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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
َكِر ِمْثُل َحظ ِ  ُ فِي أَْوََلِدُكْم لِلذه ُيوِصيُكْم اَّلله

اْْلُْنَثيَْيِن َفإِْن ُكنه نَِساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفلَُهنه ُثُلَثا 

تََرَك َوإِْن َكانَْت َواِحَدًة َفلََها الن ِْصُف َوِْلَبََوْيِه  َما

ا تََرَك إِْن َكاَن لَُه  ُدُس ِممه لُِكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّ

ِه الثُُّلُث  َولٌَد َفإِْن لَْم يَُكْن لَُه َولٌَد َوَوِرثَُه أَبََواُه َفِِلُم ِ

ُدُس ِمْن بَْعدِ َوِصيهٍة َفإِْن َكاَن لَُه إِْخَوةٌ َفِِلُم ِهِ السُّ 

ُيوِصي بَِها أَْو َدْيٍن آبَاُؤُكْم َوأَْبَناُؤُكْم ََل تَْدُروَن 

َ َكاَن  ِ إِنه اَّلله أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفًعا َفِريَضًة ِمْن اَّلله

َعلِيًما َحكِيًما َولَُكْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن 

لٌَد َفإِْن َكاَن لَُهنه َولٌَد َفلَُكْم الرُُّبُع لَْم يَُكْن لَُهنه وَ 

ا تََرْكَن ِمْن بَْعِد َوِصيهٍة ُيوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن  ِممه

ا تََرْكُتْم إِْن لَْم يَُكْن لَُكْم َولٌَد َفإِْن  َولَُهنه الرُُّبُع ِممه

ا تََرْكُتْم ِمنْ  بَْعِد  َكاَن لَُكْم َولٌَد َفلَُهنه الثُُّمُن ِممه

َوِصيهٍة ُتوُصوَن بَِها أَْو َدْيٍن َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث 

ْخٌت َفلُِكل ِ َواِحدٍ ِمْنُهَما 
ُ
َكََللًَة أَْو اْمَرأَةٌ َولَُه أٌَخ أَْو أ

ُدُس َفإِْن َكاُنوا أَْكَثَر ِمْن َذلَِك َفُهْم ُشَرَكاُء  السُّ

َر بَِها أَْو َدْيٍن َغيْ فِي الثُُّلثِ ِمْن بَْعدِ َوِصيهةٍ ُيوَصى 

ُ َعلِيٌم َحلِيٌم  ِ َواَّلله  .ُمَضار ٍ َوِصيهًة ِمْن اَّلله
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 ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم
 املؤلفمقدمة 

ه  لله  الحمد    مام  إ حمـ د  على نبيـ نا وحبيبنا م   والس الم   والص الة   العالمين   رب 

  .أجمعين   وصحبهه  وعلى آلهه  واآلخرين   األولين   وسيد   المتــ قين  

 الذي الجليله  عن هذا العلمه  العلمه  طالب   وتهاون   ت قاع س   فعندما رأيت  : أمـ ا بعد  

 ره ش  نت  ت   الو الحقوقه  حتى ال تضيعه  العزيزه  ه  في كتاب   هابقسمت   وجل   عز   للاه  ل  تكف  

ثاً و من كونه   ال يخلو فالمسلمه ، للناس   كبيرة   من أهمية   اما فيهول  ، الخصوماته  ار 

 ً ثا ر  اً أربعين حديثو سبعة جمع  ب قمته عز  وجل  ، على للا   وبعد التوكل  ، لذا او مو 

د   ،العلم  أن ينفع  طالب   وجل   اً للا عز  راجي في أحكام الفرائض ب الكت وسأعت مه

خريج بتها فإن كان الحديث في الصحيحين فال أقوم  التسعة وال أتعداها لغيره 

ج   ر ه  ،معتمداً على أقوال أهل العلم الحديث   الحديث وإن لم يكن في الصحيحين سأ خ 

 بالكبرىها قيدت  أما النسائي الكبرى ف،ذ ك رت  فيهه النسائي فأعني به المجتبى  وما

ً إن  ،  ها ت عت ب ر  أصوالً في علمه ألن   الضعيفةه  ني سأذكر  بعض  األحاديثه علما

ً  ،المواريثه  بينا وقد  ،الفقهيةه  المسائله  ي لبعضه بيينمع ت   أقوال العلماء فيها م 

ها لعدم توفر المصادر الرئيسية هااستغرقت  سنةً في ترتيبه  ٌب  ،وت خريجه غتره وأنا م 

، ل  قه ت  سهذه األربعين بكتاب  م   تعالى بشرحه  للا   إن شاء   وسأقوم   ،في هذهه البالد

 لراوي مولود ا الشيخ ناوشيخنا وم جيز، ماهر الفحل الشيخ نايزنا وم جراً شيخشاكه 

 .والعمله  في القوله  اإلخالص  عز  وجل   للا سائالً ، ي مة للمالحظات الق  

ْلم   م ال  الله   ا إهال   ل ن ا عه ل ْمت ن ا م  يم   اْلع لهيم   أ نت   إهن ك   ع  كه يه   ع ل ى وصلى للا   ،اْلح  ن اس  د   ده م  ح   م 

ع ل ى  حبههه أجمعين.وص   آلههه  و 

 ُسنَِّةالَو الِكَتاِب َخاِدُم

َُُل اهلِل َأُبوَعْبُد  يَُّْياِلاحَل ْْي
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 املواريِث نزول آيِة ُمناَسَبة
 احلديُث األوُل

ُ:َي  اللَِّه ْْبِدَع ْبَن َجاِبَر َعْن ْْ ُ:  َمرض ِِ َف قول ََ ُ: ََعا  َرس:ل

 َعَل َّ أوغرِمَ  َوَقْد َفَأَتاِِ  اِشَيانضَم َوه:َما ْكرر َب َوَأب:لملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه

ََّأ ُ: َفَتَل ْ:لَءه: َل ََّع َفَصبَّملسو هيلع هللا ىلص  للَِّها َرس:ل ُ:َف َو ُ: َأَفقر  اَي َفقولر

:ُ  َفَلْم َماِل  ِف   َأقرِض َكْيَف اِل َم ِف  َأْصَنع: َفَكْي اللَِّه َرس:ل

ُْ تَّىَح ِبَشْ ٍء ي:ِجْْبِن   .الرَمَلارضيِث َيةوآ ََِزَل

ئ  النسا ،(2229)الرتمذي  ،(2873)أبل َاوَ  ،(1616) مسلم ،(6732) الْبخاري رواه

 . (14298)و  (14186) أمحد، (2737)ابن ماجه  (،6287)الْكربى 
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 (حديثان) ِثامَلَواِري آَيِة ُنُزوَل َوَقْبَل اجَلاِهِليَِّة ِفي امِلرَياُث

 احلديث الثاني

َُ َعْبَّاس  اْبنض َعْن َُ  َقا  قوِسَم ْسم َق كولُّ ملسو هيلع هللا ىلص نَِّْب ُّال َقا

ََْرَكه: َقْسم  َوكولُّ َله: ِسَمقو َما َعَلى ُه:َلَف الرَجاِهِليَِّة ِف   إضْسَلام:الر َأ

 .(1) لرإضْسَلامضا َقْسمض َعَلى َفُه:َل

 حديٌث صحيحٌ 

 .(2758) (2)ماجه ، ابن( 2901) َاوَ أبل رواه

 

 

 

                                                           

ُ:(،  السري بلابأ مجاع السري، كتاب يف (17724) الْكربى يفْبيُهق  الرواه  (1)  َليل وهل )قل

ة كإسالم الزوجة النصراِية املتزوج الرتكة تلزيع قْبل أسلم إذا املرياث الْكافر إعطاء على احلنابلة

 .( 2914وَ )صحيح سنن أب  َا  صحيحأللْباِ  ا .،قاُللجمُهلر خالفًاِمن املسلم 

 اْبن لضَعف ََِْعيف إضْسَناَ َذاَهَْعيفة قاُ الْبلصريي  ه  و ِمن رواية ابن عمر رْ  اهلل عنه (2)

 .(3/151جة جالزجاج يف زوائد ابن ما)مصْباح َلُهضيََعة
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 الثالثاحلديث 

 ِممَّْن َوَكاَن ْيَفَةح:َذ َأَبا َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ِّ ْوجضَز  َعاِئَشَة َعْن

ُض َمَع َبْدًرا َشُهضَد َِْْكَحه: َساِلًما َتَْبنَّى ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل  َوَأ

َُ َُ َدِهْن َأِخيِه ِبْن  ِمْن ِلاْمَرَأٍة َمْلًلى ه:َلَو ع:ْتَْبَة ْبنض ِدالرَلِلي ِبْن

َِْصارض ُ: َْبنَّىَت َكَما الرَأ  َتَْبنَّى َمْن َكاَنَو َزْيًدا ملسو هيلع هللا ىلص للَِّها َرس:ل

 ِمرَياِثِه ِمْن َورضَثَو إضَلْيِه لنَّاس:ا َََعاه: ِليَِّةالرَجاِه ِف  َرج:ًلا

َُ َحتَّى َِْز َْ َتََعاَلى ه:اللَّ َأ  َسُْهَلةو َفَجاَءْت ِلآَباِئُهضْم ع:له:ْما

 الرَحِديَث. َكَرَفَذ ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب َّ  

  .( 25650)، أمحد  (3223)النسائ   ، (2050)أبل َاوَ  ،(3991)الْبخاري 
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 (اِرُث، َوالَو واملوَِّرث الَتِركة ،) اإِلْرِث َأْرَكاُن
 الرابعاحلديث 

َُ َأنَّ ه:َرْيَرَة َأِب  َعْن  ْؤَتىي: َكاَن ملسو هيلع هللا ىلص للَِّها َرس:ل

ُ: ن:الدَّْي َعَلْيِه ُِالرَميِّ ِبالرَّج:لض  ْنِم ِلَدْيِنِه َتَرَك ْلَه َفَيْسَأ

َّه: َثح:دِّ َفإضْن َقَضاٍء َُ َوإضلَّا َلْيِهَع َصلَّى َوَفاًء َتَرَك َأ  لولاَص َقا

ََُق الرفوت:لَح ْيِهَعَل اللَّه: َفَتَح َفَلمَّا (3)َصاِحِْبْكوْم َعَلى َِا ا  َأْوَلى َأ

ِْفوِسُهضْم ْنِم ِبالرم:ْؤِمِننَي  َقَضاؤ:ه: َفََعَل َّ ََْيٌن َعَلْيِهَو ت:ل:فَِّ  َمْنَف َأ

 .ِلَلَرَثِتِه َفُه:َل َماًلا َتَرَك َوَمْن

 (1091) الرتمذي    ، (2942)وَ ، أبل َاواللفظ له ( 14)  1619مسلم  ،( 6739) الْبخاري

 .(9848)،( 7899، أمحد )( 2421ابن ماجه )،  (1962) النسائ  ،

 

                                                           
   ألمر ًاتغليظ لَدْيِنه، وفاًء ترك ام مديلن على ي:صل  ال كان  أي  السندي قاُ ،"صاحْبْكم على صللا  "قلله (3)

 . الدَّين
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 النَِّكاُح اإِلْرِث َأْسَباِب ِمْن
 اخلامساحلديث 

ٍَ بنض اللَِّه َعْْبِد َعْن َِّه: ، َمسَع:ل  َفَماَت اْمَرَأًة َزوََّجَت َرج:ل  َعْن ِِئَلس: َأ

َُ  َلَُها؟، ْضَيفررض َوَلْم ِبَُها، َيْدخ:ْل َوَلْم َعْنَُها، ََُفَق َقا  اَلَُه  اللَِّه َعْْبد: ا

َُ لرَِعدَّةو،ا َوَعَلْيَُها ِمرَياث:،الر َوَلَُها الصََّداق:،  ْشَجَِع ُّالرَأ ِسَنان  ْبن: َْعِقل:َم َفَقا

َُ َشُهضْدت:  "  ُِ ْرَوَعِب ِف  َقَضى ملسو هيلع هللا ىلص للَِّها َرس:ل  َذِلَك. ِبِمْثلض ِشق َوا ِبْن

ٍََم ْبن: اللَِّه ْْبد:َع )َفَفرضَح ويف لفظ ابل َاوَ  َواَفَق ِحنَي ِديًداَش َفَرًحا  ْسَع:ل

ُض َقَضاَء َقَضاؤ:ه:       حديث صحيح  (ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل

 ( ،4099) (5) أمحد ، (1879)ابن ماجه ،  (3354) النسائ  ( ،1175) (4)  الرتمذي ، (2105)وَ َاابل  

 .(2292)الدارم  

                                                           

ُ: َوِبِه َوَغْيرضِهْم، َوَسلََّم، َلْيِهَع اللَّه: َصلَّى النَِّْب ِّ ْصَحاِبَأ ِمْن الَِعلرمض َأْهلض َبَْعضض ْنَدِع َهَذا َعَلى   َوالََعَمل:قاُ الرتمذي (4)  لثَّْلرضيُّ،ا َيقول

َُ َوإضْسَحاق: ،َوَأْحَمد: ٍُ،َث ْبن: َوَزْيد: َطاِلٍب، َأِب  ْبن: َعِل ُّ  ُه:ْمِمْن َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّه: َصلَّى النَِّْب ِّ َأْصَحاِب ِمْن الَِعلرمض لضَأْه َبَْعض: وَقا  َواْبن: اِب

 َلَُها، اَقَصَد َوَلا امِلرَياث:، َلَُها  َقالولا َماَت تَّىَح َصَداًقا َلَُها َيفررضْض َوَلْم َُهاِب َيْدخ:ْل َوَلْم امَلْرَأَة لرَّج:ل:ا َتَزوََّج إضَذا ع:َمَر، َواْبن: َعْبَّاس ،

ُ: َوه:َل الَِعدَّةو، َوَعَلْيَُها َُ اِفَِع ِّالشَّ َقْل َُ َلْل  »َقا ُِ ْرَوَعِب َحِديث: َثَْب ُِ َواِشق  ِبْن  «َوَسلََّم َعَلْيِه اللَّه: َصلَّى النَِّْب ِّ َعنض ر:وضَي ِفيَما ةواحلوجَّ َلَْكاَِ

ُض َهَذا َعْن َبَْعد: ِبِمْصَر َعَرَج َأَّه:» الشَّاِفَِع ِّ، َعنض َور:وضي َُ ،الَقْل  . ِبْرَوَع ِبَحِديِث َوَقا

( 4098( ، ابن حْبان )5517، النسائ  يف "الْكربى" ) 4/300ابن أب  شيْبة ،( 10898أخرجه عْبد الرزاق ) ، ( إسناَه صحيح على شرط مسلم5)

 .( 718، ابن اجلاروَ يف "املنتقى" )7/245 السنن يف ( ، الْبيُهق 545/ )20، الطرباِ  يف "الْكْبري" 2/180، احلاكم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

9 

 اإِلْرِث الَقَراَبُة  ِمْن َأْسَباِب
 السادساحلديث 

َُ  ب  وقاص بن أسَعد عن  ََ  "  َقا ُ: ِِ َعا   ملسو هيلع هللا ىلص لَِّهال َرس:ل

ََاعض َحجَِّة ِف  ُ:َأْشَف َوَجع  ِمْن ، الرَل ُ: ، لرَمْلِتا َعَلى ِمْنه: ْي  اَي   َفقولر

َُ َِا الرَلَجعض َنِم َتَرى َما َغِن َبَل ، اللَِّه َرس:ل ُ  وذ: َوَأ  لَّاإض َيرضث:ِن  َوَلا َما

ََُق ، َماِل  ث:لوَثْ ِب َفَأَتَصدَّق: َأ ، َواِحَدٌة ِل  اْبَنٌة َُ ، َلا   ا   ُ:قولر   َقا

َُ ، رضِهِبَشطر َفَأَتَصدَّق: َأ  َذَرَت َأْن إضََّك ، َكِثرٌي َوالثُّلوث: الثُّلوث: َلا   َقا

 النَّاَس. َْكفَّفولَنَيَت َعاَلًة َره:ْمَتَذ َأْن ِمْن ْيٌرَخ َأغرِنَياَء َوَرَثَتَك

( ، النسائ  2250، الرتمذي ) (2851)ابل َاوَ  ،( 5) 1628مسلم  ، (4391) رواه الْبخاري 

 . (3239الدارم  ) ،(1546،  1474)أمحد  ( ،1530مالك ) ، (2718)ابن ماجه  ، (3626)
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  الَوَلاُء اإِلْرِث َأْسَباِب ِمْن

 السابعاحلديث 

ََْت ََُّهاَأ  َعاِئَشَة َعْن  ت:َْعِتقوَُها ارضَيًةَج َتْشَترضَي َأْن َأَرا

َُ  َذِلَك َفَذَكَرْت َناَل َوَلاَءَها نََّأ َعَلى ِْبيَع:ِْكَُهاَِ َأْهلوَُها َفَقا

ُضل َُ ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل  َمْنِل الرَلَلاء: إضََّماَف َذِلِك َنَع:ِكَيْم َلا َفَقا

 َأْعَتَق.

، ( 2285( ، الرتمذي )2902( ، أبل َاوَ )5) 1504( ، مسلم 1506الْبخاري )

 ( .2335( ، الدارم  )5929( ، أمحد )1553( ، مالك )2614)النسائ 
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 (ِمرَياُث اللَِّقيِط)ُف َعَلْيَهااإِلْرِث امُلْخَتَلَأْسَباُب 
 الثامن  احلديث 

َُ ، ْيِث ِّاللَّ الرَأْسَقعض ْبنض َواِثَلَة َعْن َُ  َقا ُض َقا  اللَِّه َرس:ل

 ،(6)َوَلِقيَطَُها َعِتيَقَُها ، ارضيَثَمَل َثَلاَثة لز:َتح: الرَمْرَأةو  ملسو هيلع هللا ىلص

َُْل الَِّذي َوَوَلَدَها    (7)حديث َْعيف . َعَلْيِه اَعَن

 وابن ،( 6326" )الْكربى" يف النسائ  ،( 2249) الرتمذي ،( 2893) َاوَ رواه أبل 

  واللفظ له. (16981)و  (16011)و  (16004)( ، أمحد 2751ماجه )

                                                           

مالك وأبل حنيفة والشافَع  ئمة األ ته ،وهناوربَّ الطريق من التقطته الذي  أي ،"لقيطُها" (6)

  ابن راهليه والنََّخَع  وشريح القاْوالرواية األخرى ألمحد ا أّم،الَيرضث: املولَتِقط  ورواية ألمحد

 .( لل يرث )فتح الْباري البن حجر الَعسقالِ افق

  الْبخاري قاُ رؤبة، بن عمر لضَعف َْعيف، سناَهإ األرِاؤوط يف حاشية اإلمام امحد   قاُ (7)

 احلجة. به تقلم وال ديثاحل صاحل  حامت أبل وقاُ ِظر، فيه

" الْكامل" يف عدي ابن ،( 181/ )22" الْكْبري" يف الطرباِ  ، اآلثار مشْكل شرح" يف الطحاوي رواه

 بن مدحم عن طرق من 259و 6/240" السنن" يف الْبيُهق  ،4/89" السنن" يف الدارقطين ،5/1707

 مدحم حديث من اللجه هذا من إال يَعرف ال غريب، حسن ديثح  الرتمذي قاُ. اإلسناَ بُهذا حرب،

 أب  وابن: ،( 479" )سننه" يف منصلر بن سَعيد وأخرجه، بُثا غري هذا  الْبيُهق  وقاُ ،حرب بن

ُ األلْباِ   َْعيف   فًاملقل به، رؤبة، بن عمر عن عياش، بن إمساعيل طريق من 11/408 شيْبة ،قا

 .( 2906) َْعيف أب  َاوَ 
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 ((8)َواَلاِ امُل َوَلاء ِمرَياُث)ُف َعَلْيَها َأْسَباُب اإِلْرِث امُلْخَتَل
 التاسعاحلديث 

َُ ، متيم الدَّارضيَّعن  ُ:  َقا َُ َيا  قولر  السُّنَّةو َما اهلِل َرس:ل

نَي؟ الرم:ْسِلِم ِمَن َرج:ل  َيَدْي َعَلى ْسِلم:ي: الرِْكَتاِب ْهلضَأ ِمْن الرَّج:لض ِف 

َُ  حديث صحيح .(9)َوَمَماِته ه:ِبَمْحَيا النَّاسض َأْوَلى ه:َل  " َقا

( 6381لْكربى )النسائ  يف ا ، (2761)، ابن ماجه  (6224) (10)( ، الرتمذي2905أبل َاوَ )

 .  (3076)، الدارم   (16948و ) (16944) (11)رواه أمحد ،

                                                           

لليث وطاووس وعمر بن يه وابن راهلاوقاُ به رْ  اهلل عنه،ر ورواية ألمحد وبه قضى عم هذا عند األحناف  (8)

 خالفًا للجمُهلر.عْبد الَعزيز،

 وَْعفه ،4/186" السنن تُهذيب" يف القيم ابن:و سفيان بن يَعقلبو واحلاكم الدمشق  زرعة أبل صححه (9)

 .والرتمذي والْبخاري وأمحد لشافَع ا

 َعد خترجيه للحديث.صحيح ب األرِاؤوط قاُ (، و 2112    رتمذيال )صحيح (صحيح حسن)   األلْباِ  قاُ (10)

 من 4/181" ننالس" يف الدارقطين ،( 203) نصلرم بن سَعيد النضر، أب  ميملن عن( 2901" )الَعلل" يف أمحد أخرجه (11)

( 7165) يَعلى وأبل ملْبارك،ا بن اهلل عْبد طريق من( 16271) و( 9872) الرزاق عْبد عياش، بن إمساعيل طريق

وجاء عن  ، ( من طريق حفص بن غياث1272ْبري" )من طريق عل  بن مسُهر، والطرباِ  يف "الْك( 182-4/181 ) والدارقطين،

رفة ، ويَعقلب بن سفيان يف "املَع199-5/198التاريخ الْكْبري" أخرجه من طريقه الْبخاري يف "ذؤيب  بن طريق قْبيصة

، والْباغندي يف  )2546( ثاِ ، وابن أب  عاصم يف "اآلحاَ وامل1/570،وأبلزرعةالدمشق  يف "تارخيه" 2/439والتاريخ" 

 "الْكْبري" ( ، والطرباِ  يف2855( و )2854( و )2853( ، والطحاوي يف "شرح مشْكل اآلثار" )86"مسند عمر بن عْبد الَعزيز" )

 َعيمِ أبل ،زا297َ-10/296 "، والْبيُهق  يف "السنن9/212احلاكم ( ، و1267( ، وأبل َِعيم يف "مَعرفة الصحابة" )1273)

 تركو فمات، رجل، يدي على أسلم جلضر يف بذلك قضى الَعزيز عْبد ابن مرع وشُهدت  عمر بن الَعزيز عْبد قلُ والْباغندي

 . النصف يديه على أسلم والذي النصف، ابنَته عمر: فأعطى له، وابنًة مااًل
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  امِلرَياِث َمَواِنُع

)حديثان( ( مرياُث القاِتِل)  

 العاشراحلديث 

 ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ِّ َعْن َجدِِّه َعْن يِهَأِب َعْن ََعْيٍبش: ْبنض َعْمرضو َعْن

َُ  َحديٌث َحَسن . (12){ اَشْيًِئ الرَقاِتل: َيرضث: َلا }   َقا

  (6333)، النسائ  يف الْكربى  (346)أمحد  ،واللفظ له  (4507)ََاو:َ  َأب:ل َرَواه:

 احلادي عشراحلديث 

َُ ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ِّ َعْن ه:َرْيَرَة َأِب  َعْن  َيرضث: ( اَل )الرَقاِتل: َقا

         احلديث صحيح.        

   (13)(5633) النسائ  يف الْكربى( ،2744( )2656( ، ابن ماجه )2243الرتمذي )رواه  

                                                           

 ،( 41) محيد بن وعْبد ،410/  9 شيْبة أب  ابن محد   أخرجهحاشية مسند اإلمام أ قاُ األرِاؤوط  يف (12)

 بُهذا حجاج، عن طريقني من 72/  8 والْبيُهق  ،140/  3 والدارقطين ،65"   الديات"  يف عاصم أب  وابن

 قاُ األرِاؤوط حسن. (،4564، قاُ األلْباِ    حسن )صحيح أبل َاوَ (147) اإلسناَ

ح )صحيح (، قاُ األلْباِ   صحي8685، املَعجم األوسط للطرباِ  )4074/86الدارقطين سنن ( 13)

 (.2109الرتمذي 
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حديثان() َتْيِنامِللَّ َوَبْيَن امُلْسِلِم ِمْن الَكاِفِر ِمرَياُث  

 عشر الثانياحلديث 

َُ ،ملسو هيلع هللا ىلص لنَِّْب َّا َأّن   َزْيٍد ْبنض أوَساَمَة َعْن  َيرضث:   َلاَقا

 َم.الرم:ْسِل لرَْكاِفر:ا َيرضث: َوَلا َرالرَْكاِف الرم:ْسِلم:

( ، ابن ماجه 2240( ، الرتمذي )2896( ، أبل َاوَ )1614( ، مسلم )6772الْبخاري )

(3044( ، ) 3041)الدارم   ( ،21808أمحد ) ( ،1130(، مالك )2738)  

 عشر الثالثاحلديث 

ََُق ، َعْمرو  نضْب اللَِّه َعْْبِدعن  َُ  ا ُ:َرس: َقا   ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه ل

 حديث صحيح  .تَّىَش ِملََّتْينض ل:َأْه َيَتَلاَرث: َلا

 ( ،2740، ابن ماجه ) (6350)لْكربى النسائ  يف ا،واللفظ له  (2898) (14)رواه ابل َاوَ 

 . (6844) ، (6664)أمحد 

                                                           

 إسناَ ذالغريه،وه مام أمحد صحيحقاُ األرِاؤوط  يف حتقيق مسند اإل(،2911صحيح  ) صحيح أب  َاوَ  قاُ األلْباِ    (14)

 بن سفيان طريق من 8/407و 5/290" رخيهتا" يف واخلطيب،جريج  ابن عن( 9870)و( 9857) الرزاق عْبد أخرجه حسن

 نب املثنى طريق من 6/2418 عدي وابن: ،( 2532) والْبغلي ،املَعلم حْبيب طريق من( 2232) اإلسناَ،والْبغلي عيينة،بُهذا

 طريق من 4/75 أيضًا والدارقطين ائف ،الط سَعيد بن حممد طريق من( 967) اجلاروَ وابن: ،73-4/72 والدارقطين الصْباح،

 .قتاَة طريق من 6/218" السنن" يف والْبيُهق  ،4/345 واحلاكم األشج، بن بْكري طريق من 76و عثمان بن الضحاك
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)حديثان( َعَلْيَها امُلْخَتِلُف امِلرَياِث َمَواِنُع  
  نالِعامُلابُن  ِمرَياُث 

 عشر الرابعاحلديث 

َِْت ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ِّ َمنضَز يف اْمَرَأَته: اَلَعَن َرج:اًل نََّأ ع:َمَر اْبنض َعنض  َفىَوا

 .ِبالرَمْرَأِة لرَلَلَدا َوَألرَحَق ُه:َماَبْيَن ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ُّ َفَفرََّق َوَلِدَها ِمْن

( 2060،ابن ماجه )  (3477( ، النسائ  اجملتْبى ) 1241الرتمذي ) ( ،2249،أبل َاوَ ) (8) 1494، مسلم  (6756)الْبخاري 

 .(6098( ، )5312)، (4527)،أمحد  (1236)، مالك  (2278)،الدارم   

 عشر اخلامساحلديث 

َُ ملسو هيلع هللا ىلصِْب ِّ النَّ، َعنض  دِِّهَج، َعْن ْن َأِبيِهَعْن َعْمرضو ْبنض ش:ََعْيٍب، َع  َقا

ُ: اللَِّه َجََعَل   ا. َبَْعِدَهَوِلَلَرَثِتَُها ِمْن (15)َعَنِة ِلأومِِّهِمرَياَث اْبنض الرم:َلا ملسو هيلع هللا ىلصَرس:ل

  . (3010)،الدارم   (2894)واه أبل َاوَ ر                      احلديث صحيح   

                                                           

ٍُ ََعْن َزْيِد ْبُ ماُ املسلمني فألمه فرُْها والْباق  لْبيطالب وزيد ف وقلُ لَعل  بن أب عنَدمجُهلر الَعلماء ومالك  (15) نض َثاِب

ُِ الرَما  ِلأومِّ ِف  ِمرَياِث اْبنض الرم:َلاَعَنِة  ،(6/259( ، الْبيُهق  يف السنن الْكربى )11/335رواه ابن أب  شيْبة ) .ُضِه الثُّلوث:، َوالثُّلوَثانض ِلَْبْي

ُ:  والصحيح هل جَعل أمه عصْبة وحده ، (2908 َاوَ أب  صحيح ) صحيح   األلْباِ  قاُ مه قْبله ا فرتث فرًْا ورًَا فإن ماتُ أقل

ثلري وأمحد يف رواية )ذكره سَعلَ وهل قلُ احلسن وابن سريين ومْكحلُ والل قلُ عل  بن أب  طالب وابن ميَعط  املاُ لَعصْبتُها وه

 .منه تربأ  أي ولدها، من اِتفىو ابن حجر يف فتح الْباري باب مرياث املالعنة(.
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)حديثان( ااِلْسِتْهَلاِل َعَدُم َعَلْيَها ُفامُلْخَتل امِلرَياِث َمَواِنُع  

 عشر السادساحلديث 

َُ ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ِّ َعْن  ه:َرْيَرَة َأِب  َعْن  اْسَتَُهلَّ إضَذا  َقا

:َ     (16)الحديث صحيح  .و:رَِّث الرَمْللول

 . (6324)النسائ  يف الْكربى  ، (2907)رواه أبل َاوَ 

 ْسَتَُهلَّا إضَذا)  للَِّها َعْْبِد ْبنض رضَجاِب َعْن ٍةلفظيف و

 (17)َلْيِه َوو:رضَث (َع ص:لَِّ  الصَِّْب ُّ

  (18)(2759رواه ابن ماجه )،( 1049الرتمذي )

                                                           

ه ابن حْبان (، َحسََّنه: الرتمذي وصحح243ابن حجر يف بللغ املرام )ص ( ،قا12158ُرواه الْبيُهق  يف الْكربى ) (16)

 (.2920قاُ األلْباِ   صحيح )صحيح أب  َاوَ ،

صنف (، ورواه ابن أب  شيْبة يف امل3169،)(3168ن عْباس )وابرواه  الدارم  ملقلفًا على جابر  (17)

 (.1508 ابن ماجه قاُ األلْباِ   صحيح )صحيح( ،6651(، الْبيُهق  يف الْكربى )3328(،احلاكم)4636)

 يرة.ث جابر ومرفلع ِمن حديث أب  هرمرفلعًا والصحيح أَّه: ملقلف ِمن حدي (1049) الرتمذياه رو (18)
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 عشر السابعاحلديث 

 ْخَرَمَةَم ْبنض لرِمْسَلرضا َو اللَِّه ْْبِدَع ْبنض َجاِبرض َعْن

َُ َقاَلا ُ: َقا  َيْسَتُهضلَّ تَّىَح الصَِّْب ُّ رضث:َي َلا ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل

َُ َصارضًخا   .(19)َيَْعِطَس َأْو َوَيِصيَح َيْْبِْكَ  َأْن ِتُْهَلالوه:َواْس َقا

    احلديث صحيح

 .( 2760ماجه )رواه ابن 

 

 

 

 

 

                                                           

 (. 2751ن ماجه قاُ األلْباِ    صحيح )صحيح اب،(4596) األوسطرواه الطرباِ  يف املَعجم  (19)
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 انالِز ابُن ِمرَياُث َمَواِنُع امِلرَياِث امُلْخَتِلُف َعَلْيَها

 عشر الثامناحلديث 

َُ َأّن ، ِهَجدِّ َعْن ، ِبيِهَأ َعْن ، ََعْيٍبش: ْبنض َعْمرضو َعْن  َرس:ل

َُ ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه  َوَلد: َفالرَلَلد: ، َأَمٍة ْوَأ ِبح:رٍَّة اَهَرَع َرج:ل  يَُّماَأ   َقا

َِا  . ي:لَرث: َلاَو َيرضث: َلا زض

 َُ  ، الرَحِديَث َهَذا َةَلُهضيََع اْبنض ْير:َغ َرَوى َوَقْد   ِعيَسى َأب:ل َقا

 َأنَّ   الرَِعلرمض َأْهلض ْنَدِع َهَذا َعَلى ل:َوالرََعَم ، ََعْيٍبش: ْبنض َعْمرضو َعْن

َِا َوَلَد   .ِهَأِبي ِمْن َيرضث: َلا الزِّ

 حديث صحيح

 .(2754( ، ابن ماجه )2247) (20)رواه الرتمذي

 

                                                           

 .( 2113رتمذي )صحيح سنن ال قاُ األلْباِ  صحيح  (20)
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 ِلَواِرٍث  َوِصيََّة َلا

 التاسع عشراحلديث 

ُ:َي  لرَْباِهِل َّا أوَماَمَة َأِب ن َع ُ:  قول ََُر َسِمَْع  ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه س:ل

ََ َحجَِّة َعامَّ خ:طرَْبِتِه ِف   يِذ كولَّ َأْعَطى َقْد اهلَل إضنَّ  " اعضالرَل

 حديث حسن  . (21)ِلَلارضٍث ِصيََّةَو َفَلا َحقَّه: َحقٍّ

، أمحد  (2723)، ابن ماجه   (3641)(،النسائ  2254، الرتمذي ) (2875)أبل َاوَ 

  .(3303 )،الدارم   (22294)

                                                           

ن من أجل إمساعيل بسن ( ، قاُ األرِاؤوط احلديث ح2120قاُ األلْباِ   صحيح )صحيح الرتمذي  (21)

 الطيالس  ومقطَعًا تامًا جه، أخرن أهل بلده، وهذا منُهايف روايته ع عياش، فُهل صدوق حسن احلديث

 نب وسَعيد ،( 16621) و( 16308) و( 14796) و( 14767) و( 7277) الرزاق وعْبد ،( 1128) و( 1127)

 اروَاجل وابن ،11/149و 8/727و 7/200و 585و 6/145و 4/415 شيْبة أب  وابن ،( 427" )سننه" يف منصلر

( 4461) و( 3633" )اآلثار مشْكل شرح" ،ويف3/104" ثاراآل مَعاِ  شرح" يف والطحاوي ،( 1023" )املنتقى" يف

 ،291-290و 1/290" ْكاملال" يف عدي وابن ،( 541" )الشاميني" ويف ،( 7615" )الْكْبري" يف والطرباِ  ،

 ،( 50" )لشُهابا مسند" يف والقضاع  ،281و 2/228 "أصْبُهان أخْبار" يف َِعيم وأبل ،41-3/40 والدارقطين

 ،عياش بن اعيلإمس عن طرق من( 2162) و( 1696) والْبغلي ،264و 212و 6/88و 194-4/193 والْبيُهق 

 .(5094) حْبان ، وابن (7647) ،(7531" )الْكْبري" يف لطرباِ ا حسن، وأخرجه حديث  الرتمذي وقاُ. به

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

20 

 ِللثُّْلَثْيِن  َفَأْكَثَر الِبْنَتْيِن ِاْسِتْحَقاُق
 العشروناحلديث 

ََُق  اللَِّه ْْبِدَع ْبنض َجاِبرض َعْن  ْبنض َسَْعِد َأةواْمَر  َجاَءْت ا

ُض َلىإض َسَْعٍد ِمْن َُهاِباْبَنَتْي الرَِّبيعض ُْ ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل َُ َيا َفَقاَل  َرس:ل

 َيْلَم َمََعَك ب:له:َماَأ قوِتَل  لرَِّبيعضا ْبنض َسَْعِد َنَتااْب َهاَتانض اللَِّه

 َلاَو َماًلا َلُه:َما َيَدْع َفَلْم َماَلُه:َما َذَأَخ َعمَُّه:َما نََّوإض َشُهضيًدا أوح:ٍد

ٌُ َلُه:َماَو إضلَّا ت:ْنَْكَحانض ُْ َذِلَك  ِف اللَّه: َيقرِض  ََُقا َما  ةوآَي َفَنَزَل

ُ:َر َفَْبََعَث الرِمرَياِث ََُف َعمُِّهضَما َلىإض ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّه س:ل  اْبَنَتْ  َأْعِط َقا

 َلَك. َفُه:َل َ َبِق َوَما لثُّم:َنا أومَُّه:َما َأْعِطَو الثُّلوَثْينض َسَْعٍد

 َُ         يٌحَصِح َحَسٌن َحِديٌث اَهَذ ِعيَسى َأب:ل َقا

( ، أمحد 2730ه )( واللفظ له ، ابن ماج2223(  ، الرتمذي )2878َاووَ )رواه ابل 

(14798)(22)  . 

                                                           

 حمتمل اَه  إسن أمحد اإلمام سندم حتقيق يف األرِاؤوط ، قاُ(2092قاُ األلْباِ  صحيح )صحيح الرتمذي  (22)

من طرق  334-4/333واحلاكم ، 4/395، والطحاوي 3/524أخرجه ابن سَعد و، به تفرَ وقد عقيل، ابن أجل من للتحسني

 .)229و 6/216، والْبيُهق  79و 4/78، والدارقطين  )2039) وأبل يَعلى .عن عْبيد اهلل بن عمرو، به
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 امُلْنَفِرَدِ  الِبْنِت ِمرَياُث
 والعشرون احلادياحلديث 

 ، َأِبيِه َعْن ،ن الرح:َصْيِبب ب:َرْيَدَة نضْب اهلِل َعْْبِد َعْن

َُ َِ َبْيَنا  َقا ُضَر ِعْنَد َجاِلٌس اَأ  َأَتْته: إضْذ ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه س:ل

ُْ اْمَرَأٌة، ُ: إضِّ   َفَقاَل  َوإضََُّها َجارضَيٍة،ِب أومِّ  َعَلى َتَصدَّقر

،ُْ َُ َماَت ََُفَق  َقا َََّها ْجر:ِك،َأ َوَجَب  »ا  َلْيِكَع َوَر

 .(23)الرِمرَياث:

الْكربى  النسائ  يف ،( 669)الرتمذي  ،( 1650)( ، أبل َاوَ 157) 1149رواه مسلم 

 .(23054،  23032،  22971،  22956) ، أمحد (2398)، ابن ماجه  (6280)

 

 

                                                           

َّ اللَّه: الرَجارضَيَة َعَلْيك ِب 23 ََْت إض الرِمرَياِث َوَصاَرْت الرَجارضَيةوَأْي َر َلْيك ِبالرَلْجِه ِملرًْكا َلك ِبالرإضْرِث َوَعا

ُض َّه: َلْي الرَحَلا َِ ِف  الصَّ، َوالرَمَْعَنى َأ َُ ِاْبن:  . ْخِتَيارضيااَدَقِة ِلَأَّه: َلْيَس َأْمًرا ِاَس َهَذا ِمْن َباِب الرََعْل َقا

ُْ َله:َدَقٍة َعَلى َقرضيِْبِه ث:مَّ َورضَثى َأنَّ الشَّْخَص إضَذا َتَصدََّق ِبَصَأكرَثر: الرَع:َلَماِء َعَل الرَمَلِك    حتفة .)َُها َحلَّ

 (كفلريللمْبار، الرتمذي جامع بشرح األحلذي
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 ااِلْبِن ِاْبَنِة َوَمَعاأَلَخَواِت  َمَع الَبَناِت ِمرَياُث

 والعشرون الثانياحلديث 

َُ َرْحِْبيَلش: ْبَن عن ه:َزْيَل ٍُ َعْن  ىم:لَس َأب:ل ِِئَلس: َقا  ِبْن

ٍَُوأو اْبن  َواْبَنِة َُ ْخ ُِِللر َفَقا َُِو النِّْصف: ِْبْن  النِّْصف: ِللرأوْخ

ٍَ اْبن: َفس:ِِئَل  َفَسي:َتاِبَع:ِن  ٍََمْسَع:ل اْبَن َوأرِت  َمْسَع:ل

ُض َوأوْخِْبَر َُ م:لَسى ِب َأ ِبَقْل ُ: َلَقْد َفَقا َِا َوَما (24)ًذاإض ََْللر  ِمْن َأ

 ِللراْبَنِة ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ُّ َضىَق ِبَما ِفيَُها ِض َأقر الرم:ُْهَتِديَن

 َبِقَ  َوَما َثْينضالثُّلو ْكرِمَلَةَت السُّد:س: اْبن  َوِلاْبَنِة النِّْصف:

ُِ َِاه:َف م:لَسى َأَبا َناَفَأَتْي َفِللرأوْخ ُضِب َأْخَْبْر ٍَ اْبنض َقْل  َمْسَع:ل

َُ  يْكوْم.ِف الرَحْْبر: َذاَه ََاَم َما لِِ َتْسَألو َلا َفَقا

 الْكربى يف ، والنسائ  ( 2224) ، والرتمذي( 2877) َاوَ ( ، وأبل 6744رواه الْبخاري )

 .( 2932، الدارم  ) (4420)أمحد  ،( 2731) ماجه وابن ،(  6295)

                                                           

 علم نمل ملافقته ينْبغ  فال طأ،خ ألِه وافقتُهما إن  أي ن،إذ ْللُ لقد  قلله  السندي قاُ (24)

 األمر. حبقيقة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

23 

 

 َوَغْيِرِه اْلَوَلِد َمَع َوالزَّْوِج اْلَمْرَأِ  ِمرَياِث َباُب
 والعشرون الثالثاحلديث 

َّه: ه:َرْيَرَة َأِب  َعْن َُ َأ ُ: اللَّ َقَضى  َقا  ِف  ملسو هيلع هللا ىلص ِهَرس:ل

 َأْو َعْْبٍد غ:رٍَّةِب َميًِّتا َسَقَط َلْحَياَن َبِن  ْنِم اْمَرَأٍة َجِننيض

ُْ ِةِبالرغ:رَّ َلَُها َضىَق الَِّت  َأَةالرَمْر إضنَّ ث:مَّ(25)َأَمٍة  ىَفَقَض ت:ل:فَِّي

ُض: اللَِّه  َلالرََعقر َوَأنَّ ْوِجَُهاَوَز ِلَْبِنيَُها اِمرَياَثَُه ِبَأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص َرس:ل

 .26َعَصَْبِتَُها َعَلى

ئ  ( ، النسا 2245( ، الرتمذي )4520( ، أبل َاوَ )35)1681( ، مسلم 6748الْبخاري )

 ( .2427( ، الدارم  )10953( ، أمحد )4817)

                                                           

 نقصهت اليت الَعيلب من السليم الصغرياملميز الَعْبد أو ألَمةا  ه  الفقُهاء اصطالح يف الغرة (25)

 تلجد مل وإذا. اجلنني إسقاط يف تسْبْبه حاُ يف لللرثة فَعهَ اجلاِ  على جيب ما وه  الْبيع، عند

ُ مخسة املرأة َية ع:شر مقدارها يْكلن اجلنني َية فإن الغرة  اجلنني ةَي بَعضُهم اإلبل وقّدرمن  وتَعد

 .تقريْبًا الذهب من جراما عشر وثالثة مبائتني

َ: اأَلب:، َهَمَو ،ع:ْصَْبت:ُها ه:ْم ََعاِقَلةو،ال 26  اأَلب: ِمْن َواإلضْخَلةو اأَلِشقَّاء: َواإلضْخَلةو اأَلِب، ِجَُهِة ْنِم َواأَلْجَدا

 .َأْبَناؤ:ه:ْمَو َواأَلْعَمام: َوَأْبَناؤ:ه:ْم،

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 

24 

 ِثَثْيِن ِفي َحاَلِة َعَدِم ُوُجوِد الَفْرِع الَواِرِمرَياُث اأَلَخَواِت الثُّل
 والعشرون الرابعاحلديث 

ََُجاِبر َعْن  ُ: َوِعْن، َقا ِل ،  ِدي َسْْبع: َأَخَلاٍت  اْشَتَْكْي

ُ:َرس:َفَدَخَل َعَل َّ  ُ:  َنَضَح ِف  َوْجُهض  َفَف ، ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه ل ُ:، َفقولر َأَفقر

َُ اهلِل، أووِص  َُ  َأِلَأَخَلاِت  ِبالثُّ َيا َرس:ل ُ:  لوَثْينض؟ َقا ْحِسنْ " قولر

َُ  " َأْح َُ  ث:مَِّبالشَّطررض؟ َقا ث:مَّ َرَجَع،  َخَرَج َوَتَرَكِن ، ِسْن " َقا

َُ  " َيا  َِعَك َهَذا، َفإضنَّ اهلَل ِمْن َوَج َميًِّتا إضِّ  َلا َأَراَك ر:َجاِبَفَقا

َِْز ُه:نَّ الثُّلوَثْينض  َأَخَلاِتَك َفَجََعَل َلَُ َفَْبيََّن الَِّذي ِلَعزَّ َوَجلَّ َقْد َأ

َُ  َفَْكاَن  ُْ ٌرَجاِبَقا ََِزَل  "  :ُ َيْسَتفرت:لََِك ) َّ  الرآَيةو ِف  َهِذِهَيقول

 صحيح حديث     ((27)   الرَْكَلاَلِةقولض اهللو ي:فرِتيْكوْم ِف

(28)(14998، أمحد ) (6290)النسائ  يف الْكربى  ، (2874)ابل َاوَ رواه 
  

                                                           

 .واللالد الللد عدا َمن هم  الْكاللة (27)

ح، وهذا إسناَ على حديث صحياألرِاؤوط   قاُ(  2887 اوََ أب  صحيح) صحيح حديث   األلْباِ  قاُ(28)

( 1230) احلميدي و ،6/41( ، والطربي يف تفسريه 1742( ، والطيالس  )1064شرط مسلم، أخرجه عْبد بن محيد )

 .125، واللاحدي يف "أسْباب النزوُ" ص 6/231( ، والْبيُهق  2180وأبل يَعلى ) ،
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 )حديثان( الرَِّجاِل ِمْن ْصَبِةالَع ِمرَياُث

 والعشرون اخلامساحلديث 

َِْ  َعْبَّاس  اْبنض َعْن َُ   ملسو هيلع هللا ىلص نَِّْب ِّال َعْن ْنُه:َماَع اللَّه: َر َقا

 .َذَكر  َرج:ل  َأْوَلىِل َفُه:َل َبِقَ  َماَف ِبَأْهِلَُها َضالرَفَراِئ َألرِحقولا

يف  ئ النسا،  (2230) الرتمذي ، (2885) ابل َاوَ ، (1615)مسلم ( ، 6740) الْبخاريرواه 

   . (3030) والدارم  ، (2657) ، (2993)  أمحد،  (2749) ماجهابن  ، (6297)الْكربى 

 

 والعشرون السادساحلديث 

َُ َخطَّاِبالر ْبنض َعن ع:َمَر َُ   ََقا ُ: َقا  َلْيِهَع اللَّه: َصلَّى ِهاللَّ َرس:ل

احلديث:  .(29)َكاَن َمْن ََعَصَْبِتِهِل َفُه:َل لرَلاِلد:ا َأْو الرَلَلد: َزَأْحَر َما َوَسلََّم

 َحَسٌن

  ( .2741) ابن ماجة( ،6314النسائ  يف الْكربى )،( 183)،امحد  (2904)أبل َاوَ 

                                                           

 391/  11 ةشيْب أب  ابن أخرجه،( 244ص بللغ املرام قاُ ابن حجر صححه ابن املديين وابن عْبد الرب ) (29)

( ،قاُ األرِاؤوط 2917َ ،قاُ األلْباِ   حسن)صحيح أبل َاو 20876والْبيُهق  يف السنن الْكربى   392و

 .حسن وشيخنا ماهر الفحل 
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 (30)َعْصَبٌة الَبَناِت َمَع اأَلَخَواِت ِمرَياُث
 والعشرون السابعاحلديث 

َِ َعْن َُ  زضيَدَي ْبنض الرَأْسَل  ًمام:ََعلِّ ِبالرَيَمنض َْبل َج ْبن: م:ََعاذ: اَِاَأَت َقا

 َنَةاِلاْب َفَأْعَطى أوْخَته:َو اْبَنَته: َوَتَرَك ت:ل:فَِّ  َرج:ل  َعْن َفَسَألرَناه: َوَأِمرًيا

َُ النِّْصَف  .لنِّْصَفا َوالرأوْخ

 ِلْكولِّ َفَجََعَل اْبَنًة،َو أوْخًتا َورََّث َجَْبل ، ْبَن ََعاَذم: َأنَّ ) وعند أب  َاوَ 

َِِْب ُّ ،َيَمنضِبالر َوه:َل لنِّْصَفا ِمْنُه:َما َواِحَدٍة  .((31)َح ٌّ َيْلَمِِئٍذ  ملسو هيلع هللا ىلص للَِّها َو

  .(2880)، أبل َاوَ   (2921)الدارم   ، (6742)رواه الْبخاري 

                                                           

لجد عاصب من لغري إذا جاءت مع الْبنات واليهنا األخُ الشقيقة واألخُ ألب عصْبة مع ا (30)

قد قرأت: يف بَعض أمُهات ليس حديثًا وفُهل  (لْبنات عصْبةاجَعللا األخلات مع ا)الرجاُ،وأّما أثر 

صلى اهلل عليه   احلاشية يذكره مرفلعًا للنيكاالختيار للملصل  يف الفقه احلنف  يفالْكتب 

َعْن ( 2923)  س:ّنِنِهسنٍد صحيح  كما أخرجه الدارم  يفوالصحيح إَّه: ِمن قلُ زيد بن ثابُ ب،وسلم

ٍُ َكاَن َيْجََعل: الرَأَخَلاِت َمَخارضَجَة ْبنض َزْيٍد َأنَّ َزْيَد ْبَن َث  .ل: َلُه:نَّ إضلَّا َما َبِق َْبَناِت َعَصَْبًة َلا َيْجََعَع الراِب
 

ِبي   (31)
َ
  صحيح:األلبانيقال هذه اللفظة ليست في البخاري ، َحيٌّ ( َيْوَمِئذ   ملسو هيلع هللا ىلص اّلَلِ  )َون

 (.2893صحيح أبو داود )
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 (ثالثة أحاديث) اجَلدِّ ِمرَياُث
 الثامن والعشروناحلديث 

ََُف ،ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب َّ َتىَأ َرج:ًلا َأنَّ ، ًنح:َصْي ْبنض ِعْمَراَن َعْن  اْبِن  اْبَن إضنَّ  َقا

َُ رَياِثِه؟ِم ِمْن ِل  َفَما َماَت، ََْبَر اَفَلمَّ «السُّد:س: َكَل  »َفَقا َُ َََعاه:، َأ  َلَك»  َفَقا

َُ «(32)طوَْعَمٌة لرآَخَرا السُّد:َس إضنَّ  »ََُفَقا َََعاه:، ََْبَرَأ َفَلمَّا «آَخر: س:د:ٌس  َقا

ََةو َُ ،«رََّثه:َو َشْ ٍء َأيِّ َمَع َنَيْدر:و َفَلا  »َقَتا  الرَجدُّ َورضَث َشْ ٍء َأَقلُّ  »ََةوَقَتا  َقا

، الرتمذي  (2883)أبل َاوَ  واهر                        .السُّد:س:

 (33)(19915(، )19848، أمحد ) (6303)،النسائ  يف الْكربى  (2232)

                                                           

 سالسد إىل يضمه ومل التَعصيب،ب استحقه املقدر، احلق على َةزيا أي  السندي قاُ" طوَعمة  "قلله (32)

 .فريضة الْكل أن يتلهم لِئال األوُ

 اهلل صلى - فدفع الثلث وبق  لثلثانا فلُهما،  السائل وهذا بنتني ركت امليُ أن املسألة هذه صلرة  الطيي قاُ

 كيال األخري السدس إليه وَفع فدعاه ، ذهب حتى وتركه،  امليُ جد ِهأل بالفرض سدسا السائل إىل - وسلم عليه

 مةطَع اآلخر السدس يف قاُ إمناو بفرض، ليس لك رزق  أي،  لتَعصيبا هنا الطَعمة ومَعنى الثلث، فرْه أن يظن

. طَعمة همسا ثابتا مستقرا شيِئا لتَعصيبا يْكن مل فلما التَعصيب، خبالف يتغري ال والفرض،  فرض ألِه،  األوُ َون

 .(365 ص/  6 ج) - املَعْبلَ علن،2031مرقاة املفاتيح لَعل  القاري  ص

 والْبزار ،( 834) الطيالس  هقاُ األرِاؤوط  َْعيف ،وأخرج (،2099قاُ األلْباِ   َْعيف ) َْعيف الرتمذي  (33)

 بن مامه عن طرق من 6/244 والْبيُهق  ،4/84 والدارقطين ،( 295/ )18" الْكْبري" يف والطرباِ  ،( 3551" )مسنده" يف

 .ري وهل مل يسمع من عمرانمن رواية احلسن الْبص اإلسناَ،وهل بُهذا حييى،
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 التاسع والعشرون احلديث

َُ َمَرع: َشُهضَد ْيم:لن ،َم ْبنض َعْمرضو َعْن  َجَمَع َكاَن َقْدَو  َقا

ُض َأْصَحاَب  َناَشَده:م:َف َوِصحَِّتِه، ِتِهَحَيا ِف  ملسو هيلع هللا ىلص للَِّها َرس:ل

ََُر َسِمَع َمْن، اهلَل  َفَقاَم َشْيًِئا، الرَجدِّ ِف  َذَكَر ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه س:ل

َُ ، َيَسار  ْبن: َمَْعِقل: ُ:َس  َفَقا َُ اللَّ ِمَْع "  ، ملسو هيلع هللا ىلص ِهَرس:ل

َُ ،" س:د:ًسا ْوَأ ث:لوًثا ْعَطاه:َفَأ َجدٌّ، يَُهاِف ِبَفرضيَضٍة أوِتَ    َقا

ََُق الرَفرضيَضةو؟ َوَما َْرضي َلا  ا َُ ،َأ                             . َتْدرضَي؟ َأْن ََعَكَمَن َما  َقا

 احلديث صحيح

 ، (2732، ابن ماجه ) (6299)النسائ  يف الْكربى  ، (2884)أبل َاوَ رواه 

 .(34) ( واللفظ له20309أمحد  ) 

 

 

                                                           

قاُ  ،( 2722 ماجه ابن صحيح( )2897 اوََ أب  صحيح) صحيح،  األلْباِ  قاُ(34) 

 ،11/291 شيْبة أب  بنا وأخرجه. األوَي هل  يملنم بن حسن ،عمرو األرِاؤوط  إسناَه

 .( 536) \20والطرباِ 
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 الثالثون احلديث

 َعَدِمِه ِعْنَد امِلرَياِث ِفي اأَلِب َمْنِزَلَة اجِلدِّ ِإْنَزاُل

َُ  َعْبَّاس  اْبنض َعْن َُ لَِّذيا َأمَّا َقا ُ:َرس: َقا  ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه ل

ُ: َلْل  لَّةوخ: َوَلِْكْن اتََّخْذت:ه:َل َخِليًلا أومَِّةالر َهِذِه ِمْن ام:تَِّخًذ كوْن

َُ َأْو َأفرَضل: الرإضْسَلامض َِْز َفإضَّه: ٌرَخْي َقا َُ َأْو َأًبا َله:َأ  َضاه:َق َقا

 .(35)َأًبا

(3385)، أمحد  (2953)  ، الدارم (6746)رواه الْبخاري    

 

 

 
                                                           

 .للجمُهلر خالفًا ألحناف ارياث اجلد كاألب وبه أخذ إليه أبل بْكر الصديق أن م وهذا ماذهب (35)

ان أبل بْكر رْ  عن عطاء مرساًل قاُ  ك  6/225، والْبيُهق  11/290عند ابن أب  شيْبة وجاء 

 .ْكن َوِه ابنب، كما أن ابن االبن ابن ما مل ياهلل عنه يقلُ  اجلدُّ أب ما مل يْكن َوِه أ
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 (ثالثة أحاديث) ِمرَياُث اجَلدَِّ 

 الثالثون و احلادي احلديث

ََُق ، َبْكرر  َباَأ َأنَّ َؤْيٍب،ذ: ْبنض َقِْبيَصَة َعْن  َسِمَع َهْل  ا

ُض ِمْن ِمْنْكوْم َأَحٌد  ن:ْب الرم:ِغرَيةو َقاَمَف َشْيًِئا؟ ِفيَُها ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل

َُ ش:َْعَْبَة َُ َشُهضْدت:  َفَقا  َلَُها َيقرِض  ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل

َُ ، ِبالسُّد:سض  ن:ْب م:َحمَّد: َفَقاَم ؟َأَحٌد َمََعَك ِلَكَذ َسِمَع َهْل  َفَقا

ََُرس: َشُهضْدت:  ََُفَقا ، َمْسَلَمَة  َلَُها قرِض َي ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه ل

 بشلاهِدِه حديث صحيح.(36)السُّد:َس َبْكرر  َأب:ل اَهاَفَأْعَط  ِبالسُّد:سض

 رقمب ماجه وابن، (37).( 6312)  ىالْكرب يف والنسائ  ،(  2234)  ، والرتمذي(  2881)  َاوَ أبل رواه

 .(2981،الدارم  )( ، 17980( ، )17978( ، وأمحد )1124،مالك )(  2733) 

                                                           

ُِها أوم األوم، والصلاب أن َعيني اجلدة اليت جاءت إىل أب  بْكر أالنسائ  ت اترواي إحدى يفجاء  تنْبيه (36)

األب، وِص يف رواية  ديث على الشك، أوّم األم أو أوّماحلديث مل يَعني من ه  اجلدة، وقد روى الزهري احل

 .   ني ه بقلله  ال أَري أي اجلدت)األخرى( النسائ  

 إسناَه  3/82" التلخيص" يف فظاحلا وقاُ حْبان، وابن لرتمذيا غريه، صححهل قاُ األرِاؤوط  صحيح (37)

 يف قالرزا صحته ، رواه عْبد على وتدُ جتربه، شلاهد وله  قلنا .مرسل صلرته أن إال رجاله، لثقة صحيح

 وابن ،( 2126)-" امينيالش مسند" ويف ،( 1067/ )20و( 510/ )19" الْكْبري" يف ، الطرباِ ( 19083" )املصنف"
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  ع:َمَر إضَلى الرَأِب ِقَْبلض ْنِم الرأوْخَرى َجدَّةوالر َجاَءْت )ث:مَّ 

َُ اِمرَياَثَُه َتْسَألوه:  َنَكا َوَما َشْ ٌء ِهاللَّ ِكَتاِب ِف  ِكَل َما َفَقا

 ِف  ِبَزاِئٍد َِاَأ َوَما ِلَغْيرضِك إضلَّا ِبِه ِضَ قو الَِّذي الرَقَضاء:

 ِهِفي اْجَتَمَْعت:َما ْنَفإض السُّد:س: اِكَذ ه:َل َوَلِْكْن َشْيًِئا الرَفَراِئضض

 .حديث ضعيف ((38) َُهاَل َفُه:َل ِبِه َُْخَل َأيَّت:ْكوَماَو َبْيَنْكوَما َفُه:َل

 

 

                                                           

 يَعلى وأبل ،11/320 شيْبة أب  وابن ،( 80" )السنن" يف منصلر بن سَعيد ، وأخرجه 11/96" التمُهيد" يف الرب عْبد

 ( اِتُهى.4/338" املستدرك" يف واحلاكم ،( 120)

 بشلاهده. غريهل ( ، وقاُ األرِاؤوط  صحيح2894قاُ األلْباِ    َْعيف ) َْعيف اب  َاوَ 

ُها األلْباِ   يف َْعيف مر وه  أم األب ولْكنُها َْعيفة َْعفيف رواية ابن ماجه حدَت اجلدة اليت جاءت لَع (38)

 . 2724ابن ماجه 
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  (39)ِاْبِنَها َمَع اجَلدَِّ  ِمرَياُث
 والثالثون الثاني احلديث

ٍَ نضْب اللَِّه َعْْبِد َعْن َمْسر:وق  َعْن ََُق  َمْسَع:ل  الرَجدَِّة ِف  ا

ُ: اإضََُّه اْبِنَُها َمَع ُ: طرََعَمَُهاَأ َجدٍَّة َأوَّ  َمَع س:د:ًسا ملسو هيلع هللا ىلص للَِّها َرس:ل

َُ  ٌَّح َواْبن:َُها اْبِنَُها  ََِْعرضفوه: َلا َحِديٌث َهَذا يَسىِع َأب:ل َقا

  ِّالنَِّْب َأْصَحاِب َْعض:َب َورََّث َوَقْد الرَلْجِه َهَذا ْنِم إضلَّا َمْرفولًعا

 َْعيفحديث  .(40)ْم َبَْعض:ُه: َلرِّْثَُهاي: َوَلْم ِنَُهااْب َمَع الرَجدََّةملسو هيلع هللا ىلص 

 .( 2986) ،( 2974(، الدارم  )2235رواه الرتمذي )

                                                           

ٍَ اْبنضَو ع:َمَر َعْن َمْروضيٌّ َوه:َل ، اْبِنَُها َمَع الرَجدَّةو َترضث: (39) َُ َوِبِه ، الصََّحاَبِة ِمَن َوَجَماَعٍة َمْسَع:ل  ش:َرْيٌح َقا

ُ: َوه:َل ، َمد:َوَأْح ِسريضيَن َواْبن: ، َوَعَطاٌء َُ َماِلٌك َلى َأَّه: َيْحج:ب: إضَذَهَب َزْيٌد الرِمْصرضيِّنَي، الرفوَقَُهاِء َقْل ، َوِبِه َقا

َ:َحِنيَفَة َو، َوَأب:ل َوالشَّاِفَِع ُّ   .)بداية اجملتُهد للقرطي(ََاو:

ورواية الرتمذي  مداِ  وهل َْعيف )حتفة األحلذي( ،رواية الرتمذي ويف سندها حممد بن سامل اهل (40)

َْعيف وابن  بن سريين عن ابن مسَعلَ ،فاألشَعثَْعيفة ألُِها جاءت عن طريق ابن سلار األشَعث عن ا

 .(2102 الرتمذي َْعيف) َْعيف    ِاأللْبا قاُ سريين مل يدرك ابن مسَعلَ،

( ، والْبزار 109منصلر ) ( من طريق حفص بن غياث ، وابن11348برقم ) 11/331أخرجه ابن اب  شيْبة 

 نب وحممد عليه، يتابع ومل املس بن حممد إال رواه أحدا َعلمِ ال احلديث ( يف مسنده وقاُ )هذا1946)

 به حمتج ريغ وهل،  سامل بن مدحم به تفرَ  "  وقاُ (226/ 6احلديث( ، والْبيُهق  ) لني فُهل هذا سامل

 . " يفَْع"  "  التقريب"  فى احلافظ ،وقاُ"
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 َثَلاُث َجدَّاٍت ِمرَياُث
 الثالث والثالثون احلديث

َُ  َعن إضْبَراِهيَم الَنَخَع ُ:َر َأطرََعَم َقا  َثَلاَث ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه س:ل

َُ س:د:ًسا (41)َجدَّاٍت ُ:قو َقا َُ ه:نَّْه َمْن يَمِلإضْبَراِه لر  َقا

 .(42)أومَِّك ِقَْبلض ِمْن ت:َكَوَجدَّ َأِبيَك لضِقَْب ِمْن َجدََّتاَك

 .( 2977) (43)رواه الدارم 

  صحيح السند اىل النخعي وهو مرسل

 

 
                                                           

 الْكْبري السنن اختصار يف م أم األب و أم أب  األب )املُهذبقاُ ابن أب  الزِاَ هن أم أم األم  و أ (41)

 .( 9926حديث  5 ج - للذهي

(  6/236( ، الْبيُهق  )11/322خرجه ابن أب  شيْبه )أ قاُ حمقق سنن الدارم  )حسني الداراِ  ( (42)

ُ:( أخرجه الدارقطين 19079( ، عْبد الرزاق )79،ابن منصلر )  ،(71/4059)( ،)قل

 ِدَسَْع َعْن ر:وضَي َما إلَّا ، َذِلَك ىَعَل َوالتَّاِبَِعنَي َحاَبِةالصَّ اتَِّفاَق ََِقَل ه:)َأَّقاُ ابن حجر يف تلخيص احلْبري 

َّه: َوقَّاص  َأِب  ْبنض َِْْك َأ َ:ه:إْس َيِصحُّ َوَلا ، َذِلَك َرَأ   َعْنه:(. َنا

 .ل األم واحدة )أم أم أم()أم أم أب ، أم أب أب ( وِمن قْب ه  من قْبل أبيه اثنانواجلدات الثالثة 
 

 .مرسل صحيح إسناَه  1682 ح/  6 ج الغليل إرواء يف األلْباِ  قاُ (43)
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  اخلاِل رياُثِم
 والثالثون الرابع احلديث

   ح:َنْيٍف ْبنض َسُْهلض ْبنض أوَماَمَة َأِب  َعْن

ٌُ،َخ إضلَّا َوارضٌث َله: َوَلْيَس َقَتَله:،َف ِبَسُْهم  ج:ًلاَر َرَمى َرج:ًلا َأنَّ  ا

 ع:َمَر إضَلى الرَجرَّاحض ن:ْب ع:َْبْيَدَة ب:لَأ َذِلَك ِف  َفَْكَتَب

َُ ملسو هيلع هللا ىلص لنَِّْب َّا َأنَّ  َفَْكَتَب ،  َمْن َمْلَلى للوه:َوَرس: اهللو  " َقا

ُ:َو َله:، َمْلَلى َلا  حسنحديث  ه:.َل َوارضَث َلا ْنَم َوارضث: الرَخا

 وابن ،(6318)  لْكربىا  يف والنسائ  ، (2236) الرتمذي ، أخرجه (2888)أبل َاوَ 

 . (44)(3020)واللفظ له ، الدارم   (189)أمحد  ، (2746) ماجه

 

                                                           

 ابن أخرجه(، 2103  لرتمذيا صحيح ) صحيح  األلْباِ  ُوقا، حسن إسناَه األرِاؤوط قاُ (44)

 بُهذا وكيع، طريق من 85 - 84/  4 والدارقطين ،397/  4 والطحاوي ،263/  11 شيْبة أب 

 ،( 6037) حْبان وابن ،397/  4 والطحاوي ،( 964) اجلاروَ وابن ،( 253) والْبزار اإلسناَ،

من هل ية الدارم  وروا .حسن حديث  لرتمذيا وقاُ. به سفيان، عن طرق من 214/  6 والْبيُهق 

 .حديث عائشة رْ  اهلل عنُها
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  َلُه َواِرٌث َلا ْنَم ِمرَياُث

 اخلامسة والثالثون احلديث
 َِْخَلٍة ِمْن َوَقَع ملسو هيلع هللا ىلص لنَِّْب ِِّل َمْلًلى نََّأ ، َعاِئَشَة َعْن

َُ ،(45)َحِميًما اَوَل َوَلًدا َدْعَي َوَلْم ْيًِئا،َش َوَتَرَك َفَماَت،  َفَقا

 حديث صحيح َقْرَيِتِه. َأْهلض ِمْن ج:ًلاَر ِمرَياَثه: طولاَأْع  " ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب ُّ

 ماجه ،وابن (6358) النسائ  يف الْكربى ، (2238)،الرتمذي ( 2889) َاوَ رواه أبل

 .(46)واللفظ له (25478(،)25420(، )25054)،أمحد ( 2742)

 

 

                                                           

 اىل رجل  ِمن قْبيلِتِه، رف مرياث َمن ال وارث له مَعللممحيمًا أي قريْبًا وفيه َليل على جلاز ص (45)

 أهل يثتلر سْبيل على لَعلما أهل عند هذا ليس  362 - 361/  8" السنة شرح" يف الْبغلي قاُ

ُ: بل والقْبيلة، القرية  ملصلحة،ا وجه على يراه حيث اإلمام يضَعه املسلمني، لَعامة له ارثو ال من ما

 .أعلم واهلل،.اللجه ذاه على قْبيلته أهل يف َسلََّمَو َعَلْيِه اهللو َصلَّى الني فلَْعه

 ،412/  11 شيْبة أب  بنا أخرجه حسن، إسناَه محد أ مسند حاشية يف األرِاؤوط قاُ (46)

/  4" اآلثار  مَعاِ شرح" يف لطحاويا وأخرجه،به وكيع، طريق من 243/  6" السنن" يف والْبيُهق 

    األلْباِ  حسن، قاُ ديثح هذا  الرتمذي قاُ. به ،سفيان عن هارون، بن يزيد طريق من 404

 .(2902 َاوَ اب )صحيح  صحيح
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 َزْوِجَها ِدَيِة ِمْن امَلْرَأِ  ِمرَياُث

 والثالثون السادسةاحلديث 

َُ ، الرَخطَّاِب ْبَن َمَرع: َأنَّ م:َسيِِّب،الر ْبنض َسَِعيِد َعْن  َأَرى َما  َقا

 ْنْكوْمِم َأَحٌد َسِمَع َفَُهْل ،(47)َعْنه: َيَْعِقلولَن ِلَأَُّه:ْم ََعَصَْبِة،ِللر إضلَّا الدَِّيَة

ُض ِمْن َُ َشْيًِئا؟ َذِلَك ِف  ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل  س:فرَياَن ْبن: الضَّحَّاكو َفَقا

ُ: َر اْسَتَْعَمَله: اَنَوَك - الرِْكَلاِب ُّ  - الرَأْعَراِب َلىَع ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّهس:ل

ُ: إضَل َّ َكَتَب  ََِيِة ْنِم الضََّْباِب ِّ ْشَيَمَأ اْمَرَأَة َورَِّثأو َأْن   ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل

 صحيحديث ح . الرَخطَّاِب ْبن: ع:َمر: َذِلَكِب َفَأَخَذ ،" َزْوِجَُها

 َ ، ابن ماجه  (6330، ) (6329)،النسائ  يف الْكربى  (2244)، الرتمذي  (2914)رواه أبل َاو

 . (15746) ، (15745) (48)، أمحد (1676)( ، ملطأ مالك 2653)

                                                           

 ديَة،ال يَعقل ال ممن وأمثاهلا زوجةلل ليس  أي للَعصْبة، إال  قلله  السندي أي فُهم يدفَعلن الدية عنه ،قاُ (47)

 .بالغرم الغنم ألن منُها، ِصيٌب

ُ األرِاؤوط  إسناَه (48) ُ األلْباِ  صحيح  )صحيح أب  َا شرط على صحيح قا َ لشيخني، قا ( ، وأمحد شاكر 2927او

 ،(.8141) و( 8140)،( 8139" )الْكْبري" يف ،والطرباِ ( 17764" )صنفامل" يف الرزاق عْبد عند قاُ عنه صحيح.وهل

 .( 1497" )واملثاِ  حاَاآل" يف عاصم أب  وابن ،9/313 شيْبة أب  وابن: ،(297" )سننه" يف منصلر بن سَعيد
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  الَوَرَثِة َعَلى الدَِّيِة َتْوِزيُع
والثالثون السابعةاحلديث   

َُ  َأنَّ ،) َجدِِّه َعْن ِبيِه،َأ َعْن ََعْيٍب،ش: ْبنض َعْمرضو َعْن َرس:ل

 َعَلى الرَقِتيلض ِةَوَرَث َبْيَن اٌثِمرَي الرََعقرَل َأنَّ َقَضى ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه

 ٌنَسَح حديٌث َفَراِئِضُهضْم(

 .(7091)واللفظ له  (49)أمحد، (4801،النسائ  )  (4507أبل َاوَ )

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

( ولفظة أب  4564اوَ قاُ األلْباِ    حسن )صحيح أبل َ حسن ، إسناَه االرِؤوط شَعيب قاُ (49)

 .ثقات رجالهو أمحد، رواه  وقاُ ،4/230" اجملمع" يف اهليثم  وأورَه،َاوَ )على قرابتُهم(
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 أَب(لِ َواأَلَخَواِت ِلإِلْخَوِ  اأَلِشقَّاِء اإِلْخَوِ  احَلْجُب )َحْجُب
والثالثون الثامناحلديث   

ََُق َأَّه: َعِل ٍّ َعْن  لص:لَنت: َوِصيٍَّة َبَْعِد ِمْن الرآَيَة َهِذِه ء:وَنَتقرَر إضَّْكوْم ا

َُ َوإضنَّ ََْين  َأْو ِبَُها  ْعَياَنَأ َوإضنَّ الرَلِصيَِّة َلَقْْب ِبالدَّْينض َضىَق ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل

 َوأومِِّه ِلَأِبيِه َخاه:َأ َيرضث: الرَّج:ل:(50) ََعلَّاِتالر َبِن  َ:وَن ث:لَنَيَتَلاَر الرأومِّ َبِن 

، ابن ماجه  (2225)واه الرتمذي ر                                                ٌنَسَح حديٌث .(51)ِلَأِبيِه َأِخيِه َ:وَن

 . ( 3027) (52)،الدارم   (1222) و (1091) و (595)( ،أمحد 2748)

 .ََْين  َأْو ِبَُها ت:لص:لَن ٍةَوِصيَّ َبَْعِد لله تَعاىل ِمْنمَعلقًا يف كتاب اللصايا باب تأويل قذكره الْبخاري 

                                                           

 بين ونَ يتلارثلن)  منه النفيس وهل لش ءا عني من واحدة وأم واحد ألب لاتواألخ اإلخلة   أي(  األم بين أعيان)  (50)

 بين أن املَعنىو األوىل من ُِهل ما بَعد ملتأخرةا من علَّ قد الزوج ألن عالت يُمس ،شتى  وأمُهات ألب اإلخلة وهم(  الَعالت

 .القاري( )مرقاة املفاتيح لَعل  اللصلة ازَواجو القرابة لقلة األعيان لْبين اثفاملري الَعالت بين مع اجتمَعلا إذا األعيان

 )خمتصر و (1867 الغليل ارواء سن) ح األلْباِ  قاُ األعلر، وهل ثاحلار لضَعف َْعيف قاُ األرِاؤوط إسناَه (51)

 .(2122 الرتمذي و)صحيح(  3419   اجلامع صحيح

 الطربي ،( 179)  الطيالس أخرجه،اإلسناَ  ابُهذعيينة  بن سفيان طريق من (300) يَعلى أبل ،( 56) و( 55) احلميدي أخرجه

 .8037/ 3310 احلاكم ، 4052/64 الدارقطين ، 19003 الرزاق ،عْبد 12004 الْبيُهق  ، 4/281

ُ: )أبل عْبد اهلل احليال (   ال إِه   الرتمذي قاُ وقد ، ن أب  طالبعل  ب عن احلارث األعلر رواية من وهذا احلديث  قل

 التلخيص ابن حجر يف وقاُبه، بأس ال  نسائ ال قاُ وقد، بالفرائض عاملًا كانو ، عليه الَعمل حديثه،لْكن نِم إال فَعَري:

كره الذهي يف سري ة كما ذق ما روى ( وقاُ عنه حييى بن مَعني ثق) واحلارث وان كان َْعيفًا فإن اإلمجاَع منَعقد على وث

 .أمجاع الَعلماء على هذا احلجب لكلشقيق لألخ ألب وأخُ ألب كذواحلديث هل أحد األَلة حلجب األخ اأعالم النْبالء،

 .لَّاِت(الرََع َبِن  َ:وَن َتَلاَرث:لَنَي قلله )اإلخلة ِمن الرأومِّذكره الدارم  من  (52)
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  ِللَجدَِّ  حاجبة اأُلمُّ

والثالثون التاسعاحلديث   

 ِللرَجدَِّة َجََعَل ملسو هيلع هللا ىلص النَِّْب َّ َأنَّ َأِبيِه َعْن ب:َرْيَدَة اْبنض َعْن

 حديث ضعيف .(53)مٌّأو َ:وََُِها َيْكوْن َلْم إضَذا السُّد:َس

 .(6304( ،النسائ  يف الْكربى )2882رواه أبل َاوَ )

 
 
 
 

                                                           

( ، 4062/74، الدارقطين) ) 4607/31(وأخرجه ابن أب  شيْبه  (.2895قاُ األلْباِ    َْعيف ) َْعيف أب  َاوَ   (53)

 بن السْكن.( ، قاُ ابن حجر يف  التلخيص احلْبري صححه ا11966الْبيُهق  يف الْكربى )

 ُِهايةو اجملتُهد بداية يف القرطي ُقا كما  لإلمجاع بل احلديث ذاهل ليس مرياثُه:نَّ ِمن اجلدات حنجب فنحن:

 (.الرأومِّ َعَدمض َعَم السُّد:َس الرأومِّ َأمِّ َجدَِّةِللر َأنَّ َعَلى َوَأْجَمَع:لا) املقتصد
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  واهَلدمى ِمرَياُث اْلَغْرَقى
 األربعوناحلديث 

َُ ٍَُثاِب ْبنض َزْيِد َعْن   ِف َمْلت:ُه:ْم َعِمَ  م:َتَلارضِثنَي َقْلم  كولُّ   َقا

                             ٌنَسَح حديٌث.(54)الرَأْحَياء: َيرضث:ُه:م: َلاَرث:لَن،َيَت َلا إضَُّه:ْمَف َغَرق ، َأْو َهْدم 

 . (3087)رواه الدارم  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

( 19166( و )19160إسناَه حسن ، أخرجه عْبد الرزاق )   قاُ حمقق سنن الدارم  )حسني الداراِ  ( (54)

 سن.ح اسناَه الغليل رواءإ يف  األلْباِ  قاُ (،6/222، الْبيُهق  ) 4/119( ، الدارقطين 241،ابن منصلر )
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 الَفَراِئِض ِفي امُلَلقََّبُة امَلساِئُل
 اْلُمَشرَِّكِة سألُةَم 

 احلديث احلادي واألربعون

 أومٍّ،ِل َوإضْخَلٍة َوأومٍّ ِلَأٍب َوإضْخَلٍة َوأومٍّ َزْوج  ِف (55) إضْبَراِهيَم َعْن

َُ  َشرِّكولَن،ي:  َوَزْيٌد ، ِهاللَّ َعْْبد:َو ، ع:َمر: َكاَن   َقا

َُ َْه:م: ْمَل   ع:َمر: َوَقا   .(56)قوْرًبا إضلَّا َأب:الر َيزض

 .(2924رواه الدارم  )   .حديث صحيح

                                                           

ٍَ نضاْب ِبََعلرمض ِصرًياَب ( ِمن صغار التابَعني َكاَنهـ 95-50)النََّخَِع ُّ  إضْبَراِهيم: (55)  ، الرَِّواَيِة َواِسَع ، َمْسَع:ل

 )سري أعالم النْبالء للذهي(. ىَتََعاَل اللَّه: َرِحَمه: ، أرنضالشَّ َكِْبرَي ، النَّفرسض َفِقيَه

ط الْبخاري ،اخرجه إسناَه صحيح على شر(   داراِ ال حسني) الدارم  سنن حمقق قاُ (56)

ر ( ،ابن منصل11154( برقم )11/255( ، ابن اب  شيْبة )6/256( ، الْبيُهق  )19009عْبد الرزاق )

(21.) 

 :ُ  َوَزْيٍد ، للَِّها َوَعْْبِد ، َوَعِل ٍّ ، ع:َمَر َعْن ،  ِّالشََّْعِْب (  بلفظ َعنض8089  ورواه احلاكم يف املستدرك )قل

،  َِْ  ِللرإضْخَلِة ش:َرَكاء: َوالرأومِّ الرَأِب ِمَن الرإضْخَلَة َأنَّ   ِلأومٍّ َوإضْخَلٍة َوأومٍّ ٍبِلَأ َوإضْخَلٍة َوَزْوج  مٍّأو ِف  ، َعْنُه:ْم اللَّه: َر

َُّه:ْم َذِلَكَو ، ث:لوِثُهضْم ِف  الرأومِّ ِمَن َْه:م:َي َوَلْم كولوُه:ْم أومٍّ َبن:ل ه:ْم َقالولا َأ  الثُّلوِث. ِف  َرَكاء:ش: َفُه:ْم قوْرًبا إضلَّا الرَأب: زض

،  الثُّلوِث ِف  َوالرأومِّ لرَأِبِل َوالرإضْخَلِة،  لرأومِِّل الرإضْخَلِة َبْيَن َمر:ع: ويف لفظ عْبد الرزاق يف مصنفه  ) َأْشَرَك

َُ َُ،  َوَكَذا َذاَك َعاَم َبْيَنُه:ْم ت:َشرِّكر ْمَل إضََِّك   َرج:ٌل َله: َفَقا  َوَهِذِه ، َيْلَمِِئٍذ َقَضْيَنا َما َعَلى ِتلرَك   ع:َمر: َفَقا

 ( بلفظ مشابه .3281لْبيُهق  يف الصغرى )اَقَضْيَنا( وكذا رواه  َما َعَلى
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  امُلَباَرُك ااِلْبُن

الثاني واألربعوناحلديث   

ََُّها ،  َعاِئَشَة َعْن ُْ َأ َِ  َواْبَنِة اْبَنَتْينض َبْيَن ت:َشرِّكو َكا

 َبِقَ  َماَو الثُّلوَثْينض، ْينضاِلاْبَنَت ت:َْعِط  اْبن ، َواْبنض اْبن 

 الذُّكولَر ي:َْعِط  ي:َشرِّكو، َلا  ِهاللَّ َعْْبد: َكاَنَو. َفَشرََّكْتُه:ْم

َِاِث، َ:وَن ََُو الرإض  .(57)لرَْبَناِتا ِبَمْنزضَلِة ات:الرَأَخَل   َقا

 حديث صحيح

(2935الدارم  )  

 

                                                           

( ، وابن حزم يف 11126برقم ) 11/347ه ابن اب  شيْبة قاُ حمقق سنن الدارم  )حسني الداراِ  (  اخرج (57)

 .إلسناَ ، من طريق سفيان الثلري بُهذا ا 6/230، والْبيُهق  يف الفرائض  9/270احمللى 

فَعائشة رْ  اهلل عنُها ابن(  )ابنو)بنُ ابن( و ابنتني( )هذه املسألة صلرت:ُها تلفى رجل فرتك 

 وابن مسَعلَ أعطى ،األِثيني البن وابن االبن للذكرض ِمثل: حِظوالْباق  لْبنُ ا نيأعطُ للْبنتني الثلث

 بُ كما جاء يف سنن الدارم .زيد بن ثا هذاوقد أِْكر ،البن بنُ اَم َرالْباق  البن ابن فقط وَح
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 (58)امَلْسَأَلُة الُعْمِريَُّة )الُعْمِريََّتاِن( 
الثالث واألربعوناحلديث   

ٍََم اللَِّه ْبنض َعْْبد:َعن  َُ  ْسَع:ْل  ِبَنا َسَلَك إضَذا  ع:َمر: اَنَك َقا

ََُق َوإضَّه: ُْهًلا،َس َوَجْدَِاه: َطرضيًقا،  النِّْصف:، ِللزَّْوجض  ْينضَوَأَبَل َزْوج  ِف  ا

 ىويف رواية أخر        ( 2907)رواه الدارم    .(59)ِقَ َب َما ث:لوث: َوِللرأومِّ

َُ ، َعفَّاَن ْبَن ع:ْثَماَنَعن   ث:لوث: مَِّوِللرأو الرُّب:ع:، َمْرَأِةِللر  َوَأَبَلْينض ٍةاْمَرَأ ِف  َقا

 ويف رواية       (2912الدارم  ) َبِقَ . َما

                                                           

 .الْباق  بثلث فيُهما قضى نم أوُ اخلطاب بن عمر ملؤمننيا أمري ألن  بالَع:َمرضيََّتْين -1      تلقَّْبان املسألتان هاتان (58)

 . - املض ء أي - األغر الْكلكبك ووْلحُهما لشُهرتُهما   وبالَغرَّاَوْين -2

 .رائضالف مسائل بني لغرابتُهما   وبالغريْبتني -3

 الدارم  سنن حمقق اُق ، َْعيف السند هذا ولْكن حيحص  قاُ حمقق سنن الدارم  )حسني الداراِ  ( األثر (59)

( 19015) برقم الرزاق وعْبد ،( 807) منصلر بن ،وسَعيد 11100 برقم( 11/239) شيْبة أب  ابن أخرجه(  الداراِ  حسني)

 ( .228/6) الْبيُهق  ،
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ٍُ ْبنض َزْيِد َعْن  َُ َأَّه: ، َثاِب ُْ ْمَرَأٍةا ِف  َقا  ِللزَّْوجض  َأَبَلْيَُهاَو َزْوَجَُها َتَرَك

الدارم َبِقَ . َما لوث:ث: َوِللرأومِّ النِّْصف:،
(60)

 صحيح إسناَه ( .2912) 

  (62)اْلُفرُّوِج( )ُأمَّ (61)اْلَأْكَدِريَِّة باُب
 الرابع واألربعوناحلديث 

َََة َعْن ٍَُث ْبَن َزْيَد نََّأ ، َقَتا َُ  اِب ٍُ  ِف َقا  ْوج َوَز َوأومٍّ أوْخ

َُ َوَجدٍّ،  لزَّْوجضَوِل ِستٌَّة، لرأومِِّل   َوِعْشرضيَن ع َسْْب ِمْن ََعَلَُهاَج   َقا

َُِوِل َثَماَِِيٌة، َوِللرَجدِّ ِتْسََعٌة،  .(63)َأْرَبََعٌة لرأوْخ

.إسناَه صحيح.(2973)رواه الدارم    

                                                           

( ، 228/6الْبيُهق  )(،11098)خرجه ابن أب  شيْبة برقم أقاُ حمقق سنن الدارم  )الداراِ  ( اإلسناَ صحيح ،  (60)

 .(19021)عْبد الرزاق 

ٍََم َواْبَن َوَعِلياا ع:َمَر إنَّ قاُ ابن قدامة يف املغين )ث:مَّ (61) ُِِللر النِّْصَف َأْبَقْلا ْسَع:ل  ْيٌدَز َوَأمَّا ، ِللرَجدِّ َوالسُّد:َس ، أوْخ

( ،والْبيُهق  يف الْكربى  18393د روى ذلك عْبد الرزاق )َبْيَنُه:َما( وق َفَقَسَمه: ، لرَجدِّا س:د:سض إَلى ِِْصَفَُها َْمَّ َفإضَّه:

(11671.) 

َُ ، س:فرَياَن َعْن ، َوِكيٌع َحدََّثَنا 30631ْبه يف حديث رقم يوسْبب تسميتُها باإلكدرية ذكر ذلك ابن أب  ش (62)    َقا

:ُ َُ ِلَم   ِللرَأْعَمشض قولر َُ ؟ لرَأكرَدرضيََّةا َسمَّْي ُ: َرج:ل  َلىَع َمْرَواَن ْبن: الرَمِلِك َعْْبد: َطَرَحَُها   َقا  َيْنظور: َكاَن الرَأكرَدر:   َله: ي:َقا

ََُق ، الرَأكرَدرضيََّة َسمَّاَهاَف ِفيَُها َفَأْخَطَأ ، الرَفَراِئضض ِف   ُِس:مَِّي إضََّما س:فرَيان: ي:َفسَِّر َأْن َلَقْْب َِْسَمع: َوكونَّا   َوِكيٌع ا

َُ ِلَأنَّ ، َدرضيََّةالرَأكر  ْلَله:.َق ي:فرشض َلْم ، ِفيَُها َتَْكدََّر ٍدَزْي َقْل

(، ابن 19074ق )حيح اىل قتاَة ، أخرجه عْبد الرزاقاُ حمقق سنن الدارم  )حسني الداراِ  ( إسناَه ص (63)

 ( .65( ، سَعيد بن منصلر )11289( برقم )11/301اب  شيْبة )
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  ِمْنُه ُأْعِتَق َما َقْدٍر َعَلى الَعْبِد ِمرَياُث
األربعون اخلامس و احلديث  

ُض النَِّْب ّض َعنض ، َعْبَّاس  اْبنض َعنض َُ ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل  إضَذا  َقا

 ِمْنه:، َعَتَق َما اِبِبِحَس َورضَث ًثا،ِمرَيا َأْو دًّاَح الرم:َْكاَتب: َأَصاَب

(64)ِمْنه:. َعَتَق اَم ِبِحَساِب لرَحدّ:ا َعَلْيِه َوأوِقيَم
 احلديث صحيح

 .واللفظ له  (6357)النسائ  يف الْكربى  (1304)(65) ، الرتمذي (4525)أبل َاوَ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 لجمُهلر.لى قدر ما أوعِتَق ِمنه: خالفًا ليرث ع وهذا عند احلنابلة أن الَعْبد (64)

 (4582 َاووَ أب )صحيح  صحيح   األلْباِ  قاُ (65)
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)حديثان( باُب األنبياُء ال يَورِّثون  

األربعونالسادس واحلديث   

ُْ ََُّهاَأ ،   َعاِئَشَة َعْن  َ ت:ل:فِّ ِحنَي ، ملسو هيلع هللا ىلص نَِّْب ِّال َأْزَواَج إضنَّ   َقاَل

:ُ  َبْكرر  َأِب  إضَلى اَنَعفَّ ْبَن ع:ْثَماَن َيْْبََعْثَن َأْن ََْنَأَر ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّه َرس:ل

ُْ ، ملسو هيلع هللا ىلص  ِّالنَِّْب ِمَن اَثُه:نَِّمرَي َفَيْسَألرَنه: ،  ْدَق َأَلْيَس   َلُه:نَّ َشةوَعاِئ َقاَل

َُ ُ:  َقا  َصَدَقٌة. ُه:َلَف َتَركرَنا َما (66)ِ:لَرث: َلا  " ملسو هيلع هللا ىلص اللَِّهَرس:ل

،ملطأ مالك   (6277)النسائ  الْكربى ،  (2963)( ،ابل َاوَ 51) 1758،مسلم  (6738)الْبخاري 

  .(26260)أمحد   ،( 1931/27)

 األربعون السابع و احلديث

َُ َأنَّ ،ه:َرْيَرَة َأِب  َعْن  َُ ملسو هيلع هللا ىلص للَِّها َرس:ل  َوَرَثِت  َيقرَتِسم: اَل   َقا

 َصَدَقٌة َفُه:َل ، اِمِل َع َوَمِئ:لَِِة َساِئ ِِ ََِفَقِة َبَْعَد ُ:َتَركر َما ، َِيَناًرا

 .(9981( ، )8892، أمحد )( 55) 1760مسلم  ،(3106(، )6737) (،2793) الْبخاري

                                                           

(66)
 

 لمْباركفلري(ِ:لَرث: )فتح وكسر الراء حتفة االحلذي ل َلا
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 يصحيح الْبخار اجلَعف  الْبخاريحممد بن إمساعيل  طْبَعة َار التأصيل

 صحيح مسلم ابلريمسلم بن احلجاج القشريي النيس تيْبة الفارياب َار طيْبة بتحقيق أبل ق

 سنن أب  َاوَ ألزَيسليمان بن األشَعث السجستاِ  ا طْبَعة َار التأصيل

 سنن الرتمذي لرتمذيا حممد بن عيسى بن سلرة طْبَعة َار التأصيل

 الْكربى سنن النسائ  ن جبر النسائ أمحد بن شَعيب بن عل  بن سنان ب -طْبَعة َار التأصيل

 ىاجملتْب النسائ  سنن ائ النس جبر بن سنان بن عل  بن شَعيب بن أمحد لدوليةا رطْبَعة بيُ األفْكا

 سنن ابن ماجه حممد بن يزيد القزويين طْبَعة َار التأصيل

 ليث البن حييى  ملطأ مالك برواية حييى مالك بن أِس مؤسسة الرسالة ِاشرون

 مسند اإلمام أمحد بن أسد أمحد بن حممد بن حنْبل بن هالُ َعيب األرِاؤوططْبَعة الرسالة بتحقيق ش

 سنن الدارم  م  السمرقنديعْبد اهلل بن عْبد الرمحن الدرا املغينَار 

 مصنف عْبد الرزاق لصنَعاِ أبل بْكر عْبد الرزاق بن همام ا .ملْكتب اإلسالم ا

 املصنف عْبد اهلل بن حممد بن أب  شيْبة .َار الفْكر

 سنن الدارقطين عل  بن عمر الدارقطين طْبَعة املؤيد

 الْبحر الزخار و الَعتْك  الْبزارأبل بْكر أمحد بن عمر الْبزار .مْكتْبة الَعللم واحلْكم

 صحيح ابن خزمية ةأبل بْكر حممد بن إسحاق بن خزمي .املْكتب اإلسالم 

 حْبان ابن صحيح الْبسيت حامت أبل ، حْبان بن حممد الرسالة مؤسسة

 املستدرك على الصحيحني  احلاكم النيسابلريأبل عْبد اهلل حممد بن عْبد اهلل .َار املَعرفة

 كتاب السنن الْكربى   الْبيُهق أبل بْكر أمحد بن احلسني بن عل .َار املَعرفة

 املغين دس قدامة املق بن أمحد بن اهلل عْبد الدين ملفق لَعرب ا الرتاث إحيار َار

 ألحْكامبللغ املرام من أَلة ا أمحد بن عل  بن حجر الَعسقالِ  َار ابن اجللزي

 يحاملصاب مشْكاة حشر املفاتيح مرقاة ريالقا حممد سلطان بن عل  الفْكر َار

 ابن ماجة مصْباح الزجاج يف زوائد هـ(840  تريي )شُهاب الدين أمحد بن أب  الْبلص َار الَعربية

 صحيح أبل َاوَ حممد ِاصر الدين األلْباِ  مْكتْبة املَعارف

 صحيح الرتمذي حممد ِاصر الدين األلْباِ  مْكتْبة املَعارف

 صحيح النسائ  حممد ِاصر الدين األلْباِ  املَعارفمْكتْبة 

 صحيح ابن ماجة حممد ِاصر الدين األلْباِ  مْكتْبة املَعارف

 ماجة   والرتمذي وابنَْعيف أبل َاوَ والنسائ حممد ِاصر الدين األلْباِ  مْكتْبة املَعارف

  يج أحاَيث املنارليل يف خترإرواء الغ حممد ِاصر الدين األلْباِ  املْكتب اإلسالم 
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 الفهرس

ناس ب ة  4 ............................................................ المواريث   آية   نزول مه

اثه  ير  ل ي ة   ف ي الم  اه  ق ْبل   الج  ول   و  يث   آي ة   نهزه ار  و   5 ........................ (حديثان) الم 

ْرث   أ ْرك انه  كة) اإل  ث ، الت ر  ر  ثه  ، والمو  ار  الو   7 ........................................ (و 

نْ  ْرث   أ ْسب اب   م   8 ............................................................... الن  ك احه  اإل 

نْ  ْرث   أ ْسب اب   م  اب ةه  اإل   9 ............................................................... الق ر 

نْ  ْرث   أ ْسب اب   م  ءه  اإل  ال   10 .............................................................. الو 

ْرث   أ ْسب ابه  ْخت ل فه  اإل  ا المه اثه )ع ل ْيه  ير   11 .................................... (الل ق يط   م 

ْرث   أ ْسب ابه  ْخت ل فه  اإل  ا المه اثه ) ع ل ْيه  ير  ء م  ال  ة   و  اال  و   12 .......................... ()(المه

ان عه  و  اث   م  ير   13 ..................................................................... الم 

اثه  ير  نْ  الك اف ر   م  ْسل م   م  ب ْين   المه ل ت ْين   و   14 ........................................... الم 

ان عه  و  اث   م  ير  ْخت ل فه  الم  ا المه  15 .................................................... ع ل ْيه 

ان عه  و  اث   م  ير  ْخت لفه  الم  ا المه ل   ع د مه  ع ل ْيه  ْست ْهال   16 ....................... (حديثان) اال 

ان عه  و  اث   م  ير  ْخت ل فه  الم  ا المه اثه  ع ل ْيه  ير  نا ابنه  م   18 ................................. الز 

ي ة   ال   ص  ث   و  ار   19 .................................................................... ل و 

 20 .................................................... ل لثُّْلث ْين   ف أ ْكث ر   الب ْنت ْين   ا ْست ْحق اقه 

اثه  ير  د ة   الب ْنت   م  ْنف ر   21 ............................................................. المه

اثه  ير  ع   الب ن ات   م  ات   م  و  ع   األ خ  م  ْبن   ا ْبن ة   و   22 ....................................... اال 

اث   ب ابه  ير  ْرأ ة   م  ْوج   اْلم  الز  ع   و  ل د   م  ه   اْلو  غ ْير   23 ..................................... و 

اثه  ير  ات   م  و  ال ة   ف ي الثُّلث ْين   األ خ  ود   ع د م   ح  جه ث   الف ْرع   وه ار   24 .................. الو 

اثه  ير  نْ  الع ْصب ة   م  ال   م  ج   25 ...................................................... الر  

اثه  ير  ات   م  و  ع   األ خ   26 ............................................ )(ع ْصب ةٌ  الب ن ات   م 

اثه  ير  د    م   27 ...................................................................... الج 

اله  د    إ ْنز  ل ة   الج  ْنز  اث   ف ي األ ب   م  ير  ْند   الم  ه   ع   29 ................................ ع د م 
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اثه  ير  د ة   م   30 ..................................................................... الج 

اثه  ير  د ة   م  ع   الج  ا م   32 ........................................................... ا ْبن ه 

اثه  ير  ثه  م  د ات   ث ال   33 ............................................................... ج 

يراثه   34 ..................................................................... الخال   م 

اثه  ير  نْ  م  ثٌ  ال   م  ار   35 .......................................................... ل هه  و 

اثه  ير  ْرأ ة   م  نْ  الم  ي ة   م  ا د  ه  ْوج   36 ................................................... ز 

يعه  ي ة   ت ْوز  ث ة   ع ل ى الد   ر   37 ........................................................ الو 

ْجبه  ْجبه ) الح  ة   ح  ْخو  ق اء   اإل  ة   األ ش  ات   ل إل ْخو  و  األ خ  ب   و   38 ....................... (أل 

د ة   حاجبة األهمُّ   39 ................................................................ ل لج 

اثه  ير   40 ......................................................... واله دمى اْلغ ْرق ى م 

سائ له  ل ق ب ةه  الم  ائ ض   ف ي المه  41 ................................................... الف ر 

سألةه  ك ة   م  ش ر    41 .................................................................. اْلمه

ْبنه  كه  اال  ب ار   42 .................................................................... المه

ْسأ ل ةه  ي ةه  الم  ي ت ان  ) العهْمر   43 ................................................. )(( العهْمر 

ي ة   بابه  وج   أهم  ))( اأْل ْكد ر   44 .................................................... )((اْلفهرُّ

اثه  ير  ا ق ْدر   ع ل ى الع ْبد   م  ْنهه  أهْعت ق   م   45 ............................................ م 

 

 

 

 

 

 

الساعة  1439/جمادى األولى/1 بعون للا تم

 الثانية ليالً تقريباً.
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