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 المقدمة
الحمد هلل الذي لو ميراث السموات واالرض ، وصالتو وسالمو عمى من اوضح بو السَنة والفرض 

 ، وعمى الو واصحابو والتابعين ليم باحسان الى يوم الجزاء والعرض وبعد :
ة كبيرة في احوال المسممين ، اذ انيا فإن احكام االرث في الشريعة االسالمية الغَراء ليا اىمي

موضع االبتالء في احوال كل مسمم ، فما منيم اال مورّْث او وارث ، وقد بذل فقياء االمة في 
قديم الدىر وحديثو جيودا كبيرة في تحقيق احكام االرث ، وتمحيص عناوينو وتدقيق مسائمو ، 

 الى الدرجة التي اليطمع بعدىا في مزيد . 
نيض دليال عمى اىمية ىذا العمم ىو انو سبحانو وتعالى قد بين في كتابو الكريم ولعل مما ي

الشيء الكثير من احكامو التي منيا ما اتى عمى وجو محكم يمتنع معو الخالف واالجتياد 
وجاءت السنة فبينت من احكامو الشيء القميل الذي سكت عنو القران كبيان ميراث الجدة  والجدل

ى االجماع فقرر ما استدعى تقريره استرشادا بما في الكتاب من اشارة او دليل ، من االحفاد ثم ات
كأقامة االخ الب مقام الشقيق ان لم يكن ىناك شقيق واالخت الب مقام الشقيقة ان لم تكن ىناك 
شقيقة وبنت االبن مقام البنت في حال عدم وجود االبن والبنت اضف الى ذلك فقد وقعت عدة 

ا بخالف ما ىو مألوف في قواعد الميراث وقد ذكرىا الفقياء بشكل متناثر في مسائل قضي فيي
بطون كتبيم فأردت في ىذا البحث المتواضع ان اجمع ىذه المسائل مبوبة وفق منيج البحث 
العممي االكاديمي ذاكرا أراء الفقياء وادلتيم في كل مسألة وقد اقتضت منيجية البحث أن أقسمو 

 اما المقدمة ففييا توطئة لمبحث واىم محتوياتو ، الب وخاتمة عمى مقدمة وسبعة مط
 المطمـب االول : المسائل الشييرة المتعمقة بميراث االم 
 المطمب الثـاني : المسائل الشييرة المتعمقة بميراث الجد

 المطمب الثالـث : المسائل الشييرة المتعمقة بميراث بنت االبن
 الشييرة المتعمقة بميراث االخت الشقيقةالمطمب الرابـع : المسائل 

 المطمب الخامس : المسائل الشييرة المتعمقة بميراث األخت ألب
 المطمب السادس : المسائل الشييرة المتعمقة بميراث األخوة األشقاء واألخوة ألب

 المطمب السابـع : المسائل الشييرة المتعمقة بالعول
 تعمقة بالمناسخاتالمطمب الثـامن : المسائل الشييرة الم
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 واما الخاتمة فأدرجت فييا أبرز النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث
ن كنت قد أخطأت ، فمن نفسى ومن الشيطان ،  وبعد فإن كنت قد وفقت فممو الحمد والِمنَّة ، وا 

 وأرجو من اهلل الصفح والغفران ، وىو حسبى ونعم الوكيل 
 المطمب االول

 تعمقة بميراث االمالمسائل الشييرة الم
مّْ ِفي اْلِميَراِث َثاَلُث َحااَلٍت : ُُ ِلأْل
(ٔ) 

ُث أالحالة االولى : َأْن َتِرَث ِبَطِريِق اْلَفْرِض َوَيُكوَن َفْرُضَيا السُُّدَس . َوَذِلَك ِإَذا َكاَن ِلْمَميِّْت َفْرٌع َيرِ 
خْ  ُِ  َوِة ِبَطِريِق اْلَفْرِض َأِو التَّْعِصيِب َأْو َجْمٌع ِمَن اإْل

ا َلْم َيُكْن اْلَحاَلُة الثَّاِنَيُة : َأْن َتِرَث ِبَطِريِق اْلَفْرِض َوَيُكوَن َفْرُضَيا ُىَو ُثُمَث التَِّرَكِة ُكمَّْيا ، َوَذِلَك ِإذَ 
ْوَجْيِن ، ْخَوِة ، َوَلْيَس ِفي اْلَوَرَثِة َأَحُد الزَّ ُِ  ِلْمَميِّْت َفْرٌع َواِرٌث ، َواَل َعَدٌد ِمَن اإْل

ْرِض َأَحِد ْلَحاَلُة الثَّاِلَثُة : َأْن َتِرَث ِبَطِريِق اْلَفْرِض َوَيُكوَن َفْرُضَيا ُىَو ُثُمَث اْلَباِقي ِمَن التَِّرَكِة َبْعَد فَ ا
ِب َوَأحَ  َُ مّْ َواأْل ُُ ْوَجْيِن َوَلْيَس ُثُمَث التَِّرَكِة ُكمَّْيا ، َوَذِلَك ِإَذا ُتُوفَّْي اْلَميُّْت َعِن اأْل ْوَجْيِن َوَلْم الزَّ ِد الزَّ

ْخَوِة .  ُِ  ُيوَجْد َجْمٌع ِمَن اإْل
َوُتَسمَّى اْلَحاَلُة الثَّاِلَثُة ِبُصوَرَتْيَيا ِباْلَمْسَأَلتَْيِن اْلُعَمِريَّتَْيِن حيث اشتيرت ىاتين المسألتين في عمم 

 الميراث وفيما يأتي بيانيما بالتفصيل :  
 المسألتان العمريتان

 (ٕ)لعمريتان  ،   الغراويان  ،  الغريبتان  ،  الغريمتان ( اسمائيما : ) ا
 (ٖ)سبب تسميتيما : 

سميت بالعمريتين الن سيدنا عمر رضي اهلل عنو ىو الذي قضى فييما بذلك . ووافقو بعض 
 الصحابة ، منيم زيد وعثمان وابن مسعود ، وخالفو ابن عباس رضي اهلل عنيم جميعا .

                                                 

 ٖٔ/ٖ(  الموسوعة الفقيية الكويتية  ٔ)
/  ٕ، نياية الزين شرح قرة العين    ٗٗٗ/ ٚ، شرح منتيى االرادات  ٘ٛ/  ٙ( تحفة المحتاج بشرح المنياج ٕ)

 ٙٙ/  ٖٓموسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ   ٜٕٙ/ٔشرح رسالة القيرواني  ، الثمرالداني ٙ٘
، نياية الزين شرح قرة     ٓٔ/  ٕ، فتح الوىاب بشرح منيج الطالب  ٘ٛ/  ٙ( تحفة المحتاج بشرح المنياج ٖ)

 ٙٓٗ/ٜ، حاشية البجيرمي عمى الخطيب  ٜٕٙ/ٔ، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني  ٙ٘/ ٕالعين 
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، الشتيارىما كالكوكب األغر  أو الن االم غًرت فييما فأعطيت اقل من  وسميت بالغراويين
 مسمى فرضيا .

 وسميت بالغريبتين ، لغرابتيما بين مسائل الفرائض . 
وسميت بالغريمتين ، الن كال من الزوجين ، كالغريم صاحب الَدين  يأخذ نصيبو كامال ويترك 

 الباقي لغيره ، وىنا يتركو لموالدين . 
 (ٔ)المسألتين وحميا عمى قول سيدنا عمر رضي اهلل عنو  : صورة 

 صورة المسألة العمرية االولى : ماتت امرأة وتركت  زوج  وام  واب  
 زوج              ام                    اب    
   ٔ                ٔ                           

 ـــ            ـــ الباقي          الباقي
  ٕ                 ٖ 
  ٖ                ٔ                     ٕ 

 ـــ            ـــ                ـــ
  ٙ                ٙ                     ٙ 

 فأصل المسألة من ستة ، لمزوج ثالثة اسيم ، ولألم سيم واحد ، ولألب سيمين
 ترك   زوجة    وام    واب صورة المسألة العمرية الثانية : مات رجل و 

 زوجة              ام                   اب    
    ٔ                ٔ                            
 ـــ           ـــ الباقي          الباقي  
   ٗ                 ٖ 
   ٖ                 ٖ                     ٙ 
 ـــ             ـــ            ـــ     
  ٕٔ               ٕٔ                    ٕٔ 

                                                 

، المواريث في الشريعة االسالمية ـ محمد عمي  ٛٙ( ينظر : فقو المواريث لنظام الدين عبد الحميد ص ٔ)
 ٛ٘الصابوني  ص
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 فأصل المسألة من اثنا عشر ، لمزوجة ثالثة اسيم ، ولألم  ثالثة اسيم ، ولألب ستة اسيم . 
ة االم ِفي ىاتين الصورتين ِبُثُمِث اْلَباِقي والذي يساوي في  ويالحظ ان الفقياء َعبَُّروا َعْن ِحصَّ

ُبَع َتَأدًُّبا َمَع َلْفِظ اْلُقْرآِن ِفي َقْولو َتَعاَلى :] َفِإْن َلْم َيُكْن َلوُ الصورة اأْلُ   وَلى السُُّدَس ، َوِفي الثَّاِنَيِة الرُّ
ِو الثُُّمُث[  (ٕ)فأخذت االم الثمث لفظا ال معنا  (ٔ)َوَلٌد َوَوِرَثُو َأَبَواُه َفأِلُمّْ

  اقوال الفقياء فييما : 
القول االول :االم تأخذ ثمث باقي التركة بعد نصيب احد الزوجين  وبيذا قضى سيدنا عمر 
رضي اهلل عنو ووافقو فيو عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود، وروي الحكم عن عمي رضي اهلل 

 .(ٖ)عنيم اجمعين ، وىو رأي الجميور
 (ٗ)واستدلوا بما يمي :

لثمث مع األب والزوج، بل إنما أعطاىا اهلل الثمث إذ ـ ليس في القرآن ما يدل عمى أن لألم أ
 ورثت المال ىي واألب، فكان القرآن قد دل عمى أن ما ورثتو ىي واألب تأخذ ثمثو، واألب ثمثيو

ْوجِ ٕ يَِّة َكَذِلَك ، َكاأْلَِخ ـ َأنَّ ُكلَّ َذَكٍر َوُأْنَثى َيْأُخَذاِن اْلَماَل َأْثاَلثًا َيِجُب َأْن َيْأُخَذا اْلَباِقَي َبْعَد َفْرِض الزَّ
 َواأْلُْخِت ِلَغْيِر ُأمٍّ . 

َمْو َجَعَل َأنَّ اأْلَْصَل إَذا اْجَتَمَع َذَكٌر َوُأْنَثى ِمْن َدَرَجٍة َواِحَدٍة ، َأْن َيُكوَن ِلمذََّكِر ِضْعُف َما ِلأْلُْنَثى ، فَ ـ ٖ
ْوِج ، َلَفضَ  ْوَجِة َلْم َيُكْن َنِصيُب اأْلَِب ِضْعَف ِلأْلُمّْ ثُُمَث ُكلّْ التَِّرَكِة َمَع الزَّ َمْت َعَمى اأْلَِب ، َوَمَع الزَّ

 .َنِصيِب اأْلُمّ 
القول الثاني : االم تأخذ ثمث جميع التركة ، روي ىذا عن ابن عباس وشريح القاضي وداود وابن 

 رضي اهلل عنيم اجمعين  (٘)سيرين 
 

                                                 

 ٔٔ(  سورة النساء اية ٔ)
 ٛ٘ٗ/  ٓٔ(  ينظر : مغني المحتاج في شرح الفاظ المنياج  ٕ)
، تحفة  ٖٖٗ/ ٕونياية المقتصد بداية المجتيد ،   ٖٙٔ/ٚحاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني  (ٖ)

 ٖٛ/  ٕ، منار السبيل شرح الدليل  ٖٖٔ/ٔ، الروض المربع شرح زاد المستنقع  ٚٓٗ/ٖٔالمحتاج بشرح المنياج 
بداية المجتيد ،  ٗٗٗ/ ٚ، شرح منتيى االرادات  ٖٙٔ/ٚحاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني  (ٗ)

 ٜٕٚ/ ٕونياية المقتصد 
، تحفة  ٖٖٗ/ ٕبداية المجتيد ونياية المقتصد ،   ٖٙٔ/ٚلعدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني حاشية ا( ٘)

 .ٖٛ/  ٕ، منار السبيل شرح الدليل  ٖٖٔ/ٔ، الروض المربع شرح زاد المستنقع  ٚٓٗ/ٖٔالمحتاج بشرح المنياج 
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 (ٔ)واستدلوا بما يمي:
ىو فرضيا األصمي، ألنو تعالى جعل ليا أواًل سدس التركة مع الولد ـ إن ثمث جميع التركة ٔ

ثم ذكر تعالى أن ليا   (ٕ)بقولو سبحانو: ]وأَِلََبَوْيِو ِلُكلّْ َواِحٍد ِمْنُيَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُو َوَلٌد[
ِو الثُُّمُث[مع عدم الولد الثمث بقولو: ]َفِإْن َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَوِرثَ  فيفيم منو أن المراد  (ٖ)ُو َأَبَواُه َفأِلُمّْ

 ثمث أصل التركة أيضًا. 
ىو أن ليا ثمث ما  (ٗ)وأجيب بأن معنى قولو تعالى: ]َفِإْن َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَوِرَثُو َأَبَواُه َفأِلُمِّْو الثُُّمُث[ 

فإن لم »د ثمث األصل ، لكفى في البيان: ورثاه ، سواء أكان جميع المال أم بعضو ؛ ألنو لو أري
 (ٙ)خاليًا عن الفائدة (٘)ويمزم منو أن يكون قولو: ]وورثو أبواه[ « يكن لو ولد ، فألمو الثمث

ـ روى عن ابن عباس أنو قال لزيد رضي اهلل عنيما : أفي كتاب اهلل ثمث ما بقى ؟ أي ليس ٕ
 (ٚ)في كتاب اهلل إال سدس وثمث 

واجيب وليس في كتاب اهلل إعطاؤىا الثمث مطمقا، فكيف يعطييا مع الزوجين الثمث ؟ ! بل في 
كتاب اهلل ما يمنع إعطاؤىا الثمث مع األب وأحد الزوجين، فإنو لو كان كذلك كان يقول : فإن لم 

ض يكن لو ولد فألمو الثمث، فإنيا عمى ىذا التقدير تستحق الثمث مطمًقا، فمما خص الثمث ببع
الحال، عمم أنيا ال تستحقو مطمًقا . فيذا مفيوم المخالفة، الذي يسمى دليل الخطاب، يدل عمى 

 (ٛ)عدم إعطائيا الثمث 
 
 
 

                                                 

بداية المجتيد ،  ٗٗٗ/ ٚ، شرح منتيى االرادات  ٖٙٔ/ٚحاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني  (ٔ)
 ٜٕٚ/ ٕونياية المقتصد 

 ٔٔسورة النساء اية /   ( ٕ)
 ٔٔسورة النساء اية / (ٖ)
 ٔٔسورة النساء اية / (   ٗ)
 ٔٔسورة النساء اية / (٘)
 ٛ٘ٔ/ٛ(مجموع فتاوى ابن تيمية ٙ)
 ٕٕٗ/  ٔٔابن ابي شيبة (مصنف ٚ)
 ٛ٘ٔ/ٛ(مجموع فتاوى ابن تيمية ٛ)
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 المطلب الثاني

 المسائل الشهيرة المتعلقة بميراث الجد
الجد الوارث ىو من ليس بينو وبين الميت أنثى كأبي األب وان عال ، ويستدل لميراثو عند عدم 

إخوة وأخوات أشقاء او ألب معو بما يستدل بو لميراث األب عند عدم وجود األب لقيامو  وجود
 مقامو

اما ميراثو مع اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب فَمْم َيِرْد َنصّّ ِفي اْلِكَتاِب َواَل ِفي السُّنَِّة ِفي ِمْقَداِر 
نََّما ثََبَت اْلُحْكُم ِباْجِتَيادِ  َحاَبِة َرِضَي المَُّو َعْنُيْم ، ولذلك كان كثير منيم يتوقفون  ِميَراِثو َمَعيم َواِ  الصَّ

في امره ويتخوفون من البت في حكم توريثو وقد ُذكِرت اراء الصحابة ومن تبعيم من الفقياء 
مفصمة في ذلك في كتب الفقو وما اريد بحثو ىنا ىو ما اشتير من المسائل في ميراث الجد مع 

 شقاء او ألب وىي خمس مسائل : اإلخوة واألخوات األ
 المسألة االولى : االكدرية

 (ٔ)اسمائيما : ) األكدرية ، الغراء ( 
 سبب تسميتيا : 
 (ٕ)سميت باالكدرية

 ـ النيا كدرت عمى زيد رضي اهلل عنو مذىبو من ثالث نواح : ٔ
 أـ اعال بالجد وال عول عنده في مسائل الجد

 ، وال يفرض عنده لألخوات مع الجد ب ـ فرض لالخت
 ج ـ جمع سيام الفرض لمجد واألخت وقسميا عمى التعصيب وال نظير لذلك

 (ٖ)والنيا كدرت عمى زيد رضي اهلل عنو مذىبو فَيْنَبِغي َتْسِمَيُتَيا ُمَكدَّْرًة اَل َأْكَدِريًَّة 
 ـ سميت باالكدرية نسبة الى امرأة من بني االكدر ٕ

                                                 

،  ٛٚ/  ٔٔالشرح الممتع عمى زاد المستنقع  ،  ٕٖٓ/  ٘، االستذكار  ٜ٘/ ٕٓحاشية الدسوقي  ينظر :  (ٔ)
 ٕٖٛ/ٔ، المطمع عمى الفاظ المقنع  ٛ٘ٗ/  ٓٔالفقو االسالمي وادلتو 

، المغني البن ٕٕٔ/ ٙٔ، المجموع لمنووي  ٖٜٗ/ ٓٔالمنياج ( ينظر: مغني المحتاج الى معرفة الفاظ ٕ)
 ٗٔ/ ٚالشرح الكبير البن قدامة  ٙٚ/ ٘ٔقدامة 

 ٖٜٗ/  ٓٔ( ينظر : مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنياج ٖ)
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 درية الن الجد كَدر االخت فاقتسم معيا نصيبيا ـ سميت باالكٖ
 ـ ألن عبد الممك بن مروان سأل رجال عنيا اسمو اكدر فأخطأ وافتى بمذىب زيد  ٗ

 وقيل: ان الزوج في ىذه المسألة اسمو أكدر
 (ٔ)َوَسمَّْيت ِباْلَغرَّاِء ِلُشْيَرِتَيا ِفي اْلَفَراِئِض َكُغرَِّة اْلَفَرسِ 

 (ٕ)رية وحميا عمى فتوى زيد وجميور االئمة من المذاىب االربعة : صورة المسألة االكد
 ماتت امرأة وتركت  زوج  وأم  وجد  وأخت شقيقة  أو أخت الب 

 زوج          وأم         وجد       وأخت شقيقة  
  ٔ            ٔ            ٔ             ٔ      

 ـــ        ـــ       ـــ        ـــ  
  ٕ            ٖ           ٙ             ٕ  
 ٖ             ٕ            ٔ            ٖ      

 (  ٜـــ        ـــ       ـــ        ـــ   عالت الى  ) 
 ٙ            ٙ            ٙ             ٙ  

ىو ) سيم واحد ( ولم ( وبقي لمجد السدس و  ٕ( ولالم )  ٖفينا اصل المسألة من ستة لمزوج ) 
يبق لألخت الشقيقة شيء وال يمكن ان تشارك الجد بالسدس النو ال يصح ان ينقص عن فرضو 
المقرر لو في مثل ىذه الحالة  فكان المفروض ان تحجب الشقيقة من االرث حسب قاعدة اإلمام 

تة الى تسعة زيد رضي اهلل عنو لكنو خالف القاعدة ففرض لمشقيقة النصف واعال المسألة من س
( وقسميما بينيما لمذكر مثل  ٗ( فصارت )  ٔ( الى سيام الجد )  ٖثم ضم سيام االخت ) 

( ال تنقسم عمى عمى عدد الرؤوس ) الجد واالخت ( وىي  ٗحظ االنثيين وبما ان عدد السيام ) 
(  ٖ( الن الذكر باثنين ، وبين سياميما ورؤوسيما مباينة فنأخذ كامل عدد الرؤوس )  ٖ) 

ونجعمو جزء السيم ثم نضرب جزء السيم في اصل المسألة وعوليا ومن الناتج تصح المسألة ثم 
 نضرب جزء السيم في سيام كل فريق فنحصل عمى سياميم بعد التصحيح : 

                                                 

 ٛ٘ٗ/  ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو  ٜ٘/ ٕٓ( حاشية الدسوقي  ٔ)
،  ٜٔ - ٜٓفقو المواريث لنظام الدين عبد الحميد    ٛٚ/  ٔٔ(  ينظر : الشرح الممتع عمى زاد المستنقع  ٕ)

 ٕٔٔـ  ٔٔٔـ محمد عمي الصابوني  المواريث في الشريعة االسالمية
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 (  ٖجزء السيم ) 
 ومنو تصح المسألة  ٕٚ=  ٜ×  ٖ
 حصة الزوج ٜ=  ٖ×  ٖ
 حصة االم  ٙ=  ٕ×  ٖ
 واالخت الشقيقة ) ثمانية لمجد واربعة لمشقيقة (حصة الجد  ٕٔ=  ٗ×  ٖ

 (ٔ)اقوال الفقياء في المسألة االكدرية 
القول االول : لمزوج النصف ، ولألم الثمث ، ولمجد الباقي ، وال شيء لألخت ، والى ىذا ذىب 
سيدنا ابي بكر وىو قول ابن عباس رضي اهلل عنيما وىو قول أبي حنيفة  ورواية عن احمد 

 اهلل رحميما
القول الثاني : لمزوج النصف ولألخت النصف ولألم السدس ولمجد السدس والى ىذا ذىب سيدنا 

 عمر وابن مسعود رضي اهلل عنيما 
القول الثالث : لمزوج النصف ولألخت النصف ولألم الثمث ولمجد السدس والى ىذا ذىب سيدنا 

 :وىنا يالحظ  عمي وزيد رضي اهلل عنيما 
د رضي اهلل عنو وقول أبي حنيفة ورواية عن احمد رحميما اهلل : تسقط االخت آ ـ في قواعد زي

 (ٕ)ألنو لم يبق ليا شيء
ب ـ وفي فتوى زيد بن ثابت رضي اهلل عنو  وقول االمام مالك والشافعي واحمد رحميم اهلل: ال 

  (ٖ.)تسقط ، بل يفرض ليا النصف ، حتى ال تحرم من الميراث ، ثم تقاسم الجد تعصيبا 
ْكَدِريََّة ِفي اْلِميَراِث ِمَن اْلَمَساِئل الَِّتي ُيَعاَيى ِبيَ  َُ ا َوَعبََّر َواْعَتَبَر َصاِحُب َكشَّاِف اْلِقَناِع اْلَمْسَأَلَة اأْل

ْلَغاِز . ُِ ُِ ُِ  َعْنَيا الدُُّسوِقيُّ ِباإْل
ُفاَلٌن : َأَتى ِبَكاَلٍم َأْو َأْمٍر اَل ُيْيَتَدى َلُو ، َوَعاَيا َصاِحَبُو : َأْلَقى  واْلُمَعاَياُة َمْصَدُر َعاَيا ، ُيَقال َعاَيا

 ( ٔ)َعَمْيِو َكاَلًما اَل ُيْيَتَدى ِلَوْجِيِو .

                                                 

،  ٕٕٔ/ ٙٔ، المجموع لمنووي  ٔٙ/ ٕ، نياية الزين شرح قرة العين  ٖٓٛ/  ٚ( الدر المختار لمحصفكي ٔ)
 ٛ٘ٗ/  ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو لمزحيمي  ٕٖٓ/  ٘، االستذكار ج: ٕٖٛ/ٔالمطمع عمى الفاظ المقنع 

 ٗٔ/ ٚالشرح الكبير البن قدامة ،  ٔٙ/ ٕ، نياية الزين شرح قرة العين  ٖٓٛ/  ٚ(الدر المختار لمحصفكي ٕ)
/  ٓٔ، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنياج  ٕٕٔ/ ٙٔالمجموع لمنووي  ،   ٜ٘/  ٕٓ(حاشية الدسوقي  ٖ)

 ٗٔ/ ٚالكبير البن قدامة الشرح ،  ٖٜٗ
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ْعَمال ا (ٕ)َوُيْطِمُق اْلُفَقَياُء اْلُمَعاَياَة  ُِ َلى ِإ ُِ ْلِفْكِر َوالنََّظِر َعَمى َبْعِض اْلَمَساِئل اْلِفْقِييَِّة الَِّتي َتْحتَاُج ِإ
ِحيِح ِفيَيا َوَأْحَياًنا ُيْطِمُقوَن َعَمى ِمْثل َىِذِه اْلَمَسائِ  َلى الرَّْأِي الصَّ ُِ ل َوَبْذل اْلَجْيِد ُبْغَيَة اْلُوُصول ِإ

ْلَغاًزا َفَيُقوُلوَن : ُيْمِغُز ِبَكَذا ُثمَّ َيْذُكُروَن اْلَمْسَأَلَة الَِّتي ُيَعاَيى ِبَيا َأْو ُيمْ  ُِ  َغُز .ِإ
واْلُمَعاَياُة وما ُيْمَغُز بو في ىذه المسألة عندما يقال مات شخص وترك اربعة من الورثة ، اخذ 

 احدىم ثمث التركة واخذ الثاني ثمث الباقي واخذ الثالث ثمث باقي الباقي واخذ الرابع الباقي 
ت اربعة ثمث (واخذت االخ ٛٔ( ولألم ستة ثمث الباقي وىو )  ٕٚفممزوج تسعة وىو ثمث ) 

 (  ٛ( واخذ الجد الباقي وىو )  ٕٔباقي الباقي وىو ) 
ْكَدِريَِّة ِبَغْيِرَىا ِمَن اْلَمَساِئل اْلُمَمقََّباِت  َُ ِصَمُة اأْل
(ٖ) 

ْن َلْم َيُكْن ِفيَيا َجدّّ َكاَنِت اْلُمَباىَ   ْكَدِريَُّة ِإْن َلْم َيُكْن ِفيَيا َزْوٌج َفِيَي اْلَخْرَقاُء ، َواِ  َُ ْن َلْم َيُكْن اأْل َمَة ، َواِ 
 ِفيَيا ُأْخٌت َكاَنْت ِإْحَدى اْلَغرَّاَوْيِن ،

 المسألة الثانية : الحمزية
 (ٗ)اسمائيما : ) الحمزية (

 ( ٘)سبب تسميتيا :
 اجاب عنيا بعدة اجوبة سأذكرىا الحقا   (ٙ)سميت بذلك الن حمزة الزيات

 (ٚ)صورة المسألة وحميا عند جميور العمماء :

                                                                                                                                            

 ٚٙٗ/  ٔ( ينظر : مختار الصحاح  ٔ)
 ٘ٙٗ/  ٗحاشية الدسوقي  ،   ٓٔٗ/  ٗكشاف القناع (ٕ)
 ، والمراد بالممقبات أي التي لقبت بمقب معين كالعمرية واالكدرية ٜٚ/  ٙ(الموسوعة الفقيية الكويتية ٖ)
 ٚٙ/  ٖٓموسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ  ، ٖٕٓ/ٕٓ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٗ)

 ٔٚٗ/  ٔ٘الفتاوى اليندية 
 ٚٙ/  ٖٓموسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ  ، ٖٕٓ/ ٕٓ(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٘)

 ٔٚٗ/  ٔ٘الفتاوى اليندية 
حمزة بن حبيب القاري أبو عمارة الكوفي التيمي موالىم صدوق زاىد كان من عمماء زمانو  (حمزة الزيات : ىوٙ)

تحفة بالقراءات وكان من خيار عباد اهلل فضال وعبادة وورعا ونسكا وكان يجمب الزيت من الكوفة ـ ينظر: 
 ٕٛٛ/  ٛٔاالحوذي لمحمد المباركفوري  

،  الفقو وادلتو  ٚٙ/  ٖٓموسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ ،   ٖٕٓ/ ٕٓ(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٚ)
 ٔٙٗ/ ٓٔلمزحيمي 
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 مات شخص وترك  ثالث جدات متحاذيات وجدًا  وأختًا شقيقة وأختًا ألب  وأختًا ألم
 ثالث جدات متحاذيات       جد    أخت شقيقة     أخت ألب          أخت ألم

         ٔ  
 ــــ                 البــــاقـــــــي             محجوبة      

         ٙ    
         ٔ                                ٘ 

 ــــ                        ـــــ     
        ٙ                                 ٙ 

 
( ٖ( تباين فنأخذ كامل عدد الرؤوس )ٖ( ورؤوسين )ٔفالمسألة منكسرة وبين سيام الجدات )

( تباين ٗرؤوسيم )( وعدد ٘ونحتفظ بو ثم ننظر بين سيام الجد واالخت الشقيقة واالخت الب )
( وبينيما تباين ٗ،  ٖفنأخذ كامل عدد الرؤوس ونحتفظ بو ثم ننظر بين االعداد المحفوظة )

 ( يكون جزء السيم فنظربو بأصل المسألة وبسيام كل فريق ٕٔفنظرب احدىما باالخر والناتج )
 ( ٙ( ومنو تصح المسالة ويكون جزء السيم )ٖٙوتعود باالختصار الى )  ٕٚ=  ٙ× ٕٔ
 (  ٕحصة الجدات لكل جدة )  ٙ=  ٔ×  ٙ
سيم ( وتأخذ االخت الشقيقة                  ٘ٔحصة الجد واالختين  فيأخذ الجد )    ٖٓ=  ٘×  ٙ
 سيم ( حصتيا وحصة االخت ألب  ٘ٔ) 

ـ ويالحظ في ىذه المسألة ان األخت من األم تحجب بالجد واالخت من االب تدخل في المقاسمة 
شئالنيا اذا اجتمعت مع الجد والشقيقة فان الشقيقة تسترد منيا مقدار ما يكمل  وتخرج بغير

لنفسيا مقدار فرضيا ، فأن بقي بعد ذلك شيء يكون لالخت الب واال فال شيء ليا . واما سبب 
دخوليا في القسمة مع الجد والشقيقة فيو لمضاراة الجد حيث تسبب النقص في حصة الجد وتزيد 

 (ٔ)ما يقدر ليا من االسيم عمى اساس دخوليا في القسمة يؤول الى   الشقيقة ـ  حصة الشقيقة اذ

                                                                                                                                            

 
 ٙٛ(ينظر : فقو المواريث ـ نظام الدين عبد الحميد  صٔ)
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 (ٔ)اقوال الفقياء في المسألة الحمزية : 
 اتفق الفقياء عمى عدم توريث االخت الم واختمفوا في ميراث الباقي عمى اراء : 
ابن عباس رضي اهلل ـ لمجدات السدس والباقي لمجد وال شي لألخوات وبيذا قال سيدنا ابو بكر و ٔ

 عنيما وبو اخذ الحنفية
ـ لمجدة  ام االم السدس والباقي لمجد  وال شيء لالخوات  وىذه رواية عن ابن عباس رضي اهلل ٕ

 عنو
ـ لمجد السدس ولمجدات السدس ولالخت الشقيقة النصف ولألخت الب السدس وىو قول سيدنا ٖ

 عمي وابن مسعود رضي اهلل عنيما 
س والباقي بين الجد واالختين ثم ترد االخت الب ما اخذت عمى االخت الشقيقة ـ لمجدات السدٗ

 وىو قول زيد بن ثابت رضي اهلل عنو وبو اخذ جميور الفقياء
 المسألة الثالثة : الخرقاء

اسمائيما : ) الخرقاء  ، العثمانية  ،  مثمثة عثمان  ، مربعة ابن مسععود  ،  مخمسة الشعبي ، 
 (ٕ)ية ، المسبعة والمسدسة  ( الشعبية والحجاج
 (ٖ)سبب تسميتيا : 

 سميت خرقاء : لكثرة اختالف الصحابة رضي اهلل عنيم فييا كأن االقوال خرقتيا بكثرتيا . 
 وسميت العثمانية : النيا وقعت زمن عثمان رضي اهلل عنو واجاب عنيا.

َقسََّمَيا عمى َثاَلَثٍة فجعل لألم الثمث، والباقي وسميت مثمثة عثمان : أِلَنَّ ُعْثَماَن رضي المَُّو عنو 
 بين الجد واألخت نصفان.

                                                 

الفقو وادلتو  ٚٙ/  ٖٓ،  موسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ  ٖٕٓ/ ٕٓ( البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٔ)
 ٔٙٗ/ ٓٔلمزحيمي  

المبدع ،  ٜٚ/ ٚ، المغني البن قدامة  ٕٓٔ/ ٙٔ، المجموع لمنووي   ٜٖٚ/ ٖٕالمبسوط لمسرخسي  ينظر: (ٕ)
/  ٛ، الفروع البن مفمح  ٕٚ/ ٖٔاالنصاف في معرفة الراجح من الخالف لممرداوي ، ٛٔٔ/ ٙشرح المقنع 

ٗٓٓ  
،  ٜٚ/ ٚبن قدامة ، المغني ال ٕٓٔ/ ٙٔ، المجموع لمنووي   ٜٖٚ/   ٖٕالمبسوط لمسرخسي  ينظر: (ٖ)

، الفروع البن مفمح  ٕٚ/  ٖٔاالنصاف في معرفة الراجح من الخالف لممرداوي  ، ٛٔٔ/ ٙالمبدع شرح المقنع 
ٛ  /ٗٓٓ  
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وسميت مربعة ابن مسعود  ألن ابن مسعود رضي المَُّو عنو في إحدى الروايتين عنو جعميا من 
 اثنين، وتصح من أربعة لألخت النصف، والباقي بينيما نصفين

لصحابة رضي اهلل عنيم ، عثمان وعمي وسميت مخمسة الشعبي ألنو اختمف فييا خمسة من ا
 وابن مسعود وزيد وابن عثمان عمى خمسة أقوال وكان الشعبي ال يثبت الرواية عن غير ىؤالء

 وسميت الشعبية والحجاجية، ألن الحجاج امتحن فييا الشعبي، فأصاب، فعفا عنو
َيَذا ُتَسمَّى اْلُمَسبََّعَة َوَتْرِجُع في المعنى وسميت المسبعة والمسدسة  النَ ُجْمَمُة اأْلَْقَواِل فييا َسْبَعٌة َولِ 

 إَلى ِستٍَّة َوِلَيَذا ُتَسمَّى اْلُمَسدََّسةَ 
 (ٔ)صورة المسألة وحميا عند جميور العمماء 

 مات شخص وترك اما  واختا شقيقة أو الب  وجد 
 ام              اخت شقيقة    جد     
     ٔ  
 ي   ـــ            البـــاقـــ  

     ٖ 
    ٔ                     ٕ 
 ـــ                ـــ  

    ٖ                     ٖ 
( تباين فنأخذ كامل عدد ٖ( ورؤوسيما )ٕفالمسألة منكسرة وبين سيام األخت الشقيقة والجد )

 ( ونجعمو جزء السيم ثم نضربو بأصل المسألة وبسيام كل فريق             ٖالرؤوس )
 ومنو تصح المسألة  ٜ=  ٖ×  ٖ
 حصة االم  ٖ=  ٔ×  ٖ
حصة الجد واالخت ، لمجد اربعة اسيم ولألخت سيمين ألن الجد كاألخ في   ٙ=  ٕ×  ٖ

 تعصيب األخت
 (ٔ)اقوال الصحابة ومن تبعيم من ائمة المذاىب في المسألة الخرقاء: 

                                                 

   ٜٚ/  ٚ، المغني  ٖٚٚ/   ٛ، الحاوي الكبير  لمماوردي  ٕٖٛ/  ٕٗ( ينظر : شرح مختصر خميل لمخرشي ٔ)
 ٛ٘ٗ/  ٓٔتو لمزحيمي ، الفقو وادل ٛٔٔ/  ٙالمبدع شرح المقنع 
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ـ َقاَل َأُبو َبْكر وابن عباسٍ رضي اهلل عنيما  : ِلأْلُمّْ الثُُّمُث ، َواْلَباِقي ِلْمَجدّْ ،وال شيء لالخت وبيذا 
 أخذ االمام ابي حنيفة رضي اهلل عنو

 ـ وَقاُل ُعَمَر رضي اهلل عنو  ِلأْلُْخِت النّْْصُف ، َوِلأْلُمّْ ثُمُث ما بقي َواْلَباِقي ِلْمَجدّْ 
 ثمان رضي اهلل عنو المال بينيم اثالثـ وقال ع

 ـ َوَقاَل َعِميّّ رضي اهلل عنو: ِلأْلُمّْ الثُُّمُث ، َوِلأْلُْخِت النّْْصُف ، وِلْمَجدّْ السدس
ن ـ َوَقاَل َزْيٌد رضي اهلل عنو : ِلأْلُمّْ الثُُّمُث ، َواْلَباِقي َبْيَن اْلَجدّْ َواأْلُْخِت َأْثاَلثًا وبيذا قال الجميور م

 ائمة المذاىب االربعة المالكية والشافعية والحنابمة
ـ وقال ابن مسعود رضي اهلل عنو : ِلأْلُْخِت النّْْصُف ولالم السدس ولمجد الباقي وىذا كقول سيدنا 

 عمر رضي اهلل عنو في المعنى
 ـ وفي قول اخر البن مسعود رضي اهلل عنو : لالخت النصف ولالم الربع ولمجد الربع.

 المسألة الرابعة : مختصرة زيد
 (ٕ)اسمائيا : )مختصرة زيد( 

 (ٖ)سبب تسميتيا بذلك : 
سميت بذلك : ألن زيدًا صححيا من مائة وثمانية باعتبار المقاسمة ، وردىا باالختصار الى 

 أربعة وخمسين
 
 
 
 

                                                                                                                                            

 ٙٔ،  المجموع لمنووي  ٕٖٛ/  ٕٗ، شرح مختصر خميل لمخرشي  ٜٖٚ/   ٖٕ( ينظر: المبسوط لمسرخسي ٔ)
/ ٔ،  المطمع عمى الفاظ المقنع  ٜٚ/  ٚ،  المغني البن قدامة  ٖٚٚ/  ٛ، الحاوي الكبير لمماوردي  ٕٓٔ/

، االنصاف في معرفة الراجح من الخالف  ٓٓٗ/  ٛ، الفروع البن مفمح  ٛٔٔ/ ٙ، المبدع شرح المقنع  ٖٖٛ
   ٕٚ/  ٖٔلممرداوي  

، منار السبيل  ٜٖٚ/ٔ، المحرر في الفقو ٕٓٔ/ ٙ، المبدع شرح المقنع  ٘ٛ/٘( ينظر: روضة الطالبين ٕ)
 ٖٗ/ٕشرح الدليل 

 ٖٗ/ٕ، منار السبيل شرح الدليل  ٕٓٔ/ ٙ،  المبدع شرح المقنع  ٘ٛ/٘( ينظر: روضة الطالبين ٖ)
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 (ٔ)صورة المسألة وحميا:
 مات رجل وترك : أما وجدا واختا شقيقة وأخا ألب وأختا ألب

 أم               جد      شقيقة     أخ وأخت ألب  
  ٔ           

 ـــ              البــــــاقــــــي   
  ٙ           
  ٔ                             ٘           

 ـــ                        ـــ       
  ٙ                             ٙ                     
( مباينة فنأخذ كامل عدد ٙ( وعدد رؤوسيم )٘ين سيام الجد  والشقيقة واألخ واألخت ألب )وب 

 الرؤوس ونجعمو جزء السيم ونضربو بأصل المسألة وبسيام كل فريق 
ٙ×ٙ=ٖٙ  
 أسيم حصة االم   ٙ=ٔ×ٙ
لمجد عشرة أسيم ولألخت من األبوين نصف المال ثمانية عشر يبقى سيمان عمى     ٖٓ=٘×ٙ

( ونضربو بأصل المسألة ٖمن األب وأختو ال تصح وبينيما تباين فنأخذ عدد رؤوسيما )األخ 
ألنيا تتفق بالنصف (  تكن مائة وثمانية وترجع باالختصار إلى نصفيا أربعة وخمسين ، ٖٙ)

 مختصرة زيد   فميذا تسمى 
 ( ومنو تصح المسألة      ٗ٘وترجع الى ) ٛٓٔ= ٖٙ×ٖ
 ( ٜوترجع الى )سيم حصة االم    ٛٔ= ٙ× ٖ
 (٘ٔسيم حصة الجد وترجع الى )  ٖٓ=ٓٔ×ٖ
 (ٕٚسيم حصة الشقيقة وترجع الى )  ٗ٘=ٛٔ×ٖ
 (ٔ( وترجع الى )ٕ( ولألخت )ٕ( وترجع الى)ٗأسيم حصة االخ واالخت الب لألخ ) ٙ=ٕ×ٖ
 

                                                 

،  ٖٗٗ/ٔ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة ٕٓٔ/ ٙ، المبدع شرح المقنع  ٘ٛ/٘( روضة الطالبين ٔ)
 ٙٔ/ٕ، الممخص الفقيي لصالح الفوزان  ٖٗ/ٕمنار السبيل شرح الدليل 
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) ولو كان مع األخ واألخت ألب أخ آخر من أب لصحت المسألة من تسعين وتسمى تسعينية 
 (ٔ) نسبة إلى التسعين ، لصحتيا منيا (زيد 

 المسألة الخامسة : المالكية واختيا
 (ٕ)اسمائيا : ) المالكية ( 
 (ٖ)سبب تسميتيا بذلك :

ألنو أفتى فييا، وىي التي قيل إن مالكًا  -رحمو اهلل-سميت بالمالكية نسبة إلى اإلمام مالك 
 الباقي وأسقط اإلخوةخالف فييا زيد بن ثابت فأعطى األم السدس، والجد 
 (ٗ)صورة المسألة وحميا عند االمام مالك رحمو اهلل : 

خوة ألم   ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وجدًا وأخًا ألب وا 
 زوج         أم        جد       أخ ألب     إخوة ألم  
  ٔ            ٔ          

  ـــ       ـــ     الباقي      محجـوبـــون         
  ٕ            ٙ   
 
  ٖ           ٔ          ٕ   

 ـــ      ـــ      ـــ              
  ٙ           ٙ          ٙ 
 
 

                                                 

 ، منار السبيل شرح ٕٙٔ/ٕ، الممخص الفقيي لصالح الفوزان ٕٓٔ/ ٙ( المبدع شرح المقنع ٔ)
، التاج واالكميل لمختصر  ٘ٙٗ/ٗ، الشرح الكبير لمدردير ٕٚٙ/ٕينظر: البيجة في شرح التحفة  (ٕ)

 ٙٙٗ/ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة  ٗٔٔ/ٖٔخميل
، التاج واالكميل لمختصر  ٘ٙٗ/ٗ، الشرح الكبير لمدردير ٕٚٙ/ٕينظر: البيجة في شرح التحفة  (ٖ)

 ٙٙٗ/ٕمة في مواريث االمة ، شرح الفصول المي ٗٔٔ/ٖٔخميل
، شرح الفصول الميمة في ٘ٓٔ/ٔ، والعذب الفائض  ٖٔٚ/ٗمنح الجميل عمى مختصر خميل (ينظر: ٗ)

 ٙٙٗ/ٕمواريث االمة 
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 (ٔ)اقوال الفقياء في المسألة :
 اختمف الفقياء في ىذه المسألة الى قولين :   

لإلخوة ألم ، وىذا مذىب القول االول : أن الجد يأخذ السدس ، والباقي لإلخوة ألب ، وال شيء 
زيد رضي اهلل عنو وبو اخذ الشافعية والحنابمة واحتجوا بأن السدس يكون لألخ لألب ألن اإلخوة 

 لألم محجوبون
القول الثاني : يأخذ الزوج النصف ، واألم السدس ، ويأخذ الجد وحده كل الباقي ، وال يأخذ 

ذا حجبيم كان أحق بالباقي وبيذا  اإلخوةسواء ألب أو ألم شيئًا ؛ ألن الجد يحجب اإل خوة ألم ، وا 
قال المالكية واحتجوا بأن االخوة الب لو كانوا دون الجد لم يكن ليم شيء ، وكان الثمث الباقي 

 لإلخوة لألم ، والجد حجب االخوة الم فيو أحق بنصيبيم
خ ألب أخ شقيق واما شبو المالكية )اخت المالكية( فيي أن يكون في المسألة السابقة مكان األ

نما تكمم عمييا أصحابو   (ٕ)وسميت بشبو المالكية ألن مالكًا لم يتكمم عمييا ، وا 
 

 المطلب الثالث
 المسائل الشهيرة المتعلقة بميراث بنت االبن

َتْشَمل ِبْنُت ااِلْبِن : ِىَي ُكل ِبْنٍت تَْنَتِسُب ِإَلى اْلُمَتَوفَّى ِبَطِريِق ااِلْبِن ، َمْيَما َنَزَلْت َدَرَجُة َأِبيَيا ، فَ 
 (ٖ)ِبْنَت ااِلْبِن َوِبْنَت اْبِن ااِلْبِن َمْيَما َنَزل 

 (ٗ)وليا خمسة َأْحَواٌل ِفي اْلِميَراِث 
 . النّْْصُف ِلْمَواِحَدةِ  -ٔ
 الثُُّمثَاِن ِلاِلْثَنتَْيِن َفَصاِعًدا . -ٕ

ْمِبيَّاِت ، َفِإَذا ُعِدْمَن َقاَمْت ِبْنُت ااِلْبِن َمقَ   اَمُينَّ .َوَىاتَاِن اْلَحاَلتَاِن ُيْشَتَرُط ِفيِيَما َعَدُم اْلَبَناِت الصُّ
ْنثََيْيِن .ِإَذا َكاَن َمَعُينَّ َذَكٌر َفِإنَُّو َيْعِصُبُينَّ ، َوِحيَنِئٍذ  -ٖ ُُ  َفِممذََّكِر ِمْثل َحظّْ اأْل

                                                 

 ٘ٓٔ/ٔ، والعذب الفائض  ٖٔٚ/ٗينظر: منح الجميل عمى مختصر خميل  (ٔ)
 ٙٗ/ٗ( ينظر: الشرح الكبير لمدرديرٕ)
 ٜٕ(ينظر: شرح  الرحبية  ص ٖ)
 ٜٕ،  شرح  الرحبية  ص   ٖٙ( ينظر: شرح السراجية ص ٗ)
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ْمِبيَِّة ، َتْكِمَمًة ِلمثُُّمثَْيِن . -ٗ  َلُينَّ السُُّدُس َمَع اْلِبْنِت اْلَواِحَدِة الصُّ
ْمِبيَّتَْيِن ، ِإالَّ ِإَذا َكاَن َمَعُينَّ َذَكٌر ِبَدَرَجِتِينَّ َأْو َأْسَفل ِمْنُينَّ ،  -٘ َفِإنَّو َيْعِصُبُينَّ ، اَل َيِرْثَن َمَع الصُّ

ْنثََيْيِن وىذا الذكر العاصب يسمى ) االخ المبارك ( وفيما يمي بيانو : ُُ  َوِحيَنِئٍذ َفِممذََّكِر ِمْثل َحظّْ اأْل
 مسألة : ) االخ المبارك (
 (ٔ)اسمائيا : ) االخ المبارك (

كان سببا في استحقاق بنت االبن  سبب تسميتو بذلك : سمي االخ في ىذه المسألة مباركا النو
 (ٕ)لالرث بعد ان كادت تحرم منو 

 (ٖ)صورة المسألة وحميا : 
 مات شخص وترك بنتين  وبنت ابن  وابن ابن 

 بنتين       بنت ابن      ابنابن   
    ٕ 
 ـــ       البــــاقـــي  
   ٖ  
   ٕ               ٔ 
 ـــ          ـــ         
   ٖ               ٖ 

 اصميا من ثالثة ، سيمين منيما لمبنتين وسيم واحد  لبنت االبن وابن ابن   
 وسيام البنتين منقسمة عمييما لكل بنت ) سيم واحد ( 

(  ٖ( وعدد الرؤوس )  ٔواما سيام بنت االبن  وابن االبن فيي منكسرة عمييما وبين السيام ) 
و جزء السيم ثم نضربو بأصل المسألة وبسيام كل ( ونجعمٖتباين فنأخذ كامل عدد الرؤوس )

 فريق             
                                                 

  ٔ/  ٕٙٔ، شرح اخصر المختصرات البن جبرين  ٚٛ/  ٙ(ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنياج ٔ)
 ٓٔ، مغني المحتاج  ٖٕٕ/  ٓٔ، حاشية قميوبي وعميرة  ٚٛ/  ٙ(ينظر: تحفة المحتاج بشرح المنياج ٕ)
/ٗ٘ٗ 
، فقو المواريث ـ د. منير  ٖٙٗ/  ٓٔ، الفقو وادلتو لمزحيمي  ٙٗ/ٔ( ينظر: الكنوز الممية في الفرائض الجمية ٖ)

 عبد اهلل خضير
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 ومنو تصح المسألة  ٜ=  ٖ×  ٖ
 (  ٖحصة البنتين لكل بنت )   ٙ=  ٕ×  ٖ
 حصة  بنت االبن وابن االبن ، لبنت االبن )سيم واحد(  والبن االبن )سيمين(   ٖ=  ٔ×  ٖ

)ابن االبن( ، فال ترث الستنفاذ الثمثين من  ويالحظ ىنا ان بنت االبن ، لو انفردت عن العاصب
 البنتين ، لكونيما اعمى درجة منيا ، ووجود ىذا )االخ المبارك( عصبة ، جعميا ترث بالتعصيب 

 المطمب الرابع
 المسائل الشييرة المتعمقة بميراث االخت الشقيقة

 (ٔ)االخت الشقيقة : ىي كل أخت شاركت المتوفي في االب واالم 
 (ٕ)الميراث خمسة أحوال:وليا في 

 النصف لمواحدة المنفردة إذا لم يكن معيا ولد وال ولد ابن وال أب وال جد وال أخ شقيق - ٔ
 الثمثان لالثنتين فصاعدا عند عدم من ُذِكر. - ٕ
إذا وجد معين أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره فإنو يعصبين ويكون لمذكر مثل حظ  - ٖ

 االنثيين.
 البنات أو بنات االبن فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات االبن. يصرن عصبة مع - ٗ
 يسقطن بالفرع الوارث المذكر كاالبن وابنو - ٘

 ومن المسائل التي اشتيرت في ميراث االخت الشقيقة اثنان وىما : 
 المسألة االولى : اليتيمتان

 (ٖ)اسمائيا : ) اليتيمتان ، النصفيتان ( 
 
 
 

                                                 

 ٛٔٙ/  ٖ، فقو السنة ـ سيد سابق   ٖٓ( شرح الرحبية ص ٔ)
 ٓٗ/  ٖ، الموسوعة الفقيية الكويتية  ٛٔٙ/  ٖ( فقو السنة ـ سيد سابق  ٕ)
/  ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة ٛٗٔ/ٙ، المبدع شرح المقنع ٓٔٗ/  ٛالفروع البن مفمح  (ٖ)

ٗٚٚ  
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 ( ٔ)سبب تسميتيا: 
ثَاِلَث  سميت باليتيمتين ؛ َتْشِبيًيا ِبالدُّرَِّة اْلَيِتيَمِة أِلَنَُّيَما َفْرَضاِن ُمَتَساِوَياِن ُورَّْث ِبِيَما اْلَماُل ، َواَل 

 َلُيَما إْذ َلْيَس َلَنا َمْسَأَلٌة ُيوَرُث ِفيَيا اْلَماُل ُكمُُّو ِبَفْرَضْيِن ُمَتَساِوَيْيِن َغْيَرُىَما
 نصفيتين، ألن كل واحدة منيما مشتممة عمى نصف  ونصف فرضين وسميت بال

 ( ٕ)صورة المسألتين: 
 صورة المسألة اليتيمة االولى وحميا :
 ماتت امرأة وتركت زوج واخت شقيقة 

 زوج       اخت شقيقة  
  ٔ              ٔ 

 ( سيم لمزوج وسيم لمشقيقةٕـــ         ـــ  اصل المسألة من )
  ٕ              ٕ 

اما المسألة اليتيمة الثانية : فيي تتعمق بميراث االخت ألب وسأبينيا ىناك وانما جمعتيا مع 
 .االولى  النيا ال تختمف عنيا من حيث االسم وسبب التسمية 

 المسألة الثانية : المسألة الدينارية الكبرى
 (ٖ)ة ،  الداودية ، العامرّية (اسمائيا : ) الدينارية الكبرى ، الّركابّية ، الّشاكي

 (ٗ)سبب تسميتيا 
سميت " بالّدينارّية الكبرى وبالّركابّية وبالّشاكية " ألّن شريحا القاضي قضى فييا لألخت بديناٍر 
واحٍد ، وكانت الّتركة سّتمائة ديناٍر ، فمم ترض األخت ، ومضت إلى عميٍّ كّرم الّمو وجيو 

                                                 

 ٕ، منار السبيل شرح الدليل ٓٛ٘/  ٗ، مطالب اولي النيى  ٖٔٚ/ ٘ٔعمى متن االقناع  كشاف القناع (ٔ)
 ٔٛٗ/  ٚ، شرح منتيى االرادات  ٕ٘/
 ٖٔٚ/ ٘ٔ، كشاف القناع عمى متن االقناع ٓٙٗ/  ٓٔ، الفقو وادلتو لمزحيمي  ٓٔٗ/  ٛ(الفروع البن مفمح ٕ)
،  ٜٔ/ٙ، روضة الطالبين  ٜٛ٘/ٙ، العزيز شرح الوجيز ٛٗٙ/ٕٔ(ينظر: نياية الممطب في دراية المذىب ٖ)

، منح الجميل عمى مختصر سيد  ٙٛ/ ٕٓ، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  ٕٚٗ/ ٗالشرح الكبير لمدردير 
 ٖٚٚ/٘ٔ، كشاف القناع    ٖٗٙ/ٜخميل 

، العزيز شرح الوجيز ٛٗٙ/ٕٔ،  نياية الممطب في دراية المذىب  ٕٛ٘/ٖ( ينظر: االختيار لتعميل المختار ٗ)
 ٕٓ، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير  ٕٚٗ/ ٗ، الشرح الكبير لمدردير  ٜٔ/ٙ، روضة الطالبين  ٜٛ٘/ٙ
 ٖٚٚ/٘ٔ، كشاف القناع    ٖٗٙ/ٜ، منح الجميل عمى مختصر سيد خميل  ٙٛ/
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، فأمسكت بركابو وقالت : إّن أخي من أبي وأمي مات، وترك تشتكي شريحًا ، فوجدتو راكبًا 
ستمائة دينار فأعطاني شريح دينارًا واحدًا ، فقال عمّي : لعّل أخاك ترك زوجًة ، وأمِّا ، وابنتين ، 
واثني عشر أًخا ، وأنت ؟ قالت : نعم ، فقال عمّي رضي اهلل عنو ، ذلك حّقك ولم يظممك شريح 

 شيئًا .
وىي  -اودّية " ألّن داود الّطائّي سئل عن مثميا فقسميا ىكذا ، فجاءت األخت وسميت " بالدّ 

إلى أبي حنيفة رحمو اهلل فقالت : إّن أخي مات وترك سّتمائة  -غير األخت في المسألة الّسابقة 
قال  ديناٍر فما أعطيت إاّل دينارًا واحدًا ، فقال : من قسم الّتركة ؟ قالت : تمميذك داود الّطائّي ، 

ىو ال يظمم ، ىل ترك أخوك جّدًة ؟ قالت : نعم ، قال : ىل ترك بنتين ؟ قالت : نعم ، قال : ىل : 
 ترك زوجًة ؟ قالت : نعم ، قال : ىل معك اثنا عشر أخًا ؟ قالت : نعم ، قال : إذن حّقك دينار .

 ذلك . وسميت " بالعامرّية " ألّن األخت سألت عامرًا الّشعبّي عنيا ، فأجاب بمثل
 (ٔ)صورة المسألة وحميا : 

 مات شخص وترك : زوجة  وأما  وبنتين  واثني عشر أخًا شقيقا أوالب  وأختا شقيقة أو ألب
 وترك مبمغ قدره ستمائة دينار

 زوجة        أم         بنتين      اثني عشر أخاً شقيقا  وأخت شقيقة  
  ٔ          ٔ          ٕ             

 (     ٕٗـــ     ـــ      ـــ        البـــــاقــــــي   ) اصل المسألة من 
 ٛ           ٙ          ٖ 
 ٖ          ٗ          ٔٙ                     ٔ 

 ـــ     ـــ     ـــ                 ــــ
 ٕٗ        ٕٗ        ٕٗ                    ٕٗ 
 
 

                                                 

، منح الجميل عمى مختصر  ٕٚٗ/ ٗ، الشرح الكبير لمدردير  ٕٛ٘/ٖ( ينظر:  االختيارلتعميل المختار ٔ)
 ٚٚٗ/ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة  ٖٚٚ/٘ٔ، كشاف القناع  ٖٗٙ/ٜسيدي خميل 
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 يا منقسمة عمى الورثة عدا سيام االخوة واالخت فيي منكسرة عمييما ويالحظ ان السيام كم
( ونجعمو جزء ٕ٘( تباين فنأخذ كامل عدد الرؤوس )ٕ٘( وعدد الرؤوس ) ٔوبين السيام ) 

 السيم ثم نضربو بأصل المسألة وبسيام كل فريق             
 ومنو تصح المسألة  ٓٓٙ=  ٕٗ×  ٕ٘
 حصة الزوجة   ٘ٚ=  ٖ×  ٕ٘
 حصة االم  ٓٓٔ=  ٗ×  ٕ٘
 ( ٕٓٓحصة البنتين لكل بنت )  ٓٓٗ=  ٙٔ×  ٕ٘
 سيم ( و) لالخت سيم واحد ( ٕٗحصة االخوة واالخت ) لالخوة   ٕ٘=  ٔ×  ٕ٘
 ) دينار قيمة السيم الواحد ( ٔ=  ٓٓٙ÷  ٓٓٙ

 دينار ٘ٚ=    ٔ×  ٘ٚلمزوجة    
 دينار  ٓٓٔ=  ٔ×  ٓٓٔولالم    
 دينار  ٕٓٓدينار لكل بنت  ٓٓٗ=  ٔ×  ٓٓٗولمبنتين 
 دينار لكل اخ دينارين   ٕٗ=   ٔ×  ٕٗولالخوة  
 دينار   ٔ=     ٔ×  ٔولالخت   

 المطلب الخامس
 المسائل الشهيرة المتعلقة بميراث األخت ألب

كانت األخت ألب ىي : كل أنثى شاركت المتوفى في ذات األب واختمفت عنو في األم ) أي 
 (ٔ)من غير أم المتوفى (

 (ٕ)وليا في الميراث ستة أحوال : 
 النصف لمواحدة المنفردة عن مثميا وعن االخ الب وعن االخت الشقيقة. - ٔ
 الثمثان الثنتين فصاعدا. - ٕ
 السدس مع االخت الشقيقة المنفردة تكممة لمثمثين. - ٖ

                                                 

 ٔٓٔ/ ٔالمرأة في  الفقو االسالمي  ينظر: احكام  ميراث (ٔ)
 وما بعدىا ٔٓٔ/ ٔاحكام  ميراث المرأة في  الفقو االسالمي ،  ٕٓٙ/  ٖ(ينظر : فقو السنة سيد سابق  ٕ)
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االكثر أخ الب فيكون لمذكر مثل حظ  ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو - ٗ
 االثنيين.

يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو االكثر بنت أو بنت ابن ويكون لين  - ٘
 الباقي بعد فرض البنت أو بنت االبن.

 سقوطين بمن يأتي:  - ٙ
 باالصل أو الفرع الوارث المذكر. - ٔ
 باالخ الشقيق. - ٕ
ا صارت عصبة مع البنت أو بنت االبن النيا في ىذه الحال تقوم مقام باالخت الشقيقة إذ - ٖ

 االخ الشقيق، وليذا تقدم عمى االخ الب واالخت الب عندما تصير عصبة بالغير.
باالختين الشقيقتين: إال إذا كان معين في درجتين أخ الب فيعصبين فيكون الباقي لمذكر  - ٗ

 مثل حظ االنثيين.
 االخت الب مسألتان وىما :  وقد اشتيرت في ميراث

 المسألة االولى : المسألة اليتيمة الثانية
ذكرت في ميراث االخت الشقيقة اسماء المسألتين اليتيمتين وسبب تسميتيما بذلك وبينت صورة 

 المسألة اليتيمة االولى وحميا وسأكتفي ىنا ببيان صورة المسألة اليتيمة الثانية وحميا 
 (ٔ)الثانية وحميا: صورة المسألة اليتيمة 

 ماتت امرأة وتركت زوج واخت الب
 زوج       اخت الب  
  ٔ              ٔ 

 ( سيم لمزوج  وسيم لالخت البٕـــ         ـــ    اصل المسألة من )
  ٕ              ٕ 

 المسألة الثانية : االمتحانية
 (ٔ)اسمائيا : ) االمتحانية ، الصماء ( 

                                                 

، كشاف القناع عمى متن االقناع ٓٙٗ/  ٓٔ، الفقو وادلتو لمزحيمي  ٓٔٗ/  ٛالفروع البن مفمح ينظر :  (ٔ)
ٔ٘ /ٖٚٔ 
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 ( ٕ)سبب تسميتيا :
سميت باالمتحانية ، ألنيا مما يمغز فييا ويمتحن بيا الطمبة لصعوبة تصحيحيا ، وكبر أصميا 
بعد التصحيح فيقال: خمَّف أربعة أصناف من الورثًة عدد كل صنف منيم أقل من عشرة، ومع 

 ذلك تصح من أكثر من ثالثين ألفًا 
أيضا مع بعضيم البعض ، أي وسميت بالصماء لتباين الرؤوس فييا مع السيام وتباين الرؤوس 

 أن التباين لحقيا وعًميا من كل وجو
 ( ٖ)صورة المسألة االمتحانية وحميا :

 مات شخص وترك أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع أخوات ألب
 أربع زوجات     خمس جدات      سبع بنات     تسع أخوات ألب

     ٔ               ٔ               ٕ                  
 ـــ           ـــ          ـــ         البـاقــي          
    ٛ                ٙ               ٖ                  
    ٖ                ٗ              ٔٙ              ٔ   
 ـــ           ـــ          ـــ           ـــ  
   ٕٗ              ٕٗ             ٕٗ             ٕٗ      

                                                                                                                                            

،  شرح الفصول الميمة في مواريث             ٜٔ/ٙ، روضة الطالبين  ٕٛ٘/ٖلتعميل المختار (ينظر : االختيار ٔ)
، الكنوز الممية في الفرائض                    ٘ٚٗ/ ٖٔ، مطالب اولي النيى  ٖٗٔ/ ٖٔ، اسنى المطالب  ٘ٗٗ/ ٕاالمة  
 ٜٚ/ ٔالجمية 

،  شرح الفصول الميمة في مواريث  ٜٔ/ٙطالبين ، روضة ال ٕٛ٘/ٖ( ينظر : االختيار لتعميل المختار ٕ)
، الكنوز الممية في الفرائض  ٘ٚٗ/ ٖٔ، مطالب اولي النيى  ٖٗٔ/ ٖٔ، اسنى المطالب  ٘ٗٗ/ ٕاالمة       
 ٜٚ/ ٔالجمية      

      ، مطالب اولي       ٕٛ٘/ٖ، االختيار لتعميل المختار  ٜٔ/ٙ، روضة الطالبين ٙٗٔ/ ٙ( المبدع شرح المقنع ٖ)
 ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة   ٜٚ/ ٔ، الكنوز الممية في الفرائض الجمية  ٘ٚٗ/ ٖٔالنيى 

/ٗٗ٘ 
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ويالحظ ىنا ان جميع سيام الورثة منكسرة وال تنقسم عمييم وبين سيام كل صنف من الورثة 
 وعدد رؤوسو تباين لذا نأخذ عدد رؤوس كل صنف ونحتفظ بو 

( فنجد انيا متباينة ايضا فنضرب بعضيا  ٜ،  ٚ،  ٘،  ٗثم ننظر بين االعداد المحفوظة ) 
ج يكون جزء السيم فنظربو بأصل المسألة وبسيام كل فريق لنحصل عمى سيام ببعض والنات

 الورثة مصححة وبدون كسر 
 ) جزء السيم (  ٕٓٙٔ=  ٜ×  ٚ×  ٘×  ٗ 

 ومنو تصح المسألة    ٕٖٓٗٓ=  ٕٗ×   ٕٓٙٔ
 سيم لكل زوجة     ٜ٘ٗ=  ٗ÷ حصةالزوجات     ٖٓٛٚ=    ٖ×    ٕٓٙٔ
 سيم لكل جدة    ٛٓٓٔ=  ٘÷ حصة الجدات      ٓٗٓ٘=    ٗ×    ٕٓٙٔ
 سيم لكل بنت    ٕٓٛٛ=  ٚ÷ حصة البنات        ٕٓٙٔٓ=  ٙٔ×  ٕٓٙٔ
 سيم لكل أخت     ٓٗٔ=  ٜ÷ حصة األخوات      ٕٓٙٔ=    ٔ×   ٕٓٙٔ

 المطمب السادس
 المسائل الشييرة المتعمقة بميراث األخوة األشقاء واألخوة ألب

 االخوة األشقاء واألخوة ألب ىم ممن يرث بالتعصيب 
واإلرث بالتعصيب: ىو استحقاق ما أبقتو الفرائض، أو استحقاق جميع التركة عند عدم أصحاب 
الفرائض. أي أن يرث المال بدون أن يحدد لو جزءًا معينًا، وىذا ما أشار إليو النبي صمى اهلل 

 (ٔ)ميا، فما بقي فألولى رجل ذكر ( عميو وسمم بقولو: ) ألحقوا الفرائض بأى
وقد بّين العمماء أن العصبة ىم أقارب الميت من األصول ومن الفروع ومن الحواشي، فاألصول: 
ن بعدوا؛ ألنيم  ىم أبوه وجده وجد أبيو، أما فروعو: فيم أبناؤه وأبناء أبنائو وأبناء أبناء أبنائو وا 

 تفرعوا منو.
وبنو إخوتو وبنو بنييم، وكذلك إخوة أبيو الذين ىم أعمامو، وبنو  أما أقاربو اآلخرون: فيم إخوتو

أعمامو وبنو بنييم، ثم أعمام أبيو، ثم بنوىم، ثم أعمام جده وىكذا، ويسمون عصبة؛ ألنيم في 
 الغالب يتعصبون لقريبيم ويحمونو ويجتمعون معو 

                                                 

 ٕٙٔ/ ٔ( الجامع الصغير من حديث البشير النذير  ٔ)
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ث الذكر وباالب،    ويقتسم ويقدم اإلخوة األشقَّاء عمى اإلخوة ألب وكالىما يحجب بالفرع الوار 
ناثًا فممذَّكر مثل حظّْ األنثيين  (ٔ)الذكور من االخوة الميراث بالسوية، فإن كانوا ذكورًا وا 
 ومن المسائل التي اشتيرت في ميراث األخوة األشقاء واألخوة ألب اثنان وىما : 

 
 المسألة االولى : المسألة المشتركة

 ( ٕ)لمشرَّكة ، العمرية ، المنبرية ، اليّمّية ، الحجرية ، اْلِحَماِريَِّة  ( اسمائيا : ) اْلُمْشَتَرَكِة  ، ا
 ( ٖ)سبب تسميتيا :

سميت باْلُمْشَتَرَكِة : لتشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم في الميراث والمشرَّكة أي المشّرك فييا 
 بين أوالد األم وأوالد األبوين
َأنَّ سيدنا ُعَمُر رضي اهلل عنو َلمَّا ُاْستُْفِتَي ِفي اْلَمْسَأَلِة ، َأْفَتى ِبَعَدِم  وسميت بالعمرية : أِلَنَُّو ُرِويَ 

ْخَوُة االشقاء : َىْب َأنَّ َأَباَنا  ْخَوة االشقاء ِلإْلِْخَوِة أِلُمٍّ ِفي اْلِميَراِث ، َفَقاَل َلُو اإْلِ َكاَن ُمَشاَرَكِة اإْلِ
ِل ، َوَأْفَتى ِحَماًرا ، َوِفي ِرَواَيٍة َحَجًرا  ُمْمًقى ِفي اْلَيمّْ . َأَلْسَنا ِمْن ُأمٍّ َواِحَدٍة ؟ َفَرَجَع َعْن َرْأِيِو اأْلَوَّ

 َعَمى َما ِبالتَّْشِريِك . َوِقيَل َلُو : َلَقْد َأْفَتْيت َساِبًقا َعَمى َغْيِر َذِلَك . َفَقاَل : ِتْمَك َعَمى َما َقَضْيَنا، َوَىِذهِ 
 َنْقِضي

منبرية : ألن سيدنا عمر رضي اهلل عنو حكم بيا من عمى المنبر) وىي ليست منبرية وسميت بال
 سيدنا عمي رضي اهلل عنو ( االتي ذكرىا

وسميت باليّمّية والحجرية : ألن اإلخوة األشقاء قالوا لسيدنا عمر رضي اهلل عنو : ) َىْب أبانا 
 َدٍة (حجًرا ممقى في اليم أي البحر َأَلْسَنا ِمْن ُأمٍّ َواحِ 

                                                 

 ٖ/  ٜ٘( ينظر : شرح عمدة االحكام لعبد اهلل بن جبرين ٔ)
/ ٔ، المباب في الفقو الشافعي ٗٙٗ/  ٗالكبير لمدردير ، الشرح ٖٖٖ/ٖ( ينظر: الذخيرة في الفقو المالكي ٕ)

، الشرح الممتع عمى ٓٔ/ٕ، فتح الوىاب بشرح منيج الطالب  ٕٙ/  ٔٔ، حاشية البجيرمي عمى المنيج ٕ٘ٙ
 ٖٓ، موسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ  ٖٙٛ/  ٔ، المطمع عمى الفاظ المقنع  ٓٓٔ/  ٔٔالزاد المستنقع 

  ٜ٘ٗ/  ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو  ٕٜ/  ٔالكريم الالحم  ، الفرائض لعبد ٗٙ/
/ ٔ، المباب في الفقو الشافعي  ٗٙٗ/  ٗ، الشرح الكبير لمدردير  ٖٖٖ/ٖ( ينظر: الذخيرة في الفقو المالكي ٖ)

، المطمع عمى الفاظ  ٓٔ/ٕ، فتح الوىاب بشرح منيج الطالب  ٕٙ/  ٔٔعمى المنيج  ، حاشية البجيرميٕ٘ٙ
، موسوعة فقو  ٜ٘ٗ/  ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو  ٕٜ/  ٔ، الفرائض لعبد الكريم الالحم  ٖٙٛ/  ٔالمقنع 

 ٗٙ/ ٖٓالعبادات لعمي الشحوذ 
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وسميت باْلِحَماِريَِّة : لقول األشقاء لسيدنا عمر رضي اهلل عنو: ىب أن أبانا كان حمارًا أليس 
 نشارك اإلخوة لألم في األم

 
 (ٔ)صورة المسألة اْلُمْشَتَرَكِة وحميا عمى رأي سيدنا ُعَمُر رضي اهلل عنو ومن وافقو:

مٍّ َوَأَخَوْيِن َشِقيَقْينِ َماَتْت اْمَرَأٌة َوَتَرَكْت َزْوًجا َوُأمِّا  ُُ  َوَأَخَوْيِن أِل
 َزْوج         ُأّم           َأَخَوْين أِلم   وَأَخَويِن َشِقيَقينِ  
  ٔ           ٔ                     ٔ 

 (            ٙـــ      ـــ                ــــ            اصل المسألة من )
  ٕ          ٙ                      ٖ  
  ٖ          ٔ                      ٕ 

 ـــ      ـــ                ــــ             
  ٙ          ٙ                      ٙ 

 ويالحظ ان السيام كميا منقسمة عمى الورثة عدا سيام االخوة ألم واالشقاء فيي منكسرة عمييم 
( ونجعمو جزء السيم ثم ٕ( توافق فنأخذ وفق عدد الرؤوس )ٗ( وعدد الرؤوس ) ٕوبين السيام ) 

 نضربو بأصل المسألة وبسيام كل فريق             
 ومنو تصح المسألة    ٕٔ=  ٙ×  ٕ
 أسيم حصة الزوج               ٙ=  ٖ×  ٕ
 سيم حصة االم    ٕ=  ٔ×  ٕ
 ألم واالشقاء ) لكل اخ سيم واحد (أسيم حصة االخوة    ٗ=  ٕ×  ٕ
 
 

                                                 

،  ٖٖٙ/  ٜ، حاشية الصاوي  ٗٙٗ/  ٗمدردير ، الشرح الكبير ل ٖٖٖ/ٖ( ينظر: الذخيرة في الفقو المالكي ٔ)
، فتح الوىاب بشرح منيج الطالب ٕٙ/  ٔٔ، حاشية البجيرمي عمى المنيج ٕ٘ٙ/ ٔالمباب في الفقو الشافعي 

 ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو ٓٓٔ/  ٔٔ، الشرح الممتع عمى الزاد المستنقع   ٕٕ/  ٚ، المغني البن قدامة ٓٔ/ٕ
  ٕ٘/ ٗٔحمد ، شرح الزاد لم ٜ٘ٗ/ 
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 (ٔ)اقوال الصحابة ومن تبعيم من الفقياء وأئمة المذاىب في المسألة اْلُمْشَتَرَكِة :
اختمف الصحابة رضوان اهلل عمييم ومن تبعيم من الفقياء في تشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة 

 ألم في الثمث في ىذه المسألة عمى قولين:
يم ال ُيَشرَّكون، وىذا قول جماعة من الصحابة رضي اهلل عنيم، منيم سيدنا عمي القول األول: ان

بن ابي طالب وابن مسعود ، وابن عباس ، َوُأَبيُّ ْبُن َكْعٍب َوَأُبو ُموَسى اأْلَْشَعِريُّ َرِضَي المَُّو َعْنُيْم 
ابن َأِبي َلْيَمى َوَأُبو ُيوُسَف َوُمَحمٌَّد َوَأْحَمُد ْبُن ، َوِمَن التَّاِبِعيَن الشَّْعِبيُّ ، َوِمَن اْلُفَقَياِء أبو حنيفة و 

 َحْنَبٍل َوَأُبو َثْوٍر َوَداُوُد وابن المنذر رحميم اهلل .
القول الثاني: أنيم ُيَشرَّكون في الثمث ، وىذا قول سيدنا عمر وعثمان وزيد بن ثابت من الصحابة 

ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز َوُشَرْيٌح َوَسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِّْب َوَطاُوٌس رضي اهلل عنيم اجمعين ، َوِمَن التَّاِبِعيَن 
ْسَحاُق رحميم اهلل  .  َواْبُن ِسيِريَن ، َوِمَن اْلُفَقَياِء َماِلٌك والشافعي َوالنََّخِعيّّ َوالثَّْوِريُّ َواِ 

 االدلة ومناقشتيا :
 (ٕ)ادلة اصحاب المذىب االول : 

 (ٖ)« ألحقوا الفرائض بأىميا فما بقي فألْولى رجل ذكر » ـ قولو صمى اهلل عميو وسمم: ٔ
 ووجو االستدالل بالحديث: 

أنو جعل لمعصبة ما تُْبِقي الفروض، ولم تُْبِق الفروض في المسألة المشركة شيئا، واإلخوة األشقاء 
 عصبة وليسوا أصحاب فرض فيسقطون. 

 
                                                 

، الشرح ٖٖٖ/ٖ، الذخيرة في الفقو المالكي  ٕٕٗ/ٔ، المباب في شرح الكتاب  ٖٙٓ/  ٖٕ(ينظر: المبسوط ٔ)
، حاشية ٕ٘ٙ/ ٔ، المباب في الفقو الشافعي  ٖٛٗ/  ٛ، الحاوي الكبير لمماوردي ٗٙٗ/  ٗالكبير لمدردير 

،  ٓٔ/ٕ،  فتح الوىاب بشرح منيج الطالب  ٕٕ/  ٚ، المغني البن قدامة  ٕٙ/  ٔٔعمى المنيج  البجيرمي
، الفرائض لعبد الكريم  ٓٓٔ/  ٔٔ، الشرح الممتع عمى الزاد المستنقع  ٖٙٛ/  ٔالمطمع عمى الفاظ المقنع 

 ٗٙ/ ٖٓالشحوذ ، موسوعة فقو العبادات لعمي  ٜ٘ٗ/  ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو  ٕٜ/  ٔالالحم 
،  ٖٛٗ/  ٛ، الحاوي الكبير لمماوردي  ٕٕٗ/ٔ، المباب في شرح الكتاب  ٖٙٓ/  ٖٕ(ينظر: المبسوط ٕ)

، فتح الوىاب بشرح منيج الطالب ٕٚ٘/ٕ، شرح الزركشي عمى المختصر الخرقي  ٕٕ/  ٚالمغني البن قدامة 
، موسوعة فقو العبادات                          ٜ٘ٗ/  ٓٔادلتو ، الفقو االسالمي و  ٕٜ/  ٔ، الفرائض لعبد الكريم الالحم  ٓٔ/ٕ

 ٗٙ/ ٖٓلعمي الشحوذ 
 ٕ/ٔ(  سنن ابي داوود  ٖ)
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 وأجيب عمى ذلك :
َوَلَد اأْلَِب َواأْلُمّْ أُخُذوا ِباْلَفْرِض اَل ِبالتَّْعِصيِب في ىذه المسألة ، َفَمْم َيُكْن ِفي اْلَخَبِر َدِليٌل  آ ـ إنَّ 

 َعَمى َمْنِعِيْم .
َكاأْلَِب ِإَذا  ب ـ ِإنَّ َتْعِصيَب َوَلِد اأْلَِب َواأْلُمّْ َقْد َسَقَط ، َوَلْيَس ُسُقوُط َتْعِصيِبِيْم ُيوِجُب ُسُقوَط َرِحِمِيمْ 

 َسَقَط َأْن َيْأُخَذ ِبالتَّْعِصيِب َلْم ُيوِجْب ُسُقوَط َأْخِذِه ِباْلَفْرِض . 
َزْوٍج ـ اْسِتْداَلُلُيْم ِبَأنَّ َمْن َحاَز َجِميَع اْلَماِل ِبالتَّْعِصيِب َجاَز َأْن َيُكوَن ِبَعَصَبِتِو َسَبًبا ِلِحْرَماِنِو كَ ٕ

 ٍب فممزوج النصف ولمشقيقة النصف والباقي لألخ ألب ولم يبق شيء لو .َوُأْخٍت شقيقة َوَأخ أِلَ 
ْدُخَل واْلَجَواُب عمى ذلك َأنَّ اأْلََخ أَلِب َلْيَس َلُو َسَبٌب َيِرُث ِبِو ِإالَّ ِبالتَّْعِصيِب َوْحَدُه ، َفَمْم َيُجْز َأْن يَ  

ِد التَّْعِصيِب َعَمى َذِوي اْلَفْرِض .  ِبُمَجرَّ
ُيْم َلِو ْخَوُة ِلأْلَِب َواأْلُمّْ : فإنَّ َلُيْم َرِحًما ِباأْلُمّْ َيُجوُز َأْن ُيَشاِرُكوا فيو َوَلَد اأْلُمّْ ، َأاَل َتَرى َأنَّ بخالف اإْلِ 

 اْجَتَمُعوا َمَعُيْم َلْم ُيْسِقُطوُىْم ، َفَكَذِلَك َلْم َيْسُقُطوا ِبِيْم .
ُفُروِض َفْضٌل َفَمْم َتُكْن َلُيْم ُمَشاَرَكُة ِذي َفْرٍض أِلَنَُّيْم َعَصَبٌة ، َفَمْم َيُجْز ـَ َلْيَس ِفي اْلُمْشَتِرَكِة َبْعَد الْ ٖ

ْخَوِة ِلأْلَِب ،   َأْن ُيَشاِرُكوا َذِوي اْلُفُروِض َكاإْلِ
ْخَوِة ِلأْلَب اَل َيْأُخُذوَن ِباْلَفْرِض ِلَعَدِم ِإْداَلِئِيْم ِباأْلُمّْ   ، َوَخاَلَفُيْم َوَلُد اأْلَِب َواأْلُمّْ  واجيب عمى ذلك : بأن اإْلِ

ب فَممَّا ـ َإنَّ َمْن َكاَن َعَصَبًة َسَقَط ِعْنَد اْسِتيَعاِب اْلُفُروِض ِلمتَِّرَكِة ِقَياًسا َعَمى َزْوٍج َوُأمٍّ َوَجدٍّ َوَأٍخ الٗ
ْوُج َواأْلُمُّ َواْلَجدُّ اْلَماَل َفْرًضا َسَقَط اأْلَخُ   ،  اْسَتْوَعَب الزَّ

َفاْلَجَواُب َعْنُو : ِإنَّ َتْعِصيَب َوَلِد اأْلَِب َواأْلُمّْ َقْد َسَقَط ، َوَلْيَس ُسُقوُط َتْعِصيِبِيْم ُيوِجُب ُسُقوَط 
 َرِحِمِيْم َكاأْلَِب ِإَذا َسَقَط َأْن َيْأُخَذ ِبالتَّْعِصيِب َلْم ُيوِجْب ُسُقوَط َأْخِذِه ِباْلَفْرِض .

َرِحِم َفِإْن َكاَنِت اْلَمْسَأَلُة َزْوًجا َوُأمِّا َوَجدِّا َوَأًخا الب ، َسَقَط اأْلَُخ الب أِلَنَّ اْلَجدُّ َيْأُخُذ َفْرَضُو بِ  
ِتِو َلُو ِمْن اْلِواَلَدِة ، َفَجاَز َأْن َيْسُقَط َمَعو اأْلَِخ الب ِلَفْقِد َىَذا اْلَمْعَنى ِفيِو َوَخاَلَف َوَلُد اأْلُمّْ ِلُمَشاَركَ 

 ِجَيِة اأْلُمّْ 
َل َوَلُد اأْلُمّْ َعَمى َوَلِد اأْلَِب َواأْلُمّْ َمَع ِإْداَلِء َجِميِعِيْم ِباأْلُمّْ َجاَز َأنْ ٘ وا ـ َلمَّا َجاَز َأْن ُيَفضَّ  َيْخَتصُّ

ْن َأْدَلى َجِميُعُيْم ِباأْلُمّْ ، َأاَل َتَرى َلْو  َكاَنِت اْلَفِريَضُة َزْوًجا َوُأمِّا َوَأًخا أَلُمٍّ َوَعَشَرَة ِباْلَفْرِض ُدوَنُيْم ، َواِ 
ْخَوِة ِلأْلَِب َواأْلُمّْ َوُىْم َعَشَرُة ال سُُّدَس  َفَممَّا َلْم ِإْخَوٍة أِلٍَب َوُأمٍّ َأنَّ ِلأْلَِخ ِمَن اأْلُمّْ السُُّدَس َوِلَجِميِع اإْلِ

َل َعَمْيِيْم َلْم يَ  ْرِث ُدوَنُيْم .َيْمتَِنْع َأْن ُيَفضَّ  ْمتَِنْع َأْن ُيْخَتصَّ ِباإْلِ
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ُموا َعَمْيِيْم : أِلَنَُّيْم َوِرُثوا ِبَتْعِصيِبِيْم ُدوَن ُأمِّْيْم ، َوِميَراِثِيْم  واْلَجَواُب عمى ذلك َأنَُّو َلمَّا َجاَز َأْن ُيَفضَّ
َر ، َفَجاَز َأْن َيْأُخُذوا ِبِو اأْلََقلَّ ، َفِإَذا َسَقَط َتْعِصيُبُيْم ِبالتَّْعِصيِب َأْقَوى : أِلَنَُّيْم َقْد َيْأُخُذوَن بو اأْلَْكثَ 

  ُيْسِقُطوُىمْ َلْم َيْسُقُطوا ِبَرِحِمِيْم : أِلَنََّيا َأَقلُّ َحاَلِتِيْم َفِمَيَذا اْلَمْعَنى َجاَز َأْن َيْفُضُموُىْم َوَلْم َيُجْز َأنْ 
ِب َواأْلُمّْ ُيَشاِرُكوا َوَلَد اأْلُمّْ ِفي َفْرِضِيْم ِإَذا َلْم َيِرُثوا ِبَأْنُفِسِيْم ِلُمَشاَرَكِتِيْم ـ َلْو َجاَز َأْن َيُكوَن َوَلُد اأْلَ ٙ

ْداَلِء ِباأْلُمّْ َلَجاَز ِإَذا َكاَنِت اْلَفِريَضُة ِبْنًتا َوُأْخًتا أِلٍَب َوُأمٍّ َوُأْختًا أِلٍَب َأْن  َيُكوَن ِلْمِبْنِت َلُيْم ِفي اإْلِ
دْ ال اَلِء نّْْصُف َوَيُكوَن النّْْصُف اْلَباِقي َبْيَن اأْلُْخِت ِلأْلَِب َواأْلُمّْ َواأْلََخُت ِلأْلَِب اِلْشِتَراِكِيَما ِفي اإْلِ

ْجَماِع َعَمى إِ  ُل َتِمَك ِباأْلُمّْ : أِلَنَّ َوَلَد اأْلُمّْ اَل َيِرُث َمَع اْلِبْنِت ، َوِفي اإْلِ ْسَقاِط َىَذا ِباأْلِب ، َواَل ُيَفضَّ
 اْلَقْوِل َدِليٌل َعَمى ِإْسَقاِط التَّْشِريِك َبْيَن َوَلِد اأْلُمّْ َوَوَلِد اأْلَِب َواأْلُمّْ .

َد ِإْداَلُؤُه  ْخَوِة َواأْلََخَواِت َمْن َتَفرَّ ِباأْلب ، واْلَجَواُب َعمى ذلك َأنَّ اْلِبْنَت مع الشقيقة ِإنََّما ُتْسِقُط ِمَن اإْلِ
ْداَلَء ِباأْلََبَوْيِن َأْقَوى ، َفَجاَز َأْن َيُكوَن َأَحقَّ َوَىَذا ِبِخاَلِف اْلُمْشَتِرَكِة : أِلَنَّ اْلُمخَ  َفَمنْ  اِلَف َجَمَع اإْلِ

َمَع  ِفيَيا َجَعَل اأْلَْضَعَف َأْقَوى َوَأَحقَّ َفَأْيَن َوْجُو اْلَجْمِع َبْيَن اْلُمَضادَِّة َوَكْيَف َطِريُق ااِلْسِتْداَللِ 
 التََّباُيِن ؟

 َبْيَن ـ َلْو َجاَز َأْن َيِرَث َوَلُد اأْلَِب َواأْلُمّْ ِباْلَفْرِض ِإَذا َلْم َيِرُثوا ِبالتَّْعِصيِب َلَجاَز َأْن َيْجَمُع َلُيمْ ٚ
اِقَي َبْعَد اْلَفْرِض ِبالَتْعِصيٍب اْلَفْرِض َوالتَّْعِصيِب َكاأْلَِب  َفُيَشاِرُكوا َوَلَد اأْلُمّْ ِفي َفْرِضِيْم َوَيْأُخُذوَن اْلبَ 

 َوِفي ِإْبَطاِل َىَذا ِإْبَطاٌل ِلَفْرِضِيمْ 
َمْم َفاْلَجَواُب َعْنُو َأنَّ اْلَفْرَض ِمْنُيْم َأْضَعُف ِمَن التَّْعِصيِب : أِلَنَّ اْلِميَراَث ِبِو اْجِتَياٌد َعْن َنصٍّ ، فَ 

ِتِو َيُجْز َأْن َيْجَمَع َلُيْم َبْيَن التَّْعصِ  يِب اأْلَْقَوى َواْلَفْرِض اأْلَْضَعِف ، َوَلْيَس َكَذِلَك َفَرُض اأْلَِب ِلُقوَّ
 َوُمَساَواِتِو التَّْعِصيَب الَِّذي ِفيِو  َفَجاَز َأْن َيْجَتِمَع َلُو اْلِميَراثَاِن .

 (ٔ)ادلة اصحاب المذىب الثاني :
 

                                                 

/  ٛ، الحاوي الكبير لمماوردي ٗٙٗ/  ٗ، الشرح الكبير لمدردير ٖٖٖ/ٖ( ينظر: الذخيرة في الفقو المالكي ٔ)
/  ٚ، المغني البن قدامة  ٕٙ/  ٔٔعمى المنيج ، حاشية البجيرمي ٕ٘ٙ/ ٔ، المباب في الفقو الشافعي  ٖٛٗ
، الفقو االسالمي  ٕٜ/  ٔ، الفرائض لعبد الكريم الالحم  ٓٓٔ/  ٔٔ، الشرح الممتع عمى الزاد المستنقع  ٕٕ

 ٗٙ/ ٖٓ، موسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ  ٜ٘ٗ/  ٓٔوادلتو 
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َتَرَك الَواِلَداِن َواأَلْقَرُبوَن َوِلمنَّْساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك الَواِلَداِن  ـ َقْوِلِو َتَعاَلى : ]ِلمرَّْجاِل َنِصيٌب ِممَّأ
 (ٔ)َواأَلْقَرُبوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا[ 

ِة الدَِّليِل وأَِلَنَّ  ُيْم َساَوْوا َوَلَد اأْلُمّْ ِفي َفاْقَتَضى َظاِىُر َىَذا اْلُعُموِم اْسِتْحَقاَق اْلَجِميِع ِإالَّ ِمْن خصَّ
ُأمٍّ َواِحَدٍة   َرِحِمِيْم ، َفَوَجَب َأْن ُيَشاِرُكوُىْم ِفي ِميَراِثِيْم ِقَياًسا َعَمى ُمَشاَرَكِة َبْعِضِيْم ِلَبْعٍض وأَِلَنَُّيْم َبُنو

 ِفيِيْم َوَلُد َأٍب  َفَجاَز َأْن َيْشَتِرُكوا ِفي الثُُّمِث ِقَياًسا َعَمْيِيْم ِإَذا َلْم َيُكنْ 
ـ قياس اإلخوة األشقاء عمى ابن العم إذا كان أخا ألم في مشاركة اإلخوة ألم في الثمث بجامع ٕ

 االشتراك في األم في كل.
َحِدِىَما َأْن َيِرَث ـ َإنَّ ُكلَّ َمْن َأْدَلى ِبَسَبَبْيِن َيِرُث ِبُكلّْ َواِحٍد ِمْنُيَما َعَمى ااِلْنِفَراِد َجاَز ِإَذا َلْم َيِرْث ِبأَ ٖ

 ِباآْلَخِر ِقَياًسا َعَمى اْبِن اْلَعمّْ ِإَذا َكاَن َأًخا أِلُمٍّ ، 
ِقَياًسا ـ وأَِلَنَّ ُكلَّ َمْن ِفيِو َمْعَنى التَّْعِصيِب َواْلَفْرِض َجاَز ِإَذا َلْم َيِرْث ِبالتَّْعِصيِب َأْن َيِرَث ِباْلَفْرِض ٗ

 َعَمى اأْلَِب ، 
وَل اْلَمَواِريِث َمْوُضوَعٌة َعَمى تَْقِديِم اأْلَْقَوى َعَمى اأْلَْضَعِف ، َوَأْدَنى اأْلَْحَواِل ُمَشاَرَكُة ـ َإنَّ ُأصُ ٘

ْقَوى اأْلَْقَوى ِلأْلَْضَعِف ، َوَلْيَس ِفي ُأُصوِل اْلَمَواِريِث ُسُقوٌط اأْلَْقَوى ِباأْلَْضَعِف ، َوَوَلُد اأْلَِب َواأْلُمّْ أَ 
ْعًفا ، َوَأْسَوُأ اأْلُمّْ ِلُمَشاَرَكِتِيْم ِفي اأْلُمّْ َوِزَياَدِتِيْم ِباأْلَِب ، َفِإَذا َلْم َيِزْدُىُم اأْلَُب ُقوًَّة َلْم َيِزْدُىْم ضَ  ِمْن َوَلدِ 

 َحاِلِو َأْن َيُكوَن ُوُجوُدُه َكَعَدِمِو َكَما َقاَل السَّاِئُل : َىْب َأنَّ َأَباُىْم َكاَن ِحَماًرا .
اميل اليو ىو راي اصحاب المذىب الثاني في مشاركة االخوة االشقاء لالخوة الم في  والذي

الثمث لما تبين من االدلة ومناقشتيا اضف الى انو حكم ورد عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي اهلل عنو ، وعمر بن الخطاب رضي اهلل عنو لو سنة متبعة لقول النبي صّمى اهلل 

 ( ٕ)« كم بسنتي وسنة الخمفاء الراشدينعمي»عميو وسّمم: 
 (ٖ)« إن كان فيكم ُمَحدَّثون فعمر»وقولو صّمى اهلل عميو وسّمم :  
 
 

                                                 

 ٚالنساء/ (  سورةٔ)
  ٕٙٔ/ٗ( مسند اإلمام أحمد ٕ)
 ٕٙٓ/  ٔالترمذي (  سنن ٖ)
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 المسألة الثانية : ) األخ المشئووم (
 (ٔ)اسمائيا : ) األخ المشئووم (

كان سببا في حرمان االخت الب  سبب تسميتو بذلك : سمي االخ في ىذه المسألة مشؤوما النو
 (ٕ)من االرث . 

 ماتت امرأة وتركت زوج  وأخت شقيقة  وأخت ألب  وأخ ألب   (ٖ): صورة المسألة وحميا
 زوج         أخت شقيقة       أخت ألب و أخ ألب   
    ٔ               ٔ 
 ـــ           ـــ         البــــاقـــي  

    ٕ               ٕ 
ويالحظ ىنا ان الزوج فرضو النصف واألخت الشقيقة فرضيا النصف ، وبذلك استغرق  

الفرضان المسألة ، فمم يبق لمعصبة شيء ، وفييا اخت ألب لو انفردت عن العاصب ، فانيا 
 ترث السدس تكممة الثمثين ، لكن وجود ىذا العاصب ) االخ المشؤوم ( حرميا من االرث 

 المطلب السابع
 الشهيرة المتعلقة بالعولالمسائل 

ْن ِخْفُتْم َأالَّ تُْقِسُطوا ِفي   (ٗ): اْلَعْوِل ِفي المَُّغةِ  ُيْسَتْعَمُل ِبَمْعَنى اْلَمْيِل ِلَقْوِلِو َتَعاَلى : في اليتامى ]َواِ 
ْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما الَيَتاَمى َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَّْساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفتُ 

 (٘)َمَمَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا[ 
 َأْو ِبَمْعَنى َكْثَرِة اْلِعَياِل َأْو ِبَمْعَنى الزيادة وااِلْرِتَفاِع َوِمْن َىَذا اْلَمْعَنى اأْلَِخيِر ُأِخَذ اْلَمْعَنى

 األصطالحي
 

                                                 

 ٜ٘/ٕ( ينظر: نياية الزين شرح قرة العين ٔ)
 ٜ٘/ٕ( ينظر: المصدر نفسو ٕ)
 ٖ٘/ٔ( ينظر: الكنوز الممية في الفرائض الجمية ٖ)
 ٕ٘ٓ/ ٔ( ينظر : التعريفات لمجرجاني ٗ)
 ٖ(سورة  النساء / ٘)
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زيادة سيام الفريضة عن أصل المسألة فتعول المسألة إلى سيام الفريضة  : ىو وفي االصطالح
 (ٔ)ويدخل النقصان عمييم بقدر حصصيم 

وأصول المسائل سبعة: اثنان وثالثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون.   فأربعة 
الستة واالثنا عشر واألربعة منيا ال تعول: االثنان والثالثة واألربعة والثمانية. وثالثة تعول: 

والعشرون، فالستة تعول إلى عشرة وترًا وشفعًا، واثنا عشر تعول إلى ثالثة عشر وخمسة عشر 
 وسبعة عشر، وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين ال غير.

ُل َما وقع العول في زمن سيدنا ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب رضي اهلل عنو ِفي َزْوٍج َوُأخْ  تَْيِن أِلب اْلَعاِئَمِة َوَأوَّ
ُرُه واََل َمْن َقدََّمُو َفُأَقدُّْمُو ، َوَلِكْن َقْد  َرُه اْلِكَتاُب َفُأَؤخّْ َرَأْيت َرْأًيا َفِإْن َيُكْن ِلَسْبَعٍة َفَقاَل :) اَل َأْدِري َمْن َأخَّ

ْن َيُكْن َخَطًأ َفِمْن ُعَمَر َوُىَو َأْن َيدْ  َرُر َعَمى َجِميِعِيْم َوُيْنَقَص ُكلُّ َواِحٍد َصَواًبا َفِمْن المَِّو ، َواِ  ُخَل الضَّ
 .(ٕ)ِمْن َسْيِمِو ( 

َحاَبِة َوُيَقاُل إنَّ الَِّذي َأَشاَر َعَمْيِو ِبَذِلَك اْلَعبَّاُس َأوَّاًل ، َوِقيَل َعِميّّ َوِقيَل َزْيٌد ، َوِقيَل َجْمٌع ِمْن  الصَّ
ْوِج َلْم َيْبَق ِلأْلُْختَْيِن َحقُُّيَما َفَقاَل َلُيْم : َفَرَض المَُّو ِلمزَّ  ْوِج النّْْصَف َوِلأْلُْختَْيِن الثُُّمثَْيِن ، َفِإْن َبَدْأت ِبالزَّ

ْوِج َحقُُّو َفَأِشيُروا إَليَّ ، َفَأَشاَر اْلَعبَّاُس ِباْلَعْوِل ، َوَقالَ  ْن َبَدْأت ِباأْلُْختَْيِن َلْم َيْبَق ِلمزَّ   : َأَرَأْيت َلوْ َواِ 
 َسْبَعَة  َأْجَزاٍء َماَت َرُجٌل َوَتَرَك ِستََّة َدَراِىَم َوِلَرُجٍل َعَمْيِو َثاَلَثٌة وآَِلَخَر َعَمْيِو َأْرَبَعٌة َأَلْيَس ُيْجَعُل اْلَمالُ 

َحاَبِة إالَّ اْبُن َعبَّاٍس ، إالَّ  َحاَبُة ِبَقْوِلِو َوَلْم ُيَخاِلْفُيْم َأَحٌد ِمْن الصَّ  َأنَُّو َلْم َيْظَيْر اْلِخاَلُف ؟ َفَأَخَذ الصَّ
 وقد  اشتيرت في العول سبع مسائل وىي :  (ٖ)إالَّ َبْعَد َمْوِت سيدنا ُعَمَر ضي هلل عنو 

 المسألة اال ولى : المباىمة
 (ٗ)اسمائيا : )المباىمة( 
 ( ٘)سبب تسميتيا بذلك : 

                                                 

 ٗٛٔ/ ٔقو في الدين  ، منيج السالكين وتوضيح الف  ٙ٘/ ٔ( ينظر : االختيار لتعميل المختار ٔ)
 ٜٛ/  ٖ، تمخيص الحبير البن حجر العسقالني  ٖٕ٘/ٙ( السنن الكبرى لمبييقي ٕ)
 (  ينظر : حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير ٖ)
، اسنى  ٙٔٔ/ٙ، تحفة المنياج بشرح المنياج ٖ٘ٙ/  ٜ،  البحر الرائق ٕٖٓ/  ٖٕ( المبسوط لمسرخسي ٗ)

 ، ٕٗ/  ٛ، الفروع تصحيح الفروع ٖ٘ٔ/ ٖٔالمطالب 
، حاشية الجمل عمى المنيج ٕٓٚ/  ٕٚ،  تحفة المحتاج في شرح المنياج  ٖٕ٘/ٙ( السنن الكبرى لمبييقي ٘)

 ٕ٘/ٚ، المغني  ٖٗ/  ٕٗ
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فق الصحابة عميو إال ابن ألن سيدنا عمر شاور الصحابة فييا ، فأشار العباس بالعول ، وات
عباس ، لكن لم يظير النكير، فمما مات سيدنا عمر دعا إلى المباىمة، وقال: من شاء باىمتو ، 
إن الذي أحصى رمل عالج عددا لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثمثا ، إذا ذىب النصفان فأين 

ما عالت مسألة قط. فقيل لو: لَم محل الثمث ؟ وايم اهلل لو قدموا من قدم اهلل وأخروا من أخر اهلل 
ال أظيرت ىذا زمن عمر؟ قال: كان مييبا فيبتو ثّم قال لو عمي رضي اهلل عنو : ىذا ال يغني 

 عنك شيئًا ، لو متَّ أو متُّ لقسم ميراثنا عمى ما عميو الّناس من خالف رأيك .
نفسيم ، ثّم نبتيل فنجعل لعنة قال : فإن شاءوا فمندع أبناءنا وأبناءىم ونساءنا ونساءىم وأنفسنا وأ

 الّمو عمى الكاذبين ، فسّميت المباىمة لذلك .
َك ِفيِو ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمَن الِعْمِم َفُقْل  وقد وردت المباىمة في األصل في قولو تعالى : ]َفَمْن َحاجَّ

َوَأْنُفَسَنا َوَأْنُفَسُكْم ثُمَّ َنْبَتِيْل َفَنْجَعْل َلْعَنَة اهلِل َعَمى  َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكمْ 
 ( ٔ)الَكاِذِبيَن[ 

 (ٕ)صورة المسألة وحميا: 
 ماتت امرأة وتركت : زوجا  وشقيقتين  وأما

 زوج      شقيقتين        أم 
  ٔ          ٕ           ٔ  

 ـــ      ـــ      ـــ
  ٕ          ٖ           ٙ  
  ٖ          ٗ           ٔ  

 ـــ      ـــ      ـــ  اصميا من ستة وعالت الى ثمانية
  ٙ          ٙ           ٙ  
 
 

                                                 

  ٔٙسورة : آل عمران اية  (ٔ)
/  ٙ، المبدع شرح المقنع  ٖ٘ٔ/ ٖٔ، اسنى المطالب  ٖٚٗ/  ٖٔ( ينظر : تحفة المحتاج بشرح المنياج ٕ)

 ٓٚٗ/  ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو ٜٗٔ
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 (ٔ)اقوال الصحابة ومن تبعيم من الفقياء في المسألة : 
اتفق الصحابة رضوان اهلل عمييم عمى القول بالعول ولم يخالف في ذلك اال ابن عباس بعد وفاة 

 سيدنا عمر رضي اهلل عنو وتبعيم في ذلك الفقياء وائمة المذاىب 
واستدلوا أن كل واحد من ىؤالء الورثة لو انفرد أخذ فرضو فإذا ازدحموا وجب أن يقتسموا عمى 

والوصايا وألن اهلل تعالى فرض لألخت النصف كما فرض لمزوج  قدر الحقوق كأصحاب الديون
النصف وفرض لألختين الثمثين كما فرض الثمث لألختين من األم فال يجوز إسقاط فرض 
بعضيم مع نص اهلل تعالى عميو بالرأي والتحكم ولم يمكن الوفاء بيا فوجب أن يتساووا في 

يمزم ابن عباس عمى قولو : مسألة فييا زوج وأم النقص عمى قدر الحقوق كالوصايا والديون وقد 
وأخوان من أم فإن حجب األم إلى السدس خالف مذىبو في حجب األم بأقل من ثالثة من األخوة 
ن أعال  ن نقص األخوين من األم رد النقص عمى من ييبطو اهلل من فرض إلى ما بقي وا  وا 

 في القول بالعول .  المسألة رجع إلى قول الجميور وبذلك يترجح قول الجميور
 المسألة الثانية : الدينارية الصغرى

 (ٕ)اسمائيا : )الدينارية الصغرى ، ام االرامل ، ام الفروج ، السبعة عشرية ( 
 (ٖ)سبب تسميتيا بذلك :

سميت بالدينارية : الن كل واحدة من ورثتيا تأخذ دينارا واحد من التركة و )الصغرى( تميزا ليا 
 برى السابق ذكرىاعن الدينارية الك

 وسميت بُأمّْ االرامل : الن غالب ورثتيا ارامل 
وسميت بُأمّْ الفروج : الن كل ورثتيا نساء وكل امرأة ترث مثل األخرى مع أن الجيات متفرقة، 

 وكل واحدة ال تزيد عن األخرى في ميراثيا 
 وسميت بالسبعة عشرية : النيا عالت الى سبعة عشر   

                                                 

 ٕ٘/ٚ( ينظر : المغني  ٔ)
يرة لشياب الدين ، الذخٖٕٚ/ ٕٚ، تحفة المحتاج في شرح المنياج  ٓٚ/ٕ( نياية الزين شرح قرة العين ٕ)

 ٔٗٔ/ٚ، المبدع في شرح المقنع ٕٖٗ/ ٙ، حواشي الشرواني ٙٚ/ ٖٔالقرافي 
، الذخيرة لشياب الدين ٖٕٚ/ ٕٚ، تحفة المحتاج في شرح المنياج  ٓٚ/ٕ( نياية الزين شرح قرة العين ٖ)

لمبدع في شرح ،  ا٘ٓٔ/  ٔٔ،الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ٕٖٗ/ ٙ، حواشي الشرواني ٙٚ/ ٖٔالقرافي 
 ٔٗٔ/ٚالمقنع 
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 (ٔ)ا : صورة المسألة وحمي
مات رجل وترك جدتين وثالث زوجات واربع اخوات ألم وثمان اخوات ألب وترك مبمغ قدره 

 سبعة عشر دينارا
 جدتين   ثالث زوجات   اربع اخوات ألم     ثمان اخوات ألب

  ٔ          ٔ               ٔ                  ٕ               
 ـــ    ـــ      ـــ          ـــ          

  ٙ          ٗ              ٖ                   ٖ 
  ٕ          ٖ              ٗ                   ٛ 

 (  ٚٔ( وعالت الى )  ٕٔـــ     ـــ          ـــ               ـــ   اصميا من ) 
 ٕٔ        ٕٔ             ٕٔ                 ٕٔ 

منقسمة وتأخذ كل واحدة من الورثة سيما واحدا من التركة وقيمتو دينارا ونجد ىنا ان المسألة 
واحد فقط ، وليذا يمغز بيا فيقال: سبع عشرة امرأة من وجوه شتى ورثن تركًة بالسوية. ونظميا 

 بعضيم فقال:
 قل لمن يقسم الفرائض واسأل  ... إن سـألــت الشيوخ واألحداثا

 من وجوه شتى فحزن التراثامات ميت عن سبــع عشرة ... أنثى 
 (ٕ)أخــذت ىذه كــما أخذت ... تمك عقــارا ودرىمـــا وأثاثا 

 المسألة الثالثة : المسألة البخيمة
 (ٖ) اسمائيا : )البخيمة ، المنبرية (

 ( ٗ)سبب تسميتيا بذلك :

                                                 

، نياية الزين  ٙٚ/ ٖٔ، الذخيرة لشياب الدين القرافي ٘ٓٔ/  ٔٔ( ينظر: الشرح الممتع عمى زاد المستنقع ٔ)
 ٕ٘/ٛ، الفروع وتصحيح الفروع ٗ/  ٗٙٔ، شرح اخصر المختصرات ٗ٘ٗ/ٔشرح قرة العين 

 ٕ٘/ٛ( الفروع وتصحيح الفروع ٕ)
، المبدع في شرح المقنع  ٘ٓٔ/ ٔٔ، الشرح الممتع عمى زاد المستنقع  ٖٚ/ٕالعين ( نياية الزين شرح قرة ٖ)
 ٚ٘/ٕ، منار السبيل شرح الدليل  ٔ٘ٔ/ٙ
، المبدع في شرح المقنع  ٘ٓٔ/ ٔٔ، الشرح الممتع عمى زاد المستنقع  ٖٚ/ٕ( نياية الزين شرح قرة العين ٗ)
  ٚ٘/ٕ، منار السبيل شرح الدليل  ٔ٘ٔ/ٙ



   

 
 

0355 

 

 م 11/4/1111-11 الرهادي -املؤمتر العلوي الثاني لكلية العلىم اإلسالهية  

 املسائل الشهرية يف علن املىاريث  احملىر الثالث 0الفقه وأصىله

 

 ( ٕٚ( الى ) ٕٗسميت بالبخيمة : لقمة عوليا ، وىي من صورعول االصل )
 وعشرون ال تعول إال إلى سبعة وعشرين مرة واحدة وترًا.فاألربعة 

وسميت بالمنبرية : ألن سيدنا عمي بن أبي طالب ـ رضي اهلل عنو ـ كان يخطب ويقول : )الحمد 
ليو المآب والرجعى ، وفي أثناء ذلك  هلل الذي حكم بالحق قطعا، وجزى كل نفس بما تسعى، وا 

ومضى في خطبتو أي : قد كان لممرأة  (ٔ)المرأة تسعا( سألوه عن ىذه المسألة، فقال: وصار ثمن
 قبل العول الثمن ثالثة من أربعة وعشرين ، فصار بالعول تسعًا وىو ثالثة من سبعة وعشرين .

 (ٕ)صورة المسألة وحميا:
 وتأتي المسألة البخيمة في الصورتين الّمتين يعول فييما أصل أربعٍة وعشرين إلى سبعٍة وعشرين 

ولى : ىي اّلتي يكون فييا نصف وثمن وثالثة أسداٍس ، كزوجٍة وبنٍت وأبوين وبنت الصورة األ
 ابٍن ، فممّزوجة الثّمن ، ولمبنت الّنصف ، ولبنت االبن الّسدس ، ولألبوين الّسدسان .

الصورة الثّانية : ىي اّلتي يكون فييا مع الثّمن ثمثان وسدسان ، كزوجٍة وبنتين وأبوين ، فممّزوجة 
من ، ولمبنتين الثّمثان ، ولألبوين الّسدسان ، ومجموعيا من األربعة والعشرين سبعة وعشرون . الثّ 

 وكّل من ىاتين الصورتين تسّمى البخيمة لقّمة عوليا ، ألّنيا تعول مّرًة واحدًة . 
 مات رجل وترك: زوجٍة وبنتين وأب وأم

 زوجٍة       بنتين          أب                  أم 
  ٔ           ٕ            ٔ                   ٔ                       

 ـــ       ـــ       ـــ + الباقي      ـــ
  ٛ           ٖ            ٙ                   ٙ 
  ٖ          ٔٙ           ٗ                   ٗ                      

 (ٕٚ( وعالت الى )ٕٗالباقي      ـــ      اصميا من )ـــ      ـــ        ـــ + 
 ٕٗ         ٕٗ          ٕٗ                  ٕٗ 
 

                                                 

 ٖٕ٘/ٙ، والسنن الكبرى لمبييقي  ٕٛٛ/ٔٔالبن أبي شيبة ( المصنف ٔ)
 ٔٔ/ ٜ( ينظر: الموسوعة الفقيية الكويتية ٕ)
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 المسألة الرابعة : المسألة الثالثينية
( عند ابن مسعود رضي اهلل عنو ومن صور عول ٖٔ( الى )ٕٗوىي من صور عول االصل )

 ( عند الجميور ٚٔ( الى )ٕٔاالصل )
 (ٔ)الثينية ، المثمنة ( اسمائيا : )الث

 ( ٕ)سبب تسميتيا بذلك :
سميت بالثالثينية: الن ابن مسعود رضي اهلل عنو يعتبر المحروم حاجبا لغيره حجب نقصان دون 
الحرمان فينقص الزوجة واألم بالمحجوب من األوالد لمعنى قام بو من ) رق، أو كفر، أو قتل ( 

( ، خالفا لمجميور المذين ٖٔول عنده المسألة الى )فيجعل لألم السدس ، ولمزوجة الثمن،  وتع
 ( ٚٔيعتبرون المحروم غير موجود ، فتعول عندىم الى )

وسميت بالمثمنة: الن فييا ثمانية مذاىب عند الجميور، وىي من اثني عشر وتعول إلى سبعة 
 عشر.

 (ٖ)صورة المسألة وحميا عند الجميور وعند ابن مسعود رضي اهلل عنو :
 وترك زوجة وام واختين الم واختين شقيقتين وابن قاتل . مات رجل

 اوال : حل المسألة عند الجميور
 زوجة        ام         اختين الم     اختين شقيقتين    ابن قاتل 
  ٔ           ٔ            ٔ                ٕ                      

 محروم    ـــ       ـــ       ـــ            ـــ    
  ٗ           ٙ            ٖ                ٖ 

                                                 

 ٔ٘ٗ/ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة  ٘ٛ/ ٘( ينظر: روضة الطالبين ٔ)
 ، الفروع وتصحيح الفروع ٘ٛ/ ٘، روضة الطالبين  ٜٚٗ/ٕٕ( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٕ)
 ٔ٘ٗ/ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة ٔ٘ٔ/ٙ، المبدع في شرح المقنع ٕ٘/ٛ
 ٕ٘/ٛ، الفروع وتصحيح الفروع  ٘ٛ/ ٘، روضة الطالبين  ٜٚٗ/ٕٕ( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٖ)

 ٔ٘ٗ/ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة ٔ٘ٔ/ٙ،    المبدع في شرح المقنع 
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  ٖ           ٕ            ٗ                ٛ                      
 (     ٚٔ( وعالت الى )ٕٔـــ       ـــ       ـــ            ـــ  اصميا من )

 ٕٔ          ٕٔ          ٕٔ              ٕٔ       
 

 حل المسألة عند ابن مسعود رضي اهلل عنو ثانيا : 
 زوجة        ام         اختين الم      اختين شقيقتين    ابن قاتل 
  ٔ           ٔ            ٔ                ٕ                      

 ـــ       ـــ       ـــ            ـــ         محروم
  ٛ           ٙ            ٖ                ٖ 
  ٖ           ٗ            ٛ               ٔٙ                      

 (     ٖٔ( وعالت الى )ٕٗـــ       ـــ       ـــ            ـــ  اصميا من )
 ٕٗ          ٕٗ          ٕٗ              ٕٗ   
 

 لفروخ المسألة الخامسة : ام ا
وِخ ، الشريحية ، البمجاء(   (ٔ)اسمائيا : )ُأمَّ اْلَفرُّ

 (ٕ)سبب تسميتيا بذلك : 
وِخ : ِلَكْثَرِة َما َفرََّخْت من السَّْياِم اْلَعاِئَمِة فُشبَّْيْت ِبَطاِئٍر َحْوَلَيا َأْفَراُخَيا  سميت بُأمّْ اْلَفرُّ

 وسميت بالشريحية : ألن شريحا القاضي أول من قضى بيا
 وسميت بالبمجاء : لوضوحيا ألّنيا عالت بثمثييا

وروي أن رجاًل أتى القاضي شريح ، وىو قاض بالبصرة ، فسألو عنيا ، فأعطاه ثالثة أعشار 
المال ، فكان إذا لقي الفقياء يسأليم : ما يصيب الزوج من زوجتو ؟ فيقولون : النصف مع عدم 

                                                 

، حواشي الشرواني ٚٔٔ/ٙ، تحفة المحتاج بشرح المنياج  ٜٔ/ٙٔ، المجموع  ٜٖٔ/ٕٖالمبسوط  ( ينظر:ٔ)
 ٚٓٔ/ٕ،  اختالف األئمة العمماء لمشيباني  ٖٖ/٘ٔ، المغني  ٕٖٗ/ٙ
، حواشي الشرواني  ٚٔٔ/ٙ، تحفة المحتاج بشرح المنياج ٜٔ/ٙٔ، المجموع  ٜٖٔ/ٕٖ( ينظر: المبسوط ٕ)
 327/ 7، الموسوعة الفقيية الكويتية  ٚٓٔ/ٕاختالف األئمة العمماء لمشيباني  ، ٖٖ/٘ٔ، المغني  ٕٖٗ/ٙ
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أعطاني شريح نصفًا وال ثمثًا . فكان شريح إذا لقيو يقول: الولد ، والربع معو . فيقول : واهلل ما 
ذا رأيتك ذكرت بك رجاًل فاجرًا ، بين لي فجورك أنك تذيع  إذا رأيتني ذكرت بي حكمًا جائرًا ، وا 

 الشكوى ، وتكتم الفتوى .
 (ٔ)صورة المسألة وحميا : 
 زوجا وأما وأختان ألم وأختان شقيقتانماتت امرأة وتركت : 

 أم       أختان ألم   أختان شقيقتان   زوج    
  ٔ         ٔ             ٔ              ٕ         

 ـــ     ـــ        ـــ         ـــ   
  ٕ         ٙ             ٖ             ٖ 
  ٖ         ٔ             ٕ              ٗ         

 اصميا من ستة وعالت الى عشرة ـــ     ـــ        ـــ         ـــ  
  ٙ         ٙ             ٙ             ٙ 

 المسألة السادسة : المروانية
 (ٕ) اسمائيا : ) المروانية ، الغراء (

 (ٖ)سبب تسميتيا بذلك : 
 سميت بذلك لوقوعيا في زمن مروان بن الحكم

كاماًل فأنكر عميو العمماء ،  وسميت بالغراء : ألن الزوج لم يرض بالعول ، وأراد أخذ النصف
واشتير أمرىا بينيم حتى صارت كالكوب األغر ، وقيل ألن الزوج كان اسمو أغر ، وقيل كان 

 اسم الميتة غراء .
 

                                                 

، شرح الفصول الميمة في  ٜ٘ٗ/ٓٔ، الفقو وادلتو لمزحيمي  ٚٓٔ/ٕ( ينظر: اختالف األئمة العمماء لمشيباني ٔ)
 ٔٗٗ/ٕمواريث االمة 

ل الميمة في مواريث          ،  شرح الفصو  ٙٛ/٘، روضة الطالبين  ٖ٘ٔ/ٖٔ( ينظر:  اسنى المطالب ٕ)
 ٓٙٗ/ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو لمزحيمي  ٜٗٗ/ٕاالمة 

/ ٕ،  شرح الفصول الميمة في مواريث االمة  ٙٛ/٘، روضة الطالبين  ٖ٘ٔ/ٖٔ( ينظر: اسنى المطالب ٖ)
 ٓٙٗ/ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو لمزحيمي  ٜٗٗ
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 (ٔ)صورة المسألة وحميا :
 ماتت امرأة وتركت : زوجًا وأختين شقيقتين وأختين ألب وأختين ألم

 تين ألمزوج    أختين شقيقتين   أختين ألب    أخ  
  ٔ            ٕ                            ٔ         

 ـــ       ـــ       محجوبتان       ـــ   
  ٕ            ٖ                            ٖ 
  ٖ           ٗ                             ٕ         

 ـــ       ـــ                        ـــ     اصميا من ستة وعالت الى تسعة 
  ٙ           ٙ                             ٙ 

 المسألة السابعة : المروانية االخرى
 (ٕ)اسمائيا : ) المروانيةالخرى( 

 (ٖ) سبب تسميتيا بذلك :
فقال: صورتيا أختان ألب وأم ، وأختان ألم سميت بذلك : ألن عبد الممك بن مروان ُسِئل عنيا 

، وأربع زوجات لين خمس المال بسبب العول والخمس أربعة دنانير وأربعة دراىم لكل واحدة 
 دينار ودرىم

 (ٗ)صورة المسألة وحميا : 
 مات رجل وترك : َأْرَبُع َزْوَجاٍت َوُأْختَيِن شقيقتين َوُأْختَيِن أِلُمٍّ 

 
 
 

                                                 

 ٓٙٗ/ٓٔ، الفقو االسالمي وادلتو لمزحيمي  ٜٗٗ/ٕ ( ينظر: شرح الفصول الميمة في مواريث االمةٔ)
/ ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة ٙٛ/٘، روضة الطالبين  ٖ٘ٔ/ٖٔ( ينظر: اسنى المطالب ٕ)

ٜٗٗ 
/ ٕ، شرح الفصول الميمة في مواريث االمة ٙٛ/٘، روضة الطالبين  ٖ٘ٔ/ٖٔ( ينظر: اسنى المطالب ٖ)

ٜٗٗ 
 ٖ٘ٔ/ٖٔ( ينظر: اسنى المطالب ٗ)
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 أختين شقيقتين     أختين أِلُم  َأْرَبُع َزْوَجاٍت  
     ٔ              ٕ               ٔ              
 ـــ         ـــ           ـــ            
    ٗ              ٖ               ٖ              
    ٖ              ٛ               ٗ              
 (       ٘ٔ( وعالت الى )ٕٔاصميا من )  ـــ         ـــ           ـــ  
   ٕٔ            ٕٔ              ٕٔ              

( مباينة فنأخذ كامل عدد الرؤوس ونجعمو جزء السيم ٗ( وعدد رؤوسين )ٖوبين سيام الزوجات )
 ونضربو بأصل المسألة وبسيام كل فريق 

 ومنو تصح المسألة  ٓٙ=٘ٔ×ٗ
 أسيم(ٖزوجة ) حصة الزوجات لكل ٕٔ=ٖ× ٗ
 سيم( ٙٔحصة الشقيقتين لكل واحد ) ٕٖ=ٛ×ٗ
 أسيم(  ٛحصة االختين الم لكل واحدة )  ٙٔ=ٗ×ٗ

 المطلب الثامن
 المسائل الشهيرة المتعلقة بالمناسخات

جمع مناسخة ، وىي في اصطالح الفرضيين أن يموت شخص فال تقسم تركتو  (ٔ)المناسخات :
 حتى يموت ورثتو أو بعضيم ، وقد سميت بيذا االسم لسببين:

 أن األيدي تناسخت المال وتناقمتو. - ٔ
 أن المسألة الثانية نسخت حكم األولى وغيرتو. - ٕ

 :وقد اشتيرت في المناسخات مسألة واحدة وىي ) المأمونية ( 
 (ٕ)اسمائيا : )المأمونية ( 

                                                 

، المطمع عمى الفاظ المقنع  ٖٖ/ٜٔ، شرح زاد المستنقع لمحمد  ٜٕٔ/ٔ( الفرائض لعبد الكريم الالحم ٔ)
ٔ/ٖٛٚ 
، الموسوعة الفقيية ٚ٘ٔ/ٙ، المبدع في شرح المقنع  ٖٛ/ٖٔ، االنصاف لممرداوي  ٚٛ/٘( روضة الطالبين ٕ)

 ، ٚ٘/ٔٗالكويتية 
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 (ٔ)سبب تسميتيا بذلك : 
ألن المأمون سأل عنيا يحيى بن أكثم لما أراد أن يوليو القضاء فقال: لو في  وتسمى المأمونية

 الجواب الميت األول ذكر أو أنثى فعمم أنو عرفيا فقال لو كم سنك ففطن يحيى أنو استصغره
فقال سن معاذ لما واله النبي صمى اهلل عميو وسمم اليمن وسن عتاب ابن أسيد لما واله مكة 

 فاستحسن جوابو وواله القضاء
 :  (ٕ)صورة المسألتين وحميا 

 ويختمف حل ىذه المسألة بأختالف الميت االول ) ذكر ام انثى ( وكما يمي :
اب وام وبنتين ثم ماتت احدى البنتين عن  صورة المسألة المأمونية االولى : مات رجل وترك : 

 ىؤالء الورثة
 اب                  ام           بنتين  
  ٔ                    ٔ            ٕ                                     

 ـــ + الباقي      ـــ       ـــ          
  ٙ                    ٙ            ٖ   
  ٔ                    ٔ            ٗ 

 ـــ               ـــ       ـــ   لكل بنت سيمين       
 ٙ                    ٙ            ٙ                

 )واخت شقيقة  وجدة )ام االب   )ثم ماتت احدى البنتين وتركت جد )ابو االب 
 جد اخت شقيقةجدة         

                           ٔ          
 البـــاقـــي       ـــ                 

                           ٙ            
                                                 

، الموسوعة الفقيية ٚ٘ٔ/ٙ،  المبدع في شرح المقنع  ٖٛ/ٖٔلممرداوي ، االنصاف  ٚٛ/٘( روضة الطالبين ٔ)
  ٚ٘/ٔٗالكويتية 

، ٚ٘/ٔٗ، الموسوعة الفقيية الكويتية ٚ٘ٔ/ٙ، لمبدع في شرح المقنع ٖٙ/ٔٔينظر: مغني المحتاج  (ٕ)
 ٛٙ/ ٖٓموسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ 
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      ٘                   ٔ 
 ـــ              ـــ          

      ٙ                   ٙ 
( ٖ( مباينة فنأخذ كامل عدد الرؤوس )ٖ( وعدد رؤوسيما )٘ونجد ىنا بين سيام الجد والشقيقة )

 ونجعمو جزء السيم ونظربو في اصل المسألة وفي سيام كل فريق 
 ومنو تصح المسألة  ٛٔ= ٙ×ٖ
 (٘( ولمشقيقة )ٓٔحصة الجد والشقيقة لمجد )  ٘ٔ= ٘× ٖ
 حصة الجدة   ٖ=ٔ×ٖ

موافقة بالنصف فنأخذ  )  ٛٔ( وبين اصل المسألة الثانية )ٕميت الثاني )ثم نجد بين سيام ال
( وفي سيام كل فريق من ٙ( ونظربو في اصل المسألة االولى )ٜوفق اصل المسألة الثانية )

 المسألة االولى عدا سيام الميت منيم لمعرفة نصيب كل وارث في المسألة الجامعة 
 في سيام كل وارث من المسألة الثانية   (ٔثم نضرب وفق سيام الميت الثاني )

 تصح المسألتان ومنو ٗ٘=ٙ×ٜ
 حصة االب    ٜ=   ٔ×ٜ
 حصة االم    ٜ=  ٔ× ٜ
 حصة احدى البنتين  ٛٔ=  ٕ× ٜ
 حصة الجدة   ٖ= ٖ× ٔحصة الشقيقة  ،      ٘= ٘× ٔحصة الجد  ،    ٓٔ=ٓٔ×ٔ

 ( ٗ٘وعند جمع الحصص تكون ) 
انية : ماتت امرأة وتركت : اب وام وبنتين ثم ماتت احدى البنتين عن صورة المسألة المأمونية الث

 ىؤالء الورثة 
 اب                   ام           بنتين  
  ٔ                    ٔ            ٕ                                     

 ـــ + الباقي       ـــ       ـــ          
  ٙ                    ٙ            ٖ   
  ٔ                   ٔ             ٗ 
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 ـــ               ـــ       ـــ    لكل بنت سيمين          
  ٙ                   ٙ            ٙ                

 )واخت شقيقة  وجدة )ام االم   )ثم ماتت احدى البنتين وتركت جد )ابو االم 
 شقيقةجدة       جد اخت    

                ٔ            ٔ          
 محجوب     ـــ        ـــ                

                ٕ            ٙ            
                ٖ            ٔ 
 (     ٗ( وترد الى )ٙـــ       ـــ  اصميا من )              

                ٙ            ٙ 
موافقة بالنصف فنأخذ وفق  )ٗ( وبين اصل المسألة الثانية )ٕثم نجد بين سيام الميت الثاني )

( وفي سيام كل فريق من المسألة ٙ( ونظربو في اصل المسألة االولى )ٕاصل المسألة الثانية )
( في سيام كل وارث من ٔني )االولى عدا سيام الميت منيم ثم نضرب وفق سيام الميت الثا

 المسألة الثانية   
 ومنو تصح المسألتان ٕٔ= ٙ×ٕ
 حصة األب  ٕ= ٔ×ٕ
 حصة األم ٕ= ٔ×ٕ
 حصة إحدى البنتين ٗ= ٕ×ٕ
 حصة الشقيقة ٖ= ٖ×ٔ
 حصة الجدة ٔ= ٔ×ٔ

 .( ٕٔوعند جمع الحصص تكون ) 
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 الخاتمة
 من خالل جيدي المتواضع في ىذا البحث فإني توصمت الى النتائج التالية :  

ـ ان عمم الفرائض من أعظم العموم قدرا ، وكفاه فخرا وشرفا ان اهلل سبحانو وتعالى ىو الذي ٔ
مة بحكمتو البالغة وقسميا بين اىميا برحمتو الواسعة .  تكفل بوضعو ، حيث فرض المواريث مفصَّ

 لسنة النبوية شرح احكام المواريث بمتضافر االخبار ومشيور االثار .ـ ثم تولت إ
ـ حظي ىذا العمم بمنزلة رفيعة لدى الصحابة رضوان اهلل عمييم ومن تبعيم من الفقياء حتى ٖ

 عده بعضيم عمما بذاتو ، ولم يعتبروه بابًا كسائر ابواب الفقو .
خالف ما ىو مألوف من قواعد الميراث وبما ال قضاء الصحابة رضوان اهلل عمييم بيذه المسائل بـ ٗ

 يتعارض مع النص ما ىو اال دليل عمى مرونة التشريع االسالمي وسعتو وشموليتو لكل زمان . 
ـ اعطاء االم ثمث الباقي بقضاء سيدنا عمر رضي اهلل عنو انما ىو عمل بنص القران كما ٘

 بينت ذلك
واََل ِفي السُّنَِّة ِفي ِمْقَداِر ِميَراِث الجد َمَع اإلخوة واألخوات األشقاء أو ـ َلْم َيِرْد َنصّّ ِفي اْلِكَتاِب ٙ

َحاَبِة َرِضَي المَُّو َعْنُيْم ، ولذلك كان كثير منيم يتوقفون في  نََّما ثََبَت اْلُحْكُم ِباْجِتَياِد الصَّ ألب َواِ 
 امره ويتخوفون من البت في حكم توريثو

 رت عمى زيد رضي اهلل عنو مذىبو من ثالث نواح : ـ المسألة االكدرية كدَّ ٚ
 أ ـ اعال بالجد وال عول عنده في مسائل الجد  
 ب ـ فرض لالخت ، وال يفرض عنده لألخوات مع الجد  
 ج ـ جمع سيام الفرض لمجد واألخت وقسميا عمى التعصيب وال نظير لذلك 
تركة ألن ليم رحًما باألمّْ وليس سقوط ـ تشريك اإلخوة األشقاء مع اإلخوة ألم في المسألة المشٛ

َذا َلْم َيِزْدُىُم اأْلَُب ُقوًَّة َلْم َيِزْدُىْم َضْعًفا ، َوَأْسَوُأ َحاِلِو َأْن َيُكوَن  تعصيبيم يوجب سقوط رحميم واِ 
 ُوُجوُدُه َكَعَدِمِو َكَما َقاَل السَّاِئُل : َىْب َأنَّ َأَباُىْم َكاَن ِحَماًرا

رضوان اهلل عمييم عمى القول بالعول عند تزاحم الحصص وبذلك يحرم مخالفة ـ اجمع الصحابة ٜ
 ىذا االجماع 

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد ، وعمى آلو وصحبو 
 الطيبين الطاىرين .
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 المصادر والمراجع
 ـ القران الكريم ٔ
ألمصار ، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر النمري ـ اإلستذكار الجامع لمذاىب فقياء إ

 محمد عمي معوض-، تحقيق : سالم محمد عطا ٔبيروت ، ط -القرطبي ، دار الكتب العممية 
عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل ، لعمي بن االنصاف في معرفة الراجح من الخالف لممرداوي ـٖ

 بيروت ، تحقيق : محمد حامد الفقي -أبو الحسن ، دار إحياء التراث العربي  سميمان المرداوي
ىـ( دار ٖٛٙـ االختيار لتعميل المختار ، عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصمي الحنفي )ت ٗ

، تحقيق : عبد المطيف محمد عبد  ٖم ، ط ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔ -بيروت  -الكتب العممية 
 الرحمن

 -بيروت  -م المؤلف:  زكريا األنصاري ، دار النشر : دار الكتب العممية ـ اسنى المطالب س٘
 م ، الطبعة : األولى ، تحقيق : د . محمد محمد تامر ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٕٗٔ

ـ اختالف األئمة العمماء لمشيباني ، الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن ىبيرة الشيباني ، دار ٙ
 ، تحقيق : السيد يوسف أحمد ٔم ، ط ٕٕٓٓ -ىـ  ٖٕٗٔ -لبنان / بيروت  -الكتب العممية 

ـ احكام  ميراث المرأة في  الفقو االسالمي ، رسالة ماجستير ، ورود عادل إبراىيم َعورتاني ، ٚ
 .ٜٜٛٔ – ٜٔٗٔبإشراف الُدكتور ُمَحمَّد الُصَميبي ، جامعُة النَّجاِح الوطنية ، 

حمد بن محمد بن رشد القرطبي )ت ـ بداية المجتيد ونياية المقتصد ، محمد بن أٛ
 . ىـٜٖٖٔىـ( مطبعة مصطفى الحمبي، ٜ٘٘
ىـ(، والتكممة:     ٜٓٚـ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين ابن نجيم الحنفي )ت ٜ

 ىـٖٔٔٔ،  ٔلمحمد بن الحسين الطوري، المطبعة العممية بمصر، ط
 ىـ(ٕٛ٘ٔد السالم التسولي )ت البيجة في شرح التحفة ، أبو الحسن عمي بن عبـ  ٓٔ

، تحقيق : ضبطو وصححو:  ٔم ، طٜٜٛٔ -ىـ ٛٔٗٔ -لبنان / بيروت  -دار الكتب العممية 
 . محمد عبد القادر شاىين

 -، عمر بن عمي بن أحمد الوادياشي األندلسي ، دار حراء  تحفة المحتاج بشرح المنياجـ ٔٔ
 بن سعاف المحياني، تحقيق : عبد اهلل  ٔ، ط ٙٓٗٔ -مكة المكرمة 
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تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي ، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو ـ ٕٔ
 ىـ ٕٖٛٔىـ(، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، ٖٖ٘ٔالعال)ت 

أبو عبد اهلل ، دار  ـ التاج واالكميل لمختصر خميل ، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدرئٖ
 ٕ، ط ٜٖٛٔ -بيروت  -الفكر 
ىـ( دار ٙٔٛالتعريفات ، عمي بن محمد بن عمي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف )ت ـ ٗٔ

 ، تحقيق : إبراىيم األبياري ٔ، ط ٘ٓٗٔ -بيروت  -الكتاب العربي 
تمخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير ، أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقالني         ـ٘ٔ
 ، تحقيق : السيد عبداهلل ىاشم اليماني المدني  ٜٗٙٔ - ٖٗٛٔ -المدينة المنورة  -ىـ(ٕ٘ٛ)ت 
اآلبي الثمرالداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، صالح عبد السميع ـ ٙٔ

 بيروت -األزىري ، المكتبة الثقافية 
الجامع الصغير من حديث البشير النذير ، أبو عبد اهلل محمد بن الحسن الشيباني ، عالم ـ ٚٔ

 ٔ، ط ٙٓٗٔ -بيروت  -الكتب 
ـ الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني ، عمي بن محمد بن ٛٔ

 ٜٔٗٔ -لبنان  -بيروت  -ىـ( دار الكتب العممية ٗ٘ٗالشافعي )ت حبيب الماوردي البصري 
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود  -، تحقيق : الشيخ عمي محمد معوض  ٔم ، ط ٜٜٜٔ-ىـ 
 ىـ(ٖٕٓٔـ حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير ، محمد عرفو الدسوقي المالكي )ت ٜٔ

 بيروت ، تحقيق : محمد عميش -، دار الفكر 
شية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني ، عمي الصعيدي العدوي المالكي ، دار ـ حإٓ

 ، تحقيق : يوسف الشيخ محمد البقاعي ٕٔٗٔ -بيروت  -الفكر 
حاشية قميوبي عمى شرح جالل الدين المحمي عمى منياج الطالبين ، شياب الدين أحمد بن ـ ٕٔ

م ، تحقيق : ٜٜٛٔ -ىـ ٜٔٗٔ -/ بيروت لبنان  -أحمد بن سالمة القميوبي ، دار الفكر 
 مكتب البحوث والدراسات

حاشية البجيرمي عمى شرح منيج الطالب )التجريد لنفع العبيد( ، سميمان بن عمر بن محمد  ـٕٕ
 تركيا -ديار بكر  -البجيرمي ، المكتبة اإلسالمية 
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 -، دار الفكر  عمى شرح المنيج ) لزكريا األنصاري ( ، سميمان الجمل حاشية الجمل ـ ٖٕ
 بيروت 

 -حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح المنياج ، عبد الحميد الشرواني ، دار الفكر  ـٕٗ
 بيروت
، دار  ٕ( ط/ٕٖٕٔـ  الدر المختار ، لخاتمة المحققين محمد امين الشيير بابن عابدين )ت ٕ٘
 مٜٜٚٔ -ىـٜٜٖٔبيروت  -الفكر
 -ىـ(، المكتب االسالمي لمطباعة ٙٚٙ، االمام النووي )ت ـ روضة الطالبين وعمدة المفتين ٕٙ

 ٕ، ط ٘ٓٗٔ -بيروت 
ىـ(. ٔ٘ٓٔـ الروض المربع شرح زاد المستقنع ، منصور بن يونس بن إدريس البيوتي )ت ٕٚ

 ىـٜٖٓٔ  -الرياض  -مكتبة الرياض الحديثة 
ىـ( ، دار الفكر ٕ٘ٚـ  سنن ابي داود ، سميمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي )ت ٕٛ
 تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد -

ىـ(، تحقيق: ٜٕٚـ  سنن الترمذي ، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السممي )ت ٜٕ
 م.ٖٜٚٔ -ىـٖٙ٘ٔ، ٔلبنان، ط/ -احمد محمد شاكر، دار الفكر، بيروت

ىـ(، ٖٛ٘البييقي )ت ـ السنن الكبرى لمبييقي ، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى أبو بكر ٖٓ
 ىـ ٖٖ٘ٔ، ٔمطبعة دائرة المعارف العثمانية، اليند حيدر أباد الدكن، ط/

الشرح الكبير ، شمس الدين ابي الفرج عبد الرحمن بن ابي عمر محمد بن احمد بن ـ ٖٔ
بعناية  طبعة جديدة باالوفست -ىـ(، مطبوع بيامش المغنيٕٛٙقدامة المقدسي )ت 
 .مٕٜٚٔ -ىـٕٜٖٔجماعة من العمماء 

ىـ(، مكتبة ومطبعة المشيد ٜٙٚـ  شرح مختصر خميل ،: خميل بن اسماعيل المالكي )ت ٕٖ
 مصر -الحسيني، القاىرة

 ـ  شرح الفصول الميمة في مواريث االمة ، بدر الدين محمد بن محمد سبط الماردينيٖٖ
 ىـ ( ، دراسة وتحقيق: أحمد بن سميمان بن يوسف العريني ، دار العاصمةٕٜٔالدمشقي ، )ت 

 مٕٗٓٓىـ ـ ٕ٘ٗٔ
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ـ شرح منتيى االرادات المسمى دقائق أولي النيى لشرح المنتيى ، منصور بن يونس بن ٖٗ
 ٕ، ط ٜٜٙٔ -بيروت  -ىـ( عالم الكتب ٔ٘ٓٔإدريس البيوتي )ت

صر خميل ،  احمد بن محمد بن احمد بن ابي حامد العدوي الخموتي ـ الشرح الكبير عمى مختٖ٘
 بيروت ، تحقيق : محمد عميش -، دار الفكر  الشيير بالدردير

 ـ   شرح  الرحبية ، محمد بن محمد بن احمد بن بدر الدين الدمشقي ، دار الطالئع ـ القاىرةٖٙ
اهلل محمد بن عبد اهلل  ـ شرح الزركشي عمى المختصر الخرقي ، شمس الدين أبي عبدٖٚ

 ٔم ، طٕٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ -لبنان/ بيروت  -الزركشي المصري الحنبمي ، دار الكتب العممية 
 ، تحقيق : قدم لو ووضع حواشيو: عبد المنعم خميل إبراىيم

ىـ(، ٖٕٙـ فتح العزيز شرح الوجيز: تاليف: ابي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي )ت ٖٛ
 موع.مطبوع بيامش المج

ـ فتح الوىاببشرح منيج الطالب ، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري أبو ٜٖ
 ٔ، ط ٛٔٗٔ -بيروت  -دار الكتب العممية (  ٕٜٙ،)تيحيى 
 -الفروع وتصحيح الفروع ، محمد بن مفمح المقدسي أبو عبد اهلل ، دار الكتب العممية ـ ٓٗ

 حازم القاضي ، تحقيق : أبو الزىراء ٔ، ط ٛٔٗٔ -بيروت 
ـ الفتاوى اليندية في مذىب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ، الشيخ نظام وجماعة من ٔٗ

 مٜٜٔٔ -ىـ ٔٔٗٔ -عمماء اليند ، دار الفكر 
، بيروت ،  ٔفقو السنة : السيد سابق ، دار ابن كثير لمطباعة والنشر والتوزيع ، ط ـ ٕٗ

 م ٕٔٓٓىـ ـ ٕٕٗٔ
 مٜٙٛٔىـ ـ ٙٓٗٔ،  ٔظام الدين عبد الحميد ، مطبعة جامعة بغداد ، طـ فقو المواريث ، لنٖٗ
  ٗدمشق ، ط –ـ الفقو االسالمي وادلتو ، أ.د. َوْىَبة الزَُّحْيِمّي ، دار الفكر ٗٗ
 م  ٕٙٓٓىـ ـ ٕٚٗٔ،  ٔـ فقو المواريث ، د. منير عبد اهلل خضير ، دار النيضة ـ دمشق ،ط٘ٗ
حمد الالحم ، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  ـ الفرائض ، عبد الكريم بن مٙٗ

 ىـ ٕٔٗٔ،  ٔالمممكة العربية السعودية ، ط
 -كشاف القناع عن متن اإلقناع ، منصور بن يونس بن إدريس البيوتي ، دار الفكر ـ ٚٗ

 ، تحقيق : ىالل مصيمحي مصطفى ىالل ٕٓٗٔ -بيروت 
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 الجمية ، عبد العزيز السممان ، مكتبة مشكاةـ الكنوز الممية في الفرائض ٛٗ
ـ المباب في الفقو الشافعي أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد الضبي ، دراسة وتحقيق: عبد ٜٗ

 ىـٙٔٗٔ،  ٔالكريم بن صنيتان العمري ، دار البخارى ـ المدينة المنورة ، ط
بيروت  -كتبة لبنان ناشرون مختار الصحاح  ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، مـ ٓ٘
 ، تحقيق : محمود خاطر ٔ، ط ٜٜ٘ٔ - ٘ٔٗٔ -

المصنف في األحاديث واآلثار ، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي )ت ـ ٔ٘
 ، تحقيق : كمال يوسف الحوت ٔ، ط ٜٓٗٔ -الرياض  -ىـ(مكتبة الرشد ٖٕ٘
ىـ(، ٕٔٗمسند االمام احمد: االمام ابي عبد اهلل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني )ت  ـٕ٘

 ىـٖٖٔٔالمطبعة الميمنية بمصر، 
، دار ٕىـ( تحقيق: جمع من االفاضل، ط/ٖٛٗالمبسوط لمسرخسي: شمس الدين )ت ـ ٖ٘

 م.ٜٛٚٔ -ىـٜٖٛٔ، ٖلبنان، ط/ -المعرفة، بيروت
بن حنبل الشيباني: تاليف: موفق الدين ابي محمد عبد اهلل بن المغني في فقو االمام احمد ـ ٗ٘

لبنان،  -ىـ(، دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروتٕٓٙاحمد بن قدامة المقدسي )ت 
 مٜ٘ٛٔ -ىـ٘ٓٗٔ، ٔط/
ىـ(، ٕٛٚمجموع فتاوى ابن تيمية: لشيخ االسالم تقي الدين احمد بن تيمية الحراني )ت ـ ٘٘
 السعودية -الوفاء، المنصورة م، دارٜٜٚٔ، ٔط/
ـ المجموع شرح الميذب لالمام النووي مع تكممتو لتقي الدين ابي الحسن عمي بن عبد ٛ٘ـ ٙ٘

 مصر -ىـ( ادارة الطباعة المنيريةٙ٘ٚالكافي )ت 
ـ المبدع شرح المقنع ، ابي اسحاق ابراىيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفمح الحنبمي )ت ٚ٘
 ىـٓٓٗٔلبنان،    -المي، بيروتىـ(، المكتب االسٗٛٛ
ىـ(، دار الفكر ٜٚٚمغني المحتاج في شرح الفاظ المنياج ، محمد الخطيب الشربيني )ت  ـٛ٘

 مٜٛٚٔ -ىـٜٖٛٔلبنان،  -لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
ىـ(، تحقيق: عصام ٖٖ٘ٔمنار السبيل: تاليف: ابراىيم بن محمد بن سالم بن ضويان )ت ـ ٜ٘

 ىـ٘ٓٗٔ، ٕالرياض، ط/ -ة المعارفقمعجي، مكتب
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المحرر في الفقيعمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل ، عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم ـ ٓٙ
 ٕ، ط ٗٓٗٔ -الرياض  -بن تيمية الحراني ، مكتبة المعارف 

 -بيروت  -منح الجميل شرح عمى مختصر سيد خميل.  ، محمد عميش ، دار الفكر  ـٔٙ
 مٜٜٛٔ -ىـ ٜٓٗٔ
ـ المطمع عمى الفاظ المقنع ، محمد بن أبي الفتح البعمي الحنبمي أبو عبد اهلل ، المكتب ٕٙ

 ، تحقيق : محمد بشير األدلبي ٜٔٛٔ - ٔٓٗٔ -بيروت  -اإلسالمي 
مطالب اولي النيى في شرح غاية المنتيى ، مصطفى السيوطي الرحيباني ، دار النشر : ـ ٖٙ

 مٜٔٙٔ -دمشق  -المكتب اإلسالمي 
ـ موسوعة فقو العبادات لعمي الشحوذ  ، عمي بن نايف الشحود ، مطبعة وزارة األوقاف ٗٙ

 م ٕٚٓٓىـ ـ  ٕٛٗٔوالشئون اإلسالمية ـ الكويت ، 
 ـ الموسوعة الفقيية الكويتية ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت٘ٙ
،  ٖ، دار القمم ـ دمشق ، ط ـ المواريث في الشريعة االسالمية ، محمد عمي الصابونيٙٙ

 مٜٜٚٔىـ ٛٔٗٔ
 ، ٔالممخص الفقيي ، صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ، دار العاصمة، الرياض ، ط ـٚٙ

 ىـٖٕٗٔ
منيج السالكين وتوضيح الفقو في الدين  عبد الرحمن بن ناصر السعدي ،  وزارة الشؤون ـ ٛٙ

 ىـٕٕٗٔ،  ٕكة العربية السعودية ، طالممم -اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
ـ نياية الزين شرح قرة العين ، محمد بن عمر بن عمي بن نووي الجاوي أبو عبد المعطي ، ٜٙ

 ٔبيروت ، ط -دار الفكر 
 
 


