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ملخص الرسالة
احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ،وبعد:
عنوان الرسالة( :قرة عني الرائض يف فني احلساب والفرائض للشيخ عيل بن أيب بكر اجلامل األنصاري املتوىف سنة (1072هـ)
دراسة وحتقي ًقا) رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الدراسات القضائية.
موضوع الرسالة :هي دراسة وحتقي ق يف أحد فروع الفقه اإلسالمي وهو علم املواريث وطريقة حساهبا بطرق مبتكرة يف بعض
أبواهبا.
مباحث الرسالة وأقسامها :تشتمل عىل مقدمة وقسمني كاآليت:
القسم األول :قسم الدراسة :ويشتمل عىل مبحثني:
املبحث األول :فيه ترمجة عن مؤلف الكتاب ،وفيه متهيد وثامنية مطالب ،والتمهيد به عرص املؤلف السيايس.
واملطالب كاآليت :األول :اسمه ونسبه ومولده ،والثاين :نشأته العلمية وحياته العملية ،والثالث :شيوخه وتالميذه ،وفصلت
شيوخه إىل قسمني :مشائخه بطريق القراءة واملشافهة ومشائخه بطريق القراءة والدراية ،والرابع :آثاره العلمية ،وفيه ذكرت كتبه ورشوحه
املخطوطة واملطبوعة وأماكن حفظها وطبعها وذكرت كذلك شيئا من شعره ،واخلامس :عقيدته ومذهبه الفقهي ،والسادس :مكانته
العلمية ،والسابع :صفاته وأخالقه وثناء العلامء عليه ،والثامن :وفاته.
بينت أمهية الكتاب والتعريف بموضوعه ،واملطالب
واملبحث الثاين :به تعريف باملخطوط وبه متهيد وستة مطالب ،ويف التمهيد ُ
هي :األول :دراسة عنوان الكتاب ،والثاين :نسبة الكتاب إىل مؤلفه ،والثالث :منهج املؤلف يف الكتاب ،وذكرت منهجه من حيث الشكل
ومن حيث املضمون ،والرابع :أمهية الكتاب وقيمته العلمية ،واخلامس :موارد املؤلف يف كتابه ومصطلحاته ،وقسمته إىل قسمني تب ًعا إىل
فني الكتاب ،حيث ذكرت موارد الكتاب ً
أوًل يف فن احلساب ثم موارده يف فن الفرائض ،والسادس :نقد الكتاب ،ذكرت فيه املزايا وبعض
املآخذ.
والقسم الثاين :به عنرص أربعة :متهيدٌ ومنهج التحقيق ونامذج من النسخ املخطوطة والنص املحقق وعميل عليه.
األول :التمهيد وفيه وصف لنسخ املخطوط والفروق بينها ،والثاين :منهج التحقيق ،والثالث :نامذج من نسخ املخطوط ،والرابع:
النص املحقق.
من نتائج البحث:
 -1حاجة األمة إىل حتقيق كتب الرتاث اإلسالمي ًل سيام مافيه إضافة يف بابه للمكتبة اإلسالمية احلديثة.
 -2تطوير منهج التحقيق بحيث جيمع بني األصالة والسالسة ليسهل عىل املهتمني باملخطوطات املسامهة بشكل ف َّعال.
 -3اشتامل هذا الكتاب لبعض املوضوعات قليلة الورود يف كتب الفرائض املنترشة.
 -4كذلك اشتامل هذا الكتاب بعض الطرق احلسابية غري املعهودة يف باهبا.
الطالب
سليم شديد مطيع الصاعدي

عميد كلية الدراسات القضائية واألنظمة

املرشف
أ.د .عبداهلل عيل املزم
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أ.د .عيل أمحد احلذيفي

Summary of the study

Praise be to Allah and piece and prayer be upon the last prophet.
The title of this study is (Satisfaction of the Leader in the Arts of Calculation and
Explanation of Duties and Obligations). It was written by Shake Ali bn Abi Baker AlJammal Al-Ansary who died in 1072 AH; (This research provides a detailed study and an
authentication of the target text). It is a thesis submitted in requirement for a Master
Degree in Jurisprudence studies.
The Topic of the study ; This is an authentication of one of the branches of Islamic Fiqh
and Jurisprudence that relates to the science of heritage and the method heritage is
calculated in creative manners .
The major parts of the study
This study includes an introduction and two main sections as follows;
The first section: this section of the study involves two sub-sections, the firt sub-section
presents a biography of the book’s author . It starts with a preface followed by eight
requirements. The preface gives details on the political era during which the author lived
and the eight requirements are detailed as follows:
The first requirement provides the author’s name, his ancestry, his birth, whereas , the
second requirement discusses his up brining and his scientific life style. The third
requirement talks about the author’s teachers as well as his students, His teachers are
divided into two groups: those who taught him through direct oral conversations and those
who provided him with knowledge through reading his books. The fourth requirement
deals with his scientific vestige, his books and the places where these books are kept and
where they were printed and published .It also presents some of his poetry. The fifth
requirement discusses his belief (Aqieda), his Fiqh trend. The sixth requirement states his
scientific status among other scholars, the seventh requirement highlights his attributes
and morals.
The second research part includes an introduction to calligraphy, a preface and six
requirements. The preface explains the importance of the book and introduces its topic;
however, the first requirement studies the title of the book, the second requirement
attributed the book to its author; the third discusses the approach of the author in writing
the book while covers its frame and content. The fourth requirement discusses the
significance of the book and its scientific value; the fifth highlights the sources of the
author and his terminology. This requirement is divided into two sections according to
the two arts indorsed in the book. Here the sources of the book are mentioned first in
the art of calculation and then the sources of the art of duties and obligations. The sixth
requirement includes the criticism of the book where the advantages and shortcomings
of the book are highlighted.
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The second section includes four elements; a preface and the authentication method used
in this book together with a sample of the manuscript and the authenticated text and the
researcher’s comment on it.
The preface includes a description of the manuscript’s different types of writing and
shows the differences between them. The second section discusses the authentication
method and the third includes samples of the manuscript and the authenticated text.
Findings of the study
1. Need of the nation for authentication of Islamic heritage especially the texts that
adds to the Islamic library.
2. Developing authentication approach to combine both originality and flexibility to
make it accessible for those who are interested in manuscripts to contribute more
effectively in provision of knowledge.
3. This book includes some topics that are rarely found in other books of duties and
obligations(Al-Faraaid)
4. Furthermore, this book includes nontraditional and creative methods of
calculation that are not commonly found or used in this area of study.
Student

Supervisor

Saleem Shadeed Al-Saadi

Prof. Abdu-Allah AlMizamm
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Dean of Graduate College
of Jurisprudence
Prof.Ali Al- HUzaifi

املقـــــدمة
إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا،
من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ًل إله اهلل وحده ًل رشيك له،
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.
أما بعد:
ٍ
فإن من أعظم ما يكون من ٍ
ُوجه
جمال ،ومن
َ
أرشف ما يكون من ميدان يف احلياة يتعني أن ت َّ
َ
مجيع األوقات واإلمكانيات هو جمال العلم الرشعي واملعرفة
إليه اجلهو ُد
ُ
والطاقات وتبذل فيه ُ
ٍ
ٍ
وحتقيق.
تصنيف
من
ٍ
ويعلم اهللُ كم من ٍ
وخمطوطات
كتب صنفوها!
وقد أبىل أسال ُفنا يف ذلك البال َء احلسن،
ُ
تقتات منها األرضة وتعلوها األتربة
دبجوها! ًل زالت مطوية يف اخلزانات العامة واخلاصة
ُ
ومتحو آثارها الرطوبة.
وما إ ُ
أرباب هذه الكتب كانوا يعتقدون َّ
أن هذه هي العاقبة لعصارة جمهوداهتم
خال أن
َ
ونتيجة أفكارهم وخالصة حياهتم(.)1
إًل أنه قيض اهلل لتلك املخطوطات اهليئات واجلامعات والباحثني من املسلمني وغريهم
يعرف اليوم بعلم التحقيق أي حتقيق
املسترشقني -ليربزوا جمهودات العلامء األوائل فيامُ
ٍ
كتاب مضبوط الشكل و ُم َق ٍ
ابل
الرتاث ،وإخراج ما سطروه يف قراطيسهم إىل النور يف شكل
ٍ
َ
قررها
أقرب إىل وضع مؤلفه ،وكل هذا
بجميع النسخ املتاحة ،بحيث يكون
َ
بضوابط معروفة َّ
أرباب فن التحقيق يف موضعه.
ُ
ومن بني تلك اجلامعات التي أولت ذلك أمهي ًة خاص ًة هي جامعة أم القرى املوقرة بمكة
كلياهتا الرشعية هبذا الفن ،ومن بينها كلية الدراسات القضائية
املكرمة ،حيث اهتمت
ُ
( )1مقدمة رشح األرجوزة التلمسانية يف الفرائض ص( .9بترصف).
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علمي ٍ
ٍ
متني لتحقيق الرتاث الفقهي ،يرتكز عىل
منهج
واألنظمة ،حيث قامت مشكور ًة بإعداد
ٍّ
َ
العمل به يف برامج الدراسات العليا
وقررت
قواعد فن التحقيق ويستوعب رشوطه وأدواته،
ْ
القضائية.
حتقيق املخطوطات الفقهية أحدَ مساري العمل العلمي ًلستكامل متطلبات
وملا كان
ُ
احلصول عىل درجة "العاملية" يف جمال الدراسات العليا بكلية الدراسات القضائية بجامعة أم
ُ
َ
اًلشتغال به من الوفاء
يكون إنجاز هذا العمل يف جمال التحقيق ملا يتضمن
القرى ،اخرتت أن
لرتاث أمتنا النفيس واإلسهام يف حفظ كنوزه ونرش آثاره وتسهيل اًلنتفاع به والتزود منه.
ٍ
ٍ
مؤلف يف علمي احلساب
خمطوط
وقفت عىل
وكان مما يرسه اهلل تعاىل –بمنه وكرمه -أن
ُ
والفرائض عنوانه "قرة عني الرائض يف فني احلساب والفرائض" للشيخ الفقيه الفريض العالمة
سفرا
عيل بن أيب بكر بن عيل نور الدين األنصاري املكي الشافعي امللقب باجلامل املرصي ،فرأيته ً
ً
جديرا بالتحقيق والنرش ،لغزارة فوائده وتنوع مسائله وطرائقه ًلسيام يف جمال احلساب
جليال
ً
الذي ُي َعد من أهم علوم اآللة التي ُُيتاج إليها يف تبيني علم الفرائض وتقريبه واستيفاء مقصوده
ٍ
يستحق رش ًعا من مال مورثه.
وارث ما
من إعطاء كل
ُ
وقد قسمت عميل إىل قسمني رئيسني:
 األول :قسم الدراسة ،وبه مبحثان:
املبحث األول :فيه ترمجة عن مؤلف الكتاب ،وفيه متهيد وثامنية مطالب ،والتمهيد به
عرص املؤلف السيايس.
واملطالب كاآليت:
املطلب األول :اسمه ونسبه ومولده.
املطلب الثاين :نشأته العلمية وحياته العملية.
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املطلب الثالث :شيوخه وتالميذه ،وفصلت شيوخه إىل قسمني :مشاخيه بطريق القراءة
واملشافهة ،ومشاخيه بطريق القراءة والدراية.
املطلب الرابع :آثاره العلمية ،وفيه ذكرت كتبه ورشوحه املخطوطة واملطبوعة وأماكن
حفظها وطبعها وذكرت كذلك شيئا من شعره.
املطلب اخلامس :عقيدته ومذهبه الفقهي.
املطلب السادس :مكانته العلمية.
املطلب السابع :صفاته وأخالقه وثناء العلامء عليه.
املطلب الثامن :وفاته.
واملبحث الثاين :به تعريف باملخطوط املراد حتقيقه "قرة عني الرائض يف فني احلساب
بينت أمهية الكتاب والتعريف بموضوعه،
والفرائض" وبه متهيد وستة مطالب ،ويف التمهيد ُ
واملطالب هي:
املطلب األول :دراسة عنوان الكتاب.
املطلب الثاين :نسبة الكتاب إىل مؤلفه.
املطلب الثالث :منهج املؤلف يف الكتاب ،وذكرت منهجه من حيث الشكل ومن حيث
املضمون.
املطلب الرابع :أمهية الكتاب وقيمته العلمية.
املطلب اخلامس :موارد املؤلف يف كتابه ومصطلحاته ،وقسمته إىل قسمني تب ًعا إىل فني
الكتاب ،حيث ذكرت موارد الكتاب ً
أوًل يف فن احلساب ثم موارده يف فن الفرائض.
املطلب السادس :نقد الكتاب ،ذكرت فيه املزايا وبعض املآخذ.
 والقسم الثاين :به متهيدٌ ومنهج التحقيق ونامذج من النسخ املخطوطة والنص املحقق.
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ً
فأوال :التمهيد ،وبه وصف للمخطوط من حيث أماكن وجودها وأسامء ناسخيها وأرقام
فهرستها وتاريخ نسخها ووصف للخط قدر املستطاع ،وذكر عدد صفحات كل نسخة وعدد
أسطرها ،وذكر ما يميز كل نسخة وما يعيبها ،باإلضافة إىل أي معلومات هلا صلة باملخطوط
فقد ذكرته.
ثم ذكرت الفروق بني النسخ ،وبيان منهجي يف التحقيق وأنه منهج النص املختار ،وبين ُت
علة ذلك باستفاضة يف موضوعه مستندً ا عىل ما استقر عليه أئمة فن التحقيق.
ثان ًيا :منهج التحقيق العلمي للمخطوط ،حيث اعتمدت املنهج املعتمد من كلية
الدراسات القضائية واألنظمة.
ثالثا :نامذج من املخطوط.
ورابعا :النص املحقق ،وفيه نص املؤلف وتطبيق التحقيق عليه.
ابتدأ املؤلف رمحه اهلل مصنفه بتمهيد َّبني فيه موضوع كتابه وموارده وشكل كتابه ،حيث
خمترصا يف فني احلساب والفرائض فيقول" :حرصت فيه مقاصد ٍّ
كل من الفنني يف مقدمة
جعله
ً
وجزئني وخامتة".
ٍ
جزء أربعة
والفن األول يف احلساب ،ويشتمل عىل مقدمة وجزئني وخامتة ،ويف كل
ٍ
ذكر تعريف علم احلساب وموضوعه ،وتعريف العدد وأسامءه ومنازله
أبواب ،ويف املقدمة َ
وشي ًئا مما يتعلق به.
ٍ
أبواب:
ويف اجلزء األول ذكر أعامل الصحيح يف أربعة
الباب األول :يف اجلمع :تعريفه والعمل فيه ويف املجموعات الكثرية.
الباب الثاين :يف الطرح :تعريفه والعمل فيه واختبار صحة العمل.
الباب الثالث :يف الرضب :تعريفه وبعض لوازمه وبعض طرق العمل فيه واختبار صحة
العمل.
-9-

الباب الرابع :يف القسمة :تعريفها وأقسامها وطريقة العمل يف كل قس ٍم ،ومقدمة يتعني
حفظها لتستطيع عمل القسمة عىل وجهها ،ثم ختمه باختبار صحة القسمة.
ٍ
أبواب:
ثم ذكر اجلزء الثاين يف أعامل الكسور وفيه أربعة
ٍ
كرس ،وبسطه تعريفه وطريقة
الباب األول :أسامء الكسور وأقسامها ومقام كل
استخراجه ،ثم عطفه باألنظار األربعة.
الباب الثاين :يف اجلمع والطرح وتعريفهام وطريقة العمل يف ٍّ
كل منهام واختبار صحة
العمل فيهام.
الباب الثالث :يف الرضب والقسمة وطريقة العمل فيهام ويف القسمة بنوعيها واختبار
صحة العمل فيهام.
ٍ
الباب الرابع :يف حتصيل خمرج ٍ
مضاف إىل بعض مقداره ،ومعرفة ما فوق الكرس ،وما
كرس
حتته ،ومعرفة التحويل والرصف.
ثم اخلامتة وذكر فيها بعض ملح فن احلساب ،ومنها إقامة أضالع العدد مقامه وهو ما
يستخدمه أمام الفن العالمة ابن املجدي رمحه اهلل وطريقة العمل هبا وبعض مسائلها ،وذكر أن
هذا يف الصحيح أما يف الكسور فطريقه ما أشار إليه اإلمام أبو القاسم عبد الرمحن القريش،
وجوها اختصارية تزداد هبا امللكة ،ثم بدأ
ووضحها والد املصنف يف كتبه ومتَّمها واستنبط منها
ً
بحرص تلك الوجوه وتعدادها والتمثيل هلا.
والفن الثاين يف الفرائض ويشتمل عىل مقدمة كذلك وجزئني وخامتة ،ويف كل ٍ
جزء عرشة
ٍ
وبني موضوعه واحلقوق املتعلقة بالرتكة وأركان املرياث
عرف الفرائض َّ
أبواب ،ويف املقدمة َّ
وأسبابه ورشوطه وموانعه.
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ٍ
أبواب:
ثم ذكر اجلزء األول وفيه عرشة
الباب األول :يف املجمع عىل إرثهم ،وما إذا اجتمع كل الذكور أو كل اإلناث أو مجيع
الصنفني من يرث منهم.
الباب الثاين :الفروض املقدرة ومن يرث هبا وضوابط كل فرض.
الباب الثالث :العصبة وأقسامها وتعريف كل قسم وتعدادهم.
الباب الرابع :احلجب وأقسامه وأحكامه وجهات العصوبة ،وختمه بفائدة ومسألة
رشكة.
املُ َّ
الباب اخلامس :اجلد مع األخوة وحاًلت املرياث مع فرض وبدونه.
الباب السادس :التأصيل ،وأصول املسائل ،وخمارجها ،والتمثيل هلا ،وأنواع أصول
املسائل من عادلة وعائلة وناقصة ،والتصحيح عند اًلنكسار وطريقته ،ثم ذكر كيفية استخراج
ٍ
وارث بعد التأصيل وقبل التصحيح.
نصيب كل
الباب السابع :املناسخة تعريفها وأنواعها ،وضوابط أنواعه ،وطريقة العمل يف
املناسخات ،حيث اقترص عىل طريق اجلمهور وأيب احلسن الطنجي الفايس وأيب حممد عبد اهلل
الصودي وختم بطريقة إقامة أضالع العدد مقام العدد.
ٍ
جدول.
ثم ذكر طريقة امتحان العمل وتصوير العمل بالطرق األربعة يف
الباب الثامن :يف اإلرث بالوًلء ،واألحق به بعد فقد العصبة ،وأحكامه وأقسامه ،ثم
ختمه بمسألة القضاة.
الباب التاسع :يف الرد ،وذوي األرحام ،حيث ذكر تعريفهام وأحكام ٍّ
كل منهام وصورها
يف اجلدول ،ثم ختمه بمسألة ما إذا جار امللوك وحكاية احلكم عن العز بن عبد السالم رمحه اهلل.
الباب العارش :وهو عىل ثالثة أقسام:
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األول :احلمل :وذكر تعريفه وضوابطه وأحكامه ،وطريقة عمل املرياث فيه ،ثم ذكر فر ًعا
عن األستاذ أيب منصور البغدادي رمحه اهلل.
الثاين :املفقود :وذكر تعريفه وحكمه وطريقة عمل املرياث فيه.
الثالث :اخلنثى :وذكر فيه تعريفه كذلك وأقسامه وأحكامه ،وطريقة عمل املرياث فيه.
ٍ
أبواب:
ثم ذكر اجلزء الثاين من فن الفرائض وبه عرشة
الباب األول :فيام إذا صالح بعض الورثة عىل مجيع سهامه ،أو باعه أو انتقل عنه بأي ٍ
طريق
تنبيها وهو ما إذا كان املبيع
كان ،ذكر أحكامه وما يتعلق به وطريقة العمل فيه ،ثم ذكر يف ختامه ً
ً
مثال بعض النصيب فقط كيف يكون احلكم ،وطريقة العمل وتصويره يف اجلدول.
الباب الثاين :فيام لو باع مجاعة أنصباءهم من مسألة واحدة ،أو باع بعضهم مجيع نصيبه
ٍ
ٍ
حينئذ ،وذكرت الفرق بينه وبني
واحد بعض نصيبه ،وكيفية العمل
وبعضهم بعضه ،أو كل
الباب الذي يسبقه.
ٍ
ٍ
مسألة ،وخلص فيه ما قاله
وارث من كل
الباب الثالث :يف معرفة تفصيل ما حصل لكل
الشيخ شهاب الدين أمحد بن اهلائم رمحه اهلل تعاىل.
عرج
الباب الرابع :يف قسمة الرتكات ،وطرق استخراجها ،وما إذا كانت نقدً ا أو عينًا ،ثم َّ
عىل أقسام الكسور وهي قسامن وكيفية قسمة الرتكات هبام ،وكيفية قسمة العقار وامتحان صحة
كرس كيف العمل
العمل كيف يكون ،ثم ذكر ً
كرسا أو كان فيها ٌ
تنبيها حول ما إذا كانت الرتكة ً
ٍ
حينئذ ،وكيفية
رس كيف يكون العمل
فيه ،وكذلك ذكر ً
تنبيها آخر فيام إذا خرج يف قرياط املسألة ك ٌ
وارث من كل ٍ
ٍ
ميت من الرتكة ،وختم هذا الباب بمسألة حتويل كسور
تفصيل ما حصل لكل
معربا عنه باملتفق عليها إىل اًلصطالحية وهكذا.
العقار من اس ٍم لغريه كام إذا كان َّ ً
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الباب اخلامس :يف قسمة الرتكات ٍ
عقار أو غريه من غري عمل مناسخة بالكلية ،وطريقة
العمل فيها وذكر سبب عزوف العلامء والناس عنه ،ثم وضحت زوال هذه العلة يف هذه األزمان
احلديثة واهلل أعلم.
الباب السادس :يف مجع تركة األموات وقسمتها برمتها قسمة واحدة ،وهي طريقة بديعة
ليست يف يشء من كتب الفرائض املتداولة ،قاله العالمة أمحد بن عبد الغفار رمحه اهلل تعاىل،
وطريقة العمل فيها مع بعض التنبيهات حوهلا.
الباب السابع :يف الوصية ،أحكامها ،ورشائطها ،وحساهبا ،وأحواهلا املتعددة بني اإلجازة
والرد.
تنبيها حول مسألة
الباب السابع :يف الوصية بالنصيب ،حكمها ،وطريقة حساهبا ،ثم ذكر ً
ٍ
حينئذ ،ثم ختمه بفر ٍع ذكر فيه مسألة
الوصية بمثل نصيب ابنه أو أحد بنيه وليس له ابن واحلكم
ابن ٍ
ابن بمثل نصيب ٍ
ثان لو كان.
ما إذا لو أوىص وله ٌ

الباب التاسع :يف الوصية بمثل نصيب بعض الورثة وتكملة ٍ
جزء معلو ٍم من الرتكة أو

األجزاء معلو ًما من الرتكة ،وطريقة العمل فيه ،ثم ذكر الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إًل
جز ًءا معلو ًما من الرتكة ،وطريقة العمل فيه ،ثم ختمه بمسألة استغراق اًلستثناء للنصيب
املوىص به حكمه ومثاله.
ٍ
وبجزء معلو ٍم من الرتكة وبه األجزا ُء
الباب العارش :يف الوصية بنصيب أحد الورثة
الشخص َ
مثل نصيب أحد
تنبيها ما إذا أوىص
ُ
معلو ًما منها ،وأحسن طرق العمل فيه ،ثم ذكر ً
ٍ
ٍ
حينئذ ،ثم
بجزء معلو ٍم مما يبقى من املال بعد إخراج النصيب ،وطريقة العمل
ورثته واآلخر
ٍ
وبجزء معلو ٍم مما بقي بعد إخراج النصيب ،وطريقة
ختم بمسألة ما لو أوىص بنصيب أحد ورثته
عملها بالنصيب والسهام وهي طريقة الدينار والدرهم.
ضمنها بعض مسائل
ثم ذكر بعد هناية هذا اجلزء الثاين اخلامتة ،وهي خامتة فن الفرائض َّ
العويص واأللغاز من النسب ومن اإلرث.
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ويف اخلتام أسأل اهلل تعاىل أن يعفو عن ا لزلل والتقصري ،وأن ينفع هبذا اجلهد اإلسالم
واملسلمني خاصة أهل العلم واملعرفة ،وأن يكون هذا اجلهد رافدً ا للمكتبة اإلسالمية ،الفقهية
والفرضية خاص ًة.
ٍ
وًل أنسى يف هذه املقدمة أن أشكر َّ
كتاب أو
كل من قدم يل العون واملساعدة بإعارة
توضيح إشكال أو حتى الدعاء بتيسري هذا اجلهد وإمتامه.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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القســم األول
قســم الدراسة
وفيه مبحثان:

املبحــث األول
ترمجة عن مؤلف الكتاب
وفيه متهيد وثامنية مطالب:

التمهيد :وفيه عصر املؤلف
احلياة السياسية:
كثريا كام هو شأن أغلب األوقات بعد أن انتقلت اخلالفة
مل تتمتع مكة باًلستقرار السيايس ً
اإلسالمية عنها ،ويف القرون املتأخرة خاصة قبل قيام الدولة السعودية الثالثة نجد َّ
أن انتقال
ٍ
يستتب األمر
رشيف إىل آخر يف مكة عن طريق العنف سمة من سامهتا ،فال يكاد
احلكم من
ُ
ألحدهم حتى ثاروا عليه ،ونجد حياة الشيخ ابن مجال بدأت باستقرار سيايس حتى 1034هـ
وكان عمره حينها  32عا ًما ،ويكون بذلك نشأ حيا ًة مستقر ًة سياس ًيا ،حيث عارص حينها ثالث ًة
من الوًلة من أرشاف مكة ،ومل تنتقل عنهم إًل بسبب الوفاة أو التنازل.
اًلضطرابات بعد عام 1034هـ حيث ُعزل الوايل وبدأت سياس ُة العنف
ثم حدثت
ُ
والقهر وتدخل العامل العثامين بسبب الفوىض حيث شجعته عىل الظلم والنهب( ،)1وأوذي

( )1عقد اجلواهر والدرر .543-542/2
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بعض العلامء كاملرشدي( )1وغريه  -وصف بشيخ اإلسالم ومفتي البلد احلرام -بسبب التعنت
ُ
والعنف السيايس.
ومل تستقر األمور وهتدأ اًلضطرابات حتى عام 1042هـ حيث استلم وًلية مكة
()2
عمر ابن مجال حينها أربعني عا ًما ،ويكون بذلك مىض من
الرشيف زيد بن حمسن  ،وكان ُ
ٍ
ٍ
عجاف ،ووصفت أحيانا بأهنا غارق ٌة يف السواد والعنت حيث ُأبطل املرياث
سنوات
عمره ثامن

واس ُتح َّل وأشيعت املنكرات واهلل املستعان(.)3
كثريا من معامل العدل ،وكان جملسه
عندما استلم الرشيف زيد بن حمسن إمارة مكة أحيا ً
يغص برجال العلم ،وكان يقابل يف املواسم أعيان العلامء من اآلفاق فيناقشهم ويبحث معهم
( )1هو عبد الرمحن بن عيسى بن مرشد العمري املكي احلنفي ،أبو الوجاهة ،ويعرف با ُملرشدي ،ولد بمكة
سنة 975هـ  ،ونشأ وتعلم هبا حتى انتهت إليه رياسة العلم بالبلد األمني ،عامل قطر احلجاز وشاعرها،
ومفتي البلد احلرام وامللقب بشيخ اإلسالم ،ويل اإلفتاء بعد وفاة الشيخ القايض ابن ظهرية سنة 1012هـ
 ،وويل إمامة املسجد احلرام وخطابته واإلفتاء السلطاين سنة 1020هـ  ،تويف رمحه اهلل خمنو ًقا يف سجنه
سنة 1037هـ بمكة املكرمة ،ودفن يف الشبيكة.
ينظر :سلم الوصول  ،259/2وكشف الظنون  ،1233/2وعقد اجلواهر والدرر ،502-495/2
وخالصة األثر  ،376-369/2وسالفة العرص ص  ،36واألعالم  ،321/3وهدية العارفني ،548/1
ومعجم املؤلفني  ،164/5ومعجم ملفرسين  ،271/1واملوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء
والنحو .1179/2
( )2هو الرشيف زيد بن حمسن بن حسني بن حسن بن أيب نمي احلسني ،ولد بمكة سنة 1014هـ  ،بقي 35
عا ًما يف احلكم حتى تويف سنة 1077هـ ودفن باملعالة وأسف الناس عليه كثريا ،حيث كان إما ًما ً
عادًل،
قال الشيل عنه" :حكم برشيعة الرسول صىل اهلل عليه وسلم وبلغت الرعية بعدله كل مأمول ،وأزال كثريا
من املنكرات وأبطل ما خالف الكتاب والسنة من املحرمات".
ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،758-755/2وخالصة األثر  ،186-176/2وسمط النجوم -443/4
 ،448واألعالم .60/3
( )3عقد اجلواهر والدرر .542/2
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يف ٍ
كثري من أبواب العلم ،ومكث مخسة وثالثني عا ًما يف أمارته دون اضطرابات تُذكر حتى وافته
املنية سنة 1077هـ.
وكان عمر ابن مجال حني آلت مقاليد اإلمارة لزيد بن حمسن أربعني عا ًما ،ويكون بذلك
قد أمىض بقية حياته مستقرة سياس ًيا حتى تويف رمحه اهلل سنة 1072هـ كام سيأيت(.)1
أما احلياة العلمية:
ف كانت احلركة العلمية يف احلرمني الرشيفني نشطة غالب األزمان حتى يف عرص الشيخ
ابن اجلامل رمحه اهلل ،واحلرمان الرشيفا ن ملا يتميزان به من قدسية يف قلوب املسلمني فهام املالذ
ومأوى األفئدة عند حدوث امللامت ،فيخرج املسلمون املستضعفون واملقهورون من ديارهم
ليجاوروا يف احلرمني ،مستأنسني ومستأمنني باجلوار حول البيت العتيق ،وهناك من جياور ًل
لسبب سوى العبادة ونرش العلم ،فينتقل املجاورون هلام ويتقابلون بمذاهبهم املختلفة
ومدارسهم الكثرية مما ساعد يف نرش احلركة العلمية والثقافية يف احلرمني الرشيفني بل واحلجاز
أمجع يف ذلك العرص مما انعكس عىل نشأة املؤلف العلمية.
وكانت حلقات العلم والتدريس يف احلرمني الرشيفني ًل تنقطع بل يتواىل عىل التدريس
يف املكان الواحد العامل بعد العامل ،حيث انتهت باملؤلف رحلة الطلب إىل حلقة من حلق العلم
يف احلرم املكي الرشيف يتوىل فيها اإلفتاء والتدريس حتى وافته املنية رمحه اهلل.
ومما له أثر بالغ يف احلركة العلمية يف احلرمني الرشيفني كذلك البيوت واألرس التي
اشتهرت به كبيت آل ظهرية وبيت الطربي وآل النويري وآل الفاكهي وآل املرشدي وآل
السنجاري وغريهم الكثري.
وكان هناك باإلضافة إىل ذلك املدارس واملكتبات واألربطة والتكايا والزوايا وحلقات

( )1ينظر :عقد اجلواهر والدرر  297/1و 496/1و 495/2و 542/2و ،755/2وإفادة األنام بذكر
أخبار بلد اهلل احلرام  382/3إىل  ،422وتاريخ مكة للسباعي .426-393/2
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العلم ومتول من هبات الوًلة واألمراء واألعيان وكذلك من األوقاف التي توقف عىل احلرمني
ألهل العلم ،فكل هذه األنشطة هلا تأثري عىل احلركة العلمية يف احلرمني الرشيفني بوجه عام،
واملؤلف ليس بمنأى عن هذا التأثري كونه نشأ وترعرع -كام سنبينه يف مطلب نشأته -يف مكة
املكرمة وكان يتنقل بني مدارسها وعلامئها جمتهدً ا يف الطلب حتى تصدر لإلقراء والتدريس يف
احلرم املكي الرشيف(.)1
*

*

*

 ) 1ينظر تاريخ مكة للسباعي  ،539-530ودور مرص يف احلياة العلمية يف احلجاز ص -209-197
.255
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املطلب األول
امسـه ونسبه ومولده
هو عيل بن أيب بكر بن عيل نور الدين بن أيب بكر بن عمر بن أمحد بن عبد الرمحن بن أمحد
بن عبد الرمحن بن حممد املعروف باجلامل املرصي بن أيب بكر بن عيل بن يوسف بن إبراهيم بن
موسى بن رضغام بن طعان بن محيد األنصاري اخلزرجي املكي الشافعي.
هكذا ذكر اسمه املحبي( )1يف خالصة األثر( )2واملحبي تلميذ تلميذي ابن اجلامل ومها
احلسن العجيمي( )3وأمحد النخيل( )4صاحب بغية الطالبني ،وقال احلموي(" :)5كذا رأيت نسبه

( )1هو حممد أمني بن فضل اهلل بن حمب اهلل بن حممد املحبي احلموي األصل الدمشقي املؤرخ ،ولد يف دمشق
كثريا برتاجم أهل عرصه ،ويل القضاء يف القاهرة وعاد إىل دمشق
سنة 1061هـ  ،باحث وأديب ُعني ً
فتويف هبا.
له" :خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش" ،وفيه ترجم لصاحب هذا الكتاب ،تويف يف دمشق سنة
1111هـ.
ينظر :هدية العارفني  ،307/2واألعالم  ،41/6ومعجم املؤلفني  ،78/9واملوجز يف مراجع الرتاجم
والبلدان .74-64/1
( )2ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،731-726/2وخالصة األثر  ،129-128/3وفوائد اًلرحتال ونتائج
السفر يف أخبار القرن احلادي عرش  ،295/5وبغية الطالبني  ،48-47وأعالم املكيني  ،344/1وإيضاح
املكنون  ،130/3وهدية العارفني  ،759/1واألعالم .267/4
( )3ستأيت ترمجته يف املطلب الثالث شيوخه وتالميذه.
( )4ستأيت ترمجته يف املطلب الثالث شيوخه وتالميذه.
( )5هو مصطفى بن فتح اهلل اللطيفي الشافعي املكي ،مؤرخ مكة وأديبها ،متفنن يف العلوم ،وأصله من محاة
رحل إىل مكة وجعلها دار إقامته ،له التاريخ احلافل" :فوائد اًلرحتال ونتائج الســفر يف أخبار القرن
احلادي عرش" ،تويف سنة 1123هـ يف ذمار اليمن وقيل مكة واهلل أعلم.
ينظر :سلك الدرر  ،178/4واألعالم  ،238/7ومعجم املؤلفني .267/12
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ً
منقوًل من خطه طبق ما وجد يف تواريخ احلافظ السخاوي( )1وابن فهد( )2وغريمها"(.)3
واختلف غريه يف ذكر اسمه حيث زيد فيه "عمر" بني أيب بكر الثانية وأمحد( ،)4وهذا اجلد
أعني أمحد بن عبد الرمحن له ثالثة أبناءٌ ،
وكل منهم يعرف بابن اجلامل وتُرجم هلم يف الضوء
الالمع وهم عيل وحممد وعمر ولعله من هنا وقع اخللط(.)5
ويف األعالم :بعد أيب بكر الثانية قال :بن عيل ابن يوسف األنصاري  ...إلخ وهو من
أجداده كذلك(.)6
وأغلب من ترجم له ماعدا الشيل( )7واملحبي وخمترص كتاب نرش النور والزهر أنقص بقية
( )1هو احلافظ شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثامن السخاوي الشافعي
القاهري األصل ،احلافظ املؤرخ املفرس ،ولد سنة 831هـ ،له من التصانيف ما يربو عىل املئتني ،تويف رمحه
اهلل يف املدينة وقيل مكة سنة 902هـ.
ينظر :الضوء الالمع  ،32-2/8والكواكب السائرة  ،54-53/1وفهرس الفهارس  ،989/2ومعجم
املؤلفني  ،150/10ومعجم املفرسين .548/2
( )2هو عمر بن حممد بن حممد بن أيب اخلري حممد بن حممد بن عبد اهلل بن فهد القريش اهلاشمي املكي الشافعي،
كتب يف الرتاجم كثرية وفرية،
ولد سنة 812هـ بمكة ،املؤرخ املعروف بابن فهد أو النجم ابن فهد ،وله ٌ
تويف رمحه اهلل سنة 885هـ بمكة.
ينظر :الضوء الالمع  ،131-126/6واألعالم  ،63/5وطبقات النسابني ص .154
( )3فوائد اًلرحتال .295/5
واملقصود هو نسب أجداد املؤلف؛ حيث إن احلافظ السخاوي وابن فهد قبل عرص املؤلف رحم اهلل
اجلميع.
( )4ينظر :هدية العارفني  ،759/1ومعجم املؤلفني  ،46/7أعالم املكيني .344/1
( )5ينظر :الضوء الالمع .313/6 ،69/6 ،168/5
( )6األعالم .267/4
( )7هو حممد بن أيب بكر بن أمحد بن أيب بكر بن عبد اهلل بن أيب بكر بن علوي بن عبد اهلل بن عيل بن الشيخ
اإلمام عبد اهلل بن علوي ،الشيل احلرضمي ،ولد سنة 1030هـ  ،وهو مؤرخ وفلكي وفريض وريايض،
كثريا".
قال املحبي عنه" :نزيل مكة صاحب التارخيني اللذين أنقل عنهام ً
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اسمه األخري "عيل بن يوسف بن إبراهيم بن موسى بن رضغام بن طعان"(.)1
وقال يف األزهار الطي بة النشـــــــر" :املعروف كأســالفه باجلامل األنصـــاري املكي
الشافعي"(.)2
ويعرف بابن اجلامل )3(،وبابن اجلامل املكي )4(،وبابن اجلامل األنصاري )5(،وبابن اجلامل
املرصي )6(،واجلامل املرصي ،)7(،وهذا األخري "اجلامل املرصي" يشتبه فيه اللقب والنسبة مع
لقب أحد علامء الشافعية املتقدمني وهو :يونس بن بدران بن فريوز بن صاعد اجلامل املرصي(،)8
اخترص األم للشافعي وصنف يف الفرائض املتوىف سنة 623هـ .

وكنت سأذكره من تالمذة املصنف حيث إنه ًل يفتأ يصفه بشيخنا عيل ابن اجلامل حتى إنه هو من توىل
التدريس بعد وفاة الشيخ ابن اجلامل إًل أنه عندما ترجم لنفسه يف كتابه عقد اجلواهر والدرر مل يعده من
شيوخه؛ ولعله يصفه بذلك تأد ًبا ًل ً
أخذا للعلم منه وهلذا اكتفيت بذكره يف احلاشية هنا واهلل أعلم ،تويف
سنة 1093هـ .
ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،948/2وخالصة األثر  ،336/3ومعجم املؤلفني .105/9
( )1عقد اجلواهر والدرر  ،726/2وخالصة األثر  ،129-128/3واملخترص من كتاب نرش النور والزهر
ص .353
وكل من ذكر "طعان" يف نسبه ذكره بالطاء املعجمة ،ويف ترمجة والده وأحد أعاممه يف خالصة األثر ذكروه
"ظعان" باملعجمة.
( )2األزهار الطيبة النرش للدهلوي .121-120/2
( )3ينظر :حاشية اجلمل .404/2
( )4كام يف حاشية اجلمل  ،397/2هدية العارفني .759/1
( )5كام يف بغية الطالبني ص .48
( )6كام يف عقد اجلواهر والدرر  ،726/2وهدية العارفني كذلك .759/1
( )7كام يف خالصة األثر  ،128/3وأعالم املكيني .344/1
( )8ينظر :سري أعالم النبالء  ،257/22والوايف بالوفيات  ،175/29وطبقات الشافعية الكربى ،366/8
وطبقات الشافعيني  ،825/1وسلم الوصول .443/3
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أما مولده فأغلب كتب الرتاجم عىل أنه ولد يف مكة سنة 1002هـ( ،)1إًل ما ذكره تلميذه
العجيمي يف خبايا الزوايا من أنه ولد بالذروة من صعيد مرص ثم بعدها بأسطر قليلة قال ما
نصه" :ولد يف سنة اثنني بعد األلف بمكة"( ،)2وما ورد يف املخترص من كتاب نرش النور والزهر
ً
نقال عن العجيمي نفسه من أنه ولد بالذروة من صعيد مرص ثم قدم مكة( ،)3ثم ذكر أنه ولد
بمكة ،وأما الشيل فذكر أنه ولد بمكة وتابعه عىل هذا املحبي يف خالصة األثر حيث قال بعد ذكر
نسبه" :ذكره الشيل وساق نسبه كام ذكرته ثم قال :ولد بمكة  ،)4("...وكذلك يف التاريخ
وولد يف مكة(.)5
واملؤرخون ذكر أنه صعيدي األصل ُ
وكالم العجيمي موهم وملتبس فاملقصود بأن من ولد بالذروة هو والد املؤلف أو جده
الذي كان سبب النسبة إىل املرصي ،فهو ذكر ذلك بعد هذا اللقب "املرصي" مبارشة فهو ًل
يعني أبدً ا صاحب الرتمجة فقد رصح بعدها بسطرين أنه ولد يف مكة ،ويف املخترص من كتاب
أيضا فعندما ذكر نسبه قال" :املعروف باجلامل املرصي كونه ولد
نرش النور والزهر رصح بذلك ً
بالذروة من صعيد مرص" ثم قال بعد أن أكمل نسبه ولد سنة 1002هـ بمكة.
*

*

*

( )1ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،727/2وخالصة األثر  ،129/3وفوائد اًلرحتال  ،296/5وهدية
العارفني  ،759/1األزهار الطيبة النرش  ،121/2وأعالم املكيني .344/1
( )2خبايا الزوايا للعجيمي ص .248
( )3املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .353
( )4عقد اجلواهر والدرر  ،727/2وخالصة األثر .129/3
( )5التاريخ واملؤرخون بمكة .347-346
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املطلب الثاين
نشأته العلمية وحياته العملية
ٍ
فقريا يتع َّيش من
نشأ بمكة يتي ًام؛ إذ مات أبوه سنة 1006هـ وسنه أربع سنوات ،كام نشأ ً
معلوم األذان حتى ق َّيض اهلل له الشيخ أبا الفرج املزين( ،)1اهتم برتبيته وألزمه بالقراءة واملطالعة
عوده السهر عىل طلب العلم والعزلة عن الناس ،فحفظ الشاطبية
واملقابلة وحفظ املتون ،حتى َّ
يف القراءات واأللفية يف النحو والبهجة يف الفقه الشافعي(.)2
أخذ عن ٍ
كثري من الشيوخ والعلامء األجالء يف احلرم املكي الرشيف وغريه حتى أجازوه
ٍ
يف ٍ
خمتلفة ،منها القراءات والكالم واألصول واحلديث وأصوله والتفسري والعربية والنحو
فنون
والعروض واملعاين والبيان ،ثم اشتغل بالتدريس والفتوى حتى أجيز يف احلرم املكي الرشيف
خلق كثري (.)3
سنة 1034هـ  ،وانتفع به ٌ
وهو من املكثرين يف التأليف رمحه اهلل حتى بلغت تآليفه املعروفة واملوثقة أربعة وعرشين
( )1مل أعثر له عىل ترمجة ،ذكره املحبي يف ترمجة ابن اجلامل وأنه هو من توًله بعد وفاة أبيه ،وكذلك الشيل يف
عقد اجلواهر إًل أنه يف عقد اجلواهر والدرر كُتب أبا الفتوح ،ولعله وهم من املحقق واهلل أعلم.
ونقل عنه السنجاري يف منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت احلرام قوله :قال الشيخ أبو الفرج املزين:
ومن خطه نقلت ما نصه .... :إلخ.
ينظر :خالصة األثر  ،129/3ومنائح الكرم .542/3
ويف املخترص من كتاب نرش النور والزهر سامه" :أبو الفرج الزين الشافعي" .ص  353وكذلك يف
األزهار الطيبة النرش .121/2
 ) 2هي منظومة معتمدة يف الفقه الشافعي لعمر بن املظفر بن عمر املعروف بابن الوردي تويف سنة (749هـ)
وهي نظم عىل احلاوي الصغري للقزويني رمحه اهلل ،واسمها البهجة الوردية وعليها رشوحات كثرية منها
الغرر البهية للشيخ زكريا األنصاري رمحه اهلل.
ينظر :طبقات الشافعية الكربى للسبكي  ،373/10والدرر الكامنة  ،229/4والنجوم الزاهرة .240/10
( )3ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،727/2خالصة األثر  ،129/3وفوائد اًلرحتال  ،296/2واملخترص من
كتاب نرش النور والزهر ص  ،353وأعالم املكيني .344/1
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ٍ
ٍ
خمتلفة يف القراءات والتجويد والعقيدة والفقه والفرائض خاص ًة واحلج كذلك
فنون
ُمؤل ًفا يف
ذكرها بحول اهلل وحده يف آثاره العلمية(.)1
والنحو واحلساب ،يأيت ُ
ذكر تلميذه العجيمي يف خبايا الزوايا نشأته وطلبه للعلم وكيف كان ذلك بالتفصيل(.)2
*

*

( )1ينظر :إىل املراجع السابقة.
( )2خبايا الزوايا للعجيمي ص .251-249
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*

املطلب الثالث
شيوخه وتالميذه
شيوخــه:
ً
أوال :مشاخيه بطريق القراءة واملشافهة:
أبرز من أخذ عنهم العلم هبذا الطريق:
 -1عمر بن عبد الرحيم البرصي(:)1
هو السيد عمر بن عبد الرحيم البرصي احلسيني الشافعي ،نزيل مكة اإلمام املحقق ،كان
فقيها عار ًفا مرب ًيا ،أخذ عن الشمس الرميل( )2والعالمة ابن قاسم العبادي( ،)3وصفه يف عقد
ً
اجلوا هر والدرر بمفتي بلد اهلل احلرام وشيخ املسلمني واإلسالم ،ويف خالصة األثر بشيخ
اإلسالم( ،)4فال يف بغية الطالبني يف ترمجة املؤلف بعد أن عدد آثاره العلمية" :أخذ مجيع ذلك
( )1ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،517-505/2وخالصة األثر  ،212-210/3وسمط النجوم ،427/4
وفوائد اًلرحتال .297/5
( )2هو شمس الدين حممد بن شهاب الدين أمحد بن محزة الرميل املنويف املرصي األَنصاري الشافعي ،ولد
سنة 919هـ بمرص ،يعرف بالشافعي الصغري وهو إمام احلرمني وشيخ املرصيني ،صحب كتاب هناية
املحتاج إىل رشح املنهاج ،تويف رمحه اهلل سنة 1004هـ.
ينظر :خالصة األثر  ،348-342/3والبد الطالع  ،102/2واألعالم  ،7/6ومعجم املؤلفني ،255/8
وإمتاع الفضالء برتاجم القراء  ،51/2ومعجم املفرسين .795/2
( )3هو الشيخ العالمة شهاب الدين أمحد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي ،أحد الشافعيني الكبار بمرص،
برع يف العربية والبالغة والتفسري والكالم ،تويف سنة 994هـ وقيل 992هـ وهو عائدٌ من احلج ،ودفن
باملدينة املنورة وقيل بمكة واهلل أعلم.
ينظر :الكواكب السائرة  ،111/3وشذرات الذهب  ،636/10واألعالم  ،198/1ومعجم املؤلفني
.48/2
( )4خالصة األثر .316/1
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عن شيخه السيد السند الذي تباكى لفقده الزمان ثالث الشيخني من غري نزاع يف ذلك وًل دفاع
()1
كثريا ويصفه بموًله وحبيبه
السيد عمر بن عبد الرحيم البرصي " ،وكان ابن مجال جيله ً

وسيده وشيخه( ،)2وأخذ عنه الفقه واألصول والعربية واحلديث وأصوله والتفسري واملعاين
والبيان ،أجازه باللفظ سنة 1034هـ.
كتابات حسنة عىل هامش التحفة( )3وعىل رشح األلفية( )4للسيوطي ،تويف رمحه اهلل
وله:
ٌ
سنة 1037هـ .
 -2عبد امللك بن مجال العصامي(:)5
هو عبد امللك بن مجال العصامي بن صدر الدين بن عصام الدين اإلسفراييني املشهور
ٍ
باملال عصام ،سيبويه عرصه "إمام العربية َّ
وعالمهاَّ ،
أنيس وأليف وتصدى لإلقراء
ختىل عن كل
والتدريس والتأليف حتى بلغت مؤلفاته الستني ،فلقب بخامتة املحققني يف وقته" ،أخذ عنه ابن
اجلامل النحو واألصول والعروض(.)6
من مؤلفاته :رشح رشح الشذور ًلبن هشام ،ورشح اإلرشاد يف النحو( ،)7تويف يف املدينة املنورة
ودفن يف بقيع الغرقد سنة 1037هـ .

( )1بغية الطالبني ص .48
( )2فتح املجيد يف أحكام التقليد ص .105-79-76-74
 ) 3هو حتفة املحتاج يف رشح املنهاج ًلبن حجر اهليتمي تويف سنة (974هـ)
 ) 4هي النحوية ومل يتمه .ينظر :سمط النجوم .429/4
( )5ينظر :خالصة األثر  ،87/3وسلك الدرر .139/3
( )6فوائد اًلرحتال .297/5
 ) 7هناك ثالثة كتب هبذا اًلسم ذكرت يف كشف الظنون ( )1/1ومل يبني املرتمجون له أي الرشح هو.
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 -3برهان الدين اللقاين(:)1
هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن عيل بن عيل بن عيل بن عبد القدوس ابن الويل الشهري
حممد بن هارون ،اإلمام أبو األمداد امللقب برهان الدين اللقاين املالكي ،أحد املتبحرين يف
احلديث والدراية والكالم ،كان إليه املرجع يف املشكالت والفتاوى يف وقته يف القاهرة ،أ َّلف
ابن اجلامل
ودرس يف احلرمني ،أخذ عنه ُ
التآليف املعروفة ور َّغب الناس يف استكتاهبا وقراءهتاّ ،
علم الكالم.
َ
ٍ
تأليف له منظومته يف العقائد ،سامها جوهرة التوحيد( ،)2وعليها رشوح ثالثة
وأشهر
ُ
منه ،وله حاشية عىل خمترص خليل ،وتوضيح األلفاظ األجرومية ،وقضاء الوطر من نزهة النظر
يف توضيح نخبة األثر ،تويف رمحه اهلل وهو راجع من احلج سنة 1041هـ .
 -4أمحد بن إبراهيم بن عالن(:)3
هو أمحد بن إبراهيم بن عالن الصديقي الشافعي ،ولد بمكة سنة 975هـ  ،عامل فاضل،
ابن اجلامل العقائد واحلديث.
أخذ عنه ُ
له :رشح حكم أيب مدين( ،)4ورشح بعض القصائد ،تويف رمحه اهلل بمكة سنة 1033هـ
( )1ينظر :سلم الوصول  ،68/1وعقد اجلواهر والدرر  ،578-574/2وخالصة األثر  ،6/1وتاريخ
عجائب اآلثار  ،115/1والرسالة املستطرفة  ،216-210/1وفهرس الفهارس  ،130/1واألعالم
 ،28/1ومعجم املؤلفني .2/1
( )2ينظر :مطلب عقيدته ومذهبه الفقهي.
( )3ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،463/1وخالصة األثر  ،158-157/1وسمط النجوم  ،413/4وفوائد
اًلرحتال  ،297/5وهدية العارفني  ،156/1واألعالم  ،88/1ومعجم املؤلفني .141/1
( )4هو شعيب بن حسن وقيل احلسني األَنصاري البجائي التلمساين ،يعرف بأيب مدين ،وهو من حفاظ
كثريا قيل 572هـ وقيل 589هـ وقيل 590هـ وقيل
احلديث
ً
خصوصا الرتمذي ،اختلف يف وفاته ً
594هـ.
ينظر :الذيل والتكملة  ،119/2وشجرة النور الزكية  ،236/1ومعجم املؤلفني .302/4
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ودفن باملعالة.
 -5الشهاب اخلفاجي(:)1
هو شهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي املرصي احلنفي ،ولد سنة 977هـ ،
قايض القضاة ،له ملكة قوية يف سائر العلوم الرشعية ،قال عنه معارصه املحبي يف خالصة األثر:
"أحدُ أفراد الدنيا املجمع عىل تفوقه وبراعته" لذا أطال يف ترمجته جدً ا يف كتابه ،أخذ اب ُن اجلامل
عنه احلديث.
مصنفات كثري ٌة منها :رشح الشفا للقايض عياض يف أربع جملدات( ،)2وله الرُيانة
له
ٌ
واسمه رُيانة األلبا وزهرة احلياة الدنيا ،ذكر فيه مشاخيه ومن لقي من العلامء واملحدثني
والشعراء ،وله كفاية الرايض يف جملدات وهو حاشية تفسري البيضاوي ،وله حاشية عىل
الفرائض ،وحديقة السحر ،والرسائل األربعون ،وديوان العرب يف ذكر شعراء العرب ،ورشح
درة الغواص ،ورشح يف الفرائض ،تويف رمحه اهلل سنة 1069هـ .
 -6أمحد احلكمي(:)3
هو الشيخ أمحد بن أيب الفتح امللقب بشهاب الدين احلكمي املقري ،نزيل مكة ،كان من
ٍ
ٍ
وإجالل رفيع الشأن ،أخذ عنه كثريون منهم اب ُن اجلامل حيث أخذ عنه
مهابة
كبار العلامء ذا
القراءة بعد أن مات شيخه(.)4
( )1ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،714-712/2وخالصة األثر  ،343-331/1وهدية العارفني
 ،161-160/1وإيضاح املكنون  ،605-571-397/3وفهرس الفهارس  ،378-377/1ومعجم
املؤلفني .138/2
 ) 2واسمه الشفا بتعرف حقوق املصطفى للقايض عياض رمحه اهلل.
ينظر كشف الظنون .1054/2
( )3ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،592-583/2وخالصة األثر .165-164/1
( )4شيخه عبد الرمحن أبو احلسن بن نارص األشعري ،ذكره يف خالصة األثر .129/3
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له من التصانيف :رسالة سامها نسامت األسحار يف ذكر بعض أولياء اهلل األخيار ،تويف
رمحه اهلل بعد أن زار املدينة املنورة سنة 1044هـ ودفن يف بقيع الغرقد.
 -7حممد بن أمحد بريي(:)1
هو الشيخ حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن بريي املكي العلواين احلنفي الفريض ،أحد
رصا لشيخ اإلسالم يف وقته عبد الرمحن
أكرب علامء مكة يف عرصه وأحد فضالئها ،وكان معا ً
املرشدي( ،)2وقرأ عىل ابن ظهرية ووالد املؤلف ابن اجلامل ،وتصدر للتدريس يف املسجد احلرام
كثري ،منهم إبراهيم بن حسن بريي مفتي مكة وأحد أكابر فقهاء احلنفية
يف وقته وانتفع به خلق ٌ
وعبد اهلل بن سعيد باقشري وابن اجلامل ،حيث هو أول من تتلمذ عليه ابن اجلامل رمحه اهلل(،)3
وأخذ عنه احلساب واجلرب واملقابلة والفرائض واملناسخات وغريها من 1010هـ حتى أجازه
سنة 1018هـ حيث ًلزمه اثني عرش عا ًما(.)4
وله اليواقيت املفصالت بالآللئ النريات يف أعامل ذوات األسامء واملنفصالت ،وهو رشح
آللئ النريات ًلبن بريي نفسه ،وأوهلا احلمد هلل الذي خص من شاء بخواص علم اجلذور
باألعداد  ...إلخ ،ويذكر كذلك باسم اليواقيت املفصالت يف رشح الآللئ النريات.
تويف رمحه اهلل سنة 1040هـ .

( )1ينظر :خالصة األثر  19/1و ،88وبغية الطالبني ص  ،49وهدية العارفني  ،276/2وإيضاح املكنون
 ،732/4ومعجم املؤلفني  ،320-319/8وأعالم املكيني  317/1و ،344ومعجم تاريخ الرتاث
اإلسالمي .2509/4
( )2سبقت ترمجته.
( )3ينظر :فوائد اًلرحتال  ،297-296/5واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .353
( )4ينظر :فوائد اًلرحتال  ،297-296/5وأعالم املكيني  ،344/1واملخترص من كتاب نرش النور والزهر
ص .353
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ثان ًيا :مشاخيه بطريق القراءة والدراية:
من سبق هم مشاخيه الذين أخذ عنهم بطريق املقابلة واملشافهة أما العلامء الذين أخذ
عنهم بطريق القراءة والدراية ذكرهم بنفسه ،ففي بغية الطالبني للنخيل ذكر أنه بعد أن قرأ
عليه مصنفيه " قرة عني الرائض يف فني احلساب والفرائض"( )1و "كفاية املحتاج يف رشح
فرائض املنهاج" هو ومن معه من أهل مكة أجازهم يف هذين الفنني ويف اجلرب واملقابلة
ومجيع مروياته برشطه املعترب عند أهل ا حلديث واألثر ،قال نفع اهلل به " :وأخربكم أين
أخذت هذه الفنون الثالثة قراءة ودراية عن شيخنا العامل العالمة األوحد الفهامة الشيخ
حممد بن بريي( )2كام أخذ ذلك عن سيدي ووالدي الشيخ أيب بكر بن اجلامل األنصاري(،)3
كام أخذ ذلك دراية ورواية عن الشيخ عيل بن جار اهلل بن ظهرية القريش احلنفي( )4كام أخذ

( )1كتابنا هذا ا ُملح َّقق.
( )2سبقت ترمجته من ضمن مشاخيه.
( )3والد صاحب هذا الكتاب ا ُملحقق وستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
( )4هو القايض عيل بن جار اهلل بن حممد بن أيب اليمن بن أيب بكر بن عيل بن أيب الربكات بن ظهرية املكي
احلنفي ،املفتي واخلطيب باحلرم املكي الرشيف يف عرصه ،قال عنه املحبي" :شيخ اإلسالم وإمام أئمة
احلجاز"َ ،و ُوصف يف سالفة العرص بأنَّه "اإلمام وشيخ مشايخ اإلسالم" رمحه اهلل تعاىل ،تويف سنة
1010هـ .
ينظر :خالصة األثر  ،458-369-347-150/1وسالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل
مرص ،37-36/1وأعالم املكيني .102/1
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ذلك عن العامل العالمة الشيخ حممد احلطاب املالكي( )1وعن ولده الشيخ ُييى احلطاب

()2

رواية ،كام أخذوا ذلك عن شيخهم العالمة أمحد بن عبد الغفار( ،)3كام أخذ ذلك عن شيخه
سبط املارديني( ،)4كام أخذ ذلك عن شيخه إمام هذا الفن أمحد بن املجدي( ،)5كام أخذ ذلك عن
مشاخيه العلامء األعالم عن مشاخيهم الذين تركت ذكرهم خوف السآمة إىل اإلمام املجتهد حممد
بن إدريس الشافعي ريض اهلل عنه وأرضاه وجعل اجلنة منقلبه ومثواه ءامني انتهى"(.)6
وقال النخيل بعد أن عدَّ د الكتب التي قرأها عىل ابن اجلامل" :وقد أخذ مجيع ذلك عن
أبيه ،و أبوه أخذ عن العامل العالمة الشافعي الصغري مجال الدين وشمس الدين الشيخ حممد بن
أمحد بن محزة الرميل األنصاري الشافعي ،وهو أخذ عن شيخ اإلسالم زكريا األنصاري بسنده
بمرص وأجازه بجميع مؤلفاته
املتصل ،وقد ًلزم الشيخ أبو بكر دروس الشيخ حممد الرميل
َ

( )1هو حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيني أبو عبد اهلل احلطاب ،احلافظ احلجة الثقة ،فقيه مالكي ،ولد
بمكة سنة 902هـ  ،له رشح عىل خمترص خليل سامه "مواهب اجلليل" ،وهو من الكتب املعتمدة يف الفقه
املالكي ،وتويف يف طرابلس سنة 954هـ .
ينظر :نيل اًلبتهاج  ،592/1واألعالم  ،58/7وأعالم املكيني  ،387/1ومعجم املؤلفني .230/11
( )2هو ُييى بن حممد بن حممد بن عبد الرمحن الرعيني احلطاب املكي املالكي أبو زكريا ،ولد يف مكة سنة
902هـ  ،فقيهها وعاملها وآخر فقهاء احلجاز من املالكية ،تويف سنة 995هـ.
ينظر :نيل اًلبتهاج  ،639/1وشجرة النور الزكية  ،404/1واألعالم  ،169/8وأعالم املكيني
.388/1
( )3ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
( )4ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
( )5ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
( )6بغية الطالبني ص .50-49
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ومروياته بتاريخ تاسع عرش ذي القعدة احلرام سنة سبعني وتسع مئة(.)2(")1

تالميـــذه:
أما تالميذه فلعلو منزلته يف العلم تصدَّ ر لإلقراء والتدريس يف احلرم املكي الرشيف ف َك ُثر
تالميذه وطالبه منهم:
 -1عبد اهلل بن سامل البرصي(:)3
هو عبد اهلل بن سامل بن حممد بن سامل بن عيسى البرصي املكي الشافعي ،الفقيه واملحدث
مسند احلجاز ،ولد سنة 1049هـ بمكة ،ونشأ بالبرصة ثم عاد إىل مكة وطلب العلم فيها وأخذ
عن مشاخيها منهم ابن اجلامل ،ومن مناقبه تصحيحه للكتب الستة حتى صارت نسخته يرجع
نحوا من عرشين
إليها من مجيع األقطار ،ومن أعظمها صحيح البخاري ،أخذ يف تصحيحه ً
وصح َح نسخ ًة مسند اإلمام أمحد حتى صارت ُأ ًما.
سنة،
َّ
كثريا يف التاج
من تصانيفه :الضياء الساري عىل صحيح البخاري يف ثالثة جملدات امتدحه ً
املكلل( ،)4وله اإلمداد بعلو اإلسناد ،مطبوع( )5وهو ثبت رواياته وهو غري اآلخر املخترص الذي

( )1كتبت يف النسخة املطبوعة (سنة سبعني وسبع مئة) وهو خطأ قط ًعا ألَ َّن والده تويف يف بداية القرن احلادي
عرش سنة 1006هـ.
ورجعت إىل إحدى نسخ املخطوط األصلية ووجدهتا كذلك (سنة سبعني وتسع مئة).
نسخة خطية بمكتبة ًليبزج بأملانيا ص.26
( )2بغية الطالبني ص .48
( )3ينظر :هدية العارفني  ،480/1التاج املكلل  ،489/1ومسامرات الظريف بحسن التعريف ،342/1
فهرس الفهارس  ،95/1واألعالم  ،88/4وأعالم املكيني .295/1
 ) 4وهو التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول أليب الطيب حممد صديق خان ،كتاب مطبوع،
راجع فهرس املراجع.
( )5طبعته دار التوحيد للنرش بالرياض ،بتحقيق العريب الدائز الفرياطي ،سنة 1427هـ 2006 -م.
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مجعه ابنه املحدث سامل البرصي

()1

كام نبه عىل ذلك املحقق يف املطبوع ،وتويف بمكة سنة

1134هـ .
 -2أمحد بن حسني بافقيه(:)2
هو أمحد بن حسني بن حممد بن عيل بن أمحد بن عبد اهلل بن حممد بافقيه احلرضمي املكي،
ولد يف مدينة تريم ،وطلب العلم من صغر حتى برع يف الفقه والتفسري واحلديث والفرائض
واحلساب والعربية ،ثم رحل إىل احلرمني وجاور بمكة سنني للتفقه فأخذ عن مجاعة منهم ابن
اجلامل.
تويف بمكة ودفن يف الشبيكة سنة 1052هـ .
 -3أمحد باقشري(:)3
هو أمحد بن عيل بن عبد الرمحن بن حممد جالخ باقشري ،أبو العباس املكي اليمني ،ولد
بحرضموت وتويف بمكة ،انتقل إىل مكة ومكث باملسجد احلرام وتبوأ صحنه ،فلقي العلامء
واألعيان وأخذ منهم العلوم ،ولقي اب َن اجلامل وأخذ عنه الفقه والفرائض واحلساب وًلزمه يف
هذين الفنني( ، )4وانفرد هبذين الفنني بعد ابن اجلامل ًل سيام علم املناسخات فإنه كاد أن ُيفظ
جداول ابن عبد الغفار لكثرة مطالعته له وقراءته.
له من التصانيف رسائل كثرية إًل أنه مل يبيضها :فله أرجوز ٌة يف علمي الفرائض واحلساب
ً
طويال استوعب فيه مجيع الطرق واملباحث الفرضية ،ورشع
رشحا
مجع فيها وأوعى ورشحها
ً
ٌ
حمدث ،تويف بمكة سنة 1160هـ.
( )1هو سامل بن عبد اهلل بن سامل البرصي الشافعي ،فقي ٌه
ينظر :هدية العارفني  ،382/1ومعجم املؤلفني .203/4
( )2ينظر :خالصة األثر  ،184-183/1وامللحق التابع للبدر الطالع  ،30/2وأعالم املكيني .262/1
( )3ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،741/2وخالصة األثر  ،252-251/1وفهرس الفهارس ،767/2
ومعجم املؤلفني .10/2
( )4خالصة األثر  129/3و.251/1
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يف اختصار حوايش ابن القاسم عىل التحفة.
تويف بمكة ودفن باملعالة سنة 1075هـ .
 -4أمحد بن عبد اهلل الواعظ املكي(:)1
هو أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن عبد الرؤوف بن ُييى الواعظ املكي الشافعي ،ولد بمكة
سنة 1020هـ  ،ونشأ هبا وتعلم العلوم فيها وأخذ عن علامئها الفقه واألصول والعربية
والعروض واملعاين والبيان ،وأخذ عن ابن اجلامل ،وجلس للتدريس يف املسجد احلرام وتويف
بمكة املكرمة سنة 1077هـ .
 -5عبد الواحد بن أيب بكر األنصاري(:)2
هو عبد الواحد بن أيب بكر األنصاري الشافعي اليمني ،فقيه متكلم فريض ناظم ،قايض
القنفذة وأمريها وما واًلها من أرض احلجاز إىل أن ُويش به عند رشيف مكة فرتكها ،كان غاي ًة
يف الفهم والذكاء وحسن التقرير والتحرير ،جاور باحلرمني سنني وأجازه شيوخه وروى الفقه
واحلديث وغريمها عن ابن اجلامل.
له تصانيف كثرية منها :رشح عىل الرحبية

()3

يف الفرائض ،وآخر عىل الرساجية(،)4

( )1خالصة األثر  ،227-226/1وأعالم املكيني .1008/1
( )2ينظر :خالصة األثر  ،96/3وامللحق التابع للبدر الطالع  ،143/2وهدية العارفني  ،636/1واألعالم
 ،175/4ومعجم املؤلفني .207/6
 ) 3هي األرجوزة الرحبية يف الفرائض للشيخ موفق الدين الرحبي.
ينظر معجم املطبوعات العربية واملعربة .1966/2
 ) 4ويقال هلا الفرائض الرساجية لإلمام حممد بن حممود السجاوندي احلنفي.
ينظر كشف الظنون .1249/2
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ومنظومة يف أصول الدين ،ورشح عقيدة املتوكل إسامعيل بن قاسم( )1وبني فيها أدلة أهل السنة
ور َّد عىل الزيدية ،وله اليواقيت الثمينة يف نظائر عامل املدينة(.)2
تويف رمحه اهلل سنة 1089هـ .
 -6عبد اهلل بن حممد طاهر عبايس(:)3
هو عبد اهلل بن حممد طاهر بن حممد صفا التاشكندي األصل املكي ،الشهري بعبايس لكونه
ولد يف الطائف املعروف عند بعض الناس بوادي العباس ،ولد بمكة سنة 1023هـ  ،أحد
صدور الشافعية بالديار املكية ،برع يف فنون العربية وانقطع لالشتغال بالعلم واًلهنامك عليه،
أخذ عن ابن اجلامل( )4مجلة من العلوم وعن غريه.
تويف رمحه اهلل بمكة ودفن باملعالة سنة 1095هـ .
 -7إبراهيم بن حسني بريي(:)5
هو إبراهيم بن حسني بن أمحد بن حممد بن أمحد بن بريي ،ولد يف املدينة املنورة سنة
1123هـ  ،مفتي مكة وأحد أكابر فقهاء احلنفية وعلامئها املشهورين ،وانفرد يف احلرمني بالفتوى

 ) 1هو إسامعيل بن قاسم بن حممد بن عيل بن حممد بن الرشيد ،ولد سنة 1019هـ يف شهارة باليمن ونشأ
هبا ،وهو أحدُ أئمة اليمن وعلامئها ،ويف عهده متكن من طرد األتراك من عدن ومن َث ّم توحيد اليمن ،تويف
رمحه اهلل سنة 1087هـ.
ينظر :حتفة األسامع واألبصار بمـا يف السرية املتوكـلية من غرائب األخبــار ،119-115-114/1
وخالصة األثر  ،416-411/1والبدر الطالع  ،149-146/1ومصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن
 ،699-698وأعالم املؤلفني الزيدية .149-146/1
( )2خزانة الرتاث .177/95
( )3ينظر :خالصة األثر .70/3
( )4خالصة األثر  129/3و.70/3
( )5خالصة األثر  ،19/1وهدية العارفني  ،34/1واألعالم  ،36/1ومعجم املؤلفني .22/1
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حتى ُعزل عنها عندما تغريت رشافة مكة ،وأخذ عن مج ٍع من العلامء منهم ابن اجلامل حيث أخذ
عنه العربية.
له مؤلفات ورسائل كثرية تنيف عىل السبعنيُ ،عدَّ منها ما يقارب الثالثني مؤل ًفا يف هدية
العارفني ،منها :عمدة ذوي البصائر وهي حاشية عىل األشباه والنظائر ،ورشح املوطأ رواية
حممد بن احلسن( ،)1ورشح تصحيح القدوري

()2

للشيخ قاسم( ،)3ورشح منظومة ًلبن

الشحنة( )4يف العقائد ،ورسالة جليلة يف عدم جواز التلفيق.
تويف رمحه اهلل بمكة ودفن باملعالة سنة 1099هـ .
صاحب أيب حنيفة النعامن
 ) 1هو حممد بن احلسن بن فرقد أبو عبد اهلل الشيباين موًلهم ،ولد سنة 132هـ،
ُ
وفقي ُه العراق ،وله من التصانيف :اجلامع الكبري واجلامع الصغري وغريها ،تويف رمحه اهلل بالري سنة
189هـ.
ينظر :تاريخ بغداد  ،178-169/2وتاريخ دمشق ًلبن عساكر  ،346/13ووفيات األعيان ،184/4
وسري أعالم النبالء  ،134/9واجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية  ،42/2واألعالم  ،80/6ومعجم
املؤلفني .207/9
 ) 2هو أمحد بن حممد بن جعفر بن محدان أبو احلسن القدوري ،ولد سنة 362هـ وانتهت إليه رياسة احلنفية
بالعراق ،له املخترص املشهور بمخترص القدوري يف فقه األحناف ،تويف رمحه اهلل سنة 428هـ.
ينظر :تاريخ بغداد  ،140/5ووفيات األعيان  ،78/1وسري أعالم النبالء  ،574/17والوايف بالوفيات
 ،209/7وقالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر .368/3
 ) 3وهو قاسم بن قطلوبغا الزين السودوين ويعرف بقاسم احلنفي ،ولد سنة 802هـ بالقاهرة ،عامل ٌ بفقه
ٍ
ٌ
ٌ
بكثري من العلوم ،تويف رمحه اهلل سنة 879هـ.
ومشارك
ومؤرخ
األحناف
ينظر :الضوء الالمع  ،190-184/6وسلم الوصول إىل طبقات الفحول  ،23/3والبدر الطالع -45/2
 ،47واألعالم  ،181-180/5ومعجم املؤلفني .112-111/8
ٍ
قاض
 ) 4هو حممد بن حممد بن حممد بن حممود أبو الوليد حمب الدين ابن الشحنة ،ولد سنة 749هـ ،وهو
ومفرس وأصو ٌّيل من فقهاء احلنفية ،تويف سنة 815هـ.
ٌ
ينظر :البدر الطالع  ،264/2والضوء الالمع  ،6-3/10وهدية العارفني  ،180/2ومعجم املؤلفني
.195/11
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 -8احلسن العجيمي(:)1
هو حسن بن عيل بن ُييى بن عمر العجيمي اليمني األصل املكي الدار احلنفي أبو عيل،
ٌ
ٌ
ٌ
ومشارك يف بعض العلوم ،كان جيلس
ومؤرخ
حمدث
ولد سنة  1049هـ وقيل 1050هـ ،
للدرس يف احلرم املكي عند باب الوداع وباب أم هاين جتاه الركن اليامين ،أخذ عن ابن اجلامل
بعض العلوم( ،)2أكثر من ذكره املحبي يف اخلالصة إًل أنه مل يرتجم له؛ ألن من رشطه ترمجة أهل
املئة واأللف وطرح ما عداهم( ،)3قال عنه" :شيخنا وبركة العرص

()4

وعالمة القطر

احلجازي( ،")5ويف سلك الدرر وصفه باملحدث الكبري ،وسنده إىل البخاري رمحه اهلل عرشة
رجال فقط ،وهذا السند ٍ
عال جدً ا وًل يوجد أعىل منه( ،)6ووصفه كذلك بأيب األرسار(،)7
وذكره ابن عابدين يف الدر املختار(.)8
من تصانيفه :خبايا الزوايا ،ترجم به مشاخيه ومن اجتمع هبم( ،)9وإهداء اللطائف من
أخبار الطائف ،واألقوال املرضية عىل األسئلة اليامنية ،وكذلك األقوال املرضية عىل األجوبة
اليامنية ،وتاريخ مكة واملدينة وبيت املقدس ،وحاشية عىل األشباه والنظائر ،ورسائل يف الفلك
والفرائض والتصوف.
( )1عقد اجلواهر والدرر  ،901/2وهدية العارفني  ،294/1واألعالم  ،205/2ومعجم املؤلفني
.264/3
( )2خالصة األثر .129/3
( )3خالصة األثر .3/1
( )4خالصة األثر .457/4
( )5خالصة األثر .346/1
( )6يف ترمجة عبد الرمحن البعيل تويف سنة  1192هـ
ينظر :سلك الدرر .304/2
( )7سلك الدرر .49/3
( )8حاشية ابن عابدين .466/2
( )9وهو كتاب مطبوع من مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة سنة 1430هـ.
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تويف سنة 1100هـ وقيل 1113هـ .
 -9أمحد النخيل(:)1
هو أمحد بن حممد بن أمحد بن عيل الشهري بالنخيل املكي الشافعي ،اإلمام العامل العالمة
املحدث الفقيه املحقق املدقق ،ولد سنة 1044هـ وقيل 1040هـ بمكة املرشفة ،أخذ عن مجع
غفري منهم ابن اجلامل( ،)2فربع فيها وًلزم التدريس واإلفادة باملسجد احلرام.
جامع ألسامء شيوخه اسمه بغية الطالبني لبيان األشياخ املحققني
ثبت
له من املصنفاتٌ :
ٌ
املدققني فرغ منه سنة 1114هـ( ،)3وذكر فيه كذلك املؤلف عيل ابن اجلامل ،وله التفسريات
األمحدية يف بيان اآليات الرشعية.
تويف رمحه اهلل بمكة ودفن باملعالة سنة 1130هـ وقيل 1129هـ .
 -10حسن اهلتاري(:)4
هو احلسني بن احلسن الشامي اهلتاري املدين الشافعي الفريض ،أخذ عن ابن اجلامل(.)5
له من املصنفات :أبدع ما كان وأجود ما يستفيده الطالب يف علم البيان ،واإلعالم
بأشكال آدم وموسى عليهام السالم ،ومعرج األلباب إىل علم املناسخات واحلساب( ،)6وخمترص

( )1سلك الدرر 172-171/1وإيضاح املكنون  ،188/3وهدية العارفني  ،167/1واألعالم -241/1
 ،242ومعجم املؤلفني .73/2
( )2خالصة األثر  ،129/3وبغية الطالبني ص  ،48/47وأعالم املكيني .344/1
( )3إيضاح املكنون .188/3
( )4هدية العارفني  ،323/1ومعجم املؤلفني  ،319/3وخزانة الرتاث  186/48و 861/60و930/89
( )5أعالم املكيني .344/1
( )6خزانة الرتاث  ،330/124وأخرى باسم معراج األلباب يف معرفة احلساب وربام تكون هي نفسها،
ينظر :خزانة الرتاث .187/48
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يف علم اجلرب واملقابلة( ،)1واملنهج املقرب يف العمل بالربع املجيب( ،)2واللطائف يف جالء
عروس املعارف( ،)3ورسالة يف املنطق(.)4
تويف سنة 1130هـ .
*

*

( )1خزانة الرتاث .186/48
( )2خزانة الرتاث .861/60
( )3خزانة الرتاث .930/89
( )4خزانة الرتاث .326/124
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*

املطلب الرابع
آث ـاره العلمية

()1

 -1أبيات مسوغات اًلبتداء ورشحها(.)2
وجائز رفعك معطو ًفا عىل"(.)3
 -2إحتاف النبالء يف معنى قول ابن مالك" :
ٌ
 -3اًلنتصار النفيس جلناب حممد بن إدريس(.)4
 -4حترير املقال يف قول ابن املجدي( )5يف الرشيك إشكال(.)6
ويف عقد اجلواهر والدرر قال "الترشيك" ً
بدًل من "الرشيك".
 -5التحفة احلجازية يف األعامل احلسابية( ،)7وقيل اسمها" :التحفة احلجازية يف احلساب"(،)8
 ) 1وكل كتاب من كتبه مل أحتدث عنه فهو عائد لشح الكالم حوله عند املرتمجني.
( )2عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر .130/3
( )3خبايا الزوايا للعجيمي ص  ،252وأعالم املكيني .344/1
( )4هو ر ٌد عىل بعض احلنفية –الشيخ جعفر بن أمحد الواعظ الرومي -يف زمنه زعموا أن حديث (ًل تسبوا
ً
علام) (قال األلباين يف الضعيفة :ضعيف جدً ا ،ينظر كذلك :الضعفاء الكبري
قريشا فإن عاملها يمأل األرض ً
للعقييل  ،289/4وكشف اخلفا للعجلوين  61/2برقم  ،1701وسلسلة األحاديث الضعيفة 573/1
برقم  ).398زعموا أنه ُمن ٌ
َّزل عىل ابن عباس ور ٌد كذلك عىل من زعم منهم أن ما ورد يف فضل قريش
خمصوص بالقاطنني بأم القرى ،ووقعت بينه وبينهم مناظرات بحرضة مجع من العلامء يف حرضة رشيف
مكة زيد بن حمسن.
ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخبايا الزوايا للعجيمي ص  ،252وخالصة األثر ،130/3
وفوائد اًلرحتال  ،298/5وإيضاح املكنون  ،130/3وهدية العارفني  ،759/1واملخترص من كتاب
نرش النور والزهر ص .354
( )5ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
( )6عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وإيضاح املكنون  ،234/3هدية العارفني
 ،759/1واألعالم  ،267/4وأعالم املكيني .344/1
( )7عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3واألعالم .267/4
( )8خبايا الزوايا للعجيمي ص  ،252وفوائد اًلرحتال .298/5
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وقيل" :التحفة احلجازية يف نخبة األعامل احلسابية"(.)1
له نسخة خطية يف مكتبة باتفيا بجاكرتا يف أندونيسا برقم حفظ ملحق ،1028 ،611
و ُذكر أهنا بخط املؤلف(.)2
ونسخة أخرى يف دار املخطوطات واملكتبة الغربية باجلامع الكبري يف صنعاء برقم
م.)3(3424/
 -6التحفة يف احلساب والفرائض(.)4
ويف املخترص من كتاب نرش النور والزهر سامها" :التحفة يف احلساب" ،زاد وهي نافعة(.)5
 -7حتفة القرى يف فضل القاطنني بأم القرى(.)6
 -8الدر النضيد يف مأخذ القراءات من القصيد(.)7
 -9رسالة يف أحكام النون الساكنة والتنوين(.)8

( )1إيضاح املكنون  ،246/3ومعجم املؤلفني .46/7
( )2خزانة الرتاث  ،172/48ومعجم تاريخ الرتاث اإلسالمي .1979/3
( )3فهرس املخطوطات اليمنية لدار املخطوطات واملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء .1286/2
( )4املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص  ،354وأعالم املكيني .344/1
( )5املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )6ينظر :فوائد اًلرحتال  ،298/5هدية العارفني  ،759/1ومعجم املؤلفني  ،46/7وأعالم املكيني
.344/1
( )7ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وهدية العارفني  ،759/1ومعجم
املؤلفني  ،46/7وأعالم املكيني .344/1
( )8عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وهدية العارفني .759/1
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 -10رشح أبيات اجلالل السيوطي(.)2()1
ٍ
انتساب أباه).
الفرع يف
قال الشيل واملحبي :التي أوهلا( :يتبع
ُ
أبيات صغري ٌة تشمل أحكام الفرع مطل ًقا يف الفقه مجي ًعا:
وهي
ٌ
َ ي ْ ت َ ب ُع ا ْ ل َف ْر ُع يف ا ْ نت َســـ ٍ
اب َأ َ با ُه

احل ـ ـ ـ ـ ـ ـر َّي ْه
َو ْاألُ َّم يف ال ـ ـرق َو ْ ُ
َو َا َّلذي ْاش ـتَدَّ يف َج َز ٍاء َود َيــــــــــ ْه

َو َأ َخ َّس ْاألَ ْصــ َل ْني ر ْج ًســـا َو َذ ْب ًحا

َاحا َو ْاألَك َْل َو ْاألُ ْضحــــــ َّي ْه
َونك ً

ف َوا لد ي َن ْاألَ ْع َىل
َوا َّلز َكا َة ْاألَ َخ َّ

( )3

 -11رشح الرحبية(.)4
 -12رشح الياسمينية يف اجلرب واملقابلة

()5

وسامها يف هدية العارفني" :رشح أرجوزة

الياسمينية"(.)6

( )1هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب بكر بن عثامن بن حممد بن خليل بن نرص بن اخلرض بن اهلامم
اجلالل بن الكامل بن نارص الدين السيوطي الشافعي ،اإلمام احلافظ املؤرخ األديب ،ولد سنة 849هـ ،
ٍ
ٍ
مصنف ،تويف سنة 911هـ.
ف
صاحب التصانيف املشهورة والكثرية بلغت ست مئة
مصنف وقيل أل ُ
ترجم لنفسه يف كتابه حسن املحارضة .335/1
ينظر :الضوء الالمع  ،65/4وطبقات املفرسين  ،3/1ودرة احلجال يف أسامء الرجال  ،92/3والنور
السافر عن أخبار القرن العارش ص  ،51واألعالم  ،301/3ومعجم املؤلفني .128/5
( )2عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وفوائد اًلرحتال  ،298/5وهدية العارفني
.759/1
( )3ذكرها الرميل يف هناية املحتاج  ،237/1وقليويب يف حاشيته  ،79/1والعجييل يف حاشيته فتوحات
الوهاب  ،172/1وغريهم.
( )4فوائد اًلرحتال .298/5
( )5عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر .130/3
( )6هدية العارفني .759/1
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والياسمينية نسبة ًلبن الياسمني( )1راجزها.
 -13عجالة املحتاج(.)2
ذكره الشيل هكذا عجالة املحتاج ،والبقية يذكرونه بالوصف كرشح أبيات ابن املقري(،)3
وهو رشح أبيات ابن املقري يف دماء احلاج واملعتمر ،ويسمونه كذلك بالرشح الصغري(.)4
 -14فتح الفياض بعلم الفرائض(.)5
ويف إيضاح املكنون "فتح الفياض يف علم القراض" لعيل بن أيب بكر بن أمحد بن عبد
الرمحن املعروف بابن اجلامل املرصي ثم املكي الشافعي املتوىف سنة 1044هـ أربع وأربعني
وألف( .)6انتهى
ويالحظ أن يف اًلسم سق ًطا هنا حيث سقط اسم أبيه عيل ،وكذلك يالحظ أن سنة الوفاة
ليست صحيحة كام سيأيت بإذن اهلل يف املطلب الثامن يف هذا املبحث.
( )1هو عبد اهلل بن حممد بن حجاج اإلشبييل وقيل اسمه عبد اهلل بن حجاج ،أبو حممد املعروف بابن الياسمني
نسبة ألمه ،بربري األصل من أهل مراكش ،عامل ٌ باحلساب والعدد واجلرب ،له أرجوز ٌة يف اجلرب واملقابلة
مشهورة جدً ا رشحها جل احلسابة والفرضيني وأرجوز ٌة أخرى يف أعامل اجلذور.
ذبيحا ببيته سنة 601هـ .
تويف ً
ينظر :الغصون اليانعة  ،42/1وهدية العارفني  ،458/1واألعالم  ،124/4ومعجم املؤلفني -41/6
 ،115والنبوغ املغريب يف األدب العريب .157/1
( )2عقد اجلواهر والدرر  ،729/2وخالصة األثر  ،129/3وفوائد اًلرحتال .298/5
( )3هو إسامعيل بن أيب بكر بن عبد اهلل بن إبراهيم احلسيني الشاوري اليمني املعروف بابن املقري ،ولد سنة
754هـ وقيل 755هـ  ،فقيه أديب وشاعر ،تويف رمحه اهلل سنة 837هـ .
ينظر :البدر الطالع  ،142/1واألعالم  ،310/1ومعجم املؤلفني .262/2
( )4خالصة األثر .129/3
( )5عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخبايا الزوايا  ،252وخالصة األثر  ،129/3وهدية العارفني
 ،759/1واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص  ،354وأعالم املكيني .344/1
( )6إيضاح املكنون .168/4
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وقفت عليها إًل يف فهرسة دار املخطوطات
هكذا هو "القراض" يف كل املصادر التي
ُ
اليمنية واملكتبة الغربية بصنعاء حيث سموها" :فتح الفياض بعلم الفرائض"( )1وهو األقرب
للصواب ،حيث ذكروا أن يف بدايتها " :وبعد البسملة  ...وبعد ،فهذا أنموذج لطيف ملن يريد
الرشوع يف علم الفرائض" والقراض يف اللغة هو املضاربة ومنه رشكة املضاربة ومضمون
الكتاب خيالف عنوانه لذا أرجح التصحيف يف العنوان واهلل أعلم.
ثم ذكروا يف فهرسة املخطوطات اليمنية أن هذا لعله لعيل بن أيب بكر أمحد املعروف بابن
اجلامل املتوىف سنة 1044هـ ،ولعل الباباين نقل من هذه النسخة حيث إنه هو كذلك ذكر وفاته
هبذا التاريخ عند ذكر هذا الكتاب وسيأيت يف مطلب وفاته ،وهبا نسخة خمطوطة برقم م.3299/
 -15فتح املجيد يف أحكام التقليد.
كتاب مطبوع

()2

وسم َي يف عقد اجلواهر والدرر
وهو املثبت عىل النسخ املخطوطةُ ،

وخالصة األثر وهدية العارفني "رسالة يف التقليد"( ،)3ويف خبايا الزوايا واملخترص جعلهام
كتابني "رسالة يف التقليد" و "رسالة يف اًلقتداء"( ،)4ويف أعالم املكيني "رسالة يف التقليد
ورسالة يف اًلقتداء"(.)5
( )1فهرس املخطوطات اليمنية لدار املخطوطات واملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء .833-832/1
( )2حتقيق ودراسة :أ.د .عبد الرمحن بن حممد القرين بجامعة أم القرى ،مكة املكرمة ،املكتبة األسدية ،الطبعة
األوىل1434 ،هـ.
وكذلك حتقيق آخر :حتقيق ودراسة أ.د .عبد العزيز العويد بجامعة القصيم ،الرياض ،دار ابن اجلوزي،
الطبعة األوىل1434 ،هـ.
وحتقيق آخر منشور مع عدة بحوث :للدكتور .أمحد حممد الرساج بقسم أصول الفقه بكلية الرشيعة
بالرياض.
( )3عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وهدية العارفني .759/1
( )4خبايا الزوايا للعجيمي ص  ،252واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )5أعالم املكيني .344/1
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 -16فتح الوهاب برشح نزهة األحباب(.)1
ويف خبايا الزوايا سامها "رشح النزهة يف احلساب"( )2وكذلك املخترص من كتاب نرش
النور والزهر( ،)3ويف إيضاح املكنون سامها "فتح الوهاب رشح نزهة احلساب"( ،)4ويف األعالم
"فتح الوهاب عىل نزهة احلساب"( ،)5ويف أعالم املكيني سامها "رشح النزهة يف احلساب
والفرائض"(.)6
وله مخس نسخ خمطوطة باسم فتح الوهاب عىل نزهة احلساب :يف املكتبة الوطنية بباريس ورقم
احلفظ  ،2475ومكتبة الدوحة بقطر ورقم احلفظ  ،16-14ومكتبة شيسرتبيتي بدبلن إيرلندا
ورقم احلفظ  ،5111ومكتبة اجلامع الكبري بصنعاء اليمن ورقم احلفظ  35مج ،واملكتبة
األزهرية بالقاهرة ورقم احلفظ [ 559جماميع] رافعي .)7(27596
ونزهة احلساب ًلبن اهلايم( )8شهاب الدين رمحه اهلل إمام الفن يف احلساب والفرائض.
 -17قرة عني الرائض يف فني احلساب والفرائض.
وهو كتابنا هذا وسيأيت تفصيله وبيانه يف املبحث الثاين بحول اهلل وحده.

( )1عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وفوائد اًلرحتال  ،298/5وهدية العارفني
.760-759/1
( )2خبايا الزوايا للعجيمي ص .252
( )3املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )4إيضاح املكنون .176/4
( )5األعالم .267/4
( )6أعالم املكيني .344/1
( )7خزانة الرتاث .687/44
( )8ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
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 -18كايف املحتاج( )1لفرائض املنهاج للنووي(.)2
سامه يف فوائد اًلرحتال" :كايف املحتاج الوضاح لفرائض املنهاج"( ،)3وسامه يف إيضاح
املكنون" :كايف املبتدي –كايف املحتاج لفرائض املنهاج" ًلبن مجال املرصي عيل بن أيب بكر بن
عيل(،)4ويف خبايا الزوايا واملخترص من كتاب نرش النور والزهر وأعالم املكيني" :رشح فرائض
املنهاج"(.)5
وتوجد منه نسخة يف دار خمطوطات املكتبة الغربية باجلامع الكبري يف صنعاء برقم ،1648
وفيه أنه فرغ من تأليفه سنة 1066هـ(.)6
 -19كفاية املحتاج برشح دماء ابن املقري يف املعتمر واحلاج.
ذكره الشيل هكذا كفاية املحتاج والبقية يذكرونه بالوصف كرشح أبيات ابن املقري
ويوصف كذلك بالرشح الكبري(.)7

 ) 1عقد اجلواهر والدرر  ،730-729/2وخالصة األثر  ،129/3وهدية العارفني  ،760/1واألعالم
 ،267/4ومعجم املؤلفني .46/7
( )2وهو رشح لصحيح مسلم.
كشف الظنون .1877/1
( )3فوائد اًلرحتال .298/5
( )4إيضاح املكنون .259/4
وتوجد نسخة خطية بمكتبة مكة املكرمة باسم رشح فرائض املنهاج ملجهول حمفوظة برقم  8فرائض.
خزانة الرتاث .837/104
( )5خبايا الزوايا للعجيمي ص  ،252واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص  ،354وأعالم املكيني
.344/1
( )6فهرس املخطوطات اليمنية لدار املخطوطات واملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء .827/1
( )7عقد اجلواهر والدرر  ،729/2وخالصة األثر  ،129/3وفوائد اًلرحتال .298/5
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ونقل منه سليامن العجييل

()1

املعروف باجلمل يف حاشيته املسامة بفتوحات الوهاب

بتوضيح رشح منهج الطالب يف كتاب احلج يف مواطن متعددة(.)2
وله نسخة خطية يف املكتبة املركزية يف الرياض ورقم احلفظ  ،1250وسجلت باسم
"رشح أبيات ابن املقري يف الدماء الواجبة عىل احلاج واملعتمر"(.)3
ومل ُيذكر أهنا هي الرشح الكبري أو الصغري ،كذلك مل يرش اجلمل من أي الرشحني ينقل.
 -20املجموع الوضاح عىل مناسك اإليضاح(.)4
وسامه يف خبايا الزوايا ويف املخترص من كتاب نرش النور والزهر وأعالم املكيني" :رشح
إيضاح املناسك"(.)5
ويف فوائد اًلرحتال" :مناسك اإليضاح للنووي"( ،)6ويف هدية العارفني" :جمموع
الوضاح عىل مناسك اإليضاح"( ،)7ويف املخترص من كتاب نرش النور والزهر وأعالم املكيني:
"رشح إيضاح املناسك"(.)8
( )1هو سليامن بن عمر بن منصور العجييل األزهري املعروف باجلمل ،مفرس وفقيه وفاضل ،تويف رمحه اهلل
سنة 1204هـ.
ينظر :األعالم  ،131/3ومعجم املؤلفني  ،271/4ومعجم املفرسين من صدر اإلسالم وحتى العرص
احلارض  ،217/1واملوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري .1004/2
( )2ينظر :حاشية اجلمل  461-405-399-381/2إلخ.
( )3خزانة الرتاث .723/59
( )4عقد اجلواهر والدرر  ،729/2خالصة األثر  ،129/3وإيضاح املكنون  ،438/4واألعالم .267/4
( )5خبايا الزوايا للعجيمي ص  ،252واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص  ،354وأعالم املكيني
.344/1
( )6فوائد اًلرحتال .298/5
( )7هدية العارفني .760/1
( )8املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص  ،354وأعالم املكيني .344/1
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ونقل منه عبد الرمحن الرشبيني( )1يف حاشيته عىل الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية يف
مواطن متعددة( ،)2وكذلك الرشواين( )3يف حاشيته عىل حتفة املحتاج يف رشح املنهاج(.)4
وتوجد نسخة خطية يف مكتبة أيا صوفيا(.)5
 -21املُ َذ َّلل يف الفرائض(.)6
 -22املواهب السنية يف علم اجلرب واملقابلة(.)7
ويف خبايا الزوايا واملخترص من كتاب نرش النور والزهر قاًل عنها" :ورسالة واضحة يف
اجلرب واملقابلة"( ،)8ويف معجم املؤلفني وإيضاح املكنون "املواهب السنية يف اجلرب واملقابلة"(.)9

( )1هو عبد الرمحن بن حممد بن أمحد الرشبيني املرصي الشافعي ،فقيه أصويل بياين مشارك يف بعض العلوم،
ورعا زاهدً ا ،تويف بالقاهرة سنة 1326هـ
ويل مشيخة اجلامع األزهر سنة 1322هـ  ،وكان ً
َ
ينظر :األعالم  ،334/3ومعجم املؤلفني .168/5
( )2الغرر البهية وحاشية الرشبيني  ... 331-329-265/2إلخ
( )3هو عبد احلميد بن احلسني الداغستاين الرشواين املكي ،نزيل مكة ،تلميذ الباجوري الشافعي املشهور،
درس باملسجد احلرام ،وهو صاحب احلاشية املشهورة عىل حتفة املحتاج ًلبن حجر اهليتمي ،فرغ من
َّ
تأليفها سنة 1289هـ .
ينظر :حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج  ،381/6واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص -129
 ... 279-241-209-206-156إلخ ،وأعالم املكيني .421/1
( )4حتفة املحتاج وعليها حاشية ابن قاسم العبادي والرشواين ... 417-67/2إلخ.
( )5مل تذكر بيانات احلفظ.
ينظر :إيضاح املكنون .438/4
( )6عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وإيضاح املكنون  ،456/4هدية العارفني
.760/1
( )7عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وهدية العارفني .760/1
( )8املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )9معجم املؤلفني  ،46/7وإيضاح املكنون .601/4
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 -23النفحة املكية برشح التحفة القدسية ًلبن اهلائم(.)2()1
ويف هدية العارفني" :النفحة املكية برشح حتفة القدسية ًلبن اهلائم"( ،)3وعىل غالف
خمطوطة قرة عني ال رائض نسخة مكتبة جامعة اإلمام حممد بن سعود ورد ذكر هذا الكتاب
وسامه النفحات السنية رشح التحفة القدسية.
ً
عرضا َّ
 -24النقول الواضحة الرصُية يف عدم كون العمرة قبل النفر صحيحة(.)4
 -25وصلة املبتدي برشح نظم در املهتدي(.)5
وسامها يف خبايا الزوايا واملخترص من كتاب نرش النور والزهر وأعالم املكيني" :رشح
منظومة اهلاميل يف الفرائض"( ،)6يف هدية العارفني" :وصلة املبتدي برشح نظم الدر املهتدي"(.)7
وهذا الرشح يف الفقه عىل مذهب أيب حنيفة النعامن رمحه اهلل تعاىل ،وهي أليب بكر بن عيل
بن موسى اهلاميل احلنفي( )8واسمها" :درة املهتدي وذخر املقتفي" وهي منظومة يف الفروع عىل

( )1عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وفوائد اًلرحتال  ،298/5وإيضاح املكنون
.671/4
( )2ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
( )3هدية العارفني .760/1
( )4عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/1وفوائد اًلرحتال  ،298/5وإيضاح املكنون
 ،676/4وهدية العارفني .760/1
( )5عقد اجلواهر والدرر  ،730/2خالصة األثر  ،130/3وإيضاح املكنون .710/4
( )6خبايا الزوايا للعجيمي ص  ،252واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص  ،354وأعالم املكيني
.344/1
( )7هدية العارفني .760/1
ً
نبيها حمق ًقا مدق ًقا
فقيها
فاضال ً
( )8هو أبو بكر بن عيل بن موسى اهلاميل أبو العتيق رساج الدين احلنفي ،كان ً
عار ًفا بالفقه واللغة والنحو والشعر ،تويف رمحه اهلل سنة 769هـ .
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املذهب احلنفي وتسمى املنظومة اهلاملية(.)1
*

*

*

ٍ
ٍ
وآثار"(.)2
وأشعار
غري ذلك من تآليف
قال املحبي بعد أن استعرض أغلب كتبه" :وله ُ
ويف املخترص من كتاب نرش النور والزهر قال" :وله رسائل وحوايش يف الفقه والقراءات
وغريها مما يطول تعداده"(.)3
ومن أشعاره الوعظية(:)4
قضـــا اهلل حم توم و ل يس له رد

وأفعــاله حممــودة ما هلا نــد

طرا و َم ْلكهم
ق ضــــى بفناء اخللق ً

أيضا له الشكر واحلمد
و ُم ْلكه ُم ً

وأســـ ك ن هم دار ا ل غرور ف م ن هم

شقي وتعبــان ومنهم لــه سعـــد
*

*

*

ينظر :بغية الوعاة  ،469/1وسلم الوصول  ،84/1وهدية العارفني  ،235/1واألعالم ،67/2
ومعجم املؤلفني .69/3
( )1ينظر :إيضاح املكنون  ،452/3وهدية العارفني  ،235/1واألعالم .67/6
( )2خالصة األثر .130/3
( )3املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )4قاهلا َّملا ُخلع الرشيف إدريس من الوًلية وخرج من مكة إىل جبال َش َّمر سنة 1034هـ.
ينظر :عقد اجلواهر والدرر .731/2 ،472/1
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املطلب اخلامس
عقيدته ومذهبه الفقهي
أما عقيدته:
ذكر الشيل يف عقد اجلواهر والدرر يف سريته أنه أخذ علم الكالم عن اللقاين وهو من
أشياخه ،وهو كذلك صاحب الكتاب املشهور (جوهرة التوحيد) عند األشاعرة املتأخرين(،)1
أخذ ذلك عام حجته األخرية وأجازه بجميع مروياته( ،)2وذكر احلموي أنه قرأ عىل الشيخ عبد
الرمحن اخلياري( )3غالب (رشح العقيدة اهلذلية للرميل)( ،)4فهو أشعري مل يدع إىل أشعريته
حيث مل يصنف فيها ،وهذا هو الغالب يف تلك األزمان واهلل املستعان.
التصوف منهم أمحد بن إبراهيم عالن( ،)5وكذلك
وذكر املرتمجون له أنه أخذ من شيوخه
َ

( )1املصادر األصلية املطبوعة للعقيدة األشعرية ص .353-351
( )2عقد اجلواهر والدرر  ،728/2وخالصة األثر .129/3
( )3هو عبد الرمحن بن عيل بن موسى اخلياري الشافعي ،نزيل املدينة املنورة وخطيبها وحمدثها ،تويف رمحه اهلل
سنة 1056هـ ودفن ببقيع الغرقد.
ينظر :رُيانة األلبا ص  ،445وخالصة األثر  ،367/2وإمتاع الفضالء برتاجم القراء .232/2
( )4فوائد اًلرحتال .297/5
( )5ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،729/2وخالصة األثر  ،129/3وفوائد اًلرحتال  ،297/5واملخترص
من كتاب نرش النور والزهر ص .353
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عن العارف باهلل عبد الرمحن باوزير( )1التصوف وأجازه(.)2
ويف فوائد اًلرحتال أنه تلقن الذكر عىل الطريقة العلوانية عىل يد الشيخ حممد بن أمحد بريي
احلنفي( )3وهو أحد شيوخه الذين ترمجت هلم سابق ًا.
وكان ممن مدح نعمة اهلل بن عبد اهلل اجليالين( - )4وهو من كبار الصوفية يف زمانه -
ٍ
بقصيدة مل يذكر املحبي منها سوى بيتني وذكرها الشيل كاملة(:)5
يا من يروم قضـــا مصـــا حله التي

صعبت وأشكــل أمرهـا باملـرة

ًل تيأسـ َّن و ُل ْ
ــذ بقدوتنــــا الـذي

أعطاه رب العرش حسن السرية

( )1مل أعثر له عىل ترمجة ،وذكره املحبي يف خالصة األثر يف موضعني كليهام من شيوخ من ترجم هلم :األول
يف ترمجة املؤلف ابن اجلامل ،والثانية يف ترمجة حممد بن عمر السقاف حيث قال" :ورحل إىل احلرمني فأخذ
عن السيد عمر بن عبد الرحيم البرصي والعارف باهلل تعاىل أمحد بن عالن والشيخ سعيد بابقى والشيخ
الكبري عبد الرمحن باوزير ،قرأ عىل هذين اإلحياء وأخذ التصوف عنهام".
ينظر :خالصة األثر .81/4 – 129/3
( )2ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،729/2وخالصة األثر  ،129/3واملخترص من كتاب نرش النور والزهر
ص .353
( )3فوائد اًلرحتال .297/5
( )4هو نعمة اهلل بن عبد اهلل بن حمي الدين بن عبد الرمحن ،ويتصل نسبه بعبد القادر اجليالين ،ولد يف اهلند ثم
انتقل إىل مكة سنة 1014هـ وجاور هبا ،واشتهر عند أهل احلرم ،وهو ممن أخذ علوم الطريقة الصوفية،
رشعا كقوهلم :إن احلمى كانت طوع يديه يسلطها يو ًما
ويزعمون أن له كرامات كثرية ،وبعضها ًل يصح ً
وأشهرا وأعوا ًما عىل من أراد من املنكرين ،والعياذ باهلل تعاىل ،ومنها أنه هيدد الناس باحلمى إن مل
وأيا ًما
ً
جييبوه وبعض مطالبه يشء من الدنيا إن مل تكن كلها ،حتى تصدى له بعض الناصحني ،قال الشيخ
معتذرا له :بأن استخدام اجلن ًل ينايف وًليته وكذلك املحبي واهلل املستعان ،تويف يف
العجيمي املؤرخ
ً
شهر ذي القعدة سنة 1046هـ .
ينظر :عقد اجلواهر والدرر  471-467/1و ،605-604/2وسمط النجوم  ،460/4وخالصة األثر
.458-455/4
( )5ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،469-467/1وخالصة األثر .456/4
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أما مذهبه:
ختصص ابن اجلامل يف الفقه بمذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل ،حيث جل مؤلفاته يف فرع
الفقه الشافعي ،وكذلك قيامه بتدريس كتاب املنهاج للنووي والتحفة ًلبن حجر وغريها.
قال تلميذه النخيل" :وبالفقه عىل مذهب إمام األئمة ونارص السنة ذي النسب النفيس
اإلمام حممد بن إدريس الشافعي ريض اهلل تعاىل عنه وأرضاه وجعل اجلنة منقلبه ومثواه"(.)1
وبالنظر إىل ثبت مشاخيه نجده يرمحه اهلل مل يقترص يف الطلب عىل مذهب الشافعي فحسب،
بل هو كام قال عن نفسه أنه أخذ العلوم عن أبيه الذي أخذها عن ابن ظهرية القريش احلنفي
مفتي وخطيب األحناف يف زمانه ،وعن الشيخ حممد احلطاب صاحب مواهب اجلليل وهو أحد
الكتب املعتمدة يف املذهب املالكي ،وابنه حممد الذي قيل عنه آخر فقهاء املالكية يف احلجاز كام
تقدم التعريف به ،ومن هنا نعلم أن ابن اجلامل يرمحه اهلل اشتغل بتعلم املذاهب الفقهية األخرى
رشحا ملنظومة اهلاميل وهي يف املذهب
ثم اشتغل بتعليمها ،ففي ثبت مؤلفاته نجد من بينها
ً
احلنفي كام تقدم التعريف هبا.
كذلك نجده حتى مع شافعيته يرمحه اهلل إًل أنه أفتى بفتاوى خالف املذهب كام ذكره
املحبي يف ترمجته فيقول" :وانفرد يف فقههم بمسائل مل يوافقه عليها أحدٌ من فقهاء الشافعية،
مثال ٍ
منها أن املصيل يف داخل املسجد ٍ
بقبة ً
مبنية فيه إذا ُصك عليه باهبا مع علمه بانتقاًلت اإلمام
ٍ
صحيحة
غري
ومل يمكنه الوصول منها إليه كمقام إبراهيم عليه السالم باملسجد احلرام فإن قدوتَه ُ
النفر ورماها
وصالتُه باطل ٌة ،ومنها يف احلج أن من وصل إىل مجرة العقبة يو َم النفر األول ناو ًّيا َ
ينفر عق َبه؛ ألن
فيجب عليه بعد رميها
خارج منى
فهو عند وصوله إليها
ُ
ُ
ُ
الرجوع إىل حد منى ثم ُ
األول كان قبل استكامل الرمي ،وأن ما عليه ُ
عمل الناس اليوم من سريهم من منى وإفاضتهم

( )1بغية الطالبني ص .48
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ٍ
عباراهتم س َّيام عبارة التحفة(،)1
صحيح ،قال كام تقتضيه
غري
ُ
عقب رمي مجرة العقبة سيام النساء ُ
ظهر فإن ظهر ٌ
فاملعول عليه"(.)2
نقل بخالفه
َّ
هذا ما َ
*

*

( )1حتفة املحتاج للهيتمي .127/4
( )2خالصة األثر  ،130/3وفوائد اًلرحتال 297/5
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*

املطلب السادس
مكانته العلمية
وملكانة ابن اجلامل العلمية املتميزة يف الفنون والعلوم تصدَّ ر لإلقراء والتدريس يف املسجد
احلرام ،وانتفع به مجاع ٌة من األعالم تقدم ذكرهم يف مطلب شيوخه وتالميذه(.)1
ولسعة علمه واطالعه وقوة حتقيقه كان طلب ُة العلم يفدون إليه لألخذ عنه(.)2
وجلودة تقريراته استفاد منها ونقل عنها املتأخرون ،كالرشبيني يف حاشيته عىل الغرر البهية
يف رشح البهجة الوردية( ،)3والرشواين يف حاشيته حتفة املحتاج( ،)4وسليامن العجييل املعروف
باجلمل يف حاشيته عىل رشح املنهج املسامة بفتوحات الوهاب( ،)5وأبو بكر الدمياطي( )6املشهور
بالبكري يف إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني(.)7
*

*

*

( )1ينظر :خالصة األثر  129/3وأعالم املكيني .344/1
( )2املرجع السابق.
( )3ينظر :حاشية الرشبيني عىل الغرر البهية  309-306-267/2وغريها الكثري.
( )4ينظر :حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج  417-413/2و 51/3وغريها الكثري جدً ا.
( )5ينظر :حاشية اجلمل عىل رشح املنهج  405-399-381/2وغريها الكثري.
( )6هو أبو بكر عثامن بن السيد حممد شطا الدمياطي الشافعي الشهري بالبكري ،نزيل مكة ،وله من
التصانيف" :إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني" ،وهي حاشية عىل قرة العني للمليباري ،و"القول
املربم" وهو يف املواريث.
ينظر :هدية العارفني  ،241/1واألعالم  ،214/4ومعجم املؤلفني .270/6-73/3
( )7إعانة الطالبني  343-328-322-2وغريها الكثري.
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املطلب السابع
صفاته وأخالقه وثناء العلماء عليه
كان رمحه اهلل قريب الدمعة كثري اخلشية ًل يتاملك نفسه إذا قرأ القرآن أو حكى أو سمع
شيئا من الرقائق( ،)1عايل اهلمة يقرأ يف جملسه فقه الشافعية يف أعظم الكتب املؤلفة فيه وهو
التحفة للشيخ ابن حجر اهليتمي( )2فيتكلم مع حمشيها ابن قاسم العبادي ومن بعده بأحسن
تقرير ،وقد يتفق له إقراء فقه احلنفية وفقه احلنابلة ،يقول يف نرش النور والزهر" :وقد حرضته
فيه بقراءة القايض مجال الدين احلنبيل يف املقنع وسمعت عليه بمكة والطائف يف فنون كاحلديث
والفقه والنحو والفرائض وشملتني إجازته ..إلخ"(.)3
ويف خبايا الزوايا ويف آخر ترمجته يف املخترص من كتاب نرش النور والزهر( )4قال" :هذا
مع أنه كانت تعرتيه حدة مفرطة تنفر عنه الطلبة ولوًلها ل َع َّم نف ُعه"( ،)5واهلل أعلم بحقيقة احلال.
عباراهتم س َّيام عبارة
ومما يشهد لورعه ما نقل ُته ساب ًقا يف مسألة النفر من قوله" :كام تقتضيه
ُ
ظهر فإن ظهر ٌ
فاملعول عليه" فإن هذا مما يشعرك بشدة حتريه
نقل بخالفه
َّ
التحفة ،هذا ما َ
الصواب يف املذهب مع احرتازه عن اجلزم بذلك واهلل أعلم.
( )1املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )2هو أمحد بن حممد بن حممد بن عيل بن حجر شهاب الدين اهليتمي املكي املرصي السعدي األنصاري
الشافعي ،ولد سنة 909هـ  ،كان إما ًما متقنًا حاف ًظا خامتة أهل الفتيا والتدريس ونارش علوم حممد بن
إدريس وأعظم علامء عرصه وفقهاء دهره ،له من التصانيف الكثرية وعليها املدار عند الشافعية ،كـ"حتفة
املحتاج عىل رشح املنهاج" ،تويف رمحه اهلل بمكة سنة 974هـ ودفن باملعالة.
ينظر :النور السافر ص  ،258وسلم الوصول  ،230/1وأبجد العلوم ص  ،661وهدية العارفني
 ،146/1وفهرس الفهارس  ،337/1ومعجم املؤلفني .152/2
( )3املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )4هو خمترص لنسخة خطية غري مطبوعة كام ُذكر يف مقدمة الكتاب.
( )5خبايا الزوايا للعجيمي ص  ،253واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
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قال عنه الشيل يف عقد اجلواهر والدرر" :ذو الفهم الصائب والبحث املستقيم الثاقب
واخلالل احلميدة املتكاثرة واملحاسن الفريدة املتوافرة والطريقة السديدة الرضية واألخالق
احلسنة املرضية ،خامتة حمققي الشافعية رحلة العلوم الفرضية ،أحد سادات أعالم األئمة وقادة
ب اآلمال لرؤيتهم والرواية عنهم،
علامء األمة ،ممن تشد الرحال إليهم لألخذ عنهم و ُتن َْىض ن ُُج ُ
احلائز قصب السبق يف امليدان واجلواد الذي ًل يكبو إذا تصادمت الفرسان"(.)1
صدرا عايل القدر
وقال عنه املحبي يف خالصة األثر" :اإلمام احلجة املؤلف املصنف ،كان
ً
واسع املحفوظ حمق ًقا تشد إليه الرحال لألخذ عنه"(.)2
مؤلفات عديد ٌة"(.)3
وقال كذلك" :وكان له قوة إقدام عىل تفريق كتابة املشكالت ،وله
ٌ
وقال احلموي" :الشيخ اإلمام الفقيه العامل النبيه ،اجلامع بني املعقول واملنقول ،املتضلع
من علم الفروع واألصول ،املتبحر يف علم الفرائض واحلساب ،الغني بالشهرة عن اإلطناب.
ً
جماهرا للوًلة باألمر باملعروف والنهي عن
عامال به،
كان –رمحه اهلل -صاد ًعا باحلق،
ً
خصوصا الوًلة واحلكام ،متقش ًفا،
املنكرً ،ل تأخذه يف اهلل لومة ًلئمُ ،مها ًبا عند مجيع الناس
ً
كثري العبادة والصيام والقيام ،مواظ ًبا لزيارة النبي صىل اهلل عليه وسلم يف غالب األعوام

...إلخ"(.)4
()5
خريا
ثم ذكر يف آخر ترمجته" أنه وقف مجيع كتبه ومؤلفاته عىل طلبة العلم  ،فجزاه اهلل ً

وفريا جزا َء ما قدَّ م وأحسن إذ أعطى.
ً
وقال النخيل عنه يف بغية الطالبني" :ومنهم العامل اإلمام احلرب اهلامم املتبحر يف العلوم،
( )1عقد اجلواهر والدرر .727/2
( )2خالصة األثر .129/3
( )3املرجع السابق.
( )4فوائد اًلرحتال .295/5
( )5فوائد اًلرحتال .299/5
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خصوصا احلسابية والفرضية
البالغ الغاية يف املنطوق واملفهوم ،الذي ُيقصد بالفتاوى الدينية
ً
ٍ
بفتح ٍ
ووجه ٍ
ٍ
املشكالت مقفل ًة فتعو ُد ٍ
من كل ٍ
طليق"(.)1
مبني
عميق وتأتيه
فج
ُ
وقال عنه مسند احلجاز وحافظه الشيخ عبد اهلل بن سامل البرصي يف اإلمداد" :ومنهم
العامل اإلمام واحلرب اهلامم ،املتبحر يف العلوم البالغ الغاية يف املنطوق واملفهوم الشيخ نور الدين
عيل ابن الشيخ أيب بكر"...

()2

فريض من العلامء"(.)3
ويف األعالم" :فقي ٌه
ٌّ
ٌ
مشارك يف أنوا ٍع من العلوم"(.)4
ويف معجم املؤلفني" :عامل ٌ
فتخر بلقائه و ُيرجع إليه يف
ويف املخترص من كتاب نرش النور والزهر" :وقد كان ممن ُي ُ
املشكالت"(.)5
*

*

( )1بغية الطالبني ص .48-47
( )2اإلمداد يف معرفة علو اإلسناد ص .116-115
( )3األعالم .267/2
( )4معجم املؤلفني .46/7
( )5املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
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*

املطلب الثامن
وفـ ـاته
تويف رمحه اهلل يوم اإلثنني لثامن بقني من شهر ربيع الثاين سنة 1072هـ ودفن بمقربة
املعالة.
واتفقت كتب الرتاجم التي ذكرت وفاته يف حتديد سنة الوفاة( )1إًل ما ذكر يف إيضاح
()2
وهم ألن الكتاب ًلبن
املكنون عند ذكر كتابه فتح الفياض من أنه تويف سنة 1044هـ وهو ٌ

اجلامل كام ذكر ساب ًقا وكل من ترجم له ذكر سنة وفاته 1072هـ ،وألن الباباين( )3البغدادي
صاحب كتاب إيضاح املكنون هو صاحب كتاب هدية العارفني وقد ذكر يف هدية العارفني أنه
تويف بمكة سنة 1072هـ مع أن البغدادي يف أكثر من موطن وافق بقية املرتمجني( ،)4وكذلك ما
ذكرته ساب ًقا من أن العجيمي ولد سنة 1049هـ وهو تلميذ ًلبن اجلامل وأخذ عنه فال يمكن
أن يكون ساب ًقا عليه كام رصح به املحبي وغريه كام بينته يف ترمجة العجيمي ،واخلالصة أن هذا
وهم أو سبق قل ٍم واهلل أعلم.
ٌ
*

*

*

( )1خالصة األثر  ،130/3وفوائد اًلرحتال  ،299/5وبغية الطالبني ص  ،48وهدية العارفني ،759/1
واألزهار الطيبة النرش للدهلوي ،121/2 ،واألعالم  ،267/4ومعجم املؤلفني  ،46/7وأعالم املكيني
.344/1
( )2إيضاح املكنون .168/4
( )3هو إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي ،مؤرخ وعامل بالكتب ومؤلفيها ،له من
املصنفات" :إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون" ،و"هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار
املصنفني" وهي من أشهر مصنفات فهارس الكتب.
تويف رمحه اهلل سنة 1339هـ.
ينظر :األعالم  ،326/1ومعجم املؤلفني .289/2
( )4ينظر :إيضاح املكنون .246-234-130/3
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املبحث الثاني
التَّعريف باملخطوط املراد حتقيقه
وفيه متهيدٌ وستة مطالب:

التمهيد
يف بيان أمهيَّة الكتاب والتعريف مبوضوعه
تكمن أمهية هذا الكتاب يف كونه جام ًعا لفني احلساب والفرائض ،حيث وضع مؤل ُفه يف
جزء احلساب ما ُيتاجه الفريض خاص ًة ،ومل يثقله بموضوعات احلساب التي ًل ُُيتاج إليها
اختصارا غري ٍّ
خمل بل أضاف إليه اجلديد من
كالتجذير ونحوه ،أ َّما جزء الفرائض فقد اخترصه
ً
ٍ
ٍ
معروف
متداول وًل
غري
كتب أشياخه ومن سبقه كالعقباين وابن عبد الغفار رمحهام اهلل مما هو ُ
إنام هو حبيس املكتبات يف املخطوطات.
أما موضوع الكتاب فنجدُ أن مؤلفه قسمه إىل قسمني كام يف عنوان كتابه ،وبدأ بقسم
متوقف عىل جزء احلساب كام ذكر املصنف رمحه اهلل ،ثم جعله
احلساب ألن الثاين –الفرائض-
ٌ
ً
مشتمال عىل مقدمة يف التعريف باحلساب وذكر موضوعه والعدد وأسامئه ومنازله ،ثم ذكر يف
هذا القسم ما ُيتاج إليه من العمليات احلسابية يف الصحيح والكسور كاجلمع والطرح
والرضب والقسمة ،وكذلك ذكر الكسور أسامءها وبسوطها وما يتعلق هبا ،والنسب األربعة،
وحتصيل خمرج الكرس املضاف إىل بعض مقداره ،ومعرفة ما َ
فوق الكرس وما حتته ،ومعرفة
كثريا وهي
التحويل والرصف ،ثم ختمه بذكر ملحة من ملح احلساب يستعملها ابن املجدي ً
إقامة أضالع العدد مقامه والترصف فيه بعد ذلك وهذا يف الصحيح أما يف الكسور فذكر فيها
طريقة أيب القاسم عبد الرمحن القريش( )1رمحه اهلل.
ثم ثنَّى بالقسم الثاين وهو الفرائض ،فذكر مقدم ًة وجزئني وخامتة ،ذكر يف املقدمة تعريف
( )1ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
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علم الفرائض وموضوعه واألحكام املتعلقة بالرتكة ،وأركان اإلرث ورشوطه وموانعه ،ثم
ٍ
أبواب عن الورثة من هم ،وفروضهم ،وأنواع العصبات،
رشع يف اجلزء األول وذكر فيه عرش َة
وأحكام احلجب ،وأحكام اجلد مع األخوة ،وأصول املسائل ،وتصحيح اًلنكسار ،واملناسخة
وما يتعلق هبا من أحكا ٍم ،ثم الوًلء ،والرد ،وذوي األرحام ،ثم ختمه باإلرث بالتقدير
واًلحتياط كاحلمل واملفقود واخلنثى ،ثم ذكر يف اجلزء الثاين َّ
حل مسائل الترصفات كالصلح
ٍ
ٍ
مسألة إذا تعددت الترصفات ،ثم
وارث من كل
والبيع واهلبة ،ومعرفة تفصيل ما حصل لكل
عقارا ،وقسمتها يف
قسمة الرتكات وما يتعلق هبا من أوجه ،وما إذا كانت الرتك ُة نقو ًدا أو
ً
ٍ
ٍ
ٍ
متعدد ،ثم ذكر الوصية
لواحد أو
مناسخة بالكلية ،وما إذا كانت الرتكة
املناسخات بال عمل
وأحكامها وحساب مسائلها وما يتعلق هبا من تفريعات ،ثم ختم هذا اجلزء بمسائل من
العويص واأللغاز.
فرغ من تأليف هذا الكتاب كام يف آخره كام يف نسخة (ك) يف شهر صفر سنة 1038هـ
وابتدأها يوم األحد وفرغ منها يوم الثالثاء ،أي أن مدة عمله يف هذا الكتاب ثالثة أيا ٍم فقط،
ويالحظ أن عمره وقتها  36سنة أي أنه كان يف ريعان شبابه رمحه اهلل رمحة واسع ًة.
*

*
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*

املطلب األول
دراسة عنوان الكتاب
عنوان الكتاب هو( :قرة عني الرائض يف فني احلساب والفرائض).
قال النخيل يف بغية الطالبني :وكتب شيخنا الشيخ عيل املذكور يف إجازته " ...وقد َو َّفق
اهلل تعاىل مجاع ًة من سكان بلده احلرام وقرأوا عيل مصنفي (قرة عني الرائض يف فني احلساب
والفرائض"( ... )1إلخ.
وهذا اًلسم هو املدون عىل مجيع النسخ املخطوطة املتوافرة ،وهو كذلك املذكور يف
الكتب التي اهتمت بذكر الكتب ومؤلفيها كإيضاح املكنون وهدية العارفني ،وكذلك كل من
ترجم له وذكر اسم كتابه فقد ذكره هبذا اًلسم إًل ما ورد يف خبايا الزوايا حيث سامه" :قرة عني
الرائض يف علمي احلساب والفرائض" ،ويف كتاب املخترص من كتاب نرش النور والزهر سامه:
"قرة عني الرائض"( )2بدون ذكر البقية وهو اختصار ًلسم الكتاب مجلة ،وما ورد كذلك يف
أعالم املكيني( )3حيث ذكر أن اسمه" :قرة عني الرائض يف الفرائض" ،وهو سهو أو خطأ
وخمالف كذلك ملن قبله من املرتمجني ًل
وخمالف ملا نقلته عن صاحب الكتاب ابن مجال نفسه،
ٌ
ٌ
سيام من ترجم ًلبن اجلامل كالشيل واملحبي فقد ذكروه بإضافة احلساب ،واملطلع عىل
احلساب جز ٌء من الكتاب حيث بلغ قرابة ثلثه ،وكذلك ما ذكره املصنف
موضوعاته يدرك أن
َ
نفسه يف مقدمة كتابه بأن هذا خمترص يف فني احلساب والفرائض(.)4
*

*

*

( )1بغية الطالبني ص .49-48
( )2املخترص من كتاب نرش النور والزهر ص .354
( )3أعالم املكيني .344/1
( )4ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وخالصة األثر  ،130/3وبغية الطالبني ص  ،49وإيضاح املكنون
 ،223/4واألعالم .267/4
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املطلب الثاين
نسبة الكتاب إىل مؤلفه
إن َّ
الكتاب ثابت النسبة ملؤلفه؛ حيث َّ
كل من ترجم له ذكر الكتاب منسو ًبا إليه ومن مجلة
مؤلفاته ،ك ام يف عقد اجلواهر والدرر وخالصة األثر وبغية الطالبني واألعالم وإيضاح املكنون
وهدية العارفني واملخترص من كتاب نرش النور والزهر وأعالم املكيني وغريها(.)1
بل إن ممن كتب يف القرن احلادي عرش يف األعالم املحققني تلميذه الشيخ أمحد النخيل
املكي ،ذكر يف كتابه بغية الطالبني لبيان املشائخ املحققني املعتمدين ترمج ًة لشيخه ابن مجال
املرصي رمحه اهلل ،وذكر أنه أجازه يف هذا الكتاب ،وقال ما نصه يتكلم بلسان شيخه" :وقد وفق
اهلل تعاىل مجاعة من سكان بلده احلرام ،وقرأوا عيل مصنفي قرة عني الرائض يف فني احلساب
والفرائض ،ومصنفي كفاية املحتاج يف رشح فرائض املنهاج ،وقد أجازين ُ
شيخنا املذكور ومن
حرض معي هبا وبجميع مصنفاته وما جتوز له وعنه روايته من هذين الفنني وفن اجلرب واملقابلة
وغري ذلك من مجيع مروياته ومسموعاته برشطه املعترب عند أهل احلديث واألثر"(.)2
*

*

*

( )1عقد اجلواهر والدرر  ،730/2وبغية الطالبني ص  ،49وخالصة األثر  ،130/3وإيضاح املكنون
 ،223/4وهدية العارفني  ،760/1واألعالم  ،267/4واملخترص من كتاب نرش النور والزهر ص
 ،354وأعالم املكيني .344/1
( )2بغية الطالبني ص .49
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املطلب الثالث
منهج املؤلف يف الكتاب
أما من حيث الشكل:
فقد تكلم يف مقدمة كتابه أنه خمترص يف فني احلساب والفرائض ،وكل ٍ
ٌ
مشتمل عىل
فن
مقدمة وجزئني ،وكل ٍ
ٍ
جزء يندرج حتته أربع ُة
مقدمة وجزئني وخامتة ،ففن احلساب ُيتوي عىل
قدمة وجزئني ،وكل ٍ
وخامتة ،والفن الثاين فن الفرائض ،وُيتوي عىل م ٍ
ٍ
ٍ
جزء يشتمل عىل
أبواب
ُ
ٍ
ٍ
املؤلف إىل ثالثة أقسا ٍم
قسمه
عرشة
ُ
أبواب وخامتة ،ويالحظ أن الباب العارش من اجلزء األول َّ
ُ
اإلرث بالتقدير واًلحتياط.
حلاجة املوضوع إىل ذلك ،وهو
ٍ
إخالل
ظهر متناس ًقا من غري
ولقد أحس َن
ُ
املصنف رمحه اهلل إخراج كتابه هبذا التقسيم حتى َ
بامدته وًل موضوعاته.
أما من حيث املضمون:
خمترص يف هذين الفنني ،فلم
املصنف رمحه اهلل برشطه يف مقدمته عندما ذكر :أن هذا
 -1التزم
ُ
ٌ
يثقلهام بالتعريفات وًل باًلستدًلًلت وًل باخلالفات املذهبية ،وًل اخلالف داخل املذهب
الشافعي ،حيث يذكر املسائل موجز ًة وًل يتعرض غال ًبا للخالف إًل إذا كان ً
نقال ،كام يف
باب الوصية بالنصيب ،يف الباب الثامن أواخر الكتاب عندما نقل عن الشنشوري نقله عن
الروضة ،ويف الباب ذاته ذكر من وافق الشافعية من األحناف واحلنابلة يف مسألة بطالن
الوصية عىل غري عادته.
وقد يظن ٌّ
ظان أن املصنف قد خالف منهجه يف اًلختصار يف باب املناسخات ،حيث ذكر
ٍ
أربعة ٍ
واحدة ،وهذا الظ ُن إن
طرق يف حل مسائلها ،وكان يلزم عىل رشطه أن يقترص عىل طريقة
ٍ
صحيح؛ ألن الطرق يف عمل املناسخات كثرية جدً ا أوصلها الشنشوري إىل
غري
وجد فهو ظ ٌن ُ
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ٍ
عرش ٍ
أربعة منها ًل خيرج عمله عن دائرة اًلختصار الذي رشطه،
فاقتصار املؤلف عىل
طرق(،)1
ُ
ومصري إليه.
بل هو نوع منه
ٌ
 -2يالحظ كذلك اعتناؤه بمصطلحات املذهب الشافعي وعباراهتم الفقهية ،حيث ًل خيرج
عن عبارهتم التي اشتهرت يف كتب املذهب غال ًبا خاصة املتأخرين منهم كشيخ اإلسالم
زكريا األنصاري وابن حجر اهليتمي رمحهام اهلل.
 -3مل يثقل كتابه كذلك بذكر األمثلة احلسابية ،بل هو غال ًبا يذكر القاعدة ومثاهلا مع الناتج
خمترصا ،مما اضطرين إىل ذكر الطريقة مرشوحة يف اهلوامش وبطريقة القدماء ًل الطريقة
ً
احلديثة لكون مورد الكتاب كله ووسيلته وطريقته هي من احلساب القديم ،ومع ذلك نذكر
الطريقة احلديثة أحيانًا بعد ذكر الطريقة القديمة.
الكتاب من اجلداول الفرضية تقري ًبا يف اجلزء األول من فن الفرائض إًل ما كان منه
 -4خال
ُ
يف أبواب املناسخات ،ذكر أربعة جداول تب ًعا للطرق األربعة التي ذكرها ،فنلحظ انه يذكر
ٍ
ً
ً
نادرا ،بل قال يف آخر باب املناسخةْ " :
فتأمل
مثاًل واحدً ا وًل يزيد عليه
حملوًل يف جدول ً
ٍ
َ
وقس عليه وًل حاج َة بنا إىل تكرار األمثلة َّ
بمثال إليضاح
احلاذق يستغني
ألن
ذلك ك َّله ْ
أعلم".
وغريه ًل جيدي فيه
ُيتاج إليه
القاعدة بل ًل
ُ
التكرار واهللُ ُ
ُ
ُ
لكنه يف اجلزء الثاين من فن الفرائض ذكر جداول يف األبواب األوىل حتى السادس منه
ً
كثريا يف كتب ال ُف َّراض ،بل
جدوًل،
تربو عىل اثني عرش
وخريا فعل كوهنا من الذي ًل يتكرر ً
ً
ً
جدوًل وحيدً ا ،وهذا الشح يف اجلداول
بعضه جديدٌ كام ب َّين ُت ساب ًقا ،أ ّما أبواب الوصية فحوت
واضح
تصويرها يف اجلدول فهو
هي الطريقة املتبعة يف تلك الفرتة حيث يعتنون باملثال أكثر ،وأما
ٌ
ُ
عرف َ
املثال وإيضاحه.
ملن
َ
*

*

( )1فتح القريب املجيب .132/1
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املطلب الرابع
أمهيَّة الكتاب ،وقيمته العلميَّة
تكمن قيمة الكتاب العلمية يف اآليت:
 -1جودة اًلختصار مع شموليته ألبواب احلساب والفرائض ومسائل الترصفات املبثوثة يف
كتب الفقه عامة.
 -2كذلك تكمن أمهيته يف اختياراته يف حل مسائل أبواب الفرائض من حمققي هذا الفن
واملشهود هلم فيه كأيب سعيد العقباين وابن اهلائم وابن املجدي والقلصادي واملارديني ،بل
هو ينقل عنهم ما ًل جتده عند غريهم من طرق جديدة فريدة ،كام يف الباب السادس من
فن الفرائض ،حيث ذكر قسمة الرتكات عن أيب سعيد العقباين والقلصادي من بعده
ٍ
حاجة إىل تعدد املسائل بتعدد
عندما تكون الرتك ُة متعدد ًة فتقسمها برمتها قسم ًة واحد ًة بال
أموال املتوفني ،وقال ابن عبد الغفار عنها" :وهي من أجل الفوائد وأنفس اجلواهر
الفرائد".
اخلامس من فن الفرائض ،حيث ذكر طريق ًة بديع ًة
الباب
 -3ومن فرائد األبواب كذلك
ُ
ُ
ٍ
مناسخة بالكلية ،وهي عن شيخه أمحد بن عبد الغفار رمحه
لقسمة الرتكات من غري عمل
اهلل ،وذكر أنه مل َير من ن َّبه عليه مع قربه وحصول األنصباء فيه مفصل ًة ضمنًا ثم ذكر سبب
تركهم هلا يف الباب ذاته وتعليقي عليه.
 -4كذلك من أمهية الكتاب العلمية هو اهتاممه بذكر طريقة أيب القاسم عبد الرمحن القريش
يف احلساب بالكسور ،حيث اعتمدها كذلك يف بقية األبواب كاملناسخات وقسمة
الرتكات ،وهي طريق ٌة فريد ٌة اعتنى هبا العقباين وابن املجدي وابن عبد الغفار ،وأضافوا
إليها وحسنَّوها ومت َّ ُموها كام ذكر ذلك أبو عثامن سعيد العقباين يف رشحه عىل احلوفية،
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وابن عبد الغفار يف "الدر املنثور يف عمل املناسخات بالصحيح والكسور"(.)1
قال ابن عبد الغفار يف الدر املنثور" :ذكر األستاذ أبو القاسم القريش الفريض رمحه اهلل
تعاىل طريق ًة بديع ًة تؤدي من أول األمر إىل اجلامعة املخترصة ،وهي طريق ُة عمل الفرائض
بالكسور ،ويسميها ُ
شيخ مشاخينا الشيخ شهاب الدين بن املجدي رمحه اهلل تعاىل "طريقة احلل
املاهر
والتبعيض" ملا ستعرفه ،وهي طريق ٌة يف غاية اللطف والغموض ًل يستطيع سلو َكها إًل
ُ
جدً ا يف أعامل الكسور بالغبار والفتوح( ،)2وجتري يف مجيع مسائل الفرائض وإن كان ُ
أصل
ٌ
اشرتاك مل يكن ،إ َّما بسبب أخذ
الغرض منها إنام هو باب املناسخات وما ضاهاها مما يعرض فيه
أكثر من نصيب  ...وقد َّ
هذهبا املتأخرون بعده غاية التهذيب واستعملوها يف مجيع
الوارث َ
مسائل الفرائضُ ،
وأول من علمته اعتنى هبا العالمة أبو عثامن سعيد العقباين رمحه اهلل تعاىل،
فإنه ذكرها يف رشحه عىل احلوفية مع شدة اإلعجاب هبا ،حتى قال :إن مما محله عىل وضع ذلك
الرشح وقوعها بيده ليخلص إليها ويلخصها ،قال :وهي طريق ٌة بديع ٌة ما أراها إًل من اخرتاع
يضع منها سوى ما يتعلق بوضع أصل الفريضة أو بعمل
القريش مل يسبقه هبا غريه إًل أنه مل
ْ
فتصفحت ما وضعه وتأمل ُته فتخيل يل منه كيفية عمل مجيع أبواب الفرائض بتلك
املناسخات،
ُ
الطريقة ،فتممتها وأوضحت كيفية جرياهنا يف كل ٍ
باب من أبواب الفرائض بتلك الطريقة،
خطرت لنا ٍ
ببال ً
فضال عن أن نتفنن فيها.
ولكن الفضل له يف الطريقة واملشيخة التامة ،فلوًله ملا
ْ

( )1كالمها خمطوطان ،يراجع قائمة املصادر واملراجع املخطوطة يف آخر الكتاب.
ً
ضئيال دقي ًقا فيصلح لكتابة احلوايش
( )2أصل هذه التسمية من القلم الغباري أو قلم اجلناح حيث يكون
والبطائق التي ترسل باحلامم ،ومن هنا استحسنوا كتابة األرقام هبا؛ وكأن النظر يضعف عن رؤية اليشء
عند ثوران الغبار وتغطيته له ،ويف النبوغ املغريب ذكر أننا بإزاء ثالثة أنوا ٍع من األرقام وذكر أوهلا الغباري،
كثريا من الفرضيني سمى كتابه هبذه التسمية فابن اهلايم له كتاب "اللمع املرشدة
ومما جتدر اإلشارة به أن ً
أيضا "التبرصة يف الغبار" و"وكشف األرسار عن علم الغبار".
يف صناعة الغبار" وللقلصادي ً
ينظر :هناية اإلرب يف فنون األدب  ،222/9وصبح األعشى  ،126-125/3والوسائل يف مسامرة
األوائل ص  ،114والنبوغ املغريب يف األدب العريب .280-279/1
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ملخصا"(.)1
انتهى
ً
ويف مقدمة كتاب رشح خمترص احلويف أليب عبد اهلل حممد السطي( )2ذكر حمق ُقه أنه ظهرت
ٍ
كرس
طريق ٌة جديد ٌة يف حساب الفرائض ،وهي تسري عىل جتزئة فريضة املرياث إىل أقل عدد ًل َ
ومبتكر هذه الطريقة أبو القاسم القريش ُ
نزيل بجاية ،وله فيها مقال ٌة هي التي رشحها ابن
فيه،
ُ
صفوان أمحد بن إبراهيم بن أمحد املالقي( )3ت 773هـ وسمى رشحه" :كفاية الفارض املرتاض
يف التنبيه عىل ما أغفله مجهور ال ُف َّراض"  ،منه خمطوط ٌة مبتور ُة اآلخر يف مكتبة الزاوية احلمزية
باملغرب برقم .376
ثم ذكر املحقق ممن أ ّلف هبذه الطريقة غري املذكور آنفا الصنهاجي حممد بن أيب عبد اهلل

( )1الدر املنثور يف عمل املناسخات بالصحيح والكسور (خ) ص .5-4
( )2هو حممد بن سليامن السطي أبو عبد اهلل ،الفقيه الفريض حافظ املغرب وشيخ الفتوى وإمام مذهب مالك
يف زمانه العالمة الفريض اجلليل ،أخذ الفرائض عن أيب احلسن الطنجي ،وأخذ عنه ابن عرفة املالكي
والعقباين وابن خلدون ،تويف رمحه اهلل غري ًقا يف سواحل بجاية سنة 749هـ وقيل سنة 750هـ.
ينظر :برنامج املجاري ص  ،130درة احلجال يف أسامء الرجال  ،134/2ونيل اًلبتهاج ص  ،408ونفح
الطيب من غصن األَندلس الرطيب  ،240/5وشجرة النور الزكية  ،318/1وإحتاف أعالم الناس
بجامل أخبار حارضة مكناس .148/1
بارع
 ) 3هو أمحد بن إبراهيم بن أمحد بن صفوان الفيني املالقي ،ولد سنة 675هـ ويكنى بأيب جعفر ،فقي ٌه ٌ
ٌ
وراسخ يف العدد والفرائض واألدب والتوثيق ،له من التصانيف رشح كتاب
وناثر
شهري
مصنف
ٌ
وناظم ٌ
ٌ
ٌ
ديوان ٍ
ُ
شعر ،تويف سنة 763هـ باملقه.
القريش يف الفرائض ،قال يف اإلحاطةً :ل نظري له ،وله
وقعت عيني عليه و َذك ََر سنة وفاته إنام ذكرها 763هـ ،وما ُذكر يف املتن هو من
تنبيه :كل من ترجم له فيام
ْ
وهم واهلل أعلم.
مقدمة كتاب رشح خمترص احلويف للسطي ولع َّله ٌ
ينظر :اإلحاطة يف أخبار غرناطة  ،101-93/1الديباج ًلبن فرحون  ،193/1أعالم املغرب واألندلس
يف القرن الثامن ص  ،137-131درة احلجال يف أسامء الرجال  ،79-78/1ومعجم املؤلفني -133/1
.134
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الفايس

()1

يف كتابه" :تذكرة األلباب يف اجلمع بني العدد والفرائض واحلساب" قال عنه

غريب النوع ،مجع يف فرائضه بني طريق ُة ال ُف َّراض
كتاب
املجاري" :وهو
ُ
ٌ

()2

والقريش

والطنجايل"(.)4()3
وكذلك ممن أ َّلف هبذه الطريقة ابن زاغو أمحد بن حممد التلمساين( )5ت 845هـ يف كتابه:
"منتهى التوضيح يف عمل الفرائض من الواحد الصحيح".
وكذلك ابن داوود أمحد بن عيل البلوي األندليس

()6

ت 938هـ له أرجوزة يف هذا

 ) 1أبو عبد اهلل حممد ابن الشيخ أيب عبد اهلل ابن الشيخ الفقيه األستاذ العامل أبى عثامن سعيد الصنهاجي
ٍ
ٍ
صاحب املجاري ممَّن َ
قرأت عليه مجيع
وافية إنام ذكره
ترمجة
الفايس ،مل أعثر له عىل
أخذ عنه حيث قالُ " :
ُ
كتابه من تأليفه املسمى بتذكرة األلباب يف اجلمع بني العدد والفرائض واحلساب قراء َة ٍ
ٍ
وعمل ،وهو
تفقه
وقرأت عليه التلخيص
مجع يف فرائضه بني طريقة ال ُف َّراض والقريش والطنجايل،
كتاب
ُ
غريب النوع؛ َ
ُ
ٌ
أيضا كتابه املسمى باألصول واملقدمات يف اجلرب واملقابلة ،والكتاب
املشهور ًلبن البنا يف العدد ،كذلك ً
قرأت عليه مجيع ذلك قراء َة ٍ
ٍ
وعمل وأجازين يف ذلك كله
تفقه
املسمى باسم واضعه احلويف يف الفرائض،
ُ
َ
إجاز ًة عام ًة"
ينظر برنامج املجاري ص.128

ٍ
أوزان ومن بينها ُف َّعال ُ
كش َّهاد
( )2مجع فريض ،وهو قيايس؛ ألن مجع الصفة التي عىل وزن فاعل هلا تسعة
َّاب.
ورك ٌ
ُ
وج َّهال ُ
ينظر :املفصل ًلبن يعيش .298-297/3
( )3مل أعرفه.
( )4برنامج املجاري ص .128
ٌ
حمقق
فاضل ٌ
 ) 5هو أمحد بن حممد بن عبد الرمحن الشهري بابن زاغو التلمساين ،ولد سنة 782هـ ،وهو عامل ٌ
متفنن عابدٌ  ،أخذ عن أيب عثامن سعيد العقباين ،وأخذ عنه أبو احلسن القلصادي وذكره يف رحلته.
ٌ
ينظر :رحلة القلصادي ص ،106-102وشجرة النور الزكية  ،366/1واألعالم  ،227/1ومعجم
املؤلفني .116/2
 ) 6هو أمحد بن عيل بن أمحد بن عيل بن أمحد بن داوود البلوي ويكنى بأيب جعفر ،وصفه الشيخ ابن غازي يف
فهرسته بالفقيه املتفنن املشارك احلجة اجلامع الضابط ،تويف سنة 938هـ
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املوضوع ،وهي التي علق عليها ابن القايض أمحد بن حممد بن حممد املكنايس( )1ت 1025هـ
يف كتابه "الرائض لطالبي فهم الناهض بأعباء علم الفرائض" من خمطوطات اخلزانة احلسنية
باملغرب رقم  .8840انتهى(.)2
وهبذا يتبني لنا أن هذا الكتاب من النوادر التي استخدمت الطريقة القرشية يف حل بعض
ُ
كثريا لالستزادة
املسائل الفرضية ،كام يف املناسخات وقسمة الرتكات وغريها ،وأعياين
البحث ً
ٍ
كتاب مطبو ٍع ،وكل ما ذكر ُته عنها من جزئيات
منها وجتويد معرفتها ،حيث مل ْ أجدْ ها بعدُ يف أي
ٍ
ٍ
خمطوطات ًل ٍ
مطبوعة ،واهلل اهلادي واملوفق.
كتب
وتفصيالت إن وردت هو من
ومما يبني قيم ُة الكتاب العلمية واهتامم الطالب به اختالف التعليقات واحلوايش عىل
النسخ الثالث املتوافرة ،مما يعني أهنا حوايش وتعليقات ليست للمؤلف إنام هي من وضع
النساخ والطلبة أثناء املدارسة واإلقراء ،وهو يعني كذلك أن الكتاب تم تداوله قراءة وتدريسا
كثريا ،من زمن املؤلف حيث سبق وأن ذكرت إجازة املؤلف هبذا الكتاب لتلميذه النخيل
زمنًا ً
ومن معه من أهل مكة عىل ما ذكره هذا التلميذ يف كتابه بغية الطالبني ،ويبدو أن هذا الكتاب مل
متأخرا جدً ا ،فمن زمن املؤلف أي تاريخ تأليف الكتاب 1038هـ حتى زمن
يتوقف تدريسه إًل
ً
النسخة األوىل 1079هـ ثم زمن النسخة الثانية 1226هـ وزمن النسخة الثالثة يف القرن الرابع
عرش هجرية أي 1300هـ وما بعدها يدل دًلل ًة راجح ًة أن هذا الكتاب تم تداوله واًلنتفاع به
ينظر :فهرس ابن غازي ص ،24وثبت أيب جعفر أمحد بن عيل ص  ،472-459-105ونيل اًلبتهاج
 ،7138وكشف الظنون  ،1242/2وشجرة النور الزكية  ،316/1ومعجم املؤلفني .316/1
 ) 1هو أمحد بن حممد بن حممد املكنايس الزنايت الشهري بابن القايض ويكنى بأيب العباس ،ولد سنة 960هـ،
ً
مؤرخا ضاب ًطا نقا ًدا متقنًا حيسوب ًيا فرض ًيا ،له معرف ٌة بالتاريخ والفقه والفرائض
فقيها مشاركًا
كان ً
واحلساب واهلندسة ،تويف بفاس سنة 1025هـ.
ينظر :إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس  ،383-381/1واألعالم للزركيل ،236/1
ومعجم املؤلفني .147/2
( )2ينظر :مقدمة رشح خمترص احلويف أليب عبد اهلل السطي .170-168/1
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وتدريسا واهلل أعلم.
عىل مدى زمني واسع إقرا ًء
ً
*

*
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املطلب اخلامس
موارد املؤلف يف كتابه ،ومصطلحاته
مقترصا عىل كتب الفن التي عليها
موارد املؤلف يف كتابه ليست بالكثرية ،إذ كان استمداده
ً
مدار املدارسة واإلقراء يف زمانه ،أوعىل الكتب الفرضية املتخصصة ألئمة الفن كابن البنا وابن
اهلائم وابن املجدي والعقباين والقلصادي واملارديني ،ورجوعه إليها يتفاوت قل ًة وكثر ًة ،حيث
إنه أكثر جدً ا من األخذ عن الدر املنثور ًلبن عبد الغفار ،وبدرجة َّ
أقل أخذ عن املارديني من
كشف الغوامض ورشحه إرشاد الفارض ،وربام نقل عن بعض املصادر بواسطة آخرين كام فعله
مع نص الروضة للنووي عن عبد اهلل الشنشوري يف الباب الثامن من أبواب الوصية.

ً
أوال :موارد املؤلف يف الكتاب يف فن احلساب:
بالرجوع إىل مقدمة كتابه وبالنقل الذي نقلته من املخطوطة (س) الذي هو تعليق عن
مؤلف الكتاب وفيه :ذكر أن هذه املقدمة حتتوي عىل براعة استهالل بذكر الكتب التي أخذ منها
يف فني احلساب والفرائض فأبدأ بذكر كتب احلساب التي وردت يف خطبة كتابه:
 -1رفع احلجاب عن وجوه أعامل احلساب ًلبن البنا املراكيش ،وهو رشح لكتابه التلخيص
يف احلساب(.)1
 -2املرشدة يف صناعة الغبار ًلبن اهلائم وقيل :اسمها مرشدة الطالب إىل أسنى املطالب،
واخترصها ابن اهلائم يف نزهة احلساب ،وتسمى كذلك نزهة النظار يف صناعة الغبار(.)2
 -3احلاوي ًلبن اهلائم ،وهو خمترص تلخيص ابن البنا يف احلساب(.)3
 -4فتح الوهاب رشح نزهة احلساب ًلبن اهلائم ،والرشح للمؤلف نفسه أعني ابن اجلامل.
 -5كتب ابن املجدي التي اهتمت بذكر أضالع العدد مقام العدد ،فيترصف فيها حتى حتصل
( )1نيل اًلبتهاج بتطريز الديباج ص .86
( )2ينظر :الضوء الالمع  ،157/2وطبقات املفرسين للداوودي .83/1
( )3ينظر :كشف الظنون  ،629/1وإيضاح املكنون .390/3
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عىل املطلوب ثم تركبها بالرضب ،ومل يتبني يل أي كتبه حتديدً ا ،إنام رصح بذلك يف اخلامتة
التي ختم هبا فن احلساب ،ومن كتبه التي اهتمت هبذه الطريقة "الكايف يف مواريث األمة"
حمقق( )1ويف داخله اجلزء الثاين ما خيص احلساب الفريض ،وهو قائم كذلك
وهو
كتاب ٌ
ٌ
عىل هذه الطريقة وسامه املؤلف" :كشف لطائف الغوامض عن تصحيح مسائل
الفرائض".
 -6ثم ع َّقب بطريقة أيب القاسم القريش يف الكسور وحلها وذكر َّ
أن والدَ ُه ذكرها َو َو َّض َحها
َ
وها اختصارية تزداد هبا املَ َل َك ُة ،ومل يذكر اسم كتاب هلم.
ومت َّ ّمها واستنبط منها ُو ُج ً
 -7بغية الطالب يف رشح منية احلساب كالمها ًلبن غازي املكنايس ،ومنية احلساب نظم فيه
وواضح( )2عندما
ظاهر
تلخيص احلساب ًلبن البنا ،وهذا وإن مل ُيذكر يف التعليق إًل أنه
ٌ
ٌ
قال يف مقدمة كتابه" :ومنح من أ ّدى فرائضه نوافل ٍبر وقفت عندها بغية الطالب".
كثريا ما يقول" :ذكره والدي" ،وكل من
 -8كتب والده التي مل يصلنا منها يش ٌء حيث إنه ً
حوايش يف فنون احلساب والفرائض وغريها إًل أهنم مل يسموها
ترجم لوالده ذكر أن له
َ
ومل يذكروا شيئا منها.

( )1قام بتحقيقها :د.عمران بن عبد القادر الصحيفي اخليربي لنيل درجة الدكتوراه ،وإرشاف د.عوض بن
رجاء العويف ،بكلية الرشيعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 1431هـ 1432هـ.
( )2ينظر :إيضاح املكنون  ،188/3وهدية العارفني  ،226/2ومعجم املؤلفني  ،16/9ودرة احلجال يف
أسامء الرجال .147/2
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ثان ًيا :موارد الكتاب يف فن الفرائض:
كثريا عىل عبارات كتب
ملا كان كتاب املؤلف مستمدً ا من املذهب الشافعي فقد اعتمد ً
املذهبً ،ل سيام املعتمدة فيه كاحلاوي الكبري وهناية املطلب وروضة الطالبني وحتفة املحتاج
وهناية املحتاج.
ومن املصادر األخرى التي أخذ منها كذلك عىل وجه اخلصوص ما ييل:
 -1قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم( )1رمحه اهلل.
 -2الفصول املهمة ًلبن اهلائم رمحه اهلل.
 -3الدر املنثور يف عمل املناسخات بالصحيح والكسور ألمحد بن عبد الغفار رمحه اهلل.
 -4كشف الغوامض ورشحه إرشاد الفارض ،وكالمها لسبط املارديني رمحه اهلل تعاىل.
 -5فتح القريب املجيب للشنشوري رمحه اهلل.
أما مصطلحاته:
فلم يتميز املؤلف فيام ظهر يل بمصطلحات خاصة ،بل هي مصطلحات الفقهاء،
خصوص ًا فقهاء املذهب الشافعي ،واهلل أعلم.
*

*

( )1ستأيت ترمجته يف النص املحقق بإذن اهلل.
-74-

*

املطلب السادس
نقـ ـد الكتاب
ً
أوال :مزايا الكتاب:
 -1القيمة العلمية للكتاب التي سبق ذكرها يف املطلب الرابع.
 -2التزامه بمنهجه الذي ارتضاه وهو لزوم اًلختصار.
 -3شمول هذا املخترص ألهم املباحث احلسابية والفرضية.
رشحا تفصيليا مع عمل اجلدول هلا أحيانًا.
 -4رشح األمثلة ً
 -5تقسيم كتابه وتبويبه حسب األجزاء واألبواب بطريقة حسنة جدً ا.

ثان ًيا :املآخذ عىل الكتاب:
عذرا له
 -1خلو هذا املخترص من أي آية قرآنية أو أي حديث نبوي ،ولعل يف تسميته
خمترصا ً
ً
يف ذلك ،حيث إن عادة املصنفني مل جتر بذكر األدلة يف املخترصات.
 -2عدم التزام املؤلف أو النساخ بطريقة رسم الكرس املبعض( )1أحيان ًا ،وحاصلها وضع
ٍ
خط بني مفاريده ليتميز عن الكرس املنتسب
*

(.)2

*

*

 ) 1الكرس املبعض :هو ما كان عىل أكثر من مقام وما عىل األول مأخوذ مما عىل الثاين وما عىل الثاين مأخوذ
مما عىل الثالث وهلم جرا إافة بدون عطف ،وعرفها املصنف يف اجلزء الثاين من الفن األول يف أعامل
الكسور من هذا الكتاب كذلك ص .112
ينظر لباب الفرائض للشطي .73-72
 ) 2الكرس املنتسب :هو ما كان عىل أكثر من مقام وما عىل الثاين مأخوذ من مفرد ما قبله ومعطوف عليه
بحرف العطف ،وعرفها املصنف يف اجلزء الثاين من الفن األول يف أعامل الكسور من هذا الكتاب كذلك.
ينظر لباب الفرائض ص.71
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القسم الثاني
ّ

متهيد ،ومنهج التحقيق ،والنص احملقق
ويشتمل عىل العنارص اآلتية:

أوالً :متهيد
وصف املخطوط:
عدد النسخ التي وقفت عليها ثالث نسخ ،ورابعة يف فهارس املخطوطات.
النسخة األوىل:
بخط أمحد صالح ورمزت هلا بالرمز (ح).
 مكان وجودها :مكتبة احلرم املكي الرشيف. رقمها 3735 :وترقيم آخر مذكور.2/2257 : تاريخ نسخها :ليلة الثاين عرش من ذي القعدة احلرام 1079هـ يف طيبة الطيبة عىل صاحبهاأفضل الصالة والتسليم كام ُذكر ذلك يف آخر النسخة ،أي بعد وفاة املؤلف بسبع سنوات
فقط.
ّ
ُ
باخلط املعتاد ،وهبا خر ٌم يف الوسط كام هو
واضح يف كامل املخطوط،
اخلط
 وصف اخلط:ٌ
ٌ
مدون عىل الصفحة األوىل وخر ٌم يف بعض صفحاهتا األوىل وهي قليلة جدً ا ،وهبا كذلك آثار
كثريا وهو كذلك يف مبتدئها.
رطوبة يف الوسط من جهة اخلرم مل يؤثر عىل املكتوب ً
سطرا تقري ًبا ،وعدد
 عدد صفحات املخطوط 61 :صفحة ،وعدد األسطر يف الصفحة ً 23عرشة كلم ًة عىل التقريب.
الكلامت يف السطر الواحد تقري ًبا اثنتا َ
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 النسخة تتميز بوضوح اخلط معلمة األجزاء والفصول واألبواب واجلداول باألمحر إىل قريبمنتصفها ،أي الصفحة رقم  25ثم أكملت باألسود كامال.
 تتميز كذلك ببعض التعليقات واحلوايش عليها. هبا سقط يف الفن الثاين يف اجلزء األول من الباب الثالث وأوله "العصبة بنفسه ذو وًلء وكلذكر نسيب" فمن هنا يبدأ السقط ثم تعود من الباب الثامن" :يف اإلرث بالوًلء ...إلخ".
النسخة الثانية:
بخط حممد سعيد السلفي ،ورمزت هلا بالرمز (ك).
 مكان وجودها :جامعة الكويت وهي مصورة عام 1405هـ من دار املخطوطات بصنعاء. رقمها يف صنعاء :م.)1(3295/ رقمها يف الكويت 6039 :م.ك. تاريخ نسخها1226 :هـ ،حيث كتب يف آخرها ما نصه" :وقد متت هذه النسخة هنا ظهرهنار اخلميس ليلة  3من ربيع اآلخر سنة 1226هـ".
 وصف اخلطٌ :وواضح يف مجيع املخطوط ،والعناوين باحلمرة.
نسخ معتا ٌد
ٌ
سطرا ،وعدد
 عدد صفحات املخطوط 74 :صفحة ،وعدد األسطر يف الصفحة الواحدة ً 25ٍ
كلامت تقري ًبا.
عرش
الكلامت يف السطر الواحد ُ
ٍ
تعليقات وحوايش.
 تتميز النسخ ُة بوضوح اخلط معنقص.
 تتميز هذه النسخة كذلك عن النسختني األخريني بأهنا مكتمل ٌة وًل يوجد هبا ٌالنسخة الثالثة:
بخط حممد محد العسايف ،ورمزت هلا بالرمز (س).
 مكان وجودها :جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.( )1فهرس املخطوطات اليمنية لدار املخطوطات واملكتبة الغربية باجلامع الكبري بصنعاء .835-834/1
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 رقمها/9047 :خ. تاريخ نسخها :القرن الرابع عرش اهلجري.واضح جدً ا يف كامل املخطوط بخط الرقعة.
 وصف اخلط:ٌ
سطرا،
عدد صفحات املخطوط80 :صفح ًة ،وعد ُد األسطر يف الصفحة الواحدة تقري ًبا ً 21ٍ
كلامت تقري ًبا.
عرش
وعد ُد الكلامت يف السطر الواحد ُ
 عىل صفحة الغالف ما نصه :فائدة :نقلت هذه النسخة عن نسخة يظهر عليها أثر القدم وقدرأيت يف أوهلا ما نصه" :وبعد فقد متلك هذا املجموع العظيم الفائدة األجل املحرتم إمام
عرصه وفريد دهره سيدي الشيخ عبد اللطيف بن املرحوم أمحد بن فريوز أدام اهلل لنا أيام
حياته وواىل عليه سابغ هباته ،وذلك يف  15من مجادى اآلخرة سنة 1206هـ بالرشاء
الرشعي وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وصحبه وسلم .انتهى بنصه حممد العسايف".
والشيخ عبد اللطيف بن أمحد بن فريوز مفتي احلنابلة باألحساء تويف سنة 1182هـ ،
وذكر بعضهم( )1أنه ُتوجد نسخ ٌة خطي ٌة يف مكتبته اخلاصة إًل أنه تعذر عيل الوصول إليهاً ،ل
سيام وأن هذه النسخة أعني نسخة جامعة اإلمام حممد بن سعود (س) منقولة عنها.
ويف الصفحة التي تليها مبارشة تعليق" :وجدت يف أول النسخة التي نقلت منها هذه ما
نصه :كتبت هذه النسخة من خط املؤلف بيده رمحه اهلل تعاىل ونفع به وجزاه اجلنة" ،يعني نسخة
الشيخ عبد اللطيف بن أمحد بن فريوز يرمحه اهلل.
وهذه النسخة مهداة من ورثة العسايف جلامعة اإلمام حممد بن سعود كام هو مدون عىل
بيانات املخطوط.

( )1مقدمة كتاب فتح املجيد يف أحكام التقليد ص  ،22ومقال بعنوان من مكتبات أرسة آل فريوز العلمية يف
األحساء لألستاذ عبد اهلل عيسى الذرمان يف جريدة الرياض ،برقم  14053وتاريخ /24ذي
القعدة1427/هـ.
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 يظهر يف هذه النسخة أن الناسخ يدون بعض املفردات املختلفة من نسخة أخرى التي هيمنقولة عن نسخة بخط املؤلف ،كام يف الصفحات حسب ترقيم املخطوط نفسه -27-23
.43-42-39
ٍ
تعليقات وحوايش كثري ٌة تنقطع
حسن بدي ٍع فيه ،كذلك هبا
 النسخة تتميز بوضوح اخلط معٌ
باب
متا ًما عند الصفحة  75أي هناية الباب العارش من اجلزء األول من فن الفرائض وهو ُ
اإلرث بالتقدير واًلحتياط.
 الن سخة غري مكتملة يف النهاية حيث تنتهي عند هناية الباب اخلامس من اجلزء الثاين يف الفنٍ
مناسخة بالكلية.
عقارا أو غريه من غري عمل
الثاين فن الفرائض ،أي باب قسمة الرتكات ً
تنبيه :هناك نسخة رابعة يف جامعة بغداد – العراق – يف معهد الدراسات اإلسالمية العليا
برقم  403وحتت هذا الرقم خمطوطان ،األول :هو قرة عني الرائض يف فنّي احلساب والفرائض،
لعيل بن أيب بكر بن اجلامل األنصاري.
ومتت مراسلة اجلامعة بجميع الطرق املتاحة إلكرتوني ًا ومتت اإلجابة عرب اإليميل وأفادوا
عيل ذلك ،فبغداد كام تعرفون ،رفع اهلل عنها ما أمل َّ هبا ،واهلل
برضورة احلضور شخصي ًا ،وتعذر ّ
املستعان.
ٍ
ٍ
واحدة
نسخة عن األخرى مل أجدْ مزي ًة ألي
* وبعد دراسة هذه النسخ وما امتازت به كل
منها جيعلها نسخ ًة ُأ ّما؛ لذا اخرتت أن يكون منهجي هو النص املختار( )1عىل أن أقدّ م النسخة
(ح) عند التعارض أو تساوي املرجحات وذلك لقدمها وقرهبا من زمن املؤلف كام ذكر ُت ساب ًقا
ملظنة قلة الوسطاء بينها وبني نسخة املؤلف ،وهذا يف غري موطن السقط فيها حيث اعتمدت
حينها عىل تقديم النسخة (ك) عىل (س).
ومل أجعل النسخة األقدم النسخة (ح) أ ًّما؛ لكوهنا ناقصة وهبا سقط ًل سيام وأن أرباب
( )1ينظر :منهج حتقيق املخطوطات للطباع ص  ،54وحتقيق النصوص األدبية واللغوية ونقدها ص .137
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مربرا ًلختاذها أ ًّما ما مل يكن هناك من
فن التحقيق ذكروا أن قدم النسخة ًل يشكل بالرضورة ً
يدعو إىل ذلك()1؛ وهذا ًلحتامل أن تكون النسخة األحدث نقلت من نسخة املؤلف أو نسخة
أقدم عليها سامعات وإجازات للمؤلف ،وهذا ما وقع ً
فعال هلذا الكتاب حيث أن النسخة (س)
هي األحدث وناسخها ينقل من نسخة أخرى أقدم منقولة عن نسخة بخط املؤلف ،ومل أعتمد
النسخة (س) ُأ ًّما كذلك لوجود السقط هبا يف آخرها.
أما النسخة (ك) فهي متأخرة كذلك عن زمن املؤلف بقرنني من الزمان تقري ًبا ،وليس
يشري إىل أهنا مقابل ٌة أو منقول ٌة عن نسخة املؤلف ،مما جعلها مقدم ٌة عىل (س) بسبب
عليها ما ُ
كوهنا مكتملة وًل سقط هباً ،لسيام وأهنا متقدمة زمن ًيا كذلك عىل (س).
ٍ
نسخة من نسخ الكتاب ألن تكون ُا ًّما فقد
وبنا ًء عىل ما تقدم بيانه من عدم صالحية أي
سلكت يف التحقيق منهج النص املختار؛ ًلنتفاء اليقني أو حتى الظن الراجح بوجود نسخة
املؤلف أو نسخة هلا صلة مبارشة به ،مع اًلعتامد عىل مجيع النسخ الثالث يف التحقيق واهلل املوفق.

الفروق بني النسخ:
 -1اختالف التعليقات واحلوايش عىل ٍّ
كل منها غال ًبا.
 -2اختالف بعض األرقام املستخدمة بني النسخ تب ًعا للزمن الذي نسخت فيه ،ومن املفارقات
أن أقدم النسخ َن ْس ًخا وهي (ح) يالحظ عليها أن رسم األرقام أقرب لرسم أرقامنا
احلديثة ،أما النسخة (ك) فأرقامها كذلك مقاربة لألرقام احلديثة واًلختالف يف شكل
الرقمني أربعة ومخسة (

ـ

) ،أما النسخة (س) فكذلك أرقامها مشاهبة لألرقام

احلديثة إًل يف الرقم أربعة ،فشكله يشبه متا ًما الرسم يف النسخة (ك).
كثريا يف النسخ
 -3متتاز النسخة (س) عن بقية النسختني بزيادة التشكيل باحلركات الذي يقل ً
األخرى.

( )1ينظر :مناهج حتقيق الرتاث لرمضان عبد التواب ص .67
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ثانياً :منهج التحقيق العلمي للمخطوط
اتبعت يف حتقيق املخطوط املنهج العلمي املتبع يف حتقيق املخطوطات ،وذلك عىل النحو
التايل:
 -1إخراج النص سامل ًا من التصحيف والتحريف كام وضعه مؤلفه ،مع خدمته خدم ًة
تقرب الفائدة ،وتكشف اللبس ،وتوضح املجهول.
 -2قمت بجمع نسخ املخطوط حسب املتاح ،واملوازنة بينها ،وترتيبها حسب أمهيتها،
فوقفت عىل ثالث نسخ ،وتعذر تعيني إحداها لتكون هي النسخة األم يف التحقيق ملا
ذكرته ساب ًقا ،فاعتمدت منهج النص املختار مع اًلعتامد عىل النسخ الثالث مجيعها؛
ٍ
واحدة منهن قد متيزت بميزة ليست يف األخرى واخرتت أقدمها (ح) لتكون
لكون كل
هي املقدمة عند التعارض ،واإلشارة يف اهلامش إىل الفروق املؤثرة بني النسخ الثالث،
ومواصلة البحث عن مزيد من النسخ املتاحة قدر املستطاع.
 -3أنسخ املخطوط وأكتب وفق قواعد الرسم اإلمالئي احلديث ،مع العناية بإصالح
األخطاء اإلمالئية والنحوية ،بعد التأكد من أنه ليس هلا وجه صحيح يف اللغة ،وأحذف
الزيادات املكررة ،إن وجدت يف صلب الكتاب ،مع اإلشارة إىل ذلك يف اهلامش.
ً -4ل أتدخل يف النص بالتغيري أو التحسني أو الزيادة أو النقص أو غري ذلك ،بل ألتزم بذكر
النص املحقق كام هو ،وأعلق يف اهلامش عىل ما يظهر يل من سقط أو حتريف أو خطأ
ونحوه ،مع العزو بالرجوع إىل املورد واملصدر الذي صححت عنه.
 -5أعتني بضبط عالمات الرتقيم واستخدامها يف مواطنها ،لتوضيح النص ،وخدمة
املعنى.
 -6مل أثقل اهلامش بالفروق غري املؤثرة بني النسخ ،كاًلختالف يف صيغ الصالة عىل النبي
صىل اهلل عليه وسلم ،أو الرتيض عن الصحابة ،أو الرتحم عىل السلف ،أو نحو ذلك.
 -7أقوم بضبط املشكل من النص املحقق وغري املشكل غال ًبا.
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 -8أكتب اآليات القرآنية بالرسم العثامين (مصحف املدينة النبوية) ،ثم أعزو يف احلاشية
بذكر السورة ،ورقم اآلية إن وجدت.
 -9أخرج األحاديث النبوية ،واآلثار من املصادر املعتمدة عند أهل العلم ،مع بيان احلكم
عىل احلديث من كالم أهل الفن ،وتوضع األحاديث واآلثار بني قوسني إن وجدت.
 -10أجعل النقول بني األقواس املعتادة ،هكذا." " :
 -11وضعت عناوين فرعية بني معقوفتني هكذا [

] لبعض املسائل التي بحاجة لذلك

عند رأس كل مسألة ،مثل إذا كانت ليست ذات تعلق بالباب الذي وردت فيه بشكل
مبارش.
 -12أقوم بتوثيق األقوال ،واملذاهب ،والنقوًلت ،واألشعار ،واألمثال ،وحكم العرب،
وكالم أه ل العلم من مصادرها األصيلة املعتمدة ،فإن مل أجد فمن املصادر التي نقلت
عنها.
 -13أعلق عىل النص بالقدر الذي يوضح املعنى ،وًل أثقل اهلوامش باخلالفات املذهبية ،وًل
األدلة ،وًل الرتجيحات ،ونحوها مما مل يتطرق إليه املؤلف.
 -14أنبه عىل املخالفات العقدية إن وجدت مع بيان مذهب أهل السنة يف ذلك.
 -15أشري إىل الروايات األخرى يف املذهب الشافعي أو املذاهب األخرى إن دعت احلاجة.
ف بالكتب الواردة يف النص املحقق ،تعريف ًا موجز ًا ،وأحيل عىل املطبوع منها مع
ُ -16أ َعر ُ
الوقوف عىل ما أمكن الوقوف عليه من املخطوط منها ،مع اإلشارة إىل أماكن حفظها
يف املكتبات.
واملسميات واأللفاظ الغريبة ،ونحوها تعريف ًا خمترص ًا من املصادر
 -17أعرف باملصطلحات
َّ
املعتمدة .وأًلحظ يف األماكن البلدان ووحدات الوزن والكيل تعريفها بوضعها احلايل،
ويف املصطلحات تعريفها من كتب املذهب الذي ينتسب إليه املخطوط.
 -18أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف الرسالة ترمج ًة موجز ًة من كتب األعالم والرتاجم
املعتمدة ،وإذا اقتىض املوطن بيان درجة العلم من حيث التوثيق وعدمه فأبينه ،ومل أستثن
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سوى أئمة املذاهب األربعة لشهرهتم البالغة.
 -19ألتزم بتوثيق املخطوط وحتقيقه ،بالرجوع إىل املصادر املتقدمة التي اعتمد عليها
املصنف ،أو كانت سابق ًة له ،إًل ما دعت إليه الرضورة.
 -20بعد كتابة النص املحقق عىل املنهج السابق ،ألتزم بوضع فهارس فنية لرسالتي تكشف
الكتاب ،وتُقرب الفائدة منه من آيات وأحاديث وآثار وأعالم حسب احلاجة عىل النحو
التايل:
أ -الفهارس التحليلية املهمة التي تكشف الكتاب ،وتقرب الفائدة منه ،من آيات،
وأحاديث ،وآثار ،وأعالم ،وأمثال ،وأشعار ،وأماكن وبلدان ،وفرق ومجاعات،
ومصطلحات ،وغريها؛ حسب احلاجة وما تقتيض الفهرسة.
ب -فهرس املصادر واملراجع ،عىل الرتتيب اهلجائي املعروف بالنظر إىل اسم الكتاب.
ج -فهرس ملوضوعات وحمتويات الرسالة.
*

*
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*

ثالثًا :مناذج من املخطوط:
املخطوطة( :ح)
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املخطوطة (ك)
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املخطوطة (س)
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رابعاً :النص احملقق
هذا وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به ،وأن يلهمني الصواب والسداد ،وصىل اهلل وسلم عىل
نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وبه نستعني
وصىل اهلل عىل سيدنا ٍ
تسليام
حممد وعىل آله وصحبه وس َّلم
ً

()1

وخص من
احلمد هلل الذي مجع ملن انطرح عىل أبواب فضله بني خريي العاجلة واآلجلة،
َّ
وقفت
رضب يف العلم بسه ٍم بمزيد بره ففاز بالقسمة العادلة ،ومنح من أ َّدى فرائضه نوافل ب ٍّر
ْ
عندها بغي ُة الطالب ،وم ّن عليه بسلوك الطريق املرشدة إىل الصواب ،فصار ُمم َّت ًعا برفع
احلجاب ،وأشهد أن ًل إله إًل اهلل وحده ًل رشيك له الواحد األحد الوارث الباعث الفرد
الصمد ،وأشهد أ َّن سيدنا وموًلنا حممدً ا

()2

عبدُ ه ورسو ُله ،وحبيبه وصفيه وخليله اإلمام

اجلامع بني
احلاوي جلميع الكامًلت األصلية والفرعية ،املؤ َّيدُ باملعجزات الباهرة القطعية،
ُ
العقل الراجح واملنطق الفصيح ،صىل اهلل وسلم عليه وعىل آله الذين فازوا بنسبتهم الرشيفة
ٍ
فريض َ
مناسخة
عمل
قدرهم عنده تعاىل ببذل نفوسهم بني يديه ،ما بارش
إليه ،وأصحابه املرتفع ُ
ٌّ
وغريها وقا َ
التصحيح(.)3
رن عمله
ُ
( )1ساقطة من (ح) ويف (س) (وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم).
( )2يف (س) بدون ألف اإلطالق فيكون خرب َّ
أن وبالنصب أبلغ.
( )3يف حاشية (س) تعليق هوً" :ل خيفى ما اشتملت عليه هذه اخلطبة من براعة اًلستهالل كذكر اجلمع
والطرح والرضب والقسمة والفرائض والكتب املدونة يف الفنني كاملرشدة والتنبيه واملمتع ورفع احلجاب
واإلرث واإلمام ،واإلشارة إىل املنازل الفرعية واألصلية واإلشارة إىل أعامل املناسخات والوصايا
واألقارير واًلستهالل وسائر ما ُيتصور يف الفنني ،واحلاصل أنه أشار يف هذه اخلطبة إىل الكتب املدونة
يف الفنني وإىل غالب متعلقاهتام واهلل أعلم .ا.هـ  ،منه عفا اهلل عنه من خطه بيده" .يقصد من خط املؤلف
كام سبق التنويه عليه يف قسم الدراسة.
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نافع ،إن شاء( )1اهلل تعاىل ملن أراد اًلطالع
أ َّما بعدُ  :فهذا
خمترص يف َفنَّي احلساب والفرائض ٌ
ٌ
ٍ
حرصت فيه( )2مقاصدَ ٍّ
وخامتة،
كل من الفنني يف مقدمة وجزئني
عىل مكنون رسمها الغامض،
ُ
]س[2:

حسن اخلامتة ،فإنه القادر عىل ذلك ،وهو السيد املالك.
مؤم ًال من اهلل سبحانه وتعاىل
َ
ٍ
عو ُل ،فنقول:
متوقف عليه من غري
ولنبدأ بالكالم عىل الفن األول؛ إذ الثاين
ٌ
عكس وعىل اهلل املُ َّ

الفـن األول] :فــن احلساب[

وخامتة يف كل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
أبواب.
جزء أربع ُة
مقدمة وجزئني
مشتمل عىل
وهو

املق ـدمة

ٍ
ٍ
جمهولة(.)3
كميات
علم بأصول ُتعرف
علم احلسابٌ :
وموضوعه( )4علم العدد من حيث حتليله( )5وتركيبه(.)6
( )1يف (ح) كتبت هكذا (إنشاء اهلل) والصواب ما أثبته من (ك) و(س).
( )2ساقطة من (ح).
( )3ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،62وفتح املبدع ل َ
ألنصاري (خ) ص  ،73ورشح حتفة
احلساب للشنشوري (خ) ص .7
يف حاشية (س) ما نصه" :قوله "جمهولة" نعت "كميات" واملطابقة يف مثله ليست واجب ًة عند سيبويه
وأتباعه؛ ألَ َّن مجيع "أفراده" من مجوع القلة عنده فيجوز أن ينعت باملفرد واهلل أعلم .ا.هـ  ،منه عفا اهلل
عنه".
( )4ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،62وكشف الغوامض  ،176/1وإرشاد الفارض ص ،132
ورشح الدرة البيضاء لألخرضي ص .8-7
( )5كام يف الطرح والقسمة والتنصيف والتجذير والتكعيب أي أخذ جذر العدد أو كعبه ،قاله الشنشوري يف
رشحه عىل حتفة احلساب ًلبن اهلائم (خ) ص .7
كذلك ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،62وفتح املبدع ل َ
ألنصاري (خ) ص  ،73حيث ذكر
أن موضوعه :املقادير املجهولة التي يمكن استخراج كميتها بمقدمات معلومة.
( )6كام يف اجلمع والرضب والتضعيف والرتبيع ،قاله الشنشوري يف رشحه عىل حتفة احلساب ًلبن اهلائم
(خ) ص .7
كذلك ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،62وفتح املبدع ل َ
ألنصاري (خ) ص .73
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وال عدد ع ند اجلمهور( :)1ما ت َأ َّلف مما( )2فوق الوا حد ،و غاي ته معر ف ُة املجهول املطلوب من
يشعر به تعريفه.
املعلوم املفروض كام
ُ
وأسامؤه( )3أصلي ٌة من واحد إىل عرشة ومئة وألف( ،)4وفرعي ٌة وهي ما عداها ،وأشكاله
]ح[2:

يف حاشية (س) ما نصه" :أي ًل من حيثية أخرى كزوجية وفردية وخواصيه .ا.هـ  ،منه عفا اهلل عنه".

ٍ
بعدد
احلساب عىل أن الواحدَ ليس
( )1قال عبدالقاهر طاهر البغدادي يف كتابه التكملة يف احلساب" :أمجع ّ
أن َّ
وعىل َّ
أقل العدد اثنان وهو أول العدد وًل هناي َة ألكثر العدد" .ص .224
وقال اجلويني يف هناية املطلب" :فالواحدُ أم العدد علته وأصله وليس عد ًدا يف نفسه" .28/10
ٍ
بعدد حقيقة بل هو مبتد ُأ
وقال املارديني يف حتفة األحباب يف علم احلساب (خ) ص " :8فالواحد ليس
وبعض
األعرج
وصوبه النظا ُم
جمازا أو إطال ًقا سائ ًغا ،وقيل أنه عد ٌد حقيقة
العدد
ُ
ُ
ويطلق عليه عدد ً
ُ
َّ
جمازا ًل حقيق ًة لكونه يقع يف منازل العدد لتآلف
العجم" ،وع َّلق الشنشوري يف رشحه عىل هذا بقولهً " :
ٍ
العدد منه فقد قالوا :العدد ينقسم إىل صحيحٍ
وكرس وقالوا اآلحاد تسعة املراد واحد واثنان إىل آخره،
حل ّساب الضعفة حيث قالوا الواحدُ ًل يقع عليه عد ٌد مطل ًقا".
وقد غلط ُ
بعض الفقهاء تب ًعا لبعض ا ُ
ينظر :كذلك كشف الغوامض  ،176/1وإرشاد الفارض ص  ،133وترتيب املجموع للامرديني ص
.101
يف حاشية (س) ما نصه" :وحاصل القول فيه أنه مهام عرضت له الكثرة أو القلة أو أخذ يف مادة فهو
عدد ،وإن مل تعرض له كثرة بوجه وًل أخذ يف مادة فليس بعدد ،فظهر من هذا أن حكاية اخلالف يف عددية
الواحد عىل اإلطالق ليس بتحقيق كام قاله الوالد رمحه اهلل فاحفظه .قاله املصنف يف رشحه عىل النزهة".
تم تصحيح العبارة من الرشح املذكور فتح الوهاب(خ).
( )2ساقطة من (ك).
( )3ينظر :الفصول يف احلساب لإلقليديس ص  ،52والتكملة يف احلساب ص  ،33املعونة يف علم احلساب
اهلوائي ص  ،64ونزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،1وكشف الغوامض  ،177/1وإرشاد الفارض
ص  ،134ورشح اللمع للامرديني (خ) ص ،2-1ورشح التحفة للشنشوري (خ) ص .8
( )4يف حاشية (س) ما نصه" :وًل ينايف هذا قوهلم إن األلف من األعداد الفرعية ألَ َّن أصالتها من حيث
اًلسم وفرعيتها من حيث املنزلة فاختلفت احلقيقة التي تشرتط وحدهتا يف التناقض .تقرير املؤلف عفا
اهلل عنه".
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اهلندية( )1هذه( )3(9 8 7 6 5 4 3 2 1)2فاألول صورة الواحد وقس.
]س[3:

ٍ
ٍ
لتسعة متفاضل ًة بأوهلا ،وثانية( )6وحتلـها
واحد
وُيلها( )5آحا ٌد من
ومنازله( )4أصلي ٌة ُأوىل َ

]ك/112:أ[

عرشات من عشـرة لتسعـني متفاضلـ ًة بأوهلـا ،وثالثة وحتلها مئات من مئة لتسـع مئة متفاضل ًة
ٍ
ألوف وعشـراهتا ومئاهتا،
بأوهلا وما ح َّلها كذلك ،وفرعي ٌة ما عداهـا وما ح َّلـها فرعـ ٌّي كآحـاد
ٍ
منزلة سميها( )9إًل األُوىل فواحـدٌ ( ،)10وأس العدد
ور كاألصلية( ،)7وأس( )8كل
وهذه َد ٌ
عد ُة( )11منازله ًل هي عىل املختار.
والصــفر عال م ُة اخللو و هذه
وال عد ُد إن كان من منز لة( )12فمفر ٌد وإًل فمر كب(،)13
ُ
( )1ينظر :نزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،1والسخاوية لعبد القادر السخاوي (خ).
( )2يف (س) (هكذا).
( )3رسم بعض األرقام خمتلف بني النسخ وبينته يف قسم الدراسة.
( )4ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،64ونزهة احلساب (خ) ص  ،2وكشف الغوامض -177/1
 ،178وإرشاد الفارض ص  ،134ورشح اللمع للامرديني (خ) ص  ،2ورشح حتفة احلساب للشنشوري
(خ) ص  ،9ورشح اجلناجي عىل رشح زكريا األَنصاري عىل املقنع (خ) ص .111
( )5أي ُيل يف املنزلة األوىل اآلحاد.
( )6أي واملنزلة الثانية.
( )7أي وهذه تدور كاألصلية فالعدد  123456املنازل الثالث منه األوىل ( )456أصلية ،والتي تليها
( )123فرعية ،فالعدد  3و 2و 1هي آحاد وعرشات ومئات لكنها فرع من األلوف
وعرفه املؤلف بعد هذه الفقرة.
( )8مفهوم األس خمتلف هنا عام عليه يف الرياضيات احلديثة َّ
( )9يف حاشية (س) ما نصه" :أي عدد كل منزلة .ا.هـ  ،تقرر منه عفا اهلل عنه".
وكذلك قوله" :سميها أي اًلسم الذي يشاركها يف اًلشتقاق .ا.هـ  ،تقرر منه".
( )10ينظر :بغية الطالب للمكنايس ص  ،20وكشف الغوامض  ،179/1وإرشاد الفارض ص ،136
وترتيب املجموع للامرديني ص .102
( )11أي عدد منازله.
( )12أي من منزلة واحدة.
( )13ينظر :كشف الغوامض .179/1
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صــورته ( )1()oفإن رســم من أشــكاله واحد وًل يشء قبله فآحاد ،أو بعد يشء فعرشــات أو
شيئني فمئات أو ثالثة فألوف وقس.
واستَدل باملنزلة عىل النوع وبالشكل عىل الكمية( ،)3()2فإن ُفرض فر ٌّعي( )4وأريد منزلته
فارضب لفظات( )5األلوف يف ثالثة وزد عىل احلاصــل أس أول مذكور( ،)6أو منزلة فرعية

()7

ٍ
ثالثة بحيث يبقى ثالثة أو أقل فالباقي أس النوع امل ضاف
وأريد ما ُيلها( )8فاق سم أ سها عىل
لأللوف واخلارج عدهتا(.)9
ومتى كان العد ُد مرســوما فضــع عىل رابعته واحدً ا وعىل رابعتها اثنني وهكذا ،فاألعدا ُد

( )1يف مجيع النسخ أثبتت صورة الصفر بشكل دائرة هنا ،إًل أنه يف بقية املخطوط عند ورود الصفر مل ُيكتب
هكذا إنام كتبوه غال ًبا كام هو الشائع هكذا (.)0
( )2فالعدد ً
مثال  215عدة منازله ثالثة ،واألوىل  5نوعها آحاد ،والثانية  1عرشات ،والثالثة  2مئات وهكذا،
فهذه دًللة املنزلة عىل النوع من آحاد أو عرشات أو مئات إلخ ،واستدل بالشكل أي شكل األرقام من
 1إىل  9عىل الكمية يف تلك املنزلة والنوع ،فاألوىل مثال  5أي مخسة ألَ َّهنا يف منزلة اآلحاد ،والثانية مثال

هنا  1أي عرشة واحدة ألَ َّهنا يف منزلة العرشات ،والثالثة  2أي مئتان وهكذا.

( )3ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،65ونزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،3ورشح اللمع
للامرديني(خ) ص .3
( )4أي ُفرض عدد فرعي كعرشات األلوف ومئات األلوف.
( )5يف حاشية (س) ما نصه" :لفظات األلوف أي ما تكرر من لفظ األلوف .ا.هـ  ،تقرر منه".
( )6فلو قيل كم منازل عرشة آًلف ألف؟ فارضب عدد لفظات األلوف وهي  2يف  6 3وتضيف إليها أس
أول مذكور ،أي عدد منازل األوىل العرشة وهي  2فتصبح  8هي عدد منازل عرشة آًلف ألف.
( )7أي وإن فرضت منزلة فرعية.
( )8يف (س) (فيها).
( )9فلو قيل كيف هو العدد الذي ُيل يف مخس منازل؟ فاقسم مخسة عىل ثالثة خيرج واحد لأللوف ،واثنان
هو أس العدد ،أي عدة منازله كخمسني ٍ
فألف بثالث منازل ومخسون أس العدد منزلتان وهكذا.
ألف،
ٌ
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بت عىل كل نو ٍع عدة( )2تكراره فأضــ فه لأللوف
املثب ت ُة واق ع ٌة عىل أوا ئل األدوار( )1واملث ُ

()3

بحسبه( )4واهلل أعلم.
*

*

*

( )1وهذا لتسهل قراءة العدد بعد معرفة منازله ،فالعدد أربع مئة وعرشون وثالث مئة ومخسة عرش ألف
وست مئة ألف ألف يكتب كذا  600315420فيوضع  1عىل رابعته وهو هنا  5ليكون بداية الدور
الذي يليه ،ثم نعد أربعة أخرى مبتدئني من املوضع الذي عليه الرقم  1فيكون الرابعة الثانية عىل الصفر
األول بعده فنضع فوقه  2وهكذا ،فتكون األعداد املجتمعة فوق الرقم هي  ، 2تضيف إىل الرقم لفظات
األلوف بعددها ،فنقول ست مئة ألف ألف ،والعدد الذي بعده ثالث مئة ومخسة عرش ألف ،فتضيف
أل ًفا واحدة فقط؛ كون الرقم  2العلوي بعده ًل قبله وهكذا ،واهلل أعلم.
قديام عندما يطول العدد جدً ا ،أما اليوم فيستعاض عنها بفاصلة سفلية كام جرت
وهذه الطريقة هلا فائدهتا ً
به عادة الرياضيني واحلسبة هذه األزمان.
( )2ساقطة من (ح) ويف (ك) زيادة (عىل) قبل (عدة).
( )3يف (س) و (ك) (لأللف).
( )4ففي املثال السابق املثبت فوقه  2فقط تضاف كألوف للعدد األخري ،فتقول ست مئة ألف ألف ،فتكرر
األلف مرتان فقط بحسب األعداد املثبتة الواقعة عىل أوائل األدوار واهلل أعلم.
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اجل ـزء األول
يف أعمال الصحيح

()1

ٍ
أبواب:
وفيه أربع ُة

الباب األول]:اجلمع[
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
واحد(.)2
بلفظ
متجانسة ل ُيعرب عنها
أعداد
يف اجلمع :وهو ضم
والعمل يف مجع عددين أن تضــعهام يف ســطرين ٌّ
ُ
كل حتت نظريهتا ومد فوقهام خ ًّطا ،فإن
]س[4:

صــفرا فوقه أو إحدامها( )3فأثبت ما يف األخرى ،وإًل فامجع ما فيهام
خلت األوليان ف َأثبت
ً
وأثبت اآلحاد إن حصلت فقط ،وإًل فمبدأ احلاصل( )4وانزل بالعرشة بصورة( )5الواحد حتت

( )1يف (س) (التصحيح) ،وهو خطأ؛ ألَ َّن املقصود العدد الصحيح وألَنَّه يف اجلزء الثاين ذكر أعامل الكسور
وهي يف مقابلة الصحيح ًل التصحيح.
( )2ينظر :الفصول يف احلساب لإلقليديس ص  ،60والتكملة يف احلساب للبغدادي ص  ،36ورفع احلجاب
ًلبن البنا املراكيش (خ) ص  ،5ونزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،4والسخاوية (خ) ،وبغية الطالب
ص  ،25ورشح الدرة البيضاء لألخرضي ص .9

ٍ
يف حاشية (س) ما نصه" :عدلت عن قول بعضهم كصاحب النزهة :ضم ٍ
بلفظ إىل ما
عدد ليعرب عنهام

ذكرته؛ ألَ َّن قوله ليعرب أن جعل من تتمة احلد ورد عليه .....فإن اجلواب عنه بحاله وإن جعل ثمرته
مجع ً
أصال كام
فكذلك وإن أمكن اجلواب عنه بأن هذه الثمرة أجنبية عىل أنه ليس يف نحو هذه الصورة ٌ
يظهر بأدنى التفات ،والتعريف يدخلها بخالف ما ذكرته فإنه خيرج لنحو هذه الصورة وتصري به الفائدة
أيضا بناء عىل اصطالح
كلية يمكن اجلمعية غري مرادة ،عىل أن لك أن تقول أي ما نزلت به أهنا مرادة ً
أيضا أن املراد باجلمع ما يشمل اًلثنني واهلل أعلم .ا.هـ  ،منه عفا اهلل عنه
الفرضيني واملناطقة واحلسابً ،
من خطه بيده".
( )3يف (س) (أحدهيام) ويف (ك) (أحدها).
( )4يعني أنه إذا مجعت العددين وخرج لك عد ٌد بمنزلتني فأثبت مبدأ احلاصل الذي هو أوله اآلحاد فقط.
( )5يف (س) (لصورة).
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]ح[3:

أردت مجع سبع مئة ألف و سبعة وت سعني أل ًفا وثالث ٍ
مئة
التالية وامجعه إىل ما فيها وقس ،فلو
َ
ألف واثني عرش ٍ
إىل ثالث مئة ٍ
ألف وعرشين فض ْعهام كذا:
َ
1109320
797300
312020
ثم أثبت فوق ال صفرين صفرا ثم اًلثنني ثم الثالثة ثم الت سعة احلا صلة من مجع اًلثنني
إىل الســبعة ثم مبدأ العرشــة احلاصــلة من مجع الواحد إىل التســعة وهو صــفر وانزل بالعرشــة
ب صورة الواحد حتت ال ساد سة وامجعه إىل ما فيها وأثبت واحدً ا مبدأ ما ح صل وهو أحد ع رش
وثالث ٍ
ألف ٍ
ُ
مئة
ألف ومئ ُة ألف وتســع ُة آًلف
ثم العرشــة بعده بصــورة الواحد فاجلواب ُ

]ك/112:ب[

وعرشــون ،وإنام مل ينزل بالعرشــة يف األخرية ألنه ًل يشء بعدها ُجتمع إليه ،وهناي ُة زيادة اجلمع
اختبار صحته(.)1
منزل ٌة واحد ٌة إذا كان منزلتني ومن ثمرة معرفة هذه الزيادة
ُ
األخري وســيأيت( )2معرفته قري ًبا إن
واًلختبار بطرح أحد املجموعني من اجلواب فيبقى
ُ
ُ
شاء اهلل تعاىل.
و ُ
ومئات ً
مثال
مر ،إًل أنك ت ضع املئات لو اجتمع آحا ٌد
ٌ
العمل يف املجموعات الكثرية كام َّ
حتت الثالثة وتنزل ًّ
كال منزلته ،وإن شــئت كام هو اختيار( )3ابن البنا( )4رمحه اهلل تعاىل فامجع
( )1فإذا مجعت عددين من منزلتني فالنتيجة ًلبد وأن تكون من منزلتني أو ثالث منازل كأقىص ٍ
حد ،وفائدة
ذلك اختبار صحته فلو خرجت أربع منازل فالنتيجة خاطئة.
أما إذا اختلفت املنازل بني العددين املجموعني فاملعترب أكربمها كجمع  99و 999وهنا أكربمها ثالث
منازل فالناتج أربع منازل  1098وهكذا.
( )2يف (س) (وستأيت).
( )3ذكره يف كتابه رفع احلجاب عن وجوه أعامل احلساب يف الباب الثاين من الكتاب (خ) ص .5
( )4أمحد بن حممد بن عثامن األزدي العدوي أبو العباس بن البنا ،ولد سنة  654هـ يف مراكش وتويف هبا،
عامل مشارك يف كثري من العلوم ،كان غزير اإلنتاج يف العلوم الرياضية ،إذ أ ّلف ما يقرب من سبعني كتا ًبا
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]س[5:

ٍ
ُ
ُ
ُ
ظاهر واهلل أعلم(.)1
أسهل كام هو
واألول أحس ُن والثاين
لثالث وه ُلم،
واحلاصل
اثنني منها
ٌ

الباب الثاين]:الطرح[
إسقاط(ٍ )2
ُ
عدد من أكثر(.)3
يف الطرح :وهو
ُ
والعمل فيه أن تضــعهام كاملجموعني ،وإن( )4خلت األوليان أو الســفىل فقط فكاجلمع،
أو ت ساوى ما فيهام فكام لو خلتا ،أو ف ضل ما يف العليا فأثبت ف ض َله مقابله أو العكس فزد عىل
ما يف العليا ع رش ًة ،كام لو خلت فقط ،واطرح ما يف ال سفىل يف ال صورتني من املجتمع وار سم
ورسال ًة ،له يف اجلرب واملقابلة الرسالة املسامة بـ "األصول واملقدمات" ،و"منتهى السول يف علم
األصول" ،و"اللوازم العقلية يف مدارك العلوم" ،و"التلخيص يف احلساب" ،وكتاب يف األوقاف،
وكتاب يف األَنواء وغريها الكثري ،تويف سنة  721هـ .
انظر الدرر الكامنة  ،331/330/1ونيل اًلبتهاج ص  ،88-83والبدر الطالع  ،108/1ومعجم
املؤلفني  ،126/2املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو .345-343/1
( )1يف مجع أعداد كثرية هناك طريقتان :األوىل هي ما مرت فتوضع األعداد كلها جمتمعة حتت بعضها البعض
ٌ
كل حتت منزلته ثم جتمع والثانية أن جتمع عددين واحلاصل جتمعه للثالث وما ُيصل كذلك جتمعه لرابع
وهكذا ،واألوىل أحسن كام يقول املؤلف والثانية أسهل إًل أنه فيها تطويل زائد.
( )2يف حاشية (س) ما نصه" :نعت – هكذا يف املخطوط ،ومل يتضح معناها -يف هذا بعضهم وهو يقتيض أن
طرحا وًل أرى منعه إًل إن ثبت أن ذلك اصطالحهم ،ثم رأيت ما يأيت يف
طرح العدد من مثله ًل يسمى ً
عمل األضالع املحلولة وهو يؤيد ما ذكرته واهلل أعلم .ا.هـ  ،منه عفا اهلل عنه من خطه بيده".
( )3يف (ك) (أكرب).
تنبيه :ومل يقل عد ٌد من آخر إنام اشرتط أن يكون املطروح منه أكرب من املطروح لئال يكون الباقي بالسالب
أو بالناقص وهو ما مل يعرف بعد يف احلساب يف ذلك الوقت حسب ما وقفت عليه من كتب حسابية
مطبوعة أو خمطوطة ،وأمهية مثل هذا التنويه ما يمر معنا يف خامتة امللح اًلختصارية من هذا الفن يف آخره
من أن كل عملية طرح هي طرح األقل من األكثر لئال خيرج الناتج سال ًبا ًلسيام يف الكسور.
ينظر :الفصول يف احلساب لإلقليديس  ،60ورفع احلجاب ًلبن البنا (خ) ص  ،21ونزهة احلساب ًلبن
اهلايم (خ) ص  ،6والسخاوية (خ) ،ورشح الدرة البيضاء لألخرضي ص .13
( )4يف (س) و(ك) (فإن).
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الباقي عىل اخلط والعرشــة املزادة بصــورة الواحد حتت التالية وامجعه فيهام إىل املطروح ،وافعل
ألف وألفي ٍ
ما مر وهكذا ،فلو أردت طرح مئتني وإحدى( )1وســتني أل ًفا وثالث مئة ٍ
ألف من
َّ
ومخسة وثالثني أل ًفا ومخسة آًلف ٍ
ٍ
ألف فضعهام هكذا:
مخسني ومئتني
2674050
5035250
2361200
صفرا لتامثلهام ،ثم ارفع( )2بقية اخلمسة بعد طرح
صفرا ثم اخلمسة ثم ً
ثم أثبت الصفرين ً
]ح[4:

الواحد منها ثم سبعة بقية الثالثة ع رش احلا صلة من الثالثة والع رشة املزيدة بعد طرح ال ستة
منها وانزل بالع رشة املزادة حتت الثالثة وامجعه إليها ،واطرح األربعة من الع رشة وأثبت ال ستة
الباقية وانزل بالعرشــة املزادة حتت اًلثنني ،وأثبت اًلثنني الباقية من اخلمســة بعد طرح الثالثة
ألف وست مئ ُة ٍ
منها( ،)3فاجلواب أل َفا ٍ
ألف وأربع ٌة وسبعون أل ًفا ومخسون.
املطروح م نه ،أو بطر حه من املطروح
بار بجمع اجلواب إىل املطروح( )4فيجتمع
ُ
واًلخت ُ

]س[6:

املطروح واهلل أعلم.
منه فيبقى
ُ

الباب الثالث]:الرضب[
تضعيف املرضوب بعدة آحاد املرضوب فيه(.)5
يف الرضب :وهو
ُ
( )1يف (س) و(ك) (واحد).
( )2يف (س) و (ك) (أربعة) وهو صحيح.
( )3ساقطة من (س).
( )4يف (س) زيادة (منه) وهو خط ٌأ.
( )5ينظر :التلخيص يف علم الفرائض للخربي  ،85/1والفصول يف احلساب لإلقليديس ص  ،65ورفع
احلجاب ًلبن البنا (خ) ص  ،23واملعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،69ونزهة احلساب ًلبن اهلايم
(خ) ص  ،8والسخاوية (خ) ،وكشف الغوامض  ،180/1وإرشاد الفارض ص  ،138ورشح اللمع
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]ك/113:أ[

ومن لوازمه َّ
أن نسب َة الواحد إىل أحد املرضوبني كنسبة املرضوب اآلخر إىل احلاصل(،)1
ُ
اتقان رضب اآلحاد يف اآلحاد:
وجيب قبل الرشوع فيه
ٍ
ُ
عني املرضوب فيه ،واثنني يف مثلها أربع ٌة ويف
فحاصل رضب
واحد يف مثله إىل تسعة هو ُ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ثامنية
رش ويف
رش ويف سبعة أربع َة ع َ
ثالثة ست ٌة ويف أربعة ثامني ٌة ويف مخ سة ع رش ٌة ويف ستة اثنا ع َ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
رش
ست َة عرش ويف تسعة ثامنية عرش ،وثالثة يف مثلها تسع ٌة ويف أربعة اثنا عرش ويف مخسة مخس َة ع َ
ثامنية أربع ٌة وعرشــون ويف تسـ ٍ
ٍ
ـتة ثامني َة عرش ـ ويف سـ ٍ
ويف سـ ٍ
ـعة ســبع ٌة
ـبعة أحدَ وعرشــون ويف
َ
ٍ
سة ع رشون ويف ٍ
وأربعة يف مثلها ست َة ع رش ويف مخ ٍ
ٍ
سبعة
ستة أربع ٌة وع رشون ويف
وع رشون،
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ومخســة يف مثلها مخســ ٌة
تســعة ســت ٌة وثالثون،
ثامنية اثنان وثالثون ويف
ثامني ٌة وعرشــون ويف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تســعة مخســة
ثامنية أربعون ويف
ســبعة مخســة وثالثون ويف
ســتة ثالثون ويف
وعرشــون ويف
ٍ
ٍ
وأربعون ،و ٍ
ثامنية ثامني ٌة وأربعون ويف
سبعة اثنان وأربعون ويف
ستة يف مثلها ست ٌة وثالثون ويف
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
تسعة ثالث ٌة
ثامنية ست ٌة ومخسون ويف
وسبعة يف مثلها تسع ٌة وأربعون ويف
تسعة أربع ٌة ومخ سون،
ٍ
ٍ
ٍ
تســعة اثنان وســبعون،
وثامنية يف مثلها أربع ٌة وســتون ويف
وســتون
وتســعة يف مثلها أحدَ
وثامنون(.)2

]س[7:

]ح[5:

فإن رضبت آحا ًدا يف غريها فضــ ْعها عىل أول منازله ما ًّدا فوقهام خ ًطا وارضهبام يف آخره
اخلارج أو مبد َأه مقاب َله والعرشــ َة بعده( )3ثم ارضهبا يف مت ُلو األخري وأثبت
كأنه آحا ٌد ،وأثبت
َ
خلارج كام مر ،ثم يف مت ُلو مت ُلوه و كذا إىل األول ،وامجع ما عىل اخلط فهو اجلواب ،ومتى ما
ا
َ
ٍ
رضب اثنني يف
صــفرا إن مل يكن فيه ما َُيفظ املنزل َة ،فلو أردت
صــفر فأثبت مقاب َله
رضبت يف
َ
ً

للامرديني (خ) ص  ،3وبغية الطالب ص  ،77ورشح الدرة البيضاء ص  ،11ورشح نزهة احلساب
للشنشوري (خ) ص .13
( )1فلو قيل  5يف  6خيرج  30فالثالثون مخسها  6وسدسها  5وهكذا.
( )2ينظر :إرشاد الفارض ص  ،142ورشح الدرة البيضاء ص .13
( )3يف (س) (بعد) بدون الضمري.
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ٍ
مخسة وعرشين أل ًفا وست ٍ
ٍ
وواحد فضعها كذا:
مئة
51202
2

11

4020 2
25601
ثم ارضب اًلثنني يف األخري كأنه آحا ٌد وأثبت األربع َة احلاصــلة يف موازاته( )1ثم يف
]ك/113:ب[

صــفرا والواحدَ بعده عىل األربعة ثم يف الســتة كذلك
اخلمســة كذلك وأثبت مبد َأ اخلارج
ً

()2

صفرا ثم يف الواحد
وأثبت مبدأ اخلارج اثنني مقاب َلها والعرشة عىل الصفر ثم يف الصفر وأثبت
ً
فاجلواب أحدَ ومخسون أل ًفا ومئتان واثنان.
وأثبت اًلثنني اخلارجة وامجعه
ُ
ٍ
ســطرا وحتته
مركب يف مثله فارســم أحدَ املرضــوبني
رضب
إذا عرفت ذلك وأردت
َ
ً
حتت
خر املرضــوب كأنه آحا ٌد يف مجيع املرضــوب فيه ثم انقله َ
املرضــوب فيه كام مر وارضب آ َ
مت ُلو األخري وارضبه فيه ثم انقله حتت مت ُلو( )3مت ُلوه وهكذا إىل اًلنتهاء ،وما عىل اخلط بعدَ
َ
صفرا
نقلت حتت صفر فأثبت
اجلواب و َأوىل املرضوبني بالفوقية أقلهام
اجلمع هو
منازل ومتى َ
ُ
ً
ٍ
وثالثة يف
رضب ألفني ومئتني
بإزائه بقيده املار ثم انقل املرضــوب فيه منزل ًة بعده ،فلو أردت
َ
ٍ
سبعة وثامنني أل ًفا وست ٍ
ٍ
وأربعة فضعهام هكذا:
مئة
2203
]س[8:

87604
حتت مت ُلو
آخر املرضــوب كأنه اثنان يف مجيع األســفل كأنه آحا ٌد ثم انقله َ
ثم ارضب َ
( )1يف (س) (موازيته).
( )2يف (س) سقطت (وأثبت مبدأ اخلارج صفرا والواحد بعده عىل األربعة ثم يف الستة كذلك).
( )3ساقطة من (س).
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يصري( )2كذا:
األخري( )1واشطبه وما فو َقه
ُ
8

11

2203

16420

8760 4
876 04
حتت الصفر( )3كام تقدم يصري كذا:
ثم ارضب مت ُل َّو األخري فيه وانقله َ
1 9 2 9 9 1 6 1 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0
1 1 2 2 1 8 0 0
1 6 1 4 8 8 1 2
1 1 4 2 0 0 0 0
1 6 4 2 0 2 2 0 3
8 7 6 0 4 0 0 0
8 7 6 0 4 0 0
8 7 6 0 4 0
8 7 6 0 4
]ح[6:

حتت الثالثة
ثم أثبت
صفرا بإزاء الصفر فقط حلفظ بقية املنازل باألعداد التي فيها وانقل َ
ً

( )1يف (س) اآلخر.
جواب الطلب فيكون جمزو ًما عىل السكون وُيذف حرف العلة.
(يرص)؛ ألَنَّه
( )2األصح نحو ًيا
ُ
ْ
( )3يف (س) و(ك) زيادة (واشطبه).
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ألف واثنان وتســعون ألف ٍ
احلاصــل باجلمع ،فاجلواب مئ ُة ألف ٍ
َ
ألف
وارضهبا فيه ثم َألف
ُ
ُ ٍ
وتسع مئة ٍ
عرش فقس.
ألف وأحدَ وتسعون أل ًفا
ُ
وست مئة واثنا َ

()1

ُ
املشهور املسمى باملجنَّح وال ُثريا(.)2
العمل هو
وهذا
ُ
ارضب َّ
كل
وأردت ال رضب باأل سوس( )3ف ضع امل رضوبني كاملجموعني ،ثم
إذا عرف َته
َ
ْ

ٍ
مرتبة من األســفل يف مجيع األعىل واجعل ُأ َّس خارج الرضــب َ
مثل جمموع ُأ َّســيهام إًل واحدً ا
َ
اجلواب.
احلاصل فهو
وض ْعه هناك وامجع
ُ

ُ
َ
العمل ومل َأر من ن َّبه عليه( )4ففي
أظهر ُه
أكثرمها
منازل كام َ
وأوىل امل رضوبني بالفوقية هنا ُ
يصري هبذه الصفة:
املثال املذكور
ُ
1 9 2 9 9 1 6 1 2
8
4 2 2 0
6 1 4 0 0 8
1 6 1 4 1 0 0
1 1 1 2 2 1 8 1 2
8 7 6 0 4
2 2 0 3

]س[9:

ألف ٍ
اختصارا صح.
ألف
( )1ولو قيل مئ ٌة واثنان وتسعون َ
ً
( )2يف (س) و(ك) (بالثريا).
( )3يف مجيع النسخ كتبت هكذا (باألسوس).
( )4يف نزهة احلساب (خ) ًلبن اهلايم ما نصه" :وأوىل املرضوبني بالفوقية أقلهام منازل" ص .9
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]ك/114:أ[

وللرضب أوج ٌه كثري ٌة ُخير ُج استيفا ُء بعضها عن املقصود من هذا املخترص(.)1
ٍ
األصــفار ثم ُتثبت َ
بصــفر يف مثله أو غريه ْ
قبل
متحو
واألخرصــ يف رضب( )2املبدوء
أن َ
َ
ُ
اآلخر واهللُ أعلم.
فيخرج
واًلختبار بقسمة اجلواب عىل أحد املرضوبني
احلاصل مجل َتها(،)3
ُ
ُ
ُ

الباب الرابع]:القسمة[
ٍ
متساوية بعدة آحاد املقسوم عليه(.)4
كام إىل أجزا َء
يف القسمة :وهي حل املقسوم ولو ُح ً
وهي قســم ُة ٍ
كثري عىل ٍ
ُ
والعمل يف األول إن كان املقســو ُم عليه آحا ًدا :أن
قليل وعكس ـه،
ٍ
ســطر وحتته آخره املقســوم عليه إن كان مثله( )5أو أقل ،وإًل فتحت مت ُلوه
تثبت املقســو َم يف
َ
ٍ
عرشات له ومدّ خ ًطا من حتت آخر املقسوم عليه ألول السطر ،ثم حصل ما إذا
واعترب األخري
()6
نقص عنه َّ
بأقل من املقســوم عليه
رضبته يف املقســوم عليه يســاوي حاصــ َله ما فوقه ،أو َأ ْ

( )1ينظر :مفتاح احلساب (ص  )50حيث ذكر أربع َة ٍ
طرق أخرى ،وكذلك تاريخ علم الرياضيات عند
العرب ص .234
( )2ساقطة من (س).
( )3فلو قيل ارضب  20يف  30امح األصفار ثم ترضب  2يف  3خيرج  6ثم تثبت األصفار املمحوة فتصبح
كذا .600
( )4الفصول يف احلساب لإلقليديس ص  75و ،115والتكملة يف احلساب للبغدادي ص  ،62والتلخيص
يف علم الفرائض  ،95/1ورفع احلجاب ًلبن البنا (خ) ص  ،29واملعونة يف علم احلساب اهلوائي ص
 ،92-91ونزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،10وكشف الغوامض  ،194/1وإرشاد الفارض ص
 ،154ورشح اللمع للامرديني (خ) ص  ،10وبغية الطالب ص  ،102ورشح الدرة البيضاء ص ،16
ورشح حتفة احلساب للشنشوري (خ) ص .36
( )5يف (س) زيادة (املقسوم عليه).
( )6يف (س) و(ك) (ساوى).
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أثبت ما بقي َ
قهقر
فارضبه فيه ،ففي امل ساواة علم الفوقي( ،)1ويف النقص ْ
فوق ما يف منزلته ،ثم ْ
الصحيح
اخلارج
حتت اخلط هو
مر ،وكذا ألول السطر فام َ
ُ
ُ
املقسو َم عليه منزل ًة أخرى وافعل ما َّ
فض ـ َّمه للخارج الصــحيح وهو
وهو
اجلواب إن مل َ
كرس ـ من املقســوم عليه ُ
ُ
يبق يش ٌء وإًل فهو ٌ

]ح[7:

ٍ
صفر أو َّ
صفرا ثم انقل ،فلو
فأثبت فيهام
أقل من املق سوم عليه
قهقرت حتت
اجلواب( ،)2ومتى
ْ
َ
ً
ٍ
ثالثة فض ْعها حتت آخر املقسوم هكذا:
عرش عىل
قيل اقسم ست ًة وثالثني أل ًفا واثني َ
()3

36012

()4

33333
]س[10:

12004
ثم أثبت حتتها واحدً ا وارضبه فيها وع ّلم الفوقي وانقل حتت الســتة وأثبت حتتها اثنني
ٍ
ٍ
أيضا
بصفر ثم حتت الواحد وانزل
وارضهبام فيها وع ّلم الستة وانقل حتت الصفر وانزل
بصفر ً
ُْ

ثم حتت اًلثنني وأثبت األربعة( )5فام حتت اخلط وهو اثنا عرش ٍ
اجلواب.
ألف وأربع ٌة هو
ُ
َ

( )1يكون التعليم بوضع خط صغري فوق العدد؛ دًللة عىل انتهاء العمل من هذا العدد واًلنتقال للذي يليه؛
لئال خيتلط األمر فيكرر العملية أكثر من مرة ،ويأيت التعليم كذلك للدًللة عىل حدود العدد إذا كان من
منزلتني فأكثر دف ًعا لشبهة اًلختالط بني املنازل.
( )2فلو قيل اقسم  15عىل  4فال تنقسم بال باقي ،وأقرب عدد ينقسم عليه بباقي  3ألَنَّه برضبه فيه خيرج 12
3

كرسا يضاف إىل اخلارج الصحيح ليكون الناتج  3وهكذا
وتبقى  3تكون جز ًءا من املقسوم عليه ،أي ً
4

كثريا.
وهذا ٌ
مهم جدً ا ألَنَّه يتكرر ً

( )3يف (س) و(ك) مل يكرر املقسوم عليه وهو أجود لئال ُيظن أن املقسوم عليه هو هذا العدد املجتمع بعدد
املنازل.
( )4العدد املقسوم عليه هو  3فقط ،لكن يف هذه الطريقة يكرر املقسوم عليه يف كل عملية.
( )5يف (س) و(ك) (أربعة).
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ٍ
ْ
فاجلواب
وافعل ما تقدَّ م
عرشات هلا
األخري
ولو فرض أربع ٌة( )1فأثبتها حتت الستة واعترب
ُ
َ
تسع ُة ٍ
آًلف وثالث ٌة.
خيرج سبع ُة آًلف ومئتان واثنان ،ويبقى
مر ُ
أو ُفرض مخس ٌة فضعها حتت الستة وافعل ما َّ
فض َّمها إىل اخلارج الصحيح يكن( )2اجلواب.
كرس من اخلمسة
واسمها منها مخسان ُ
ُ
اثنان ٌ
ٍ
أصم وذا منزلتني
آحاد فهو إ َّما أصم ًل يفنيه إًل الواحدُ أو
غري
ٌ
مركب ،فإن كان َّ
وإن كان َ
]ك/114:ب[

وعرشات وأثبته حتتهام إن مل َي ْف ُض ْل( )3عىل ما فيهام وإًل
فاعتربه بام يف أخرييت املقسوم كأهنا آحا ٌد
ٌ
()4
مر
فقهقره منزل ًة و ُمدَّ يف احلالني خ ًطا من أول املقســوم عليه إىل أول الســطر ثم ّ
حصــل ما َّ

جممال أو مف ً
وص ُفه وارضبه يف املقسوم عليه إ َّما ً
قهقر منزل ًة وكذا إىل اًلنتهاء
ْ
صال كأنه آحا ٌد ثم ْ
َ
منازل فاعتربه هبا من آخر املقسوم أو أربع فبأرب ٍع وهلم.
أو ذا ثالث
عرش فارسمها حتت أخري َيت املقسوم كذا:
مثالهٌ :
ألف ومئ ٌة وثالث ٌة وثالثون عىل أحدَ َ
()5

1133
11
11
11

103
فأثبت حتت الواحد واحدً ا وارض ْبه يف الع رشة كأهنا واحدٌ ثم يف
رش
ْ
فيكون فوقها أحدَ ع َ
( )1يف (ح) ذكر صورة العملية يف اهلامش وهي مشاهبة للصورة هذه املذكورة هنا ،ومل تُذكر يف (س) وًل
(ك) ،مما يرجح أهنا من عمل النساخ أو الدارسني واهلل أعلم.
( )2يف (س) يكون.
( )3يف (س) تفضل.
( )4ساقطة من (ح).
( )5كذا يف (ح) ويف (س) صورة املسألة واجلواب بدون اخلطوات ويف (ك) صورة املسألة فقط بدون اجلواب.
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وقهقر ال سفىل منزل ًة وانزل ب ٍ
صفر ثم أخرى يك ْن فوقها ثالث ٌة
رش العليا
ْ
الواحد وع ّلم األحدَ ع َ
ُ
فاحلاصل حتت
وثالثون فأثبت حتت الواحد ثالث ًة وارضهبا يف العرشة كأهنا واحدٌ ثم يف الواحد
]س[11:

اجلواب.
اخلط هو
ُ
وإن كان مرك ًبا فاقســم عليه كام تقســم عىل األول أو ُح َّله إىل أضــالعه التي َتر َّكب منها

]ح[8:

اختيارا و ُمدَّ فوقها خ ًّطا ثم اق سم املق سوم عىل آخرها وأثبت فوقه
رب
ً
رب فاألك َ
وأثبتها ُمقدما األك َ
اخلارج الصحيح عىل الضلع الثاين وصفر( )1أو
فاملنكرس ثم اقسم
صفرا وإًل
َ
إن َّ
صح اًلنقسا ُم ً
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
اجلواب.
وكرس هو
صحيح
صحيح أو
ا ْكرس وهكذا حتى تقسم عليها فام حصل من
ُ
ألف عىل اثني عرشــ ُح َّلها ًلثنني وســتة كذا 2 6 :ثم اقســم األلف عىل اًلثنني
مثالهٌ :
خيرج مخس مئة َفصفر عىل اًلثنني ثم اخلمس ٍ
مئة اخلارجة عىل الستة خيرج ثالث ٌة وثامنون ويبقى
ُ
ُ
فاجلواب ثالث ٌة وثامنون و سد سان أي
اثنان وا سمها من ال ستة سد سان ُض َّمها إىل ال صحيح
ُ
ثلث(.)2
وللحل مقدم ٌة يتعني حف ُظها(:)3
ٍ
وهي أ َّن َّ
اخلمس وإًل فإن
نصف ،أو مخس ٌة فله
رش واخلُ ُم ُس وال
ُ
ُ
كل عدد َّأو ُله ٌ
صفر فله ال ُع ُ ُ

كرسا كام لو قسمت  99عىل  12حلها إىل  6و  2ثم اقسم 99
( )1بمعنى ضع ً
صفرا أو إن انكرس فاجعله ً
عىل  2خيرج  49ويبقى  1ضعه عىل اًلثنني كذا
الستة سدس ضعه كذا

1 1
2 6
1

1

2 6

ثم اقسم  49عىل  6خيرج  8ويبقى  1واسمه من

يكون الناتج ثامنية وسدس ونصف سدس.

2
( )2ألَ َّن ختترص وختتزل إىل  ،وذلك بقسم البسط واملقام عىل القاسم املشرتك ( )2فيخرج ٌ
ثلث.
6

3

( )3املقصود من هذه املقدمة وهذه النسب هي أن ينقسم العدد بال باقي ،فعندما يقول فله العرش واخلمس
والنصف فيعني ذلك أن هذا العدد ينقسم عىل العرشة واخلمسة واًلثنني مقامات كسورها بال باقي
وهكذا.
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ٍ
()3
َ
َ
األشــكال كأهنا آحا ٌد وتطرح ما
وطريق الطرح( )2هبا أن جتمع
بتســعة -
كان زوج( )1وفني
ُ
ٌ ()6

]ك/115:أ[

()5
ُ
سدس ،أو بقي بطرحها ثالث ٌة أو ستة
التسع
اجتمع ُتساع( - )4فله مع النصف
والثلث وال ُ
ُ
ٍ
ـب ما يف العرشــات يف اثنني
بثامنية -
فله ســوى التســع( )7وإن فني
ُ
وطريق الطرح هبا أن ترضـ َ
وتضــم إىل احلاصــل اآلحاد  -وأربعة ألفراد املئات وتطرح املجتمع ُث ٍ
أزواج املئات
امن ،وأ َّما
ُ
َ
ُ
ُ
ُ َّ

والربع( ،)10أو بقي بطرح ها أرب ع ٌة ف له ســوى
والفرعي ف ُطرح( )8ف له مع النصــف( )9الثم ُن
ُ
ٍ
ٍ
املجتمع
وتطرح
عرشات ملا قبله
رب األخري
بسبعة -
الثمن( )11وإن فني
ُ
َ
ُ
وطريق الطرح هبا أن تعت َ

( )1يف مجيع النسخ هكذا وكأن (كان) تامة ،ومل يتبني يل وجه متامها واهلل أعلم.
( )2قال ابن غازي املكنايس" :فائدة :واجلاري عىل ألسنة من لقيناه يف مثل هذا أن يقولوا :اجلواب ب َطرح –
بفتح الطاء -ولعل كرسها أنسب عىل أنه فعل بمعنى مفعول كالذبح والرعي والنقض ودفن اجلاهلية
وًل يتعني واهلل أعلم" .بغية الطالب .64
( )3يف (س) جيمع.
( )4مثاله كذا  5436فالستة مع الثالثة تسعة منطرحة بالتسعة بال باقي ثم األربعة مع اخلمسة تسعة كذلك
منطرحة هبا بال باقي وهذه الطريقة ًل تطرد إًل مع املنطرح بتسعة ،وهي غري طريقة املؤلف.
انظر لباب الفرائض للشطي .66
( )5ساقطة من (س).
( )6مثال ما بقي منه ستة  24و 96ومثال ما بقي منه ثالثة  12و.48
( )7العبارة مومهة واملقصود فله الثلث والسدس سوى التسع أي له مجيع ما تقدم إًل التسع واهلل أعلم.
( )8طريقة الطرح املطردة :هي أن تأخذ العددين األخريين مهام كانت منزلتهام ثم جتعلهام آحادا وعرشات
فالعدد  8032تأخذ األخريين  80وهي منطرحة بالثامنية ،أي منقسمة عليها بال كرس ،ثم تأخذ الذي
يليهام  32وهو كذلك منطرح بالثامنية؛ ألَنَّه منقسم عليها بال ٍ
أيضا ،فيكون العدد كله منطرح
كرس ً
بالثامنية ،فله من النسب الربع والثمن والنصف.
انظر لباب الفرائض للشطي ص .66
( )9ساقطة من (س).
( )10يف (ك) (فله مع الثمن) بإسقاط النصف والربع.
( )11أي له النصف والربع سوى الثمن.
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]س[12:

ٍ
()1
سبع( )2وإًل فليس له
ربه ع رشات ملا قبله  -فله معه أي مع الن صف ال ُ
ُسبا ٍع وما ف ُض َل تعت ُ
أصم(.)3
سوى النصف ونص ُفه َّ
وإن كان فردا( )4وفني بتسـ ٍ
ُ
ُ
الثلث(،)5
الثلث ،أو بقي ثالث ٌة أو ســت ٌة فله
ـعة فله مع التســع
ً
ٍ
سبع وإًل فأ صم ٌ
رش،
أول أو
ٌ
وإن فني ب سبعة فله ال ُ
مركب فاق سمه وًل ًء عىل ال صم من أحدَ ع َ
()6
فمركب منه ومن اخلارج أو انك َرس وخرج ُ
مثل املق سوم
صح ْت ق سم ُته عىل أحدها
فمتى
ٌ
َّ
()7
عليه أو َّ
سم العد َد الذي تريدُ ح َّله عىل خمرج الك رس الذي
أقل فال ينحل  ،وكيفية ُاحلل أن تق َ

]ح[9:

تعترب( )8مجيع أضــالعه
احتجت وه ُل َّم إىل أن
فح َّله إن
وخيرج
ظهر له فهو أحدُ ضــلعيه
َ
اآلخر ُ
ُ
َ
ُ
َ
فيخرج عد ُدك(.)9
واختباره برضب األضالع بعضها يف بعض
آحا ًدا أو ما ًل ينحل،
ْ
ُ
( )1سقط من (س) و(ك) (أي مع النصف).
( )2يعني أن هذا العدد املنطرح بالسبعة له النصف والسبع.
( )3يعني أنه إذا مل ينطرح بيشء مما قبله وًل بالسبعة فليس له سوى النصف ونصفه أصم مثل  22ونصفها
أصم أول.
 11وهو ُ
( )4يف (س) و(ك) (فرد) بدون ألف اإلطالق.
( )5يعني الثلث فقط.
( )6يف (ك) آحادها.
أصم ٌ
أول ،أي ًل يقبل القسمة عىل يشء من
( )7أي أن العدد إذا مل يقبل القسمة عىل يشء مما ذكر ساب ًقا فهو ٌ
األعداد سوى الواحد فيبقى كام هو ضل ًعا للعدد املراد قسمته.
( )8يف (س) و(ك) تصري.
( )9ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص  ،103والعذب الفائض  ،180/1ورشح الدرة البيضاء ص
 ،21حيث يقول الدرناوي يف احلاشية" :وهو باب مهم عليه تدور دائرة املهم من أبواب احلساب وهو
قطب رحاها وشمس ضحاها ّ
وقل من يتقنه عىل وجهه".
فلو قيل اقسم العدد  1000000عىل  1236فاجلواب :حل املقسوم عليه  1236إىل أضالعه وهناك
طريقتان لذلك:
الطريقة األوىل :ما ذكره املؤلف هنا ويف أغلب كتب احلُ َّساب وهو حفظ هذه القاعدة املذكورة ومن ثم
تطبيقها فالعدد  1236زوجي والعددان األوًلن من جهة الشامل  12منطرح بالتسعة ويبقى ثالثة وما
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قسمة القليل عىل
الكثري

وأ َّما قسم ُة القليل عىل الكثري(ْ )1
كرر غري
فقل يف اسم الواحد من اًلثنني
ٌ
نصف وكذا ،و ُي ُ

ٍ
األخرص ـ لفظا ثم األعظم نو ًعا،
بواحد( ،)3واألَوىل
النصــف( ،)2ومنتهاه أقل من املســمى منه
ُ

اختيارا
بعدها  36منطرح بالتسعة بال باقي فلك فيه النصف والثلث والسدس فنقسم العدد عىل أدقها
ً
لنرسع يف فناء العدد فيكون  1236مقسو ًما عىل  6خيرج  206فنحفظ  6كضلع للعدد ثم نجري عىل
ّ
اخلارج  206القاعدة أو املقدمة كذلك التي ذكرها املؤلف فهو هنا كذلك عدد زوجي وًل ينطرح بالتسعة
بال باقي أو بباقي وًل ينطرح بالثامنية بباقي أو بال باقي وًل بالسبعة كذلك فليس فيه سوى النصف
فنحفظ مع الستة  2ونقسم  206عىل  2خيرج  103ثم تنظر يف  103بالنظر السابق فهو فردي وًل ينطرح
أصام فنحفظه كام هو مع ما سبق تصبح أضالع
بالتسعة بباقي أو بدون باقي وًل بالسبعة فيكون ً 103
العدد املقسوم عليه  2 6 103وللتأكد من صحة األضالع ترضهبا يف بعضها فإن خرج عد ُدنا صح
ُ
العمل وإًل فال 1236 = 2 × 6 × 103
وبعد استخراج أضالع العدد املقسوم عليه جتري عملية القسم أي قسمة  1000000عىل هذه األضالع.
الطريقة الثانية :هي طريقة احلساب احلديث ،أي حل األعداد بإجياد املضاعف املشرتك ،وذلك بقسمة
العدد عىل عوامله األولية كذا:
2 1236
2 618
3 309
103 103
1
أضالعا بالرضب فيام بينها بحيث ًل يكون أكثر من  9لتسهل القسمة بعد ذلك فإما
فنؤلف من املجتمع
ً
أن تكون األضالع كسابقتها  2 6 103وهو أجود أو  3 4 103وإن بقيت كام هي فهو صحيح
لكنه من باب ترك األجود واألحسن.
( )1املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص .99
( )2كالثلثني وثالثة األرباع.

ٍ
بواحد أي  4فيصح تسميتها منه فنقول أربعة أمخاس وًل يصح أكثر
( )3فلو كان املسمى  5فمنتهاه أقل منه
وكرسا ،فال يقال مخسة أمخاس ألَ َّهنا واحدٌ  ،وًل يقال
صحيحا
صحيحا أو
من ذلك كونه يكون عد ًدا
ً
ً
ً
ٍ
أمخاس ألَ َّهنا واحدٌ ُ
ومخ ٌس وهو أسهل وأقرب يف التصور.
كذلك ست ُة
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()1
صم فالت سمية منه بلفظ اجلزئية فالواحد من األحد
فإن زاد امل سمى منه عىل الع رشة وكان أ َّ
()3
()2
صم( )4ف ُح َّله ،فلو كان اثني ع رش فأ ضال ُعها ست ٌة
ع رش جز ٌء منها وقس  ،وإن كان غري أ َّ

بعض األسامء احلاصلة
واثنان كذا  2 6ثم إن كان املسمى واحدً ا فسمه من كل ضل ٍع وأ ْ
ضف َ
ٍ ()5
ٍ
غري الواحد فإن كان مساو ًيا ألحد األضالع
نصف
بعض ،ففي املثال اجلواب
إىل
ُ
سدس  ،أو َ

]س[13:

سدس( )6أو غري
فاجلواب
فاطرح نظريه منها و سم الواحد من باقيها كام لو كان يف املثال اثنني
ٌ
ُ
م ٍ
اخلارج عىل الثاين وه ُل َّم ،فلو كان ثالث ٌة فاق سمها
ساو فاق سمه عىل ال ضلع األخري واك رس ثم
َ
فاجلواب بســدس( )7ونصــف
عىل اًلثنني واكرســ واحدً ا عليها والواحدُ اخلارج عىل الســتة
ُ

]ك/115:ب[

ســدس املرادف للربع( ،)8ولو كان مخس ـ ًة واملســمى منه اثنني وعرشــين فح َّلها إىل اثنني وأحدَ
رس واحدٌ فار سمه عىل
رش ف ض ْعها هكذا  2 11اق سم اخلم سة عىل اًلثنني ْ
خيرج اثنان وينك ْ
ع َ

( )1يف (س) و(ك) (عرشة).
( )2حاشية اجلناجي عىل رشح زكريا األَنصاري عىل املقنع (خ) ص .109
( )3يف (س) و(ك) (غريه).
( )4ساقطة من (س) و(ك).
كرسا مضا ًفا ًل منتس ًبا.
( )5فيكون ً
( )6فاثنني من  12حتل  12إىل أضالعها  2 6فاثنان مساوية للضلع  2نطرحها منها فيبقى الضلع  6نسم
سدسا ،ولو كانت ستة من  12نطرحها من الضلع  6ويبقى  2نسم الواحد منها
الواحد منها فيكون
ً
نصف وهكذا.
فيكون نص ًفا فستة من 12
ٌ
( )7ساقطة من (س) و(ك).
( )8يف (س) و(ك) (لربع) .وهو مرادف للربع ألَنَّه إذا وحدت سدس ونصف سدس يكون بسطه  3ومقامه
 12فيكون كذا

3

1

12

4

وبينهام اختزال يف الثلث فينتج .

وما عمله هنا كاآليت:

 3عىل  2خيرج  1ويبقى  1نضع الباقي  1عىل اًلثنني واخلارج عىل الستة يكون كذا
ونصف سدس املرادف للربع ،وهو كرس منتسب.
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1 1
2 6

أي سدس

1 2

عرش ـ هكذا:
فاجلواب( )1جزءان من أحدَ
ُ
اًلثنني ثم ارســم اًلثنني اخلارجني عىل األحدَ َ
2 11
ونصف ٍ
ٍ ()2
جزء منها(.)3
عرش جزء
ُ
َ
()5
عرش
ولو كان عرشين واملسمى منه مئ ٌة وأحد( )4وعرشون
ُ
عرش وأحدَ َ
فح َّلها إىل أحدَ َ

عرش الثانية واكرس عليها تسع ًة واك رس
وضعها هكذا 11 11 :ثم اقسم العرشين عىل األحدَ َ
()6
اجلواب جز ٌء من أحدَ ع َرش وت سع ُة
عىل األحدَ ع َرش األوىل الواحدَ اخلارج بالق سمة يكون
ُ
ٍ
عرش جز ًءا من الواحد(.)7
عرش من جزء من أحدَ َ
أجزاء من أحدَ َ

ٍ
ٍ
تقسم ما صار إليه
متحو ما اشرتكا فيه منها ثم
بصفر أو
واألخرص يف املبدو َءين
أصفار أن َ
ُ
ُ

]ح[10:

ٍ
ٍ
()8
فامح ال صفرين من
أربع مئة عىل مئة ُ
املق سو ُم عىل ما صار إليه املق سوم عليه  ،فلو قيل اق سم َ
ٍ
ٍّ
ربع ،ولو قيل اقســم ثامني َة
فاجلواب أربع ٌة ولو ُعكس
واحد
واقســم أربع ًة عىل
كل
فاجلواب ٌ
ُ
ُ
ْ
ٍ
()9
آًلف فاقســم أرب ع ًة وثامنني عىل ســبعني
وأربع م ٍئة عىل ســب عة
آًلف
فاجلواب وا حدٌ
ُ
َ

( )1يف (س) و(ك) سقط ( َف ُح َّلها إىل اثنني وأحد عرش فضعها هكذا  2 11اقسم اخلمسة عىل اًلثنني خيرج
اثنان وينكرس واحد فارسمه عىل اًلثنني ثم ارسم اًلثنني اخلارجني عىل األحد عرش هكذا:
( )2ساقطة من (س) و(ك).

1 2

2 11

).

( )3يف (ح) (من الواحد الصحيح منها) وهو وهم ألَ َّن النصف من الكرس وليس من الواحد الصحيح.
( )4يف (ح) (وإحدى) ويف (ك) (واملسمى منه اثنني وعرشين) وهو خطأ.
أيضا.
( )5يف مجيع النسخ بالياء ،والصواب (عرشون) بالواو معطوف عىل مئة ومئة مرفوعة فتكون مرفوعة ً
( )6يف (ك) سقطت (فحلها إىل أحد عرش وأحد عرش وضعها هكذا 11 11 :ثم اقسم العرشين عىل األحد
عرش الثانية واكرس عليها تسعة واكرس عىل األحد عرش األوىل الواحد اخلارج بالقسمة)
( )7يف (ك) ذكر اجلواب (جزءان من أحد عرش جزءا من الواحد) للمسألة التي تسبقها مبارشة وهو خطأ،
وصورهتا كذا

9 1
11 11

منتسب.
كرس
ٌ
وهو ٌ

( )8املعونة يف علم احلساب اهلوائي .109
( )9يف (س) تكرار واحد.
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ٍ ()3
ُ
واًلختبار برضب خارج القسمة أو
وقس،
ومخس( )1ولو ُعكس( )2فاجلواب ُمخس ُة أسداس
ْ
ُ

صح وإًل فال واهلل أعلم.
خرج املقسو ُم أو املُسمى َّ
التسمية يف املقسوم عليه أو املسمى منه فإن َ
*

*

*

( )1يف (س) مخسني وهو خطأ .وهنا حتل العدد  70إىل أضالعه كذا 2 5 7 :فتقسم  84عىل  2خيرج 42
بال باقي فنسقط اًلثنني ثم تقسم  42عىل  5خيرج  8ويبقى  2نضعها عىل اخلمسة ثم تقسم بعد ذلك 8
عىل  7خيرج  1صحيح ويبقى  1نضعه عىل السبعة فيصبح اخلارج كذا 1

2 1
5 7

وبتوحيد الكرس تبسطه

برضب  1يف  5بخمسة ونحمل عليها البسط الثاين فتصبح  7هي البسط ثم ترضب املقامات بعضها
ببعض  5يف  7خيرج  35فتصبح كذا

7

1

35

5

وبينهام اختزال يف السبع فيصبح الكرس كذا. :

( )2أي قسمت سبعة آًلف عىل ثامنية آًلف وأربع مئة.

( )3متحو الصفرين من ٍ
كل منهام فيكون  70عىل  84وبحل املقسوم عليه  84إىل أضالعه يكون كذا3 7 :
 2 2وبقسمة  70عليها خيرج لك
فاألصغر خيرج كذا
5
6

.

1 2 5
2 3 7

1 2

5

2 3

6

وبتوحيد الكرس كسابقه يكون ، :وإن قسمته عىل األصغر

وببسطه أي توحيد الكرس خيرج كذا
-111-

35
42

وبينهام اختزال بالسبع فيخرج كذا

اجل ـزء الثاين
يف أعمال الكسور
وفيه أربع ُة أبواب:

الباب األول]:أسامء الكرس وأقسامه[

]س[14:

رش والعارش اجلزء وهو أعمها( )2ومركب ٌة ب ٍ
ٍ
نصف ل ُع ُ ٍ
تثنية أو مج ٍع أو
أسامؤها( )1بسيط ٌة من
ُ
ُ
ٍ
ٍ
إضافة.
عطف أو
ٍ
ومقا ُم كل ك ٍ
صوير ٍّ
كل بإثبات
صح منه( ،)3فمقا ُم الن صف اثنان وق ْس ،وت
رس أقل عدد ي ُ
ُ
1
ٍ
ً
غري النصف إىل
صورة الواحد عىل مقامه
مفصوًل بخط ،فصور ُة النصف كذا  2وق ْس ،و ُي َّ
كر ُر ُ
ٍ
ـويره بإثبات عدده عىل مقامه كام َم َّر ،فصــور ُة
جزء مثله ،ومقا ُم املكرر هو مقا ُم البســيط ،وتصـ ُ
9
2
ٍ
ُ
عرش كذا .
من
أجزاء
ة
وتسع
الثلثني كذا
أحدَ
َ
11
3
ٍ
ٍ
()4
كنصف وثلثني.
مكر ًرا
وأقسامها  :مفر ٌد وهو ما عىل مقا ٍم واحد ولو َّ
سب وهو ما َتأ َّلف منه بحيث ًل ُي َغ َّري ال سابق و ُيع َطف عليه الثاين من سو ًبا باًل سم
ومنت ٌ
ُ
الثالث منسو ًبا باًلسم الواحد من مقام الثاين منسو ًبا باًلسم الواحد
الواحد من مقام األول ثم
ٍ
ٍ
ٍ
أســداس ومخس
واحد كثالثة
بخط
من مقام األول وهكذا ،ويفصــل بني املقامات وما عليها
ٍ
ٍ
سدس كذا
سدس وثلث مخس

1 1 3

.

3 5 6

ُ
وه ُل َّم ،وهو
ومب َّع ٌض( )5وهو ما َتأ َّلف منه أي ًضا بحيث ي ضاف
األول للثاين وهو للثالث َ
( )1ينظر :كشف الغوامض  ،203/1وإرشاد الفارض ص  ،160ورشح الدرة البيضاء ص .31
أشخاصا كثرية إذ يعرب عنه عن الكرس املنطق األصم .ا.هـ
( )2يف حاشية (س) ما نصه" :ألَنَّه جنس يشمل
ً
 ،املؤلف رمحه اهلل تعاىل".
( )3ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،199/1وكشف الغوامض  ،205/1وإرشاد الفارض ص .163
( )4ينظر :كشف الغوامض  ،204/1وإرشاد الفارض ص  ،161ورشح الدرة البيضاء ص .32
.

( )5يف (ح) (مالف) ويف (س) (تألف) ويف (ك) (ما تألف) وهو ما أثبته مراعاة للمعنى
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ٌ
متصل ْ
مقاماهتا عىل النظم الطبيعي كنصف ثلثي ثالثة أربا ٍع
وتوالت
إن بلغت مفردا ُته منتهاها
ْ
ُ
]ك/116:أ[

ٍ
ٌ
أمخاس وكثلثي أربعة أمخاس ستة أسبا ٍع وكثلث ُمخ يس ُسبعني،
فمنفصل كثلث ربع ثالثة
وإًل
ويوضــع كاملنتســب ُمم َ َّي ًزا عنه بالتشــطيب بني مفاريده ،فصــور ُة األول كذا
3 1 1
5 4 3

والثالث كذا

6 4 2
7 5 3

والرابع كذا

2 2 1
7 5 3

3 2 1
4 3 2

والثاين كذا

.

]ح[11:

ٌ
متصلْ :
أضيف ما
إن
حكام بأداة اًلستثناء ،وهو
َ
ومستثنى منه وهو ما ُأخرج بع ُضه ولو ً

]س[15:

ٌ
غري رب ٍع ْ
منفصلْ :
إن ُقصد
إن
بعد األداة معنى إىل ما قبلها و
َ
أضيف إىل الواحد الصحيح كثلثني َ
ٌ
فمنقطع(.)1
ربع الواحد الصحيح
ربع الثلثني
ٌ
فمتصل ،أو ُ
ُ
أكثر بمجرد العطف و ُيوضــع ٌّ
كل
وخمتلف :وهو( )2ما َتأ َّل َ
ف من أحد األنواع األربعة أو َ
1

2

1

ٌ
ـبع وثلثا ســب ٍع كذا و
ـف
من أجزائه منفر ًدا ،فنصـ ٌ
وثلث كذا و ومخســان وسـ ٌ
3 2
3 1 2 2

1

5 7 3

4

ٍ
أمخاس إًل رب ًعا كذا و
وثلثا سب ٍع ثالثة
3
بسط الكسور

5

2 1
3 7

وثلثان

إًل .

ُ
مكـررا مـا عـىل
فبسـط املفـرد ولـو
وبسطها( )3عبـار ٌة عـن مقـدارها مـن خمرجهـا(،)4
ً
ومحــل بســطه عــىل احلاصــل
مقامــه ،واملنتســب بضــــرب بســط( )5األول يف مقــام الثــاين َ ْ
ـط تســع ٌة( )6وأربعــون ،واملــبعض ولــو متصـ ً
وهكــذا ،ففــي املثــال الســابق البسـ ُ
ـال برضــب
( )1أي منفصل ،ويظهر اًلختالف جل ًّيا عندما تستخرج بسوطها كام سيأيت.
( )2ساقطة من (س).
( )3ينظر :كشف الغوامض  ،211/1وإرشاد الفارض ص .168
( )4يقول ابن البنا يف كتابه مقاًلت يف احلساب" :بسط الكسور هو أن ترد مجيع ما فرض لك يف مسألة بعينها
من الكسور إىل أدق كرس فيها حتى ترجع املسألة كلها من نوع واحد" .ص.162
( )5يف (س) (بسطه).
( )6يف (ك) (سبعة وأربعون) وهو خطأ؛ ألَ َّن البسط يكون هكذا 3 :بسط األول ترضب يف املقام الثاين 5
يساوي  15جتمع هلا ما عليها وهو الواحد تكون  16ثم ترضهبا يف املقام الذي يليه  3يكون الناتج  48ثم
جتمع هلا ما عليها وهو الواحد تكون .49
وباحلساب احلديث كذا1+3×)1+)5×3(( :
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بســط مــا عــىل املقامــات بعض ـه يف بعـ ٍ
ـض ،ففــي املثــال األول منــه البسـ ُ
ـط ســت ٌة ،ويف الثــاين
واألخرصــ يف متصــله عــىل مــا
ثالثــ ٌة ،ويف الثالــث ثامنيــ ٌة وأربعــون ،ويف الرابــع أربعــ ٌة،
ُ
ُ
ُ
َ
بســط بحســبه(،)2
ُيصــل مراد ُفــه ف ُي
بســط األول مــن مقــام األخــري
قــالوا( :)1أن ُتســمي
واملختلــف بضــرب بســط( )3كــل قسـ ٍم يف مقــام أو مقامــات غــريه( )4ومجــع اجلميــع ،ففــي

(1+3×)1+15
1+3×16
1+48
49
( )1يف (س) (عىل ما قالوا) متقدمة قبل (األخرص).
( )2فمثال املبعض املتصل

3 2 1
4 3 2

نصف ثلثي ثالثة أرباع نسمي بسط األول  1من املقام األخري  4يكون

رب ًعا أي ربع خمرجه ومقامه املرادف له ألَ َّن املقام يكون برضب املقامات يف بعضها كذا 24=4×3×2
وربعها  6وهو عني اجلادة عندما ترضب بسوط املبعض يف بعضه  6=3×2×1وهكذا.
قال ابن اجلامل يف فتح الوهاب" :واألخرص يف بسط متصله أي املبعض أن ُيسمى بسط األول من مقام
األخري بكرس اخلارج فيحصل مرادفه ،أي البسط فيبسط بحسبه أي يؤخذ منه بنسبته من الواحد الصحيح
املطلوب ،ففي بسط ثلثي ثالثة أرباع أربعة أمخاس مخسة أسداس إن بسطته بالعام حصل مئة وعرشون،
وإن سميت بسط األول وهو  2من مقام األخري وهو  6حصل ثلث وكان بسطه أي الكرس بالوجهني
واحدً ا وذلك ألَ َّن حاصل مسطح املقامات ثالث مئة وستون وثلثها مئة وعرشون كاألول  ...واعلم
أهنم مطبقون عىل أن ذلك أخرص من العام ،مع أنه يف احلقيقة حتتاج إىل أخذ مثل احلاصل من التسمية من
اآليمة بعد بسطها ،ففي احلقيقة تعمل ثالثة أعامل :تسمية بسط األول من مقام األخري ثم رضب املقامات
بعضها يف بعض وأخذ مثل تلك النسبة احلاصلة منها ،ويف العام رضب البسوط بعضها يف بعض فيحصل
املطلوب وًل حتتاج لعمل آخر  ...فأين اًلختصار!؟ فتأمل بل قد يقال :إن العام أخرص" انتهى (خ)
( )3ساقطة من (س).
( )4يف (س) (غريها).
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ٍ
()2
ُ
ُ
نصــف
البســط ســبع ٌة وســتون( )4ويف
البســط مخســ ٌة( )3ويف الثــاين
املثــال األول( )1منــه
ٍ
ُ
البســط ســت ٌة وعشـــرون( ،)5واملســتثنى منــه املنقطــع كــاملختلف( )6إًل أنَّــه
وثلــث وربــ ٍع
]ك/116:ب[
]س[16:

ُيطــرح األقــل مــن األكثــر ففــي مثالــه الســابق البسـ ُ
ـط مخس ـ ٌة( ،)7واملتصــل بض ــرب بســط
املســتثنى منــه يف مقــام أو مقامــات املســتثنى كــاملختلف ثــم يف بســطه كــاملُبعض وأخــذ

1

1

2

3

( )1املثال هو و .
( )2يف (س) فيه.

1 1
( )3ألَ َّن املثال هو و وبسط األول يف الثاين  3وبسط الثاين يف األول  2وجمموعها  5وهكذا.
2

( )4املثال هو و
5

3 2
2 1
3 7

وهو عبارة عن بسط مفرد ومنتسب وبسط املفرد  2وبسط املنتسب  5فترضب بسط

املفرد هنا  2يف مقامات املنتسب  7 × 3 × 2تكون  42ثم ترضب بسط املنتسب  5يف مقام املفرد  5تكون
 25ثم جتمعها مع  42احلاصل األول تكون .67
1

1

2

3

( )5املثال هو و و
12=4×3×1

1
4

8=4×2×1
6=3×2×1
جمموعها 26=6+8+12 :وهكذا.
( )6أي رضب بسط املستثنى منه يف مقام أو مقامات املستثنى ثم رضب بسط املستثنى يف مقام أو مقامات
املستثنى منه ثم نطرح األقل من األكثر.
( )7املثال ثلثان إًل رب ًعا – إن قصد بالربع ربع الواحد  -وبسطها برضب البسط يف مقام اآلخر  2يف  4خيرج
 8و 1يف  3خيرج  3فنطرح األقل  3من  8خيرج  5هو البسط.
2

1

3

4

إًل = 8=4×2
3=3×1
 5=3-8وهكذا.
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ُ
البسط ست ٌة(.)1
الفضل ،ففي املثال السابق
بسط الصحيح املقرون بالكرس ْ
و ُ
إن كان ُمقدَّ ًما عليه برضبه يف مقام الكرس ومحل بسطه

ٍ
)2(3
ٍ
َ
ُ
عرش وق ْس غ َري املفرد عليه( ،)3أو
ة
ثامني
البسط
أمخاس  3و
ثالثة وثالثة
عىل احلاصل ،ففي
َ

5
3
ٍ
أربعة  )4(4الب ُ
سط اثنا ع َرش أو متو س ًطا
مؤخرا فب رضب الب سط يف ال صحيح كثالثة أمخاس
ً
5
ٍ 3
ٍ
)5(1

كثالثة أرباع مخسة وثلث  5و
4

3

فل ُه معنيان:

ُ
األول مأخو ًذا من جمموع الصحيح والكرس( )6املؤخر ،ف ُي ُ
َ
أحدُ مهاْ :
بسط
الكرس
يكون
أن
ُ
]ح[12:

ب رضب ال صحيح يف املؤخر ُ
ومحل ب سطه عليه وب ضــــرب اجلميع يف ب سط املقدم ،ففي املثال
ُ
البسط ثامني ٌة وأربعون(.)7

( )1املثال ثلثان إًل رب ًعا – إن قصد بالربع ربع الكرس أي ربع الثلثني  -وبسطها أن تأخذ بسط املستثنى منه
 2وترضبه يف مقام املستثنى  4خيرج  8ثم ترضب بسط املستثنى منه يف بسط املستثنى كاملبعض يكون 2
ثم تأخذ الفضل أي نطرح  2من  8خيرج  6هي البسط.
2

1

3

4

إًل = 8=4×2

2=2×1
 6=2-8وهكذا.

( )2ساقطة من (ك).
( )3يف (س) (عليها).
( )4ساقطة من (س) و(ك).
( )5ساقطة من (ك).
( )6بمعنى أن ثالثة األرباع مأخوذة من الصحيح والكرس املؤخر أي من اخلمسة والثلث فيكون البسط
برضب الصحيح يف مقام الكرس املؤخر  5يف  3خيرج  15ثم نحمل عليها ما عىل البسط  1فيخرج  16ثم
ترضب هذا املجتمع يف بسط الكرس املقدم  3خيرج  48هو البسط.
( )7ترضب الصحيح  5يف مقامه  3خيرج  15ثم نحمل بسطه  1عليه خيرج  16ثم ترضبه يف بسط األول 3
خيرج .48
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()1
واملؤخر معطوف ًا عليه( ،)2فيبســط
ب
فحســ ُ
ُ
الثاين :أن يكون مأخو ًذا من الصــحيح ْ

برضــب بســط املقدم يف الصــحيح واحلاصـ ُ
ـل مع املؤخر كاملختلف ،ففي املثال البسـ ُ
ـط تســع ٌة
وأربعون(.)3
وبقي معنى آخر مل يذكروه وإ َّنام ذكره ســ يدي الوا لدُ ( )4رمحه اهللُ ت عاىل وهو أن يكون
خر( )5م ضا ًفا إىل ال صحيح املتو سط ًل للواحد ،كام لو قيل يف املثال :كم ب ُ
سط ثالثة أرباع
املؤ ُ

مخسـ ٍ
ــة وثلث ها؟ فإن أر يد املعنى األول وهو أن تك َ
ون الثال ث ُة األر باع

()6

مأخوذ ًة من جمموع

( )1أي الكرس األول.
( )2أي عىل الصحيح.
( )3بمعنى أن ثالثة األرباع مأخوذة فقط من الصحيح ،والكرس املؤخر معطوف عىل الصحيح ،فبسطه
برضب بسط املقدم  3يف الصحيح  5خيرج  15ثم يعامل كاملختلف يبسط برضب كل بسط يف مقام غريه
ثم جيمع املجتمع 15 ،يف  3خيرج  45و 1يف  4خيرج  4وبجمعها مع  45خيرج  49هو البسط.
( )4هو أبو بكر بن عيل نور الدين ابن أيب بكر بن أمحد بن عبد الرمحن بن حممد ،املعروف باجلامل املرصي
األَنصاري اخلزرجي الشافعي املكي ،ولد سنة  971هـ ،ألف احلوايش املفيدة عىل كثري من الكتب يف
كثري من الفنون ،وأكثرها يف فن احلساب والفرائض واجلرب واملقابلة وأعامل املناسخات بالصحيح
والكسور واحلل ،وله مشاركات يف فن املعاين والبيان والنحو والرصف والقراءات والفقه ،وله كذلك
شعر يف مدح الرسول صىل اهلل عليه وسلم ،تويف يوم الثالثاء اخلامس عرش من رمضان سنة  1006هـ
ٌ
بمكة ودفن باملعالة.
ينظر :عقد اجلواهر والدرر  ،250-248/1وخالصة األثر  ،88/1واملخترص من كتاب نرش النور
والزهر ص .62-61
( )5ساقطة من (س).
( )6هكذا يف مجيع النسخ ويف مجيع املواطن عند تعريف العدد أدخل املؤلف (أل) التعريف عىل املضاف،
ٍ
واحد أن هذا خطأ فاحش وإن ُحكي عن الكوفيني ذلك ألَنَّه خالف القياس.
غري
وقال ُ
قال املربد يف املقتضب" :وقد أمجع النحويون عىل أن هذا ًل جيوز وإمجاعهم حجة عىل من خالفه منهم"،
وقال يف موطن آخر" :ومما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خالفه فرواية برواية والقياس
حاكم" .173/2
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اخلمسة وثلثها فلك يف الوضع حينئذ وجهان:
3

1

3

1

4

3

4

3

ُ
األول :أن تض َعه هكذا  5و الثاين :هكذا  5و  5وهو أوىل ،فعىل الوضع األول
َّ
املؤخ َر مع الصحيح بضـرب بسطه فيه ثم برضبه يف مقام الكرس وامجع
الكرس
ابسط
َ
]س[17:

ُ
واحلاصل مع
املؤخر مع الصحيح املؤخر كاملقدم،
الكرس
البسطني( ،)1وعىل الوضع الثاين ابسط
َ
َ
الصحيح املتوسط كاملنتسب ثم يبسط احلاصل يف الوضعني مع الكرس األول كاملُب َّعض ،ففي

]ك/117:أ[

ُ
ُيصل ستون أثالث أرباع وهو البسط ،وإن أريدَ املعنى الثاين فابسط عىل الوضع األول
املثال
الكرس الثاين مع الصحيح املتوسط واحفظه ثم الصحيح املتوسط مع الكرس الذي قبله كاملؤخر
ثم احلاصل كاملختلف عىل الوضع الثاين ابسط الكرس الثاين مع الصحيح الذي بعده ثم ابسط
الصحيح املتوسط مع الكرس الذي قبله كاملؤخر ثم احلاصل كاملختلف ُيصل املطلوب ففي
ٍ
()3
ُ
ظاهر
ألحد وهو
أيضا
املثال
البسط مخس ٌة وستون ،ومل َأر كيفي َة العمل هبذا( )2املعنى بقسميه ً
ٌ
واهللُ أعلم.

وقال الزخمرشي يف املفصل" :وما نقله الكوفيون من قوهلم الثالثة األثواب واخلمسة الدراهم فبمعزل
عند أصحابنا عن القياس واستعامل الفصحاء" ص .114
وقال ابن مالك يف رشح التسهيل" :وهذا شا ٌذ فيحفظ وًل يقاس عليه" .409/2
توجيها نحو ًيا إًل ما ُذكر أنه جيوز عىل اًلتباع والبدل وعليه بقي عضيدً ا هلذا الوجه
فلم أجد هلذا
ً
الضعيف ،فقال أبو حيان األَندليس -وهو من املتأخرين -يف ارتشاف الرضب من لسان العرب" :فلو
قلت الثالثة األثواب جاز عىل البدل"  .763/2وكذلك يف التذييل والتكميل له يف رشح كتاب التسهيل
.345/9
( )1سقط من (س) (وامجع البسطني) ،ويف (ح) (البسطان) بالرفع ،ويف (ك) (البسطني) وهو ما أثبته ألَنَّه
مفعول به.
( )2يف (س) (هلذا).
( )3ساقطة من (ح) و(ك).
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()2
ُ
أعلم( )1وًل
وبقي معنى آخر ُيتم ُله
ذكره سيدي الوالدُ
َ
اللفظ مل يذكروه وًل عم َله فيام ُ

َ
املؤخر مضا ًفا إىل الثالثة األرباع ًل للواحد وًل للخمسة،
الكرس
يكون
رمحه اهلل تعاىل ،وهو أن
ُ
ُ
سط ثالثة أرباع مخ ٍ
كام لو قيل يف املثال :كم ب ُ
سة وثلث الثالثة األرباع؟ فعىل املعنى األول وهو
َ
يكون الثالث ُة األرباع املتقدم ُة مأخوذ ًة من جمموع اخلمســـة وثلث الثالثة األرباع فلك يف
أن
الوضع الوجهان املتقدمان يف الذي قب َله.
3

1

3

1

4

3

4

3

ُ
األول :أن تضــعه هكذا  5و الثاين هكذا  5و  5فعىل الوضــع األول ابســط
()3
يكن
ال
صحيح مع الك رس املؤخر يك ْن ب س ُطه ثالث ًة و ستني ارضهبا يف ب سط الك رس املتقدم ْ
َ

]س[18:

الب ُ
سط ت سع ًة وثامنني ومئة ،وعىل الو ضع الثاين :اب سط الك َرس املتقدم مع ال صحيح املتو سط
وارضب احلا َ
املؤخر وارضب ب س َطه يف ب سط
صل يف مقام( )4الك رس املؤخر ثم اب سط الك َرس
َ
َ
َ
يكون الثالث ُة األرباع
املطلوب ،وعىل املعنى الثاين وهو أن
احلاصل ُيصل
الكرس املتقدم وامجع
ُ
الكرســ املتقدم مع
مأخوذ ًة من اخلمســة وحدها وثلث الثالثة األرباع معطو ًفا عليها ،ابســط
َ
صل مع الك رس املؤخر كاملختلف ُي ُ
ال صحيح( )5املتو سط واحلا ُ
صل مئ ٌة واثنان وت سعون وهو
ُ
الكرس املقد َم مع الصحيح املتوسط
البسط ،هذا عىل الوضع األول ،وعىل الوضع الثاين ابسط
َ
والكرسـ َ
املؤخر مع املتقدم األول كاملختلف ُيصــل البســط ،ومل َأر كيفي َة هذا املعنى وًل َع َم َل ُه
َ
ٍ
ألحد.

( )1سقط من (س) و(ك) (وًل عمله فيام أعلم).
( )2ساقطة من (ك).
( )3يف (س) (بسط).
( )4يف (س) (مقامي).
( )5ساقطة من (س).
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[األنظار األربعة]
إن تســاويا أو متداخالن ْ
ثم العددان( )1إ َّما متامثالن ْ
ربمها وإًل فإن
إن أفنى
أصــغرمها أك َ
ُ
]ك/117:ب[

أفنامها عد ٌد ٌ
ُ
رب َأ َدق ها( ،)2وكل متداخلني
غري الواحد فمتوافقان بام له من األجزاء ،واملعت ُ
ثالث َ
ُ
فرضوري وأ َّما غ ُريه فإن كانا أولني فمتباينان
التامثل
متوافقان وًل عكس( )3وإًل فمتباينان ،أ َّما
ٌ
()4
رب ألضــال عه فإن كان في ها م ثل األصــغر فم تداخالن وإًل
أو األصــغر َّأول ف ُح َّل األك َ

]ح[13:

()5
كال منهام فإن كان يف أضــالع األكرب ُ
فح َّل ً
مثل مجيع أضــالع األصــغر
فمتباينان أو مركبني ُ

بعضها فمتوافقان وإًل فمتباينان(.)6
فمتداخالن أو ُ
]س[19:

ٍ
رب مها ْ
عدد ينقســم عليهام أحدُ مها(ْ )7
ومرضــوب وفق
إن تداخال
وأقل
ُ
إن متاثال وأك ُ
( )1يف (س) (العدد) ،هذا باب النسبة بني األعداد أو األَنظار األربعة فينظر فيه ملجأ اًلضطراب يف الفرائض
ص  ،10ونزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،23ورشح األرجوزة التلمسانية يف الفرائض ص .363
( )2قال يف إرشاد الفارض" :واملعترب من األجزاء املتعددة أدقها فقط حمافظة عىل اختصار األعداد مهام أمكن،
مقدارا من
أيضا ألَ َّن الربع أدق
فالثامنية واًلثنا عرش متوافقان بالربع وإن كانا متوافقني بالنصف ً
ً
النصف" .ص .159
( )3فالعددان  2و 6متداخالن وكذلك مها متوافقان بالنصف ألَ َّن كل واحد منهام يقبل القسمة عىل ،2
والعددان  4و 6متوافقان يف النصف لكنها غري متداخلني ألَ َّن األصغر ً 4ل يفني األكرب  6وهكذا.
( )4يف (س) و.
أصم و 21تنحل كذا  3 7ففيها مثل األصغر فتكون احلالة
( )5فالعددان  7و 21متداخالن ألَ َّن  7أويل أي ٌّ
تداخل ،أما إذا مل يوجد فيه مثل األصغر كالعددين  7و 24فاحلالة تباين ألَ َّن  24تنحل كذا 2 2 2 3

وهكذا.
( )6فالعددان  14و 28ينحل األول كذا  2 7والثاين كذا  2 2 7ففي الثاين األكرب مجيع أضالع األصغر
فاحلالة تداخل ،وأما العددان  16و 18فاحلالة توافق ألَ َّن األول ينحل كذا  2 2 2 2والثاين كذا 3 3
 2ويف الثاين األكرب بعض ما يف األول األصغر وهو  2فتكون احلالة توافق وهكذا ،وأما العددان  14و15
فاألول ينحل كذا  2 7والثاين كذا  3 5وليس يف الثاين يشء من األول فاحلالة تباين لك أن تقولَّ :
أن
َّ
كل عددين متواليني متباينان.
( )7خرب ألقل.
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أحدمها يف كامل اآلخر(ْ )1
رضوب كامل أحدمها يف كامل اآلخر وم سطحها( )2إن
إن توافقا وم
ُ
تباينا.
أقل ما ينقســم عليهام ،وانظر بينه وبني ٍ
فحصــ ْل َّ
ثالث
أكثر من عددين
ّ
ُ
فإن كان معك ُ
وحصل َّ
واملختار
أوقف( )5أحدَ مها
ينقسم عليهام ،وانظر بينه( )3وبني راب ٍع وهكذا( ،)4أو
أقل ما
ْ
ّ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
وفق املوافق ومجيع املباين ،ثم
والداخل
املامثل
سقط
وانظر بينه وبني سائرها ،وأ
رب
وأثبت َ
ْ
ْ
األك ُ
انظر ما عدا ما أوقف َته ً
فارضب َّ
ينقسم عليهام يف
أقل ما
وأوقف أحدَ ها وهكذا إىل عددين،
أوًل
ْ
ْ
ُ
ْ
واحلاصل يف ٍ
ُ
آخر وه ُل َّم(.)6
أحد املوقوفات
َ
فانظر ْ
توافق
اختزال كثلثني ،أو
فإن كان بني الكرســ ومقامه تباي ٌن فال
علمت ذلك
فإذا
ٌ
َ
ْ

تداخل كأربعة ٍ
ٌ
ك ستة أت سا ٍع(ُ )7فر ّد ً
أثامن
وفق الب سط عىل وفق املقام( ،)8أو
ضع َ
كال إىل وفقه و ْ
ٍ
َ
وضع الواحدَ عىل اخلارج،
خيرج من قسمته عىل البسط
ُفر ّد
ْ
البسط إىل واحد أبدً ا واملقا َم إىل ما ُ

( )1يف (ح) (األخري).
( )2ساقطة من (ح) و(ك).
وحصل أقل ما ينقسم عليهام وانظر بينه).
( )3سقط من (ك) (ثالث
ّ
( )4وهذه طريقة أقليدس والكوفيني.
ينظر :التلخيص للخربي  ،142/1ورشح الفصول املهمة  347/1ورشح العقباين عىل احلوفية (خ)
ص .79
( )5يف (ح) (وأوقف) ويف (س) (أو وافق).
( )6وهذه طريقة البرصيني.
ينظر :التلخيص للخربي  ،142/1ورشح الفصول املهمة  ،347/1وكشف الغوامض ،201/1
وإرشاد الفارض ص  ،158ورشح العقباين عىل احلوفية (خ) ص .79
2

( )7وبينهام توافق يف الثلث  6ثلثها  2و 9ثلثها  3خيرج ثلثان كذا .
( )8سقط من (س) (وفق البسط عىل وفق املقام).
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3

ُ
نصف( )1فقس واهلل أعلم.
ُيصل
ففي املثال
ٌ

الباب الثاين:
يف اجلمع والطرح(:)2
ٍ
ٍ
ٍ ()3
ُ
والعمل فيه
واحد،
عرب عنهام أو عنها بلفظ
أ َّما
ُ
اجلمع فهو َضــم كرســ إىل آخر فأكثر ل ُي َّ
سط ٍّ
رضب ب َ
سم جمموع احلا صلني أو احلوا صل عىل مجيع
أن ت
َ
كل يف مقام أو مقامات غريه وتق َ
ٍ
ٍ
وسدس كذا
أمخاس
امجع ست َة أسبا ٍع وثالث َة أمخاس ُس ُب ٍع إىل أربعة
املقامات ،فلو قيل ْ
]س[2:

1

3 6
5 7

إىل

4
5

فافعل ما ُذكر ٍّ
وسـدســا ســب ٍع ُ
ومخ ُس ســدس ســب ٍع كذا
لكل،
ُ
فاجلواب واحدٌ وســت ُة أســبا ٍع ُ
6
1 2 6

5 6 7 1

( )4وق ْس ما زا َد عىل اثنني.

ُ
العمل وإًل فال.
صح
واًلختبار بطرح أحد املجموعني فإن بقي
اآلخر َّ
ُ
ُ
]ك/118:أ[

اط ك ٍ
ُ
الطرح فهو إ سق ُ
سم
آخر ل ُيعلم الباقي،
وأ َّما
ُ
والعمل فيه كاجلمع إًل أنك تق ُ
رس من َ
َ
األول
ما( )5بني احلاصلني( )6عىل مجيع املقامات ُيصل اجلواب ،ففي مثال اجلمع لو قيل اطرح

4
( )1وصورته كذا وألَ َّن بينهام تداخل فالبسط يعود اىل  1أبدا ويقسم املقام عىل البسط  8عىل  4خيرج  2هي
1

املقام كذا .

8

2

( )2ينظر :التكملة يف احلساب 110و  ،115ومقاًلت يف علم احلساب  171و ،173ونزهة احلساب ًلبن
اهلايم (خ) ص  ،24-23ورشح الدرة البيضاء ص  ،39-38ورشح حتفة احلساب للشنشوري (خ) ص
.68
( )3يف (س) (بجملة واحدة).
مبعضا وهو خط ٌأ ،بل الصحيح أنه منتسب كام كتبه املؤلف يف املتن كتابة.
( )4رسم يف (ح) ً
( )5ساقطة من (ح).
( )6طاملا يكون بأخذ ما بني احلاصلني فالنتيجة دو ًما تعني طرح األصغر من األكرب وأغلب الظن أنه وقتها
علم باألعداد السالبة أو ًل تطبيق عميل لألعداد السالبة عندهم فال يلتفتون ملوضوع طرح
ليس هلم ٌ

األصغر من األكرب أو العكس؛ ألَ َّن طرح الكبري من الصغري ًلبد وأن يكون بالسالب.
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()1
ســدس ســب ٍع كذا
اخلارج
وفعلت ما ُذكر كان
من الثاين
َ
َ
ُ

1 0
6 7

واًلختبار بجمع املطروح
(،)2
ُ

املطروح ،واهللُ أعلم.
املطروح منه أو بطرح اجلواب من املطروح منه فيبقى
إىل اجلواب فيجتمع
ُ
ُ

الباب الثالث(:)3
يف الرضب والقسمة(:)4
]ح[14:

الرضب فعم ُله( )5برضب بسط املرضوب يف بسط املرضوب فيه( )6وقسمة احلاصل
أ َّما
ُ
ٍ
عىل سائر املقامات ،فلو قيل :ارضب ست َة ٍ
ٍ
ثامنية واقسم
فارضب ست ًة يف
أعشار،
أثامن يف ثامنية
ْ
ْ

( )1أي

1

3 6

4

5 7

6 5
4 3 6

1

5

6

. - -

( )2فاملثال هو

5 7

 - -وبسط األول  33ومقامه  35ثم نجري العمل كذا:

]س990=6×5×33 [21:
840=6×35×4
175=5×35×1

ففي اجلمع جتمع احلواصل الثالث لكن العملية هنا طرح فنطرح احلواصل بعضها من بعض األصغر
من األكرب حتى تنتهي 150=840-990 :ثم 25=150-175
ثم تقسم  25عىل املقامات فاألول مقامه  35نحله  5 7والثاين  5والثالث  6فيجتمع لك أضالع الكرس
صفرا عىل
كذا  5 5 6 7ثم نجري ما عرفته يف القسمة ساب ًقا  25عىل  5خيرج  5ويبقى صفر تضع ً
صفرا عىل اخلمسة
اخلمسة األوىل ثم تقسم اخلارج  5عىل اخلمسة الثانية خيرج  1وًل يبقى يشء فتضع ً
الثانية ثم اخلارج  1أقل من  6العدد الذي ييل اخلمسة تضعه عليها مبارشة مع اًلحتفاظ بالكرس األخري،
فيكون احلاصل النهائي كذا

0 0 1 0
5 5 6 7

كرس منتسب ثم يعاد كتابته كذا
أي سدس سبع وهو ٌ

( )3يف (ح) الباب الثاين وهو خطأ.

1 0
6 7

.

( )4ينظر :التكملة يف احلساب ص  123و ،128والتلخيص يف علم الفرائض  ،94/1ومقاًلت يف علم
احلساب ًلبن البنا ص  ،178 - 175ونزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،26-24وكشف الغوامض
 ،222-215/1وإرشاد الفارض ص  172و ،182ورشح الدرة البيضاء ص .38-36
( )5يف (س) (فعلمه).
( )6يف (س) زيادة (وهلم).
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ٍ
ٍ
ُ
َ
العمل فيام إذا رضبت
أمخاس ،وكذا
أعشار( )1أي ثالث ُة
فاجلواب ست ُة
احلاصل عىل املقامني
ُ
وكرسا يف ٍ
وكرسا يف مثله ،كام لو قيل ارضب واحدً ا ونص ًفا
صحيحا
كرس أو عكسه أو
صحيحا
ً
ً
ً
ً
1
1
1
ٍ
ٍ
ٍ
فارضب َ
بسط األول( )2وهو ثالث ٌة يف
واحد ورب ٍع كذا 1 :و يف  1يف 1
وثلث يف
واحد
يف
ْ
2

3

4

ُ
واحلاصل اثنا عرش يف بسط الثالث وهو مخس ٌة ُيصل ستون ،اقسمها عىل
بسط الثاين وهو أربع ٌة
ونصف ،ولك يف نحو هذا املثال( )3مما كان يف الصحيح واحدً ا
فاجلواب اثنان
مجيع املقامات
ٌ
ُ
ٍ
ٍ
واحد وبسو ُط( )5الكسور متحد ٌة متساوي ٌة للفضل بني املخارج وكل
بعدد
واملخارج( )4متفاضل ٌة
ُ
ٍ
رب مما بعده -كام رآه سيدي الوالدُ رمحه اهللُ تعاىل مستدر ًكا به عىل القوم( )6وقال:
كرس يف املسألة أك ُ
وتقسم
واضح -أن تزيدَ ( )7عىل مقام األخري بس َطه
صحيح
متعني وإن مل يذكروه انتهى ،وهو
إنه
ٌ
ٌ
ٌ
َ
اجلواب ،ففي املثال ز ْد عىل مقام( )8الربع بس َطه ُيصل مخس ٌة،
املجتمع عىل املقام األول ُيصل
ُ
َ
()9
ٌ
رشط من
اجلواب ،فلو اختل
ونصف وهو
اقسمها عىل املقام األول وهو اثنان ُيصل اثنان
ٌ
ُ

( )1ألَ َّن رضب  6يف  8خيرج  48وبقسمتها عىل مقام األول  8خيرج ً 6ل تنقسم عىل  10بدون باقي فتوضع
فوقها كجزء منها كذا
3

يكون كذا .

6
10

وبني البسط واملقام توافق يف النصف وبقسمة كل منهام عىل  2مقام النصف

5

( )2وبسط الكرس إذا كان معه صحيح برضب الصحيح يف املقام ثم محل ما عىل املقام عليه خيرج البسط.
( )3ساقطة من (س).
( )4يف (س) (واخلارج).
( )5يف (ك) (وبسط).
( )6يف (ح) (القوة).
( )7يف حاشية (ح) و(س) ما نصه" :أن تزيد بفتح اهلمزة مبتدأ مؤخر خربه قوله لك ،ويصح أن جيعل ً
فاعال
بالظرف عىل رأي األخفش والكوفيني الذين ًل يشرتطون اًلعتامد ،واألول أوىل وأوجبه البرصيون ،واهلل
أعلم ا.هـ  ،منه عفا اهلل عنه".
( )8ساقطة من (س).
( )9سقط من (ك) (ُيصل اثنان).
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جيز( )1هذا الوج ُه ،فلو كان مستوف ًيا للرشوط التي ذكروها ما عدا األخري الذي زاده
هذه مل ْ
ٍ
ٍ
سيدي الوالدُ رمحه اهلل تعاىل ْ
واحد
وسبعني يف
كأن يقال :ارضب واحدً ا وتُسعني يف واحد ُ
ٍ
ُ
يصح جريا ُنه مع استيفاء ما ذكر.
ومخسني يف واحد وثلثني مل َّ
ُ
العمل عند فقد ال رشط الذي ذكر ُته؟ قلت :أن يزا َد عىل
قلت فام
قال رمحه اهلل تعاىل :فإن َ
]س[22:

امل قام األول بســ َطه و ُيقســم املجتمع عىل املقام األخري عكس العمل يف املســتويف هلا فاعلمه
ذكرت عل َته يف غري هذا املوضع( )3انتهى( ،)4ففي املثال ز ْد عىل مقام( )5األول
واستفده( ،)2وقد
ُ

]ك/118:ب[

اجلواب(.)6
عرش احلاصل َة عىل الثالثة املقام األخري ُيصل
ُ
بس َطه واقسم األحدَ َ
ُ
العمل
اآلخر صح
رضوب
واًلختبار بق سمة اجلواب عىل أحد امل رضوبني فإن خرج امل
ُ
ُ
ُ
وإًل فال واهلل أعلم.
وأ َّما القسمة وهي نوعان:

( )1يف (س) (جير) بالراء.
( )2ساقطة من (س).
( )3يف (ح) (الوضع).
( )4كذلك مل يذكر العلة يف رشحه عىل النزهة.
ثم وجدت يف حاشية (ح) و(س) ما نصه" :مل أظفر بموضع ذكرها ،والذي يظهر يل اآلن يف علته أنه
الشق األول املستويف للرشوط ،أن محل بسط األخري عليه هو كحاصل رضب البسوط بعضها يف بعض
وقسمة احلاصل عىل ما عدا املقام األول ،فإذا قسم عليه خرج حاصل الرضب ،وهنا عكس ذلك؛ ألَ َّن
كل ٍ
َّ
كرس هنا دون الذي بعده مع وجود النسبة املذكورة بني الكسور ،فحمل بسط األول عليه هو حاصل
رضب البسوط بعضها يف بعض وقسمة احلاصل عىل ما عدا املقام األخري ،فإذا قسم عىل املقام األخري
خرج حاصل الرضب ،ولع َّلنا نحقق النظر لتظهر لنا عل ٌة أخرى غري هذا أو نظفر بام ذكره إن شاء اهلل
تعاىل ا.هـ  ،منه عفا اهلل عنه بخطه بيده".
( )5يف (س) و(ك) (املقام).
( )6تكون كذا 11=2+9 :ثم =3÷11

11

2

3

3

أي  3و وهو صحيح.
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كرس عىل ٍ
قسم ُة ٍ
بسط ٍّ
ُ
َ
كل يف( )2مقام
ترضب
فالعمل فيها أن
كرس أقل منه أو عكسه(،)1
َ
()3
سم حا صل املق سوم عىل حا صل املق سوم عليه ،فلو قيل اق سم أربع َة
أو مقامات اآلخر وتق َ

]ح[15:

ٍ
ٍ
مخس عىل ُسبعني ون صف ُسب ٍع كذا
أمخاس وثلثي

2 4
3 5

عىل

1 2

2 7
()5

ارضب ب سط ٍّ
كل يف مقام
ثم
ْ

غريه واق سم احلا َ
صل( )4املق سوم وهو مئ ٌة و ست ٌة وت سعون عىل حا صل املق سوم عليه وهو
ٍ
ٍ
ُ
مخس كذا 2
وثلث( )8مخس
أمخاس
فاجلواب :اثنان( )7وثالث ُة
مخس ـ ٌة وســبعون(،)6
ُ

1 0 3

(، )9

3 5 5
()12

ُ ()10
فاجلوابُ :سبعان وأربع ُة أ سباع سب ٍع( )11وثالثة أرباع سبع سب ٍع
ولو ُعكس العمل
ُ

،

( )1يف (س) (قسمة كثري عىل قليل وعكسه).
( )2ساقطة من (س).
( )3يف (س) (غريه).
( )4يف (س) و (ك) (حاصل).
( )5ألَ َّن بسط الكرس املنتسب هو  14يف مقامات اآلخر  7ثم يف  2يكون اجلواب .196
( )6ألَ َّن بسط الكرس املنتسب هو  5يف مقامات اآلخر  5ثم يف  3يكون اجلواب .75
( )7سقط من (ك) (حاصل املقسوم عليه وهو مخسة وسبعون فاجلواب اثنان).
( )8يف (ك) (ثل ًثا) وهو خطأ.
( )9ألَ َّن قسمة  196عىل  75تكون بحل املقسوم عليه  75إىل أضالعه فيكون كذا  3 5 5وقسمة 196
عىل  3يكون  65ويبقى  1تضعه عىل أول أضالع العدد املقسوم عليه  3ثم تقسم  65عىل  5خيرج 13
صحيحا والباقي
صفرا ثم تقسم  13عىل  5خيرج  2يكون خارجا
ً
بدون باقي فتضع عىل اخلمسة الثانية ً
ُ
احلاصل النهائي كذا 2
 3عىل اخلمسة فيكون
وبالقسمة احلديثة كذا :نوحد الكسور ً
أوًل
1 0 3
3 5 5

.

1 0 3

.

3 5 5
5
14
15

÷

14

=

14
15

×

14
5

=

196
75

=2

46
75

وهي تساوي متا ًما 2

( )10ساقطة من (ك).
( )11ساقطة من (س).
( )12يف (ك) السبع ،والنتيجة حدثت كذا :ألَ َّن قسمة  75عىل  196يكون بحل املقسوم عليه  196إىل
أضالعه كذا  4 7 7وبقسمة  75عىل  4يكون  18والباقي  3يوضع عىل األربعة ثم تقسم  18عىل 7
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ُ
صف عىل
صحيحا وك ًرسا عىل ك ٍرس كام إذا قيل :اق سم اثنني ون
سمت
العمل فيام إذا ق
وكذا
َ
َ
ً
4
1
أربعة ٍ
صحيحا عىل ك ٍ
سم :ثالث ًة
فاجلواب :مخ س ٌة( ،)1أو
أثامن كذا  2و عىل
ً
ُ
رس كام إذا قيل اق ْ
8
2
فاجلواب :ست ٌة وثالث ُة أع ٍ
ٍ
صحيح كام إذا
شار( ،)2أو ك ًرسا عىل
عىل ثالثة أ سبا ٍع وثلث سب ٍع،
ُ
ُ ()3
صحيح وك ٍ
ٍ
رس كام لو
صحيحا عىل
سع وثالث ُة أ سباع ُت س ٍع( ،)4أو
ُعكس املثال
ً
فاجلوابُ :ت ٌ
ُ
ٍ
املرادف لرب ٍع(،)5
بع وثالث ُة أرباع ُسب ٍع
ثالثة و ُت س ٍع،
سم سبع ًة عىل
ُ
فاجلواب :اثنان و ُس ٌ
ُ
قيل :اق ْ
خيرج  2والباقي  4تضعه عىل السبعة واًلثنان ًل تنقسم عىل السبعة األخرى فتوضع فوقها فيكون
احلاصل النهائي كذا

3 4 2

.

4 7 7
14 5

وبالقسمة احلديثة كذا:
1

14

÷

15

=

5
14

×

15
14

=

75

وهي تساوي متا ًما

196

3 4 2
4 7 7

.

( )1فبسط  2و يكون  5ترضبه يف مقام املقسوم عليه  8خيرج  40ثم ترضب بسط املقسوم عليه  4يف مقام
2

املقسوم  2خيرج  8وبقسمة  40عىل  8خيرج .5
1

4

5

4

5

8

2

8

2

8

2

4

وبالقسمة احلديثة= × = ÷ = ÷ 2 :

40
8

= .5

الصحيح هو البسط وهنا الصحيح  3يف  7خيرج  21ثم
( )2القاعدة يف قسمة الصحيح عىل الكرس أن يكون
ُ
ترضبه يف  3خيرج  63وبسط املقسوم عليه  10تقسم عليه ناتج الرضب األول  63مبارشة خيرج  6و
.
وبالقسمة احلديثة÷ 3 :

1 3
3 7

=÷3

10
21

=×3

( )3أي ثالثة أسباع وثلث سبع عىل ثالثة كذا

21

10
1 3
3 7

=

63
10

عىل . 3

=6

3
10

3

10

.

صحيح وترضبه يف مقام املقسوم  7ثم  2خيرج  63وبسط املقسوم 10
( )4يكون املقسوم عليه  3بس ًطا ألَنَّه
ٌ
تقسمه عىل حاصل الرضب فيكون  10عىل  63وبحل  63إىل أضالعها تكون  7 9تقسم العرشة عىل
 7خيرج  1والباقي  3تضعه عىل السبعة واخلارج الواحد أقل من التسعة تضعه عليها كام هو فيكون
احلاصل النهائي كذا
وبالقسمة احلديثة:

3 1

7 9
1 3
3 7
1

.

÷=3

10
21

÷=3

10

1

21

3

× =

10
63

ويساوي متا ًما

3 1
7 9

.

( )5يكون كذا  7عىل  3و فالصحيح يكون بس ًطا ترضبه يف مقام املقسوم عليه  7يف  9خيرج  63ثم تقسمه
9

عىل بسط املقسوم عليه  28فتحلها إىل أضالعها؛ كوهنا هي املقسوم عليه تكون  4 7وبقسمة  63عىل 4
خيرج  15ويبقى  3تضعها عىل األربعة ثم تقسم اخلارج  15عىل  7خيرج  2ويبقى  1تضعه عىل السبعة
فيكون اخلارج  2و

3 1
4 7

.
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صحيح كام لو ُعكس ُ
ٍ
صحيحا
فاجلواب :أربع ُة أتساع( ،)2أو
املثال(،)1
وكرسا عىل
صحيحا
أو
ً
ُ
ً
ً
]س[23:
]ك/119:أ[

فاجلواب :اثنان( ،)3ولو
وكرســا عىل مثله ،كام لو قيل :اقســم أربع ًة ونصــف عىل اثنني ورب ٍع
ُ
ً
نصف(.)4
فاجلواب:
ُعكس
ٌ
ُ
واًلختبار برضب خارج القسمة أو التسمية( )5يف املقسوم عليه أو املسمى منه ْ
خرج
فإن َ
ُ
ٍ
ُ
ألحد اختبار هذه األعامل بام ذكر ُته إنام أخذ ُته
العمل وإًل فال ،ومل َأر
صح
املق سو ُم أو امل سمى َّ

1

وبالقسمة احلديثة÷ 7 = 3 ÷ 7 :

28

9

9

=×7

9
28

63

=

28

=2

7

1

28

4

=. 2

ادف للربع يتضح ذلك بتوحيد الكرس املنتسب ويكون برضب املقامات يف بعضها خيرج 28
وقوله املر ُ
7
ٍ
ٌ
سبعة بواحد و  28عىل 7
اختزال يف السبع فسبع ٌة عىل
ثم تبسط الكرس خيرج  7فيكون هكذا وبينهام
28

1

خيرج  4فيكون ُرب ًعا كذا .
4

1

( )1فيكون هكذا  3و عىل . 7
9

( )2ترضب املقسوم عليه الصحيح يف مقام املقسوم  7يف  9خيرج  63ثم تقسم املقسوم عىل املقسوم عليه 28
عىل  63فتحل  63إىل أضالعها  7 9فثامنية وعرشون عىل  7خيرج  4بدون باقي ثم األربعة اخلارجة
4

أقل من التسعة فتوضع فوقها كذا .
1

وبالقسمة احلديثة= 7 ÷ 3 :
1

9

1

28
9

9

÷=7

28

1

9

7

× =

28

4

63

9

= .

( )3فتوضع كذا  4و عىل  2و فترضب بسط املقسوم يف مقام املقسوم عليه  9يف  4خيرج  36ثم ترضب
4

2

بسط املقسوم عليه يف مقام املقسوم  9يف  2خيرج  18ثم تقسم  36عىل  18خيرج اثنان.
1

1

9

9

9

4

2

4

2

4

2

9

وبالقسمة احلديثة= × = ÷ = 2 ÷ 4 :
( )4سقط من (س) (ولو عكس فاجلواب نصف).
1

1

4

2

36

1

18

2

= .

أي قسم ُة  2و عىل  4و فترضب بسط املقسوم  9يف مقام املقسوم عليه  2خيرج  18ثم ترضب بسط
املقسوم عليه  9يف مقام املقسوم  4خيرج  36ثم حتلها إىل أضالعها كوهنا من قبيل قسمة القليل عىل الكثري
فتكون كذا  9 4فتقسم  18عىل  9خيرج  2ويبقى صفر وكون اًلثنني أقل من الضلع اآلخر توضع عليه
1

2

ٌ
اختزال يف النصف فتصبح كذا .
فيكون كذا وبينهام
4

1

1

9

9

9

2

4

2

4

2

4

9

2

وبالقسمة احلديثة كذا= × = ÷ = 4 ÷ 2 :
( )5ساقطة من (ح).

18

1

36

2
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= .

وواضــح للمتأمل( )2واهلل
مما ذكروه يف اختبار( )1الصــحيح وهو أوىل مما ذكروه يف اختبار ها
ٌ
أعلم.
سبحانه ُ

ٍ
الباب الرابع :يف حتصيل خمرج ٍ
مضاف إىل بعض مقداره ومعرفة ما فوق الكرس وما
كرس
حتته ومعرفة التحويل والرصف:
َ
الكرسـ هـو البـاقي مـن جهـة( )4املقـدار
يكـون مـا أضـيف إليـه
أ َّما األول( :)3فإ َّما أن
ُ
ٍ
ُ
َ
ُ
تأخـذ خمـرج
والعمـل فيـه أن
وثلـث البـاقي،
ربـع
بعد إخراج جزء معلو ٍم منـه ،كـأن يقـالٌ :
وخترجـه منــه وحتفـ ُ
ـرج اجلــزء املضــاف
اجلــزء املضــاف إىل اجلملــة
ـظ البــاقي ،ثــم تنظــر خمـ َ
ُ
ـح كاملثــال املــذكور
إىل البــاقي كأ َّن ـه مضـ ٌ
ـاف للجملــة وتقســم عليــه املحفــوظ ،فــإن صـ َّ

()5

ٍ
ُ
ُ
فــارضب املخــرج
كنصــف وثلــث البــاقي
املحفــوظ
األول( ،)6وإن باينَــه
فمخــرجهام
ْ
ُ

()7

( )1ساقطة من (ح) و(ك).
( )2يف حاشية (س) ما نصه" :ذكره العالمة شهاب الدين أمحد بن اهلائم يف وسيلته ،والعالمة شهاب الدين
أمحد ابن شمس الدين املرصي يف "رشف الرضاب من ثغور أعامل احلساب" يف اجلمع والطرح
والرضب والقسمة يف أعامل الكسور فراجعه .ا.هـ قاله كاتبه عفا اهلل عنه بمنه وكرمه".
( )3أي حتصيل خمرج كرس مضاف إىل بعض مقداره ،ينظر رشح حتفة احلساب للشنشوري (خ) ص .60
( )4يف (س) و (ك) مجلة.
( )5يف (س) ذكر املثال ذاته (كرب ٍع وثلث الباقي).
( )6فيكون  ،4وصورهتا كذا:
1
4
1
3

4

4

1

1

الباقي 3
1

ب

2

( )7يف (س) و (ك) (خمرج).
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ٍ
َ
حصـل
كسـدس وثلـث مخـس البـاقي ،فـارضب َوف َقـه فيـه ،فـام
الثاين يف األول أو َوفقه(،)1
ـوب ،ففــي املثــال األول ُيصـ ُ
ـل ســت ٌة( )2ويف الثــاين ثامني ـ َة
ـرج املطلـ ُ
يف الصــورتني فهــو املخـ ُ
عشــ َر(.)3
]ح[16:
]س[24:

ٍ
ٍ
ولو ُأريد خمرج ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ضاف إىل
وجزء م
ضاف إىل الباقي بعده
وجزء م
ضاف إىل اجلملة
جزء م
ُ
مر وقس ،كام
فحصــل خمرج األولني واعمل يف الباقي
الباقي بعدَ مها وهكذا
َ
ّ
وخمرج الثالثة ما َّ
ُ
وثلث الباقي
صف
بع الباقي بعده و
سدس ما يبقى بعدمها ،فهو ثامني ٌة( ،)4أو ن ٌ
ُ
لو قيل :ثم ٌن و ُس ُ
( )1يف (ك) (وافقه).
( )2ألَ َّن خمرجها األول  2والباقي  1وبينه وبني خمرج ثلث الباقي  3تباين فترضب  3يف املخرج األول 2
خيرج  ،6وصورهتا يف اجلدول كذا:
1
2
3

1
3

2

6=3×2

1

3=3×1

الباقي 1
1

ب

2

( )3ألَ َّن خمرجها األول  6والباقي  5وبينها وبني

1

1
الباقي توافق؛ ألَ َّن مقام البسط املبعض هنا يكون 15

5 3

ٍ
توافق؛ حيث ُ
توافق وًل عكس ،وبينهام توافق
كل
تداخل ٌ
برضب املقامات يف بعضها ،وبني  15والباقي ٌ 5
يف الثلث فترضب  3يف املخرج األول  6خيرج  ،18وصورهتا يف اجلدول كذا:
1
6

3
1 1
5 3

ب

6

18=3×6

1

3

الباقي 5
-

1
14

1

( )4ألَ َّن خمرج األوىل من  8والباقي  7وهي تنقسم عىل الباقي ،فيكون املخرج هو املخرج األول ،وبأخذ
1

7

الباقي  1يبقى  6وهي منقسمة كذلك عىل ما يبقى فيكون املخرج هو األول  ،8وصورهتا كذا:
6
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1
7

()2
فاملخرج ثالثون( ،)1أو ٌ
ونصف سدس الباقي
وربع الباقي
ثلث
وثالث ُة أمخاس الباقي بعدمها
ُ
ُ
ُ

بعدمها فهو أربعة وعرشون (.)3

 8الباقي  8الباقي  8الباقي
1
8 1
الباقي

1
1

1
6

7

1

1
1

7

1
1

6

1

باقي الباقي

5

تنويه :من هنا وضعت للباقي عمو ًدا؛ لتعدد البواقي وليسهل النظر بينه وبني خمرج كل باقي.
1

تباين ،فترضب  3يف خمرج األول  2خيرج  6نصفها
( )1ألَ َّن خمرج األوىل  2والباقي  1وبينه وبني مقام الباقي ٌ
3

3

تباين ،فترضب  5يف  6خمرج األوىل مع الثانية خيرج
 3وثلث باقيها  1والباقي  2وبينه وبني مقام الباقي
ٌ
5

 ،30وصورهتا كذا:

 2الباقي  6=3×2الباقي  30=5×6الباقي
1

3
5

1
2
الباقي

3
5

3

1

1

15

3
1

5

2

6

باقي الباقي

4

( )2يف (س) (أو ثلث ربع الباقي) ،وهو خطأ.
( )3ألَ َّن خمرج األوىل من  3والباقي  2وبينه وبني خمرج الباقي  4توافق بالنصف ،فنصف األربعة  2ترضهبا
يف املخرج األول  3خيرج  6ويبقى من الستة بعد إخراج الثلث وربع الباقي  3وبينها وبني نصف السدس
الذي هو باقي الباقي توافق بالثلث ،وثلث مقام نصف السدس الذي هو  12أربعة ترضهبا يف املخرج
الثاين  6خيرج  24وصورهتا يف اجلدول كذا:
 3الباقي  6=2×3الباقي 24=4×6
2

1
3 1
الباقي

4

باقي الباقي

4
1 1
6 2

1

2

2
1

8
3

4
1

11

ٍ
كرس ُم َب َّع ٌض ،وحتويله إىل ٍ
مفرد يكون برضب البسوط عىل حدة واملقامات
كرس
تنويه :نصف السدس ٌ
1

كذلك فيكون كذا .
12
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]ك/119:ب[

()2
ُ
َ
ثلــث
أضــيف إليــه الكرســ جــزء مســمى( :)1كــأن يقــال:
يكــون مــا
وإ َّمــا أن
َ

()3

ثالثــة أربــا ٍع ،والعمـ ُ
ـرج الكرسـ املضــاف إىل اجلملــة وتأخـ َ
أن تأخـ َ
ـل فيــه ْ
ـذ منــه ذلــك
ـذ خمـ َ
()4
ينقسـم كاملثـال املـذكور( )6أو
وتنظـر بينـه وبـني خمـرج مـا أضـفته إليـه( )5فإ َّمـا أن
الكرس
َ
َ
َ

ٍ
ـرج
أسـداس؟ أو
خمـرج نصـف مخسـة
يبـاي َن كـام لـو قيـل :كـم
َ
يوافـق كـام لـو قيـل :كـم خمـ ُ
ُ
رش ـ ثالث ـ ُة( )7أعشــار مخســة أسـ ٍ
ُ
األول وإن بــاين فــارضب
رجهــا
ـداس؟ فــإن انقســم فمخ ُ
ُع ُ
ُ
املخرج وهو اثنا عرش كام سيايت(.)8
واحلاصل هو
خمرج الثاين يف خمرج األول
ُ
َ

( )1ينظر :رشح حتفة احلساب للشنشوري (خ) ص .60
( )2يف (س) زيادة (لك).
( )3ساقطة من (س).
( )4أي بسط الكرس املضاف إليه ،فتنظر بينه وبني خمرج الكرس املضاف أي مقامه.
ٍ
ٍ
مكرر ،فإن خمرجه يكون برضب املقامات
مفرد ًل
(ُ )5يرتز يف هذا القسم عن الكرس املضاف إذا أضيف إىل
مطل ًقا بقطع النظر عن تباين وانقسام وتداخل ،كام نبه عىل ذلك العالمة الشنشوري يف رشحه عىل حتفة
احلساب ،فمقام ثالثة أمخاس اخلمس مخسة وعرشون وإن كانا متامثلني ومقام نصف الثمن ستة عرش وإن
كانا متداخلني ،ومقام ثالثة أرباع العرش أربعون وإن كانا متوافقني.
قال الشنشوري" :وأما مقام الكرس املضاف إن كان غري الكرس األول مفر ًدا سواء كان األول مفر ًدا أم ًل
فانظر قبل العمل هل هو مضاف من اسمني أم أكثر؟ إن كان مضا ًفا من اسمني فهو أي املخرج مسطح
مقاميهام من غري نظر إىل نسبة بينهام ،وإن كان مضا ًفا من أكثر من اسمني فهو أي املقام ما ُيصل من
رضب مقامات األسامء املتضايفة بعضها يف بعض من غري نظر إىل نسبة بينهام أي املقامات" .رشح
الشنشوري عىل حتفة احلساب (خ) ص .59
( )6يف (س) ذكر مثاًل غري منطبق( :كام لو قيل كم خمرج مخس نصف ٍ
ثلث؟) ،واملثال املقصود هو:
ُ

3 1
4 3

فبني

خمرج الكرس املضاف  3وبسط كرس املضاف إليه انقسام فيكون املخرج هو خمرج كرس املضاف إليه وهو
.4
( )7يف (س) (أربعة).
( )8يف (س) سقطت (وهو اثنا عرش كام سيأيت).
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ُ ()1
املخــرج ،واملــرا ُد بــاألول
وافــق فــارضب وفــق الثــاين يف األول فاحلاصــل
وإن
َ
ُ
()2
غـري املـراد بـاألول يف الشـق
الكرسـ
هنا
األخـري وبالثـاين مـا أضـيف إليـه وهكـذا  ،فهـو ُ
ُ
ُ

املخــرج أربعــ ٌة( ،)3ويف الثــاين اثنــا عشـــ َر( ،)4ويف الثالــث مئــ ٌة
األول ،ففــي املثــال األول
ُ
وعشـرون(.)5
وسـ ُبع مـا بقـي وثلـث مخـس مـا اجتمـع فـاملخرج أحـد
ولو قيـل :كـم خمـرج ثلثـني ُ

ٍ
()6
ٍ
فـاجلواب
ثمـن مـا بقـي
وسـبع
ُ
وسـبع مـا اجتمـع مـنهام ُ
وعشـرون  ،أو خمرج ثلث وربـ ٍع ُ
( )1يف (س) (واحلاصل).
( )2األول باعتبار الوجود ًل باعتبار النطق والتلفظ ،فالكرس ثلث الربع يكون الربع هو األول وإن كان تلفظ
به ثانيا؛ ألَنَّه ٌ
متأخر رتبة
أول باعتبار أسبقية وجوده قبل الكرس الذي أضيف إليه ،والثلث هو الثاين؛ ألَنَّه
ٌ
يف الوجود عن األول وألَنَّه جزء من املضاف إليه.
( )3يف (ح) و (س) (ستة) ،املثال األول هو

3 1
4 3

وبني املخرج الثاين  3وبسط األول  3انقسام فيكون املخرج

هو خمرج األول  4وليس  6كام يف (ح) و (س) ولعله وهم أو خطأ الناسخ وما أثبته من (ك).
( )4ألَ َّن املثال
.12

5 1
6 2

وبني املخرج األول  2وبسط الثاين  5تباين فترضب املقامات يف بعضها  2يف ُ 6يصل

( )5يف (س) (ستون) ،ألَ َّن املثال

3

1

5

6 10 10

وبني خمرج الثالث  10وبسط الثاين  3تباين فتبقى  10كام هي

حتى ينتهي النظر ،وبني املخرج الثاين  10وبسط األول  5توافق بالنصف ونصف العرشة  2فترضب
املقامات يف بعضها ،وما كان وف ًقا رضبت وفقه .120=6×2×10
( )6ألَ َّن خمرج الثلثني  3وبسطها منها  2يبقى  1وبينه وبني خمرج سبع الباقي تباين فترضبه يف املخرج األول
 3يكون  21ثلثاها  14وسبع الباقي  1واملجتمع منهام  15وبينه وبني ثلث اخلمس ٌ
متاثل فيكون املخرج
هو السابق كام هو أي  ،21وصورهتا يف اجلدول كذا:
 3الباقي 21=7×3
2
3 1
الباقي

7
1 1
5 3

2

1

املجتمع

14
1

21
14

15=1+14

1
1

املجتمع

الباقي 5
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مئـ ٌة وثامنيـ ٌة وسـتون( ،)1وهاتـان الصــورتان مركبتـان مـن الصـورتني األُوليـني فقــس ،واهلل
]س[25:

تعاىل أعلم.
املطروح
وأ َّما معرف ُة ما فوق الكرس( :)2فاطرح من خمرج الكرس املفروض( )3بس َطه وانسب
َ
للباقي ،فلو قيل :كم َ
املطروح
فوق الثلث؟ فاطرح بس َطه واحدً ا من مقامه يبق اثنان ،ثم انسب
َ
()4
اجلواب ،ولو قيل :كم فوق الثلثني؟ فافعل ما ذكر يكن مثلني(.)5
إليهام يكن نص ًفا فهو
ُ

ثم وجدت يف حاشية (س) ما نصه" :ألَ َّن خمرج الثلثني ثالثة فإذا أخرجتهام منه بقي واحدٌ يباين خمرج
السبع ،فارضب أحدمها يف اآلخر ُيصل أحد وعرشون ،فإذا مجعت منها ثلثيها وسبع الباقي حصل مخسة
عرش ،وخمرج ثلث اخلمس مخسة عرش ،واألُوىل منقسمة عىل الثانية واملخرج اجلامع أحد وعرشون .ا.هـ
منه عفا اهلل عنه".
( )1وصورهتا يف اجلدول كذا:
 12املجتمع  12الباقي  168=14×12الباقي

1

1
3
1
4 1
املجتمع

14

الباقي

7
1 1
8 7

4
3

7

4

56

3

42

1

4

14
55

1

ثم وجدت يف حاشية (س) ما نصه" :ألَ َّن خمرج الثلث والربع وسبع املجتمع اثنا عرش ،وخمرج سبع الثمن
ستة ومخسون ،وبينهام وبني الباقي بعد إخراج الثلث والربع وسبع املجتمع وهو أربعة موافقة باألرباع،
فارضب ربع الستة واخلمسني يف اًلثني عرش أو العكس ُيصل ما ذكره .ا.هـ منه عفا اهلل عنه من خطه
بيده".
( )2ينظر :نزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،28وكشف الغوامض  ،213/1وإرشاد الفارض ص ،170
ورشح حتفة احلساب للشنشوري (خ) ص .67
( )3ساقطة من (س).
( )4يف (ك) (وهو).
( )5يقول ابن اهلايم يف نزهة احلساب" :وفوق الثلثني مثالن؛ إذ الباقي من مقامهام واحد وبسطهام مثاله"
2
(ص  ،)28ألَ َّن  1=2-3ننسب إىل اخلارج بسطه يكن  1 :2وبصيغة الكرس كذا أي .2
1
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وأ َّما معرف ُة ما حتته( :)1فامحل عىل خمرج الكس ــــــر املفروض( )2بس ـ َطه وســم املزيدَ من
()4
ُ
صف ُسب ٍع
وحتت ن
الثلث( )3وحتت الثلثني ُمخ سان
فتحت الن صف
اجلواب،
املجتمع يك ْن
ُ
َ
َ
ُ

ٍ
ُ
مخس(.)5
ثلث
واهلل أعلم(.)6
يرضب(َ )8
بسط املحول يف مقام املحول إليه
وأ َّما معرف ُة التحويل والرصف( :)7فهو أن
َ
6

1

7

8

َ
احلاصل عىل مقام املحول ،فلو قيل :ست ُة أسبا ٍع كم ُث ُمنًا هي؟ كذا كم ؟( )9فارضب
وتقسم
]ح[17:

َ
َ
احلاصل وهو ثامني ٌة وأربعون( )12عىل
بسط األسباع وهو ست ٌة( )10يف مقام( )11الثُمن ،واقسم

( )1ينظر :نزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص  ،28وكشف الغوامض  ،213/1وإرشاد الفارض ص .170
( )2ساقطة من (س).
1

( )3جتمع البسط إىل املقام  3=2+1ثم نسمي املزيد وهو البسط  1للمجتمع خيرج .
2

3

( )4جتمع البسط للمقام  5=3+2ثم نسمي املزيد وهو البسط  2للمجتمع خيرج .
5

( )5نوحد الكرس املبعض بام عرفت ساب ًقا وذلك برضب املقامات والبسوط ٍّ
كل عىل حدة خيرج
البسط إىل املقام خيرج  15ثم ننسب البسط للمجتمع يكن
1
15

.

1
15

ٍ
مخس ألَ َّن
وهي ثلث

1 1
5 3

1
14

فتجمع

بتوحيدها تكن

( )6قال الشنشوري يف رشحه عىل حتفة احلساب ًلبن اهلايم (خ)" :فصل يف معرفة ما فوق الكرس ومعرفة ما
حتت الكرس ،وهذا الفصل عظيم اجلدوى ُيتاج إليه احلاسب يف أعامل الوصايا وغريها يف استخراج
املجهوًلت ،وأذكر فيه التحويل ويسمى رص ًفا" .ص .67
( )7ينظر :مقاًلت يف علم احلساب ًلبن البنا املراكيش ص  ،182ونزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص ،27
ورشح حتفة احلساب للشنشوري (خ) ص .67
( )8يف (س) و (ك) (ترضب).
صحيحا كذا ( )8وما أثبتته من (س) و (ك).
رقام
ً
( )9يف (ح) ذكر الثمن ً
( )10ساقطة من (س).
( )11ساقطة من (ح).
( )12يف (س) سقطت (وهو ثامنية وأربعون).
-135-

]ك/120:أ[

مقام املحول وهو السبع ُة ُيصل ست ٌة وست ُة أسبا ٍع ،فالست ُة األسباع هي ست ُة ٍ
أثامن وست ُة أسباع
الثمن ،ولو قيل :كم قريا ًطا هي()1؟ فارضب الست َة يف مقامه وهو أربع ٌة وعرشون ،واقسم
َ
احلاصل وهو مئ ٌة وأربع ٌة وأربعون( )2عىل السبعة مقام املحول ُيصل عرشون وأربع ُة أسبا ٍع

()3

اجلواب واهلل أعلم(.)4
وهو
ُ
اخلامتة (: ) 5
جميب.
نسأل اهلل تعاىل لنا( )6وللمسلمني حسنَها إنه
قريب ٌ
ٌ
إقامة أضالع

()7
حتصل أضالع
من ُم َلح هذا الفن إقامة أضالع العدد مقا َمه والترصف فيها إىل أن ّ

العدد مقامه

6

( )1أي ستة أسباع كم قريا ًطا هي؟
7

( )2يف (س) سقطت (وهو مئة وأربعة وأربعون).
( )3أي عرشون قرياطا وأربع ُة أسباع القرياط.
ينظر :نزهة احلساب ًلبن اهلايم (خ) ص .27
( )4يقول ابن البنا يف رفع احلجاب (خ)" :وهذا النوع ُينتفع به يف مجع الكسور املختلفة كام يفعله ُ
أهل العمل
بالرومي يرصف بعضها إىل بعض وحينئذ ُجتمع أو ُيطرح كام ُيفعل يف الصحيح وذلك ّبني وهذا النوع
هو املقصود يف الكتاب" .ص .38
( )5أي خامتة الفن األول فقط.
( )6ساقطة من (س).
( )7قال ابن غازي املكنايس يف بغية الطالبُ " :ملح العلم ما ليس من متنه ،ومن ثم قال أبو عبد اهلل املغريب
يف قواعده" :التدقيق يف حتقيق حكم املرشوعية من ملح العلم ًل من متنه عند املحققني ،بخالف استنباط
علل األحكام وضبط أماراهتا" ص .77-76
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]س[26:

ب( )1بالرضب ،وهو( )2ما كان يستعمله إما ُم الفن العالمة أمحدُ بن املجدي
فري َّك ُ
املطلوبُ ،

()3

كثريا(.)4
رمحه اهلل تعاىل ً
ضع عىل ٍّ
أن َّ
وطريقهْ :
صغريا ،ثم
كل خ ًّطا
ضالع بحيث ًل يبقى فيها
حتل األ
مركبَ ،و ْ
ٌ
َ
ً
ضالع اآلخر
انظر فإن مل يامثل يش ٌء( )5من أ ضالع أحد( )6العددين الذين تريد الت رصف فيهام أ
َ
فال َ
عمل يف اجلمع والطرح إًل اجلاد ُة(.)7
()9
()8
املطروح واحدً اْ ،
فظاهر أنَّ ه يف
وإن تســـاويا
ومنه ما إذا كان أحدُ املجموعني أو
ُ
ٌ

املجموع ثالث ًة
ضــلع اثنني ،فلو كان
يبق يش ٌء ،ويف اجلمع ز ْد عىل أضــالع أحد ها
الطرح مل َ
ُ
َ

( )1يف (س) و (ك) (فرتكب).
( )2يف (ح) (وهو).
( )3أمحد بن رجب بن طنبغا املجد بن الشهاب القاهري الشافعي ،ويعرف بابن املجدي نسبة جلده ،ولد سنة
صنفات يف
 767هـ بالقاهرة ،نابغة يف أنواع احلساب واهلندسة واهليئة والفرائض وعلم الوقت ،وله م
ٌ
احلساب والفرائض غزيرة ،تويف رمحه اهلل سنة  850هـ .
انظر حوادث الدهور يف مدى األيام والشهور  ،144/1والضوء الالمع  ،300/1وشذرات الذهب
 ،390/9والبدر الطالع  ،58/1ومعجم املؤلفني .138/1
ٌ
ساقط من (س).
( )4متعلق بالفعل يستخدمه ًل بفعل الرتحم ،والرتحم
( )5فاعل مرفوع للفعل املنفي (مل يامثل).
( )6ساقطة من (ك).
( )7يقصد باجلادة هنا وما بعد ذلك هي الطريقة املعتادة يف العملية احلسابية ،ومنها ما ذكره يف األبواب
السابقة ،كستة وسبعة ً
مثال فاألول ُُيل إىل  2 3والثاين كام هو ألَنَّه أصم فيكون  7فال متاثل فيكون
العمل هو اجلادة أي الطريقة املعتادة.
( )8يف (ك) (و).
( )9يف (س) (ساويا).
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ٍ
ٍ
ٍ
()2
()1
أربعة
وهل َّم( ،)3ففي مجع
ـلع ثالثة أو أربعة فأربعة َ
متســاوي ًة فزد عىل أضــالع واحدها ضـ َ
فاجلواب  ، 2 2 2 2 3ولو كان
وعرشــين ملثلها ز ْد عىل أضــالعها وهي  2 2 2 3ضــلع اثنني،
ُ
ٌ ()4
ٍ
فاعزل( )5املش َ
ْ
رتك ثم امجع
اجلواب  ، 2 2 2 3 3وإن توافقا
مساو هلام لكان
معهام عد ٌد ثالث
ُ

َ
الفضل بعد حله
البقيتني كالعددين وأ ضف احلاصل بعد حله للمعزول( ،)6ويف الطرح أضف
للمعزول( ،)7ففي مجع أحدَ وعرشــين ألربع َة عرش ـ كذا  3 7إىل  2 7اعزل( )8املشـ َ
ـرتك وهو
ٍ
لثالثة وأضــف اخلمس ـ َة احلاصــلة للمعزول ُيصــل  ،5 7ولو
ـلع ســبعة  ، 7وامجع اثنني
ضـ ُ
ضلع  3واطرح اخلم س َة
رش من أحدَ وع رشين كذا  3 5من  ، 3 7فاملعزول
ُ
طرحت مخ س َة ع َ
فاجلواب .2 3
من السبعة وأضف الباقي وهو اثنان للمعزول
ُ
ٍ
()9
َ
تسعة إىل
العمل( ،)10ففي مجع
وإن تداخال فافرض الباقي من األصغر واحدً ا وكمل
]س] [27:ح )1( [18:ساقطة من (ح) و(ك).
( )2يف (س) و (ك) (أحدمها).
( )3فلو قيل :امجع  12ثالث مرات فتحلها كذا  2 2 3ثم تضيف إليها عدد املرات املراد مجعه بعددها،
ٍ
مرات فتضيف  6إىل
وهو هنا  3فتضيفها للعدد املحلول تصبح كذا  ،2 2 3 3ولو قيل :امجعها 6
العدد املحلول إًل أنك حتل الستة كذلك فتصبح كذا  2 2 2 3 3وهكذا.
( )4يف (س) (آخر).
( )5يف (س) (فأزل).
للمن َّزل) ،كجمع  24و 18بينهام توافق فتحل  24إىل أضالعها فتكون كذا  2 2 2 3ثم
( )6يف (س) ( ُ
حتل  18فتكون كذا  2 3 3فتزيل املشرتك فيبقى من  24كذا  2 2ومن  18كذا  3جتمع األضالع
املتبقية مع بعضها وهي  2 2من العدد  24و 3من العدد  18تصبح  7يصبح ضل ًعا مع املعزول كذا 7
 2 3وحاصلها بالرضب  42الذي هو ناتج مجع  24و.18
( )7ساقطة من (ح) و(ك).
( )8يف (س) و (ك) (أزل).
( )9ساقطة من (س).
( )10هذا يف كل ٍ
نظر بني عددين عندما نزيل املشرتك فال يبقى من العدد شي ًئا فالقاعدة أن تفرض أن الباقي
يكون واحدً ا عىل الدوام ،وًل يزول كل العدد املحلول إًل يف التداخل وباألخص يف األصغر فتنبه.
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]ك/120:ب[

ٍ
ُ
املعزول  3 3والبقيتان( )2واحدٌ ومخس ٌة وجمموعهام
مخسة وأربعني كذا  )1(3 3إىل 3 3 5

()3

أضف
فاجلواب  ، 2 3 3 3ويف طرح األول من الثاين
ستة(ُ )4ح َّله( )5وأضفه إىل املعزول،
ْ
ُ
ُ
َ
الفضل بني
اجلواب  ،2 2 3 3وحيث كان
الفضل بني البقيتني( )6بعد َحله إىل املعزول يك ْن
ُ
ُ
ُ
واحلاصل
املجموعات فامجع اثنني منها
كثرت
اجلواب ،وحي ُث
فاملعزول هو
البقيتني واحدً ا
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
اجلواب ،ففي رضب عرشين يف
ُيصل
أضالع املرضوبني
الرضب فامجع
وهلم( ،)7وأ َّما
الثالث َ
ُ
َ
ُ
ٍ
واجلواب  ،2 2 3 5 7وأ َّما القسم ُة فإن
أضالع األول  2 2 5والثاين 3 7
واحد وعرشين،
ُ
ُ
اخلارج واحدٌ  ،أو توافقا ْ
تباينا فال َ
فأزل اًلشرتاك واقسم
فواضح أن
عمل إًل اجلاد ُة ،أو تساويا
َ
ٌ
بقية املقسوم عىل بقية املقسوم عليه ،ففي قسمة مخسة َعرش عىل ٍ
ستة وستني أو عكسه ض ْعهام كذا
َ
 5 3عىل  )8(11 2 3ثم أزل الثالث َة يف ٍّ
كل( )9منهام واقسم مخس ًة عىل اثنني وعرشين أو اثنني
ٍ
ْ
ُيصل بطرح أضالع األصغر من
اجلواب يف املتداخلني
وظاهر أن
مخسة(،)10
وعرشين عىل
َ
ٌ
ٍ
أضالع األكرب ُ
أربعة
ويوضع واحدٌ عىل بقية األكرب يف العكس ،ففي
رب مقسو ًما،
ُ
حيث كان األك ُ

( )1يف (س) عطف بينهام بحرف العطف (و).
( )2يف (س) بدون حرف العطف (و).
( )3يف (س) (فامجعهام).
( )4ساقطة من (س).
( )5يف (س) (وحل جمموعهام).
( )6ما يبقى بعد إزالة املشرتك هو  1و 5والفضل بينهام  4أي .2 2
( )7كطريقة ابن البناء التي سبقت يف باب اجلمع من أعامل الصحيح عند مجع املجموعات الكثرية.
( )8يف (س) و(ك) صورها هكذا:

5 3
2 3

 ،11وهو مشكل ،ولعله اجتهاد من النساخ إذ صورته الصحيحة

بخط أفقي ممتد غري مفصول إن أريد وضعه يف صيغة كرس هكذا:
( )9سقط من (ح) و(س) (يف كل).
( )10يف (س) ً
بدًل من (أو اثنني وعرشين عىل مخسة) (أو اعكس).
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5 3
11 3 2

.

طريقة أيب
القاسم القريش

ٍ
اجلواب  2 3أو
أربعة أو عكسه
وعرشين عىل
ُ

1
2 3

هذا كله يف أعامل الصحيح ،وأ َّما أ ُ
عامل
أبو

()3

عبدالرمحن القريش

()4

()2

(.)1

الكسور فطري ُقه ما أشار إليه اإلمام العالمة

ووضحها سيدي الوالدُ رمحه اهلل تعاىل
الفريض رمحه اهللُ تعاىل
َّ

1

( )1يف (ح)  2 3أو  3و  2و وفيه خلط ظاهر ،ويف (س) و (ك) صورها هكذا 2 3 :أو
6

1
2 3

 ،وهو أصح؛

صورها يف (ح) بال
ألَ َّن قسمة  24عىل  4تساوي  6وأضالعها  3و 2وقسمة  4عىل  24سدس إًل أنه َّ
حل أضالعه ،وصورها يف البقية بحل أضالعه.
وطريقة العمل كذا:

2 2 2 3
2 2

نزيل املشرتك بني املقسوم واملقسوم عليه ،وحيث إنه مل يبق يش ٌء يف

املقسوم عليه نعوض بالواحد دو ًما؛ ألَ َّن احلالة تداخل فتكون النتيجة كذا
أي قسمة

2 2

2 2 2 3

سدسا أي كذا
يكون ً

( )2ساقطة من (س).

1

2 3

.

2 3
1

أي  ،2 3وعكسه كذلك

( )3يف (ح) (أيب) وما أثبتته من (س) و (ك) وهو الصحيح نحو ًيا إًل أن كنيته أبو القاسم ،وعبد الرمحن اسمه
كام سنبينه يف ترمجته بحول اهلل وحده.
( )4هو أبو القاسم عبد الرمحن بن ُييى بن احلسن القريش ،نزيل بجاية ،هكذا اسمه  -أبو القاسم القريش -
يف كل املواضع التي وقعت عيني عليه عند من يذكره كالدر املنثور ًلبن عبد الغفار ورشح العقباين عىل
ً
فصوًل من ابن عبد الغفار ،وأغلب الظن أنه وهم يف اسمه أو
كثريا ما أخذ
احلوفية ،والشيخ ابن اجلامل ً
أخطأ النساخ فأقحمت الكنية (أبو) عىل اًلسم.
عرضا يف كتب الرتاجم من املشايخ ويف كتب الفرائض
ومل أعثر له عىل ترمجة يف كتب الرتاجم ،إنام يذكر ً
التي اهتمت بذكر طريقته احلسابية ،وذكره املكنايس الشهري بابن القايض يف ذيل وفيات األعيان يف ترمجة
ابن البناء املراكيش :وأن له املقدمات امللخص من رشح اإلمام املتبحر يف علم التعاليم أيب القاسم القريش
نزيل بجاية- ،علم التعاليم :هو علم املقادير ،وهو كام قال ابن خلدون :علم اهلندسة وعلم العدد وعلم
اهليئات إلخ (مقدمة ابن خلدون  -)248/2وقال حمقق رشح خمترص احلويف للشطي حتت عنوان :ظهور
ٍ
ومبتكر
كرس فيه،
ُ
طريقة جديدة يف حساب الفرائض :وهي تسري عىل جتزئة فريضة املرياث إىل أقل عدد ًل َ
هذه الطريقة أبو القاسم القريش عبد الرمحن بن ُييى نزيل بجاية ،وله فيها مقالة رشحها ابن صفوان أمحد
بن إبراهيم املالقي ،تويف سنة 773هـ وسمى رشحه :كفاية الفارض املرتاض يف التنبيه عىل ما أغفله
مجهور الفراض ،منه خمطوطة مبتورة اآلخر يف مكتبة الزاوية احلمزية رقم  ،376وع َّلق املحقق يف اهلامش
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تنظر بني أضالع
خريا ومت َّ َمها واستنبط منها
ً
وجوها اختصارية تزدا ُد هبا املَ َلك ُة ،وهي أن َ
وجزا ُه ً
]ك/121:أ[
]س[28:

أضالع ٍّ
أضالع ٍّ
ٍّ
كل
كل من البسط واإلمام
ثلت
كل من البسط واإلمام أحدُ مها مع اآلخر فإن ما ْ
َ
ُ
من اآلخر ٌّ
كل لنظريه ،كرضب أربعة أتساع يف مثلها كذا

2 2
3 3

يف

2 2
3 3

( ،)1أو قسمة أحدمها عىل

يبق يش ٌء ،ويف القسمة
اآلخر أو مجعهام أو طرح أحدمها من اآلخر،
فواضح أ َّنه يف الطرح مل َ
ٌ
اخلارج واحدٌ  ،وًل َ
عمل يف الرضب إًل اجلادة ،ويف اجلمع اقسم جمموع البسطني( )2عىل أئمة
أحد الكرسين فيكون يف املثال( )3كذا

2 2 2

(.)4

3 3

ٍ
ٍ
ٍ
ُ
أمخاس
واحد وأربعة
وسبعني يف
وإن كان
التامثل بني أضالع البسطني فقط كرضب واحد ُ

]ح[19:

ً
كامال أمحد بن القايض يف مطلع كتابه الرائض لطالبي فهم الناهض بأعباء علم
بقوله :ذكر اسمه
الفرائض ،خمطوط خ ح  ،8840ومل أستطع اًلهتدا ُء إليها.
ينظر :ذيل وفيات األعيان املسمى درة احلجال يف أسامء الرجال  ،15/1ومقدمة رشح خمترص احلويف
للشطي .169-168
وينظر :كذلك رشح العقباين عىل احلوفية (خ) والدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) وبياناهتام مذكورة يف
فهرس املخطوطات يف األخري.
( )1يف (ح) كذا

22
33

يف

22
33

.
1

1

2

4

( )2يف (ك) زيادة "مثاله ما فيه اشرتاك كام لو قيل ارضب اثنني ونصف يف واحد وربع كذا  2و يف  1ففي
القسمة اقسم اثنني واثنني إمام املقسوم عليه عىل اثنني إمام املقسوم ُيصل اثنان ويف اجلمع جمموع أئمة
الكرسين أضفهام بعد حلها إىل أضالع أحد البسطني ُيصل  2 3 5واقسم احلاصل عىل أئمة الكرسين
2 3 5
2 2 2

وبينهام اشرتاك بضلع اثنني أزله ُيصل

3 5
2 2

".

رجحت إقحامها وزيادهتا؛ ألَ َّن هذه الزيادة وقعت اعرتاضية بني مسألة وجواهبا ،مما رجح الشك يف
موضعها فأثبتها يف اهلامش فقط.
4

4

9

9

( )3يف .
( )4ألَ َّن البسط األول  2 2والثاين مثله  2 2وعند اجلمع إذا متاثلت األعداد تضيف  2ألحد األضالع
تكون كذا  2 2 2اقسمه عىل أحد الضلعني  3 3يصبح املجموع كذا
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2 2 2
3 3

وهو صحيح.

كذا

3 3
7

يف

3 3
5

( )1أو قسمته عليه أو عكسه أو مجعهام أو طرح األول من الثاين فال َ
عمل يف

الرضب إًل اجلادة ،ويف القسمة اقسم إمام( )2املقسوم عليه عىل إمام املقسوم( ،)3ويف اجلمع
َ
حلاصل عىل( )4أئمة الكرسين،
جمموع أئمة الكرسين إىل أضالع أحد البسطني واقسم ا
أضف
َ
ٌ
اجلواب يف املثال كذا
اشرتاك أزله( )6فيكون
فإن( )5حصل
ُ

2 2 3 3 3
5 7

( ،)7ويف الطرح أضف

َ
َ
احلاصل عىل أئمة الكرسين ،وإن
الفضل بني مقامي الكرسين إىل أضالع أحد البسطني واقسم
ٌ
اجلواب يف املثال كذا
اشرتاك فأزله فيكون
حصل
ُ

2 3 3
5 7

تعرض هلذا
( .)8ومل َأر الوالدَ رمحه اهللُ
َ

2
( )1ألَ َّن  1و بسطها يكون برضب الصحيح  1يف املقام  7ثم محل البسط عليها خيرج  9وبحلها إىل أضالعها
7

4

كذا  3 3و  1و يكون برضب الصحيح  1يف املقام  5ثم محل البسط عليها خيرج  9وبحلها إىل أضالعها
5

كذا .3 3

( )2يف (س) (اإلمام).
5

5

7

7

( )3فيكون كذا ولو قسمتها بطريقة اجلادة كام مر لكان كذلك  ،قال ابن البنا يف رفع احلجاب (خ)( :ومتى
استوى البسطان يف مسائل القسمة فيقسم إمام املقسوم عليه عىل إمام املقسوم).
( )4يف (س) زيادة (جمموع) أي جمموع أئمة الكرسين ،وهو خطأ والصحيح قسمتها عىل أئمة الكرسين ًل
جمموعهام ،ومما يرجح ذلك كذلك أنه يف الطرح بعده ويف احلالة نفسها قسمه عىل أئمة الكرسين ًل
جمموعهام ،وبرهانه إذا عملتها بطريقة اجلادة موافق ملا أثبته من أنه يقسم عىل أئمة الكرسين ًل جمموعهام.
( )5يف (س) وإن.
( )6أي إن حصل اشرتاك بني البسط واملقام.
( )7ألَ َّن مجع أئمة الكرسين  5و  7ينتج  12أضالعها كذا  2 2 3تضيفها إىل أضالع أحد البسطني 9
وأضالعها  3 3فيحصل كذا  2 2 3 3 3وتقسمه عىل أئمة الكرسين  5 7فيكون كذا
.

2 2 3 3 3
5 7

( )8ألَ َّن الفضل بني أئمة الكرسين يكون بطرح األكرب من األصغر كذا  7نطرح منها  5يبقى  2يضاف إىل
أضالع أحد البسطني  9وأضالعه  3 3خيرج كذا  2 3 3تقسمه عىل أئمة الكرسين  5 7فيكون كذا
2 3 3
5 7

.
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اجلواب فهو لوضوحه وأخذه مما قبله(.)1
القسم وكأنه إن مل يكن
ُ
وإن كــان التامثـ ُ
ـل بــني املقــامني فقــط كض ــرب تُســعني يف مخســة أتســا ٍع كــذا
5
3 3

2
3 3

يف

أو قســمته عليــه أو عكسـه أو مجعهــا أو طــرح األول مــن الثـاين فــال عمـ َ
ـل يف الرضــب

َ
اجلـواب،
بسـط املقسـوم عـىل بسـط املقسـوم عليـه ُيصـل
إًل اجلادة ،وأ َّمـا القسـم ُة فاقسـم
ُ
]س[29:

5

2

يصــري كــذا ( )2و()3كــذا ( ،)4وأ َّمــا اجلمــع فــامجع البســطني( )5واقســم
ففــي املثــال
ُ
2
5
جممــو َعهام عــىل أئمــة أحــد الكســـرين فيصــري يف املثــال كــذا

7

والطــرح كــاجلمع إًل
،
ُ

ُ
3 3
1
()7
فيصري يف املثال كذا (.)8
أ َّنك تقسم الفضل بينهام( )6عىل أئمة أحدها
ُ
3

التامثل بني بســط أحدمها وإمام الثاين فقط كرضــب ثالثة أســبا ٍع يف ُث ٍ
ُ
لث هبذه
وإن كان
3

1

7

3

الصــفة يف أو قســمة أحدمها عىل اآلخر أو مجعه معه أو طرح الثاين من األول فال َ
عمل يف

( )1يف (س) سقطت الفقرة كلها" :ويف الطرح أضف الفضل بني مقامي الكرسين إىل أضالع أحد البسطني
واقسم احلاصل عىل أئمة الكرسين وإن حصل اشرتاك فأزله فيكون اجلواب يف املثال كذا

2 3 3
5 7

ومل أر

الوالد رمحه اهلل تعرض هلذا القسم وكأنه إن مل يكن اجلواب فهو لوضوحه وأخذه مما قبله".
5

( )2يف (ح) .
2

( )3يف (س) و (ك) أو.
5

5

2

2

9

2

9

5

( )4إن كان املقسوم هو فالناتج وإن كان املقسوم فالناتج .
( )5والبسطان هنا  5و.2

( )6كام ُذكر ساب ًقا يف الطرح :كلام قيل اعترب الفضل بينهام فيكون الطرح دو ًما األصغر من األكرب ،فتسعني
طرح مخسة أتساع يكون بالسالب وهذا غري معهود عندهم ،أما املثال الذي ذكره فهو مخسة أتسا ٍع طرح
تُسعني يكون ثل ًثا.
( )7يف (س) عىل أحد أئمتها.
( )8ألَ َّن الفضل بني البسطني يكون بطرح األصغر من األكرب أي طرح  2من  5خيرج  3تقسمها عىل أحد
أئمة املقامني  3 3كذا

3

1

3 3

3

شيئ فتضع  1فيكون كذا .
نزيل املشرتك بينهام فال يبقى يف البسط ٌ
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سط املامثل إما َمه ب َ
رضب( )1فاعترب الب َ
سط الثاين مق سو ًما عىل
غري ال رضب إًل اجلادة ،وأ َّما ال
ُ
1

فيصري يف املثال كذا (.)2
إمامه أعني الثاين
ُ
7

وأضالع أئمته يف أضالع بسط اآلخر وأئمته ٌّ
كل
أضالع بسط أحد الكرسين
دخلت
وإن
ْ
ُ
ُ
]س[30:
]ك/121:ب[
]ح[20:

ٍ
واحد وأربعة أسبا ٍع وربع سب ٍع هبذه الصفة
لنظريه ،كرضب أربعة أسبا ٍع ونصف سب ٍع يف
يف

5 3 3
2 2 7

3 3
2 7

( )3أو قســمته عليه أو عكســـه أو مجعه معه أو طرح األول من الثاين فال َ
عمل يف

ال رضب إًل اجلادة ،وأ َّما الق سم ُة فاقطع الن َظر عن أ ضالع ب سط األ صغر وأئمته ،ثم ْ
إن أريدَ
قسمته عىل األكرب فاقسم بقية وفق أئمة األكرب عىل بقية وفق بسطه ،وإن أريد عكسه( )4فاقسم
اخلارج يف املثال
بقية وفق بســط األكرب عىل بقية وفق أئمته األكرب عىل بقية وفق أئمته ،فيكون
ُ
2

كذا ( )5أو كذا
5

(5 )6
2

جمموع بقية( )7وفقي ب سط
 ،ويف اجلمع أ ضف إىل أ ضالع ب سط األ صغر
َ

ـل عىل أئمة األكرب فإن حصــل اشـ ٌ
ـرتاك ُأ َ
األكرب وأئمته واقســم احلاصـ َ
اخلارج يف
زيل ،فيكون
ُ

( )1قال املارديني يف كشف الغوامض" :وإذا كان بني بسط أحد املرضوبني وخمرج اآلخر موافقة فاألخرص
أن ترد كال منهام إىل وفقه وتقيم وفقه مكانه" .219/1
ٍ
وبتعبري أوضح :نزيل املتامثلني ثم نقسم البسط الباقي عىل اإلمام الباقي.
()2
( )3يف (س)

3 3

5
وهو خط ٌأ؛ ألَ َّن األربعة أئمة الكرس الثاين تنحل إىل  2 2وليس إىل .1 2

1 2 7

( )4أي قسمة األكرب عىل األصغر.
1

( )5يف (س)  ،وهو خطأ.
5

ويف هذه احلالة نقطع النظر عن أضالع بسط األصغر وأئمته بحيث يكون النظر فقط يف األكرب ،وبام أن
املقسوم هو األصغر فتقسم بقية وفق املقام؛ ألَ َّن املقام هنا لألكرب  2 2 7وبقية الوفق هو  2فقط تقسمه
2

عىل بقية وفق بسطه  5ألَ َّن البسط  3 3 5وبقية الوفق هي  5ليخرج كذا .
5
5

1

2

2

وإن أريد عكسه أي قسمة األصغر عىل األكرب فاعكس العمل فقط ليخرج أي  2و .
( )6ساقطة من (س).
( )7يف (س) (بقية جمموع).
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املثال كذا

3 3
2 2

ضيف إىل أ ضالع ب سط األ صغر الف َ
ضل بني بقية
والطرح كاجلمع إًل أنك ت
(،)1
ُ
ُ

ُ ()2
َ
اخلارج يف املثال كذا
العمل ،فيكون
الوفقني ويكمل
ُ

]س[31:

3 3 3
2 2 7

(.)3

ضالع ب سط أحدمها يف أ ضالع ب سط الثاين ك رضب سب ٍع وأربعة أمخاس
دخلت أ
وإن
ْ
ُ
3 3 3 3 3
ٍ
ثالثة وثالثة ٍ
أو ق سمته( )4عليه أو عك سه أو مجعه معه
يف
أثامن هبذه ال صفة
سب ٍع يف
5 7

2 2 2

أو طرح األول من الثاين فال َ
النظر عن أضالع
عمل يف الرضب إًل اجلادة ،وأ َّما القسمة فاقطع
َ
ب سط األ صغر( )5ثم إن أريد ق سمته عىل األكرب فاق سم أئم َة األكرب عىل م سطح بقية ب سطه يف
اخلارج هكذا
فالعكس ،فيكون
العكس
أئمة األصــغر ،أو
ُ
ُ
ُ

2 2 2
3 5 7

3 5 7

أو هكذا

2 2 2

( ،)6و َّأما

جمموع م سطح أئمة األكرب مع م سطح بقية ب سطه يف
اجلمع فأ ضف إىل أ ضالع ب سط األ صغر
َ

( )1ألَ َّن أضالع بسط األصغر  3 3وجمموع بقية وفقي بسط األكرب وأئمته هكذا :وفق البسط  5ووفق املقام
 2وجمموعهام  7تضيفه إىل بسط األصغر ليكون كذا  2 2 7ثم تقسمه عىل أئمة األكرب ليكون كذا
3 3 7
2 2 7

نزيل املشرتك ليكون كذا

( )2يف (س) (تكمل).
( )3يف (س)

3 3 3
2 2

3 3
2 2

.

وهو خطأ.

وهو كسابقه أضالع بسط األصغر  3 3والفضل بني بقية وفقي بسط األكرب ومقامه  3=2-5تضيفه إىل
أضالع بسط األصغر يصبح  3 3 3ثم تقسمه عىل أئمة األكرب ليكون كذا
( )4يف (س) (أو قسمه).

3 3 3
2 2 7

.

( )5يف (س) زيادة (وأئمته) وهو غري مستقي ٍم؛ ألَنَّك تستخدم أئمة األصغر يف اًلختصار.
( )6نقطع النظر فقط عن أضالع بسط األصغر دون أئمته ،ثم إن أريد قسمة األصغر عىل األكرب فتقسم أئمة
األكرب أي مقامه  2 2 2عىل مسطح بقية بسط األكرب وهو  3ألَ َّن بني بسط األصغر وبسط األكرب تداخل،
وهذا ًل ينايف قطع النظر عن األصغر ألَنَّك فقط تزيل املشرتك وًل تستخدم األصغر يف النتيجة كونه
ً
داخال فيها ،ثم ترضب املسطح  3يف أئمة األصغر  5 7ليكون كام قال كذا

2 2 2
3 5 7

 ،ومن هنا رجحت

زيادة (أئمته) يف هذه الفقرة ألَ َّهنا استخدمت هنا كام ترى وهو صحيح كام أظهره العمل بطريق اجلادة.
أما العكس أي قسمة األكرب عىل األصغر فتقسم أئمة األصغر أي مقامه  5 7ومسطح بقية بسط األكرب
وهو  3عىل أئمة األكرب أي مقامه  2 2 2وهو عكس السابق متا ًما ليكون
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3 5 7

.

2 2 2

َ
اخلارج يف املثال كذا
احلاصل عىل أئمتها مجي ًعا فيكون
أئمة األصغر( )1واقسم
ُ

3 3 113
2 2 2 5 7

(.)2

َ
ُ
الفضل بني مسطح
تضيف إىل أضالع بسط األصغر
والعمل يف الطرح كاجلمع إًل أنك
ُ
ُ
ُ
اخلارج يف املثال كذا
فيكون
وتكمل العمل،
أئمته يف بقية بسط األكرب وأئمته
ُ
]ك/122:أ[

97 3 3

(.)3

2 2 2 5 7

أضــالع أئمته األصــغر فقط يف أضــالع( )4أئمة األكرب فقط كرضــب اثنني
وإن دخلت
ُ
و ُت سعني يف اثنني ومخسة أتسا ٍع و ُثلثي ُت س ٍع هبذه الصفة

2 2 5
3 3

يف

71

3 3 3

أو( )5قسمته عليه

()6

أو مجعه معه أو طرح األول من الثاين فال َ
النظر
عمل يف الرضب إًل اجلادة ،وأ َّما القسم ُة فاقطع
َ
مسـطح بسـطه( )7يف بقية
عن أضـالع أئمة األصـغر ثم إن أريدَ قسـم َته عىل األكرب فاقسـم
َ
آ ي مة( )9األ كرب عىل بســـط األ كرب ف ي كون ا خلارج كذا

2 2 3 5
71

()8

( ، )10أو ا ل ع كس

( )1يف (س) العبارة هكذا" :وأما اجلمع فأضف إىل أضالع بسط األصغر جمموع أئمة األصغر واقسم
احلاصل ...إلخ".
( )2البسط هنا  3 3 113ألَ َّن أضالع األصغر  3 3ثم تضع جمموع مسطح أئمة األكرب  8مع مسطح بقية
البسط  3يف أئمة األصغر  5 7هبذه الطريقة  35×3+8بحيث نجري عملية التضعيف أوًل  3يف 35
خيرج  105تضيف إليها  8تصبح  113فتضاف إىل أضالع بسط األصغر مقسومة عىل أئمتهام مجيعا كذا
3 3 113
2 2 2 5 7

.

بدًل من ( ،)96ويف (ك) (ً )97
( )3يف (س) (ً )91
بدًل من ( )96والصحيح هو  97كام يف (ك) ؛ ألَ َّن أضالع
بسط األصغر هي  3 3فتأخذ الفضل بني مسطح أئمته  5 7يف بقية بسط األكرب  3وأئمته  8تكون كذا
 8-3×35بحيث نجري عملية التضعيف أوًل  35يف  3خيرج  105والفضل بينها وبني  8يكون 97
وليس  96وًل  91تضيفها إىل أضالع األصغر مقسومة عىل أئمتهام كذا
( )4يف (س) ً
بدًل من (أضالع) ع َّرب (بخمسة أتساع).

97 3 3
2 2 2 5 7

.

( )5يف (س) (و).
( )6يف (س) زيادة (أو عكسه).
( )7أي األصغر.
( )8ساقطة من (ح) و(س).
( )9يف (ح) و(ك) (وفق).
( )10نقطع النظر عن أضالع أئمة األصغر  3 3ثم تقسم مسطح بسطه أي بسط األصغر  2 2 5يف بقية
صحيحا
أئمة األكرب  3يصبح  2 2 3 5تقسمه عىل بسطه األكرب  71ليخرج كام ذكر
ً
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2 2 3 5
71

.

فالعكس( )1فيكون كذا
]س[32:

71
2 2 3 5

اجلمع فاقطع النظر عن أضــالع أئمة ( )3األصــغر
( ،)2وأ َّما
ُ

وأضف بس َطه األكرب إىل مسطح بقية وفق أئمته يف بسط األصغر واقسم احل َ
اصل عىل أئمة
()4

اخلارج يف املثال هكذا
األكرب فقط فيكون
ُ

131
3 3

ُ
سم
(،)5
والعمل يف الطرح كاجلمع إًل أنك تق ُ
3

َ
الفضل بني بسط األكرب ومسطح بسط األصغر يف بقية وفق أئمة األكرب عىل أيمة األكرب فيكون
ُ
املثال هكذا

()6

11
3 3 3

(.)7

ٍ
ثالثة
أضالع بسط األصغر يف أضالع أئمة األكرب كرضب أربعة أتسا ٍع يف
دخلت
وإن
ْ
َ
مخاس وربع ُمخ ٍ
ٍ
س هبذه الصفة
وأربعة أ

2 2

3 3
()11

طرحه منه( )10أو طرح األول من الثاين
]ح[21:

يف

7 11
2 2 5

أو قسمته( )8عليه أو عكسه أو مجعه( )9أو

فال َ
الرضب
عمل يف غري الرضب إًل اجلادة ،وأ َّما
ُ

النظر عن األضالع املشرتكة واقسم َ
بسط األكرب عىل أئمة األصغر مع باقي أيمة األكرب
فاقطع َ

()12

( )1ساقطة من (ح) و(ك).
( )2هو عكس السابق :نقطع النظر عن أضالع أئمة األصغر  3 3ثم تقسم بسط األكرب  71عىل مسطح
بسط األصغر  2 2 5يف بقية أئمة األكرب  3يصبح  2 2 3 5ليخرج الناتج
كام أظهره العمل بطريقة اجلادة.

71
2 3 5

صحيح
وهو
ٌ
2

( )3ساقطة من (س).
( )4ساقطة من (س).
( )5ما حدث هو كاآليت :رضب بسط األصغر  2 2 5يف بقية أئمة الكرسين  3خيرج  60ثم إضافتها إىل
بسط األكرب  71خيرج  131ثم تقسمها عىل أئمة األكرب كذا
( )6يف (س) (كذا).

131
3 3 3

.

( )7ما حدث كاآليت :رضب بسط األصغر  2 2 5يف بقية وفق اإلمامني  3خيرج  60نطرحها من بسط
األكرب  71خيرج  11تقسمها عىل أئمة األكرب  3 3 3كذا
( )8يف (س) (قسمه).
( )9يف (س) زيادة (معه).
( )10ساقطة من (س).
( )11سقط من (ح) و(ك) (أو طرح األول من الثاين).
( )12يف (س) (أيمته) وحذف (األكرب).
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11
3 3 3

.

7 11

أضالع بسط األكرب يف
العكس بأن دخلت
( ، )1وإن كان
اخلارج يف املثال كذا
فيكون
ُ
ُ
ُ
3 3 5
2
ٍ
ومخيس ُمخ ٍ
واحد ُ
يف
س هبذه الصفة
أضالع أئمة األصغر كرضب ُتسعي تُس ٍع يف
3 3 3
5 5

3 3 3 3

فال َ
النظر من األضالع املشرتكة
الرضب فاقطع
عمل يف غري الرضب إًل اجلادة ،وأ َّما
ُ
َ
2

ُ
واقسم َ
فيكون( )2يف املثال كذا
بسط األصغر عىل باقي أئمته مع أئمة األكرب

( ، )3وهذا

3 5 5

يذكره الوالدُ رمحه اهللُ تعاىل وكأن لفهمه من عكسه السابق.
القسم مل ْ
ُ

]ك/122:ب[

أضالع بسط األكرب( )4يف أضالع أئمة األصغر( )5وأضالع أئمته يف أضالع
وإن دخلت
ُ
2 2 7
3 3
ٍ
( )7أو
يف
واحد وثلث تس ٍع هبذه الصفة
بسط األصغر( )6كرضب اثنني ورب ٍع يف
2 2

3 3 3

قسمة أحدمها عىل اآلخر أو مجعه إليه أو طرح الثاين من األول فال َ
عمل يف غري الرضب إًل

( )1فاألضالع املشرتكة هي  2 2بسط األول وجزء من مقام الثاين ونقطع النظر عنها ثم تقسم بسط األكرب
 7 11عىل أئمة األصغر  3 3مع باقي أئمة األكرب  5ليصبح املقام كذا  3 3 5واحلاصل كله كذا
7 11
3 3 5

.

( )2ساقطة من (س).
( )3يف (س)

3
3 5 5

وهو خط ٌأ؛ ألَ َّن الكرسين كذا

2
3 3 3 3

×

3 3 3
5 5

فنقطع النظر عن األضالع املشرتكة

حتذفها وًل تنظر إليها ثم تقسم بسط األصغر  2عىل أئمة األكرب والباقي من أئمة األصغر فيكون كذا
2
3 5 5

.

( )4يف (س) (األصغر) ،هو أصغر إن نظرت للبسوط فقط ،وهو أكرب إن نظرت للكرس مع صحيحه ،مع أنَّه
ًل يقال أصغر وأكرب إًل بالنظر إىل مقامه.
( )5يف (س) (األكرب).
( )6يف (س) (األكرب).
( )7يف (ح) ً
بدًل من  7يف البسط كتبت  2وهو خطأ وما أثبته هو الصحيح واملوافق كذلك لنسختي (س) و
(ك)؛ ألَ َّن بسط الصحيح مع املبعض يكون برضب الصحيح يف املقامات بعد رضهبا يف بعض ثم ُيمل
عليها ما يف البسط فتكون  3يف  9خيرج  27يف  1خيرج كذلك  27نحمل ما عليها من بسط وهو  1خيرج
 28وبحلها إىل أضالعها يكون كذا .2 2 7
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7

()2
ُ
فيكون يف املثال هكذا .
الرضب فاقسم بقي َة بسط األصغر( )1عىل بقية إمامه
اجلادة ،وأ َّما
ُ
3

كل من اآلخر ٌ
أضالع ٍّ
أضالع ٍّ
كل لنظريه كرضب
كل من بسط الكرس وإمامه
وافقت
وإن
ْ
َ
ُ
3 3 3 3 3 13
ٍ
ٍ
ثالثة وثالثة ٍ
أو قسمته عليه أو
يف
أثامن هبذه الصفة
أربعة وسب ٍع وربع سب ٍع يف
2 2 7

]س[33:

2 2 2

عكسه أو مجعها أو طرح الثاين من األول فال َ
عمل يف الرضب إًل اجلادة ،وأ َّما القسم ُة فاقسم
مسطح( )3بقية بسط املقسوم يف بقية إمام املقسوم عليه عىل مسطح بقية بسط( )4املقسوم عليه
َ
اخلارج يف املثال كذا
يف بقية إمام املقسوم فيكون
ُ

2 13
7 3

( )6أو كذا
13

()5

 ، )7(2ويف اجلمع أضف إىل

7 3

جمموع مسطح بقية ٍّ
كل من أحدمها يف بقية إمام الثاين بعد حله،
املشرتك من أضالع البسطني
َ
ٌ
َ
اشرتاك
حصل
واقسم احلاصل عىل إمامي الكرسين( )8بعد حذف املشرتك من أحدمها ،وإن

( )1يف (س) (األكرب).
( )2أي بعد إزالة املشرتك من اجلميع بالنظر بني بسط األكرب وإمام األصغر وبني بسط األصغر وإمام األكرب
وهكذا.
صحيح كذلك.
يب
ٌ
تعبري حسا ٌّ
( )3يف (س) (سطح) ،وهو ٌ
( )4ساقطة من (ك).

( )5ساقطة من (ح) و(ك).
( )6يف (ح) سقطت ( )7من املقام ومل يذكر يف املقام سوى ( )2وهو خط ٌأ؛ ألَ َّن بقية بسط املقسوم  13يف بقية
إمام املقسوم عليه  2مقسومة عىل مسطح بقية بسط املقسوم  3يف بقية إمام املقسوم  7فيكون كذا
3
وهو خط ٌأ والصحيح ما ذكر يف املتن وهو عكس السابق متا ًما.
( )7يف (ح) كذا
2 13

( )8يف (س) (الكرس من بعد).
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2 13
7 3

.

فأزله فيكون احلاصل( )1يف املثال كذا

47 3 3
2 2 2 7

( ، )2ويف الطرح( )3أضف َ
فضل مسطح بقية

ٍّ
كل من بسطيهام يف بقية إمام الثاين إىل املشرتك من أضالع البسطني وكمل العمل ،فيكون اخلار ُج
يف املثال كذا

3 3 5

2 2 2 7

(.)4

( )1ساقطة من (ح) و(س).
( )2يف (س) تكررت اًلثنان يف املقام مرتني كذا
2 2 2 3 2 3
5 7

47 3 3
2 2 7

كرسا خمتل ًفا متا ًما وهو
وهو خطأ ويف (ك) ذكر ً

وبيانه كاآليت أن املشرتك من أضالع البسطني  3 3تضيف إليها جمموع مسطح بقية كل

من أحدمها يف بقية إمام الثاين بعد حله وحذف املشرتك ،فالبسط األول يبقى منه  13يف بقية إمام الثاين 2
خيرج  26والبسط الثاين يبقى منه  3يف بقية إمام الثاين  7خيرج  21تضيفها إىل اخلارج األول ُ 26يصل
.47
( )3يف (ك) اختلفت العبارة( :والطرح كاجلمع إًل أنك تضيف إىل املشرتك يف أضالع البسطني فضل مسطح
بقية كل من أحدمها يف مجيع أيمة الثاين وتكمل العمل).
( )4ألَ َّن املشرتك من أضالع البسطني  3 3تضيف إليها الفضل بني مسطح بقية كل من البسطني يف بقية إمام
الثاين بعد حله وحذف املشرتك ،فالبسط األول يبقى منه  13يف بقية إمام الثاين  2خيرج  26والبسط الثاين
يبقى منه  3يف بقية إمام الثاين  7خيرج  21والفضل بني  26و  21هو  5تضاف إىل املشرتك من أضالع
البسطني  3 3فيصبح البسط كذا  5 3 3مقسومة عىل إمامي الكرسين بعد حذف املشرتك من أحدمها
فقط فيكون كذا  2 2 2 7واخلارج النهائي مع البسط كذا
لو أجريت بطريقة اجلادة واهلل أعلم.
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5 3 3
2 2 2 7

صحيح؛ ألَنَّه مطابق للعملية
وهو
ٌ

]س[34:

()1وإن كان التوافـق بـني أضـالع ٍّ
كـل مـن( )2البسـطني فقـط كضــرب اثنـي عشـــر
2 2 2 2 2 2 2 11
ٍ
ثالثــة و ُمخ ٍ
أو قســمته عليــه
يف
ــس هبــذه الصــفة
وأربعــة أســبا ٍع يف
7

5

أو عكســه أو مجعــه معــه أو طــرح الثــاين مــن األول فــال عمـ َ
ـل يف الرضــب إًل اجلــادة ،وأ َّمــا
]ح[22:

القســم ُة فاقســم مســطح بقيــة بســط( )3املقســوم يف مجيــع أئمــة املقســوم عليــه عــىل مســطح
ـارج يف املثــال كــذا
بقيــة بســط املقســوم عليــه يف مجيــع أئمــة املقســوم فيكــون اخلـ ُ

]ك/123:أ[

كــذا

2 7

5 11

5 11
2 7

( )4أو

ـوع مســطح بقيــة
( ، )5ويف اجلمــع أضـ ْ
ـف إىل املشــرتك مــن أضــالع البســطني جممـ َ

( )1يف (س) زيادة فقرة بأكملها مل توجد يف بقية النسخ وهي" :وإن وافقت أضالع أحد البسطني فقط أضالع
إمام الثاين كرضب واحد وأربعة أسباع وربع سبع يف اثنني وجزئني من أحد عرش ومخسة أتساع اجلزء
5 3 3

13 17

13 17

ألَ َّن املقام 99

هكذا كتب يف النسخة والصحيح أن يكتب كذايف
هبذه الصفة
3 3 11
33 11 2 2 7
وبحله ألضالعه يكون كذا  3 3 11وليس  33 11ألَ َّن مسطح هذين الرقمني هو  363وليس 91
أضف إىل أن العدد  33يمكن حله ومل ُيل مما يعني أنه خطأ من النساخ -أو قسمته عليه أو عكسه أو
مجعه معه أو طرح األول من الثاين فال عمل يف غري الرضب إًل اجلادة وأما الرضب فاقسم بقية أحد
البسطني مع الباقي من البسط اآلخر عىل أحد اإلمامني مع الباقي من إمام اآلخر فيكون يف املثال كذا
5 1 7 13
2 2 7 11

".

والصحيح كذا

5 17 13
2 2 7 11

كام أظهره العمل بطريق اجلادة ،ورجحت زيادة هذه الفقرة لورود هذه احلالة

أو هذا النوع يف أواخر احلاًلت من التوافق هنا ص ( 156مع اختالف الصياغة واألمثلة ،و ُذكرت هناك
خمترصا؛ فألجل كل هذا رجحت زيادهتا
يف مجيع النسخ وليس من عادة املؤلف التكرار وهو سمى كتابه
ً
من الناسخ ،ولعل الناسخ هنا ينسخ من الكتاب الذي ذكر أن املؤلف أنه اخترص منه هذه األَنواع وهو
كتاب والده ،وسبق أن ذكرت يف ترمجة والده أنه صنف يف احلساب والفرائض إًل أهنم مل يسموا كتبه وًل
تعرف لوًل ذكر ابنه هلا هنا واهلل أعلم.
( )2ساقطة من (س).
( )3ساقطة من (ح).
( )4يف (س)

5 11
7 2

أو كذا

2

7
صحيح والثاين خط ٌأ؛ ألَ َّن الصحيح عكسه كام هو يف املتن ،وبيان هذه
واألول
ٌ

5 5

العملية :أن مسطح بقية بسط املقسوم يكون بعد إزالة املشرتك من البسطني فتبقى  11لوحدها يف مجيع
أئمة املقسوم عليه  5فتكون كذا  5 11مقسومة عىل مسطح بقية بسط املقسوم عليه  2واحدة يف مجيع
أئمة املقسوم  7فيكون كذا

5 11
2 7

وهو صحيح.

( )5أي إذا كان عكس املثال بحيث يكون املقسوم مقسوما عليه واملقسوم عليه يكون مقسو ًما.
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ٍّ
كل مـنهام يف مجيـع أئمـة األخـر واعتـرب احلاصـل مقسـو ًما عـىل مجيـع أئمـة الكســرين ،وإن
ٌ
ُ
احلاصــل( )1يف املثــال كــذا
اشــرتاك فأزلــه فيكــون
حصــل

2 2 2 3 23
5 7

والطــرح
(، )2
ُ

ـل مســطح بقيــة كـ ٍّ
ـيف إىل املشــرتك مــن أضــالع البســطني فضـ َ
ـل مــن
كــاجلمع إًل أنــك تضـ ُ
َ
ْ
العمـــل ،فيكـــون اخلـــارج يف املثـــال كـــذا
وتكمـــل
أحـــدمها يف مجيـــع أئمـــة الثـــاين
2 2 2 41
5 7

(.)3

ٍ
ثالثة وثالثة ٍ
أثامن وثلثي ٍ
التوافق بني أضالع ٍّ
ثمن
كل من املقامني فقط كرضب
وإن كان
ُ

ٍ
واحد ونصف ٍ
ثمن( )4هبذه الصفة
يف

83
2 2 2 3

17

يف

2 2 2 2

أو قسمته عليه أو عكسه أو مجعه

معه أو طرح الثاين فال َ
مسطح بسط املقسوم يف
عمل يف الرضب إًل اجلادة ،ويف القسمة اقسم
َ
ٌ
اشرتاك
بقية إمام املقسوم عليه عىل مسطح بقية إمام املقسوم يف بسط املقسوم عليه ،وإن حصل
فأزله( )5فيكون يف املثال كذا

2 83
3 17

( )6أو كذا

3 17
2 83

()7
يذكر سيدي( )8الوالدُ رمحه اهلل تعاىل
 ،ومل ْ

( )1يف (س) (اخلارج).
( )2ألَ َّن املشرتك من أضالع البسطني  2 2 2تضيف إليها جمموع مسطح بقية كل منها يف مجيع أئمة اآلخر،
وبقية البسط األول  11يف أئمة اآلخر  5خيرج  55وبقية بسط الثاين  2يف أئمة األول  7خيرج  14جتمعها
إىل احلاصل األول  55تصبح  69حتلها كذا  3 23تضيفها إىل املشرتك من البسطني تصبح كذا 3 23
 2 2 2تقسمها عىل مجيع أئمة الكرسين  5 7فيكون كذا

2 2 2 3 23
5 7

وهو صحيح.

( )3ألَ َّن املشرتك بني أضالع البسطني  2 2 2تضيف إليها الفضل بني مسطح بقية ٍ
كل من أحدمها يف مجيع
أئمة الثاين ،وبقية البسط األول  11يف أئمة اآلخر  5خيرج  55وبقية بسط الثاين  2يف أئمة األول  7خيرج
 14والفضل بينهام  55مطروح منها  14يكون  41تضاف إىل املشرتك من البسطني فيكون كذا 2 41
 2 2مقسومة عىل مجيع أئمة الكرسين  5 7فتكون كذا
( )4ساقطة من (س).

2 2 2 41
5 7

وهو صحيح.

( )5يف (س) (أزيل).
( )6ألَ َّن بسط مسطح املقسوم  83يف بقية إمام املقسوم عليه  2بعد إزالة املشرتك منهام مقسومة عىل مسطح
بقية إمام املقسوم  3يف بسط املقسوم عليه  17يكون كذا

2 83
3 17

وهو صحيح.

( )7يعمل فيه كسابقه متا ًما إذا عكس بني املقسوم واملقسوم عليه فيخرج كذا
( )8ساقطة من (س).
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3 17
2 83

وهو صحيح.

تتميام للفائدة
كيفي َة اجلمع والطرح هلذا القسم وكأن لفهمه مما سبق يف القسم الذي قبله
فنذكره ً
ُ
فنقول:
]س[35:

()1
جمموع( )2مسطح بقية ٍّ
كل منهام يف
تضيف إىل املشرتك يف أضالع املقامني
طري ُقه :أن
َ
َ

َ
َ
اًلشرتاك إن حصل ،كام
وتزيل
رب احلاصل مقسو ًما عىل أئمة الكرسين
مجيع بسط اآلخر ،وتعت َ
يف هذا املثال فيصري هبذه الصفة

31

7

()3
تضيف إىل املشرتك يف
والطرح كاجلمع إًل أنك
ُ
ُ

2 2 2 2 3

َ
فضل( )4مسطح بقية ٍّ
أضالع املقامني َ
العمل
كل من أحدمها( )5يف مجيع بسط اآلخر( )6وتكمل
اخلارج يف املثال كذا
فيكون
ُ

()7

5 23

(. )8

2 2 2 2 3

ٍ
التوافق بني أضالع ٍّ
ثالثة وسبعة
كل من بسطي الكرسين وأئمة اآلخر كرضب
وإن كان
ُ

صحيح بدون أن تضيف املشرتك من أضالع املقامني إىل
( )1هذا غري صحيحٍ كام سيظهره العمل ،بل العمل
ٌ
جمموع مسطح بقية ٍّ
كل منهام يف مجيع بسط اآلخر.
( )2ساقطة من (س).
( )3يف (س) زيادة  2يف املقام وهو خط ٌأ ،وبيان ما حدث هو اآليت :أخذ جمموع مسطح بقية كل إمام منهام يف
مجيع بسط اآلخر ،فبقية إمام الكرس األول  3يف كامل بسط الثاين  17خيرج  ، 51وبقية إمام الكرس الثاين
 2يف كامل بسط األول  83خيرج  166وجمموعهام  ، 217حتل إىل كذا  ، 7 31ولو أضفت إليهام كام
يقول املشرتك من أضالع املقامني وهو  8لكان زائدً ا عىل املجموع وًلختل اجلواب ،مقسومة عىل أئمة
الكرسين بعد إزالة املشرتك من أحدمها تصبح كذا .2 2 2 3
( )4ساقطة من (س).
( )5يف (س) (منهام).
( )6يف (س) (الثاين).
( )7يف (س) (هكذا).
( )8ألَ َّن الفضل بني مسطح بقية كل إمام منهام يف مجيع بسط اآلخر هو كاآليت :بقية إمام الكرس األول  3يف كامل
بسط الثاين  17خيرج  51وبقية إمام الكرس الثاين  2يف كامل بسط األول  83خيرج  166والفضل بينهام
 ،115ولو أضفت إليها كام يقول املشرتك من أضالع املقامني  8لكان زائدً ا عىل الفضل بينهام وًلختل
اجلواب ،مقسومة عىل أئمة الكرسين بعد إزالة املشرتك من أحدمها تصبح كذا .2 2 2 2 3
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]ك/123:ب[

ٍ
ٍ
)2(2 2 2 5 )1( 3 3 7
أثامن ونصف ٍ
يف
واحد وأربعة أتسا ٍع وثلث تسع هبذه الصفة
ثمن يف
3 3 3
2 2 2 2
()3
َ

أو قسمته عليه أو عكسه أو مجعه معه أو طرح الثاين من األول فال عمل يف غري الرضب إًل

مسطح بقية البسطني عىل مسطح بقية املقامني( )4فيكون اخلارج يف
اجلادة ،ويف الرضب اقسم
َ
املثال كذا

5 7
3 2

(. )5

ٍ
واحد ومخسة
التوافق بني أضالع بسط أحدمها وأضالع أئمة الثاين كرضب
وإن كان
ُ
]ح[23:

أسبا ٍع يف مخسة ٍ
أثامن هبذه الصفة

3 2 2
7

يف

5
2 2 2

أو قسمته عليه أو عكسه أو مجعه معه أو طرح

الثاين من األول فال َ
الرضب فأسقط البسط واإلمام
عمل يف غري الرضب إًل اجلادة ،وأ َّما
ُ
املتامثلني واعترب الباقي من البسطني( )6مقسو ًما عىل الباقي من اإلمامني فيكون يف املثال كذا
5 3
2 7

]س[36:

( )7واهلل سبحانه أعلم.
كل من اآلخر ٌّ
أضالع ٍّ
أضالع ٍّ
كل لنظريه كرضب
كل من بسط الكرس ومقامه
باينت
وإن
ْ
َ
ُ

ٍ
ٍ
أمخاس كذا
واحد وأربعة
أربعة أسبا ٍع يف

2 2
7

يف

3 3
5

أو قسمة( )8األول عىل الثاين أو عكسه أو

مجعها أو طرح األول من الثاين فال َ
عمل يف اجلميع إًل اجلادة.
( )1يف (س) اًلثنان يف املقام مخس مرات وهو خطأ ألَ َّن املقام ُ 16يل كذا .2 2 2 2
( )2يف (س) هكذا

3 5

3
املقام صحيح والبسط خطأ ألَ َّن بسطه  40وُيل كذا .2 2 2 5

3 3 3

( )3ساقطة من (ك).

( )4بعد إزالة املشرتك بني البسط األول ومقام الثاين وبسط الثاين ومقام األول.
( )5بقية البسط األول بعد إزالة املشرتك من املقام الثاين  7وبقية البسط الثاين بعد إزالة املشرتك مع املقام
األول  5فيكون البسط مسطحهام  5 7مقسوما عىل مسطح بقية املقامني بعد أن أزلت املشرتك بينهام
ساب ًقا فيصبح املقام كذا  2 3والكرس كله

5 7
3 2

صحيح.
وهو الناتج وهو
ٌ

( )6كذلك يكون بعد إزالة املشرتك بني أضالع البسط واملقام املتوافقني.
( )7يف (ك)

5 3
7 2

صحيح؛ ألَنَّك تسقط البسط واإلمام املتامثلني أي بمعنى آخر تزيل املشرتك بينهام فيبقى
وهو
ٌ

من البسط األول  3مع البسط الثاين  5ليصبح  3 5مقسوم ًة عىل بقية اإلمامني فاألول  7والباقي من
الثاين  2يصبح كذا

5 3

.

2 7

( )8يف (س) (قسمت).
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أضالع ٍّ
أضالع إمام الثاين مع مماثلة أضالع بسط
كل من( )1أحد البسطني فقط
وإن باينت
َ
ُ
ٍ
أمخاس هبذه الصفة
الثاين ألضالع أئمة األول( )2كرضب اثنني ُورب ٍع يف أربعة

3 3
2 2

يف

2 2
5

أو

قسمة أحدمها عىل اآلخر أو مجعه إليه أو طرح الثاين من األول فال َ
عمل يف غري الرضب إًل
الرضب فأسقط البسط واإلمام املتامثلني من اجلانبني واعترب الباقي من البسطني
اجلادة ،وأ َّما
ُ
ُ
فيكون( )3يف املثال كذا
مقسو ًما عىل الباقي من اإلمامني

3 3
5

(. )4

ْ
صحيح أم ًل
وتدبره فقد احتوى عىل غالب أعامل الكسور سواء كان معها
فتأمل ذلك
ٌ
ْ
ٍ
ويعني جدً ا يف سائر
واستحضاره يفيدُ قو ًة وملك ًة يف إعامهلا،
طريق وأخرص عمل،
بأقرب
ُ
ُ
الترصفات ،انتهى كالمه رمحه اهلل تعاىل مع اًلختصار والرتتيب عىل ما أردناه.
ُ
فلنرشع يف الفـن( )5الثاين مؤملني( )6من اهلل عز وجـل بلو َغ األماين
األول
وهبذا يتم الف ُن
ْ
فنقـ ُ
ول:

( )1سقط من (ح) و(ك) (كل من).
( )2يف (س) سقطت (مع مماثلة أضالع بسط الثاين ألضالع أيمة األول).
( )3يف (س) سقطت (من البسطني مقسوما عىل الباقي من اإلمامني فيكون).
( )4نسقط املتامثلني من البسط واملقام اآلخر ثم تقسم البواقي عىل بعضها ،فالباقي من البسط األول 3 3
عىل الباقي من اإلمام الثاين يكون كذا
( )5ساقطة من (ح) و(ك).

3 3
5

.

( )6ساقطة من (س).
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]ك/124:أ[

]الفن الثاني :فن الفرائض[

وخامتة ويف كل ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
أبواب.
جزء عرش ُة
مقدمة وجزئني
مشتمل عىل
الفن الثاين

]س[37:

املق ـدمة
()1
خيص َّ
ُ
كل ذي
وعلم احلساب هو
علم الفرائض :هو فق ُه املواريث،
املوصل ملعرفة ما ُ
ُ

ٍ
حق من الرتكة(.)2

وموضوعه :الرتكات(ً )3ل العدد ،خال ًفا للصوري(.)4

( )1ساقطة من (س) و (ك).
( )2قال القايض حسني وغريه" :وعلم الفرائض ُيتاج إىل ثالثة علوم :علم الفتوى وعلم األَنساب وعلم
احلساب" .ينظر :عجالة املحتاج  ،1037/3والنجم الوهاج  ،109/6وهناية املحتاج .4/6
( )3ينظر :رد املحتار  ،758/6وخمترص خليل  ،195/8وحاشية الرميل عىل أسنى املطالب  ،2/3وكشاف
القناع ..304/4
( )4هو الشيخ أبو حممد عبد اهلل بن أيب بكر بن ُييى بن عبد السالم الصودي املالكي ،وقال ابن اخلياط:
الصودي بالدال ،وهو ما رجحه يف املوسوعة عن صاحب الرتمجة ،ولد بجزولة يف املغرب سنة  643هـ،
حسا ًبا ،قرأ فقه مالك ومل يشتغل باحلديث إنام أكثر اعتنائه بالفرائض وحتصيلها وما
كان ً
فقيها فرض ًيا َّ
مؤلفات ثالثة :كتاب "هناية الرائض يف خالصة الفرائض" ،وكتاب "كفاية املرتاض يف
يتعلق ،تُعرف له
ٌ
تعاليل ال ُف َّراض" ،وهو خمترص لنهاية الرائض ،و"مفتاح الغوامض يف أصول الفرائض" ،وهو خمترص
وجيزً ،ل تعرف له وفاة حتديدً ا لكنه كان ح ًيا سنة  705هـ .
ينظر :حاشية اخلريش عىل خمترص خليل  ،196/8والعذب الفائض  ،309-17/1وحاشية ابن اخلياط
عىل رشح اخلريش لفرائض خمترص خليل ص  ،22وموسوعة أعالم العلامء واألدباء العرب واملسلمني
.204-203/17
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[احلقوق املتعلقة بالرتكة]
ٍ
ٍ
ويقدم( )1من تركة ٍ
ٍ
ٌ
ورهن ومبي ٍع مات مشرتيه
وجناية
كزكاة
حقوق( )2تعلقت هبا(،)3
ميت
ُ
بمعروف وًل عرب َة بام يف ٍ
ٍ
ٍ ()5
حياة(،)6
حق ًلز ٌم ككتابة( ،)4فمؤن جتهيز
مفلسا ومل يتعلق به ٌ
يف ذمته ً
فبيت ٍ
ٍ
مورس جتب نفق ُتها
مال ،فمسلمني فرض( )7كفاية( )8إًل زوجة
فعىل من تلز ُمه نفق ُته فيهاُ ،
( )1يف (ك) (تقدم).
 ) 2احلقوق :لغة :مجع حق وهو نقيض الباطل وهو الثابت الذي ًل يسوغ إنكاره.
ينظر :مقاييس اللغة  ،15/2ولسان العرب  ،49/10وتاج العروس .166/25
اصطالحا :احلق هو احلكم املطابق للواقع يطلق عىل العقائد واألديان واملذاهب باعتبار اشتامهلا عىل ذلك،
ً
ويقابله الباطل ،وأ ّما الصدق فقد شاع يف األقوال خاصة ويقابله الكذب.
ينظر :التعريفات ص ،89وأنيس الفقهاء ص ،78وكشاف اصطالحات الفنون  ،682/1والقاموس
الفقهي ص.94
 ) 3ويعرب عنها باحلقوق العينية أي التي تعلقت بعني الرتكة.
ينظر :روضة الطالبني  ،85/4وكفاية النبيه يف رشح التنبيه  ،377/18وحتفة املحتاج  ،144/5وهناية
املحتاج  ،307/4واملواريث يف الرشيعة اإلسالمية ص.36
( )4ينظر :املحرر للرافعي  ،837وروضة الطالبني  ،3/6وحتفة املحتاج  ،385/6وهناية املحتاج .8/6
 ) 5وهو فعل ما ُيتاج إليه امليت من حني موته حتى دفنه ،كنفقات غسله وتكفينه ومحله ودفنه وكل ما يقتضيه
جتهيزه.
ينظر :الغرر البهية  ،320/3وفتح الرمحن برشح زبد ابن رسالن  ،714واملواريث يف الرشيعة اإلسالمية
ص.36
وتقتريا.
( )6أي أن العربة بمؤن التجهيز هو املعروفً ،ل ما كان يلبسه يف حياته إرسا ًفا
ً
ينظر :النجم الوهاج  ،111/6ورشح الفصول املهمة .83/1
( )7ساقطة من (س).
( )8قال يف حتفة املحتاج" :فإن مل يكن له منفق وجب يف وقف األكفان ثم يف بيت املال فإن مل يكن أو ظلم
متوليه بمنعه فعىل أغنياء املسلمني" .122/3
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فعليه( )1ولو غني ًة كاحلنفية( ،)2فديون ذمة( ،)3و ُيقدم منها عند ٍ
دين اهلل عىل دين آدمي يف
ضيق ُ
ٍ
باق ٍ
األظهر( )4خال ًفا هلم( ،)5فوصي ٌة( )6من ثلث ٍ
بثلث َّ
ٌ
فإرث.
وارث،
فأقل لغري
]ح[24:

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
َ
وارث وإن
فترصف
بدين،
كمرهون
وارث( ،)7وهي
انتقال تركة مللك
يمنع دي ٌن
وًل
ُ
ر

فحدث دين ٍ
جه َل بغري ٍ
ٌ ()8
ٍ
َ
بعيب مل ْ
َ
األقل منه ومن
يبطل ،ويلز ُمه
كرد
ف
إذن
ترص َ
ٌ
َ ُ
باطل  ،فإن َّ

يتعلق ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
تركة فإن ُمنع أدا ًء َف َ
منفصل
بزائد
سخ وله إمسا ُكها وقضاؤه من غريها( ،)9وًل ُ
حدث بعدَ

( )1ساقطة من (ك).
( )2وهو قول أيب يوسف وعليه الفتوى.
ينظر :بدائع الصنائع  ،309-308/1والبحر الرائق .191/2
 ) 3وهي الديون املرسلة أي الديون املطلقة التي مل تتعلق بعني الرتكة وإنام تعلقها بذمة امليت.
ينظر :الرحبية ص  ،28والتحقيقات املرضية ص.25
( )4املراد باألظهر أي األظهر من القولني أو األقوال عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل ،فإن قوي اخلالف قيل
األظهر لقوة مدركه.
ينظر :مغني املحتاج  ،105/1وهناية املحتاج  ،48/1وحاشيتا قليويب وعمرية .13/1
َ
حقوق
( )5يعني خال ًفا للجمهور ،فاحلنفية ذهبوا إىل أهنا تسقط باملوت إًل إذا أوىص هبا ،واملالكية يقدمون
العباد ،واحلنابلة ًل يفرقون بني احلقني فهام سواء ويتحاصوهنا.
ينظر :حاشية ابن عابدين  ،760/6والذخرية للقرايف  ،45/10وكشاف القناع .404/4
 ) 6ينظر الباب السابع من الفن الثاين واجلزء الثاين.
( )7ينظر :أسنى املطالب  ،393/1وحتفة املحتاج  ،381/6ومغني املحتاج  ،458/6وهناية املحتاج
.388/8
ف الوارث فيها بإزالة ملكه عنها ببيع ،أو هبة ،أو نحومها بغري إذن
 ) 8قال يف رشح الفصول املهمة " :وترص ُ
صاحبه أي صاحب الدين ترصف ٌ
ُ
الوارث به أي بالدين ،أو َجهل كالترصف يف املرهون بغري
باطل سواء َعلم
إذن املرهتن" ص.93/1
( )9ينظر :عجالة املحتاج  ،773/2ومنهج الطالب ص  ،62وحتفة املحتاج  ،114/5وفتح اجلواد برشح
اإلرشاد  ،409/2وهناية املحتاج .307/4
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ٍ
موت(.)1
ٌ ()3
ٌ
وحق موروث(.)5
وأركا ُنه( )2ثالث ٌة :مورث
ووارث(ٌ )4

( )1يعني أنه ًل يتعلق الدين بزوائد الرتكة أي التي حدثت بعد موت املورث فتكون من ملك الوارث.
ينظر :املحرر ص  ،571ومنهاج الطالبني ص  ،249وحتفة املحتاج  ،117/5ومغني املحتاج ،96/3
وهناية املحتاج  ،308/4وحاشية البجريمي عىل اخلطيب .80/3
 ) 2الركن لغة :ركن اليشء أي جانبه األقوى.
ينظر :مقاييس اللغة  ،430/2ولسان العرب .185/13
طالحا :ما يتم به اليشء وهو داخل فيه.
واص
ً
ينظر :التعريفات :ص  ،112واحلدوداألنيقة والتعريفات الدقيقة ص .71
حكام.
 ) 3املورث :وهو من حتقق موته واستحق غريه أن يرث منه أو ً
ينظر :املواريث يف الرشيعة اإلسالمية ص  ،24والتحقيقات املرضية ص.28
 ) 4الوارث :هو احلي بعد املورث أو امللحق باألحياء ويتصل باملورث ببب من أسباب اإلرث.
ينظر :املواريث يف الرشيعة اإلسالمية ص  ،24والتحقيقات املرضية ص .28
 ) 5وهو الرتكةالتي خيلفها املورث وراءه سواء كانت ً
ماًل أو ح ًقا من احلقوق التي تورث عنه.
ينظر :املواريث يف الرشيعة اإلسالمية ص  ،24والتحثيقات املرضية ص .28
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بيت ٍ
مال(،)7
وأسبا ُبه( :)1قراب ٌة(،)2
ونكاح( ،)3ووًل ٌء( )4اتفا ًقا( ،)5وإسال ٌم إن( )6انتظم ُ
ٌ

ٍ
بنسبة ،فذو رح ٍم(.)8
وإًل ُرد ما بقي عىل غري زوجني

 ) 1مجع سبب ،والسبب لغة :اسم ملا يتوصل به إىل املقصود.
ينظر :خمتار الصحاح ص  ،140ولسان العرب .459/1
اصطالحا :وهو كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي عىل كونه معرفا حلكم رشعي.
ً
ينظر :اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  ،127/1والتعريفات ص ،117واحلدود األنيقة ص .72
 ) 2هي الرحم والقرب األصل فيه الرحم.
ينظر :مقاييس االلغة  ،80/5خمتار الصحاح ص  ،250واملطلع عىل ألفاظ املقنع ص  ،348ولسان
العرب .662/1
 ) 3النكاح لغة :اجلمع والضم ،ويطلق عىل الوطء والعقد.
ينظر :طلبة الطلبة ص ،37وحترير ألفاظ التنبيه  ،249ولسان العرب .625/2
ويف اصطالح الشافعية :عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترمجته.
ينظر :أسنى املطالب  ،98/3وحاشية قليويب وعمرية .207/3
 ) 4سيأيت بيانه يف الباب الثامن من هذا اجلزء.
( )5قال الرميل يف حتفة املحتاج" :وأسباب اإلرث أربعة ثالثة جممع عليها وأما الرابع فعندنا وعند املالكية
خالفا للحنفية واحلنابلة".10/6 .
وينظر :املحرر ص  ،838وروضة الطالبني  ،3/6وحتفة املحتاج .387/6
( )6ساقطة من (س).
( )7ينظر :حاشية ابن قاسم العبادي عىل الغرر البهية  ،429/3وحاشية قليويب  ،188/3وحاشية اجلمل
.85/4
( )8ينظر :منهج الطالب ص  ،97وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج  ،9-8/4وحاشية البجريمي عىل املنهج
 ،248/3وهناية الزين .282
وسيأيت بيان الرد وذوي األرحام يف الباب التاسع من هذا اجلزء.
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ٍ
حكــــام
مــــورث( )2أو إحلا ُقــــه بــــاألموات
حتقــــق مــــوت
ورشو ُطــــه(:)1
ُ
ً
ٍ
ٍ
ٍ
ودرجــة
بجهــة
وعلــم
وارث أو تقــدير وجــوده،
وحتقــق اســتقرار حيــاة
تقــديرا(،)4
أو
ُ
ٌ
ً
()3

]س[38:

اجتمعا فيها تفصي ً
ال(.)5

( )1يف (س) (ورشطه).
والرشط لغة :العالمة.
ينظر :مقاييس اللغة  ،26/3وخمتار الصحاح .163
اصطالحا :ما يلزم من انتفائه انتفاء احلكم ،وعند اآلمدي :الرشط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما عىل
ً
وجه ًل يكون سببا لوجوده وًل داخال يف السبب.
ينظر :روضة الناظر  ،179/1واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي .309/2
( )2يف (س) (وارث) وهو خطأ.
ٍ
كمفقود حكم القايض بموته اجتها ًدا.
()3
ينظر :حاشية البجريمي عىل اخلطيب  ،307/3وحاشية اجلمل .6/4
ٍ
كجنني انفصل ميتًا بجناية توجب الغرة.
()4
ينظر :حاشية البجريمي عىل اخلطيب  ،307/3وحاشية اجلمل .6/4
( )5وهذا خمتص بالقايض.
ينظر :مغني املحتاج  ،6/4وحاشية اجلمل  ،6/4وحاشية البجريمي عىل املنهج .246/3
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واختالف ذوي ٍ
واختالف د ٍ
ٌ
وموان ُعه(ٌ :)1
كفر أصيل ذم ًة
ين(،)4
وقتل(،)3
رق(،)2
ُ
ُ
ودور حك ٍم( ،)7واهلل أعلم.
وحراب ًة( ،)5ورد ٌة أعاذنا اهلل واملسلمني منها(،)6
ُ
( )1ينظر :املحرر ص  ،856وروضة الطالبني  ،29/6وأسنى املطالب  ،15/3وحتفة املحتاج ،415/6
وحاشية قليويب  ،150/3وحاشية اجلمل  ،26/4وحاشية البجريمي عىل اخلطيب .308/3
واملانع لغة :خالف اإلعطاء.
ينظر :مقاييس اللغة  ،278/5ولسان العرب .343/8
اصطالحا :عكس الرشط وهو وهو ما يلزم من وجوده عدم احلكم
ً
ينظر :روضة الناظر.181/1 :
 ) 2الرق هو العبودية.
ينظر :املطلع عىل ألفاظ املقنع ص.384-383
 ) 3والصحيح يف املذهب أن القاتل ًل يرث بحال ،قال الشريازي يف املهذب" :ومنهم من قالً :ل يرث القاتل
بحال وهو الصحيح" .407/2
وكفرا ،يمنع التوارث من اجلانبني.
 ) 4إختالف الدين إسال ًما
ً
ينظر :هناية املطلب  ،21/6وروضة الطالبني .29/6
بعضا وإن اختلفت مللهم ،أما إذا اختلفوا ذمة وحرابة فطريقان يف املذهب:
 ) 5يتوارث الكفار بعضهم ً
األول عدم التوارث ًلنقطاع املواًلة بينهام ،والثاين :التوارث لشمول الكفر ،قاله النووي رمحه اهلل.
ينظر :املعذب  ،406/2وروضة الطالبني  ،29/6وهناية املطلب  ،21/9وحتفة املحتاج .416/6
 ) 6الردة :هي قطع اإلسالم بنية أو قول أوفعل ،أو ما خيرج به صاحبه عن اإلسالم نط ًقا كان أو اعتقا ًدا.
ينظر :حترير ألفاظ التنبيه ص  ،312واملطلع عىل ألفاظ املقنع ص .41
واملرتد ًل يرث أحدً ا وًل يورث منه ،وماله يفء لبيت مال املسلمني.
ينظر :هناية املطلب  ،22/9وروضة الطالبني  ،30/6وحتفة املحتاج .416/6
( )7يف (س) و (ك) (حكمي) ،قال الغزايل يف الوسيط" :إذا أقر األخ بابن ألخيه قال األصحاب :يثبت
دورا".
النسب دون املرياث؛ إذ لو ثبت املرياث حلرم األخ عن املرياث وخرج عن أهلية اإلقرار وصار ً
.364-363/3
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اجل ـزء األول
ٍ
أبواب(.)1
وفيه عرش ُة

الباب األول]:الورثة[
املجمع عىل إرثهم( :)2اب ٌن فابنُه( )3وإن َ
فخرج اب ُن البنت وكل من
نزل بمحض الذكور،
َ
()4
أب أل ٍم ومن يف نسبته
فأب فأبوه وإن عال بمحض الذكور،
فخرج ٌ
َ
يف نسبته إىل امليت أنثى ٌ ،
ٍ
إىل امليت أنثى(ٌ ،)5
وًلء( ،)7وكذا
وزوج فذو
فعم فابنُه(ً )6ل أل ٍم فيهن،
ٌ
وأخ من جهاته ،فابنُهٌ ،

وبنت(ٍ )9
ابن وإن َ
وأخت
سفل ،وأ ٌم ،فجد ٌة مطل ًقا،
وبنت،
عصب ُته املتعصبون بأنفسهم(،)8
ٌ
ُ
ٌ
كذلك( ،)10وزوج ٌة ،فذات ٍ
وًلء.
ُ

وينظر :العزيز رشح الوجيز  363/5و ،201/11وروضة الطالبني  ،33/6وعجالة املحتاج
 ،1067/3والنجم الوهاج  ،177/6وبداية املحتاج  ،568/2الغرر البهية  ،445/3ومغني املحتاج
 ،47/4وحاشية قليويب  ،150/3وحاشية اجلمل .26/4
( )1يف (ح) و (س) سقط (اجلزء األول وفيه عرشة أبواب) ،فهي مضافة من (ك) فقط.
( )2ينظر :املحرر ص  ،839روضة الطالبني  ،4/6أسنى املطالب  ،5/3حتفة املحتاج  ،388/6هناية
املحتاج .10/6
( )3يف (س) (وابنه).
( )4يف (ك) سقط (وإن نزل بمحض الذكور ،فخرج ابن البنت وكل من يف نسبته إىل امليت أنثى).
( )5يف (ك) سقط (وإن عال بمحض الذكور ،فخرج أب ألم ومن يف نسبته إىل امليت أنثى).
( )6يف (ك) سقط (فعم فابنه).
( )7يف (س) تقديم وتأخري بني (زوج) و (فذو وًلء).
( )8يف (س) و (ك) سقط (وكذا عصبته املتعصبون بأنفسهم).
( )9يف (س) و (ك) (فبنت) بالفاء.
( )10أي مطل ًقا سوا ًء كانت شقيق ًة أو ٍ
ألب أو أل ٍم.
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]ك/124:ب[

وبنت ٍ
ُ
َ
ابن
بنت
وزوج ،أو
وأب
وإذا اجتمع كل الذكور
ُ
اإلناث( )1ورثت ٌ
ٌ
ورث اب ٌن ٌ
()2
ُ
ُ
والولدان وأحدُ الزوجني.
فاألبوان
وشقيق ٌة وزوج ٌة وأ ٌم ،أو ممك ُن اجلمع من الصنفني

الباب الثاين]:الفروض املقدرة[
ونصف ٍ
الفروض املقدرة(ٌ :)3
كل( )4وضع ُفه(.)5
وربع
ثلث
ُ
ٌ
وارث بخصــوص القرابــة ،ولبنـ ٍ
ـت فلبنــت ابـ ٍ
ٌ
ـف :لـ ٍ
ـن
ـرع
فنصـ ٌ
ـزوج لــيس لزوجتــه فـ ٌ
ـردات( ،)6وربــع :لــه( )7مــع وجــوده( ،)8ولزوجـ ٍ
أب منفـ ٍ
ـقيقة فألخـ ٍ
فلشـ ٍ
ـت مــن ٍ
ـة إىل أرب ـ ٍع
ٌ
فــأكثر ممــن
مــع عدمــه( ،)9وثمــ ٌن :هلــا أو هلــن( )10مــع وجــوده( ،)11وثلثــان :ملتســاويتني
َ
ـل ذكـ ٍ
ـث :أل ٍم مــع عدمــه( )13وعــدم أصـ ٍ
ـرض أل ٍم ثلـ ُ
ـف( ،)12وثلـ ٌ
يـ ُ
ـث
ـرث النصـ َ
ـر( ،)14ويفـ ُ
( )1يعني إذا اجتمع كل اإلناث.
( )2يف (س) (منهام) بإسقاط (الصنفني).
( )3ينظر :الفرائض ورشح آيات الوصية ص  ،101واملحرر ص  ،842وروضة الطالبني  ،18-8/6وأسنى
املطالب  ،4/3وحتفة املحتاج  ،395/6وهناية املحتاج  ،14/6وحاشية قليويب وعمرية ،140/3
وحاشية البجريمي عىل اخلطيب .304/3
( )4أي سدس وثمن.
( )5أي ثلثني ونصف.

ٍ
ٍ
واحد.
نصف
أكثر من
عرب بفاء العطف للدًللة عىل الرتتيب والتعقيب حيث ًل جيتمع هلن ُ
(ّ )6
( )7أي للزوج.
( )8أي مع وجود الفرع الوارث.
( )9أي عدم الفرع الوارث.
( )10للزوجة أو للزوجات.
( )11أي مع وجود الفرع الوارث.
واألخوات ألب.
واألخوات الشقيقات
وبنات اًلبن وإن نزلن
البنات
( )12وهن
ُ
ُ
ُ
ُ
( )13أي عدم الفرع الوارث.
 ) 14وكذلك يشرتط ألخذ األم الثلث عدم وجود اجلمع من األخوة.
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ٍ
زوج أو زوجـ ٍ
()2
ٍ ()1
بـ ٍ
ـدسٍ :
ـاق مــع ٍ
ألب فجــدٌ ( )3مــع
ـة
وأب وجلــد يف بعــض أحوالــه  ،وسـ ٌ

]س[39:

ٍ
ٍ
الفــرع املــذكور( )4وأل ٍم( )5معــه( )6أو مــع اثنــني مــن أخــ ٍ
ً ()7
فلجــدة
أخــوات مطلقــا
وة أو
ابن فـأكثر مـع ص ٍ
ـلبية( )9أو مـع بنـت ٍ
كذلك( )8ولبنت ٍ
ابـن أعـىل منهـا( )10تكملـ َة الثلثـني،
ُ
ـقيقة كــذلك( ،)12ولفـ ٍ
أب( )11فــأكثر مــع شـ ٍ
وألخـ ٍ
ـت مــن ٍ
ـرد مــن أوًلد األم( )13مــع عــدم
أصل(ٍ )14
ٍ
ذكر واهلل أعلم.
الفرع املذكور وعدم

ينظر :هناية املطلب  ،38/9وروضة الطالبني .9/6
وكذلك ممن يأخذ الثلث أوًلد األم مج ًعا مع عدم وجود األصل والفرع للميت.
ينظر :روضة الطالبني .16/6
( )1يف (س) (مع أب وأحد زوجني) ،وهي املسألة العمرية أو العمريتان أو الغراوية أو الغراوان ،وسيأيت
تصويرها يف اجلدول ًلح ًقا.
ينظر :احلاوي الكبري  ،265/10وروضة الطالبني .90/6
( )2سيأيت تفصيله يف الباب اخلامس من هذا اجلزء.
( )3ساقطة من (س).
ذكرا أو أنثى.
(ً )4
( )5يف (س) (ألمه).
( )6أي الفرع الوارث.
( )7شقائق أو ألب أو ألم.
( )8أي حالتها كاألم عند عدمها.
( )9أي البنت.
( )10ساقطة من (ح) و(ك).
( )11أي وهلا السدس.
( )12أي تكملة للثلثني.
( )13يف (ك) (أم).
( )14ساقطة من (س).
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الباب الثالث]:التعصيب[
]ح[25:

العصبة( )1بنفسه( :)2ذو ٍ
وًلء وكل ٍ
نسيب( )3ليس بينه وبني امليت أنثى( ،)4وبغريه(:)5
ذكر
ٌ
وبنت ابن يعص ُبها من يف درجتها واب ُن ٍ
ابن أنزل منها
ابن،
ُ
ذكر؛ ٌ
فبنت يعص ُبها ٌ
كل أنثى َّ
عصبها ٌ
( )1العصبة لغة :ربط يشء بيشء ،وعصبة الرجل قرابته ألبيه وبنوه ،فسموا عصبة ألَ َّهنم عصبوا به أي
ٍ
ٍ
كطالب و َطلبة وظاملٍ و َظلمة.
عاصب
أحاطوا به ،وهو مجع

ينظر :جممل اللغة  ،672/1ومعجم مقاييس اللغة  ،340-336/4وخمتار الصحاح  ،210/1ولسان
العرب  ،602/1واملصباح املنري .157
اصطالحا :كل ذي ٍ
ٍ
ٍ
نسيب ليس بينه وبني امليت أنثى.
وذكر
وًلء
ً
قال األَنصاري يف هناية اهلداية" :ومع أصحيته ففي التعريف (كل) الدالة عىل األفراد ،واحلد ُوضع
ٍ
تعرض لألفراد فبينهام منافاة".
للامهية من غري

ٍ
واحد منها من اعرتاض حتى قال ابن اهلائم يف كفايته:
و ُذكرت تعاريف كثرية جدً ا ،وًل خيلو كل
فينبغي تعريفه بالعد

وليس خيلو حده من نقد
ثم رشع يف تعدادها.

ينظر :الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ص  ،179وحلية الفقهاء ص  ،157وطلبة الطلبة ص ،43
وحترير لغات التنبيه ص  ،185واملطلع عىل ألفاظ املقنع ص  ،366وأنيس الفقهاء ص  ،113وهناية
اهلداية ص ،65-64وفتح القريب املجيب .29-28/1
( )2الصنف األول من العصبات.
ينظر :احلاوي الكبري  ،288/10وروضة الطالبني  ،8/6وحتفة املحتاج  ،409/6وهناية املحتاج
 ،22/6وحاشية البجريمي عىل اخلطيب .319/13
( )3من هنا يبدأ السقط من النسخة األم (ح) حتى هناية الباب السابع من الفن الثاين واجلزء األول.
تفسري للعصبة بنفسه وخرج بالنسيب الزوج وبام بعده األخ ألم"،6/3 .
( )4قال يف أسنى املطالب" :هذا
ٌ
ويف حاشية البجريمي عىل اخلطيب" :العصبة من النسب كل ذكر نسيب ليس بينه وبني امليت أنثى وذو
الوًلء ،فكل ٍ
جنس يدخل فيه الزوج واملعتق ومجيع األقارب الذكور وخرج عنه املعتقة ،وقوله" :
ذكر ٌ
نسيب " خرج به الزوج واملعتق ،وقوله " :ليس بينه وبني امليت أنثى " خرج به ذوو األرحام ،و َّملا مل
يشمل ذا الوًلء زاده".319/3 .
( )5أي وعصبة بغريه وهو الصنف الثاين من العصبات.
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ألب أو ٍ
أخ ٍ
شقيق أو جدٌ  ،و ٍ
ألب( )1يعصبها ٌ
جد،
إذا مل يكن هلا يش ٌء من الثلثني ،وشقيق ٌة يعصبها ٌ
ٍ
ومع غريه( :)2كل أنثى َّعص َبها اجتام ُعها مع غريها ،وهي شقيق ٌة أو ٍ
صلبية
ألب فأكثر فيهام مع

أو بنت ٍ
ابن كذلك.
()4
()3
وحكم ٍّ
كل أ ُ
رشكَة(،)5
الفروض ،فإن
خذ ما أبقت
ْ
ُ
ُ
استغرقت سقط إًل أشقا ًء يف املُ َ ّ

ُ
األول( )6بأخذ مجيع الرتكة منفر ًدا ،واهلل أعلم.
ويزيدُ

( )1أي وألخت ألب.
( )2أي وعصبة مع غريه وهو الصنف الثالث من العصبات.
( )3ينظر :حتفة املحتاج  ،409/6ومغني املحتاج  ،29/4وهناية املحتاج .22/6
( )4يف (ك) (األشقاء).
( )5يف (ك) (املشرتكة) وكالمها من أسامئها ،وهي كل مسألة فيها زوج وأم أو جدة وأخوة ألم وأخ شقيق أو
أخوة أشقاء ،فالزوج له النصف واألم أو اجلدة هلا السدس واألخوة ألم مع األشقاء يف املذهب يشرتكون
يف الثلث ويأيت تصويرها يف اجلدول يف الباب القادم.
ينظر :األم للشافعي  ،241/8واحلاوي الكبري  349/10و ،353وروضة الطالبني  ،14/6وأسنى
املطالب  ،8/3وحتفة املحتاج  401/6ومغني املحتاج  ،28/4وحاشية اجلمل  ،18/4وحاشية
البجريمي عىل املنهج .252/3
والترشيك هو مذهب الشافعي وبه قال مالك ،ومنع الترشيك وأسقط األخوة األشقاء أبو حنيفة وأمحد
رمحهم اهلل تعاىل كام سيأيت.
ينظر :حاشية ابن عابدين ،783/6ورشح خمترص خليل  ،411/6وكشاف القناع .429/4
( )6أي العصبة بنفسه.
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الباب الرابع[ :احلجب(])1
]ك/125:أ[

حجب
ُ

()2

ُ
واحلرمان
احلرمان بامن ٍع – تقدم  -والنقصان يدخالن عىل مجيع الورثة،

ٍ
ُ
يدخل عىل كل من أدىل إىل امليت بنفسه إًل ذي الوًلء( ،)3فهم األبوان والولدان
بشخص ًل
أب ٍ
()4
غري ٍ
غري ٍ
ابن وإن َ
غري
وشقيق
وجد مع عدمه،
فأب
ٌ
ُ
ُ
والزوجان ٌ ،
ُيجب َ
نزل ،وهو ُ
ُيجب َ
ٍ
ٍ
بعاصب ُحجب به(.)5
ُيجب غري من ُذكر ،وكل من أدىل
وألب
من ُذكر،
ُ
جهات العصوبة

ٍ
ٍ
ٍ
()6
أخوة فعموم ٌة فوًل ٌء
أخوة فبنو ُة
كاملك :بنو ٌة فأبو ٌة فجدود ٌة مع
جهات العصــوبة عندنا
و
ُ
فبيت ٍ
مال(.)7
ُ

 ) 1احلجب لغة :مصدر حجبه إذا سرته ومنعه.
ينظر :لسان العرب  ،298/1وتاج العروس .239/2
ويف اصطالح الفرضيني :املنع من اإلرث بالكلية أو من بعضه.
ينظر :حترير ألفاظ التنبيه ص  ،329واملطلع عىل ألفاظ املقنع ص  ،366والتعريفات ص ،82
والرحبية ص .82
( )2ينظر :املحرر ص  ،844روضة الطالبني  ،25/6أسنى املطالب  ،14/3حتفة املحتاج  ،397/6وهناية
املحتاج .16/6
( )3أي املعتق واملعتقة ف ُيحجبون بكل ذي نسب ،قال يف مغني املحتاج( :واملعتق ُيجبه عصبة النسب
باإلمجاع؛ ألَ َّن النسب أقوى من الوًلء ،إذ تتعلق به أحكام ًل تتعلق بالوًلء كاملحرمية ووجوب النفقة
وسقوط القصاص وعدم صحة الشهادة ونحوها) .19/4
ٍ
حرمان باألشخاص.
حجب
( )4فهؤًلء ًل يدخل عليهم
ُ
( )5ينظر :الغرر البهية  ،440/3وحتفة املحتاج  ،397/6ومغني املحتاج  ،19/4وهناية املحتاج ،16/6
وحاشية قليويب .137/3
( )6ساقطة من (س).
( )7يف (ك) (املال).
ينظر :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  ،459/4وحاشية الرميل الكبري عىل أسنى املطالب ،14/3
وحاشية البجريمي عىل اخلطيب .319/3
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أقرب( ،)1فإن احتدت
فذو اجلهة املقدمة وإن بعدَ مقد ٌم عىل ذي اجلهة املؤخرة وإن كان
َ
]س[40:

القرب فالقوي وهو املديل
فالقريب ولو ضعي ًفا مقد ٌم عىل البعيد ولو قو ًيا ،فإن احتد
اجله ُة
ُ
ُ
ٍ
ٍ
َ
نسب وانفرد
اشرتك اثنان يف جهة عصوبة
بأصل ،وإذا
بأصلني مقد ٌم عىل الضعيف وهو املديل

ٍ
َ
ُ
ورث هبام ،كابني( )2ع ٍم أحدُ مها ٌ
أخ
اإلرث هبام لفقد احلاجب
بقرابة أخرى فإن أمكن
أحدُ مها
ٍ
ٍ
ٍ
معتق أحدُ مها ٌ
أخ أل ٍم
بقرابة أخرى كابني عم
وًلء( )4وانفرد أحدُ مها
ألم( ،)3أو يف عصوبة

ُ
بنت فالباقي
ترجحت هبا عصوب ُته وأخذ اجلميع( ،)5وإن مل يمك ْن
اإلرث هبام كام لو كان يف األوىل ٌ
َّ
بعدَ فرضها سوي ًة(.)6
ٍ
عصوبة م ًعا ٍ
ٍ
فرض بل بأقوامها(،)7
ابن ابن ع ٍم ،وًل بجهتي
وًل ُيورث بجهتي
كابن هو ُ
( )1فابن اًلبن وإن نزل ُمقدَّ ٌم عىل األب ،وابن األخ وإن نزل ُمقدَّ م عىل العم وهكذا؛ ألَ َّن اجلهة تقدم حتى
وإن بعدت عن جهة بعدها يف القوة.
ينظر :األم للشافعي  ،239/8احلاوي الكبري  ،288/10املحرر ص  ،844وروضة الطالبني .19/6
( )2يف (ك) (كابن).
( )3ينظر :روضة الطالبني  ،20/6وحتفة املحتاج  ،427/6وهناية املحتاج  ،33/6وحاشية اجلمل عىل رشح
املنهج .21/4
( )4أي اشرتك اثنان يف عصوبة وًلء.
نص يف املسألة وأن لألصحاب فيهام طريقان.
( )5ذكر النووي :أن هذا ٌ
ينظر :روضة الطالبني 20/6ويف حاشية (س) ما نصه" :وعند املالكية الوًلء بينهام نصفني عند ابن
القاسم ،وقال أشهب :الوًلء لألخ لألم ،قاله يف كتاب الوًلء من املدونة وابن يونس ،انتهى من احلطاب
عىل متن خليل.
ويف املسألة األوىل يأخذ األخ لألم السدس والباقي بينهام نصفني عند ابن القاسم ،وعند أشهب يرتجح
األخ لألم كاألخ الشقيق".
( )6قال النووي يف روضة الطالبني" :وجهان وهذا أصحهام ألَ َّن أخوة األم سقطت بالبنت ،والثاين :أن
الباقي لألخ وحده ،وبه قال ابن احلداد واختاره الشيخ أبو عيل كام لو اجتمع مع البنت أخ ألبوين وأخ
ألب".21/6 .
( )7ينظر :حتفة املحتاج  ،426/6ومغني املحتاج  ،52/4وهناية املحتاج .32/6
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وهي احلاجب ُة لألخرى( )1أو التي ًل ُيج ُبها أحدٌ ( )2أو حاج ُبها ُ
أقل(.)3
ٍ
وُيجب عصب ُة ٍ
بنت األب
بنت اًلبن فأكثر ،والشقيقتان َ
نسب عصب َة وًلء( ،)4والبنتان(َ )5
ُ
ٌ
ٌ
وارث أوًل َد أ ٍم(.)6
وفرع
ذكر
عصبا،
ٌ
كذلك إن مل ُت َّ
وأصل ٌ
مرياث اجلدات

ٍ
ٍ
()7
بجهة وغريها
أدلت إحداهن
درجة
جدات يف
وإذا اجتمع
فالسدس بينهن سوي ًة وإن ْ
ٌ
ُ
ٍ
وحتجب
بجهات يف األرجح كاحلنفية(،)8
ُ

()9

ٍ
األم َّ
حتجب
جدة( ،)10واجلد ُة القربى
كل
ُ

()11

( )1يف حاشية (س) ما نصه" :وصورهتا أن ينكح جمويس أم ًة فتلد بنتًا فتموت عنها فهي ُأمها وهي ًل ُيجبها
أحدٌ حرمانًا ،وجدهتا وهي حمجوبة باألم".
( )2يف حاشية (س) ما نصه" :صورهتا :أن ينكح جمويس بنته فتلد بنتًا فتموت عنها فهي ُأمها وأختها من أبيها
فرتث باألمومة؛ ألَ َّهنا ًل ُيجبها أحدٌ حرمانًا".
( )3يف حاشية (س) ما نصه" :وصورهتا :أن ينكح جمويس بنته (بياض) فتلد بنتًا عن العليا فهي جدهتا وأختها
من أبيها ،وكالمها قويتان لكن اجلدة حاجبها أقل وهي األم".
إمجاعا.
()4
ً
ينظر :املحرر ص  ،844وروضة الطالبني  ،28/6حتفة املحتاج  ،399/6ومغني املحتاج  ،19/4وهناية
املحتاج .16/6
( )5أي وحتجب البنتان بنت اًلبن؛ ألَ َّن بنت اًلبن مع الواحدة تأخذ السدس تكملة الثلثني فعرب بالتثنية
واجلمع ٌ
داخل فيه من باب أوىل.
( )6يف حاشية (س) ما نصه" :حتصل منه أن أوًلد األم حمجوبون بستة ،باألصل وهو األب واجلد والفرع
وهو اًلبن وابنه والبنت وبنت اًلبن".
( )7يف (ك) (أحدهيام).
( )8ينظر :حاشية ابن عابدين  ،783/6وروضة الطالبني .10/6
( )9ساقطة من (س).
 ) 10سواء كان من جهتها أو من جهة األب.
ينظر :روضة الطالبني .26/6
( )11ساقطة من (س).
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ٍ
كاملك(.)1
ال ُبعدى إًل إن كانت من جهة األم يف األظهر
]س[41:

وكل

()2

ٍ
ُ
ملحجوب
يأخذه ا
حجب شخص ًا حرمان ًا فله ما كان
عاصب
ُ
َ

()3

إًل يف ٍ
أب

]ك/125:ب

نصف السدس الذي للتي من قبل األب ألم األم دون األب الذي
وجدتني من اجلهتني ،فإن
َ

[

ٌ
ب هلاَ ،
داخل يف الضابط( ،)4واستثنى العالم ُة اب ُن املجدي رمحه اهلل
وقيل :لألب وهو
هو حاج ٌ

/أ[

وأخ ألبوين أو ٍ
تعاىل صور ًة أخرى :وهي جدٌ ٌ
نصيب األخوة من األم ًل
ألب وأخو ٌة أل ٍم ،فإن
َ
يستقل به اجلد بل يشار ُكه فيه ُ
األخ لغري األم(.)5
املحجوب إًل نقصا ًنا(.)6
جب وكذا
فائدة:
ُ
املمنوع ًل َُي ُ
ُ
( )1فيشرتكان يف السدس ،ومها قوًلن يف املذهب واألظهر عدم احلجب ،قال الشريازي يف املهذب:
"والثاينً :ل حتجبها وهو الصحيح ،ألن األب ًل ُيجب اجلدة من جهة األم ،فألن ًل حتجبها اجلدة التى
تدىل به أوىل ،وختالف القربى من جهة األم ،فإن األم حتجب اجلدة من قبل األب فحجبتها أمها واألب
ًل ُيجب اجلدة من قبل األم فلم حتجبها أمه" .74/16
ينظر :هناية املطلب  ،78/9وروضة الطالبني  ،26/6والذخرية للقرايف  ،193-174/10وحتفة املحتاج
 ،400/6وهناية املحتاج .17/6
( )2ساقطة من (س).
( )3يف (س) (حمجوب).
وينظر :مغني املحتاج .22/4
( )4ينظر :البيان  ،59/9والتعليق عىل نظم الآليلء  ،484/1وفتح القريب املجيب .65/1
( )5ينظر :التعليق عىل نظم الآليلء .486/1
وذكر الرافعي يف فتح العزيز أربع صور مستثناة وتابعه النووي كذلك ،وزاد عليها الشنشوري رمحه اهلل
حتى أوصلها ثامين صور.
ينظر :فتح العزيز  ،499-498/6وروضة الطالبني  ،28/6وفتح القريب املجيب .66-65/1
( )6قال ابن حجر" :واعلم أن رشط احلجب يف كل ما مر اإلرث ،فمن مل يرث ملانع مما يأيت ًل ُيجب غريه
حرمانا وًل نقصانا أو ُيجب كذلك إًل يف صورة ،كاإلخوة مع األب ُيجبون به ويردون األم من الثلث
إىل السدس ،وولداها مع اجلد ُيجبان به ويرداهنا إىل السدس ،ويف زوج وشقيقة وأم وأخ ألب ًل يشء
لألخ مع أنه مع الشقيقة يردان األم إىل السدس" .18/6
وعليه تكون عبارة املؤلف أن املمنوع ًل ُيجب ًل حرمانًا وًل نقصانًا واملحجوب ًل ُيجب إًل نقصانًا.
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املرشكة

ٍ
ٍ
ُ
فالثلث لألخوة سوي ًة
شقيق،
سدس( )1وعد ٌد من ولد أ ٍم( )2وعصب ُة
زوج وذو
رشكةٌ :
وامل َّ
()3
أعلم.
وإن كان يف األشقاء أنثى واهللُ ُ

ينظر :روضة الطالبني  ،28/6وأسنى املطالب  ،15/3وحتفة املحتاج  ،401/6ومغني املحتاج ،22/4
وهناية املحتاج .16/6
( )1من أصوله أ ٍم أو ٍ
جدة.
( )2يف (س) (األم).
( )3وصورهتا يف اجلدول كذا:
6
زوج
أم أو جدة فأكثر
أخوة ألم
شقيق أو أشقاء

1
2
1
6
1
3

3
1
2

6
1
2
1
6
1
3
ب

3
1
2
-

املالكية والشافعية األحناف واحلنابلة
وهذا عند الشافعية واملالكية أ َّما األحناف واحلنابلة فال ُيرشكون بني األخوة بل هلم ما أبقت الفروض
وواضح أنه ًل يبقى يش ٌء هنا.
ٌ
ينظر :األم  ،91/4واحلاوي الكبري  ،349/10والبيان .72/9
وينظر :كذلك املبسوط  ،145/29وحاشية الدسوقي  ،466/4والفروع ًلبن مفلح .12/5
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الباب اخلامس[ :اجلد مع األخوة]:
ٍ
إذا كان مع اجلد أخو ٌة( )1أشقا ٌء أو ٍ
فرض فإن كانوا دون مثليه
صاحب
ألب ومل يكن
ُ
ٍ ()6

صاحب فرض
تعني( ،)5وإن كان
تعينت املقاسم ُة( ،)2أو مثليه استوت( )3مع الثلث( )4وإًل َ
ُ

فإن كان نص ًفا فام دونه( )7واألخو ُة َّ
أكثر ُ
فثلث الباقي ،وقد يساوي
أقل من مثليه فاملقاسم ُة أو َ
()8
ُ
قدر
السدس أو مثليه استوت املقاسم ُة
َ
وثلث الباقي ،وربام تساوت الثالث ُة  ،وإن كان َ
أكثر فالسدس ،وإن كان َ
الثلثني واملوجو ُد أخ ًتا فاملقاسم ُة أو ً
فوق
أخا ساوت
َ
السدس أو َ
()9

النصف ودون الثلثني وكان املوجو ُد مث َله َّ
فأقل املقاسمة ،أو أكثر فالسدس وربام ساوى
املقاسم َة ،وإن كان َ
السدس مع املقاسمة إن كان نص ًفا ورب ًعا واملُقاسم ُة أخ ًتا،
فوق الثلثني استوى
ُ
السدس أحظ(.)10
وفيام عدا ذلك
ُ

( )1ساقطة من (س).
( )2وذلك يف مخس صور :جد وأخت ،وجد وأختان ،وجد وثالث أخوات ،وجد وأخ ،وجد وأخ وأخت.
( )3املقاسمة.
( )4وذلك يف ثالث صور :أن يكون معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان.
ينظر :رشح الفصول .321-320/1
( )5أي الثلث ،إذا كانوا أكثر من مثليه وًل حد لصورها.
( )6ينظر :فتح القريب ملعرفة احلاًلت والصور بضوابطها بشكل أوسع ص .50/1
( )7يف (س) (فأقل).
( )8يف هامش النسخة (س)" :كام يف صورة زوج وجد وأخوين".
( )9ساقطة من (س).
( )10ينظر :األم  ،242/8 – 189/7 – 85/4احلاوي الكبري  ،300والبيان  ،92/9واملحرر ص ،853
وروضة الطالبني  ،24-23/6وحتفة املحتاج  ،411/6ومغني املحتاج  ،32/4وهناية املحتاج .24/6
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السدس
السدس( )2أو دونه(ُ )3فرض له
الفروض الرتك َة( )1أو أبقت
وإن استغرقت
ُ
ُ
َ
وأعيل إن احتيج( )4وسقطت األخو ُة ،وًل يفرض لألخت معه ويعال إًل يف األكدرية( ،)5وهي
زوج وأ ٌم وجدٌ وشقيق ٌة أو ٍ
ألب(.)6
ٌ

( )1ساقطة من (س) ،كزوج وأم وبنت وبنت ابن وجد وأخوة ،فيسقط األخوة ألَنَّه ًل يبقى هلم يشء وتعول
املسألة إىل مخسة عرش.
( )2ساقطة من (س) ،كبنتني وجدة وجد وأخوة ،فال يشء هلم ألَ َّن املسألة عادلة ،الثلثان للبنتني والسدس
ٍ
للجدة وًل يبقى سوى سدس واحد للجد ،أو كزوج وأم وجد وأخٍ
واحد -لئال ينقص نصيب األم عن
الثلث -فللزوج النصف ولألم الثلث وًل يبقى سوى السدس يكون للجد.
( )3كزوج وبنتني وجد وأخوة.
( )4ساقطة من (ك).
( )5سميت هبا نسبة ألكدر ،وهو اسم السائل عنها أو املسئول أو الزوج أو بلد امليتة ،أو ألَ َّهنا كدرت عىل زيد
مذهبه؛ فإنه ًل يفرض لألخوات مع اجلد وًل يعيل ،وقد فرض يف هذه وأعال ،ومجع سهام الفرض
فقسمها عىل التعصيب ،أو لتكدر أقوال الصحابة فيها ،أو ألَ َّن اجلد كدَّ ر عىل األخت مرياثها بارجتاعه
النصف منها.
ينظر :التلخيص للخربي  ،205/1وحترير لغات التنبيه ص  ،186أسنى املطالب  ،11/3والتعليق عىل
نظم الآليلء  ،533/1ورشح الفصول املهمة .747/2
( )6وصورهتا يف اجلدول كذا:
27 9/6 9/6

1
زوج
2
6
2
2 1
أم
3
8
1 1
جد
6
4
1
4
3
أخت شقيقة
2
فبعد أن تفرض لألخت النصف جيمع نصيبها مع نصيب اجلد السدس ويقسم بينهم للذكر مثل حظ
3

األنثيني.
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3

9

]س[42:

()2
مر يف احلالني( ،)3لكن يعد األشقا ُء أوًل َد
وإن كان مع( )1كال الصنفني
فحكمه ما َّ
ُ
يفوز األشقا ُء بالباقي( ،)5إًل إن كان( )6شقيقة و َف َ
ضل
األب( )4عليه لينقص بسببه نصي ُبهم ثم ُ
()8
()7
أعلم.
عن نصفها يش ٌء فهو لولد األب واهللُ ُ

( )1يف (س) (معه).
( )2أي وإن كان مع اجلد يش ٌء من أوًلد األبوين ومن أوًلد األب مجي ًعا وليس معهم صاحب فرض أو معهم
صاحب فرض.
ينظر :رشح الفصول املهمة .332/1
( )3بمعنى إن مل يكن معهم صاحب فرض فله األحظ من املقاسمة ومن ثلث املال وقد يستويان له ،وإن كان
معهم صاحب فرض فله األحظ من ثلث الباقي ومن املقاسمة ومن سدس مجيع املال ،وقد تستوي له
األمور الثالثة أو اثنان منها.
ينظر :رشح الفصول املهمة .333/1
( )4يف (س) (أوًلد أب ًل عليه).
( )5يف (س) تقديم وتأخري (ثم يفوز بالباقي األشقاء).
( )6يف (س) (كانت).
( )7يف (س) (نصيفها).
( )8وهي من مسائل املعادة ،قال يف رشح الفصول" :إًل إن كان هناك شقيقة واحدة فقط وفضل عن نصفها
يش ٌء فهو لولد األب ،كام لو كان مع اجلد شقيقة وأخ ألب فتعد الشقيق ُة ولدَ األب عىل اجلد فاملقاسمة
خري للجد فيأخذ مخيس املال ،يبقى ثالثة أمخاسه تأخذ األخت نصف املال ،يفضل ُعرش يأخذه ولد األب،
ٌ
وتصح من عرشة أسهم وتلقب هذه الصورة بالعرشية".335-334/1 .
وصورهتا يف اجلدول كذا:
يقاسم
جد
1
شقيقة
2
أخ ألب ب

5
2

1

2
1
2
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2

10=5×2
4
5
1

الباب السادس[ :التأصيل(:])1
]ك/126:أ[

ُ
ُ
فأصل املسألة عد ُدهم ،أو كان فيهم أنثى
ذكورا فقط
اإلرث عصوب ًة( )2وكانوا
إن متحض
ً
كل ٍ
ٍ
فأكثر ُعدَّ َّ
ُ
فرض فإن كان واحدً ا
واملبلغ أص ُلها ،وإن كان هناك ذو
ذكر برأسني واألنثى برأس
ُ
خمرجه ،وإن تعدَّ َد فأص ُلها أقل ما ينقسم عىل املخارج ،وتقدم يف الفن األول معرف ُة
فأصل املسألة ُ
ذلك.
[أصول املسائل وخمارجها]
ُ
ونصف( ،)6وثالث ٌة
نصف
نصف وما بقي( )5أو
فأصول املسائل( )3سبع ٌة( :)4اثنان ملن له
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ ()9
ملن له ٌ
بع وما بقي( )10أو
ثلث وما بقي( )7أو ثلثان وما بقي( )8أو ثلثان
وثلث  ،وأربع ٌة ملن له ر ٌ

منقسام عىل الورثة بدون ٍ
كرس.
 ) 1التأصيل ويقال له التصحيح :وهو اًلنتهاء بالفريضة إىل أقل عدد يكون
ً
ينظر :لباب الفرائض ص .103
( )2ينظر :املحرر ص  ،863وروضة الطالبني .62-61/6
 ) 3هي عبارة عن أقل عدد يستخرج منه سهام ذوي الفروض.
ينظر :لباب الفرائض ص .103
( )4ينظر :احلاوي الكبري  ،321-320/10املحرر ص  ،863واملنظومة الالمية ص .358
وملعرفة األمثلة لكل حالة ينظر روضة الطالبني .62-61/6
( )5كزوج وعم.
( )6كزوج وشقيقة.
( )7كأم وعم.
( )8كبنتني وعم.
( )9كأختني ألب ومجع أخوة ألم.
( )10كزوجة وعم.
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ُ
وثلث( )3ما بقي وما بقي(.)4
ونصف( )1وما بقي( )2أو
ٌ
سدس
وتقدم يف الفن األول يف الباب الرابع( )5معرف ُة حتصيل خمرج( )6ذلك ،وست ٌة ملن له
ٌ
ٍ
ٍ
ُ
وثلث ما بقي( )10وما
نصف
ونصف( )9أو
أسداس
وما بقي( )7أو سدسان وما بقي( )8أو ثالث ُة
ٌ

( )1يف (س) سقط حرف العطف.
( )2أي ربع ونصف وما بقي ،كزوجة وشقيقة وعم.
( )3يف (س) سقط حرف العطف.
ربع ،وصورهتا يف اجلدول
( )4يف املسألة الغراوية إذا كانت زوجة مع األب واألم ،فاألم هلا ثلث ما يبقى وهي ٌ
كذا:
4 4
زوجة
أم
أب

1
3

1
4
ب

ب

( )5ساقطة من (ك).
( )6ساقطة من (س).
( )7كجدة وعم.
( )8كأبوين وابن.
( )9كأم وشقيقة وأخت ألب وولد أم.
( )10ساقطة من (س).
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1 1
3

1
2

نصف
أيضا( )2معرف ُة حتصيل خمرج األخرية ،وثامني ٌة ملن له ثم ٌن وما بقي( )3أو و
ٌ
بقي( ،)1وتقدم فيه ً
()4
ٌ
وربع وما بقي()6أو ثلثان وسدسان
وثلث وما بقي( )5أو ثلثان
ربع
ٌ
وما بقي  ،واثنا عرش ملن له ٌ

( )1وهذا كذلك يف املسألة الغراوية لكن إذا كانت املسألة زوج مع األب واألم ،فاألم هلا ثلث ما بقي وهو
نصف ،وصورهتا يف اجلدول كذا:
6 2
زوج
أم
أب

1
3

1
2
ب

ب

(أيضا فيه).
( )2يف (س) تقديم وتأخري ً
( )3كزوجة وابن.
( )4كزوجة وبنت وعم.
( )5كزوجة وأم وعم.
( )6يف (ك) تكررت (أو ثلثان وربع وما بقي).
كزوج وبنتان وعم.
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3 1
1

1
2

ٌ
وربع كأم األرامل( ،)2وأربع ٌة وعرشون ملن له ثم ٌن وثلثان
وسدس
وثلث
وربع( )1أو ثلثان
ٌ
ٌ
ٌ

()3

وسدس وما بقي( )4أو وثلثان وسدسان كاملنربية(.)5
أو
ٌ

( )1كزوج وبنتني وأم وجد ثم تعول إىل مخسة عرش.
( )2يف (س) سقطت (أو ثلثان وثلث وسدس وربع كأم األرامل) ،وأم األرامل هي ثالث زوجات وجدتان
وأربع أخوات ألم وثامن أخوات لغري أم ،وسميت بذلك ألَنَّه فيها سبع عرشة أنثى متساوية ،وتسمى
دينارا واحدً ا.
دينارا كان لكل واحدة ً
كذلك بالدينارية الصغرى؛ ألَ َّن امليت لو ترك سبعة عرش ً
وصورهتا يف اجلدول كذا:
17/12
1
 3زوجات
4
1
1/2
جدتان
6
1
1/4
 4أخوة ألم
3
2
1/8
 8شقيقات
3
ينظر :حتفة املحتاج  ،431/6ومغني املحتاج  ،57/4وهناية املحتاج .34/6
1/3

( )3كزوجة وبنتني.
( )4كزوجة وبنتني وأم وعم.
( )5وهي زوجة وبنتان وأبوان ،وصورهتا يف اجلدول كذا:
27/24
1
زوجة
8
2
16
بنتان
3
1
4
أب
6
1
4
أم
6
ينظر :احلاوي الكبري  ،320-280/10والبيان  ،63/9وحتفة املحتاج  ،431/6وحاشية البجريمي
3

عىل اخلطيب .323/3
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]س[43:

ُ
وثلث ما بقي وما بقي( ،)1وست ًة وثالثني ملن له
سدس
عرش ملن له
ٌ
وزاد املحققون ثامني َة َ َ
()2
ُ
خاصان بباب اجلد واألخوة وتقد َم معرف ُة حتصيل
وسدس
ربع
وثلث ما بقي وما بقي  ،ومها َّ
ٌ
ٌ

خمرج( )3ذلك يف الفن األول(.)4
أقسام املسائل

الفروض َ
أصل( )5املسألة فعادل ٌة أو نقصت فناقص ٌة أو زادت فعائل ٌة( ،)6وًل
فإن ساوت
ُ

( )1كأم وجد وعرشة أخوة أشقاء ،وصورهتا يف اجلدول كذا:
()3

1
6
-

أم
جد

6

18

1

3
1
3

5

 10أخوة أشقاء -

5

ب

ب

1/10

( )2كزوجة وأم وجد وأربعة عرش أخ شقيق ،وصورهتا يف اجلدول كذا:
()3

زوجة
أم
جد
 14شقيق

1
4
1
6
-

12

36

3

9

2

6
1

7

3

ب

ب

7
1/14

( )3ساقطة من (س).
( )4ينظر :روضة الطالبني .62/6
( )5ساقطة من (ك).
( )6ينظر :هناية املطلب  ،192/9رشح الفصول املهمة  ،375-372/1والعذب الفائض ،237/1
وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج .36/4
-180-

]ك/126:ب[

ٍ
صحيح( ،)1فست ٌة ُ
ُ
نصف
لسبعة إذا كان فيها
تعول
سدس
يعول من األصول املتفق عليها إًل ما َل ُه
ٌ
ٌ
ٌ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ولعرشة إذا
أسداس(،)4
ولتسعة إذا كان فيها نصفان وثالث ُة
سدس(،)3
ولثامنية بزيادة
وثلثان(،)2
ٌ ()5
وسدس( ،)6واثنا عرش ُ
ربع
نصف وثلثان وثلث
كان فيها
ٌ
عرش كام إذا كان فيها ٌ
ٌ
تعول لثالثة َ
ٌ ()8
()7
عرش كام
ربع وثلثان
عرش كام إذا كان فيها ٌ
وثلث  ،وإىل سبع َة َ
وثلثان وسدس  ،وإىل مخس َة َ

ٍ
ٌ
لسبعة وعرشين فقط عند
وثلث( ،)9واألربعة والعرشون
وسدس وثلثان
ربع
ٌ
إذا كان فيها ٌ
()11
()10
أعلم.
اجلمهور كاملنربية واهللُ ُ

( )1ينظر :احلاوي الكبري  ،321-320/10واملحرر ص  ،864وروضة الطالبني  ،63/6وحتفة املحتاج
 ،432-431/6ومغني املحتاج  ،57-56/4وهناية املحتاج .35-34/6
( )2كزوج وأختني شقيقتني أو ألب.
( )3كزوج وشقيقتني وأم.
( )4كزوج وشقيقة وأم وأخوين ألم.
( )5ساقطة من (س).
( )6كزوج وشقيقة وأخت ألب وأم وأخوين ألم.
( )7يف (ك) (وثلث) وهو خطأ؛ ألَ َّهنا تعول حينئذ إىل مخسة عرش.
كزوجة وأختني ألب وجدة.
( )8كزوجة وشقيقتني وأخوة ألم.
وسقط من (ك) (وإىل مخسة عرش كام إذا كان فيها ربع وثلثان وثلث).
( )9كزوجة وشقيقتني وأم وأخوة ألم.
( )10قال يف املغني" :إًل عىل قول ابن مسعود فإنه ُيجب الزوجني واألم بالولد ،والكافر ،والقاتل ،والرقيق،
وًل يورثه .فعىل قوله إذا كانت امرأة وأم وست أخوات مفرتقات وولد كافر ،فلألخوات الثلث ،والثلثان
أربعة وعرشون ،ولألم واملرأة السدس ،والثمن سبعة ،فتعول إىل أحد وثالثني".289/6 .
( )11وهي زوجة وأبوان وبنتان ،وسميت بذلك ألَ َّن عل ًّيا ريض اهلل عنه سئل عنها وهو عىل املنرب كام يروى.
ينظر :البيان  ،63/9واحلاوي الكبري  ،320-280/10وحتفة املحتاج  ،431-424/6وهناية املحتاج
.30/6
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[التصحيح عند االنكسار]
ٍ
فواضح وإًل احتجت للتصحيح،
نصيب يف املسألة عىل عدد مستحقيه
فإن انقسم كل
ٌ
كرس ،ويكون اًلنكسار عىل صن ٍ
وهو أقل ٍ
ٍ
مستحق يف الرتكة بال ٍ
ف
نصيب كل
عدد يتأتى منه
ُ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
وأربعة( )2خال ًفا ملالك(.)3
وثالثة اتفا ًقا
واحد( )1واثنني
ٍ
وافق أو باي َن فارضب وف َقه أو مجيعه يف
فإن كان عىل
صنف فانظر بينه وبني نصيبه فإن َ
أصل( )4املسألة ولو ً
ومجيع( )6املباين
وفق املوافق
أكثر( )5فأثبت َ
َ
عائال ُيصل التصحيح ،أو عىل َ
أقل ٍ
عدد( )7ينقسم عىل ٍّ
وحصل َّ
كل من املثبتات( )8وارضبه يف أصل( )9املسألة ولو ً
عائال ومن
ّ

( )1ساقطة من (س).
( )2ينظر :احلاوي الكبري  ،323/10وروضة الطالبني  ،65/6وحتفة املحتاج  ،434/6وهناية املحتاج
.37/6
( )3ألَ َّن مالك ًل يورث أكثر من جدتني.
ينظر :املنتقى رشح املوطأ  ،238/6والذخرية  ،171/10ورشح املخترص للخريش  ،201/8ومنح
اجلليل .611/9
ذكر حمقق رشح الفصول املهمة ما نصه" :وهذا مبني عىل اخلالف يف توريث أكثر من جدتني ،فمن يورث
أكثر من جدتني يقع عنده اًلنكسار عىل أربع فرق ومن مل يورث إًل جدتني فقط ًل يقع عنده اًلنكسار
عىل أكثر من ثالث فرق؛ ألَنَّه ًل جيتمع أربعة أصناف متعددة يف مسألة إًل يف أصل اثني عرش وأربعة
وعرشينٌّ ،
منقسم عىل جدتني ،مع أن اًلنكسار عىل أربع فرق ًل يقع إًل يف
وكل من األصلني سدسه
ٌ
أصل اثني عرش وأصل أربعة وعرشين ،أما اًلثنا عرش فيقع فيه اًلنكسار عىل أربع فرق سواء عال أم مل
يعل ،وأما األربعة والعرشون فبرشط أًل يعول".423/1 .
( )4يف (س) (أصلها) مع حذف (املسألة).
( )5أي أكثر من صنف.
( )6يف (س) (كل).
( )7يف (س) (ما) ً
بدًل من (عدد).
( )8سقط من (س) (من املثبتات) ،ويكون ذلك بالنظر بينها بالنسب األربعة.
( )9يف (س) (أصلها) مع حذف (املسألة).
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احلاصل تصح(.)1
]س[44:

ٍ
ٍ
ُ
ثالث أرب ٌع
واحد( )2اثنتان( ،)3وعىل اثنني اثنتا عرشة( ،)4وعىل
فمسائل اًلنكسار عىل

( )1ينظر :املنظومة الالمية ص  ،408والتعليق عىل نظم الآليلء  ،737/2وكشف الغوامض -244/1
 ،266-255وإرشاد الفارض ص  ،206-199-193-187ورشح الفصول املهمة -421-405/1
 ،423وفتح القريب املجيب .108-106/1
( )2يف (س) (صنف).
( )3إما املباينة وإما املوافقة.
ينظر :فتح القريب  ،105/1والتعليق عىل نظم الآليلء .743/2
يف حاشية (س) ما نصه" :ألَنَّه إما أن توافق سهامه أو تباين ،وأما املامثلة فام اعتربوها ألَ َّهنا انقسا ٌم ،وأما
املداخلة فال ختلو إما أن تداخل الرؤوس يف السهام فهي انقسا ٌم ،وإما العكس فيلزم منه تصحيح املسألة
من عدد كثري مع إمكان تصحيحها من أقل منه".
( )4ينظر :التعليق عىل نظم الآليلء .743/2
ويف حاشية (س) ما نصه" :ألَ َّن الصنفني إما أن تباينهام سهامهام وإما أن يوافق أحدمها اآلخر ،ويف ٍّ
كل
إما أن يكون الراجعان متامثلني أو متداخلني أو متوافقني أو متباينني ترضب هذه يف األحوال املتقدمة
تبلغ ما ذكره .ا.هـ  .عفا عنه".
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املرضوب( )2بجزء( )3السهم ثم
وستون ،وعىل أرب ٍع ثالثمئ ٌة وعرشون يف اجلملة( ،)1ويسمى
ُ
ْ
صيب ٍّ
ُيصل نصي ُبه.
كل من أصلها فيه
ارضب ن َ
ٍ
وارث بعد التأصيل وقبل التصحيح]
[استخراج نصيب كل
استخراج نصيب الواحد َ
تعلم
قبل التصحيح ومنه
ولك
ُ
ُ

()4

التصحيح ،فإن كان
َ

( )1ذكر يف رشح الفصول املهمة :أن انقسام السهام عىل الرؤوس عىل ثالثة أصناف اثنان ومخسون ،ولو وقع
قسام ،ثم استدرك وقال :والصواب مئة لكن
الكرس عىل أربعة أصناف فاألقسام العقلية مخسة وتسعون ً
بعضها وًل يمكن وقوع مجيعها ،فاملتصور وقوعه يف اًلنكسار عىل أربعة أصناف
املتصور يف الفرائض ُ
اثنتان وستون صورة واملمتنع وقوعه ثالث وثالثون صورة.425-423-421/1 .
وينظر :التعليق عىل نظم الآليلء  ،743/2ورشح الدرة البيضاء ص  ،114فتح القريب .111-110/1
مخس :موافقة الكل ،مباينة الكل ،مباينة ثالثة
ويف حاشية (س) ما نصه" :ألَ َّن حاًلت اًلنكسار عىل أربع ٌ
وموافقة واحد ،موافقة ثالثة ومباينة واحد ،موافقة اثنان ومباينة اثنان ،وبالنظر الثاين بني أحدمها والثاين
أيضا وبالنظر إىل ما
أربع :مماثلتها مداخلتها موافقتها مباينتها ،وبالنظر إىل ما ينقسم عليها وثالث أربع ً
أيضا فهذه أربع وستون صورة ،ترضب يف اخلمسة األوىل ُيصل ثالث مئة
ينقسم عليها رابع أربع ً
وعرشون ،منها ما هو مستحيل ومنها ما هو مكرر ،وحاصله أن املتصور وقوعه يف اًلنكسار عىل أربعة
أصناف اثنان وستون ،واملمتنع وقوعه ثالث وثالثون؛ ألَنَّه يستحيل أن يكون كل صنف من األربعة
توافق سهامه ،فسقط من األحوال اخلمسة موافقة الكل ،وفيها تسعة عرش صورة ،وتسقط سبعة أخرى
فيام إذا باين األصناف األربعة سهامه ،وسبعة أخرى فيام إذا وافق صنف أو باين ثالثة .ا.هـ منه عفا اهلل
عنه".
( )2يف (س) زيادة (فيه) ،ومعنى يسمى هنا أي يذكر.
( )3يف (س) (جزء) بدون حرف اجلر.
( )4يف (س) (تعلمه) مع حذف (التصحيح).
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ٍ
واحد( )1فلواحد املنكرس عليهم ما جلامعته يف التباين أو( )2وفقه يف التوافق(،)3
اًلنكسار عىل
ُ

( )1يف (س) (فريق).
ويف حاشية (س) ما نصه" :مثاله من اًلنكسار عىل صنف جدة وسبعة أعام ٍم أو عرشون ع ٍم ،نصيب
األعامم يف األعامم يف األوىل يباين عددهم فلكل ع ٍم مخسة ،وارضب سهم اجلدة يف السبعة عددهم ويف
الثانية يوافق عددهم باخلمس فلكل ع ٍم واحد ،وارضب سهم اجلدة يف مخس عددهم أربعة.
ومثاله من اًلنكسار عىل صنفني يف التامثل :زوجة وسبعة أخوة ألم وسبعة أعامم ،نصيب ٍّ
كل يباين عدده،
وعددامها متامثالن ،فأربعة األخوة لواحدهم ومخسة األعامم لواحدهم وارضب للزوجة نصيبها يف
سبعة ،ولو كان عدد األخوة لألم واألعامم ست لتداخال ،فارضب لكل أخٍ أربعتهم ثلث عدد األعامم،
عم مخسة وللزوجة ثالثة يف األكرب الذي هو ستة بثامنية عرش جمموع األَنصباء اثنان وسبعون .ا.هـ
ولكل ٍّ
منه عفا اهلل عنه".
( )2يف (س) (و) بدًل من (أو).
( )3مثال التباين:
24=20+4 6

املثبتات
جد
4

1
6
ب 5
1

 4أعامم

4=4×1
20=4×5

فاملنكرس هنا فريق واحدٌ هو فريق األعامم ،رؤوسهم  4وسهامهم  5فلواحدهم ما جلامعتهم  ،5ونصيب
اجلامعة برضب الرؤوس يف السهام تكون  ،20وغري املنكرس برضب سهامه يف كامل رؤوس السهام
املنكرسة .4=4×1
ومثال حالة التوافق:
12=10+2 6

املثبتات

1
جدة
6
 10أعامم ب 10=10×1 5
1

2

2=2×1

توافق يف اخلمس ،فللعم الواحد
املنكرس هنا فريق واحدٌ هو األعامم رؤوسهم  10وسهامهم  5بينهم
ٌ
وفق ما للجامعة ،ووفق  5باخلمس  1هو نصيب الواحد منهم ،ونصيب اجلامعة برضب ما للواحد أي
سهامه يف رؤوسهم  10تكون  ،10وغري املنكرس برضب سهامه يف وفق الرؤوس املنكرسة .2=2×1
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ُ
ُيصل من رضب سهامه يف رؤوس املنكرس عليهم( )1أو وفقها ،أو عىل
وغري املنكرس عليهم ما
ٍ
واحد ما جلامعته أو وفقه
اثنني( )2ففي التامثل لكل

()3

( )1سقط من (س) (ما ُيصل من رضب سهامه يف رؤوس املنكرس عليهم).
( )2يف (س) فريقني.
يف حاشية (س) ما نصه" :مثاله من التوافق لو كانت اًلخوة تسعة واألعامم ستة فارضب لكل أخٍ أربعتهم
يف اثنني ثلث عدد األعامم ،ولكل ع ٍم مخستهم يف ثالثة ثلث عدد األخوة ،وللزوجة ثالث يف ثامنية عرش
احلاصلة من رضب الستة يف ثلث التسعة أو العكس.
ومثاله من التباين لو كانت األعامم ثامنية واألخوة سبعة فارضب لكل أخٍ أربعة يف الثامنية عدد األعامم
ولكل عم مخسة يف السبعة عدد األخوة وللزوجة ماهلا يف ستة ومخسني مسطح عدد األخوة واألعامم،
ٍ
أحوال للقسم األول ،وهو ما إذا باين كل صنف سهامه فاردد ُك ًّال إىل الوفق ،فإن متاثال فلكل
فهذه أربعة

ٍ
ٍ
صنف وفق نصيب مجاعته يف األصل من راجع الصنف اآلخر ،ومنه صح نصيبه عليه يف
واحد من كل
ٍ
صنف من األصل يف راجع
مرضوب أحد الراجعني يف وفق اآلخر ،وإن تباينا فارضب وفق ما لكل
الصنف اآلخر خيرج ما لواحد ذلك الصنف ،و َمن صح نصي ُبه عليه يف مسطح الراجعني .ا.هـ منه عفا

اهلل عنه".
( )3مثال التباين:
املثبتات
2

16=6+8+2 8
 2زوجة
بنت

2

 2عم

1 1
8
1
4
2
ب 3

2=2×1
8=2×4
6=2×3

اًلنكسار عىل فريقني ،وبني املثبتات ٌ
متاثل ،ويف التامثل لكل واحد ما جلامعته أو وفقه:
الفريق املنكرس األول الزوجة :للواحدة منهن ما جلامعتها فللواحدة هنا  1وما للجامعة .2=2×1
الفريق املنكرس الثاين األعامم :للعم الواحد منهم ما جلامعتهم فللواحد منهم  3وما للجامعة .6=2×3
وغري املنكرس برضب سهامه يف أحد الراجعني املتامثلني .8=2×4
ومثال حالة التوافق:
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ويف التداخل ٍّ
لكل من األكرب ما جلامعته أو وفقه ومن األ صغر( )1م ضــــروب سهامه يف راجع
األكرب أو وفقه(. )2
املثبتات

2
2

12=6+4+2 6
1 1
أم
6
 4أخوة ألم 2 1
3
 6أعامم ب 3

2=2×1
4=4×1
6=6×1

ٍ
واحد ما جلامعته أو وفقه:
اًلنكسار هنا كذلك عىل فريقني واملثبتات متامثل ٌة ،ويف التامثل لكل
الفريق املنكرس األول األخوة ألم :للواحد منهم وفق ما جلامعته ووفق  2يكون  1هو نصيب الواحد
منهم.
الفريق املنكرس الثاين األعامم :للواحد منهم وفق ما جلامعته ووفق  3يكون  1هو نصيب الواحد منهم.
وغري املنكرس منهم األم :نصيبها برضب سهامها  1يف أحد املتامثلني من املثبتات  2خيرج .2
( )1هنا مالحظتان:
أ -أن رضب سهام األصغر يف الراجع األكرب يعطيك نصيب اجلامعة ًل الواحد منهم.
ب -أن رضب ســهام األصــغر يف حالة التوافق تكون يف الراجع األكرب كذلك الذي هو أصــال وفق
حاصل النظر بني الرؤوس والسهام.
( )2مثال التباين:
املثبتات
10
5
20

120=60+40+20 6
1
10جدات
6
 5أخوة ألم 2 1
3
20عم ب 3
1

2/20=20×1
8/40=20×2
60=20×3

اًلنكسار هنا بني ثالثة فرق ،وتنظر بني الرؤوس والسهام بالنظر املعتاد بالنسب األربع ،فاملثبتات هنا
 10و 5و 20وبينهم تداخل ،والقاعدة يف التداخل أن األكرب للواحد منهم ما جلامعته والبقية مرضوب
سهامهم يف راجع األكرب ،وبام أن احلالة هنا تباين –حاصل النظر بني الرؤوس والسهام لكل فريق:-
فالفريق املنكرس األكرب هو األعامم :للواحد منهم ما جلامعتهم فللواحد :سهامهم  3مجي ًعا ترضهبا يف عدد
رؤوسهم  20خيرج .60
والفريق املنكرس الثاين هو األخوة ألم سهامهم  2ترضبه يف الراجع األكرب  20خيرج نصيبهم مجي ًعا .40
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ويف التوافق لكل ٍ
ُ
ُيصل من رضب سهام صنفه أو وفقها يف وفق الصنف اآلخر
فرد ما

()1

واملنكرس الثالث اجلدات سهمهن  1ترضبه يف الراجع األكرب  20خيرج نصيبهن مجي ًعا.
ومثال التوافق:
املثبتات
زوجة
2

 4جدات

4

 16أخ ألم

1
4
1
6
1
3

136=64+32+16+24 17/12
3

24=8×3

2

4/16=8×2

4

2/32=8×4

 64أخت ألب 2
8
3
اًلنكسار هنا بني ثالثة فرق وتنظر بني الرؤوس والسهام بالنظر املعتاد بالنسب األربع ،فاملثبتات هنا 2
64=64×1

8

و 4و 8وبينهم تداخل ،والقاعدة يف التداخل أن األكرب للواحد منهم ما جلامعته أو وفقه ،والبقية مرضوب
سهامهم يف راجع األكرب أو وفقه ،وبام أن احلالة هنا توافق –حاصل النظر بني الرؤوس والسهام لكل
فريق:-
فالفريق املنكرس األكرب هو األخوات لألب :للواحدة منهن ما لوفق اجلامعة ووفق  8هو  1ألَ َّن بينها وبني
عدد رؤوسهن  64توافق يف الثمن وثمنها  1هو نصيب الواحدة منهن ،ونصيب اجلامعة ترضبه يف
رؤوسهن  64خيرج .64
واملنكرس الثاين األخوة ألم وسهامهم  4ترضبه يف الراجع األكرب  8خيرج نصيبهم كلهم  32لكل أخ ألم .2
واملنكرس األخري اجلدات سهامهن  2ترضبه يف الراجع األكرب  8خيرج نصيبهم مجي ًعا  16لكل جدة .4
وغري املنكرس هنا الزوجة :نصيبها برضب سهامها  3يف الراجع األكرب  8خيرج .24
( )1مثال التباين:
6

املثبتات
4

 4جدات

6

 6أعامم

72=60+12

1
6
ب 60=6×10=2×5 5
1

12=4×3=3×1

توافق يف النصف:
اًلنكسار هنا عىل فريقني ،وبني املثبتات
ٌ
فالفريق املنكرس األول اجلدات :للواحدة منهن ما ُيصل من رضب سهامهن  1يف وفق الصنف اآلخر
الذي هو األعامم ووفق  6يكون  3هو نصيب اجلدة الواحدة ،ونصيبهن كلهن ترضب ما للواحدة  3يف
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]ك/127:أ[

ويف التباين لكل ٍ
ُ
ُيصل من رضب سهام
فرد ما

()1

صنفه أو وفقها يف وفق الصنف

رؤوسهن  4خيرج .12
والفريق املنكرس الثاين فريق األعامم :وللواحد منهم ما ُيصل من رضب سهامهم  5يف وفق الصنف
اآلخر اجلدات ووفقه  2خيرج  10هو نصيب الواحد ،ونصيبهم كلهم  10يف رؤوسهم  6خيرج .60
ومثال التوافق:
املثبتات

2040=960+480+240+360 17/12

1
زوجة
4
1
240=12×20=5×4×1
2
 12جدة
6
6
 32أخ ألم 1
480=32×15=5×3×1
4
8
3
 80 10أخت ألب 2
960=80×12=4×3×1
8
3
اًلنكسار هنا بني ثالثة فرق واملثبتات بينها توافق بالنصف ،فكل ٍ
منكرس ،للواحد منهم مرضوب
فريق
ٌ
3

360=120×3

سهامه يف وفق الصنف اآلخر حتى لو كان أكثر من صنف كام هو هنا:
فالفريق املنكرس األول اجلدات :سهامهن  2وبينه وبني رؤوسهن توافق يف النصف فنصف  2يكون 1
ترضبه يف وفق الصنفني اآلخرين  4و 5خيرج  20نصيب اجلدة الواحدة.
والفريق املنكرس الثاين اًلخوة ألم :سهامهم  4وبينها وبني عدد رؤوسهم توافق يف الربع فربع السهام 4
يكون  1ترضبه يف وفق الصنفني اآلخرين  5و 3خيرج  15نصيب الواحد منهم.
والفريق املنكرس الثالث األخوات ألب :سهامهن  8وبينها وبني عدد رؤوسهن توفق يف الثمن فثمن
السهام  1ترضبه يف وفق الصنفني اآلخرين  4و 3خيرج  12هو نصيب الواحدة منهن.
وًلستخراج نصيب اجلميع ترضب نصيب الواحدة يف عدد الرؤوس كاملعتاد واهلل أعلم.
( )1ساقطة من (س).
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اآلخر(.)1()1
( )1مثال التباين:
املثبتات
2

80=30+40+10 8
1
8
1
4
2
ب 3
1

 2زوجة
بنت

5

 5أعامم

10=2×5=5×1
40=10×4
30=5×6=2×3

اًلنكسار هنا عىل فريقني واملثبتات متباينة ،ويف التباين للواحد منهم ما ُيصل من رضب سهام صنفه يف
الصنف اآلخر:
الفريق املنكرس األول الزوجات :للواحدة منهن عدد سهامهن  1مرضوب يف الصنف اآلخر  5خيرج 5
هو نصيب الواحدة.
الفريق املنكرس الثاين األعامم :للواحد منهم عدد سهامهم  3مرضوب يف الصنف اآلخر  2خيرج  10هو
نصيب الواحد منهم.
الفريق غري املنكرس البنت :ترضب سهامها  4يف مرضوب املثبتات املتباينة  10خيرج .40
ومثال التوافق:
املثبتات
2
3
5

360=150+120+90 12
 2زوجة 1
4
 3أخوة ألم 1
3
 25عم ب

3

90=2×45=5×3×3

4

120=3×40=5×2×4

5

150=25×6=2×3×1

اًلنكسار هنا بني ثالثة فرق ،وبني املثبتات تباين فنصيب الواحد كاآليت:
الفريق املنكرس األول الزوجات :للواحدة منهن عدد سهامهن  3يف الصنفني اآلخرين  3و 5خيرج 45
هو نصيب الواحدة منهن.
الفريق املنكرس الثاين األخوة ألم :للواحد منهم عدد سهامهم  4يف الصنفني اآلخرين  2و 5خيرج  40هو
نصيب الواحد منهم.
الفريق املنكرس الثالث األعامم :للواحد منهم عدد سهامه  5وبينها وبني رؤوسهم  25توافق يف اخلمس
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وغري املنكرس عليهم ما ُيصل من رضب سهامه يف أحد املتامثلني وأكرب املتداخلني
ُ
ويقاس بذلك اًلنكسار
ومرضوب وفق أحد املتوافقني يف كامل اآلخر ومسطح املتباينني(،)2
ُ
ٍ
ٍ
()3
َ
أعلم(.)4
حصل
احلصص
مجعت
أربعة فإذا
ثالثة وعىل
عىل
َ
ُ
َ
التصحيح واهلل ُ

الباب السابع:
ٌ
وارث فأكثر قبل قسمة الرتكة .
يموت
املناسخة( :)5أن
َ

()7( )6

]س[45:

فإن كان

()8

ٍ ()9

ورث ُة الثاين فأكثرهم بقي َة ورثة األول ،وإر ُثهم منها بتعصيب ،أو بفرض

ٍ
ٍ
ٍ
بفرض منهام ،ومسأل ُة األول
بتعصيب أو
أصحاب الفروض َو َور َثهم من بقي
وتعصيب ،ومات
ُ
فخمس  5يكون  1ترضبه يف الصنفني اآلخرين  2و 3خيرج  6هو نصيب الواحد منهم.
( )1كررت يف النسختني (ويف التباين لكل فرد ما ُيصل من رضب سهام صنفه أو وفقها يف الصنف عدد
اآلخر).
( )2يف (ك) متقدمة ويف (س) متأخرة فبينهام تقديم وتأخري ،بني مجلتي التداخل والتباين.
ومسطح املتباينني أي حاصل رضب العددين يف بعضهام.
( )3ساقطة من (ك).
( )4ينظر :كتاب التلخيص يف علم الفرائض  ،151/1والتهذيب يف الفرائض للكلوذاين ص  ،90ورشح
الرساجية ص  ،111وترتيب املجموع للامرديني ص  ،195ورشح الفصول املهمة  ،439/2وهناية
اهلداية إىل حترير الكفاية ل َ
ألنصاري ص .195
الشمس َ
الكتاب
الظل إذا أزالته ،ونَسخ
( )5املناسخة لغة :اإلزالة واإلذهاب والنقل والتحويل ،ومنه نسخت
َ
ُ
َ
ُ
العسل إذا نقله من خلية إىل أخرى.
النحل
إذا نقله ،ونسخ
ينظر :هتذيب اللغة  ،84/7والصحاح  ،433/1ولسان العرب  ،61/3والقاموس املحيط ص .261
( )6ينظر :طلبة الطلبة ص  ،171واملطلع عىل ألفاظ املقنع ص  ،369والتعريفات ص  ،198وأنيس الفقهاء
ص  ،114وكشاف اصطالحات الفنون .512-511/1
( )7ينظر :احلاوي الكبري  ،329/10واملحرر ص  ،868وروضة الطالبني  ،72/6وملجأ اًلضطراب يف
الفرائض ص  ،9وأسنى املطالب  ،24/3حتفة املحتاج  ،434/6ومغني املحتاج  ،62/4وهناية املحتاج
.38/6
( )8ساقطة من (س).
( )9ساقطة من (س).
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غري عائلة يف الصورة( )1األوىل( )2وعائل ٌة يف
عائل ٌة بقدر نصيب الثاين أو بأكثر ،ومسأل ُة الثاين ُ
()3
امليت الثاين( )4ومن بعده يف القسمني
نقص نصي ُبه عن عول األوىل ،فافرض َ
الثانية بقدر ما َ

َ
كالعدم واقسم الرتك َة عىل الباقني َّ
األول خ ّل َفهم(.)5
كأن
( )1يف حاشية (س) ما نصه" :وهي ما إذا كان ُ
عول األوىل بأكثر من نصيب الثاين .ا.هـ منه عفا اهلل عنه".
( )2يف حاشية (س) ما نصه" :مثال الصورة األوىل :ماتت عن شقيقة وأخت ألب وزوج ،فامتت األخت
ألب عن الزوج بعد أن نكحها وعن أختها من أبيها وهي الشقيقة يف األوىل ،فاألوىل من ستة وتعول
لسبعة والثانية فيها سهم وهو قدر العول يقسم بني الزوج واًلخت الباقية سوي ًة كام أن إرثها من األوىل
كذلك ،فاقسم املال بينهام نصفني َّ
كأن األول خ َّلفهم.
ومثال الثانية :ماتت عن جدة أم أب وشقيقة وأخت ألب ،فنكح الزوج األخت من األب فامتت عنه
وعن جدهتا وأختها ألبيها شقيقة األوىل ،فاألُوىل عائلة إىل ثامنية ولألخت من األب منها واحدٌ أقل من
ٍ
بواحد يقسم بني ورثتها عىل سبعة كنسبة إرثهم من األُوىل ،فافرضها ماتت عن جدة وزج وشقيقة
العول
فتصح من سبعة .ا.هـ منه عفا اهلل عنه".
( )3يف حاشية (س) ما نصه" :وهي ما إذا كانت األوىل عائلة بقدر نصيب الثاين .ا.هـ منه عفا اهلل عنه".
( )4يف (ك) (للثاين).
ٌ
رشوط ثالث ٌة عند حتققها ُخيترص العمل من بدايته وهي:
( )5وهذه
 -1أن يكون ورثة الثاين هم بقية ورثة األول.
 -2أن يكون ورثة امليت الثاين بالفرض ذاته أو بالتعصيب الذي ورثوا به مع األول.
 -3أن تكون مسألة الثاين غري عائلة يف الصورة األوىل وعائلة يف الثانية بقدر ما نقص نصيبه عن عول
األوىل.
والرشط الثالث ًل يتصور وقوعه سوى يف القسم الثاين عندما يكون التوريث بالفرض فقط.
وصورة األوىل كذا :ماتت امرأة عن زوجها وأمها وشقيقتها وأخوين ألم ثم قبل قسمة الرتكة تزوج
الزوج بشقيقة املتوفية ثم ماتت عمن بقي:
9/6
1
زوج
2
1
أم
6
شقيقة 1
2
أخوان ألم 1
3

3
1
3
2

6
3 1
زوج
2
1 1
أم
6
 -ت
أخوان ألم 2 1
3
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ُ
يكون إًل يف ميتني فقط بقيده املتقدم( ،)2وإًل
احلكم يف القسم الثالث( )1إًل أنه ًل
وكذا
ُ

فلتحقق الرشوط الثالثة هنا نخترص العمل من بدايته فنفرض امليت الثاين كالعدم ،وتقسم الرتكة عىل
الباقني وكأن األول َخ َّلفهم ،فتكون املسأل ُة من ستة نصفها للزوج وسدسها لألم وثلثها لولدي األم.
وصورة الثانية كذا:
ماتت امرأة عن زوج وجدة هي أم ألب وشقيقة وأخت ألب ثم تزوج الزوج قبل قسمة الرتكة بأختها
من أبيها ثم ماتت عمن بقي:
7/6

8/6

1
زوج
2
1
جدة (أم أب) 1 1
6
3
3 1
شقيقة
2
أخت ألب 1 1
6
كذلك هنا لتحقق الرشوط الثالثة نخترص العمل من بدايته فنفرض امليت الثاين كالعدم ،وتقسم الرتكة
3

زوج 1
2
جدة 1
6
شقيقة 1
2
ت -

3

عىل الباقني وكأن األول خ َّلفهم فتكون املسألة من ستة عائلة إىل سبعة نصفها ثالثة للزوج وسدسها للجد
واحد ونصفها ثالثة للشقيقة.
ينظر :هناية اهلداية إىل حترير الكفاية ص  ،219-217وفتح القريب املجيب  ،128/1والعذب الفائض
.261-260/1
( )1التقسيم هنا باعتبار النظر يف كيفية إرث امليت الثاين ،فالقسم األول إذا ورثوا بالتعصيب ،والقسم الثاين
إذا ورثوا بالفرض ،والقسم الثالث إذا ورثوا بالفرض والتعصيب م ًعا.
( )2يف (س) (املار) ،كعرشة إخوة ألم هم بنو عم فامتوا إًل أربعةٌّ ،
فكل منهم يرث بالفرض والتعصيب م ًعا،
فرضا والباقي تعصي ًبا ،وأصلها من ثالثة وتصح من اثني
فافرض األول مات عنهم فقط ،فلهم الثلث ً
ٍ
واحد سهم بالفرض وسهامن بالتعصيب.
عرش لكل
ينظر :العذب الفائض .261/1
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الطريقة املشهورة

فصح ْح(ٍّ )1
واعرض عىل مسألته( )3فإن انقسم
نصيب الثاين من( )2األول
لكل مسأل ًة واعرف
ْ
َ
صحتَا( )4من األول(.)5
َّ
وافق(.)6
وإن َ

( )1يف (س) (فصح).
( )2يف (س) (منها) مع حذف (األول).
( )3سقط من (س) (واعرض عىل مسألته).
( )4يف (س) (صحت).
( )5مثاهلا زوج وأم وعم ثم مات الزوج قبل قسمة الرتكة عن والديه ،فاملسألة األوىل من ستة للزوج نصفها
 3ولألم ثلثها  2وللعم الباقي  ،1ومسألة الزوج من  3ثلثها  1لألم والباقي لألب  2وبني سهام الزوج
 3ومسألته  3انقسام فصحت املسألتني مما صحت منه األوىل  ،6وجزء سهم كل مسألة هو  1ترضب فيه
نصيب مجيع األحياء وصورهتا كذا:
1

1

6

6 3

1
زوج
2
1
2
أم
3
عم ب 1

 3ت
2
1
1
أم
3
أب ب 2 2
1 1

( )6مثاهلا :زوج وأم وعم ،ثم مات الزوج قبل قسمة الرتكة عن ستة أبناء ،فاملسألة األوىل من ستة للزوج
نصفها  3ولألم ثلثها  2وللعم الباقي  ،1ومسألة الزوج من  6لكل ابن سهم واحد وبني سهام امليت
الزوج  3ومسألته  6توافق يف الثلث فوفق مسألته  2هو جزء سهم األوىل ترضبه فيها خيرج املصح أو
اجلامعة وهو  ،12وجزء سهم الثانية هو وفق سهام امليت وهو  1ثم ترضب نصيب كل حي يف جزء سهم
مسألته تكن صورهتا كاآليت:
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وفق الثانية أو مجيعها يف األوىل ومن احلاصل يصحان( ،)2وجز ُء سهم
أو باي َن( )1فارضب َ
ٍّ
وفق الثانية أو مجيعها ،والثاني ُة وفق سهام مورثها أو مجيعها يف
كل واحدٌ يف اًلنقسام ،واألوىل ُ
التوافق أو( )3التباين ثم من له يش ٌء من أحدمها أخذه مرضو ًبا يف جزء سهمها ،ومن له منهام ُمجع

2

1

6

6

12

ت

-

-

-

-

4

-

-

2

زوج 3 1
2
أم 2 1
3
عم ب 1

 6أبناء

1/6 1/6

( )1مثاهلا :زوج وأم وعم ،ثم مات الزوج قبل قسمة الرتكة عن أربعة أبناء ،فاألوىل من ستة نصفها ثالثة
للزوج وثلثها اثنان لألم والباقي واحد للعم ،والثانية تصح من عدد رؤوس األبناء املنفردين  ،4وبني
مسألة امليت  4وسهامه  3تباين فيكون مسألة الثاين هو جزء سهم األوىل ترضبه فيها خترج اجلامعة ،24
ثم ترضب نصيب األحياء من األوىل يف جزء سهمها  4فاألم هلا  8والعم له  ،4وجزء سهم الثانية هو
عدد سهامه كوهنا متباينة مع مسألته فيكون  3ترضب فيه نصيب األحياء من الثانية وهم األبناء األربعة
ٍ
واحد منهم  3وصورهتا كذا:
خيرج  12لكل
4

3

6

4

24

ت

-

-

-

-

8

-

-

4

زوج 3 1
2
أم 2 1
3
عم ب 1

 4أبناء
( )2يف (س) (تصحان).
( )3يف (س) (و).
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3/12 1/4

]ك/127:ب[

]س[46:

ٍ
()3
()1
ُ
العمل فيام
كثانية وهكذا
أكثر من ميتني( )2فاجلامعة هلام كأوىل ومسأل ُة الثالث
له  ،فإن كان َ
ٍ
أكثر فردها واجلامعة إليه ،والعرب ُة
زاد ،ثم انظر يف حظوظ األحياء فإن
ْ
اتفقت كلها بجزء أو َ
ٍ
تصويرها يف اجلدول
جامعة قبل األخرية بل هو أوىل وًل خيفى
باألدق( ،)4وكذا لو اتفقت يف
ُ
( )1ساقطة من (ك).
( )2مثاله :زوج وأم وعم ،ثم مات الزوج قبل قسمة الرتكة عن ابنني ثم مات أحد األبناء عن زوجة وسبعة
أبناء ،فاملسألة األوىل من  6نصيب الزوج منها  3نصفها واألم هلا الثلث  2والباقي للعم  ،1ومسألة امليت
الثاين الزوج من  2عىل عدد رؤوس األبناء املنفردين وبني سهامه  3ومسألته  2تباين ،فتعمل كام يف حالة
التباين السابقة متا ًما فتكون اجلامعة  12برضب مسألة الثاين يف مسألة األول وهي اجلامعة األوىل ،وجزء
سهم الثانية هو عدد سهام امليت الثاين  3فترضب نصيب كل حي يف جزء سهم مسألته يكون نصيبه،
ومن يرث من املسألتني مجع له ،ثم تعمل مسألة امليت الثاين بإزاء اجلامعة األوىل والزوجة هلا الثمن
والباقي لألبناء السبعة ،فاملسألة من  8ثمنها  1للزوجة والباقي  7لألبناء لكل ابن سهم واحد ،ثم تنظر
بني سهام امليت الثالث  3ومسألته  8وبينهام تباين فترضب املسألة الثانية التي هي مسألة الذي جيري عليه
العمل  8يف اجلامعة األوىل  ،12ونعتربها بمثابة املسألة األوىل خيرج  96وهي اجلامعة الثانية ،وجزء سهم
الثانية هي سهام امليت الثاين  3كوهنا متباينة ،ثم ترضب نصيب األحياء ٍ
كل يف جزء سهم مسألته يكون
نصيبه ،ومن يرث من املسألتني مجع له وصورهتا كذا:
اجلامعة الثانية
اجلامعة األوىل
()3
()8
()3
()2
96
8
12
2
6
زوج  3 1ت
2
32
4
أم 2 1
3
16
2
عم ب 1
24
3
ابن 1
ت
3
ابن 1
3
زوجة 1 1
8
7/21
 7أبناء ب 1/7
( )3يف (س) (وكذا).
( )4قال يف كشاف القناع" :واعترب األدق حمافظة عىل اًلختصار".437/4 .
اختصار بعد اًلختصار ،فلو كانت
واملقصود :أنه عند اًلختصار يطلب األدق أي األقل عد ًدا؛ لئال يتأ َّتى
ٌ
اجلامعة يمكن اختصارها إىل النصف أو إىل الثمن فيطلب األدق أي األقل وهو الثمن نخترص إليه
املسألة.
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هذا هو املشهور(.)1
طريقة أيب احلسن
الطنجي

كل م ٍ
شئت( )2ف صحح َّ
سألة عىل انفرادها و ض ْعها يف اجلدول متال صق ًة ،وانظر بني
وإن
َ
وأثبت فوقها يف حال اًلنقســام واحدً ا ،وحتتها خارج قســمة
الثانية وســهام مورثها من األوىل
ْ
ســهام مورثها( )3عليها ،ووف َق ها حال التوافق أو( )4مجيع ها َ
ووفق ســهام
حال التباين فوقها،
َ
ارضب ملن له من األوىل فيام فوق
مورثها يف احلال( )5األول أو مجيعها يف احلال الثاين حتتها ،ثم
ْ
()6
َ
الثالث ومســألته
خص
الثانية وملن له من الثانية فيام حتتَها وامجع ملن له منهام ،ثم انظر بني ما َّ

فعلت يف الثاين من الو ضع َ
حال اًلنق سام واحدً ا فوقها وخارج ق سمة سهامه عليها
وافعل ما
َ
ٍ
ُ
واحد
ترضــب ســهام كل
الضــابط الكيل بعد ذلك( )8أن
مر( ،)7وهكذا ،ثم
َ
حتتها إىل آخر ما َّ
ورث منها فيام حتتها إن كان ،واحلا ُ
منهم( )9من أي م سألة َ
صل فيام فوق امل سائل التي بعدها أي
آخر وهكذا ،ومن ورث أكثر من ٍ
()10
واخلارج يف ٍ
ميت(ُ )11مجع له فإن كان
ترضــ ُبه يف أحدها
ُ
َ
()12
ارضب ما عىل املســائل
مر ،ثم
ح ًّيا ُأ َ
ْ
ثبت ما ُله يف اجلامعة وإًل قوبل بمســألته وفعل منه ما َّ
( )1وهي التي سامها اجلادة ،ويتضح يف هذه أنه ًل جامعة جتمع اجلميع دفعة واحدة ،إنام ينظر بني املسألتني
األوليني بجامعة ،وإن كان هناك ميت ثالث فيعترب اجلامعة األوىل بمقام املسألة األوىل والثالثة كثانية
وهكذا بعدد األموات.
( )2ساقطة من (س).
( )3سقط من (ك) (من األوىل وأثبت فوقها يف حال اًلنقسام واحدً ا وحتتها خارج قسمة سهام مورثه).
( )4يف (س) (و) بدًل من (أو).
( )5ساقطة من (س).
( )6ساقطة من (س).
( )7سقط من (س) (من الوضع حال اًلنقسام واحدً ا فوقها وخارج قسمة سهامه عليها حتتها إىل آخر ما
مر).
( )8سقط من (س) (بعد ذلك).
( )9سقط من (س) (واحدا منهم).
( )10يف (س) (إحداها).
( )11يف (س) (من أكثر من ميت).
( )12يف النسختني كذا ولعل األقرب (وافعل).
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ٍ
ُ
وارضب فيها حتصـل اجلامعة(،)2
فاحلاصل هو جز ُء سهم األوىل( )1ض ْعه عليها
بعض
بعضه يف
َ
ْ
( )1يف (س) (جزء السهم األول).
( )2وصورة العمل هبذه الطريقة كاآليت:
فلو أن ميتة ماتت عن زوج وأم وعم ثم مات الزوج عن مخسة أبناء ثم األم عن أربعة أخوة ألب والعم
مات عن عرشة أبناء فصورهتا كذا:

1
زوج
2
1
أم
3
عم ب

10

5

2

1

6

5

4

10

3

60

ت
ت

2

ت

1
 5أبناء

1/5
3

6/30
 4أخوة ألب 1/4
5

5/20
 10أبناء 1/10 1/10
1

والعمل -1 :أن تضع َّ
كل مسألة ميت بإزاء األخرى مصححة.
 -2ثم تنظر بني سهام كل ميت ومسألته بالتامثل والتباين والتوافق:
أ -امليت األول :سهامه  3ومسألته  5وبينهام تباين فتضع مجيع مسألته فوقها  5وتضع حتتها سهام امليت
 3كام يف اجلدول.
ب-امليت الثاين :سهامه  2ترضبه فيام فوق التي بعده  5تصبح  10ومسألته  ،4وبينهام توافق يف النصف
فنصف مسألته  2تضعه فوقها ووفق سهامه  5تضعه حتتها.
ج -امليت الثالث :سهامه  1ترضبه فيام فوق املسائل بعد  5و 2تصبح  ،10ومسألته  10وهي منقسمة
فتضع واحدً ا فوقها وخارج قسمة السهام عىل املسألة  1حتتها.
 -4تستخرج اجلامعة وذلك برضب املسألة األوىل فيام فوق املسائل بعضه يف بعض كذا.60=1×2×5×6 :
*تنويه :كنت وضعت استخراج اجلامعة كذا :ترضب ما فوق املسائل بعضه يف بعض 10=1×2×5
خيرج جزء سهم األوىل ثم ترضبه فيها لتخرج اجلامعة كام قال املؤلف رمحه اهلل ،إًل أن ابن عبد الغفار
صحيح إًل أن ابن عبد الغفار ع َّلل ذلك :بأنه ربام
رفض هذا العمل وقال إن تركه متعني ،قلت :العمل
ٌ
رضب فيه ما ًل ينبغي أن يرضب فيه فيحصل الغلط ،وعندي أن املنع متوجه لكن لعلة أخرى مستنبط ٌة
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وهــــــذا ع مل ســ يدي( )1الشــيخ أيب( )2احلســن ابن أ غاف( )3الطنجي ثم ال فايس

( )4

رمحه اهلل تعاىل(.)5
من كالمه رمحه اهلل وهو أن النظم الطبيعي يف هذا العمل أن يرضب النصيب فيام حتته ثم فيام فوق املسائل
بعده ،فلو كان يف األوىل نصيب أحد األحياء ثم أردت استخراج نصيبه يكون برضب نصيبه فيام فوق
صحيحا إًل أنه ليس عىل النظم
املسائل بعده ،ولو رضبت نصيبه فيام فوقه مبارشة فقط لكان العمل
ً
الطبيعي يف عمل أيب احلسن صاحب هذه الطريقة ،ولعل ابن عبد الغفار يشري هلذا الغلط املحتمل
صحيح واهلل أعلم.
واملمكن وعليه قال تركه متعني وهو
ٌ
ينظر الدر املنثور ص .29
 -5تستخرج نصيب األحياء كاآليت:
أ -نصيب األبناء يف املسألة الثانية  5فيام حتتها  3ثم فيام فوق التي بعدها  2تكون  30لكل ابن .6
ب-نصيب اًلخوة ألب  4ترضبه فيام حتتها  5ثم ترضبه فيام فوق التي بعدها  1فتكون  20لكل أخ ألب
.5
ج -نصيب األبناء  10ترضبه فيام حتتها  1فقط ألَنَّه ًل يشء بعدها تكون  10لكل ابن .1
ُ
صحيح كام يظهر لك.
العمل وإًل فال وهو هنا
صح
ٌ
 -6نخترب العمل بجمع األَنصباء فإن ساوى اجلامعة َّ
( )1ساقطة من (س).
( )2ساقطة من (ك).
( )3يف (س) (غاف) بدون اهلمزة.
( )4هو عيل بن عبد الرمحن بن متيم اليفريت الطنجي املكنايس ،املشهور بأيب احلسن الطنجي املكنايس ،فقيه
حافظ فريض حيسويب فاضل زكي ،انتهت إليه رياسة الفرائض يف عرصه ،من آثاره تقييد عىل املدونة،
تويف رمحه اهلل سنة 734هـ
ينظر :وفيات الونرشييس  ،28-27وإحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس ،527/5
ومعجم املؤلفني  ،119/7وموسوعة أعالم املغرب .620/2
تنويه :مل أعثر عىل أحد ذكر يف اسمه أغاف أو غاف ًل يف هذا ال َع َلم وًل يف غريه مع أنه هكذا يف نسخ
املخطوط ،وهو كذلك أغاف يف خمطوط الدر املنثور ًلبن عبد الغفار ،وأغلب الظن أنه تصحيف من
قديام ،فلم يعرف الطنجي هذا عند املشارقة ًل سيام وأنه مل يرتجم له يف كتبهم إًل ما ذكر من
النساخ ً
شذرات عند الونرشييس يف وفياته.
( )5قال العالمة ابن عبد الغفار يف الدر املنثور" :وأما الوجه الثاين :وهو أحد العامني ،فذكره األستاذ أبو
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]ك/128:أ[
]س[47:

ٍ
أن تصح َح َّ
شئت بعد ْ
مسألة عىل انفرادها وتض َعها يف اجلدول متالصقة
كل
وإن
َ

ً ()1

ٍ
ٍ
توافق أو تباين ،
بعض مع قطع النظر عن انقسا ٍم أو
فارضب( )2ما عدا األوىل بعضه يف
ٍ ()3

ْ
ُ
حتصل اجلامع َة ،ثم ارضب سها َم اهلالك الثاين فيه
واحلاصل هو جز ُء سهم األوىل ارض ْبه فيها

ٍ
َ
هالك بعده من
احلاصل عىل مسألته( )4خيرج جز ُء( )5سهمها ،ثم ارضب سها َم كل
واقسم
طريقة أيب عبد اهلل
الصودي

()6

ورث أكثر من ٍ
َ
احلاصل عىل
ميت واقسم
املسائل التي ورث منها يف( )7جزء سهمها ،وامجع ملن
َ َ

مسألته خيرج جز ُء سهمها ض ْعه عليها

()8

()9

نصيب األحياء يف اجلامعة ،
واتبع العمل ،وأثبت
َ

احلسن عيل بن داوود املغريب املسدايت يف كتابه "نزهة الرائض يف علم الفرائض"،وتبعه فيام أظن ٌّ
كل من
األستاذين خامتة العلامء املتأخرين أبو عبداهلل حممد بن عرفة يف خمترص احلويف وسيدي سعيد العقباين يف
وقوعا يف كتب الفرائض ،وإنام
رشح احلويف ،قال ابن داوود :وهي من أبدع األعامل وأحسنها وأقلها
ً
أخذهتا من سيدي وسندي أيب احلسن عيل بن أغاف الطنجي ثم الفايس رمحه اهلل تعاىل يف حال اشتغايل
عليه ،ثم ُذهلت عنها بعد وفاته نحو عرشين سن ًة ،فلم أقدر عىل استحضارها ومل أجدها يف يشء من
الكتب وًل رأيت من يذكرها ،حتى اجتمعت باألخ الصالح أيب زكريا ُييى الفايس املعروف بابن الربيع
ٍ
ثالث وأربعني وسبع مئة ،فذاكرته فأخربين هبا ،وذكر أنه أخذها عن األستاذ أيب
بالقدس الرشيف سنة
عبداهلل بن أكرم الفايس رمحه اهلل تعاىل ،وكان أبو عبداهلل املذكور أخربين أنه أخذ الفرائض عن الشيخ أيب
احلسن الطنجي املذكور ،فتحققت أهنا هي الطريقة بعينها فاحفظها وقس عليها انتهى كالمه" (خ) ص
.28
مر).
( )1سقط من (س) (ونضعها يف اجلدول متالصقة) مع زيادة (كام َّ
( )2يف (س) (ارضب) بدون الفاء.
( )3سقط من (س) (مع قطع النظر عن انقسام أو توافق أو تباين).
( )4يف (س) (مسألة).
( )5ساقطة من (س).
( )6يف (س) (يف).
( )7ساقطة من (س).
( )8سقط من (س) (ضعه عليها).
( )9وصورة العمل يف هذه الطريقة كاآليت ،ولنفرتض املثال السابق يف عمل أيب احلسن الطنجي:
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زوج
أم
عم

1
2
1
3
ب

200

120

100

20

6

5

4

10

3

1200

60

ت
ت

2

ت

1

6/30 120/600

 5أبناء 1/5
 4أخوة
ألب

5/20 100/400

1/4
 10أبناء

1/10

20/200

1/10

وطريقة العمل:

كل مسألة ٍ
تضع َّ
ميت بإزاء األخرى مصحح ًة.
 -1أن َ

ٍ
ٍ
تباين فترضب
توافق أو
 -2ترضب املسائل يف بعضها ما عدا األوىل ،بقطع النظر عن انقسا ٍم أو
 200=10×4×5هو جزء سهم األوىل.
 -3ترضب جز َء سهم األوىل  200يف مسألتها  6خيرج  1200هو اجلامع ُة.
 -4تستخرج جز َء سهم بقية املسائل برضب سهام امليت يف جزء سهم األوىل ثم قسمتها عىل مسألته
خيرج جز ُء سهمها كاآليت:
أ -مسألة امليت الثاين وهو الزوج :سهامه  3ترضهبا يف جزء سهم األوىل  200خيرج  ،600تقسمها عىل
مسألة الزوج  5خيرج  120هو جزء سهمها.
ب -مسألة امليت الثالث وهي األم :سهامها  2ترضهبا يف جزء سهم األوىل  200خيرج  ،400تقسمها
عىل مسألة األم  4خيرج  100هو جزء سهمها.
ج -مسألة امليت الرابع العم :سهمه  1ترضبه يف جزء سهم األوىل  200خيرج  ،200تقسمها عىل مسألته
 10خيرج  20هو جزء سهمه.
نصيب كل حي يف جزء سهم مسألته ومن ُ
أكثر من مسألتني مجع له ،فتكمل العمل كام
 -5ترضب
َ
يرث َ
يف طريقة اجلادة.
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عمل اإلمام أيب ٍ
وهذا ُ
حممد عبداهلل الصوري(.)1
تأملت َ
عمل( )2هذين الوجهني( )3وجدتَه اجلاد َة بعينها ،غايتُه( )4أنه يف األوىل
وإذا
َ

()5

يوضع فيها من األنصباء بوضع أضالعها( )6إلمكان
استغنى عام عدا األخرية من اجلوامع ،وما
ُ
ٍ
ٍ
نصيب ،وبيانُه َّ
املوضوع يف اجلادة فوق
أن
جامعة أو
أن يستخرج من تلك األضالع ما ُيرا ُد من
َ
ٍ
َ
جامعة هو املسأل ُة( )8التي بعدها أو وفقها،
وفوق كل
املسألة األوىل( )7هو الثانية أو وفقها
أضالع اجلوامع التي تتولدُ منهـا؛ َّ
ألن اجلامع َة( )9األوىل
املوضوعات هي
واملسأل ُة األوىل وهذه
ُ
ُ
تقو ُم من رضب املسألة يف الثانية أو وفقها واجلامع ُة الثاني ُة تقوم من رضب اجلامعة األوىل يف
املسألة الثالثة أو وفقها ،فأضال ُعها املسأل ُة األوىل والثانية أو وفقها والثالثة أو وفقها.
]س[48:

املوضوعات فوق املسائل يف هذا الوجه ،وأنصبا ُء اجلامعة
املوضوعات بعينها هي
وهذه
ُ
ُ
األوىل تتولدُ من رضب أنصباء املسألتني( )10اللتني قبلها يف العددين املُ ْثبتني فوقهام ،وأحدمها
من املوضوعات األوىل واآلخر من املوضوعات الثانية ،وأنصباء اجلامعة الثانية تتولدُ من
رضب( )11أنصباء املسألتني اللتني قبلهام يف العددين املثبتني فوقهام وهكذا.

( )1الصودي وسبق التعريف به.
( )2ساقطة من (س).
( )3يف (س) (العملني).
( )4يف (س) (إًل أنه).
( )5عمل أيب احلسن الطنجي.
( )6يف (س) (أضلعها).
( )7ساقطة من (س).
( )8ساقطة من (س).
( )9ساقطة من (س).
( )10ساقطة من (س).
( )11ساقطة من (س).
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وأ َّما الثاين
]ك/128:ب[

()1

ُ
األول
فهو بعينه

()2

َ
جتعل السها َم مع املسائل وإن توافقت
إًل أنك

كاملتباين( ،)3فمن ثم تكون اجلامع ُة يف طريق ابن أغاف مساوي ًة للحاصلة من اجلادة( ،)4وأ َّما
اتفق يف املسألة مباين َة سهام كل ٍ
صح ْت
ميت
اجلامع ُة احلاصل ُة من هذا الوجه فإن َ
ْ
ساوهتام وإًل َّ
من ٍ
عدد ٍ
كثري( ،)5قاله العالمة أمحدُ بن عبد الغفار( )6قال :وإنام ُطوي ما عدا األخرية يف هذين
الوجهني(َّ )7
وغريها وسيل ٌة ملعرفة نصيب اهلالك الذي
ألن األخري َة هي املقصود ُة( )8بالذات
ُ
َ
َ
املوصل للمقصود ،فوض ُعها يف اجلدول وقسمتُها بني
العمل
عرض عىل مسألته ويكمل
بعدها ل ُي َ
ُ
وحيث أمكن حتصيل النصيب املقصود بالذات وحدَ ه
بقية الورثة مقصو ٌد بالعرض ًل لذاته،
أعلم انتهى(.)9
كان طي ما عداه
أخرص واهللُ ُ
ُ

طريقة حل
األعداد
]س[49:

وترصف فيه بحسب ما تريدُ كام سبق يف الفن األول،
أضالع العدد مقا َمه
فأقم
ْ
وإن َ
َ
شئت ْ

( )1عمل اإلمام أيب حممد الصودي.
( )2يعني عمل أيب احلسن الطنجي.
( )3يف (س) (كاملتباينة) مع تقديمها عىل (وإن توافقت) لتصبح (مع املسائل املتباينة).
( )4ألَنَّه نظر بني السهام والرؤوس بالنسب األربع متا ًما كام يف اجلادة.

( )5ألَنَّه نظر يف أصول املسائل بدون النسب األربع بل جعلها كلها متباينات تُرضب يف بعضها البعض ،وًل
تكون اجلامعة هنا مساوية للجادة أو عمل أيب احلسن الطنجي إًل إذا كان حاصل النظر عند استخراج
ٍ
مسألة واقعة يف التباين ،فتكون اجلامعة مساوية للجادة وعمل أيب احلسن الطنجي من قبيل
جزء سهم كل
التوافق ليس إًل.
( )6هو شهاب الدين أمحد بن موسى بن عبد الغفار ،املغريب األصل املرصي املالكي نزيل احلرمني ،نادرة
الزمان يف معرفة العلوم واإلتقان ،أقرأ العلوم وصار إليه املرجع يف احلرمني ،تويف رمحه اهلل سنة 940هـ.
ينظر :إيضاح املكنون  ،23/4 -65/3وهدية العارفني  ،142/1ونزهة اخلواطر  ،405/4ومعجم
املؤلفني  ،277/1ونيل اًلبتهاج  ،139وشجرة النور الزكية .391/1
( )7أي أنه مل جيعل جامعة أوىل وثانية وثالثة وهكذا بعدد األموات.
( )8يف (س) املقصود.
( )9الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .40
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ٍ
ٍ
نصيب من أي املسائل( )1مقا َمه إىل آخر العمل،
وأضالع كل
مسألة مقا َمها
أضالع كل
فأقم هنا
َ
َ
ْ
ولنعمل مسأل ًة من املناسخات باألضالع املحلولة بعمل ابن أغاف ،وهي ما لو خ َّلف زوج ًة
ٍ
وابنني وبنتًا منها ثم ماتت الزوج ُة عمن بقي ثم أحدُ اًلبنني عمن بقي ثم ٍ
وزوجة
ثان عن شقيقته
ٍ
وبنتني ،فضع مسائ َلها يف اجلدول حملول ًة َّ
مسألة( )2بجانب أختها وكذلك( )3أنصبا َء الورثة
كل
فأثبت
القابلة للحل ،ثم انظر فتجدْ سها َم الثاين( )4من األوىل مخس ًة( )5منقسم ًة عىل مسألته
ْ
()7
َ
خارج القسمة واحدً ا ،وسها َم الثالث من األوىل  2 7ومن الثانية
صفرا وحتتها
فوق( )6املسألة
َ
ً

اثنني وجمموعهام  ،2 2 2 2وهو( )8مباي ٌن ملسألته فضعها حتتها وفوقها ثالثة( ،)9وارضب
ُ
ْ
واحلاصل فيام
ُيصل  ،2 3 7ومن الثانية( )10فيام حتتها
سها َم الرابع من األوىل فيام عىل الثالثة
َ
احلواصل
فوق الثالثة ُيصل( ،2 3 )11ومن الثالثة فيام حتتها ُيصل  ،2 2 2 2 2فامجع
موافق ملسألته بضلع 2 2
الثالث َة( )12بام عرفتَه يف الفن األول يكن( ،2 2 2 2 5 )13وهو
ٌ
( )1سقط من (س) (من أي املسائل).
( )2يف (س) زيادة (ما).
( )3يف (س) أيضا.
( )4امليت الثاين وهي الزوجة هنا.
( )5ساقطة من (س).
( )6يف (س) (فوقها) مع حذف (املسألة).
( )7ساقطة من (س).
( )8ساقطة من (س).
رقام.
( )9كتبت يف (س) ً
( )10أي سهامه.
( )11ساقطة من (س).
( )12ساقطة من (س).
( )13وطريقته يف اجلمع كذا :الضلع األول  2 3 7والضلع الثاين  2 3فنزيل املشرتك بينهام وهو2 3
ٍ
مر معنا يف الفن األول ،ثم جتمع
فيبقى من الضلع األول  7ومن الثاين مل يبق يشء فنعوض أبدً ا بواحد كام َّ
 7مع  1يصبح  8حتلها كذا  2 2 2تضيفها إىل املشرتك املعزول تصبح كذا  ،2 2 2 2 3ثم جتمعها
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]س[50:

 ،2فضع فوقها ثالث ًة( 3 )1وحتتها  ،2 5ثم ارضب املسأل َة األوىل فيام عىل الثالثة والرابعة تكن
رضبت فيه(ُ )2يصل 3 3 7
اجلامعة  ،2 2 2 3 3 5ثم ارضب ما للبنت من األوىل فيام
َ
وهو حظها من أبيها ،ومن الثانية فيام حتتها ثم احلاصل فيام فوق التي بعدها(ُ )3يصل  3 3وهو
حظها من أمها ،ومن الثالثة( )4فيام حتتها ثم فيام فوق التي بعدها ُيصل  2 2 2 2 3وهو
حظها من أخيها األول ،ومن الرابعة فيام حتتها فقط ُيصل  2 5 5وهو حظها من أخيها

()5

َ
احلواصل األربع َة بام عرفته يف الفن األول ُيصل( )6هلا( ،2 5 17 )7واتبع العمل
الثاين ،فامجع
]ك/129:أ[

ٍّ
لكل من البنتني يكن حظها من أبيها  ،2 2 2 2 5وُيصل ألمها  ،2 3 5وبني اجلامعة
ٍ
ٍ
ٍ
ٌ
مخسة واثنني من ٍّ
فيصري
نصيب
كل من اجلامعة وكل
ضلع
اشرتاك بالعرشة فاحذف
نصيب
وكل
َ
ُ
ً
ُ
العمل هبذه الصورة ً
واختزاًل(:)8
أصال
إىل الضلع الثالث  2 2 2 2 2بالطريقة ذاهتا فاملشرتك  2 2 2 2والباقي  3و 2جتمعهام تصبح 5
يضاف إىل املشرتك املعزول تكن املحصلة النهائية كذا .2 2 2 2 5
( )1ساقطة من (س).
( )2أي فيام رضبت فيه األوىل وهو ما عىل املسائل التي بعدها.
( )3ليس املقصود فقط التي بعدها بل بكل الذي بعدها حتى لو تعددت املسائل كام هو احلال يف هذا املسألة.
( )4يف (س) (الثانية).
( )5سقط من (س) (األول ومن الرابعة فيام حتتها فقط ُيصل  2 5 5وهو حظها من أخيها).
( )6يف (س) (حتصل).
( )7وطريقته كذا :الضلع األول  3 3 7والثاين  3 3فنعزل املشرتك  3 3ثم جتمع الباقي  7و 1تكون ،8
حتلها تصبح  2 2 2تضيفها إىل املشرتك املعزول تكون كذا  ،2 2 2 3 3جتمع إليها الثالث 2 3
 2 2 2فاملشرتك بينهام  2 2 2 3ويبقى  3و 2جتمعهام تكون  5تضيفها إىل املشرتك املعزول تصبح
كذا  ،2 2 2 3 5تضيف إليها الرابع  2 5 5نعزل املشرتك بينهام  2 5ثم جتمع البواقي ،مع مالحظة
أن البواقي هنا أكثر من عدد فترضب البواقي يف الضلع األول  2 2 3تكون  ،12جتمعها إىل الباقي يف
أصم ًل يمكن حله فتضعه مع املشرتك املعزول تصبح املحصلة
الضلع الثاين  5يكون  17وهو عدد
ُ
النهائية .2 5 17
( )8طريقة العمل بالتفصيل كاآليت:
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ُ
املسائل حملول ًة بجانب بعضها
ُ -1يل العمل بعمل ابن أغاف –أيب احلسن الطنجي -بحيث توضع
مصحح ًة.
يكون هناك عد ٌد بال ٍّ
َ
ُ
حل.
املسائل والسهام إىل أضالعها بحيث ًل
 -2حتل
صفرا فوق املسألة وواحدً ا خارج
 -3ثم تنظر بني سهام امليت الثاين ومسألته ،ففي اًلنقسام تضع
ً
القسمة حتت املسألة ،ويف حالة التباين تضع َ
التوافق فتضع
كامل املسألة فوقها وسها َمه حتتها ،وإن كان
ُ
ووفق السهام حتتها.
فوق املسألة وف َقها
َ
وكل هذه احلاًلت وقعت يف هذه الصورة.
 -4تنظر بني سهام كل ٍ
ميت ومسألتَه بالنظر اآليت:
خارج القسمة
صفرا فوقها وواحدً ا
َ
أ -سهام امليت الثاين الزوجة  5ومسألتها  5وهي منقسم ٌة فتضع ً
حتتها.
ُ
فنزيل
ب -وسهام امليت الثالث اًلبن من األوىل  2 7ومن الثانية  ،2جتمعهام بام عرفته يف الفن األول
َ
ائام  1عند زواله بعدَ اًلشرتاك ،تضيفه إىل
املشرتك  2ويبقى من األول  7وًل يبقى من الثاين يشء فتضع د ً
 7تصبح  8حتلها  2 2 2وتضيف إليها املشرتك املعزول  2تصبح  2 2 2 2وبينها وبني مسألته 3
تباين فتضع  3فوق املسألة و 2 2 2 2حتتها.
اًلبن الثاين ومسألته فسها ُمه من األوىل  2 7ترضبه فيام
أخريا بني سهام امليت الرابع وهو
ُ
ت -ثم تنظر ً
عىل الثالثة  3خيرج  ،2 3 7وسهامه من الثانية  2ترضبه فيام حتتها 1خيرج  2واحلاصل فيام فوق الثالثة
 3خيرج  ،2 3وسهامه من الثالثة  2ترضبه فيام حتتها  2 2 2 2تصبح  ،2 2 2 2 2فتجمع
احلواصل الثالثة  2 3 7و 2 3و 2 2 2 2 2بام عرفته ساب ًقا:
َ
فتأخذ الضلعني األولني  2 3 7و 2 3جتمعهام ُ
املشرتك منهام  2 3والباقي من األول  7ومن
فنزيل
الثاين  1جتمعهام  8فتحلها  2 2 2وتضيفها إىل املشرتك املعزول تصبح  2 2 2 2 3ثم جتمع إليها
الضلع الثالث  2 2 2 2 2نزيل املشرتك كذلك  2 2 2 2فيبقى من األول  3ومن الثاين 2
جتمعهام تصبح  5تضيفها إىل املشرتك املزال تصبح  ،2 2 2 2 5وبني هذا احلاصل ومسألة امليت 3
توافق يف الضلع  2 2 2نحذفه فتبقى  3من املسألة تضعها فوقها ويبقى من حاصل النظر
2 2 2
ٌ
األخري  2 5تضعه حتتها.
 -5ثم تستخرج اجلامعة وذلك برضب املسألة األوىل  2 2 2 5فيام عىل املسائل مجيعها ،فاملسألة الثانية
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صفر وًل ينتج الرضب فيه شيئا لذا أمهله املؤلف يف املتن ،ويف الثالثة  3ويف الرابعة  3تصبح اجلامع ُة بعد
ذلك .2 2 2 3 3 5
نصيب األحياء ،فمن له من األوىل ُرضب فيام َ
فوق املسائل مجيعها ومن له مما
 -6ثم بعد ذلك تستخرج
َ
بعدَ األوىل ُيرضب فيام حتتها ثم يرضب احلاصل فيام فوق املسألة التي تليها فإن مل يكن بعدها يش ٌء فال
ُ
َ
والعمل كاآليت:
حتت اجلامعة،
ُيرضب سوى فيام حتتها ثم جتمع
احلواصل فيكون نصي ُبه تضعه َ
نصيب البنت من األوىل  7ترضبه فيام فوق بقية املسائل عدا األوىل تكون  ،3 3 7وسها ُمها من
أ-
ُ
الثانية  1ترضبه فيام حتتها  1واحلاصل فيام فوق املسائل بعدها مجي ًعا يكون  ،3 3وسهامها من الثالثة 1
ترضبه فيام حتتها  2 2 2 2ثم فيام فوق املسائل بعدها  3تصبح  ،2 2 2 2 3وسهامها من الرابعة
 5ترضبه فيام حتتها  2 5فقط ألَنَّه ًل يشء بعدها خيرج  ،2 5 5ثم جتمع احلواصل مجيعا  3 3 7و3
 3و 2 2 2 2 3و 2 5 5فتأخذ الضلعني اًلولني نزيل املشرتك بينهام  3 3ويبقى من األول 7
ومن الثاين ًل يشء تضع  1دائام جتمعه إىل الباقي األول تصبح  8حتلها كذا  2 2 2تضيفها إىل املشرتك
املزال تصبح كذا  ،2 2 2 3 3ثم جتمعه إىل الثالث  2 2 2 2 3فنزيل املشرتك 2 2 2 3
ويبقى من األول  3ومن الثاين  2جتمعهام تصبح  5تضيفها إىل املشرتك املزال تصبح  ،2 2 2 3 5ثم
جتمعه إىل الضلع األخري  2 5 5نزيل املشرتك منهام  2 5يبقى من األول  2 2 3ومن الثاين  5وًل
ُ
متاثل بينهام فال َ
فاألول  12والثاين  5جتمعهام تصبح  17وًل تنحل تضيفها إىل
عمل فيهام سوى اجلادة
املشرتك املزال ساب ًقا تصبح  2 5 17نضعه أمامها حتت اجلامعة.
ب -نصيب الزوجة من مسألة امليت الرابع ترضب سهامها  3فيام حتتها فقط  2 5ألَنَّه ًل يوجدُ يش ٌء
بعدها فتصبح  2 3 5نض ُعها أما َمها حتت اجلامعة.
ت -نصيب البنت من مسألة امليت الرابع هو  2 2 2ترضبه فيام حتتها فقط  2 5فتصبح 2 2 2 5
 2نضعه أمامها حتت اجلامعة.
ث -نصيب البنت الثانية من مسألة امليت الرابع هو متا ًما كأختها.
ُ
َ
العمل بجمع ما لكل ٍ
العمل وإًل فال وهو هنا
صح
رب
حي حتت اجلامعة فإن وافقت اجلامعة َّ
 -7نخت ُ
يظهر لك.
ٌ
صحيح كام ُ
أخريا واألنصباء ًلختصارها واختزاهلا إن أمكن ،وعندما ّ
حتل املسائل هبذه الطريقة
 -8تنظر يف اجلامعة ً
ُ
يسريا جدً ا ًل تكاد جتد هذا اليرس يف بقية الطرائق.
طريقة حل األعداد يكون
اًلختزال ً
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ْ
وقابل بمجموعها اجلامع َة فإن
امتحاهنا فامجع األنصبا َء بام عرفتَه يف الفن األول
أردت
فإن
َ
َ
ُ
العمل وإًل فال(.)2
صح
ساواها َ
ينفع جدً ا يف مجيع( )3مسائل الفرائض واحلساب ،وما
ومتري ُن الفكر يف هذه األعامل مما ُ
هلل تعاىل
يتبادر إىل الذهن من صعوبتها فلعدم ممارستها كام قال العالم ُة أمحدُ ب ُن عبد الغفار رمحه ا ُ
ُ
ْ
يستوحش.
ف مل
يف جدوله ومن َأل َ
ٍ
والعمل أن تزيل املشرتك بني اجلامعة وبقية األنصباء ،فكل ٍ
مشرتك أزله ،واملسألة هنا جتد املشرتك
عدد
ٍ
عرشة وتكون القسمة بحذف
اجلميع عىل
فنقسم
بينها مجي ًعا هو  5و 2مما يعني أهنا مشرتك ٌة يف العرش
َ
ُ
ٍ
أعلم.
املشرتك فقط كام عملت آن ًفا خترج لك جامعة خمترصة بأيرس
طريق واهللُ ُ
( )1كتب هكذا  2 2 2 3يف اجلدول يف نسخة (س) أما نسخة (ك) فغري واضح ،وهو غري صحيحٍ ولع َّله
وهم من الناسخ ،ألَ َّن سهام امليت الثالث من األوىل  2 7ومن الثانية  2وجمموعهام كذا :نعزل املشرتك
ٌ
 2ثم جتمع الباقي  7و 1يكون  8حتلها ثم تضيفها إىل املشرتك املعزول تصبح كذا  ،2 2 2 2وهذا
موجود يف املتن برشح املؤلف عندما قال( :وسهام الثالث من األوىل  2 7ومن الثانية اثنني وجمموعهام
 2 2 2 2وهو مباين ملسألته فضعها حتتها وفوقها ثالثة).
( )2ينظر :الكايف يف مواريث األمة ،فصل يف عمل املناسخات بطريق احلل ص .950
( )3ساقطة من (س).
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أردت عم َلها بعمله أعني اب َن أغاف من غري(ٍّ )1
حل فهذه صورتُه
فإن
َ

()2

( )1يف (س) زيادة (طريق).
( )2وطريقة العمل كاآليت:
 -1نضع املسائل مصححة بجانب بعضها البعض.
 -2تستخرج جز َء سهم كل مسألة كاآليت:
صفرا فوقها وخارج
أ -نبدأ باملسألة الثانية مسألة الزوجة وسها ُمها  5ومسألتُها  5وبينهام انقسا ٌم نضع ً
القسمة  1حتتها.
ب -واملسألة الثالثة مسألة اًلبن األول وسها ُمه من األوىل  14ترضب فيام بعده وهو صفر فال يتغري
املرضوب فيه فتبقى كام هي  ،14وسهامه من الثانية  2ترضبه فيام حتتها  1خيرج  2جتمعها مع اخلارج
األول  14تصبح  ،16تنظر بينها وبني مسألته  3بالنسب األربع فهو التباين نضع  3فوقها و 16حتتها.
صفرا
ج -املسألة الرابعة مسألة اًلبن الثاين وسهامه من األوىل  14ترضبه فيام فوق التي بعده من املسائل ً
و 3خيرج  ،42وسهامه من الثانية  2ترضبه فيام حتته  1ثم فيام فوق التي بعده صفر و 3خيرج  ،6وسهامه
من الثالثة  2ترضبه فيام حتته فقط  16ألَنَّه ًل يوجد مسألة بعدها خيرج  ،32جتمع احلواصل  42و 6و32
توافق يف الثمن ،فثمن  24تكون  3نضعها فوق مسألته وثمن 80
تصبح  80وبينها وبني مسألته 24
ٌ
تكون  10نضعه حتتها.
 -3تستخرج اجلامعة برضب املسألة األوىل  40فيام فوق املسائل بعدها  3و 3خيرج .360
نصيب األحياء كاآليت:
 -4تستخرج
َ
أ -نصيب البنت من األوىل  7ترضبه فيام فوق املسائل بعدها  3و 3خيرج  ،63ونصيبها من الثانية 1
ترضبه فيام حتتها ثم فيام فوق املسائل بعدها خيرج  ،9ونصيبها من الثالثة  1ترضبه فيام حتتها  16ثام فيام
فوقها  3خيرج  ،48ونصيبها من الرابعة  5ترضبه فيام حتتها فقط  10ألَنَّه ًل مسائل بعدها خيرج  ،50جتمع
َ
احلواصل األربع َة مجي َعها  63و 9و 48و 50خيرج  170هو نصي ُبها من اجلامعة ضعه أمامها وحتت
اجلامعة.
َ
مسائل بعدها خيرج  30هو نصيبها
ب-نصيب الزوجة من الرابعة  3ترضبه فيام حتتها فقط  10ألَنَّه ًل
نضعه أمامها حتت اجلامعة.
ج -نصيب البنت األوىل من املسألة الرابعة  8ترضبه فيام حتتها فقط  10ألَنَّه ًل مسائل بعدها خيرج 80
هو نصيبها نضعه أمامها حتت اجلامعة.
د -نصيب البنت الثانية من املسألة الرابعة هو متاما كنصيب شقيقتها  80نضعه أمامها حتت اجلامعة.
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أو باجلادة فهذه صورتُه:
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ٍ
دت َّ
نصيب إليه( ،)3واجلامع َة الثاني َة
وكل
وأمك َن
اختصار اجلامعة األوىل إىل ُثمنها(ُ )2فر ْ
ُ

ُ
َ
صحيح كام
العمل وإًل فال وهو هنا
صح
رب
ٌ
العمل بجمع األنصباء مجي ًعا فإن ساوت اجلامعة َ
 -5نخت ُ
يظهر لك.
ُ
اًلختصار
اًلختصار بعد العمل ،وهنا يقبل
اًلختصار إن وقع هو
أمكن وهذا
 -6نخترص اجلامعة إن
َ
َ
ُ
ُ
نصيب عىل  ،10فاجلامعة تصبح  36للشقيقة  17وللزوجة  3ولكل ٍ
ٍ
إىل عرشها فتقسم اجلامعة َّ
بنت
وكل
ً
ُ
العمل ً
واختزاًل.
أصال
بعد ذلك  8وهكذا انتهى
ً
ً
واختزاًل).
(أصال
( )1سقطت من (س)
( )2اجلامعة األوىل  40وثمنها .5
ٍ
( )3يف (ك) (فردت إليه وكل نصيب) ،واملقصود أن اجلامعة َّ
نصيب ُرد إىل الثمن.
وكل
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ُ
خمترصا ابتدا ًء بواسطة
العمل
يتأت يف األخرية( )2اختز ٌال بل جا َء
دت كذلك ،ومل َّ
إىل مخسها(ُ )1فر ْ
ً
فظهر أن يف اًلختزال قبل العمل فائدتني أحدَ مها :خف ُة( )3العمل فيام بعد
اختصار ما قبلها،
َ
()4
غري ٍ
قابل لالختصار مر ًة
اجلامعة املخترصة ،الثاني َة :جمي ُئه
خمترصا ً
آخرا يف بعض املسائل كهذه َ
ً

أخرى.
وإنام اقترص العالم ُة أمحدُ بن عبد الغفار رمحه اهلل تعاىل عىل الفائدة األوىل كام تقدم ُ
النقل
()6
()5
أعلم.
عنه ًلطرادها دون الثانية واهللُ ُ

أو بعمل العالمة الصوري رمحه اهللُ تعاىل فهذه صورتُه:

( )1اجلامعة الثانية  15ومخسها .3
أت يف األخرية).
( )2سقط من (ك) (إىل مخسها فردت كذلك ومل يت َّ
( )3سقط من (ك) (يف اًلختزال قبل العمل فائدتني أحدمها :خفة) فاختل املعنى.
( )4يف (س) (آخر) بدون ألف اإلطالق.
( )5سقط من (س) (كام تقدم النقل عنه).
وسبب عدم اطرادها أن هناك جامعة أخرية تبقى فربام يمكن
( )6يقصد بالثانية جميئها خمترصة يف األخري،
ُ
ٌ
آخر.
معه
اختزال ٌ
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ُ
والثالث بالعرش.
واألنصبا ُء هبذا العمل مشرتك ٌة بربع عرش العرش يف( )6األولني

( )1ساقط من (ك).
( )2ساقط من (س).
( )3ساقط من (س).
( )4هذا الرقم وكل ما حتته من (ك) فقط ،أما نسخة (س) فبياض.
( )5هكذا يف (ك) وهو غلط؛ ألَ َّن نصيب البنت  8مرضوب يف جزء سهم مسألتهم  400خيرج ،3200
وهم من النساخ ألَ َّن نصي َبها مشاب ٌه متا ًما ألختها التي قبلها.
ولع َّله ٌ
( )6يف (ك) زيادة واو العطف وأثبت ما يف (س) ليستقيم املعنى.
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شئت فاستغن عن امليتني الذين بعدَ األول؛ َّ
وإرثهم منها
ألن ورث َتهام بقية ورثة األول
وإن َ
ُ
ٍ
ٍ
َ
فاًلختصار َ
َّ
وشقيق ثم الثاين
شقيقة
مات عن
وكأن
قبل العمل ممك ٌن،
بمحض العصوبة،
األول َ
ُ
عن ورثته فليس فيها إًل ميتان فتصح من ٍ
ستة وثالثني ابتدا ًء(.)1
ُ
َّ ()3
ْ
َ
احلاذق يستغني
فتأمل ذلك ك َّله وق ْس عليه( )2وًل حاج َة بنا إىل تكرار األمثلة؛ ألن
()4
ٍ
أعلم.
وغريه ًل جيدي فيه
ُيتاج إليه
بمثال إليضاح القاعدة بل ًل
ُ
التكرار واهللُ ُ
ُ
ُ

( )1وصورهتا كذا:

ق

12

1

3

24

2

36

ت
5

17

قه  1قه ب
3
جه 3 1
8
بنتان 2/16 16 2
3
ٍ
ُ
عرش طرق :طريق الباب العامة وطريق
الطرق التي
( )2قال الشنشوري رمحه اهلل" :
ُ
ذكرهتا يف املناسخة َ
البرصيني وطريق الكوفيني وطريق احلل وطريق حممد بن احلسن وطريق الشهرزوري وطريق املوثقني
أعلم" فتح القريب املجيب
وطريق القبط وطريق شيخنا الشيخ عيل املنزًلوي وطريق الشباك واهللُ
ُ
.132/1
( )3يف (س) (إذ).
( )4سقط من (س) (بل ًل ُيتاج إليه وغريه ًل جيدي فيه التكرار).
-213-

الباب الثامن(]:)1اإلرث بالوالء([)2
]ك/130:أ[

ٍ
()4
()3
نسب ٍ
عوض أو ٍ
ٍ
قهر أو
معتق ولو ب
يف اإلرث بالوالء  ،واألحق به بعد فقد عصبة ُ

()5

( )1إىل هنا ينتهي السقط من (ح).
 ) 2الوًلء لغة :هو بفتح الواو القرابة ،مأخوذ من املواًلة وهو املعاونة واملقاربةوالنرصة.
ينظر :لسان العرب  ،407/15وتاج العروس .253/40
اصطالحا :عصوبة سببها زوال امللك عن الرقيق باحلرية ،وهي مرتاخية عن عصوبة النسب ،فريث
و
ً
هبا املعتق ،وييل أمر النكاح والصالة عليه ويعقل.
ينظر :التعريفات ص  ،255وأنيس الفقهاء ص  ،98ومغني املحتاج .468/6
( )3ينظر :احلاوي الكبري  ،296/10وهناية املطلب  84-83/9و ،283/19واملحرر ص  852و،1759
وروضة الطالبني  22-21/6و ،170/12والكايف يف مواريث األمة  ،588وحتفة املحتاج 410/6
و ،375/10ومغني املحتاج  31/4و ،468/6وفتح القريب املجيب  ،119/2وهناية املحتاج 23/6
و ،394/8وحاشية قليويب  ،146/3وحاشية اجلمل 20/4و  ،450/5وحاشية البجريمي عىل املنهج
 256/3و.421/4
( )4ساقطة من (س).
( )5ساقطة من (س) و (ك).
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()3
اختالف د ٍ
ورث بل ُي ُ
بدخوله يف ملكه كأصله( ،)1وًل ُي ُ
ين بل َيمنع إر ًثا
ورث به( ،)2وًل يمن ُعه
ُ

معتق وهو عىل( )7دينه.
مات ٌ
به( ،)4ثم عصبته( )5بالنفس إن كانت( )6بحيث لو َ
()8
ٍ
نسب إًل َّ
وابن ع ٍم ً
أن َ
أخا أل ٍم عىل
وترتي ُبهم كعصبات
األخ وابنه مقدمان عىل اجلد َ ،

( )1ساقطة من (ك)( ،كأصله أي أبيه وجده وإن علوا وكذلك فرعه ابنه وابنته أو أبنائهم وإن سفلوا).
ينظر :األم  ،15/8واحلاوي الكبري  ،81/22والبيان  ،351/8وروضة الطالبني  ،133/12ورشح
الفصول املهمة للامرديني .596/2
( )2أي أن الوًلء ًل يورث بل يورث به ،قال اجلويني يف هناية املطلب" :ومما خيرج عىل هذا األصل أنه إذا
كان لرجل ثالثة من البنني ،اثنان من امرأة وواحد من أخرى ،فامت ،ثم اشرتى أحد األخوين من أب
وأم -وأوًلد األب واألم يسمون األعيان ،وأوًلد األب يسمون العالت -فإذا اشرتى أحد العينني عبدا
وأعتقه ،فامت ،ورثه أخوه العني ،وصار قائام بالوًلء ،فلو مات عن أخيه العلة ،وعن ابن ،فامله ًلبنه،
والوًلء ألخيه العلة ،فإن قال اًلبن :أنا قد أحرزت مال أيب ،فأحرز الوًلء أيضا ،قلناً :ل ،فإن الوًلء ًل
يورث ،بل يورث به ،فالعلة يتقدم عىل ابن العني ،ولو مات املعتق -أحد العينني -وخلف ابن عني وعلة
 وهو أخوه من أب ،فهو العصبة دون ابن العني" .295/19ينظر :أسنى املطالب  ،84/4وفتح الوهاب برشح منهج الطالب  ،178/2وحتفة املحتاج ،376/10
ومغني املحتاج  ،468/6وهناية املحتاج .395/8
( )3أي الوًلء.

ٍ
واحد منهام عىل صاحبه ،وًل يتوارثان
ثابت لكل
( )4نص عىل ذلك الشافعي رمحه اهلل يف األم بقوله" :فالوًلء ٌ
ًلختالف الدين ،وًل يقطع اختالف الدين الوًلء كام ًل يقطع النسب".430/8 .
وينظر :احلاوي الكبري  ،98/22والبيان  ،534/8وأسنى املطالب .15/3
( )5يف (س) (عصبة).
( )6يف (س) و (ك) (كان).
( )7ساقطة من (س).
( )8نص عليه الشافعي رمحه اهلل يف األم .135/4
وينظر :احلاوي الكبري  ،295/10وهناية املطلب  ،84/9واملحرر ص  ،852وروضة الطالبني ،22/6
وحتفة املحتاج  ،410/6ومغني املحتاج  ،31/4وفتح القريب املجيب  ،122/2وهناية املحتاج .24/6
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()3
ٍ
بنسب وهكذا(.)4
ابن ع ٍم ليس كذلك( )1كام تقدمت اإلشار ُة إليه( ،)2ثم معتقه ثم عصبته

وًلء املبارشة ووًلء
الرساية

()6
فيثبت عىل من
يثبت وًل ُء مبارشة( )5األعىل من م َّسه الرق ،وأ َّما وًل ُء ال ســــراية
ُ
وًل ُ

َ
مس الرق أحدَ آبائه إًل إن م َّسه ٌ
ثبت
رق فال وًل َء عليه ملعتق أ صوله وإًل أن
يكون أبو ولد من َ
َّ
حر األصـــل ،ف في ا ج تامع م ع ت َقي( )7أصـــ له ي قد ُم ج ه ُة م ع تق
ع ل ي ها ا لوًل ُء َّ

( )1نص الشافعي عىل ذلك بقوله" :فإن استوى أخوه ألمه الذي هو من عصبته وعصبته فاملرياث كله لألخ
من األم؛ ألَنَّه ساوى عصبته يف النسب وانفرد منهم بوًلدة األم" .األم  ،136/4وقال النووي رمحه اهلل:
"فاملذهب واملنصوص أنه ُمقدَّ ٌم" .روضة الطالبني  ،23/6وقال" :ونص فيام لو ترك ابني عم معتقه
أحدمها وأحدمها أخو املعتق ألمه أن مجيع املال للذي هو أخوه ألمه" .كذلك املرجع السابق .20/6
وينظر :أيضا احلاوي الكبري  ،291/10وأسنى املطالب  ،11/3والغرر البهية  ،433/3وحتفة املحتاج
 ،411/6ومغني املحتاج  ،32/4وفتح القريب املجيب  ،122/2وهناية املحتاج  ،24/6وحاشية
قليويب .147/3
عبارة املؤلف (ليس كذلك) يعني أن ابن العم ليس ً
أخا لألم ،قال املارديني يف رشح فصول ابن اهلايم:
أيضا تقديم ابن عم هو أخ من أم عىل ابن عم ليس كذلك" .رشح الفصول
"وأن األصح هنا من الطريقني ً
املهمة للامرديني .605/2
( )2يف (س) (لذلك).
( )3يف (س) (عصبة).
( )4ينظر :احلاوي الكبري  ،294/10وهناية املطلب  ،86/9واملحرر ص  ،852وروضة الطالبني ،23/6
وحتفة املحتاج  ،411/6ومغني املحتاج  ،32/4وهناية املحتاج .24/6
مسه ٌ
رق ملن وقع منه العتق.
( )5وًلء املبارشة :هو الذي يثبت عىل من َّ
ينظر :الغرر البهية  ،433/3وحاشية البجريمي عىل اخلطيب .461/4
( )6وًلء الرساية :هو الذي يثبت عىل من مل يمسه ٌ
رق من جهة أصوله ألَ َّن النعمة عىل األصل نعم ٌة عىل
فرعه.
ينظر :الغرر البهية  ،433/3وحاشية البجريمي عىل اخلطيب .461/4
( )7يف (س) و (ك) (معتقا).
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ً ()3
فمعتق ٍ
ذكر عىل أنثى( ،)4وإن ت ساويا ُقر ًبا
األب( )1عىل جهة معتق األم( ،)2فإن احتدَ ا جهة
ُ

()5

]س[53:

فإن( )6استويا( )7ذكور ًة أو( )8أنوث ًة فأقرب(.)9
متحض( )11رق أصوله معتَق ًة فأولدَ ها
رقيق
ووًل ُء الرساية حمل اًلنجرار( ،)10فإذا تزوج ٌ
َ
( )1يف (س) و (ك) (أب).
( )2يف (س) و (ك) (أم).
ينظر :رشح الفصول املهمة  ،609/2والغرر البهية ،434/3
( )3يف حاشية (س) ما نصه" :بأن كان األصالن العتيقان من جهة أبيه فحسب أ ومن جهة أمه فحسب أو
اختلفا ذكورة وأنوثة .ا.هـ منه عفا اهلل عنه".
( )4يف حاشية (س) ما نصه" :فيقدم معتق أيب األب عىل معتق أم األب ومعتق أيب أيب األب عىل معتق أم
أيب األب .ا.هـ منه عفا اهلل عنه".
( )5سقط من (ك) (وإن تساويا قر ًبا).
( )6يف (ك) (وإن).
( )7يف حاشية (س) ما نصه" :قوله وإن استويا أي العتيقان املتحدا اجلهة .ا.هـ منه عفا اهلل عنه ،ويف نسخة
وإن استويا".
( )8يف (ك) (و).
( )9أي يقدم األقرب إىل امليت ،فيقدم معتق األب عىل معتق اجلد أيب األب وكذا يقدم معتق األم عىل معتق
أم األم ،ينظر :رشح الفصول املهمة .611/2
ويف حاشية (س) ما نصه" :فيقدم معتق األب عىل معتق اجلد ،ومعتق اجلد عىل معتق جد اجلد .ا.هـ منه
عفا اهلل عنه".
( )10معنى اًلنجرار :أن ينقطع من وقت عتق األب عن موايل األم ،فإذا انجر إىل موايل األب فلم يبق منهم
أحدٌ مل يرجع إىل موايل األم ،بل يكون املرياث لبيت املال.
ينظر :بداية املحتاج  ،571/4وحتفة املحتاج  ،378/10ومغني املحتاج  ،471/6وهناية املحتاج
 ،396/8حاشية البجريمي عىل اخلطيب  ،464/4والرساج الوهاج .631/1
ويف حترير الفتاوى عىل التنبيه واملنهاج واحلاوي املسمى بالنكت عىل املخترصات الثالث" :واعلم :أن
لفظ اًلنجرار وقع يف كالم الفقهاء ،وأنكره القايض أبو الطيب ،وقال :إن الصواب أن يقال :بطل وًلء
موايل األم ،وًل ينبغي إنكار ذلك؛ فإن هذا هو املراد ،واملعنى فيه مفهوم ،واهلل أعلم.812/3 ".
( )11يف (س) (بمحض).
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ويثبت عليه الوًل ُء ملوايل أمه
حر(،)1
ُ
فالولدُ ٌ

()2

ُ
ويسرتسل

()3

عىل أوًلده وحفدته وعتقائه

َ
ثبت ملوايل األم فال
وتقرر
انجر من موايل األم إىل معتقه،
وعتقائهم( ،)4فإن َ
وبطل ما َ
عتق ُ
َّ
األب َ
يتقرر حتى لو
يعو ُد إليهم بانقراض موايل األب ،أو جده انجر من موايل األم إىل مواليه ،وًل
ُ
وجر وًل َء إخوته
عتق
األب انجر إىل مواليه ،فلو اشرتى الولدُ أباه َ
َ
عتق ُ
وثبت له الوًل ُء عليه َّ
من موايل األم إىل نفسه ،وًل جير وًل َء نفسه عنهم عىل املعتمد( ،)5ولو اشرتى ٌ
وأخت أبامها
أخ
ٌ
نصفني عتق وصار ٌّ
األب بعد موت
كل موىل نص َفه مبارش ًة وموىل نصف أخيه رساي ًة ،فلو مات ُ
]ح[27:
مسألة القضاة

]ك/130:ب[

ونصف باقي الباقي بوًلء أخيها ،ولو
ونصف الباقي بوًلئها عليه
فرضا
األخ عنها فلها
ُ
ُ
ُ
النصف ً
البنت فلها ثالث ُة أرباع مرياثه ،ولو كانت
ومات عتي ُقه ومل ُخيلف إًل
األب عبدً ا وأعت َقه
َ
َ
اشرتى ُ
والبنت فمريا ُثه لالبن دوهنا،
اًلبن
مات بعدَ األب عتي ُقه وخ َّلف
َ
هي املنفرد ُة برشاء أبيها ثم َ
َ
()6

أعلم.
وهذه مسأل ُة القضاة( )7قاله يف الفصول( )8انتهى
ً
ملخصا واهللُ ُ
( )1قال املارديني" :ألَنَّه يتبع أمه ر ًقا وحرية".
ينظر :رشح الفصول املهمة .612/2
( )2ينظر :هناية املطلب  ،289/19والبيان .549/8
( )3أي الوًلء.
( )4ساقطة من (ك).
( )5ينظر :احلاوي الكبري  ،112/22وروضة الطالبني  ،172/12ورشح الفصول املهمة  ،2615وفتح
القريب املجيب .120/2
ويف حاشية (س) ما نصه" :مقابل املعتمد أنه جير وًلء نفسه ويسقط .ا.هـ منه".
ثم عقب بقوله" :بل يستقر عليه الوًلء ملوايل أمه؛ ألَنَّه ًل يمكن أن يكون له عىل نفسه وًلء .ا.هـ منه عفا
اهلل عنه".
( )6يف حاشية (س) ما نصه" :بعصوبة النسب وتقدم أن عاصب النسب مقدم عىل معتق املعتق".
ٍ
قاض غري املتفقهة،
أربع مئة
( )7قال املارديني يف رشح الفصول" :لقبت بذلك ألَ َّهنا غلط فيها من املتقدمني ُ
َ
املرياث للبنت فقط ألَ َّهنم رأوها عصبة املعتق بوًلئها عليه ألَ َّهنا معتقة املعتق وغفلوا كون عصبة
فجعلوا
املعتق من النسب مقدَّ مني عىل معتق املعتق" رشح الفصول املهمة .624/2
( )8ينظر :روضة الطالبني  ،178-177/12والفصول املهمة يف علم مواريث األمة  ،268ورشح الفصول
املهمة  ،624/2وفتح القريب املجيب .122/2
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الباب التاسع:
وخيتص بذي فرض ن ََسبي(،)4
يف الرد( )1وذوي األرحام( :)2أ َّما الرد( :)3فهو ضد العول
ُ
فإن َ
فرضا ور ًدا ،وإًل فتصح املسأل ُة من عدد رؤوسهم إن كانوا صن ًفا
مجيع املال ً
كان واحدً ا فله ُ
]س[54:

ُ
ُ
فأصول مسائله
فاحلاصل أص ُلها(،)6
واحدً ا( ،)5وإًل فامجع سها َمهم من أصلها بتقدير عدم الرد
إذا مل يك ْن فيها أحدُ الزوجني اثنان( )7وثالث ٌة( )8وأربع ٌة( )9ومخس ٌة( ،)10وكلها مأخوذ ٌة من أصل
ٍ
ستة( ،)11فاقسم عىل ٍّ
كل نصي َبه فإن انقسم وإًل فصح ْح كام سلف.
( )1ينظر :األم  ،84-79/4واحلاوي الكبري  ،372-228-222/10وهناية املطلب  ،191/9وروضة
الطالبني  ،87-45/6وحتفة املحتاج  ،393/6ومغني املحتاج  ،13/4وهناية املحتاج .11/6
( )2ينظر :األم  ،242/8واحلاوي الكبري  ،372/10وهناية املطلب  ،198/9واملحرر ص  ،850وروضة
الطالبني  ،45/6ومغني املحتاج  ،27/4وهناية املحتاج .21/6
( )3الرد لغة :اإلرجاع والرصف.
ينظر :الصحاح  ،473/2معجم مقاييس اللغة  ،386/2وخمتار الصحاح  ،121/1ولسان العرب
 ،172/3والقاموس املحيط .282/1
واصطالحا :نقصان يف السهام وزيادة يف النصيب ،وعرفه املاوردي بقوله :هو أن تعجز سهام الفريضة
ً
عن استيفاء مجيع الرتكة.
ينظر :احلاوي الكبري  ،228/10واملطلع عىل ألفاظ املقنع ص  ،369والتعريفات ص  ،95وأسنى
املطالب  ،21/3وكشاف اصطالحات الفنون .853/1
الرحم والزوجان ًل يدخالن فيه.
( )4خيرج هبذا القيد الزوجان؛ ألَ َّن سبب الرد هو
ُ
( )5إذا كانوا مجي ًعا من صنف واحد.
( )6أي إذا كانوا أكثر من صنفني.
( )7إذا كانت املسألة فيها سدسان فقط كأخ ألم وأخت ألم فأصلها من اثنني.
( )8إذا كانت املسألة فيها ثلث وسدس كأم وأخوين ألم فأصلها من ثالثة.
( )9إذا كانت املسألة فيها نصف وسدس كبنت وبنت ابن فأصلها من أربعة.
( )10إذا كانت املسألة فيها نصف وثلث كأم وشقيقة فأصلها من مخسة.
( )11ألَ َّن األصل إذا زاد عن ستة ًل يكون إًل إذا فيه أحد الزوجني ،وانحصارها يف هذه األربعة ألَ َّهنا لو
زادت عليها فإن كانت ستة فهي عادلة أو أكثر فهي عائلة وًل رد يف العائلة وًل يف العادلة .قاله املارديني
يف رشح الفصول املهمة .693/2
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فرضه ،ثم ْ
إن انقسم الباقي( )2عىل مسألة من يرد عليه
وإن كان فيها أحدُ مها( )1فله ُ
َ
ُ
أصل مسألة من يرد عليه يف خمرج الفرض
األصل وإًل فارضب
فاملخرج هو
ُ

()3

ُيصل

أص ُلها( ،)4وًل تتأتَّى املوافق ُة هنا(.)5
فـــأصـ ُ
ــــول مســـــائـــلـــه إذا كـــان فـــيـــهـــا أحـــدُ هـــا :اثـــنـــان

( )6

( )1أي أحد الزوجني.
( )2الباقي ًل يكون سوى واحد أو ثالثة أو سبعة ألَ َّن فروض الزوجية النصف والربع والثمن والباقي بعد
فرض الزوجية هو هذا.
( )3يف (س) (الفروض).
( )4وهو النوع الثاين من مسائل الرد إذا كانت فيها الزوجية وهو ما إذا كان الباقي بعد خمرج الزوجية ًل
ينقسم عىل مسألة من يرد عليهم والعمل كاآليت:
 -1نضع مسألة للزوجية من خمرجها والباقي جلميع من يرد عليهم.
 -2تعمل مسألة أخرى ملن يرد عليهم بجانبها.
 -3تنظر بني الباقي بعد مسألة الزوجية وأصل مسألة الرد بالتباين واًلنقسام فقط ،فإن انقسمت فجزء
سهم مسألة الزوجية واحدٌ عىل الدوام يف حالة اًلنقسام وجزء مسألة الرد هو قسمة الباقي بعد
مسألة الزوجية عىل مسألة الرد ،وإن كان التباين فالباقي بعد مسألة الزوجية هو جزء سهم مسألة
الرد ومسألة الرد هي جزء سهم مسألة الزوجية.
 -4ترضب جزء سهم الزوجة يف مسألتها لتخرج اجلامعة.
 -5من له من أي مسألة رضب يف جزء سهمها ووضع حتت اجلامعة.
( )5قال حمقق كشف الغوامض :وذلك ألَ َّن الباقي بعد فرض أحد الزوجني هو واحد وثالثة وسبعة ،وكلها
تباين أصول أهل الرد ما عدا الثالثة فتنقسم عىل الثالثة ،إذ إن أصول أهل الرد :اثنان وثالثة وأربعة
ومخسة ،وهذا ما مل ُيصل تصحيح ملسألتي الزوجية وأهل الرد أو إحدامها ،وإًل فيمكن أن تقع املوافقة
حينئذ.364/1 .
( )6كزوج وأم وصورهتا كذا:
2

زوج
أم

1 1
2
ب 1
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()2
()1
عرش(.)3
وأربع ٌة وثامني ٌة وست َة َ

( )1كزوجة وأم وصورهتا كذا:
4
1
زوجة
4
أم ب 3
1

( )2كزوجة وبنت وصورهتا كذا:
8
1
زوجة
8
بنت ب 7
1

( )3كزوجة وشقيقة وأخت ألب وصورهتا كذا:
4
4
زوجة

1
4

3
16=4×4 4/6
4

1

1
شقيقة
2 3
ب
1 1
أخت ألب
6
مسألة الزوجية مسألة الرد
3

-221-

9
3

نصيب ٍّ
صحح كام
انقسم وإًل ف
كل عليه فإن
واثنان وثالثون( )1وأربعون( )2ثم اقسم
ْ
َ
َ
َ
الضابط.
علمت
سلف واألمثل ُة واضح ٌة إذا
َ
ذوو األرحام

فروع امليت وأصو ُله وفرو ُع
وأ َّما ذوو األرحام( :)3فهم من عدَ ا املجمع عىل إرثه وهم
ُ
( )1كزوجة وبنت وبنت ابن وصورهتا كذا:
4
زوجة
بنت
بنت ابن

8

1
8

7
32=4×8 4/6

1

4

1
2 7
ب
1 1
6
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21

3

7

( )2كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة وصورهتا كذا:
5
زوجة

1
8

بنت
بنت ابن
جدة

ب

8

7
40=8×5 5/6

1
1
2
1 7
61

5
3

21

1

7

1

7

6
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مجيع األمثلة السابقة من كشف الغوامض للامرديني  361/1إىل  ،370ورشح الفصول املهمة للامرديني
كذلك  694/2إىل .697
محا ومنها
( )3الرحم يف األصل منبت الولد ووعاؤه يف البطن ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الوًلد ر ً
ذو الرحم خالف األجنبي.

ٍ
ٍ
ٍ
عصبة.
فرض وًل
قريب ليس بذي
واملراد به عند الفرضيني :هم كل
ينظر :معجم مقاييس اللغة  ،498/2طلبة الطلبة  ،139/1املغرب يف ترتيب املعرب  ،186/1خمتار

الصحاح  ،120/1املطلع عىل ألفاظ املقنع ص  ،370ولسان العرب  ،230/12أنيس الفقهاء
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وفروع أصوهلام كأوًلد البنات وأوًلد بنات اًلبن والساقط من األجداد واجلدات وأوًلد
أبويه
ُ
األخوات وبنات األخوة وأوًلد

()1

األخوة ألم

()2

واألعامم لألم وبنات األعامم والعامت

ٍ
بواحد منهم ف ُين ََّز ُل(ٌّ )4
كل منزل َة من أدىل به إًل العموم َة من
واألخوال واخلاًلت( ،)3ومن أدىل

 ،113/1والعذب الفائض  ،219/1تاج العروس  ،230/32القاموس الفقهي .145/1
( )1يف (ح) و(ك) (وبنو).
( )2يف (ك) (لألم).
(ً )3ل ترتيب بينهم ،والرتتيب الالزم ًل يكون إىل عىل جعلهم أربعة أصناف عند أهل القرابة فقط.
ينظر :العذب الفائض .21/2
( )4يشتهر يف كيفية توريث ذوي األرحام مذهبان:
األول :مذهب أهل القرابة وهو مذهب أيب حنيفة رمحه اهلل ،وفحواه أنه يقدم األقرب إىل امليت فاألقرب
كالعصبة.
الثاين :مذهب أهل التنزيل وهو مذهب احلنابلة واألصح عند متأخري املالكية والشافعية.
وذكورا كانوا أو إنا ًثا.
ومذهب ثالث مهجور حاصله التوريث بالتساوي بقطع النظر عن القرب والبعد
ً
ينظر :هناية املطلب .201/9
ويتضح من عبارة املؤلف (فينزل) أن كيفية التوريث هنا عىل مذهب أهل التنزيل وهو مذهب الشافعي
الذي عليه املؤلف.
ينظر :حاشية ابن عابدين  ،791/6حاشية الدسوقي  ،468/4هناية املطلب  ،200/9وكشاف القناع
.455/4
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كل ٍ
قبل األم فكاألبوة( )1وإًل اخلؤولة من قبل األب( )2فكاألمومة( ،)3ثم ُيقسم نصيب َّ
جهة
]س[55:
]ح28:

عىل مستحقيها كإرثهم من َّ
املشبه به إًل أوًل َد ولد األم فيقتسمون نصي َبه الذكر كأنثى( ،)4وإًل
مثل حظ األنثيني( ،)6ومن َ
األخوال واخلاًلت منها فيقسمون( )5نصيبها للذكر ُ
َ
رفع بطنًا
سفل َ

[

( )1عىل األصح والثاين أهنم كالعم ،ثم اختلف هؤًلء كذلك هل هم كالعم الشقيق أو تنزل َّ
كل عمة منزلة
العم الذي هو أخوها؟ قوًلن.
ينظر :روضة الطالبني  ،53/6والتعليق عىل نظم الآللئ  ،1019/2وهناية اهلداية إىل حترير الكفاية ص
.299

ٍ
متفق عىل تنزيلهم ٍ
حمددة بل اخلالف يف العم ألم يرسي
جلهة
وعبارة املؤلف توحي أن العامت األخريات ٌ

إىل العامت مطل ًقا كذلك.
( )2يف (س) (األم) ،ومل أجد فيام اطلعت عليه من فرق بينهم بل األخوال واخلاًلت مطل ًقا بمنزلة األم.
ينظر :هناية املطلب  ،217/9وروضة الطالبني  ،53/6والتعليق عىل نظم الآللئ  ،1019/2وكشف
الغوامض  ،373/1وهناية اهلداية إىل حترير الكفاية ص .299
( )3فينزل األخوال واخلاًلت منزلة األم ،وتنزل العامت مطل ًقا والعم لألم منزلة األب عىل األصح.
ينظر :كشف الغوامض .373/2
ولالستزادة حول كيفية التنزيل وأحكامه ينظر احلاوي الكبري  373/10إىل  ،379وهناية املطلب
 203/9إىل  ،251وروضة الطالبني  ،45/6والتعليق عىل نظم الآليلء  ،1008/2ورشح الفصول
املهمة  ،712/2وهناية اهلداية إىل حترير الكفاية .296
( )4أي بالسوية.
ينظر :هناية املطلب  ،211/9وروضة الطالبني  ،49/6والتعليق عىل نظم الآللئ  ،1011/2وكشف
الغوامض .375/1
( )5يف (س) و (ك) (فيقتسمون).
( )6ينظر :هناية املطلب  ،217/9وروضة الطالبني  ،53/6والتعليق عىل نظم الآللئ  ،1021/2وكشف
الغوامض .376/1
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بطنا ومن عال َ
األسبق إىل الوارث( ،)2فإن استووا فيـه(ُ )3قدر أن
نزل كذلك( ،)1ثم يقد ُم
ُ
ٍ
بعضا
وارث للمدلني به ،وإن
نصيب كل
امليت خلف من يدلون به ثم جيعل
بعضهم ً
حجب ُ
َ
َ
َّ ()4

]ك/131:أ[

َ
أسقط( )5من يديل باملحجوب( )6واألمثل ُة ظاهر ٌة(.)7
()9
()8
ُ
امللوك يف مال املصالح
فاحلكم أنه إذا جارت
فإن مل ُيوجد أحدٌ منهم
ظفر به أحدٌ
َ
ُ

ُ
والظاهر
مأجور عىل ذلك،
العادل وهو
املصارف أخذه ورصفه فيها كام يرص ُفه اإلما ُم
يعرف
َ
ُ
ُ
ٌ

( )1ساقطة من (ح) و(ك).
فرضا ور ًدا.
( )2فلو مات عن بنت بنت وبنت بنت بنت ،فالسابق إىل امليت هي األوىل فلها املال كله ً
فرضا
( )3فلو مات عن بنت بنت وابن بنت ،فعند التنزيل نجد أهنام بنتان صلبيتان فيكون املال بينهام سوية ً
ور ًدا.
( )4يف (س) (إرث).
( )5يف (س) (سقط).
فرضا ور ًدا؛ ألَ َّن َّ
كل واحد ينزل منزلة من
( )6فلو مات عن بنت بنت وابن أخ ألم فاملال كله لبنت البنت ً
أدىل به فكأن امليت مات عن بنت وأخ ألم فتحجب البنت األخ ألم وحتوز املال كله.
ينظر :رشح الفصول املهمة .723/2
( )7ينظر :هناية املطلب  ،225/9وروضة الطالبني  ،55/6والتعليق عىل نظم الآللئ  ،1025/2وكشف
الغوامض  ،377/2وهناية اهلداية إىل حترير الكفاية ص .300
( )8أي ذوي األرحام.
( )9كناية عن عدم انتظام بيت مال املسلمني .ينظر :حاشية اجلمل .10/4
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()4
()3
()2
()1
أعلم.
وجو ُبه قاله العز بن عبد السالم انتهى وأقروه واهللُ ُ

الباب العارش :يف اإلرث بالتقدير واالحتياط(: )5
وهو عىل ثالثة أقسا ٍم:
األول احلمل(:)6
ٍ
ٍ
ٍ
َ
ُ
َ
لوقت ُيعلم فيه
انفصل ح ًيا
فريث إن
بتقدير،
لورث( )7ولو
جنني لو انفصل ح ًيا
وهو كل

( )1ينظر :أسنى املطالب  ،6/3وحاشية اجلمل عىل رشح املنهج  ،4/2وحاشية قليويب .139/3
( )2ينظر :قواعد األحكام يف مصالح األَنام .83-82/1
( )3هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن حسن بن حممد بن مهذب السلمي ،سلطان العلامء وإمام
عرصه ،ولد سنة  577هـ وقيل  578هـ ،من أهم كتبه :القواعد الكربى (قواعد األحكام يف مصالح
األَنام) ،تويف يف العارش من مجادى األوىل سنة  660هـ بالقاهرة.
ينظر :طبقات الشافعية  ،209/8وطبقات الشافعيني  ،873/1وطبقات الشافعية ًلبن قايض شهبة
.109/2
( )4سقط من (ح) و(ك) (انتهى وأقروه).
( )5املراد بالتقدير :من الذكورة واألُنوثة والوجود والعدم والتعدد واًلنفراد يف احلمل ،ومن احلياة واملوت
يف املفقود ،ومن الذكورة واألُنوثة يف اخلنثى.
واملرا ُد باًلحتياط :بإعطاء اليقني ووقف املشكوك فيه.
ينظر :فتح القريب .74/2
( )6ينظر :احلاوي الكبري  ،367/10وهناية املطلب  ،327/9والبيان  ،33/9واملحرر ص  ،859وروضة
الطالبني  36/6و ،85وأسنى املطالب  ،18/3وحتفة املحتاج  ،423/6ومغني املحتاج  ،49/4وهناية
املحتاج .30/6
( )7يف (س) (ورث).
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ٍ
وارث سواه ُوقف ُ
ٌ
انفصال( ،)2وإن كان له
املال إىل
وجو ُده عند املوت( ،)1فإن مل يك ْن للميت

()3

ٍ
ٍ
ُ
ٌ
فرض
صاحب
بتقدير ًل ُيعطى شي ًئا( )4وإًل فإن كان
احلمل ولو
غريه فإن كان ممن ُيج ُبه
َ
وارث َ
ٍ
ٍ
ٍ
تلف ُدفع إليه ً
ُ
األقل ولو ً
حامل
كزوجة
عائال(،)6
حاًل( ،)5وإن اختلف ُدفع إليه
مقدر ًل خي ُ
وأبوين(. )7
( )1هذا الرشط األول من رشوط مرياث احلمل ،وهو أن يكون موجو ًدا حالة موت املورث.
ينظر :هناية املطلب  ،327/9وروضة الطالبني .36/6
( )2وهذا الرشط الثاين من رشوط مرياث احلمل ،وهو أن ينفصل ح ًّيا.
ينظر :هناية املطلب  ،327/9وروضة الطالبني .37/6
مثل :لو مات ٌ
رجل عن زوجته البائن منه أو زوجة أبيه أو ابنه أو عمه املتوىف عنها زوجها وهي حامل،
فيوقف املال ً
كامال حلني انفصاله.
ينظر :رشح الفصول املهمة .637/2
( )3ساقطة من (س).
ً
ذكرا حجبه حجب حرمان كونه
( )4مثل :لو مات عن زوجته البائن منه
حامال وعن أخيه ،فلو كان احلمل ً
ابن امليت ،ولو كان احلمل أنثى حجبته حجب نقصان فال يعطى شيئا بتقدير ذكورية احلمل ً
عمال
باألحوط حلني انفصاله.
( )5إذ ًل فائدة من وقفه.
قاله املارديني يف رشح الفصول املهمة .638/2
ٍ
تقدير كان فتعطاه ً
ً
حاًل ويوقف الباقي
حامال وابنًا ،فإن زوجته هلا الثمن عىل أي
مثل :لو مات عن زوجته
حلني انفصال احلمل.
(ً )6
عمال باألحوط.
( )7فيكون التقدير هنا إما املوت أو ذكر أو ذكور مع إناث أو أنثى واحدة أو مجع من اإلناث وتصويرها يف
اجلدول كذا:
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وكزوجــــــة ٍ
ٍ
حامل مع ٍ
زوج وأ ٍم وولــــــدها( ،)1وًل ضبــــــ َط لعدد احلمل عىل
أب
54

9

9

8

4

24

24

27/24

1
4
1
ب

1

أب

ب

2

محل الزوجة

-

-

زوجة
أم

3

املوت

1

1
1
1
3
3
8
8
8
1
1
1
4
4
6
6
6
1
1
1
+ 4ب 5
6
6
6
2
1
12
ب 13
3
2
ذكر فأكثر

أنثى

216

3

24

4

32

4

32

16

-

إناث

املوقوف 128

وطريقة العمل عىل الصحيح يف املذهب كاآليت:
 -1نقدر ً
مجع إناث ،فهذه هي
ذكرا واحدً ا أو أكثر أو أنثى واحدة أو َ
أوًل حاًلت احلمل ميتًا أو عصبة ً
احلاًلت التي يمكن حدوثها مع اختالف أنصباء الورثة احلاليني.
 -2نضع املسائل حملولة بالتقديرات السابقة ثم تنظر بينها بالنسب األربع ،وأصول املسائل هنا (-24-4
توافق
 )27-24فتأخذ أحد متامثيل  ،24واألربعة داخلة فيها فتكتفي باألكرب  ،24وبينها وبني 27
ٌ
يف الثلث فترضب ثلث أحدمها يف كامل اآلخر ( )24×9أو ( )27×8خيرج  216هي اجلامعة.
 -3تقسم اجلامعة عىل كل مسألة خيرج لك جز ُء سهمها كاآليت:
أ -مسألة تقدير املوت :تقسم  216عىل  4خيرج  54هو جز ُء سهمها.
ب-مسألة تقدير الذكورية :تقسم  216عىل  24خيرج  9هو جز ُء سهمها.
ج -مسألة تقدير أنثى واحدة :تقسم  216عىل  24خيرج  9هو جز ُء سهمها.
د -مسألة تقدير مجع اإلناث :تقسم  216عىل  27خيرج  8هو جز ُء سهمها.

ٍ
 -4ترضب َّ
نصيب يف جزء سهم مسألته ثم نقارن بني املخرجات فنعطيه األقل بناء عىل اليقني ،ثم
كل
نوقف الباقي حلني تبني حال احلمل.
( )1وصورهتا يف اجلدول كذا:
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األصــح(.)1
]س[56:

فرع( :)2وضعه األستا ُذ أبو منصور البغدادي

()3

رمحه اهلل ،خ َّلف ابنًا وزوج ًة حا ً
مال

فوضعت ابنًا وبنتًا فاستهل أحدُ مها ومل ُيعرف بعينه( )4ثم ُوجدا ميتني ،ف ُيعطى َّ
كل اليقني و ُيوقف
َ
يكون
تنظر يف املمكن من اًلحتامًلت جتدْ ُه اثنني :أن
الباقي للصلح أو قيام البينة ،وعم ُلها أن َ

1
زوج
2
1
أم
3
1
أخ ألم
6
محل زوجة األب -

12

12

9

8

6

6

8/6

9/6

3
2
1
-

املوت

1
2
1
6
1
6
ب

3
1
1
1

1
2
1
6
1
6
1
2

ذكر فأكثر

3
1
1
3
أنثى

1
2
1
6
1
6
2
3

72

3

24

1

8

1

8

4

-

إناث

املوقوف 32

َ
اآلخر أنه يكون أربع ًة كام هو عند أيب حنيفة.
ضبط لعدد احلمل والوجه
( )1األصح عند الشافعية أنه ًل
ُ
ينظر :املبسوط  ،52/30وهناية املطلب  ،331/9وروضة الطالبني .39/6
( )2ينظر :هناية املطلب  347/9وعزاها أليب منصور ،وروضة الطالبني .40/6
ويف حاشية (س) ما نصه" :استشكل اإلمام (اجلويني) ما قاله أبو منصور بعدم العلم بموت املتقدم من
وأصلنا أنا ًل نورث ميتًا من ميت وقد قدَّ رنا هنا موت اًلبن وتوريث البنت منه وبالعكس مع
الولدينَّ ،
وفرع عىل أنه إذا كان كذلك مل يكن من مرياث
امتناعه ،قال :فلعله فرض تعني موت أحدمها ثم اًللتباسَّ ،
الغرقى فتنبه .ا.هـ منه عفا اهلل عنه" .صوبت العبارة من هناية املطلب.
( )3هو عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي األستاذ أبو منصور البغدادي الشافعي ثم النيسابوري ،إمام
عظيم القدر جليل املحل كثري العلم حرب ًل يساجل يف الفقه وأصوله والفرائض واحلساب وعلم الكالم،
تويف رمحه اهلل بإسفرايني سنة 429هـ.
ينظر :طبقات الفقهاء الشافعية  ،553/2وسري أعالم النبالء  ،222/13وطبقات الشافعية الكربى
 ،136/5وطبقات الشافعيني  ،393/1وطبقات الشافعية ًلبن قايض شهبة .211/1
( )4يف (س) (ومل تُعرف عينه).
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]ح[29:

]ك/131:ب[

ُ
البنت فتعمل لكل منهام مسأل ًة ثم جامع ًة هلام ،فمسأل ُة استهالل اًلبن
املستهل هو( )1اًلب َن أو
َ
ٍ
ٍ
تسعة واجلامع ُة هلام( )2مئ ٌة وأربع ٌة وأربعون ،فاقسمها عىل مسألة
ثامنية وأربعني والبنت من
من
استهالل( )3اًلبن خيرج جز ُء سهمها ثالث ٌة ،وعىل مسألة استهالل( )4البنت خيرج جز ُء سهمها
ٍ
نصيب(ٍّ )5
واحدة من املسألتني يف جزء سهمها،
كل من األم واألخ من كل
فارضب
عرش،
َ
ْ
ست َة َ
ُ
وادفع له َّ
ُ
احلاصل هلا( )7بتقدير استهالل البنت
فيكون( )6لألم اثنان وثالثون وهو
أقل احلاصلني
وهو أقل من احلاصل هلا بتقدير استهالل اًلبن؛ ألنَّه( )8تسع ٌة وثالثون ولألخ مئ ٌة ومخس ٌة وهو
َ
ُ
حصل( )11له بتقدير استهالل البنت؛
احلاصل له( )9بتقدير استهالل اًلبن( )10وهو أقل مما
ألنَّه

()12

واملوقوف بينهام سبع ٌة إىل الصلح أو قيام البينة ،فإن شهدت عىل
عرش،
ُ
مئ ٌة واثنا َ

استهالل اًلبن كان املوقوف لألم أو عىل استهالل البنت كان لألخ

()13

فقس
ْ

()14

هبذه

الصفة(:)15
( )1ساقطة من (س).
( )2ساقطة من (س).
( )3ساقطة من (س).
( )4ساقطة من (س).
( )5ساقطة من (س).
( )6يف (س) (ُيصل).
( )7سقط من (س) (وهو احلاصل هلا).
( )8يف (س) (إذ هو).
( )9سقط من (س) (وهو احلاصل له).
( )10يف (س) (البنت) وهو خطأ.
( )11ساقطة من (س).
( )12يف (س) (إذ هو).
( )13سقط من (ح) و(ك)( :إىل الصلح أو قيام البينة فإن شهدت عىل استهالل اًلبن كان املوقوف لألم أو
عىل استهالل البنت كان لألخ).
( )14ساقطة من (س) و (ك).
( )15تعمل مسألتني منفصلتني من مسائل املناسخات كون هناك ميت ثان ومل تقسم الرتكة بعد كاآليت:
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مسألة استهالل اًلبن:
3
16 8

زوجة 1 1
8
ابن
ب 7
ابن

2
7
7

7
48 3

أم 13 1 1
3
أخ ب 35 2
ت - -

-

مسألة استهالل البنت:
7

3

9 72 3

24 8

1
1
 3 1أم
زوجة
3
8
 14أخ ب 7 56 2
ابن
ب 7
 7ت - - - -
بنت
2 16 1

ثم نضع جامع ًة ملسألتي اًلستهالل كام هو يف املتن كذا:
16

3

9

48

144

زوجة

2

13

32

ابن

7

35

105

مسألة استهالل البنت مسألة استهالل اًلبن املوقوف 7
تنظر بني املسألتني بالنسب األربع وهنا بني  9و 48توافق بالثلث فاجلامعة )48×3( :أو( )9×12خيرج
 ،144ثم تقسم اجلامعة عىل أصل املسألتني خيرج جزء سهم ٍّ
كل منهام:
فمسألة استهالل البنت16=9÷144 :
ومسألة استهالل اًلبن3=48÷144 :
ٍ
ثم ترضب َّ
نصيب يف جزء سهم مسألته ثم نقارن بني املخرجات فنعطيه األقل بناء عىل اليقني ،ثم
كل
نوقف الباقي حلني تبني حال احلمل.
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48 9

144

جة 13 2

32

بن 35 7

105

بن

7

بنت

()1

الثاين املفقود(:)2
]س[57:

ميت؟ فيوقف ما ُله إىل ثبوت موته ٍ
()3
ببينة أو
أحي هو أم
ٌ ُ
وهو من ُجهل حا ُله فال ُيدرى ٌّ
يعيش مثله إليها غالبا ،فيق سم ماله( )5ح ٍ
حاكم( )4به اجتها ًدا بأن مت يض مد ٌة ًل ُ
ينئذ( )6عىل
حكم
ً ُ ُ
ٌ
َ
ٍ
َ ()9
بلحظة(َ ،)7
من َ
وقبل( )8احلكم بموته إذا بان
كان وار ًثا له عند احلكم دون من مات قب َله ولو

( )1ساقطة من (ح).
( )2ينظر :األم  ،77/4واحلاوي الكبري  ،249/10والبيان  ،35/9واملحرر ص  ،858وروضة الطالبني
 ،34/6وحتفة املحتاج  ،422/6ومغني املحتاج  ،49/4وهناية املحتاج .30/6
( )3يف (س) (أو).
حاكم اجتها ًدا ،فلو مل ُيكم احلاكم بموته ولكن اجتهد فغلب
( )4يف حاشية (س) ما نصه" :قوله أو حكم به
ٌ
عىل ظنه موته فقسم ماله ،قال الرافعي :فقسمته تتضمن احلكم باملوت انتهى ،ومقتضاه أن ترصف احلاكم
اضطراب ،وقال السبكي يف إحياء املوات :الصحيح أن ترصف
حكم ًل جيوز نقضه ،ويف أصل املسألة
ٌ
ٌ
احلاكم ليس بحك ٍم .انتهى ،واملتجه التفصيل بني أن يستند ترصفه إىل اجتهاد يف ٍ
أمر ُرفع إليه وسئل فصله
حكام وبني أًل يكون كذلك فال .إسعاد رشح اإلرشاد ًلبن أيب رشيف".
فيرتجح كونه ً
( )5ساقطة من (ح) و(ك).
( )6ساقطة من (س) و (ك) ،ويف (ك) وضع حرف (ح) ً
اختصارا كام هو عادة النساخ.
بدًل منها
ً
( )7هذا حكم إرث ماله أي إرث غريه منه ،وما بعده حكم إرثه هو من غريه.
ينظر :روضة الطالبني  ،35/6والغرر البهية  ،445/3وحتفة املحتاج  ،421/6ومغني املحتاج ،48/4
وهناية املحتاج .29/6
( )8يف (س) (قبل) بدون حرف العطف.
( )9يف (س) و (ك) مات.
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وقف إىل ظهور احلال( ،)2أو كان عومل ٌّ
ٌ
ٌ
كل باألرض يف
مورث( )1ومل يك ْن له
له
غريه ُي ُ
وارث َ
حقه( )3فت صح امل سأل ُة بتقديري حياته وموته( ،)4فمن ُمنع من أحدمها مل ُيدفع إليه يش ٌء ومن
رث منه ـ ـام س ـ ـوي ًة ُد ف َع إليه نصي ـ ـبُه ً
َو َ
اوت نصيب ـ ـُه ُد فع إليه األق ـ ـل
كامال ،ومن تف ـ ـ َ
ووقــــ ـف الباقي( ،)5قال ُ
حق للمفقود فيه بكــــ ـل
شيخ اإلسالم ( )6وإذا كان
املوقوف ًل َّ
ُ
ُ
( )1سقط من (ك) (له مورث).
( )2هذا إذا كان هو الوارث الوحيد فيوقف وًل يعطى بيت مال املسلمني.
ٌ
وارث غريه وهو التوقف يف رصف مال املفقود حتى يتبني حاله وعومل الغري
( )3هذا إذا كان مع املفقود
باألرض.
( )4وطريقة العمل حساب ًيا كاآليت:
ٍ
 -1أن َ
تقدير مسأل ًة مصحح ًة بإزاء بعضها البعض.
تعمل لكل

أقل ٍ
ُ -2حتص ْل َّ
ينقسم عىل تلك املسائل فيكون اجلامعة.
عدد
ُ
ٍ
مسألة خيرج جز ُء سهمها ض ْعها فو َقها.
 -3اقسم اجلامعة عىل كل
ٍ
وارث يف جزء سهم مسألته ثم تعمل مقارنة بني ما ُيصل له باحلكم الذي ذكره
 -4ترضب نصيب كل
املؤلف يف املتن كاآليت:

أ -من مل ْ
يرث بأحد التقديرات ًل ُيعطى شي ًئا.
يتأثر نصيبه بالتقديرات ُدفع إليه ً
ب -ومن َ
كامال.
ورث منهام سوي ًة أي مل ْ
ج -من تفاوت نصيبه ُدفع إليه َّ
األقل َو ُوقف الباقي.
 -5وملعرفة املوقوف جتمع َّ
خيرج املوقوف.
كل األنصباء املجتمعة يف اجلامعة ثم نطرحها من اجلامعة ُ
ينظر :رشح الفصول املهمة .660/2
حكم إرثه هو من غريه.
( )5هذا
ُ
ينظر :روضة الطالبني  ،35/6وحتفة املحتاج  ،422/6ومغني املحتاج  ،49/4وهناية املحتاج .30/6
( )6هو زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا الزين األنصاري السنبكي القاهري األزهري الشافعي ،زين الدين
ولد سنة  826هـ  ،ويل قضاء مرص مفتي الشافعية وقايض القضاة وشيخ اإلسالم ،تويف رمحه اهلل وقد
جاوز املئة عام سنة  926هـ وقيل  910وقيل  925وقيل  928هـ.
ينظر :الضوء الالمع  ،234/3واجلواهر والدرر  ،1092/3ونظم العقيان  ،113/1والكواكب السائرة
 ،198/1وسلم الوصول  ،199/5وطبقات املفرسين لألدنة وي  ،362/1وأبجد العلوم ،573/1
واحلطة يف ذكر الصحاح الستة  ،205/1وفهرس الفهارس  ،457/1وإيضاح املكنون -101/3
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لح ع ل يه ا حلارضون كام ن ق له الســـ ب كي
تقــــــــــــد ٍير
َ
جاز أ ْن يصـــ ط َ
ٍ
()6
وأخا ٍ
ف (َ )5جدً ا وشقي ًقا ً
سدس
فيوقف
مفقود،
ألب
ُ
أيب منصور( )2انتهى( ،)3كام لو( )4خ ّل َ
ٌ
()1

عن

()7
وجاز ْ
حلا( )8عليه(.)9
بني الشقيق واجلد
َ
أن ُيصا َ

 436-261و ،144/4واألعالم .26/2
( )1هو عيل بن عبد الكايف بن عيل أبو احلسن تقي الدين السبكي الشافعي ،الفقيه احلافظ املفرس املقرئ
املحدث األصويل الفقيه املنطقي النحوي اللغوي األديب ،ولد سنة 683هـ  ،أحد املجتهدين ،تويف سنة
 756هـ
ينظر :سري أعالم النبالء  ،26/1والوايف بالوفيات  ،166/21وطبقات الشافعية الكربى ،139/10
وطبقات الشافعية ًلبن قايض شهبة  ،37/3والدرر الكامنة .74/4
( )2سبقت ترمجته.
( )3يف (س) زيادة (ذلك).
( )4ساقطة من (س).
( )5يف (ك) (اختلف).
( )6ينظر :روضة الطالبني  ،35/6وأسنى املطالب  ،17/3وحتفة املحتاج  ،422/6وهناية املحتاج ،30/6
وحاشية اجلمل .29/4
( )7يف (س) (فيوقف سدس بعد أخذ اجلد الثلث والشقيق النصف بينهام).
( )8يف (س) (يتصاحلا) ويف (ك) (يصطلحا).
ينظر :احلاوي الكبري  90/8و ،250 – 247/10والتلخيص يف علم الفرائض  ،437/1والتهذيب يف
الفرائض ص  ،327والنجم الوهاج يف رشح املنهاج  ،110/7وفتح القريب املجيب  ،79/2والعذب
الفائض  ،114/2وحتفة احلبيب .94/3
( )9وصورهتا كذا:
2

3

3

2

6

1

جد

1

2

2

أخ شقيق

1

3

أخ ألب مفقود حمجوب  -أخ ألب مفقود -

-

جد
أخ شقيق

1
3
ب

تقدير احلياة

تقدير املوت
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املوقوف 1

الثالــث اخلنثــى( :)1وهــو مــن لــه آل َتــا الرجــال والنســاء أو لــه ثقب ـ ٌة ًل تشــبه شــي ًئا
]ح[30:

()2

مـنهام( ،)3والثــاين مشـ ٌ
ـكل( )4أبـدً ا( )5فــإن كـ َ
ـف
ـان وار ًثــا بتقـديري ذكورتــه وأنوثتــه ومل خيتلـ ْ
ُ
َ
ً
يــرث بأحــدمها مل ُيــدفع إليــه
كــان ًل
كــامال( ،)6وإن
در إرثــــه بحســبهام ُدفــع إليــه
قــــ َ
ويالحظ أن مسألة احلياة من مسائل اجلد واألخوة ،وهذه احلالة مل يكن معهم صاحب فرض وكان
األخوة مثيل اجلد فاستوى الثلث يف حقه مع املقاسمة ،وأعطي الثلث ًل املقاسمة ألَ َّن األخ ألب حمجوب
حلا للعمل.
فلم يبق سوى الثلث صا ً
( )1اخلنثى لغ ًة :أصله من اخلنث وهو اللني والتثني والتكرس ،عىل وزن فعىل ومجعه خناثي.
ينظر :العني  ،248/4والصحاح  ،281/1ومعجم مقاييس اللغة  ،222/2ولسان العرب ،145/2
واملصباح املنري ص  ،70والقاموس املحيط  ،168/1وتاج العروس .240/5
واصطالحا :هو كام عرفه املؤلف.
ً
ينظر :طلبة الطلبة ص  ،171وحترير لغات التنبيه ص  ،248واملطلع عىل ألفاظ املقنع ،375/1
والتعريفات ص  ،89وأنيس الفقهاء ص .59
وينظر :لالستزادة حول هذا الباب يف احلاوي الكبري  ،364/10وهناية املطلب  ،304/9والبيان
 ،76/9واملحرر ص  ،860وروضة الطالبني  ،83-40/6واملجموع رشح املهذب  ،52/2وحتفة
املحتاج  ،425/6ومغني املحتاج  ،51/4وهناية املحتاج .31/6
( )2يف (س) و (ك) (واحد).
( )3هذان نوعا اخلنثى.
( )4من أشكل يشكل وأشكل عليه األمر إذا اختلط والتبس.
ينظر :هتذيب اللغة  ،16/10ومعجم مقاييس اللغة  ،204/3ومعجم لغة الفقهاء .431
أوًل بالبول فإن بال من الذكر فهو ٌ
( )5قال اجلويني رمحه اهلل" :فإن كان عىل الوصف األول اعترب أمره ً
رجل
ٌ
مشكل" .هناية املطلب .304/9
فإن بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال هبام فهو
ً
مشكال ،فللبنت النصف والباقي للمشكل بالعصوبة عىل كل من التقديرين؛
( )6كام لوخلف بنتًا وشقي ًقا
ذكرا فهو عصبة بنفسه فله الباقي ،وإن كان أنثى فهي عصبة مع البنت فلها الباقي ،فيدفع
ألَنَّه إن كان ً
للبنت نصفها والباقي للمشكل يف احلال .ينظر :الفصول املهمة .667/2
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يرث(َّ )2
شـي ٌء( )1أو ُ
أقل عومل باألسوأ( )3وهكذا ُحكْم من معه.
ٍ
َ
وحساب مسائله ْ
احتامل مسأل ًة وحتصل اجلامعة هلام ثم تقسمها عىل كل
تعمل لكل
أن
ُ
]ك/132:أ[

وصورهتا كذا:

( )1كبنت وابن عم خنثى مشكل ،فإن كان ابن العم ذكرا أخذ الباقي عصوبة وإن كانت أنثى فهي من ذوي
األرحام ًل ترث فللبنت النصف؛ ألَنَّه اليقني والباقي يوقف حتى يتبني أمره أو يصطلحا عليه.
وصورهتا كذا:

( )2يف (س) زيادة (به).
( )3كزوج وأخت شقيقة وأخ ألب خنثى مشكل ،فبتقدير الذكورة هو عصبة له الباقي وألَ َّن الفروض
استهلكت الرتكة مل يبق له يشء ،وإن كانت أنثى فلها السدس تكملة الثلثني فتعول املسألة إىل سبعة
فيوقف هلا اثنان من أربعة عرش حتى يتبني أمره.
وصورهتا كذا:
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ٍ
مسألة خيرج جز ُء سهمها فاعمل كام مىض يف املفقود.
ٍ
ٌ
بواحد( ،)1وإذا مات
اًلحتامًلت
وللمشكل احتامًلن ولالثنني
ثالث وهكذا تتزايدُ
ُ
]س[58:

ٍ
سبق وًل معي ٌة أو علم السبق وجهل عني السابق أو علمت
علم(ٌ )2
متوارثان بنحو غرق فإن مل ُي ْ
مال ٍّ
توارث بينهام( ،)3بل ُ
َ
قف إىل البيان أو
كل لورثته( ،)4وإن ُعلم
املعية فال
السبق ونُيس ُو َ
ُ
()5
ُ
أعلم.
األول من هذا الفن وا ُ
واضح( )6وهبذا يتم اجلز ُء
فاألمر
نس
ٌ
الصلح  ،وإن مل ُي َ
هلل ُ
ُ

*

*

*

ذكر أو أنثى ،واًلثنان ثالثة احتامًلت ذكران أو أنثيان أو ذكر وأنثى ،والثالثة
( )1املشكل الواحد له احتامًلن ٌ
وذكرا واحدً ا
ذكورا مجي ًعا أو إناثا مجي ًعا أو ذكرين وأنثى واحدة أو أنثيني
أربعة احتامًلت إما يكونوا
ً
ً
وهكذا تتزايد اًلحتامًلت بواحد عن عدد املشكل.
( )2يف (س) بياض.
(ً )3لختالل رشط من رشوط املرياث وهو حتقق حياة الوارث بعد موت املورث ،وهذا قول اجلمهور أما
احلنابلة يورثونه من تالد ماله أي قديمه ًل من طريفه أي ما ورثه بعد ذلك.
ينظر :حاشية ابن عابدين  ،798/6ومنح اجلليل رشح خمترص خليل  ،696/9واحلاوي الكبري
 ،247/10واملغني .378/6
( )4كام لو مل خيلف اآلخر.
ٍ
الصحيح الذي عليه
وذكر أن هذا هو
ميئوس منه،
غري
( )5علل النووي ذلك بقوله" :ألَ َّن
ُ
َ
َ
التذكر َ
اآلخر وعليه ُ
مال ٍّ
األصحاب ،وفيه وج ٌه كام لو أنَّه مل ُيعلم السابق أي ُ
ميل
كل لورثته كام لو مل خيلف
ُ
ُ
اإلمام".
ينظر :روضة الطالبني .33/6
بأن َ
التوارث الطبيعي ْ
ُ
السابق.
الالحق
يرث
( )6وهو
َ
ُ
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اجل ـزء الثاين
وفيه عرشة أبواب:

الباب األول(]:)1الترصف يف النصيب([)2
ٍ
طريق َ
كان فصح ْح
بعض الورثة عىل مجيع سهامه( )3أو با َعه أو انتقل عنه بأي
إذا صالح ُ
ُ
اًلنتقال ،وط ــري ُقه إن كان املنتق ــ ُل إليه واح ــدً ا أو مجاع ــ ًة بالسوية كام لو
وقع به
مسأل َة ما َ
امليت عاصــ با أو أكثر( ،)4وإن اختلفوا فمن أقل ٍ
ينقســم عىل خمارج كســورهم،
عدد
خ َّلف ُ
ً
ُ
ْ
اجعل م سألة املبيع معها كم سألتي ميتني واعمل هلا جامع ًة ثم أقم
و ض ْعها بإزاء املبيع منها ثم
()5
َ
العمل( ،)6واألخص ــــــ ُر حيث كانت ســها ُم نحو( )7البائع
وكمل
هذه اجلامعة مقا َم األوىل ّ

تثبت سها َمه لنحو امل شرتي يف نفس م سألة الورثة( ،)8فإن كان أجنبيا
منق سمة عىل م سألته أن َ
( )1ينظر :روضة الطالبني  ،88/6ورشح الفصول املهمة  ،567/2ورشح الدرة البيضاء ص  ،188وفتح
القريب املجيب  ،163/1وإيضاح األرسار املصونة ص  ،117ولباب الفرائض ص .190
 ) 2وهذا الباب يشمل التخارج الذي يكون بني الورثة بسبب الصلح ويشمل كذلك مجيع الترصفات من
بيع وهبة وأي انتقال للورثة وغري الورثة.
والتخارج يف اللغة :مصدر ختارج ،يقال :ختارج القوم :إذا أخرج كل واحد منهم نفقة عىل قدر نفقة
صاحبه .وختارج الرشكاء :خرج كل واحد من رشكته عن ملكه إىل صاحبه بالبيع
ويف اًلصطالح هو :أن يصطلح الورثة عىل إخراج بعضهم بيشء معلوم.
ينظر :املوسوعة الفقهية الكويتية .12-5/11
( )3سقط من (س) (عىل مجيع سهامه).
( )4بمعنى تكون املسألة بعدد رؤوسهم.
( )5يف (س) (وأقمها مقام األول).
مر يف عمل املناسخات.
( )6كام َّ
( )7ساقطة من (س).
( )8كزوجة وبنت وبنت ابن وعم ،فباعت الزوجة نصيبها ًلبنتها فيوضع نصيب الزوجة للبنت يف اجلدول
ٍ
وجامعة؛ حلصول اًلنقسام وصورهتا كذا:
ذاته وًل نحتاج لعمل مسألة بي ٍع
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()2
()1
ترسم ما ُي ضــــرب( )5فيه
تاج إىل زيادته( ،)3وينبغي( )4أن
زدت له يف طول اجلدول ما ُُي ُ
َ

ســها ُم كل مســألة البيع والتي قبلها حتتها ،فلو زوج ًة وابنني وبنتًا منها فباع أحدُ اًلبنني نصــي َبه
]س[59:

وأجنبي بالســوية ثم ماتت األ ُم عن األوًلد املذكورين،
ألمه( )6وباع الثاين نصــي َبه ألخته
ٍّ

]ح[31:

فامل سأل ُة( )7األوىل ت صح من أربعني و سها ُم اًلبن األول منها ينق سم( )8عىل م سألته التي هي
()9
رش يف
رش إىل سهام أمه امل شرتية منه
ْ
وأثبت هلا الت سع َة ع َ
واحدٌ فأ ضف سها َمه وهي أربع َة ع َ

( )1يف (س) (ردت).
( )2ساقطة من (ح) و(ك).
( )3كزوجة وبنت وبنت ابن وعم ،فباعت الزوجة نصيبها ك َّله ألجنبي وصورهتا كذا:
24
زوجة
بنت
بنت ابن
عم

1
8
1
2
1
6
ب

باعت نصيبها كله ألجنبي
12
4
5
3

أجنبي
( )4يف (س) بياض.
( )5يف (س) و (ك) (ترضب).
( )6يف (ح) (من أمه).
( )7ساقطة من (س).
( )8يف (س) (تنقسم).
( )9سقط من (س) (التي هو واحد).
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والنصــف الثاين لألجنبي
مقابلها يف مســألتهم ،ومســأل ُة بيع الثاين من اثنني نصــ ُفها ألخته
ُ
صف ن صيبه سبع ًة إىل ماهلا
و سها ُمه من األوىل ينق سم( )1عىل م سألته أي ًضا فأ ضف لألخت ن َ
ٌ ()2
وأثبت له ما اشــرتاه وهو
عرشــ ،وز ْد لألجنبي بيتًا يف اجلدول
وهو ســبعة
ْ
ُ
جيتمع هلا أربع َة َ
ال سبع ُة مقابله ،وم سأل ُة موت األم من مخ ٍ
علمت
سة تباي ُن سها َمها واجلامع ُة مئتان فاق سمها بام
َ

تكن( )3هبذه الصورة:
5

19

40

5

200

جه

()4

19

ت

0

0

بن

باع كل

بن

2

38

بن

باع كل

بن

2

38

بنت

14

بنت

1

89

أجنبي

7

-

-

35

]ك/132:ب[

ُ
ُ
األول
اجلدول
أردت عم َلها بالوجه األول يك ْن هكذا( ،)5وانظر( )6كيف اخترص
وإن
َ

()7

( )1يف (س) و (ك) (تنقسم).
( )2سقط من (س) (وهو سبعة).
( )3يف (س) و (ك) (تكن).
( )4هكذا يف (س) وهو أجود مما كتب يف (ح) و(ك) حيث قسم اجلدول وكتب فيه  14وأسفل منه  19وهو
يوهم أن نصيبها املجتمع من هذين العددين وهو موهم.
( )5يف (س) (هبذه الصفة).
( )6يف (س) و (ك) (فانظر).
( )7سقط من (س) و (ك) اجلدول األول.
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َ ()1
َ
جداول وهذه صورتُه(:)2
يف العمل ستة

1

14

1

7

5

19

40

1

40

40 2

5

جه

5

1

19

19

بن

 14باع كله

بن

14

14

باع كله

بنت

7

7

1
2

أجنبي

1
2

]س[60:

200

ت
بن

2

38

بن

2

38

 14 1بنت

1

89

1

7

35

موت األم كان بعد( )3رشائها من ابنها َّ
يبع نصيبه كام ُذكر
ولو ٌفرض أن َ
وأن اًلب َن الثاين مل ْ
َّ
خصها منه( )7نصفه
األول مات( )5عن شقيقيه( )6ثم
إًل من الثانية( )4وأن
ْ
باعت الشقيق ُة ما َّ
ألجنبي ٍ
آخر ،فسها ُم األول( )8منقسم ٌة عىل مسألة بيعه
لشقيقها وثلثه للمشرتي األول وسدسه
ٍّ

ٍ
ُ
مخسة ومسأل ُة بيع الثاين( )9من اثنني ض ْعها بإزاء مسألة
مر ،ومسأل ُة موت األم من
فالعمل فيها ما َّ

( )1يف (س) (سبعة) والصواب ستة.
 ) 2وهذه املسألة هبا ترصفان يف مسألة واحدة وهي تنتمي للباب الذي يليه ،واحلل هبذه الطريقة وبام هو
مذكور يف الباب الذي يليه متوافقان.
( )3يف (ح) (قبل) وهو خطأ وهو ما أظهره العمل يف اجلدول ولو أن املوت وقع قبل الرشاء فال معنى
وهم من الناسخ.
لذلك فتبني أنه ٌ
( )4أي من املسألة الثانية مسألة موت األم.
( )5ساقطة يف (س).
( )6يف (س) (شقيقته) ويف (ك) (شقيقه).
( )7أي أنه مل يبع نصيبه ً
كامال إنام نصيبه فقط من مسألة شقيقه.
( )8أي البائع األول.
( )9أي اًلبن الثاين.
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]ح[32:

()1
عرفت ،ثم
واقسمها كام
األم ،وسها ُمه منقسم ٌة عليها فاجلامع ُة مخس ٌة ض ْعها بعدَ مسألة بيعه
َ
ْ

واعرض عليها نصيبها وحصل اجلامع َة جتدْ ها مئتني
كأهنا مسأل ُة موت أمهم
ْ
افرض هذه اجلامع َة َّ

ثالثة ومسأل ُة بيع الشقيقة ما خصها منه( )3من ٍ
ٍ
ستة ض ْعها
كام تقدم( ،)2ومسأل ُة موت اًلبن من
َّ
()4
سدسها
بإزائها واقسمها يكن للشقيق نص ُفها ثالث ٌة ولألجنبي األول ثل ُثها اثنان وللثاين
ُ

ْ
عرش هي اجلامع ُة ،فاقسمها
والسهم املبيع يباينها فارضهبا يف مسألة املوت
واحدٌ ،
ُ
ُيصل ثامني َة َ
ٍ
()6
أقم هذه اجلامعة مقا َم
واحد ،ثم
عرش ولألجنبي األول اثنان وللثاين
ْ
ُيصل للشقيق مخس َة َ
واعرض عليها نصيبه وحصل اجلامع َة ،واقسمها فيصري لالبن تسع ٍ
مئة
مسألة موت الثاين
ْ
ُ
َ
ُ
ومخس َة عرش وللبنت ُ ٍ
عرش
ست مئة وسبع ٌة ومخسون ولألجنبي األول مئتان وتسع ٌة وللثاين تسع َة َ
َ
()5

هبذه الصفة(:)7

( )1يف (ك) (بام).
( )2وصورهتا يف اجلدول كذا:

زوجة

5

19

40

5

5

19

200

ت

ابن

 14باع كله ابن

2

38

ابن

14

14

ابن

2

108

بنت

7

7

بنت

1

54

( )3ساقطة من (س).
( )4يف (ك) (الثاين).
( )5يف (س) (واقسمها).
( )6ساقطة من (س).
( )7والعمل كاآليت:
 -1نصحح مسألة األول فتصح من  40للزوجة  5ولكل ٍ
ابن  14وللبنت .7
 -2وألَ َّن املنتقل إليه يف مسألة البيع األوىل واحدً ا وهو األم فتعمل بالوجه اًلختصاري ،وهو بوضع
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]ك/133:أ[

نصيب البائع يف جدول املشرتي مبارش ًة فيكون املشرتية وهي الزوجة نصيبها  19ويبقى اجلدول كام
هو للبقية.
 -3تعمل مسألة للميت الثاين الذي هو الزوجة فتكون من  5لكل ٍ
ابن  2وللبنت .1
 -4تعمل مسألة للترصف وهو ترصف اًلبن حيث باع نصيبه من الثانية فقط أي نصيبه من أمه وهو ،2
فاملسألة من  2نصفها  1ألخته ونصفها اآلخر  1لألجنبي األول وبني نصيبه  2ومسألة البيع  2انقسام
فتبقى جامعة املسألتني كام هي  5لشقيقه  2وألخته  2كذلك ولألجنبي األول .1
 -5نفرض اجلامعة األخرية هي مسألة موت األم ثم نعرض عليها نصيبها ،فبني نصيبها  19ومسألتها
 5تباين فمسألة األم أو اجلامعة هي جزء سهم األوىل ونصيب األم  19هو جزء سهم مسألة األم
فتكون اجلامعة .200=40×5
مر فمن له يش ٌء رضب يف جزء سهم مسألته ومن له من املسألتني مجع له ،فاًلبن
 -6تكمل العمل كام َّ
األول له  38ألَنَّه سبق وأن باع نصيبه من األوىل ألمه فليس له سوى ما ورثه منها وهو  2يف جزء

سهم مسألته  19يكون .38
واًلبن الثاين ألَنَّه باع نصيبه من الثانية فليس له يشء سوى من األوىل .70=5×14
والبنت هلا نصيبان (.73 = )19×2( + )5×7
ولألجنبي األول .19=19×1
 -7ثم تعمل مسألة للميث الثالث وهو اًلبن األول ومسألته من  3ألخيه  2وألخته .1
 -8ثم تعمل مسألة للترصف وهو ترصف األخت تكون من  6نصفها  3ألخيها اًلبن الثاين وثلثها 2
لألجنبي األول وسدسها  1لألجنبي الثاين.
 -9تعمل جامعة للترصف فبني مسألة الترصف  6وسهمه الذي بيع  1تباين فيرضب مسألة الترصف 6
يف مسألة امليت اًلبن األول  3فتكون اجلامعة .18
 -10تكمل العمل كاملتبع من له يش ٌء رضب يف جزء سهم مسألته ومن له أكثر من ذلك مجع له.
فلالبن الثاين (.15 = )1×3( + )6×2
ولألجنبي األول .2=1×2
ولألجنبي الثاين .1=1×1
 -11نفرض أن اجلامعة األخرية  18هي مسألة امليث الثالث الذي هو اًلبن األول فنعرض عليه نصيبه
توافق يف النصف فنصف اجلامعة  18يكون  9هو جزء سهم مسألة امليت وجزء سهم
 ،38وبينهام
ٌ
اجلامعة هو نصف نصيب امليت .19=2÷38
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5
40
)1(19

جه

5
ت

-

بن

2

بن

14

بن

2

بنت

7

بنت

باع

بن

كله()2

2

19

9

5

200

2

19
3

38

ت

18 6

70

ق

2

1
2

1

1
2

1

2

73

قه

1

باع
كله

أجنبي
أول

1
2

1

1

19

باع

كله()3

أجنبي
ثاني

15 3

1800

915
657

1
3

2

2

)4(209

1
6

1

1

19

ُ
ممكن
فالعمل فيها بالوجه اًلختصاري
شئت فسها ُم اًلبن منقسم ٌة عىل مسألة بيعه،
وإن َ
ٌ
]س[61:

َ
ْ
تضع ٍّ
العمل.
وتكمل
لكل من املشرتين منه يف مسألة موت أمه
بأن َ

 -12تستخرج اجلامعة كاملتبع .1800=200×9
 -13تكمل العمل كاملتبع يكون لالبن الثاين.915 = )19×15( + )9×70( :
وللبنت.657=9×73 :
ولألجنبي األول.209 = )19×2( + )9×19( :
ولألجنبي الثاين.19=19×1 :
ناقص ألَ َّن نصيبها بعد الرشاء من ابنها يصبح .19
( )1يف (س) ( )5وهو ٌ
( )2هكذا يف (ح) و(ك) ويف (س) كُتب ( )14وهو نصيبه قبل البيع.
( )3أي باع نصيبه كله من الثانية فقط وهو ما ورثه من أمه .2
( )4يف (س)  609وهو خطأ.
-244-

ترسم ما اشرتاه َ
ُ
فوق
وأضفت إرثه إىل مشرتاه( )1أن
حيث كان املشرتي وار ًثا
واألَوىل
َ
َ
ٍ
َ
وحصل له
وارث
غري
حلمرة أو بقل ٍم
ُ
خيالف َ
مجلة ما حصل له با ُ
قلم اجلملة ل ُيعلم ،وكذا إذا كان َ
ٍ
وهبة كام زاده سيدي الوالدُ رمحه اهلل تعاىل ً
أخذا من ذلك.
شيئان بسببني خمتلفني كبي ٍع
الترصف يف
بعض النصيب

]ح[33:

املبيع ً
فاحلكم واحدٌ إًل أن الباقي يبقى للبائع
بعض النصيب فقط
تنبيه :لو كان
مثال َ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
كميت ،ففي املثال األول
كمشرت وبالنسبة للتي باع منها
ويصري فيها
ف ُيوضع له يف مسألة البيع
ُ
ٍ
ُ
أيضا
نصف نصيبه من األوىل لشقيقيه سوي ًة وثل َثه لثالثة
األول
لو باع اًلب ُن
َ
أجانب بالسوية(ً )2
ثم مات عن أمه( )3وشقيقيه ،فوهب( )4ثالث َة أسباع نصيبه منه لشقيقته( )5ولألجانب أربا ًعا،
فمسأل ُة بيع األول تصح من ٍ
ٍّ
ستة وثالثني ٍّ
ولكل من األجانب
لكل من اًلبن الثاين والبنت تسع ٌة
ُ
يوافق( )6مسأل َة بيعه بالنصف( )7واجلامع ُة سبع ٍ
مئة
أربع ٌة وللبائع ست ٌة ،وسها ُمه من األوىل
ُ
ُ
ثالث ٍ
ُ
مئة ومخس َة
وعرشون فاقسمها يكن( )8للزوجة( )9تسعون ولالبن عن اإلرث والرشاء
عرش ،وللبنت مئ ٌة وتسع ٌة وثامنون ،ولألجانب أربع ٌة وثامنون ،وللبائع اثنان وأربعون ،ومسأل ُة
َ
موته من ثامني َة عرش ،ومسأل ُة هبة الثاين منها من ٍ
ثامنية وعرشين(ٍّ )10
لكل من الشقيقة واألجانب
َ

]س[62:

( )1يف (س) زيادة (واألوىل).
( )2يف (س) (سوية).
( )3يف (س) (أم).
 ) 4أي اًلبن الثاين وليس األول.
( )5يف (س) (لشقيقه).
( )6يف (س) و (ك) (توافق).
( )7ألَ َّن سهامه من األوىل  14ومسألة بيعه  36وبينهام توافق يف النصف فترضب نصف  36يف املسألة األوىل
 40خترج لك اجلامعة اًلوىل .720
( )8سقط من (س) (فاقسمها يكن).
( )9يف (س) زيادة (منها).
املبعض هنا
الكرس
( )10ألَ َّن
ّ
َّ

3 1
7 4

كرسا مفر ًدا ويكون ذلك برضب املقامات  7×4خيرج
نوحده أي نصريه ً

 28وبسطها كذلك برضب البسطني  3×1خيرج  3فيكون الكرس
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3

28

فتصح مسألة اهلبة من مقام الكرس

]ك/133:ب[

توافق مسأل َة هبته بالنصف ،واجلامع ُة هلا اثنان
ثالث ٌة ،وسها ُم الواهب من مسألة املوت عرش ٌة
ُ
ومخسون ومئتان اقسمها بام عرفت ،ثم اعرض سها َم امليت من جامعة البيع وهي اثنان وأربعون

وثالث ٍ
عىل هذه اجلامعة كأهنا مسألتُه وافعل كام مر تكن اجلامع ُة أربع َة ٍ
َ
مئة وعرشين(،)1
آًلف
َّ
َّ

ألف وتسع ٍ
عرفت يكن للزوجة مخس ٍ
مئة
اقسمها بام
مئة واثنان وثامنون( ،)2ولالبن ٌ
َ
ُ
ُ
أجنبي مئ ٌة وثالث ٌة وثامنون( )5هبذه
عرش( ،)4ولكل
وسبعون( ،)3وللبنت ٌ
ٍّ
ألف ومئتان وتسع َة َ
الصفة ْ
مهم(:)6
فتأمل ذلك فإنَّه ٌ
املفرد .28
( )1ألَ َّن سهام امليت من جامعة البيع  42وجامعة اهلبة  252وبينهام توافق يف

1
42

وتساوي من جامعة اهلبة 6

ترضهبا يف جامعة البيع  720خترج اجلامعة النهائية  4320ويكون  6هو جزء سهمها وجزء سهم مسألة
اهلبة .1
( )2ألَ َّن نصيبها من مسألة البيع  90ترضبه يف جزء سهم مسألة البيع  6خيرج  ،540ونصيبها من مسألة اهلبة
 42ترضبه يف جزء مسألة اهلبة  1خيرج  ،42جتمعه مع نصيبها من مسألة البيع  540تصبح .582
( )3ألَ َّن نصيبه من مسألة البيع  315ترضبه يف جزء سهم مسألة البيع  6خيرج  ،1890ونصيبه من مسألة
اهلبة  80ترضبه يف جزء مسألة اهلبة  1خيرج  ،80جتمعه مع نصيبه من مسألة البيع  1890تصبح .1970
( )4ألَ َّن نصيبها من مسألة البيع  189ترضبه يف جزء مسألة البيع  6خيرج  ،1134ونصيبها من مسألة اهلبة
 85ترضبه يف جزء سهم مسألة اهلبة  1خيرج  ،85جتمعه مع نصيبها من مسألة البيع  1134تصبح .1219
كل منهم من مسألة البيع  28ترضبه يف جزء مسألته  6خيرج  ،168ونصيب ٍ
( )5ألَ َّن نصيب ٍ
كل منهم من
مسألة اهلبة  15ترضبه يف جزء مسألة اهلبة  1خيرج  ،15جتمعه مع نصيب ٍ
كل منهم من مسألة البيع 168
تصبح .183
( )6والعمل كاآليت:
-1نضع مسألة امليت ُم َص َّح َح ًة وهي من  40للزوجة  5ولكل ٍ
ابن  14وللبنت .7
1

1

5

2

3

6

-2نحدد نسبة املبيع من النصيب ً
كامال حيث باع اًلبن نصف نصيبه وثلثه = + :فنضع يف اجلدول
أنه باع مخسة أسداس والباقي الذي هو سدس يوضع له يف مسألة الترصف وكأنه مشرتي.
ٍ
-3بام إن النصف اشرتاه اثنان من الورثة فهذا يعني َّ
واحد منهام الربع ،وبام إن الثلث اشرتاه ثالثة
أن لكل
ٍ
فيعني َّ
واحد له تسع ويبقى سدس للبائع يوضع له كمشرتي ،وخمرج الربع والتسع والسدس
أن لكل
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 36ولك أن تقول إن خمرج الربع والتسع  36والباقي هو نصيب البائع ويوضع له كمشرتي وهو
أجود وأحسن.
-4يكون لكل شقيق  9ولكل أجنبي  4والباقي  6للبائع الذي هو اًلبن األول كمشرتي.
-5تستخرج اجلامعة بعد ذلك بالنظر بني مسألة الترصف (البيع) وهي  36وبني سهام البائع  14وبينهام
توافق بالنصف فنصف  36يكون  18هو جزء سهم األوىل ترضبه يف األوىل  40خيرج  720هي
اجلامعة وجزء سهم الثانية هو نصف السهام .7
ٍ
مر فالزوجة هلا  90واًلبن األول  42والثاين  315والبنت  189ولكل
-6تستخرج نصيب كل أحد كام َّ
أجنبي .28
-7تعمل مسألة امليت الثاين وهو اًلبن األول تكون من  18ألَ َّن األم هلا السدس والباقي لألشقاء للذكر
مثل حظ األنثيني وبالتصحيح يكون كام ذكر يف اجلدول.
3
ٍ
واحد
أرباعا فلكل
-8تعمل مسألة للترصف الثاين (اهلبة) وحيث إنه وهب مقسوم ًة عىل أربعة أي تكون
ً

ربع ثالثة األسباع هكذا
ُ

3 1
7 4

7

(مبعض) ومقامه برضب املقامات  28=7×4هو خمرج املسألة.

ٍ
موهوب له  28عىل
-9تقسم املسألة عىل نصيب كل

3 1
7 4

(مبعض) يكون  ،3ولنعرف كيف تكون القسمة

عىل الكرس املبعض نوحد الكرس ليسهل العمل وتوحيد الكرس املبعض يكون برضب البسوط يف
بعضها وكذلك املقامات تكون

3
28

ٍ
موهوب له فاملسألة  28عىل  28يكون  1ترضبه يف
هو نصيب كل

ٍ
موهوب له من األربعة.
بسطه  3خيرج  3هو نصيب كل
 -10جمموع الترصف باهلبة  12=4×3والباقي لصاحب الترصف  16=12-28هو نصيب املترصف
الذي هو اًلبن الثاين.
 -11تعمل جامعة للترصف باهلبة ،فمسألة الترصف من  28وسهام املترصف  10وبينهام توافق بالنصف
فنصف مسألة الترصف  14هي جزء سهم األوىل ترضبه فيها  252=18×14ونصف نصيب الواهب
 5هو جزء سهم مسألة الواهب.
 -12تكمل العمل كاملتبع فمن له يش ٌء رضب له يف جزء سهم مسألته ومن له من املسألتني مجع له ،فيكون
للزوجة  42ولالبن الثاين  80وللبنت (الشقيقة)  85ولكل أجنبي .15
 -13تعمل جامعة أخرية جتمع هبا بني العمل األخري ومسألة املوت ،فمسألة الترصف  252وسهام امليت
ٌ
تداخل وهو انقسا ٌم فجزء سهم مسألة الترصف  1وجزء سهم مسألة املوت السابقة  6وهو
 42وبينهام
حاصل انقسام املسألة  252عىل السهام .42
 -14تستخرج اجلامعة برضب مسألة املوت  720يف جزء سهمها  6خيرج .4320
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18

7

40

720 36

جه

5

90

أم

بن

14

6

42

ت

بن

14

9

 315ق  10وهب

بنت

7
أجنبي
أجنبي

]ك/134:أ[

أجنبي

باع
1
4
1
4
1
9
1
9
1
9

5
6

6

9

 189قه

4

28

4

28

4

28

14

5

18

252 28

4320

3

42

582

-

5

1
4
1
4
1
4
1
4

3
7

3
7
3
7
3
7
3
7

1

1970

16

80

3

85

1219

3

15

183

3

15

183

3

15

183

()1

الباب الثاين(]:)2تعدد الترصفات يف مسألة واحدة[
ٍ
ٍ
مجيع ن صيبه وبع ُضهم بع َضه،
لو باع مجاع ٌة أن صبا َءهم من مسألة واحدة ،أو باع بع ُضهم َ
]ح[35:

 -15تكمل العمل كاملتبع فمن له يش ٌء رضب له يف جزء سهم مسألته ومن له أكثر من نصيب مجع له،
فيكون للزوجة  582ولالبن الثاين  1970وللبنت  1219ولكل أجنبي  ،183وللتأكد من صحة
صحيحا واحلمد هلل.
العمل جتمع األنصباء جتدها تساوي اجلامعة فيكون العمل
ً
( )1يف (س) ( )1819وهو خطأ.
ٍ
واحد،
( )2الفرق بني هذا الباب والذي قبله :أن هذا الباب خيص ما إذا تعددت الترصفات يف مسألة ميت
ٍ
واحدة ،فالعربة هو عدد الترصفات بعدد اجلامعة ًل أن
والباب السابق يكون الترصف واحدً ا يف مسألة
يكون الترصف واحدً ا جلامعة فإنه يكون العمل فيها كام يف الباب السابق.
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]س[63:

ٍ
َ
أو ُ
مسائل البيوع وضعها متالصق ًة ،ثم( )2اجعل مصححاهتا
بعض نصيبه( )1فصحح
كل
واحد َ
كالفرق ،وامل سألة التي وقع منها البيع كأ صل م سألة وأن صباء( )3البائعني كال سهام ،واعرض
ن صيب َّ
كل بائ ٍع عىل م سألة بيعه ،وا سلك م سلك ت صحيح امل سائل املفردة ،فيكون امل صح ُح
الذي ُي صل هو( )4يف( )5احلقيقة م سألة امليت الذي وقع البيع من م سألته ،ف ضع جز َء سهمها
صيب كل بائ ٍع ،واق سم احلا صل عىل م سألته خيرج جز ُء سهمها ،ثم
حتتها( ،)6وارضب فيه ن
َ
ارضب لكل من له من أي مسألة يف جزء سهمها ،وضع احلاصل يف املسألة بعد مجع أنصباء من
ٍ
ُ
مجيع ما ورثه ل شقيقيه
صيب ،ففي املثال لو باع اًلب ُن
له أكثر من ن
األول َ

()7

سوي ًة ،وباع الثاين

أيضـا ،وباعت البنت َ
ثلث إرثها لألول ولألجنبي
َ
نصـف إرثه لشـقيقته( )8وألجنبي سـوي ًة ً

()9

أيضا ،ثم ماتت عن أمها وشقيقيها( ،)10فمسألة( )11األول من أربعني ،وليس بني مسائل
سوي ًة ً
ترتيب ،فلنخرت( )12تقديم مســألة بيع اًلبن األول فهي( )13من اثنني ٍ
لكل من شــقيقيه
البيوع
ٌ
( )1يف (ح) (نصيب).
( )2يف (س) (و).
( )3يف (ك) بدون واو العطف.
( )4سقط من (ك) (الذي ُيصل هو).
( )5ساقطة من (س).
( )6يف (ح) كتب جزء السهم فوقها ،ويف (س) و (ك) كتب حتتها ،واعتمدت ما قرره املصنف رمحه اهلل بجعل
جزء السهم حتتها.
( )7يف (س) (لشقيقه).
( )8يف (س) (لشقيقه).
( )9يف (ك) (وألجنبي).
( )10يف (ح) و (س) (شقيقها).
( )11يف (س) زيادة (بيع).
( )12يف (س) (فلنخترب).
( )13يف (ح) و (ك) (فهو).
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ٍ
أربعة ،وبي ُع البنت من ستة ،ف ضع م سائل البيوع متال صق ًة،
واحدٌ  ،وم سأل ُة بيع الثاين من
وسها ُم األول منقسم ٌة عىل مسألة بيعه فــــــدعها ،وســــــها ُم الثــــــاين يوافق( )1مسألتَه
بالن صف فاحفظ ن ص َفها اثنني ،و سها ُم البنت تباي ُن م سألة بيعها فاحفظها( ،)2ثم انظر بينها
وبني املحفوظ األول جتدْ مها م تداخلني فاكتف هبا فهي جز ُء ســهم األوىل ،ارض هبا في ها
نصـــــيـــب األول
ُيصـــــل مـــئـــتـــان وأربـــعـــون( ،)3ثـــم ارضب
َ
( )1يف (س) و (ك) (توافق).
( )2يف (س) (احفظها).
( )3بعد وضع مسائل الترصفات بعد مسألة املوت يكون النظر بني سهام كل مترصف ومسألته كاآليت:
 -1إن حصل انقسا ٌم فال يكون ٌ
عمل فتبقى كام هي ،كمسألة بيع اًلبن األول بني سهامه  14ومسألته 2
انقسام فال عمل وًل حمفوظ.
توافق فتأخذ وفق املسألة ،كمسألة بيع اًلبن الثاين فسهامه 14
 -2وإن كان بني سهام املترصف ومسألته
ٌ
توافق يف النصف فنصف مسألته  2حتفظ.
ومسألته  4وبينهام
ٌ
تباين تأخذ املسألة كلها ،كمسألة بيع البنت سهامها  7ومسألتها
 -3وإن كان بني سهام املترصف ومسألته
ٌ
 6فتأخذ كامل املسألة  6فتحفظ.
فاملحفوظات لدينا اآلن  2و 6تنظر بينها بالنسب األربع وهي متداخلة نكتفي بأكربمها  6يكون هو جزء
مسألة األوىل ترضبه فيها خيرج .240
ٍ
مترصف يف جزء سهم األوىل والناتج تقسمه عىل مسألته خيرج لك جز ُء سهمها
ثم ترضب سها َم كل
نضعه حتتها كاآليت:
أ -سهام املترصف األول الذي هو اًلبن األول  14يف جزء سهم األوىل  6خيرج  84تقسمه عىل مسألته
 2خيرج  42هو جزء سهم مسألته نضعه حتتها.
ب-وسهام املترصف الثاين الذي هو اًلبن الثاين  14ترضبه يف جزء سهم األوىل  6خيرج  84تقسمه عىل
مسألته  4خيرج  21هو جزء سهم مسألته نضعه حتتها.
ج -وسهام املترصف الثالث التي هي البنت  7ترضبه يف جزء سهم األوىل  6خيرج  42تقسمه عىل
مسألتها  6خيرج  7هو جزء سهم مسألتها نضعه حتتها.
ٍ
ثم ترضب َّ
نصيب يف جزء سهمه الذي هو منها فيوضع يف اجلامعة ومن له أكثر من نصيبني جيمع كام
كل
مر.
َّ
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من اًلبنني( )1يف جزء السهم ،واقسم احلاصل عىل مسألته ُيصل جز ُء سهمها اثنان وأربعون،
وارضب سهام الثاين فيه واق سم احلا َ
صل عىل م سألته خيرج جز ُء سهمها واحد( )2وع رشون،
]س[64:

 -4ثم نتبع قاعدة القسمة فمن له من املسألة األوىل شي ًئا ُرضب يف جزء سهم مسألته املكتوب فوقها ،ومن
له يشء من مسائل الترصفات ُرضب له نصيبه يف جزء سهم مسألته املكتوب حتتها ،ومن له أكثر من
نصيب مجع له كاآليت:
أ -الزوجة هلا.30=6×5 :
ب-واًلبن األول له.7=7×1 :
ج -اًلبن الثاين له.84 = )21×2( + )42×1( :
د -البنت هلا.91= )7×4( + )21×1( + )42×1( :
هـ -األجنبي له28 = )7×1( + )21×1( :
للتأكد من العمل جتمع أنصباء الترصفات 240=28+91+84+7+30 :وهو صحيح كام ترى.
 -5تعمل مسألة امليت الثاين وهي البنت ،تكون من  12ألَ َّن املسألة من أم ومجع من األخوة فلها السدس
والباقي  5للشقيقني ،وًل تنقسم عليهم وبينهام تباين فترضب عدد رؤوسهم  2يف املسألة  6خيرج
املصح اجلديد  12فلألم  2ولكل شقيق .5
 -6تستخرج اجلامعة بالنظر بني مسألة امليت الثاين  12وسهامه  ،91وبينهام تباين فأصل املسألة  12هو
جزء سهم املسألة األوىل  240ترضبه فيها خترج اجلامعة  ،2880وجزء سهم مسألة امليت الثاين هو
كامل السهام .91
ٍ
نصيب
 -7ثم تكمل العمل باتباع قاعدة القسمة فمن له يش ٌء ُرضب يف جزء سهم مسألته ومن له أكثر من
جيمع له كاآليت:
أ -األم هلا.542 = )91×2( + )12×30( :
ب-اًلبن األول له.539 = )91×5( + )12×7( :
ج -اًلبن الثاين له.1463 = )91×5( + )12×84( :
د -األجنبي له.336=12×28 :
 -8للتأكد من صحة العمل جتمع األنصباء 2880=336+1463+539+542 :وهو صحيح كام ترى
واحلمد هلل.
( )1يف (ك) (اثنني).
( )2يف (ح) و (ك) (أحد).
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]ك/134:ب[

]ح[35:

وارضب سها َم البنت فيه واق سم احلا صل عىل م سألتها ُي ُ
صل سبع ٌة ،ثم اتبع قاعدة الق سمة
يكون( )1للزوجة ثالثون ولالبن األول سبع ٌة وللثاين أربع ٌة وثامنون وللبنت واحدٌ ( )2وت سعون
ولألجنبي ثامني ٌة وعرشــون ،ومســأل ُة موت البنت من اثني عرشــ واجلامع ُة ألفان وثامن مئة
وثامنون ،واتبع العمل تكن( )3صورة املسألة( )4هكذا:
()5
6

12

40

2

جه

5

بن

14

باع كله

بن

14

بنت 7

4

240 6
30
1
6

1
2

1

باع
2

1
2

1

أم

2

ق

5

539

84

ق

5

1463

91 4

ت

7 1

1

1
4

1

أجنبي

1
4

1

1
6

()6
21

1
3

2880 12
542

2
باعت

42

91

28 1

336

7

ٍ
َ
ٌ
ترص ٍف
مسائل ،فإن عملت لكل
وارث يف أنصبائه من
تنبيه :لو ترصف
نصيب مسألة ّ
عقب التي ترصف منها فال َ
غري ما َم َّر ،قال العالم ُة أمحد بن عبد الغفار :لكن إذا كانت
َ
عمل َ
نصيب مل يترصف فيه وكان ترص َفه متحدً ا
األنصبا ُء متتالي ًة مل يقع قبلها وًل خالهلا مسأل ٌة له فيها
ٌ
( )1يف (س) و (ك) (يكن).
( )2يف (ح) و (ك) (أحد).
( )3يف (س) يكن مع زيادة (هذه).
( )4ساقطة من (ك) وإضافة الضمري إىل املضاف كذا (صورهتا).
صحيح كام بين ُت ذلك يف طريقة
( )5يف (س) ( )12وهو خطأ ،ومل ُيذكر يف (ك) واملثبت من (ح) وهو
ٌ
العمل.
( )6يف (س) ( )12وهو خطأ ،واملثبت من (ح) و (ك) وهو الصحيح كام بين ُت ذلك يف طريقة العمل.
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شخصا أو مجاع ًة بالسوية أو ٍّ
كرس معلو ٌم متحدٌ يف اجلميع كان
يف اجلميع وكان املشرتي
ً
لكل ٌ
غرض( )4أخرص()5؛ ألن
تأخري العمل( )1إىل جامعة( )2تلك املسائل حيث ًل ُ
يتعلق( )3بالتفصيل ٌ
ُ
]س[65:

()6
القدر( )7الذي اشرتاه
َ
كرس منها معلو ٌم و ُ
املبيع إما مجل ُة ما حصل للوارث يف تلك اجلامعة أو ٌ
ٍ
ٍ
أيضا فيكفي يف ذلك ُ
واحدة عقب تلك اجلامعة وجتمع بينهام
عمل مسألة بي ٍع
كل
شخص معلو ٍم ً

ٍ
ٍ
واحدة تكون َ
ملخصا(.)8
بدل األوىل وتكمل عليها العمل .انتهى
بجامعة
ً
بعض الرشوط لتعرست هذه الطريق ُة وتعينت األوىل .انتهى واهلل
ثم قال :ولو اختل ُ
أعلم(.)9
متعذر ،ومن أرا َد بعض ذلك فعليه
وتفاريع مسائل الترصفات كثري ٌة جدً ا واستيفاؤها
ُ
ٌ
بالدر املنثور( )10واهلل أعلم.
( )1ساقطة من (س) مع زيادة ال التعريف إىل (تأخري).
( )2شبه اجلملة هنا هي اخلرب لتتم الفائدة واملعنى.
( )3يف (س) (تعلق).
( )4يف (س) (فرض).
( )5يف (س) (آخر).
( )6يف (س) تقديم وتأخري (أو كرس معلوم منها).
( )7يف (ح) بدون واو العطف.
 ) 8الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .15
 ) 9الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .16
( )10هو "نظم الدر املنثور يف عمل املناسخات بالصحيح والكسور" لإلمام الفريض أيب العباس شهاب
نفيس يف بابه ُيعنى بعمل املناسخات وتوابعها من
كتاب ٌ
الدين أمحد بن عبد الغفار املالكي رمحه اهلل ،وهو ٌ
قدرا وأشهرها
ترصفات ،قال يف مقدمة الكتاب( :أ َّما بعدُ فإن أعامل املناسخات من أرفع أعامل الفرائض ً

رصف اهلمة لفتح مغلقها وإيضاح مشكالهتا
رسا ،فوجب
ُ
بني األَنام ً
ذكرا وأغمضها مسلكًا وأدقها ً
وإمعان النظر يف هتذيب طرقها وحل معضالهتا ،وقد اخرتع هلا املتأخرون  -ب َّلغهم اهلل احلسنى وزيادة –

طريق العمل باجلدول وأجادوا يف ذلك َّ
كل اإلجادة  ....ولقد وقفت يف كتب املتأخرين عىل نكت لطيفة
-253-

الباب الثالث]:تفصيل النصيب[
ٍ
َ
ُ
الشيخ شهاب
وملخص ما قاله
وارث من كل مسألة،
حصل لكل
يف معرفة تفصيل ما
ُ
]ك/135:أ[

ٍ
ٍ
مسألة ليست
وارث سهامه من كل
ترضب لكل
الدين( )1أمحد بن اهلايم( )2رمحه اهلل فيه :أن
َ
ُ
واحلاصل فيها عىل اجلوامع التي بعدها ُيصل إر ُثه من تلك املسألة ،ففي
جامع ًة فيام عىل قوسها
فرضت عدم بيع ٍّ
كل وأن اًلبن مات عن أمه وشقيقيه ثم مات الثاين عنها وعن
املثال لو
َ

وفوائد رشيفة ،قد بلغت من احلسن أقىص غايته ،وارتفعت يف درجات الكامل إىل أوج هنايته ،تزداد هبا
خصوصا ما ابتكره القريش رمحه اهلل تعاىل من
تلك الطريقة رش ًفا وترفع عن سالكها مؤنًا كثرية وكل ًفا،
ً
العمل بالكسور ،وما أتى به من اللب املغني عن القشور ،وهي مع ذلك مطروحة يف زوايا اهلجران،
ٍ
حمجوبة بصعوبة العبارات عن أكثر األذهان ،مغرقة يف ٍ
متداول يف هذه األزمان ،شبيه ًة
غري
كتب ُ
أكثرها ُ
فتناثرت آلل ُئه من قالئد العقيان ،فأردت يف هذه األوراق نظم ُدرها املنتثر ومجع شملها
بام انفصم سلكُه
ْ
املنترش ،صونًا هلا عن الضياع ورجا َء أن ُيصل ملن يعرس عليه الوقوف عىل تلك الكتب اًلنتفاع ،مبتدئًا
موضحا للعبارة غاية اإليضاح؛
بالطرق املتداولة املشهورة ،مستوف ًيا من املقدمات ما تدعو إليه الرضورة،
ً
مكمال مقاصده بزوائد أبرزهتا القرُية اجلامدة ،مل أقف عليها يف كالم ٍ
ً
أحد
رغبة يف تسهيل طريق الفائدة،
ُيا ،مرد ًفا له بام يناسبه من املحسنات؛ لتكون هذه الرسالة
ُيا ،وًل رأيت من تعرض هلا إشارة وًل تلو ً
رص ً
مستوعبة جلميع ما ُُيتاج إليه يف عمل املناسخات ،مغنية للناظر عن كثري من املخترصات ،بل واملطوًلت
 ....وملا يرس اهلل إكامهلا؛ سميتها "نظم الدر املنثور يف عمل املناسخات بالصحيح والكسور" إلخ)
خمطوطة.
( )1ساقطة من (ح).
( )2هو أمحد بن حممد بن عامد بن عيل املرصي ثم املقديس الشيخ شهاب الدين ابن اهلائم ،ولد سنة  756هـ
وقيل  753هـ  ،نادرة عرصه يف احلساب والفرائض حتى انتهت إليه الرياسة فيهام ،حسن املشاركة يف
بقية العلوم ،تويف رمحه اهلل يف القدس يف رجب سنة  815هـ .
ينظر :طبقات الشافعية ًلبن قايض شهبة  ،17/4والضوء الالمع  ،157/2وسلم الوصول ،224/1
البدر الطالع  ،117/1ومعجم املؤلفني  ،137/2ومقدمة شباك املناسخات (حتقيق :يوسف العاصم)
.24-18
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شقيقته( )1وبنت وأن بنته ماتت عن ٍ
زوج وثالثة بنني وجدهتا أمه( )2وعملتها باجلادة لكانت
]ح[36:

]س[66:

هبذه الصفة(:)3
3

9

7

40

360 18

98

6

6

1080

49
6480 36

جه

5

أم

3

66

أم

1

296

جدة

6

2070

ابن

 14ت

-

-

-

-

-

-

-

-

ابن

 14ق 196 10

ت

-

-

-

-

-

بنت

98

قه

2

490

بنت

3

294

7

قه

5

2940
ت

-

-

زوج

9

441

بن

7

343

بن

7

343

بن

7

343

َ
تفصيل ما حصل للزوجة فارضب نصيبها من األوىل وهو مخسة( )4يف التسعة
فإذا أردت
التي عىل قوسها واحلاصل يف ثالثة واحلاصل يف ستة أي فيام عىل اجلوامع التي بعدها(ُ )5يصل
هلا ثامن مئة وعرشة فهو ما خيصها من األوىل ،وارضب نصيبها يف الثانية وهو ثالثة يف السبعة

()6

التي عىل قوسها واحلاصل فيام عىل اجلوامع بعدها(ُ )7يصل هلا ثالث مئة وثامنية وسبعون،

( )1يف (س) (شقيقه) وهو خطأ ألَ َّن من يبقى هو الشقيقة بعد ذلك وليس الشقيق.
( )2يف (س) (أم).

ٍ
وارث
( )3فتكون مسأل ًة من مسائل املناسخات ًل الترصفات؛ ليخربك كيفية معرفة تفصيل ما حصل لكل
مسألة أي ورث كل ٍ
ٍ
أحد من أي مسألة كانت.
من كل
( )4سقط من (س) (وهو مخسة).
( )5سقط من (س) (أي فيام عىل اجلوامع التي بعدها).
( )6يف (س) (التسعة) وهو خطأ.
( )7أي  3و.6
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خصها يف الثالثة وهو واحد فيام عىل قوسها( )1واحلاصل فيام عىل اجلامعة األخرية
وارضب ما َّ

()2

خصها يف الرابعة وهو ستة( )3فيام عىل قوسها
ُيصل هلا مخس مئة وثامنية وثامنون ،وارضب ما َّ
وجمموع األنصباء ما تبني( )4هلا يف جدول( )5اجلامعة ،واتبع
ُيصل هلا مئتان وأربعة وتسعون،
ُ
ٍ
ٍ
ٌ
واحدة.
مسألة
تفصيل أل َّنه من
العمل للبنت( ،)6وأما الزوج والبنون فال ُيتصور( )7فيام ورثوه
نصيب ٍّ
كل من املسألتني فيام
لرضبت
وواضح( )8أنه لو مل يكن يف املسألة إًل ميتان فقط
َ
َ
ٌ
ٌ
اختزال ،أما إذا دخلها ذلك
عليها ،وكل صحة( )9ما ُذكر من التفصيل إذا مل يدخل يف املسألة
ُ
الشيخ( )11لكيفيته حينئذ(.)12
فال( ،)10ومل يتعرض
( )1وهو.98
( )2وهو .6
( )3ساقطة من (ح) و (س).
( )4يف (س) و (ك) (ما ثبت).
( )5ساقطة من (س).
( )6والعمل كاآليت:
ترضب نصيبها من املسألة األوىل  7فيام عىل مسألتها  9واخلارج فيام عىل اجلوامع بعدها  3و 6خيرج
.1134
ثم ترضب نصيبها من الثانية  5فيام عىل مسألتها  7واخلارج فيام عىل اجلوامع بعدها  3و 6خيرج .630
ثم ترضب نصيبها من الثالثة  2فيام عىل مسألتها  98واخلارج فيام عىل اجلامعة بعدها  6خيرج .1176
ثم جتمع احلواصل  2940=1176+630+1134هو نصيبها ً
موافق ملا يف اجلامعة.
كامال وهو
ٌ
( )7يف (س) (فليس) ً
بدًل من (فال يتصور).
( )8يف (س) (وأوضح).
( )9ساقطة من (ك).
( )10من أجل هذا يستحسن عدم اًلختزال واًلختصار حتى تصل إىل اجلامعة األخرية يف املسائل التي تريد
ٍ
اختصار ُطلب.
وارث فيها ،أما إذا مل تُرد ذلك فالقاعدة كلام تأتَّى
تفصيل كل
ٌ
( )11أي ابن اهلائم رمحه اهلل.
( )12الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .41
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]ك/135:ب[

قال العالمة أمحدُ بن عبد الغفار :ومل َأر من تعرض له ثم ذكر كيفية( )1ذلك( ،)2وملخصه:
تقسم بعد العمل املذكور َّ
كل حاصل عىل العدد الذي وقع به اًلختزال إن وقع بعد املسألة
أن
َ

تفصيل النصيب
عند اًلختزال

]ح[37:

ُ
واخلارج
اًلختزال
التي فيها ذلك النصيب حيث تكرر ،ف ُيقسم عىل أحد األعداد التي وقع( )3هبا
ُ
عىل ثانيها وهكذا واهلل أعلم.
َ
ُ
َ
حصل للحي ،فلو كان ميتًا أو أكثر
يوصل إىل تفصيل مجلة ما
العمل إنام
وًل خيفى أن هذا
ٍ
َ
َ
تفصيل النصيب الذي حصلته للحي منه من األنصباء التي ورثها
أموات وأردت
وورث عد َة
من أولئك األموات ،كام لو أردت يف املثال بعد معرفتك ما حصل للزوجة من ابنها الثاين أن

تفصيل النصيب إذا
تعدد األموات
الذين ورث منهم

تفصيله إىل ما حصل هلا منه ما ورثه من أبيه وإىل ما( )4هلا( )5منه مما ورثه من أخيه احتجت إىل
ٍ
عمل آخر ،ومل ين ّبه العالمة اب ُن اهلائم عىل هذه التفصيالت مع مسيس احلاجة إليها( ،)6وقد بني
ذلك العالم ُة أمحد بن عبد الغفار ً
آخذا من كالم ابن اهلائم ،وًل بأس بإيراد كالمه لتتم الفائدة.
كل ٍ
الضابط يف ذلك أن َّ
ُ
أموات تفرضه ح ًّيا ،وتستخرج
ميت ورث عنه
قال رمحه اهلل تعاىل:
ٌ
ٍ
أنصباءه بام تقدم ،وتقسم َّ
نصيب منها عىل مسألته ،ثم إن كان مورو ًثا للحي مبارشة رضبت
كل
نصيب احلي من تلك املسألة يف خارج القسمة ،فام حصل فهو نصيب احلي منه مما ورثه هو من
امليت الذي قسمت نصيبه عىل مسألته ،وإن مل يكن مورو ًثا له مبارشة بل بواسطة أو بأكثر رضبت
( )1يف (س) (كيفيته).
( )2ساقطة من (س).
( )3ساقطة من (ح) و (س).
( )4يف (س) و (ك) زيادة (حصل).
( )5ساقطة من (ك).
( )6لعله تكمن األمهية فيام إذا ترصف أحدُ الورثة يف بعض نصيبه ،كأن يرث يف املناسخات من أكثر من ميت
ثم يبيع أو هيب بعضه ،كأن يقول بعتك أو وهبتك نصيبي الذي ورثته من أخي الذي ورثه من أيب فقط،
ٍ
بسبب آخر
بحيث يكون هلذا األخ ورثان ،أحدمها من األب وهو املعني هبذا الترصف واًلنتقال واآلخر
ُ
ً
تفصيل ذلك ًلح ًقا بإذن اهلل.
داخال يف الترصف ،وسوف يأيت
ليس
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]س[67:

خارج القسمة يف نصيب امليت الثاين للميت األعىل من مسألته ،فام حصل فهو نصيب امليت
الثاين من الذي قبله ،فاقسمه عىل مسألته وارضب اخلارج يف نصيب امليت الذي بعده إن كان
وهكذا حتى تنتهي إىل امليت املورث( )1للحي مبارشة ،فارضب نصيب احلي يف خارج القسمة
عىل مسألته ُيصل املطلوب ،وينبغي كلام استخرجت تفاصيل نصيب أن جتمعها وتقابل
باحلاصل مجلة النصيب لتمتحن( )2بذلك صحة العمل .انتهى.
]س[68:

َ
تفصيل ما حصل للزوجة ممن قبلها من األموات الذين بينها
ففي املثال إذا أردت

(] )3ك/136:أ[

()4
ورثت زوجها وولدهيا مبارش ًة لكن زوجها مل ْ
يرث من
علمت أهنا قد
وبينهم واسط ٌة ،فقد
ْ
َ

ٍ
أحد شيئا ألنه املُ َورث ،وولدها األول مل ْ
يرث غري( )5األب فال تفصيل فيام حصل هلا منهام ،وأما
ولدُ ها الثاين فقد ورث أباه وأخاه وقد علمت أن نصيبها منه إذا استخرجته  ،)6(588فإذا أردت
]ح[38:

تفصي َله إىل ما حصل هلا منه ومما( )7ورثه من أبيه وإىل ما حصل هلا منه مما حصل هلا( )8مما ورثه
ترضب سهامه من األوىل وهي  )9(14يف 9
من أخيه فافرضه ح ًيا واستخرج نصيبه من أبيه بأن
َ
ٍ
ُ
واحلاصل
سبعة
واحلاصل يف  3واحلاصل يف ُ 6يصل  ،2268ونصيبه من الثانية وهو عرش ٌة يف
واحلاصل يف ٍ
ٍ
ُ
ستة ُيصل  ،1260فاقسم ًّ
كال من احلاصل األول والثاين عىل مسألته
ثالثة
يف

( )1يف (س) و(ك) (املوروث).
( )2يف (ك) (ليمتحن).
( )3يف (ك) (بينه).
( )4ساقطة من (س).
( )5ساقطة من (س) ،والصحيح وجودها.
( )6ألَ َّن نصيبها من مسألة امليت الثاين  1ترضبه فيام عىل قوسها  97ثم فيام عىل اجلامعة األخرية  6خيرج
.588
( )7يف (س) و (ك) بدون حرف العطف.
( )8سقط من (س) و (ك) (حصل هلا).
( )9يف (س)  ،12وهو خطأ.
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وهي ستة خيرج من األول  378ومن الثاين  ،210فارضب ًّ
كال منهام يف نصيبها منه وهو واحدٌ
وًل أثر للرضب فيه فاخلارج األول هو إرثها منه مما ورثه من أبيه والثاين إرثها منه مما ورثه من
أخيه(.)1
وقد تم ُ
عمل هذين النصيبني وجمموعها  588وهو موافق ملا حصل هلا منه ،وأ َّما تفصيل
ٌ
ونصيب جدهتا
وارث أباه وأخاه،
ما حصل هلا من بنت ابنها ،فقد علمت أهنا ورثت أباها وهو
ُ
منها إذا استخرجته  ،)2(294فإذا أردت تفصيله إىل ما حصل هلا منها مما ورثه أبوها من أبيه وإىل
]س[69:

ما حصل هلا منها( )3فام ورثه من أخيه ،فقد علمت َّ
أن مجلة ما ورثه أبوها من أبيه  )4(2268ومن
أخيه  ،)5(1260وقسم ُة ٍّ
وخارج الثاين منها ،210
خارج األول منها ،378
كل منهام عىل مسألته
ُ
ُ
فارضب للبنت نصيبها منه وهو  3يف اخلارج األول ُيصل  ،1134ويف اخلارج الثاين ُيصل
1

 ،)6(630اقسم ًّ
وخارج الثاين
خارج األول  31و
كال منهام( )7عىل مسألتها وهي  )8(36يكن
ُ
ُ
]ك/136:ب[

2

1

()9
خصها منها يف ٍّ
كل( ،)10ما ُيصل هلا يف األول  189وهو ما خصها
 17و  ،فارضب لألم ما َّ
2

( )1يف (ك) زيادة (مما ورثه من أبيه) وهو وهم.
( )2فنصيبها  6فيام عىل رأسها  49خيرج .294
( )3ساقطة من (س).
( )4ترضب نصيبه من أبيه بعد فرضه حيا  14فيام عىل مسألته  9واحلاصل فيام عىل اجلوامع التي بعده  3و6
خيرج .2268
( )5ترضب نصيبه من أخيه بعد فرضه حيا  10فيام عىل مسألته  7واحلاصل فيام عىل اجلوامع الباقية  3و6
خيرج .1260
( )6يف (ح)  1630وهو خط ٌأ؛ ألَ َّن نصيبها  3ترضبه يف اخلارج الثاين  210خيرج .630
( )7ساقطة من (س).
( )8يف (ك)  6وهو خطأ.
1
( )9يف (س)  7وهو خط ٌأ؛ ألَ َّن خارج قسمة  630عىل  36يكون  17و .
2

خصها من املسألة هو  6ترضبه يف اخلارجني السابقني خيرج النصيب املراد.
( )10ما َّ
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()3
()2
()1
خصها
منها مما خيصها من أبيها مما خيصه من أبيه ويف الثاين  105وهو ما خيصها منها مما َّ

من أبيها مما خيصه( )4من أخيه واتبع العمل للبنت( )5والزوج(. )6
(خصها).
( )1يف (س) و (ك)
َّ
(خصها).
( )2يف (س) و (ك)
َّ
( )3يف (س) (ما خصها).
( )4يف (س) و (ك) (مما خصه).
( )5وتفصيل ما حصل للبنت كاآليت:
أ -حيث إهنا ورثت من أبيها وأخيها مبارشة فال تفصيل يف هذا.
ب -وحيث إهنا ورثت من أخيها الثاين الذي ورث من أبيه وأخيه فيكون فيه تفصيل ،ونصيبها مما ورثته
من أخيها الذي ورث من أبيه وأخيه  2مرضو ًبا فيام عىل قوسها  98فيام عىل اجلوامع بعدها  6خيرج
.1176
ج -نفرض من ورثت عنه ح ًيا ،فاألول هو األب وما ورثته منه  14فيام عىل رأسها  9فيام عىل اجلوامع
بعدها  3و 6خيرج .2268
د -ثم كذلك نفرض من ورثت عنه الثاين الذي هو أخيها ح ًيا ونصيبها منه  10فيام عىل رأسها  7فيام عىل
اجلوامع بعدها  3و 6خيرج .1260
ه -تقسم كال احلاصلني عىل مسألتها :6
.378 = 6 ÷ 2268
.210 = 6 ÷ 1260
و -ثم ترضب نصيبها وهو  2يف اخلارج األول  378يكون  756وهو نصيبها من أخيها الثاين مما ورثه من
أبيه.
وترضب كذلك نصيبها  2يف اخلارج الثاين  210يكون  420وهو نصيبها من اخيها الثاين مما ورثه من
أخيه األول (اًلبن األول).
موافق متا ًما لنصيبها املذكور يف (ب).
وجمموع النصيبني  756و 420يكون  1176وهو
ٌ
( )6وتفصيل ما حصل للزوج كاآليت:
أ -حيث إنه ورث من زوجته التي ورثت من أبيها (اًلبن الثاين) الذي ورث من أبيه وأخيه ومجلة ما
ورث الزوج  9فيام عىل قوسها  49يكون .441
ب -وما ورثه أب البنت (اًلبن الثاين) من أبيه  14فيام عىل قوسها  9فيام عىل اجلوامع بعدها  3و 6يكون
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والبنني( )1واهلل أعلم.
.2268
ج -وما ورثه أب البنت من أخيه  10فيام عىل قوسها  7فيام عىل اجلوامع بعدها  3و 6يكون .1260
د -تقسم كال احلاصلني عىل مسألته :6
 2268عىل  6خيرج .378
 1260عىل  6خيرج .210
ه -ثم ترضب نصيبها وهو  3يف اخلارج األول  378يكون  1134وهو مجلة ما ورثته من أبيها مما ورثه
من أبيه.
وترضب كذلك نصيبها وهو  3يف اخلارج الثاين  210يكون  630وهو مجلة ما ورثته من أبيها مما ورثه
من أخيه.
و -ثم تستخرج نصيب زوجها من مجلة هذا النصيب كذا:
تقسم ًّ
كال منهام عىل مسألتها :36
 31 = 36 ÷1134و
1

1
2

 17 = 36 ÷630و .
2

1

ز -ترضب نصيب الزوج  9يف اخلارج األول يكون  283و .
2

1

ثم ترضب نصيب الزوج  9كذلك يف اخلارج الثاين يكون  157و .
2

وجمموع النصيبني يكون  441وهو موافق متا ًما لنصيبه املذكور يف (أ).
( )1وتفصيل ما حصل للبنني كاآليت:
ٍ
إن َّ
أ -حيث َّ
واحد منهم ورث من أمه التي ورثت من أبيها الذي ورث من أبيه وأخيه ومجل ُة ما
كل
ورث كل ٍ
ابن هو  7فيام عىل قوسها  49يكون .343
ب -وما ورثه أب األم من أبيه  14فيام عىل قوسها  9فيام عىل اجلوامع بعدها  3و 6يكون .2268
ج -وما ورثه أب األم من أخيه  10فيام عىل قوسها  7فيام عىل اجلوامع بعدها  3و 6يكون .1260
د -تقسم كال احلاصلني عىل مسألته :6
 378 = 6 ÷ 2268هو مجلة ما ورثته األم من أبيها مما ورثه من أبيه.
 210 = 6 ÷ 1260هو مجلة ما ورثته األم من أبيها مما ورثه من أخيه.
ه -ثم ترضب نصيبها وهو  3يف اخلارج األول  378يكون .1134
وترضب كذلك نصيبها وهو  3يف اخلارج الثاين  210يكون .630
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]ح[39:

تفصيل النصيب إذا
اجتمع فيه مرياث
وترصف

نصيب الوارث ببي ٍع أو غريه وأردت
ثم قال العالمة املذكور( )1ما معناه :وحيث انتقل
ُ
ٍ
ٍ
َ
َ
وتفصيل ما
مسألة إ َّما باإلرث أو باإلرث ونحو الرشاء
وارث من كل
تفصيل ما حصل لكل
ٍ
ٍ
ترضب َّ
َ
رشاؤه ،فوج ُه العمل يف أنصباء الرشاءْ :
نصيب من مسألة
كل
أن
مشرت َتعدَّ َد
حصل لكل
ُ
َ
الرشاء فيام حتتها ثم فيام عىل جامعة البيع ثم فيام عىل جوامع األموات ،وأما أنصبا ُء الورثة فإن
ُ
ُ
احلاصل فيام عىل
الوارث مشرت ًيا فخذ نصيبه من املسألة املعتمدة فارضبه فيام فوقها ثم
كان
ٍ
بيع فال َ
عمل غري ما تقدم.
اجلوامع التي بعدها ،فإن كان وار ًثا يف مسألة ليس فيها ٌ

و -تقسم ًّ
كال منهام عىل مسألتها :36
1

 31 = 36 ÷1134و .
1

2

 17 = 36 ÷ 631و .
2

1

ز -ترضب نصيب اًلبن  7يف اخلارج األول يكون  220و .
2

1

ثم ترضب نصيب اًلبن  7كذلك يف اخلارج الثاين يكون  122و .
2

موافق متا ًما لنصيب ٍّ
كل منهم املذكور يف (أ).
وجمموع النصيبني يكون  343وهو
ٌ
( )1أي أمحد بن عبد الغفار رمحه اهلل.
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ُ
وحيث وضعت احلصة املبيعة يف نفس مسألة املوت لوجود الرشط السابق وأث َب َّت ما
]س[70:

َخ َّصه بالرشاء فوق ما تُثبت له يف املسألة ،فاعمل يف ٍّ
كل من النصيبني ما عملتَه يف أنصباء ورثة
تلك املسألة ،وكذا إذا كان املشرتي أجنب ًيا ،وإن مل تكن حص ُة الرشاء موضوع ًة فاستخرجها
وافعل فيها ما َم َّر(.)1

( )1نطبق ما ذكره املؤلف رمحه اهلل عىل املسألة املذكورة يف الباب السابق الباب الثاين وهي:
6
40
جه

12
4

2

240 6

5

بن  14باع كله
1
بن 14
2
1
بنت 7
2

1
1
أجنبي
42

1
باع
2

1
4
1
4

1
6

2
1

91

1
باعت
3

1
21

1
6

2880 12

30

أم

2

542

7

ق

5

539

84

ق

5

1463

4

91

ت

1

28

1

336

7

ٌ
وورث ،فهو اشرتى من أخيه نصف ماله ثم باع نصف ماله ألخته وأجنبي
وبيع
فاًلبن الثاين لديه رشا ٌء ٌ
ٌ
وارث أباه من قبل وأخته التي توفيت بعد ذلك ،وتفصيل ما حصل له بالرشاء هكذا:
وهو
أ -له من األوىل  1ترضبه فيام حتتها  42فيام عىل جامعة املوت بعدها  12خيرج .504
ب-وله من مسألة البيع الثانية  2ترضبه فيام حتتها  21فيام عىل جامعة املوت بعدها  12خيرج .504
ج -جتمع النصيبني يكون  ،1008وهو تفصيل ما حصل له من البيع والرشاء فقط ،ولتمتحن العمل
صحيح.
ترضب نصيب اًلبن من اجلامعة األوىل  84فيام عىل مسألتها  12خيرج  1008وهو
ٌ
وملعرفة ما حصل له من الورث فقط ،ترضب سهامه التي بسبب اإلرث من أخته وهي  5فيام عىل قوسها
 91خيرج  455هو مجلة النصيب بسبب اإلرث.
ولتمتحن العمل ك َّله بام يف اجلامعة جتمع ما حصل له بسبب البيع والرشاء  1008مع ما حصل له بسبب
موافق ملا يف اجلامعة األخرية.
اإلرث  455يكون  1463وهو
ٌ
وخالصة العمل :أن ما حصل له بسبب البيع أو الرشاء أو الصلح أو اهلبة وغريها من الترصفات ترضبه
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الباب الرابع(]:)1قسمة الرتكات[
ومدارها بجميع أنواعها
يف قسمة الرتكات( )2وهي الثمر ُة املقصود ُة بالذات من هذا الفن،
ُ
ٍ
مستحق من املسألة إليها كنسبة ما خيصه من الرتكة إليها ،فهي أربع ُة
عىل( )3نسبة نصيب كل
فيام حتتها ثم اخلارج فيام عىل اجلامعة بعده ،وما حصل له بسبب اإلرث ترضبه فيام فوقها ثم يف اجلوامع
بعده ثم جتمع النصيبني يكن هو مجلة النصيب يف اجلامعة األخرية واهلل أعلم.
( )1ينظر :احلاوي الكبري  ،331/10وهناية املطلب  ،352/9واملحرر ص  ،863وروضة الطالبني ،75/6
واملنظومة الالمية ص  ،448وملجأ اًلضطراب يف الفرائض ص  ،11ورشح األرجوزة التلمسانية يف
الفرائض ص  ،536والتعليق عىل نظم الآليلء  ،799/2والكايف يف مواريث األمة  ،967وكشف
الغوامض  ،283/2وترتيب املجموع للامرديني ص  ،204ورشح الفصول املهمة -518-505/2
 ،538-526وهناية اهلداية إىل حترير الكفاية ص  ،224وفتح القريب املجيب  ،148/1ورشح املقربة
للفتني ص  ،124ولباب الفرائض ص  ،227وخالصة الكالم ملن يريد معرفة علم الفرائض من األنام
للرتيمي احلرضمي ص .63
( )2القسمة لغة :التجزئة واحلظ والنصيب واجلزء املقسوم.
عرفهــا املؤلــف هنــا يف البــاب الرابــع مــن اجلــزء األول يف الفــن
ويف اصــطالح احلُ ّســاب :هــي كــام َّ
ٍ
متساوية بعدة آحاد املقسوم عليه.
كام إىل أجزا َء
األول :وهي حل املقسوم ولو ُح ً
ويف اصطالح الفقهاء :متييز احلقوق وإفراز األنصباء.
والرتكات لغة :مجع تَركَة وهي ما خلفه امليت وأبقاه بعده.
واصطالحا :ما ترك اإلنسان صاف ًيا خال ًيا عن حق الغري.
ً
ٍ
رشعا من مال مورثه.
اصطالحا :إعطا ُء كل
وقسمة الرتكات
وارث ما يستحقه ً
ً
ينظـــر :يف املعنـــى اللغـــوي :العـــني  ،86/5والصـــحاح  2010/5و ،1577/4ومعجــــم
مقـــاييس اللغـــة  86/5و ،345/1ولســـان العـــرب  478/12و ،405/10واملصـــباح املنـــري
 192و ،29والقاموس املحيط  1149/1و ،935/1وتاج العروس  265/33و.91/27
وينظــر :للمعنــى اًلصــطالحي :طلبــة الطلبــة ص  ،120واملطلــع عــىل ألفــاظ املقنــع ص ،370
والتعريفــات ص  51و ،147وأنــيس الفقهــاء ص  ،101والقــاموس الفقهــي لســعدي أبــو جيــب
 ،49/1والتحقيقات املرض َّية ص .191
( )3يف (س) و (ك) زيادة (أن).
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ٍ
ٍ
ٌ
جمهول هكذا:
متناسبة ثال ُثها
أعداد
النصيب من املسألة املسألة النصيب من الرتكة الرتكة
ٍ
ُ ()1
أوجه(:)2
ويف استخراجها مخسة
ٍ
نصيب من املسألة يف الرتكة وتقسم احلاصل عىل املسألة(.)3
ترضب ك َّل
األول :أن
َ
]ك/137:أ[

تقسم النصيب عىل املسألة وترضب اخلارج يف الرتكة(.)4
الثاين :أن
َ
ٍ
نصيب(.)6()5
تقسم الرتكة عىل املسألة وترضب اخلارج يف كل
الثالث :أن
َ
( )1ساقطة من (س).
ٍ
طريق َ
عدل إىل غريه
( )2قال ابن املجدي يف تعليقه عىل نظم الآليلء" :فائدة تعداد الطرق أنه إذا عرس يف
اسرتواحا".813/2 .
ً
اسرتواحا ،كام يتعرس
وقال األنصاري يف هناية اهلداية" :وفائدة تعدد األوجه أنه إذا تعرس وج ٌه ُعمل بآخر
ً
أصم ،وهو ما ًل يمكن التعبري عن نسبة الواحد إليه حتقي ًقا إًل
وجه النسبة فيام إذا كان املصحح عد ًدا
َ
بلفظ اجلزئية بتوسط".226 .
( )3سيتم التطبيق عىل املثال الذي ذكره يف آخر الباب الذي هو املثال املذكور يف الباب الثالث السابق
وبالتحديد مسألة موت اًلبن الثاين لكن بدون موت البنت.
2

فيكون نصيب الزوجة 98=1080÷106560=360×296 :و .
3

1

نصيب البنت 163=1080÷176400=360×490 :و .
3

نصيب بنت اًلبن.98=1080÷105840=360×294 :
37 1 0 1 1

2

135 3 3 3 5
49 1 0 0 1 1

1

3

108 2 2 3 3 3
49 1 0 0 1 1

3

( )4فيكون نصيب الزوجة كذا=1080÷296 :
ونصيب البنت=1080÷490 :

= × 98=360و .

=

ونصيب بنت اًلبن=1080÷294 :
( )5يف (س) (يف الرتكة).

× 163=360و .

=

×.98=360

180 2 2 3 3 5

2

1

( )6فيكون نصيب الزوجة كذا 98=296× =1080÷360 :و .
1

3

1

ونصيب البنت 163=490× =1080÷360 :و .
3

3
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3

تقسم املسألة عىل النصيب والرتكة عىل اخلارج(.)1
الرابع :أن
َ
تقسم املسألة عىل الرتكة والنصيب عىل اخلارج(.)2
اخلامس :أن
َ
فإن كانت الرتك ُة نقدً ا فقسم ُتها بأحد األوجه ظاهر ٌة( ،)3أو غريه( )4فإن كان( )5مما يقبل

()6

]ح[40:

1

ونصيب بنت اًلبن.98=294× =1080÷360 :
3

24

( )1فيكون نصيب الزوجة كذا.3 =296÷1080 :
24

2

37

3

37

 98=3 ÷360و .
10

ونصيب البنت2 =490÷1080 :
10

1

49

3

 163=2 ÷360و .

49

33

ونصيب بنت اًلبن3 =294÷1080 :
49

33

.98=3 ÷360
49

( )2فيكون نصيب الزوجة3=360÷1080 :
2

 98=3÷296و .
3

ونصيب البنت3=360÷1080 :
1

 163=3÷490و .
3

ونصيب بنت اًلبن3=360÷1080 :
.98=3÷294
( )3لعله مما يستحسن الوصل هنا فيقال (فظاهرة) ليتضح املعنى ويزول اإلشكال.
( )4أي غري ٍ
نقد.
( )5يف (س) (كانت).
( )6يف (ك) (تقبل).
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فنزل معياره يف البلد من نحو املد( )2أو الذراع( )3أو األرض املتحدة
عينه( )1القسمة كاحلبوب ّ
األجزاء منزل َة الواحد ،واحرص عد َة الرتكة منه واقسمه كالنقدين( ،)4وإن كان مما ًل يقبلها وأريد
ٍ
شائع(.)5
كرس
ٌ
بقاؤه عىل ملك الورثة فكل وارث خيصه منه ٌ
وخمتلف فيه كالقرياط ،فهو يف ُعرف احلجاز يف
متفق عليه كالنصف،
ٌ
والكسور قسامنٌ :
]س[71:

نصف ٍ
ثلث ٍ
العقار ُ
فمخرجه ست َة
ثمن
فمخرجه أربع ٌة وعرشون( ،)6ويف املوزونات
ثمن
ُ
ُ
ُ
عرش(.)7
فام ًل ُ
يقبل القسمة إن أريد قسمته باملتفق عليها( )8فاجعل الرتكة واحدً ا أبدً ا إن كان
ف من ٍ
ٍ
()9
ثلث أو رب ٍع أو نحوها كثلث
كحام ٍم
املخ َّلف شي ًئا واحدً ا
وبيت ،وإًل فهي اجلز ُء املخ َّل ُ
ّ
( )1ساقطة من (س).
 ) 2وهو ربع صاع أو رطل وثلث عند اجلمهور ،ويزن باملقدار املعارص  529.68جرام.
ينظر :املقادير الرشعية واألحكام الفقهية للكردي ص .161-160
 ) 3الذراع الرشعي هو ذراع اليد املعتدلة ويساوي  24أصب ًعا واألصبع  6شعريات والشعرية  6شعرات
من الربذون ،وتساوي باملعارص  48سم.
ينظر :حاشية البجريمي عىل اخلطيب  ،165/2واملقاييس الرشعية واألحكام الفقهية للكردي ص 226
وص .258
( )4أي بأحد األوجه اخلمسة السابقة.

مثال وًل يريدون قسمته بل يبقى عىل ملكهم مجيعا فلكل ٍ
( )5كالعقار ً
أحد منهم كرس شائع حسب مرياثهم،
ً
إما ثلث العقار أو سدسه أو أي كرس آخر حسب ما يكون من فريضتهم.
( )6صورة ثلث الثمن كذا

1 1
8 3

(مبعض) ولتوحيد الكرس يكون برضب املقامات يصبح

املفرد يكون عدة مقامه.

( )7صورة نصف الثمن كذا
املفرد يكون عدة مقامه.

1 1
8 2

(مبعض) ولتوحيد الكرس يكون برضب املقامات يصبح

( )8أي بالكسور املتفق عليها كالنصف والثلث.
( )9ساقطة من (س).
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1
24
1
16

وخمرج الكرس
وخمرج الكرس

ٍ
ٍ
ُ ()2
فرضت واحدً ا
وجه شئت من اخلمسة ،فإن تعدَّ َد الكامل
محا ٍم ،واقسم( )1بأي
َ
بيت وربع ّ
بيت وثلث محا ٍم وثلث ٍ
والبواقي مثله ،وكذا إذا كانت حصصا متحد ًة كثلث ٍ
عبد ،وإًل قسمت
َ ً
ٍ
َّ
حصة عىل حدهتا.
كل
()4
()3
خمرج ذلك اجلزء ك َأ َّنه الرتك ُة وقسمته بأي
وإن أردت قسمته باملختلف فيها جعلت َ

ٍ
املخلف شي ًئا ً
جعلت الرتك َة عد َد( )6األجزاء املخلفة( ،)7وهذا
كامال( ،)5وإًل
شئت إن كان
ُ
َ
وجه َ
األخري هو املسمى عند الفرضيني بعمل القرياط ،وألجل امتيازه بجعل الرتكة أبدً ا خمرجه( )8يف
ُ
العقار الكامل وبعمله بالوجه اخلامس ُأفرد ٍ
بباب خيصه ،وإًل فال َ
فرق بينه وبني غريه كام قاله
العالمة املحقق( )9أمحد بن عبد الغفار(.)10

( )1يف (س) (فاقسم).
ف إن تعدد وكان ً
وبئرا ،فرضت واحدً ا منها جتري
( )2أي اليشء ا ُملخ َّل ُ
كامال كأن يكون املخلف بيتًا ومزرعة ً
أيضا فلها
وعام فللبنت النصف وللعم الباقي وهو نصف ً
عليها العمل ثم البواقي مثله ،فلو ترك بنتًا ً
نصف البيت ونصف املزرعة ونصف البئر وهكذا.
( )3يف (س) (قسمتها).
( )4أي بالنوع الثاين من الكسور وهو املختلف فيه كالقراريط.
ٍ
(ٍ )5
مزرعة كامل ًة ًل جمزأةً.
كدار أو
( )6يف (س) (عد ًدا).

ٍ
( )7يف (ك) (املختلفة) ،أي كربع ٍ
مزرعة.
دار ونصف
( )8يف (ح) (خمرجة).
( )9ساقطة من (ح).
 ) 10الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .61
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]ك/137:ب[

متت وأن الرتك َة فيه( )2ثالث ٍ
مئة وستون(،)3
ففي املثال( )1لو فرضت أن بنت اًلبن مل ْ
ٍ
نصيب( )4من اجلامعة يف الرتكة ،واقسم احلاصل عىل املسألة ُيصل
فبالوجه األول ارضب لكل

]س[72:

ٌ
َ
وثلث ،ولبنت اًلبن ثامني ٌة
وتسعون وثلثان ،وللبنت يف األوىل مئ ٌة وثالث ٌة وستون
للزوجة ثامني ٌة
ُ
العمل بغري ذلك من األوجه.
وتسعون وجمموعهام ما ُذكر ،وًل خيفى عليك

قسمة العقار بالكسور
اًلصطالحية

وأ َّما العقار فإن أردت قسمته بالكسور اًلصطالحية عىل ُعرف أهل احلجاز فاشتهر فيه
ٍ
نصيب عىل
العمل باخلامس ،وهو قسمة اجلامعة عىل خمرجه وهو أربعة وعرشون ،وقسم ُة كل

]ح[41:

اخلارج بعد حله إن أمكن ،ففي املثال اقسم اجلامعة وهي  1080عىل خمرجه(ُ )5يصل ،45
ٍ
ُح َّلها إىل  9و 5واقسم عليها(َّ )6
ومخس
نصيب ُيصل للزوجة يف األوىل ست ٌة ومخس ُة أتسا ٍع
كل
ُ
تس ٍع( ،)7وللبنت يف األوىل عرش ٌة وثامني ُة أتسا ٍع( ،)8ولبنت اًلبن ست ٌة وأربع ُة أتسا ٍع وأربع ُة
أمخاس تس ٍع(.)9
( )1يقصد ً
مثاًل يف آخر الباب وهو املثال املذكور يف الباب الثالث السابق وبالتحديد مسألة موت اًلبن
الثاين لكن بدون موت البنت.
( )2يف (ك) (باقية).
( )3يف (س) (وستني) وًل وجه له.
( )4يف (س) و (ك) (نصيبه).
( )5أي عىل خمرج القرياط وهو .24
( )6يف (س) (عليهام).
( )7ألَ َّن نصيب الزوجة  296نقسمه عىل  9و 5بام عرفت يف الفن األول وطريقته :نقسم  296عىل  5خيرج
 59نحفظها ويبقى  1نضعها عىل اخلمسة ثم نقسم املحفوظ  59عىل  9خيرج  6ويبقى  5نضعها عىل
التسعة فيكون النصيب  6و

1 5

.

5 9

صفرا أو
( )8ألَ َّن نصيب البنت  490نقسمه عىل  9و 5فإذا قسمته عىل  5خيرج  98وًل يبقى يش ٌء فنضع ً
خ ًطا عىل اخلمسة دًللة عدم الباقي ،ثم نقسم املحفوظ  98عىل  9خيرج  10ويبقى  8نضعها عىل التسعة
8

فيكون النصيب  10و .
9

( )9ألَ َّن نصيب بنت اًلبن  294نقسمه عىل  9و 5فإذا قسمته عىل  5خيرج  58نحفظه ويبقى  4نضعه عىل
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قسمة العقار
بالكسور العامة

ُ
حاصل رضهبا يف كل
وإن أردت قسم َته بالكسور العامة فالرتك ُة واحدٌ  ،فبالوجه األول
ٍ
ٍ
نصيب عىل أضالع املسألة
فخارج قسمة كل
نفس ذلك النصيب،
ُ
نصيب ُ

()1

املطلوب،
هو
ُ

عرش وأربع ُة أسداس تسع ٍ
فللزوجة يف األوىل عرشان وست ُة أتساع ٍ
عرش( ،)2وللبنت فيها أربع ُة
ٍ
أعشار وأربع ُة أتساع العرش ومخس ُة أسداس تسع العرش( ،)3ولبنت اًلبن عرشان وست ُة أتساع
ُع ٍ
ُ
العمل بغريه من األوجه.
رش وثالث ُة أسداس تسع العرش( ،)4وًل خيفى

اخلمسة ثم نقسم املحفوظ  58عىل  9خيرج  6ويبقى  4نضعها عىل التسعة فيكون النصيب  6و
وطريقة حلها يف اجلدول كذا:

4 4

.

5 9

5 9 24 1080
زوجه

296

6

بنت

490

0 8 10

بنت اًلبن

294

4 4

6

1 5

6

1 5
5 9
8

10
6

9
4 4
5 9

توافق يف النصف فنصفها  540وأضالعها 5 3 3 3 2 2
( )1واملسألة  1080وبينها وبني مجيع األنصباء
ٌ
وعند قسمة النصيب عىل اخلارج ينتج كرس كبري يعرس فهمه ،فنخترص األضالع برضب بعضها ببعض
َ
ليسهل النسب ُة إليها بعد ذلك ،فترضب  2يف  5خيرج  10وترضب
عىل َّأًل يزيد الضلع الواحد عن عرشة
 2يف  3خيرج  6ثم ترضب بقية األضالع  3و 3خيرج  9فتصبح األضالع اجلديدة هي  6 9 10وهي
تساوي متا ًما  2 2 3 3 3 5ولتتأكد من ذلك ارضب ً
كال من الضلعني خيرج لك  540وهو صحيح.

( )2ألَ َّن نصيب الزوجة  296ووفقها بالنصف مع املسألة  148يف الرتكة  1خيرج  148تقسمه عىل أضالع
4 6 2

املسألة  6 9 10خيرج
( )3ألَ َّن نصيب البنت  490ووفقها بالنصف مع املسألة  245يف الرتكة  1خيرج  245تقسمه عىل أضالع
6 9 10
5 4 4

.

املسألة  6 9 10خيرج
( )4ألَ َّن نصيب بنت اًلبن  294ووفقها بالنصف مع املسألة  147يف الرتكة  1خيرج  147تقسمه عىل أضالع
6 9 10

املسألة  6 9 10خيرج

.

3 6 2
6 9 10

.
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أن ابن اهلائم قال :إ َّن وجه النسبة( )1يعني الثاين( )2أعم األوجه؛ أل َّنه ُي ُ
واعلم َّ
عمل به فيام
َي ُ
فرض( )4فيه الرتك ُة واحدً ا.
قبل القسم َة وفيام ًل َيقب ُلها( )3كالعقار مما ُت ُ
واعرتضه العالمة أمحد بن عبد الغفار َّ
بأن الوجو َه ك َّلها عام ٌة( ،)5ووجه مستنده بأنه ملَّا
رأى( )6العمل يف األ وجه اخلمسة صورته بحسب الظاهر صورة عمل النسبة ملال األمر فيه إىل
]س[73:

نسبة األنصباء للمسألة مع اًلستغناء عن رضب اخلارج يف الرتكة لعدم تأثريه رأى َّ
أن ذلك
ك َّله( )7عمل النسبة بعينه َّ
وحكم بتعذر غريه.
وأن
الرجوع إليه فيام تكون الرتك ُة فيه واحدً ا ًلز ٌم ُ
َ
انتهى(.)8
( )1قال األنصاري" :واعلم أن بعضهم يعرب عن الطريق اخلامس بالنسبة وهي عبارة العجم ،وبعضهم
بالتسمية وهي عبارة املغاربة؛ ألَ َّن قسم َة القليل عىل الكثري تسمى نسبة وتسمية" .هناية اهلداية .227
( )2وهو أن تقسم النصيب عىل املسألة وترضب اخلارج يف الرتكة.
( )3قال ابن اهلائم رمحه اهلل يف أرجوزته بعد أن ذكر أوجه قسمة الرتكات:
ٍ
لقسمة وغريه كبازل
نافع يف القابل
وذا األخري ٌ
وقال يف الفصول" :وهذا اخلامس أعم؛ ألَنَّه يعمل به فيام يقبل القسمة وما ًل يقبلها ٍ
كعبد ونحوه".
ُ
ينظر :رشح أرجوزة الكفاية (خ) ص  ،105ورشح الفصول املهمة  ،510-509/2وهناية اهلداية إىل
حترير الكفاية ص .226
( )4يف (س) (تعرض).
أن األوج َه األربع َة األُول ُي ُ
( )5قال املارديني يف رشح الكفاية (خ)" :وليس املرا ُد َّ
عمل هبا فيام يقبل القسمة
خاصة وأن ما ًل يقبل القسمة خيتص بالوجه اخلامس ،بل األوجه اخلمسة كلها عامة ،لكن العمل
باألربعة األول فيام ًل يقبل القسمة ًل يظهر له أثر يف الرضب والقسمة حتى خيرج منه عد ٌد ومطلق لكل
ٍ
ٍ
كسور ،فنسبته بالوجه
طريق إًل
وارث؛ ألَنَّه ُيفرض شي ًئا واحدً ا مشرتكًا بني الكل ،فال َخيرج بكل
ٌ
ٍ
ٍ
ُ
ت النسب ُة جدً ا يف بعض الصور كاألجزاء
الغرض بقلة
ُيصل هذا
اخلامس
عرس ْ
ُ
عمل وقلة كلفة ،وإن ُ
أعرس منه" .ص .106
الصم فهي باألوجه األربعة
ُ
ُ
( )6يف (س) و (ك) زيادة (أن).
( )7ساقطة من (س).
 ) 8الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .64
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]ك/137:أ[

ُ
جتمع ما عىل
وامتحان صحة العمل باجلمع( ،)1وطري ُقه يف الكسور( )2املتحدة اآليمة أن
َ
آخر
وتقسم املجتمع عليه
صحيح،
آخر إما ٍم منها كأ َّنه عد ٌد
َ
ٌ
وتضيف خارج القسمة إىل ما عىل َ
َ
َ

]ح[42:

وتعمل كام عملت ً
َ
صحيحا ،امجعه إىل
أوًل وهكذا إىل األول فيكون اخلارج
اإلمام الذي قبله
ً
ٍ
ُ
حاصل اجلمع واحدً ا ،ومن عالمات
واحد وإًل فال بد أن يكون
الصحيح إن كانت الرتك ُة غري
فجمعها باجلادة ،وعم ُلها بام
اًلنكسار عىل أحد األضالع ،وأما إذا كانت
اخلطأ
الكسور خمتلف ًة ّ
ُ
ُ
ذكره الوالدُ رمحه اهلل تعاىل و َت َقدَّ م يف الفن األول أسهل واهلل أعلم.

إذا كان بني املسألة
والرتكة اشرتاك

فق ٍّ
كل مقامه وافعل ما َم َّر( ،)3وًل ينايف هذا
وحيث كان بني املسألة والرتكة اشرتاك فأقم و َ
ما اخرتتُه يف رشح النزهة( )4من أ َّنه ًل أخرصية يف قسمة وفق املقسوم عىل وفق املقسوم عليه
خال ًفا هلم؛ ملا بني ذلك وما نحن فيه من الفرق الواضح( )5عىل العارف( )6بل عد ُم اجلامع
فتأمله(.)7
( )1ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،282/1وروضة الطالبني  ،76/6ورشح الفصول املهمة ،516/2
وفتح القريب املجيب  ،155-152/1ولباب الفرائض ص .245
( )2يف (ح) (بالكسور).
( )3قال ابن اهلائم يف أرجوزته:
ترجحا
هنج ُه َّ
وإن توافق ترك ٌة ُمصححا فاًلختصار ُ
ينظر :أرجوزة الكفاية (خ) ص  ،106وهناية اهلداية .227
وقال يف كشف الغوامض" :وإذا كان بني الرتكة واملسألة موافقة فر َّد ًّ
كال منهام إىل وفقه وأقمه مقا َمها
ْ
نحوا من ذلك كذلك يف رشح الفصول املهمة
واعمل بأحد األوجه السابقة فهو
أخرص" ،291/1 .وقال ً
ُ
.510/2
( )4وهو فتح الوهاب برشح نزهة األحباب ،ينظر عن الكتاب يف قسم الدراسة يف آثاره العلمية.
( )5يف (ح) و (س) (ملا بني ما نحن فيه وبني ذاك من الفرق الواضح).
( )6ساقطة من (س) و (ك).
( )7حيث قال يف رشحه" :واعلم َّ
يظهر
اختصارا أي يف العمل ،ومل
أن القو َم مطبقون عىل أن ذلك يسمى
ْ
ً
يل وج ُه ذلك؛ إذ ًل ُيعلم الوفق إًل بعد قسمة العدد عىل خمرجه ،وقسمته عىل خمرجه قسم ُة املقسوم عىل
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واألوىل أن َ ُحت َّل َّ
كال من الرتكة واملسألة إىل أضالعها ،فإن مل يك ْن يف أحدمها يش ٌء من
ُ
العمل بالوجه األول( ،)1وإن كان يف الرتكة مثل مجيع
توافق ،واألحس ُن فيه
أضالع اآلخر فال
َ
ٍ
ٍ
نصيب(،)2
واحد يف كل
أضالع املسألة فاحذفها منها وارضب ما يبقى بعد تركيبه إن زاد عىل

أحد ضلعي املقسوم عليه فال اختصار يف احلقيقة ،اللهم إًل أن يفرض ذلك يف ٍ
عدد ُيعلم وفقه ببادئ
ُ
َ
وفكر كاملبدو َءين بصفـ ٍر وأصفـ ٍ
ٍ
ٍ
ار كام سبق يف املثال" فتح الوهاب (خ) ص .62
عمل
الرأي من غري
وزبد ُة كالمه أنك ًل حتصل عىل الوفق إًل بعد أن جتري عملي َة القسمة ًلستخراج الوفق ،فال يكون هناك
جريت العملية احلسابية املعتادة إًل إذا أجريت عملية استخراج الوفق ابتداء بال ٍ
عمل وًل
اختصار طاملا َأ
َ
ٌ
ٍ
مر معنا سابقا يف قسم
فكر إنام بالنظر كاملبدو َءين باألصفار ،فإنك حتذفها يف القسمة مبارشة بال عملية كام َّ
صفرا من ٍّ
اختصارا ثم تستخرج الوفق بالقسمة،
كل منهام
ً
احلساب ،فلو قيل اقسم  200عىل  50حتذف ً
ختترص جز ًءا من احلل ثم تعو ُد للقسمة املعتادة.
وحتى يف هذه احلالة كام ترى
ُ
نظري أي يف
أ َّما قوله :إ َّن هذا ًل ينايف ما اختاره يف رشح النزهة :فالذي يظهر يل َأ َّن اخلالف بينه وبينهم
ٌّ
تأثري عليه يف العمل واهلل أعلم.
النظر فسواء سميته
ً
اختصارا أو مل تسمه بذلك فال َ
ٍ
أن ترضب َّ
( )1وهو ْ
نصيب من املسألة يف الرتكة وتقسم احلاصل عىل املسألة.
كل
دينارا فجميع أضالع املسألة يف الرتكة
( )2مثل زوج وأم وشقيقة مسألتهم تعول إىل  8فلو كانت الرتك ُة ً 96
مجيع أضالع املسألة فيبقى 3
ألَ َّن أضالع املسألة  2 2 2وأضالع الرتكة 2 2 2 2 2 3
ُ
فنحذف َ
ٍ
 2 2وبعد تركيبه بالرضب خيرج  12ترضب فيه َّ
نصيب وصورهتا كذا:
كل
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ٍ
نصيب عىل بقية أضالع املسألة( )3تك ْن( )4كأنك رددهتا
العكس( )1فاقسم( )2بقية كل
وإن كان
ُ
]س[74:

()5
ٍ
رضبت َّ
نفس النصيب
نصيب يف وفق الرتكة ومل ُي َؤث ْر
كل
إىل الوفقني ثم
َ
َ
فقسمت اخلارج وهو ُ

بعض أضالع أحدمها مثل بعض أضالع اآلخر فأزل اًلشرتاك
عىل املسألة( ،)6وإن كان ُ

( )1أي كان يف املسألة مثل مجيع أضالع الرتكة.
( )2ساقطة من (ك).
( )3ففي املسألة السابقة لو كانت الرتكة  4دنانري فقط فأضالعها  2 2وأضالع املسألة  2 2 2نحذف
املشرتك بينهم ويبقى فقط  2تقسم عليه َّ
كل نصيب وصورهتا كذا:

( )4يف (ك) (يكن).
( )5يف (ك) (فقسمة).
( )6ألَ َّن بني املسألة  8والرتكة  4توافق يف الربع فربع املسألة  2وربع الرتكة  1فرتدمها إىل الوفقني ثم ترضب
ٍ
َّ
تأثري فتقسم اخلارج الذي هو النصيب نفسه عىل املسألة خيرج نصي ُبه من
كل
نصيب يف وفق الرتكة وًل َ
الرتكة:
فنصيب الزوج  3ترضبه يف وفق الرتكة الذي هو دائام  1هنا يكون النصيب نفسه  3فتقسمه عىل املسألة
1

 2خيرج  1و .
2

ونصيب األم  2ترضبه يف وفق الرتكة  1خيرج  2تقسمه عىل املسألة  2خيرج .1
1

ونصيب الشقيقة  3ترضبه يف وفق الرتكة  1خيرج  3تقسمه عىل املسألة خيرج  1و .
2

وسبب كون وفق الرتكة دو ًما يكون واحدً ا هنا؛ ألَ َّن مجيع أضالع الرتكة يكون يف املسألة مما يعني أن احلال َة
ُ
ٍ
مر ،ووفقها هنا دو ًما ُ
ٌ
كامل الرتكة ،فاملسألة  8والرتكة 4
تداخل
تداخل وكل
ٌ
توافق وًل عكس كام َّ
وأضالع الرتكة كامل ٌة يف املسألة فيكون التوافق يف الربع وربع األربعة واحدٌ كام ًل خيفى.
ُ
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ٍ
وارضب َّ
نصيب يف بقية الرتكة واقسم عىل بقية أضالع املسألة(.)1
كل
كرسا
إذا كانت الرتكة ً
كرسا
أو حتوي ً

ُ ()3

()2

كرسا فأزل اًلشرتاك بني بسط الرتكة
كرس أو كانت الرتكة
ً
تنبيه  :حيث كان يف الرتكة ٌ
أقم(َ )4
ومقامها ْ
بسط املسألة والرتك َة من ذلك الكرس مقامها واعمل بام شئت من
إن كان ثم ْ
أيضا( ،)6قال العالمة أمحد
األوجه( ،)5وإن شئت فأقم بسط الرتكة فقط مقامها واعمل بام شئت ً
دينارا واملسألة  8فبعض األضالع مثل بعض أضالع األخرى
( )1ففي املسألة السابقة لو كانت الرتكة ً 18
فأضالع املسألة  2 2 2وأضالع الرتكة  2 3 3فنزيل املشرتك بينهام وهو  2فقط فيبقى من املسألة 2
 2أي  4ويبقى من الرتكة  3 3أي  9ثم ترضب َّ
كل نصيب يف بقية الرتكة واخلارج عىل بقية املسألة كذا:
8/6

دينارا
الرتكة ً 18

3

3
6 =4÷27=9×3
4
2
4 =4÷18=9×2
4
3
6 =4÷27=9×3
4

زوج 1
2
أم 2 1
3
شقيقة 3 1
2
( )2ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،288/1وهناية املطلب  ،353/9وروضة الطالبني  ،77/6وكشف
الغوامض  ،296/1ورشح الفصول املهمة  ،518/2وهناية اهلداية ص  ،230وفتح القريب املجيب
 ،157-150/1والتعليق عىل نظم الآليلء  ،2828والكايف يف مواريث األمة ص  ،974وإيضاح
األرسار املصونة ص  ،227والعذب الفائض  ،171/2ولباب الفرائض ص .250
( )3ساقطة من (ح) و(ك).
( )4يف (س) (اقسم).
1

( )5وبسط الرتكة واملسألة يكون برضهبام يف خمرج ذلك الكرس ،فالرتكة  20و بسطها برضب الصحيح 20
4

يف خمرج الكرس  4خيرج  80ثم تضيف إليه ما عىل البسط  1تكن  81فنقيمه مقام الرتكة ،وبسط املسألة
 1080يف خمرج الكرس  4تكن  4320ونقيمه مقام املسألة ،ثم تعمل بام شئت من األوجه ولنخرت األول
وهو رضب النصيب يف الرتكة ثم تقسم اخلارج عىل املسألة يكن كاآليت:
نصيب الزوجة 5=4320÷23976=81×296 :و
ونصيب البنت 9=4320÷39690=81×490 :و

4 4 5

.

8 9 10
7 7 1

.

8 9 10
1 1 5

ونصيب بنت اًلبن 5=4320÷23814=81×294 :و

.

8 9 10

ُ
( )6إن أقمت َ
ختتار أحدَ األوجه اخلمسة أن
بسط الرتكة فقط مقامها ًل يكفي هذا
العمل ،بل ُ
جيب بعد أن َ
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]ك/138:ب[

مرجع الطريقني إليه أن حتل املسألة إىل األوائل وتضيف
والطريق العميل الذي
بن عبد الغفار:
ُ
ُ
إليها آيمة الكرس وجتعل ذلك بدل املسألة وجتعل بسط الرتكة مقامها وتعمل بام تقدم انتهى(.)1
وربع ٍ
دينار َف ُح َّل اجلامعة إىل  5و  3و  3و 3
دينارا
َ
فلو كانت الرتك ُة يف املثال املار عرشين ً

]ح[43:

و  2و  2و 2ثم أ ضف إليها آيمة الك رس( )2وهي  2و  2ي صري كذا ،2 2 2 2 2 3 3 3 5
ُ
العمل واهلل أعلم.
تقسم اخلارج عىل خمرج الكرس الذي بسطت منه وإًل ًل يستقيم لك
ففي املثال السابق نصيب الزوجة  296وبسط الرتكة  81فإذا عملت بالوجه األول ترضب سهامها
2

ٍ
صحيح بل يلز ُم
غري
 23976 =81×296ثم تقسم اخلارج عىل الرتكة  1080خيرج لك  22و  10وهذا ُ
ُ
العمل.
ليصح
يف هذا املسلك أن تقسم اخلارج بعد ذلك عىل خمرج الكرس
َ
فاخلارج السابق  22و
2

2

10

إذا قسمته كام قلت عىل خمرج الكرس الذي بسطت منه املسألة وهو  4خيرج  5و

3
ٍ
مساو متا ًما ملا ذكر أعاله  5و
صحيح ألَنَّه
وهو
ٌ

4 5

4 4 5
8 9 10

 ،ولنتأكد من ذلك نتأكد من الكسور فقط

ظاهر ولنتأكد من الكسور هل هي متساوية؟ نقوم بتوحيدها ،وتوحيد الكسور املنتسبة
الصحيح فهو
أ َّما
ُ
ٌ

واملقامات تُرضب
برضب البسط يف املقام الذي يليه ثم جتمع إليه ما فوقه وهكذا حتى تأيت عىل آخر الكرس
ُ
يف بعضها ،فالكرس
4 4 5
8 9 10

3 2
4 5

بسطه كذا 11=3+8=4×2 :ومقامه  20=4×5يصبح كذا

11

 ،والكرس

20

بسطه كذا ،396=4+392=8×49=4+45=9×5 :ومقامه كذا 720=8×9×10 :يصبح

الكرس كذا:
ُ

396
720

توافق يف العدد  36فتقسم البسط  11=36÷396ثم تقسم املقام
وبني البسط واملقام
ٌ

 20=36÷720يصبح الكرس كذا
التعقيب.

11
20

ٍ
مساو متا ًما للنتيجة يف هذا املسلك فظهر لك لزوم هذا
وهو

ُ
وتعمل يف
وممن نص عىل هذا العمل العالمة املارديني يف رشح الفصول املهمة حيث قال رمحه اهلل" :
قسمته أي قسمة احلاصل وهو ُ
خيرج لكل
بسط الرتكة بام شئت من األوجه اخلمسة السابقة ،ثم
اقسم ما ُ
ْ
ٍ
ٍ
املطلوب ،هذا هو املسلك
وارث هو
رضبت فيه الرتكة ،فام كان لكل
وارث عىل خمرج ذلك الكرس الذي
َ
ُ
األول من املسلكني".518/2 .

ٍ
وارث عىل خمرج الكرس أو املخرج اجلامع
خيرج لكل
وقال يف العذب الفائض" :وبعد متام العمل اقسم ما ُ
اخلارج ً
املطلوب".171/2 .
خرج بعدُ فهو
أوًل إنام كان
للكسور؛ ألَ َّن
ُ
كسورا فام َ
َ
ً

( )1ساقطة من (س).
ينظر الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .69
( )2اإلضافة هنا تعني الرضب وهو مثل صنيعك السابق عندما ترضب املسألة يف خمرج كرس الرتكة.
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ٌ
شرتاك
وح َّل ب سط الرتكة( )1إىل  3و  3و  3و 3واجعله بدهلا واعمل بام َمــــــــ َّر فتجدْ بينها ا
ُ
ٍ
ارضب َّ
نصيب يف باقي الرتكة وهو  )2(3واقسم عىل ب ـ ـاقي
كل
بض ـ ـلع  3و  3و  3فأزله ثم
ْ
]س[75:

امل ســــــــألة( )3وهو  5و  2و  2و 2و  2و ُ 2ي صل للزوجة مخ س ٌة وأربع ُة ٍ
ومخ سا ُث ٍ
من،
أثامن ُ ُ
1
( )1يف (ح) ثالث ثالثات كذا  3و 3و 3وهو غري صحيح ألَ َّن الرتكة  20و وبسطها 81=1+80=4×20
4

وعند حلها تصبح كذا  3 3 3 3أي أربع ثالثات.
( )2يف (س) بياض.

كسور غري
( )3األصل يف هذه الطريقة أنك يف القسمة تزيل املشرتك ،لكن إن فعلت هذا سيخرج يف األخري
ٌ
متحدة ثم عند اًلمتحان باجلمع لتتأكد منها سيتطلب منك مجع الكسور املختلفة ،وأيرس منه العمل عىل
ٍ
ٍ
متيرس إن نظرت إىل األنصباء برمتها ،وستجد أهنا تتفق يف النصف
واحد وهذا
جنس
جعل الكسور من
ٌ
َ
العمل.
أو املشرتك بينها  2فقط فأزله ثم أكمل
ُ
العمل بغض النظر عن الكسور يف األخري يكون برضب النصيب بعد حله يف  3الذي هو باقي الرتكة بعد
مر يكون بإضافة املرضوب إىل املرضوب فيه ثم
إزالة املشرتك بينها وبني املسألة ،وطريق ُة الرضب كام َّ
قسمة اخلارج عىل املسألة كاآليت:
نصيب الزوجة:
ونصيب البنت:

2 2 2 3 37
2 2 2 2 2 5
2 3 5 7 7

=
=

3 37

=

2 2 5
3 7 7

111

11

20

20

=

=5و .

147

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5
3 3 7 7
2 3 7 7

ونصيب بنت اًلبن:

2 2 2 2 2 5

=

2 2 2 2 5

3

=9و .
=

441
80

16

41

=5و .
80

ٍ
دينار وهو
وربع
دينارا
مجيع األنصباء بام عرفتَه يف الفن األول تكون عرشين
َ
وًلمتحان العمل جتمع َ
ً
صحيح.
ٌ
تنظر بني األنصباء مجيعها ُ
فتزيل املشرتك منها بعد حلها ثم تكمل العمل :فنصيب الزوجة 2 2
ولك أن َ
 37 2ونصيب البنت  7 7 5 2ونصيب بنت اًلبن  7 7 3 2فاملشرتك بينها مجي ًعا فقط اًلثنني ثم
ٍ
ترضب َّ
نصيب يف  3واخلارج تقسمه عىل املسألة كاآليت:
كل
فنصيب الزوجة:
ُ
ونصيب البنت:
ُ

2 2 3 37
2 2 2 2 5
3 5 7 7

2 2 2 2 5

فتجمع العددين بالرضب كذا

وجتمع العددين بالرضب كذا

تنبيهَّ :
ولعل هذا يشكل فنوضح طريقة املساواة كاآليت:

444

80
735
80

3 2

11

4 5
3 3 0

20
3

4 4 5

16

=5و

= 9و

وهو يساوي  5و .
وهو يساوي  9و .

ظاهر وًل ُيتاج إىل ٍ
عمل أما الكرس فيكون كاآليت:
فالعدد الصحيح
ٌ
الكرس املنتسب

3 3 0
4 4 5

نوحده برضب البسط يف املقام الذي يليه ثم نحمل عليه بسطه حتى تأيت عىل آخر
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نصف ُمخس(ٍ )1
وربعا ُمخس ُث ٍ
ومخ سا ٍ
ثمن ،ولبنت اًلبن مخس ٌة
من أي
ُ
وللبنت تسع ٌة و ُثم ٌن ُ ُ
ثمن ُ

ٍ
وربعا مخس ٍ
ثمن ،فإذا( )2مجعت األنصــبا َء حصـ َ
موافق
وربع وهو
ـل عشـــــرون
ٌ
ٌ
وأربع ُة أثامن ُ

صفر كذلك نحمل عليه بسطه  3خيرج 3
صفر فترضبه يف املقام الذي يليه  4خيرج ٌ
الكرس ،والبسط هنا ٌ
ثم ترضبه يف املقام الذي يليه  4خيرج  12ثم نحمل عليه بسطه  3خيرج  ،15واملقامات توحيدها يكون
ٍ
بعض  80=4×4×5يكون كذا
برضهبا يف

15
80

ٍ
مساو للكرس
وهو

يف اخلمس  3=5÷15و 16=5÷80وهبذا تتبني لك املساواة.

3
16

ألَ َّن األول بني بسطه ومقامه اشرتاك

ولك أن تعكس أضالع املقام  4 4 5إىل  5 4 4ثم جتري عملية القسمة هبذا الرتتيب فيخرج لك
الكرس الذي نريد مبارشة هكذا
ونصيب بنت اًلبن:
ُ

41
80

.

3 7 7

3 0
4 4

2 2 2 2 5

وبتوحيده يكون كذا

3
16

أيرس من سابقه.
وهو ُ

وجتمع العددين بالرضب كذا

441
80

=5و

1 2 2
4 4 5

وهو يساوي  5و

وربع ٍ
صحيح.
دينار وهو
دينارا
ٌ
َ
وًلمتحان العمل جتمع مجيع األنصباء تكون عرشين ً

ٍ
ظاهر كالم املؤلف حيث قال" :ثم ارضب َّ
ولك أن تبقي األنصباء بال ٍّ
نصيب يف باقي
كل
حل وهو
ُ
الرتكة" ومل ُيرش إىل حل األنصباء ،إًل أنك إذا رضبت يف  3ثم قسمت عىل املسألة 2 2 2 2 2 5
وجب عليك جتميعها بالرضب فتكون  160وعملها كاآليت:
نصيب الزوجة5=160÷888=3×296 :
ُ

4

11
2
ٍ
مساو ملا ُذكر ساب ًقا  5و .
وهو

5 8
2 2 1

ونصيب البنت9=160÷1470=3×490 :
ُ
أيرس من سابقه كام ترى واهلل أعلم.
وهذا ُ

3
ٍ
مساو ملا ذكر ساب ًقا  9و .
وهو

4 5 8
2 0 4

ونصيب بنت اًلبن5=160÷882=3×294 :
ُ

20

4 5 8

16

41
ٍ
مساو ملا ذكر ساب ًقا  5و .
وهو
80

( )1ساقطة من (ح) و (س).
نصف مخس ٍ
ثمن وًل تساوي نصف ثمن وتصويرها
والصواب إضافتها ألَ َّن ُربعا مخس الثمن تساوي
َ
يف الكرس كذا:
2 1 1
4 5 8
1 1 1
2 5 8

=

26

13

= .

80 160
13

= .
80

( )2يف (س) (فإذا).
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للرتكة هبذه الصفة(:)1
8
40
جه

1080 6

360 18

20

أم

3

66

أم

1

بن  14ت

-

-

-

-

-

-

بن  14ق 196 10

ت

-

-

-

98

قه

2

490

9

بنت 3

294

5

7

قه

5

5

1
4

2 4

296

بنت

5

3

5 8

2 2 1
4 5 8
2 0 4
4 5 8

دينار أو ٍ
ولو كانت الرتك ُة ثامني َة أتساع ٍ
مر ُيصل للزوجة ُت ْسعان
عقار أو نحوه فافعل ما َّ
و ُت ْس ُع ُت ْس ٍع وثالث ُة أمخاس ُت ْسع ُت ْس ٍع وثلثا مخس ُت ْسع ُت ْس ٍع ،وللبنت ثالث ُة أتسا ٍع ومخس ُة أتساع
ُ
مخس ُت ْسع ُت ْس ٍع ،وإذا تأملت رأيت الكرسين األخريين
ُت ْس ٍع وثالث ُة أمخاس ُت ْسع ُت ْس ٍع
وثلث ُ ْ
ُ
وثلث مخس ُت ْسع ال ُت ْسع يمكن اختصارها لثلثي ُت ْسع ُت ْس ٍع؛ إذ
ومها الثالث ُة األمخاس ُت ْسع ال ُت ْسع
َ
العمل اخترصمها ملا ُذكر ًل قبل ذلك لئال
بسطهام عرش ٌة ومقا ُمها مخس ٌة وثالث ٌة( ،)2فإذا أمتمت
اجلمع كام ستأيت( )3اإلشار ُة إليه إن شاء اهللُ تعاىل ،ولبنت اًلبن ُت ْسعان و ُت ْس ُع ُت ْس ٍع
يعرس عليك
ُ
وثالث ُة أمخاس ُت ْسع ُت ْس ٍع( )4واهلل أعلم.
( )1يف (ح) إضافة (وًل خيفى تصويرها يف اجلدول) ،ويف (ك) (وًل خيفى عىل نحوك تصويرها يف اجلدول)،
ومل يذكرا اجلدول إنام اجلدول مذكور فقط يف (س).
( )2ألَ َّن الكرسين األخريين من نصيب البنت
 15=5×3تصبح كذا:
2

10
15

3 5 3

1
بسطهام  10ألَ َّن  10=1+9=3×3ومقامهام

3 5 9 9

وبينهام اختزال باخلمس فخمس  10تساوي  2ومخس  15تساوي  3فيصبح

الكرس كذا فيكون نصيب البنت بعد اختصار الكرس كذا
3

( )3يف (س) (سيأيت).

2 5 3
3 9 9

.

8

( )4ألَ َّن اجلامعة 2 2 2 3 3 3 5 :والرتكة فتضيف إىل اجلامعة آيمة الكرس  9تصبح اجلامعة كذا5 :
9

 2 2 2 3 3 3 3 3والرتكة كذا 2 2 2 :ثم نزيل املشرتك بينهام فتصبح اجلامعة كذا3 3 5 :
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]س[77:
إذا خرج يف قرياط
املسألة كرس

]ك/139:أ[

]ح[44:
تفقد الكسور
باًلختزال

()1
كرس فابسطه واألنصبا َء من جنسه واقسم َ
بسط
تنبي ٌه آخر :إذا
َ
خرج يف قرياط املسألة ٌ

خيرج ما سبق( ،)2قال العالمة أمحدُ بن عبد الغفار:
األنصباء عىل بسط القرياط ،ففي املثال
ُ
َ
وينبغي بعد متام املسألة ْ
وتزيل اًلشرتاك بني
تستخرج بسوط كسورها و ُحت َّلها إىل األوائل
أن
َ
وتقسم عليها البسوط َّ
بسط ٍّ
وأًل تتقيدَ يف املنتسب
تلخص أضالع اآليمة
كل وآيمته إن كان ،ثم
َ
َ
ٍ
كسورا متعاطف ًة وتفقد(َّ )4
واحد( )5عىل انفراده فربام أمكن اختزا ُله
كل
بطريقة القلم( )3بل اجعله
ً
ُ
لخصا(.)6
وحده ،وإن مل يكن
اختزال مجلة الكرس .انتهى ُم ً
ُ
اختزاهلام دون غريمها كام تقدم
وكذا ينبغي أن تتفقدَ ( )7بعد ما ذكر كرسين( )8فربام أمكن
ُ
اختزال ُمخيس
آن ًفا يف نصيب البنت يف املثال املار( ،)9فإن مجل َة الكرس ًل يمك ُن اختزاهلا وأمكن
 3 3 3وتساوي  1215فتحله إىل أضالعه  3 5 9 9وتصبح الرتكة 1؛ ألَنَّه بإزالة املشرتك بينها
وبني اجلامعة ًل يبقى يش ٌء فنضع واحدً ا أبدً ا كام ُذكر ساب ًقا.
ثم تكمل العمل بأحد األوجه اخلمسة وليكن األول:
نصيب الزوجة=1215÷296=1×296:

2 3 1 2
3 5 9 9
1 3 5 3

.

ونصيب البنت=1215÷490=1×490 :

.

ونصيب بنت اًلبن=1215÷294=1×294 :

.

3 5 9 9
3 1 2
5 9 9

صحيح.
وللتأكد من صحة العمل جتمع األنصباء الثالثة بام عرفته ساب ًقا تكن ثامنية أتسا ٍع وهو
ٌ
( )1ساقطة من (س).
( )2سقط من (ك) (ففي املثال خيرج ما سبق).
( )3قال ابن عبد الغفار" :فلو وضع يف صنعة القلم املقسوم وحتته املقسوم عليه وبينهام ٌ
خط ليكون معناه :أن
األعىل كذا كذا جزء من األسفل كام هو القاعدة يف الصم األوائل لصح" الدر املنثور (خ) ص .56
( )4يف (س) (وتتفقد).
( )5يف (س) (كرس).
( )6الدر املنثور (خ) ص .72
( )7يف (س) (تتقيد).
( )8يف (س) زيادة (فيه أو أكثر) و (ك) زيادة (منه).
( )9سقط من (ح) و (س) (يف املثال املار).
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ٍ
وربعي ُمخسه بنصف ٍ
ُ
كسور أو أكثر فينبغي
اختزال ثالثة
ثمن كام تقدم ،وكذا لو أمكن
الثمن ُ
ُ
املدار عىل تقريب املعنى لفهم املسائل ما أمكن( )1واهلل أعلم.
والتأمل ملثل ذلك إذ
التفط ُن
ُ
وارث من كل ٍ
ٍ
َ
ميت من الرتكة ،ففص ْل نصي َبه من
تفصيل ما حصل لكل
أردت
وإذا
َ
ٍ
كنت ُ
تعمل بأصل النصيب.
اجلامعة( )2واعمل يف كل
نصيب من األنصباء املفصلة ما َ
]س[77:
حتويل كسور

َ
ربا عنه باملتفق عليها إىل
وإذا أردت
حتويل كسور العقار من اس ٍم لغريه كام إذا كان ُم َع َّ ً
نصيب الزوجة من العقار ُعرشان وست ُة أتساع العرش وأربع ُة
اًلصطالحية ،كام إذا قيل يف املثال:
ُ

العقار من اسم

مخ ٍ
مخ ٍ
ُ
ُ
س كم قريا ًطا هو؟ فاستعمل يف
س
مخ ٌس
وثلث تسع ُ ْ
وثلث ُ ْ
أسداس ُتسع العرش أي(ْ ُ )3

لغريه

ُ
ُيصل هلا ست ٌة ومخس ُة أتسا ٍع
ذلك طريق َة التحويل والرصف املذكورة يف الفن األول ،ففي املثال:

( )1ينظر :املعونة يف علم احلساب اهلوائي ص .108
وقال يف العذب الفائض" :تنبيه :ينبغي أن يراعى يف القسمة ٍ
أمور منها :تقريب املعنى إىل الفهم فيقال يف
ستة وعرشين من الستني ثلث وعرش؛ ألَنَّه أوضح عند العامة من قولك مخسان وثلث عرش ،وأوضح
فنصف ٍ
ثمن
من قولك ثلث وثالثة أمخاس سدس ،ومنها تعظيم أحد الكرسين واملباعدة بني املخرجني
ُ
سدس أوىل من ثلث رب ٍع وثلث ٍ
ٍ
ٍ
سدس ،ومنها تقديم أكرب
ثمن أوىل من ربع
ونصف
أوىل من ُربع رب ٍع
ُ
املتضايفني فربع سب ٍع أوىل من سبع ربعٍ ،ومنها اختصار اللفظ فسدس أوىل من نصف ٍ
وثمن أوىل
ثلث
ٌ
ٌ
من نصف رب ٍع وتسع أوىل من ثلث ٍ
وسدس ٍ
ٍ
مخس ،وإن احتد املعنى يف
عرش أوىل من ثلث ربع
ثلث
ُ
ٌ
اجلميع.
َ
الضابط يف
وقدرمها واحدٌ كام رأيت حتى إنه ربام ُيظن تفاوهتام ،وأن
خيتلف الكرسان لف ًظا
واعلم أنه قد
ُ
ُ
خمرجا يعمهام وتأخذ ً
كال منهام من ذلك املخرج فيظهر التساوي أو غريه".183/1 .
معرفة ذلك أن تأخذ ً
املصري إليه صناعة مهام أمكن؛ إلمجاع
جيب
وقال يف املناسخات يف الفائدة الرابعة" :واعلم أن اًلختصار ُ
ُ
صحيحا".310/1 .
أهل الصناعة عليه حتى إنه ُيعد تاركُه خمط ًئا وإن كان جوا ُبه
ً
وينظر كذلك هناية اهلداية ص .237
مر يف الباب السابق الباب الثالث.
( )2كام َّ
( )3يف (س) (إىل).
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ُ
عني ما تقدم( )1هلا وق ْس واهلل أعلم.
ومخ ُس ُتس ٍع وهو ُ

الباب اخلامس]:قسمة الرتكات بال مناسخة[
ٍ
يف قسمة الرتكات ٍ
مناسخة بالكلية ،وطري ُقه ما ذكره اإلما ُم
عقار أو غريه من غري عمل
أمحد بن عبد الغفار وقال :إنه مل َير من ن َّبه عليه مع قربه وحصول أنصباء الورثة فيه مفصل ًة
ضمنًا ،وأجاب عن تركهم له :بأنه لتأديته غال ًبا إىل أعامل الكسور وربام استدقت فيحصل فيها
]ك/139:ب[

لغالب عليهم عد ُم املهارة يف أعامهلا بخالف املرتاض يف
عرس زائدٌ بالنسبة إىل أكثر الناس()2؛ إذ ا
ُ
ٌ
()3
ٍ
ُ
ُ
يتوفر
بكثري لكثرة ما
أسهل بالنسبة إىل اجلادة
تكون عنده هذه
أعامهلا سيام القرشية ،فإنه
ُ

()4

عليه من األعامل وجميئها( )5يف اللطافة والغرابة والدقة .انتهى(.)6
تصحح َّ
تقسم
تستخرج أجزا َء سهام املسائل من املال بأن
كل مسألة عىل انفرادها ثم
أن
ُ
َ
َ
]ح[45:

وتقسم خارج
ترضب نصيب امليت الثاين منها يف جزء سهمها اخلارج
الرتك َة عىل األوىل ،ثم
َ
َ

( )1والطريقة هي أن ترضب البسط يف املقام املحول إليه وما خيرج تقسمه عىل مقام املحول كذا:
كرسا مفر ًدا ليسهل العمل فيصبح كذا:
نوحد الكرس بحيث نجعله ً
هكذا:
]س[78:

148
540

وخمرج القرياط

1
24

4 6 2

6 9 10

فتكمل العمل

3552=24×148
 6 =540÷3552و

1 5

.

5 9

( )2وهذا مالحظ يف اجلداول التي ذكرها املؤلف إًل أنه قد زالت هذه العلة مع اآللة احلاسبة احلديثة ،فينبغي
اًلهتامم هبذه الطريقة كوهنا ختترص اجلامعة فال ُُيتاج إليها.
( )3يف (س) (فإهنا).
( )4يف (س) (يتعرض).
( )5ساقطة من (ح).
( )6الدر املنثور (خ) ص .77-76
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ترضب نصيب الثالث من األوىل يف جزء سهمها،
الرضب عىل مسألته خيرج جز ُء سهمها( )1ثم
َ
ومن الثانية يف جزء سهمها إن ورث منها ،وتقسم جمموع النصيبني( )2عىل مسألته خيرج جزء
سهمها ،وإن مل يرث من الثانية قسمت ما َخ َّصه( )3من األوىل عىل مسألته ،وإن( )4مل يرث من
األوىل قسمت ما َخ َّصه من الثانية عىل مسألته وأمتمت العمل ،ومن له يش ٌء من الورثة األحياء
ورث أكثر من ٍ
ٍ
ْ
ميت ُمجع له،
مسألة ُيرضب يف جزء سهمها
من أي
ُيصل إر ُثه من هالكها ومن َ َ
ففي املثال املذكور( )5إذا فرضت الرتكة ما سبق وهي  )6(360اخلارج من قسمتها عىل األوىل ،9
ارضب فيها نصيب اًلبن ُيصل له  126اقسمها عىل مسألته وهي( 18 )7خيرج  ،7ثم ارضب
نصيب الثاين من األول يف جزء سهمها خيرج  126ومن الثانية يف جزء سهمها ُيصل  ،70امجع
2

األوىل واقسم جمموعها( )8عىل مسألته خيرج جز ُء سهمها  32و  ،ثم ارضب لكل من له يش ٌء
3
2
ٍ
مسألة يف جزء سهمها وامجع ملن َ
أكثر ،فيحصل للزوجة  98وهو ما
من األحياء من أي
ورث َ
3

( )1سقط من (س) (وتقسم خارج الرضب عىل مسألته خيرج جزء سهمها).
( )2يف (س) (احلاصلني).
( )3يف (س) (نصيبه).
( )4يف (س) (أو).
( )5هو املثال املذكور يف آخر الباب السابع زوجة وابنان وبنت فامت اًلبن األول عن أمه وشقيقيه ثم مات
اًلبن الثاين عن أمه وشقيقته وبنتًا.
( )6يف (س)  320وهو خطأ.
( )7ساقطة من (س).
( )8يف (س) و (ك) (جمموعهام).
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مر( )1وهذه صورهتا هكذا(:)2
تقدم بعينه يف العمل األول ،واتبع العمل للبقية يكن ما َّ

( )1وللبنت من األوىل63 = 9 × 7 :
ومن الثانية35 = 7 × 5 :
2

ومن الثالثة65 = 32 × 2 :
3

1
3

1

1

3

3

وجمموع نصيبها من املسائل كلها. 163 = 65 + 35 + 63 :
2

ونصيب بنت اًلبن.98 = 32 × 3 :
3

( )2والعمل كاآليت:

 -1تعمل املسائل مصحح ًة بإزاء بعضها البعض بال جامعة تربط املسائل ،ألَ َّن عمدة العمل هنا تقسيم
الرتكة بال عمل جامعة ،فتكون األوىل من  40والثانية مسألة اًلبن األول من  18والثالثة اًلبن الثاين
من .6
 -2تقسم الرتكة  360عىل األوىل  40خيرج جزء سهم األوىل .9
 -3ترضب نصيب كل ٍ
ميت يف جزء سهم األوىل ثم تقسمه عىل مسألته ومن له نصيبان ترضب َّ
كل
ٍ
نصيب يف جزء سهم مسألته ثم جتمعهام ثم تقسم اخلارج عىل مسألته كاآليت:
أ -امليت الثاين (اًلبن األول)126=9×14 :
 7=18÷126هو جزء سهم مسألته.
ب -امليت الثالث (اًلبن الثاين)126=9×14 :
70=7×10
196=70+126
تقسم املجموع عىل مسألته32=6÷196 :

2
3

نصيب رضب يف جزء سهم مسألته ومن له أكثر من ذلك مجع له
 -4تكمل العمل كاملتبع فكل من له
ٌ
كاآليت:
2

2

أ -للزوجة. 98 = ) 32×1(+)7×3(+)9×5( :
ب-

3

2

3

2

للبنت. 163 = ) 32×2(+)7×5(+)9×7( :
2

ج -لبنت اًلبن.98 = 32×3 :
3

3

3

2

2

3

3

 -5نخترب صحة العمل بجمع نصيب ٍّ
كل منهم 360 = 98 + 163 + 98 :وهو صحيح كام ترى.
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2

9

7

32

40

18

6

360

أم

3

أم

1

98

بن  14ت

-

-

-

-

بن  14ق 10

ت

-

-

5

قه

2

163

بنت

3

98

جه

بنت

5

قه

7

3

2

()1

1

3
]ك/140:أ[

وإذا كانت الرتك ُة عقارات وأردت قسمته بالكسور العامة فاقسم الرتكة وهي واحد عىل
األوىل يكن جز ُء سهمها
الثالثة

8 0

1 0

( )2واتبع العمل يكن جز ُء سهم الثانية

5 8

2 1 0
5 8 9

( )3وجزء سهم

1
ٍ
مسألة يف جزء سهمها وامجع ملن ورث أكثر
( ،)4ثم ارضب لكل من ورث من أي

6 9 10

( )1يف (ك)  136وهو خط ٌأ.
( )2يف (س)

2 1 0
5 8 9

وهو خط ٌأ؛ ألَ َّن الرتكة  1واملسألة األوىل  40وعند التسمية منه يكون واحد من أربعني

ويساوي مخس الثمن ألَ َّن أضالع األربعني  8و .5
( )3يف(ح)

1 0

2
وهو خطأ والصحيح املثبت وهو من (س) و (ك) ألَ َّن جزء سهمه كذا:

5 8 5

1 0

=

÷ = 18

7

ترضب نصيبه يف جزء سهم األوىل×14 :
ثم تقسم اخلارج عىل مسألته كذا:

7
20

5 8

7
20

360

حتل  360إىل أضالعها  5 8 9ثم تقسم عليها البسط  7تكون كذا:
األول.
( )4ألَ َّن جزء سهمه كذا:
ترضب نصيبه من األوىل يف جزء سهمها×14 :

1 0

جتمع اخلارجني:

7
20

+

7
36

=

90

تقسم اخلارج عىل مسألته يكن جزء السهم:

49
90

5 8 9

÷=6

=

7
36

49
540

حتل اآليمة إىل أضالعها تكون  6 9 10ثم تقسم عليها  49تكون كذا:
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5 8 9

7

20 5 8
2 1 0

ثم ترضب نصيبه من الثانية يف جزء سهمها×10 :
49

=

2 1 0

وهو جزء سهم اًلبن

1 8 0
6 9 10

.

]ح[46:

ُ
العمل هبذه الصفة(:)1
فيصري

]س[79:

1 0
5 8

2 1 0
5 8 9

1 8 0
6 9 10

40

18

6

1

جه

5

أم

3

أم

1

1 2 2
3 5 9

بن

14

ت

-

-

-

-

بن

14

ق

10

ت

-

-

بنت

7

قه

5

قه

2

1 0 4
3 4 9

بنت

3

1 2 2
4 5 9

( )1فيكون نصيب الزوجة كذا:
من األوىل× 5 :
من الثانية×3 :

1 0

=

5 8
2 1 0

1
8

=

5 8 9
1 8 0

من الثالثة×1 :

6 9 10

7
120

=

جتمع األنصباء الثالثة تكون كذا:

49

540
37
135

حتل اآليمة إىل أضالعها  3 5 9ثم تقسم عليها  37يكن كذا:
ونصيب البنت كذا:
1 0

من األوىل× 7 :
ومن الثانية× 5 :
ومن الثالثة× 2 :

=

40 5 8
7
2 1 0
5 8 9
1 8 0

=

6 9 10

72
49

=

270

49
108

حتل اآليمة إىل أضالعها  3 4 9ثم تقسم عليها  49يكن كذا:
ونصيب بنت اًلبن كذا:
×3

1 8 0
6 9 10

3 5 9

7

جتمع األنصباء الثالثة تكون كذا:

=

1 2 2

.

1 0 4
3 4 9

.

49
180

حتل اآليمة إىل أضالعها  4 5 9ثم تقسم عليها  49يكن كذا:

1 2 2
4 5 9

.

صحيحا واحلمد هلل ً
ُ
وآخرا.
أوًل
العمل
وللتأكد من صحة العمل جتمع األنصباء مجي ًعا نجدها  1فيكون
ً
ً
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()2

وإن أردت قسمته بالقرياط فاقسم خمرجه وهو أربعة وعرشون( )1عىل األوىل يكن جز ُء
3

سهمها ( )3واتبع العمل يكن جزء سهم الثانية
5

1 2
3 5

وجزء سهم الثالثة  2و

ًلثنني و ُت ْسع وثالثة أمخاس ُت ْسع وهو أوىل ألخرصيته

()4

( )1سقط من (س) (وهو أربعة وعرشون).
( )2ساقطة من (ك).
( )3ساقطة من (ك).
( )4سقط من (ك) (املرادف ًلثنني و ُت ْسع وثالثة أمخاس تسع وهو أوىل ألخرصيته).
( )5يكون العمل كاآليت:
جزء سهم األوىل:
0 3

= 40 ÷ 24

8 5

جزء سهم الثانية:
3

= × 14
42
5

5

÷ = 18

جزء سهم الثالثة:
3

= × 14
× 10

5
7

15

=

جتمع اخلارجني:
42
5

+

70
15

3
5

42
5
7
15

=

1 2
3 5

42
5
70
15

=

196
15

فجزء سهمها يكون:
196
15

÷=6

196
90

=2

1 0 1
3 5 6

=

98
45

=2

3 1
5 9

حي يف جزء سهم مسألته ومن له أكثر من نصيب جيمع له كذا:
ثم ترضب سهام كل ٍّ
3

نصيب الزوجة من اًلوىل= × 5 :
من الثانية× 3 :

1 2

=1

3 5
3 1

من الثالثة2 × 1 :

5
2

5

5
3 1

=2

5 9

15

=3

5 9
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3 5 6

وأمتم العمل يكن ما تقدم وهذه

صورته(:)5

=

1 0 1

املرادف

3
5

1 2
3 5

40

18

2

3 1
5 9

6

24

9

5

جه

5

أم

3

أم

1

6

5

1

بن

 14ت

-

-

-

-

-

بن

 14ق

10

ت

-

-

-

بنت

قه

5

قه

7

3

بنت

10

()1
8

6

4

4

ولو كانت الرتك ُة ثامني َة أتسا ٍع وهو املار( )2يف العمل األول فاقسمها عىل األُوىل يكن جز ُء
سهمها

1 0
5 9

واتبع العمل يكن جز ُء سهم الثانية
2

فيكون نصيبها من اجلميع2 = + 1 + 3 :
5
21 3

ونصيب البنت من األوىل= × 7 :
من الثانية× 5 :

1 2

=

3 5
3 1

من الثالثة2 × 2 :

5 9

5
35
15

5

=2

=4

1

=4

5

15
16

فيكون نصيبها من اجلميع4 + 2 + 4 :
ونصيب بنت اًلبن2 × 3 :

5
3 1

=6

5 9
24

بتوحيد الكرس املنتسب يصبح 6

45

5 9
1
5

=2

45
1
3

3 1

8
15

2 1 0
5 9 9

=6

26
45

6

1 5

8

5 9

9

6 + 10 +

15

=6

3 5 9 9

1 5
5 9

1
3

16
45

= 10

8
9

ٍ
مساو متا ًما للمذكور يف اجلدول مع نصيبها 6
وهو
8

ويف الكرس اختزال يف الثلث يصبح . 6

وللتأكد من صحة العمل جتمع األنصباء مجيعها:
8

وجز ُء سهم الثالثة

2 2 6 0

( )3ثم أمتم

4

4
ألَنَّه

5 9

15

=  24وهو صحيح كام ترى.

مخس ال ُت ْسع لذا يف (ح)
( )1هذه الثامنية من التسعة لتكون ثامنية أتساع وليست من اخلمسة لتكون ُث ْمن ُ ْ
وضعها يف يمني اجلدول ًل املنتصف وكأنه يشري إىل ذلك ،ويف (س) كوهنا نسخ ًة متأخر ًة وضع يف اجلدول
األخري األعداد الصحيحة مع كرسها ،ومل يتبع طريقة األقدمني بوضع الكسور يف آخر اجلدول مستقلة
قريب جدً ا من
منسوبة إىل اجلامعة أو أصلها أو مصحها أو منسوبة إىل أضالع ما سبق ،أما يف (ك) فهو
ٌ
(ح) يف رسم اجلدول.
( )2يف (ك) (املال).
( )3سقط من (س) (وجزء سهم الثالثة

2 2 6 0
3 5 9 9

).
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العمل يكن ما تقد َم ،وهذه صور ُته ْ
َ
دقيق وباهلل التوفيق(:)1
فتأمل ذلك فإنه
غريب ٌ
ٌ
( )1والعمل كاآليت:
جزء سهم األوىل:
8
9

8

÷ = 40

1

=

360

45

وجزء سهم الثانية:
× 14
14
45

1 0

14

=

4 2

=

=

405

وجزء سهم الثالثة:
× 10

5 9

5 9 45 5 9
2 1 0
7

÷ = 18

× 14

=

1 0

1 0

=

14

=

5 9 9
4 2

5 9 45 5 9
5 1 14 2 1 0
5 9 9

=

=

9 9 81
5 1 4 2

وجمموع اخلارجني:

+

5 9
196

فيكون جزء السهم:

405

5 9 9 405 9 9
2 2 6 0
98
196

÷=6

فيكون نصيب الزوجة:
من األوىل× 5 :
ومن الثانية× 3 :

1 0

=

=

196

=

1 3 4

5

2430

=

=

1215

=

1

9 45 5 9
7
2 1 0

ومن الثالثة× 1 :

=

135 5 9 9
2 2 6 0 2 2 6 0

=

3 5 9 9 3 5 9 9
296 2 2 6 0
7
1

وجمموع نصيبها+ :
9

ونصيب البنت:
من األوىل× 7 :
ومن الثانية× 5 :

135

1 0

=

+

3 5 9 9

=

1215

=

2 3 1 2
3 5 9 9

7

45 5 9
7 2 1 0

=

81 5 9 9
2 2 6 0

ومن الثالثة× 2 :
وجمموع نصيبها:

3 5 9 9

7
45

3 5 9 9
196
7

+

+

=

196
1215
490

=

1215 1215 81
98 2 2 6 0

ونصيب بنت اًلبن× 3 :

3 5 9 9

=

=

98
243

405

وللتأكد من صحة العمل جتمع األنصباء مجيعها:
296
1215

+

98
243

+

98

8

405

9

صحيح كام ترى واحلمدُ هلل.
= وهو
ٌ

*تنويه :إىل هنا تنتهي النسخة (س).
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1 0
5 9

2 1 0
5 9 9

2 2 6 0
3 5 6 9

40

18

6

8
9

جه

5

أم

3

أم

1

2 3 1 2
3 5 9 9

بن

14

ت

-

-

-

-

بن

14

ق

10

ت

-

-

بنت

7

قه

5

قه

2

1 3 5 3
3 5 9 9

]س[80:
بنت

()1

3

3 1 2
5 9 9

الباب السادس(]:)2قسمة الرتكات املتعددة[

]ك/140:ب[

يف مجع تركة األموات وقسمتها برمتها قسم ًة واحد ًة ،قال العالم ُة أمحدُ بن عبد الغفار:
وهي طريق ٌة بديع ٌة ليست يف ٍ
يشء من كتب الفرائض املتداولة يف هذه األقطار وإ َّنام ذكرها سيدي

( )1يف (س) ذكر َّ
أن نصيبها يف اجلدول:
العمل.

1 4

3
مر يف
وهو خط ٌأ والصحيح هو املثبت من (ح) و (ك) وكام َّ

5 9 9

( )2تقدم يف الفن الثاين واجلزء األول والباب السابع باب املناسخة والعمل فيه إذا كانت الرتك ُة ختص األول
بعضهم ترك ً
ماًل وأردت قسمتَها برمتها قسم ًة
فقط ،أ َّما هذا الباب فهو فيام إذا كان
األموات كلهم أو ُ
ُ
واحدةً.
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سعيدُ العقباين( )1وبعده القلصادي( ،)2وهي من أجل الفوائد وأنفس اجلواهر الفرائد( )3انتهى.
تنسب َ
ُ
صحح األوىل ْ
والعمل يف ذلك بعد ْ
مال الثاين إىل مال األول وتزيدَ عىل
أن
أن ُت
َ
َ
]ح[47:

َ
احلاصل من املسألة مع
املسألة األوىل وعىل نصيب اهلالك الثاين( )4بمثل تلك النسبة( ،)5وتقيم
َ
َ
وترتك بقية أنصباء الورثة
واحلاصل من سهام الثاين مع الزيادة مقا َم سهامه،
الزيادة مقا َم األُوىل
ٍ
َ
العمل و ُتلغي األوىل،
آخر و َتبني عليها
بحاهلا وتنقل املسألة احلاصلة من هذا العمل إىل جدول َ
تنسب مال الثالث إىل مال األولني وتزيدَ عىل اجلامعة ونصيب الثالث بمثل تلك النسبة
ثم
َ

()6

وتقيم ما حصل مقامها ،وما حصل مع الزيادة عىل نصيبه الثالث منها مقامه وتعتمدها ،ثم
َ
تنسب مال الرابع إىل جمموع أموال الثالثة األموات وتفعل ما َم َّر وهكذا.
َ

ٌ
فاضل فقي ُه مذهب مالك
( )1هو سعيد بن حممد العقباين التلمساين ،ولد بتلمسان سنة  720هـ  ،وهو عامل ٌ
متفنن يف العلوم ،وويل قضاء اجلامعة ببجاية وتلمسان وسال ومراكش مدة تزيد عىل أربعني سنة ،تويف
ٌ
رمحه اهلل سنة 811هـ وقيل سنة 804هـ .
ينظر :الديباج املذهب  ،394/1والضوء الالمع  ،256/3ونيل اًلبتهاج  ،189/1وقطف الثمر ص
 ،188وشجرة النور الزكية  ،360-339/1واألعالم للزركيل  ،101/3-197/1ومعجم املؤلفني
.230/4
( )2هو أبو احلسن عيل بن حممد بن عيل القلصادي القريش البسطي األَندليس املالكي ،احليسوب الفقيه العامل
الصالح الرحال الفريض ،ولد سنة  815هـ  ،برع يف احلساب والفرائض ،تويف سنة  891هـ وعمره 76
سنة.
ينظر :الضوء الالمع  ،330/5ونيل اًلبتهاج  ،339/1ونفح الطيب  ،692/2وكشف الظنون
 ،1508/2وسلم الوصول  ،389/2وذيل لب اللباب  ،202/1واألعالم للزركيل  ،10/5ومعجم
املؤلفني  ،230/7ومعجم العلامء العرب .167/1
( )3الدر املنثور (خ) ص .78
( )4يف (ك) ً
أيضا عىل سهام اهلالك الثاين).
بدًل منها (وتزيد ً
( )5يف (ك) (املسألة).
أيضا إىل نصيب اهلالك الثالث).
( )6يف (ك) تقديم وتأخري (بمثل تلك النسبة ً
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ٍ
ٍ
مســتقل إىل تغيــري األوىل ومــا بعــدها مــن
مــال
فتحتــاج حيــث تكــون( )1لكــل
ـت إليهــا تــم العمـ ُ
ـع أمــوال األمــوات
اجلوامــع مــا عــدا األخــرية ،فــإذا انتهيـ َ
ـل ،فــامجع مجيـ َ
ـت أن
كأهن ـا ترك ـ ُة األول وحــده( ،)2ففــي املثــال لــو فرضـ َ
ـارة َّ
واقســمها بأحــد األوجــه املـ َّ
َ
والثالــث خ َّلــف
األول خ َّلــف الــثالث مئــة والســتني( )3وأن الثــاين خ َّلــف مئــ ًة وثامنــني
أيضــا عــىل
تســعني ،فنســب ُة مــا خ َّلفــه الثــاين لــألول نصـ ٌ
ـف فــز ْد عــىل املســألة نصـ َفها وزده ً
ٍ
ٍ
نصيب اهلالك الثاين منهـا وانقـل املسـألة َّ
جلـدول آخـر ،فيصـري للثـاين أربعـ ٌة
نصـيب
وكـل

( )1يف (ك) (يكون).
( )2والعمل هبذه الطريقة كاآليت:
 -1تعمل املسألة األوىل ُم َص َّحح ًة.
 -2تستخرج النسبة بني مايل األول والثاين بأن تنسب مال الثاين إىل األول ثم تضيف بمقدار تلك النسبة
إىل املسألة ونصيب الثاين وتبقى بقية األنصباء كام هي.
وًلستخراج النسبة ٌ
طرق منها:
تقسم مال الثاين عىل األول ثم ترضب اخلارج يف املسألة.
تنبيه مهم :امليت الثالث تنسب ماله إىل مايل األول والثاين ،وامليت الرابع تنسب ماله إىل أموال من
كل ٍ
أن َّ
سبقه األول والثاين والثالث وهكذا ،فالقاعدة َّ
ميت تنسب ماله إىل ما قبله ولو كان من قبله
متعد ًدا وًل يصح النسبة إىل املال السابق فقط.
 -3تعمل مسألة امليت الثاين ُم َص َّحح ًة.
 -4تستخرج اجلامعة بام عرفته ساب ًقا بالنظر إىل نصيب امليت بعد الزيادة ومسألته ثم تكمل العمل.
ميت آخر كُر َر العمل من  1حتى  4مع التنبه إىل أن النسبة هنا جيب أن تكون إىل مايل
 -5إن كان هناك ٌ
األول والثاين وهكذا.
ُ
مسائل األموات مع النسبة واستخراج اجلامعة األخرية نقوم بجمع الرتكات ثم نضعها يف
 -6إذا انتهت
ٍ
املارة يف قسمة الرتكات.
جدول بعد اجلامعة األخرية ثم تكمل العمل بأحد األوجه اخلمسة َّ
( )3ساقطة من (ك).
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]ك/141:أ[

فنصــيب الثــاين منهــا( )2يوافــق
وثالثــون واملســأل ُة األوىل ســتني( )1واألنصــبا ُء بحاهلــا،
ُ
مســألته بالنصــف فاجلامعــ ُة مخــس ٍ
مئــة وأربعــون ،اقســمها بــام علمتَــه يكــن للزوجــة يف
ُ
اجلامعــة ســت ٌة وتســعون ،ولالبــن الثــاين مئتــان وســت ٌة وتســعون ،وللبنــت  ،)3(148ونســب ُة

]ح[48:

مــا خ َّلفــه الثالــث إىل مـ َ
سدس ـها( )4وهــو تســعون،
ـايل األولــني سـ ٌ
ـدس فــز ْد عــىل اجلامعــة َ
ٍ
ـيب اهلالــك
أيضــا عــىل نصــيب الثالــث ،وانقلهــا يكــن سـ ُ
وز ْدهــا ً
ـت مئــة وثالثــون ونصـ ُ
ٍ
الثالــث منهــا ثـ ُ
ـق
ـيب غــريه بحالــه ،ومســأل ُة الثالــث توافـ ُ
ـالث مئــة وســت ٌة وثامنــون ونصـ ُ
خي ـص الزوجــة منهــا أربــع ٍ
ـامن ٍ
ألــف وثـ ُ
مئــة
نصــيبه بالنصــف واجلامع ـ ُة
مئــة وتســعونُ ،
ٌ
ُ
مئـة وثالثـون وبنـت اًلبـن مخـس ٍ
ثـامن ٍ
وواحدٌ وثامنون والبنت ُ
مئـة وتسـع ٌة وسـبعون ،ثـم
ُ
1

امجــع الرتكــات( )5ك َّلهــا وافعــل مــا َمــ َّر( )6خيــرج للزوجــة  160و وللبنــت مــن األوىل
3

( )1والطريقة احلسابية ًلستنتاج النسبة كاآليت:
تقسم املال الثاين عىل األول= 360 ÷180 :
1

ترضب اخلارج يف املسألة20 = 40 × :

1
2

2

فتضيف الناتج  20للمسألة تكون  60ولنصيب امليت فقط ليكون .34
( )2ساقطة من (ك).
وهم وخط ٌأ والصحيح املثبت من (ك) ألَ َّن نصيبها من األوىل:
( )3يف (ح) (ألف وأربع مئة وأحد عرش) وهو ٌ
 63 = 9 × 7ومن الثانية 85 = 17 × 5 :وجمموع اخلارجني .148 = 85 + 63
( )4والطريقة كام سبق:
تقسم النصيب الثالث عىل جمموع مايل األول والثاين كذا:
= 540 ÷ 90 = )180 + 360( ÷ 90
1

1
6

ترضب اخلارج يف املسألة90 = 540 × :
6

فتضيف الناتج  90للمسألة تكون  630ولنصيب امليت فقط ليكون  386وبقية األنصباء تبقى بال
تغيري.
( )5ما تركه األول  360والثاين  180والثالث  90وجمموعها كلها .630
( )6أي من أحد األوجه اخلمسة من أوجه قسمة الرتكات.
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2

صورهتا(:)1
 279و ولبنت اًلبن  ،193واهلل أعلم وهذه
ُ
3

( )1والعمل كاآليت:
 -1تعمل مسألة مصحح ًة للميت األول تكون من  40للزوجة  5ولكل ابن  14وللبنت .7
 -2تستخرج النسبة أي نسبة مال الثاين لألول هكذا:
1

20 = 40 × =360÷180
2

 -3تضيف اخلارج  20إىل املسألة األوىل تصبح  60وتضيفها كذلك للميت الثاين اًلبن األول يصبح
نصيبه  34وبقية الورثة يبقى نصيبهم كام هو بال تغيري.
 -4تعمل مسألة للميت الثاين (اًلبن األول) تكون من  18لألم  3وألخيه  10وألخته .5
 -5تستخرج اجلامعة بالنظر بني نصيبه  34ومسألته  18وبينهام توافق بالنصف فنصف مسألته  9هو
جزء سهم األوىل ونصف نصيبه  17هو جزء سهم مسألته فتكون اجلامعة .540=60×9
عرفت ساب ًقا فيكون لألم  96وألخيه  296وألخته .148
 -6تكمل العمل بام
َ
 -7تستخرج نسبة ما خ َّلفه الثالث (اًلبن الثاين) إىل مايل األول والثاين هكذا:
1

.90= 540× =540÷90=)180+360(÷90
6

تنويه :اخلارج  540الثاين ليس هو عينه األول ،فالثاين هو اجلامعة األخرية ،واخلارج  540األول هو
حاصل مجع مايل األول والثاين ف َتنَ َّبه.
 -8تضيف اخلارج  90إىل اجلامعة األخرية تصبح  630وتضيفها كذلك إىل نصيب امليت تصبح 386
وبقية األنصباء تبقى كام هي.
 -9تعمل مسألة امليت الثالث ُم َص َّحح ًة تكون من  6لألم  1وألخته  2وًلبنته .3
-10تستخرج اجلامعة بالنظر بني نصيبه  386ومسألته  6نجد بينهام توافق بالنصف ،فنصف نصيبه 193
هو جزء سهم مسألته ونصف مسألته  3هو جزء سهم اجلامعة قبلها ترضبه فيها خترج اجلامعة
.1890
-11

تكمل العمل بام عرفت فيكون لألم  481وللشقيقة  830وللبنت .579

-12

أيرسها يف هذه املسألة ،وهو
تقسم العمل بأحد األوجه اخلمسة املارة ونختار الوجه اخلامس ألَنَّه ُ

ٍ
نصيب عىل اخلارج كذا:
قسم ُة املسألة عىل الرتكة ثم قسمة كل
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-

-
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3
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()2
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-

-

-

-

-

-
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ت

-

-

-

-

148

قه

2

830

2 276

بنت

3

579

193

كرس فابسط املسأل َة مع
تنبيه :حيث حصل معك يف الزيادة التي بمثل النسبة عىل املسألة ٌ
ٍ
ما زدته عليها َّ
نصيب من جنس ذلك الكرس وأقم بسوطها مقامها وكمل العمل( ،)3وحيث
وكل
تقسم املسألة عىل الرتكة3 = 630 ÷ 1890 :
نصيب الزوجة160 = 3 ÷ 481 :
ونصيب البنت276 = 3 ÷ 830 :

1
3
2
3

ونصيب بنت اًلبن193 = 3 ÷ 579 :
صحيح.
وللتأكد من صحة العمل جتمع األنصباء مجيعها التي يف اجلدول األخري جتدها  630وهو
ٌ
( )1يف (ك)  14وهو خط ٌأ والصحيح املثبت من (ح) ألَنَّه ناتج من نصيبه من األوىل  14ومن نسبة ما تركه
إىل األوىل وهي نصف املسألة أي  20لتصبح .34
( )2يف (ك)  196وهو خط ٌأ واملثبت من (ح) ألَنَّه ناتج من نصيبه من األوىل 126 =9×14 :ومن
الثانية 170=17×10:وجمموع اخلارجني.296 =170+126 :
رياًل ثم مات أحدُ األبناء عمن يف املسألة وً 50
( )3فلو مات عن زوجة وابنني وبنت وترك ً 360
رياًل غري
ما ورثه من أبيه فصورهتا كذا:
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اعمل يف ٍّ
احلكم بل ْ
بعض األموات ًل َ
كل بام
خيتلف
خصه من األول فال
ُ
كان ُ
مال له سوى ما َّ
ُ
]ح[49:

التصحيح الذي َ
يقتضيه حا ُله واجعل من ًل َ
قبل مسألته بحاله واعمل
مال له كالعدم ،فاترك
َ

فنسبة ما تركه الثاين إىل األول:

50
360
5

ترضب اخلارج يف مسألة األول:

36

=

5
36

× = 40

200
36

=5

5
9

5

تضيف هذا اخلارج عىل املسألة وعىل نصيب اهلالك الثاين لتصبح املسألة  45ونصيب اًلبن امليت يصبح
9

5

. 19
9

ٍ
نصيب يف
ولوجود الكرس تبسط املسألة برضهبا يف اآليمة ومحل ما عىل البسط عليها وكذلك رضب كل
اآليمة كذا:
املسألة410 = 5 + 405 = 45 × 9 :
الزوجة45 = 9 × 5 :
اًلبن األول176 = 5 + 171 = 19 × 9 :
اًلبن الثاين126 = 9 × 14 :
البنت63 = 9 × 7 :
َ
العمل كام يف اجلدول السابق فنضع مسألة امليت الثاين الذي هو اًلبن األول بجانبها مصحح ًة،
ثم تكمل
فنصف مسألة امليت الثاين  8نضعه عىل املسألة التي
توافق يف النصف،
فتنظر بني سهامه ومسألته وبينهام
ُ
ٌ
ٍ
ونصف سهامه  88نضعه عىل مسألته ،ثم ترضب َّ
نصيب
كل
قبلها وترضبه فيها خترج اجلامعة ،3690
ُ
ٍ
نصيب ُمجع له يف اجلامعة األخرية وهكذا ،ثم تكمل العمل كام سبق.
يف جزء مسألته ومن له أكثر من
-296-

مال من بعده إىل مال من قبله من ٍ
ٍ
بجامعة ثم انسب َ
ميت أو
مسأل ًة وامجع بينها وبني( )1ما قبلها
الرتكة املتعددة من غري
عمل مناسخة بالكلية

ٍ
أموات(.)2
تنبيه آخر  :قال العالم ُة أمحدُ بن عبد الغفار :يمكن يف الرتكة املتعددة
()3

()4

َ
ْ
تعمل بام
أن

استخرجت
أسلفناه من القسمة مع اًلستغناء عن عمل املناسخات بالكلية( )5إًل أنك ك َّلام
َ
( )1يف (ح) مكررة.
املؤلف رمحه اهلل بحاهلا إًل أن الثاين مل ْ
خصه من األوىل
( )2فلو كانت املسأل ُة التي ذكرها
ُ
يرتك شي ًئا سوى ما ّ

]ك/141:ب[

فصورة املسألة كذا:

أ -نضع مسألة امليت األول ثم الثاين الذي مل يرتك شيئا بجانب بعضهام مصحح ًة ،ثم جتمع بينهام بجامعة
كاملتبع ثم تنظر نسبة ما تركه الثالث من ٍ
مال إىل مال األول فنضعه عىل املسألة وعىل نصيب امليت
نفسه كذا:
ب -نسبة ما تركه الثالث إىل ما قبله:

90
360

=

1
4

1

ج -ترضب اخلارج يف املسألة التي قبلها (اجلامعة)90 = 360 × :
4

د -تضيف هذا اخلارج عىل املسألة وعىل نصيب اهلالك الثالث لتصبح املسألة  450ونصيب اهلالك
الثاين .286
هـ -ثم نضع مسألة امليت الثالث بعده مصححة وتنظر بني سهامها  286ومسألته  6نجد التوافق بالنصف
فنضع نصف مسألته  3عىل اجلامعة قبلها وترضبه فيها خترج اجلامعة  ،1350ووفق السهام 143
ٍ
ٍ
تكون جزء سهم امليت الثالث ثم ترضب َّ
نصيب
نصيب يف جزء سهم مسألته ومن له أكثر من
كل
ُمجع له يف اجلامعة األخرية وهكذا.
و -ثم نضع الرتكة يف اجلدول األخري وتعمل بأحد األوجه اخلمسة يكن كام رأيت يف اجلدول.
( )3ساقطة من (ك).
( )4الرتكة املتعددة يعني هبا حتديدً ا أن يكون املال املرتوك من األول ومما بعده من أموات.
جامع ملا ذكر يف الباب السابق وهذا الباب،
( )5أي بام ذكر يف الباب السابق الباب اخلامس وكأن هذا العمل
ٌ
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ٍ
هالك بعد األول ممن قبله جتم ُعه ً
املجموع عىل مسألته
تقسم
أوًل إىل ماله الذي بيده( )1ثم
نصيب
َ
َ
ُ
ُيصل جز ُء سهمها انتهى(.)2
وقسمت ترك َة األول عىل مسألته حصل جز ُء سهمها
كر
ففي املثال لو كانت
َ
ُ
الرتكات ما ُذ َ
نصيب اهلالك الثاين وأضف إىل احلاصل ما خ َّلفه وهو مئ ٌة وثامنون ،واقسم
تسع ٌة ،ارضب فيها
َ
َ
َ
عرشَ ،
العمل يكن جز ُء سهم( )3مسألة اهلالك
ومتم
احلاصل عىل مسألته ْ
خيرج جز ُء سهمها سبع َة َ
كال ما ُذكر ً
وخيص ًّ
ٌ
أوًل وهذه صورته هكذا( )4واهلل أعلم:
الثالث أربع ٌة وستون
وثلث َ
ٍ
مناسخة بالكلية.
فتستطيع قسمة الرتكات املتعددة يف املناسخات من غري عمل
معني بام إذا كانت الرتكة واحدة من امليت
( )1وهذا هو الفارق عام قبله يف الباب السابق ،ألَ َّن الباب السابق
ٌّ
األول فقط وهنا عندما تكون الرتكة متعددة أي من أموات عدة.
 ) 2الدر املنثور ًلبن عبد الغفار (خ) ص .85
( )3ساقطة من (ح).
( )4والعمل كاآليت:
 -1تعمل املسألة األوىل مصححة تكون من  40للزوجة  5ولكل ٍ
ابن  14وللبنت .7
 -2تقسم تركة األول  360عىل مسألته  40خيرج  9هو جزء سهمها.
 -3تعمل مسألة امليت الثاين كذلك مصحح ًة بإزائها تكون من  18لألم  3وللشقيق  10وللشقيقة .5
 -4ترضب نصيب امليت الثاين  14يف جزء سهم األوىل  9خيرج  126ثم جتمعه إىل ماله  180تصبح
 ،306تقسم اخلارج عىل مسألته  18خيرج جز ُء سهم مسألته .17
 -5تعمل مسألة امليت الثالث كذلك ُم َص َّحح ًة تكون من  6لألم  1وللشقيقة  2وًلبنته .3
 -6ترضب نصيبه يف جزء سهم مسألته وله نصيبان فتجمع اخلارجني كذا:
(.296=170+126=)17×10(+)9×14
1

 -7تضيف إىل اخلارج  296ماله  90تصبح  ،386ثم تقسم اخلارج عىل مسألته  6خيرج  64هو جز ُء
3
سهم مسألته.

 -8جتمع األموال 630=90+180+360 :فتوضع يف اجلدول األخري.
 -9ثم تكمل العمل كاملتبع:
1

للزوجة160 =) 64×1(+)17×3(+)9×5( :
3

1
3
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-
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-

-

ابن  14ق  10ت

-

-

قه

2

276

بنت

3

بنت  7قه 5
]ح[50:

193

1

2

()2

3

1

وللشقيقة276 =) 64×2(+)17×5(+)9×7( :
1

وللبنت193 = 64×3 :

3

2
3

3

 -10للتأكد من صحة العمل امجع احلواصل مجيعها جتدها صحيح ًة واحلمد هلل.
( )1مل يذكر يف (ك).
( )2يف (ك)  93وهو خط ٌأ كام أظهره العمل.
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الباب السابع ( ] : ) 1الوصية [
ٍ
ٍ
فتصح وصي ُة ٍ
ٍ
ُ
بسفه(.)3
وحمجور عليه
كافر
تكليف وحري ٌة،
موص
رشط
يف الوصية(:)2
ٌ
ُ
ٍ
جلهة ٍ
كون املوىص له معينًا ،فتصح ٍ
ولشخص ٍ
ٍ
شرتط ُ
ُ
معني إن تصور له
وخاصة
عامة
وًل ُي
ُ
ماًل ،وأن يكون موجو ًدا عند موت ُم ٍ
امللك( )4ولو ً
ُ
وص(.)5
ٍ
ً ()6
ورشط موىص به كونُه مقصو ًدا ُ
ُ
بمعصية(.)7
تصح
يقبل
نقال  ،وًل ُ
ٍ
فإن كانت ٍ
موص من غري قبول مجيعهم أو ٍ
ٍ
ملعني فال ُمتلك إًل
لزمت بموت
عامة
جلهة
ْ
( )1ينظر :احلاوي الكبري  ،3/10وهناية املطلب  ،5/10والكايف يف الفرائض  ،787/2والبيان للعمراين
 ،145/8واملحرر ص  ،871وروضة الطالبني  ،97/6والكايف يف مواريث األمة ص  ،777وكشف
الغوامض  ،395/2وأسنى املطالب  ،29/3وحتفة املحتاج  ،2/7ومغني املحتاج  ،66/4وفتح
القريب املجيب  ،2/2وهناية املحتاج  ،40/6وحاشية قليويب  ،157/3وحاشية اجلمل .333/3
( )2الوصية لغ ًة :اإليصال من وصل اليشء بكذا أوصله به ألَ َّن املويص وصل خري دنياه بخري عقباه ،وهو
اسم بمعنى املصدر ثم سمي به املوىص به.
ٌ
ٍ
تربع ٍ
تقديرا ملا بعدَ املوت.
مضاف ولو
بحق
ً
ورشعاٌ :
ً
ينظر :جممل اللغة  ،927/1ومعجم مقاييس اللغة  ،116/6وطلبة الطلبة ص  ،169واملغرب يف ترتيب
املعرب ص ،487واملطلع ص  ،294واملصباح املنري ص  ،254وأنيس الفقهاء ص  ،111وفتح القريب
املجيب .2/2
( )3ينظر :احلاوي الكبري  ،189/10واملحرر ص  ،872-871وروضة الطالبني  ،98-97/6وحتفة
املحتاج  ،85/7ومغني املحتاج  ،117/4وهناية املحتاج .100/6
( )4كاحلمل.
( )5ينظر :احلاوي الكبري  ،184/10واملحرر ص  ،872وروضة الطالبني  ،100-98وحتفة املحتاج -6/7
 ،83ومغني املحتاج  ،68/4وهناية املحتاج .52/6
( )6ينظر :احلاوي الكبري  ،192/10وروضة الطالبني  ،116/6وأسنى املطالب  ،34/3ومغني املحتاج
 ،74/4وهناية املحتاج .50/6
( )7ينظر :البيان  ،161/8واملحرر ص  ،876وروضة الطالبني  ،122-118/6وحتفة املحتاج ،4/7
ومغني املحتاج  ،68/4وهناية املحتاج .42/6
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ٍ
ٍ
لورثة( ،)3فإن
ويتبني بقا ُء ملكها
ويتبني ُملكُها له من املوت( )2فإن ر َّدها بطلت
بقبول منه(،)1
ُ
ُ

ٍ
مكلف(َ )4قبل له و ٌيل( ،)5أو ً
محال فبعد انفصاله ح ًيا( ،)6وإن مات موىص له قا َم وار ُثه
غري
كان َ
مقا َمه(.)7
ٍ
وارث ٍ
ٍ
()8
بثلث َّ
َ
خاص
وارث له
بأكثر وًل
فأقل فال
وإذا أوىص لغري
ٌ
ُ
حتتاج إلجازة ،أو َ
ٍ
ٌ
ٌ
لوارث
تنفيذ( ،)9أو
توقف زائدٌ عىل إجازته وهي
خاص
وارث
بطلت فيام زا َد عليه ،أو له
َ
ْ
ٌ
( )1ينظر :األم للشافعي  ،102/4روضة الطالبني .142-141/6
( )2يف (ك) (باملوت).
( )3ينظر :األم للشافعي  ،102/4وروضة الطالبني .143/6
( )4أي املوىص له.
ٍ
لصغر أو لغري ذلك.
( )5كاملحجور عليه
ينظر :أسنى املطالب  ،43/3ومغني املحتاج .86/4
( )6أي إن كان املوىص له ً
محال َقبل ل ُه وليه بعد انفصاله ح ًيا.

ينظر :املحرر ص  ،872وروضة الطالبني  ،100-99/6أسنى املطالب  ،31/3وحاشية البجريمي عىل
اخلطيب .345/3
( )7هذا إن مات املويص قبل املوىص له وإًل بطلت الوصية ،قال الرافعي يف املحرر" :وإذا مات املوىص له
قبل موت املويص بطلت الوصية ،ولو مات بعد موته -أي بعد موت املويص -قام وار ُثه مقامه يف
القبول".883-882 .
وكذلك ينظر :احلاوي الكبري  ،93/10البيان للعمراين  ،179-175/8وروضة الطالبني ،110/6
أسنى املطالب  ،43/3وحتفة املحتاج  ،47/7ومغني املحتاج  ،88/4وهناية املحتاج  ،66/6وحاشية
اجلمل  ،48/4وحاشية البجريمي عىل اخلطيب  ،348/3وحاشية البجريمي عىل املنهج .273/3
( )8يف (ك) (ُيتاج) بالياء.
واألظهر
( )9أي تنفيذ لترصف املويص وليس ابتدا ًء عطية من الوارث ،وحكى النووي أهنام قوًلن يف املذهب
ُ
أنه ٌ
تنفيذ .روضة الطالبني .108/6
وينظر :كذلك هناية املطلب .9-8/10
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توقفت وإن َق َّلت( )1عىل إجازة باقي ورثة( ،)2والعرب ُة يف كونه وار ًثا أو غريه ويف قدر ٍ
مال بوقت
ْ
ٍ
ٍ
ٍ
وإجازة ور ٍّد بام بعده( )3واهلل أعلم.
وبقبول ورده
موت،
حساب الوصية

خمرج الو صية ُ
َ
ساهبا(ْ )4
سم
أن ُت َصح َح م سأل َة الورثة
وخت َ
وتأخذ َ
رج منه مقدَ ارها وتق َ
وح ُ
صحتا من املخرج وإًل فارضبه( )5أو وفقه( )6إن باين أو
الباقي عىل م سألة الورثة ،فإن انق سم
َّ

]ك/142:أ[

وافق يف املسألة ومن احلاصل يصحان( ،)7فلو أوىص ٍ
لزيد بربع ماله وله ثالث ُة بنني صحت من

ٍ
لوارث وإن قلت عن الثلث فهي متوقف ٌة عىل إجازة باقي الورثة.
( )1أي أن الوصية إذا كانت
( )2ينظر :األم  ،114-110-106/4واحلاوي الكبري  ،15/10والبيان للعمراين ،158-156-151/8
واملحرر ص  ،874وروضة الطالبني  ،122/6وحتفة املحتاج  ،21-2/7ومغني املحتاج ،77-73-4
وهناية املحتاج .54-49/6
( )3ينظر :احلاوي الكبري  ،18/10والبيان للعمراين  305-159/8واملحرر ص  ،874وروضة الطالبني
 ،111/6ومغني املحتاج .113/4
( )4كيفية العمل عىل طريقة اجلمهور:
ُ -1نصحح مسألة الوصايا ،وخمرجها هو أصل املسألة والباقي بعد استخراج الوصايا للورثة.
-2نصحح مسألة الورثة بإزاء مسألة الوصية.
ينظر بني الباقي بعد الوصية ومسألة الورثة باًلنقسام والتباين والتوافق:
أ -إذا انقسم الباقي عىل مسألة الورثة صحت املسألة من خمرج الوصية ويكمل العمل.
ب -وإن باين أو وافق فالباقي أو وفقه هو جزء سهم مسألة الورثة ،ومسألة الورثة أو وفقها هو جز ُء
سهم األوىل مسألة الوصية.
 -3نرضب جز ُء سهم األوىل فيها خترج اجلامعة ثم تكمل العمل كاملتبع.
( )5يف (ك) (فارضهبا).
( )6يف (ك) (وفقها).
( )7يف (ك) (تصحان).
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ٍ ()2
()1
ـهم( )3أو ســهامن
خمرج الربع أربع ٌة  ،أو ابنان أو ســت ٌة صــحت من ثامنية للموىص له سـ ٌ

()4

ولكل ٍ
ابن ثالث ُة أسه ٍم(.)5
( )1وهذا مثال عىل اًلنقسام وصورهتا كذا:

فبني سهامهم ورؤوسهم انقسام فتصح املسألة من خمرج الوصية.
( )2واألُوىل ٌ
وصورهتا كذا:
مثال عىل التباين
ُ

تباين ،فيكون مسألتُهم جز ُء سهم األوىل ترضبه فيها خيرج لك ما تصح
فبني سهام الورثة  3ومسألتهم 2
ٌ
منه املسألتان  8 = 4 × 2ثم تكون سها ُم الورثة  3هي جزء سهم مسألتهم ثم تكمل العمل كاملتبع إًل
أنك ترضب نصيب األبناء من اجلدول الثاين فقط وليس من اجلدولني لئال يتضاعف نصيبهم فيقع
الغلط.
والثاني ُة ٌ
مثال عىل التوافق وصورهتا كذا:

توافق بالثلث ُ
فثلث مسألتهم  2يكون جز ُء سهم األوىل التي هي خمرج
فبني سهام الورثة  3ومسألتهم 6
ٌ
الوصية ترضبه فيها خيرج  8وهو ما تصح منه املسألتان ،ووفق سهام الورثة  3يكون  1هو جزء سهم
مسألتهم ثم تكمل العمل إًل أنه كام قلنا ساب ًقا ترضب نصيب الورثة من اجلدول الثاين فقط وليس من
اجلدولني.
( )3كام يف حالة اًلنقسام املسألة األوىل.
( )4كام يف حالتي التباين والتوافق.
( )5هذا فقط كام يف مثال التباين أ َّما مثال اًلنقسام والتوافق فلكل ٍ
ظاهر لك يف
سهم واحدٌ فقط كام هو
ٌ
ابن ٌ
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طريقة ما فوق
الكرس

ْ
ْ
فخذ ما َ
شئت ْ
ُيصل
وخذ من مسألة الورثة مث َله وزده عليها
فوق كرس الوصية
وإن َ
()1

َ
كرس فابسط اجلميع من جنسه( ،)2ففي املسألة
والقدر املزيدُ هو الوصية ،فإن
التصحيح
ُ
حصل ٌ
ُ
ْ
ُ
الثلث فز ْد عىل املسألة ثل َثها
املذكورة فوق الربع
ُيصل أربع ٌة يف الصورة األوىل( )3والواحدُ
اجلداول السابقة.
( )1كام َم َّر يف الفن األول ،وطريقة معرفة ما فوق الكرس أن تطرح من خمرج الكرس املفروض بسطه وانسب
املطروح للباقي ،فام فوق الربع ٌ
ثلث ألَنَّك تطرح البسط  1من مقامه  4خيرج  3ثم تنسب له املطروح 1
1

يكن ثل ًثا .
3

قال الشنشوري رمحه اهلل" :هذه الطريقة املتقدمة هي طريق الباب وهي األصل ،وهناك طرق أخرى منها
طريق ما فوق الكرس وطريق ما حتته وطريق الدينار والدرهم وطريق اجلرب واملقابلة وطريق اخلطأين
وطريق املنكوس وطريق املقادير وطريق اهلندسة  ...إلخ".8/2 .
( )2وطريقة العمل كذا:
 -1تعمل مسألة للورثة ُم َص َّحح ًة.
 -2تأخذ ما فوق كرس الوصية ثم تزيده عىل أصل مسألة الورثة ُيصل التصحيح ملسألة الورثة مع
الوصية ثم تضيف هذه الزيادة يف جدول املوىص له.
كرس -غال ًبا سيحدث ذلك -فابسط اجلميع من جنس ذلك الكرس.
 -3إن حصل ٌ
تنويه -1 :طريقة استخراج ما فوق الكرس مرت يف الفن األول :وهو أن تطرح بسط الكرس من مقامه ثم
نصف ألَ َّن بسط الثلث  1تطرحه من مقامه  3خيرج  2ننسب
تنسب للخارج بسطه املطروح ،ففوق الثلث
ٌ
نصف.
له ذلك املطروح الذي هو  1خيرج
ٌ
 -2ملعرفة كم يساوي خارج ما فوق الكرس من مسألة الورثة ترضب اخلارج يف املسألة خيرج مقدار
1

1

2

2

الوصية فلو كان ما فوق الكرس ومسألة الورثة من  6هكذا  3 = ×6تضيفها عىل مسألة الورثة والقدر
املزيد هو مقدار الوصية.
( )3وصورهتا كذا:

موىص لزيد
 3أبناء

1
4

3

4=1+ 3

-

1

3

1/3
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]ح[51:

الزائدُ قدر الوصية واثنان وثلثان يف الصورة الثانية والثلثان املزيدان قدرها(ُ ،)1
وحمل هذا إذا
كان ُ
فصحح كام سلف ،فلو
منقسام عىل رؤوس املوىص هلم وإًل
بسط كرس الوصية من أصلها
ْ
ً
صحت األوىل من
كان املوىص له يف الصورة األوىل اثنني ويف الثانية أربع ٌة ويف الثالثة مخس ٌة
ْ

ُ
فام فوق الربع هو ٌ
وثلث مسألتهم  1جتمعه هلا خترج  4والقدر الزائد هو الوصية ثم تكمل العمل.
ثلث
( )1وصورهتا كذا:
2

موىص لزيد
ابنان

1
4

2

2= + 2 2
3
3
2
2
3
3/6
1/2
2
1

8

2

ُ
ما فوق الربع ٌ
قدر
ثلث كام أسلفت
وثلث املسألة  2كذا  3 = 3 × 2جتمعه للمسألة ويكون الزائد هو ُ
كرس تبسط املسألة والوصية برضب ٍّ
كل منهام يف خمرج الكرس فاملسألة تكون 8
الوصية ،وألَ َّن اخلارج ٌ
2

وذلك برضب  2يف  3خيرج  6ثم محل ما عىل الكرس للمجموع تصبح  ،8وبسط مقدار الوصية كذا× :
3

6

.2 = = 3
3

وصورة املسألة األخرى كذا:

ُ
فام فوق الربع ٌ
وثلث مسألتهم  6يكون  2جتمعه إليها تكون  8وهذا القدر الزائد هو قدر الوصية.
ثلث
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إذا كانت الوصية
أكثر من الثلث

ٍ ()1
عرش( )2والثالث ُة من أربعني(.)3
ثامنية والثاني ُة من ست َة َ

ٌ
مجيع
أكثر من الثلث فله
أحوال؛ ألن الورث َة إما أن جييزوا كلهم َ
وإن كان املوىص به َ
بعضهم َّ
اآلخر،
البعض
بعضها وخيال َفه
ُ
كل الوصايا أو َ
جييز ُ
الوصايا أو ُي َر ّدوا ك َّلهم مجي ًعا أو َ
ُ
ُ
ُ
وبسط كرس
فريق،
خمرج جزء الوصية أو أجزائها ،وعد ُة املوىص هلم ٌ
دائام ُ
فأصل مسألة اإلجازة ً
( )1وصورهتا كذا:

َّبع يف تصحيح املسائل الطريقة املعهودة ،فبني رؤوس املوىص هلم  2ونصيبهم  1تباين فترضب كامل
ُيت ُ
الرؤوس يف املسألة ثم ترضب فيه كذلك َّ
كل األنصباء تكن املسألة  8ثم تكمل العمل.
( )2وصورهتا كذا:

=

توافق بالنصف ،فنصف الرؤوس  2ترضبه يف املسألة وترضب
فبني رؤوس املوىص هلم  4وسهامهم 2
ٌ
ٍ
نصيب تكن املسألة  16ثم تكمل العمل.
فيه كذلك ك َّل
( )3وصورهتا كذا:

ٍ
نصيب تكن املسألة
تباين ،فترضب الرؤوس يف املسألة ويف كل
فبني رؤوس املوىص هلم  5وسهامهم 2
ٌ
 40ثم تكمل العمل.
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ٍ
فصح ْح كام سلف(،)1
وصية نصي ُبه وسها ُم الورثة ٌ
فريق والباقي من خمرج الوصية إن كان نصي ُبه َ
وىص به أكثر من الثلث وأجاز الورثة ذلك فكذا:
( )1وطريقة العمل فيام إذا كان ا ُمل َ
 -1تعمل مسألة اإلجازة التي هي مسألة الوصية وهي من خمرج جزء الوصية أو أجزائها ،بمعنى لو
كانت الوصية أكثر من وصيتني تستخرج خمرجهام كام َم َّر.
-2بسط كرس الوصية هو نصيب املوىص له وتعمل كام تعمل يف الفروض.
-3الباقي بعد الوصية هو ما يكون للورثة.
-4تعمل مسألة الورثة فتنظر بني الباقي ومسألتهم باًلنقسام والتباين والتوافق ثم تكمل العمل.
مر معنا قبل هذه املسألة.
تنويه :هذا هو عمل اجلمهور الذي َّ
1

1

4

6

فلو مات أحدهم عن وصية و فهي أكثر من الثلث والورثة زوجة وشقيقة وأخت ألب وعم وأجازوا
الوصية فالعمل كذا:

أما العمل بطريقة ما فوق الكرس كذا:
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ُ
فريق ونصي ُبه ُ
بسط الثلث واحدٌ  ،ومسأل ُة
وأصل مسألة الرد ثالث ٌة أبدً ا وسها ُم الوصايا أو أوفاقها ٌ

]ك/142:ب[

ٍ
ٍ
لشخص بنصف
حينئذ( ،)1فلو خلف ابنا وأوىص
التصحيح
فريق ونصي ُبه اثنان وًل خيفى
الورثة ٌ
ُ
وطريقة العمل كذا:
1

1

4

6

 -1تستخرج ما فوق الوصيتني بحيث جتمع الوصيتني= + :
5

ننسب املطروح  5له يكون كذا .
5

5

7

7

7

5
12

وما فوق الوصيتني كذا7=5-12 :

4

4

7

7

 -2تستخرج املسألة كذا 8 = 12 × :تضيفها عىل املسألة تكون هي مقدار الوصية واملسألة . 20
 -3تبسط اجلميع من جنس كرس جمموع الوصيتني تكون املسألة من  ،144للزوجة  21وللشقيقة 42
ولألخت ألب  14وللعم  7والوصيتان .60
 -4تعمل مسألة للموىص هلم لتستخرج نصيب ٍّ
كل منهم تكون من  12ربعها  3وسدسها  2ثم يعود
خمرج الوصيتني إىل .5
 -5تنظر بني جمموع الوصيتني  60ومسألتهم  5وبينهام انقسا ٌم ألَ َّن  12=5÷60فتصح مما صحت منه
األوىل وتكون هي اجلامعة وجزء سهمها  1و الثانية هو حاصل قسمة السهام عىل املسألة .12
 -6تكمل العمل كاملتبع بعد ذلك.
( )1وطريقة العمل فيام إذا ر ّد الورثة الوصية كذا:
دائم أبدً ا.
 -1تعمل مسألة الرد وهي من خمرج الثلث دو ًما  1للوصايا و 2الباقي للورثة وهذا ٌ
 -2تعمل مسألة الورثة ثم تنظر بني الباقي ومسألتهم باًلنقسام والتباين والتوافق.
 -3ثم تكمل العمل كاملتبع.
فلو كانت املسألة السابقة إًل أن الورثة َر َّدوا الوصية فالعمل كذا:
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ٍ
فمخرجهام ست ٌة ومنه تصح( ،)1وإن شئت ففوق النصف
وآلخر بثلثه وأجازمها اًلب ُن
ماله
ُ
والثلث مخس ُة أ ٍ
ْ
قدر الوصي ُة
مثال فز ْد عىل سهم اًلبن مخس ُة أمثاله
ُيصل ما تقد َم ،واملزيدُ هو ُ
ُ
لألول ثالث ٌة وللثاين اثنان ولالبن واحدٌ ( ،)2وإن َر َّدمها اًلب ُن
فأصل مسألة الرد ثالث ٌة واحدٌ
وللتأكد من صحة العمل تنظر هل نصيب األوصياء هو ً
فعال ثلث اجلامعة كذا:
1

30= ×90
3

نصيب األوصياء30=12+18 :
ُ
صحيح واحلمد هلل.
العمل
إذن
ٌ
وطريقة العمل بطريقة ما فوق الكرس كذا:

( )1وصورهتا كذا:
6
1
وصية بنصف
2
1
2
وصية بثلث
3
 1ابن
3

( )2وصورهتا كذا:
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ْ ()1
التصحيح
عرش وهو
للموىص هلام سها ُمهام وهي مخس ٌة يباينها فارضهبا يف املخرج
ُ
حتصل مخس َة َ

للوصايا ،مخسة من رضب الواحد يف اخلمسة لألول منها ثالث ٌة وللثاين اثنان والعرش ُة لالبن(،)2
1
1
وصية بنصف -
2
وصية بثلث 1 -
3
- 1
ابن

6=5+1
3
2
1

5 1 1
ألَ َّن  1 = 5 – 6 = = +ثم ننسب البسط منه يكن  5تضيفها إىل نصيب اًلبن الوارث الوحيد الذي
2

3

6

منه صحت مسألته تصبح املسألة من  6نصفها  3للموىص له بالنصف وثلثها  2للموىص له بالثلث ويبقى
سهم واحدٌ لالبن.
ٌ
( )1يف (ك) ُيصل.
( )2وطريقة العمل فيام إذا كان الرد منهم كلهم كذا:
-1نضع مسألة الرد وهي من  3دو ًما خمرج الثلث وهو احلد األقىص من الوصية التي ًل تتوقف عىل إجازة
أحد الورثة ،فيكون  1للموىص هلم و 2للورثة وهنا يكون  2لالبن الوريث الوحيد.
-2تعمل مسألة للموىص هلم عىل قدر وصاياهم ،فاألول له النصف والثاين له الثلث ،فمسألتهم من 6
لألول صاحب النصف  3وللثاين صاحب الثلث  2وًل أحد غريهم فتعمل كام عملنا ساب ًقا يف الرد
فتكون مسألتهم من ً 5
بدًل من.6
-3يباين سهم املوىص هلم  1مسألتهم التي هي من  5فتكون مسأل ُتهم هي جز ُء سهم األوىل ترضبه فيها
خيرج  15هي املصح وسهم املوىص هلم هو جز ُء سهم مسألة الوصية.
-4تكمل العمل كاملتبع يكون لألول  3وللثاين  2ولالبن .10
وصورهتا كذا:

وطريقة عملها بام فوق الكرس كذا:
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إذا أجاز الورثة
إحدى الوصيتني
وردوا األخرى

علمت( )1وحص ْل
وإن أجاز إحدى الوصيتني ور َّد األخرى فاعمل مسألتي الرد واإلجازة كام
َ
تصح القسم ُة غال ًبا ،ففي املثال اجلامع ُة ثالثون اقسمها عىل ٍّ
خيرج
اجلامع َة هلام ومنهام
كل منهام ْ
ُ
جز ُء سهم مسألة اإلجازة مخس ٌة وجز ُء سهم مسألة الرد اثنان ،فمن له من اإلجازة أخذه مرضو ًبا

]ح[52:

يف جزء سهمها ومن له من مسألة الرد أخذه مرضو ًبا يف جزء سهمها ،فلو أجاز لألول ور َّد
وترجع
عرش وللثاين أربع ٌة ،وإن ُعكس فلألول ست ٌة وللثاين عرش ٌة
للثاين فلألول مخس َة
ُ
َ
وصورهتا عىل الوجهني هكذا هبذه الصورة(:)2
باًلختصار إىل نصفها
ُ

( )1يف (ح) (عملت).
كرر اجلدول مع إجازة الثاين ثم اخترص،
( )2يالحظ أنه هنا وضع مسألة اإلجازة ثم الرد ثم إجازة األول ثم َّ
ٍ
صنيع املؤلف
اختصار ليتضح العمل بواسطة اجلدول وإن كان
ولك أن حتلها بطريق اجلمهور كذا بال
ُ
أخرص كثري ًا:
وهذه طريقة عمل ما إذا أجاز بعض الورثة ورد اآلخر منهم أو العكس:

 -1تعمل مسألتني واحد ًة لإلجازة وأخرى للرد متوازيتني فمسألة اإلجازة من  6نصفها ٍ
لزيد  3وثلثها
لعمرو  2ولالبن الوارث .1
ومسألة الرد كام قلنا ساب ًقا دو ًما من  3ثلثها  1للموىص هلم والباقي  2للورثة الذي هو هنا اًلبن ،ثم تعمل
مسألة للموىص هلم من خمارج كسور وصيتهم وهي متباينة فتكون من  6لزيد  3ولعمرو  2ثم تعود
مسألتهم إىل  5عدد سهامهم ،وبني سهمهم  1ومسألتهم  5تباين فتكون مسألتهم جزء سهم األوىل
مسألة الرد  3ترضبه فيها خيرج املصح  15وجزء سهم مسألتهم  1ثم تكمل العمل يكون لزيد 3
ولعمرو  2وللوارث اًلبن .1
 -2تنظر بني مسألتي اإلجازة والرد بالنسب األربع ًلستخراج اجلامعة أو املصح فبني  6و 15توافق
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بالثلث فيكون املصح ( )15×2أو (.30= )6×5
 -3تقسم اجلامعة  30عىل مسألتي اإلجازة والرد خيرج جزء سهم ٍّ
كل منها ،فجزء سهم اإلجازة  5وجزء
سهم مسألة الرد .2
 -4تستخرج األنصباء للموىص هلم والورثة ،فمن أجيز رضب نصيبه من مسألة اإلجازة يف جزء سهم
مسألة اإلجازة ومن رد رضب نصيبه يف جزء سهم مسألة الرد.
ور َّد عمرو رضب نصيب زيد من مسألة اإلجازة  3يف جزء سهم مسألته  5يكون له ،15
فإن أجيز زيدٌ ُ
ورضب نصيب عمرو من مسألة الرد  2يف جزء سهم مسألة الرد  2خيرج  ،4وجمموع الوصيتني 19
والباقي  11هو نصيب الورثة الذي هو اًلبن الوحيد هنا.
ور َّد زيدٌ تعمل كام سلف يكون لزيد  6ولعمرو  10وجمموع نصيبهام  16هو نصيب
وإن أجيز عمرو ُ
الوصية والباقي  14نصيب الورثة الذي هو اًلبن الوحيد.
وصورهتا يف اجلدول كذا بطريق اجلمهور:

وصية لزيد بنصف
وصية لعمرو بثلث
ابن

1
2
1
3
ب

5

5

6

3

3
2
1

1

15 5/6

1
2 1 1
1
3
3
ب - 2

مسألة اإلجازة

2
15

30

3

3

15

6

3

2

2

4

10

5

-

10

11

14

7

مسألة الرد

إجازة زيد إجازة عمرو

تنبيه :نصيب اًلبن الوارث يف مسألة إجازة أحدمها ًل يكون برضب سهمه يف جزء السهم بل بجمع
نصيب األوصياء ثم طرحه من مصح املسألة.
اختصار للمسألة عىل فرض إجازة عمرو فقط ،أ َّما عىل إجازة
تنبيه آخر :اجلدول األخري الذي هو من 15
ٌ
ٍ
زيد فال اختزال لوجود العدد األصم  11فتبقى املسألة من  30كام هي.
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بن
زيد

2 5

2 5

30 15 6

15 30 15 6

11 10 1
1

بن

 15 3 3زيد

2

(1 )1
عمر
3

 4عمر

2 2

7 14 10 1
1

3 3

2
1

6

3

5 10 2 2

3

ٍ
ابسط اجلامع َة َّ
تصح القسم ُة ف ْ
نصيب من جنس الكرس الواقع(.)2
وكل
وإن مل َ
]ك/143:أ[

طريقة يف العمل

تقسم َ
َ
تعمل كام مىض ْ
أصل
وأن
أكثر( )4ور َّد الباقون أن
ولك( )3فيام إذا أجاز ٌ
َ
فريق أو َ
ٍ
َ
ٍ
تأخذ من نصيب الفريق الذي ر َّد
وصية ثم
تصحيح وًل
مسألة الورثة عىل الفرق من غري اعتبار
مثل جزء الوصية ثم اقسم باقي سها َم كل ٍ
أجاز َ
فريق عليه
ثل َثه أبدً ا للوصية ومن نصيب الذي َ

أخرى فيام إذا أجاز

نصيب من ٍ
ٍ
ومجل ُة املأخوذ من الفرق( )5عىل املوىص له عىل نسبة وصاياهمْ ،
إرث
فإن انقسم كل
ٍ
صحت املسأل ُة من أصلها وإًل فاعمل كام مىض يف التصحيح ،وكذا إن
وصية عىل مستحقه
أو
ْ

األخرى

ٍ
()6
فابسط َّ
َ
ْ
مأخوذ وباقيه من جنس ذلك
كل
كرس
حصل يف املأخوذ من أنصباء املأخوذ منهم ٌ

الورثة إحدى
الوصيتني وردوا

ُيصل املرا ُد( ،)7والوجه الثاين قال العالم ُة ُ
ْ
مجال
الكرس ثم اعترب ما مىض من األخذ والقسمة
( )1يف (ك) (عمرو) يف اجلدولني.
مر ساب ًقا يف هذا الباب.
( )2كام َّ
( )3عمل اخلربي واملارديني ومن حذا حذومها فيها.
( )4ساقطة من (ك).
( )5يف (ك) (الفريق).
( )6يف (ح) ً
بدًل من (املأخوذ منهم كرس) (الفرق).
( )7كام لو أوىص بنصف ماله وله زوجة وبنت فأجازت البنت وردت الزوجة فالعمل كذا:
زوجة (ر)
بنت (ج)
وصية بنصف

8

8
2
3
1
3

-

3

1
8
+ب 7
1

1
2

-
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2
5
6

48=6×8
4
21
23

وطريقة العمل كاآليت:
 -1تعمل مسألة للورثة فكانت من خمرج الثمن ثامنية.
1

 -2تأخذ ثلث ممن رد وكامل الوصية ممن أجاز ،فثلث ما للزوجة من سهامها  1يكون للوصية ويبقى
2

3

1

هلا  ،ونصف ما للبنت من سهامها  7يكون  3ويبقى للبنت مثلها فتجمع النصيبني تصبح جمموع
3

2

5

الوصية . 3
6

 -3تبسط نصيب الزوجة واملأخوذ للوصية من جنس مقام كسورها وهو  6فيكون املصح 48 = 8 × 6
 -4ترضب سهام ٍّ
كل منهم يف :6
2

نصيب الزوجة4 = 6 × :
3

1

نصيب البنت21 = 6 × 3 :
5

2

الوصية23 = 6 × 3 :
6

وصورهتا يف اجلدول بطريق اجلمهور كذا:
1 4

3

4

48 16 8 2 12 8 3
1
- 1 1
وصية
3 2
1
جه (ر)
ب 2
7
بنت (ج)

4

- 1

8

23

1

1

1

4

7

7

21

7

مسألة الرد

1

مسألة اإلجازة

تنبيه:
ً -1لستخراج نصيب الوارث ترضب نصيب املجيز يف جزء سهم مسألة اإلجازة والراد ترضب نصيبه
يف جزء سهم مسألة الرد كذا:
الزوجة (ر)4=4×1 :
البنت (ج)21=7×3 :
 -2استخراج نصيب الوصية يكون بجمع نصيب الورثة ثم طرحه من اجلامعة كذا:
25=21+4
23=25-48
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إذا اختلفوا
إجازة ور ًدا
الورثة

()1
خمترص( .)2انتهى.
حسن
عيل وهو
ٌ
ٌ
الدين سبط املارديني رمحه اهلل :هو مما فتح اهلل به َّ

البعض املردود من األول
وبعضهم
بعضها،
َ
ُ
بعض الوصايا ور َّد َ
بعض الورثة َ
وإذا( )3أجاز ُ

واملوىص هلم

ٍ
()4
وارث ْ
وخذ
فأصل مسأل َة الورثة واعرف سها َم كل
وبعض آخر
فريق
فريق أو ٌ
ور َّد املجاز منه ٌ
ٌ
ّ

]ح[53:

أجازْ ،
َ
وإن
ثلث سهام كل من ر ّد( )5ومثل جزء الوصية أو أجزائها من سهام كل من أجاز مل ْن َ
()6
ُ
العمل
رس
كرس فابسط
َ
اجلميع ،ثم اقسم ما اجتمع للوصية عىل مستحقيها  ،وربام َع ُ َ
حصل ٌ

( )1هو حممد بن حممد بن أمحد الغزال الدمشقي ،بدر الدين الشهري بسبط املارديني ،ولد سنة  826هـ  ،عامل ٌ
فريض ريايض فلكي نحوي،
ٌ
حمقق كشف الغوامض.
رجحه ُ
تويف رمحه اهلل سنة  907هـ وقيل  902هـ وقيل  912هـ واألول أقرب كام َّ
ينظر :الضوء الالمع  ،35/9والبدر الطالع  ،242/2واألعالم للزركيل  ،54/7ومعجم املؤلفني
 ،188/11ومعجم العلامء العرب .180/1
( )2قال املارديني رمحه اهلل يف إرشاد الفارض إىل كشف الغوامضٌ " :
فصل يف معرفة تصحيح مسألة اإلجازة
ٍ
وكنت
بطريق حسنة خمترصة مما فتح اهللُ تعاىل به يف هذا الكتاب" إًل أنه ذكر يف آخر الفصل قو َله" :
والرد
ُ

ٍ
وارث بعد تصحيح مسألتهم قبل عمل
أيضا :وهي األخذ من نصيب كل
مل َأر هذه الطريقة املذكورة هنا ً
هذا الكتاب ثم رأيتُها مذكور ًة يف اخلربي وغريه" .ص .295

ٍ
ألحد".441/2 .
وقال يف كشف الغوامض" :ومل َأر هذه الطريق َة مسطور ًة

( )3يف (ك) وإن.
( )4سقط من (ك) (فريق أو فريق وبعض آخر).
( )5يف (ك) زيادة (للمردود).
بعض الوصايا ورد األخرى وأجاز بعضهم اآلخر بعض املردود
( )6وطريقة العمل فيام إذا أجاز بعض الورثة َ
اآلخر فالعمل
ورد املجاز ،كام لو أوىص لزيد بثالثة أمخاس ولعمرو بخمس وترك ابنني أجاز أحدُ مها ورد
ُ
كذا:
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2
موىص له
موىص له

3
5
1
5

-

ابن (ج)

1

ابن (ر)

1

وطريقة العمل كذا:

2

4

17

30

120 4/5

3
5 17 2 1
15
1
5
1
- 3
5
2
- 10
3

3

51

1

17
12
40

 تعمل مسأل ًة للورثة مصحح ًة وصحت من عدد رؤوسهم هنا .24

1

5

5

سهم واحدٌ فيبقى له ثم
 جمموع الوصيتني هنا تأخذ مث َلها من املجيز ،واملجيز هنا اًلبن األول وله ٌتأخذ َ
سهم واحدٌ فتأخذ ثل ًثا ويبقى له الثلثان ،فيصبح
ثلث سهام من ر َّد وهو هنا اًلبن الثاين وله
ٌ
4

1

5

3

جمموع الوصيتني1 = + :

2

15

 تبسط نصيب املوىص هلم وبقية الورثة من جنس مقام كسورها وهنا الكسور خمتلفة فتنظر بينها بالنسباألربع وبينها تداخل فتأخذ أكربها وهو  15ترضبه يف أصل املسألة  2خيرج .30
 ترضب َّكل نصيب يف  15خيرج كذا:
أ -نصيب املوىص هلام1 :

2

15
1

× 17 = 15

ب -نصيب اًلبن املجيز3 = 15 × :
5
2

ج -نصيب اًلبن الرا ّد10 = 15 × :
3
خمتلف هنا تعمل هلام مسألة من خمرج وصيتيهام  5وتعود إىل جمموع سهامهام 4
 وألَ َّن قدر الوصيتنيٌ
وبينها وبني سهامهم  17تباين فيكون جز ُء سهم املسألة األوىل مسأل َة خمرج الوصيتني  4ترضبه فيها
َ
العمل كاملتبع.
خيرج  120هي اجلامعة ،وجز ُء سهم الثانية عد َد سهامهم  17ثم تكمل
وطريقة العمل بطريق اجلمهور كذا:
 -1تعمل مسألة اإلجازة من خمرج الوصية وهو ُمخس أي  5تكون  3لألول و 1للثاين والباقي  1للورثة،
والورثة مسألتهم من  2عىل عدد رؤوسهم وًل ينقسم فتصحح كاملتبع يكون املصح من  10لألول
 6وللثاين  2ولكل ابن وارث .1
 -2تعمل مسألة للرد من  3دو ًما  1للموىص هلم و 2للورثة.
 -3تعمل جامعة ملسألتي اإلجازة والرد أي  10و 3وبينهام تباين فتكون اجلامعة  30تقسمها عىل األوىل
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مسألة اإلجازة خيرج  3هو جزء سهمها والثانية تقسمها فيخرج جزء سهمها .10
 -4تستخرج نصيب الورثة أ ً
وًل فاًلبن املجيز ترضب نصيبه من مسألة اإلجازة يف جزء سهمها 3=3×1
واًلبن الراد ترضب نصيبه من مسألة الرد يف جزء سهمها .10=10×1
 -5تستخرج نصيب الوصية بطرح جمموع ما للورثة من اجلامعة:
نصيب الورثة13=10+3 :
نصيب املوىص هلم17=13-30 :
 -6تستخرج نصيب كل موىص له بوضع مسألة هلم من خمرج وصيتهم ،ووصيتهم من خمرج اخلمس
فتكون من  5لألول  3وللثاين  1وجمموعهام  4فتعود هي أصل مسألتهم.
 -7تعمل جامعة أخرية بالنظر بني الباقي للوصية  17وبني مسألة الوصية  4وبينهام تباين فأصل
مسألتهم  4تكون هي جزء سهم اجلامعة ما قبل األخرية  30لتخرج اجلامعة .120=30×4
وجزء سهم مسألة الوصية هي الباقي هلم .17
ٍ
ٍ
بخمس  17ولالبن املجيز
أمخاس  51وللموىص له
 -8تكمل العمل كاملتبع يكون للموىص له بثالثة
 12ولالبن الراد .40
 -9وللتأكد من صحة العمل ٌ
طرق منها:
أ -تنظر لنصيب اًلبن الراد  40ونفرض اآلخر رد مثله فيكون نصيبهم  80والباقي ً 40لبد أن تكون
ثلث اجلامعة وإًل كان العمل خاط ًئا ،وثلث اجلامعة  120يكون  40فالعمل صحيح واحلمد هلل.
ب -تنظر نصيب اًلبن املجيز  12وتفرض اآلخر أجاز مثله فيكون نصيبهم  24والباقي من اجلامعة 96
يفرتض أن يكون هو جمموع الوصيتني.
وللتأكد من ذلك:
1

3

5

5

 -1جتمع الوصيتني= + :

4
5

4

صحيحا واحلمد هلل.
 -2تستخرج جمموع الوصيتني من اجلامعة 96= 120 × :وهبذا يكون العمل
ً
5

وصورة العمل يف اجلدول بطريق اجلمهور كذا:
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الكسور
كثرت
هبذا الوجه إذا
ْ
ُ
()1
ُ
أعلم.
فيكون
ُ
طريق اجلمهور أوىل واهلل ُ

الباب الثامن]:الوصية بالنصيب[
ٍ
ٍ
معني من أنصباء ورثته أو بمثل
لشخص بمثل نصيب
يف الوصية بالنصيب :إذا أوىص
()2
صحت ويزا ُد عىل مسألة الورثة ُ
يقسم
مثل سهام الوارث املش َّبه بنصيبه ثم
أنصباء الكل َّ ،
ُ

]ك/143:ب[

جمموع السهام عىل املوىص له وعىل الورثة( ،)3وإن أوىص بنصيب أحد ورثته ومل ْ
يقل بمثل
1 2
وصية
وصية

3
5
1
5

ابن (ج)
ابن (ر)

3

10

4

17

10 2 5

3

30

120 4/5

3

6

1

2

1

1

1

1

1

1
3
ب

1
1
1

3
5 17
1
5
- 3

3

51

1

17

-

12

- 10

-

40

مسألة اإلجازة مسألة الرد
فيعرس عم ُلها هبا -
ذكرهتا
( )1قال املارديني يف إرشاد الفارض" :وربام كثرت الكسور يف هذه الطريقة التي
ُ
ُ

ُ
طريق اجلمهور باملسألة اجلامعة للرد  -أي بمسألة الرد واإلجازة
أي عمل املسألة هبذه الطريقة -
ويكون ُ

َ
لت فاعمل هبا وإًل بأن
أسهل منها ،فإذا
وردت عليك مسأل ٌة فاعرض عليها هذه الطريقة فإن َس ُه ْ
ْ

َ
أحسن" .ص .303
استعامل األسهل
عرست فاعمل بطريق اجلمهور؛ ألَ َّن
ْ
ُ
وقال مث َله كذلك يف كشف الغوامض .446/2

 ) 2ينظر :األم  ،92/4واحلاوي الكبري  ،20/10وتلخيص اخلربي  ،624/2والبيان ،237/8
وروضة الطالبني  ،208/6وكشف الغوامض  ،486/2وإرشاد الفارض ص  ،319والعذب الفائض
.247/2
( )3فلو مات أحدهم عن زوجة وابنني وبنت وأوىص ألحدهم بمثل نصيب الزوجة فالعمل كذا:
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وُيمل عىل إرادته مثل النصيب( ،)1وإن أوىص بنصيب ابنه وليس
نصيبه فكذلك عىل األرجح ُ
ٌ
خاص
وارث
له اب ٌن فالوصي ُة باطل ٌة( ،)2وإن أوىص بنصيب أحد ورثته ومل ُيعينه فإن مل يكن له
ٌ
فالوصي ُة باطل ٌة ،وإن كان له ورث ٌة فللموىص له ُ
مثل سهم نصيب أقلهم( )3فز ْد عىل مسألة الورثة
َ
مثل نصيب أقلهم.
45 40
زوجه

5

5

ابن

14 14

ابن

14 14

بنت

7

7

وصية بمثل نصيب الزوجة

-

5

( )1قال اجلويني يف هناية املطلب" :فالذي نقله األئمة املعتربون من أصحاب الشافعي أن الوصية بنصيب
اًلبن بمثابة الوصية بمثل نصيب اًلبن ،وهذا الذي نقله الفرضيون املتظاهرون بعلم احلساب منهم
األستاذ أبو منصور وغريه".15/10 .
أوصيت له بنصيب ابني فوجهان :أصحهام عند العراقيني والبغوي
وقال النووي يف الروضة" :ولو قال
ُ
بطالن الوصية ،وأصحهام عند اإلمام (اجلويني) والروياين وغريمها وبه قطع أبو منصور صحتها ،واملعنى
بمثل نصيب ابني".208/6 .

ٍ
واحد من
ترصيح برتجيح
وقال املارديني يف كشف الغوامض" :وليس يف الرشح الكبري والروضة
ٌ
وجها فاقتىض ترجيح الصحة وهو املعتمد
الوجهني يف باب الوصية ،وجعال األول يف باب املرابحة
ً
ومشى عليه احلاوي الصغري (للقزويني) وأغرب النووي يف رشح املهذب فقال ًل خالف يف الصحة".
.492-491/2
ون َّبه حمقق كشف الغوامض أن النووي مل ْ
يصل يف رشح املهذب إىل كتاب الوصايا فلعله يف موضع آخر
ُيا يف الروضة كام نقلته من قبل واهلل
منه مل يظفر به ،ومل أظفر به أنا كذلك بل هو
ُ
خالف ما حكاه رص ً
أعلم.
( )2ينظر :احلاوي الكبري .20/10
( )3ينظر :األم  ،243/8واحلاوي الكبري  ،26/10واملهذب  ،732/3وروضة الطالبني .211/6
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بنصيب أو سه ٍم أو ٍ
جزء أو ٍ
ٍ
حظ يف تفسريه إىل الورثة،
ويرجع فيام إذا أوىص من ماله
ُ
ٍ
تفسريهم به ولو َّ
و ُي ُ
وأنكر
أكثر من ذلك
قبل
َ
بأقل متمول ،فإن ادعى املُوىص له أن املُويص أراد َ
ُ
()1
ُ
وجها أنَّه ًل
يعلم إراد َة الزيادة ،وحكى البغوي
لف أنَّه ًل
الوارث فاألكثرون عىل أنَّه َُي ُ
ً
ُ

ُيلف عىل عدم استحقاق الزيادة(.)2
ُيتعرض لإلرادة بل
ُ
ٍ
ٍ
وبجزء معلو ٍم من الرتكة -واملرا ُد به الكرس
معني
وإذا أوىص بمثل نصيب بعض ورثته
غريه( - )3فز ْد عىل مسألة الورثة َ
مثل سهام ا ُملش َّبه بنصيبه وعىل احلاصل ما فوق اجلزء
مفر ًدا أو ُ
ْ
املطلوب( )6()5واهللُ أعلم.
ُيصل
الكرس( )4من جنسه
رس فابسط
ُ
َ
املُوىص به ،وإن حصل ك ٌ
( )1هو احلسني بن مسعود بن حممد املعروف بالفراء البغوي ،وامللقب بظهري الدين وحمي السنة الفقيه
الشافعي املحدث املفرس ،له من املصنفات كتاب التهذيب يف الفقه ،ورشح السنة يف احلديث ،ومعامل
التنزيل يف تفسري القرآن الكريم ،وكتاب املصابيح ،واجلمع بني الصحيحني ،تويف رمحه اهلل يف شوال سنة
 516هـ وقيل  510هـ .
ينظر :وفيات األعيان  ،136/2وسري أعالم النبالء  ،328/14وطبقات الشافعيني  ،548/1وطبقات
الشافعية ًلبن قايض شهبة .281/1
( )2ينظر :األم  ،93/4واحلاوي الكبري  ،30-29/10والتهذيب يف فقه اإلمام الشافعي للبغوي ،69/5
والعزيز رشح الوجيز  ،146/7وروضة الطالبني .212/6
مطلق الكرس مفر ًدا كان أو غريه".
( )3قال يف كشف الغوامض" :واملراد باجلزء يف هذا الفصل وما بعده
ُ
.515/2
ٍ
ٍ
معطوفً ،ل اجلزء املصطلح عليه عند احلُ َّساب ،وهو
مضاف أو
مكر ٍر أو
وزاد يف إرشاد الفارض" :من َّ
الذي إذا سلط عىل كله أفناه" .ص .331
( )4يف (ك) (الكل).
( )5ينظر :كشف الغوامض  ،515/2وإرشاد الفارض ص  ،331والعذب الفائض .289/2
وآلخر بثُمن ماله وترك ستة ٍ
أبناء فصورة العمل كذا:
( )6فلو أوىص ألحدهم بمثل نصيب ابنه
ٍ ْ
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تنبيه :تقدم أنَّه لو أوىص بمثل نصيب ابنه أو أحد بنيه وليس له اب ٌن فالوصي ُة باطل ٌة عندنا

أوىص بمثل نصيب
ابنه وليس له ابن

ٍ
وارث لو كان ف ُيقدّ ر موجو ًدا أو تُنظر ما
وعند املالكية واحلنابلة( ،)1أ َّما لو أوىص بمثل نصيب
6
 6أبناء

1/6 1/6

وصية بمثل أحدهم
وصية
وطريقة العمل كذا:

7

8=1+7

1
8

1/6

-

1

1

-

1

1

 -1تعمل مسألة للورثة من عدد رؤوسهم  6لكل ابن .1
 -2تزيد عىل مسألة الورثة مثل نصيب أحدهم فتكون من  7لكل ٍ
ابن  1وللموىص له بمثل نصيب أحدهم
.1
1

1

تستخرج ما فوق الكرس  8وهو كام عرفت ساب ًقا وسبع املسألة األخرية 1تضيفها إليها تكون من 8
7

وهذه الزيادة هي نصيب املوىص له بالثمن .1

تنبيهً :ل جيوز البدء بعمل صاحب اجلزء املعلوم من الرتكة الذي هو الكرس؛ ألَنَّك هبذه الطريقة تكون
زامحا بصاحب الوصية بالثمن ،وًل تكون نفذت
أعطيت صاحب الوصية بمثل أحدهم نصي ًبا
منقوصا و ُم َ ً
ً
الوصية عىل وجهها بل يلزم ً
أوًل إعطاء صاحب الوصية التي صفتها مثل أحدهم ثم صاحب وصية
ٌ
مرتبط باملال كله وًل تأثري.
الثمن؛ ألَ َّن الثمن
ولنتأكد من صحة ذلك تعمل العمل السابق بتقديم صاحب الوصية بالثمن عىل صاحب الوصية بمثل
أحدهم:
6

6

6
7

48

55

7/42 7/42 1/6 1/6
 6أبناء
1
6
6
6
وصية
8
7
7
وصية بمثل أحدهم -
فنجد وصية امليت صدقت يف الوصية التي صفتها (بمثل نصيب أحدهم) لكنها مل تصدق يف وصيته بالثمن
ألَ َّن ثمن ماله كذا:
7
1
ٌ
وأحكم.
أعلم
واهلل
أ
خط
وهذا
6
فقط
اجلدول
يف
نصيبه
بينام
6
=
×55
ُ
ُ
8

8

( )1قال املارديني يف إرشاد الفارض" :فالوصي ُة باطل ٌة عندنا وعند املالكية واحلنفية واحلنابلة ألَنَّه ش َّبهه
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للموىص له مع وجوده فهو له عند عدمه ،قال العالمة عبد اهلل الشنشوري( )1رمحه اهلل تعاىل ً
نقال
ُ
بمعدوم" .ص .328
ويف فتح القريب" :فالوصي ُة باطل ٌة عندنا وعند املالكية واحلنابلة"29/2 .
ويف العذب الفائض" :فالوصية باطل ٌة عندنا وعند احلنفية واملالكية والشافعية ألَنَّه شبهه بمعدوم".
.255/2
ألحناف جييزوهنا وًل يعتربون بطالهنا ،ففي رشح خمترص الطحاوي للجصاص" :ولو
والذي يظهر أن ا
َ
أوىص له بنصيب ٍ
ابن وًل ابن له كان له بحق الوصية مثل الذي كان يكون لالبن لو كان له من تركته،
ابن لو كان ،فليس ذلك وصية باملرياث ،وكذلك لو أوىص بنصيب ٍ
وذلك ألَ َّن معنى ذلك :نصيب ٍ
ابن
لو كان".165/4 .

ٍ
ابن أو ابن ٌة مل
وقال الكاساين يف بدائع الصنائع" :ولو أوىص بنصيب ابنه أو ابنته إلنسان ،فإن كان له ٌ

ٍ
ابن
ثابت
يصح؛ ألَ َّن
نصيب ابنه أو ابنته ٌ
بنص قاط ٍع فال ُيتمل التحويل إىل غريه بالوصية ،وإن مل يكن له ٌ
َ
أو ابنة صحت الوصية؛ ألَ َّهنا مل تتضمن حتويل نصيب ثابت ،فكان وصي ًة بمثل نصيب ابنه أو ابنته ،وليس
ابن أو ابن ٌة ،وإهنا صحيح ٌة ملا نذكر".358/7 .
له ٌ
وذكر ابن نجيم عن الطحاوي يف رشحه أهنا جتوز الوصية فإن كانت أكثر من الثلث فيحتاج إىل إجازة
الورثة فإن كان ثل ًثا أو أقل جازت من غري إجازة.
ينظر :البحر الرائق  ،470/8وكذلك الفتاوى اهلندية .99/6
نص عىل هذه املسألة بعينها فيام وقعت عيني عليه من مراجع معتمدة يف
أما احلنابلة فلم أجدْ أحدً ا منهم َّ
وىص بمثل نصيب ابنه
املذهب ،وغاية ما وجدته شيئا قد ُخيَّرج عليه كقول ابن قدامة يف الكايف" :وإن َّ

نصيب له" ،278/2 .وكذلك املغني
وىص بمثل نصيب من ًل
َ
الكافر ،أو الرقيق فالوصي ُة باطل ٌة ،ألَنَّه َّ
.163/6
وقال صاحب العذب الفائض عند قوله:
وبنصيب ابنه وليس له

إبن وًل بنوه فابطل عمله
ٌ

أي فالوصية باطل ٌة عندنا وعند احلنفية واملالكية والشافعية ألَنَّه َش َّبه ُه بمعدو ٍم.255/2 .
ولبقية األقوال ينظر :حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري  ،446/4واحلاوي الكبري .20/10
وكذلك ينظر :فتح القريب املجيب .29/2
( )1هو عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن عيل العجمي الشنشوري املرصي الشافعي ،اخلطيب باجلامع األزهر
وهو فريض وحاسب وحمدث وأصويل ،ولد سنة  935هـ  ،تويف رمحه اهلل سنة  999هـ .
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عن الروضة:
54أ[[
/144
]ك]:ح:

ابن ٍ
ثان لو كان ،أو أوىص وله ابنان بمثل نصيب ٍ
فرع :لو أوىص وله اب ٌن بمثل نصيب ٍ
ابن
ٍ
آخر لو كان ،فالوصي ُة يف األوىل بالثلث ويف الثانية بالربع( ،)1وقال األستا ُذ أبو إسحاق( :)2يف
ُ
األول انتهى(.)3
والصحيح
األوىل بالنصف ويف الثانية بالثلث
ُ
أي فيكون يف األوىل الثلثان الباقيان لالبن(،)4

ينظر :الكواكب السائرة  ،143/3وسلم الوصول  ،70/5ومعجم املؤلفني .128/6
ُ
الثلث ،وعندما يكون
ابن واحدٌ فيقدَّ ُر وجو ُد اًلبن الثاين ويكون املوىص له ثال َثهم فله
( )1فعندما يكون له ٌ
الربع ،وعىل قول أيب إسحاق ًل يقدر
له ابنان فيقدر وجو ُد اًلبن اآلخر فيكون املوىص له راب َعهم وله
ُ
وجود ٍ
ُ
ُ
األول
والصحيح
الثلث عندما يكون له ابنان اثنان،
ابن واحدٌ وله
أحد فله
ُ
ُ
النصف عندما يكون له ٌ
كام قال النووي رمحه اهلل.
( )2هو إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق اإلسفرائيني امللقب بركن الدين ،الفقيه الشافعي
املتكلم األصويل ،عامل ٌ جمتهدٌ واتفقت األمة عىل مجعه رشائط اإلمامة ،تويف بنيسابور يف يوم عاشوراء سنة
 418هـ ودفن يف إسفرائني.
ينظر :وفيات األعيان  ،18/1وفهرسة اللبيل  ،67/1وسري أعالم النبالء  ،353/17وطبقات الشافعية
الكربى  ،256/4وطبقات الشافعيني  ،679/1وطبقات الشافعية ًلبن قايض شهبة  ،170/1وسلم
الوصول .45/1
( )3ينظر :تلخيص اخلربي  ،630/2وروضة الطالبني  ،209/6وفتح القريب املجيب .32/2
( )4وصورهتا كذا:
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األرباع الباقي ُة لالبنني( ،)1أي ُيقسم سها ُم( )2اًلبن الثالث الذي ُقدر
ويف الثانية الثالث ُة
ُ
ٍ
فيخص ً
بينهام ُ
عصبات أو
كال ما ذكر ،هذا ما يقتضيه كال ُمه وحمله فيام إذا كانت الورث ُة كلهم
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
فالعمل
خمتلفة
فروض
فروض وعصب ًة أو
أصحاب
واحد ،أ َّما لو كانوا
أصحاب فروض حي ٍز
َ
َ
ُصحح مسأل َة الورثة ً
فيه ْ
أوًل بتقدير وجود املعدوم( ،)3وتزيدَ عىل سهام املُش َّبه بنصيبه
أن ت
َ
جيب له تُسقط( )4سها َمه من املسألة
قدر الوصية ،ثم إذا أخذ املوىص له ما ُ
للموىص له والزائدُ هو ُ
ُ
َ
خص املُوىص
وتَقسم الباقي بني الورثة عىل نسبة إرثهم من امليت املذكور فام
حصل فأثبته وما َّ
له يف اجلامعة ،وإن حصل كرس فابسطه( )5وهذا الوج ُه ٍ
جار يف الصورتني األوليني(.)6
ٌ
ترك زوج ًة وابنًا وأربع ٍ
مثالهَ :
بنات وأوىص ألوًلد ولده املُ َّ
توىف قبله بمثل نصيب أبيهم
َ
ٍ
عرش
لو كان ح ًيا ،فمسألتُهم عىل تقدير وجود املتوىف قبله من أربعة وستني ،ز ْد عليها أربع َة َ
للموىص ل ُه ثم بعد أخذه ذلك اقسم الباقي وهو أربع ٌة وستون عىل املوجودين عىل نسبة إرثهم
من امليت ،فللزوجة ثامني ٌة والباقي وهو ست ٌة ومخسون ُيقسم بني األربع البنات واًلبن ُ
ص
فيخ ّ
ٍ
فابسط َّ
َّ
ْ
الكل أ ْثال ًثا
عرش،
عرش وثلثان واملوىص ل ُه أربع َة َ
كل بنت تسعة وثلث واًلب َن ثامني َة َ
( )1وصورهتا كذا:

( )2يف (ك) (سهم).
( )3يف (ح) (املفقود) ً
بدًل من (وجود املعدوم).
( )4يف (ك) (سقط).
( )5يف (ح) (بسطه).
( )6وطريقة العمل كاآليت:
 -1تعمل مسأل ًة للورثة بتقدير وجود املعدوم.
 -2تزيدُ عىل املسألة مثل سهام املشبه به ،والقدر املزيد هو نصيب املوىص له.
 -3نسقط املقدر وجوده ثم يقسم الباقي عىل الورثة عىل قدر إرثهم.
َ
كرس فابسط اجلميع من جنس ذلك الكرس.
 -4إن
حصل ٌ
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]ح[55:
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ٍ
ْ
نصيب إىل نصفه ،للزوجة
وترجع باًلختصار إىل نصفها وكل
ُيصل أربع ٌة وثالثون ومئتان،
ُ
ٍ
إجازة لكوهنا
اثنا عرش ولالبن ثامني ٌة وعرشون وللموىص له أحدَ وعرشون( ،)1وًل ُيتاج إىل

ٍ
َّ
ُيا وإنَّام أخذتُه من قوة كالمهم،
أقل من الثلث ،فقس عليه وتأ َّم ْله فإين مل َأر عم َله ألحد ترص ً
واهللُ أعلم.

الباب التاسع]:الوصية بمثل النصيب وبتكملة جزء منها[
ٍ
()2
جــزء معلــو ٍم مــن الرتكــة أو
يف الوصــية بمثــل نصــيب بعــض الورثــة وبتكملــة
( )1وطريقة العمل بالتفصيل كذا:
 -1تعمل مسأل ًة بتقدير وجود اًلبن املتوىف تكون من  ،64للزوجة  8ولالبن املقدر وجوده  14ولالبن
ٍ
واحدة .7
اآلخر  14وللبنات  28لكل
 -2تعمل مسألة أخرى بإزائها مع إضافة املوىص هلم ونعطيهم مثل نصيب املشبه به  14وتزيد عىل
املسألة قدر الوصية تصبح .78
 -3نسقط اًلبن املقدر وجوده ثم تقسم الباقي عىل الورثة عىل قدر إرثهم ونصيبهم.
 -4يكون نصيب األبناء بعد حذف اًلبن املقدر وجوده  56تقسمه عىل عدد رؤوسهم للذكر مثل حظ
2

1

3

3

األنثيني عىل  6يصبح لالبن  18وللبنات . 37
 -5تبسط اجلميع من جنس كرس الثلث فتصبح اجلامعة  234للزوجة  24ولالبن  56وللبنات 112
ٍ
واحدة  28واملوىص هلم .42
لكل
 -6نخترص اجلامعة والسهام إىل النصف حيث إهنا متوافق ٌة بالنصف فتكون اجلامعة  ،117للزوجة 12
ٍ
واحدة  14واملوىص هلم .21
ولالبن  28وللبنات  56لكل
وصورهتا كذا:

( )2معنى التكملة :الزيادة عىل مبلغ النصيب املشبه به تكملة للجزء.
ينظر :هناية املطلب .144/10
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ٍ
َ
لزيـد بنصـيب أحـدهم
تـرك ثالثـ َة بنـني وأوىص
األجزاء معلو ًمـا مـن( )1الرتكـة( ،)2كـام إذا
َ
فــوق اجلــزء
ولعمــرو بتكملــة نصــف املــال ،وطري ُقــه :أن تزيــدَ عــىل مســألة الورثــة مــا
َ
كرسـ فابسـطه ثـم أخـرج
جممـوع الوصـيتني ،وإن
فالقـدر املزيـدُ هـو
املوىص بتاممه،
ُ
ُ
حصـل ٌ
ٍ
من القدر املزيد َ
ثالثـة
مثل نصيب املُش َّبه بـه لـألول وباقيـه للثـاين ،ففـي املثـال :املسـأل ُة مـن
ْ
وفوق النصف ُ
َ
والقـدر املزيـدُ وهـو ثالثـ ٌة
ُيصـل سـت ٌة،
املثل فز ْد عـىل مسـألة الورثـة مث َلهـا
ُ
ـــوع الوصــــيتني ،لــــألول واحــــدٌ مثـ ُ
ـــل النصــــيب والبــــاقي اثنــــان للثــــاين
جممـ ُ

()3

اجلزء كام ُذكر ساب ًقا :املقصود به يف أبواب الوصايا الكرس أ ًّيا يكن نوعه ،واملقصود بالتكملة هنا :أن
يويص بتكملة ٍ
كرس من الوصية بعد أن يويص ألحدهم بمثل نصيب أحد الورثة ،فيويص بمثل نصيب
أحد ورثته وبتكملة النصف أو الربع ً
مثال من جمموع الرتكة عىل ذلك النصيب املشبه به.
وطريقة العمل كاآليت:
 -1تعمل مسألة للورثة ُم َص َّح َح ًة.
 -2تستخرج الوصيتني بأن تزيد عىل مسألة الورثة ما فوق اجلزء املوىص بتاممه.
كرس تبسط اجلميع من جنس ذلك الكرس كاملتبع.
 -3إن حصل ٌ
 -4تستخرج نصيب املشبه به من جمموع الوصيتني والباقي هو نصيب التكملة.
وهناك طريقة أخرى سنذكرها ًلح ًقا يف موضعها.
( )1يف (ك) (منها).
( )2ساقطة من (ك).
( )3وصورهتا كذا:
3

6

 3أبناء

3

3

موىص له بنصيب أحدهم

-

1

موىص له بتكملة نصف املال

-

2

مسألة الورثة مسألة الورثة مع الوصيتني
والطريقة كذا:
 تعمل مسألة الورثة من عدد رؤوسهم هنا .31
ٍ
 تعمل مسألة الوصيتني بعدها ففوق النصف ٌمثل ألَ َّن 1=1-2 = :ننسبه للبسط وواحدٌ من
واحد واحدٌ
2
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مجيــع اجلــزء املــوىص بتاممــه فالوصــي ُة
النصــيب
وقــ ْس عــىل ذلــك( ،)1فلــو اســتغرق
َ
ُ

مثل ،فتزيدُ َ
أي ٌ
مثل مسألة الورثة عليها تصبح  6هو جمموع مسألة الورثة مع الوصيتني.
ُ
يأخذ األبناء نصيبهم كام هو ،ويأخذ املوىص هلم بمثل نصيبهم  1وما يبقى هو نصيب املوىص له بتكملة
نصف املال وهو .2
( )1وهناك طريقة أخرى:
وهي أن خترج بسط اجلزء من خمرجه وتقسم الباقي عىل مسألة الورثة فإن انقسمت صحت املسألة كلها
من املخرج وإن مل تنقسم فارضب مسألة الورثة عند التباين ووفقها عند التوافق يف املخرج ُيصل مصح
املسألتني مسألة اإلرث والوصية ،أخرج منه اجلزء املوىص به للوصيتني واقسم الباقي عىل مسألة الورثة
خيرج جز ُء سهمها ،ارضبه يف سهام كل وارث منها ُيصل نصيبه ثم أعط املشبه به وما يبقى للموىص له
بالتكملة لذلك اجلزء.
وهذه صورهتا:

 3أبناء

3

1

2

3

6

ب 3 1/3 1

موىص له بنصيب أحدهم 1
موىص له بتكملة نصف املال 2

1

-

1
2

والعمل كاآليت:
 تعمل مسألة للوصيتني من خمرج اجلزء املوىص به وهو هنا نصف فتكون املسألة من  2نصفها  1مقدارالوصيتني والباقي  1للورثة.
 تعمل مسألة للورثة مستقلة بإزائها ثم تعمل كام عملنا سابقا يف املناسخات فتنظر بني الباقي من الوصيتنيوبني مسألة الورثة فإن انقسمت صحت من خمرج الوصيتني وإن باينت كان جزء سهم مسألة الوصيتني
هو مسألة الورثة وإن وافقت أخذنا الوفق ،وهنا الباقي بعد نصيب الوصيتني  1ومسألة الورثة  3وبينهام
تباين يكون جزء سهم األوىل هو مسألة الورثة  3ترضبه فيها خيرج لنا ما تصح منه الوصيتان  ،6وجزء
سهم مسألة الورثة هو الباقي بعد الوصيتني .1
ٍ
واحد منهم  1نعطي نصيب املشبه به  1وما يبقى هو نصيب التكملة وهو .2
 نصيب األبناء  3لكلينظر :كشف الغوامض .537-536/2
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الثاني ُة باطل ٌة(.)2()1

ٍ
نقوًلت عن الروضة
( )1قال املارديني" :كام هو املنقول يف كثري من كتب الفقه والفرائض  "...ثم ذكر
واملغني واملهذب وأهل العراق .كشف الغوامض .541-540/2
ينظر :كذلك احلاوي الكبري  ،25/10واملهذب  ،745/3وروضة الطالبني .243/6
( )2يف حاشية (ح) "كام لو خ ّلف ابنني وأوىص ٍ
لزيد بمثل نصيب أحدمها ولعمرو بتكملة نصف املال ،فاجلزء
املوىص بتاممه يستغرق النصيب فليس لصاحبه يشء".
وصورهتا كذا:
4 2
ابن

1 1

ابن

1 1

موىص ٍ
لزيد بمثل نصيب أحدهم 1 -
موىص لعمرو بتكملة نصف املال 1 -
وبالطريقة األخرى:
4 2
ابن
ابن

موىص ٍ
لزيد بمثل نصيب أحدهم
موىص لعمرو بتكملة نصف املال

1
1

1
1
1
1

خاطئ عىل هذه املسألة مسألة استغراق النصيب للجزء املوىص بتاممه؛ ألَ َّن الوصية
ويالحظ أن هذا املثال
ٌ

بمثل أحدهم ًل يستغرق تكملة اجلزء املوىص به هنا ألَ َّن له  1من أربعة أي ربع املسألة والربع ًل يستغرق
ربع آخر هو نصيب التكملة.
النصف طب ًعا حيث يبقى ٌ
ٍ
ٍ
وآلخر بتكملة نصف املال ،أو إذا
آلخر بمثل نصيب ابنه
ابن وأوىص
واملثال الذي يصح :ما إذا كان له ٌ

ٍ
وآلخر بتكملة ثلث املال وهكذا ،ويأيت تصويرها يف
كان له ابنان وأوىص آلخر بمثل نصيب أحدهم
اجلدول قري ًبا.
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معلوما من الرتكة]
جزءا
ً
[الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إال ً
سدس املال( ،)1وطري ُقه أن تزيدَ عىل مسألة
كام إذا أوىص يف املثال بنصيب أحدَ البنني إًل
َ
وهم؛ ألَ َّن املثال وما بعده من رشح للطريقة خيتص بمسألة ما
(ً )1ل يصح هذا املثال بعد هذا التقرير ولعله ٌ
إذا ترك ورثة وأوىص ألحدهم بمثل نصيب بعضهم إًل جز ًءا معلو ًما من الرتكة ،لذا وضعت له العنوان
املناسب بني معقوفتني.
ينظر :كشف الغوامض  ،548/2وفتح القريب املجيب  ،36/2والعذب الفائض .311/2
ابن واحدٌ :
واملثال الذي يصح :كام لو أوىص بمثل نصيب أحد أبنائه وآلخر بتكملة نصف املال وله ٌ
فالعمل هبذه الصورة:
2 1
ابن

1 1

موىص له بمثل نصيب ابنه

1 -

موىص له بتكملة نصف املال - -
وعملها بالطريقة األخرى كذا:
2 2
ابن
موىص له بمثل نصيب ابنه
موىص له بتكملة نصف املال

1 1
1

1
-

ويالحظ هنا أن نصيب الوصية استغرق مجيع اجلزء أو الكرس املوىص بتاممه فال يبقى للموىص له
بالتكملة يشء فتبطل الوصية الثانية.
فنصيب املوىص له بمثل نصيب ابنه  1هو نصف املال فال يبقى من النصف يشء فتكون وصية مستغرقة.
ٌ
ومثال آخر:
3 2
ابن

1 1

ابن

1 1

موىص له بمثل نصيب ابنه 1 -
موىص له بتكملة ثلث املال - -
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املجتمع يف خمرج الك رس امل ستثنى فام ح َ
الورثة َ
صل فمنه
رضب
مثل سهام املُ ش َّبه بن صيبه وت
َ
َ
املجتمع يف الن صيب املزيد عىل م سألة الورثة
وارضب
صح ،ثم ز ْد عىل خمرج الك رس ب س َطه
َ
ْ
ت ُ
مقدار الك رس امل ستثنى من مجلة امل سألة يف ْ
ُي ْ
ْ
ضل
سقط منه
مقدار الن صيب املُ ش َّبه به( ،)1أ
صل
َ
َ
ــم عىل الور ثة( ،)2فز ْد يف امل ثال عىل
وىص له وال باقي ُيقسـ ُ
للم َ
قدار الوصـــ ية فهو ُ
م َ
وبالطريقة األخرى:
3
ابن

1

ابن

1

موىص له بمثل نصيب ابنه 1
موىص له بتكملة ثلث املال -
كذلك هنا يكون نصيب املوىص له بمثل نصيب أحدهم  1من  3أي ثلث فال يبقى للموىص له بالتكملة
يشء.
( )1ساقطة من (ك).
( )2وطريقة العمل فيام إذا أوىص بمثل نصيب أحد ورثته إًل جز ًءا معلو ًما من الرتكة كذا:
 -1تعمل مسألة للورثة ُم َص َّح َح ًة.
 -2تزيد عىل املسألة مثل نصيب املشبه به.
 -3جتمع املسألة مع النصيب املشبه به ثم ترضب املجتمع يف خمرج الكرس املستثنى ومنه تصح.
 -4تستخرج نصيب الوارث بأن تزيد عىل خمرج الكرس املستثنى بسطه ثم ترضب فيه ما زدته عىل مسألة
الورثة قبل رضهبا يف خمرج الكرس.
 -5تستخرج نصيب املوىص له بطرح قدر نسبة الكرس املستثنى من مجلة مصح املسألة واخلارج نطرحه
كذلك من النصيب املشبه به خيرج مقدار الوصية.
ولك بعد أن استخرجت نصيب الورثة أن تطرح مجلة النصيب من مسألة الورثة وما يبقى هو الوصية.
تنبيه :ولك عند استخراج املصح أي اجلامع بني مسألة الورثة والوصية كام تقدم أن تعترب جمموع بسط
ٍ
وارث ُيصل نصيبه من املصح
الكرس املستثنى ومقامه هو جزء سهم مسألة الورثة ،ارضبه يف سهام كل
وما يبقى بعد ذلك هو مقدار الوصية.
أفدته من حمقق كشف الغوامض عن مصنفه املارديني يف كتابه املواهب السنية وقال عنه هو أسهل
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()1
ْ
ُيصل ما تصح منه وهو أربع ٌة
املجتمع وهو أربع ٌة يف خمرج السدس
وارضب
املسألة واحدً ا
َ
ْ

املجتمع وهو ســبع ٌة يف النصــيب املزيد
وعرشــون ،ثم ز ْد عىل خمرج الســدس بس ـ َطه وارضب
َ
ُي ْ
ْ
مقدار الك رس من مجلة امل سألة وهو أربع ٌة يبقى
سقط منه
مقدار الن صيب ،أ
صل سبع ٌة فهو
َ
ُ

]ك/145:أ[

ثالث ٌة وهي وصي ُة ٍ
زيد ،والباقي وهو أحدَ وعرشون للبنني لكل ٍ
شئت بعدَ ْ
ابن سبع ٌة(ْ ،)2
أن
وإن َ
وأخرص.
ينظر :كشف الغوامض .549/2
( )1سقط من (ك) (يفضل مقدار الوصية فهو للموىص له والباقي يقسم عىل الورثة فزد يف املثال عىل املسألة
واحدً ا).
( )2وصورهتا كذا:
4 3
 3أبناء

24

24

7/21 6/18 3 3

موىص له بنصيب أحدهم إًل سدس املال 1 -

6

3

طريقة العمل كذا:
 تعمل مسألة للورثة من  3عىل عدد رؤوس العصبة ،ثم تزيد عليها مثل سهام الوارث املشبه بنصيبه 1فتصبح املسألة من .4
 ترضب يف املسألة الثانية  4خمرج الكرس املستثنى  6ليخرج مصح املسألة بوصيتها تكن  24وهو املصح. ًلستخراج نصيب الوارث زد عىل خمرج الكرس املستثنى بسطه تكن  7ثم ارضب فيه ما زدته عىلمسألة الورثة قبل رضهبا يف خمرج الكرس وهو  1خيرج  7هو نصيب الوارث الواحد ونصيبهم ك ّلهم
.21
 استخرج نصيب املوىص له بطرح قدر نسبة الكرس املستثنى من مجلة مصح املسألة ،فاملصح  24سدسها 4نطرحها من النصيب املشبه به وهو  7يبقى  3هو نصيب املوىص له ،ولك بعد ان استخرجت نصيب
الورثة  21أن تطرح مجلته من املسألة  24يبقى  3هو مقدار الوصية.
ولك عند استخراج املصح أي اجلامع بني مسألة الورثة والوصية كام تقدم أن تعترب جمموع بسط الكرس
ٍ
وارث ُيصل نصيبه من
املستثنى ومقامه ( )7=6+1هو جزء سهم مسألة الورثة ،ارضبه يف سهام كل
املصح وما يبقى بعد ذلك هو مقدار الوصية كام قلنا يف طريقة العمل.
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]ح[56:

تزيدَ عىل الفريضــة َ
مثل ســهام املُش ـ َّبه به أسـ ْ
حتت الكرس ـ املســتثنى يبقى
ـقط من احلاصــل ما َ
وإن ح َ
ْ
صحيح والزائدُ عىل الفري ضة هو الو صي ُة ْ
سقط من
رس فاب س ْطه ،ففي املثال أ
الت
ُ
صل ك ٌ
سباع الزائد ُة عىل
بع يبقى ثالث ٌة وثالث ُة أ سباعٍ ،فالثالث ُة األ
األربعة ُسب َعها إذ َ
ُ
حتت ال ُسدس ال ُس ُ
ٍ
وىص له ثالث ٌة ولكل
الفري ضة هي الو صي ُة فاب سط الك َُّل َأ ْسبا ًعا ت ْ
للم َ
صح من أربعة وع رشينُ ،
ٍ
ابن سبع ٌة واهلل أعلم(.)1

مسألة استغراق
اًلستثناء للوصية

وىص به فالوصي ُة باطل ٌة( )2عىل املنقول املعتمد( ،)3كام لو
فلو استغرق اًلستثنا ُء
َ
النصيب املُ َ

( )1وصورهتا كذا:
3
 3أبناء

4

1/3 3

موىص له بمثل نصيب أحدهم إًل سدس املال -

1

طريقة العمل كذا:

3

3
7

3
3
7

24
7/21
3

 تعمل مسألة الورثة  3ثم تزيد عليها مثل نصيب املشبه به بال استثناء  1تصبح .4 نخرج املستثنى بأن نسقط من املجتمع  4بقدر نسبة ما حتت الكرس وما حتت السدس هو السبع،1

4

7

7

فسبع األربعة. = × 4 :
4

3

7

7

 نطرح املستثنى من املسألة  3 = - 4هو مقدار املسألة مع الوصية.3

أسباعا فتصح املسألة من  24للورثة  21لكل ٍ
ابن  7وللموىص له × .3 = 7
 تبسط الكلً
7

( )2قال املارديني بعد أن بحث مسألة اًلستثناء املستغرق يف هذا املوضع" :والظاهر أن معنى قوهلم:
اًلستثناء املستغرق ٌ
باطل أو لغو أن مجلة الكالم لغو ًل معنى له ،فقولك جاء القوم إًل القوم ًل معنى له
 "...كشف الغوامض  564/2ورشحه اإلرشاد عىل الكشف ص .353-346
ويف حاشية قليويب" :بأن البطالن من حيث إنه لفظ يفيد الرجوع عن الوصيةً ،ل من حيث صحة
اًلستثناء فتأمل" ،14/3 .وحاشية البجريمي عىل املنهج .89/3
( )3ينظر :هناية املطلب  ،102-101/10وكشف الغوامض  ،564-558/2وإرشاد الفارض ص -346
 ،353وفتح القريب املجيب  ،37/2وحاشية قليويب  ،14/3والعذب الفائض ،314/2
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ترك ابنني وأوىص ٍ
نصف املال( )1واهلل أعلم(.)2
لزيد بمثل نصيب أحدمها إًل
َ

الباب العارش]:الوصية بمثل النصيب وبجزء معلوم منها[
ٍ
وبجزء معلو ٍم من الرتكة وبه األجزا ُء معلو ًما منها ،فهذا
يف الوصية بنصيب أحد الورثة
يتوقف( )3معرف ُة النصيب املش َّبه به عىل معرفة الوصية ،وتو ُقفها عىل معرفة النصيب
دوري
ُ
ويتوقف معرف ُة وصية ٍّ
كل عىل معرفة وصية اآلخر(.)4
ُ
استخرجه العالم ُة ُ
سبط املارديني رمحه اهلل تعاىل :وهو ْ
مجال الدين ُ
أن
وأحس ُن طرقه ما
َ
( )1وصورهتا كذا:
3 2
ابنان

6

3/6 2 2

موىص له بنصيب أحدهم إًل نصف املال 1 -

-

وتعمل فيها كام سبق:
 تعمل مسألة للورثة من  2عىل عدد رؤوسهم ثم تزيد عليها مثل سهام املشبه به تصبح  ،3ثم ترضبفيه خمرج الكرس  2خيرج املصح .6
 تستخرج نصيب الوارث بأن تزيد عىل خمرج الكرس بسطه تكون  3ثم ترضب فيه ما زدته عىل مسألةالورثة قبل رضهبا يف خمرج الكرس وهو  1خيرج  3هو نصيب الوارث.
فاملصح  6ونصفها 3
 تستخرج نصيب املوىص له بطرح قدر نسبة الكرس املستثنى من مجلة املصح،ُ
نطرحها من النصيب فال يبقى يش ٌء فتبطل الوصية عىل القول املعتمد يف املذهب.
ولك أن تقول َّ
إن جمموع بسط الكرس املستثنى ومقامه  3هو جزء مسألة الورثة ارضب فيه سهام الورثة
 2خيرج  6وًل يبقى يشء بعد ذلك للوصية.
مثل ُ
أن تُسقط من املصح  6بقدر نسبة ما حتت الكرس املستثنى ،وما حتت النصف ٌ
أيضا ْ
ومثل الستة
ولك ً
 6نُسقطها من املصح فال يبقى يش ٌء بعد ذلك فتبطل الوصية.
( )2هذه الفقرة غري موجودة يف (ح) بتاممها.
( )3يف (ك) (لتوقف).
( )4ينظر :كشف الغوامض  ،565/2وإرشاد الفارض ص  ،354وترتيب املجموع للامرديني ص -310
 ،311وفتح القريب املجيب .41/2
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اجلامع للكرس املعطوف واملستثنى فام كان فهو ُ
أصل املسألة ،أق ْمه مقا َم املال ثم
املخرج
حتصل
َ
َ
ُ
املجتمع هو أنصبا ُء الورثة
فيكون
املعطوف وز ْد عىل الباقي اجلز َء املستثنى
اطرح منه اجلز َء
َ
ُ
ْ
فخذ لصاحب الكرس
مقدار النصيب،
خيرج
وزياد ُة نصيبني ،اقسمه عىل جمموع األنصباء
ْ
ُ
ْ
حتصل وصيتُه ،واطرح اجلز َء املزيدَ وهو املستثنى من مقدار
املعطوف نصي ًبا مع اجلزء املعطوف
كرس فابسط َّ
الكل من جنسه(.)1
النصيب تبقى وصي ُة الثاين ،وإن حصل ٌ
]ك/145:ب[

ففي املثال املار( :)2لو أوىص ٍ
لزيد بنصيب أحد البنني وبربع املال( )3ولعمرو بنصيب
()4
فمخرج( )5الربع والسبع( )6ثامني ٌة وعرشون أقمه مقا َم املال واطرح منه
سبع املال،
ُ
أحدهم إًل َ
()7
ْ
مقدار األنصباء أي أنصبا َء
مخس وعرشون ،وهي
بع املال
ُيصل ٌ
ُر ْب َعه وز ْد عىل الباقي ُس َ
ُ

]ح[57:

ْ
النصيب،
ُيصل مخس ٌة وهو
جمموعها
الورثة وزياد َة نصيبني للوصية( ،)8فاقسمها عىل َمخسة
ُ
ُ
ٍ
فلكل ٍ
اطرح ُسبعه وهو أربع ٌة من مقدار
عرش ،ثم
نصيب
ولزيد
ابن مخس ٌة
ْ
ُ
ٌ
وربع املال فله اثنا َ
( )1قال املارديني" :ومل َأر هذه الصورة وًل نظائرها يف يشء من كتب الفرائض وًل غريها" .كشف الغوامض
.565/2
ثم عقب بعد ذلك يف رشحه اإلرشاد عىل كشف الغوامض بقوله" :وكنت قبل أن سئلت عن ذلك مل َأر
هذه الصورة وًل نظائرها يف يشء من كتب الفرائض وًل غريها؛ لعدم الكتب عندي وقلة اًلطالع
كثريا من ذلك يف كتب
واملامرسة ففتح اهلل سبحانه وتعاىل بالطريق الذي ذكرته يف هذا الكتاب ،ثم رأيت ً
املتقدمني بطريق ذكرته يف كتايب املوضوع يف الوصايا –املواهب السنية يف أحكام الوصية ."-إرشاد
الفارض ص .354
( )2وهو هالك عن ثالثة بنني.
( )3ساقطة من (ك).
( )4يف (ك) (ولعمرو به).
( )5يف (ك) (فيخرج).
( )6يف (ك) (السبع والربع).
( )7يف (ك) (وهو).
( )8سقط من (ك) (أي أنصباء الورثة وزيادة نصيبني للوصية).
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النصيب يبقى واحدٌ وهو وصية ُعمرو( ،)1والوصيتان أكثر من الثلث فإن ردوا صحت من ٍ
مئة
َّ
َ
ُ
عرش(.)2
وسبع َة َ
( )1وصورهتا كذا:
28=7×4 5
3

 3أبناء
موىص لزيد كأحد بنيه وربع املال

5/15

12=7+5 1

موىص لعمرو كأحد بنيه إًل سبع املال 1

1=4-5

وطريقة العمل كذا:
 تعمل مسألة للورثة واملوىص هلم بغض النظر عن اجلزء فيكون لكل ٍأحد منهم  1وأصل مسألتهم من عدد رؤوسهم .5
 تستخرج املخرج اجلامع للكرس املعطوف واملستثنى كام سبق يف استخراج أصل املسألة ،فأربعة وسبعةبينهام تباين فترضهبا يف بعضها خيرج  28هو أصل املسألة مع الوصيتني.
1

مقدار الكرس املعطوف وهو ُربع املسألة برضب املخرج العام يف ربع = × 28
 تستخرجَ
4

ربع املال ويبقى .21

1

مقدار الكرس املستثنى وهو ُسبع املال برضب املخرج العام يف ُسبع = × 28
 تستخرجَ
7

سبع املال.

28
4
28
7

=  7هو
=  4هو

مقدار الكرس املستثنى  4إىل الباقي بعد استخراج املعطوف هو  21لتصبح  25هو مقدار
 تضيفَ
النصيب لكل ٍ
أحد.
 لكل ٍنصيب كأحدهم  5مع ربع املال  7ليجتمع له  12ولعمرو نصيب إًل سبع املال -5
ابن  5ولزيد
ٌ
.1 =4
وجمموع الوصيتني  13أكثر من الثلث فهي متوقفة عىل اإلجازة من الورثة فإن ردوا سنبني طريقة العمل
بعد ذلك إن شاء اهلل.
 ) 2وصورهتا يف اجلدول كذا:
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()1
فمخرجــه هــو األصـ ُ
ـل وهــو
ـوف مســاو ًيا للجــزء املســتثنى
وإذا كــان اجلــز ُء املعطـ ُ
ُ

اطـرح اجلـز َء املفـروض
مقـدار النصـيب
خيـرج
مقدار مجيع األنصـباء فاقسـمه عـىل عـددها
ْ
ْ
ُ
ُ

ٍ
ْ
ْ
فتــدبر ذلــك
زيــد
حتصــل وصــي ُة
تفضــل وصــي ُة( )2عمــرو وز ْده عليــه
مــن مقــداره
ْ

5

28

 3أبناء

3

5/15

موىص لزيد كأحدهم وربع املال

1

12=7+5

موىص لعمرو كأحدهم إًل سبع املال 1

4=1-5

3

13

3

9

13/28

ب 2/6 2

1
3

مسألة اإلجازة

1

3

()3

117
26/78

12
28
1
28

12

36
3

1

مسألة الرد

 وطريقة العمل كذا: نعمل مسألة اإلجازة والرد بإزاء بعضهام ومسألة اإلجازة كام هو يف العمل السابق ومسألة الرد من 3ثلثها  1للموىص هلم و 2للورثة.
 يستحسن التصحيح هنا فسهام الورثة ً 2ل تنقسم عىل عدد رؤوسهم  3فنعمل كاملتبع تصبح املسألةمن  9للورثة  6ولكل ابن  2وللموىص هلم .3
 -نعمل مسألة للموىص هلم عىل قدر وصيتهم من مسألة اإلجازة ذاهتا فلزيد

12
28

من خمرج  28إًل أنه تعود إىل  13عدد سهام املوىص هلم لزيد  12ولعمرو .1

ولعمرو

1
28

ومسألتهم

 تنظر بني سهام املوىص هلم  3ومسألتهم  13وبينهام تباين فترضب مسألتهم 13يف مسألة الورثة 9خيرج  117وهو ما تصح منه مسألة الورثة مع الوصايا.
 نكمل العمل كاملتبع يكن لكل أحد ما ذكر يف اجلدول.( )1يف (ح) زيادة (منه) وًل يستقيم املعنى.
( )2ساقطة من (ك).
( )3ففي املثال لو أوىص لزيد بنصيب أحد البنني الثالثة وسبع املال ولعمرو بنصيب أحد البنني كذلك إًل
سبع املال فطريقة العمل كذا:
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واهلل أعلم(.)1
ٍ
الشخص َ
بجزء معلو ٍم مما يبقى من املال
واآلخر
مثل نصيب أحد ورثته
تنبيه :لو أوىص
ُ
ُ
ٍ
وارث
 -1تعمل كام سبق مسألة للورثة واملوىص هلم بغض النظر عن اجلزء (الكرس) فتكون من  5لكل
 1ولكل موىص له .1
 -2بام إن اجلزء املضاف له النصيب واملستثنى منه متساويان تصح املسألتان من أصل مسألة الورثة مع
املوىص هلم فاملخرج هو األصل أي  ،5وذلك ألَ َّن املستثنى من أحدمها هو لآلخر فالوصية جمتمعة
كالنصيبني.
 -3ألَ َّن اجلزأين متساويان فام نطرحه من املستثنى منه يضاف للموىص له اآلخر ،فنطرح اجلزء املضاف
من املال:
1

5

7

7

 = ×5هو سبع املال.
5

5

2

7

7

7

نطرح سبع املال من النصيب املشبه به  = -1 :1هو نصيب عمرو.
وًلستخراج نصيب زيد تضيف لنصيبه سبع املال:
5

1 = +1
7

5
7

2

2

5

7

7

7

ولك أن تأخذ الباقي بعد نصيب املستثنى الذي هو وتضيفه لنصيبه املشبه به فالباقي  = - 1ثم
5

تضيفه إىل نصيب املشبه به  1تصبح . 1
5

2

7

7

7

صحيحا.
-4امجع األنصباء 5 = + 1 + 3 :هو املخرج فيكون العمل
ً
-5ابسط اجلميع من جنس الكرس ثم أكمل العمل كاملتبع.
وصورهتا يف اجلدول كذا:
5
 3أبناء

5

1/3 1/3

وصية لزيد كأحد بنيه وسبع املال

1

وصية لعمرو كأحد بنيه إًل سبع املال

1

5

1
2

7

35=7×5
7/21
12
2

7
تنويه :هذا العمل خيص ما إذا كان اجلزء املعطوف واملستثنى منه متساوية أي يكون البسط واملقام مثل
البسط واملقام يف اآلخر ،أما إذا اختلفت البسوط فينتفي التساوي فيجب العمل حينها بالطريقة السابقة،
كخ ٍ
فخمسني ليست ُ
ُ
مس وإن متاثلت خمارجهام.
( )1ينظر :كشف الغوامض  ،577/2وإرشاد الفارض .358
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بعدَ إخراج النصيب( ،)1كام لو أوىص يف املثال ٍ
لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بنصف ما
مضاف
ُصحح املسأل َة بتقدير الوصية باجلزء فقط كأنَّه
يبقى بعدَ إخراج النصيب ،فطري ُقه أن ت
ٌ
َ
ْ
التصحيح،
ُيصل
مقدار النصيب ا ُملش َّبه به فتزيدَ مث َله عىل املبلغ
وتعلم
تقسمها
جلملة الرتكة ثم
ُ
َ
َ
َ
فتصح هبذا التقدير من
سهم يباي ُن مسأل َة البنني
خمرج النصف اثنان وباقيه
ُ
ففي املثال املذكور ُ
ٌ

ٍ
ٍ
ٍ
ستة لعمرو ثالث ٌة ولكل ٍ
سبعة( ،)2هذا إن أجازوا فإن
تصح من
آخر
ابن
ْ
سهام َ
سهم فز ْد لزيد ً
ٌ
ستة وثالثني ٍ
أصبحت من ٍ
لزيد ثالث ٌة ولعمرو تسع ٌة ولكل ٍ
ابن ثامني ٌة(.)3
ردوا
ْ

( )1ينظر :كشف الغوامض  ،590/2وإرشاد الفارض  ،365وفتح القريب املجيب .45/1/2
( )2وصورهتا كذا:
1

3

3

7/6 2

 3أبناء

1/3

موىص لزيد كأحدهم

-

موىص لعمرو بنصف الباقي بعد النصيب

-

وطريقة العمل كذا:

ب 1
1
2

1

1/3
1
3

 تعمل مسألة للورثة من  3عدد رؤوسهم. تعمل مسألة بعدها للوصية باجلزء من خمرجها كأنه مضاف إىل مجلة الرتكة من  2نصفها لعمرو 1ونصفها اآلخر للورثة ولزيد املوىص له بنصيب أحدهم.
 بني الباقي بعد إخراج اجلزء  1ومسألة الورثة  3تباين فترضب املسألتني يف بعضهام خيرج  ،6وجزءسهم مسألة الورثة هو الباقي  ،1وجز ُء سهم مسألة وصية اجلزء ُ
كامل مسألة الورثة .3

نصيب يف جزء سهم مسألته فلألبناء  3لكل ٍ
ٍ
 ترضب َّابن  1ولعمرو  3=1×3أما زيدٌ فنعطيه مثل
كل
نصيب املشبه به وهو اًلبن  1وتضيف مثله عىل أصل املسألة لتصح من  7كالعول متا ًما.
( )3وصورهتا كذا:
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ٍ
وبجزء معلو ٍم( )2مما بقي( )3بعد إخراج الن صيب(،)4
ولو أوىص بن صيب( )1أحد ورثته
]ك/146:أ[

نصيب أحد البنني ولعمرو بثل ـ ـث ما بقي( )5من ثلث
كام لو أوىص واملسأل ُة بحاهلا لزي ـ ـ ٍد
ُ

3
 3أبناء
موىص لزيد كأحدهم

3

4

3

9

4

 3ب 2 /6 2
-

موىص لعمرو بنصف الباقي بعد النصيب -

1
1
3

 8/241
7
3
3
7
1

3

وطريقة العمل كذا:

36

3
9

 تعمل مسألة للورثة من عدد رؤوسهم ألَ َّهنم عصبة. ثم تعمل مسألة الرد من ثالثة ثلثها  1للموىص هلم والباقي للورثة. يستحسن التصحيح هنا قبل إكامل العمل فتصح من  9لألبناء  6لكل ٍابن  2وللموىص هلم .3
 تعمل مسألة للموىص هلم عىل قدر وصيتهم من مسألة اإلجازة (املسألة السابقة) فلزيد سبع ولعمروثالثة أسباع فتصح من  4ربعها  1لزيد وثالثة أرباعها لعمرو .3
تباين فترضب املسألتني
 تنظر بني سهام الوصية يف مسألة الورثة  3وبني مسألة الوصية  4وبينهامٌ
خيرج 36هو ما تصح منه مسألة الورثة مع الوصايا.
 ثم تكمل العمل كاملتبع.( )1يف (ح) (نصيب).
( )2يف (ك) زيادة (من جزء).
( )3يف (ك) (يبقى).
( )4ينظر :كشف الغوامض  ،601/2وإرشاد الفارض ص  ،370وفتح القريب املجيب  ،49/2والعذب
الفائض .304/2
( )5يف (ك) (يبقى).
-339-

ْ
فاجعل َ
ثلث املال نصي ًبا وثالث َة أسه ٍم( )2فيكو ُن مجــــــــل ُة
املال بعدَ إخراج النصيب منه(،)1
ٍ
صباء وت سع َة أ سه ٍم(ٍ ،)4
سهم يبقى من الثلث
صيب ولعمرو
لزيد من الثلث ن
املال( )3ثالث َة أن
ٌ
ٌ
نصيب
وخيص
سهامن ومن املال نصيبان وثامني َة أسه ٍم للبنني الثالثة ،فالنصيبان ًلثنني منهم ُ َ
ُ
ٍ
الثالث يف األســهم ،ف ُعلم أ َّن َّ
التصــحيح
نصــيب ثامني ٌة فجمل ُة املال ثالث ٌة وثالثون وهي
كل
ُ
ٍ
سهم ولكل ٍ
ابن ثامني ٌة( )5واهلل سبحانه أعلم.
لزيد ثامني ٌة ولعمرو ٌ
( )1جعل املويص يف هذه احلالة الوصية حمصورة يف الثلثٍ ،
نصيب كأحد األبناء ولعمرو ثلث الباقي
لزيد
ٌ
بعد إخراج النصيب ،وهذا الفارق بينها وبني احلالة التي قبلها.
( )2ن َّبه الشنشوري رمحه اهلل أن الفرضيني واحلُ َّساب يريدون بالدينار النصيب املشبه به وبالدرهم السهم،
وليس يريدون حقيق َة الدينار والدرهم  ...فهو من باب التمثيل واملجاز ًل احلقيقة.
ينظر :فتح القريب املجيب  ،49/2والعذب الفائض .305/2
وهي إحدى طرق حل مسائل هذا الباب طريقة الدينار والدرهم.
( )3يف (ح) (مجلته).
دينارا وثالثة دراهم؛ ألَ َّن الوصيتني معتربتان من الثلث أي ثلث
( )4يقول الشنشوري" :جتعل ثلث املال ً
صحيحا ألَنَّه جعل
املال ،وإنام جعلنا الدراهم ثالثة ليكون الباقي من الثلث بعد إسقاط النصيب ثل ًثا
ً
للباقي من الثلث ثل ًثا" .فتح القريب املجيب .49/2
( )5وصورهتا كذا:
3
 3أبناء
لزيد كأحدهم

33

8/24 3
-

8

لعمرو ثلث الباقي من ثلث املال بعد إخراج النصيب -

1

وطريقة العمل كذا:
 تعمل مسألة للورثة من عدد رؤوسهم  3لكل ٍابن .1
َ
الثلث نصي ًبا وثالثة أسهم فجملة املال ثالثة أنصباء وتسعة أسهم ،ألَنَّه جعل الوصية من ثلث
 نفرضدينارا) واجلزء املعطى منه يبسط فيكون هو األسهم (أي الدراهم)
املال فنجعل الثلث نصي ًبا (أي
ً
فتكون ثالثة أسه ٍم فجملة املال  3أنصباء و 9أسه ٍم.
تنويه :هذه الطريقة تسمى كذلك عند احلساب الفرضيني طريقة الدينار والدرهم.
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نصيب كأحد األبناء ولعمرو سهم واحدٌ فيبقى نصيبان و 8أسهم هي مجلة نصيب الورثة.
 لزيدٌ
 يبقى من مجلة املال بعد إخراج الوصية نصيبان و 8أسهم ،نصيبان لالبنني والثالث له األسهم الثامنية،وألَ َّهنم متساوون يقينًا يكون مقدار النصيب  8أسهم ،فلكل ٍ
ابن  8وجمموع ماهلم .24
سهم عمرو فتصح من  33هو مصحها.
 جتمع إليه نصي ًبا كأحدهم لزيد تصبح  32تضيف إليه َ للتأكد من صحة الوصية نخرج ثلث املال أو املسألة يكون  11لزيد  8ويبقى  3وثلث الثالثة  1هولعمرو وبذا يصح العمل.
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اخلامتة ُ - :
جميب-
نسأل اهلل حسنَها إنّه
قريب ٌ
ٌ
]ح[58:

َ
مسائل من العويص واأللغاز من النسب ومن اإلرث(:)1
يف بعض
يتزوج ٌّ
كل منهام ُ
فمن ذلك إذا قيل :رجالن ٌّ
خال اآلخر ،فصورتُه ْ
بنت
أن
كل من رجلني َ
َ
فكل من اًلبنني ُ
اآلخر و ُيولدُ ( )2هلام ابنان ٌّ
خال اآلخر ألبيه( )3وقيل فيها:
نــاداين بــني الــعشــــري خــايل

يــا عــلــام َء الــعــويــص خــايل

وولدَ هلام ولدان ٌّ
تزوج ٌّ
ولو قيلٌّ :
فكل
كل منهام عم اآلخر فهام رجالن
كل منهام أ َّم اآلخر ُ
َ
خال الثاين والثاين عم( )5األول فقلٌ :
األول ُ
ُ
تزوج
رجل
من ابنيهام عم اآلخر ألمه( ،)4ولو قيل:
َ
لكل منهام ولدٌ فاب ُن األب عم ابن اًلبن واب ُن اًلبن ُ
وزوج ابنه بأمها فولد ٍّ
خال ابن األب،
امرأ ًة ّ
واخلال يبدل يف اإلناث خالة والعم عمة بالعكس( ،)6ولو قيل :عم هو اب ُن ٍ
ُ
خال فهو ْ
أن ُيزوج
ٌّ
( )1قال اخلربي يف تلخيصه" :ولوًل اًلقتداء بالسلف املتقدمني والشيوخ الغابرين -رمحة اهلل عليهم أمجعني-
مل أذكر شي ًئا منه ألَنَّه قليل الفائدة".403/1 .
وقال املرشقي يف العذب بعد أن أهنى الكالم عن هذا الفرع" :واعلم أن مدار هذه املسائل عىل التفكر
وإمعان النظر".386/2 .
ينظر :كذلك الكايف يف مواريث األمة ص .658
( )2يف (ح) (ولولدمها).
( )3ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،391/1روضة الطالبني  ،95/6والذخائر األرشفية ص ،77
وأسنى املطالب  ،29/3ومغني املحتاج  ،39/4والفوائد الشنشورية ص  ،185والعذب الفائض
 ،376/2وحتفة احلبيب عىل اخلطيب .424/3
( )4ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،391/1روضة الطالبني  ،95/6وأسنى املطالب  ،29/3ومغني
املحتاج  ،39/4والفوائد الشنشورية ص  ،185والعذب الفائض  ،375/2وحتفة احلبيب عىل اخلطيب
.424/3
( )5يف (ك) (خال) وهو خطأ.
( )6ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،391/1روضة الطالبني  ،95/6وجمموع الفتاوى ًلبن تيمية
 ،366/31والذخائر األرشفية ص  ،178والعذب الفائض .376/2
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ٌ
أخاه ألمه بعمته فتلدَ له ولدً ا( ،)1ولو قيلٌ :
ينكح أحدُ األخوين
عم
وخال ،صورتُه أن َ
رجل هو ٌّ
ُ
عم املولود ألبيه وخا ُله ألمه(.)2
فاألخ
أخت اآلخر لألم فتلدَ ابنًا
لألب َ
اآلخر ُ
ُ
ٍ ()3
ٌ
أب أب أبيه أ َم أيب أمه( )4فتلد ابنًا
وعم أ ُمه ،صورتُه أن
رجل هو عم أيب آخر
ينكح ُ
َ
ٌ

ُ
رجل هو ُ
فذلك هو( )5عم أبيه لألب وعم أمه لألم(ٌ ،)6
ينكح
وخال أمه ،صورتُه أن
خال أبيه
َ
]ك/147:أ[

ُ
أب أم أمه أ َم أم أبيه فتلدَ ابنًا فاًلب ُن ُ
وخال أبيه ألمه(.)7
خال أم الرجل ألبيه
ُ
ُ
رجـل لـه ٌ
ٌ
اخلـال َ
دون العـم ،صـورتُه أن يكـون
وعـم فور َثـه
خـال
ومن ذلك لو قيـل
ٌّ

ٍ
أخـوة ٍ
ُ
ُ
ألب عـىل
تزوجـت مخسـ َة
التمثيـل بـه( ،)8ولـو قيـل امـرأ ٌة
اخلال اب َن أخ امليت كام َمـ َّر
ْ
فورثت من مـال ٍّ
نصـف أمـواهلم فكـم أمـواهلم؟ وكـم
كـل مـنهم ُر ْب َعـه فصـار هلـا
التعاقب
ُ
ْ
ُ
ٍّ
ُ
فـــــامل األول  16والثـــــاين  )9(5والثالـــــث  )10(3والرابـــــع 8
كـــــل؟
مـــــال

()11

( )1وقيل فيه:
أعجزت بالعويص فهمي

أابن خايل يكون عمي

ينظر :الكايف يف مواريث األمة ص .678
( )2ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،391/1روضة الطالبني  ،95/6والذخائر األرشفية ص .178
( )3يف (ك) (ابن اآلخر) وهو خط ٌأ.
( )4يف (ك) (أبيه).
( )5ساقطة من (ك).
( )6ينظر :روضة الطالبني  ،95/6والعذب الفائض  ،376/2وحاشية الباجوري عىل رشح الشنشوري
عىل متن الرحبية ص .290
( )7ينظر :روضة الطالبني .96/6
( )8التلخيص يف علم الفرائض  ،393/1والفوائد الشنشورية ص  ،187والعذب الفائض -383/2
.384
( )9يف (ك) (.)13
( )10يف (ك) (.)9
( )11يف (ك) (.)3
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]ح[59:

ُ
والضــابط يف ذلــك مــا قالــه اإلمــام أمحــدُ بــن املجــدي تغمــده اهلل
واخلــامس ،)2()1(4
ـل عـ ٍ
ـال األول أقـ َّ
ـل( )4مـ َ
برمحتــه( :)3أن جتعـ َ
ـدد لــه يف ذلــك اجلــزء ويكـ ُ
ـون البــاقي منقسـ ًـام
الوفـق يف الكـل وهكـذا فـيام بعـده ،ففـي املثـال جتعـل
عىل الباقي وإًل ف ُيرضب الكـل أو
ُ

()5

فارضهبــا
ـم عــىل البــاقي وهــو أربعـ ٌة
ْ
مــع األول أربعـ ًة والبــاقي بعــدَ إخــراج الربــع ًل ينقسـ ُ
َ
ْ
حصـل لـه ثالثـ ٌة فأقـل مـا يكـون معـه
حتصل( )6ستة عرش وهو مـا مـع األول ،والثـاين
فيها
تنكرس ـ( )7يف الثالــث عــىل اثنــني فترضــب اثنــني يف
ـح القســم ُة يف الثــاين لكــن
واحــدٌ  ،فتصـ ْ
ُ

ٍ
َ
ْ
ُ
فيكون معه( )8مخس ٌة ،وعىل هذا القياس.
حصل له ثالث ٌة
ُيصل ثامني ٌة وكان
أربعة

مال ٍ
صورهتا ٌ
ميت نصفني(ْ ،)9
فإن قيل امرأ ٌة وابنُها اقتسام َ
نكح ابن َة عمه
فقل
ُ
رجل َ
ابن ابن أخيه
فأولدَ ها ولدً ا ثم مات
أب البنت وخ ّلفها وابنها ،فهي ابنتُه وابنُها ُ
العم ُ
ُ
الزوج ثم ُ

( )1يف (ك) (.)7
وهي صورتان ذكرها صاحب العذب الفائض فاألرقام التي يف املتن من (ح) صورة واألرقام التي يف
(ك) صورة أخرى للمسألة ذاهتا .العذب الفائض .384-383/2
( )2ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،401/1وفتح العزيز  ،592/6وروضة الطالبني  ،94/6والكايف
يف مواريث األمة ص  ،689ورشح األرجوزة التلمسانية يف الفرائض  ،574-573والعذب الفائض
.384-383/2
( )3مل أجد الضابط فيام وقعت عيني عليه من كتب ًلبن املجدي كالتعليق عىل نظم الآليلء والكايف يف
مواريث األمة ولطائف املعارف.
( )4يف (ك) (جيعل).
( )5يف (ك) (جيعل).
( )6يف (ك) (ُيصل).
( )7يف (ك) (ينكرس).
( )8ساقطة من (ح).
( )9ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،395/1والعذب الفائض .382/2
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فرضا والباقي له عصوب ًة(.)1
فلها
ُ
النصف ً
ٍ
ٍ
أخوة هلا ورثوا ً
رجل أ َّم امرأته وأولدها
نكح اب ُن
زوج ٌة وسبع ُة
ماًل بالسوية صورتُهَ :
ٍ
ٍ
زوجة وسبعة بني ٍ
ُ
إخواهنا ألمها فلها
ابن هم
الرجل بعدَ موت اًلبن عن
ومات
أوًلد
سبع َة
َ
ُ
الثم ُن والباقي هلم(.)2
دفع رقع ًة إىل الشافعي ريض اهلل عنه فيها ٌ
ويف الروضة كأصلها عن حرملة(ٌ :)3
رجل
رجل َ
ف ً
رجال( )4اب َن عم ابن أخ عم أبيه فكتب الشافعي رمحه اهلل يف أسفلها:
مات وخ َّل َ

]ح[60:

ُ
ًّ
كــال
مــال املــتــوىف
صــــار

با ج تامع ا ل قول ًل مر ي َة ف يه

خــربت عــنــه َّأنــه
لــلــذي ُأ
ُ

اب ـ ُن عــم ابــن أخــي عــم أبــيــه

ويقرب من هذا ُ
وذلك َّ
قول
األب فاب ُن عمه هو اب ُن عم األب،
ُ
ألن اب َن أخي عم األب هو ُ
ألن َ
القائل :ورث من امليت ُ
دون أخيه من األبوين؛ َّ
خال ابن عمته َ
األب
خال ابن العمة هو ُ
ُ
وقول القائل :ورث من امليت عم َة ابن خاله َ
ألهنا
ألب،
واألعام ُم ،واملراد هنا ا ُ
دون اجلدة َّ
زوج ابنته بابن أخيه فولدت ابنا ،ثم مات الرجل بعد ابن أخيه ،فالبنته النصف
( )1قال اخلربي" :فهذا رجل َّ
ابن ابن أخيه" .التلخيص يف علم الفرائض  ،395/1وكذلك هي كذا يف العذب
والباقي ًلبنها وهو ُ
الفائض.
خمتلف.
واحلالة واحدة إًل أن التعبريين
ٌ
( )2ينظر :التلخيص يف علم الفرائض  ،395/1والذخائر األرشفية ص .182
( )3هو حرملة بن ُييى بن عبد اهلل بن حرملة بن عمران بن قراد أبو حفص التجيبي املرصي اإلمام الفقيه
املحدث الصدوق ،ولد سنة 166هـ  ،صاحب اإلمام الشافعي ،تويف ليلة اخلميس لتسع بقني من شوال
سنة  243هـ بمرص وقيل  244هـ.
ينظر :وفيات األعيان  ،64/2وسري أعالم النبالء  ،389/11وإكامل هتذيب الكامل  ،32/4وطبقات
الشافعية الكربى  ،127/2وطبقات الشافعيني  ،128/1وطبقات الشافعي ًلبن قايض شهبة ،61/1
وطبقات احلفاظ .214/1
(وخال ً
ّ
جال).
( )4وهم الناسخ يف (ك) فكتبها كذا
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يعني( )1عم َة ابن خاله هي األم انتهى(.)2
غاية وصىل اهلل عىل سيدنا ٍ
هناية والشكر له( )3بال ٍ
وفيام أوردناه كفاي ٌة واحلمدُ هلل بال ٍ
حممد
ُ
املبعوث رمح ًة وهداي ًة وعىل آله الذين جازوا من الرشف أقىص ٍ
غاية وأصحابه الذين حبهم من
وبغضهم غواي ٌة وًل َ
ونعم الوكيل
هلل
حول وًل قو َة إًل باهلل العيل العظيم وحس ُبنا ا ُ
اهلل عناي ٌة
ُ
َ
واحلمدُ هلل رب العاملني(.)4

( )1يف (ك) (أعني).
( )2روضة الطالبني .96/6
( )3ساقطة من (ح).
]ح[61:

( )4ختمها الناسخ يف (ح) بقوله" :متت بحمد اهلل ومنه عىل العبد الضعيف أمحد صالح احلنفي املدين بطيبة
مرشفها أفضل الصالة وأكمل السالم يف اًلبتداء واخلتام يف ليلة الثاين عرش من القعدة احلرام
الطيبة عىل ّ
سنة 1076هـ غفران ملؤلفها وكاتبها وقارئها ومن دعا للجميع بالغفران إنه كريم منان" (أميل).
وختمها الناسخ يف (ك) بقوله" :قال املؤلف رمحه اهلل :وقد تم مجع هذا املخترص بفضل اهلل عز وجل يوم
الثالثاء املبارك اخلامس من شهر صفر اخلري أحد شهور سنة 1038هـ  ،وابتدأ عمله يف يوم األحد الثالث
من صفر وختمه يوم الثالثاء اخلامس ،ومجلة عمله يف ثالثة أيام بعون امللك العالم ،وقد متت هذه النسخة
هنا ظهر هنار اخلميس لع َّله  3من شهر ربيع اآلخر سنة 1226هـ بعناية موًلنا السيد العالمة العدوة

]ك/147:ب[

وصدر اإلسالم عبد الرمحن سليم حممد (عمر) مقبول نفع اهلل هبم أمجعني ،وذلك بعلم احلق آرس الذنوب
راجي عفو موًله عالم الغيوب" حممد سعيد السلفي عفا اهلل عنه وعن والديه وعن املسلمني.
املفردات التي بني القوسني غري واضحة يف املخطوط.
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قائمة املصادر واملراجع املطبوعة
 -1أبجد العلوم ،أليب الطيب حممد صديق خان ،دار ابن حزم ،ط1423 ،1هـ 2002-م.
 -2إحتاف أعالم الناس بجامل أخبار حارضة مكناس ،لعبد الرمحن بن حممد السجلاميس
ابن زيدان ،حتقيق :عيل عمر ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط1429 ،1هـ 2008 -م.
 -3اإلحاطة يف أخبار غرناطة ،ملحمد بن عبد اهلل الغرناطي األندليس املعروف بلسان الدين
ابن اخلطيب ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ .
 -4اإلحكام يف أصول األحكام ،أليب احلسن سيد الدين عيل بن أيب عيل الثعلبي اآلمدي،
حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،بريوت-دمشق ،املكتب اإلسالمي ،ط1402 ،2هـ.
 -5ارتشاف الرضب من لسان العرب ،أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن
حيان أثري الدين التوحيدي ،حتقيق ودراسة :رجب عثامن حممد ،القاهرة ،مكتبة
اخلانجي ،ط1418 ،1هـ 1998 -م.
 -6إرشاد الفارض إىل كشف الغوامض ،ملحمد بن حممد بن أمحد الشافعي املشهور بسبط
املارديني ،حتقيق :جمدي حممد باسلوم املكي ،مكة املكرمة ،دار اًلستقامة ،ط،1
1421هـ 2000-م.
 -7األزهار الطيبة النرش يف ذكر األعيان من كل عرص ،أليب الفيض وأيب اإلسعاد عبد الستار
بن عبد الوهاب الدهلوي املكي ،رسالة جامعية قام بتحقيقها جمموعة لنيل درجة
الدكتوراة بجامعة أم القرى ،مكة املكرمة1429 ،هـ.
 -8أسنى املطالب رشح روض الطالب وعليه حاشية الرميل الكبري ،لزكريا بن حممد بن
زكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي.
 -9أعالم املغرب واألندلس يف القرن الثامن ،إلسامعيل بن يوسف اخلزرجي األنصاري
املعروف بابن األمحر ،حتقيق :الدكتور حممد رضوان الداية ،بريوت ،مؤسسة الرسالة،
ط1396 ،1هـ 1976 -م.
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 -10أعالم املكيني من القرن التاسع إىل القرن الرابع عرش اهلجري ،لعبد اهلل بن عبد الرمحن
بن عبد الرحيم املعلمي ،مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،ط1421 ،1هـ -
2000م.
 -11أعالم املؤلفني الزيدية ،لعبد السالم بن عباس الوجيه ،صنعاء ،دار اإلمام زيد بن عيل
الثقافية ،ط1439 ،2هـ 2018 -م.
 -12األعالم ،خلري الدين الزركيل ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط2022 ،15م.
 -13إفادة األنام بذكر أخبار بلد اهلل احلرام ،للعالمة املحدث املسند املؤرخ عبد اهلل بن حممد
الغازي املكي احلنفي ،حتقيق :أ.د عبد امللك بن عبد اهلل بن دهيش ،مكة املكرمة ،مكتبة
األسدي للنرش والتوزيع ،ط1430 ،1هـ 2009 -م.
 -14إكامل هتذيب الكامل يف أسامء الرجال ،أليب عبد اهلل مغلطاي بن قليج بن عبد اهلل
البكجري املرصي احلنفي ،حتقيق :أبو عبد الرمحن عادل بن حممد وأبو حممد أسامة بن
إبراهيم ،الفاروف احلديثة ،ط1422 ،1هـ 2001 -م.
 -15األم ،ملحمد بن إدريس الشافعي ،بريوت ،دار الفكر1410 ،هـ 1990 -م.
 -16اإلمداد يف معرفة علو اإلسناد ،حلافظ احلجاز وحمدثه اإلمام عبد اهلل سامل البرصي،
حتقيق :العريب الدائز الفرياطي ،الرياض ،دار التوحيد للنرش ،ط1427 ،1هـ -
2006م.
 -17أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء ،لقاسم بن عبد اهلل القونوي
احلنفي ،حتقيقُ :ييى حسن مراد ،بريوت ،دار الكتب العلمية1424 ،هـ 2004 -م.
 -18إيضاح األرسار املصونة يف اجلواهر املكنونة يف صدف الفرائض املسنونة ،ألمحد بن
سليامن اجلزويل الرسموكي ،الدار البيضاء ،دار الرشاد احلديثة – دار الفكر.
 -19إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون ،إلسامعيل الباباين البغدادي ،بريوت ،دار
إحياء الرتاث العريب.
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 -20البحر الرائق رشح كنز الدقائق ،لزين الدين بن إبراهيم املعروف بابن نجيم ،دار الكتاب
اإلسالمي ،ط.2
 -21بداية املحتاج يف رشح املنهاج ،أليب الفضل بدر الدين حممد بن أيب بكر األسدي الشافعي
ابن قايض شهبة ،جدة ،دار املنهاج للنرش والتوزيع ،ط1432 ،1هـ 2011 -م.
 -22بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،أليب بكر مسعود بن أمحد الكاساين ،دار الكتب
العلمية ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.
 -23البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،ملحمد بن عيل الشوكاين ،بريوت ،دار
املعرفة.
 -24برنامج ا ملجاري ،أليب عبد اهلل حممد بن حممد املجاري األندليس ،حتقيق :حممد أبو
األجفان ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1982 ،1هـ 1400-م.
 -25بغية الطالبني لبيان املشائخ املحققني املعتمدين ،للشيخ أمحد النخيل املكي ،حيدر أباد-
اهلند ،جملس دائرة املعارف النظامية ،ط1328 ،1هـ.
 -26بغية الطالب يف رشح منية احلسابً ،لبن غازي املكنايس الفايس ،حتقيق :الدكتور حممد
سوييس ،جامعة حلب ،معهد الرتاث العلمي العريب :ط1403 ،1هـ 1983 -م.
 -27بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي،
حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم ،صيدا – لبنان ،املكتبة العرصية.
 -28البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،أليب احلسني ُييى بن أيب اخلري بن سامل العمراين ،دار
املنهاج ،ط1421 ،1هـ 2000 -م.
 -29تاج العروس من جواهر القاموس ،أليب الفيض حممد بن حممد بن عبد الرزاق الفييض
امللقب بمرتىض الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية.
 -30التاج املكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ،أليب الطيب حممد صديق خان بن
حسن بن عيل بن لطف اهلل البخاري القنوجي ،قطر ،وزارة األوقاف والشئون
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اإلسالمية ،ط1428 ،1هـ 2007-م.
 -31تاريخ بغداد وذيوله ،أليب بكر أمحد بن عيل بن ثابت املعروف باخلطيب البغدادي،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ.
 -32تاريخ دمشق ،أليب القاسم عيل بن احلسن بن هبة اهلل املعروف بابن عساكر ،حتقيق:
عمرو غرامة العمروي ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1415 ،هـ 1995 -م.
 -33تاريخ عجائب اآلثار يف الرتاجم واألخبار ،لعبد الرمحن بن حسن اجلربيت ،بريوت ،دار
اجليل.
 -34تاريخ علم الرياضيات عند العرب ،خلضري عباس حممد املنشداوي ،بنغازي ،جامعة
قار يونس ،ط1419 ،1هـ 1999-م.
 -35التاريخ واملؤرخون بمكة من القرن الثالث اهلجري إىل القرن الثالث عرش ،ملحمد
احلبيب اهليلة ،مكة املكرمة ،مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي ،ط1994 ،1م.
 -36حترير الفتاوى عىل التنبيه واملنهاج واحلاوي املسمى النكت عىل املخترصات الثالث،
أليب زرعة ويل الدين أمحد بن عبد الرحيم العراقي الكردي املهراين القاهري الشافعي،
حتقيق :عبد الرمحن فهمي حممد الزواوي ،جدة ،دار املنهاج ،ط1432 ،1هـ 2011 -م.
 -37حترير لغات التنبيه ،أليب زكريا حمي الدين ُييى بن رشف النووي ،حتقيق :أمحد فريد
املزيدي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2010 ،1م.
 -38حتفة األسامع واألبصار بام يف السرية املتوكلية من غرائب األخبار ،للعالمة املؤرخ املطهر
بن حممد بن أمحد اجلرموزي ،حتقيق :عبد احلكيم بن عبد املجيد اهلجري ،صنعاء ،دار
اإلمام زيد بن عيل الثقافية ،ط1423 ،1هـ 2002 -م.
 -39حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي ،ألمحد بن حممد بن عيل بن
حجر اهليتمي ،مرص ،املكتبة التجارية الكربى1357 ،هـ 1983-م.
 -40حتقيق النصوص األ دبية واللغوية ونقدها ،لعباس هاين اجلراخ ،عامن ،دار صفاء للنرش
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والتوزيع ،ط1432 ،1هـ 2011 -م.
 -41التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية ،للشيخ صالح بن فوزان الفوزان ،الرياض،
مكتبة املعارف ،ط1407 ،3هـ 1986 -م.
 -42التذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيل ،أليب حيان حممد بن يوسف بن عيل بن
يوسف بن حيان أثري الدين التوحيدي ،حتقيق :د .حسن هنداوي ،دمشق ،دار القلم-
ودار كنوز إشبيليا ،ط.1
 -43ترتيب املجموع يف علم الفرائض وحساب الوصايا ،ملحمد بن حممد بن أمحد الشافعي
املشهور بسبط املارديني ،الكويت ،دار الضياء ،ط1438 ،1هـ 2017 -م.
 -44التعر يفات ،لعيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين ،حتقيق :حممد صديق
املنشاوي ،القاهرة ،دار الفضيلة.
 -45التعليق عىل نظم الآليلء ،ألمحد بن رجب بن طيبغا املعروف بابن املجدي ،حتقيق :د.
أمحد بن حممد الرفاعي ،املدينة املنورة ،اجلامعة اإلسالمية ،ط1429 ،1هـ 2008 -م.
 -46التكملة يف احلساب ،لعبد القاهر بن طاهر البغدادي ،حتقيق :أمحد سليم سعيدان،
منشورات معهد املخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
لبكويت ،ط1406 ،1هـ 1985-م.
 -47هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن أمحد األزهري اهلروي ،حتقيق :حممد عوض مرعب،
بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،ط2001 ،1م.
 -48التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي ،ملحي السنة أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي،
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض ،دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ
 1997م. -49ثبت أيب جعفر أمحد بن عيل ،أليب جعفر أمحد بن عيل البلوي الوادي آيش ،حتقيق:
الدكتور عبد اهلل العمراين ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1403 ،1هـ 1983 -م.
 -50اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية ،لعبد القادر بن حممد القريش حمي الدين احلنفي،
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النارش :مري حممد كتب خانه ،كراتيش.
 -51اجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر ،أليب اخلري شمس الدين حممد بن عبد
الرمحن بن حممد السخاوي ،حتقيق :إبراهيم باجس عبد املجيد ،بريوت ،دار ابن حزم،
ط1419 ،1هـ 1999 -م.
 -52حاشية ابن اخلياط عىل رشح اخلريش لفرائض خمترص العالمة خليل ،أليب العباس أمحد
بن حممد بن عمر الزكاري الفايس ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
 -53حاشية الباجوري عىل رشح الشنشوري عىل متن الرحبية ،للشيخ إبراهيم الباجوري،
مرص ،املطبعة البهية1300 ،هـ.
 -54حاشية البجريمي عىل اخلطيب املسامة بتحفة احلبيب عىل رشح اخلطيب ،لسليامن بن
حممد البجريمي ،دار الفكر1415 ،هـ 1995 -م.
 -55حاشية البجريمي عىل املنهج ،لسليامن بن حممد البجريمي ،مطبعة احللبي1369 ،هـ -
1950م.
 -56حاشية اجلمل عىل رشح املنهج ويسمى كذلك فتح الوهاب بتوضيح رشح منهج
الطالب ،لسليامن العجييل املشهور باجلمل ،دار الفكر.
 -57حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري ،ملحمد بن أمحد بن عرفة الدسوقي ،دار الفكر.
 -58حاشيتا قليويب وعمرية ،ألمحد سالمة قليويب وأمحد الربليس عمرية ،بريوت ،دار الفكر،
1415هـ 1995-م.
 -59احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي ،أليب احلسن عيل بن حممد بن حبيب
املاوردي ،دار الفكر.
 -60احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ،لزكريا بن حممد بن أمحد األنصاري ،حتقيق :د.مازن
املبارك ،بريوت ،دار الفكر املعارص ،ط1411 ،1هـ.
 -61احلطة يف ذكر الصحاح الستة ،أليب الطيب حممد صديق خان بن حسن بن عيل بن لطف
اهلل البخاري القنوجي ،بريوت ،دار الكتب التعليمية ،ط1405 ،1هـ 1985 -م.
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 -62حلية الفقهاء ،ألمحد بن فارس القزويني الرازي ،حتقيق :د .عبد اهلل بن عبد املحسن
الرتكي ،بريوت ،الرشكة املتحدة للتوزيع ،ط1403 ،1هـ 1983 -م.
 -63حوادث الدهور يف مدى األيام والشهور ،أليب املحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد
اهلل الظاهري احلنفي ،حتقيق :د .حممد كامل الدين عز الدين ،عامل الكتب ،ط1410 ،1هـ
 1990م. -64خبايا الزوايا أو زوايا التصوف والصوفية ،للشيخ حممد حسن العجيمي املكي ،حتقيق:
أمحد عبد الرحيم السايح وتوفيق عيل وهبة ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط،1
1430هـ 2009 -م.
 -65خزانة الرتاث – فهرس خمطوطات ،الرياض ،مركز امللك فيصل.
 -66خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عرش ،ملحمد أمني بن فضل اهلل املحبي احلموي
املشقي ،بريوت ،دار صادر.
 -67خالصة الكالم ملن يريد معرفة علم الفرائض من األنام ،للشيخ فضل بن حممد بن
عوض بافضل الرتيمي احلرضمي الشافعي ،القاهرة ،مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احللبي وأوًلده بمرص ،ط1379 ،2هـ 1959 -م.
 -68درة احلجال يف أسامء الرجال (ذيل وفيات األعيان) ،أليب العباس أمحد بن حممد
املكنايس الشهري بابن القايض ،حتقيق :د .أبو النور حممد األمحدي ،القاهرة ،دار الرتاث
– تونس ،املكتبة العتيقة ،ط1391 ،1هـ 1971-م.
 -69الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة ،أليب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر
العسقالين ،حيدر أباد-اهلند ،جملس دائرة املعارف العثامنية ،ط1392 ،2هـ 1972 -م.
 -70دور مرص يف احلياة العلمية يف احلجاز إبان العرص العثامين ،للدكتور :حممد عيل فهيم
بيومي ،القاهرة ،دار القاهرة ،ط1426 ،1هـ 2006 -م.
 -71الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب ،إلبراهيم بن عيل بن حممد بن فرحون
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برهان الدين اليعمري ،حتقيق :د .حممد األمحدي أبو النور ،القاهرة ،دار الرتاث.
 -72الذخائر األرشفية يف ألغاز احلنفية ،أليب الوليد إبراهيم بن أيب اليمن حممد بن أيب الفضل
املعروف بابن الشحنة احلنفي ،القاهرة ،املكتبة األزهرية للرتاث1435 ،هـ 2014 -م.
 -73الذخرية ،لشهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1422هـ 2001-م.
 -74ذيل لب اللباب يف حترير األنساب ،ألمحد بن أمحد بن حممد العجمي الشافعي املرصي
األزهري ،حتقيق :د .شادي بن حممد بن سامل آل نعامن ،اليمن ،مركز النعامن ،ط،1
1432هـ 2011 -م.
 -75الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة ،أليب عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد امللك
األنصاري األويس املراكيش ،حتقيق :جمموعة ،تونس ،دار الغرب اإلسالمي ،ط،1
2012م.
 -76رحلة القلصادي ،أليب احلسن عيل القلصادي األندليس ،حتقيق :حممد أبو األجفان،
تونس ،الرشكة التونسية للتوزيع.
 -77رد املحتار عىل الدر املختار املعروفة بحاشية ابن عابدينً ،لبن عابدين حممد أمني بن
عمر الدمشقي احلنفي ،بريوت ،دار الفكر ،ط1412 ،2هـ 1992-م.
 -78الرسالة املستطرفة لبيان مشهور كتب السنة املرشفة ،أليب عبد اهلل حممد بن أيب الفيض
جعفر بن إدريس احلسني اإلدرييس الشهري بالكتاين ،دار البشائر اإلسالمية ،ط،6
1421هـ 2000-م.
 -79روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أليب زكريا حميي الدين ُييى بن رشف النووي ،بريوت
 دمشق  -عامن ،املكتب اإلسالمي ،ط1412 ،3هـ 1991 -م. -80روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل ،أليب حممد
موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس ،مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع
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(بريوت) واملكتبة التدمرية (الرياض) ،ط1423 ،2هـ 2002 -م.
 -81الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي ،ملحمد بن أمحد األزهري اهلروي ،حتقيق :مسعد عبد
احلميد السعدين ،دار الطالئع.
 -82الرساج الوهاج عىل متن املنهاج ،للعالمة حممد الزهري الغمراوي ،بريوت ،دار املعرفة.
 -83سالفة العرص يف حماسن الشعراء بكل مرص ،لصدر الدين املدين عيل بن أمحد معصوم
املعروف بعيل خان بن مريزا أمحد الشهري بابن معصوم.
 -84سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها اليسء يف األمة ،أليب عبد الرمحن حممد
نارص الدين األلباين ،الرياض ،دار املعارف ،ط1412 ،1هـ 1992 -م.
 -85سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عرش ،ألب الفضل حممد خليل احلسيني ،دار البشائر
اإلسالمية ودار ابن حزم ،ط1408 ،3هـ 1988-م.
 -86سلم الوصول إىل طبقات الفحول ،حلاجي خليفة ،حتقيق :حممود عبد القادر
األرناؤوط ،إسطنبول ،مكتبة إرسيكا2010 ،م.
 -87سمط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل ،لعبد امللك بن حسني العصامي املكي،
حتقيق :عادل أمحد عبد اجلواد وعيل حممد معوض ،ط1419 ،1هـ 1998-م.
 -88سري أعالم النبالء ،لشمس الدين حممد بن أمحد الذهبي ،مؤسسة الرسالة ،ط،3
1405هـ 1985-م.
 -89شباك املناسخات ،أليب العباس أمحد بن حممد القرايف املرصي املقديس املعروف بأيب
اهلايم ،حتقيق :يوسف بن سليامن العاصم ،الدوحة ،دار امليامن للنرش والتوزيع ،ط،1
1432هـ 2011 -م.
 -90شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية ،ملحمد بن حممد بن عمر خملوف ،لبنان ،دار
الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ 2003-م.
 -91شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،أليب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العامد
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العكري احلنبيل ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دمشق – بريوت ،دار ابن كثري ،ط،1
1406هـ 1986 -م.
 -92رشح األرجوزة التلمسانية يف الفرائض ،أليب احلسن املغييل ،حتقيق :عبد اللطيف زكاغ،
اجلزائر ،مركز اإلمام الثعالبي للدراسات ونرش الرتاث ،ط1430 ،1هـ 2009 -م.
 -93رشح الدرة البيضاء وهبامشها حاشية العالمة أيب عبد اهلل حممد الدرناوي ،لسيدي عبد
الرمحن األخرضي ،مرص ،التقدم العلمية1325 ،هـ.
 -94رشح الرساجية يف الفرائض واملواريث ،للسيد الرشيف عيل بن حممد اجلرجاين احلنفي،
مكة املكرمة – الرياض ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،ط1417 ،1هـ 1996 -م.
 -95رشح الفصول املهمة يف مواريث األمة ،ملحمد بن حممد بن أمحد الشافعي املشهور بسبط
املارديني ،حتقيق :أمحد بن سليامن العريني ،الرياض ،دار العاصمة ،ط1425 ،1هـ -
2004م.
 -96رشح املفصل ،ليعيش بن عيل بن يعيش األسدي املوصيل املعروف بابن يعيش وبابن
الصانع ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1422 ،1هـ 2001 -م.
 -97رشح املقربة :نظم قسمة القرياط والكسور يف الرتكات وعمل املناسخات بشباك ابن
اهلائم وشباك ا بن عرفة التونيس وشباك األزهري ،للشيخ عبد امللك بن عبد الوهاب
الفتني ،ضمن جمموعة الرسائل الكاملية ،الطائف ،مكتبة املعارف ،ط1407 ،2هـ.
 -98رشح تسهيل الفوائدً ،لبن مالك حممد بن عبد اهلل ،حتقيق :د .عبد الرمحن السيد و د.
حممد بدوي املختون ،مرص ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،ط1410 ،1هـ
 1990م. -99رشح خمترص احلويف ،أليب عبد اهلل حممد بن سليامن السطي ،حتقيق :دُ .ييى بو عرور،
بريوت ،دار ابن حزم ،ط1430 ،1هـ 2009-م.
 -100رشح خمترص الطحاوي ،أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص ،جمموعة حمققني ،دار
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البشائر اإلسالمية – ودار الرساج ،ط1431 ،1هـ 2010 -م.
-101رشح خمترص خليل ،أليب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل اخلريش املالكي ،بريوت ،دار الفكر.
 -102صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ،ألمحد بن عيل الفزاري القلقشندي القاهري ،بريوت،
دار الكتب العلمية.
-103الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،
حتقيق :أمحد عبد الغفور عطا ،بريوت ،دار العلم للماليني ،ط1407 ،4هـ 1987 -م.
 -104الصلة ًلبن بشكوال ومعه صلة الصلة أليب جعفر أمحد بن إبراهيم الغرناطي ،حتقيق:
رشيف أبو العال العدوي ،القاهرة ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط1429 ،1هـ 2008 -م.
-105الضعفاء الكبري ،أليب جعفر حممد بن عمرو العقييل املكي ،حتقيق :عبد املعطي أمني
قلعجي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1404 ،1هـ 1984 -م.
-106الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،لشمس الدين السخاوي ،بريوت ،منشورات دار
مكتبة احلياة.
-107طبقات احلفاظ ،لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ط1403 ،1هـ.
-108طبقات الشافعية الكربى ،لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،حتقيق :د.
حممود حممد الطناحي ود .عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،2
1413هـ.
-109طبقات الشافعية ،أليب بكر أمحد بن حممد بن عمر األسدي الدمشقي املعروف بابن
قايض شهبة ،حتقيق :د .احلافظ عبد العليم خان ،بريوت ،عامل الكتب ،ط1407 ،1هـ.
 -110طبقات الشافعيني ،أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش  ،حتقيق :د .أمحد عمر
هاشم ود .حممد زينهم حممد عرب ،مكتبة الثقافة الدينية1413 ،هـ 1993-م.
-111طبقات املفرسين ،ألمحد بن أمحد األدنه وي ،حتقيق :سليامن بن صالح اخلزي ،املدينة
املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.
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-112طبقات املفرسين ،لشمس الديم حممد بن عيل الداوودي املالكي ،بريوت ،دار الكتب
العلمية.
-113طبقات النسابني ،لبكر بن عبد اهلل أبو زيد ،الرياض ،دار الرشيد ،ط1407 ،1هـ -
1987م.
-114طلبة الطلبة يف اًلصطالحات الفقهية عىل ألفاظ كتب احلنفية ،للشيخ نجم الدين أيب
حفص عمر بن حممد النسفي ،املطبعة العامرة – مكتبة املثنى ببغداد1311 ،هـ.
 -115عجالة املحتاج إىل توجيه املنهاج ،لرساج الدين أيب حفص عمر بن عيل املعروف بابن
النحوي وابن امللقن ،إربد ،دار الكتاب1421 ،هـ 2001 -م.
-116العذب الفائض رشح عمدة الفارض ،للشيخ إبراهيم بن عبد اهلل بن إبراهيم الفريض
املرشقي احلنبيل ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1420 ،1هـ 1999 -م.
-117العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري ،أليب القاسم عبد الكريم بن حممد الرافعي
القزويني الشافعي ،حتقيق :عيل حممد عوض وعادل أمحد عبد املوجود ،بريوت ،دار
الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.
-118عقد اجلواهر والدرر يف أخبار القرن احلادي عرش ،ملحمد بن أيب بكر الشيل احلرضمي
املكي ،حتقيق :عبد الرمحن بن سليامن املزيني وراشد سعد القحطاين ،الرياض ،مركز
امللك فيصل ،ط1435 ،1هـ 2014-م.
 -119العني ،ألب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي البرصي ،حتقيق :د .مهدي
املخزومي ود .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة اهلالل.
 -120الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية وعليها حاشية العبادي والرشبيني ،لزكريا حممد
األنصاري ،املطبعة امليمنية.
 -121الغصون اليانعة يف حماسن شعراء املئة السابعة ،أليب احلسن عيل بن موسى املغريب
األندليس ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،مرص ،دار املعارف.
-122الفتاوى اهلندية ،جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي ،دار الفكر ،ط1310 ،2هـ.
-358-

-123فتح اجلواد برشح اإلرشاد ،أليب العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن عيل ابن حجر
اهليتمي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.
 -124فتح الرمحن برشح زبد ابن رسالن ،لشهاب الدين أيب العباس أمحد بن أمحد الرميل،
اعتنى به :سيد بن شلتوت الشافعي ،بريوت ،دار املنهاج ،ط1430 ،1هـ 2009 -م.
-125فتح العزيز برشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري ،لإلمام أيب القاسم عبد الكريم بن
حممد الرافعي القزويني ،حتقيق :الشيخ عيل حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد
املوجود ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.
 -126فتح القريب املجيب برشح كتاب الرتتيب ،لعبد اهلل بن هباء الدين حممد الشنشوري
الفريض ،جدة ،مكتبة جدة – مطبعة التقدم العلمية بمرص1319 ،هـ.
 -127فتح املجيد يف أحكام التقليد ،جلامل الدين عيل بن أيب بكر اخلزرجي األنصاري املكي،
حتقيق :أ.د .عبد العزيز بن حممد العويد ،الرياض ،دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع،
ط1434 ،1هـ.
-128الفر ائض ورشح آيات الوصية ،أليب القاسم عبد الرمحن بن عبد اهلل بن أمحد السهييل،
حتقيق :د .حممد إبراهيم البنا ،مكة املكرمة ،املكتبة الفيصلية ،ط1405 ،2هـ.
-129الفروع ،ملحمد بن مفلح بن حممد املقديس ،عامل الكتب ،ط1405 ،4هـ 1985 -م.
-130الفصول يف احلساب ،أليب احلسن أمحد بن إبراهيم اإلقليديس ،حتقيق :الدكتور أمحد
سليم سعيدان ،عامن ،اللجنة األردنية للتعريب والنرش والرتمجة1973 ،م.
 -131الفصول يف الفرائض أو الفصول املهمة يف علم مواريث األمة :للعالمة أمحد بن حممد
ابن اهلائم الشافعي الفريض ،حتقيق :عبد املحسن بن حممد املنيف ،ط1414 ،1هـ.
-132ف هرس ابن غازيً ،لبن غازي املكنايس الفايس ،حتقيق :حممد الزاهي ،تونس ،دار بو
سالمة للطباعة والنرش والتوزيع ،ط1984 ،1م.
 -133فهرس الفهارس واألثبات ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت ،ملحمد بن عبد
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احلي بن عبد الكبري احلسني اإلدرييس املعروف بعبد احلي الكتاين ،حتقيق :إحسان
عباس ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1982 ،2م.
 -134فهرسة اللبيل ،أليب جعفر شهاب الدين أمحد بن يوسف بن عيل اللبيل اللغوي املالكي،
حتقيق :ياسني يوسف بن عياش وعواد عبد ربه أبو زينة ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمية،
ط1408 ،1هـ 1988 -م.
-135فوائد اًلرحتال ونتائج السفر يف أخبار القرن احلادي عرش ،للعالمة مصطفى بن فتح اهلل
احلموي ،حتقيق :عبد اهلل حممد الكندري ،دمشق ،دار النوادر ،ط1432 ،1هـ -
2011م.
 -136الفوائد الشنشورية يف رشح املنظومة الرحبية ،لعبد اهلل بن هباء الدين حممد الشنشوري
الفريض ،حتقيق :حممد بن سليامن بن عبد العزيز آل بسام ،مكة املكرمة ،دار عامل الفوائد،
ط1422 ،1هـ.
واصطالحا ،للدكتور سعدي أبو حبيب ،دمشق ،دار الفكر ،ط،2
-137القاموس الفقهي لغة
ً
1408هـ 1988 -م.
 -138القاموس املحيط ،أليب طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزأبادي ،بريوت،
مؤسسة الرسالة ،ط1426 ،8هـ 2005 -م.
-139قطف الثمر يف رفع أسانيد املصنفات يف الفنون واألثر ،لصالح بن حممد بن نوح العمري
املعروف بالفالين املالكي ،حتقيق :عامر حسن صربي ،مكة ،دار الرشوق ،ط،1
1405هـ 1984 -م.
 -140قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر ،أليب حممد الطيب بن عبد اهلل بن أمحد بن عيل
باخمرمة احلرضمي الشافعي ،عني به :بو مجعة مكري وخالد زواري ،جدة ،دار املنهاج،
ط1428 ،1هـ 2008 -م.
-141قواعد األحكام يف مصالح األنام ،أليب حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم امللقب
بسلطان العلامء ،القاهرة ،مكتبة الكليات األزهرية1414 ،هـ 1994 -م.
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-142الكايف يف الفرائض ،لإلمام إسحاق بن يوسف بن يعقوب الرصديف ت500هـ ،حتقيق:
حممد عبد اهلل حممد زاحم ،املدينة املنورة ،اجلامعة اإلسالمية ،ط1432 ،1هـ -
2011م.
 -143الكافية يف علم النحوً ،لبن احلاجب مجال الدين بن عثامن بن عمر بن أيب بكر املرصي
اإلسنوي املالكي ،حتقيق :د .صالح عبد العظيم الشاعر ،القاهرة ،مكتبة اآلداب ،ط،1
2010م.
 -144كتاب التلخيص يف علم الفرائض ،أليب حكيم عبد اهلل بن إبراهيم اخلربي الفريض،
حتقيق :د .نارص بن فنيخر الفريدي ،املدينة املنورة ،مكتبة العلوم واحلكم ،ط،1
1416هـ 1995 -م.
-145كتاب التهذيب يف الفرائض ،أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلوذاين ،حتقيق:
اخلراز ،ط1417 ،2هـ 1996 -م.
د .راشد بن حممد بن راشد اهلزاع ،جدة ،دار َّ
-146كشاف اصطالحات العلوم والفنون ،ملحمد بن عيل ابن القايض املعروف بالتهانوي،
حتقيق :د .عيل دحروج ،بريوت ،مكتبة لبنان نارشون ،ط1996 ،1م.
-147كشاف القناع عن متن اإلقناع ،ملنصور بن يونس البهويت ،دار الفكر – وعامل الكتب،
1402هـ 1982 -م.
 -148كشف اخلفاء ومزيل اإللباس ،إلسامعيل بن حممد العجلوين الدمشقي ،حتقيق :عبد
احلميد بن أمحد هنداوي ،بريوت ،املكتبة العرصية ،ط1420 ،1هـ 2000 -م.
-149كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،حلاجي خليفة ،بغداد ،مكتبة املثنى،
1941م.
-150كشف الغوامض يف علم الفرائض ،ملحمد بن حممد بن أمحد الشافعي املشهور بسبط
املارديني ،حتقيق :عوض بن رجاء بن فريج العويف ،املدينة املنورة ،مكتبة العلوم
واحلكم ،ط1417 ،1هـ 1996-م.
-151كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،ألمحد بن عيل األنصاري املعروف بابن الرفعة ،حتقيق :جمدي
-361-

باسلوم ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط2009 ،1م.
-152الكواكب السائرة بأعيان املئة العارشة ،لنجم الدين حممد بن حممد الغزي ،حتقيق :خليل
املنصور ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ 1997 -م.
-153لباب الفرائض شامل للفقه واحلساب والعمل ،للشيخ حممد الصادق الشطي ،بريوت،
دار الغرب اإلسالمي ،ط1408 ،3هـ 1988 -م.
 -154لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن عيل املعروف بابن منظور ،بريوت ،دار صادر ،ط،3
1414هـ.
 -155املبسوط ،ملحمد بن أمحد بن أيب سهل الرسخيس ،بريوت ،دار املعرفة1414 ،هـ -
1993م.
-156جممل اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق :زهري عبد املحسن سلطان ،بريوت،
مؤسسة الرسالة ،ط1406 ،2هـ 1986 -م.
 -157جمموع الفتاوى ،أليب العباس تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،حتقيق:
عبد الرمحن حممد قاسم ،املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
1416هـ 1995 -م.
-158املجموع رشح املهذب  ،أليب زكريا حميي الدين ُييى بن رشف النووي ،حتقيق وإكامل:
حممد نجيب املطيعي ،جدة ،مكتبة اإلرشاد.
 -159املحرر يف فقه اإلمام الشافعي ،أليب القاسم عبد الكرين بن حممد الرافعي القزويني
الشافعي ،حتقيق :أيب يعقوب نشأت بن كامل املرصي ،مرص ،دار السالم1434 ،هـ -
2013م.
-160خمتار الصحاح ،لزين الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر الرازي ،حتقيق :يوسف الشيخ
حممد ،بريوت – صيدا ،املكتبة العرصية – الدار النموذجية ،ط1420 ،5هـ 1999 -م.
-161خمترص خليل ،خلليل بن إسحاق بن موسى املالكي املرصي ،حتقيق :أمحد جاد ،القاهرة،
دار احلديث ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.
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 -162املخترص من كتاب نرش النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة ،ملحمد سعيد العامودي
وأمحد عيل ،جدة ،عامل املعرفة ،ط1406 ،2هـ 1986-م.
-163مسامرات الظريف بحسن التعريف ،أليب عبد اهلل حممد بن عثامن السنويس.
-164املصادر األصلية املطبوعة للعقيدة األشعرية ،لعبد اهلل بن عبد العزيز بن عبد اهلل الغزي،
بريوت ،مركز نامء للبحوث والدراسات ،ط2018 ،1م.
 -165مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن ،لعبد اهلل حممد احلبيش ،أبو ظبي ،املجمع الثقايف،
2004م.
 -166املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري ،ألمحد بن حممد بن عيل الفيومي ،بريوت ،مكتبة
لبنان.
-167املطلع عىل ألفاظ املقنع ،أليب عبد اهلل شمس الدين حممد بن أيب الفتح البعيل ،حتقيق:
حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب ،جدة ،مكتبة السوادي للتوزيع ،ط،1
1423هـ 2003 -م.
-168معجم العلامء العرب ،لباقر أمني الورد ،عامل الكتب – مكتبة النهضة العربية ،ط،1
1406هـ 1986 -م.
-169معجم املطبوعات العربية واملعربة ،ليوسف بن إلياس بن موسى رسكيس ،مرص ،مطبعة
رسكيس1346 ،هـ 1928 -م.
-170معجم املفرسين من صدر اإلسالم وحتى العرص احلارض ،لعادل نوهيض ،بريوت،
مؤسسة نوهيض الثقافية للتأليف والرتمجة والنرش ،ط1409 ،3هـ 1988-م.
-171معجم املؤلفني ،لعمر رضا كحالة ،بريوت ،مكتبة املثنى ودار إحياء الرتاث العريب.
-172معجم تاريخ الرتاث اإلسالمي ،لعيل الرضا قره بلوط وأمحد طوران قره بلوط ،قيرصي
– تركيا ،دار العقبة ،ط1422 ،1هـ 2001-م.
 -173معجم لغة الفقهاء ،ملحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي ،دار النفائس ،ط،2
1408هـ 1988 -م.
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-174معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فارس ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار
الفكر1399 ،هـ 1979 -م.
 -175املعونة يف علم احلساب اهلوائيً ،لبن اهلائم املقديس ،حتقيق :خضري عباس حممد
املنشداوي ،بغداد ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار اآلثار والرتاث1988 ،م.
-176املغرب يف ترتيب املعرب ،أليب الفتح نارص بن أيب املكارم برهان الدين اخلوارزمي
املُ َط َّرزي ،دار الكتاب العريب.
 -177مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،ملحمد بن أمحد الرشبيني اخلطيب ،دار
الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
-178املغني ،ملوفق الدين عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة ،القاهرة ،مكتبة القاهرة1388 ،هـ -
1968م.
 -179مفتاح احلساب ،جلمشيد غياث الدين الكايش ،حتقيق :األستاذ أمحد سعيد الدمرداش
والدكتور حممد محدي احلفني الشيخ ،القاهرة ،دار الكاتب العريب.
 -180املفصل يف صنعة اإلعراب ،جلار اهلل أيب القاسم حممود الزخمرشي ،حتقيق :د .عيل بو
ملحم ،بريوت ،مكتبة اهلالل ،ط1993 ،1م.
 -181املقادير الرشعية واألحكام الفقهية املتعلقة هبا ،للدكتور حممد نجم الدين الكردي،
القاهرة ،ط1426 ،2هـ 2005 -م.
 -182املقاًلت يف علم احلسابً ،لبن البناء املراكيش ،حتقيق :الدكتور أمحد سليم سعيدان،
عامن ،دار الفرقان ،ط1404 ،1هـ 1984 -م.
َّ
-183املقت ضب ،أليب العباس حممد بن يزيد املربد ،حتقيق :حممد عبد اخلالق عظيمة ،القاهرة،
وزارة األوقاف املرصية ،ط1415 ،3هـ 1994 -م.
-184مقدمة ابن خلدون واسمها :كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم
والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكربً ،لبن خلدون عبد الرمحن بن حممد
احلرضمي اإلشبييل ،حتقيق :عبد اهلل حممد الدرويش ،دمشق ،دار البلخي ،ط،1
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1425هـ 2004 -م.
 -185ملجأ اًلضطراب يف الفرائضً ،لبن اهلائم املقديس ،حتقيق :خضري عباس حممد
املنشداوي ونجالء قاسم عباس الربيعي ،بغداد ،مركز إحياء الرتاث العلمي العريب،
1409هـ 1989 -م.
-186امللحق التابع للبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،ملحمد بن حممد بن ُييى
الصنعاين ،بريوت ،دار املعرفة.
 -187مناهج حتقيق الرتاث بني القدامى واملحدثني ،لرمضان عبد التواب ،القاهرة ،مكتبة
اخلانجي ،ط1422 ،2هـ 2002-م.
-188منائح الكرم يف أخبار مكة والبيت ووًلة احلرم ،لعيل بن تاج الدين السنجاري ،مكة
املكرمة ،جامعة أم القرى1419 ،هـ 1998-م.
 -189املنتقى رشح املوطأ ،لسليامن بن خلف الباجي ،القاهرة ،دار الكتاب اإلسالمي ،ط.2
 -190منح اجلليل رشح خمترص خليل ،ملحمد بن أمحد بن حممد عليش ،دار الفكر1409 ،هـ
 1989م.-191املنظومة الالمية يف الفرائض ،للشيخ نرص اهلل بن أمحد التسرتي احلنبيل ،حتقيق :د .عبد
املحسن بن حممد بن عبد املحسن املنيف ،املدينة املنورة  -سوريا ،مكتبة العلوم واحلكم
– دار العلوم واحلكم ،ط1430 ،1هـ 2009 -م.
-192منهاج الطالبني وعمدة املفتني ،أليب زكريا حمي الدين ُييى بن رشف النووي ،بريوت،
دار املنهاج ،ط1426 ،1هـ 2005 -م.
-193منهج الطالب يف فقه اإلمام الشافعي ،لزكريا بن حممد األنصاري ،حتقيق :صالح بن
حممد بن عويضة ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.
-194منهج حتقيق املخطوطات ،إلياد خالد الطباع ،دمشق ،دار الفكر ،ط1423 ،1هـ -
2003م.
 -195ا ملهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،أليب إسحاق إبراهيم بن عيل الشريازي ،بريوت ،دار
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الكتب العلمية1416 ،هـ 1995 -م.
 -196املوجز يف مراجع الرتاجم والبلدان واملصنفات وتعريفات العلوم ،ملحمود حممد
الطناحي ،القاهرة ،مكتبة اخلانجي ،ط1406 ،1هـ 1985 -م.
-197موسوعة أعالم العلامء واألدباء العرب واملسلمني ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،دار اجليل.
 -198املوسوعة امليرسة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة ،ملجموعة معدين،
مانشسرت – بريطانيا ،جملة احلكمة ،ط1424 ،1هـ 2003-م.
-199النبوغ املغريب يف األدب العريب ،لعبد اهلل كنون احلسني ،ط1380 ،2هـ.
 -200النجم الوهاج يف رشح املنهاج ،أليب البقاء كامل الدين حممد بن موسى بن عيسى
األمريي الشافعي ،حتقيق جلنة علمية ،جدة ،دار املنهاج ،ط1425 ،1هـ 2004 -م.
 -201نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر (اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم) ،لعبد
احلي بن فخر الدين بن عبد العيل احلسني الطالبي ،بريوت ،دار ابن حزم ،ط،1
1420هـ 1999 -م.
 -202نظم العقيان يف أعيان األعيان ،لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،حتقيق:
فيليب حتى ،بريوت ،املكتبة العلمية.
 -203نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،لشهاب الدين أمحد بن حممد املقري
التلمساين ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت ،دار صادر1997 ،م.
 -204هناية اإلرب يف فنون األدب ،لشهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب القريش التيمي
البكري النويري ،القاهرة ،دار الكتب والوثائق القومية ،ط1423 ،1هـ.
-205هناية الزين يف إرشاد املبتدئني ،ملحمد بن عمر نووي اجلاوي البنتني ،بريوت ،دار الفكر،
ط.1
 -206هناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،لشمس الدين حممد بن أيب العباس الرميل ،بريوت ،دار
الفكر ،ط أخرية1404 ،هـ 1984-م.
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 -207هناية املطلب يف دراية املذهب ،إلمام احلرمني عبد امللك بن عبد اهلل اجلويني ،حتقيق:
أ.د .عبد العظيم حممود الديب ،جدة ،دار املنهاج ،ط1428 ،1هـ 2007-م.
 -208هناية اهلداية إىل حترير الكفاية ،لزكريا حممد األنصاري ،حتقيق :حممد حسن حممد حسن
إسامعيل وأمحد فريد املزيدي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1هـ 2003 -م.
 -209النور السافر عن أخبار القرن العارش ،ملحي الدين عبد القادر بن شيخ العيدروس،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1405 ،1هـ.
 -210نيل اًلبتهاج بتطريز الديباج ،ألمحد بابا بن أمحد الفقيه التنبكتي السوداين ،طرابلس –
ليبيا ،دار الكاتب ،ط2000 ،2م.
 -211هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني ،إلسامعيل الباباين البغدادي ،إسطنبول،
بعناية وكالة املعارف اجلليلة1951 ،م.
 -212الوايف بالوفيات ،لصالح الدين خليل الصفدي ،حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي
مصطفى ،بريوت ،دار إحياء الرتاث1420 ،هـ 2000-م.
 -213الوسائل يف مسامرة األوائل ،جلالل الدين عبد الرمحن السيوطي ،حتقيق :حممد السعيد
بسيوين زغلول ،بريوت ،دار الكتب العلمية.
-214الوسيط يف املذهب ،أليب حامد حممد بن حممد الغزايل ،حتقيق :أمحد حممود إبراهيم
وحممد حممد تامر ،القاهرة ،دار السالم ،ط1417 ،1هـ.
 -215وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أليب العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم
ابن خلكان الربمكي ،حتقيق :إحسان عباس ،بريوت ،دار صادر1398 ،هـ 1978 -م.
 -216وفيات الونرشييس ،ألمحد بن ُييى الونرشييس ،حتقيق :حممد بن يوسف القايض،
القاهرة ،رشكة نوابغ الفكر ،ط2009 ،1م.
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قائمة املصادر واملراجع املخطوطـــة
 -1بغية الطالبني لبيان املشايخ املحققني املعتمدين ،ألمحد بن حممد النخيلً ،ليبزج بأملانيا.
 -2حاشية الشيخ اجلناجي عىل رشح شيخ اإلسالم زكريا األنصاري عىل املقنع ًلبن اهلائم
يف اجلرب واملقابلة ،للشيخ اإلمام أمحد بن حممد الشافعي اجلناجي املالكي ،مكتبة
الكونغريس – جمموعة املنصوري.
 -3رفع احلجاب عن وجوه أعامل احلسابً ،لبن البنا املراكيش ،مكتبة الكونغريس –
جمموعة املنصوري.H 1152 – 721 ،
 -4السخاوية يف احلساب ،للسيد عبد القادر بن عيل السخاوي الشافعي ت(1228هـ)،
دار الكتب والوثائق القومية املرصية 288 ،رياضة .33063
 -5رشح العقباين عىل احلوفية يف الفرائض عىل مذهب مالك ،أليب عثامن سعيد بن حممد
العقباين ،القاهرة ،األزهرية.52 – 3002 ،
 -6رشح الكفاية (كتاب رشح ألفية ابن اهلائم) ،للسبط املارديني ،مكتبة امللك عبد اهلل
بجامعة أم القرى.20646 ،
 -7رشح اللمع يف احلساب ،لبدر الدين حممد بن حممد بن أمحد املعروف بسبط املارديني،
مكتبة الكونغريس.SM54 ،
 -8رشح حتفة احلساب ،لبهاء الدين عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل الشنشوري ،دار الكتب
والوثائق القومية املرصية 8645 ،و.7812
 -9فتح املبدع يف رشح املقنع ،لشيخ اإلسالم زكريا األنصاري ،وهو رشح ملنظومة ابن اهلائم
يف علم اجلرب واملقابلة ،مكتبة الكونغرس.
 -10فتح الوهاب رشح نزهة األحباب ًلبن اهلائم ،لعيل بن أيب بكر اجلامل األنصاري،
القاهرة ،املكتبة األزهرية ،رافعي.27596 – 559 ،
 -11نزهة احلساب (املخترصة من املرشدة)ً ،لبن اهلائم املقديس ،مكتبة الكونغريس –
جمموعة املنصوري.H 1145 -712 ،
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 -12نظم الدر املنثور يف عمل املناسخات بالصحيح والكسور ،ألمحد بن عبد الغفار املالكي،
القاهرة ،األزهرية.83 – 4351 ،
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كرسا أو حتوي كرس ًا
 .124تنبيه :إذا كانت الرتكة ً
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 .125إذا خرج يف قرياط املسألة كرس

280

 .126تفقد الكسور باًلختزال

280

 .127حتويل كسور العقار من اسم لغريه

281

ٍ
مناسخة بالكلية
 .128الباب اخلامس :قسمة الرتكات عمو ًما من غري عمل

282

 .129الباب السادس :قسمة الرتكات املتعدد

290

 .130العمل إذا حصل معك يف الزيادة التي بمثل النسبة عىل املسألة كرس

295

 .131الرتكة املتعددة من غري عمل مناسخة بالكلية

297
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300

 .133حساب الوصية
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304
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313

 .138إذا اختلفوا إجازة ور ًّدا بني الورثة وبني املوىص هلم

315

 .139الباب الثامن :الوصية بالنصيب

318

 .140أوىص بمثل نصيب ابنه وليس له ابن

321
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347
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