
الحكام تإحفة شرح فى والحإكام التإقان

كالعيان. الخبر وليس العجب رأى الشرح في الناس كلم على وقف من ولكن
ًا المختصر قول (فائدة): تإحصيل زوجة نصه: أو ما تإدميته تإصح من على عاطف

قالت إذا وأما مثلً، بطني بقر قالت إذا تإصح إنما فتدميتها الخ زوجها على
القسامة فائدة وانتفت قوله فالقول الدب وادعى بالفعل أقر فإن بيده ضربني

وبها وادعته أصله من الضرب أنكر وإن الدب، قصد أنه في تإصديقه الراجح إذ
الخطأ على محمول فعله إذ العاقلة على التدمية لتكون القسامة ثبتت أثره

بد. ول بد ول الشرح انظر الخ أبيه مع الولد في كما والدب
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ًا بخمسين (ص): وهي المختصر في فيه قال البيتين. هذا آخر إلى وزعت، يمين
ًا خمسون القسامة أي وهي ًا متوالية يمين ًا أو أعمى وإن بت في يحلفها غائب

ًا وإن المقتول يرث من الخطأ أكثرهم على اليمين وجبرت امرأة أو واحإد
عصبة رجلين من أقل العمد في يحلف قال: ول ثم الجميع، فعلى وإل كسرها

تإزد لم إن الكثر حإلف فقط وللولي بعاصب، الساتعانة وللولي فموالي، وإل
ل أنه ا.هـ. قوله: (والصح أكثر من طاعا باثنين واجتزىء ووزعت نصفها على

وهو الخ، الموت ثبت المختصرات في فيه قال الخ) هذا الموت ثبوت من بد
فمن غاية الشرح في ذلك وبينا والخطأ، العمد في اللوث صور جميع في شرط
هذا.  لغير يلتفت ول عليه فليقف أراده

ًا خمسون وهي المختصر قول لهذا الخ) يدل بخمسين قوله: (وأما وكذا يمين
كثير كلم فيه السجن الخ) هذا عليه المدمى ساجن غيره. قوله: (وجب كلم

ينقل من أجل لنه الكبرى أحإكامه في ساهل ابن بكلم نأتإي ولكن غاية، وتإفصيل
عن وسائل الزمان فساد ذكر فإنه اللبيب، يكفي كلمه كان وربما هذا، عنه

ًا فأجاب المسألة مخوفة جراح وعليه جاءك نصه: فمن بما للسائل مخاطب
ومن إطلقه، بها يجب حإالة تإتبين أو المجروح يصح حإتى بالدم المدمى فاحإبس

ًا رجل على يدعي الجراح من معافى جاءك ًا ضرب على الخوف بلغ قد مؤلم
تإعدي أثبت فإن دعواه على بالبينة هذا بمثل القائم فادع ظاهر سابب بغير نفسه

رأيت وإن فعزره، مدفع البينة في عليه المدعى عند يكن ولم عليه المدعى
بجرح جاءك من في عليه ثبت ما شنعة من لك يظهر ما على إليك فذلك حإبسه
سابيل به فاسالك نفسه من هذا مثل يركب أنه به يظن ممن وهو خفيف

ًا كان بهذا نظرت فإذا الجراح، من المعافى ّله يرفع نظر به ويدرأ اليد به ال
ّله شاء إن وأموالهم دمائهم عن به وتإذب العامة به وتإنفع البسط تإعالى. قال ال

بن يحيى معاذ وابن وليد وابن غالب وابن لبابة بن محمد بن محمد كله بذلك
ّله وعبد العزيز عبد بن ويحيى يحيى بن وأحإمد ساليمان أيوب وقاله ، يحيى بن ال

ّ ساليمان بن فإنه الخفيف الجرح أو الظاهر غير المؤلم الضرب المدعي في إل
عليه المدعى فليحبس ذلك من عليه ادعى ما يشبهه من على ذلك ادعى إن

ذلك يشبهه من على يدعه لم وإن دعواه، من ذلك على بالبينة المدعي ويؤمر
غلبة محل يساير كيف فانظره بلفظه منه كله وهذا الخ، أصحابنا قال فكما
ًا المتيطي وتإبعه بالعكس، والعكس الحبس فيرتإب المدعي بصدق الظن شبر



بشبر. وقال
 264الصفحة:   رقم2: 

هل القاسام ابن من الحسن بن الملك عبد ساماع في نصه: قال ما الحسن أبو
من عليه والمدعى أمره يستبرأ حإتى المدعي بقول عليه المدعى أي يسجن

ويضرب أرى فيما حإبس كذلك كان : إن القاسام ابن قال والريبة؟ التهم أهل
ًا، المريب للمتهم الشهر وليس ونحوه شهر أجل للمدعي يكن لم إن أو كثير

ًا يكن لم أي كذلك ً كان إن وأما والثلثة، واليومين اليوم فيحبس متهم رجل
ًا ً حإبس فل صالح انظره. وفي القاسام ابن ساماع في قاله سااعة، ولو أصل

ما ظن فإن أيام ثلثة حإبس ذلك به يليق ل ممن كان المجموعة: إن الوثائق
ساجن ذلك به يليق ممن كان وإن أطلق وإل زيد ساجنه في الزيادة يوجب
ًا، ًا خمسين حإلف وإل زيد ساجنه في الزيادة يوجب ما ظهر فإن شهر يمين
فإن ونحوه، الشهر حإبس التهم أهل من كان : إن رشد ابن قال الشيخ، وأطلق
ًا يتحقق لم مما به عليه شبه فما التهمة قويت حإبس القسامة يوجب تإحقيق

السنون عليه يأتإي أو براءتإه تإتبين : حإتى حإبيب ابن قال الطويل، الحبس
أن حإتى والشبهة باللطخ الدم في يحبس الرجل كان : ولقد مالك قال الكثيرة،

ومضطرب متشعب الكلم ا.هـ. ولكن حإبسه طويل من الموت له يتمنون أهله
المسألة. قوله: في جله أو الناس كلم جمع فإنه الشرح فانظر المسألة في

الخ) أي مات ولقد جرحإه ظاهره. قوله: (لقد الخ) هذا القسامة كانت إذا (فرع
الراجح، هو هذا فقط خمسين فيحلفون واحإدة مرة يمين كل في ذلك يجمعون

مات. ضربه لمن بقسم المختصر قول عند انظر
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المعين نكول البيتين. قوله: (وأما آخر إلى نكل، مهما اليمان (ص): وتإقلب
بخلف معتبر غير المعين ونكول مختصره في خليل قول هي المسائل الخ) هذا

حإبس نكل ومن خمسين كل فيحلف عليهم المدعى على فترد بعدوا ولو غيره
في كالعمام. قوله: (كما الميت من أي بعدوا اساتعانة. فقوله ول يحلف حإتى

محل وفي يحلف، حإتى يحبس المختصر في فيهما قال والعتق) هذان الطلق
لن الفتوى به الذي المختصر كلم على الحإالة فالولى دين طال آخر: فإن

ًا منها يظهر لم الحاجب ابن عن الثلثة القوال ذكره الفتوى، به ما صريح
ًا من فافهم. قوله: (انتهى الختصار يروم أنه مع هذا الشارح هذا يفعل ما وكثير

ًا، أولى إليه فالشارة اساتعانة قال: ول المختصر التوضيح) صاحإب وذكرنا أيض
ًا عليه ورد فيه مرزوق ابن ذكره اساتعانة. وما ول المختصر قول مقابل في كلم
في ذلك وبينا المتن في مما وأقوى غاية قوي المتن في ما مقابل ولكن ذلك،

ً خمسين من أكثر عليهم المدعى كان وإذا الشرح، كل كلهم يحلفون فهل رجل
ًا خمسين ًا. قال خمسين كل منهم بخمسين يجتزأ أو يمين : الفاكهاني ابن يمين
ًا يكون ربما وهذا الجتزاء هو الصحيح ّ لبعض عصبة بعضهم كان إن ظاهر وإل

الخ) هذا عصبة للمقتول يكن لم فيه. قوله: (وإذا وما الشرح انظر فل،
ًا، خمسون وهي المختصر قول عند مستوفى هذا في الشارح هذا وكلم يمين

ما عرفة ابن فيه قال الخ) هذا غيره للمنصوص. قوله: (أقر موافق صحيح



قال قتلته أنا رجل فقال بقسامة للقتل قدم من القاسام بن عيسى نصه: سامع
واحإد بل اثنان يقتله لم به آخذ ول بإقراره والخر بالقسامة هذا يقتل ربيعة

ًا فيقتلون مثل وأصبغ الحكم عبد وابن مالك عن رشد الخر. ابن ويتركون واحإد
السماع. محمد: في قوله مثل القاسام ابن وعن عنهم محمد حإكاه ربيعة، قول
الول وأنكر قسامة بغير ومرة بقسامة مرة القاسام ابن فقال المقر قتل وإذا

أنها على والثاني حإياة للمقتول كانت أنه على الول باختلف، ليس وقيل أصبغ
 الخ تإكن لم

الخ) هو معين على التوضيح. قوله: (إل كلم مع هذا فانظر بلفظه منه وهذا
من العمد في والقتل الخطأ في الدية القسامة أي بها ووجب المختصر قول
القسامة أن الخ واحإد من العمد في قوله من وفهم القسامة أي لها يعين واحإد
المناهج: إن في الخ) قال عفا كذلك. قوله: (إذا وهو الجميع على الخطأ في
قول وهو دية فل القسامة قبل عفا أو التعدد في تإساويهم مع نكل
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ًا، الحكم عبد لبن وهو المدونة في القاسام ابن الحلف له بقي من أن ثانيها أيض

حإلف العفو وجه على النكول كان . ثالثها: إن لشهب وهو الدية من حإظه ويأخذ
لبن وهو وقتل بقي من حإلف التحرج وجه على كان وإن الدية، وأخذ بقي من
بقسامة الدم ثبوت بعد الولياء أحإد عفا : وإن رشد ابن مقدمات الخ. وفي نافع

الدية الدم. ثانيها أقوال: بطلن ثلثة ذلك ففي القسامة بعد نفسه أكذب أو
وإن الدية، من حإظه بقي لمن كان عفا إن الدية. ثالثها من حإظه بقي لمن

الثالث وهذا ردوها، قبضوها وإذا الدية من شيء بقي لمن يكن لم نفسه أكذب
ًا ذكر وغيرها. ثم المدونة في القاسام ابن مذهب هو المسألة. وفي في خلف

والدية القتل بطل القسامة قبل العفو كان فإن القاسام ابن فرق التوضيح
أو نكلوا المختصر: وإن في الدية. وقال من حإظه بقي ولمن الدم يبطل وبعدها
ًا: وإن الظهر. وقال على فحصته نكل فمن العاقلة حإلفت بعض أكذب أيض
أن المعلوم الخ. ومن الدية من نصيبه فللباقي عفوه بخلف بطل نفسه بعض
في قال وقد القسامة، قبل والنكول وبعده الدم ثبوت قبل يكون العفو

ًا: ونكول المختصر ًا يكن لم ما جميع أي غيره بخلف معتبر غير المعين أيض معين
ابن مذهب الخ. وحإاصل نكلوا أو البعض نكول في الدم. وقال أولياء وهم

بعد إل يكون ول التكذيب وكذا أصله من للدم مبطل البعض نكول أن القاسام
من حإظه بقي ولمن الدم يبطل الثبوت بعد والعفو نكول قبلها لنه القسامة

 من الدم يبطل كالنكول الثبوت وقيل الدية،

المختصر: ونكول قول عند الشرح في كلم على قف ولدية، قسامة فل أصله
ًا الحق تإر الخ المعين ّله شاء إن عيان كله وهذا المفيد كلم في ما وتإعلم تإعالى ال

في فذلك بعض أو نكلوا وإن المختصر قول بخلف العفو، ذكر بدليل العمد في
نكول عند الخطأ في المر وحإاصل الخ، العاقلة حإلفت قوله بدليل الخطأ
ًا واحإد كل وحإلفهم العاقلة على اليمين انقلب الجميع نكول وأما واحإدة، يمين
على اليمان انقلبت البعض نكول بنفس أنه يقتضي رشد ابن فكلم البعض
بالنسبة البعض بنكول عبرة ل أنه يقتضي الناس وكلم ذلك، لهم ووجب العاقلة



ًا، خمسين حإلف إذا حإصته باعتبار ينكل لم لمن الناكل فالبعض هذا وعلى يمين
نكل وإن ويبرأ، عليه المدعى فيحلف منه يحلف فلم له شاهد قام من بمنزلة

هنا فالناكل عليه، للناكل تإصديق النكول بعد النكول لن الناكل البعض لهذا غرم
فافهم. العاقلة من الناكل هذا من والخذ العاقلة بعض نكول عند ينوبه ما يأخذ

فيه قال البيت. هذا جنين، ول عبد في (ص): وليس
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ًا أقام نصه: ومن ما مختصره في خليل أو عبد أو كافر قتل أو جرح على شاهد
ّ حإلف إن الجارح برىء نكل وإن الدية، وأخذ واحإدة حإلف جنين فلو حإبس، وإل

اساتهل ولو الجنين في شيء ول القسامة ففيها فلن عند وجنيني قالت: دمي
حإلف إذا العمد إذ الدية وأخذ لقوله الخطأ في هذا الخ أقام ومن ا.هـ. فقوله

في خليل قال الخطأ. وقد إرادة قرينة هذه القصاص فيه إنما شاهده مع فيه
ًا جرح في قصاص أو الشهادات أو واليمين الشاهد فيه يصح ما على عاطف

قرينة الخ نكل وإن العمل. وقوله عند ذلك في القصاص وإن معها امرأتإان
عند المال يلزم وإنما الخطأ جرح في حإبس ل إذ العمد بجرح خاص هذا إذ العمد
كافر أو مسلم على وقع جرح هذا. وقوله في بعد ول عليه المشهود أي نكوله

يحلف والعبد والخطأ العمد في يحلف الذي هو كافر ولو والحر حإر، أو عبد أو
مسلم على ادعى الذمي وكذا حإر، أو عبد على ادعى والخطأ العمد في سايده

ًا وخطأ عمد بين فيه فرق ل هذا عبد أو كافر قتل أو عبد. وقوله أو ذمي أو أيض
ًا ويمين بشاهد يكون ل القتل أن المعلوم ومن قتل، قال المصنف لن بل مطلق
ًا المقتول كان قيد ًا أو حإر ًا، أو عبد الكافر ولي هو إنما الموت بعد والحالف ذمي

العمد فصار قصاص ل إذ للمال هو إنما الذمي ولي من والحلف العبد وسايد
ًا بحلف تإعددهم عند الذمي أولياء من واحإد وكل كالخطأ، هذا ومثل واحإدة، يمين

لم أنه يقتضي الحطاب وتإوقف الجنين، ولي تإعدد إذا وكذا العبد ملك تإعدد إذا
للثلثة، راجع الدية وأخذ واحإدة حإلف المسألة. وقوله في النوادر نص على يقف

ًا خطأ الجرح مسألة ًا المجروح كان مطلق ًا حإر ًا أو مسلم ًا، أو كافر وفاعل عبد
العبد في السيد هو للشاهد والمقيم أقام، ومن قوله من من على عائد حإلف

اساتدللنا كما العبد في يؤخذ ما على حإتى تإطلق والدية غيره، في المجروح
غيره في دية ل لنه بالخطأ الجرح خصصنا وإنما الشرح، في ذلك صحة على

ًا الكافر لقتل والرجوع الدية أخذ له رجعنا فلذلك ًا والعبد أيض  أو عمد

ًا هذا وراجع بينهما، فرق ل إذ خطأ، ًا فيه فرق ول للجنين أيض من عمد بين أيض
ابن المتن على الناس اعتراض يسقط التقرير وبهذا فيه، قصاص ل إذ خطأ

في بالغ وإن التإقان، غاية في المتن كلم وإن وغيرهما والحطاب مرزوق
ً الختصار من معلوم هو وما مختصره في كلمه من معلوم هو ما على اتإكال
ًا يترك لم وأنه الفقيه عند المعلومة القواعد مخالطة له من على يخفى قيد
ّينا الفقهية، للفروع ً الشرح في ذلك وب عليه قف كلمه على بكلمه منا اساتدلل

شئت. إن
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المختضر: وقتل في البيتين. قال آخر إلى المثليه، به الشرط (ص): والقود
كتابي من ببعض بعضهم والكفار مسلم بعبد كتابي كحر بالعلى الدنى

خصه إنما وقتل وضديهما. فقوله وصحيح وذكر الرق كذوي ومؤمن ومجوساي
ناظر هو بالعلى الدنى كالنفس. وقوله والجرح قوله في يأتإي الجرح لن

القتل حإين وإسالم حإرية زائد ول حإربي غير رق وإن مكلف أتإلف إن قبله لقوله
ّ ًا لغيلة إل المستحق غير من كالقاتإل أمان أو بأيمان والصابة للتلف معصوم

ًا فالقود ساارق ويد أحإصن وزان كمرتإد وأدب ول هنا منه الخ. والمقصود عين
ّ قوله في ودخل إسالم، أو حإرية زائد كحر عبده. وقوله قتله إذا السيد على إل
بالدنى يقتل ل العلى أن هذا من وفهم الحرية من أعلى السالم أن به بين الخ

ًا يقتل كالحر ًا يقتل المسلم وأحإرى عبد ًا كافر ًا أو حإر بالسالم العلو لن عبد
بهما إذ إسالم أو حإرية زائد قال: ول ولذلك السالم غلب تإقابل فإذا والحرية،
على السالم فغلب العكس ل بالعبد يقتل الكتابي الحر أن ذكر العلو. ثم

كما الكتابي بالحر يقتل ل المسلم العبد أن المختصر كلم من الحرية. وفهم
ًا كذلك وهو تإقدم الوثني ومثله . وقوله: ومجوساي رشد ابن قاله كما اتإفاق

إذ تإقدم كما كمرتإد لقوله المرتإد يذكر ولم لهما، دين ل كونهما في لشتراكهما
قلت أو كثرت حإرية شائبة فيه من يشمل الرق كذوي قاتإله. وقوله يقتل ل

ًا إن المذهب وهو حإسن المصنف فإطلق لجل المعتق أجل قرب أو ومبعض
ّله شاء والوضيع الشريف الذكر في فدخل الخ وصحيح وذكر تإعالى. وقوله ال

كان لو بل ل أو مزمن مرض بين فرق ول والمجنون، والصغير والرقيق والحر
وجود على المدار لن كان كيفما به يقتل فإنه العضاء مقطوع المقتول
غير الجميع، في كذلك وهو خلقة كالعمى هذا من أكثر يشمل وكلمه النفس،

قوله وكذا مكلف، أتإلف إن المصنف لقول يقتلن ل والمجنون الصغير أن
لم إن وبدعي وساني وضده عدل بين فرق ول ذكره، تإقدم من فيه دخل صحيح
ّله ببدعته، يكفر  فل

وألطف عبارة بأحإسن قلئل ألفاظ في معان من حإشى كم المام هذا در
حإكى المشهور) هذا زيادات. قوله: (على مع نظم ما تإفهم كله وبهذا إشارة

فيها. قوله: ما علم رشد ابن اتإفاقات ولكن تإقدم، كما التإفاق رشد ابن عليه
وتإقتل المختصر ولفظ وغيره، المختصر في كما صحيح الجماعة) هذا (فتقتل

زائد المختصر: ول قول عند هذا الخ) انظر الخ. قوله: (تإتمة بالواحإد الجماعة
بزوالها المساواة عند القتل يسقط ول قوله القتل. وعند حإين إسالم أو حإرية
لم الناظم لن أشرحإه لم وإنما والموت الصابة وقت وضمن إسالم أو بعتق

صحيح. فيه الشارح هذا ذكره وما له، يتعرض
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هذا. في المختصر كلم البيت. تإقدم الدم، عصمة المقتول في (ص): والشرط
ًا) انظر ومن الجزية أهل قوله: (والمان) يشمل الزنديق أمن. قوله: (زنديق

اساتتابة بل المستسر وقتل الردة كتاب في المختصر قول عند فيه والخلف
من دم ولي واساتحق المختصر، قول الخ) هذا أجنبي عليه عدا الخ. قوله: (فإن

فله.  الثاني ولي أرضاه فإن خطأ كدية القاطع يد قطع أو القاتإل قتل



قول هو الثلثة. هذا البيات آخر إلى قبل، للمال الدم ولي (ص): وإن
ًا المختصر. فالقود ًا، العفو أو القتل يتعين إن عين ، القاسام ابن مذهب هذا مجان

مذهب أن وتإقدم ذلك، جواز في إشكال فل الصلح، على يتفقا لم ما وهذا
الخ. قوله: مطلق لعاف دية المختصر: ول في قال وقد وغاية قوي أشهب

كذلك. قال وليس هذا إل عليهما ينبني ل أنه الخ) ظاهره القولين على (وينبني
القود أي أحإدهما الواجب قلنا إن التفريع نصه ما القولين ذكره بعد شاس ابن
ولو القصاص، فله الدية عن عفا وإن صح عنهما الولي عفا فلو بعينه، ل الدية أو

الدية اختيار يسقط لم القود اخترت قال ولو القصاص، ساقط الدية اخترت قال
المال ثبت مال على عفا فلو فقط القود الواجب قلنا وإن إليه، الرجوع له بل
ًا عفا وإن المال، ثبت القباض قبل مات ولو الجاني، وافقه إن ساقط مطلق

ًا كان ولو والدية، القصاص بمال، ليس إذ القصاص عن العفو له لكان مفلس
لوليين الدم اساتحقاق كان فلو تإقررها، بعد الدية عن العفو له ليس نعم

زاد فيما إل الثاني عفو يصح ولم الول صح الثاني عفا ثم أحإدهما فعفا مفلسين
ًا كان بلفظه. وقوله: ولو انتهى ديته مبلغ على عرفة ابن صححه الخ مفلس
يلزم ول الفلس كتاب في المختصر قال الشرح. وقد انظر المدونة بكلم

ًا الصداق في الدية. وقال وعفو قوله إلى بتكسب به يفسد ما على عاطف
كثيرة مسائل هي بل القود تإعين على مبنيان وهذان الخ، لقصاص ل أو النكاح
الفقيه. ينظره فيما تإعرض
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الخ) يكن لم البيتين. قوله: (ما آخر إلى القصاص، مسقط بعض (ص): وعفو
عفو ا.هـ. فالمسقط كالباقي رجل عفا إن وساقط خليل قول هذا على يدل

مع العم عفو ل عم وجود مع أخ كعفو العلى أو البنين، أحإد كعفو المساوي
ّ الخ وجود عليه ينص لم فلذلك الخ مع للعم حإق ل إذ أحإرى الخير هذا أن إل
ما نهايته في المتيطي في للمتعلم) قال المؤدب ظريف. قوله: (أو وذلك خليل

للقتل ول للضرب يعمد ل أوجه. أحإدهما: أن الثلثة على يكون نصه: والقتل
ًا يرمي أن مثل ًا به فيصيب شيئ العدو حإرب في المسلم يقتل أو فيقتله إنسان
ول للضرب يعمد الثاني: أن بإجماع. الوجه خطأ قتل فهذا كافر أنه يظن وهو

ممن الدب وجه على أو اللعب وجه على ذلك يكون أن يخلو فل للقتل يعمد
اللعب وجه على كان إن فأما والغضب، النائرة وجه على أو الدب له يجوز

الدب وجه على كان إن وأما الخطأ، من ذلك أن المدونة قول القوال فثالث
على كان إذا ما على عندي يجري فهو والصانع كالمؤدب الدب له يجوز ممن
والغضب النائرة وجه على كان إن وأما الثلثة، القوال فتدخل اللعب وجه

لهم. الوجه فذلك يقتصوا أن شاؤوا وإن عفوا شاؤوا إن بالخيار فالولياء
الشرح في المسائل هذه بلفظه. وانظر منه وهذا الخ للقتل يعمد الثالث: أن

ًا قصد إن المختصر قول عند المسلم دم فإن صعب هذا في المر فإن ضرب
ًا ذكره بعد عرفة ابن قال ولكن كذلك، وإهداره عظيم نصه: ما الدب في كلم
قود ول الدية تإغليظ إلى راجع هو إنما الوجه هذا في الخلف الباجي وقال
ّ يعلم لم وإن الدب، وجه على أنه علم إن هذا بحال، تإصديقه ففي بقوله إل

ضرب إن وهب وابن القاسام ابن روى المجموعة عن للباجي قولن: قلت



وكذا القود، ل العقل ففيه غيرها أو عينها فذهبت ساوط أو بحبل زوجته الزوج
ابن ورواه وشبهه، بسلح يتعمدوا لم ما يؤدبون القرابة أو والصانع المعلم
ذلك يجري أن إل والجداد كالبن القرابة وساائر والعم الخ وقال: ليس القاسام

 كالمعلم الدب وجه على

أربعة على فهو مغلظة الدية به يؤدب ما الدب في أن يقتضي وهل والصانع،
روايتان. فيه التغليظ وفي فيه قود ل القتل آلة بغير اللعب به قصد أوجه: ضرب

ًا القتل آلة بغير قصد وضرب ًا خنق وتإغليظ فيه القود في له أدب ل ممن وغصب
له ليس ممن القرابة من الدب له ممن القتل آلة بغير روايتان. وضرب الدية
منه وهذا الخ ابنه حإذف روايتان. والرابع الدية تإغليظ وفي فيه قود ل ولدة عليه

المختصر: قول عند العتق كتاب في تإحقيقه انظر زوجته الزوج وضرب بلفظه،
وغيرها، شروحإه في كما كالسيد الزوج إذ الخ العمد نفي في للسيد والقول
تإدميتها في كلم الخ. وتإقدم زوجها على قوله: وزوجة عند القسامة في وانظر

يقبل فإنه يمكن فيما الدب ادعى إذا الزوج أن ذلك مع والراجح زوجها، على
المحلين في الناس كلم الرجحية على والدليل مثلً، الزوجة ذبح إن ل قوله

الخ) والنكاح النكاح شئت. قوله: (في إن فيهما الشرح على قف المذكورين
الشارح هذا كلم في يأتإي كما الخ فابنه ابن وقدم المختصر قول هو تإرتإيبه

المختصر قول الخ) هذا المقتول دم بعض ملك لذلك. قوله: (إذا الشارة
ًا ولو كارثة نصه ما الدية من نصيبه بقي ولمن القصاص به يسقط بما مشبه
ًا أطلق وإن إطلقه على هذا الخ) ليس نفسه. قوله: (كالزوج من قسط
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قوله وعند كالمال، ووارثه المختصر قول عند الشرح انظر ذلك، في عرفة ابن
ًا القتل كان الدية في يدخلن والزوجة الزوج فإن كموروثه والوارث وأخذ عمد

ينهض، ل السلم عبد ابن على عرفة ابن واعتراض إشكال، ول خطأ أو مال
به طول وما تإستفد، قف القصاص إرث في وكذلك المال، في هذا الشرح انظر
أولى لكان خليل بكلم طول لو الحاجب ابن كلم من الساتيفاء في الشارح هذا

لم وإنما المختصر في بما يف لم ذلك ومع الراجح على ولقتصاره لختصاره
أن له تإعرض حإيث الشارح هذا حإق من كان إليه يشر لم الناظم لن أساقه
فإنا الشرح فلينظر الشارح هذا كلم من شيء في شك ومن فافهم، يكمله

ّله ومن الفحول كلم جل فيه اساتوفينا المأمول. نيل ال
المدعى حإبس على الكلم البيت. انظر المدعى، في تإهمة تإقوى (ص):وحإيث

كفيل منه يقبل الخ. قوله: (ول بخمسين وهي تإقدم فيما الناظم قول عند عليه
ً يكن لم ما الخ) يعني الضمان آخر المختصر قول وهو فيصح بالطلب كفيل
له من بذلك رضي إن قال: يصح اللخمي الخ. لكن قصاص في وإن وبالطلب

في يظهر ولكن الرضا فيه يظهر ل الغائب فإن ذلك في الشرح انظر الحق،
المختصر: قول عند الفروع هذه وانظر الشارح، هذا كلم في بعيده الفرعين
يحبس وكذا ل، وتإارة غيبته تإطول تإارة تإفصيل فيه الغائب فإن الخ غائب وانتظر

عليه. يشهد حإتى عليه المدعى أي عينه تإعرف لم إذا
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الخ) انظر حإرابة غيلة البيت. قوله: (فكل القرابة، من يغني ل (ص): والعفو
الطريق قاطع قوله: المحارب لغيلة. وعند إل المختصر قول عند الدماء صدر
الغيلة قتل كان ظاهره الغيلة في عفو ل الناظم هذا. وقوله خلف لك يظهر
ًا جاء إن وكذا خلف، على العفو فيها يجوز لنائرة ولكن شيء، لخذ أو لنائرة تإائب
المحارب على قاساها التوبة في بالعفو القائل وكأن ل، وقيل العفو يجوز فقيل

وساقط الحرابة، في المختصر قول وهو الحرابة في العفو تإجوز التوبة لن
ًا المام إتإيان حإدها الحرابة في العفو عدم في وقال عليه، هو ما تإرك أو طائع

ًا المختصر في التوبة. (فائدة) قال قبل أي العفو للولي وليس من على عاطف
المال ليأخذ قاتإل دار أو زقاق في نهار أو ليل في نصه: والداخل ما محارب هو

أنهم المغرب ساراق في يقال ما ليعرف بسطه من بد ول المناشدة بعد فيقاتإل
فيأخذ الناس على اليوم ينزل تإبصرتإه: والذي في اللخمي فقال محاربون،

ًا المال حإتى فقاتإل به وخرج المال أخذ أن بعد به علم فإن ساارق به وينجو سار
ًا فسارق نجا يأخذ أن قبل به علم وإن نفسه عن ليدفع حإينئذ قتاله لن أيض

ًا كان أخذه حإتى فقاتإل المتاع بمحارب ليس الملك عبد وعند مالك عند محارب
والمواق ناجي وابن مرزوق وابن عرفة ابن التوضيح في ونقله ا.هـ. بلفظه

نصه: ما السابع الفصل في تإبصرتإه في هكذا. وقال ينقلوه لم وإن وسالموه
فيشعر متاعه بعض فيسرق الرجل حإريم يدخل السارق في أصبغ قال مسألة

وامتنع نفسه عن فدافعه السارق إليه تإحول أرهقه إذا حإتى أثره في فيخرج به
الرجل فيقتله ذلك غير أو عصا أو بسكين أو بسيف منه النجاة ابتغاء وقاتإله منه
ً أخذه إلى يجد لم حإيث ذلك امتناعه في على شيء ول هدر دمه فإن سابيل

معه يكن لم وإن سارق، الذي المتاع معه كان إذا وذلك دية، ول قود من قاتإله
سارق الذي بموضعه إياه قتله كان إذا الدية فعليه بنفسه النجاة أراد وإنما متاع
 متاع ول بالصحراء وألحق بهربه منه تإباعد قد كان لو فأما أشبهه، وما

على قتله لنه القود فعليه فقتله يوافقه لم أو السارق وافقه حإتى فأتإبعه معه
ماله كان ولو عليه عدوه من تإخوف ول منه اساتنقاذه أراد معه له كان متاع غير
ًا، دمه كان معه ففيه معه يكن لم أو معه متاعه كان يوافقه لم كان وإن هدر

أشبهه وما بالصحراء ولحق بعد قد كان وإن بالقرب، أو بموضعه كان إن الدية
ً هذا ينقلوا لم المتقدمة بلفظه. والجماعة انتهى القود ففيه به ألموا ول أصل
ًا شيء. وفيه آخره في ولكن السارق أخذ نصه: وإذ ما الحرابة باب في أيض
ً المتاع ا.هـ. بلفظه. محارب فهو فكابره منه المال المتاع المال رب فطلب ليل
ًا: ومن اللخمي. وقال في لما مخالف وهذا فرماه ماله ليغصبه لص عارضه أيض
نصه: وفي ما قال لفظه. ثم هذا نفسه ول ذلك في عليه دية ل عينه فنزع

أحإكام
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فيها ما وانتهب الدار صاحإب وضرب بابها فكسر دار على تإعدى فمن ساهل ابن
والحبس البليغ بالدب الجواب فوقع الفقهاء إلى رفعت شورى ذلك في وقعت

يمنعوا لم لكونهم ذلك ولعل المحاربين، حإكم حإكمه أن يذكر الخ. ولم الطويل
المناشدة بعد فيقاتإل المختصر قول على نكتبه فيما النظر من بد ول الساتغاثة،

ًا فترى بد ول ً المعونة ماله. وفي دون قاتإل فيمن كلم اللص دم لهدار معلل



ًا غيره قصد إذا نصه: لنه ما المتعرض ًا ظلم فالمقصود ماله أو لقتله طلب
ًا اللص فكان نفسه عن دفعه إلى مضطر يهدر أن فوجب نفسه قتل على معاون

قتل إلى آل فإن عنه يمنع أن له ما التلقين: والمطلوب لفظه. وفي هذا دمه
ّله على فأجره المطلوب قتل وإن هدر، فهو طلبه من هذا ا.هـ. فانظر تإعالى ال
السارق تإعلم وبه المختصر في الذي وهو اللخمي قاله ما هو الظاهر فإن كله

ول المحارب حإكم حإكمه ليس ومن محارب هو أو المحارب حإكم حإكمه الذي
محارب.  هو

مضمون في المختصر في البيتين. قال آخر إلى بالحإكام، يجلد (ص): ومائة
ًا نصه: وعليه ما هذا عبده أو مجوساي بقتل وإن سانة حإبس ثم مائة جلد مطلق
للقتل. المفهوم المعتمد وعليه فقوله وحإلفه اللوث ذي على المدعي نكول أو

عليه. وقوله: تإعزير ل فإنه المخطىء من به واحإترز وعمد قبيله قوله من
ًا ًا القاتإل العامد هذا كان مطلق ًا أو مسلم ًا كافر ًا أو حإر ولو لغيره أو له عبد
ًا جنايته في وأخذ العبد عن عفى لذمي ًا أنثى أو ذكر عنه دفع ل أو رشيد

العفو كان التكافؤ وعدم للقصاص كالرث ل أو كالعفو اختياري بأمر القصاص
أو ببينة القتل ثبت ل، أو شيء مقابله في العفو كان وليه من أو القتيل من

رجع إذا وأنه السرقة كتاب في القرار في قيد تإقدم ولكن بقسامة، أو بإقراره
ًا التعزير هذا انفرد وساواء يضرب، ول يحبس ل إقراره عن ل أو بالقتل أيض

عليه عليهم. وقوله يتحقق لم القتل أن مع القسامة في الجماعة مسألة بدليل
ًا ولو المعتمد أي كلمه في داخل يتصور مما وأكثر كله وهذا مسألة بدليل ظن

ّله رحإمه ًا وأطلق تإعالى، ال على فيحمل بشيء يقيد ولم المقتول في أيض
ًا القاتإل كان مهما هذا وحإاصل عمومه، ًا مكلف للضرب أو للقتل متعمد

ًا والمقتول ّ فالتعزير معصوم والضرب، الحبس بالتعزير ومرادنا تإعزير، فل وإل
غير المميز في كلم ومنها ولده، الرجل قتل منها الشرح في مسائل وانظر
وأدب الغصب صدر خليل قال وقد التكليف، من ل فيه الظاهر كان إن البالغ
الفرق ومنها الغصب، من أشد القتل أن يعارضه ولكن أشد، أدب هذا لكن مميز
في يخدم ولنه القتل لشدة وذلك يغرب ل الزنا وفي يحبس هنا العبد بين

ًا الشرح في المؤدب كثيرة ومسائل الحبس، وانظر شئت إن انظرها إذا أيض
تإعمد لجل هو إنما كلمهم بحسب هنا والمدار ذلك، ونحو قتل أدبه عن نشأ

ًا أي وعليه فافهم. وقوله القتل فيه شفاعة ل حإد هذا إذ المام على وكذا وجوب
ّبر الخ حإبس ثم له. وقوله تإأخير ول ًا بثم ع عن متأخر الحبس أن للمذهب بيان

 الضرب

وذلك الضرب على السابقة اليام بل معدودة سانة قوله أن يعلم وبه تإخيير فل
وظاهره الفقهاء، إطلق في المعروف هو كما بالعربي هنا والسنة المذهب هو
المتعدى موت بعد يعني كذلك وهو حإديد عليه يجعل ل أي يحدد ل المجوساي أن

من وأمن قلت إذا ما بخلف فراره لحإتمال الموت قبل حإدد ولعله قبله، ل عليه
ًا المدعي كان إذا الموت قبل يحدد إنما ولكن ونحوه، بعفو القتل وهذا جريح
في ولكن الشارح وفي
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ًا بجراحإة رجل دمي ونصه: ولو يكبل سانة المسجون أن المتيطي على عمد
وليس منه ويستفيدوا واحإد على إل يقسموا أن مات إن للولياء يكن لم جماعة

جرحإوه أو ضربوه أنهم ويحلفون منهم ويستفيدوا الجميع على يحلفوا أن لهم
مائة الخرون ويضرب منهم أرادوا من إلى ويشيرون هذا ضرب من وأن

ًا ويسجنون فانظر لفظه هذا به المعمول المشهور القول هو هذا مكبلين، عام
التحديد في الراجح لي يتحقق لم فافهم. والحاصل راجع هو لمن الخ هذا قوله

وقع وإن كذلك، وهو وبالعكس مائة يضرب سانة يسجن من كل أن ظاهره
ل كما ذمي أي مجوساي بقتل وإن والمرأة. وقوله العبد حإبس عدم في خلف
وكان لمجوساية يعزر وكذا هذا، باعتبار بقتله عبرة ل المعصوم غير لن يخفى
فيشملها.  لشخص نعت مجوساي قوله

الخ) هذا تإغلظ أنها البيتين. قوله: (إل آخر إلى الخطأ، كذات العمد (ص): ودية
الصلح عند تإكون وهي اللبون ابن بحذف عمد في وربعت المختصر قول هو

كما منها نصيبه يعف لم لمن فيكون الولياء، بعض عفو عند أو مبهمة دية على
الحر دية وتإجمعت المختصر قول بدليل القاتإل على حإالة وتإكون المختصر، في
المتيطي هذا على نص الخ. وقد والجاني العاقلة على اعتراف بل الخطأ في

ًا كان قائلً: فإن وغيره المختصر قول عند الشرح وانظر ذمته، في فالدية عديم
على نافع ابن فيه قال الخ) هذا ينبغي الخ. قوله: (ولكن مطلق لعاف دية ول

تإقسمت قد الميراث الناظم: بحسب (تإنبيه) قول الشرح انظر الوجوب جهة
الوثائق عن الشارح نقل في كما كذلك وهو الزوجين أحإد دخول ظاهره الخ،

والوارث قوله وعند كالمال، وارثه المختصر قول عند الشرح انظر المجموعة،
كموروثه.

الخ) الخمسة. قوله: (كالعراقي البيات آخر إلى قتل، مسلم دية (ص): وجعلت
العراق في التعامل رجع فإذا الحكم تإبدل العادة فيها تإبدلت إن المواضع هذه

أهل قال هذا. قوله: (فإن الخ) تإقدم منه. قوله: (فالجواب الدية كانت بالذهب
الورق من إل الدية تإكون ول الشرح في صحته مبين صحيح الخ) هذا البوادي
ًا قتل من والفضة. قوله: (وأما والذهب وفي المختصر فيه قال الخ) هذا عبد
الخ. زادت ولو قيمته الرقيق

صحيح. كلم الخ)) هذا والمجوس. قوله: ((تإفريع قوله: (والنصارى) أي
ّية في نّصه: والمراعى ما نهايته في المتيطي (تإنبيه): قال الغارمين كسب الد

أهل كانوا وإن إبلً، غرموا إبل أهل الغارمون كان فإن القتيل، أولياء كسب ل
ًا، غرموا ذهب ًا غرموا ورق أهل كانوا وإن ذهب كلم من مفهوم الخ. وهذا ورق

الخ. كذا كذا أهل على يقولون حإيث الفقهاء
 264الصفحة:   رقم2: 

حإد (إن الخمسة. قوله البيات آخر إلى الخطأ، قتل في الدية (ص): وتإجب
يضر ل ما كل على وضرب قولهم مع نظر فيه هذا ساحنون الخ) كلم العاقلة

هذا على المدار كان إذا لنه المدونة في هذا أن مع وغيره المختصر في كما
يناساب ول الدية، كمال إلى القرب خليل قول وهو القرب فالقرب فتعطى

سابعمائة حإدها المختصر: وهل قول عند المسألة فانظر يعطى من تإحديد هذا



وقوله: للمذهب مخالف ساحنون قول ولعل غاية، مشكلة المسألة فإن الخ،
عليه تإضرب ل معه ذكر ومن الخ) الفقير فقير على تإضرب ل أنها (فمفهومه

بعض فقال القاتإل هو أحإدهم كان إذا وأما ظاهرة، منهم الجناية تإكن لم إذا وهذا
ًا يعقلون ل أنهم الناس أنقال وظاهر يعقلون، حإشاه من ظاهر هو كما مطلق

قوله: في العبد المختصر في يذكر لم وإنما فافهم، يعقلون ول المختصر قول
دية ونجمت قوله من عنه يعقل ول وغارم وامرأة ومجنون صبي من وعقل
فافهم. بغيرها عاصبة تإكون والمرأة العصبة وهي قوله من الول ولخروج الحر

قول بدليل فقير ل مسكين الخ) هذا فقير فهو بيده شيء ل كان وقوله:(وإن
هذا فافهم أحإوج وهو ومسكين فقير الزكاة: ومصرفها مصرف في المختصر

قوي أشهب ) قول أشهب ذلك المختصر. وقوله: (وأجاز في ما هو الراجح فإن
حإضري مع لبدوي دخول ول المختصر وفي وغيرها، النوادر كلم ذلك على يدل
ًا، مصري مع شامي ول من تإكون ل الدية بأن الكلم هذا مضمون وعلل مطلق

الشرح.  انظر التناصر بعدم مرزوق ابن وعلل نوعين،

من بأواخرها تإحل الكاملة المختصر في الخ) قال التنجيم قوله: (والمشهور
بالتثليث الرباع والثلثة النصف في ونجم بالنسبة والثلثان والثلث الحكم يوم
وإن المذهب هو والمختصر الحاجب ابن في ما أن ا.هـ. واعلم ساتة للزائد ثم

من والعجب يصح ل وذلك وغيره غازي ابن المختصر في ما على الفحول شنع
كلم ذلك ودليل الصواب خلف أشهب كلم ناجي ابن وقول هنا غازي ابن

ّله بيد الفضل فإن هذا تإستغرب ول شئت إن عليه قف الئمة يشاء، من يؤتإيه ال
نشاء} . من برحإمتنا وهاب: {نصيب كريم من سابحانه قال وقد
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حإالة الجاني وقوله: (فعلى البيتين آخر إلى تإكن، إن جان مال من (ص): وكونها
ًا غاية قوي كلم فيه حإالة الجاني على كونها من العتراف في ذكره الخ) ما أيض
العاقلة على الدية أن به يفتي أن للمصنف ينبغي : الذي مرزوق ابن قال حإتى

ما على العاقلة الدية وتإلزم معه يقسم كالشاهد العتراف أن وذلك بقسامة
ً المقر بكون هذا رشد ابن قيد ولكن ذكره، فيها المسألة والحاصل يتهم، ل عدل

وعند الشرح، في فانظرها فيها أتإقلده ما منها لي يحصل لم كثيرة تإرجيحات
بماله بخطأ مقر صالح، وإن الصلح باب في قوله وعند اعتراف، بل المتن قول
ًا وهل لزمه ً دفع ما أو مطلق يونس ابن قال لزمه، الصلح في فقوله الخ تإأويل
ينقض فل ماله في بالدية عليه حإاكم كحكم صلحه نصه: فعلى ما عليها فيه

أقر الذي في القوال الربعة ذكر القرويين: وهناك بعض فيه.قال للختلف
ما وقيل المال، بيت في وقيل ماله، في فقيل عاقلة، له تإكن لم إذا خطأ بالقتل
نصه ما المدونة على الحسن أبو قال هدر وقيل الباقي، ويسقط ماله في ينويه

في القاسام ابن قول من ذلك أخذ ماله في بأنها يفتي راشد الفقيه وكان الشيخ
ًا يقتل المعاهد المال وبيت عاقلته إلى يتوصل ل إذ ماله في ذلك أن خطأ مسلم

العاقلة على الدية حإمل فإن ذلك ومع المذكورين، المحلين ا.هـ. انظر متعذر
بأن القول يقوي راشد الشيخ به أفتى وما رجح، وإن فيه ما فيه العتراف في
القبائل من والخذ متعذر اليوم المال بيت لن المعترف على العتراف دية



والعتناء السلطان بسوط يكون إنما القبائل من القبض فإن ريب، بل كذلك
بالباب، العرب فإن فليسأل ارتإاب أو شك ومن كائن، غير السلطين من بذلك
ًا. هذا علم الناس مازج من لكن يقين
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المختصر في إليه أشار الذي هو هذا البيت ماله، من غرة الجنين (ص): وفي
ًا أمة ولو أمه عشر علقة وإن الجنين وفي بقوله وليدة أو عبد غرة أو نقد

كله زايلها إن كالحرة المسلم العبد من والنصرانية سايدها، من والمة تإساويه،
ً مات ولو أقسموا إن فالدية يحيا أن إل حإية أو بطن بضرب تإعمده وإن عاجل

على وورثت بتعدده الواجب وتإعدد خلف القصاص ففي رأس أو ظهر
أمه عشر ففوق. وقوله المضغة هو الغياء قبل ما علقة الفرائض. فقوله: وإن

يشمل والواجب الواجب وتإعدد قوله لهذا ويدل أمة، ولو أمه واجب عشر أي
قوله بدليل المسلمة الحرة أي أمه عشر المة. وقوله وقيمة الحرة دية

ًا يكون أن بين المسلمة الحرة زوج في فرق الخ. ول والنصرانية ًا حإر أو مسلم
ًا ًا عبد مسلم ابن والولد مسلمة وهي الحرية في لمه تإابع الولد لن مسلم

ًا الجنين كان ظاهره أمه عشر وقوله أو ضرب من إلقائه سابب كان ل، أو ذكر
ًا السبب كان تإخويف يدخل أمه عشر وقوله الجميع في كذلك وهو ل أو عمد

سايد من الولد بمنزلة والده أمة من الرجل وولد والمجوساية الكتابية جنين فيه
الولد حإرية على يقابلها ما أو الغرة في والمدار الحرية بجامع الحر المة

مجرد على فقط أمه دية عشر فيه كونه في والمدار فيهما، حإكما ولو وإسالمه
ًا الولد كون أي وهذا رقبته، على فقط أمه قيمة عشر إعطاء في الولد حإرية حإر
ًا الكتابي زوجها كان مسلم زوج غير من الكتابة جنين هو فقط ًا أو حإر لنه عبد
في من وألحق المسلمة الحرة جنين في وردت والغرة الحرية في لمه تإابع

ًا ولو مسلم من الكتابية ولد وهو جنينها حإكم وفي سايدها من المة وولد عبد
عشر المجوساية وفي ديتها، عشر الكافر زوجها من الكتابية الجلب: وفي

سايدها، من والمة قوله بدليل الحر سايدها غير من أي أمة ديتها. وقوله: ولو
العبد سايدها من وولدها زنا من ولدها هذا على أمة المصنف أي قوله في ودخل
ًا زوجها ومن ًا أو كان حإر هذا في رقيق وهو الرقية في لمه تإابع الولد لن عبد

 كله. وظاهر

إل وسايقول الجنين، في كله وهذا ل أو حإرية شائبة فيها المة هذه كانت كلمهم
قيمة عشر عن يخرج وكذا الغرة، عن الدية إلى بحياتإه فخرج فالدية يحيا أن

ًا قيمة إلى المة في أمه ولم مؤجلً، ل الجاني مال في أي نفسه. وقوله: نقد
ّ والفضة الذهب هو الذي النقد المصنف يرد ًا، باللفظ لتإى وإل تإفهم وبه مرفوع
مال في تإكون وإنما مؤجلً، يكون إنما تإحمله ما لن الغرة تإحمل ل العاقلة أن

ًا كان إذا الحرة جنين باعتبار الجاني جنين وأما الثلث، ذلك يبلغ ولم خطأ أو عمد
عشر تإساوي أي تإساويه وقوله له حإملها عدم فظاهر الحر سايدها غير من المة

وكلم الحر، سايدها غير من المة جنين في تإكون ل الغرة إذ الحرة دية
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الذهب من هو الم دية بعشر المراد أن هذا من تإتبعه. وفهم ل فجلة ابن
ذاتإها، باعتبار تإساوى ل البل إذ تإؤخذ ل البل وأن فقط بهما التقويم لن والفضة

لنه النقدين بأحإد ذلك كون في إشكال فل الحر سايدها غير من المة جنين وأما
أحإد الجاني بذل مهما الجنين أهل على واجب القبول أن هذا من وفهم مال،

أو الغرة إعطاء في مخير فالجاني كذلك، وهو ذلك يساوي ما أو الغرة المرين
ول أهلها، من كان إن الفضة من أو أهله من كان إن الذهب من ذلك يساوي ما

منها العطاء كان وإن المدونة مذهب على أهلها من كان إن البل من يعطى
ًا. وقوله: تإساويه وهو ذلك الجنين أولياء يلزم فل ذلك عن نقص إذا مفهومه قوي

ًا الرقيق كان ظاهره الخ كذلك. وقوله: عبد على المدار إذ كذلك وهو ل أو كبير
ندب كان وإن المذهب، على غيرهم من البيض بين فرق ول المذكور، التساوي

أي سايدها من وقوله الندب في أي خلف فيه ذلك مع لكن المام ذكره البيض
الحرة في المدار لن المسلم الحر من وأحإرى المسلم العبد من وقوله الحر
ًا ولو والحرية السالم على أي لحرة كان الوالد. وقوله أمة في كما حإكم

ًا كان إذا أنه المسلم قوله من المسلمة. وفهم ًا كتابي كذلك وهو غرة ل أو حإر
ذلك في المدار لن الحمل، بعد أسالمت ولو الكتابية أمه دية عشر فيه وإنما
المذهب هو هذا الخ كله زايلها تإقدم. وقوله: إن كما الجنين حإرية على

ًا الساتهلل هنا بالحياة والمراد ظاهر، وتإفسيره آخر بأمر حإياتإه تإحقق أو صارخ
وإنما تإمامه، على قف ل أو حإية وهي خروجه بين فرق فل بقسميها الحياة وعند

الشارح. والحاصل هذا ذكره ما على به ولتستعين المحل لصعوبة هذا فسرنا
مع تإكون والقيمة فقط، الحرية مع والدية والسالم الحرية مع تإكون الغرة أن

الرقبة. 

الخ) انظر أنكره البيتين. وقوله: (بل آخر إلى البل، في فثلثت (ص): وغلظت
ًا قصد المختصر: إن قول عند الشرح أقسام أربعة العمد وشبه قوله وكذا ضرب

الذي ولكن واحإد، غير قاله الخ) هذا الجداد هناك. وقوله: (لتدخل فلينظر الخ
في إنما تإعبيرهم وجل فقط، الم ذلك على الحسن أبو زاد الب المدونة في

خلف، فيها والمسألة الب، بر من الكثر البر من لها لما أحإرى والم الب
ولم الب في وثلثت المختصر قول ظاهر هو كلمهم من رجحانه يظهر والذي
مسألة وهي الب في وقعت أصلها من والقضية الجدات، ول الجداد يذكر

وقوله: الشرح في المختصر ظاهر هو الذي القول هذا يقوي ما انظر المدلجي،
فجرت امرأة عن مالك نصه: وسائل ما يونس ابن ديوان الخ) في ذبحه لو (كما
الفاجرة وضعت به. قال: وإذا تإقتل فقال فقتلته أبي لخبرن ابنها لها فقال

أحإقها فما كبيرة بئر أو كالبحر مهلك في ألقته فإن فمات بئر في ولدها فألقت
ا.هـ. بلفظه. تإقتل فل منه يؤخذ أنه يرى وما الماشية بئر مثل كان وإن بالقتل،

وقف القتل، قصد بالقصد والمراد بالقصد) صحيح اعترف لو وقوله: (وكذلك
الخ) الجاني مال في نفيس. قوله: (هي كلم ففيه بد ول هنا الشرح على

ًا. صحيح أيض
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الشارح هذا به شرح وما الربعة البيات آخر إلى كالناث الذكور (ص): ويحلف
ّله النظم هي التي القسامة أي يحلفها ونصه منه يؤخذ والباقي المختصر في ج

ًا خمسون ًا وإن يرث من يمين على الحلف علق يرث امرأة. فقوله: من أو واحإد
فيه ودخل الزوجان، فيه ودخل الرث قدر على اليمان بأن مشعر فهو الرث

الكثير الحظ له من الخ. ويدخل والخوة الجد إل الرث بحسب يرث من
ً والهبة الورثة على مقدمون لنهم الغرماء حإلف منه ويؤخذ والقليل، لنها مثل

من أن منه وفهم يحلف وارثه فإن فمات الرث في حإق له من ودخل كالوصية،
لم ولو يرث من قوله في كذلك. ودخل وهو يمين فل المال بيت إل له وارث ل

ً كبنت الميراث يستوف الباقي. ويسقط نصفها وتإأخذ خمسين فتحلف مثل
ًا ودخل مثلً، لمه أخوه وكذا وتإرث، تإحلف فإنها فيه الملعن الولد أم أيض

ًا هذا يدخل والغياء ًا قوله: وإن وهو أيض يحلف ل الصبي نعم امرأة، أو واحإد
فافهم. صبي ل قوله وهو الشهادة في قدمه لنه

الغيبة في الفرع هذا يشبه مما البيتين، آخر إلى الولة، قسامة (ص): وساوغت
فأراد بقي من وتإغيب وساجن واحإد فأخذ نفر بدمه رمى نصه: فإن ما أصبغ قول

عليه يقسمون من فيختارون غاب من يوجد حإتى السجن في بقاءه الولياء
ما بقدر به ويستأنى له فذلك أطلقوني أو علّي أقسمتم المسجون: إما وقال

قيل يوجد ولم التلوم أتإم فإن ذلك، في لهم ويتلوم بهم الظفر ويرجى يطلبون
ّ وجدتإم من على لكم ليس ثم واقتلوه هذا على أقسموا للولة مائة ضرب إل

ًا خمسين حإلف يقسموا لم وإن سانة، وحإبس يحلف حإتى حإبس نكل فإن يمين
أتإى وإن المختصر قول عند الناظم مسألة وسالمه. وانظر عرفة ابن ونقله الخ

عليه والحكم الغائب على الكلم باعتبار اللقطة كتاب آخر الخ قاض بكتاب رجل
المسائل، تإلك في الغائب على كلمه عند القضاء كتاب آخر قوله وعند بالصفة،

بعينها. عليها أقف فلم النظم مسألة خصوص وأما
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الجراحإات في فصل
في عشر. قال الحإد البيات آخر إلى القود، فيه عمدها الجروح (ص): جل
بنسبة حإكومة الجراح نصه: وفي ما الجراحإات في الدية باعتبار المختصر

ًا قيمته من برىء إذا الجناية نقصان ًا عبد ل البهيمة كجنين الدية من فرض
فعشر والهاشمة والمنقلة عشر، فنصف والموضحة فثلث، والمة الجائفة
وإل كالدية للعبد والقيمة أعلى لحي أو برأس كن إن فيهن بشين وإن ونصفه

ًا القصاص باعتبار فيها الخ. وقال تإقدير فل من نصه: واقتص ما تإفسيرها مضمن
دامية من وساابقها كإبرة وإن والحديد والجبهة الرأس عظم أوضحت موضحة
غاصت ومتلحإمة اللحم شقت وباضعة كشطته وسامحاق الجلد شقت وخارصة

منقلة وإن الجسد وجراح السوط كضربة للعظم قربت ملطاة أو بتعدد فيه
ًا قال الخ. ثم بالمساحإة من الموضحة بعد منه: وما يقتص ل ما على عاطف

خرقت ودامغة للدماغ أفضت وآمة الدواء من العظم فراش أطارت منقلة
الخ الصدر كعظم غيرها في الخطر يعظم أن قال: وإل الخ. ثم كلطمة خريطته

ّلها هذا في عرفة ابن الخ) قول التوضيح في الشارح: (قال هذا بين.قول وج
وإل فقطع الجسم بعض أبانت إن نفس غير الجناية قال: ومتعلق حإيث أبين
وإل فجرح الجسم في أثرت فإن وإل فكسر يبن لم عظم اتإصال أزالت فإن

بلفظه.  منه وهذا الخ منفعة فإتإلف



انظر الخطر، فيه يعظم فيما الحكومة الخ) ليس الخطر فيه يعظم قوله: (فيما
شين على برىء حإكومة. وقوله: (إذا الجراح المختصر: وفي قول عند الشرح

إل فيه شيء فل شين غير على برىء إذا الخطر فيه عظم ما أن هذا الخ)حإاصل
المختصر في قال وقد والدب فالحكومة شين على برىء وإن العمد، في الدب
الجائفة غير في وهذا الدب في إل كالخطأ نصه: وعمده ما منه يقتص ل فيما
وقف بد ول بد ول هنا الشرح انظر شين على برئت ولو ديتها في يزاد ل فإنه
بالجراحإات. وقوله: المعرفة لهل خطره يعظم فيما هنا الرجوع أن على

الجراحإات هذه الشارح هذا به فسر وما يخفى ل كما أو بمعنى (الجبهة) الواو
تإختصان والمنقلة) ل الجملة. وقوله: (الهاشمة في المختصر كلم هو فذلك

ًا يقتص ول الرأس في هي إنما المعلومة الدية لكن كذلك وهو بالرأس مما أيض
المأمومة بعد الكافي: وليس في الخ) قال الن أقف الرأس. وقوله: (ولم في
هل هذا فانظر لفظه، هذا صاحإبها يعيش ول العظم تإكسر التي وهي الدامغة إل

صاحإبها يعيش أنه على يدل الكافي غير كلم لكن مرزوق؟ ابن قاله لما يشهد
مسمى للمأمومة يكن لم يعيش ل صاحإبهما كان ولو المأمومة صاحإب وكذا

خلف الخ) هذا الدب الشرح. وقوله: (ويجب على قف النفس في ذلك لندراج
منه يقتص ل ما بخلف الدب عدم رشد ابن واختار الشرح، في ذكرناه قوي

في الشرح هذا عند السلم عبد ابن كلم ويأتإي خلف، بل فالدب كالمأمومة
رشد. ابن اختاره ما خلف يقتضي كونه مع هذا
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ًا منقلة .وقوله: (على البيتين آخر إلى بما، للمال الجراح (ص): ويثبت الخ) عمد

ًا بقوله الشهادات كتاب في المختصر في إليه أشار الذي هو هذا ما على عاطف
ما.  أو خطأ نصه: وجرح ما ذكر من شهادة فيه تإصح

جرح، في قصاص أو فيه المختصر قول هو الخ) العمد أساقط وقوله: (فلو
على القتصار من الناظم ذكره عما الجواب لك يظهر هنا الشرح أنقال وتإأمل
فافهم. العمد جراح في واليمين الشاهد ذكرت إنما والمدونة الخطأ، جراح

ربما كان وإن المختصر في به صرح الخ) هذا الولي على ادعى وقوله: (فإن
تإرد. وقوله: ول بمجردها يمين فل بعدلين إل تإثبت ل دعوى كل قاعدة على يرد

في ونصه إليه أشرنا الذي المختصر قول عليه يدل الخ) هذا الشارح ينقل (ولم
نكل فإن العفو على الساتحلف الساتيفاء: وللقاتإل في كلمه بعد الدماء كتاب
الجارح به خرج الغائب. فقوله: وللقاتإل بينة في له وتإلوم وبرىء واحإدة حإلف
فيكون الموال في اليمين بمنزلة فهو واليمين بالشاهد يصح الجرح ولكن

المدونة صاحإب وكذا المختصر في يذكره لم فلذلك الحلف في أحإرى الجرح
المختصر في المصنف أن مع ذلك على الشرح في النقل اساتوفينا وقد وغيره
القتل. وقوله: الساتحلف، مسألة في يمين ل كونه في أشهب على الرد قصد

ًا يحلف أي تإحلف المردودة لن واحإدة حإلف نكل قوله: فإن بدليل واحإدة يمين
فذلك الدم به يثبت ما بخلف ثبت الدم لن وذلك الرد قبل ثبت ما بحسب

وقيدت المدونة وكصاحإب أطلق قتل. وقوله: الغائب القاتإل نكل فإن خمسون،
في ذلك بينا وقد عظيمة، الدماء لن إطلقه على بقاؤها يحتمل بالقريبة
القيد على تإكلم الحسن وأبو هذا، في يتكلما لم والحطاب غازي وابن الشرح،



قولن: أحإدهما ذلك ففي شاهد بالعفو شهد : إن المتيطي عليه. وقال ومر
قول إذ الثاني رجحان يظهر وربما شهادتإه، تإجوز ويبرأ. والثاني: ل معه يحلف

القرويين، بعض قول هو والول ، عمران لبي ومثله مختصره في محمد أبي
ً يظهر ل الخ اليمين تإتوجه فحينئذ الشارح هذا فقول وعليه مع الحلف لن أصل

في بشاهد المختصر: وحإلف قول وهو والعتق الطلق في هو إنما الشاهد
مسألة أورد وغيره. ولما المتيطي في كما القذف الخ. وزيد عتق أو طلق

 بأن أجيب العفو مسألة على والعتق الطلق

غير عن الشارح هذا به أجاب وما ، مرزوق ابن ضعفه وإن ظاهر وهو نادر القتل
ّله شاء إن تإستفد الشرح انظر فصحيح، هذا تإعالى. ال

هذا السبعة. وقوله: (وإلى البيات آخر إلى للعضاء، القطع في (ص): وقود
يخفى. ل كما شيء الخ) فيه أشار
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وكذا العضاء. وقوله: (والنف) أي من هذا الخ) ليس بصر وقوله: (وذهاب

المختصر قول هو النطق) هذا ذهاب وغيره. وقوله: (في المختصر في مارنه
الحروف على المشتمل الصوت هو إذ أخص فالنطق الصوت أو النطق أو

الجنس أن كما النسان، جنس الحيوان إذ الحيوان مع كالنسان أعم والصوت
يرتإفع لنه فالدية اللسان على بجناية النطق منه زال فإذا الصوت هو للنطق
رفعه من يلزم ل كالنسان العم، رفع الخص رفع من يلزم ل إذ الصوت ويبقى

الدية، وجبت وزال الصوت فيه بقي الذي اللسان على جني فإذا الحيوان، رفع
تإحت النطق لندراج واحإدة دية ذلك في فإنما النطق قبل الصوت أزيل لو وأما

الحيوان كرفع الخص رفع العم رفع من يلزم إذ النطق بقاء يمكن ول الصوت،
كلم الشرح في ولكن هنا، إليه أشير ما بيان هذا النسان، رفعه بعد يبقى ل

به. يكون إنما اليلج إذ النعاظ هو الجماع) هذا وغيره. وقوله: (قوة اللخمي
مع الذنين أشراف زوال أن هو هذا في الصح) الراجح على وقوله: (الذنان

بينا وقد هذا الحاجب ابن كلم تإبع والمصنف الحكومة، فيهما إنما السمع بقاء
يقف لم الشارح هذا وكأن غاية السمع المختصر: أو قول عند الشرح في ذلك
الصح) على مارنه عليه. وقوله: (أو لنبه وإل الغالب هو وذلك هذا دليل على
زوال شين أن الذنين وأشراف المارن بين وفرق الشرح في كلم فيه هذا

هذا سااقها التي المسائل فافهم. وهذه المارن كذلك ول العمامة تإستره الذنين
قوله: فلو هو غيره الخ) كلم أنفه جدع المختصر. وقوله: (أو في هي الشارح
ونقله وغيره رشد ابن فعل وهكذا النف، جدع يذكر ولم الخ بمأمومة أصيب

 هذا

ّين المقدمات صاحإب فإن هذا تإأمل نفسه الشارح في كلمه ونقلنا المسألة ب
إن انظره بمحلها المنفعة إل بتعددها الدية المختصر: وتإعددت قول عند الشرح
شئت.

اهل إجماع البيتين.وقوله: (وهو آخر إلى النساء، في الجروح (ص): ودية
ل هنا المدونة الخ. وقول المدينة أهل جمهور البر عبد ابن الخ) وفي المدينة

وآخر الكثير أول الثلث نصه: لن ما الحق عبد عليه قال الثلث أي تإستكمله



وقت آخر هو الوقت فذلك الزوال بعد أي مثله صار إذا الظل بمنزلة القليل
الرجل المرأة المختصر: وسااوت في قال الخ. وقد العصر وقت وأول الظهر
قبل فيما تإساويه أنها والحاصل الثلث، وصولها عند أي لديتها فترد ديته لثلث
والمنقلة الموضحة في تإساويه ولذلك ففوق، الثلث في وتإخالفه الثلث

والول الثلث فيهما الخيرتإين لن والجائفة المأمومة في وتإحالفه والهاشمة،
واحإدة كل أي ل أم مسلمة كانت الحرة أي المرأة وقوله الثلث، من أقل

الشرح على وقف فوقه وفيما فيه وتإخالفه الثلث دون فيما دينها أهل تإساوي
تإامة. ونقول جمة فوائد ففيه
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قال حإيث أحإسن المتيطي نقله ما يكون الخ) ربما رشد ابن قوله: (فائدة. قال

رجعت الية بهذه نصه ما آخر ) إلى2واحإد} ( لكل {ولبويه تإعالى قوله في
الثلث دون فيما وتإوازيه الرجل عقل نصف إلى الدية ثلث جراحإها بلغ إذا المرأة

الثلث لها وجب فلما الميراث، في الرجل أخذ ما مثل السدس أخذت لنها
ولد له يكن لم {فإن تإعالى فقال له صار ما نصف لها فصار الثلثان له وجب
فافهم. الشريفة الية آخر ) إلى3أبواه} ( وورثه
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 والفرائض التوراث باب

ًا وقوله: (والفرائض تإتعلق وفوائد فيها وأحإاديث الفرائض رسام الخ) انظر لقب
الفرائض نصه: علم ما قال فيه عرفة رسامابن نذكر ولكن الشرح، في بذلك
ًا حإق ذي لكل يجب ما قدر بمعرفة يوصل ما وعلم بالرث المتعلق الفقه لقب
ًا العدد ل للتركات موضوعه التركة من مزية مع كالفقه وفائدتإه للصودي خلف

الوارث معرفة الفرائض علم كما هذا الخ. ملخص داود أبو التنصيص. روى
من يفهم كما له وجب ما القدر ذي لعطاء به يتوصل الذي والعلم إرثه وقدر
نصه: بما ذلك لفقنا ا.هـ. وقد الفرائض كلم
حإررا من لدى الفرائض علم
قدرا وقدر بوارث علم

وجب لمن الدا به ما وعلم
حإسب قد من لدى تإحقق على

ًا يستوجب (ص): الرث ًا آخر إلى ووجب، شرع الخ) البيتين. وقول: (شرع
القرآن من مأخوذ الفرائض حإكم لن المحل هذا خصوص في هذا ذكر كأنه
قول هو الخ) هذا الفاساد الحإكام. وقوله: (أما ومادة بالصالة الشرع هو الذي

البنوة الخ.وقوله: (وهي الرث وفيه قال ثم فيه اختلف إن طلق وهو المختصر
قول هي الميراث بها التي الثلثة المور وهذه واحإد، بيت في هنا هذا الخ) يأتإي

: التلمساني
علم لمن تإوجبه ثلثة
ورحإم وولء نكاح وهي

قرابة المجموعة الوثائق وفي الحوفي في التي هي الثلثة وهذه الخ، تإوجب أي
الولء ووراثة الولء، وراثة تإحجب القرابة ووراثة المال، بيت وهو وإسالم وولء

الحوفي، في ما فيه إنما المقدمات وصاحإب ولية وتإرك السالم وراثة تإحجب
السالم الحوفي ما على شاس ابن وزاد والمتيطي، المعونة صاحإب وكذا

وإنما يصح، ل وذلك الملك التلمساني في ما على وزاد الغزالي في وأصله



العبد أن بدليل بماله أحإق فهو لرقبته مالك لنه موتإه عند عبده مال يأخذ السيد
الناس بكلم الشرح في ذلك وبينا وبالعكس، المسلم سايده مال يأخذ الكافر

نصه: بما زيادة مع هذا لفقنا وقد
وول نكاح الرث وسابب
فاعلما حإق ودين ونسب

علما بفرض خص فأول
وافهما فاحإفظ بالثان عصوبة
ذكرا قد ما يجمع وثالث
 شهرا قد له شرط ورابع

السبب لفظ خصص وربما
النسب لفظ مدلول عدا بما
رتإبت قد نسب جهات ثم

عددت قد به ناظم بيت في
أمومة أبوة بنوة

عمومة أخوة جدودة
حإققا مقال في عبد ومال
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وضحا إرث غير من لمالك
ملكا قد من يملك وكونه

واسالكا فافهم الدين اختلف مع
ونحوها قلة في كقيمة

منتبها وكن فافهم جرحإه من
ًا، المال بيت كان به إذ السالم به مراده الحق ودين أن إليه المشار وشرط وارث

ذلك. وقوله: لوضوح عليه أنبه ولم العصوبة يرث إنما وهو مصارفه في يصرف
الم. أخ عم المختصر: كابن قول عند الشرح الخ) انظر اثنان يجتمع (وقد

ًا، تإقدم كما الملك باعتبار صحيح غير الخ) هذا الملك وقوله: (وهما وأما قريب
وارث، ل حإائز المال بيت بأن القول راعى يذكره لم من وكأن فصحيح السالم

عند الشرح وانظر الخاص، الوارث في هو إنما الكلم أو الراجح خلف كان وإن
غيره عند أره لم الخ. هذا الناظم: أركانه المال. وقول بيت المختصر: ثم قول

خفاء. فيه ليس ما الركان من المقدار عدا وفي قريب فيه والمر
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الوارثين عدد ذكر في فصل
الثمانية. قوله: (فجملتهم البيات آخر إلى الميراث، له حإق من (ص): ذكور

الشرح صدر عدها على قف وعشرون خمسة لخصناه وعشرون) الذي ساتة
عليه الفراض. قوله: (وبقي عند معلوم يرث من لن هذا في ساهل المر ولكن

فالقرب القرب الجد عم المختصر: ثم قول عند الشرح الخ) انظر الجد أخو
الخ. 



فيه، خالف بمن عبرة ول فيه إشكال ل الخ) هذا واحإد غير ذكره قوله: (والذي
الجائر الوالي من خيف إذا نعم المة، فحول عن بأنقال وأيدناه ذلك بينا وقد
بدفعها طاع أو الزكاة في المختصر قول على ذلك فيجري الخفاء يمكن ولم

الرحإام ذوو كان فإن الخفاء أمكن إن وأما يظهر، ما بحسب صرفها في لجائر
عن متأخر الرحإام ذوي وتإوريث لهم العطاء في إشكال فل فقراء والسهام

يصرفه فيما فيصرفه ذكر فيمن فقراء يكن لم إن أنقالهم، ظاهر بحسب الرد
المال. بيت المختصر: ثم قول عند الشرح انظر عدلً، كان لو المام فيه

296الصفحة:   رقم2: 
الميراث أحإوال ذكر في فصل

ظاهر البيتين البيتين. مضمون آخر إلى تإقسما، قد الميراث في (ص): الحال
ّ عصبة كلهم الحوفي: الذكور قال وقد كان إذا والجد والب للم والخ الزوج إل

ّ فروض أهل كلهن والناث والتعصيب، بالفرض يرثان وقد ولد معهما مولة إل
في الصل أن منه يفهم هذا بلفظه. وكل انتهى البنات مع والخوات العتاقة
الفرض إلى التعصيب من النقل أوجه تإفهم وبه الناث، عكس التعصيب الذكور

وقفت إن بهذا تإحيط إنما ولكن فافهم، التعصيب إلى الفرض من وبالعكس
الخ. المختصر: ولعاصب قول عند الشرح على
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الثلثة. وقوله: (والفريضة البيات آخر إلى فيه، باشتراك يلفى (ص): القدر
وأخت، كزوج والنصف كالنصف تإستغرقها التي هي العادلة الخ) الفريضة عادلة
ّله شاء إن العدل على الكلم عند والناقصة والعائلة العادلة بيان ويأتإي تإعالى، ال
حإالت ذكر المتضمنة بعدها الثلثة وكذا قليل، جدواها الثلثة البيات وهذه

فيها. كفى الشارح وهذا نكتبها، لم فلذلك الميراث وجوب
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هذا به طول ما التسعة البيات آخر إلى الول، البسائط الفرائض (ص): ثم
كلم إتإمام إلى نحتاج فل نفسه في ظاهر التسعة البيات تإفسير في الشارح

في المختصر كلم وحإسن والمواريث الفرائض هذه الشارح. (فذلكة): في هذا
نر فلم وغيره الحوفي الفرائض في ألف من كلم على وقفنا فإننا الفرائض

الفروض أصحاب أن حإرروا الفراض أن ذلك وبيان المختصر، كلم من أحإسن
الثمن، وأصحاب الربع، وأصحاب النصف، وهو: أصحاب أقسام ساتة على

أحإد ومجموعهم السدس، وأصحاب الثلث، وأصحاب الثلثين، وأصحاب
وهي خمسة جملها حإسن: (هبادبز) فالهاء رمز في ذلك جمعوا وقد وعشرون

في البن وبنت الصلب وبنت الولد عدم في الزوج وهم النصف لصحاب رمز
لصحاب رمز اثنان والباء عدمها، في للب والخت الشقيقة والخت عدمها
له لمن واحإد واللف عدمه مع الزوجات أو والزوجة الولد مع الزوج وذلك الربع
كل وذلك الثلثين لصحاب أربعة والدال الولد، مع زوجات أو زوجة وذلك الثمن
الصلب بنات عدم في البن وبنات الصلب بنات وهما النصف أصحاب من اثنين

والباء كالثنتين، فأكثر والثلثة الشقيقتين عدم في لب أو الشقيقتان والختان
ًا الحاجب عدم في الم وهم الثلث لصحاب الرمز في تإكررت اثنان أيض

كل وهم السدس لصحاب سابعة والزاي النسب، عمودي فقد مع للم والخوة



والخت الصلب بنت مع البن وبنت والجدة والجد الولد مع والم الب من واحإد
الكلم في الفروض أهل وقدموا للم، الخوة من والواحإد الشقيقة مع للب

ًا لحصرهم، معلوم قدر لهم فإنهم مبين هو كما العصبة على لقوتإهم قدموا وأيض
أن علمت وتإرتإيبه الرمز هذا فهمت وإذا كذلك، ليس والعاصب لهم، سامي

فيمن : والفرض الحاجب ابن قال البسائط. وقد الجزاء أكثر لنه قدم النصف
فثمانية الخ وربعهما ونصفهما والثلثان وربعه ونصفه النصف وهو بالتقدير يرث

ثلثاها وتإسعة ثمن واحإد الثنين ونصف ربع اثنان الربعة ونصف أربعة نصفها
 وعبارة الثلثين، أي وربعهما ثلث ثلثة ساتة ونصف ساتة

وهو ونصفه الثلث وهو ونصفهما قال: الثلثان حإيث أتإم تإكون ربما الحوفي
وربعها ثمانية فثلثاها عشر اثني بخلف لها ربع ول ساتة تإسعة ثلثي فإن السدس

هذا على صار المختصر وصاحإب المعونة، عبارة هي وهذه السدس وهو اثنان
ًا فقال الترتإيب الربع الخ. ولهل الزوج النصف ذي من النصف لهل مشير
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السدس الخ. ولهل لم الثلث بقوله الثلث ولهل تإعدد إن النصف لذي والثلثان
الخ. الولى مع وللثانية الخ. وبقوله ولد للسدس الثلث من وحإجبها بقولها
مع والم والب الخ. وبقوله الجد فروض وأحإد الخ. وبقوله لب وأخت وبقوله

تإرتإيب على الخ. فرتإبها لواحإد والسدس الخ. وبقوله والجدة سافل وإن ولد
بذلك وقضى عبارة، بأخصر فرضه ذكر عند صنف كل واساتوفى هبادبز، الناس
أولها النصف وبيان فرض كل مدخل وبيان ساتة وأنها الفروض عد حإوائج ثلث

كلمه. فقوله في عنده تإكرار ل أنه تإفهم المراتإب تإتبعه لجل وآخرها والسدس
وليرد تإعدده، عدم شرطه وأن النصف يرث لمن كالقيد ذكره الثلثان ولتعددهن

التعدد على فرتإب الثلثين يستوفيان ل الثنين بأن القائل عباس ابن على
الذي محله في تإعدد إن النصف لذي والثلثان قوله وذكر وبأكثر، باثنين الصادق

مساق سايق لنه الثلثان بقوله: ولتعددهن عنه يستغن ولم فيه الناس ذكره
لن تإعدد إن فيه يقل لم ولذلك محله بيان والمراد محله غير في ذكر ولنه القيد

ًا ذكر إذا الشيء فإنه محله في ذكر إذا كما هو ليس محله غير في اساتطراد
مع مكرر غير فهو الخ ولد للسدس وحإجبها قوله وهكذا أكثر محله في يكمله
قيد هو إنما الحجب وذكر السدس، أرباب محل هذا الخ. لن والم والب قوله
بالولد للسدس الحجب في الم يشارك الب كان محله. ولما غير في وقع

عن اكتفى للسدس الم يحجبون وهم الخوة يسقط الب كان ولما قرنهما،
بقوله:  بهم للسدس الم حإجب

أن التنصيص على تإقدم كما والخوة الجد ثم الب ثم بقوله واكتفى وإخوان،
الخ. وبقوله الولى مع وللثانية بقوله اكتفى وإنما ظاهر، وهو يسقطهم الب

الخ وللثانية فيقول ذكره محل في السدس أهل مع ذكرهما عن الخ وأخت
والم والب كقوله هما وليس فيها الكثير التفصيل لجل ذلك في الكلم لطول

الخ وللثانية قوله لن السدس، أهل لمرتإبة الخ وللثانية قوله يؤخر ولم ولد مع
والخت البن بنت سادس أن مع النصف أهل النساء وهو قبله لما كالتتميم هو



هذين أن مع الكتاب، في عليه المنصوص والم الب كسدس ليس للب
فرض للثلثين المكمل السدس هل اختلف وقد الثلثين، تإكملة هما السدساين

ّله رحإمه وخالف الثلثين، تإتمة من هو أو مستقل ذي فقال: من تإعبيره في ال
هذه الخ. فجعل لواحإد والسدس الم والثلث الزوج والربع الزوج النصف
فجعل النصف لذي قال: والثلثان لها. ثم وقال: والثمن واحإد نسق على الربعة
الربعة وجعل مبتدأين، الظاهر في الفرضين نفس هما اللذين والثلثين الثمن

قد الثلثين أن مع فرض، ل فرض تإثنية الثلثين لن ذلك وسار مخفوضة الفروض
ًا يكون البنت مع السدس البن بنت يقال: أخذت حإيث وسادس نصف من مركب
ً للثلثين المكمل السدس هل ذلك في الخلف رأيت وقد الثلثين، تإكملة مثل

وبدأ واحإد، الجنس وهو محله في فذكره الثمن وأما ل؟ أم مستقل فرض
ثم بالصالة، يأخذونه أهله ولن تإقدم كما البسيطة الجزاء أكبر لنه بالنصف

يأخذه الزوج كان وإن بالصالة تإرثه الزوجة لن النصف نصف بالربع ثنى
جنس وذلك للربع الزوجة يحجب من النصف أهل من أن مع والحجب، بالعارض

كما تإرثه التي هي الزوجة ولن نصفه، لنه بعده بالثمن وأتإى الوارثات، البنات
ًا للثمن والدافع الربع، في الزوج شاركها وإن لها فالفرضان الربع تإرث أيض
وهي الثلثة الفروض هذه أن مع الوارثات، البنات جنس وهو النصف أهل بعض

الحقيقة في فرضان لنه عنها الثلثين أخر ولذلك بسيطة والثمن والربع النصف
 منها، واحإد كل من أكثر كان وإن

بدليل الثلث أهل من أقوى الثلثين أهل ولن نصفه، لنه الثلثين عن الثلث وأخر
للم الخوة يحجبون البن وبنات والبنات نقص، حإجب الم يحجبون كلهم أنهم

لنه الثلث عن السدس وأخر الثلث، أهل هم وولداها والم إساقاط، حإجب
بالنسبة ولنه والجدة، للم الخ بالصالة يرثة وإنما أصلي، غير أكثره ولن نصفه
السدس يأخذ إنما الحقيقة في والجد الثلثين، تإكملة للب والخت البن لبنت
أهل من أنه يعدوه ولم إليه الدفع عند الثلث يأخذ أنه بدليل إليه الدفع عند

ّله فهمنا فافهم، الثلث في التحرير هذا اختصار واعرف وهداك، وهدانا وإياك، ال
ّله برد النهاية يبلغ أن كاد بل غاية، بديع صنع هذا إذ التقرير هذا قبره تإراب ال

آمين. آمين آمين بهباتإه وعليه علينا ومّن برحإماتإه
)
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أوجه) ثلثة على (الفرائض البيت. وقوله المال الفروض عن يضق ص): فإن
نصه: بما الختصار طريق على زيادة مع لفقناها الوجوه هذه

الثاء ذات هن أربعة
جائي غير عندهم فعولها
ذكر مما ذا وغير بسيطة
شهر قد ما على يجري فعوله
أصلها مع فروضها عادلة
فانتبها بينهما تإوافق
نقصت قد فروضها ناقصة

عكست قد عائلة أصلها عن
السهام أهل يأخذه ما بالفروض ومراده المسألة، منه صحت ما بالصل ومراده

ل واثنين وثمانية وثلثة أربعة أن مراده الثاء ذوات هن أربعة وقوله ظاهر، وذلك



الحرف هذا فيها لن المثلثة الثاء أعني الثاء ذوات هي الواخر والثلثة تإعول،
هذه وغير الحرف هذا فيها كان وإن تإعول فإنها عشر اثني بخلف بسيطة وهي

أربعة وضعفها عشر اثنا وضعفها ساتة ثلثة وهو يعول قد الربعة الصول
الستة فالعائل أعيلت، الفروض زادت المختصر: وإن في قال وقد وعشرون،

وسابعة عشر وخمسة عشر لثلثة عشر والثنا وعشرة وتإسعة وثمانية لسبعة
الخ) وارث لكل وعشرين. وقوله: (وانتقص لسبعة والعشرون والربعة عشر

الناظم. فيه قال هذا
 المسأله لصل العول ولتنسب

مكمله لها للكل والنقص
البيات هذه مضمون الثلثة، البيات آخر إلى وكالثلثين، كالثلث (ص): والربع

ومن المختصر في هذا يذكر لم ولذلك وأهلها الفروض ذكر من مفهوم الثلثة
التبرع. من يكون ربما عليها والكلم أمثاله من الختصار رام
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ًا البيت البيت. هذا ولد ول لب ساقوط (ص): ول الفروض ذكر من مفهوم أيض
وأهلها.

الحجب في الخمسة. المدار البيات آخر إلى فالب، الدنى يحجبه (ص): والجد
ًا وكلم المختصر، في كما فالقرب القرب غير يحجب القرب أن على مطلق

حإسن. البيات هذه في الشارح هذا
سافلت وإن وبنت وابنه بابن : ويسقط خليل النسب) عبارة وقوله: (بعمودي

لدخول النسب بعمودي يسقط قال من قول من أحإسن وهي الخ وجد وأب
مع المختصر كلم اعترض من اعتراض يسقط وبه والجدات، ذلك في المهات
المختصر: وحإرم قول وهو والفصول الصول هي النسب عمودي أن مع حإسنه،
عبر شاس ابن أن غير الناس عبارة هي المختصر عبارة أن مع وفصوله، أصوله

تإدخل ل قيل): المهات المصنف. (فإن ذكره ما الصواب ولكن النسب بعمودي
عمودي من المهات تإعد لم (قلت): إن بهذا؟ يحتج فكيف النسب عمودي في

ّ النسب عمودي في أدخلتموهن وقد البنات فكذلك النسب فافهم. وقوله: (إل
وقدمنا الولد عدم هو والخر قول هو ذكر بما الكللة الخ) تإفسير الكللة في
القرار. في هذا
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من وقوله: (فله الثلثة البيات آخر إلى الساتغراق فروض مع (ص): والب
جنس مع السدس له يفرض إنما الب أن الخ) المعروف الولى الفريضة

ًا كانوا فإن الولد، ّ فقط فالسدس ذكور بالتعصيب، بقي وما فالسدس وإل
الثاني ودليل سافل، وإن ولد مع والم المختصر: والب قول هو الول ودليل

الخ. وإن سافلت وإن بنت مع الجد ثم الب وعصوبة بفرض قوله: ويرث
المختصر: في فيه قال والعاصب عاصب، لنه ساقط الفريضة اساتغرقت
شيء له يبق لم إن ويسقط أي الفرض بعد الباقي أو المال ورث ولعاصب



الخ. المختصر: والم قول عند هذا الخ. انظر عاصب كلهما والجد والب
غير من الفروض ذوي مع الجد أن منه الخ) يظهر الجد في وقوله: (يجري

يصح، ذلك أظن ل الولد جنس غير مع فرض صاحإب أنه الولد إناث جنس
ذكره وما هنا، عليه يعول ل القلصادي ذكره وما الجد، مسائل في الشرح انظر
البستاني، في كما خلف فيها المسألة نعم المذهب، أنه أظن ل الشارح هذا

ّله عند والعلم ذكرناه ما هو المشهور ولكن ًا موهم النظم وظاهر تإعالى، ال أيض
ّله عند والعلم المشهور خلف الخ) بالتعصيب يحصله تإعالى. وقوله: (والباقي ال

وإن بنت مع الجد ثم الب وعصوبة بفرض المختصر: ويرث في فيه قال هذا
للم. أخ عم كابن سافلت

السبعة.  البيات آخر إلى ذكرا، من مع الب مثل (ص): والجد

الجد كان إن هذا في الضابط الخ) حإاصل أخوات ثلث معه كان وقوله: (فإن
أقل مع كان وإن أفضل، فالثلث أربع النساء من عدلهما أو أخوين من أكثر مع
وأما والمقاسامة، الثلث في يخير ذكرين ومع أفضل، فالمقاسامة ذكرين من

الفروض ذوي أخذ بعد بقي فيما فالكلم الفروض وذوي الخوة مع وجوده
ً فرض أهل يكن لم لو كما الخوة مع فيه الجد يكون فالباقي فروضهم، ما أصل

له فيكون السدس عن ينقصه الباقي ثلث أو بقي، فيما المقاسامة تإكن لم
والخوات الخوة مع المختصر: وله وينصرف. فقول فيأخذه حإينئذ السدس
رجع ثم بغيره الشقيق وعاد المقاسامة أو الثلث من الخير لب أو الشقاء

الباقي ثلث أو السدس معهما فرض ذي مع وله جد يكن لم لو لها بما كالشقيقة
ثلث أو بعيده قوله بدليل المال رأس من أي السدس المقاسامة. فقوله أو

قوله تإقدم مع فيها الجد تإخيير إلى إشارة بأو المور هذه الخ. وعطف الباقي
بقي، ما مقاسامته أي الباقي ثلث أو قوله بعيد المقاسامة أو الثلث من الخير
الجد مقاسامة أي مقاسامته أو قال وكأنه الضمير عن خلف واللم اللف وكأن

ّله شاء إن المحل هذا تإحقيق هذا الباقي، ثلث في أي فيه للخوة وقف تإعالى، ال
صاحإب وأن المعادة ومسائل الخوة مع الجد مسائل تإحقيق في الشرح على

ًا محلها في وضعها المختصر أن القول بأن ذلك. واعلم في عليه رد لمن خلف
كلم على قف مخالفة، على المصنف يرجحه وربما غاية الخوة يحجب الجد

الشرح. في ذلك في الناس
305الصفحة:   رقم2: 

ّ هذا غير قاله عليها) هذا يقاس ول قوله: تإحفظ إلى الكدرية في وقوله: (إل
الشرح في ذلك بينا وقد القياس، على جارية المسألة أن والتحقيق الشارح،

اكتف أو شئت إن فانظره المسألة في الناس اساتشكله عما الجواب وذكرنا
بالتقليد.

ّ شيء يفضل ل أنه الخ) والضابط ذلك في وقوله: (والضابط سات في إل
شيء، المال من يخرج لم إذا وأربع السدس المال من خرج إذا مسائل: اثنتان

الشرح.  في ذلك بيان انظر

الخ) هذا يكن لم ما البيتين. وقوله: (وهذا تإعددت، وإن أب من (ص): والخت
وبنتان فوقها ابن وحإجبها كثرت وإن السدس الولى مع وللثانية المختصر قول



ّ فوقها ًا درجتها في لبن إل مع فأكثر لب وأخت فمعصب أسافل أو مطلق
ّ كذلك فأكثر الشقيقة فوقه. وقوله: (تإنبيه من ل أخته الخ يعصب إنما أنه إل
وإن السهم في مشاركه نصه: وقدم ما الشفعة في المختصر قول هو الخ) هذا

ًا أخذت لب كأخت السدس وقيل هذا، والراجح خلفية والمسألة الخ سادسا
المتقدمة. الفذلكة في هذا في كلم وتإقدم مستقل، فرض

كما كان البيتين. وقوله: (كيف آخر انتقل: إلى لربع نصف عن (ص): والزوج
كيف الشارح هذا قول في يدخل ما جملة الخ) من الثمن إلى الربع من تإقدم
لحإق بفرع المختصر في قال ما وغاية كذلك، وليس العبد أو الكافر الولد كان

ًا، يكون أن بشرط ولكن يحجب ل فإنه كرق الرث من مانع به قام إن وأما وارث
ًا. (تإنكيت): قال يحجب ل بحال يرث ل من لن نصه: قوله ما الحطاب وارث

ًا بكونه تإقييده من بد ل بفرع الزوج والربع إما وارث غير الفرع كان فلو وارث
الخ. الربع إلى الزوج يحجب لم البنات ولد من لكونه أو والقتل كالرق به لمانع
ّله رحإمه منه وهذا لن ضعيف، اعتراض وهو عليه تإوبع وإن ينبغي ل تإعالى ال

ّ المانع عدم الصل لن به المانع قيام عدم الصل اللحإق الفرع أن لزم وإل
فوقها بنتان أو فوقها ابن وحإجبها كقوله مختصره في كله خليل كلم حإينئذ يقيد

البنت ولد الخ. وأما لب وأخت قوله وكذا مانع، به يقم لم البن هذا الخ. بأن
العصبة، مع ول الفروض ذوي مع يذكره لم المختصر صاحإب لن وارث غير فهو

فقول هذا، بأمثال عليه العتراض أعني خليل، كلم إبطال إلى يؤدي وهذا
عليه، اعتراض ول المختصر على اعتراض شبه منه الخ. فهمنا بد ل الحطاب

يستوي المانع قيام أن مع بالقيد تإخصيصها لحسن خلفية المسألة كانت لو نعم
فافهم.  إليه أشرنا ما جميع في

305الصفحة:   رقم2: 
إذا الثلثة. وقوله: (بالخوة البيات آخر إلى تإفرد، لسدس ثلث من (ص): والم

للسدس وحإجبها فأكثر وولداها والم والثلث المختصر في قيل الخ) هذا تإعددوا
ًا وأختان وأخوان سافل، وإن ولد أو وأبوين زوج في الباقي ثلث ولها مطلق

بين الخوين جنس في فرق ل هو المختصر في الطلق وتإفسير وأبوين، زوجة
غير من كذا والخر كذا أحإدهما أو لم أو مختلفتين أو لب أو أشقاء يكونوا أن

ًا ل، أم حإجبوا فرق ًا، أو كانوا ذكور أو ساالمين خنثيين أو مختلفتين أو إناث
ًا واخوان قال وإنما للسدس، لحجباها ملتصقين ولدين ولدت حإتى مختلفين رد

ًا أختان وقال فأكثر، ثلثة إل للسدس يحجب ل من على ًا أيض ل قال من على رد
ّ يحجبها ّله الذكور، إل الغزار، للمسائل الجامع الختصار هذا في المصنف در فل

ابن قول على تإوضيحه في قال المجوساي مسألة كلمه يشمل ربما بل
ًا، أختان أو أخوان أو الحاجب قال حإتى مختلفين أو لب أو أشقاء كانوا مطلق

والولدان الم فأسالمت ولدان منها له فولد ابنته تإزوج مجوساي في العتبية في
أخاه وتإرك أخته وهي أمه تإرك الميت لن السدس للم أن الولدين أحإد مات ثم

الشارح ا.هـ. بلفظه. ونقله السدس إلى الثلث من بنفسها نفسها الم فتحجب
من عند يأتإي إنما هذا بقوله السياقي فيه وبحث شامله في عليه مر بل وسالمه
ذلك على الخ. وتإبعه بأقواهما فالتوريث المذهب على وأما بالجهتين، يورث

فرضين ذو الشرح: وورث في المختصر قول عند انظره ولكن الجهوري
واختلف ساتة، من واحإد بقي ما الخ) ثلث بقي ما ثلث بالقوى.وقوله: (وللم

انظر عصبها، الب أو بالفرض أخذتإه بقي ما ثلث هو الذي الواحإد هذا هل



فروض: ثلثة فلها هذا وعلى لها، فرض أنه قوتإه تإظهر الذي أن مع الشرح
بقي. ما وثلث والسدس الثلث

305الصفحة:   رقم2: 
 للتعصيب النقل حإجب ذكر في فصل

ًا (ص): للبن يصرن البيتين. قوله: (قد آخر إلى ادفع، بنتين حإظ شرع
إلى نسبته في يدخل ل ذكر كل وهو بنفسه أقسام: عاصب عاصبات) ثلثة

للب والتي الشقيقة والخت البن وبنت البنت وهو بغيره أنثى. وعاصب الميت
ً أخوها كل عصب إذا فأكثر الخت وهي غيره مع وعاصب ل، أم كثرن مثل

الخ، عاصب غيره مع تإعصيبه أن ومعناه البن، بنت أو البنت مع لب أو شقيقة
أن الخريين والوليان والجد المختصر، قول على الشرح في ذكرنا وقد

ظاهر كما الخوات يعصبن البنات لن كالعاصبات أو للبنات عاصبات الخوات
ولكن المال، بأخذ يستقل من العاصب أن كالعاصبات قال من ووجه المختصر،

قوله عند وانظر الشرح انظر حإقيقة، عاصبات أنهن الناس كلم من الظاهر
الخ. ولعاصب

البيتين. آخر إلى تإأتإي، كيف للم ل (ص): والخت
ًا، رأيته كما صحيح الخ) هذا عاصبة البنت مع تإكون أن شأنها وقوله:(من قريب

كان إن عاصبات يصرن قد الميراث: والخوات في نظم من قول له ويدل
ّبر كما البنت تإعصبها البن بنت كون وأما بنات، أو بنت للميت ًا الشارح هذا ع تإبع
ًا السدس لها البن بنت بل كذلك فليس للتحفة قول وهو البنت مع فرض

مستقل فرض هو بل للثلثين تإكملة أي السدس الولى مع وللثانية المختصر،
في المختصر قول عند وبسطناه فيه الكلم تإقدم كما الثلثين جملة من وهو

ًا الحوفي الخ. قال السهم في مشاركه وقدم الشفعة كتاب لصحاب عاد
ًا نصه: وللواحإدة ما السدس تإكملة الواحإدة البنت مع البن بنات من فصاعد
ًا يكون أن يكاد أمر وهذا بلفظه، منه وهذا الخ للثلثين الفرضيين، عند ضروري

لنهما بنتين مع السدس هذا ساقوط للثلثين تإكملة السدس أن على والدليل
ولو للثلثين، تإكملة ليس تإأخذه ما لن البنتين مع الخت تإسقط ول يستكملنه

فافهم. فرض هو ما باعتبار الثلثين على يزدن ل النساء لن لسقطت تإكملة كان

الخ) هذا الرساالة في البيت. وقوله: (قال حإجبت، قد تإكن إن البن (ص): وبنت
ّ فوقها بنتان أو فوقها ابن المختصر: وحإجبها في فيه قال درجتها في لبن إل

ًا ّ كذلك فأكثر الشقيقة مع فأكثر لب وأخت فعصب أسافل أو مطلق إنما أنه إل
مع هنا البن وبنت ناصعة، بينة جامعة عبارة وهي فوقه، من ل أخته الخ يعصب

ً أخيها تإرث جعلها أي غيرها عصبها أو غيرها بسبب أي بغيرها عاصبة مثل
بالفرض. تإرث شأنها من أي بالفرض تإرث كانت أن بعد بالتعصيب

الخ وأخت المختصر قول مضمون هذا البيت الب إخوة بابنه ل (ص): وبأخ
ًا. رأيته قريب

للتعصيب النقل حإجب ذكر في فصل
ًا (ص): للبن يصرن البيتين. قوله: (قد آخر إلى ادفع، بنتين حإظ شرع



إلى نسبته في يدخل ل ذكر كل وهو بنفسه أقسام: عاصب عاصبات) ثلثة
للب والتي الشقيقة والخت البن وبنت البنت وهو بغيره أنثى. وعاصب الميت

ً أخوها كل عصب إذا فأكثر الخت وهي غيره مع وعاصب ل، أم كثرن مثل
الخ، عاصب غيره مع تإعصيبه أن ومعناه البن، بنت أو البنت مع لب أو شقيقة

أن الخريين والوليان والجد المختصر، قول على الشرح في ذكرنا وقد
ظاهر كما الخوات يعصبن البنات لن كالعاصبات أو للبنات عاصبات الخوات

ولكن المال، بأخذ يستقل من العاصب أن كالعاصبات قال من ووجه المختصر،
قوله عند وانظر الشرح انظر حإقيقة، عاصبات أنهن الناس كلم من الظاهر

الخ. ولعاصب
البيتين.  آخر إلى تإأتإي، كيف للم ل (ص): والخت

ًا، رأيته كما صحيح الخ) هذا عاصبة البنت مع تإكون أن شأنها وقوله:(من قريب
كان إن عاصبات يصرن قد الميراث: والخوات في نظم من قول له ويدل

ّبر كما البنت تإعصبها البن بنت كون وأما بنات، أو بنت للميت ًا الشارح هذا ع تإبع
ًا السدس لها البن بنت بل كذلك فليس للتحفة قول وهو البنت مع فرض

مستقل فرض هو بل للثلثين تإكملة أي السدس الولى مع وللثانية المختصر،
في المختصر قول عند وبسطناه فيه الكلم تإقدم كما الثلثين جملة من وهو

ًا الحوفي الخ. قال السهم في مشاركه وقدم الشفعة كتاب لصحاب عاد
ًا نصه: وللواحإدة ما السدس تإكملة الواحإدة البنت مع البن بنات من فصاعد
ًا يكون أن يكاد أمر وهذا بلفظه، منه وهذا الخ للثلثين الفرضيين، عند ضروري

لنهما بنتين مع السدس هذا ساقوط للثلثين تإكملة السدس أن على والدليل
ولو للثلثين، تإكملة ليس تإأخذه ما لن البنتين مع الخت تإسقط ول يستكملنه

فافهم. فرض هو ما باعتبار الثلثين على يزدن ل النساء لن لسقطت تإكملة كان
الخ) هذا الرساالة في البيت. وقوله: (قال حإجبت، قد تإكن إن البن (ص): وبنت

ّ فوقها بنتان أو فوقها ابن المختصر: وحإجبها في فيه قال درجتها في لبن إل
ًا ّ كذلك فأكثر الشقيقة مع فأكثر لب وأخت فعصب أسافل أو مطلق إنما أنه إل
مع هنا البن وبنت ناصعة، بينة جامعة عبارة وهي فوقه، من ل أخته الخ يعصب

ً أخيها تإرث جعلها أي غيرها عصبها أو غيرها بسبب أي بغيرها عاصبة مثل
بالفرض. تإرث شأنها من أي بالفرض تإرث كانت أن بعد بالتعصيب

الخ وأخت المختصر قول مضمون هذا البيت الب إخوة بابنه ل (ص): وبأخ
ًا. رأيته قريب


