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 :ملخص البحث
ببيان فروق المواريث بين االبن والبنت، وما يختص به كل  يعنى هذا البحث

نوع اإلرث، وقدر نصيب  واحد منهما في كل مسائل المواريث المتعلَّقة بهما، وهي:
كل منهما حال اجتماعهما، وجهة حيازة كل الميراث حال االنفراد، واإلرث بسبب 

حجب الفرع الوارث إذا نزلت درجته، وحجب األصل من الذكور والء الغير، و 
في « االبن»تفارق « البنت»الوارثين، والحواشي، وصاحب الوالء، وقد تبين أنَّ 

 جميع هذه المسائل.
البالغة في قسمة  -جلَّ وعال-حكمة هللا  وتبين من خالل هذه الدراسة

العالم بما  -سبحانه–ته، فهو المواريث، المبنية على مراعاة مصلحة الوارث، وحاج
 .أعلم -تعالى–يصلح عباده في كل زمان وحال، وهللا 

Research Summary: 
This research is concerned with: the explanation of difference in 

inheritance between a son and a daughter, and what is unique to each 

of them in all matters related to them in inheritance, namely: 

 فروق املواريث بني االبن وابلنت

 إعداد:
 د. فهد بن عبد الله المزعل

 األستاذ المشارك بقسم الدراسات اإلسالمية
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The type of inheritance, the amount of the share of each of them 

when they meet, and the way to go about it when alone, the 

inheritance due to the loss of the slave's master, the blocking of the 

inheriting branch if the level is lowered, the withholding of the main 

from the male heirs, the close ones, and the owner of slave. In all 

these matters. 

And it became clear through this study: the great wisdom of God 

Almighty and Exalted in dividing inheritances, based on taking into 

account the interests of the heir and his needs, for he, glory be to Him, 

knows what is right for his servants in every time and situation, and 

God Almighty knows best. 

 :المقدمة
مرسلين، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وال

 .آله وصحبه أجمعينوعلى 
 وبعد:

منزلته، وأعلى قدره،  -تعالى–فإنَّ علم المواريث من أجل ِّ العلوم، شرَّف هللا 
وندب إلى تعلُّمه وتعليمه، وقد  واختصَّ ببيانه في آياٍت ُمْحَكَمٍة، وحضَّ النبي 

، وقد رغبت أن أقتفي كورة في مختلف موضوعاتهأسهم أهل العلم بجهود بي ِّنة مش
بجمع ودراسة الفروق بين االبن والبنت، مع  في ذلك -تعالى -رحمهم هللا  - أثرهم

 قرنها بالتطبيق ألسباب، منها:
ما سبقت اإلشارة إليه، من شرف هذا العلم، ومزيد الترغيب والندب إلى تعلُّمه  .1

 وتعليمه.
أنَّ الحاجة داعية لبحث هذا الموضوع، التصاله بعلم المواريث، المتعلَّقة  .2

 ه بعموم النَّاس.أحكام
 أنَّ بيان الفروق في هذا العلم ممَّا ُيعين على تقريبه وضبطه. .3
من كتب في فروق المواريث بين  -بحسب ما اطَّلعت عليه  -أن ي لم أجد  .4

 االبن والبنت.
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 :إجراءات البحث العملية
استقصاء أقوال أئمة المذاهب األربعة، وبعض أقوال المحققين من أهل العلم،  .1

 ل البحث.في مسائ
 عند عرض األقوال في المسألة. اة الترتيب الزمني لمذاهب األئمةمراع .2
 االستدالل لكل قول، ومناقشة أوجه االستدالل حسب ما يقتضيه المقام. .3
 ذكر القول الراجح، وسبب الترجيح. .4
 توثيق المذاهب، واألدلة، والنُّقول، من مصادرها األصلية. .5
مواضعها؛ بذكر: اسم السورة، ورقم اآلية، عزو اآليات القرآنية الكريمة إلى  .6

ْفَق الرسم العثماني.  وكتابتها وِّ
بذكر اسم الكتاب، والباب، ورقم الجزء  ،ريج األحاديث واآلثار من مصادرهاتخ .7

ن ا ان الحديث في الصحيحين أو أحدهماوالصفحة، فإن ك قتصرت عليهما، وا 
 كر الحكم عليه.خرَّجته من مضانه من كتب السنة، مع ذ كان في غيرهما

 عرَّفت باأللفاظ الغريبة التي يرِّد ذكرها في البحث. .8
م  عند توثيق المسألة .9 يكون ترتيب المراجع حسب أقدمية وفاة مؤلِّفيها، فُيقد 

 المتقدم، وُيؤخر المتأخر.
 :خطة البحث

 انتظم البحث في: مقدمة، وتمهيد، وثمانية مباحث، وخاتمة.
 يار الموضوع، منهج البحث، خطة البحث.المقدمة، وفيها: بيان أسباب اخت

 .فروق، والمواريث، واالبن والبنتالتمهيد: في المراد بال
 وفيه ثالثة مطالب:

 : المراد بالفروق.المطلب األول
 : المراد بالمواريث.المطلب الثاني
 : المراد باالبن والبنت هنا.المطلب الثالث

 اإلرث.في نوع  الفرق بين االبن والبنتالمبحث األول: 
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في قدر نصيب كل واحد منهما حال  بين االبن والبنتالمبحث الثاني: الفرق 
 اجتماعهما.

في جهة إحراز كل الميراث حال انفراد  الفرق بين االبن والبنتالمبحث الثالث: 
 أحدهما.

 في استحقاق اإلرث بسبب والء الغير. الفرق بين االبن والبنتالمبحث الرابع: 
 في حجب الفرع الوارث األنزل درجة. فرق بين االبن والبنتالالمبحث الخامس: 
 في حجب األصل من الذكور الوارثين. الفرق بين االبن والبنتالمبحث السادس: 

 في حجب حواشي الميت الوارثين. الفرق بين االبن والبنتالمبحث السابع: 
 في حجب صاحب الوالء.  الفرق بين االبن والبنتالمبحث الثامن: 

 : وفيها أهم نتائج البحث.مةالخات
 فهرس المصادر والمراجع.

يم، وأن ينفع به، إنَّه أكرم أن يجعله خالًصا لوجهه الكر  -وعال-وأسأُله جلَّ 
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وسلم على نبينا محمد ،ل، وصلى هللائو مس
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 التمهيد
 المراد بالفروق، والمواريث، واالبن والبنت

 وفيه ثالثة مطالب:
 :مطلب األول: المراد بالفروق ال

: المراد بها في اللَّغة:  أوالا
 الفروق: جمع َفْرق.

يدل على تمييز  ،الفاء والراء والقاف ُأَصْيٌل صحيح»قال اإلمام ابن فارس: 
 .(1)«وتزييل بين شيئين، ومن ذلك الَفْرق 

 َفَصَل. :أي .ُيقال: َفَرَق َيْفُرُق َفْرًقا
 .(2)مييز بين شيئينوالت ،فالَفْرُق: هو الفصل

 ثانياا: المراد بها في االصطالح:
 من التعاريف التي ذكرها أهل العلم في حد ِّ الفروق:

 .(3)الفن الذي يبحث في المسائل المشتبه صورها المختلفة أحكامها .1
الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النَّظائر المتَّحدة صورة، والمختلفة حكًما  .2

 .(4)وعلَّةً 
علم الفروق: فنٌّ مختصٌّ ببيان الفروق في المسائل المتشابهة  وحاصلهما: أنَّ 

 صورة، المختلفة حكًما وعلًَّة.
 :المطلب الثاني: المراد بالمواريث

 في اللَّغة: اأوَّاًل: المراد به
ْوَراٌث، انقلبت الواو ياءً   لكسر ما قبلها. ؛المواريث: جمع ميراث. أصله مِّ

                                                 

 (: مادة )ف ر ق(.4/493( مقاييس اللغة )1)
 (: مادة )ف ر ق(.10/244(، واللسان )4/1540( ينظر: الصحاح )2)
امري )3)  (.1/115( ينظر: كتاب الفروق للس 
 (.5( ينظر: األشباه والنَّظائر للسيوطي )ص4)
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 وم إلى آخرين.ومن معانيه: انتقال الشيء من ق
ْرًثا  تقول: َورِّْثُت فالًنا، وورث الشيء عن فالن، أرثه، بالكسر فيهما، وِّ

ْرًثا: إذا مات َراثًة، وا   فصار ميراثه لك. ،ووِّ
ْرُث والتراث والميراث: ما ُورِّثَ  ْرُث واإلِّ  .(1)والوِّ

 ثانياا: المراد به في االصطالح:
ه باعتباره لقبً اختلفت عبارات الفقهاء   التعاريف: ها، ومن هذفي حد ِّ

 .(2)علم بأصول من فقه وحساب .1
 .(3)العلم بقسمة المواريث .2
ُل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حقٍ  في  .3 الفقه المتعل ِّق باإلرث، وعلم ما ُيْوصِّ

 .(4)التركة
ل به  فحقيقته: مركبة من الفقه المتعل ِّق باإلرث، ومن الحساب الذي ُيتَوصَّ

 .(5)إلى قدر ما يجب لكل وارث
 .(6)علم ُيعرف به َمن يرث وَمن ال يرث، ومقدار ما لكل ِّ وارث .4

لتضمنها حد المعرَّف بجزئيه:  ؛معها: التعريف الرابع، ثم الثالثومن أج
 والحسابي. ،الفقهي

ل  ففيه إجمال، والثاني: فيه قصور، فهو غير جامع. وأمَّا األوَّ
                                                 

( مادة ) و ر 267-15/266(، والل ِّسان )1/295(، والصحاح )6/105( ينظر: مقاييس اللَّغة )1)
 ث(.
ر المختار )2) مة الحصكفي في الدُّ  (.6/757( ذكره العالَّ
مة الشربيني في مغني المحتاج )3) مة الزركشي في3/2( ذكره العالَّ شرحه على الخرقي  (، والعالَّ
 (.5-18/7وينظر أيًضا: اإلنصاف ) (.4/426)
 (.2/687( ذكره اإلمام ابن عرفة في حدوده )4)
 (.6/406( مواهب الجليل )5)
مة الخرشي في شرحه على خليل )6) مة الدردير في الشرح 8/504( ذكره العالَّ (، وأيًضا العالَّ
(4/456.) 
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 ويسمَّى هذا العلم أيًضا: الفرائض.
في اللُّغة: الحزُّ في الشيء، والقطع، والتقدير، ومن ومن معاني الفرض 
كاألثر  ،ألنَّه شيء معلوم بي ِّن ؛نفقة للزوجة أو غيرها ذلك: ما يفرضه الحاكم من

 .(1)في الشيء
ض مشتماًل على هذه المعاني ولـم ا كان علم الفرائ»قال في مغني المحتاج: 

رة، والمقادي ؛الستة هام المقدَّ ر المقتطعة، والعطاء المجرَّد، وتبيين هللا لما فيه من الس ِّ
َي بذلك -تعالى– نزاله؛ ُسم ِّ حالله، وا   .(2)«لكل ِّ وارث نصيبه، وا 

ألنَّ المواريث تشمل: الفرض، والتعصيب،  ؛أعمُّ  والتعبير بالمواريث:
م  .(3)والرَّحِّ

باره باعت« فروق المواريث»المراد بــــ أنَّ  يتبيَّن من تعريف الفروق والمواريث:
ًبا: الفن  الذي يحصل به بيان الفرق في مسائل المواريث المتشابهة صورها،  مركَّ

 المختلفة أحكامها.
 :هنا« البنت»و« باالبن»المطلب الثالث: المراد 

والمه في األصل: منقلبة عن واو،  ،«َبَنوٌ »أو  ،«بِّْنوٌ »أصله: « االبن»
 واأللف منه ألف وصل.
 وجمعه: أبناء. ةِّ.ُيقال: ابٌن بي ِّن الُبُنوَّ 

وزن فِّْعٌل، والمه منقلبة عن واو، والتاء بدل منها، « بِّْنَوةٌ »أصله: « البنت»و
 فقالوا: بِّْنٌت.

والتاء منها ليست بعالمة تأنيث، تقول: هذه بنُت ُفاَلٍن، وهذه اْبَنُة فالٍن، 
 بالتاء ثابتة في الوصل والوقف.

                                                 

( مادة )ف 10/231،230(، واللسان )3/1097(، والصحاح )4/489( ينظر: مقاييس اللغة )1)
 ر ض(.

 (.3/2( مغني المحتاج )2)
 .ويأتي تعريف: الفرض، والتعصيب، والرحم (.11/199( ينظر: الشرح الممتع )3)
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 وَمن قال: إْبَنٌة؛ فهو َلْحٌن.
 .(1)نت: بناتوجمع الب

 .(2)على الحقيقة« ولًدا»وكلٌّ منهما ُيسمَّى 
 .(3)َّزن رن مم ام يلىل مل يك ىك ُّٱ تعالى:-قال 

« بنت»و« ابن»ويدخل في عموم الولد: أوالد البنين، فيَنزَّلون منزلة 
ْلب  في الميراث عند عدمهما بإجماع أهل العلم. (4)الصُّ

البن، وبنات االبن يقومون أجمعوا على أنَّ بني ا»قال اإلمام ابن المنذر: 
ناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد  مقام البنين والبنات، ذكورهم كذكورهم، وا 

 .(5)«لصلبه
اص:  ثبت أنَّ اسم األوالد يقع على ولد االبن، وعلى ولد »قال اإلمام الجصَّ

والد الصلب جميًعا، إالَّ أنَّ أوالد الصلب يقع عليهم هذا االسم حقيقة، ويقع على أ
في يشاركوهم االبن مجاًزا، ولذلك لم ُيرادوا في حال وجود أوالد الصلب، ولم 

نَّما يستحقون ذلك في أحد حالين: إمَّا أن ُيعدم ولد الصلب رأًسا،  سهامهم، وا 
مَّا أن ال يحوز ولد الصلب الميراث، فيستحقون بعض الفضل  فيقومون مقامهم، وا 

كما يستحقه  ،الد الصلب على وجه الشركة بينهمأو جميعه، فأمَّا أن يستحقوا مع أو 
 .(6)«ولد الصلب بعضهم مع بعض؛ فليس كذلك

                                                 

 ( مادة )ب ن ي(.1/507،506(، واللسان )6/2287،2286( ينظر: الصحاح )1)
 (.532(، والمفردات في غريب القرآن )ص4/185( ينظر: تفسير اإلمام ابن جرير )2)
 (، سورة الن ِّساء.11( من اآلية )3)
ته، وجمعه: أصالب.4) تِّهِّ وشدَّ َي بذلك: لقوَّ ْلب: هو الظهر، ُسم ِّ َي الجماع »وفي الن ِّهابة:  ( الصُّ وُسم ِّ

واللسان  (،3/301وينظر أيًضا: مقاييس اللغة ) (.3/44النهاية ) .«ُصْلًبا: ألنَّ المنَي يخرج منه
 ( مادة )ص ل ب(.7/380)
 (.339-13/340(، واالستذكار )105وينظر أيًضا: مراتب اإلجماع )ص (.68( اإلجماع )ص5)
 (.2/84( أحكام القرآن )6)
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دوا مع ولد الصلب، فإنَّ حكمهم يختلف، فقد « االبن»إالَّ أنَّ أوالد  إذا ُوجِّ
 يرثون، وقد يحجبون، بحسب من معهم من ولد الصلب.

ر هذا: فإنَّ المراد بـــ  ألنَّ  ؛ولد الميت لصلبه هنا« البنت»و« ناالب»إذا تقرَّ
 .(1)اللَّفظ معتبر فيهما على الحقيقة

                                                 

(، والمغني 5/59(، والجامع ألحكام القرآن )1/434( ينظر: أحكام القرآن البن العربي )1)
رر البهية )ص8/196)  (.244(، والدُّ
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 ألولالمبحث ا
 (1)في نوع اإلرث الفرق بين االبن والبنت

ما: إمَّا فرٌض، (2)اإلرث نوعان  .(3)تعصيب وا 
مة سبط المارديني:  ، (4)اإلرث المجمع عليه نوعان: إرث بالفرض»قال العالَّ

رث بالتعصيب  .(6)«، ال ثالث لهما(5)وا 

                                                 

، يثبت لمستحق بعد موت من كان ؤوهو في االصطالح: حق قابل للتجز ، دم تعريفه في اللغة( تق1)
رر البهية في حل ِّ ألفاظ الرَّحبيَّة )ص له ذلك، لقرابة بينهما. (، والشرح الكبير 143ينظر: الدُّ

مة البقري على شرح سبط المارديني للرَّحبيَّة )ص4/457) ائض (، والعذب الف30(، وحاشية العالَّ
(1/16.) 
ل إلى أخذ شيٍء من التركة أو كلها بهما، فالنوع: بمعنى السبب.2) رر  ( فالوارث يتوصَّ ينظر: الدُّ

 (.228البهية )ص
(، والفصول في الفرائض 2/562(، والتلقين )230،228( ينظر: المصدر السابق )ص 3)

 (.1/46(، والعذب الفائض )63)ص
ٌر شرًعا، لوارث والفرض ف. ( تقدم تعريفه في اللغة4) ي اصطالح الفرضيين: نصيب مقدَّ

مة البقري )ص مخصوص. (، والعذب 45ينظر: شرح سبط المارديني على الرحبية وحاشية العالَّ
 (.1/47الفائض )

ْيًبا، فهو عاصب.5) ُب َتْعصِّ ،  ( التعصيب: مصدر َعَصَب َيْعصِّ ، واللَّيُّ ومن معاني الَعْصُب: الطَّيُّ
، واإلطا دُّ  فة بالشيء.والشَّ

َب  ومن الباب: العِّصابة: الشيء يعصب به الرأس من صداع، وكلُّ شيء استدار بشيء فقد ُعصِّ
 ألنَّهم ُيَعصبونه، ويعتصب بهم: أي ُيحيطون به، ويشتدُّ بهم. ؛ه. والعصبة: األقارب من جهة األبب

ؤالء األقارب، قيل: قد فاألب: طرف، واالبن: طرف، والعم: جانب، واألخ: جانب، ولـمَّا أحاطت به ه
ٌب. َعَصَبت به. والعصبة:  والتعصيب في االصطالح: اإلرث من غير تقدير. وواحد الُعْصبة: عاصِّ

ر من المجمع على توريثهم. ينظر: الزَّاهر في غريب ألفاظ الشافعي  َمن ليس له سهم مقدَّ
حاح )4/337،336(، ومقاييس اللغة )268)ص ( مادة 9/232،230(، واللسان )1/182(، والص ِّ

رر البهية )ص5/92وينظر أيًضا: االختيار ) )ع ص ب(. (، والمنهاج وشرحه مغني 228(، والدُّ
 (.3/193(، واإلقناع )3/19المحتاج )

 (.46( شرح سبط المارديني على الرحبية )ص6)



 هللا المزعلفهد بن عبد  د. فروق المواريث بين االبن والبنت أبحاث
 

 

 

 

-377- 

مة إبراهيم الفرضي:  والتعصيب،  ،اإلرث على قسمين: بالفرض»وقال العالَّ
: بمنزلة من يدلون به على قول (2)تابع للفرض، وذوو األرحام في اإلرث (1)والرَّدُّ 

 .(3)«أهل التنزيل، وعلى قول أهل القرابة: إرثهم كالعصبة على األرجح
 قال في عمدة كل فارض:

 َدى التََّواُرثِّ اإلْرُث َنْوَعانِّ لَ 
 

ْيٌب بَِّغْيرِّ َثالِّثِّ    (4)َفْرٌض َوَتْعصِّ
 الفرق بينهما: 

  َّوال يوجد له حالة أخرى  ،(5)«عصبة بالنفس»يرث بالتعصيب، « االبن»أن
 (6)أخذ الميراث كله، كما سيأتي بيانه اإلرث غير هذه، فإن لم يوجد سواهفي 
 تعالى.-إن شاء هللا -

ن كان معه ذو فرٍض ال « لالبن»أخذ نصيبه، والباقي  به (7) ُيْحَجبوا 
 «.عصبة بالنَّفس»تعصيًبا 
 

                                                 

 تعالى.-إن شاء هللا - ( يأتي معناه1)
هو مذهب الحنفية،  والقول بتوريثهم بة.( ُيراد بذوي الرحم: كل قريب ليس بذي فرض وال عص2)

تنظر المسألة في:  والحنابلة، والمذهب المعتبر عند جماهير المتأخرين من المالكية، والشافعية.
(، وحاشية الدسوقي 415-6/414(، ومواهب الجليل )5/105(، واالختيار )3-30/2المبسوط )

(، والشرح الكبير 6-3/7ي المحتاج )(، والمنهاج وشرحه مغن7-5/9(، وروضة الطالبين )4/468)
 (.15-2/18(، والعذب الفائض )18/163-159)
 (.1/46عمدة كل فارض ) (3)
 المصدر السابق. (4)
وُعر َِّف  ( العاصب بالنَّفس ُيراد به في االصطالح: كل ذكر ال تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.5)

َي بذلك: الت ِّصافه بالعصوبة  الميت أنثى. أيًضا: بأنَّه كل ذي والء، وذكر نسيب ليس بينه وبين ُسمِّ
رر البهية )ص بنفسه، أي: بال واسطة، وهو المراد عند اإلطالق. (، والذخيرة 334،333ينظر: الدُّ

 (.1/75(، والعذب الفائض )1/28(، وفتح القريب المجيب )13/52)
 (.23( ينظر: )ص6)
 تعالى.- إن شاء هللا ( يأتي معناه7)
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م متَّفق عليه بين األئمَّة  .(1)وكلُّ ما تقدَّ
ألحقوا : »قال: قال رسول هللا  حديث ابن عبَّاس  واألصل في ذلك:

 .(2)«الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألولى رجل ذكر
الفرائض على كتاب هللا، فما تركت  أقسموا المال بين أهل»وفي رواية: 

 .(3)«الفرائض فألولى رجل ذكر
 .(4)«االبن»أقرب، وأقرب رجل للميت من عصبته: «: أولى»والمراد بـــ 

لمون هذا الحديث في توريث العصبات، وقد أجمع المس»قال اإلمام النَّووي: 
م األقرب على أنَّ ما بقي بعد الفروض رب،... وأقرب فاألق ،فهو للعصبات، ُيقدَّ

 .(5)«العصبات البنون 
هذا في : »لكالم أبي القاسم الخرقيفي سياق شرحه  -وقال اإلمام الموفَّق 

ًرا، بل يأخذون  ميراث العصبة، وهم الذكور من ولد الميت،... وليس ميراثهم مقدَّ
المال كلَّه إذا لم يكن معهم ذو فرض، فإن كان معهم ذو فرض ال يسقط بهم؛ 

                                                 

رر البهية 93-5/92(، والمختار وشرحه االختيار )29/138بسوط )( ينظر: الم1) (، والدُّ
(، وقوانين األحكام الشرعية 198(، والمختصر في الفرائض )ص334-333،  231)ص
-2/38(، والمهذَّب )4/465(، والشرح الكبير )522-8/523(، والخرشي على خليل )418)ص
(، والفصول في الفرائض 5/19،15،10(، وروضة الطالبين )4/346،339(، والوسيط )37
مة البقري )ص74-73)ص (، والشرح الكبير 80(، وشرح سبط المارديني للرحبية وحاشية العالَّ

 (.1/75(، والعذب الفائض )3/193(، واإلقناع )145-6/146(، والمبدع )18/100،92،89)
(، واإلمام مسلم في 8/126( رواه اإلمام البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه )2)

 (.3/425الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألولى رجل ذكر )
 ( رواه اإلمام مسلم في الموضع السابق.3)
 (.12/11(، وفتح الباري )328-5/327( ينظر: إكمال المعلم )4)
 (.11/54،53( شرحه على صحيح اإلمام مسلم )5)
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ضل عن ميراثه كله، وأوالهم بالميراث أقربهم، ويسقط به من َبُعَد،... أخذوا الفا
 .(1)«: وهذا كله مجمع عليهثم قال -أقربهم البنون و 

 التطبيق: 
  مات عن: زوج، وابن، فالزوج له الربع، واالبن له الباقي عصبة النفس، وهذه

 صورتها:
 4  

 زوج
 

1 

 3 عصبة بالنفسب  ابن

 األم لها السدس، واالبن له الباقي عصبة بالنَّفس، وهذه مات عن: أم، وابن، ف
 صورتها:

 6  
 أم

 
1 

 5 بالنفس عصبةب  ابن
 

  م، فإرثها بالفرض تارة، وبالتعصيب « االبن»فإنَّها تفارق «: البنت»أمَّا فيما تقدَّ
 تارة أخرى.( 2)«عصبة بالغير»

:  ، ولها فيه حالتان:«بالفرض»إرثها  أوَّالا

                                                 

 (.9/23،22( المغني )1)
َبها ذكر.( العصب2) : البنت، وبنت االبن، واألخت الشقيقة، واألخت  ة بالغير: كل أنثى َعصَّ وُهنَّ

َيْت بذلك ألب، كل واحدة فأكثر مع أخيها، أو إخوتها. ألنَّ الغير عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه  وُسم ِّ
ر: الدُّرر ينظ سببية.« الباء»العصوبة إلى األنثى، فتصير عصبة بأخيها، أي: بسبب أخيها، فـــ

(، 86-85(، وشرح سبط المارديني على الرحبية )ص13/52(، والذخيرة )348-347البهية )ص 
 (.1/92،88والعذب الفائض )
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 .(1)إذا انفردت عن إخوتها الذكور واإلناث باإلجماع« للنصف»ها إرث األولى:
 .(2)َّهئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ تعالى:-لقوله 

 .(3)«وأجمعوا أنَّ االبنة المنفردة ترث الن ِّصف»بن حزم: قال اإلمام 
 .(5)باإلجماع (4)مع أخواتها« الثلثين»مشاركتها في  الثانية:

 .(6) َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ تعالى:-لقوله 
 

                                                 

وتنظر المسألة أيًضا  (.9/14(، والمغني )68(، واإلجماع )ص13/343( ينظر: االستذكار )1)
(، والمهذَّب 13/30الذخيرة )(، و 6/224(، والمنتقى )5/87(، واالختيار )29/141في: المبسوط )

 (.4/435(، وشرح الزركشي )18/70(، والشرح الكبير )4/339(، والوسيط )2/34)
 (، سورة النساء.11( من اآلية )2)
 (.101( مراتب اإلجماع )ص3)
رر البهية )ص140-29/139( تنظر المسألة في: المبسوط )4) (، والمنتقى 265،259(، والد 
(، وشرح سبط المارديني على الرحبية، وحاشية 2/34(، والمهذَّب )13/30(، والذخيرة )6/224)

مة البقري )ص  (.1/52(، والعذب الفائض )70-18/72(، والشرح الكبير )58-55العالَّ
حابة  ( وهل تأخذهما مع الواحدة من أخواتها؟5) ومن  الذي عليه عامَّة أهل العلم من الصَّ

وأجمعوا على أنَّ للثنتين »بن المنذر: قال اإلمام  حدة من أخواتها.الثلثان مع الوا بعدهم: أنَّها تأخذ
وما أعلم في هذا خالًفا بين »بن عبد البر: وقال الحافظ  (.66اإلجماع )ص .«من البنات الثلثين

لن ِّصف كما للبنت علماء المسلمين، إالَّ رواية شاذَّة لم تصحُّ عن ابن عبَّاس، أنَّه قال: لالثنتين ا
. وعلى هذا جماعة .: وهذه الرواية منكرة عند أهل العلم باطلة، كلهم ينكرها، ويدفعها،.قال - الواحدة
أمَّا الثالث من البنات فما زاد؛ فال خالف »وقال اإلمام الموفَّق:  (.13/334االستذكار ) .«النَّاس

، َّىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ تعالى:-في أنَّ فرضهنَّ الثلثان، وأنَّه ثابت بقوله 

: وفي الجملة: فهذا حكم اق األدلة على ثبوته، وقال بعدهثم س -واخُتلَِّف فيما ثبت به فرض االبنتين 
َع عليه، وتواردت عليه األدلة التي ذكرن  (.9/12. المغني )«اها كلها، فال يضرنا أيها أثبتهقد ُأْجمِّ

اص ) (، وفتح 437-1/436(، وأحكام القرآن البن العربي )2/80وينظر: أحكام القرآن للجصَّ
 (.373-1/370(، وأضواء البيان )16-12/15الباري )

 (، سورة النساء.11( من اآلية )6)
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مع أخيها، فينقلها من الفرض إلى « عصبة بالغير»إرثها بالتعصيب  ثانياا:
 .(2)باتفاق أهل العلم( 1)التعصيب
ن كان فالميراث لهما  إن لم يكن معها أحد من أهل الفرضف تعصيًبا، وا 

 أخذ نصيبه، والباقي لهما تعصيًبا. معهما صاحب فرض
 .(3)«ذلك بين العلماء ال خالف في شيء من»بن عبد البر: قال الحافظ 

بون أخواتهم، فيمنعونه الفرض، »وقال اإلمام الموفَّق:  أربعة من الذكور ُيَعص ِّ
: وذكر بقيتهم، ثم قال -م: االبن ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ ِّ األُنثيين، وه

 .(4)«وهذا ال خالف فيه
 مم ام يلىل مل يك ىك ُّٱ تعالى:-قول هللا  واألصل في ذلك:

 .(5)َّزن رن
من الفرض إلى التعصيب، وورثت معه نصيًبا « البنتَ »هنا « االبنُ »قل فن

ٍر عصبة بالغير  .(6)غير ُمَقدَّ
العلم  األمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل»قال اإلمام مالك: 

هم، أو والدتهم؛ أنَّه إذا ُتوفي  ببلدنا في فرائض المواريث أنَّ ميراث الولد من َوالِّدِّ
و األم وتركا ولًدا رجااًل ونساُء، فللذكر مثل حظ ِّ األنثيين،... فإن شركهم األب، أ

                                                 

مة الدردير: 1) ومعنى تعصيبها: أنَّها تكون به عصبة، أي: ترث بالتعصيب للذكر مثل »( قال العالَّ
 (.4/459الشرح الكبير )«. حظ االنثيين، ال بالفرض

(، ومواهب الجليل 5/93(، والمختار وشرحه االختيار )29/140،138( ينظر: المبسوط )2)
(، ونهاية المحتاج 2/38(، والمهذَّب )8/523،509(، والخرشي على خليل )6/409-410)
 (.6/148(، والمبدع )92-18/93(، والشرح الكبير )6/18)
 (.13/334( االستذكار )3)
 (.9/18( المغني )4)
 (، سورة النساء.11( من اآلية )5)
رر البهية )ص6) معنى اآلية أيًضا: وينظر في  (.1/88(، والعذب الفائض )347( ينظر: الدُّ

اص )4/185بن جرير )تفسير اإلمام   (.2/80(، وأحكام القرآن للجصَّ
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َئ بفريضة من شركهم، وكان ما بقي بعد  أحد بفريضة ُمَسمَّاة، وكان فيهم ذكر؛ ُبدِّ
 .(1)«ذلك بينهم على قدر مواريثهم

وهذا كمال قال: أنَّ ميراث الولد من األبوين على ضربين: »قال في المنتقى: 
فللذكر مثل حظ ِّ  .هما: أن يرثوا بالتعصيب، وهو أن يكون الولد رجااًل ونساًء،..أحد

 ام يلىل مل يك ىك ُّٱ عزَّ وجل:-األنثيين، واألصل في ذلك: قوله 
 .(2)َّزن رن مم

 التطبيق: 
  ،مات عن: بنت، وأم، وأخ شقيق، فالبنت لها النصف، واألم لها السدس

 والباقي لألخ الشقيق تعصيًبا، وهذه صورتها:
 6  

 بنت
 

3 

 أم
 

1 

أخ 
 ش

 2 ب

 
  مات عن: بنتين، وأخ ألب، فالبنتان لهما الثلثان، واألخ ألب له الباقي

 تعصيًبا، وهذه صورتها:
 
 
 
 

                                                 

 (.1/341( موطَّأ اإلمام مالك )1)
 (.6/225( المنتقى )2)
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 3 
 بنت

 
1 

 1 بنت
 1 ب أخ ألب

 
 تعالى.-إن شاء هللا  والتطبيق على اإلرث بالتعصيب، يأتي في المبحث الثاني
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 المبحث الثاني

 في قدر نصيب كل واحد منهما حال اجتماعهما البن والبنتالفرق بين ا
إليه من غير واسطة،  (1)فرع الميت، ويدليان«: البنت»و« االبن»كلٌّ من 

فهما سواء في القرابة، إالَّ أنَّهما إذا اجتمعا افترقا في قدر نصيب كلٍ  منهما في 
 الميراث.

 الفرق بينهما:
  َّالبنت» يكون ميراثه ضعف نصيب«: االبن»أن.» 
  بإجماع أهل « االبن»فيكون ميراثها على النصف من ميراث «: البنت»وأمَّا

 العلم.
وأجمعوا على أنَّ مال الميت بين جميع ولده، للذكر »قال اإلمام ابن المنذر: 

ذا كان معه َمن له  مثل حظ ِّ األنثيين إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرض، وا 
َئ بفرضه فأُ  َل الفاضل من المال بين الولد، للذكر مثل فرض معلوم؛ ُبدِّ عطيه، وُجعِّ

 .(2)«حظ ِّ األنثيين
 واألصل في ذلك:

 رن مم ام يلىل مل يك ىكُّٱ تعالى:-قول هللا 
 .(3)َّزن

يعهد  :َّيك ىك ُّٱ: بقوله -جلَّ ثناؤه-يعني »قال اإلمام ابن جرير: 
يقول: يعهد إليكم ربكم إذا مات  :َّزن رن مم ام يلىل ملُّٱٱ،إليكم

ناًثاوخ ،الميت منكم فلولده الذكور واإلناث ميراثه أجمع بينهم،  ؛لَّف أوالًدا ذكوًرا وا 

                                                 

ينظر: المصباح المنير  ها.( أي: يصالن، ُيقال: َأْدلى إلى الميت بالبنوَّة ونحوها، وصل ب1)
(1/199.) 
(، وشرح صحيح اإلمام البخاري 102وينظر أيًضا: مراتب اإلجماع )ص (.67( اإلجماع )ص2)

 (.13/334(، واالستذكار )8/335البن بطَّال )
 (، سورة النساء.11( من اآلية )3)
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للذكر منهم مثل حظ ِّ األنثيين إذا لم يكن له وارث غيرهم، سواء فيه صغار ولده 
ناثهم، في أنَّ جميع ذلك بينهم، للذكر مثل حظ ِّ األنثيين  .(1)«وكبارهم وا 

َل الميراث عند اجتماعهما للذكر نَّما ُجعِّ مثلي األنثى من غير فرض لها؛  وا 
ألنَّه لو ُفرَِّض لها معه ألدَّى إلى تفضيلها عليه، أو مساواتها إيَّاه، فكانت المقاسمة 

 .(2)أعدل
 :(3)في الميراث« البنت»على « االبن»لحكمة من تفضيل ا

 ة المتقدمة آنًفا الحكمة من ذلك.في اآلي -جلَّ وعال-لم يذكر هللا 
-لكنَّه أشار إلى ذلك في موضٍع آخر، وهو قوله »ن: قال في أضواء البيا

 حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعالى:

 .(5()4)َّمن خن
التنويه بفضل الذكورة، التي هي  وقد ذكر أهل العلم أنَّ الحكمة من ذلك:

 .(6)«فألولى رجل ذكر» :سبب العصوبة، وقد أشار الشارع إلى ذلك في قوله
ل بالذكورية ُمشعًرا بأنَّ الذي استحقَّ به وصف الرَّج»قال في المفهم: 

–هو كمال الذ كورية التي بها قوام األمور، ومقاومة األعداء، وهللا  يبالتعص
 .(7)«أعلم -تعالى

 ومن أوجه تفضيله هنا:

                                                 

اص )، (4/185( جامع البيان )1)  (.2/80وينظر أيًضا: أحكام القرآن للجصَّ
 (.1/91(، والعذب الفائض )6/148(، والمبدع )18/93( ينظر: الشرح الكبير )2)
نَّما خصَّ 3) بها ذكر، وا  بالذكر هنا؛ توافًقا مع « البنت»و« االبن»( هذا عامٌّ في كل ِّ أنثى عصَّ

 موضوع البحث.
 (، سورة النساء.34( من اآلية )4)
 (.1/370( أضواء البيان )5)
 ي الصحيحين.، وهو ف( تقدم تخريجه6)
 (.4/566( المفهم )7)
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 (1)من الجهاد، وتحمل الغرامات اختصاصه بلزوم ما ال يلزم األنثى. 
  النفقة على العيال، والزوجات، ومنها أيًضا: أنَّه يلحقه ُمَؤٌن كثيرة: من

والقرابات، والقيام بحق الضيفان، ومواساة السائلين، فهو مترقب للنقص في 
 .(2)ماله، وَمن كان كذلك؛ فهو إلى المال أحوج

أمَّأ األنثى: فالغالب أنَّها مستغنية بالتزويج عن اإلنفاق من مالها، وتأخذ 
 .(3)وال ينقص ،صداًقا، فمالها يزيد

القائم على غيره، الـُمنفُِّق ماله عليه، مترقب للنقص »أضواء البيان: قال في 
ر مترقب للزيادة دائًما، والحكمة في إيثا ُم عليه، الـُمْنَفُق عليه المالدائًما، والـَمُقو 

 .(4)«جبر لنقصه المترقب ظاهرة جًدا مترقب النقص على مترقب الزيادة
حسانه إلى األنثى، ورحم -تعالى–فضل هللا  ويظهر هنا جليًّا ته، وتكريمه، وا 

حيث جعل لها حظًّا من اإلرث يناسب احتياجها، وأبطل ما كان يفعله أهل 
ناثهم: -جلَّ وعال-، فقال (5)الجاهلية من حرمانها  في إرث ولد الميت، ذكورهم وا 

هو الغاية في العدل  -سبحانه–فحكمه  ،َّزن رن مم امُّٱ
َّ حن جن مم خم حم جمهل مل خل ُّٱٱواإلحسان،

(6). 
قسمها بعلمه، وأنفذ فيها حكمته  -سبحانه–فتولى »بن العربي: قال اإلمام 

بحكمه، وكشف لكل ِّ ذي حقٍ  حقَّه، وعبَّر لكم ربكم عن والية ما جهلتم، وتولى لكم 
 .(7)«بيان ما فيه نفعكم ومصلحتكم، وهللا أعلم

                                                 

 (.6/18( ينظر: المصدر السابق، ونهاية المحتاج )1)
(، والعذب 12/12(، وفتح الباري )11/53( ينظر: شرح النووي على صحيح اإلمام مسلم )2)

 (.1/91،88الفائض )
 (.3/14(، ومغني المحتاج )13/30( ينظر: الذخيرة )3)
 (.1/370( أضواء البيان )4)
 (.6/18(، ونهاية المحتاج )3/14ينظر: مغني المحتاج )( 5)
 (، سورة النساء.11( من اآلية )6)
 (.1/447( أحكام القرآن )7)
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 التطبيق:
 ت واالبن، مات عن: زوجة، وبنت، وابن، فالزوجة لها الثمن، والباقي للبن

 للذكر مثل حظ ِّ األنثيين، وهذه صورتها:
8×3 24 

 زوجة
 

1 3 

 7 7 ب بنت
 14 ابن

  ،مات عن: أم، وبنت، وابن، فاألم لها السدس، والباقي للبنت واالبن تعصيًبا
 للذكر مثل حظ ِّ األنثيين، وهذه صورتها:

6×3 18 
 أم

 
1 3 

 5 5 ب بنت
 10 ابن
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 المبحث الثالث
 في جهة إحراز كل الميراث حال انفراد أحدهما رق بين االبن والبنتالف

 (1)إذا انفرد، فلم يوجد سواه من الورثة؛ فإنَّه يحوز« البنت»و« االبن»كل من 
 جميع الميراث، إالَّ أنَّهما يفترقان في جهة إحرازه.

 الفرق بينهما:
 «(2)يحوزه بجهة واحدة، هي العصوبة باإلجماع« االبن. 

 .(3)«االبن الواحد يستغرق جميع المال باإلجماع»إلمام النووي: قال ا
 واألصل في ذلك ما يلي:

 ،(4)َّزن رن مم ام يلىل مل يك ىك ُّٱ تعالى:-قوله  .1
وثبت للذكر ضعف هذا، كما في  (5)َّهئ مئ خئ حئ جئُّٱ وقوله:

 .(6)أول اآلية، وضعف النصف الجميع
 .(7)َّٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّٱ جلَّ وعال:-قوله  .2

                                                 

وكلُّ  ُيقال: حاَز َيُحوُز َحْوًزا، أي قبضه، وضمَّه، وملكه. ( الحوز: جمع الشيء، وضمَّه، وقبضه.1)
( مادة ) ح و 1/156(، والمصباح )3/875ينظر: الصحاح ) من ضمَّ إلى نفسه شيًئا؛ فقد حازه.

 ز(.
فالذكر الواحد يستغرق المال  فإن تمحَّض أوالد الصلب(: »4/339( قال في الوسيط )2)

ر المختار وحاشية ابن 29/174،138وتنظر المسألة أيًضا في: المبسوط ) .«بالعصوبة (، والدُّ
(، 13/46(، والذَّخيرة )2/567(، والتلقين )338،217(، والدُّرر البهية )ص6/774عابدين )

(، وشرح الرَّحبية لسبط المارديني 2/37(، والمهذَّب )422،418وقوانين األحكام الشرعية )ص
(، وشرح الزركشي 18/89(، والشرح الكبير )3/20،13(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )80)ص

 (.1/79،76(، والعذب الفائض )4/443)
 (.72أيًضا: اإلجماع )صوينظر ، (5/15( روضة الطالبين )3)
 (، سورة النساء.11( من اآلية )4)
 (، سورة النساء.11( من اآلية )5)
 (.139-29/138( ينظر: المبسوط )6)
 (، سورة النساء.176( من اآلية )7)
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ِّ أنَّ لألخ جميع فورَّث األخ ا ذا ثبت بالنَّص  لشقيق وألب جميع مال أخته، وا 
المال، ثبت لالبن بداللة النَّص، ألنَّ األخ ولد أبيها، وولدها أقرب إليها من ولد 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ تعالى:-أبيها، والميراث ينبني على القرب، قال 
َّ حم

 .(2)وزيادة القرب تدل على قوة االستحقاق ،(1)
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما : »قال: قال رسول هللا  عبَّاٍس ما رواه ابن  .3

 .(3)«بقي فهو ألولى رجل ذكر
لميراث باٍق أحد من أهل الفرض، فا« االبن»وفي هذه الصورة ال يوجد مع 

 ألنَّه أقرب العصبة. ؛كله، فيكون جميعه له
أقربهم،...  هذا في ميراث العصبة،... وأوالهم بالميراث»قال اإلمام الموفَّق: 

: وهذا كله مجمع عليه، بحمد كامهم ثم قالثم ذكر جملة من أح -وأقربهم البنون 
 .(4)«هللا ومنَّه

  فتحوز جميع الميراث، لكن بجهتين:« البنت»وأمَّا 
م.«الفرض»: تحوز نصفه بجهة األولى  ، وتقدَّ
 .(5)«الرَّد»: وتحوز الباقي بجهة الثانية

                                                 

 (، سورة النساء.7( من اآلية )1)
 (.1/79(، والعذب الفائض )29/139( ينظر: المبسوط )2)
 الصحيحين.، وهو في ( تقدم تخريجه3)
 (.9/23،22( المغني )4)
( ُيراد به هنا: صرف الباقي عن الفروض على ذوي الفروض النَّسبيَّةِّ، بقدر فروضهم، عند عدم 5)

د ِّ على  (.58عصبة مستغرق. شرح خالصة الفرائض )ص وغيرها من ذوي « تالبن»والقول بالرَّ
رحمهم -وبه أخذ علماؤنا (: »29/192قال في المبسوط ) هو مذهب الحنفية. الفروض النسبية

وهذا المذهب، نقله الجماعة، وعليه (: »118-18/117قال في اإلنصاف ) ومذهب الحنابلة. .«هللا
وهو المذهب المعتبر عند جماهير المتأخرين من المالكية، والشافعية  .«األصحاب، وعليه التفريع

 «.ب بعد المائتين على القول بالرَّداتفق شيوخ المذه(: »6/414نقل في مواهب الجليل ) ومحققيهم.
حه (: »5/8وقال في روضة الطالبين ) هو األصح، أو الصحيح عند محققي أصحابنا، وممَّن صحَّ

ميهم، وهو أحد أعالمهم في الفرائض  وأفتى به: اإلمام أبو الحسن بن ُسراقة من كبار أصحابنا ومتقد ِّ
حه ثم قال ة الشافعيةثم ذكر جملة من أئم -والفقه وغيرها،   =: قال ابن ُسراقة: وهو قولممَّن صحَّ
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 بجهتين. فاجتمع لها كل الميراث، لكن
مة ابن عابدين:  قوله: بجهة واحدة. قال في المنح: قيدنا به حتى »قال العالَّ

يحرز جميع المال، ألنَّ ال يرد أنَّ صاحب الفرض إذا خال عن العصوبة قد 
 .(1)«لبعضه بالفرضية، والباقي بالرَّد استحقاقه

ن األنثى اإلحاطة بالميراث إنَّما يكون للذكر دو »بن العربي: وقال اإلمام 
إجماًعا، والذي يقول: ترث االبنة جميع المال: النصف بالميراث، والنصف بالرَّد، 
نَّما تكون اإلحاطة بالسبب  إنَّما هو شيئان، كل واحد منهما ال يحيط بالميراث، وا 

 .(2)«الواحد
 خئ حئ جئُّٱ: جلَّ وعال-فرضها النصف، لقوله « البنت»وكون 
 .(3)عليه بسبب آخر ال ينفي أن يكون لها زيادة َّهئ مئ

                                                                                                                            

واألصل في الرَّد ِّ على ذوي الفروض النسبية:  .«عامَّة مشايخنا، وعليه الفتوى اليوم في األمصار
وصاحب  (، سورة األنفال.75من اآلية ) َّحم جم هل مل خل حل  جل مك ُّٱ: تعالى–قول هللا 

قال في المبسوط  ُمَور ِّثه بنص الكتاب.الفرض: ذو رحم، فهو أولى وأحق بما يبقى من مال 
فهذه اآلية توجب استحقاق جميع الميراث لكل واحد منهم بوصلة الرحم، واآلية التي (: »29/194)

فيها ذكر الفريضة توجب استحقاق جزء معلوم من المال لكل واحد منهما بالوصف المذكور، فيعمل 
تين، ثم يجعل ما بقي مستحًقا لهم بسبب الرحم باآليتين، ويجعل لكل واحد منهم فريضة بإحدى اآلي

« وَمن ترك ماالا فلورثته: »عن النبي  واألصل فيه أيًضا: ما رواه أبو هريرة  .«باآلية األخرى 
(، واإلمام مسلم 8/126من ترك مااًل فألهله ) رواه اإلمام البخاري في الفرائض، باب قول النبي 

فيدخل فيه ما يبقى،  ؛وهو عامٌّ في جميع المال (.3/439رثته )في الفرائض، باب من ترك مااًل فلو 
ر المختار وحاشية ابن 5/99تنظر المسألة أيًضا في: االختيار ) فصاحب الفرض أحق به. (، والدُّ

(، وفتح العلي المالك في الفتوى 4/468(، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير )6/787عابدين )
(، ونهاية المحتاج 7-3/6(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )373على مذهب اإلمام مالك )ص

-4/445(، وشرح الزركشي )120-18/117(، والشرح الكبير )50-9/48(، والمغني )6/12)
 (.2/3(، والعذب الفائض )3/198(، واإلقناع )446

 (.6/774( حاشية ابن عابدين )1)
 (.8/189( عارضة األحوذي )2)
 (.6/160والمبدع ) (،9/50( ينظر: المغني )3)
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 رابعالمبحث ال
 في استحقاق اإلرث بسبب والء الغير الفرق بين االبن والبنت

 .(2)من أسباب اإلرث المجمع عليها (1)الوالء
 .(3)وهو في االصطالح: عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق

صبة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم الع فإذا أعتق رقيًقا
والء النعمة، »من النسب، فيصير الـُمْعَتق منسوًبا إلى الـُمْعتِّقِّ بالوالء، ويسمَّى هذا 

 .(4)وبهذا الوالء يرث المعتق عتيقه، فهو بمنزلة النسب يورث به ،«ووالء العتاقة
كلحمة  (5)الوالء لحمة: »قال: قال رسول هللا  وفي حديث ابن عمر 

 .(7)«وهب، ال ُيباع وال يُ (6)النَّسب

                                                 

 :ُيقال: بينهما والًء بالفتح، أي ( في اللغة: يأتي بمعنى: القرب، والنُّصرة، والصاحب، والحليف.1)
، وهو أن يكون أولى به في اإلرث من غيره. قرابة. ينظر: مقاييس اللغة  والمراد به هنا: والء الـُمْعتِّقِّ

 ( مادة )و ل ي(.2530-6/2528(، والصحاح )6/141)
(، والمختار وشرحه 192-191(، والمختصر في الفرائض )ص2/557( ينظر: التلقين )2)

(، 33(، وشرح الرحبية لسبط المارديني )ص151-143(، والدُّرر البهية )ص5/86االختيار )
نية على الفوائد الشنشورية )ص (، وعمدة كل فارض 18/7(، والشرح الكبير )173-172واللؤلؤة السَّ

 (.19-1/18فائض )وشرحها العذب ال
 (.33(، وشرح الرحبية لسبط المارديني )ص1/19( ينظر: عمدة كل فارض )3)
 (.2/104(، والعذب الفائض )4/544(، وشرح الزركشي )30/38( ينظر: المبسوط )4)
ينظر:  والمراد بها: ما ينسج عرًضا. وتفتح. ،( اللُّْحَمة: بالضم: القرابة، ولحمة الثوب تضم5)

 ( مادة )ل ح م(.2/551(، والمصباح المنير )4/240(، والنهاية )5/2027الصحاح )
معنى الحديث: المخالطة في الوالء، وأنَّها تجري مجرى النَّسب في (: »4/240( قال في النهاية )6)

الميراث، كما تخالط اللُّْحمة َسَدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد، لما بينهما من المداخلة 
دى: وزن حصى، وهو من الثوب خالف اللُّحمة، وهو ما ُيمدُّ طواًل في النَّسج. والسَّ  .«الشديدة

 (.1/271المصباح المنير )
بَّان في البيوع، باب البيع «صحيح اإلسناد»(، وقال: 4/341( رواه الحاكم في الفرائض )7) ، وابن حِّ

 = (.10/292) (، والبيهقي في الوالء، باب من أعتق مملوكه7/220المنهي عنه )اإلحسان 
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ألنَّه  ؛أنَّ المعتِّق سبب إلحياء المعَتقوصلة كوصلة النسب، والمعنى:  :أي
وال يتصرف إالَّ لسيده، فإذا أعتقه جعله موجوًدا  ،كان في الر ِّق كالعدم، ال يملك

ويصير منسوًبا إليه  ،كنفسه، فصار كوالده، فكما أنَّ األب سبب إليجاد الولد
ير منسوًبا إلى معتِّقه بالوالء، فكما يثبت اإلرث بالنَّسب؛ فكذلك المعَتق يص
 .(1)بالنَّسب؛ كذلك يثبت بالوالء

أم أنثى  ،كان ذكًراأويثبت اإلرث بالوالء لكل من باشر العتق، سواًء 
 .(2)باإلجماع

إنَّما الوالء لمن »قال:  أنَّ النَّبي  -رضي هللا عنها  -لما روته عائشة 
 .(3)«أعتق

ذا حصر للوالء على من باشر العتق بنفسه َمن كان من ه»قال في المفهم: 
 .(4)«رجل أو امرأة ممن يصح منه العتق، ويستقل بتنفيذه

 الفرق بينهما:
  َّ(5)يرث بوالء الغير باإلجماع« االبن»أن. 

                                                                                                                            

وصححه الشيخ  (.293-10/294ينظر: الجوهر النقي ) والحديث له طرق أخرى، رجالها ثقات.
 (.12/44وينظر أيًضا: فتح الباري ) (.6/109األلباني في اإلرواء )

نية على الفوائد 321-4/320(، والمفهم )39-30/38( ينظر: المبسوط )1) (، واللؤلؤة السَّ
 (.1/19عذب الفائض )(، وال179الشنشورية )ص

وأجمعوا أيًضا على أنَّ السيد يرث عتيقه إذا مات، جميَع ماله، إذا اتَّفق »( قال اإلمام الموفَّق: 2)
(، ومراتب 73وينظر أيًضا: اإلجماع )ص (.9/215المغني ) .«دينهما ولم يخل ِّف وارًثا سواه

 (.239-9/240(، والمغني )108،103،100اإلجماع )ص
(، واإلمام مسلم 8/129مام البخاري في الفرائض، باب الوالء لمن أعتق وميراث اللقيط )( رواه اإل3)

 (.3/321في العتق، باب إنَّما الوالء لمن أعتق )
(، والتمهيد 8/376وينظر أيًضا: شرح صحيح اإلمام البخاري البن بطَّال ) (.4/328( المفهم )4)
 (.12/48،47(، وفتح الباري )19/320( و)15/19)
(، 49(، والدُّرر البهية )ص5/110(، واالختيار )40-30/39( تنظر المسألة في: المبسوط )5)

 =(، وقوانين األحكام الشرعية523-522(، والمختصر في الفرائض )ص2/518والتلقين )
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وأجمعوا على أنَّه إذا مات المولى المعَتق وال وارث »بن المنذر: قال اإلمام 
ولى المعتِّق يوم يموت المولى المعَتق أوالًدا ذكوًرا له وال ذو رحم، فإن كان للم

ناًثا؛ فما ألنَّ الن ِّساء ال يرثن من الوالء إالَّ من  ؛له لولد ذكور المعتِّق دون إناثهموا 
 .(1)«أعتقن، وأعتق من أعتقن

، والنَّسب إلى العصبات دون غيرهم، فيثبت (2)ألنَّ الوالء كالنَّسب ُيورث به
بالنَّفس، ُيقدم األقرب فاألقرب، كعصبة النَّسب، وأقربهم للمعتِّق ثم لعصبته 

 .(3)االبن
 قال في عمدة كل فارض:

ــــــــــا ــــــــــورث الــــــــــوالء مطلًق  ولــــــــــيس ُي
 

نَّمــــــــــــا يـــــــــــــرث بــــــــــــه مـــــــــــــن أعَتَقـــــــــــــا   وا 
 وبعـــــــــــــــــده عاصـــــــــــــــــبه لمـــــــــــــــــن وال 

 
ـــــــــــــــــــــال   (4)مرتًَّبـــــــــــــــــــــا َكَنَســـــــــــــــــــــٍب تأصَّ
فإنَّ جميع  ؛هه، ثم مات المعَتق عن ابن معتِّقفإذا مات الـُمْعتِّق قبل ُمْعَتقِّ  

ميراثه البن معتِّقه بعصوبة الوالء، إذا لم يكن له وارث بنسب أو نكاح، فإن كان له 
 أصحاب فرض ال يستغرقون ميراثه؛ فلالبن ما فضل عن فروضهم.

 
                                                                                                                            

(، وشرح الرحبية لسبط المارديني 5/22(، وروضة الطالبين )2/27(، والمهذَّب )411)ص
-18/408(، والشرح الكبير )4/507)و ،(3/20مغني المحتاج ) هاج وشرحه(، والمن33)ص
( 1/77(، والعذب الفائض )246-3/245(، واإلقناع )272-6/271(، والمبدع )409

 (.2/110،105)و
 (.73( اإلجماع )ص1)
ن ُشب ِّه به فهو دونه، فالنَّسب أقوى منه2) ألنَّه يتعلق به: التحريم، وسقوط القصاص،  ؛( وهو وا 

 (.1/81(، والعذب الفائض )9/216ينظر: المغني ) نفقة، ورد ِّ الشهادة.ووجوب ال
(، والتمهيد 5/186(، ومختصر القدوري وشرحه الجوهرة النَّيرة )30/39( ينظر: المبسوط )3)
(، والفصول في 2/27(، والمهذَّب )523-522(، والمختصر في الفرائض )ص15/23،22)

 (.2/110(، والعذب الفائض )4/564(، وشرح الزركشي )260الفرائض )ص
 (.2/110( عمدة كل فارض )4)
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 التطبيق:
  إذا مات المعَتق، ولم يكن له وارث بنسب أو نكاح، فجميع ميراثه البن

 المعتِّق، وال تحتاج إلى تصوير.
  المعَتق عن: زوجة، وبنت، وابن معتِّقه، فالزوجة لها الثمن، والبنت لها مات

 النصف، والباقي البن معتِّقه تعصيًبا، وهذه صورتها:
 8 

 زوجة
 

1 

 بنت
 

4 

 3 ب ابن معِتقه
 

  ،مات المعَتق عن: زوج، واخت شقيقة، وابن معتِّقه، فالزوج له النصف
، وهذه (1)يسقط الستغراق الفروضواألخت الشقيقة لها النصف، وابن معتِّقه 

 صورتها:
 2 

 زوج
 

1 

 أخت ش
 

1 

  - ابن معِتقه
 

  فإنَّها ال ترث بالوالء من عتيق أبيها أو أمَّها.« البنت»أمَّا 

                                                 

ذا كان للمعَتق عصبة من نسبه، أو ذوو فرض تستغرق (: »9/216( قال في المغني )1) وا 
 .«فروضهم المال؛ فال شيء للمولى، ال نعلم في هذا خالًفا
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، ومن بعدهم من األئمَّة، وهو (2)والتابعين ، (1)وعلى ذلك إجماع الصحابة
الرواية الصحيحة والمعتمدة في ، و (5)، والشافعية(4)، والمالكية(3)مذهب الحنفية
 .(6)مذهب الحنابلة

                                                 

فه، باب في في كتاب الوالء من مصنَّ  ( رواه عبد الرزاق عن: عمر، وعلي، وزيد بن ثابت 1)
(، ورواه عنهم أيًضا: ابن أبي شيبة في الفرائض، باب فيما يرث الن ِّساء من 9/30الوالء للكبير )

في  ورواه أيًضا البيهقي عن: علي، وعبد هللا بن مسعود، وزيد  (.11/388الوالء ما هو؟ )
 (.10/306الوالء، باب ال ترث الن ساء الوالء إالَّ من أعتقن أو أعتق من أعتقن )

(. 32-9/31( رواه عبد الرزاق عن: قتادة، والزهري، وطاُوس، وعطاء، في الموضع السابق )2)
ورواه ابن أبي شيبة عن: ابن سيرين، وعمر بن عبد العزيز، وأبي قالبة، وسعيد بن المسيب، 

(، ورواه البيهقي أيًضا عن: ابن سيرين، وسفيان 388-11/390والنَّخعي، في الموضع السابق )
ورواه أيًضا في الموضع السابق عن: ابن أبي الز ِّناد عن أبيه عن  ثوري، في الموضع السابق.ال

كانوا يقولون: ال ترث المرأة شيًئا من الوالء ألحد من أقاربها، وال ترث من »الفقهاء من أهل المدينة: 
 «.تقتالوالء إالَّ ما أعتقت هي نفسها، أو َمن كاتبت فعتق منها، أو والء مولى من أع

ر المختار وحاشيته )3) ليس للن ِّساء من الوالء إالَّ ما أعتقن، فلو ترك (: »6/674( قال في الدُّ
(، ومختصر 30/40،39وينظر أيًضا: المبسوط ) .«العتيق ابن سي ِّده وبنته؛ فاإلرث لالبن فقط

 (.111-5/110(، والمختار وشرحه )5/186القدوري وشرحه الجوهرة النيرة )
بكسر  -الوالء ال ترثه الن ِّساء، فإذا ترك الـُمعتِّق (: »8/447ي شرح الخرشي على خليل )( قال ف4)

 .«ولًدا وبنًتا، فإنَّ الوالء يرثه الولد دون البنت، إالَّ أن تكون األنثى هي التي باشرت العتق -التاء 
حكام (، وقوانين األ525-524(، والمختصر في الفرائض )ص2/518وينظر أيًضا: التلقين )

 (.411الشرعية )ص
ذا مات العبد والمولى ميت؛ كان الوالء لعصبات المولى دون (: »2/27( قال في المهذَّب )5) وا 

سائر الورثة،... فإن كان للمولى ابن وابنة؛ كان الميراث لالبن دون البنت، ألنَّا بيَّنَّا أنَّه ال يرث 
(، 488-7/487ر أيًضا: الوسيط )وينظ .«الوالء غير العصبات، والبنت ليست من العصبات

 (.4/507( و )3/21،20(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )5/22وروضة الطالبين )
قوله: وال ترث الن ِّساء من الوالء إالَّ ما أعتقن، أو أعتق (: »434-18/432( قال في اإلنصاف )6)

ليه. حتى قال أبو بكر: من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن. هذا المذهب بال ريب، نصَّ ع
قال المَصن ِّف، والشارح: هذا  :ر من جزم به من األصحاب، ثم قالثم ذك -هذا المذهب رواية واحدة 

 =هي المشهورة عن(: »4/559وقال في شرح الزركشي ) .«ظاهر المذهب. وقاال: هذا الصحيح
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 .(1)«وعليه جماعة أهل العلم»بن عبد البر: قال الحافظ 
 .(2)وحكى اإلمام ابن المنذر أيًضا اإلجماع عليه

وهذا قول الجمهور،... إلجماع الصحابة ومن »وقال اإلمام الموفَّق: 
 .(3)«بعدهم

مة الزركشي:  ة العلماء من الصحابة، والتابعين، هذا قول عامَّ »وقال العالَّ
ةً  ،فكان إجماًعا ؛ة، ولم ُيعرف لهم مخالف في عصرهمواألئمَّ   .(4)«أو حجَّ

 وعلَّلوه بالتالي:
أنَّ اإلرث بالوالء مختصٌّ بالعصبات، والبنت ليست من العصبات بالنَّفس،  .1

 .(6()5)فال مدخل لها في اإلرث به
عيد، فالمرأة إذا تباعد نسبها من الميت ال وألنَّ الوالء أضعف من النَّسب الب .2

ر عن النَّسب  ترث، كبنت األخ، والعمَّة، فألن ال ترث بنت المولى وهو مؤخَّ
 .(7)أولى

                                                                                                                            

(، والمنتهى 3/247وجزم به في اإلقناع ) .«أحمد، واختيار أبي بكر، وأبي محمد، وغيرهما
رقي، وهي ، الثانية: أنَّ البنت ترث بالوالءوالرواية  (.2/58) نقلها أبو طالب، وذكرها أبو القاسم الخِّ

رقي في ابنة المعتِّق، ما وجدتها منصوصة »قال القاضي:  من المفردات. الرواية التي ذكرها الخِّ
(، والمسائل الفقهية 94قي )صوتنظر المسألة أيًضا في: مختصر الخر  (.9/239المغني ) .«عنه

 (.434-18/432(، والشرح الكبير )2/58من كتاب الروايتين والوجهين )
 (.15/19( التمهيد )1)
 (.73( ينظر: اإلجماع )ص2)
 (.9/239( المغني )3)
 (.561-4/560( شرحه على الخرقي )4)
ينظر: فتح الباري  ( وكون األنثى ورثت من أعتقت؛ ألنَّه عن مباشرة، ال عن َجر ِّ اإلرث.5)
(12/48.) 
 (.2/27(، والمهذَّب )15/19( ينظر: التمهيد )6)
(، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين 5/22(، وروضة الطالبين )2/28) المهذب( ينظر: 7)

 (.2/58والوجهين )
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م بمنزلة أخيه أو  .3 وألنَّ الوالء مشبَّه بالنَّسب، فالمولى المعَتق من المولى المنعِّ
م بمنزلة أوالد أخي المعَتق،  أو أوالد عمَّه، وأوالد عمَّه، فأوالد المولى المنعِّ

ة األخ، وأوالد العم ِّ ال يرث منهم إالَّ الذكور خاصَّ
(1). 

نَّما تصير عصبًة تبًعا لالبن، وال تثبت المزاحمة  .4 وألنَّها صاحبة فرض، وا 
قَّ بغلبة األصل  .(2)للتبع مع األصل فيما اسُتحِّ

ر أنَّ  ها إذا فإنَّ ميراث عتيق أ رث بوالء الغيرال ت« البنت»إذا تقرَّ بيها أو أم ِّ
َد له صاحب فرض ال يستغرق الميراث،  لم يوجد له وارث بنسب أو نكاح، أو ُوجِّ

 ل إلى بيت المال.ئو ميراثه أو ما يبقى منه ي ولم يوجد أحد من عصبة المعتِّق، فإنَّ 
فإن لم يخلف إالَّ بنت معتِّقة؛ فال شيء لها، وماله لبيت »قال اإلمام الموفَّق: 

 .(3)«المال
 لتطبيق:ا
  ،مات الـُمْعَتُق عن: زوجة، وابن معتِّقه، وبنت معتِّقه، فالزوجة لها الربع

 والباقي البن معتِّقه تعصيًبا، وال شيء لبنت معتِّقه، وهذه صورتها:
 4 

 زوجة
 

1 

 3  ابن معِتقه
   بنت معِتقه

 

                                                 

 (.4/561( شرح الزركشي )1)
 (.30/40( المبسوط )2)
ر المختار ) وينظر أيًضا: تنوير (.9/240( المغني )3) (، والشرح 6/122األبصار وشرحه الدُّ

 (.5/20(، وروضة الطالبين )4/420الكبير وحاشية الدسوقي عليه )
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 قه ال ، وبنت معتِّ (1)مات الـُمْعَتُق عن: زوج، وبنت معتِّقه، فالزوج له الن ِّصف
 شيء لها، والباقي لبيت المال، وهذه صورتها:

 2 
 زوج

 
1 

   بنت معِتقه
 1 ب بيت المال

 

                                                 

(، والمغني 13/469ينظر: االستذكار ) ( في هذه األمثلة ال يرد على أحد الزوجين باإلجماع.1)
(9/49.) 
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 المبحث الخامس
 في حجب الفرع الوارث األنزل درجة الفرق بين االبن والبنت

 منعته. :أي .: المنع. ُيقال: حجبته عن كذالغةالحجب في ال
تر جابٌ  :ومنه قيل للس ِّ  المشاهدة.ألنَّه يمنع  ؛حِّ
بٌ  :وقيل للبوَّاب فقد  من الدخول. وكلُّ شيٍء منع شيًئاألنَّه يمنع  ؛حاجِّ

 .(1)عن فريضتها« األم»حجبه، كما تحجب األخوة 
ا: منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكلية، أو من أوفر واصطالحا 

 .(2)حظَّيه
 قولهم: من اإلرث بالكلية. أي: حرماًنا.

، أو قتٍل، أو اختالف دين، وُيسمَّى: حجب وهو إمَّا لقيام ما نع به: من رِّقٍ 
 أوصاف.

مَّا لوجود من هو أولى، وُيسمَّى: حجب أشخاص.  وا 
لوجود  ؛به من النَّصيب األكبر إلى األقلقوله: أو من أوفر حظَّيه. أي: حج

 من هو أولى، وُيسمَّى: حجب نقصان.
 .(3)نقصان: حجب األشخاص بنوعيه: الحرمان، والوالمراد هنا

 .(4)الفرع الوارث ُيراد به: أوالد الميت، وأوالد بنيه مهما نزلوا بمحض الذكور
 الصلب.« بنت»و« ابن»والمراد بهم هنا: الفرع األنزل درجة من 

                                                 

( مادة )ح 1/121اح المنير )(، والمصب3/51،50(، واللسان )2/143( ينظر: مقاييس اللغة )1)
 ج ب(.

مة البقري )ص2) (، والعذب الفائض 87( ينظر: شرح الرحبية لسبط المارديني وحاشية العالَّ
(1/93.) 
(، 85(، والفصول في الفرائض )ص6/780( ينظر: المصدر السابق، وحاشية ابن عابدين )3)

مة البقري )ص  (.88-87وحاشية العالَّ
 (.1/50) ( ينظر: العذب الفائض4)
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الصلب يحجبان الفرع الوارث األنزل درجة منهما « بنت»و« ابن»وكل من 
 في الجملة، إالَّ أنَّهما يفترقان في أثر ذلك.

 ق بينهما:الفر
  َّيحجب من دونه من الفرع الوارث حرماًنا مطلًقا، ذكورهم « االبن»أن

ناثهم، فال يرثون معه باإلجماع  .(1)وا 
 .(2)«وال يرث ولد االبن مع االبن: »قال زيد بن ثابت 

 .(3)«قول زيد هذا إجماع»قال الحافظ ابن بطَّال: 
الصلب، فهو أب حينئٍذ، والقاعدة  «ابن»ألنَّ الفرع الوارث هنا: إمَّا ُمدٍل بـــ 

 .(6()5)«حجبته تلك الواسطة (4)كل من أدلى إلى الميت بواسطة»الفرضية تقول: 

                                                 

(، 343(، والدُّرر البهية )ص95-5/94(، واالختيار )29/141( تنظر المسألة في: المبسوط )1)
(، وقوانين األحكام 225-6/226(، والمنتقى )13/460،341(، واالستذكار )2/565والتلقين )

(، وشرح الرحبية لسبط المارديني 4/354(، والوسيط )2/35(، والمهذَّب )419الشرعية )ص
(، والمبدع 83-18/82(، والشرح الكبير )3/11(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )82)ص

 (.1/97،76،45(، والعذب الفائض )3/191(، واإلقناع )6/143)
( رواه اإلمام البخاري معلًَّقا بصيغة الجزم، في الفرائض، باب ميراث ابن االبن إذا لم يكن ابن 2)
(، وفيه: 1/30ننه موصواًل، في باب أصول الفرائض )(، ورواه سعيد ابن منصور في س8/127)
 «.فإن كان في الولد ذكر؛ فإنَّه ال ميراث معه ألحد من ولد االبن»
وينظر أيًضا: مراتب اإلجماع ، (8/349على صحيح اإلمام البخاري )( شرحه 3)

 (.22-9/23(، والمغني )106،104)ص
 صاق، فالقرابة مشتركة بين المدلي والواسطة.( أي: يرسل قرابته إليه بشخص، والباء فيه لإلل4)

 (.6/780ينظر: حاشية ابن عابدين )
مُّهم ويرثون معها، ويستثنى باالت ِّفاق، فإنَّهم ُيدلون بأم ِّهم... أ« اإلخوة ألم»( يستثنى من ذلك 5)

رر البهية )ص فإنَّها ترث مع ابنها عند الحنابلة. ،«أمُّ األب: »اأيًض  العذب (، و 289ينظر: الدُّ
 (.1/97،75الفائض )

ر المختار )6) (، والفصول في 6/780( ينظر: المصدر السابق، وتنوير األبصار وشرحه الدُّ
 (.85الفرائض )ص
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ن كان غير ُمدٍل به، كأن يكون ولد ابن آخر؛ فهو محجوب أيًضا للقاعدة  وا 
َم األقرب درجةً  اجتمع عاصبان فأكثر في جهة واحدةإذا »الفرضية:   .(1)«ُقد ِّ

 فيحجبهم. ،قرب إلى الميت ممن دونهوابن الصلب أ
ن سفل ال يحجبه من »قال في المنهاج وشرحه مغني المحتاج:  وابن االبن وا 

أو عمه، إلدالئه به، أو ألنَّه عصبة أقرب منه، وهذا  ،العصبة إالَّ االبن، أباه كان
مجمع عليه،... وبنت االبن يحجبها ابن، ألنَّه أبوها أو عمها، وهو بمنزلة 

 .(2)«أبيها
ألحقوا الفرائض : »قال: قال رسول هللا  وفي حديث ابن عباٍس 

 .(3)«بأهلها، فما بقي فهو ألولى رجل ذكر
ي: قال اإلم َرْخسِّ  .(4)«االبن دون أوالد االبن وأولى رجل ذكر»ام السَّ

 التطبيق:
  مات عن: أمٍ ، وابن، وابن ابن، فاألمُّ لها السدس، واالبن له الباقي، وال شيء

 بن االبن، وهذه صورتها:ال
 6 

 أم
 

1 

 5  ابن
   ابن ابن

                                                 

ر المختار )1) (، والعذب الفائض 6/780( ينظر: المصدر السابق، وتنوير األبصار وشرحه الدُّ
(1/75.) 
 (.3/12،11( المنهاج وشرحه مغني المحتاج )2)
 ، وهو في الصحيحين.( تقدم تخريجه3)
 (.9/141( المبسوط )4)
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  مات عن: زوجة، وابن، وبنت ابن، فالزوجة لها الثمن، واالبن له الباقي، وال
 شيء لبنت االبن، وهذه صورتها:

 8 
 زوجة

 
1 

 7  ابن
   بنت ابن

  درجة  في أثر حجب الفرع الوارث األنزل« االبن»فإَنها تفارق « البنت»أمَّا
 منها، وال يخلو حالها من كون الذي معها: ذكر، أو أنثى، أو هما مًعا.

 .(1)فإنَّه يرث الباقي تعصيًبا باإلجماع فإن كان الذي معها ذكر
وأجمعوا على أنَّه إن ترك بنًتا، وابن ابن، فالبنته »قال اإلمام ابن المنذر: 
 .(.2)«الن ِّصف، وما بقي فالبن االبن

لب، وهو ُيَنزَّل منزلته عند فقده في الغالبألنَّه ال يحجب  .(3)ه إالَّ ابن الصُّ
 .(4)«فما بقي فهو ألولى رجل ذكر: »وفي حديث ابن عباٍس 

ن َسفُلوا ،وأقربهم البنون، ثم بنوهم»قال اإلمام الموفَّق:   .(5)«وا 
إالَّ أنَّه قد يسقط في حال استغراق الفروض الميراَث، كما في: بنتي صلب، 

وين، وابن ابن، فالبنتان لهما الثلثان، واألب له السدس، واألمُّ لها السدس، وال وأب
 ، وهذه صورتها:(6)شيء البن االبن الستغراق الفروض الميراثَ 

                                                 

(، والذَّخيرة 2/567(، والتلقين )5/93(، واالختيار )29/141( تنظر المسألة في: المبسوط )1)
 (.6/145(، والمبدع )4/443(، وشرح الزركشي )4/354(، والوسيط )2/37(، والمهذَّب )1/42)
 (.98تب اإلجماع )صوينظر أيًضا: مرا، (68( اإلجماع )ص2)
 (.2/35(، والمهذَّب )13/339(، واالستذكار )29/141( ينظر: المبسوط )3)
 ( تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.4)
 (.9/22( المغني )5)
مة البقري )ص6)  (.52( ينظر: حاشية العالَّ



 هللا المزعلفهد بن عبد  د. فروق المواريث بين االبن والبنت أبحاث
 

 

 

 

-403- 

 6 
 بنت

 
2 

 2 بنت
 أم

 
1 

 أب
 

1 

  ب ابن ابن
 

لب ن كانت التي مع بنت الصُّ كنَّ  بنت ابن واحدة، أو أكثر، سواء (1)وا 
أو ابن  ،وليس معهنَّ معصب، وهو أخوهنَّ  ،أو بنات عم في درجة واحدة شقائق،

                                                 

لب اثنتان فأكثر فإنَّ بنت اال1) ل الستكما ؛ًنابن، أو بنات االبن يحجبن حرما( لو كان بنات الصُّ
لب للثلثين باإلجماع ب، ولو كان أنزل منهنَّ درجًة، فإنَّه ، بنات الصُّ َد معهنَّ ُمعص ِّ إالَّ إن ُوجِّ

قوط، ويشاركهن بالفاضل عن أصحاب الفرض، للذكر مثل حظ ِّ  يعصبهن ويحفظهن من السُّ
 األنثى التي يعصبها.األنثيين، وُيسمَّى أخوُهنَّ هنا: باألخ المبارك، وهو: َمن لواله لسقطت 

 مثاله:
6×3 18 

 أم
 

1 3 

 بنت
 

2 6 

 6 2 بنت

 1 1 ب بنت ابن

 2 ابن ابن

رر البهية )ص29/143ينظر: المبسوط ) (، واالستذكار 2/567(، والتلقين )388(، والدُّ
(، والعذب 9/12(، والمغني )339-4/340(، والوسيط )2/38(، والمهذَّب )13/340-344)

 (.1/63الفائض )
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لب تحجب الواحدة منهنَّ من ال ، فإنَّ بنت الصُّ ن ِّصف إلى عم ِّهنَّ الذي في درجتهنَّ
ن كنَّ جماعة فمن الثلثين إلى السدس، فترثه الواحدة، ويشتركن فيه إن  السدس، وا 

 .(1)العلم ُكنَّ أكثر، تكملة للثلثين بإجماع أهل
وأجمعوا على أنَّه إن ترك بنًتا وبنت ابن، أو بنات »قال اإلمام ابن المنذر: 

 .(2)«ابن؛ فلالبنة الن ِّصف، ولبنات االبن السدس تكملة الثلثين
 .(3)«وهذا مجمع عليه بين العلماء»وقال اإلمام الموفَّق: 

موسى: عن  ُسئَِّل أبو»ما رواه ُهَزْيل بن شرحبيل، قال:  واألصل في ذلك
ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: لالبنة الن ِّصف، ولألخت الن ِّصف، وْأتِّ ابن مسعوٍد 

وُأخبَِّر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إًذا وما  ،فسُيتابُعني، فُسئَِّل ابن مسعودٍ 
، لالبنة الن ِّصف، والبنة ابٍن أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النَّبي 

دس تكملة الثلثين، وما بقي فلألخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن  السُّ
 .(4)«مسعود، فقال: ال تسألوني ما دام هذا الَحْبُر فيكم

على هذا استقرَّ مذاهب الفقهاء وجمهور العلماء، »بن عبد البر: قال الحافظ 
لب السدس تكملة الثلثين، على ما في  حديث على أنَّ البنة االبن مع االبنةِّ للصُّ

 .»(5)ابن مسعود هذا عن النبي 

                                                 

رر البهية )ص5/88(، واالختيار )29/141( تنظر المسألة في: المبسوط )1) (، 308-307(، والدُّ
ر المختار وحاشية ابن عابدين ) (، والذَّخيرة 6/226(، والمنتقى )2/567(، والتلقين )6/772والدُّ

وشرح  (،4/339(، والوسيط )2/34(، والمهذَّب )421(، وقوانين األحكام الشرعية )ص13/43)
(، والشرح الكبير 3/14(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )68الرحبية لسبط المارديني )ص

 (.1/62(، والعذب الفائض )3/189(، واإلقناع )435-4/434(، وشرح الزركشي )18/73-74)
 (.68( اإلجماع )ص2)
 (.9/14( المغني )3)
 (.8/127مع ابنة ) ( رواه اإلمام البخاري في الفرائض، باب ميراث ابنة ابن4)
اص )13/345وينظر منه أيًضا: ) (.13/347( االستذكار )5) (، 2/85(، وأحكام القرآن للجصَّ

 (.12/18(، وفتح الباري )8/350وشرح صحيح اإلمام البخاري البن بطَّال )
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 التطبيق:
  مات عن: أم ، وبنت، وبنت ابن، وأخ شقيق، فاألمَّ لها السدس، والبنت لها

الن ِّصف، وبنت االبن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي لألخ الشقيق 
 تعصيًبا، وهذه صورتها:

 
 6  

 أم
 

1 

 بنت
 

3 

 بنت ابن
 

1 

 1 ب أخ ش
 وبنت، وبنتي ابن، وجد، فالجدة لها السدس، والبنت لها مات عن: جدة ،

الن ِّصف، وبنتا االبن لهما السدس تكملة الثلثين، والجد له السدس، وهذه 
 صورتها:

6×2 12 
 جدة

 
1 2 

 بنت
 

3 6 

 بنت ابن
 

1 
 

1 
 1 بنت ابن

 جد
 

1 2 
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ٌب، وهو فإن كان مع بنت االبن، أو بنات االبن في الحالة السابقة معص
؛ فإنَّه ينقلهنَّ من فرض السدس إلى  ،أخوهنَّ  أو ابن عم ِّهنَّ الذي في درجتهنَّ

لب ، (1)التعصيب، عصبة بالغير، فيشتركون جميًعا فيما يفضل عن فرض بنت الصُّ
 .(2)للذكر مثل حظ ِّ األنثيين
 ن ذكٌر هو من المتوفى بمنزلتهنَّ فإن كان مع بنات االب»قال اإلمام مالك: 

، ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل، فإنَّ  فال فريضة، وال سدس لهنَّ
ذلك الفاضل لذلك الذكر، ولمن هو بمنزلته ومن فوقه من بنات األبناء، للذكر مثل 

 .(3)«حظ ِّ األنثيين
                                                 

ف في اصطالح ( وقد يكون تعصيبه لهنَّ سبًبا في سقوطهنَّ حال استغراق الفروض، وهو ما ُيعر 1)
 ألنَّه ضرَّها وما انتفع.؛ لواله لورثت األنثى التي يعصبها وم، وهو: الذيئفرضيين باألخ المشال

   مثاله:  
 12/13 

 زوج
 

3 

 بنت
 

6 

 أم
 

2 

 أب
 

2 

  ب بنت ابن
 ابن ابن

رر البهية  فلو لم يعصبها؛ لُفرَِّض لها السدس تكملة الثلثين، وتعول إلى خمسة عشر. ينظر: الدُّ
مة البقري )ص388،385)ص (، والعذب الفائض 18/73(، واإلنصاف )92-91(، وحاشية العالَّ

(1/63.) 
اص )2) (، 142-29/141(، والمبسوط )86-2/85( تنظر المسألة في: أحكام القرآن للجصَّ

(، والمنهاج وشرحه 108-107(، والفصول المهمة )ص6/226(، والمنتقى )2/567والتلقين )
 (.88-1/89(، والعذب الفائض )75-18/74(، والشرح الكبير )3/14مغني المحتاج )

 (.2/342( الموطَّأ )3)
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على ما حكاه مالك في هذا جمهور العلماء، وهو »بن عبد البر: قال الحافظ 
عباس، وجماعة فقهاء األمصار، كلهم يجعلون  مذهب عمر، وعلي، وزيد، وابن

الباقي بين الذكور واإلناث من بنات االبن للذكر مثل حظ ِّ األنثيين بالًغا ما بلغت 
أو لم تزد، إالَّ أبا ثور، فإنَّه ذهب في  ،المقاسمة، زادت بنات االبن على السدس

 .(2)«، فشذَّ عن العلماء في ذلك(1)ذلك مذهب ابن مسعود
 مم ام يلىل مل يك ىكُّٱ تعالى:-قول هللا  ذلك فيواألصل 

. فيدخل في ذلك ولد بنيه، ذكرهم وأنثاهم، فالميراث بينهم للذكر (3)َّزن رن
 .(4)مثل حظ ِّ األنثيين

فوجب أن يقاسمها مع  ؛اسم بنت االبن إذا لم يكن غيرهماوألنَّ ابن االبن ُيق
لب كذلك  .(5)بنت الصُّ

 التطبيق:
 بن ابن، فالبنت لها الن صف، والباقي البنة مات عن: بنت، وبنت ابن، وا

 االبن وابن االبن تعصيًبا للذكر مثل حظ ِّ األنثيين، وهذه صورتها:
 
 
 

                                                 

أو  ،: أنَّه يجعل لبنت االبن، أو بنات االبن مع المعصب األضر  بهنَّ من المقاسمة( مذهبه 1)
ن  ، وأعطى الباقي للذكر، وا  السدس، فإن كان السدس أقل مما حاصل لهنَّ بالمقاسمة؛ فرضه لهنَّ

. كان المغني  .«خالف الصحابة فيها»قال اإلمام الموفَّق:  الحاصل لهنَّ بالمقاسمة أقل؛ قاسمهنَّ
اص ) (.9/15)  (.350-13/349(، واالستذكار )2/85وينظر أيًضا: أحكام القرآن للجصَّ
 (.349-13/348( المصدر السابق )2)
 (، سورة النساء.11( من اآلية )3)
 (.9/15، والمغني )(13/344( ينظر: االستذكار )4)
 (.13/344(، واالستذكار )29/142( ينظر: المصدر السابق، والمبسوط )5)
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2×3 6 
 بنت

 
1 3 

 1 1 ب بنت ابن
 2 ابن ابن

 
  مات عن: أب، وبنت، وبنتي ابن، وابن ابن، فاألب له السدس، والبنت لها

بن تعصيًبا للذكر مثل حظِّ  األنثيين، الن ِّصف، والباقي لبنتي االبن وابن اال
 وهذه صورتها:

 
6×2 12 

 أب
 

1 2 

 بنت
 

3 6 

  بنت ابن
 ب

 
2 

1 
 1 بنت ابن
 2 ابن ابن
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 المبحث السادس
 في حجب األصل من الذكور الوارثين الفرق بين االبن والبنت

 األب، أي: أبو الميت، وهو جد لهما. والمراد بهما هنا:
 و األب مهما عال بمحض الذكور، والمسمَّى بالجد الصحيح.والجدُّ أب

فال يدخل في مسمَّاه هنا: أبو األم، وأبو أم األب، ألنَّ كالًّ منهما في نسبته 
 .(1)إلى الميت أنثى
إالَّ أنَّهما يفترقان في « الجد»و« األب»يحجب « البنت»و« االبن»وكل من 

 أثر الحجب لهما في الجملة.
 الفرق بينهما:

  َّمن التعصيب األكبر إلى « الجد»ومثله  ،«األب»يحجب « االبن»أن
الفرض األقل، وهو السدس، فليس للواحد منهما معه إالَّ فرض السدس فقط 

 .(2)باإلجماع
أنَّ لألب السدس،  وا على أنَّ َمن ترك ابًنا وأًباوأجمع»بن المنذر: قال اإلمام 

 .(3)«ع االبن، كحكم األبوما بقي فلالبن، وكذلك جعلوا حكم الجد م
 .(4)«ال نعلم في هذا خالًفا»وقال اإلمام الموفَّق: 

 
 

                                                 

رر لبهية )ص1) مة البقري )ص208( ينظر: الدُّ  (.1/42(، والعذب الفائض )40(، وحاشية العالَّ
اص )2) (، واالختيار 29/144(، والمبسوط )2/81( تنظر المسألة في: أحكام القرآن للجصَّ
رر البهية )ص(، 5/87) (، 2/567(، والتلقين )367-366،  303-302،  295،  291والدُّ

(، 3/14(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )14-5/13(، وروضة الطالبين )4/338والمنتقى )
(، وشرح الزركشي 16-18/15(، والشرح الكبير )66-65وشرح الرحبية لسبط المارديني )ص

 (.80،  60-1/59والعذب الفائض )(، 3/183(، واإلقناع )4/440-441)
 (.71( اإلجماع )ص3)
 (.9/20( المغني )4)
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 واألصل في ذلك:
 .(1)َّحج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ تعالى:-قول هللا  .1

صاحب فرض مع  -ويدخل في مسمَّاه الجد  -فاآلية نصٌّ على أنَّ األب 
 .(2)الولد، وأنَّ فريضته السدس

لبنوَّة، وهي مقدمة في التعصيب على جهة األبوَّة، في جهة ا« االبن»وألنَّ  .2
مة؛ علم أنَّه أقوى، فيستحق التعصيب  .(3)ومن كانت جهته مقدَّ

 .(4)جزء الميت، وجزء الشيء أقرب إلى ذلك الشيء من أصله« االبن»وألنَّ  .3
ألحقوا الفرائض : »قال: قال رسول هللا  وفي حديث ابن عبَّاس 

 .(6). وأوالهم أقربهم، وأقربهم حينئٍذ االبن(5)«ولى رجل ذكربأهلها، فما بقي فهو أل 
 التطبيق:

  مات عن: أمٍ ، وأب، وابن، فاألمَّ لها السدس، واألب له السدس، والباقي
 لالبن تعصيًبا، وهذه صورتها:

 6  
 أم

 
1 

 أب
 

1 

 4 ب ابن
                                                 

 (، سورة النساء. 11( من اآلية )1)
 (.29/144( ينظر: المبسوط )2)
رر البهية )ص13/31( ينظر: الذَّخيرة )3) (، والعذب 74(، والفصول في الفرائض )ص344(، والدُّ

 (.1/43الفائض )
رر البهية 4) مة البقري )ص207)ص( ينظر: والدُّ (، والعذب الفائض 41-40(، وحاشية العالَّ
(1/43.) 
 ، وهو في الصحيحين.( تقدم تخريجه5)
 (.366( الدُّرر البهية )ص6)
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 اقي مات عن: زوجة، وجد، وابن، فالزوجة لها الثمن، والجد له السدس، والب
 لالبن تعصيًبا، وهذه صورتها:

 24  
 زوجة

 
3 

 جد
 

4 

 17 ب ابن
 

  االبن»يختلف عن « الجد»ومثله « لألب»فإنَّ أثر حجبها « البنت»أمَّا» ،
فإنَّه ُيفرض له السدس، ثم يأخذ ما بقي  (1)«الجد»أو « األب»فإذا كان معها 

 .(2)والتعصيب ،بالتعصيب، فيجتمع له األمران: الفرض
 -بحمد هللا  -أجمع أهل العلم على هذا كله، فليس فيه »ال اإلمام الموفَّق: ق

 .(3)«اختالف نعلمه

                                                 

هل يجمع بينهما، أو أنَّه يأخذ ما يبقى بعد « البنت»مع « الجد»( عند الشافعية خالف في 1)
ينظر: روضة الطالبين  مع بينهما مثل األب.الصحيح واألشهر: أنَّه يج فرضها تعصيًبا؟ وجهان:

(، وفتح القريب المجيب 3/15(، ومغني المحتاج )105-104(، والفصول في الفرائض )ص5/14)
 (.1/33شرح الترتيب )

اص )2) (، واالختيار 29/144(، والمبسوط )2/18( تنظر المسألة في: أحكام القرآن للجصَّ
رر البهية )ص5/87) -2/567(، والتلقين )367-366،  303-302،  295،  291(، والدُّ

-101(، والفصول في الفرائض )ص14-5/13(، وروضة الطالبين )4/338(، والوسيط )568
(، 423(، وقوانين األحكام الشرعية )ص6/227(، والمنتقى )14-3/15(، ومغني المحتاج )105

(، وشرح الزركشي 15-18/16(، والشرح الكبير البن أبي عمر )4/468والشرح الكبير للدردير )
 (.80،  59-1/60(، والعذب الفائض )3/183(، واإلقناع )4/441-440)
 (.358-359،  355-13/356وينظر أيًضا: االستذكار )، (9/20( المغني )3)
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 خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱ جلَّ وعال:-قوله  واألصل فيه:
 . (1)َّحج مث هت  مت خت حت جت هب مب

السدس مع البنت، فيأخذ فرضه، وتأخذ هي  -تبارك وتعالى-ففرض له 
ألحقوا : »، لحديث ابن عبَّاس (2)بفرضها الن ِّصف، والباقي له بالتعصي

 .(3)«الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألولى رجل ذكر
 .(4)واألب أولى رجل بعد االبن، فيكون عصبة فيما بقي

 التطبيق:
  مات عن: بنت، وأب، فالبنت لها الن ِّصف، واألب له السدس فرًضا، والباقي

 تعصيًبا، وهذه صورتها:
 6  

 بنت
 

3 

 3 ، ب  أب
 

  مات عن: زوج، وبنت، وأب، فالزوج له الربع، والبنت لها الن ِّصف، واألب له
 السدس فرًضا، والباقي تعصيًبا، وهذه صورتها:

    12  
 زوج

 
3 

 بنت
 

6 

 3 ، ب  أب
                                                 

 ( سورة النساء.11( من اآلية )1)
اص )2)  (.29/144(، والمبسوط )2/81( نظر: أحكام القرآن للجصَّ
 في الصحيحين. ، وهو( تقدم تخريجه3)
 (.9/20(، والمغني )29/144( ينظر: المبسوط )4)
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 المبحث السابع
 في حجب حواشي الميت الوارثين الفرق بين االبن والبنت

 .(1)اء الميت وأمَّهاتهالحواشي: فروع آب
ناًثا والمراد من األبوين، واألب، واألم ِّ، وأبناء اإلخوة  بهم هنا: اإلخوة ذكوًرا وا 

ألبوين، وألٍب مهما نزلوا بمحض الذُّكور، والعم  الشقيق، وألب مهما علوا بمحض 
 .(2)الذُّكور، وأبناؤهم مهما نزلوا بمحض الذكور

في حجب اإلخوة ألم حرماًنا، فال يرثون يتفقان « البنت»و« االبن»وكل من 
 .(3)مع أحدهما باإلجماع

 يفترقان في حجبهم.« البنت»و« االبن»وأمَّا سواهم من الحواشي: فإنَّ 
 الفرق بينهما:

  َّ(4)يحجب الحواشي كلهم حرماًنا، فال يرثون معه باإلجماع« االبن»أن. 
األب واألم ِّ، ومن األب  وأجمعوا على أنَّ اإلخوة من»بن المنذر: قال اإلمام 

ن سفل، وال مع األب ناًثا ال يرثون مع االبن، وال ابن االبن وا   .(5)«ذكوًرا وا 

                                                 

وحاشية الثوب: جانبه، والجمع الَحَوشي، وحاشية النسب:  ( حاشية كل شيٍء: طرفه األقصى.1)
ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي  الذي يكون على جانبه، كاألخوة وأبنائهم، واألعمام وأبنائهم.

 ( مادة )ح ش ى(.1/138(، والمصباح المنير )42-41مة البقري )ص(، وحاشية العالَّ 177)ص
(، وشرح الرحبية 223،  211-210ينظر: الدُّرر البهية )ص ( وكلهم من المجمع على إرثهم.2)

 (.1/44،42(، والعذب الفائض )44،42لسبط المارديني )ص
(، والمغني 13/365(، واالستذكار )99(، ومراتب اإلجماع )ص70( ينظر: اإلجماع )ص3)
(9/7.) 
(، 370(، والدُّرر البهية )ص5/95(، واالختيار )29/156( تنظر المسألة في: المبسوط )4)

(، 4/355(، والوسيط )420(، وقوانين األحكام الشرعية )ص6/230(، والمنتقى )2/566والتلقين )
الكبير  (، والشرح12-3/11(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )29-5/28وروضة الطالبين )

 (.1/98(، والعذب الفائض )3/191(، واإلقناع )18/83-85)
 (.99وينظر أيًضا: مراتب اإلجماع )ص، (70( اإلجماع )ص5)
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كل من تكلَّم في الفرائض من الصحابة، »وقال الحافظ بن عبد البر: 
ال يختلفون في أنَّه ال يرث أخ من أي وجه كان  والتابعين، وسائر علماء المسلمين

 .(1)«ثون مع االبن، وهذا أصل ُمْجَتَمع عليهمع الوالد، كما ال ير 
بن حزم: اتفاق أهل العلم على أنَّ األعمام وأبناءهم ال يرثون مع ونقل اإلمام 

 .(2)ولد ذكر
 مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعالى:-قول هللا  واألصل في ذلك:

 .(3)َّٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم
ناًثا بال خالف بين أهل العلموالمراد باألخوة هنا: األشقاء، وأل  .(4)ب ذكوًرا وا 

 .(6)وال والد ،: من ال ولد له(5)والكاللة
 .(7)فإنَّهم ال يرثونه هم كونه كاللة، فإذا لم يكن كذلكفاشترط إلرثهم من أخي

تباين بين أنَّ األخت ترث مع ولد األخ األنثى بالتعصيب، فال  وسيأتي قريًبا
 تعالى.-إن شاء هللا - ال ولد له وال والد، وما سيأتيَمن  ما هنا من كون الكاللة

مة   ىم مم ُّٱ تعالى:-ألنَّ شرط عدم الولد في قوله »بن بطَّال: قال العالَّ

َل شرًطا في فرضها الذي تقاسم به الورثة، ال  َّىن من خن حن جن  يم إنَّما ُجعِّ
                                                 

 (.13/444( االستذكار )1)
 (.99( ينظر: مراتب اإلجماع )ص2)
 (، سورة النساء.176( من اآلية )3)
(، والجامع ألحكام 13/440مهيد )(، والت70-69(، واإلجماع )6/28( ينظر: تفسير ابن جرير )4)

 (.1/495،375(، وأضواء البيان )5/78القرآن )
الكاللة: من دون الوالد والولد من القرابات، ُسمُّوا كاللة: لتكلُّلِّهم »( قال اإلمام ابن األنباري: 5)

 (.269الزاهر )ص .«بالنَّسب
 ُنقَِّل إجماعهم على ذلك.وعن غيرهم، و  ،( وهو المروي عن: أبي بكر، وعمر، وابن عباس 6)

(، وأضواء البيان 436-438، 13/429(، والتمهيد )6/28( و)4/192ينظر: تفسير ابن جرير )
(1/375) 
اص )7)  (.9/6(، والمغني )2/89( ينظر: أحكام القرآن للجصَّ
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َم الشرطفي تو  بمعنى سقط الفرض، ولم يمنع ذلك أن ترث  ريثها مطلًقا، فإذا ُعدِّ
 .(1)«آخر

لم يقل هللا في كتابه: فإن كان له ولد فال شيء »بن جرير: وقال اإلمام 
نَّما بيَّن  مبلغ حقها إذا ُورَِّث الميت كاللة، وترك بيان ما  -جلَّ ثناؤه-ألخته،... وا 

 ،لها من حقٍ  إذا لم يورث كاللة في كتابه، وبيَّنه بوحيه على لسان رسوله 
ث ولد الميت، وذلك معنى غير معنى وراثتها الميَت إذا كان فجعلها عصبة مع إنا

 .(2)«مورًثا كاللة
لما استدلَّ  ومقصودهما وغيرهم من األئمَّة: توجيه كالم ابن عباس 

على  َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ جلَّ وعال:-بظاهر قوله 
 منع جعل األخت مع البنت عصبة، وسيأتي أنَّ اإلجماع على خالفه.

 طبيق:الت
  مات عن: أمٍ ، وابن، وأخ شقيق، فألمُّ لها السدس، واالبن له الباقي، وال شيء

 لألخ الشقيق، وهذه صورتها:
 6  

 أم
 

1 

 5  ابن
أخ 
 ش

  

  مات عن: زوج، وابن، وعم شقيق، فالزوج له الربع، واالبن له الباقي، وال
 شيء للعم الشقيق، وهذه صورتها:

                                                 

 (.12/24وينظر: فتح الباري )، (8/356على صحيح اإلمام البخاري )( شرحه 1)
اص )و ، (6/31( تفسيره )2) (، وأحكام القرآن البن العربي 2/93ينظر أيًضا: أحكام القرآن للجصَّ
 (.349-31/346(، ومجموع الفتاوى )1/654)
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 4  
 زوج

 
1 

 3  ابن
عم 
 ش

  

 
  فال يخلو الحواشي معها من حالين:« البنت»وأمَّا 

أن يكون معها ذكورهم فقط، وحينئٍذ يرثون الفاضل عن فرضها،  :ىالحال األول
 وفروض من معها باإلجماع.

 .(1)«أجمعوا على توريث اإلخوة مع البنات»بن عبد البر: قال الحافظ 
مَّ أخ األب ألبيه أو شقيقه؛ يرث إذا لم واتَّفقوا أنَّ الع»بن حزم: وقال اإلمام 

يرث إذا لم يكن للميت  وا أنَّ ابن العم الشقيق أو لألبيكن هنالك ولد ذكر،... واتفق
 .(2)«أحد ممن ذكرنا

أقربهم، فيحجب من  غرقت الفروض، وأوالهم باإلرث هناويسقطون إذا است
ق، ثم ألب، ثم العم دونه، وأوالهم: األخ الشقيق، ثم األب، ثم ابن األخ الشقي

 الشقيق، ثم ألب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم ألب.
ن كان مع األخ الشقيق أخته، أو األخ ألب أخته؛ فإنَّها ترث معه  وا 

 .(3)بالتعصيب بالغير، للذكر مثل حظ ِّ األنثيين

                                                 

 (.13/371( االستذكار )1)
 (.99( مراتب اإلجماع )ص2)
رر البهية )ص3) (، والمختصر في 370،344،342،340،  335-334( تنظر المسألة في: الدُّ

(، والعذب الفائض 82-80ح الرحبية لسبط المارديني )ص(، وشر 199-198الفرائض )ص
(1/75-77  ،79-80.) 
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ألحقوا : »قال: قال رسول هللا  ما رواه ابن عبَّاس  واألصل في ذلك كله
 .(1)«بأهلها، فما بقي فهو ألولى رجل ذكر الفرائض

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب هللا، فما تركت »وفي رواية: 
 .(2)«الفرائض فألولى رجل ذكر
هذا الحديث في توريث العصبات، وقد أجمع المسلمون »قال اإلمام النووي: 

قرب، فال يرث فاأل ،على أنَّ ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات، يقدم األقرب
 .(3)«عاصب بعيد مع وجود قريب
هذا في ميراث العصبة، وهم الذكور من ولد الميت، »وقال اإلمام الموفَّق: 

وآبائه وأوالدهم، وأوالهم بالميراث: أقربهم، ويسقط به من َبُعَد،... وهذا كله مجمع 
 .(4)«عليه

أو ألب، وحينئٍذ يرثَن  : أن يكون معها من الحواشي األخوات الشقائق،الحال الثانية
 .(6)، ونقل األئمَّة اإلجماع على ذلك(5)معها بالتعصيب مع الغير

                                                 

 وهو في الصحيحين. ،( تقدم تخريجه1)
 ( تقدم تخريجه، وهو عند اإلمام مسلم.2)
 (.11/53( شرحه على صحيح اإلمام مسلم )3)
 (.9/23،22( المغني )4)
والفرق بينهما  خت مع البنت.( العصبة مع غيره: كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى، كاأل5)

إلى الغير، وفي العصوبة مع وبين العصبة بالغير: أنَّ الغير عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة 
ال يكون عصبة أصاًل، بل تكون عصوبة تلك العصبة مجامعة لذلك الغير، فاألخوات عصبة  الغير

، ألنَّ من لم يك ،مع وجود البنات وتسميتهنَّ هنا  سه؛ كيف يعصب غيره؟!ن عصبة في نفال بهنَّ
ٌز؛ ألنَّ األخت ال تحوز المال إذا انفردت، لكنَّها لما كانت في ه عصبة ذا المسألة تأخذ ما فضل َتجوُّ

(، وحاشية ابن 356ينظر: الدُّرر البهية )ص فأطلق عليها اسمه. ؛عن البنت أشبهت العاصب
مة البقري )ص13/52) (، والذَّخيرة4/566(، والمفهم )6/776عابدين ) (، 77(، وحاشية العالَّ

 (.1/92والعذب الفائض )
(، وتنوير 5/94(، والمختار وشرحه االختيار )158-29/157( تنظر المسألة في: المبسوط )6)

ر المختار ) (، وقوانين 6/230(، والمنتقى )564-2/563(، والتلقين )6/776األبصار وشرحه الدُّ
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مة  وفي حديث ابن مسعود بيان ما عليه جماعة »بن بطَّال: قال العالَّ
 .(1)«العلماء إالَّ من شذَّ في أَن األخوات عصبة للبنات، يرثون ما فضل عن البنات

ه جمهور فقهاء الحجاز والعراق وأتباعهم، وعلي»بن عبد البر: وقال الحافظ 
 ، كلهم يقول في األخوات إذا اجتمعن في الميراث مع البنات فهنَّ عصبة لهنَّ

 .(2)«يأخذن ما فضل للبنات
وهذا قول عامَّة أهل العلم، ُيروى ذلك عن: عمر، »وقال اإلمام الموفَّق: 

ليه ذهب اوعلي، وزيد، وابن مسعود، ومعاذ، وعائشة  لفقهاء إالَّ ابن عباس ، وا 
 .(3)«ومن تابعه

 .(4)بن جريراإلجماع على ذلك أيًضا: اإلمام  وممَّن نقل
 واألصل في ذلك:

ُسئَِّل أبو موسى: عن ابنة، وابنة ابن، »ما رواه ُهَزْيل بن شرحبيل، قال:  .1
وأخت؟ فقال: لالبنة الن ِّصف، ولألخت الن ِّصف، وْأتِّ ابن مسعوٍد فسُيتابُعني، 

ابن مسعوٍد وُأخبَِّر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إًذا وما أنا من  فُسئِّلَ 
دس المهتدين، أقضي فيها بما قضى النَّبي  ، لالبنة الن ِّصف، والبنة ابٍن السُّ

فأخبرناه بقول ابن مسعود،  ،تكملة الثلثين، وما بقي فلألخت، فأتينا أبا موسى
 .(5)«فقال: ال تسألوني ما دام هذا الَحْبُر فيكم

                                                                                                                            

(، 5/18(، وروضة الطالبين )4/345(، والوسيط )2/35المهذَّب )(، و 426األحكام الشرعية )ص
 (.3/190(، واإلقناع )431-4/430(، وشرح الزركشي )80-18/79والشرح الكبير )

 (.8/355( شرحه على صحيح اإلمام البخاري )1)
 (.13/370( االستذكار )2)
 (.9/9( المغني )3)
اص )وينظر أيًضا: أحكام ا، (6/30( ينظر: تفسيره )4) (، ومعالم السنن 2/93لقرآن للجصَّ
(4/94.) 
 ، وهو عند اإلمام البخاري.( تقدم تخريجه5)
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مة  نة الثابتة من حديث ابن »بن بطَّال: قال العالَّ ة الجماعة: السُّ وحجَّ
مسعود، وال مدخل للنظر مع وجود الخبر، فكيف وجماعة الصحابة يقولون بحديث 

 .(1)«ابن مسعود، وال حجة ألحٍد خالف السنة
قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول »ما رواه إبراهيم عن األسود، قال:  .2

 .(2)«النِ صف لالبنة، والنِ صف لألخت  هللا
 .(3)«يومئِذ حي   ونبي هللا »وفي رواية أبي داُود: 

كان يقول بقول ابن عباس  أنَّ ابن الزبير »بن عبد البر: وذكر الحافظ 
 فلمَّا أخبره األسود بن يزيد أن معاًذا ،  قضى باليمن في بنت وأخت، فجعل

: وحديث ثم قال -عن قوله إلى قول معاذ  بن الزبيرالمال بينهما نصفين، رجع ا
 .(4)«معاٍذ من أثبت األحاديث

فلها أولهن الباقي تعصيًبا مع الغير  كان مع البنت أخت شقيقة أو أكثر فإذا
ن اجتمعن األخوات  بعد فرض البنت، وكذا إن كان معها أخت من األب، وا 

 .(5)قوى، كونها تدلي بأبويهاألنَّها أ ؛ين، وألب؛ فالتعصيب لألخت ألبوينألبو 
 التطبيق:

  مات عن: بنت، وأخ شقيق، فالبنت لها الن ِّصف، واألخ الشقيق له الباقي
 تعصيًبا، وهذه صورتها:

 
 

                                                 

 (.8/356( شرحه على صحيح اإلمام البخاري )1)
 (.8/128( رواه اإلمام البخاري في الفرائض، باب ميراث األخوات مع البنات عصبة )2)
 (.3/120الصلب )( رواه أبو داُود في الفرائض، باب ما جاء في ميراث 3)
 (.13/369( االستذكار )4)
مة البقري 13/52(، والذَّخيرة )355،  345-344( ينظر: الدُّرر البهية )ص5) (، وحاشية العالَّ

 (.1/93(، والعذب الفائض )84)ص
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 2  
 بنت

 
1 

 1  ش أخ
 

  مات عن: زوجة، وبنت، وعم شقيق، فالزوجة لها الثمن، والبنت لها
 الن ِّصف، والعم الشقيق له الباقي، وهذه صورتها:

 8  
 زوجة

 
1 

 بنت
 

4 

عم 
 ش

 3 

 
  مات عن: بنت، وأخت شقيقة، فالبنت لها النصف، واألخت الشقيقة لها

 الباقي تعصيًبا مع الغير، وهذه صورتها:
 2  

 بنت
 

1 

 1  أخت ش
 

  ،مات عن: أم، وبنت، وأختين ألب، فاألم لها السدس، والبنت لها النصف
 ا مع الغير، وهذه صورتها:واألختان ألب لهما الباقي تعصيبً 
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 6  
 أم

 
1 

 بنت
 

3 

 1  أخت ألب
 1 أخت ألب
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 المبحث الثامن
 في حجب صاحب الوالء الفرق بين االبن والبنت

تقدم من هو صاحب الوالء، وأنَّه يرث عتيقه باإلجماع، إالَّ أنَّ إرثه يتأثر 
 «.هوبنت« »ابنه»بحسب الموجود معه من قرابات عتيقه، ومنهم 

 الفرق بينهما:
  َّ(1)يحجب صاحب الوالء حرماًنا، فال يرث باإلجماع« االبن»أن. 

النَّسب، وجهات العصوبة ألنَّ المولى عصبته بالسبب، واالبن عصبة ب
جهة  اع، وأولى جهات العصوبة بالنَّسبمقدمة على جهة الوالء باإلجم بالنَّسب

 .(2)العصبات، وأقواهم، وأثبتهمأولى « االبن»البنوَّة، فتحجب ما عداها، فـــ
ن كان للـُمْعتِّقِّ عصبة من نسبه،... فال شيء »قال اإلمام الموفَّق:  وا 
 .(3)«للمولى، ال نعلم في هذا خالًفا

 واألصل في ذلك:
ألحقوا الفرائض بأهلها، فما : »قال: قال رسول هللا  ما رواه ابن عبَّاس  .1

 .(4)«بقي فهو ألولى رجل ذكر
 ربهم، وهو االبن.وأوالهم: أق

                                                 

(، والمختار وشرحه 5/185( تنظر المسألة في: مختصر القدوري وشرحه الجوهرة الني ِّرة )1)
ر المختار وحاشية ابن عابدين )(، وت5/94االختيار ) (، 6/763،122نوير األبصار وشرحه الدُّ
(، 4/467،420(، والشرح الكبير للدردير )410(، وقوانين األحكام الشرعية )ص2/566والتلقين )
(، 3/20،12(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )5/29،20(، وروضة الطالبين )2/27والمهذَّب )

 (.3/245(، واإلقناع )6/271(، والمبدع )409-18/410عمر )والشرح الكبير البن أبي 
رر البهية )ص2) (، وشرح الرحبية لسبط 88-86،  74(، والفصول المهمة )ص344( ينظر: الدُّ

مة البقري )ص  (. 1/81،77،75(، والعذب الفائض )84-82المارديني وحاشية العالَّ
 (.100وينظر أيًضا: مراتب اإلجماع )ص، (9/216( المغني )3)
 ، وهو في الصحيحين.( تقدم تخريجه4)
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وألنَّ العصبة من القرابة أولى من ذي الوالء، ألنَّه ُمَشبٌَّه بالقرابة، والـُمَشبَُّه به  .2
 .(1)أقوى من الـُمَشب هِّ 

مة القرافي:   .(2)«ويحجب الـُمْعتَِّق عصبة النَّسب، لقوَّة القرابة»قال العالَّ
 التطبيق:

 ،فالزوجة لها الثمن، والباقي لالبن،  مات الـُمْعَتق عن: زوجة، وابن، وُمْعتِّقِّه
، وهذه صورتها:  وال شيء للُمَعتِّقِّ

 8  
 زوجة

 
1 

 7  ابن
   ُمْعِتِقه

 
  مات الـُمْعَتق عن: أم، وابن، وُمعتِّقه، فاألم لها السدس، واالبن له الباقي، وال

 شيء للُمعتِّق، وهذه صورتها:
 6  

 أم
 

1 

 5  ابن
   ُمْعِتِقه

 
  فإنَّها ال تحجب صاحب الوالء، بل يرث معها الفاضل من « البنت»أمَّا

 فرضها، أو فرض من معها.

                                                 

 (.9/216( المغني )1)
 (.13/43( الذَّخيرة )2)
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مة  وأجمعوا أنَّ ما فضل من المال عن أصحاب »بن بطَّال: قال العالَّ
ا فثبت بذلك أنَّ م ؛... ثم حكموا للمولى بحكم العصبةالفرائض، فهو للعصبة،

 .(1)«بةألنَّه عص ؛فضل أصحابه عن الفرائض يكون له
الَعتِّْيَق إذا مات وال  مجمعون على أنَّ  -رحمهم هللا-وتقدم أن أهل العلم 

 أنَّ جميع ميراثه لمواله. وارث له
، وذوي األرحام، »وقال اإلمام الموفَّق:  د ِّ ويقدم الـَمْولى في الميراث على الرَّ

اًل، ذا مات رجفي قول جمهور العلماء من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، فإ
 .(2)«فلبنته الن ِّصف، والباقي لمواله ؛وخلف بنًتا ومواله

 .(6)، والحنابلة(5)، والشافعية(4)، والمالكية(3)وهو مذهب الحنفية
 واألصل في ذلك:

اد .1 عن أخته أمامة  -وهو أخو أمامة بنت حمزة ألمها- ما رواه عبد هللا بن شدَّ
ابنة واحدة، فقضى رسول  أنَّ مولى لها توفي ولم يترك إالَّ : »بنت حمزة 

 .(7)«أنَّ البنته النصف، والبنة حمزة النصف هللا 
                                                 

 (.8/365( شرحه على صحيح اإلمام البخاري )1)
 (.9/216( المغني )2)
فلو مات الـُمْعَتق عن صاحب فرض، والـُمْعتِّق، أخذ صاحب (: »5/110( قال في االختيار )3)

(، وتنوير 41-30/40وينظر أيًضا: المبسوط ) .«ألنَّه عصبة ؛قالفرض فرضه، والباقي للمعتِّ 
ر المختار )  (.764-6/763األبصار وشرحه الدُّ

 ،أو بنت ،فإن كان معه أهل سهم، كزوجة(: »2/318( قال في الرسالة وشرحها الفواكه الدواني )4)
هام  (.410ام الشرعية )صوينظر أيًضا: قوانين األحك .«أو هما، كان للمولى ما بقي بعد أهل الس ِّ

ن كان ممن ال يستغرق المال(: »2/27( قال في المهذَّب )5)  .«ورث ما فضل عن أهل الفروض وا 
 (.3/21(، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج )5/22وينظر أيًضا: روضة الطالبين )

ن(: »3/246( قال في اإلقناع )6) ترث  فالباقي للمولى، ثم كان ذو الفرض ال يرث جميع المال وا 
 (.2/110( و)1/77(، والعذب الفائض )18/414وينظر: الشرح الكبير ) .«عصباته من بعده

وقد نبَّه المحقق أنَّ  -(، وابن ماجه في الفرائض، باب ميراث القاتل 6/405( رواه اإلمام أحمد )7)
 =،(، ورواه أيًضا سعيد بن منصور2/122) له، بل موضعه باب ميراث الوالءالحديث ليس في مح
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َرْخسي:  فيه دليل على أنَّ مولى العتاقة عصبة مقدم على »قال اإلمام السَّ
، وعلى ذوي األرحام د ِّ  .(1)«الرَّ

 .(2)وألنَّه عصبة َيْعقُِّل عن مواله، فيقدم على الرَّد وذوي الرحم، كابن العم .2
 .(3)فإنَّ صاحب الوالء يسقط إذا استغرقت الفروض ر هذاإذا تقر 

ألحقوا الفرائض بأهلها، فما : »قال: قال رسول هللا  لحديث ابن عباس 
 فإنَّه يسقط. فدلَّ على أنَّه إذا لم يبَق شيء ،(4)«بقي فهو ألولى رجل ذكر

 وألنَّه إذا لم ترث العصبات مع من يستغرق المال بالفرض؛ فألن ال يرث
 .(5)المولى أولى

 التطبيق:
مات الـُمْعَتُق عن: زوجة، وبنت، وُمْعتِّقِّه، فالزوجة لها الثمن، والبنت لها 

 النصف، والباقي لمعتِّقه تعصيًبا، وهذه صورتها:
 
 
 

                                                                                                                            

(، 4/66(، والحاكم واللفظ له في معرفة الصحابة )72-1/73باب ميراث المولى مع الورثة )
(، ورواه في الوالء، باب المولى المعَتق 240-6/241والبيهقي في الفرائض، باب الميراث بالوالء )

 إذا مات ولم يكن له عصبة، قام المولى المعتِّق مقام العصبة فأخذ الفاضل عن أهل الفرائض
 .«وقد ُروَِّي من أوجه ُأخر مرساًل، وبعضها يؤكد بعًضا»ثم قال اإلمام البيهقي:  ،(10/302)

نه الشيخ األلباني في اإلرواء )  (.134-6/136والحديث حسَّ
 (.30/41( المبسوط )1)
 (.9/216( المغني )2)
رر البهية )ص3) شرح الكبير (، وال2/27(، والمهذَّب )13/43(، والذَّخيرة )335( ينظر: الدُّ
(18/409.) 
 ( تقدم تخريجه، وهو في الصحيحين.4)
 (.2/27( المهذَّب )5)
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 8  
 زوجة

 
1 

 بنت
 

4 

   ُمْعِتِقه
 

 بن لها مات الـُمْعَتُق عن: أم، وبنت ابن، وُمعتِّقه، فاألم لها السدس، وبنت اال
 النصف، والباقي لمعتِّقه تعصيًبا، وهذه صورتها:

 6 
 أم

 
1 

 بنت ابن
 

3 

   ُمْعِتِقه
 

  مات الـُمْعَتُق عن: جدة، وأخوين ألم، وأخت ألب، ومعتِّقه، فالجدة لها
السدس، واألخوان ألم لهما الثلث، واألخت ألب لها النصف، ومعتِّقه يسقط 

 الستغراق الفروض، وهذه صورتها:
 6  

 جدة
 

1 

 أخوان ألم
 

2 

 أخت ألب
 

3 

   ُمْعِتِقه
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 الخاتمة
 بعد تتبع مسائل هذا البحث، ودراستها، ظهرت نتائج، من أهمها:

 .هاوضبط أنَّ علم الفروق مهم في تقريب مسائل المواريث المتشابهة .1
ُيسهم في الجواب عن ما قد  ة مثل هذه الفروق على وجه الخصوصأنَّ دراس .2

 !نصاف الشارع للمرأة في الميراثمه البعض من عدم إيتوه
بلغت  جملة الفروق بين االبن والبنت التي ظهرت من خالل هذه الدراسة أنَّ  .3

 ثمانية فروق، هي:
نوع اإلرث، فاالبن يرث بالتعصيب، والبنت بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة  -

 أخرى.
ضعف ما تستحقه قدر النصيب من الميراث حال اجتماعهما، فاالبن يرث   -

 البنت.
جهة إحراز كل الميراث حال االنفراد، فاالبن يحوزه بجهة واحدة، والبنت  -

 بجهتين.
 استحقاق اإلرث بوالء الغير، فاالبن يرث به دون البنت. -
 حجب الفرع الوارث األنزل درجة، فاالبن يحجبه حرًما، بخالف البنت. -
 أقوى من البنت. حجب األصل من الذكور الوارثين، فاالبن أثر حجبه -
 حجب الحواشي، فاالبن يحجبهم حرماًنا، بخالف البنت. -
 حجب صاحب الوالء، فاالبن يحجبه حرماًنا، بخالف البنت. -
في  -تعالى–تبين من عموم دراسة مسائل هذا الموضوع: عظم حكمة هللا  .4

للمواريث بين أهلها، القائم على مراعاة مصالحهم  -جلَّ وعال-قسمته 
بما يصلحهم، ال تستطيع العقول أن تقترح  -جلَّ ثناؤه-و العالم وأحوالهم، فه

 .(1)مثل أحكامه الصالحة، الموافقة لكل زمان ومكان وحال
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،أعلم، وصلى هللا على نبينا محمد -تعالى–وهللا 

                                                 

 (.2/24( ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )1)
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 فهرس المصادر والمراجع
طبعة األولى، عام ه(، ال 318: البن المنذر، محمد بن إبراهيم )ت اإلجماع .1

 ، دار الجنان.1406
: ترتيب األمير عالء الدين علي بن بلبان ِحبَّان اإلحسان بترتيب صحيح ابن .2

 بيروت. -هـ، دار الكتب العلمية 1407هـ(، الطبعة األولى  739الفارسي، )ت
: تأليف اإلمام حجة اإلسالم أبي بكر أحمد بن علي الرازي أحكام القرآن .3

اص الحنفي   ه(، دار الكتاب العربي.370)تالجصَّ
 543: ألبي بكر محمد بن عبد هللا، المعروف بابن العربي )ت أحكام القرآن .4

هـ(، راجع أصوله، وخرَّج أحاديثه، وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار 
 بيروت. -الكتب العلمية 

نفي، : ألبي عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي الحاالختيار لتعليل المختار .5
 بيروت. -نشر: دار المعرفة 

: لأللباني، محمد بن ناصر الدين إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل .6
 بيروت. -ه، المكتب اإلسالمي  1399ه(، الطبعة األولى 1420األلباني )ت

ه(، ضمن  463: ألبي عمر، يوسف بن عبد هللا بن عبد البر )ت االستذكار .7
قيق د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي، بالتعاون موسوعة شروح الموط أ، تح

مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية، يوزع مجاًنا على نفقة 
 -رحمه هللا- صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبد العزيز آل سعود

 ه.1426الطبعة األولى 
د الرحمن بن أبي بكر : تأليف اإلمام جالل الدين عباألشباه والنظائر في الفروع .8

 السيوطي، دار الفكر.
: لمحمد بن األمين بن محمد الشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .9

ه(، مطبوع على نفقة صاحب السمو الملكي األمير أحمد بن عبد  1393)ت 
 ه. 1403 ،تعالى–العزيز، وقف هلل 

ن موسى بن سالم أبو : لشرف الدين موسى بن أحمد باإلقناع لطالب االنتفاع .10
اوي، المقدسي )ت  ه(، ضمن موسوعة الفقه الحنبلي، تحقيق  968النجا الحجَّ

د. عبد هللا بن عبد المحسن التركي، تفضل بتوزيعها صاحب السمو الملكي 
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على طلبة العلم على  -رحمه هللا  -األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود 
 نفقته الخاصة.

: لإلمام الحافظ، أبي الفضل عياض بن موسى بن مسلم إكمال الـُمعلم بفوائد .11
هـ(، تحقيق الدكتور: يحيى إسماعيل، دار الوفاء،  544عياض اليحصبي )ت

 هـ. 1419الرياض، الطبعة األولى  -مكتبة الرشد 
بن سليمان المرداوي : للمرداوي، علي اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .12

ه( ضمن موسوعة الفقه الحنبلي، تحقيق د. عبد هللا بن عبد  885)ت 
المحسن التركي، تفضل بتوزيعها صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن 

 على طلبة العلم على نفقته الخاصة. -رحمه هللا  -عبد العزيز آل سعود 
لوهاب البغدادي المالكي، : للقاضي أبو محمد عبد االتلقين في الفقه المالكي .13

مكة  -تحقيق ودراسة: محمد ثالث سعيد الغاني، مكتبة نزار مصطفى الباز 
 المكرمة.

: البن عبد البر، يوسف بن عبد التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد .14
هـ(، ضمن "موسوعة شروح الموطأ"، تحقيق د. عبد 463هللا بن عبد البر، )ت

التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات هللا بن عبد المحسن 
العربية واإلسالمية، يوزع مجاًنا على نفقة صاحب السمو الملكي األمير نايف 

 هـ. 1426، الطبعة األولى رحمه هللا -عبد العزيز آل سعود بن ا
: تأليف تنوير األبصار في فقه مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان .15

بيروت، وهو بهامش  -عبد هللا التمرتاشي، دار الفكر الشيخ: محمد بن 
 حاشية ابن عابدين.

مة الشيخ عبد تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان .16 : تأليف العالَّ
ه( رحمه هللا تعالى، حققه  1376-1307الرحمن بن ناصر السعدي )

ير وضبطه: محمد زهري النَّجار، ُطبع على نفقة صاحب السمو الملكي األم
طبع ونشر الرئاسة العامة إلدارة  -رحمه هللا تعالى -سلطان بن عبد العزيز 

 البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، المملكة العربية السعودية.
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: تأليف اإلمام أبي جعفر محمد بن جرير القرآن جامع البيان في تفسير .17
 لبنان. -هـ، دار المعرفة، بيروت  1398الطبري، الطبعة الثانية 

: ألبي عيسى، محمد بن عيسى بن َسْورة الجامع الصحيح = سنن الترمذي .18
 بيروت. -ه، دار الفكر 1403ه(، الطبعة الثانية 279الترمذي )ت

هـ(،  671: للقرطبي، محمد بن أحمد األنصاري )ت الجامع ألحكام القرآن .19
 هـ. 1405نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت 

مة عالء الدين علي بن عثمان  -امش السنن الكبرى به - الجوهر النقي .20 للعالَّ
ه(، الطبعة األولى، مطبعة دار  745المارديني الشهير بـ ابن التركماني )ت 

 الهند. -المعارف العثمانية بحيدر آباد 
: في الفقه الحنفي، لإلمام أبي الجوهرة الني رة شرح لمختصر اإلمام الُقُدوري   .21

ه(، رحمه هللا تعالى، تحقيق: أ.د.  800 - 720بكر بن علي الحدادي )
 ه. 1436سائد بكداش، الناشر، دراسات، الطبعة األولى 

: لخاتمة المحققين رد المختار على الدر المختار=  حاشية ابن عابدين  .22
 بيروت. -محمد أمين الشهير بابن عابدين، دار الفكر 

س الدين الشيخ محمد : للعالم العالمة شمحاشية الدسوقي على الشرح الكبير  .23
 عرفة الدسوقي، دار الفكر.

مطبوع مع شرحه حدود ابن عرفة، تحقيق: محمد أبو  حدود ابن عرفة، .24
 بيروت. -األجفان، الطاهر المعموري، دار الغرب اإلسالمي 

: للشيخ محمد بن علي الحصني )ت الدر  المختار شرح تنوير األبصار .25
 "حاشية ابن عابدين". بيروت، وهو بهامش -ه(، دار الفكر  1088

رر البهية في حلَّ ألفاظ الرحبية .26 مة علي بن عبد القادر النبتيتي الدَّ : للعالَّ
 -ه(، تحقيق مصطفى القيلوبي الشافعي، دار الكتب العلمية  1060)ت

 بيروت.
ه(، تحقيق  684: لشهاب الدين، أحمد بن إدريس القرافي )ت الذخيرة  .27

بيروت، الطبعة األولى  -غرب اإلسالمي األستاذ: محمد أبو خبزة، دار ال
 م.1994



 هللا المزعلفهد بن عبد  د. فروق المواريث بين االبن والبنت أبحاث
 

 

 

 

-431- 

مة البقري، بشرح سبط المارديني: الرحبية في علم الفرائض .28 ، وحاشية العالَّ
 دمشق. -علَّق عليهما وخرَّج أدلَّتهما الدكتور مصطفى ديب الُبغا، دار القلم 

: مطبوعة مع شرحها الفواكه الدواني، المكتبة رسالة ابن أبي زيد القيرواني .29
 بيروت. -الثقافية 

ه(، توزيع: عباس 676نووي، يحيى بن شرف النووي )ت : للروضة الطالبين .30
 أحمد الباز، مكة.

: صنَّفه أبو منصور األزهري، تحقيق الدكتور الزَّاهر في غريب ألفاظ الشافعي .31
ه، نشر: وزارة األوقاف والشؤون  1433محمد جبر األليفي، الطبعة الثانية 

 ت.الكوي -اإلسالمية 
ه(، تحقيق: 372 محمد بن يزيد القزويني )ت : ألبي عبد هللاسنن ابن ماجه  .32

 ه.1404محمد األعظمي، الطبعة الثانية 
ه(، الناشر: مكتبة 275: لسليمان بن داُود السجستاني )ت سنن أبي داُود  .33

 الرياض الحديثة.
 ه(، توزيع مكتبة458ي، أحمد بن الحسين بن علي )ت : للبيهقالسنن الكبرى  .34

 الرياض. -المعارف 
: تأليف اإلمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة سنن سعيد بن منصور  .35

ه(، حققه وعلَّق عليه: األستاذ المحد ِّث حبيب  227الخراساني المكي، )ت
 بيروت. -الرحمن األعظمي، طبعة: دار الكتب العلمية 

علي  : لإلمام محمد بن عبد هللا بنشرح الخرشي على مختصر سيدي خليل  .36
ه(، اعتنى به: نجيب الماجدي، نشر المكتبة 1101الخرشي المالكي )ت

 ه.1427بيروت، الطبعة األولى  -العصرية 
: لمحمد بن عبد هللا الزركشي الحنبلي شرح الزركشي على مختصر الخرقي  .37

ه(، تحقيق الشيخ: عبد هللا بن عبد الرحمن الجبرين، الطبعة  772)ت 
 العبيكان بالرياض. ه، نشر مكتبة 1413األولى 

: ألبي البركات سيدي أحمد الدردير، دار الفكر، الشرح الكبير لمختصر خليل  .38
 وهو بهامش حاشية الدسوقي عليه.
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: لشمس الدين أبي الفرج، عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة الشرح الكبير  .39
ه(، ضمن موسوعة الفقه الحنبلي، تحقيق د. عبد هللا بن 682المقدسي )ت

سن التركي، تفضل بتوزيعها صاحب السمو الملكي األمير سلطان عبد المح
 على طلبة العلم على نفقته الخاصة. -رحمه هللا  -بن عبد العزيز آل سعود 

: البن عثيمين، محمد بن صالح العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع  .40
محمد ه، دار ابن الجوزي، ُطبَع بإشراف مؤسسة الشيخ 1435الطبعة الرابعة 

 بن صالح العثيمين الخيرية.
 676: للنووي: يحيى بن شرف النووي )ت شرح النووي على صحيح مسلم .41

 هـ(، نشر دار الفكر.
: للشيخ عبد الملك بن عبد الوهاب البتني الحنفي )ت شرح خالصة الفرائض .42

 ه(، المكتبة التجارية، مصر. 1354ه(، الطبعة األولى  1327
بطَّال، أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : البن شرح صحيح البخاري   .43

بن بطَّال البكري، القرطبي، تحقيق: ابي تميم، ياسر بن إبراهيم، الناشر مكتبة 
 ه. 1422الرشد 

 400: للجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري، المتوفي في حدور )الصحاح .44
دار ه، الناشر  1404ه(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، الطبعة الثالثة 

 العلم للماليين.
: تحقيق وتعليق: مجموعة من العلماء، صحيح أبي عبد هللا البخاري   .45

 الناشران: مكتبة الرياض الحديثة، ومكتبة النهضة الحديثة.
ه(، الطبعة األولى  261بن الحجاج القشيري )ت  صحيح اإلمام مسلم  .46

 بيروت. -ه، مؤسسة عز الدين  1407
: لإلمام الحافظ أبي بكر، محمد بن مذيعارضة األحوذي شرح صحيح التر  .47

هـ(،  543عبد هللا بن محمد بن عبد هللا المعروف بابن العربي، المالكي، )ت 
 -وضع حواشيه الشيخ جمال مرعشلي، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية 

 بيروت.
: إلمام الفرضيين، الشيخ إبراهيم بن عبد العذب الفائض شرح عمدة الفرائض .48

إبراهيم الفرضي، على منظومة عمدة كل فارض، في علم الوصايا هللا بن 
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والفرائض، للشيخ صالح بن حسن األزهري الحنبلي، شركة مكتبة ومطبعة 
 ه. 1372مصطفى البابي الحلبي، الطبعة األولى 

: للشيخ صالح بن حسن األزهري عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض .49
مطبوع  -رحمه هللا تعالى  -عشر الهجري  الحنبلي، من علماء القرن الثاني

 مع شرحه العذب الفائض، طبعة مصطفى الحلبي.
: البن حجر، أحمد بن علي بن حجر فتح الباري بشرح صحيح البخاري  .50

 بيروت. -ه(، نشر: دار المعرفة 852العسقالني )ت
: للشيخ محمد بن أحمد فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك  .51

 بيروت. -، طبعة دار الفكر عليش
مة عبد هللا بن محمد الترتيب فتح القريب المجيب بشرح كتاب .52 : للشيخ العالَّ

 الشنشوري، مكتبة جدة.
مة الشيخ أحمد بن محمد بن الهائم الفصول في الفرائض .53 : تأليف العالم العالَّ

الشافعي الفرضي، تحقيق وتعليق الدكتور: عبد المحسن بن محمد المنيف، 
 ه.1414بعة األولى عام الط

ن سالم النفراوي المالكي )ت : شرح الشيخ أحمد بن غنيم بالفواكه الدواني .54
 بيروت. -هـ(، لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، المكتبة الثقافية 1120

: تأليف محمد بن أحمد بن قوانين األحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية .55
 م.1979بيروت،  -علم للماليين جزي الغرناطي المالكي، نشر: دار ال

: للشيخ معظم الدين أبي عبد كتاب الفروق على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل .56
امري ) ه( دراسة وتحقيق: محمد بن إبراهيم اليحيى، دار 616 - 535هللا السَّ

 الصميعي.
ه(، الطبعة  711: البن منظور، محمد بن مكرم بن منظور )ت لسان العرب .57

 بيروت. -دار إحياء التراث العربي  ه، نشر1408األولى 
: تأليف محمد بن اللؤلؤة السنية على الفوائد الشنشورية في علم الفرائض .58

ه(، تحقيق 1109علي بن محمد األدفيني البحيري الفرضي الشافعي )ت
 تونس. -وتخريج: الدكتور محمد الحبيب القزَّاح، الدار المالكية 
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براهيم بن محمد بن عبد هللا بن مفلح : البن مفلح، إفي شرح المقنع المبدع .59
 ه. 1400ه(، نشر المكتب اإلسالمي  884)ت 

ه(، نشر دار  483: للسرخسي، محمد بن أحمد السرخسي )ت المبسوط  .60
 ه. 1409بيروت،  -المعرفة 

الرحمن بن محمد  : جمع وترتيب: عبدبن تيميةمجموع فتاوى شيخ اإلسالم   .61
ة العامة إلدارات البحوث العلمية ه(، توزيع الرئاس1392بن قاسم )ت ا

 واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، بالمملكة العربية السعودية.
: ألبي عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي، الحنفي، نشر دار المختار .62

 بيروت، مطبوع مع شرحه االختيار. -المعرفة 
 ه(، في الفقه الحنفي: مطبوع مع 428 - 362) مختصر اإلمام الُقُدوري  .63

 شرحه: الجوهرة الني رة.
رقي )ت مختصر الِخرقي .64 هـ(،  334: ألبي القاسم، عمر بن الحسين الخِّ

 مصر. -هـ، نشر دار الصحابة، طنطا  1413الطبعة األولى 
مة أحمد بن محمد بن خلف المختصر في الفرائض .65 : دراسًة وتحقيًقا للعالَّ

 ه. 1428ى الحوفي، عبد السالم العاقل، دار ابن حزم، الطبعة األول
: البن حزم، دار الكتب مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات .66

 لبنان. -العلمية، بيروت 
: للقاضي أبي يعلى، محمد بن المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين .67

ه(، تحقيق: د. عبد الكريم الالحم، الطبعة األولى  458الحسن بن الفرَّاء )ت 
 الرياض.-مكتبة المعارف  ه، نشر 1405

: للحاكم، محمد بن عبد هللا الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين .68
 -ه(، ومعه التلخيص للذهبي، تصوير: دار الكتاب العربي  405)ت 

 بيروت.
ه، المكتب  1405: لإلمام أحمد بن حنبل، الطبعة الخامسة المسند  .69

 بيروت. -اإلسالمي 



 هللا المزعلفهد بن عبد  د. فروق المواريث بين االبن والبنت أبحاث
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: للفي ومي، أحمد بن محمد بن علي يب الشرح الكبيرالمصباح المنير في غر   .70
 -ه، دار الكتب العلمية  1414ه(، الطبعة األولى  770الفيومي )ت

 مكة. -بيروت، توزيع مكتبة الباز 
: البن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد بن أبي المصنف في األحاديث واآلثار  .71

ث العلمية واإلفتاء ه(، توزيع الرئاسة العامة إلدارة البحو  235شيبة )ت 
 والدعوة واإلرشاد، بالمملكة العربية السعودية.

ه( تحقيق: حبيب  211)ت  المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني  .72
األعظمي، طبعة المكتب اإلسالمي، توزيع الرئاسة العامة إلدارة البحوث 

 العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، بالمملكة العربية السعودية.
هـ(،  388: للخطابي، أبي سليمان حمد بن سليمان الخطابي )ت السنن معالم .73

 بيروت. -هـ، نشر: المكتبة العمية  1401الطبعة الثانية 
: شرح الشيخ محمد الشربيني مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج .74

 بيروت. -الخطيب على متن المنهاج، دار إحياء التراث العربي 
بن أحمد بن محمد بن قدامة )ت امة، عبد هللا : للموفق ابن قدالمغني  .75

ه(، تحقيق د. عبد هللا ابن عبد المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد 620
 القاهرة. -الحلو، طبعة دار هجر 

: تأليف أبي القاسم الحسن بن محمد، المعروف القرآن المفردات في غريب .76
كيالني، مكتبة ه(، تحقيق وضبط: محمد سيد  502بالراغب األصفهاني )ت 

 مصر. -مصطفى الحلبي
: للقرطبي، أحمد بن عمر بن المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم .77

هـ، نشر: دار ابن كثير، ودار 1417هـ( الطبعة األولى  656إبراهيم )ت 
 الكلم الطيب، دمشق، وبيروت.

ه(،  395ألبي الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا )ت  مقاييس اللغة:  .78
 : عبد السالم هارون، دار الفكر.تحقيق وضبط

: للباجي، سليمان بن خلف بن سعد الباجي مالك المنتقى شرح موطأ اإلمام .79
 بيروت. -ه(، نشر: دار الكتاب العربي  494)ت 



 (98العدد ) مجلة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكاديمية
 

 

 

 

-436- 

: البن النجار، محمد منتهى اإلرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزياداته  .80
حنبلي، تحقيق د. ه(، ضمن موسوعة الفقه ال 972بن أحمد الفتوحي )ت ا

عبد هللا بن عبد المحسن التركي، تفضل بتوزيعها صاحب السمو الملكي 
على طلبة العلم على  -رحمه هللا  -األمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود 

 نفقته الخاصة.
 -: ألبي زكريا يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي المنهاج .81

 حتاج.بيروت، مطبوع مع شرحه مغني الم
: للشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي المهذ ب في الفقه الشافعي  .82

 مصر. -ه(، طبع عيسى الباب الحلبي وشركاءه 476)ت
: للحطَّاب، محمد بن محمد بن عبد مواهب الجليل لشرح مختصر خليل  .83

ه، دار  1398ه(، الطبعة الثانية  954الرحمن، المعروف بالحطَّاب )ت 
 الفكر.

ه( فهرسة وتقديم: قسم 95-179) : لإلمام مالك بن أنس موطأال  .84
الدراسات بدار الكتاب العربي، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة 

 ه.1416
: للرملي، محمد بن أحمد بن حمزة المصري نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .85

 -الباز ه، توزيع مكتبة دار  1414ه(، نشر دار الكتب العلمية 1004)ت
 مكة.

: البن األثير، المبارك بن محمد الجزري )ت النهاية في غريب الحديث واألثر .86
ه(، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، نشر المكتبة  606

 ه.1399بيروت  -العلمية 
: تصنيف اإلمام حجة اإلسالم محمد بن محمد بن محمد الوسيط في المذهب .87

حققه وعلق عليه: أحمد محمود إبراهيم، ومحمد محمد ه(، 505الغزَّالي )ت 
 ه. 1417القاهرة، الطبعة األولى  -ثامر، دار السالم 


