
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

   

  

  



 

 

Summary 
Praise be to God who created man and his generosity and his 

preference for much of his creation, and made him the right to dispose of 
his money in his life and to act after his death, who says in his dear book 
after the commandment to recommend or religion. And prayers and peace 
be upon our master Muhammad and his family and companions and 
followers. 

  After that: This research included an important question in some kind 
of wills, which is the commandment of the share of inheritance, or the so-
called commandment to download, and the image that the testator descend 
a person who is not a heir to the status of one of his heirs, and often 
dropped by the status of his son. I chose this research topic for the 
following reasons: 

First: the lack of interest of specialists in this type of issues, because of 
its association with the science of arithmetic. 

Second: The widespread disagreement in the method of determining the 
amount of will in contemporary legal legislation, known as the proper 
commandment, which is similar to the commandment like inheritance 
share, but it is controversial in its legitimacy. The dispute dealt with the 
methods of solving them arithmetically, and the effect of the commandment 
to download in that, without elaborating the detail of its legitimacy 
jurisprudence. 

احلؿد هلل اًمذي ظمؾق اإلكسون ويمرمه وومضؾه قمغم اًمؽثػم من ظمؾؼه، وضمعل ًمه احلق ذم اًمتٍمف سمامًمه ذم 

طمقوشمه واًمتٍمف سمبعضه سمعد موشمه، اًمؼوئل ذم يمتوسمه اًمعزيز من سمعد وصقي شموصون هبو أو دين . واًمصالة 

 ه واًمتوسمعلم.واًمسالم قمغم ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمه وأصحوسم

أمو سمعد : شمضؿن هذا اًمبحٌ مسلًمي هومي ذم كوع من أكواع اًموصويو وهي اًموصقي سمؿثل كصقى وارث،   

أو مو يسؿى سموًموصقي سموًمتـزيل، وصورهتو أْن يـزل اعمويص ؿمخصًو همػم وارث سمؿـزًمي أطمد ورصمته، وهموًمبًو مو 

 يـزًمه مـزًمي اسمـه. واظمؽمت موضوع سمحثي هذا، ًمألؾمبوب أشمقي:

 إول: ىمؾي اهتامم اعمختصلم هبذا اًمـوع من اعمسوئل، ٓرشمبوـمه سمعؾم احلسوب. 

اًمثوين: اخلالف اًمواؾمع ذم ـمريؼي حتديد مؼدار اًموصقي ذم شمنميع ىموكوين معوس، يعرف سموًموصقي 

اًمواضمبي، واًمتي شمشبه اًموصقي سمؿثل كصقى وارث، إٓ إهنو حمل ظمالف ذم منموقمقتفو. وىمد شمـووًمً اخلالف 

 رق طمؾفو طمسوسمقًو، وأصمر اًموصقي سموًمتـزيل ذم ذًمك، دون اًمتوؾمع ذم شمػصقل منموقمقتفو ومؼفقًو.ذم ـم

  



 

   

 

 

 

 ٱ ٻ ٻ

ظمؾق اإلكسون ويمرمه وومضؾه قمغم اًمؽثػم من ظمؾؼه، وقمؾؿه مو مل يؽن يعؾم، احلؿد هلل اًمذي 

. واًمصالة واًمسالم قمغم (1) چ  ڈڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ   چ  اًمؼوئل ذم يمتوسمه اًمعزيز:

وأصحوسمه واًمتوسمعلم ومن شمبعفم من اًمػؼفوء واًمعؾامء اًمذين كٍموا اًمدين،  ؾمقدكو حمؿد وقمغم آًمه

 وسمذًموا أكػسفم ذم اؾمتـبوط إطمؽوم وشمبقلم احلالل واحلرام.

أمو سمعد : شمضؿن هذا اًمبحٌ مسلًمي هومي ذم كوع من أكواع اًموصويو وهي اًموصقي سمؿثل كصقى   

زل اعمويص ؿمخصًو همػم وارث سمؿـزًمي أطمد وارث، أو مو يسؿى سموًموصقي سموًمتـزيل، وصورهتو أْن يـ

 ورصمته، وهموًمبًو مو يـزًمه مـزًمي اسمـه.

وهلذا اعموضوع اكعؽوؾموشمه قمغم شمنميٍع معوس اقمتؿدشمه معظم ىمواكلم إطموال اًمشخصقي ذم اًمبالد   

، طمقٌ يػؽمض هذا اًمتنميع وضمود وصقي (2)اًمعرسمقي واإلؾمالمقي، واعمعروف سموًموصقي اًمواضمبي

وارصملم سمؿثل كصقى آسموئفم، ويؾزم شمـػقذ هذه اًموصقي سمؼوة اًمؼوكون، طمتى وإن مل يؽن ًمألطمػود همػم اًم

 اعمورث )اجلد أو اجلدة( ىمد أوص هبو.

وىمد اقمتؿدت ذم سمحثي هذا اعمراضمع اًمػؼفقي اعمفؿي ًمؽل مذهى، ويمتى اًمػرائض اعمطوًمي، 

رائض وذوطمفو، وظموصي يمتويب ذح اًمؽمشمقى، واًمعذب اًمػوئض، وضمعؾً من أرضموزة أًمػقي اًمػ

 أؾموؾمو ًمتبقون شمػوصقل هذا اعموضوع، ًمدىمي قمبوراهتو، وؿمؿوهلو ٔراء اعمذاهى.   

 ومؼسؿً هذا اًمبحٌ إمم صمالصمي مطوًمى، قمغم اًمـحو أيت:

 اعمطؾى إول: شمعريف اًموصقي ومنموقمقتفو وطُمؽؿفو وأكواع مسوئؾفو 

 اًمثوين: أطمؽوم اًموصقي سمؿثل كصقى وارث ) مسلًمي اًمتـزيل(  اعمطؾى 

                                                           

 (.12( ) ؾمورة اًمـسوء: من أيي 1)

 ( منموقمقي اًموصقي اًمواضمبي، حمل ظمالف سملم اًمػؼفوء اعمعوسين، وؾمقليت سمقون ذًمك .2)



 

 

  اعمطؾى اًمثوًمٌ: اعمسوئل اعمتػرقمي قمن اًموصقي سمؿثل كصقى وارث 

وأؾمول اهلل شمعومم أْن أيمون ىمد وومؼً سمتؼديم مو هو كوومع ذم هذا اًمبحٌ، وأْن يرومعـي هبذا      

اهلل شمعومم، ومو يمون ومقه من ظمطل  اجلفد اعمتواضع ويـػع سمه، ومام يمون ومقه من صواب ومفو ومضل من

 ومفو من كػز واًمشقطون، وآظمر دقمواكو أن احلؿد هلل رب اًمعوعملم.

  



 

   

 

 

 

وضعع اإلؾمعالم ًمؾوصععقي ىمواقمعد وذوـمعًو مبـقععي قمعغم أؾمععس اًمععدل، ومؽوكعً اًموصععقي واضمبعي ًمؾواًمععدين     

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ  ٹ ٹ  وإىمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرسملم

. صمعععععععّم كسععععععع  اًموضمعععععععوب سمتيعععععععوت اعمواريعععععععٌ وسمؼعععععععي آؾمعععععععتحبوب ًمغعععععععػم (1)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  

اًموارصملم، ومؼقدت اًموصقي سمنموط، مـفعو أْن ٓ شمزيعد قمعغم صمؾعٌ اًمؽميمعي، طمػوفمعًو قمعغم كصعقى اًمورصمعي وهعو 

بغععي اًموصععقي سمععتامم اًمثؾععٌ سمععل اعمسععتحى ىمععول اإلمععوم اسمععن قموسمععدين:) ٓ شمـ .(2)اًمـصععقى إيمععؼم مععن اًمؽميمععي

ًمؽعن اًمتـؼعقص قمـعد ومؼعر اًمورصمعي  "واًمثؾٌ يمثعػم"، ىمد اؾمتؽثر اًمثؾٌ سمؼوًمه اًمتـؼقص قمـه مطؾؼو ٕكه 

ّٓ أّن صمؿي معو هعو أومم مـعه، وهعو اًمعؽمك أصعال ومعنّن اعمسعتحى شمتػعووت درضموشمعه، ويمعذا  وإْن يمون مستحبو إ

اعمسععععـون واعمؽععععروه وهمػم ععععو، وهبععععذا ... إذا يمععععون اًمععععامل ىمؾععععقال ٓ يـبغععععي أن يععععوص ... إذا يمععععون إوٓد 

ومعن  . صمّم ىمول: )(3)ك اًمامل هلم أومضل وًمو يموكوا أهمـقوء(يمبورا، ومؾو صغورا وموًمؽمك أومضل مطؾؼًو ... ومؽم

 .(4)ٓ وارث ًمه وٓ دين قمؾقه وموٕومم أْن يويص سمجؿقع موًمه سمعد اًمتصدق سمقده(

 وًمتوضقح ذًمك ىمسؿً هذا اعمطؾى إمم أرسمعي ومروع، قمغم اًمـحو أيت:

 :شمعريف اًموصقي ًمغًي واصطالطموً  اًمػرع إول 

 :اًموصقيمنموقمقي  اًمػرع اًمثوين 

 ٌطمؽم اًموصقي واحلؽؿي من شمنميعفو: اًمػرع اًمثوًم 

 أكواع مسوئل اًموصويو: اًمػرع اًمراسمع 

 

                                                           

 (. 181( ) ؾمورة اًمبؼرة: أيي 1)

-هع1414سمػموت،  -اعمبسوط ًمؾرسظمز: حمؿد سمن أمحد سمن أيب ؾمفل ؿمؿس إئؿي اًمرسظمز، دار اعمعرومي( 2)

أسمو احلسن قمكم سمن حمؿد سمن حمؿد سمن طمبقى اًمبٍمي اًمبغدادي، اًمشفػم  ، احلووي اًمؽبػم:27/159م،  1993

 .8/118 هع(، دار اًمػؽر، سمػموت، 451سموًماموردي)ت:

حمؿد أملم سمن قمؿر سمن قمبد اًمعزيز قموسمدين اًمدمشؼي احلـػي )اسمن  ور طموؿمقي اسمن قموسمدين:( رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمخت3)

 .652/ 6 م،1992 -هع 1412،  2هع(، دار اًمػؽر، سمػموت، ط1252قموسمدين (، )ت: 

 ( اعمصدر كػسه. 4)



 

 

 :واًمػعععل: أوصععقً اًمعفععد، ومصععدر وص وأوص اًمرضمععل ووصععوه: قمفععد إًمقععه،  اًموصععقي ذم اًمؾغععي

وموًموصعقي: وهي ملظموذة معن وصعقً ًمعه سمٌمعء إذا وصعؾته وضمعؾتعه وصعقك، ، ووصقً إيصوًء وشموصقي

 . (1)مو وصقً سمه، وؾُمّؿقً وصقي ٓشمصوهلو سملمر اعمقً

  ،وَمَفو اًمػؼفوء اًموصقي ذم آصطالح   قمغم اًمـحو أيت: وىمد قَمرَّ

 .(2))هي متؾقك مضوف ًماَِم سمعد اعموت سمطريق اًمتؼمع( احلـػقي: .1

 .(3)ذم صمؾٌ قموىمده يؾزم سمؿوشمه أو كقوسمي قمـه سمعده() قمؼد يوضمى طمؼًو  اًمامًمؽقي: .2

 .(4)) شمؼمع سمحق مضوف وًمو شمؼديرًا ًماَِم سمعد اعموت( اًمشوومعقي: .3

 .(5)) اًمتؼمع سموًمامل سمعد اعموت( احلـوسمؾي: .4

 .(6)) طمق واضمى من مول اعمقً مػروض إظمراضمه عمن وضمى ًمه( اًمظوهريي: .5

                                                           

شموج اًمعروس من ضمواهر اًمؼوموس: حمؿد سمن حمؿد سمن قمبد اًمرزاق احلسقـي، اعمؾؼى سمؿرشمه، اًمزسمقدي، )ت:  (1)

، اعمعجم اًموؾمقط: جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة، ) إسمراهقم مصطػى، 219/ 41 هع(، دار اهلدايي، اًمريوض،1215

 .1/1138م، 1989ل، أمحد اًمزيوت، طمومد قمبد اًمؼودر، حمؿد اًمـجور(، دار اًمدقموة، اؾمطـبو

 .12/47( اعمبسوط ًمؾرسظمز: 2)

( اًمتوج واإليمؾقل ذح خمتٍم ظمؾقل: حمؿد سمن يوؾمف سمن أيب اًمؼوؾمم سمن يوؾمف اًمعبدري اًمغركوـمي، أسمو قمبد اهلل 3)

 .8/513م ،  1994-هع1416، 1سمػموت، ط -هع(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 897اعمواق اًمامًمؽي )ت: 

توب اًمؽمشمقى: ًمإلموم قمبداًمؾه اسمن اًمشق  هبوء اًمدين اجلعؿي اًمشـشوري، وهبومشه ( ومتح اًمؼريى اعمجقى سمنمح يم4)

 .2/2ه.: 1245مٍم،  -يمتوب اًمرطمبقي ًمؾشق  ريض اًمدين أيب سمؽر سمن أمحد اًمسبتي، مطبعي اًمتؼدم اًمعؾؿقي

ؼدد صمم اًمدمشؼي ( اعمغـي ٓسمن ىمدامي: أسمو حمؿد موومق اًمدين قمبد اهلل سمن أمحد سمن حمؿد سمن ىمدامي اجلامقمقكم اعم5)

 . 6/55، م1968 -هع 1388هع(، مؽتبي اًمؼوهرة، 621احلـبكم، اًمشفػم سموسمن ىمدامي اعمؼدد )ت: 

هع(، 456اعمحغم سمؤصمور: ًمإلموم أسمو حمؿد قمكم سمن أمحد سمن ؾمعقد سمن طمزم إكدًمز اًمؼرـمبي اًمظوهري )ت: ( 6)

 . 8/353م، 2111، 1ط سمػموت، –ي حتؼقق، د. قمبد اًمغػور ؾمؾقامن اًمبـداري، دار اًمؽتى اًمعؾؿق



 

   

 

 

يتبعععلم أّكعععه ٓ يوضمعععد اظمعععتالف يمبعععػم سمقـفعععو معععن طمقعععٌ اعمعـعععى، وأّن  ًمؾوصعععقي معععن شمعريعععف اًمػؼفعععوء  

اًموصقي هي اؾمم ًماَِم أوضمبه اعمويص ذم موًمه شمطوقمًو سمعد موشمه ؾمواء يمون قمقـًو أو مـػعي وسمه شمـػصل قمعن 

 . (1)اًمبقع

 

 اًموصقي منموقمي ذم اًمؼرآن اًمؽريم واًمسـي واإلمجوع:

  ااًمؼرآن اًمؽريم أدًمي اًموصقي ذم 

  :ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     چ  ٹ ٹ  اًمععععععدًمقل إول

  .(2)چى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  

 أوضمعععى اهلل شمععععومم اًموصعععقي ًمؾواًمعععدين وإىمعععرسملم ىمبعععل كعععزول آيعععوت اعمواريعععٌ وضمعععه آؾمعععتدٓل: 

وسمـعزول هعذه أيعوت كسع  وضمعوب اًموصعقي ، (3)چگ  گ   گ  ڳڳ چ    :ًمؼوًمه شمعومم

 ًمؾواًمدين وإىمرسملم اًموارصملم وسمؼقً منموقمقتفو ًمغػم اًموارصملم وومق ضواسمط حمددة.

 :(4)چائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ٹ ٹ چ  اًمدًمقل اًمثوين. 

 :ٌ(5)چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎڈ ٹ ٹ چ   اًمدًمقل اًمثوًم . 

دًمعععً أيتعععون اًمؽريؿتعععون قمعععغم أّن اهلل شمععععومم ضمععععل اعمعععػماث طَمّؼعععًو معععمظمرًا قمعععن  وضمعععه آؾمعععتدٓل: 

 شمـػقذ اًموصقي وأداء اًمدين وهذا دًمقل قمغم منموقمقتفو.

 

                                                           

-هع(، دار اًمؽتوب اًمعريب 587( سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمنمائع: قمالء اًمدين سمن مسعود سمن أمحد اًمؽوؾموين)ت: 1)

 .  7/333م، 1982 -هع 1412، 2سمػموت، ط

 (. 181( ) ؾمورة اًمبؼرة: أيي 2)

 (. 11( ) ؾمورة اًمـسوء: من أيي 3)

 (. 11اًمـسوء: من أيي  ( ) ؾمورة4)

 (.12( ) ؾمورة اًمـسوء: من أيي 5)



 

 

  أدًمي اًموصقي ذم اًمسـي 

 :سْمععِن قُمَؿععرَ  اًمععدًمقل إول 
ِ
 (قَمععْن قَمبْععِد ابَّ

ِ
ٌء <ىَمععوَل:  (((، َأنَّ َرؾُمععوَل ابَّ َمععو طَمععْق اْمععِرٍئ ُمْسععؾٍِم ًَمععُه َرْ

َّٓ َوَوِصقَُّتُه َمْؽُتوسَمٌي قِمـَْدُه  ًُ ًَمقَْؾَتلْمِ إِ  .(1)>ُيويِص وِمقِه، َيبِق

ذم احلديٌ اًمنمعيف دًٓمعي س عي قمعغم ضمعواز اًموصعقي واحلعٌ قمعغم اعمسعورقمي وضمه آؾمتدٓل:  

 سمؽتوسمتفو. 

 :عو ٍ قَمعْن ؾَمعْعِد سْمعِن إسِْمعَراِهقمَ  اًمعدًمقل اًمثعوين ىمعول: ضَمعوَء ( (، قَمعْن قَمعوِمِر سْمعِن ؾَمعْعٍد، قَمعْن ؾَمعْعِد سْمعِن َأيِب َوىمَّ

تِعي َهعوضَمَر ِمـَْفعو، ىَمعوَل: ) اًمـَّبْي) َي، َوُهعَو َيْؽعَرُه َأْن َيُؿعوَت سمِعوَْٕرِض اًمَّ ُ اسْمعَن » َيُعوُديِن َوَأَكو سمَِؿؽَّ َيعْرطَمُم ابَّ

، ُأويِص سماَِمزِم يُمؾِِّه؟ ىَموَل: شقَمْػَراَء 
ِ
: َيو َرؾُموَل ابَّ ًُ طُْر، ىَموَل: >َٓ <، ىُمؾْ : وَموًمشَّ ًُ : اًمثْ >َٓ <، ىُمؾْ ًُ ، ، ىُمؾْ ٌُ ُؾع

ُػعو< ىَموَل: عَك َأْن شَمعَدَع َوَرصَمَتعَك َأهْمـَِقعوَء ظَمعػْمٌ ِمعْن َأْن شَمعَدقَمُفْم قَموًَمعًي َيَتَؽػَّ ٌُ يَمثِعػٌم، إِكَّ ، َواًمْثُؾ ٌُ َن اًمـَّعوَس ذِم وَموًمْثُؾ

َو َصَدىَمٌي، طَمتَّى اًمْؾْؼَؿُي اًمَّ  ًَ ِمْن َكَػَؼٍي، وَمِنهنَّ ُ َأْيِدهيِْم، َوإِكََّك َمْفاَم َأكَْػْؼ تِي شَمْروَمُعَفعو إمَِم ذِم اْمَرَأشمِعَك، َوقَمَسعى ابَّ

 .(2)>َأْن َيْروَمَعَك، وَمَقـَْتِػَع سمَِك َكوٌس َوُيََضَّ سمَِك آظَمُرونَ 

ذم احلديٌ اًمنميف دًٓمعي واضعحي قمعغم ضمعواز اًموصعقي، واؾمعتحبوب اًمعـؼص  وضمه آؾمتدٓل: 

.إلسمؼععوء اجلععزء إيمععؼم مععن اًمؽميمععي، ومقععؽميمفم أهمـقععوء ظمععػم هلععم مععن (3)قمععن صمؾععٌ اًمؽميمععي ٓ يزيععد قمؾقععه

 شمريمفم ومؼراء يسلًمون اًمـوس.

 

                                                           

( وصقي اًمرضمل ( احلديٌ متػق قمؾقه أظمرضمه اًمبخوري ذم صحقحه: يمتوب اًموصويو، سموب اًموصويو وىمول اًمـبي )1)

(، ومسؾم ذم صحقحه: يمتوب اًموصقي، سموب وصقي اًمرضمل مؽتوسمي 258 7، رىمم )3/1115مؽتوسمي قمـده، 

 (.4181)، رىمم 11/77قمـده،

، 323أظمرضمه اًمبخوري ذم صحقحه: يمتوب اًموصويو، سموب أن يؽمك ورصمته أهمـقوء ظمػم من أن يتؽػػوا اًمـوس،   (2)

 ( .4185، رىمم )11/79(، ومسؾم ذم صحقحه: يمتوب اًموصقي، سموب اًموصقي سموًمثؾٌ، 2742رىمم )

 –ه 773جر أسمو اًمػضل اًمعسؼالين)( يـظر: ومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري:  ًمإلموم احلوومظ أمحد سمن قمكم سمن طم3)

 .5/454 م،2111 – ه1421 ،1ط،اًمريوض - اًمسالم دار اًمبوىمي، قمبد ومماد حمؿد: حتؼقق(، م852



 

   

 

 

  :ٌىمول: ىمول رؾمول اهللقَمْن سُمْرٍد، قَمْن َمْؽُحوٍل، َأنَّ ُمَعوَذ سْمَن ضَمَبلٍ  اًمدًمقل اًمثوًم ،) :)> َق َ شَمَصدَّ إِنَّ ابَّ

ٌِ َأْمَواًمُِؽْم قِمـَْد    .(1)>َووَموشمُِؽمْ قَمَؾقُْؽْم سمُِثُؾ

ذم احلعععديٌ دًٓمعععي واضعععحي قمعععغم ضمعععواز اًموصعععقي سمثؾعععٌ اًمعععامل ًمِعععاَم سمععععد اعمعععوت وضمعععه آؾمعععتدٓل:  

 ٓهمتـوم ومرصي مو وموت اًمعبد من أقمامل اًمؼم واإلطمسون.  

  :أمجع اًمػؼفوء اإلمجوع نَّ اعمسعؾؿلم معن زمعن اًمبعثعي وامم يومـعو أ، وذًمعك (2)قمغم ضمعواز اًموصعقي

 هذا، يوصون سمبعض أمواهلم إمم من يشوءون من همػم إكؽور من أطمد. 

 .(3):) أمجع اًمعؾامء ذم مجقع إقمصور وإمصور قمغم ضمواز اًموصقي( آموم سمن ىمداميىمول 

 

، ومفي مرهموب ومقفو عمن شمرك (4)قمغم أّن اًموصقي مستحبي أمجع مجفور اًمػؼفوء :طمؽم اًموصقي

اًموصقي قمؼد مـدوب إًمقه مرهموب ومقه ًمقس سمػرض وٓ واضمى قمـد :)  ىمول اًمرسظمز ظمػمًا،

ّٓ اًمظوهريي وموًموصقي قمـدهم .(5)مجفور اًمػؼفوء( ًٓ( إ  .(6))ومرض قمغم يمل من شمرك مو

ومؼد ذقمً متؽقـًو من اًمعؿل اًمصوًمح، ، : هي ؾمبى يمل اًمتؼمقموتاحلؽؿي من منموقمقي اًموصقي

وشمداريمًو ًماَِم وموت اعمويص ذم طمقوشمه، ومؽووملة عمن أؾمدى ًمؾؿرء معروومًو، ومفي شمؼمع قمغم أؾموس اًمؼم 

وصؾي اًمرطمم ًمألىمورب همػم اًموارصملم، ًمسد ظمؾي اعمحتوضملم وختػقف اًمؽرب قمن اًمضعػوء واعمسويملم 

                                                           

، 45/475( أظمرضمه أمحد ذم اعمسـد: يمتوب اعمؾحق اعمستدرك من مسـد أكصور، سموب من طمديٌ أيب اًمدرداء، 1)

 ( .2719، رىمم)2/94اًموصقي سموًمثؾٌ،  (، واسمن موضمي ذم اًمسـن: يمتوب اًموصويو، سموب27482رىمم)

ه(، حتؼقق: د. أسمو محود 318( يـظر: اإلمجوع ٓسمن اعمـذر: ٕيب سمؽر حمؿد سمن إسمراهقم سمن اعمـذر اًمـقسوسموري)ت: 2)

 -هع1421 ،2ط، اخلقؿي رأس – اًمثؼوومقي مؽي ومؽتبي قمجامن، –صغػم أمحد سمن حمؿد طمـقف، مؽتبي اًمػرىمون 

 .111  م،1999

 .6/55ٓسمن ىمدامي:  ( اعمغـي3)

 .111( يـظر: اإلمجوع ٓسمن اعمـذر:  4)

 .27/142( اعمبسوط ًمؾرسظمز: 5)

 . 8/349( اعمحغم سمؤصمور: 6)



 

 

. أكشلهو اعمويص من ىمبل كػسه، ويلظمذهو اعموص (1)وحتصقل اخلػم ذم اًمدكقو وكقل اًمثواب ذم أظمرة

 ًمه سمال قموض. 

عععَدَم اهلل شمععععومم ذيمرهعععو ىمبعععل اًمعععّدْين شمـبقفعععًو قمعععغم وضمعععوب شمـػقعععذهو، )ّٕن اًمـػعععوس جمبوًمعععي قمعععغم إ عععول      وَمؼَّ

ىمعععععول اإلمعععععوم ، ويعععععليت شمـػقعععععذ اًموصعععععقي ىمبعععععل اإلرث وسمععععععد اًمعععععَدْين، (2) اًموصععععقي ... ًمععععععدم اعمعووضعععععي ومقفعععععو(

) اضمتؿعً إمي قمعغم شمؼعديم اًمعدين قمعغم اًموصعقي وإن شمؼعدمً ذم أيعي ٕنَّ شمؼعديؿفو واهلل  :اًمشؾبي

 . (3)أقمؾم ًمقفتم سمتـػقذهو طمقٌ هتوون اًمـوس ومقه(

وحمل شمـػقذ اًموصقي هو اًمثؾٌ من سموىمي اًمؽميمي سمعد اًمتجفقز وؾمداد اًمعديون، وإْن زادت اًموصعقي قمعن     

ّٓ سمنضمو  . (4)ًمك سمنمجوع اًمػؼفوءزة اًمورصمي، وذاًمثؾٌ، ٓ شمـػذ إ

 : اًموصويو قمغم صمالصمي أىمسوم: ىمول إئؿي   : ) اجلويـي   اإلمومىمول 

 وصقي سمعلٍم من إقمقون يموًموصقي ... سمدار، أو كحوهو. .1

 وصقي سمجزء ؿموئع مضوٍف إمم اًمامل، يموًموصقي سموًمثؾٌ أو اًمرسمع، وكحو و.  .2

سمؿؼعععداٍر مؼعععدر معععن همعععػم ذيمعععر ضمزئقعععي مـسعععوسمي إمم اًمعععامل، مثعععل اًموصعععقي سمعععوًٕمف،  وصعععقي .3

 وإًمػلم، وكحو و. وهذا اًمؼسم يسؿى اًموصويو اعمرؾمؾي.

                                                           

 541اعمؼدد ) ( يـظر: اًمؽوذم ذم ومؼه اإلموم أمحد سمن طمـبل: ؿمق  اإلؾمالم  موومق اًمدين قمبد اهلل سمن ىمدامي اجلامقمقكم1)

 .524م،  2111ه، 2،1431هع(، دار اسمن طمزم ، سمػموت، ط621 -

( اًمذظمػمة ذم ومروع اًمامًمؽقي: ؿمفوب اًمدين أيب اًمعبوس أمحد سمن إدريس سمن قمبد اًمرمحن اًمصفوضمي اعمٍمي اعمشفور 2)

م ، 2118، 2سمػموت ، ط -هع(، حتؼقق: أيب اؾمحوق أمحد قمبداًمرمحن، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 684سموًمؼراذم، )ت: 

11/165. 

هع(، ذح يمـز اًمدىموئق: ًمإلموم أيب  743( شمبقلم احلؼوئق: ًمإلموم ومخر اًمدين قمثامن سمن قمكم اًمزيؾعي احلـػي )ت: 3)

ه(، ومعه طموؿمقي اإلموم اًمشؾبي، حتؼقق: اًمشق  أمحد قمز، 711اًمؼميموت طموومظ اًمدين قمبداًمؾه سمن أمحد اًمـسػي)ت:

 .6/231 م،2111 –ه 1421، 1سمػموت، ط -دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

 .111( يـظر: اإلمجوع ٓسمن اعمـذر:  4)



 

   

 

 

صمععم يؾتحععق سمؽععل ىمسععم مععن هععذه إىمسععوم أًمػععوظ مبفؿععي شمععمول إمم مؼصععود اًمؼسععم، وهععذا سمؿثوسمععي اًموصععقي  

 . (1) سمؿثل كصقى آسمن: ومنهنو شمرضمع إمم اًموصقي سمجزء...(

وموضعععوع سمحثـعععو هعععذا، هعععو اًموصعععقي سمؿثعععل كصعععقى وارث، واًمتعععي هعععي معععن أؿمعععبوه اًموصعععقي سمجعععزء  معععن    

،  ٕكعو كالطمعظ أوٓ مؼعدار كصعقى ذًمعك اًمعوارث معن جمؿعل اًمؽميمعي، اًمؽميمي، يمام ذيمر آموم اجلعويـي

 ًمـتبلم مو يعودل ذًمك اعمؼدار يمجزء من اًمؽميمي، ومقؽون مؼدار اًموصقي سمؿثؾه، 

 يمععون ًمععه صمععالث سمـععلم وأوص سمؿثععل كصععقى أطمععدهم، ومععذًمك يعـععي اكععه أوص سموًمثؾععٌ، ٓن  ومؿععن

 كصقى ذًمك آسمن هو صمؾٌ اًمؽميمي، 

  ،وأن يمععون ًمععه اسمععن وسمـتععون وأوص سمؿثععل كصععقى اًمبـععً، ومفععذا يعـععي أكععه أوص سمععام يعععودل اًمرسمععع

 ٓن كصقى اًمبـً اًمواطمدة هـو هو اًمرسمع من جمؿل اًمؽميمي، وهؽذا. 

 ػصقل ذًمك ذم اعمطوًمى اًمتوًمقي.وؾمـليت قمغم شم

 

 

  

                                                           

قمبد اعمؾك سمن قمبد اهلل سمن يوؾمف سمن حمؿد اجلويـي، أسمو اعمعوزم، ريمن اًمدين، ( هنويي اعمطؾى ذم درايي اعمذهى: 1)

، 1سمػموت، ط  -هع(، حتؼقق: أ. د.قمبد اًمعظقم حمؿود اًمّديى، دار اعمـفوج 438اعمؾؼى سمنموم احلرملم )ت: 

 . 8، 7/ 11 م،2117-هع1428



 

 

 :احلععظ، مععن يمعل رء، ومجعععه، أكصععبوء، وأكصععبي. ومعن اعمجععوز: زم كصععقى مـععه،  اًمـصعقى ذم اًمؾغععي (

 .(1) أي: ىمسم، مـصوب مشخص، وأكصبه: ضمعل ًمه كصقبو، وهم يتـوصبوكه: يؼتسؿوكه(

 :(2) ) اًمٌمء اعمؼدر( اًمـصقى ذم آصطالح. 

  :كسبي مو  صل ًمؽل واطمعد معن اعمعوص هلعم إمم أكصعبوء اًمورصمعي، إذا  )اًموصقي سمؿثل كصقى وارث

 .(3)يموكً اًموصقي مـسوسمي إمم مجؾي اًمؽميمي أو إمم كصقى أطمد اًمورصمي (

 .(4)أن يـزل اإلكسون همػم وارث مـزًمي وارث(  ) وهي :اًموصقي سموًمتـزيلوشمسؿى أيضًو، 

 اشمػق اًمػؼفوء طمؽم اًموصقي سمؿثل كصقى وارث : قمغم أّكه ًمو أوص ٕطمد سمؿثل كصقى أطمعد

 .(5)اًموصقي صحقحيورصمته اعمعلم ومنّن 

                                                           

 . 276/ 4شموج اًمعروس من ضمواهر اًمؼوموس:  (1)

، 1هع(، دار اسمن اجلوزي، ط1421اًمنمح اعمؿتع قمغم زاد اعمستؼـع: حمؿد سمن صوًمح سمن حمؿد اًمعثقؿلم )ت:  (2)

  .11/181هع، 1428 - 1422

هع( قمن متن اإلىمـوع ًمإلموم 1151احلـبكم، )ت: ( يمشوف اًمؼـوع قمن متن اإلىمـوع: اًمشق  مـصور سمن يوكس اًمبفويت3)

(، حتؼقق: أسمو قمبداًمؾه طمسن حمؿد طمسن إؾمامقمقل اًمشوومعي، دار عه961موؾمى سمن أمحد احلجوري اًمصوحلي)ت:

 .4/381م، 2119، 2سمػموت، ط -اًمؽتى اًمعؾؿقي

: ًمؾعالمي اًمشق  حمؿد اًمصودق اًمشطي اًمامًمؽي، اعمدرس ذم ضمومع اًمزيتوكي سمتوكس ) ت: ( ًمبوب اًمػرائض4)

  . 148م،   1988، 3هع (، دار اًمغرب اإلؾمالمي، ط1364

،  طموؿمقي اًمدؾموىمي قمغم اًمنمح اًمؽبػم: ًمؾعالمي 669/ 6 ( يـظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور طموؿمقي اسمن قموسمدين:5)

( قمغم اًمنمح اًمؽبػم ٕيب اًمؼميموت ؾمقدي أمحد اًمدردير، دار عه1231ؾموىمي)ت:ؿمؿس اًمدين حمؿد قمرومي اًمد

أسمو احلسن قمكم سمن حمؿد سمن حمؿد سمن طمبقى اًمبٍمي اًمبغدادي، اًمشفػم  احلووي اًمؽبػم:،  447، 4/446اًمػؽر،

، يمشوف 164/ 6 ، اعمغـي ٓسمن ىمدامي:8/536هع(، دار اًمـنم / دار اًمػؽر، سمػموت، 451سموًماموردي ) ت: 

 .  4/381اًمؼـوع قمن متن اإلىمـوع: 



 

   

 

 

،) وّٕن اعمععراد شمؼععدير اًموصععقي ومععال  (1)"" أكععه أوص سمؿثععل كصععقى أطمععد وًمععدهًمععام روي قمععن أكععس  

  .(2)أصمر ًمذيمر اًموارث(

امم اشمػععععوق  ،(3)ذم أرضموزشمععععه اعمسععععامة سملًمػقععععي اًمػععععرائض وأؿمععععور اإلمععععوم صععععوًمح سمععععن طمسععععن اًمُبُفععععويت   

 قمغم طمؽم هذه اًمـوع من اًموصويو سمؼوًمه:اًمػؼفوء 

 مثعععععععععععععععععُل كصعععععععععععععععععقِى وارٍث َمعععععععععععععععععْن أوص

 

عععععععععععععععععو ًْ وصعععععععععععععععععويوه اشمػوىمعععععععععععععععععًو كصَّ  َصعععععععععععععععععح

ذم  وٓ خيػى أ قي هذا اًمـوع من اًموصويو وؿمقوقمه، ىمول اًمعالمي اًمتوكز حمؿد صودق اًمشعطي     

يمتوسمه ًمبوب اًمػرائض: ) مسلًمي اًمتـزيل من أهم اعمسوئل اًمتي يـبغي آقمتـعوء هبعو، ٓ ؾمعقام أهعل اًمتوصمقعق( 

هععو اًمععذي  ععدد ، ويؼصععد هبععم اًمشععفود واًمؽتععوب اًمعععدول، إذ إن شموصمقععق ىمععول اعمععويص وكععص مؼصععده (4)

مؼععععدار اًموصععععقي، ومؼوًمععععه أقمطععععوه مثععععل كصععععقى اسمـععععي،  تؿععععل اًمعطععععوء مععععع اًمتسععععويي سمقععععـفام و تؿععععل مطؾععععق 

) كؼؾعععً معععو يمتبعععه ومقفعععو اًمعالمعععي قمعععن سمععععض اًمػؼفعععوء معععو كصعععه:  اًمعطعععوء، ًمعععذًمك كؼعععل اًمعالمعععي اًمشعععطي

، طمقٌ ىمول: شمذيقل يتعؾق سموًمتـزيل، ويمثػمًا معو اًمـحرير ؿمقخـو ؾمقدي حمؿد رضوان اعمػتي احلـػي 

يؼععع اًمسععمال ذم سمالدكععو قمععن يمقػقععي اًمعؿععل ذم مسععلًمي اًمتـزيععل، وهععي اًمتععي يـععزل ومقفععو اهلوًمععك همععػم اًمععوارث 

مـزًمععي وارث معععلم، يمععلن يـععزل اسمععن اسمععن همععػم وارث مـزًمععي اسمععن أو يـععزل اسمععن سمـععً مـزًمععي سمـععً، وىمععد كععص 

وصقي، ومقجى أن جيري اًمعؿل ومقه قمغم أصوهلو، ومن أصوهلو قمغم أن اًمتـزيل من سموب اًم اًمػؼفوء 

أكه جيى إظمراضمفو ىمبل اعمػماث يمام كص قمؾقه اًمؽتوب اًمعزيز ذم همػم مو آيي، وًمعام يمعون اًمسعفم اعمعوص سمعه 

ًمؾؿـععععزل همععععػم معععععلم ذم قمبععععورة اعمـععععزل، ومنظمراضمععععه ىمبععععل يتوىمععععف قمععععغم شمعققـععععه، وـمريععععق ذًمععععك أن شمصععععحح 

                                                           

: يمتوب اًموصويو، سموب من يمِره أن يويِص سمِِؿثِل أطمِد اًمورصمِي ومن رظّمص ومِقِه، اسمن أيب ؿمقبي( إصمر أظمرضمه 1)

 (.31441، ط اًمسؾػقي رىمم)11/171

 .4/381( يمشوف اًمؼـوع قمن متن اإلىمـوع: 2)

هع(،  1189إسمراهقم سمن قمبد اهلل سمن إسمراهقم اًمػريض احلـبكم)ت/( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: اًمشق  3)

قمغم مـظومي قمؿدة يمل ومورض ذم قمؾم اًموصويو واًمػرائض، اًمشفػمة سملًمػقي اًمػرائض: ًمؾشق  صوًمح سمن طمسن 

 .1/8ه، 1339ـمبعي قموم هع (، 1121اًمُبُفويت )ت: إزهري 

  .  148:   ( ًمبوب اًمػرائض4)



 

 

ًمتـزيعل مـزًمتعه واطمعدًا معن اًمورصمعي، ومعام ظمعرج ًمعه معن اعمصعحح يؽعون هعو اًمػريضي سموقمتبور معن وىمعع قمؾقعه ا

 آظمتقوريي. (1) اًمسفم اعموص سمه ًمؾؿـزل، وطمقـئٍذ شمسؾك قمؿل اًموصقي (

 وًمتوضقح ذًمك ىمسؿً هذا اعمطؾى إمم صمالصمي ومروع، قمغم اًمـحو أيت:

 :اًموصقي سمؿثل كصقى وارث معلم   اًمػرع إول 

 :مـوىمشي آراء اًمػؼفوء ذم اًموصقي سمؿثل كصقى وارث  اًمػرع اًمثوين 

 ٌاًموصقي سمؿثل كصقى وارث همػم معلم : اًمػرع اًمثوًم 

  أيؽعععون ُمععزادًا قمععغم اعمسععلًمي أم همعععػم  ومععقام يسععتحؼه اعمعععوص ًمععه سمؿثععل كصععقى وارث.اظمتؾععف اًمػؼفععوء

بوء اًمورصمعععي سمعععام يشعععبه اًمععععول، أم خُتعععرج اًموصعععقي معععن مععزاد. وسمؿعـعععى آظمعععر هعععل شمعععزاد اًموصعععقي قمعععغم أكصععع

 . (2)جمؿل اًمؽميمي سمام يشبه اًمعؿل ذم اًموصويو آظمتقوريي

 ذم اعمذهى إمم: احلـػقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾيوهم  - اجلؿفورومذهى  (1

اًموصععقي سمععذًمك مسععوويي متومععو  ومتؽععون ُمععزادًا قمععغم اعمسععلًمي.أكععه يسععتحق كصععقى ذًمععك اًمععوارث اعمعععلم 

 ًمـصقى اًموارث اًمذي ىمقسً قمؾقه. ومنذا ىمول مثال: أوصقً ًمػالن سمؿثل كصقى اسمـي 

  ومل يؽعن ًمعه إٓ اسمعن، اؾمعتحق اعمعوص ًمعه كصعف اًمؽميمعي إذا أضمعوز آسمعن اًموصعقي، ومعنن مل جيعز

 ومؾه اًمثؾٌ، 

 ،وإن يمون ًمه اسمـون ومؾؾؿوص ًمه صمؾٌ اًمؽميمي 

 (3)ه يمواطمد مـفموهؽذا إن زادوا، وموعموص ًم. 

 

                                                           

 .154:   ( اعمصدر كػسه1)

 188، 187/ 2، اًمعذب اًمػوئض: 2/29( يـظر: ومتح اًمؼريى اعمجقى سمنمح يمتوب اًمؽمشمقى:  2)

، يمشوف اًمؼـوع قمن 8/536احلووي اًمؽبػم: ، 669/ 6 ( يـظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور طموؿمقي اسمن قموسمدين:3)

 .  4/381متن اإلىمـوع: 



 

   

 

 

 ، وسمعض احلـوسمؾي إمم: اًمامًمؽقي وذهى (2

ومقخعرج مؼعدار اًموصعقي معن جمؿعل  همعػم معزاد إمم اعمسعلًمي.أكه يستحق كصقى ذًمك اًمعوارث اعمععلم، 

اًمؽميمي، ويوزع اًمبوىمي قمغم اًمورصمي، وسمذًمك ومال شمؽون اًموصقي مسوويي متومو ًمـصقى اًموارث اًمذي 

 ىمقسً قمؾقه.

 ىمول: أوصقً ًمػالن سمؿثل كصقى اسمـي، ومنذا 

  .ومل يؽن ًمه إٓ اسمن ومقلظمذ اعموص ًمه مجقع شمريمي اعمقً إْن أضموز آسمن اًموصقي 

  ٌوإْن يمون ًمه اسمـون ومقلظمذ اعموص ًمه كصف اًمؽميمي إْن أضموزا اًموصقي وإٓ وموًمثؾ 

  .وإْن زادوا ومؾه ىمدر كصقى واطمد مـفم 

o (1)ًمه مجقع اًمؽميمي سمعد ذوي اًمػرض إْن أضموزوا اًموصقي ومنن يمون مع آسمن ذو ومرض ومؾؾؿوص . 

 : ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض

 ِ  ومبـصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععقِى وارٍث معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلمَّ

 

 ِ  أوص ًمزيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععٍد ومؾعععععععععععععععععععععععععععععععععععععُه شُمَععععععععععععععععععععععععععععععععععععععلمِّ

 

 

 مثععععععععععععععُل كصععععععععععععععقبِه مععععععععععععععَن أصععععععععععععععِل اعمسععععععععععععععلًمي

 

 قمـععععععععععععععععععععد آمععععععععععععععععععععوم موًمععععععععععععععععععععك ووموِضععععععععععععععععععععَؾهْ 

اِث    اىمسعععععععععععععععععععععم قمعععععععععععععععععععععغم مسعععععععععععععععععععععلًمي اًمعععععععععععععععععععععُورَّ

 

 يملكععععععععععععععععععععععععُه اعموضمععععععععععععععععععععععععود مععععععععععععععععععععععععن شمععععععععععععععععععععععععراِث 

 وهمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععػمُه يزيعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععُدُه قمؾقفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو  

 

 معتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععؼمًا مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتل وارصمقفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 

 

ؿمععورح إًمػقععي: ) ومبـصععقى وارث معععلم، يملسمقععه أو اسمـععه،  أوص  ىمععول آمععوم اسمععراهقم اًمػععريض

 ًمزيٍد مثالً، 

o  ومقتعععلم ًمؾؿعععوص ًمعععه مثععل كصعععقى ذًمعععك اًمعععوارث، مععن أصعععل اعمسعععلًمي، همععػم مزيعععد، قمـعععد آمعععوم

 غم اًموراث، ... واًمبوىمي من أصل اعمسلًمي يؼسم قمموًمك 

o  وهمععػمه مععن إئؿععي اًمثالصمععي يزيععد قمععغم مسععلًمي اًمورصمععي مثععل كصععقى ذًمععك اًمععوارث اعمشععبه ،

سمه... صمم يؼسم جمؿوع اًمسفوم قمغم اعمعوص ًمعه واًمورصمعي، وجيععل اعمعوص ًمعه يمعوارث آظمعر مثعل 

 ومؼول:. صمم ذع سموًمتؿثقل (2)اعمشبه سمـصقبه، يستحق مثؾه(

                                                           

 .4/446،447( يـظر: طموؿمقي اًمدؾموىمي قمغم اًمنمح اًمؽبػم: 1)

 ومو سمعدهو. 2/29، يـظر: ذح اًمؽمشمقى ًمؾشـشوري: 188، 187/ 2( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 2)



 

 

 ومتععععععععععععععععععععععععععععععععععععورك اسمععععععععععععععععععععععععععععععععععععن ًمععععععععععععععععععععععععععععععععععععه وأوص

 

عععععععععععععومثعععععععععععععل اًمـصعععععععععععععقى   موًمعععععععععععععٌك ىمعععععععععععععد ظمصَّ

 مجقععععععععععععععععععععععععَع موًمععععععععععععععععععععععععِه عمععععععععععععععععععععععععن أوص ًمععععععععععععععععععععععععهُ  

 

 و ععععععععععععععععععععععععععرُم اسمـععععععععععععععععععععععععععه وٓ ؿمععععععععععععععععععععععععععَ  ًمععععععععععععععععععععععععععهُ 

 واًمغععععععععععععععػم ًمؾؿعععععععععععععععوص ًمععععععععععععععُه معععععععععععععععن موًمعععععععععععععععهِ  

 

 كصععععععععععععععععععععععٌف وٓسمـععععععععععععععععععععععه قمععععععععععععععععععععععغم مـواًمععععععععععععععععععععععهِ 

 : ) ومتورك اسمن ًمه ومؼط، وأوص سمؿثل كصقى آسمن ...  ىمول ؿمورح إًمػقي 

o  وموإلموم موًمك...ضمعل اًمامل يمؾه ًمؾؿوص ًمه مع اإلضموزة ، 

o  وإئؿععي اًمثالصمععي ضمعؾععوا ًمؾؿععوص ًمععه مععن مععول اعمععويص كصععف، وًمالسمععن اًمـصععف، هععذا إن ،

أضمععوز آسمععن اًموصععقي، ومععنن ردهععو رضمعععً امم اًمثؾععٌ قمـععد اًمؽععل، ويمععذا ًمععو يمععون ًمؾؿععويص اسمـععون أو 

 سمـون، وأوص ًمزيد ... سمؿثل كصقبفام، أو سمؿثل كصقبفم يمؾفم، 

o غم ىمول آموم موًمك ومواومؼقه ومؾه أو هلم اًمؽل مع اإلضموزة، وٓ ؿم  ًمؾورصمي قم 

o ) ...(1) وًمه أو هلم اًمـصف مع اإلضموزة قمغم ىمول اجلؿفور. 

 : صمم ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض   

 وشمععععععععععععععععععععععععععورُك اسمـععععععععععععععععععععععععععلِم وأوص حُمِؽععععععععععععععععععععععععععام 

 

و  خلوًمععععععععععععععععععععٍد مثععععععععععععععععععععَل َكصععععععععععععععععععععقِى أطَمععععععععععععععععععععْدُ َ

 

 

 ومامًمعععععععععععععععععععععٌك يعطقعععععععععععععععععععععِه كصعععععععععععععععععععععُف اًمعععععععععععععععععععععاملِ 

 

 معتعععععععععععععععععععععععععععععؼمًا أرَث اسمـعععععععععععععععععععععععععععععِه ذم احلعععععععععععععععععععععععععععععولِ 

ٌِ ىمععععععععععععععععععععععععد   َٓ وهمععععععععععععععععععععععععػمُه سموًمثؾعععععععععععععععععععععععع  َأقمععععععععععععععععععععععععو

 

 َٓ  ُمعتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععؼمًا شموريثععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععُه مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععت

يعطعععي ظموًمعععدًا كصعععف اًمعععامل... ٕكعععه إكعععام يراقمعععي اًمـصعععقى ىمبعععل  : ) ومامًمعععك ىمعععول ؿمعععورح إًمػقعععي  

ىمععد  "سموًمثؾععٌ اقمتبععور اًموصععقي، وموًمـصععف خلوًمععد، واًمـصععف أظمععر سمععلم آسمـععلم... وإئؿععي اًمثالصمععي

أقمععوٓ"، أي: زاد قمععغم مسععلًمي اًمورصمععي ؾمععفاًم، مثععل كصععقى آسمععن، ومقجتؿععع صمالصمععي، كسععبي اًمسععفم صمؾععٌ، يمععام 

 .(2)ىمول " معتؼما شموريثه متٓ " ًمقؽون ًمؾؿوص ًمه مثل ذًمك اًموارث(

 

 

                                                           

 .188/ 2اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: (1)

 .188/ 2: اعمصدر كػسه( 2)



 

   

 

 

 اعمسلًمي ت

 طمل اعمسلًمي

 قمـد اجلؿفور قمـد اًمامًمؽقي

 مزادًا قمغم اعمسلًمي () اًمـصقى  ) اًمـصقى همػم مزاد قمغم اعمسلًمي (

    

 ) مؼدار كصقى اعموص ًمه ( طمول اعمويص 

 (إن أضموز آسمن اًموصقياًمؽميمي ) كصف ( إن أضموز آسمن اًموصقي اًمؽميمي ) يمل ًمه اسمن  (1

 اًمؽميمي صمؾٌ (إن أضموز إسمـوء اًموصقي اًمؽميمي ) كصف ًمه اسمـون  (2

 اًمؽميمي رسمع اًمؽميميصمؾٌ  ًمه صمالث سمـلم  (3
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 : مزايو يمٍل من اًمطريؼتلم

 ـمريؼي اًمامًمؽقي : 

ٓ شمؽعععون اًموصعععقي ومقفعععو مسعععوويي متومعععو ًمـصعععقى اًمعععوارث اًمعععذي ىمقسعععً قمؾقعععه، وذًمعععك ٓن إظمعععراج  

 مؼدار اًموصقي من جمؿل اًمؽميمي، أدى امم كؼص مؼدار كصقى ذًمك اًموارث. 

 وًمؽـفو واومؼً اعمبدأ اًمعوم ذم اًموصويو، سمنحلوق اًمـؼص قمغم كصقى قمؿوم اًمورصمي سمـسبي واطمدة. 

  ـمريؼي اجلؿفوروأمو : 

اًموصقي ومقفو مسوويي متومو ًمـصقى اًموارث اًمذي ىمقسً قمؾقه، ٕهنو زيعدت قمعغم اعمسعلًمي، ومتؽون  

 سمام يشبه اًمعول.

وًمؽـفو شمؾحق اًمـؼص سمـصقى اًمورصمي سمـسى متػووشمي، ومقؾحق صـف اًموارث اًمعذي ىمقسعً قمؾقعه  

 اًموصقي كسبي كؼص أيمؼم ومقفو.

 مـوىمشي اًمطريؼتلم:  

  وضمه اًمعديد من اًمػؼفوءـمريؼي اًمامًمؽقي، ومـفم اكتؼوداهتم امم: 

 اًماموردي اإلموم   إذ ومصل ذم احلووي اًمؽبػم، اًمرأيلم ورضمح ىمول اجلؿفور معـفام، ومؼعول: ) إذا

، وهععو ىمععول أيب وصععقته سموًمـصععفيمعون ًمؾؿععويص اسمععن واطمعد، ومععوص ًمرضمععل سمؿثعل كصععقى اسمـععه يموكعً 

 طمـقػي وصوطمبقه، ومنن أضموزهو آسمن وإٓ ردت إمم اًمثؾٌ.

، وهعو ىمعول زومعر معن اهلعذًمقلم وداود سمعن قمعكم، اؾمعتدٓٓ سمعلّن سمَِجِؿقعِع اًْمعاَملِ  َوِصعقَّيٌ  وىمعول موًمعك: ِهعَي  

كصعععقى اسمـعععه إذا مل يؽعععن ًمعععه همعععػمه، أظمعععذ مجقعععع اًمعععامل وموىمتهععع أن شمؽعععون اًموصعععقي سمؿثعععل كصعععقبه وصعععقي 

سمجؿقع اًمامل، وٕكه ًمام يمون ًمو أوص ًمه سمؿثل معو يمعون كصعقى اسمـعه يمعون وصعقي سمجؿقعع موًمعه إمجوقمعو، 

َوَهَذا وَموؾِمٌد ِمعْن صَمالَصَمعِي  ى ًمو أوص ًمه سمؿثل كصقى اسمـه أن يؽون وصقي سمجؿقع اًمامل طمجوضمو.وضم

 : َأْوضُمهٍ 



 

   

 

 

أطمععععدهو: أن كصععععقى آسمععععن أصععععل، واًموصععععقي سمؿثؾععععه ومععععرع، ومؾععععم جيععععز أن يؽععععون اًمػععععرع راومعععععو حلؽععععم  .1

 إصل.

عععُه ًَمعععْو ضَمَعؾْـَعععو اًْمَوِصعععقََّي سمجؿقعععع اًمعععامل خلعععرج أن  .2 يؽعععون ًمالسمعععن كصعععقى، وإذا مل يؽعععن ًمالسمعععن َواًمثَّعععويِن: َأكَّ

 سمطؾً اًموصقي اًمتي هي سمؿثؾه.

واًمثوًمعٌ: أن اًموصعقي سمؿثععل كصعقى آسمعن، وموضمععى اًمتسعويي سمعلم اعمععوص ًمعه وسمعلم اسمـععه، ومعنذا وضمععى   .3

 ذًمك يموكو ومقه كصػلم وذم إقمطوئه اًمؽل إسمطول ًمؾتسويي سملم اعموص ًمه وسملم آسمن.

  اجلععواب قمععن ىمععوهلم: إن كصععقى آسمععن يمععل اًمععامل، ومفععو أن ًمععه اًمؽععل مععع قمععدم اًموصععقي، وأمععو مععع  وأمععو

 .(1)اًموصقي ومال يستحق اًمؽل(

  آموم اًمعامورديصمم سملم  :وأمعو ىموًمعه: وصعقً ًمعك سمؿثعل معو يمعون ) اًمػعرق ذم كعص اًموصعقي سمؼوًمعه

 كصقى اسمـي، ومقؽون وصقي سموًمؽل. واًمػرق سمقـفام أكه:

اسمـعععي، ومؼعععد ضمععععل ًمعععه معععع اًموصعععقي كصعععقبو، ومؽعععذًمك يموكعععً وصعععقته سموًمـصعععف  إذا ىمعععول: سمؿثعععل كصعععقى 

 كصقبو، 

 .(2)وإذا ىمول: سمؿثل مو يمون كصقى اسمـي، ومؾم جيعل مع اًموصقي كصقبو، ومؽذًمك يموكً سموًمؽل( 

 يمعععام رد آمعععوم اسمعععن ىمدامعععي   رأي اًمامًمؽقعععي ومعععن واومؼفعععم، سمؼوًمعععه: ) وًمـعععو أكعععه ضمععععل وارصمعععه أصعععال

اعمععععوص ًمععععه وضمعؾععععه مععععثال ًمععععه. وهععععذا يؼت عععع أن ٓ يععععزاد أطمععععد و قمععععغم وىموقمععععدة محععععل قمؾقععععه كصععععقى 

، ومام أقمطى مثل كصقبه وٓ طمصؾً اًمتسويي، واًمعبورة شمؼت  ومتى أقمطى من أصل اًماملصوطمبه. 

 .(3)اًمتسويي(

 وأيد اًمػؼقه إصوزم آموم اًمرسظمز    :رأي  اجلؿفور، ورد اًمرأي اعمخوًمف سمؼوًمه 

                                                           

 .  537-8/536احلووي اًمؽبػم:  (1)

 .   8/537اعمصدر اًمسوسمق كػسه:  (2)

 .6/161 ( اعمغـي:3)



 

 

رضمععل ًمععه صمععالث سمـععلم ومععلوص ًمرضمععل سمؿثععل كصععقى أطمععدهم، ىمععول ًمععه ) وقمععن اًمشعععبي أكععه ؾمععئل قمععن 

اًمرسمع، وسمه كلظمذ: ٕن مثل اًمٌمء همػمه ومفو ضمعل كصقى أطمد اًمبـلم معقورا ًمام أوضمى اًموصقي ومقه 

 وضمعل وصقته سمؿثل ذًمك، 

o ،وملمو أن يؼول يصػم اعموص ًمه سموإلجيوب يموسمن آظمر ًمه مع اًمبـلم اًمثالصمي ومؾه اًمرسمع 

o   أو يؼععول يـظععر ذم كصععقى أطمععد اًمبـععلم ومقععزاد قمععغم أصععل اًمسععفوم مثععل ذًمععك ًمؾؿععوص ًمععه واًمععامل سمععلم

اًمبـععلم اًمثالصمععي قمععغم صمالصمععي أؾمععفم ًمؽععل واطمععد مععـفم ؾمععفم، ومععنذا زدكععو ًمؾؿععوص ًمععه ؾمععفام قمععغم اًمثالصمععي 

 يموكً اًمسفوم أرسمعي، صمم كعطقه ذًمك اًمسفم ومقؽون ًمه اًمرسمع،

o  إلجيعععوب: ٕن ذًمعععك طمقـئعععذ يـػعععذ اًموصعععقي ًمعععه ذم كصعععقى أطمعععد وٓ جيعععوز ًمعععه أن يعطعععي اًمثؾعععٌ هبعععذا ا

 . (1)اًمبـلم ٓ ذم مثل كصقى أطمدهم، وهو إكام أوص ًمه سمؿثل كصقى أطمدهم(

 ومؼفوء اًمامًمؽقي  وسملم ،،شموضمقففم ًمؾؿسلًمي، وومصؾوا ذم طموٓهتو 

 آمععوم حمؿععد سمععن سمـععقس ومؼععول    ذم يمتوسمععه ذح ومععرائض اعمختٍمعع سمؼوًمععه: ) يمثععػمًا مععو يؼععع اًمسععمال

. وسمعد أن ومصعل اًمطعريؼتلم، وسمعلم مزايعو ومتظمعذ (2)قمن اًموصقي سموًمتـزيل، وهي ومقام شمعم سمه اًمبؾوى(

يمععٍل مـفععو، وأظمتععور ـمريؼععي اًمامًمؽقععي إن يموكععً اًموصععقي مطؾؼععي وهمععػم س ععي سموًمتسععويي، وًمؽـععه أظمتععور 

ح، ومؼعععول: )هعععذا وحمعععل معععو شمؼعععدم معععن اًمتػصعععقل إذا يمعععون ًمػعععظ اعمعععوص ـمريؼعععي اجلؿفعععور قمـعععد اًمتٍمعععي

معؾؼعععو ... أمعععو ًمعععو يمعععون ًمػعععظ اعمعععوص س عععو ذم ىمصعععد اًمتسعععويي سمعععلم اعمـعععزل وأطمعععد إوٓد ًموضمعععى 

اًمتسعووي، ووضمعى إقمعامل ومريضعتفم سمعؿعل يؼت ع دظمعول ضر اًموصعقي قمعغم مجقعع اًمورصمعي ، وذًمععك 

ًمؾؿععوص ًمععه مثععل  واضمععى أطمععد إوٓد، وحتؿؾععه سمعلن شمصععحح مسععلًمي اًمورصمععي سمععدون وصععقي، وشمعطعى 

قمغم مو يموكً قمؾقه اعمسلًمي يموًمعول، يؽون معو شمصعح مـعه اعمسعلًمي سموصعقتفو، ويؾعزم معن ذًمعك مسعوواة 

                                                           

 .27/147ظمز: ( اعمبسوط ًمؾرس1)

هع (، حتؼقق، د. حمؿد حمَّدة، دار 1214حمؿد سمن امحد سمـقس اًمامًمؽي )ت:  ( هبجي اًمبٍم ذم ذح ومرائض اعمختٍم:2)

 .163اهلدى، اجلزائر،   



 

   

 

 

، وأوص اًمشععفود سمضععبط ًمػععظ اعمععويص، ًمقتؼععرر مععن ظمالًمععه حتديععد اطمععدى (1)اعمـععزل ٕطمععد إوٓد(

، مععو كصعه: ) ىمععول اًمشععق  اًمرؾمععؿويمي  (2) اًمطعريؼتلم قمـععد اًمتـػقععذ، ومـؼععل قمعن اًمشععق  اًمرؾمععؿويمي

ذم ذح أرضموزشمعععععه ًمؾػعععععرائض، ويـبغعععععي ًمؾشعععععفود أن يسعععععلًموا اعمعععععويص طمعععععلم اإليصعععععوء سمعععععام ذيمعععععر معععععن 

 .(3) مؼصوده ًمقؽتبوه سمعبورشمه س ي ٓ اطمتامل ومقفو(

 آموم اًمشطي وقمؾل   رأي اًمامًمؽقعي، ردًا قمعغم اًمؼعوئؾلم سمععدم طمصعول اًمتسعووي سمعلم اعمعوص ًمعه

ذي أكععزل مـزًمتععه سمؼوًمععه: ) كؼععول إن اعمسععوواة يموكععً ذم اًمػريضععي اًمتؼديريععي، وان مععو كوسمععه واًمععوارث اًمعع

مـفو أظمذه من قمومي اًمورصمي قمغم معـى أكه أظمعذ معن يمعل وارث ... ومعام يػعؾعه سمععض اًمـعوس معن ىمسعم 

... ًمقحصعععل اًمتسعععووي، حمعععض ظمطعععل، ًمزيعععودة إدظمعععول اًمَضعععر قمعععغم ظمصعععو  اًمعصعععبي، ومعؾعععوم أن 

 .(4)ون داظمالً قمغم قمومي اًمورصمي قمغم كسبي واطمدة وموومفم(اًمَضر ذم اًموصقي يؽ

  ٓأن آمععوم اًمشععطيإ  أيععد اًمتػصععقل اًمععذي يؾععزم سموشمبععوع ـمريؼععي اجلؿفععور اذا كععص اعمععويص قمععغم ،

واًمظوهر من طمول اعمـِزًملم أهنم ٓ يؼصدون إٓ صورة اًمتسووي، ومعغم اًمععدول اًمتسووي، ومؼول: ) 

يمومل اًمتحري قمـد شمؾؼقفم ًمعؼود اًمتـزيل سملن  رروا قمغم اعمشِفد: سموًمؽرس: هل أراد قمدم احلرمعون 

 ٓ همػم؟ أو أراد أن اعمـَزل: سموًمػتح: يلظمذ يملطمد إوٓد اعموضمودين؟ 

 .اًمعؿل قمغم اًمطريؼي إوممومنن يمون مراده قمدم احلرمون: يمون  

                                                           

 ..163  ، هبجي اًمبٍم ذم ذح ومرائض اعمختٍم (1)

ؾْمُؿويمي: أمحد سمن ؾمؾقامن سمن يعّزى سمن إسمراهقم اجلزوزم اًمتغتقـي 2) هع(، ومؼقه موًمؽي، 1133اًمرؾمؿويمي، )ت: ( اًمرَّ

قمومل سموًمػرائض، ًمه )اجلواهر اعمؽـوكي( كظم ذم اًمػرائض، و )إيضوح إرسار اعمصوكي( و )يمػويي ذوي إًمبوب ذم 

ومفم معوكي اًمطالب( و )يمشف احلجوب( ذح سمه رضمزا ذم اًمػرائض واحلسوب إلسمراهقم اًمسؿالزم، و )معوكي 

 (.133/ 1) إقمالم ًمؾزريمكم: قموان(. اإلظموان قمغم مسلًمي أوٓد إ

 .164   ( هبجي اًمبٍم ذم ذح ومرائض اعمختٍم:3)

 .151   ( ًمبوب اًمػرائض:4)



 

 

 .(1)وإن يمون مراده اكه يلظمذ يملطمد إوٓد اعموضمودين: يمون اًمعؿل قمغم اًمطريؼي اًمثوكقي( 

 :اًمؽمضمقح     

ًمعه قمعغم اًمعوارث اًمعذي ىمقسعً  ومقعه شمػضعقل ًمؾؿعوصومعن واومؼعه،  ًمام يمون رأي آمعوم موًمعك     

ىمععععول اجلؿفععععور هععععو اًمععععراضمح زّم، اًموصععععقي قمؾقععععه، ومععععو ىمصععععد اعمععععويص إٓ مسععععوواشمه سمععععه، قمؾقععععه يؽععععون 

 عمطوسمؼته ًمؼصد اعمويص وًمػظه.  

 :اؾمتـتوج     

مععن اًمواضععح أن اخلععالف ذم مسععلًمي اًمتـزيععل اعمتؼدمععي، هععو اًمسععبى ذم اخلععالف احلوصععل ذم ـمريؼعععي   

، وهععي إقمطععوء إطمػععود مععو (2) قمـععد مععن يعتععؼم اًموصععقي اًمواضمبععي صععحقحي (شمـػقععذ اًموصععقي اًمواضمبععي ) 

يعععودل طمصععي أسمععقفم اعمتععورم ىمبععل اجلععد ) أو اجلععدة (، واًمتععي يوضمبفععو اًمؼععوكون، طمتععى وان مل يؽععن اجلععد 

 ىمد أوص هبو.

                                                           

 .151   ًمبوب اًمػرائض: (1)

( اًموصقي اًمواضمبي: شمنميع معوس، ضموء عمعوجلي مشؽؾي اضمتامقمقي، ؾمببفو قمزوف إضمداد قمن اًموصقي ٕطمػودهم همػم 2)

مو يؽوكوا صغورًا وومؼراء، سمسبى اًمقتم اًمذي شمرشمى قمن موت آسموئفم ذم مؼتبل احلقوة، ومػرض اًموارصملم، واًمذين هموًمبو 

رضمول اًمؼوكون اًموصقي أًمقفم سمنًمزام ىموكوين، ومل  َض هذا اًمـوع من اًموصقي سموًمؼبول اًمعوم من اًمػؼفوء اعمعوسين، 

كظوم اًمدين قمبد احلؿقد ) إّكـو ٓ  وٓزاًمً حمل ظمالف ذم منموقمقتفو ـمقؾي اًمعؼود اًمسبع اًمامضقي، ىمول إؾمتوذ

كعتؼد إصوسمي ىمواكلم إطموال اًمشخصقي ذم ادموهفو ومـحوهو ذم شمؼرير اإلرث قمغم وضمه اًموصقي اًمواضمبي، ًمعدم مو 

يـفض دًمقالً يثبً أموم اًمـظرة اًمػوطمصي، يؿؽن أْن يدقمم هذا آدموه ويميده، وملهل اًمؼواكلم يتؽئون ذم مـحوهم 

: ومنّكه ذم احلؼقؼي هو قموـمػي أيمثر من يموكه قمؼكم، اًمدًمقل اًمعؼكمأطمد و قمؼكم وأظمر ومؼفي:  قمغم دًمقؾلم مفزوزين

اًمدًمقل إهّنم يؼوًمون ًمقس من اًمعدل أْن  رم احلػدة من شمريمي ضمدهم سمسبى موت أسمقفم ىمبل موت اجلد. أّمو 

عمن ٓ : ومفو ىمول أومراد من اًمػؼفوء اًمذين ذهبوا إمم أّكه جيى قمغم يمل مسؾم ذي مول أْن يويص سمٌمء من موًمه اًمػؼفي

) اعمصدر : أطمؽوم إرسة ذم اًمػؼه اإلؾمالمي، ومؼه اعمواريٌ: كظوم اًمدين قمبداحلؿقد، مطبعي يرث من أىمرسموئه( ... 

 (.151م،  1986 –هع 1416، 1سمغداد، ط –اجلومعي 



 

   

 

 

ومعععػمى اًمععععبعض إظمراضمفعععو مععععن جمؿععععل اًمؽميمعععي، سمععععام يشعععبه ـمريؼععععي اًمامًمؽقععععي اعمتؼدمعععي، ويععععرى آظمععععرون    

غم اعمسعععلًمي، سمععععام يشعععبه ـمريؼععععي اجلؿفععععور اعمتؼدمعععي. ورأى آظمععععرون إظمراضمفعععو مععععن كصععععقى إضعععوومتفو قمعععع

،  وفمفر هذا اخلالف مـذ (1)اًمعصبي ومؼط، وهي اًمطريؼي اًمتي جيري اًمعؿل هبو ذم اعمحويمم اًمعراىمقي

، ذم يمتوسمعه م، وذيمعره آمعوم أسمعو زهعرة 1946إيوم إومم ًمصعدور هعذا اًمتنمعيع ذم مٍمع قمعوم 

: ) يمعععون إذن سمقــعععو وسمعععلم ومضعععقؾي مػتعععي ، ىمعععول آمعععوم أسمعععو زهعععرة (2)اًمؽميمعععوت واعمواريعععٌأطمؽعععوم 

مٍم، اًمذي أومتى هبذا احلعل اظمعتالف... ٕكعه يعطعي ومعرع اًموًمعد اعمتعورم أيمثعر  عو يلظمعذه اًموًمعد كػسعه 

 ًمععو يمععون طمقععًو، ويععرومض مععو رأيـععوه مسععتؼقاًم، مععع إكععه يؽععون ومقععه اًمتامصمععل سمععلم مععو يلظمععذه اًمػععرع، ومععو يمععون

 .(3)يلظمذه أصؾه ًمو يمون طمقًو، ويـػذ قمغم أكه وصقي(

وهعععذا مثععععول ًمبقععععون ـمريؼععععي شمـػقعععذ اًموصععععقي اًمواضمبععععي، ومؼوركتفععععو معععع آراء اًمػؼفععععوء ًمععععو يموكععععً وصععععقي   

 سموًمتـزيل.  

 موشمً امرأة قمن زوج واسمن وسمـتلم، وأوٓد اسمن متورم ىمبل أمه .مثول / 

 

 

 

 

 

 اجلؿفور   اًمامًمؽقي     

                                                           

( من ىموكون إطموال اًمشخصقي، كنم ذم اًموىموئع اًمعراىمقي 74م، اًمذي قمدل اًمامدة )1979( ًمسـي 72وكون )( اًمؼ1)

، إقمداد اًمؼويض 1959( ًمسـي 188) يـظر: ىموكون إطموال اًمشخصقي رىمم )  .18/6/1979( ذم 2716اًمعدد)

 م (2111 -ه1432سمغداد، -كبقل قمبداًمرمحن طمقووي، اعمؽتبي اًمؼوكوكقي 

م،   1963ه، 1383اًمؼوهرة ، -أطمؽوم اًمؽميموت واعمواريٌ: اإلموم حمؿد أسمو زهرة، دار اًمػؽر اًمعريب ( يـظر:2)

244- 259. 

 .252( اعمصدر كػسه،   3)
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 زوج  2 زوج  

3 
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 ع

 6 6 اسمن  18 6 اسمن  2 اسمن

 3 3  سمـً  9 3 سمـً  1 سمـً

 3 3  سمـً  9 3 سمـً  1 سمـً

 ، وشمعدل رسمع اًمؽميمي. 8من  2مالطمظي / ؾمفوم آسمن ذم اعمسلًمي آومؽماضقي  = 

  ًمو يموكً وصقي سموًمتـزيل ( كصقى اعموص ًمه يزيد قمعغم كصعقى آسمعن اًمعذي  ًمطريؼي اًمامًمؽقيوومؼو (

 ىمقسً اًموصقي قمؾقه، وًمؽـه يسووي اًمرسمع متومًو . ) وهذا اظمتقور مػتي مٍم (

  ًمو يموكً وصقي سموًمتـزيل ( كصعقى اعمعوص ًمعه يسعووي كصعقى آسمعن اًمعذي  ًمطريؼي اجلؿفوروومؼو (

 ىمقسً اًموصقي قمؾقه، وًمؽـه يؼل قمن اًمرسمع. ) وهذا اظمتقور آموم أسمو زهرة(

  يموصقي واضمبي( هو اقمتامد اعمسوًمي آومؽماضقي  ًمؾطريؼي اعمعؿول هبو ذم اعمحويمم اًمعراىمقيوومؼو( 

 ذي ىمقسً قمؾقه، يمام أهنو شمعدل اًمرسمع، ومقؽون كصقبه مسوويًو ًمـصقى آسمن اًم 

  واحلؼقؼععي أن ـمريؼععي اإلظمععراج هععذه ٓ شُمعععّد وصععقي سمععل مععػماث، ٕهنععو أظمرضمععً مععن كصععقى

 اًمعصبي ومؼط، ومل يتلصمر كصقى أصحوب اًمػروض سمنظمراضمفو.

  



 

   

 

 

 

 اًموصقي سمؿثل كصقى وارث همػم معلم.طمول ومقام يستحؼه اعموص ًمه،  اظمتؾف اًمػؼفوء  

 إمم أكه: احلـػقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾيومذهى اجلؿفور من  (1

 مععععزادا قمععععغم مثععععل كصععععقى أطمععععدهم ذم اعمععععػماث، يمععععوًمبـلم مععععثال، ومؾععععه  إن يمععععون اًمورصمععععي يتسععععووون

 اًمػريضي، وجيعل يمواطمد مـفم زاد ومقفم،

  زاد قمعععغم ومريضعععتفم، وإكعععام مػماصمعععو يععع مثعععل كصعععقى أىمؾفعععمذم اعمعععػماث ومؾعععه  وإن يمعععوكوا يتػوضعععؾون

 ضمعل ًمه هذا ٕكه اعمتقؼن، ومو زاد ومؿشؽوك ومقه ومال يثبً.

  ومؾو أوص ًمزيد سمؿثل كصقى وًمده، وًمه اسمن وسمـً، ومؾه مثل كصعقى اًمبـعً، ٕكعه اعمتعقؼن

(1). 

 إمم أن: اًمامًمؽقي وذهى (2

  ،وضعؾلم أي ؾمعواء يمعوكوا متسعووين ذم اعمعػماث أو متػاعمعوص ًمعه جيععل يمواطمعد معـفم زاد ومعقفم

 ، ومقحوؾمبفم اعموص ًمه سمجزء من قمدد رؤوؾمفم.ومقه

  ومؾععو أوص ًمزيععد سمؿثععل كصععقى أطمععد اًمورصمععي وشمععرك ذيمععورا وإكوصمععو، أو شمععرك ذيمععورا ومؼععط، أو

 إكوصمو ومؼط. ومقؼسم اًمامل قمغم اًمورصمي وقمغم اعموص ًمه اًمذيمر يموٕكثى، 

 ومنن يمون قمدد رؤوس ورصمته صمالصمي ومؾه اًمثؾٌ، 

 أو أرسمعي ومؾه اًمرسمع،   

 سي ومؾه اخلؿس، وهؽذا، أو مخ 

وٓ كظر ًمام يستحؼه يمل وارث، سمل جيعل اًمذيمر رأؾمو وإكثى رأؾمو يمذًمك، صمعم يؼسعم معو سمؼعي سمعلم    

 .(2)اًمورصمي قمغم اًمػريضي اًمنمقمقي ًمؾذيمر مثل طمظ إكثقلم

                                                           

 .  4/381، يمشوف اًمؼـوع قمن متن اإلىمـوع: 8/539احلووي اًمؽبػم: ، 6/671 ( يـظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور:1)

 . 4/447 اًمنمح اًمؽبػم: ( يـظر: طموؿمقي اًمدؾموىمي قمغم2)



 

 

ومجؾعععي ذًمعععك أكعععه إذا أوص سمؿثعععل كصعععقى أطمعععد  ذم اعمغـعععي: )  ىمعععول آمعععوم اسمعععن ىمدامعععي اعمؼعععدد 

مععزادا ورصمتعه، همعػم مسعؿى، ومعنن يمععون اًمورصمعي يتسعووون ذم اعمعػماث يمعوًمبـلم، ومؾععه مثعل كصعقى أطمعدهم، 

، وجيععععل يمواطمعععد معععـفم زاد ومعععقفم. وإن يمعععوكوا يتػوضعععؾون، يمؿسعععلًمي اخلرىمعععي، ومؾعععه مثعععل قمعععغم اًمػريضعععي

   ،جلؿفور، وسمه ىمول أسمو طمـقػي، واًمشوومعيىمول اكصقى أىمؾفم مػماصمو، يزاد قمغم ومريضتفم ... هذا 

، واسمن أيب ًمقغم، وزومر، وداود: يعطى مثل كصعقى اعمععلم، ومثعل كصعقى أطمعدهم، إذا وىمول موًمك

، ويؼسعم اًمبعوىمي سمعلم اًمورصمعي ... وإن يمعوكوا يتػوضعؾون، همعػم مزيعديموكوا يتسووون معن أصعل اًمعامل، 

كظعععر إمم قمععععدد رءوؾمعععفم، ومععععلقمطي ؾمعععفام مععععن قمععععددهم: ٕكعععه ٓ يؿؽععععن اقمتبعععور أكصععععبوئفم ًمتػوضععععل 

 .(1)وموقمتؼم قمدد رءوؾمفم( 

هذا اًمرأي سمؼوًمه: ) وًمـو،أكه ضمععل وارصمعه أصعال وىموقمعدة محعل قمؾقعه  صمم رد آموم اسمن ىمدامي    

 ًمه وضمعؾه مثال ًمه. وهذا يؼت  أن ٓ يزاد أطمد و قمغم صوطمبه.  كصقى اعموص

  ومتعععى أقمطعععى معععن أصعععل اًمعععامل، ومعععام أقمطعععى مثعععل كصعععقبه وٓ طمصعععؾً اًمتسعععويي، واًمعبعععورة شمؼت ععع

اًمتسععويي. وإكععام ضُمععععل ًمععه مثعععل أىمؾفععم كصعععقبو: ٕكععه اًمقؼعععلم، ومععو زاد ومؿشعععؽوك ومقععه، ومعععال يثبععً معععع 

 اًمشك، 

 "ظمععالف مععو يؼتضععقه ًمػععظ اعمععويص: ومععنن هععذا ًمععقس سمـصععقى وىموًمععه: " يعطععى ؾمععفام مععن قمععددهم ،

ٕطمد ورصمته، وًمػظه إكام اىمته كصقى أطمدهم، وشمػوضؾفم ٓ يؿـعع يمعون كصعقى إىمعل كصعقى 

أطمععدهم ومقٍمععومه إمم اًمععويص، ًمؼععول اعمععويص، وقمؿععال سمؿؼتهعع وصععقته. وذًمععك أومم مععن اظمععؽماع 

 رء ٓ يؼتضقه ىمول اعمويص أصال. 

 اعمععويص. همععػم صععحقح: ومنكععه أمؽععن اًمعؿععل سمععه سمععام ىمؾـععوه، صمععم ًمععو شمعععذر  وىموًمععه: شمعععذر اًمعؿععل سمؼععول

 .(2)اًمعؿل سمه، ًمام ضموز أن يوضمى ذم موًمه طمؼو مل يلذن ومقه ومل يلمر سمه(

                                                           

، يمشوف اًمؼـوع قمن متن 8/539احلووي اًمؽبػم: ، 6/671 ، يـظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور:161/ 6 ( اعمغـي:1)

 . 4/447، طموؿمقي اًمدؾموىمي قمغم اًمنمح اًمؽبػم: 4/381اإلىمـوع: 

 .161/ 6 ( اعمغـي:2)



 

   

 

 

 :اًمؽمضمقح         

أرى : أكعععه ًمعععام يموكعععً ـمريؼعععي اًمسعععودة اًمامًمؽقعععي سمنقمطعععوء اعمعععوص ًمعععه ؾمعععفام وومؼعععًو ًمععععدد اًمعععرؤوس، ىمعععد 

سموعمسوواة سملم مؼدار اًموصعقي وكصعقى أطمعد ورصمتعه، قمؾقعه يؽعون ظموًمػً مو يؼتضقه كص اعمويص، 

 رأي اجلؿفور هو اًمراضمح ، عمطوسمؼته ًمؼصد اعمويص وًمػظه. 

 : (1)ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض 

صَمعععععععععععععععععععععهْ   وإن سمؿثعععععععععععععععععععععل واطمعععععععععععععععععععععٍد َمعععععععععععععععععععععْن َورَّ

 

صَمعععععععععععععععععععععععععععععععععهْ  ْ مورِّ ِه َويَععععععععععععععععععععععععععععععععععلمِّ  وملْ ُيَسعععععععععععععععععععععععععععععععععؿِّ

 

 

ئقسِ   ومععععععععععععععععععععععَلقمِط قمـععععععععععععععععععععععَد موًمععععععععععععععععععععععِك اًمععععععععععععععععععععععرَّ

 

 اًمعععععععععععععععععععععْرُءوسِ يمواطمعععععععععععععععععععععٍد ِمعععععععععععععععععععععْن قمعععععععععععععععععععععدِد 

 ومععععععععععععععععععععععععو سمؼععععععععععععععععععععععععي اىمِسععععععععععععععععععععععععَؿـُْه قمؾععععععععععععععععععععععععقِْفمِ  

 

 طُمْؽععععععععععععععععععععُم وَمععععععععععععععععععععَرائِض اإلًمععععععععععععععععععععِه ومععععععععععععععععععععوقْمَؾمِ 

 واًمغععععععععععععععععػُم ُيعطععععععععععععععععي يمععععععععععععععععَلىمؾفْم َكِصععععععععععععععععقى 

 

 ويْؼِسعععععععععععُم اًمبعععععععععععوِق معععععععععععْن سمععععععععععععِد اًمـَِّصعععععععععععقى

 

 

 قمؾعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععقفُم ....................

 

 

 مثول  / أوص سمؿثل كصقى وارث وًمه اسمن وسمـً،  

 ًمه اًمـصف ٕن قمدد رؤوس اًمورصمي اصمـون ومؾؾؿوص ًمعه اًمـصعف، وشمعرد  ـمريؼي اًمامًمؽقي/ ومؾؾؿوص

 اًموصقي إمم اًمثؾٌ ٓومتؼورهو إلضموزة اًمورصمي. 

 .ـمريؼي اجلؿفور/  سى ًمؾؿوص ًمه اًمثؾٌ. ؾمفم من صمالصمي يزاد قمغم اعمسلًمي ًمتصح من أرسمعي 

 اجلؿفور   اًمامًمؽقي   

 اعمسلًمي إصؾقي

 )ىمبل اًموصقي(
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    3 2       

  3   3 3 9   +1 3 4 

    
موص ًمه سمام 

 يعدل  اًمثؾٌ
1  3 

موص ًمه سمؿثل  

 كصقى زوضمي
1  1 

 ع
 اسمن  2 اسمن

2 
 اسمن  4 2

 
2 2 

 1 1 سمـً  2 1 سمـً  1 سمـً

                                                           

 .191-2/191( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 1)



 

 

 أوص سمؿثل كصقى وارث وًمه اسمن وسمـتون،مثول/ 

    2 1       

  4   3 4 6   +1 4 5 

    
موص ًمه سمام 

 يعدل  اًمثؾٌ
1  2 

موص ًمه  

سمؿثل كصقى 

 وارث

1  1 

 ع

 اسمن  2 اسمن

2 

 اسمن  2 2

 

2 2 

 1 1 سمـً  1 1 سمـً  1 سمـً

 1 1 سمـً  1 1 سمـً  1 سمـً

 : ) يمام ًمو ظمؾف: أرسمع زوضموت واسمـًو،  ىمول اًمشورح 

  ومعععدد رؤوس اًمورصمععي مخسععي، ومععلقمط اعمععوص ًمععه مخععس اًمععامل، ومععو سمؼععي يؼسععم قمععغم اًمورصمععي، قمـععد

... ومػعععي اعمثعععول مسعععلًمي اًمورصمععععي شمصعععح معععن اصمـعععلم وصمالصمعععلم... ومعععوضب رسمععععع  اإلمعععوم موًمعععك 

 اعمسلًمي ذم مؼوم اخلؿس شمصح من أرسمعلم ...

 وقمـد إئؿي اًمثالصمعي  يعطعى اعمعوص ًمعه مثعل كصعقى أىمعل اًمورصمعي ٕكعه اعمتعقؼن، ومؾؾؿعوص

اعمسععلًمي، ومتصععح مسععلًمتفم مععن صمالصمععي وصمالصمععلم ًمؽععل  ًمععه ؾمععفم مثععل كصععقى زوضمععي، مضععؿومًو امم

 .(1)امرأة ؾمفم، وًمؾؿوص ًمه ؾمفم، وًمالسمن اًمبوىمي(

  

                                                           

 .191-2/191( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 1)



 

   

 

 

 اجلؿفور   اًمامًمؽقي    

 
 اعمسلًمي إصؾقي

 ىمبل اًموصقي
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     8 1       

  8 32   5 32 41   +1 32 33 

     

موص ًمه 

سمام يعدل  

 اخلؿس

1  8 

موص ًمه  

سمؿثل 

كصقى 

 زوضمي

1  1 

1

8
 

 زوضمي

1 

 زوضمي  1

4 

 زوضمي  1 1

 

1 1 

 1 1 زوضمي  1 1 زوضمي  1 زوضمي

 1 1 زوضمي  1 1 زوضمي  1 زوضمي

 1 1 زوضمي  1 1 زوضمي  1 زوضمي

 28 28 اسمن  28 28 اسمن  28 7 اسمن ع

 

 : صمم ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض

 قمؾععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععقفُم، ومزوضَمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععٌي وأم  

 

 وإظمعععععععععععععععععععععععععععععععععوٌة صمالصمعععععععععععععععععععععععععععععععععٌي واكضعععععععععععععععععععععععععععععععععْؿوا

 ومثععععععععععععععععععععععععععُل واطمععععععععععععععععععععععععععٍد ًمعؿععععععععععععععععععععععععععٍرو أوص 

 

عععععععععععععععععو  ومخؿعععععععععععععععععُس اًمعععععععععععععععععامِل سمعععععععععععععععععه ىَمعععععععععععععععععْد ظُمصَّ

 قمـْععععععععععععععععععععععَد اإلمعععععععععععععععععععععععوِم موًمععععععععععععععععععععععٍك واًمغعععععععععععععععععععععععػمُ  

 

عععععععععععععععععععععععععِه ٓ همعععععععععععععععععععععععععػمُ   مثعععععععععععععععععععععععععَل كصعععععععععععععععععععععععععقِى ُأمِّ

 : ) ومثل هلذه اعمسلًمي، سمؼوًمه: ومزوضمي وأم وإظموة صمالصمي ٕسموين أو ٕب،  ىمول اًمشورح  



 

 

  واكضؿوا، ومصوروا مخسي... ومخؿس اًمامل ًمعؿعرو، قمـعد موًمعك ٕن قمعدد رؤوس اًمورصمعي ،

مخسعي، وًمؾورصمعي اًمبععوىمي وهعو أرسمععي أمخععوس شمؼسعم سمقععـفم قمعغم مسعلًمتفم، وهععي ؾمعتي وصمالصمععون... 

 .. وشمصح من مخسي وأرسمعلم.

 وقمـعععد إئؿعععي اًمثالصمعععي  يعععزاد قمعععغم مسعععلًمي اًمورصمعععي مثعععل كصعععقى أىمؾفعععم، ومؾعؿعععرو ؾمعععتي مثعععل ،

كصقى إٓم ٕكه اىمؾفم كصقبًو... ومتصح اعمسلًمي من اصمـعلم وأرسمععلم، واًمسعتي أؾمعفم اعمزيعدة هعي 

 .(1)اًموصقي( 

 اجلؿفور   اًمامًمؽقي    

 
 اعمسلًمي إصؾقي

 ىمبل اًموصقي
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موص ًمه سمام 

 يعدل اخلؿس
1  9 

موص ًمه  

سمؿثل 

 كصقى إم

6  6 

 
1

4
 زوضمي  9 3 زوضمي  

4 

9 9 
 

 زوضمي

 

9 9 

 
1

6
 6 6 أم  6 2 أم  

 
 6 6 أم

 ع

 أخ

7 

 7 7 أخ  7 7 أخ  7

 7 7 أخ  7 7 أخ  7 أخ

 7 7 أخ  7 7 أخ  7 أخ

 

                                                           

 .191-2/191( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 1)



 

   

 

 
سمؿسععلًمي اًمتـزيععل، اًمعديععد مععن اعمسععوئل اًمتععي يؾععزم خترجيفععو قمععغم كػععس اًمضععواسمط   أحلععق اًمػؼفععوء      

، وطمععععول كععععص اعمععععويص، سمععععذيمر اعمثععععل ذم اًمـصععععقى وقمععععدم ذيمععععره واًمؼواقمععععد اعمؼععععررة ومععععقام شمؼععععدم، يؼتضععععقفو

 اًموارث اًمذي ىمقسً اًموصقي قمؾقه، من وضموده أو اطمتامل وضموده، وهمػم ذًمك.  

 وًمؾتوضقح ىمسؿً اعمطؾى إمم ؾمبعي ومروع، قمغم اًمـحو أيت:

 :اًموصقي سمؿثل كصقى همػم وارث  اًمػرع إول 

 :اًموصقي سمؿثل كصقى اسمـه اًمػرع اًمثوين 

 اًموصقي سمؿثل كصقى وًمده: ًمٌاًمػرع اًمثو 

  اًموصقي سمـصقى وارث : اًمػرع اًمراسمع 

 :اًموصقي سمضعف كصقى وارث  اًمػرع اخلومس 

 اًموصقي سمؿثل كصقى  وارث همػم موضمود  ًمسودس اًمػرع ا 

  اًموصقي سمؿثل كصقى وارث مع آؾمتثـوء : اًمػرع اًمسوسمع 

. )مثل أن ومال ؿم  ًمؾؿوص ًمهقمغم أكه ًمو أوص ٕطمد سمؿثل كصقى من ٓ يرث، اشمػق اًمػؼفوء    

يويص سمـصقى اسمـه وهو  ن ٓ يعرث ًمؽوكعه رىمقؼعو أو خموًمػعو ًمديـعه، أو سمـصعقى أظمقعه وهعو حمجعوب قمعن 

 .    (1)مػماصمه ومال رء ًمؾؿوص ًمه ٕكه ٓ كصقى ًمه، ومؿثؾه ٓ رء ًمه(

 :ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض      

 وسمـصععععععععععععععععععععععععقى اسمـعععععععععععععععععععععععععه وًمعععععععععععععععععععععععععقس ًمعععععععععععععععععععععععععه

 

 إسمععععععععععععععععععععععععععٌن وٓ سمـععععععععععععععععععععععععععوُه وملسمطععععععععععععععععععععععععععل قَمؿَؾععععععععععععععععععععععععععه 

 يمععععععععذًمك ًمععععععععو يمععععععععون وًمؽععععععععن ىمععععععععد طمجععععععععى 

 

 سموًمشععععععععععخص أو سموًموصععععععععععف ومفععععععععععي ٓ دمععععععععععى

 

                                                           

 .6/163 ( اعمغـي:1)



 

 

) وإن أوص سمـصععقى أو مثععل كصعقى اسمـععه وًمععقس ًمععه اسمعن وٓ سمـععوه ... وموًموصععقي سموـمؾععي  ىمعول اًمشععورح

 .(1)أر ومقه ظمالومًو (قمـدكو وقمـد احلـػقي واًمامًمؽقي واًمشوومعقي، ٕكه ؿمبفه سمؿعدوم،...ومل 

ذم هعععذه اعمسعععلًمي سمعععلم مععو إذا يمعععون ًمؾؿعععويص اسمعععن وارث، وسمعععلم معععو إذا مل    مجفعععور اًمػؼفعععوءيػععرق 

 . (2)يؽن آسمن  ن يرث، ًمؽوكه رىمقؼو أو خموًمػو ًمديـه أو مل يؽن ًمه اسمن أصال

. سمععععال صععععحً اًموصععععقي، وأوص ًمشععععخٍص سمؿثععععل كصععععقى اسمـععععه يمععععون ًمؾؿععععويص اسمععععن وارثومععععنن  - أ

 ظمالف، وشمؼدم شمػصقل اخلالف ذم ـمريؼي شمـػقذ اًموصقي، ذم اعمطؾى اًمسوسمق. 

ٕن آسمععن ٓ كصععقى ًمععه،  ومععال رء ًمؾؿععوص ًمععه، يمععون اسمـععه  ععن ٓ كصععقى ًمععه ذم اعمععػماثأمععو إذا  - ب

 .ومؿثؾه ٓ رء ًمه. سمال ظمالف

  مععن هعععذا احلؽعععم: مععو إذا ىمعععول اعمععويص: " ًمعععو يمعععون يععرث " ومقعطعععى كصعععقبه  اًمامًمؽقعععيواؾمععتثـى

 طمقـئذ.

 :أرى أن آؾمعععتثـوء اًمعععذي ذيمعععره اًمامًمؽقعععي مفعععم، ًمعععام شمضعععؿـه معععن اًمدىمعععي، واًمتػصعععقل  اؾمعععتـتوج

 اًمذي يرومع اإلهيوم. 

 ، مل يؽن ًمه اسمنوأمو إن  - ت

 اًمٌمء همػمه، وإن ٕهنو ) وصقي سمؿثل كصقى آسمن، ومثل قمـد احلـػقي، صحقحي وموًموصقي

 (3)يمون يتؼدر سمه ومقجوز (

 قمـد اجلؿفور من اًمامًمؽقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي وسموـمؾي 

                                                           

 .8/536 احلووي:،  4/446، طموؿمقي اًمدؾموىمي: 669/ 6 ، يـظر: رد اعمحتور:2/193( اًمعذب اًمػوئض: 1)

،  طموؿمقي اًمدؾموىمي قمغم اًمنمح اًمؽبػم: 669/ 6 ( يـظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور طموؿمقي اسمن قموسمدين:2)

 .  4/381، يمشوف اًمؼـوع قمن متن اإلىمـوع: 164/ 6 ، اعمغـي:8/536 احلووي اًمؽبػم:،  447، 4/446

اًمعـويي ذح اهلدايي، أيمؿل اًمدين أسمو قمبد اهلل اسمن اًمشق  ؿمؿس اًمدين اسمن اًمشق  مجول اًمدين اًمرومي اًمبوسمريت ( 3)

 .669/ 6 ، يـظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور طموؿمقي اسمن قموسمدين: 11/442: اًمػؽر هع(، دار786)اعمتورم: 



 

   

 

 

  من ذًمك:  اًمامًمؽقيواؾمتثـى 

     "مو إذا ىمول اعمويص: " ًمو يمون موضمودا 

 .أو  دث ًمه )اسمن( سمعد اًموصقي ومتصح اًموصقي ويعطى كصقبه طمقـئذ 

 :اًمععععراضمح زم هععععو ىمععععول اجلؿفععععور ، ٓن اصععععل اًموصععععقي سموـمععععل، وموًمؼقععععوس قمععععغم ؿمعععع   اًمؽمضمععععقح

 معدوم سموـمل وٓ يستؼقم.

 : ىمول صوطمى أًمػقِي اًمػرائض

 وسمـصعععععععععععععععععععععععقِى ُوًْمععععععععععععععععععععععععِدِه ويمعععععععععععععععععععععععون ًمععععععععععععععععععععععععه

 

ًٌ ومـصعععععععععععععععععععععععععععقبُه اضمَعَؾعععععععععععععععععععععععععععْه   إسمعععععععععععععععععععععععععععٌن وسمـععععععععععععععععععععععععععع

ًِ صمؾثعععععععععععععًو يمعععععععععععععومالً   مثعععععععععععععَل كصعععععععععععععقى اًمبـععععععععععععع

 

 اإلمعععععععععععععععععععععوم موًمعععععععععععععععععععععٍك يمعععععععععععععععععععععام ظَمعععععععععععععععععععععالَ قمـعععععععععععععععععععععدَ 

 أو ُرسْمععععععععععععععععععععععععَع قمـععععععععععععععععععععععععَد همععععععععععععععععععععععععػمه ُمعتععععععععععععععععععععععععؼماً  

 

را   معععععععععععععععععععععععععععععععععععتل إرصمفعععععععععععععععععععععععععععععععععععو يمعععععععععععععععععععععععععععععععععععام شمؼعععععععععععععععععععععععععععععععععععرَّ

: ) وإن أوص سمـصعععععقى أو سمؿثعععععل كصعععععقى وًمعععععده، ويمعععععون ًمعععععه... وًمعععععد وسمـعععععً،  ىمعععععول ؿمعععععورح إًمػقعععععي   

كصععقى اًمبـعً، سموٓشمػععوق ٕكععه اعمتعقؼن، وإكععام جيععري اخلعالف اًمسععوسمق ومععقام  ومـصعقى... اعمععوص ًمعه ... مثععل

 ىمدر مو اؾمتحق اعموص ًمه:

  وهعععو صمؾثعععًو يمعععومالً، قمـعععد آمعععوم موًمعععك وملصعععؾفو صمالصمعععي، وشمصعععح معععن شمسععععي، ًمؾؿعععوص ًمعععه صمالصمعععي ،

 وًمالسمن أرسمعي وًمؾبـً ؾمفامن، 

 وًمه اًمرسمع قمـد إئؿي اًمثالصمي  ـفو ؾمفم، زد قمؾقفو مثؾه، ومتصعح وموًمػريضي من صمالصمي، ًمؾبـً م

معععععن أرسمععععععي، ًمؾؿعععععوص ًمعععععه ؾمعععععفم يموًمبـعععععً وًمالسمعععععن ؾمعععععفامن، معتعععععؼمًا مرضمعععععع إرث اًمبـعععععً، ًمقحصعععععل 

 .(1)ًمؾؿوص ًمه مثل كصقبفو(

 

 

                                                           

 .191-2/189( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 1)



 

 

 اجلؿفور   اًمامًمؽقي   
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موص ًمه 

سمام يعدل 

 اًمثؾٌ

1  3 

 
موص ًمه سمؿثل 

 كصقى اًمبـً
1  1 

 ع
 اسمن  2 اسمن

2 
 اسمن  4 2

 
2 2 

 1 1 سمـً  2 1 سمـً  1 سمـً

 

يمعام ، اظمتؾف اًمػؼفوء ذم صحي اًموصعقي سمـصعقى وارث، دون شمٍمعيح اعمعويص سمؾػعظ اعمثعل ذم اًمـصعقى   

 ًمو أوص سمـصقى اسمـه،

 ، (1)ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض

 ومععععععععععععععععععععععنْن يؼععععععععععععععععععععععل سمؿثععععععععععععععععععععععٍل أو كصععععععععععععععععععععععقٍى 

 

 ومؼعععععععععععععد ضمعععععععععععععرى اخلعععععععععععععالُف ذم اًمـصعععععععععععععقى

 

 

حوهُ   ومامًمعععععععععععععععععععععٌك وأمحعععععععععععععععععععععٌد ىمعععععععععععععععععععععد َصعععععععععععععععععععععحَّ

 

 واًمشععععععععععوومعي قمععععععععععغم إصععععععععععح ىمععععععععععد َكحععععععععععوهُ 

 وقمـععععععععععععععععععععععععععد أيب طمـقػععععععععععععععععععععععععععٍي وصععععععععععععععععععععععععععوطمبقهِ  

 

 ومَلسْمَطَؾـَْفعععععععععععععععععععععععععععععععو ٓىمتصعععععععععععععععععععععععععععععععوِرِه قمؾقْعععععععععععععععععععععععععععععععهِ 

  ذم أطمد  واًمشوومعقي، ذم أطمد اًموضمفلم وهو اعمذهى قمـدهم، اًمامًمؽقي واحلـوسمؾيمن  ومذهى اجلؿفور

، صععوكو ًمؾػععظ قمععن صععحي هععذه اًموصععقياًمععوضمفلم وهععو أصععحفام قمـععد إمععوم احلععرملم واًمرويععوين إمم: 

اإلًمغعععوء، ومنكعععه  ؽعععن احلؿعععل قمعععغم اعمجعععوز، سمحعععذف اعمضعععوف وإىمومعععي اعمضعععوف إًمقعععه مؼومعععه، ومثؾعععه ذم 

                                                           

 . 187-186/ 2( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 1)



 

   

 

 

 آؾمتعامل يمثػم، واًموصقي واردة قمغم مول اعمويص إذ ًمعقس ًمالسمعن كصعقى ىمبعل موشمعه، وإكعام اًمػعرض

 .(1)اًمتؼدير سمام يستحؼه سمعد

 يمام شمؼدم شمػصقؾه. ومقام يستحؼه اعموص ًمه.إٓ إهنم اظمتؾػوا  

  وهععععو أصععععحفام قمـععععد اًمعععععراىمقلم واإلمععععوم اًمبغععععوي،  -ذم اًموضمععععه اًمثععععوين احلـػقععععي واًمشععععوومعقي وذهععععى

، ٕهنععو وصععقي سمععام ٓ يؿؾععك، ٕن كصععقى آسمععن سمطععالن هععذه اًموصععقيذم أطمععد اًمععوضمفلم إمم واحلـوسمؾععي 

مؾؽععه ٓ مؾععك أسمقععه، طمقععٌ إن كصععقى آسمععن صمبععً سمععـص اًمؼععرآن، ومععنذا أوص ًمرضمععل آظمععر ومؼععد أراد 

شمغقػم مو ومرض اهلل شمعومم ومال يصح وٓ يؾتػً إمم إضمعوزة اًمورصمعي، ٕن اًموصعقي مل شمؼعع ذم مؾؽعه وإكعام 

أضعوومفو إمم مؾععك همعػمه، ومصععور يمؿععن أوص ًمرضمعل سمؿؾععك زيععد صمعم مععوت، وملضمععوزه زيعد، ومععنن ذًمععك ٓ 

 .(2)جيوز

 :(3)وإن أوص سمـصقى وارث ومػقفو وضمفون ) :ىمول آموم اسمن ىمدامي 

ويؽععون ذًمععك يموًموصععقي سمؿثععل كصععقبه وهععذا ىمععول موًمععك وأهععل اعمديـععي  شمصععح اًموصععقيأطمععد و:  .1

 واًمؾمًممي وأهل اًمبٍمة و اسمن أيب ًمقغم و زومر و داود 

وهو اًمذي ذيمعره اًمؼعويض وهعو ىمعول أصعحوب اًمشعوومعي و أيب  ٓ شمصح اًموصقيواًموضمه اًمثوين:  .2

طمـقػععي وصععوطمبقه ٕكععه أوص سمععام هععو طمععق ًمالسمععن ومؾععم يصععح يمععام ًمععو ىمععول سمععدار اسمـععي أو سمععام يلظمععذه 

 .اسمـي

وضمععه إول أكعععه أمؽععن شمصعععحقح وصععقته سمحؿعععل ًمػظعععه قمععغم جمعععوزه ومصععح، يمعععام ًمععو ـمؾعععق سمؾػعععظ     

أمؽععن شمؼععدير طمععذف اعمضععوف وإىمومععي اعمضععوف اًمؽتوسمععي أو أقمتععق، وسمقععون إمؽععون اًمتصععحقح، أكععه 

                                                           

  186 /2، اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 2/31ذح اًمؽمشمقى ًمؾشـشوري: ، 136/ 7اًمذظمػمة: ( يـظر: 1)

 .2/29، ذح اًمؽمشمقى ًمؾشـشوري: 669/ 6 ( يـظر: رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور طموؿمقي اسمن قموسمدين:2)

( يؼصد: أن ًمؾحـوسمؾي ومقفو وضمفون، واومق اطمد و ىمول اًمامًمؽقي وواومق اًمثوين ىمول اجلؿفور، وهو اًمصحقح من 3)

 مذهبفم.



 

 

إًمقععه مؼومععه، أي: سمؿثععل كصععقى وارصمععي، وٕكععه ًمععو أوص سمجؿقععع موًمععه صععح، وإن شمضععؿن ذًمععك 

 . (1) (اًموصقي سمـصقى وراصمه يمؾفم

 :واًمععراضمح زّم، هععو رأي اجلؿفععور، سمصععحي هععذه اًموصععقي، إلقمامهلععم ًمػععظ اعمععويص ومحؾععه  اًمؽمضمععقح

قمعععغم اعمجعععوز، وهعععذا أومم معععن إ وًمعععه، اًمعععذي يضعععقع سمعععه طمعععق اعمعععوص ًمعععه، قمؿعععالً سمؿؼتهععع اًمؼوقمعععدة 

  .(2)إصوًمقي، ) إقمامل اًمؽالم أومم من إ وًمه( 

 :قي اًمػرائض ىمول صوطمى أًمػ     

 وإن سمِضععععععععععععععععععععععععععععععععععْعٍف ًمـصععععععععععععععععععععععععععععععععععقِى وارِث 

 

 ومَلقمطِعععععععععععععععععععععععععععععععععععععِه مثؾقْعععععععععععععععععععععععععععععععععععععِه ذم اًمتَّعععععععععععععععععععععععععععععععععععععواُرِث 

 وهؽععععععععععععععععععععععذا يزيعععععععععععععععععععععععُد ِمععععععععععععععععععععععثالً واطمعععععععععععععععععععععععدا 

 

ععععععععععععععععععععععْعِف إْن شَمَزايععععععععععععععععععععععَدا  قمعععععععععععععععععععععغم قمععععععععععععععععععععععداِد اًمضِّ

: ) وإن أوص سمضعععف ًمـصععقى وارث، يمععام ًمععو أوص سمضعععف كصععقى اسمـععه وًمععه اسمععن ىمععول اًمشععورح  

ومؾؾؿععععوص ًمععععه صمؾثععععو اًمععععامل وًمالسمععععن صمؾثععععه، وان أوص واطمععععد... ومععععوقمط اعمععععوص ًمععععه مععععثكم كصععععقى آسمععععن، 

سمضععععف كصعععقى اسمـعععه وًمعععه اسمـعععون ومؾعععه كصعععف اًمعععامل، وًمؽعععل اسمعععن رسمععععه... ويمؾعععام زاد ضععععػًو زاد معععثالً، ٓن 

اًمتضععععقف ضعععم اًمٌمعععء امم مثؾعععه معععرة سمععععد أظمعععرى، وٓسمعععد ذم هعععذه إمثؾعععي معععن اإلضمعععوزة ٓن اًموصعععقي ذم 

 .(3)ـصػه(اعمثول إول سمثؾثي اًمامل، وذم اًمثوين سم

  

                                                           

 .162/ 6اعمغـي:  (1)

هع(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي، 771قمبد اًموهوب سمن شمؼي اًمدين اًمسبؽي )ت:  إؿمبوه واًمـظوئر: شموج اًمدين( 2)

 .1/171، م1991هع، 1،1411ط

 .2/193( اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: 3)



 

   

 

 

  اشمػعععق اًمػؼفععععوء  قمعععغم أكععععه ًمعععو أوص ٕطمععععد سمؿثععععل كصعععقى وارث همععععػم موضمعععود، وًمؽععععن  تؿععععل

 وضموده، ومؾؾؿوص ًمه مثل كصقى ذًمك اًموارث قمغم شمؼدير وضموده. 

  مزيدة.ويبؼى اخلالف اعمتؼدم ذم مؼدار اًموصقي سمجعؾفو مزيدة قمغم اعمسلًمي أو همػم 

ْر ذم اعمغـععععي: ) ىمععععول آمععععوم اسمععععن ىمدامععععي اعمؼععععدد   َوًَمععععْو َأْوَص سمِِؿثْععععِل َكِصععععقِى َواِرٍث ًَمععععْو يَمععععوَن، وَمَؼععععدِّ

) ومعنن ظمؾعف اسمـعلم وأوص  ،(1)(َمو ًمِؾُْؿوَص ًَمُه َمَع ُوضُموِدِه، وَمُفَو ًَمُه َمعَع قَمَدِمعهِ اًْمَواِرَث َمْوضُموًدا، َواكُْظْر 

 ًمعععه اًمرسمعععع قمـعععد اجلؿفعععور، وشمصعععح معععن صمامكقعععي، وًمعععه اًمثؾعععٌ قمـعععد اًمامًمؽقعععي، سمؿثعععل كصعععقى صموًمعععٌ ومؾؾؿعععوص

 . (2)وشمصح من صمالصمي(

 اجلؿفور   اًمامًمؽقي   اعمسلًمي آومؽماضقي   
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1  1 

موص ًمه  

 سمؿثل 

 كصقى صموًمٌ

2  2 
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 اسمن  2 3 1 1 اسمن

2 
 اسمن  1 1

 
3 3 

 3 3 اسمن  1 1 اسمن  2 3 1 1 اسمن

 اسمن صموًمٌ

 ) ًمو يمون(
1 1 1 2      

 
    

                                                           

 .164/ 6 ( اعمغـي:1)

، يـظر، اًمتفذيى ذم قمؾم اًمػرائض واعمواريٌ: كجم اًمدين أيب اخلطوب حمػوظ سمن امحد 192/ 2 ( اًمعذب اًمػوئض:2)

م،   1995، 1هع (، حتؼقق، حمؿد امحد اخلوزم، مؽتبي اًمعبقؽون، اًمريوض، ط 511سن اًمؽؾوذاين ) ت:سمن احل

446. 



 

 

 وأرى أكه يؿؽن طمؾفو وومؼًو ًمؾطريؼي اًمعومي ذم طمل مسوئل اًموصويو آظمتقوريي، يمام يليت:  

         2 1  

 2 3   3 2 3   4 6 8 

 

 

  

ًمؾؿوص ًمه 

سمام يعدل 

 اًمثؾٌ

1  1 

 
ًمؾؿوص ًمه 

 سموًمرسمع
1  2 

 اسمن  1 1 اسمن
2 

 اسمن  1 1
3 

3 3 

 3 3 اسمن  1 1 اسمن  1 1 اسمن

 صموًمٌاسمن 

 ) ًمو يمون( 
1 1      

 
    

 : ( 1)ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض

 وان سمؿثععععععععععععععععععععععععععععععِل وارٍث ًمععععععععععععععععععععععععععععععو يموكععععععععععععععععععععععععععععععو

 

 ُيعطعععععععععععععععععى كصعععععععععععععععععقبُه يمعععععععععععععععععلن ىمعععععععععععععععععد يموكعععععععععععععععععو

 

 

 يمتعععععععععععععععععععععععععورٍك أرسمععععععععععععععععععععععععععًي معععععععععععععععععععععععععن اًمبـعععععععععععععععععععععععععلم

 

 أوص ًمزيعععععععععععععععٍد مثعععععععععععععععل ظمعععععععععععععععومٍس يؼعععععععععععععععلم

عععععععععععععععععععععععععععععععععععععلِ    َأرسمعععععععععععععععععععععععععععععععععععععًي ًمالكععععععععععععععععععععععععععععععععععععععداِم َأصِّ

 

 ومخسعععععععععععععععععععععععععععععًي امم وضمعععععععععععععععععععععععععععععودِه اضمععععععععععععععععععععععععععععععلِ 

 قمؾقفعععععععععععععععععععععععععو ؾَمعععععععععععععععععععععععععطُحفام قمنمعععععععععععععععععععععععععوَن زد 

 

 ًمؾؿععععععععععععععععععععععوص ًمععععععععععععععععععععععه أرسمعععععععععععععععععععععععٍي  وهيععععععععععععععععععععععو

 

 

 صمعععععععععععععععععععععمَّ اىمسعععععععععععععععععععععم اًمعنمعععععععععععععععععععععيَن أمجعقـعععععععععععععععععععععو

 

 إِذًا قمعععععععععععععععععععععععععععععععععععغم إرسمععععععععععععععععععععععععععععععععععععِي أًمبـقـعععععععععععععععععععععععععععععععععععو

 خيععععععععععععععععععععععععْص يُمععععععععععععععععععععععععال  مخسععععععععععععععععععععععععٌي مـػععععععععععععععععععععععععردا 

 

 وذا سيعععععععععععععععُح معععععععععععععععذهَى أهعععععععععععععععِل أمحعععععععععععععععدا
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: ) وموًموصععععععععقي ذم اعمثععععععععول اعمععععععععذيمور سموًمسععععععععدس قمععععععععغم ىمععععععععول اًمثالصمععععععععي، ومععععععععن  ىمععععععععول ؿمععععععععورح إًمػقععععععععي    

، وشمصح من أرسمعي وقمنمين، وسموخلؿس قمغم ىمول آموم موًمك ومن واومؼه ، وشمصعح معن واومؼفم

ًمععععه صمععععالث  ؾمععععفوم وًمؽععععل اسمععععن صمالصمععععي، ويبععععدوا زم أكععععه ٓ طموضمععععي هلععععذا  أي: أن ًمؾؿععععوص .(1)مخسععععي قمنمعععع(

اًمتصععحقح ًمعععدم وضمععود آكؽسععور، ومتصععح اعمسععلًمي مععن مخععس ؾمععفوم، ًمؾؿععوص ًمععه ؾمععفم وهععو اخلؿععس 

 وًمؽل اسمن ؾمفم. 
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 اجلؿفور   اًمامًمؽقي   اعمسلًمي آومؽماضقي   
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اسمن 

 ظمومس

) ًمو 

 يمون(

1 1 1 4      

 

    



 

 

 : صمم ىمول صوطمى أًمػقي اًمػرائض

 وإْن سمؿثعععععععععععععععععععععععععععععععل واطمعععععععععععععععععععععععععععععععٍد ويطؾعععععععععععععععععععععععععععععععُق 

 

 إٓ كصععععععععععععععععععععععععععععععقَى واطمععععععععععععععععععععععععععععععٍد ُيؾتَحععععععععععععععععععععععععععععععُق 

 

 

 ىمعععععععععععععععععدرُه موضمعععععععععععععععععودًا ومؼعععععععععععععععععْد أوص ًمعععععععععععععععععهُ 

 

 سمعععععععععععععععوخلؿِس إٓ ؾُمعععععععععععععععْدَس معععععععععععععععوٍل كبَّفعععععععععععععععوا

: ) وإن أوص معععن ًمعععه أرسمععععي سمـعععلم، سمؿثعععل كصعععقى واطمعععد معععـفم، إٓ مثعععل كصعععقى اسمعععن ىمعععول اًمشعععورح  

ظمعععععومس ًمعععععو يمعععععون... ومؼعععععدر آسمعععععن اخلعععععومس موضمعععععودا، ومؼعععععد أوص ًمعععععه سمعععععوخلؿس إٓ ؾمعععععدس معععععول سمععععععد 

  .(1). أي: ومؾؾؿوص ًمه ؾمفم يزاد قمغم صمالصملم، ٕكه اؾمتثـى اًمسدس من اخلؿس(اًموصقي..

 اجلؿفور   اًمامًمؽقي   اعمسلًمي آومؽماضقي   
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 مؼدار اًموصقي (اسمن 

 
إٓ كصقى ظمومس) ًمو 

 يمون( أي : إٓ ؾمدس

-

1 
- 5    

 
    

 

:) وـمريؼتععععه أن شمَضععععب خمععععرج اخلؿععععس ذم خمععععرج اًمسععععدس  صععععل صمالصمععععون،   وومصععععل طمؾفععععو سمؼععععول 

مخسععععفو ؾمععععتي وؾمدؾمععععفو مخسععععي، ومععععنذا ـمرطمععععً اخلؿسععععي مععععن اًمسععععتي، سمؼععععي ؾمععععفم ًمؾؿععععوص ًمععععه، ومععععزده قمععععغم 

ًمعه ؾمعفاًم يبعق صمالصمعون قمعغم اًمبـعلم إرسمععي ٓ شمـؼسعم، وشمواومؼفعو سموًمـصعف، ومعرد  اًمثالصملم، صمعم اقمعط اعمعوص

إرسمعععععي امم كصععععػفو اصمـععععلم، واضهبععععام ذم اإلطمععععدى واًمثالصمععععلم ومتصععععح مععععن اصمـععععلم وؾمععععتلم، مـفععععو ؾمععععفامن 

   .(1) ًمؾؿوص ًمه، وًمؽل اسمن مخسي قمنم(

 

 :وظمالصي اًمؼول ذم اًموصقي سمؿثل اًمـصقى   

 احلـػقي واًمشوومعقي واحلـوسمؾي ( )  ىمول اجلؿفور 

 إذا أوص سمؿثل كصقى أطمد ورصمته همػم مسؿى ، 

 ذم اعمػماث يموًمبـلم ومنن يمون اًمورصمي يتسووون 

 ومؾه مثل كصقى أطمدهم مزادا قمغم اًمػريضي وجيعل يمواطمد مـفم زاد ومقفم.  

     وإن يموكوا يتػوضؾون 

 ومؾه مثل كصقى أىمؾفم مػماصمو يزاد قمغم ومريضتفم  

 أوص سمؿثل كصقى وارث معلم  وإن 

o  ومؾه مثل كصقبه مزادا قمغم اًمػريضي  

 

                                                           

 .193 -2/192اًمعذب اًمػوئض ذح قمؿدة اًمػورض: (1)



 

 

   وىمول اًمامًمؽقي

 إذا أوص سمؿثل كصقى أطمد ورصمته همػم مسؿى ، 

 ذم اعمػماث يموًمبـلم يمون اًمورصمي يتسووون ومنن 

مثعل كصعقى أطمعدهم، معن أصعل اًمعامل همعػم مزيعد، ويؼسعم اًمبعوىمي سمعلم اًمورصمعي،  ومؾه  

 ٕن كصقى اًموارث ىمبل اًموصقي من أصل اًمامل،

  وإن يموكوا يتػوضؾون    

كظععععر إمم قمعععععددهم ومعععععلقمطي ؾمعععععفام معععععن قمععععددهم، ٕكعععععه ٓ يؿؽعععععن اقمتبعععععور أكصعععععبوئفم  

 ًمتػوضؾفم وموقمتؼم قمدد رؤوؾمفم.

  وإن أوص سمؿثل كصقى وارث معلم 

o مثل كصقى اعمعلم، من أصل اًمامل همػم مزيد، يمذًمك. ومؾه 

 

  



 

   

 

 

 

سمعؾم اًموصويو واعمواريٌ قمـويعي سموًمغعي، ًمِعاَم ًمعه معن مسعوس  ًمؼد يموكً قمـويي اًمعؾامء واًمػؼفوء      

 سمحؼوق اًمـوس وطمقوهتم، ومسعوا ًموضع أيرس اًمطرق حلل مسوئؾه، وشمبقلم أطمؽومه.

شمبلم من ظمالل هذا اًمبحٌ شمػصقل إطمؽوم أشمقي، اعمتعؾؼي سموًموصقي سموًمتـزيل، واًمتي شمؼت   وىمد   

 اًمتحري واًمتدىمقق ًمؾػظ اعمويص وىمصده:

 ، واعمسامة سموًمتـزيل.معلم سمؿثل كصقى وارثقمغم صحي اًموصقي  وملمجع اًمػؼفوء  .1

، هل شمزاد اًموصقي قمغم أكصبوء اًمورصمي سمام يشبه اًمعول، أم ـمريؼه إظمراضمفوذم  اظمتؾف اًمػؼفوء  .2

خُتعرج اًموصعقي مععن جمؿعل اًمؽميمععي. وشمبعلم مععن ظمعالل اًمبحعٌ أن اًمععراضمح هعو، إضععوومتفو قمعغم شمصععحقح 

اعمسععلًمي، ًمضععامن طمصععول اًمتسععويي اًمتومععي سمععلم مؼععدار اًموصععقي وكصععقى اًمععوارث اًمععذي ىمقسععً قمؾقععه،  

  وسمذًمك يتحؼق مطوسمؼتفو ًمؾػظ اعمويص وىمصده.

، وسمعلم سمؿثل كصقى وارث دون أن  عدد اعمعويص ذًمعك اًمعوارثذم اًموصقي  اظمتؾف اًمػؼفوء  .3

اًمبحٌ أن اًمراضمح هو ىمول اجلؿفور سمنقمطوء اعموص ًمعه مثعل كصعقى أىمؾفعم ٕكعه اعمتعقؼن، معن دون 

 اقمتبور ًمعدد اًمرؤوس، اًمذي ىمول سمه اًمامًمؽقي.  

ٕكعععه ؿمعععبفه  ،سمؿثعععل كصعععقى وارث ٓ ؿمععع  ًمعععهقمعععغم أكعععه ٓ ؿمععع  ًمؾؿعععوص ًمعععه  وأمجعععع اًمػؼفعععوء  .4

 إن اؾمتثـى اعمويص سمؼوًمه ) ًمو يمون وارصمًو ( .  وصححفو اًمامًمؽقي، سمؿحروم أو معدوم.

، وًمؽعععن  تؿعععل سمؿثعععل كصعععقى وارث همعععػم موضمعععودقمعععغم أكعععه ًمعععو أوص ٕطمعععد  واشمػعععق اًمػؼفعععوء  .5

 وضموده، ومؾؾؿوص ًمه مثل كصقى ذًمك اًموارث قمغم شمؼدير وضموده. 

سمـصقى وارث دون شمٍميح اعمويص سمؾػظ اعمثل ذم اًمـصعقى، ذم اًموصقي  وء واظمتؾف اًمػؼف  .6

وسمعععلم اًمبحعععٌ أن اًمعععراضمح هعععو ىمعععول اجلؿفعععور سمصعععحي هعععذه اًموصعععقي، إلمؽعععون احلؿعععل قمعععغم اعمجعععوز،  

 صوكو ًمؾػظ اعمويص من اإلًمغوء. 



 

 

 -أن آظمعععتالف سمطريؼعععي اطمتسعععوب اًموصعععقي اًمواضمبعععي ) قمـعععد معععن يعععرى صعععحتفو  يمعععام شموصعععل اًمبحعععٌ امم  

ومععقام جيععى ًمؾؿععوص ًمععه  واًمتععي شمؾععزم اًمتنمععيعوت اًمؼوكوكقععي هبععو (، يعععود ؾمععببه امم اظمععتالف اًمػؼفععوء 

 سمؿثل كصقى وارث، أيؽون ُمزادًا قمغم اعمسلًمي أم همػم مزاد.

ًمتحؼقعععق مسعععوئل اًموصعععويو سمجؿقعععع أكواقمفعععو،  وذم اخلتعععوم أمتـعععى أن يؽعععون هعععذا اًمبحعععٌ ؾمعععببًو وداومععععوً    

 وإؾموًمقى اعمختؾػي ذم ـمرق اؾمتخراضمفو. وآظمر دقمواكو أْن احلؿد هلل رب اًمعوعملم.    

  



 

   

 

 

 

 اًمؼرآن اًمؽريم 

 أوٓ : يمتى احلديٌ وومؼفه

هعع(، حتؼقعق: حمؿعد 275 - 217: احلوومظ أيب قمبد اهلل حمؿد سمن يزيعد اًمؼزويـعي)اسمن موضمعه(، )ؾمـن اسمن موضمي .1

 .م1975 – عه1395 سمػموت، –ومماد قمبد اًمبوىمي ، دار إطمقوء اًمؽماث اًمعريب 

هععع( ،  279: حمؿععد سمععن قمقسععى سمععن ؾَمععْورة سمععن موؾمععى سمععن اًمضععحوك، اًمؽممععذي، أسمععو قمقسععى) ت:ؾمععـن اًمؽممععذي .2

 . م 1998 سمػموت، –وف، دار اًمغرب اإلؾمالمي اعمحؼق: سمشور قمواد معر

(، شمرىمقم وشمرشمقى: حمؿد عه256أسمو قمبداًمؾه حمؿد سمن إؾمامقمقل سمن إسمراهقم اًمبخوري)ت:  صحقح اًمبخوري: .3

 . مع2114 – عه1425، 1اًمؼوهرة، ط -ومماد قمبداًمبوىمي، شمؼديم: اًمعالمي أمحد حمؿد ؿمويمر، دار اسمن اهلقثم 

( اعمسععؿى اعمـفععوج ذح صععحقح مسععؾم سمععن عهعع676اًمععدين اًمـععووي)ت:  سمنمععح اإلمععوم  حمقععي صععحقح مسععؾم .4

 م .2117  -عه1428، 13ط سمػموت، –حتؼقق: ظمؾقل ملمون ؿمقحو، دار اعمعرومي : احلجوج

 – عه773أمحد سمن قمكم سمن طمجر أسمو اًمػضل اًمعسؼالين) ًمإلموم احلوومظومتح اًمبوري ذح صحقح اًمبخوري:  .5

  . م2111 – عه1421 ،1ط،اًمريوض - اًمسالم دار اًمبوىمي، قمبد ومماد حمؿد: حتؼقق(، م852

هععع() أسمعععو قمبعععد اهلل (، 241أمحعععد سمععن حمؿعععد سمعععن طمـبععل سمعععن هععالل سمعععن أؾمععد اًمشعععقبوين ) ت: : اإلمععوم مسععـد أمحعععد .6

 -هععععع  1421، 1سمععععػموت، ط  -قمععععودل مرؿمععععد، وآظمعععرون، ممؾمسععععي اًمرؾمعععوًمي  -اعمحؼعععق: ؿمعععععقى إركعععموط 

 م . 2111

أسمععو سمؽععر سمععن أيب ؿمععقبي، قمبععد اهلل سمععن حمؿععد سمععن إسمععراهقم سمععن قمععثامن سمععن ظمواؾمععتي اًمعبزعع مصععـف سمععن أيب ؿمععقبي :  .7

 .هع 1419 ،1 ط اًمريوض، –هع(، اعمحؼق: يمامل يوؾمف احلوت، مؽتبي اًمرؿمد 235)ت: 

 صموكقَو : يمتى اًمػؼه وأصوًمه 

(، حتؼقعق: د. أسمعو محعود عهع318ٕيب سمؽر حمؿد سمن إسمراهقم سمن اعمـذر اًمـقسوسموري)ت:  اإلمجوع ٓسمن اعمـذر: .8

 ،2ط، اخلقؿععععي رأس – اًمثؼوومقعععي مؽعععي ومؽتبعععي قمجعععامن، –صعععغػم أمحعععد سمعععن حمؿعععد طمـقعععف، مؽتبععععي اًمػرىمعععون 

 .هع1421

 سمغعععداد، –، ومؼعععه اعمواريعععٌ: كظعععوم اًمعععدين قمبداحلؿقعععد، مطبععععي اجلومععععي أطمؽعععوم إرسة ذم اًمػؼعععه اإلؾمعععالمي .9

 .م1986 – هع1،1416ط



 

 

 .م1963ه، 1383اإلموم حمؿد أسمو زهرة، دار اًمػؽر اًمعريب، اًمؼوهرة ،أطمؽوم اًمؽميموت واعمواريٌ:   .11

هععععع(، دار اًمؽتععععى 771شمععععوج اًمععععدين قمبععععد اًموهععععوب سمععععن شمؼععععي اًمععععدين اًمسععععبؽي )اعمتععععورم: إؿمععععبوه واًمـظععععوئر:  .11

 م1991هع، 1411،  1اًمعؾؿقي، ط

هعع(، دار اًمؽتعوب 587قمالء اًمدين سمن مسعود سمن أمحد اًمؽوؾمعوين)ت:  سمدائع اًمصـوئع ذم شمرشمقى اًمصـوئع: .12

 .م1982 -هع 1412، 2سمػموت، ط-اًمعريب 

هع (، حتؼقق، د. حمؿد  1214حمؿد سمن امحد سمـقس اًمامًمؽي )ت/  :هبجي اًمبٍم ذم ذح ومرائض اعمختٍم  .13

 حمَّدة، دار اهلدى، اجلزائر.

اًمغركوـمي، أسمو  حمؿد سمن يوؾمف سمن أيب اًمؼوؾمم سمن يوؾمف اًمعبدرياًمتوج واإليمؾقل ذح خمتٍم ظمؾقل :  .14

 م . 1994-هع1416، 1سمػموت، ط -هع(، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي 897قمبد اهلل اعمواق اًمامًمؽي )ت: 

ذح يمـععز اًمععدىموئق: هععع(،  743قمععثامن سمععن قمععكم اًمزيؾعععي احلـػععي )ت:  ًمإلمععوم ومخععر اًمععدينشمبقععلم احلؼععوئق:  .15

، طموؿمعقي اإلمععوم اًمشععؾبيومعععه  (،عهع711ًمإلمعوم أيب اًمؼميمعوت طمععوومظ اًمعدين قمبداًمؾععه سمعن أمحععد اًمـسعػي)ت:

 . م2111 – عه1421، 1سمػموت، ط -حتؼقق: اًمشق  أمحد قمز، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي

اإلمعععوم كجعععم اًمعععدين أيب اخلطعععوب حمػعععوظ سمعععن امحعععد سمعععن احلسعععن اًمتفعععذيى ذم قمؾعععم اًمػعععرائض واعمواريعععٌ:   .16

 م. 1995، 1هع (، حتؼقق، حمؿد امحد اخلوزم، مؽتبي اًمعبقؽون، اًمريوض، ط 511ين ) ت:اًمؽؾوذا

( قمععغم عهعع1231ًمؾعالمععي ؿمععؿس اًمععدين حمؿععد قمرومععي اًمدؾمععوىمي)ت:طموؿمععقي اًمدؾمععوىمي قمععغم اًمنمععح اًمؽبععػم:  .17

 .اًمنمح اًمؽبػم ٕيب اًمؼميموت ؾمقدي أمحد اًمدردير، دار اًمػؽر

قععى اًمبٍمععي اًمبغععدادي، اًمشععفػم سمععوًماموردي ) أسمععو احلسععن قمععكم سمععن حمؿععد سمععن حمؿععد سمععن طمب :احلععووي اًمؽبععػم  .18

 هع(، دار اًمـنم / دار اًمػؽر، سمػموت451ت: 

ؿمفوب اًمدين أيب اًمعبوس أمحد سمن إدريس سمن قمبد اًمرمحن اًمصفوضمي اعمٍمي اًمذظمػمة ذم ومروع اًمامًمؽقي:  .19

وت ، سمعػم -هعع(، حتؼقعق: أيب اؾمعحوق أمحعد قمبعداًمرمحن، دار اًمؽتعى اًمعؾؿقعي 684اعمشعفور سمعوًمؼراذم، )ت: 

  م .2118، 2ط

حمؿعد أمعلم سمعن قمؿعر سمعن قمبعد اًمعزيعز قموسمعدين اًمدمشعؼي  :طموؿمقي اسمعن قموسمعدين رد اعمحتور قمغم اًمدر اعمختور  .21

 .م1992 -هع 1412،  2هع(، دار اًمػؽر، سمػموت،  ط1252احلـػي )اسمن قموسمدين (، )ت: 



 

   

 

 

هعع(، دار اسمعن اجلعوزي، 1421: حمؿعد سمعن صعوًمح سمعن حمؿعد اًمعثقؿعلم )ت: اًمنمح اعمؿتع قمعغم زاد اعمسعتؼـع .21

 هع. 1428 - 1422،  1ط

: اًمشعععععععععق  إسمعععععععععراهقم سمعععععععععن قمبعععععععععد اهلل سمعععععععععن إسمعععععععععراهقم اًمػعععععععععريض اًمععععععععععذب اًمػعععععععععوئض ذح قمؿعععععععععدة اًمػعععععععععورض .22

سملًمػقعععي هعععع(، قمعععغم مـظومعععي قمؿعععدة يمعععل ومعععورض ذم قمؾعععم اًموصعععويو واًمػعععرائض، اًمشعععفػمة  1189احلـعععبكم)ت/

 .عه1339، شموري  اًمطبع هع (1121اًمُبُفويت )ت: ًمؾشق  صوًمح سمن طمسن إزهري  اًمػرائض:

:  أيمؿل اًمدين أسمو قمبد اهلل اسمن اًمشق  ؿمؿس اًمدين اسمن اًمشق  مجول اًمدين اًمرومي اًمعـويي ذح اهلدايي .23

 هع(،  دار اًمػؽر.786اًمبوسمريت )اعمتورم: 

ًمإلموم اًمعالمي اًمشق  قمبداًمؾه اسمن اًمشق  هبوء اًمدين حمؿد سمن ومتح اًمؼريى اعمجقى سمنمح يمتوب اًمؽمشمقى:  .24

بداًمؾععه كععور اًمععدين قمععكم اجلعؿععي اًمشـشععوري، وهبومشععه يمتععوب اًمرطمبقععي ًمؾشععق  ريض اًمععدين أيب سمؽععر سمععن قم

 ع.ه1245مٍم،  -أمحد سمن قمبداًمرمحن اًمسبتي رمحه اهلل، مطبعي اًمتؼدم اًمعؾؿقي

اعمؼععدد  ؿمععق  اإلؾمععالم  موومععق اًمععدين قمبععد اهلل سمععن ىمدامععي اجلامقمععقكماًمؽععوذم ذم ومؼععه اإلمععوم أمحععد سمععن طمـبععل:  .25

 .م2111 – عه2،1431ط سمػموت، –هع(، دار اسمن طمزم 621 - 541)

هعععع( قمعععن معععتن 1151: اًمشعععق  مـصععور سمعععن يعععوكس اًمبفعععويت احلـععبكم، )ت:يمشععوف اًمؼـعععوع قمعععن معععتن اإلىمـعععوع  .26

(، حتؼقق: أسمعو قمبداًمؾعه طمسعن حمؿعد طمسعن عه961اإلىمـوع ًمإلموم موؾمى سمن أمحد احلجوري اًمصوحلي)ت:

 م.2119، 2سمػموت، ط -اًمؽتى اًمعؾؿقيإؾمامقمقل اًمشوومعي، دار 

ًمؾعالمي اًمشق  حمؿد اًمصودق اًمشطي اًمامًمؽي، اعمدرس ذم ضمومع اًمزيتوكي سمتوكس ) ت: : ًمبوب اًمػرائض  .27

 .م 1988،  3ط هع (، دار اًمغرب اإلؾمالمي،1364

سمععععػموت،  -حمؿععععد سمععععن أمحععععد سمععععن أيب ؾمععععفل ؿمععععؿس إئؿععععي اًمرسظمزعععع، دار اعمعرومععععياعمبسععععوط ًمؾرسظمزعععع:  .28

  .م1993-هع1414

: ًمإلمعععوم أسمعععو حمؿعععد قمعععكم سمعععن أمحعععد سمعععن ؾمععععقد سمعععن طمعععزم إكدًمزععع اًمؼرـمبعععي اًمظعععوهري )ت: اعمحعععغم سمؤصمعععور .29

 . م2111، 1ط سمػموت، –د. قمبد اًمغػور ؾمؾقامن اًمبـداري، دار اًمؽتى اًمعؾؿقي  حتؼقق،هع(، 456

اجلامقمععقكم اعمؼععدد صمععم : أسمععو حمؿععد موومععق اًمععدين قمبععد اهلل سمععن أمحععد سمععن حمؿععد سمععن ىمدامععي  ٓسمععن ىمدامععي اعمغـععي .31

 .م1968 -هع 1388هع(، مؽتبي اًمؼوهرة، 621اًمدمشؼي احلـبكم، اًمشفػم سموسمن ىمدامي اعمؼدد )اعمتورم: 



 

 

: قمبعد اعمؾعك سمعن قمبعد اهلل سمعن يوؾمعف سمعن حمؿعد اجلعويـي، أسمعو اعمععوزم، ريمعن هنويي اعمطؾعى ذم درايعي اعمعذهى .31

د.قمبععععد اًمعظععععقم حمؿععععود اًمععععّديى، دار اعمـفععععوج،  هععععع(، حتؼقععععق: أ.438اًمععععدين، اعمؾؼععععى سمنمععععوم احلععععرملم )ت: 

  م.2117هع، 1428، 1سمػموت، ط 

 صموًمثًو: يمتى اًمؾغي 

: حمؿعد سمعن حمؿعد سمعن قمبعد اًمعرزاق احلسعقـي، أسمعو اًمػعقض، اعمؾؼعى شموج اًمععروس معن ضمعواهر اًمؼعوموس  .32

 هع(، حتؼقق: جمؿوقمي من اعمحؼؼلم، دار اهلدايي ، اًمريوض .1215سمؿرشمه، اًمزسمقدي، )ت: 

جمؿع اًمؾغي اًمعرسمقي سموًمؼوهرة، ) إسمراهقم مصطػى، أمحد اًمزيوت، طمومعد قمبعد اًمؼعودر،  اعمعجم اًموؾمقط: .33

 .م1989حمؿد اًمـجور(، دار اًمدقموة، اؾمطـبول، 

 راسمعًو: يمتى اًمؼوكون 

، إقمعععداد اًمؼعععويض كبقعععل قمبعععداًمرمحن طمقعععووي، 1959( ًمسعععـي 188رىمعععم ) ىمعععوكون إطمعععوال اًمشخصعععقي .34

 م2111 -عه1432، سمغداد-اعمؽتبي اًمؼوكوكقي 

 


