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خالصة البحث
من خالل جيدي المتواضع في ىذا البحث فإني توصمت إلى النتائج اآلتية :
ٔـ أن عمم الفرائض من أعظم العموم قد اًر  ،وكفاه فخ اًر وشرفاً أن اهلل سبحانو وتعالى ىو الذي تكفل بوضـعو  ،حيـث
مفصمة بحكمتو البالغة وقسميا بين أىميا برحمتو الواسعة .
فرض المواريث
َّ

ٕـ ثم تولت السنة النبوية شرح أحكام المواريث بمتضافر األخبار ومشيور اآلثار .
ٖ ـ حظـي ىـذا العمـم بمنزلـة رفيعـة لـدا الصـحابة رضـوان اهلل عمـييم ومـن تـبعيم مـن الف يـاه حتـى عـده بعضـيم عممـا

بذاتو  ،ولم ُّ
يعدوه باباً كسائر أبواب الف و .

ٗـ قضاه الصحابة رضوان اهلل عمييم بيذه المسـائل بخـالم مـا ىـو مـملوم مـن قواعـد الميـراث وبمـا م يتعـارض مـع
النص ما ىو إمّ دليل عمى مرونة التشريع اإلسالمي وسعتو وشموليتو لكل زمان .

٘ـ إعطاه األم ثمث الباقي ب ضاه سيدنا عمر رضي اهلل عنو إنما ىو عمل بنص ال ران كما بينت ذلك
ٙـ ـ لــم يــرد نــص فــي الكتــاب وم فــي الســنة فــي م ــدار مي ـراث الجــد مــع اإلخــوة  ,وانمــا ثبــت الحكــم باجتيــاد الصــحابة

رضي اهلل عنيم  ،ولذلك كان كثير منيم يتوقفون في أمره ويتخوفون من البت في حكم توريثو
ٚـ المسملة األكدرية َّ
كدرت عمى زيد رضي اهلل عنو مذىبو من ثالث نواح :
أ ـ أعال بالجد وم عول عنده في مسائل الجد
ب ـ فرض لألخت  ،وم يفرض عنده لألخوات مع الجد
ج ـ جمع سيام الفرض لمجد واألخت وقسميا عمى التعصيب وم نظير لذلك

ـاألم ولــيس س ـ وط تعصــيبيم يوجــب
حمــا بـ ّْ
 ٛـ تش ـريك اإلخــوة األشـ اه مــع اإلخــوة ألم فــي المســملة المشـتركة ألن ليـم ر ً
ـب
ـون ُو ُج ُ
ـودهُ َك َع َد ِم ِـو َك َمـا قَـا َل السَّـائِ ُل َ :ى ْ
َس َـوأُ َحالِ ِـو أ ْ
َب قُ َّـوةً لَ ْـم َي ِـزْد ُى ْم َ
س وط رحميم وِا َذا لَ ْم َي ِزْد ُى ُم ْاأل ُ
َن َي ُك َ
ض ْـعفًا َ ،وأ ْ
أ َّ
ار
ان ِح َم ًا
َن أََب ُ
اى ْم َك َ
ٜـ ـ اجمــع الصــحابة رض ـوان اهلل عمــييم عمــى ال ــول بــالعول عنــد ت ـزاحم الحصــص وبــذلك يحــرم مخالفــة ىــذا اإلجمــاع

وآخـ ــر دعوانـ ــا أن الحمـ ــد هلل رب العـ ــالمين  ،والصـ ــالة والسـ ــالم عمـ ــى سـ ــيدنا محمـ ــد  ،وعمـ ــى آلـ ــو وصـ ــحبو الطيبـ ــين

الطاىرين.
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المقدِّمة
السنة والفـرض ،
الحمد هلل الذي لو ميراث السموات وامرض  ،وصالتو وسالمو عمى من اوضح بو َ
وعمى الو واصحابو والتابعين ليم باحسان الى يوم الج ازه والعرض وبعد :
فــإن احك ــام امرث ف ــي الشـ ـريعة امس ــالمية الغ ـ َـراه ليــا اىمي ــة كبيـ ـرة ف ــي احـ ـوال المس ــممين  ،اذ اني ــا
مورث او وارث  ،وقد بذل ف ياه اممـة فـي قـديم
موضع امبتاله في احوال كل مسمم  ،فما منيم ام ّْ
الــدىر وحديثــو جيــودا كبي ـرة ف ـي تح يــح احكــام امرث  ،وتمحــيص عنوانات ـو وتــدقيح مســائمو  ،الــى
الدرجة التي ميطمع بعدىا في مزيد .
ولعل مما ينيض دليال عمى اىمية ىذا العمم ىو انو سبحانو وتعالى قد بين في كتابو الكـريم الشـيه
الكثير من احكامو  .التي منيا ما اتى عمى وجو محكم يمتنع معو الخالم وامجتياد والجدل .
وجــاهت الســنة فبينــت مــن احكامــو الشــيه ال ميــل الــذي ســكت عنــو ال ـران  .كبيــان ميـراث الجــدة مــن
امحفــاد ثــم اتــى امجمــاع ف ــرر مــا اســتدعى ت ري ـره استرشــادا بمــا فــي الكتــاب مــن اشــارة او دليــل ،
كإقامة امخ مب م ام امخ الش يح ان لم يكن ىناك شـ يح  .وامخـت مب م ـام امخـت الشـ ي ة ان
لم تكـن ىنـاك اخـت شـ ي ة  .وبنـت امبـن م ـام البنـت فـي حـال عـدم وجـود امبـن والبنـت أضـم الـى
ذلــك ف ــد وقعــت مسـائل قضــي فييــا بخــالم مــا ىــو مــملوم فــي قواعــد الميـراث  .وقــد ذكرىــا الف يــاه
بشكل متناثر في بطون كتبيم فمردت في ىذا البحـث المتواضـع ان اجمـع ىـذه المسـائل مبوبـة وفـح
مــنيج البحــث العممــي امكــاديمي  .ذاك ـ ار أراه الف يــاه وادلــتيم فــي كــل مســملة وقــد اقتضــت منيجيــة
البح ــث أن أقس ــمو عم ــى م دم ــة وثماني ــة مطال ــب وخاتم ــة  ،ام ــا الم دم ــة ففيي ــا توطئ ــة لمبح ــث واى ــم
محتوياتو
المطمـب امول  :المسائل الشييرة المتعم ة بميراث امم

المطمب الثـاني  :المسائل الشييرة المتعم ة بميراث الجد

المطمب الثالـث  :المسائل الشييرة المتعم ة بميراث بنت امبن
المطمب الرابـع  :المسائل الشييرة المتعم ة بميراث امخت الش ي ة

المطمب الخامس  :المسائل الشييرة المتعم ة بميراث األخت ألب

المطمب السادس  :المسائل الشييرة المتعم ة بميراث األخوة األش اه واألخوة ألب
المطمب السابـع  :المسائل الشييرة المتعم ة بالعول

المطمب الثـامن  :المسائل الشييرة المتعم ة بالمناسخات

واما الخاتمة فمدرجت فييا أبرز النتائج التي توصمت إلييا في ىذا البحث
وبعــد فــإن كنــت قــد وف ــت فممــو الحمــد و ِ
المَّنـة  ،وان كنــت قــد أخطــمت  ،فمــن نفســى ومــن الشـيطان ،
وأرجو من اهلل الصفح والغفران  ،وىو حسبى ونعم الوكيل
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المطمب االول

المسائل الشهيرة المتعمقة بميراث االم
( ٔ)
لألم في المير ِ
اث ثالث حامت :

الحالــة امولــى  :أَن تــرث بطريــح الفَ ـر ِ
ض ويكــون فرضــيا الس ـدس وذلــك إذا كــان لمميــت فــرع يــرث
بطريح الفرض أو التعصيب أو جمع من اإلخوة .

الحالــة الثانيــة  :أن تــرث بطريــح الفــرض ويكــون فرضــيا ىــو ثمــث التركــة كميــا  ,وذلــك إذا لــم يكــن
لمميت فرع وارث  ,وم عدد من اإلخوة  ,وليس في الورثة أحد الزوجين

الحالــة الثالثــة  :أن تــرث بطريــح الفــرض ويكــون فرضــيا ىــو ثمــث البــاقي مــن التركــة بعــد فــرض أحــد
الــزوجين ولــيس ثمــث التركــة كميــا  ,وذلــك إذا تــوفي الميــت عــن األم واألب وأحــد الــزوجين ولــم يوجــد

جم ــع م ــن اإلخ ــوة  .وتس ــمى الحال ــة الثالث ــة بص ــورتييا بالمس ــملتين العمـ ـريتين حي ــث اش ــتيرت ىات ــان
المسملتان في عمم الميراث وفيما يمتي بيانيما بالتفصيل :
المسألتان العمريتان

اسماؤىما  ( :العمريتان  ،الغراويان  ،الغريبتان  ،الغريمتان )
سبب تسميتيما :

(ٕ)

(ٖ)

ُسـ ـميتا ب ــالعمريتين من س ــيدنا عم ــر رض ــي اهلل عن ــو ى ــو ال ــذي قض ــى فييم ــا ب ــذلك  .وواف ــو بع ــض
الصحابة  ،منيم زيد وعثمان وابن مسعود  ،وخالفو ابن عباس رضي اهلل عنيم جميعا .

غرت فييما فمعطيـت اقـل مـن مسـمى
وسميتا بالغراويين  ،مشتيارىما كالكوكب األغر أو من امم َّ
ُ
وسميتا بالغريبتين  ،لغرابتيما بين مسائل الف ارئض .
فرضيا ُ .
وس ـميتا بــالغريمتين  ،من كــال مــن الــزوجين  ،كــالغريم صــاحب الـ َـدين  .يمخــذ نصــيبو كــامال ويتــرك
ُ
الباقي لغيره  ،وىنا يتركو لموالدين .

صورتا المسألتين وحمهما عمى قول سيدنا عمر رضي اهلل عنه :

(ٗ)

صورة المسملة العمرية امولى  :ماتت امرأة وتركت زوجاً واماً واباً
زوج

ام

ٔ

ــ

ٕ

ٔ

ـ ـ الباقي

ٖ
ــ

اب

ٖ

الباقي

ٔ
ــ

ٕ
ــ
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ٙ

فمصل المسملة من ستة  ،لمزوج ثالثة اسيم  ،ولألم سيم واحد  ،ولألب سيمين
صورة المسملة العمرية الثانية  :مات رجل وترك زوجةً
زوجة

ام

ٔ

ٔ

ــ

ـ ـ الباقي

ٗ
ــ

اب

الباقي

ٖ

ٖ

ٖ

ــ

ٕٔ

واماً

واباً

ٙ

ــ

ٕٔ

ٕٔ

فمصل المسملة من اثني عشر  ،لمزوجة ثالثة اسيم  ،ولألم ثالثة اسيم  ،ولألب ستة اسيم .
ِ
ويالحــظ ان الف يــاه َّ
البــاقي وال ــذي يســاوي ف ــي
عب ــروا عــن حص ـة امم ف ــي ىــاتين الص ــورتين بثمُــث َ
الصورة األولى السدس  ،وفي الثانية الرُبع تمَدًبا َم َع لفظ ال ُرآن ِفي قولو تعالى  [:فَإِِْ ىَإ كَ ُنإل ىَإوُ

َوىَ ٌد َو َو ِرثَوُ أَتَ َىاهُ فَ ِِلُ ِّم ِو اىثُّيُ ُ
ث]

(٘)

اقوال الفقهاء فيهما :

معنى
فمخذت امم الثمث لفظا م
ً

()ٙ

القول االول  :امم تمخذ ثمث باقي التركة بعد نصيب احد الزوجين وبيذا قضى سيدنا عمر رضـي
الحكــم عــن عمــي رضــي اهلل عــنيم
اهلل عنــو وواف ــو فيــو عثمــان وزيــد بــن ثابــت وابــن مســعود ،وروي ُ
اجمعين  ،وىو رأي الجميور(.)ٚ
واستدلوا بما يمتي :

()ٛ

ٔـ ليس في ال رآن ما يدل عمى أن لألم الثمث مع األب والزوج ،بل إنما أعطاىـا اهلل الثمـث إذ ورثـت

المال ىي واألب ،فكان ال رآن قد دل عمى أن ما ورثتو ىي واألب تمخذ ثمثو ،واألب ثمثيو

ٕـ أن كل ذكر وأنثى يمخـذان المـال أثالثـا يجـب أن يمخـذا البـاقي بعـد فـرض الزوجيـة كـذلك  ,كـاألخ
واألخت لغير أم .

ٖـ ان األصل إذا اجتمع ذكر وأنثى من درجة واحدة  ,أن يكون لمذكر ضعم ما لألنثى  ,فمو جعـل

لألم ثمث كل التركة مع الزوج  ,لفضمت عمى األب  ,ومع الزوجة لم يكن لألب ضعم نصيب األم

القول الثاني  :امم تمخذ ثمث جميع التركة  ،روي ىذا عـن ابـن عبـاس وشـريح ال اضـي وداود وابـن
سيرين

()ٜ

رضي اهلل عنيم اجمعين
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(ٓٔ)

ٔـ إن ثمث جميع التركة ىو فرضيا األصمي ،ألنو تعالى جعل ليا أومً سدس التركـة مـع الولـد ب ولـو

ُس ِم َّما تَ َر َك إِْ َماَْ ىَوُ َوىَ ٌد]
سبحانوَ [ :و ِِلَتَ َىك ِو ىِ ُن ِّو َوا ِح ٍد ِمن ُه َما اى ُّ
سد ُ
ليا مع عدم الولد الثمث ب ولو[ :فَِِْ ىَ كَ ُنل ىَوُ َوىَ ٌد َو َو ِرثَإوُ أَتَإ َىاهُ فَ ِِلُ ِّمإ ِو اىثُّيُ ُ
إث] فـيفيم منـو أن
(ٔٔ)

ثم ذكر تعـالى أن

المراد ثمث أصل التركة أيضاً.

وأجيب بمن معنى قولو تعالى[ :فَِِْ ىَ كَ ُنل ىَوُ َوىَ ٌد َو َو ِرثَوُ أَتَ َىاهُ فَ ِِلُ ِّم ِو اىثُّيُ ُ
ث] ىو أن ليـا ثمـث

ما ورثاه  ،سواه أكان جميع المال أم بعضو ؛ ألنو لو أريد ثمث األصل  ،لكفى في البيان« :فإن لـم
يكن لو ولد  ،فألمو الثمث» ويمزم منو أن يكون قولو[ :وورثو أبواه] خالياً عن الفائدة

(ٕٔ)

ٕـ روا عن ابن عباس أنو قال لزيد رضي اهلل عنيمـا  :أفـي كتـاب اهلل ثمـث مـا ب ـى ؟ أي لـيس فـي

كتاب اهلل إم سدس وثمث

(ٖٔ)

واجيـب؛ ولــيس فـي كتــاب اهلل إعطاؤىـا الثمــث مطم ــا ،فكيـم يعطييــا مـع الــزوجين الثمـث ؟ ! بــل فــي

كتاب اهلل ما يمنع إعطا َهىا الثمث مع األب وأحـد الـزوجين ،فإنـو لـو كـان كـذلك كـان ي ـول  :فـإن لـم
يكــن لــو ولــد فألمــو الثمــث ،فإنيــا عمــى ىــذا الت ــدير تســتحح الثمــث مطم ًــا ،فممــا خــص الثم ـث بــبعض

الحــال ،عمــم أنيــا م تســتح و مطم ًــا  .فيــذا مفيــوم المخالفــة ،الــذي يســمى دليــل الخطــاب ،يــدل عمــى
(ٗٔ
عدم إعطائيا الثمث
المطمب الثاني

المسائل الشهيرة المتعمقة بميراث الجد

الجــد الـوارث ىــو مــن لــيس بينــو وبــين الميــت أنثــى كــمب األب وان عــال  ،وُيســتدل لمي ارثــو عنــد عــدم
وجــود إخــوة وأخ ـوات أش ـ اه او ألب معــو بمــا يســتدل بــو لمي ـراث األب عنــد عــدم وجــود األب ل يامــو
م امو

ـص ِفــي الكتــاب وم ِفــي السـ َّـنة فـي م ـدار
امــا مي ارثــو مــع اإلخــوة واألخـوات األشـ اه أو ألب فمَـ ْـم يــرد نـ ٌ
ميراثو معيم وِانما ثبت الحكم بِاجتيـاد الصَّـحابة رضـي المَّـو عـنيم  ،ولـذلك كـان كثيـر مـنيم يتوقفـون
فــي ام ـره ويتخوفــون مــن البــت فــي حكــم توريثــو وقــد ُذ ِك ـ َرت اراه الصــحابة ومــن تــبعيم مــن الف يــاه
مفصمة في ذلـك فـي كتـب الف ـو ومـا اريـد بحثـو ىنـا ىـو مـا اشـتير مـن المسـائل فـي ميـراث الجـد مـع
اإلخوة واألخوات األش اه او ألب .وىي مسملتان :

المسألة االولى  :اال كدرية
اسماؤىا  ( :األكدرية  ،الغراه )

(٘ٔ)
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()ٔٙ

ٔـ منيا َك َّد َرت عمى زيد رضي اهلل عنو مذىبو من ثالث نواح :
أـ اعال بالجد وم عول عنده في مسائل الجد
ب ـ فرض لالخت  ،وم يفرض عنده لألخوات مع الجد

ج ـ جمع سيام الفرض لمجد واألخت وقسميا عمى التعصيب وم نظير لذلك
ومنيا كدرت عمى زيد رضي اهلل عنو مذىبو فينب ِغي ت ْسميتُيا ُم َك ّْد َرةً َم أَ ْك َد ِرَّيةً
ٕـ سميت بامكدرية نسبة الى امرأة من بني امكدر

()ٔٚ

كدر امخت فاقتسم معيا نصيبيا
ٖـ سميت بامكدرية من الجد َ

ٗ ـ ألن عبد الممك بن مروان سمل رجال عنيا اسمو اكدر فمخطم وافتى بمذىب زيد

وقيل :ان الزوج في ىذه المسملة اسمو أكدر

وسميت بالغراه لشيرتيا في الفرائض كغرة الفرس

()ٔٛ

صورة المسألة االكدرية وحمها عمى فتوى زيد وجمهور االئمة من المذاهب االربعة :

()ٜٔ

ماتت امرأة وتركت زوجا وأما وجدا وأختا ش ي ة أو أختا مب
زوج
ــ

ٔ

وأم
ــ

ٕ

ٙ

ــ

ٖ

ٖ
ــ

ٔ

ٕ
ــ

ٙ

ــ

وجد
ــ

ٔ

ٙ

ٔ

وأخت ش ي ة
ٔ

ٕ
ٖ

ـ ـ عالت الى ( ) ٜ
ٙ

ٙ

فينــا اصــل المســملة مــن ســتة لمــزوج ( ٖ ) ولــالم ( ٕ ) وب ــي لمجــد الســدس وىــو ( ســيم واحــد ) ولــم
يبــح لألخــت الشـ ي ة شــيه وم يمكــن ان تشــارك الجــد بالســدس منــو م يصــح ان يــن ص عــن فرضــو

الم رر لو فـي مثـل ىـذه الحالـة فكـان المفـروض ان تحجـب الشـ ي ة مـن امرث حسـب قاعـدة اإلمـام
زيد رضي اهلل عنو لكنو خالم ال اعدة ففرض لمش ي ة النصم واعال المسملة من ستة الى تسعة ثـم

ضــم ســيام امخــت ( ٖ ) الــى ســيام الجــد ( ٔ ) فصــارت ( ٗ ) وقســميما بينيمــا لمــذكر مثــل حــظ

امنثيين وبما ان عدد السيام ( ٗ ) م تن سم عمى عمى عدد الرؤوس ( الجد وامخت ) وىـي ( ٖ )
من الذكر باثنين  ،وبين سـياميما ورؤوسـيما مباينـة فنمخـذ كامـل عـدد الـرؤوس ( ٖ ) ونجعمـو جـزه
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السـيم ثـم نضـرب جـزه السـيم فـي اصـل المســملة وعوليـا ومـن النـاتج تصـح المسـملة ثـم نضـرب جــزه

السيم في سيام كل فريح فنحصل عمى سياميم بعد التصحيح :

جزه السيم ( ٖ )  ٕٚ = ٜ × ٖ ،ومنو تصح المسملة  ٜ = ٖ × ٖ ،حصة الزوج
ٖ × ٕ =  ٙحصة امم

ٖ × ٗ = ٕٔ حصة الجد وامخت الش ي ة ( ثمانية لمجد واربعة لمش ي ة )

المسألة الثانية  :الخرقاء

اســماؤىا  ( :الخرقــاه  ،العثمانيــة  ،مثمثــة عثمــان  ،مربعــة ابــن مســععود  ،مخمســة الشــعبي ،

الشعبية والحجاجية  ،المسبعة والمسدسة )
ســبب تســميتيا :

(ٕٔ)

(ٕٓ)

ســميت خرقــاه  :لكث ـرة اخــتالم الصــحابة رضــي اهلل عــنيم فييــا كــمن امق ـوال

خرقتيا بكثرتيا  .وسميت العثمانية  :منيا وقعت زمن عثمان رضي اهلل عنو وأجاب عنيا .وسميت
قســميا عمــى ثالثـ ٍة فجعــل لــألم الثمــث ،والبــاقي بــين الجــد
مثمثــة عثمــان  :أل َّن عثمــان رضــي اهلل عنــو َّ

واألخت نصفان  ،وسميت مربعة ابن مسعود ألن ابن مسعود رضي المَّو عنو في إحدا الـروايتين
عنـو جعميــا مــن اثنـين ،وتصــح مــن أربعــة لألخـت النصــم ،والبــاقي بينيمـا نصــفين وســميت مخمســة

الشــعبي ألنــو اختمــم فييــا خمســة مــن الصــحابة رضــي اهلل عــنيم  ،عثمــان وعمــي وابــن مســعود وزيــد
وابــن عثمــان عمــى خمســة أق ـوال وكــان الشــعبي م يثبــت الروايــة عــن غيــر ىــؤمه  ،وســميت الشــعبية

والحجاجيــة ،ألن الحجــاج امــتحن فييــا الشــعبي ،فمصــاب ،فعفــا عنــو  ،وســميت المســبعة والمسدســة

الم َس ــبَّعة وترج ــع ف ــي المعن ــى إلـ ـى سـ ـتَّة وليـ ـ َذا تُسـ ـمى
منَ جممـ ـة األَقـ ـوال فيي ــا س ــبعةٌ ولي ــذا تُس ـ َّـمى ُ
اْل ُم َس َّد َسةَ
صورة المسألة وحمها عند جمهور العمماء

(ٕٕ)

مات شخص وترك اما واختا ش ي ة أو مب وجداً
اخت ش ي ة

ام
ٔ

ــ

ٖ

الب ــاق ــي

ٔ
ــ

ٖ

جد

ٕ
ــ

ٖ
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فالمســملة منكس ـرة وبــين ســيام األخــت الش ـ ي ة والجــد (ٕ) ورؤوســيما ( )8تبــاين فنمخــذ كامــل عــدد

الرؤوس (ٖ) ونجعمو جزه السيم ثم نضربو بمصل المسملة وبسيام كل فريح
ٖ × ٖ =  ٜومنو تصح المسملة
ٖ× ٔ = ٖ حصة امم

ٖ × ٕ =  ٙحصــة الجــد وامخــت  ،لمجــد اربعــة ولألخــت ســيمين ألن الجــد كــاألخ فــي تعصــيب
األخت
المطمب الثالث

المسائل الشهيرة المتعمقة بميراث االخت الشقيقة

امخت الش ي ة  :ىي كل أخت شاركت المتوفي في امب وامم
وليا في الميراث خمسة أحوال:

(ٖٕ)

(ٕٗ)

ٔ  -النصم لمواحدة المنفردة إذا لم يكن معيا ولد وم ولد ابن وم أب وم جد وم أخ ش يح
ٕ  -الثمثان لالثنتين فصاعدا عند عدم من ُذ ِكر.

ٖ  -إذا وجد معين أخ ش يح مع عدم من ت دم ذكره فإنو يعصبين ويكون لمذكر مثل حظ امنثيين.
ٗ  -يصرن عصبة مع البنات أو بنات امبن فيمخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات امبن.
٘  -يس طن بالفرع الوارث المذكر كامبن وابنو

ومن المسائل التي اشتيرت في ميراث امخت الش ي ة ىي:
المسألة الدينارية الكبرى
كابية  ،ال ّشاكية  ،الداودية  ،العامرّية )
الر ّ
اسماؤىا  ( :الدينارية الكبرا ّ ،
()ٕٙ
سبب تسميتيا

(ٕ٘)

بدينار و ٍ
ٍ
احد
ألن شريحا ال اضي قضى فييا لألخت
سميت " ّ
وبالركابية وبالشاكية " ّ
بالدينارية الكبرا ّ
كرم المّو وجيو تشتكي شريحاً
 ،وكانت التّركة ستّمائة دينار  ،فمم ترض األخت  ،ومضت إلى عمي ّ
إن أخ ــي م ــن أب ــي وأم ــي م ــات ،وت ــرك س ــتمائة دين ــار
 ،فوجدت ــو راكبـ ـاً  ،فممس ــكت بركاب ــو وقال ــت ّ :
أخا
عمي  :لع ّل أخاك ترك زوجةً  ،و ِّ
أما  ،وابنتين  ،واثني عشر ً
فمعطاني شريح دينا اًر واحداً  ،ف ال ّ
عمي رضي اهلل عنو  ،ذلك ح ّك ولم يظممك شريح شيئاً .
 ،وأنت ؟ قالت  :نعم  ،ف ال ّ
ائي سئل عن مثميا ف سـميا ىكـذا  ،فجـاهت األخـت  -وىـي غيـر
وسميت " ّ
بالد ّ
اودية " ّ
ألن داود الطّ ّ

إن أخـي مـات وتـرك سـتّمائة دين ٍ
ـار
األخت في المسملة الساب ة  -إلـى أبـي حنيفـة رحمـو اهلل ف الـت ّ :
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ائي  ،قـال  :ىـو م
فما أُ ْع ِط ُ
يت إمّ دينا اًر واحداً  ،ف ال  :من قسم التّركة ؟ قالت  :تمميذك داود الطّ ّ
يظمم  ،ىل ترك أخوك ج ّـدةً ؟ قالـت  :نعـم  ،قـال  :ىـل تـرك بنتـين ؟ قالـت  :نعـم  ،قـال  :ىـل تـرك
زوجةً ؟ قالت  :نعم  ،قال  :ىل معك اثنا عشر أخاً ؟ قالت  :نعم  ،قال  :إذن ح ّك دينار .
عبي عنيا  ،فمجاب بمثل ذلك .
وسميت " بالعامرّية " ّ
ألن األخت سملت عام اًر ال ّش ّ
صورة المسألة وحمها :

()ٕٚ

مات شخص وترك  :زوجة وأما وبنتين واثني عشر أخاً ش ي ا أوألب وأختا ش ي ة أو ألب
وترك مبمغ قدره ستمائة دينار

زوجة
ــ

ٔ

أم
ــ

ــ

ٛ
ٖ
ــ

ٕٗ

ٔ
ٙ

ٖ

ٗ
ــ

ــ

بنتين
ٕ

ٕٗ

اثني عشر أخا ًًش ي ا وأخت ش ي ة

الب ـ ــاقـ ـ ــي ( اصل المسملة من ٕٗ )
ٔٙ
ٕٗ

ٔ
ــ

ٕٗ

ويالحظ ان السيام كميا من سمة عمى الورثة عدا سيام امخوة وامخت فيي منكسرة عمييما
وبين السيام ( ٔ ) وعدد الرؤوس (ٕ٘) تباين فنمخذ كامـل عـدد الـرؤوس (ٕ٘) ونجعمـو جـزه السـيم
ثم نضربو بمصل المسملة وبسيام كل فريح

ٕ٘ × ٕٗ = ٓٓ ٙومنو تصح المسملة  ٚ٘ = ٖ × ٕ٘ ،حصة الزوجة
ٕ٘ ×  ٗٓٓ = ٔٙحصة البنتين لكل بنت ( ٕٓٓ )

ٕ٘ × ٔ = ٕ٘ حصة امخوة وامخت ( لالخوة ٕٗ سيم ) و( لالخت سيم واحد )
ٓٓ ( ٔ = ٙٓٓ ÷ ٙدينار قيمة السيم الواحد )

لمزوجة

٘ ٚ٘ = ٔ × ٚدينار  ،ولالم

ٓٓٔ × ٔ = ٓٓٔ دينار

ولمبنتين ٓٓٗ × ٔ = ٓٓٗ دينار لكل بنت ٕٓٓ دينار

ولالخوة ٕٗ × ٔ = ٕٗ دينار لكل اخ دينارين  ،ولالخت ٔ × ٔ = ٔ دينار
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المطمب الرابع

المسائل الشهيرة المتعمقة بميراث األخت ألب
األخت ألب ىي  :كل أنثى شـاركت المتـوفى فـي ذات األب واختمفـت عنـو فـي األم ( أي كانـت مـن

غير أم المتوفى )

()ٕٛ

وليا في الميراث خمسة أحوال :

()ٕٜ

ٔ  -النصم لمواحدة المنفردة عن مثميا وعن امخ مب وعن امخت الش ي ة.
ٕ  -الثمثان مثنتين فصاعدا.

ٖ  -السدس مع امخت الش ي ة المنفردة تكممة لمثمثين.

ٗ  -ان ي ـرثن بالتعصــيب بــالغير إذا كــان مــع الواح ــدة أو امكثــر أخ مب فيكــون لمــذكر مثــل ح ــظ

امثنيين.

٘  -يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو امكثـر بنـت أو بنـت ابـن ويكـون ليـن البـاقي

بعد فرض البنت أو بنت امبن.

وقد اشتيرت في ميراث امخت مب مسملة واحدة وىي :

المسألة االمتحانية

اسمائيا  ( :اممتحانية  ،الصماه )

سبب تسميتيا :

(ٖٓ)

(ٖٔ)

سميت باممتحانية  ،ألنيا مما ُيْم َغز فييا ويمتحن بيا الطمبة لصعوبة تصحيحيا  ،وكبر أصميا بعد
التصــحيح في ــال :خمَّــم أربعــة أصــنام مــن الورثـةً عــدد كــل صــنم مــنيم أقــل مــن عشـرة ،ومــع ذلــك
تصح من أكثر من ثالثين ألفاً

وسميت بالصماه لتباين الرؤوس فييا مع السيام وتباين الرؤوس أيضا مع بعضيم البعض  ،أي أن

وعميا من كل وجو
التباين لح يا ً

صورة المسألة االمتحانية وحمها :

(ٕٖ)

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

أربع زوجات

خمس جدات

سبع بنات

ٔ

ٔ

ٕ

ــ

ٛ

ــ

ٙ

ــ

تسع أخوات ألب

البـاقــي
ٖ
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ٖ

ٗ

ــ

ٕٗ

ــ

ٕٗ

ــ

ٔٙ

ٔ

ٕٗ

ٕٗ
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ويالحظ ىنا ان جميع سيام الورثة منكسرة وم تن سم عمييم وبين سـيام كـل صـنم مـن الورثـة وعـدد

رؤوسو تباين لذا نمخذ عدد رؤوس كل صنم ونحتفظ بو

ثــم ننظ ــر بــين امع ــداد المحفوظ ــة ( ٗ  ) ٜ ، ٚ ، ٘ ،فنجــد اني ــا متباين ــة ايضــا فنض ــرب بعض ــيا
ببعض والناتج يكون جزه السيم فنضربو بمصل المسملة وبسيام كل فريح لنحصل عمى سيام الورثة

مصححة وبدون كسر

ٗ × ٘ ×  ( ٕٔٙٓ = ٜ × ٚجزه السيم )

ٖٕٓٓٗٓ = ٕٗ × ٕٔٙ

ومنو تصح المسملة

ٖٓٚٛٓ = ٖ × ٕٔٙ

حصةالزوجات ÷ ٗ = ٜ٘ٗ

ٓ٘ٓٗٓ = ٗ × ٕٔٙ
ٕٓٓٔٙٓ = ٔٙ × ٕٔٙ
ٕٓٔٙٓ = ٔ × ٕٔٙ

المطمب الخامس

سيما لكل زوجة

حصة الجدات ÷ ٘ =  ٔٓٓٛأسيم لكل جدة

حصة البنات

÷  ٕٛٛٓ = ٚسيما لكل بنت

حصة األخوات ÷ ٔٗٓ = ٜ

سيما لكل أخت

المسائل الشهيرة المتعمقة بميراث األخوة األشقاء واألخوة ألب
امخوة األش اه واألخوة ألب ىم ممن يرث بالتعصيب

واإلرث بالتعصيب :ىـو اسـتح اح مـا أب تـو الفـرائض ،أو اسـتح اح جميـع التركـة عند عـدم أصـحاب

الفرائض .أي أن يرث المال بدون أن يحدد لو جزهاً معيناً ،وىذا ما أشار إليو النبي صـمى اهلل عليه
وسمم ب ولو ( :ألح وا الفرائض بمىميا ،فما ب ي فألولى رجل ذكر )

(ٖٖ)

وقد ّبين العمماه أن العصـبة ىـم أقـارب الميـت مـن األصـول ومـن الفـروع ومـن الحواشـي ،فاألصـول:
ىــم أبــوه وجــده وجــد أبيــو ،أمــا فروعــو :فيــم أبنــاؤه وأبنــاه أبنائــو وأبنــاه أبنــاه أبنائــو وان بعــدوا؛ ألنيــم
تفرعوا منو.

أما أقاربو اآلخـرون :فيـم إخوتـو وبنـو إخوتـو وبنـو بنـييم ،وكـذلك إخـوة أبيـو الـذين ىـم أعمامـو ،وبنـو

أعمامــو وبنــو بنــييم ،ثــم أعمــام أبيــو ،ثــم بنــوىم ،ثــم أعمــام جــده وىكــذا ،ويســمون عصــبة؛ ألنيــم فــي
الغالب يتعصبون ل ريبيم ويحمونو ويجتمعون معو

وي ــدم اإلخــوة األش ـ َّاه عمــى اإلخــوة ألب وكالىمــا يحجــب بــالفرع ال ـوارث الــذكر وبــامب،
(ٖٗ)
الذكور من امخوة الميراث بالسوية ،فإن كانوا ذكو اًر واناثاً َّ
فممذكر مثل حظّْ األنثيين
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ومن المسائل التي اشتيرت في ميراث األخوة األش اه واألخوة ألب مسملة واحدة وىي :
المسألة المشتركة

المشركة  ،العمرية  ،المنبرية  ،اليمية  ،الحجرية  ،اْل ِحم ِاري ِ
َّة )
اسماؤىا  ( :اْل ُم ْشتََرَك ِة ،
َّ
ّّ
َ
()ٖٙ
سبب تسميتيا :
ســميت باْل ُم ْشــتََرَك ِة  :لتشـريك اإلخــوة األشـ اه مــع اإلخــوة ألم فــي الميـراث والمشـ َّـركة أي المشـ ّـرك فييــا
بين أومد األم وأومد األبوين
(ٖ٘)

وســميت بالعمريــة  :ألنــو روي أ َّ
َن ســيدنا ُع َمـ ُـر رضــي اهلل عنــو لمــا اســتفتي فــي المســملة  ,أفتــى بعــدم
مشاركة اإلخوة امش اه لإلخوة ألم في الميراث  ,ف ال لو اإلخوة امش اه  :ىب أن أبانا كان حما ار ,
وفــي روايــة حج ـ ار مم ــى فــي الــيم  .ألســنا مــن أم واحــدة ؟ فرجــع عــن أريــو األول  ,وأفتــى بالتش ـريك .

وقيل لو  :ل د أفتيت ساب ا عمى غير ذلك  .ف ال  :تمك عمى ما قضينا  ,وىذه عمى ما ن ضي .

وسـميت بالمنبريـة  :ألن ســيدنا عمـر رضـي اهلل عنــو حكـم بيـا مــن عمـى المنبـر( وىــي ليسـت منبريــة

سيدنا عمي رضي اهلل عنو ) امتي ذكرىا

حجر
ب أبانا ًا
اليمّية والحجرية  :ألن اإلخوة األش اه قالوا لسيدنا عمر رضي اهلل عنو َ ( :ى ْ
وسميت ب ّ
مم ى في اليم أي البحر أَلسنا ِمن أُم واحدة )
وســميت باْل ِح َم ِارَّيـ ِـة  :ل ــول األش ـ اه لســيدنا عمــر رض ــي اهلل عنــو :ىــب أن أبانــا كــان حمــا اًر أل ــيس
نشارك اإلخوة لألم في األم
()ٖٚ
شتََرَك ِة وحمها عمى رأي سيدنا ُع َم ُر رضي اهلل عنه ومن وافقه:
صورة المسألة ا ْل ُم ْ
ماتت امرأة وتركت زوجا واما واخوين ألم واخوين ش ي ين
َخوين َش ِي َين
أُم
زوج
أَخ َوين ِألم وأ َ
ٔ
ٔ
ٔ
ــ

ــ

ٕ
ٖ
ٙ

ــ

ــ

ٙ
ٔ
ٙ

ـــ

ــ

ٖ

اصل المسملة من ()ٙ

ٕ
ٙ

ويالحظ ان السيام كميا من سمة عمى الورثة عدا سيام امخوة ألم وامش اه فيي منكسرة عمييم
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وبين السيام ( ٕ ) وعـدد الـرؤوس (ٗ) توافـح فنمخـذ وفـح عـدد الـرؤوس (ٕ) ونجعمـو جـزه السـيم ثـم

نضربو بمصل المسملة وبسيام كل فريح
ٕ ×  ٕٔ = ٙومنو تصح المسملة
ٕ×ٖ=ٙ
ٕ×ٔ=ٕ

أسيم حصة الزوج
سيم حصة امم

ٕ × ٕ = ٗ أسيم حصة امخوة ألم وامش اه ( لكل اخ سيم واحد )

شتََرَك ِة :
اقوال الصحابة ومن تبعهم من الفقهاء وأئمة المذاهب في المسألة ا ْل ُم ْ
اختمم الصحابة رضوان اهلل عمييم ومن تبعيم من الف ياه في تشريك اإلخوة األش اه مع اإلخوة ألم
()ٖٛ

في الثمث في ىذه المسملة عمى قولين:

القول األول :انيم م ُي َش َّركون ،وىـذا قـول جماعـة مـن الصـحابة رضـي اهلل عـنيم ،مـنيم سـيدنا عمـي
بن ابي طالب وابن مسعود  ،وابن عباس َ ،وأ َُب ُّي ْب ُن كعب وأَبو موسى األَشعري رضي المَّـوُ عـنيم ،
و ِم َن التَّابعين َّ
الش ْعبِ ُّي َ ،و ِم َن الف ياه أبو حنيفة وابن أَبِـي ليمـى وأَبـو يوسـم ومحمـد وأَحمـد بـن حنبـل
َ
وأَبو ثَور وداود وابن المنذر رحميم اهلل .
القول الثاني :أنيم ُي َش َّركون في الثمث  ،وىذا قول سيدنا عمر وعثمـان وزيـد بـن ثابـت مـن الصـحابة
رضي اهلل عنيم اجمعين َ ،و ِم َـن التـابعين عمـر بـن عبـِد ِ
العزيـز و ُش َـريح وس ِـعيد بـن المسـي ِب وطـاوس
يرين  ،ومن الفُ َي ِ
ِ
اه َمالِك والشافعي َوالنخ ِع ّّي َوالثَّ ِ
سحاح رحميم اهلل .
وري َوِا َ
َ
وابن س ِ َ
َ
االدلة ومناقشتها :
ادلة اصحاب المذهب االول :

()ٖٜ

(ٓٗ)

فألولى رجل ذكر »
ٔـ قولو صمى اهلل عميو وسمم « :ألح وا الفرائض بمىميا فما ب ي ْ
ووجو امستدمل بالحديث:
أنو جعل لمعصبة ما تُْب ِي الفروض ،ولـم تُْبـ ِ
ح الفـروض فـي المسـملة المشـركة شـيئا ،واإلخـوة األشـ اه
عصبة وليسوا أصحاب فرض فيس طون.
وأجيب عمى ذلك

) ٗٔ( :

آ ـ إ َّن ولد األَ ِب َواألُِم أخذوا بالفَرض َم بِالتعصيب في ىذه المسملة  ،فمم يكـن ِفـي الخبـر دلِيـل عمـى
منعيم .

ب ـ إِ َّن تعصيب ولد األب واألم قـد سـ ط  ،ولـيس سـ وط تعصـيبيم يوجـب سـ وط رحميـم كـاألب إذا
س ط أن يمخذ بالتعصيب لم يوجب س وط أخذه بالفرض .
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ٕـ استدمليم بمن من حاز جميع المال بالتعصيب جاز أن يكون بعصبتو سببا لحرمانو كزوج وأخت

ش ي ة َوأَخ ألَب فممزوج النصم ولمش ي ة النصم والباقي لألخ ألب ولم يبح شيه لو .
والجواب عمى ذلك  ) ٕٗ( :أن األخ لألب ليس لو سبب يرث بو إم بالتعصـيب وحـده  ،فمـم يجـز أن
يدخل بمجرد التعصيب عمى ذوي الفرض بخالم ِ
اإلخوة لألَ ِب وامُم  :فإ َّن ليم رحما باألم يجوز أن
يشاركوىا ولد األم  ،أم ترا أنيم لو اجتمعوا معيم لم يس طوىم  ،فكذلك لم يس طوا بيم .

ٖـ ليس في المشتركة بعد الفروض فضل فمـم تكـن ليـم مشـاركة ذي فـرض ألنيـم عصـبة  ،فمـم يجـز

أن يشاركوا ذوي الفروض كاإلخوة لألب
(ٖٗ )

واجيــب عمــى ذلــك :

األب واألم

بــمن اإلخــوة لــألب م يمخــذون بــالفرض لعــدم إدمئيــم بــاألم  ،وخــالفيم ولــد

ٗـ إَ َّن من كان عصبة س ط عند استيعاب الفـروض لمتركـة قياسـا عمـى زوج وأم وجـد وأخ ألب فممـا

استوعب الزوج واألم والجد المال فرضا س ط األخ .
والج ـواب عنــو :

(ٗٗ )

إِ َّن تعصــيب ولــد األب واألم قــد س ـ ط  ،ولــيس س ـ وط تعصــيبيم يوجــب س ـ وط

رحميم كاألب إذا س ط أن يمخذ بالتعصيب لم يوجب س وط أخذه بالفرض .

فإن كانت المسملة زوجـا وأمـا وجـدا وأخـا  ،سـ ط األخ  :ألن الجـد يمخـذ فرضـو بـرحم الـومدة  ،فجـاز

أن يس ط مع األخ لف د ىذا المعنى فيو وخالم ولد األم لمشاركتو لو من جية األم

٘ ـ ـ لم ــا ج ــاز أن يفض ــل ول ــد األم عم ــى ول ــد األب واألم م ــع إدمه جم ــيعيم ب ــاألم ج ــاز أن يختصـ ـوا
بالفرض دونيم  ،وان أدلى جميعيم باألم أم ترا لو كانت الفريضة زوجا وأما وأخا ألم وعشرة إخوة
ألب وأم أن لألخ من األم السدس ولجميع اإلخوة لألب واألم وىم عشرة السـدس  ،فممـا لـم يمتنـع أن
يفضل عمييم لم يمتنع أن يختص باإلرث دونيم .

والجواب عمى ذلك :

(٘ٗ )

أنو لما جاز أن يفضموا عمييم  :ألنيم ورثوا بتعصيبيم دون أميم وميـراثيم

بالتعصيب أقوا  :ألنيم قد يمخذون بو األكثر  ،فجاز أن يمخذوا بو األقـل  ،فـإذا سـ ط تعصـيبيم لـم

يس طوا برحميم  :ألنيا أقل حالتيم فميذا المعنى جاز أن يفضموىم ولم يجز أن يس طوىم

ٙـ لو جاز أن يكون ولد األب واألم يشاركوا ولد األم في فرضيم إذا لم يرثوا بمنفسيم لمشاركتيم ليم
فــي اإلدمه بــاألم لجــاز إذا كانــت الفريضــة بنتــا وأختــا ألب وأم وأختــا ألب أن يكــون لمبنــت النصــم
ويكــون النصــم البــاقي بــين األخــت لــألب واألم واألخــص لــألب مشــتراكيما فــي اإلدمه بــاألم  ،وم

يفضل ذلك باألم  :ألن ولد األم م يرث مع البنت  ،وفي اإلجماع عمى إس اط ىذا ال ول دليل عمى
إس اط التشريك بين ولد األم وولد األب واألم .
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والج ـواب عمــى ذلــك ( ) ٗٙأن البنــت مــع الش ـ ي ة إنمــا تُ ْس ـ ِطُ مــن اإلخــوة واألخ ـوات مــن تفــرد إدمؤه
ب ـاألب  ،فمـ ـن جم ــع اإلدمه بــاألبوين أق ــوا  ،فج ــاز أن يك ــون أحــح وى ــذا بخ ــالم المش ــتركة  :ألن
المخـالم فييــا جعــل األضــعم أقــوا وأحــح فــمين وجـو الجمــع بــين المضــادة وكيــم طريــح امســتدمل
مع التباين

لجاز أَن يجمع لَيم بين الفـرض
ٚـ لو جاز أَن يرث ولد األَب واألُم بالفَرض إِذا لم يرثوا بِالتعصيب َ
والتعصيب َكاألَب فَيشاركوا ول َد األم ِفي فرضيم ويمخذون الباق َي بعد الفرض بالتعصيب وفي ِإبطـال
ىذا إِبطَا ٌل لفرضيم
والجواب عن ذلك:

() ٗٚ

أن الفرض منيم أضعم من التعصيب  :ألن الميراث بـو اجتيـاد عـن نـص

 ،فمم يجز أن يجمع ليم بين التعصيب األقـوا والفـرض األضـعم  ،ولـيس كـذلك فـرض األب ل وتـو
ومساواتو التعصيب الذي فيو  ،فجاز أن يجتمع لو الميراثان .
()ٗٛ

ادلة اصحاب المذهب الثاني :
إية ِم َّمإا تَإ َر َك
ص ٌ
ص ٌ
ية ِم َّما تَ َر َك اى َىاىِإدَا ِْ َواِلَْ َرتُإىَْ َوىِينِّ َ
سإا ِن نَ ِ
ٔـ قَ ْولِ ِو تَ َعـالَى [ :ىِي ِّر َجا ِه نَ ِ

ضا]
صيثًا َمف ُرو ً
اى َىاىِدَا ِْ َواِلَْ َرتُىَْ ِم َّما َْ َّو ِمنوُ أَو َمثُ َر نَ ِ

()ٜٗ

صو الدليل وألنيم ساووا ولد األم في رحميم ،
فاقتضى ظاىر ىذا العموم استح اح الجميع إم من خ َّ

فوجب أن يشاركوىم في ميراثيم قياسا عمى مشاركة بعضيم لبعض وألنيـم بنـو أم واحـدة  ،فجـاز أن
يشتركوا في الثمث قياسا عمييم إذا لم يكن فييم ولد أب

ٕ ـ قيــاس اإلخــوة األشـ اه عمــى ابــن العــم إذا كــان أخــا ألم فــي مشــاركة اإلخــوة ألم فــي الثمــث بجــامع

امشتراك في األم في كل.

ٖـ إَ َّن كل مـن أدلـى بسـببين يـرث بكـل واحـد منيمـا عمـى امنفـراد جـاز إذا لـم يـرث بمحـدىما أن يـرث
باآلخر قياسا عمى ابن العم إذا كان أخا ألم

ٗ ـ وألن كـل مـن فيـو معنــى التعصـيب والفـرض جـاز إذا لـم يــرث بالتعصـيب أن يـرث بـالفرض قياســا
عمى األب

٘ـ إَ َّن أصول المواريث موضوعة عمى ت ديم األقوا عمى األضعم  ،وأدنى األحوال مشاركة األقوا

لألضــعم  ،ولــيس فــي أصــول المواريــث سـ وط األقــوا باألضــعم  ،وولــد األب واألم أقــوا مــن ولــد
األم لمشاركتيم في األم وزيادتيم باألب  ،فإذا لم يـزدىم األب قـوة لـم يـزدىم ضـعفا  ،وأسـوأ حالـو أن
يكون وجوده كعدمو كما قال السائل  :ىب أن أباىم كان حما ار .

والذي اميل اليو ىو راي اصحاب المذىب الثـاني فـي مشـاركة امخـوة امشـ اه لالخـوة مم فـي الثمـث

لما تبين من امدلة ومناقشتيا اضم الى انو حكم ورد عن أمير المؤمنين عمـر بـن الخطـاب رضـي
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اهلل عنــو  ،وعمــر بــن الخطــاب رضــي اهلل عنــو لــو ســنة متبعــة ل ــول النبــي ص ـمّى اهلل عميــو وس ـمّم:
«عميكم بسنتي وسنة الخمفاه الراشدين»

(ٓ٘)

وقولو صمّى اهلل عميو وسمّم « :إن كان فيكم ُم َح َّدثون فعمر»

(ٔ٘)

المطمب السادس

المسائل الشهيرة المتعمقة بالعول

ُّ ِ (ٕ٘)
سطُىا
العو ِل ِفي الم َغة :
عمل بمعنى الميل ل ولو تعالى  :في اليتامى [ َوإِْ ِخفتُ أَ ََّّل تُق ِ
َ
ُيست َ
َ
ُ
َ
َ
َ
سإا ِن َمثنَإى َوث َإو َر َو ُرتَإا َع فإِِْ ِخفإتُ أ ََّّل تَدإ ِدىُىا
اب ىَ ُنإ ِمإلَ اىنِّ َ
فِي اىيَتَا َمى فان ِن ُحىا َما ط َ
(ٖ٘)
فَ َىا ِح َدجً أَو َما َميَ َنت أَك َمانُ ُن َذىِ َل أَدنَى أَ ََّّل تَدُىىُىا]

ال أَو بمعنى الزيادة و ِامرتفاع ومن ى َذا المع َنى األَخير أ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُخ َذ المعنى األصطالحي
َ
أ َْو ب َمع َنى َكث َرة الع َي ْ
وفــي امصــطالح  :ىــو زيــادة ســيام الفريضــة عــن أصــل المســملة فتعــول المســملة إلــى ســيام الفريضــة
ويدخل الن صان عمييم ب در حصصيم

(ٗ٘)

وأصــول المســائل ســبعة :اثنــان وثالثــة وأربعــة وســتة وثمانيــة واثنــا عشــر وأربعــة وعشــرون .فمربعــة

مني ــا م تع ــول :امثن ــان والثالث ــة واألربع ــة والثماني ــة .وثالث ــة تع ــول :الس ــتة وامثن ــا عش ــر واألربع ــة
والعشــرون ،فالســتة تعــول إلــى عش ـرة وت ـ اًر وشــفعاً ،واثنــا عشــر تعــول إلــى ثالثــة عشــر وخمســة عشــر

وسبعة عشر ،وأربعة وعشرون تعول إلى سبعة وعشرين م غير.
وأَو ُل َما وقع العـول فـي زمـن سـيدنا عمـر بـن الخطَّـاب رضـي اهلل عنـو فـي زوج وأُختـين ِألب اْل َعائِمَ ِـة
ال  (:م أدري من أخره الكتـاب فـمؤخره وم مـن قدمـو فمقدمـو  ،ولكـن قـد أريـت أريـا فـإن يكـن
لِ َسب َع ٍة فَ َ َ
صوابا فمن اهلل  ،وان يكـن خطـم فمـن عمـر وىـو أن يـدخل الضـرر عمـى جمـيعيم ويـن ص كـل واحـد
من سيمو )

(٘٘)

وي ال إن الذي أشار عميو بذلك العباس أوم  ،وقيل عمي وقيل زيد  ،وقيـل جمـع مـن الصـحابة ف ـال

ليــم  :فــرض اهلل لمــزوج النصــم ولألختــين الثمثــين  ،فــإن بــدأت بــالزوج لــم يبــح لألختــين ح يمــا وان
بدأت باألختين لم يبح لمزوج ح و فمشيروا إلي  ،فمشار العباس بالعول  ،وقال  :أرأيت لو مات رجل

وتــرك ســتة د ارىــم ولرجــل عميــو ثالثــة وآلخــر عميــو أربعــة ألــيس يجعــل المــال ســبعة أج ـزاه ؟ فمخــذت
الصــحابة ب ولــو ولــم يخــالفيم أحــد مــن الصــحابة إم ابــن عبــاس  ،إم أنــو لــم يظيــر الخــالم إم بعــد
موت سيدنا ُع َم َر ضي هلل عنو
المسألة اال ولى  :المباهمة

إسميا ( :المباىمة)

()٘ٙ

وقد اشتيرت في العول مسملتان وىما :

()٘ٚ
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ألن سـيدنا عمـر شـاور الصـحابة فييـا  ،فمشـار العبـاس بـالعول  ،واتفـح

الصــحابة عميــو إم ابــن عبــاس  ،لكــن لــم يظيــر النكيــر ،فممــا مــات ســيدنا عمــر دعــا إلــى المباىمــة،
وقال :من شاه باىمتو  ،إن الذي أحصى رمل عالج عـددا لـم يجعـل فـي المـال نصـفا ونصـفا وثمثـا ،

إذا ذىب النصـفان فـمين محـل الثمـث ؟ وايـم اهلل لـو قـدموا مـن قـدم اهلل وأخـروا مـن أخـر اهلل مـا عالـت

ثم قـال لـو عمـي رضـي اهلل
مسملة قط .ف يل لوَ :لم م أظيرت ىذا زمن عمر؟ قال :كان مييبا فيبتو ّ
مت أو ُّ
عنو  :ىذا م يغني عنك شيئاً  ،لو َّ
الناس من خالم رأيك .
مت ل سم ميراثنا عمى ما عميو ّ

قال  :فإن شـاهوا فمنـدع أبناهنـا وأبنـاهىم ونسـاهنا ونسـاهىم وأنفسـنا وأنفسـيم  ،ث ّـم نبتيـل فنجعـل لعنـة
فسميت المباىمة لذلك .وقد وردت المباىمة في األصل في قولو تعـالى [ :فَ َمإل
المّو عمى الكاذبين ّ ،

سإإا َننَا
اج إ َل فِي إ ِو ِمإإل تَد إ ِد َمإإا َجإإا َن َك ِمإإلَ اى ِدي إ ِ فَقُإإو تَ َدإإاىَىا نَإإد ُ
َح َّ
ع أَتنَا َننَإإا َوأَتنَإإا َن ُم َونِ َ
()ٜ٘
س ُن ثُ َّ نَثتَ ِهو فَنَج َدو ىَدنَحَ هللاِ َعيَى اى َنا ِذتِيلَ ]
سنَا َوأَنفُ َ
سا َن ُم َوأَنفُ َ
َونِ َ

صورة المسألة وحمها:

(ٓ)ٙ

ماتت امرأة وتركت  :زوجا وش ي تين وأما
ش ي تين

زوج
ٔ

ــ

ــ

ٕ
ٖ
ٙ

ٕ

ــ

ــ

ــ

أم

ٔ

ٖ

ٙ

ٗ

ٔ

ٙ

ٙ

ـ ـ اصميا من ستة وعالت الى ثمانية

اقوال الصحابة ومن تبعيم من الف ياه في المسملة :

(ٔ)ٙ

اتفـح الصــحابة رضـوان اهلل عمــييم عمــى ال ــول بــالعول ولــم يخــالم فــي ذلــك ام ابــن عبــاس بعــد وفــاة
سيدنا عمر رضي اهلل عنو وتبعيم في ذلك الف ياه وائمة المذاىب

واستدلوا أن كل واحد من ىؤمه الورثة لو انفرد أخذ فرضو فإذا ازدحموا وجـب أن ي تسـموا عمـى قـدر

الح وح كمصحاب الديون والوصايا وألن اهلل تعالى فرض لألخت النصم كما فـرض لمـزوج النصـم
وفرض لألختين الثمثين كما فرض الثمث لألختين من األم فال يجوز إس اط فرض بعضـيم مـع نـص

اهلل تعالى عميو بالرأي والتحكم ولم يمكن الوفاه بيا فوجب أن يتساووا في الن ص عمـى قـدر الح ـوح

كالوصـايا والــديون وقـد يمــزم ابـن عبــاس عمــى قولـو  :مســملة فييـا زوج وأم وأخـوان مـن أم فــإن حجــب

األم إلى السدس خالم مذىبو في حجب األم بمقل من ثالثة من األخوة وان ن ص األخوين من األم
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رد الــن ص عمــى مــن ييبطــو اهلل مــن فــرض إلــى مــا ب ــي وان أعــال المســملة رجــع إلــى قــول الجميــور
وبذلك يترجح قول الجميور في ال ول بالعول .

المسألة الثانية  :ام الفروخ

اسمائيا ( :أ َُّم اْلفَُّرو ِخ  ،الشريحية  ،البمجاه)
(ٖ)ٙ
سبب تسميتيا بذلك :

(ٕ)ٙ

سميت بم ُّْم الفروخ  :لكثرة َما فََّر َخت من السيام العائمة فشبيت بطائر حوليا أفراخيا
وسميت بالشريحية  :ألن شريحا ال اضي أول من قضى بيا

ألنيا عالت بثمثييا
وسميت بالبمجاه  :لوضوحيا ّ
وروي أن رجالً أتى ال اضي شريح  ،وىو قاض بالبصرة  ،فسملو عنيا  ،فمعطاه ثالثة أعشار المال

 ،فكان إذا ل ي الف ياه يسمليم  :ما يصيب الزوج مـن زوجتـو ؟ في ولـون  :النصـم مـع عـدم الولـد ،

والربع معو  .في ول  :واهلل مـا أعطـاني شـريح نصـفاً وم ثمثـاً  .فكـان شـريح إذا ل يـو ي ـول :إذا رأيتنـي

ذكــرت بــي حكم ـاً جــائ اًر  ،واذا رأيتــك ذكــرت بــك رج ـالً فــاج اًر  ،بــين لــي فجــورك أنــك تــذيع الشــكوا ،
وتكتم الفتوا .

صورة المسألة وحمها :

زوج
ــ

ــ

ٔ
ٕ
ٖ
ٙ

أم
ــ

ــ

ــ

ٙ

ٙ

(ٗ)ٙ

أختان ألم أختان ش ي تان

ٔ

ٔ

ماتت امرأة وتركت  :زوجا وأما وأختين ألم وأختين ش ي تن

ــ

ــ

ٔ
ٖ

ٕ

ٖ

ٕ

ٗ

ٙ

ٙ

ـ ـ اصميا من ستة وعالت الى عشرة
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الهوامش
(ٔ) ينظر  :تحفة المحتاج بشرح المنياج ٛ٘ / ٙ
(ٕ) تحفة المحتاج  ، ٛ٘ / ٙنياية الزين شرح قرة العين ٕ  ، ٘ٙ /موسوعة ف و العبادات لعمي الشحوذ ٖٓ /
ٙٙ

(ٖ) تحفة المحتاج بشرح المنياج  ، ٛ٘ / ٙنياية الزين شرح قرة

العين ٕ ، ٘ٙ /الثمر الداني ٕٜٔٙ/

(ٗ) ينظر :ف و المواريث لنظام الدين عبد الحميد ص ، ٙٛالمواريث في الشريعة امسالمية ـ لمصابوني ص٘ٛ
(٘) سورة النساه اية ٔٔ
( )ٙينظر  :مغني المحتاج في شرح الفاظ المنياج ٓٔ ٗ٘ٛ /

( )ٚحاشية العدوي  ، ٖٔٙ/ٚبداية المجتيد ٕ ، ٖٖٗ /تحفة المحتاج ٖٔ ، ٗٓٚ/الروض المربع ٖٖٔٔ/
( )ٛحاشية العدوي  ، ٖٔٙ/ٚشرح منتيى امرادات  ، ٗٗٗ /ٚبداية المجتيد ٕٕٜٚ /
( )ٜحاشية العدوي  ، ٖٔٙ/ٚبداية المجتيد ٕ ، ٖٖٗ /تحفة المحتاج ٖٔ ، ٗٓٚ/منار السبيل شرح الدليل ٕ
ٖٛ /
(ٓٔ) حاشية العدوي  ، ٖٔٙ/ٚشرح منتيى امرادات  ، ٗٗٗ / ٚبداية المجتيد ٕٕٜٚ /
(ٔٔ) واميات من سورة النساه اية ٔٔ /
(ٕٔ) مجموع فتاوا ابن تيمية ٔ٘ٛ/ٛ
(ٖٔ) مصنم ابن ابي شيبة ٔٔ ٕٕٗ /
(ٗٔ) مجموع فتاوا ابن تيمية ٔ٘ٛ/ٛ

(٘ٔ) ينظر :الدسوقي ٕٓ، ٜ٘/امستذكار ٘  ، ٖٕٓ /الشرح الممتع ٔٔ ، ٛٚ/المطمع عمى الفاظ الم نع ٖٕٔٛ/
( )ٔٙينظر :المجموع لمنووي  ،ٕٕٔ/ ٔٙالمغني مبن قدامة ٘ٔ ٚٙ /الشرح الكبير مبن قدامة ٔٗ /ٚ
( )ٔٚينظر  :مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنياج ٓٔ ٜٖٗ /
( )ٔٛحاشية الدسوقي ٕٓ ، ٜ٘ /الف و امسالمي وادلتو ٓٔ ٗ٘ٛ /

( )ٜٔينظر  :الشرح الممتع عمى زاد المستن ع ٔٔ  ٚٛ /ف و المواريث لنظام الدين عبد الحميد ٜٓٔ - ٜ
(ٕٓ) ينظر :المبسوط لمسرخسي ٖٕ  ، ٖٜٚ/المجموع  ، ٕٔٓ /ٔٙالمغني  ، ٜٚ /ٚالمبدع ٔٔٛ/ ٙ
(ٕٔ) ينظر :المبدع شرح الم نع  ،ٔٔٛ/ ٙالفروع مبن مفمح ٗٓٓ / ٛ
(ٕٕ) ينظر  :شرح مختصر خميل ٕٗ  ،ٖٕٛ /المغني  ، ٜٚ / ٚالمبدع  ، ٔٔٛ / ٙالف و وادلتو ٓٔ ٗ٘ٛ /
(ٖٕ) شرح الرحبية ص ٖٓ  ،ف و السنة ـ سيد سابح ٖ ٙٔٛ /

(ٕٗ) ف و السنة ـ سيد سابح ٖ  ، ٙٔٛ /الموسوعة الف يية الكويتية ٖ ٗٓ /
(ٕ٘) ينظر :نياية الممطب في دراية المذىب ٕٔ ،ٙٗٛ/العزيز شرح الوجيز  ، ٜ٘ٛ/ٙالشرح الكبير ٗ ٕٗٚ/
( )ٕٙينظر :امختيار لتعميل المختار ٖ ، ٕ٘ٛ/العزيز شرح الوجيز  ، ٜ٘ٛ/ٙروضة الطالبين  ، ٜٔ/ٙحاشية
الدسوقي عمى الشرح الكبير ٕٓ  ، ٛٙ/منح الجميل عمى مختصر سيد خميل  ، ٖٙٗ/ٜكشام ال ناع ٖ٘ٔٚٚ/

( )ٕٚينظر :امختيار ٖ ، ٕ٘ٛ/الشرح الكبير لمدردير ٗ  ، ٕٗٚ/شرح الفصول الميمة في مواريث اممة
ٕٗٚٚ/
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( )ٕٛينظر :احكام ميراث المرأة في الف و امسالمي ٔٔٓٔ /
( )ٕٜينظر  :ف و السنة سيد سابح ٖ  ، ٕٙٓ /احكام ميراث المرأة في الف و امسالمي ٔ ٔٓٔ /وما بعدىا
(ٖٓ) ينظر  :امختيار ٖ ، ٕ٘ٛ/روضة الطالبين  ، ٜٔ/ٙشرح الفصول الميمة في مواريث اممة ٕ ، ٗٗ٘/
اسنى المطالب ٖٔ  ، ٖٔٗ/مطالب اولي النيى ٖٔ  ، ٗٚ٘/الكنوز الممية في الفرائض الجمية ٔ ٜٚ/

(ٖٔ) ينظر:امختيار ٖ،ٕ٘ٛ/روضة الطالبين ،ٜٔ/ٙاسنى المطالبٖٔ ،ٖٔٗ/الكنوز الممية في الفرائض
الجميةٜٔٚ/
(ٕٖ) المبدع شرح الم نع  ،ٔٗٙ/ ٙروضة الطالبين  ، ٜٔ/ٙامختيار لتعميل المختار ٖ ، ٕ٘ٛ/مطالب اولي

النيى ٖٔ  ، ٗٚ٘/الكنوز الممية في الفرائض الجمية ٔ  ، ٜٚ/شرح الفصول الميمة في مواريث اممة ٕ ٗٗ٘/

(ٖٖ) الجامع الصغير من حديث البشير النذير ٕٔٔٙ /
(ٖٗ) ينظر  :شرح عمدة امحكام لعبد اهلل بن جبرين ٖ / ٜ٘
(ٖ٘) ينظر :الذخيرة ٖ ،ٖٖٖ/المباب في الف و الشافعي ٔ ،ٕٙ٘ /موسوعة ف و العبادات لعمي الشحوذ ٖٓ ، ٙٗ/
الفرائض لعبد الكريم الالحم ٔ  ، ٜٕ /الف و امسالمي وادلتو ٓٔ ٜٗ٘ /

( )ٖٙينظر :الشرح الكبير لمدردير ٗ  ، ٗٙٗ /المباب في الف و الشافعي ٔ ،ٕٙ٘ /المطمع عمى الفاظ الم نع ٔ /
 ، ٖٛٙالفرائض لعبد الكريم الالحم ٔ  ، ٜٕ /الف و امسالمي وادلتو ٓٔ ٜٗ٘ /
( )ٖٚينظر :الذخيرة في الف و المالكي ٖ ، ٖٖٖ/حاشية الصاوي  ، ٖٖٙ / ٜفتح الوىاب بشرح منيج الطالب
ٕ ،ٔٓ/المغني مبن قدامة  ، ٕٕ / ٚالف و امسالمي وادلتو ٓٔ  ، ٜٗ٘ /شرح الزاد لمحمد ٗٔ ٕ٘/

( )ٖٛينظر :المبسوط ٖٕ  ، ٖٓٙ /الذخيرة ٖ ،ٖٖٖ/الحاوي الكبير  ، ٖٗٛ / ٛالمباب ٔ ،ٕٙ٘ /المغني / ٚ
ٕٕ  ،فتح الوىاب ٕ ، ٔٓ/الشرح الممتع عمى الزاد المستن ع ٔٔ  ، ، ٔٓٓ /موسوعة ف و العبادات لعمي الشحوذ
ٖٓ ٙٗ/
( )ٖٜينظر :المبسوط ٖٕ  ، ٖٓٙ /المباب ٔ ، ٕٕٗ/الحاوي الكبير  ، ٖٗٛ / ٛشرح الزركشي عمى مختصر
الخرقي ٕ ،ٕ٘ٚ/فتح الوىاب ٕ ، ٔٓ/الفرائض لعبد الكريم الالحم ٔ  ، ٜٕ /الف و امسالمي وادلتو ٓٔ ٜٗ٘ /

(ٓٗ) سنن ابي داوود ٕٔ/

)ٔٗ) ينظر :الحاوي الكبير لمماوردي ٖٗٛ / ٛ
)ٕٗ) ينظر :المصدر نفسو ٖٗٛ / ٛ
)ٖٗ) ينظر :المصدر نفسو ٕٗٗ / ٛ
)ٗٗ) ينظر :المصدر نفسو ٖٗٗ / ٛ
)٘ٗ) ينظر :الحاوي الكبير لمماوردي ٖٗٗ / ٛ
) )ٗٙينظر :المصدر نفسو ٗٗٗ / ٛ
) )ٗٚينظر :المصدر نفسو ٗٗٗ / ٛ

( )ٗٛينظر :الذخيرة ٖ ،ٖٖٖ/الحاوي الكبير  ، ٖٗٛ / ٛالمباب في الف و الشافعي ٔ ،ٕٙ٘ /المغني ، ٕٕ / ٚ
الشرح الممتع عمى الزاد المستن ع ٔٔ  ، ٔٓٓ /الفرائض لعبد الكريم الالحم ٔ  ، ٜٕ /الف و وادلتو ٓٔ ٜٗ٘ /
( )ٜٗسورة النساهٚ /
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(ٓ٘) مسند اإلمام أحمد ٕٗٔٙ/
(ٔ٘) سنن الترمذي ٔ ٕٓٙ /
(ٕ٘) ينظر  :التعريفات لمجرجاني ٕٔٓ٘ /
(ٖ٘) سورة النساه ٖ /

(ٗ٘) ينظر  :امختيار لتعميل المختار ٔ ، ٘ٙ /منيج السالكين وتوضيح الف و في الدين ٔٔٛٗ /
(٘٘) السنن الكبرا لمبيي ي  ، ٕٖ٘/ٙتمخيص الحبير مبن حجر العس الني ٖ ٜٛ /
( )٘ٙينظر  :حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير

( )٘ٚالمبسوط لمسرخسي ٖٕ  ،ٖٕٓ /البحر الرائح  ،ٖٙ٘ / ٜتحفة المنياج  ٔٔٙ/ٙالفروع ٕٗ / ٛ
( )٘ٛالسنن الكبرا لمبيي ي  ، ٕٖ٘/ٙتحفة المحتاج  ،ٕٚٓ / ٕٚحاشية الجمل ٕٗ  ،ٖٗ /المغني ٕ٘/ٚ
( )ٜ٘سورة  :آل عمران اية ٔٙ
(ٓ )ٙينظر  :تحفة المحتاج ٖٔ  ، ٖٗٚ /اسنى المطالب ٖٔ ، ٖٔ٘ /المبدع  ،ٜٔٗ / ٙالف و وادلتو ٓٔ /
ٓٗٚ

(ٔ )ٙينظر  :المغني ٕ٘/ٚ
(ٕ )ٙينظر :المبسوط ٕٖ ، ٖٜٔ/حواشي الشرواني  ، ٖٕٗ/ٙالمغني ٘ٔ ، ٖٖ/اختالم األئمة لمشيباني
ٕٔٓٚ/
(ٖ )ٙينظر :المبسوط ٕٖ ، ٖٜٔ/المجموع  ،ٜٔ/ٔٙتحفة المحتاج بشرح المنياج  ، ٔٔٚ/ٙحواشي الشرواني
 ، ٖٕٗ/ٙالمغني ٘ٔ ، ٖٖ/اختالم األئمة العمماه لمشيباني ٕ ، ٔٓٚ/الموسوعة الف يية الكويتية ٖٕٚ /ٚ

(ٗ )ٙاختالم امئمة لمشيباني ٕ ، ٔٓٚ/الف و وادلتو ٓٔ ٜٗ٘ /
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Famous issues in the science of inheritance
D.Amjad Dawood Obeid
Conclusion
Through my humble in this research, I came to the following conclusions:
3- be aware of the statutes of the greatest science degree,, suffice pride and
honor to God Almighty is the one who ensures cum, where the imposition of
inheritance and severe detailed wisdom divided between her parents vast mercy.
3- then took the Sunnah explain the provisions of inheritance Bmtdhafr the news
and famous monuments.
8- received this science is like high the prophet, God bless them and followed
them from even promise some scholars note itself, Papa is no longer like the
other doors jurisprudence.
3- spend prophet, God bless them these matters other than what is familiar rules
of inheritance, and not inconsistent with the text is only evidence of the
flexibility of Islamic law and its capacity and comprehensiveness of timeless.
5- to give the mother the remaining third to spend Umar, may Allah be pleased
with him but it is a work of the text of the Koran as shown
6- did not reproduced in the book nor in the year in the amount of inheritance
seriously with our brothers, but it proved a hard rule may Allah be pleased with
them, and so many of them stop in his fear of deciding on the rule of inheritance
3- issue Alokdria the troubled Zaid, may Allah be pleased with him doctrine of
three ways:
A- dependency because Grandpa nor relied him in matters seriously
B- imposition of a sister, and does not impose him to the sisters with Grandpa
C- collect arrows hypothesis for grandfather, sister and her department on
innervating do not match so
3- socialization brothers with brothers mother in the matter because they have a
common womb of the mother and not fall Tasibam requires the fall of mercy
and if not Yazdhm father force did not Yazdhm weakening, and the worst case
be presence Kaadmh the liquid also said: Grant that their father was a donkey
3- Collect prophet, God bless them to say in the reliability of when quotas
contention and thus deprives violation of this consensus and the last prayer is
that all praise be to Allah, Lord of the Worlds
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