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 الفقهية يف املسائل الفرضية املختلف فيها ابن سعدي ترجيحات
 محمد عبد الغنيآمال محمد د/

. مصال -قسم الدراسات اإلسالممة  ال ليةال  ااداـ ال مام ال  المنةالا 
 : الب يد االلةكت وين

alkany66@gmail. com 
 : البحثملخص 

الت مةحالات القهيةال  ال الع سال دا م المسالا   يتناول هذا البحث  

ولةالاله اناوليالالا ا الالع سالال دا ، الق ضالالة  الملتيالاله  ةيالالا عنالالد القهيالالا 

 المناقشالال  والتالال مة  مالالد االسالالتدالل مالالع الكتالالاـ والسالالن  واإلممالالا  

و ةالا  مكاةال  عيالم القال ا د عنالد ا الع سال دا ولةقةال  ، وأقوال القهيالا 

لذلك  ،والزومةع وال د وال صبات والق و  ا مةحااه م مسا   الجد

وعال    ،ا مةحااه م مسا   التوريالث  االتتةالاك لالالمقهود والغ قالي

ومالد  قدرااله  ،ةماذج اطبةهة  لب د  تاواه واختةارااه م عيم القال ا د

 ةالا  لةقةال  اسالتدالالاه  مالد، وملالقتالهعيى االمتياد وموا هته ليقهيا  

 . وا مةحااه
المسالا    –ا الع سال دا القهةاله  –ا مةحالات : الكيمات المقتاتة 

 القهه المهار   –الق ضة  
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Ibn Saadi's jurisprudence on the various 

hypothetical issues 
 Amal Mohammed Abdulghani Mohammed 
Department of Islamic Studies - College of 

Arts - Minia University-Egypt.  
Emaile: alkany66@gmail. com  

Abstract:  
This research deals with the jurisprudential 

preferences of Ibn Saadi regarding the hypothesis 
issues concerning which the jurists differed. And 
how Ibn Saadi dealt with it with discussion and 
weighting with inference from the book، the 

Sunnah، consensus، and the sayings of the jurists، 
And explaining the status of the science of duties 
according to Ibn Saadi and how his preferences in 
matters of grandfather، spouses، repudiation، 
gangs and branches، as well as his preferences in 

matters of inheritance by precaution، such as lost 

and drowned، and showing practical examples of 
some of his fatwas and choices in the science of 
statutes and the extent of his ability to diligence 
and his agreement with the jurists and 
contradicting him، along with an explanation of 
how his inferences and preferences.  

Key words: Weights - Ibn Saadi Al-Faqih - 
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 مقدمة البحث
وة وذ  اهلل مع ، وةستغق ه وةستيديه ست ةنهةوإ  الحمد هلل ةحمده 

ومع ، مع ييده اهلل  م مض  له، ومع سةئات أعمالنا، ش ور أةقسنا

، وتده ال ش يك له، وأشيد أ  ال اله اال اهلل، ي   م هادا لهيض
صيى اهلل عيةه وعيى آله وصحبه ، وأشيد أ  محمدا عبده ورسوله

 . وسيم

 :   دأما 

وي د ال يم الش عي مع  ،ة د القهه اإلسممي ثم ة ال يوم لييا  

ولذا تثت لثة  مع األدل   ،مع أسمى الغايات، أش ف ال يوم وطيبه

 خض حض}: اهلل ا الى يهول ،أتكام الش ي   التقهه م الديع وم     عيى
 مف خف حف جف مغ جغ جعمع مظ حط مض
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق
 سبحا   ،ومع أشقيا عيم الق ا د. [122: ]سورة التوبة { مل

وقسمته  ،ال ادل  مع     الق ا د والمهادي  ليورث   حكمه و  يضته

، دهم له عند عدمه حسب ق  يم مع المةت واتتةاميم إلةه و ه
 جخ مح جح حجمج مث هت}: قال ا الى ،وم ييا تدودا
 مص خص حص مس خس حس جس مخ
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض جضحض
 خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 أعطى ل  ذا تق تهه مع  وق سبد ، [14-13: { ]سورة النساء

ولذا ، واختص  ذلك  يم يت له لنبي م س  أو ميك مه ـ ،سموات

ه وأعمها وأدقيا ألةيا تدود  الق ا د مع أش ف ال يوم ةسب  إلى القه
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ولهد     األ م  القهيا  م  حث عيوم ، ولما ال وهو ةصه ال يم، اهلل

 ُيني  زال وما"وانوعت إسياماايم م القهه اإلسممي ، القهه الملتيق 

ولهد   ز اهتمام ال يما  والقهيا    يم المواريث و هه – عيميم مع

ا   القهيا  و انوعت مشار يم    و     ةه أل، الق ا د أيما اهتمام

والمتصق  لكتب هؤال  القهيا  يجد النقا س ، واختيقت ط قيم

ا يما "  أ نوا أعمارهم وتةاايم وال يمة  التي ا ليا لنا عيما  مليص

م ال يوم الش عة  قدامى " يما واستنباطا ، اقهيا و هيا، وا يةما

مع  "ه اهللرتم"وي د ا ع س دا ؛ وم اص يع ومنيا عيم الق ا د

 ال يما  الم اص يع الذيع أسيموا م اجديد القهه مع خمل أثاره
القهية  مع المؤلقات المتكاث ة م التقسة  والقهه والحديث و عيم 

الق ا د تةث الدراس  وال    والت مةحات القهية  لمسا   خم ة  

 . م الق ا د
 : أسباب البحث

اة هادها  جام    المشارل   بحث عع ا ع س دا م ةدوة ام-1

 . الهصةم

ايم القهية  ا ت  آ اق البحث ل يما  م اص يع ودراس  امتياد-2

 . وال يمة  وأثارها

شي ة ا ع س دا وعيو منزلته  ةع ال يما  الم اص يع خاص  -3

ومساهمته م ةش  ال يم الش عي ، انو  مؤلقااهو، م التقسة  والقهه

 .  والقهه وخاص  عيم الق ا د لإل ادة ال يمة

م المسا   الق ا د  س دا القهية دراس  ا مةحات ا ع -4

 . الملتيه  ةيا واإل ادة منيا
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 : البحثأهمية 
اب ز أهمة  البحث م اسيةط الضو  عيى الت مةحات القهية  م  -

 . س داا ع  اللم ة  عندالمسا   ا الق ضة  

وامتيادات ا ع س دا ،  ةيا ةا  أةوا  المسا   الملتيه  -

 . ستدالله م الت مة ولةقة  ا

ممد أقوال ا ع س دا م الق ا د م  حث ينتقد  ه أه  ال يم  -

 . عيى االمتيادو ةا  قدراه 

 : البحثحدود 
 س دا ماهتص  الدراس  م البحث عيى اتبد ا مةحات ا ع 

القهيا  وأدل   اللمف عندو ةا  ،  ةيا الق ا د الملتيهمسا   عيم 

 .  هأخذ  س دا ومات مة  واستدالل ا ع مد ذل  لةقة  ال،   يقل  

 :البحث إلى يدفي: البحثأهداف 
 ةا  ممد وتص  امتيادات ا ع س دا م مسا   الق ا د  -1

 . الملتيه  ةيا

مكاة  ا ع س دا ال يمة  وقدراه االمتيادي  وميكته  إ  از-2

 .القهية  م الت مة   ةع المسا   اللم ة  

 عيم الق ا د و ةا  دور ا ع س دا ممد المسا   اللم ة  م-3

 . مجتيديع اص يع الل الم مع ال يما  الم

 : البحثقيمة 
 ، حسب االطم  هناك دراسات عيمة  ا  ضت ليشةخ ا ع س دا

وتديثا ةدوة  جام   الهصةم ولكنيا لم ات    لت مةحااه القهية  م 
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، لثغ ةاوهذا البحث يسيم م سد ايك  ، ا د الملتيه  ةيامسا   الق
 . هذا ال الم القهةه رووإ  از د

 : البحثمنهج 
 مهتضةااهب المنيج ال يمي تةث ات دد مناهج البحث تس ،

، الجز ي  د المسا   االسته ا    قي، واتد يم يتم اابا  منيج 
والب د التحية  والمناقش  وع   األقوال ، والب د االقتباس

 . اه حسب متطيبا واألدل  و ةا  ال ام  والم موح

 -المصادر القهية  األصةي  مع الكتب الهديم  االعتماد عيى، 

 حاث وهي األص   حسب ةوعة  البحث والحديث   اإلضا   إلى األ

 . والدوريات والمواقد االلكت وةة  إ  اةس ، ال يمة 

  أدلتياليمصادر ومناقشتيا وع    لقهيا اعزو أقوال . 

  لنبوي  الش يق وال يج األتاديث ا، اله آةة عزو اايات . 

 : السابقةالدراسات 
اكاث ت الدراسات السا ه  عع ا ع س دا لمقس  و هةه وعالم 

اناولت ممةد  هـ 1440وأق  يا ةدوة  جام   الهصةم عام ، مجتيد

 .  الدراس مؤلقااه 

 : البحثخطة 

 : ام اهسةم البحث إلى مهدم  واميةد وعدد مع المباتث وخاام 

 وخطته، ومنيجه، وأهدا ه، البحثاختةار  اتضمع أسباـ: املقدمة

 هسم إلى مطيبةع ني: التمهيد

 الت  يه  ا ع س دا تةااه وممااه: املطلب األول

 ومكاةته ال يمة  ، آثاره: املطلب الثاين
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 . مكانة علم الفرائض عند ابن سعدي واستدالالته: املبحث األول
 :ينهسم إلى مطالب أر    

 . س داالق ا د عند ا ع مكاة  عيم : األولاملطلب 

استدالالت ا ع س دا  ةما يت يق  الق و  : الثايناملطلب 

 . واأل ويع والزومةع

استدالالت ا ع س دا  ةما يت يق  مة اث : الثالثاملطلب 

 . اللنثى، األخوات لغة  أم، األخوة ألم

استدالالت ا ع س دا  ةما يت يق  مواةد : املطلب الرابع

 . وال ول وال داإلرث 

ترجيحات ابن سعدي الفقهية يف مسائل الفرائض : املبحث الثاني
 . اخلالفية

 : وينهسم إلى ثمث  مطالب 

ا مةحات ا ع س دا القهية  م مة اث : املطلب األول

واأثة  اإلخوة المحجو ةع ، وتجب اإلخوة  الجد، الجدات

 : و ةه مسا   ثمث، عيى مة اث األم

 . اتمة اث الجد: المسأل  األولى

 . تجب اإلخوة  الجد: المسأل  الثاةة 

 . اأثة  اإلخوة المحجو ةع عيى مة اث األم: المسأل  الثالث 

ا مةحات ا ع س دا م مسا   ال د عيى : املطلب الثاين

ل ، وال صبات، الزومةع  : و ةه مسا   ثمث، والمش َّ

 . ال د عيى الزومةع: المسأل  األولى 

 . ال صباتمسا   : المسأل  الثاةة 
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ل : المسأل  الثالث   . ا مةحه م المسأل  المش َّ

ابن سعدي يف مسائل التوريث باالحتياط ذوي  ترجيحات: الثالثاملبحث 
، وخمتارات من الفتاوى، ومرياث الغرقى، ومدة انتظار املفقود، األرحام

 : و ةه ثمث  مطالب

 . ا مةحااه م اوريث ذوا األرتام: املطلب األول

ا مةحااه م التوريث  االتتةاك مدة اةتظار : ب الثايناملطل

 . ومة اث الغ قى، المقهود

ةماذج اطبةهة  لقتاو  ا ع س دا م لتاـ : املطلب الثالث

 . الق ا د

 . والتوصةاتأهم النتا ج  اتضمع: اخلامتة

وأ  ي زقنا اإلخمص والهبول ، وةسأل اهلل التو ةق  هذا -

 وينق نا  ما،   ي يمنا  ما ينق اأو، اام اللوالصواـ والثبات وتسع 

ويتجاوز عع خطأةا وميينا واهصة ةا ،  ضيهعيما مع  ويزيدةا، عيمنا

 .عيةنا   يج يه تج  لنا ال أوإس ا نا م أم ةا و

 حممد د/آمال حممد عبد الغين. م. أ
 أستاذ مساعد الدراسات اإلسممة  

 "القهه والقهه المهار "                

قسم الدراسات اإلسممة    

لية  ااداـ مام   المنةا
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 التمهيــــد
 : مطلبانوفيه  

 التعريف بابن سعدي: املطلب األول
 حياته ومماته

 ومكانته العلمية، آثاره: املطلب الثاني
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 التعريف بابن سعدي حياته ومماته: املطلب األول
 -: ونسبهامسه  

بد اهلل  ع ةاص   ع محمد آل الشةخ عبد ال تمع  ع ةاص   ع ع

وأس ة آل س دا ينتيو  م ، مع عيما  الحنا ي  مع أه  ةجد، س دا

 (1). ةسبيم إلى  ني عم و مع قبةي   ني امةم

 1311والدة الشةخ هي  اطم   نت عبد اهلل ال ثةمةع او ةت عام 

 (2). هـ 1314أما والده  توم عام ، هـ

 _: مولدة ونشأته
 تمع  ع س دا م مدين  عنةزة م الثاين عش  مع ولد الشةخ عبد ال

 . هـ 12/1/1307شي  مح م عام سب   وثمث مئ  وأله لييج ة 

واوم والده ، سنواتاو ةت والداه وهو صغة  له مع ال م  أر د 

 نشأ يتةم األ ويع  كقيته زوم  والده ، وله مع ال م  سبد سنوات

شب صار م  ةت أخةه   يما، وصار عندها موضد ال عاي  وال ناي 

 (3). األلب  تمد

                                 
دار ، (3/340)، األعالم، محمدخير الدين بن محمود بن ، الزركلي: انظر. (1)

عبد اهلل بن عبد الرحمن ، م / البسام1979، 4ط، بيروت، العلم للماليين

مكتبة النهضة ، (2/422)، علماء نجد خالل ستة قرون، بن صالح

 . هـ 1398، 1ط، مكة المكرمة، الحديثة
الشيخ العالمة ، مساعد بن عبد اهلل، الرحمنن عبد محمد ب، السعدي: انظر. (2)

، 1ط، الرياض، دار الميمان، 20ص ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي
 . هـ 1428

صفحات من حياة عالمة ، عبد اهلل بن محمد بن أحمد. د، الطيار: انظر. (3)

دار ابن . 10، 9ص، القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي

 . هـ 1413، 1ط، الدمام، الجوزي
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 ،ةشأ الشةخ ةشأة صالح  ل يم  وع ف مع تداثته  الصمح والتهى

 حقظ اله آ  الك يم قب   ، أقب  عيى ال يم  جد وةشاك وهم  وعزيم 

واشتغ   ال يم عيى عيما   يده ومع ي د إلةيا ، أ  يتجاوز الثاةة  عش ة

يمًا ودراس  وم ام   واستذلاراً واةهطد لي يم تقظًا و  ،مع ال يما 

  (1). يدرله غة ه تتى أدرك م صباه ما ال
 : طلبه للعلم

وقد و هه اهلل  ،  د أ  ق أ اله آ  وأام تقظه امتيد م طيب ال يم

 (2).  ثي  مع ال يما  أعاةوه عيى سيوك هذا الط يق

و  د أ  اهدم  ه طيب ال يم والدراس  شوطًا اقتحت أمامه آ اق 

 ل ج عع مألوف  يده مع االهتمام  القهه الحنبيي  هط إلى  ،مال ي

االطم  عيى لتب التقسة  والحديث والتوتةد ولتب شةخ اإلسمم 

 ل ج  ،ا ع اةمة  وايمةذه ا ع الهةم الذا  تهت ذهنه ووس ت مدارله

  صار ي م  مع األقوال ما ،مع طور التهيةد إلى طور االمتياد المهةد

ثم لااب ال يما  المقك يع م مديد ، قه الت ية رمحه الدلة  وصد

المسا   تتى صار لديه م أة ومسارة عيى محاول  اطبةق   د 

 . النصوص عيى   د ملت عات هذا ال ص  وتوادثه

 ادة والتومةه أما  ذله لي يم  هد ص ف أوقااه لييا ليت يةم واإل

د إلةه  امتم، واإلرشاد  م يص  ه عنيا صارف وال ي ده عنيا راد

الطيب  وأقبيوا عيةه لما قدم عيةه طمـ مع البمد المجاورة لما اشتي  

                                 
 . (2/422)، علماء نجد خالل ستة قرون، البسام: انظر. (1)

 . 15ص ، صفحات من حياة عالمة القصيم، الطيار: انظر. (2)
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 (1).  ه مع س   ال يم وتسع اإل ادة ول يم الليق

 -: شيوخه وتالميذه ووفاته
 هم شيوخهأمن 

ايهى الشةخ عبد ال تمع ال يم عيى لثة  مع ال يما  الذيع   زوا 

أو مع م  عيةيا مع ال يما   م عص ه سوا  منيم مع لا  م  يدة عنةزة

 : مع مشايله البارزيع، ايهى عيةيمأو مع سا   ليم الشةخ م أمالنيم و

 . (2)الشةخ محمد  ع عبد الك يم الشب   -1

 )وهما أول مع ق أ عيةيما( . (3)الشةخ عبد اهلل  ع عا د الح  ي -2

 . (4)الشةخ إ  اهةم  ع تمد  ع ماس  -3

 . (5)الشةخ ص ب  ع عبد اهلل التويج ا -4

 . (6)الشةخ عيي  ع محمد السناين -5

 . (7)الشةخ عيي  ع ةاص   ع وادا -6

 . (8)الشةخ محمد  ع عبد اهلل  ع سيةم م   يدة  -7

                                 
 . (بتصرف424-2/423)، علماء نجد خالل ستة قرون،، البسام: انظر. (1)
وتويف  هـ 1257محمد بن عبد الكريم بن إبراهيم بن صالح الشبل ولد عام . (2)

 . هـ 1343سنة 
 . هـ 1322وتويف سنة  هـ 1249عبداهلل بن عائض العويضي الحربي ولد عام . (3)
 . هـ 1338وتويف سنة  هـ 1241إبراهيم بن حمد بن جاسر ولد عام . (4)
 1339وتويف سنة  هـ 1253صعب بن عبد اهلل بن صعب التويجري ولد عام . (5)

 . هـ
وتويف سنة  هـ 1263مد السناين ولد عام علي بن محمد بن إبراهيم بن مح. (6)

 . هـ 1339
 . هـ 1361وتويف سنة  هـ 1273علي بن ناصر بن محمد أبو وادي ولد عام . (7)
وتويف سنة  هـ 1240محمد بن عبد اهلل بن حمد بن محمد بن سليم ولد عام . (8)
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 . (1)الشةخ محمد األمةع محمود الشنهةطي م عنةزة  -8

 . (2)الشةخ صال   ع عثما  الهاضي وهو ألث هم ممزم  -9

 . (3)لشةخ محمد  ع عبد ال زيز الماةدا -10

ل  واتد مع هؤال  ال يما   قنه الذا يجةده  ا ع شب  ق أ عيى 

وا ع وادا ، وا ع عا د والتويج ا وصال  الهاضي  القهه وأصوله

والسناين وا ع سيةم ، وأصوليما وا ع ماس   التقسة  والحديث

 (4). والشنهةطي وا ع ماةد  ال يوم ال   ة ،  التوتةد

 : تالميذه
ج مع أه   يدة عنةزة ومنيم  منيم أ وا ،اممةذه لثة و  مداً 

 . طوا ه مع غة ها

 : ومع أ  ز اممةذه الذيع اهيدوا مناصب عيمة  وقضا ة 

 .  ع إ  اهةم البسام سيةما -1

 .  ع عبد ال زيز المطو  محمد-2

 .  ع صال  ال ثةمةع محمد-3

 .  ع منصور الزام  محمد-4

                                                                         
 . هـ1323

 . هـ 3511وتويف سنة  هـ 1289محمد األمين محمود الشنقيطي ولد عام . (1)

 . هـ 1351وتويف سنة  هـ 1282صالح بن عثمان القاضي ولد عام . (2)

وتويف  هـ 1300محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبداهلل بن مانع ولد عام . (3)

 . هـ 1385سنة 

صفحات ، ( / الطيار2/425)، علماء نجد خالل ستة قرون، البسام: انظر. (4)

 . 66 إلى 57ص ، من حياة عالمة القصيم
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 . ال زيز  ع محمد السيما  عبد-5

 . ضي ع عثما  الها محمد-6

 . عبد اهلل يوسه الشب  الدلتور-7

 .  ع عبد ال تمع الدامغ سيةما -8

 .  ع صال  اللزيم محمد-9

 . عبد اهلل  ع محمد ال وهيي-10

 . يمحمد  ع ةاص  الحنال-11

 . (1)اةس  إي اده وغة  هؤال  لثة  لكع هذا ما

 : وفاته

عند  هـ 23/6/1376لاةت و ااه قبة   ج  اللمةس الموا ق 

وستةع سن  قضاها م ال يم والت يةم والتومةه والتدريس واإلمام   اسد

 .(2)¬ –وّصيي عيةه م عنةزة ود ع  يا ، واللطا   والتألةه واال تا 

 

 

 

                                 
، / الطيار. (428إلى  2/426)، علماء نجد خالل ستة قرون، البسام: انظر. (1)

 . 87-67ص، صفحات من حياة عالمة القصيم

، علماء نجد خالل ستة قرون، البسام. (3/340)، األعالم، الزركلي. (2)
 . 95ص ، صفحات من حياة عالمة القصيم، ( / الطيار2/429)
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 آثاره ومكانته العلمية -: املطلب الثاني
 -: مؤلفاته وآثاره العلمية

انوعت مؤلقات الشةخ م عيوم شتى منيا التقسة  والحديث  -

ع أصول و ةّ  ،  اله آ  الك يم ّس ، هه وال هةدة وال د عيى الممتدةوالق

وأقسامه  ،ووض  أةوا  التوتةد ،وش ح موامد الكيم النبوا ،التقسة 

عيى الممتدة والزةادق   وردّ ، ـ مسا   القهه وممد أشتااياوهّذ 

ل  ذلك م لتب ورسا   مطبوع   ،ع محاسع اإلسممو ةّ  ،والملالقةع

  (1). ومنشورة

 : ث ن مللا ً أشررهاثال حنو – ¬ –وله 

 . أمزا ثماةة  م ، اةسة  الك يم ال تمع م اقسة  لمم المنا  -

 . م مجيد، اةسة  اليطةه المنا  م خمص  مهاصد اله آ  -

 . الهواعد الحسا  م اقسة  اله آ  -

 . ط يق الوصول إلى ال يم المأمول مع األصول -

 . رسال ، إ طال أصول الميحديع األدل  الهواطد والب اهةع م -

 . م أصول القهه، الهواعد واألصول الجام   -

 . رسال ، التوضة  والبةا  لشج ة اإليما  -

 . ش ح الهصةدة التا ة  ال ع اةمة ، الدرة البية  -

 . ملتص ، الوسا   المقةدة ليحةاة الس ةدة -

 . ش ح ليا، اوضة  الكا ة  الشا ة  ال ع الهةم -

 . هـ 1358ةشأ مكتب  م عنةزة أول مع أ ¬ ولا 

  
                                 

 . (2/424)، الل ستة قرونعلماء نجد خ، البسام. (1)
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 -: مكانته العلمية
ل يمه  صار م مد  مده  – ¬-صار ليشةخ مكاة  عيمة  

 كا  مدرسا لطم ه وواعظا ، وعمدايم م ممةد أتواليم وشؤوةيم

 (1). ولاابا ليوثا ق ومستشارا ليم ،لألم  ومقتةا لبمده

ة  القهه لث ¬ لا  ": الشةخ عبد ال زيز  ع  از قا م ذل ه

ولا  عظةم  ،وال ناي   م     ال ام  مع المسا   اللم ة   الدلة 

ولا   ،ال ناي   كتب شةخ اإلسمم ا ع اةمة  وايمةذه ال مم  ا ع الهةم

قام عيةه الدلة  ولا  قية  الكمم إال  ةما ات اب عيةه  ي م  ما

 . "... ا دة

  يومد مثيه م إ  ال م  ق  أ ": وذل ه الشةخ ا ع عثةمةع قا م

وقال الشةخ محمد تامد القهي ، "... عص ه م عباداه وعيمه وأخمقه

لهد ع  ت الشةخ محمد  ع ةاص  الس دا مع ألث  مع عش يع  ":  ةه

    ت  ةه ال الم السيقي المدقق المحهق الذا يبحث عع  ،سن 

 ةمشي ورا ه ال ييوا عيى  ،وينهب عع الب ها  الوثةق ،الدلة  الصادق

أما إ اداه ال يمة   ": وقال  ةه الشةخ عبد ال تمع القوزا ، "... شي 

تتى ،  ةكقةك أةه قد ميس ليتدريس واإل تا  وهو م عهده الثالث

 مؤلقااه المنتش ة م  ،ال ج عيى يديه الكثة  مع الهضاة والمدرسةع

 إذ إةيا ال ؛ممةد اا اق ألب  دلة  عيى ااسا  مدارله وامتداد م ار ه

حث م موضو  واتد وتسب    مت ددة النواتي ملتيق  اب

  (2). "... األهداف

                                 
 . (2/424)، علماء نجد خالل ستة قرون، البسام. (1)
أثر عالمة القصيم الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ، الطيار: ثناء العلماء عليه. (2)

، دار ابن الجوزي، 100-97ص، السعدي على الحركة العلمية المعاصرة
 . هـ 1413، 1ط، الدمام
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 :املبحث األول
 مكانة علم الفرائض عند ابن سعدي واستدالالته

 : ينقسم إىل أربعة مطالب

 مكانة علم الارائض عند ابن سعدي  :املطلب األول

استدالالت ابن سعدي فيما يتعلق : املطلب الثاني

 بوين والزوج نبالاروع واأل

 استدالالت ابن سعدي يف مرياث :املطلب الثالث

 .ويف مرياث اخلنثى، واألخوات لغري أم، أوالد األم

، موانع اإلرث استدالالت ابن سعدي يف :الرابع املطلب 

 وأحكام العول والرد
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 مكانة علم الفرائض عند ابن سعدي: املطلب األول
 واصطالحاعلم الفرائض لغة : املسألة األوىل

 الارائض لغة :- 
  ضت الشي  أ  ضه   ضًا و  ضته : أصييا م اليغ  مع َ َ َ  

اه أ ، (1) {ىل مل خل}: وقوله ا الى، أومبته: ليتكثة 

ْضناها (  مع ق أ ، (2)  التلقةه ) َ َ ْضناها ( واه أ  التشديد ) َ  َّ

يد ومع ق أ  التشد، ألزمنالم ال م   ما      ةيا:  التلقةه  م ناه

عيى م نى التكثة  عيى م نى إةا   ضنا  ةيا : أتدهما:   يى وميةع

 ةيا مع الحمل والح ام  عيى م نى  ةنا و صينا ما: وثاةةيما،   وضًا

، أا  ةنيا (3) ىئ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ يئ: وقوله ا الى، والحدود
سمي  ،والق   أيضًا ما أومبه اهلل ا الى، الحز م الشي : والق  

 ھ ھ ھ يئ: وقوله ا الى،  الم وتدوداً  ذلك أل  له م

و  ا د اهلل تدوده التي ، أا مهتط ًا محدوداً  (4) ىئ ے ھ

والقار  والق ّضي ، ولذلك الق ا د  المة اث، أم   يا أو ةيى عنيا

 (5). ويسمى ال يم  هسم  المواريث   ا د، الذا ي  ف الق ا د

                                 
 . 1: النور. (1)

ن متواترتان، حيث قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتشديد الراء، والباقون قراءتا. (2)

 . (2/614)تقريب النشر يف القراءات العشر  بالتخفيف

 . 2: التحريم. (3)

 . 118: النساء. (4)

، (هـ 666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت، زين الدين الرازي. (5)
المكتبة ، (1/237) ،يوسف الشيخ أحمد: تحقيق، مختار الصحاح
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 عند أه    انوعت المصطيحات -: الارائض اصطالحا

  :م مصطي  الق ا د ل دة أقوال منيا ال يم
  (1). عيم ي  ف  ه لةقة  اوزيد الت ل  عيى مستحهةيا  -1

ف َتقَّ ل ٍّ مع الت ل   -2  (2). عيم  أصول مع  هه وتساـ ُاَ  ِّ

 (3).ي ث ومهدار ما لك  وارث عيم ي  ف  ه مع ي ث ومع ال  -3

ال يم  المواريث مع تةث  هه أتكاميا وم     الحساـ   -4

ممد مة اث وهو الحق المليه عع : والمواريث، لهسمتيا الموص 

 (4). المةت المنهول إلى الوارث

وهو ال يم  أتكام  ،اوهذه الت اريه لييا اؤدا م نى واتد

 . إال أ  األخة  أمم يا، الق ا د ولةقة  تسا يا

                                                                         
محمد بن مكرم بن علي الرويفعي ، / ابن منظور هـ 1420، 5ط، العصرية

، 3ط، دار صادر، (7/202)، باب الفاء، لسان العرب، (هـ 711)ت
 "وإيجاز" بتصرف". هـ 1414

، (1/166)، التعريفات، (هـ 816علي بن محمد بن علي )ت، الجرجاين. (1)
 . هـ 1403، 1ط، دار الكتب العلمية

 1252محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )ت، ابن عابدين. (2)

 . هـ 1412، 2ط، دار الفكر، (6/757)، رد المحتار على الدر المختار، (هـ

حاشية ، (هـ 1230محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )ت، الدسوقي. (3)

 "مختصر بتصرف". دار الفكر، (4/456)، الدسوقي على الشرح الكبير

الفقه ، المجموعة من المؤلفين -362المطلع على ألفاظ المقنع /، البعلي. (4)

مجمع الملك فهد لطباعة ، (1/281)، الميسر يف ضوء الكتاب والسنة

 . هـ 1424، المصحف الشريف
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لما ينشأ  ؛ال يوم الش عة  المحمودة لذااياي د عيم الق ا د مع و

م  ، ال يم وإاهاةه مع احهةق ال دل الذا ش عه اهللعع الم      يذا 

وعيم ، اهسةم المواريث وإيصال الحهوق ألهييا عيى الومه المش و 

قسم يت يق  حةاة : أل  ال يم قسما ، الق ا د يسمى ةصه ال يم

وهذا الهسم ، مع عبادات وم اممت وأةكح ، اإلةسا  م هذه الدةةا

يق  اإلةسا    د و ااه وهذا هو عيم وقسم يت ، مبسوك م أغيب القهه

 . الق ا د

أ  اهلل ابارك وا الى اولى : ومما يدل عيى أهمة  الق ا د و ضييا

اهسةميا  ةع المستحهةع مع الورث   نقسه م لتا ه الك يم م آيات 

 يم يكييا سبحاةه إلى َمَيك مه ـ أو ةبي ، المواريث مع سورة النسا 

 . م ووض  أتكاميا أام  ةا  وأوضحه   َقَسَميا أ ةع قس، م س 

ب م ا يمه وا يةمه  ال صيى اهلل عيةه وسيم ال تث النبي ورغَّ

 : منيا، وال ناي   ه م ألث  مع تديث

 إةه  ،يا أ ا ه ي ة ا يموا الق ا د وعيموها ": ملسو هيلع هللا ىلص قوله 

 (1)."وهو أول شي  ينتز  مع أمتي، ينسى  وهو ،ةصه ال يم

 أ  – ملسو هيلع هللا ىلص-عم و  ع ال اص رواه عبد اهلل  ع  ومنيا ما 

آي  ، يو  ض   ذلك سو  وما ثمث  ال يم ": قال ‘ اهلل رسول

                                 
، سنن ابن ماجه، (هـ 273محمد بن يزيد القزويني )ت، ةأخرجه ابن ماج. (1)

باب الحث على ، (2/908)، (2719ح)، يقامحمد فؤاد عبد الب: تحقيق

. ضعيف وإسناده . بدون تاريخ، دار إحياء الكتب العربية، تعليم الفرائض
 (4/23ينظر تحقيق االرناوط على سنن ابن ماجه)
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  (1). "أو   يض  عادل  ، أو سن  قا م ، محكم 

  يا وال ناي  الق ا د ا يم عيى – €-وتث الصحاـ 

 يسد ال ما ذلك م ااثار مع وليم واهتماميم مناظ اايم م  ولاةت

  (2).. لذل ها المهام
 

 -: مكانة علم الفرائض عند ابن سعدي: ملسألة الثانيةا
وخاص  م التقسة  ،  حسب االسته ا  لمؤلقات الشةخ الس دا

 : مكاة  عيم الق ا د لد  الشةخ مية  مع خمل ما ييي والقهه يتبةع

اقسة ه ايات المواريث م سورة النسا  تةث لم يكته  مع-1

 . اايات تقسة ها مجممً  ما دلت عيةه ظواه  

 . أتكام الق ا د  ةاةًا  هيةًا وا ةًا  ذل  المسا   وأدلتيا  ةع-2

 . ثم اختةاره وا مةحه  ةما  ةه خمف وله  ةه رأا اللمف ذل -3

مع اايات  اإلضا   إلى تديث ا ع  - ¬-الشةخ  استدل-4

 (3)."ألحهوا الق ا د  أهييا  ما  هي  ألولى رم  ذل   ": عباس

                                 
سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي السجستاين ، أخرجه أبو داود. (1)

، ن عبد الحميدمحمد محيي الدي: تحقيق، سنن أبي داود، (هـ 275)ت
، المكتبة العصرية، جاء يف تعليم الفرائض باب ما، (3/119)، (2885ح)

 . وسنده ضعيف. بدون تاريخ، بيروت
: أهمية علم الفرائض وفضله-23-22الفوائد الشنشورية / :الشنشوري. (2)

ص ، الخالصة يف علم الفرائض، ناصر بن محمد بن مشري. د، الغامدي

 "بتصرف". هـ 1434، 9ط، مكة المكرمة، ضراءدار طيبة الخ، 39 - 33
، كتاب الفرائض، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل، أخرجه البخاري. (3)

، دار طوق النجاة، (8/2150)، (6732ح)، باب ميراث الولد من أبيه وأمه
 . هـ 1422، 1ط
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الق ا د إال مة اث الجدات  إةه غة  مذلور م ذلك عيى م  أتكام 

وسةأاي  ةا  ذلك  التقصة  م القص  الهادم ،    ثبواه م السن  النبوي 

 . -شا  اهلل  إ -

وقد أشار الشةخ إلى مكاة  الق ا د م منظومته القهية  م لتاـ 

 : الق ا د قال

 م و هده مع قب  ل  عي .... وال يم  المة اث ةصه ال يم 

  (1) وأخيص له إخمص مع ُيِحْب ...  ات ص عيةه واست ع  ال ـ
 

  

                                 
كتاب ، 395ص ، المنظومة الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر، ابن سعدي. (1)

 . هـ 1412، 2ط، مركز صالح بن صالح الثقايف، الفرائض
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 استدالالت ابن سعدي فيما يتعلق بالفروع واألبوين والزوجني: املطلب الثاني
 : ويشتم  عيى ةماذج ثمث 

 -: استدالله يف مرياث إناث الفروع: النموذج األول
 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ يئ: مع قوله ا الى

 (1) ىئ ھھ ھ ہ ہ ہ

مع الم يوم ةصًا أ  مة اث البنت المنق دة الصيبة  أو  نت اال ع 

 حئ جئ}: وإ  ةزل  محد الذلور النصه  دلة  قوله ا الى
وإ  لع  نات صيب أو  نات ا ع ثمثًا ، {هئجب مئ خئ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ يئ:  ألث   ييع الثيثا   نص قوله ا الى

، لثنتةع الثيثا وقد أممد ال يما  أ  مة اث البنتةع ا، ىئ ۀہ ۀ ڻ
 : ييي مما مستقاد الحكم هذا أ  – ¬-وذل  الشةخ 

، {هئجب مئ خئ حئ جئ}: مع قوله ا الى -1
 مقيوم ذلك أةه إ  زادت عيى الواتدة اةته  الق   مع النصه وال 

 . َثمَّ   ده إال الثيثا 

إذا خّيه  ،{زنمن رن مم ام}: قوله ا الى -2

 دل  ، أةه مث  تظ األةثةةعوقد أخب  اهلل ،ا نًا و نتًا  إ  اال ع له الثيثا 

 . ذلك عيى أ  ليبنتةع الثيثةع

                                 
 . 11: النساء. (1)
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أ  البنت إذا أخذت الثيث مد أخةيا وهو أزيد ض راً عيةيا مع  -3

 . أختيا  أخذها له مد أختيا مع  اـ أولى وأت  

 (1)ىئڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ يئ: أ  قوله ا الى -4

   إ  لا  األختا  الثنتا  مد   دهما يأخذا، ةص م األختةع الثيثةع

 .  اال نتا  مد ق  يما مع  اـ أولى وأت  ، الثيثةع

  (2).أعطى ا نتي س د الثيثةع ‘ ما ثبت أ  النبي -5

ليتنبةه  {ري ٰى}: وذل  الشةخ أ  الحكم  م اإلاةا   هوله

عيى أةه ال يزيد الق   وهو الثيثا   زيادايع لما زاد     النصه 

 . لما ص   ألث  مع واتدة

واتدة مد  نت ا ع  ييبنت الصيبة   أما إذا ومد  نت صيبة 

وي طى  نات اال ع السدس اكمي  الثيثةع ومث  ذلك لو لا  ، النصه

 . وهذا ليه مما دلت عيةه ااي  الك يم  ، نت ا ع مد  نات ا ع أةزل منيا

وأيضًا  إ  ااي  ادل أةه إذا استغ ق البنات الثيثةع سهط مع 

 يو لم يسهطع ليزم ، ةع وقد اماحتيع أل  اهلل لم يق   ليع إال الثيث

وهذه األتكام  ،وهو خمف النص ،أ  يق   ليع أزيد مع الثيثةع

                                 
 . 176: النساء. (1)

كتاب ، سنن أبي داود، (هـ 275سليمان بن األشعث )ت، أخرجه أبو داود. (2)

المكتبة ، (3/120)، (2891ح)، جاء يف ميراث الصلب باب ما، الفرائض

 . وسنده حسن. بدون تاريخ، بيروت، العصرية
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ويتبةع  (1). اثبت عند عدم ال اصب واة هد اإلمما  عيةيا  ةع ال يما 

 . (2)يوا ق الجميور ¬ مع هذا االستدالل أ  الشةخ

 

 -: استدالله على أحكام األبوين يف املرياث: النموذج الثاني
 خت حت جت هب مب خب حب}: مع قوله ا الى

 مص حصخص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث هت مت
 (3) {حطمظ مض خض حض جض

 : حاالت األبوين يف املرياث
 . السدس لك  منيما مد ومود الق   الوارث الذل  -1

                                 
تيسير الكريم الرحمن يف تفسير كالم ، عبد الرحمن بن ناصر، لسعديا. (1)

/ تيسير اللطيف المنان ، هـ 1418، مؤسسة الريان، 233، 232ص ، المنان

وتوضيح / منهج السالكين . 281، 280ص ، يف خالصة تفسير القرآن

 1412، 2ط، مركز صالح بن صالح الثقايف، 52، 51ص ، يف الدين الفقه

 . هـ
: تحقيق، تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء اسماعيل الدمشقي، ابن كثير. (2)

/ ابن . هـ 1422، 1ط، الرياض، دار طيبة، (226، 2/225)، السالمة

، / الدسوقي. (776-6/770)، رد المحتار على الدر المختار، عابدين
موفق الدين ، / ابن قدامة. (4/460)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

عبداهلل . د: تحقيق، المغني، (هـ 620عبداهلل بن أحمد بن قدامة الحنبلي )ت

، 1ط، القاهرة، دار هجر، (14-9/11)، التركي و عبدالفتاح الحلو
 . هـ 1410

 . 11: النساء. (3)
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السدس لك  منيما مد الباقي ا صةبًا لألـ مد ومود الق    -2

 . الوارث األةثى

 . ومود األـالسدس لألم مد ومود ممد األخوة وعدم  -3

الباقي ا صةبًا لألـ والثيث لألم عند عدم الق   الوارث ذل ًا  -4

 . أو أةثى

 األ ويع مة اث سبحاةه ذل  ثم) : اقسة ه م – ¬-قال الشةخ 

 حت جت هب مب خب} وأمه أ وه: أا {حب}:  هال
ذل ًا لا  أو ، أو ولد ا ع، ولد الصيب: أا {حجمج مث هت مت خت

، م  م ازيد عيى السدس مد أتد األوالدواتدًا أو مت ددًا  أما األ، أةثى
 إ  لا  ولد ، يستحق أزيد مع السدس وأما األـ م الذلور منيم ال

لأ ويع وا نتةع لم يبق له ، ولم يبق   د الق   شي ، أةثى أو إةاثًا

وإ   هي   د     البنت أو البنات شي  أخذ األـ السدس ، ا صةب

الق و   أهييا  ما  هي  ألولى ألةنا ألحهنا ؛   ضًا والباقي ا صةبًا

 جس مخ جخ مح جح}. رم  ذل  وهو أولى مع األخ وال م وغة هما
والباقي لألـ ألةه أضاف المال إلى : أا {حصخص مس خس حس

األـ واألم إضا   واتدة ثم قدر ةصةب األم  دل ذلك عيى أ  الباقي 

    له    ي ث  وُعيم مع ذلك أ  األـ مد عدم األوالد ال، لألـ

 مص}: م قوله ا الى وقال، المال ليه أو ما أ هت الق و  (ا صةبًا 
) أا أشها  أو ألـ أو ألم ذلوراً : {حطمظ مض خض حض جض

لةس ظاه  : لكع قد يهال، وإةاثًا وارثةع أو محجو ةع  ألـ أو الجد

 دلة  عدم اناوليا ، شاممً لغة  الوارثةع {خض حض جض مص}:قوله
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يث مع األخوة إال يحجبيا عع الث ليمحجوـ  الوصه   يى هذا ال

 (1). اإلخوة الوارثةع (

وذلك  ، تبهى مع أتكام األ ويع م المة اث المسألتا  ال م يتا 

 إ  الزوج أو الزوم  يأخذ   ضه ، إذا ومد مد األ ويع أتد الزومةع

 – ¬-وقد استدل الشةخ ، ثم اأخذ األم ثيث الباقي واألـ الباقي
 : ييي  ما ذلك عيى

ورثه  ثيث ما {حصخص مس خس حس}: دل قوله ا الى -1

إما : وهو م هااةع المسألتةع، األ وا  أل  اهلل أضاف المة اث لأل ويع

 يم ادل ااي  ، وإما ر د م زوم  وأم وأـ، سدس م زوج وأم وأـ

تتى يهال إ  هااةع ، عيى إرث األم ثيث المال لاممً مد عدم األوالد

 . الصوراةع قد استثنةنا مع هذا

ه أ  الذا يأخذ الزوج أو الزوم   منزل  ما يوض  ذلك ويؤيد -2

 . يأخذه الغ ما   ةكو  مع رأس المال والباقي  ةع األ ويع

أةنا لو أعطةنا األم ثيث المال لزم زيادايا عيى األـ م مسأل   -3

وهذا  ،أو أخذ األـ م مسأل  الزوم  زيادة عنيا ةصه السدس، الزوج

أو أخذه ض ه ما اأخذه  إ  الم يود مساواايا لألـ ، ةظة  له ال

 (2).األم

                                 
 . 234، 233ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)
، اللطيف المنان / تيسير 234، 233ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (2)

 . 52ص ، / منهج السالكين وتوضيح الفقه يف الدين 282، 281ص 
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 -ƒ-ذهب إلةه ا ع عم   وابةع مما سبق أ  الشةخ ي م  ما

 (1). الجميور عند ثبت  ما ويأخذ
 

 -: استدالالته يف أحكام الزوجني يف املرياث: النموذج الثالث
 مم خم حم جم يل ىل مل}: مع قوله ا الى

 يهجي ىه مه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي
 نب مب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ
  (2) {يبرت ىب

 :  حكم الزومةع م المة اث ظاه  م ااي  ويتيلص  ةما ييي 

إذا مات الزوج ولم يكع له ولد  ييزوم  ال  د وإ  لا  له ولد  -1

وا  لاةت الزوم  و  لا  الولد منه أو مع غة ها وسس،  ييا الثمع

 . واتدة أو مت ددات

 ييزوج النصه وإ  لا  ليا  إذا ماات الزوم  ولم يكع ليا ولد -2

 . سوا  لا  الولد منه أو مع غة ه، ولد  يه ال  د

ولد الصيب أو : ويدخ  م مسمى الولد المش وك وموده أو عدمه

الواتد والمت دد ويل ج عنه ولد البنات ، ولد اال ع الذل  واألةثى

 (3). إمماعًا

 

                                 
رد المحتار ، / ابن عابدين. (2/2279)، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير. (1)

 . (23-9/18)، المغني، / ابن قدامة. (6/772)، على الدر المختار
 . 11: النساء. (2)
ص ، / تيسير اللطيف المنان 235ص  ،تيسير الكريم الرحمن، السعدي 0 (3)

 . 52/ منهج السالكين وتوضيح الفقه يف الدين ص  282
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 ومرياث اخلنثى ، األخوات لغري أمو، استدالالت يف مرياث أوالد األم: املطلب الثالث
 -: ويشتم  عيى ةماذج ثمث 

 -: استدالالته يف مرياث أوالد األم: النموذج األول
وقد ثبت إرثيم م قوله ، األخوة واألخوات ألم: والمهصود  يم

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث}: ا الى
 من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك مك
وله  ": وم   د اله ا ات(1){ريزي ٰى ين ىن نن

 -وقد أممد ال يما  عيى أ  الم اد  األخوة ، (2) "خت مع أم أخ أو أ

وال ، ال أـ: أا، والكمل  مع ال والد له وال ولد، ألم األخوة –هنا 

 .  نت ا ع وإ  ةزلوا وال،  نت وال، وال ا ع ا ع، وال ا ع، مد

 : م يف املرياثوالد األأحوال أ

:  دلة  قوله ا الى، إذا لا  منق دًا ذل ًا لا  أو أةثى  يه السدس -1
 . {يلام ىل مل يك ىك مك لك اك}

ثنةع  ما  وق  جمة يم ش لا  م اإذا لاةوا ألث  مع واتد  -2

 ىن نن من زن رن مم}:  دلة  قوله ا الى، الثيث
أ   {ريزي ٰى ين}: ودل قوله {ريزي ٰى ين

 . ذل هم وأةثاهم سوا  أل  لقظ ) الش يك ( يهتضي التسوي 

                                 
 . 12: النساء. (1)

النشر يف ، ( هـ 388) ت ، محمد بن محمد بن يوسف، ابن الجوزي. (2)

 . بدون تاريخ، المطبعة التجارية الكبرى، ( 1/28القراءات العشر ) 
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واألصول الذلور  ودل لقظ ) لمل  ( عيى أ  الق و  وإ  ةزلوا -3

أل  اهلل لم يورثيم إال م الكمل   يو لم ؛ يسهطو  أوالد األم، وإ  عيوا

 (1). يكع يورث لمل  لم ي ثوا منه شةئًا ااقاقًا

و اإلممال أتكام أوالد األم ست   إضا   إرثيم مد مع أدلوا  ه 

اقضة  لذل هم  وال، ويحجبو  مع أدلوا  ه تجب ةهصا ، وهي األم

وأورد الشةخ ثمث  منيا وهي أهم األتكام المت يه   أوالد ، ثاهمعيى أة

 . األم

 

 -: استدالالته يف مرياث األخوات لغري أم: النموذج الثاني
: ودلة  اوريثيع قوله ا الى، وهع األخوات الشهةهات أو ألـ

 جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل}
 يي ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن
 نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر
  (2) {نبىب مب زب رب يئ ىئ

 . وقد سبق  ةا  م نى الكمل  وهو مع ال والد له وال ولد

، والثنتا  ليما الثيثا ،  األخت الواتدة شهةه  أو ألـ ليا النصه
اأخذ الشهةه  ، أو األخوات ألـ، والشهةه  الواتدة مد األخت ألـ

النصه والباقي مع الثيثةع لألخت أو األخوات ألـ وهو سدس 

                                 
ص ، / تيسير اللطيف المنان 235ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)

 . 52ص ، / منهج السالكين وتوضيح الفقه يف الدين 282

 . 176: النساء. (2)
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وإذا استغ قت الشهةهات الثيثةع سهطت األخوات ، الثيثةع اكمي 

وهذه األتكام اثبت ، لما اهدم  ةا  ذلك م البنات و نات اال ع، ألـ

 (1). عند عدم ال اصب

 

 : (2)استدالالته يف حكم مرياث اخلنثى: النموذج الثالث

 : خيلو من ثالث حاالت اخلنثى يف املرياث ال
 ةأخذ تكم الذلور ويشميه النص ، تهأ  يكو  واضحًا ذلوري -1

 .  ةيم

 ةأخذ تكم اإلةاث ويشميه النص ، أ  يكو  واضحًا أةوثةته -2

 .  ةيع

 : يتض  أهو ذل  أو أةثى (  قةه تالتا  )لمأ  يكو  مشكمً  -3

يلتيه  ةه إرث الذل  واألةثى مث  األخوة  أ  يكو  م موقد ال (1

ال يلتيه  تهدي  لوةه  ألم  يذا ال إشكال  ةه أل  إرثه وإرث مع م ه

 . ذل ًا أو أةثى  يم ي ثو   التساوا

سبة   وال، و تهدي  أةوثةته، إذا لا  إرثه يلتيه  تهدي  ذلوريته (2

 م ي طى ألث  التهدي يع التتمال ظيم مع م ه مع ، لي يم  ذلك

 ينا يجب التوسط  ةع ، ي طى األق  التتمال ظيمه وال، الورث 

 جخ مح جح}:  يهةع قال ا الىوسيوك أعدل الط، األم يع

                                 
/ تيسير اللطيف  320، 319، 236ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)

 . 52ص ، / منهج السالكين وتوضيح الفقه يف الدين 282ص ، المنان

 . ال والنساء أو ليس له شيء منهما أصالا شخص له آلتا الرج: الخنثى. (2)
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ط يق إلى ال دل م مث  هذا إال  الهسم  عيى  وال (1) {مخجس

اتتمالةع ) لوةه ذل  ولوةه أةثى ( وي طى ةصه ةصةبه مع ل  

وقال  (2) {جخمخ مح جح مج حج مث}: قال ا الى، اتتمال

ُهوا اهللَ َما اْستََطْ ُتْم  ": سبحاةه  (4). (3) "َ ااَّ

المالكة  والحنا ي  م اللنثى المشك   أةه  ذهب إلةه وهنا يوا ق ما

 (5). ي طى ةصه ةصةبه مع التهدي يع

 

  

                                 
 . 8: المائدة. (1)

 . 286: البقرة. (2)

 . 16: التغابن. (3)

 . 237ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (4)

، / ابن قدامة. (4/489)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي. (5)
 . (9/110)، المغني
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 :وأحكام العول والرد، استدالالت ابن سعدي يف موانع اإلرث: املطلب الرابع
 : ويشتم  عيى ةماذج ثمث 

 -: استدالالته يف موانع اإلرث: النموذج األول
 :   ثمث مواةد اإلرث المجمد عيةيا  ةع ال يما

 . الهت  -1

 . اختمف الديع -2

  ي : قة  ) إ : اقسة ه م – ¬-قال الشةخ  (1). ال ق -3

 والمب د، الديع م والملاله، وال قةق، الهاا  مة اث تكم يستقاد

، وذوا األرتام، وال د، لوال و، أم لغة  اإلخوة مد والجد، واللنثى
مع ، ت اال عأو  نا، مد البنات، واألخوات لغة  أم، و هة  ال صب 

 ةه انبةيات وإشارات دقةه  ي س   يميا عيى ، ة م: قة ؟ اله آ  أم ال

 (2). ادل عيى ممةد المذلورات (، غة  المتأم 

 عيى – ¬- أما الهاا  والملاله م الديع  هد استدل الشةخ 

 : ييي  ما المة اث مع من يما

 يم  ةا  الحكم  اإللية  م اوزيد المال عيى الورث   حسب ق  -1

: وقد أشار سبحاةه إلى هذه الحكم   هوله، وةق يم الديني والدةةوا
وقد عيم أ  الهاا  قد ، (3) {جلحل مك لك خك حك جك}

                                 
، لتحقيقات المرضية يف المباحث الفرضيةا، صالح بن فوزان. د، الفوزان. (1)

 . هـ 1419، 4ط، مكتبة المعارف، 51ص 

 "بتصرف" 236ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (2)

 . 11: النساء. (3)
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أ  ،  ةه مع مومب اإلرث  م ينتيد ما، س ى لمورثه  أعظم الض ر

  يم مع ، يهاوم ض ر الهت  الذا هو ضد النقد الذا راب عيةه اإلرث

ويهطد ال تم الذا قال اهلل ، مع المة اثذلك أ  الهت  ألب  ماةد يمند 

 . (1) ىئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ يئ:  ةه

 النسب  ليهاا   هد استه ت الهاعدة الش عة  أ  ) مع است ج   -2

 . شةئًا قب  أواةه عوقب  ح ماةه (

: ألةه قد ا ار  المومب وهو؛ أ  الملاله ليديع ال إرث له -3
و الملالق  م الديع والماةد الذا ه -لإلرث  المومب-ااصال النسب 

 هوا الماةد ومند مومب اإلرث الذا ، المومب  ليمباين  مع ل  ومه

 .  يم ي م  المومب لهةام الماةد، هو النسب

أ  اهلل ا الى قد م   تهوق المسيمةع أولى مع تهوق  -4

اةته  ماله إلى مع هو ،  إذا مات المسيم، األقارـ الكقار الدةةوي 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ يئ: لى ةكو  قوله ا ا، وأتق  ه

وأما مد اباينيم  األخوة الدينة  ، إذا ااقهت أدياةيم (2) ىئ جئحئ ی

 . مهدم  عيى األخوة النسبة  المج دة

واأم  هذا الم نى مع آي   ": األ يام( )مم قال ا ع الهةم م 

المواريث وا يةهه سبحاةه التوارث  ةيا  يقظ الزوم  دو  الم أة لما 

 قةه ، (3) {حم جم يل ىل مل}: م قوله ا الى

                                 
 . 75: األنفال. (1)

 . 75: األنفال. (2)

 . 12: النساء. (3)
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إةما وقد  الزومة  المهتضة  ليتشال  ، إيذا   أ  هذا التوارث

اناسب  م يهد  اشال   ةنيما وال ال، والمؤمع والكا  ، والتناسب

ه آ  وم لبااه  وق عهول وأس ار مق دات ال،  ةنيما التوارث

 . (1) "ال المةع

ث ألةه لةس له م ال يورث عنه    ل  أما  النسب  لي قةق  إةه ال يورِّ

 . ما م ه لسةده

 : ةسباب التالييرث فذلك لأل وأما كونه ال

يميك ولو ميك لكا  لسةده وهو أمنبي عع  أ  ال قةق ال -1

 . المةت

 }،(2) {زنمن رن مم ام}: قوله ا الى -2
 ىل مل يك}، (3) {حم جم يل ىل
وأما ال قةق  م ،  ذلك يكو  لمع يتأاى منه التميك. (4) {يلام

 . أةه ال مة اث له يتأاى منه ذلك   يم

(  إةه اتب د أتكامه وأما المب د )مع   ضه ت  و  ضه رقةق

 ةه  لكو  ما؛   ضه اهلل م المواريث  ما  ةه مع الح ي  يستحق  يا ما

 .  ةه مع ال ق  يةس  ها   لذلك وما، مع الح ي  قا مً ليتميك

                                 
فضل الصالة جالء األفهام يف ، ( هـ 751) ت، محمد بن أبي بكر، ابن القيم. (1)

 . هـ 1407، 2ط، دار العروبة، (1/233)، على محمد خير األنام

 . 11: النساء. (2)

 . 12: النساء. (3)

 . 12: النساء. (4)
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 ةه مع    يى ذلك يكو  المب د ي ث ويورث ويحجب  هدر ما

 هدر ، مثا ُأ وم اقبًا، وإذا لا  ال بد يكو  محمودًا ومذمومًا، الح ي 

 (1).  يذا هكذا،  ةه مع مومبات ذلك ما

 . (2)ذهب إلةه الحنا ي  المب د يوا ق ما والشةخ م تكم

 -: استدالالته يف أحكام العول والرد: النموذج الثاني
 مع تكميا يستقاد وال د ل ال و مسا   أ  – ¬-ذل  الشةخ 

 وهم، أةصبا  المواريث أله  وقدر     ا الى اهلل أ  وذلك، اله آ 

 : تالتةع  ةع

 إما أ  يحجب   ضيم   ضًا  المحجوـ ساقط ال: احلالة األوىل

 . يستحق شةئًا يزاتم وال

 : يحجب   ضيم   ضًا  م يليو مع وإما أ  ال :احلالة الثانية

ص  ك  يأخذ ةه أ  استغ ق الق و  الت ل  مع غة  زيادة وال -1

 .   ضه لاممً 

 إما أ  انهص   د الورث  عع ، إذا زادت الق و  عيى الت ل  -2

وهذا ا مة  ،   ضه الذا قدره اهلل له وةكم  ليباقةع منيم   وضيم

 ةجب م هذا ،  غة  م م  ولةس ةهصا  أتدهم أولى مع ااخ 

ويحاصص  ةنيم لديو  الغ ما   ،إعطا  ل  واتد ةصةبه  هدر اإلمكا 

  يم  ،ط يق موص  إلى ذلك إال  ال ول الزا دة عيى مال الغ يم وال

 . مع هذا أ  ال ول م الق ا د قد  ةنه اهلل م لتا ه

                                 
 . 237، 236ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)

 . (128، 9/127)، المغني، ابن قدامة. (2)
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و هي شي  لةس له مستحق مع  ،إذا لم استغ ق الق و  الت ل  -3

 إ  رده عيى أتدهم دو  ااخ يع ا مة   م  ،عاصب ق يب أو   ةد

منه ومة  ،  يب ليمةتوإعطاؤه غة هم ممع لةس  ه، م م 

 (1) ىئ جئحئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ يئ: وم ارض  لهوله

 (2).  ت ةع أ  ي د عيى أه  الق و   هدر   وضيم

 ا هةب دو  وال د ال ول م استدالله – ¬-ع   الشةخ 

 . ومناقش 

 

 

  

                                 
 . 75: األنفال. (1)

ص ، / تيسير اللطيف المنان 238ص ، حمنتيسير الكريم الر، السعدي. (2)

 . 53ص ، / منهج السالكين وتوضيح الفقه يف الدين 282
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 املبــحث الثــــاني

 ترجيحات ابن سعدي الفقهية يف مسائل اخلالفية يف الفرائض

 : م إىل مطلب نوينقس

، ترجيحات ابن سعدي الاقرية يف مرياث اجلدات: املطلب األول

وتأثري اإلخوة املحجوب ن على مرياث األم ، اإلخوة باجلد وحجب

  ثالث:وفيه مسائل 

، ترجيحات ابن سعدي يف مسائل الرد على الزوج ن: املطلب الثاين

 : ثوفيه مسائل ثال، واملسألة املشرَّكة، ومسائل العصبات
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وحجب ، ترجيحات ابن سعدي الفقهية يف مرياث اجلدات: املطلب ألول
 وتأثري اإلخوة املحجوبني على مرياث األم، اإلخوة باجلد

 : و ةه ثمث  مسا   

 . مة اث الجدات: المسأل  األولى

 . تجب اإلخوة  الجد: المسأل  الثاةة 

 . األم اأثة  اإلخوة المحجو ةع عيى مة اث: المسأل  الثالث 

 -ي ني أتكام المواريث  -) وهي : - ¬-قال الشةخ الس دا 

مع األتكام التي  ةنيا اهلل مقصي  م لتا ه وقال النبي صيى اهلل عيةه م 

ألحهوا الق ا د  أهييا  ما  هي  ألولى رم   ": الحديث الصحة 

ولما لاةت عيى هذه الصق  ق  اللمف  ةيا مدًا  النسب  ، (1) "ذل  

غة ها وتص  االاقاق عيى أتكاميا وهلل الحمد أل  اايات إلى 

اله آةة  المت يه   يا مد الحديث المذلور ةجمد مسا ييا وةضم 

. ي طى أق ـ ال صبات ( يمتق قاايا وإلحاق الق ا د  أهييا ثم ما ه
وم هذا القص  سأقتص  عيى ذل  المسا   اللم ة  التي لا  ليشةخ (2)

 .  ةيا ا مة 

 -: مرياث اجلدات: ة األولاملسأل
عع المغة ة  ع ش ب  ومحمد  ع ، ثبت مة اث الجدة م السن 

                                 
 15سبق تخريجه ص . (1)

إرشاد أولي البصائر األلباب لنيل الفقه ، عبد الرحمن بن ناصر، السعدي. (2)

/ اإلرشاد إلى معرفة ، 151، 150ص ، بأقرب الطرق وأيسر األسباب

 . هـ 1400، مكتبة المعارف، 162، 161ص ، األحكام
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  (1). أعطى الجدة السدس ‘ مسيم  أ  النبي

وااقق القهيا  م مة اث ، وقد وقد إمما  ال يما  عيى ذلك 

 : ييي الجدات عيى ما

 . أ  األم احجب الجدات مع ممةد الجيات -1

ا  لاةت واتدة أو ألث   إ      الجدة السدس مطيهًا سو -2

لاةت واتدة أخذاه لاممً وإ  لع ألث  اشت لع م السدس وسوا  

 (2). ومد     وارث أو لم يومد

وتجب الجدات ، واختيه القهيا  م عدد الجدات الوارثات

 . وتجب الجدة  الوارث الذا أدلت  ه،   ضيع لب د

 : عدد اجلدات الوارثات: أواًل
 : ث  أقوالليقهيا  م ذلك ثم

 الجدات الوارثات أم األم وإ  عيت  محد : الهول األول

 . (3)وأم األـ وإ  عيت  محد اإلةاث وهو مذهب المالكة ، اإلةاث

 أم األم وإ  عيت : ي ث إال ثمث مدات ال: الهول الثاين

أـ األـ وإ  األـ وإ  عيت  محد اإلةاث وأم   محد اإلةاث وأم

 . (4)الحنا ي  وهو مذهب ،عيت  محد اإلةاث

                                 
، 2894رقم ، باب يف الجدة، كتاب الفرائض، سنن أبي داود، أبو داود. (1)

(2/121) . 

. 101 – 99ص ، التحقيقات المرضية يف المباحث الفرضية، الفوزان. (2)
 "بتصرف"

 . (4/462)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي. (3)

 . (57، 9/56)، المغني، ابن قدامة. (4)
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 أم األم وإ  : الجدات الوارثات أر د مدات: الهول الثالث

 وأم أـ ،عيت  محد اإلةاث وأم األـ وإ  عيت  محد اإلةاث

وأم أـ أـ األـ وإ  عيت  محد  ،األـ وإ  عيت  محد اإلةاث

 ك  مدة أدلت  إةاث خيص أو ذلور خيص أو إةاث إلى ، الذلور

 (1). حنقة  والشا  ة ذلور  يي وارث  وهو مذهب ال

ذهب إلةه الحنقة   إلى ما – ¬-*وقد ذهب الشةخ الس دا 

) والصحة  أ  ل  مدة أدلت : قال الشةخ م الملتارات، والشا  ة 

 ينام ذلك الحديث الذا رواه النل ي أةه وال،  جد وارث أةيا ا ث

ث ثمث مدات ‘ ، واثنتةع مع قب  األـ، واتدة مع قب  األم، ورَّ
  ق  ةع أم الجد وأم مد األـ وما  وال، هذا إخبار  الصورة الواق  أل  

 (2).  وقيا الستوا  الجمةد  اإلدال   الوارث (

 

                                 
/ الخطيب . (6/772)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (1)

مغني المحتاج إلى معرفة معاين ألفاظ ، شمس الدين محمد، الشريبني

/ . هـ 1418، 2ط، بيروت، دار الكتب العلمية، (26-4/18)، المنهاج

 . 202، 201ص ، الخالصة يف علم الفرائض، الغامدي
، المختارات الجليلة من المسائل الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر، السعدي. (2)

الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة ، 142ص 

، عبد الرحمن بن ناصر، السعدي: / وانظر هـ 1405، 2ط، واإلرشاد
 . هـ 1388، 1مكتبة المعارف ط، 481ص ، الفتاوى السعدية
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 : حجب اجلدات بعضهن البعض: ثانيًا
 : و ةه قوال 

 وهو مذهب الحنقة  والشا  ة  والحنا ي  م  :القول األول

  لاةت مع ميتيا أ  الجدة اله يب  احجب الب ةدة مطيهًا سوا، رواي 

 . (1)أو ال

 مذهب المالكة  وال واي  الثاةة  عند الحنا ي  :القول الثاين ،
 (2). أ  الجدة اله يب  احجب الجدة الب ةدة إذا لاةت مع ميتيا

يأخذ  الهول األول  أ  الجدة  - ¬-*والذا يظي  أ  الشةخ 

 :تةث قال م ش ح عمدة األتكام، اله يب  احجب الب ةدة مطيهًا
 (3). واله  ى احجب الب د  () 

 

                                 
/ أبو . (783-6/782)، تار على الدر المختاررد المح، ابن عابدين. (1)

البيان يف مذهب اإلمام ، يحيى بن أبي الخير سالم العمراين، الحسن

، دار المنهاج، (47، 9/46)، قاسم محمد النوري: تحقيق، الشافعي
 . (59، 9/58)، المغني، / ابن قدامة. هـ 1421، 1ط، بيروت

عقد الجواهر الثمينة يف ، مالكيجالل الدين عبداهلل بن نجم بن شاس ال. (2)

، محمد أبو األجفان وعبدالحفيظ منصور. د: تحقيق، مذهب عالم المدينة
، / ابن قدامة. 1415، 1ط، بيروت، دار الغرب اإلسالمي، (3/440)

 . 204/ ، الخالصة يف علم الفرائض، / الغامدي. (58، 9/59)، المغني
ة األحكام من أمالي العالمة عبد شرح عمد، عبد الرحمن بن ناصر، السعدي. (3)

 2/1001) ، أنس عبد الرحمن العقيل: تحقيق، الرحمن بن ناصر السعدي

 . هـ 1431، 1ط، دمشق، دار النوادر، (
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 ؟ هل ترث اجلدة مع من أدلت به: ثالثًا
 : ليقهيا   ةه رأيا 

 (1)يحجبيا مع أدلت  ه وهو مذهب الحنا ي  ال :القول األول . 

 أ  الجدة ُاحجب  مع أدلت  ه وهو مذهب : القول الثاين

 (2). الجميور

 هال م .، وا ق مذهب الحنا ي  ورم  – ¬-*والشةخ 

) والجدة أم األـ ا ث مد ومود األـ لما هو المذهب وهو : القتاو 

 (3). الصحة  ومع  اـ أولى أم األم (

 

 -: حجب األخوة باجلد: املسألة الثانية
وهو ، يدخ  م ةسبته إلى المةت أةثى الذا ال :واملراد باجلد هنا

 (4). أـ األـ وإ  عم

، (5)وأتكامه م المة اث هي أتكام األـ ةقسيا إذا لم يومد األـ
 † –لكع القهيا  ،  هد ااقق القهيا  عيى أ  الجد يحجب اإلخوة ألم

 ه  ألـ أو األشها  اإلخوة مد الجد وهي واتدة تال  م اختيقوا –

                                 
 . (9/60)، المغني، ابن قدامة. (1)
/ جالل الدين . (6/780)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (2)

التحقيقات ، / الفوزان. (3/440)، نةعقد الجواهر الثمي، المالكي

 . 107ص ، المرضية يف المباحث الفرضية
 . 480ص ، الفتاوى السعدية، السعدي. (3)

 . 193ص ، الخالصة يف علم الفرائض، الغامدي. (4)

  21/ 20وردسابقا/. (5)
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  ؟ال أم  الجد ُيحجبو 
 : وذلك على قولني

 ألشها  وألـ ويمن يم أ  الجد يحجب األخوة ا: القول األول

 . (1)مع المة اث وهذا مذهب الحنقة  ورواي  عع اإلمام أتمد

 يحجبيم    ي ثو  م ه وهو مذهب  أ  الجد ال: القول الثاين

 (2). المالكة  والشا  ة  والحنا ي 

مذهب الحنقة  م تجب األخوة لغة   - ¬-رم  ا ع س دا -

 : وعي  ا مةحه  ما ييي ،أم  الجد

: جد أـ م مواضد عديدة م اله آ  الك يم لهوله ا الىأ  ال -1 
 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ يئ

وقوله  (3) ىئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ يئ: ’ ا الى تكاي  عع يوسه

 دل ذلك عيى أ  . أ ًا،  سمى اهلل الجد ومد األـ، (4) ىئ پپ

                                 
، / ابن قدامة. (786-4/774)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (1)

 . (65، 9/66)، المغني

/ أبو . (447-3/445)، عقد الجواهر الثمينة، جالل الدين المالكي. (2)

، / ابن قدامة. (9/91)، البيان يف مذهب الشافعي، الحسن العمراين
تيسير فقه ، عبد الكريم بن محمد. د، /الالحم. (9/66)، المغني

 . هـ 1423، 1ط، دار إشبيليا، 241ص، المواريث

 . 133: البقرة. (3)

 . 38: يوسف. (4)
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ي ثه األـ ويحجب مع يحجبه إال م  الجد  منزل  األـ ي ث ما

 . يتةع  إ  األم ا ث الثيث لاممً م هال م 

إذا لا  ال يما  قد أمم وا عيى أ  الجد تكمه تكم األـ  -2

مع  ةع األخوة واألعمام ، عند عدمه م مة اثه مد األوالد وغة هم

وسا   أتكام المواريث  ةنبغي أيضًا أ  يكو  تكمه تكم ، و نةيم

 . األـ م تجب األخوة لغة  أم

مع ال ولد له وال : األخوة م الكمل  وهيأ  اهلل ا الى ورث  -3

 .  يةس لألخوة مة اث م يم، والجد األـ: والد والوالد يشم 

 يم ال يكو  ، إذا لا  ا ع اال ع  منزل  ا ع الصيب: الهةاس -4

 ؟ الجد  منزل  األـ

مد ا ع األخ قد ااقق ال يما  عيى أةه يحجبه ، وإذا لا  مد األـ

 ؟ يحجب مد المةت أخاه  يم ال

أةه عيى اهدي  مة اثه م يم اهتضي الحال أةه لواتد منيم  -5

   م يوه يلة  اارة  ةع الثيث ، ولم يج يوه لذلك، مطيهًا

، واارة  ةع المهاسم  وثيث الباقي وسدس ممةد المال، والمهاسم 
 . وهذا ال أص  له م الش   ي مد إلةه

مد  يةس ، لكا  لألم السدس مد مد وأخ، لو لا  مث  األخوة -6

قةاس  انبةه وال وال، مع يورث اإلخوة مد الجد ةص وال إشارة

 (1).صحة 

                                 
/ المختارات الجليلة من  238، 237ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)

 . 480، 479ص ، / الفتاوى السعدية 141ص ، المسائل الفقهية
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اوريث  -)  يذا الهول : قال الشةخ   د أ  أورد هذه المسأل 

وال م نى ، متناقد ال ينبني عيى أص  صحة  -األخوة مد الجد 

وأما الهول  سهوطيم مطيهًا  الجد ، ظاه  ةص وال إشاراه وال، رمة 

والموا ق لمواقد اإلمما  م غة  ، اه  الكتاـ والسن  يو الموا ق لظ

 وهو قول منضبط ال، والموا ق ليم اين الصحةح ، هذه المسأل 

شأ  األقوال الصحةح  وهلل  غمو  وال إشكال لما هو اناقد  ةه وال

 (1). (الحمد

ةجد أ  ا ع س دا خاله مذهب الحنا ي  وامتيد م ا مةحه 

 .لمذهب الحنقة 

 

  

                                 
 . 480ص ، الفتاوى السعدية، السعدي. (1)
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: تأثري اإلخوة احملجوبني على مرياث األم: سألة الثالثةامل
   شلص يحجبو  األم مع الثيث إلى وه  اإلخوة المحجو 

 ؟ السدس

 : يف ذلك قوالن ألهل العلم
 وهو الذا عيةه األلث  وهو الصحة  مع مذهب : القول األول

الحنا ي  أ  األخوة يحجبو  األم مع الثيث إلى السدس سوا  لاةوا 

 . (1)ةع أو محجو ةعوارث

 إال إذا  ،أ  األخوة ال يحجبو  األم إلى السدس: القول الثاين

 (2). لاةوا وارثةع وهو قول   د القهيا  المتأخ يع

) : الهول الثاين  هال م الملتارات - ¬-*وقد رم  الشةخ 

أ  األخوة المحجو ةع ال يحجبو  األم عع الثيث أل  قوله : والصحة 

  كما ال، الم اد  يم الوارثو  (3) {خض حض جض مص}: ا الى

وأل  ، يدخ  المحجوـ  شلص ال، يدخ   ةيم المحجوـ  وصه

، ةهصاةًا يحجب ال ت ماةًا وال أ  مع ال ي ث ال: قاعدة الق ا د
ألم  أ  يتو   عيةيم  إذا لم يكوةوا ، وأل  الحكم  م انهةصيم لألم

د الشةخ م ا مةحه امتي(4). واهلل أعيم (، وارثةع لم يكوةوا تامبةع

ليمتأخ يع والم اص يع ولم يوا ق الحنا ي  مما يدل  عيى أةه عالم 

 . مجتيد لةس م المذهب وإةما امتياده مطيق

 

                                 
، االنصاف يف معرفة الراجح من الخالف، عالء الدين أبو الحسن، المرداوي. (1)

 . هـ 376، 1ط، أنصار السنة المحمدية، (7/308)
 . 91ص ، التحقيقات المرضية يف المباحث الفرضية، الفوزان. (2)
 . 11: النساء. (3)
/  142، 141ص ، المختارات الجليلة من المسائل الفقهية، السعدي. (4)

 . 478ص ، ى السعديةو/ الفتا 234ص ، تيسير الكريم الرحمن: وانظر
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 ،ترجيحات ابن سعدي يف مسائل الرد على الزوجني: املطلب الثاني
 واملسألة املشرَّكة، ومسائل العصبات 
 : ةه مسا   ثمث

 : د على الزوجنيالر: املسألة األوىل
ذهب عام  أه  ال يم الها يةع  ال د إلى أةه ي د عيى ممةد 

مع غة    أل  الزومةع قد يكوةا، أصحاـ الق و  ماعدا الزومةع

 ی ىئ ىئ ىئ يئ: ذوا األرتام  م يدخم  م قوله ا الى

  (2). (1) ىئ جئحئ ی ی ی

الهول  ال د عيى الزومةع  - ¬-*ورم  الشةخ الس دا 

 : الة لألسباـ الت

 كما  {جض مص خص حص مس}: قوله ا الى -1 

ادل عيى أةيم الوارثو   الق   دو  الزومةع  م ادل عيى  أةيا ال

 . أةيم الملصصو   ال د

أ  األص  الذا ورث  ةه أه  الق و   زيادة عيى   وضيم   -2

 . وهو خوف سهوك   ضيم أو إض اره  ااخ  مومود م الزومةع

  الق و  م ال ول وةهص إذا لا  الزوما  يشارلا  أه -3

 (3). الهةاس يهتضي مشارلتيم إياهم م ال د وزيادة الق و  ،الق و 

وأما عيى الهول الصحة  أ  تكم : قال الس دا م اقسة ه

                                 
 . 75: األنفال. (1)

 . 254ص ، التحقيقات المرضية يف المباحث الفرضية، الفوزان. (2)

/  143، 142ص ، المختارات الجليلة من المسائل الفقهية، السعدي. (3)

 . 482، 481، الفتاوى السعدية
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، شام  ليجمةد،  الدلة  المذلور، الزومةع تكم  اقي الورث  م ال د
 (1). لما شمييم دلة  ال ول(

 

 -: العصباتمسائل : املسألة الثانية
 : جرات العصبة بالناس: والا أ

 : اختيه أه  ال يم م عدد ميات ال صب   النقس عيى ثمث  أقوال

 إ  ميات ال صب   النقس خمس ميات م اب   :القول األول

 . (2)وإلةه ذهب الحنقة ،  نوة ثم أ وة ثم أخوة ثم عموم  ثم وال : هي

 ثم مدودة مد   نوة ثم أ وة: ست ميات م اب  :القول الثاني

 . (3)وإلةه ذهب الحنا ي ، أخوة ثم  نو اإلخوة ثم ال موم  ثم الوال 

 نوة ثم أ وة ثم مدودة مد : أةيا سبد ميات م اب : القول الثالث 

وإلى هذا  ،أخوة ثم  نو اإلخوة ثم ال موم  ثم الوال  ثم  ةت المال

 (4). ذهب المالكة  والشا  ة 

إلةه الحنقة  مع أ  ميات ما ذهب  رم  الشةخ ا ع س دا-

                                 
 . 239ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)

 . (775-6/773)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (2)

دار ، (4/425)، كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن يونس، يالبهوت. (3)

 . هـ 1403، بيروت، عالم الكتب

/ . (448-3/436)، عقد الجواهر الثمينة، جالل الدين المالكي. (4)

، شرح الرحبية يف علم الفرائض، محمد بن محمد الشافعي، يالماردين
/ . هـ 1421، 9ط، دمشق، القلم دار، 83ص، مصطفى الُبغا. د: تحقيق

 . 257، 256ص ، الخالصة يف على الفرائض، الغامدي
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ثم األق ـ ، ويهدم منيم األق ـ مي ، ال صب   النقس خمس ميات

 (1).  إ  اساووا مع ل  ومه اشت لوا، ثم األقو ، منزل 

 : العصبة مع الغري: ثاني ً

وهي األخت الشهةه   ألث  أو األخت ألـ  ألث  مد البنت  ألث  

 :  ذلك عيى ثمث  أقوالوقد اختيه ال يما  م، أو  نت اال ع  ألث 

 (2)وهو قول الجميور، التوريث مطيهًا  :القول األول . 

 وهو قول ا ع عباس ومع  ،عدم التوريث مطيهًا: القول الثاني

 . وا هه

 التوريث  ش ك عدم ال صب   النقس لا ع األخ أو : القول الثالث

 (3). ال م وهو قول إسحاق ومع وا هه

) أما لو  :  هال، توريث مطيهًاالهول  ال - ¬-رم  الشةخ  -

 ض   يأخذ  ما، أو  نات اال ع عصبات، مد البنات، األخوات لغة  أم

                                 
/ منهج السالكين وتوضيح الفقه  239ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)

( / اإلرشاد إلى  2/1003) ، / شرح عمدة األحكام 52ص ، يف الدين

 . 166-164ص ، معرفة األحكام

شرح ، / المارديني. (6/776)، ار على الدر المختاررد المحت، ابن عابدين. (2)

 . (9، 9/10)، المغني، / ابن قدامة. 86ص، الرحبية

ياسر : تحقيق، شرح صحيح البخاري، علي بن خلف بن بطال، أبو الحسن. (3)

، / الفوزان. هـ 1420، 1ط، الرياض، مكتبة الرشد، (8/355)، إبراهيم
 . 115، 114ص ، ضيةالتحقيقات المرضية يف المباحث الفر
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 ألةه لةس م اله آ  ما يدل عيى أ  األخوات يسهطع ، عع   وضيع

 (1).  البنات (

 

 -: املسألة املشركة ترجيحه يف: املسألة الثالثة
وإخوة ، أو مدةوصاتب  سدس مع أم ، زوج: المسأل  المش ل 

 . وإخوة أشها  ذلوراً أو ذلورًا وإةاثًا ال إةاثًا  هط، ألم اثنا   ألث 

سهوك األخوة األشها  الستغ اق الق و  عيى : واإلشكال  ةيا

 . الهول   دم التش يك

 : واختلف الفقهاء فيها على قولني
 (2)عدم التش يك عند الحنقة  والحنا ي  :القول األول . 

 (3). التش يك عند المالكة  والشا  ة  :القول الثاين 

الهول   دم التش يك واستدل عيى ذلك  - ¬-*ورم  الشةخ 

 :  ما ييي

أضاف اهلل الثيث  (4) ىئ ڻڻ ڻ ں ں يئ: ا الى قوله-1 

                                 
 . 239ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (1)

، / ابن قدامة. (785، 6/786)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (2)
 . (24/ 9)، المغني

شرح ، / المارديني. (3/443)، عقد الجواهر الثمينة، جالل الدين المالكي. (3)

 . 252-249ص ، المواريث تيسير فقه، / الالحم. 95ص، الرحبية

 . 12: النساء. (4)
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 . لإلخوة ألم  يو شارليم األشها  لكا  مم ًا لما   ق اهلل تكمه

ولى ألحهوا الق ا د  أهييا  ما  هي  أل ": ‘ قول النبي -2

دل عيى أةه ال اش يك  ةنيم  ةسهط األشها  ألةيم  (1) "رم  ذل  

 . عصب  واستغ قت الق و  الت ل 

واألشها  عصبات  م يمكع ، أ  األخوة ألم أصحاـ   و  -3

 (2). التش يك  ةنيم

 

 

 

 
 
 
 

  

                                 
 15سبق تخريجه / . (1)

/  2) ،/ شرح عمدة األحكام 235ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (2)

1003) 
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 :املبحث الثالث
ومدة ، ترجيحات ابن سعدي يف مسائل توريث ذوي األرحام

 .وخمتارات من الفتاوى، ومرياث الغرقى، انتظار املفقود

  وفيه ثالثة مطالب 

 . ترجيحاته يف توريث ذوي األرحام :املطلب األول

 ترجيحاته يف التوريث باالحتياط  :املطلب الثاني

 .ومرياث الغرقى، مدة انتظار املاقود

 مناذج تطبيقية لاتاوى ابن سعدي: املطلب الثالث

 .يف كتاب الارائض
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 -: ترجيحاته يف توريث ذوي األرحام: ألولاملطلب ا
اختيه ال يما  م اوريث ذوا األرتام إذا لم يومد أصحاـ 

 :   و  أو عصبات عيى ثمث  أقوال

 (1)ي ثو  مطيهًا عند الحنقة  والحنا ي : القول األول . 

 (2)ي ثو  مطيهًا عع المالكة  ال: القول الثاين . 

 (3).  ةت المال عند الشا  ة  ي ثو  إذا لم ينتظم :القول الثالث 

مجتيدا الهول  توريثيم مطيهًا  – ¬-*ولهد رم  الشةخ 

 : وقو  ا مةحه  ما ييي

عاصب يبهى األم   أ  المةت إذا لم يليه صاتب     وال -1 

و ةع لو  ماله ، دا  ًا  ةع لو  ماله يكو  لبةت المال لمنا د األماةب

 .  ةت ةع الثاين، مجمد عيةيمي مد إلى أق  ا ه المدلةع  الورث  ال

 ی ی ىئ ىئ ىئ يئ: يدل عيى اوريثيم قوله ا الى -2

ىئ جئحئ ی ی
ا ك لمع هو أولى مع غة ه  ت ةع ،  ص  ه لغة هم (4) 

 . اوريث ذوا األرتام

 ةنزلو  ، وإذا ا ةع اوريثيم  يةس ليم ةصةب مهدر م لتاـ اهلل

 (5). منزل  مع أدلوا  ه

                                 
 . (9/82)، المغني، / ابن قدامة. (6/791)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (1)

 . (448، 3/449)، لثمينةعقد الجواهر ا، جالل الدين المالكي. (2)

التحقيقات المرضية ، / الفوزان. (13، 9/14)، البيان يف مذهب الشافعي، أبو الحسن العمراين. (3)

 . 264، 263ص ، يف المباحث الفرضية

 . 75: األنفال. (4)

ص ، يف الدين / منهج السالكين وتوضيح الفقه 239ص ، تيسير الكريم الرحمن، السعدي. (5)
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، توريث باالحتياط مدة انتظار املفقودترجيحاته يف ال: املطلب الثاني
 -: ومرياث الغرقى مع اجلهل بالسابق

 : مدة انتظار املفقود: املسألة األوىل
 : اختلف الاقراء يف مقدارها على قول ن

 ي مد م اهدي ها إلى رأا الحالم وامتياده وهو : القول األول

 . (1)مذهب الجميور

 ك  ةنتظ  أر د سنةع منذ إذا لا  يغيب عيةه اليم: القول الثاني

 ةنتظ  اس ةع سن  منذ َعَيْةِه الَْيَمُك  َيْغيِب الوإ  لا  ،  هده

 (2). والداه وهو مذهب اإلمام أتمد

م اختةاره أ  المقهود ينتظ  تتى يغيب  – ¬ –*وذهب الشةخ 

وي مد م ذلك إلى امتياد الحالم وأه  ، عيى الظع أةه غة  مومود

يحدد  مهدار م ةع لألسباـ  وأةه ال، االةتظار اللب ة م اهدي  مدة

 : التالة 

وأل  الهاعدة الش عة  أةه متى ا ذر ، الدلة  عيى التحديد عدم-1 

 . الوصول إلى الةهةع رمد إلى غيب  الظع م ل  مسا   الديع

                                 
، / الدسوقي. (297-4/292)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (1)

، / جالل الدين المالكي. (4/487)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
البيان يف مذهب ، / أبو الحسن العمراين. (3/454)، عقد الجواهر الثمينة

 . (34، 9/35)، الشافعي
كشاف القناع عن متن ، البهوتي/ . (187-9/186)، المغني، ابن قدامة. (2)

، التحقيقات المرضية يف المباحث الفرضية، / الفوزان. (4/465)، اإلقناع
 . 231 – 229ص 
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 إةه إذا  هد مع ، أ  التحديد لما أةه غة  منهول  إةه غة  م هول -2

وإ  لا  ، له عش و  سن  اةتظ  سب ةع سن  ولا ، ظاه  غةبته السمم 

  (1). وهذا ظاه  القساد، له اسد وثماةو  سن  اةتظ  سن  واتدة

 : ترجيحاته يف توريث الغرقى وحنوهم مع اجلهل بالسابق: املسألة الثانية
إذا مي  واقد موايم  يم ي يم مع سبق منيم  يي يما  م تكم 

 : اوريثيم قوال 

 . (2)  منيم ااخ  وهو قول الحنا ي ي ث ل: القول األول

 (3). عدم اوارثيم مطيهًا وهو مذهب الجميور: القول الثاين

وعي  ا مةحه ، عدم التوارث  ةنيم هو – ¬ –*ا مة  الشةخ 

 :  ما ييي

أل  ش ك اإلرث احهق تةاة الوارث   د موت مورثه وهنا  -1 

 . هذا الش ك مقهود

  الحي له لذا ولذا مما ا ك أ  اهلل ا الى ذل  م المواريث أ -2

 . ادخ  احت ذلك المةت وهذه الصورة ال

أ  األص  عدم استحهاق اإلةسا  لمال غة ه تتى ي يم السبب  -3

  (4). الذا استحق  ه

                                 
 . 143ص ، المختارات الجلية من المسائل الفقهية، السعدي. (1)
كشاف القناع عن متن ، / البهوتي. (172-9/170)، المغني، ابن قدامة. (2)

 . (4/474)، اإلقناع
/ جالل الدين . (6/798)، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين. (3)

البيان ، / أبو الحسن العمراين. (3/454)، عقد الجواهر الثمينة، المالكي

التحقيقات المرضية يف المباحث ، الفوزان /. (9/33)، يف مذهب الشافعي

 . 241 – 239ص ، الفرضية
 . 144ص ، مسائل الفقهيةالمختارات الجلية من ال، السعدي. (4)
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  -: بعض النماذج التطبيقية لفتاوى الشيخ يف كتاب الفرائض: املطلب الثالث
 -: الفتوى األوىل

ض املرر من زوجرا فرل ومل تقب ناشز وهي توفيت امرأة –س 
 ؟ يكون مرياث ً أو ال

 خيقت ما ممةد يكو  ة م)  _اهلل رتمه_ الشةخ أماـ –ج 

 أ  أت وال، اهبضه ولم عنه ماات الذا الصداق تتى عنيا يورث

 م تج  له ولةس، مة اثه مع الزواج عيى محسو ًا  ةكو  منه زوميا

 يو لسا   ، قوأما الصدا، النقه  يسهط إةما النشوز أل  ةشوزها

 (1). يسهط إال  هبضه أو اإل  ا  الصحة  منه واهلل أعيم ( الديو  ال

 . وهذا يدل  عيى امتياد الشةخ المطيق

 -: الفتوى الثانية
  ؟عصبته فمن شرع ً أب له يكن مل إذا –س 

 له أـ ال ومع: األصحاـ قال)  _اهلل رتمه_ الشةخ أماـ –ج 

واختار أ و : ه قال م ش ح االقنا ث عصب  أماإلر مع   صبته، ش عًا

 .  ك  عبد ال زيز أ  عصب  ةقس أمه  إ  لم اكع   صب  عصبتيا

وهو أقو  دلةمً مع المذاهب  ،واختاره أيضًا شةخ اإلسمم: أقول

ألةه لما اةهط ت النسب  إلى أ ةه اةحص ت م األم واق عت عيى 

ا ملالقته وأما لو  عصبتيا عصب  وهي لةست   صب   يذ ،عصباايا

   إما أ  ةهول  ت صةبيا أو  هول ، لظاه  النص التظ له م الهةاس

 . (2)ا صب وال أتد ممع يدلي  يا مطيهًا ( إةيا ال: الجميور
 ولهد رم  عصب  األم مجتيدا

                                 
 . 473، 472ص ، الفتاوى السعدية، السعدي. (1)

 . 479، 478ص ، المرجع السابق. (2)
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 اخلامتة
تمدا هلل الذا أة م  تمام البحث م ا مةحات الشةخ ا ع س دا 

عي ولهد اوص  البحث إلى ال الم المقس  والقهةه المجتيد الموسو

 -: ال ديد مع النتا ج

وس   عيمه  _رتمه اهلل_وضوح موسوعة  ال الم ا ع س دا -أوال

 . و يمه ودق  استنباطااه وااسا  مدارله

الشةخ المطيق و ُ  ده عع التهيةد  أ  ز البحث امتياد-ثانيا

 . المحد وأخذه  ما ي اه موا ها ليدلة  أو محهها ليمصيح 

البحث منيج الشةخ م الت مة  وقدراه عيى  ض أو-ثالثا

االمتياد ولو خاله المذهب الحنبيي م امتياده    وموا هته م لثة  

مع المسا   ليحنقة  أو المالكة  أو الشا  ة  والب د عع الت صب 

 . ليمذهب    الدلة  هو الم م  لديه

البحث قوة أدل  الشةخ م ا مةحااه وقدراه عيى   ًةع-رابعا

 . الستنباك واالستدالل وال دا

البحث قوة ألقاظ الشةخ م الت مة  وامةزها  أظي -خامسا

 . م اين واس    اإليجاز والدق  التي احم 

 أظي  البحث الميك  القهية  الشةخ ومياراه م مسا  -سادسا
 .المهارة   ةع المذاهب والت مة   ةنيا

 : التوصيات
قااه المتكاث ة مد  ةا  ةوصي  دراس   هه الشةخ مع خمل مؤل

وإ  لا  هناك ةدوة مستهي   حثت مواةب لثة ة  ،منيجةته م التألةه

مع مؤلقات الشةخ إال أةه هناك المزيد الذا يحتاج إلى دراس  عيمة  
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  .وخاص  عيم الق ا د – هية  
 ما لا   ةه مع خطأ وزل  ،  يذا ما يس ه اهلل وأعا  عيةه، و  د

، ا لا   ةه مع صواـ  مع او ةق ر ي ال تمعوم،  مني ومع الشةطا 
وأ  يج يه ةا  ًا لإلسمم ، أسأله أ  يج يه خالصًا لوميه الك يم

  .والمسيمةع
 .وآخ  دعواةا أ  الحمد هلل رـ ال المةع
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 الفهارس
 فهرس اآليات

 الصقح  رقم ااي  السورة ااي 

 35 133 البه ة ... )إذ تض  ي هوـ

 27 286 البه ة ... ال يكيه اهلل ةقسًا)

 20 11 النسا  ... ) إ  لع ةساً   وق

 21 11 النسا  ... )وأل ويه لك  واتد

 28 11 النسا  ... )ال ادرو  أييم أق ـ لكم

 23 12 النسا  ... )ولكم ةصه ماا ك

 24 12 النسا  ... )وإ  لا  رم  يورث

 26 167 النسا  .... )يستقتوةك ق  اهلل

 27 8 الما دة )اعدلوا هو أق ـ ليتهو (

، 30، 28 75 االةقال  ... )وأولوا األرتام   ضيم
38 ،42 

 35 38 يوسه ... )وااب ت مي  آ ا ي

 15 1 النور ... )سورة أةزلناها و  ضناها

 27 16 التغا ع ) ااهوا اهلل ما ستط تم(

 15 2 التح يم ... )قد     اهلل لكم
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 ثفهرس األحادي
 الصقح  ط ف الحديث

 17 .... )ألحهوا الق ا د  أهييا  ما  هي

 17 .... )ال يم ثمث  وما سو  ذلك  يو  ض 

 41، 32، 22 .... ه ي ة ا يموا الق ا د وعيموها )يا أ ا
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 ثبت باملصادر واملراجع
 . اله آ  الك يم -

، نجاةدار طوق ال، صحة  البلارا، محمد  ع إسماعة ، البلارا-2
 . هـ 1422، 1ك

عيما  ةجد خمل ست  ، عبداهلل  ع عبدال تمع  ع صال ، البسام-3

 . هـ 1398، 1ك، مكتب  النيض  الحديث ، ق و 

ت محمود ، شمس الديع أ وعبد محمد  ع أ ي القت ، الب يي-4

-1ك، مدة، مكتب  السوادا، ياسةع محمود اللطةب، كاألرةاؤو

 هـ 1423
دار ، لشاف الهنا  عع متع اإلقنا ، ع يوةسمنصور  ، البيواي -5

 . هـ 1403،  ة وت، عالم الكتب

دار ، الت  يقات، (هـ 816عيي  ع محمد  ع عيي )ت، الج ماين-6

 . هـ 1403، 1ك، الكتب ال يمة 

عهد الجواه  ، عبداهلل  ع ةجم  ع شاس المالكي، ممل الديع-7

أ و األمقا   محمد. د: احهةق، الثمةن  م مذهب عالم المدين 

 . هـ 1415، 1ك،  ة وت، دار الغ ـ اإلسممي، وعبدالحقةظ منصور

النش  م ، (هـ 388محمد  ع محمد  ع يوسه )ت، ا ع الجوزا-8

 .  دو  ااريخ، المطب   التجاري  الكب  ، اله ا ات ال ش 

، ش ح صحة  البلارا، عيي  ع خيه  ع  طال، الحسع أ و-9
 . هـ 1420، 1ك، ال يا ، ب  ال شدمكت، ياس  إ  اهةم: احهةق

البةا  م مذهب ، يحةى  ع أ ي اللة  سالم ال م اين، الحسع أ و-10

، 1ك،  ة وت، دار المنياج، قاسم النورا: احهةق، اإلمام الشا  ي
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 . هـ 1421

مغني المحتاج إلى ، شمس الديع محمد، اللطةب الش  ةني-11

 1418، 2ك،  ة وت،  يمة دار الكتب ال، م     م اين ألقاظ المنياج

 . هـ

سيةما   ع األش ث  ع إسحاق األزدا السجستاين ، داود أ و-12

، محمد محةي الديع عبدالحمةد: احهةق، سنع أ ي داود، (هـ 275)ت
 .  دو  ااريخ،  ة وت، المكتب  ال ص ي 

، (هـ 1230محمد  ع أتمد  ع ع    المالكي )ت، الدسوقي-13
 .  دو  ااريخ، دار القك ، الكبة  تاشة  الدسوقي عيى الش ح

، (هـ 666محمد  ع أ ي  ك   ع عبدالهادر الحنقي )ت، ال ازا-14
، المكتب  ال ص ي ، يوسه الشةخ أتمد: احهةق، ملتار الصحاح

 . هـ 1420، 5ك

دار ال يم ، األعمم، خة  الديع  ع محمود  ع محمد، الزرليي-15

 . م1979، 4ك، ليمميةع

اةسة  الك يم ال تمع م اقسة  ، ل تمع  ع ةاص عبدا، الس دا-16

 . هـ 1418، مؤسس  ال يا ، لمم المنا 

اةس  اليطةه المنا  م خمص  ، عبدال تمع  ع ةاص ، الس دا-17

 . هـ 1412، 2ك، عنةزة، م لز صال   ع صال  الثهام، اقسة  اله آ 

ه منيج السالكةع واوضة  القه، عبدال تمع  ع ةاص ، الس دا-18

 . هـ 1412، 2ك، عنةزة، م لز صال   ع صال  الثهام، م الديع

م لز صال  ، عبدال تمع  ع ةاص  المنظوم  القهية ، الس دا-19

 . هـ 1412، 2ك، عنةزة،  ع صال  الثهام
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إرشاد أولي البصا   واأللباـ ، عبدال تمع  ع ةاص ، الس دا-20

 . هـ 1400، الم ارف مكتب ، لنة  القهه  أق ـ الط ق وأيس  األسباـ

اإلرشاد إلى م     ، عبدال تمع  ع ةاص ، الس دا-21

 . هـ 1400، مكتب  الم ارف،،األتكام

الملتارات الجية  مع المسا   ، عبدال تمع  ع ةاص ، الس دا-22

ال  اس  ال ام  إلدارة البحوث ال يمة  واإل تا  والدعوة ، القهية 

 . هـ 1405، 2ك، واإلرشاد

مكتب  ، القتاو  الس دي ، عبدال تمع  ع ةاص ، الس دا-23

 . هـ 1388، 1ك، الم ارف

ش ح عمدة األتكام مع أمالي ، عبدال تمع  ع ةاص ، الس دا-24

دار ، أةس ال هة : احهةق، ال مم  عبدال تمع  ع ةاص  الس دا

 . هـ 1431، دمشق، النوادر

ةخ الش، محمد  ع عبدال تمع ومساعد  ع عبداهلل، الس دا-25

 . هـ 1428، 1ك، دار المةما ، ال مم  عبدال تمع  ع ةاص  الس دا

القوا د الشنشوري  م ، عبداهلل  ع محمد الشنشورا، الشنشورا-26

دار عالم ، ت محمد  ع سيةما  البسام، ش ح المنظوم  ال تبة 

 هـ 1422، 1ك، مك  المك م ، القوا د
م  الهصةم الشةخ  أث ، عبداهلل  ع محمد  ع أتمد. د، الطةار-27 عمَّ

دار ا ع ، عبدال تمع  ع ةاص  الس دا عيى الح ل  ال يمة  الم اص ة

 . هـ 1413، 1ك، الجوزا

م  ، عبداهلل  ع محمد  ع أتمد. د، الطةار-28 صقحات مع تةاة عمَّ

، 1ك، دار ا ع الجوزا، الهصةم الشةخ عبدال تمع  ع ةاص  الس دا
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أمةع  ع عم   ع عبدال زيز الدمشهي الحنقي محمد ، ا ع عا ديع-29

،  ة وت، دار القك ، رد المحتار عيى الدر الملتار، (هـ 1252)ت
 . هـ 1412، 2ك

اللمص  م عيم ، ةاص   ع محمد  ع مش ا. د، الغامدا-30

 . هـ 1434، 9ك، مك ، دار طةب  اللض ا ، الق ا د

ة  م المباتث التحهةهات الم ض، صال   ع  وزا . د، القوزا -31

 . هـ 1419، 4ك، مكتب  الم ارف، القَ ضة 

مو ق الديع عبداهلل  ع أتمد  ع قدام  الحنبيي ، ا ع قدام -32

، عبداهلل الت لي وعبدالقتاح الحيو. د: احهةق، المغني، (هـ 620)ت
 . هـ 1410، 1ك، الهاه ة، دار هج 

يام م  ض  مم  األ ، (هـ 751محمد  ع أ ي  ك  )ت، ا ع الهةم -33

 . هـ 1407، 2ك، دار ال  و  ، الصمة عيى محمد خة  األةام

اقسة  ، (هـ 774أ و القدا  إسماعة  الدمشهي )ت، ا ع لثة  -34

، 1ك، ال يا ، دار طةب ، سامي السمم : احهةق، اله آ  ال ظةم
 . هـ 1422

دار ، اةسة   هه المواريث، عبدالك يم  ع محمد. د، المتم -35

 . هـ 1423، 1ك، هإشبةية

، سنع ا ع مامه، (هـ 273محمد  ع يزيد الهزويني )ت، ا ع مامه -36
 .  دو  ااريخ، دار إتةا  الكتب ال   ة ، محمد  ؤاد عبدالباقي: احهةق

ش ح ال تبة  م عيم ، محمد  ع محمد الشا  ي، المارديني -37



   

 

 

 
 

 (م2020هـ = 1442العدد السادس ) مية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا اجمللة العل

1493 

، 9ك، دمشق، دار الهيم، مصطقى البُغا. د: احهةق، الق ا د
 . هـ1421

، القهه المةس  م ضو  الكتاـ والسن ، مجموع  مع المؤلقةع-38
 . هـ 1424، المدين ، مجمد الميك  يد لطباع  المصحه الش يه

اإلةصاف م م     ال ام  ، عم  الديع أ و الحسع، الم داوا-39

 . هـ 1376، 1ك، أةصار السن  المحمدي ، مع اللمف

، (هـ 711ع عيي ال ويق ي )تمحمد  ع مك م  ، منظور ا ع-40
 . هـ 1414، 3ك، دار صادر، لسا  ال  ـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




