( وا١تغٍت البن قدامو )ٔٔٔ/ٛللماوردي )

                                 
 (.ٕٙ/ٖ( وشرح الزركشي عمى متف الخرقي )ٜٔ/ٗ( والشرح الكبير البف قدامة )٘٘/ٚانظر المغني البف قدامة ) ٔ
 =روي عف ابف عباس أنو قاؿ: ترث الجدات األربع جميعًا فقد أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفوما قمت :أما  ٕ
( مف طريؽ حماد بف سممة عف ليث ٕ٘ٚ/ٜ)( وابف حـز في المحمى ٖٕٙ/ٙ( والبييقي في سننو )ٕٖٔٚٔ/ٕٕٚ/ٙ) =

سناده ضعيؼ بسبب ليث بف أبي سميـ .  عف طاووس عف ابف عباس بو, وا 
وأمَّا ما روي عف ابف مسعود فمـ أقؼ عمى ما يدؿ عمى ثبوت ذلؾ عنو أنو قاؿ : يرث ثالث جدات كما سيأتي بيانو إف 

ليؾ بياف حاؿ الروايات التي استدؿ بيا مف ن ما أخرجو ابف  -ٔ سب توريث الجدات األربع إلى ابف مسعود شاء اهلل, وا 
بف مسعود قاؿ  ( معمقًا عف حماد بف سممة عف سميماف األعمش عف إبراىيـ عف عبد اهللٔ٘ٗ/٘ٔفي االستذكار ) رعبد الب

 : ترث الجدات األربع قربف أو بعدف .
 عمقو إلى حماد وبينيما مسافات تنقطع دونيا أعناؽ المطي . رقمت : وىذا األثر ضعيؼ ألف ابف عبد الب

( حدثنا أبو معاوية عف األعمش عف ابف سيريف قاؿ : كاف ابف ٕٖٔٛٔ/ٖٕٚ/ٙما أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ) -ٕ
ف كفَّ عشرًا ويقوؿ : إنما ىو سيـ أطعمو إياىف رسوؿ اهلل   . مسعود يورث الجدات وا 

وولد ابف سيريف  ٖٖأو ٕٖبف مسعود فقد مات ابف مسعود سنة  إف ابف سيريف لـ يدرؾ عبد اهللقمت : إسناده ضعيؼ ف
 . ٖٖسنة 
( مف طريؽ أشعث بف سوَّار عف ابف سيريف قاؿ : قاؿ ابف مسعود إف ٖٕٖٗ/ٕٕٚ/ٕما أخرجو الدارمي في سننو ) -ٖ

 ىف سواء .الجدات ليس ليف ميراث إنما ىي طعمة ُأطعمتيا والجدات أقربيف وأبعد
 قمت : إسناده ضعيؼ , أشعث بف سوار الكندي ضعيؼ وابف سيريف لـ يدرؾ ابف مسعود .
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 وأما الثابت عف ابف مسعود :

( والبييقي في سننو مف طريؽ األعمش عف إبراىيـ عف ابف مسعود ٕٖٓٚ/ٕٕٚ/ٙفقد أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )
 مف قبؿ األـ .قاؿ : يرث ثالث جدات جدتاف مف قبؿ األب وجدة 

 قمت: إسناده صحيح ورواية إبراىيـ النخعي عف ابف عباس خاصة ليا حكـ االتصاؿ .
(  حدثنا ىشيـ أخبرنا يونس قاؿ : كاف ٙٛ/ٙ٘/ٔوأما ما روي عف ابف سيريف فقد صح عنو ففي سنف سعيد بف منصور )

وكاف ابف سيريف يورالث أربعًا إذا كانت قرابتيـ الحسف يورث مف الجدات ثالثًا ثنتيف مف قبؿ األب وواحدة مف قبؿ األـ, 
 سواء .

 قمت إسناده صحيح.
(  ومف طريقو ابف حـز في ٚٛ/ٙ٘/ٔ( وسعيد بف منصور في سننو )ٜٕ٘ٗ/ٚ٘ٗ/ٕوأمَّا ما أخرجو الدارمي في سننو )

( ٕ٘ٚ/ٜ) ( ومف طريقو ابف حـز في المحمىٜٓٛٓٔ/ٕٗٚ/ٓٔ( وأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )ٕ٘ٚ/ٜالمحمَّى )
( مف طرؽ عف ٖٕٙ/ٙ( والبييقي في سننو )ٕٕٖٛٔ/ٖٚٛ/ٙ(,)ٜٕٖٚٔ/ٖٕٚ/ ٙوأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )

عف الشعبي قاؿ : جئف أربع جدات يتساوقف إلى مسروؽ فألقى أـ أب األـ وورث ثالثًا, جدتي  -وىو ابف سوَّار  -األشعث 
 أبيو أـ أمو وأـ أبيو وجدة أمو .

 وىـ أبو عائشة يورثف جمع .نصور : فأخبرت ابف سيريف فقاؿ : أزاد سعيد بف م
 =قمت : إسناده ضعيؼ سببو أشعث بف سوار. 
( حدثنا ابف عمية ٕٕٖٚٔ/ٕٕٚ/ٙوأمَّا ما روي عف جابر بف يزيد أبي الشعثاء فقد صحَّ عنو ففي مصنؼ ابف أبي شيبة )=

 جدات .عف سيـ الفرائض , قاؿ : كاف جابر بف يزيد يورَّث أربع 
 قمت إسناده صحيح .

وأما ما روي عف عطاء ومجاىد فمـ أقؼ عميو وىكذا ما روي عف الحسف البصري وقد سبؽ في ما روي عف ابف سيريف أف 
الحسف كاف يورث ثالث جدات , فيكوف القوؿ بتوريث الجدة الفاسدة أـ أب األـ قد صح عف ابف سيريف وجابر بف زيد وال 

( : وأجمع العمماء ٘٘/ٚبؿ اإلجماع مف بعُد عمى عدـ توريث ىذه الجدة, قاؿ ابف قدامة في المغني )ُيعمـ قائؿ بو مف بعد 
عمى أف الجدَّة المدلية بأب غير وارث ال ترث, وىي كؿ جدة أدلت بأب بيف أميف , كأـ أبي األـ, إال ما حكي عف ابف 

قوؿ شاذ ال نعمـ اليـو بو قائاًل , وليس بصحيح, فإنيا تدلي  عباس وجابر بف زيد ومجاىد وابف سيريف أنيـ قالوا ُتورَّث وىو
 بغير وارث فمـ ترث كاألجانب اىػ .

 وبيذا تعمـ أف المسألة كاف فييا خالؼ ضعيؼ ثـ استقر األمر عمى عدـ توريث الجدة الفاسدة .
ا في توريث أـ الجد , والراجح ميراثيا وبعد أف عممت أف العمماء أجمعوا عمى توريث أـ األـ وأـ األب, فاعمـ أنيـ قد اختمفو 

 كما سيأتي بيانو إف شاء اهلل .
 وبناًء عمى ما سبؽ, فالجدات أربعة أقساـ, ثالثة أقساـ ترث وقسـ ال يرث .

ف عمت بمحض اإلناث .  القسـ األوؿ : الجدة المدلية بمحض اإلناث, وىي أـ األـ وا 
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 كم يرث من الجدات ؟
اختلف الناس ُب ذلك على ثبلثة أقواؿ األوؿ: ال يرث إال جدتاف. الثاين: ال يرث إال ثبلث 

 . جدات. الثالث: يرث جنس اٞتدات
بن اٟتارث بن  نلرٛت عبدا: ال يرث إال جدتاف, أـ األـ , وأـ األب, قالبو أبو بكر بن  القوؿ األوؿ

سليماف بن يسار وطلحة ابن  إٔب  ٖوابن قدامةٕعبد الربونسبو ابن ومالك بن أنس وأبو ثور ٔىشاـ 
عبيد اهلل بن عوؼ وربيعة وابن ىرمز وابن أيب ذئب والزىري, وزاد ابن قدامة : داود الظاىري 

 ( . ٕٗٚ/ٜوالشافعي ُب القدمي . وانظر احمللى البن حـز )
   .ٗوقد صح عن عمراف بن حصُت أنو ورَّث جدتُت 

 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي :
ٍب جاءت اٞتدَّة ورَّث اٞتدَّة سدسًا  حديث قبيصة بن ذؤيب وفيو أف أبا بكر الصديق  -ٔ

تسألو مَتاثها فقاؿ: مالك ُب كتاب اهلل شيء وما كاف القضاء الذي  األخرى إٔب عمر بن ا٠تطاب 
                                                                                                     

ف عمت بمحض اإلناث كأـ أب األب .القسـ الثاني : الجدة المدلية بمحض الذكور : و   ىي أـ األب وا 
ف عمت بمحض اإلناث , كأـ أـ األب .  القسـ الثالث : الجدة المدلية بمحض اإلناث إلى محض الذكور وىي أـ األب وا 

 فيذه الثالث الوارثات اثنتاف باإلجماع وواحدة عمى الراجح واحدة فقط مف قبؿ األـ, واثنتاف مف قبؿ األب .
ف تساويف في الدرجة اشتركف في السدس بالسوية ومف قربت منيف فيو ليا وحدىا إف انفر  دت واحدة منيف أخذت السدس وا 

 عمى الصحيح كما سيأتي إف شاء اهلل .
ف عمت بمحض اإلناث, ألنيا تدلي بغير  ةالقسـ الرابع : الجدة التي ال ترث , وىي المدلي بذكر بيف أنثييف كأـ أب أـ وا 

( والحجة ٓٛ٘/ٕ( وشرح التنبيو لمسيوطي )ٜ/ٙ( والروضة لمنووي )٘ٔ٘/ٓٔرد المحتار البف عابديف )وارث .انظر : 
 .       ٘ٙ( والعذب الفائض صٕٚٔ/ٗعمى أىؿ المدينة لمشيباني )

 
( عف عبد ربو بف سعيد بف قيس أف أبا ٖٕ٘/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٖٔٗٓ/ٖٔ٘/ٕأخرج مالؾ في الموطأ )ٔ

 بف الحارث بف ىشاـ كاف ال يفرض إال لجدتيف . فعبد الرحم بكر بف
  قمت : إسناده صحيح , عبد ربو بف سعيد ثقة . 

 (. ٜٗٗ/٘ٔاالستذكار ) ٕ

 (. ٗ٘/ٚالمغني ) ٖ

 ..ٕٓٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو برقـ  ٗ
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بو إال لغَتؾ وما أنا بزائد ُب الفرائض ولكن ىو ذلك السدس فإف اجتمعتما فيو فهو بينكما وأيتكما  قضى
  ٔ.خلت بو فهو ٢تا

  ٕأنو ورَّث أـ أـ , وأـ أب . ما رواه القاسم بن ٤تمد عن جده أيب بكر الصديق  -ٕ
    ٖإٚتاع العلماء على توريث ىاتُت اٞتدتُت .-ٖ
 
   .ٗتوريث ثبلث جدات  على ابن مسعود  إنكار سعد بن أيب وقاص  -ٗ
للجدتُت من ا١تَتاث السدس   قاؿ: إف من قضاء رسوؿ اهلل  حديث عبادة بن الصامت -٘

 ٔبينهما بالسوية.

                                 
 قد سبؽ تخريجو والحكـ عميو .   ٔ

إال أنو يتقوى بإجماع  لقاسـ بف محمد وبيف جده أبي بكر الصديؽ سبؽ تخريجو وبياف ما فيو مف االنقطاع بيف ا ٕ
 العمماء المنعقد عمى العمؿ بمقتضاه . 

( ٕٓ,  ٛٔ/ٗ( وفي الشرح الكبير )ٗ٘/ٚ( وابف قدامة في المغني )ٛٗٗ/٘ٔفي االستذكار ) رنقؿ اإلجماع ابف عبد الب ٖ
 ( .ٖٕٓ/ٗد )( وابف رشد في بداية المجتيٖٙ/ٖٔوالقرافي في الذخيرة )

حدثني يحيى عف سفياف الثوري  ؽ( فقاؿ : روينا مف طريؽ عبد الرزإٗٚ/ٜىذه القصة أوردىا ابف حـز في المحمى ) ٗ
عف حماد بف أبي سميماف عف إبراىيـ النخعي أف سعد بف أبي وقاص قاؿ البف مسعود : أتغضب عميَّ أف أوتر بواحدة, 

 ء امرأة آدـ ؟!.وأنت تورالث ثالث جدات, أفال تورث حوا
قمت : وىذا األثر مع كونو معمؽ, ففيو أيضًا حماد بف أبي سميماف ضعيؼ الحديث , وقد أعمَّو محمد بف نصر المروزي 

 والبييقي وابف حجر رحميـ اهلل .
( : روي عف سعد بف أبي وقاص أنو قاؿ البف مسعود: أنتـ الذيف تفرضوف لثالث جدات ٖٕ٘/ٙقاؿ البييقي في سننو )

سناده ليس بذاؾ, وقاؿ : أبو سعيد بف أبي عمرو أخبرنا أبو عبد ك أنو ينكر ذلؾ, وفي رواية أخرى ورَّث حواء مف بنييا , وا 
وجماعة مف التابعيف أنيـ ورَّثوا ثالث  بف يعقوب, قاؿ : قاؿ محمد بف نصر : جاءت األخبار عف أصحاب النبي  اهلل

خالؼ  أنَّو ورَّث ثالث جدات, وال نعمـ عف أحٍد مف أصحاب النبي  نبي جدات مع الحديث المنقطع الذي يروى عف ال
ذلؾ إال ما روي عف سعد بف أبي وقاص مما= =ال يثبت أىؿ المعرفة بالحديث إسناده اىػ وانظر مختصر الخالفيات 

( : ُذكر عف سعد بف أبي وقاص أنو أنكر ذلؾ , وال ٖٛ/ٖ( وقاؿ الحافظ ابف حجر في التمخيص )ٕٕ-ٕٔ/ٗلمبييقي ) 
 يصح إسناده عنو اىػ .
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 القوؿ الثاني : 
اؿ بو األوزاعي وأـ اٞتد , ق -أـ األـ وأـ األب  -ال يرث إال ثبلث جدات , اٞتدتاف السابقتاف 

 من التابعُت.  ٗومكحوؿ ٖوقتادة ٕوإسحاؽ واإلماـ أٛتد بن حنبل, وىو ا١تروي عن اٟتسن البصري

                                                                                                     
( والروياني في ٖٓٗ/ٗ( ومف طريقو الحاكـ في المستدرؾ )ٕٖٚ-ٕٖٙ/٘ي زوائد المسند )أخرجو عبد اهلل بف أحمد ف ٔ

( مف طريؽ الفضيؿ بف ٖٕ٘/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٜٔٔ/ٖٔٔ-ٖٓٔ/ٖ( والشاشي في مسنده )ٜٜٔٔ/ٖٔٔ/ٖمسنده )
 سميماف ثنا موسى بف عقبة عف إسحاؽ بف يحي بف الوليد عف عبادة بو.

االنقطاع بينو وبيف جده عبادة. قاؿ البييقي في  -ٕجيالة إسحاؽ بف يحي بف الوليد. -ٔثالث عمؿ:قمت: في ىذا اإلسناد 
 الفضيؿ بف سميماف النميري صدوؽ لو خطأ كثير. -ٖ( بعد إخراجو لو: إسحاؽ عف عبادة مرسؿ. ٖٕ٘/ٙسننو )

ف يورث مف الجدات ثالث, ثنتيف ( ثنا ىشيـ أخبرنا يونس عف الحسف كاٙٛ/ٙ٘/ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو ) ٕ
 مف قبؿ األب وواحدة مف قبؿ األـ, وكاف ابف سيريف يورَّث أربعًا إذا كانت قرابتيف سواًء .

( مف طريؽ عبد األعمى عف يونس عف الحسف ٕٖ٘ٚٔ/ٕٕٚ/ٙقمت :إسناده صحيح, وأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )
أنو كاف يقوؿ : أيتيـ كانت أقرب فيو ليا دوف األخرى, فإذا استويا فيو  , دوف أف يذكر ابف سيريف إال أنو زاد عف الحسف

 بينيما, وىي زيادة شاذة خالؼ فييا عبد األعمى السامي الثقة ىشيـ بف بشير الثقة الثبت .  

ألـ, ( عف معمر عف قتادة قاؿ : إذا كفَّ الجدات أربعًا ُطرحت أـ أبي إٖٛٙٔ/ٕٕٚ/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) ٖ
 وورثف السدس أثالثًا بينيف .

 قمت : إسناده صحيح . 

(عف معمر عف ُبرد عف مكحوؿ قاؿ : يرث مف الجدات ثالثة وأقعد ٕٖٛٙٔ/ٕٕٚ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )  ٗ
 الجدات في النسب أحقيف بالسدس .

 قمت : إسناده حسف, ُبرد بف أبي زياد الياشمي صدوؽ . 



278 

 

 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي :
: أطعم ثبلث جدات سدسًا قاؿ :  حديث منصور بن ا١تعتمر عن إبراىيم النخعي أف النيب  -ٔ

   ٔقلت إلبراىيم : ماىن ؟ قاؿ : جدتاف من قبل أبيك , وجدتك من قبل أمك.

                                 
 روي مف طريؽ عف منصور بف المعتمر .  ٔ

( مف طريؽ شعبة عف منصور بو , ٖٜٕ٘/٘٘ٗ/ٕوالدارمي في سننو ) ٖ٘٘برقـ  ٕٓٙفرواه أبو داود في المراسيؿ ص 
( مف طريؽ جرير عف منصور بو ٙٚ/ٗ٘/ٔوسعيد بف منصور في سننو ) ٖٙ٘برقـ ٕٓٙورواه أبو داود في المراسيؿ ص

. 
 .( مف طريؽ ابف عيينة عف منصور بوٙٚ/ٜٔ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٙٚ/ٗ٘/ٔسننو ) ورواه سعيد بف منصور في

 ( مف طريؽ الثوري عف منصور بو .ٜٜٚٓٔ/ٖٕٚ/ٓٔورواه عبد الرزاؽ في مصنفو ) 
 ( مف طريؽ وكيع عف منصور بو دوف ذكر السدس .ٖٚٙٔ/ٕٕٚ/ٙورواه ابف أبي شيبة في مصنفو )
كذلؾ  عف منصور بو مع ذكر السدس. ورواه ( مف طريؽ زائدة بف قدامةٖٙٚٔ/ٕٕٚ/ٙ) ورواه ابف أبي شيبة في مصنفو

 =( مف طريؽ شعبة وشريؾ وسفياف عف منصور بو .ٖٕٙ/ٙالبييقي في سننو )
( ثنا ٗٙ/ٚ٘/ٔقمت : ىذا مرسؿ صحيح, وعميو عمؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ, فقد أخرج سعيد بف منصور في سننو )=

قاؿ : كانوا يورثوف مف الجدات ثالثًا, ثنتيف مف قبؿ األب, وواحدة مف  -النخعي  -عمش عف إبراىيـ أبو معاوية عف األ
سناده صحيح . وقاؿ البييقي في سننو ) بف يعقوب  (: وقاؿ أبو سعيد بف عمرو أخبرنا أبو عبد اهللٗٙ/ٚ٘/ٔقبؿ األـ . وا 

جماعة مف التابعيف أنيـ ورثوا ثالث جدات, مع و  قاؿ : قاؿ محمد بف نصر : جاءت األخبار عف أصحاب النبي 
خالؼ ذلؾ إال  أنو ورَّث ثالث جدات, وال نعمـ عف أحٍد مف أصحاب النبي  الحديث المنقطع الذي يروى عف النبي 

 ما روي عف سعد بف أبي وقاص مما ال يثبت أىؿ المعرفة بالحديث إسناده اىػ .
قمت : قد صح عف زيد بف ثابت وابف مسعود رضي اهلل عنيما توريث ثالث جدات, وال يعمـ مخالؼ مف الصحابة, وال يرد 

فشرَّكيما في  عمينا توريث أبي بكر لمجدتيف, إذ ال تنافى بيف توريث الجدتيف والثالث, فقد جاءت الجدتاف إلى أبي بكر 
عود رضي اهلل عنيما فشرَّكيف في السدس ولـ يحفظ عف أحد مف الصحابة أنو السدس وجاءت الثالث بعُد إلى زيد وابف مس

خالؼ في ذلؾ, بؿ قد فيـ الحافظ ابف حجر رحمو اهلل مف كالـ محمد بف نصر المروزي أف الصحابة اتفقوا عمى توريث 
بييقي عف محمد بف ( بعد أف ذكر مرسؿ إبراىيـ النخعي : وذكر الٖٛ/ٖثالث جدات, فقد قاؿ في التمخيص الحبير )

 نصر أنو نقؿ اتفاؽ الصحابة والتابعيف عمى ذلؾ , ثـ ذكر أنو ما روى إنكار سعد بف أبي وقاص ال يصح إسناده عنو .
وجماعة  قمت : وليس في كالـ محمد بف نصر اتفاؽ التابعيف كما سبؽ بؿ قاؿ : جاءت األخبار عف أصحاب النبي 

... وىو كما قاؿ , فإف مف التابعيف مف ورث ثالث جدات كالحسف وقتادة ومكحوؿ مف التابعيف أنيـ ورثوا ثالث جدات 
 ومنيـ مف ورث أربعًا كابف سيريف وأبي الشعثاء .  
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  ..................................... ٔٔتا روي عن زيد بن ثابت  -ٕ
                                                                                                     
ومف نظر في االختالؼ عمى إبراىيـ يجد أف منصورًا رواه عنو مرساًل ورواه األعمش عنو موقوفًا فيمكف حممو عمى 

ميذاه مف كبار أصحابو ويؤيده أف ىذا صنيع المروزي الذي أقره عميو الحافظ ابف الوجييف فإف إبراىيـ شيخ مشيور وتم
 حجر واهلل أعمـ.

 روي ذلؾ عنو مف طرؽ ىو بيا حسف لغيره . ٔ
عف أبي الزناد عف خارجة ابف  -األيمي  -( مف طريؽ عبد الجبار بف عمر ٕٜ-ٜٔ/ٗفقد أخرجو الدارقطني في سننو )

 ث جدات إذا استويف , ثنتيف مف قبؿ األب وواحدة مف قبؿ األـ . زيد عف أبيو أنو يورث ثال
 قمت : عبد الجبار عمر بف األيمي ضعيؼ.

عف زيد بف  -ابف أبي ىند  -ثنا حميد وداود  -وىو ابف سممة  -( مف طريؽ حماد ٖٕٙ/ٙوأخرجو البييقي في سننو )
 ثابت بو .

 =. ىند , وبيف زيد بف ثابت  قمت : إسناده منقطع بيف حميد الطويؿ وداود بف أبي
( مف ٖٕٙ/ٙ( والبييقي في سننو )ٗٛ/٘٘/ٔ( وسعيد بف منصور في سننو )ٜٕٓٗ/ٚ٘ٗ/ٕوأخرجو الدارمي في سننو )=

طريؽ الشعبي عف عمي وزيد كانا يورثاف ثالث جدات , ثنتيف مف قبؿ األب وواحدة مف قبؿ األـ وكانا يجعالف السدس 
 ألقربيما .

إال حرفًا واحدًا , ونفى سماعو مف زيد بف ثابت ابف المديني والحاكـ كما في تيذيب  ـ يسمع مف عمي قمت : الشعبي ل
 التيذيب .

( مف طريؽ محمد بف بكار ثنا ابف أبي الزناد عف أبيو عف خارجة بف زيد عف أبيو بو ٖٕٙ/ٙوأخرج البييقي في سننو )
 نحوه .

لما قدـ بغداد, والراوي عنو في ىذا اإلسناد بغدادي وىو محمد بف بكَّار فمعؿَّ  بف أبي الزناد تغير حفظو فقمت : عبد الرحم
 ىذه الرواية مما حدث بو ابف أبي الزناد ببغداد حاؿ تغيره .

 وقد روي ىذا األثر مف طريقيف ال يستشيد بيما .
 بنحو ما سبؽ . الطريؽ األولى : طريؽ محمد بف سالـ عف الشعبي عف عمي وزيد 

 ( وفييا محمد بف سالـ اليمداني متروؾ .ٖٕٚ/ٙالبييقي في سننو ) أخرجيا
عف قتادة عف سعيد ابف المسيب عف  -وىو السممي  -الطريؽ الثانية : طريؽ عبد الوارث بف سعيد حدثنا عمر بف عامر

 زيد بف ثابت أنو كاف يورَّث ثالث جدات, ثنتيف مف قبؿ األـ, وواحدة مف قبؿ األب .
 ( وفيو ثالث عمؿ :ٕٜ/ٗالطريؽ الدارقطني في سننو )أخرج ىذه 

 األولى : عمر بف عامر السممي وال يحت  بو.     الثانية : عنعنة قتادة .
 الثالثة : االنقطاع بيف سعيد بف المسيب وبيف زيد بف ثابت , وقد نفى سماعو منو كؿ مف :

 . ٚ٘-ٙ٘,  ٖ٘عمي بف المديني في عممو ص -ٔ
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 اهلل عنهما أهنما كانا يورثاف ثبلث جدات وٓب يعلم ٢تما ٥تالف من الصحابة , وقدرضي ٔوابن مسعود
  ٔقاؿ إبراىيم النخعي : كانوا يورثوف من اٞتدات ثبلثاً ثنتُت من قبل األب وواحدة من قبل األـ .

                                                                                                     
: قاؿ يحيى بف سعيد : قاؿ مالؾ بف أنس لـ يسمع سعيد بف  ٚ٘فقد قاؿ ابف المديني في عممو ص مالؾ بف أنس , -ٕ

 .ٕٓ٘برقـ ٕٚسيؿ البف أبي حاتـ ص المسيب مف زيد بف ثابت اىػ . وانظر المرا
عمر ( أخبرنا محمد بف ٖٓٙ/ٕولو قاؿ قائؿ : إف سعيد بف المسيب قد سمع مف زيد بف ثابت كما في طبقات ابف سعد )

حدثني الضحاؾ بف عثماف عف بكير بف األش  قاؿ : جؿُّ ما أخذ بو سعيد بف المسيب وما كاف يفتي بو عف زيد بف ثابت 
 اىػ .

( أخبرنا محمد بف عمر حدثني ىشاـ بف سعد حدثني الزىري , وسمعت سميماف بف يسار وسألو سائؿ عمف ٕٓٛ/ٕوفي )
بف ثابت , وفي نفس الصفحة قاؿ ابف سعد :أخبرنا محمد بف عمر حدثني أخذ سعيد بف المسيب عممو ؟ فقاؿ : عف زيد 

ىشاـ بف سعد حدثني الزىري , وسمعت سميماف بف يسار يقوؿ : كنا نجالس زيد بف ثابت أنا وسعيد بف المسيب وقبيصة 
 =بف ذؤيب ونجالس ابف عباس اىػ .

كالمو عمى سعيد بف المسيب سمع مف عمر شيئًا وىو ( في أثناء ٗ٘/ٔواستدؿ أيضًا بقوؿ الذىبي في تذكرة الحفاظ )=
: قاؿ الواقدي حدثني ىشاـ بف سعد سمعت الزىري وسئؿ عمف ٘٘يخطب وسمع مف عثماف وزيد بف ثابت .... ثـ قاؿ ص

 أخذ سعيد بف المسيب عممو ؟ قاؿ:عف زيد بف ثابت وسعد بف أبي وقاص ...إلخ.       
 فالجواب:

شيء مف طريؽ محمد بف عمر الواقدي , وىو متروؾ, وكالـ الذىبي رحمو اهلل  مبني عمى أف كؿ ما سبؽ ال يصح منو 
 إحدى تمؾ الروايات كما ذكرىا ىو بإسنادىا واهلل أعمـ .

وبقيت عمَّة رابعة في أثر زيد بف ثابت السابؽ وىي أف متنو مخالؼ لمَّا صح سابقًا عنو فإف فيو جدتيف مف قبؿ األـ ,  -ٗ
 . ؿ األب , وىو أيضًا خالؼ المشيور عند العمماء مف مذىب زيد وواحدة مف قب

( رواية خارجة بف زيد السابقة ثـ قاؿ : وروي مف حديث قتادة عف سعيد ٘ٛ/ٖوقد ذكر الحافظ ابف حجر في التمخيص )
 بف المسيب عف زيد نحوه, لكف قاؿ : ثنتيف مف قبؿ األـ , وواحدة مف قبؿ األب اىػ .  

( مف طريؽ األعمش عف إبراىيـ  عف ابف ٖٕٙ/ٙ( والبييقي في سننو )ٕٖٓٚ/ٕٕٚ/ٙبي شيبة في مصنفو )أخرج ابف أ ٔ
 مسعود قاؿ : يرث ثالث جدات , جدتاف مف قبؿ األب , وجدة مف قبؿ األـ .

 قمت : إسناده صحيح .
سعيد بف منصور  ( وسنفٜٕٓٗ/ٚ٘ٗ/ٕوال يصح . ففي سنف الدارمي ) فائدة : روي توريث ثالث جدات عف عمي 

( مف طرؽ عف الشعبي عف عمي وزيد كانا يورثاف ثالث جدات, ثنتيف مف قبؿ األب ٖٕٙ/ٙ( وسنف البييقي )ٗٛ/٘٘/ٔ)
 , وواحدة مف قبؿ األـ, وكانا يجعالف السدس ألقربيما . 
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خبلؼ ذلك إال ما روي عن  وقاؿ ٤تمد بن نصر ا١تروزي : ال نعلم عن أحد من أصحاب النيب 
 ٕسعد بن أيب وقاص ٦تا ال يثبت أىل ا١تعرفة اٟتديث إسناده اىػ .

( بعد أثر إبراىيم النخعي السابق : ىذا يدؿ على التحديد ٘٘/ٚاهلل ُب ا١تغٍت )وقاؿ ابن قدامة رٛتو 
 بثبلث جدات وأنو ال يرث أكثر منهن اىػ .

 وألـز أصحاب ىذا القوؿ من ورَّث أكثر من ثبلث جدات ٔتخالفة اتفاؽ الصحابة رضي اهلل عنهم.
ُت ال يناُب توريث الثالثة , ال للجدت وأجابوا على أصحاب القوؿ األوؿ : بأف توريث أيب بكر 

 سيما وقد قاؿ بو من قاؿ من الصحابة وٓب ٭تفظ ٢تم من الصحابة ٥تالف .
وبالتإب فانعقاد اإلٚتاع على توريث اٞتدتُت ال يناُب توريث الثالثة, وأف ما روي عن سعد أنو أنكر 

َت ثابت عن النيب على ابن مسعود توريث ثبلث جدات ال يصح , وأف حديث عبادة بن الصامت غ
 . 

 القوؿ الثالث :
يرث جنس اٞتدات ا١تدليات بوارث, فكل جّدة أدلت بإناث خلِّص أو ذكور خلِّص أو إناث إٔب 

 ذكور, فهي وارثة ويشًتكن ُب السدس إذا كنَّ ُب درجة واحدة ولو كثرف .
األكثرين كأيب حنيفة ( : وىو قوؿ ٖٖ٘/ٖٔقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما ُب ٣تموع الفتاوى )

 والشافعي وغَت٫تا, وىو وجو ُب مذىب أٛتد, وىو القوؿ الراجح اىػ .
قلت : ورجح ىذا القوؿ من ا١تعاصرين ٝتاحة العبلمة عبد العزيز بن باز رٛتو اهلل ُب الفوائد اٞتلية 

 ٖٓص ُب اٟتاشية والشيخ العبلمة ٤تمد بن صاّب العثيمُت رٛتو اهلل ُب تسهيل الفرائض ٗٔص 
 .ٔٓٔوفضيلة الشيخ صاّب الفوزاف ُب التحقيقات ا١ترضية ص

                                                                                                     
د بف ثابت ابف المديني قمت : إسناده ضعيؼ فإف الشعبي لـ يسمع مف عمي إال حرفًا واحدًا, وقد نفى سماع الشعبي مف زي

 والحاكـ كما في تيذيب التيذيب .

 إسناده صحيح وقد سبؽ تخريجو . ٔ

 أخرج قوؿ محمد بف نصر البييقي في سننو بإسناد صحيح وقد سبؽ . ٕ
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 وأستدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي :
 أدلَّة ا١تورثُت للثبلث جدات. -ٔ
  ٔ.ع أهنن جدات صحيحات مدليات بوارثقياس ما زاد على اٞتدات الثبلث على الثبلث ّتام -ٕ

( بعد أف رجح ىذا القوؿ ٖٖ٘/ٖٔالفتاوى )وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل كما ُب ٣تموع 
فيبقى أـ  أـ األب , وأـ أـ األـ باالتفاؽ, : ... وألنو ال نزاع أف من علت باألمومة ورثت, فًتث أـ

فرؽ بُت أـ األب وأـ اٞتد, ومعلـو أف أبا اٞتد يقـو ٕأيب اٞتد : أي فرؽ بينها وبُت أـ اٞتد؟ ) وإف (
لك اٞتد كاألب فأي وصف يفرؽ بُت أـ أـ األب , وأـ أيب اٞتد ؟ مقاـ اٞتد, بل ىو جد أعلى, كذ

  ٖيبُت ذلك أـ أـ ا١تيت , وأـ أيب أبيو بالنسبة إليو سواء , فوجب اشًتاكهما ُب ا١تَتاث اىػ .
 نظر ُب األقواؿ الثالثة السابقة :وا

قدامة  ( وا١تغٍت البنٔ٘ٗ-ٜٗٗ/٘ٔ( واالستذكار لو )ٜٜ-ٜٛ/ٔٔالتمهيد البن عبد الرب )
( واٟتاوي الكبَت للماوردي ٓٔ-ٜ/ٙ( وروضة الطالبُت للنووي )ٔٙ-ٓٙ,  ٙ٘-ٗ٘/ٚ)
( و٣تموع ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٗ( وبداية آّتهد البن رشد )ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٜ( واحمللى البن حـز )ٔٔٔ/ٛ)

-ٜٓٛ/ٕ( واالختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية )ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖٔالفتاوى البن تيمية )
( والعذب ٓٛ٘/ٕ( وشرح التنبيو للسيوطي )ٓٔ٘/ ٕى اإلرادات للبهوٌب )( وشرح منتهٜٔٛ

وانظر فقو  ٔٓٔ-ٜٜ( والتحقيقات ا١ترضية للفوزاف ص ٜٕٖ/ٛوالفقو اإلسبلمي ) ٘ٙالفائض ص
( وشذَّ ابن حـز رٛتو اهلل فقاؿ : ال ترث إال أـ األـ وإف علت . ٖٖٚ-ٖٓٚ/ٔا١تواريث لبلحم )

 ( .ٕٗٚ/ٜانظر احمللى )
 ترجيح :ال

                                 
 ( .٘٘-ٗ٘/ٚأنظر المغني البف قدامة ) ٔ

 .كذا في األصؿ ولعؿ الصواب ) وأي ( فإنو المناسب لممعنى والسياؽ واهلل أعمـ  ٕ

وأجاب أصحاب ىذا القوؿ عمى أصحاب القوؿ الثاني بأف ما استدلوا بو غير صريح في المنع  مف توريث ما زاد عمى  ٖ
 ثالث جدات مع اإلدالء بوارث والتساوي في الدرجة .
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الراجح ىو القوؿ الثاين وىو توريث ثبلث جدات فقط أـ األـ وأـ األب وأـ اٞتد ولوال اتفاؽ 
 الصحابة على توريث الثبلث مع مرسل النخعي ١تا ترددت ُب ترجيح القوؿ الثالث واهلل ا١توفق .

 في معرفة الجدات الوارثات المتحاذيات عند من يورث أكثر من ثالث جدات . فائدة :
طريقة معرفة اٞتدة الوارثة عند تعدد اٞتدات أنو إذا اجتمع جدات فالوارثات من قبل األـ واحدة أبداً 
ألنو مىت ٗتللهن أب يكوف فاسداً, وإ٪تا يقع التعدد ُب اليت من قبل األب ويتعدد ذلك بتعدد 

وأـ أب الدرجة, واٞتدة القرىب ٖتجب البعدى من أي جهة كانت, فأـ األب ٖتجب أـ أـ األـ 
األب, وأـ أـ األب ألهنا أقرب منهن درجة ,) فإذا سئلت عن عدد اٞتدات الوارثات فاجعل 
درجتهن بقدر العدد الذي سئلت عنو و٤تّْض نسبة األؤب إٔب ا١تيت أمهات بقدر العدد الذي سئلت 

, ٍب ثالثة   عنو فتكوف ىذه ىي الوارثة من جهة األـ ٍب تنسب أخرى كذلك مبداًل نسبتها أبًا بدؿ أـ
كذلك مبداًل آخر نسبتها أبوين مكاف أمُت ٍب ال تزاؿ على ىذا من زيادة أب ونقصاف أـ, ٍب 

 تتفحص نسبة األخَتة للميت باآلباء , فلو قيل الوارثات ُب الدرجة السادسة كيف تنز٢تن ؟ 
ـ أـ أب أب , والرابعة أـ فقل : إحداىن أـ أـ أـ أـ أـ أـ والثانية أـ أـ أـ أـ أـ أب , والثالثة أـ أـ أ

أـ أـ أب أب أب, وا٠تامسة أـ أـ أب أب أب أب, والسادسة أـ أب أب أب أب أب وقس على 
   .ٔذلك ( 

 ٕوىذا العدد من اٞتدات ال يدرؾ ُب زماننا ىذا لتقاصر األعمار إ٪تا يذكر للتعليم .
 فائدة أخرى :

                                 
 ( .ٕٚ/ٔٚ/ٔالعذب الفائض ) ٔ

( وتبييف الحقائؽ ٗٚٔ-ٕٚٔ/ٜٕ( والمبسوط لمسرخسي )ٔٔ-ٓٔ/ٙانظر الروضة لمنووي )و (.ٗٙ/ٖٔالذخيرة لمقرافي ) ٕ
( والحاوي لمماوردي ٕٙ-ٕ٘/ٖ( وشرح الزركشي عمى متف الخرقي )ٗٙ/ٖٔ( والذخيرة لمقرافي )ٕٖٕ/ٙلمزيمعي )

 ( .ٗٚ-ٔٚ/ٔ( والعذب الفائض )ٖٛٗ-ٖٚٗ/ٙ( ومعونة أولى النيى البف النجار )ٕٔٔ/ٛ)
 



284 

 

الساقطات فانظر ما سبق من ا١تصادر وباألخص إذا أردت أف تعرؼ ما ٭تاذي اٞتدات الوارثات من 
العذب الفائض فقد أوضح مؤلفو ذلك أحسن إيضاح من رسـو تسهل ذلك وتقربو إٔب الفهم وكتاب 

 العذب الفائض مورد ال يستغٍت عنو مشتغل بالفرائض فرحم اهلل مؤلفو وأجزؿ مثوبتو .
 

 شروط ميراث الجدَّة السدس:
 طاف.يشترط لتوريث الجدة السدس شر 

 ٔ: ىو عدـ وجود األـ وىذا الشرط ٣تمع عليو بُت العلماء.األوؿ عدمي
 : وىو أف تدٕب بوارث وإال كانت فاسدة.وجوديشرط الثاني 

(: وأٚتع أىل العلم على أف اٞتدَّة ا١تدلية بأب غَت وارث ال ٘٘/ٚقاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل ُب ا١تغٍت )
 ,وجابر بن زيد ,ـ أيب األـ إال ما حكي عن ابن عباسترث وىي كل جدَّة أدلت بأب بُت أمُت كأ

وىو قوؿ شاذ ال نعلم اليـو بو قائبل وليس بصحيح فإهنا تدٕب ٕأهنم قالوا ترث  ,وابن سَتين ,و٣تاىد
 بغَت وارث كاألجانب.أىػ.

 ؤّذا علم أنو كاف ىناؾ خبلؼ ضعيف ٍب استقر األمر على خبلفو .
من الصحابة فمن بعدىم ُب اٞتدة أـ األب ىل ترث مع ابنها الذي أدلت بو أـ  واختلف أىل العلم

 أنو يشًتط ُب مَتاثها عدمو على قولُت :  

                                 
( وشرح الزركشي عمى متف ٖٕٓ/ٗ( وبداية المجتيد البف رشد )ٕ٘/ٚ)( والمغني البف قدامة ٕ٘ٛ/ٔانظر اإلقناع البف المنذر ) ٔ

 ( .ٖ٘ٛ/ٕ( والنتؼ في الفتاوى لمسعدي )ٖٕ/ٖالخرقي )
لـ يصح في ذلؾ شيء عف ابف عباس وابف مسعود رضي اهلل عنيما  وصح عف جابر بف زيد أبي الشعثاء وابف سيريف,  ٕ

 ف ىذا قريبًا إف شاء اهلل .وأما ما روي عف مجاىد فمـ أقؼ عميو, وسيأتي بيا
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 ...............ٕوابن مسعود ٔاألوؿ :أهنا ترث معو, وقد قاؿ بو من الصحابة عمر بن ا٠تطاب
لسرخسي ُب ا١تبسوط ونسبو ا ٗوروي عن أيب موسى األشعري وٓب يصح عنوٖوعمراف بن حصُت

( إٔب أيب بن كعب وسعد بن أيب وقاص وٓب أقف عليو مسندًا إليهما وبو قاؿ اٟتسن ٜٙٔ/ٜٕ)
 ٗوروي عن عروة بن الزبَت وٓب يصح عنوٖوجابر بن زيد أبو الشعثاء ٕوشريح   ٔوابن سَتين٘البصري

 وبو قاؿ إسحاؽ بن راىويو وىو مذىب أٛتد وبو قاؿ ابن ا١تنذر والطربي وغَتىم .

                                 
( وعبد الرزاؽ في مصنفو ٜٓ/ٙ٘/ٔ( وسعيد بف منصور في سننو )ٖٜٕٗ/٘٘ٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو ) ٔ
( مف طريؽ إبراىيـ بف ميسرة عف سعيد بف المسيب ٜٕٖٔٔ/ٕٗٛ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜٜٗٓٔ/ٕٚٚ/ٓٔ)

 أنو ورث جدة مع ابنيا . عف عمر 
 قمت: إسناده صحيح . إبراىيـ بف ميسرة الطائفي ثقة حافظ , وسعيد بف المسيب الراجح سماعو مف عمر كما سبؽ . 

(  مف طريؽ سفياف بف عيينة, وابف أبي شيبة في مصنفو ٜٕٗٗ/  ٜ٘/ ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) ٕ
ف أبي عمرو الشيباني عف ابف مسعود ( مف طريؽ حفص بف غياث كالىما عف إسماعيؿ  بف خالد عٕٜٕٖٔ/ٕٗٚ/ٙ)
 . أنو ورث جدَّة مع ابنيا 

 =قمت : إسناده صحيح .
عف إبراىيـ قاؿ: قاؿ عبداهلل :  -وىو ابف مقسـ الضبي  -( مف طريؽ المغيرة ٜٕٗٗ/ٚ٘ٗ/ٕوأخرجو الدارمي في سننو )=

 ترث الجدة وابنيا حي .
 قمت : فيو عنعنة مغيرة إال أنو يصح بما قبمو .

( مف طريؽ إسماعيؿ بف عمية ٖٜٕٖٔ/ٕٗٛ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜٕٗٗ/ٚ٘ٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو ) ٖ
 .أنو قاؿ: ترث الجدة وابنيا حي عف سممة بف عمقمة عف حميد بف ىالؿ عف أبي الدىماء عف عمراف بف حصيف 

 ثقة . قمت : إسناده صحيح , رجالو كميـ ثقات وأبو الدىماء ىو قرفة بف بييس

( أخبرنا معمر عف بالؿ بف أبي بردة أف أبا موسى األشعري كاف ٜٜٚٓٔ/ٕٛٚ/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )  ٗ
 يورث الجدة مع ابنيا وقضى بذلؾ بالؿ وىو أمير عمى البصرة .

 ( عف معمر عف رجؿ مف ولد أبي بردة عف أبي موسى بو .ٜٓٓٔٔ/ٜٕٚ/ٓٔوأخرجو أيضًا )
  أدري أسمع مف جده أـ ال.األوؿ ففيو بالؿ بف أبي بردة  ال يحت  بو, وال قمت : أما اإلسناد

 وأما اإلسناد الثاني , فقد أبيـ معمر ابف أبي بردة ولعمَّو بالؿ , وىو مف ال يحت  بو .  

( مف طريؽ يزيد بف ىاروف , وابف أبي شيبة في مصنفو ٖٜٕٙ/ٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٕأخرج الدرامي في سننو ) ٘
 كالىما عف الحسف أنو قاؿ : ترث الجدة وابنيا حي .  -وىو ابف عبيد  -مف طريؽ يونس ( ٜٖٚٔ/ٕٗٛ/ٙ)

 قمت : إسناده صحيح .
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 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي :
سدساّ  بن مسعود قاؿ ُب اٞتدة مع ابنها: إهنا أوؿ جدَّة أطعمها رسوؿ اهلل  عبدا هللحديث  -ٔ

 .٘مع ابنها وابنها حي

                                                                                                     
وىو  -(  مف طريؽ حميد ٙٓٔ/ٜ٘/ٔ( مف طريؽ يونس بف عبيد و)ٜٚ/ٚ٘/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) ٔ

ف سوار كميـ عف الحسف وابف سيريف ( مف طريؽ أشعث بٜٖٛٔ/ٕٗٛ/ٙوأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ) -الطويؿ 
 أنيما كانا يورثاف الجدة مع ابنيا .

 قمت : إسناده صحيح .

برقـ  ٜٕٚ, ٜٜ٘ٓٔ/ٕٚٚ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٛٓٔ,  ٚٓٔ/ٜ٘/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو )  ٕ
ؽ عف أنس بف ( مف طر ٖٖٓٓٔ,  ٜٕٖٙٔبرقـ  ٕٗٚ, ٕٖٓٛٔبرقـ ٖٕٚ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜٔٓٔٔ

 سيريف أف شريحًا ورَّث جدة مع ابنيا . 
 قمت : إسناده صحيح .

 ( مف طريؽ عمرو =ٜٜٙٓٔ/ٕٛٚ/ٓٔصنفو )( وعبد الرزاؽ في مٔٔٔ/ٜ٘/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) ٖ
 
 دينار عف جابر بف زيد قاؿ : ترث الجدة مع ابنيا . بف= 

 قمت : إسناده صحيح .

( ثنا محمد بف عبد اهلل الزبيري عف سفياف عف ىشاـ عف أبيو أنو كاف ٖٖٔٓٔ/ٕٗٛ/ٙفي مصنفو )أخرج ابف أبي شيبة  ٗ
 يورالث الجدة وابنيا حي .

 قمت : إسناده  ضعيؼ , محمد بف عبد اهلل الزبيري ثقة إال أنو يخطئ في حديث الثوري .

ي عف مسروؽ عف عبد اهلل بف مسعود ( مف طريؽ محمد بف سالـ عف الشعبٕٕٓٔ/ٕٔٗ/ٗأخرجو الترمذي في سننو ) ٘
 : إنيا أوؿ جدَّة أطعميا رسوؿ اهلل  قاؿ في الجدة مع ابنيا سدسّا مع ابنيا وابنيا حي. 

 قمت : إسناده ضعيؼ جدًا , محمد بف سالـ اليمداني متروؾ .
مسعود : إف أوؿ جدة أطعمت ( مف طريؽ أشعث بف سوار عف ابف سيريف قاؿ : قاؿ ابف ٕٖٜٕ/٘٘ٗ/ٕوأخرج الدارمي في سننو )

 في اإلسالـ مع ابنيا سيمًا أـ أب وابنيا حي .
 ابف مسعود, وأشعث بف سوار ضعيؼ .قمت : إسناده ضعيؼ لالنقطاع بيف ابف سيريف و 

( مف طريؽ ابف أبي ليمى عف الشعبي قاؿ : قاؿ ابف مسعود : إف أوؿ جدَّة ورثت ٓٔٔ/ٜ٘/ٔوأخرج سعيد بف منصور في سننو )
 اإلسالـ مع ابنيا .في 

 قمت : إسناده ضعيؼ , ابف أبي ليمي ىو محمد بف عبد الرحمف ال يحت  بو, والشعبي لـ يسمع مف ابف مسعود .     
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يث ال يصح, ولو صحَّ فبل حجة فيو ألنو ٭تتمل أف تكوف وقد نوقش ىذا االستدالؿ بأف ىذا اٟتد
  ٕ, و٭تتمل أف يكوف أبو ذلك ا١تيت رقيقاً أو كافراً .ٔاٞتدة أـ األـ, وابنها خاؿ ا١تيت

 قلت : أما اٟتديث فبل يصح وإما تلكم االحتماالت فما ٔتثلها تكوف ا١تناقشة . 
ة عن الصحابة وىي احتماالت متكلفة ال تسمن وقد أجابوا باالحتماالت السابقة عن اآلثار الوارد

 وال تغٍت من جوع .
قياس اٞتدة من قبل األب على اٞتدة من قبل األـ ُب عدـ السقوط باألب ّتامع أف كبل منهما  -ٕ

 ال تسقطها إال األـ.
 بأنو قياس مع الفارؽ ألف اليت من قبل األـ ٓب تدؿ باألب واليت من قبلو قد أدلت بو. ونوقش:

 (ٖ.)بأف ىذا فارؽ غَت مؤثّْر ألف اٞتدة ا١تدلية باألب ال تؤثر على مَتاثو كا١تدلية باألـ اب:ويج
 (ٗ.)فهو إف وجد ال ٭تجبها,أف عدـ ابنها ال يزيد ُب فرضها  -ٖ
 (٘.)أف اٞتدات أمهات يرثن مَتاث األـ ال مَتاث األب فبل ٭تجنب بو -ٗ

 القوؿ الثاني : 
أف اٞتدة أـ األب ال ترث مع ابنها الذي أدلت بو, وقد قاؿ بو من الصحابة زيد بن ثابت 

ٙ  

                                 
عالء السنف لمتيانوي )ٚ٘ٗ/٘ٔانظر االستذكار البف عبدالبر ) ٔ  ( .ٜٖٔ/ٛٔ( وا 

عالء السنف لمتيانوي ) ,ٚٗانظر شرح السراجية ص ٕ ( وزاد ٜ٘-ٗٙ/ٛقبؿ ذلؾ الحاوي لمماوردي )( وانظر ٜٖٔ/ٛٔوا 
 وجيًا ثالثًا.

 (.ٖ٘ٗ/ٔانظر فقو المواريث لالحـ ) - (ٖ)
 (.ٚ٘ٗ/٘ٔانظر االستذكار ) -(ٗ)
 (.ٕ٘/ٖ( وشرح الزركشي )ٕٓ/ٗالشرح الكبير البف قدامة ) - (٘)
 ىو بيا حسف لغيره إف شاء اهلل . روي عف زيد بف ثابت مف طرؽ في كؿ طريؽ منيا مقاؿ ٙ

( حدثنا حماد بف زيد عف كثير بف شنظير عف عطاء أف زيد بف ثابت قاؿ ٛٛ/ٙ٘/ٔفقد أخرج سعيد بف منصور في سننو )
 : يحجب الرجؿ أمَّو كما تحجب األـ أميا مف السدس .

 مع مف زيد أـ ال .قمت : كثير بف شنظير ممف ال يحت  بو إذا انفرد , وعطاء بف أبي رباح ينظر أس
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وال يصح , وبو قاؿ مالك والثوري واألوزاعي والشافعي  ٕوعلي رضي اهلل عنهمأوروي عن عثماف 
 وأبو ثور وداود الظاىري ورواية عن أٛتد وغَتىم . 

 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي :
اٞتدة مع ابنها إال ابن  ما روي عن الشعيب أنو قاؿ : ٓب يورث أحٌد من أصحاب النيب  -ٔ

 . ٖمسعود
بأنو ٓب يصح وأنو قد صحَّ عن عمر وابن مسعود وعمراف بن حصُت رضي اهلل عنهم أهنم  ونوقش:

 ورثوا اٞتدة مع ابنها .

                                                                                                     
( مف طريؽ ٖٖٙٓٔ,  ٕٖٖٓٔ/ٕٗٚ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜٜٜٓٔ/ٜٕٚ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )

 قتادة عف ابف المسيب قاؿ : كاف زيد بف ثابت ال يورث الجدَّة أـ األب وابنيا حي .
نصَّ عمى ذلؾ ابف المديني ومالؾ. وأخرج  قمت : فيو عنعنة قتادة , وسعيد بف المسيب لـ يسمع مف زيد بف ثابت كما

( أخبرنا أبو نعيـ حدثنا الحسف عف أشعث عف الشعبي عف عمي وزيد أنيما كانا ال ٜٕٔٗ/ٚ٘ٗ/ٕالدارمي في سننو )
 يورثاف الجدة أـ األب مع األب .

 ًا .قمت : أشعث بف سوار ضعيؼ, والشعبي عف زيد بف ثابت منقطع, ولـ يسمع مف عمي إال حرفًا واحد
 وىذه الطرؽ كما ترى يقوي بعضيا بعضًا .

( وابف أبي شيبة في ٜٜٓٔ/ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٓٔوقد جاء ىذا األثر مف طرؽ ال يستشيد بيا أخرجيا عبد الرزاؽ في مصنفو )
( مف طريؽ محمد بف سالـ عف الشعبي عف عمي وزيد بنحو ما سبؽ. قمت : محمد بف سالـ ٖٖٚٓٔ/ٕ٘ٚ/ٙمصنفو )

 ذه الطريؽ ضعيفة جدًا واهلل أعمـ .     اليمداني متروؾ في
( وابف ٜٜٔٓٔ/ٕٚٚ/ٓٔ( مف طريؽ ابف المبارؾ وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٖٜٕٗ/ٚ٘ٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو ) ٔ

( مف طريؽ عبد األعمى كميـ عف معمر عف الزىري أف عثماف كاف ال يورث ٖٖٖٓٔ/ٕٗٛ/ٙأبي شيبة في مصنفو )
 .ـ يورالثلرزاؽ : والناس عميو , وزاد عبد األعمى قاؿ الزىري : وتوفي ابف الزبير ولالجدة وابنيا حي قاؿ عبد ا

 , وزيادة عبد األعمى شاذة واهلل أعمـ .  قمت: إسناده ضعيؼ لالنقطاع بيف الزىري وعثماف 

أنيما كانا ال  ( أخبرنا أبو نعيـ ثنا الحسف عف أشعث عف الشعبي عف عمي وزيدٜٕٔٗ/ٚ٘ٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو ) ٕ
 يورثاف الجدة أـ األب مع األب .

 إال حرفًا واحدًا .  قمت : إسناده ضعيؼ لضعؼ أشعث بف سوار, وألف الشعبي لـ يسمع مف عمي 

 ( ثنا وكيع عف إسرائيؿ عف جابر عف الشعبي بو .ٖٖ٘ٓٔ/ٕ٘ٚ/ٙأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو ) ٖ
 الجعفي ضعيؼ .قمت : إسناده ضعيؼ , جابر بف يزيد 
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  ٔأهنا أدلت بوارث فسقطت بو . -ٕ
من أدٔب بشخص سقط بو, باطل طردًا و عكساً, باطل طردًا بولد : بأف )قوؿ من قاؿ :  ونوقش

األـ مع األـ , وعكسًا بولد االبن مع عمهم , وولد األخ مع عمهم, وأمثاؿ ذلك ٦تا فيو سقوط 
شخص ٔتن ٓب يدؿ بو, وإ٪تا العلة أنو يرث مَتاثو, فكل من ورث مَتاث شخص سقط بو إذا كاف 

  ٕـ فيسقطن ّٔا وإف ٓب يدلُت ّٔا(.أقرب منو, واٞتدات يقمن مقاـ األ
 قياس األب على األـ ُب إسقاط اٞتدة ا١تدلية بو ّتامع أف كل منهما مدٔب بو . -ٖ

 ونوقش من جهتين :
 :أف ىذا مبٍت على قاعدة )من أدٔب بوارث سقط بو ( . وقد سبق الكبلـ عليها. األولى
 : أنو قياس مع الفارؽ وذلك باعتبارين :  الثانية
: أف األـ تسقط اٞتدة من قبل األب وىي ٓب تدؿ ّٔا, واألب ال يسقط اٞتدة من قبل األـ  األوؿ

 فافًتقا .
: أف توريث اٞتدة من قبل األـ يؤدي إٔب مشاركة اٞتدَّة لؤلـ أو سقوط األـ ّٔا, أو أف يفرض الثاني 

ب ألف اٞتدة ترث مَتاث للجدة غَت فرض األـ, وكل ذلك ٦تتنع باإلٚتاع, وىذا غَت موجود ُب األ
 ٖاألـ فبل تؤثر عليو .

   ٗقياس اٞتدة على اٞتد ُب السقوط باألب ّتامع اإلدالء بو ُب كٍل. -ٗ
ٔتا نوقش بو الدليل الثالث , ووجو الفرؽ بُت اٞتد واٞتدة أف توريث اٞتد مع األب يقتضي  ويناقش

َت فرض األب, وكل ذلك ٦تتنع مشاركة اٞتد لؤلب, أو إسقاط اٞتد لؤلب, أو أف يفرض للجد غ
 ٔإٚتاعاً, وىذا غَت موجود ُب اٞتدة كما سبق ُب مناقشة الدليل الثالث .

                                 
 ( .ٕٓ/ٗ( والشرح الكبير )ٜ٘/ٚ( والمغني البف قدامة )٘٘ٗ/٘ٔ) رانظر االستذكار البف عبد الب ٔ

 ( . ٖٗ٘/ٖٔمجموع الفتاوى لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ) ٕ

 ( مع زيادة وحذؼ .ٖٙٗ/ٔانظر فقو المواريث لالحـ ) ٖ
 ( .٘٘ٗ/٘ٔ) رانظر االستذكار البف عبد الب ٗ
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قياس اٞتدة أـ األب مع األب على ابن األخ مع األخ وابن العم مع العم وابن االبن مع االبن  -٘
 ّٕتامع أف كل منهم أدٔب بوارث فسقط بو.

 
. ووجو الفرؽ بُت األب واألخ والعم واالبن , أف توريث ابن األخ ٔتا نوقش بو الدليل الثاين  ويناقش

وابن العم وابن االبن يقتضي مشاركتهم ١تن أدلوا بو , أو إسقاطهم لو, وىذا ٦تتنع إٚتاعاً, وتوريث 
  ٖاٞتدة مع األب ال يؤدي إٔب شيء من ذلك ألهنا ترث مَتاث األـ فبل تؤثر عليو.

 الترجيح :
 ترث مع ابنها ألسباب : األبالراجح أف أـ 

 أنو قوؿ أكثر الصحابة ا١تؤيد بالنظر الصحيح . -ٔ
 قوة مستنده . -ٕ
 سبلمة أكثر أدلتو من االعًتاض . -ٖ
  ٗيرادت واهلل ا٢تادي إٔب سواء السبيل . وعدـ سبلمتها من ا١تناقشات واإلضعف أدلَّة ا١تخالفُت -ٗ

 فائدة وتنبيو :

                                                                                                     
 ( بتصرؼ يسير .ٖٙٗ/ٔالمواريث لالحـ ) انظر فقو ٔ

 ( بتصرؼ .٘٘ٗ/٘ٔ) رانظر االستذكار البف عبد الب ٕ

 ( مع زيادة .ٖٚٗ/ٔانظر فقو المواريث لالحـ ) ٖ

 وانظر أقواؿ العمماء في توريث الجدة مع ابنيا في : ٗ
( والتمييد ٛٙٗ/ٗاء لمطحاوي )( ومختصر اختالفات العممٜٙٔ/ٜٕ( والمبسوط لمسرخسي )ٕ٘ٛ/ٔاإلقناع البف المنذر )

( والشرح الكبير ٛ٘/ٚ( والمغني البف قدامة )ٗٙ/ٖٔ( والذخيرة لمقرافي )ٖ٘ٗ/٘ٔ( واالستذكار لو )ٜٛ/ٔٔ) رالبف عبد الب
( وشرح ٕٜٕ/ٕ( واالختيارات لو )ٖ٘ٗ/ٖٔ( ومجوع فتاوى ابف تيمية )ٕ٘ٓ/ٗ( وبداية المجتيد البف رشد )ٕٓ/ٗ)

( وفقو ٓٔ٘/ٕ( وشرح منتيى اإلرادات لمبيوتي )ٖٔٔ/ٚ( واإلنصاؼ لممرداوي )ٕ٘/ٖقي )الزركشي عمى متف الخر 
 ( . ٖٚٗ-ٖٗٗ/ٔالمواريث لالحـ )
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ف العلماء ُب توريثها معو ىو الذي تدٕب بو إٔب ا١تيت أما لو كاف عماً ا١تقصود بابن اٞتدة الذي اختل
(: و٤تل ا٠تبلؼ إذا ٕ٘/ٖأو عم أب فبل ٭تجبها إٚتاعاً, قاؿ الزركشي ُب شرحو على منت ا٠ترقي )

 كاف األب للميت أو جده, أما لو كاف عماً فبل ٭تجبها,وحكى فيو ابن عقيل اإلٚتاع اىػ 
( : وال خبلؼ ُب توريثها مع ابنها إذا كاف عماً أو عم أب ألهنا ال ٜ٘/ٚغٍت )وقاؿ ابن قدامة ُب ا١ت

 ( .ٕٓ/ٗتدٕب بو اىػ وانظر الشرح الكبَت البن قدامة )
 فائدة أخرى : 

( : اٞتدة من قبل األـ ال ٖتجب باألب اتفاقًا ألهنا ال تدٕب ٜٙٔ/ٜٕقاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )
 باألمومة وىو يرث باألبوة والعصوبة.اىػ . بو وال ترث ٔتثل نسبو, فهي ترث
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 عضبب نحجب الجدات بعضه
 

 الجدات الوارثات إما أف يكن في درجة واحدة وإما أف تختلف درجتهن.
, سواء كن ُب درجة واحدة باتفاؽ أىل العلم  فالسدس بينهن بالسوية :فإذا كن في درجة واحدة

 أيب األب, أو كن ُب درجة واحدة من جهتُت كأـ األـ وأـ األب. من جهة واحدة كأـ أـ األب, وأـ
( : قاؿ ابن يونس : ال خبلؼ أف اٞتدة أـ األـ وإف علت ٢تا ٖٙ/ٖٔقاؿ القراُب ُب الذخَتة )

السدس إذا انفردت, وكذلك أـ األب, فإف اجتمعتا ُب طبقة فالسدس بينهما, اتفق الناس على ىذه 
 اٞتملة اىػ .  

 ختلفت درجتهن فال يخلو األمر من حالين:وأما إذا ا
أف تكوف إحدا٫تا مدلية باألخرى كأـ األـ مع أمها, وأـ األب مع أمها فا١تَتاث  الحاؿ األولى:

( : وأٚتعوا على أف اٞتدتُت إذا اجتمعتا ٕٙٛ-ٕ٘ٛ/ٔ, قاؿ ابن ا١تنذر ُب اإلقناع )للقرىب إٚتاعا
 أف السدس ألقرّٔما اىػ. وأحد٫تا أقرب من األخرى, و٫تا من وجو واحد

( : إذا كانت إحدى اٞتدتُت أـ األخرى فأٚتع أىل العلم أف ٕٓٙ/ٚوقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
  ٔا١تَتاث للقرىب وتسقط البعدى ّٔا اىػ .

                                 
 ( .  ٜٔ/ٗوانظر الشرح الكبير البف قدامة ) ٔ
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 إذا ٓب تكن إحدى اٞتدتُت مدلية باألخرى فا١تسألة على ضربُت: الحالة الثانية:
ٔتعٌت اختبلؼ اٞتهة والدرجة  جهة األـ والبعدى من جهة األبمن  إذا كانت القرىب األوؿ:الضرب 

. 
 

 فقد اختلف العلماء في ىذا على قولين :
إذا كانت اٞتدَّة القرىب من قبل األـ, فإهنا تسقط البعدى من قبل األب وبو قاؿ خارجة بن  األوؿ :

حنيفة ومالك وأٛتد واألئمة األربعة أبو  ٔزيد وطلحة بن عبد اهلل بن عوؼ وسليماف بن يسار
 . ٕوالشافعي , بل قاؿ ابن قدامة: ىو قوؿ عامة أىل العلم

 وقد استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بما يلي :
قياس اٞتدات على سائر األقارب ُب إسقاط البعيد بالقريب ّتامع اٖتاد اإلرث ُب اٞتميع   -ٔ

إذا اجتمعن فا١تَتاث  كإسقاط األب للجد واالبن لولده واألخ والعم لولديهما, فهكذا اٞتدات
  ٖألقرّٔما .

                                 
( وابف أبي شيبة في ٜٙٛٓٔ/ٕٙٚ-ٕ٘ٚ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٖٜ/ٚ٘/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) ٔ

( كميـ عف سفياف بف عيينة عف أبي الزناد سمع أشياخو طمحة وخارجة وسميماف بف يسار أنيـ ٕٖٗٛٔ/ٖٕٚ/ٙ)مصنفو 
 قالوا : إذا كانت الجدة مف قبؿ األـ أقرب فيي أحؽ بو .

ذا كانت أبعد فيما سواء .زاد عبد ال  رزاؽ وا 
( مف طريؽ ٖٕٚ/ٙالبييقي في سننو )( و ٜ٘ٛٓٔ/ٕ٘ٚ/ٓٔقمت : إسناده صحيح, وقد أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو ) 

( مف طريؽ بشير بف المياجر الكوفي كالىما عف ابف أبي الزناد عف ٕٖ٘ٛٔ/ٖٕٚ/ٙالثوري, وابف أبي شيبة في مصنفو )
ذا كانت الجدة مف قبؿ األب ىي أقعد فشرؾ  خارجة بف زيد قاؿ : إذا كانت الجدة مف قبؿ األـ ىي أقعد فأعطيا السدس, وا 

 بينيما .
ت: إسناده صحيح , وقد اتفؽ سفياف بف عيينة مع الثوري وبشير بف المياجر في ذكر خارجة بف زيد , وزاد ابف عيينة قم

ذكر طمحة وسميماف بف يسار, وابف عيينة ثقة حافظ, والثوري ثقة حافظ كالىما إماـ حجة, وأما بشير المياجر ففيو ليف, 
  وعميو فزيادة ابف عيينة مقبولة واهلل أعمـ .

 ( .ٜٔ/ٗ( والشرح الكبير )ٙ٘/ٚانظر المغني ) ٕ
 (.ٜٔ/ٗ( والشرح الكبير )ٚ٘/ٚوانظر المغني البف قدامة ) ٖ
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أف أـ األـ ال يسقطها األب ٓتبلؼ أـ األب فإف األب يسقطها على قوؿ زيد ومن معو فمن  -ٕ
  ٔىنا كانت أـ األـ أقوى .

 بأف الصحيح أف األب ال ٭تجب أمَّو وقد سبقت أدلة ذلك . ونوقش :
 القوؿ الثاني :

 وشريك أف ا١تَتاث بينهما أف القرىب ال تسقط البعدى .و٭تي بن آدـ ٕما روي عن ابن مسعود 
ووجو ىذا القوؿ , قياس البعدى من قبل األب على البعدى من قبل األـ ُب عدـ السقوط ّتامع 

 ٖعدـ سقوط كل منهما باألب.
 ويناقش من وجهين :

                                 
 ( .ٖ٘ٗ/ٕانظر الكافي لمقرطبي ) ٔ
 روي عف ابف مسعود في ىذا عدة روايات ال يصح منيا شيء . ٕ

بي سيؿ عف الشعبي قاؿ : كاف ( عف الثوري عف أشعث وأٜٜٓٓٔ/ٕٚٚ-ٕٙٚ/ٓٔفقد أخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )
ذا كف مف  ابف مسعود يورث الجدة مع ابنيا وما قرب مف الجدات وما بعد منيف ليف السدس إذا كف مف مكانيف شتى, وا 

 مكاف واحد ورَّث القربى .
ف قمت : إسناده ضعيؼ, أشعث بف سوار الكندي ضعيؼ, وأبو سيؿ ىو محمد بف سالـ اليمداني متروؾ , والشعبي عف اب

 .ٓٙٔظر المراسيؿ البف أبي حاتـ صمسعود مرسؿ ان
( مف طريؽ محمد بف سالـ أخبرنا الشعبي أف ابف مسعود كاف يورث ٜٔ/ٚ٘-ٙ٘/ٔوأخرج سعيد بف منصور في سننو )

ثالث جدات , ثنتيف مف قبؿ األب وواحدة مف قبؿ األـ فكاف يجعؿ السدس بينيف ما لـ يرث واحدة منيف أخرى التي مف 
 ب .قبؿ األ

 قمت : إسناده ضعيؼ جدًا , محمد بف سالـ اليمداني متروؾ .
ف كفَّ عشرًا ويقوؿ : إنما ىو سيـ أطعمو إياىف رسوؿ اهلل  ,  وحدَّث ابف سيريف عف ابف مسعود أنو كاف يورث الجدات وا 

( ثنا أبو ٕٖٔٛٔ/ٖٕٚ/ٙفرواه عنو بيذا الوجو األعمش كما في مصنؼ ابف أبي شيبة ) -ابف سيريف  -واختمؼ عميو 
معاوية عف األعمش بو, ورواه عنو األشعث بف سوار أف ابف مسعود قاؿ : إف الجدات ليس ليف ميراث إنما ىي طعمة 

( واألعمش ثقة حافظ, وأشعث بف سوار ٖٜٕٗ/ٚ٘ٗ/ٕأطعمتيا والجدات أقربيف وأبعدىف سواء, أخرجو الدارمي في سننو )
وولد ٕٖال تصح لالنقطاع بيف ابف سيريف وابف مسعود فإف ابف سيريف مات سنة  ضعيؼ فروايتو منكرة , ورواية األعمش

 .  ٖٖابف سيريف سنة 

 .( والعبارة عبارتوٖٛٚ/ٔ( وفقو المواريث لالحـ ) ٜٔ/ٗ( والشرح الكبير لو )ٚ٘/ٚانظر المغني البف قدامة ) ٖ
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ٌب إف منع األصل وىو عدـ سقوط البعدى من جهة األـ بالقرىب من جهة األب كما سيأ األوؿ :
 شاء اهلل .

 
أنو قياس مع الفارؽ فبل يصح وذلك أف اٞتدة ا١تدلية باألـ أقوى فيعوض ذلك عن بعد  الثاني :
 ٔالدرجة .

 الترجيح :   
الف وقلة القائلُت بو وعدـ خالراجح ىو القوؿ األوؿ لقوة دليلو وكثرة القائلُت بو مع ضعف دليل ا١ت

لذي تدٕب بو ىو األـ وىي ٖتجب ٚتيع اٞتدات ٓتبلؼ أيضا ألف الفرع ا صحتو عن ابن مسعود 
 اٞتدة ا١تدلية باألب فإف الذي تدٕب بو ىو األب وال ٭تجب اٞتدات .

  الضرب الثاني :
إسقاط القرىب للبعدى فقد اختلف العلماء ُب  األـ. قبلإذا كانت القرىب من جهة األب والبعدى من 

 :على قولُت 
وىو مذىب اٟتنفية  ٕعن علي وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما: أهنا تسقطها روي ىذا األوؿ 

 واٟتنابلة وأحد القولُت للشافعية .
 القوؿ الثاني :

وىو قوؿ مالك وأحدى الروايتُت   ٔأهنا ال تسقط بل يشرؾ بينهما روي ىذا عن زيد بن ثابت
 عند اٟتنابلة وأحد القولُت عند الشافعية .

                                 
 .( بتصرؼ يسيرٖٛٚ/ٔانظر فقو المواريث لالحـ ) ٔ

( والبييقي في ٗٛ/٘٘/ٔ( وسعيد بف منصور في سننو )ٜٕٓٗ/ٚ٘ٗ/ٕفقد أخرج الدارمي في سننو )لـ يصح عنيما ,  ٕ
( مف طرؽ عف الشعبي عف عمي وزيد كانا يورثاف ثالث جدات ثنتيف مف قبؿ األب وواحدة مف قبؿ األـ, ٖٕٙ/ٙسننو )

 وكانا يجعالف السدس ألقربيما .
ًا , ونفى سماعو مف زيد بف ثابت ابف المديني والحاكـ كما في تيذيب قمت: الشعبي لـ يسمع مف عمي إال حرفًا واحد

 التيذيب. وعميو فاإلسناد منقطع واهلل أعمـ .
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 ا يلي :وقد استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ بم
  ٕ.لقرىب للبعدى ّتامع القرب من كلٍ قياس القرىب من قبل األب على القرىب من قبل األـ ُب إسقاط ا

 بأنو قياس مع الفارؽ من وجهُت :ونوقش : 
أف القرىب من قبل األـ تدٕب باألـ, وىي تسقط ٚتيع اٞتدات ٓتبلؼ القرىب من قبل األب فإهنا  -ٔ

  ٖهن فكذلك من تدٕب بو .تدٕب بو وىو ال يسقط أحداً من
  ٗأف األـ أقوى ألهنا ىي األصل ُب إرث اٞتدات للسدس فتكوف اليت من قبلها كذلك . -ٕ

: بأف عدـ إسقاط األب للجدات ألهنن ال يرثن مَتاثو , أما األـ فإهنن  ويجاب على الوجو األوؿ
 يرثن مَتاثها فتسقطهن كما تقدـ .

                                                                                                     
 لـ يصح عف زيد بف ثابت في ىذا شيء . ٔ

( مف طريؽ سعيد ٖٕٚ/ٙ( مف طريؽ معمر , والبييقي في سننو )ٜٚٛٓٔ/ٕٙٚ/ٓٔفقد أخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )
ىما عف قتادة عف ابف المسيب أف زيد بف ثابت كاف يقوؿ : إذا كانت الجدَّة مف قبؿ األـ ىي أقرب فيي بف أبي عروبة كال

ذا كانت أبعد فيما سواء .  =أحؽ بو, وا 
 .قمت: إسناده ضعيؼ , قتادة مدلس وقد عنعف , وسعيد بف الميسيب لـ يسمع مف زيد بف ثابت =

مرة عف شيخ عف زيد بف ثابت كما في مصنؼ عبد الرزاؽ  وقد رواه فطر بف خميفة واضطرب فيو , فرواه
 ( مف طريؽ وكيع كالىما عف فطر بف خميفة بو .ٖٕٚ/ٙ( مف طريؽ الثوري وفي سنف البييقي )ٜٛٛٓٔ/ٕٙٚ/ٓٔ)

ورواه مرة عف شيخ مف أىؿ المدينة عف خارجة بف زيد بو فجعمو مف قوؿ خارجة بف زيد كما في مصنؼ ابف أبي شيبة 
 ( ثنا وكيع عف فطر بو .ٖٕٖٙٔ/ٖٕٚ/ٙ)

 قمت : ىذه رواية ضعيفة اضطرب فييا فطر بف خميفة ولعمَّو أتي مف قبؿ تدليسو واهلل أعمـ .   
 ( والتعبير تعبيره .ٖٓٛ/ٔ( وفقو المواريث لالحـ )ٜٔ/ٗ( والشرح الكبير لو )ٚ٘/ٚانظر المغني البف قدامة ) ٕ
 انظر المصادر السابقة. ٖ

 ( .ٖٔٛ/ٔكما في فقو المواريث لالحـ )ٙٓٔ شرح الشنشوري ص ٗ
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غَت صحيح , ألنو لو صحَّ القتضى تقدمي اليت من قبل األـ ال بأف ىذا  ويجاب عن الوجو الثاني :
  ٔمشاركتها لغَتىا كما يقدـ الشقيق على الذي ألب .

 
 واستدؿ أصحاب القوؿ الثاني :

 بأف األب ال يسقط اٞتدة اليت من قبل األـ فكذلك اٞتدة اليت تدٕب بو ال يسقطها من باب أؤب .
  ٕللجدة ألهنا ال ترث مَتاثو كما تقدـ .: بأف عدـ إسقاط األب ويناقش 

 الترجيح : 
الراجح ىو القوؿ األوؿ : ألف اٞتدات أمهات يرثن مَتاثًا واحدًا من جهة واحدة , فإذا اجتمعن 

  ٖفا١تَتاث ألقرّٔن كاآلباء واألبناء واإلخوة والبنات .
وبعد ما سبق يتبُت لك جليًا إف شاء اهلل أف القوؿ الراجح من أقواؿ أىل العلم أف اٞتدة القرىب 
ٖتجب البعدى مطلقًا , وإضافة إٔب أقواؿ أىل العلم السابقة فقد صح القوؿ بأف اٞتدة القرىب 

بن  , وخارجة بن زيد وسليماف بن يسار وطلحة ٘ومكحوؿ ,ٖٗتجب البعدى مطلقاً عن ابن سَتين 
 عبد اهلل بن عوؼ . 

                                 
 (  .ٖٔٛ/ٔانظر فقو المواريث لالحـ )  ٔ

 أنظر المصدر السابؽ . ٕ

 ( .ٜٔ/ٗ( والشرح الكبير لو )ٚ٘/ٚانظر المعني البف قدامة ) ٖ
أنو  -وىو ابف سيريف  -( ثنا عبد الوىاب الثقفي عف خالد عف محمد ٕٖٛٛٔ/ٖٕٚ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) ٗ

 قاؿ : الجدتاف أييما أقرب فميا الميراث .
 قمت : إسناده صحيح . وخالد ىو بف ميراف الحذاء ثقة يرسؿ .  

( ثنا معتمر عف برد عف مكحوؿ قاؿ : يرث مف الجدات ثالثة وأقعد ٕٖٛٙٔ/ٕٕٚ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) ٘
 الجدات في النسب أحقيف بالسدس .

 قمت : إسناده حسف,  معتمر ىو ابف سميماف التيمي ثقة , وبرد ىو ابف سناف الدمشقي صدوؽ . 



298 

 

 اهلل عنهما وٓب يصح .رضي  ٔونسب ذلك إٔب علي بن أيب طالب وزيد بن ثابت
 وانظر ُب ا١تسألة السابقة :

( و٥تتصر اختبلؼ العلماء ٜٙٔ/ٜٕ( وا١تبسوط للسرخسي )ٕ٘ٛ/ٔاإلقناع البن ا١تنذر )
( والشرح ٚ٘-ٙ٘/ٚمة )( وا١تغٍت البن قدآ٘ٗ-ٜٗٗ/٘ٔ( واالستذكار البن عبد الرب )ٛٙٗ/ٗ)

( والكاُب ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٛ( واٟتاوي الكبَت للماوردي )ٖٙ/ٖٔ( والذخَتة للقراُب )ٛٔ/ٗالكبَت لو )
( ٜٕٗ/ٖ( وأسهل ا١تدارؾ للكشناوي )ٕٗ/ٖ( وشرح الزركشي على منت ا٠ترقي )ٖٖ٘/ٕللقرطيب )

ت للبهوٌب ( وشرح منتهى اإلرادآٜٖ/ٚ( واإلنصاؼ للمرداوي )ٜ/٘والفروع البن مفلح )
( ٖٔٗ/ٖ, ونيل ا١تآرب للبساـ )ٖٖٙ( وا١تعونة البن النجار ومغٍت ذوي األفهاـ ص ٓٔ٘/ٕ)

 وغَت ذلك . ٙٙوالعذب الفائض ص
 
 
 
 

                                 
( مف طريؽ أشعث ٗٛ/٘٘/ٔ( مف طريؽ أشعث, وسعيد بف منصور في سننو )ٜٕٓٗ/ٚ٘ٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو ) ٔ

( مف ٜٜٓٓٔ/ٕٚٚ -ٕٙٚ/ٓٔ( مف طريؽ محمد بف سالـ , وأخرجو عبد الرازؽ في مصنفو )ٕٜ/ٚ٘/ٔوابف أبي ليمى )
( مف طريؽ أشعث ومف ٕٖٚٛٔ/ٖٕٚ/ٙ, وابف أبي شيبة في مصنفو ) -محمد بف سالـ  -طريؽ أشعث وأبي سيؿ 
( كميـ عف الشعبي عف زيد بف ثابت وعمي رضي اهلل عنيما أنيما كانا يورثاف ٖٖٚٓٔ/ٕ٘ٚ/ٙطريؽ ابف أبي ليمى )

 =( واآلخروف رووه بنحوه . ٖٕٙ/ٙالقربى مف الجدات . ىذا لفظ البييقي )
قمت : إسناده ضعيؼ لالنقطاع بيف الشعبي وبيف زيد بف ثابت وعمي رضي اهلل عنيما فإنو إنما سمع مف عمي حرفًا =

 واحدًا .
 ( مف طريؽ شريؾ عف األعمش عف إبراىيـ عف عمي وزيد بو نحوه .ٖٕٚ/ٙوأخرجو البييقي في سننو )

ترجمو الحافظ في التقريب : صدوؽ يخطئ كثيرًا تغير حفظو منذ ولي القضاء في  قمت : شريؾ ىو ابف عبداهلل النخعي
الكوفة , وقاؿ أبو داود: يخطئ عمى األعمش كما في تيذيب التيذيب , وبيف إبراىيـ النخعي وبيف عمي رضي اهلل عنيما 

 انقطاع  , فاألثر ضعيؼ واهلل أعمـ.
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 ميراث الجدة المدلية بقرابتين : 
 

 والكالـ في ىذا الفصل من جهتين:
  اٞتدة الواحدة. ُبجتماع القرابتُت ابياف صورة  األولى:
 أف يتزوج الرجل بنت عمتو أو بنت خالتو. وصورهتا

فيكوف ٢تذا الولد جدَّة من جهتُت ىي أـ أب األب  ,فإف تزوج الرجل بنت عمتو فأتت بولد -أ 
تزوج ابن ابنها بنت بنتها فإذا ولد ٢تما مولود كانت ا١ترأة  امرأةوىي أـ أـ األـ وبتعبَت آخر: لو أف 

 ـ أـ أمّْو.جدتو من جهتُت فكانت أـ أيب أبيو, وأ
 وىي لد جدَّة من جهتُت فهي أـ أـ أبفيكوف ٢تذا الو  ,وإف تزوج الرجل بنت خالتو فأتت بولد -ب

لو أف امرأة تزوج ابن بنتها بنت بنتها األخرى فإذا ولد ٢تما مولود كانت ا١ترأة  , وبتعبَت آخر:أـ أـ أـ
 وأـ أـ أمو. أبيوجدتو من جهتُت فكانت أـ أـ 

 أـ  زينب  أـ
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ا١تتزوج ُب صورة  فنقوؿحًا يضاإ  اىونزيد
بنت   :عمتو

اسم اٞتدَّة ُب ىذه الصورة زينب,  فقدّْر 
اٝتو ٤تمد, وبنت اٝتها ىند  و٢تا ابن 

فمحمد ابن ابن زينب, وفاطمة بنت بنت زينب وحملمد ولد اٝتو صاّب, و٢تند بنت اٝتها فاطمة, 
ىذا من جهتُت ىي  ا ٝتياه علياً, فزينب جدَّة عليفتزوج صاّب بفاطمة اليت ىي بنت عمتو وأ٧تبا ولد

 أـ أب أبيو وىي أيضا أـ أـ أمو ويوضحو الرسم التإب:
 
 
 
 
 
 
 :صورة ا١تتزوج بنت خالتو نقوؿ ُبو 

ة عائشة و٢تا بنتاف إسم األؤب أٝتاء واسم الثانية رقيَّة, وألٝتاء ولد نقدّْر أف اسم اٞتدَّة ُب ىذه الصور 
و٫تا ابنا بنيت عائشة فتزوج عبد  ةبناء خالأة إٝتو عبد اهلل, ولرقيَّة بنت إٝتها خد٬تة فعبد اهلل وخد٬ت

بيو اهلل بنت خالتو خد٬تة فولد ٢تا مولود ٝتياه: إبراىيم, فعائشة جدة إبراىيم من جهتُت من جهة أ
 ومن جهة أمّْو, فهي أـ أـ أبيو وىي أيضا أـ أـ أمّْو.

 أب ٤تمد ةخػػو إ ىنػد أـ
 أب صاّب زوجػاف فاطمة أـ
 ))ولد٫تا ((  

   علػي

 أـ  عائشة   أـ
 أـ أٝتاء أختػػاف رقية أـ
 أب عبد اهلل زوجػاف خد٬تة أـ
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يوضحو الرسم  التإب:
 
 
 

  
 ))ابنا خالة ((

 
 إبراىيم
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 إرث اٞتدة ذات القرابتُت : :أما اٞتهة الثانية 
 انفردت ىذه اٞتدة وٓب يكن معها جدة أخرى فإهنا تأخذ السدس كلَّو. أما إذا

ُب الصورة السابقة جدة أخرى ىي أـ  -زينب -اف معها جدة أخرى كأف يكوف مع اٞتدة لكن لو ك
إيضاح ذلك  ويكوف ُب الصورة الثانية جدَّة أخرى ىي أـ أب أبيو   -عائشة -أـ أبيو. أو مع اٞتدة 

 التإب:بالرسم 
 

 أـ ٝتية   زينب  
 أـ سلمى زوجاف ٤تمد إخػػوة ىنػد 

 أب   صاّب زوجػاف فاطمة 

     علػي  
 

 الصورة الثانية :
 

 أـ صفية   عائشػة  

 أب سعد فازوج أٝتاء أختاف رقيػة 

 األب   عبد اهلل زوجػاف خد٬تة 
     إبراىيم  
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 أىل العلم في ميراث ذات القرابتين على قولين: كذلك فقد اختلف فإف كاف
ن اٟتنفية وزفر بن مأهنا ترث بالقرابتُت معًا وىذا مذىب اٟتنابلة وبو قاؿ ٤تمد بن اٟتسن  األوؿ:

ا٢تذيل واٟتسن بن صاّب وعلى ىذا القوؿ فإف اٞتدة ذات القرابتُت تأخذ ثلثي السدس وتأخذ اٞتدَّة 
 السدس ا١تتبقي.ذات القرابة الواحدة ثلث 

صاحب أبو  أف ذات القرابتُت كذات القرابة الواحدة وىو قوؿ سفياف الثوري وأيب يوسف الثاني:
ُت إذا كاف وعلى ىذا القوؿ فإف اٞتدَّة ذات القرابت ٔوىو الظاىر من مذىب الشافعي ومالك حنيفة

 فإهنما تقتسماف السدس بالسويَّة. ةمعها جدَّة ذات قراب
ُب حكم ا١تَتاث أال ترى أف  وؿ: أف اختبلؼ جهة القرابة كاختبلؼ األشخاصووجو القوؿ األ

وٜتسة األسداس  باألخوةاألخوين ألـ إذا كاف أحد٫تا ابن عم أنو ٬تعل كشخصُت فيأخذ السدس 
  ٕبينهما بالعصوبة, وكذا إذا كاف أحد٫تا زوجاً أخذ باٞتهتُت .

 ووجو القوؿ الثاني:
 ٖال يرث فرضُت من تركة .واحد الشخص فال فإهنا جدة واحدة قرابتُتأدلت ب ا وإفهنأ-ٔ

 فكيف تكوف الدعوى دليبلً ؟ اعٔتحل النز  استدالؿبأف ىذا  :ونوقش
ّتامع إٖتاد اٞتهة ُب  قياس اٞتدة ذات القرابتُت على األخت ألبوين ُب عدـ اإلرث بالقرابتُت -ٕ

 .ٗاٞتميع
تفريقها وأما قرابتا اٞتدة فكل واحدة منفردة عن األخرى بأف قرابة األخت متصلة ال ٯتكن :ونوقش

 فهو قياس مع الفارؽ.

                                 
 ( .ٖٔٔ/ٛانظر الحاوي الكبير لمماوردي ) ٔ
( وشرح منتيى اإلرادات ٕٔ/ٗ( والشرح الكبير )ٛ٘/ٚ( والمغني البف قدامة )ٕٖٕ/ٙنظر تبييف الحقائؽ لمزيمعي )ا ٕ

 ( .ٔٔ٘/ٕلمبيوتي )

 ( .ٖٔٔ/ٛانظر الحاوي الكبير لمماوردي ) ٖ

 ( .ٕٖٕ/ٙانظر تبيف الحقائؽ لمزيمعي ) ٗ
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وبأف ىذه اٞتدة شخص ذو قرابتُت ترث بكل واحدة منهما منفردة ال ترجح ّٔا على غَتىا فاٞتدة 
 ذات القرابتُت ال ٖتجب اٞتدَّة ذات القرابة الواحدة ٓتبلؼ األخت الشقيقة فإهنا ترث بالقرابتُت

ُت وال ترث بواحدة منهما دوف األخرى وترجح ّٔاتُت القرابتُت ُب ا١تَتاث على األخت ألب ٣تتمعت
 (ٔ.)عند االجتماع

 الترجػيح:
فكما أنو  لعدـ الفرؽ بُت اٞتدَّة ا١تدلية بقرابتُت وبُت ابن العم ا١تدٕب ّٔما :الراجح ىو القوؿ األوؿ

, ٗٔعبلمة ابن باز رٛتو اهلل ُب الفوائد اٞتلية صوىذا اختيار ٝتاحة ال يرث بالقرابتُت فكذلك اٞتدة,
 .ٖٙوالعبلمة ابن عثيمُت ُب تسهيل الفرائض ص

 وانظر ُب ىذه ا١تسألة :
( وروضة الطالبُت للنووي ٖٔٔ/ٛواٟتاوي الكبَت للماوردي ) (ٔٚٔ/ٜٕا١تبسوط للسرخسي )

ية العلماء للقفاؿ ( وحلٕٔ/ٗ( والشرح الكبَت لو )ٜٛ-ٙ٘/ٚوا١تغٍت البن قدامة ) (ٓٔ-ٜ/ٙ)
( وشرح منتهى اإلرادات ٖٔٔ/ٚ( واإلنصاؼ للمرداوي )ٜ/٘( والفروع البن مفلح )ٕٛٛ/ٙ)

( ونيل ا١تآرب للبساـ ٜٖٗ-ٖٛٗ/ ٙ( ومعونة أوٕب النهى البن النجار )ٔٔ٘/ٕللبهوٌب )
وفقو  ٙٓٔ-ٗٓٔوالتحقيقات ا١ترضية للفوزاف ص  ٚٙ-ٙٙ( والعذب الفائض صٖٔٗ/ٖ)

 ( وغَت ذلك .ٖٙٛ-ٕٖٛ/ٔحم )ا١تواريث لبل
 فوائد :

 ضابط الجدة المدلية بجهتين:األولى : فائدةال
أف ذات اٞتهتُت فأكثر البد أف يكوف ٚتيع من  قبلو : واعلمٙٙقاؿ صاحب العذب الفائض ص

تدٕب بو ٣تمع على إرثو فإف كاف ُب بعض اٞتهات من ٓب يرث لكونو ذا رحم أو ٤تجوبا فبل أثر لتلك 
 اٞتهة.أىػ

                                 
 (.ٔٔ٘/ٕوشرح منتيى اإلرادات  )( ٛ٘/ٚوالشرح الكبير لو )  ( ٛ٘/ٚانظر المغني البف قدامة )(ٔ)
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:إذا أدلت اٞتدة بثبلث جهات ٓب ترث معها غَتىا عند من ال يورث إال ثبلث  الفائدة الثانية
  ٔجدات.

  .ة واٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتاتؤّذا ينتهي ْتث اٞتد

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
( وشرح منتيى اإلرادات لمبيوتي ٕٖٔ/ٚ(  واإلنصاؼ لممرداوي )ٕٔ/ٗ( والشرح الكبير لو )ٛ٘/ٚالمغني البف قدامة )انظر  ٔ
 . (ٜٖٗ/ ٙ( ومعونة أولي النيى البف النجار )ٔٔ٘/ٕ)
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 ميراث اإلخوة ألب وأـ 
 

٢تم بنو األعياف : ٝتُّوا بذلك ألف عُت الشيء أًب ما يكوف منو و٘تاـ االتصاؿ من اٞتانبُت ُب  ويقاؿ
ٍـّ واحدةٍ ٔحقهم   .ٕ, وقيل ٝتُّو بذلك ألهنم من عُت واحدة أي من أب واحد وأ

}يَسْتَفْتٌُوَكَ قُمِ انهّوُ يُفْتِيكُمْ فِي انْكَالَنَتِ إِنِ امْسُؤٌ ىَهَكَ نَيْسَ نَوُ ًَنَدٌ ًَنَوُ  مَتاثهم قولو تعأب : واألصل ُب

مِمَّا تَسَكَ ًَإِن كَاوٌُاْ إِخٌَْةً انِ أُخْتٌ فَهَيَا وِصْفُ مَا تَسَكَ ًَىٌَُ يَسِثُيَا إِن نَّمْ يَكُه نَّيَا ًَنَدٌ فَإِن كَاوَتَا اثْنَتَيْهِ فَهَيُمَا انثُّهُثَ

  .ٖ ٙٚٔالنساء{ًَانهّوُ بِكُمِّ شَيْءٍ عَهِيمٌزِّجَاالً ًَوِسَاء فَهِهرَّكَسِ مِثْمُ حَظِّ األُوثَيَيْهِ يُبَيِّهُ انهّوُ نَكُمْ أَن تَضِهٌُّاْ 
ن وأخٍت فقاؿ : وما ُب البخاري ومسلم عن ىزيل بن شرحبيل قاؿ ُسئل أبو موسى عن ابنة وابنِة اب

لئلبنة النصف ولؤلخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعٍت, فسئل ابن مسعود وأخرب بقوؿ أيب 
لئلبنة النصف  موسى فقاؿ : لقد ضللت إذًا وما أنا من ا١تهتدين, أقضي فيها ٔتا قضى النيب 
بقوؿ ابن مسعود  والبنة االبن السدس تكملة الثلثُت وما بقي فلؤلخت؛ فأتينا أبا موسى فأخربناه

 فقاؿ : ال تسألوين ما داـ ىذا اٟترب فيكم .
وما ُب البخاري عن شعبة عن سليماف عن إبراىيم عن األسود قاؿ: قضى فينا معاذ بن جبل على 

ٍب قاؿ سليماف: قضى فينا وٓب يذكر على عهد .بنة والنصف لؤلختالنصف لئل عهد رسوؿ اهلل 
 .(ٗ)لمالنيب صلى اهلل عليو وعلى آلو وس

                                 
 ( . ٖ٘ٔ/ٜٕالمبسوط لمسرخسي )  ٔ

 ( .  ٜٔ/ ٛالحاوي الكبير لمماوردي )  ٕ

 ( وغير ذلؾ . ٗٔ/ٚالمراد بيذه اآلية اإلخوة ألبويف أو ألب إجماعًا أنظر المغني )  ٖ
  : وحاصػمو أف األعمػش روى الحػديث أواًل بإثبػات قولػو: عمػى عيػد النبػي ( ٕٙ/ٕٔ)قاؿ الحافظ ابػف حجػر فػي الفػتح  (ٗ)

أي مػف صػػحيح  –لة ومػرَّة بػػدونيا فيكػوف موقوفػًا.. وقػػد مضػى فػػي بػاب ميػراث البنػػات فيكػوف مرفوعػًا عمػػى الػراجح فػي المسػػأ
 =ومف وجو آخر عف األسود بف يزيد قاؿ: أتانا معاذ بف جبؿ باليمف معممًا وأميرًا فسألناه عف رجؿ فذكره. –البخاري 
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 ألبوين: اإلخوةوالشرط العاـ في توريث 
 عدـ الفرع الوارث الذكر للميت. -ٔ
 ُب األب وعلى الراجح ُب اٞتد. اتفاقاعدـ األصل الوارث الذكر للميت  -ٕ

 .ٔفإف انفرد اإلخوة ألبوين ورثوا كأوالد الصلب 
 أحوالهم : 

 لإلخوة ألبوين أحواؿ ثالثة:
 لَّص.ذكورا خُ : أف يكونوا الحالة األولى
 .لَّص: أف يكن إناثاً خُ الحالة الثانية
 ٥تتلط من اٞتنسُت .: الحالة الثالثة

 أمَّا الحالة األولى وىي أف يكونوا ذكوراً ُخلَّص :
 فإف انفرد أحدىم أخذ ٚتيع ا١تاؿ وىكذا إف كثروا بإٚتاع أىل العلم.

ذكرًا ٚتيع ا١تاؿ, ثبت ذلك بقولو (: وللفرد منهم إذا كاف ٙ٘ٔ/ٜٕقاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط ) 
( أي يرثها ٚتيع ا١تاؿ, وإف كثروا فا١تاؿ فيهم بالسويَّة اعتباراً باألبناء ًَىٌَُ يَسِثُيَا إِن نَّمْ يَكُه نَّيَا ًَنَدٌ تعأب :)

 اىػ .
ُب الصحيحُت أف  وإف كاف معهم أصحاب فرض أخذوا ما أبقتو الفروض ٟتديث ابن عباس 

 اؿ : )) أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فهو ألؤب رجل ذكر((.ق رسوؿ اهلل 
 وأمَّا الحالة الثانية : وىي أف يكن إناثاً ُخلَّص :

   ٔفالواحدة تأخذ النصف بالنص واإلٚتاع. 
                                                                                                     

ػػره عمػى ا  ألف النبػي  وسػياقو مشػعر بػػأف ذلػؾ كػػاف فػي عيػد النبػػي  = لػيمف كمػػا مضػى صػػريحًا فػي كتػػاب ىػػو الػذي أمَّ
 الزكاة وغيره.أىػ

( ومغني ٔٛ-ٓٛ/ٙ( وحاشية الجمؿ عمى المني  )ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٜٕ( والمبسوط لمسرخسي )ٗٔ/ٙالروضة لمنووي ) ٔ
  ( ٕٚ/ٗالمحتاج لمشربيني )
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 ٕوإف كن اثنتُت فصاعداً فلهن الثلثاف بالنص واإلٚتاع .
وإليك قوٕب أىل ن قوٕب أىل العلم ويرثن مع بنات الصلب وبنات االبن بالتعصيب على الراجح م

 العلم ُب ا١تسألة :
يُعطى للبنت أو البنات نصيبهن وما بقي فؤلؤب رجل ذكر وال تعطى األخت لغَت أـ  القوؿ األوؿ :

 مع البنات شيء .
ٖوإٔب ىذا ذىب ابن عباس 

  بن الزبَت يذىب إٔب  عبدا هلل, وكاف ٗوداود بن علي الظاىري وطائفة
ىذا حىت أخربه األسود بن يزيد أف معاذًا قضى باليمن ُب بنت وأخت فجعل ا١تاؿ بينهما نصفُت 

 . ٘حّي فرجع عن قولو  ورسوؿ اهلل 

                                                                                                     
 ( .٘ٓٔ/ٛنظر الحاوي الكبير لمماوردي ) أ

 المصدر السابؽ . ٕ

( مف طريؽ معمػر عػف الزىػري عػف أبػي ٖٖٖ/ٙ( والبييقي في سننو )ٖٕٜٓٔ/ٕ٘٘/ٓٔفي مصنفو )  ؽأخرج عبد الرزا ٖ
ػو . فقػاؿ ابػف عبػاس :  فسممة بف عبد الرحم قاؿ : جاء ابف عبػاس رجػؿ مػرَّة فقػاؿ : رجػؿ تػوفي وتػرؾ بنتػو وأختػو ألبيػو وأمَّ

عمػػر قػػد قضػػى بغيػػر ذلػػؾ, قػػد جعػػؿ لسخػػت البنتػػو النصػػؼ ولػػيس ألختػػو شػػي ,مػػا بقػػي ىػػو لعصػػبتو فقػػاؿ لػػو الرجػػؿ : إف 
 النصؼ ولمبنت النصؼ, فقاؿ ابف عباس : أنتـ أعمـ أـ اهلل ؟

قاؿ معمر : فمـ أدر ما قولو ) أنتـ أعمـ أـ اهلل ( حتى لقيت ابف طاووس فذكرت ذلؾ لو فقاؿ ابف طػاووس أخبرنػي أبػي أنػو 
ولو أخت فميا نصؼ ما ترؾ(( قاؿ ابف عباس : فقمػتـ أنػتـ  سمع ابف عباس يقوؿ : قاؿ تعالى:)) إف امرؤ ىمؾ ليس لو ولد

ف كاف لو ولد .  : ليا نصؼ وا 
( مػف طريػؽ معمػر بػو وأخػرج ٜٖٓ/ ٗقمت : إسناده صحيح وقد أخرج الجزء الثػاني منػو الطحػاوي فػي شػرح معػاني اآلثػار )

: لػوددت ع ابػف عبػاس يقػوؿ( عػف معمػر عػف ابػف طػاووس أخبرنػي أبػي أنػو سػمٕٜٗٓٔ/ٕ٘٘/ٓٔفي مصنفو ) ؽعبد الرزا
 .يؿ فنجعؿ لعنة اهلل عمى الكاذبيفأني وىؤالء الذيف يخالفوني في الفريضة نجتمع فنضع أيدينا عمى الركف ثـ نبت

 قمت : إسناده صحيح .  

  ( .ٚٓٔ/ٛ( الحاوي )ٜٗٔ/ٗ( بداية المجتيد )ٙٔٗ/٘ٔاالستذكار )ٗ

( مف طريػؽ وبػرة بػف عبػد ٖٖٕ/ٗحاوي في شرح معاني اآلثار )( والطٖٓٚٓٔ/ٕٕٗ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) ٘
عف األسود بف يزيد قاؿ : كاف ابف الزبير ال يعطي األخت مع اإلبنػة شػيئًا حتػى حدثتػو أف معػاذًا  -وىو المسمي  -الرحمف 

  =ره بذلؾ .قضى باليمف في ابنة وأخت ألب وأـ , لحبنة النصؼ ولسخت النصؼ فقاؿ : أنت رسولي إلى ابف عتبة فم
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 واستدؿ ابن عباس ومن وافقو بما يلي :
 .}إن امسؤ ىهك نيس نو ًند ًنو أخت فهيا وصف ما تسك{    ظاىر اآلية : -ٔ

الداللة من اآلية أف اهلل عز وجل ٓب يورّْث األخت إال إذا ٓب يكن للميت ولد ومعلـو أف قالوا :وجو 
 ٔاإلبنة من الولد فوجب أف ال ترث األخت مع وجودىا .

 ونوقش ىذا االستدالؿ من أربعةأوجو :
 .ٕوزأف معٌت قولو تعأب :) ليس لو ولد ( إ٪تا ىو ولد ٭توز ا١تاؿ كلو ال الولد الذي ال ٭ت األوؿ :
قاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت : واحتجاج ابن عباس ال يدؿ على ما ذىب إليو بل يدؿ على أف  :الثاني 

األخت ال يفرض ٢تا النصف مع الولد و٨تن نقوؿ بو, فإف ما تأخذه مع البنت ليس بفرض وإ٪تا ىو 
ًَىٌَُ ؿ اهلل : )بالتعصيب كمَتاث األخ, وقد وافق ابن عباس على ثبوت مَتاث األخ مع الولد مع قو 

( وعلى قياس قولو ينبغي أف يسقط األخ الشًتاطو ُب توريثو منها عدـ ولدىا يَسِثُيَا إِن نَّمْ يَكُه نَّيَا ًَنَدٌ
 ٖوىو خبلؼ اإلٚتاع...أىػ 

 وقد استدؿ اٞتمهور ّٔذه اآلية على خبلؼ ما ذىب إليو ابن عباس كما سيأٌب بيانو إف شاء اهلل .
 ٗت تكوف عصبة بغَتىا وىو أخوىا فبل مانع أف تكوف عصبة مع البنت .أف األخ الثالث :
أف قاعدة الفرائض : إسقاط البعيد بالقريب وتقدمي األقرب على األبعد, وىذا عكس ذلك  الرابع :

فإنو يتضمن تقدمي األبعد جداً الذي بينو وبُت ا١تيت وسائط كثَتة على األقرب الذي ليس بينو وبُت 

                                                                                                     
( مف طريؽ ابف سيريف عف األسػود بػو نحػوه, ٖٗٚٓٔ/ٖٕٗ/ ٙقمت إسناده صحيح . وأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )=

 ( مف طريؽ المسيب بف رافع بو نحوه .ٖٙٚٓٔ/ٖٕٗ/ٙوأخرجو أيضًا )

  ( .ٗٛ/ٙٔ( المجموع )ٚٔٗ/٘ٔاالستذكار )ٔ

  ( . ٗٔ/ٕٔالفتح )  ٕ

( الحاوي ٕ٘ٗ/ٙ( معونة أولي النيى )ٖٜٖ/ٕٜٖ/ٗىذا الجواب في شرح معاني اآلثار )( وأنظر مثؿ ٚ/ٚالمغني )ٖ
  ( .ٗٔ/ٕٔ( فتح الباري )ٗٛ/ٙٔ( المجموع )ٛٓٔ/ٛ)

  ( .ٜٖٗ/ٖٔمجموع الفتاوى ) ٗ
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ثَتة, وٖتـر األخت القريبة اليت ركضت معو ُب صلب أبيو ورحم أمو ىذا من احملاؿ ا١تيت وسائط ك
  ٔا١تمتنع شرعاً .

)) أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب رجل ذكر (( ووجو الداللة أف  حديث ابن عباس  -ٕ
 ظاىره يقتضي اشًتاط الذكورة ُب العصبة ا١تستحقة للباقي وىذا غَت موجود ىنا .

وأجيب عنو بأنو عاـ ٥تصوص خص منو األخوات, بدليل حديث ابن مسعود مرفوعًا )) لئلبنة 
 النصف والبنة االبن السدس وما بقي فلؤلخت (( وسيأٌب .

 ٕحيث جعل لؤلخوات فيو تعصيباً .
قالوا : والنظر ٯتنع من توريث األخوات مع البنات كما ٯتنع من توريثهن مع البنُت ألف األصل ُب  -ٖ

الفرائض تقدمي األقرب فاألقرب, ومعلـو أف البنت أقرب من األخت ألف ولد ا١تيت أقرب إليو من 
 .ٖولد أبيو, وولد أبيو أقرب إليو من ولد جده, وىم يقولوف بالرد على ذوي الفروض

و٬تاب عن ىذا بأنو ينتقض عليهم باألخ مع البنت فإنو يرث معها باإلٚتاع, وال شك أف البنت 
 ا١تيت من األخ . أنظر الدليل الرابع للجمهور . أقرب إٔب

  دقالوا : وألهنا لو كانت عصبة مع البنات لكانت عصبة تستوجب ٚتيع ا١تاؿ ُب اإلنفرا -ٗ
كانت عصبة لورث ولدىا كما يرث  كاإلخوة, وُب إبطاؿ ذلك دليل على عدـ تعصيبهن, وألهنا لو

 لت وورثت.ولد األخ ألنو عصبة , وألهنا لو كانت عصبة لعق
وأجيب عنو بأنو ١تا ٓب يكن ذلك مانعًا من أف تكوف عصبة مع اإلخوة ٓب ٯتنع أف تكوف عصبة مع 

 .ٗالبنات
 

                                 
 ( .ٖ٘ٙ/ٔقالو ابف القيـ في إعالـ الموقعيف ) ٔ

  ( .ٕٔ/ٕٔ( الفتح )ٛٓٔ/ٛ( الحاوي )ٗٛ/ٙٔنظر المجموع لمنووي )إ

  ( .ٚٔٗ/٘ٔاالستذكار )ٖ

 (.ٛٓٔ/ٛالحاوي لمماوردي ) ٗ
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 القوؿ الثاني : 
 ٖومعاذ بن جبل ٕوزيد بن ثابت ٔوىو مذىب سائر الصحابة ٔتا فيهم عمر بن ا٠تطاب

                                 
سػػػبؽ ضػػػمف أثػػػر ابػػػف عبػػػاس رضػػػي اهلل عنيمػػػا وقػػػد جػػػاء عنػػػو مػػػف طريػػػؽ أخػػػرى فقػػػد أخػػػرج ابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مصػػػنفو  ٔ
( مػػػف طريػػػؽ زيػػػد بػػػف ٜٗ/ٖٛ/ٗ( والػػػدارقطني فػػػي سػػػننو )ٖٜٖ/ٗ( والطحػػاوي فػػػي شػػػرح معػػػاني اآلثػػػار )ٕٖٚٓٔ/ٕٕٗ/ٙ)

 .ؿ الماؿ بيف اإلبنة واألخت نصفيفأيوب المصري ثنا يزيد بف أبي حبيب عف أبي سممة أف عمر جعحباب ثني يحيى بف 
الزىػػري قػاؿ البخػػاري : أبػػو سػػممة عػػف عمػر منقطػػع اىػػػ إال أنػػو يتقػػوى  ف: إسػػناده ضػػعيؼ أبػػو سػػممة ىػو ابػػف عبػػد الػػرحمقمػت

 بالطريؽ المشار إلييا آنفًا واهلل أعمـ .

: اد عػف رجػؿ تػرؾ بنتػًا وأختػًا فقػاؿ( ثنػا بشػر بػف عمػر قػاؿ: سػألت ابػف أبػي الزنػٕٔٛٛ/ٙٗٗ/ٕأخرج الدارمي في سػننو ) ٕ
البنتػػو النصػػؼ وألختػػو مػػا بقػػي. وقػػاؿ :أخبرنػػي أبػػي عػػف خارجػػة بػػف زيػػد أف زيػػد بػػف ثابػػت كػػاف يجعػػؿ األخػػوات مػػع البنػػات 

 عصبة ال يجعؿ ليف إال ما بقي .
 قمت : إسناده حسف . 

فػتح ( مػف طريػؽ شػعبة عػف سػميماف عػف إبػراىيـ عػف األسػود قػاؿ : قضػى  ٔٗٚٙ/ٕ٘/ٕٔحو )أخػرج البخػاري فػي صػحي ٖ
 : النصؼ لحبنة والنصؼ لسخت . فينا معاذ بف جبؿ عمى عيد رسوؿ اهلل 

 . ثـ قاؿ سميماف : قضى فينا ولـ يذكر عمى عيد رسوؿ اهلل 
ف قضى فينا ... الخ . القائؿ ذلؾ ىو شعبة وسميماف ىو ( : قولو : ثـ قاؿ سميمإٙ/ٕٔوقاؿ الحافظ ابف حجر في الفتح )

(  األعمػػش وىػػو موصػػوؿ بالسػػند المػػذكور , وحاصػػمو أف األعمػػش روى الحػػديث أواًل بإثبػػات قولػػو )عمػػى عيػػد رسػػوؿ اهلل 
ي مػػف أ -فيكػػوف مرفوعػػًا عمػػى الػػراجح فػػي المسػػألة, ومػػرَّة بػػدونيا فيكػػوف موقوفػػًا ,.....وقػػد مضػػى فػػي بػػاب ميػػراث البنػػات 

مف وجو آخر عف األسود بف يزيد قاؿ: أتانا معاذ بف جبؿ باليمف معممًا وأميرًا فسألناه عػف رجػؿ فػذكره .  -صحيح البخاري 
ىو الذي أمَّره عمػى الػيمف كمػا مضػى صػريحًا فػي كتػاب الزكػاة  ألف النبي  وسياقو مشعر بأف ذلؾ كاف في عيد النبي 

 ي مػػف وجػػو ثالػػث عػػف األسػػود أف معػػاذًا ورَّث فػػذكره وزاد : وىػػو فػػي الػػيمف ونبػػي اهلل وغيػػره , وأخرجػػو أبػػو داود والػػدارقطن
فػذكره باختصػار وىػذا أصػرح مػا  يومئذ حي. ولمدارقطني مف وجو آخر عػف األسػود قػدـ عمينػا معػاذ حػيف بعثػو رسػوؿ اهلل 

 وجدت في ذلؾ اىػ .
( والػدارقطني فػي ٖٙٗ/ٗ( والحػاكـ فػي مسػتدركو )ٖٜٕٛ/ٕٔٔ/ٖقمت : أخرج الوجو الذي قبؿ األخير أبو داود فػي سػننو )

 ( مف طريؽ أبي حساف عف األسود بو .ٓ٘/ٖٛ/ٗسننو )
 قمت : أبو حساف ىو األعرج األمرد مشيور بكنيتو وىو صدوؽ كما في التقريب .

 =( مف طريؽ المسيب بف رافع األسدي.ٛٗ/ٖٛ-ٕٛ/ٗوأخرج الوجو األخير الدارقطني في سننو )
 قمت : المسيب بف رافع ثقة . وجميع ما سبؽ يقوي فػي الػنفس أف قضػاء معػاذ بػف جبػؿ ىػذا كػاف عمػى عيػد رسػوؿ اهلل =

 واهلل أعمـ .   
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و بو قاؿ ٚتهور  ٗعن علي وال يصح  وروي ٖبن عتبة  عبدا هللو  ٕبن الزبَت  عبدا هللو ٔوأبو موسى 
أف األخوات مع البنات عصبة ال يفرض ٢تن ويرثن ما بقي بعد  ٘العلماء باٟتجاز والعراؽ وأتباعهم

 فرض البنات .
 
 
 
 
 

 واستدلوا بما يلي :

                                 
 سبؽ مررًا وىو صحيح . ٔ

مف طريػؽ وبػرة بػف عبػد  ( ٖٖٕ/ٗ( والطحاوي في شرح معاني اآلثار )ٖٓٚٓٔ/ٕٕٗ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )ٕ
د بف يزيد قاؿ : كاف ابف الزبير ال يعطي األخت مػع اإلبنػة شػيئًا حتػى حدثتػو أف معػاذًا قضػى بػاليمف فػي الرحمف عف األسو 

 ابنة وأخت ألب وأـ , لحبنة النصؼ ولسخت النصؼ. فقاؿ : أنت رسولي إلى ابف عتبة فمره بذلؾ . 
 قمت إسناده صحيح .

مػي بػف مسػير عػف المسػيب بػف رافػع قػاؿ كنػت جالسػًا عنػد ( ثنا عٖٙٚٓٔ/ٖٕٗ/ٙوأخرج ابف أبي شيبة أيضًا في مصنفو )
ال يػػورث األخػػت مػػع اث, وقػػد كػػاف ابػػف الزبيػػر أمػػره أف عبػػداهلل بػػف عتبػػة وقػػد أمرنػػي أف أصػػمح بػػيف اإلبنػػة واألخػػت فػػي الميػػر 

اإلبنػة واألخػت  البنت شيئًا, فإني ألصمح بينيما عنده إذ جاء األسود بف يزيد فقاؿ: إني شيدت معاذًا بػاليمف قسػـ المػاؿ بػيف
نػػي أتيػػت ابػػف الزبيػػر فأعممتػػو ذلػػؾ فػػأمرني أف آتيػػؾ فأعممػػؾ ذلػػؾ لتقضػػي بػػو وتكتػػب بػػو إليػػو . فقػػاؿ : يػػا أسػػود إنػػؾ عنػػدنا  وا 

 لمصدَّؽ فأتو وأعممو ذلؾ فميقض بو .
 . ابف سيريف عف األسود بو مختصراً  ( مف طريؽٖٗٚٓٔ/ٖٕٗ/ٙقمت إسناده صحيح وقد أخرجو ابف أبي شيبة أيضًا ) 

 
 المصدر السابؽ . ٖ

( مػػف طريػػؽ جػػابر بػػف يزيػػد عػػف عػػامر قػػاؿ كػػاف عمػػي وابػػف ٖٙٙٓٔ/ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٙأخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو ) ٗ
 إال ابف الزبير وابف عباس . مسعود ومعاذ يقولوف في ابنة وأخت النصؼ والنصؼ وىو قوؿ أصحاب محمد 

 . قمت :إسناده ضعيؼ جدًا جابر بف يزيد الجعفي متروؾ

 
  ( .ٖٜٖ/ٗ( شرح معاني اآلثار )ٚٓٔ/ٛ( الحاوي )ٛٔٗ, ٙٔٗ/  ٘ٔاالستذكار ) ٘
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وَصِيبٌ مِّمَّا تَسَكَ انٌَْانِدَانِ ًَاألَقْسَبٌُنَ }نِّهسِّجَالِ وَصيِبٌ مِّمَّا تَسَكَ انٌَْانِدَانِ ًَاألَقْسَبٌُنَ ًَنِهنِّسَاء قولو تعأب :  -ٔ

 .ٔوىذا على عمومو ٚالنساءمِمَّا قَمَّ مِنْوُ أًَْ كَثُسَ وَصِيباً مَّفْسًُضاً {

تٌ فَهَيَا وِصْفُ مَا }يَسْتَفْتٌُوَكَ قُمِ انهّوُ يُفْتِيكُمْ فِي انْكَالَنَتِ إِنِ امْسُؤٌ ىَهَكَ نَيْسَ نَوُ ًَنَدٌ ًَنَوُ أُخْ قولو تعأب : -ٕ

ووجو الداللة من ىذه اآلية ١تا ذىبوا إليو لطيف, وُب  ٙٚٔالنساءتَسَكَ ًَىٌَُ يَسِثُيَا إِن نَّمْ يَكُه نَّيَا ًَنَدٌ  {
 تقرير ذلك يقوؿ اإلماـ ابن القيم رٛتو اهلل :

سْتَفْتٌُوَكَ قُمِ انهّوُ }يَ )) فإف القرآف يدؿ عليو كما أوجبتو السنة الصحيحة فإف اهلل سبحانو قاؿ :

وىذا دليل على أف   {...اآليت يُفْتِيكُمْ فِي انْكَالَنَتِ إِنِ امْسُؤٌ ىَهَكَ نَيْسَ نَوُ ًَنَدٌ ًَنَوُ أُخْتٌ فَهَيَا وِصْفُ مَا تَسَكَ 
األخت ترث النصف مع عدـ الولد, وأنو ىو يرث ا١تاؿ كلو مع عدـ ولدىا وذلك يقضي أف األخت 

( زيادة ُب اللفظ نَيْسَ نَوُ ًَنَدٌ ال يكوف ٢تا النصف ٦تا ترؾ إذ لو كاف كذلك لكاف قولو :)مع الولد 
ونقصًا ُب ا١تعٌت وإيهامًا لغَت ا١تراد, فدؿ أهنا مع الولد ال ترث النصف ... ) إذف ففرض النصف ٢تا 

ع وجود البنت فإهنا لو فرض ٢تا النصف م ٕمع البنت ٦تتنع بالنص, وىو كذلك ٦تتنع بالقياس (
لنقصت البنت عن النصف إذا عالت الفريضة كزوجة أو زوج وبنت وأخت وإخوة, واإلخوة ال 
يزاٛتوف األوالد ال بفرض وال تعصيب فإف األوالد أؤب منهم ... والولد إما ذكر وإما أنثى فأما الذكر 

على أهنا إ٪تا تأخذ  فإنو يسقطها كما يسقط األخ بطريق األؤب ... وأما األنثى فقد دؿ القرآف
النصف وال ٘تنع األخ عن النصف الباقي إذا كانت بنت وأخ, بل دؿ القرآف مع السنة واإلٚتاع أف 

انٌَْانِدَانِ  }ًَنِكُمٍّ جَعَهْنَا مٌََانِيَ مِمَّا تَسَكَ األخ يفوز بالنصف الباقي كما قاؿ تعأب :

                                 
 
  ( .ٛٓٔ/ٛالحاوي )ٔ

 ما بيف القوسيف زيادة مف عندي يدؿ عمييا السياؽ فإف في كالـ ابف القيـ تقديمًا وتأخيرًا . ٕ
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:)) أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب رجل ذكر(( وليس ُب  وقاؿ  ٖٖالنساء{ًَاألَقْسَبٌُنَ
القرآف ما ينفي مَتاث األخت مع إناث الولد بغَت جهة الفرض, وإ٪تا صر٭تو ينفي أف يكوف فرضها 

ثبلث أقساـ : إما أف يفرض ٢تا أقل من النصف, وإما أف ٖتـر  االنصف مع الولد, فبقي ىاىن
 ة. بالكلية, وإما أف تكوف عصب

واألوؿ ٤تاؿ إذ ليس لؤلخت فرض مقدر غَت النصف, فلو فرضنا ٢تا أقل من النصف لكاف ذلك 
وضع شرع جديد, فبقي إما اٟترماف وإما التعصيب, واٟترماف ال سبيل إليو فإهنا وأخاىا ُب درجة 

سقطت واحدة, وىي ال تزاحم البنت, فإذا ٓب يسقط أخوىا بالبنت ٓب تسقط ىي ّٔا أيضًا فإهنا لو 
بالبنت وٓب يسقط أخوىا ّٔا لكاف أقوى منها وأقرب إٔب ا١تيت منها وليس كذلك, وأيضًا فلو 

فإف أخاىا ال يزيدىا قوة وال ٭تصل ٢تا  ,أسقطتها البنت إذا انفردت عن أخيها ألسقطتها مع أخيها
خلفت زوجاً بل ال يكوف إال مضراً ٢تا ضرر نقصاف أو ضرر حرماف, كما إذا  ,نفعًا ُب موضع واحد

وأمًا وأختًا ألب وأـ فإهنا يفرض ٢تا النصف عائبًل وإف كاف معها أخوىا سقطا معاً, وال تنتفع بو ُب 
الفرائض ُب موضع واحد, فلو أسقطتها البنت إذا انفردت ألسقطتها بطريق األؤب مع من يضعفها 

 وال يقويها . 
وابن عم األب واٞتد وإف بعد فأف ال تسقط وأيضًا : فإف البنت إذا ٓب تسقط ابن األخ وابن العم 

 األخت مع قرّٔا بطريق األؤب .
وأيضًا : فإف قاعدة الفرائض إسقاط البعيد بالقريب وتقدمي األقرب على األبعد, وىذا عكس ذلك 
فإنو يتضمن تقدمي األبعد جداً الذي بينو وبُت ا١تيت وسائط كثَتة على األقرب الذي ليس بينو وبُت 

ًً مع البنت وبينو وبُت ا١تيت ا١تيت إال  واسطة األب وحده, فكيف يرث ابن عم جد ا١تيت مثبَل
وسائط كثَتة وٖتـر األخت اليت ركضت معو ُب صلب أبيو ورحم أمو ؟! ىذا من احملاؿ ا١تمتنع شرعاً 
... فبطل فرض النصف وبطل سقوطها ٔتا ذكرناه, فتعُت القسم الثالث وىو أف تكوف عصبة ٢تا ما 

, وىي أؤب بو من سائر العصبات الذين ىم أبعد منها . ؤّذا جاءت السنة الصحيحة الصر٭تة بقي
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فوافق قضاؤه كتاب ربو وا١تيزاف الذي أنزلو مع كتابو, وبذلك قضى  اليت قضى ّٔا رسوؿ اهلل 
 .      ٔالصحابة بعده كابن مسعود ومعاذ بن جبل وغَت٫تا .((أىػ

ُب بنت وبنت ابن وأخت ألب وأـ : ألقضُت فيها بقضاء رسوؿ اهلل حديث ابن مسعود أنو قاؿ  -ٖ
  أو قاؿ: قاؿ النيب .)) لئلبنة النصف والبنة اإلبن السدس وما بقي فلؤلخت(( :ٕ 
: )) النصف لئلبنة والنصف  حديث األسود قاؿ : )) قضى فينا معاذ على عهد رسوؿ اهلل  -ٗ

    ٖلؤلخت ((.
يعترب نصًا ُب أف األخوات مع البنات عصبة, و٢تذا بوَّب البخاري رٛتو اهلل  وىذا اٟتديث والذي قبلو

 . ُٗب صحيحو ٢تذين اٟتديثُت بقولو :)) باب مَتاث األخوات مع البنات عصبة ((
من جهة النظر والقياس : أف ٚتهور العلماء الذين ىم اٟتجة على من شذ عنهم قد أٚتعوا على  -٘

 ٘ٓب يراعوا قرب البنات فكذلك األخوات.توريث اإلخوة مع البنات و 
أف األخوات ١تا أخذف الفاضل عن فرض الزوج وتقدمن بو على بٍت اإلخوة واألعماـ كاإلخوة , -ٙ

أخذف الفاضل عن فرض البنات وتقدمن بو على بٍت اإلخوة واألعماـ كاإلخوة, وألف لؤلخوات 
مدخبًل ُب التعصيب مع اإلخوة فكاف ٢تم مدخل ُب التعصيب مع البنات ألف ٚتيعهم من ولد 

ألف اإلخوة أقوى تعصيبًا من بٍت اإلخوة فلما ٓب تسقط األخت مع اإلخوة ُب الفاضل بعد األب, و 
 .ٙفرض البنات فأؤب أف ال تسقط مع بٍت اإلخوة 

 
 

                                 
  ( .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٔإعالـ الموقعيف ) ٔ
 أخرجو البخاري ومسمـ وغيرىما كما سبؽ.ٕ

 صحيح كما سبؽ.ٖ

 (.ٕ٘/ٕٔنظر الفتح )ا ٗ

 ( .ٜ٘/ٗ( بداية المجتيد )ٜٔٗ/٘ٔاالستذكار ) ٘

 (.ٛٓٔ/ٛالحاوي ) ٙ
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 فوائد : 
( ُب سياؽ كبلمو على حديث ابن عباس : والعصبة كل ٙٙ٘/ٗقاؿ القرطيب رٛتو اهلل )  :األولى 

ميت بينو وبُت ا١تيت نسب ٭توز ا١تاؿ إذا انفرد ويرث ما فضل عن ذوي السهاـ ...ويستفاد من ىذا 
اٟتديث أف النساء ال يكن عصبة وقد أطلق الفقهاء على األخت مع البنت أهنا عصبة, وذلك ٕتّوز 

األخت ال ٖتوز ا١تاؿ إذا انفردت لكنها ١تا كانت ُب ىذه ا١تسألة تأخذ ما فضل عن البنت  ألف
 أشبهت العاصب فأطلق عليها اٝتو((اىػ .

لو كاف ُب ا١تسألة بنتاف فصاعدًا أو بنتا ابن وأخوات وأخذت البنات الثلثُت فلو فرضنا  الثانية :
بعدوا أف يزاحم أوالد األب األوالد وأوالد اإلبن, لؤلخوات وأعلنا ا١تسألة نقص نصيب البنات, فاست

وٓب ٯتكن إسقاط أوالد األب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة. قالو إماـ اٟترمُت وقاؿ 
 .  ٨ٔتوه الغزإب

 نظم بعض العلماء ىذه ا١تسألة فقاؿ: الثالثة:
 واألخوات إف تكن بناُت         فهنَّ معهن معصبات

 عن اإليراد عليو قوؿ اآلخر :وأدؽ منو وأبعد 
 واألخوات ال ألـ عصبات        مع بنات اإلبن أو مع البنات

 وقيل:
 واألخت بالبنت عصبوىا       ٖتجب ما ٭تجبو أخوىا

 واهلل أعلم .
 الحالة الثالثة من حاالت اإلخوة ألبوين :

 ثيُت لقولو تعأب :أف يكونوا ٥تتلطُت ذكوراً وإناثاً فَتثوف بالتعصيب للذكر مثل حظ األن
 وىذا ٣تمع عليو بُت العلماء. ٙٚٔالنساءًَإِن كَاوٌُاْ إِخٌَْةً زِّجَاالً ًَوِسَاء فَهِهرَّكَسِ مِثْمُ حَظِّ األُوثَيَيْهِ {}

                                 
 ( .ٜٖٓ/ٖ( حاشية إعانة الطالبيف )ٖٚٗ-ٕٚٗ/ٙ(العزيز شرح الوجيز )ٜٕ, ٕٛ/ٗمغني المحتاج ) ٔ
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 وانظر ُب ىذه اٟتالة الثالثة :
( ٕٚ/ٗ( ومغٍت احملتاج للشربيٍت )ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٜٕ( وا١تبسوط للسرخسي ) ٗٔ/ٙالروضة للنووي ) 

 ( وغَت ذلك .ٔٛ-ٓٛ/ٙحاشية اٞتمل على شرح ا١تنهج ) و 
 مثاؿ ىذه الحالة :

ىالك عن أخ ألبوين وأختُت ألبوين فمسألتهم من أربعة, لؤلخ سهماف ولكل واحدة من األختُت 
 سهم .

 وىناؾ حالة رابعة يذكرىا العلماء لإلخوة ألبوين :
 ا١تسألة ا١تعروفة با١تشرّْكة .مع اإلخوة ألـ ُب  -على القوؿ ا١ترجوح  -وىي توريثهم 

 وصورهتا : أف ٘توت امرأة عن زوجها وأمها وإخوهتا ألبويها وإخوهتا ألمها .
فللزوج النصف ولؤلـ السدس والثلث ا١تتبقي ىو فرض اإلخوة ألـ لكن ىل يشاركهم فيو اإلخوة 

 ألبوين الجتماعهم مع اإلخوة ألـ ُب األـ, أـ يسقطوف ألهنم عصبة؟ .
النزاع وقد أفردت ىذه ا١تسألة بباب مستقل وبينت أف الراجح عدـ التشريك فلًتاجع وىكذا  ىذا ٤تل

 .ب مَتاث اٞتد والراجح أنو ٭تجبهما٠تبلؼ ُب توريث اإلخوة لغَت أـ مع اٞتد ذكرتو ُب با
 

 
 
 
 
 
 
 

 ميراث اإلخوة ألب
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 :ت اإلخوة لعبلَّ  ويقاؿ لهم :

 ٔفأصبح ُب قعر الركيَّة ثاوياويوسف إذ دالَّه أوالد علَّة    
: أف أـ كل واحٍد منهم ٓب تعل األخرى, أي ٓب تسقو لنب رضاعها, والعلل  وسبب ىذه التسمية

 الشرب الثاين, والنهل األوؿ, وقد قاؿ الشاعر :
 أقػػلَّ فمػجفوّّ و٤تقورُ  قد وا    أفملت فمن عوالناس أبناء عبلَّ 

 بالغيب ٤تظوظ ومنصوروىم بنو أـ من أمسى لو نشٌب   فذاؾ 
 ٕ وا٠تَت والشر مقروناف ُب قرٍف    وا٠تػػَت متَّبٌع والشر ٤تذورُ 

واألصل ُب مَتاثهم ىو األصل ُب مَتاث اإلخوة ألبوين ألف اسم اإلخوة يتناوؿ النوعُت إٚتاعاً إال أف 
ء يدلوف ّتهة واحدة وىؤال -األبوة واألمومة -اإلخوة ألبوين يقدموف لقوة القرابة ألهنم يدلوف ّتهتُت 

 . -األبوة  -
دالئهم إٚتاعًا إال ُب ا١تشرّْكة لعدـ إ واألخوة واألخوات ألب عند انفرادىم كاإلخوة واألخوات ألبوين

 ٖباألـ .
 كاجتماع األبناء مع أبناء األبناء .  ألب اجتماع اإلخوة ألبوين مع اإلخوة 
األخت ألبوين فإف كاف معها أخوة ألب  خوة ألب, وإف كانتاألخ ألبوين الذكر ٭تجب ٚتيع اإلف

فإهنم يرثوف معها الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ األنثيُت, وإف كاف مع األخت ألبوين أخت ألب أو 
ألخوات ألبوين اأخوات ألب فإهنن يرثن مع األخت ألبوين السدس تكملة الثلثُت, وإف استغرقت 

                                 
 (.ٗ٘ٔ/ٜٕنظر المبسوط )ا ٔ

 (.ٜٔ/ٛنظر الحاوي لمماوردي )ا ٕ

( والكػػػػافي ٙ٘ٔ/ٜٕ( والمبسػػػػوط لمسرخسػػػػي ) ٙٓٔ/ٛ( والحػػػػاوي الكبيػػػػر لممػػػػاوردي )ٗٔ/ٚالبػػػػف قدامػػػػة )نظػػػػر المغنػػػػى ا ٖ
( ٕٚ/ٗ( ومغنػػى المحتػػاج لمشػػربيني )ٖٕٔ/ٙ( والمنتقػػى لمبػػاجي )ٜٙٔ/ٗ( وبدايػػة المجتيػػد البػػف رشػػد )ٖٓ٘/ٕلمقرطبػػي ) 
 وغير ذلؾ .
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عصبهن وىو األخ  أف يكوف معهن أخ ألب يات ألب إالخت ألب أو األخو ؤلالثلثُت فبل مَتاث ل
كما يسميو العلماء بشرط أف يكوف ُب درجتهن وال يعصبهن من كاف أنزؿ   أو ا١تيموف ا١تبارؾ أو ا١تنعم

منهن كابن األخ ألب ٓتبلؼ بنات االبن مع البنات الصلبيات فإنو يعصبهن ابن االبن النازؿ على 
 ٔالراجح.

 ويتحصل لنا مما سبق ما يلي :
 أف الشرط العاـ ُب توريث اإلخوة ألب : أوالً :
 عدـ الفرع الوارث الذكر للميت . -ٔ
 .-األب واٞتد  – عدـ األصل الوارث الذكر للميت -ٕ
 عدـ األخ ألبوين الذكر وكل ىذا ٣تمع عليو إال اٞتد فعلى الراجح . -ٖ

ألبوين عند اجتماعهم كأوالد األوالد مع أوالد الصلب إال أف  خوةاإلأف اإلخوة ألب مع  ثانيًا :
 األخت ألب ال يعصبها ابن األخ النازؿ .

 أحواؿ : ةوبالتإب فلهم ثبلث ب عند انفرادىم كاألخوة ألبوين,أف اإلخوة أل ثالثاً :
 أف يكونوا ذكوراً خلَّص :الحالة األولى : 

عوا اشًتكوا فيو بالسوية لكن ليكن على بالك شروط فإف انفرد أحدىم أخذ ٚتيع ا١تاؿ وإف اجتم
 إرثهم السابقة .
 فللذكر مثل حظ األنثيُت . اً أف يكونوا ذكوراً وإناث الحالة الثانية :
 . اأف يكن إناثاً خلَّص الحالة الثالثة :

 فإف انفردت األخت ألب أخذت النصف والعلماء يذكروف شروط إرثها النصف وىي ٜتسة :
 .الذكر صل الوارثعدـ األ -ٔ

                                 
( وبدايػػة المجتيػػد ٖٛ-ٕٛ/ٙنصػػاري مػػع حاشػػية الجمػػؿ )( وشػػرح المػػني  لس٘ٔ/ٚنظػػر فػػي ىػػذا : المغنػػي البػػف قدامػػو )ا ٔ

 (.٘ٔٗ/٘ٔ( واالستذكار البف عبد البر )ٜٗٔ/ٗالبف رشد )
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 عدـ الفرع الوارث مطلقاً . -ٕ
 .ناثاً عدـ اإلخوة ألبوين ذكوراً كانوا أو إ -ٖ
 إنفرادىا . -ٗ
 .يكوف معها من يعصبها وىو أخوىا أف ال -٘

 وإف تعددت األخوات ألب ورثن الثلثُت بالشروط السابقة إال أنو مكاف الشرط الرابع التعدد .
ين إذا كانت وارثة للنصف تكملة للثلثُت سواًء كانت األخت ألب ويرثن السدس مع األخت ألبو 

واحده أو كنَّ ٚتعًا كهالك عن أخت ألبوين وأخت ألب وعم فلؤلخت ألبوين النصف ولؤلخت 
 ألب السدس تكملة الثلثُت والباقي للعم تعصيباً .

ولؤلخوات ألب وكهالك عن أخت ألبوين وٜتس أخوات ألب وابن عم , فلؤلخت ألبوين النصف 
 بن العم تعصيباً .والباقي ال -يشًتكن فيو  -لثلثُت السدس تكملة ا

 ويرثن مع البنات الصلبيات أو بنات االبن أو مع اٞتميع عصبة مع الغَت كما قيل :
 واألخوات ال ألـ عصبات     مع بنات االبن أو مع البنات

 ألبوين فبل حاجة إلعادتو ىنا فلَتاجع .ىذا على الراجح وقد سبق ذكر ا٠تبلؼ ُب مَتاث األخوات 
أو أخوات ألب, فللبنت النصف والباقي لؤلخت ألب أو  : ىالك عن بنت وأخت ألب مثالو

 لؤلخوات ألب تعصيباً .
وكهالك عن بنتُت وأخت ألب أو أخوات ألب, فللبنتُت الثلثاف والباقي لؤلخت ألب أو األخوات 

 ألب تعصيباً .
وأخت أو أخوات ألب , أو ىالك عن بنتُت وأخت ألب أو أخوات ألب وكهالك عن بنت ابن 

 فكما سبق .
وكهالك عن بنت وبنت ابن وأخت ألب أو أخوات ألب , فللبنت النصف ولبنت االبن السدس 

 تكملة الثلثُت, والباقي لؤلخت ألب أو األخوات ألب تعصيباً .
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أخوات ألب, فللبنتُت الثلثاف وليس وكهالك عن بنتُت وبنت ابن أو بنات ابن, وأخت ألب أو 
لبنت االبن أو بنات االبن شيء الستغراؽ البنات الثلثُت والباقي لؤلخت ألب أو األخوات ألب 

 تعصيباً .
 مسألة :

إذا كاف مع اإلخوة ألب أخوات ألبوين يستغرقن الثلثُت فهل الثلث ا١تتبقي لئلخوة ألب ٚتيعاً للذكر 
لذكور دوف اإلناث ألف فرض األخوات الثلثاف وقد استغرقتو األخوات مثل حظ األنثيُت أـ يأخذه ا

 ألبوين ؟
فيو خبلؼ كا٠تبلؼ السابق ُب أوالد االبن مع البنات إذا استغرقت الثلثُت وا١تخالف ىنا ىو ا١تخالف 

 اتو خاألالظاىري فإنو قاؿ ُب ىذه ا١تسألة بقوؿ اٞتمهور وىو أف الباقي بعد فرض  بن علي ىناؾ إال داود
 اجع.ًت للذكر مثل حظ األنثيُت وقد سبق ذكر ا٠تبلؼ ُب مَتاث أوالد االبن فل وينألب

 :آلثار اليت ٓب أذكرىا ىناؾ فأقوؿإال أين أزيد ىنا ذكر بعض ا
( ثنا سعيد بن ا١تغَتة عن عيسى بن يونس عن إٝتاعيل قاؿ ٕٜٕٛ/ٛٗٗ/ٕأخرج الدارمي ُب سننو )

خوة وأخوات ألب : أنو كاف ن مسعود قاؿ ُب أخوات ألب وأـ وإب: ذكرنا عند حكيم بن جابر أف ا
يعطي لؤلخوات من األب واألـ الثلثُت, وما بقي فللذكور دوف اإلناث, فقاؿ حكيم : قاؿ زيد بن 

 .ساء وإف أخواهتن قد ردُّوا عليهنثابت ىذا من عمل اٞتاىلية أف يرث الرجاؿ دوف الن
 إسناده صحيح رجالو كلهم ثقات . :قلت

( من ٖٔٛٓٔ/ٕٗٗ/ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٜٕٔٛ/ٛٗٗ/ ٕوأخرج الدارمي ُب سننو ) 
ُب  -يعٍت ابن مسعود  -كاف يأخذ بقوؿ عبد اهلل   :طريق األعمش عن إبراىيم عن مسروؽ قاؿ

أخوات ألـ وأب وأخوات ألب ٬تعل ما بقي على الثلثُت للذكور دوف اإلناث, فخرج خروجو إٔب 
 ا١تدينة قاؿ :

؟ ألقيت أحدًا ىو  عبدا هللفجاء وىو يرى أف يشرّْؾ بينهم قاؿ : فقاؿ علقمة : ما ردَّؾ عن قوؿ 
 أثبت ُب نفسك منو ؟ قاؿ :ال . ولكن لقيت زيد بن ثابت فوجدتو من الراسخُت ُب العلم .
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 قلت :إسناده صحيح .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميراث اإلخوة ألـ 
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دوف أبيو, ويقاؿ ٢تم: بنو  فقط شخص من أمّْوخوة الإألـ ويقاؿ ٢تم: أوالد األـ, أي  اإلخوة
واألخياؼ: األخبلط ألهنم من أخبلط الرجاؿ وليسوا من رجل واحد. ولذلك ٝتّْي  ,األخياؼ

 ا٠تيف من مٌت الجتماع أخبلط الناس فيو, وقيل: اختبلط األلواف ا٠تافية وقد قاؿ الشاعر:
 معهم بيػػػت اأَلَدـوكلهم ٬ت       الناس أخياؼ وشىت ُب الشػيم 

كبيت األدـ الذي ٬تمع اٞتلد كلَّو فمنو الكراع ومنو   يءنهم اٞتيد ومنهم الرديعٍت أهنم أخبلط م
  ٔ.الظهر

 واألصل في ميراثهم النص واإلجماع.
ُهَما السُُّدُس فَِإف   َوِإف َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلََلًة َأو اْمرَأٌَة َولَُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلّْ َواِحدٍ قاؿ تعأب:  مّْنػْ

 .َٕٔكانُػَواْ َأْكثَػَر ِمن َذِلَك فَػُهْم ُشرََكاء ُب الثػُُّلِث {النساء
ٚتع من أىل العلم  وقد حكى اإلٚتاع على ذلك ألـ ,  اإلخوةُب ىذه اآلية:  باإلخوةوا١تقصود 

خسي ُب ا١تبسوط والسر ( ٗ/ٚ( وا١تاوردي ُب اٟتاوي الكبَت )ٕٛمنهم: ابن ا١تنذر ُب اإلٚتاع )
وشيخ (  ٛٚ/٘( والقرطيب ُب أحكاـ القراف ) ٖٜٔ/ٗ( وابن رشد ُب بداية آّتهد )ٗ٘ٔ/ٜٕ)

ذلك أنو ال خبلؼ بُت أىل العلم  ,وغَتىم (ٜٖٖ/ٖٔاإلسبلـ ابن تيمية كما ُب ٣تموع الفتاوى )
األنثيُت كما قاؿ  ل حظأيضاً أف اإلخوة ألب وأـ أو ألب إذا اجتمع ذكرىم مع إناثهم فإف للذكر مث

}َيْستَػْفُتوَنَك ُقِل الّلُو يُػْفِتيُكْم ُب اْلَكبلََلِة ِإِف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو  خر سورة النساء تعأب ُب آ
َا َوَلٌد فَِإف َكانَػَتا اثْػَنتَػُْتِ فػَ  َلُهَما الثػُّلُثَاِف ٦تَّا تَػَرَؾ َوِإف  ُأْخٌت فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرَؾ َوُىَو يَرِثُػَها ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَّ

 . ٙٚٔ{النساء َكانُواْ ِإْخَوًة رَّْجاالً َوِنَساء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ 
 

 ألـ ىكذا: اإلخوةوقد روي عن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنو أنو قرأ آية 
 .ٕاآلية وال يصح)وإف كاف رجل يورث كبللة أو امرأة ولو أخ أو أخت من أـ( 

                                 
 (.ٜٔ/ٛلمماوردي ) الكبير  يو انظر الحا ٔ

 رواه يعمى بف عطاء عف القاسـ بف عبداهلل بف ربيعة عف سعد بف أبي وقاص بو . ٕ
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 .ٔوروي ذلك عن أيب بكر الصديق رضي اهلل عنو تفسَتاً وال يصح
 شروط توريثهم :
َوِإف َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلَلًَة أَو اْمرَأٌَة  ألـ أف تكوف ا١تسألة كبللة لقولو تعأب:  اإلخوةيشًتط لتوريث 

}. 
الولد يشمل الذكر واألنثى والوالد يشمل على الراجح و  من ال ولد لو وال والد كما سبقوالكبللة   

 .األب واٞتد 
 قاؿ أبو عبيدة ُب الكبللة : من ٓب يرثو أب وال ابن وال أخ فهو عند العرب كبللة.اىػ.

(: وأمَّا ذِكر أيب عبيدة األخ ىاىنا مع األب واالبن ٚٛٔ-ٙٛٔ/٘الرب ُب التمهيد )  قاؿ ابن عبد
ٓب يرثو أب وال ابن وال أخ فذكر األخ ُب ذلك غلط وال ُب شرط الكبللة حيث قاؿ : ىو كل من 
 وجو لو, وٓب يذكره ُب شرط الكبللة غَته اىػ.

 ألـ يسقطوف بأربعة على سبيل التفصيل: فاإلخوةعلى ما سبق  وبناءً 
 ولد االبن ذكرا كاف أو أنثى.-ٕ الولد ذكرا كاف أـ أنثى.-ٔ
 .ٔاٞتد أب األب وإف عبل-ٗ.            األب-ٖ

                                                                                                     
( وابػػػػػػف أبػػػػػػي شػػػػػػيبة فػػػػػػي مصػػػػػػنفو ٚٛٔٔ/ٖمنصػػػػػػور فػػػػػػي سػػػػػػننو ) ( وسػػػػػػعيد بػػػػػػف ٖٙٙ/ٕأخرجػػػػػػو الػػػػػػدرامي فػػػػػػي سػػػػػػننو ) 

جريػر فػي تفسػيره ( وابػف ٛٗٗ/ٕالمنثور لمسيوطي ) ( وعبد بف حميد في تفسيره وابف المنذر كما في الدرٜٖ٘٘ٔ/ٕٖٓ/ٙ)
( والبييقي فػي سػننو ٔٓٙ/٘ٔٔ/ٕ( وأبو عبيد في فضائؿ القرآف )ٛٛٛ-ٚٛٛ/ٖ( وابف أبي حاتـ في تفسيره ) ٕٙ-ٔٙ/ٛ)
 ( كميـ مف طرؽ عف يعمي بف عطاء بو .ٜٜٔ/٘( وابف عبد البر في التمييد )ٖٛٗٛ/ٜٗ/٘( وفي المعرفة )ٖٕٔ/ٙ)

ال فميف .    قمت  : إسناده ضعيؼ القاسـ بف عبداهلل بف ربيعو قاؿ فيو الحافظ في التقريب مقبوؿ اىػ أي إذا توبع وا 
( وعػزاه السػيوطي فػي الػدر المنثػور إلػى عبػد ٖٕٔ/ٙسننو ) ( والبييقي في٘ٙٛٓٔ/ٖٔٗ/ٜأخرج ابف جرير في تفسيره )  ٔ

قػاؿ فػي خطبػة: أال إف اآليػة التػي أنػزؿ اهلل  بف حميد مف طريؽ سعيد عف قتادة قاؿ :... وذكر لنػا أف أبػا بكػر الصػديؽ 
زوج والزوجة واإلخػوة مػف األـ في أوؿ سورة النساء في شأف الفرائض أنزليا اهلل في الولد والوالد واآلية الثانية أنزليا اهلل في ال

واآلية التي ختـ اهلل بيا سورة النساء أنزليا اهلل في اإلخوة واألخػوات مػف األب واألـ واآليػة التػي خػتـ بيػا سػورة األنفػاؿ أنزليػا 
 في أولى األرحاـ .

 .  إسناده ضعيؼ إلبياـ قتادة لمواسطة بينو وبيف أبي بكر :قمت
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 وقد نقل اإلٚتاع على ىذا غَت واحد من أىل العلم منهم: 
( والسرخسي ُب ا١تبسوط ٖٜٔ/ٗوابن رشد ُب بداية آّتهد )  (ٗ/ٚابن قدامة ُب ا١تغٍت )

(ٕٜ/ٔ٘ٗ).  
ما ورَّث : إٔب الشعيب أنو قاؿ( بإسناد صحيح ٕٕٖٛٔ/ٕٗٙ/ٙخرج ابن أيب شيبة ُب مصنفو )وقد أ

 من أـ مع جد . إخوة حد من أصحاب النيب أ
خبلفو كما سبق ُب الكبلـ  عنو وأما ما جاء عن ابن عباس أنو ورَّث اإلخوة ألـ مع األبوين فقد صح

 على مَتاث األـ .
 خوة ألـ؟كم يرث اإل
 :بشرطُت السدس نفرد أخذإذا ا كاف أو أنثى  اً ذكر  ألـا ولدأف  السابقةدلت اآلية 

 .عدـ الفرع الوارث مطلقاً  -ٔ
 األصل الوارث الذكر.عدـ  -ٕ

 ألف ىذا معٌت الكبللة كما سبق .
ًَ كانوا أو إناثاً أو ٥تتلطُت فهم شركاء ُب الثلث.  وأمَّا إذا كاف ولد األـ اثنُت فأكثر ذكورًا

 ( : ٕٗ/ٚقاؿ ابن قدامة ُب الغٍت ) 
الذكر على  أمَّا التسوية بُت ولد األـ فبل نعلم فيو خبلفًا إال رواية شذت عن ابن عباس أنو فضل

األنثى لقولو تعأب : ))فهم شركاء ُب الثلث (( وقاؿ ُب آية أخرى :) وإف كانوا إخوة رجااًل ونساًء 
فللذكر مثل حظ األنثيُت ( ولنا قوؿ اهلل عز وجل :))ولو أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس(( 

يل لبعضهم على بعض تفضفهم شركاء ُب الثلث (( من غَت فسوَّى بُت الذكر واألنثى ,وقولو :))
كما لو أوصى ٢تم بشيء أو أقر ٢تم بو, وأمَّا اآلية األخرى فا١تراد ّٔا ولد  ٕ يقتضي التسوية بينهم

                                                                                                     
 ( وغير ذلؾ .ٜٕٕ/ٙ( والمنتقى لمباجي)ٜٔ/ٛي )نظر الحاوي الكبير لمماوردا ٔ
 (٘٘( وتسييؿ الفرائض صٜٚ/٘فإف مطمؽ الشركة يقتضي التسوية . أنظر الجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي ) ٕ
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األبوين وولد األب, بدليل أنو جعل للواحدة النصف, ولبلثنتُت الثلثُت, وجعل األخ يرث أختو 
 وال عربة بقوؿ شاذ اىػ . ٔالكل, ٍب ٣تمع عليو

 ( :ٕٗٛ/ٙعلى إسناد قوؿ ابن عباس السابق وقد قاؿ القفاؿ ُب حلية العلماء ) قلت : ٓب أقف
 .اىػ : يفضل الذكر على األنثىي اهلل عنهما رواية شاذة أنو قاؿوروي عن ابن عباس رض

( ثنا ابن وىب أخربنا يونس عن الزىري قاؿ: قضى ٛٛٛ/ٖوقد أخرج ابن أيب حاًب ُب تفسَته )
اث اإلخوة من األـ بينهم للذكر مثل حظ األنثيُت. قاؿ ٤تمد بن أف مَت  عمر بن ا٠تطاب 

و٢تذا اآلية اليت قاؿ  شهاب الزىري : وال أرى عمر قضى بذلك حىت علم بذلك من رسوؿ اهلل 
 ( .أكثر من ذلك فهم شركاء ُب الثلث اهلل :)) فإف كانوا

  يدركو .فإف الزىري ٓب قلت: إسناده ضعيف النقطاعو بُت الزىري وبُت عمر 
( : ليس ُب الفرائض موضع يكوف فيو الذكر واألنثى سواء إال مَتاث ٜٚ/٘وقاؿ القرطيب ُب تفسَته )

 األخوة ألـ اىػ .
قلت : وقد نوزع ىذا االختصاص باألب واألـ مع الولد من الذكور, و٬تاب بأف ا١تقصود ىنا واهلل 

 أعلم اإلخوة كاالبن مع البنت واألخ مع أختو .
 ا يفارؽ فيو اإلخوة ألـ سائر اإلخوة:   فصل فيم
 :خوة ألـ غَتىم من اإلخوة ُب أموريفارؽ اإل

أف فرض الواحد السدس ذكرًا كاف أو أنثى وفرض االثنُت فصاعدًا الثلث ذكورًا كانوا أو إناثاً  -ٔ
 . تلطُت فإف ذكرىم ال يعصب أنثاىممنفردين أو ٥ت

( وا١تبسوط ٙٔ/ٙنظر روضة الطالبُت للنووي )أىل العلم واعلى ىذا غَت واحد من وقد نقل اإلٚتاع 
( ورد ا١تختار ٜٚ/٘( وتفسَت القرطيب )ٖٜٔ/ٗ( وبداية آّتهد البن رشد )ٗ٘ٔ/ٜٕللسرخسي )

ُت ي( وتبٜٕٕ/ٙ( وا١تنتقى للباجي )ٕٔٚ/ٕ( وتفسَت ابن كثَت )ٙٔ٘-٘ٔ٘/ٓٔالبن عابدين )
 ( .ٕٛ/ٗ( ومغٍت احملتاج )ٖٕٚ/ٙاٟتقائق للزيلعي )

                                 
 قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل : وىو القياس الصحيح والميزاف الموافؽ لداللة القرآف وفيـ أكابر الصحابة أىػ . ٔ



327 

 

هنم يرثوف مع من أدلوا بو , فإهنم يرثوف مع األـ اليت أدلوا ّٔا, والقاعدة عندىم : أف من أدٔب أ -ٕ
 يرث مع من أدٔب بو وىو االبن, قالوا : ويستثٌت بواسطة حجبتو تلك الواسطة, فابن االبن مثبًل ال

ا ـ األب, واٞتدة أـ اٞتد فإهندة أاٞت تشاركهم فيواٟتكم  ىذا خوة ألـ, والصحيح أفمن القاعدة اإل
 تدٕب بابنها وترث معو على الراجح كما سبق .

 ( : ٖٗ٘/ٖٔوقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو اهلل كما ُب ٣تموع الفتاوى )
باطل طردًا بولد األـ مع األـ, بشخص سقط بو باطل طردًا وعكساً, وقوؿ من قاؿ : من أدٔب 

ولد األخ مع عمهم وأمثاؿ ذلك ٦تا فيو سقوط شخص ٔتن ٓب يدٔب وعكساً بولد االبن مع عمهم , و 
بو, وإ٪تا العلة أنو يرث مَتاثو, فكل من ورث مَتاث شخص سقط بو إذا كاف أقرب منو, واٞتدات 

 يقمن مقاـ األـ فيسقطن ّٔا وإف ٓب يدلُت ّٔا اىػ .
 وقد سبق كبلـ ُب ىذا للماوردي ذكرتو ُب مَتاث األـ .

٤تجوبُت بالشخص  حجب نقصاف وإف كانوا -األـ  -و بو منهم ٭تجب من أدل أف ا١تتعدد -ٖ
 فاألـ اليت أدلوا ّٔا ُٖتجب ّٔم من الثلث إٔب السدس .

أف ذكرىم يدٕب بأنثى ويرث ٓتبلؼ غَتىم فإنو إف أدٔب بأنثى فبل يرث كابن البنت وأيب األـ  -ٗ
ذكر بأنثى ويرث كابن ا١تعتقة, وإ٪تا قالوا : وابن األخت, وىذا ُب النسب , أما الوالء فقد يدٕب ال

 ٔذكرىم ألف أنثاىم ال ٗتالف أنثى غَتىم فإنو قد ُعهد أف األنثى تدٕب بأنثى وترث كأـ األـ .
أهنم ال يزادوف على الثلث وإف كثر ذكورىم وإناثهم فهم يرثوف بالفرض فقط دوف التعصيب  -٘

 ٕأىل التعصيب.وذلك ألهنم يستفيدوف ذلك من األـ وليست من 
 ٖأهنم ال يرثوف إال إذا كاف ميتهم كبللة فبل يرثوف مع أب وال جد وال ولد وال ولد ولد .-ٙ

                                 
( والتحقيقات المرضية ص ٕٛ/ٗ( ومغني المحتاج لمشربيني )ٕٔٔ( والفصوؿ البف اليائـ )ٙٔ/ٙلمنووي )نظر الروضة ا ٔ

ٜٔ. 
 ( .ٜٕٕ/ٙ( والمنتقى لمباجي )ٕٔٚ/ٕنظر تفسير ابف كثير )ا ٕ
 
 ( .ٕٔٚ/ٕنظر تفسير ابف كثير )اٖ
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وال نعلم أحدًا ُيشارؾ ُب فرضو  -عند من يقوؿ ّٔا  -كة ُب ا١تشرّْ أهنم يشارَكوف ُب فرضهم  -ٚ
 ٔغَتىم .

 رثة فقاؿ :خوة ألـ بقية الو ض أىل العلم أىم ما ٮتالف فيو اإلوقد نظم بع
 وخالػػفوا بقيَّة الػورَّاِث       تسوية الذكػػور واإلناثِ 

 َغرْ عند اجتماع وانفراد والذكر       أدٔب بأنثى وىو باإلرث يػُ 
    ٕوإرثػهم مع من بو يدلػونا      وحجبػهم نقػصاً لو يقيناً 

 وقاؿ الرحيب رٛتو اهلل فيمن يستحق الثلث :
 من ولد األـ بغَت َمُْت    وىو لبلثنُت أو اثنػػتُت

 وىكذا إف كثروا أو زادوا   فما ٢تم فيما سواه زادُ 
 وقاؿ فيمن يستحق السدس :

 وولد األـ يناؿ السدسا      والشرط ُب إفراده ال يُنسى
 

 فوائد في ميراث اإلخوة ألـ :
 األولى :

قاؿ ابن يونس : روي عن علي وعمر بن عبد لعزيز أف من مات وألمّْو زوج غَت أبيو أف زوجها يعتزؿ 
ف ٓب يعتز٢تا أو قاؿ اعتزلتها حامل أـ ال, احتياطًا للمَتاث, فإعنها حىت يستربئها ْتيضة ليعلم أهنا 

وة ألـ إال أف يكوف فلم تصدقو الورثة فاتفق العلماء أهنا إف ولدت ألقل من ستة أشهر ورثو اإلخ
للميت من ٭تجبو, فإف ولدت لستة أشهر فأكثر ٓب يرثو إال أف تصدقها الورثة أهنا كانت حامبًل يـو 

 ٖمات ابنها أو يشهد بذلك امرأتاف فصاعداً .
                                 

 ( .ٓٚٗ/ٙنظر التعميؽ عمى الشرح الكبير لمرافعي )أ

 (ٗ٘/ٔنظر العذب الفائض )ا ٕ
 
 ( .ٛٛ٘/ٛ( ومواىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ )ٖٕٓ,  ٜٕٕ/ٙنظر المنتقى لمباجي )ا ٖ
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 الثانية :
 قالوا إف اٟتكمة من توريث اإلخوة ألـ أمور منها :

 ألب ُب عبلقتهم بأخيهم .وف عن األخوة إشعار أوٕب األمر أهنم ال يقلُّ  -ٔ
 بياف منزلة األمومة حيث أعلن ّٔذا التوريث أف األـ تربط األوالد كما يربطهم األب. -ٕ
أنو ٬تعل األوالد ال ينفردوف من زواج أمهاهتم خشية العار حيث إف ىذا الزواج سيكثر من  -ٖ

 ٔقرابتهم .
 
 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعصيب 
 

 معنى العصبة لغة واصطالحاً: 

                                 
 وفي نفسي مف ىذا شيء . ٔٙٔنظر أحكاـ المواريث لمشبمي صا ٔ
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مأخوذة من الَعْصب, وأصلو من الشّد والقوة, ومنو َعصب اٟتيواف ألنو معينو على القوة  العصبة لغة:
 ٔىي عليو,والعصبية ُب اٟتق النصر فيو. وا١تدافعة, والعصائب لشدىا ما

فلم أقف على تعريف جامع مانع سآب من إيراٍد أو اعًتاض, ولذلك فقد  وأما العصبة اصطالحاً:
ذكر بعض التعريفات ا١تشهورة وما يرد عليها:  ف( بعد أٚٔ٘/ٓٔقاؿ ابن عابدين ُب رد احملتار )

وباٞتملة فتعريف العصبة ال ٮتلو من كبلـ  ولو بعد ٖترير ا١تراد, فإنو ال يدفع اإليراد. ولذا قاؿ ابن 
 ُب منظومتو: ا٢تائم 

 وليس ٮتلو حده من نقد       فينبغي تعريفو بالعد   اىػ
 :ٚٓٔنقبلً عن التحقيقات ا١ترضية للفوزاف ص  ٙٓٔوقاؿ الباجوري ُب شرحو على الرحبية ص 

 وال ٕتد تعريفاً للعاصب سا١تاً من االنتقاد ولو بعد ٖترير ا١تراد. اىػ
ضهم بأنو من يرث ببل تقدير, ألف اإلرث على نوعُت: ٍب قاؿ الشيخ الفوزاف حفظو اهلل: وعرفو بع

إرث بالفرض ا١تقدر, وإرث بالتعصيب وىو غَت مقدر, ومنو أخذ ىذا التعريف , وعرفو صاحب 
الرحبية بأنو من إذا انفرد حاز ٚتيع ا١تاؿ, وإذا كاف مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض حيث 

 يقوؿ: 
 و ا١توإببات أأحرز كل ا١تاؿ    من القرا فكل من

 فهو أخو العصوبة ا١تفضلو  أو كاف ما يفضل بعد الفرض لو                      
قاؿ شارحو الشنشوري: وىذا تعريف للعاصب باٟتكم, والتعريف باٟتكم دوري كما ىو معلـو عن 
العقبلء, أي موجب للدور ألف اٟتكم على الشيء فرع عن تصوره, فصار التعريف متوقفًا على 

١تعّرؼ بواسطة أخذ اٟتكم فيو, ومن ا١تعلـو أف ا١تعّرؼ متوقف على التعريف, فتوقف كل منهما على ا
 اآلخر فجاء الدور.اىػ كبلـ الشنشوري.

 قاؿ الشيخ الفوزاف: وا١تفروض ُب التعريف أف يكوف جامعاً ألنواع ا١تعرؼ. اىػ

                                 
 (.ٔ٘/ٖٔانظر الذخيرة لمقرافي ) ٔ
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 أقساـ العصبة:
 تنقسم العصبة إٔب قسمُت:

 عليها أقل. عصبة بنسب. وقدمت العصبة السببية ألف الكبلـ -ٕعصبة بسبب.  -ٔ
ْعِتق,و قد ٝتي بذلك ألف عصوبتو آتية من جهة  أما القسم األوؿ وىو العصوبة بالسبب:

ُ
فهو ا١ت

السبب وىو العتق, فهو وارث بالتعصيب, ويرث من عتيقو باإلٚتاع سواء كاف ا١تعتق ذكرًا أو أنثى, 
ُت عن عائشة رضي اهلل عنها ) إ٪تا الوالء ١تن أعتق (. وكلمة )من( كما ُب الصحيحوذلك لقولو 

 من ألفاظ العمـو تشمل الذكر واألنثى.
(: ىذا اٟتديث يقتضي أف الوالء لكل ٚٗ, ٜٖ/ٕٔقاؿ ابن بطاؿ كما ُب فتح الباري البن حجر ) 

 معتق ذكراً كاف أو أنثى وىو ٣تمع عليو. اىػ
 وتعليل توريث ا١تعتق من عتيقو:

) أف ا١تعتق أنعم على رقيقو باٟترية فجعلو بذلك أىبًل للوالية والشهادة والتملك بعد أف كاف ٤تروماً 
من كل ذلك, فجعل لو الشرع جزاء إنعامو وإحسانو والًء عليو, يقـو مقاـ القرابة النسبية, ويستحق 

 ٔبو إرثو منو إذا مات دوف أف يكوف لو أحد من أقاربو(.
لسبب إال عند عدـ العاصب بالنسب, وقد اُختلف ُب تقدٯتو على الرد وذوي وال يرث العاصب با
 .  ٕاألرحاـ على قولُت.

 والراجح أنو مقدـ وىو قوؿ ٚتهور العلماء من الصحابة والتابعُت ومن بعدىم من فقهاء األمصار.
 

 :وأما القسم الثاني وىو العصبة بالنسب فهو على ثالثة أقساـ
 : عصبة بالنفس.األوؿ
 : عصبة بالغَت.الثاني

                                 
 (.ٕٖٙ/ٔٔالمفصؿ ) - ٔ

 .( وغيرهٖٗٔ/ٚانظر اإلنصاؼ لمماوردي ) ٕ
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 : عصبة مع الغَت.لثالثا
فهم آّمع على إرثهم من الرجاؿ عدا الزوج واألخ ألـ وىم اثنا عشر: اإلبن  وأما العصبة بالنفس:

وابنو وإف نزؿ ٔتحض الذكور,واألب, واٞتد من قبلو وإف عبل ٔتحض الذكور, واألخ الشقيق واألخ 
وإف علو ٔتحض الذكور وابنا٫تا وإف  بوالعم الشقيق والعم أل ألب وابنا٫تا وإف نزال ٔتحض الذكور,

 نزال ٔتحض الذكور.
ُهَما السُُّدُس ٦تَّا تَػَرَؾ ِإف َكاَف َلُو َوَلدٌ واألصل ُب توريث ىؤالء : قولو تعأب }  {  َوألَبَػَوْيِو ِلُكلّْ َواِحٍد مّْنػْ

 فقدر نصيب األبوين وٓب يقدر نصيب الولد.
َا َوَلدٌ وَ  ألبوين أو أب }وقاؿ ُب األخ  { فقدر إرث األخت ُب الكبللة من  ُىَو يَرِثُػَها ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَّ

 أخيها وٓب يقدر إرثو منها, فاإلبن وابنو واألب واٞتد أؤب ّٔذا اٟتكم ألهنم أقرب.
 ُب ىؤالء ُب بقية العصبة بالنفس: وقاؿ النيب 

 رجل ذكر (.) أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب 
 .متفق عليو من حديث ابن عباس                                                 

 (:٘٘/ٙقاؿ اإلماـ النووي ُب شرحو لصحيح مسلم )
وىذا اٟتديث ُب توريث العصبات وقد أٚتع ا١تسلموف على أف ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات, 

 يقدـ فيو األقرب فاألقرب.اىػ
اهلل: قاؿ العلماء: ا١تراد بأؤب رجل: أقرب رجل مأخوذ من الوٕب بإسكاف البلـ على وزف  وقاؿ رٛتو

الرمي وىو األقرب, وليس ا١تراد بأؤب ىنا أحق, ٓتبلؼ قو٢تم:الرجل أؤب ٔتالو, ألنو لو ٛتُِل ىنا على 
 أحق ٠تلي عن الفائدة, ألنا ال ندري من ىو األحق.اىػ

 ) رجل ذكر( مع أف الرجل ال يكوف إال ذكراً؟  فإف قيل: ما فائدة قولو 
 فالجواب من وجهين:

 أنو تأكيد كقولو تعأب } إ٢تاً آخر { و } إ٢تُت اثنُت {. أحدىما:
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أنو َوَصف الرجل بأنو ذكر تبييناً على سبب استحقاقو وىو الذكورة اليت ىي سبب العصوبة,  ثانيهما:
ل حظ األنثيُت, وحكمتو أف الرجاؿ تلحقهم مؤف  وسبب الًتجيح ُب اإلرث, و٢تذا جعل للذكر مث

كثَتة بالقياـ بالعياؿ والضيفاف, واألرقاء والقاصدين, ومواساة السائلُت وٖتمُّل الغرامات وغَت ذلك 
 ٔواهلل أعلم.

وقيل: إنو ١تا كاف الرجل يطلق ُب مقابلة ا١ترأة وُب مقابلة الصيب قيل )ذكر( إشارة إٔب أنو ُب مقابلة 
فا١تراد بو الذكر ال البالغ فهو مبُت للمراد, فإف قيل: ىبّل اقتصر على قولو )ذكر( ٟتصوؿ ا١تعٌت ا١ترأة, 

 ٕمع االختصار؟ أجيب: بأنو يفوت حينئذ إفادة إطبلؽ الرجل ٔتعٌت الذكر.
 قلت: ال مانع أف يكوف ٚتيع ما ذُكر مراداً واهلل أعلم.

 :أحكاـ العصبة بالنفس ثالثة
َا َوَلدٌ وَ  أف من انفرد منهم حاز ٚتيع ا١تاؿ إٚتاعًا لقولو تعأب } األوؿ: {  ُىَو يَرِثُػَها ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَّ

فورث فيها األخ ٚتيع ما لؤلخت إف ٓب يكن ٢تا ولد, فاإلبن وابنو واألب واٞتد أؤب لقرّٔم, وقيس 
 ٖعليو بنو اإلخوة واألعماـ, وبنوىم وا١توإب ّتامع التعصيب.

أف  إذا اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقتو الفروض إٚتاعًا ٟتديث ابن عباس  اني:الث
 ٗقاؿ: ) أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فهو ألؤب رجل ذكر(.متفق عليو. رسوؿ اهلل 

إذا استغرقت الفروض الًتكة سقط إال اإلبن وإف نزؿ ٔتحض الذكور, واألب واٞتد ومن قبلو  الثالث:
ٔتحض الذكور فإهنم ال يسقطوف ْتاؿ, وىكذا اإلخوة ألب وأـ ُب ا١تشركة على القوؿ  وإف عبل
 ا١ترجوح.

 القسم الثاني: العصبة بالغير وىم أربعة أصناؼ:

                                 
  (.٘٘/ٙ( وشرح النووي عمى مسمـ )ٔ٘/ٖٔ)انظر الذخيرة لمقرافي  ٔ

 ٗٔٔ-ٖٔٔانظر التحقيقات المرضية ص ٕ
 (.ٕٖ/٘( وانظر التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي لمفراء )ٜٚ/ٔالعذب الفائض )- ٖ

 (.ٜٚ/ٔ( والعذب الفائض )ٕٖ/٘( والتيذيب في فقو اإلماـ الشافعي )٘٘/ٙانظر شرح النووي عمى مسمـ ) ٗ
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 البنت فأكثر مع اإلبن فأكثر. -ٔ
بنت اإلبن فأكثر مع ابن اإلبن فأكثر الذي ىو ُب درجتها, سواء كاف أخاىا أو ابن عمها, أو  -ٕ

 .-على الراجح –مع ابن اإلبن الذي ىو أنزؿ منها إذا احتاجت إليو 
فهذه اآلية  {يُوِصيُكُم الّلُو ُب َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  ودليل ىذين الصنفُت قولو تعأب }

 تناولت األوالد وأوالد اإلبن.
 األخت الشقيقة فأكثر مع األخ الشقيق فأكثر. -ٖ
 األخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر. -ٗ

{  َوِإف َكانُوْا ِإْخَوًة رَّْجااًل َوِنَساء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  ودليل ىذين الصنفُت قولو تعأب }
 ٔبوين وولد األب.فتناولت ولد األ

فتبُت ّٔذا: أف أربعة من الذكور يعصبوف أخواهتم فيمنعوهنن الفرض ويقتسموا ما ورثوا للذكر مثل حظ 
األنثيُت, وىم: اإلبن وابن اإلبن وإف نزؿ, واألخ من األبوين واألخ من األب, وسائر العصبة ينفرد 

 ٕىم.الذكر با١تَتاث دوف اإلناث وىم بنو اإلخوة واألعماـ وبنو 
وإ٪تا اشًتؾ أخوات ىؤالء األربعة معهم ألف الرجاؿ والنساء كلهم وارث, فلو فُرض للنساء فرض 
أفضى إٔب تفضيل األنثى على الذكر أو مساواهتا إياه, أو إسقاطو بالكلية, فكانت ا١تقاٝتة أعدؿ 

ن منفردات, وأؤب, وسائر العصبات ليس أخواهتم من أىل ا١تَتاث فإهنن لسن بذوات فرض وال يرث
 ٖفبل يرثن مع إخوهتن شيئاً.

وقد خالف عبد اهلل بن مسعود وقاؿ: إذا استغرقت األخوات من األبوين الثلثُت فالباقي للذكر من 
 .ولد األب دوف اإلناث, وقد سبق بياف أف الراجح خبلؼ ما ذىب إليو 

 القسم الثالث: العصبة مع الغير:

                                 
 وأحكاـ المواريث لمحمد محي الديف عبدالحميد. ٜٓٔ( والتحقيقات المرضية ٘ٔ/ٚبف قدامة )انظر المغني ال ٔ
 (.ٖٙٗ/ٖ( ونيؿ المآرب )٘ٔ/ٚالمغني البف قدامة )- ٕ

 (.٘ٔ/ٚالمغني البف قدامة ) - ٖ
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ألبوين فأكثر أو األخت ألب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت والعصبة مع الغَت صنفاف: األخت 
 اإلبن فأكثر .

 وقد اختلف العلماء في ىذا القسم على ثالثة أقواؿ:
: وىو قوؿ ٚتهور العلماء من الصحابة والتابعُت ومن تبعهم من فقهاء ا١تسلمُت أف القوؿ األوؿ

بهن, وقد  سبق ذكر أدلة ىذا القوؿ األخوات لغَت أـ عصبة مع البنات وإف ٓب يكن معهن أخ يعص
 وبياف أنو ىو الراجح ُب الكبلـ على مَتاث اإلخوة ألبوين.

: وىو قوؿ ابن عباس ومن وافقو أف األخوات لسن عصبة مع البنات مطلقاً, وقد سبق القوؿ الثاني
 ذكر أدلة ىذا القوؿ ومناقشتها, وبياف أنو قوؿ مرجوح.

مع البنات إذا ٓب يوجد عصبة ذكر كابن األخ والعم, أما إف وجد أف األخوات عصبة القوؿ الثالث: 
, وقد قيل إف ىذا القوؿ  فالباقي لو دوهنن, وىذا قوؿ إسحاؽ بن راىويو, واختيار أيب ٤تمد بن حـز

 وسط بُت القولُت السابقُت.
( رجل ذكرأىلها فما بقي فهو ألؤب ) أٟتقوا الفرائض ب  ودليل ىذا القوؿ: اٞتمع بُت قوؿ النيب

البنت النصف وبنت اإلبن السدس تكملة الثلثُت والباقي لؤلخت, وقد حكى  وبُت إعطاء النيب 
 ابن القيم ىذا ا١تذىب ودليلو ٍب قاؿ:

كلها حق يصدؽ بعضها بعضا, و٬تب األخذ ّتميعها, وال يًتؾ   فاٞتواب : أف نصوص رسوؿ اهلل 
رأي وال عمل أىل بلد وال إٚتاع, و٤تاؿ أف ٕتتمع  نص إال بنص آخر ناسخ لو,وال يًتؾ بقياس, وال

) فما أبقت الفرائض فؤلؤب  األمة على خبلؼ نص لو إال أف يكوف لو نص آخر ينسخو, فقولو 
)ٖتوز ا١ترأة ثبلث مواريث: عتيقها ولقيطها وولدىا الذي  رجل ذكر( عاـ قد خص منو قولو 

 العنت عليو (.
يقها, واختلفوا ُب كوهنا عصبة لقيطها وولدىا ا١تنفي باللعاف,وسنة وأٚتع الناس على أهنا عصبة عت

تفصل بُت ا١تتنازعُت, فإذا ُخصَّت منو ىذه الصور بالنص وبعضها ٣تمع عليو, ُخصَّت  رسوؿ اهلل 
 منو ىذه الصورة ١تا ذكرناه من الداللة.



336 

 

, وىذا ال ٗتصيص فيو.قيل: فإف قيل: قولو: ) فؤلؤب رجل ذكر ( إ٪تا ىو األقارب الوارثُت بالنسب
قاؿ )  فأنتم تقدموف ا١تعتق على األخت مع البنت, وليس من األقارب فخالفتم النصُت معاً, وىو 

فؤلؤب رجل ذكر ( فأّكده بالذكورة ليبُت أف العاصب بنفسو ا١تذكور ىو الذكر دوف األنثى, وأنو ٓب 
)من وجد متاعو عند رجل قد أفلس ( و٨توه ٦تا  يرد بلفظ الرجل ما يتناوؿ الذكر واألنثى كما ُب قولو

يذكر فيو لفظ الرجل واٟتكم يعم النوعُت, وىو نظَت قولو ُب حديث الصدقات ) فابن لبوف ذكر ( 
ليبُت أف ا١تراد الذكر دوف األنثى,وٓب يتعرض ُب اٟتديث للعاصب بغَته, فدؿ قضاؤه الثابت عنو ُب 

بقي أف األخت عصبة بغَتىا,فبل تناُب بينو وبُت قولو ) إعطاء األخت مع البنت وبنت البنت ما 
فؤلؤب رجل ذكر ( بل ىذا إذا ٓب يكن ٍب عصبة بغَته بل كاف العصبة عصبة بأنفسهم, فيكوف 
أوالىم وأقرّٔم إٔب ا١تيت أحقهم با١تاؿ, وأما إذا اجتمع العصبتاف فقد دؿ حديث ابن مسعود 

من ىو أبعد منها, فإنو أعطاىا الباقي, وٓب يعطو البن الصحيح أف تعصيب األخت أؤب من تعصيب 
عمو مع القطع, فإف العرب بنو عمهم بعضهم لبعض, فقريب وبعيد, وال سيما إف كاف ما حكاه ابن 

قضاًء عامًا ُكلياً, فاألمر حينئذ يكوف أظهر وأظهر...إٔب أف قاؿ:  مسعود من قضاء رسوؿ اهلل 
ؤب رجل ذكر ( العصبة بنفسو ال بغَته أنو لو كاف بعد الفرائض إخوة و٦تا يبُت أف ا١تراد بقولو ) فؤل

وأخوات, أو بنوف وبنات, أو بنات إبن و بنوا إبن ٓب ينفرد الذكر بالباقي دوف اإلناث بالنص 
 واإلٚتاع, فتعصيب األخت بالبنت كتعصيبها بأخيها.

وهنا ٓب يكن موجباً الختصاص ابن د افإذا ٓب يكن قولو ) فؤلؤب رجل ذكر ( موجباً الختصاص أخيه
 عم اٞتد بالباقي دوهنا.

 يوضحو: أنو لو كاف معها أخوىا ٓب تسقط, وكاف الباقي بعد فرض البنات بينها وبُت أخيها.
ىذا وأخوىا أقرب إٔب ا١تيت من األعماـ وبنيهم, فإذا ٓب يسقطها ورثت دونو لكوهنا أقرب منو, 

ما ُب القرب من ا١تيت فهذا ٤تض القياس وا١تيزاف لداللة الكتاب ٓتبلؼ األخ فإهنا تشاركو الستوائه
وعلى ىذه الطريق فبل ٗتصيص ُب اٟتديث بل ىو على عمومو وىذه الطريق أفقو  ولقضاء النيب 

 وألطف...إٔب أف قاؿ:
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وُب اٟتديث مسلك آخر: وىو أف قولو ) أٟتقوا الفرائض بأىلها( ا١تراد بو من كاف من أىلها ُب 
اٞتملة وإف ٓب يكن ُب ىذه اٟتاؿ من أىلها كما ُب اللفظ اآلخر) اقسموا ا١تاؿ بُت أىل الفرائض ( 
وىذا أعم من كونو من أىل الفرائض بالقوة أو بالفعل, فإذا كانوا كلهم من أىل الفرائض بالفعل كاف 

بغَته دخل ُب الباقي للعصبة, وإف كاف فيهم من ىو من أىل الفرائض بالقوة وإف حجب عن الفرض 
مطلقاً  ضاللفظ األوؿ, وإف ٓب يكن ألؤب رجل ذكر معو شيء وإ٪تا يكوف لو إذا كاف أىل الفرائ

 ٔمعدومُت واهلل أعلم.اىػ 
 جهات العصوبة:

 ست جهات: –وىو ابن اٟتسن  –جهات العصوبة عند اٟتنابلة وأيب يوسف و٤تمد 
 ة, ٍب بنو األخّوة, ٍب العمومة, ٍب الوالء.أو٢تا البنّوة, ٍب األبّوة, ٍب اٞتدودة, ٍب األخوّ 

وعند أيب حنيفة رٛتو اهلل ٜتس جهات فقط: البنوة ٍب األبوُّة, ٍب األخّوة, ٍب العمومة ٍب الوالء بإدخاؿ 
 اٞتد وإف عبل ُب األبّوة, وإدخاؿ بٍت األخّوة وإف نزلوا ٔتحض الذكور ُب األخّوة.

نّوة, ٍب األبّوة, ٍب اٞتدودة مع األخّوة, ٍب بنو األخّوة, ٍب وعند ا١تالكية والشافعية سبع جهات: الب
 .ٕالعمومة, ٍب الوالء, ٍب بيت ا١تاؿ

والراجح ٦تا سبق أنو ٜتس جهات, وىو مذىب أيب حنيفة, ألف اٞتد ٭تجب اإلخوة وينزؿ منزلة 
مقدموف على بيت ا١تاؿ كما سيأٌب بيانو إف شاء اهلل ُب  ـاألب على الراجح, وألف الرد وذوي األرحا

 الكبلـ على الرد وذوي األرحاـ.
 وقد نظم بعض الشعراء ىذه اٞتهات ا٠تمس فقاؿ: 

 بنّوة أبّوة أخّوة      عمومة وذو الوال التتمة
ن مع ذكر ) فالبنّوة يدخل فيها األبناء وأبناؤىم وإف نزلوا ٔتحض الذكور, وكذا البنات وبنات اإلب

 معصب ٢تن, واألبّوة يدخل فيها األب وآباؤه وإف علو ٔتحض الذكور.

                                 
 (.ٖٓٚ-ٕٖٙ/ٔإعالـ الموقعيف ) - ٔ

 (.٘ٚ/ٔالعذب الفائض ) - ٕ
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واألخّوة يدخل فيها اإلخوة لغَت أـ وأبناؤىم وإف نزلوا ٔتحض الذكور, وكذا األخوات لغَت أـ إذا كن 
 عصبة بالغَت أو مع الغَت.

 والعمومة يدخل فيها األعماـ لغَت أـ وأبناؤىم وإف نزلوا ٔتحض الذكور.
 .ٔوالوالء يدخل فيو ا١تعتق وعصبتو ا١تتعصبوف بأنفسهم(

 كيفية توريث العصبات عند اجتماعهم:
 إذا اجتمع عاصباف فأكثر فلهم حاالت:

: أف تتعدد جهاهتم وحينها يقدـ األسبق جهة, فجهة البنوة تقدـ على جهة األبوة, الحاؿ األولى
مقدمة على جهة األخوة, فيقدـ األب واٞتد على فيقدـ اإلبن على األب ُب التعصيب, وجهة األبوة 

 اإلخوة وأبنائهم.
 وتقدـ جهة األخوة على جهة العمومة وأبنائهم, فيقدـ األخ الشقيق واألخ ألب وأبناؤىم على العم.

: أف تتحد جهاهتم ولكن ٗتتلف درجتهم فيكوف التقدمي باألقرب درجة إٔب ا١تيت, الحاؿ الثانية
اإلبن ألنو أقرب درجة إٔب ا١تيت, ويقدـ األخ على ابن األخ, والعم ألب على فيقدـ اإلبن على ابن 

 ابن العم الشقيق للعلة نفسها.
أف تتحد جهاهتم ودرجاهتم وٮتتلفوف ُب القوة, فمن كانت قرابتو أقوى ُقّدـ على غَته,  الحاؿ الثالثة:

فإذا اجتمع أخ ألبوين مع  -أي جهة األب واألـ -واألقوى قرابة ىو: من تكوف قرابتو من جهتُت 
وعم ألب فا١تاؿ  –شقيق  -أخ ألب فا١تاؿ لؤلخ ألبوين ألنو أقوى, وىكذا إذا اجتمع عم ألبوين 

 للعم ألبوين ألنو أقوى.
 قاؿ اٞتعربي مشَتاً إٔب ما سبق:

 فباٞتهة التقدمي ٍب بقربو    وبعد٫تا التقدمي بالقوة اجعبل
 ّٔا .اىػ االعتناءفهذه قاعدة عظيمة ينبغي (: ٖٚٔ/ٕقاؿ البيجوري ُب حاشيتو )

                                 
 .ٗٗتسييؿ الفرائض ص  ٔ
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أف يتحدوا ُب اٞتهة والدرجة والقوة كابنُت أو أخوين شقيقُت أو عمُت ألب ففي  الحاؿ الرابعة:
ىذه اٟتاؿ يُقسم ا١تاؿ بينهم بالسوية إف ٓب يكن معهم صاحب فرض, فإف كاف معهم صاحب فرض 

 قسمنا بينهم الباقي بالسوية.
 :فوائػد

(: ليس ُب العصبات من لو فرض إال ثبلثة: األب واٞتد ٕ٘/ٖٔقاؿ القراُب ُب الذخَتة ) األولى:
 واألخت.اىػ

 ُب الفروؽ بُت العصبة بالغَت والعصبة مع الغَت: الثانية:
الفارؽ األوؿ: )) أف الغَت ُب العصبة بغَته يكوف عصبة بنفسو, فتتعدى بسببو العصوبة إٔب األنثى, 

ال تكوف عصبة أصبلً, بل تكوف عصوبة تلك العصبة ٣تامعة لذلك, وفيو إشارة وُب العصبة مع غَته 
إٔب وجو اختصاص األوؿ بالباء والثاين ٔتع, قاؿ ُب سكب األهنر: الباء لئللصاؽ, واإللصاؽ بُت 
ا١تلصق وا١تلصق بو ال يتحقق إال عند مشاركتهما ُب حكم ا١تلصق بو, فيكوناف مشاركُت ُب حكم 

كلمة )مع( فإهنا للقراف, والقراف يتحقق بُت الشخصُت بغَت ا١تشاركة ُب اٟتكم كقولو   العصوبة ٓتبلؼ
  ٔ(.اىػمقارناً بو ُب النبوة{ أي وزيره حيث كاف  َوَجَعْلَنا َمَعُو َأَخاُه َىاُروَف َوزِيراً  تعأب }

من أصحاب الفارؽ الثاين: أف العصبة بغَته اشًتؾ العاصب وا١تعصوب فيها ُب اقتساـ ما بقي 
الفروض,  على أف للذكر ضعف األنثى, فتأجل استحقاؽ طرُب العصوبة ٚتيعًا إٔب أف أخذ ٚتيع 
أصحاب الفروض فروضهم, فأما العصبة مع غَت فلم يتأجل فيها استحقاؽ طرُب العصوبة حىت 

 يقتسما الباقي بل أخذ أحد الطرفُت فرضو درجة أصحاب الفروض وتأجل الطرؼ الثاين وحده.
فارؽ الثالث: أف العصبة بغَته كانت ٢تا حالة يأخذ فيها طرفا العصوبة معاً ٚتيع ا١تاؿ, فأما العصبة ال

  ٕمع غَته فليست فيها ىذه اٟتالة ((.اىػ

                                 
 (.ٖٕ٘/ٓٔالبف عابديف )رد المحتار  ٔ

 .ٓٓٔأحكاـ المواريث لمحمد محي الديف عبد الحميد ص ٕ
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 الحجب 
 

 .منزلة ىذا الباب في علم الفرائض
 (:ٖٜ/ٔإبراىيم الفرضي ُب العذب الفائض ) قاؿ الشيخ

ىو من أعظم أبواب الفرائض ومن أ٫تها, قاؿ بعضهم: حراـ على من ٓب يعرؼ اٟتجب أف يفيت ُب 
 الفرائض.اىػ

قلت: وسبب ذلك أف من جهل ىذا الباب العظيم وأقحم نفسو ُب قسمة الًتكات اعتمادًا على 
رث وشروطو وأركانو دوف مراعاة وجود ما ٯتنع الشخص معرفتو العامة بأصحاب الفروض, وأسباب اإل

الذي قاـ بو السبب من اإلرث من إرثو بالكلية, أو من بعضو, وبالتإب فقد يعطي من ال يستحق, 
وٯتنع من يستحق, إما من حقو بالكلية أومن بعضو, لذلك كاف لزاماً على ا١تشتغل ّٔذا األمر العظيم 

 فق للصواب.أف يعرؼ ىذا الباب, واهلل ا١تو 
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 تعريف الحجب:
 , ومنو قوؿ الشاعر:ٔيأٌب ٔتعٌت ا١تنع, واٟتاجب ا١تانع الحجب في اللغة:

 ٕلو حاجب عن كل أمر يشينو     وليس لو عن طالب العرؼ حاجب
 ٖويأٌب ٔتعٌت السًت, حجب الشيء ٭تجبو حجباً وحجاباً: يسًته.

 ٗمنع من قاـ بو سبب اإلرث من اإلرث بالكلية أو من أوفر حظيو. واصطالحاً:
 
 

 أقساـ الحجب:
 ينقسم اٟتجب إٔب قسمُت:

 حجب بشخص. -ٕحجب بوصف.   -ٔ
الرؽ, القتل  –أف يتصف الوارث ٔتانع من موانع اإلرث الثبلثة السابقة  :فالحجب بالوصف

 .-اختبلؼ الدين 
الورثة من األصوؿ والفروع واٟتواشي, فإف كل واحد منهم ٯتكن وىذا القسم يتأتى دخولو على ٚتيع 

 أف يكوف رقيقاً أو قاتبلً أو ٥تالفاً ُب الدين.
واحملجوب بوصف من ا١توانع ا١تتقدمة ال ٭تجب أحدًا حرمانًا وال نقصانًا عند اٞتمهور ومنهم األئمة 

  ٙعلي بن أيب طالب, وبو قاؿ من الصحابة رضي اهلل عنهم ٘األربعة رٛتهم اهلل تعأب

                                 
 .ٗٔٔالمفردات لسصفياني ص - ٔ
 .ٕٔٔمع حاشيتيا لمباجوري. نقاًل عف التحقيقات المرضية  ٚٔٔالفوائد الشنشورية ص - ٕ

 (.ٜٕٛ/ٔلساف العرب ) - ٖ

 (.ٖٜ/ٔ( والعذب الفائض )ٜٔ/ٗمغني المحتاج )  - ٗ
 (.ٜٜ/ٔالعذب الفائض ) ٘

 جاء ذلؾ عنو مف ثالث طرؽ ىو بيا حسف لغيره. -ٙ
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 ٕوال يصح, كما ال يصح عن الشعيبٔ ,وروي ذلك عن عمر ٕوعروة بن الزبَت ٔوشريح القاضي
فقد كاف ٭تجب ّٔم حجب نقصاف, وتبعو على ذلك داود  ٖأيضاً,وخالف ُب ذلك ابن مسعود

                                                                                                     
الطريؽ األولى: طريؽ إبراىيـ النخعي أف عميا وزيدًا قاال في الممموكيف وأىؿ الكتاب: ال يحجبوف وال يرثوف, وقػاؿ عبػد اهلل: 

 يحجبوف وال يرثوف.
( إال ٖٕٕ/ٙ( والبييقػي فػي سػػننو )ٛٗٔ/ٛٙ/ٔننو )( وسػعيد بػف منصػور فػػي سػٜٕٛٛ/ٜٗٗ/ٕأخرجػو الػدارمي فػي سػػننو )

 أنو لـ يذكر زيد بف ثابت في رواية سعيد بف منصور.
قمت: إسناده صحيح إلى ابف مسعود وحده ألف رواية إبراىيـ النخعي عنو خاصة ليا حكػـ االتصػاؿ كمػا سػيأتي بيانػو إنشػاء 

 ـ.اهلل, وأما عف عمي وزيد فضعيؼ النقطاعو بينيما وبيف إبراىي
 الطريؽ الثانية: طريؽ الشعبي أف عميًا كاف يقوؿ في الممموكيف وأىؿ الكتاب: ال يحجبوف وال يرثوف.

 قمت: إسناده صحيح إلى الشعبي إال أنو لـ يسمع مف عمي رضي اهلل عنو إال حرفًا واحدًا كما في التيذيب البف حجر.
 مي زيد بف ثابت.ورواه مغيرة الضبي وأشعث بف سوار عف الشعبي بو وزاد مع ع

 ( مف طريؽ شعبة عف مغيرة بو.ٖٕٕ/ٙأخرج رواية مغيرة البييقي في سننو )
قمػػػت:مغيرة ىػػػو ابػػػف مقسػػػـ الضػػػبي ثقػػػة مػػػتقف إال أنػػػو كػػػاف يػػػدلس, إال أنػػػو قػػػد تابعػػػو أشػػػعث بػػػف سػػػوار كمػػػا عنػػػد الػػػدارمي 

ف كاف مدلسًا إال ٜٕٚٛ/ٜٗٗ/ٕ)  بعات.أنو يصمح في الشواىد والمتا( وأشعث بف سوار وا 
 الطريؽ الثالثة: طريؽ أبي صادؽ األزدي عف عمي قاؿ: ال يحجب مف ال يرث.

( مف طريؽ الثػوري عػف ٜٖٖٔٔ/ٖٕ٘/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜٛٓٔٔ/ٕٔٛ/ٓٔأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )
 =سممة بف كييؿ عف أبي صادؽ بو.

ف كػػاف صػػدوقاً = إال أف حديثػػو عػػف عمػػي مرسػػؿ كمػػا قالػػو الحػػافظ فػػي  قمػػت:  إسػػناده ضػػعيؼ أبػػو صػػادؽ ىػػو األزدي وىػػو وا 
 التقريب.

( ثنا وكيع عف الثوري عف سممة بف كييػؿ عػف أبػي صػادؽ أف رجػاًل سػأؿ ٖٓٗٔ/ٕٗ٘/ٙوأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو)
.عميًا عف امرأة ماتت أختيا وأميا ممموكة, فقاؿ عمي: ىؿ يحيط السدس برقبتيا؟ فقاؿ: ال. فقاؿ: دعنا منيا سائ  ر اليـو

 قمت: إسناده كالذي قبمو.   وبمجموع الطرؽ السابقة يكوف األُثر حسنًا لغيره كما سبؽ واهلل أعمـ. 

( عف ابف عيينة عف إسماعيؿ بف أبي خالد عف أبػي عمػرو الشػيباني ٜٙٓٔٔ/ٕٓٛ/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )- ٔ
وقػد كػاف قضػى شػريح بػالميراث لممػوالي, فقيػؿ: ألخيػو: ىػؿ لػؾ أف مولى لقـو مات ولـ يترؾ إال ابػف أخ لػو, وأخػوه مممػوؾ, 
 مف ولد؟ قاؿ: نعـ ابف حر, فأتي شريحًا فرد عميو الميراث.
 ( مف طريؽ إسماعيؿ بف أبي خالد مختصرًا.ٖٔٗٔٔ/ٕٗ٘/ٙقمت: إسناده صحيح وقد أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )

ا أبو أسامة عف ىشاـ عف أبيو في رجؿ مات وترؾ أمو ممموكة ( ثنٖٖٗٔٔ/ٕٗ٘/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) - ٕ
 وجدتو حرة, قاؿ: الماؿ لمجدة.



343 

 

وابن  واٟتسن البصري, واٟتسن بن صاّب, -أي الرؽ والقتل واختبلؼ الدين–الظاىري ُب الثبلثة 
 . ٗجرير الطربي رٛتهم اهلل تعأب ُب القاتل

 :القسم الثاني حجب بشخص وىو نوعاف
: وىو أف يسقط الشخص غَته بالكلية, وال يدخل على ستة من الورثة  حجب حرماف:النوع األوؿ

إٚتاعاً, وٯتكن دخولو على غَتىم, والستة ىم: األبواف والزوجاف والولداف, وضابطهم: كل من أدٔب 
  ا١تيت بنفسو إال ا١تعتق.إٔب

 وىو منع الشخص من أوفر حظيو, وىو سبعة أنواع:  حجب نقصاف:: النوع الثاني
 أربعة منها بسبب االنتقاؿ وثبلثة منها بسبب االزدحاـ.

 أما التي بسبب االنتقاؿ فهي:
األـ انتقاؿ من فرض إٔب فرض أقل منو وىذا يكوف ُب حق من لو فرضاف وىم ٜتسة: الزوجاف و  -ٔ

وبنت اإلبن واألخت من األب, فالزوج ينتقل من النصف إٔب الربع, والزوجة تنتقل من الربع إٔب 
وكل من بنت اإلبن  -على الراجح -الثمن, واألـ تنتقل من الثلث إٔب السدس أو ثلث الباقي

 واألخت من األب تنتقل من النصف إٔب السدس تكملة الثلثُت.

                                                                                                     
 قمت: إسناده صحيح.

( وسػعيد بػف منصػور فػي سػننو ٜٗٓٔٔ/ٕٓٛ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ فػي مصػنفو )ٜٜٕٚ/ٙٙٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو )- ٔ
( مف طريؽ أنس بف سػيريف عػف ٖٕٕ/ٙي سننو )( والبييقي فٖٖٛٔٔ/ٖٕ٘/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٖٛٔ/٘ٙ/ٔ)

 عمر قاؿ:ال يحجب مف ال يرث.
 . قمت: إسناده ضعيؼ النقطاعو بيف أنس بف سيريف وبيف عمر

( مف طريؽ جابر عف الشعبي في رجؿ ترؾ أخاه ممموكًا وأبناء أخيو ٕٖٗٔٔ/ٕٗ٘/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )- ٕ
 األحرار.أحرار. قاؿ: يرثو بنو أخيو 

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا جابر ىو ابف يزيد الجعفي متروؾ.  
 سبؽ أنو صحيح عنو في الكالـ عمى أثر عمي رضي اهلل عنيما.- ٖ

 (.ٜٜ/ٔالعذب الفائض) - ٗ



344 

 

ب أقل منو وىذا يكوف ُب حق العصبة مع الغَت, فإف لؤلخت مع انتقاؿ من تعصيب إٔب تعصي -ٕ
البنت الباقي وىو النصف, ولو كاف معها أخوىا كاف الباقي بينهما للذكر مثل حظ األنثيُت, وأيضاً 

 لو ٓب يكن معها بنت كاف ٢تا نصف ما يأخذه أخوىا, وىو أقل ٦تا ٢تا مع البنت.
ف ُب حق ذوات النصف فإف لكل واحدة منهن إذا انتقاؿ من فرض إٔب تعصيب, وىذا يكو  -ٖ

 انفردت النصف, وإذا كاف معها معصبها اقتسما للذكر مثل حظ األنثيُت فأكثر ما يصيبها الثلث.
انتقاؿ من تعصيب إٔب فرض, وىذا يكوف ُب حق األب واٞتد فقط إف كاف معهما فرع وارث  -ٗ

 ذكر.
 وأما التي بسبب االزدحاـ فهي:

الفرض وىذا يكوف ُب حق سبعة من الورثة: اٞتدات يزدٛتن ُب السدس, والزوجات  ازدحاـ ُب -ٔ
يزدٛتن ُب الربع أو الثمن, والعدد من البنات يزدٛتن ُب الثلثُت, والعدد من بنات اإلبن يزدٛتن ُب 
الثلثُت أو السدس, والعدد من األخوات ألبوين يزدٛتن ُب الثلثُت, والعدد من األخوات ألب يزدٛتن 

 ُب الثلثُت أو السدس.
 ازدحاـ ُب تعصيب ويكوف ُب حق العصبة بالنفس, والعصبة بالغَت, والعصبة مع الغَت. -ٕ
ازدحاـ بسبب العوؿ كازدحاـ أصحاب الفروض ُب األصوؿ اليت يدخلها العوؿ, فإف كل واحد  -ٖ

 .ٔيأخذ فرضو ناقصاً بسبب العوؿ
يدخل عليو ستة أنواع من حجب النقصاف, ومنهم وقد ظهر من التقسيم السابق أف من الورثة من 

من يدخل عليو ٜتسة, ومنهم من يدخل عليو أربعة, ومنهم من يدخل عليو ثبلثة, ومنهم من يدخل 
 عليو نوعاف, ومنهم من يدخل عليو نوع واحد فقط.

 فاألخت من األب واألختاف يدخل عليها أو عليهما ستة أنواع:
 االنتقاؿ من فرض إٔب فرض. -ٔ
 االنتقاؿ من فرض إٔب تعصيب. -ٕ

                                 
 ( بتصرؼ.ٜ٘-ٖٜ/ٔالعذب الفائض ) ٔ
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 االنتقاؿ من تعصيب إٔب تعصيب. -ٖ
 ا١تزاٛتة ُب الفرض. -ٗ
 ا١تزاٛتة ُب التعصيب. -٘
 ا١تزاٛتة ُب العوؿ. -ٙ

 وكل من بنت اإلبن وبنيت اإلبن والشقيقتُت يدخل عليو ٜتسة أنواع:
إٔب عصوبة, وا١تزاٛتة ُب  فيدخل على بنت اإلبن وبنيت اإلبن االنتقاؿ من فرض إٔب فرض, ومن فرض

 الفرض وُب التعصيب وُب العوؿ.
ويدخل على الشقيقتُت االنتقاؿ من فرض إٔب عصوبة, ومن عصوبة إٔب عصوبة, وا١تزاٛتة ُب الفرض 

 وُب العصوبة وُب العوؿ.
 

 وكل من الشقيقة والبنتُت يدخل عليو أربعة أنواع:
ومن عصوبة إٔب عصوبة, وا١تزاٛتة ُب العصوبة  فيدخل على الشقيقة االنتقاؿ من فرض إٔب عصوبة,

 والعوؿ.
 ويدخل على البنتُت: االنتقاؿ من فرض إٔب عصوبة ,وا١تزاٛتة ُب الفرض وُب العصوبة والعوؿ.

 وكل من اٞتد والزوجة والبنت يدخل عليو ثبلثة أنواع:
زاٛتة ُب العصوبة مع فيدخل على اٞتد االنتقاؿ من العصوبة إٔب الفرض, وا١تزاٛتة ُب العوؿ, وا١ت

 .-وىو قوؿ مرجوح-اإلخوة عند غَت اإلماـ أيب حنيفة رٛتو اهلل 
 ويدخل على الزوجة االنتقاؿ من فرض إٔب فرض, وا١تزاٛتة ُب الفرض والعوؿ.

 ويدخل على البنت االنتقاؿ من فرض إٔب عصوبة , وا١تزاٛتة ُب العصوبة والعوؿ.
األـ يدخل عليو نوعاف:فيدخل على األب االنتقاؿ من وكل من األبوين والزوج واٞتدة وولدي 

من فرض إٔب فرض,  ؿالتعصيب إٔب الفرض, وا١تزاٛتة ُب العوؿ, ويدخل على األـ والزوج االنتقا
 وا١تزاٛتة ُب العوؿ.
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 ويدخل على اٞتدة وولدي األـ ا١تزاٛتة ُب الفرض والعوؿ.
يدخل عليو نوع واحد فقط: العوؿ على ولد وولد األـ ا١تنفرد, وكل عاصب بنفسو غَت األب واٞتد 

 .ٔاألـ, وا١تزاٛتة ُب التعصيب على غَته, وال ٗتفى األمثلة على ا١تتأمل فبل أطيل ّٔا واهلل أعلم
 قواعد لحجب الحرماف بالشخص:

) كل من ورث مَتاث شخص سقط بو إذا كاف أقرب منو, واٞتدات يقمن مقاـ  القاعدة األولى:
 ف ٓب يدلُت ّٔا (.األـ فيسقطن ّٔا وإ

 ) وقوؿ من قاؿ: من أدٔب بشخص سقط بو, باطل طرداً وعكساً:
أي لو طردنا ىذه القاعدة ٟترمنا ولد األـ من ا١تَتاث مع أمو ألنو  –باطل طردًا بولد األـ مع األـ 

أي لو عكسنا القاعدة السابقة وقلنا: كل من ٓب يدؿ -, وعكسًا بولد اإلبن مع عمهم -مدؿ ّٔا 
وولد األخ مع عمهم وأمثاؿ ذلك ٦تا فيو سقوط شخص  -ص ورث لورثنا ابن اإلبن مع عموبشخ

 ٕٔتن ٓب يدؿ بو وإ٪تا العلة أنو يرث مَتاثو (.
 القاعدة الثانية :

 الحجب بين العصبات النسبية غالباً يكوف:
فجهة البنوة ٖتجب جهة األخوة وجهة العمومة, وىكذا جهة األبّوة ٖتجب جهة  أواًل بالجهة:

 األخّوة وجهة العمومة.
يكوف اٟتجب بالقرب, فإذا اٖتدت جهتهم فإف أقرّٔم درجة للميت ٭تجب أبعدىم عنو  ثانياً:

 حجب حرماف فاإلبن ٭تجب ابن اإلبن, واألب ٭تجب اٞتد, واألخ ٭تجب ابن األخ وىكذا.
يكوف اٟتجب بالقوة, فإذا اٖتدت جهتهم ودرجة قرّٔم, فإف اٟتجب يكوف بقوة القرابة, فاألخ  :ثالثاً 

الشقيق ٭تجب األخ ألب, وابن األخ الشقيق ٭تجب ابن األخ ألب, والعم الشقيق ٭تجب العم 
 ألب, وابن العم الشقيق ٭تجب ابن العم ألب.

                                 
 (.ٜٙ/ٔالعذب الفائض )- ٔ

 ( بتصرؼ.ٖٗ٘/ٖٔمجموع الفتاوى ) - ٕ
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:  س رضي اهلل عنهما قاؿ:قاؿ رسوؿ اهلل ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عبا
 ) أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فؤلؤب رجل ذكر (.

 .ٔوقد سبق بياف ىذا ُب باب التعصيب
 : القاعدة الثالثة

 ُب األصوؿ:
فكل وارث من األصوؿ ٭تجب من فوقو إذا كاف من جنسو, فاألب ٭تجب األجداد ألهنم من 

من غَت جنسو, واألـ ٖتجب اٞتدات ألهنن من جنسها وال ٖتجب  جنسو, وال ٭تجب اٞتدات ألهنن
 .ٕاألجداد ألهنم من غَت جنسها

  القاعدة الرابعة:
فكل ذكر وارث من الفروع ٭تجب من ٖتتو سواء كاف من جنسو أـ ال, فاإلبن ٭تجب : ُب الفروع

إذا استغرقن الثلثُت فإف أبناء اإلبن وبنات اإلبن, فأما األنثى من الفروع فبل ٖتجب من ٖتتها, لكن 
 .ٖمن ٖتتهن من اإلناث يسقطن إال أف يعصبهن ابن ابن بدرجتهن أو أنزؿ منهن

 القاعدة الخامسة:
ُب اٟتواشي مع األصوؿ والفروع, فكل ذكر وارث من األصوؿ والفروع فإنو ٭تجب اٟتواشي الذكور 

 –مذىب اٟتنابلة  –ف ا١تذىب منهم واإلناث, وال يستثٌت من ذلك شيء على القوؿ الراجح وسبق أ
 تشريك اإلخوة لغَت أـ مع اٞتد على التفصيل السابق.

وأما اإلناث من األصوؿ أو الفروع فبل ٭تجنب اٟتواشي إال إناث الفروع وىن البنات وبنات اإلبن 
 .ٗفيحجنب اإلخوة ألـ

                                 
 .ٜٚئض وانظر العذب الفا - ٔ
 .ٕ٘تسييؿ الفرائض ص  - ٕ
 .ٖ٘-ٕ٘تسييؿ الفرائض  - ٖ
 ..ٖ٘-ٕ٘تسييؿ الفرائض  ٗ
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 القاعدة السادسة:
ُب اٟتواشي بعضهم مع بعض, فكل من يرث منهم بالتعصيب فإنو ٭تجب من دونو ُب اٞتهة أو 

 .ٔالقرب أو القوة على ما سبق 
 القاعدة السابعة:

 .ُٕب الوالء: فكل من يرث بالتعصيب من النسب فإنو ٭تجب من يرث بو من الوالء 
 فػػائدة:

جب النقصاف وحجب اٟترماف ما ذكره الطربي ُب قاؿ العبلمة ابن ا٢تائم رٛتو اهلل: سر الفرؽ بُت ح
أحكاـ القرآف أف الوراثة خبلفة إال أف بعض ا٠تلفاء قد يكوف أؤب من بعض, فمن ُحِجب حجب 
, ومن ُحِجب حجب نقصاف أخذ نصيبو غالبًا وقد ال يأخذه, وقضية  اٟترماف أخذ نصيب احملرـو

 ٖ نثبت لو ا٠تبلفة. اىػذلك أف اٟتاجب حجب حرماف ال بد أف يكوف وارثاً حىت
ًً صيبًا مباركًا فيو كما ٭تب ربنا ويرضى وصلى  ؤّذا ينتهي ْتث باب اٟتجب واٟتمد هلل ٛتداً كثَتًا

 اهلل وبارؾ على خليلو ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
                                              

 
 
 
 
 
 

                                 
 المرجع السابؽ.  ٔ

 المرجع السابؽ. - ٕ
 (.ٓٓٔ/ٔالعذب الفائض ) - ٖ
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 المشركة
 رب يسر وأعن يا كرمي

اٟتمد هلل, ٨تمده, ونستعينو, ونستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا, وسيئات أعمالنا, من يهده إف 
اهلل فبل مضل لو, ومن يضلل فبل ىادي لو, وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو, وأشهد أف 

 ٤تمداً عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو وسلم... أما بعد:
سألة مهمة من مسائل علم الفرائض, كثر فيها االختبلؼ واشتهر بُت أىل العلم من فهذا ْتث ١ت

 الصحابة فمن بعدىم إٔب يومنا ىذا, حىت أف من العلماء من أفردىا بباب مستقل.
ة, فتبُت ٕب ّتبلء أف يهوالفقوقد استعنت باهلل سبحانو وتعأب وقمت ببحثها من الناحية اٟتديثية 

 نع من التشريك, لقوة أدلتو األثرية والنظرية, ولضعف أدلة ا١تخالفُت.القوؿ الراجح ىو ا١ت
وقد بدأت ْتثي بالتعريف با١تشرّْكة ٍب بياف شروطها وما ٗتتل بو, ٍب بياف صورهتا وخبلؼ العلماء فيها 
إٚتاالً ٍب ذكرت من قاؿ بالتشريك مع إيراد أدلتهم مع ما ورد عليها من مناقشات, ٍب ذكرت من قاؿ 

١تنع من التشريك مع بياف أدلتهم وما ورد على بعضها من مناقشة, ٍب رجحت القوؿ الثاين, ٍب با
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ختمت البحث بثبلثة أمثلة مرسومة توضح كيفية قسمة ا١تسألة ا١تشرّْكة عند القائلُت بالتشريك 
 وا١تانعُت منو.

د باب اٟتجب ألف اب مستقل, ومنهم من ذكرىا بعبمن أىل العلم من أفرد ىذه ا١تسألة ب تنبيو:
اإلخوة األشقاء ٭تجبوف حجب حرماف على القوؿ ٔتنع التشريك أو ألهنم ٭تجبوف اإلخوة ألـ 

 حجب نقصاف على القوؿ بالتشريك.
, ورحم اهلل ابن رجب حُت -كما ىي طبيعة البشر-وىذا جهد ا١تقل الذي ال يسلم من زلة أو عثرة 

 ((. اغتفر قليل خطأ ا١ترء ُب كثَت صوابووا١تنصف من قاؿ ُب أوائل كتابو القواعد: ))
فأسأؿ اهلل الكرمي رب العرش العظيم أف ٬تعل ىذا العمل لوجهو خالصاً, وٕب ولعباده نافعًا وأف يسًت 

 عيوبنا وأف يغفر ذنوبنا إنو على كل شيء قدير وباإلجابة جدير, واٟتمد هلل رب العا١تُت.
                              

 المشرِّكة
 

 سبب التسمية:
بينهم وولد األـ ُب فرض ولد األـ فقسمو ف بعض أىل العلم شرؾ فيها ولد األبوين أل قيل -ٔ

  ٔبالسوية.
  ٕوقيل الختبلؼ الناس ُب التشريك فيها بُت ولد األـ, وولد األب واألـ. -ٕ

 وُضبطت ا١تشرّْكة بفتح الراء وكسرىا. 
 ٖنسبة التشريك إليها.فعلى الفتح أي ا١تشرَّؾ فيها, وبكسرىا: على 

                                 
 (.ٕٔ/ٚانظر المغني البف قدامة ) ٔ

 (. ٘٘ٔ/ٛانظر الحاوي الكبير لمماوردي ) ٕ

( وشػرح الزرقػػاني لمموطػػأ ٙٙ,ٗٗ/ٖٔ( والػػذخيرة لمقرافػػي )ٖٕٔ/ٙوالمنتقػػى لمبػاجي )( ٜٕٛ/ٙانظػر حميػػة العممػاء لمقفػػاؿ ) ٖ
 (.ٔٛ/ٙ( وحاشية الجمؿ عمى شرح المني  )ٕٚ/ٗ( ومغني المحتاج لمشربيني )٘ٗٔ/ٖ( والمقدمات والمميدات )ٓٗٔ/ٖ)
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 ٔىب أف أبانا كاف ٛتاراً.: باٟتمارية: ١تا روي أفَّ اإلخوة األشقاء قالوا لعمر وُتسمَّى
 ىب أف أبانا حجراً ُب اليمَّ.: اٟتجريَّة واليمّْية, ١تا روي أف األشقاء قالوا لعمر  وُتسمَّى
 ٕ.قضى فيها وىو على ا١تنربا١تنربية, ١تا روي أف عمر  وُتسمَّى

وقو٢تم ىب أف أبانا كاف ٛتاراً أو حجراً ُب اليم, وأنو قضى  : قصة ٣تيء األشقاء إٔب عمر قلت
ثابت أنو قاؿ: ألقوا أباىم ُب بن فيها على ا١تنرب. ٓب قف ٢تا على إسناد, وقد أسند اٟتاكم عن زيد 

 يح. ولكن إسنادىا منكر كما سيأٌب بيانو إف شاء اهلل.الر 
 مشرِّكة: شروط كوف المسألة

 يشترط في المشركة أف يجتمع فيها أربعة أجناس:
 زوج.(ٔ
 .–أـ أو جدة  –صاحبة سدس ( ٕ
 ( اإلخوة ألـ.ٖ
  ٖ( إخوة أشقاء ذكور خلَّص أو ذكور مع إناث.ٗ

 تختل المسألة المشركة بأحد أربعة أشياء:
ألـ إٔب السدس لث لئلخوة تغَت فروضها, كتغَت النصف للزوج إٔب الربع للزوجة, وتغَت الث .ٔ

 ألف الفروض ال تستغرؽ ا١تسألة, فيأخذ األشقاء الباقي. لواحدىم,

                                 
( والحػػػاوي الكبيػػػر ٕٕ/ ٚ( والمغنػػػي البػػػف قدامػػػة )ٗ٘ٔ/ٜٕ( والمبسػػػوط لمسرخسػػػي )ٜٕٛ/ٙانظػػػر حميػػػة العممػػػاء لمقفػػػاؿ ) ٔ

( وشػػػػػرح الزرقػػػػػاني عمػػػػػى الموطػػػػػأ ٘ٗٔ/ٖ( والمقػػػػػدمات والمميػػػػػدات )ٙٙ/ٗٗ/ٖٔ( والػػػػػذخيرة لمقرافػػػػػي )٘٘ٔ/ٛلممػػػػػاوردي )
 (.ٕٚ/ٗ( ومغني المحتاج لمشربيني )ٓٗٔ/ٖ)
 ( وشرح الخرشي عمى مختصر خميؿٜٚ/٘( وتفسير القرطبي )ٜٜ/ٙٔ( والميذب )ٗ٘ٔ/ٜٕانظر: المبسوط لمسرخسي ) ٕ
( ٕٚ/ٗ(  ومغنػػػػي المحتػػػػاج لمشػػػػربيني )ٖٔ/٘( والفػػػػروع البػػػػف مفمػػػػح )ٕٕ-ٕٔ/ٚ( والمغنػػػػي البػػػػف قدامػػػػة )ٕٚٓ-ٕٙٓ/ٗ)

عػػالء السػػنف لمتيػػانوي )ٕٚٔ/٘( واالختيػػار لتعميػػؿ المختػػار )ٙٚٗ-٘ٚٗ/ٙوالمعونػػة البػػف النجػػار ) ( والعػػذب ٜٖٗ/ٛٔ( وا 
 (.ٕٓٔالفائض )

 (. ٘ٗ-ٗٗ/ ٖٔ( والذخيرة لمقرافي )ٕٔ/ٚ( والمغني البف قدامة )٘٘ٔ/ٛانظر الحاوي الكبير لمماوردي ) ٖ
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 نقصاف فروضها كما لو عدـ النصف أو السدس ١تا تقدـ ُب رقم واحد. .ٕ
تغَت حاؿ اإلخوة األشقاء من الذكور, أو الذكور واإلناث إٔب اإلناث احملض, ألنو يفرض ٢تن  .ٖ

 وال يشركن مع اإلخوة ألـ.
 ٔاإلخوة األشقاء.ٗتلف  .ٗ

فإذا استكملت ا١تشرّْكة شروطها السابقة, فللزوج النصف, ولؤلـ أو اٞتدة السدس, ولئلخوة ألـ 
الثلث, واختلف أىل العلم من الصحابة فمن بعدىم ُب اإلخوة األشقاء, ىل يسقطوف من ا١تَتاث 

 ًتكوا ُب األـ؟ألهنم عصبة وٓب يبق ٢تم شيء؟ أـ يشاركوف اإلخوة ألـ ُب ثلثهم ألهنم اش
 على قولين:

 : التشريك بُت اإلخوة األشقاء واإلخوة ألـ ُب ثلث اإلخوة ألـ.األوؿ
 : ا١تنع من التشريك.الثاني

 . ٕقاؿ باألوؿ من الصحابة أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب 

                                 
 (.ٖٕٓ/ٕانظر فقو المواريث لالحـ ) ٔ
خوتيػػا ألبييػػا وأميػػا فأشػػرؾ عمػػر بػػيف اإلخػػوة ألـ  - ٕ خوتيػػا ألميػػا وا  قضػػى عمػػر فػػي امػػرأة توفيػػت وتركػػت زوجيػػا وأميػػا وا 

لثمث, فقاؿ لو رجؿ: إنؾ لـ تشرؾ بينيـ عاـ كذا وكذا, فقاؿ عمر: تمؾ عمى مػا قضػينا يومئػذ وىػذه واإلخوة لسب واألـ في ا
 عمى ما قضينا.

 قمت: إسناد ىذه القصة ضعيؼ والتشريؾ ثابت عف عمر بمجموع الطرؽ كما سيأتي بيانو إف شاء اهلل.
( والفسوي في المعرفة ٖٛٛٓٔ/ٕٛٗ/ٙي مصنفو )( وابف أبي شيبة فٕٖٖ/ٕأخرج ىذا األثر البخاري في التاريخ الكبير )

( كميػـ مػف طريػؽ ٖ٘ٛٛٔ/ٔٚ/٘( وفػي معرفػة السػنف واآلثػار )ٕ٘٘/ٙ( ومف طريقو البييقي في السػنف )ٕٕٗ/ٕوالتاريخ )
 ( مف طريؽ ىشاـ بف يوسؼ الصنعاني.ٕٖٖ/ٕابف المبارؾ, وأخرجو البخاري في التاريخ الكبير )

( مػػػػػف طريػػػػػؽ محمػػػػػد بػػػػػف ثػػػػػور الصػػػػػنعاني, وأخرجػػػػػو عبػػػػػد الػػػػػرزاؽ فػػػػػي مصػػػػػنفو ٖٕٕ/ٕوأخرجػػػػػو الفسػػػػػوي فػػػػػي المعرفػػػػػة )
( جمػػيعيـ عػػف معمػػر عػػف سػػماؾ بػػف الفضػػؿ عػػف وىػػب بػػف منبػػو عػػف الحكػػـ بػػف مسػػعود الثقفػػي, قػػاؿ: ٜ٘ٓٓٔ/ٜٕٗ/ٓٔ)

 شيدت عمر قضى فذكره.
عػف عمػر وروى عنػو وىػب بػف  قمت: رجاؿ إسناده ثقات إال الحكـ بف مسعود الثقفي ذكػره ابػف حبػاف فػي الثقػات وقػاؿ يػروي

منبو.اىػ. قمت: قد غمز اإلماـ البخاري فػي سػماع وىػب بػف منبػو منػو كمػا سػيأتي إف شػاء اهلل, وأخرجػو الفسػوي فػي المعرفػة 
 ( مف طريؽ سفياف بف عيينة. ٕ٘٘/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٕٕٗ/ٕ)
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ا عػف معمػر عػف سػماؾ بػف الفضػؿ عػف وىػب بػف منبػو ( مػف طريػؽ عبػد الػرزاؽ, كالىمػٕ٘٘/ٙوأخرجو البييقي في سػننو )

 عف مسعود بف الحكـ الزرقي عف عمر بو.
قمت: مسعود بف الحكـ الزرقي لو رؤية ولو رواية عف بعض الصحابة, كما في التقريب, وقد روى عف عمر كما في تيذيب 

 الكماؿ.
ه عنػو ابػف المبػارؾ ومحمػد بػف ثػور الصػنعاني قمت: مدار الخالؼ عمى معمر بف راشػد فمػرة قػاؿ الحكػـ بػف مسػعود كمػا روا

 نعاني ثقتاف, وابف المبارؾ إماـ.وىشاـ بف يوسؼ الصنعاني ومحمد بف ثور وىشاـ الص
 مسعود بف الحكـ الزرقي كما رواه عنو سفياف بف عيينة وعبد الرزاؽ. –معمر  –ومرة قاؿ 

المصنؼ وقاؿ الحكػـ بػف مسػعود, ورواه عنػو إسػحاؽ بػف  وقد اختمؼ عمى عبد الرزاؽ فرواه عنو أبو إسحاؽ الدبري كما في
إبػػراىيـ الحنظمػػي ومحمػػد بػػف يحيػػى الػػذىمي وقػػاال مسػػعود بػػف الحكػػـ الزرقػػي كمػػا عنػػد البييقػػي, ولػػيس ىنػػاؾ أدنػػى تػػردد وال 

 ارتياب في أف الرواية الراجحة عف عبد الرزاؽ ىي رواية إسحاؽ بف إبراىيـ ومحمد بف يحيى.
 =( أنو مسعود بف الحكـ الزرقي.ٕٚٔ/ٖلرازي كما في الجرح والتعديؿ )وقد رجح أبو حاتـ ا

ورجح اإلماـ البخاري والفسوي أنو الحكـ بف مسعود وقد نقؿ اإلماـ البييقي كالميما مقرًا لو, وأورد الحافظ الذىبي الحػديث =
 ( في ترجمة الحكـ بف مسعود الثقفي, ثـ قاؿ: إسناده صالح ولـ يتعقب بشيء. ٓٛ٘ -ٜٚ٘/ٔفي ميزاف االعتداؿ )

( فقد أورد الحديث فػي ترجمػة الحكػـ بػف مسػعود الثقفػي, ثػـ قػاؿ ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٕر )أما كالـ اإلماـ البخاري ففي التاريخ الكبي
 وقاؿ بعضيـ: مسعود بف الحكـ وال يصح.اىػ.

( فقػد ذكػر حػديث الحكػـ بػف مسػعود ثػـ سػاؽ طريػؽ ابػف ٕٕٗ/ٕوأما كالـ يعقوب بف سفياف الفسػوي ففػي المعرفػة والتػاريخ )
 ا خطأ إنما ىو الحكـ بف مسعود.عيينة التي فييا مسعود بف الحكـ ثـ قاؿ: وىذ

( ثنا سعيد بف منصور ثنا إسػماعيؿ بػف إبػراىيـ ثنػا محمػد بػف عمػرو بػف عمقمػة أف مسػعود بػف الحكػـ الزرقػي ٖٕٕ/ٕوقاؿ )
 والذي روى عنو وىب بف منبو إنما ىو الحكـ بف مسعود الثقفي.

( الروايػات التػػي ٕ٘٘/ٙيقػي فقػد أورد فػػي سػننو )قمػت: محمػد بػػف عمػرو صػدوؽ لػػو أوىػاـ كمػا فػػي التقريػب, وأمػا اإلمػػاـ البي
فييا الحكـ بف مسعود ولـ يتعقب بشيء ثـ ذكر روايتي عبد الرزاؽ وسفياف بف عيينة بذكر مسعود بف الحكػـ, ثػـ ذكػر كػالـ 

 اإلماـ الفسوي السابؽ, ثـ قاؿ: وبمعناه قاؿ البخاري, ولـ يتعقب بشيء.
( كالـ اإلماـ الذىبي السػابؽ فػي ترجمػة الحكػـ بػف مسػعود الثقفػي, ثػـ ٖٗٛ/ٕ) قمت: وقد ساؽ الحافظ ابف حجر في المساف

 قاؿ: وذكره ابف حباف في الثقات وصحح أبو حاتـ أنو مسعود بف الحكـ ولـ يرجح شيئًا.
قمت: والذي يتػرجح لػي أنػو الحكػـ بػف مسػعود الثقفػي وأف الػذي وىػـ وقػاؿ مسػعود بػف الحكػـ ىػو معمػر بػف راشػد ويكػوف ىػذا 

 أنني لـ أقؼ عمى مف وثؽ الحكـ بف مسعود سوى ابف حباف. -ٔثر ضعيفًا لسببيف: األ
( بعػد أف ذكػر ٕٖٖ/ٕأف البخاري قد غمز في سماع وىب بف منبو مف الحكـ بف مسػعود قػاؿ كمػا فػي التػاريخ الكبيػر ) -ٕ

حسػف بشػواىده كمػا  –اهلل عنػو  رضػي –الحديث: ولـ يتبيف سماع وىب بف منبو مف الحكـ.اىػ. إال أف ىذا األثػر عػف عمػر 
 سيأتي واهلل الموفؽ. 
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 (.ٕٔٙ/ٔوقد صحح قوؿ عمر بالتشريؾ الحافظ ابف كثير في تفسيره )

( وفي ٕ٘٘/ٙ( ومف طريقو البييقي في السنف )ٖٖٛ/ٔأخرج محمد بف نصر المروزي في الفرائض كما في مسند الفاروؽ )
عػف سػعيد بػف المسػيب أف معػاذ ثنػا حسػيف المعمػـ عػف قتػادة ( ثنا محمد بػف المثنػى ثنػا معػاذ بػف ٖٗ/ٗمختصر الخالفيات )

( ٖٖٛ/ٔاألـ فػي الثمػث. قػاؿ الحػافظ ابػف كثيػر فػي مسػند الفػاروؽ ) عمر أشرؾ بيف اإلخوة مف األب واألـ وبيف اإلخوة مف
 وىذا إسناد صحيح, وقد روي مف وجو آخر عنو.اىػ. 

قمت: فيو عنعنة قتادة إال أنو يتقوى بما قبمو وما بعده, وسعيد بف المسيب الراجح سماعو مف عمر كما سبؽ في مسألة الجد 
 مع اإلخوة.

( ثنا ىشيـ أنا خالد وىػو الحػذاء عػف ابػف سػيريف أف عمػر أشػرؾ بيػنيـ وقػاؿ: ٕٗ/ٔٗ/ٔ) وأخرج سعيد بف منصور في سننو
 ال أحرميـ إف ازدادوا قربًا. 

 =قمت: رجاؿ إسناده ثقات إال أف ابف سيريف لـ يسمع مف عمر ومع ذلؾ فاألثر يصح بما قبمو.
نػػي ابػػف طػػاووس عػػف أبيػػو أنػػو كػػاف ( عػػف ابػػف جػػري  قػػاؿ أخبر ٜٛٓٓٔ/ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٓٔوأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )=

خوتيا مف أميا, وأختيا مف أميا وأبييا, ألميا السدس ولزوجيا الشطر, والثمث  يقوؿ في امرأة توفيت وتركت زوجيا وأميا, وا 
بيف اإلخوة مف األـ واألخت مف األـ واألب, وأف عمر بف الخطاب كاف يقوؿ: ألقوا أباىـ في الريح, وأما األخت لسب واألـ 

نمػا ورثػت مػع اإلخػوة مػف أجػؿ أنيػا ابنػة أميػـ, قػاؿ: فػإف كػاف مػع اإلخػوة لػسـ أخػت ألب فػال شػيء ليػا. ف إنيا ال ترث بػو وا 
قمت: فكيؼ يقتسموف الثمث؟ قاؿ: كاف ابف عباس يقوؿ: ال أجد إال: ))لمذكر مثؿ حظ األنثييف((, قػاؿ ابػف طػاووس: ))فػإف 

 كاف لو إخوة فسمو الثمث((.
 الخ.…طاووس مف عمر إال أف ىذه الرواية حسنة بما قبميا دوف قولو فإف كاف مع اإلخوة لسـ أخت ألب قمت: لـ يسمع

( وسػػػعيد بػػػف منصػػػور فػػػي سػػػننو ٜٜٓٓٔ/ٕ٘/ٓٔ( وعبػػػد الػػػرزاؽ فػػػي مصػػػنفو )ٕٕٛٛ/ٙٗٗ/ٕوأخػػػرج الػػػدارمي فػػػي سػػػننو )
( وفػػػي مختصػػػر ٖٙٛٛ/ٕٚ/٘)( والبييقػػػي فػػػي المعرفػػػة ٜٖٛٓٔ/ٜٕٗ/ٙ( وابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مصػػػنفو )ٕٔ/ٕٓ/ٓٗ/ٔ)

خػػوة ألب وأـ قػػاؿ: كػػاف عمػػر وعبػػد اهلل وزيػػد ٖٖ/ٗالخالفيػػات ) خػػوة ألـ, وا  ( مػػف طػػرؽ عػػف إبػػراىيـ النخعػػي فػػي زوج وأـ وا 
 يشركوف, وقاؿ عمر: لـ يزدىـ األب إال قربًا.

 قمت: رواية إبراىيـ النخعي عف عمر مرسمة إال أنيا تصح بما قبميا واهلل أعمـ.
( مػف طريػؽ ٖٗ/ٗ( وفػي مختصػر الخالفيػات )ٕٙ٘/ٙ( والبييقي في سػننو )ٕٖ/ٔٗ/ٔبف منصور في سننو )وأخرج سعيد 

 ىشيـ عف ابف أبي ليمى عف الشعبي عف عمر وابف مسعود أشركا بينيـ.
قمت: في إسناده ابف أبي ليمػى صػدوؽ سػيء الحفػظ جػدًا, وفيػو انقطػاع بػيف الشػعبي وعمػر وفيػو عنعنػة ىشػيـ وقػد رواه عػف 

يـ سػعيد بػف منصػور مصػرحًا بالتحػديث إال أف يحيػى بػف يحيػى التميمػي الثقػة الثبػت رواه عنػو بالعنعنػة وىػو الػراجح واهلل ىش
 أعمـ.

( مف طريؽ زمعة بف صالح عف عمرو ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٗوروى محمد بف الحسف الشيباني في كتابو الحجة عمى أىؿ المدينة )
رضػي  –أنػا وأبػو بكػر : اختمفػت –رضػي اهلل عنػو  –خطػاب عمر بػف البف دينار عف طاووس عف ابف عباس قاؿ: قاؿ لي 
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 ..................................................(ٔ) –وزيد بن ثابت 

                                                                                                     
رضػي  –في الكاللة والقوؿ ما قمت, زعػـ  أف عمػر يشػرؾ بنػي األب واألـ وبنػي األـ فػي الثمػث وخالفػو أبػو بكػر  –اهلل عنو 
 . –اهلل عنو 

 .  قمت: إسناده ضعيؼ ففيو زمعة بف صالح ضعيؼ, وفي متنو شيء مف النكارة, واهلل أعمـ

 روي ذلؾ مف طريقيف عنو: -ٔ
( وابػف أبػي شػيبة ٜٜٓٓٔ/ٕٔ٘/ٓٔ( وعبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )ٕٕٛٛ/ٙٗٗ/ٕأخرج الطريؽ األولى الػدارمي فػي سػننو )

( وفػػػػي المعرفػػػػػة ٕٙ٘/ٙ( والبييقػػػػػي فػػػػي سػػػػػننو )ٓٗ/ٔ( وسػػػػػعيد بػػػػف منصػػػػػور فػػػػي سػػػػننو )ٜٖٛٓٔ/ٜٕٗ/ٙفػػػػي مصػػػػنفو )
خػػػوة ألب وأـ, وأخػػػوة ألـ, قػػػاؿ: كػػػاف عمػػػر وعبػػػد اهلل وزيػػػد ( مػػػف طػػػرؽ عػػػف إبػػػراىيـ النخعػػػي فػػػٖٙٛٛ/ٕٚ/٘) ي زوج وأـ وا 

 =يشركوف, قاؿ عمر: لـ يزدىـ األب إال قربًا.
قمت: إسناده منقطع بيف إبراىيـ النخعي ومف ُذكر مف الصحابة إال أف روايتو عف ابف مسعود ليا حكـ االتصاؿ كما سػبؽ =

 غير مرة. 
( مف طريؽ ىشيـ بف ٕٚ/ٕٗ/ٔ( مف طريؽ سفياف وسعيد بف منصور في سننو )ٕ٘ٛٛ/ٙٗٗ/ٕوأخرج الدارمي في سننو )

 أنو كاف يشرالؾ. –رضي اهلل عنو  –بشير, كالىما عف أبي الزناد عف زيد بف ثابت 
واألثػر بمجمػوع الطػريقيف يرتقػي إلػى رتبػة الحسػف  –رضي اهلل عنو  –قمت: إسناده منقطع بيف أبي الزناد وبيف زيد بف ثابت 

 يره السيما واالنقطاع في الطبقة العالية وقوؿ زيد بف ثابت في التشريؾ مشيور بيف أىؿ العمـ, واهلل أعمـ.لغ
( مف طريؽ أبي أمية بف يعمى الثقفي عف أبي ٕٙ٘/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٖٖٚ/ٗوأخرج الحاكـ في مستدركو )

المشػػرالكة قػػاؿ: ىبػػوا أبػػاىـ كػػاف حمػػارًا مػػا زادىػػـ األب إال قربػػًا. الزنػػاد عػػف عمػػرو بػػف وىػػب عػػف أبيػػو عػػف زيػػد بػػف ثابػػت فػػي 
 وأشرؾ بينيـ في الثمث.

 قاؿ الحاكـ: ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه ووافقو الذىبي.
( بقولػو: ٗٔٔ/ٔ( وفي المغني )ٖٕقمت: أبو أمية ىو إسماعيؿ بف يعمى البصري, ترجمو الحافظ الذىبي في الضعفاء )ص

 (.ٓٙ٘/ٔىو كذلؾ, وانظر ترجمتو في المساف )متروؾ. و 
(: سػػمع أبػػاه. وعبػػد الػػرحمف بػػف ٕٙٙ/ٙوعمػرو بػػف وىػػب ىػػو ابػػف عثمػػاف القرشػػي, قػػاؿ ابػػف أبػي حػػاتـ فػػي الجػػرح والتعػػديؿ )

حصػػيف سػػمع منػػو يحيػػى بػػف حسػػاف سػػمعت أبػػي يقػػوؿ ذلػػؾ, ويقػػوؿ: ىػػو مضػػطرب الحديث.اىػػػ. وأمػػا أبػػوه فقػػد قػػاؿ شػػيخنا 
( وأبػػوه وىػػب بػػف ٘ٛٗ/ٗفػػي تتبػػع أوىػػاـ الحػػاكـ التػػي سػػكت عنيػػا الػػذىبي ) –حفظػػو اهلل  –مقبػػؿ الػػوادعي المحػػدث العالمػػة 

 أسمع مف زيد بف ثابت أـ ال.اىػ. عثماف مستور, وال ندري
الزنػاد تالمػذة أبػي  –المتػروؾ  –قمت: زيادة: ىبوا أباىـ كاف حمارًا ما زادىـ األب إال قربًا. منكرة جدًا, خالؼ فييػا أبػو أميػة 

الثقات األثبات الذي رووا الحػديث عػف أبػي الزنػاد دوف ذكػر ىػذه الزيػادة وىػـ سػفياف الثػوري, ومغيػرة بػف مقسػـ الضػبي, واهلل 
 أعمـ.
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وابن مسعود 
 (ٔ)................................. 

  (ٔ)وطاووس  (ٕ)وقاؿ بالتشريك من التابعُت: عمر بن عبد العزيز 

                                 
 صح ذلؾ عنو وقد سبؽ تخريجو في الكالـ عمى قوؿ زيد رضي اهلل عنو. -ٔ

قػاؿ عمػر وعبػػد اهلل رضػي اهلل عنيمػا فػػي ( مػف طريػػؽ محمػد بػف سػػالـ عػف الشػعبي قػػاؿ: ٕٙ٘/ٙوأخػرج البييقػي فػػي سػننو )
خػػوة ألب وأـ, لمػػزوج النصػػؼ, ولػػسـ السػػػدس, وشػػركا بػػيف اإلخػػوة مػػف األب واألـ وبػػػيف اإلخػػوة مػػف األـ فػػي الثمػػػث,  زوج وا 

 ذكرىـ وأنثاىـ فيو سواء, وقاال: ما زادىـ األب إال قربًا.
لػـ يسػمع مػف عمػر وال ابػف مسػعود  رضػي اهلل عنيمػا   قمت: إسناده ضعيؼ جػدًا محمػد بػف سػالـ اليمػداني متػروؾ, والشػعبي

( مػف طريػؽ ابػػف ٕٙ٘/ٙ( والبييقػػي فػي سػننو )ٖٖٚ/ٗ( والحػاكـ فػي مسػتدركو )ٔٗ/ٔوأخػرج سػعيد بػف منصػور فػػي سػننو )
 أبي ليمى عف الشعبي أف عمر وابف مسعود أشركا بينيـ.

 =والشعبي لـ يسمع مف عمر وال مف ابف مسعود.صدوؽ سيئ الحفظ جدًا أبي ليمى ىو محمد بف عبد الرحمف,قمت: ابف 
 وقد صح عف ابف مسعود القوؿ بعدـ التشريؾ أيضًا ولعمو كاف في أوؿ األمر.=

( والبييقػػي فػػي سػػػننو ٖٓٓٔٔ/ٕٓ٘/ٙ( وابػػف أبػػي شػػػيبة فػػي مصػػنفو )ٕٛ/ٕٗ/ٔفقػػد أخػػرج سػػعيد بػػف منصػػػور فػػي سػػننو )
عػف ىزيػؿ بػف شػرحبيؿ أف فريضػة كانػت فػييـ: امػرأة تركػت ( مػف طريػؽ أبػي قػيس ٖٛٛٛ/ٕٚ/٘(  وفي المعرفة )ٕٙ٘/ٙ)

خوتيا ألبييا وأميا, فقاؿ ابف مسعود: لمزوج النصؼ, ولسـ السدس, وإلخوتيا مػف األـ مػا بقػي  خوتيا ألميا وا  زوجيا وأميا وا 
 تسػألوني عػف تكاممت السياـ. زاد شعبة كما عند سعيد بف منصور: قػاؿ ىزيػؿ: فػذكرنا ذلػؾ ألبػي موسػى األشػعري فقػاؿ: ال

 شيء ما داـ ىذا الحبر فيكـ.
قمت: إسناده حسف, أبو قيس ىو عبد الرحمف بف ثرواف, صدوؽ ربما خالؼ, وىزيؿ بف شرحبيؿ مخضـر ولعؿ ابػف مسػعود  
 رضي اهلل عنو كاف ال يشرؾ ثـ رجع إلى التشريؾ ألف الذيف رووا عنو التشريؾ أعرؼ بمذىبو ممف روى عنو أنو لـ يشرالؾ.

ف لـ يريػاه مػف روايػة أبػي قػيس ٕٚ٘/ٙاإلماـ البييقي في سننو ) قاؿ براىيـ أعمـ بمذىب عبد اهلل بف مسعود وا  (: والشعبي وا 
ف كانت موصولة إال أف لرواية أبي قيس شاىدًا  فيحتمؿ أنو كاف يقوؿ ذلؾ ثـ رجع عنو إلى ما  –لـ أقؼ عميو  –األودي وا 

  أعمـ.اىػ.تقرر عند الشعبي والنخعي مف مذىبو واهلل
براىيـ النخعي أعرؼ بمذىب عبد اهلل مف ٖٚ-ٕٚ/٘وقاؿ أيضًا في المعرفة ) (: واختمفت الرواية عف عبد اهلل كما ذكرناه, وا 

(: واختمفت الرواية عف عبد اهلل, فقيؿ عنو إنو لـ يشرؾ, وقيؿ إنو شرَّؾ, ٖٗ/ٗغيره.اىػ. وقاؿ كما في مختصر الخالفيات )
براىيـ عنوىذه رواية الشعبي و   و, وىما أعرؼ بمذىبو مف غيرىما. ا 

 فيحتمؿ أف يكوف في االبتداء لـ يشرالؾ, ثـ رجع إلى التشريؾ.اىػ.
 قمت: قد سبؽ أف رواية الشعبي لـ تصح إليو, ورواية إبراىيـ موفية بالمقصود واهلل أعمـ.

بف عقيػؿ قػاؿ: ماتػت ابنػة لمحسػف بػف ( مف طريؽ عبد اهلل بف محمد ٜٖ٘ٓٔ/ٜٕٗ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) -ٕ
خوتيػػا ألبييػػا وأميػػا, فػػارتفعوا إلػػى عمػػر بػػف عبػػدالعزيز فػػأعطى الػػزوج  خوتيػػا ألميػػا, وا  أبػػي الحسػػف, وتركػػت زوجيػػا وأميػػا وا 
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وأٛتد ُب رواية غَت مشهورة عنو رواىا عنو حرب كما ُب ٣تموع  (ٖ)والشافعي  (ٕ)وإليو ذىب مالك 
( وحكم ٖ٘ٔ/ٚ( واإلنصاؼ للمرداوي )٘ٔ/ٖكشي )( وشرح الزر ٜٖٖ/ٖٔوى البن تيمية )الفتا

 ( على ىذه الرواية بأهنا مرجوحة. ٙٚٗ/ٙابن النجار ُب معونة أوٕب النهى )
 ( القوؿ بالتشريك إٔب اٞتمهور.ٗٔٙ/ٔوقد نسب اٟتافظ ابن كثَت ُب تفسَته )

                                                                                                     
النصؼ, واألـ السدس, وأشرؾ بيف اإلخوة مف األـ واإلخوة مف األب واألـ, وقاؿ لمزوج: أمسؾ عف أترابؾ, أيمحؽ بيػـ سػيـ 

 ى تنظر حبمى ىي أـ ال.آخر حت
قمت: إسناده حسف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ في حديثو ليف إال أنو روى قصة وحسف سياقو ليا يدؿ عمى أنػو حفظيػا واهلل 

 أعمـ.
( عػػف ابػػف جػػري  قػػاؿ أخبرنػػي ابػػف طػػاووس عػػف أبيػػو أنػػو كػػاف ٜٛٓٓٔ/ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٓٔأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )-ٔ

خوتيا مف أميػا, وأختيػا مػف أميػا وأبييػا: ألميػا السػدس ولزوجيػا الشػطر, والثمػث يقوؿ في امرأة توفيت وترك ت وجيا وأميا وا 
 بيف اإلخوة مف األـ واألخت مف األب واألـ.

 =قمت: إسناده صحيح.
 ( مف طريؽ محمد بف بكر البرساني بو.ٜٖٗٓٔ/ٜٕٗ/ٙوقد أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )=

نما ورثت مع اإلخػوة وزاد: وأف عمر بف الخطاب كاف ي قوؿ: ألقوا أباىا في الريح, أما األخت لسب واألـ فإنيا ال ترث بو, وا 
مػػف أجػػؿ أنيػػا ابنػػة أميػػـ, فػػإف كػػاف مػػع اإلخػػوة لػػسـ أخػػت ألب فػػال شػػيء ليػػا, قمػػت: كيػػؼ يقتسػػموف الثمػػث؟ قػػاؿ: كػػاف ابػػف 

 كاف لو إخوة فسمو السدس((.عباس يقوؿ: ال أجد إال لمذكر مثؿ حظ األنثييف, قاؿ ابف طاووس: ))فإف 
قمت: وىذه زيادة شاذة, خالؼ فييا محمد بف بكر البرساني الذي ترجمو الحافظ فػي التقريػب بقولػو: صػدوؽ قػد يخطػئ, عبػد 

 الرزاؽ الصنعاني الثقة الحافظ, واهلل أعمـ.
 (.ٕٕٗ/٘ٔ( واالستذكار البف عبد البر )ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٕالموطأ )-ٕ
 (.ٓٙٗ/ٗتالؼ العمماء لمطحاوي )( ومختصر اخٚٔٔ/ٗاألـ )-ٖ
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(ٔ)القوؿ بالتشريك عن عثماف  ي: رو تنبيو
  وٓب يصح  (ٗ)وشريح  (ٖ)وابن ا١تسيب  (ٕ)ومسروؽ

 ذلك عنهم.
 وقد استدؿ القائلوف بالتشريك بما يلي:

ُهَما السُُّدُس فَِإف  قولو تعأب:  َوِإف َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلَلًَة أَو اْمرَأٌَة َولَُو َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَِلُكلّْ َواِحٍد مّْنػْ
 . َكانُػَواْ َأْكثَػَر ِمن َذِلَك فَػُهْم ُشرََكاء ُب الثػُُّلِث 

, إلغاًء لقرابة األب, فهم ٚتيعًا إخوة -أي من اإلخوة ألـ-ووجو الداللة: أف ولد األبوين منهم 
 للميت ألمو.

 و٬تاب عن ىذا االستدالؿ:
 بأنو استدالؿ غَت صحيح ألف اإلخوة األشقاء غَت اإلخوة ألـ. .ٔ
ال يقوؿ بو خوة ألـ ُب ٚتيع األحكاـ وىذا ما للـز مشاركتهم لئللو صح اعتبارىم إخوة ألـ  .ٕ

 ا١تشرّْكوف أنفسهم.
                                 

( وسػعيد بػف منصػور فػي سػننو ٜٔٔٓٔ/ٕٔ٘/ٓٔ( وعبد الرزاؽ فػي مصػنفو )ٕٗٛٛ/ٙٗٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو ) -ٔ
( مػف طػرؽ عػف سػميماف التيمػي ٕ٘٘/ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٜٖٔٓٔ/ٜٕٗ/ٙ( وابف أبي شػيبة فػي مصػنفو )ٕٕ/ٓٗ/ ٔ)

 ي كاف ال يشرؾ.عف أبي مجمز أف عثماف كاف يشرؾ وعم
 . –رضي اهلل عنو  –قمت: إسناده ضعيؼ لالنقطاع بيف أبي مجمز وىو الحؽ بف حميد وبيف عثماف 

( مػػف طريػػؽ حجػػاج بػػف ٕٜٖٓٔ/ٜٕٗ/ٙ( وابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )ٕ٘/ٔٗ/ٔأخػػرج سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو ) -ٕ
 أشركا بينيـ.أرطأة أخبرني المغيرة بف المنتشر قاؿ: شيدت مسروقًا وشريحًا 

قمػػت: إسػػناده ضػػعيؼ, المغيػػرة بػػف المنتشػػر روى عنػػو إسػػماعيؿ بػػف أبػػي خالػػد وحجػػاج بػػف أرطػػأة كمػػا فػػي الجػػرح والتعػػديؿ 
 ( ولـ يوثقو إال ابف حباف. وحجاج بف أرطأة ال يحت  بو.ٖٕٓ/ٛ)

عػف سػعيد بػف ( مف طريؽ حجػاج بػف أرطػأة عػف عمػرو بػف شػعيب ٖٜٖٓٔ/ٜٕٗ/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) -ٖ
 المسيب أنو شرؾ اإلخوة مف األب واألـ, مع األخوة ألـ, قاؿ: ما زادىـ  األب إال قربًا.

 قمت: إسناده ضعيؼ حجاج بف أرطأة ال يحت  بو, وىو مدلس وقد عنعف.
( مػػف طريػػؽ سػػفياف الثػػوري عػػف عبػػد الممػػؾ بػػف عميػػر عػػف شػػريح أنػػو كػػاف ٕٙٛٛ/ٙٗٗ/ٕأخػػرج الػػدارمي فػػي سػػننو ) -ٗ

 يشرؾ.
 قمت: إسناده ضعيؼ, عبد الممؾ بف عمير ال يحت  بو.
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 ( بعد أف ذكر اآلية السابقة: ٖ٘٘/ٔعبلـ ا١توقعُت )ُب إ –رٛتو اهلل–د قاؿ ابن القيم وق
فإف قيل: ولد األبوين منهم إلغاًء لقرابة األب, قيل ىذا وىم, ألف اهلل سبحانو وتعأب قاؿ ُب أوؿ 

ُهَما السُُّدُس َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلّْ َواِحٍد اآلية:  َك فَػُهْم فَِإف َكانُػَوْا َأْكثَػَر ِمن َذلِ ٍب قاؿ:   مّْنػْ
فذكر حكم واحدىم وٚتاعتهم, حكمًا ٮتتص بو اٞتماعة منهم كما ٮتتص بو  ُشرََكاء ُب الثػُُّلث

ِنْصُف َما تَػَرَؾ َوُىَو يَرِثُػَها ِإِف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت فَػَلَها واحدىم, وقاؿ ُب ولد األبوين: 
َا َوَلٌد فَِإف َكانَػَتا اثْػَنتَػُْتِ فَػَلُهَما الثػُّلُثَاِف ٦تَّا تَػَرَؾ َوِإف َكانُوْا ِإْخَوًة رَّْجاالً   َوِنَساء فَِللذََّكِر ِمْثُل ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَّ

, وىو حكم ٮتتص بو ٚتاعتهم  فذكر حكم ولد األب واألبوين وأحدىم وٚتاعتهم  َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ 
كما ٮتتص بو واحدىم , فبل يشاركهم فيو غَتىم, فكذا حكم ولد األـ, وىذا يدؿ على أف أحد 
الصنفُت غَت اآلخرين, فبل يشارؾ أحد الصنفُت اآلخر, وىذا الصنف الثاين ىو ولد األبوين, أو 

بعض الصحابة )من أـ( وىي تفسَت األب باإلٚتاع, واألوؿ ىو ولد األـ باإلٚتاع, كما فسرتو قراءة 
 ٔوزيادة إيضاح, وإال فذلك معلـو من السياؽ.اىػ.

 (: ٔٙٗ/ٗوقاؿ الطحاوي كما ُب ٥تتصر اختبلفات العلماء )
واحتج الشافعي بأهنم قد اشًتكوا ُب قرابة األـ فوجب أف يستحقوا الثلث كلهم, وىذا فاسد, ألهنم 

خت ألب, أف للزوج النصف, ولؤلخت لؤلب, واألـ ال ٮتتلفوف ُب زوج وأخت ألب وأـ وأخ وأ
النصف, وال شيء لؤلخ واألخت من األب ألهنما عصبة, فبل يدخلوف مع ذوي السهاـ, وٓب ٬تعل 
األخ من األب ٔتنزلة من ٓب يكن, حىت تستحق األخت من األب السدس الذي كانت تستحقو لو 

األب واألـ مع اإلخوة ُب الثلث  ٓب يكن أخ, كذلك ٬تب أف ال يدخل اإلخوة واألخوات من
ا١تسمى ٢تم إذا كانوا عصبة, ألف مَتاثهم فيما سوى الثلث, ال ُب الثلث, وإ٪تا ىو فيما فضل, فإذا 
ٓب يفضل شيء فبل شيء ٢تم, كما قلنا ُب األخ واألخت من األب مع الزوج, واألخت من األب 

 واألـ.اىػ.
 

                                 
 (.ٜٖٕ/ٖٔوانظر مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ) ٔ
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 (: ٚٔٔ/ٕوقاؿ اٞتصاص ُب أحكاـ القرآف )
إف قيل: لػمَّا اشًتكوا ُب نسب األـ, وجب أف ال ٭ترموا باألب, قيل لو: ىذا غلط, ألهنا لو تركت ف

األـ السدس كامبًل, وأخذ اإلخوة  األخ من زوجًا وأمًا وأخًا ألـ, وإخوة وأخوات ألب وأـ, ألخذ
شر, وٓب واألخوات من األب واألـ السدس الباقي بينهم, وعسى يصيب كل واحد منهم أقل من الع

يكن لواحد منهم أف يقوؿ: حرمتموين باألب مع اشًتاكنا ُب األـ, بل كاف نصيب األخ من األـ 
 أوفر من نصيب كل واحد منهم, فدؿ ذلك على معنيُت:

 : انتقاض العلة باالشًتاؾ ُب األـ.أحدىما
 : أهنم ٓب يأخذوا بالفرض وإ٪تا أخذوا بالتعصيب.والثاني

ٍب ذكر ٨تو كبلـ … لو تركت زوجًا وأختًا ألب وأـ, وأختًا وأخًا ألبويدؿ على فساد ذلك أهنا 
 اىػالطحاوي السابق.

( عن قوؿ ا١تشرّْكُت: إف اإلخوة ٖٕٗ/ٕوقد أجاب الدكتور عبد الكرمي البلحم ُب فقو ا١تواريث )
ويجاب عن : بقولو ُب األـ, فيدخلوف ُب مدلوؿ اآليةاألشقاء إخوة ألـ, ألهنم يشًتكوف مع ا١تورث 

  ىذه المناقشة من وجوه:
 : أف اإلخوة األشقاء غَت اإلخوة ألـ ُب الشرع والعرؼ.الوجو األوؿ
: فإف اهلل أفردىم ْتكم خاص ُب آية الكبللة اليت ُب آخر النساء, وأما العرؼ: فإنو ال أما الشرع

 اإلطبلؽ.يطلق على اإلخوة األشقاء لفظ اإلخوة ألـ, وال ينصرؼ إليهم ىذا اللفظ عند 
: أنو لو صح اعتبارىم إخوة ألـ لـز مشاركتهم لئلخوة ألـ ُب ٚتيع األحكاـ, وليس ُب الوجو الثاني

 ا١تسألة ا١تشرّْكة خاصة, ومن ذلك ما يلي:
 السقوط بالفرع الوارث. (ٔ
 السقوط باٞتد من غَت خبلؼ. (ٕ
, كابن عم إذا كاف ا١تشاركة ُب الثلث ُب ٚتيع األحواؿ سواًء استغرقت الفروض ا١تسألة أو ال (ٖ

 أخاً ألـ.
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 التسوية بُت الذكر واألنثى ُب ٚتيع األحواؿ.اىػ. (ٗ
 وأما دليلهم الثاني: 

١تا وقعت ىذه ا١تسألة ُب زمنو, فأعطى الزوج  فهو ما روي عن أمَت ا١تؤمنُت عمر بن ا٠تطاب 
ا١تؤمنُت: ىب أف أبانا   أوالد األبوين: يا أمَتالنصف, واألـ السدس, وجعل الثلث ألوالد األـ, فقاؿ لو 

 كاف ٛتاراً, ألسنا من أـ واحدة؟ فشرَّؾ بينهم.
 ويناقش ىذا الدليل:

با١تطالبة بصحتو, ومن ا١تعلـو أف من القوادح ُب االستدالؿ ا١تطالبة بصحة النقل وقد ْتثت كثَتاً 
, وقد (ٔ)لعلي أقف على إسناد ىذه اٟتكاية فلم أقف على ذلك مع أهنا مشهورة ُب كتب الفقهاء 

( قاؿ فيو: وذكر الطحاوي: أف عمر كاف ٙٛ/ٖوقفت على كبلـ للحافظ ابن حجر ُب التلخيص )
ال يشرّْؾ حىت ابتلي ٔتسألة فقاؿ لو األخ واألخت من األب واألـ: يا أمَت ا١تؤمنُت: ىب أف أبانا كاف 

 ٛتاراً ألسنا من أـ واحدة؟اىػ.
( ٥تتصر ٖ( شرح معاين اآلثار. ٕ( شرح مشكل اآلثار. ٔالطحاوي اليت بُت يدي:  وُكُتب

 ( الشروط الصغَت. وٓب أجد ىذا األثر فيها. ٗاختبلفات العلماء. 
ولعل ىذا األثر ذكره الطحاوي ُب كتابو االختبلؼ بُت الفقهاء, فقد ذكرت كتب التواريخ أنو ٨تو 

ود ىو ٥تتصره للرازي, وليس األثر فيو, وقد قاؿ ٤تقق شرح مشكل حديثيًا وا١توججزءًا  مائة وثبلثُت
 وأما األصل,  فبل وجود لو ُب حدود ما نعلم.اىػ. :(ٕٛ/ٔاآلثار )

                                 
قائؿ: ىب أف أبانا كػاف حمػارًا ىػو رجػؿ قػاؿ ذلػؾ لعمػر  إففمنيـ مف قاؿ  نسبتيا( عمى أف في كتب الفقو اضطرابًا في ٔ)

وقيػؿ: قالػو عمػي  –رضػي اهلل عنػو  –وقيؿ: قاؿ ذلؾ زيد بف ثابػت  –و رضي اهلل عن –بف الخطاب, وقيؿ: قالو رجؿ لعمي 
 (.ٕٙٓ/ٗ( وشرح الخرشي عمى مختصر الخميؿ )٘٘ٔ/ٛ. انظر الحاوي الكبير لمماوردي ) –رضي اهلل عنيما  –لعمر 

كمَّػػـ  ( بػػيف مػػا سػػبؽ فقػػاؿ: ال مػػانع مػػف أف يكػػوف كػػؿ مػػف زيػػد وعمػػيٕٙٓ/ٗوقػػد جمػػع العػػدوي فػػي حاشػػيتو عمػػى الخرشػػي )
 عمر.اىػ.

قمت: إنما يصار إلى ذلؾ عند صحة األسانيد إلػييـ بػذلؾ, ولػـ نقػؼ عمػى أسػانيدىا ومػف ادعػى صػحتيا إلػى قائمييػا فعميػو 
 البرىاف, واهلل المستعاف.
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 : كل ما سبق على ما ُب النفس ُب نكارة متنو واهلل أعلم.قلت
ال قرباً. أنو قاؿ: ىبوا أباىم كاف ٛتارًا ما زادىم األب إ وقد سبق أنو روي عن زيد بن ثابت 

 ولكن إسناده منكر جداً.
 (: ٖٓٗ/ٖٔوقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما ُب ٣تموع الفتاوى )

ْب, فقد اشًتكوا ُب األـ, فقوؿ إ… -لعلو ىب أف أباىم  –أباىم كاف ٛتارًا  وأما قوؿ القائل: إف
 فاسد حساً وشرعاً:

وٓب يكونوا من بٍت آدـ, وإذا قيل: مراده أف أما اٟتس: فؤلف األب لو كاف ٛتارًا فكانت األـ أتاناً, 
 وجوده كعدمو, فيقاؿ: ىذا باطل فإف الوجود ال يكوف معدوماً.

 ٔوأما الشرع: فؤلف اهلل حكم ُب ولد األبوين ٓتبلؼ حكمو ُب ولد األـ.اىػ.
 وقد علل المشرِّكوف تشريكهم لإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألـ بما يلي:

 ينفعهم ٓب يضرىم.( أف األب إف ٓب ٔ
 وقد نوقش: 

بأنو قد يضرىم كما ينفعهم, بدليل ما لو كاف ولد األـ واحداً, وولد األبوين كثَتين, فإف ولد األـ 
وحده يأخذ السدس, والباقي يكوف ٢تم كلو, ولوال األب لتشاركوا ىم وذاؾ الواحد ُب الثلث, وإذا 

 لم أنو يضرىم.جاز أف يكوف وجود األب ينفعهم جاز أف ٭ترمهم, فعُ 
 ( أف أسوأ أحواؿ األب أف يكوف وجوده كعدمو.ٕ
 

 ويناقش: 
  ٕبأف ىذا باطل فإف الوجود ال يكوف معدوماً.

                                 
عالـ الموقعيف البف القيـ )٘٘ٔ/ٜٕوانظر المبسوط لمسرخسي ) ٔ  (.ٖٙ٘/ٔ( وا 
 
عالـ الٖٓٗ/ٖٔانظر مجموع الفتاوى ) ٕ  (.ٖٙ٘/ٔموقعيف )( وا 
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 ( أف ىذا استحساف.ٖ
 ونوقش: 

بأف ىذا االستحساف ٮتالف الكتاب وا١تيزاف, فإنو ظلم لئلخوة من األـ, حيث يؤخذ حقهم فيعطاه 
ة ليس معهم حجة إال أنو قوؿ زيد ُب غَت ذلك من الفرائض تقليداً غَتىم, وا١تنازعوف ُب ىذه ا١تسأل

  ٔلو وإف كاف النص والقياس مع من خالفو.
 –أي با١تنع من التشريك  –( قوؿ العنربي: القياس ما قاؿ علي ٖٕ/ٚوقد نقل ابن قدامة ُب ا١تغٍت )

ليحة وعبارة صحيحة ٍب قاؿ ا٠تربي: وىذا وساطة م –أي التشريك  –واالستحساف ما قالو عمر 
وىو كما قاؿ, إال أف االستحساف آّرد ليس ْتجة ُب الشرع, فإنو وضع للشرع بالرأي من غَت دليل 

السنة وال ٬توز اٟتكم بو لو انفرد عن ا١تعارض, فكيف وىو ُب مسألتنا ٮتالف ظاىر القرآف و 
يو ُب غَت ىذا ا١توضع, وقولو لشافعي إليو ىاىنا مع ٗتطئتو الذاىبُت إلوالقياس, ومن العجب ذىاب ا

 من استحسن فقد شرع, وموافقة الكتاب والسنة أؤب.اىػ.
أف كل من أدٔب بسببُت يرث بكل واحد منهما على االنفراد جاز إذا ٓب يرث بأحد٫تا أف يرث  (4

 باآلخر قياساً على ابن العم إذا كاف أخاً ألـ. 
 ويناقش:

بأف ىذا قياس مع الفارؽ, فإف القرابتُت ُب األخ الشقيق متصلتاف ٓتبلؼ القرابة ُب ابن العم ا١تذكور, 
فإف القرابتُت فيو كل واحدة منفردة عن األخرى, فكونو أخًا ألـ, قرابة مستقلة عن كونو ابن عم, 

(: فأصوؿ ٖٔٗ/ٖٔ) كما ُب ٣تموع الفتاوى  –رٛتو اهلل  –ولذلك فقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
الفرائض مبنية على أف القرابة ا١تتصلة: ذكر وأنثى, ال تُفرَّؽ أحكامها, فاألخ من األبوين ال يكوف  
كأخ من أب, وال كأخ من أـ, وال يُعطى  بقرابة األـ وحدىا, كما ال يعطى بقرابة األب وحده, بل 

ـ منفرداً, مثل ابٍت عم أحد٫تا أخ ألـ, فهاىنا القرابة ا١تشًتكة من األبوين, وإ٪تا يُفرد إذا كاف قرابة أل
                                 

 (.ٕٖٗ/ٖٔانظر مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ) ٔ
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عن شريح   الباقي, وىو مأثور عن علي, ورويذىب اٞتمهور إٔب أف لؤلخ ألـ السدس, ويشًتكاف ُب
أنو جعل اٞتميع من األـ, كما لو كاف ابن عم ألبوين, واٞتمهور يقولوف: كبل٫تا ُب بنوة العم سواء, 

مقًتنة حىت ٬تعل كابن عم  تخوَّة من األـ مستقلة ليساأل٫تا ابن عم من أبوين أو من أب, و 
 ٔاألبوين.اىػ.

أف كل من كاف فيو معٌت التعصيب والفرض جاز إذا ٓب يرث بالتعصيب أف يرث بالفرض قياساً  (5
 على األب.

 ويناقش:
رة, رؽ, ألف األب ال يرث بالتعصيب دائماً, بل يرث بالفرض تارة, وبالتعصيب تاابأنو قياس مع الف

وبالفرض والتعصيب تارة أخرى, ٓتبلؼ األخ الشقيق فإنو ال يكوف إال عاصباً دائماً. والعاصب كما 
وز (: تارة ٭توز ا١تاؿ كلو, وتارة ٭تٕٖٗ/٣ٖٔتموع الفتاوى ) قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما ُب

من جعل العصبة تأخذ أكثره, وتارة أقلو, وتارة ال يبقى لو شيء, وىو إذا استغرقت الفرائض ا١تاؿ, ف
 مع استغراؽ الفرائض با١تاؿ, فقد خرج عن األصوؿ ا١تنصوصة ُب الفرائض.اىػ.

فاألب: إف ٓب يرث بالتعصيب ورث بالفرض ا١تنصوص عليو ُب كتاب اهلل, فكيف يقاس عليو األخ 
  ٕالشقيق؟ واهلل أعلم.

م ُب وهناإلخوة ألـ, فكيف ال يشاركأف اإلخوة األشقاء يعقلوف عن ا١تيت وينفقوف عليو, ٓتبلؼ  (6
 ثلثهم؟

يعقلوف عن ا١تيت وينفقوف عليو ٓب يلـز من ذلك أف يشاركوا  بأف اإلخوة األشقاء وإف كانوا ويناقش:
خوهتا يعقلوف عنها ومَتاثها ة ا١ترأة من أعمامها وبٍت عمها وإمن ال يعقل, وال ينفق ُب مَتاثو, فعاقل

                                 
 (.ٖٚ٘/ٔوانظر إعالـ الموقعيف ) ٔ
 (ٖٔٔوانظر التحقيقات المرضية لمشيخ الفوزاف ) ٕ
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, فبل ٯتتنع أف يعقل ولد األبوين ويكوف ا١تَتاث لولد سوؿ اهلل لزوجها وولدىا كما قضى بذلك ر 
 .(ٔ)األـ 

 وانظر ُب تعليبلت ا١تشرّْكُت:
( و٣تموع الفتاوى لشيخ ٛ٘ٔ-ٚ٘ٔ/ٛ( واٟتاوي الكبَت للماوردي )ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٗاألـ للشافعي )

 ( وغَت ذلك.ٕٓٔ/ٔ( والعذب الفائض )ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖٔاإلسبلـ ابن تيمية )

                                 
 (.ٖٚ٘/ٔعالـ الموقعيف البف القيـ رحمو اهلل )انظر إ- ٔ
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(ٔ)وقاؿ با١تنع من التشريك من الصحابة علي بن أيب طالب 
  وىو قوؿ البن مسعود(ٕ)   وبو ,

 .......................................... (ٗ)وابن أيب ليلى  (ٖ)قاؿ من التابعُت الشعيب 

                                 
( مػػػف طريػػػؽ ٜٜٖٓٔ/ٕٓ٘/ٙروي ذلػػػؾ عنػػػو مػػػف طػػػرؽ يقػػػوي بعضػػػيا بعضػػػًا, فقػػػد أخػػػرج ابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مصػػػنفو ) ٔ

( مػػف طريػػؽ فضػػيؿ بػػف عمػػرو الفقيمػػي كالىمػػا عػػف إبػػراىيـ وىػػو النخعػػي قػػاؿ: كػػاف عمػػي ال ٜٖٓٓٔ/ٜٕٗ/ٙاألعمػػش و )
 يشرالؾ.

  عنو. قمت إسناده ضعيؼ النقطاعو  بيف إبراىيـ النخعي وبيف عمي رضي اهلل
/ ٜٕٗ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٕٕ/ٓٗ/ٔ( وسعيد بف منصور في سننو )ٕٗٛٛ/ٙٗٗ/ٕوأخرج الدارمي في سننو )

أنػػو   -رضػػي اهلل عنػو  –( مػف طػرؽ عػػف سػميماف التيمػػي عػف أبػي مجمػػز عػف عمػي ٕ٘٘/ٙ( والبييقػي فػي سػػننو )ٜٖٓٓٔ
 كاف ال يشرؾ.

منقطعػة, وقػد قػاؿ  –رضي اهلل عنو  –حميد وىو ثقة إال أف روايتو عف عمي قمت: إسناده ضعيؼ, أبو مجمز ىو الحؽ بف 
 (: رواه أيضًا أبو مجمز عف عمي مرساًل.اىػ.ٕٚ٘/ٙالبييقي في سننو )

( مػف طريػؽ عبػد اهلل بػف سػممة عػف عمػي ٕٚ٘/ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٜٖٚٓٔ/ٕٓ٘/ٙوأخرج ابف أبي شيبة في مصػنفو )
 أنو كاف ال يشرؾ.

 ده ضعيؼ, عبد اهلل بف سممة المرادي في حفظو ليف.قمت: إسنا
/ ٙ( وابف أبي شيبة في مصػنفو )ٜٓٔٓٔ/ٕٔ٘/ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٖٕٛٛ/ٙٗٗ/ٕوأخرجو الدارمي في سننو )

 ( مف طريؽ الثوري عف أبي إسحاؽ عف الحارث عف عمي أنو كاف ال يشرؾ.ٕٚ٘/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٖٛٓٔ/ٕٓ٘
 ضعيؼ, فيو الحارث األعور وىو ضعيؼ وفيو عنعنة أبي إسحاؽ السبيعي.قمت: إسناده 

والنػػاظر فػػي ىػػذه الطػػرؽ يتبػػيف لػػو أنيػػا ترتقػػي بمجموعيػػا إلػػى رتبػػة الحسػػف لغيػػره السػػيما واالنقطػػاع الػػذي فػػي بعضػػيا مػػف 
 الطبقات العالية, واهلل أعمـ.

( مػف طريػؽ محمػد بػف سػالـ عػف الشػعبي أف ٕٙ٘/ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٕٙ/ٔٗ/ٔوأخرجو سعيد بف منصػور فػي سػننو )
 عميًا كاف ال يشرالؾ

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا, محمد بف سالـ اليمداني متروؾ, والشعبي عف عمي مرسؿ, واهلل أعمـ.
 سبؽ تخري  ما روي عنو في الكالـ عمى القوؿ األوؿ. ٕ
 (.ٕٕٗ/٘ٔاالستذكار البف عبد البر ) ٖ
 المصدر السابؽ.  ٗ

 
 
 (.ٕٕ/ٚ( والمغني )ٕ٘ٓٔ-ٕٗٓٔ/ٖمسائؿ اإلماـ أحمد برواية ابنو عبد اهلل ) ٔ
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ية كما ُب ورجحو شيخ اإلسبلـ ابن تيم  ٖوداود الظاىري (ٕ)وأبو حنيفة  (ٔ)وإليو ذىب اإلماـ أٛتد 
( ٖٚ٘-ٖ٘٘/ٔ( ونصره تلميذه ابن القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت )ٖٔٗ-ٜٖٖ/ ٣ٖٔتموع الفتاوى )

( ٘ٔ/ٙ( والنووي ُب الروضة )ٕٗٛ/ٔوقاؿ بو ٚتاعة من كبار  الشافعية منهم ابن ا١تنذر ُب اإلقناع )
الكية ومنهم ابن ( وبو قاؿ ٚتاعة من كبار ا١تٗٔٙ/ٔوابن اللباف الفرضي كما ُب تفسَت ابن كثَت )

( وبو قاؿ إماـ العصر ٝتاحة ٓٙ/ٖٔ( والقراُب ُب الذخَتة )ٕ٘ٗ/٘ٔعبد الرب ُب االستذكار )
( والشيخ العبلمة ٤تمد بن صاّب العثيمُت ٕٔ-ُٕٓب الفوائد اٞتلية ) –رٛتو اهلل  –العبلمة ابن باز 

وفضيلة  –شافهٍت بذلك  –ُب تسهيل الفرائض, وشيخنا احملدث العبلمة مقبل بن ىادي الوادعي 
 (.ٜٕٔالشيخ الفوزاف ُب التحقيقات ا١ترضية )

 ............................................(ٗ): روي ذلك عن زيد بن ثابت تنبيو
                                 

 (.ٓٙٗ/ٗمختصر اختالفات العمماء لمطحاوي ) ٕ
 
 (.ٕٕٗ/٘ٔاالستذكار ) ٖ
( مف طريؽ محمد عف الشعبي قػاؿ: ٕٙ٘/ٙ( والبييقي في سننو والمفظ لو )ٕٙ/ٔٗ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) ٗ

: لمػػزوج النصػػؼ ولػػسـ السػػدس, ولحخػػوة مػػف األـ الثمػػث, ولػػـ يشػػركا بػػيف اإلخػػوة مػػف  –هلل عنيمػػا رضػػي ا –قػػاؿ عمػػي وزيػػد 
ف لـ يفضؿ لـ يكف ليـ شيء.  األب واألـ معو, وقاال ىـ عصبة, إف فضؿ شيء كاف ليـ, وا 

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا محمد بف سالـ اليمداني متروؾ.
وىػذه الروايػة  –يعنػي التشػريؾ  –حيحة فػي ىػذا عػف زيػد بػف ثابػت مػا مضػى (: الروايػة الصػٕٙ٘/ٙقاؿ البييقي فػي سػننو )

( وروى محمد بف سالـ عف الشعبي عف زيد أنو لػـ ٖٚ-ٕٚ/٘ينفرد بيا محمد بف سالـ وليس بالقوي.اىػ. وقاؿ في المعرفة )
 اىػ.يرىما عف زيد أنو شرؾ بينيـ.يشرالؾ, وىذه رواية ضعيفة, الصحيح عف خارجة بف زيد ووىيب وغ

قمت: لـ ينفرد محمد بف سالـ بيذه الرواية عف الشعبي فقد توبع مف ابف أبي ليمى وجابر الجعفي, أخرج رواية ابف أبػي ليمػى 
( حػػدثنا وكيػػع عػػف ابػػف أبػػي ليمػػى عػػف الشػػعبي عػػف زيػػد بػػف ثابػػت أنػػو كػػاف ال ٕٖٓٔٔ/ٕٓ٘/ٙابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفة )

 يشّرؾ.
الرحمف صدوؽ سيء الحفظ جدًا, وأخرج رواية جابر الجعفي ابف أبي شيبة أيضًا فػي  قمت: ابف أبي ليمى ىو محمد بف عبد

( مف طريؽ عمي بػف صػالح وىػو ابػف حػي ثقػة عػف جػابر عػف عػامر وىػو الشػعبي أف عميػًا وأبػا  ٖٖٓٔٔ/ٕٓ٘/ٙمصنفو )
 =موسى وزيدًا كانوا ال يشّركوف.

 قمت: جابر الجعفي ضعيؼ جدًا.=
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 وٓب يصح عنهما, وُحكي عن ابن عباس وٓب أقف على إسناده. (ٔ)وأيب موسى األشعري 
 أدلة المانعين من التشريك:

 ىذا القوؿ بالكتاب والسنة والنظر الصحيح.استدؿ أصحاب 
 أما الكتاب:

ُهَما فاستدلوا بقولو تعأب:  َوِإف َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلََلًة َأو اْمرَأٌَة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلّْ َواِحٍد مّْنػْ
 . السُُّدُس فَِإف َكانُػَواْ َأْكثَػَر ِمن َذِلَك فَػُهْم ُشرََكاء ُب الثػُُّلِث 

 ووجو الداللة من اآلية:
أف ا١تراد باإلخوة ىنا: اإلخوة ألـ إٚتاعاً, ولو أدخلنا معهم اإلخوة األشقاء ٓب يكونوا شركاء ُب الثلث 

 ٕبل يزاٛتهم فيو غَتىم.
 وأما السنة:
( من حديث ابن ٚٔٔٗ( ومسلم ُب صحيحو )ٕٖٚٙٔتا رواه البخاري ُب صحيحو ) وافقد استدل

أٟتقوا الفرائض بأىلها, فما بقي فهو ألؤب رجل  ) قاؿ: عن النيب –نهما رضي اهلل ع –عباس 
 .( ذكر

 
 ووجو الداللة من اٟتديث:

                                                                                                     
( بعػد أف ذكػر روايػة محمػد بػف سػالـ: قمػت: ٕٙ٘/ٙالجوىر النقي كما فػي حاشػية سػنف البييقػي ) وقد قاؿ ابف التركماني في

وىذا يشير إلى أف ابف أبي ليمى تابع سالـ وقد جاء ذلؾ مبينًا, قاؿ ابف أبػي شػيبة ثنػا وكيػع عػف ابػف أبػي ليمػى عػف الشػعبي 
 ية.اىػ.عف زيد كاف ال يشرؾ, فظير بيذا أف ابف سالـ لـ يتفرد بيذه الروا

قمت: عمى ما في ىذه الروايات عف الشعبي مف الضعؼ الشديد بحيث ال يستشيد بيا فإف روايػة الشػعبي عػف زيػد بػف ثابػت 
 منقطعة. 

 سبؽ قريبًا أف ذلؾ  جاء مف طريؽ جابر الجعفي وىو ضعيؼ جدًا. ٔ
الفتػاوى لشػػيخ اإلسػالـ ابػػف تيميػػة ( ومجمػػوع ٕٚ/ٚ( والمغنػي البػػف قدامػة )ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٕانظػر أحكػػاـ القػرآف لمجصػػاص ) ٕ
عػػػالـ المػػػوقعيف البػػػف القػػػيـ )ٜٖٖ/ٖٔ) ( وشػػػرح منتيػػػى اإلرادات ٘ٔ/ٖ( وشػػػرح الزركشػػػي عمػػػى مػػػتف الخرقػػػي )ٖ٘٘/ٔ( وا 

 (.ٜٕٔ( والتحقيقات المرضية )ٕٓٔ( والعذب الفائض )ٛٔ٘/ٕلمبيوتي )
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أنو يُبدأ بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم, فإف استغرقوا ا١تاؿ, فليس للعصبة شيء, وإف بقي شيء 
 فهو ألؤب رجل ذكر.

أنو يُبدأ بصاحب الفرض, فإف استوعب ا١تاؿ (: والقاعدة ٘ٔ/ٖقاؿ الزركشي ُب شرحو ١تنت ا٠ترقي )
 سقط العاصب ٍب استدؿ باٟتديث.اىػ.

( بعد أف ذكر اٟتديث: وىذا ٖٓٗ/ٖٔوقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كما ُب ٣تموع الفتاوى )
يقتضي أنو إذا ٓب تبق الفرائض شيئًا ٓب يكن للعصبة شيء وىنا ٓب تبق الفرائض شيئاً.اىػ وبنحوه قاؿ 

 (.ٖ٘٘/ٔبن القيم ُب إعبلـ ا١توقعُت )تلميذه ا
( ُب معرض ترجيح ا١تنع من التشريك ٍب قاؿ: ٚٔٔ/ٕوذكر اٞتصاص اٟتديث ُب أحكاـ القرآف )

فجعل للعصبة بقية ا١تاؿ بعد أخذ ذوي السهاـ سهامهم, فمن أشركهم مع ذوي السهاـ وىم عصبة 
 فقد خالف األثر.اىػ.

 ٔد أف ذكر اٟتديث: ومن شرَّؾ فلم يلحق الفرائض بأىلها.اىػ( بعٖٕ/ٚوقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
 وأما النظر الصحيح فمن وجوه:

( بعد أف نقل عن أبيو ا١تنع ٔٙٙٔ/ٕ٘ٓٔ-ٕٗٓٔ/ٖففي مسائل اإلماـ أٛتد برواية ابنو عبد اهلل ) 
 اإلخوة من التشريك قاؿ: وأملى علي أيب فقاؿ: اٟتجة ١تن ٓب يشرّْؾ بُت اإلخوة من األب واألـ وبُت

من األـ أف يقوؿ: لو كاف لو إخوة من أب عشرة, وإخوة من أـ عشرة, وآخرين من أب وأـ, ٓب نعلم 
الناس اختلفوا أف اإلخوة من األـ ٢تم الثلث, وإف كثروا ال يزدادوف عليو, وإف اإلخوة من األب ال 

ـ واألب: إ٪تا ورثتم الثلثُت, يرثوف مع اإلخوة من األب واألـ, أف يقوؿ اإلخوة من األـ لئلخوة من األ
 وسقط اإلخوة من األب لقرابتكم من أمنا, فأشركونا معكم كما تريدوف أف تشركونا ُب ثلثنا.اىػ.

ومن جهة ا١تعٌت: أف … ( ُب معرض ترجيح ا١تنع من التشريك: ٖٕ/ٚوقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت ) 
ب أف يسقطوا كما لو كاف مكاف ولد ولد األبوين عصبة ال فرض ٢تم, وقد ًب ا١تاؿ بالفرض, فوج

                                 
 (.ٖٓٔالتحقيقات المرضية )( و ٕٓٔ( والعذب الفائض )ٛٔ٘/ٕوانظر شرح منتيى اإلرادات لمبيوتي ) ٔ
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األـ ابنتاف, وقد انعقد اإلٚتاع على أنو لو كاف ُب ىذه ا١تسألة واحد من ولد األـ, ومئة من ولد 
األبوين, لكاف للواحد السدس, وللمئة السدس الباقي, لكل واحد ُعشر عشرة, وإف جاز أف 

  ٔم.اىػ.يفضلهم الواحد ىذا الفضل كلو, ٓب ال ٬توز الثنُت إسقاطه
 (:ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٖٔكما ُب ٣تموع الفتاوى )  –رٛتو اهلل  –ويقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

أخوات من أب, لفرض  –لعل الصواب فيها  –و٦تا يبُت اٟتكم ُب مسألة ا١تشرّْكة أف لو كاف فيهن 
, فلما صرف  ٢تن الثلثاف, وعالت الفريضة, فلو كاف معهن أخوىن, سقطن, ويسمى األخ ا١تشئـو

كعدمو ُب حاؿ الضر, ن, وتارة يضرىن, وٓب ٬تعل وجوده  بوجوده يصرف عصبة, صار تارة ينفعه
م أخرى, فهذا ٣ترى العصوبة وكذلك قرابة األب, ١تا صار اإلخوة ّٔا عصبة صار ينفعهم تارة ويضرى

غرقت الفرائض ٭توز ا١تاؿ كلو, وتارة ٭توز أكثره, وتارة أقلو, وتارة ال يبقى لو شيء, وىو إذا است تارة
ا١تاؿ, فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراؽ الفرائض ا١تاؿ, فقد خرج عن األصوؿ ا١تنصوصة ُب 

 ٕالفرائض.اىػ.
وقاسوا حالة استغراؽ الفروض على حالة عدـ استغراقها ُب عدـ تشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة 

 ألـ ُب الثلث ّتامع اٖتاد حاؿ اإلخوة ُب اٟتالُت.
 
 

 ونوقش:
أنو قياس مع الفارؽ وذلك أف اإلخوة األشقاء ٓب ٭تتاجوا إٔب التشريك ُب حاؿ عدـ استغراؽ ب

 الفروض, ألهنم يأخذوف الباقي.
 ويجاب:

                                 
( ٘٘ٔ/ٜٖ( والمبسوط لمسرخسي )ٚٔٔ/ٕ( وأحكاـ القرآف لمجصاص )ٜٛٔ/ٗوانظر الحجة عمى أىؿ المدينة لمشيباني ) ٔ

 (.ٕٓٔوالعذب الفائض )
عالـ الموقعيف البف القيـ )٘ٔ/ٙوانظر الروضة لمنووي ) ٕ  (.ٖٚ٘/ٔ( وا 
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 ٔ حكم اإلخوة.َتبأف ىذا ال أثر لو ُب تغي
 وقد ألـز المانعوف من التشريك القائلين بو بلواـز منها:

 ( ٥تالفة ظاىر القرآف:ٔ
فإف كانوا إخوة رجااًل ونساًء فللذكر مثل حظ فإف القوؿ بالتشريك يستلـز ٥تالفة ظاىر قولو تعأب: 

فإف ا١تراد باإلخوة ُب ىذه اآلية: اإلخوة األشقاء, واإلخوة ألب, وقد جعل اهلل لذكرىم  األنثيُت
 ٕمثل حظ األنثيُت, وا١تشرّْكوف يسووف بُت ذكورىم وإناثهم.

ُت بالتشريك أف يقولوا ُب زوج وأخت من أبوين وأخت من أب معها أخوىا, أف األخ ( يلـز القائلٕ
رابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمو وىو ٓب ٭تجبها,فهبل عدوه ف قيسقط وحده فًتث أختو السُّبع أل

 ٖٛتاراً وورثوىا مع وجوده كمَتاثها مع عدمو.
ؿ الراجح ىو القوؿ الثاين لقوة أدلتو وبعد ىذا وذاؾ فبل ٮتفى على كل منصٍف متجرد أف القو 
 وضعف أدلة أصحاب القوؿ األوؿ ٔتا ورد عليها من ا١تناقشة.

و٦تا يضعف القوؿ بالتشريك أيضاً, أنو لو كاف ُب ا١تسألة ا١تشرّْكة بدؿ األخ الشقيق أخت شقيقة, 
ف, وتعوؿ لكاف للزوج النصف, ولؤلـ السدس, ولؤلخوين من األـ الثلث, ولؤلخت الشقيقة النص

إٔب تسعة, فإف كانت معها شقيقة أخرى فلهن الثلثاف, وتعوؿ ا١تسألة إٔب عشرة ببل تشريك, واهلل 
 أعلم.

 وفي الختاـ:
 فهذه ثبلثة أمثلة مرسومة توضح كيفية قسمة ا١تسألة ا١تشرّْكة عند القائلُت بالتشريك, و ا١تانعُت منو.

 قيق.ا١تثاؿ األوؿ: ىالكة عن زوج وأخوين ألـ وأخ ش
 

                                 
 (.ٖٕ٘-ٖٕٗ/ٕانظر فقو المواريث لالحـ ) ٔ

 .ٕٓٔ( والعذب الفائض ٖٕ/ٚنظر المغني البف قدامة )ا ٕ
 (.ٚٔٔ/ ٕ( وأحكاـ القرآف لمجصاص )ٖٕ/ٚانظر المغني البف قدامة ) ٖ
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 الورثة  

 قسمة ا١تسألة

 مذىب ا١تشركُت مذىب ا١تانعُت من التشريك

ٙ ٖ ×ٙ=ٔٛ 

  زوج

 
 ٖ  

 
 ٖ ٜ 

 أـ
 

ٔ 
 

ٔ ٖ 

 أخواف ألـ
 

ٕ/ٔ 
 

ٕ ٗ/ٕ 

 ٕ ٓ ٓ أخ شقيق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا١تثاؿ الثاين: ىالكة عن: زوج, وأـ, وأخوين ألـ, وأخوين شقيقُت.
 

 
 الورثة  

 ا١تسألةقسمة 

 مذىب ا١تشركُت مذىب ا١تانعُت من التشريك

ٙ ٗ ×ٙ=ٕٗ 
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  زوج

 
 ٖ  

 
 ٖ ٕٔ 

 أـ
 

ٔ 
 

ٔ ٗ 

 أخواف ألـ
 

ٕ/ٔ 
 

ٕ ٗ/ٕ 

أخواف 
 شقيقاف

ٓ ٓ ٗ/ٕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ا١تثاؿ الثالث: ىالكة عن زوج, وأـ, وأخوين ألـ, وأخ شقيق, وأخت شقيقة.
 

 
 الورثة  

 ا١تسألةقسمة 

 مذىب ا١تشركُت مذىب ا١تانعُت من التشريك

ٙ ٗ ×ٙ=ٕٗ 
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  زوج

 
 ٖ  

 
 ٖ ٕٔ 

 أـ
 

ٔ  

 
ٔ ٗ 

 أخواف ألـ
 

ٕ/ٔ 
 

ٕ ٗ/ٕ 

 ٕ ٓ ٓ أخ شقيق

أخت 
 شقيقة

ٓ ٓ ٕ 

 
  .(ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٕانظر فقو ا١تواريث لبلحم )

 
                               

 
 
 
 
 

 عوؿال
 

اٟتمد هلل ٨تمده ونستعينو ونستغفره, ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده إف 
اهلل فبل مضل لو, ومن يضلل فبل ىادي لو, وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو, وأشهد أف 

 ٤تمداً عبده ورسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو وصحبو سلم وبعد:
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عوؿ ُب علم الفرائض, وىذه ا١تسألة يقوؿ عنها اإلماـ الشوكاين رٛتو اهلل ُب فهذا ْتث  ١تسألة ال
إيضاح القوؿ ١تا سئل عنها: إف ىذا السؤاؿ من أشد األسئلة إشكااًل, وأقواىا إعضااًل, ألنو انقضى 
زمن النبوة, وأياـ نزوؿ الوحي من السماء, وٓب ٖتدث مسألة عائلة, وإ٪تا حدث العوؿ زمن الصحابة, 

 اختلفوا وليسوا ٔتلومُت.اىػف
وقاؿ عنها رٛتو اهلل: إهنا مسألة عظيمة يًتتب عليها اختبلؼ التوريث ُب كثَت من ا١تسائل, وذلك 
ىو حق من حقوؽ العباد,ومظلمة مالية ال بد أف يقع السؤاؿ عنها بُت يدي اهلل لكل من قضى فيها 

بتقدمي غَته عليو, أو ٔتزاٛتة غَته لو, ال بد أف  بقضية, أو أفىت فيها بفتيا, فإف من انْػُتِقص من نصيبو
يتعلق ٔتن صنع بو ذلك, حىت يفكو عدلو وموافقتو للحق, أو يوبقو جوره و٥تافتو لو, وأقل األحواؿ 
أف ينقص أجره مع توفيتو حق االجتهاد, كما ورد ُب اٟتديث ا١تتفق عليو ) إذا اجتهد اٟتاكم 

 فلو أجر (.فأصاب فلو أجراف, وإف اجتهد فأخطأ 
 ولكنو ال يكوف ىكذا إال من وَّب االجتهاد حقو ُب ىذه ا١تسألة وقليل ماىم.اىػ

فيها اٟتق ا١تستند إٔب الدليل, واهلل يعلم ما  –واهلل  –وقد استعنت باهلل وْتثت ىذه ا١تسألة قاصدا 
تاب والسنة قصدت وما ّتمعو أردت, فانتهيت إٔب أف القوؿ الراجح ىو القوؿ بالعوؿ, بداللة الك

أٚتعُت, ؤتا فيهم  والنظر الصحيح, وىو الذي عليو عامة األمة ٔتا فيهم الصحابة عدا ابن عباس 
 األئمة األربعة وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغَتىم.

قاؿ وقد بدأت رساليت بتعريف العوؿ لغة واصطبلحاً, ٍب بياف قوٕب ا١تختلفُت ُب ا١تسألة إٚتاالً, ومن 
بكل قوؿ معزواً إٔب مصدره, مع بياف أحواؿ األقواؿ ا١تسندة إٔب قائليها صحة وضعفاً, ٍب أوردت أدلة 
القوؿ األوؿ مع ما ورد على بعضها من االعًتاضات, وإجابة أصحاب القوؿ الثاين عليها,ٍب أوردت 

تمت بذكر األصوؿ أدلة أصحاب القوؿ الثاين مع ما ورد عليها من االعًتاضات وا١تناقشات, ٍب خ
العائلة مع أمثلة وفوائد, وقد كنت أثناء مطالعيت لكبلـ أىل العلم ُب ا١تسألة وقفت على كبلـ لئلماـ 

( انتصر ُب صدره للنافُت للعوؿ ٍب قاؿ ُب آخر ْتثو: وبعد ٜٕٓ-ٕٛٛ/ٕالشوكاين ُب وبل الغماـ )
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فت ُب ذلك رسالة ٝتيتها: إيضاح الفراغ من تأليف ىذه اٟتاشية ٔتدة ترجح ٕب إثبات العوؿ, وصن
 القوؿ ُب إثبات العوؿ ا.ىػ

وكم كنت أ٘تٌت أف أقف عليها مطبوعة أو ٥تطوطة, وبعد ما يزيد على السنة من فراغي من ْتثي ىذا 
الذي ٝتيتو إمداد ذي الطوؿ بإثبات مسألة العوؿ, يسر اهلل ٕب ٔتخطوطة لرسالة الشوكاين مع أهنا 

اهلل كما يسر بأصلها من غَت حوٍؿ مٍت وال قوة أف ييسر بتتمتها, فأعدت ناقصة من آخرىا, أسأؿ 
النظر ُب رساليت اليت انتهيت فيها إٔب القوؿ بالعوؿ, وأدخلت كثَتًا من كبلـ الشوكاين وردوده على 
اٞتبلؿ صاحب ضوء النهار ُب رساليت لتتم الفائدة كما سًتاه إف شاء اهلل, كما أعدت صياغة 

خلت فيها بعض كبلـ الشوكاين كما مر بك, فللو اٟتمد والشكر عدد خلقو ورضا نفسو ا١تقدمة, وأد
وزنة عرشو ومداد كلماتو, وال حوؿ وال قوة إال باهلل وىو حسبنا ونعم الوكيل, وصلى اهلل على نبينا 

 ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعريف العوؿ:
 يأتي العوؿ في اللغة على عدة معاٍف منها:

 ا١تيل ُب اٟتكم إٔب اٞتور, عاؿ يعوؿ عواًل: جار وماؿ عن اٟتق. -ٔ
 النقصاف: عاؿ ا١تيزاف عوالً فهو عائل أي: ماؿ. -ٕ
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 ٔالزيادة: عالت الفريضة أي زادت وارتفعت. -ٖ
 واصطالحاً:

 زيادة السهاـ على أصل ا١تسألة, أو زيادة الفروض على ا١تاؿ.
 ٕيلزمها النقص ُب األنصباء ْتسب اٟتصص.أو: زيادة ُب السهاـ عند ازدحامها, 
 وقد  اختلف في العوؿ على قولين:

القوؿ بو, أي إذا ازدٛتت الفروض على ا١تاؿ وٓب يسعهم ٚتيعًا فإننا ندخل النقص عليهم  األوؿ:
 ٚتيعاً كٌل ْتسبو.

  ..............,ٗومنهم زيد بن ثابت وىو أوؿ من أعاؿ الفرائض  ٖ وىو قوؿ عامة الصحابة 
 , وٓب ٮتالف من الصحابة إال ابن عباس.٘وعبد اهلل بن مسعود 

                                 
 (.ٗٙٔ( وأحكاـ المواريث لمحمد محي الديف )ٕٛٗ-ٔٛٗ/ٔٔ( ولساف العرب )ٖٚٗ/ٖانظر القاموس المحيط ) - ٔ

( وأحكاـ المواريث ٘ٚ/ٖٔ( والذخيرة لمقرافي )ٖ٘ٓ/ٖمكشناوي )( وأسيؿ المدارؾ لٔٙٔ/ٜٕانظر المبسوط لمسرخسي ) - ٕ
(ٔٙ٘.) 

يضاح القوؿ لمشوكاني.ٛٙ/٘( واالختيار لتعميؿ المختار )ٕ٘/ٚالمغني البف قدامة ) - ٖ  ( وا 

( مف طريؽ يحي بػف ٛٙ/٘( وفي المعرفة )ٖٕ٘/ٙ( والبييقي في سننو )ٖٖ/ٖٗ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) - ٗ
عف ابف أبي الزناد عف أبيو عف خارجة بػف زيػد عػف أبيػو أنػو أوؿ مػف أعػاؿ  -سعيد بف منصور ويحي بف آدـ–آدـ كالىما 

 الفرائض, وكاف أكثر مف أعاليا بو الثمثيف.
حسف ابف أبي الزناد ىو عبد الرحمف, صدوؽ تغير حفظو لما قدـ بغداد, وتغيره ىذا ال يضرنا ىنا, فإف الراوي قمت: إسناده 

 عنو سعيد بف منصور, وىو خراساني نزؿ مكة. ويحي بف آدـ كوفي.
 عي أف زيد بف ثابت أعاؿ الفرائض.( مف طريؽ إبراىيـ النخٖٔٛٔٔ/ٕٛ٘/ٙوأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )

سػناده ضػعيؼ لعػدـ سػماع إبػراىيـ مػف زيػد بػف ثابػت رضػي اهلل عنػو كمػا فػي مراسػيؿ ابػف أبػي حػاتـ  قمت: حسف بما قبمػو, وا 
 (.ٓٔ, ٜص)

( ثنا وكيػع ثنػا سػفياف عػف األعمػش عػف إبػراىيـ عػف عمػي وعبػد اهلل ٖٔٛٔٔ/ٕٛ٘/ٙأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ) - ٘
 وزيد بف ثابت أنيـ أعالوا الفريضة.

عف ابف مسعود وحده, فإف رواية إبراىيـ النخعي عف ابف مسعود خاصة ليا حكـ االتصاؿ, وقد بينت ىذا في  قمت: صحيح
 غير ىذا الموضع.
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, وتلميذه ابن ٗ, وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٖ, واألئمة األربعة ٕ, وعامة الفقهاء ٔوقاؿ بالعوؿ شريح 
ابن  (: وال نعلم اليـو قائبًل ٔتذىبٕٚ/ٚ, وغَتىم حىت قاؿ ابن قدامة رٛتو اهلل ُب ا١تغٍت )٘القيم 

 عباس, وال نعلم خبلفاً بُت فقهاء األمصار ُب القوؿ بالعوؿ ْتمد اهلل.اىػ
,  ٙوأنو أوؿ من أعاؿ الفرائض وٓب يصح ذلك عنو وقد ُنسب القوؿ بالعوؿ إٔب أمَت ا١تؤمنُت عمر 

 .ٚوٓب يصح أيضاً  كما ُنسب ىذا القوؿ إٔب أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب 

                                 
عػػف ابػػف  –وىػػو ابػػف حسػػاف  –( ثنػػا وكيػػع ثنػػا سػػفياف عػػف ىشػػاـ ٕٖٛٔٔ/ٕٛ٘/ٙأخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو ) - ٔ

أـ, قػػاؿ مػػف عشػػرة: لسختػػيف مػػف األب واألـ أربعػػة, ولسختػػيف مػػف سػػيريف عػػف شػػريح فػػي أختػػيف ألب وأـ وأختػػيف ألـ وزوج و 
 األـ سيماف, ولمزوج ثالثة أسيـ, ولسـ سيـ, قاؿ وكيع: والناس عمى ىذا, وىذه قسمة الفروج.

 قمت: إسناده صحيح.
إلػى ( أخبرنا ىشاـ بف حساف عف ابف سػيريف عػف شػريح بػو, ٖٜٗٓٔ/ٜٕ٘-ٕٛ٘/ٓٔوقد أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )

 قولو: مف عشرة.
قمت: لعمو وقع سقط فيما بػيف عبػد الػرزاؽ وىشػاـ بػف حسػاف, والسػاقط ىػو سػفياف الثػوري شػيخ عبػد الػرزاؽ وتمميػذ ىشػاـ بػف 
حسػػاف, فإنػػو لػػـ يػػذكر أحػػد أف عبػػد الػػرزاؽ مػػف تالمػػذة ىشػػاـ, وال أف ىشػػامًا مػػف مشػػايخ عبػػد الػػرزاؽ, أضػػؼ إلػػى ىػػذا أف 

ىذا األثػر قػاؿ: كػأف األصػؿ الػذي نسػخت منػو نسػخة تركيػا التػي عنػدنا صػورتيا المػأخوذة   المحقؽ لمصنؼ عبد الرزاؽ عند
 ؽبالتصوير الشمسي كانت أوراقو قد تبعثرت في حيف مف األحياف, فاضطرب ترتيبيا ووضع بعضيا في غير موضعو الالئػ

نسػخيا عمػى الترتيػب الموجػود عنػده, وقػد بو, فاختؿ ترتيب عباراتيا طبعًا, ولـ يفطف لو ناسخ األصؿ المػأخوذ منػو الصػور ف
 (.ٕٛ٘/ٓٔلقينا جيدًا ومشقًة في إعادتيا إلى ترتيبيا األصمي.اىػ)

(: واألثػػر أخرجػػو الػػدارمي عػػف الفريػػابي عػػف الثػػوري عػػف ىشػػاـ بػػف حسػػاف عػػف ابػػف سػػيريف, ٜٕ٘/ٓٔوقػػاؿ المحقػػؽ أيضػػًا )
فمعػؿ اسػـ الثػوري سػقط مػف  -فمعمػو فػي نسػخة واهلل أعمػـ ( ) لـ أقؼ عميػو عنػد الػدارمي –وساقو بنحو سياقة ابف أبي شيبة 

 النسخة المطبوعة اآلف فيما بيف عبد الرزاؽ وىشاـ بف حساف واهلل أعمـ. 

 (.ٕ٘ٔ( ورحمة األمة باختالؼ األئمة )ٕٙٛ/ٔانظر اإلقناع ال بف المنذر )- ٕ

 (.ٚٙٔريث )( وأحكاـ المواٖٖٚ/ٖٔانظر مجموع فتاوى لشيخ اإلسالـ ابف تيمية ) - ٖ

 المصدر السابؽ. - ٗ

 (.ٕٔٔ/ٔإعالـ الموقعيف ) - ٘

 سيأتي بياف ذلؾ عند الكالـ عمى أثر ابف عباس رضي اهلل عنو. - ٙ

( عػف سػفياف بػف عيينػة عػف أبػي إسػحاؽ قػاؿ: أتػي عمػي فػي رجػؿ مػات ٖٗ/ٖٗ/ٔأخرج سعيد بػف منصػور فػي سػننو ) - ٚ
 لممرأة: أرى ثمنؾ صار ُتسعًا.وترؾ أبويو وابنتيو وامرأتو فقاؿ عمي 
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 العوؿ:القوؿ الثاني: منع 
فإذا ازدٛتت الفروض على الًتكة وٓب تسعهم ٚتيعًا فإننا نقدـ بعضهم على بعض, فنقدـ من قدمو 
اهلل وىو كل فريضة ال تزوؿ إال إٔب فريضة, كالزوج واألـ, ونؤخر من أخره اهلل, وىو كل من ينتقل من 

ـ يعطى فرضو  فرض إٔب غَت فرض, كاألخت فإهنا ترث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى, فا١تقد
 كامبًل, وا١تؤخر يعطى ما بقي.

 
 
 
 
 

, و٤تمد بن علي بن اٟتسُت, وداود الظاىري, ٔوتلميذه عطاء بن أيب رباح ٔ وبو قاؿ ابن عباس 
, وقد بالغ ابن عباس   .ُٕب نفي العوؿ حىت كاف يطلب ٦تن خالفو ُب ذلك ا١تباىلة  وابن حـز

                                                                                                     
قمت: إسناده ضعيؼ النقطاعو بيف أبي إسحاؽ وعمي رضي اهلل عنو, فقد لقيو ولكنو لـ يسمع منو كما فػي جػامع التحصػيؿ 

( عقػب حػديث ألبػي إسػحاؽ عػف عمػي: ىػو منقطػع بػيف أبػي ٚٛٔ/ٔ, وقاؿ ابف كثير في مسند الفاروؽ )ٖٓٓلمعالئي ص 
 إسحاؽ وعمي.اىػ

( مػف طريػؽ شػريؾ بػف عبػد اهلل النخعػي عػف أبػي إسػحاؽ السػبيعي عػف الحػارث عػف ٖٕ٘/ٙو البييقػي فػي سػننو )وقد أخرجػ
 عمي بو.

قمت: والحارث األعور عمى ما فيو مف كالـ فإف ذكره منكر, خالؼ فيو شريؾ بف عبد اهلل النخعي سفياف بف عيينة, وشريؾ 
, وقػد سػبؽ أف ابػف أبػي شػيبة أخػرج فػي مصػنفو مػف طريػؽ إبػراىيـ صدوؽ يخطئ كثيرًا, وسفياف بف عيينة إمػاـ حػافظ حجػة

 النخعي عف عمي أنو ممف أعالوا الفريضة ولكنو ضعيؼ لعدـ سماع النخعي مف عمي رضي اهلل عنو.

( عػػف معمػػر عػػف الزىػػري عػػف عبيػػد اهلل بػػف عبػػد اهلل بػػف عتبػػة بػػف ٕٕٜٓٔ/ٕٗ٘/ٓٔأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو) - ٔ
بػف عبػاس يقػوؿ: أحصػى اهلل رمػؿ عػال  ولػـ يحصػي ىػذا, مػا بػاؿ فػي مػاؿ ثمثػاف ونصػؼ . يعنػي أف مسعود قاؿ: سػمعت ا

 الفريضة ال تعوؿ.
 قمت: إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات.
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 فصل في أدلة القائلين بالعوؿ
 دؿ القائلوف بالعوؿ بالكتاب والسنة واإلٚتاع والنظر الصحيح.وقد است

 * أما داللة الكتاب:

                                                                                                     
( مف طريؽ ابف عيينة عف ابػف جػري  ٖٓٛٔٔ/ٕٛ٘/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٕٖٙٔ/ /ٕوأخرج الدارمي في سننو )

 : الفرائض مف ستة ال نعيميا.عف عطاء عف ابف عباس قاؿ
ف كاف مدلسػًا فػإف عنعنتػو ىنػا تمشػى ألنػو الـز عطػاء سػبع عشػرة سػنة وأكثػر عنػو, وممػا  قمت: إسناده صحيح,وابف جري  وا 

(: وىػو يػدلس وربمػا دلػس عػف ضػعيؼ وال يػدرى ٕٕٗ/ٕيؤيد ىذا ما قالو الحػافظ الػذىبي فػي ترجمػة األعمػش مػف الميػزاف )
, فال كالـ, ومتى قاؿ:عف, تطرؽ إليو احتماؿ التدليس, إال في شيوخ لو أكثر عنيـ كإبراىيـ وأبي وائؿ بو, فمتى قاؿ: حدثنا

 وأبي صالح السماف فإف روايتو عف ىذا الصنؼ محمولة عمى االتصاؿ.اىػ
 (.٘ٙٛوانظر الكالـ عمى رواية ابف جري  عف عطاء في التنكيؿ لمعالمة المعممي ص)

( عف الثوري قاؿ: كاف ابػف عبػاس يقػوؿ:ال تعػوؿ الفػرائض, تعػوؿ المػرأة ٕٜٗٓٔ/ٕ٘٘/ٓٔنفو )وأخرج عبد الرزاؽ في مص
 والزوج واألب واألـ, يقوؿ: ىؤالء ال ينقصوف إنما النقصاف في البنات والبنيف واإلخوة واألخوات.
نكار العوؿ ثابت عف ابف عباس كما سبؽ.  قمت: إسناده معضؿ, مابيف الثوري وابف عباس, وا 

( عف ابف عيينػة عػف ابػف أبػي نجػيح عػف عطػاء قػاؿ: قمػت البػف عبػاس: ٖٚ/ٗٗ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) - ٔ
إف الناس ال يأخذوف بقولي وال بقولؾ, ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثنا عمى ما نقوؿ, قاؿ: فميجتمعوا فمنضع أيدينا عمػى 

 ما حكـ اهلل بما قالوا.الركف ثـ لنبتيؿ فنجعؿ لعنة اهلل عمى الكاذبيف 
 قمت: إسناده صحيح.

( عػف معمػر عػف ابػف ٕٜٗٓٔ/ٕ٘٘/ٓٔيدؿ عمى ذلؾ ما سبؽ, ويدؿ عميو أيضًا ما أخرجو عبد الرزاؽ فػي مصػنفو ) - ٕ
طاووس قاؿ: أخبرنػي أبػي أنػو سػمع ابػف عبػاس يقػوؿ: لػوددت أنػي وىػؤالء الػذيف يخػالفوف فػي الفػرائض نجتمػع فنضػع أيػدينا 

 ـ نبتيؿ فنجعؿ لعنة اهلل عمى الكاذبيف.عمى الركف ث
 قمت: إسناده صحيح.
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آيات ا١تواريث يقتضي عدـ التفرقة بُت حاؿ اجتماعهم وانفرادىم, وتقدمي بعضهم  فوجهو أف إطبلؽ
 .ٔعلى بعض ترجيح ببل مرجح 

مسائل العوؿ فإنو يستفاد  (: وأمإٖ/ٕويوضحو ما قالو العبلمة عبد الرٛتن بن سعدي ُب تفسَته )
حكمها من القرآف, وذلك أف اهلل تعأب قد فرض, وقدر ألىل ا١تَتاث أنصباء, وىم بُت حالتُت: إما 

 أف ٭تجب بعضهم بعضاً أوال.
فإف حجب بعضهم بعضاً فاحملجوب ساقط ال يزاحم وال يستحق شيئاً, وإف ٓب ٭تجب بعضهم بعضاً 

وض الًتكة, أو تستغرقها من غَت زيادة وال نقص, أو تزيد الفروض فبل ٮتلو: إما أف ال تستغرؽ الفر 
ما إذا زادت  -على الًتكة, ففي اٟتالتُت األوليُت كٌل يأخذ فرضو كامبًل, وُب اٟتالة األخَتة وىي 

فبل ٮتلو من حالُت : إما أف تُنقص بعض الورثة عن فرضو الذي فرضو اهلل لو,  –الفروض على الًتكة 
وتكمل للباقُت منهم فروضهم, وىذا ترجيح بغَت مرجح, وليس نقصاف أحدىم بأؤب من اآلخر, 
فتعينت اٟتاؿ الثانية: وىو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبو بقدر اإلمكاف, و٨تاصص بينهم, كديوف 

دة على ماؿ الغرمي وال طريق موصل إٔب ذلك إال بالعوؿ, فعلم من ىذا أف العوؿ ُب الغرماء الزائ
 الفرائض قد بينو اهلل.اىػ

من حديث ابن عباس رضي اهلل  ٜٔٔٗقلت: و٦تا يؤيد ما سبق ما رواه مسلم ُب صحيحو برقم 
ت الفرائض فؤلؤب ا١تاؿ بُت الفرائض على كتاب اهلل, فما ترك اقسمواقاؿ: )  عنهما أف رسوؿ اهلل 

 رجل ذكر (.
من حقهم ٓب نقسم الفرائض على كتاب اهلل, فتعُت القوؿ بالعوؿ  وإذا منعنا بعض أصحاب الفروض

 ُب ا١تسائل العائلة, وىذا ىو الذي فهمو الصحابة رضي اهلل عنهم, وفهمو من تبعهم من كتاب اهلل.
 ( فقاؿ:ٕٛ/ٔا١توقعُت )وقد أثٌت ابن القيم رٛتو اهلل على ىذا الفهم ُب إعبلـ 

                                 
( ٜٙ/٘( واالختيػػار لتعميػػؿ المختػػار )ٜٛٙٔ-ٛٛٙٔ/ٖ( والمعونػػة لمبغػػدادي )٘ٔٔ/ٕانظػػر أحكػػاـ القػػرآف لمجصػػاص ) - ٔ

 (.ٖٙٔ/ٔوالعذب الفائض ) ٚٙٔوأحكاـ المواريث ص  ٜٛوشرح السراجية في الفرائض ص
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النوع الثاين من الرأي احملمود: الرأي الذي يفسر النصوص ويبُت وجو الداللة منها ويقررىا ويوضح 
٤تاسنها, ويسهل طريق االستنباط منها كما قاؿ عبداف: ٝتعت عبد اهلل بن ا١تبارؾ يقوؿ: ليكن الذي 

وىذا ىو الفهم الذي ٮتتص اهلل سبحانو بو تعتمد عليو األثر, وخذ من الرأي ما يفسر لك اٟتديث, 
من يشاء من عباده, ومثاؿ ىذا رأي الصحابة رضي اهلل عنهم ُب العوؿ ُب الفرائض عند تزاحم 

 الفروض.اىػ
 * وأما داللة السنة:

من حديث ابن عباس أف  ٚٔٔٗومسلم برقم  ٕٖٚٙفاستدلوا ٔتا رواه البخاري ُب صحيحو برقم 
 قوا الفرائض بأىلها, فما تركت الفرائض فؤلؤب رجل ذكر(.قاؿ: ) أٟت رسوؿ اهلل 

 رٛتو اهلل ُب إيضاح القوؿ ُب إثبات العوؿ بعد ذكر ىذا اٟتديث: قاؿ اإلماـ الشوكاين
فإف من تأمل ىذا اٟتديث حق التأمل وجد فيو ما يرد على ابن عباس الناُب للعوؿ, وعلى سائر 

ا١تذكورة ُب اٟتديث: ىي األنصباء ا١تقدرة, وأىلها ىم ا١تستحقوف القائلُت بقولو, فإف ا١تراد بالفرائض 
٢تا بالنص, ىكذا فسر اٟتديث احملققوف من شراح كتب اٟتديث, قالوا: واٟتديث يدؿ على أف 
الباقي بعد استيفاء الفروض ا١تقدرة لفروضهم يكوف ألقرب العصبات من الرجاؿ, وال يشاركو من ىو 

اإلٚتاع على ذلك, فعرفت أف استيفاء أىل الفروض ا١تقدرة لفروضو ال  أبعد منو, وقد حكى النووي
يكوف إال بإعطاء كل ذي حق حقو, إما مع عدـ ا١تزاٛتة بالعوؿ فظاىر, وأما مع ا١تزاٛتة بالعوؿ فبل 
٭تصل العمل باٟتديث إال بإعطاء كل وارث ُب تلك الفريضة ٔتقدار فرضو من الًتكة, وتعوؿ ا١تسألة, 

ط بعض مَتاث أىل الفروض ا١تقدرة أو كلو, فإنو ٓب ٭تصل العمل فيو باٟتديث, ألنو ٓب خبلؼ إسقا
 ٔيقع إٟتاؽ الفرائض بأىلها.اىػ

 * وأما اإلجماع:

                                 
 (.ٖٙٔ/ٔ( والعذب الفائض )ٜ٘/ٙٔيذب )وانظر المجموع شرح الم - ٔ
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( وابن مودود ا١توصلي ٕٓٔ/ٗ: ا٠ترشي ُب شرحو للمختصر )فقد حكاه ٚتاعة من أىل العلم ومنهم
( وإبراىيم الفرضي ٕ٘ٔ الدمشقي ُب رٛتة األمة )( وأبو عبد اهللٜٙ/ُ٘ب االختيار لتعليل ا١تختار )

 (.ٗٙٔ-ٖٙٔ/ُٔب العذب الفائض )
وتلميذه عطاء بن أيب رباح و٤تمد بن علي بن أيب  ويناقش ىذا الدليل ٔتا ثبت عن ابن عباس 

طالب و٤تمد بن علي بن اٟتسُت, وداود الظاىري وابن حـز ُب نفي العوؿ, فكيف تصح دعوى 
 ىؤالء؟.اإلٚتاع مع خبلؼ 

 * وأما النظر الصحيح فمن وجوه:
فمن أىل العلم من قاس العوؿ على دين ا١تفلس الذي ٓب يف مالو ْتق ٚتيع الغرماء,  -ٔ

 فيتحاصوف ُب ا١تاؿ على قدر ديوهنم.
(: ... وكذلك أخذ الصحابة ُب الفرائض بالعوؿ, ٕٔٔ/ٔقاؿ ابن القيم رٛتو اهلل ُب إعبلـ ا١توقعُت )

وإدخاؿ النقص على ٚتيع ذوي الفروض, قياسًا على إدخاؿ النقص على الغرماء إذا ضاؽ ماؿ 
للغرماء: ) خذوا ما وجدًب وليس لكم إال ذلك( وىذا ٤تض  ا١تفلس عن توفيتهم, وقد قاؿ 

 عدؿ, على أف ٗتصيص بعض ا١تستحقُت باٟترماف, وتوفية بعضهم  بأخذ نصيبو ليس من العدؿ.اىػال
 :ٜٛوقاؿ  اٞترجاين ُب شرح السراجية ُب الفرائض ص 

ولنا أف أصحاب الفروض آّتمعة ُب الًتكة قد تساووا ُب سبب االستحقاؽ, وىو النص فيتساووف ُب 
حقو إف اتسع احملل, ويتضرر ّتميع حقو إف ضاؽ احملل   االستحقاؽ, وسيأخذ كل واحد منهم ٚتيع

كالغرماء ُب الًتكة, إذا أوجب اهلل تعأب ُب ماٍؿ نصفُت وثلثًا ُعلم أف ا١تراد: الضرر ّٔذه الفروض ُب 
 ٔذلك ا١تاؿ الستحالة وفائو ّٔا.اىػ

 الفروض.ومن أىل العلم من قاس العوؿ عند تزاحم الفروض على ا١تاؿ عند اتساعو ٞتميع  -ٕ
 (:ٜٙ/٘قاؿ ا١توصلي ُب االختيار لتعليل ا١تختار)

                                 
( والمعونػػة لمبغػػدادي ٕ٘ٔ( ورحمػػة األمػػة فػػي اخػػتالؼ األئمػػة لمدمشػػقي ص )٘ٔٔ/ٕوانظػػر أحكػػاـ القػػرآف لمجصػػاص ) - ٔ
 (.ٕٙ/ٚ( والمغني )ٜ٘/ٙٔ( والمجموع شرح الميذب )ٜٛٙٔ-ٛٛٙٔ/ٖ)
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.... ألف اهلل ١تا ٚتع ىذه السهاـ ُب ماؿ ال يتسع للكل, علمنا أف ا١تراد إٟتاؽ النقص بالكل عمبلً 
 بإطبلؽ اٞتمع, فكاف ثابتاً مقتضى ٚتع ىذه السهاـ, والثابت ٔتقتضى النص كالثابت بالنص.اىػ

 ٔس العوؿ عند تزاحم الفروض على الوصية اليت ال يتسع ٢تا الثلث.ومن أىل العلم من قا -ٖ
وقاؿ بعضهم: إف إعطاء الوارث ا١تنصوص لو على فرض معُت بعض فرضو أؤب وأقل ضررًا من  -ٗ

 حرمانو من ٚتيع فرضو كما فعل نُفاة العوؿ.
 با١تسألة ا١تعروفة ٔتسألة اإللزاـ أو ا١تناقضة. ٍب ألزموا ابن عباس 

هتا: ) امرأة تركت زوجًا وأّمًا وأختُت ألـ, فللزوج النصف, ولؤلـ السدس, ولؤلختُت ألـ الثلث, وصور 
ٗتريج ىذه ا١تسألة على أصلو, فإف من مذىبو أف  وىي فريضة عادلة, ويتعذر على ابن عباس 

مذىبو  األختُت ال ينقبلف األـ من الثلث إٔب السدس, فإف قاؿ: للزوج النصف, ولؤلـ السدس تاركاً 
ُب أف األختُت ال ٭تجباف األـ من الثلث إٔب السدس وال ٯتكنو إدخاؿ النقصاف ىنا على واحد 

 ٕ(.ـ كذلك, فإهنن ال يصرف عصبة ْتاؿمنهم, ألف األـ صاحبة فرض ٤تض, واألخوات أل
( على ىذا القياس بأنو ) باطل وتشبيو ٕ٘ٙ/ٜوقد أجاب أبو ٤تمد بن حـز رٛتو اهلل ُب احمللى )

اسد ألف ا١تاؿ لو اتسع على ما ىو لوسع الغرماء وا١توصى ٢تم, ولو وجد بعد التحاص ماؿ الغرمي ف
يقسم على الغرماء وا١توصى ٢تم أبداً حىت يسعهم, وليس كذلك أمر العوؿ, فإف كل ما خلقو اهلل ُب 

اع أو ستة أسداس الدنيا واٞتنة والنار والعرش ال يتسع ألكثر من نصفُت أو ثبلثة أثبلث أو أربعة أرب
أو ٙتانية أٙتاف فمن الباطل أف يكلفنا اهلل عز وجل احملاؿ, وما ليس ُب الوسع , ومن الباطل أف يكلفنا 

 من ا١تخرج من ذلك وا١تخلص منو ما ٓب يبُت لنا كيف نعمل فيو (.
 والجواب عنو وال حوؿ وال قوة إال باهلل:

                                 
 (.ٕٙ/ٚانظر المغني ) - ٔ

( ٘ٛٗ/ٙ( والمعونػػػػػة البػػػػػف النجػػػػػار )ٖٙٔ/ٚواإلنصػػػػػاؼ لممػػػػػرداوي ) (٘ٙٔ-ٗٙٔ/ٜٕانظػػػػػر المبسػػػػػوط  لمسرخسػػػػػي ) - ٕ
-ٕٙٔ( والتحقيقػػػات المرضػػػية لمفػػػػوزاف )ٜ٘/ٙٔ( والمجمػػػوع شػػػرح الميػػػذب )ٜٚ/٘واالختيػػػار لتعميػػػؿ المختػػػار لمموصػػػمي )

ٖٔٙ.) 
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ظاىر ومنهم اإلماـ ابن حـز ينكروف القياس, أف يقاؿ: ال ٮتفى على القارئ الكرمي أف أىل ال
) فلعل ابن حـز نزعو  –وإف كانوا يقولوف بو أحياناً شعروا أو ٓب يشعروا  -ويشنعوف على القائلُت بو, 

فإف الغرماء  -وإف أنكره ابن حـز –عرؽ ُب ىذه ا١تسألة ( وأما القياس ُب ىذا ا١توضع فصحيح 
١تدين بذلك, فإف ٓب يتسع ضرب كل بسهمو وٖتاصوا ُب ا١تاؿ, يستحقوف ٚتيع ديوهنم إف اتسع ماؿ ا

فبل ٬توز أف يعطى بعضهم و٭تـر البعض اآلخر, وإ٪تا يأخذ كل منهم بعض حقو على قدر دينو ليس 
 ٢تم إال ذلك.

قاؿ: أصيب رجل ُب  من حديث أيب سعيد ا٠تدري ٙ٘٘ٔفقد أخرج مسلم ُب صحيحو برقم 
: )  تصدقوا عليو, فتصدؽ الناس اعها فكثر دينو فقاؿ رسوؿ اهلل ُب ٙتار ابت عهد رسوؿ اهلل 

 لغرمائو: )خذوا ما وجدًب ليس لكم إال ذلك  (. عليو, فلم يبلغ ذلك وفاء دينو, فقاؿ رسوؿ اهلل 
 وىكذا ُب ا١تسائل العائلة فإف تعلق الفروض بالًتكة ّتعل الشارع وال مانع من ذلك.

اتسع على ما ىو لوسع الغرماء(: فهذا صحيح ولكننا إ٪تا قسنا العوؿ على وأما قولو: ) فإف ا١تاؿ لو 
ماؿ ا١تفلس عند عدـ اتساعو للوفاء بديوف الغرماء, كما أف ا١تاؿ ال يتسع ٞتميع فروض الورثة ُب 
مسائل العوؿ, مع أنو يتسع ُب ا١تسائل العادلة, بل ويبقى منو ُب ا١تسائل الناقصة, وٯتكن أف يقاؿ: 

 يتسع ا١تاؿ للغرماء وٓب يعثر ا١تفلس على ماؿ بعد ذلك فما العمل؟. فإف ٓب
أما الوصية: فا١تاؿ وإف اتسع فاٟتاؿ فيها كمسائل العوؿ ٘تاماً, ألف ثلث ا١توصي ال يتسع ألكثر من 
الثلث, وقد أوصى ا١تيت لشخصُت فأكثر بأكثر من الثلث وٓب ٬تُِز الورثة أكثر من الثلث فبل سبيل 

  أف نقسم بينهم الثلث على قدر حصصهم.أمامنا إال
بأف ىذا قياس فاسد االعتبار فليس ىو دليلنا الوحيد, وانتفاء  –وال تسليم  –ولو سلمنا جداًل 

 الدليل ا١تعُت ال يستلـز انتفاء ا١تدلوؿ ا١تعُت.
وأما قولو: فإف كل ما خلق اهلل ُب الدنيا ...إْب , فنقوؿ: مىت وجدت الفروض اليت ال يسعها ا١تاؿ ) 
علمنا أف ا١تراد إٟتاؽ النقص بالكل عمبًل بإطبلؽ اٞتمع, فكاف ثابتًا مقتضى ٚتع ىذه السهاـ, 
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من احملاؿ وأف ما ٨تن وحينها نعلم أف اهلل ٓب يكلفنا با٠تروج ٔوالثابت ٔتقتضى النص كالثابت بالنص (
فيو ليس من ىذا الباب, فإف ظنو بعض الناس ٤تااًل, فظنهم ليس حجة على غَتىم, ٍب لو نظرنا إٔب 
ابن حـز وأصحابو كيف خرجوا من ىذا احملاؿ لوجدناىم خرجوا ْترماف بعض الورثة فريضتهم 

البعض اآلخر, وغَتىم  ا١تنصوص عليها ُب القرآف بعضها أو كلها, فأعملوا بعض النصوص وأ٫تلوا
 أعمل ٚتيع النصوص فكاف أسعد با١تنقوؿ وا١تعقوؿ واهلل ا١توفق.

وكاف األؤب بأىل الظاىر أف يقفوا مع ظاىر اآليات, ويعطوا كل صاحب فرض نصيبو ا١تنصوص 
عليو ُب الظاىر, ولو فعلوا لكاف خَتًا ٢تم من حرماف أو تقدمي وتأخَت ٓب يأت ُب النص فصح أهنم 

 وا القياس والنص واهلل أعلم.خالف
 ونوقش ىذا اإللزاـ: 

بأنو روي عن ابن عباس أف ا١تقدـ من ال ٭تجب عن اإلرث, وا١تؤخر من قد ٭تجب عنو, فعليو 
 ٮتلص من اإللزاـ.

 بأف ىذا ٓب يصح عنو, وقد قاؿ ا٠تربي: إعطاء ولد األـ الباقي ىو األشبو بقياس قولو.اىػ وأجيب:
نقص على أوالد األـ لكاف لو ُب ذلك ٥تلص من اإللزاـ ولكنو ٓب يصح واهلل ولو صح عنو إدخاؿ ال

 أعلم.
وأما القائلوف ٔتثل ما ُروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهم فقد ٗتلصوا من ىذا اإللزاـ بأف ا١تقدـ 
عندىم من ال ٭تجب عن اإلرث, وا١تؤخر من قد ٭تجب عنو, فقد قاؿ أبو ٤تمد بن حـز رٛتو اهلل 

( بعد أف ذكر ىذا اإللزاـ:فجوابنا وباهلل التوفيق: أف الزوج واألـ يرثاف بكل وجو ٕٚٙ/ٜلى )ُب احمل
وُب كل حاؿ وأما األختاف ألـ فقد يرثاف وقد ال يرثاف, فبل ٬توز توريث من قد يرث , وقد ال يرث, 

لو عليو فإف إال بعد توريث من ٨تن على يقُت من وجوب توريثو, وبعد استيفائو ما نص اهلل تعأب 
فضل لو شيء,إذ ليس ُب وسع ا١تكلف إال ىذا أو ٥تالفة القرآف بالدعوى ببل برىاف, فللزوج النصف 

 , فلم يبق إال السدس, فليس لئلخوة ألـ غَته, إذ ٓب يبق ٢تم سواه.اىػفبالقرآف ولؤلـ الثلث بالقرآ
                                 

 (.ٜٙ/٘االختيار لتعميؿ المختار لمموصمي ) - ٔ
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 ويجاب عنو من وجهين:
اع وال نظر صحيح على تقدمي من ال ٭ُتجب ْتاؿ أنو ال دليل ٢تم من كتاب وال سنة وال إٚت -ٔ

على من ٭تجب ُب بعض األحواؿ, وقاؿ ٥تالفوىم إف ىذا التفاوت بُت الورثة يكوف ُب غَت حاؿ 
االستحقاؽ, وٚتيع من ذكروا ُب ا١تسألة أصحاب فروض مقدرة من الشرع, فبأي دليل ٨تـر من 

 أعطاه اهلل؟ وما العذر يـو القيامة؟.
ؤلـ الثلث بالقرآف: ال نسلم بأف لؤلـ ُب ىذه ا١تسألة الثلث بل ٢تا السدس, وقد سبق قولو: ول -ٕ

بياف أدلة ذلك مفصلة ُب مَتاث األـ وهلل اٟتمد, وعليو فيكوف اإلخوة ألـ قد ظُلموا عند أف أدخلوا 
 النقص عليهم وحدىم ببل برىاف, وقد نص اهلل على أف ٢تم الثلث ُب القرآف واهلل ا١تستعاف.

 أدلة المانعين للعوؿ:
أقوؿ: بعد النظر ُب كبلـ أىل العلم ُب ىذه ا١تسألة على اختبلؼ مذاىبهم تبُت ٕب أف ابن حـز رٛتو 

 ُب نفي العوؿ. اهلل ىو الوحيد الذي ناضل, بل استمات ُب نصرة قوؿ ابن عباس 
 سداد, ىو حسيب ونعم الوكيل.وسأورد أدلتو ٍب أورد الرد عليها مستعيناً باهلل, طالباً منو التوفيق وال

استدؿ ٔتا روي عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود قاؿ: دخلت أنا وزفر بن أوس بن  -ٔ
اٟتدثاف على ابن عباس بعدما ذىب بصره, فتذاكرنا فرائض ا١تَتاث, فقاؿ: تروف الذي أحصى رمل 

صف ونصف فأين موضع الثلث؟ فقاؿ لو عاِب عدداً ٓب ٭تص ُب ماؿ نصفاً ونصفاً وثلثاً؟ إذا ذىب ن
. قاؿ: وٓب؟ قاؿ: ١تا زفر: يا ابن عباس من أوؿ من أعاؿ الفرائض؟ قاؿ: عمر بن ا٠تطاب 

تدافعت عليو وركب بعضها بعضًا قاؿ: واهلل ما أدري كيف أصنع بكم؟ واهلل ما أدري أيكم قدـ اهلل 
 مو عليكم باٟتصص. وال أيكم أخر. قاؿ: وما أجد ُب ىذا ا١تاؿ أحسن من أقس

 ٍب قاؿ ابن عباس: وأمي اهلل لو قدـ من قدـ اهلل, وأخر من أخر اهلل ما عالت فريضة.
فقاؿ لو زفر: وأيهم قدـ وأيهم أخر؟ فقاؿ: كل فريضة ال تزوؿ إال إٔب فريضة فتلك اليت قدـ اهلل, 

ا الربع فإف زالت عنو وتلك فريضة الزوج لو النصف, فإف زاؿ فإٔب الربع ال ينقص منو, وا١ترأة ٢ت
صارت إٔب الثمن ال تنقص منو, واألخوات ٢تن الثلثاف, والواحدة ٢تا النصف, فإف دخل عليهن 
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البنات كاف ٢تن ما بقي, فهؤالء الذين أخر اهلل, فلو أعطى من قدـ اهلل فريضتو كاملة ٍب قسم ما بقي 
عك أف ُتشَت ّٔذا الرأي على عمر؟ بُت من أخر اهلل باٟتصص ما عالت فريضة.فقاؿ لو زفر: فما من

 فقاؿ: ىبتو واهلل.
 من جهة الدراية. -2من جهة الرواية.     -1 :قلت: ُيجاب على ىذا

 أما الرواية:
 فهذا األثر ٓب يصح ّٔذا التماـ وال ّٔذا اللفظ.

 فقد رواه الزىري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن ابن عباس واختلف عليو:
 ابن إسحاؽ واختلف عليو أيضاً.عنو فرواه 

 فرواه عنو إبراىيم بن سعد ويونس بن بكَت قاؿ أخربنا الزىري بو.
 (.ٖٕ٘/ٙأخرج رواية يونس بن بكَت البيهقي ُب سننو )

 مقلت: يونس صدوؽ ٮتطئ كما ُب التقريب إال أنو قد توبع على أكثر ٚتل ىذا األثر من قبل إبراىي
 بن سعد.

( دوف قولو: فقاؿ لو زفر,ودوف قوؿ ابن ٖٓٗ/ٗبن سعد اٟتاكم ُب مستدركو)وأخرج رواية إبراىيم 
 عباس ١تا تدافعت عليو وركب بعضها بعضاً....إٔب قولو باٟتصص.

 قلت:إبراىيم بن سعد الزىري ثقة حجة.
ورواه سفياف بن عيينة عن ابن إسحاؽ عن الزىري عن عبيد اهلل عن ابن عباس قاؿ: أتروف الذي 

 ِب عدداً, جعل ُب ماؿ نصفاً وثلثاً وربعاً,إ٪تا ىو نصفاف وثبلثة أثبلث, وأربعة أرباع.أحصى رمل عا
قلت: ٤تمد بن إسحاؽ مكثر,فقد قاؿ ابن ا١تديٍت: مدار اٟتديث على ستة فذكرىم,ٍب قاؿ:فصار 

 علم الستة عند اثٍت عشر فذكر ابن إسحاؽ فيهم,انظر هتذيب التهذيب ترٚتة ابن إسحاؽ.
عيينة إماـ حافظ حجة, وُب ا١تقابل إبراىيم بن سعد الثقة اٟتجة ويونس بن بكَت,فبل وسفياف بن 

 مانع أف يكوف الوجهاف ٤تفوظُت, إال أف رواية ابن عيينة ضعيفة لعنعنة ابن إسحاؽ وىو مدلس.
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وتبقى رواية إبراىيم بن سعد وصاحبو عن ابن إسحاؽ وقد صرح فيها بالتحديث, لكن ابن إسحاؽ 
 معمراً ُب الزىري.قد خالف 

فقد رواه معمر عن الزىري عن عبيد اهلل قاؿ: ٝتعت ابن عباس يقوؿ: أحصى اهلل رمل عاِب وٓب 
 ٭تص ىذا؟ ما باؿ ُب ماٍؿ ثلثاف ونصف؟ يعٍت الفرائض ال تعوؿ.

 ( عن معمر بو.ٕٕٜٓٔ/ٕٗ٘/ٓٔأخرج ىذا الوجو عبد الرزاؽ ُب مصنفو )
 من أصحاب الزىري, الذين ٚتعوا بُت اٟتفظ واإلتقاف, وطوؿ ومعمر ثقة ثبت وىو ُب الطبقة األؤب

الصحبة للزىري, والعلم ْتديثو, والضبط لو, وقد ُعّد معمر بعد مالك ُب التثبت ُب الزىري, بل 
 ٔىناؾ من قدمو على مالك ُب الزىري.

و٤تمد بن إسحاؽ صدوؽ, وقد عده النسائي ُب الطبقة ا٠تامسة من أصحاب الزىري كما ُب 
 التهذيب.

(: وابن إسحاؽ روى عن الزىري إال أنو ٯتضغ ٖٛٗ/ٕوقاؿ ابن رجب ُب شرح علل الًتمذي )
 حديث الزىري ٔتنطقو, حىت يعرؼ من رسخ ُب علمو أنو خبلؼ رواية أصحابو عنو.اىػ

 ٕوعليو فتكوف الرواية احملفوظة عن الزىري ىي رواية معمر, ورواية ابن إسحاؽ شاذة واهلل أعلم.
 من جهة الدراية:وأما 

 فقد قاؿ اإلماـ الشوكاين رٛتو اهلل ُب إيضاح القوؿ:
وأما ما يروى عن ابن عباس, وىو رأس القائلُت بعدـ العوؿ, من أنو قاؿ:لو قدـ من قدـ اهلل وأخر 
من أخر اهلل ما عالت فريضة ُب اإلسبلـ, فقيل لو من قدـ اهلل ومن أخر؟ فقاؿ:كل فريضة ٓب تزؿ 

إٔب فريضة فهي اليت قدـ اهلل,وكل فريضة إذا زالت عن فرضها ٓب يكن ٢تا إال الباقي  من فريضة إال
                                 

 (.ٔٛٗ-ٜٚٗ/ٕانظر شرح عمؿ الترمذي البف رجب ) - ٔ
اخرج الحاكـ األثر السابؽ مف طريؽ ابف إسػحاؽ, وقػاؿ صػحيح عمػى شػرط الشػيخيف ووافقػو الػذىبي,وذكر الحػافظ ابػف  - ٕ

 ( طريؽ ابف إسحاؽ ثـ قاؿ: ىذا إسناده جيد صحيح إلى عمر. ٕٖٛ/ٔكثير في مسند الفاروؽ )
ولػػو لػـ يكػف عنػدنا إال تمػؾ الطريػؽ لكػػاف وحسػنو الشػيخ األلبػاني فػي اإلرواء وعػذرىـ جميعػػًا أنيػـ حكمػوا عمػى طريػؽ واحػدة, 

 القوؿ قوليـ, ولكف األثر معّؿ كما رأيت واهلل المستعاف.
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فهي اليت أخر اهلل, ىكذا حكي عنو وما أظنو يصح فإف ىذا الدليل مع كونو ال يشبو كبلـ 
 الفصحاء, وال ٭تكي كبلـ العرب العرباء, ُب غاية السقوط,واٞتواب عنو من وجوه:

ره عن ابن عباس, يقاؿ لو: ما تريد بالتقدمي والتأخَت؟ ىل تقدمي الذكر على فرض صحة صدو  األوؿ:
ُب النزوؿ؟ أـ التقدمي ُب ا١تصحف الشريف؟ أـ مرادؾ أف اهلل قدمهم ُب تقدمي إخراج مَتاثهم من 

 الًتكة قبل إخراج مَتاث غَتىم؟ أـ ا١تراد بالتقدمي أنو جاء عن اهلل سبحانو على لساف رسولو؟
اد األوؿ أو الثاين فممنوعاف, بل بطبلهنما ظاىر ال ٮتفى على عآب, وإف أراد الثالث إف قاؿ: ا١تر 

فأي دليل من كتاب اهلل ورد بأنو يقدـ إخراج مَتاث بعض الورثة من الًتكة قبل إخراج مَتاث البعض 
ع, اآلخر؟ فإنا ٓب نسمع بشيء من ىذا, فمن وقف على ما يفيد ذلك فليهبو إلينا, وإف أراد الراب

 .فليأتينا باٟتجة أنو جاء شيء من ذلك على لساف رسوؿ اهلل 
 الوجو الثاني: 

أف الورثة الذين ينتقلوف من فريضة إٔب فريضة ىم كثَت, فإف البنت الواحدة مع عصبة فرضها النصف, 
فإذا وجدت معها بنت أخرى, انتقلت من النصف إٔب الثلث, وىكذا األخت الواحدة ألب وأـ, أو 

العصبة فرضها النصف, فإذا وجدت معها أختها انتقلت من النصف إٔب الثلث, وىكذا  ألب مع
األخت ألب مع العصبة فرضها النصف, فإف وجدت معها أخت مثلها انتقلت إٔب الثلث, وىكذا 
األخ ألـ فرضو السدس فإف وجد معو أخواف ألـ انتقل إٔب الُتسع, وىكذا الزوج والزوجة, فإهنما 

لنصف والربع, إٔب الربع والثمن, وىكذا األـ تنتقل من الثلث إٔب السدس, فهؤالء ينتقبلف من ا
 يصدؽ على كل واحد منهم أنو ينتقل من فريضة إٔب فريضة.

فإف كاف ابن عباس ٬تعلهم ٚتيعًا من ا١تقدمُت, فكيف يصنع مثبًل ُب زوج وأخت وأـ, أو ُب زوج 
ُب زوجة وأختُت ألبوين وأـ و٨تو ىذا من الفرائض؟ فإف وأختُت ألب وأـ, أو ُب زوج وابنتُت وأـ, أو 

 ىؤالء ٚتيعهم على فرض أنو يقوؿ بأهنم ٦تن قدـ اهلل؛ قد تزاٛتت فرائضهم وعالت.
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فإف قاؿ: إهنم يرثوف ٚتيعًا ألهنم ٦تن قدـ اهلل, فإف كل واحد منهم سيأخذ فريضتو ا١تنصوص عليها 
عطائو نصيبو وينقص على غَته, فهذا ٖتكم ٤تض بعد لزمو القوؿ بالعوؿ, وإف كاف ٮتص بعضهم بإ

 تسليمو أهنم ٚتيعاً ٦تن قدـ اهلل.
فإف قاؿ: إف الذين قدمهم اهلل إ٪تا ىم الزوجاف واألبواف, فيقاؿ: قد وجد ُب ٚتيعهم ما جعلتو  

 رى.كالبياف ١تن قدـ اهلل و١تن أخر, فإف كل واحد من ىؤالء إذا زاؿ عن فريضتو, انتقل إٔب فريضة أخ
فإف قاؿ: ا١تراد بذلك ىو الذي ال يسقط ْتاؿ بل يكوف وارثًا ُب ٚتيع األحواؿ ومع كل وارث, 
ولكنو ينتقل من فريضة إٔب فريضة ْتسب اختبلؼ الورثة, فنقوؿ: البنت ىكذا ال تسقط ْتاؿ بل 

لى أف تنتقل من النصف إٔب الثلث أو إٔب أقل من الثلث ْتسب عدد من يرث معها, ٍب ما الدليل ع
من ال يسقط ْتاؿ ىو الذي قدـ اهلل؟ وعلى فرض ىذا فإذا خلفت ا١تيتة ابنتها وزوجها وأبويها, فإف  
كانوا ٦تن قدـ اهلل ٚتيعًا ففرض البنت النصف, والزوج الربع, واألبوين الثلث فبل بد من القوؿ 

 بالعوؿ.
لى ذلك؟ مع كوف كل فإف قاؿ: إف بعض ىؤالء أقدـ من بعض. فمن ىو األقدـ؟ وما الدليل ع

 واحد منهم ال يسقط ْتاؿ.
وباٞتملة فلم يظهر ٢تذا الكبلـ الذي يروى عن ابن عباس وجو صحة ال من طريق األثر وال من طريق 

 النظر, بل ىو كبلـ متهافت متناقض.
 الوجو الثالث:

 ليس لو سلمنا أف ىذا الكبلـ صحيح وأنو غَت متناقض بل مقبوؿ, فبل ٮتفاؾ أف كبلـ الصحايب
كما تقرر ُب األصوؿ, فبل تقـو على القائلُت بالعوؿ اٟتجة بكبلمو, وكيف ْٔتجة على ما ىو اٟتق 

أنو قاؿ ُب  تقـو بكبلمو اٟتجة وقد خالفو من ىو أكرب منو من الصحابة, كما روي عن علي 

                                 
 في ىذه المسألة تفصيؿ ليس ىذا موضعو.- ٔ
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الفهم إال ابن , بل سيأٌب أف الصحابة أٚتعوا على إثبات العوؿ وٓب ٮتا١تنرب ) صار ٙتنها ُتسعًا (
 .اىػ ٔعباس

 الثاين من أدلة ا١تانعُت للعوؿ: -ٕ
 (:ٖٕٙ/ٜقاؿ أبو ٤تمد بن حـز رٛتو اهلل ُب احمللى )

وروينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرٛتن بن أيب الزناد عن أبيو خارجة بن زيد بن ثابت عن 
 أبيو أنو أوؿ من أعاؿ الفريضة.

, وإ٪تا ىو اؿ ىذا القوؿ أنو ٤تدث ٓب ٘تض بو سنة رسوؿ اهلل قاؿ أبو ٤تمد: ىذا يكفي ُب إبط
 احتياط من رآه من السلف رضي اهلل عنهم قصدوا بو ا٠تَت.

ليس ىو ٣ترد احتياط رآه السلف, بل ىو العمل ٔتقتضى الكتاب والسنة والنظر  والجواب:
وحده, ولو كلنا الصحيح, أخذ بو ٚتيع الصحابة عند أف عالت الفرائض, وخالفهم ابن عباس 

ٔتكياؿ اإلماـ أيب ٤تمد رٛتو اهلل لقلنا أف القوؿ ٔتنع العوؿ ىو احملدث فلم يدؿ عليو كتاب وال سنة 
وال نظر صحيح, بل كل ذلك يدؿ على خبلفو كما سبق بيانو, وإ٪تا القوؿ ٔتنع العوؿ احتياط من 

 ابن عباس ومن وافقو قصدوا بو اٟتق, وكم قاصد للحق ٓب يصبو.
إٔب ذلك أنو لو صح أثر زيد فليس فيو ما يدؿ على أف التوريث بالعوؿ ٤تدث وبدعة, ألنو ٓب  أضف

 ينقل لنا وجود ا١تقتضي للعوؿ قبل ذلك وٓب يورثوا بو.
 :ٕٗٙ/ٜقاؿ أبو ٤تمد بن حـز رٛتو اهلل ُب احمللى ) -ٖ

 اؿ.اىػ.... وال يشك ذو مسكة من عقل أف اهلل ٓب يرد قط إعطاء فرائض ال يسعها ا١ت
 والجواب من وجوه:

) أف ىذا ٣ترد استبعاد عقلي, وعلى فرض صحتو والقوؿ ٔتوجبو فنقوؿ: نعم ذىبت بعض  األوؿ:
الفروض ُب مسائل العوؿ با١تاؿ, فأين موضع البقية؟ لكن أخربونا من الذي أذف لكم عند ىذه اٟتالة 

اهلل ورسولو فهذا باطل ببل خبلؼ, أف تورثوا بعضًا وتسقطوا بعضاً؟ إف قلتم اآلذف لكم بذلك ىو 
                                 

 قد سبؽ التنبيو عمى أف دعوى اإلجماع ال تصح. - ٔ
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فإف اهلل ورسولو إ٪تا فرضا مواريث الوارثُت حسبما تضمنو القرآف والسنة, وبيَّنا الوارث والساقط, وٓب 
يكن ُب القرآف وال ُب السنة حرؼ واحد ُب العوؿ, وال حدث ذلك ُب األياـ اليت ىي أياـ نزوؿ 

اجتهاد منا, قلنا: قد خالفكم فيو أكثر األمة من فإف قلت: ىو ٔ(  الوحي على رسوؿ اهلل 
 الصحابة فمن بعدىم, واألدلة معهم وال دليل لكم.

نقوؿ أليب ٤تمد: من أين لكم ىذا العلم الدقيق بأف اهلل ٓب يرد قط إعطاء فرائض ال يسعها  الثاني:
 ا١تاؿ؟ وما دليلك على ذلك؟

هلل, وذلك بإٟتاؽ الضرر باٞتميع عند التزاحم,  بل قد يقوؿ لك قائل: ما ا١تانع أف يكوف ىذا مرادً 
{ وقد قاؿ اهلل ُب آيات ا١تواريث َوَما َكاَف َربَُّك َنِسّياً والتساوي ُب سبب االستحقاؽ وىو النص, } 

 {.اَف َعِليما َحِكيماً آبَآؤُُكْم َوأَبناؤُُكْم الَ َتْدُروَف أَيػُُّهْم أَقػَْرُب َلُكْم نَػْفعاً َفرِيَضًة مَّْن الّلِو ِإفَّ الّلَو كَ } 
أف اهلل يعلم ما كاف وما  –الطائفة ا١تنصورة وىم الفرقة الناجية  –ومن معتقد أىل السنة واٞتماعة 

سيكوف, وما ٓب يكن كيف يكوف ) فإف اهلل ١تا ٚتع ىذه السهاـ ُب ماؿ ال يتسع للكل, علمنا أف 
بتًا مقتضى ٚتع ىذه السهاـ, والثابت ا١تراد إٟتاؽ النقص بالكل عمبًل بإطبلؽ اٞتمع, فكاف ثا

, )  فإذا أوجب اهلل ُب ماؿ نصفُت وثلثاً مثبلً, علم أف ا١تراد الضرر ٕٔتقتضى النص كالثابت بالنص (
كديوف ا١تفلس الذي ال يسع مالو للوفاء ّٔا ٚتيعاً,  ٖ ّٔذه الفروض ُب ذلك ا١تاؿ الستحالة وفائو ّٔا(

 وقد سبق بياف ذلك وهلل اٟتمد.
ال يشك ذو مسكة عقل أف اهلل ٓب يرد بإعطاء أصحاب الفروض فروضهم أف ٨ترمهم منها  ثالث:ال

ببل مانع وال حاجب, كما فعل من ينفي العوؿ, فبعضهم يقوؿ ُب ىالكة عن زوج وشقيقة وأخت 
ألـ: للزوج النصف وللشقيقة النصف وال شيء لؤلخت ألـ, فما جوابكم إذا خاصمتكم يـو القيامة 

 ي اهلل وقد حرمتموىا ٦تا فرض اهلل ٢تا ُب كتابو ببل دليل برىاف؟بُت يد

                                 
 إيضاح القوؿ لمشوكاني بتصرؼ يسير. - ٔ

 .(ٜٙ/٘االختيار لتعميؿ المختار لمموصمي ) - ٕ

 (.ٕٙٔ/ٜٕوانظر المبسوط لمسرخسي ) ٜٛشرح السراجية في الفرائض ص - ٖ
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 وبعضهم يقوؿ ُب ىذه ا١تسألة: للزوج النصف ولؤلخت ألـ السدس والباقي لؤلخت الشقيقة.
ومن العجب إدخا٢تم النقص على األخت الشقيقة دوف األخت ألـ, مع أف األخت ألـ أسوأ حاالً 

 ث األنثى وباٞتد اتفاقاً, ٓتبلؼ األخوات الشقائق أو ألب.عندىم, فإهنا تسقط بالفرع الوار 
أهنم ينكروف على مثبيت العوؿ أف يعطوا الورثة ُب مسائل العوؿ أقل ٦تا ٝتى اهلل ٢تم, وقد  الرابع:

وقعوا ُب نظَت ما أنكروه بل ُب أسوأ منو, ففي ا١تسألة العائلة إٔب ٙتانية وصورهتا: زوج وشقيقتاف وأـ 
ج النصف ولؤلـ الثلث وما بقي للشقيقتُت وىو السدس, وبعضهم قاؿ: للزوج النصف قالوا: للزو 

ولؤلـ السدس والثلث ا١تتبقي للشقيقتُت, مع أف اهلل فرض للشقيقتُت ُب مثل ىذه ا١تسألة الثلثُت, 
 فبعضهم أعطا٫تا السدس, وبعضهم أعطا٫تا الثلث.

بلث حجج ادعى أهنا موجبة لقوؿ ابن ( ثٕٙٙ-ٕ٘ٙ/ٍٜب ساؽ ابن حـز رٛتو اهلل ُب احمللى )
 عباس,سأوردىا ٍب أرد عليها إف شاء اهلل.

اليت ذكر من تقدمي من ٓب ٭تطو اهلل تعأب قط من فرض مسمى على من حطو عن  الحجة األولى:
 الفرض ا١تسمى إٔب أف ال يكوف لو إال ما بقي.
 والجواب واهلل الموفق للصواب من وجوه:

 بن عباس كما سبق.أف ىذا ٓب يصح عن ا -ٔ
 ٔلو صح ذلك فبل دليل عليو إذ ال مبلزمة بُت أي من اإلنتقالُت وبُت التقدمي والتأخَت. -ٕ
قد سبق استبعاد اإلماـ الشوكاين لصحة ذلك عن ابن عباس, ٍب أورد أجوبة قوية على تلك  -ٖ

 ا١تقالة على فرض صحتها.
الشوكاين رٛتو اهلل لتكوف جوابًا على من يقوؿ  وسأضيف ىنا بعض النقوالت ا١توافقة ١تا قالو اإلماـ

 ٔتثل ما روي عن ابن عباس.
 (:ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٕقاؿ اٞتصاص ُب أحكاـ القرآف )

                                 
 (.ٚ٘ٗ/ٕوانظر المنار لممقبمي ) - ٔ
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ما قالو ابن عباس من تقدمي من قدـ اهلل تعأب, وتأخَت من أخر, فإ٪تا قدـ بعضًا وأخر بعضاً, وجعل 
صيب فيها, فليس واحد منهم أؤب بالتقدمي لو الباقي ُب حاؿ التعصيب, فأما حاؿ التسمية اليت ال تع

{  َولَُو ُأْخٌت فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرؾَ من اآلخر, أال ترى أف األخت منصوص على فرضها بقولو تعأب } 
كنصو على فرض الزوج واألـ واإلخوة ألـ, فمن أين وجب تقدمي ىؤالء عليها ُب ىذه اٟتاؿ, وقد 

ا نص على فرض الذين معها؟ وليس ٭تجب ألف اهلل أزاؿ نص اهلل على فرضها ُب ىذه اٟتاؿ كم
 فرضها إٔب غَت فرض.

فهذا أشنع ُب ٥تالفة اآلي اليت فيها ا١تواريث من القوؿ بإثبات نصف ونصف وثلث على وجو 
ِمن بَػْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى َِّٔا ا١تضاربة ّٔا, ولذلك نظائر ُب ا١تواريث من األصوؿ أيضاً, قاؿ اهلل تعأب } 

{ فلو ترؾ ا١تيت ألف درىم وعليو دين لرجل ألف درىم وآلخر ٜتسمائة وآلخر ألف كانت َأْو َدْينٍ 
األلف ا١تًتوكة مقسومة بينهم على قدر ديوهنم, وليس ٬توز أف يقاؿ ١تا ٓب يكن استيفاء ألفُت 

ٓب وٜتسمائة من ألف استحاؿ الضرب ّٔا, وكذلك لو أوصى رجل بثلث مالو لرجل وبسدسو آلخر و 
٬ُتز ذلك الورثة, تضاربا ُب الثلث بقدر وصاياىم, فيضرب أحد٫تا بالسدس واآلخر بالثلث مع 
استحالة استيفاء النصف من الثلث, وكذلك االبن يستحق ٚتيع ا١تاؿ لو انفرد وللبنت النصف لو 

وىكذا  انفردت, فإذا اجتمعا ضرب لئلبن ّتميع ا١تاؿ والبنت بالنصف فيكوف ا١تاؿ بينهما أثبلثاً,
 سبيل العوؿ ُب الفرائض  عند تدافع السهاـ واهلل أعلم.اىػ

 :ٜٛوقاؿ اٞترجاين ُب شرح السراجية ُب الفرائض ص
ولنا أف أصحاب الفروض آّتمعة ُب الًتكة قد تساووا ُب سبب االستحقاؽ وىو النص فيتساووف ُب 

ر ّتميع حقو إف ضاؽ احملل,  االستحقاؽ, وسيأخذ كل واحد منهم ٚتيع حقو إف اتسع احملل, ويتضر 
كالغرماء ُب الًتكة فإذا أوجب اهلل ُب ماؿ نصفُت وثلثًا مثبًل ُعلم أف ا١تراد الضرر ّٔذه الفروض ُب 

 ٔذلك ا١تاؿ الستحالة وفائو ّٔا.اىػ

                                 
عالء السنف لمتيانوي )ٕٚ-ٕٙ/ٚ( والمغني البف قدامة )ٕٙٔ/ٜٕوانظر المبسوط لمسرخسي ) - ٔ  (.٘ٓٗ/ٛٔ( وا 
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من اٟتجج اليت ادعى أبو ٤تمد بن حـز رٛتو اهلل أهنا موجبة لصحة قوؿ ابن عباس  الحجة الثانية:
هما : ))أننا عرفنا بضرورة العقل أف تقدمي من أوجب اهلل تعأب مَتاثو على كل حاؿ ومن رضي اهلل عن

ال ٯتنعو من ا١تَتاث مانع أصبًل إذا كاف ىو وا١تيت حرين على دين واحد, على من قد يرث وقد ال 
من قد يرث يرث, ألف من ٓب ٯتنعو اهلل تعأب قط من ا١تَتاث ال ٭تل منعو ٦تا جعل اهلل تعأب لو, وكل 

 وقد ال يرث فبالضرورة ندري أنو ال يرث إال بعد مَتاث من يرث معهن(( اىػ.
 والجواب واهلل الموفق للصواب: 

أي ضرورة عقلية تقتضي حرماف من فرض اهلل لو نصيباً من نصيبو أو إدخاؿ الضرر على بعض الورثة 
 ىو النص؟  االستحقاؽدوف البعض اآلخر مع أهنم قد تساووا ُب سبب 

 بل لو قيل: إف الضرورة العقلية تقضي خبلؼ ما ذىب إليو ا١تانعوف من العوؿ لكاف متجهاً.
وأما قولو رٛتو اهلل: وكل من قد يرث وقد ال يرث فبالضرورة ندري أنو ال يرث إال بعد من 

 يرث...إْب.
ازع فيها ليس ىناؾ من ٭تجب فأقوؿ: إف ىذه القدقدة ال تلزمنا وال ترد علينا, ألنو ُب ا١تسائل ا١تتن

األخوات أو يؤخر البنات, بل ٢تن فروض مقدرة يطالنب ّٔا, وقد سبق أف تقدمي بعض الورثة وتأخَت 
البعض اآلخر ُب مسائل العوؿ, ْتيث يتضرر بعض الورثة بالنقصاف أو اٟترماف دوف البعض اآلخر 

ال من النقل وال من العقل, بل  , وىو النص, قوؿ ال دليل عليواالستحقاؽمع التساوي ُب سبب 
 الدليل النقلي والعقلي على خبلفو واهلل أعلم.
ُب إدخاؿ النقصاف  –على فرض صحة ما روي عنو  –ٍب ) إف الطريق الذي ذىب إليو ابن عباس 

على بعض ا١تستحقُت ٔتا اعتمده من ا١تعٌت غَت صحيح فإنو يعترب التفاوت بينهم ُب حالة أخرى 
وىذا غَت معترب, أال ترى أف رجبًل لو أثبت دينو ُب الًتكة بشهادة رجلُت,  حقاؽاالستسوى حالة 

 وأثبت آخر دينو بشهادة رجل واحد وامرأتُت استويا ُب االستحقاؽ,
 ٔوإف كاف ُب غَت ىذه اٟتالة شهادة الرجل أقوى من شهادة النساء مع الرجاؿ (.

                                 
 (.ٕٙٔ/ٜٕالمبسوط لمسرخسي ) - ٔ
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 الحجة الثالثة ألبي محمد بن حـز تتلخص فيما يلي:
 مسائل المواريث قسماف:

 يتسع فيها ا١تاؿ لفرائض الورثة وتسمى ىذه الفريضة العادلة. -ٔ
ما ال يتسع فيها ا١تاؿ للفرائض أو السهاـ, وىي الفريضة العائلة, وىذا القسم ىو ا١تختلف فيو  -ٕ

قسمُت: فابن حـز رٛتو اهلل يرى أف ننظر ُب الورثة ُب مسائل العوؿ واحدًا واحداً, فسنجدىم على 
األوؿ: من وقع االتفاؽ على أنو ال يأخذ ٚتيع ما ٝتى اهلل لو, ويعٍت ّٔؤالء: األخوات الشقائق أو 

 ألب والبنات.
 -أي ُب مسائل العوؿ –الثاين: من وقع فيهم ا٠تبلؼ ىل يأخذوف ٚتيع ما ٝتى اهلل ٢تم أو بعضو 

 ويعٍت ّٔم الزوجُت واألبوين.
 االتفاؽ على أنو ال يأخذ شيئاً, فبل يعطى شيئاً, وىذا االتفاؽ ٍب أشار إٔب قسم ثالث وىو من ًب

 –أي وإف كاف اهلل قد نص لو على مَتاث  –يدؿ على أنو ال مَتاث لو ُب ا١تنصوص ُب القرآف 
 واٟتكم ُب ىذا عند ابن حـز رٛتو اهلل:

فقنا على أنو ال أف نعطي من اختلفنا فيو نصيبو كامبًل, ألف اهلل نص على فرضو, وأف نعطي من ات
 يأخذ ٚتيع ا١تسمى لو ُب القرآف ما بقي, فإف ٓب يبق شيء ٓب نعطو شيئاً.

 والجواب وباهلل التوفيق من وجوه:
 أننا ٥تتلفوف مع أيب ٤تمد بن حـز ومن وافقو فيما قاؿ إننا اتفقنا فيو. األوؿ:

ا بقي بعد فرض األبوين أو فإنا ال نقوؿ بقولو عند أف يعطي األخوات أو البنات ُب مسائل العوؿ م
أحد الزوجُت, فإف ٓب يبق شيء ٓب نعطهن شيئاً, مع أهنن صاحبات فروض مقدرة منصوص عليها ُب 
القرآف, كما أننا ٓب نتفق معو على إدخاؿ النقص ُب ا١تسائل العائلة على بعض الورثة دوف البعض 

 اآلخر.
ائل العائلة ال يعطى شيئاً, مع أنو صاحب فرض أننا ٓب نتفق معو على أف بعض الورثة ُب ا١تس الثاني:

 منصوص عليو, كهالك عن زوج وأـ وإخوة ألـ وأخوات شقائق.
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فمسألتهم عندنا من ستة وتعوؿ إٔب عشرة, للزوج النصف ولؤلـ السدس ولئلخوة ألـ الثلث 
 وللشقائق الثلثاف.

خوة ألـ الثلث وال يعطوف وأما ابن حـز ومن وافقو فإهنم يعطوف الزوج النصف واألـ السدس واإل
األخوات الشقائق نقَتًا وال قطمَتاً, وليت ابن حـز تذكر قولو: ال يُلتفت إٔب قوؿ من قاؿ ٓتبلؼ 

 النص إذا ٓب يأت ُب تصحيح دعواه بنص آخر.
 أف قوؿ ابن حـز وموافقيو يستلـز العمل ببعض النصوص, وإ٫تاؿ البعض اآلخر بغَت دليل.الثالث:
٢تم ) مستلـز للتحكم ُب قطع مَتاث وارث وتقدمي غَته عليو, وإخراجو عن كونو من أف قو  الرابع:

أىل الفرائض ا١تقدرة ا١تنصوصة ُب كتاب اهلل, إٔب كونو عصبة ال يستحق إال الباقي, ومن كاف لو فهم 
ة ال ٮتفى عليو عند ا١تعادلة بُت ما يلـز كل قوؿ من ىذين القولُت من ا١تصاّب وا١تفاسد ا١تطابق

للمقاصد الشرعية أو ا١تخالفة ٢تا, فلو ٓب يكن بيد من أثبت العوؿ ونفاه إال ٤تض الرأي, لكاف رأي 
ا١تثبتُت أحق بالقبوؿ, وأقرب إٔب ا١تنقوؿ وا١تعقوؿ, وىكذا لو نظرنا إٔب من قاؿ ال إٔب ما قاؿ لكاف 

ة من العلماء النافُت العمل بقوؿ اٞتمهور, وىم ا١تثبتوف للعوؿ أؤب من العمل بقوؿ شرذمة يسَت 
للعوؿ, وقد حكى األمَت اٟتسٍت صاحب الشفاء عن اإلماـ ا١تؤيد باهلل أنو قاؿ: أٚتع الصحابة على 
القوؿ بالعوؿ وٓب ٮتالف ُب ذلك إال ابن عباس, فانظر أين يقع ابن عباس رٛتو اهلل من ٚتيع الصحابة 

 ٔوأين يقع قولو منفرداً من قوؿ ٚتيعهم (.
كبلـ للجبلؿ صاحب ضوء النهار, أورد فيو بعض اٟتجج لنفاة العوؿ, نقلو الشوكاين   ٍب وقفت على

ُب إيضاح القوؿ ٍب رد عليو ٚتلًة ٚتلة, فللو درُّه ما أقوى حجتو. وقد سبق ذكر بعض من تلكم 
اٟتجج والرد عليها بقدر ا١تستطاع, وُب رد الشوكاين زوائد وفوائد, وسأنقل لك الكبلـ بتمامو لتتم 

 لفائدة.ا
قاؿ اإلماـ الشوكاين رٛتو اهلل: قاؿ اٞتبلؿ ُب ضوء النهار ما لفظو: وقيل: قاؿ اٞتمهور: ال يُقدـ 
أحد بل تعوؿ الفرائض أي ٘تيل عن مقاٝتتها ْتيث يصَت لكل منهم اسم غَت اٝتو األوؿ, كما ٝتاه 

                                 
 إيضاح القوؿ لمشوكاني. - ٔ
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ثمن من ٙتانية وأميل إٔب تسعة, أمَت ا١تؤمنُت كـر اهلل وجهو ُب ا٠تطبة ا١تنربية الثمن ُتسعاً, ألف ال
واحتج القائلوف بالعوؿ بأنو استحاؿ أف يكوف لشيء نصف ونصف وثلث, كما ُب زوج وأخت وأـ 
مثبًل, فوجب تقسيط ا١تاؿ على ا١تقادير, وىو معٌت العوؿ, وإال كاف إسقاط أحد ا١تقادير أو بعضو 

والزوجُت مطلق, وا١تطلق غَت عاـ ٖتكماً, وُأجيب ٔتنع التحكم مسندًا بأف فرض غَت األبوين 
لؤلحواؿ ا١تسماة باألوضاع واألزماف, وأف العاـ مقيد كما ُب األصوؿ, وال شيء من ا١تطلق مقيد, 
على أنو لو كاف عامًا لوجب ٗتصيصو بفرض األبوين والزوجُت, ألف األقل مقيد بوجود الولد, 

على العاـ كما علم, وإذا ثبت أف ال واألكثر بعدـ الولد, فهو خاص ُب األحواؿ, وا٠تاص مقدـ 
عمـو للمطلق, فهو صادؽ ُب ضمن مقيٍد ما, وىو ما خلى عن مزاٛتة فروض األبوين والزوجُت, 
مقيد ا١تعارضة للمطلق, وإال لـز ٥تالفة أصلُت متفق عليهما أحد٫تا: أف االجتهاد إ٪تا يصح ُب مقابلة 

٨توه, وأما النصوص الصرايح اليت ال ٖتتمل ٗتصيصاً الظواىر بتأويلها وٗتصيصها وتقييدىا بالقياس و 
 وال تقييداً وال تأويبلً فبل يصح االجتهاد فيها.

ثانيها: أف ا١تقيد ىو ا١تقدـ على ا١تطلق, وقد عكس األمرين من قاؿ بالعوؿ فأخرج السدس والربع 
والثمن و٨توىا, اليت ىي نصوص صر٭تة ال ٖتتمل غَت معٌت واحد من معانيها, وقدـ ا١تطلق على 

ب ٗتصيص ا١تقيد مع أف داللة ا١تقيد على مدلولو أقوى من داللة ا١تطلق على ذلك ا١تقيد, و٢تذا ٬ت
العاـ با٠تاص إف اختلف حكمهما, و٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد إف اتفق حكمهما, والقوؿ بالعوؿ قد 
زاغ عن الثبوت على جباؿ ىذه القواعد الراسية, وحينئذ ٬تب أف يستوُب األبواف والزوجاف فرضهما 

بعض الورثة ذا فرض  ُب ٤تلهما, وما بقي كاف ألقرب نوع تعصيبًا ال فرضاً, إذ ال مانع من أف يكوف
على تقدير وعصبة على آخر, كما ُب األب واٞتد فإهنما ذو فرض مع األوالد وعصبة مع غَتىم, 
فيجب أف تكوف البنات كذلك ذوات فرض عند انفرادىن عن األبوين والزوجُت وعصبات معهما,  

ا بقي بعد كما ىن عصبات مع إخوهتن, واألخوات أيضًا مع البنات, وكذا األبواف يقتسماف م
الزوجُت للذكر مثل حظ األنثيُت, على األصح تعصيبًا ال فرضاً, ألف ما بقي بعد فروض الزوجُت 
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واألبوين إف زاد على قدر فرض اإلناث وجب أف يوفُت منو على قدر فروضهن, وما بقي فلذي فرض 
 أو عصبة غَتىن, لئبل يزيد حا٢تن مع ا١تزاحم عليو مع عدمو. انتهى كبلمو.

 نا أتكلم على كبلمو ىذا ٔتا تراه فتدبر اٞتواب:وىا أ
 أما قولو: وأجيب ٔتنع التحكم مسنداً بأف فرض غَت األبوين والزوجُت مطلق.

فأقوؿ: ماذا أردت با١تطلق؟ إف قلت ىو ما دؿ على ماىية ٣تردة, أو ما دؿ على شائع ُب جنسو , 
, ألهنم مذكوروف ُب القرآف الكرمي فبل فرؽ بُت األبوين والزوجُت وبُت غَتىم من الورثة ُب  ىذا ا١تفهـو

َو٢َتُنَّ { وقولو } َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرَؾ أَْزَواُجُكْم على ٪تط متفق, فإف من حكم على قولو تعأب } 
{ َوٌة َفؤلُمِّْو السُُّدسُ فَِإف َكاَف لَُو ِإخْ { وقولو } َوَورِثَُو أَبَػَواُه َفؤلُمِّْو الثػُُّلثُ { وقولو } الرُّبُُع ٦تَّا تَػرَْكُتمْ 

بالعمـو أو اإلطبلؽ ٖتكم خالص, وإف كانت ىذه التفرقة من حيث كوف مَتاث األبوين والزوجُت 
مقيدين بتلك القيود فمَتاث غَت٫تا أيضًا مقيد ٔتثل تلك القيود, وإف كاف من حيث عدـ السقوط 

 ْتاؿ, فمَتاث غَتىم كذلك كالبنت.
 عمـو للمطلق فهو صادؽ ُب ضمن مقيد ما, وىو ما خلي عن مزاٛتة وأما قولو: وإذا ثبت أنو ال

 فرض األبوين والزوجُت.
فأقوؿ: ىذا إ٪تا يتم بعد تسليم اإلطبلؽ ُب غَت مَتاث األبوين والزوجُت والتقييد ُب مَتاثهما, وقد 

 عرفت أنو منقوض على كل تقدير.
أحد٫تا: أف االجتهاد إ٪تا يصح ُب مقابلة الظواىر وإال لـز ٥تالفة أصلُت متفق عليهما  وأما قولو:

بتأويلها وٗتصيصها وتقييدىا بالقياس و٨توه, وأما النصوص الصرايح اليت ال ٖتتمل ٗتصيصاً وال تأويبلً 
 فبل يصح فيها االجتهاد.

فأقوؿ:ىذا يرد على القائلُت بعدـ ثبوت العوؿ وتقدمي الزوجُت واألبوين على سائر الورثة ال على 
القائلُت بثبوت العوؿ, وبيانو أف اهلل سبحانو جعل للبنتُت الثلثُت وىذا نص صريح فاجتهد القائلوف 
بعدـ العوؿ بأف األب واألـ يأخذاف الثلث كامبًل والزوج الربع كامبًل, وٓب ٬تعلوا للبنتُت إال ثلث الًتكة 

إف للزوج النصف ولؤلبوين  ونصف سدسها, وكذلك جعل اهلل لؤلختُت الثلثُت فقاؿ النافوف للعوؿ:
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الثلث ولؤلختُت السدس, وىكذا ُب البنت الواحدة ُب ا١تسألة األؤب فإهنا أخذت دوف ما فرضو اهلل 
٢تا وىو النصف بدوف دليل, بل ٔتجرد اجتهاد ُب مقابلة النصوص الصر٭تة, وىكذا األخت الواحدة 

ثلث فرضها, وىكذا األخوات ألـ مع  ُب ا١تسألة الثانية إذا انفردت عن أختها أخذت السدس وىو
زوج وأخت ألبوين وغَت ىذه الصور كثَت, وستعرؼ ذلك عند الكبلـ على كل مسألة من مسائل 
العوؿ فانظر بعُت اإلنصاؼ أٯتا أشد ٥تالفة للنص ىل من جعل ا١تَتاث لبعض الورثة وأسقط البعض 

صحيحة, أـ من قسم ا١تَتاث بينهم اآلخر, مع كوهنم ٚتيعا وارثُت ُب تلك الفريضة بالنصوص ال
ٚتيعًا لكل واحد ٔتقدار فريضتو ولكنها ١تا تزاٛتت, وزادت فرائض الورثة على أجزاء الًتكة, جعلوا 
لكل ذي فرض من الورثة ٔتقدار نصيبو من الًتكة, فإنو ال شك وال ريب أف ا١تثبتُت للعوؿ أسعد 

النصوص ْتسب اإلمكاف, وبغاية اٟترص على أف ال  ٔتوافقة النصوص من النافُت, ألف ا١تثبتُت أعملوا
يقطعوا مَتاث وارث, وال يفضلوا عليو غَته بدوف دليل, وأما النافوف فإهنم أعملوا بعض النصوص 
فوفروا ما فيها من الفرائض على أىلها, وطرحوا النصوص األخرى فنقصوا أىلها من بعض ما 

 ال عقل وال نقل.يستحقونو, أو من كلو بدوف برىاف وال قرآف, و 
فتأمل ُب ىذا األصل األوؿ الذي أورده اٞتبلؿ على القائلُت بالعوؿ, حىت يتبُت لك أنو أورد عليهم 
ما ىو وارد عليو عند من أنصف, فإف القائلُت بالعوؿ إ٪تا أعملوا النصوص, وٓب يهدروا شيئاً منها, بل 

ة على أجزاء الًتكة ٓتبلؼ ا١تانعُت للعوؿ, ٚتعوا بينها ٔتا ٯتكن عند التزاحم, وزيادة أجزاء الفريض
فإهنم أىدروا بعضها إىداراً ظاىراً, وقدموا البعض, وأخروا البعض ببل دليل يدؿ على ذلك, بل ٔتجرد 

 رأي قد تبُت فساده.
وأما قولو: ثانيها: أف ا١تقيد ىو ا١تقدـ على ا١تطلق, وقد عكس األمرين من قاؿ بالعوؿ فأخرج 

ثمن و٨توىا, اليت ىي نصوص صر٭تة ال ٖتتمل غَت معٌت واحد من معانيها, وقدـ السدس والربع وال
ا١تطلق على ا١تقيد مع أف داللة ا١تقيد على مدلولو أقوى من داللة ا١تطلق على ذلك ا١تقيد, و٢تذا ٬تب 
ٗتصيص العاـ با٠تاص إف اختلف حكمهما, و٭تمل ا١تطلق على ا١تقيد إف اتفق حكمهما, والقوؿ 

 قد زاغ عن الثبوت على جباؿ ىذه القواعد الراسية.بالعوؿ 



412 

 

فأقوؿ: ال شك فيما ذكره من تقدمي ا١تقيد على ا١تطلق ,ولكن ٨تن ٪تنع أف بعض فرائض الورثة 
مطلقة, وبعضها مقيدة, كما عرفت ذلك فهذا الكبلـ إ٪تا يكوف نافعاً ُب ٤تل النزاع بعد االتفاؽ على 

 , وفريضة من عدا٫تا مطلقة, وىو غَت صحيح كما مر. أف فريضة الزوجُت واألبوين مقيدة
وأما دعواه أنو قد عكس األمر من قاؿ بالعوؿ فباطل, فإنو إ٪تا تتم ىذه الدعوى بعد تسليم أهنم 
قدموا ا١تطلق على ا١تقيد, وٓب يفعلوا ذلك, بل ٚتعوا بُت ٚتيع الفرائض, وأخرجوا لكل واحدة منها 

ىذا الكبلـ ُب نفسو فاسد, فإف أىل العوؿ ٓب يقدموا ا١تطلق على ا١تقيد  ٔتقدارىا من الًتكة, ٍب أيضاً 
على فرض صحة ما ادعاه من كوف فريضة األبوين والزوجُت مقيدة, وفريضة من عداىم مطلقة, بل 
أعطوا كل ذي فرض فرضو,وإ٪تا يكوف التقدمي لو وفروا نصيب من عدا الزوجُت واألبوين, وجعلوا 

ند التزاحم, فالعكس الذي ادعاه إ٪تا يصدؽ ّٔذا أو ال يصدؽ ٔتجرد التسوية النقص ُب نصيبهما ع
بُت أىل الفرائض ا١تتزاٛتة, بل الذي جاء ٔتا ال يعقل وال ٬تري على قواعد األصوؿ ىو الناُب للعوؿ, 
فإنو قدـ مطلقًا على مطلق, أو مقيدًا على مقيد, أو عامًا على عاـ, أو خاصًا على خاص, على 

ك النصوص الواردة فإهنا متساوية األقداـ, فمن ادعى العمـو أو ا٠تصوص ُب بعضها حسب تل
 فاآلخر مثلو, ومن ادعى اإلطبلؽ أو التقييد ُب بعضها فاآلخر أيضاً مثلو, ١تا عرفناؾ سابقاً.

وأما ما ادعاه من إخراج السدس والربع والثمن و٨توىا فأىل العوؿ ٓب ٮترجوىا كما زعم, بل أعطوا  
واحد من أىلها فرضو ا١تسمى لو, لكنها ١تا تزاٛتت الفرائض وزادت على أجزاء الًتكة قسموا كل 

الًتكة على تلك الفرائض, من غَت إخراج, بل لضرورة عقلية اقتضت أف ال ٬تتمع ُب ا١تاؿ مثبلً 
نصفاف وثلث, أو نصفاف وسدس, أو ثلثاف ونصف, أو ٨تو ذلك, وإ٪تا الذي أخرج وخالف 

 الذي أثبت بعضها وأسقط بعضها ّٓرد خياؿ ٥تتل, وتوىم فاسد. النصوص ىو
 ؤّذا تعرؼ أف عدـ القوؿ بالعوؿ ىو الذي زاغ عن جباؿ ىذه القواعد الراسية.

وأما قولو: وحينئذ ٬تب أف يستوُب األبواف والزوجاف فرضهما ُب ٤تلهما, وما بقي كاف ألقرب نوع 
وف بعض الورثة ذا فرض على تقدير وعصبة على آخر, كما ُب تعصيباً ال فرضاً, إذ ال مانع من أف يك

األب واٞتد فإهنما ذو فرض مع األوالد وعصبة مع غَتىم, فيجب أف تكوف البنات كذلك ذوات 
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فرض عند انفرادىن عن األبوين والزوجُت وعصبات معهما, كما ىن عصبات مع إخوهتن, واألخوات 
فرضاً, ألف ما بقي بعد فروض الزوجُت واألبوين إف زاد على  أيضاً مع البنات, على األصح تعصيباً ال

قدر فرض اإلناث وجب أف يوفُت منو على قدر فروضهن, وما بقي فلذي فرض أو عصبة غَتىن, 
 لئبل يزيد حا٢تن مع ا١تزاحم عليو مع عدمو.

عدـ  فأقوؿ: ال ٮتفى على ذي لب وإنصاؼ ما ُب ىذا الكبلـ من التكلف والتهافت, فإنو ما ًب
القوؿ بالعوؿ إال بقطع مَتاث وارث وإحرامو ٚتيع مَتاثو أو بعضو, ٍب ٓب يكتف النافوف للعوؿ ّٔذا 
حىت جاوزوه إٔب إخراج أىل الفرائض ا١تقدرة عن فرائضهم, وإبطاؿ كوهنم من ذوي السهاـ, وإٟتاقهم 

ياس من عالت ّٔم ا١تسألة بالعصبات ال لدليل وال ألمر اقتضاه العقل بل ّٓرد رأي فاسد ٍب اقتحاـ ق
ُب مصَتىم عصبات ُب بعض األحواؿ على األب واٞتد الذين ورد الدليل بأهنم كذلك, ٍب إخراج 
أقرب الورثة, وأحقهم باإلحساف وأمسهم رٛتًا وأقدمهم ُب كل شيء كالبنات الذين ىن قطعة من  

 نقبلً.كبد ا١تيت, وتأخَت أحد الزوجُت وتقدٯتو عليهن ال لدليل عقبلً وال 
فانظر بعُت اإلنصاؼ ما لـز القائلُت بعدـ العوؿ من ا١تخالفات لؤلدلة الصر٭تة الصحيحة فإهنم 
رجحوا ببل مرجح, وقدموا ببل سبب شرعي يقتضي التقدمي, وجعلوا النقص على من ىو أحق ٦تن 

ينها على وجو خصوه بالتوفَت ٓتبلؼ القائلُت بالعوؿ, فإف عامة ما فعلوه ىو إعماؿ األدلة واٞتمع ب
ىو أعدؿ الوجوه وأقومها من دوف تأثَت وال تقدمي وال تأخَت, ولكنهم ١تا وجدوا ُب كتاب اهلل سبحانو 
فرائض للورثة ا١توجودين ُب مسائل العوؿ إذا ٚتعت أجزاؤىا زادت على أجزاء الًتكة, قسموا الًتكة 

ُب عمل يلزمهم بو التحكم من  بُت أىل تلك الفرائض لكل واحد منهم ٔتقدار فريضتو, وٓب يقعوا
قطع مَتاث وراث, وتقدمي غَته عليو, وإخراجو عن كونو من أىل الفرائض ا١تقدرة ا١تنصوصة ُب كتاب 
اهلل إٔب كونو عصبة ال يستحق إال الباقي, ومن كاف لو فهم ال ٮتفى عليو عند ا١تعادلة بُت ما يلـز عن  

وا١تطابقة للمقاصد الشرعية أو ا١تخالفة ٢تا, فلو ٓب  كل قوؿ من ىذين القولُت من ا١تصاّب وا١تفاسد
يكن بيد من أثبت العوؿ ونفاه إال ٤تض الرأي, لكاف رأي ا١تثبتُت أحق بالقبوؿ, وأقرب إٔب ا١تنقوؿ 
وا١تعقوؿ, وىكذا لو نظرنا إٔب من قاؿ ال إٔب ما قاؿ لكاف العمل بقوؿ اٞتمهور وىم ا١تثبتوف للعوؿ 
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رذمة يسَتة من العلماء النافُت للعوؿ, وقد حكى األمَت اٟتسٍت صاحب أؤب من العمل بقوؿ ش
الشفاء عن اإلماـ ا١تؤيد باهلل أنو قاؿ: أٚتع الصحابة على القوؿ بالعوؿ وٓب ٮتالف ُب ذلك إال ابن 

 عباس, فانظر أين يقع ابن عباس رٛتو اهلل من ٚتيع الصحابة وأين يقع قولو منفرداً من قوؿ ٚتيعهم.
)  ا فها ىنا دليل يصلح للتعويل وىو حديث ابن عباس الصحيح ا١تتفق عليو بلفظ النيب ومع ىذ

أٟتقوا الفرائض بأىلها فما بقي فهو ألؤب رجل ذكر ( فإف من تأمل ىذا اٟتديث حق التأمل وجد 
رة ُب فيو ما يرد على ابن عباس الناُب للعوؿ وعلى سائر القائلُت بقولو, فإف ا١تراد بالفرائض ا١تذكو 

اٟتديث ىي األنصباء ا١تقدرة, وأىلها ىم ا١تستحقوف ٢تا بالنص, ىكذا فسر اٟتديث احملققوف من 
شراح كتب اٟتديث قالوا: واٟتديث يدؿ على أف الباقي بعد استيفاء الفروض ا١تقدرة لفروضهم يكوف 

على ذلك,  ألقرب العصبات من الرجاؿ, وال يشاركو من ىو أبعد منو, وقد حكى النووي اإلٚتاع
فعرفت أف استيفاء أىل الفروض ا١تقدرة لفروضهم ال يكوف إال بإعطاء كل ذي حق حقو, إما مع 
عدـ ا١تزاٛتة بالعوؿ فظاىر, وأما مع ا١تزاٛتة بالعوؿ فبل ٭تصل العمل باٟتديث إال بإعطاء كل وارث 

َتاث أىل الفروض ُب تلك الفريضة ٔتقدار فرضو من الًتكة, وتعوؿ ا١تسألة, خبلؼ إسقاط بعض م
 ا١تقدرة أو كلو, فإنو ٓب ٭تصل العمل فيو باٟتديث, ألنو ٓب يقع إٟتاؽ الفرائض بأىلها.

وقد اعًتؼ اٞتبلؿ ُب ضوء النهار بأف الفرائض ا١تذكورة ُب ىذا اٟتديث ىي الفرائض ا١تذكورة ُب 
الفرائض بأىلها مع التزاحم إال القرآف, فلزمو ىو وسائر النافُت للعوؿ أف يقولوا بو, ألنو ال يتم إٟتاؽ 

بالعوؿ, ال بتقدمي البعض على البعض, فإنو ليس بإٟتاؽ ٞتميع أىل الفرائض بفرائضهم, بل 
 لبعضهم.

فهذا ما أمكن من الكبلـ على كبلـ اٞتبلؿ فقد نقلناه ْتروفو, وتكلمنا على كل لفظ من ألفاظو, وٓب 
ا١تسماة با١تنحة, فلينظر فيها ىل وافق اجتهاد  ٭تضر عندي حاؿ ٖترير ىذا حاشية للعبلمة األمَت

 صاحبها اجتهاد صاحب ضوء النهار .اىػ
 أصوؿ المسائل

  األصوؿ المتفق عليها سبعة:
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 اإلثناف والثبلثة واألربعة والستة والثمانية واإلثنا عشر واألربعة والعشروف.
 وىناؾ أصبلف ٥تتلف فيهما و٫تا: الثمانية عشر والستة والثبلثوف.

 ألصوؿ التي ال تعوؿ أربعة: ا
 اإلثناف والثبلثة واألربعة والثمانية, وىذه األصوؿ ال تكوف إال عادلة أو ناقصة.

 وفيها مسألتاف وصورىا سبع:اإلثناف:  -1
 نصف وما بقي. صورىا ٜتس: المسألة األولى:

 زوج وعصبة, وبنت وعصبة,وبنت إبن وعصبة, وأخت شقيقة وعصبة, وأخت ألب وعصبة.
 : نصفاف. وصورىا اثنتاف:المسألة الثانية

 زوج وشقيقة, أو زوج وأخت ألب.
 ٔوتسمياف اليتيمتاف ألهنما فرضاف متساوياف ورث ّٔما ا١تاؿ وال ثالث ٢تما.

 : فيها ثبلث مسائل وصورىا ٙتاف:الثالثة -ٕ
 : ثلث وما بقي. صورىا اثنتاف: أـ وعصبة, وولد أـ وعصبة.المسألة األولى

 ثلثاف وما بقي, صورىا أربع: الثانية:المسألة 
 بنتاف وعصبة,بنتا إبن وعصبة, أختاف ألبوين وعصبة, أختاف ألب وعصبة.

 ثلث وثلثاف و٢تا صورتاف: المسألة الثالثة:
 ٕولد أـ وأختاف ألبوين, ولد أـ وأختاف ألب.

 : فيها ثبلث مسائل ,صورىا تسع:األربعة -3
 ىا ثبلث:ربع وما بقي, صور  المسألة األولى:

 زوج وإبن, زوج وابن إبن,زوجة وعصبة وىي مفردة.
 ربع ونصف وما بقي, صورىا أربع:المسألة الثانية: 

                                 
 (.ٙٔ/٘( والفروع البف مفمح )ٚٚ/ٖٔانظر الذخيرة لمقرافي ) - ٔ

 المرجع السابؽ. - ٕ
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زوج وبنت وعصبة, زوج وبنت إبن وعصبة, زوجة وأخت ألبوين وعصبة, زوجة وأخت ألب 
 وعصبة.

 ربع وثلث وما بقي و٢تا صورتاف: المسألة الثالثة:
 ٕ. , زوج وجد وأخواتٔزوج وأبواف

 فيها مسألتاف, صورىا أربع: الثمانية: -4
 ٙتن وما بقي و٢تا صورتاف: المسألة األولى: 

 زوجة وإبن, زوجة وابن إبن.
 ٙتن ونصف وما بقي و٢تا صورتاف: المسألة الثانية:

 ٖزوجة وبنت وعصبة, زوجة وبنت إبن وعصبة.
 األصوؿ العائلة وىي ثالثة:

 شروف.الستة, واإلثنا عشر, واألربعة والع
 ٗمسائلها إحدى عشرة, صورىا مائة وست. الستة: -1

 : سدس وما بقي وصورىا ٜتس:المسألة األولى
 , جدة وعصبة, ولد أـ وعصبة.ٙ, جد وعصبة  ٘أب وعصبة, أـ وعصبة

 سدساف وما بقي, صورىا ست: المسألة الثانية:
ذكر )عصبة(, أـ وجد أبواف وفرع وارث ذكر,جد وجدة وفرع وارث ذكر, أب وجدة وفرع وارث 

 وعصبة )فرع وارث ذكر(, أـ وولد أـ وعصبة, جدة وولد أـ وعصبة.
                                 

 كذا في األصؿ والصواب: زوجة وأخواف ألـ وعصبة. - ٔ
 (.ٙٔ/٘( والفروع )ٚٚ/ٖٔانظر الذخيرة ) - ٕ
 (.ٙٔ/٘( والفروع )ٕٛ/ٖٔانظر الذخيرة لمقرافي ) - ٖ

 (.ٔٛ-ٜٚ/ٖٔانظرىا في الذخيرة لمقرافي ) - ٗ
 أي ممف يحجبونيا إلى السدس. - ٘
ف نزؿ بمحض الذكور. - ٙ  ممف يحجبونو إلى السدس وىو اإلبف وابف اإلبف وا 
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 سدس وثلث وما بقي وصورىا ثبلث: المسألة الثالثة:
 أـ وأخت ألـ وعصبة, جدة وولد أـ وعصبة, إخوة ألـ وأـ وعصبة.

 سدس ونصف وما بقي, صورىا سبع عشرة: المسألة الرابعة:
إبن وعصبة, أـ وبنت وعصبة,أـ وبنت إبن وعصبة,جدة وبنت  أب وبنت وعصبة, أب وبنت

وعصبة, جدة وبنت إبن وعصبة, أـ وزوج وعصبة,جد وزوج وعصبة, جدة وزوج وعصبة, ولد أـ 
وأخت ألب وعصبة, جدة وأخت ألبوين وعصبة, ولد أـ وأخت ألب وعصبة, جدة وأخت ألبوين 

 وعصبة, جدة وأخت ألب وعصبة.
نت وبنت إبن وعصبة, وأخت ألبوين وأخت ألب وعصبة, وأـ وأخت وثبلث مفردات وىي: ب

 ألبوين وأخ ألب.
 سدس وثلثاف وما بقي, صورىا أربع عشرة: المسألة الخامسة:

أب وبنتاف وعصبة, أب وبنتا إبن وعصبة, أـ وبنتاف وعصبة, أـ وبنتا إبن وعصبة, جد وبنتاف 
دة وبنتا إبن وعصبة, أـ وأختاف ألبوين وعصبة, جد وبنتا إبن وعصبة, جدة وبنتاف وعصبة, ج

وعصبة, أـ وأختاف ألب وعصبة, جدة وأختاف ألبوين وعصبة, جدة وأختاف ألب وعصبة, أختاف 
 ألبوين وولد أـ وعصبة, أختاف ألب وولد أـ وعصبة.

 سدساف ونصف وما بقي, صورىا ثبلث وعشروف: المسألة السادسة:
صبة, جدة وجد وبنت وعصبة, جد وجدة وبنت إبن أبواف وبنت وعصبة, أبواف وبنت إبن وع

وعصبة,أـ وجد وبنت وعصبة, أـ وجد وبنت إبن وعصبة, أب وجدة وبنت وعصبة, أب وجدة 
وبنت إبن وعصبة, جدة وأخت ألبوين وولد أـ وعصبة, جدة وأخت ألب وولد أـ وعصبة, جدة 

ب وولد أـ وعصبة, أـ وولد أـ وولد أـ وزوج وعصبة, أـ وأخت ألبوين وولد أـ وعصبة, أـ وأخت أل
وزوج وعصبة, أـ وأخت ألب وأخت ألبوين وعصبة,جدة وأخت ألب وأخت ألبوين وعصبة, ولد 
أـ وأخت ألب وأخت ألبوين وعصبة, أب وبنت وبنت إبن وعصبة, جد وبنت وبنت إبن وعصبة, 



418 

 

, زوج وجد أـ وبنت وبنت إبن وعصبة, جدة وبنت وبنت إبن وعصبة, زوج وجد وولد أـ وعصبة
 وجدة وعصبة.

 سدساف وثلثاف, صورىا اثنا عشر: المسألة السابعة:
أبواف وبنتاف, أبواف وبنتا إبن, جد وجدة وبنتاف, جد وجدة وبنتا إبن, أب وجدة وبنتاف, أب وجدة 
وبنتا إبن, أـ  وجد وبنتاف, أـ وجد وبنتا إبن, أـ وولد أـ وأختاف ألبوين, أـ وولد أـ وأختاف ألب, 

 وولد أـ وأختاف ألب, جدة وولد أـ وأختاف ألبوين. جدة
 سدس وثلث ونصف, صورىا تسع: المسألة الثامنة:

أـ وأوالد أـ وأخت ألبوين, أـ وأوالد أـ وأخت ألب, أـ وأوالد أـ وزوج, جدة وأوالد أـ وأخت 
ج, ومفردة ألبوين, جدة وأوالد أـ وأخت ألب, جدة وأوالد أـ وزوج, جد وأـ وزوج,ولد أـ وأـ وزو 

 وىي أخت ألب وأوالد ألـ وأخت ألبوين.
 : ثبلثة أسداس ونصف, صورىا ست:المسألة التاسعة

أبواف وبنت وبنت إبن, جد وجدة وبنت وبنت إبن, أـ وجد وبنت وبنت إبن, أب وجدة وبنت 
 وبنت إبن, أـ وولد أـ وأخت ألب وأخت ألبوين, جدة وولد أـ وأخت ألب وأخت ألبوين.

 نصف وثلث وما بقي, و٢تا صورتاف مفردتاف: لعاشرة:المسألة ا
 زوج وأـ وأب, زوج وجد وثبلثة إخوة.

قلت: ال يسلم للقراُب رٛتو اهلل ُب الصورتُت ففي األؤب لؤلـ ثلث ما بقي, وُب الثانية ليس لئلخوة 
ية واهلل مع اٞتد شيء على الراجح, إال إف كاف يريد نصف وثلث ما بقي فيسلم ُب األؤب دوف الثان

 أعلم.
 : ثلث ونصف وما بقي, صورىا ٜتس:المسألة الحادية عشرة

أـ وأخت ألبوين وعصبة, أـ وأخت ألب وعصبة, أوالد أـ وأخت ألبوين وعصبة, أوالد أـ وأخت 
ألب وعصبة, ومفردة وىي: جد وأخت ألبوين وثبلث أخوات ألب, قلت: ىذا على ا١تذىب 

 اٞتد على الراجح.ا١ترجوح وإال فبل يرث اإلخوة مع 
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 الستة تعوؿ إٔب عشرة بالفرد وبالزوج, فتعوؿ إٔب سبعة وإٔب ٙتانية وإٔب تسعة وإٔب عشرة.
 عوليات السبعة: أي المسائل التي تعوؿ فيها الستة إلى سبعة.

 وفيها أربع مسائل صورىا ثبلث عشرة صورة:
 : سدس ونصفاف, صورىا ٜتس:المسألة األولى

وين, ولد أـ وزوج وأخت ألب, جدة وزوج وأخت ألبوين, جدة وزوج ولد أـ وزوج وأخت ألب
 وأخت ألب ومفردة وىي: زوج وأخت ألب وأخت ألبوين.

 سدس وثلث وثلثاف, صورىا أربع: المسألة الثانية:
أـ وأوالد أـ وأختاف ألبوين, أـ وأوالد أـ وأختاف ألب, جدة وأوالد أـ وأختاف ألبوين, جدة وأوالد 

 ب.أـ وأختاف أل
 سدساف وثلث ونصف و٢تا صورتاف: المسألة الثالثة:

 أـ وأخت ألب وولد أـ وأخت ألبوين, جدة وأخت ألب وولد أـ وأخت ألبوين.
 نصف وثلثاف و٢تا صورتاف: المسألة الرابعة:

 زوج وأختاف ألبوين, زوج وأختاف ألب.
 عوليات الثمانية أي عوؿ الستة إلى ثمانية.

 سبع عشرة صورة:فيها ثبلث مسائل وصورىا 
قلت: وأشهر صورة فيها: ا١تسماة ٔتسألة ا١تباىلة, وقد قاؿ العلماء بأهنا أوؿ مسألة عالت ُب اإلسبلـ 

 ٔذلك زمن عمر, وصورهتا: زوج وأـ وأخت شقيقة أو ألب, فتعوؿ إٔب ٙتانية.

                                 
( ٙٔ/٘( والفروع البف مفمح )ٙٛٗ -٘ٛٗ/ٙ( ومعونة أولي النيى البف النجار )ٜٚ/٘أنظر االختيار لتعميؿ المختار ) - ٔ

 وغيرىا.
 عاؿ فاهلل أعمـ.ولـ أقؼ عمى إسناد ىذه المسألة أنيا أوؿ مف 

صػورتيا: زوج وأختػيف ألبػويف وأـ.  –أي التي طمب ابف عباس أف يباىؿ بسػببيا منكػرًا لمعػوؿ  –وقد قيؿ إف مسألة المباىمة 
 (.ٖٕ/ٚ( والمغني )ٔٗ٘-ٓٗ٘/ٕ( والكافي )ٚ٘/ٖٔانظر الذخيرة لمقرافي )
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 : سدساف ونصفاف وصورىا سبع:المسألة األولى من عوليات الثمانية
وأخت ألبوين, جد وولد أـ وزوج وأخت ألبوين, أـ وولد أـ وزوج وأخت ألب,  أـ وولد أـ وزوج

جد وولد أـ وزوج وأخت ألب, أـ وأخت ألب وزوج وأخت ألبوين, جدة وأخت ألب وزوج 
 وأخت ألبوين, جد وأخت ألب وزوج وأخت ألبوين.

ة على خبلؼ الراجح قلت: بل الصواب أف صورىا أربع فحسب ألف ا١تسألة الثانية والرابعة والسابع
 وقد سبق مثلها كثَت وذلك بناًء على أف ا١تؤلف رٛتو اهلل يرى توريث اإلخوة مع اٞتد واهلل أعلم.

 سدس ونصف وثلثاف, صورىا ست: المسألة الثانية:
أـ وزوج وأختاف ألبوين, جدة وزوج وأختاف ألبوين, أـ وزوج وأختاف ألب, جدة وزوج وأختاف 

 تاف ألبوين, ولد أـ وزوج وأختاف ألب.ألب, ولد أـ وزوج وأخ
 ثلث ونصفاف, صورىا أربع: المسألة الثالثة:

أـ وزوج وأخت ألبوين, أـ وزوج وأخت ألب, ولد أـ وزوج وأخت ألبوين, ولد أـ وزوج وأخت 
 ألب.

 عوليات التسعة أي المسائل التي عالت فيها الستة إلى التسعة.
 مسائلها أربع وصورىا ٜتس عشرة صورة:

 ٔقلت: الستة إذا عالت إٔب التسعة تسمى الغراء, ألهنا حدثت بعد ا١تباىلة, فاشتهر العوؿ فيها.
 ٕوتسمى ا١تروانية ٟتدوثها زمن مرواف.

 ثبلثة أسداس ونصفاف و٢تا صورتاف: المسألة األولى:
                                 

 (.ٖٖ/ٚ( والمغني )ٔٗ٘/ٕفي )( والكاٖٙٔ/ٚ( واإلنصاؼ لممرداوي )ٙٔ/٘انظر الفروع البف مفمح ) - ٔ

 (.ٕٔ٘/ٕ( وشرح منتيى اإلرادات )ٕ٘ٗ/ٙ( والمنتقي لمباجي )ٚٛٗ/ٙانظر معونة أولي النيى البف النجار) - ٕ
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أـ وولد أـ وأخت ألب وأخت ألبوين وزوج, جدة وولد أـ وأخت ألب وأخت ألبوين وزوج وىذه 
 ردة.مف

 سدساف ونصف وثلثاف, صورىا أربع: المسألة الثانية:
أـ وولد أـ وزوج وأختاف ألبوين, أـ وولد أـ وزوج وأختاف ألب, جدة وولد أـ وزوج وأختاف ألبوين, 

 جدة وولد أـ وزوج وأختاف ألب.
 سدس وثلث ونصفاف, صورىا سبع: المسألة الثالثة:

ـ وزوج وأخت ألب, جدة وولد أـ وزوج وأخت ألبوين, أـ وولد أـ وزوج وأخت ألبوين, أـ وولد أ
جدة وولد أـ وزوج وأخت ألب, جد وأـ وزوج وأخت ألبوين, جد وأـ وزوج وأخت ألب, ولد أـ 

 وأـ وزوج وأخت ألبوين.
 ثلث ونصف وثلثاف, و٢تا صورتاف: المسألة الرابعة:

 ولد أـ وزوج وأختاف ألبوين, ولد أـ وزوج وأختاف ألب.
 العشرة أي عوؿ الستة إلى العشرة.عوليات 

 فيها مسألتاف وصور٫تا ست:
 ٔقلت: ومىت عالت الستة إٔب العشرة فإهنا تسمى أـ الفروخ أو أـ الفراخ لكثرة عو٢تا.

 وقيل: تسمى الشر٭تية ألف القاضي شر٭تاً قضى ّٔا حُت رفعت إليو.
الفوائد ا١تتعلقة بعوؿ الستة قريبًا إف إف شاء اهلل ُب  وقلت: فيها قصة وشعر وال تصح كما سيأٌب بيان

 شاء اهلل.
 : سدس ونصف وثلث وثلثاف, صورىا أربع:-من عوؿ الستة إٔب عشرة – المسألة األولى

أـ وزوج وولد أـ وأختاف ألبوين, أـ وزوج وولد أـ وأختاف ألب, جدة وزوج وولد أـ وأختاف ألبوين, 
 جدة وزوج وولد أـ وأختاف ألب.
                                 

( ومعونػػة أولػػي ٚٔ/٘( والفػػروع )ٔٗ٘/ٕ( والكػػافي )ٙٚ/ٖٔ( والػػذخيرة لمقرافػػي )ٗٙٔ/ٜٕانظػػر المبسػػوط لمسرخسػػي ) - ٔ
 (.ٕٔ٘/ٕ( وشرح منتيى اإلرادات )ٕ٘ٗ/ٙوالمنتقى لمباجي ) (ٛٛٗ-ٚٛٗ/ٙالنيى البف النجار )
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 سدساف وثلث ونصفاف, و٢تا صورتاف: ية:المسألة الثان
 أـ وأخت ألب وولد أـ وأخت ألبوين وزوج, جدة وأخت ألب وولد أـ وزوج وأخت ألبوين.

 فوائد تتعلق بأصل الستة وعولها.
منها ما يكوف عاداًل كهالك عن أب وابن, وكهالك عن أبوين  -ٔأصل الستة مسائلو  األولى:

 وابنتُت, وقد سبق أمثلتو.
 نها ما يكوف عائبلً كهالكة عن زوج وأـ وشقيقة, وقد سبقت مسائلها.وم -ٕ
 ومنها ما يكوف ناقصاً كهالك عن زوجة وبنت أو أـ وبنت و٨تو ذلك. -ٖ

 ٔتعوؿ الستة بالفرد وبالزوج, أي شفعاً ووتراً, ٓتبلؼ سائر األصوؿ العائلة. الثانية:
ألنو ال ٯتكن أف ٕتتمع فيها فروض أكثر من ال تعوؿ مسألة من ستة إٔب أكثر من عشرة,  الثالثة:
 ٕىذه.

مىت عالت الستة إٔب ٙتانية أو إٔب تسعة أو إٔب عشرة ٓب يكن ا١تيت فيها إال امرأة, ألنو ال بد  الرابعة:
 ٗ, وإف عالت إٔب سبعة احتمل واحتمل.ٖفيها من زوج
ر٭تاً قضى فيها ١تا رفعت إليو قيل: مىت عالت الستة إٔب عشرة فإهنا تسمى الشر٭تية, ألف شالخامسة: 

 فأعا٢تا إٔب عشرة.
(: فجعل الزوج يسأؿ الفقهاء بالعراؽ فيقوؿ: امرأة ماتت ٗٙٔ/ٜٕقاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )

وتركت زوجًا وٓب تًتؾ ولداً, فماذا يكوف للزوج؟ فقالوا: النصف, فقاؿ: واهلل ما أعطيت نصفًا وال 
تاه ُعّزر, ثلثاً, فبلغ مقالتو إٔب شريح فدعاه وقاؿ للرسوؿ: قل لو: قد بقي لك عندنا شيء, فلما أ

                                 
 (.ٕٗٗ/ٙانظر تبييف الحقائؽ لمزيمعي ) - ٔ

 (.ٛٛٗ/ٙانظر معونة أولي النيى البف النجار ) - ٕ

 (.ٛٛٗ/ٙمعونة أولي النيى ) - ٖ

 (.ٜٛ/٘االختيار لتعميؿ المختار ) - ٗ
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وقاؿ: أنت تشنع على القاضي وتنسب القاضي باٟتق إٔب الفاحشة! فقاؿ الرجل: ىذا الذي كاف 
 بقي ٕب عندؾ؟

 
 وحق اهلل إف الظلم لـؤ         فما زاؿ ا١تسيء ىو الظلـو
 إٔب دياف يـو الدين ٪تضي       وعند اهلل ٕتتمع ا٠تصـو

 أنو سبقٍت بو إماـ عادؿ ورع, يعٍت عمر بن ا٠تطاب.اىػفقاؿ شريح: ما أخوفٍت من ىذا القضاء لوال 
فأقوؿ وباهلل التوفيق: قد صح فيما مضى أف شر٭تًا رٛتو اهلل قضى ُب مسألة أعاؿ فيها الستة إٔب 

 عشرة لكن بدوف ىذه القصة.
( أنو اُختصم إٔب شريح ُب بنتُت وأبوين وزوج ٖٖٙٔبرقم  ٜٔٗ/ٕوقد أخرج الدارمي ُب سننو )

يها, فأقبل الزوج يشكوه ُب ا١تسجد, فأرسل إليو عبد اهلل بن رباح فأخذه وبعث إٔب شريح فقضى ف
فقاؿ: ما يقوؿ ىذا؟ قاؿ: ىذا ٮتالٍت امرءاً جائراً وأنا أخالو امرءاً فاجراً, يظهر الشكوى ويكتم قضاًء 

يع ا١تاؿ ولؤلبوين سائراً, فقاؿ لو الرجل: ما تقوؿ ُب بنتُت وأبوين وزوج؟ فقاؿ: للزوج الربع من ٚت
السدساف وما بقي فلئلبنتُت, فأي شيء نقصتٍت؟ قاؿ: ليس أنا نقصتك اهلل نقصك, لئلبنتُت الثلثاف 

 ولؤلبوين السدساف وللزوج الربع, فهي من سبعة ونصف فريضة, فريضتك عائلة.
 وىذه قصة ال تصح ففيها معاوية بن ميسرة ٣تهوؿ, وأيوب بن اٟتارث ٓب أقف عليو.

صاحب ضوء النهار, وىو من نفاة  –ٍب وقفت على كبلـ للشوكاين رٛتو اهلل نقل فيو كبلـ اٞتبلؿ 
الذي بُت كيفية قسمة مسائل الستة العائلة عند نفاة العوؿ, ٍب رد عليو اإلماـ الشوكاين  –العوؿ 

 فأجاد وأفاد ووَب با١تراد, فقاؿ رٛتو اهلل ُب إيضاح القوؿ:
 عوؿ السبعة بعد أف مثلها بزوج وأخت ألبوين وأخت ألب:ُب  –أي اٞتبلؿ  -قاؿ 

إنو يكوف للزوج النصف ولؤلخت ألبوين النصف وتسقط األخت ألب, ألهنم إ٪تا قاسوا األخت 
ببنت اإلبن مع البنت  ألب مع األخت ألبوين على بنت اإلبن مع البنت, وٓب يفرض تكملة الثلثُت
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عن بنت وبنت إبن وأخت, فقاؿ: ألقضُت فيها ٔتا قضى  إال ُب حديث عبد اهلل بن مسعود أنو سئل
 : لئلبنة النصف وإلبنة اإلبن  السدس تكملة الثلثُت, وما بقي فلؤلخت.بو رسوؿ اهلل 

فعل, والفعل ال عمـو لو كما ُعلم, فتوقف استحقاؽ  قاؿ: وال زوج ُب تلك ا١تسألة, وقضاء النيب 
لى مورد النص الذي ال عمـو فيو وال إطبلؽ, إ٪تا حىت بنت اإلبن واألخت ألب بتكملة الثلثُت ع

 يكوف ظاىراً, بل الفعل ال ظاىر لو فبل عوؿ حينئذ. انتهى.
ُب البنت وبنت اإلبن واألخت فعل ال يتم إال إذا   وال ٮتفى عليك أف دعواه أف قضاء رسوؿ اهلل 

يء, أما إذا كاف القضاء قسم الًتكة على ذلك من دوف أف يتكلم ُب شأهنا بش كاف رسوؿ اهلل 
ىو أف يقوؿ يكوف للبنت النصف ولبنت اإلبن السدس تكملة الثلثُت ولؤلخت الباقي, فهذا  منو 

 من قسم األقواؿ ال من قسم األفعاؿ, ومثل ىذا ال ٮتفى على أحد.
وكثَتًا ما ٬تعل اٞتبلؿ مثل ىذا من قسم األفعاؿ وىو غلط ْتت, ووىم فاحش, والظاىر من قولو 

ضى رسوؿ اهلل أنو أخربىم بكيفية قسمة تلك الفرائض, ال أنو قسمها بنفسو من دوف أف يتكلم, ق
, وخبلؼ ما يفهمو الناس, وقد عمل اٞتبلؿ ّٔذا القياس الذي فإف ىذا خبلؼ ما كاف عليو 

فجعل لؤلخت ألب مع األخت ألبوين السدس تكملة الثلثُت, فرفضو ٢تذا القياس ىا ىنا إف   هذكر 
١تا ذكره من أف ذلك فعل فقد عرفت أنو قوؿ وليس بفعل, وأيضًا إذا كاف كونو فعبًل كما زعمو كاف 

موجبًا لبطبلف قياس األخت ألب على البنت فكاف يلزمو أف ال يعطيها السدس إال ُب مسألة أخت 
ألبوين وأخت ألب وعصبة, وال ُب مسألة زوج وأخت ألبوين وأخت ألب, فما بالو عمل بالقياس 

 ا١تسألة األؤب فأعطاىا السدس كما قرره ُب ذلك الكتاب, وٓب يعطها السدس مع الزوج, بل ترؾ ُب
العمل بالقياس فإف اإللزاـ مشًتؾ وا١تانع متحد على زعمو, فإذا تقرر لك ىذا فاعلم أف إعطاء 
األخت ألب مع األخت ألب وأـ والعصبة السدس يلـز مثلو ُب مسألة زوج وأخت ألبوين وأخت 

 ألب.
ومن زعم أف األخت ألب قد سقطت وبطل إرثها ٔتجرد تزاحم الفرائض احتاج إٔب دليل يدؿ على 
ذلك, وإال كاف قد قطع مَتاث وارث ببل حجة شرعية, وقد عرفت فيما قدمنا بأنو ال حجة للقائلُت 
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قياس  بعدـ العوؿ فيما حكموا بو من إبطاؿ مَتاث بعض الورثة, ال من كتاب وال من سنة وال من
 وال من اجتهاد صحيح.

ومثل رٛتو اهلل عوؿ ٙتانية بزوج وأـ وأخت, وقاؿ ال فرض لؤلخت ألف فرضها إ٪تا ىو ُب الكبللة, 
وال كبللة مع وجود األـ, أو ألف األـ أقوى منها وأخص ْتا٢تا من الوالدة, و٢تذا ال تسقط مع األوالد 

ئذ تستوُب األـ الثلث وتأخذ األخت ما بقي ٓتبلفها واألخت الواحدة ال ٖتجبها عن الثلث فحين
 تعصيباً كما تأخذه البنات. انتهى.

وأقوؿ: إف كاف ال كبللة مع وجود األـ فبل مَتاث لؤلخت أصبلً مع وجود األـ, فإذا خلف ا١تيت أمو 
وأختو ألبويو وعصبة كاف لؤلـ الثلث والباقي للعصبة وال شيء لؤلخت, وىذا من أغرب االجتهادات 

دىا عن اٟتق وأشذىا عن علماء اإلسبلـ, فانظر ما وقع فيو النافوف للعوؿ من ا١تضائق ا١تخالفة وأبع
للشريعة, فإف األخت ألبوين قد أثبت اهلل سبحانو مَتاثها ُب ٤تكم كتابو, وجعل ٢تا فريضة مقدرة 

تاب اهلل ٤تدودة, فأي دليل دؿ على أنو ال مَتاث ٢تا ىا ىنا, وما ذاؾ الذي أوجب نسخ ما ُب ك
عند تزاحم الفرائض بالعوؿ, إف قالوا ىو كوهنا ال ترث إال إذا كاف ا١تيت كبللة, وىو من ال ولد لو 
وال والد, فما با٢تم أثبتوا مَتاثها مع األـ ُب غَت مسألة, ومن ٚتلتهم ا١تتكلم بالكبلـ ا١تنقوؿ, وىكذا 

َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلََلًة َأو اْمرَأٌَة َوَلُو َأٌخ َأْو   َوِإفأثبتوا مَتاث اإلخوة ألـ مع األـ مع أف اهلل يقوؿ } 
ُهَما السُُّدسُ  { فإف ىذا فيو التصريح بالكبللة وترتيب مَتاث األخ أو األخت ُأْخٌت فَِلُكلّْ َواِحٍد مّْنػْ

 ألـ على وجودىا, وصرحوا أيضاً بأف اإلخوة مطلقاً ٭تجبوف األـ.
 أبطلت النصوص, وعطلت منها العمـو وا٠تصوص. فيا هلل من ىذه االجتهادات اليت

] واٞتبلؿ قد اضطره اٟتاؿ فصرح ُب ْتث مَتاث اإلخوة ألـ بأهنم يسقطوف مع األـ اتباعاً لئلمامية, 
وعمبًل ٔتجرد مناسبة ساقطة ذكرىا ىناؾ ال ٬توز العمل ّٔا على فرض عدـ الدليل, فكيف مع 

 .ٔوجوده ومع إٚتاع األمة إال من يعتد بو[

                                 
 كالـ الشوكاني,وقد يكوف مف كالـ غيره فاهلل أعمـ.ىذا الكالـ مف الحاشية برمز مف األصؿ فمعمو مف  - ٔ
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وإف كاف ا١تانع من توريث األخت ألبوين ىا ىنا قولو: أو ألف األـ أقوى إٔب آخر ما نقلناه عنو 
فيقاؿ: إف كانت أقوى منها مطلقًا فينبغي أف تكوف أقدـ من األخت ُب ٚتيع األحواؿ وعلى كل 

 تقدير ال ُب مسائل العوؿ ٓتصوصها. 
سائل ا١تزاٛتة عند العوؿ, وأما ُب غَتىا فكل وارث فإف قيل: إنو ال يظهر أثر ىذه األولوية إال ُب م

 يأخذ نصيبو ا١تقدر وفرضو ا١تسمى.
فيقاؿ: وما الدليل على ىذه األولوية اليت كانت سبباً إلبطاؿ حكم شرعي مصرح بو ُب القرآف الكرمي 

اة وىو مَتاث األخت, حىت صار مَتاثها أو بعضو بيد غَتىا, وكيف تصلح مثل ىذه األولوية ا١تدع
لدفع اآليات القرآنية واألحاديث الصحيحة, وىل ىذا إال معارضة لصريح الدليل بفاسد الرأي 
وكاسد االجتهاد الذي ال دليل عليو بوجو من الوجوه, وباٞتملة فلو كاف مثل ىذه الدعاوى الباردة 

 والسنة نافقًا ومقدمًا على أدلة الكتاب والسنة لقاؿ من شاء ما شاء,وادعى نسخ القرآف الكرمي
 الصحيحة كل مبطل ومبتدع, فانظر ما وقع فيو ا١تانعوف للعوؿ, فكانوا كما قاؿ:

 وكنت كالساعي إٔب شعٍب      موايبلً من سبل الراعد
ومّثل رٛتو اهلل عوؿ تسعة بزوج وأـ وأخت وجد, وقاؿ: إف األخت تسقط إما النتفاء الكبللة اليت 

إف استويا ُب أف كبًل منهما وارث بواسطة األب فللجد مزية فرضها فيها بوجود اٞتد, وإما ألهنما و 
 األصالة والوالدة, ؤّا ورث مع األوالد كما قلنا ُب األـ. انتهى.

أقوؿ: أما ما ادعاه من انتفاء الكبللة مع اٞتد فاٞتواب عنو كاٞتواب ا١تتقدـ ُب ا١تسألة اليت قبل ىذه, 
لنافُت للعوؿ بأف األخت ألبوين أو ألب ال ترث مع ويا هلل العجب كيف ٭تكم ا١تصنف وغَته من ا

األـ واٞتد, وٓب يلتفتوا إٔب اشًتاط الكبللة, فلما أرادوا نفي العوؿ وأعوزىم اٟتاؿ صرحوا بأف الكبللة 
شرط ُب مَتاث األخت ا١تذكورة, فإف كاف مَتاثها تارة مشروطًا بالكبللة وتارة غَت مشروط فما ىو 

ة والتحكم والتبلعب باألدلة ا١تصرحة ُب الكتاب والسنة, وإف كانت الكبللة الذي اقتضى ىذه التفرق
شرطًا ُب مَتاث األخوات, فما با٢تم أ٫تلوا ىذا الشرط ُب غَت باب العوؿ, وإف كانت ليست شرطاً 
مطلقاً فما ىذه الدعاوى الباردة ا١تخالفة للثابت ُب الشريعة, وأعجب من ىذا ما ذكره من مزية اٞتد, 
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كانت ىذه ا١تزية مؤثرة ُب ا١تَتاث إثباتًا ونفيًا فما الدليل على ذلك, فما قد ٝتعنا عن عآب من   فإف
علماء اإلسبلـ أنو أثبت األحكاـ الشرعية ٔتثل ىذه ا٠تياالت ا١تختلة فضبًل عن أف يبطل ّٔا حكماً 

 اإلنصاؼ وُب التقييد ثابتًا ُب كتاب اهلل أو سنة رسولو, ورحم اهلل ىذا العبلمة فلقد كاف قدوة ُب
بالدليل, ولكنو يوقع نفسو ُب كثَت من ا١تعارؾ, فبل ٮترج منها إال وقد جٌت على الكتاب والسنة 

 جناية عظيمة, و٤تبة األغراب والتفرد ال تأٌب إال ٔتثل ىذا.
ومثل رٛتو اهلل عوؿ عشرة بأـ وزوج وأخوين ألـ وأخت ألبوين وأخت ألب, وقاؿ: إنو يبطل فرض 

فإهنما يرثاف  ٔالزوج بوجود األـ ١تا تقدـ معنا من اعتبار الكبللة, ٍب قاؿ: ال سيما اإلخوة ألـ غَت
بواسطتها, وذو الواسطة ال يرث مع وجودىا كاٞتدات مع وجود األـ واٞتد, واإلخوة مع األب, وذو 
األرحاـ مع وجود واسطتهم, وىذا استقراء تاـ وقياس واضح, و٫تا دليبلف يقيد ّٔما إطبلؽ فرض 

ال ٖتجبها عن الثلث,  اإلخوة ألـ, وحينئذ ال يبقى بعد الزوج واألـ إال السدس ألف إناث اإلخوة
فتكوف األخت ألبوين أحق بالسدس الباقي تعصيباً, وتسقط األخت ألب ألف سدسها إ٪تا ىو بعد 
استيفاء األخت ألبوين النصف, ومع غَت الزوجُت كما تقدـ على أنا لو فرضنا أف ال أـ ُب ا١تسألة 

ص القرآف, لوجب سقوط حىت تكوف مسألة كبللة, لكل من إخوة األـ وإخوة األب فيها فرض بن
إخوة األـ باألخت ألبوين, ألف ذا السبب الواحد يسقط مع وجود ذي السببُت, كما قدمنا ٖتقيقو 

 ُب فرض الثلث. انتهى.
 أقوؿ: فيما ذكره ىا ىنا إشكاؿ من وجوه:

األوؿ: اٟتكم ببطبلف مَتاث من عدا الزوج واألـ فإف مَتاث األخوين ثابت بصريح القرآف, وكذلك 
اث األخت ألبوين, وكذلك األخت ألب, إما لصدؽ اسم األخت عليها, أو لئلٚتاع, فكيف مَت 

أبطل اٞتبلؿ األدلة القرآنية وما استبدؿ ّٔا, إف كاف ٣ترد الفرار من العوؿ فاألمر أيسر من ىذا, وما 
 ٔتثل ىذه األمور تطرح أدلة الكتاب والسنة.

                                 
 مصوب فوقيا في المخطوط ) األخويف ( وىو الصواب وعميو يدؿ السياؽ. ٔ
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منا أف مَتاث اإلخوة مطلقًا إف كاف مشروطًا بالكبللة فبل الوجو الثاين: قولو لوجود األـ ..إْب قد قد
مَتاث ٢تم مع وجود األـ ال ُب العوؿ وال ُب غَتىا, وىو خبلؼ ما اختاره اٞتبلؿ ُب ىذا الكبلـ 
الذي ٨تن بصدد الكبلـ عليو ىا ىنا, وخبلؼ ما اختاره غَته من النافُت للعوؿ, فما ىو ا١تسوغ 

 كانت بدليل أو ٓتياؿ فاسد ورأي كاسد.للتفرقة, وىل ىذه التفرقة  
الوجو الثالث: قولو ال سيما األخواف ألـ فإهنما يرثاف بواسطتها...إْب, وال ٮتفاؾ أنو يلـز من ىذا أف 
ال يرث اإلخوة ألـ مع وجود األـ ْتاؿ وىو خبلؼ ما عند أىل العوؿ بل قد صرحوا ُب ْتث مَتاث 

م, وخصصوا الكبللة بالنسبة إليهم بالولد واألب دوف اٞتد, اإلخوة ألـ بأف وجودىا ال يسقط مَتاثه
وبعضهم زاد اٞتد, أما األـ فلم ٬تعلها مسقطة ١تَتاث اإلخوة ألـ أحد إال اإلمامية, وليسوا ٦تن 
يقتدى بو أو يعتد ٓتبلفو, ومن الغرايب أف اٞتبلؿ قاؿ بعد حكاية مذىبهم أنو اٟتق مع أنو قاؿ ُب 

و ما لفظو: ولوال اإلٚتاع على أف األب يسقط اإلخوة لكاف ُب حجب اإلخوة أوؿ البحث ا١تشار إلي
 ألـ من الثلث إٔب السدس إٯتاًء إٔب حجبهم األب من الثلثُت إٔب الثلث. انتهى.

 فانظر ىذا التلوف واالضطراب.
 الوجو الرابع: قولو: وىذا استقراء تاـ.

ع وجود واسطتهم ىو باعتبار داللة األدلة على وال ٮتفى عليك أف ىذا االستقراء ألفراد الساقطُت م
ذلك, أو إٚتاع ا١تسلمُت أو علماء الفرائض منهم ال غَت ذلك, فبل استقراء تاـ قط فإف األدلة ٓب 
تدؿ على ذلك, وىكذا ال إٚتاع من ٚتيع ا١تسلمُت, وال من أىل الفرائض فقط, وإف كاف ىذا 

ضطرب ُب ىذه ا١تباحث اضطرابًا ٮترجو عن حد اإلتقاف, االستقراء التاـ باعتبار اجتهاده الذي قد ا
 فليس ْتجة على أحد.

 الوجو ا٠تامس: قولو وقياس صحيح.
ولست أدري كيف كاف ىذا القياس عنده صحيحاً, فإف إثبات مَتاث اإلخوة ألـ مع األـ قد أٚتع 

 اإلٚتاع مانعاً منو.عليو ا١تسلموف إال من ال يعتد بو, فلو فرضنا أف للقياس وجهاً لكاف ىذا 
 الوجو السادس: أف إناث اإلخوة ال ٖتجبها يعٍت األـ عن الثلث.
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وال ٮتفى أف ىذا مبٍت على ما ىو عنده من أنو ال ٭تجب األـ إال اإلخوة ألبوين أو األخوات إذا  
{ ويرد  لسُُّدسُ فَِإف َكاَف لَُو ِإْخَوٌة َفؤلُمِّْو اكاف معهن أخ ٢تن ذكر, مستداًل على ذلك بقولو تعأب }

{ بل ىذه اآلية أدؿ ِإف ُكنَّ ِنَساء فَػْوَؽ اثْػَنتَػُْتِ عليو أف الكبلـ ُب ىذه اآلية كالكبلـ ُب قولو تعأب } َ 
على اعتبار الزيادة على االثنتُت لقولو فوؽ اثنتُت ٓتبلؼ تلك فإف ىذه اآلية أدؿ على اعتبار الزيادة 

ي ومن وافقو على أف أقل اٞتمع اثناف, وإما ٣تازاً عند غَته, على االثنُت إما حقيقة عند مثل الز٥تشر 
وكاف يلزمو أيضًا أف ال ٭تجبها إال الثبلثة الذكور, وال يكفي ُب اٟتجب أنثياف مع ذكر كما سوغ 
ذلك, ألف التغليب مع كونو ٣تازًا ىو مع كثرة عدد اإلناث خبلؼ الظاىر, وأيضًا كاف يلزمو أف 

اإلخوة ألب, أو الثبلثة من اإلخوة ألـ فما بالو اشًتط أف يكونوا ألبوين ُب   ٭تجب األـ بالثبلثة من
 كبلمو على حجب األـ.

 الوجو السابع: قولو: لوجب سقوط إخوة األـ باألخت ألبوين إٔب آخر كبلمو.
 استشعر ىا ىنا أف ا١تسألة عائلة بدوف األـ, وأنو ال يتم لو من سقوط اإلخوة ألـ باألـ لكوهنم ورثوا

بواسطتها, فأجاب بأهنم يسقطوف باإلخوة ألبوين, وقد ذكر مثل ىذا فيما سبق لو ُب مَتاث اإلخوة 
ألـ من ىذا الكتاب, وجعل الدليل لو ُب ذلك القياس على إسقاط اإلخوة ألبوين لئلخوة ألب, 

إف  ولكنو اقتصر على األخ ألبوين, وىا ىنا توسع فصرح بأف األخت ألبوين تسقط اإلخوة ألـ, ف
كاف ذلك بالقياس على األخ ألبوين فهو قياس مع الفارؽ ألنو ١تا قوى على إسقاط األخ ألب قوي 
على إسقاط األخ ألـ على زعمو, ٓتبلؼ األخت ألبوين فإهنا ال تقوى على إسقاط األخت ألب 

 فبل تقوى على إسقاط اإلخوة ألـ, وأقوؿ ما أحقو رٛتو اهلل ُب ىذه األْتاث بقوؿ القائل:
 فرقت الضباء على خراش    فما يدري خراش ما يصيدت

ولقد انتشرت أْتاث الفرائض عليو انتشارًا عظيمًا حىت خالف النصوص الصحيحة الصر٭تة ُب 
الكتاب والسنة, وخالف إٚتاعات األمة ّٓرد خياالت باطلة وآراء فاسدة, وليت شعري ما ٛتلو على 

 ذه ا١تضايق ا١تظلمة اليت ليس ّٔا أنيس. اىػذلك, فلقد كاف لو سعة من الوقوع ُب مثل ى
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 .-أي المسائل التي تعوؿ فيها اإلثنا عشر إلى ثالثة عشر –عوليات الثالثة عشر 

 ثبلث مسائل صورىا سبع وثبلثوف:
 سدس وربع وثلثاف, صورىا أربع عشرة صورة: األولى:

ا إبن,جد وزوج وبنتاف, جد وزوج أب وزوج وبنتاف, أب وزج وبنتا إبن,أـ وزوج وبنتاف, أـ وزوج وبنت
وبنتا إبن, جدة وزوج وبنتاف,جدة وزوج وبنتا إبن, أـ وزوجة وأختاف ألبوين, أـ وزوجة وأختاف ألب, 
جدة وزوجة وأختاف ألبوين, جدة وزوجة وأختاف ألب, ولد أـ وزوجة وأختاف ألبوين, ولد أـ وزوجة 

 وأختاف ألب.
 ع عشرة صورة:: سدساف وربع ونصف, صورىا تسةالثاني

أبواف وزوج وبنت, أبواف وزوج وبنت إبن, جد وجدة وزوج وبنت, جد وجدة وزوج وبنت إبن, أـ 
وجد وزوج وبنت, أـ وجد وزوج وبنت إبن, أب وجدة وزوج وبنت, أب وجدة وزوج وبنت إبن, أـ 

بوين, وولد أـ وزوجة وأخت ألبوين, أـ وولد أـ وزوجة وأخت ألب, جدة وولد أـ وزوجة وأخت أل
جدة وولد أـ وزوجة وأخت ألب, أب وبنت إبن وزوج وبنت, أـ وبنت إبن وزوج وبنت, جد وبنت 
إبن وزوج وبنت, جدة وبنت إبن وزوج وبنت, أـ وأخت ألب وزوجة وأخت ألبوين, جدة وأخت 

 ألب وأخت ألبوين وزوجة, ولد أـ وأخت ألب وزوجة وأخت ألبوين.
 ثلث وربع ونصف, صورىا أربع: الثالثة:

أـ وزوجة وأخت ألبوين, أـ وزوجة وأخت ألب, ولد أـ وزوجة وأخت ألبوين, ولد أـ وزوجة وأخت 
 ألب.

 عوليات الخمسة عشر.
 مسائلها أربع وصورىا ٜتس وعشروف:

 : ربع وثلث وثلثاف, و٢تا صورتاف:األولى
 ب.زوجة وولد أـ وأختاف ألبوين, زوجة وولد أـ وأختاف أل
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 سدساف وربع وثلثاف, صورىا إثنا عشرة صورة: الثانية:
أبواف وزوج وبنتاف, أبواف وزوج وبنتا إبن, جد وجدة وزوج وبنتاف, جد وجدة وزوج وبنتا إبن, أب 
وجدة وزوج وبنتاف, أب وجدة وزوج وبنتا إبن, أـ وجد وزوج وبنتاف, أـ وجد وزوج وبنتا إبن, أـ 

ين, أـ وولد أـ وزوجة وأختاف ألب, جدة وولد أـ وزوجة وأختاف ألبوين, وولد أـ وزوجة وأختاف ألبو 
 جدة وولد أـ وزوجة وأختاف ألب.

 ثبلثة أسداس وربع ونصف, صورىا ست: الثالثة:
أبواف وبنت إبن وزوج وبنت, جدة وجد وبنت إبن وزوج وبنت, أـ وجد وبنت إبن وزوج وبنت,أب 

وأخت ألب وزوجة وأخت ألبوين, جدة وولد أـ وأخت  وجدة وبنت إبن وزوج وبنت, أـ وولد أـ
 ألب وزوجة وأخت ألبوين.

 سدس وربع وثلث ونصف, صورىا ٜتس: الرابعة:
أـ وزوجة وولد أـ وأخت ألبوين, أـ وزوجة وولد أـ وأخت ألب, جدة وزوجة وولد أـ وأخت 

 أـ وأخت ألبوين.ألبوين, جدة وزوجة وولد أـ وأخت ألب, ومفردة وىي: أخت ألب وزوجة وولد 
 عوؿ السبعة عشر.

 : سدس وربع وثلث وثلثاف, صورىا أربع:مسألة واحدة
أـ وزوجة وولد أـ وأختاف ألبوين, أـ وزوجة وولد أـ وأختاف ألب, جدة وزوجة وولد أـ وأختاف 

 ألبوين, جدة وزوجة وولد أـ وأختاف ألب.
 فػػػائدة:

فيها من األرامل وىي: ثبلث زوجات, وجدتاف, وأربع عوؿ السبعة عشر تسمى أـ األرامل لكثرة ما 
 ٔأخوات ألـ, وٙتاف أخوات ألب, فهؤالء سبع عشرة أنثى.

 ٔوتسمى الدينارية الصغرى ألف ا١تيت لو خلف سبعة عشر ديناراً حصل لكل واحدة منهن دينار.
                                 

( واالختيػػار ٖٙ/ٙ( والروضػػة لمنػػووي )ٜٔٗ/ٙ( ومعونػػة أولػػي النيػػى )ٖٗ/ٚ( والمغنػػي )ٚ٘/ٗانظػػر مغنػػي المحتػػاج ) - ٔ
 (.ٖٙ/٘( والفروع )ٙٚ/ٖٔ( والذخيرة )ٕٔ٘/ٕلمبيوتي ) ( وشرح منتيى اإلراداتٜٛ/٘لتعميؿ المختار )
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ًتكة سبعة عشر (: وىي أـ األرامل ألف الورثة نساء, فإف كانت الٙٔ/٘قاؿ ابن مفلح ُب الفروع )
 ديناراً فلكل امرأة دينار, ويعاؿ ّٔا, قاؿ ُب عيوف ا١تسائل: ونظمها بعضهم:

 قل ١تن يقسم الفرائض واسأؿ       إف سألت الشيوخ واألحداثا               
 مات ميت عن سبع عشرة أنثى     من وجوه شىت َفُحْزَف الًتاثا               
 ما أخذت تلػ       ػك عقاراً ودر٫تا وأثاثاأخذت ىذه ك               

 ٕويلغز ّٔا فيقاؿ: سبعة عشر أنثى ورثن سبعة عشر ديناراً قسمناىا ديناراً ديناراً.
: ال بد أف يكوف ُب مسألة أصلها من اثٍت عشر أحد الزوجُت ألنو ال بد فيها من ربع فائدة أخرى

 ٖوال يكوف فرضاً لغَت٫تا.
ألة أصلها من اثٍت عشر إٔب أكثر من سبعة عشر, ومىت عالت إٔب سبعة ال تعوؿ مس فائدة أخرى:

 ٗعشر ٓب يكن ا١تيت فيها إال ذكراً.
ال تعوؿ اإلثنا عشر إال وترًا إٔب ثبلثة عشر وإٔب ٜتسة عشر وإٔب سبعة عشر انظر سبب  فائدة:

السبب نقداً: قاؿ (, بل خذ ٕٗٗ/ٙ( وتبيُت اٟتائق للزيلعي )ٜٛٗ/ٙذلك ُب ا١تعونة البن النجار )
إال على األفراد, ألف فيها فرضًا يباين سائر  ر(: ال تعوؿ اإلثنا عشٖ٘/ٚابن قدامة ُب ا١تغٍت )

فروضها وىو الربع فإنو ثبلثة, وىو فرد, وسائر فروضها يكوف زوجاً, فالسدس اثناف, والثلث أربعة, 
 ٘ا١تيت فيها إال رجبًل.اىػ والثلثاف ٙتانية والنصف ستة, ومىت عالت إٔب سبعة عشر ٓب يكن 

 األصل الثالث من األصوؿ العائلة: األربعة والعشروف.
 مسائلو ست: صورىا سبع وأربعوف.

 ٙتن وسدس وما بقي, صورىا ٙتاف: المسألة األولى:
                                                                                                     

 (.ٚ٘/ٗ) ج( ومغني المحتاٙٚ/ٖٔانظر الذخيرة لمقرافي ) - ٔ

 انظر الذخيرة لمقرافي في األلغاز والمشكالت, المشكؿ الخامس وفييا أبيات غير ما سبؽ.  ٕ

 (.ٛٛٗ/ٙانظر معونة أولي النيى البف النجار ) - ٖ

 (.ٖ٘/ٚ( والمغني البف قدامة )ٕٜٗ/ٙ)انظر المعونة  - ٗ

 (.ٜٛٗ/ٙوانظر المعونة ) - ٘
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زوجة وأب وإبن, زوجة وأب وإبن إبن, زوجة وأـ وإبن, زوجة وأـ وإبن إبن,زوجة وجد وإبن, زوجة 
 جة وجدة وإبن, زوجة وجدة وإبن إبن.وجد وإبن إبن, زو 
 ٙتن وسدساف وما بقي, صورىا ٙتاف: المسألة الثانية:

زوجة وأبواف وابن, زوجة وأبواف وإبن إبن, زوجة وجدة وجد وإبن, زوجة وجدة وجد وإبن إبن, زوجة 
 وأـ وجد وإبن, زوجة وأـ وجد وإبن إبن, زوجة وأب وجدة وإبن, زوجة وأب وجدة وإبن إبن.

 : ٙتن وثلثاف وما بقي, و٢تا صورتاف:المسألة الثالثة
 زوجة وبنتاف وعصبة, زوجة وبنتا إبن وعصبة.

 ٙتن وسدس ونصف وما بقي, صورىا تسع:المسألة الرابعة: 
زوجة وأب وبنت وعصبة, زوجة وأب وبنت إبن وعصبة, زوجة وأـ وبنت وعصبة, زوجة وأـ وبنت 

وجة وجد وبنت إبن وعصبة, زوجة وجدة وبنت وعصبة, إبن وعصبة, زوجة وجد وبنت وعصبة, ز 
 , وبقيت صورة مفردة وىي: زوجة وجدة وبنت إبن وعصبة.ٔ....

 ٙتن وسدس وثلثاف وما بقي, صورىا ٙتاف: المسألة الخامسة:
زوجة وأب وبنتاف وعصبة, زوجة وأب وبنتا إبن وعصبة, زوجة وأـ وبنتاف وعصبة, زوجة وأـ وبنتا إبن 

زوجة وجدة وبنتاف وعصبة, زوجة وجدة وبنتا إبن وعصبة, زوجة وجد وبنتاف وعصبة, زوجة وعصبة, 
 وجد وبنتا إبن وعصبة.

 ٙتن وسدساف ونصف وما بقي, صورىا إثنتا عشرة صورة: المسألة السادسة:
زوجة وأبواف وبنت وعصبة, زوجة وأبواف وبنت إبن وعصبة, زوجة وجدة وجد وبنت وعصبة, زوجة 

وبنت إبن وعصبة, زوجة وأب وجدة وبنت وعصبة, زوجة وأب وجدة وبنت إبن  وجدة وجد
وعصبة, زوجة وأـ وجد وبنت وعصبة, زوجة وأـ وجد وبنت إبن وعصبة,زوجة وأب وبنت إبن وبنت 

                                 
 غير موجودة في األصؿ.- ٔ
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وعصبة, زوجة وأـ وبنت إبن وبنت وعصبة, زوجة وجد وبنت إبن وعصبة, زوجة وجدة وبنت إبن 
 وبنت وعصبة.

 فائدة:
أي مع السدس  –مع ُب مسألة ٙتن وسدس أو ٙتن مع ثلثُت, أو اجتمع الثمن معهما مىت اجت
 ٔفا١تسألة من أربعة وعشرين. –والثلثُت 

 .-أي المسائل التي تعوؿ من أربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين –عوليات السبعة والعشرين 
 فيها مسألتاف وصورىا إثنتا عشرة صورة:

 ثاف, صورىا ٙتاف:ٙتن وسدس وثل المسألة األولى:
زوجة وأبواف وبنتاف, زوجة وأبواف وبنتا إبن, زوجة وجد وجدة وبنتاف, زوجة وجد وجدة و بنتا إبن, 
زوجة وأـ وجد وبنتاف, زوجة وأـ وجد وبنتا إبن, زوجة وأب وجدة وبنتاف, زوجة وأب وجدة وبنتا 

 إبن.
 : ٙتن وثبلثة أسداس ونصف, صورىا أربع:نيةالمسألة الثا

وأبواف وبنت إبن وبنت, زوجة وجد وجدة وبنت إبن وبنت, زوجة وأـ وجد وبنت إبن وبنت,  زوجة
 زوجة وأب وجدة وبنت إبن وبنت.

 فػوائػد:
 ٕال تعوؿ األربعة والعشروف إال مرة واحدة إٔب سبع وعشرين. -ٔ
 ٖاألربعة والعشروف تسمى البخيلة ألهنا أقل األصوؿ عواًل. -ٕ
 ٔن ال يكوف ا١تيت فيها إال ذكراً.عوؿ السبعة والعشري -ٖ

                                 
 (.ٕٜٗ/ٙانظر المعونة البف النجار ) - ٔ

 (.ٕٗٗ/ٙ( وتبييف الحقائؽ )ٙٚ/ٖٔالذخيرة لمقرافي ) - ٕ

( ٕٔٔ/ٗخميػػؿ ) ( وحاشػػية الخرشػػي عمػػى مختصػػرٖ٘/ٚ( والمغنػػي )ٜٔ/ٖانظػػر شػػرح الزركشػػي عمػػى مػػتف الخرقػػي )- ٖ
( والفػػػػػروع البػػػػػف مفمػػػػػح ٕٕ٘/ٕ( وشػػػػػرح منتيػػػػػى اإلرادات )ٜٛ/٘( واالختيػػػػػار لتعميػػػػػؿ المختػػػػػار ) ٖٙ/ٙوالروضػػػػػة لمنػػػػػووي )

(٘/ٔٚ.) 
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وشكت إليو عند  تسمى أيضًا الركبانية والشاكية ألنو يقاؿ: إف ا١ترأة أخذت بركاب علي  -ٗ
 ٕإرادتو الركوب.

 ٖسئل عنها وىو على ا١تنرب. وتسمى أيضاً با١تنربية قالوا: ألف علياً  -٘
 قلت: وال يصح ذكر ا١تنرب فهو من طريق اٟتارث األعور.

 (:ٓٙ/ٖاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب التلخيص )ق
قولو: ا١تنربية سئل عنها علي وىو على ا١تنرب, وىي زوجة وأبواف وبنتاف, فقاؿ مرٕتبًل: صار ٙتنها 
ُتسعاً. رواه أبو عبيدة والبيهقي وليس عند٫تا أف ذلك كاف على ا١تنرب, وقد ذكره الطحاوي من رواية 

 اٟتارث بن علي فذكر فيو ا١تنرب.اىػ
 ( وقد سبق الكبلـ عليو.ٖٗ/ٖٗ/ٔقلت: ورواه سعيد بن منصور ُب سننو بدوف ذكر ا١تنرب )

ومن أٝتاء ىذه ا١تسألة أيضًا التُّْسعّية ألف علي بن أيب طالب ١تا سئل عنها قاؿ: صار ٙتنها  -ٙ
 ُٗتسعاً.

 ٜتسة: -عوؿ السبعة والعشرين –قلت: فأٝتاؤىا 
 الُتْسعّية. -٘ا١تنربية.  -ٗاكية. الش -ٖالركبانية.  -ٕالبخيلة.  -ٔ 
تعوؿ األربعة والعشروف على أصل ابن مسعود إٔب واحد وثبلثُت, وال تعوؿ األربعة والعشروف ىذا  -ٚ

العوؿ إال عنده, وصورهتا: إذا ترؾ ا١تيت امرأة وأختُت ألـ وأّمًا وأختُت ألب وابنًا كافرًا أو رقيقًا أو 
أف احملرـو ٭تجب حجب نقصاف دوف اٟترماف فيكوف للمرأة  قاتبًل, ألف من أصل ابن مسعود 

                                                                                                     
 (.ٜٛ/٘انظر االختيار لتعميؿ المختار ) - ٔ

 (.ٕٕ٘/ٕانظر شرح منتيى اإلرادات لمبيوتي ) - ٕ

( وشرح ٜٛ/٘( واالختيار لتعميؿ المختار )ٖٙ/ٙ( والروضة )ٕٗٔ/ٗ( وحاشية الخرشي )ٜٔ/ٖانظر شرح الزركشي ) - ٖ
 (.ٙٚ/ٖٔ( والذخيرة )ٚٔ/٘( والفروع البف مفمح )ٕٕ٘/ٕمنتيى اإلرادات )

 (.ٕٗٗ/ٙانظر تبيف الحقائؽ ) - ٗ
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الثمن عنده ولؤلـ السدس ولؤلختُت ألب الثلثاف ولؤلختُت ألـ الثلث فيكوف ٣تموع ذلك واحداً 
 ٔوثبلثُت.

 فائدة أخيرة تتعلق بأصل األربعة والعشرين:
أخت شقيقة ٓب تأخذ إال   وىي الدينارية الكربى: ويلغز ّٔا ويقاؿ رجل مات وترؾ ستمائة دينار ولو

 ديناراً واحداً.
 صورهتا: زوجة وبنتاف وأـ واثنتا عشر أخاً وأخت.

أصلها من أربعة وعشرين: فللزوجة الثمن ثبلثة,وللبنتُت الثلثاف ستة عشر, ولؤلـ السدس أربعة, ويبقى 
أصل ا١تسألة  –سهم لئلخوة ينكسر على ٜتس وعشرين, فنضرب ٜتسة وعشرين ُب أربعة وعشرين 

فتبلغ ستمائة, ومنها يصح للزوجة ثبلثة ُب ٜتسة وعشرين ٓتمسة وسبعُت, وللبنتُت ستة عشر ُب  –
ٜتس وعشرين بأربعمائة, ولؤلـ أربعة ُب ٜتس وعشرين ٔتائة, ويبقى لئلخوة ٜتسة وعشروف لؤلخت 

 واحد ولكل أخ اثناف.
ي من أيب وأمي مات وترؾ ستمائة دينار, وتسمى الدينارية ١تا روي أف امرأة قالت لعلي: إف أخ

وأنابٍت منو دينار واحد. فقاؿ: لعل أخاؾ خلف من الورثة كذا وكذا. قالت: نعم. قاؿ: قد استوفيت 
 ٕحقك.

 قلت: وٓب أقف عليها مسندة واهلل ا١تستعاف.
                                                             

  

 

                                 
 (.ٜٛ/٘( واالختيار لتعميؿ المختار )ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٙانظر تبييف الحقائؽ لمزيمعي ) ٔ

 (.ٕٜٗ/ٙانظر معونة أولي النيى ) - ٕ
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 أصوؿ المسائػػل
 : اإلثناف والثبلثة, واألربعة والستة والثمانية, واإلثناعشر واألربعة والعشروف.صوؿ المتفق عليها سبعةاأل

 : اإلثناف والثبلثة واألربعة والثمانية فإهنا ال تكوف إال عادلة أو ناقصة.واألصوؿ التي ال تعوؿ منها أربعة
 عشروف.وال واألربعة: الستة, واإلثناعشر واألصوؿ التي تعوؿ ثالثة

أما الستة فهي أكثر ىذه األصوؿ عوال وىي تعوؿ شفعا ووترا ٓتبلؼ سائر األصوؿ العائلة فتعوؿ إٔب سبعة 
 عشرة.و وٙتانية وتسعة 

: ىالكة عن زوج وأخ ألـ وأخت شقيقة فأصل مسألتهم من ستة للزوج النصف مثاؿ عولها إلى سبعة
منها مهم سبعة وأصل مسألتهم من ستة فتعوؿ إٔب  ثبلثة وللشقيقة النصف ثبلثة ولؤلخ ألـ السدس واحد

سبعة فيأخذ الزوج ثبلثة من سبعة وتأخذ الشقيقة ثبلثة من سبعة ويأخذ األخ ألـ واحد من سبعة كما 
  .(ٔيوضحو شكل )

وىي أشهر صورىا وىي ا١تسمَّاة ٔتسألة ا١تباىلة وقد قاؿ العلماء إهنا أوؿ مسألة  ومثاؿ عولها إلى ثمانية :
 ت ُب اإلسبلـ. ىالكة عن زوج وأـ وأخت شقيقة أو ألب.عال

أصل مسألتهم من ستة للزوج النصف ثبلثة وللشقيقة النصف ثبلثة ولؤلـ الثلث إثناف فتعوؿ إٔب ٙتانية 
 (.ٕللزوج ثبلثة من ٙتانية وللشقيقة كذلك ولؤلـ إثناف من ٙتانية كما يوضحو شكل )

 ألهنا حدثت بعد ا١تباىلة فاشتهر العوؿ فيها.وتسمَّى الغراء  ومثاؿ عولها إلى تسعة
 ومن صورىا ىالكة عن زوج وأخت شقيقة وأخت ألب وأخ ألـ وأـ.

فمسألتهم من ستة للزوج النصف ثبلثة وللشقيقة النصف ثبلثة ولؤلخت ألب السدس تكملة الثلثُت 
 (.ٖشكل)واحد ولؤلخ ألـ السدس واحد ولؤلـ السدس واحد فتعوؿ إٔب تسعة. كما يوضحو 

 وتسمى أـ الفروخ لكثرة عو٢تا وصورهتا: ومثاؿ عولها إلى عشرة :
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ألـ وشقيقتُت, فمسألتهم من ستة للزوج النصف ثبلثة ولؤلـ السدس واحد  وينىالكة عن زوج وأـ وأخ
 (.ٗولؤلخ ألـ السدس واحد وللشقيقتُت الثلثاف أربعة فتعوؿ إٔب عشرة كما ُب الشكل )

 .أف ٬تتمع فيها فروض أكثر من ىذه لة من ستة إٔب أكثر من عشرة ألنو ال ٯتكنوال ٯتكن أف تعوؿ مسأ
 ومىت عالت الستة إٔب ٙتانية أو إٔب تسعة أو إٔب عشرة ٓب يكن ا١تيت فيها إال امرأة ألنو ال بد فيها من زوج.

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 

فبل يعوؿ إال بالوتر فيعوؿ إٔب ثبلثة عشر وإٔب ٜتسة عشر وإٔب سبعة عشر  أما األصل الثاني وىو اإلثنا
 ىالكة عن أب وزوج وبنتُت.مثاؿ عولها إلى ثالثة عشر: عشر. 
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فأصل مسألتهم من إثٍت عشر للزوج الربع ثبلثة وللبنتُت الثلثاف ٙتانية ولؤلب السدس إثناف فتعوؿ إٔب ثبلثة 
 (.ٔعشر كما ُب الشكل )

إثٍت عشر للزوجة خوة ألـ وأختُت ألب فمسألتهم من إ: ىالك عن زوجة و ها إلى خمسة عشرومثاؿ عول
 ( ٕخوة ألـ الثلث أربعة ولؤلختُت ألب الثلثاف ٙتانية فتعوؿ إٔب ٜتسة عشر كما ُب شكل )الربع ثبلثة ولئل

 وتسمَّى أـ األرامل لكثرة ما فيها من األرامل وصورهتا: :ومثاؿ عولها إلى سبعة عشر
ىالك عن ثبلث زوجات وجدتُت وأربع أخوات ألـ وٙتاف أخوات ألب فهؤالء سبع عشرة أنثى. مسألتهم 

( ومىت عالت إٔب سبعة عشر ال يكوف ا١تيت فيها ٖمن إثٍت عشر وتعوؿ إٔب سبعة عشر كما ُب الشكل )
 إال ذكرا وتسمَّى الدينارية الصغرى.

وال يعوؿ ىذا األصل إال مرَّة واحدة إٔب سبع  والعشروف :وأما األصل العائل الثالث فهو األربعة 
وعشرين. وصورهتا: ىالك عن زوجة وأـ وأب وبنتُت فمسألتهم من أربعة وعشرين وتعوؿ إٔب سبع وعشرين  

 ( وتسمَّى الُتسعيَّة ألف الزوجة صار ٙتنها ُتسعا وتسمى البخيلة :ٗكما ُب الشكل )
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 أصػوؿ المسائل وتصحيحهػػا
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ىذا فصل ُب اٟتساب ١تعرفة أصل ا١تسألة وتوزيع السهاـ على الورثة ومن ٍبَّ لتقسيم الًتكة عليهم حسب 
 حصصهم اإلرثية وىذا ىو الغاية من علم الفرائض.

 إلعطاء كل وارث حقو الكامل بدوف نقص وال كسر.ويعتمد ىذا الفصل على معرفة الفروض وعدد الورثة 
 ستة: -كما سبق–والفروض المقدرة في الكتاب والسنة 

 النصف والربع والثمن, والثلثاف والثلث والسدس.
 و٥ترج كل فرض َٝتيُّو أي ما يسمى بو إال النصف فهو من إثنُت وليس ذلك ٝتيَّا لو.

ا١تقاـ, وباقي ا١تخارج: ا١تقامات. مشتقة من عددىا فمخرج )مقاـ( الربع: أربعة  ويسمَّى المخرج أيضا:
و٥ترج )مقاـ( الثمن: ٙتانية, و٥ترج )مقاـ( الثلثُت والثلث: ثبلثة. و٥ترج )مقاـ( السدس: ستة و٥ترج )مقاـ( 

 النصف: إثناف. فمخارج الفروض ىي مقامات الكسور الدالة عليها.
 أصػوؿ المسائػل

 ٚتع أصل, وأصل ا١تسألة عند الفرضيُت يسمى بالتأصيل. :األصوؿ
 : ىو العدد الذي يفرض عند تقسيم الًتكة لتنسب إليها سهاـ الورثة.وأصل المسألة

ويشًتط ُب التأصيل أف يكوف أقل عدد ٯتكن استخراج سهاـ كل وارث منو بدوف كسر ألنو ال يقبل حل 
 ا١تسائل اإلرثية الفرضية إال بعدد صحيح.

 أصوؿ المسائل المتفق عليها عند وجود الفروض فيها سبعة أصوؿ:و 
 ٔعشر, واألربعة والعشروف. وىي: اإلثناف, والثبلثة, واألربعة, والستة, والثمانية, واإلثنا

 طريقة استخراج أصل ا١تسألة.
ط أو أصحاب إف معرفة أصل ا١تسألة ٮتتلف باختبلؼ الورثة ا١توجودين ُب ا١تسألة فإما أف يكونوا عصبة فق

 فروض فقط أو من النوعُت.
 والفروض إما من النوعُت أو من نوع واحد, ولكل حالة قاعدة ومبدأ ُب التأصيل.

                                 
األصػػوؿ الخمسػػة األولػػى تسػػمَّى أصػػوال فرديػػة ألنيػػا مخػػرج فػػرض منفػػرد والمخرجػػاف السػػادس والسػػابع يسػػمياف مػػركبيف  - ٔ

 ألنيما حصال مف ضرب مخرج فرضيف.
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 أوالً: أصوؿ المسائل للعصبات:
 إذا كاف الورثة كلهم عصبات فلهم ثبلث حاالت:

لو ىلك ىالك إذا كاف الوارث واحداً فقط فبل حاجة لتأصيل ا١تسألة ألف الًتكة كلها لو, كما -ٔ
 عن ابن فقط أو عن أب فقط أو عن أخ أو عن عم فالًتكة كلها ٢تذا الواحد.

إذا كاف الورثة عصبة فقط وىم ٚتع من الذكور فأصل ا١تسألة من عدد رؤوسهم كما لو ىلك -ٕ
 فا١تسألة من أربعة وىكذا.إخوة فا١تسألة من ثبلثة أو عن أربعة  أبناءىالك عن ثبلثة 

إذا كاف الورثة عصبة فقط لكنهم ذكور وإناث فأصل ا١تسألة من عدد رؤوسهم بشرط -ٖ
كهالك عن   .للذكر مثل حظ األنثيُتاحتساب الذكر برأسُت واألنثى برأس واحد تطبيقا لآلية الكرٯتة: 

 ابن وبنت فأصل ا١تسألة من ثبلثة إثناف للذكر وواحد لؤلنثى.
ات شقائق فأصل مسألتهم من سبعة لؤلخ الشقيق إثناف ولكل وىكذا ىالك عن أخ شقيق وٜتس أخو 

 أخت واحد. وىكذا.
 أصوؿ ا١تسائل: إذا كاف الورثة أصحاب فروض فقط أو أصحاب فروض وعصبات.

فروض وعصبات فالتأصيل واحد والعربة بالفرض ا١توجود  أصحابإذا كاف الورثة أصحاب فروض فقط أو 
 ما يلي:ُب ا١تسألة ويكوف تأصيل ا١تسائل ك

إذا كاف ُب ا١تسألة صاحب فرض واحد فأصل ا١تسألة من ٥ترج ذلك الفرض ويأخذ الًتكة كلها فرضا -ٔ
وردا كهالك عن بنت فلها النصف فأصل ا١تسألة من اثنُت ٢تا النصف فرضا والباقي ردا وا١تمارس ٢تذا العلم 

 ال ٭تتاج إٔب تأصيل مسألة كهذه.
واحد مع عصبة فأصل ا١تسألة من ٥ترج )مقاـ( ذلك الفرض كهالك إذا كاف ُب ا١تسألة صاحب فرض -ٕ

(, ٔعن أـ وأب فا١تسألة من ثبلثة لؤلـ الثلث وىو واحد, والباقي لؤلب وىو اثناف. يوضحو شكل )
وكهالك عن أـ وابن فا١تسألة من ستة لؤلـ السدس وىو واحد والباقي لبلبن وىو ٜتسة يوضحو شكل 

شقيقة فا١تسألة من اثنُت للبنت النصف واحد والباقي للشقيقة تعصيبا كما (. وكهالك عن بنت وأخت ٕ)
 (.ٖيوضحو الشكل )
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فأصل ا١تسألة من ٥ترج )مقاـ( ذلك الفرض  العصباتوكذلك إذا كاف مع صاحب الفرض عدد من 
هلل,  والباقي للعصبة فإف انقسم عليهم فاٟتمد هلل وإال احتاجت ا١تسألة إٔب تصحيح كما سيأٌب إف شاء ا

 كهالك عن بنت وأربع أخوات ألب.
إذا كاف ُب ا١تسألة فرضاف فأكثر من نوع واحد وىو: )النصف والربع والثمن(, أو )الثلثاف والثلث -ٖ

مادامت  –والسدس(. سواء كاف مع الفرض عصبة أـ ال. فأصل ا١تسألة ىو أكرب مقاـ ُب الفروض 
 ربع والثمن.الفروض من نوع واحد كالنوع األوؿ وىو النصف وال

مثالو: ىالكة عن بنت وزوج وعم فالبنت ٢تا النصف والزوج لو الربع والعم عصبة وا١تسألة من أربعة ألف 
 (.ٗاإلثنُت تدخل ُب األربعة, كما يوضحو شكل )

ومثل ىالك عن زوجة وبنت وأخ ألب فالزوجة ٢تا الثمن والبنت ٢تا النصف ولؤلخ الباقي تعصيبا فاإلثناف 
 (.٘ثمانية فأصل ا١تسألة من ٙتانية, كما يوضحو شكل )تدخل ُب ال

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ومثاؿ اجتماع الفروض من النوع الثاين: )الثلثاف والثلث والسدس(:
ىالك عن شقيقتُت وأخت ألـ وأخ ألب, ا١تسألة فيها ثلث وسدس فيكوف أصلها من ستة للشقيقتُت 

 (.ٔالثلثاف أربعة ولؤلخت ألـ السدس واحد والواحد الباقي لؤلخ ألب تعصيبا كما يوضحو شكل )
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وكهالك عن أخوين ألـ وأـ وعم فلؤلخوين ألـ الثلث ولؤلـ السدس والباقي للعم تعصيبا وأصل مسألتهم 
 (.ٕمن ستة كما يوضحو الشكل )

 -النصف والربع والثمن–إذا كاف ُب ا١تسألة فرضاف فأكثر من نوعُت فرض فأكثر من النوع األوؿ -ٗ
فأصل ا١تسألة )ويسمى ا١تضاعف ا١تشًتؾ  -ثلث والسدسالثلثاف وال–والفرض اآلخر فأكثر من النوع الثاين 

 األصغر( يكوف حسب القاعدة الثبلثية التالية:
 مع النوع الثاين: –من النوع األوؿ –النصف -أ

إذا اجتمع النصف من النوع األوؿ مع النوع الثاين كلو أو بعضو فا١تسألة دائما من ستة كهالكة عن زوج 
 ـ ٢تا الثلث والباقي للعم.وأـ وعم فالزوج لو النصف واأل

( ولؤلختُت الثلثاف ٖوكهالكة عن زوج وأختُت شقيقتُت وأخوين ألـ وأـ فا١تسألة من ستة للزوج النصف )
 ( وتعوؿ إٔب عشرة.ٔ( ولؤلـ السدس )ٕ( ولؤلخوين ألـ الثلث )ٗ)

( وللجدة ٕ( ولؤلختُت ألـ الثلث )ٖوكهالكة عن زوج وأختُت ألـ وجدة فا١تسألة من ستة للزوج النصف )
 النصف مع فرض ومع فرضُت ومع ثبلثة. الجتماع(, فهذه ثبلثة أمثلة ٔالسدس )

 النػوع الثانػي: عالربع م-ب
ة دائما من اثٍت عشر. كهالك عن إذا اجتمع الربع من النوع األوؿ مع النوع الثاين كلو أو بعضو فا١تسأل

 (.٘( والباقي للعم )ٗ( ولؤلـ الثلث )ٖزوجة وأـ وعم فا١تسألة من اثٍت عشر للزوجة الربع )
( ٕ( ولؤلـ السدس )ٖوكهالك عن زوجة وأـ وأختُت ألـ وعم فمسألتهم من اثٍت عشر للزوجة الربع )

 (.ٖ( والباقي للعم تعصيبا )ٗولؤلختُت ألـ الثلث )
( ٛ( وللبنتُت الثلثاف )ٖكة عن زوج وبنتُت وجدة وجد. فمسألتهم من إثٍت عشر للزوج الربع )وكهال

, وىذه أمثلة الجتماع الربع مع فرض ومع فرضُت ٘ٔ( وتعوؿ إٔب ٕ( وللجد السدس )ٕوللجدة السدس )
 ومع ثبلثة.

 الثمن مع النوع الثاين:-ج
 كلو أو بعضو فا١تسألة دائماً من أربعة وعشرين.  إذا اجتمع الثمن من النوع األوؿ مع النوع الثاين



435 

 

( ٙٔ( ولبنيت االبن الثلثاف )ٖكهالك عن زوجة وبنيت ابن وأخ فمسألتهم من أربعة وعشرين للزوجة الثمن )
 (.٘والباقي لؤلخ تعصيبا )

( وللبنت الصنف ٖوكهالك عن زوجة وبنت وأـ وأخ ألب فمسألتهم من أربعة وعشرين للزوجة الثمن )
 (.٘( ولؤلخ ألب الباقي تعصيبا )ٗ( ولؤلـ السدس )ٕٔ)

( ٙٔ( وللبنات الثلثاف )ٗوكهالك عن زوجة وأربع بنات وجدة فمسألتهم من أربعة وعشرين للزوجة الثمن )
 (.ٗوللجدة السدس )

 
 
 
 
 
 

 ال تأثَت ٟتالة العوؿ والرد على أصل ا١تسألة إال من حيث النتيجة ال من حيث التأصيل. تنبيػػو:
 طريقة أخرى للتأصيل ُب الفروض:

 وىي طريقة ا١تقارنة بُت ا١تقامات ْتسب النسب األربع بُت األعداد وىي:
 إف شاء اهلل. التماثل والتداخل والتوافق والتباين كما سيأٌب

 
 ويكوف التأصيل حسب القواعد التالية:

إذا كاف ا١تقاماف متماثلُت فأصل ا١تسألة من مقاـ أحد٫تا مثل: زوج وأخت فأصل ا١تسألة من  -ٔ
اثنُت, ومثل أختُت ألب وأختُت ألـ فأصل ا١تسألة من ثبلثة, ومثل جدَّة وأخ ألـ وعم فاصل 

 ا١تسألة من ستة.
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متداخلُت واألصغر يدخل ُب األكرب أو األكرب من مضاعفات األصغر فأصل إذا كاف ا١تقاماف  -ٕ
ا١تسألة من ا١تخرج )ا١تقاـ( األكرب. كهالك عن زوج وبنت وأخ فأصل ا١تسألة من ٥ترج فرض الزوج 

 وىو أربعة.
 وكهالك عن زوجة وبنت ابن وعم فأصل ا١تسألة من ٙتانية, وكهالك عن بنتُت وأـ وابن عم فأصل ا١تسألة

 من ستة.
إذا كاف ا١تقاماف متوافقُت أي أف يقبل ا١تقامات القسمة على عدد واحد كالستة واألربعة كبل٫تا  -ٖ

يقبل القسمة على إثنُت, فإذا كاف ا١تقاماف متوافقُت فأصل ا١تسألة ىو حاصل ضرب وفق أحد٫تا 
أـ كهالك عن زوجة و   -أي نصف أحد العددين مضروبا ُب كامل اآلخر –ُب كامل اآلخر 

وأخوين شقيقُت فللزوجة الربع ولؤلـ السدس والباقي للشقيقة تعصيبا. فبُت األربعة والستة توافق 
 فنضرب وفق أحد العددين ُب كامل اآلخر يكوف الناتج إثٍت عشر وىو أصل ا١تسألة.

 كل تداخل توافق وال عكػس.  تنبيػو:
األوؿ بالعدد الثاين ألف التباين  إذا كاف ا١تقاماف متباينُت فأصل ا١تسألة ىو حاصل ضرب العدد -ٗ

 عبارة عن عددين ال يوجد بينهما اتفاؽ ُب أي جزء من األجزاء كالثبلثة واألربعة.
كهالكة عن زوج وأـ وأخ ألب فللزوج النصف ولؤلـ الثلث والباقي لؤلخ ألب تعصيبا فأصل ا١تسألة من 

 ستة وىي حاصل ضرب اإلثنُت ُب الثبلثة.
 
 

 تصحيح المسائػػل:
إف تأصيل ا١تسائل يراعى فيو الفروض غالبا أّما التصحيح فَتاعي فيو عدد الرؤوس ُب صنف واحد من الورثة 

 أو أكثر, أي تتم فيو ا١تقارنة بُت سهاـ كل صنف من الورثة وعدد الرؤوس فيو.
فإذا انقسمت السهاـ على عدد الرؤوس من الورثة قسمة صحيحة ببل كسر فبل حاجة للتصحيح وقد 

 ا١تقصود ْتصوؿ كل وارث على سهم أو أكثر بعدد صحيح. حصل
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أما إذا ٓب تنقسم السهاـ على عدد الرؤوس أو ٓب يتفق عدد الرؤوس مع السهاـ أو ٓب نتمكن من قسمة 
 السهاـ على عدد الرؤوس بعدد صحيح فهنا البد من تصحيح ا١تسألة.

 (ٔ".)كسرٖتصيل أقل عدد ٮترج منو نصيب كل وارث بدوف  "فالتصحيح ىو: 
 المسائل الفرضية باعتبار التصحيح تنقسم إلى قسمين:

 : أف ينقسم كل سهم فيها على أصحابو ببل كسر.األوؿ
 أف ال يقبل القسمة إال بكسر. الثاني:

 ففي القسم األوؿ تصح ا١تسألة من أصلها أو من مبلغ عو٢تا إف عالت أو مبلغ ردّْىا إف رُدَّت.
 .انكساراتلة من غَت أصلها وفقا ١تا فيها من وُب القسم الثاين تصح ا١تسأ

ىو أف يكوف ُب ا١تسألة سهم أو أكثر ال يقبل القسمة على أصحابو وحينئٍذ يسمَّى  :االنكسارمعنى "
منكسرا عليو فواحد ُب ا١تسألة اآلتية يسمى منكسرا  -الفريق–السهم منكسرا ويسمى عدد الرؤوس 

 منكسرا عليو كما ُب . واالثناف
 
 

 
 ما بقي بعد الفرض.الفريق عبارة عن ٚتاعة اشًتكوا ُب فرض واحد أو في معنى الفريق:

: ا١تسألة إما أف يكوف فيها انكسار على فريق واحد أو على فريقُت أو على ثبلث فرؽ أو مبلغ اإلنكسار
 على أربع وال تزيد االنكسارات على ذلك.

 :اإلنكسػار على فريق واحد
 وىو أف يكوف ُب ا١تسألة سهم واحد منكسر على فريقو

                                 
كػؿ مػػا سػػبؽ باختصػػار وتصػػرؼ مػػف كتػػاب الفػػرائض والمواريػث والوصػػايا لمػػدكتور محمػػد الزحيمػػي جػػزاه اهلل خيػػرا فػػإني  - (ٔ)

 رأيتو قد رجع إلى كثير مف المراجع المعتمدة وعرض الموضوع بطريقة ميسرة فكفاني مؤنة النظر والترتيب والحمد هلل.

 

 (ٔجدوؿ )
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لتصحيح اإلنكسار على فريق واحد ننظر بُت ا١تنكسر وا١تنكسر عليو بنظرين ٫تا التوافق  كيفية تصحيحو:
والتخالف )التباين( فإف وجدنا بينهما التباين أخذنا عدد الفريق ووضعناه فوؽ أصل ا١تسألة أو مبلغ عو٢تا 

يح ٍب نضرب إف عالت ويسمى جزء سهم ويضرب فيو والناتج نضعو ُب جامعة ثانية تسمى جامعة التصح
الذي بيد كل وارث فيما ضربنا فيو أصل الفريضة ونضع الناتج أمامو ٖتت جامعة التصحيح كاآلٌب ُب 

 (.ٖ(, )ٕجدوؿ )
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

الذي حصل فيو وإف كاف بُت السهم وفريقو التوافق كاف جزء السهم من وفق رؤوس الفريق كا١تثاؿ اآلٌب 
التوافق ُب الثلث فنأخذ وفق الرؤوس وىو إثناف ونضعو على أصل الفريضة أو على مبلغ عو٢تا إف عالت 

 (.٘(, )ٗو٧تري العمل كما تقدـ ُب التباين كما ُب جدوؿ )
 

 

 
 جامعة
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ىو حظ السهم الواحد من أصل ا١تسألة أو مبلغ عو٢تا: إف كانت عائلة وىو الناتج من  جزء السهم :
النظر بُت ا١تنكسر وا١تنكسر عليو ُب اإلنكسار على فريق واحد والناتج من النظر بُت الرواجع كما سيأٌب ُب 

 اإلنكسار على أكثر من فريق واحد.
 :اإلنكسػار على فريقػػين
 سهماف ال يقببلف القسمة على فريقيهما.ىو أف يكوف ُب ا١تسألة 

 نسلك ُب تصحيحو مرحلتُت: كيفية تصحيحو:
ننظر بُت كل فريق وسهمو بالتباين والتوافق فنثبت كل رؤوس ا١تباين ووفق رؤوس ا١توافق ونسمي ما  -ٔ

 أثبتناه أعدادا مثبتة أو رواجع وبذلك تنتهي ا١ترحلة األؤب من تصحيحنا.
١تثبتة بالنسب األربع وما ٖتصل من النظر فهو جزء السهم نضربو ُب أصل األعداد ا هننظر بُت ىذ -ٕ

ا١تسألة وما حصل فهو مصحها ٍب نضرب الذي بيد كل وارث ُب جزء السهم كما ُب جدوؿ 
 (.ٛ( و)ٚ( و)ٙ)
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 اإلنكسار على ثالث فرؽ:
 منكسرة على فرقها: أسهمىي أف يكوف ُب ا١تسألة ثبلثة 

كيفية تصحيحو: نسلك ُب تصحيحو الطريقة اليت سلكناىا ُب تصحيح اإلنكسار على فريقُت كاآلٌب ُب 
 (ٓٔ(, )ٜجدوؿ )

 اإلنكسار على أربع فرؽ:
 ىو أف يكوف ُب ا١تسألة أربعة سهاـ ال تقبل القسمة على أصحأّا.

 (.ٔٔلك فيو ما ُسلك ُب اإلنكسار على فريقُت كما ُب اٞتدوؿ )كيفية تصحيحو: ُيس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ٓٔجدوؿ رقم ) ( ٜجدوؿ رقم )
 ( ٔٔجدوؿ رقم )

الرائػد  وانظػر ُب ٚتيػع مسػائل اإلنكسػار السػابقة
 .ٚٓٔ-ٕٓٔللخطراوي 
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 المناسخػػة
 المناسخػة مفاعلػة من النسخ.

 .الشيطاف ٍب ٭تكم اهلل آياتو يلقي فينسخ اهلل ماوالنسخ لغة: يأٌب ٔتعٌت اإلبطاؿ ومنو قولو تعأب: 
 .ما ننسخ من آية أو ننسها نأت ٓتَت منها أو مثلهاويأٌب ٔتعٌت التغيَت ومنو قولو تعأب: 

 أف ٯتوت شخص وقبل قسمة الًتكة ٯتوت من ورثتو واحد فأكثر. واصطالحاً:
 أحواؿ المناسخات:

 ذكر الفرضيوف ثالثة أحواؿ للمناسخات:
أف يكوف ورثة ا١تيت األخَت ىم بقية ورثة ا١تيت األوؿ وإرثهم من ا١تيت األخَت كإرثهم من  -ٔ

 ا١تيت األوؿ فمن بعده.
 ألموات بعد األوؿ من ورثتو.أف يكوف ورثة كل ميت ال يرثوف غَته وٚتيع ا -ٕ
أف يكوف ورثة ا١تيت األخَت ىم بقية ورثة ا١تيت األوؿ فمن بعده ولكن اختلف إرثهم ٦تن  -ٖ

قبلو أو ورث معهم من ليس من ورثة من قبلو أو كاف من األموات من ليس من ورثة 
 األوؿ.

 وإليك تفصيل ذلك:
بقية ورثة ا١تيت األوؿ وإرثهم من ا١تيت األخَت كإرثهم اٟتالة األؤب: وىي أف يكوف ورثة ا١تيت األخَت ىم 

 من ا١تيت األوؿ فمن بعده.
 ويشترط العلماء لهذه الحالة شرطين:

 أف يكوف ورثة ا١تيت األخَت ىم بقية ورثة ا١تيت األوؿ.-ٔ
أف يكوف إرثهم من ٚتيع األموات كإرثهم من ا١تيت األوؿ ويكوف ذلك إما بالتعصيب فقط أو بالفرض -ٕ

 فقط أو بالفرض مع التعصيب.
 وطريقة العمل في ىذه الحالة:

 أف نقسم الًتكة على األحياء و٧تعل ا١توتى بعد ا١تيت األوؿ كالعدـ.
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 مثاؿ كوف األحياء الباقُت يرثوف من ٚتيع األموات بالتعصيب فقط.
الًتكة بينهم نصفُت وكأف  وقبل قسمة الًتكة تعاقبوا موتا وٓب يبق منهم إال اثناف فنقسم أبناءىالك عن سبعة 

 ا١تيت األوؿ مات عنهم فقط.
ومثاؿ كوف األحياء الباقُت يرثوف من ٚتيع األموات بالفرض فقط: ىالك عن ابنُت وثبلث بنات وقبل 
قسمة الًتكة تعاقبوا موتا حىت ٓب يبق إال بنتاف فنقسم الًتكة كأف ا١تيت األوؿ مات عنهما فا١تاؿ بُت البنُت 

 ورداً. بالسوية فرضا
ألـ إخوة ومثاؿ كوف األحياء الباقُت يرثوف من ٚتيع األموات بالفرض والتعصيب معا: ىالك عن عشرة 

عم ألب وقبل قسمة الًتكة تعاقبوا موتا وٓب يبق منهم إال ثبلثة فنقسم الًتكة كأف ا١تيت األوؿ ٓب  أبناءوىم 
يجة بعد االختصار من ثبلثة لكل واحد منهم ٯتت إال عنهم فلهم الثلث فرضا والباقي تعصيبا وستكوف النت

 الثلث.
ختصار قبل العمل ألننا لو سلكنا طريق ا١تناسخة لصحت من عدد كثَت ٍب ترجع وتسمَّى ىذه الطريقة باال

 باالختصار إٔب ثبلثة.
 وىي أف يكوف ورثة كل ميت ال يرثوف غَته وٚتيع األموات بعد األوؿ من ورثتو. أما الحالة الثانية:

 ويشًتط العلماء ٢تذه اٟتالة شرطُت:
 أف يكوف ورثة كل ميت ال يرثوف غَته.-ٔ
 أف يكوف ٚتيع األموات بعد ا١تيت األوؿ من ورثتو.-ٕ

وىذه اٟتالة تتفق مع األؤب ُب كوف ٚتيع األموات بعد األوؿ من ورثتو, وتفارقها ُب أف ورثة كل ميت ال 
ت مسألة مستقلة ٍب جامعة ٕتمع ا١تسائل كلها وٮتتلف العمل يرثوف غَت مورثهم, وُب كوننا ٧تعل لكل مي

 إذا كاف ا١تيت واحد عن العمل عند تعدد ا١توتى.
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 وطريقة العمل في ىذه الحالة كالتالي:
إذا كاف ا١تيت واحدا. فنصحح مسألة ا١تيت األوؿ ٍب نصحح مسألة ا١تيت الثاين ّتوارىا ٍب ننظر بُت  أوال:

ن ا١تسألة األؤب وبُت أصل مسألتو فإف كاف بينهما ٘تاثل صحت اٞتامعة ٦تا صحت نصيب ا١تيت الثاين م
 منو ا١تسألة األؤب ٍب نضع نصيب كل وارث أمامو ٖتت اٞتامعة.

ىالكة عن زوج وشقيقة وأخت ألب وقبل قسمة الًتكة ماتت الشقيقة عن ابن وبنت كما يوضحو  مثالو:
 الشكل التإب:

 
 
 
 
 

وإذا كاف بُت نصيب ا١تيت الثاين وأصل مسألتو تباينا وضعنا نصيبو فوؽ مسألتو كجزء سهم يضرب بو 
 نصيب كل وارث من الثانية ونأخذ أصل ا١تسألة الثانية فوؽ أصل ا١تسألة األؤب كجزء سهم نضرب بو
نصيب كل وارث من ا١تسألة األؤب إضافة إٔب أننا نضرب جزء السهم ىذا ُب أصل ا١تسألة األؤب فما نتج 

 فهو اٞتامعة.
ٍب من كاف لو سهم ُب ا١تسألة األؤب أخذه مضروبا ُب جزء سهما وما نتج وضعناه أمامو ٖتت اٞتامعة ومن  

سهمها وما نتج وضعناه أمامو ٖتت اٞتامعة  كاف لو سهم ُب مسألة ا١تيت الثاين أخذه مضروبا ُب جزء
 وللتأكد من صحة العمل ٧تمع ما ٖتت اٞتامعة فإف ساواىا فالعمل صحيح وإال فبل.

مثالو: ىالك عن زوجة وبنت من غَتىا وعم وقبل قسمة الًتكة ماتت البنت عن ابن وبنت كما يوضحو 
 الشكل التإب:
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وإف كاف بُت نصيب ا١تيت الثاين وأصل مسألتو التوافق بأف كاف أصل ا١تسألة أكرب من السهاـ فإننا نأخذ 
أصغر وفق ألصل ا١تسألة فنجعلو فوؽ أصل مسألة ا١تيت األوؿ كجزء سهم نضربو ّٔا وما نتج فهو اٞتامعة 

وما نتج وضعناه أمامو ٖتت اٞتامعة.  -عدا ا١تيت الثاين–نصيب كل وارث من ا١تسألة األؤب  ٍب نضرب بو
ونأخذ أصغر وفق لنصيب ا١تيت الثاين و٧تعلو فوؽ أصل مسألتو كجزء سهم ٢تا نضرب بو نصيب كل 

واىا فالعمل وارث من ا١تسألة الثانية وما نتج وضعناه أمامو ٖتت اٞتامعة ٍب ٧تمع ما ٖتت اٞتامعة فإف سا
 صحيح وإال فبل.

ىالك عن زوجة وشقيقة وأخت ألب وعم وقبل قسمة الًتكة ماتت الشقيقة عن زوج وابن ويتبُت   مثالو:
 كما يوضحو الشكل التإب:
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ومثاؿ التوافق إال أف نصيب ا١تيت الثاين من أصل مسألتو ىالك عن زوجة وشقيقة وأخت ألب وعم وقبل 
 قسمة الًتكة ماتت الشقيقة عن ابن وبنت كما يوضحو الشكل التإب:
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إذا كاف من مات بعد األوؿ عدد من األموات فإننا ٧تعل لكل ميت مسألة مستقلة ونصححها إف  ثانيا:
 احتاجت إٔب تصحيح و٧تعل كل مسألة ُب جدوؿ ّتانب األخرى.

ومسألتو التماثل ٍب ننظر بُت نصيب كل ميت وأصل مسألتو أو مصحها فإف كاف بُت نصيب كل ميت 
 صحت اٞتامعة ٦تا صحت منو األؤب ونضع نصيب كل وارث أمامو ٖتت اٞتامعة كما ُب ا١تثاؿ التإب:

ىالك عن زوجة وشقيقة وأخت ألب وأختُت ألـ وقبل قسمة الًتكة ماتت الزوجة عن ابن وبنت, ومات 
 كل التإب:الشقيقة عن ابنُت وبنتُت وماتت األخت ألب عن زوج وعم. يوضح ذلك الش
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وإف كاف بُت نصيب كل ميت ومسألتو التباين فإننا ٨تتفظ بكامل أصوؿ ا١تسائل أو مصحاهتا ٍب ننظر بينها 
بالنسب األربع فما نتج فهو جزء سهم ا١تسألة األؤب ٍب نضرب ا١تسألة األؤب ّتزء سهمها فما نتج فهو 

 اٞتامعة.
سهاـ ا١تيت األوؿ ُب ا١تسألة األؤب ّتزء سهمها وما نتج قسمناه على أصل مسألة ذلك ا١تيت ٍب نضرب 

 أو مصحها والناتج ىو جزء سهم مسألتو وىكذا ا١تيت الثاين والثالث.
ٍب نضرب نصيب كل وارث ُب مسألة ا١تيت األوؿ ّتزء سهمها فما نتج فهو نصيبو نضعو أمامو ٖتت 

 ُب ا١تسألة الثانية والثالثة.اٞتامعة. ٍب نفعل كذلك 
ىالك عن ابنُت وبنتُت وقبل قسمة الًتكة مات االبن األوؿ عن ابن وبنت ومات االبن الثاين عن  مثالو:

 ابنُت وبنت وماتت البنت األؤب عن ابنُت يوضحو الشكل التإب:
 
 
 
 
 
 
 
 

 أما الحالة الثانية من حاالت المناسخة:
األوؿ فمن بعده ولكن اختلف إرثهم من األخَت عن وىي كاف فيها ورثة ا١تيت األخَت ىم بقية ورثة ا١تيت 

إرثهم ٦تن قبلو أو ورث معهم من ليس من ورثة من قبلو, أو كاف من األموات من ليس من ورثة ا١تيت 
 األوؿ.

 وطريقة العمل في ىذه الحالة كما يلي:
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 أف يكوف ا١تيت بعد ا١تيت األوؿ واحداً. والعمل فيها كما يلي: أوال:
 األوؿ مسألة ونصححها إف احتاجت إٔب تصحيح.٧تعل للميت -ٔ
٧تعل للميت الثاين مسألة ّتوار األؤب وننظر من يرثو من ورثتو من ا١تسألة األؤب مع من يرثو ُب ىذه -ٕ

ا١تسألة ونعطي كل واحد منهم ما يستحق بعد تأصيل ا١تسألة وتصحيحها إف احتاجت ٍب ننظر بُت نصيب 
ف كاف بينهما التماثل فتصبح جامعة ا١تسألتُت ٦تا صحت منو األؤب ومن لو ا١تيت الثاين وأصل مسألتو فإ

شيء من ا١تسألة األؤب فقط وضعناه أمامو ٖتت اٞتامعة ومن لو شيء من الثانية فقط وضعنا مالو أمامو 
 ٖتت اٞتامعة ومن لو شيء من األؤب والثانية معاً ٚتعنا نصيبو ووضعناه أمامو ٖتت اٞتامعة.

ىالك عن زوجة وبنت من غَتىا وأخ شقيق وقبل قسمة الًتكة ماتت البنت عن بقية الورثة  ك:مثاؿ ذل
 وعن زوج وبنت كما يوضحو الشكل التإب:

 
 

 
 

وإف كاف بُت نصيب ا١تيت الثاين وأصل مسألتو أو مصحها التباين فإننا نأخذ أصل ا١تسألة أو مصحها كامبل 
ا١تسألة وما نتج فهو اٞتامعة  أصلونضعو فوؽ أصل ا١تسألة األؤب أو مصحها كجزء سهم ٍب نضرب بو 

كاف لو شيء من   ونأخذ نصيب ا١تيت الثاين ونضعو فوؽ أصل مسألتو أو مصحها كجزء سهم. ٍب من
ا١تسألة األؤب أخذه مضروبا ُب جزء سهمها ٍب نضعو أمامو ٖتت اٞتامعة ومن لو شيء من ا١تسألة الثانية فقط 
أخذه مضروبا ّتزء سهمها ووضعنا الناتج أمامو ٖتت اٞتامعة ومن لو شيء من ا١تسألتُت معا أعطيناه ما لو 

إٔب ما لو من الثانية مضروبا ُب جزء سهمها والناتج نضعو  من ا١تسألة األؤب مضروبا ُب جزء سهمها ٣تموعا
 .أمامو ٖتت اٞتامعة
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ىالكة عن زوج وشقيقتُت وقبل قسمة الًتكة ماتت إحدى الشقيقتُت عن بنتُت ومن يرثها من ا١تسألة  مثالو:
 األؤب وىي الشقيقة األخرى كما يوضحو الشكل التإب:

 
 
 
 
 

وإف كاف بُت نصيب ا١تيت الثاين وأصل مسألتو أو مصحها التوافق فإننا نأخذ وفق نصيبو ونضعو كجزء 
و مصحها ونأخذ وفق أصل مسألتو ونضعو فوؽ أصل مسألة ا١تيت األوؿ أو سهم فوؽ أصل مسألتو أ

مصحها كجزء سهم ٍب نضربو بأصل مسألة ا١تيت األوؿ وما نتج فهو اٞتامعة ٍب من كاف لو شيء من 
مسألة ا١تيت األوؿ فقط أخذه مضروبا ُب جزء سهمها وما نتج وضعناه لو أمامو ٖتت اٞتامعة ومن كاف لو 

ة ا١تيت الثاين فقط أخذه مضروبا ُب جزء سهمها وما نتج وضعناه لو أمامو ٖتت اٞتامعة. شيء من مسأل
ومن كاف لو شيء من ا١تسألتُت أعطيناه ما لو من ا١تسألة األؤب مضروبا ُب جزء سهمها ٣تموعا إٔب ما لو 

 ٧تمع ما ٖتت ُب ا١تسألة الثانية مضروبا ُب جزء سهمها وما نتج فهو لو نضعو أمامو ٖتت اٞتامعة ٍب
 اٞتامعة فإف ساواىا فالعمل صحيح وإال فبل.

ىالك عن زوجة وبنت من غَتىا وأخ شقيق وقبل قسمة الًتكة ماتت البنت عن زوج وبنتُت ومن  مثالو:
 يرثها من ا١تسألة األؤب وىو عمها الذي كاف ُب ا١تسألة األؤب أخا شقيقا للميت ويوضحها الشكل التإب:
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 إذا كاف من مات بعد ا١تيت األوؿ عدد من األموات فطريقة العمل كالتإب: ثانيا:

٧تعل للميت األوؿ مسألة مستقلة كما سبق ونصححها إذا احتاجت إٔب تصحيح ٍب ٧تعل مسألة للميت 
الثاين ّتوارىا ونصححها إف احتاجت إٔب تصحيح ٍب نسلك الطرؽ السابقة ُب ا١تيت الواحد لتحصيل 
اٞتامعة للمسألتُت ٍب نعمل مسألة للميت الثالث ّتوار اٞتامعة ونصححها إف احتاجت إٔب تصحيح ونعترب 

ة مسألة ا١تيت الثاين ٍب نسلك اٞتامعة األؤب ٔتنزلة أصل مسألة ا١تيت األوؿ وتكوف مسألة ا١تيت الثالث ٔتنزل
ا٠تطوات السابقة لتحصيل جامعة ثانية تكوف جامعة لؤلموات السابقُت ونسلك نفس الطرؽ السابقة 

 إلعطاء كل وارث ما يستحقو.
وىكذا إذا وجد ميت رابع أو خامس أو سادس ْتيث نسلك الطرؽ السابقة و٧تعل بعد كل مسألة ميت 

 جامعة.
 مثاؿ ذلك:

–ج وشقيقتُت وأخت ألب وأخت ألـ وأخ ألـ وقبل قسمة الًتكة تزوج الزوج بأخت زوجتو ىالكة عن زو 
 ألبيها ٍب مات عنها وعن أخ ألب ومن يرثو من مسألة ا١تيت األوؿ. -ا١تيتة

بإحدى الشقيقتُت ُب مسألة ا١تيت األوؿ ٍب ماتت ىذه  -الزوج–ٍب تزوج األخ ألب ُب مسألة ا١تيت الثاين 
وعن ابنها ومن يرثها من مسألة ا١تيت األوؿ.  -الذي ىو أخ ألب ُب ا١تسألة الثانية–ها الشقيقة عن زوج

عن زوج وبنت وبنت ابن ومن يرثها من مسألة ا١تيت األوؿ  -وىي ا١تيت الرابع–ٍب ماتت الشقيقة األخرى 
 ويوضحو الشكل التإب:

 



451 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واٟتمد هلل رب العا١تُت
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 االختصار في المناسخػات
 مأخوذ من قو٢تم: اختصرت الطريق إذا أخذ أقربو وىو ُب ا١تناسخات ثبلثة أنواع ىي: االختصار:

إختصار قبل العمل ويسمى اختصار ا١تسائل كما سبق مع شروطو ُب اٟتالة األؤب من  النوع األوؿ:
 أحواؿ ا١تناسخات.

إختصار ُب أثناء العمل ويسمى اختصار اٞتوامع كما سبق مع شروطو ُب اٟتاؿ الثانية من  النوع الثاني:
 أحواؿ ا١تناسخات.

اختصار بعد العمل ويسمى اختصار السهاـ وذلك بأف تتوافق األنصباء ّتزء كنصف  النوع الثالث:
 وثلث فًتد اٞتامعة إٔب وفقها وكل نصيب إٔب وفقو.

ىالك عن زوجة وابن وبنت منها ٍب ماتت البنت عن أمها وأخيها فا١تسألة األؤب أصلها من  مثالو:
ٙتانية, وتصح من أربعة وعشرين للزوجة ثبلثة وللبنت سبعة ولبلبن أربعة عشر, والثانية من ثبلثة لؤلـ 

 أربعة وعشرين ُب الثلث واحد والباقي إثناف لؤلخ وسهاـ ا١تيت الثاين مباينة ١تسألتو فتضرب كل األؤب
كل الثانية ثبلثة تبلغ اثنُت وسبعُت وىي اٞتامعة لؤلـ من ا١تسألة األؤب ثبلثة ُب كل الثانية ثبلثة بتسعة 
و٢تا من الثانية واحد ُب سهاـ ا١تيت الثاين سبعة بسبعة فيجتمع ٢تا ستة عشر ولبلبن من األؤب أربعة 

و من الثانية إثناف ُب سهاـ ا١تيت الثاين سبعة بأربعة عشر عشر ُب كل الثانية ثبلثة بإثنُت وأربعُت ول
فيجتمع لو ستة وٜتسوف وبُت السهاـ توافق بالثمن فًتد اٞتامعة إٔب ٙتنها وكل سهم إٔب ٙتنو وىذه 

 (ٔ.")صورهتا
 
 
 

                                 
 (.ٜٓٔالتحقيقات المرضية ) - (ٔ)
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 قسمػة التركػات
 توزيعها على مستحقيها ْتسب األسهم الشرعية. والمراد بقسمة التركات:

وكل ما سبق من التأصيل والتصحيح فهو وسيلة لقسمة الًتكة ألهنا ىي الثمرة ا١تقصودة بالذات من ىذا 
 العلم.

 وىي كل ما ٮتلفو ا١تيت من ماؿ أو حق أو اختصاص. والتركات جمع تركة:
 والتركة ىنا نوعػاف:

ما ٯتكن قسمتو لكونو مستو األجزاء إما بعدّْه كالدراىم والدنانَت أو بوزنو كا١توزونات أو بكيلو   األوؿ:
 كا١تكيبلت أو بذرعو وما أشبو ذلك.

 ما ال ٯتكن قسمتو بشيء ٦تا ذكر لكونو غَت مستو األجزاء كالعقارات واٟتيوانات و٨تو ذلك. الثاني:
 :طرؽ قسمػة التركػات

 ُب نظري: األسهلىناؾ طػرؽ لقسمة نوعي الًتكة أكثرىا تداوال ست أذكرىا حسب 
طريقة النسبة: وىي أف ننسب نصيب كل وارث إٔب ا١تسألة سواء كانت )أصبل أو عوال أو مصحاً  األولى:

أو جامعة( ٍب تعطيو من الًتكة بتلك النسبة ألف نسبة نصيب الوارث من الًتكة إٔب الًتكة كنسبة سهامو من 
 ا١تسألة أو مصحها. أصلا١تسألة إٔب 

 فاألعداد أربعة:
.  : السهاـ: وىي نصيباألوؿ  كل وارث من أصل ا١تسألة أو مصحها وىو معلـو
 أصل ا١تسألة أو مصحها وىو معلـو أيضا. الثاني:

 الًتكة وىي معلومة أيضا. الثالث:
 نصيب كل وارث من الًتكة وىو ٣تهوؿ ومهمة القاسم استخراج ىذا آّهوؿ من األعداد ا١تعلومة. الرابع:

 مثاؿ ذلك على ىذه الطريقة األولى:
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 ن زوج وأـ وأخ ألـ.ىالكة ع
 فا١تسألة تصبح من ستة: للزوج النصف ثبلثة ولؤلـ الثلث إثناف ولؤلخ ألـ السدس واحد.

( دينارا ألف نسبة نصيبو من ا١تسألة ٘ٔفإذا كانت الًتكة ثبلثُت دينارا, فنصيب الزوج نصف الًتكة وىو )
من ا١تسألة الثلث, ونصيب األخ ألـ ( دنانَت ألف نسبة نصيبها ٓٔالنصف ونصيب األـ ثلث الًتكة وىو )

 ( دنانَت ألف نسبة نصيبو من ا١تسألة السدس.٘سدس الًتكة وىو )
أف نقسم الًتكة على ا١تسألة وما نتج عن القسمة نضرب بو سهم كل وارث وما نتج فهو  الطريقة الثانية:

 نصيبو من الًتكة.
 ٘ٔ=ٖ×٘=ٙ÷ٖٓ: فنصيب الزوج ُب ا١تسألة السابقة على ىذه الطريقة كالتإب
 ٓٔ=ٕ×٘=ٙ÷ٖٓونصيب األـ ُب ا١تسألة السابقة على ىذه الطريقة كالتإب: 

 ٘=ٔ×٘=ٙ÷ٖٓونصيب األخ ألـ ُب ا١تسألة السابقة على ىذه الطريقة كالتإب: 
أف نقسم مصح ا١تسألة على الًتكة فما خرج نقسم عليو سهم كل وارث فما نتج فهو  الطريقة الثالثة:

   = ٖٓ÷ٙ   نصيبو من الًتكة. فنصيب الزوج ُب ا١تسألة السابقة على ىذه الطريقة كالتإب:
 
            

 ÷  ٍٖب  

 
   =ٖ    × 

 
     =ٔ٘ 

 ÷  ٕالتإب    كونصيب األـ  

 
     =ٕ   × 

 
    =ٔٓ 

 ÷   ٔونصيب األخ ألـ كالتإب:   

 
     =ٔ    × 

 
       =٘  

 الطريقة الرابعػة:
أف نقسم ا١تسألة على أسهم الورثة فما نتج من قسمة ا١تسألة على سهم الوارث فما نتج عن ىذه القسمة 

 نقسم عليو الًتكة وما نتج فهو نصيبو من الًتكة.
 ٘ٔ=  ٕ÷  ٍٖٓب   ٕ=  ٖ÷  ٙة كالتإب: فيكوف نصيب الزوج على ىذه الطريق
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 ٓٔ=  ٖ÷  ٍٖٓب  ٖ=  ٕ÷  ٙونصيب األـ كالتالػي: 
 ٘=  ٙ÷  ٍٖٓب   ٙ=  ٔ÷  ٙونصيب األخ ألـ كالتالػي: 

  الطريقة الخامسػة:
 ا١تسألة فما نتج فهو نصيبو من الًتكة أصلأف نضرب سهم الوارث ُب الًتكة وما نتج قسمناه على 

 .٘ٔ=  ٙ÷  ٜٓ=  ٖٓ×  ٖكالتإب:   فيكوف نصيب الزوج
 ٓٔ=  ٙ÷  ٓٙ=  ٖٓ×  ٕونصيب األـ كالتإب: 

 .٘=  ٙ÷  ٖٓ=  ٖٓ×  ٔونصيب األخ ألـ كالتإب: 
  الطريقة السادسػة:

 أف نقسم سهم الوارث على أصل ا١تسألة وما نتج نضربو ُب الًتكة وما نتج فهو نصيبو منها.
 =   ٙ÷  ٖفيكوف نصيب الزوج كالتإب:  

 
   ×ٖٓ  =ٔ٘ 

 =   ٙ÷  ٕونصيب األـ كالتإب: 

 
    ×ٖٓ  =ٔٓ 

 =     ٙ÷  ٔونصيب األخ ألـ كالتإب:  

 
  ×ٖٓ  =٘ 
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 طػريقػة القػيراط:
لذاتو  وىي طريقة خصصها الفرضيوف للنوع الثاين من الًتكة وىو ما إذا كانت الًتكة ٦تا ال يقبل القسمة

 لكوهنا ٥تتلفة مقداراً وقيمة أو أحد٫تا أو كانت منفردة مثل العقارات واألنعاـ ا١تختلفة وغَتىا.
وطريقة القَتاط أف ٧تعل ٥ترج القَتاط كًتكة مقدارىا أربعة وعشروف. والقَتاط ىو عبارة عن واحد من أربعة 

 , وإف شئت فقل: ثلث الثمن.ٔوعشرين.
 (:ٖٕٓ – ٜٛٔتحقيقات ا١ترضية )قاؿ العبلـ الفوزاف ُب ال

فإذا أردت قسمة الًتكة على طريقة القَتاط فاجعل األربعة والعشرين اليت ىي ٥ترج القَتاط كًتكة معلومة. 
أي اجعل ٥ترج القَتاط كًتكة مقدارىا أربعة وعشروف ٍب اقسمها بأحد الطرؽ ا٠تمسة اليت مرت ُب قسمة 

وىي أف تقسم  ُٕب ذلك ىي الطريقة الرابعة استعمااللطرؽ ا٠تمسة النوع األوؿ من أنواع الًتكة. وأشهر ا
وما خرج ٝتّْي قَتاط ا١تسألة يقسم  -األربعة والعشرين–أصل ا١تسألة على ٥ترج القَتاط ا١تنزؿ منزلة الًتكة 

وقَتاط ا١تسألة حينئٍذ ال ٮتلو من إحدى  –عليو نصيب كل وارث من ا١تسألة فيخرج مالو من القراريط
 حاالت: ثبلث

 أف يكوف عددا صحيحا فقط. الحالة األولى:
 أف يكوف كسرا فقط. الحالة الثانية:
 : أف يكو صحيحا وكسرا.الحالة الثالثة

 وُب اٟتالة األؤب ال ٮتلوا من حالتُت:
 أف يكوف مركبا من ضرب عدد ُب عدد وىو ما يسمَّى بالقَتاط الناطق. األولى:

                                 
عمػػػـ أف االصػػػطالح عنػػػد أىػػػؿ الحػػػرميف ومصػػػر والشػػػاـ ومػػػف وافقيػػػـ جعػػػؿ القيػػػراط جػػػزءًا مػػػف أربعػػػة وعشػػػريف, وفػػػي ا - ٔ

قمػت : وعنػد آخػريف أنػو واحػد  ٛٔٔأىؿ العػراؽ ومػف وافقيػـ مخػرج القيػراط عشروف.أىػػ بتصػرؼ. العػذب الفػائض  اصطالح
 مف ثمانية عشر . 

 التي ىي في ترتيبي الثالثة كما سبؽ .  - ٕ
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 كب من ضرب عدد ُب عدد وىو ما يسمى بالصامت.أف يكوف غَت مر  الحالة الثانية:
فإف كاف القَتاط مركبا حللتو إٔب أضبلعو اليت تركب منها ٍب قسمت نصيب كل وارث من ا١تسألة على 
تلك األضبلع مبتدءاً بالضلع األصغر ٍب الذي يليو ٦تا خرج على آخرىا وىو األكرب فهو مقدار ما لذلك 

أثناء القسمة على أحد األضبلع شيء فضعو ٖتتو لتنسبو إليو وإف ٓب يبق الوارث من القراريط وإف بقي 
 شيء فضع ٖتتو صفراً.

 ونسبة كل ضلع إٔب الضلع الذي ىو أكرب منو كواحد منو.
 وإف كاف القَتاط غَت مركب قسمت نصيب الوارث من ا١تسألة عليو فما خرج فهو لو قراريط.

وارث من جنسو أي حولو كسورا من جنس كسره ٍب  وإف كاف القَتاط كسرا فقط فابسط نصيب كل
اقسمها عليو فما خرج فهو لو قراريط وإف كاف صحيحا وكسرا فابسط العدد الصحيح من جنس الكسر ٍب 

 ابسط نصيب وارث من جنس ذلك الكسر ٍب اقسمو عليو فما خرج فهو لو قراريط.
 ويتضح ما سبق باألمثلة:

 ىالك عن أربع زوجات وبنتُت وثبلثة أعماـ. مثاؿ ما كاف فيو القَتاط ناطقا:-ٔ
وللبنتُت الثلثاف ستة عشر لكل  –فأصلها من أربعة وعشرين للزوجات الثمن ثبلثة وىن أربع منكسر ومباين 

واحدة ٙتانية ولؤلعماـ الباقي ٜتسة وىم ثبلثة ال ينقسم ويباين ورؤوس الزوجات مباينة لرؤوس األعماـ 
إثناعشر وىي جزء السهم نضربو ُب أصل ا١تسألة أربعة وعشرين ٭تصل  فنضرب أحد٫تا باآلخر ٭تصل

مئتاف وٙتانية وٙتانوف ومنها تصح. للزوجات من أصلها ثبلثة ُب اثٍت عشر بستة وثبلثُت لكل واحدة تسعة 
ولكل واحدة من البنتُت ٙتانية بإثٍت عشر بستة وتسعُت ولؤلعماـ ٜتسة بإثٍت عشر بستُت لكل واحد 

ذا قسمنا مصح ا١تسألة مئتُت وٙتانية وٙتانُت على ٥ترج القَتاط أربعة وعشرين ٭تصل إثنا عشر عشروف وإ
 وىي قَتاط ا١تسألة.

 واإلثنا عشر عدد مركب من ضرب ثبلثة ُب أربعة فهما أضبلعو.
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نقسم ما لكل زوجة وىو تسعة على الضلع األصغر ثبلثة ٭تصل ثبلثة نقسمها على الضلع األكرب أربعة 
 تنقسم فنضعها ٖتتو وننسبها إليو فنجدىا ثبلثة أرباعها فلها إذا ثبلثة أرباع قَتاط.فبل 

ٍب نقسم ما مع كل بنت ستة وتسعُت على الضلع األصغر ثبلثة ٭تصل إثناف وثبلثوف نقسمها على 
 ٭تصل ٙتانية فلها ٙتانية قراريط, ونقسم ما مع كل واحد من األعماـ عشرين على أربعةالضلع األكرب 

ثبلثة ٭تصل ستة ويبقى اثناف نضعها ٖتتو وننسبها إليو فنجدىا ثلثيو ونقسم الستة على  األصغرالضلع 
الضلع األكرب أربعة ٭تصل واحد ويبقى اثناف نضعها ٖتتو وننسبها إليو فنجدىا نصفو فيكوف ا٠تارج 

ب الضلع األصغر إٔب قَتاطا ونصفا ٍب ننسب ما ٖتت الضلع األصغر إليو فنجده ثلثيو كما سبق ٍب ننس
الضلع األكرب كواحد منو ونسبة الواحد إٔب األربعة تبلغ الربع فيكوف ذلك الكسر ثلثي الربع فيكوف مع  

 وثلثا ربع قَتاط وىذه صورهتا:  كل واحد من األعماـ قَتاط ونصف قَتاط
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 ٕٔ=ٕٗ÷ٕٛٛقَتاط ا١تسألة = 
 تنبيػو:

االعتيادي ُب القواعد ُب نظري أف طريقة الكسر 
اٟتسابية اٟتديثة أحسن وأوضح من طريقة ٖتليل 

 القَتاط إٔب أضبلع فيقاؿ:
 =   ٕٔ÷ ٜمثبل للزوجة الواحدة 

  
  = 

 
 

 ٛ=  ٕٔ÷  ٜٙولكل بنت 
 =  ٕٔ÷  ٕٓم ولكل ع

  
  ٔٔ    = 

 
 ٔ 

 .قلت: وىو كذلك واهلل أعلم

ٖ ٗ ٕٗ ٕٛٛ  
 زوجة ٜ  ٖ ٓ
 زوجة ٜ  ٖ ٓ
 زوجة ٜ  ٖ ٓ
 زوجة ٜ  ٖ ٓ
 بنت ٜٙ ٛ ٓ ٓ
 بنت ٜٙ ٛ ٓ ٓ
 عم ٕٓ ٔ ٕ ٕ
 عم ٕٓ ٔ ٕ ٕ
 عم ٕٓ ٔ ٕ ٕ

 
 مثاؿ ما كاف فيو القَتاط صامتا: زوجة وابنتاف وثبلث أعماـ. -ٕ

أصل ا١تسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنُت وسبعُت للزوجة تسعة ولكل واحدة من البنتُت أربعة 
وعشروف ولكل واحد من األعماـ ٜتسة وإذا قسمنا مصح ا١تسألة اثنُت وسبعُت على ٥ترج القَتاط أربعة 
وعشرين ٮترج ثبلثة وىي قَتاط ا١تسألة وىي عدد صامت كما ترى فنقسم عليو نصيب كل وارث من 

ريط ولكل واحدة من ا١تسألة ليخرج ما لو من القراريط فللزوجة تسعة على ثبلثة ٮترج ثبلثة فلها ثبلثة قرا
البنتُت أربعة وعشروف تقسم على ثبلثة ٮترج ٙتانية فلها ٙتانية قراريط ولكل واحد من األعماؿ ٜتسة 

 تقسم على ثبلثة ٮترج واحد وٜتساف فلو قَتاط وٜتسا قَتاط وىذه صورهتا:
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 قراريط ٖ=  ٖ÷  ٜللزوجة   
 قراريط ٛ=  ٖ÷  ٕٗولكل واحد من البنتُت   
 =     ٖ÷  ٘ ولكل عم  

 
 قَتاط. ٔ  

         

 القَتاط
ٖ 

 ا١تخرج
ٕٗ 

 ا١تصح
ٕٚ 

 

 زوجة ٜ ٖ ٓ
 بنت ٕٗ ٛ ٓ
 بنت ٕٗ ٛ ٓ
 عم ٘ ٔ ٕ
 عم ٘ ٔ ٕ
 عم ٘ ٔ ٕ

 
 ومثاؿ ما كاف فيو قَتاط ا١تسألة كسرا فقط: -ٖ
 كهالكة عن زوج وبنتُت وعم.  

وللبنتُت الثلثاف ٙتانية لكل واحدة أربعة والباقي واحد للعم وإذا ا١تسألة من اثٍت عشر للزوج الربع ثبلثة 
قسمنا أصل ا١تسألة اثٍت عشر على ٥ترج القَتاط أربعة وعشرين ٮترج نصف فقَتاط ا١تسألة نصف قَتاط 

 فقط فنقسم عليو نصيب كل وارث على طريقة قسمة العدد الصحيح على الكسر فنقوؿ:
 قراريط ٙ×     =  ٖ÷     =  ٖللزوج   
 قراريط ٛ×    =  ٗ÷    =  ٗولكل من البنتُت  
 قَتاطاف ٕ×    = ٔ÷     = ٔوللعم  

 وىذه صورهتا:
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 ومثاؿ ما فيو القَتاط عددا صحيحا وكسرا: -ٗ

عن زوج وبنتُت وثبلثة أعماـ أصلها من إثٍت عشر للزوج الربع ثبلثة وللبنتُت الثلثاف ٙتانية لكل  ةكهالك
واحدة أربعة ولؤلعماـ الباقي واحد منكسر عليهم فنضرب رؤوسهم ثبلثة ُب أصل ا١تسألة إثٍت عشر 

ربعة ُب ثبلثة باثٍت من أصلها ثبلثة ُب ثبلثة بتسعة ولكل واحدة من البنتُت أ جتبلغ ستة وثبلثُت للزو 
عشر ولؤلعماـ واحد ُب ثبلثة بثبلثة لكل واحد واحد. فإذا قسمنا مصح ا١تسألة ستة وثبلثُت على 
٥ترج القَتاط أربعة وعشرين ٭تصل واحد ونصف وذلك ىو قَتاط ا١تسألة فإذا أردنا أف نعرؼ ما بيد كل 

 .وارث من القراريط 
 يح على العدد الكسري فنقوؿ:قسمناه عليو على طريقة قسمة العدد الصح

 ÷ٜللزوج: 
 

 ٔ =ٜ ÷ 

 
  =ٜ × 

 
  =  

 
 قراريط. ٙ= 

 ÷  ٕٔولكل من البنتُت: 

 
 ٔ  =ٕٔ ÷  

 
  =ٕٔ  × 

 
  =  

 
 قراريط. ٛ=  

 ÷ ٔوللعم الواحد: 

 
 ٔ =ٔ ÷ 

 
  =ٔ  × 

 
  = 

 
 ثلثا قَتاط.  

 وىذه صورهتا:
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ولك أف تستخدـ بقية الطرؽ ا٠تمسة ١تعرفة ما بيد كل وارث من القراريط بأف ٕتعل ٥ترج القَتاط ُب 
 ٤تل الًتكة اليت ىي العدد الرابع وتعمل كما سبق بيانو واهلل أعلم.أىػ بتصرؼ.
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 ميراث الخنثى 
 

 تعريف الخنثى:
يتشبو بالنساء  لتكسر, ومنو ا١تخنث وىو الذي ا٠تنثى لغة: على وزف فعلى من ا٠تنث وىو اللُت وا

لينًا ورخاوًة وتكسرًا ُب كبلمو ومشيتو ولباسو, وخنث ٔتعٌت اشتبو والتبس, ومنو خنث الطعاـ إذا 
 .ٔاشتبو والتبس أمره فلم يعرؼ طعمو 

إنساف لو آلة الرجاؿ وآلة النساء معاً, أو ليس لو شيء منهما أصبًل, وٮترج البوؿ من  واصطبلحاً:ىو
 .ٕىو ذكر أو أنثى ١تعرفة أحكامو  ُب ىاتُت اٟتالتُت يشتبو األمر ىلثقب, و 

 الجهات التي يمكن وجود الخنثى المشكل فيها:
 يُػَتصور وجوده ُب أربع جهات: البنّوة واألخّوة والعمومة والوالء.

) فبل ٯتكن أف يكوف أباً وال أّماً وال جداً وال جدًة, ألنو لو كاف أباً أو جداً لكاف رجبلً, ولو كاف أّماً 
 .ٖ(نو ال تصح مناكحتو ما داـ مشكبلً أو جدًة لكاف أنثى, وال يكوف ا٠تنثى زوجاً وال زوجًة أل

 أحواؿ الخنثى المشكل:
 للخنثى المشكل حالتاف:

 ح حالو من ذكورة أو أنوثة.أف يرجى اتضا  األولى:
 أف ال يرجى اتضاح حالو بأف مات وىو صغَت أو بلغ اٟتلم وٓب يتضح. الثانية:

 واألمور التي بها يتضح حالو على قسمين:
 عند البلوغ. الثاني:          البلوغ. قبل األوؿ:

 ٓتبلؼ بقية العبلمات.أما اليت قبل البلوغ فالبوؿ وىو أعم العبلمات لوجوده ُب الكبَت والصغَت 
                                 

 .ٕٛ٘المعجـ الوسيط  - ٔ

 ( وغير ذلؾ.ٕٓ٘/ٗ( وكشاؼ القناع )ٕٛ/ٖ( ومغني المحتاج )ٛٓٔ/ٜنظر المغني البف قدامة )ا - ٕ

 (.ٖ٘/ٔالعذب الفائض ) - ٖ
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ىو أنثى, ويكوف العضو الذي باؿ منو فإف باؿ من آلة الذكر فذكر, وإف باؿ من آلة األنثى ف
 الصحيح واآلخر إ٪تا ىو ٔتنزلة العيب.

 (:٘ٙ/٘قاؿ القرطيب ُب تفسَته )
أٚتع العلماء على أنو يورث من حيث يبوؿ, فإف باؿ من حيث يبوؿ الرجل ورث مَتاث رجل, وإف 

 اؿ من حيث تبوؿ ا١ترأة ورث مَتاث ا١ترأة.اىػب
وإف باؿ من اآللتُت معًا يورث من حيث األسبق, فإف كاف خروج البوؿ من آلة الذكر قبل خروجو 

 من آلة األنثى فذكر والعكس بالعكس.
 وإف استويا في السبق فعلى قولين للعلماء:

ة, وأحد القولُت للشافعية, وقوؿ ُب أنو يبقى مشكبًل لعدـ ا١ترجح, وىذا قوؿ أيب حنيف األوؿ:
 مذىب اٟتنابلة.

: أف العربة باألكثر فإف كاف بولو من آلة الذكر أكثر فهو ذكر, وإف كاف من آلة األنثى أكثر لثانيا
 فأنثى, وىذا قوؿ ا١تالكية وقوؿ للحنابلة, وقوؿ أيب يوسف و٤تمد بن اٟتسن وقوؿ للشافعية.

 بقي مشكبلً.فإف استويا ُب السبق والكثرة 
 أما النوع الثاني من العالمات وىي التي تظهر عند البلوغ فنوعاف:

عبلمات ٗتتص بالرجاؿ وىي: نبات اللحية وخروج ا١تٍت من ذكره فإذا ظهر شيء من ذلك فهو  -ٔ
 ذكر.

 عبلمات ٗتتص بالنساء وىي: اٟتيض وتفلك الثديُت فإذا تبُت شيء من ذلك فهو أنثى. -ٕ
 لمشكل من حيث اإلرث وعدموحاالت الخنثى ا

 للخنثى المشكل حالتاف:
 : يرث فيها باتفاؽ.ألولىا

 ٤تل خبلؼ. الثانية:
 ) أما التي ىي محل وفاؽ بين العلماء فثالثة أقساـ:
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حد من الورثة ا١توجودين, ث ْتاؿ ألنو ٤تجوب حجب حرماف من أأف يكوف ا٠تنثى ٦تن ال ير  -ٔ
ومسألة ا١تَتاث كما لو كاف ا٠تنثى أخًا مع وجود األصل الوارث فبل يؤثر وجود ا٠تنثى على الورثة, 

الذكر أو الفرع الوارث الذكر, أو كاف أخاً ألـ مع وجود األصل الوارث الذكر أو الفرع الوارث مطلقاً, 
 أو كاف ا٠تنثى أخاً ألب مع وجود األخ الشقيق.

ذ الًتكة بأكملها, ومثاؿ أف يكوف ا٠تنثى ىو الوارث الوحيد أو ٭تجب حجب حرماف فيأخ -ٕ
 حجبو لغَته ما لو كاف ا٠تنثى إبناً ومعو أخ ألـ.

أف يكوف ا٠تنثى أخًا ألـ ففي ىذه اٟتالة ال ٮتتلف مَتاثو بُت كونو ذكرًا أو أنثى ألف فرضو  -ٖ
السدس سواًء كاف ذكرًا أو أنثى فَتث السدس إذا انفرد, ويشارؾ اإلخوة واألخوات ألـ بالثلث إف 

 تعدد.
ألبوين أو ألب مع وجود بنت فأكثر أو بنت ابن فأكثر,  ىذا القسم ما إذا كاف ا٠تنثى أخاً  ويشمل

 فإف األخ ا٠تنثى يرث بالتعصيب سواء كاف ذكراً أو أنثى.
 ٔوىذه األقساـ الثبلثة ٤تل وفاؽ بُت الفقهاء (.

 أما الحاؿ الثانية التي ىي محل خالؼ فأربعة أقساـ:
 الذكورة أكثر من إرثو بتقدير األنوثة كبنت وولد ابن خنثى.أف يرث بتقدير  -ٔ
 أف يرث بتقدير األنوثة أكثر من إرثو بتقدير الذكورة كزوج وأـ وولد أب خنثى. -ٕ
 أف يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى. -ٖ
 أف يرث بتقدير األنوثة فقط كزوج وشقيقة وولد أب خنثى. -ٗ

 خنثى ومن معو في حالتي رجاء اتضاحو أربعة مذاىب:وللعلماء في كيفية توريث ال
مذىب اٟتنفية: أف ا٠تنثى ا١تشكل ُب اٟتالتُت يعامل باألضر وحده دوف من معو من  األوؿ:)) 

 الورثة.

                                 
 بتصرؼ. ٖٖٙ-ٖٖ٘الفرائض والمواريث لمدكتور الزحيمي ص  ٔ
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وىو ا١تعتمد عند الشافعية: أنو يعامل كل من ا٠تنثى ومن معو باألضر سواًء كاف يرجى  الثاني:
اتضاحو أو ال يرجى اتضاحو, ويوقف ا١تشكوؾ فيو إٔب االتضاح أو الصلح بتساٍو أو تفاضٍل, وال بد 

 من جرياف التواىب, ويغتفر اٞتهل ىنا للضرورة.
ل يعطى نصف نصييب ذكر أو أنثى إف ورث ّٔما مذىب ا١تالكية: وىو أف ا٠تنثى ا١تشك الثالث:

 متفاضبًل, وإف ورث بأحد٫تا فقط فلو نصف نصيبو سواًء كاف يرجى اتضاحو أـ ال.
 وىو مذىب اٟتنابلة وىو التفصيل على النحو التإب: الرابع:

إف كاف يرجى اتضاحو عومل ىو ومن معو باألضر كما يقوؿ الشافعية, فيعطى ىو ومن معو  -ٔ
عمل على أنو أنثى ويدفع فنعمل ا١تسألة على أنو ذكر, ٍب ن  ويوقف الباقي إٔب حُت ٘تييز حالو,اليقُت

 للخنثى وكل وارث أقل النصيبُت ويوقف الباقي حىت يتميز.
وإف كاف ال يرجى اتضاح حالو بأف مات قبل بلوغو, أو بلغ مشكبًل فلم تظهر فيو عبلمة فكما  -ٕ

ذكر ونصف مَتاث أنثى إف ورث ّٔما متفاضبًل, وإف ورث بكونو  يقوؿ ا١تالكية ورث نصف مَتاث
 ذكراً فقط أعطي نصف مَتاث ذكر, وإف ورث بكونو أنثى أعطي نصف مَتاث أنثى.

 ووجو ذلك مراعاة االحتياط ُب اٟتالتُت.
 الترجيح:

مسألة ا٠تنثى  الثبلثة األؤب منها تتضمن أف تكوف القسمة ُب وجدنا األقواؿ إذا نظرنا ُب ىذه األقواؿ
ا١تشكل مرة واحدة هنائية, والقوؿ الرابع ٬تعل القسمة على مرحلتُت ابتدائية وهنائية ألجل االستقصاء 
ُب االحتياط, ؤّذا االعتبار يكوف ىذا القوؿ ىو الراجح ألنو أقصى ما ٯتكن, و٬تاب عن قوؿ 

 اٟتنفية ّتوابُت:
من توريث من معو بذلك, فتخصيصو بذلك دوهنم  أف توريث ا٠تنثى بأسوأ أحوالو ليس بأؤب األوؿ:

 ٖتكم ال دليل عليو.
ليت رأوىا ٓب يراع فيو االحتياط ٟتالة ما لو زاؿ إشكاؿ ا٠تنثى, ّٔذه الكيفية ا أف توريث ا٠تنثى الثاني:

فاحتيج إٔب تعديل القسمة بزيادة أو نقصاف, وليس ىناؾ رصيد موقوؼ يرجع إليو, واسًتجاع ما 
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ة قد  يصعب أو يتعذر فيحصل الضرر حينئذ على من تبُت أف نصيبو ناقص من الورثة أو بأيدي الورث
 ا٠تنثى.

و٬تاب عن قوؿ الشافعية بأف التوقيف على الصفة اليت قالوا ّٔا ال غاية لو تنتظر ُب حالة اليأس من 
 زواؿ إشكالو, ففي وقف بعض ا١تاؿ ُب ىذه اٟتالة تضييع لو مع وجود مستحقو.

 ٔقوؿ ا١تالكية ٔتا قيل ُب اٞتواب الثاين عن قوؿ اٟتنفية ((. و٬تاب عن
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .كيفية العمل في مسائل الخنثى المشكل مع اإليضاح باألمثلة
 ُب حالة رجاء اتضاح حاؿ ا٠تنثى ا١تشكل ومطالبة الورثة بتعجيل القسمة فإننا نعمل ما يلي:

                                 
 بتصرؼ واختصار. ٕٕٔ-ٕٓٔالتحقيقات المرضية   ٔ
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ذكراً, والثانية على تقديره أنثى, ونصحح ما ٭تتاج إٔب ٧تعل للخنثى مسألتُت األؤب على تقديره  -ٔ
 تصحيح كما تقدـ.

 ننظر بُت أصلي ا١تسألتُت أو مصحيهما بالنسب األربع فما نتج فهو اٞتامعة. -ٕ
سم اٞتامعة على أصل ا١تسألة األؤب أو مصحها وما نتج وضعناه فوقها كجزء سهم, ٍب قٍب ن -ٖ

 الثانية أو مصحها , وما نتج وضعناه فوقها كجزء سهم.نفعل كذلك مع أصل ا١تسألة 
ٍب نعطي كل واحد من الورثة األضر من تقديري الذكورة أو األنوثة, وذلك بضرب نصيب الوارث  -ٗ

ُب جزء سهمو على تقدير الذكورة, وكذلك ضرب سهمو ُب جزء سهمو ُب ا١تسألة الثانية, و األضر 
 وما بقي يكوف موقوفاً ٖتت اٞتامعة أماـ ا٠تنثى حىت يتضح أمره.منهما نضعو لو أمامو ٖتت اٞتامعة, 

 ىالك عن ابن وبنت وولد خنثى. مثاؿ ذلك: 
, للذكر سهماف ولؤلنثى سهم مفعلى تقدير ا٠تنثى ذكرًا فأصل مسألتو من ٜتسة من عدد رؤوسه

 .فلكل واحد من الذكرين اثناف ولؤلنثى واحد
تهم من أربعة من عدد رؤوسهم, للذكر منها اثناف ولكل واحدة وعلى تقدير ا٠تنثى أنثى فأصل مسأل 

 من األنثيُت واحد.
ٍب ننظر بُت أصلي ا١تسألتُت بالنسب األربع ٧تد أف بينهما تبيانًا فنضرب كامل األؤب ُب الثانية ينتج 

ؽ عشروف نضعها جامعة للمسألتُت, ٍب نقسم ىذه اٞتامعة على أصلي ا١تسألتُت فما نتج وضعناه فو 
أصل كل مسألة كجزء سهم لنضرب بو ما بيد كل وارث, ٍب ننظر األضر ُب ا١تسألتُت لئلبن فنجد أف 
األضر ُب حقو أف نعطيو على تقدير ا٠تنثى ذكر, وىكذا ُب حق البنت فنعطي اإلبن إثنُت مضروباً 

ربعة نضعها أربعة بأُب  ُب أربعة بثمانية نضعها أمامو ٖتت اٞتامعة, ونعطي البنت واحد مضروباً 
ًً ُب  ًً أمامها ٖتت اٞتامعة, واألضر ُب حق ا٠تنثى كونو أنثى فنعطيو من مسألة األنوثو واحد مضروبًا
ٜتسة ٓتمسة نضعها أمامو ٖتت اٞتامعة, ويبقى ثبلثة توقف حىت يتضح أمره فإف باف أنو ذكر ردَّت 

 وىذه صورهتا: عليو ,وإف باف أنو أنثى ردَّ على اإلبن منها إثناف وعلى البنت واحد
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                                           ٗ        ٘ 
                                           ٘        ٗ        ٕٓ     

 ٛ ٕ ٕ إبن   
 ٗ ٔ ٔ بنت  
 ٘ ٔ ٕ ولد خنثى 

 موقوؼٖ  أنوثة    ذكورة                                            
 

كيفية العمل ُب حاؿ عدـ رجاء إتضاح حاؿ ا٠تنثى ا١تشكل كأف يكوف صغَتاً أو بلغ وٓب يتضح وأما  
 ة على الراجح:كل حال  حكم أمره فقد سبق أف لو أربع حاالت أعيدىا ىنا مع

 فيعطى نصف مَتاث ذكر. فقط أف يرث بالذكورة -ٔ
 أف يرث باألنوثة فقط فيعطى نصف مَتاث أنثى. -ٕ
 بالتقديرين ولكن بالذكورة أفضل فيعطى نصف مَتاث ذكر ونصف مَتاث أنثى.أف يرث  -ٖ
 أف يرث بالتقديرين ولكن باألنوثة أفضل فيعطى نصف مَتاث ذكر ونصف مَتاث أنثى. -ٗ

وطريقة العمل ُب ىذه اٟتاالت األربع أف ٧تعل للخنثى ومن معو مسألتُت, األؤب على تقديره ذكراً, 
إف احتاجتا إٔب تصحيح_  –أنثى, ٍب ننظر بُت أصلي ا١تسألتُت أو مصحيهما والثانية على تقديره 

بالنسب األربع فما حصل ضربناه ُب عدد األحواؿ ) أي أحواؿ الذكورة واألنوثة و٫تا حالتاف ( فما 
نتج فهو اٞتامعة, ٍب نقسم ىذه اٞتامعة على مصح كل مسألة فما نتج عن القسمة أثبتناه فوؽ أصل 

مصحها كجزء سهم , ٍب نضرب الذي بيد كل وارث من كل فريضة ُب جزء سهمها,  ا١تسألة أو
و٧تمع النواتج فما حصل قسمناه على عدد األحواؿ, فما خرج فهو نصيبو نضعو أمامو ٖتت 

 اٞتامعة.
 مثاؿ القسم األوؿ: الذي يرث فيو الخنثى بالذكورة فقط:

 ىالكة عن زوج وبنت وولد أخ ألب خنثى وىذه صورهتا:



471 

 

                                                     ٗ         ٗ 
 ٔ ٔ زوج
 ٖ ٕ بنت

 ٓ ٔ ولد أب خنثى
 ذكورة      أنوثة                                                 

 
 ومثاؿ القسم الثاني الذي يرث فيو الخنثى باألنوثة فقط:
 ىالكة عن زوج وشقيقة وولد أخ ألب خنثى وىذه صورهتا:

 

 

 

 

 

 :ومثاؿ القسم الثالث الذي يرث الخنثى فيو بالتقديرين ولكن بالذكورة أفضل
 ىالك عن ابن وولد خنثى وىذه صورهتا: 
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  :ومثاؿ القسم الرابع الذي يرث فيو الخنثى بالتقديرين ولكن باألنوثة أفضل
 ىالكة عن زوج وأخوين ألـ وولد أب خنثى وىذه صورهتا:
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 الخناثػيتعػدد 
أربع مسائل وللثبلثة ٙتاف مسائل وىكذا  فلئلثنُتإذا تعدد ا٠تناثي فإننا ٧تعل ٢تم مسائل بعدد أحوا٢تم 

أو عدـ رجاء  انكشافووأما عن كيفية العمل فنعمل كما عملنا ُب ا٠تنثى الواحد على حسب رجاء 
 حا٢تم وعدمو ما يلي: انكشاؼُب حاؿ رجاء  ا٠تناثيمثاؿ تعدد  انكشافو

 ىالك عن ابن وولدين كبل٫تا خنثى.
 فصورهتا ُب حاؿ رجاء انكشاؼ حا٢تما ىكذا:

 

 

 

 وصورهتا ُب حاؿ عدـ رجاء انكشاؼ حا٢تما ىكذا:
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 الحمل ميراث في جاء ما
 

 تعريف الحمل:
اٟتمل بفتح اٟتاء: يطلق على ما ُب بطن كل حبلى وا١تراد بو ىاىنا: ما ُب بطن اآلدمية من ولد, 

حبلى, فإذا ٛتلت شيئًا على ظهرىا أو رأسها فهي حاملة ال يقاؿ امرأة حامل وحاملة إذا كانت 
 ٔغَت, وا١تراد بو ٛتل يرث أو ٭تجب بكل تقدير, أو يرث أو ٭تجب ببعض التقادير إذا انفصل حياً.

 وا١تقصود باٟتمل ىنا اٟتمل الذي يرث, أما إذا كاف اٟتمل غَت وارث فبل التفات إليو باتفاؽ.
 :3و الذي تحقق فيو شرطافى 2والحمل الذي يرث إجماعاً 

 وجوده ُب الرحم حُت موت ا١تورث ولو نطفة. األوؿ:
 ألف الوراثة خبلفة, وا١تعدـو ال يتصور أف يكوف خلفاً عن أحٍد فأدَّ درجات ا٠تبلفة الوجود.

فإف قيل: ا٠تبلفة ال تتحقق إال باعتبار صفة ا٠تبلفة ألف ا١تيت ال يكوف خلفًا عن ا١تيت وأنتم ال 
ف ذلك بل تقولوف : وإف كاف نطفة ُب الرحم عند موت ا١تورث, فإنو يكوف من ٚتلة الورثة وال تعتربو 

 حياة ُب النطفة.
ة للحياة, وال يكوف منها شخص حي فيعطى  قلنا: نعم تلك النطفة ُب الرحم ما ٓب تفسد فهي معدَّ

ء على احملـر إذا كسره, ٢تا حكم اٟتياة باعتبار ا١تآؿ, كما يعطى للبيض حكم الصيد ُب وجوب اٞتزا
وإف ٓب يكن فيو معٌت الصيدية, و٢تذا قلنا بأف إعتاؽ ما ُب البطن صحيح والوصية لو صحيحة وإف  
كاف نطفة ُب الرحم باعتبار اٟتاؿ, ولكن يعترب ا١تآؿ فكذلك ىنا يعترب ا١تآؿ فكذلك يكوف من ٚتلة 

 أ.ىػ. ٗالورثة.

                                 
 (. ٜٛ/ٕ( والعذب الفائض  )ٜٔ٘/ ٙبف النجار )انظر معونة أولي النيى ال ٔ
 (.ٓٔٔ/ ٗ( ونيؿ األوطار لمشوكاني )٘ٙ/٘انظر تفسير القرطبي ) ٕ
 ( وغير ذلؾ.ٜٚٔ/ٚانظر المغني ) ٖ
 (.ٔ٘/ ٖٓالمبسوط لمسرخسي ) ٗ
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  ٔ:) ال يرث الصيب حىت يستهل صارخاً( قولو انفصالو حياً حياة مستقرة بدليل  الثاني:
                                 

 حديث صحيح: صح عف جابر بف عبد اهلل مرفوعًا وموقوفًا وجاء مف حديث أبي ىريرة ومرسؿ مكحوؿ. ٔ
 : أما المرفوع فقد جاء مف طريقيف عف جابر 

: )ال يػػرث رسػػوؿ اهلل الطريػػؽ األولػػى : طريػػؽ سػػعيد بػػف المسػػيب عػػف جػػابر بػػف عبػػد اهلل والمسػػور بػػف مخرمػػة قػػاال: قػػاؿ 
 الصبي حتى يستيؿ صارخًا(. قاؿ: واستياللو أف يبكي أو يصيح أو يعطس.

( وعػػػزاه الييثمػػػي فػػػي المجمػػػع ٜٜ٘ٗ/ ٖٗ/ ٘نػػػي فػػػي األوسػػػط )( والطبرإٔ٘ٚ/ ٜٜٔ/ ٕأخرجػػػو ابػػػف ماجػػػة فػػػي سػػػننو )
( مػف طريػؽ يحيػى بػف سػعيد األنصػاري عػف ٔٚٗ( إلى الطبراني في الكبير , وأخرجو السيمي في تاريخ جرجػاف )ٕٕٛ/ٗ)

 سعيد بف المسيب بو .
 قمت: إسناده صحيح رجالو ثقات .

 س عف جابر واختمؼ عميو:الطريؽ الثانية : يروييا أبو الزبير محمد بف مسمـ بف تدر 
سػماعيؿ بػف مسػمـ المكػي والربيػع بػف بػدر السػعدي عػف جػابر عػف  فرواه عنو الثوري واألوزاعي والمغيرة بػف مسػمـ القسػممي وا 

 عبد اهلل مرفوعًا إذا استيؿ الصبي صمى عميو وورث.
وأخرجيا ابػف حبػاف فػي صػحيحو  (ٛ/ٗ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٜٖٗ/ٗأخرج رواية الثوري الحاكـ في مستدركو ) -
 بترتيب ابف بمباف(. ٕٖٓٙ/ ٖٜٖ -ٕٜٖ/ ٖٔ)

 قمت: سفياف الثوري قاؿ فيو الحافظ في التقريب: ثقة حافظ فقيو عابد إماـ حجة.
 (.ٛ/ٗوأخرج رواية األوزاعي البييقي في سننو ) -

 قمت: األوزاعي ىو عبد الرحمف بف عمرو البيروتي ثقة جميؿ كما في التقريب.
 (. ٖٛٗ/ٗوأخرج رواية المغيرة بف مسمـ الحاكـ في مستدركو ) -

 قمت: المغيرة بف مسمـ القسممي صدوؽ.
 (. ٖٖٙ/ٔ)( والحاكـ في مستدركو ٕٖٓٔ/ ٖٓ٘/ ٖوأخرج رواية إسماعيؿ المكي الترمذي في سننو ) -

 قمت: إسماعيؿ ىو ابف مسمـ المكي ضعيؼ إال أنو متابع.
 (. ٕٓ٘ٚ/ ٜٜٔ/ٕ, ٛٓ٘ٔ/ ٖٛٗ/ ٔوأخرج رواية الربيع بف بدر السعدي ابف ماجة في سننو ) -

 قمت : الربيع ىذا متروؾ.
وقد خالؼ كؿ مف سبؽ ابف جري  وأشعث بف سوار الكندي فروياه عف أبي الزبير عف جػابر موقوفػًا أخػرج روايػة ابػف جػري  

 =(.ٜٖ٘ٙ/ ٚٚ/ ٗالنسائي في الكبرى )
 جري  ىو عبد الممؾ بف عبد العزيز ثقة فقيو فاضؿ وكاف يدلس ويرسؿ كما في التقريب.قمت: ابف =

, ٖٓٙٔٔ/ ٔٔ/ ٖ(  وابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مصػػػنفو )ٕٖٙٔ/ ٘ٛٗ/ ٕوأخػػػرج روايػػػة أشػػػعث بػػػف سػػػوار الػػػدارمي فػػػي سػػػننو )
ٕٜٓ/ٖٔٗٚٗ.) 

 قمت : أشعث بف سوار الكندي ضعيؼ.
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ي الزبير ىػي روايػة الجماعػة المرفوعػة ومػع ذلػؾ ففييػا عنعنػة أبػي الزبيػر إال أنػو وبناء عمى ما سبؽ فالرواية الراجحة عف أب

 قد توبع مف ابف المسيب كما سبؽ.
 وقد جاء موقوفًا عمى جابر مف طريؽ عطاء بف أبي رباح, رواه عنو محمد بف راشد الخزاعي ومحمد بف إسحاؽ.

 (.ٜٓ٘/ٔثار )أما رواية محمد بف راشد فأخرجيا الطحاوي في شرح معاني اآل
 قمت: محمد بف راشد صدوؽ ييـ.

 وأما محمد بف إسحاؽ فقد اختمؼ عميو فرواه عنو يعمى بف عبيد ويزيد بف ىاروف عف عطاء عف جابر موقوفًا.
 (.ٖٖٓٔ/٘ٛٗ/ٕأخرج رواية يعمى بف عبيد الدارمي في سننو )

 قمت: يعمى بف عبيد ىو الطنافسي ثقة. 
 (.ٛ/ٗلبييقي في سننو )وأخرج رواية يزيد بف ىاروف ا

 قمت: يزيد بف ىاروف ثقة متقف.
 :قاؿ النبي وخالفيما عبد األعمى السامي فرواه عف محمد بف إسحاؽ عف يزيد بف عبد اهلل بف قسيط عف أبي ىريرة عف 

 إذا استيؿ المولود ورث (. (
 (.ٕٚ٘/ ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٕٜٕٓ/ ٕٛٔ/ ٖأخرج روايتو أبو داود في سننو )

قمت: عبد األعمى السامي ثقػة وبنػاًء عمػى مػا سػبؽ فالروايػة الراجحػة عػف ابػف إسػحاؽ ىػي روايػة يزيػد بػف ىػاروف ويعمػى بػف 
عبيػد, وروايػػة عبػد األعمػػى عػف محمػػد بػف إسػػحاؽ تعػد شػػاذة, ومػع ذلػػؾ ففػي الطريػػؽ الراجحػة عنعنػػة ابػف إسػػحاؽ إال أنػو قػػد 

 بذلؾ يكوف ثابتًا مف قوؿ جابر بف عبد اهلل كما ثبت عنو مرفوعًا.توبع مف قبؿ محمد بف راشد كما سبؽ, و 
 فقد جاء مف ثالث طرؽ: وأما حديث أبي ىريرة 

الطريؽ األولى: رواىػا موسػى بػف داود الضػبي عػف عبػد العزيػز بػف أبػي سػممة عػف الزىػري عػف سػعيد بػف المسػيب عػف أبػي 
 خًا.قاؿ: مف السنة ال يرث المنفوس حتى يستيؿ صار  ىريرة 

 (.ٕٚ٘/ٙأخرجيا البييقي في سننو )
 قمت: إسناده ضعيؼ موسى بف داود صدوؽ لو أوىاـ إال أنو يشيد لو حديث جابر بف عبد اهلل السابؽ.

النبػي الطريؽ الثانية: يروييا عبد األعمى السامي عف محمد بف إسحاؽ عف يزيد بف عبػد اهلل بػف قسػيط عػف أبػي ىريػرة عػف 
 .) قاؿ: ) إذا استيؿ المولود ورث 

 =(.ٕٚ٘/ ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٕٜٕٓ/ ٕٛٔ/ ٖأخرجيا أبو داود في سننو )
ف كػاف ثقػة-قمت: الحديث مػف ىػذا الطريػؽ شػاذ كمػا سػبؽ ألف عبػد األعمػى السػامي = فقػد خػالؼ يزيػد بػف ىػاروف الثقػة  -وا 

 وياه عف ابف إسحاؽ عف عطاء عف جابر موقوفًا.المتقف ويعمى بف عبيد الطنافسي الثقة الذيف ر 
الطريؽ الثالثة: يروييا عبد اهلل بف شػبيب الربعػي ثنػي إسػحاؽ بػف محمػد ثنػي عمػي بػف أبػي عمػي عػف الزىػري عػف سػعيد بػف 

ف لـ رسوؿ اهلل المسيب عف أبي ىريرة قاؿ: قاؿ:  : ) إذا استيؿ الصبي صارخًا سمي وصمي عميو وتمت ديتو, وورث, وا 
 تيؿ صارخًا, وولد حيًا لـ يسـ ولـ تتـ ديتو ولـ يصؿ عميو ولـ يرث (.يس
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 ٔ.اً كاف ذلك دليبلً للحياة يومئذٍ ألف حالو عند ا١تورث ال ٯتكن معرفتو حقيقة ولكن إذا انفصل حي
 قلت: أما الشرط األوؿ: وىو وجود اٟتمل ُب الرحم ولو نطفة حُت موت ا١تورث:

للحمل, وقد اتفق العلماء على أقل مدة اٟتمل فيستدؿ على ٖتققو بأف تلده أمو ُب ا١تدة احملددة 
 واختلفوا ُب أكثرىا:

 َوَٛتُْلُو َوِفَصالُُو َثبَلثُوَف َشْهرًا فاتفقوا على أهنا ستة أشهر بدليل قولو تعأب:  :أما أقل مدة الحمل

:مع قولو تعأب  َِوِفَصالُُو ُب َعاَمُْت  أشهر.فإذا ذىب للفصاؿ عاماف ٓب يبق للحمل إال ستة 
 
 

 واختلفوا في أكثر مدة الحمل على خمسة أقواؿ:
 تسعة أشهر وىو قوؿ الظاىرية. -ٔ
 سنة وىو قوؿ ٤تمد بن اٟتكم. -ٕ

 سنتاف وىو مذىب اٟتنفية. -ٖ

                                                                                                     
 (.ٚٗٔ/ ٙ( كما في اإلرواء )ٕ/ ٓ٘أخرج ىذه الطريؽ السمفي في الطبوريات )ؽ

قمت: ىذا إسناد واٍه عبد اهلل بف شبيب الربعي ذاىب الحديث مترجـ لو في المساف والميزاف وعمي بػف أبػي عمػي قػاؿ فيػو ابػف 
 وؿ منكر الحديث.عدي: مجي

 وأما مرسؿ مكحوؿ:
( ثنػا يحيػى بػف حسػاف ثنػا يحيػى ىػو ابػف حمػزة عػف زيػد بػف واقػد عػف مكحػوؿ ٜٕٖٔ/ ٘ٛٗ/ ٕفأخرجو الدارمي فػي سػننو )

ف وقع حيًا (.رسوؿ اهلل قاؿ: قاؿ   : ) ال يرث المولود حتى يستيؿ صارخًا وا 
ف وقع  حيًا. فميس لدينا ما يشيد ليا فتبقى عمى الضعؼ. قمت: ىذا مرسؿ صحيح يشيد لو ما سبؽ إال لفظة: وا 

 وال يصح. وقد روي الحديث السابؽ عف عمي 
( مف طريؽ عمرو بف خالد عػف حبيػب بػف أبػي ثابػت عػف عاصػـ بػف ضػمرة عػف ٚٚٚٔ/ ٖفقد أخرج ابف عدي في كاممو )

ف يقوؿ في السقط: ) ال يصمى عميو حتى يستيؿ فإذا استيؿ  النبي عمي قاؿ: سمعت  صمي عميػو وورث وعقػؿ وسػمي وا 
 لـ يستيؿ لـ يصؿ عميو ولـ يورث ولـ يعقؿ (.

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا عمرو بف خالد ىو القرشي متروؾ.

 (.ٔ٘/ ٖٓالمبسوط لمسرخسي ) ٔ
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 أربع سنوات وىو مذىب اٟتنابلة والشافعية وقوؿ للمالكية. -ٗ

 ٜتس سنوات وىو قوؿ للمالكية. -٘

األغلب وبعضهم اعترب الوجود والذي يظهر ٕب واهلل وسبب خبلفهم أنو ال نص فيو فبعضهم اعترب 
أعلم أننا مىت ٖتققنا من وجوده ُب الرحم ولو نطفة حُت موت ا١تورث فمدتو حُت وضعو لعدـ الدليل 
على التحديد, والورثة إذا كاف انتظار الوضع يلحق ّٔم ضررًا فلهم ا١تطالبة بالقسمة على ما سيأٌب 

 بيانو إف شاء اهلل.
 حمل:  للحمل حالتاف:حاالت ال

أف تلده حياً قبل مضي أقل مدة للحمل من موت ا١تورث فَتث مطلقًا ألف حياتو بعد الوالدة ُب  (ٔ
ىذه ا١تدة دليل على أنو كاف موجوداً قبل موت ا١تورث, وقد سبق أف أقل مدة اٟتمل ستة أشهر 

 باإلٚتاع.
أو سيد يطأىا ٓب ترث إال أف يقر  أف تلده فيما فوؽ اٟتد األدَّ ١تدة اٟتمل فإف كاف ٢تا زوج (ٕ

الورثة أنو كاف موجوداً حاؿ ا١توت, أو تقيم ىي بينة على ذلك السيما ُب مثل ىذا الزماف الذي 
 تقدـ فيو الطب الحتماؿ أف يكوف من وطأ حادث بعد موت ا١تورث.

ا الوطء عجزًا أو وإف كانت ال توطأ ُب ىذه الفًتة إما لعدـ الزوج أو السيد أو لغيبتهما أو اجتنأّم
 قصداً أو غَت ذلك ورث بشرط أف نتيقن اٟتمل عند موت ا١تورث كما سبق.

 :فائدة
٬تب االسترباء بعد موت ا١تورث لكل موطوءة يرث ٛتلها أو ٭تجب غَته, فلو مات عن أـ متزوجة 

ات بزوج بعد موت أبيو وعن أخوين شقيقُت, وجب الزوج االسترباء ألف ٛتل أمو يرث منو, ولو م
 .ٔعن أـ متزوجة بزوج بعد أبيو وأخ شقيق وجد وجب على الزوج االسترباء ألف اٟتمل ٭تجب أمو

 وأما ما يتعلق بالشرط الثاين: وىو أف ينفصل اٟتمل حياً حياًة مستقرًة:
 ,واختلفوا ُب مسألتُت:ٔفقد اتفق أىل العلم على أنو لو خرج ميتاً فبل مَتاث لو

                                 
 (.ٕٚ/ ٖٔ. وانظر الذخيرة لمقرافي )ٖٗٔتسييؿ الفرائض ص -ٔ
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 عند وضعو لَتث. : ما يعترب بو حياتواألولى
,واختلفوا فيما سوى االستهبلؿ من عبلمات اٟتياة على ٕاتفقوا على أنو إف استهل صارخًا ورث

 قولُت:
/ ٙأنو ال يقـو غَت االستهبلؿ مقامو وىو قوؿ مالك حىت قاؿ الباجي ُب ا١تنتقى) القوؿ األوؿ: -1

أو يرضع أو يعطس أو ٯتكث  (: وروى أبو غالب الفرضي سئل مالك عن ا١تولود يولد فيتحرؾٕٗ٘
يوماً وليلًة وىو حي يتنفس ويرضع أو أكثر من يـو وليلة وٓب يستهل صارخاً أنو ال يرث وال يورث وال 
يصلى عليو. قاؿ الباجي: والدليل على ما نقولو: أف ىذه حركة عريت عن الصراخ فلم تدؿ على 

 اٟتياة كاالختبلج أ.ىػ .

ونسب ىذا القوؿ إٔب جابر بن عبد , ٖبلؿ مقامو أٛتد ُب ا١تشهور عنووقاؿ: بأنو ال يقـو غَت االسته
وابن عباس  ٗاهلل

٘ ........................................................... 
  ................................ٗوشريحٖوإبراىيم النخعي ٕواٟتسن وابن سَتين ٔوابن ا١تسيب

                                                                                                     
 (.٘ٙ/ ٘)( وتفسير القرطبي ٜٛٔ/ ٚانظر المغني البف قدامة ) -ٕ
 (.ٜ٘٘/ ٙ( والمعونة البف النجار )ٜٛٔ/ ٚانظر المغني البف قدامة ) -ٖ
 (.ٜٛٔ/ ٚانظر المغني ) -ٗ
 الذي صح عنو أف المنفوس يرث إذا سمع صوتو. -٘
( مف طريؽ سماؾ عػف عكرمػة عػف ابػف عبػاس قػاؿ: لػيس ٕٖٛٔ/ ٘ٛٗ/ ٕال يصح عنو فقد أخرج الدارمي في سننو ) -٘

 .تيؿ, واستياللو بعصر الشيطاف بطنو فيصيح إال عيسى ابف مريـ مف مولود إال يس
قمت: إسناده ضعيؼ سماؾ ىو ابف حػرب وقػد قػاؿ فيػو الحػافظ فػي التقريػب: صػدوؽ وروايتػو عػف عكرمػة خاصػة مضػطربة 

 =وقد تغير بآخره فكاف ربما يمقف.
عػػف ابػػف عبػػاس بمفػػظ: اسػػتيالؿ ( مػػف طريػػؽ سػػماؾ عػػف عكرمػػة ٖٗٛٗٔ/ٜٕٔ/ٙوأخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )=

سناده ضعيؼ لما سبؽ مف الذي قبمو. الصبي صياحو.  وا 
( مػػف طريػػؽ شػػريؾ عػػف أبػػي ٜٕٖٔ/ ٗ( وابػػف عػػدي فػػي كاممػػو )ٖٓٛٗٔ/ ٜٕٔ/ ٙوأخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )

 إسحاؽ عف عطاء عف ابف عباس قاؿ: إذا استيؿ الصبي ورث وصمي عميو.
 ممف ال يحت  بو وأبو إسحاؽ ىو السبيعي مدلس وقد عنعف. قمت: إسناده ضعيؼ فإف شريكاً 
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 .٘والشعيب

                                                                                                     
( ثنػا خالػد بػف مخمػد عػف سػميماف بػف بػالؿ عػف يحيػى ٚٓٙٔٔ/ ٕٔ/ ٖال يصح فقد أخرج ابف أبي شيبة فػي مصػنفو ) - ٔ

 بف سعيد عف سعيد بف المسيب في المولود قاؿ: ال يورث حتى يستيؿ.
 د ومناكير.قمت: إسناده ضعيؼ خالد بف مخمد صدوؽ لو أفرا

/ ٜٕٓ/ ٙصػػػح عػػف ابػػف سػػػػيريف ولػػـ يصػػػػح عػػف الحسػػػػف فقػػد أخػػرج ابػػف أبػػي شيبػػػة فػػي مصػػنفو                      ) -ٕ
 ( مف طريؽ ىشاـ بف حساف عف الحسف وابف سيريف قاال: ال يورث المولود حتى يستيؿ.ٖٔٚٗٔ

 روايتو عف الحسف مقاؿ كما في التيذيب والتقريب.قمت: ىشاـ بف حساف القردسي مف أثبت الناس في ابف سيريف وفي 
 وقد روي عف الحسف قوؿ آخر إال أنو مف طريؽ ال يفرح بيا.

( ثنا سيؿ بػف يوسػؼ األنمػاطي عػف عمػرو عػف الحسػف فػي المولػود ٖٛٚٔ/ ٜٕٓ/ ٙفقد أخرج ابف أبي شيبة في مصنفة )
ذا كػاف إنمػا حركتػو اخػتالج ولػيس مػف يولد ولـ يسػتيؿ قػاؿ: إذا تحػرؾ فعمػـ أف حركتػو مػف حيػاة ولػيس مػ ف اخػتالج ورث, وا 

 حياة لـ يورث.
 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا فيو عمرو بف عبيد بف باب المبتدع الضاؿ الكبير ال يستشيد بمثمو وال كرامة.

يػورث ( مف طريؽ أبي عوانة عف مغيرة عف إبػراىيـ قػاؿ: ال ٕٖٖٔ/ ٙٛٗ/ ٕال يصح عنو فقد أخرج الدارمي في سننو ) ٖ
 المولود حتى يستيؿ وال يصمى عميو حتى يستيؿ, فإذا استيؿ صمي عميو وورث وكممت الدية.

( مف طريؽ الثػوري عػف مغيػرة عػف إبػراىيـ قػاؿ: إذا اسػتيؿ تػـ عقمػو ٖٖٛٗٔ/ ٜٕٓ/ ٙوأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )
 وميراثو.

زائػػػدة عػػف مغيػػػرة عػػػف إبػػراىيـ قػػػاؿ: االسػػػتيالؿ ( مػػػف طريػػؽ ٕٖٛٗٔ/ ٜٕٔ/ ٙوأخػػرج ابػػػف أبػػي شػػػيبة أيضػػػًا فػػي مصػػػنفو )
 الصياح.

قمػػت: كػػؿ مػػا سػػبؽ مػػف طريػػؽ مغيػػرة وىػػو ابػػف مقسػػـ الضػػبي كػػاف كثيػػر التػػدليس ال سػػيما عػػف إبػػراىيـ فالروايػػات السػػابقة ال 
 تصح.

ًا ( ثنػػا جريػػر عػػف منصػػور عػػف إبػػراىيـ قػػاؿ: ولػػدت امػػرأة ولػػدٕٖٛٗٔ/ ٜٕٔ/ ٙأخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو ) - - ٗ
فشيدف نسوة: اختم  وولد حيًا, ولـ يشيدف عمى استياللو, فقاؿ شريح: الحي يرث الميت, ثـ أبطػؿ ميراثػو ألنيػف لػـ يشػيدف 

 عمى استياللو.
 قمت: إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات.

 –وىػو القرشػي  -( ثنػا أسػباط بػف محمػد ٖ٘ٚٗٔ/ ٜٕٓ/ ٙ( , )ٗٓٙٔٔ/ ٔٔ/ ٖأخػرج ابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو ) - ٘
ذا لـ يستيؿ لػـ يصػؿ عميػو ولػـ  –وىو ابف طريؼ  –عف مطرؼ  عف الشعبي قاؿ: إذا استيؿ الصبي صمي عميو وورث, وا 

 يورث.
 قمت: إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات.
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يصح إال عن جابر وابن سَتين وشريح والشعيب, وما صح عنهم ليس صر٭تًا ُب أف : بأنو ٓب ونوقش
 غَت االستهبلؿ وا١تقصود بو الصراخ ىنا ال يقـو مقامو إال ما جاء عن شريح.

وقد استدؿ أصحاب ىذا ا١تذىب ْتديث: )إذا استهل ا١تولود ورث( وأف مفهومو أف ال يرث بغَت 
وف إال من حي واٟتركة تكوف من غَت حي فإف اللحم ٮتتلج سيما االستهبلؿ, وأف االستهبلؿ ال يك

إذا خرج من مكاف ضيق فتضامت أجزاؤه ٍب خرج إٔب مكاف فسيح فإنو يتحرؾ من غَت حياة, ٍب إف  
كانت فيو حياة فبل نعلم كوهنا مستقرة الحتماؿ أف تكوف كحركة ا١تذبوح فإف اٟتيوانات تتحرؾ بعد 

 حكم ا١تيت.الذبح حركة شديدة وىي ُب 
 قلت: خالصة ما استدؿ بو من قاؿ بالقوؿ السابق ما يلي:

 مفهـو حديث إذا استهل ا١تولود ورث. -ٔ
 أف اٟتركة تكوف من غَت حياة. -ٕ

 أف اٟتركة إف كانت من حياة فبل نعلم كوهنا مستقرة الحتماؿ أف تكوف كحركة ا١تذبوح. -ٖ

 والجواب واهلل الموفق للصواب:
وأف غَت االستهبلؿ ال يقـو مقامو فنقوؿ: إف القائلُت ّٔذا القوؿ قد اختلفوا أما االستدالؿ باٟتديث 

 أنفسهم ُب معٌت االستهبلؿ فقد جاء عن أٛتد ُب ذلك روايتاف:
أف االستهبلؿ: الصراخ. وقد قيل إ٪تا ٝتي الصراخ من الصيب استهبلاًل ٕتوزاً, واألصل أف  :األؤب

تو واجتمعوا وأراه بعضهم بعضًا فسمي الصوت عند استهبلؿ الناس إذا رأوا ا٢تبلؿ صاحوا عند رؤي
ا٢تبلؿ استهبلاًل, ٍب ٝتي الصوت من الصيب ا١تولود استهبلاًل ألنو صوت عند وجود شيء ٬تتمع لو 

 ويفرح بو.
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وروى يوسف بن موسى عن أٛتد أنو قاؿ: يرث السقط ويورث إذا استهل فقيل لو: ما استهبللو؟ 
و بكى. فعلى ىذا كل صوت يوجد منو تعلم بو حياتو فهو استهبلؿ وىذا قاؿ: إذا صاح أو عطس أ

 . ٖألنو صوت علمت بو حياتو فأشبو الصراخٕوالقاسم بن ٤تمدٔقوؿ الزىري
وأما عن اٟتديث فإف االستهبلؿ ٓب يكن شرطًا إال لداللتو على اٟتياة فكل ما كاف دااًل على اٟتياة 

 يبة باطلة.فهو مثلو وإال لـز على ذلك لواـز عج
وأما قو٢تم: إف اٟتركة تكوف من غَت حياة ٍب مثلوا لذلك ْتركة ا١تختلج وا١تذبوح فنقوؿ: نعم ا١تختلج 
ال تدؿ حركتو على حياتو, وا١تذبوح ُب حكم ا١تيت لكن أين ىذا من طفل يتنفس ويرضع ويبوؿ 

 ذلك إال أنو ٓب يصرخ أو ويتغوط و٭ترؾ رأسو ويديو ورجليو ويدؽ قلبو وترتعش من الربد أطرافو وغَت
يعطس, فرؽ واسع وبوف شاسع وإف ما روي عن مالك ليحتاج إٔب تأكد من صحة نسبة ذلك إليو 

يعٍت  –ولو صح فاإلماـ مالك رٛتو اهلل ىو القائل: كل يؤخذ من قولو ويرد إال صاحب ىذا القرب 
ٌ   -رسوؿ اهلل أف  ظاىر, وحاشا رسوؿ اهلل  وإفَّ خطأ حصر عبلمة حياة ا١تولود باالستهبلؿ بُتّْ

 يكوف أراد ذلك.

                                 
وىػو ابػف  –( مف طريؽ معػف ٖٙٛٗٔ/ٜٕٔ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو)ٖٖٔٔ/ ٙٛٗ/ ٕأخرج الدارمي في سننو ) -ٔ

 ابف أبي ذئب عف الزىري قاؿ: أرى العطاس استيالاًل. عف –عيسى القزاز 
 قمت: إسناده صحيح رجالو ثقات.

( مػػػف طريػػػؽ معمػػػر عػػػف ٖٚٚٗٔ/ ٜٕٓ/ ٙ( وابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مصػػػنفو )ٓٓٙٔٔ/ ٔٔ/ ٕوأخػػػرج الػػػدارمي فػػػي سػػػننو )
 الزىري في المولود ال يصمى عميو وال يورث حتى يستيؿ.

 ( مف طريؽ يونس عف الزىري بنحوه.ٖٖٖٔ/ ٙٛٗ/ٕسننو ) قمت: إسناده صحيح وأخرجو الدارمي في
 قمت: وال تعارض بيف ىذه الرواية التي أطمؽ فييا االستيالؿ وبيف قولو: أرى العطاس استيالاًل كما ىو ظاىر.

( مػػػف طريػػػؽ يحيػػػى بػػػف سػػػعيد األنصػػػاري قػػػاؿ: قػػػاؿ القاسػػػـ بػػػف محمػػػد: ٜٕٔ/ ٙأخػػػرج ابػػػف أبػػػي شػػػيبة فػػػي مصػػػنفو ) -ٕ
 النداء والعطاس .االستيالؿ: 

 قمت: صحيح.
 (.ٜٜٔ/ ٚانظر المغني ) -ٖ
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فهو: إذا علمت حياة ا١تولود بصوت أو حركة أو رضاع أو ٨تو ذلك فقد ثبت  أما القوؿ الثاني -2
لو أحكاـ ا١تستهل ألنو حي فثبت لو أحكاـ اٟتياة, ألف اٟتياة علة ا١تَتاث فبأي وجو علمت فقد 

ذا قوؿ ٚتهور العلماء ومنهم أبو حنيفة والشافعي وجدت ووجودىا موجب لتعلق اإلرث ّٔا, وى
 .ٔوأصحأّما, ورواية عن أٛتد وبو قاؿ الثوري واألوزاعي وداود وغَتىم

 : الراجح ىو القوؿ الثاين كما ال ٮتفى واهلل أعلم.الترجيح
 المسألة الثانية:

 ؟ُب حكم ما لو انفصل ا١تولود بعضو حياً فاستهل ٍب انفصل باقيو ميتاً ىل يرث
ذىب اٞتمهور إٔب أنو ال يرث إال إذا انفصل كلو حي قالوا: ألنو ال يثبت لو حكم الدنيا قبل 

 .ٕانفصاؿ ٚتيعو
 وذىب اٟتنفية إٔب التفصيل التإب:

 .ٖإف خرج أقلو وىو حي ٍب مات قبل خروج باقيو ٓب يرث ألف انفصالو حياً من البطن شرط إلرثو
 وإف خرج أكثره فاستهل ٍب مات ورث ألف األكثر يقـو مقاـ الكل. 

 قالوا: ٍب إف خرج مستقيماً فا١تعترب صدره .
 .ٗوإف خرج منكوساً فا١تعترب سرتو

 
: بأنو ُب حكم اٟتمل ما ٓب ينفصل أال ترى أف العدة ال تنقضي بو وزكاة الفطر ال ٕتب عليو ونوقش

 .٘إال بعد انفصالو وكذلك ا١تَتاث

                                 
 ( وغير ذلؾ.ٜٜٔ/ ٚ( والمغني البف قدامة )ٖٛٙ/ ٛ( وشرح السنة لمبغوي )ٕٚٔ/ٛانظر الحاوي لمماوردي ) -ٔ
 ( وغير ذلؾ.ٖٔ/ ٚ( واإلنصاؼ لممرداوي )ٜٜٔ/ ٚ( والمغني البف قدامة )ٕٚٔ/ ٛانظر الحاوي الكبير لمماوردي ) -ٕ
 (.ٗٔٔ/٘( واالختيار لتعميؿ المختار لمموصمي )ٕٔٗ/ٙتبييف الحقائؽ لمزيمعي ) -ٖ
 (.ٗٔٔ/٘( واالختيار لتعميؿ المختار لمموصمي )ٕٔٗ/ٙتبييف الحقائؽ لمزيمعي ) ٗ
 (.ٕٚٔ/ ٛالحاوي الكبير لمماوردي ) ٘
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 :الترجيح
 الراجح ىو قوؿ اٞتمهور وىو القوؿ األوؿ.

 كيفية توريث الحمل:
إذا كاف ُب الورثة ٛتل وطلبوا القسمة قبل وضعو ومعرفة حالتو من حيث اإلرث وعدمو فالذي ينبغي 

 ُب ىذه اٟتالة االنتظار حىت يعرؼ مصَت اٟتمل, خروجاً من ا٠تبلؼ, ولتكوف القسمة مرة واحدة.
 لورثة بالتأخَت واالنتظار إٔب وضع اٟتمل, فهل ٯتكنوف من القسمة؟ فإف ٓب يرض ا

 اختلف العلماء رٛتهم اهلل ُب ذلك على قولُت:
: أهنم ال ٯتكنوف وذلك للشك ُب شأف اٟتمل وجهالتو, وتعدد االحتماالت ُب شأنو القوؿ األوؿ

 .ٔتعدداً يًتتب عليو اختبلؼ كبَت ُب مقدار إرثو وإرث من معو
ألف فيو إضرار ّٔم, إذ رٔتا  االنتقاؿأف الورثة ٯتكنوف من طلبهم وال ٬تربوف على  الثاني:القوؿ 

يكونوف أو يكوف بعضهم فقراء, ومدة اٟتمل قد تطوؿ, واٟتمل ٭تتاط لو فيوقف لو ما يضمن سبلمة 
 .ٕنصيبو فبل داعي للتأخَت

 ا١تقدار الذي يوقف لو ألف وىذا ىو القوؿ الراجح فيما يظهر ولكن اختلف أصحاب ىذا القوؿ ُب
اٟتمل ُب البطن ال يعلم حقيقتو إال اهلل, تتجاذبو احتماالت كثَتة من حياتو وموتو , وتعدده وانفراده 
وذكوريتو وأنوثتو , وال شك أف ىذه االحتماالت ا١تتعددة تؤثر على مقدار إرثو وإرث من معو لذلك 

 :ٖاؿاختلفوا ُب ا١تقدار الذي يوقف للحمل  على أقو 
أنو ال ضبط لعدد اٟتمل ألنو ال يعلم أكثر عدد ٗوىو األصح من مذىب الشافعية القوؿ األوؿ:

ٖتملو ا١ترأة, لكن ننظر ُب حالة الورثة الذين يرثوف معو فمن يرث ُب بعض التقادير دوف بعض أو  

                                 
 ىذا مذىب المالكية . ٔ
 (.ٕٚ-ٕٙ/ٖٔوأشيب مف المالكية كما في الذخيرة لمقرافي )وىذا قوؿ الجميور ومنيـ أبو حنيفة والشافعي وأحمد  ٕ
 (.ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٕالممخص الفقيي لمفوزاف ) ٖ
 (.ٓ٘/ ٗ( ومغني المحتاج لمشربيني )ٜٖ/ ٙانظر الروضة لمنووي ) ٗ
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يعطى  كاف نصيبو غَت مقدر كالعاصب فهذا ال يعطى شيئا, ومن يرث ُب ٚتيع التقادير متفاضبلً 
األنقص, ومن ال ٮتتلف نصيبو ُب ٚتيع التقادير يعطى نصيبو كامبل ٍب يوقف الباقي إٔب أف ينكشف 

 .ٔاٟتمل

                                 
 (. ٖٕٕ( نقال مف التحقيقات المرضية لمفوزاف صػ )ٕٖ/ٕ( والميذب صػ )ٜٕٓانظر الفوائد الشنشورية بحاشيتيا صػ) ٔ

( مػػع المجمػػوع: دخمػػت عمػػى شػػيخ بػػاليمف ألسػػمع منػػو ٜٓٔ/ٙٔومػػف عجيػػب خمػػؽ اهلل مػػا قالػػو الشػػافعي كمػػا فػػي الميػػذب )
الحديث فجاءه خمسة كيوؿ فسمموا عميو وقبموا رأسو, ثـ جاءه خمسة شباب فسمموا عميو وقبموا رأسو, ثػـ جػاءه خمسػة فتيػاف 

موا عميػو وقبمػوا رأسػو فقمػت: مػف ىػؤالء؟ فقػاؿ: أوالدي كػؿ خمسػة مػنيـ فسمموا عميو وقبموا رأسو, ثـ جاءه خمسة صبياف فسػم
 في بطف وفي الميد خمسة أطفاؿ. وقاؿ ابف المرزباف أسقطت امرأة كيسا فيو اثنا عشر ولدا كؿ اثنيف متقابالف أىػ.

اف مػػف أىػػؿ الػػديف ( : وقػػد أخبرنػػي رجػػؿ ورد عمػػي مػػف الػػيمف طالبػػًا لمعمػػـ وكػػٔٚٔ/ٛوقػػاؿ المػػاوردي فػػي الحػػاوي الكبيػػر )
والفضػػؿ أف امػػرأة بػػاليمف وضػػعت حمػػاًل كػػالكرش وظُػػف أف ال ولػػد فيػػو فػػألقي عمػػى قارعػػة الطريػػؽ فممػػا طمعػػت عميػػو الشػػمس 
وحمي بيا تحػرؾ فأخػذ وشػؽ فخػرج منػو سػبعة أوالد ذكػورًا عاشػوا جميعػًا, وكػانوا خمقػًا سػويًا إال أنػو قػاؿ فػي أعضػائيـ ِقَصػر 

 رعني فكنت أعير باليمف فيقاؿ لي صرعؾ ُسبع رجؿ أىػقاؿ: وصارعني رجؿ منيـ فص
( : أخبرنػي مػف أثػؽ بػو سػنة ثمػاف وسػتمائة أو سػنة تسػع عػف ضػرير بدمشػؽ أنػو قػاؿ: ٜٗٔ/ٚوقاؿ ابف قدامة في المغني )

ناثًا وكاف بدمشؽ أـ ولد لبعض كبرائيا وتزوجت بعده مػف  كػاف يقػرأ ولدت امرأتي في ىذه األياـ سبعة في بطف واحد ذكورًا وا 
 عمييا وكانت تمد ثالثة في كؿ بطف أىػ
(: وَحَكػػى فػػي المطمػػب عػػف القاضػػي الحسػػيف عػػف محمػػد عػػف الييػػثـ أف بعػػض ٔ٘/ٗوقػػاؿ الشػػربيني فػػي مغنػػي المحتػػاج )

 سالطيف بغداد أتت زوجتو بأربعيف ولدًا في بطف كؿ واحد منيـ مثؿ اإلصبع وأنيـ عاشوا وركبوا الخيؿ مع أبييـ في بغػداد.   
 =قاؿ األذرعي: وفي ىذا ُبعد. أىػ

قاؿ الشربيني: ال بعد فيو وال في أكثر منو فإف قدرة اهلل ال يعجزىا شيء. وقاؿ الشيخ إبػراىيـ الفرضػي فػي العػذب الفػائض =
دًا ( : ويقاؿ أف امرأة ولدت اثني عشر في بطف واحد فرفع أمرىا إلى السمطاف فطمبيا وأوالدىػا ثػـ ردىػـ إلييػا إال واحػٜٔ/ٕ)

ولػػـ تعمػػـ بػػو حتػػى خرجػػت مػػف القصػػر فعممػػت بػػو فصػػاحت صػػيحة ارتجػػت منيػػا حيطػػاف القصػػر فقيػػؿ ليػػا: ألػػيس فػػي ىػػؤالء 
ربػػوا فييػػا ... وقػػاؿ العالمػػة سػػبط المػػارديني رحمػػو اهلل مػػا صػػحت ولكػػف صػػاحت األحشػػاء التػػي  األحػػد عشػػر كفايػػة؟ فقالػػت:

وثمانمائػة أف امػرأًة بػأرض الطالبػة مػف القػاىرة وضػعت كيسػًا فيػو  تعالى في شرح كتاب الفصوؿ: بمغنا في سنة نيؼ وثالثيف
 سبعة عشر ولدًا وماتوا مف يوميـ. أىػ

أف عبػػد اهلل بػػف عبػػاس الشػػرجي ذكػػر فػػي كتػػاب  ٕٛومػػف ذلػػؾ مػػا ذكػػره لطػػؼ اهلل جحػػاؼ فػػي درر نحػػور الحػػور العػػيف ص 
لعقػػد الفريػػد فػػي أنسػػاب بنػػي خالػػد بػػف ُأسػػيد أف لطػػائؼ المػػنف فػػي ذكػػر مػػف دخػػؿ مػػف قػػريش الشػػاـ والػػيمف, وكػػذا فػػي كتػػاب ا

الحسف المذكور جد القضاة آؿ أبػي الرجػاؿ دخػؿ العػراؽ فػي دولػة بنػي العبػاس فسػكف الحيػرة, وكػاف مػف أىػؿ الفضػؿ والعمػـ 
عػد والشجاعة والكـر والصدقات فماؿ إليو الناس باإلحساف؛ وكانت امرأتو مف الصػالحات الكػامالت ولػـ يػرزؽ منيػا ولػد إال ب
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وىو قوؿ اٟتنابلة يعامل اٟتمل باألحظ, ويعامل الورثة باألضر فيوقف للحمل األكثر  :القوؿ الثاني
ويعطى الورثة معو اليقُت من نصيبهم كما مر ُب القوؿ األوؿ فإذا ولد  ٔمن مَتاث ذكرين أو أنثيُت

                                                                                                     
فػأراد ختػاف ولػده  –وكاف يممؾ مف الخيؿ قدر مائة وكاف صػاحب آالؼ  –مدة طائمة, فمما بمغ الولد سنتيف جمع أىؿ بالده 

ىذا في يـو عيد عرفة, فجمس في يـو الوقوؼ في بعض أماكف البيت والولد نائـ عنػده, فقػاـ يصػمي فػدخؿ ثعبػاف مػف طاقػة 
د ولده فألفاه ميتػًا, فصػمى ركعتػيف وحمػد اهلل وأثنػى عميػو ولػـ ُيظيػر ألحػد, ثػـ راح إلػى المكاف فمدغ الولد وأدبر الثعباف, فافتق

زوجتو وقاؿ ليا: أما تعمميف أف جميع ما نممؾ مف الخيؿ والرزؽ والبالد مف اهلل ونحف وصمنا فقراء. فقالت: نعػـ. قػاؿ: فػإذا 
ه ونشكره. قاؿ: والولد الذي أعطػاه كػذلؾ؟ قالػت: نعػـ. قػاؿ: أخذ منا ما أعطانا وتركنا فقراء كما كنا ماذا يكوف؟ قالت: نحمد

قػػد اسػػترجع الولػػد عمينػػا فػػال تغيػػري سػػرور النػػاس بالعيػػد وأظيػػري الفػػرح والسػػرور وقػػولي وقػػت آخػػر تحبينػػو أي لموتػػو. فقامػػت 
يّطمػع عميػو أحػد, ثػـ  فصمت ركعتيف وحمدت اهلل سبحانو وأثنت عميو وأظيرت الفرح السرور. وُقبِػر الولػد ُخفيػة فػي الميػؿ ولػـ

إنو باشر زوجتو ليمة ثالث العيػد فحممػت فولػدت لػو أربعػيف ولػدًا ذكػورًا فػي قرعػة واحػدة ففػرقيـ فػي بػالده فأرضػعوىـ, فعاشػوا 
جميعًا وما مات واحد منيـ حتى ركبػوا الخيػؿ وأولػدوا, ومػا مػات الحسػف أبػوىـ إال وقػد ولػد لكػؿ واحػد مػف عيالػو خمسػة أوالد 

 رجاؿ ليذا.فسمي بأبي ال
: ونظير ىذا ما ذكره الذىبي في النبالء في ترجمة أبػي عبػد اهلل البجمػي قػاؿ البجمػي: كػاف ٖٛثـ قاؿ لطؼ اهلل جحاؼ ص 

في بغداد قائد مف قػواد المتوكػؿ؛ وكانػت امرأتػو تمػد البنػات فحممػت مػرة فحمػؼ القائػد إف ولػدت ىػذه المػرة بنتػًا قتمتػؾ السػيؼ, 
لقابمػػة ألقػػت مثػػؿ الجػػراب وىػػو يضػػطرب فشػػقوه فخػػرج منػػو أربعػػوف ابنػػًا وعاشػػوا كميػػـ ببغػػداد ركبانػػًا فممػػا جمسػػت لمػػوالدة ىػػي وا

 فرسانًا خمؼ أبييـ, وكاف اشترى لكؿ منيـ ضئرًا. 
ونحوه مػا حكػاه أحمػد بػف ركانػة قػاؿ: أخبرنػي الكرمػاني أف امػرأة عنػدىـ بكرمػاف ولػدت كيسػًا فيػو خمسػة وأربعػوف ولػدًا عػاش 

 ت بعض نسميـ يعرفوف ببني اليرش.اىػأكثرىـ, ورأي
ف استغرقت أكثر مف الثمث فإرث األنثييف  -ٔ وضابط ذلؾ أنو متى استغرقت الفروض أقؿ مف الثمث فإرث الذكريف أكثر, وا 

ف كانت الفروض بقدر الثمث استوى لو ميراث الذكريف واألنثييف, وىذا الضابط فيما إذا كاف الحمؿ يرث مع األنوثػة  أكثر, وا 
 الفرض, أما إذا كاف يرث بالتعصيب فإف إرث الذكريف أكثر بكؿ حاؿ أو يستوياف. ب

 فمو مات عف أـ حامؿ مف أبيو وعـ فمسـ السدس ويوقؼ لمحمؿ إرث أنثييف ألف الفروض زادت عمى الثمث 
ذكورة واألنوثػػة ألف ولػػو مػػات عػػف أخػػويف ألـ وزوجػػة أب حامػػؿ منػػو فمسخػػويف الثمػػث والبػػاقي لمحمػػؿ وىػػذا يسػػتوي ميراثػػو بالػػ

 الفروض بقدر الثمث.
ولو مات عف زوجة وأخ شقيؽ وأـ حامؿ مف أبيو فممزوجػة الربػع ولػسـ السػدس ويوقػؼ لمحمػؿ إرث ذكػريف ولػو أف الفػروض 

 أكثر مف الثمث ألف الحمؿ يرث بالتعصيب بكؿ حاؿ فال يمكف أف يكوف إرث األنثييف أكثر.
ألف مػػا زاد عمييمػػا نػػادر والنػادر ال حكػػـ لػػو وال يػػنقص عػػف اثنػػيف ألف وضػػع اإلثنػػيف  وال يوقػؼ لمحمػػؿ أكثػػر مػػف إرث اثنػػيف 

ف كػاف أقػؿ أخػذ  كثير فوجب العمؿ باالحتياط ثػـ إذا وضػع عمػى وجػو ثبػت بػو إرثػو فػإف كػاف مػا وقػؼ لػو بقػدر إرثػو أخػذه وا 
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اٟتمل أخذ ا١توقوؼ إف كاف قدر نصيبو, وإف كاف أكثر منو رد الباقي على مستحقو من الورثة, وإف  
كاف أقل من نصيبو رجع على من كاف ُب نصيبو زيادة من الورثة, فالتفاوت بُت قوؿ اٟتنابلة وقوؿ 

اٟتمل ىو: ىل يقدر بعدد أو ال يقدر؟ ويًتتب على ذلك رجوعو على الورثة فيما لو الشافعية ُب 
 .ٔنقص ما وقف من أجلو عن نصيبو عند اٟتنابلة دوف الشافعية

وىو ا١تفىت بو عند اٟتنفية أنو يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما  القوؿ الثالث: 
الغالب واألكثر منو موىـو واٟتكم للغالب ويأخذ القاضي  كاف أكثر. قالوا: ألف والدة الواحد ىو 

كفيبل من الورثة بالزيادة على نصيب الواحد ألف اٟتمل عاجز عن النظر لنفسو فينظر لو القاضي 
 . ٕاحتياطا

يوقف للحمل أربعة استدالاًل بأهنم أكثر من وجد من ٛتل واحد وىذا قوؿ أليب  القوؿ الرابع:
الشافعي وبو قاؿ من الشافعية ابن ُسريج وابن كج والغزإب وقاؿ بو أشهب من  حنيفة ورواه الربيع عن

 ا١تالكية وبعض متأخري ا١تالكية.
 الترجيح:

الراجح ىو األصح من مذىب الشافعي رٛتو اهلل أنو يعامل ٚتيع الورثة باألضر ويوقف الباقي للحمل 
و قد وجد من النساء من ٛتلت حىت يوضع ٍب يعطى ما يستحق فإف بقي شيء أعطي ١تستحقو ألن

 ُب بطن واحد عددا من األوالد كما سبق ذكره وىو وإف كاف قليبل إال أنو قد وجد واهلل أعلم.
 كيفية حساب مسألة الحمل:

                                                                                                     
ف كػػاف أكثػػر رد الزائػػد عمػػى مػػف يسػػتحقو مػػف الورثػػة أىػػػ . تسػػي ( وانظػػر ٕٖٔ-ٖٔٔيؿ الفػػرائض )صتتمتػػو ممػػف ىػػي بيػػده وا 

 (.ٜٗ٘/ٙالمعونة البف النجار )
وقػػد قػػاؿ بقػػوؿ الحنابمػػة محمػػد بػػف الحسػػف صػػاحب أبػػي حنيفػػة والمؤلػػؤي  انظػػر  ٖٕٕانظػػر التحقيقػػات المرضػػية لمفػػوزاف  ٔ

 (.ٗٔٔ/٘( واالختيار لتعميؿ المختار لمموصمي )ٕٔٗ/ٙ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعي )ٜ٘ٔ/ٚالمغني البف قدامة )
( ٓٚٔ/ٛ( والحػػػػاوي الكبيػػػػر لممػػػػاوردي )ٛ٘٘/ٓٔ( ورد المحتػػػػار البػػػػف عابػػػػديف )ٕٔٗ/ٙانظػػػػر تبيػػػػيف الحقػػػػائؽ لمزيمعػػػػي ) ٕ

 .ٖٕٕ( والتحقيقات لمفوزاف ٜ٘ٔ/ٚوالمغني )
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أما على القوؿ الراجح فإننا نعامل الورثة باألضر فمن يرث منهم ُب بعض التقادير دوف بعض أو من  
ذا ال يعطى شيئا, ومن يرث ُب ٚتيع التقادير متفاضبًل يعطى كاف نصيبو غَت مقدر كالعاصب فه

األنقص, ومن ال ٮتتلف نصيبو ُب ٚتيع التقادير يعطى نصيبو كامبل ٍب يوقف الباقي إٔب أف ينكشف 
 اٟتمل وىذا ىو األضمن للحمل.

 مثالو: ىالك عن زوجة حامل وعم. 
ثمن, واألضر ُب حق العم أف تضعو ذكراً فاألضر ُب حق الزوجة أف تضع ما ُب بطنها حيًا فتأخذ ال

 أو أكثر فبل يكوف للعم شيء فنوقف ٚتيع الباقي حىت ينكشف اٟتمل.
وأما على ا١تشهور بُت العلماء ُب كيفية حساب مسائل اٟتمل فإهنم ٬تعلوف للحمل ستة تقادير ألنو 

مستقرة فإما أف يكوف ذكراً  إما أف يوضع حيِّا حياة مستقرة وإما أف يوضع ميتًا وإذا وضع حيًا حياةً 
فقط أو أنثى فقط أو ذكرا وأنثى أو ذكرين أو أنثيُت فهذه ستة تقادير وأما كونو أكثر من اثنُت 

 فلندرتو ٓب يقدروا لو.
 وطريقة قسمة المثاؿ السابق على ىذا: 

تقدير حياتو أف ا١تسألة على تقدير موت اٟتمل من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي للعم ثبلثة وعلى 
وذكوريتو من ٙتانية للزوجة الثمن واحد والباقي للحمل وعلى تقدير حياتو وأنوثيتو فا١تسألة من ٙتانية 
أيضا: للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثبلثة للعم تعصيبا وعلى تقدير حياتو ووضعو 

للذكرين تعصيبًا يباين فنضرب عدد ذكرين فا١تسألة من ٙتانية للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة 
الرؤوس ُب أصل مسألتهم تبلغ ستة عشر للزوجة اثناف ُب واحد باثنُت وللذكرين سبعة ُب اثنُت بأربعة 

 عشر والعم ٤تجوب بالفرع الذكر.
وعلى تقدير حياتو ووضعو أنثيُت فا١تسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثبلثة وللبنتُت الثلثاف ستة 

لباقي ٜتسة يأخذىا العم تعصيباً, وعلى تقدير حياتو ووضعو ذكرًا وأنثى فا١تسألة من ٙتانية عشر وا
للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة للذكر مثل حظ األنثيُت والعم ٤تجوب بالفرع الوارث الذكر إال أف 

ة تبلغ ُب أصل ا١تسأل-ثبلثة-فنضرب عدد رؤوسهم  -يباين  -الباقي وىو سبعة ال ينقسم عليهم 
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أربعة وعشرين للزوجة واحد ُب ثبلثة بثبلثة وللذكر واألنثى سبعة ُب ثبلثة بواحد وعشرين, أربعة عشر 
للذكر وسبعة لؤلنثى, ٍب ننظر بُت أصوؿ ا١تسائل بالنسب األربع فنجد التماثل ُب بعضها وىو ٙتانية 

 وىو ستة عشر, ٍب ٧تد بُت فنكتفي بواحد ٍب ٧تد بُت الثمانية وستة عشر تداخبًل فنكتفي باألكرب
ُب كامل اآلخر تبلغ اثنُت وتسعُت,  -نصفو-ستة عشر وأربعة وعشرين توافقًا فنضرب وفق أحد٫تا 

ومنو ٧تعلها اٞتامعة, ٍب نقسم ىذه اٞتامعة على أصوؿ ا١تسائل فما نتج وضعناه فوؽ أصل ا١تسألة  
م أصل ستة عشر اثٍت عشر, كجزء سهم فيكوف جزء سهم أصل أربعة وعشرين ٙتانية وجزء سه

وجزء سهم أصل ٙتانية أربعة وعشرين, ٍب نعطي كل وارث األضر ُب حقو من ىذه ا١تسائل وىو 
األنقص فنجد األضر ُب حق الزوجة أف تعطى من مسألة تقدير اٟتمل ذكرًا فتعطى منها واحدًا ُب 

ألضر ُب حق العم تقدير جزء سهمها أربعة وعشرين بأربعة وعشرين توضع أمامها ٖتت اٞتامعة وا
اٟتمل ذكرًا فبل يعطى شيئًا ويوقف الباقي وىو ٙتانية وستوف ومائة حىت يتبُت أمر اٟتمل, وإليك 

 صورهتا: 
 
 
 

 
             ٗ        ٛ        ٛ        ٛ      ٔٙ      ٕٗ        ٛ     ٕٗ      ٜٕٔ 

 ٕٗ ٖ ٔ ٖ ٕ ٔ ٔ ٔ ٔ زوجة

 ٓ ٓ ٓ ٘ ٓ ٓ ٖ ٓ ٖ عم

 ٓ ٕٔ ٚ ٙٔ ٗٔ ٚ ٗ ٚ ٓ ٛتل

 موقوؼٖٛٔ  ذ ث ث ث  ذذ ث ذ وفاة 

 
 

 جزء من سهم
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 .ؤّذا ينتهي الكبلـ على مَتاث اٟتمل واٟتمد هلل وال حوؿ وال قوة إال باهلل
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 المفقود 
 

 : تعريفو
والفقػػػداف  -وضػػػمها بكسػػػر الفػػػاء -"ا١تفقػػػود: اسػػػم مفعػػػوؿ مػػػن فقػػػدت الشػػػيء أفقػػػده فقػػػداً وفقػػػداناً 

 .ٔتطلب الشيء فبل ٕتده "
: الفقػػد عػػدـ الشػػيء بعػػد وجػػوده فهػػو أخػػص مػػن العػػدـ, ألف ٖ٘ٛقػػاؿ األصػػفهاين ُب ا١تفػػردات ص

 أ. ىػ.  مَّاَذا تَػْفِقُدوَف قَاُلواْ نَػْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلكِ العدـ يقاؿ فيو, وفيما ٓب يوجد بعد, قاؿ تعأب: 
 .ٕ"من ال تعلم لو حياة وال موت النقطاع خربهوا١تراد با١تفقود ىنا: "

ا١تفقػػود اسػػم ١توجػػود ىػػو حػػي باعتبػػار أوؿ حالػػو ولكػػن (: 11/43قػػاؿ السرخسػػي فػػي المبسػػوط )
خفػػي بػػاألثر كا١تيػػت باعتبػػار مآلػػو, وأىلػػو ُب طلبػػو ٬تػػدوف و٠تفػػاء أثػػر مسػػتقره ال ٬تػػدوف, قػػد انقطػػع 

 وف إٔب ا١تراد ورٔتا يتأخر اللقاء إٔب يـو التناد.عليهم خربه, واستًت عليهم أثره وباٞتد رٔتا يصل
واالسم ُب اللغة من األضداد: يقوؿ الرجل فقدت الشيء أي أضللتو, وفقدتػو أي طلبتػو وكػبل ا١تعنيػُت 

 يتحقق ُب ا١تفقود, فقد ضل عن أىلو وىم ُب طلبو أ. ىػ.
 وللمفقود أحكاـ كثَتة الذي يهمنا منها ىنا ىو ما يتعلق باإلرث.

 والكالـ على ذلك من جهتين: 
 .ُب توريث غَته منواألولى: 
 .-إذا مات لو مورث –ُب توريثو من غَته الثانية: 

فقػػد اتفػػق العلمػػاء علػػى أنػػو ال يقسػػم مالػػو مػػن فػػور فقػػده, بػػل بعػػد انقضػػاء ا١تػػدة  أمػػا الجهػػة األولػػى:
 . ٖا١تضروبة اليت يقدر أنو ال يعيش بعدىا

                                 
 (.٘ٓٙ/ٙمعونة أولي النيى البف النجار )  -ٔ
 المصدر السابؽ. -ٕ
عالء السنف ٕٚٓ/ٚانظر المغني البف قدامة ) -ٖ  غير ذلؾ .( والعذب الفائض و ٕٓٗ/ٛٔلمتيانوي )( وا 
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 لين: واختلفوا في مقدارىا على قو 
أف ذلك مردود إٔب اجتهاد اٟتػاكم ألف األصػل حياتػو وال يعػدؿ عػن ىػذا األصػل إال بيقػُت أو  األوؿ:

مػػا ُب حكمػػو والتقػػدير ال يصػػار إليػػو إال بتوقيػػف وال توقيػػف ىنػػا وىػػذا ىػػو قػػوؿ الشػػافعي و٤تمػػد بػػن 
 .ٔاٟتسن وا١تشهور عن مالك وأيب حنيفة وإحدى الروايتُت عن أٛتد

 أف ا١تدة تقدر وُب تقديرىا أقواؿ ٥تتلفة: الثاني:
فعنػػػد ا١تالكيػػػة أف ا١تفقػػػود ٭تكػػػم بإٟتاقػػػو بػػػاألموات مػػػىت بلػػػغ سػػػن التعمػػػَت, والػػػراجح عنػػػدىم أف سػػػن  

 .ٕالتعمَت سبعوف سنة وقيل ٜتس وسبعوف, وقيل ٙتانوف, وقيل ٜتس وٙتانوف
 وُب مذىب اٟتنفية أربع روايات: 

: أنو يعد ميتاً إذا مات ٚتيػع أقرانػو وٓب يبػق علػى وجػو األرض وىي ظاىر الرواية عن أيب حنيفة (ٔ
 منهم أحد.

وىػػػي روايػػػة أيب اٟتسػػػن عػػػن أيب حنيفػػػة أنػػػو يعػػػد ميتػػػاً إذا مضػػػى مائػػػة وعشػػػروف سػػػنة مػػػن يػػػـو  (ٕ
 والدتو.

 أنو يعد ميتاً إذا مضت مائة سنة من يـو والدتو وىذا مروي عن أيب يوسف. (ٖ
 .ٖمن يـو والدتوأنو يعدُّ ميتاً إذا مضى تسعوف سنة  (ٗ

 وُب مذىب الشافعي قوالف:
 القدمي: ينتظر أربع سنُت ٍب تعتد زوجتو إف كاف لو زوجة أربعة أشهر وعشراً ٍب ٢تا أف تتزوج. (ٔ
اٞتديػد: أنػو يعػػد ميتػاً إذا مضػى عليػػو مػدة يغلػب علػػى الظػن أف مثلػو ال يعػػيش إليهػا وأهنػا غػػَت  (ٕ

 .ٔمقدرة بزمن

                                 
( ٙٓٙ/ٙ) ( والمعونػة البػف النجػارٜٕٚ/ٚمػة )والمغنػي البػف قدا (ٖٓٗ/ٔانظر التمخيص فػي عمػـ الفػرائض لمخبػري )  -ٔ

 ( وغير ذلؾ.ٕٙٗ/ٙورد المحتار البف عابديف )
 . (ٜٓ٘/ٙ( وحاشية الدسوقي )ٖٔ٘/ٔانظر المقدمات والمميدات البف رشد )   -ٕ
( ٖٛ/ٖ( واالختيار لتعميؿ المختار لمموصػمي )ٗ٘/ٖٓوالمبسوط لمسرخسي ) (ٖٙٔ/ٛانظر بدائع الصنائع لمكاساني )  -ٖ
. 
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 وأما مذىب أٛتد ففيو تفصيل:
إف كػػاف ا١تفقػػود قػػد انقطػػع خػػربه علػػى وجػػو ظػػاىره ا٢تػػبلؾ كمػػن يفقػػد ُب مفػػازة أو بػػُت الصػػفُت أو فػػ- 

انكسرت بو سفينة ُب وسط البحر أو ٮترج للصبلة فبل يرجع ومػا أشػبو ذلػك, فهػذا ينتظػر أربػع سػنُت 
 منذ فقد ٍب يلحق باألموات حكماً.

 سبلمة.وعن أٛتد رواية أف حكمو حكم من غاب ُب سفر ظاىره ال -
وعنػػو التوقػػف ُب أمػػره قػػاؿ: وكنػػت أقػػوؿ ذلػػك, وقػػد ىبػػت اٞتػػواب الخػػتبلؼ النػػاس وكػػأين أحػػب  -

 السبلمة.
وإف كػػاف ا١تفقػػود قػػد انقطػػع خػػػربه علػػى وجػػو ظػػاىره السػػبلمة كمػػػن خػػرج لطلػػب العلػػم أو التجػػػارة أو 

 النزىة وما أشبو ذلك؛ فمذىب اإلماـ أٛتد أنو ينتظر تسعُت سنة من يـو ولد.
 عنو ينتظر أبداً حىت يتيقن موتو ألف األصل حياتو.و  -
 وعنو ينتظر زماناً ال يعيش فيو مثلو غالباً. -

 ٚتيع األقواؿ السابقة ال دليل عليها إال ثبلثة:  قلت:

                                                                                                     
 تتقوى بمجموعيا : اجاء ذلؾ عنو مف ثالث طرؽ في كؿ منيا مقاؿ إال أني -ٔ

 ( طريؽ الحكـ بف عتيبة الكندي عف عمي .ٔ)

( وسػػػػػػػعيد بػػػػػػػف منصػػػػػػػور فػػػػػػػي سػػػػػػػننو  ٕٖٖٕٔ/ ٖٖٕٔٔ /ٖٖٕٓٔ/ ٜٓ/ ٚعبػػػػػػػد الػػػػػػػرزاؽ فػػػػػػػي مصػػػػػػػنفو ) اأخرجيػػػػػػػ
( مػف طػرؽ ٗٗٗ/ٚ( والبييقي فػي سػننو ) ٖٓٚٙٔ/ٖٔ٘/ ٖ( وابف أبي شيبة في مصنفو ) ٛ٘ٚٔ/ ٚ٘ٚٔ/ٕٓٗ/ٔ)

عف الحكـ عػف عمػى قػاؿ: إذا فقػدت المػرأة زوجيػا فػال تتػزوج حتػى تسػتبيف أمػره .ىػذا لفػظ منصػور عػف الحكػـ واأللفػاظ 
 األخرى بمعناه . 

 . مت : إسناده ضعيؼ لالنقطاع بيف الحكـ وعمي ق
 (. ٗٗٗ/ ٚالبييقي في سننو ) احنش الكناني عف عمي بو نحوه . أخرجي ( طريؽٕ)

 قمت: إسناده ضعيؼ حنش الكناني صدوؽ لو أوىاـ.
( والبييقػػي فػػي سػػننو  ٔٙٚٔ/ٖٓٗ/ ٔسػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو ) ابػػو نحػػوه . أخرجيػػ طريػػؽ الشػػعبي عػػف عمػػي (ٖ)
(ٚ /ٗٗٗ. ) 

 إال حرفًا واحدًا كما سبؽ غير مرة. قمت: إسناده ضعيؼ الشعبي لـ يسمع مف عمي 
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القػوؿ باالنتظػػار حػػىت يتػػيقن ىػػبلؾ ا١تفقػػود أو حياتػو, وىػػو مػػذىب الشػػافعي اٞتديػػد وقػػوؿ  (ٔ)
وبػػو قػػاؿ إبػػراىيم  ,ٔوال يصػػح وحكػػي عػػن ابػػن مسػػعود  أليب حنيفػػة وبػػو قػػاؿ علػػي 

   ٗوالشعيب ٖوابن سَتين ٕالنخعي

 .ٕوحكي عن أيب الشعثاء وال يصح ٔواٟتكم وٛتاد
                                 

( عػف ابػف جػري  قػاؿ بمغنػي أف ابػف مسػعود وافػؽ عميػًا عمػى ٖٖٖٕٔ/ ٜٔ-ٜٓ/ ٚأخرج عبد الػرزاؽ فػي مصػنفو )  -ٔ
 أنيا تنتظره أبدًا . 

 .قمت : إسناده ضعيؼ لجيالة الواسطة بيف ابف جري  وابف مسعود
 جاء ذلؾ مف طرؽ يصح بمجموعيا : -ٕ
, أخرجو ابف أبي ال تزوج أبدًا حتى يأتييا الخبرطريؽ أبي معشر زياد بف كميب عف إبراىيـ في امرأة المفقود قاؿ :  (ٔ)

 .مف طريؽ سعيد بف أبي عروبة عف أبي معشر بو(ٓٔٚٙٔ/ٗٔ٘/ٖشيبة في مصنفو )
 عروبة فإنو مدلس . أبي قمت : إسناده ضعيؼ لعنعنة سعيد ابف

 ( طريؽ مغيرة عف إبراىيـ قاؿ : نتربص حتى نعمـ أحي ىو أـ ميت .ٕ)
 ( . ٜ٘ٚٔ/ ٖٓٗ/ٔعيد ابف منصور في سننو )وس (ٖٖٕ٘ٔ/ٜٔ/ٚعبد الرزاؽ في مصنفو ) أخرجو 

 قمت : إسناده ضعيؼ فإف مغيرة مدلس السيما عف إبراىيـ وقد عنعف ىاىنا .
( مف طريؽ ٘ٓٚٙٔ/ ٖٔ٘/ ٖ( وابف أبي شيبة في مصنفة ) ٓٙٚٔ/ ٖٓٗ/ ٔوأخرجو سعيد بف منصور في سننو )

 مغيرة بو نحوه .
.أخرجو عبد ت فمتصبر حتى يأتييا موت أو طالؽ( طريؽ حماد بف أبي سميماف عف إبراىيـ قاؿ : ىي امرأة ابتميٖ) 

 ( . ٖٖٕٗٔ/ٜٔ/ ٚالرزاؽ في مصنفو ) 
 ضعيؼ فإف حماد بف أبي سميماف ال يحت  بو . قمت : إسناده

( ثنػا أبػو أسػامة عػف ىشػاـ عػف محمػد قػاؿ : ال تػزوج امػرأة المفقػود  ٛٓٚٙٔ/ٖٔ٘/ٖأخرج ابف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )-ٖ
 حتى يأتييا يقيف موت زوجيا . 

 القردوسي .قمت : إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات أبو أسامة ىو حماد بف أسامة وىشاـ ىو ابف حساف 
امرأة المفقود : إف ( نا ىشيـ أنا سيار عف الشعبي أنو كاف يقوؿ في  ٔٙٚٔ/ٖٓٗ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو )-ٗ

 امرأتو وال خيار لو.  جاء األوؿ فيي

  =قمت  : إسناده صحيح رجالو ثقات سيار ىو أبو الحكـ العنزي ثقة وىشيـ ىو ابف بشير ثقة ثبت .
( مف طريؽ جابر بف يزيػد الجعفػي عػف الشػعبي قػاؿ : ال تػزوج امػرأة  ٙٓٚٙٔ/ٖٔ٘/ٖ)يبة في مصنفو بي شوأخرج ابف أ=

 المفقود حتى يرجع أو يموت . 
  قمت : إسناده ضعيؼ جدًا جابر بف يزيد ضعيؼ جدًا .
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 القوؿ الثاين:  (ٕ)

االنتظػػػار سػػػبعُت سػػػنة مػػػن يػػػـو والدة ا١تفقػػػود ٍب ٭تكػػػم بإٟتاقػػػو بػػػا١توتى حكمػػػاً وىػػػو األرجػػػح عنػػػد 
 ا١تالكية.

مػػذىب الشػػافعي ُب القػػدمي وبػػو قػػاؿ أٛتػػد فػػيمن غػػاب وانقطػػع االنتظػػار أربػػع سػػنُت وىػػذا  (ٖ)
 خربه على وجو ظاىره ا٢تلكة.

 أدلة ىذه األقواؿ: 
}امرأة ا١تفقػود امرأتػو  قاؿ: رسوؿ اهلل استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ ْتديث ا١تغَتة بن شعبة أف 

 {  ونوقش بأنو حديث ضعيف جداً. ٖحىت يأتيها ا٠ترب
قػاؿ: }أعمػار أمػيت مػا  رسػوؿ اهلل أف  ْتػديث أيب ىريػرة  :انيواستدؿ أصحاب القػوؿ الثػ

 {.ٔبُت ستُت إٔب سبعُت سنة وأقلهم من ٬توز ذلك

                                                                                                     
مفقػود ( ثنا سػيؿ بػف يوسػؼ عػف شػعبة عػف الحكػـ وحمػاد فػي امػرأة الٜٓٚٙٔ/ٖٔ٘/ٖأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )-ٔ

 فقاال : ال تزوج أبدًا حتى يأتييا الخبر .
  .قمت  : إسناده صحيح سيؿ بف يوسؼ ىو األنماطي ثقة وشعبة أمير المؤمنيف في الحديث

كػػذا –( ثنػػا يزيػػد بػػف ىػػاروف عػػف حبيػػب عػػف عمػػرو بػػف ىػػانىء  ٚٓٚٙٔ/ ٖٔ٘/ ٖأخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو ) -ٕ
يزيػػد عػػف امػػرأة غػػاب زوجيػػا عنيػػا زمانػػًا ال تعمػػـ لػػو بمػػوت وال حيػػاة , قػػاؿ :  قػػاؿ سػػئؿ جػػابر بػػف -وصػػوابو عمػػرو بػػف ىػػـر

 تربص حتى تعمـ أحي ىو أـ ميت .
 قمت : إسناده ضعيؼ حبيب ىو ابف أبي حبيب صدوؽ يخطىء .

( مف طريؽ محمد بف الفضؿ بف جابر نػا صػالح بػف ٘ٗٗ/ٚ( والبييقي في سننو )ٕٖٔ/ٖخرجو الدارقطني في سننو )أ -ٖ
 .   فذكره ؾ نا سوار بف مصعب نا محمد بف شرحبيؿ اليمداني عف المغيرة بف شعبة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل مال

اؿ ابػف أبػي قػرحبيؿ متػروؾ ومػف دونيمػا ال يعػرؼ قمت : إسناده ضعيؼ جدًا سػوار بػف مصػعب ضػعيؼ جػدًا ومحمػد بػف شػ
متػروؾ الحػديث يػػروي  منكػر محمػػد بػف شػرحبيؿأي ىػذا -قػاؿ : –عػػف حػديث فػذكره  : سػألت أبػي(ٖٔٗ/ٔ)حػاتـ فػي العمػؿ 
( بسػػوار بػػف مصػػعب ٘ٗٗ/ٚ)أ.ىػػػ . وأعمػػو البييقػػي فػػي سػػننو  أحاديػػث منػػاكير أباطيػػؿ النبػػي شػػعبة عػػف  عػػف المغيػػرة بػػف

شرحبيؿ , = ف=( : وذكره عبد الحؽ في أحكامو مف جية الدراقطني وأعمو بمحمد بٖٚٗ/ٖ.وقاؿ الزيمعي في نصب الراية )
ح بػف مالػؾ وال تروؾ , وقاؿ ابف القطػاف فػي كتابػو : وسػوار بػف مصػعب أشػير فػي المتػروكيف منػو , ودونػو صػالوقاؿ إنو م

 الفضؿ وال يعرؼ حالو أ. ىػ . يعرؼ ودونو محمد بف



496 

 

                                                                                                     
 حسف لغيره بدوف "وأقميـ مف يجوز ذلؾ " . -ٕ

 فقد جاء مف طريقيف عف أبي ىريرة : 
عمػر أمتػي مػف }: العالء التميمي عف أبي صالح عف أبػي ىريػرة قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  الطريؽ األولى : طريؽ كامؿ بف

 .{ستيف سنة إلى سبعيف سنة
 ٘ٛ/ ٙ( والطبراني فػي األوسػط ) ٙ٘ٙٙ/ ٔٔ/ ٕٔ( وأبو يعمى في مسنده )ٖٖٕٔ/ ٙٙ٘ / ٗأخرجو الترمذي في سننو ) 

 ( .ٜٕٗ/ٕ( وابف الشجري في األمالي ) ٕٚٛ٘/
 يخطىء كما في التقريب . صدوؽ ضعيؼ كامؿ  بف العالء قمت : إسناده

 الطريؽ الثاني : 
بف عمقمػة عػف أبػي سػممة عػف أبػي ىريػرة قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل  وطريؽ عبد الرحمف بف محمد المحاربي عف محمد بف عمر 

. }أعمار أمتي ما بيف الستيف إلى السبعيف وأقميـ مف يجوز ذلؾ{: 
 ٕ( والحػػػاكـ فػػػي مسػػػتدركو ) ٖٕٙٗ/ ٘ٔٗٔ/ ٕ( وابػػػف ماجػػػة فػػػي سػػػننو ) ٖٓ٘٘/ ٖ٘٘/ ٘أخرجػػػو الترمػػػذي فػػػي سػػػننو )

( وابػف  ٜٜٛ٘/ ٜٖٓ/ ٓٔ(بترتيػب بػف بمبػاف( وأبػو يعمػى فػي مسػنده ) ٜٕٓٛ/ ٕٙٗ/ ٚ( وابف حباف فػي صػحيحو )ٕٚٗ/
والخطيػب فػي  ( ٖٓٚ/ ٖ( ) ٛٚٔ/ ٘ٚٔ-ٗٚٔ/ ٔ( والقضػاعي فػي مسػند الشػياب )  ٜٓٔ /ٕٕ٘/ ٔفػي التوحيػد ) منده

عمػرو عػف أبػي سػممة عػف  حديث حسف غريب مف حديث محمد بػف قاؿ الترمذي : ىذا ( ٕٗ/ ٕٔ( و ) ٜٖٚ/ ٙتاريخو )
 :ال نعرفو إال مف ىذا الوجو , وقد روي عف أبي ىريرة مف غير ىذا الوجو ىػ النبي أبي ىريرة عف 

: وىذا إسناد حسف مشيور عف  دهو الذىبي وقاؿ ابف منيث صحيح عمى شرط مسمـ ولـ يخرجاه ووافقوقاؿ الحاكـ : ىذا حد
 ( . ٕٓٗ/ ٔٔالمحاربي . وحسنو الحافظ في الفتح )

إسػػناده ضػػعيؼ عبػػد الػػرحمف المحػػاربي ال بػػأس بػػو إال أنػػو مػػدلس وقػػد عػػنعف ومحمػػد بػػف عمػػرو بػػف عمقمػػة صػػدوؽ لػػو  :قمػػت
 أوىاـ والحديث بمجموع الطريقيف حسف لغيره واهلل أعمـ .

 صمح لالستشياد بيا .عف أبي ىريرة مف طرؽ ال توقد روي 
(  والقضػػاعي فػػي مسػػند ٕٙ/ٜٓوالراميرمػػزي فػػي األمثػػاؿ ) (ٖٗ٘ٙ /ٖٕٗ- ٕٕٗ/ ٔٔفقػػد أخرجػػو أبػػو يعمػػى فػػي مسػػنده ) 

( مػف طريػؽ إبػراىيـ بػف الفضػؿ بػف سػميماف مػولى بنػي مخػزـو عػف ٙٚٗ/٘( والخطيب في تاريخو )ٕٔ٘/ٗٚٔ/ٔالشياب )
 ) معترؾ المنايا بيف الستيف إلى السبعيف(. :ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهللالمقبري عف أبي 

 قمت:إسناده ضعيؼ جدًا إبراىيـ بف الفضؿ متروؾ.=
 .اؿ : }أقؿ أمتي أبناء سبعيف سنة{ق باإلسناد السابؽ أف رسوؿ اهلل ( ٗٗ٘ٙ/ٖٕٗ/ٔٔ=وأخرجو أبو يعمى في مسنده )

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا.
بف سعيد المقبري عف أبيو عػف أبػي ىريػرة قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ أب عباد ( مف طريؽ  ٔٛٗٔ/ ٗوأخرجو ابف عدي في كاممو )

 :أقؿ أمتي أبناء السبعيف . اهلل 
 إسناده واه أبو عباد ىو عبد اهلل بف سعيد المقبري متروؾ الحديث . :قمت
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بأف ىذا أمر ال يقاس عليو فرب إنساف يعيش فوؽ ا١تئة ورب إنساف ال ٬تاوز الثبلثُت أو  ونوقش:
وؿ علػى الغالػػب (: ىػذا ٤تمػٕٖٖ٘/ ٓٔمػا دوف ذلػك وقػد قػاؿ الطيػيب ُب شػرحو علػى ا١تشػكاة )

 بدليل شهادة اٟتاؿ, فإف منهم من ٓب يبلغ ستُت ومنهم من ٬توز سبعُت أ.ىػ
واستدؿ أصحاب القوؿ الثالث بقضاء عمػر بػن ا٠تطػاب ُب ا١تػرأة الػيت اسػتهوت الشػياطُت زوجهػا 

 .ٔأف تعتد أربع سنُت ٍب تعتد عدة ا١تتوَب عنها زوجها ٍب تتزوج إف بدا ٢تا ذلك

                                                                                                     
اف بف مطر عف أبي مالػؾ عػف ربعػي عػف حذيفػة أنػو قػاؿ : (مف طريؽ عثم ٕٕ٘/ ٗوأخرج البزار كما في كشؼ األستار )

أعمار أمتؾ , قاؿ : ما بيف الخمسيف إلػى السػتيف  , قػالوا : يػا رسػوؿ اهلل فأبنػاء السػبعيف قػاؿ : قػؿ  عف يا رسوؿ اهلل حدثنا
 مف يبمغ مف أمتي , رحـ اهلل أبناء السبعيف , ورحـ اهلل أبناء الثمانيف .

 ىػ .سناد وعثماف بصري ليس بالقوي.أ.البزار : ال أعممو يروى بيذا المفظ إال عف حذيفة بيذا اإلقمت : إسناده ضعيؼ قاؿ 
 رواه البزار وفيو عثماف بف مطر وىو ضعيؼ أ . ىػ .: (ٕٙٓ/ ٓٔوقاؿ الييثمي في المجمع )
 وال يصح . وجاء أيضًا مف حديث أنس 

إبػراىيـ ريس فػي أحاديػث مسػمـ بػف وابػف الضػ ( ٘ٛٗ/ ٕالكامؿ )( وابف عدي في  ٗ٘ٔ/ٔفقد أخرج العقيمي في الضعفاء )
ز عف قتػادة عػف أنػس بػف مالػؾ قػاؿ يف كن( مف طريؽ بحر بٕٓ/ ٗ( كما في الصحيحة لمعالمة األلباني ) ٔ/٘الفراىيدي )

 قؿ أمتي الذي يبمغ التسعيف. :أ : قاؿ رسوؿ اهلل 
 ى الفالس متروؾ .بف عم رحر بف كنيز السقاء جد عمقمت : إسناده واه ب

ثنا ىشػاـ أخبرنػا بعػض أصػحابنا عػف قتػادة عػف أنػس قػاؿ :  ثنا سري  ( ٕٜٕٓ/ ٖٕٛ/ ٘وقد أخرجو أبو يعمى في مسنده )
 : عمر أمتي ما بيف الستيف إلى السبعيف وأقميـ الذيف يبمغوف ثمانيف .قاؿ رسوؿ اهلل 

خ سػري  عمػى مػف يسػمى ىشػامًا ولعػؿ الثقػات وأمػا ىشػاـ فمػـ أقػؼ عمػى فػي مشػاي قمت :سػري  ىػو ابػف يػونس البغػدادي أحػد
خ سػػري  وسػػري  مػػذكور فػػي تالمػػذة ىشػػيـ حؼ إلػػى ىشػػاـ فػػإف ىشػػيمًا وىػػو ابػػف بشػػير مػػذكور فػػي مشػػايالصػػواب ىشػػيـ فتصػػ

ذكر الحػديث السػابؽ: مو ىو بحر بف كنيز في اإلسناد السابؽ فقد قاؿ العقيمي بعد ولعؿ ىذا البعض الذي أبي وىشيـ مدلس
 ليس لو أصؿ مف حديث قتادة وال يتابع عميو بحر أ . ىػ .

  وعميو فاإلسناد ضعيؼ جدًا واهلل أعمـ .
 مختصرة ومطولة . قمت : ىذه قصة صحيحة جاءت مف عدة طرؽ عف عمر  -ٔ

فقػاؿ  وجػي فقػد.تػت امرأتػو فقالػت : إف ز عمير أف رجاًل فقد فػي عيػد عمػر فأ طريؽ األولى: طريؽ عبيد بفال
 ر وعشػرًا ,ففعمػت ثػـ جػاءت فػدعا ولػي:اذىبي فتربصي أربع سنيف ففعمت ثـ جاءت فقاؿ : اعتدي أربعة أشي

قػروء ففعمػت ثػـ جػاءت فقػاؿ اذىبػي فتزوجػي مػف شػئت , ثػـ  ؿ : طمؽ فطمؽ , فقاؿ :اعتػدي ثالثػةالمفقود فقا
 بػي جاء زوجيا بعد ذلؾ فقاؿ لو عمر : ويحؾ أيف كنت ؟ قاؿ يػا أميػر المػؤمنيف اسػتيوتني الشػياطيف فػذىبوا



498 

 

                                                                                                     
مػػا أدري أيػػف أنػػا مػػػف أرض اهلل فكنػػت فػػييـ يسػػتعبدوني حتػػػى غػػزاىـ مػػنيـ مسػػمموف فكنػػػت فيمػػا أصػػابوا مػػػف 

رجؿ مف اإلنس وىؤالء مف الجف فما شػأنؾ فػييـ فػأخبرتيـ خبػري قػالوا : فػأي أرض اهلل  غنائميـ, قالوا : أنت
أحػػب إليػػؾ أف تصػػبح ؟قمػػت : بالمدينػػة ىػػي أرضػػي . فأصػػبحت وأنػػا أنظػػر إلػػى الحػػرة فخيػػره عمػػر بػػيف امرأتػػو 

 وبيف الصداؽ .
( ثنػػػا يحػػػي وسػػػعيد  ٕٗٚٔ/ ٖٙٗقمػػػت : جػػػاء ىػػػذا الطريػػػؽ فػػػي مسػػػائؿ األمػػػاـ أحمػػػد بروايػػػة ابنػػػو عبػػػد اهلل ) 

 سميماف حدثني عطاء عف عبيد بف عمير بو . أبي القطاف ثنا عبد الممؾ يعني ابف
  .قمت : إسناده صحيح رجالو كميـ ثقات

أتػػت امػػرأة عمػػر بػػف الخطػػاب فقالػػت : اسػػتيوت الجػػف زوجيػػا فأمرىػػا أف  :طريػػؽ أبػػي عثمػػاف النيػػدي قػػاؿ-ٕ
 تو الجف أف يطمقيا ثـ أمرىا أف تعتد أربعة أشير وعشرًا .تتربص أربع سنيف ثـ أمر ولي الذي استيو 

( مف طريؽ محمد بف إشكاب نػا أبػو غسػاف نػا إسػرائيؿ  ٕٗ٘/ ٕٖٔ-ٖٔٔ/ ٖننو )ا الدارقطني في سأخرجي
 بف عاصـ األحوؿ عف أبي عثماف بو . 

 مري فإنو صدوؽ .اقمت : إسناده حسف رجالو كميـ ثقات غير محمد بف إشكاب الع
 سعيد بف المسيب عف عمر فذكر التربص والعدة دوف القصة بطوليا . طريؽ -ٖ

 ف المسيب : جاء ذلؾ مف طرؽ عف اب
عبػد الػرزاؽ  ا( وأخرجيػ ٘ٗٗ/ ٚ( ومػف طريقػة البييقػي فػي سػننو ) ٓ٘ٙٔ/ ٖٗٙمالػؾ فػي الموطػأ ) اأخرجي

 ٓٓٗ / ٔ( وسػػػػعيد بػػػػف منصػػػػور فػػػػي سػػػػػننو  ) ٕٖٕٗٔ / ٛٛ / ٚ(  , ) ٖٕٚٔٔ/ ٘ٛ/ ٚفػػػػي مصػػػػنفو )
 / ٚ)قي في سننو ( وأبو عبيد كما ذكر ذلؾ البيي ٔٔٚٙٔ/ ٗٔ٘ / ٖ)( وابف أبي شيبة في مصنفو ٕ٘ٚٔ/

ٛ٘ /ٕٖٔٔٚ ).  
 قمت : سعيد بف المسيب في سماعو مف عمر خالؼ والراجح أنو سمع كما سبؽ . 
 =الحسف البصري عف عمر : طريؽ – ٗ
نس عػف الحسػف عػف عمػر بػف يػو  أنا ( نا ىشيـ قاؿ ٖ٘ٚٔ/ ٓٓٗ/ ٔسعيد بف منصور في سننو ) اأخرجي=

 الخطاب بو نحوه . 
 ما قبمو .قيتاف مف خالفة عمر إال أنو يصح بصري ولد لسنتيف بقمت : الحسف الب

 طريؽ أبي عمرو الشيباني :  -٘
يػف عبػد الممػؾ الػدقيقي نػا يزيػد بػف ىػاروف أنػا سػميماف ( مف طريؽ محمػد ٘ٗٗ/ ٚفي سننو ) البييقي اأخرجي

 التيمي عف أبي عمرو الشيباني عف عمر بو مختصرًا .
قمػت : إسػناده حسػف رجالػو كميػـ ثقػات إال محمػد بػف عبػد الممػؾ فيػو صػدوؽ وأبػو عمػرو الشػيباني كػوفي ثقػة 

 مخضـر .
  .طريؽ ابف أبي ليمى عف عمر -ٙ
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 الترجيح: 
الػػراجح ُب تقػػدير ا١تػػدة الػػيت ٭تكػػم فيهػػا بإٟتػػاؽ ا١تفقػػود بػػا١توتى حكمػػاً أف ذلػػك راجػػع إٔب اجتهػػاد 
اٟتػػػػاكم وأف ذلػػػػك ٮتتلػػػػف بػػػػاختبلؼ األشػػػػخاص واألحػػػػواؿ واألمػػػػاكن واٟتكومػػػػات فيقػػػػدر مػػػػدة 

 .ٔللبحث عنو ْتيث يغلب على الظن تبُت حياتو لو كاف موجوداً ٍب ٭تكم ٔتوتو بعد انتهائها
 ترجيح: أسباب ال

                                                                                                     
 جاء ذلؾ مف طرؽ عنو عف عمر مطواًل ومختصرًا .

 ٘٘ٚٔ/ ٔٓٗ/ ٔ( وسعيد بف منصور في سننو  )ٕٖٕٔٔ / ٚٛ-ٙٛ/ ٚعبد الرزاؽ في مصنفو )  اأخرجي
 ( . ٙٗٗ/ ٘ٗٗ/ ٚوالبييقي في سننو  ) (ٕٔٚٙٔ/ ٗٔ٘/ ٖوابف أبي شيبة في مصنفو ) (

عمػر والػراجح لػـ يسػمع إال أنػو صػحيح بمػا قبمػو  قمت : عبد الرحمف بف أبي ليمى ثقة مختمؼ في سماعو مػف
 وما بعده .

فمبػث مػا شػاء اهلل أف يمبػث  طريؽ يحي بف جعدة أف رجاًل انتسفتو الجف عمى عيد عمر بف الخطػاب  -ٚ
ثـ إف امرأتو أتت عمر بػف الخطػاب فأمرىػا أف تػربص أربػع سػنيف , فممػا لػـ يجػيء أمػر وليػو أف يطمقيػا , ثػـ 

 أمرىا أف تعتد فإذا انقضت عدتيا وجاء زوجيا خير بينيا وبيف الصداؽ .
  .(ٗٔٚٙٔ/ ٗٔ٘/ ٖ)شيبة في مصنفو ( وابف أبي  ٗ٘ٚٔ/ٔٓٗ / ٔو سعيد ابف منصور في سننو )أخرج
 . اوما بعدىا بما قبمي ةالطريؽ صحيح قة ولـ يدرؾ ىذه القصة إال أف ىذهيحي بف جعدة ثقمت :

 طريؽ مجاىد  -ٛ
ف مجاىػد عػف ف خبػاب األسػدي عػ( مػف طريػؽ يػونس بػ ٕٖٕٓٔ/ ٙٛ/ ٚعبد الرزاؽ فػي مصػنفو  ) اأخرجي
 الذي فقد فذكر القصة بنحوىا . الفقيد

 قمت : إسناده ضعيؼ يونس بف خباب األسدي صدوؽ يخطىء والقصة صحيحة كما سبؽ .              
 .ٖٙٔتسييؿ الفرائض ص  -ٔ
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أف األصل حياة ا١تفقود وال ٮتػرج عػن ىػذا األصػل إال بيقػُت وذلػك ٦تػا ٮتتلػف التقػدير فيػو  (ٔ)
 .ٔباختبلؼ األحواؿ

 .ٕأف التحديد ال دليل عليو (ٕ)

أف التحديد كما أنو غَت منقوؿ فهو غػَت معقػوؿ ألف مػن فقػد وىػو ابػن تسػع وٙتػانُت مػثبلً  (ٖ)
وىػػػذا فاسػػػد ألف السػػػنة الواحػػػدة ال –ينتظػػػر علػػػى ىػػػذا القػػػوؿ سػػػنة واحػػػدة ٍب ٭تكػػػم ٔتوتػػػو 

تكفي للبحث عنو, فالتحديد ُب ىذه ا١تسألة كنظائرىا بػأف ٬تتهػد اٟتػاكم وأىػل ا٠تػربة ُب 
وٮتتلػف ذلػك بػاختبلؼ األوقػات والبلػداف واألشػخاص, ىػذا الػػذي  تقػدير مػدة االنتظػار,

 .ٖتطمئن إليو النفس والقلب

وقد سبق أنو ذىب إٔب ىػذا الشػافعي و٤تمػد بػن اٟتسػن وىػو ا١تشػهور عػن مالػك وأيب حنيفػة وأيب 
يوسف, وقد اختار ىذا من ا١تعاصرين العبلمػة احملقػق عبػد الػرٛتن بػن سػعدي وٝتاحػة العبلمػة ابػن 

 رحم اهلل اٞتميع. ٘وفضيلة العبلمة ابن عثيمُت ٗباز
ألف عمر كاف اٟتاكم آنذاؾ وقد اجتهػد ُب حادثػة بعينهػا  وىذا ال يعارض ما ذىب إليو عمر 

القػػوؿ  و٢تػػا ظروفهػػا الػػيت ٖتػػيط ّٔػػا فقػػدر ا١تػػدة ا١تػػذكورة وال يلػػـز مػػن ذلػػك أف ننسػػب إٔب عمػػر 
 ألة فيها خبلؼ بُت الصحابة.بأنو يرى ىذه ا١تدة ُب ٚتيع ا١تفقودين, وا١تس

حيػػث قػػاؿ: ينتظػػر حػػىت يتػػيقن ىبلكػػو أو  ومػػا رجحتػػو موافػػق ١تػػا ذىػػب إليػػو أمػػَت ا١تػػؤمنُت علػػي 
ٓب ٭تػػدد مػػػدة وإ٪تػػا تػػػرؾ ىػػذا للقػػػرائن  حياتػػو وغلبػػة الظػػػن يعمػػل ّٔػػػا كمػػا يعمػػػل بػػاليقُت فعلػػػي 

 واألحواؿ وىذا ما رجحتو واهلل أعلم.

                                 
 ذلؾ .وغير  ٖ٘( والفوائد الجمية ص ٙٓٙ/ ٙ(ومعونة أولى النيى البف النجار )ٕٚٓ/ ٚانظر المغني البف قدامة ) -ٕ
  المصدر السابؽ. -ٖ
وقػد قػاؿ بعػد  ٖٕٓضػية لمفػوزاف صنقػاًل عػف التحقيقػات المر  ٗٙالمختارات الجمية مف المسائؿ الفقيية البف سػعدي ص -ٗ
  .النقؿ :بتصرؼ وعز 
 (.ٖ٘الفوائد الجمية صػ) -٘
 . ٖٙٔتسييؿ الفرائض  -ٙ
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يث ا١تفقود مػن غػَته إف مػات لػو مػورث ُب مػدة االنتظػار؛ فػإف انتظػر وىي تور  وأما الجهة الثانية:
 الورثة حىت تبُت أمره فبل إشكاؿ, وىكذا إف كاف ا١تفقود ىو الوارث الوحيد.

وأمػػا إف كػػاف مػػع ا١تفقػػود غػػَته مػػن الورثػػة واسػػتعجلوا قسػػمة الًتكػػة قبػػل انتهػػاء ا١تػػدة ا١تضػػروبة فقػػد 
 ثبلثة أقواؿ: اختلف العلماء ُب كيفية القسمة على 

أنو يعامػل الورثػة اٟتاضػروف باألضػر ُب حقهػم مػن تقػديري حياتػو وموتػو, فمػن كػاف  القوؿ األوؿ:
يػرث علػػى فػرض أنػػو حػي وعلػػى فػرض أنػػو ميػت وال ٮتتلػػف إرثػو علػػى الفرضػُت ٚتيعػػاً يعطػى إرثػػو, 

ث علػى ومن كاف يرث علػى الفرضػُت ٚتيعػاً ولكػن إرثػو ٮتتلػف يعطػى أقػل النصػيبُت, ومػن كػاف يػر 
فػػرض وال يػػرث علػػى الفػػرض اآلخػػر ال يعطػػى شػػيئاً, ويوقػػف ا١تػػاؿ أو البػػاقي حػػىت يتبػػُت اٟتػػاؿ إمػػا 
بظهور موتو وإما بظهور حياتو أو حىت ٭تكم قاض ٔتوتو وىذا قوؿ أٛتػد بػن حنبػل وقػوؿ القاضػي 
أيب يوسػف واٟتسػػن بػن زيػػاد مػػن اٟتنفيػة وروايػػة ابػن القاسػػم عػػن مالػك وىػػو الصػحيح مػػن مػػذىب 

 لشافعية وىو الذي عليو الفتوى والعمل ُب ا١تذاىب األربعة.ا
أنو يقدر موتو وتقسم الًتكة على الورثة اٟتاضػرين, حػىت ولػو كػاف األضػر ُب حقهػم  القوؿ الثاني:

ٚتيعاً أو حق بعضهم تقدير أنو حي, ٍب لو ظهرت حياتو غَتنػا اٟتكػم, وىػذا قػوؿ غػَت معتمػد ُب 
د بػػن اٟتسػػن الشػػيباين, ووجهػػو فيمػػا زعمػػوا أف اسػػتحقاؽ الورثػػة مػػذىب الشػػافعية وينسػػب إٔب ٤تمػػ

 اٟتاضرين معلـو بيقُت, واستحقاؽ ا١تفقود مشكوؾ فيو, وال يًتؾ اليقُت للشك.
 القوؿ الثالث: 

أنػػػو تقػػػدر حياتػػػو, وتقسػػػم الًتكػػػة عليػػػو وعلػػػى الورثػػػة اٟتاضػػػرين, فيعطػػػى كػػػل واحػػػد مػػػن اٟتاضػػػرين 
تبػُت اٟتػاؿ أو ٭تكػم قػاض ٔتوتػو قبػل مػوت مورثػو, حػىت ولػو  نصيبو, ويوقػف نصػيب ا١تفقػود حػىت ي

كػػاف األضػػر ُب حػػق ا١توجػػودين ٚتيعػػاً أو ُب حػػق بعضػػهم تقػػدير كونػػو ميتػػاً فػػإف ظهػػرت وفاتػػو أو 
قضى ّٔا قاض غَتنا اٟتكم, وىذا قوؿ غَت معتمد أيضاً ُب مذىب الشػافعية, ووجهػو فيمػا زعمػوا 

 و يرتفع حكمها إال بيقُت.أف األصل اٟتياة فبل ينبغي أف ترتفع أ
 وإليك مثاؿ يتبُت بو الفرؽ بُت األقواؿ الثبلثة السابقة: 
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مػػات رجػػل وتػػرؾ زوجػػة وأمػػاً وأخػػاً ألب موجػػودين وأخػػاً شػػقيقاً مفقػػوداً, فعلػػى القػػوؿ األوؿ وىػػو 
 ا١تعمػوؿ بػػو ُب ا١تػذاىب األربعػػة تعطػى الزوجػػة الربػع ألف نصػػيبها ال يتغػَت علػػى تقػدير حيػػاة ا١تفقػػود

وال علػػى تقػػدير موتػػو, وتعطػػى األـ السػػدس ألنػػو علػػى تقػػدير حيػػاة ا١تفقػػود يكػػوف للميػػت أخػػواف 
ونصػػيب األـ مػػع اإلثنػػُت مػػن اإلخػػوة السػػدس, وال يعطػػى األخ ألب شػػيئاً ألنػػو علػػى تقػػدير حيػػاة 
ا١تفقود يكػوف ٤تجوبػاً بػو, وعلػى القػوؿ الثػاين تعطػى الزوجػة الربػع وتعطػى األـ الثلػث ويعطػى األخ 

ؤلب الباقي بالعصوبة, وعلى القوؿ الثالث تعطى الزوجة الربػع, وتعطػى األـ السػدس ألف للميػت ل
 .ٔأخوين وال يعطى األخ لؤلب شيئاً ألنو ٤تجوب بالشقيق

 الترجيح: 
إذا نظرنػػا ُب ىػػذه األقػػواؿ وجػػدنا القػػوؿ األوؿ يعتػػرب ُب القسػػمة حػػاليت حيػػاة ا١تفقػػود وموتػػو بينمػػا 

١توت فقط والثالث يعترب حالة اٟتياة فقط فيكوف القوؿ األوؿ أرجح ألنو أحوط الثاين يعترب حالة ا
وأضمن ٟتق ا١تفقود وحق غػَته, أمػا الثػاين والثالػث فهمػا عرضػة للػنقص وضػياع حػق ا١تفقػود وحػق 

 .ٕغَته واهلل أعلم
 

 وطريقة حل المثاؿ المذكور على القوؿ الراجح كالتالي: 
١تسألة من اثٍت عشر للزوجة الربع ثبلثة ولؤلـ السدس اثناف وليس على تقدير حياة ا١تفقود فأصل ا

 لؤلخ ألب شيء ألنو ٤تجوب باألخ الشقيق والباقي سبعة لؤلخ الشقيق ا١تفقود.
وعلى تقدير موت ا١تفقود فتكوف ا١تسألة من اثٍت عشر أيضاً للزوجة الربع ثبلثة ولػؤلـ الثلػث أربعػة 

ود شػػػػيء واٞتامعػػػػة مػػػػن اثػػػػٍت عشػػػػر للتماثػػػػل بػػػػُت أصػػػػلي والبػػػػاقي لػػػػؤلخ ألب ٜتسػػػػة ولػػػػيس للمفقػػػػ
ا١تسألتُت فنعطي كػل واحػد مػن الورثػة األضػر بػو إف كػاف نصػيبو ٮتتلػف, ومػن ال ٮتتلػف نصػيبو ُب 

                                 
 ( .ٕٜٔ– ٜٔٔالحميد  ) أحكاـ المواريث في الشريعة اإلسالمية لمحمد محي الديف عبد -ٔ
 (.ٖٕٔالتحقيقات المرضية لمفوزاف صػ) -ٕ
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اٟتالتُت أخذه كامبًل, وما بقي يوقف حىت يتبُت أمره فالزوجة ال ٮتتلػف مَتاثهػا فتأخػذ ثبلثػة واألـ 
 ُت والباقي سبعة يوقف حىت يتضح األمر.ٮتتلف مَتاثها فتأخذ األضر وىو اثن

 وىذا إيضاح ٢تا برٝتها على طريقة اٞتداوؿ أو الشباؾ: 
    ٕٔ     ٕٔ     ٕٔ 

 ٖ ٖ ٖ زوجة

 ٕ ٗ ٕ أـ

 ٓ ٘ ٓ ألب أخ

أخ شػػػػػػػػػػػػػػػػػقيق 
 مفقود

ٚ ٓ  

 موقوؼ ٚ     تقدير موتو  تقديرحياتو 

 
 مسألة: 

إذا مضػت مػدة انتظػار ا١تفقػود وٓب يتبػُت أمػره فمػاذا يصػنع ٔتالػو ومػا وقػف لػو مػن مػاؿ مورثػو الػػذي 
 مات ُب تلك ا١تدة؟ 

أمػا مػػا يصػػنع ٔتالػػو: فإنػػو يقسػػم بػػُت ورثتػػو ا١توجػػودين حػػُت اٟتكػػم ٔتوتػػو ال مػػن مػػات مػػنهم ُب مػػدة 
عن وفاهتم ومػن شػرط اإلرث  االنتظار وذلك باتفاؽ الفقهاء ألف اٟتكم ٔتوت ا١تفقود جاء متأخراً 

 حياة الوارث بعد موت ا١تورث, واألصل حياة ا١تفقود ُب تلك ا١تدة اليت ماتوا فيها.
 وأما ما يصنع ٔتا وقف لو من ماؿ مورثو: فبل ٮتلو األمر حينئٍذ من إحدى ثبلث حاالت: 

يكػوف ا١توقػوؼ لػو  أف يعلم أف ا١تفقود كاف حياً حُت موت مورثػو ففػي ىػذه اٟتالػة الحالة األولى:
فيػدفع إليػو إف جػاء مػن غيبتػػو أو يػدفع إٔب ورثتػو مػع مالػو حػػُت اٟتكػم ٔتوتػو إف ٓب يػأت عنػد هنايػػة 

 مدة انتظاره.
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أف يعلػػم أنػػو قػػد مػػات قبػػل مورثػػو ففػػي ىػػذه يػػدفع ا١توقػػوؼ إٔب مسػػتحقيو مػػن ورثػػة  الحالػػة الثانيػػة:
 ا١تيت األوؿ, وليس لورثة ا١تفقود فيو أي استحقاؽ.

أف ال يعلػػم عنػػو حيػػاة وال مػػوت ففػػي ىػػذه اٟتلػػة اختلػػف العلمػػاء فػػيمن يسػػتحق  الػػة الثالثػػة:الح
 ا١توقوؼ لو على قولُت: 

–: يكوف ا١توقوؼ للمفقػود كمػا لػو علمػت حياتػو بعػد مػوت مورثػو فيػدفع إٔب ورثتػو القوؿ األوؿ
مػػن مػػذىب  وىػػذا ىػػو الصػػحيح-ألف األصػػل حياتػػو وال ٭تكػػم ٔتوتػػو إال عنػػد انقضػػاء زمػػن تربصػػو

 اٟتنابلة ويرجحو كثَت من فقهاء ا١تذىب.
أف ا١توقػوؼ يػرد علػى ورثػة ا١تيػت األوؿ, ولػيس فيػو اسػتحقاؽ لورثػة ا١تفقػود ألننػا ال  القوؿ الثاني:

نعػػم أيهمػػا مػػات أواًل, وال توريػػث مػػع الشػػك, وىػػذا قيػػاس قػػوؿ مػػن قػػاؿ ُب الغرقػػى و٨تػػوىم أنػػو ال 
مػػذىب اٟتنابلػػة واختػػاره مػػنهم صػػاحب ا١تغػػٍت وصػػاحب يػػورث أحػػد٫تا مػػن صػػاحبو وىػػذا وجػػو ُب 

 .ٔاإلقناع وىو قوؿ اٟتنفية وا١تالكية والشافعية ؛ ألنو توريث مع الشك كما ذكرنا
 
 

 مسألة أخرى: 
إذا كػػاف ا١توقػػوؼ بػػُت الورثػػة اٟتاضػػرين ولػػيس للمفقػػود حػػظ فيػػو أو ُب بعضػػو علػػى كػػل تقػػدير وإ٪تػػا 

وال يتصػور ىػذا إال علػى قػوؿ اٞتمهػور أف ا١تسػألة تقسػم علػى ا١تفقود صار سػبباً ُب اٟتجػب عنػو, 
التقػػديرين كمػػا سػػبق إذا كػػاف كػػذلك فلبػػاقي الورثػػة أف يصػػطلحوا فيقتسػػموا مػػاال حػػظ للمفقػػود فيػػو 
ألنو ال ٮترج عػنهم إال أنػو قػد شػك فػيمن يسػتحقو مػنهم, فمثػاؿ كونػو الحػظ لػو فيػو زوج وأخػت 

كػػوف بعضػػو الحػػظ لػػو فيػػو زوج وأخػػواف ألـ وأخػػت   شػػقيقة وأخػػت ألب وأخ ألب مفقػػود, ومثػػاؿ
 شقيقة وأخ شقيق مفقود.

                                 
 (.ٖٖٛ/ٚ)( واإلنصاؼ  ٕٛٓ/ ٚانظر المغني )( و ٖٖٕ– ٖٕٔالتحقيقات المرضية لمفوزاف ) -ٔ
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علػػػى تقػػػدير حيػػػاة ا١تفقػػػود أصػػػلها مػػػن اثنػػػُت للػػػزوج النصػػػف واحػػػد ولؤلخػػػت  فالمسػػػألة األولػػػى:
الشػػقيقة النصػػف واحػػد وال شػػيء لؤلخػػت واألخ ألب السػػتغراؽ الفػػروض. وعلػػى تقػػدير ا١تػػوت, 

النصػػف ثبلثػػة, وللشػقيقة النصػػف ثبلثػػة, ولؤلخػػت ألب أصػلها مػػن سػػتة وتعػػوؿ إٔب سػبعة, للػػزوج 
السػػػدس واحػػػد فػػػبل اسػػػتحقاؽ للمفقػػػود ولكػػػن علػػػى تقػػػدير حياتػػػو تسػػػقط بػػػو األخػػػت ألب ألنػػػو 

, وعلػػى تقػػدير موتػػو تػػرث األخػػت ألب ا١تشػػئـويعصػػبها وٓب يبػػق بعػػد الفػػروض شػػيء فهػػو القريػػب 
الشػقيقة كمػاؿ فرضػيهما وكونػو لؤلخػت السدس وتعوؿ ا١تسألة فا١توقوؼ إذاً دائر بُت كونو للػزوج و 

ألب تكملػػة الثلثػػُت فلهػػم أف يصػػطلحوا علػػى اقتسػػامو ألف ال ٮتػػرج عػػنهم لكػػن ال يعلػػم مسػػتحقو 
 منهما وىذه صورهتا:

 
                         

    ٕٚ      ٕٚ  ٔٗ 

 ٙ ٔ ٖ زوج

 ٙ ٔ ٖ شقيقة

 ٓ ٓ ٔ أخت ألب

 ٓ ٓ ٓ أخ ألب مفقود

 
: علػػػى تقػػػدير حيػػػاة ا١تفقػػود أصػػػلها مػػػن سػػػتة للػػػزوج النصػػػف ثبلثػػػة ولئلخػػػوة ألـ والمسػػػألة الثانيػػػة

الثلث إثناف, وللشقيق ا١تفقود والشػقيقة اٟتاضػرة البػاقي واحػد ال ينقسػم عليهمػا فتضػرب رؤوسػهم 
ثبلثة ُب أصل ا١تسألة ستة ٭تصل ٙتانية عشر, للزوج ثبلثة ُب ثبلثػة بتسػعة ولؤلخػوين ألـ اثنػاف ُب 

 ولؤلشقاء الباقي واحد ُب ثبلثة بثبلثة, للشقيق اثناف وللشقيقة واحد. ثبلثة بستة
وعلى تقدير موت ا١تفقود تكوف ا١تسػألة مػن سػتة وتعػوؿ إٔب ٙتانيػة للػزوج النصػف ثبلثػة ولؤلخػوين 
ألـ الثلث اثناف وللشقيقة النصف ثبلثػة, واٞتامعػة اثنػاف وسػبعوف للموافقػة بػُت ا١تسػألتُت بالنصػف 
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الزوج واألخوين من األـ موت ا١تفقود وُب حق الشقيقة حياتو فيعطػى الػزوج سػبعة  واألضر ُب حق
 وعشرين, واألخواف من األـ ٙتانية عشر وتعطى الشقيقة أربعة ويوقف ثبلثة وعشروف.

وتبقػػى ٜتسػة عشػػر زائػدة عػػن نصػػيب  ةللمفقػود منهػػا بتقػدير حياتػػو ٙتانيػة ألف لػػو مثلػي مػػا للشػقيق
رثػػة الحػػق للمفقػػود فيهػػا فلهػػم أف يصػػطلحوا عليهػػا ألهنػػا ال ٗتػػرج عػػنهم وىػػذه ا١تفقػػود دائػػرة بػػُت الو 

 صورة ا١تسألة:
 

 
    ٗٔٛ    ٛ ٜ   ٕٚ   

 ٕٚ ٖ ٜ زوج

 ٜ ٔ ٖ أخ ألـ

 ٜ ٔ ٖ أخ ألـ 

 ٗ ٖ ٔ أخت شقيقة

  ٓ ٕ أخ شقيق مفقود

 موقوؼٖٕ                                             
 فوائد تتعلق بالمفقود: 

 (: ٖٓٗ-ٜٖٖ/ٚقاؿ ا١ترداوي ُب اإلنصاؼ ) (ٔ)
إذا قدـ ا١تفقود بعد قسم مالػو: أخػذ مػا وجػده بعينػو, ويرجػع علػى مػن أخػذ البػاقي علػى الصػحيح 

 من ا١تذىب. نص عليو ُب رواية عبد اهلل, واختاره أبو بكر.
 قاؿ ُب الفائق: وىو أصح, وصححو ابن عقيل, وغَته.

 ا١تصنف وغَته.وجـز بو 
وعنػػو _أي اإلمػػاـ أٛتػػد_ ال يرجػػع علػػى مػػن أخػػذ, نػػص عليػػو ُب روايػػة ابػػن منصػػور, وقػػاؿ: إف مػػا 

 قسم ْتق ٢تم.
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 قاؿ ُب الفروع: اختاره ٚتاعة, وقدمو ُب الرعاية الكربى.
 وظاىر الفروع: إطبلؽ ا٠تبلؼ, فإنو قاؿ: رجع ُب رواية, ونقل ابن منصور: ال يرجع أ.ىػ.

 األوؿ أميل فكما أخذه ْتق يرده إٔب من ىو أحق.والنفس إٔب 
 يزكى ماؿ ا١تفقود قبل القسمة ألف الزكاة حق واجب ُب ا١تاؿ فلـز أداؤه. (ٕ)
 (.ٜٓٙ/ٙانظر ا١تعونة البن النجار) 

  مباركاً فيو كما ٭تب ربنا ويرضى. ؤّذا ينتهي ْتث باب ا١تفقود وهلل اٟتمد كثَتاً طيباً 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ى والهدمىما جاء قي الغرق 
 

 ا١تقصود ّٔذا الباب: كل ٚتاعة متوارثُت ماتوا ْتادث عاـ كهدـ أو غرؽ أو حرؽ وما أشبو ذلك.
 لهم خمسة أحواؿ: أحوالهم:

 أف نعلم ا١تتأخر منهم بعينو فَتث من ا١تتقدـ دوف العكس إٚتاعاً. -ٔ
حياة الوارث بعد موت أف نعلم أف موهتم وقع دفعة واحدة فبل توارث بينهم ألف الشرط لئلرث  -ٕ

 ا١تورث حقيقة أو حكماً, وىذه اٟتاؿ ٣تمع عليها أيضاً.
 أف ٧تهل كيف وقع ا١توت ىل كاف مرتباً أو دفعة واحدة. -ٖ
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 أف نعلم أف موهتم مرتب ولكن ال نعلم عُت ا١تتأخر. -ٗ
 ٔأف نعلم ا١تتأخر ٍب ننساه. -٘

 قولين:وقد اختلف العلماء في الثالثة األحواؿ األخيرة على 
 أنو ال توارث بُت الغرقى وا٢تدمى و٨توىم. األوؿ:
 يرث كل منهم اآلخر.الثاني: 

 ٕ.قاؿ باألوؿ من الصحابة زيد بن ثابت 
                                 

( والعػػػذب ٖٚٗ-ٖٙٗ/ٚ( واإلنصػػػاؼ لممػػػرداوي )٘٘٘/ٓٔ( ورد المحتػػػار البػػػف عابػػػديف ) ٜٕٖ/ٙالروضػػػة لمنػػػووي ) - ٔ
 ( وغير ذلؾ.ٕٗٔ( وتسييؿ الفرائض )٘٘والفوائد الجمية )( ٜٙ/ٕالفائض )

( مػف طػرؽ عػف ٕٕ/ٙ( والبييقػي فػي سػننو )ٜٔٔ/ٗ( والػدارقطني فػي سػننو )ٖٗٗٓ/ٖٚٗ/ٕأخرج الدارمي في سننو ) - ٕ
رثػوف ابف أبي الزناد عف أبيو عف خارجة بف زيد بف ثابت قاؿ: كؿ قـو متوارثيف عمي مػوتيـ فػي ىػدـ أو غػرؽ فػإنيـ ال يتوا

 يرثيـ األحياء.
 قمت: إسناده حسف. ابف أبي الزناد ىو عبد الرحمف, قاؿ الحافظ: صدوؽ تغير حفظو لما قدـ بغداد.

والذي ينظر في ترجمتو يتبيف لو أنو ساء حفظو بعد قدومو بغداد كما قاؿ الحػافظ, وقػد فّصػؿ اإلمػاـ المعممػي رحمػو اهلل فػي 
حسػػنًا جػديرًا بالعنايػة فقػد قػػاؿ بعػد أف ذكػر كػالـ العممػاء فيػػو: فػإذا تػدبرنا مػا تقػػدـ  ( فػي ترجمتػو تفصػيالً ٖ٘-ٖٗ/ٕالتنكيػؿ )

 =تبيف لنا أف البف أبي الزناد أحوااًل:
=األولى: حالو فيما يرويو عف ىشاـ بف عروة,قاؿ ابف معيف: إنو أثبت الناس فيو, فيو في ىذه الحاؿ مف الدرجة العميا مف 

 الثقة.
فيما يرويو عف أبيو عف األعرج عف أبي ىريرة, ذكر الساجي عف ابػف معػيف أنػو حجػة, وىػذا قريػب مػف  الحاؿ الثانية: حالو

األوؿ, وظاىر اإلطالؽ أنو سواء في ىاتيف الحاليف ما حدث بػو بالمدينػة ومػا حػدث بػو ببغػداد, وىػذا ممكػف بػأف يكػوف أتقػف 
نمػػا أثػػر فيػػو فيمػػا لػػـ يكػػف يػػتقف حفظػػو فاضػػطرب فيػػو مػا يرويػػو مػػف ىػػذيف الػػوجييف حفظػػًا, فمػػـ يػػؤثر فيػػو تمقػػيف البغػداد ييف, وا 

 واشتبو عميو.
الثالثػػة: حالػػو فيمػػا رواه مػػف غيػػر الػػوجييف المػػذكوريف بالمدينػػة فيػػو فػػي قػػوؿ عمػػرو بػػف عمػػي والسػػاجي أصػػح ممػػا حػػدث بػػو 

نػو صػحيح, ويوافقػو مػا ببغداد, ونحو ذلؾ قوؿ عمي بف المديني عمى ما حكاه يعقوب, وصرح ابػف المػديني فػي حكايػة ابنػو أ
روي عف مالؾ مف توثيقو إذا كاف بالمدينة, واإلرشػاد إلػى السػماع منػو مخصصػًا لػو مػف بػيف محػدثي المدينػة, ويمتحػؽ بػذلؾ 
مػا رواه بػػالعراؽ قبػؿ أف يمقنػػوه ويشػػبيوا عميػو, أو بعػػد ذلػؾ ولكػػف مػػف أصػؿ كتابػػو, وعمػى ذلػػؾ تحمػػؿ أحاديػث الياشػػمي عنػػو 

يا بؿ األقرب أف سماع الياشمي منو مف أصػؿ كتابػو, فعمػى ىػذا تكػوف أحاديثػو عنػو أصػح ممػا حػدث لثناء ابف المديني عمي
 بو بالمدينة مف حفظو.
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الرابعة: بقية حديثو ببغداد ففيو ضعؼ إال أف ُيعمػـ فػي حػديث مػف ذلػؾ أنػو كػاف يػتقف حفظػو مثػؿ إتقانػو لمػا يرويػو عػف أبيػو 

, وعمػػى ىػػذا يػػدؿ صػػنيع الترمػػذي فػػي انتقائػػو مػػف حديثػػو وتصػػحيحو لعػػدة عػػف األعػػرج عػػف أبػػي ىريػػرة فإنػػو يكػػوف صػػحيحاً 
أحاديث منو, وقد دؿ كالـ اإلماـ أحمد أف التمقيف إنما أوقعو في االضطراب, فعمى ىذا إذا جاء الحديث مف غير وجو عنػو 

 عمى وتيرة واحدة دؿ ذلؾ عمى أنو مف صحيح حديثو.
 ؿ مف:قمت: واألثر السابؽ رواه عف أبي الزناد ك

 يحي بف حساف التنيسي أبو زكريا البصري, سكف تنيس فنسب إلييا وىو ثقة وروايتو عند الدارمي. -ٔ
 محمد بف بكار وىو ابف الرياف الياشمي البغدادي ثقة وروايتو عند الدارقطني. -ٕ
البييقػي فػي الكبػرى وفػي سعيد ابف أبي مػريـ وىػو ابػف الحكػـ الجمحػي أبػو محمػد المصػري ثقػة ثبػت فقيػو, وروايتػو عنػد  -ٖ

 ( قاؿ: وروينا عف سعيد بف أبي مريـ فمـ يذكر إسناده إليو.ٜٕٕٛ/ٖٔٙ/ٕالسنف الصغير )
فالذي يظير أف رواية ابف أبي الزناد ىنا مقبولة الشتراؾ ىؤالء الثالثة الثقات في الرواية عنو وىـ ليسػوا كميػـ بغػدادييف واهلل 

 أعمـ.
( ثنا عبػد الػرحمف بػف أبػي الزنػاد عػف أبيػو عػف خارجػة بػف زيػد بػف ٕٔٗ/ٚٛ-ٙٛ/ٔنصور )وأخرج األثر السابؽ سعيد بف م

 ثابت قاؿ: كاف يقاؿ: كؿ قـو متوارثيف... فذكره بنحوه.
قمت: إسناده حسف, سعيد بف منصور ثقة إماـ وىو خراساني مكي وروايتو عف ابف أبي الزنػاد مقبولػة لمػا تقػدـ والػذي يظيػر 

مػا أف يقػاؿ الوجػو السػابؽ أرجػح الجتمػاع  لي واهلل أعمـ أف ىذا الوجو ال يعؿ الوجو السابؽ, فإما أف يحمؿ عمى الػوجييف, وا 
الثقات الثالثة عف ابف أبي الزناد, فمعؿ ابف أبي الزناد حدث بو عمى الوجييف, فمرة وصمو لزيد ومرة أرسمو عمى غير معيف 

 =واهلل أعمـ.
ؽ ابػف أبػػي أويػس وعيسػػى بػػف مينػاء عػػف ابػف أبػػي الزنػاد عػػف أبػي الزنػػاد عػػف ( مػف طريػػٕٕٕ/ٙ=وأخػرج البييقػػي فػي سػػننو )

الفقيػػاء مػػف أىػػؿ المدينػػة كػػانوا يقولػػوف: كػػؿ قػػـو متػػوارثيف مػػاتوا فػػي ىػػدـ أو غػػرؽ أو حريػػؽ فعمػػي مػػوت بعضػػيـ قبػػؿ بعػػض 
 .فإنيـ ال يتوارثوف وال يحجبوف, وعمى ذلؾ كاف قوؿ زيد بف ثابت, وقضى بذلؾ عمر بف عبد العزيز

قمت: ىذا الوجو ال يصح لضعؼ شيخ البييقي وىو أبو الحسػف الرفػا واسػمو السػري بػف أحمػد بػف السػري الكنػدي الموصػمي, 
( والنجػػػـو الزاىػػػرة ٜٗٔ/ٜ( وتػػػاريخ بغػػػداد )ٕٛٔ/ٖفإنػػػو كػػػاف ال يحسػػػف إال الشػػػعر كمػػػا ذكػػػر فػػػي ترجمتػػػو. انظػػػر النػػػبالء )

األثر يشيد لو ما تقدـ عف زيد إال في قولو: وقضى بذلؾ عمر بف  ( فيو ال يحت  بو, لكفٗٚ/ٖ( وشذرات الذىب )ٚٙ/ٗ)
 عبد العزيز, فيذه المفظة ال تصح مف ىذا الوجو واهلل أعمـ.

( عف عباد بف كثير عف أبي الزناد عف خارجػة بػف زيػد ٜٙٙٔٔ/ٜٕٛ, ٜٓٙٔٔ/ٜٕٚ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )
 موات وال يورث الموتى بعضيـ مف بعض.عف زيد بف ثابت أنو كاف يورث األحياء مف األ

 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا فال ُيفرح بو فإف عباد بف كثير متروؾ. 
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 ٖ, واٟتسن بن علي رضي اهلل عنهم وال يصح.ٕ, وابن عباس ٔوروي عن أيب بكر 
 , ٔوالزىري  ٗوبو قاؿ من التابعُت عمر بن عبد العزيز 

                                 
( مف طريؽ عبػاد بػف كثيػر عػف أبػي الزنػاد عػف خارجػة بػف زيػد أف أبػا ٜٚٙٔ/ٜٕٛ/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) - ٔ

اء مػػف األمػػوات ولػػـ يػػورث األمػػوات بعضػػيـ مػػف بكػػر الصػػديؽ قضػػى فػػي أىػػؿ اليمامػػة مثػػؿ قػػوؿ زيػػد بػػف ثابػػت وّرث األحيػػ
 بعض.

( مػف طريػؽ زىيػر بػف معاويػة ثنػا عبػاد بػف كثيػر حػدثني أبػو الزنػاد عػف خارجػة بػف زيػد بػف ٕٕٕ/ٙوأخرج البييقي في سػننو)
ثابػػػت عػػػف زيػػػد بػػػف ثابػػػت قػػػاؿ: أمرنػػػي أبػػػو بكػػػر الصػػػديؽ رضػػػي اهلل عنػػػو حيػػػث ُقتػػػؿ أىػػػؿ اليمامػػػة أف يػػػورث األحيػػػاء مػػػف 

 ,وال يورث بعضيـ مف بعض.األموات
قمت: وىذاف اإلسناداف مف طريؽ عباد بف كثير وىو الثقفي البصري كما يظير مف ترجمتو في تيذيب الكمػاؿ وىػو متػروؾ, 
قاؿ أحمد:روى أحاديث كذب, وىو أسوأ حااًل مف الحسف بف عمارة وأبي شيبة, وكاف صالحًا, وقػاؿ البخػاري: تركػوه. وانظػر 

 لتيذيب, فاإلسناد ضعيؼ جدًا إلى أبي بكر.ترجمتو مف تيذيب ا
( مػف طريػؽ خارجػة بػف مصػعب عػف ثػور عػف سػميماف بػف موسػى عػف عطػاء عػف ٖٙٗ/ٗأخرج الحاكـ في مستدركو ) - ٕ

 ابف عباس رضي اهلل عنيما أنو كاف ال يورث الميت إذا لـ يعرؼ أييما مات قبؿ صاحبو.
 و الحجاج السرخسي الخراساني متروؾ الحديث.قمت: وىذا سند ضعيؼ جدًا, خارجة بف مصعب ىو أب

( نا ىشيـ أنا ابف شبرمة قاؿ حدثني الثقة عف الحسف بف عمي أنو كػاف ٜٖٕ/ٙٛ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) - ٖ
 يقوؿ: يرث كؿ واحد منيما ورثتو.

ف قػػاؿ حػػػدثني الثقػػػة ألف التوثيػػؽ  عمػػػى اإلبيػػاـ ال يقبػػػؿ عمػػػى قمػػت: وىػػػذا إسػػناد ضػػػعيؼ لمجيالػػة بحػػػاؿ شػػػيخ ابػػف شػػػبرمة وا 
 الصحيح مف قولي أىؿ العمـ بالحديث, ألنو يمكف أف يكوف ثقة عنده, غير ثقة عند غيره لو سّماه.

 وابف شبرمة ىو عبد اهلل بف شبرمة الضبي ثقة فقيو كما في التقريب.

عتيػػؽ قػػاؿ: قػػرأت فػػي ( ثنػػا يحػػي بػػف حسػػاف ثنػػا حمػػاد بػػف زيػػد عػػف يحػػي بػػف ٖ٘ٗٓ/ٖٚٗ/ٕأخػػرج الػػدارمي فػػي سػػننو ) - ٗ
بعض كتب عمر بػف عبػد العزيػز فػي القػـو يقػع عمػييـ البيػت ال يػدرى أييمػا مػات قبػؿ؟ قػاؿ: ال يػورث األمػوات بعضػيـ مػف 

 بعض, ويورث األحياء مف األموات.
 قمت: ىذه وجادة صحيحة, والوجادة محت  بيا عمى الصحيح مف أقواؿ العمماء متى ُوِثؽ بالكتاب.

 الطفاوي البصري ثقة.ويحي بف عتيؽ ىو 
( والػدارقطني فػي سػننو ٖٖٓٗٔ/ٕٛٚ/ٙ( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )ٜٔٙٔٔ/ٜٕٚ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ فػي مصػنفو )

( كميػػـ مػػف طريػػؽ داود بػػف أبػػي ىنػػد عػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز أنػػو ورث األحيػػاء مػػف األمػػوات, ولػػـ يػػورث األمػػوات ٖٚ/ٗ)
 بعضيـ مف بعض.

 .-أي عمر بف عبد العزيز -ر: كتب بذلؾوعند عبد الرزاؽ قاؿ معم
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 .ٕسعد وحكيم بن عمَت وعبد الرٛتن بن أيب عوؼ وال يصح عنهم  وحكي عن راشد بن
                                                                                                     
وىػػذا إسػػناد صػػحيح داود بػػف أبػػي ىنػػد ىػػو القشػػيري مػػوالىـ البصػػري ثقػػة مػػتقف, كػػاف ييػػـ بػػأخرة كمػػا فػػي التقريػػب,إال أف ىػػذا 
التغيػػر ال يضػػر ىنػػا لوجػػود الروايػػة السػػابقة التػػي تشػػيد ليػػذه الروايػػة, ولكػػف ىػػؿ سػػمع داود ابػػف أبػػي ىنػػد مػػف عمػػر بػػف عبػػد 

؟ االحتماؿ كبير في سماعو لقرب الطبقة, فداود مف الخامسة وعمػر بػف عبػد العزيػز مػف الرابعػة, إال أنػي لػـ أجػد مػف العزيز
نص عمى أنو سمع أو لـ يسمع, ولـ ُيػذكر فػي الػرواة عػف عمػر بػف عبػد العزيػز, وكػذلؾ لػـ يػذكر عمػر بػف عبػد العزيػز فػي 

ماع قػوؿ معمػر: إف عمػر بػف عبػد العزيػز كتػب بػذلؾ فتكػوف وجػادة مشايخ داود بف أبي ىند لكف يغنينا عػف البحػث عػف السػ
 كسابقتيا, والوجادة ال يشترط فييا المقاء والسماع إنما يشترط فييا الوثوؽ بالكتاب فقط واهلل أعمـ.

أي بمثؿ  – عمر بف عبد العزيز بمثؿ ذلؾ ( عف ابف جري  قاؿ: قضىٖٜٙٔ, ٜٕٔٚ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )
 .-داود السابقة  رواية

 ( مف طريؽ ابف جري  نحوه.ٕٕٗ/ٚٛ/ٔوأخرج سعيد بف منصور في سننو )
 قمت: لـ أجد مف أثبت البف جري  المقاء بعمر بف عبد العزيز فالظاىر أنو منقطع, ولكف يشيد لو ما تقدـ وما سيأتي.

ؿ: كاف في كتاب عمر بف عبد العزيز ( ثنا عبدة عف سعيد عف قتادة قإٖٖٗٔ/ٕٛٚ/ٙوأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )
 يرث كؿ إنساف وارثو مف الناس.

قمت: عبدة ىو ابف سميماف الكالبي ثقة ثبت, وسعيد ىو ابف أبي عروبة, وقتادة مدلس فاهلل أعمـ ىؿ وقؼ عمى كتاب عمر 
 بف عبد العزيز أـ ال؟ إال أف ىذه الرواية يشيد ليا ما سبؽ واهلل أعمـ.

( عػف معمػر وابػف جػري  عػف الزىػري قػاؿ: مضػت السػنة ٜٗٙٔٔ, ٖٜٙٔٔ/ٜٕٛ/ٓٔالػرزاؽ فػي مصػنفو )أخرج عبػد  - ٔ
 بأف يرث كؿ ميت وارثو الحي, وال يرث الموتى بعضيـ بعضًا.

ف اعتبرنػا قولػو سػنة الصػحابي فيكػوف  قمت: إف اعتبرنا قوؿ التابعي: مضت السنة سنة رسوؿ اهلل فيكػوف مرسػاًل صػحيحًا, وا 
 =الصحابة. المقصود سنة

( ثنا عبػد األعمػى عػف معمػر عػف الزىػري فػي الػذيف يموتػوف جميعػًا ال ٖٖٗٗٔ/ٕٛٚ/ٙوأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )=
 يدرى أييـ مات قبؿ صاحبو؟ قاؿ: ال يورث بعضيـ مف بعض.

د األعمػى قّصػر فػي ىػذه قمت: إسناده صحيح وال ُيعّد عبد األعمى مخالفًا لعبد الرزاؽ في روايتو السػابقة عػف معمػر, ألف عبػ
 الرواية وجعميا مف قوؿ الزىري, فاألثر صحيح عف الزىري مف قولو, ويصح عنو رفعو كذلؾ عمى الخالؼ السابؽ.

( ثنػا إسػماعيؿ بػف عيػاش عػف أبػي بكػر بػف عبػد اهلل بػف أبػي مػريـ عػف ٖٕٗ/ٚٛ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سػننو ) - ٕ
ف بف أبي عوؼ قالوا: ال يورث ميت مف ميت, إنما يرث الحي مف الميت, تػرثيـ راشد بف سعد وحكيـ بف عمير وعبد الرحم

 عصبتيـ األحياء.
قمت: إسناده ضعيؼ لضػعؼ أبػي بكػر بػف عبػد اهلل بػف أبػي مػريـ, وىػذا ىػو الغسػاني الشػامي فقػد حكػـ عميػو الحػافظ بقولػو: 

 ضعيؼ, وكاف قد ُسرؽ بيتو فاختمط.
 الرواية عف الشامييف,وشيخو في ىذا اإلسناد شامي إال أف شيخو ضعيؼ كما تقدـ.وأما إسماعيؿ بف عياش فيو مستقيـ 
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وإٔب ا١تنع من توارث الغرقى وا٢تدمى و٨توىم ُب ىذه الصور الثبلث ذىب أبو حنيفة ومالك 
والشافعي, إال أف الشافعية قالوا ُب اٟتاؿ األخَتة يوقف األمر حىت يذكروا أو يصطلحوا, ألف التذكر 

 (: ىذا ىو الصحيح الذي عليو األصحاب.اىػٖٖ/ٙووي ُب الروضة )غَت ميئوس منو, قاؿ الن
 وىو قوؿ ُب مذىب اإلماـ أٛتد.

وبو قاؿ من اٟتنابلة ا١توفق ابن قدامة وآّد ابن تيمية وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية فقد قاؿ كما ُب 
فيهم, (: ومن عمي موهتم فلم يعرؼ أيهم مات أواًل, فالنزاع مشهور ٖٙ٘/٣ٖٔتموع الفتاوى )

واألشبو بأصوؿ الشريعة أنو ال يرث بعضهم من بعض, بل يرث كل واحد ورثتو األحياء, وىو قوؿ 
اٞتمهور, وىو قوؿ ُب مذىب أٛتد لكن خبلؼ ا١تشهور من مذىبو, وذلك ألف آّهوؿ كا١تعدـو ُب 

, فصار مالكًا ١تا التقط و لعدـ العلم األصوؿ, كا١تلتقط ١تا جهل حاؿ ا١تالك كاف آّهوؿ كا١تعدـو
 با١تلك.اىػ

, وٝتاحة العبلمة ٤تمد بن إبراىيم آؿ ٔوبو قاؿ من ا١تعاصرين العبلمة احملقق عبد الرٛتن السعدي 
 رحم اهلل اٞتميع.ٗ, وفضيلة العبلمة ابن عثيمُت ٖ, وٝتاحة العبلمة ابن باز ٕالشيخ 

لثبلث األخَتة بعضهم من بعض وقاؿ با١تذىب الثاين وىو توريث الغرقى وا٢تدمى و٨توىم ُب الصور ا
 ....................................................... ٘عمر بن ا٠تطاب 

                                                                                                     
وأما أصحاب ىذا األثر فراشد بف سعد ىو المقري تابعي, وحكيـ بف عمير ىو أبو  األحوص الحمصػي تػابعي أيضػًا, وعبػد 

 الرحمف بف أبي عوؼ الجرشي الحمصي ثقة, ويقاؿ: أدرؾ النبي صمى اهلل عميو وسمـ.

 .ٖٗٔانظر تسييؿ الفرائض ص  - ٔ

 (.ٕٚٙ-ٕٙٙ/ٜفتاوى ورسائؿ سماحة الشيخ محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ )- ٕ

 في الحاشية. ٘٘الفوائد الجمية ص- ٖ

 .ٖٗٔتسييؿ الفرائض ص - ٗ

 روي ذلؾ مف طرؽ عنو في كؿ طريؽ منيا مقاؿ لكنيا تتقوى بمجموعيا. - ٘
 األوؿ: طريؽ إبراىيـ النخعي:

والمفػظ ألبػي  –( عػف أبػي معاويػة وىشػيـ عػف األعمػش عػف إبػراىيـ ٖٕٓ, ٜٕٕ/ٗٛ/ٔبف منصور في سػننو )أخرجو سعيد 
 قاؿ: سقط بيت بالشاـ عمى قـو فقتميـ فورث عمر بعضيـ مف بعض. –معاوية 
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 قمت: إسناده منقطع, إبراىيـ النخعي لـ يدرؾ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو, لكنو صالح في الشواىد.

 ريؽ قبيصة بف ذؤيب:الثاني: ط
( ثنا ابف عيينة عف ابف أبي عروبة عف قتادة عف رجؿ عف قبيصة بػف ٖٖٖٙٔ/ٕٛٚ/ٙأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )

ذا لػػـ يكونػػوا  ذؤيػػب أف طاعونػػًا وقػػع بالشػػاـ فكػػاف أىػػؿ البيػػت يموتػػوف جميعػػًا, فكتػػب عمػػر أف يػػورث األعمػػى مػػف األسػػفؿ, وا 
ذا, قاؿ سعيد : األعمى مف األسفؿ كاف الميت منيـ يموت وقد وقعت يده عمى آخػر إلػى كذلؾ ورث ىذا مف ىذا, وىذا مف 

 جنبو.
 (.ٚٚٗ/ٖٕقمت: وىذا إسناد مسمسؿ بالعمؿ , قبيصة بف ذؤيب روايتو عف عمر مرسمة كما في تيذيب الكماؿ )

و اهلل, انظػػػر السػػنف الكبػػػرى , وقػػػد أعػػؿ ىػػذا األثػػػر باإلرسػػاؿ اإلمػػػاـ البييقػػي رحمػػٕ٘ٗوانظػػر جػػامع التحصػػػيؿ لمعالئػػي ص
(ٙ/ٕٕٕ.) 

 العمة الثانية: الرجؿ المبيـ الذي يروي عنو قتادة ىذا األثر.
 العمة الثالثة: عنعنة قتادة فإنو مدلس.

 الثالث: طريؽ سماؾ بف حرب:
( ثنػػا وكيػػع ثنػػا سػػفياف عػػف سػػماؾ عػػف رجػػؿ عػػف عمػػر أنػػو ورث قومػػًا ٕٖٖٖٔ/ٕٚٚ/ٙأخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )

 غرقوا بعضيـ مف بعض.
 قمت: إسناده ضعيؼ بسبب شيخ سماؾ المبيـ.

 =الرابع: طريؽ الشعبي:
( ثنػػا وكيػػع ثنػػا سػػفياف عػػف أبػػي حصػػيف عػػف الشػػعبي أف قومػػًا غرقػػوا ٖٖٖٖٔ/ٕٛٚ/ٙأخرجػػو ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )=

 عمى جسر منب  فورث عمر بعضيـ مف بعض.
 سمة, وأما أبو حصيف فيو عثماف بف عاصـ ثقة ثبت ربما دلس.قمت: إسناده ضعيؼ الشعبي روايتو عف عمر مر 

( ثنػا جعفػر بػف عػوف أنػا ابػف ٖٚٗٓ/ٗٚٗ/ٕوقد اختمؼ عمى الشعبي في ىذا األثر فجػاء عنػو وجػو آخػر أخرجػو الػدارمي )
 أبي ليمى عف الشعبي أف بيتًا في الشاـ وقع عمى قـو فورث عمر بعضيـ مف بعض.

ي صدوؽ, وابػف أبػي ليمػى ىػو محمػد بػف عبػد الػرحمف بػف أبػي ليمػى صػدوؽ سػيء الحفػظ قمت: جعفر بف عوف ىو المخزوم
 جدًا, كما حكـ عميو الحافظ في التقريب ومع ذلؾ فقد اختمؼ عميو:

فرواه ىشيـ بف بشير عف ابف أبي ليمى عف الشعبي قاؿ: وقع الطاعوف بالشاـ عػاـ عمػواس, فجعػؿ أىػؿ البيػت يموتػوف مػف 
-ٗٛ/ٔإلػى عمػػر, فكتػب عمػػر أف ورثػػوا بعضػيـ مػػف بعػض, أخرجػػو سػعيد بػػف منصػور فػػي سػػننو ) آخػرىـ, فُكتػػب فػي ذلػػؾ

ٛ٘/ٕٖٕ.) 
( عف معمر عف جابر الجعفي عف ٜٓ٘ٔٔ/ٜٕ٘-ٜٕٗ/ٓٔوجاء وجو آخر عف الشعبي: أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )

 عضيـ يرث بعضًا.الشعبي أف عمر وعميًا قضيا في القـو يموتوف جميعًا ال يدرى أييـ يموت قبؿ, أف ب
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قمت: جابر الجعفي ىو ابف يزيد متروؾ رافضي كما ىو واضح مف ترجمتو, ومػع ذلػؾ فقػد اختمػؼ عميػو فقػد جػاء عنػو وجػو 
آخر رواه الثوري عف جابر الجعفي عف الشعبي أف عمػر ورث بعضػيـ مػف تػالد أمػواليـ , ال يػورثيـ ممػا يػرث بعضػيـ مػف 

 (.ٜٔ٘ٔٔ/ٜٕ٘/ٓٔو )بعض شيئًا.أخرجو عبد الرزاؽ في مصنف
 فال فائدة مف الترجيح عميو واهلل أعمـ. يقمت: وىذه الطريؽ ال عبرة بيا لشدة ضعؼ جابر بف يزيد الجعف

 وىاؾ رسمًا يوضح الخالؼ عمى الشعبي الذي مر ذكره مع بياف الراجح:
 

 عف الشعبي:    أف قومًا غرقوا عمى جسر منب . وكيع ثنا سفياف عف أبي حصيف         
.ف أبي ليمى     جعفر بف عوف عف اب      عف الشعبي:    أف بيتًا في الشاـ وقع عمى قـو
 ىشيـ بف بشير عف ابف أبي ليمى      عف الشعبي:     وقع الطاعوف بالشاـ عاـ عمواس.   
   .  معمر بف راشد عف جابر الجعفي     عف الشعبي:     أف عمر وعميًا قضيا في القـو
 جابر الجعفي            عف الشعبي:     أف عمر ورث بعضيـ مف بعض مف تالد أمواليـ ال                      الثوري عف    

 يورثيـ مما يرث بعضيـ مف بعض.                                                          
 

 ومف ىذا الشكؿ يتضح اآلتي:
 الثقة الثبت وما سواىا مرجوح. أف الرواية الراجحة ىي رواية أبي حصيف -ٔ
ابف أبي ليمى ضعيؼ الحديث واالختالؼ عميو يزيد روايتو وىنًا, وقد جػاء عنػو وجػو ثالػث يػدؿ عمػى اضػطرابو فػي ىػذا  -ٕ

قػاال = =( عف ابف جري  عػف ابػف أبػي ليمػى أف عمػر وعميػاً ٖٜ٘ٔٔ/ٜٕٙ-ٜٕ٘/ٓٔاألثر أخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )
ال يػدرى أييػـ مػات قبػؿ, كػأنيـ كػانوا إخػوة ثالثػة مػاتوا جميعػًا, لكػؿ رجػؿ مػنيـ ألػؼ درىػـ وأميػـ حيػة: في قـو غرقػوا جميعػًا 

يرث ىذا أمو وأخوه, ويرث ىذا أمو وأخوه, فيكوف لسـ مف كؿ رجػؿ مػنيـ سػدس مػا تػرؾ, ولحخػوة مػا بقػي, كميػـ كػذلؾ, ثػـ 
ورث مػف أخيػو الثمػث. وعمػى كػؿ حػاؿ فػابف أبػي ليمػى تعود األـ فترث سوى السػدس الػذي ورثػت أوؿ مػرة مػف كػؿ رجػؿ ممػا 

 سيئ الحفظ وال يعتمد عمى روايتو فيتحمؿ ىو عيدة ىذا الخالؼ واهلل أعمـ.
 طريؽ جابر الجعفي ساقطة ال عبرة بيا.-ٖ

 فيبقى األثر ضعيؼ بسبب االنقطاع بيف الشعبي وعمر واهلل أعمـ.
( مف طريؽ عباد بف كثير ثني أبو الزنػاد عػف خارجػة ٕٕٕ/ٙسننو )وجاءت رواية أخرى عف عمر أخرجيا البييقي في  -٘

بف زيػد بػف ثابػت عػف زيػد بػف ثابػت قػاؿ: أمرنػي عمػر بػف الخطػاب ليػالي طػاعوف عمػواس قػاؿ: كانػت القبيمػة تمػوت بأسػرىا 
 فيرثيـ قـو آخروف, قاؿ: فأمرني أف أورث األحياء مف األموات وال أورث األموات بعضيـ مف بعض.

ذا سػند ضػػعيؼ جػدًا عبػاد بػف كثيػػر ىػو البصػري متػػروؾ, وقػد تقػدـ الكػالـ عميػػو فػي الكػالـ عمػى أثػػر أبػي بكػر فػػي قمػت: وىػ
 الغرقى واليدمى واهلل أعمـ.
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 ..............................................................ٔ وروي عن علي 

                                                                                                     
ف لػـ نثبػت واقعػة بعينيػا قضػى فييػا عمػر لضػعؼ  وبمجموع ىػذه الطػرؽ يثبػت عػف عمػر القػوؿ بالتوريػث فػي ىػذه المسػألة وا 

 األسانيد المفردة واهلل أعمـ.
 روي ذلؾ مف طرؽ عنو: - ٔ

 األوؿ: طريؽ الشعبي: رواه عنو ابف أبي ليمى وأشعت بف سوار.
( ومسػدد فػي مسػنده كمػا فػي المطالػب العاليػة ٖٕٔ/ٗٛ/ٔأما رواية ابف أبي ليمى: فقد أخرجيا سعيد بف منصور في سػننو )

( كميػـ مػف طريػؽ ابػف أبػي ليمػى ٖٖٖٗٔ/ٕٛٚ/ٙ)( وأخرجو ابف أبي شػيبة فػي مصػنفو ٓ٘٘ٔ/٘ٗٔ/ٕلمحافظ ابف حجر )
 عف الشعبي عف الحارث عف عمي أف قومًا غرقوا في سفينة فورث عمي بعضيـ مف بعض.

 قمت: ابف أبي ليمى ىو محمد بف عبد الرحمف ضعيؼ سيء الحفظ جدًا كما في التقريب, والحارث األعور ضعيؼ.
( ثنػا ىشػيـ بػف بشػير عػف أشػعث بػف سػوار ٖٖٕ/٘ٛ/ٔور فػي سػننو )أما رواية أشعث بف سوار فقد أخرجيا سعيد بػف منصػ

 أخبرنا الشعبي أف سفينة غرقت بأىميا فمـ يدر أييـ مات قبؿ صاحبو فأتوا عميًا فقاؿ: ورثوا كؿ واحد منيـ مف صاحبو.
حفػص  ( ثنػاٖٖ٘ٗٔ/ٜٕٚ/ٙقمت: أشعث بف سوار ضعيؼ, وقد جاء عنو وجو آخر فقد أخرج ابف أبي شيبة في مصػنفو )

عف أشعث بف سوار عف جيـ عف إبراىيـ أف عميًا ورث ثالثة غرقػوا فػي سػفينة بعضػيـ مػف بعػض وأميػـ حيػة, فػورث أميػـ 
 =السدس مف صمب كؿ واحد منيـ, ثـ ورثيا الثمث مما ورث كؿ واحد مف صاحبو, وجعؿ ما بقي لمعصبة.

ىشػيـ بػف بشػير الثقػة الثبػت وحفػص بػف غيػاث الثقػة, قمت: الناظر فيما سبؽ يجد أف المختمفيف عمى أشعث بف سوار ىما =
وكالىمػا كػاف يػػدلس, فعمػة األثػػر أشػعث بػف سػػوار, ولػو رجحنػػا عميػو رجحنػػا روايػة ىشػيـ, وفييػػا العمػة السػػابقة وعنعنػة ىشػػيـ 

 أيضًا, ومع ىذا وذاؾ فالشعبي لـ يسمع مف عمي إال حرفًا واحدًا, وقد سبؽ الكالـ عمى ىذا والحمد هلل.
 طريؽ حريش البجمي: الثاني:

( وابػػف أبػػػي شػػيبة فػػي مصػػػنفو ٕٜ٘ٔٔ/ٜٕ٘/ٓٔ( وعبػػد الػػرزاؽ فػػػي مصػػنفو )ٖٛٗٓ/ٗٚٗ/ٕأخرجػػو الػػدارمي فػػي سػػػننو )
وفي لفظ عبد الرزاؽ وابف أبي  –( كميـ مف طريؽ الثوري عف حريش عف أبيو عف عمي أنو ورث أخويف ٖٖٖٙٔ/ٕٛٚ/ٙ)

 آلخر.قتال بصفيف أحدىما مف ا–شيبة أو رجؿ وابنتو 
( ولػـ يػذكرا فيػو ٕ٘ٗ/ٙ( والثقػات البػف حبػاف )ٖٛٔ/ٖقمت: إسػناده ضػعيؼ حػريش البجمػي متػرجـ لػو فػي الجػرح والتعػديؿ )

جرحًا وال تعدياًل, إنما ذكرا أنو يروي عف أبيو عف عمي ويروي عنو الثوري, فيو مجيوؿ, ولـ أقؼ عمى مف ترجـ ألبيو واهلل 
 أعمـ.

 الثالث: طريؽ عمارة بف حزف:
( مف طريؽ يحي بف آدـ أخبرنا يزيد بف ىػاروف ثنػا شػيخ مػف أىػؿ البصػرة عػف عمػارة بػف ٕٕٕ/ٙأخرجو البييقي في سننو )

 حزف عف أبيو أف عميًا رضي اهلل عنو ورث قتمى الجمؿ فورث ورثتيـ األحياء.
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وٓب أقف على إسناده, وروي عن  , و٭تكى ىذا عن ابن مسعود ٔ  وإياس بن عبد ا١تزين 
 ٕاٟتسن بن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما وال يصح.

                                                                                                     
 حياء.وقاؿ يزيد: أنا نصر بف طريؽ الباىمي عف يحي بف سعيد أف قتمى الجمؿ والحرة ورثتيـ األ

 قمت: إسناده ضعيؼ لجيالة شيخ يزيد بف ىاروف, وعمارة بف حزف لـ أجد مف ترجـ لو وال ألبيو.
 أما اإلسناد الثاني ففيو نصر بف طريؽ الباىمي وىو أبو جزي القصاب متروؾ الحديث, انظر ترجمتو في الميزاف والمساف.

 الرابع: طريؽ حزف بف بشير الخثعمي:
( مف طريؽ معاوية بف ىشػاـ عػف سػفياف عػف حػزف بػف بشػير الخثعمػي عػف أبيػو أف عميػًا ٕٕٕ/ٙ) أخرجو البييقي في سننو

 ورث رجال وابنو, وأخويف أصيبا بصفيف ال يدرى أييما مات قبؿ اآلخر فورث بعضيـ مف بعض.
 .-يعني رواية عمارة بف حزف السابقة  –قاؿ البييقي: كذا قاؿ. ونحف إنما نأخذ بالرواية األولى 

: معاوية بف ىشاـ ىو القصار ال يحت  بػو إذا انفػرد, وقػد تػرجـ لػو الحػافظ فػي التقريػب بقولػو: صػدوؽ لػو أوىػاـ, وحػزف قمت
( وذكر أنو روى عنػو الثػوري وشػريؾ ولػـ يػذكر فيػو ٚٛٔ/ٗبف بشير الخثعمي مجيوؿ حاؿ, ترجـ لو ابف حباف في الثقات )

 مف ترجـ لو.جرحًا وال تعدياًل, وأبوه بشير الخثعمي لـ أجد 
وبعد ما سبؽ فالنفس ال تطمئف لتقوية ىذه الطرؽ بعضيا ببعض, وقد تقدـ ما فييا مف العمؿ مع وجود مػا يخػالؼ ذلػؾ عػف 
عمي وىو طريؽ عمارة بف حزف وفييػا أف عميػًا ورث األحيػاء مػف األمػوات يػـو الجمػؿ ولػـ يػورث القتمػى بعضػيـ مػف بعػض, 

لحػافظ البييقػي, فالػذي يظيػر لػي واهلل أعمػـ أنػو ال يصػح عػف عمػي رضػي اهلل عنػو فػي وىذه الرواية مع ضعفيا فقد رجحيا ا
 ىذا الباب شيء.

( وابػػف أبػػي شػػيبة فػػي ٖٕٗ/٘ٛ/ٔ( وسػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو )ٜٜ٘ٔٔ/ٜٕٚ/ٓٔأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )- ٔ
عػف أبػي المنيػاؿ عػف إيػاس بػف ( كميـ مف طريؽ عمرو بف دينػار ٗٚ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٜٕٖٖٔ/ٕٚٚ/ٙمصنفو )

 عبد وكاف مف أصحاب النبي صمى اهلل عميو وسمـ أف قومًا وقع عمييـ بيت فورث بعضيـ مف بعض.
 قمت: إسناده صحيح, أبو المنياؿ ىو عبد الرحمف بف مطعـ البناني ثقة.

ال يضػر ىنػا ألنػو ثابػت فػي وبعض طرؽ األثر ليس فييا قولػو:وكاف مػف أصػحاب النبػي صػمى اهلل عميػو وسػمـ, إال أف ذلػؾ 
( وكػذلؾ ٜٕٓٛ/ٕبقية الطرؽ, وكذلؾ إياس بف عبد المزني أثبت لو الصحبة أبو حاتـ وأبو زرعة كما في الجػرح والتعػديؿ )

/ القسػـ األوؿ ( ونقػػؿ ذلػػؾ عػػف البخػػاري وابػػف ٕٜ/ٔ( وكػػذا الحػافظ ابػػف  حجػػر فػػي اإلصػػابة )ٕٔ/ٖابػف حبػػاف فػػي الثقػػات )
 ي التقريب: لو صحبة. وعميو فاألثر صحيح والحمد هلل رب العالميف.حباف وغيرىما, وقاؿ ف

( نا ىشيـ قاؿ: أنا ابف شبرمة قاؿ حدثني الثقة عف الحسف بف عمي أنو ٜٖٕ/ٙٛ/ٔأخرج سعيد بف منصور في سننو ) - ٕ
 كاف يقوؿ: يرث كؿ واحد منيما ورثتو األحياء.

ف قاؿ حدثني الثقػة ألف التوثيػؽ عمػى اإلبيػاـ ال يصػح مػف قػولي أىػؿ قمت: إسناده ضعيؼ لمجيالة بحاؿ شيخ ابف شبرمة وا  
 العمـ بالحديث, ألنو قد يكوف ثقة عنده وال يكوف كذلؾ عند غيره لو سماه.
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,وإبراىيم ٕ, واٟتسن البصري ٔوقاؿ ّٔذا ا١تذىب من التابعُت  عبد اهلل بن عتبة بن مسعود 
 ...........................................................................ٖالنخعي

                                                                                                     
 وابف شبرمة: ىو عبد اهلل بف شبرمة الضبي ثقة فقيو كما في التقريب واهلل أعمـ.

( مػف طريػؽ الثػوري ٖٖٖٔٔ/ٕٚٚ/ٙأبي شػيبة فػي مصػنفو )( وابف ٜٛ٘ٔٔ/ٜٕٚ/ٓٔأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ) - ٔ
 عف أبي الزعراء عف عبد اهلل بف عتبة بف مسعود أنو ورث بعضيـ مف بعض.

 قمت: إسناده صحيح أبو الزعراء ىو عمرو بف عمرو الُجَشمي ثقة.

وؿ: يورث بعضيـ مف ( نا ىشيـ قاؿ: أنا يونس عف الحسف أنو كاف يقٖٕٚ/ٙٛ/ٔأخرج سعيد ابف منصور في سننو ) - ٕ
 بعض.

 قمت: يونس ىو ابف عبيد بف دينار البصري ثقة ثبت فاضؿ كما في التقريب فاإلسناد صحيح.

( ثنػػا الثػػوري عػػف األعمػػش ومنصػػور ومغيػػرة عػػف إبػػراىيـ أنػػو ورث ٜ٘٘ٔٔ/ٜٕٙ/ٓٔأخػػرج عبػػد الػػرزاؽ فػػي مصػػنفو )- ٖ
 الغرقى بعضيـ مف بعض.

 قمت: إسناده صحيح.
عف منصور قاؿ: قاؿ إبراىيـ في  –وىو ابف قدامة  –( مف طريؽ زائدة ٜٖٖٖٔ/ٕٛٚ/ٙبة في مصنفو )وأخرج ابف أبي شي

 =القـو يموتوف ال يدرى أييـ مات قبؿ؟ قاؿ: يورث بعضيـ مف بعض.
 قاؿ منصور: ال يضرؾ بأييـ بدأت إذا ورثت بعضيـ مف بعض.=

 قمت: إسناده صحيح أيضًا.
 وال يصح. وقد روي عف إبراىيـ ما يخالؼ ذلؾ
( ثنا حفص عف األعمش عف إبراىيـ قاؿ: أتتو امرأة فقالت: إف أخي ٕٖٖٗٔ/ٕٛٚ/ٙفقد أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )

 وابف أخي خرجا في سفينة فغرقا فمـ يورثيما شيئًا.
الؼ لسػفياف قمت: حفص ىو ابف غياث ثقة إال أنو تغير حفظو بعد أف تولى القضػاء, وكػاف يػدلس وىػو فػي ىػذه الروايػة مخػ

 الثوري في روايتو عف األعمش, فيذه الرواية مرجوحة, والصحيح عف إبراىيـ ما تقدـ.
( مػف طريػؽ ىشػيـ وحسػف ٖٖٖٗٔ/ٕٛٚ/ٙ( وابػف أبػي شػيبة فػي مصػنفو )ٖٕٙ/ٙٛ/ٔوأخرج سعيد بف منصور في سػننو )

 مما ورث صاحبو شيئًا. –يعني الغرقى  –بف صالح بف حي عف مغيرة عف إبراىيـ قاؿ: ال يرث واحد منيما 
قمت: مغيرة ىو ابف مقسػـ وىػو مػدلس خاصػة عػف إبػراىيـ, وقػد عػنعف عػف إبػراىيـ وىػذه الروايػة مخالفػة لروايتػو األولػى عػف 
إبراىيـ التي يقػوؿ فييػا بتوريػث الغرقػى, وىػي الروايػة التػي وافػؽ فييػا المغيػرُة األعمػش ومنصػور, أمػا ىػذه الروايػة فػال تصػح 

 , وكذلؾ روايتو مع الجماعة أحب إلينا مف روايتو وحده.لعنعنة المغيرة
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 .............................................................ٔن شريح وروي ذلك ع
                                                                                                     

( عػف الثػوري عػف أبػي سػيؿ أنػو سػأؿ إبػراىيـ عػف ثالثػة إخػوة غرقػوا أو ٜٙ٘ٔٔ/ٜٕٙ/ٓٔوأخرج عبد الػرزاؽ فػي مصػنفو )
مػا ماتوا جميعػًا وليػـ أـ حيػة, فورثيػا مػف كػؿ واحػد سدسػًا, ثػـ ورث بعضػيـ مػف بعػض, ثػـ ورثيػا بعػد الثمػث مػف كػؿ واحػد م

 ورث مف صاحبو.
قمت: أبو سيؿ ىو محمد بف سػالـ اليمػداني الكػوفي, حكػـ عميػو الحػافظ فػي التقريػب بأنػو ضػعيؼ لكػف الظػاىر مػف ترجمتػو 
أنػػو متػػروؾ الحػػديث, وىنػػاؾ مػػف حسَّػػف مػػف حالػػو فػػي الفػػرائض ولكػػف األكثػػر عمػػى تػػوىيف أمػػره فػػي الفػػرائض وغيرىػػا وراجػػع 

 .ترجمتو في التيذيب لمحافظ ابف حجر
( ثنػػا عبػػاد عػػف العػػواـ عػػف محمػػد بػػف سػػالـ عػػف إبػػراىيـ والشػػعبي أنػػو ٖٖٙٗٔ/ٜٕٚ/ٙوأخػػرج ابػػف أبػػي شػػيبة فػػي مصػػنفو )

سمعيما يفسراف قوليـ: يورث بعضيـ مف بعض , قاال: إذا مػات أحػدىما وتػرؾ مػااًل ولػـ يتػرؾ اآلخػر شػيئًا ورث ورثػة الػذي 
 صاحب الماؿ شيء.لـ يترؾ شيئًا ميراث صاحب الماؿ, ولـ يكف لورثة 

 قمت: ىذا اإلسناد مثؿ الذي قبؿ فيو محمد بف سالـ اليمداني وقد تقدـ أنو متروؾ.

 يرويو مغيرة بف مقسـ واختمؼ عميو:- ٔ
فرواه عنػو الثػوري عػف الييػثـ بػف قطػف قػاؿ: ماتػت امرأتػي وابنتػي جميعػًا, غرقػوا أو أصػابيـ شػيء فػورث شػريح بعضػيـ مػف 

 بعض.
 (.ٜٚ٘ٔٔ/ٜٕٙ/ٓٔعبد الرزاؽ في مصنفو )أخرج رواية الثوري 

ورواه ىشيـ بف بشير عف مغيرة بف مقسـ أخبرني قطف بف عبد اهلل الضبي أف غالمػًا ركػب البحػر مػع أمػو فػي الفػرات فغرقػا 
  =فمـ يدر أييما مات قبؿ صاحبو, فأتيا شريحًا فقاؿ: ورثوا كؿ واحد منيما مف صاحبو.

بالف مف جباؿ الحفظ, والذي يظير لي أف ىذا الخالؼ يحمؿ عمى تعدد القصة, وىذا والخالؼ بيف الثوري وىشيـ وىما ج=
أولى مف توىيـ الثوري أو ىشيـ, وىما ىمػا فػي الحفػظ واإلتقػاف, وكػذلؾ مغيػرة بػف مقسػـ مػف الحفػاظ المتقنػيف إال أنػو يػدلس, 

كعػػب القطعػػي والػػد أبػػي قطػػف عمػػرو بػػف فطريػػؽ الثػػوري فيػػو عنعنػػة مغيػػرة بػػف مقسػػـ الضػػبي, وأمػػا الييػػثـ بػػف قطػػف فيػػو ابػػف 
(, وىػو الػذي ذىػب إليػو الحػافظ فػي ٕٛٙ/ٙوانظػر الحاشػية ٖٛ/ٜالييثـ بف قطف, وىذا قوؿ أبي حاتـ في الجرح والتعػديؿ )

البصري. وأما ابػف حبػاف فقػاؿ: الييػثـ بػف قطػف بػف كعػب أبػو فقاؿ: أبو قطف التقريب عندما ترجـ لعمرو بف الييثـ بف قطف 
ي الكػػػوفي روى عػػػف شػػػعبة, وروى عنػػػو بنػػػدار بػػػف يسػػػار, ولػػػيس ىػػػذا بػػػأبي قطػػػف عمػػػرو بػػػف الييثـ.اىػػػػ الثقػػػات قطػػػف القطعػػػ

( فاهلل أعمـ ىؿ الييثـ بف قطف ىػو كػذلؾ كنيػة أبػي قطػف؟ وىػؿ ىػو والػد عمػرو بػف الييػثـ بػف قطػف عمػى قػوؿ ابػف ٖٕ٘/ٜ)
 حباف؟

تنصػػيص منػػو عمػػى أف الييػػثـ بػػف قطػػف ىػػو والػػد عمػػرو ابػػف الظػػاىر أف كػػالـ ابػػف حبػػاف محتمػػؿ وأمػػا كػػالـ أبػػي حػػاتـ فيػػو 
 الييثـ, وراجع ترجمة عمرو بف الييثـ بف قطف في تيذيب التيذيب.

فإذا كاف شػيخ المغيػرة بػف مقسػـ فػي ىػذا األثػر ىػو الييػثـ بػف قطػف فمػـ أجػد مػف ذكػره بجػرح وال تعػديؿ معتبػر, وقػد تقػدـ أنػو 
 ( فالذي يظير أنو مجيوؿ حاؿ.ٖٛ/ٜف أبي حاتـ في الجرح والتعديؿ )( وابٖٕ٘/ٜترجـ لو ابف حباف في الثقات )
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 وٛتيد األعرج وال يصح عنهما.

                                                                                                     
والذي يظيػر لػي أف شػيخ المغيػرة لػيس ىػو الييػثـ بػف قطػف ألف الييػثـ متػأخر يػروي عػف شػعبة, وشػعبة قػريف سػفياف الثػوري 

المغيرة, إنما ذكر ابف  الذي يروي عف المغيرة بف مقسـ, وكذلؾ لـ يذكر في ترجمة الييثـ أنو يروي عف شريح وال يروي عنو
حباف أنو يروي عػف شػعبة وروى عنػو بنػدار بػف يسػار كػذا فػي ثقػات ابػف حبػاف, وأمػا فػي التػاريخ الكبيػر لمبخػاري: سػمع مػف 

(( ومػا فػي تػاريخ البخػاري ىػو الصػواب, والػذي فػي ثقػات ٔالحاشػية) ٖٛ/ٜمحمد بف بشػار, انظػر حاشػية الجػرح والتعػديؿ )
ـ يػػذكر فػػي ترجمػػة المغيػػرة أف الييػػثـ بػػف قطػػف مػػف شػػيوخو, وال فػػي ترجمػػة شػػريح القاضػػي أف ابػػف حبػػاف تصػػحيؼ, وكػػذلؾ لػػ

الييػػػثـ بػػػف قطػػػف يػػػروي عنػػػو, لكػػػف وجػػػدت فػػػي مشػػػايخ المغيػػػرة بػػػف مقسػػػـ: الييػػػثـ بػػػف بػػػدر الكػػػوفي. انظػػػر تيػػػذيب الكمػػػاؿ 
وشػػعبة بػػف التػػوءـ , روى ( روى عػػف شػػريح وحرقػػوص ٓٛ/ٜ(, وفػػي ترجمػػة الييػػثـ بػػف بػػدر فػػي الجػػرح والتعػػديؿ )ٜٖٛ/ٕٛ)

 عنو األعمش ومغيرة بف مقسـ.....اىػ
 (: يروي عف شريح كاف عمى خراج الري, روى عنو مغيرة بف مقسـ.اىػٙٚ٘/ٚوفي الثقات البف حباف )
( ترجمػػػة الييػػػثـ بػػػف بػػػدر وفييػػػا قػػػاؿ العقيمػػػي: حػػػدثني آدـ بػػػف موسػػػى قػػػاؿ: سػػػمعت ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٗوفػػػي الضػػػعفاء لمعقيمػػػي )

 قاؿ عمي: سألت جريرًا عف الييثـ بف بدر فقاؿ: ضبي كاف عمى خراج الري فضرب عمى كؿ شيء كتبو.اىػالبخاري قاؿ: 
 (: ُتكمـ فيو ولـ يترؾ روى عنو مغيرة, وقاؿ البخاري: ال يثبت إسناده.ٜٖٔ/ٗوقاؿ الذىبي في الميزاف )

اف عػػف المغيػػرة عػػف الييػػثـ بػػف بػػدر عػػف قمػػت: وفػػي الضػػعفاء لمعقيمػػي فػػي ترجمػػة الييػػثـ بػػف بػػدر ىػػذا إسػػناد مػػف طريػػؽ سػػفي
( ثـ وقفت عمى ترجمتو في المساف لمحافظ ابف حجر وذكر ىذا اإلسناد وعزاه لمعقيمي, انظر المساف ٖٔ٘/ٗحرقوص....اىػ)

مػػف = =( فمعػػؿ ىػػذا يقػػوي أف شػػيخ المغيػػرة فػػي إسػػناد أثػػر الغرقػػى واليػػدمى ىػػو الييػػثـ بػػف بػػدر, فقػػد يكػػوف تصػػحؼٕٗٓ/ٙ)
ر إلى الييثـ بف قطف, وعمى كؿ حاؿ فاألثر ضعيؼ, إما لجيالة الييثـ بف قطف أو لضعؼ الييثـ بف بدر واهلل الييثـ بف بد

 أعمـ.
 وأما طريؽ ىشيـ بف بشير ففييا عنعنة ىشيـ وىو مدلس, وأما المغيرة بف مقسـ فقد صرح بالتحديث ىنا.

( ٓٚٚ/ٖٚٔ/ٚ, وانظػر ترجمتػو فػي الجػرح والتعػديؿ )وكذلؾ شيخ مغيرة قطف بف عبػد اهلل الضػبي مجيػوؿ لػـ نجػد مػف وثقػو
 (.ٕٕٖ/٘ولـ يذكر فيو جرحًا وال تعدياًل, وانظر ثقات ابف حباف )

 وعميو فطريؽ ىشيـ ضعيفة لعنعنة ىشيـ وجيالة شيخ المغيرة بف مقسـ.
قصػة لمغيػرة ولػو تػرجح لكف ىؿ يتقوى طريؽ ىشيـ بطريؽ الثوري؟ الراجح عدـ ذلؾ ألنو لـ يتضح لنا مف ىػذا الػذي روى ال

لنػا أف شػػيخ المغيػػرة عػدؿ فػػي دينػػو ضػعيؼ فػػي حفظػػو لقمنػا إنػػو روى قصػػة وقعػت لػػو, ومثػػؿ ىػذه القصػػة يسػػتبعد نسػػيانيا أو 
 الوىـ فييا, أما إذا كاف مجيواًل فال يعامؿ بمثؿ ىذه المعاممة ألنا ال ندري عدالتو في دينو أصاًل.

( عف ابف جري  وقاؿ حميد األعرج يؤخػذ ميػراث ٜٗ٘ٔٔ/ٜٕٙ/ٓٔؽ في مصنفو )وأما أثر حميد األعرج فأخرجو عبد الرزا
 ىذا فيجعؿ في ماؿ ىذا, ويؤخذ ميراث ىذا فيجعؿ في ميراث ىذا.

 قمت: ابف جري  مدلس ولـ يصرح بالتحديث فاألثر ضعيؼ واهلل أعمـ.
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وىذا ىو ا١تشهور من مذىب أٛتد كما ُب اإلنصاؼ للمرداوي وغَت ذلك: أنو إذا ُجهل السابق 
فوا ٍب ال توارث وحصل بُت ورثتهم خبلؼ ُب السابق من ىو وال بَػيّْنة, أو كانت بينة وتعارضت ٖتال

 لعدـ ا١ترجح كالقوؿ األوؿ.
وإف ٓب ٮتتلفوا ُب السابق فكل واحد من ا١توتى يرث صاحبو من تبلد مالو دوف ما ورثو من ا١تيت لئبل 

 يدخلو الدور.
 
 
 
 
 
 

 أدلة القولين:
 أدلة القوؿ األوؿ:

 استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ ٔتا يلي:
قتلى يـو اٞتمل وصفُت واٟترة بعضهم من بعض إال من  أف الصحابة رضي اهلل عنهم ٓب يورثوا -ٔ

 ُٔعلم أنو قُتل قبل صاحبو.

                                 
بيعػػة بػػف أبػػي عبػػد الػػرحمف عػػف غيػػر ( ثنػػا ر ٕٕٕ/ٙ( ومػػف طريقػػو البييقػػي فػػي سػػننو )ٖ٘٘/ٕأخػػرج مالػػؾ فػػي الموطػػأ ) - ٔ

واحٍد مف عممائيـ أنو لـ يتوارث مف ُقِتؿ يـو الجمؿ ويـو صفيف ويـو الحرة, ثـ كاف يـو قديد فمـ يػورث أحػد ممػف قتػؿ مػنيـ 
 مف صاحبو شيئًا إال مف ُعمـ أنو ُقتؿ قبؿ صاحبو.

 حد مف أىؿ العمـ ببمدنا.اىػقاؿ اإلماـ مالؾ: وذلؾ األمر الذي ال اختالؼ فيو عندا, وال شؾ عند أ
وقػاؿ البييقػي: قػػاؿ اإلمػاـ أحمػد رحمػػو اهلل: وروي عػف إيػػاس بػف عبػد المزنػػي أنػو يػػورث بعضػيـ مػف بعػػض, وقػوؿ الجماعػػة 

 أولى.اىػ 
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أف أـ كلثـو بنت علي ١تا توفيت ىي وابنها زيد بن عمر فالتقت الصائحتاف ُب الطريق فلم يٌدر  -ٕ
 ٔأيهما مات قبل اآلخر فلم ترثو وٓب يرثها.

 : بأنو ال يصح.ونوقش
, فبل يثبت التوريث مع الشك ُب أف شرط التوارث حياة الوارث  -ٖ بعد موت ا١تورث وىو غَت معلـو

 شرطو.
أف توريث كل واحد منهما من اآلخر خطأ قطعاً, ألنو ال ٮتلو من أف يكوف موهتما معاً, أو  -ٗ

 يسبق أحد٫تا بو, وتوريث السابق با١توت وا١تيت معو خطأ يقيناً ٥تالف لئلٚتاع فكيف  يعمل بو.
 وريث بينهما قطع لتوريث ا١تسبوؽ با١توت وىو خطأ أيضاً.بأف قطع الت ونوقش:

 وأجيب: بأف ىذا غَت متيقن ألنو ٭تتمل موهتما معاً فبل يكوف منهما مسبوؽ.

                                                                                                     
ف كانوا غير مسميف إال أف الجمع يجبر الجيالػة بػأحواليـ, خاصػة  قمت: إسناده صحيح وشيوخ ربيعة بف أبي عبد الرحمف وا 

طبقػػتيـ, وقػػرب عيػػدىـ بيػػذه الوقػػائع, ويقػػوي ذلػػؾ قػػوؿ مالػػؾ إنػػو أمػػر ال اخػػتالؼ فيػػو عنػػدىـ, ويشػػيد لػػو أيضػػًا مػػا مػػع عمػػو 
( عػف ابػف جػري  عػف يحػي بػف سػعيد أف أىػؿ الحػرة وأصػحاب الجمػؿ لػـ ٜ٘ٙٔ/ٜٕٛ/ٓٔأخرجو عبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )

 يتوارثوا.
 عياش. قمت: فيو عنعنة ابف جري  إال أنو قد تابعو إسماعيؿ بف

( نػػا إسػػماعيؿ بػػف عيػػاش عػػف يحػػي بػػف سػػعيد أف قتمػػى اليمامػػة وقتمػػى ٖٕٛ/ٙٛ/ٔفقػػد أخػػرج سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػننو )
 صفيف والحرة لـ يورث بعضيـ مف بعض ورثوا عصبتيـ مف األحياء.

 قمت: صحيح بما قبمو دوف ذكر أىؿ اليمامة.
( ٖٙٗٓ/ٗٚٗ/ٕ( والػػدارمي فػػي سػػننو )ٕٓٗ/ٙٛ/ٔو )وممػػا يشػػيد لمػػا سػػبؽ أيضػػًا مػػا أخرجػػو سػػعيد بػػف منصػػور فػػي سػػنن

وىػػػػو  –( كميػػػػـ مػػػػف طريػػػػؽ عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػف محمػػػػد ٕٕٕ/ٙ( والبييقػػػػي فػػػػي سػػػػننو )ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٗوالحػػػاكـ فػػػػي مسػػػػتدركو )
ثنا جعفر عف أبيو أف أـ كمثـو وابنيا زيدًا ماتا في يـو واحد فالتقػت الصػائحات فػي الطريػؽ فمػـ يػرث كػؿ واحػد  –الدراوردي 

 مف صاحبو, وأف أىؿ الحرة لـ يتوارثوا, وأف أىؿ صفيف لـ يتوارثوا.منيما 
 قمت: عبد العزيز الدراوردي قاؿ فيو الحافظ في التقريب: صدوؽ يحدث مف كتب غيره فيخطئ.

وحاصؿ ما سبؽ أف عدـ توريث الصحابة لقتمػى يػـو الجمػؿ وصػفيف والحػرة ثابػت بمجمػوع الروايػات السػابقة واهلل أعمػـ, وأمػا 
 ة وفاة أـ كمثـو وابنيا فمـ تصح ألف في إسنادىا الدراوردي.قص

 سبؽ أف ىذا ال يصح ألف في إسناده الدراوردي وىو ال يحت  بو. - ٔ
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أنا إف ورثنا أحد٫تا فقط فهو ٖتكم, وإف ورثنا كبًل من صاحبو تيقنّا ا٠تطأ ألنو ليس عندنا يقُت  -٘
 على استحقاؽ واحد منهما.

ُأْشِكل استحقاقو ٓب ٭تكم لو با١تَتاث كاٞتنُت, وكما لو عتق عبد مات أخوه وأشكل ىل  أف من  -ٙ
 كاف عتقو قبل موتو أو بعده ٓب يرثو باإلشكاؿ.

 أف أحد٫تا إف ُجعل حياً حىت ورث من اآلخر فكيف ٬ُتعل ميتاً حىت يرثو اآلخر؟ -ٚ
١تالك كاف آّهوؿ كا١تعدـو فصار أف آّهوؿ كا١تعدـو ُب األصوؿ, كا١تلتقط ١تا جهل حاؿ ا -ٛ

 ٔمالكاً ١تا التقطو لعدـ العلم با١تلك.
 
 

 دليل أصحاب القوؿ الثاني:
استدؿ أصحاب ىذا القوؿ بأف حياة كل منهما كانت ثابتة بيقُت واألصل بقاؤىا إٔب ما بعد موت 

 اآلخر.
, ف ونوقش: بل يثبت التوريث مع بأف شرط التوارث حياة الوارث بعد موت ا١تورث وىو غَت معلـو

الشك ُب شرطو, وألف توريث كل منهما من اآلخر خطأ قطعاً, ألف السابق واحد وا١تتأخر واحد 
 فكيف ورثنا٫تا ٚتيعاً وأحد٫تا قد مات قبل اآلخر؟

فإف قيل: ففي قطع التوريث قطع توريث ا١تسبوؽ با١توت وىو خطأ أيضاً؟ قلنا: ىذا غَت متيقن ألنو 
 ٕفبل يكوف منهما مسبوؽ. ٭تتمل موهتما معاً 

 الترجيح:

                                 
( ٕٔٗ/ٙ( وتبيػػػػػيف الحقػػػػػائؽ )ٖٙ٘/ٖٔ( ومجمػػػػػوع الفتػػػػػاوى )ٙٚ/ٗ( والشػػػػػرح الكبيػػػػػر )ٛٛٔ/ٚٛٔ/ٚانظػػػػػر المغنػػػػػي ) - ٔ

( ٜٕٛ/ٖ( وأسػيؿ المػدارؾ لمكشػناوي )ٔٙ-ٓٙ/ٖركشػي عمػى مػتف الخرقػي )( وشػرح الز ٕٔٔ/٘واالختيار لتعميؿ المختار )
 وغير ذلؾ.

 (.ٙٚ/ٗ( والشرح الكبير )ٛٛٔ, ٚٛٔ/ٚانظر المغني ) - ٕ



523 

 

الراجح ىو القوؿ األوؿ لقوة دليلو وتعليلو,وضعف دليل أصحاب القوؿ الثاين ٔتا ورد عليو من 
 مناقشة واهلل أعلم.

 قاؿ الرحيب:
 وإف ٯتت قـو ّٔدـ أو غرؽ     أو حادث عّم اٞتميع كاٟترؽ

 زاىق فبل تورّْث زاىقاً من   وٓب يكن يعلم حاؿ السابق     
 وعدىم كأهنم أجانب           فهكذا القوؿ السيد الصائب

 كيفية التوارث بين الغرقى ونحوىم عند من يقوؿ بو:
دوف طريفو وىو ا١تاؿ اٞتديد الذي ورثو  –أي القدمي  –أف يورث كل واحد من اآلخر من تبلد مالو 

صلي على ورثتو األحياء ومن ٦تن مات معو, وذلك بأف تفرض أف أحدىم مات أواًل فنقسم مالو األ
مات معو, فما حصل ١تن مات معو من مالو ّٔذه القسمة يقسم بُت ورثتو األحياء فقط, ٍب تعكس 
العملية, فتفرض الثاين مات أواًل فتقسم مالو القدمي على ورثتو األحياء ومن مات معو,وىو الذي 

 ى ورثتو األحياء فقط.فرضتو مات أوالً ُب القسمة األؤب, وما حصل ٢تذا فاقسمو عل
 ووجو ىذه الكيفية :

أنو لو ورث أحد٫تا من اآلخر دوف العكس لكاف ذلك ٖتكمًا ألنو ترجيح من غَت مرجح, ولو ورث 
 .-أي الدور  –كل منهما من طريق ماؿ اآلخر لـز عليو أف اإلنساف يرث نفسو 

منهم لورثتو األحياء دوف من وأما من يقوؿ بعدـ توريث بعضهم من بعض فإنو ٬تعل ماؿ كل واحد 
 مات معو ُب اٟتادث واهلل أعلم.

 بياف طريقة حساب مسائل الغرقى ونحوىم:
تقدر أف أحدىم مات أواًل فتعمل لو مسألة وتقسمها على ورثتو األحياء ومن مات معو, ٍب تعمل 

ا١تيت األوؿ,  مسألة للميت الثاين وتقسمها على ورثتو األحياء وتنظر بينها وبُت سهامو من مسألة
فإف انقسمت صحت مسألة ا١تيت الثاين ٦تا صحت منو مسألة ا١تيت األوؿ, وإف لن تنقسم فإف 
باينتها أثبّت كل مسألتو, وإف وافقتها أثبّت وفقها, ٍب تعمل مسألة للميت الثالث إف كاف على 
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ع مسألة ا١تيت األحياء من ورثتو وتعمل بُت سهامو من مسألة ا١تيت األوؿ ومسألتو ما عملتو م
الثاين, وىكذا إف كاف ىناؾ ميت رابع, وىكذا حىت تنتهي األموات, ٍب بعد ذلك تسعى لتحصيل 
جامعة للمسائل, فتنظر بُت ا١تثبتات من مسائل األموات ا١تتأخرين تقديرًا بالنسب األربع فما حصل 

معة للمسائل, ٍب من من النظر فهو كجزء السهم, تضرب بو مسألة ا١تيت األوؿ فما حصل فهو اٞتا
لو شيء من مسألة ا١تيت األوؿ أخذه مضروبًا فيما ىو كجزء السهم فإف كاف حيًا فهو لو, وإف كاف 
ميتاً قسمتو على مسألتو وحاصل القسمة يكوف كجزء السهم ٢تا تضربو ُب سهاـ ورثتو منها, ٍب تنتقل 

يت الثالث فتفرضو مات أواًل وتعمل للميت الثاين فتفرضو مات أواًل وتعمل كما سبق, ٍب تنتقل للم
 ٔكما سبق وىكذا.

 
 مثاؿ ذلك:

) أخواف صغَت وكبَت ماتا ّٔدـ, فمات الصغَت عن زوجة وبنت وأخيو الذي معو وعم وتركتو ٙتانية 
 دنانَت, ومات الكبَت عن بنتُت وأخيو الذي مات معو والعم, وتركتو أربعة وعشروف در٫تاً.

للزوجة الثمن واحد, وللبنت النصف أربعة, والباقي لؤلخ ثبلثة وال شيء فمسألة الصغَت من ٙتانية: 
 للعم.

 ومسألة أحياء الكبَت من ثبلثة: للبنتُت الثلثاف إثناف والباقي واحد للعم.
وإذا قسمت نصيب الكبَت من أخيو على مسألتو وجدتو منقسمًا عليها فتصح مسألتهما من ٙتانية, 

ار لزوجتو دينار ولبنتو أربعة ولكل واحدة من ابنيت أخيو دينار ولعمو ؤّذا انتهت مسألة الصغَت وص
 دينار, وقد وضعنا ُب الشباؾ بينها وبُت مسألة الكبَت فاصبلً ثبلثة خطوط.

ومسألة الكبَت من ثبلثة للبنتُت الثلثاف فلهما من الًتكة ستة عشر در٫تاً والباقي ٙتانية دراىم ألخيو وال 
ياء الصغَت من ٙتانية: للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي للعم, شيء للعم, ومسألة أح

وإذا قسمت نصيب الصغَت من أخيو على مسألتو وجدتو منقسمًا فتصح مسألتهما من أربعة 
                                 

 .ٕٓٗ-ٜٖٕالتحقيقات المرضية لفضيمة الشيخ الفوزاف ص  - ٔ
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وعشرين, ؤّذا انتهت مسألة الكبَت, فصار لكل واحدة من ابنتيو ٙتانية دراىم ولبنت أخيو أربعة 
 ىم وللعم ثبلثة.دراىم ولزوجتو در 

وإذا ٚتعت ما لكل واحد من األحياء تبُت أف لزوجة الصغَت دينار ودرىم, ولبنتو أربعة دنانَت وأربعة 
دراىم, ولكل واحدة من ابنيت األخ الكبَت دينار وٙتانية دراىم, وللعم دينار وثبلثة دراىم, فهذه ٙتانية 

 باؾ:دنانَت وأربعة وعشروف در٫تاً, وإليك صورهتا ُب الش
 
 
 
 
 

                          ٔ               ٔ                                ٔ        ٔ 
                        ٛ                ٖ     ٛ                          ٕٗ       ٛ    ٕٗ 

 ٔ ٔ جة     ٔ   ٔ جة
 ٗ ٗ بنت     ٗ   ٗ بنت

     ت     ت ٖ ؽ
 ٖ ٖ عم     ٔ ٔ عم ٓ عم

 ٛ   ٛ بنت   ٔ ٔ بنت
 ٛ   ٛ بنت   ٔ ٔ بنت

   ت ٛ ؽ 
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تأمل ىذه الشباؾ ٕتد أننا وضعنا أواًل ورثة الصغَت, ثانيًا سهامهم من الًتكة, ثالثًا األحياء من ورثة 
سهامهم من الكبَت, رابعًا سهامهم من الًتكة, خامسًا جامعة ا١تسألتُت, سادسًا ورثة الكبَت, سابعًا 

 الًتكة, ثامناً أٝتاء األحياء من ورثة الصغَت, تاسعاً سهامهم من الًتكة, عاشراً جامعة ا١تسألتُت.
وىذه العملية حينما ٖتكم بالتوارث, أما إذا ٓب ٖتكم بالتوارث فإننا نقسم تركة كل واحد منهما على 

زوجتو ديناراً واحداً ولبنتو أربعة دنانَت األحياء من ورثتو, فتقسم تركة الصغَت على زوجتو وبنتو وعمو, ل
ولعمو ثبلثة دنانَت, ونقسم تركة الكبَت على بنتيو وعمو, للبنتُت ستة عشر در٫تًا وللعم ٙتانية دراىم, 
وعلى ىذا فيكوف اٟتظ للعم إذا جاءه على ىذا الوجو ثبلثة دنانَت وٙتانية دراىم, وعلى الوجو األوؿ 

 بلثة دراىم واهلل أعلم.ٓب يأتو إال دينار واحد وث
 
 
 

 فائدة:
لو مات أخواف عند الزواؿ أحد٫تا با١تشرؽ واآلخر با١تغرب, ورث الذي مات با١تغرب من الذي مات 

 ٔبا١تشرؽ ١توتو قبلو بناًء على اختبلؼ الزواؿ, فيلغز ّٔا.
كلماتو, فرغ ؤّذا ينتهي ْتث باب الغرقى وا٢تدمى وهلل اٟتمد والشكر عدد خلقو ورضا نفسو ومداد  

ىػ ُب دار اٟتديث ٔتأرب حرسها ٕٕٗٔمنو بعد ظهر يـو اٞتمعة األوؿ من شهر رمضاف ا١تبارؾ سنة 
 اهلل وسائر ببلد ا١تسلمُت, وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

 
 
 

  
                                 

 (.ٖٚٗ/ٚانظر اإلنصاؼ لممرداوي ) - ٔ
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 الرد 
 

 تعريفو:
  ٔ: الرجع واالرتداد والرجوع. الرد لغة 

صرؼ الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدـ العصبة,  واصطالحاً:
 فخرج بالنسبية الزوجاف, فبل يرد على من وجد منهما ُب ا١تسألة.

أي بأف يتحاصوا ُب القدر الزائد عن سهامهم, إذا ٓب يكن ٍب عاصب   –قولو: بقدر فروضهم: 
 كالغرماء يقتسموف ماؿ ا١تفلس على قدر ديوهنم.

 وعرفو بعضهم: بأنو نقص ُب سهاـ ا١تسألة وزيادة ُب أنصباء الورثة.
نقص وىذا التعريف ُب نظري غَت سليم؛ ألنو ال يعطي ا١تعٌت اللغوي للرد كما عرفناه قريباً, وألف 

 السهاـ سبب الرد وليس ىو الرد وزيادة األنصباء ٙترة أو نتيجة للرد, فهو تعريف للرد بسببو وٙترتو.
 .ٕوأيضاً يدخل ُب ىذا التعريف نصيب الزوجُت و٫تا ليسا من أصحاب الرد, فهو تعريف غَت مانع

 اختالؼ العلماء في الرد: 
 اختلف العلماء في الرد على قولين:

 الرد على خبلؼ ُب ا١تردود عليهم.: القوؿ باألوؿ
 : ال يرد وإ٪تا يصرؼ الباقي إٔب بيت ا١تاؿ. الثاني

 
   ٔوابن مسعود  ٖعلي قاؿ باألوؿ من الصحابة:

                                 
-
 (.٘ٛالمنير )( والمصباح ٜٗٗ/ٔانظر القاموس المحيط ) ٔ

 (.ٕٛٗالمرضية ) تالتحقيقا -ٕ
( ثنا ابف نمير عف األعمش عف سالـ قاؿ: أتي عمػي فػي رجػؿ تػرؾ ٖ٘٘ٔٔ/ٕ٘٘/ٙ) أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو -ٔ

 جدتو ومواليو فأعطى الجدة الماؿ دوف الموالي .
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وىو  ٕونسب القوؿ بذلك إٔب اٟتسن وابن سَتين وشريح وعطاء و٣تاىد والثوري ٔوالشعيب ٕوطاووس
نتظم بيت ا١تاؿ اإلماـ الشافعي رٛتو اهلل تعأب ُب مذىب أيب حنيفة وأٛتد, وقاؿ بو أيضًا إف ٓب ي

                                                                                                     
 قمت: إسناده صحيح سالـ ىو ابف أبي الجعد الغطفاني ثقة.

( والشػػيباني فػػي الحجػػة ٕٖٓٓ/ٓٚٗ/ٕ( والػػدارمي فػػي سػػننو )ٕٖ٘ٔٔ/ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٙ) فػػي مصػػنفو ابػػف أبػػي شػػيبةوأخػػرج 
( مف طريؽ حياف الجعفػي عػف سػويد بػف غفمػة ٓٓٗ/ٗ( والطحاوي في شرح معاني اآلثار )ٖٕٓ-ٜٕ/ٗعمى أىؿ المدينة )

 مى اإلبنة ولـ يعط الموالي شيئا.أف عميا أتي في ابنة وامرأة وموالي فأعطى اإلبنة النصؼ والمرأة الثمف ورد ما بقي ع
( وسػويد بػف غفمػة ىػو ٕ٘ٗ/ٖقمت: إسناده صحيح حياف ىو ابف سميماف الجعفي وثقػو ابػف معػيف كمػا فػي الجػرح والتعػديؿ )

وكػاف مسػمما فػي  النبػي أبو أمية الجعفي قاؿ عنو الحػافظ فػي التقريػب: مخضػـر مػف كبػار التػابعيف قػدـ المدينػة يػـو دفػف 
 حياتو.

( والشيباني فػي الحجػة ٖٗٙٔٔ/ ٕٙ٘/ ٙ) ابف أبي شيبة في مصنفو( و ٕٔٔ/ ٜٓ/ ٔ) سعيد بف منصور في سننوج وأخر  
( مػػػف طريػػػؽ أبػػػي معاويػػػة عػػػف األعمػػػش عػػػف إبػػػراىيـ قػػػاؿ:.... وكػػػاف عمػػػي يػػػرد عمػػػى ٕٕٛ -ٕٕٚ/ ٗعمػػػى أىػػػؿ المدينػػػة )

 إال الزوج والمرأة. -أي أصحاب الفروض  -جميعيـ 
 النقطاعو بيف إبراىيـ وبيف عمي رضي اهلل عنو.قمت: إسناده ضعيؼ 

 ( مف طريؽ مغيرة عف إبراىيـ بو نحوه.ٜٖ٘ٔٔ/ ٕ٘٘/ ٙ) أخرج ابف أبي شيبة في مصنفوو 
( مف طريؽ الثوري عف منصور قاؿ: بمغني عف عمي أنو كاف يرد عمػى ٖٓٙٔٔ/ ٕ٘٘/ ٙوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )
 ذوي السياـ إال الزوج والمرأة.

 : إسناده ضعيؼ النقطاعو بيف منصور وعمي.قمت
( مػف طريػػؽ شػريؾ عػػف جػػابر ٓٓٗ/ٗ( والطحػاوي فػػي معػاني اآلثػػار )ٖٔٙٔٔ/ٕ٘٘/ٙوأخػرج ابػػف أبػي شػػيبة فػي مصػػنفو )

 الجعفي عف أبي جعفر أف عميًا كاف يرد عمى ذوي السياـ مف ذوي األرحاـ.
 قمت: إسناده ضعيؼ جدًا, جابر الجعفي ضعيؼ جدًا.

سفياف الثوري عف منصور عف إبراىيـ النخعي عف مسروؽ قاؿ: أتي عبد اهلل في أخوة ألـ وأـ فأعطى اإلخوة مف روى  -ٕ
األـ الثمث وأعطى األـ سائر الماؿ, وقاؿ: األـ عصبة مف ال عصبة لو, وكاف ال يرد عمى اإلخوة ألـ مع األـ وال عمى ابنة 

 ألب وأـ وال عمى امرأة, وال عمى جدة وال عمى زوج.ابف مع ابنة الصمب, وال عمى أخوات ألب مع أخت 
 قمت: إسناده صحيح.

( عػف معمػر عػف ابػف طػاووس عػف أبيػو فػي رجػؿ تػرؾ ابنتػو وعمتػو ٜٛٔٔٔ/ ٕٗٛ/ ٓٔ) أخرج عبد الرزاؽ في مصنفو-ٔ
 وخالتو قاؿ: البنتو الماؿ كمو. 

 قمت: إسناده صحيح.
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ا١تذىب اٞتديد وعليو الفتوى عند متأخري الشافعية ألهنم قد أيسوا من انتظاـ بيت ا١تاؿ قاؿ العبلمة 
سبط ا١تارديٍت رٛتو اهلل تعأب ُب شرح كشف الغوامض: وقد أيسنا من انتظامو إٔب أف ينزؿ ا١تسيح 

 .ٖا وعلى سائر النبيُتصلى اهلل عليو وعلى نبين
/ ٖوإليو ذىب متأخروا ا١تالكية حىت حكي اتفاقهم على ذلك قاؿ الكشناوي ُب أسهل ا١تدارؾ )

(: وذكر الشيخ سليماف البحَتي ُب شرح اإلرشاد ٢تذا الكتاب نقبًل عن عيوف ا١تسائل أنو ٖٖٓ
حكي اتفاؽ شيوخ ا١تذىب بعد ا١تائتُت على توريث ذوي األرحاـ والرد على ذوي السهاـ لعدـ 

 اـ بيت ا١تاؿ أىػ. انتظ
 

 ٘والشيخ العبلمة ابن سعدي ٗوبالرد قاؿ من ا١تعاصرين الشيخ العبلمة ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ
 رٛتهم اهلل ٚتيعاً. ٚوالشيخ العبلمة ابن عثيمُت ٙوالشيخ العبلمة ابن باز

                                                                                                     
( عف طاووس أنو قػاؿ: إذا تػرؾ الرجػؿ أختػو ألمػو وىػذا ٜٜٔٔٔبؽ برقـ )أيضًا باإلسناد السا وأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو

 الضرب مع الخالة والعمة فالماؿ كمو ألختو ألمو.
( عف طاووس أنو قاؿ: إذا ترؾ الرجؿ أختو ألمػو وىػذا الضػرب مػع ٕٜٙٔٔوأخرج عبد الرزاؽ باإلسناد السابؽ أيضًا برقـ )

 الخالة والعمة فالماؿ كمو البنتو.
( مػػف طريػؽ الحسػػف بػف صػػالح بػف حػػي عػف أبيػػو قػاؿ: سػػألت الشػعبي عػػف ٜٕٛٗ/ ٛ٘ٗ/ ٕ) الػدارمي فػػي سػننوج أخػر  -ٕ

 رجؿ مات وترؾ ابنتو ال يعمـ لو وارث غيرىا؟ قاؿ: ليا الماؿ كمو.
 قمت: إسناده صحيح رجالو ثقات.

 (.ٜٚٗ/ ٙانظر معونة أولي النيى البف النجار )-ٖ
غزالػي فػي المستصػفى: والفتػوى اليػـو عمػى الػرد عمػى غيػر الػزوجيف عنػد عػدـ المسػتحؽ ( وقػاؿ الٕ/ ٕالعذب الفػائض ) -ٗ

 (.ٜٖ٘/ ٛلعدـ بيت الماؿ إذ الظممة ال يصرفونو إلى مصرفو اىػ الفقو اإلسالمي )
 (.ٕٓٙ/ ٜفتاوى ورسائؿ سماحة الشيخ محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ ) -ٔ
 (.ٖٖ/ ٕتيسير الكريـ المناف ) -ٕ
 الجمية. المختارات -ٖ
 تسييؿ الفرائض. -ٗ
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يماف بن يسار ونسب القوؿ بو إٔب عروة بن الزبَت واألوزاعي وسل  ٔزيد بن ثابت وقاؿ بعدـ الرد:
وىو مذىب مالك والشافعي ورواية عن أٛتد إال أف ٚتهور  ٕوالزىري وأيب ثور وداود الظاىري

 الشافعية اشًتطوا للرد على بيت ا١تاؿ أف يكوف منتظماً.
 أدلة القولين: 

 استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ بما يلي:
 . أَْؤَب بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب الّلِو َوأُْوُلواْ اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم قولو سبحانو وتعأب:  -ٔ

ووجو الداللة من اآلية: أف القريب أؤب بقريبو من األجنيب, وأف بعضهم أؤب ٔتَتاث بعض بسبب 
الرحم )القرابة( فيكوف أؤب من بيت ا١تاؿ ألنو لسائر ا١تسلمُت وذو الرحم أحق بفاضل الًتكة من 

الفروض ترجحوا على غَتىم من ذوي األرحاـ بقرّٔم إٔب األجانب عمبًل بالنص, ٍب إف أصحاب 
  ا١تيت فيكونوف أؤب من غَتىم من األقارب بالرد.

( بعد أف ذكر اآلية السابقة: وىؤالء من ذوي األرحاـ وقد ترجحوا ٚٗ/ ٚقاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت )
 بالنص اىػ.بالقرب من ا١تيت فيكونوف أؤب من بيت ا١تاؿ ألنو أحق من األجانب عمبلً 

                                 
( مػف طريػؽ ىشػيـ بػف ٖٜٔٔ/ٕٚٛ/ ٓٔ( وعبػد الػرزاؽ فػي مصػنفو )ٖٖٔ/ ٓٙ/ ٔ) سعيد بف منصور في سننوأخرج  -٘

بشير ثنا مغيرة ثنا الشعبي قاؿ: ما رد زيد بف ثابت عمى ذوي القربات شيئًا قط, كاف يعطػي أىػؿ الفػرائض فرائضػيـ ويجعػؿ 
 لـ يكف عصبة.ما بقي في بيت الماؿ إذا 

 قمت: إسناده ضعيؼ النقطاعو بيف الشعبي وبيف زيد بف ثابت.
( مػػف طريػؽ فضػػيؿ بػف عمػرو قػػاؿ: قػاؿ إبػػراىيـ: لػـ يكػػف أحػد مػػف ٖٚٙٔٔ/ ٕٙ٘/ ٚ) أخػرج ابػف أبػػي شػيبة فػػي مصػنفو و

مػػو فػػي بيػػت يػػرد عمػػى المػػرأة والػػزوج شػػيئًا. قػػاؿ: وكػػاف زيػػد يعطػػي كػػؿ ذي فػػرض فريضػػتو, ومػػا بقػػي جع النبػػي أصػػحاب 
 الماؿ.

قمت: إسناده ضعيؼ النقطاعو بيف الشعبي وبيف زيد بف ثابػت وبمجمػوع الطػريقيف يثبػت عػف زيػد بػف ثابػت عػدـ القػوؿ بػالرد 
 واهلل أعمـ.
( مػف طريػؽ محمػد بػف سػالـ عػف الشػعبي ٕٗٗ/ ٙ( والبييقي في سػننو )ٗٔٔ/ ٓٙ/ ٔ) سعيد بف منصور في سننووأخرج  

 رأيت أبي يرد فضوؿ الماؿ عف الفرائض عمى بيت الماؿ وال يرد عمى وارث شيئًا.عف خارجة بف زيد قاؿ: 
 قمت: إسناده واٍه محمد بف سالـ اليمداني متروؾ.

 (.ٖٛٔ/ ٛالحاوي لمماوردي ) -ٙ
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( بعد أف ذكر اآلية السابقة من ٙٚٔوقاؿ ٤تمد ٤تي الدين عبد اٟتميد ُب كتابو أحكاـ ا١تواريث ص)
ٚتلة أدلة القائلُت بالرد: وجو االستدالؿ من ىذه اآلية الكرٯتة أنو سبحانو أثبت أف األقارب بعضهم 

دوف ما عداه, فكانت اآلية عامة  أؤب ببعض, وٓب يبُت وجهًا معينًا تكوف لبعضهم األولية ببعض فيو
ال ٗتتص بشيء دوف شيء , ومن وجوه األولوية ا١تَتاث, فما بقي شيء من ا١تاؿ بعد سهاـ 
أصحاب الفروض وجب أف يأخذوه بعمـو أولويتهم, ألف القرابة اليت استحقوا ّٔا سهامهم ا١تقدرة ال 

 تزاؿ باقية أىػ.
ٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت فَػَلَها ِنْصُف َما تَػَرَؾ َوُىَو يَرِثُػَها ِإِف اْمرُ ونوقش: بأف اهلل عز وجل قاؿ: 

َا   . ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَّ
َوَلُكْم  , وقاؿ تعأب: َوِإف َكانُوْا ِإْخَوًة رَّْجااًل َوِنَساء فَِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ  وقاؿ اهلل عز وجل: 

يٍَّة َؾ أَْزَواُجُكْم ِإف ٓبَّْ َيُكن ٢تَُّنَّ َوَلٌد فَِإف َكاَف ٢َتُنَّ َوَلٌد فَػَلُكُم الرُّبُُع ٦تَّا تَػرَْكَن ِمن بَػْعِد َوصِ ِنْصُف َما تَػرَ 
٢َتُنَّ الرُّبُُع ٦تَّا تَػرَْكُتْم ِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد فَِإف َكاَف  وقاؿ تعأب:   يُوِصَُت َِّٔا أَْو َدْيٍن  َلُكْم َوَلٌد ًَ

ُهَما السُُّدُس ٦تَّا تَػَرَؾ ِإف َكاَف َلُو َوَلٌد  وقاؿ عز اٝتو:   فَػَلُهنَّ الثُُّمُن ٦تَّا تَػرَْكُتم  َوألَبَػَوْيِو ِلُكلّْ َواِحٍد مّْنػْ
؛ فهذه اآلي ُب  َفؤلُمِّْو السُُّدُس فَِإف ٓبَّْ َيُكن لَُّو َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَػَواُه َفؤلُمِّْو الثػُُّلُث فَِإف َكاَف َلُو ِإْخَوٌة 

ا١تواريث كلها تدؿ على أف اهلل عز وجل انتهى ٔتن ٝتى لو فريضة إٔب شيء غَت ما انتهى بو وال 
 .ٔينقصو

دؿ على أف بعضهم   َوأُْوُلوْا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم أَْؤَب بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب الّلوِ  وأجيب: بأف قولو تعأب:
أؤب ٔتَتاث بعض بسبب الرحم فهذه اآلية توجب استحقاؽ ٚتيع ا١تَتاث لكل واحد منهم بسبب 
الرحم, واآليات اليت فيها ذكر الفرائض ُب ا١تَتاث أوجبت استحقاؽ جزء معلـو من ا١تَتاث لكل 

أو بنتاً...إْب؛ فيعمل واحد منهم بالوصف ا١تذكور ُب آيات ا١تواريث من كوف أحدىم أمًا أو أختًا 
باآليتُت: فيجعل لكل واحد منهم فريضة ٔتوجب آية أو آيات ا١تواريث, ٍب ٬تعل ما بقي مستحقاً ٢تم 

  َوأُْوُلوْا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْؤَب بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب الّلوِ  بسبب الرحم )القرابة( ٔتوجب اآلية األخرى 
                                 

 (.ٕٓٙ/ٜفتاوى ورسائؿ سماحة الشيخ محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ )-ٔ
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 ال ينفي أف يكوف ٢تا زيادة عليو بسبب آخر كقولو تعأب:   َما تَػَرؾَ  فَػَلَها ِنْصفُ  فقولو تعأب: 
ُهَما السُُّدُس ٦تَّا تَػَرَؾ ِإف َكاَف لَُو َوَلدٌ  ال ينفي أف يكوف لؤلب السدس وما   َوألَبَػَوْيِو ِلُكلّْ َواِحٍد مّْنػْ

ٓب ينف أف يكوف   أَْزَواُجُكمْ  َوَلُكْم ِنْصُف َما تَػَرؾَ  فضل عن البنت ّتهة التعصيب وقولو تعأب: 
للزوج ما فضل إذا كاف ابن عم أو مؤب وكذلك األخ ألـ إذا كاف ابن عم والبنت وغَتىا من ذوي 
الفروض إذا كانت معتقة كذا ىنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالرد وأما الزوجاف فليسا من ذوي 

 األرحاـ .
د ٥تالفًا للنصوص الشرعية وال ٣تاوزًا ١تا حده اهلل تعأب من وبناًء على ما سبق فبل يكوف األخذ بالر 

فروض للورثة, وإف كاف ُب الرد زيادة على ىذه الفروض ا١تنصوص عليها فهو زيادة ٔتوجب النص وىو 
آية 

 َوأُْوُلواْ اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْؤَب بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب الّلوِ  
ٔ
 . 

ا١تقدار احملدود شرعًا ال ٬توز النقصاف عنو, وإذ قد ثبت أف الزيادة عن وكما ال ٕتوز الزيادة على 
فبل ٬توز حرماف ا١تستحقُت للرد  ...َوأُْوُلوْا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم أَْؤَب بِبَػْعضٍ  طريق الرد ثابتة ٔتوجب:

 .ٕعن الزيادة على فروضهم اليت تأتيهم عن طريق الرد
 
 .ٖقاؿ: )من ترؾ ماالً فلورثتو( متفق عليونو أف رسوؿ اهلل حديث أيب ىريرة رضي اهلل ع -ٕ

 .ٗووجو الداللة من اٟتديث: أنو عاـ ُب ٚتيع ا١تاؿ الذي تركو ا١تيت وأف الوارث أحق بو من غَته

                                 
 القائميف بالرد.وغيرىا مما سيأتي ذكره إف شاء اهلل مف أدلة  -ٔ
عػػالء ٓٓ٘-ٜٜٗ/ ٙ( والمعونػػة البػػف النجػػار)ٜٗ/ ٚ( والمغنػػي البػػف قدامػػة )ٜ٘ٔ/ ٜٕانظػػر المبسػػوط لمسرخسػػي)  -ٕ ( وا 

 ( وغير ذلؾ.ٚٚٔ -ٙٚٔ( وأحكاـ المواريث لمحمد محي الديف عبد الحميد ص )ٖٓٗ/ ٛٔالسنف لمتيانوي )
( والنسائي في ٖٛٔٗ, ٖٚٔٗ( ومسمـ برقـ )ٖٔٚٙ, ٖٔٚ٘, , ٜٖٕٛ, ٜٕٕٛأخرجو البخاري في صحيحو برقـ ) -ٔ

( وابف حباف في ٕ٘ٔٗ/ ٚٓٛ/ ٕ( وابف ماجة في سننو )ٓٚٓٔ/ ٕٖٛ/ ٖ( والترمذي في سننو )ٖٜٙٔ/ ٙٙ/ ٗسننو )
( ٓٔٛٛ/ ٖٔٗ/ ٛ( والطبراني في األوسط )ٙ٘ٗ, ٘٘ٗ, ٜٓٔ, ٕ( وأحمد في مسنده )ٖٖٙٓ/ٖٖٖ/ ٚصحيحو )

 (.ٕ٘ٗٔ/ ٕٚٔ -ٕٕٔ/ ٛ( والبغوي في شرح السنة )ٖٔ٘, ٖ٘ ,ٗٗ/ ٚوالبييقي في سننو )
 (. ٖٗ٘/ٕ( والكافي )ٚٗ/ٚانظر المغني ) -ٕ
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إذ أتتو امرأة فقالت: يا رسوؿ اهلل إين  قاؿ: بينا أنا جالس عند رسوؿ اهلل  حديث بريدة  -ٖ
, وإهنا ماتت, قاؿ: فقاؿ: )وجب أجرؾ وردىا عليك ا١تَتاث(. رواه مسلم تصدقت على أمي ّتارية

 (.ٕٜٕٙبرقم )
(: فجعل اٞتارية راجعة إليها ْتكم ا١تَتاث وىذا ىو الرد ألف ٕٚٗ/ٙقاؿ الزيلعي ُب تبيُت اٟتقائق )

 أصحاب الفرائض ساووا الناس كلهم وترجحوا بالقرابة فيًتجحوف بذلك من ا١تسلمُت أىػ.
 وىذا الدليل ليس كسابقيو ُب القوة.قلت: 

 النيب حديث سعد بن أيب وقاص قاؿ: مرضت ٔتكة مرضا فأشفيت منو على ا١توت فأتاين  -ٗ
يعودين فقلت: يا رسوؿ اهلل إف ٕب مااًل كثَتًا وليس يرثٍت إال ابنيت أفأتصدؽ بثلثي مإب؟... اٟتديث 

 أخرجو البخاري ومسلم.
( بعد ذكر اٟتديث ٙ٘ٔ/ٜٕوأما وجو الداللة من اٟتديث فقد قاؿ السرخسي ُب ا١تبسوط )

ٍب منعو من  النيب السابق: فقد اعتقد سعد أف االبنة تكوف وارثة ُب ٚتيع ا١تاؿ وٓب ينكر عليو 
الوصية ٔتا زاد على الثلث مع أنو ال وارث لو إال ابنة واحدة فلو كانت ال تستحق الزيادة على 

 النصف بالرد ٞتوَّز لو الوصية بنصف ا١تاؿ أىػ.
 (: قوؿ سعد ال يرثٍت إال ابنة ٕب, وٓب ينكر عليو رسوؿ اهلل ٕٚٗ/ٙوقاؿ الزيلعي ُب تبيُت اٟتقائق )

حصر ا١تَتاث على ابنتو ولوال أف اٟتكم كذلك ألنكر عليو وٓب يقره على ا٠تطأ السيما ُب موضع 
 اٟتاجة إٔب البياف أ.ىػ.

( فقاؿ: ال حجة ٢تم ُب ٗٔ/ٗاقش اٟتافظ البيهقي ىذا االستدالؿ كما ُب ٥تتصر ا٠تبلفيات )وقد ن
حديث سعد بن أيب وقاص بقولو: ال يرثٍت إال ابنة ٕب؛ فإنو إ٪تا أراد أف يتصدؽ بأكثر مالو إذ ليس لو 

ماـ من بٍت أع لسعد بنوإال ابنة واحدة وليس فيو ما يدؿ على أف ابنتو ترث ٚتيع مالو, فقد كاف 
 زىرة يرثوف بقية مالو باإلٚتاع فليس فيو داللة على جواز رده على البنت أ.ىػ.

(: قولو: وال يرثٍت إال ابنة ٕب. أي: وال يرثٍت من ٓٛ/ ٕوقد قاؿ اإلماـ النووي ُب شرحو على مسلم )
 أىػ.ض.معناه: ال يرثٍت من أصحاب الفرو الولد وخواص الورثة, وإال فقد كاف لو عصبة, وقيل 
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(: ألف مَتاثو _ يعٍت سعد _ ٓب يكن منحصراً فيها فقد  ٖٙٙ/ ٘وقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح )
 كاف ألخيو عتبة بن أيب وقاص أوالد إذ ذاؾ منهم ىاشم بن عتبة الصحايب الذي قتل بصفُت أىػ.

فقد كاف لو من (: قولو: وليس يرثٍت إال ابنيت قد تقدـ الذي نفاه سعد أوالده وإال ٙٔ/ ٕٔوقاؿ )
 العصبات من يرثو أىػ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :ٔحديث ا٠تاؿ وارث من ال وارث لو -٘

                                 
 أجمعيف: حديث حسف لغيره, روي مف حديث عمر وأبي ىريرة والمقداـ بف معد يكرب وعائشة  -ٔ
 : أواًل: حديث عمر   

رواه سفياف الثوري عف عبد الرحمف بف الحارث بف عيػاش بػف أبػي ربيعػة عػف حكػيـ بػف حكػيـ بػف عبػاد بػف حنيػؼ عػف أبػي 
أسػامة بػف سػيؿ بػػف حنيػؼ أف رجػاًل رمػى رجػػاًل بسػيـ فقتمػو وال وارث لػو إال خػػاؿ فكتػب فػي ذلػؾ أبػػو عبيػدة بػف الجػراح إلػػى 

 لى مف ال مولى لو والخاؿ وارث مف ال وارث لو.قاؿ: اهلل ورسولو مو  رسوؿ اهلل عمر فكتب عمر أف 
( وقاؿ: ىذا حديث حسف صحيح وابػف ٖٕٓٔ/ ٕٔٗ/ ٗ( والترمذي في سننو )ٖٔ٘ٙ/ ٙٚ/ ٗأخرجو النسائي في الكبرى )

/ ٖٔ( وابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو )ٜٗٙ/ ٕٕٛ -ٕٕٚ/ ٖ( وابػػف الجػػارود فػػي المنتقػػى )ٖٕٚٚ/ ٜٗٔ/ ٕماجػػة فػػي سػػننو )



535 

 

                                                                                                     
/ ٘ٛ/ ٗ( والػػدارقطني فػػي سػػننو )ٜٖٚ/ ٗ( والطحػػاوي فػػي معػػاني اآلثػػار )ٙٗ, ٕٛ/ ٔي مسػػنده )( وأحمػػد فػػٖٚٓٙ/ ٔٓٗ
( وحسػػنو اإلشػػبيمي فػػي األحكػػاـ ٜٔٛٔ/ ٕٓٔ -ٜٕٓ/ ٛ( وابػػف الجػػوزي فػػي التحقيػػؽ )ٕٗٔ/ ٙ( والبييقػػي فػػي سػػننو )ٖ٘

 (.ٖٖٓ/ ٖالوسطى )
 وىاـ كما في التقريب.قمت: إسناده ضعيؼ فإف عبد الرحمف بف الحارث بف عياش صدوؽ لو أ

 :  ثانيًا: حديث أبي ىريرة 
 يرويو شريؾ بف عبد اهلل النخعي واختمؼ عمي: 

فرواه عنو محمد بف عبػد الوىػاب الفػراء ومحمػد بػف عبػد اهلل الزبيػري عػف شػريؾ عػف ليػث عػف أبػي ىبيػرة عػف أبػي ىريػرة أف 
 قاؿ : الخاؿ وارث مف ال وارث لو. رسوؿ اهلل 

( ومحمػد بػف عبػد الوىػاب ترجمػو الػذىبي فػي النػبالء الحػافظ ٕ٘ٔ/ ٙ( والبييقي فػي سػننو )ٔٙ/ ٙٛ/ ٗي )أخرجو الدارقطن
 بو .  النبي اإلماـ والزبيري ثقة ثبت ورواه أبو نعيـ عف شريؾ عف ليث عف محمد بف المنكدر عف أبي ىريرة عف 

 (.ٕ٘ٔ/ ٙ)( والبييقي في سننو ٕٙ/ ٙٛ/ ٗ( والدارقطني في سننو )ٕٖ٘ٓ/ ٗٚٗ/ ٕ) الدارمي في سننوأخرجو 
 قمت: شريؾ بف عبد اهلل النخعي يخطئ كثيرًا وقد اضطرب في إسناد ىذا الحديث وليث بف أبي سميـ ضعيؼ. 

قاؿ الحفظ البييقي بعد إخراجو ىذا الحديث: ىذا مختمػؼ فيػو عمػى شػريؾ كمػا تػرى وليػث بػف أبػي سػميـ غيػر محػت  بػو واهلل 
 أعمـ أىػ.

 أبي ىريرة ال يصح االستشياد بو.قمت: حديث 
 : ثالثًا:حديث المقداـ بف معد يكرب 

: الخػاؿ ولػي مػف ال ولػي لػو رسػوؿ اهلل يرويو راشد بػف سػعد المقرائػي واختمػؼ عميػو, فػرواه عنػو ثػور بػف يزيػد مرسػاًل قػاؿ 
 يرثو ويفؾ عنو.

 (. ٖٚ٘ٙ/ ٚٚ/ ٗأخرجو النسائي في الكبرى )
 =قمت: ثور بف يزيد ثقة ثبت.

قاؿ: الخػاؿ ولػي مػف ال  رسوؿ اهلل ورواه معاوية بف صالح الحضرمي عف راشد بف سعد عف المقداـ بف معد يكرب أف =
 ولي لو يفؾ عنوه ويرث مالو.
( ٜٖٛ/ ٗ( والطحػاوي فػي شػرح معػاني اآلثػار )ٖٖٔ/ ٗ( وأحمػد فػي مسػنده )ٖٗٙٙ/ ٙٚ/ ٗأخرجػو النسػائي فػي الكبػرى )

 ( . ٕٔ٘ٚ/ ٚٗٔ, ٕٓ٘ٚ/ ٖٚٔ/ ٚوفي مشكؿ اآلثار )
 قمت: معاوية بف صالح الحضرمي صدوؽ.

 ورواه عمى بف أبي طمحة عف راشد بف سعد واختمؼ عميو. 
فرواه حماد بف زيد عف بديؿ بف ميسرة عػف عمػي بػف أبػي طمحػة عػف راشػد بػف سػعد عػف أبػي عػامر اليػوزي عػف المقػداـ أف 

 الو ويفؾ عانو.قاؿ: الخاؿ مولى مف ال مولى لو يرث م رسوؿ اهلل 
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( ومف طريقو البييقي في سننو ٜٕٔٓ, ٜٕٓٓ/ ٖٕٔ/ٖ( وأبو داود في سننو )ٖ٘٘ٙ/ ٛٚ/ ٗأخرجو النسائي في الكبرى )

غػوث( والطحػاوي فػي  ٜ٘ٙ/ ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٖ) ابف الجارود في المنتقى( و ٖٗٗ/ٗ( وأخرجو الحاكـ في مستدركو )ٕٗٔ/ ٙ)
( ٛ٘, ٚ٘/ ٙٛ -٘ٛ/ ٗ( والػػدارقطني فػػي سػػننو ) ٕٛٗٚ/ ٜٙٔ/ ٚر )( وفػػي مشػػكؿ اآلثػػاٜٖٛ/ ٗشػػرح معػػاني اآلثػػار )
 (.ٖٕٗ, ٕٗٔ/ ٙ( والبييقي في سننو )ٕٙٙ/ ٕ٘ٙ/ ٕٓوالطبراني في الكبير )

قمػػت: حمػػاد بػػف زيػػد ثقػػة وبػػديؿ بػػف ميسػػرة ثقػػة, وعمػػي بػػف أبػػي طمحػػة صػػدوؽ قػػد يخطػػئ كمػػا فػػي التقريػػب ورواه شػػعبة بػػف 
رسػوؿ اهلل الحجاج عف بديؿ بف ميسرة عف عمي بف أبي طمحة عػف راشػد بػف سػعد عػف أبػي عػامر اليػوزي عػف المقػداـ عػف 

 .قاؿ: الخاؿ عصبة مف ال عصبة لو يعقؿ عنو ويرثو 
 ذا لفظ مغاير لمفظ حماد بف زيد. وشعبة ثقة حافظ متقف وبديؿ وعمي بف أبي طمحة سبؽ قريبًا ذكر حاليما.قمت: وى

 قمت: ويوضح ما سبؽ الشكؿ التالي: 
 معاوية بف صالح      عف راشد بف سعد عف المقداـ مرفوعاً                      
 عمي بف أبي طمحة      عف راشد عف أبي عامر اليوزي عف المقداـ مرفوعاً                     

 ثور بف يزيد       عف راشد بف سعد مرساًل.                         
 مة.د الحمصي وىي ضعيفة ألنيا مرسوبعد ما سبؽ فالرواية الراجحة عف راشد بف سعد ىي رواية الثقة الثبت ثور بف يزي

ورواه إسحاؽ بف إبراىيـ بف العالء ثنا عمرو بف الحارث ثنا عبد اهلل بف سػالـ عػف الزبيػدي عػف راشػد بػف سػعد أف ابػف عائػذ 
 قاؿ: الخاؿ مولى مف ال مولى لو يفؾ عنو ويرث مالو. حدثو أف المقداـ حدثيـ أف رسوؿ اهلل 

( ٕٚٙ/ ٕٙٙ -ٕ٘ٙ/ ٕٓ( والطبرانػػي فػػي الكبيػػر )بترتيػػب ابػػف بمبػػاف ٖٙٓٙ/ ٓٓٗ/ ٖٔأخرجػػو ابػػف حبػػاف فػػي صػػحيحو )
 (. ٙ٘ٛ/ٕٜ/ ٖوفي مسند الشامييف )

ف كاف ثقة ثبتًا إال أف اإلسناد إليو ال يصح فإسحاؽ بف إبراىيـ بػف العػالء صػدوؽ ييػـ  قمت: الزبيدي وىو محمد بف الوليد وا 
 ؿ.كثيرًا وعمرو بف الحارث الزبيري ترجـ لو الحافظ في التقريب بقولو: مقبو 
 =فتبقى الرواية الراجحة عف راشد بف سعد ىي رواية ثور بف يزيد المرسمة.

 وروى حديث المقداـ أيضًا: =
قػاؿ: الخػاؿ وارث مػف ال وارث لػو يفػؾ  يزيد بف حجر عف صالح بػف يحيػى بػف المقػداـ عػف أبيػو عػف جػده أف رسػوؿ اهلل 

 (.ٕٗٔ/ ٙالبييقي في سننو )( ومف طريقة ٜٕٔٓ/ ٖٕٔ/ ٖعنو ويرث مالو. أخرجو أبو داود )
 قمت: إسناده ضعيؼ يزيد بف حجر الشامي مجيوؿ, وصالح بف يحيى بف المقداـ ليف وأبوه مستور. 

: لػيس  -أي ابػف معػيف  -( وقػاؿ ٕٛ/ ٘وقد ضعؼ حديث المقداـ يحيى بف معيف كما نقؿ ذلؾ عنو البييقي في المعرفة )
 (.ٕٙٙ/ ٕبييقي )فيو حديث قوي أ.ىػ. وانظر السنف الصغير لم

 وأما حديث عائشة رضي اهلل عنيا: 
 فرواه ابف جري  واختمؼ عميو:
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فرواه عنو عبد الرزاؽ عف عمرو بف مسمـ عف طػاووس عػف عائشػة قالػت: اهلل ورسػولو مػولى مػف ال مػولى لػو والخػاؿ وارث 

 مف ال وارث لو. 
( والبييقػي فػي سػننو ٜ٘/  ٙٛ/ ٗني فػي سػننو)( ومػف طريقػة الػدارقطٕٜٗٔٔ/ ٕ٘ٛ/ ٓٔأخرجو عبد الرزاؽ في مصػنفو )

(ٙ /ٕٔ٘ .) 
 قمت: عبد الرزاؽ الصنعاني ثقة حافظ.

ورواه مخمػػد بػػف يزيػػد القرشػػي وىشػػاـ بػػف سػػميماف المخزومػػي عػػف ابػػف جػػري  عػػف عمػػرو بػػف مسػػمـ عػػف طػػاووس عػػف عائشػػة 
 رضي اهلل عنيا مرفوعًا.

 . (ٕٗٗ/ ٗأخرج رواية مخمد بف يزيد الحاكـ في مستدركو )
 (. ٜٖٚ/ ٗوأخرج رواية ىشاـ بف سميماف الطحاوي في معاني اآلثار ) 

 قمت: مخمد بف يزيد صدوؽ لو أوىاـ, وىشاـ بف سميماف المخزومي مقبوؿ وفي اإلسناد إليو مجيوؿ. 
 ف مخمد عف ابف جري  واختمؼ عميو:ورواه أبو عاصـ الضحاؾ ب

بػراىيـ بػف مػرزوؽ فرواه عنو الدارمي ومحمد بػف يحيػى الػذىمي وأحمػد  بػف سػعيد بػف صػخر ومحمػد بػف إسػحاؽ الصػاغاني وا 
ومحمد بف سناف ستتيـ عف أبي عاصـ عف ابف جري  عف عمرو بف مسمـ عف طاووس عف عائشة موقوفًا بمثؿ رواية عبد 

 الرزاؽ الصنعاني.
 ( . والدارمي ثقة حافظ متقف. ٜٕٚٚ/ ٖٙٗ/ ٕ) في سننوفالدارمي وأما رواية 
 ( والذىمي ثقة حافظ. ٘ٛ/ ٗمحمد بف يحيى الذىمي الدارقطني في سننو ) وأخرج رواية

 وأخرج رواية أحمد بف سعيد بف صخر الدارقطني في المصدر السابؽ, وأحمد بف سعيد ثقة حافظ.
 ( والصاغاني ىذا ثقة ثبت.ٕ٘ٔ/ ٙوأخرج رواية محمد بف إسحاؽ الصاغاني البييقي في سننو )

براىيـ ثقة. ٜٖٚ/ ٗمرزوؽ الطحاوي في معاني اآلثار )وأخرج رواية إبراىيـ بف   ( وا 
 =(.٘ٛ/ ٗوأخرج رواية سناف بف منيع الدارقطني في سننو )

سػػحاؽ بػػف منصػػور الكوسػػ  وزكريػػا بػػف يحيػػى بػػف زائػػدة ثالثػػتيـ عػػف أبػػي عاصػػـ عػػف ابػػف = ورواه عمػػرو بػػف عمػػي الفػػالس وا 
 جري  بو مرفوعًا.

( ومف طريقو البييقي في سػننو ٔٚٚٔ/ ٘( وابف عدي في الكامؿ )ٕٖٙ/ ٙٚ/ ٗأخرج رواية الفالس النسائي في الكبرى ) 
 ( والفالس ثقة حافظ. ٕ٘ٔ/ ٙ)

سحاؽ بف منصور ثقة ثبت.ٖٗٓٔ/ ٕٕٗ/ ٗوأخرج رواية إسحاؽ بف منصور الكوس  الترمذي في سننو )  ( وا 
 ( وزكريا بف يحيى صدوؽ.٘ٛ/ ٗة الدارقطني في سننو ) وأخرج رواية زكريا بف يحيى بف زائد

 وقد روى أبو أمية الطرسوسي عف أبي عاصـ بو الرواية المرفوعة والموقوفة.
 (  عف أبي أمية عف أبي عاصـ بو مرفوعًا.ٜٖٚ/ ٗوروى المرفوعة الطحاوي في شرح المعاني )
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ر الصبغي اإلماـ المحدث عف أبي أمية عف أبي عاصػـ بػو ( مف طريؽ أبي بك٘ٛ/ ٗوروى الموقوفة الدارقطني في سننو )

 موقوفًا. 
 قمت: أبو أمية ىو محمد بف إبراىيـ بف مسمـ الخزاعي قاؿ الحافظ في التقريب:صدوؽ صاحب حديث ييـ.

 قمت: فيو الذي يتحمؿ عيدة ىذا االضطراب فروايتو ىذه ال ينتفع بيا ال ىؤالء وال ىؤالء.
الرواية الراجحة عػف أبػي عاصػـ ىػي روايػة الجماعػة وبػذلؾ يػنظـ إلػى عبػد الػرزاؽ الصػنعاني فػي  وبعد ىذا فالذي يظير أف

مقابؿ مخمد بف يزيد وىشػاـ بػف سػميماف وقػد سػبؽ أف كمييمػا ال يحػت  بػو وقػد رويػا الحػديث مرفوعػًا فعمػـ أف الرفػع منكػر فػي 
 طريؽ ابف جري  وأف الرواية المعروفة عنو بالوقؼ.

 ؼ عمى طاووس.إال أنو ثمة خال
 فعمرو بف مسمـ يرويو عف طاووس عف عائشة موقوفًا كما سبؽ في الرواية الراجحة.

 وقد رواه سفياف بف عيينة عف ابف طاووس عف أبيو مرساًل ورواه معمر بف راشد عف ابف طاووس مرساًل. 
 (. ٔٚٔ/ ٕٚ/ ٔ) سعيد بف منصور في سننوأخرج رواية سفياف بف عيينة 

 عيينة ثقة حافظ إماـ حجة. قمت: سفياف بف
 ( ومعمر ثقة ثبت.ٕٕٜٔٔ/ ٕ٘ٛ/ ٓٔوأخرج رواية معمر بف راشد عبد الرزاؽ في مصنفو )

 وذكر طاووس زيادة ثقة زادىا سفياف بف عيينة. 
ويبقى معنا الترجيح بيف ابف طاووس الػذي روى الحػديث عػف طػاووس مرسػاًل وبػيف عمػرو بػف مسػمـ الجنػدي الػذي رواه عػف 

عػػف عائشػػة موقوفػػًا عمييػػا, فػػابف طػػاووس ىػػو عبػػد اهلل بػػف طػػاووس ثقػػة ويػػروي الحػػديث عػػف أبيػػو وعمػػرو بػػف مسػػمـ طػػاووس 
 صدوؽ لو أوىاـ كما في التقريب وعميو فرواية عمرو بف مسمـ منكرة.

 =ويكوف المعروؼ في ىذا مرسؿ طاووس واهلل أعمـ.
 
 
 
ليؾ شكاًل يوضح الخالؼ السابؽ:=  وا 
 
 ي والصاغانيالدارمي والذىم   
 عف طاووس عف عائشة موقوفا  بف مسمـ عف أبي عاصـ  عف ابف جري  عف عمرو  وأحمد بف سعيد بف صخر       
             عبد الرزاؽ        وأبو أمية ومحمد بف سناف   
 إبراىيـ عف  الصبغي   
 بف مرزوؽا   
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ووجو الداللة من اٟتديث أنو يدؿ على أف الواحد من ذوي األرحاـ يستحق ٚتيع ا١تَتاث وإذا ثبت 
 ٔذلك ُب ذوي األرحاـ فثبوتو ُب ذوي السهاـ أؤب.

 (:ٕٜٖ -ٜٖٔ/ ٕالغماـ )قاؿ اإلماـ الشوكاين رٛتو اهلل ُب وبل  -ٙ
ومن أعظم ما يستدؿ بو على الرد ما ُب الصحيحُت ُب حديث ا١تتبلعنُت قاؿ: وكانت حامبًل وكاف 

 .ٕابنها ينسب إٔب أمو فجرت السنة أنو يرثها, وترث منو ما فرض اهلل ٢تا
  النيبوىذا ا١تفروض ٢تا قد بينتو أحاديث أخر, كحديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده عن 

ولكنو  ٔأخرجو أبو داود وُب إسناده ابن ٢تيعة ٖأنو جعل مَتاث ابن ا١تبلعنة ألمو ولورثتها من بعدىا
                                                                                                     

 رفوعام ائشةعف طاووس عف ع بف مسمـ جري  عف عمروعف ابف مخمد بف يزيد                                    
                                                                                                                         وىشاـ بف سميماف                                

                          
 
سحاؽ    بف منصور    عف أبي عاصـ        سفياف عف ابف طاووس     عف طاووس       مرسالً الفالس وا 
 وزكريا بف يحي وأبو أمية      ومخمد بف يزيد        معمر عف ابف طاووس                        مرسال 

                         وىشاـ بف سميماف                                
                                                                            

 
وبعد ما سبؽ فحديث الخاؿ وارث مف ال وارث لو حسف لغيره. بمجموع حديث عمر ومرسؿ راشد بف سعد ومرسػؿ طػاووس, 

د بعضػيا بعضػًا : ولػو طػرؽ جيػدة يشػ ( بعػد أف ذكػر حػديث عمػر ٜٖٔ/ ٕوقد قاؿ الحػافظ ابػف كثيػر فػي إرشػاد الفقيػو )
 أىػ.

( تحػت حػديث عمػر: ىػذا الحػديث ال نعممػو يػروى عػف عمػر إال مػف ىػذا الوجػو بيػذا اإلسػناد وقػد روي ٖٙٚ/ٔوقاؿ البزار )
 ىذا اإلسناد عف عمر.اىػعف غير عمر وأحسف إسناد يروى في ذلؾ عف رسوؿ اهلل 

: الخػاؿ وارث مػف المقداد بف معد يكػرب عػف النبػي(: سمعت أبا زرعة وذكر حديث ٖٖ/ٖوقاؿ ابف أبي حاتـ في العمؿ )
 ال وارث لو.قاؿ: ىو حديث حسف.اىػ

 (: وعف عائشة موقوفًا ومرفوعًا ورفعو ضعيؼ.اىػٕٛ/٘قاؿ البييقي في المعرفة )
 (.ٜٖٔ/ ٕانظر وبؿ الغماـ لمشوكاني ) ٔ
 (.ٕٖٚٚ( ومسمـ برقـ )ٜٖٓ٘أخرجو البخاري في صحيحو برقـ ) -ٔ
 لغيره:حديث حسف  -ٕ
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قاؿ الًتمذي: أنو روى من ىذا اٟتديث عن الزىري عن سعيد بن ا١تسيب وأيب سلمة عن أيب ىريرة 
 ٨توه. النيب عن 

قاؿ: )ا١ترأة ٖتوز ثبلثة  النيب أف ويشهد لو ما أخرجو أبو داود والًتمذي والنسائي وابن ماجة 
( وقد حسنو الًتمذي, وفيو مقاؿ بينتو ُب شرح ٕمواريث عتيقها ولقيطها وولدىا الذي العنت عنو

 ا١تنتقى.

                                                                                                     
( مػػف طريػػؽ عيسػػى بػػف موسػػى, ٜٕ٘/ ٙ( ومػػف طريقػػو البييقػػي فػػي سػػننو )ٜٕٛٓ/ ٕ٘ٔ/ ٖأخرجػػو أبػػو داود فػػي سػػننو )

 ( مف طريؽ الييثـ بف حميد كالىما عف العالء بف الحارث عف عمرو بف شعيب بو.ٖ٘ٔٔ/ ٖٛٗ/ ٕوالدارمي في سننو )
 راث ابف المالعنة ألمو ولورثتيا مف بعده. مي ويشيد ليذا الحديث مرسؿ مكحوؿ قاؿ: جعؿ رسوؿ اهلل 

( مػػف طريػػؽ الوليػػد بػػف مسػػمـ قػػاؿ: ٜٕ٘/ ٙ( ومػػف طريقػػو البييقػػي فػػي سػػننو )ٜٕٚٓ/ ٕ٘ٔ/ ٖأخرجػػو أبػػو داود فػػي سػػننو )
 أخبرنا ابف جابر ثنا مكحوؿ بو.

ف كػػاف ممػػف يػػدلس تػػدليس التسػػوية إال أننػػا قػػد  أمنػػا تدليسػػو ىػػذا بتصػػريحو قمػػت: إسػػناده صػػحيح الوليػػد بػػف مسػػمـ ثقػػة وىػػو وا 
 بالتحديث بينو وبيف شيخو وبيف شيخو وشيخ شيخو, وابف جابر ىو عبد الرحمف بف يزيد بف جابر ثقة.

(  أخبرنػا محمػد بػف المبػارؾ ثنػا يحيػى بػف حمػزة عػف النعمػاف عػف مكحػوؿ أف ٜٕٛٙ/ ٓٙٗ/ ٕوأخرجو الدارمي في سػننو )
ألمو في سببو لما لقيت مف البالء وإلخوتػو مػف أمػو وقػاؿ  رسوؿ اهلل جعمو سئؿ عف ميراث ولد المالعنة لمف ىو؟  قاؿ: 

مكحوؿ: فإف ماتت األـ وتركت ابنيا,ثـ توفي ابنيا الذي جعؿ ليػا كػاف ميراثػو إلخوتػو مػف أمػو كمػو ألنػو كػاف ألميػـ وجػدىـ 
نمػا ورث اإلخػوة مػف األـ أميػـ وكاف ألميا السدس مف ابف بنتو, وليس يرث الجد إال في ىذه المنزلة ألنو إنما ىو أ ب ألـ وا 

 وورث الجد ابنتو ألنو جعؿ ليا, فالماؿ الذي لمولد لورثة األـ, وىو يجر مرة الجد وجدة إذا لـ يكف غيره.
 قمت: ىذا مرسؿ حسف النعماف الغساني صدوؽ.

نمػا ىػو فػي إسػناد حػديث -ٖ ( ٖٕٔٔ/ ٕٖٛ/ ٗ) سػننو أخرجػو الترمػذي فػي قمت: ابف لييعة ليس في إسناد ىػذا الحػديث وا 
قاؿ: أيما رجؿ عاىر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ال يػرث وال  مف طريؽ عمرو بف شعيب عف أبيو عف جده أف رسوؿ اهلل 

 يورث.
 فمعمو حصؿ مف اإلماـ الشوكاني سبؽ قمـ أو سبؽ نظر أو نحو ذلؾ ونفس الخطأ أيضًا في نيؿ األوطار.

/ ٜٕٗ/ ٗ( والترمػذي فػي سػننو )ٕٜٙٓ/ ٕ٘ٔ/ ٖ( وأبػو داود فػي سػننو )ٖٓٙٙ/ ٛٚ/ ٗأخرجو النسائي في الكبػرى ) -ٔ
( وسػعيد بػف منصػور فػي سػننو ) ٖٔٗ -ٖٓٗ/ ٗ( والحاكـ في مستدركو )ٕٕٗٚ/ ٜٙٔ/ ٕ( وابف ماجة في سننو )ٕ٘ٔٔ

( , ٕٓٚٛ/ ٜٖٓ/ ٚ( والطحػػػاوي فػػػي مشػػػكؿ اآلثػػػار )ٚٓٔ -ٙٓٔ/ٗ( , )ٜٓٗ/ ٖ( وأحمػػػد فػػػي مسػػػنده )ٜٚٗ/ ٖ٘ٔ/ ٔ
( وابػػػف ٕٛٔ/ ٗٚ, ٔٛٔ/ ٖٚ/ ٕٕ( والطبرانػػػي فػػػي الكبيػػػر )ٜٕ٘, ٕٓٗ/ ٙ( والػػػدارقطني فػػػي سػػػننو )ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ ٖٔ)



541 

 

ووجو االستدالؿ ّٔذا أف األـ حازت ٚتيع مَتاث ولدىا, وليس معٌت الرد إال ىذا, وأما قوؿ أىل 
 لسهاـ بالرد, فليس مرادىم بذلك إال الفرائض: إف بعض السهاـ بالفرض, وبعض ا

بياف أنو لو كاف مع ذي السهم من يرث الباقي, كاف فرضو كذا, فلما ٓب يوجد استحق زيادة على 
فرضو وىي كذا, وذلك ٣ترد اصطبلح, وال مشاحة فيو فاٟتاصل أف ذا السهم لو مع غَته ما فرضو 

 أىػ. ـ لو ٚتيع ا١تاؿ فرضاً من اهلل اهلل ُب كتابو, ومع عدـ الغَت من العصبات وذوي السها
 أف سا١تاً مؤب أيب حذيفة قتل يـو اليمامة فًتؾ أمو فورثها عمر مالو كلو. -ٚ

 . ٔأعطى مَتاث سآب إٔب أمو ١تصلحة يراىا من يتؤب مصاّب بيت ا١تاؿ ونوقش: بأف عمر 
( ثنا ابن ٖٙٔٔ/ ٕٙ٘/ ٙقلت: الذي وقفت عليو ُب ىذا ما أخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

فضيل عن داود عن الشعيب قاؿ: استشهد سآب مؤب أيب حذيفة قاؿ: فأعطى أبو بكر ابنتو النصف 
 وأعطى النصف الثاين ُب سبيل اهلل.

 قلت: إسناد ىذه القصة ضعيف ١تا  فيها من االنقطاع فإف الشعيب ٓب يشهد ىذه الواقعة وٓب يدركها.
 على ىؤالء ال ٢تم.ولو صحت القصة لكانت دليبلً 

                                                                                                     
( كميـ مف طرؽ عف عمر بف رؤبة التغمبي عف عبد ٖ٘ٗ/ ٕٔ( والمزي في تيذيب الكماؿ )ٕٚٗ/ ٛالجوزي في التحقيؽ )

 الواحد بف عبد اهلل النصري عف واثمة بف األسقع بو. 
 إسناده ضعيؼ جدًا فإف العمماء طعنوا في رواية عمر بف رؤبة عف عبد الواحد. قمت:

(: ىػذا غيػر ثابػت, قػاؿ البخػاري عمػر بػف رؤبػة التغمبػي عػف عبػد الواحػد النصػري فيػو نظػر ٖٓٗ/ ٙقاؿ البييقي في سننو )
 أىػ.

نماٚٓٚٔ/ ٘وقاؿ ابف عدي في الكامؿ ) أنكروا عميو أحاديثو عف عبػد الواحػد  (: ولعمر بف رؤبة ما ذكرت وليس بالكثير وا 
 النصري أىػ.

 ( : وىذا خبر غير ثابت عند أىؿ النقؿ أىػ.ٕٖٙ/ ٛوقاؿ البغوي في شرح السنة )
 (.ٖٖٚ/ ٖوأعمو اإلشبيمي في األحكاـ الوسطى بابف رؤبة وعبد الواحد )

 (.ٚٚ/ ٛالحاوي ) -ٕ
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على أف القصة األؤب فيها أف عمر ىو الذي ورث أـ سآب مالو كلو ومعلـو أف وقعة اليمامة كانت 
وليس عندنا ما يثبت أف عمر تؤب قسمة الًتكات والوالية على بيت ا١تاؿ  ُب خبلفة أيب بكر 

 زماف أيب بكر رضي اهلل عنهما.
بالعوؿ عند زيادة الفروض على الًتكة جاز أف يزادوا بالرد عند  أنو ١تا جاز أف ينفقوا من فروضهم -ٛ

 . ٔعجز الفروض عن الًتكة
 ونوقش:

بأف للزيادة جهة يستحقها وىي بيت ا١تاؿ فلم ٬تز ردىا و١تا ٓب يكن للنقص جهة ٘تاـ جاز عو٢تا, أال 
 ز الرد عليهم.ترى أف أىل الدين والوصايا إذا ضاقت ّٔم دخل العوؿ عليهم ولو زاد عنهم ٓب ٬ت

 وأجيب:
 بأف قو٢تم: إف للزيادة جهة يستحقها وىي بيت ا١تاؿ, استدالؿ ٔتحل النزاع وال ٮتفى ما فيو. 

وأما قياس الًتكة عند زيادهتا على السهاـ على الديوف والوصايا عند زيادة ا١تاؿ عليها فقياس مع 
بقية ا١تاؿ ٓتبلؼ أصحاب الفارؽ ألف أصحاب الديوف والوصايا ٢تم سبب آخر يستحقوف بو 

 الفروض النسبية فإف ٢تم سبباً آخر يستحقوف بو ما زاد على فروضهم أال وىو الرحم )القرابة(.
قياس أصحاب الرد على العصبة فإف كل من ورث بعض ا١تاؿ مع غَته جاز أف يرث ا١تاؿ ٚتيعو  -ٜ

 .ٕإذا انفرد بنفسو
 .َٖت مقدر وليس كذلك ذووا الفرض ألنو مقدر: بأف ا١تعٌت ُب العصبة إ٪تا يستحقونو غونوقش

أف أصحاب الفروض ا١تقدرة قد شاركوا ٚتاعة ا١تسلمُت ُب صفة اإلسبلـ, وزادوا على ذلك  -ٓٔ
أهنم أدلوا إٔب ا١تيت بقرابتهم وزادوا على عامة األقرباء بكوهنم من القرابات القريبة اليت اعتربىا الشارع 

 ذلك أؤب من ٚتاعة ا١تسلمُت سبباً إلرث نصيب معُت فكانوا ب

                                 
 (.ٕٚٗ/ ٙ( وتبييف الحقائؽ لمزيمعي )ٚٚ/ ٛالحاوي لمماوردي ) -ٔ
 (.ٚٚ/ ٛالحاوي لمماوردي ) -ٔ
 المصدر السابؽ. -ٕ
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 .ٔأؤب من بقية القرابات كا٠تاؿ وا٠تالة والعمة و٨توىم –مع ىذا  –وكانوا 
 أدلة أصحاب القوؿ الثاني:

 استدؿ ا١تانعوف من الرد ٔتا يلي: 
آيات ا١تواريث فإف اهلل بُت نصيب كل واحد من أصحاب الفرائض, والتقدير الثابت بالنص ٯتنع  -ٔ

َوَمن يَػْعِص الزيادة عليو ألف الزيادة عليو ٣تاوزة للحد الشرعي وقد قاؿ اهلل تعأب بعد آية ا١تواريث: 
د ٔتن جاوز اٟتد ا١تشروع وُب الرد عليهم زيادة فقد أٟتق الوعي .......اآليةالّلَو َوَرُسوَلُو َويَػتَػَعدَّ ُحُدوَدهُ 

 .ٕعلى ما قدر لكل واحد منهم
 وقد أجيب عن ىذا ٔتا تقدـ ُب الكبلـ على الدليل األوؿ من أدلة القائلُت بالرد فلَتاجع.

أف كل من ٓب يورث مع غَته إال بالفرض ٓب يورث مع عدـ غَته إال بالفرض كالزوج والزوجة ألنو  -ٕ
 . ٖهما بوفاؽال يرد علي
بعد التسليم بذلك فإف األب يرث مع الفرع الوارث الذكر بالفرض لكنو يرث مع عدمو  ونوقش:

بالفرض والتعصيب معاً كهالك عن أب وبنت فإف للبنت النصف فرضاً ولؤلب السدس فرضاً والباقي 
سألة عادلة إال تعصيبًا وىكذا الزوج إذا كاف ابن عم فليس لو مع عصبة أقرب أو عند أف تكوف ا١ت

فرضو ولكنو مع عدـ ذلك يرث بالفرض والتعصيب معًا كهالكة عن زوج ىو ابن عم فلزوجها 
 النصف فرضاً والباقي تعصيباً وىكذا إذا كاف األخ ألـ ابن عم.

 ومسائل الرد يرث ّٔا صاحب الفرض فرضو ا١تسمى لو ويرد عليو الباقي بسبب الرحم )القرابة(.
ٓب يرد عليهما القائلوف بالرد ألهنما ٓب يشاركا بقية أصحاب الفروض بالقرابة إٔب  وأما الزوجاف فإ٪تا

 ا١تيت اليت ىي الرحم.

                                 
 (.ٚٚٔأحكاـ المواريث لمحمد محي الديف عبد الحميد ص ) -ٖ
 (.ٗ٘/ ٖٔالذخيرة لمقرافي ) -ٗ
 (.ٚٚ/ ٛالحاوي الكبير لمماوردي ) -٘
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أف الفاضل من الًتكة بعد أف يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يعترب مااًل ال يستحقو أحد  -ٖ
الذي ال  فيكوف لبيت ا١تاؿ كما لو ٓب يكن للمتوَب وارث أصبلً, ألف بيت ا١تاؿ يستحق ا١تاؿ

 يستحقو أحد.
بأف ىذا استدالؿ على ا١تخالف ٔتحل النزاع وال ٮتفى ما فيو, ٍب بعدـ التسليم بأف الفاضل  ويناقش:

من الًتكة بعد أف يأخذ أصحاب الفروض فروضهم يعترب مااًل ال يستحقو أحد, فقد قامت األدلة  
و٬تاب عن قياس ما ٨تن فيو  كما سبق أف أصحاب الفروض عدا الزوجُت يستحقونو بقرابة الرحم,

على من مات وال وارث لو فيعطى لبيت ا١تاؿ أف ىذا قياس مع الفارؽ فإف الصورة اليت ٨تن فيها فيها 
 ورثة وعمـو األدلة تشملهم.

أف كل من ٕتردت رٛتو عن تعصيب ٓب يأخذ ّٔا من تركة حقُت كاألخت لؤلب واألـ ال تأخذ  -ٗ
 هنا أخت ألـ.النصف ألهنا أخت ألب والسدس أل

: بأف قرابة األخت ألبوين متصلة ال ٯتكن فصلها فورثت بالقرابتُت ٣تتمعتُت ٓتبلؼ ويناقش
أصحاب الفروض ُب مسائل الرد, فإهنم ورثوا فروضهم بالقرابة ا٠تاصة كالبنوة ُب البنات واألمومة ُب 

 ما سبق من أدلة واهلل أعلم. األـ....إْب ورددنا عليهم ما بقي بقرابتهم العامة وىي الرحم إضافة إٔب
 
 

 الترجيح: 
الراجح ىو القوؿ بالرد لداللة الكتاب والسنة والنظر الصحيح على ذلك, ولضعف أدلة ا١تانعُت من 

 الرد ٔتا ورد عليها من مناقشات.
 فبل يكوف الرد إال إذا توافرت الشروط التالية: قوبناًء على ما سب

 أصحاب الفروض فروضهم. أف يبقى من الًتكة بقية بعد أخذ -ٔ
 أف ال يوجد عصبة ألف العاصب يأخذ ما أبقتو الفروض. -ٕ
 أف يكوف أصحاب الفروض غَت الزوجُت على الراجح كما سيأٌب قريباً إف شاء اهلل. -ٖ
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 : مسألة
 من ىم الذين يرد عليهم؟

 يرد على ٚتيع أصحاب الفروض عدا الزوجُت على الراجح لسببُت:
 . َوأُْوُلواْ اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْؤَب بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب الّلوِ  لعدـ دخو٢تما ُب قولو تعأب:  -ٔ
ألف قرابتهما قاصرة فالزوجية تزوؿ با١توت فيبقى السبب الذي بو حصل اإلرث بصريح القرآف  -ٕ

 ٔوالسنة., ٓتبلؼ قرابة الرحم فإهنا ال تزوؿ با١توت.
اإلٚتاع على عدـ الرد على الزوجُت ٚتع من أىل العلم منهم الكشناوي ُب أسهل ا١تدارؾ وقد حكى 

( وا٠ترشي ُب شرحو ٚ٘ٙٔ/ ٖ) ( والبغدادي ُب ا١تعونةٗ٘/ ٖٔ( والقراُب ُب الذخَتة )ٖٖٔ/ ٖ)
( وسبط ا١تارديٍت ُب شرحو على الكفاية وحكاه ُب شرح كشف ٕٛٓ/ ٗعلى ٥تتصر خليل )

ًَ العبلمة الشيخ  علي بن اٞتماؿ األنصاري رٛتو اهلل ُب شرح  عى اإلٚتا الغوامض و٦تن حك أيضًا
 ( .ٗ/ ٕ) ١تنهاج كما ُب العذب الفائضفرائض ا

قلت: ال يصح دعوى اإلٚتاع ُب عدـ الرد على الزوجُت فقط فقد منع ابن مسعود من الرد على ستة 
ن أٛتد أنو ال يرد على ولد األـ من أصحاب الفروض ومنهم الزوجاف كما سيأٌب, وجاءت رواية ع

  ٕمع األـ, وال على اٞتدة مع ذي سهم.
الرد على الزوج وقيل على الزوجُت, وحكي عن جابر بن زيد أيب  وحكى الفقهاء عن عثماف 

 الشعثاء أيضاً أنو كاف يقوؿ بالرد على الزوج. 
 وبالرد على الزوجُت قاؿ من العاصرين العبلمة السعدي رٛتو اهلل.

ُب  عبدا هللا أثر ابن مسعود فرواه الثوري عن منصور عن إبراىيم النخعي عن مسروؽ قاؿ: أٌب أم
أخوة ألـ, وأـ, فأعطى اإلخوة من األـ الثلث وأعطى األـ سائر ا١تاؿ وقاؿ: األـ عصبة من ال عصبة 

                                 
 (.ٚٔ/ ٘)( والفروع البف مفمح ٖٗ٘/ ٕ( والكافي البف قدامة )ٜٜ/٘انظر االختيار لتعميؿ المختار ) ٔ
 
 ( .ٜٚٗ/ ٙ( والمعونة البف النجار )ٖٚٔ/ ٚ( واإلنصاؼ لممرداوي )ٚٔ/ ٘انظر الفروع البف مفمح ) ٕ
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أخوات ألب مع لو, وكاف ال يرد على اإلخوة ألـ مع األـ وال على ابنة ابن مع ابنة الصلب, وال على 
 أخت ألب وأـ, وال على امرأة, وال على جدة, وال على زوج.

 من طريق يزيد بن ىاروف عن سفياف بو.( ٜٜٖ/ ٗلطحاوي ُب شرح ا١تعاين )قلت: صحيح أخرجو ا
( من طريق وكيع عن سفياف بو بدوف ذكر ٖٛ٘ٔٔ/ ٕ٘٘/ ٙوأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو ) 

 زاد يزيد بن ىاروف الثقة ا١تتقن فهي زيادة ثقة. الزوج والزوجة واٞتدة والذي
وقد روى األعمش عن إبراىيم قاؿ: كاف عبد اهلل ال يرد على ستة: ال يرد على زوج وال امرأة وال 
جدة وال على إخوة ألـ مع أـ وال على بنات ابن مع بنات صلب وال على أخوات ألب مع أخوات 

 د على اإلخوة من األـ مع اٞتدة؟ ألب وأـ قاؿ إبراىيم: فقلت لعلقمة: أتر 
 قاؿ: إف شئت.          

/ ٕٙ٘/ ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٕٔٔ/ ٓٙ/ ٔ) سعيد بن منصور ُب سننوأخرجو  
 (.    ٕٕٛ -ٕٕٚ/ ٗ( والشيباين ُب اٟتجة على أىل ا١تدينة )ٖٗٙٔٔ

 قلت: إسناده صحيح. 
 ال يرد على أخت ألب مع أخت ألب وأـ, ورواه جرير عن منصور عن إبراىيم قاؿ: كاف عبد اهلل

 وال يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئاً وال على إخوة ألـ مع أـ شيئاً وال على زوج وال امرأة.
( ٚٔٔ/ ٔٙ/ ٔ) سعيد بن منصور ُب سننو( و ٖٛٙٔٔ/ٕٙ٘/ٙأخرجو ابن أيب شيبة ُب مصنفو )

( من طريق ٖٚ٘ٔٔ/ ٕ٘٘/ ٙ( وابن أيب شيبة ُب مصنفو )ٜٕٚٗ/ ٛ٘ٗ/ ٕوالدارمي ُب سننو)
جرير و٤تمد بن ثابت العبدي عن منصور عن إبراىيم عن علقمة قاؿ: ورث ابن مسعود اإلخوة من 

 األـ الثلث, وورث بقية ا١تاؿ األـ وقاؿ: ىي عصبة من ال عصبة لو.
( من طريق فضيل بن عمرو الفقيمي عن ٖٗٛٔٔ/ ٕٛ٘/ ٙ) ُب مصنفو ابن أيب شيبةوأخرج 

إبراىيم ُب امرأة تركت أختها ألمها وأمها وال عصبة ٢تا فؤلختها من أمها السدس وألمها ٜتسة 
 أسداس ُب قضاء عبد اهلل.  

 قلت: إسناده حسن. 



547 

 

/ ٕ٘٘/ ٙ) وابن أيب شيبة ُب مصنفو (ٖٜٓٔٔ/ ٕٚٛ/ ٓٔ) وأخرج عبد الرزاؽ ُب مصنفو
( من طريق أيب إسحاؽ الشيباين عن الشعيب قاؿ: قيل لو: إف أبا عبيدة ورث أختاً ا١تاؿ كلو ٕٖٙٔٔ

 فقاؿ الشعيب: من ىو خَت من أيب عبيدة قد فعل ذلك, كاف عبد اهلل بن مسعود يفعل ذلك.
( من طريق ٜٜٕٗ/ٛ٘ٗ/ٕ( والدارمي ُب سننو )ٙٔٔ/ٓٙ/ٔوأخرج سعيد بن منصور ُب سننو )

مد بن سآب عن الشعيب قاؿ: كاف ابن مسعود يرد على كل وارث الفضل ْتساب ما ورث غَت أنو ٤ت
ٓب يكن يرد على بنت ابن مع ابنة الصلب, وال على أخت ألب وأـ وال على جدة إال أف يكوف 

 وارث غَتىا, وال على أخت ألـ مع أـ شيئاً وال على الزوج وال على ا١ترأة.
 أغنانا اهلل ٔتا صح كما سبق. قلت: إسناده واه, وقد

ُب عدـ الرد على الستة ا١تذكورين؛ أف الرد باعتبار الرحم )القرابة(  وقد قيل إف حجة ابن مسعود 
واالستحقاؽ بالرحم إ٪تا يكوف ٔتعٌت العصوبة, فيعترب ذلك باالستحقاؽ الثابت ْتقيقة العصوبة فبل 

ة, والزوجية ليست ّٔذه الصفة, ألف الزوجية ترتفع يثبت ذلك للزوجُت, ألف العصوبة باعتبار القراب
ٔتوت أحد٫تا, وألف استحقاؽ الزوجُت فرضهما بسبب الزوجية إ٪تا كاف بالنص ففي ما وراء 

 ا١تنصوص ال يثبت االستحقاؽ النعداـ السبب وىو الزوجية با١توت عند االستحقاؽ. 
لتقدمي من ىو األقوى ُب القرابة  وكذلك ال يثبت الرد على اآلخرين الذين ذكر ابن مسعود 

واإلرث من غَتىم من أصحاب الفروض األخرى, فبل يرد على بنت االبن مع وجود البنت ألف 
 األقوى ىي البنت فلها الفرض والرد ولبنت االبن الفرض دوف الرد.

  وأما اٞتدة فبل يثبت ٢تا الرد؛ ألف سبب استحقاؽ اٞتدة ضعيف إذ ٓب يأت بو نص ُب كتاب اهلل
كما جاء ُب أصحاب الفروض األخرى, فبل تثبت ا١تزاٛتة بينها وبُت من كاف سببو قوياً ُب ا١تستحق 

 .ٔبالرد
 ويناقش ىذا االحتجاج: 

 بأف القوؿ بأف االستحقاؽ بالرحم إ٪تا يكوف ٔتعٌت العصوبة ٣ترد دعوى ال دليل عليها.
                                 

 المفصؿ في أحكاـ المرأة لعبد الكريـ زيداف. -ٔ
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ىؤالء وفرض ٢تم ٚتيعًا ٔتقتضى النص فكما أف أصل الفريضة يسقط اعتبار األقرب فاألقرب من 
فكذلك الرد يسقط فيو اعتبار ذلك فَتد على أىل القرابة ٚتيعًا من أصحاب الفروض على قدر 

 أنصبائهم.
ولو اعتربنا االستحقاؽ بالرحم ٔتعٌت العصوبة ١تا رددنا على األـ وال على األخوات مع البنت ألف 

ة, و١تا رددنا على األخوات مع األـ , ألف جهة األبوة جهة البنوة مقدمة على جهة األبوة واألخو 
 مقدمة على جهة األخوة.

و١تا رددنا على األخت ألـ مع األخت الشقيقة ألف الشقيقة أقوى, وىذا ما ال يقوؿ بو ابن مسعود 
وال غَته وأما القوؿ بأف اٞتدة ال يثبت ٢تا الرد ألف سبب استحقاقها ضعيف إذ ٓب يأت بو نص ُب  

اهلل كما جاء ُب أصحاب الفروض األخرى فبل تثبت ا١تزاٛتة بينها وبُت من كاف سببو قوياً؛ كتاب 
وأٚتعت األمة من الصحابة فمن  –أعٍت فرض اٞتدة  -فقوؿ باطل فكيف يقاؿ ١تا ثبت بالسنة 

: )أال إ٪تا أحل  بعدىم أنو سبب ضعيف ألنو ٓب يأت بو نص من كتاب اهلل, أٓب يقل رسوؿ اهلل 
ؿ اهلل مثلما أحل اهلل وما حـر رسوؿ اهلل مثلما حـر اهلل (. نسأؿ اهلل التوفيق والسداد ونعوذ باهلل رسو 

 من اٟترمات وا٠تذالف.
وأما قوؿ اإلماـ أٛتد رٛتو اهلل بعدـ الرد على ولد األـ مع األـ وعدـ الرد على اٞتدة مع ذي سهم 

 فقد سبق عزوه وهلل اٟتمد.
ُب الرد على الزوجُت أو الزوج وحده مع أصحاب الفروض,  ن عثماف وأما ما حكاه الفقهاء ع

فقد بذلت ما ُب وسعي لعلي أقف على إسناده فلم يتيسر ٕب ذلك, ٍب نظرت ُب إرواء الغليل للعبلمة 
 األلباين فإذا بو يذكره ٍب يقوؿ: ٓب أقف عليو.

ا فات ٗتر٬تو من إرواء الغليل فقلت: لعل الشيخ صاٟتًا آؿ الشيخ حفظو اهلل خرجو ُب التكميل ١ت
ولكنو ٓب يفعل ٍب وقفت مؤخراً على كتاب التحجيل ُب ٗتريج ما ٮترج من األحاديث واآلثار ُب إرواء 

 الغليل للطريفي ولكنو ٓب ٮترجو أيضاً فاهلل ا١تستعاف.
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( قد قاؿ بعد حكاية قوؿ عثماف: ولعلو  ٗٚٔ/ ٔعلى أف ا٠تربي ُب التلخيص ُب علم الفرائض )
 كاف عصبة وٓب يعلم الراوي فبل يكوف خبلفاً لئلٚتاع أىػ. 

( فقاؿ: أما الزوجاف فبل يرد عليهما باتفاؽ من أىل ٙٗ/ ٚ) قدامة ُب ا١تغٍتوتبعو على ذلك ابن 
أنو رد على زوج ولعلو كاف عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك أو  العلم إال أنو روي عن عثماف 

أعطاه من بيت ا١تاؿ ال على سبيل ا١تَتاث وسبب ذلك إف شاء اهلل أف أىل الرد كلهم من ذوي 
  َوأُْوُلوْا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْؤَب بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب الّلوِ األرحاـ فيدخلوف ُب عمـو قوؿ اهلل تعأب: 

 لزوجاف خارجاف من ذلك أىػ.وا
وقد سبق أنو ٓب يوقف  فرع عن صحة ذلك القوؿ عن عثماف  -إف سلمنا بو -قلت: ىذا التأويل 

 على إسناده واهلل ا١توفق.
 وأما قوؿ العبلمة السعدي ُب الرد على الزوجُت:

ىل (: ألف األصل الذي ورث فيو إٔٛٗ -ٔٛٗفقد علل ذلك فقاؿ كما ُب الفتاوى السعدية )
الفروض بزيادة على فروضهم وىو خوؼ سقوط بعضهم أو إضراره باآلخر موجود  ُب الزوجُت, وإذا  
كاف الزوجاف يشاركاف أىل الفروض ُب العوؿ ونقص الفروض, فالقياس يقتضي أيضًا مشاركتهم ُب 

لك الرد وزيادة الفروض, ويؤيد ىذا أف اهلل قدر الفروض ْتسب حكمتو قلة وكثرة, فكاف يقتضي ذ
 أىػ. أف ما زاد عليها وزع عليهم بقدرىا, واهلل أعلم

(: والصحيح أنو يرد على الزوجُت كغَت٫تا من أىل الفروض لعدـ ٖٙوقاؿ ُب ا١تختارات اٞتلية ص)
َوأُْوُلوْا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم َأْؤَب بِبَػْعٍض ُب  الدليل على أف الرد ٥تصوص بغَت الزوجُت, وأما قولو تعأب: 

فإنو كما يدؿ على أهنم الوراثوف بالفرض دوف الزوجُت, فبل يدؿ على أهنم ا١تخصوصوف   اِب الّلوِ ِكتَ 
 ٔبالرد, ويدؿ على ذلك: أف العوؿ الذي ىو ضد الرد يتناوؿ ٚتيع أىل الفروض الزوجُت وغَتىم

 وحالة الرد نظَت حالة العوؿ.

                                 
 كذا في األصؿ ولعؿ الصواب غيرىما. -ٔ
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الفروض وٓب ٯتكن أف يكمل لكل واحد فرضو  وأيضًا ا١تعٌت ُب العوؿ والرد واحد فالعوؿ إذا تزاٛتت
فإف ا١تسائل تعوؿ وتنقص الفروض ٔتقدار اٟتصص والرد إذا قلت الفروض وبقي بقية ال وارث ٢تا إال 

 أىل الفروض بأف ٓب يكن عصبة فإهنا ترد عليهم بقدر فروضهم وىذا واضح وهلل اٟتمد أ.ىػ.
(: ٜٛالعبلمة ابن عثيمُت ُب تسهيل الفرائض ص  ) ويناقش ما قالو العبلمة السعدي ٔتا قالو تلميذه

وقد نقل اإلٚتاع على عدـ الرد على الزوجُت غَت واحد من الفرضيُت, وتقرير الدليل الذي قالو 
صاحب ا١تغٍت أف اهلل فرض لذوي الفروض فروضهم فيجب أف ال يعطى أحد فوؽ فرضو وال ينقص 

منو عند التزاحم كما سبق ُب العوؿ, وقاـ الدليل على  منو إال بدليل, وقد قاـ الدليل على أنو ينقص
َوأُْوُلوْا اأَلْرَحاـِ بَػْعُضُهْم  أنو يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدـ العاصب وىو قولو تعأب: 

 فبقي الزوجاف ال دليل على إعطائهما فوؽ ما فرض اهلل ٢تما أ.ىػ َأْؤَب بِبَػْعٍض ُب ِكَتاِب الّلوِ 
(: وٯتكن أف يقاؿ ُب مسألة الرد على الزوجُت أنو إذا ٓب يكن وارث بقرابة أو ٕٜ -ٜٔوقاؿ ص)

والء فإنو يرد على الزوجُت, ألف ذلك أؤب من صرفو إٔب بيت ا١تاؿ الذي ال يكوف لعمـو ا١تسلمُت, 
 ٔتا بقي بعد فرضهما منفإف بُت الزوجُت من االتصاؿ ا٠تاص ما ليس لعمـو ا١تسلمُت فيكونا أحق 

 أ.ىػ. و٭تتمل أف ٭تمل على ىذا ما روي عن أمَت ا١تؤمنُت عثماف بن عفاف  بيت ا١تاؿ,
على ىذا فرع عن صحة ذلك عنو وٓب يوقف على إسناده واهلل  قلت: ٛتل ما روي عن عثماف 

 .أعلم
 :فوائد

 :األولى
يعٍت ذوي األرحاـ  –(: وقولنا: إف الصحيح أهنم ال يرثوف ٙ/ ٙقاؿ الرافعي كما ُب الروضة للنووي )

, بأف وٕب إماـ عادؿ, أما إذا ٓب يكن إماـ, أو ٓب يكن ٔوال يرد ىو فيما إذا استقاـ أمر بيت ا١تاؿ –
مستجمعًا لشروط اإلمامة, ففي ماؿ من ال عصبة لو وال ذا فرض مستغرؽ وجهاف: أصحهما عند 

                                 
( ٖٛٔ/ ٚ(, واإلنصاؼ لممرداوي )ٛٚ -ٚٚ/ ٛوىؿ يرد عمى بيت الماؿ إرثًا أـ فيئًا عمى قوليف انظر الحاوي الكبير ) -ٔ

 وغير ذلؾ.
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ألنو للمسلمُت, فبل يسقط  أيب حامد وصاحب ا١تهذب: ال يصرؼ إٔب الرد, وال إٔب ذوي األرحاـ,
 بفوات نائبهم. 

والثاين: أنو يرد ويصرؼ إٔب ذوي األرحاـ ألف ا١تاؿ مصروؼ إليهم أو إٔب بيت ا١تاؿ باإلٚتاع, فإذا 
 تعذر أحد٫تا, تعُت اآلخر وىذا اختيار ابن كج, وبو أفىت أكابر ا١تتأخرين.

ققي أصحابنا, و٦تن صححو وأفىت بو قاؿ النووي: قلت: ىذا الثاين ىو األصح أو الصحيح عند ٤ت
اإلماـ أبو اٟتسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم, وىو أحد أعبلمهم ُب الفرائض والفقو 
وغَت٫تا, ٍب صاحب اٟتاوي, والقاضي حسُت, وا١تتوٕب, وا٠تربي بفتح ا٠تاء ا١تعجمة وإسكاف الباء 

ٮتنا. قاؿ: وعليو الفتوى اليـو ُب األمصار, ا١توحدة, وآخروف, قاؿ ابن سراقة: وىو قوؿ عامة مشا
, قاؿ: وغلط الشيخ أبو حامد ُب ٥تالفتو, وإ٪تا  ونقلو صاحب اٟتاوي عن مذىب الشافعي 

 ٔمذىب الشافعي منعهم إذا استقاـ بيت ا١تاؿ واهلل أعلم أىػ.
 :الثانية

يكوف اإلماـ عداًل وإال  اشًتط بعض ا١تالكية وىو الشيخ أبو بكر الطرطوشي للرد على بيت ا١تاؿ أف
  ٕفَتد على ذوي السهاـ ويدفع لذوي األرحاـ.

 :الثالثة
ٚتيع من يرد عليهم سبعة: األـ, واٞتدة, والبنت, وبنت االبن, واألخوات من األبوين, واألخوات 

  ٖألب, وأوالد األـ.
 :الرابعة

                                 
 (.ٜٕٗ/ ٙ( وحمية العمماء لمقفاؿ )ٛٚ -ٚٚ/ ٛانظر الحاوي الكبير ) ٔ
 (.ٕٛٓ/ ٗانظر شرخ الخرشي ) ٕ

 (.ٜٜ/ ٘انظر االختيار لتعميؿ المختار ) ٖ
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ا١تردود على أصحاب الفروض النسبية قد يكوف أقل ٦تا أعطوا كهالك عن أختُت ألبوين وأخت  
ألـ, وقد يكوف مساويًا كما ُب أختُت ألـ, وأـ, وقد يكوف أكثر كما ُب أخت ألـ وجدة, وطريقة 

                      ٔالنسبة أف من لو النصف فرضاً لو بقدر سهاـ النصف من الرد,ومن لو الثلث كذلك وىكذا.
 : الخامسة

يعٍت ذوي  –(: وٓب ٮتتلفوا أف الرد أؤب منهم ٖٖٔ/ ٔقاؿ ا٠تربي ُب التلخيص ُب علم الفرائض )
إال ما روي عن ابن ا١تسيب وعمر بن عبد العزيز أهنما ورثا ا٠تاؿ مع البنت وبقوؿ علي ُب  –األرحاـ 

 تقدمي ا١توإب عليهم أ.ىػ.
ى الروايات عنو: أف ذوي األرحاـ يقدموف على الرد كما ُب الفروع البن قلت: قد قاؿ أٛتد ُب إحد

(. وأما ما روي عن ابن ا١تسيب وعمر عبد العزيز ٖٚٔ/ ٚ( واإلنصاؼ للمرداوي )ٚٔ/ ٘مفلح )
 فلم أقف على إسناده.

 فالصحيح عنو تقدمي الرد على ا١توإب كما سبق ُب أوؿ ْتث الرد ال كما قاؿ ا٠تربي وأما علي 
 رٛتو اهلل واهلل أعلم.

 السادسة:
 ىل شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل ممن يقوؿ بالرد على الزوجين؟

 (: ٜٔ -ٜٛقاؿ العبلمة ابن عثيمُت رٛتو اهلل تعأب ُب تسهيل الفرائض ص )
( ٕٓٗ( وُب ٥تتصر الفتاوى ص )ٔ( ٣تموعة رقم )ٛٗوأما ما وقع ُب فتاوى شيخ اإلسبلـ صفحة )

( ُب امرأة خلفت زوجًا وأمًا وبنتًا أنو تقسم على أحد عشر, للبنت ستة ٜٚٔتيارات ص )وُب االخ
 أسهم وللزوج ثبلثة أسهم ولؤلـ سهماف وىذا على قوؿ من يقوؿ بالرد كأيب حنيفة وأٛتد أىػ.

 فإف ظاىر ىذه القسمة أنو يرد على الزوج وُب ذلك نظر من وجوه ثبلثة: 

                                 
 (.ٓٓ٘/ ٓٔانظر رد المختار البف عابديف ) ٔ
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مبنية على قوؿ من يقوؿ بالرد, وقد علم أف القائلُت بالرد ال يروف الرد أف الشيخ صرح بأهنا  األوؿ:
 على الزوجُت فقسمة ا١تسألة ا١تذكورة عندىم من ستة عشر للزوج أربعة وللبنت تسعة ولؤلـ ثبلثة.

أف األصحاب ٓب ينقلوا عن الشيخ أنو يرد على الزوجُت مع اعتنائهم بآرائو واعتبارىم ٢تا بل  الثاني:
 إف صاحب ٥تتصر الفتاوى قاؿ عن ا١تسألة ا١تذكورة إف فيها نظراً.

أف الشيخ نفسو ذكر ُب موضع آخر مسأليت رد فيهما أحد الزوجُت وٓب يرد عليهما: ففي  الثالث:
( من الفتاوى, ُب رجل مات وترؾ زوجة وأختًا ألبوين وثبلث ٔرقم )( من آّموعة ٓ٘صفحة )

بنات أخ ألبويو قاؿ الشيخ: للزوجة الربع ولؤلخت النصف وال شيء لبنات األخ, والربع الثاين إف  
كاف ىناؾ عصبة فهو للعصبة وإال فهو مردود على األخت على أحد قوٕب العلماء وعلى اآلخر فهو 

 لبيت ا١تاؿ.
( من آّموعة ا١تذكورة: ُب امرأة خلفت زوجًا وابن أخت أف للزوج النصف, ٕ٘صفحة )وقاؿ ُب 

وأما ابن األخت ففي أحد األقواؿ لو الباقي وىو قوؿ أيب حنيفة وأصحابو وأٛتد ُب ا١تشهور عنو, وُب 
ُب  القوؿ الثاين لبيت ا١تاؿ وىو قوؿ كثَت من أصحاب الشافعي, قاؿ: وأصل ا١تسألة تنازع العلماء

ذوي األرحاـ الذين ال فرض ٢تم وال تعصيب, فمذىب مالك والشافعي وأٛتد ُب رواية أف من ال 
وارث لو بفرض وال تعصيب يكوف مالو لبيت ماؿ ا١تسلمُت, ومذىب أكثر السلف وأيب حنيفة 

رد وأٛتد ُب ا١تشهور عنو يكوف لذوي األرحاـ ٍب ذكر دليل ذلك. فأنت ترى أف الشيخ رٛتو اهلل ٓب ي
على الزوجُت ُب ىاتُت ا١تسألتُت ولو كاف يراه لرد عليهما الستحقاقهما الرد ُب مثل ىذه اٟتاؿ لو  

أو سبقة قلم واهلل أعلم  سهواليت ظاىرىا الرد على الزوج كاف من أىلو, والظاىر أف ا١تسألة األؤب 
 أىػ.

 عمل مسائل الرد : 
 مسائل الرد قسماف: 

 الزوجاف. ال يكوف فيو مع أىل الرد -ٔ
 .الزوجاف أف يكوف فيو مع أىل الرد -ٕ
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ففي القسم األوؿ: إما أف يكوف ا١تردود عليو جنسًا واحدًا أو جنسُت أو ثبلثة وال يكوف أكثر من 
 ذلك.

 فإف كاف ا١تردود عليو جنساً واحداً فبل ٮتلو من حالُت: 
م ُب ذلك أف يأخذ ىذا الواحد أف يكوف ا١تردود عليو واحدًا كأـ أو بنت أو شقيقة واٟتك األولى:

 ٚتيع ا١تاؿ فرضاً ورداً ألف تقدير الفروض إ٪تا شرع ألجل ا١تزاٛتة وال مزاٛتة ىنا.
أف يكوف ا١تردود عليو أكثر من واحد كثبلث بنات أو ٜتس أخوات وما أشبو ذلك, فاٟتكم  الثانية:

َتاث كالعصبة من البنُت ُب ذلك أف ٧تعل أصل مسألتهم من عدد رؤوسهم الستوائهم ُب موجب ا١ت
 واإلخوة واألعماـ.                                

 
 
 

 مثاؿ توضيحي للحاؿ األؤب:
 ىالك عن أـ فا١تاؿ كلو ٢تا.

 
 

               ٗومثاؿ توضيحي للحاؿ الثانية:                                  
 ىالك عن أربع بنات.

 
 
 
 

     ٔ 

 ٔ     أـ   

                    
                    

                      
 ٔ    بنت

 ٔ   بنت

 ٔ   بنت

 ٔ   بنت

 

   ٔ 
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وأما إف كاف ا١تردود عليهم أكثر من جنس واحد وىم جنساف فأكثر فأصل مسألتهم من ستة وترجع 
لها ما ال يوجد ُب الستة إال الربع بالرد إٔب العدد الذي تنتهي بو الفروض؛ إذ ليس ُب الفروض ك

والثمن وال يكوناف لغَت الزوجُت وليسا من أىل الرد فإذا قسمنا ا١تسألة على أصحاب الفروض من 
أصل ستة فإنو سيكوف رد فنجعل عدد سهاـ الورثة أصل مسألتهم كما صارت السهاـ ُب ا١تسألة 

 العائلة ىم أصل ا١تسألة اليت فيها يأخذ الورثة.
لك ىالك عن جدة وأخ ألـ فا١تسألة من ستة, للجدة السدس واحد, ولؤلخ السدس واحد فلو ى

 وترجع بالرد إٔب اثنُت يوضحو الرسم التإب:
 
 
 
 
 

٢تا الثلث اثناف, ولؤلخ السدس واحد ٚتع بالرد إٔب ثبلثة يوضحو  فإف كاف مكاف اٞتدة أـ صار
 الرسم التإب:

 
 
 
 
 
 
 

   ٙ   ٕ 

 ٔ   ٔ    جدة

 ٔ   ٔ    أخ ألـ

 

    ٙ      ٖ 

 ٕ     ٕ   أـ   

 ٔ     ٔ   أخ ألـ  
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وإف كاف مكاف األخ بنت فلها النصف ثبلثة ولؤلـ السدس واحد وترجع بالرد إٔب أربعة يوضحو 
 الرسم التإب:

 
 
 
 

 وإف كاف معهم بنت ابن صار للبنت النصف ولبنت االبن السدس تكملة الثلثُت ولؤلـ السدس واحد 
 وترجع بالرد إٔب ٜتسة يوضحو الرسم التإب:

 
 
 
 
 
 
 

كأـ وأخت لغَت أـ, أو ثلثاف وسدس كأختُت لغَت أـ وأـ, أو نصف وىكذا ُب نصف وثلث  
وسدساف كثبلث أخوات متفرقات, وال تزيد أبدًا على ىذا ألهنا لو زادت سهمًا لكمل ا١تاؿ وال 

 يكوف حينها رد.
بُت سهاـ ا١تنكسر عليهم وعدد رؤوسهم  وفيكفإف انكسر سهم فريق عليهم صححتو بعد الرد كأف 

نضرب عددىم ُب عدد سهامهم, فنقوؿ  ُب ثبلث جدات وأخت أصل مسألتهم من تباين فإننا 
ستة للجدات واحد ولؤلخت النصف ثبلثة ٍب ترد إٔب أربعة فيكوف للجدات سهم واحد على ثبلثة 

        ٙ     ٗ 

 ٔ     ٔ      أـ   

 ٖ     ٖ     بنت  

 

      ٙ        ٘ 

 ٔ      ٔ     أـ   

 ٖ      ٖ     بنت  

 ٔ      ٔ     بنت ابن
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نضرّٔا ُب أصل مسألة الرد اليت ىي أربعة فيكوف الناتج اثٍت عشر ومنها تصح ا١تسألة يوضحو الرسم 
 التإب:

 
 

            
 
 
 
 

وأما القسم الثاين: وىو أف يكوف مع أىل الرد أحد الزوجُت؛ فطريقة العمل أف تعطي ا١توجود من 
إف كاف الفرض نصفًا وأربعة إف  الزوجُت فرضو من ٥ترجو وىو إما نصف أو ربع أو ٙتن وا١تخرج اثناف 

كاف ربعاً وٙتانية إف كاف ٙتناً وما يبقى بعد فرض أحد الزوجُت وىو إما واحد, أو ثبلثة, أوسبعة, فهو 
١تن يرد عليو فإف كاف شخصاً واحداً أخذه فرضاً ورداً كزوج وبنت فا١تسألة من أربعة للزوج الربع واحد 

من يرد عليو صنفًا واحدًا تعددت أفراده فالباقي بعد ا١توجود من والباقي للبنت فرضًا ورداً, وإف كاف 
الزوجُت ٢تم على عدد رؤوسهم كما لو كانوا عصبة فإف انقسم عليهم فواضح كزوج وثبلث بنات أو 
زوجة وسبع بنات, وإف ٓب ينقسم فاضرب رؤوسهم إف باينهم الباقي أو وفقها إف وافقهم الباقي ُب 

 الزوجُت فما بلغ فمنو تصح.أصل مسألة ا١توجود من 
مثاؿ ذلك: زوج وٜتس بنات, أصل ا١تسألة من أربعة ٥ترج فرض الزوج فلو الربع واحد وللبنات الباقي 
فرضًا وردًا ال ينقسم عليهن ويباينهن فتضرب رؤوسهن ٜتسة ُب أصل ا١تسألة أربعة, تبلغ عشرين 

لكل واحدة  عشرثبلثة ُب ٜتسة ٓتمسة الباقي  ومنها تصح, للزوج واحد ُب ٜتسة ٓتمسة, وللبنات
ثبلثة,ولو كن ستاً وافق الباقي رؤوسهن بالثلث فنضرب أصل ا١تسألة ُب وفق الرؤوس اثنُت تبلغ ٙتانية, 

 للزوج واحد ُب اثنُت باثنُت, للبنات الباقي ثبلثة باثنُت بستة لكل واحدة واحد.

   ٙ   ٖٗ   ٕٔ 

 ٜ    ٖ   ٖ   أخت

 ٔ     جدة

 ٔ     جدة

 ٔ     جدة

 

    ٖ 
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جعل ٢تم مسألة أخرى يكوف أصلها من عدد وإف كاف أىل الرد الذين مع الزوجُت أصنافًا متعددة فا
سهامهم إما من اثنُت أو ثبلثة أو أربعة أو ٜتسة كما مر, واقسمها عليهم واعطها ما تستحقو من 
التصحيح إف احتاجت إليو ٍب انظر بينها وبُت الباقي بعد فرض ا١توجود من الزوجُت فإف انقسم 

صحت منو مسألة ا١توجود من الزوجُت فصارت الباقي على مسألة أىل الرد صحت مسألة الرد ٦تا 
 مسألة ا١توجود من الزوجُت ىي أصل مسألة الرد. 

وإف ٓب تنقسم فبل ٮتلو إما أف تباين أو توافق, فاضرب مسألة ا١توجود من الزوجُت بكل مسألة الرد 
 إف باينت أو وفقها إف وافقت فما حصل فهو اٞتامع للمسألتُت.

جية أخذه مضروبًا ُب كل مسألة الرد عند ا١تباينة أو وفقها عند ا١توافقة فمن لو شيء من مسألة الزو 
 ومن لو شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً ُب كل الباقي عند ا١تباينة أو ووفقو عند ا١توافقة.

 األمثلة:
مثاؿ انقساـ الباقي بعد أحد الزوجُت على مسألة أىل الرد, زوجة وأـ وإخواف ألـ, مسألة  -ٔ

الزوجية من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي ثبلثة ألىل الرد, ومسألتهم أصلها من ستة لؤلـ السدس 
ولؤلخوين ألـ الثلث اثناف و٣تموع سهامهم ثبلثة فًتجع مسألتهم بالرد إٔب ثبلثة والباقي بعد واحد 

 الزوجة منقسم على مسألتهم لؤلـ واحد ولؤلخوين ألـ اثناف لكل واحد واحد وىذه صورهتا:
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ٗ/ٔ   ٖ/ٔ   ٗ 

 ٔ      ٓ     ٔ      زوجة

 ٖ أـ
 باقي

    ٔ     ٔ 

 ٔ     ٔ     أخ ألـ

 ٔ     ٔ     أخ ألـ
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 ومثاؿ مباينة الباقي ١تسألة الرد: زوج وبنت و بنت ابن: -ٕ

للزوج واحد يبقى ثبلثة ألىل الرد, ومسألتهم أصلها من ستة للبنت النصف مسألة الزوجية من أربعو 
ثبلثة, ولبنت االبن السدس واحد و٣تموع السهاـ أربعة فًتجع مسألتهم بالرد إٔب أربعة والباقي بعد 
الزوج ثبلثة ال ينقسم على مسألة الرد ويباين فنضرب كل مسألة الزوجية أربعة ُب كل مسألة الرد أربعة 

صل ستة عشر وىي اٞتامعة, للزوج من مسألة الزوجية واحد ُب مسألة الرد أربعة بأربعة, وللبنت ٭ت
من مسألة الرد ثبلثة ُب الباقي ثبلثة بتسعة, ولبنت االبن من مسألة الرد واحد ُب الباقي ثبلثة بثبلثة 

 وىذه صورهتا
 
 
مثاؿ ا١توافقة: زوجة وجدتاف وأخواف ألـ, مسألة الزوجية من أربعة للزوجة الربع واحد والباقي  -ٖ

ثبلثة ألىل الرد, وأصل مسألتهم من ستة, للجدتُت واحد ولؤلخوين ألـ الثلث اثناف, و٣تموع 
سهامهم ثبلثة فًتجع مسألتهم بالرد إٔب ثبلثة, ونصيب اٞتدتُت منكسر ومباين فنضرب رؤوسهن ُب 
أصل مسألة الرد تبلغ ستة للجدتُت واحد ُب اثنُت باثنُت لكل واحدة واحد, ولؤلخوين ألـ اثناف ُب 

فقها بالثلث اثنُت بأربعة لكل واحد اثناف والباقي بعد الزوجة ال ينقسم على مسألة الرد لكن يوا
فنأخذ ثلث مسألة الرد اثنُت نضربو ُب كامل مسألة الزوجية ٭تصل ٙتانية وىي اٞتامعة للزوجة من 
مسألة الزوجية واحد ُب وفق مسألة الرد اثنُت باثنُت, وللجدتُت من مسألة الرد اثناف ُب وفق الباقي 

مسألة الرد أربعة ُب وفق الباقي من مسألة الزوجية واحد باثنُت لكل واحدة واحد, ولؤلخوين ألـ من 
 واحد بأربعة لكل واحد اثناف وىذه صورهتا:

 
 
 

 
 
    ٗ/ٗ   ٗ/ٖ   ٔٙ 

 ٗ    ٓ     ٔ      زوج

 ٖ بنت
 باقي

    ٖ    ٜ 

 ٖ    ٔ     بنت ابن
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ؤّذا ينتهي الكبلـ على مسألة الرد وهلل اٟتمد والشكر عدد خلقو ورضا نفسو وزنة عرشو ومداد  
 كلماتو وصلى اهلل على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ٗ/ٕ   ٙ/ٔ   ٛ 

 ٕ      ٓ     ٔ      زوجة

 ٖ جدة
 باقيال

    ٔ     ٔ 

 ٔ     ٔ     جدة

 ٕ     ٕ     أخ ألـ
 ٕ     ٕ    أخ ألـ
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 ميراث ذوي األرحاـ
 

 (:522م8قال ابن العربي المالكي في عارضة األحوذي )
 الفرائض وقد اختمف فيها الصحابة.اهـهذه مسألة كبرى من أمهات مسائل 

 : تعريف ذوي األرحاـ
رابة األرحاـ ُب أصل الوضع اللغوي والشرعي: كل من انتسب إٔب ا١تيت بقرابة, سواء ُب ذلك الق ذوو

  ٔمن قبل األب أو من قبل األـ.
عصيب. والقرابة ي فرض وال تاـ ُب علم ا١تواريث فهم: كل قريب ليس بذأما تعريف ذوي األرح

 . وحواشأصوؿ وفروع 
 فذوو األرحاـ من األصوؿ ىم: -

 كل جدٍّ بينو وبُت ا١تيت أنثى كأيب األـ وأيب اٞتّدة. .ٔ
 كل جدَّة أدلت بذكر بينو وبُت ا١تيت أنثى كأـ أيب األـ وأـ أيب اٞتدة. .ٕ

فروض ألهنا وىناؾ خبلؼ بُت اٞتدة اليت أدلت بأٍب أعلى من اٞتد, والصحيح أهنا من ذوات ال
 مدلية بوارث فًتث.

 وذوو األرحاـ من الفروع: -
 كل من أدٔب بأنثى كأوالد البنات وأوالد بنات االبن .

 وذوو األرحاـ من الحواشي ىم: -
 ٚتيع اإلناث سوى األخوات كالعمة وبنات األخ وبنات األخت وبنات العم.  .ٔ
 كل من أدٔب بأنثى سوى اإلخوة من األـ كابن األخت وبنتو والعم ألـ وا٠تاؿ.  .ٕ

                                 
 ( .ٖ٘/ٖ)نظر شرح الزركشي عمى متف الخرقي ا ٔ
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 فروع اإلخوة من األـ كابن األخ ألـ وبنتو. .ٖ
 وكل من أدٔب بأحد من ذوي األرحاـ فهو منهم.

  ٔالعلم من سلك طرؽ أخرى ُب حصرىم. ىذا ومن أىل
 ىل يرث ذوو األرحاـ؟

 اختلف العلماء ُب توريثهم على قولُت:
 أهنم يرثوف بشرط أف ال يوجد عاصب, وال ذو فرض يرد عليو.  األوؿ:
 أهنم ال يرثوف, وتوضع تركة ا١تيت ُب بيت ماؿ ا١تسلمُت. الثاني:

 ....................................ٕفبو قاؿ عمر :أما األوؿ وىو توريث ذوي األرحاـ 
                                 

( و"المغني" البف ٕٔٙ/ٙ( و"حمية العمماء" لمقفاؿ )٘/ٙ( و"الروضة" لمنووي )ٖٚ/ٛانظر "الحاوي الكبير" لمماوردي )  -ٔ
( ٜٕ/ٕٔ( و"الفتح" البف حجر )ٖ٘/ٖٔ( و"الذخيرة" لمقرافي )٘ٗ٘/ٓٔ( و"رد المحتار" البف عابديف )ٕٛ/ٚقدامة )

( ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٕ( و"أضواء البياف" لمشنقيطي )ٕٔٗ/ٙبييف الحقائؽ" لمزيمعي )( و"تٖ٘/ٖٔو"أسيؿ المدارؾ" لمكشناوي )
 وغير ذلؾ.  ٕٚ( و"تسييؿ الفرائض" لمعالمة ابف عثيميف صػ٘ٔ/ٕو"العذب الفائض" )

 روي ذلؾ عنو مف طرؽ في كؿ منيا مقاؿ لكنيا تتقوى بمجموعيا. -ٕ
بف بشير وابف أبي شيبة في مصنفو  ( مف طريؽ ىشيـٗ٘ٔ/ٛٙ/ٔفقد أخرج سعيد بف منصور في سننو )

( مف طريؽ عاصـ األحوؿ كميـ عف ٓٓٔ-ٜٜ/ٗ( مف طريؽ عبد اهلل بف إدريس والدارقطني في سننو )ٖ٘ٓٔٔ/ٕٓ٘/ٙ)
داود بف أبي ىند عف الشعبي قاؿ: انتيى إلى زياد عمة وخالة فقاؿ زياد: أنا أعمـ الناس بقضاء عمر بف الخطاب فييا: 

 ألب فجعؿ ليا الثمثيف الخالة بمنزلة األـ فجعؿ ليا الثمث.جعؿ العمة بمنزلة ا
قمت: إسناده ضعيؼ, زياد ىو ابف أبي سفياف كما صرح بو الدارقطني عقب إخراج طريقو, وزياد ىذا قاؿ عنو الذىبي في 

وقد أجمع أىؿ  مع أنو ولد عاـ اليجرة, قاؿ ابف حباف: في الضعفاء: وظاىر أحوالو المعصية’الميزاف: ال يعرؼ لو صحبو
 العمـ عمى ترؾ االحتجاج بمف كاف كذلؾ ثـ ساؽ لو األثر السابؽ.

ورواه مطرؼ بف طريؼ عف الشعبي قاؿ: قاؿ أتي زياد في عـ ألـ وخالة فقاؿ: أال أخبركـ بقضاء عمر فييا أعطى العـ 
  (. ٓٓٗ/ٗألـ الثمثيف وأعطى الخالة الثمث. أخرجو الطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )

اوي وثقو مسممة بف القاسـ وقاؿ ابف يونس:  قمت: في اإلسناد إلى مطرؼ عمي بف زيد بف عبد اهلل القرضي شيخ الطحَّ
 عـ ألـ. وداود يقوؿ:  عمة.  –مطرفا يعني  –تكمموا فيو ومع ذلؾ فقد خالؼ مطرؼ داود بف أبي ىند الثقة المتقف فقاؿ 

  =( .ٜٕٛٚ/ٖٙٗ/ٖالشعبي وقاؿ: العـ ألـ. أخرجو الدارمي في سننو )وقد رواه أيضا فراس بف يحيى اليمداني عف 
 قمت: فراس صدوؽ ربما وىـ وقد خالؼ داود بف أبي ىند الثقة المتقف فذكر العـ ألـ يعد شاذًا واهلل أعمـ.=
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 وروى األثر السابؽ يزيد بف ىاروف واختمؼ عميو:

ال أنو قاؿ: جعؿ العمة بمنزلة األخ والخالة بمنزلة األخت. أخرجو فرواه عنو يحيى بف أبي طالب عف داود بف أبي ىند بو إ
 (. ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٙالبييقي في سننو )

 قمت: يحيى ىو ابف جعفر بف أبي طالب البغدادي صدوؽ.
 ورواه عمي بف شيبة عف يزيد بف ىاروف عف داود بف أبي ىند كما رواه الجماعة األولوف ىشيـ ومف معو.

( ورواه عمي بف شيبة عف يزيد بف ىاروف أيضا ثنا حبيب بف أبي ٜٖٖ/ٗوي في "معاني اآلثار" )أخرج ىذه الرواية الطحا
حبيب عف عمرو بف  ىـر عف جابر بف زيد أف عمر قضى لمعمة الثمثيف ولمخالة الثمث أخرجو "الطحاوي" أيضا في " شرح 

 (. ٜٜٖ/ٗمعاني اآلثار" )
عف عمر أنو  لثة فقاؿ: ثنا يزيد ثنا حميد الطويؿ عف بكر عف عبد اهللوروى عمي بف شيبة عف يزيد بف ىاروف رواية ثا

عبد البر في ( وابف ٓٓٗ/ٗمعاني اآلثار" ) قضى لمعمة الثمثيف ولمخالة الثمث. أخرج ىذه الرواية الطحاوي في "شرح
شرح معاني اآلثار" ( قمت: عمي بف شيبة بف الصمت مترجـ لو في "تراجـ األخبار مف رجاؿ ٕٚٗ-ٔٚٗ/٘ٔ"االستذكار" )

 ( وأحسف أحوالو أنو صدوؽ.٘/ٖ)
( أخبرنا يزيد بف ىاروف أنا حميد عف بكر بف عبد اهلل المزني أف رجال ىمؾ وترؾ ٜٖٗٓ/ٗٚٗ/ٕورواه الدارمي في سننو )

 عمتو وخالتو فأعطى عمر العمة نصيب األخ وأعطى الخالة نصيب األخت. 
 قمت: أما عمي بف أبي شيبة فيظير أنو اضطرب فرواه عمى ىذه األوجو المختمفة فروايتو مطَّرحة. 

بقي يحيى بف أبي طالب خالؼ الدارمي الثقة المتقف, فتكوف الرواية المحفوظة عف يزيد بف ىاروف ىي رواية الدارمي وال 
 واهلل أعمـ. يصح عف يزيد بف ىاروف أنو روى ىذا األثر عف داود بف أبي ىند 

المزني وبيف عمر, والذي يظير لي أف قوؿ  إال أف ىذه الرواية الراجحة أيضا فييا ضعؼ لالنقطاع بيف بكر بف عبد اهلل
بكر بف عبد اهلل المزني إف عمر رضي اهلل عنو أعطى العمة نصيب األخ وأعطى الخالة نصيب األخت, المقصود بو 

 تفضيؿ العمة عمى الخالة بالضعؼ.
( وعبد الرزاؽ في ٖ٘ٔ/ٛٙ/ٔ( وسعيد بف منصور في سننو )ٜٜٕٚ/ٖٙٗ/ٕأخرى: وأخرج الدارمي في سننو ) طريؽ

( والطحاوي في ٕٖٔٔ/ٕٔ٘-ٖٙٓٔٔ/ٕٓ٘/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜٗٔٔٔ-ٖٜٔٔٔ/ٕٕٛ/ٓٔمصنفو )
الخالة الثمث والعمة  ( مف طرؽ عف الحسف البصري أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أعطىٜٜٖ/ٗ"معاني اآلثار" )

 الثمثيف.
 قمت: إسناده ضعيؼ لالنقطاع بيف الحسف وعمر فإف الحسف ولد لسنتيف بقيتا مف خالفة عمر رضي اهلل عنو.

( نا عتاب بف بشير عف خصيؼ عف زياد بف أبي مريـ قاؿ: ٚٙٔ/ٔٚ/ٔطريؽ أخرى: وأخرج سعيد بف منصور في سننو )
 ولـ يترؾ إال عمة وخالة فأعطى العمة الثمثيف والخالة الثمث. مات إنساف عمى عيد عمر بف الخطاب 

  =قمت: إسناده ضعيؼ؛ عتاب بف بشير صدوؽ يخطئ وزياد بف أبي مريـ صدوؽ سيئ الحفظ, خمط بآخره.
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( مف طريؽ عاصـ بف بيدلة عف زر عف عمر أنو قسـ ٖٗٓٔٔ/ٖٓ٘/ٙطريؽ أخرى: أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )=

 وخالة. الماؿ بيف عمة
جميؿ, مخضـر كما في  اـ, وأما زر فيو ابف حبيش األسدي ثقةقمت: إسناده ضعيؼ عاصـ بف بيدلة صدوؽ لو أوى

 التقريب.

ف لـ يكف فييا تحديد لما أخذتو العمة والخالة إال أنيا تفيدنا أف عمر ورث العمة والخالة وىما مف ذوي  قمت: وىذه الطريؽ وا 
 األخرى مبينة مقدار ما أعطى العمة والخالة.األرحاـ وقد جاءت الروايات 

وروى حديث العمة والخالة إبراىيـ النخعي رواه عنو األعمش ومغيرة واختمؼ عمييما: أما األعمش فرواه عنو أبو معاوية 
 وحفص بف غياث عف إبراىيـ النخعي أف عمر أعطى خاال الماؿ وكاف خاال ومولى.

( وأخرج ٜٖٔٔ/ٖٔ٘/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٜ٘ٔ/ٜٙ/ٔر في سننو )أخرج رواية أبي معاوية سعيد بف منصو 
 ( ولـ يقؿ في روايتو "وكاف خاال ومولى".ٖٔٙٓ/٘ٚٗ/ٖرواية حفص بف غياث الدارمي في سننو )

قمت: أبو معاوية ىو محمد بف خاـز الضرير ثقة وكاف مف أحفظ الناس لحديث األعمش , وحفص بف غياث ثقة فقيو تغير 
 قميال في اآلخر كما في "التقريب" وزيادة "وكاف خاال ومولى" زيادة ثقة مقبولة.حفظو 

وروى أبو عوانة وعبد اهلل بف إدريس األزدي عف األعمش عف إبراىيـ أف عمر وابف مسعود كانا يورثاف العمة والخالة إذا لـ 
 ب والخالة بمنزلة األـ.يكف غيرىما. زاد ابف إدريس: قاؿ إبراىيـ كانوا يجعموف العمة بمنزلة األ

( وأخرج رواية ابف إدريس ابف أبي شيبة في مصنفو ٘ٙٔ/ٔٚ/ٔأخرج رواية أبي عوانة سعيد بف منصور في سننو )
(ٙ/ٕ٘ٓ/ٖٜٔٔٓ .) 

 قمت: أبو عوانة ىو الوضاح بف عبد اهلل اليشكري ثقة ثبت وعبد اهلل بف إدريس األودي ثقة. 
يجد أف مراتبيـ متقاربة واألعمش ثقة حافظ يحتمؿ في مثمو أنو حفظ الحديث عمى والناظر في المختمفيف عمى األعمش 

 الوجييف فحدث ىؤالء بوجو وىؤالء بوجو واهلل أعمـ.
 وقد رواه سعيد بف عمرو الكمبي عف أبي معاوية عف مغيرة عف إبراىيـ بو.

 ( .ٖٓٔٔٔ/ٕٔ٘/ٙأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )
 أنو خالؼ سعيد بف منصور الثقة الحافظ الذي رواه عف أبي معاوية عف األعمش فيكوف ذكر عمرو ثقة إال قمت: سعيد بف

 مغيرة في ىذا الطريؽ شاذا واهلل أعمـ. 
 وأما المغيرة بف مقسـ الضبي فقد رواه عنو شعبة وىشيـ بف بشير عف إبراىيـ عف ابف مسعود لمعمة ثمثاف ولمخالة ثمث.

 (. ٓٓٗ/ٗشرح معاني اآلثار" )أخرج رواية شعبة الطحاوي في "
وأما ىشيـ فقد اختمؼ عميو, فأخرج روايتو التي تابع فييا شعبة عمى الوجو السابؽ سعيد بف منصور في سننو 

(ٔ/ٜٙ/ٔ٘ٙ.)= 
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  ٔوابن مسعود
                                                                                                     

( وجيا آخر عف إبراىيـ عف عمر وابف مسعود أنيما ورثا خاال وكاف ٚ٘ٔ/ٜٙ/ٔوروى عنو سعيد بف منصور في سننو )=
( بدوف ذكر ٖٖ٘ٓ/ٗٚٗ/ٕخاال ومولى وذكر قصتو. وتابع ىشيما عمى ىذه الرواية عبيدة الضبي كما عند الدارمي )

 القصة وعبيدة ضعيؼ. 
ليس, واإلرساؿ الخفي, إال أنو قد صرح في ىاتيف الروايتيف بالتحديث فأمنَّا تدليسو قمت: ىشيـ بف بشير ثقة ثبت كثير التد

رسالو, ومغيرة بف مقسـ ثقة متقف, إال أنو كاف يدلس ال سيما عف إبراىيـ ولكف مغيرة قد تابعو األعمش كما سبؽ عمى  وا 
براىيـ النخعي ثقة؛ وحينيا فروايتو عف ابف الوجييف وبذلؾ يكوف إبراىيـ النخعي قد حدث مغيرة واألعمش بالوجييف معاً  , وا 

مسعود ليا حكـ االتصاؿ لما ذكره العمماء في روايتو عف ابف مسعود خاصة وقد سبؽ بياف ذلؾ وأما روايتو عف عمر 
 رضي اهلل عنو فإنيا منقطعة وتقوى بالطرؽ السابقة عنو.

ا ورثا خاال وكاف خاال ومولى مف قبؿ وبرة بف عبد الرحمف وقد توبع إبراىيـ النخعي في روايتو عف ابف مسعود وعمر أنيم
 (. ٛ٘ٔ/ٜٙ/ٔالمسمي أحد الثقات أخرج روايتو سعيد بف منصور في سننو )

( مف طريؽ جرير بف عبد الحميد الضبي عف مغيرة عف أصحابو كاف عمي وعبد اهلل ٕٚٔ/ٙوقد أخرج البييقي في سننو )
أعطوا البنت الماؿ كمو والخاؿ الماؿ كمو وكذلؾ ابنة األخ وابنة األخت لسـ أو لسب  إذا لـ يجدوا ذا سيـ أعطوا القرابة,

واألـ أو لسب والعمة وابنة العـ وابنة بنت االبف  والجد مف قبؿ األـ وما قرب أو بعد إذا كاف رحمًا فمو الماؿ إذا لـ يوجد 
ف كانت  عمة وخالة فالثمث والثمثاف وابنة الخاؿ وابنة الخالة الثمث غيره فإف وجد ابنة بنت أو ابنة أخت فالنصؼ والنصؼ وا 

 والثمثاف.
قمت: جرير بف عبد الحميد الضبي ترجـ لو الحافظ في التقريب بقولو: ثقة صحيح الكتاب ,قيؿ كاف في آخر عمره ييـ مف 

خالؼ رواية جرير , وال حفظو ,وقد خالؼ ىشيما وشعبة الذيف روياه عف مغيرة عف إبراىيـ عف ابف مسعود و عمر عمى 
 شؾ أف الرواية المحفوظة عف مغيرة ىي رواية الثقات األثبات شعبة  وىشيـ ورواية جرير شاذة واهلل أعمـ.

صح ذلؾ عف ابف مسعود رضي اهلل عنو , وقد سبؽ قريبا في الكالـ عمى ما جاء عف أمير المؤمنيف عمر رضي اهلل  -ٔ
براىيـ النخعي وابف مسعود أنو ورث خااًل, وأنو ورث عمَّة وخالة , كما أنو قد رويت عنو وأف األعمش ومغيرة قد رويا عف إ

 عف ابف مسعود روايات أخرى ال تخموا كؿ رواية منيا مف ضعؼ.
( مف طريؽ عمر بف بشر اليمداني عف الشعبي عف ابف مسعود أنو ٖٓٔٔٔ/ٖٔ٘/ٙفقد أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )

 لعمَّة: لمعمة الثمثاف ولمخالة الثمث.كاف يقوؿ في الخالة وا
 قمت: إسناده ضعيؼ, عمر بف بشر اليمداني ضعيؼ والشعبي لـ يسمع مف ابف مسعود. 

(: ثنا خالد عف بياف عف وبرة عف عمر وابف مسعود أنيما ورثا خااًل وكاف ٛ٘ٔ/ٜٙ/ٔوأخرج سعيد بف منصور في سننو )
 خااًل ومولى.

بف عبد الرحمف المسمي ثقة إال أنو لـ يسمع مف عمر وال مف ابف مسعود وبقية رجاؿ قمت: إسناده ضعيؼ, وبرة ىو ا
 اإلسناد ثقات.
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كما  ٕ ونسب إٔب أيب عبيدة بن اٞتراح ومعاذ بن جبل وأيب الدرداء ٔوال يصح عن علي رضي اهلل عنو
ّٔذا إٔب عمر بن عبد العزيز واٟتسن وشريح وابن سَتين وطاووس واألعمش وغَتىم وىو  ؿنسب القو 

وىو وجو ُب مذىب الشافعية عند عدـ انتظاـ بيت ا١تاؿ قاؿ  ٖمذىب أيب حنيفة وأٛتد وإسحاؽ
و األصح أو الصحيح عند ٤تققي أصحابنا و٦تن صححو وأفىت بو اإلماـ ى :(ٙ/ٙالنووي ُب الروضة )

أبو اٟتسن بن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم, وىو من أعبلمهم ُب الفرائض والفقو وغَتىا ٍب 
 –بفتح ا٠تاء ا١تعجمة وإسكاف الباء ا١توحدة  –صاحب اٟتاوي, والقاضي حسُت وا١تتوٕب وا٠تربي 

قة: وىو قوؿ عامة مشاٮتنا. قاؿ: وعليو الفتوى اليـو ُب األمصار, ونقلو وآخروف قاؿ ابن سرا
صاحب اٟتاوي عن مذىب الشافعي رضي اهلل عنو قاؿ: وغلط الشيخ أبو حامد ُب ٥تالفتو, قاؿ: 

 ىػ .أ .وإ٪تا مذىب الشافعي منعهم إذا استقاـ بيت ا١تاؿ واهلل أعلم
ُب "مغٍت احملتاج"  الشربيٍتأيضا ا١تزين وابن سريج ,قاؿ كبار الشافعية من  وقاؿ بتوريث ذوي األرحاـ 

 (: ومقابل ا١تذىب قوؿ ا١تزين وابن سريج أهنم يرثوف كمذىب أيب حنيفة وأٛتد أىػ ٕٔ/ٗ)
 ٗوىو عدـ توريث ذوي األرحاـ فهو مذىب مالك والشافعي ورواية عن أٛتد وأما المذىب الثاني:

وزيد بن  ٔوعمر ٘وقد نسب القوؿ بو إٔب أيب بكر بن جرير( وإٖٔ/ٜو قاؿ ابن حـز ُب احمللى )وب
 رضي اهلل عنهم أٚتعُت. ٕثابت

                                 
سبؽ ذكر بعض الطرؽ عف عمي في الكالـ عمى اآلثار المروية عف عمر رضي اهلل عنو, وأنيا ال تصمح لالستشياد  -ٔ

 بيا.

ميماف العبسي ورجؿ عف عمي أنو كاف يقوؿ في ( مف طريؽ الثوري وسٖٚٓٔٔ/ٕٓ٘/ٙوأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو )
 العمة والخالة بقوؿ عمر: لمعمة الثمثاف ولمخالة الثمث.

 قمت: إسناده ضعيؼ بسبب الرجؿ المبيـ.
 لـ أقؼ عمى أسانيد ىذه اآلثار. -ٕ
 .( وغير ذلؾٖٛ/ٚ( و"المغني" )ٕٛٗ/٘ٔ( و"االستذكار" البف عبد البر)ٖٚ/ٛنظر "الحاوي" لمماوردي )ا -ٖ
 .ٖٕٖ/ٚنظر اإلنصاؼ لممرداوي )ا -ٔ
( مف طريؽ عمواف ٖٖٗ/ٗالذي وقفت عميو عف أبي بكر الصديؽ في ىذا الباب ىو ما أخرجو الحاكـ في مستدركو ) -ٕ

بف داود عف صالح بف كيساف عف حميد بف عبد الرحمف بف عوؼ عف أبيو قاؿ:  دخمت عمى أبي بكر الصديؽ رضي اهلل 
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 وحكي عن سعيد بن جبَت وسعيد بن ا١تسيب والثوري.
 أدلة القولين:  

 بما يلي: –القائلوف بتوريث ذوي األرحاـ  –استدؿ أصحاب القوؿ األوؿ 
 النظر.  -ٖالسنة.                         -ٕالقرآف.                        -ٔ

 أما القرآف فاستدلوا منو بآيتين:

                                                                                                     
ت فيو أعوده فسمعتو يقوؿ:  وددت أني سألت النبي صمى اهلل عميو وسمـ عف ميراث العمة والخالة عنو في مرضو الذي ما
 ففي نفسي منيا حاجة .

قمت:  إسناده واٍه, عمواف بف داود البجمي قاؿ البخاري عنو:  منكر الحديث, وقاؿ العقيمي:  لو حديث ال يتابع عميو وال 
 منكر الحديث .  يعرؼ إال بو, وقاؿ أبو سعيد بف يونس:

( عف محمد بف أبي بكر بف محمد بف ٖٕٔ/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٙٔ٘/ٕأخرج مالؾ في "الموطأ" ) -ٖ
عمرو بف حـز عف عبد الرحمف بف حنظمة الزرقي أنو أخبره عف مولى لقريش كاف قديما يقاؿ لو:  ابف مرسي أنو قاؿ:  

لظير قاؿ:  يا يرفأ ىمـ ذلؾ الكتاب لكتاٍب كتبو في شأف العمة فنسأؿ عنيا كنت جالسا عند عمر بف الخطاب فمما صمى ا
ونستخير فييا فأتاه بو يرفأ فدعا بتور أو قدح فيو ماء فمحا ذلؾ الكتاب فيو ثـ قاؿ:  لو رضيؾ اهلل أقرَّؾ, لو رضيؾ اهلل 

 أقرَّؾ.
(: كشفت عف ابف حنظمة وابف ٖٕٔ/ٙالبييقي" )قمت: إسناده ضعيؼ قاؿ ابف التركماني في "الجوىر النقي بحاشية سنف 

 مرساء فمـ أعرؼ ليما حاال.أىػ
( عف محمد بف أبي بكر بف عمرو بف حـز أنو ٖٕٔ/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٙٔ٘/ٕوأخرج مالؾ في "الموطأ" )

 سمع أباه كثيرا يقوؿ: كاف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو يقوؿ عجبا لمعمة تورث وال ترث. 
 قمت: إسناده ضعيؼ أبو بكر اسمو محمد بف عمر بف حـز ولـ يسمع مف عمر .

(: ومنيـ مف روى ذلؾ عف أبي بكر وعمر وعثماف ولكف ىذا غير ٕٕٔ/ٖٔوقد قاؿ السيارنفوري في "بذؿ المجيود")
 صحيح أىػ.

سمميف إذا لـ يكف عاصب ولـ لعؿ حجة مف ينسب ىذا القوؿ إلى زيد ىو ما ثبت عنو أنو يجعؿ الماؿ في بيت ماؿ الم -ٗ
تستغرؽ السياـ التركة وأنو ال يقوؿ بالرد كما سبؽ الكالـ عمى الرد وأما في ىذا الباب بخصوصو فالذي وقفت عميو ىو ما 

( مف طريؽ أبي بكر بف أبي مريـ الغساني عف راشد بف سعد وضمرة بف ٓٚٔ/ٕٚ/ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو )
 قيس عف زيد بف ثابت قاؿ: ال يرث ابف أخت, وال ابنة أخ, وال بنت عـ. حبيب ومكحوؿ وعطية بف

قمت: إسناده ضعيؼ أبو بكر بف أبي مريـ الغساني ضعيؼ ومف حدث عنيـ لـ يسمعوا مف زيد بف ثابت وقد جمع بيف 
 عدد مف الشيوخ ومثمو ال يقبؿ منو ذلؾ.
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ومعٌت ُب كتاب اهلل أي: ُب   {الّلوِ  ِكَتابِ  ُب  بِبَػْعضٍ  أَْؤَب  بَػْعُضُهمْ  اأَلْرَحاـِ  َوأُْولُواْ  }قولو تعأب: األولى:
ُب تفسَته: بعد أف ذكر اآلية:  -رٛتو اهلل - ابن كثيركتابو وحكمو ووجو الداللة ما قالو اٟتافظ 

فاآلية عامة تشمل ٚتيع القرابات كما نص ابن عباس و٣تاىد وعكرمة واٟتسن وقتادة وغَت واحد 
وعلى ىذا فتشمل ذوي  ٔثوف ّٔما أوالً على أهنا ناسخة لئلرث باٟتِلف واإلخاء الذين كانوا يتوار 

 األرحاـ باالسم ا٠تاص.أىػ 

                                 
 آية اإلرث بالحمؼ واإلخاء إال عف قتادة.قمت: لـ يصح عف أحد ممف ذكر أف اآلية المذكورة نسخت  -ٔ

أما ابف عباس رضي اهلل عنيما فقد جاء ذلؾ عنو مف طريؽ الحسيف بف واقد المروزي واختمؼ عميو, فرواه عنو ابنو عمي 
: كاف الرجؿ يحالؼ الرجؿ والذيف عقدت أيمانكـ فآتوىـ نصيبيـ عف يزيد النحوي عف عكرمة عف ابف عباس قاؿ 

أخرجو أبو داود في  وأولوا األرحاـ بعضيـ أولى ببعضليس بينيما نسب فيرث أحدىما اآلخر,فنسخ ذلؾ األنفاؿ فقاؿ: 
 ( مف طريؽ أحمد بف محمد بف ثابت بو.ٕٕٙ/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٕٜٕٔ/ٕٛٔ/ٖسننو )

 ثقة. قمت: عمي بف حسيف صدوؽ ييـ. وأحمد بف ثابت
والذيف آمنوا   والذيف آمنوا وىاجرواورواه أيضا عمى بف حسيف عف أبيو عف يزيد النحوي عف عكرمة عف ابف عباس 

 . وأولوا األرحاـ بعضيـ أولى ببعضفكاف األعرابي ال يرث المياجر وال يرثو المياجر فنسختيا  ولـ يياجروا
 أحمد بف محمد بف ثابت وىو ثقة كما سبؽ. ( مف طريؽٕٜٕٗ/ٜٕٔ/ٖأخرجو أبو داود في سننو )

والذيف عقدت أيمانكـ ورواه يحيى بف واضح عف الحسيف بف واقد عف يزيد النحوي عف عكرمة والحسف البصري في قولو 
قاؿ: كاف الرجؿ يحالؼ الرجؿ ليس بينيما نسب فيرث أحدىما اآلخر  فآتوىـ نصيبيـ إف اهلل كاف عمى كؿ شيء شييدا

 . وأولوا األرحاـ بعضيـ أولى ببعض في كتاب اهلل إف اهلل بكؿ شيء عميـذلؾ في األنفاؿ فقاؿ:  فنسخ اهلل
 =( ثنا محمد بف حميد عف يحيى بف واضح بو.ٖٗٚ/ٗٔأخرجو ابف جرير الطبري في تفسيره )

 قمت: يحيى بف واضح ثقة إال أف الراوي عنو محمد بف حميد الرازي وىو ضعيؼ جدا.=
 ا سبؽ فعمي بف الحسيف ممف ييـ وقد اضطرب فروايتو مطَّرحة واهلل أعمـ .وبناء عمى م

ووردت رواية أخرى عف ابف عباس رواىا سميماف بف معاذ البصري عف سماؾ عف عكرمة عف ابف عباس رضي اهلل عنو 
أولوا األرحاـ قاؿ: آخى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بيف أصحابو وورث بعضيـ مف بعض حتى نزلت ىذه اآلية } و 

 بعضيـ أولى ببعض في كتاب اهلل { فتركوا ذلؾ وتوارثوا بالنسب.
( والبييقي في ٛٗٚٔٔ/ٕٗٛ/ٔٔ( ومف طريقو الطبراني في الكبير )ٕٙٚٙ/ٜٖٗأخرجو أبو داود الطيالسي في مسنده )

 ( إلى ابف مردويو وأبي الشيخ.ٛٔٔ/ٗ( وعزاه السيوطي في الدر المنثور )ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٙسننو )
مت: إسناده ضعيؼ جدًا؛ سميماف بف معاذ سيء الحفظ, ورواية سماؾ بف حرب عف عكرمة خاصة مضطربة كما في ق

 التقريب.
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٤تموؿ على ما سوى ا١تَتاث من اٟتضانة وما جرى ٣تراىا دوف  {ؤبأ}بأف قولو تعأب: ونوقش:
 ا١تَتاث إذ ليس ُب اآلية ذكر ما ىم بو أؤب.

بأف ىذه ٣ترد دعوى ال دليل عليها ولفظ اآلية عاـ فمن ادعى ٗتصيصو بشيء دوف آخر  وأجيب:
 فعليو الدليل.
 اآلية الثانية:
  َواألَقػَْربُوفَ  اْلَواِلَدافِ  تَػَرؾَ  ٦تَّّْا َنِصيبٌ  َولِلنَّْساء َواألَقػَْربُوفَ  اْلَواِلَدافِ  تَػَرؾَ  ٦تَّّْا َنصِيبٌ  لّْلرَّْجاؿِ  }قولو تعأب: 

} 

                                                                                                     
 وأما عكرمة والحسف فقد سبؽ أنيا ضعيفة جدا ألنيا مف طريؽ محمد بف حميد الرازي وىو ضعيؼ جدا.

 أما قتادة فقد روي ذلؾ عنو مف ثالث طرؽ:
ف قتادة قاؿ: كاف الرجؿ يعاقد الرجؿ في الجاىمية فيقوؿ دمي دمؾ وىدمي ىدمؾ طريؽ سعيد بف أبي عروبة ع -ٔ

رثي إرثؾ وتطمب بي وأطمب بؾ فجعؿ لو السدس مف جميع الماؿ في اإلسالـ ثـ يقسـ أىؿ الميراث ميراثيـ  وا 
الطبري في أخرجو  {وأولوا األرحاـ بعضيـ أولى ببعض في كتاب اهلل}فنسخ ذلؾ بعُد في سورة األنفاؿ فقاؿ: 

 ( مف طريؽ يزيد بف ُزريع عف سعيد بو.ٕ٘ٚ/ٗٔتفسيره )

قمت: سعيد بف أبي عروبة ثقة حافظ وقد كاف أثبت الناس في قتادة لكف روايتو عف قتادة في التفسير متكمـ فييا 
 كما في تقدمة الجرح والتعديؿ إال أنو قد توبع.

قاؿ: كاف المسمموف يتوارثوف باليجرة وآخى  {يياجروامالكـ مف واليتيـ مف شيء حتى }ٓطريؽ معمر عف قتادة  -ٕ
ياجر وال يرث أخاه النبي صمى اهلل عميو وآلو وسمـ بينيـ فكانوا يتوارثوف باإلسالـ واليجرة وكاف الرجؿ يسمـ وال ي

أخرجو الطبري في  {وأولوا األرحاـ بعضيـ أولى ببعض في كتاب اهلل مف المؤمنيف والمياجريف}فنسخ ذلؾ قولو
 ( مف طريؽ محمد بف ثور الصنعاني عف معمر بو. ٕٛ/ٗٔفسيره )ت

 قمت: معمر ثقة ثبت.

وأولوا األرحاـ  }طريؽ سميماف بف بالؿ قاؿ: ثنا قتادة أنو قاؿ كاف ال يرث األعرابي المياجر حتى أنزؿ اهلل: -ٖ
 (. ٕٛ/ٗٔ.أخرجو الطبري في تفسيره ){بعضيـ أولى ببعض في كتاب اهلل

 بالؿ ثقة.قمت:سميماف بف 
ذاؾ فقتادة تابعي ولـ يدرؾ ىذا ومثمو ال يثبت بقولو نسخ, وأكثر مف قاؿ بأف ىذه اآلية نسخت التوارث ومع ىذا و 

 بالحمؼ واإلخاء مف المفسريف والمؤلفيف في الناسخ والمنسوخ اعتمدوا عمى مثؿ ىذه الروايات واهلل أعمـ.
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وجو الداللة من اآلية أف ذوي األرحاـ من األقربُت فوجب ٢تم نصيبهم ال ٭تجبهم عنو إال من ىو و 
  .ٔأؤب منهم

( بعد ذكر اآلية: ولفظ الرجاؿ والنساء واألقربُت يشملهم ٖٓٔ/ُٗب "نيل األوطار" ) الشوكاينقاؿ 
ذلك فقالوا:  وأجاب اآلخروف عن ,والدليل على مدَّعي التخصيص –يعٍت ذوي األرحاـ  –

عمومات الكتاب ٤تتملة وبعضها منسوخ... و٬تاب عن ذلك بأف دعوى االحتماؿ إف كانت ألجل 
العمـو فليس ذلك ٦تا يقدح ُب الدليل وإال استلـز إبطاؿ االستدالؿ بكل دليل عاـ وىو باطل وإف  

 كانت ألمر آخر فما ىو؟ أىػ 
 وأما السنة:
مؤب من ال مؤب لو, وا٠تاؿ وارث من ال وارث لو, يفك عانيو  اهلل ورسولو) ؿ النيب فاستدلوا بقو 

 .ٕ(ويرث مالو
 ونوقش من جهتين:

 من جهة الرواية وىي أف أسانيد ىذا اٟتديث ضعيفة. -ٔ
 من جهة الدراية فناقشوا اٟتديث من عدَّة وجوه: -ٕ

جعل ا١تَتاث للخاؿ الذي يعقل وإ٪تا يعقل إذا كاف عصبة و٨تن نورث ا٠تاؿ  أنو  -أ 
كاف عصبة, وإ٪تا االختبلؼ ُب خاٍؿ ليس بعصبة فكاف دليل اللفظ يوجب   إذا

 سقوط مَتاثو.
 أعطى ا٠تاؿ على سبيل الطعمة ال ا١تَتاث. أف النيب  -ب 

موضوع ُب لساف العرب للسلب والنفي ال  (ا٠تاؿ وارث من ال وارث لو) أف قولػو -ج 
وع طعاـ من ال طعاـ لو لئلثبات وتقديره أف ا٠تاؿ ليس بوارث كما تقوؿ العرب: اٞت

                                 
 (.ٗٛٗ/٘ٔانظر "االستذكار" البف عبد البر ) -ٔ
 حديث حسف وقد سبؽ تخريجو في باب الرد. -ٔ
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والدنيا دار من ال دار لو والصرب حيلة من ال حيلة لو, يعٍت أنو ليس لو طعاـ وال دار 
 وال حيلة. 

أف ا١تراد با٠تاؿ السلطاف فإنو يسمى خاال فيكوف التقدير "السلطاف وارث من ال  -د 
ٔوارث لو ".

 

 وأجيب عما سبق بما يلي:
إف أسانيد ىذا اٟتديث ضعيفة بأهنا وإف كانت كذلك بآحادىا إال أف ضعفها  :أما قو٢تم أواًل:

 منجرب وىي ٔتجموعها تنتهض لبلحتجاج.
ُب "شرح  الطحاويإ٪تا ورث ا٠تاؿ ألنو ٚتع مع ا٠تؤولة عصبة فقد أورد ذلك اإلماـ  :وأما قو٢تم

 ( وأجاب عنو حيث قاؿ:٘ٚٔ-ٔٚٔ/ٚمشكل اآلثار" )
ٔتا قصد بو إليو ىو ا٠تاؿ الذي يعقل  ذلك ا٠تاؿ الذي قصد إليو رسوؿ اهلل فقاؿ ا١تعارض: إ٪تا  

سواه من ا٠تؤولة الذين ال يعقلوف اٞتنايات ألهنم  من اٞتنايات وىو من كاف من ا٠تؤولة عصبة دوف
 ليسوا عصبات.

أف ىذا أف الذي ذكر من ذلك ليس كما ذُكر, و  :فكاف جوابنا لو ُب ذلك بتوفيق اهلل عز وجل وعونو
رواه شعبة عليو وإ٪تا أٌب شعبة ُب ذلك  ما رواه ٛتاد بن زيد عليو ال على مااٟتديث حقيقتو على 

ألنو كاف ٭تدث من حفظو وال يرجع إٔب كتابو و٭تدث ٔتعاين ما ٝتع ال بألفاظو اليت ٝتعها ٦تن 
معانيو ُب قلبو   إذ كاف ذلك ٦تا يعجز عنو وٓب يكن فقيها فَتد ذلك إٔب الفقو حىت تتميز ,حدثو

والدليل على فساد ما روى ىذا اٟتديث عليو وعلى أف األؤب منو ما رواه ٛتاد بن  ,كمالك والثوري
قاؿ: }وا٠تاؿ وارث من ال وارث لو{ فدؿ ذلك زيد عليو أف ُب حديثهما ٚتيعا أف رسوؿ اهلل 

 اب.إ٪تا قصد بذلك إٔب ا٠تاؿ الذي ال يرث مع وارث سواه من ذوي األنس أنو

                                 
 (.ٗ٘/ٖٔ( والذخيرة لمقرافي )ٕ٘٘/ٛ( وعارضة األحوذي البف العربي )ٙٚ-٘ٚ/ٛالكبير" لمماوردي ) نظر "الحاويا ٔ
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وقد وجدنا أىل العلم ٚتيعا ال ٮتتلفوف ُب من كاف عصبة ٦تن ىو خاؿ, و٦تن ليس ٓتاؿ يرث مع 
ذوي الفرائض ا١تسماة من ذوي األرحاـ فَتث مع األـ ما يفضل من ا١تَتاث بعد نصيبها وىو الثلث 

ضا من ويرث مع البنت الواحدة ومع البنات البلٌب فوؽ الواحدة منهن أعٍت بذلك أي ,أو السدس
ويرث مع األخت الواحدة إما ألب وأـ وإما ألب ما يفضل عنها ومع  ,أنصباء من يرثو من البنات

فدؿ ذلك أف ا٠تاؿ  ,من فوقها من األخوات البلٌب من أشكا٢تا ما يفضل عنهن من مواريثهن عنو
ث من ال لنا بقولو: }وا٠تاؿ وار ىو ا٠تاؿ الذي ليس بعصبة مع تبيانو ذلك  الذي عناه النيب 

وارث لو{ فأوضح بذلك أنو إ٪تا قصد من ا٠تؤولة من ال يرث مع ذوي الفرائض ا١تسماة ٦تن ذكرناه 
وىو من ليس بعصبة من األخواؿ... ٍب ذكر الطحاوي متابعة ٟتماد بن زيد ٍب قاؿ: والذي نعقلو من 

َتاث با٠تؤولة قصد إٔب خاؿ ىو عصبة يذكره با١ت بعده أنو يستحيل عندنا أف يكوف رسوؿ اهلل 
وترؾ ذكره للمَتاث بالعصبة ألف العصبة أقوى ُب ا١تَتاث من ا٠تاؿ الذي ليس بعصبة وألف ا٠تاؿ 
الذي ليس بعصبة إ٪تا يرث حيث ال عصبة وحيث ال ذوي فروض مسمَّاة , فيستحيل أف يكوف 

 يقصد بذكره إٔب أضعف حالتو ويًتؾ ذكره بأقوى حالتو أىػ.  رسوؿ اهلل
( ٣تيبا على  -ٛٚ/ٛما ُب حاشية عوف ا١تعبود )القيم رٛتو اهلل ُب هتذيب سنن أيب داود ك وقاؿ ابن

 ٨تو ما ذكر:
وأما ٛتل اٟتديث على ا٠تاؿ الذي ىو عصبتو فباطل يتنزه كبلـ الرسوؿ عن أف ٭تمل عليو ١تا 

عم أو مؤب  يتضمنو من اللبس فإنو إ٪تا علق ا١تَتاث بكونو خاال فإذا كاف سبب توريثو كونو ابن
منزه فعدؿ عن ىذا الوصف ا١توجب للتوريث , وعلق بو اٟتكم وىذا ضد البياف وكبلـ رسوؿ اهلل 

 عن مثل ذلك أىػ.
ا١تصدر  ١تَتاث فقد أجاب عنو ابن القيم ُبأعطى ا٠تاؿ على سبيل الطعمة ال اوأما قو٢تم إف النيب 

 :بلثة أوجوالسابق بقولو: باطل لث
  .اٟتديث يبطلو فإنو قاؿ: يرث }مالو{ وُب لفظ }يرثو{أحدىا:أف لفظ 

 أربعة أمور:عد الثاين: أنو ٝتاه وارثا واألصل ُب التسمية اٟتقيقة فبل يعدؿ عنها إال ب
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 أحدىا: قياـ دليل على امتناع إرادهتا.
 معٌت الذي عينو ٣تازا لو.الثاين:وىو بياف احتماؿ اللفظ لل
 لغة حىت ال يكوف لنا وضع ٭تمل عليو لفظ النص.الثالث: وىو بياف استعمالو ُب 

وكثَت من الناس يغفل عن ىذه الثبلثة ويقوؿ ٭تمل على كذا وكذا وىذا غلط فإف اٟتمل ليس بإنشاء 
  خرباً  وإ٪تا ىو إخبار عن استعماؿ اللفظ ُب ذلك ا١تعٌت الذي ٛتلو عليو وإف ٓب يكن مطابقا كاف

على ىذا ا١تعٌت كما يظن كثَت ٦تن ال ٖتقيق عنده فهو باطل قطعا كاذبا وإف أراد بو أينّْ أنشئ ٚتلة 
 ال ٭تل ألحد أف يرتكبو ٍب ٭تمل كبلـ الشارع عليو.

الرابع:اٞتواب عن ا١تعارض وىو دليل إرادة اٟتقيقة وال يكفيو دليل امتناع إرادهتا مآب ٬تب عن دليل 
 اإلرادة .

١تَتاث دوف غَته وىم الصحابة رضي اهلل عنهم و٢تذا  ا٠تامس: إف ا١تخاطبُت ّٔذا اللفظ فهموا منو ا
جوابا أليب عبيدة حُت سألو عن كتابو عن مَتاث ا٠تاؿ, وىم أحق الناس باإلصابة  كتب عمر 

 ُب الفهم ... وأسعد الناس ّٔذه األحاديث من ذىب إليها وباهلل التوفيق أىػ
 
 

 وأما قو٢تم:
وع ُب لساف العرب للسلب والنفي ال لئلثبات وأف : ا٠تاؿ وارث من ال وارث لو, موضإف قولو

تقدير الكبلـ: إف ا٠تاؿ ليس بوارث كما تقوؿ العرب: اٞتوع طعاـ من ال طعاـ لو والدنيا دار من ال 
 ( فقاؿ:ٗٛ/ٚدار لو والصرب حيلة من ال حيلة لو. فقد أجاب عن ىذا ابن قدامة ُب ا١تغٍت )

 لوجوه ثبلثة: ىذا فاسد
 يرث مالو وُب لفظ يرثو. :ؿأحدىا: أنو قا 

الثاين: أف الصحابة فهموا ذلك فكتب عمر ّٔذا جوابا أليب عبيدة حُت سألو عن مَتاث ا٠تاؿ, وىم 
 أحق بالفهم والصواب من غَتىم . 
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الثالث: أنو ٝتاه وارثا واألصل اٟتقيقة وقو٢تم إف ىذا يستعمل للنفي, قلنا: واإلثبات كقو٢تم: يا عماد 
 , يا سند من ال سند لو, يا ذخر من ال ذخر لو أىػ.من ال عماد لو

وأما قو٢تم إف ا١تراد با٠تاؿ السلطاف, والتقدير السلطاف وارث من ال وارث لو. فيجاب عنو من 
 وجهُت:

 أف ىذا خبلؼ ا١تتبادر من اللفظ وصرؼ لو عن ظاىره من غَت دليل. -ٔ
}اهلل ورسولو مؤب من ال مؤب لو وا٠تاؿ وارث من ال  أف ىذا التأويل يرده قوؿ الرسوؿ -ٕ

 ٔوارث لو{ إذ لو أراد السلطاف لقاؿ: أنا وارث من ال وارث لو.
 ورثتها من بعدىا.لجعل مَتاث ابن ا١تبلعنة ألمو و واستدؿ ا١تورثوف لذوي األرحاـ أيضا:بأف النيب 

  ٕ.اـ لو ال غَتأـ ولد ا١تبلعنة أرح ةووجو الداللة من ىذا اٟتديث أف ورث
 قلت: لعل ا١تقصود بذلك إذا ماتت أمو قبلو.

واستدلوا أيضا بقصة ثابت بن الدحداحة أنو توُب وٓب يدع وارثا وال عصبة فرفع شأنو إٔب رسوؿ اهلل 
  فسأؿ عنو رسوؿ اهلل  عاصم بن عدي ىل ترؾ من أحد؟ قاؿ يا رسوؿ اهلل ما ترؾ أحدا فدفع

 . ٖابن أختو أيب لبابة بن ا١تنذرمالو إٔب  رسوؿ اهلل 

                                 
 (.ٕٙٙ-ٕ٘ٙ( والتحقيقات المرضية صػ)ٜ٘ٔ/ٖانظر سبؿ السالـ لمصنعاني ) ٔ
 ( .ٗٓٔ/ٗأنظر نيؿ األوطار لمشوكاني ) ٕ

( وسعيد بف ٕٜٓٔٔ/ٕٗٛ/ٓٔ( وعبد الرزاؽ في مصنفو )ٖٓٙٓ/٘ٚٗ/ٕضعيؼ أخرجو الدارمي في سننو )حديث  -ٔ
( والحارث بف أبي أسامة في ٕٖ٘ٔٔ,ٖٕٖٔٔ/ٕٕ٘/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٗٙٔ/ٔٚ-ٓٚ/ٔمنصور في سننو )

( مف طرؽ عف ٜٖٚ-ٜٖٙ/ٗر" )( والطحاوي كما في "شرح معاني اآلثأ٘٘ٔ/ٕ٘/٘ٔمسنده كما في "المطالب العالية" )
محمد بف إسحاؽ عف محمد بف يحيى بف حباف عف عمو واسع بف حباف قاؿ توفي ابف الدحداحة فذكره وأخرجو البييقي في 

( مف طريؽ أبي عبيد عف عباد عف محمد بف إسحاؽ عف يعقوب بف عتبة عف محمد بف يحيى بف ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٙسننو )
 حباف بو.

ف إسحاؽ وىو مدلس وقد عنعف وواسع بف حباف مختمؼ في صحبتو قاؿ في التقريب: صحابي قمت: مخرج الحديث محمد ب
 ابف صحابي وقيؿ ثقة مف الثانية أىػ .

 (.ٕٙٔ/ٙقمت: ولذلؾ حكـ البييقي عمى اإلسناد بأنو منقطع كما في سننو )
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ورَّث ابن األخت وىو من ذوي األرحاـ عند عدـ  ووجو الداللة من اٟتديث أف رسوؿ اهلل 
 صاحب الفرض القريب وال العصبة.

 ونوقش: بأنو حديث ضعيف فبل ٭تتج بو.
  أف رسوؿ اهلل ث أنس ( من حديٕٙٚٙواستدلوا أيضا ٔتا أخرجو البخاري ُب صحيحو رقم )

 .ٔقاؿ: ابن أخت القـو منهم
بأف واستدؿ بقولو }ابن أخت القـو منهم{ من قاؿ  :(ٜٗ/ٕٔقاؿ اٟتافظ ابن حجر ُب الفتح )

ذوي األرحاـ يرثوف كما يرث العصبات , وٛتلو من ٓب يقل ذلك على ما تقدـ يعٍت أنو ينسب إٔب 
االستدالؿ  ألنو لو صح بعضهم وىي أمو وكأف البخاري رمز إٔب اٞتواب بإيراد ىذا اٟتديث

بقولو:}ابن أخت القـو منهم{ على إرادة ا١تَتاث لصح االستدالؿ بو على أف العتيق يرث ٦تن أعتقو 
لورود مثلو ُب حقو , فدؿ على أف ا١تراد بقولو: من أنفسهم , وكذا منهم ُب ا١تعاونة واالنتصار والرب 

ة: اٟتكمة من ذكر ذلك إبطاؿ ما كانوا عليو ُب والشفقة و٨تو ذلك ال ُب ا١تَتاث , وقاؿ ابن أيب ٚتر 
 اٞتاىلية من عدـ االلتفات إٔب أوالد البنات فضبل عن أوالد األخوات حىت قاؿ قائلهم:

 بنونا بنوا أبنائنا وبناتنا           بنوىن أبناء الرجاؿ األباعد
 فأراد ّٔذا الكبلـ التحريف على األلفة بُت األقارب أىػ.

القرابة واإلسبلـ , فكانوا أؤب من  ـ قد اجتمع فيهم سبباف:ذوي األرحا قالوا: أف وأما النظر فقد
ريث عند اٞتميع, وصاحب ٚتاعة ا١تسلمُت الذين ٢تم سبب واحد وىو اإلسبلـ وىذا أصل ا١توا

فا١تدٕب باألب واألـ أؤب من الذي ال يدٕب إال بأب وحده, فكذلك الرحم واإلسبلـ أؤب من  السببُت
 ٕا١تاؿ ألنو سبب واحد.بيت 

 فَتثوف. لوا : إف ذوي األرحاـ يدلوف بورثةوقا

                                 
انظر أيضا و"بؿ الغماـ" ( ىذا الحديث تحت باب ميراث ذوي األرحاـ. و ٖٙ٘/ٛذكر البغوي في "شرح السنة" ) -ٕ

 (.ٖٕٗ/ٕ( و"أضواء البياف" )ٖ٘ٛ/ٕلمشوكاني )
 (.ٜ٘/ٛ( و"تفسير القرطبي" )ٗٛٗ/٘ٔنظر "االستذكار" البف عبد البر )ا ٕ
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 ويناقش: بأف ىذا راجع إٔب االستدالؿ ٔتحل النزاع وال ٮتفى ما فيو.
 وقاسوا بنت البنت على اٞتدَّة أـ األـ اليت وردت السنة بتوريثها.

 القياس والعمدة على ما تقدـ واهلل أعلم. ىذا قلت: وٓب يظهر ٕب وجو
 أدلة المانعين من توريث ذوي األرحاـ:

 استدؿ ا١تانعوف من توريث ذوي األرحاـ ٔتا يلي:
{ ووجو الداللة من اٟتديث: أف فيو ٔ}إف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو, فبل وصية لوارث -ٔ

إشارة إٔب ما ُب القرآف من ا١تواريث وليس فيو لذوي األرحاـ شيء إذ لو كاف ٢تم حق لكانوا 
 مسمَّى فلما ٓب يكونوا كذلك ٓب يكونوا وارثُت.أصحاب فرض 

                                 
حديث صحيح لغيره. جاء عف أحد عشر صحابيا وىـ: عبد اهلل بف عمرو وأنس بف مالؾ وأبو أمامة وعمرو بف خارجة  -ٕ

ف عمر وجابر بف عبد اهلل وعمي بف أبي طالب والبراء وزيد بف أرقـ ومعقؿ بف يسار رضي اهلل وابف عباس وعبد اهلل ب
 =عنيـ.

أما حديث عبد اهلل بف عمرو فيرويو عبد األعمى السامي عف حماد بف سممة عف حبيب المعمـ عف عمرو بف = -ٔ
 (. ٚٔٛ/ٕشعيب بو .أخرجو ابف عدي في "الكامؿ" )

المعمـ ىو أبو محمد البصري صدوؽ والراجح أف حديث عمرو بف شعيب ال ينزؿ عف رتبة قمت: إسناده حسف . حبيب 
 الحسف.

 ورواه سيؿ بف عمار, نا الحسيف بف الوليد, نا حماد بف سممة عف حبيب بف الشييد عف عمرو بف شعيب بو.
 (. ٛٛٛٔ/ٕٗٓ/ٛ( ومف طريقو ابف الجوزي في "التحقيؽ" )ٖٜ/ٜٛ/ٗأخرجو الدارقطني في سننو )

قمت: ذكر حبيب بف الشييد في اإلسناد منكر ويتحمؿ عيدة ذلؾ سييؿ بف عمار النيسابوري كذَّبو الحاكـ وحكى الذىبي 
سناده ٕٜ/ٖفي الميزاف أنو متيـ . وىو مترجـ لو في المساف والجرح والتعديؿ وغير ذلؾ. وقاؿ الحافظ في "التمخيص" ) (: وا 

 واٍه.
 قد جاء مف طريقيف:وأما حديث أنس رضي اهلل عنو ف -ٕ

األولى: مف طريؽ عبد الرحمف بف يزيد بف جابر, واختمؼ عميو فرواه عنو محمد بف شعيب بف شابور عف سعيد بف أبي 
 سعيد عف أنس بو.

-ٕٗٙ/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٛ/ٓٚ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٕٗٔٚ/ٙٓٙ/ٕأخرجو ابف ماجة في سننو )
 في مسند الشامييف مف طريؽ ىشاـ بف عمار بو.( وأخرجو الطبراني ٕ٘ٙ

 قمت: ىشاـ بف عمار فيو ضعؼ ومحمد بف شعيب بف شابور صدوؽ. 
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ورواه الوليد بف مزيد البيروتي عف عبد الرحمف بف يزيد بف جابر وقاؿ في حديثو عف سعيد بف أبي سعيد شيخ بالساحؿ قاؿ 

 (.ٜ/ٓٚ/ٗرقطني في سننو )أخرجو  الداحدثني رجؿ مف أىؿ المدينة فذكر الحديث.
قمت:الوليد بف مزيد البيروتي ثقة ثبت.  وبناء عمى ىذا فسعيد بف أبي سعيد ليس ىو المقبري كما ذكره ابف عساكر والمزي 
نما ىو الساحمي وىو مجيوؿ كما يفيد ذلؾ رواية الثقة الثبت الوليد بف مزيد فذكر المقبري في الطريؽ األوؿ  في ترجمتو وا 

 را , وفي سند الطريؽ المعروفة مجيوؿ.يعتبر منك
وقد فرؽ الخطيب بيف سعيد بف أبي سعيد المقبري والساحمي ووىمو ابف عساكر فتعقبو الحافظ في التيذيب قائال: قمت: 
ذكر الحافظ سعد الديف الحارثي أف ابف عساكر لـ يصب في توىيـ الخطيب وصدؽ الحارثي  قد جاء في كثير مف 

لرحمف بف يزيد بف جابر عف سعيد بف أبي سعيد الساحمي عف أنس والرواية التي وقعت البف عساكر الروايات عف عبد ا
وفييا: عف ابف جابر عف سعيد بف أبي سعيد المقبري كأنيا وىـ مف أحد الرواة وىو سميماف بف أحمد الواسطي فإنو ضعيؼ 

 تفرد عنو ابف جابر أىػ مف التيذيب البف حجر. جدا وأف المقبري لـ يقؿ أحد إنو الساحمي وىذا الساحمي غير معروؼ
 ( متعقبا:ٜٔ/ٙقاؿ الشيخ األلباني في اإلرواء )

 لكف الواسطي ىذا ليس في إسناد الطبراني فالعمة مف ىشاـ بف عمار أىػ 
 =قمت: ىو كذلؾ.

 وقد حكـ البوصيري في الزوائد عمى حديث أنس بأنو صحيح اإلسناد وأف رجالو ثقات. =
 التركماني في الجوىر النقي: وىذا سند جيد.وقاؿ ابف 

:( وىذا منيـ بناء عمى أف سعيد بف أبي سعيد إنما ىو المقبري ٜٓ-ٜٛ/ٙقاؿ العالمة المحدث األلباني في اإلرواء )
 وصنيع البييقي يدؿ عمى أنو ليس بو فإنو قاؿ عقب الحديث:
ابر عف سعيد بف أبي سعيد شيخ بالساحؿ قاؿ: حدثني رجؿ ورواه الوليد بف مزيد البيروتي عف عبد الرحمف بف يزيد بف ج

 مف أىؿ المدينة قاؿ: إني لتحت ناقة رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وآلو وسمـ فذكره.
وتمقى ىذا عف البييقي الحافظ ابف عبد اليادي صاحب التنقيح فنقؿ عنو ولـ أره الزيمعي أنو قاؿ فيو: حديث أنس ىذا ذكره 

نما ىو الساحمي وال يحت  بو ,وىكذا رواه ابف عساكر وشيخنا ا لمزي في األطراؼ في ترجمة سعيد المقبري وىو خطأ وا 
 الوليد بف مزيد البيروتي ...أىػ.

( ومف ٛٔٚ-ٖٓٗ/ٕالثانية: مف طريؽ سميماف بف سالـ الحرَّاني عف الزىري عف أنس بو مرفوعًا أخرجو تمَّاـ في فوائده )
 (.ٕٕٛ/ٕ( وأخرجو الخطيب في موضح أوىاـ الجمع والتفريؽ )ٚٛٔ/٘ؽ )طريقو ابف عساكر في تاريخ دمش

 قمت: إسناده ضعيؼ لضعؼ سميماف بف سالـ الحرَّاني, والحديث بمجموع الطريقيف يرتقي إلى مرتبة الحسف لغيره واهلل أعمـ.
 وأما حديث أبي أمامة رضي اهلل عنو فقد جاء مف طريقيف عنو: -ٖ

لخوالني قاؿ: سمعت أبا أمامة رضي اهلل عنو يقوؿ: إف اهلل قد أعطى كؿ ذي حؽ حقو فال األوؿ: عف شرحبيؿ بف مسمـ ا
 وصية لوارث. 
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( وقاؿ حديث حسف صحيح وابف ماجة ٕٕٓٔ/ٖٖٗ/ٗ( والترمذي في سننو )ٕٓٚٛ/ٗٔٔ/ٖأخرجو أبو داود في سننو )

(  ومف طريقو ٕٚٔٔ/ٗ٘ٔده )( والطيالسي في مسنٕ٘ٔ/ٔ( وابف حباف في المجروحيف )ٖٕٔٚ/ٜ٘ٓ/ٕفي سننو )
( وسعيد بف منصور في سننو ٕٚٚٚ/ٛٗٔ/ٗ( وأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )ٕٕٔ/ٙالبييقي في سننو )

( وأبو نعيـ في ذكر أخبار ٕٚٙ/٘( وأحمد في مسنده )ٖٚٓٚٓ/ٜٕٓ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٕٚٗ/ٕ٘ٔ/ٔ)
( وفي مسند الشامييف ٘ٔٙٔ/ٓٙٔ-ٜ٘ٔ/ٛراني في الكبير )( والطبٗٙ/ٔ( والدوالبي في الكنى )ٕٓ/ٕٕٛ/ٕأصبياف )

( ٕٗٗ,ٕٙٗ/ٙ( والبييقي في سننو )ٔٗ-ٓٗ/ٖ( والدارقطني في سننو )ٜٕٓ/ٔ( وابف عدي في الكامؿ )ٔٗ٘/ٜٖٓ/ٔ)
( كميـ مف طريؽ إسماعيؿ بف عياش, ثنا ٜٓٛٔ/ٕ٘ٓ/ٛ( وابف الجوزي في التحقيؽ )ٖٕٓ/ٔوابف عبد البر في التمييد )

 بف مسمـ بو. شرحبيؿ
قمت: إسماعيؿ بف عياش صدوؽ إذا روى عف أىؿ بمده وشرحبيؿ صدوؽ فيو ليف وعميو فاإلسناد ضعيؼ إال أنو يصح 

 بالطريؽ الثانية.
 الطريؽ الثانية: 

عف الوليد بف مسمـ ثنا ابف جابر , وحدثني سميـ بف عامر وغيره عف أبي أمامة وغيره ممف شيد خطبة رسوؿ اهلل صمى 
 =عميو وآلو وسمـ يومئذ ..فذكره.اهلل 
غوث( عف أبي أيوب سميماف بف عبد الحميد البيراني ثنا يزيد بف  ٜٜٗ/ٕٚٔ-ٕٙٔ/ٖأخرجو ابف الجارود في المنتقى )=

 عبد ربو ثنا الوليد بف مسمـ بو.
 قمت: إسناده حسف, أبو أيوب صدوؽ كما في التقريب وبقية رجاؿ إسناده ثقات . 

 خارجة رضي اهلل عنو فيرويو قتادة بف دعامة واختمؼ عميو. وأما حديث عمرو بف  -ٗ

فرواه عنو شعبة وأبو عوانة وىشاـ الدستوائي وسعيد بف أبي عروبة وحماد بف سممة ومجاعة بف الزبير وطمحة بف عبد 
وسمـ الرحمف عف شير بف حوشب عف عبد الرحمف بف غنـ عف عمرو بف خارجة قاؿ: خطب رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

 فقاؿ }إف اهلل قد أعطى كؿ ذي حؽ حقو , ال وصية لوارث {.
 (.ٜٙٗٙ/ٚٓٔ/ٗ( وفي "الكبرى" )ٕٖٗٙ/ٕٚٗ/ٙأخرج رواية شعبة النسائي في سننو )

 قمت: شعبة ثقة حافظ وقد قاؿ كفيتكـ تدليس ثالثة ومنيـ قتادة.
( والترمذي في سننو ٛٙٗٙ/ٚٓٔ/ٗ( وفي الكبرى )ٖٔٗٙ/ٕٚٗ/ٙوأخرج رواية أبي عوانة النسائي أيضا في سننو )

 (. ٔٙبرقـ ٚٔ( والطبراني في الكبير )ٛٓ٘ٔ/ٛٚ/ٖ( وأبو يعمى في مسنده )ٙٛٔ/ٗ( وأحمد في مسنده )ٕٕٔٔ/ٖٗٗ/ٗ)
 قمت: أبو عوانة ىو الوضاح بف عبد اهلل اليشكري ثقة ثبت.

 (. ٓٙبرقـ  ٚٔ( والطبراني في الكبير )ٕٖٓٙ/ٔٔ٘/ٕج رواية ىشاـ الدستوائي الدارمي في سننو )وأخر 
 قمت: ىشاـ الدستوائي ثقة ثبت.
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( ٖٛٓٚٓ/ٜٕٓ/ٙ( وابف أبي شيبة في مصنفو )ٕٕٔٚ/ٜ٘ٓ/ٕوأخرج طريؽ سعيد بف أبي عروبة ابف ماجة في سننو )

( والبييقي في ٘ٙبرقـ  ٚٔ( والطبراني في الكبير )ٖٔ/ٕ٘ٔ/ٗنو )( و الدارقطني في سنٚٛٔ,ٖٕٛ/ٗوأحمد في مسنده )
 (. ٕٗٙ/ٙسننو )

 قمت: سعيد بف أبي عروبة ثقة حافظ وكاف أثبت الناس في قتادة .
 (. ٚٗٔ/ٔ( والبغوي في تفسيره )ٗٙبرقـ  ٚٔ( والطبراني في الكبير )ٖٕٛ/ٗوأخرج رواية حماد بف سممة أحمد في مسنده )

 ممة ثقة.قمت: حماد بف س 
 (. ٙٙبرقـ  ٚٔوأخرج رواية مجاعة بف الزبير الطبراني في الكبير )

 قمت: مجاعة ال يحت  بو.
 (. ٕٙبرقـ  ٚٔوأخرج رواية طمحة بف عبد الرحمف الطبراني في الكبير )

 ورواه إسماعيؿ بف أبي خالد عف قتادة عف عمرو بف خارجة بو ولـ يذكر شيرا وال عبد الرحمف بف غنـ.
 (. ٓٚٗٙ/ٚٓٔ/ٗ( وفي الكبرى )ٖٖٗٙ/ٕٚٗ/ٙرواية إسماعيؿ النسائي في سننو )أخرج 

  =قمت: إسماعيؿ بف أبي خالد أحد الثقات األثبات.
ورواه ىماـ بف يحيى العوذي وطمحة مولى باىمة ومحمد بف عبيد اهلل العرزمي عف قتادة عف شير عف عمرو بف خارجة =

 بو ولـ يذكروا عبد الرحمف بف غنـ.
 ( وىماـ بف يحيى ثقة وأوىامو في غير قتادة. ٚٙبرقـ  ٚٔ: أخرج رواية ىماـ بف يحيى الطبراني في الكبير )قمت

 (. ٙٔٔ( وبحشؿ في تاريخ واسط )ٕٛٗ/ٕٙٔ/ٔوأخرج رواية طمحة مولى باىمة سعيد بف منصور في سننو )
 (. ٛٛٚ/ٜٓ/ٕني )وأخرج رواية محمد بف عبيد اهلل العرزمي ابف أبي عاصـ في اآلحاد والمثا

 قمت: العرزمي ىذا متروؾ. 
وبعد ما سبؽ يظير واهلل أعمـ أف الحفاظ لما رووه عف قتادة حدث بو تامًا بدوف تدليس فذكر شير بف حوشب وعبد الرحمف 

 . بف غنـ , ال سيما وفي مف رواه عنو عمى ىذا الوجو شعبة الذي قاؿ: كفيتكـ تدليس ثالثة: قتادة واألعمش وأبي إسحاؽ
 وممف روى ىذا الوجو عف قتادة أيضا سعيد بف أبي عروبة الثقة الحافظ الذي ىو مف أثبت الناس في قتادة.

وبذلؾ نكوف قد أمنَّا تدليس قتادة. ولما حدث عنو اآلخروف فمرَّة أسقط عبد الرحمف بف غنـ ومرة أسقطو مع شير بف 
لؾ فيي ضعيفة ألف شير بف حوشب ال يحت  بو لكف الحديث حوشب وعميو فرواية الجماعة ىي الراجحة عف قتادة ومع ذ

 يصح بشواىده.
( ٖٗٓ/ٙورواه مطر الوراؽ عف شير بف حوشب عف عمرو بف خارجة بو أخرج رواية مطر البخاري في التاريخ الكبير )

 (. ٖٔ/ٖ٘ٔ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٚٛٔ/ٗ( وأحمد في مسنده )ٖٙٓٙٔ/ٚٗ/ٜوعبد الرزاؽ في مصنفو )
ت: مطر الوراؽ صدوؽ , وقد سبؽ أف ابف جري  الثقة الثبت ذكر عبدالرحمف بف غنـ بيف شير بف حوشب وبيف عمرو قم

 بف خارجة مع أف شيرا قد سمع مف عمرو بف خارجة إال أف ىذه العمة ال تزاؿ قائمة أال وىي ضعؼ شير بف حوشب. 
 وقد جاء لحديث شير ما يشيد لو.
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( مف طريؽ ٕٗٙ/ٙ( والبييقي في سننو )ٓٚ/ٖ٘/ٚٔ( والطبراني في الكبير )ٚ/ٕ٘ٔ/ٗفقد أخرج الدارقطني في سننو ) 

 بو.ف الحسف البصري عف عمرو بف خارجة إسماعيؿ بف مسمـ المكي ع
 قمت: إسناده ضعيؼ إسماعيؿ بف مسمـ المكي ضعيؼ والحسف مدلس وقد عنعف.

( ثنا يعقوب ثنا عبد اهلل بف نافع عف عبد الممؾ بف قدامة عف أبيو ٜٛٚ/ٜٓ/ٕوالمثاني )وأخرج ابف أبي عاصـ في اآلحاد 
 عف عمرو بف خارجة بو . 

قمت: إسناده ضعيؼ. يعقوب ىو ابف حميد بف كاسب صدوؽ ربما وىـ وعبد اهلل بف نافع الصائغ في حفظو ليف , وعبد 
 الممؾ بف قدامة ضعيؼ وأبوه مقبوؿ. 

 تقي حديث عمرو بف خارجة إلى الحسف لغيره.وبيذه الشواىد ير 
 ورواه ليث بف أبي سميـ واختمؼ عميو.

 =فرواه عنو الثوري عف شير بف حوشب عف أسماء بنت يزيد أنيا رفعتو قاؿ }ال وصية لوارث{ .
 ( .ٕٕٚٛ/٘ٙٔ/٘أخرج ىذه الرواية إسحاؽ بف منصور في مسنده )=

 بف حوشب قاؿ: أخبرني مف سمع النبي صمى اهلل عميو وسمـ فذكره. وجاءت رواية أخرى عف الثوري عف ليث عف شير
 ( .ٙٛٔ/ٗ( ومف طريقو أحمد في مسنده )ٖٚٓٙٔ/ٛٗ/ٜأخرجو عبد الرزاؽ في مصنفو )

وروى عنو الثوري رواية ثالثة عف ابف أبي ليمى أنو سمع عمرو بف خارجة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ فذكره.  
 (.ٙٛٔأحمد في مسنده )أخرج ىذه الرواية 

 ورواه حفص بف غياث عف ليث عف مجاىد عف عمرو بف خارجة عف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ بو. 
 ( .ٜٙ/ٕ٘/ٚٔأخرج ىذه الرواية الطبراني في "الكبير" )

ذه قمت: ليث بف أبي سميـ ضعيؼ وىو الذي اضطرب فحدث بو عمى ىذه الوجوه المختمفة وعميو فال يستشيد بمثؿ ى
 الرواية.

 ورواه السري بف إسماعيؿ عف الشعبي عف عمرو بف خارجة بو. 
 (. ٔٚ/ٖٙ-ٖ٘/ٚٔأخرج ىذه الرواية الطبراني في الكبير )

 قمت: إسناده واٍه. السري محمد بف إسماعيؿ اليمداني ابف عـ الشعبي متروؾ الحديث. 
ليؾ رسما توضيحيا لمطرؽ السابقة:  وا 
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شعبة ومجاعة بن 
حة بن الزبير وطم

عبد الرحمن وهشام 
وسعيد وحماد   

 وأبو عوانة

 
 

 عن قتادة

 
 

 عن شهر 

 
 

عن عبد الرحمن بن 
 غنم

                                                                                                                          
 عن عمرو بن خارجة

 
 

همام وطمحة مولى 
ومحمد بن باهمة 
 عبيد اهلل

 عف عمرو بف خارجة ========== عف شير عن قتادة

إسماعيؿ بف أبي 
 خالد

 عف عمرو بف خارجة ========== ===== عف قتادة

 عف عمرو بف خارجة ========== عف شير مطر ===========

 أسماء بنت يزيد ========== عف شير عف ليث الثوري
 أخبرني مف سمع النبي  ========== عف شير عف ليث الثوري

 صمى اهلل عميو وسمـ 
عف ابف أبي  عف ليث  الثوري

 ليمى
أنو سمع عمرو بف  ==========

 خارجة
عف  حفص

إسماعيؿ 
 ومسمـ

 عف عمرو بف خارجة ========== عف الحسف 

السري بف  ===========
 إسماعيؿ

 عف عمرو بف خارجة ========== عف الشعبي

 ابف عباس رضي اهلل عنيما:وأما حديث  -٘
 فيرويو عطاء الخراساني وطاووس واختمؼ عمييما.

}ال وصية لوارث إال أف يشاء رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـأما عطاء :فرواه عنو ابف جري  عف ابف عباس قاؿ: قاؿ 
 الورثة{. 

( ٜٛ/ٜٚ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٖٚٓ/ٔ( وابف عدي في الكامؿ )ٜٖٗ/ٕٙ٘أخرج ىذه الرواية أبو داود في المراسيؿ )
 (. ٖٖٙ/ٙومف طريقو البييقي في سننو )
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 قمت: ابف جري  ثقة فقيو يدلس ويرسؿ .

 لورثة.ورواه يونس بف راشد عف عطاء الخراساني عف عكرمة عف ابف عباس بو وزاد :إال أف يشاء ا
(  ومف ٔٔ/ٜٛ,ٜٗ,ٕ٘ٔ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٕٓٔٗ/ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٖأخرج روايتو الطبراني في مسند الشامييف )

 ( مف طريؽ محمد بف عمرو بف خالد نا أبي عف يونس بو.ٖٖٙ/ٙطريقو البييقي في سننو )
كوف ذكر عكرمة في اإلسناد منكرًا, قمت: يونس بف راشد صدوؽ إال أف في اإلسناد إليو محمد بف عمرو بف خالد مجيوؿ في
عطاء  -ٕلعنعنة ابف جري   -ٔوالمعروؼ عف عطاء أنو يرويو عف ابف عباس بو مرفوعا وىذه الطريؽ ضعيفة: 

الخراساني عمى ضعؼ فيو لـ يدرؾ ابف عباس ولـ يره كما قالو أبو داود عقب إخراجو لمحديث, وقاؿ البييقي في سننو 
 يث: عطاء ىو الخراساني لـ يدرؾ ابف عباس ولـ يره كما قالو أبو داود وغيره أىػ.( عقب إخراجو لمحدٖٕٙ/ٙ)

 وأما طاووس بف كيساف:
 قاؿ }ال وصية لوارث{ . رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـفرواه عنو ابنو عبد اهلل عف ابف عباس عف 

محمد بف مسمـ الطائفي عف عبد اهلل  ( مف طريؽٕٜ/ٜٛ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٓٚ٘ٔ/ٗأخرجو ابف عدي في الكامؿ )
 بف طاووس بو .

 =قمت:محمد بف مسمـ الطائفي قيؿ إف اسـ جده موسى صدوؽ يخطئ وعبد اهلل بف طاووس ثقة.
 ورواه ىشاـ بف حجير عف طاووس مرسال.

 (. ٜٕٗ/ٕٙٔ/ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو )
 قمت: ىشاـ بف حجير صدوؽ لو أوىاـ.

 عيفة والمرسمة كذلؾ وعمى كؿ حاؿ فال يثبت شيء مما سبؽ مف حديث ابف عباس. فالرواية المسندة ض
( مف طريؽ حسيف بف قيس عف ٕٖ٘ٔٔ/ٖٕٔ/ٔٔ( والطبراني في الكبير )ٕٛ٘ٗ/ٖٖٗ/ٗوأخرج أبو يعمى في مسنده )

حؽ حقو{. ولـ  :}إف اهلل أعطى كؿ ذيرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـعكرمة عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ 
 يذكر "ال وصية لوارث".

 قمت: إسناده ضعيؼ جداِّ حسيف بف قيس الممقب بحنش متروؾ. 
 وأما حديث ابف عمر رضي اهلل عنيما: -ٙ

( مف طريؽ محمد بف جابر عف عبد اهلل بف بدر ٘ٓٗ/ٗفقد أخرجو الحارث بف أبي أسامة في مسنده كما في نصب الراية )
 عف ابف عمر مرفوعا.

مد بف جابر ىو ابف سيار اليمامي صدوؽ ذىبت كتبو فساء حفظو وخمَّط كثيرًا وعمي فصار يمقف وقد أخطأ في قمت: مح
(  ثنا مالـز بف عمرو عف عبد اهلل بف ٖٓٚٓ/ٜٕٓ/ٙرفعو والصواب أنو موقوؼ كما أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )
ة لموارث؟ فانتيره وقاؿ: ىؿ قاربت الحرورية؟ فقاؿ: ال بدر قاؿ: سأؿ رجؿ ابف عمر فقاؿ: يا ابف عمر ما ترى في الوصي

 تجوز الوصية لموارث.
 قمت: إسناده حسف مالـز بف عمرو بف عبد اهلل بف بدر اليمامي صدوؽ وجده ثقة.
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 وأما حديث جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما: -ٚ

ابف دينار  عف جابر رضي اهلل عنيما أف فقد رواه إسحاؽ بف إبراىيـ الفروي نا سفياف وىو ابف عيينة عف عمرو وىو 
( والدارقطني في سننو ٕٕٓ/ٔرسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ }ال وصية لوارث{ أخرجو ابف عدي في كاممو )

 ( كميـ مف طريؽ إسحاؽ بف إبراىيـ بو.ٖٖٚ/ٙ( والخطيب في تاريخ بغداد )ٜٓ/ٜٚ/ٗ)

 ( فرواه عف سفياف بف عيينة عف عمرو بف دينار مرسال.ٕٙٗ/ٕ٘ٔ/ٔوقد خالفو سعيد بف منصور كما في سننو )
سحاؽ بف إبراىيـ الفروي ثقة وعميو فالمرسؿ ىو المحفوظ  وقد قاؿ الدارقطني في سننو  قمت: سعيد بف منصور ثقة حافظ وا 

 بعد أف ذكر رواية أبي إسحاؽ الفروي: والصواب مرسؿ أىػ.
بف المديني قاؿ: سمعت أبي يقوؿ:أبو موسى اليروي ثنا عف سفياف  عف =وذكر الذىبي في الميزاف أف عبد اهلل بف عمي 

 عمرو عف جابر ال وصية لوارث. كأنو عف عمرو مرسال أىػ.
 وفي الحديث عف جابر طريؽ أخرى:

رسوؿ رواه نوح بف دراج عف أباف بف تغمب عف جعفر بف محمد عف أبيو عف جابر بف عبد اهلل رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ 
 : }ال وصية لوارث وال إقرار بديف{ .صمى اهلل عميو وسمـاهلل 

 =( .ٕٕٚ/ٔ( وأبو نعيـ في ذكر أخبار أصفياف )ٕٔ/ٕ٘ٔ/ٗأخرجو الدارقطني في سننو )
 قمت: إسناده واٍه نوح بف دراج النخعي قاؿ الحافظ في التقريب: متروؾ وقد كذبو ابف معيف.=

 وأما حديث عمى رضي اهلل عنو: -ٛ
أبي أنيسة الجزري يحدث عف أبي إسحاؽ اليمداني عف عاصـ بف ضمرة عف عمي رضي اهلل عنو قاؿ: فرواه يحيى بف 

 :}ليس لوارث وصية{.  رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـقاؿ 
 (.ٕٙٚ/ٙ( والبييقي في سننو )ٜٔ/ٜٚ/ٗ( والدارقطني في سننو )ٕٛٗٙ/ٚأخرجو ابف عدي في كاممو )

 ي أنيسة متروؾ.قمت: إسناده ضعيؼ جدا يحيى بف أب
 وأما حديث البراء وزيد بف أرقـ رضي اهلل عنيما: -ٜ,ٓٔ

رسوؿ اهلل صمى فرواه موسى بف نعماف الحضرمي عف أبي إسحاؽ عف البراء وزيد بف أرقـ رضي اهلل عنيما قاال: كنا مع 
 في غدير خـ فقاؿ:}........ ليس لوارث وصية{. اهلل عميو وسمـ

 (.ٜٖٕٗ/ٙأخرجو ابف عدي في الكامؿ )
قمت: إسناده ضعيؼ جدا موسى مولى عثماف الحضرمي قاؿ أبو حاتـ: متروؾ. وقاؿ ابف معيف: ليس بشيء وقاؿ ابف 

 عدي: حديثو ليس بالمحفوظ. مترجـ لو في الجرح والتعديؿ والمساف وغير ذلؾ.
 وأما حديث معقؿ بف يسار المزني رضي اهلل عنو: -ٔٔ

رسوؿ اهلل المبارؾ بف فضالة عف الحسف قاؿ: قاؿ معقؿ بف يسار رضي اهلل عنو قاؿ  فرواه عمى بف الحسف بف يعمر ثنا
 : }....ال وصية لوارث{ .صمى اهلل عميو وسمـ
 ( . ٖ٘ٛٔ/٘أخرجو ابف عدي )
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قمت: إسناده ضعيؼ جدا. قاؿ ابف عدي: ىذا الحديث باطؿ بيذا اإلسناد ثـ قاؿ في آخر الكالـ عمى أحاديث عمي بف 

: وىذه األحاديث وما لـ أذكره مف أحاديث عمي بف الحسف ىذا فكميا بواطيؿ ليس ليا أصؿ وىو ضعيؼ جدا الحسف ىذا
 أىػ.

وقاؿ ابف حباف: ال يحؿ كتب حديثو إال عمى وجو التعجب. وكذبو الدارقطني , وقاؿ الحاكـ وأبو سعيد النقاش: روى 
 ء. أنظر لساف الميزاف البف حجر.أحاديث موضوعة , وقاؿ أبو نعيـ: روى أحاديث منكرة ال شي

 وجاء الحديث السابؽ أيضا مف مرسؿ مجاىد. 
 قاؿ: }ال وصية لوارث{. رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـرواه سفياف عف سميماف األحوؿ عف مجاىد أف 

خيرة الميرة ( ومسدد في مسنده كما في إتحاؼ الٕٗٙ/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٖٓٔ/ٗأخرجو الشافعي في األـ )
 ( قمت: ىذا مرسؿ صحيح.ٖٓ٘ٔ/ٜٗٗ/ٗٙ( والمطالب البف حجر )ٜٖٚ/ٗلمبوصيري )

 وخالصة ما سبؽ أف الحديث ثابت وأف :
 حديث عبد اهلل بف عمرو حسف لذاتو. .ٔ
 حديث أنس حسف لغيره. .ٕ
 =حديث أبي أمامة حسف لذاتو. .ٖ
 حديث عمرو بف خارجة حسف لغيره.= .ٗ
 يتقوى بشواىده . حديث ابف عباس إسناده ضعيؼ وىو .٘
 ال يصح عف ابف عمر مرفوعا والصحيح أنو موقوؼ عميو. .ٙ
 حديث جابر بف عبد اهلل شاذ . .ٚ
 حديث عمي ضعيؼ جدا. .ٛ
 حديث البراء ضعيؼ جدا. .ٜ
 حديث زيد بف أرقـ ضعيؼ جدا .  .ٓٔ
 حديث معقؿ بف يسار ضعيؼ جدا .  .ٔٔ
 ثبت مف مرسؿ عمرو بف دينار .  .ٕٔ
 ثبت مف مرسؿ عطاء.   .ٖٔ

( عقب تخريجو لبعض طرؽ ىذا الحديث: ومف ذلؾ تعمـ أف  ٜ٘/ٙمة المحدث العالمة األلباني في اإلرواء )وقد قاؿ العال
( في أحاديث ذكر ىذا أحدىا: "وجدنا أىؿ العمـ احتجوا بيذا الحديث فوقفنا ٖٙٔ/ٖقوؿ اإلماـ الطحاوي في مشكؿ اآلثار )

ف كاف كمو ال يقـو مف جية اإل سناد" ومثمو قوؿ البييقي عقب بعض أحاديث الباب: "وقد بذلؾ عمى صحتو عندىـ ...وا 
روي ىذا الحديث مف أوجو أخر كميا غير قوية واالعتماد عمى الحديث األوؿ وىو رواية ابف أبي نجيح عف عطاء عف ابف 

 عباس يعني حديثو الموقوؼ الذي ذكرتو آنفا.
ال فبفإنما صدر ذلؾ منيـ بالنظر إلى بعض األسانيد والطرؽ التي وق  .عضيا قوي صححو الترمذي وغيره.أىػعت ليـ وا 
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( فقاؿ: ال منافاة بُت آية:        ٖ/ُٖٓب "ا١تبسوط" ) السرخسيوقد أجاب عن ىذا االستدالؿ 
وبُت آيات ا١تواريث فإف ىذا إثبات لبلستحقاؽ بالوصف {  بِبَػْعض أَْؤَب  بَػْعُضُهمْ  اأَلْرَحاـِ  َوأُْوُلواْ }

يثبت  ٠تاصتحقاؽ بالوصف ا٠تاص ففي حق من ينعدـ فيو الوصف االعاـ وذاؾ إثبات لبلس
 االستحقاؽ بالوصف العاـ فبل يكوف ذلك زيادة على كتاب اهلل أىػ بتصرؼ يسَت.

( بعد أف ذكر االستدالؿ السابق : وال ٮتفى ضعف ىذا ٖٔٔ/ُٛب تفسَته ) القاٝتيوقاؿ 
ف اٟتديث أعطى كل ذي حق حقو مفصبل االستدالؿ إذ ال يلـز من ثبوت اٟتق تعُت الفرض على أ

و٣تمبل وقد أعطاىم اهلل حق األولوية العامة ووكل بياف ما يفهم من إٚتاؿ اإلرث بعمومها الستنباط 
 الراسخُت وفهمهم على قاعدة عمومات التنزيل أىػ

وٯتكن أف نقوؿ "إف اٟتديث جاء ُب سياؽ إبطاؿ الوصية للوارث ألنو قد أعطي حقو من ا١تَتاث 
ىذا ال يناُب توريث أوٕب األرحاـ الذين ثبت إرثهم بأدلة أخرى فهم داخلوف فيمن أعطاه اهلل حقو" و 
ٔ. 

 .{ ١ٕتا سئل عن مَتاث العمة وا٠تالة:}ال مَتاث ٢تما ثانيا: قوؿ النيب 
                                                                                                     

(: وروى بعض الشامييف حديثا ٕٗٙ/ٙقمت: ومف ذلؾ أيضا ما قالو اإلماـ الشافعي كما ذكر ذلؾ عنو البييقي في سننو )
عمى  ليس فيو ما يثبتو أىؿ الحديث بأف بعض رجالو مجيولوف , فرويناه عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ متقطعا واعتمدنا

جماع العامة عمى القوؿ بو.  حديث أىؿ المغازي عامة أف النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ عاـ الفتح: }ال وصية لوارث{ وا 
 أىػ
 (.ٕٙٙانظر التحقيقات المرضية لفضيمة الشيخ الفوزاف ) ٔ

 حسف لغيره إف شاء اهلل. -ٕ
 جاء مف حديث ابف عمر وأبي ىريرة وأبي سعيد وغيرىـ.

 بف عمر رضي اهلل عنو:أما حديث ا
رسوؿ اهلل فرواه زكريا بف يحيى بف صبيح الواسطي ثنا عبد اهلل بف جعفر ثنا عبد اهلل بف دينار عف ابف عمر قاؿ : أقبؿ 

عمى حمار فمقيو رجؿ فقاؿ يا رسوؿ اهلل: رجؿ ترؾ عمتو وخالتو وال وارث لو غيرىما قاؿ: فرفع رأسو  صمى اهلل عميو وسمـ
 اؿ: الميـ رجؿ ترؾ عمتو وخالتو وال وارث لو غيرىما. ثـ قاؿ: أيف السائؿ؟ قاؿ: ىاأنذا. قاؿ: ال ميراث ليما.إلى السماء فق

ف شيد عميو ابنو بسوء ٖٖٗ/ٗأخرجو الحاكـ في مستدركو ) ( وقاؿ: ىذا صحيح اإلسناد فإف عبد اهلل بف جعفر المديني وا 
 الحفظ فميس ممف يترؾ حديثو.
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زكريا بف يحيى الواسطي روى عنو جمع ولـ يوثقو معتبر فيو مجيوؿ حاؿ, وعبد اهلل بف جعفر والد قمت: إسناده ضعيؼ, 

عمي بف المديني ضعيؼ. وأما قوؿ الحاكـ: فإنو ال يترؾ حديثو فيو كذلؾ, ولكف ال يمـز مف ىذا أف يكوف حسف اإلسناد 
 فضال عف أف يكوف صحيحا كما ىو معروؼ.

 اهلل عنو:وأما حديث أبي ىريرة رضي 
 رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـفرواه مسعدة بف اليسع الباىمي عف محمد بف عمرو عف أبي سممة عف أبي ىريرة قاؿ: سئؿ 

عف ميراث العمة والخالة فقاؿ: ال أدرى حتى يأتيني جبريؿ ثـ قاؿ: أيف السائؿ عف ميراث العمة والخالة؟ فأتى الرجؿ, 
 ء ليما. فقاؿ: سارَّني جبريؿ أنو ال شي
 (.ٖٜٛٔ/ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٛ( ومف طريقو ابف الجوزي في التحقيؽ )ٜٜ/ٗأخرجو الدارقطني في سننو )

 قمت: إسناده واٍه مسعدة بف اليسع كذبو أبو داود وقاؿ أحمد حرقنا حديثو منذ دىر.
 وقاؿ الذىبي: ىالؾ. مترجـ لو في الميزاف والمساف وغيرىما.

 = عنو:وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل
وروي عنو عف عطاء بف  -ٕرواه عنو جمع مرسال   -ٔفيرويو زيد بف أسمـ العدوي واختمؼ عميو عمى ثالثة أوجو: =

 وروي عنو عف عطاء عف أبي سعيد الخدري مرفوعا. -ٖيسار مرسال  
 سمـ.روى عنو الوجو األوؿ معمر بف راشد وىشاـ بف سعد وحفص بف ميسرة وابنو عبد الرحمف بف زيد بف أ

( ثنا معمر  عف زيد بف أسمـ قاؿ: جاء رجؿ إلى النبي ٜٜٓٔٔ/ٕٔٛ/ٓٔأخرج رواية معمر عبد الرزاؽ في مصنفو )
صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل رجؿ توفي وترؾ خالتو وعمتو فقاؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ: الخالة والعمة؟ 

فييما شيء فعاود النبي صمى اهلل عميو وسمـ بعد ذلؾ وعاد النبي صمى اهلل  يرددىما كذلؾ, ينتظر الوحي فييما , فمـ يأتو
 عميو وسمـ بمثؿ قولو: ثالث مرات فمـ يأتو فييما شيء فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو وسمـ: لـ يأتني فييما شيء.

 قمت: معمر بف راشد أبو عروة ثقة ثبت .
( والطحاوي في ٜٙ/ٜٜ/ٗ( والدارقطني في سننو)ٖٗٔٔٔ/ٕٔ٘/ٙ) وأخرج رواية ىشاـ بف سعد ابف أبي شيبة في مصنفو

 "شرح المعاني ".
ف كاف ممف لو أوىاـ إال أ روايتو عف زيد بف أسمـ خاصة قوية, فقد قاؿ أبو داود: ىشاـ بف  فقمت: ىشاـ بف سعد المدني وا 

 سعد أثبت الناس في زيد بف أسمـ, كما في التيذيب.
 (.ٜٙ/ٜٜ/ٗعبد الرحمف بف زيد بف أسمـ الدارقطني في سننو )وأخرج رواية حفص بف ميسرة و  

 قمت: حفص بف ميسرة ثقة ربما وىـ وعبد الرحمف بف زيد بف أسمـ ضعيؼ.
 وروى عف زيد بف أسمـ الوجو الثاني كؿ مف محمد بف مطرؼ الميثي ومحمد بف عبد الرحمف المجبر.

( وابف عبد البر في االستذكار  ٕٕٔ/ٙبييقي في سننو )( والٜٖٙ/ٖأخرج روايتيما الطحاوي في "شرح المعاني" )
(ٔ٘/ٗٚ/ٕٕٕٛٗ.) 
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قمت: محمد بف مطرؼ الميثي ثقة, وأما محمد بف عبد الرحمف بف المجبر فقد قاؿ فيو ابف معيف: ليس بشيء. وقاؿ أبو 

 ير ذلؾ.( وغٕٖٓ/ٚحاتـ: ليس بقوي. وقاؿ أبو زرعة: واىي الحديث. أنظر ترجمتو في "الجرح والتعديؿ" )
وأما الوجو الثالث: فرواه عنو الدراوردي واختمؼ عميو فرواه عنو أبو داود وسعيد بف منصور وأبو الجماىر وأبو مصعب 

 الزىري عف زيد بف أسمـ كالوجو الثاني الذي رواه محمد بف مطرؼ ومحمد بف عبد الرحمف بف المجبر. 

 يسار عف أبي سعيد الخدري مرفوعا.  ورواه عنو ضرار بف ُصَرد عف زيد بف أسمـ عف عطاء بف
(. وأما رواية سعيد بف منصور ٖٕٔ/ٙ( ومف طريقو البييقي في سننو )ٖٔٙ/ٖٕٙأما رواية أبي داود في "المراسيؿ" لو )

 (. ٖٙ/ٓٚ/ٔففي سننو )
 قمت: أبو داود وسعيد بف منصور كالىما ثقة حافظ مصنؼ.

( وابف ٜٖٔٓ/ٗٛ/٘( والبييقي في "سنف المعرفة" )ٜ٘/ٜٛ/ٗسننو )وأما رواية أبو الجماىر فأخرجيا الدارقطني في 
 (.ٕٗٔ/ٛالجوزي في "التحقيؽ" )

 قمت: أبو الجماىر ىو محمد بف عثماف التنوخي ثقة.
 =الروض الداني(.ٕٜٚ/ٔٗٔ/ٕوأخرج رواية أبي مصعب الزىري الطبراني في "الصغير" )

 قمت: أبو مصعب الزىري ىو أحمد بف أبي بكر صدوؽ.=
( قمت: ضرار بف صرد ٖٖٗ/ٗوأما رواية ضرار بف صرد التي فييا ذكر أبي سعيد الخدري فرواىا الحاكـ في مستدركو )

 الطحاف فقد ترجـ لو الحافظ في التقريب بقولو: صدوؽ لو أوىاـ وُخطئ.
 لموفؽ:وقبؿ الترجيح بيف الروايات السابقة إليؾ شكال توضيحيا لمخالؼ السابؽ لتكوف عمى بينة واهلل ا

 
 

معمر وحفص بف ميسرة 
وىشاـ بف سعد وعبد الرحمف 

 بف زيد بف أسمـ

 
 عف زيد بف أسمـ
 )ثقة وكاف يرسؿ(

 
                             

 

 
 مرسال

محمد بف مطرؼ ومحمد بف 
 عبد الرحمف بف المجبر

 مرسال عف عطاء              عف زيد بف أسمـ 

أبو داود وسعيد بف منصور 
الجماىر وأبو مصعب وأبو 
 الزىري

 مرسال عف زيد بف أسمـ عف عطاء        عف الدراوردي 
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عف زيد بف أسمـ عف عطاء عف أبي سعيد  عف الدراوردي ضرار بف صرد 
 الخدري 

 مرفوعا

 

 والناظر فيما سبؽ يتمخص لو ما يمي:
الخدري وأف ذكر أبي سعيد الخدري يعد أف الراجح عف الدراوردي رواية الجماعة المرسمة بدوف ذكر أبي سعيد  -ٔ

منكرًا, تفرد بو ضرار بف صرد, وىو ممف ال يحت  بو مخالفا تالمذة الدراوردي الثقات الذيف رووا الحديث بدوف 
ف كاف الدراوردي نفسو فيو كالـ مف قبؿ حفظو.  ذكر أبي سعيد. وا 

قابؿ الجماعة الذيف رووا الحديث عف زيد أف الدراوردي ينظـ إلى محمد بف مطرؼ الميثي ومحمد بف مجبر في م -ٕ
( وعبد الحؽ اإلشبيمي في ٜٜ/ٗبف أسمـ بدوف ذكر عطاء بف يسار, وىذا الذي رجحو الدارقطني في سننو )

 (.ٖٖٔ/ٖ"األحكاـ الوسطى" )

أف الرواية الراجحة عف زيد بف أسمـ ىي رواية الجماعة بدوف ذكر عطاء بف يسار ألنيـ أكثر حفظا وأف ذكر  -ٖ
 ار يعد شاذا, واهلل أعمـ.يس

وحاصؿ ما سبؽ: أف الراجح عف زيد بف أسمـ أنو يروي الحديث مرسال وىو ثقة وكاف يرسؿ كما في التقريب, وأف ذكر أبي 
 =سعيد يعد منكرا, وذكر عطاء يعد شاذا, واهلل أعمـ.

حمف المحاربي والدارقطني في ( مف طريؽ عبدة بف سميماف وعبد الر ٖٙٔٔٔ/ٕٔ٘/ٙوأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )=
 ( مف طريؽ عبد الوىاب الثقفي كالىما عف محمد بف عمرو بف شريؾ أبو عبداهلل بف أبي نمر مرسال.ٜٜ/ٜٜ/ٗسننو )

قمت: ىذا مرسؿ ضعيؼ, محمد بف عمرو بف عمقمة صدوؽ لو أوىاـ, وشريؾ بف أبي نمر صدوؽ يخطئ, وقد رواه 
سميماف بف داود الشاذكوني ثنا إسماعيؿ بف إبراىيـ ثنا محمد بف عمرو بف  ( مف طريؽٖٖٗ/ٗالحاكـ في مستدركو )

 عمقمة عف شريؾ بف أبي نمر فذكره .
قمت: إسناد ضعيؼ جدا , الشاذكوني كذَّبو ابف معيف وقاؿ مرَّة: يضع الحديث. وقاؿ أبو حاتـ: متروؾ الحديث. وقاؿ 

 وغيره. وذكر الحارث بف عبد اهلل في اإلسناد منكر. النسائي: ليس بثقة. انظر ترجمتو في "لساف الميزاف"
( عف إبراىيـ بف أبي يحيى عف صفواف بف سميـ أف رجال جاء ٜٔٔٔٔ/ٕٕٛ-ٕٔٛ/ٓٔوأخرج عبد الرزاؽ في مصنفو )

رسوؿ اهلل إلى النبي صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل رجؿ ترؾ خالتو وعمتو , فمـ ينزؿ عميو في ذلؾ شيء فقاؿ 
 : }ليس ليما شيء{.صمى اهلل عميو وسمـ

 قمت: إسناده واٍه, إبراىيـ بف أبي يحيى ضعيؼ جدًا.
وبعد ىذا وذاؾ فالحديث بمجموع حديث ابف عمر ومرسؿ زيد بف أسمـ ومرسؿ شريؾ بف عبد اهلل بف أبي نمر حسف لغيره 

 ليس وارث غيرىما.إف شاء اهلل بدوف الزيادة التي جاءت في حديث عبد اهلل بف أبي نجيح: 
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(: ٘ٛ/ٚوقد أجاب ا١تورثوف لذوي األرحاـ عن ىذا االستدالؿ, فقد قاؿ ابن قدامة ُب ا١تغٍت      )
, ٍب ٭تتمل أنو ال مَتاث ٢تما مع ذوي الفروض والعصبات ولذلك ٝتى ا٠تاؿ وارث ٔيثهم مرسلوحد

 من ال وارث لو أي: ال يرث إال عند عدـ الوارث أىػ.
{  ضبِبَػعْ  َأْؤَب  بَػْعُضُهمْ  اأَلْرَحاـِ  َوأُْوُلواْ }وأجاب الزيلعي ُب "تبيُت اٟتقائق" بقولو: ىذا يعارض اآلية: 

}ال شيء ٢تا{ أراد بو  :يكوف ىناؾ من ىو أؤب منها أو قبل نزوؿ اآلية و٭تتمل قولوو٭تتمل أف 
حجة لكم ُب اآلية ألهنا نزلت ردا  الفرض, أي: ال فرض ٢تا مقدر و٨تن نقوؿ بو, فإف قيل: ال

للتوارث باإلخاء وىو ا١تواالة , و٭تتمل أف يكوف ا١تراد ّٔا العصبة, وأصحاب السهاـ, وليس فيها 
لة على أف ا١تراد ّٔا غَتىم, قلنا: العربة بعمـو اللفظ ال ٓتصوص السبب وىي عامة فيعمل دال

بعمومها, على أف كثَتا من أصحاب الشافعي رضي اهلل عنهم منهم ابن ُسريج خالفوه وذىبوا إٔب 
صارؼ. توريث ذوي األرحاـ وىو اختيار فقهائهم للفتوى ُب زماننا لفساد بيت ا١تاؿ وصرفو ُب غَت ا١ت

 أىػ 
(: وأما حديث سألت ريب عن مَتاث ٖ٘ٛ/ٕوأما اإلماـ الشوكاين فقد قاؿ ُب "نيل األوطار" )

العمة...اْب ففيو مقاؿ, ولو صح كاف غايتو ٗتصيص ىذين الفردين من عمـو ذوي األرحاـ وٯتكن 
 تأويلو بأنو ال مَتاث ٢تما مع من ىو أقدـ أو ال مَتاث ٢تما مقدر أىػ

خاص بالعمة وا٠تالة  -مع ضعفو-(: ٍب ىذا اٟتديث ٘٘ٗ/ٕة ا١تقبلي ُب "ا١تنار")وقاؿ العبلم
واألحاديث ا١تتقدمة عامة لذوي األرحاـ, بل وأقرب من ىذا ىو قوؿ ا١تصنف: إف تأويلو ال شيء 

, فعلم أف ٢ٕتما مسمَّى ويشهد ٢تذا التأويل عطف ذوي الرحم ُب األحاديث ا١تتقدمة على الوارث
 وارث ا١تسمى لو مَتاث معُت أو ما يبقى أىػ.ا١تراد بال

                                 
 قد سبؽ أنو حسف بمجموع طرقو. -ٔ
قمت: عنى المقبمي رحمو اهلل حديث بريدة رضي اهلل عنو قاؿ : مات رجؿ بخزاعة فُأتي النبي صمى اهلل عميو وسمـ  -ٔ

: }أعطوا و وسمـرسوؿ اهلل صمى اهلل عميبميراثو فقاؿ: }التمسوا لو وارثا أو ذا رحـ{ , فمـ يجدوا لو وارثا وال ذا رحـ فقاؿ 
قد سمعتو مرة يقوؿ في ىذا الحديث: انظروا أكبر رجؿ مف  -أحد رجاؿ السند–الكبر مف خزاعة{, قاؿ يحيى بف آدـ 

 خزاعة.
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 قلت: تتلخص أجوبة العلماء عن حديث العمة والخالة فيما يلي:
 أف ا١تقصود: ال مَتاث ٢تما مع ذوي الفروض والعصبات بدليل: .ٔ

}ا٠تاؿ وارث من ال وارث لو{ أي وارث من ال وارث لو من أصحاب قولو  -أ 
 الفروض والعصبات. 

 ي سقط من عذؽ ٩تلة: }ىل لو من رحم أو نسب{.ُب مواله الذ قولو  -ب 

 أف معٌت ال مَتاث ٢تما : أي ال مَتاث ٢تما مقدَّر. .ٕ
 .{ض بِبَػعْ  َأْؤَب  بَػْعُضُهمْ  اأَلْرَحاـِ }احتماؿ أف يكوف ىذا قبل نزوؿ آية  .ٖ
 أف ىذا خاص بالعمة وا٠تالة دوف سائر ذوي األرحاـ. .ٗ

                                                                                                     
 ( مف طريؽ جبريؿ بف أحمر أبي بكر عف ابف بريدة عف أبيو بو.ٜٕٗٓ/ٕٗٔ/ٖأخرجو أبو داود في سننو )

التقريب. وقد روى الحديث عف ابف بريدة مرسال وعف أبيو مسندا , وقد قاؿ فيو قمت: جبريؿ بف أحمر صدوؽ ييـ كما في 
(: ليس بالقوي والحديث منكر أىػ. وقاؿ أبو محمد ابف حـز في جبريؿ ىذا: ال تقـو ٜٚ/ٕالنسائي كما في "تحفة األشراؼ" )

 بو حجة.
( وأبو ٜٖٙٙ, ٜٖ٘ٙ/٘ٛ/ٗنسائي في "الكبرى" )( والٖٕٔٚ/ٖٕ٘/ٕأخرج الرواية المسندة البخاري في "التاريخ الكبير" )

( مف طرؽ عف ٗٓٗ/ٗ( والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )ٖٚٗ/٘( وأحمد في مسنده )ٖٜٕٓ/ٕٗٔ/ٖداود في سننو )
 جبريؿ بف أحمر بو نحوه.

عف جبريؿ بف  -الثقة –( مف طريؽ عبد اهلل بف إدريس األودي ٜٖٚٙ/٘ٛ/ٗوأخرج الرواية المرسمة النسائي في "الكبرى" )
 أحمر عف بريدة مرساًل.

قمت: قد صح في ىذا الذي أشار إليو المقبمي رحمو اهلل حديث عائشة رضي اهلل عنيا أف مولى لمنبي صمى اهلل عميو وسمـ 
خر مف عذؽ نخمة فمات فأتى النبي صمى اهلل عميو وسمـ بميراثو فقاؿ: ىؿ لو مف رحـ أو نسب؟ قالوا: ال. قاؿ: انظروا 

 =أىمو. وفي رواية: أىؿ قريتو. وفي رواية: أىؿ قومو, فأعطوه ميراثو. بعض
( والترمذي في سننو ٕٜٕٓ/ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٖ( وأبو داود في سننو )ٜٖٔٙ, ٖٜٖٙ/٘ٛ-ٗٛ/ٗأخرجو النسائي في الكبرى )=
( وأبو يعمى في مسنده ٘ٚٔ,ٔٛٔ/ٙ( وأحمد في مسنده )ٖٖٕٚ/ٖٜٔ/ٕ( وابف ماجة في سننو )ٕ٘ٓٔ/ٕٕٗ/ٗ)
( كميـ مف طرؽ عف عبد الرحمف بف عبد اهلل األصبياني ٗٓٗ/ٗ( والطحاوي في "شرح معاني اآلثار" )ٛٓٔ-ٚٓٔ/ٛ)

 عف مجاىد بف ورداف عف عروة عف عائشة بو.
قمت: إسناده حسف مجاىد بف ورداف صدوؽ وبقية رجالو ثقات. والحديث صححو العالمة المحدث األلباني في "صحيح أبي 

 بف ماجة" وصححو شيخنا العالمة المحدث مقبؿ الوادعي في "الصحيح المسند مما ليس  في الصحيحيف".داود والترمذي وا
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األوؿ ال سيما وقد ورَّث العمة وا٠تالة خليفة راشد وىو  -واهلل أعلم-قلت: أمثل ذلك عندي 
, واهلل الرابع واٟترب عبد اهلل بن مسعود وٚتع من التابعُت فمن بعدىم ويليو عمر الفاروؽ 

 أعلم.

 ثالثاً: من أدلة المانعين من توريث ذوي األرحاـ:
 : }من ترؾ ماال فلعصبتو{. قولو

 بأف ىذا ال ٯتنع من توريث ذوي األرحاـ عند عدـ صاحب الفرض والعصبة. :ونوقش
فبل ترثاف منفردتُت كاألجنبيات وذلك ألف انضماـ  رابعاً: أف العمة وابنة األخ ال ترثاف مع أخويهما

األخ إليهما يؤكد٫تا ويقويهما بدليل أف بنات اإلبن واألخوات من األب يعصبهن أخوىن فيما بقي 
د مَتاث البنات واألخوات من األبوين, وال يرثن منفردات فإذا ٓب يرث ىاتاف مع أخيهما فمع بع

 .ٔوبأف ذوي األرحاـ ١تا ٓب يرثوا مع ا١توإب ٓب يرثوا إذا انفردوا قياسا على ا١تماليك ,عدمو أؤب
 .ٕمنهمابأف العمة وبنت األخ ال ترثاف مع أخويهما إ٪تا كاف ذلك كذلك ألهنما أقوى  ونوقش:

بأف ذوي األرحاـ ١تا ٓب يرثوا مع ا١توإب...اْب فقد قاؿ ابن عبد الرب ُب االستذكار : وأما قو٢تم
( ىذا ما احتج بو أصحاب مالك والشافعي وكثَت منو ال يلـز , ألف أكثر من :ٙٛٗ-٘ٛٗ/٘ٔ)

والكفار عُت احملاؿ.  ورَّث ذوي األرحاـ ورَّثهم دوف ا١توإب وحجب ا١توإب ّٔم وقياسهم على ا١تماليك
 أىػ

فتوريثهم زيادة على كتاب  { وما كاف ربك نسيا} خامساً: أف اهلل لم يذكر لذوي األرحاـ شيئا
 .ٖاهلل

                                 
 (.ٖٛ,٘ٛ/ٚالمغني البف قدامة ) -ٔ
 (.ٖٛ,٘ٛ/ٚالمغني البف قدامة ) -ٕ
 (.ٚٚٔ/ٖٔبذؿ المجيود في حؿ أبي داود ) -ٖ
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ال يناُب إثبات االستحقاؽ بالوصف  -الرحم–"بأف إثبات االستحقاؽ بالوصف العاـ  ونوقش:
بالوصف العاـ فبل يكوف ذلك ا٠تاص , ففي حق من ينعدـ فيو الوصف ا٠تاص يثبت االستحقاؽ 

 ." ٔزيادة على كتاب اهلل
"وأف عدـ ذكر ذوي األرحاـ ُب آية الفرائض ال يدؿ على عدـ استحقاقهم فإهنم إف ٓب يذكروا ُب 
ىذه اآلية فقد ذكروا ُب موضع آخر من الكتاب والسنة... كاٞتدَّة فإهنا من أىل اإلرث وإف ٓب تذكر 

ذكر ٢تم ُب آية الفرائض وٓب يدؿ ذلك على عدـ استحقاقهم بل ىم  ُب ىذه اآلية, وكالعصبة , ال
 ."ٕمستحقوف باإلٚتاع بقياـ الدليل على ذلك

 .أو العصبة السببية أو مع الغَت عند اإلنفراد العصبة....اْب لعلو يعٍت العصبة بالنفسكقولو  و قلت: 
تسألو   رسوؿ اهلل أختو سادساً: حديث عمراف بن سليم أف رجبل انقعر عن ماؿ لو فأتت ابنة 

  .{ٖعن ا١تَتاث فقاؿ: }ال شيء لك. اللهم من منعت ٦تنوع, اللهم من منعت ٦تنوع
 : بأنو حديث ال يصح.ونوقش

( بعد أف ذكر طرفًا من أدلة ٕٗٗ/ٕضواء البياف" ): قاؿ الشنقيطي رٛتو اهلل ُب "أالقوؿ الثالث
 ا١تختلفُت ُب توريث األرحاـ:

أف ا٠تاؿ يرث من ال وارث لو دوف غَته من ذوي األرحاـ لثبوت ذلك فيو عن  أظهر األقواؿ عندي
باٟتديث ا١تذكور دوف غَته , ألف ا١تَتاث ال يثبت إال بدليل وعمـو اآليتُت ا١تذكورتُت ال  النيب 

 :}إف اهلل قد أعطى كل ذي حق حقو{.أىػينتهض دليبل لقولو
( بعد أف ذكر طرفا من ا٠تبلؼ ٖٙٛ-ٖ٘ٛ/ٕبل الغماـ )قاؿ الشوكاين رٛتو اهلل ُب و  القوؿ الرابع

 ُب ا١تسألة:

                                 
 (.ٚٚٔ/ٖٔبذؿ المجيود في حؿ أبي داود ) -ٗ
 (.ٕٕٔ/ٙسنف البييقي البف التركماني ) الجوىر النقي بحاشية -٘
 (مف طريؽ النضر بف ُشفي عف عمراف بف سميـ بو. ٛٙٔ/ٔٚ/ٔأخرجو سعيد بف منصور في سننو ) -ٔ

 قمت: إسناده ضعيؼ. النضر بف شفي قاؿ فيو ابف القطاف: مجيوؿ جدا, مترجـ لو في الميزاف والمساف.
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يدؿ على أف الذكور من  فما أبقت الفرائض فؤلؤب رجل ذكر{مع أنو ٯتكن أف يقاؿ: إف حديث }
ذوي األرحاـ أؤب من اإلناث فيكوف نفي مَتاث العمة وا٠تالة ا١تذكورة, مفيد ٢تذا ا١تعٌت ومقويا لو مع 

 رث{ وبذلك ٬تمع بُت األحاديث وقد قاؿ ٔتثل ذلك أبو حنيفة أىػ.حديث: }ا٠تاؿ وا
قلت: ٓب أقف على قوؿ أيب حنيفة ا١تشار إليو آنفًا وفيما سبق من أدلة القوؿ الراجح جواب عما 

 ذكر العبلمة الشنقيطي والعبلمة الشوكاين رٛتهما اهلل واهلل أعلم.
, القوؿ الثاين, ألف أدلتو أقوى وأظهر من أدلة القوؿ األوؿىو   -واهلل أعلم-: الراجح الترجيح

,  وأسلم من حيث ورود ا١تناقشات واالعًتاضات عليها, وألنو قضاء ا٠تليفة الراشد عمر الفاروؽ
ن كثرة القائل موبو قاؿ من الصحابة فمن بعدىم من ٚتاىَت العلماء, ومع أف اٟتق ال يستمد قوتو 

 بو, بل من قوة دالئلو وبراىينو, واهلل ا٢تادي إٔب سواء السبيل. 
 كيفية توريث ذوي األرحاـ

 
 اختلف العلماء في توريث ذوي األرحاـ إلى ثالثة مذاىب:

 ة: مذىب أىل التنزيل وىم علقمة والشعيب ومسروؽ ونعيم بن ٛتاد وأبو نعيم وأبو عبيدألوؿا
يك واٟتسن بن زياد رٛتهم اهلل, وٝتوا بذلك ألهنم ينزلوف ا١تدٕب منزلة ا١تدٔب بو القاسم بن سبلّـ وشر 

وىذا ىو األقيس األصح عند الشافعية وا١تالكية إذا ورثوا  ُٔب االستحقاؽ, وىذا مذىب اإلماـ أٛتد 
 ذوي األرحاـ.

 (:٘ٗ/ٙقاؿ الرافعي كما ُب الروضة للنووي )
إليو منا اختلفوا ُب كيفيتو, فأخذ بعضهم ٔتذىب أىل التنزيل, وأما توريث ذوي األرحاـ فالذاىبوف 

وبو قطع ابن كج وصاحب ا١تهذب واإلماـ, ألف القائلُت ٦تن ورثهم من الصحابة فمن بعدىم رضي 
, وبو قطع البغوي  اهلل عنهم أكثر, ومنهم من أخذ ٔتذىب أىل القرابة, وىو مذىب أيب حنيفة 

                                 
 (.ٖٕٖ/ٚلممرداوي )( واإلنصاؼ ٙٛ/ٚانظر المغني البف قدامة ) - ٔ
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ىل التنزيل لتنزيلهم كل فرع منزلة أصلو, وٝتّْي اآلخروف أىل القرابة ألهنم وا١تتوٕب, وٝتّْي األولوف أ
 يورثوف األقرب فاألقرب كالعصبات.

قاؿ النووي: قلت: األصح األقيس مذىب أىل التنزيل, وللقائلُت بتوريث ذوي األرحاـ مذاىب غَت 
 ىذين, لكن الذي اختاره أصحابنا منها ىذاف واهلل أعلم. اىػ

 (:ٜ٘٘/ٙالكية فقد قاؿ الدسوقي ُب حاشيتو على الشرح الكبَت )وأما ا١ت
 ٔواعلم أف ُب كيفية توريث ذوي األرحاـ مذاىب أصحها مذىب أىل التنزيل. اىػ

قلت: وخبلصة مذىب أىل التنزيل: أننا ننزؿ ذوي األرحاـ منزلة أصو٢تم ٦تن كانوا أصحاب فروض 
لو كانوا ىم الورثة األحياء, ٍب نعطي نصيب كل أو عصبات, فنخرج ٢تم نصيبهم من الًتكة كما 

 واحد منهم إٔب فروعو من ذوي األرحاـ فما صار لكل واحد منهم أخذه.
 : ىالك عن بنت بنت وبنت أخت.مثاؿ ذلك

فبنت البنت ٔتنزلة البنت, وبنت األخت ٔتنزلة األخت, فا١تاؿ بينهما للبنت النصف والباقي لؤلخت 
 ت النصف وبنت األخت الباقي تعصيباً مع الغَت.تعصيباً, فتأخذ بنت البن

وىالك عن بنت بنت وبنت أخ شقيق, ٔتنزلة من مات عن بنت وأخ شقيق, فلبنت البنت النصف 
 والباقي لبنت األخ تعصيباً ألهنا ٔتنزلة األخ.

وىالك عن بنت بنت وبنت أخ وبنت عم, ٔتنزلة من مات عن بنت وأخ وعم, فلبنت البنت النصف 
ألهنا ٔتنزلة البنت, ولبنت األخ الباقي تعصيبًا ألهنا ٔتنزلة األخ, وليس لبنت العم شيء ألهنا  فرضاً 

 ٔتنزلة العم وىو ٤تجوب باألخ.
 حجة أىل التنزيل: 

 احتج أىل التنزيل على طريقتهم ُب توريث ذوي األرحاـ ٔتا يلي:
قاؿ: ) العمة ٔتنزلة األب إذا ٓب يكن بينهما أب,  ما رواه الزىري أف رسوؿ اهلل  -ٔ

 وا٠تالة ٔتنزلة األـ إذا ٓب تكن أـ (.
                                 

 (.ٕٖٖ/ٖوانظر أسيؿ المدارؾ بشرح إرشاد السالؾ في فقو اإلماـ مالؾ ) - ٔ
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 : بأنو مرسل وا١ترسل من القسم الضعيف.ونوقش
, وقوؿ حرب من أحبار الصحابة وىو عبد أنو قوؿ ا٠تليفة الراشد عمر بن ا٠تطاب  -ٕ

 .اهلل بن مسعود 
تو بالرأي, وال نص ىنا من الكتاب أو السنة أو )) أف سبب االستحقاؽ ال ٯتكن إثبا -ٖ

اإلٚتاع على أف سبب االستحقاؽ ٢تم, فبل طريق سوى إقامة ا١تدٕب مقاـ ا١تدٔب بو ُب 
 االستحقاؽ ليثبت بو االستحقاؽ بالسبب الذي كاف ثابتاً للمدٔب بو ((.

 :عند أىل التنزيل جهات ذوي األرحاـ
 :-ُب ا١تشهور عنهم  –ث جهات )) لذوي األرحاـ عند أىل التنزيل ثبل

 جهة األبوة. -ٔ
 جهة األمومة. -ٕ
 جهة البنّوة. -ٖ

فاألبوة يدخل فيها ٚتيع من يدٕب باألب من األجداد واٞتدات واٟتواشي الذين ال فرض ٢تم وال 
تعصيب, كأيب أـ األب, والعمات والعم ألـ, وبنات اإلخوة لغَت أـ, وأوالد األخوات لغَت أـ, وبنات 

 األعماـ, ومن أدٔب بواحٍد من ىؤالء.
واألمومة يدخل فيها ٚتيع من يدٕب باألـ من األجداد واٞتدات واٟتواشي الذين ال فرض ٢تم وال 

 تعصيب, كأيب األـ واألخواؿ وا٠تاالت, وأوالد اإلخوة ألـ, ومن أدٔب بواحد من ىؤالء.
يب, وىم من بينو وبُت ا١تيت أنثى كأوالد والبنوة يدخل فيها ٚتيع الفروع الذين ال فرض ٢تم وال تعص

 البنات, وأوالد بنات اإلبن ومن أدٔب ّٔم.
 طريقة توريث أىل التنزيل لذوي األرحاـ:

 ال ٮتلو ذووا األرحاـ من حالُت:
 أف ال يكوف معهم أحد الزوجُت.   -ٔ
 أف يكوف معهم أحد الزوجُت. -ٕ
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ف يكوف ا١توجود من ذوي األرحاـ واحداً, وإما أف فإف ٓب يوجد مع ذوي األرحاـ أحد الزوجُت فإما أ
 يكونوا ٚتاعة.

فإف كاف ا١توجود منهم واحدًا فلو ٚتيع ا١تاؿ بالتعصيب إف أدٔب بعاصب, وبالفرض والرد إف أدٔب 
 بذي فرض.

فلو ىلك ىالك عن بنت أخ لغَت أـ, أو بنت عم, فللواحدة منهن ٚتيع ا١تاؿ تعصيباً, ألف بنت 
أو األب ٔتنزلة األخ الشقيق أو ألب, والواحد منهم إف انفرد أخذ ٚتيع ا١تاؿ تعصيباً, األخ الشقيق 

 وىكذا بنت العم ٔتنزلة العم.
ولو ىلك ىالك عن بنت أخ ألـ فلها السدس فرضاً والباقي رداً ألهنا أدلت باألخ ألـ الذي لو انفرد 

 ((.ٔألخذ السدس فرضاً والباقي رداً على الراجح 
 ف ذووا األرحاـ ٚتاعة:)) وإف كا

 فإما أف يدلوا بشخص واحد أو يدلوا ّتماعة.
 فإف أدلوا بشخص واحد فلهم حالتاف:

أف تستوي منزلتهم ٦تن أدلوا بو, فنصيب من أدلوا بو بينهم على السواء, سواًء كانوا ذكوراً  األولى:
ت أو خّلف ثبلث بنات بنت أو فقط أو إناثًا فقط, أو كانوا ذكورًا وإناثاً, فلو خلَّف ثبلثة بٍت بن

خّلف بنيت بنت وابنها فا١تاؿ بينهم أثبلثاً, ألهنم يرثوف بالرحم آّردة فاستوى ذكرىم وأنثاىم كولد 
 األـ.

 أف ٗتتلف منزلتهم منو فنجعل ا١تدٔب بو كا١تيت ونقسم ا١تاؿ بينهم كأنو تركتو. الثانية:
 ق وخاؿ ألب وخاؿ ألـ.فلو ىلك ىالك عن ثبلثة أخواؿ متفرقُت: خاؿ شقي

فا١تاؿ للخاؿ الشقيق وا٠تاؿ ألـ فرضاً ورداً ألهنما مدلياف باألـ وىي ترثو كذلك, فللخاؿ ألـ السدس 
ألنو أخ األـ من األـ والباقي للخاؿ الشقيق ألنو أخ األـ الشقيق, وال شيء للخاؿ ألب ألنو 

قة لكاف ٢تا النصف ألهنا أخت األـ ٤تجوب با٠تاؿ الشقيق, ولو كاف بدؿ ا٠تاؿ الشقيق خالة شقي
                                 

 بتصرؼ. ٛٚ-ٚٚانظر تسييؿ الفرائض  - ٔ
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الشقيقة, وللخاؿ ألـ السدس ألنو أخ األـ من األـ, والباقي لؤلخ ألب ألهنم يرثوف األـ كذلك لو 
 ماتت عنهم.

ٔتعٌت أف يكوف ا١توجود من ذوي األرحاـ اثنُت فأكثر, وا١تدٔب ّٔم إثناف فأكثر  -وأما إذا أدلوا ّتماعة 
بُت ا١تدٔب ّٔم كأف ا١تيت مات عنهم, ومن سقط منهم سقط من يدٕب بو,  فإننا نقسم ا١تاؿ أوالً  –

ٍب نقسم نصيب كل واحٍد من ا١تدٔب ّٔم على من يدلوف بو على حسب إرثهم منو, غَت أف الذكر 
 واألنثى سواء.

فلو ىلك ىالك عن ابن بنت وخالة وبنت أخ ألـ وبنت أخ ألب فاقسم ا١تاؿ أواًل بُت ا١تدٔب ّٔم 
ت وأـ وأخ ألـ وأخ ألب, فللبنت النصف يأخذه ابنها, ولؤلـ السدس تأخذه ا٠تالة والباقي وىم بن

 لؤلخ ألب تأخذه ابنتو, وال شيء لؤلخ ألـ ألف البنت ٖتجبو فبل يكوف البنتو شيء.
ولو ىلك عن ثبلث خاالت متفرقات وثبلث عمات متفرقات, فا٠تاالت يدلُت باألـ فلهن الثلث, 

األب فلهن الباقي, ٍب اقسم الثلث بُت ا٠تاالت يكن للشقيقة ثبلثة ولليت ألب والعمات يدلُت ب
واحد, ولليت ألـ واحد, واقسم الباقي بُت العمات يكن للشقيقة ثبلثة, ولليت ألب واحد ولليت ألـ 

 واحد ؤّذا صار الثلث للخاالت أٜتاساً, والثلثاف للعمات أٜتاساً.
نت أخرى وبنت عم, فابنا البنت األؤب مدلياف ببنت وبنت ولو ىلك ىالك عن ابٍت بنت وبنت ب

البنت الثانية مدلية ببنت أخرى, وبنت العم مدلية بالعم, فيكوف البٍت البنت األؤب نصيب أمهما 
 ثلث ولبنت البنت الثانية نصيب أمها ثلث, ولبنت العم الباقي نصيب أبيها ((.

 وأما إذا كاف مع ذوي األرحاـ أحد الزوجُت:
إذا كاف مع ذوي األرحاـ أحد الزوجُت أعطي فرضو كامبًل ببل حجب وال عوؿ والباقي لذي الرحم, 
فإف كاف ا١توجود من ذوي األرحاـ واحداً أخذ الباقي كلو, وإف كانوا ٚتاعة  من صنف واحد فالباقي 

 ٢تم على عدد رؤوسهم, فإف انقسم عليهم وإال صححت كما مّر.
ٍت بنت مسألتهم من أربعة: للزوجة الربع واحد والباقي ثبلثة لبٍت البنت مثاؿ ذلك: زوجة وثبلثة ب

 لكل واحد واحد.
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وإف كانوا ٚتاعة من أصناؼ فاجعل ٢تم مسألة أخرى وأعطها ما تستحق من تصحيح, ٍب انظر بينها 
وبُت الباقي بعد ا١توجود من الزوجُت, فبل ٮتلو إما أف ينقسم أو يوافق أو يباين, فإف انقسم صحت 

ية بكل مسألة  ذوي األرحاـ ٦تا صحت منو مسألة الزوجية, وإف باين أو وافق ضربت مسألة الزوج
مسألة ذوي األرحاـ عند ا١تباينة أو وفقها عند ا١توافقة فما حصل فهو اٞتامعة, فمن لو شيء من 

ُب كل الباقي من مسألة  مسألة ذوي األرحاـ و أخذه مضروباً مسألة الزوجية أخذه مضروبًا بكل 
 الزوجية عند ا١تباينة أو وفقو عند ا١توافقة.

 األمثلة:
اؿ, وابٍت أخوين ألـ, مسألة الزوجية من أربعة للزوجة الربع مثاؿ االنقساـ: زوجة, وخ -ٔ

واحد والباقي لذوي األرحاـ, ومسألتهم من ستة وترجع بالرد إٔب ثبلثة, للخاؿ واحد 
نصيب األـ والبٍت األخوين ألـ اثناف نصيب أبويهما لكل واحد واحد, والباقي من 

هم, فيكتفى ٔتسألة الزوجية مسألة الزوجية منقسم على مسألة ذوي األرحاـ ألرحام
 جامعة للمسألتُت وىذه صورهتا:

 
                                               ٔ        ٔ 

                                                            ٗ        ٖ       ٗ 
 ٔ ٓ ٔ زوجة
 الباقي خاؿ

ٖ 
ٔ ٔ 

 ٔ ٔ ابن أخ ألـ
 ٔ ٔ ابن أخ ألـ

 مسألة الزوجية              مسألة ذوي األرحاـ                       
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ومثاؿ ا١توافقة: زوجة, وبنت أخت شقيقة, وبنت أخت ألب, وبنتا أختُت  -ٕ
, ـألـ, مسألة الزوجية من أربعة, للزوجة الربع واحد, يبقى ثبلثة لذوي األرحا

ومسألتهم من ستة لبنت األخت الشقيقة ثبلثة نصيب أمها, ولبنت األخت 
ألب واحد نصيب أمها, ولبنيت األختُت ألـ اثناف نصيب أمهما لكل واحدة 
واحد,والباقي من مسألة الزوجية ال ينقسم على مسألة ذوي األرحاـ ولكن 

اـ إثنُت يوافق بالثلث فيضرب كل مسألة الزوجية ُب وفق مسألة ذوي األرح
٭تصل ٙتانية, للزوجة واحد ُب وفق مسألة ذوي األرحاـ اثنُت باثنُت, ولبنت 
الشقيقة من مسألة ذوي األرحاـ ثبلثة ُب وفق الباقي واحد بثبلثة, ولبنت 
األخت ألب من مسألة ذوي األرحاـ واحد ُب وفق الباقي واحد 

ُت لكل واحدة بواحد,ولبنيت األختُت ألـ اثناف ُب وفق الباقي واحد باثن
 واحد, 

 
 وىذه صورهتا:

 
 

                                             ٕ         ٔ 
                                                            ٗ        ٙ      ٛ 

 ٕ ٓ ٔ زوجة
 الباقي بنت أخت شقيقة

ٖ 
ٖ ٖ 

 ٔ ٔ بنت أخت ألب
 ٔ ٔ بنت أخت ألـ

 ٔ ٔ ألـبنت أخت 
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 مسألة الزوجية                  مسألة ذوي األرحاـ                   
 

ومثاؿ ا١تباينة: زوج وبنت أخت شقيقة, وبنت أخت ألب وبنت أخت ألـ,  -ٖ
, ـمسألة الزوجية من اثنُت للزوج النصف واحد, والباقي واحد لذوي األرحا

نصيب أمها, ولبنت ومسألتهم بالرد من ٜتسة, لبنت الشقيقة النصف 
األخت ألب واحد نصيب أمها, ولبنت األخت ألـ واحد نصيب أمها, 

مباينة فنضرب كل  ـوبُت الباقي من مسألة الزوجية ومسألة ذوي األرحا
مسألة الزوجية ُب كل مسألة ذوي األرحاـ ٭تصل عشرة, للزوج واحد ُب 

سألة ذوي مسألة ذوي األرحاـ ٜتسة ٓتمسة, ولبنت األخت الشقيقة من م
األرحاـ ثبلثة ُب الباقي من مسألة الزوجية واحد بثبلثة, ولبنت األخت ألب 
واحد ُب الباقي من مسألة الزوج واحد بواحد, ولبنت األخت ألـ كذلك, 

 ٔوىذه صورهتا:
 

                                                ٘         ٔ 
                                                              ٕ         ٘      ٔٓ 

 ٘ ٓ ٔ زوج
 الباقي بنت أخت شقيقة

ٔ 
ٖ ٖ 

 ٔ ٔ بنت أخت ألب
 ٔ ٔ بنت أخت ألـ

 مسألة الزوجية                   مسألة ذوي األرحاـ.                   
 

                                 
 ( بتصرؼ يسير.ٕٕٚ-ٕٛٙانظر التحقيقات المرضية لمفوزاف )  ٔ
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 المذىب الثاني في كيفية توريث ذوي األرحاـ وىو مذىب أىل القرابة:
ألهنم  –أي أىل القرابة  -وىم أبو حنيفة وأبو يوسف و٤تمد وزفر وعيسى بن أباف, وإ٪تا ٝتوا بذلك 

 .-أي أهنم يقدموف األقرب فاألقرب إٔب ا١تيت كالعصبات  -, ٔيقدموف األقرب فاألقرب
فلو ىلك ىالك عن بنت بنت وبنت أخ فا١تاؿ لبنت البنت ألهنا أقرب جهة وليس لبنت األخ 

 شيء.
 تهم:حج

باعتبار معٌت العصوبة و٢تذا يقدـ األقرب فاألقرب, ويستحق الواحد ٚتيع  ـأف استحقاؽ ذوي األرحا
 ا١تاؿ.

 جهات ذوي األرحاـ عند أىل القرابة:
 جهاهتم عند أىل القرابة أربع:

 جهة البنّوة. -ٔ
 جهة األبّوة. -ٕ
 جهة األخّوة. -ٖ
 جهة العمومة. -ٗ

اف ُب اٞتهة األؤب وارث من ذوي األرحاـ ٓب يرث أحد من اٞتهة اليت وىي على ىذا الًتتيب, فمىت ك
 .ٕبعدىا, قياساً على اإلرث بالتعصيب

)) فيقدـ فروع ا١تيت كأوالد البنات وإف سفلوا ٍب أصولو كاألجداد الفاسدين واٞتدات الفاسدات وإف 
إف نزلوا, ٍب فروع جّديو وجدتيو  علوف, ٍب فروع أبويو كأوالد األخوات وبنات اإلخوة وبٍت اإلخوة ألـ و 

 ((.ٖكالعمات واألعماـ ألـ, واألخواؿ وا٠تاالت وإف بعدوا 

                                 
 (.ٗ/ٖٓالمبسوط لمسرخسي ) - ٔ

 .ٖٚانظر تسييؿ الفرائض ص - ٕ
 (.ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٙ)تبييف الحقائؽ  - ٖ
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 طريقة توريث أىل القرابة لذوي األرحاـ:
حاز ا١تاؿ كلو من أي صنف كاف, سواًء كاف رجبًل أو  ـإذا خلف ا١تيت واحداً من ذوي األرحا أواًل:
 امرأة.

 وكهالكة عن زوج وخالة فللزوج النصف وللخالة النصف الباقي.كهالك عن بنت أخ فلها كل ا١تاؿ, 
إذا وجد من ذوي األرحاـ أصحاب جهات متعددة قدمت اٞتهة األؤب على الثانية, والثانية  ثانياً:

 على الثالثة, والثالثة على الرابعة كًتتيب العصبات ٘تاماً, وىذا ىو التقدمي باٞتهة.
: إف كاف رابعاً طى للذكر مثل حظ األنثيُت ولو كانوا أوالد أخ ألـ. األرحاـ بأف يع ذوو : يرثثالثاً 

 الوارثوف من ذوي األرحاـ من جهة واحدة فبُت اٟتنفية ُب ذلك خبلؼ.
 المذىب الثالث: 

مذىب أىل الرحم منهم حسن بن ميسر ونوح بن ذراح, ٝتوا بذلك ألهنم سووا بُت األقرب واألبعد 
 .ٔقاؽ بأصل الرحمُب االستحقاؽ, وثبتوا االستح

فبل فرؽ عند أصحاب ىذا ا١تذىب بُت األقرب واألبعد, وبُت الذكر واألنثى, فإف اجتمعوا وٓب يًتؾ 
 ا١تيت غَتىم استحقوا اإلرث بالسوية.

 كهالك عن بنت بنت, وبنت بنت بنت أخت, فا١تاؿ بينهما بالسوية.
 وىكذا ىالك عن عمة وخالة اإلرث بينهما بالسوية.

 خاؿ وخالة فاإلرث بينهما بالسوية.وىالك عن 
وحجتهم أهنم متساووف ُب أصل الرحم _ القرابة _ وىي سبب توريثهم فيجب أف يتساووا ُب مقدار 

 اإلرث.
 قلت: الراجح ىو مذىب أىل التنزيل واهلل أعلم.

                                 
 (.ٗ/ٖٓالمبسوط ) - ٔ
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( والروضة للنووي -ٗٚٔ/ٛوانظر ُب كيفية توريث ذوي األرحاـ: اٟتاوي الكبَت للماوردي )
( والتلخيص -٘ٛ/ٚ( وا١تغٍت البن قدامة )ٖٛٗ-ٕٛٗ/٘ٔ( واالستذكار البن عبد الرب )-٘ٗ/ٙ)

( ٖٕٖ/ٚ( واإلنصاؼ للمرداوي )ٕٚ/٘( والفروع البن مفلح )ٖٖٖ/ُٔب علم الفرائض للخربي )
( ورد احملتار البن ٗ-ٖ/ٓٗ( وا١تبسوط للسرخسي )-ٖٙ/ٖوشرح الزركشي على منت ا٠ترقي )

-ٕٕٗ/ٙ( وتبيُت اٟتقائق للزيلعي )-ٕٖٖ/ٖ( وأسهل ا١تدارؾ للكشناوي )-ٚٗ٘/ٓٔعابدين )
( والفتاوى ا٢تندية -ٚٗ٘/ٓٔ( واالختيار لتعليل ا١تختار )-ٕٚ٘/ٙ( وا١تعونة البن النجار )ٖٕٗ

( والتحقيقات ٜٔ-ٛٔ/ٕ( والعذب الفائض )ٖٖ٘/ٖ( ونيل ا١تآرب للبساـ )ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ/ٙ)
 ( وغَت ذلك.ٛٚ-ٖٚئض )( وتسهيل الفرإٗٚ-ٕٙٙا١ترضية )
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 وائدػػف
 مهمات عظيمة الفائدة وىي ثماف:  -1

: كل ذكر مات وخلف من يرثو من الذكور ال يرث منهم إال اثناف: األب واالبن, ووجهو أف إحداىا
األب ٭تجب من كاف من جهتو كاٞتد واألعماـ واإلخوة, واإلبن ٭تجب كل من كاف من جهتو كابنو 

 وإف نزؿ.
: كل ذََكر مات وخلف ٚتيع من يرثو من النساء ال يرثو منهن إال ٜتس: األـ, والبنت, وبنت ثانيها

 االبن, والزوجة, واألخت الشقيقة, ومن عداىن ٤تجوب على التوزيع.
: كل ذََكر مات وخلف ٚتيع من يرثو من الرجاؿ والنساء فبل يرثو منهم إال ٜتسة: االبن, وثالثتها

 والزوجة, والبنت.واألب, واألـ, 
: كل امرأة ماتت وخلفت ٚتيع من يرثها من الذكور ٓب يرثها منهم إال ثبلثة: االبن واألب رابعتها
 والزوج.

كل امرأة ماتت وخلفت ٚتيع من يرثها من النساء ال يرثها إال أربع: البنت, وبنت االبن, خامستها:
 واألخت لغَت األـ, واألـ.

لفت ٚتيع من يرثها من الذكور واإلناث, ال يرثها منهم سوى ٜتسة: : كل امرأة ماتت وخوسادستها
 األب, واألـ, واالبن, والبنت, والزوج.

إذا انفرد واحد من الذكور ورث ٚتيع ا١تاؿ إال الزوج, واألخ ألـ إال أف يكوف الزوج أو  وسابعتها:
 األخ ألـ ابن عم أو يكوف مؤب.

  ٔ ٭توز ٚتيع ا١تاؿ إال ا١تعتقة أىػ.: أف كل من انفرد من النساء الوثامنتها
 علم الفرائض علم ال نظَت لو                   يكفيك أف قد تؤب قسمو اهلل -ٕ       

 وبُت اٟتظ تبيانا لوارثػػو                    فقاؿ سبحػانو: )يوصيكم اهلل(

                                 
 (. ٜٕٓ/ ٖأىػ أسيؿ المدارؾ لمكشناوي ) أفاده النفراوي في الفواكو ٔ
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 ٔأفىت بو اهللوُب الكبللة فتِت اهلل منزلة                    فباف تشػػريف ما 
   
 إذا اجتمع الوارثوف من الذكور ورث منهم ثبلثة:  -ٖ

الزوج. أما ما عداىم فمحجوب, فاٞتد ٤تجوب باألب, وغَته  -ٖاألب  -ٕاالبن --ٔ
  ٤ٕتجوب باألب واالبن.

 الورثة على أربعة أقساـ:  -ٗ
و البنوف وبنوىم, أحدىا: من يأخذ بالتعصيب وحده فبل يثبت ٢تم فرض وال يتقدر ٢تم سهم, وى

واإلخوة وبنوىم, واألعماـ وبنوىم, فإف انفردوا بالًتكة أخذوا ٚتيعاً, وإف شاركهم ذو فرض أخذوا ما 
 بقي بعده, وال تعوؿ فريضة يرثوف فيها.

 والقسم الثاين: من يأخذ بالفرض وحده وىم ٜتسة: الزوج والزوجة واألـ, واٞتدة واإلخوة ألـ. 
ذ بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وىم ثبلثة أصناؼ: بنات الصلب, وبنات والقسم الثالث: من يأخ

 االبن, واألخوات, يأخذف بالفرض إذا انفردف, وبالتعصيب إذا شاركهم اإلخوة.
والقسم الرابع: من يأخذ بالفرض تارة, وبالتعصيب أخرى, ؤّما ُب الثالثة وىم اآلباء واألجداد, 

وبالتعصيب مع عدمهم, وبالفرض والتعصيب مع إناثهم, يأخذوف مع ذكور األوالد بالفرض, 
واألجداد يأخذوف مع ذكور األوالد بالفرض, وبالتعصيب مع عدمهم, وبالفرض والتعصيب مع 

        ٖإناثهم.
 أربعة من الذكور يعصبوف أخواهتم: وىم: االبن, وابن االبن, واألخ ألب وأـ, واألخ ألب. -٘
 األخ, والعم, وابن العم, وابن ا١تؤب.  وأربعة يسقطوف أخواهتم: ابن 

                                 
 .(ٕٚٛ/ ٖأسيؿ المدارؾ لمكشناوي) ٔ
 .ٗٔ( وانظر فائدة رقـ ٚٗ/ ٔفقو المواريث لالحـ ) ٕ
 .ٖٔ( وانظر أحكاـ المواريث وانظر فائدة رقـ ٕٚ -ٔٚ/ ٛالحاوي لمماوردي ) ٖ
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وأربعة ذكور يرثوف نساء ال يرثنهم بفرض وال تعصيب: ابن األخ يرث عمتو وال ترثو, والعم يرث ابنة 
 أخيو وال ترثو, وابن العم يرث بنت عمو وال ترثو, وا١تؤب يرث عتيقو وال يرثو.

ـ االبن ترث ابن ابنتها وال يرثها, وا١توالة ترث وامرأتاف ترثاف ذكراف ال يرثاهنما بفرض وال تعصيب: أ
عتيقها وال يرثها, والرجل يرث من النساء سبع ومن الرجاؿ تسعة, ألف الزوج ال يرثو رجل وا١ترأة ترث 

    ٔمن الرجاؿ عشرة, والنساء ست, ألف الزوجة ال ترثها امرأة.
 (:ٚٙ -ٙٙ/ ٘قاؿ القرطيب ُب تفسَته ) -ٙ 

 ء العلماء حكم ا٠تنثى ُب أبيات كثَتة أو٢تا:وقد نظم بعض الفضبل
 بالثدي واللحية وا١تباؿ وأنو معترب األحواؿ

 وفيها يقوؿ:
 وإف يكن قد استوت حاالتو            وٓب تنب وأشكػلت  آياتو

 فحػظو من مورث القريب            ستة أٙتاف من النصػػيب
 من النكػػاؿىذا الذي استحق لئلشكاؿ            وفيو ما فيو 

 وواجب ُب ا٠تلق أال يَنكحا           ما عاش ُب الدنيا وأال يُنكحا
 إذ ٓب يكن من خالص العياؿ           وال اغتدى من ٚتلة الرجاؿ

 وكل ما ذكرتو ُب النظػم             قد قالػو سراة أىل العلػم
 لػـووقد أىب الكبلـ فيػػو قـو            منهػم وٓب ٬تنح إليو 

 لفرط ما يبدو من الشنػاعة           ُب ذكره وظػاىر البشاعػة
 وقد مضى ُب شأنو ا٠تفػي            حػكم اإلماـ ا١ترتضى علي

 بأنو إف نقصت أضػػبلعو            فللرجاؿ ينبغػػػي إتباعو
 ُب اإلرث والنكاح واإلحراـ           ُب اٟتج والصػبلة واألحكاـ

                                 
 (.ٛٔٔ/ ٔ( وانظر فقو المواريث )ٕٚ/ ٛالحاوي الكبير لمماوردي ) ٔ
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 لى الذكراف             فإهنا من جػملة النسػوافوإف تزد ضلعاً ع
 ألف للنسواف ضلعاً زائػدة             على الرجاؿ فاغتنمها فائدة

 إذ نقصت من آدـ فيما سبق            ٠تلق حواء وىذا القوؿ حق
 عليػو ٦تا قالػو الرسػوؿ            صلى عليو ربنػػػا دليل.

 كوف ا٠تنثى ا١تشكل زوجاً وال زوجة, وال أباً وال أماً. قاؿ أبو الوليد ابن رشد: وال ي
وقد قيل: إنو قد وجد من لو ولد من بطنو, وولد من ظهره, قاؿ ابن رشد: فإف صح ورث من ابنو 

 لصلبو مَتاث األب كامبًل, ومن ابنو لبطنو مَتاث األـ كامبلً وىذا بعيد واهلل أعلم أىػ.
 اإلخوة واألخوات ثبلثة أصناؼ:  -ٚ

صنف يكونوف ألب وأـ, ويسموف بٍت األعياف, ٝتوا بذلك ألهنم من عُت واحدة أي من أب واحد 
 :}إف أعياف بٍت األـ يتوارثوف دوف بٍت العبلت{.النيب وأـ واحدة, ومنو قوؿ 

والصنف الثاين يسموف بٍت العبلت, ٝتوا بذلك ألف أـ كل واحد منهم ٓب تعل األخرى, أي ٓب تسقو 
 والَعَلُل الشرب الثاين والنهل األوؿ, وقد قاؿ الشاعر:لنب رضاعها, 

 والناس أبناء عبلت فمن علموا      أف قد أقلَّ فمػجفوّّ و٤تقور
 وىم بنوا أـ من أمسى لو نسب     فذاؾ بالغيب ٤تفوظ ومنصور

 وا٠تَت والشر مقروناف ُب قػرف     وا٠تػَت متبع والشػر ٤تذور
وات ألـ يسموف بٍت األخياؼ, واألخياؼ األخبلط ألهنم من أخبلط والصنف الثالث: اإلخوة واألخ

الرجاؿ وليس من رجل واحد, ولذلك ٝتي ا٠تيف الجتماع أخبلط الناس فيو وقيل اختبلط األلواف 
 ا٠تافية وقد قاؿ الشاعر: 

 الناس أخياؼ وشىت ُب الشيم    وكلهم ٬تمعهم بيت األدـ
رديء, كبيت األدـ الذي ٬تمع اٞتلد كلو فمنو الكراع ومنو يعٍت: أهنم أخبلط منهم اٞتيد ومنو ال

                      ٔالظهر أىػ. 
                                 

  (.ٜٔ -ٜٓ/ ٛالحاوي الكبير لمماوردي )ٔ
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 فائدة عامة:
(: فإف الناس إ٪تا صاروا ينظروف إٔب من قاؿ ال إٔب ما ٜٔٔ/ ٔقاؿ ا١تقبلي رٛتو اهلل ُب ا١تنار ا١تختار )

 .قاؿ, وال يعرفوف الرجاؿ باٟتق إ٪تا يعرفوف اٟتق بالرجاؿ أىػ
قاؿ اإلماـ مسلم رٛتو اهلل ُب صحيحو ُب كتاب الصبلة باب أوقات الصلوات ا٠تمس برقم 

(: حدثنا ٭تِت بن ٭تِت التميمي قاؿ أخربنا عبد اهلل بن ٭تِت بن أيب كثَت قاؿ ٝتعت أيب ٜٖٛٔ)
 يقوؿ: ال يستطاع العلم براحة اٞتسم.

قاؿ اإلماـ النووي رٛتو اهلل: جرت عادة الفضبلء بالسؤاؿ عن إدخاؿ مسلم ىذه اٟتكاية عن ٭تِت 
٤تضة مع أف ىذه اٟتكاية ال تتعلق بأحاديث مواقيت  النيب مع أنو ال يذكر ُب كتابو إال أحاديث 

 الصبلة فكيف أدخلها فيها؟
ؿ: سببو أف مسلمًا رٛتو اهلل أعجبو وحكى القاضي عياض رٛتو اهلل تعأب عن بعض األئمة أنو قا

حسن سياؽ ىذه الطرؽ اليت ذكرىا ٟتديث عبد اهلل بن عمر وكثرة فوائدىا وتلخيص مقاصدىا, وما 
اشتملت عليو من الفوائد ُب األحكاـ وغَتىا, وال نعلم أحداً شاركو فيها فلما رأى ذلك أراد أف ينبو 

مثل ىذا فقاؿ: طريقو أف يكثر اشتغالو, وإتعابو جسمو  من رغب ُب ٖتصيل الرتبة اليت يناؿ ّٔا معرفة
 ُب االعتناء بتحصيل العلم, ىذا شرح ما حكاه القاضي أىػ.

 (: إعلم أف ما نص اهلل عليو من ا١تواريث نوعاف: ٜٙ/ ٛقاؿ ا١تاوردي ُب اٟتاوي ) -ٛ
, ويأخذوف الباقي أحد٫تا: ما جعلو مرسبًل وىو مواريث العصبات, يستوعبوف ا١تاؿ إذا ٓب يكن فرض

 . يُوِصيُكُم الّلُو ُب أَْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ بعد الفرض قاؿ اهلل تعأب: 
والنوع الثاين: جعلو فرضًا مقدراً والفروض ا١تنصوص عليها ُب كتاب اهلل ستة نص اهلل تعأب عليها ُب 

لربع والثمن والثلثاف والثلث والسدس فكأهنا النصف اآلي الثبلث من سورة النساء وىي: النصف وا
 ونصفو ونصف نصفو والثلثاف ونصفهما ونصف نصفهما أىػ.

 (: مَتاث ا١ترأة على النصف من مَتاث الرجل إال ُب موضعُت: ٜٚ/ ٛقاؿ ا١تاوردي ُب اٟتاوي ) -ٜ
 أحد٫تا: األبواف معهما االبن.
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 فيهما الذكور واإلناث, ويتفاضلوف فيما سوا٫تا أىػ.الثاين: اإلخوة واألخوات ألـ؛ فإنو يستوي 
أقوى أسباب اإلرث العصوبة فإنو يستحق بو ٚتيع ا١تاؿ وال يستحق بالفريضة ٚتيع ا١تاؿ,  -ٓٔ

                        ٔأىػ.رحم, فكانت العصوبة أقوى األسباب.والعصوبة ُب كوهنا سبباً لئلرث ٣تمع عليها ٓتبلؼ ال
تبعًا للشافعي  (: وإ٪تا بدء ا١تصنف ٙٔ/ ٗقاؿ الشربيٍت ُب مغٍت احملتاج )فائدة:   -ٔٔ

واألصحاب بالزوج وإف كاف اهلل تعأب قد بدء باألوالد ألف مقصود الفرضية التعليم والتقريب من 
األفهاـ, واالبتداء ٔتا يقل فيو الكبلـ أسهل وأقرب إٔب الفهم, فيتدرب ا١تتعلم, والكبلـ على الزوجُت 

 أقل منو على غَت٫تا.
إذا مات ميت ولو ماؿ فيُبدأ بتجهيزه ٍب بقضاء ديونو ٍب بإنفاذ وصاياه فما فضل يقسم بُت  -ٕٔ

الورثة على ثبلثة أقساـ: منهم من يرث بالفرض, ومنهم من يرث بالتعصيب, ومنهم من يرث ّٔما 
رث إال بالتعصيب, أما من يرث ٚتيعاً, فمن يرث بالنكاح ال يرث إال بالفرض, ومن يرث بالوالء ال ي

بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات واألخوات واٞتدات وأوالد األـ, ومنهم من يرث 
بالتعصيب, كالبنُت واإلخوة وبٍت األعماـ ومنهم من يرث ّٔما كاألب يرث بالتعصيب إذا ٓب يكن 

لميت بنت فَتث األب للميت ولد, فإف كاف للميت ابن يرث األب بالفرض السدس, وإف كاف ل
السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب, وكذلك اٞتد, وصاحب التعصيب من 

  ٕيأخذ ٚتيع ا١تاؿ عند اإلنفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض أ.ىػ.
( : إذا اجتمع الرجاؿ الوارثوف, ورث منهم االبن ٘/ٙقاؿ الرافعي كما ُب روضة الطالبُت ) -ٖٔ

واألب والزوج فقط, وإذا اجتمع النساء, فالبنت, وبنت االبن, واألـ, والزوجة, واألخت ألبوين, وإذا 
 اجتمع الصنفاف غَت أحد الزوجُت ورث ٜتسة: األبواف, واالبن, والبنت, وأحد الزوجُت.

الزوج, ومن ومن انفرد من الرجاؿ وحاز كل الًتكة إال الزوج واألخ ألـ, ومن قاؿ بالرد ال يستثٍت إال 
 انفردت من النساء ٓب ٖتزىا إال ا١تعتقة, ومن قاؿ بالرد يثبت لكلهن اٟتيازة إال الزوجة.

                                 
 (.ٖٛٔ/ ٜٕالمبسوط لمسرخسي ) ٔ

 (.ٜٜٖ/ٔتفسير البغوي ) ٕ
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قاؿ النووي : قلت: وليس ُب الورثة ذكر يدٕب بأنثى فَتث إال األخ ألـ, وليس فيهم من يرث مع من 
 يدٕب بو إال أوالد األـ.

رث وال يرث إال اٞتنُت ُب غرتو, وا١تعتق بعضو قاؿ صاحب التلخيص والقفاؿ وغَت٫تا: ليس لنا من يو 
 على األظهر أنو يورث واهلل أعلم. أىػ

  ٔجرت عادة الفرضيُت البداءة بالنصف ألنو أوؿ مقامات الكسور. -ٗٔ
 اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالًتكة ٜتسة:  -٘ٔ

 حق تعلق بعُت الًتكة. .ٔ
 حق تعلق با١تيت. .ٕ
 حق تعلق بالذمة. .ٖ
 حق تعلق بالغَت. .4

 الوارث.حق تعلق ب .٘
  ٕواٟتصر ُب ىذه وترتيبها استقرائي .

الوصايا تنقسم إٔب ٜتسة أقساـ: فمنها ما ٬تب تنفيذه, ومنها ما ال يلـز تنفيذه, ومنها ما  -ٙٔ
 ٖٮتتلف ُب وجوب تنفيذه, ومنها ما ال ينبغي تنفيذه.

: )  رسوؿ اهلل استحب ٚتاعة من العلماء أف ال يوصي الرجل إال بأقل من الثلث لقوؿ  -ٚٔ
رسوؿ اهلل أنو قاؿ: لو غض الناس من الثلث إٔب الربع ألف  والثلث كثَت (. وروي عن ابن عباس 

  قاؿ )الثلث والثلث كثَت(, وأوصى عمر بن ا٠تطاب  بربع مالو, وأبو بكر ٓتمس مالو, وقاؿ
َا َغِنْمُتم مّْن َشْيٍء َفَأفَّ لِّلِو َواْعَلُمو رضيت لنفسي ُب وصييت ٔتا رضي اهلل لنفسو من الغنيمة وتبل   ْا أ٪تَّ

وقاؿ إبراىيم النخعي: كاف ا٠تمس أحب إليهم من الربع والربع أحب إليهم من الثلث, وقد  ُٜتَُسوُ 

                                 
 .(ٜٛٔ/ٗخرشي) ٔ
 .(ٜٙٔ/ٗخرشي ) ٕ

 (.٘ٔٔ/ٖانظر ذلؾ مفصال في المقدمات والمميدات ) ٖ
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إف اهلل أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم  استحب ٚتاعة من العلماء الثلث ُب الوصية لقولو 
 ٔزيادة ُب أعمالكم أىػ.

 ديث ضعيف أخرجو أبو داود وغَته.قلت: اٟت
قاؿ بعضهم : ٯتكن اجتماع األسباب األربعة ُب اإلماـ كأف ٯتلك بنت عمو ٍب يعتقها ٍب يتزوج  -ٛٔ

ّٔا ٍب ٘توت وال وارث ٢تا غَته فهو زوجها وابن عمها وىو معتقها وإماـ ا١تسلمُت, فإف قيل: ال 
, أجيب بأهنا تصورت فيو ولو ٓب يرث ّٔا  مدخل للوالء وبيت ا١تاؿ مع وجود العاصب من النسب

 كلها.
فإف قيل: اإلماـ ليس بيت ا١تاؿ, أجيب بأنو قد تقدـ أف الوارث جهة اإلسبلـ وىي حاصلة فيو. اىػ 

ٕ 
ٝتي ىذا العلم فرائض ألف اهلل تعأب قدره بنفسو وٓب يفوض تقديره إٔب ملك مقرب وال نيب  -ٜٔ

الربع والثمن والثلثُت والثلث والسدس ٓتبلؼ سائر مرسل وبُت نصيب كل واحد من النصف و 
أَِقيُموْا الصَّبَلَة َوآُتواْ األحكاـ كالصبلة والزكاة واٟتج وغَتىا فإف النصوص فيها ٣تملة كقولو تعأب 

 ٖوالسنة بينتها أىػ  َولِّلِو َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَػْيتِ  , الزََّكاةَ 
الوجوه متفقة أف ابن االبن أؤب من األخ وابن األخ إال ُب مسألة ومعاين ا١تَتاث ُب ٚتيع  -ٕٓ

واحدة وذلك أف يعتق الرجل عبدا أو أمة فيكوف الوالء لو, فإف مات وترؾ ابنُت ورثا ٚتيعا الوالء 
بينهما, نصفُت فإف مات أحد٫تا وترؾ ابنو وأخاه ورث األخ منو الوالء دوف ابنو, فإف مات األخ 

                          ٗا وابن أخيو كاف الوالء للذي ترؾ بُت ابنو وابن أخيو نصفُت. أىػالباقي وترؾ ابن
 قلت: ينظر ُب ىذه الفائدة.

                                 
 (.ٛٔٔ/ٖ)المقدمات والمميدات  ٔ
 (.ٓٔ/ٗمغني المحتاج لمشربيني ) ٕ
 .(ٜٜٕ/ٙتبييف الحقائؽ لمزيمعي ) ٖ
 .(ٖٚٗالتمخيص لمطبري ) ٗ
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  ٔال تعوؿ فريضة فيها ابن وال يزيد ُب عو٢تا على ثلثيها. -ٕٔ
  ٕوال تعوؿ فريضة فيها عصبة يرث إال اثنُت األب واٞتد. -ٕٕ
 (: ٛ٘ٗمية رٛتو اهلل ُب الرد على األخنائي )قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تي -ٖٕ

الوجو الثامن: إف آّيب يعٍت نفسو وهلل اٟتمد ٓب يقل ُب مسألة إال بقوؿ قد سبقو إليو العلماء فإف  
كاف ٮتطر لو ويتوجو لو فبل يقولو وينصره إال إذا عرفت أف قد قالو بعض العلماء كما قاؿ اإلماـ 

 ليس لك فيها إماـ. أىػ أٛتد: إياؾ أف تتكلم ُب مسألة
 الفرؽ بُت اٞتدة وبنت االبن:  -ٕٗ

( ُب حديث اٞتدة: كاف ٢تا السدس ألهنا أبعد رتبة من األـ واألب, ٜٖ/ٖٔقاؿ القراُب ُب الذخَتة )
فجعل ٢تا أدَّ حاليت األـ واألب وىو السدس, والفرؽ بينها وبُت بنت االبن إذا انفردت تأخذ 

بالبنوة واٞتدة تدٕب باألمومة وىي أضعف من البنوة, وبينها وبُت اإلخوة  النصف أف بنت االبن تدٕب
لؤلـ أف ٢تم الثلث إذا اجتمعوا وإف كاف اٞتميع يدٕب باألـ وىذا أشكل من األوؿ أف األخ لؤلـ 
يقوؿ: أنا ابن أمو, واٞتدة تقوؿ: أنا أـ أمو, فاألوؿ يدٕب بالبنوة ا١تقدمة على األمومة, فهذه علل 

 ر الفرائض وحكمها وىي من أجل علم الفرائض فتأملها. أىػمقادي
وقاؿ رٛتو اهلل: الفروض ا١تقدرة ستة: الثلثاف, ونصفهما وىو الثلث, ونصفو وىو السدس,  -ٕ٘

 والنصف, ونصفو وىو الربع, ونصفو وىو الثمن.   ا١تصدر السابق
خ ألـ, ومن قاؿ بالرد ال يستثٍت ضابط:كل من انفرد من الذكور حاز ٚتيع الًتكة إال الزوج واأل-ٕٙ

إال الزوج, وكل من انفرد من اإلناث ال ٭توز ٚتيع ا١تاؿ إال ا١تعتقة, ومن قاؿ بالرد ال يستثٍت من حاز 
 ٖٚتيع ا١تاؿ إال الزوجة.

                                 
 .(ٖٙٗالتمخيص لمطبري ) ٔ
 المرجع السابؽ. ٕ
 (.ٕٔ/ٗمغني المحتاج لمشربيني ) ٖ
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ليس ُب الفرائض من يعصب أختو وعمتو وعمة أبيو وجده وبنات أعمامو وبنات أعماـ أبيو  -ٕٚ
                                                    ٔوالد اإلبن.وجده إال ا١تستقل من أ

بنو اإلخوة من األبوين أو األب ينزؿ كل واحد منهم منزلة أبيو ُب حاليت اإلنفراد واالجتماع,  -ٕٛ
فيستغرؽ الواحد واٞتماعة للماؿ عند االنفراد, وما فضل عن أصحاب الفروض, وعند االجتماع 

 ب لكنهم ٮتالفوف اإلخوة ُب أمور:يسقط ابن األخ لؤل
 أحدىا: أف اإلخوة يردوف األـ من الثلث إٔب السدس وبنوىم ال يردوهنا.

 الثاين: أف اإلخوة لؤلبوين ولؤلب يقاٝتوف اٞتد وبنوىم يسقطوف بو.
 الثالث: لو كاف بنو اإلخوة لؤلبوين بدؿ آبائهم ُب ا١تشركة سقطوا.

 بوف أخواهتم, وبنوىم ال يعصبوف أخواهتم.الرابع: اإلخوة لؤلبوين ولؤلب يعص
 : وٮتالفوهنم ُب ثبلثة أشياء أخر:–النووي  -قلت: 

 أحدىا: اإلخوة لؤلبوين ٭تجبوف اإلخوة ألب وأوالدىم ال ٭تجبوهنم.

 الثاين: األخ من األب ٭تجب بٍت األخ من األبوين وال ٭تجبهم إبنو.
 ٕن عصبات مع البنات واهلل أعلم.الثالث: بنو اإلخوة ال يرثوف مع األخوات إذا ك

 ذو األرحاـ ىم أصناؼ كثَتة ترجع باالختصار إٔب أربعة أصناؼ: -ٜٕ
 األوؿ: من ينتمي إٔب ا١تيت وىم أوالد البنات وأوالد بنات اإلبن وإف نزلوا.
 الثاين: من ينتمي إليهم ا١تيت وىم األجداد واٞتدات الساقطوف وإف علوا.

أبوي ا١تيت وىم أوالد األخوات وإف سفلوا ذكوراً كانوا أو إناثاً, وبنات اإلخوة الثالث: من ينتمي إٔب 
 ومن يدٕب ّٔم وإف نزلوا.

الرابع: من ينتمي إٔب أجداد ا١تيت وجداتو وىم األعماـ من األـ والعمات مطلقاً, واألخواؿ وا٠تاالت 
                                ٔا١تواريث اىػوإف تباعدوا وأوالدىم وإف نزلوا.قالو الشيخ ٤تمد بن سآب ُب فقو 

                                 
 (.ٗٔ/ٙالروضة لمنووي  ) ٔ
 (.ٚٔ/ٙالروضة لمنووي )  ٕ
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 الورثة على أربعة أقساـ: -ٖٓ
 قسم يرث بالفرض وحده وىو سبعة: الزوجاف, واٞتدتاف, واألـ, وولداىا.

 وقسم يرث بالتعصيب وحده وىو اثنا عشر: كل عصبة بنفسو غَت األب واٞتد.
وىو أربع: البنت, وبنت اإلبن واألخت  وقسم يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وال ٬تمع بينهما

 ألبوين وألب, إذا انفردف عمن ٬تعلهن عصبة ورثن بالفرض, وإال ورثن بالتعصيب.
وقسم يرث بالفرض مرة وبالعصوبة مرة و٬تمع بينهما مرة وىو األب واٞتد: إذا انفرد كل منهما عن 

من أصحاب الفروض مستغرؽ كبنتُت الفرع الوارث ورث بالعصوبة, وإف كاف معو ابن أو ابن إبن, أو 
وأـ وزوج, أو مبق أقل من السدس كبنتُت وزوج, أو قدر السدس كبنتُت وأـ فرض لو السدس ُب 
الكل, وإف كاف معو أحد من البنات أو بنات اإلبن أو ٫تا ٚتيعاً, وفضل عن الفروض أكثر من 

                                ٕالسدس أخذ السدس فرضاً والباقي عصوبة.
ٍب بيت ا١تاؿ إف  –على ترتيب العصبات  -يقدـ الفرض ٍب عصبات النسب ٍب عصبات الوالء  -ٖٔ

                                                              ٖانتظم وإال فَتد على غَت الزوجُت من أصحاب الفروض, فإف ٓب يكونوا فلذوي األرحاـ.
 عشر وىم: أصحاب الفروض ثبلثة -ٕٖ

 أربعة من الذكور: الزوج واألخ لؤلـ, وكذلك األب واٞتد مع الفرع الوارث.
وتسع من اإلناث وىن: البنت وبنت اإلبن وإف سفل أبوىا, واألـ واٞتدة من قبلها, واٞتدة من قبل 

 ٗاألب واألخت ألبوين وألب وألـ, والزوجة, وباقي الورثة يرثوف بالتعصيب فقط.
 ثة أقساـ:العصبة ثبل -ٖٖ 

 عصبة بالنفس وىم ا١تعتقة وكل ذكر من ا٠تمسة عشر غَت الزوج واألخ ألـ.

                                                                                                     
 (.ٕٖٖ/ٖأسيؿ المدارؾ لمكشناوي ) ٔ
 .٘ٓٔ-ٔٓٔكشؼ الغوامض  ٕ
 .ٓٓٔكشؼ الغوامض ٖ
 .ٜٓكشؼ الغوامض  ٗ
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وعصبة بغَته وىن أربع: البنت وبنت اإلبن, واألخت ألبوين وألب فأكثر وىن ذوات النصف 
والثلثُت, يعصب كل واحدة عصبة بنفسو فلو مثبل حظيها, فالبنت ال يعصبها إال اإلبن, وبنت اإلبن 

ن إبن ُب درجتها سواًء كاف أخوىا أو ابن عمها, وكذا ابن ابن أنزؿ منها إذا ٓب يكن ٢تا يعصبها اب
 فرض من الثلثُت.

 ويعصب األخت ألبوين أخ ألبوين, واألخت ألب أخ ألب.
 ويعصب كبلً من األختُت اٞتد عند عدـ األخ كما سيأٌب.

  ٔت ابن فأكثر.وعصبة مع غَته: وىي األخت فأكثر ألبوين أو ألب مع بنت أو بن
 الفروض ا١تقدرة ُب كتاب اهلل ستة وىي نوعاف: -ٖٗ 

على التنصيف إف بدأت باألكثر أو على التضعيف إف بدأت باألقل, فنقوؿ: النصف ونصفو ونصف 
 نصفو والثلثاف ونصفهما ونصف نصفهما.

يُت أو نقوؿ: الثمن وضعفو وضعف ضعفو, والسدس وضعفو وضعف ضعفو.اىػ بتصرؼ يسَت من تب
 (.ٖٕٗ/ٙاٟتقائق للزيلعي )

الفروض الستة ٥تارجها سبعة, وىذه الفروض ال ٗتلو إما أف ٬تيء كل فرض منها منفردًا أو  -ٖ٘
يُّو وىو ا١تخرج الذي يشاركو ُب اٟتروؼ, إال  ٥تتلطًا بغَته, فإف جاء منفردًا فمخرج كل فرض ٝتَِ

ٙتانية, والسدس من ستة والثلث من  النصف فإنو من اثنُت وليس يسمى لو وذلك مثل الثمن من
ثبلثة والربع من أربعة, وإف جاء ٥تتلطًا بغَته فبل ٮتلوا إما أف ٮتتلط كل نوع بنوعو أو أحد النوعُت 
بالنوع اآلخر, فإف اختلط كل نوع بنوعو فمخرج األقل منو يكوف ٥ترجًا للكل, ألف ما كاف ٥ترجاً 

أو الستة ٥ترج للسدس ولضعفو ولضعف ضعفو, فإف  لضعفو ولضعف ضعفو كالثمانية ٥ترج للثمن,
اختلط أحد النوعُت بالنوع اآلخر فمخرجهما من أقل عدد ٬تمعهما, وإذا أردت معرفة ذلك أنظر 
٥ترج كل واحد من الفرضُت على ِحدة, ٍب انظر ىل بينهما موافقة أو ال فإف كاف بينهما موافقة 

                                 
 .ٜ٘-ٜٔكشؼ الغوامض  ٔ
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كن بينهما موافقة فجميع أحد٫تا ُب ٚتيع اآلخر فاضرب وفق أحد٫تا ُب ٚتيع اآلخر, وإف ٓب ي
فا١تبلغ ٥ترج الفرضُت, ٍب إذا اختلط النصف من األوؿ بكل الثاين أو ببعضو فهو من ستة ألف بُت 
٥ترج النصف والسدس موافقة بالنصف, فإذا ضربت وفق أحد٫تا ُب ٚتيع اآلخر بلغ ستة, وإذا 

خرجُت, فاضرب أحد٫تا ُب ٚتيع اآلخر يبلغ ستة,وإذا اختلط بالثلث أو الثلثُت فبل موافقة بُت ا١ت
اختلط الربع من األوؿ بكل الثاين أو ببعضو فهو من اثٍت عشر ألف ٥ترج الربع وىو األربعة يوافق 
٥ترج السدس وىو الستة بالنصف, فإذا ضربت وفق أحد٫تا ُب ٚتيع اآلخر بلغ اثٍت عشر ومنو ٮترج 

لث أو الثلثُت فبل موافقة بُت ا١تخرجُت, فاضرب أحد٫تا ُب اآلخر اٞتزآف, وإف كاف ا١تختلط بو الث
يبلغ اثٍت عشر, وإف كاف ا١تختلط بالثاين وىو الثمن فإف كاف ا١تختلط بو السدس فبُت ا١تخرجُت 
موافقة بالنصف, وإف كاف ا١تختلط بو الثلثُت فبل موافقة بينهما, فاضرب ثبلثة ُب ٙتانية تبلغ أربعاً 

                                                               ٔٮترج اٞتزآف, فصارت ٚتلة ا١تخارج سبعة.وعشرين فمنو 
ال ٬تتمع أكثر من أربعة فروض ُب مسألة واحدة, وال ٬تتمع من أصحأّا أكثر من ٜتس  -ٖٙ

                                                             ٕطوائف, وال ينكسر على أكثر من أربع طوائف.
                 ٖاعلم أف اإلرث يتوقف على ثبلثة أمور: وجود أسبابو, وانتفاء موانعو, ووجود شروطو. -ٖٚ
(: ... والبن عباس عشر مسائل تفرد ّٔا ٜتس ٕٕٛ/ٙقاؿ القفاؿ الشاشي ُب حلية العلماء ) -ٖٛ

يعٍت أنو قاؿ: للبنتُت النصف وللثبلث  –صحت عنو وٜتس رويت عنو رواية شاذة ىذه منها 
 .-فصاعداً الثلثاف 

لو ولدت امرأة ولدين ملزقُت ٢تما رأساف وأربع أرجل وأربع أيد وفرجاف, و٢تا ابن آخر ٍب مات  -ٜٖ
ىذا اإلبن وترؾ أُّمو وىذين, فيصرؼ ٢تا السدس وىو كذلك ألف حكمهما حكم االثنُت ُب سائر 

                                   ٔا.األحكاـ من قصاص ودية وغَت٫ت

                                 
 (.ٕٗٗ-ٖٕٗتبييف الحقائؽ ) ٔ
 (.ٕٗٗ/ٙتبييف الحقائؽ ) ٕ
 (.ٕ٘ٔ/ٕحاشية البيجوري عمى متف أبي شجاع ) ٖ
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 لو سئل عن ميت مات فطلب األب مَتاثو وٓب يُعلم من الورثة غَته كم يعطى األب؟ -ٓٗ
فاٞتواب بالتفصيل:إف كاف ا١تيت ذكرًا أعطي األب أربعة من سبعة وعشرين سهماً, ألف غاية ما  

ٯتكن أف يُقدر معو زوجو وأـ وابنتاف, فلو أربعة ببل شك من سبعة وعشرين, وإف كاف ا١تيت أنثى فلو 
عشر  سهماف من ٜتسة عشر قطعاً, ألف أكثر ما يُقدر زوج وأـ وابنتاف, فلو سهماف من ٜتسة

                                       ٕقطعاً.
 فائدة ُب اٟتقوؽ ا١تتعلقة بالًتكة:  -ٔٗ

أمر أف ُيَكّفن ُب ثوبيو,  اٟتكم السابع: أف الكفن مقدـ على ا١تَتاث وعلى الدين ألف رسوؿ اهلل 
اٟتياة مقدمة وٓب يسأؿ عن وارثو وال عن دين عليو, ولو اختلف اٟتاؿ لسأؿ, وكما أف كسوتو ُب 
                                                    ٖعلى قضاء دينو فكذلك بعد ا١تمات, ىذا كبلـ اٞتمهور وفيو خبلؼ شاذ ال يعوؿ عليو.

ُب موانع اإلرث: إذا سئل عن مسألة من الفرائض ٓب ٬تب عليو أف يذكر موانع اإلرث فيقوؿ:  -ٕٗ
رقيقًا وال قاتبلً, وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وجب عليو أف يقوؿ: إف   يشًتط أف ال يكوف كافراً وال

كاف ألب فلو كذا, وإف كاف ألـ فلو كذا, وكذلك إذا سئل عن األعماـ وبنيهم وبٍت اإلخوة, وعن 
 اٞتد واٞتدة فبل بد من التفصيل.

ذي ٓب يقم بو مانع من والفرؽ بُت ا١توضعُت أف السؤاؿ ا١تطلق ُب الصورة األؤب يدؿ على الوارث ال
ا١تَتاث, كما لو سئل عن رجل باع أو آجر, أو تزوج أو أقّر, ٓب ٬تب عليو أف يذكر موانع الصحة من 

 اٞتنوف و اإلكراه و٨تو٫تا إال حيث يكوف االحتماؿ متساوياً.
رآه يستفصل حيث تدعو إليو اٟتاجة إٔب االستفصاؿ, ويًتكو حيث ال  ومن تأمل أجوبة النيب 

اج إليو, و٭تيل فيو مرّة على ما علمو من شرعو ودينو من شروط اٟتكم وتوابعو, بل ىذا كثَت ُب ٭تت
َفبَل ٖتَِلُّ لَُو ِمن بَػْعُد َحىتََّ تَنِكَح { وقولو } َوُأِحلَّ َلُكم مَّا َورَاء َذِلُكمْ القرآف الكرمي كقولو تعأب } 

                                                                                                     
 (.ٛٔ/ٗانظر مغني المحتاج لمشربيني ) ٔ
 (.ٕٗٗ,ٕ٘ٗ/ٗإعالـ الموقعيف ) ٕ
 (.ٕٓٗ,ٕٔٗ/ٕ)زاد المعاد  ٖ
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َرهُ  ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َواْلُمْحَصَناُت { وقولو تعأب }َزْوجًا َغيػْ
{,وال ٬تب على ا١تتكلم وا١تفيت أف يستوعب شرائط اٟتكم وموانعو كلها عند ذكر حكم  قَػْبِلُكْم 

ا١تسألة, وال ينفع السائل وا١تتكلم وا١تتعلم قولو ) بشرطو وعدـ موانعو و٨تو ذلك ( فبل بياف أًب من 
                                                ٔبياف اهلل ورسولو, وال ىدى أكمل من ىدى الصحابة والتابعُت وباهلل التوفيق.

ُب اٞتد: الوجو الثامن وا٠تمسوف: قولكم: إف ابن الزبَت سئل عن اٞتد واٞتدة فقاؿ: أما الذي  -ٖٗ
, فإنو : ) لو كنت متخذاً من أىل األرض خليبًل الٗتذتو خليبًل ( يريد أبا بكر قاؿ رسوؿ اهلل 

 قليد بوجو من الوجوه؟أنزلو أباً فأي شيء من ىذا يدؿ على الت
وقد تقدـ من األدلة الشافية اليت ال مطمع ُب دفعها ما يدؿ على أف قوؿ الصديق ُب اٞتد أصح 
األقواؿ على اإلطبلؽ, وابن الزبَت ٓب ٮترب بذلك تقليداً, بل أضاؼ ا١تذىب إٔب الصديق لينبو على 

حجة, ويًتؾ اٟتجة من القرآف والسنة جبللة قائلو, وأنو ٦تا ال قياس غَته بو, ال ليقبل قولو بغَت 
لقولو, فإف ابن الزبَت وغَته كانوا أتقى هلل, وحجج اهلل وبيناتو أحب إليهم من أف يًتكوىا آلراء الرجاؿ 

                                         ٕولقوؿ أحد كائناً من كاف, وقوؿ ابن الزبَت ) إف الصديق أنزلو أباً( متضمن للحكم والدليل معاً.
ُب الكبللة: فهم الصديق من آية الفرائض ُب أوؿ السورة وآخرىا أف الكبللة: من ال ولد لو وال  -ٗٗ

عمر إٔب ىذا الفهم حيث سألو عن الكبللة وراجعو  والد وأسقط اإلخوة باٞتد, وقد أرشد النيب 
ِل الّلُو يُػْفِتيُكْم ُب قُ السؤاؿ فيو مرارًا فقاؿ: يكفيك آية الصيف, وإ٪تا أشكل على عمر قولو } 

على ما يبُت لو ا١تراد منها وىي اآلية األؤب اليت  { فدلو النيب اْلَكبلََلِة ِإِف اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلدٌ 
 نزلت ُب الصيف فإنو ورث فيها ولد األـ ُب الكبللة السدس.

                                                          ٖوال ريب أف الكبللة فيها من ال ولد لو وال والد وإف عبل.

                                 
 (.ٜٕٗ-ٕٛٗ/ ٗإعالـ الموقعيف ) ٔ
 (.ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ ٕإعالـ الموقعيف ) ٕ
 (.ٜٖٙ/ٔإعالـ الموقعيف ) ٖ
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وقاؿ: فهم الصديق ومن معو من الكبللة اليت يرث معها اإلخوة واألخوات لؤلب أهنا عدـ الولد وإف 
سفل واألب وإف عبل, وفهم آخروف منها عدـ األب دوف من فوقو, والصديق أسعد بفهم اآلية, كما 

َوِإف َكاَف َرُجٌل يُوَرُث َكبلَلًَة َأو اْمرَأٌَة َولَُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلّْ لة ُب قولو }اتفق ا١تسلموف على أف الكبل
ُهَما السُُّدسُ                                                   ٔ{ أهنا عدـ الولد وإف سفل واألب وإف عبل. َواِحٍد مّْنػْ

: إف عمر قاؿ ُب الكبللة: إين أستحي من اهلل أف أخالف وقاؿ أيضاً: الوجو السادس والثبلثوف: قو٢تم
 أبا بكر وىذا تقليد منو لو فجوابو من ٜتسة أوجو:

 أحدىا: أهنم اختصروا اٟتديث وحذفوا منو ما يبطل استدال٢تم و٨تن نذكره بتمامو.
كن قاؿ شعبة عن عاصم األحوؿ عن الشعيب أف أبا بكر قاؿ ُب الكبللة: أقضي فيها برأيي فإف ي

صوابًا فمن اهلل, وإف يكن خطًأ فمٍت ومن الشيطاف واهلل منو بريء وىو ما دوف الولد والوالد. فقاؿ 
عمر: إين ألستحي من اهلل أف أخالف أبا بكر. فاستحى عمر من ٥تالفة أيب بكر ُب اعًتافو ّتواز 

أف عمر بن ا٠تطاب ا٠تطأ عليو, وأنو ليس كبلمو كلو صواب مأموناً عليو من ا٠تطأ, ويدؿ على ذلك 
 .ٕأقر عند موتو أنو ٓب يقض ُب الكبللة بشيء وقد اعًتؼ أنو ٓب يفهمها 
أربعة من الذكور يعصبوف أخواهتم فيمنعوهنن الفرض ويقتسموف ما ورثوا للذكر مثل حظ  -٘ٗ

رد األنثيُت, وىم: اإلبن وابن اإلبن وإف نزؿ,واألخ من األبوين,واألخ من األب, وسائر العصبات ينف
يُوِصيُكُم الّلُو ُب الذكور با١تَتاث دوف اإلناث وىم: بنو األخ واألعماـ وبنوىم وذلك لقوؿ اهلل تعأب }

َوِإف َكانُوْا { فهذه اآلية تناولت األوالد وأوالد اإلبن, وقاؿ تعأب }  َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ 
{ فتناولت ولد األبوين وولد األب وإ٪تا اشًتكوا ألف ِللذََّكِر ِمْثُل َحظّْ األُنثَػيَػُْتِ ِإْخَوًة رَّْجااًل َوِنَساء فَ 

الرجاؿ والنساء كلهم وارث, فلو فرض للنساء فرض أفضى إٔب تفضيل األنثى على الذكر أو مساواهتا 
ىل ا١تَتاث إياه أو إسقاطو بالكلية فكانت ا١تقاٝتة أعدؿ وأؤب, وسائر العصبات ليس أخواهتم من أ

                                 
 (.ٜٙ٘-ٛٙ٘/ٕصواعؽ ) ٔ
 (.ٕٕٕ/ٕإعالـ الموقعيف) ٕ
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فإهنن لسن بذوات فروض وال يرثن منفردات, فبل يرثن مع إخوهتن شيئًا وىذا ال خبلؼ فيو ْتمد 
                                                              ٔاهلل.
أوالد األـ ٮتالفوف غَتىم ُب ٜتسة أشياء: فَتثوف مع من يدلوف بو, ويرث ذكرىم ا١تنفرد   -ٙٗ

ىم ا١تنفردة, ويتقاٝتوف بالسوية, والرابع أف ذكرىم يدٕب بأنثى ويرث, ا٠تامس ٭تجبوف من كأنثا
 ٕيدلوف بو وليس ٢تم نظَت.

اإلخوة واألخوات من األبوين إذا انفردوا فكأوالد الصلب للذكر ٚتيع ا١تاؿ, وكذا ٚتاعتهم,  -ٚٗ
خوة واألخوات فللذكر مثل حظ ولؤلخت الفردة النصف, ولؤلختُت فصاعدًا الثلثاف, فإف اجتمع اإل

                                ٖاألنثيُت بنص القرآف.
 الفرؽ بُت بٍت اإلخوة وبٍت اإلبن ُب اٟتجب من ثبلثة أوجو: -ٛٗ
 أف بٍت اإلخوة ال ينطلق عليهم اسم اإلخوة وبٍت اإلبن ينطلق عليهم اسم اإلبن. -ٔ
واهتم ٓتبلؼ آبائهم ضعفوا عن حجب األـ ٓتبلؼ أف بٍت اإلخوة ١تا ضعفوا عن تعصيب أخ -ٕ

 آبائهم, وبنو اإلبن ١تا قووا على تعصيب أخواهتم كآبائهم قووا على حجب األـ كآبائهم.
أف الولد أقوى ُب اٟتجب من اإلخوة ألهنم ٭تجبوف مع األـ الزوج والزوجة ٓتبلؼ اإلخوة فكاف  -ٖ

 ٗ أعلم.ولد الولد أقوى ُب اٟتجب من أوالد اإلخوة واهلل
 
 
 
 

                                 
 (.٘ٔ/ٚالمغني ) ٔ
 (.ٕٛ/ٗ(, مغني المحتاج )ٙٔ/ٙالروضة لمنووي ) ٕ
 (.ٕٚ/ٗ)( وانظر مغني المحتاج ٗٔ/ٙالروضة لمنووي ) ٖ
 (.ٗٓٔ/ٛالحاوي لمماوردي ) ٗ
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