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 بظِم هللا الّسخمً الّسخُم

 

ىا مدّمد وغلى آله  ِّ الحمد هلل زّب الػاإلاحن، والّصالة والّظالم غلى أػسف ألاهبُاء واإلاسطلحن، طُدها وهب

 وصحبه أحمػحن، وبػد:

ث اإلاظخىي ألاٌو اإلالسز في  ، اليلُاث الؼسغُت في اإلاملىت الػسبُت الظػىدًتفهره مرهسة في مادة اإلاىاٍز

لت طهلت مِّظسة، مؼ ذهس بػع ألامثلت ليل خالت مً الحاالث اإلاروىزة، حؼمل أهّم  مىطىغاث هرا اإلاظخىي بؼٍس

م، وأن ًىفؼ بها.  لىحهه الىٍس
ً
 أطأٌ هللا حػالى أن ًجػلها زالصت

 ذعشيف ادلرياز

 ادلرياز يف انهغح: 

 ، وخُيئر ًؼلم غلى مػىُحن:اإلاصدزجازة ٌظخػمل بمػجى 

 الحظجى، أي الباقي بػد فىاء زلله.حػالى " اطٌم مً أطماء هللا الىازراإلاػجى ": البلاء، ومً هرا األول

 واهخلاٌ ألازالق والػلىم مً وانصاَي
ً
ا ر ئلى الىازر، أو مػىٍى  واهخلاٌ اإلااٌ مً اإلاىّزِ

ً
: الاهخلاٌ، طىاٌء وان خظُا

 آلاباِء ئلى ألابىاء، ومىه )الػلماُء وززت ألاهبُاء(.

 ٌظخػمل بمػجى
ً
ٌ  وجازة ، فُيىن مػىاه خُيئٍر الص ئ اإلاىزور، وهى ماًترهه اإلاُذ مً أمىاٌ اطم اإلافػى

 وخلىق.

 ويف االصطالح:

 مً الػلىم غّسفه 
ً
فاث الػلماء له بىاًء غلى ازخالف وحهت هظسهم له، فمً هظس ئلى وىهه غلما حػددث حػٍس

ػسف به مً ًِسر ومً ال ًِسر وملداز ما ليّل  ٌُ  وازر(. بأهه: )غلٌم 

ه بػد مىِث مً وان له  ئلىاإلاحرار  فيومً هظس  ه: )خمٌّ كابٌل للخجصئت ًثبذ إلاظخدّلِ
ّ
ذاجه وخلُلخه غّسفه بأه

 للسابٍت أو شوحٍُت أو والء(.
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 ادلرياز يف اجلاههيح وعُذ ظهىس اإلعالو:

فاإلوظان واإلاىث، ُغسف اإلاحرار مىر اللدم؛ وذلً ألّن خاٌ ؤلاوظان في هره الحُاة الدهُا دائٌس بحن الحُاة 

 وطىللي الظىء هىا غً خالت اإلاحرار في الجاهلُت وغىد ظهىز ؤلاطالم.ئّما حيٌّ ًِسر، وئّما مٌُذ ًىَزر، 

ً: ئّما  فلد غسف الجاهلُىن اإلاحرار وجىازر ألابىاء مً آبائهم، ولىً الخىازر غىدهم وان بأخد أمٍس

 باليظب، وئّما بالظبب.

 أوالً: انرىاسز تانُغة:

ه وان ًلىم غلى الظلم والجىز، فُدسمذ 
ّ
 أه

ّ
جىاززذ الػسب في حاهلُتهم وفي صدز ؤلاطالم باليظب، ئال

ظخؼُؼ ً محرار أبيها أو شوحها أو أزيهااإلاسأة م دمل الظُف، َو ، وحػلىا ؤلازر لالبً ألاهبر الري ًمخؼي الجىاد ٍو

دسش الغىُمت، فان وان الابً  ه، أّما ئذا اوػدم الابً غلى أن ًدافؼ غً ػسف اللبُلت ٍو
ّ
ٌَ ول هره الصفاث وِزر اإلاا

ه ألار أو الػم.
ّ
 ألاهبر أو اوػدمذ فُه صفاث اللخاٌ فُدّل مدل

لهم مً الترهت ش ئ، وهرلً الصوحت وألام وألازذ ال ش ئ لهم مً اإلاحرار، بل هار فلِع أّما الصغاز أو ؤلا 

 .ئّن شوحت ألاب واهذ مً طمً الترهت ًسثها الابً ألاهبر

ثة:
ّ
 شاَيًا: انرىاسز تانغ

 ووان غىدهم في الجاهلُت غلى أهىاع:

ف أو اإلاػاكدة: .أ 
ْ
 الخىازر بالِحل

ً" فأّحهما ماث كبل صاخبه وززه        
ُ
ئذ وان الجاهلي ٌػاكد غحره كائال: "دمي دُمً وهدمي هدُمً، جسزجي وأِزز

 الحّي.

ي: .ب 
ّ
 الخىازر بالخبج

سزه ئذا ماث، وكد جبّجى الىبّي فلد وان الػسب في الجاهلُت ًبّىىن أب يَظب ئلُه دون أبُه ٍو ُُ ىاء غحرهم، ف

  د بً خاززت  . ٍش

 الخىازر باإلاإازاة: .ج 

ً وألاهصاز، وواهذ هره ألازىة هأزّىة اليظب ًخىاززىن بظببها. فلد آخى الىبّي   بحن اإلاهاحٍس



 97مً  3صفدت 

 

 الخىازر بظبب الهجسة: .د 

هاحس مً مىت ئلى اإلادًىت وزر أزاه اإلاهاحس، ومً لم  وجىازر الػسب في صدز ؤلاطالم بظبب الهجسة، فمً

به.  حهاحس فال جىازر  بِىه وبحن كٍس

ث،  ى كظمتها وبُاجها بىفظهفئلى أن هصلذ آًاث اإلاىاٍز
ّ
 .بّحن هللا طبداهه وحػالى هُفُتها، وجىل

 ادلرياز يف اإلعالو:

، زّم أكّس هللا طبداهه 
ً
وحػالى أن ًىص ي ؤلاوظان بماله أو بص ٍئ مً ماله وان ؤلازر في صدز ؤلاطالم هما ذهس طابلا

 مص خص حص مس خس حس  جس مخ ٱُّٱ ألكازبه، وغلى الخصىص والدًه، كاٌ حػالى في طىزة البلسة:

بقرة:  َّ مغ جغ مع جع مظحط مض  خض حض جض  ٠٨١ال

ُخد غىدما اطدؼهد طػد بً السبُؼ 
ُ
فلالذ: ًازطٌى هللا  حاءث امسأجه ئلى الىبّي  وبػد غصوة أ

 
ّ
، وال جىىدان ئال

ً
ُخد وئّن غّمهما أزر مالهما فلم ًدع لهما ماال

ُ
هاجان ابيخا طػد بً السبُؼ اطدؼهد أبىهما في أ

سخذ الىصُت للىالدًً وألاكسبحن، ًاث )ًلض ي هللا في ذلً( فجزلذ آ ولهما ماٌ، فلاٌ الىبّي 
ُ
ث، في اإلاىاٍز

 إلا
ً
 الشما

ً
ث وأصبذ اإلاحرار فسطا د هرا اليسخ خدًث الىبّي ، في طىزة اليظاءً ذهسهم هللا في آًاث اإلاىاٍز

ّ
 وأه

  اء الىصُت وصحتها لغحر الىاززحن.بل)ال وصُت لىازر(، هما أزبذ الحدًث 

ث هي   ٰى  ين ىن نن منزن رن مم ام يلىل مل  يك ىك ٱُّٱكىله حػالى: وآًاث اإلاىاٍز
 مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي زي ري
 مفخف حف جف  مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض مص  خصحص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجحج

 َّ  خن حن جن مم خم حم جمهل مل خل حلجل  مك لك خك حك جك مق حق

 خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ آلاًت الثاهُت: كىله حػالى: 
 َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه  ىه مه جه ين ىن من
 نت مت زت  رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ
 اميل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مثزث رث يت ىت
 جبهئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم
اء:  َّ مت  خت حت جت هبمب خب حب نس  ٢١ال



 97مً  4صفدت 

 

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ آلاًت الثالثت: كىله حػالى:

 يئ ىئ نئ مئ زئ  رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي  حي جي يهىه مه جه ين
اء:  َّ  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت يب  ىبنب مب زب رب نس  ٦٧١ال

  جل مك لكخك حك جك مق حق مف  خف حف جف ٱُّٱ حػالى:آلاًت السابػت: كىله  
فال:  َّ  هن من خن حن جن مم خمحم جم هل مل خل حل  وهي دلٌُل غلى جىزٍث ذوي ألازخام. ، ٥٧األن

 أّن الظّىت وؤلاحماع وان لهما 
ّ
ومؼ أّن هللا غّص وحّل كد جىّفل ببُان أصىاف الىززت وملداز أهصبائهم، ئال

 هصٌِب مً بُان ش ٍئ مً ذلً، غلى الىدى آلاحي:

ح:
ّ
 أوالً: انغُ

ت اإلاؼهسة، منها: ث بالظىت الىبٍى  فلد زبدذ بػع أخيام اإلاىاٍز

  أزبَذ الىبّي  ًفان بلي ش ٌئ م 
ً
ػؼى أصحاُب الفسوِض فسوطهم أوال ٌُ لت جىشَؼ الترهت بدُث  ػٍس

م الخػصِب، بلىله : )ألِحُلىا الفسائَع بأهلها فما بلَي فهى ألْولى زح  بؼٍس
ُ

 ٍل ذهس(.الترهت أزره مً وان ًسر

  هفى الىبّي .)ت لىازر ُّ  للىززت بلىله: )ال وص
َ
 الىصُت

  هفى الىبّي .)
ً
 اللاجُل ػِئا

ُ
زه بلىله: )ال ًسر  ؤلازر للاجل مىّزِ

  هفى الىبّي  اإلاظلُم اليافَس 
ُ

بحن بلىله: )ال ًسر ئزر اليافس مً اإلاظلم أو اإلاظلم مً اليافس ولى واها كٍس

 اليافُس اإلاظلم(.
ُ

 وال ًسر

  غبادة بً الّصامذ  يزو محرار الجّدة، فلد  الىبّي )أّن الّظدضكض ى للجّدجحن مً اإلاحراِر ب 

 .بُنهما بالّظىاء(، وهرا دلٌُل غلى جىزٍث الجّدة

  محرار بيذ الابً مؼ البيذ، فلد ُطئل أبى مىس ى ألاػػسي  وأزٍذ؟ فلاٌ: للبيِذ ًٍ غً: بيٍذ وابىت اب

، و 
ُ

، ولؤلزِذ الّىصف
ُ

زض ي -أِث ابً مظػىد فظِخابػجي، فظئل ابً مظػىٍد وأزبر بلٌى أبي مىس ى الّىصف

 وما أها مً اإلاهخدًً، أكض ي فيها بما كض ى الىبّي  -هللا غنهما
ً
،  فلاٌ: "للد طللُذ ئذا

ُ
)لالبىِت الّىْصف

 للثلثحن، وما بلي فلؤلزذ(.
ً
 والبىت الابً الّظدُض جىملت

  ٌد زبذ أّن الىبّي هه مً ذوي ألازخام، فلوأمحرار الخا  
ًّ
 فلىززخه، ومً جسن هال

ً
كاٌ: )مً جسَن ماال

 له  -وزبما كاٌ: فالى هللا وزطىله-فالُىا 
َ

 مً ال وازر
ُ

ٌُ وازر ه، والخا
ُ
 له، أغلُل غىه وأِزز

َ
 مً ال وازر

ُ
وأها وازر

ه(
ُ
ِسز  .ٌػلل غىه ٍو
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 شاَيًا: اإلمجاع:

  وان بسطا حمُؼ الىززت.فلد أحمؼ الػلماء غلى صحت الىصُت للىازر ئذا 

  أحمؼ الصحابت  مت كّدمذ م بالترهت، مؼ أّن آلاًت الىٍس
ّ
غلى جلدًم الّدًً غلى الىصُت هدّمٍ مخػل

 الىصُت غلى الّدًً.

  أحمؼ الصحابت .ٌغلى الخا 
ً
 غلى أّن الخالت مً ذوي ألازخام جسر غىد غدم وحىد الىازر كُاطا

  أحمؼ الصحابت ُغصباٍث ئذا احخمػً مؼ البىاث أو بىاث غلى أّن ألازىاث الؼل ًّ لاث أو ألب ًى

الظابم. وزالف ابً غباض زض ي هللا غنهما فلم ًجػل  الابً؛ مظخدلحن غلى ذلً بددًث ابً مظػىد 

.
ً
ًّ ػِئا  له

 أهًيح عهى ادلىاسيس:

ث مً أػسف الػلىم وأهفػها، ولىال أهمُخه وفظله إلاا جىّفل هللا طبداهه  وحػالى ببُان ٌػخبر غلم اإلاىاٍز

ث وحػلُمه، ووزدث في ذلً أخادًث هثحرة، منها: م غلم اإلاىاٍز
ّ
 اإلاصؼفى  غلى حػل

ّ
 ذلً بىفظه، وكد خث

  كىله .)غادلت 
ٌ
ظت  مدىمت، وطّىت كائمت، وفٍس

ٌ
 : )الػلم زالزت وما طىي ذلً فظل: آًت

  كىله  ،ملبىض، وئّن الػلَم طُلبع، وجظهس الفتن 
ٌ
ي امسؤ

ّ
مىها الّىاَض فاو

ّ
مىا الفسائَع وغل

ّ
: )حػل

ظت فال ًجدان مً ًفصل بُنهما(.  ختى ًسخلف الازىان في الفٍس

  كىله .)ىتَزُع مً أّمتي ًُ ى، وهى أّوٌ غلٍم  يس َ ًُ مىها فاّجها هصف الػلم، وهى 
ّ
مىا الفسائع وغل

ّ
 : )حػل

 ىٌ؟يٍ هى انىاسش

ه  ُّ  زالزت أكظام، هم: فيمً الىاززحن  ًمىً خصس مً ذهسهم هللا غّص وحّل وهب

 الىالء. .3 اللسابت. .2 الصوحُت. .1

 
ً
 -ئن ػاء هللا حػالى–وكد أػلم الػلماء غلى هرا ألامس )أطباب ؤلازر( وطُأحي جفصُله الخلا

  ئن ػاء هللا حػالى–أّما الىالء فظُأحي في أطباب ؤلازر-. 

  ئن ػاء هللا حػالى-الصوحُت فهما الصوحان ًسر أخدهما آلازس ئذا ماث، غلى بُاٍن طُأحي جفصُله أّما-. 

 :وأّما اللسابت، فلد كّظمها الػلماء ئلى زالزت أكظام 

1.  ٌ  وخىاش ي. .3 فسوٌع. .2 .أصى
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 انمغى األول: األصىل

 :كظمحنوهم آباُء اإلاُذ مً حهت ألابّىة أو ألامىمت، وهم غلى 

 وئهار. .2 ذوىٌز. .1

  ألاٌو وهم الروىز، فهم: ألاُب، والجّد، وأُب الجّدِ وئن غال .......... اللظمأما 

  م ألاِب أو ألام وئن غلذ ...... اللظموأّما  الثاوي فهم ؤلاهار، وهم: ألامُّ والجّدة مً ػٍس

 انمغى انصاَي: انفشوع

: كظمحن، وهم غلى أبىاء اإلاُذ وهم
ً
 أًظا

 وئهار. .2 ذوىٌز. .1

  ؼلم غليهم )الفسع الىازر  اللظمأّما وىز، فهم ألابىاء وأبىاء ألابىاء وئن هصلىا ........ ٍو
ّ
ألاٌو وهم الر

س(.
ّ
 اإلاره

  ؼلم غليهم )الفسع الىازر  اللظموأّما الثاوي وهم ؤلاهار، فهم البىاث وبىاث الابً وئن هٌص ...... ٍو

ث(.
ّ
 اإلاإه

 انمغى انصانس: احلىاشي

: كظمحنوهم غلى 
ً
 أًظا

 ػبلت الػمىمت. .2 .زّىةػبلت ألا  .1

 ألاٌو وهم )ظبلت ألازّىة( فدشمل: اللظمأّما 

 ....... ؤلازىة ألاػلاء وأبىاؤهم وئن هصلىا 

 .ألازىاث الؼلُلاث 

 ........ ؤلازىة ألب وأبىاؤهم وئن هصلىا 

 .ألازىاث ألب 

 .ؤلازىة وألازىاث ألم 

 الرهىز فلغ، وهم: اللظموأّما 
ّ
 الثاوي وهم )ظبلت الػمىمت( فال حشمل ئال

 ...... الػم الؼلُم وأبىاؤه وئن هصلىا 

 ........ الػم ألب وأبىاؤه وئن هصلىا 
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م السطم الصجسي للمُذ ووززخه مىً جىطُذ الىززت غً ػٍس  غلى الىدى آلاحي: ٍو

 

 

 أّم ألام                          الجّد )أب ألاب(     الجّدة )أم ألاب(                                                   

 

 ألاب                                                  ألام                                                              

 

 أصىنه                                                                                    
           الػم الؼلُم وأبىاؤه                                                           ؤلازىة ألاػلاء وأبىاؤهم وألازىاث الؼلُلاث

 حىاشيه                                                حىاشيه زىاث ألب                      ؤلازىة ألب وأبىاؤهم وألا 

 الػم ألب وأبىاؤه                                                                                                   ؤلازىة وألازىاث ألمّ 

 فشوعه                                                                                          

 

ث(                                   
ّ
س(                         البيذ )الفسع الىازر اإلاإه

ّ
 الابً )الفسع الىازر اإلاره

 

                             ٌ  وابىه وئن هٌص                       بيذ الابً وئن هص

 

  

 اإلاُذ
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 ذمغيى انىسشح حغة طشيمح ذىسيصهى:

م الخػصِب، ومنهم مً ًجمؼ بحن  ًْ هإالء الىززت َم  ًْ مِ    بؼٍس
ُ

م الفسض، ومنهم مً ًسر ًسر بؼٍس

لحن، غلى الىدى  آلاحي:  الؼٍس

 الرًً ًسزىن بالخػصيب فلغ:

.ابً الابً وئن  .2 الابً. .1  ابً ألار الؼلُم. .5 ألار ألب. .4 ألار الؼلُم. .3 هٌص

 ابً الػم ألب. .11 ابً الػم الؼلُم. .9 الػم ألب. .8 الػم الؼلُم. .7 ابً ألار ألب. .6

 

 الرًً ًسزىن بالفسض فلغ هم:

 ؤلازىة وألازىاث ألم. .5 الجدة. .4 ألام. .3 الصوحت. .2 الصوج. .1

 

 الرًً ًسزىن بالفسض جازة وبالخػصيب جازة أزسي:

 ألازىاث ألب. .4 ألازىاث الؼلُلاث. .3 الابً.بىاث  .2 بىاث الصلب. .1

 

 جالرًً ًسزىن بالفسض ج
ً
 أزسي:ز اازة وبالخػصيب جازة وبهما مػا

ً
 ة

 الجد. .2 ألاب. .1

 

ح يف عهى ادلىاسيس:
ّ
 لىاعذ يهً

هس فلؽ فلل ) (الىلد) .1
ّ
هس وألاهثى، وئذا أزدث الر

ّ
ث ًؼلم غلى الر سفي غلم اإلاىاٍز

ّ
( أو الفسع الىازر اإلاره

ثوئذا أزدث ألاهثى فلؽ فلل )(، الابً)
ّ
الفسع (، وئذا أزدث حمُػهما فلل )البيذ( أو )الفسع الىازر اإلاإه

 (.الىلد( أو )الىازر

لألازىاث مؼ البىاث غصباث)) .2  صد باألزىاث )الؼلُلاث وألب فلؽ( وطُأحي جفصُله ئن ػاء هللا.(( ٍو

، وهم: ) .3
ً
 (الصوحان الىالدان و الىلدان و طخت ال ًحجبىن حجب خسمان أبدا

 الابً. .3 ألاّم. .2 ألاب. .1

 الصوحت. .6 الصوج. .5 البيذ. .4
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 هم: .4
ً
 ال ًسزىن أبدا

ٌ
 طبػت

 أّم الىلد. .4 اإلاياجب. .3 اإلادّبس. .2 .الػبد .1

 أهل اإلالخحن. .7 اإلاسجّد. .6 اللاجل الػمد. .5

 

هُس ألاهثى ) .5
ّ
 بالغيرئذا احخمؼ ذهٌس مؼ أهثى مً هفع الجهت والّدزحت غّصب الر

ً
 وحظّمى غصبت

ّ
سر الر هس ( ٍو

 طػف هصِب ألاهثى، ماغدا ؤلازىة ألم ئذا احخمػىا فاّن ذهسهم ال ٌػّصب أهثاهم.

ٌم أو ألٍب، فاّن ألاَب ًحجب أي ئذا احخمؼ )أٌب وأٌر ػلُ (مً أدلى بىازر حجبه غىد التزاخمة جلٌى )داللاغ .6

ًحجبىجها مً الثلث ئلى ( ماغدا ؤلازىة ألّم ئذا احخمػىا مؼ مً أدلى بهم )وهي ألام( لم جحجبهم ، بل هم ؤلازىة

 الّظدض.

 أو  .7
ً
 أو ئهازا

ً
لِث ئلى الّظدض، طىاٌء واهىا ذوىزا

ّ
، فُجبىن ألاّم مً الث

ً
ًلصد بالجمؼ مً ؤلازىة ئزىان فصاغدا

، وطىاٌء واهىا واززحن أو محجىبحن.
ً
 وئهازا

ً
 ذوىزا

مح تانرتكح:
ّ
 احلمىق ادلرعه

ساَعى كبل جلظُم  
ُ
 والخالي:هىان خلىٌق للمُذ ًيبغي أن ج

ٌ
بت

ّ
 الترهت مسج

ٌٍ وخّفاز دون ئطساٍف وال جلخحر؛ ألّن هره خاحاث اإلاُذ  مإن ججهيز اإلاّيذ، .1 ًٍ وأحسة مغّظٍل وخما مً هف

ه ًدخاج خاٌ خُاجه ئلى مأوٍل ومؼسٍب وملبٍع ومظىً، فهره خاحاجه خاٌ مىجه، جلّدم 
ّ
ت، فىما أه الظسوٍز

 لّدم خاٌ الىفاة.غلى خلىق الغسماء غىد ؤلافالض، فُيبغي أن ج

 وهي غلى هىغحن: الدًىن، .2

 بػيٍن مً أغيان الترهت 
ٌ
لت

ّ
 بالخلظُؽ دًىن مخػل

ً
ًُ بخىزُلها هما لى اػتري طُازة ، وهي التي كام الدائ

 مً أغُان ماله.
ً
 وزهً ملابلها غُىا

ً
 ولم ٌظّدد زمنها، أو اػتري ػِئا

 م بػحٍن مً أغُان الترهت، والدًىٌن شخصيت
ّ
 دًىن الػادًت )اإلاسطلت(.، وهي التي جىز

فُلىم الىززت بظداد حمُؼ دًىن اإلاُذ كبل كظمت الترهت، وئذا لم جىِف الترهت لظداد حمُؼ دًىن 

ت. ُّ لت بأغُان الترهت غلى الدًىن الصخص
ّ
ذ كّدمذ الدًىن اإلاخػل ُّ  اإلا

د غلى الثلث، للٌى الىبّي  -أي غحر الىازر– الىصّيت لألحىبيّ  .3 لث  بي وكاص لظػد بً أ بما ال ًٍص
ّ
)ألث

 فال، وهرلً 
ّ
 غلى ئحاشة الىززت ئذا أحاشوها حاشث وئال

ٌ
فت

ّ
 مخىك

ُ
ادة  هثحر(، فاذا شادث غلى الثلث فالٍص

ُ
لث

ّ
والث

 فال.
ّ
ت الىززت ئذا أحاشوها حاشث وئال ُّ  غلى ئحاشة بل

ٌ
 الىصُت ألخد الىززت مخىكفت

ذ وُطّددث دًىهه، و  خّم الىززت الشسغيين، .4 ُّ ّفرث وصاًاه، وبلي ش ٌئ مً الترهت فاهه ًخّم فاذا ُدفً اإلا
ُ
ه

 جىشَػه غلى الىززت الرًً طبم ذهسهم خظب الترجِب آلاحي.
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 ذشذية انىسشح

:
ً
ػؼى وّل َم  أصحاُب الفسوض، أوال ُُ  بلىله  ًْ ف

ً
لّدم غلى غحره؛ غمال )ألحُلىا الفسائَع  له فسٌض ملّدز ٍو

 بأهلها فما بلَي فؤلْولى زحٍل ذهس(.

:
ً
، وألاهثى ال  الػصباث اليظبّيت، زاهيا

ً
 أو ئهازا

ً
ذ الرًً لِع لهم فسٌض ملّدز، طىاٌء واهىا ذوىزا ُّ وهم أكازب اإلا

 في خالحن، طُأحي جفصُلهما في باب الخػصِب 
ّ
 ئال

ً
فُأزرون ما بلَي بػد أصحاب  -ئن ػاء هللا حػالى–جيىن غصبت

 بالحدًث الظابم.
ً
 الفسوض غمال

:
ً
ئذا بلَي ش ٌئ مً الترهت بػد أصحاب الفسوض ولم ًىً هىان بدُث  الىززت ماغدا الصوحين،السّد غلى باقي  زالثا

ه ال ًسّد غليهما.
ّ
 غاصٌب ُزّد الباقي غلى الىززت ما غدا الصوححن، فاه

:
ً
وهم أكازب اإلاُذ الرًً لِظىا بأصحاب فسوٍض وال غصباث، والخاٌ والخالت والػّمت وولد  ذووا ألازخام، زابػا

 ألازذ

:ز
ً
ٌب ولى ذو زخم؛ ألّن صلت الصوحُت في هره الحاٌ أخّم. السّد غلى أخد الصوحين، امظا  وذلً ئذا لم ًىحد كٍس

:
ً
 .-وهى مْىلى الػخاكت، وطُأحي جفصُله في _أطباب ؤلازر الػصبت الظببّيت، طادطا

:
ً
ظب، طابػا

ّ
ه ًرهب ئلى مً أكّس  اإلالّس له بالي

َ
فاذا اوػدم الىززت ولم ًىً للمُذ مْىلًى أغخله كبل ذلً، فاّن مال

ٌُ له.  له بيظبه، فُصسف اإلاا

:
ً
ى له بأهثر مً الثلث، زامىا لث ئال باحاشة الىززت، فاذا اوػدمذ الىززت  اإلاىص َ

ّ
ه ال ٌظخدّم الصائد غلى الث

ّ
فاه

ظب اطخدّم الصائد 
ّ
لث.واوػدم اإلالّس له بالي

ّ
 غلى الث

:
ً
ه ًرهب ئلى بِذ ماٌ ذهسهم طبممً الىززت ممً وهرا ئذا لم ًىً للمُذ ش ٌئ  بيذ اإلااٌ، جاطػا

َ
، فاّن مال

 بلىله  -غىد مً ًلٌى بخىزٍثه–اإلاظلمحن 
ً
ه(. غمال

ُ
ًْ ال وازر له أغلُل غىه وأِزز  َم

ُ
 )أها وازر

  



 97مً  11صفدت 

 

 أسكاٌ اإلسز

ت الص ئ، بدُث ال ما ًلصم مً وحىده  السهً في الاصعالح: ُّ  مً ماه
ً
الىحىد ومً غدمه الػدم، بدُث ًيىن حصءا

 ًخصّىز وحىد الص ئ بدوهه.

 وأزوان ؤلازر زالزت:

ر. .1  الص ئ اإلاىزور )الترهت(. .3 الىازر. .2 اإلاىّزِ

ز
ّ
كٍ األول: ادلىس

ّ
 انش

 أو ج 
ً
 أو خىما

ً
ذ، طىاٌء وان مىجه خلُلت ُّ  وال محرار بدون م

ُ
ذ، فال ًخصّىز ئزر ُّ .وهى اإلا

ً
 لدًسا

اَي: انىاسز
ّ
كٍ انص

ّ
 انش

 وهى مً ًخصل باإلاُذ بأخد أطباب ؤلازر الثالزت )اللسابت أو الصوحُت أو الىالء(. 

كٍ انصانس: انشئ ادلىسوز )انرتكح(
ّ
 انش

 فال داعي للظمت اإلاحرار. 
ً
ٌٍ وأغُاٍن وخلىق، فان لم ًترن ػِئا  وهى ما ًترهه اإلاُذ مً أمىا

 زشوط اإلســـــــــــــــش

 ما ًلصم مً غدمه الػدم، وال ًلصم مً وحىده وحىٌد وال غدم، لراجه. الشسط في الاصعالح:

 وشسوط ؤلازر أزبػت:

ز
ِّ
خ ادلىس

ْ
ك يى

ّ
 انششط األول: حتم

ر بأخد أمىز:  خّم جدّلم مىث اإلاىّزِ  ٍو

1.  
ً
يىن ئّما:مىجه خليلت  ، ٍو

 هأن وؼاهد حىاشجه ودفىه. باإلاشاهدة: .أ 

 كد ماث. بشهادة غدلين:وئّما  .ب 
ً
 ٌؼهدان بأّن فالها

2. :
ً
 وهى اإلافلىد الري اهتهذ فترة جسّبصه وصدز خىٌم مً اللاض ي بمىجه. ئلحاكه باألمىاث خىما

3. :
ً
ه  ئلحاكه باألمىاث جلدًسا ه بظبب حىاًٍت غلى أّمِ وهي –أوحبذ الغّسة وهى الجىحن الري اهفصل غً أّمِ

 ًلّدز بسمٍع مً ؤلابل
ٌ
  -غبٌد أو أَمت

ً
 للجىحن، زّم جيخلل ملىُتها ئلى وززخه. جلّدز مليا
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ك حياج انىاسز
ّ
اَي: حتم

ّ
شط انص

ّ
 انش

خدّلم مً خُاجه بأخد أمىز:  زه ولى لحظت، ٍو  غىد وفاة مىّزِ
ً
 بأن ًيىن الىازر خُا

1.  
ً
 خليلت

ً
 ، وذلً ئّما:أن ًىىن خيأ

 بُيىا. .أ 
ً
 مؼاهدا

ً
 مػسوفا

ً
 أن ًيىن خُا

سشق. وئّما بشهادة غدلين: .ب  ًُ  حيٌّ 
ً
 ٌؼهدان بأّن فالها

2. :
ً
ه،  ئلحاكه باألخياء خىما

َ
ه وال مىج

َ
وهى اإلافلىد الري لم ًصدز مً اللاض ي خىٌم بمىِجه، وال وػلم خُاج

.
ً
 فىلحُله باألخُاء خىما

3. :
ً
زه، ىوهى الجىحن في بؼً أّمه، ف ئلحاكه باألخياء جلدًسا  خىمُت ًسر بمىحبها مً ماٌ مىّزِ

ً
لّدز له خُاة

 ًىفصل غً أّمه و غ أن بؼس 
ً
 صاززا

ً
 .-غلى ما ٌػسف مً ػسوغ في بابه–َظتهّل خُا

  
ً
 ًدىم بمىتهم حمُػا

ً
ػلم أّحهم أطبم مىجا ٌُ ى الرًً ال 

َ
ومً هىا ًجب أن وػسف أّن الغسقى والهدَمى والحسق

رهب ماٌ وّل واخٍد منهم لىززخه زاصت.  في وكٍذ واخد، فال ًخىاززىن، ٍو

شط انصانس:
ّ
 م بالجهت اإلالخظُت لئلزر، وحػُحن حهت اللسابت ودزحتها.الػل انش

شط انشاتع:
ّ
 أن ال ًىحد ماوٌؼ مً مىاوؼ ؤلازر. انش
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 أعثاب اإلسز

ت الص ئ وال الّظبب في الاصعالح: ُّ  مً  ما ًلصم مً وحىده الىحىد ومً غدمه الػدم، بدُث ال ًيىن مً ماه
ً
حصءا

ٌم مىصٌل   ذلً الص ئ. ئلىأحصائه، بل هى ػٍس

 وأطباب ؤلازر اإلاخفم غليها بين الػلماء زالزت:

 والىالء. .3 الصوحُت. .2 اللسابت. .1

ح
ّ
وجي

ّ
ثة األول: انض

ّ
 انغ

واإلاساد به غلد الىياح الصحُذ، فالىياح طبٌب مً أطباب الخىازر، فلى جصّوج شخٌص بامسأٍة ولى واهذ  

ذ. ُّ  الحيُّ اإلا
َ

بت وماث أخدهما وَزر  غحر كٍس

 بابً غّمها  
ٌ
 واللسابت( فلى جصّوحذ امسأة

ُ
ت ُّ بحن فهىا احخمؼ طببان مً أطباب ؤلازر )الصوح أّما ئذا واها كٍس

 جسهتها زّم ماجذ، وزثها 
ُ

ه شوٌج، هصف
ّ
 آلازس غلى أه

ُ
ه ابً غّمها، وجيىن اإلاظألت مً )والّىصف

ّ
 ( هىرا:2غلى أه

  2 

 )1 شوج )هى ابً الػم 

 1 الصوج(ابً غم )الري هى  ع

 

وغلى هرا، فالىياح الباػل أو الفاطد غحر مىحٍب للخىازر بحن الصوححن، بل ًجب غليهما فسخ الػلد  

 والخىبت ئلى هللا جبازن وحػالى، أو جصحُذ الػلد.
ً
 مباػسة

 غلى أْن ال مهس لها، أو بغحر ولّيٍ أو بغحر ػهىد، أو جصّوج باخدي مدازمه،  ومثاله: 
ً
أو هصّوج ما لى جصّوج امسأة

ب غلى هرا 
ّ
 للىياح الباػل الري ًجب جصحُده أو فسخه، وال ًترج

ٌ
 مً غحره، فهره ولها أمثلت

ً
 أو مػخدة

ً
زامظت

 الػلد أّي خىٍم أو أزس.

س خاالث   الىفاة بحن أّما الىياح الصحُذ فهى اإلاىحب للخىازر بحن الصوححن، وغلى هرا فُمىً جصٍى

 الصوححن باخدي الصىز الخالُت:

 ٌ لها كبل الدزٌى بها  -أي ًتزّوحها–ػلد غلى امسأٍة أن
ّ
فهره ال غّدة  -أي كبل الىغء والخلىة–زّم ًؼل

 غليها، وجىلؼؼ غالكت الصوحُت بُنهما بمجّسد الؼالق، فلى ماَث أو ماجذ بػد الؼالق فال جىازر بُنهما.

  لها بػد الدزىٌ أو الخلىة، وجيىن هره الؼللت ألا
ّ
لت –ولى أو الثاهُت أن ٌػلد غليها زّم ًؼل

ّ
أي جيىن اإلاؼل

ت ُّ ذ. -زحػ ُّ  ففي هره الحاٌ ئن ماَث أخد الصوححن في أزىاء هره الػّدة وِزر الحيُّ منهما اإلا
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  لها بػد الدزٌى أو الخلىة، وجيىن هره الؼللت الثالثت
ّ
ًٌ ال –أن ٌػلد غليها زّم ًؼل لت بائ

ّ
أي جيىن اإلاؼل

ماَث أخد الصوححن بػد الثالثت ولى في أزىاء الػّدة فال جىازر بُنهما؛ ففي هره الحاٌ ئن  -زحػت له ئليها

ت بُنهما. ُّ  الهلؼاع غالكت الصوح

  لها بػد الدزٌى أو الخلىة، وجيىن هره الؼللت ألاولى أو الثاهُت ولىً اهتهذ غّدة
ّ
أن ٌػلد غليها زّم ًؼل

ػد جهاًت الػّدة فُىللب الؼالق الّصوحت كبل أن ًساحػها، ففي هره الحاٌ ئن ماَث أخد الصوححن ب

ت بُنهما. ُّ أزر خىمه، فال جىازر بُنهما؛ الهلؼاع غالكت الصوح  السحعّي ئلى بائً ٍو

  الحيُّ منهما 
ُ

 ختى ًمىَث أخدهما، ففي هره الحاٌ ًِسر
ً
ت بُنهما كائمت ُّ أن ٌػلد غليها وجبلى غالكت الصوح

ذ. ُّ  اإلا

 ت بُنهم ُّ  أن ٌػلد غليها وجبلى غالكت الصوح
ً
لها في مسض مىِجه ػالكا

ّ
 ختى جلسب وفاة الصوج فُؼل

ً
ا كائمت

 مً ماِله، 
َ

 مً أن جِسر
ً
 مً غحر زطاها فسازا

ً
 :ففي هره الحاٌ ازخلف الػلماء غلى أزبػت أكىاٌبائىا

: للشافػيت،  مىه،  اللٌى ألاٌو
ُ

، وال جِسر
ً
طىاٌء أّن الؼالَق واكٌؼ، وجلؼ الفسكت بُنهما بمجّسد الؼالق ليىهه بائىا

 ماَث في مِسطه هرا أو لم ًمذ.

 له بىلُع كصده، ولىً ئذا  اللٌى الثاوي: للحىفّيت،
ً
 مىه ئن ماَث في أزىاء الػّدة؛ مػاملت

ُ
أّن الؼالَق واكٌؼ، وجِسر

 اهتهذ الػدة ولم ًُمْذ أو ماَث بػد اهلظاء الػّدة فال جِسر.

 مى اللٌى الثالث: للحىابلت،
ُ

 له بىلُع كصده، أّن الؼالَق واكٌؼ، وجِسر
ً
ه ئن ماَث كبل أن جتزّوج بغحره، مػاملت

 ولىً لى جصّوحذ بػد اهلظاء غّدتها  زّم ماَث بػد شواحها فال جِسر.

 طىاًء ماَث كبل اهلظاء غّدتها أو بػد اهلظائها، أو أّن الؼالَق واكؼ،  اللٌى الّسابؼ: للمالىّيت،
ً
 مىه مؼللا

ُ
وجِسر

 له بىلُع كصده.جصّوحذ بغحره أو لم جتزّوج؛ 
ً
 مػاملت

ه بػد  
ّ
 مً ماِله في مسض مىجه، وخصل الػىع وهى: أه

َ
 مً أن جِسر

ً
 وزىفا

ً
لها فسازا

ّ
ولىً ما ذا لى ػل

؛ ألهه  كه لها ماجذ هي في أزىاء غّدتها ؟ػال
ً
 مً مالها ػِئا

ُ
ه ال ًِسر

ّ
فالجمُؼ مخفلىن غلى أّن الؼالَق واكٌؼ، وأه

ػامل هى بهرا اللصد.كصد بؼالكها خسماجها مً ؤلازر ُُ  ، ف

اَي: انمشاتح
ّ
ثة انص

ّ
 انغ

 غىد ذ  
ً
 هس وززت اإلاُذ، وطبم جلظُمهم ئلى:وكد طبم الحدًث غً هرا الظبب مفصال

1. .  وخىاش ي. .3 فسوٌع. .2 أصٌى

 .
ً
 وطبم ذهس ذلً مفّصال
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ثة انصانس: انىالء
ّ
 انغ

د مىاله   ُّ  وان –واإلالصىد به )والء الػخاكت( وهى: أن ٌػخم الظ
ً
بػىٍض أو بغحر غىض، زم  -أو أهثىذهسا

 اإلاػِخم ماٌ غخُله الري وان أغخله كبل ذلً، 
ُ

ٌٍ وال وازر له، فدُيئٍر ًِسر ىػم هللا حػالى غلى هرا اإلاػَخم بما ًُ

 طببها وػمت اإلاػِخِم غلى اإلاػَخم
ٌ
ت(. ؛ للىله فهي غصىبت ُّ ما الىالُء إلاً أغَخم(، ولهرا حظّمى )الػصىبت الظبب

ّ
 )ئه

ٌَ ذلً الصخص الري أغخلىه، وال غىع، فلى خصل أّن اإلاػِخم وغلى    ولّي الػخاكت أو وززخه ما
ُ

هرا، فحِرر

ه لم ًخفّظل غلُه بص ئ، 
ّ
ه ال ًسر؛ أله

ّ
ماَث وال وازر له طىي ذلً الصخص الري وان كد أغخله كبل ذلً فاه

 فلِع له مً وػمٍت غلُه.
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 يىاَع اإلسز

 

 ما ًلصم مً وحىده الػدم، وال ًلصم مً غدمه وحىد. اإلااوؼ في الاصعالح:

ت ؤلازر مؼ بلاء طببه، واللخل؛ فاذا ُوحد اللخل مىؼ مً ؤلازر،  وهى في اصعالح أهل اإلايرار: ُّ ما جفىث به أهل

، فهى وئذا اوػدم اللخل فال ًلصم مىه وحىد ؤلازر، الخخماٌ 
ً
ًْ كام به طبب ؤلازر مً غدم وحىد ئزٍر أصال مىؼ م

 .زرؤلا 

س غليهم في حجب  
ّ
، هما ال ًإز

ً
 وال طلبا

ً
س غليهم ئًجابا

ّ
 بحن الىززت، وال ًإز

ً
ًْ كام به اإلااوؼ ال ٌػخبر مىحىدا وم

 هلصاٍن وال خسمان، فىحىده هػدمه.

 انفشق تني احملجىب واحملشوو:

 وغلى هرا فهىان فسٌق هبحٌر بحن اإلاحجىب واإلادسوم، وهى: 

ًْ كام به فالحجب هى: ت  مْىُؼ م ُّ طبب ؤلازر مً ؤلازر باليل

ه. ُْ  أو مً أْوفس خظّ

ت الىازر مؼ بلاء  أّما الحسمان فهى: ُّ فىاُث أهل

 .طبب ؤلازر

 أّما الحسمان فهى هىٌع واخد ولِع له أهىاع. أّن الحجب هىغان: حجب خسماٍن و حجُب هلصان.

أّن اإلاحجىب كد ٌػىد ئلى كظمت اإلاحرار غىد شواٌ طبب 

:
ً
ًلى ماث شخٌص غً أٍب وأز الحجب، فمثال وأّم، فاألُر  ٍى

هىا محجىٌب باألِب، فلى ماَث ألاب كبل كظمت الترهت غاد 

ًألاز  ئلى اإلاحرار. ٍى

 ،
ً
أّما اإلادسوم فال ًخصّىز مىه شواٌ اإلااوؼ أبدا

ٌػىد فاللخل ماوٌؼ مً اإلاحرار، وال ًخصّىز أن 

 اللاجُل غحر كاجل.

ت  ُّ س في بل
ّ
الىززت، فاإلاثاٌ الظابم هسي أّن أّن اإلاحجىَب ًإز

لث ئلى الّظدض ولى واها محجىبحن.
ّ
ً حجبا ألاّم مً الث  ألازٍى

ت الىززت، فىحىده  ُّ س في بل
ّ
أّن اإلادسوم ال ًإز

 هػدمه.

 يىاَع اإلسز ادلرفك عهيها

 زالزت أهىاع أّجها مً مىاوؼ ؤلازر وهي:وكد اجفم الػلماء غلى 

ًً .3 السّق. .2 اللخَل. .1  .وازخالف الّدِ

 ادلاَع األول: انمرم

 ُمىؼ مً ؤلازر، مػاملت له بىلُع كصده؛ 
ً
 غدواها

ً
زه غمدا اجفم الػلماء غلى أّن الصخص ئذا كخل مىّزِ

(. مظخدلحن بلىله 
ً
 اللاجُل ػِئا

ُ
  )ال ًِسر
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 ومً اإلاػلىم أّن اللخل أهىاع:

 مػصىم  :اللخُل الػمد .1
ً
، همظدٍض أو خدًدٍة أو الّدِم فُظسبه بما وهى أن ًلصد الجاوي ئوظاها

ً
ًلخل غالبا

 ، وهرا ٌظخىحب اللصاص.غصا غلُظت، وهدىها

 فُمىث بظببه، هأن  اللخل شبه الػمد: .2
ً
وهى أن ًلصد الجاوي مػصىم الّدِم فُظسبه بما ال ًلخل غالبا

 وهدىها
ً
 صغحرٍة ال جلخل غالبا

ً
، أو غصا

ً
ظت ، وهرا ٌظخىحب الدًت اإلاًسمُه بحجٍس صغحٍر ال كخل غالبا

ّ
غل

 والىفازة.

 ًجىش له فػله، فُدصل بظبب هرا الفػل كخُل ئوظاٍن مػصىم  اللخل الخعأ: .3
ً
وهى أن ًفػل الجاوي ػِئا

 بدادر 
ً
 فُلخله، أو ًصِب شخصا

ً
، هأن ًصّىب هدى صٍُد فُصِب ئوظاها

ً
الدم، مؼ اهخفاء اللصد مؼللا

 
ً
 ة.اللخُل ٌظخىحب الدًت والىفاز هرا ف، طُازة فُمىث، فِظّمى زؼأ

 ًمىث اإلاججّي غلُه بظببه دون كصٍد، هأن جىللب  اللخل الجازي مجسي الخعأ: .4
ً
وهى أن ًباػس الجاوي فػال

، وهرا ٌظخىحب ألام غلى ابنها فُمىث بظبب ذلً، أو ٌظلؽ شخٌص غلى آزس بدون كصٍد فُمىث برلً

.
ً
 الدًت والىفازة أًظا

م فُلؼ  اللخُل بالدظّبب: .5  في الؼٍس
ً
وهى أن ًدظّبب الجاوي بلخل اإلاججّي غلُه دون مباػسة، هأن ًدفس خفسة

 فيها ئوظاٌن فُمىث
َ
  .فلؽ وال كصاص غلُه وال هفازة، وهرا ٌظخىحب الدًت

ً
وهدىه ما لى وان اللاجل ػفال

 وال كصاص. هفازةال غحر ميلف، فهرا اللخُل ٌظخىحب الدًت و 

 آزس في صفىف ألاغداء أزىاء اللخاٌ، فهرا اللخل  اإلاظلُم  هأن ًلخل اللخل اإلاظخىحب للىفازة: .6
ً
مظلما

 ٌظخىحب الىفازة فلؽ.

 أو  اللخل بدّم: .7
ً
وهى أن ًلصد شخٌص كخل آزس بظبب خّمٍ وحب غلُه، هأن ًيىن كد اطخىحب كصاصا

 بدّم(، و 
ً
 غلىبخه اللخل، فُأمسه ؤلامام بدىفُر اللخل فُلخله، فهرا ٌظّمى )كخال

ً
مثله ما لى دفؼ ئوظاٌن خدا

 وال هفازة.
ً
 وال دًت

ً
 غلُه فلخله، فهرا ال ٌظخىحب كصاصا

ً
 صائال

 في أّي هره ألاهىاع هى الري ًمىؼ مً اإلايرار؟ -زخمهم هللا–وغلى هرا، فلد ازخلف الػلماء 

وطاوء وان اللاجل طىاٌء وان بدّم أو بغحر خّم، ئلى أّن اللخل بجمُؼ أهىاغه ماوٌؼ مً اإلاحرار،  الشافػيت ذفرهب

 أو غحر ميلف؛ ألّن الحدًث مؼلٌم في اإلاىؼ.
ً
 ميلفا

 أو الىفازة، وما غدا  الحىابلت ذوذهب
َ
ئلى أّن اللخل اإلااوؼ مً اإلاحرار هى اللخُل الري ٌظخىحب اللصاَص أو الّدًت

 مً ، هما لى كخله بدّم، بأن هّفر الابً خىم اللصاص غلى أبُه، فاّن هرا اللخل ال ًمىؼ ذلً
ً
ال ًيىن ماوػا

 اإلاحرار.
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 ئلى أّن اللخَل اإلااوؼ مً اإلاحرار هى اللخُل اإلاظخىحب لللصاِص أو الىفازة،  الحىفيت ذوذهب
ً
أما ال ٌظخىحب ػِئا

 للدًت فلؽ هأن ًلخله بالدظّبِب أو وان اللاجل غحر 
ً
 غً الىفع، أو وان اللخُل مظخىحبا

ً
هما لى كخله بدّمٍ أو دفاغا

 وال  ميلف
ً
 فلؽ فهرا ال ٌظخىحب كصاصا

َ
 مً مىاوؼ اإلاحرار غىد هفازة، ولىىه ٌظخىحب الدًت

ً
 همفال ًيىن ماوػا

ت وكصد  أّما اإلاالىيت ُّ فحرون أّن اللخَل اإلااوؼ مً اإلاحرار هى اللخل الػمد الػدواُن فلؽ، أي الري جظهس فُه ه

، هما ل
ً
 أو ما حسي مجسي الخؼأ، أو وان اللاجُل اللاجل لللخل، أما ما ال كصد فُه فال ًيىن ماوػا

ً
ى كخله زؼأ

 مً اإلاحرار.
ً
؛ فاهه ال كصد له، فال ًيىن ماوػا

ً
 ػفال

 

اَيادلاَع 
ّ
 : انص

ّ
ق

ّ
 انش

:
ّ
 عجٌص خىميٌّ ًلىم بالصخص ًمىػه مً هفاذ جصسفاجه، طببه الىفس باهلل حػالى. انشق

 ّق الري ًؼسأ غلى ؤلاوظان غلى أهىاع:وغلى هرا، فالسِ 

1. ، ًّ  فُؼلم غليها  السكيم أو الػبد أو اإلاملىن أو الِل
ً
، فاذا أَمتأّما ئذا واهذ امسأة

ً
 زالصا

ً
، وهى مً وان غبدا

 وان ًملىه أو ًملىها أهثر مً شخص فهى )الػبد اإلاؼتَرن(.

ؼلم غلى السحل واإلاسأة-، اإلابّػض .2 وهى مً وان بػُظه ُخسٌّ وبػظه غبد؛ بظبب ئغخاق بػع الؼسواء  -ٍو

 خه فُه.لحص

ب .3
َ
ى ما غلُه أصبذ اإلاياج

ّ
 مً اإلااٌ غلى أكظاغ، بدُث ئذا وف

ً
ده أ، ًدفؼ له مبلغا ُّ ، وهى الػبُد ئذا ػلب مً ط

، فهى غبٌد ما بلَي غلُه دزهم. )وحظّمى اإلاياجبت( وئن ػلب الػبُد مً 
ً
، وئذا عجص ولم ٌظخؼؼ ًبلى مملىوا

ً
ُخّسا

. د اللبٌى ُّ ده أن ًياجبه وحب غلى الظ ُّ  ط

سا .4 : "ئذا مّذ فػبدي فالٌن ُخّس" فاذا ماث إلادبَّ ده ئغخاكه غلى وفاجه بػد مىجه، فُلٌى ُّ م ط
ّ
، وهى الػبُد ئذا غل

د غُخَم الػبد. ُّ  الظ

دها وخملذ مىه، فدظّمى )أّم ولد( فىلدها مىه طبب ئغخاكها بػد مىِث أّم الىلد .5 ُّ  ئذا وػئها ط
ُ
، وهي ألاَمت

د أصبدذ خ ُّ دها، فاذا ماث الظ ُّ د ط ُّ دها لسحٍل آزس ُخّس –ّسة، أّما ئذا وان الىلد مً غحر الظ ُّ  -بأن شّوحها ط

د، وال حظّمى والحالت هره )أّم ولد(. ُّ  للظ
ً
يىن مملىوا دبؼ أّمه في الػبىدًت ٍو يظُب ئلى أبُه، ٍو ًُ  فالىلد خُيئِر 

 مىه؛  وغلى هرا،
ُ

به أخد هره ألاهىاع الخمظت فاهه ال ًِسر ُذ كٍس ُّ ألّن الّسّق أو الػبىدًت ماوٌؼ فلى وان اإلا

ه لالبً، 
ّ
يىن اإلااٌ ول ًٌ وشوحخه أَمت أو أّم ولد فاجها الجِسر مىه، ٍو : لى ماث شخٌص وله اب

ً
مً مىاوؼ ؤلازر، فمثال

 وجيىن اإلاظألت هىرا:
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  1 

 1 ابً ع

 -- شوحت )أّم ولد( مدسومت

 

ٌٌ آزس ، مثا
ً
 وبيخا

ً
 وشوحت

ً
 غبدا

ً
 فاإلاظألت مً زماهُت، هىرا: لى ماَث وجسن ابىا

  8 

( مدسوم
ً
 )غبدا

ً
 -- ابىا

  
ً
 4 بيخا

⅛  
ً
 1 شوحت

س به البيذ 
ّ
س في بلُت الىززت، فىحىده هػدمه، فلم جخأز

ّ
( وال ًإز

ً
فُلحظ هىا: أّن الابً الػبد ًيىن )مدسوما

س غليها )البيذ( فحجبتها مً )
ّ
س غلى الصوحت، وئهما أز

ّ
 (.⅛( ئلى )فلم ٌػّصبها، وهرلً لم ًإز

يٍ
ِّ
انس: اخرالف انذ

ّ
 ادلاَع انص

به  -زخمهم هللا–أحمؼ الػلماء   وكٍس
ً
ذ مظلما ُّ ًً ماوٌؼ مً مىاوؼ ؤلازر، فلى وان اإلا غلى أّن ازخالف الّدِ

 أو غلى أّي دًاهٍت 
ً
 أو مظُدُا

ً
، وهرلً الػىع؛ مظخدلحن بلىله أزسي حهىدًا

ً
)ال  غحر ؤلاطالم، فال ًِسزه ػِئا

 اليافُس اإلاظلم(.
ُ

 اإلاظلُم اليافَس، وال ًِسر
ُ

 ًِسر

ذ، وازخلف  ُّ  الحّي منهما اإلا
ُ

، وِزر
ً
به حهىدًحن مثال وأّما الىّفاز ئذا اجددث دًاهتهم، بأن وان اإلاُُذ وكٍس

، أو الػىع، فهل ً
ً
 ووان وزٍثه هصساهُا

ً
 مثال

ً
ُذ حهىدًا ُّ  بػظهم مً الػلماء ئذا ازخلفذ دًاهاتهم، هما لى وان اإلا

ُ
ِسر

 بػع؟ غلى كىلحن:

:  غىد الحىابلت؛ مظخدلحن  اللٌى ألاٌو
ٌ
 واخدة، وبه كالذ الحىفُت والؼافػُت وزواًت

ٌ
ت

ّ
ئّجهم ًخىاززىن؛ ألّن الىفس مل

اُء َبْػع  بلىله حػالى:  َُ ُسوا َبْػُظهْم أْوِل
َ
ف

َ
ًَ ه رً

ّ
 . وال

اوي:
ّ
لفت، وازخالف الدًً ماوٌؼ مً مىاوؼ ؤلازر، وبه كالذ اإلاالىُت ال ًخىاززىن؛ ألّن الىفس ملٌل ػّتى مسخ اللٌى الث

 والحىابلت.

 
ّ
 يرياز ادلشذذ

. اإلاسجّد هى:
ً
 أو هفسا

ً
ًْ زحؼ غً دًً ؤلاطالم ئلى الىفس بازادجه، أو ازجيابه ما ًىحب ِزّدة  م

؛  -والػُاذ باهلل–واإلاسجّد 
ً
 أو وافسا

ً
ذ مظلما ُّ  طىاٌء وان اإلا

ً
 أخدا

ُ
 ال ًِسر
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o  ذ ُّ ه ئذا وان اإلا
ّ
 له أله

ً
با ًً.كٍس ه الزخالف الّدِ

ُ
؛ فال ًسز

ً
 مظلما

o  ه ألّن ؤلاطالم ال ًلّس اإلاسجّد غلى زّدجه، بل ًلام غلُه خّد السّدة، وهى أن
ُ
؛ فال ًسز

ً
ُذ وافسا ُّ وئذا وان اإلا

خل.
ُ
 ك

ّ
ظدخاب زالزت أًاٍم فان جاَب وئال ٌُ 

ه كسيبه اإلاظلم؟
ُ
 هى فهل ًسز

ُ
 أّما ئذا ماث

دىم بصواٌ ملً اإلاسجّد غً ماِله بمجّسد زّدجه، فاْن جاَب  ًُ ه ال 
ّ
وزحؼ ئلى ؤلاطالم اجفم أهل الػلم غلى أه

كُم غلُه الحّد، فلد ازخلف الػلماء 
ُ
ه مسدوٌد ئلُه، وئن بلَي غلى زّدجه وهفسه ختى ماَث أو أ

ُ
ه باٍق، ومال

ُ
–فملى

 في هرا اإلااٌ الري جسهه غلى كىلحن: -زخمهم هللا

ه أخٌد مً اإلاظلمحن، وهى  لٌى ألاّوٌ:ال
ُ
 ًىطؼ في بِذ ماٌ اإلاظلمحن، وال ًسز

ً
ه في هره الحاٌ ًيىن فُئا

َ
أّن مال

 مرهب اإلاالىُت والؼافػُت والحىابلت.

اوي:
ّ
.بحن اإلاسجّد  فيللحىفُت، وكد فسكىا  اللٌى الث

ً
 أو امسأة

ً
 ما ئذا وان زحال

 :
ً
ه التي واهذ كبل زدّ  فان وان زحال

ُ
ه التي اهدظبها بػد زّدجه فأمىال

ُ
جه فلىززخه اإلاظلمحن، وأّما أمىال

 في بِذ ماٌ اإلاظلمحن.
ً
 جيىن فُئا

 :
ً
 واهذ امسأة

ْ
لخل بظبب السّدة غىد الحىفُت. وئن

ُ
 فجمُؼ أمىالها لىززتها مً اإلاظلمحن؛ ألّن اإلاسأة ال ج

فلم ًفسكا بحن ألامىاٌ التي واهذ كبل السّدة أو التي اهدظبها  وأّما أبى ًىطف ومدمد صاخبا أبا خىيفت

 حمُؼ أمىاِله لىززخه مً اإلاظلمحن.بػد السّدة، وكاال: 
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سج وأصحاتها
ّ
 انفشوض ادلمذ

 

 بالػْىٌ. الفسض في الاصعالح هى:
ّ
 بالسّد وال ًىلص ئال

ّ
د ئال  لىازٍر زاص ال ًٍص

ً
 هصٌِب ملّدٌز ػسغا

 روىزة في هخاب هللا غّص وحّل طخت هي:والفسوض اإلالّدزة واإلا

  ⅛  ⅔  ⅙ 

م الخػصِب ومً ًجمؼ  م الفسض، ومً ًسر بؼٍس وكد طبم في مبدث جلظُم الىززت ذهس مً ًسر بؼٍس

 بُنهما، وطىلصس الىالم هىا غلى مً ًسر بالفسض أو ًجمؼ بِىه وبحن الخػصِب وهم:

 مً السحاٌ أزبػت:

 ألم.وألار  .4 والّصوج. .3 والجّد. .2 ألاُب. .1

 ومً اليظاء طبٌؼ:

. .2 البيُذ. .1  ألازذ ألب. .4 ألازذ الؼلُلت. .3 وبيُذ الابً وئن هٌص

 الجّدة. ألاّم. .6 ألازذ ألّم. .5

 

وطأذهس في هرا الجدٌو أصحاب الفسوض وخاالث ئزثهم، وػسوغ وّل خالت، هما ًلي:
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 الىززت وهصِب ول وازر

 الؼسوغ ؤلازىة ألم الؼسوغ ألازذ ألب الؼسوغ ألازذ الشليلت الؼسوغ بيذ الابً الؼسوغ البيذ

½ 

/ غدم وحىد 1

 اإلاؼازن

/ غدم وحىد 2

ب  اإلاػّصِ

½ 
 ./ غدم وحىد اإلاؼازن1

ب2  ./ غدم وحىد اإلاػّصِ

 ./ غدم وحىد الحاحب3

ت4 ُّ  / غدم وحىد بيذ ُصلب

½ 
 ./ غدم وحىد اإلاؼازن1

 .ألار الؼلُم/ غدم وحىد 2

 غدم وحىد البيذ أو بيذ الابً/ 3

  .الحاحبغدم وحىد / 4

½ 
 / غدم وحىد اإلاؼازن1

ب2  / غدم وحىد اإلاػّصِ

 غدم وحىد أزذ ػلُلت./ 3

  غدم وحىد الحاحب/ 4

⅙ 

/ أن ًيىن أو جيىن 1

 فلؽ.
ً
 واخدا

 / غدم وحىد الحاحب.2

⅔ 

حىد اإلاؼازن / و 1

 )بيذ أزسي أو أهثر(.

/ غدم وحىد 2

ب  اإلاػّصِ
⅔ 

1 ًٍ / وحىد اإلاؼازن )بيذ اب

 أزسي أو أهثر(

ب.2  / غدم وحىد اإلاػّصِ

 / غدم وحىد الحاحب3

ت4 ُّ  / غدم وحىد بيذ ُصلب

⅔ 

/ وحىد اإلاؼازن )أزذ ػلُلت 1

 أزسي للمُذ(

 ألار الؼلُم/ غدم وحىد 2

 أو بيذ الابً غدم وحىد البيذ/ 3

 .غدم وحىد الحاحب/ 4

⅔ 

/ وحىد اإلاؼازن )أزذ أٍب أزسي 1

 للمُذ(

ب2  / غدم وحىد اإلاػّصِ

 .غدم وحىد أزذ ػلُلت./ 3

 / غدم وحىد الحاحب4

⅓ 

ئذا واهىا أهثر مً / 1

 
ً
واخد، طىاٌء واهىا ذوىزا

 أو احخمؼ الروىز 
ً
أو ئهازا

 وؤلاهار.

 / غدم وحىد الحاحب.2

ر(
غح

بال
ب )

صِ
خػ

ال
 

أو وحىد ذهس مػها 

 ًّ مً هفع الجهت مػه

والدزحت أي )ابً( 

للمُذ. ًيىن فيها 

 
ّ
للرهس مثل خظ

 ألاهثُحن

ب 
صِ

خػ
ال

ر(
غح

بال
(

 

ًّ مً هفع  وحىد ذهس مػه

 الجهت والدزحت أي )ابً ابً( 

ب 
صِ

خػ
ال

ر(
غح

بال
(

 

 وحىد أٍر ػلُِم للمُذ / 1

 / غدم وحىد الحاحب.2

ب 
صِ

خػ
ال

ر(
غح

بال
(

 

 .للمُذوحىد أٍر ألٍب / 1

 / غدم وحىد الحاحب.2

ب
حج

ال
 

         / ألاب.       1

 / الجد.2

 / الابً.   3

 ./ البيذ4

⅙ 
ت / وحىد بيٍذ واخدٍة 1 ُّ  ُصلب

ب.2  / غدم وحىد اإلاػّصِ

ب / غدم وحىد الحاحب3
صِ

خػ
ال

 

 
ر(

غح
 ال

مؼ
(

 

 .وحىد بيٍذ أو بيذ ابً للمُذ/ 1

 للمُذ.غدم وحىد أٍر ػلٍُم / 2

ب الحاحب./ غدم وحىد 3
صِ

خػ
ال

 

 
ر(

غح
 ال

مؼ
(

 
 .وحىد بيٍذ أو بيذ ابً للمُذ/ 1

 .غدم وحىد أٍر ألٍب / 2

 / غدم وحىد الحاحب.3

  

ب
حج

ال
 

 ـــــــ:بجحجب 

 / الابً.1 

خان / بيخان 2 ِّ فأهثر ُصلب

 ؛ الطخغساق الثلثحن.أغلى منها

ب
حج

ال
 

حجب ب
ُ
 ــــ:ج

 / ألاب.1ـ

 ⅙ / الابً.2

واخدٍة / وحىد أزٍذ ػلُلٍت 1

 للمُذ.

 غدم وحىد اإلاػّصب./ 2

 غدم وحىد الحاحب./ 3

  

      

ب
حج

ال
 

حجب بــ
ُ
 / ألار الؼلُم.3                     / الابً.2           / ألاب.    1ج

 / ألازخحن الؼلُلخحن وأهثر.4

 / ألازذ الؼلُلت ئذا واهذ غصبت.5
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 الىززت وهصِب ول وازر

 الؼسوغ الجّدة الؼسوغ الصوحت الؼسوغ الصوج الؼسوغ ألاب الؼسوغ ألام

⅓ 

/ غدم وحىد الىلد )أي 1

 الابً أو البيذ(.

/ غدم وحىد حمؼ مً 2

 ؤلازىة.

⅙ 
/ وحىد الابً أو ابً 1

 ½ الابً.
/ غدم وحىد ولد )ابً 1

 أو بيذ( للصوحت اإلاخىفاة.

 
¼ 

/ غدم وحىد ولد )ابً أو 1

ى. 
ّ
 بيذ( للصوج اإلاخىف

واخدة  فان واهذ أهثر مً

 .الّسبؼاػترهً في 

⅙ 

غدم وحىد الحاحب. حؼترن 

ًّ أهثر مً  الجداث ئن ه

 واخدة في الظدض.

⅙ 

 / وحىد الىلد.1

/ وحىد حمؼ مً ؤلازىة 2

 ولى واهىا محجىبحن.

⅙   +

الباقي 

 
ً
 حػصِبا

/ وحىد البيذ أو بيذ 1

 ¼ الابً.
/ وحىد ولد )ابً أو 1

 بيذ( للصوحت اإلاخىفاة.

 
⅛ 

/ وحىد ولد )ابً أو بيذ( 1

ى.للصوج 
ّ
 اإلاخىف

واخدة  فان واهذ أهثر مً

مً
ّ
 .اػترهً في الث

ب
حج

ال
 

 / ألام جحجب ول حدة.1

/ ألاب ًحجب الجداث 2

له.  الآلئي غً ػٍس

/ وهرلً الجّد ًحجب 3

له.  الجداث الآلئي غً ػٍس

/ الجدة الُلسبى جحجب 3

الُبػدي ولى واهذ هي 

 محجىبت.

⅓  
 الباقي

خحن.  في اإلاظألخحن الغساٍو

شوحت مؼ ألاب وهي شوج أو 

وألام. فخأزر ألام زلث 

الباقي بػد هصِب الصوج أو 

 الصوحت والباقي لؤلب.

ب
صِ

خػ
بال

 

ئذا لم ًىً للمُذ ولد 

ًٌ أو بيذ(.  )اب
 

 

 

 

          

 

 



 97مً  24صفدت 

 

 

 يرياز انثُد

 

لبُت(، ولها في ؤلازر زالر  واإلاساد بالبيذ هىا: ، وحظّمى )البيذ الصُّ
ً
هي بيذ اإلاُذ التي مً ُصلبه مباػسة

 .خاالث

صف  احلانح األوىل:
ّ
س الؼسوغ الخالُت:) أن جسر الى

ّ
 (، وذلً غىد جىف

ذ(. مغدم وحىد اإلاؼازن )أي غد (1 ُّ ت أزسي للم ُّ  وحىد بيذ ُصلب

ًٌ ذهٌس للمُذ؛ ألهه ئذا وحد أصبدذ مػه  (2 ب )أي اب  غصبت(.غدم وحىد اإلاػّصِ

 وأٍر ػلُم. ،وبيٍذ  ،ماجذ غً: شوج :هامثال

  4 

 1 شوج 

 2 بيذ 

 1 أر ػلُم ع

ثين  احلانح انصاَيح:
ُ
ل
ّ
 ( وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:⅔) أن جِسر الث

 وحىد اإلاؼازن )بيذ أزسي أو أهثر(. (1

بغدم وحىد  (2 ًٌ ذهٌس للمُذ؛ ألهه ئذا وحد أصبدذ مػه غصبت(. اإلاػّصِ  )أي اب

 وأٍر ػلُم. ،وزمع بىاث ،ماجذ غً: شوج مثالها:

  12 

 3 شوج 

 8 بىاث    5 ⅔

 1 أر ػلُم ع

 :واخٍد فلؽ وهىوذلً غىد جىفس ػسغ  أن جِسر بعسيم الخػصيب )بالغير(  احلانح انصانصح:
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ًّ أن ًىحد مػها  (1  ذهٌس أو مػه
ّ
مً هفع الجهت والدزحت أي )ابً( للمُذ. ًيىن فيها للرهس مثل خظ

 ألاهثُحن

 وابً. ،وزمع بىاث ،ماجذ غً: شوج مثالها:

  4 

 1 شوج 

 ع
 بىاث    5

3 
 ابً

 بىفظه، و (الابًــ)ف
ٌ
 غصباٌث بالغحر. (البىاث) هىا غصبت

 

 

 يرياز تُد االتٍ

 ولها في اإلاحرار زمع خاالث: 

صف  األوىل:احلانح 
ّ
 ( وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:) أن جِسر الى

ًٍ آزس )أي غدم وحىد بيذ ابً أزسي للمُذ غدم وحىد اإلاؼازن (1 ، طىاٌء واهذ مً هرا الابً أو مً اب

 (.للمُذ

ب (2  بً(.ابً ؤلا وهى ) غدم وحىد اإلاػّصِ

خان  ، )وهى: الابً غدم وحىد الحاحب (3 ِّ  أهثر(.فأو بيخان ُصلب

 وأٍر ػلُم. ،وبيذ ابً ،ماث غً: شوحت مثالها:

  8 

 1 شوحت ⅛

 ً4 بيذ اب 

 3 أر ػلُم ع

ثين  احلانح انصاَيح:
ُ
ل
ّ
 ( وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:⅔) أن جِسر الث

 وحىد اإلاؼازن )أي وحىد بيذ ابً أزسي أو أهثر ولى لم جىً أزتها(. (1



 97مً  26صفدت 

 

ًٍ ذهٍس للمُذ؛ ألهه  (2 ب )أي ابً اب  ئذا وحد أصبدذ مػه غصبت(.غدم وحىد اإلاػّصِ

خان  ، غدم وحىد الحاحب )وهى: الابً (3 ِّ  أهثر(.فأو بيخان ُصلب

 وأٍر ػلُم. ،ابً وزمع بىاث ،ماجذ غً: شوج مثالها:

  12 

 3 شوج 

 8 ابً بىاث    5 ⅔

 1 أر ػلُم ع

 

 غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:وذلً طىاٌء واهذ واخدة أو أهثر  أن جِسر بعسيم الخػصيب )بالغير(  احلانح انصانصح:

1)  
ّ
ًّ ذهٌس مً هفع الجهت والدزحت أي )ابً ابً( للمُذ. ًيىن فيها للرهس مثل خظ أن ًىحد مػها أو مػه

 .ألاهثُحن

خان أو أهثر(. (2 ِّ  غدم وحىد الحاحب )وهى: الابً أو بيخان ُصلب

 : ماجذ غً: شوحت، وزمع بىاث ابً، وابً ابً.مثالها

  8 

 1 شوحت ⅛

 ع
 ابً بىاث    5

7 
 ابً ابً

 بىفظه، و (ابً الابًــ)ف
ٌ
 غصباٌث بالغحر. (بىاث الابً) هىا غصبت

 

اتعح:
ّ
 وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:طىاٌء واهذ واخدة أو أهثر، (  ⅙)  أن جِسر الّظدض  احلانح انش

ت واخدة فلؽ، أو بيذ أغلى منها (1 ُّ فػلى طبُل اإلاثاٌ: لى واهذ الىاززت بيذ الابً فالؼسغ  .وحىد بيذ ُصلب

ت( وغدم  ُّ ت، ولى واهذ الىاززت )بيذ ابً ابً( فالؼسغ غدم وحىد )البيذ الُصلب ُّ غدم وحىد البيذ الُصلب

 .وحىد )بيذ ابً( 

ب (2  )وهى ابً ؤلابً(. غدم وحىد اإلاػّصِ

خان فأهثر(. ، )وهى: الابً غدم وحىد الحاحب (3 ِّ  أو بيخان ُصلب
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 وبيذ ابً، وأٍر ػلُم.وبيذ، : ماث غً: شوحت، مثالها

  24 

 3 شوحت ⅛

  12 بيذ 

 4 بيذ ابً ⅙

 5 أر ػلُم ع

حجب بيذ الابً بــ:  احلانح اخلايغح:
ُ
 الحجب، وج

 الابً. (1

خان فأهثر، أو بيخان أغلى منها (2 ِّ  ؛ الطخغساق الثلثحن.بيخان ُصلب

 ماث غً: شوحت، وبىتي ابً، وبيذ ابً ابً، وأر ػلُم. مثالها:

  24 

 3 شوحت ⅛

 16 بيخا ابً ⅔

 -- ابً ابً ذبي م

 5 أر ػلُم ع

 الابً اإلابازن:

بيذ الابً، فىحىد )ابً الابً( مؼ )بيذ الابً( ٌػّصبها  -ئذا اخخاحذ ئلُه–وهى )ابً الابً( أو ألاهٌص مىه  

( أي: بالبيخحن ألاغلى منها، فىحىد )ابً الابً(  ⅔الابً( محجىبت باطخغساق الثلثحن )هما ذهسها، فلى واهذ )بيذ 

.)
ً
 ًىللها مً الحجب ئلى الخػصِب؛ ولرلً طمي )مبازوا

 ابً، وأر ػلُم.ابً ماث غً: شوحت، وبىتي ابً، وبيذ ابً ابً، وابً  مثالها:

  24 

 3 شوحت ⅛

 16 بيخا ابً ⅔

 بيذ ابً ابً ع
5 

 ابً ابًابً 
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 -- أر ػلُم م

 بـ )بىتي الابً( ألاغلى منها؛ الطخغساق الثلثحن )
ً
(،  ⅔فــ )بيذ ابً الابً( واهذ في اإلاثاٌ الظابم محجىبت

ولىً وحىد )ابً ابً الابً( هىا في هره اإلاظألت هللها مً الحجب ئلى الخػصِب، فأصبدذ واززت؛ فلرلً طّمي 

 )الابً اإلابازن(.

 ئذا واهذ مػه مً هفع الجهت والدزحت، هــ)الابً( وألاصُل أّن 
ّ
الػاصب بىفظه ال ٌػّصب ألاهثى ئال

 ٌػّصب )البيذ( و )ابً الابً( ٌػّصب )بيذ الابً( و )ابً ابً الابً( ٌػّصب )بيذ ابً الابً(.

ولىً كد ٌػّصب )ابً ابً الابً( )بيذ الابً( ألاغلى مىه دزحت ئذا اخخاحذ ئلُه؛ وذلً ئذا واهذ 

لثحن )
ّ
 بىحىد )بيخحن أو أهثر أغلى منها( الطخغساق الث

ٌ
 (. ⅔محجىبت

 وهظسب له هفع اإلاثاٌ الظابم: شوحت، وبيخان، وبيذ ابً، وابً ابً ابً، وأر ػلُم.

  24 

 3 شوحت ⅛

 16 بيخان ⅔

 بيذ ابً  ع
5 

 ابً ابً ابً

 -- أر ػلُم م

 مً
ً
)بيذ الابً( ومؼ ذلً غّصبها لحاحتها ئلُه؛ ئذ لىاله  فُلحظ هىا: أّن )ابً ابً الابً( أدوى مجزلت

 )الابً اإلابازن(.
ً
ظّمى أًظا  لياهذ محجىبت، َو
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 األخد انشميمحيرياز 

 ولها في اإلاحرار زمع خاالث: 

صف  احلانح األوىل:
ّ
 ( وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:) أن جِسر الى

 أزسي للمُذ(. (1
ٌ
 غدم وحىد اإلاؼازن )وهي أزٌذ ػلُلت

ب )وهى ألار الؼلُم، أو البيذ(. (2  غدم وحىد اإلاػّصِ

 غدم وحىد الحاحب )وهى: ألاب، أو الابً(. (3

 ماجذ غً: شوج، وأزذ ػلُلت، وغم. مثالها:

  2 

 1 شوج 

 1 أزذ ػلُلت 

 -- غم ع

م الخػصِب، ولىً لم ًبَم له ش ٌئ مً الترهت.   بؼٍس
ٌ

 فــ)الػّم( هىا وازر

 

اَيح:
ّ
لثينأن   احلانح انص

ّ
 ( وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: ⅔) جِسر الث

 أزسي للمُذوحىد  أيوحىد اإلاؼازن ) (1
ٌ
 (.أو أهثر أزٌذ ػلُلت

ب )وهى ألار الؼلُم، أو البيذ(. (2  غدم وحىد اإلاػّصِ

 غدم وحىد الحاحب )وهى: ألاب، أو الابً(. (3

 أزىاث ػلُلاث، وغم.  3ماجذ غً: شوج، و مثالها:

  6 7 

 3 3 شوج 

 4 4 أزىاث ػلُلاث  3 ⅔

 -- -- غم ع
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انصح:
ّ
م   احلانح انص  ، طىاٌء واهذ واخدة أو أهثر، غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:(الخػصيب بالغير)أن جِسر بؼٍس

 أو أهثر.وحىد أٍر ػلُِم للمُذ  (1

 غدم وحىد الحاحب )وهى: ألاب، أو الابً(. (2

 وغم.ئزىة أػلاء،   4و أزىاث ػلُلاث،   3ماجذ غً: شوج، و مثالها:

  2 

 1 شوج 

 ع
 أزىاث ػلُلاث  3

1 
 ئزىة أػلاء  4

 -- غم م

وئن وان )الػّم( . و فــ)ؤلازىة ألاػلاء( هىا غصباٌث بأهفظهم، و )ألازىاث الؼلُلاث( غصباٌث بالغحر 

 أهه هىا
ّ
 في ألاصل ئال

ً
 محجىٌب؛ لىحىد ػبلت )ألازّىة( ألاغلى مً ػبلت )الػمىمت(. غصبت

 

اتعح:
ّ
م   احلانح انش  طىاٌء واهذ واخدة أو أهثر، غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: )الخػصيب مؼ الغير(أن جِسر بؼٍس

 وحىد بيٍذ أو بيذ ابً للمُذ واخدة أو أهثر. (1

2)  
ً
 بالغحر. غدم وحىد أٍر ػلٍُم للمُذ؛ ألهه ئذا ُوحد أصبدذ مػه غصبت

 )وهى ألاُب أو الابً(. غدم وحىد الحاحب (3

 .غً شوج، وأزخحن ػلُلخحن، وبيخحن ماجذ مثالها:

  12 

 3 شوج 

 8 بيخان  2 ⅔

 1 أزخان ػلُلخان  2 مؼ الغحر ع

 يهحىظح:

  بالغحر(.ألا  ئذا وحد مؼ 
ً
 زذ الؼلُلت أو ألازىاث الؼلُلاث )أٌر ػلُم( أصبدً مػه )غصبت

  مؼ الغحر(.وئذا ُوحد 
ً
ًّ )غصبت ( أصبدً مػه ًٍ ًّ )بيٌذ( أو )بيذ اب  مػه
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  أمىً أن جيىن ألازىاث الؼلُلاث ) ًٍ وئذا احخمؼ مؼ ألازىاث الؼلُلاث )أٌر ػلٌُم( و )بيٌذ( أو )بيذ اب

 مؼ الغحر( لىحىد )البيذ(، ولىً ًلّدم 
ً
ًّ )غصبت  بالغحر( لىحىد ألار الؼلُم، وأمىً أن ًى

ً
)غصبت

 كىي. أغحر( غلى )الخػصِب مؼ الغحر( ليىهه )الخػصِب بال

 

 ، وجحجب ألازذ الؼلُلت بــــ:الحجب  احلانح اخلايغح:

 ألاب. (1

2) .  الابً وئن هٌص

 

 يرياز األخد ألب

 ولها في اإلاحرار طذ خاالث: 

صفأن جِسر   احلانح األوىل:
ّ
 ( وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:) الى

 )أي غدم وحىد أزذ ألٍب أزسي(. غدم وحىد اإلاؼازن (1

ب (2  بالغحر، أو البيذ؛ ألجها طخصبذ مػها  غدم وحىد اإلاػّصِ
ً
)وهى ألار ألب؛ ألجها طخصبذ مػه غصبت

 مؼ الغحر(.
ً
 غصبت

 غدم وحىد أزذ ػلُلت )ألجها جلىم ملامها غىد فلدها(. (3

ألازذ ُلخحن فأهثر، أو )وهى: ألاب، أو الابً، أو ألار الؼلُم، أو ألازخحن الؼل غدم وحىد الحاحب (4

 .(الؼلُلت ئذا واهذ غصبت

 ماث غً: شوحت، وأّم، وأزذ ألب، وغم. مثالها:

  12 13 

 3 3 شوحت 

 4 4 أم 

 6 6 أزذ ألب 

 --- --- غم ع
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اَيح:
ّ
لثين  احلانح انص

ّ
 ( وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: ⅔) أن جِسر الث

 للمُذ(.أزسي ألٍب  وحىد أزذي أوحىد اإلاؼازن ) (1

ب )وهى ألار  (2  ، أو البيذ(.ألبغدم وحىد اإلاػّصِ

ألازذ غدم وحىد الحاحب )وهى: ألاب، أو الابً، أو ألار الؼلُم، أو ألازخحن الؼلُلخحن فأهثر، أو  (3

 .(الؼلُلت ئذا واهذ غصبت

 أزىاث ألب، وغم.  3ووأم، ، تماث غً: شوح مثالها:

  12 13 

 3 3 شوحت 

 2 2 أمّ  ⅙

 8 8 ألب أزىاث  3 ⅔

 --- --- غم ع

 

انصح:
ّ
م   احلانح انص  ( طىاٌء واهذ واخدة أو أهثر، غىد جىفس الؼسوغ الخالُت:)الخػصيب بالغيرأن جِسر بؼٍس

 وحىد أٍر ألٍب للمُذ أو أهثر. (1

غدم وحىد الحاحب )وهى: ألاب، أو الابً، أو ألار الؼلُم، أو ألازخحن الؼلُلخحن فأهثر، أو ألازذ  (2

 واهذ غصبت(. الؼلُلت ئذا

 وغم.و  أٌر ألب، ، ألب خحنأز  2و ماجذ غً: شوج،  مثالها:

  2 

 1 شوج 

 ع
 أزىاث ألب  2

1 
 أر  ألب

 -- غم م

 بىفظه، و )ألازىاث ألب( غصباٌث بالغحر.
ٌ
 )ألار ألب( غصبت
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اتعح:
ّ
م   احلانح انش  طىاٌء واهذ واخدة أو أهثر، غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: )الخػصيب مؼ الغير(أن جِسر بؼٍس

 وحىد بيٍذ أو بيذ ابً للمُذ واخدة أو أهثر. (1

 بالغحر. (2
ً
 غدم وحىد أٍر ألٍب للمُذ؛ ألهه ئذا ُوحد أصبدذ مػه غصبت

)وهى: ألاب، أو الابً، أو ألار الؼلُم، أو ألازخحن الؼلُلخحن فأهثر، أو ألازذ غدم وحىد الحاحب  (3

 ئذا واهذ غصبت(.الؼلُلت 

 .ألبوأزخحن وبيذ ابً، ماجذ غً شوج،  مثالها:

  4 

 1 شوج 

 ً2 بيذ اب 

 1 أزخان ألب  2 مؼ الغحر  ع

 

 ( طىاٌء واهذ واخدة أو أهثر، وذلً غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: ⅙)  أن جِسر الّظدض  :اخلايغحاحلانح 

 وحىد أزذ ػلُلٍت للمُذ واخدة فلؽ. (1

ًّ غدم وحىد  (2  بالغحر، أو البىاث؛ ألجها طخصبذ مػه
ً
ب )وهى ألار ألب؛ ألجها طخصبذ مػه غصبت اإلاػّصِ

 مؼ الغحر(.
ً
 غصبت

غدم وحىد الحاحب )وهى: ألاب، أو الابً، أو ألار الؼلُم، أو ألازخحن الؼلُلخحن فأهثر، أو ألازذ  (3

 الؼلُلت ئذا واهذ غصبت(.

 أزخحن ألب، وأم. 2وأزذ ػلُلت، و ماث غً: شوحت،  مثالها:

  12 13 

 3 3 شوحت 

 6 6 أزذ ػلُلت 

 2 2 أزخان ألب  2 ⅙

 2 2 أم ⅙

لثحن  ( ⅙) ( لخىفس ػسوغ الىصف في خلها، و )ألازىاث ألب( أزرثفــ)ألازذ الؼلُلت( أزرث )
ّ
 للث

ً
اطخىماال

 مؼ ألازذ الؼلُلت.
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ادعح:
ّ
حجب ألازذ ألب بــــ:الحجب  احلانح انغ

ُ
 ، وج

 ألاب.  (1

 الابً.  (2

 ألار الؼلُم.  (3

 ألازخحن الؼلُلخحن فأهثر. (4

 ألازذ الؼلُلت ئذا واهذ غصبت. (5

 فاذا ُوحد أخد هإالء فاّن )ألازذ ألب( طخيىن محجىبت. 

 

 األخ ادلثاسن:

 ئذا واهذ )ألازذ ألب( ألازذ ألب( الري ًىلل )ألار ألبوهى ) 
ّ
( مً الحجب ئلى ؤلازر، وهرا ال ًيىن ئال

 زّم 
ً
  ⅔ُحجبذ بــ)ألازخحن الؼلُلخحن أو أهثر( الطخغساق الثلثحن )واززت

ً
(، زّم ًأحي )ألار ألب( فخيىن مػه )غصبت

 بالغحر( فترر مػه.

 أزخان ػلُلخان، وأزذ ألب، وأر ألب. 2غً: شوحت، و  : ما لى ماثومثاٌ هره الحالت

  12 

 3 شوحت 

 8 أزخان ػلُلخان  2 ⅔

 ع
 أزذ ألب

1 
 أر ألب

 لحجبذ )ألازذ ألب( باألزخحن الؼلُلخحن فلى  
ً
 (.ألار اإلابازن، فظّمي )لم ًىً )ألار ألب( مىحىدا

 أخ انشإو:

 ئذا واهذ )ألازذ ألب( ( مً ؤلازر ئلى الحجبألازذ ألب( الري ًىلل )ألار ألبوهى ) 
ّ
، وهرا ال ًيىن ئال

 بالغحر( وجيىن اإلاظألت
ً
 فُأحي )ألار ألب( فخيىن مػه )غصبت

ً
كد اطدىفدث أطهمها ألصحاب الفسوض أو  واززت

، فدُيئٍر ال ًبلى للػصباث ش ئ، 
ً
 بظببه. فدظلؽواهذ اإلاظألت غائلت
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: ما لى ماجذ غً: شوج، وأزذ ػلُلت، وأزذ ومثاٌ ما ئذا اطدىفرث اإلاظألت أطهمها ألصحاب الفسوضأ  (  

 ألب، وأٌر ألب

  2 

 1 شوج 

 1 أزذ ػلُلت 

 ع
 أزذ ألب

-- 
 أر ألب

 لىززذ )ألازذ ألب( الّظدض )
ً
 للثلثحن ) ⅙فلى لم ًىً )ألار ألب( مىحىدا

ً
( مؼ )ألازذ  ⅔( جىملت

ًأزرون ما بلي بػد أصحاب الفسوض، ولم ًبَم في هره اإلاظألت ش ئ، الؼلُلت(، ولىً إلاا واهذ غصبت مػه 

 فلِع لها ش ئ.

 ما لى ماجذ غً: شوج، وأم، وأزذ ػلُلت، وأزذ ألب، وأٍر ألب. ومثاٌ ما ئذا واهذ اإلاظألت غائلت:ب  (  

 

  6 7 

 3 3 شوج 

 1 1 أم ⅙

 3 3 أزذ ػلُلت 

 ع
 أزذ ألب

-- 
-- 

 أر ألب

 لىززذ )ألازذ ألب( الّظدض )
ً
 لى لم ًىً )ألار ألب( مىحىدا

ً
 للثلثحن ) ⅙وهىا أًظا

ً
( مؼ  ⅔( جىملت

ولىً إلاا واهذ غصبت مػه ًأزرون ما بلي بػد أصحاب الفسوض، (، 8ولػالذ اإلاظألت ئلى ))ألازذ الؼلُلت(، 

 طلؼذ )ألازذ ألب( مػه؛ ألهه لم ًبم في الترهت ش ئ، 
ً
واإلاظألت هره غائلت ال جىفي ألصحاب الفسوض أصال

 (.أر الشإمفظّمي في هاجحن الحالخحن )
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 يرياز اإلخىج ألو

  

  هم هما ًلي:اإلاُذ مً أّمه، بدُث جيىن خاالث ئزثواإلالصىد بهم هم: ئزىة 

هس وألاهثى، ئذا اهفسد الىاخد منهم أزر ذهسهم هأهث (1
ّ
  (. وئذا احخمػىا اػتروىا في ) ( ⅙)اهم، فال فسق بحن الر

 .)ألار ألم( ال ٌػّصب )ألازذ ألّم( وئن واهىا مً هفع الجهت والدزحت (2

ًْ أْدلى  .( ⅙)( ئلى حجبىها مً ) ئذا احخمػىا مؼ أْن أْدلى بهم )وهي ألام( (3 مؼ أّن اللاغدة الفسطُت جلٌى )م

  بىازر حجبه ذلً الىازر(.

 ولهم في اإلاحرار زالر خاالث:

 ( غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: ⅙) أن ًسر الىاخد منهم الّظدض  احلانح األوىل:

 أو أهثى. (1
ً
 فلؽ، طىاٌء وان ذهسا

ً
 أن ًيىن واخدا

 ألاب، أو الجّد، أو الابً، أو البيذ(.غدم وحىد الحاحب )وهى:  (2

 ماث غً: شوحت، وأّم، و أزذ ػلُلت، وأر ألّم. مثالها:

  12 13 

 3 3 شوحت 

 2 2 أم ⅙

 6 6 أزذ ػلُلت 

 2 2 أر ألم ⅙

 وهفع الص ئ لى واهذ أهثى )أزذ ألم(.

  12 13 

 3 3 شوحت 

 2 2 أم ⅙

 6 6 أزذ ػلُلت 

 2 2 أزذ ألم ⅙
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 الثلث )  انصاَيح:احلانح 
ً
 غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: (أن ًسزىا حميػا

1) .
ً
 وئهازا

ً
 أو ازخلؼىا ذوىزا

ً
 أو ئهازا

ً
 أن ًيىهىا أهثر مً واخد، طىاٌء واهىا ذوىزا

 غدم وحىد الحاحب )وهى: ألاب، أو الجّد، أو الابً، أو البيذ(. (2

 ئزىة ألم. 3: ماث غً شوحت، وأّم، وأزذ ػلُلت، و ومثالها

  12 15 

 3 3 شوحت 

 2 2 أم ⅙

 6 6 أزذ ػلُلت 

 3   2 4 ئزىة ألم 

 

حجب ؤلازىة ألّم بــــ:الحجب  احلانح انصانصح:  ، ٍو

 ألاب. (1

 الجّد. (2

3) .  الابً، وابً الابً وئن هٌص

4) .  البيذ، أو بيذ الابً وئن هٌص
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ّ
 يرياز األو

  

 ولها في اإلاحرار زالر خاالث.

 :حن الخالُحنالؼسػأخد ( غىد جىفس  ⅙) الّظدضجِسر أن  احلانح األوىل:

 .) ، أو البيذ، أو بيذ الابً وئن هٌص  وحىد الىلد )الابً وئن هٌص

    :وحىد حمٍؼ مً ؤلازىة )أي ئزىان فأهثر( طىاٌء واهىا أػلاء أو ألب أو ألّم، أو واهىا مسخلؼحن، وطىاٌء أو

، وطىاٌء واهىا واززحن أو محجى 
ً
 أو ئهازا

ً
 بحن.واهىا ذوىزا

ً واٍف في جىزٍث )ألام( الّظدض   . ( ⅙)فىحىد أخد هرًً ألامٍس

 : ماث غً: أّم، وشوحت، وبيذ، وأزذ ػلُلت.ومثالها

  24 

 4 أم ⅙

 3 شوحت ⅛

 12 بيذ 

 5 أزذ ػلُلت ع

 ( لىحىد البيذ. ⅙( ئلى )فاألّم هىا ُحجبذ مً )

ٌٌ آزس  ألم.: ماث غً: أم، وأب، وشوحت، وأزذ ػلُلت، وأر مثا

  12 

 2 أم ⅙

 7 أب ع

 3 شوحت 

 -- أزذ ػلُلت م  

 -- أر ألم م

 ( لىحىد حمؼ مً ؤلازىة، مؼ أّن ؤلازىة محجىبحن باألب. ⅙( ئلى )فاألّم هىا ُحجبذ مً )
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لث احلانح انصاَيح:
ّ
 ( غىد جىفس الؼسوغ الخالُت: ) أن جسر الث

 (وحىد الىلد )الابً أو البيذ غدم  (1

 حمٍؼ مً ؤلازىة، فالىاخد مً ؤلازىة ال ًإزس غلى هصِب ألام. وحىدغدم  (2

 : ماجذ غً: أم، وشوج، وأزذ ألب، وغم.مثالها

  6 8 

 2 2 أم 

 3 3 شوج 

 3 3 أزذ ألب 

 

خحن(،  ( الباقي بػد هصيب أخد الصوحين أن جسر ) :احلانح انصانصح خحن( أو )الػمٍس في )اإلاظألخحن الغّساٍو

 وػسػها:

 وحىد الىلد )الابً أو البيذ (غدم  (1

 مً ؤلازىة ال ًإزس غلى هصِب ألام. ألّن الىاخدغدم وحىد حمٍؼ مً ؤلازىة،  (2

 وحىد أخد الصوححن في اإلاظألت. (3

 وحىد ألاب. (4

 ومثالها في خاٌ وحىد )الصوج(:

3  ×  2 6 

 3 1 شوج 

 أم الباقي 
1 

1 

 2 أب ع

( 1( أزرث )ألام( زلثه وهى )3( أي هصف الترهت، والباقي )6)( مً 3فبػد جصحُذ اإلاظألت: أزر الصوج ) 

 (.2أزر )ألاب( الباقي وهى )و 
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 ومثالها في خاٌ وحىد )الصوحت(:

  4 

 1 شوحت 

 1 أم الباقي 

 2 أب ع

( أزرث 3( ، والباقي )4( مً )1واإلاظألت هىا ال جدخاج ئلى جصحُذ، فأزرث الصوحت هصُبها الّسبؼ أي ) 

 (.2( وأزر )ألاب( الباقي وهى )1زلثه وهى ))ألام( 

  
ّ
  ذولى خل

ً
با لت اإلاػخادة ألزرث )ألاّم( طػف هصِب )ألاب( في مظألت الصوج، وأزرث كٍس اإلاظألخحن بالؼٍس

ه ئذا احخمؼ ذهٌس وأهثى مً هفع الجهت والدزحت أزر 
ّ
ث )أه مىه في مظألت الصوحت، واللاغدة اإلاؼسدة في غلم اإلاىاٍز

 ؤلازىة ألم الرهس طػف هص
ّ
 (-هما طبم بُاهه–ِب ألاهثى ئال

لت اإلاػخادة:   ولىدّل اإلاظألت غلى فسض وحىد )الصوج( بالؼٍس

  6 

 3 شوج 

  2 أم 

 1 أب ع

خّل هاجحن اإلاظألخحن  فهىا أزرث )ألاّم( طػف هصِب )ألاب(، مً أحل ذلً حػل غمس بً الخؼاب 

لت الظابلت وهي: أن جأزر ألاّم   بػد هصِب أخد الصوححن. ( الباقي )بالؼٍس
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 يرياز األب

 

 وله في اإلاحرار زالر خاالث:

 ئذا جىفس ػسغ واخٌد فلؽ وهى: ( ⅙) أن ًسر احلانح األوىل:

  س )وهى وحىد
ّ
ٌ الفسع الىازر اإلاره  .(الابً أو ابً الابً وئن هص

 : ماث غً: أب، وابً، وأّم.ومثالها

  6 

 1 أب  ⅙

 1 أم ⅙

 4 ابً ع

وألاصل في )ألاب( أن ًيىن )غصبت(، ولىً ئذا احخمػذ الػصباث وجصاخمذ حجب ألاغلى منها ألادوى،  

 بــ)الابً(.
ً
 وػبلت )البىّىة( أغلى مً ػبلت )ألابّىة( وبىاًء غلى ذلً: وان ألاصل أن ًيىن )ألاُب( محجىبا

  
ً
اهخلل هصِبه مً )الخػصِب(  -هما طبم بُاهه–ولىً إلاا وان )ألاب( ممً ال ًحجبىن حجب خسماٍن أبدا

ًْ هى أْولى مىه في الخػصِب وهى )الابً(. ( ⅙)ئلى الفسض وهى   غىد وحىد م

  ( ⅙) أن ًسر احلانح انصاَيح:
ً
 واخٌد فلؽ وهى: مؼ الباقي حػصيبا

ٌ
 ئذا جىفس ػسغ

 .)  وحىد الفسع الىازر اإلاإهث )وهى البيذ أو بيذ الابً وئن هٌص

 وأّم. : ماث غً: أب، وبيذ،ومثالها

  6 

 2=  1+  1 أب + ع ⅙

 1 أم ⅙

 3 بيذ 

( 1( وأزر ما بلي بػد أصحاب الفسوض وهى )6( مً )1الترهت وهى ) ( ⅙)فــ)ألاب( أزر طدض  
ً
( )حػصِبا

 فخم حمؼ الظهمحن له.
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 غىد جىفس ػسٍغ واخد فلؽ وهى: أن ًسر بعسيم الخػصيب احلانح انصانصح:

  
ً
 (.-بيذ–أو أهثى  -ابً–غدم وحىد الفسع الىازر )طىاٌء وان ذهسا

 وشوحت، وأزذ ألم، وغم.: ماث غً: أب، ومثالها

  4 

 3 أب ع

 1 شوحت 

 -- أزذ ألمّ  م

 -- غم م

 .
ً
 فــ)ألازذ ألم( و )الػم( محجىبان بــ)ألاب(، وأزرث الصوحت هصُبها الّسبؼ، والباقي أزره )ألاب( حػصِبا

 

 

 يرياز انضوض

 :خاالنوله في اإلاحرار  

صف احلانح األوىل:
ّ
 ( غىد جىفس ػسٍغ واخٍد فلؽ وهى:) أن ًسر الى

  وان أو أهثى( لصوحخه اإلاخىفاة، طىاٌء وان ذلً الىلد مىه أو  -أي الفسع الىازر–غدم وحىد الىلد 
ً
)ذهسا

 مً شوٍج غحره.

 : ماجذ غً: شوج، وأّم، وأزذ ػلُلت، وأر ألم.مثالها

  6 8 

 3 3 شوج 

 1 1 أمّ  ⅙

 3 3 أزذ ػلُلت 

 1 1 أر ألمّ  ⅙
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لىحىد  ( ⅙)( لػدم وحىد الفسع الىازر للصوحت، وأزرث )ألاّم( الّظدض  فــ)الصوج( أزر الىصف ) 

 ( ⅙)( لخىفس ػسوغ ذلً، وأزر )ألار ألم( الّظدض  حمؼ مً ؤلازىة، وأزرث )ألازذ الؼلُلت( الّىصف )

 وغدم وحىد مً ًحجبه.
ً
 ليىهه واخدا

 

اَيحاحلانح 
ّ
 ( غىد جىفس ػسٍغ واخٍد فلؽ وهى:) الّسبؼأن ًسر  :انص

  وان أو أهثى( لصوحخه اإلاخىفاة، طىاٌء وان ذلً الىلد مىه أو مً شوٍج  -أي الفسع الىازر–وحىد الىلد 
ً
)ذهسا

 غحره.

 ألم.: ماجذ غً: شوج، وبيذ، وأّم، وأزذ ػلُلت، وأر مثالها

  12 

 3 شوج 

 6 بيذ 

 2 أمّ  ⅙

 1 أزذ ػلُلت مؼ الغحرع    

 -- أر ألمّ  م

( ؛ ( لىحىد الفسع الىازر للصوحت )وهي البيذ(، وأزرث )البيذ( الّىصف ) فــ)الصوج( أزر الّسبؼ ) 

لىحىد )البيذ( أو لىحىد حمؼ مً ؤلازىة،  ( ⅙)وأزرث )ألاّم( الّظدض ليىجها واخدة وغدم وحىد مً ٌػّصبها، 

 مؼ الغحر( لىحىد البيذ، وُحجب )ألار ألم( بــ)البيذ(.
ً
 وأزرث )ألازذ الؼلُلت( هصُبها )حػصِبا
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 يرياز انضوجح

  

 :خاالنولها في اإلاحرار 

ًّ أهثر مً واخدة (  ) الّسبؼسر جأن  احلانح األوىل:  أو أهثر، فاذا ه
ً
( اػترهً في )طىاٌء واهذ واخدة

 غىد جىفس ػسٍغ واخٍد فلؽ وهى:بالدظاوي، وذلً 

  وان أو أهثى( لصوح -لىازرأي الفسع ا–غدم وحىد الىلد 
ً
ىه)ذهسا

ّ
أو مً  ا، طىاٌء وان ذلً الىلد منها اإلاخىف

 .اغحره

 ، وأّم، وأزذ ػلُلت، وأر ألم.تغً: شوح : ماثمثالها

  12 13 

 3 3 تشوح 

 2 2 أمّ  ⅙

  6 6 ػلُلتأزذ 

 2 2 أر ألمّ  ⅙

( لىحىد  ⅙، وأزرث )ألاّم( الّظدض )( لػدم وحىد الفسع الىازر للصوج ) الّسبؼ ث( أزرتفــ)الصوح 

(  ⅙( لخىفس ػسوغ ذلً، وأزر )ألار ألم( الّظدض ) حمؼ مً ؤلازىة، وأزرث )ألازذ الؼلُلت( الّىصف )

 وغدم وحىد مً ًحجبه.
ً
 ليىهه واخدا

 

اَيح:احلانح 
ّ
مًسر جأن  انص

ّ
ًّ أهثر مً واخدة اػترهً في ) (⅛) الث  أو أهثر، فاذا ه

ً
( ⅛طىاٌء واهذ واخدة

 غىد جىفس ػسٍغ واخٍد فلؽ وهى:بالدظاوي 

  ى -ىازرأي الفسع ال–وحىد الىلد
ّ
 وان أو أهثى( لصوحها اإلاخىف

ً
أو مً  ا، طىاٌء وان ذلً الىلد منه)ذهسا

 .اغحره

 وبيذ، وأّم، وأزذ ػلُلت، وأر ألم.، تغً: شوح : ماثمثالها
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  24 

 3 اثشوح   3 ⅛

 12 بيذ 

 4 أمّ  ⅙

 5 أزذ ػلُلت مؼ الغحرع    

 -- أر ألمّ  م

مً( أزر اثفــ)الصوح 
ّ
 بالدظاوي ( ⅛) الث

ً
)وهي البيذ(، وأزرث  لىحىد الفسع الىازر للصوجػساهت

( لىحىد )البيذ( أو  ⅙وأزرث )ألاّم( الّظدض ) ٌػّصبها،؛ ليىجها واخدة وغدم وحىد مً ()البيذ( الّىصف )

 مؼ الغحر( لىحىد البيذ، وُحجب )ألار ألم( 
ً
لىحىد حمؼ مً ؤلازىة، وأزرث )ألازذ الؼلُلت( هصُبها )حػصِبا

 بــ)البيذ(.
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ج
ّ
 يرياز اجلذ

 

ؼلم غليها )الجّدة الصحُدت(. واإلاساد بالجّدة هىا: م الجّد غحر الصحُذ، ٍو  التي ال جيىن وظبتها ئلى اإلاُذ غً ػٍس

 فدؼمل: 

 أّم أب ألاب. .5 أّم أم ألاب. .4 أّم أّم ألاّم. .3 أّم ألاب. .2 أّم ألاّم. .1

م الجّد غحر الصحُذ    –أّما )أم أب ألام( فيظبتها ئلى اإلاُذ غً ػٍس
ً
فخيىن هي  -الري هى غحر وازٍر أصال

، وحظّمى )الجّدة غحر الصحُدت(.
ً
 غحر واززٍت أًظا

م السطم الصجسي لهره الحالت:  خّم جىطُذ ذلً غً ػٍس  ٍو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلاُذ                 

 

  

 أم أب

 حد )أب

 أب(

 أب أب  أب أبأم أب 

 أبأم 

 أم أم أب أب أم أب

 أم أم

 أم أم أم

 أب أم

 الجد غحر الصحُذ

 أم أب أم

 الجدة غحر الصحُدت

1 

2 

3 

4 

5 
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 فلغ هى الّظدض
ً
 واخدا

ً
 فسضا

ّ
  ( ⅙) والجّدة ال جسر ئال

ً
 أو أهثر، فان واهذ واخدة

ً
طىاٌء واهذ واخدة

ؼترهً في ًّ أهثر مً ذلً، بدُث ًخصّىز أن ًلدظمىه بالدظاوي  ( ⅙) الّظدض اهفسدث به، َو ججخمؼ غدٌد ئن ه

 مً الجّداث في مظألٍت واخدة، والؼسغ الىخُد في ئزر الجّدة: أْن ال جيىن محجىبت.

 : ما لى ماث غً: شوحت، وابً، وحدة )أم أم(.مثاٌ ئزر الجدة الىاخدة

  24 

 3 شوحت ⅛

 17 ابً ع

 4 حدة )أم أم( ⅙

 

 ما لى ماث غً: شوحخان، وابً، وأم أم أم، وأم أم أب، وأم أب أب. :ومثاٌ الجداث ئذا اشترهً

  24 

 3 شوحخان   2 ⅛

 17 ابً ع

⅙ 

 أم أم أم

 أم أم أب 4

 أم أب أب

( ًلدظمىه بالدظاوي؛ لىحىد الفسع الىازر، و )الابً( ًسر 24( مً )3( وهى )⅛فالصوحخان ٌؼترهً في ) 

( وهى )
ً
( 24( مً )4وهى ) ( ⅙)(، والجداث ٌؼترهً في 24( مً )17ما بلي مً أصحاب الفسوض )حػصِبا

 ًلدظمىه بالدظاوي.

 

ا يٍ حيجثها فهى
ّ
  :أي

 ألاّم، فــ)ألاّم( جحجب وّل حّدة. (1

 وبيذ، وأم، وأّم أّم، وأم أب، وأم أب أب، وأر ألم، وأر ألب.، اثشوح  3: ما لى ماث غً: هره الحالت ومثاٌ
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  24 

 3 شوحاث   3 ⅛

 12 بيذ 

 4 أم ⅙

 -- أم أم م

 -- أم أب م

 -- أم أب أب م

 -- أر ألم م

 5 أر ألب ع

سر ـــــج( البيذالىازر، و ) ( ًلدظمىه بالدظاوي؛ لىحىد الفسع24( مً )3( وهى )⅛ث ٌؼترهً في )افالصوح

 (( وهى )جسر 24( مً )12 )(؛ لىحىد 24( مً )4وهى ) ( ⅙)( ليىجها واخدة، وغدم وحىد مً ٌػّصبها، و )ألام

(، وُحجب )ألار الفسع الىازر، وأّما الجداث الثالر )أم ألام( و )أم ألاب( و )أم أب ألاب( فاجهً محجىباٍث بــ)ألام

م الخػصِب5والباقي وهى )ألم( بـــ)البيذ(،   .( أطهم أزرها )ألار ألب( غً ػٍس

 

يظب ئلى اإلايذ غً ظسيله( فاذا وحد )ألاب( حجب )أّم  (2
ُ
ألاب، ًحجب الجّدة ألابىيت )أي الجّدة التي ج

 ألاب( و )أم أّم ألاب( و )أم أب ألاب(.

 ما لى ماث غً: شوحت، وأب، وأم أب، وأم أم، وابً. ومثاٌ هره الحالت:

  24 

 3 شوحت ⅛

 4 أب ⅙

 -- أم أب م

 4 أم أم ⅙

 13 ابً ع

( 24( مً )4وهى ) ( ⅙)، و )ألاب( ًسر ( ؛ لىحىد الفسع الىازر24( مً )3( وهى )⅛فالصوحت جسر ) 

له، و )أّم ألام( جسر  ( 4وهى ) ( ⅙)لىحىد الفسع الىازر اإلارهس )الابً(، و )أم ألاب( محجىبت بــ)ألاب( ألجها غً ػٍس

( وهى )24مً )
ً
 (.24( مً )13( لػدم وحىد مً ًحجبها، و )الابً( ًسر ما بلي مً أصحاب الفسوض )حػصِبا
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يظب ئلى اإلايذ غً ظسيله، فاذا ُوحد )الجّد( حجب )أم أب ألاب( وال  (3
ُ
الجّد، ًحجب الجّدة التي ج

ًّ لظً غً ظسيله.  ًحجب مً غداها؛ ألنه

 غً: شوحت، وحّد )أب أب(، وحّدة )أم أب أب(، وبيذ.ما لى ماث  ومثاٌ هره الحالت:

  24 

 3 شوحت ⅛

 5=  1+  4 حد )أب أب( + ع ⅙

 -- حدة )أم أب أب( م

 4 حدة )أم أم أم( ⅙

 12 بيذ 

( 24( مً )4وهى ) ( ⅙)(؛ لىحىد الفسع الىازر، و )الجّد( ًسر 24( مً )3( وهى )⅛فالصوحت جسر ) 

( وهى )
ً
أزر ما بلي مً أصحاب الفسوض )حػصِبا ( فُصبذ 24( مً )1لىحىد البيذ وغدم وحىد )ألاب( ٍو

له، والجّدة )أم أم 24( مً )5مجمىع ما ًأزره الجّد ) (، والجدة )أم أب ألاب( محجىبت بــ)الجّد(؛ ألجها غً ػٍس

( ليىجها واخدة، 24( مً )12( وهى )حجبها، و )البيذ( لها )( لػدم وحىد مً 24ً( مً )4وهى ) ( ⅙)ألام( جسر 

 وغدم وحىد مً ٌػّصبها.

 

سبى محجىبت. (4
ُ
سبى جحجب الجّدة الُبػدي ولى واهذ الل

ُ
 الجّدة الل

ما لى ماث غً: شوحت، وابً، وحمُؼ الجداث )أّم أم( و )أم أم أم( و )أم أب( و )أم أم أب( و  ومثاٌ هره الحالت:

 )أم أب أب(

  24 

 3 شوحت ⅛

 17 ابً ع

⅙ 
 أم أم

4 
 أم أب

 -- أم أم أم م

 -- أم أم أب م

 -- أم أب أب م
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، و )الابً( ًسر ما بلي مً أصحاب الفسوض (؛ لىحىد الفسع الىازر24( مً )3)( وهى ⅛فالصوحت جسر ) 

( وهى )
ً
( ًلدظمىه 24( مً )4( وهى ) ⅙(، والجدجان )أم ألام( و )أم ألاب( ٌؼترهً في )24( مً )17)حػصِبا

 ًّ اث )أم أم ألام( و )أم أم ألاب( و )أم أب ألاب( فاجه ًّ مً دزحت واخدة، وأما الجداث ألازٍس مً بالدظاوي؛ ألجه

.دزحٍت واخدة و  ًّ  محجىباٍث بالجداث ألاكسب منه

ٌٌ آزس:  وأم أم أم.ما لى ماث غً: أب، و أم أب،  مثا

  1 

 1 أب ع

 -- أم أب م

 -- أم أمأم  م

 بــ)ألاب(؛  
ً
(؛ لػدم وحىد الفسع الىازر، والجدة )أم ألاب( محجىبت

ً
فــ)ألاب( هىا ًسر حمُؼ اإلااٌ )حػصِبا

 بــ)أم ألاب(؛ ألجها أكسب منها دزحت.
ً
له، و )أّم أّم ألاّم( محجىبت  ألجها غً ػٍس
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ّ
 يرياز اجلذ

 

الجّد الصحُذ، وهى الري ال ًدزل في وظبخه ئلى اإلاُذ أهثى، مثل )أب ألاب( و )أب أب  واإلالصىد به:

 .-وكد طبم بُاهه في محرار الجدة-، ألاب( وئن غال

م أّم اإلاُذ، فهى الجّد غحر الصحُذ، وهى الًسر.أما الجّد غير الصحيذ   ، وهى الري ًيىن غً ػٍس

، ول (ألاب)في ؤلازر مثل  و )الجّد(
ً
ىً ًسخلف غىه في بػع ألامىز، وكد جبّحن مً محرار )ألاب( أّن له جماما

د غلُه خالت واخدة، وهي )الحجب(،  ٍص في اإلاحرار زالر خاالث، فىرلً الجّد ٌؼازن ألاب في هره ألاخىاٌ، ٍو

حجب بداٌ.  ًُ حجب، أّما )ألاب( فال  ًُ  ومػجى ذلً: أّن )الجّد( كد 

 الث:وغلى هرا فللجّد  في اإلاحرار أزبؼ خا

 ، وذلً ئذا جىفس ػسػان:( ⅙) أن ًسر الجّد الّظدض احلانح األوىل:

 وحىد الفسع الىازر اإلارهس )الابً(. (1

 غدم وحىد الحاحب )ألاب(. (2

 : ما لى ماث غً: شوحت، وابً، وحد.ومثالها

  24 

 3 شوحت ⅛

 17 ابً ع

 4 حد ⅙

)الابً( ًسر ما بلي مً أصحاب الفسوض ، و (؛ لىحىد الفسع الىازر24( مً )3)( وهى ⅛فالصوحت لها ) 

( وهى )
ً
 (.24( مً )4( وهى ) ⅙(، والجّد له )24( مً )17)حػصِبا

 

اَيحاحلانح 
ّ
  ( ⅙) أن ًسر الجّد الّظدض :انص

ً
 والباقي حػصيبا

ً
 ، وذلً ئذا جىفس ػسػان:فسضا

ٌ ) ثهاإلاإ وحىد الفسع الىازر  (1  (.البيذ أو بيذ الابً وئن هص

 )ألاب(.غدم وحىد الحاحب  (2
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 : ما لى ماث غً: شوحت، وبيذ، وحد.ومثالها

  24 

 3 شوحت ⅛

 12 بيذ 

 9=    5+  4 حد + ع   ⅙

( ليىجها واخدة، وغدم (؛ لىحىد الفسع الىازر، و )البيذ( جسر )24( مً )3( وهى )⅛فالصوحت لها ) 

 وهى ) ⅙وحىد اإلاػّصب، والجّد له )
ً
( وهى )24( مً )4( فسطا

ً
( لىحىد الفسع الىازر 24( مً )5( والباقي )حػصِبا

 (.24( مً )9اإلاإهث، فُصبذ مجمىع أطهمه )

 

 :الخالُت غو ؼس الغىد جىفس  أن ًسر بعسيم الخػصيب، احلانح انصانصح:

 غدم وحىد الفسع الىازر )اإلارهس أو اإلاإهث(. (1

 غدم وحىد الحاحب )وهى ألاب(. (2

 باذن هللا –غدم وحىد ئزىة أو أزىاث أػلاء أو ألب؛ ألّن لهم خالت زاصت بهم  (3
ً
طُأحي ػسخها جفصُال

 .-حػالى

 ، وأم، وحد، وأر ألم.اثشوح  3: ما لى ماث غً:  ومثالها

  12 

 3   3 اثشوح 

 4 أم 

 5 حد ع

 --- أر ألم م

و  ،وحىد الفسع الىازرػدم ًلدظمىه بالدظاوي؛ ل( 12( مً )3وهى ) ( )ٌؼترهً في  فالصوحاث الثالر 

م ( لػدم وحىد الفسع الىازر، وال حمؼ مً ؤلازىة، و )الجّد( 12( مً )4وهى )  ()سر ج( ألام) ًأزر ما بلي بؼٍس

 .)ألار ألم( محجىٌب بــ)الجّد( (، و 12( مً )5وهى )الخػصِب 
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حجب الجّد بـــ)ألاب( الحجب  احلانح انشاتعح: .، وٍُ
ً
 فلؽ، فاذا ُوحد )ألاب( حجب )الجّد( مؼللا

 : ما لى ماث غً: شوحت، وأٍب، وحّد، وابً.ومثالها

  24 

 3 شوحت ⅛

 4 أب ⅙

 --- حد م

 17 ابً ع

(؛ 24( مً )4وهى ) ( ⅙)(؛ لىحىد الفسع الىازر، و )ألاب( ًسر 24( مً )3( وهى )⅛فالصوحت لها ) 

 لىحىد الفسع الىازر اإلارهس، و )الجّد( محجىٌب بــ)ألاب(، و )الا 
ً
بً( ًأزر ما بلي بػد أصحاب الفسوض حػصِبا

 (.24( مً )17وهى )

:
َ
 األب

ُّ
 يغائم خيانف فيها اجلذ

( مثل )ألاِب( في خاالث جىزٍثه، ئال في    أزبؼ مظائل، هي:طبم أن كلىا: ئّن )الجدَّ

ًّ )الجّد( ًحجبه )ألاب(.  ألاولى:اإلاظألت  ، لى
ً
حجب حجب خسماٍن أبدا ًُ  أّن )ألاَب( ال 

حجب بــ)الجّد(.  اإلاظألت الثاهيت:
ُ
حجب بــ)ألاب(، لىنها ال ج

ُ
 الجّدة )أّم ألاب( ج

خحن اإلاظألت الثالثت لى ، أّما بػد هصِب أخد الصوححن ( الباقي)ذهسها أّن )ألاّم( جأزر زلث –:  في اإلاظألخحن الغساٍو

 )الجّد( ( فُأزر )حدٌّ وان ميان )ألاِب( 
ً
 بػد هصِب أخد الصوححن وبػد أن جأزر )ألاّم( هصُبها وامال

ً
الباقي حػصِبا

لث 
ُ
خحن. ترهت.( ال )وهى ز  فال ٌػامل )الجّد( مػاملت )ألاب( في اإلاظألخحن الساٍو

، أّما )الجّد( فاهه ال ًحجب  )ألاُب( ًحجب حمُؼ ؤلازىة وألازىاث مً أّي   اإلاظألت الّسابػت:
ً
 واخدا

ً
حهٍت واهىا كىال

 بحن أهل الػلم، والساجح مً 
ٌ

طىي )ؤلازىة وألازىاث ألم( فلؽ، أّما )ؤلازىة وألازىاث ألاػلاء وألب( ففُه زالف

 أكىالهم غدم الحجب، فله: 

 اإلااٌ غىد غدم أصحاب الفسوض.(  )ئّما: )اإلالاطمت( أو  .أ 

 حمُؼ اإلااٌ غىد وحىد أصحاب فسوض. ( ⅙)بػد أصحاب الفسوض أو  ( الباقي )وئّما: )اإلالاطمت( أو  .ب 
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 يع اإلخىج
ّ
 حكى اجلذ

 

 كبل ذهس خاالث ئزر الجّد مؼ ؤلازىة ًجدز أن هرهس بػع كىاغد وطىابؽ، منها: 

  )وهى وهى: الري ال ًدزل في وظبخه ئلى اإلاُذ أهثى،  -وكد طبم بُاهه–اإلالصىد بالجّد هى )الجّد الصحُذ

 )أب أب( أو )أب أب ألاب( وئن غال.

 .ئذا وان ؤلازىة غصباث 
ٌ
 خاالث الجد مؼ ؤلازىة _ التي طخرهس بػد كلُل _ مفترطت

  ئذا واهىا )ئزىة أػلاء، أو أزىة ألب( أّما  
ّ
فاّن الجّد ًحجبهم  (ؤلازىة ألمّ )وال ًيىن ؤلازىة غصباث ئال

. لرلً فاإلالصىد مً ؤلازىة في مظائل ا
ً
 ، أو ؤلازىة ألب( فلؽ.ّد مؼ ؤلازىة هم )ؤلازىة ألاػلاءلجاجفاكا

 غصباث، و، ره اإلاظائل أي )ألازىاث الؼلُلاثجدزل ألازىاث في ه ًّ  ئذا ه
ّ
ألازىاث ألب( وال ًدزلً ئال

 في خالحن:
ّ
ًّ غصباث ئال  وال ًى

 أٌر مً هفع الجهت والدزحت، مثل )أن ًىحد مؼ ألازذ الؼلُلتألاولى ًّ أٌر  : أن ًىحد مػه

 بالغحر(.
ً
ًّ )غصبت  ػلُم، أو مؼ ألازذ ألب أٌر ألب( ، فُى

 للمُذ، مثل )أن ًىحد مؼ ألازذ الؼلُلت أو ألب بيٌذ الثاهيت 
ٌ

ث
ّ
 مإه

ٌ
ًّ فسٌع وازر : أن ًىحد مػه

 مؼ الغحر(.
ً
ًّ )غصبت ًٍ للمُذ( فُى  أو بيذ اب

  )ًغىد غدم وحىد )ألاب ، أو الاب 
ٌ
 هره الحاالث مفترطت

 ه ًحجب  (ألاب)د ألهه ئذا وح
ّ
ؤلازىة )ًحجب  (ألاب)، فلً ًبَم زالف، وهرلً فاّن (الجّد )فاه

 
ً
 .(ألاب)فال وحىد لهره الحاالث مؼ وحىد  (مؼللا

  ه ًحجب (الابً)وهرلً ئذا وحد
ّ
 )؛ فاه

ً
بال زالف، فلً ًبَم زالف، فال وحىد  (ؤلازىة مؼللا

 .(الابً)لهره الحاالث مؼ وحىد 

لت  حػالى وال في طّىت زطىله  بُان خىم مظائل )الجّد مؼ ؤلازىة( لم ًِسْد في هخاب هللا بهره الؼٍس

لت جىزٍث )الجّد مؼ ؤلازىة( بالصُغت الظابلت غلى كىلحن:  اإلافترطت، ولرلً ازخلف الػلماء في ػٍس

 انمىل األول: 

ؼت وغسوة بً منهم: أبى بىس وابً غباض وابً الصبحر وأبى الدزداء وابً غمس وغائ ذهب بػع الصحابت 

ً وغحرهم  ( وبه كاٌ ؤلامام : أحمػحن الصبحر والحظً وابً طحًر
ً
ئلى أّن )الجّد( مثل )ألاب( ًحجب )ؤلازىة مؼللا

 أبى خىُفت، وهى زواًت غً ؤلامام أخمد، وازخازها ابً اللُم وبػع الؼافػُت.
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 انمىل انصاَي:

منهم: غمس وغثمان وغلي وشٍد بً زابذ وابً مظػىد والؼػبي وأهل اإلادًىت  وذهب أهثر الصحابت 

لت طىرهسها بػد --وغحرهم مً الصحابت والخابػحن ئلى: أّجهم )أي ؤلازىة( ًسزىن مؼ )الجّد( فال ًحجبهم،  بؼٍس

 غً ؤلامام أخمد، وهى كٌى أبي ًىطف ومدمد  --كلُل
ٌ
صاخبا أبي . وبه كاٌ ؤلامام مالً، والؼافعي، وزواًت

 .-زخمهم هللا حػالى أحمػحن–خىُفت 

  

سض وحىد 
ُ
 غىد جدلم اللىاغد الظابلت، فلهم خالحن: (أٍر ػلُم أو ألب)مؼ  (حّد )وغلى هرا، فلى ف

 احلانح األوىل:  أٌ ال يىجذ يعهى أصحاب فشوض

 وفي هره الحاٌ ًسّحر الجّد بحن:  

 )أي ٌؼازن ؤلازىة في الخػصِب هأٍر، أي وىاخٍد منهم(. اإلالاطمت .أ 

 زلث حمُؼ اإلااٌ.  ⅓ .ب 

اه.و أفضل فما وان  ًّ  له أغعي ئ
ّ
 أخظ

 غلى أّن له  
ً
 غلى أهه أٌر ٌؼازههم الخػصِب، ومّسة

ً
الثلث. وما  ⅓ومػجى ذلً: أهىا هدّل اإلاظألت مسجحن، مّسة

اه. ًّ ػؼى ئ ٌُ  وان أفظل له 

  
ّ
( 2اإلالاطمت )أي اإلاشازهت( أفضل للجّد ما لم ًصل غدد ؤلازىة ئلى ازىين )وباالطخلساء ُوحد أن

 وذلً في زمع صىز:

 )أو ألب( : حد مؼ أر ػلُمألاولى

  2 

 ع
 1 حد

 1 أر ػلُم

 )أو أزذ ألب( :  حد مؼ أزذ ػلُلتالثاهيت

  3 

 ع
 2 حد

 1 أزذ ػلُلت
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 )أو ألب( :  حد مؼ أزخحن ػلُلخحنالثالثت

  4 

 ع
 2 حد

 2 أزخحن ػلُلخحن

 )أو ػلُلاث( :  حد مؼ زالر أزىاث ألبالّسابػت

  5 

 ع
 2 حد

 3 أزىاث ألب  3

 )أو أػلاء( :  حد مؼ أر ألب وأزذ ألبالخامظت

  5 

 ع

 2 حد

 2 أر ألب

 1 أزذ ألب

  اإلالاطمت و 
ّ
( 2ؤلازىة ازىين )زلث حميؼ اإلااٌ طىاٌء ئذا وصل غدد أي:  (⅓)هما ُوحد باالطخلساء أن

 فلغ، وذلً في زالر صىز:

ً ػلُلحنألاولى  )أو ألب( :  حد مؼ أزٍى

  3    3 

 ع

 1 حد ⅓  1 حد

  1 أر ػلُم
 ع

 1 أر ػلُم

 1 أر ػلُم  1 أر ػلُم

 (1)، هما أزر هفع الىصِب في اإلاظألت الثاهُت  (3)مً  (1))باإلالاطمت( الجد ففي اإلاظألت ألاولى أزر 

 (.⅓)غىدما أغؼُىاه  ( 3)مً 

 )أو ػلُلاث( :  حد وأر ألب وأزخحن ألبالثاهيت

  6  2  ×  3 6  

 ع

  2 1 حد ⅓  2 حد

  2 أر ألب

 ع

 أر ألب

2 

بحن غدد السؤوض  2

وغدد الظهام 

 2=  2÷  4جدازل
 1 أزذ ألب  1 أزذ ألب

 1 أزذ ألب  1 أزذ ألب
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 (2)، هما أزر هفع الىصِب في اإلاظألت الثاهُت  (6)مً  (2)ففي اإلاظألت ألاولى )باإلالاطمت( أزر الجد 

 (. )غىدما أغؼُىاه  (6)مً 

 )أو ػلُلاث( :  حد وأزبؼ أزىاث ألبالثالثت

  6  2  ×  3 6  

 ع

  2 1 حد ⅓  2 حد

  1 أزذ ألب

 ع

 أزذ ألب

2 

بحن غدد  1

السؤوض وغدد 

 جدازلالظهام 

4  ÷2  =2 

 1 أزذ ألب  1 أزذ ألب

 1 أزذ ألب  1 أزذ ألب

 1 أزذ ألب  1 أزذ ألب

مً  (2)، هما أزر هفع الىصِب في اإلاظألت الثاهُت  (6)مً  (2)ففي اإلاظألت ألاولى )باإلالاطمت( أزر الجد 

 (.⅓غىدما أغؼُىاه ) (6)

 ( ًه ئذا شاد غدد ؤلازىة غ
ّ
 للجّد؛ ألهه لى  ⅓( فظيىىن 2وبالىديجت الػلليت أه

ّ
لث اإلااٌ أخظ

ُ
ز

. ⅓شازههم فظيىىن هصيبه أكّل مً 
ً
 اإلااٌ خخما

: وهي حّد مؼ 
ً
 واخدا

ً
ىفي أن هظسب لهره الحالت مثاال  )أو أػلاء( ئزىة ألب  3ٍو

  4  3  ×  3 9  

 ع

  3 1 حد ⅓  1 حد

  1 أر ألب

 ع

 أر ألب

2 

بحن غدد السؤوض وغدد  2

الظهام جباًً فاإلاصّح 

 غدد السؤوض
 2 أر ألب  1 أر ألب

 2 أر ألب  1 أر ألب

في اإلاظألت الثاهُت غىدما  (9)مً  (3)، لىىه أزر  (4)مً  (1)ففي اإلاظألت ألاولى )باإلالاطمت( أزر الجد 

 ⅓أغؼُىاه )
ّ
 لث أفظل له.(، فيان الث
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 انصاَيح:  أٌ يىجذ يعهى أصحاب فشوضاحلانح 

خفسع غً هره الحاٌ كظمان:   ٍو

 أو عادنح.
ً
 كاَد ادلغأنح عائهح

ٌ
 انمغى األول: أٌ اليثمى تعذ أصحاب انفشوض شئ، عىاء

ػؼى الجّد فسطه وهى )  ٌُ   .ظلؽ ؤلازىة لػدم هفاًت ؤلازر لهم( َو⅙وفي هرا اللظم 

 : غائلتوىن اإلاظألت  في خاٌ ومثالها

  12 

أصل اإلاظألت أكّل 

مً غدد الظهام 

فخيىن اإلاظألت 

غائلت فال ًبلى 

 للػصبت ش ئ

15 

 3 3 شوج 

 8 8 بيذ   2 ⅔

 2 2 أم ⅙

 2 2 حد ⅙

 __ __ أر ػلُم ع

 له أن ًأزر غائلتفلى كاطم )الجّد( )ألار( واػترن مػه لظلؽ؛ ليىن اإلاظألت ) 
ّ
 ( ⅙)(، فيان ألاخظ

 اإلااٌ.

 :غادلتفي وىن اإلاظألت  ومثالها

  6 
أصل اإلاظألت 

مظاٍو لػدد 

الظهام فخيىن 

غادلت فال ًبلى 

 للػصبت ش ئ

  3 شوج 

 2 أم ⅓

 1 حد ⅙

 __ أر ػلُم ع

ػؼى أصحاب  ٌُ ففي هاجحن اإلاظألخحن هجد أّن اإلااٌ ال ًىفي لجمُؼ الىززت، فدُيئٍر اللاغدة جلٌى )

ه لى ػازن ألار ⅙ش ئ فِظلؼىن( فىػؼي الجّد فسطه وهى ) الفسوض هصُبهم والػصبت ال ًبلى لهم
ّ
( أله

 ( زحٌر له.⅙الؼلُم )أي كاطمه( لظلؽ مػه ألهه طُيىن غصبت. والظدض )

 

 



 97مً  59صفدت 

 

 ( ⅙)انمغى انصاَي: أٌ يثمى تعذ أصحاب انفشوض أكصش يٍ انغذط 

 وفي هرا اللظم ًسّحر الجّد بحن أخد أمىٍز زالزت: 

 .اإلالاطمت  زلث ( الباقي )   بػد أصحاب

 الفسوض.

 حمُؼ اإلااٌ ( ⅙) طدض 

 له أزره وُيػعى الباقي للػصبت )ؤلازىة(. 
ّ
 أّيها أخظ

 غلى أّن له الظدض  
ً
 غلى أهه أٌر ٌؼازههم الخػصِب، ومّسة

ً
ومػجى ذلً: أهىا هدّل اإلاظألت زالر مساث، مّسة

اه. ( الباقي)، ومّسة غلى أّن له  ⅙ ًّ ػؼى ئ ٌُ  . وما وان أفظل له 

 ليل خالت.
ً
 وطىظسب مثاال

 / مثاٌ ما ئذا واهذ اإلالاطمت أفضل للجّد 1

 الترهت  ⅙في خاٌ    الباقي  ⅓في خاٌ    في خاٌ اإلالاطمت

2  ×  2 4  3  ×  2 6    6  

 2 1 شوج   3 1 شوج   3 شوج  

 ع
 حد

1 
 حد ق  ⅓  1

1 
  1 حد ⅙  1

  2 أر غ ع  2 أر غ ع  1 أر غ

 ⅙، وفي خاٌ  (6)مً  (1)الباقي( أزر  ⅓، وفي خاٌ )(4)مً  (1)ففي اإلاسة ألاولى )اإلالاطمت( أزر الجّد 

، فىجد أّن اإلالاطمت أفظل له. (6)مً  (1)الترهت أزر 
ً
 أًظا

 

 ( الباقي بػد أصحاب الفسوض أفضل له ⅓/ مثاٌ ما ئذا وان )2

 الترهت  ⅙في خاٌ    الباقي  ⅓في خاٌ    في خاٌ اإلالاطمت

7  ×  6 42  3  ×  6 18  5  ×  6 33 

 5 1 حدة ⅙  3 1 حدة ⅙  7 1 حدة ⅙

 ع

 حد

5 

 حد ق ⅓  11

5 

 5 1 حد ⅙  5

  11 أر غ
 ع

  4 أر غ
 ع

 أر غ
4 

8 

 8 أر غ  4 أر غ  11 أر غ



 97مً  61صفدت 

 

 4 أزذ غ  2 أزذ غ  5 أزذ غ

، وفي خاٌ  (18)مً  (5)الباقي( أزر  ⅓، وفي خاٌ )(42)مً  (11)ففي اإلاسة ألاولى )اإلالاطمت( أزر الجّد 

ًّ أّن  (31)مً  (5)الترهت أزر  ⅙ ، وال ػ
ً
 الباقي( أفظل له. ⅓أفظل له، لرا فاّن ) (18)مً  (5)أًظا

 الترهت أفضل له  ( ⅙)/ مثاٌ ما ئذا وان 3

 الترهت  ⅙في خاٌ    الباقي  ⅓في خاٌ    في خاٌ اإلالاطمت

2  ×  6 12  3  ×  6 18  3  ×  6 18 

 6 3 شوج   9 3 شوج   9 3 شوج 

 3 1 حدة ⅙  3 1 حدة ⅙  2 1 حدة ⅙

 ع

 حد

2 

 حد ق  ⅓  1

 

 3 1 حد ⅙  2

  1 أر غ

 ع

 أر غ

4 

 

 ع

 أر غ

1 

1 

 1 أر غ  أر غ  1 أر غ

 1 أر غ  أر غ  1 أر غ

، وفي خاٌ  (18)مً  (2)الباقي( أزر  ⅓، وفي خاٌ )(12)مً  (1)ففي اإلاسة ألاولى )اإلالاطمت( أزر الجّد 

ًّ أّن  (18)مً  (3)الترهت أزر  ⅙  أفظل له. ( ⅙)دض أفظل له، لرا فاّن الّظ  (18)مً  (3)، وال ػ

 ــــــــــــــــــح:يهحىظــ

 :والخالي الباقي( فهي ⅓أّما هُفُت اطخسساج )

 وػؼي أصحاب الفسوض فسوطهم، وهم )الصوج والجدة( في هرا اإلاثاٌ. .1

 (6وظخسسج أصل اإلاظألت وهى ) .2

هى مصّح اإلاظألت، وهصّحح اإلاظألت.  -فسض الجدالري هى –الباقي ( ⅓( ملام الثلث )3هجػل ) .3

 (18=  6×  3ووظخسسج ألاصل الجدًد )

 (9=  3×  3وظخسسج طهام أصحاب الفسوض. طهام الصوج ) .4

 (3=  1×  3وطهام الجدة ) .5

 (12=  3+  9مجمىع الظهام ) .6

، ( الـ)الباقي(⅓( فُيىن هى زلث )2=  3÷  6) ( ألّن 2هى )الباقي(  ⅓) و، ( 6=  12 – 18فُيىن الباقي ) .7

 (.2فُيىن غدد طهام الجد )



 97مً  61صفدت 

 

 ث ئزر الجّد مؼ ؤلازىة.وبهرا جيىن كد اهتهذ خاال 

 انرعصــــــــــــــــــــــية

 

وىز مً آبائه وأبىائه وأكازبه. الػصبت في اللغت:
ّ
 كىم الّسحل الر

 وّل مً ًسر بال جلدًس. أي لِع له فسٌض ملّدز. وفي الاصعالح:

 والػصبت كظمان:

 وظبُت.1
ٌ
ت.2 /  غصبت ُّ  طبب

ٌ
 /  غصبت

ت هي )الىالء(  ُّ  الظبب
ُ
 وكد طبم الحدًث غنها في أطباب ؤلازر.والػصبت

 غلى زالزت أهىاع:فهي الػصبت اليظبُت أّما 

 بالىفع. (1
ٌ
 بالغحر. (2 غصبت

ٌ
 مؼ الغحر. (3 غصبت

ٌ
 غصبت

 

 أوالً:  انعصثح تانُفظ.

 وّل ذهٍس ال ًدزل في وظبخه ئلى اإلاُذ أهثى، وال ًدخاج في حػصِبه ئلى غحره. حػسيفها:

 أو خىاش ي–له غالكت كسابت باإلاُذ :  وّل وازر مً الروىز ضابعها
ً
 أو فسوغا

ً
 ما غدا الصوج وألار ألم. -أصىال

، ألاب، الجد وئن غال، ألار الؼلُم، وألار ألب، وأبىاؤهما، والػم الؼلُم، فيشمل : الابً، وابً الابً وئن هٌص

 والػم ألب، وأبىاؤهما.

ظلؽ الفسوض،  ًسر الػاصب بىفظه ما بلي مً اإلااٌ بػد أصحاب ظسيلت الخىزيث: مً ئن لم ًبَم ش ئ َو

 لم ًىً للمُذ وازر غحره أزر حمُؼ اإلااٌ.الترهت، وئن 

 )ألحلىا الفسائع بأهلها فما بلي فهى ألْولى زحٍل ذهس(. والّدلُل غلى ذلً كىله  

 : ماث غً: شوحت، وأم، وابً.مثاٌ

  24 

 3 شوحت ⅛

 4 أم ⅙

 17 ابً ع

 بىفظه، أزر  (الابًــ)ف
ٌ
 مً )17)هىا غصبت

ً
 قي مً الترهت بػد أصحاب الفسوض.اب( أي ال24( طهما
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 بىاث، أم، وأر ػلُم. 3: ماث غً : شوج، مثاٌ زاٍن 

  12 

 3 شوج 

 8 بىاث  3 ⅔

 2 أم  ⅙

 ــــ أر ػلُم ع

 بىفظه، ولىً اطخغسكذ الفسوض الترهت ، فلم ًبم للػ (ألار الؼلُمــ)ف
ٌ
 صب ش ئ.اهىا غصبت

 

ٌٌ آزس:  غحره. اث غً: أر ألبم  مثا
ً
 فلؽ، ولم ًترن واززا

  1 

 1 أر ألب ع

 بىفظه، أزر حمُؼ اإلااٌ؛ ألهه ال وازر للمُذ غحره.ألب( ألار ــ)ف
ٌ
 هىا غصبت

 

 ذُثيـــــــــــــه:

، وهما الابً وألاب. فال ًخصّىز  اثومما ًيبغي ذهسه هىا أّن هىان هىغان مً الػصب 
ً
ال ٌظلؼىن أبدا

 
ّ
، أله

ً
: الىالدان )ألاب ه طبم أن ذهسها طلىػهم مً اإلاحرار أبدا

ً
 ال ٌظلؼىن أبدا

ٌ
: ))طخت ث جلٌى كاغدة في اإلاىاٍز

 وألام(  والىلدان  )الابً والبيذ(  والصوحان  )الصوج والصوحت ((.

 

 ذشذية انعصثاخ:

ًّ أّن هإالء وان غصبت اإلاُذ حهاإلاا   ( ومنها )الفسوع( ومنها )الحىاش ي(، وال ػ ث مخػددة، فمنها )ألاصٌى

 لِظىا بمسجبت واخدة غىد الاحخماع
ً
 .حمُػا

ب الػلماء 
ّ
هره الػصباث وطمىها )ػبلاث الخػصِب( أو )حهاث  -زخمهم هللا حػالى–لرلً زج

هره  -حػالى  زخمهم هللا–الػلماء ووان جسجِب بدُث ًساعى أّحها ًلّدم غىد الخػازض والتزاخم.  الخػصِب(،

 الؼبلاث )الجهاث( غلى الىدى الخالي:
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 حهت البىّىة

 

 حهت ألابّىة )وللجّد مؼ ؤلازىة زالف طُأحي باذن هللا حػالى(

 

 ألازّىة

 

 الػمىمت

 

 الىالء

 

: ئذا فاذا احخمػذ ظبلخان أو أهثر ُزوعي هرا الترجيب، فالعبلت ألاغلى جحجب العبلت ا .1
ً
لظفلى، فمثال

 )مؼ  (البىّىة)احخمػذ ظبلت 
ّ
ممً ال ًدسمىن )أي  (ألاُب )، ولىً إلاا وان (البىّىة)، كّدمذ حهت (ألابىة

 لل هصيبه مً الخػصيب ئلى الفسض. خًحجبىن حجب خسمان( ًي

 
ً
 : ماث غً: شوحت، وابً، وأب.فمثال

  24 

 3 شوحت ⅛

 17 ابً ع

 4 أب ⅙

ممً ال ًحجبىن اهخلل  (ألاب)، ولىً إلاا وان ( بدظب جسجِب ػبلاث الػصىبتألاب)ًحجب  (الابً)فاألصل أن 

 .( ⅙) مً الخػصِب ئلى الفسض، وفسطه هىا هى 

ٌٌ آزس ً: ماث غً شوحت، وأم ،وأب، وأزمثا  .حنػلُل ٍى

  12 

 3 شوحت 

 7 أب ع
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 2 أم ⅙

 __ غ ىانأز   2 م

، وال ججخمؼ غصبخان في مظألٍت واخدة، بل الؼبلت ألاغلى ألار الؼلُم( )ـ)ألاب( هىا غصبت، و ف
ً
 أًظا

ٌ
غصبت

حجب )ألار الؼلُم(. .(ألازّىة)ملّدمت غلى ػبلت  (ألابىة)ؼبلت جحجب ألادوى منهما، ف ، وٍُ
ً
 فحرر )ألاب( حػصِبا

ٌٌ آزس  غم ػلُم.و : ماجذ غً: شوج، أر ألب، مثا

  2 

 1 شوج 

 1 أر ألب ع

 __ غم ػم م

 . وهىرا.(الػمىمت)ملّدمت غلى ػبلت  (ألازىة)ألّن ػبلت 

سب كبلت( وجصاخمىا فدييئٍر ًلّدم ألااث واشترهىا في الجهت )أي العبوئذا احخمؼ غدد مً الػص .2

 دزحت ئلى اإلايذ.

 
ً
 : لى ماث غً: أب، وحد، وأم.فمثال

  3 

 2 أب ع

 --- حد م

 1 أم 

واخدة )وهي ػبلت ألابىة( ولىً )ألاب( أكسب ئلى اإلاُذ مً )الجّد( كُلّدم فــ)ألاب( و )الجّد( هالهما مً ػبلٍت 

 ألاكسب دزحت غىد الاػتران في الجهت أو الؼبلت.

 :
ً
 لى ماث غً: شوحت، وأم، وأر ػلُم، وأر ألب.ومثال

  12 

 3 شوحت 

 2 أم ⅙

 7 أر ػم ع

 __ أر ألب م

 أّن وػبلت فــ)ألار ألب( هىا محجىب، حجبه )ألار الؼلُم( ألجهما وئن واها مً هفع حهت 
ّ
الػصىبت )أي ألازّىة( ئال

  ()ألار الؼلُم
ّ
أكسب ئلى اإلاُذ مً )ألار ألب(؛ ألهه ًدلي ئلُه بؼسق ألاب وألام، أّما )ألار ألب( فال ًدلي ئلى اإلاُذ ئال

م )ألاب( فلؽ.  غً ػٍس
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 ، وأر ػلُم.)أم أم( ما لى ماث: غً شوحت، وأم، وحدة :ويلاض غلى هرا

  12 

 3 شوحت 

 4 أم 

 -- حدة )أم أم( م

 5 أر ػم ع

ًّ مً حهاث الخػصِب، ولىً  فــ)الجّدة( هىا محجىبت، حجبتها )ألام(؛ ألجها أكسب ئلى اإلاُذ. ولِع مػجى هرا أّجه

 اإلاُذ ًحجب ألابػد.أوزدث هرا اإلاثاٌ ختى ًدبّحن به أّن ألاكسب ئلى 

 في اللسب  اث واشترهىا في الجهت )أي العبلت(بوئذا احخمؼ غدد مً الػص .3
ً
اإلايذ،  مًواشترهىا أًضا

 للميذفدييئٍر ًلّدم 
ً
 .ألاكىي كسابت

 
ً
 ، أر ػم، وابً أر ػم.شوحت :ماث غًلى : مثال

  4 

 1 شوحت 

 3 أر ػم ع

 __ ابً أر ػم م

 في اللسب مً اإلاُذ طىاء، فهما  (الؼلُم ابً ألار) و (ألار الؼلُمـ)ف
ً
هالهما مً ػبلت )ألازىة(، وهالهما أًظا

ًّ )ألار الؼلُم( أكىي كسابت مً )ابً أزُه( فُلّدم خُيئٍر غلُه  .)أػلاء( ولى

 ابً ابً.و : ما لى ماث غً: شوحت، وابً، ومثله

  8 

 1 شوحت ⅛

 7 ابً ع

 __ ابً ابً م

 أن )الابً( أكسب وأكىي كسابت مً ، (الابًابً )ًحجب  (الابً)ىرلً ف
ّ
ألجهما وئن واها مً )ػبلت البىّىة( طىاء، ئال

 .)ابً الابً(

  )وهىرا )ألار الؼلُم( ًحجب )ألار ألب 

 )و )ألار ألب( ًحجب )ابً ألار ألب 

 .)و )الػم الؼلُم( ًحجب )الػم ألب 

 )و )الػم الؼلُم( ًحجب )ابً الػم الؼلُم 
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  الؼلُم( ًحجب )ابً الػم ألب( وهىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا.و )ابً الػم 

 شاَيًا:  انعصثح تانغري.

 : وّل أهثى اخخاحذ في غصىبتها ئلى ذهس ٌؼازهها في الػصىبت بدُث ًيىن مً هفع الجهت والّدزحت.حػسيفها

: البىاث،  (⅔) أو الثلثحن( )هثى جسر الىصف أوّل أّن ألاهثى اإلاروىزة في الخػٍسف ًساد بها: : ضابعها ًّ  وأ، وه

 ألازىاث ألب. وأألازىاث الؼلُلاث،  وأبىاث الابً، 

 .)بغحرها 
ً
 بىفظه وأصبدذ هي )غصبت

ً
( وان هى غصبت ًٌ  فاذا ُوحد مؼ )البيذ( )اب

 بغح 
ً
 بىفظه وأصبدذ هي )غصبت

ً
( وان هى غصبت ًٍ  اب

ًُ  رها(.وهىرا: ئذا ُوحد مؼ )بيذ الابً( )اب

 ( )بغحرها(.أٌر ػلٌُم و ئذا ُوحد مؼ )ألازذ الؼلُلت 
ً
 بىفظه وأصبدذ هي )غصبت

ً
 ( وان هى غصبت

 .)بغحرها 
ً
 بىفظه وأصبدذ هي )غصبت

ً
 وئذا ُوحد مؼ )ألازذ ألٍب( )أٌر ألٍب( وان هى غصبت

 بىفظه  
ً
.أأّما )ألار ألم( فال ٌػّصب )ألازذ ألّم( هما ذهسها؛ ألهه لِع هى غصبت

ً
 صال

 ألاهثُحن.ظسيلت الخىزيث
ّ
هس مثل خظ

ّ
 : اإلاؼازهت في الػصىبت، خُث ٌؼازن الرهس ألاهثى في الخػصِب للر

 
ً
 شوحت وبيذ وابً. :: ئذا ماث غًفمثال

  8  

  1 شوحت ⅛

 ع

 ألاهثُحن
ّ
 للرهس مثل خظ

 ابً 
7 

 بىفظه
ً
 غصبت

 بالغحر  بيذ
ً
 غصبت

ً و أم، و شوج،  :ماجذ غً مثاٌ زاٍن:  ػلُم، وزالر أزىاث ػلُلاث.أزٍى

  6  

 3 شوج  

  1 أم ⅙

 ع

 ألاهثُحن
ّ
 للرهس مثل خظ

 أر ػم   2
2 

 بىفظه
ً
 غصبت

 بالغحر  أزىاث ػم  3
ً
 غصبت

ٌٌ آزس  : ماجذ غً: شوج، وأزذ ألب، وأر ألب.مثا

  2  

 1 شوج  

 بىفظه 1  ألبأر  ع
ً
 غصبت
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 ألاهثُحن
ّ
 بالغحر  ألبأزذ  للرهس مثل خظ

ً
 غصبت

 

 شانصًا:  انعصثح يع انغري.

 : وّل أهثى اخخاحذ في غصىبتها ئلى أهثى غحرها لم حؼازهها في الػصىبت.حػسيفها

 : ضابعها
ُ
)ألازىاث الؼلُلاث أو ألازىاث ( في اإلاسة ألاولى هي: ألاهثىهسث )ألاهثى( هىا في الخػٍسف مسجحن، فاإلاساد بــ)ذ

ؼلم غليها هىا )  ألب(. ٌ  الفسيمٍو  (ألاو

ؼلم غليها هىا ) )البىاث أو بىاث الابً(( في اإلاسة الثاهُت هي: ألاهثىواإلاساد بــ)  (الثاوي الفسيمٍو

ٌ  الفسيممؼ أخد  الثاوي الفسيمفاذا ُوحد أخٌد مً  م غّصب ألاو ٌ  الفٍس م ألاو ، الثاوي أغظاء الفٍس

م ألازىاث غصبت ت بدُث ًصبذ فٍس ُّ  ((ألازىاث مؼ البىاث غصباث))؛ بىاًء غلى اللاغدة الفسط

مأزر ً: ظسيلت الخىزيث م( هصُبها )أي فسطها( والباقي ًيىن البيذ أو بيذ الابً) الثاوي الفٍس ٌ  للفٍس  ألاو

.ألازىاث الشليلاث أو ألازىاث ألب)
ً
 ( حػصِبا

 
ً
 : ماث غً:  شوحت، وأم، وبيخحن، وزمع أزىاث ألب.فمثال

  24  

  3 شوحت ⅛

  4 أم ⅙

ًّ  16 انبيخ  2 ⅔  البىاث هىا ًأزرن هصُبه

 1 أزىاث ألب  5 ع
 وألازىاث غصبت مؼ الغحر لىحىد البيذ

 
ً
 ًأزرن الباقي حػصِبا

ٌٌ آزس:  ماجذ غً: شوج، أم، وزالر بىاث ابً، وأزذ ػلُلت. مثا

  12 13 

 3 شوج  

  2 أم ⅙

ًّ بىاث الابً هىا  8 بىاث ابً  3 ⅔  ًأزرن هصُبه

 وألازىاث غصبت مؼ الغحر لىحىد بىاث الابً __ أزذ ػم ع

 ًّ  وخُث واهذ اإلاظألت غائلت فال ش ئ له

لىً ًالخظ: أّن ألازذ الؼلُلت لم ًبم لها ش ٌئ مً الترهت خُث اطدىفرث الفسوض الترهت، بدُث لى 

( أي هاكصت. غائلتاإلاظألت، فدظّمى اإلاظألت )وهى أهبر مً أصل     13=  8+  2+  3حمػىا غدد طهام وّل وازر: 

ي غدد الظهام فدُيئٍر ٌظلؽ الػاصب خُث ال ش ئ له.
ّ
 أي أّن أصل اإلاظألت ال ٌغؼ
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 وذىصيع انرتكح ــــــائمذأصيم ادلغــــ

 

اإلالصىد مً جأصُل اإلاظألت هى: جلظُم الترهت غلى غدد مً ألاحصاء صحُذ، بدُث ًمثل ول حصء منها 

 ،
ً
د غدد طهامهم غً )ألاصل( وال جىلص، فان شاد )ألاصل( مفُلّظم غلى الىززت بػدد طهامهطهما ، بدُث ال  جٍص

لت للحّل  طخأحي ئن ػاء هللا –غً غدد الظهام  ُطّمُذ )شائدة( وئن هلص ُطّمُذ )غائلت( وليل واخدة منها ػٍس

 .  -حػالى

 ( لت اطخسساج هرا  حػالى، ولىً طىرهسها هىا بازخصاز ػدًد. طخأحي بػد كلُل ئن ػاء هللا (ألاصلوػٍس

 (.غدد زؤوطهم( )أصلهائن واهذ اإلاظألت مً غصباث فــ) (1

 (.ملام ذلً الفسض( )أصلهاوئن واهذ اإلاظألت فيها فسٌض واخٌد فلؽ فــ) (2

 وئن واهذ اإلاظألت فيها فسوٌض مخػددة: (3

 ( )أصلهافاْن واهذ الفسوض مً هىٍع واخد فــ) .أ 
ً
 (.أهبرها ملاما

 (.اللاطم اإلاشترن ألاغظم بين هره الفسوض( )أصلهاواهذ الفسوض مسخلؼت فــ)وئْن  .ب 

 لت الخالُت:(غدد طهام وّل وازر)وظخسسج ( أصل اإلاظألتاطخسساج ) بػد  . بالؼٍس

( بظغ ذلً الفسضفي )×  ( والىاجج هظسبه ملام فسض الىازر( غلى )أصل اإلاظألت) ÷هلظم  (1

 فُيخج غدد طهام الىازر.

( أصل اإلاظألت( فىلىم بجمؼ غدد طهام الىززت زم هلىم بؼسح هرا الػدد مً )الػاصبأّما ) (2

 فُيىن الىاجج هى غدد طهام الػاصب.

 :لت الخالُت  بػدها هلىم بخىشَؼ الترهت. بالؼٍس

 (.أصل اإلاظألتغلى )÷    (الترهت) بلظمتوذلً:  كيمت الظهم الىاخدوظخسسج  (1

 غدد ألاطهم×  = كيمت الظهم   هصِب الىازر (2

 

لت غلى مجمىغٍت مً اإلاظائل كادمت  في بها هؼسٍح خوهى -ئن ػاء هللا حػالى–وطىلىم بؼسح هره الؼٍس

 مؼّىٌ، زم بػد ذلً ئذا وزدث مظألت فظىلىم بالحّل دون الؼسح اهخفاًء بما طبم.
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 أوالً  :  اعرخشاض أصم ادلغأنح

 

 :أهىاٍع زالرال جسلى مظائل اإلاحرار مً أن جيىن أخد 

ىع
ّ
 أٌ ذكىٌ ادلغأنح يٍ عصثاخ فمط. :  األول انُ

 هى غدد زؤوض الىززت )الػصباث( في هره الحاٌ فأصل اإلاظألت 

 .أبىاءزالزت   3هما لى جىفي غً: 

 3 

 أطهم ليل ابً طهم  3 أبىاء    3

  (3( وغددهم )غدد زؤوطهمهى )فأصل اإلاظألت هىا. 

 ( 1فُيىن ليل وازر طهم واخد.) 

 

 .زمع بىاث  5 بىاء وزالزت أ  3جىفي غً:  مثاٌ آزس:

 11 

 ليل ابً طهمحن    6 أبىاء    3

 ليل بيذ طهم واخد    5 بىاث   5

  6=  2( × 3( ألّن الرهس ًدظب بسأطحن، وهم )11)( وغددهم غدد زؤوطهمهى )هىا  أصل اإلاظألتو         ،

 .(11=  5+  6( فُيىن اإلاجمىع )5وؤلاهار )

  (1) (طهٌم واخد)أهثى  ، وليّل (طهمان) ذهٍس يل ل فُيىن 

 

ىع انصاَي:  
ّ
 أٌ ذكىٌ ادلغأنح فيها صاحة فشضٍ واحذٍ فمط.انُ

 فأصل اإلاظألت هى: ملام فسض ذلً الىازر. 

 .أزىاث ػلُلاث   3هما لى جىفي غً: 

   3  

3  ÷3  =1 

1  ×2  =2 
⅔ 

أزىاث      3

 ػلُلاث
2   +1    

ً
 3=  زّدا

 (.3( وهى )ملام فسض الىازرهى )هىا أصل اإلاظألت ف 
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  ملام (  ÷ 3) أصل اإلاظألت= ( الشليلاث ألازىاث)زّم وظخسسج غدد طهام وّل وازر، وغدد طهام

  .(طهمانأي ) 2( = 2) بظغ الفسض( × 1( = )3) الفسض

  غحرهم 
ٌ

 .زددها غليهم باقي الترهتوإلاا لم ًىً للمُذ وازر

  = 1=  2 – 3( أصل اإلاظألت( مً )غدد ألاطهمهدُجت ػسح ). وهى طهٌم واخُد فلغوباقي الترهت. 

  )(.طهٌم واخد، ليل واخدة )زالزت أطهمفُيىن مجمىع طهام )ألازىاث الؼلُاث 

 

ا1111.111ٌوجسن ملُىن )، غمابً ، و بيذ ابًجىفي غً:   مثاٌ آزس:  ( ٍز

   2  

2  ÷2  =1 

1  ×1  =1 

 ً1 بيذ اب  

  1 غم ابً  ع 1=  1 – 2

  
ً
 (.2( وهى )ملام فسض الىازر، وأصل اإلاظألت هى )أصل اإلاظألتوظخسسج أوال

  لت التي –زّم وظخسسج غدد طهام وّل وازر   (البيذ)ػدد طهام ف - ذهسهاها كبل كلُلبالؼٍس

 (أصل اإلاظألت )( طهم البيذ)ػدد طهام ف ،  1=  1( بظغ الفسض( × )1= ) 2( ملام الفسض÷ ) 2

 (.1)واخد فلؽ 

  1=  ( 2) أصل اإلاظألتمً  (1) غدد طهام الىززت( وذلً بؼسح ابً الػمغدد طهام الػاصب )وظخسسج 

  .( طهٌم واخٌد فلؽ.ابً الػمفُيىن غدد طهام )

  أصل اإلاظألت÷  الترهت=  الظهم الىاخدكُمت 

   =  اٌ  511.111=     2÷  1.111.111كُمت الظهم الىاخد  ٍز

 ألاطهمغدد ×    كيمت الظهم=  الىازر هصِب 

  =        )اٌ   511.111=      1  ×    511.111هصِب )البيذ  ٍز

  اٌ   511.111=      1×      511.111=    (ابً الػم)هصِب  ٍز
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ىع انصانس
ّ
 خاالن:الّىىع ا رولهأٌ يكىٌ يف ادلغأنح أصحاب فشوض يرعذدوٌ،   :انُ

  فأصل اإلاظألت هى أغال  أن جىىن الفسوض مً هىٍع واخد،أ (  
ً
 .الفسوض ملاما

اٌ.1111.111وجسن ملُىن )  هما لى جىفي غً:  شوحت، وبيذ، وأزذ ألب.  (  ٍز

   8 

8  ÷8  =1 

 1 شوحت ⅛ 1=  1×  1

8  ÷2  =4 

4  ×1  =4 
 4 بيذ 

1  +4  =5 

8 – 5  =3 
 3 أزذ ألب ع

  
ً
 ، واإلاظألت هىا احخمؼ فيها أهثر مً فسٍض واخد.أصل اإلاظألتوظخسسج أوال

  هما الفسطان و(⅛( و ) ) وهى وهالهما مً هىٍع واخد( ٌ ىع ألاو
ّ
ئذا احخمؼ أهثر ، واللاغدة جلٌى )(الى

 
ً
ٌ  وملام (مً فسٍض وواهذ ولها مً هىٍع واخٍد فأصل اإلاظألت أغالها أو أهبرها ملاما ( 8) الفسض ألاو

 (8ل اإلاظألت خييئٍر ًىىن )فأص( وألاغلى أو ألاهبر منهما ًيىن هى أصل اإلاظألت 2) وملام الفسض الثاوي

  لت التي ذهسهاها كبل كلُل –زّم وظخسسج غدد طهام وّل وازر   –بالؼٍس

 ( الصوحتفػدد طهام)  =1=  (1) بظغ الفسض( × 1= ) (8)الصوحت  ملام فسض÷  (8)أصل اإلاظألت   ،

 (.1( طهم واخد فلؽ )الصوحتفػدد طهام )

  = = )بظغ الفسض( × 4= ) (2)البيذ  ملام فسض÷  (8)أصل اإلاظألتزم وظخسسج غدد طهام )البيذ 

 (.4طهم فلؽ )أزبػت أ( البيذ،  فػدد طهام ) 4=  (1)

 ( وذلً بؼسح أزذ ألابوظخسسج غدد طهام الػاصب )( 8) أصل اإلاظألتمً  (5) غدد طهام الىززت  =

  .(3)طهم واخٌد زالزت أ( أزذ ألابفُيىن غدد طهام ) 3

  أصل اإلاظألت÷  الترهت=  الظهم الىاخدكُمت 

   =  ا125111ٌ=     8÷  1.111.111كُمت الظهم الىاخد  ٍز

 غدد ألاطهم×    كيمت الظهم=  الىازر هصِب 

     )اٌ  125111=     1×    125111=      هصِب )الصوحت  ٍز

        )اٌ  511111=     4×      125111=    هصِب )البيذ  ٍز

 ( ألازذ ألبهصِب  =  )اٌ  375111=      3×      12.511  ٍز
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اٌ.1.111.111وجسن ملُىن ) ئزىة ألم. 4جىفي غً:  أم، وأزخحن ػلُلخحن، و  مثاٌ آزس:  (  ٍز

   6 7 

 1 1 أم ⅙ 

 4 4 ن  غاأزخ  2 ⅔ 
 2 2 ئزىة ألم   4 ⅓ 

  
ً
 ، واإلاظألت هىا احخمؼ فيها أهثر مً فسٍض واخد.أصل اإلاظألتوظخسسج أوال

 ( و ⅔( و )⅙والفسوض هي )(⅓ وولها مً هىٍع واخد وهى )اوي
ّ
ىع الث

ّ
ئذا احخمؼ (، واللاغدة جلٌى ))الى

 
ً
ٌ  وملام( أهثر مً فسٍض وواهذ ولها مً هىٍع واخٍد فأصل اإلاظألت أغالها أو أهبرها ملاما  الفسض ألاو

فأصل ( وألاغلى منها ًيىن هى أصل اإلاظألت 3) وملام الفسض الثالث( 3) وملام الفسض الثاوي( 6)

 .(6اإلاظألت خييئٍر ًىىن )

  لت التي ذهسهاها كبل كلُل –زّم وظخسسج غدد طهام وّل وازر   –بالؼٍس

 ( ألامفػدد طهام = )فػدد  1( = 1) بظغ الفسض( × 1( = )6)ملام فسض ألام ( ÷ 6)أصل اإلاظألت  ،

 (.1( طهم واخد فلؽ )ألامّ طهام )

 ( ألازخان الشليلخانزم وظخسسج غدد طهام =  ) ( × 2( = )3) ألازخينملام فسض ( ÷ 6)اإلاظألتأصل

 (.4( أزبػت أطهم فلؽ )ألازخين الشليلخين،  فػدد طهام ) 4( = 2) بظغ الفسض

 ( ؤلازىة ألمّ وظخسسج غدد طهام ) =بظغ ( × 2( = )3)ملام فسض ؤلازىة ألم ( ÷ 6)أصل اإلاظألت

 (.2( طهمان فلؽ )ؤلازىة ألمّ ،  فػدد طهام ) 2( = 1) الفسض

 ( مً غدد ألاطهم، فخيىن اإلاظألت أكّل ( هجد أّن أصل اإلاظألت )أصل اإلاظألت( و )غدد ألاطهمهلازن بحن )

 (.غائلت)

 ( 7( وهى )مجمىع غدد أطهم الىززتأصل اإلاظألت الػائلت هى.) 

  أصل اإلاظألت÷  الترهت=  الظهم الىاخدكُمت 

   =  اٌ  142.86=       7÷  1.111.111كُمت الظهم الىاخد  ٍز

 غدد ألاطهم×    كيمت الظهم=  الىازر هصِب 

 ( ألامهصِب  =        )اٌ  142.86=     1×    142.86  ٍز

 ( ألازخحن الؼلُلخحنهصِب =          )اٌ   57146=     4×      142.86  ٍز

 ( ؤلازىة ألمّ هصِب  =  )اٌ  285.721=      2×     142.86  ٍز
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 .هىع واخدب (  أن جسخلف الفسوض وال جىىن مً 

 وفي هره الحالت ال ًسلى الحاٌ مً أخد أمىز زالزت:

 مؼ الىىع الثاوي أو مؼ أخد أهىاغه وفي هره الحاٌ ًيىن أصل  اإلاظألت هى : () الىصفأن ًجخمؼ  /1

 هى :مؼ الىىع الثاوي أو مؼ أخد أهىاغه وفي هره الحاٌ ًيىن أصل  اإلاظألت  ( ) بؼالسّ أن ًجخمؼ  /2

 أن ًجخمؼ  /3
ّ
 مؼ الىىع الثاوي أو مؼ أخد أهىاغه وفي هره الحاٌ ًيىن أصل  اإلاظألت هى : (⅛) مًالث

 

 

 :ـــــــهـــــذُثي

 الفسوض جىلظم ئلى هىغحن:

 ٌ  الىىع الثاوي  الىىع ألاو

     و            و ⅓و   ⅔  ⅛      و   ⅙      

 

  

6 

12 

24 

6 

12 

24 
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ً
ا1111.111ٌوجسن ملُىن ) غً: شوحت، وأم، وبيذ، وبيذ ابً، وأزذ ألب.: ماث لرلًولىضسب مثاال  ( ٍز

   24 

24  ÷8  =3 

3  ×1  =3 
 3 شوحت ⅛

24  ÷6  =4 

 4 أم ⅙ 4=  1×  4

24  ÷2  =12 

12  ×1  =12 
 12 بيذ 

24  ÷6  =4 

 4 بيذ ابً ⅙ 4=  1×  4

3  +4  +12  +4   =

23 
 ع  بالغحر

=    23 – 24 ألبأزذ 

1 

  
ً
 ، واإلاظألت هىا احخمؼ فيها أهثر مً فسٍض واخد.أصل اإلاظألتوظخسسج أوال

 ( ( و )⅛والفسوض هي( ًم ) ٌ ىع ألاّو
ّ
اوي( مً ⅙(، و )الى

ّ
ىع الث

ّ
ئذا احخمؼ (، واللاغدة جلٌى ))الى

، وهجػله في ملابل  ىع ألاٌو
ّ
 مً الى

ً
 مً الىىغين، فىسخاز أغال ملاما

ً
أهثر مً فسٍض وواهذ مسخلعت

ىع الثاوي، وهعبم اللاغدة( 
ّ
 الى

 ( مؼ الّىىع الثاوي، فُيىن  ⅛فُيىن هأهه احخمؼ )(. 24) أصل اإلاظألت 

  زّم وظخسسج غدد طهام وّل وازر 

 ( الصوحتفػدد طهام = ) 3( = 1) بظغ الفسض( × 3( = )8) الصوحتملام فسض ( ÷ 24) ظألتأصل اإلا 

 (.3فلؽ )زالزت أطهٍم ( الصوحت،  فػدد طهام )

  فػدد  4( = 1) بظغ الفسض( × 4( = )6)ملام فسض ألام ( ÷ 24) أصل اإلاظألت( = ألامغدد طهام )و  ،

 (.4طهم فلؽ )أزبػت أ( ألامّ طهام )

  12( = 1) بظغ الفسض( × 12( = )2) البيذملام فسض ( ÷ 24) اإلاظألتأصل (  = البيذغدد طهام ) و 

 طهمئزىا غؼس ( البيذ،  فػدد طهام )
ً
 (.12فلؽ ) ا

 ( بيذ الابًو غدد طهام =  ) ( 1) بظغ الفسض( × 4( = )6)ملام فسض بيذ الابً ( ÷ 24)أصل اإلاظألت

 (.4( أزبػت أطهم فلؽ )بيذ الابً،  فػدد طهام ) 4= 

  أصل ( مً 23) بعسح غدد أطهم الىززتوذلً ( = ذ ألبزألا )( وهي الػاصب)وظخسسج غدد طهام زّم

 (.1) ( طهٌم واخٌد فلؽألازذ ألب،  فػدد طهام ) 1( = 24) اإلاظألت

24 
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 ( مظاوٍ ( هجد أّن أصل اإلاظألت )أصل اإلاظألت( و )غدد ألاطهمهلازن بحن )ػدد ألاطهم، فخيىن اإلاظألت ل

 (.غادلت)

 خىشَؼ الترهت:زّم هلىم ب 

  أصل اإلاظألت÷  الترهت=  الظهم الىاخدكُمت 

o   =  اٌ  41.667=      24÷  1.111.111كُمت الظهم الىاخد  ٍز

o   غدد ألاطهم×  هصيب الىازر = كيمت الظهم 

o  = اٌ.   125.111=    3×    41.667هصِب الصوحت  ٍز

o   =       اٌ.   166.668=    4×    41.667هصِب ألام  ٍز

o  اٌ.   511.111=    12×    41.667البيذ   =  هصِب  ٍز

o   = ًاٌ.   166.668=    4×    41.667هصِب بيذ الاب  ٍز

o  = اٌ.   41.667=    1×    41.667هصِب ا أزذ ألب  ٍز

 

 وطىىخفي مً آلان بػدم ذهس جىشيؼ الترهت؛ ألن العسيلت واخدة،    وهىرا في وّل مظألت.
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 أَىاع ادلغائم

 

 اإلاظألت واطخسساج غدد طهام ول وزار وػلد خُيئٍر ملازهخحن:بػد جأصُل 

 

 تني )أصم ادلغأنح( و )عذد عهاو انىسشح( ادلماسَح األوىل:

  ال ًسلى الحاٌ مً أن جيىن اإلاظألت غلى أخد أهىاٍع زالزت.وبػد اإلالازهت  

ىع األول:  ادلغأنح انعادنح
ّ
 انُ

 الىززت(. )أصلها( = )غدد طهام طاوثوهي اإلاظألت التي  

   6 

6  ÷2  =3 

3  ×1  =3 

 
 3 شوج

6  ÷3  =2 

2  ×1  =2 
 2 أم ⅓

6  ÷6  =1 

1  ×1  =1 
 1 أزذ ألم ⅙

  
ً
 ، واإلاظألت هىا احخمؼ فيها أهثر مً فسٍض واخد.أصل اإلاظألتوظخسسج أوال

 ( والفسوض هي( ًم ) ٌ ىع ألاّو
ّ
اوي( مً ⅙( و )⅓(، و )الى

ّ
ىع الث

ّ
ئذا احخمؼ جلٌى )(، واللاغدة )الى

 للىىع الثاوي، وهعبم اللاغدة( 
ً
 مً الىىغين، فىجػل الىىع ألاٌو ملابال

ً
 أهثر مً فسٍض وواهذ مسخلعت

 ( وهىا احخمؼ مؼ الّىىع الثاوي، فُيىن )(. 6) أصل اإلاظألت 

  زّم وظخسسج غدد طهام وّل وازر 

 ( الصوجفػدد طهام  = ) 3( = 1) بظغ الفسض( × 3( = )2)ملام فسض الصوج ( ÷ 6)أصل اإلاظألت   ،

 (.3( زالزت أطهٍم فلؽ )الصوجفػدد طهام )

 ( ألاموغدد طهام = ) فػدد  2( = 1) بظغ الفسض( × 2( = )3)ملام فسض ألام ( ÷ 6)أصل اإلاظألت  ،

 (.2( طهمان فلؽ )ألامّ طهام )
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 ( ألازذ ألمو غدد طهام =  ) ( 1) بظغ الفسض( × 1= )( 6)ملام فسض ألازذ ألم ( ÷ 6)أصل اإلاظألت

 (.1( طهٌم واخد فلؽ )ألازذ ألمفػدد طهام )   1= 

 ( غدد ألاطهمهلازن بحن) (6) ( أصل اإلاظألتو )(6 ) ّ(.غادلتفخيىن اإلاظألت )، مدظاويتها هجد أج 

 

اَي:  ادلغأنح انعائهح
ّ
ىع انص

ّ
 انُ

بمػجى أّن الترهت ُوّشغذ غلى غدد مً ألاحصاء، التي هلص أصلها غً غدد طهامها، أو الىاكصت، وهي:  

والىززت ًدخاحىن ئلى أهثر مً ذلً، فال جىفي الترهت لهم بدظب فسوطهم اإلالدزة، فُيىن مجمىع غدد الظهام 

 مثل:خُيئٍر هى أصل اإلاظألت الجدًد، فُدزل الىلص غلى الجمُؼ بدظب أهصبائهم، 

   12 13 

12  ÷4  =3 

3  ×1  =3 
 3 3 شوج 

12  ÷6  =2 

 2 2 أم ⅙ 2=  1×  2

12  ÷3  =4 

4  ×2  =8 
 8 8 نابيخ ⅔

 ( في هره اإلاظألت احخمؼ( مؼ الىىع الثاوي فُيىن أصل اإلاظألت )12.) 

 .اطخسسحىا غدد طهام ول وازر 

  ( مً غدد أكّل ظهس أّن أصل اإلاظألت )( ف13) غدد الظهام( و 12) أصل اإلاظألتوػلد اإلالازهت بحن

يىن أصل اإلاظألت الجدًد هى هاكصتأو ) (غائلتفدظّمى اإلاظألت )الظهام،  أي  مجمىع غدد الظهام(. ٍو

(13.) 

 

انس:  ادلغأنح انضائذج
ّ
ىع انص

ّ
 انُ

أو التي فيها زّد، وهي: التي شاد أصلها غً غدد طهامها، بمػجى أّن الترهت ُوّشغذ غلى غدد مً ألاحصاء،  

سّد الصائُد غلى الىززت ولِع هىان مً الىززت مً ًىفي الطدىفا ًُ  مً الترهت، فدُيئٍر 
ً
ذ الترهت، فُفُع ػِئا

اإلاىحىدًً، ما لم ًىً بُنهم شوٌج أو شوحت، فُيىن مجمىع غدد الظهام خُيئٍر هى أصل اإلاظألت الجدًد، فخدزل 

ادة غلى الجمُؼ بدظب أهصبائهم،  ه ئالٍص
ّ
 ئذا لم ًيىن في اإلاظألت غاصب؛ أله

ّ
ذا وان فيها غاصٌب وال ًيىن السّد ئال

ه ًأزر الصائد مً بػد أصحاب الفسوض، 
ّ
 . فال ًخصّىز وحىد شائد أو باٍق غىد وحىد غاصبفاه
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 ما لى ماث غً: أم، وبيذ، وبيذ ابً.  :اإلاظألت التي فيها زدّ  ٌامثو 

   6 5 

6  ÷2  =3 

3  ×1  =3  3 3 بيذ 

6  ÷6  =1 

 1 1 بيذ ابً ⅙ 1=  1×  1

6  ÷6  =1 

 1 1 أم ⅙ 1=  1×  1

 ( في هره اإلاظألت احخمؼ( مؼ الىىع الثاوي فُيىن أصل اإلاظألت )6.) 

 .لت التي طبم أن ذهسهاها  اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

 ( مً غدد الظهام، أهبر( فظهس أّن أصل اإلاظألت )5) غدد الظهام( و 6) أصل اإلاظألتاإلالازهت بحن  غلدها

يىن أصل ( 1وهى طهٌم واخد )( والصائد شائدة)فدظّمى اإلاظألت  سّد غلى الىززت بدظب أهصبائهم، ٍو ًُ

 (.5) غدد طهام الىززتمجمىع ى هاإلاظألت الجدًد 
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اَيحادلماسَح 
ّ
 تني عذد عهاو كم واسز وتني عذد سؤوعهى    : انص

 

ًسلى وال واإلالصىد مً هره اإلالازهت مػسفت الاهىظاز في اإلاظائل وجصحُده،  ،أفلُت()أي جيىن اإلالازهت 

ً: الّىىع االحاٌ في هر  مً أمٍس

  ئما أن جىىن الفسق مً وازٍر واخد، أو جىلظم غدد الظهام غلى غدد السؤوض مً غير باٍق

 فال هدخاج ئلى جصحيذ.فدظّمى )مظألت صحيدت( )أي جىىن اللظمت صحيدت( 

 غً:  شوج و بيذ و أر ػلُم اجذ: ما لى ممثل

  4 

 1 شوج 

 2 بيذ 

 1 أر ػلُم ع

  فُيىن فهىا هلحظ أن ،  الفسوض في هره اإلاظألت مً الىىع ألاٌو
ً
 (.4، وهى )أصل اإلاظألت أهبرها ملاما

  .اطخسسحىا غدد طهام وّل وازر 

 بلي مً الظهام بػد أصحاب الفسوض. أزر الػاصُب ما  

  (.غادلتفظهس أّن اإلاظألت )( 4 مجمىع طهام الىززت( و بحن )4 أصل اإلاظألتبحن ) اإلالازهت ألاولىغلدها 

  غدد طهام (، فظهس أّن غدد زؤوطه) وبحن (فسيم مً الىززتغدد طهام وّل بحن ) اإلالازهت الثاهيتغلدها

م ئلى جصحُذ.( 1( وغدد زؤوطه )1الصوج )  فال ًدخاج هرا الفٍس

 ( م م )( البيذوهرلً باليظبت لفٍس البيذ لها طهمان، وألار الؼلُم له طهم واخد . ( ألار الشليموفٍس

 (.صحيدتوحظمى اإلاظألت )فال جدخاج هره الفسق ئلى جصحُذ، 
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  وفي هره الحاٌ حظمى اإلاظألت  (غدد السؤوض)غلى  (غدد الظهام)وئما أن ال جىلظم

 والخالي: ائلج ئلى جصحيذ. ويىىن جصحيذ اإلاظ)مىىظسة( وجدخا

،  الخدازل،  الخمازلباخدي اليظب ألازبؼ ) (غدد طهامهم)وبحن  (فسيمغدد زؤوض ول )وػلد ملازهت بحن  / 1

 ( خظب اللاغدة آلاجُت:الخباًً،  الخىافم

 فال جدخاج ئلى جصحيذ جمازلوان بُنهما  ئْن 

 جدازلوئن وان بُنهما 

  اإلاظألت ئلى فال جدخاج ًىلظم غلى غدد السؤوض هى الري فان وان غدد ألاطهم

 جصحيذ.

  غدد ألاطهم( غلى  -أي هى الري ًىلظم–وئن وان الػىع )أي غدد السؤوض أهبر

م. هى مصّح  هاجج اللظمتفُيىن   الفٍس

م وفم غدد السؤوضوان  جىافموئن وان بُنهما   هى مصّح الفٍس

م غدد السؤوضوان  جباًًوئن وان بُنهما   هى مصّح الفٍس

 

 1    ):خالت الخمازل 

، و  16زالر شوحاث، و  3ما لى ماث غً: : ومثالها
ً
 زمظت ئزىة أػلاء. 5طخت غؼس بيخا

  24 

 3 شوحاث   3 ⅛

⅔ 16    
ً
 16 بيخا

 5 ئزىة أػلاء  5 ع

 ( مً الّىىع ألاٌو احخمؼ مؼ ⅛اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن )

اوي الّىىع
ّ
 (. 24) اإلاظألتأصل ، فُيىن الث

 .لت التي طبم أن ذهسهاها  اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

  (.غادلت( فظهس أّن اإلاظألت )24( وبحن )مجمىع طهام الىززت 24: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس:اإلالازهت الثاهيتغلدها  : بحن )غدد طهام وّل فٍس

  م ًّ  ثالصوحاأّن فٍس ًّ 3)غدد طهامه م ئلى جمازل( وبُنهما 3( و )غدد زؤوطه ، فال ًدخاج هرا الفٍس

 جصحُذ.

  م ًّ  البىاثفٍس ًّ 16)غدد طهامه م ئلى جصحُذ.جمازل( وبُنهما 16( و )غدد زؤوطه  ، فال ًدخاج هرا الفٍس
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  م م ئلى ، فال ًدخاج جمازل( وبُنهما 5( و )غدد زؤوطهم 5)غدد طهامهم  ؤلازىة ألاشلاءفٍس هرا الفٍس

 جصحُذ.

 ( فىىمل خّل جىشَؼ الترهت.صحيدتئذن حظّمى اإلاظألت ) 

 

 2    ):خالت الخدازل 

 فان وان غدد الظهام ًىلظم غلى غدد السؤوض فال جدخاج اإلاظألت ئلى جصحيذ مثل:أ  (   

   24 

 3 شوحاث   3 ⅛ )جمازل( 3وغدد الظهام  3غدد السؤوض 

 16 بىاث   4 ⅔ )جدازل( 16وغدد الظهام  4غدد السؤوض 
 5 أر ػلُم ع ال ًدخاج ئلى هظس  1غدد السؤوض 

 ( مً الّىىع ألاٌو احخمؼ مؼ ⅛اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن )

اوي الّىىع
ّ
 (. 24) أصل اإلاظألت، فُيىن الث

 لت التي طبم أن ذهسهاها  .اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

  (.غادلت( فظهس أّن اإلاظألت )24( وبحن )مجمىع طهام الىززت 24: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس:اإلالازهت الثاهيتغلدها  : بحن )غدد طهام وّل فٍس

  م ًّ  الصوحاثأّن فٍس ًّ 3)غدد طهامه م ئلى ، فال ًدخاج هرا جمازل( وبُنهما 3( و )غدد زؤوطه الفٍس

 جصحُذ.

  م ًّ  البىاثفٍس ًّ 16)غدد طهامه ( ًىلظم غلى غدد الظهامولىً )، جدازل( وبُنهما 4( و )غدد زؤوطه

م ئلى جصحُذ.( غدد السؤوض)  فال ًدخاج هرا الفٍس

  م م ئلى 1( و )غدد زؤوطهم 5)غدد طهامهم  ؤلازىة ألاشلاءفٍس  ( ، فال ًدخاج هرا الفٍس
ً
 .هظٍس أصال

  ( فىىمل خّل جىشَؼ الترهت.صحيدتاإلاظألت )ئذن حظّمى 
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فيىىن هاجج اللظمت هى  (غدد الظهام)هى الري ًىلظم غلى  (غدد السؤوض)وئن وان الػىع، أي ب (  

 )مصّح الفسيم( مثل:

 

  2    ×  12 = 24 
فال  1د السؤوض غد 

 ًدخاج ئلى هظس
 6 = 3×  2 3 شوج 

2 

بحن غدد الظهام 

وغدد السؤوض 

جدازل فىاجج 

 2= 8÷  16اللظمت 

 بيخ  16 ⅔
ً
 16 = 8×  2 8 ا

فال  1د السؤوض غد 

 ًدخاج ئلى هظس
 2 = 1×  2 1 أر ػلُم ع

  اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن(  ًم ) ٌ ىع ألاو
ّ
احخمؼ مؼ  الى

اوي الّىىع
ّ
 (. 12) اإلاظألتأصل ، فُيىن الث

 .لت التي طبم أن ذهسهاها  اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

  (.غادلت( فظهس أّن اإلاظألت )12( وبحن )مجمىع طهام الىززت 12: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس:اإلالازهت الثاهيتغلدها  : بحن )غدد طهام وّل فٍس

  م .1( و )غدد زؤوطه 3)غدد طهامه  الصوجأّن فٍس
ً
م ئلى هظٍس أصال  ( فال ًدخاج هرا الفٍس

  م ًّ  البىاثفٍس ًّ 8)غدد طهامه ، ولىً )غدد الظهام( ال ًىلظم غلى جدازل( وبُنهما 16( و )غدد زؤوطه

م( ٌػجي:  هاجج اللظمت)غدد السؤوض( فُيىن  ( هي مصّح 2، فخيىن ) 2=  8÷  16هى )مصّح الفٍس

م.  الفٍس

 1( و )غدد زؤوطهم 1)غدد طهامهم  ؤلازىة ألاشلاءم فٍس.
ً
م ئلى هظٍس أصال  ( فال ًدخاج هرا الفٍس

 ( لت جصحُدها والخالي:جصحيذ( وجدخاج ئلى )مىىظسةئذن حظّمى اإلاظألت  (، وػٍس

o ( فلؽ، مثل هره اإلاظألت، فُيىن 
ً
مصّح ( هى )مصّح الفسيمئذا وان مصّحاث الفسق واخدا

 ولها(. اإلاظألت

o م في زاهت فىق زاهت الفسوض.هظؼ م  صّح الفٍس

o ( فُيخج )(48=  12×  4( )أصل اإلاظألت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في )أصل اإلاظألت 

o ( غدد طهام الىززت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في وّلٍ مً طهام وّل وازر، فُيخج) 

o .زم هىمل  بػد ذلً ًظهس أّن غدد أطهم الىززت الجدًد ًىلظم غلى غدد السؤوض بدون اهىظاز

 خّل جىشَؼ الترهت.
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 3    ):خالت الخىافم 

 (مصّح الفسيم( هى )غدد السؤوضخُث ًيىن وفم )

 

، وبيذ، و :  ومثالها  طذ بىاث ابً. 6ما لى ماجذ غً: شوج، وأّمٍ

3   ×   24 72 

 9 3 تشوح ⅛ 

 12 4 أم ⅙ 

  36 12 بيذ 

 12 4 بىاث ابً  6 ⅙ 3

 3 1 غم ع 

  ( مً الّىىع ألاٌو احخمؼ مؼ ⅛)اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن

اوي الّىىع
ّ
 (. 24) أصل اإلاظألت، فُيىن الث

 .لت التي طبم أن ذهسهاها  اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

  (.غادلت( فظهس أّن اإلاظألت )24( وبحن )مجمىع طهام الىززت 24: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس:اإلالازهت الثاهيتغلدها  : بحن )غدد طهام وّل فٍس

  م .1( و )غدد زؤوطه 3)غدد طهامها  الصوحتأّن فٍس
ً
م ئلى هظٍس أصال  ( فال ًدخاج هرا الفٍس

  م م ئلى هظسٍ 1( و )غدد زؤوطه 4)غدد طهامها  ألامفٍس . ( فال ًدخاج هرا الفٍس
ً
 أصال

 البىاث فٍسم  ًّ ًّ 12)غدد طهامه .1( و )غدد زؤوطه
ً
م ئلى هظٍس أصال  ( فال ًدخاج هرا الفٍس

  م ًّ  بىاث الابًفٍس ًّ 4)غدد طهامه ( هى وفم غدد السؤوض( بُنهما جىافم، فُيىن )6( و )غدد زؤوطه

لت اطخسساحه هىرا: 3( وهى )مصّح الفسيم)  ( وػٍس

 غدد السؤوض

6    ÷2    =   

 

 

 )وفم غدد السؤوض(

 غدد ألاطهم

4    ÷2  =    

 

 

 )وفم غدد الظهام(

  
ُ
لت جصحُدها والخالي:جصحيذ( وجدخاج ئلى )مىىظسةظّمى اإلاظألت )وفي هره الحاٌ ح  (، وػٍس

3 2 
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o ( ٍم واخد وهى  ولها(. مصّح اإلاظألت(، فُيىن هى )3ال ًىحد في هره اإلاظألت طىي مصّح فٍس

o م في  زاهت فىق زاهت الفسوض. هظؼ مصّح الفٍس

o ( فُيخج )(72=  12×  3( )أصل اإلاظألت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في )أصل اإلاظألت 

o )هظسب هرا اإلاصّح في وّلٍ مً طهام وّل وازر، فُيخج )غدد طهام الىززت الجدًد 

o  بػد ذلً ًظهس أّن غدد أطهم الىززت الجدًد ًىلظم غلى غدد السؤوض بدون اهىظاز. زم هىمل

 جىشَؼ الترهت.خّل 

 

 4    ) الخباًًخالت: 

 (مصّح الفسيم( هى )غدد السؤوضخُث ًيىن )

 زالر بىاث ابً. 3:  ما لى ماجذ غً: شوج، وأّم، وبيذ، و ومثالها

3   ×   12 13 39 

  9 3 3 شوج 

 6 2 2 أم ⅙ 

  18 6 6 بيذ 

 6 2 2 بىاث ابً   3 ⅙ 3

  اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في( فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن ًم ) ٌ ىع ألاو
ّ
احخمؼ مؼ  الى

اوي الّىىع
ّ
 (. 12) أصل اإلاظألت، فُيىن الث

 .لت التي طبم أن ذهسهاها  اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

  (.غائلت( فظهس أّن اإلاظألت )13( وبحن )مجمىع طهام الىززت 12: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

  (.13( وهى )مجمىع غدد طهام الىززت( هى )أصل اإلاظألت الجدًد)أصبذ 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس:اإلالازهت الثاهيتغلدها  : بحن )غدد طهام وّل فٍس

  م .1( و )غدد زؤوطه 3)غدد طهامه  الصوجأّن فٍس
ً
م ئلى هظٍس أصال  ( فال ًدخاج هرا الفٍس

  م ألاّم )غدد طهامه . ( فال 1( و )غدد زؤوطه 2فٍس
ً
 ًدخاج ئلى هظٍس أصال

  م ًّ  البىاثفٍس ًّ 6)غدد طهامه .1( و )غدد زؤوطه
ً
 ( فال ًدخاج ئلى هظٍس أصال

  م ًّ  بىاث الابًفٍس ًّ 2)غدد طهامه ( هى غدد زؤوض الفسيم( وبُنهما جباًً، فُيىن )3( و )غدد زؤوطه

 (.3وهى ) مصّح الفسيم
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 ( جصحيذ( وجدخاج ئلى )مىىظسةئذن حظّمى اإلاظألت ،):لت جصحُدها والخالي  وػٍس

o ( فلؽ، مثل هره اإلاظألت، فُيىن 
ً
مصّح ( هى )مصّح الفسيمئذا وان مصّحاث الفسق واخدا

 ولها(. اإلاظألت

o .م في زاهت فىق زاهت الفسوض  هظؼ مصّح الفٍس

o ( فُيخج )(39=  13×  3( )أصل اإلاظألت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في )أصل اإلاظألت 

o  ٍ(غدد طهام الىززت الجدًدمً طهام وّل وازر، فُيخج ) هظسب هرا اإلاصّح في وّل 

o  بػد ذلً ًظهس أّن غدد أطهم الىززت الجدًد ًىلظم غلى غدد السؤوض بدون اهىظاز. زم هىمل

 خّل جىشَؼ الترهت.

 

ه فيًا ئرا االَكغاس يف فشيكٍ واحذٍ فمط،
ّ
 هزا كه
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 يف 
ٌ
ا ئرا حصم اَكغاس

ّ
 يفشأكصش يٍ أي

ّ
 كانرايل:ك، فيكىٌ احلم

1)  ،
ً
هدّل اإلاظألت هما طبم )مً جىشَؼ للفسوض، وجأصٍُل للمظألت، والّىظس في خالت اإلاظألت مً وىجها غادلت

لت الظابلت(. ، أو شائدة، وخّل الاهىظاز في حمُؼ الفسق بالؼٍس
ً
 أو غائلت

ٍم بجىازه(. (2  زّم بػد ذلً: هظؼ )مصّح ول فٍس

خظب ( الخباًً، الخىافم، الخدازل، الخمازلالظابلت ) بحن هره اإلاصّحاث باليّظب ألازبؼ هلازن زّم  (3

 اللاغدة آلاجُت:

 ئهخفُىا بأخدهما ئذا وان بُنهما جمازل 

 أزرها أهبرهما وئن وان بُنهما جدازل 

 طسبىا وفم أخدهما في وامل آلازس وئن وان بُنهما جىافم 

 ًًطسبىا وامل أخدهما في وامل آلازس وئن وان بُنهما جبا 

 

 أزىاث ػلُلاث.  6بيذ ابً،  و  16حداث، و  بيذ، و  3شوحاث، و   3ما لى جىفي غً : ومثاله

12  ×     24 288 

 --- 
جمازل فال جدخاج ئلى 

 جصحُذ

 36 3 شوحاث    3 ⅛

 
ً
 ( 3)   زاهُا

( بُنهما جدازل، فىأزر 12و )

 (12أهبرهما )

3 
اإلاصح هى  ( جباًً)

 (3)غدد السؤوض 
 48 4 حداث   3 ⅙

--- 
 (1)غدد السؤوض 

 هظسفال جدخاج ئلى 
 144 12 بيذ 

 
ً
 أوال

( بُنهما جىافم، 6( و )4)

فىظسب وفم أخدهما في 

 =  6×  2   وامل آلازس 

(12) 

اإلاصّح هى (جدازل) 4

 (4) هاجج اللظمت
 48 4 بيذ ابً  16 ⅙

6 
اإلاصح هى  ( جباًً)

 12 1 أزىاث ػلُلاث  6 مؼ الغحرع  (6)غدد السؤوض 

 ( مً الّىىع ألاٌو احخمؼ مؼ ⅛اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن )

اوي الّىىع
ّ
 (. 24) أصل اإلاظألت، فُيىن الث

 .لت التي طبم أن ذهسهاها  اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

  (.غادلت( فظهس أّن اإلاظألت )24ززت ( وبحن )مجمىع طهام الى 24: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس أّن اإلاظألت ): بحن )غدد طهام واإلالازهت الثاهيتغلدها  (.مىىظسةّل فٍس

 م  أّما ًّ فــ الصوحاثفٍس ًّ 3)غدد طهامه م ئلى جمازل( بُنهما 3( و )غدد زؤوطه ، فال ًدخاج هرا الفٍس

 جصحُذ.

12 
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  م وأّما ًّ فـ الجّداثفٍس ًّ 4)غدد طهامه ( وهى ضو غدد السؤ ، فاإلاصّح )جباًً( بُنهما 3( و )غدد زؤوطه

(3.) 

  م ًّ  البىاثفٍس ًّ 12)غدد طهامه .1( و )غدد زؤوطه
ً
 ( فال ًدخاج ئلى هظٍس أصال

  م ًّ  بىاث الابًفٍس ًّ 4)غدد طهامه ، و )غدد ألاطهم( ال ًىلظم غلى جدازل( بُنهما 16( و )غدد زؤوطه

 (.4( وهى )مصّح الفسيم( هى )هاجج اللظمت، فُيىن ))غدد السؤوض(

  م ًّ  ألازىاث الشليلاثفٍس ًّ 1)غدد طهامه غدد ، فاإلاصّح هى )جباًً( بُنهما 6( و )غدد زؤوطه

 (.6( وهى )السؤوض

 ( لت جصحُدها والخالي:جصحيذ( وجدخاج ئلى )مىىظسةئذن حظّمى اإلاظألت  (، وػٍس

o ( ًمصّح في هره اإلاظألت ًىحد أهثر م)  لخػّدد الفسق اإلاىىظسة، وخُيئٍر وػلد ملازهت بحن 
ً
هظسا

 هره اإلاصّحاث بدظب اللاغدة الظابلت.

o ( مً اإلاصّحاث وهبدأ اإلالازهت بُنهما، وال ًظّسن بأّحها بدأث.مصّحينهسخاز ) 

o ( بُنهما 4( وهى )مصّح فسيم بىاث الابً( و )6(  وهى )م ألازىاث الشليلاثيمصّح فس كازها بحن )

=  6×  2( ٌػجي )وامل آلازس× هاجج ضسب وفم أخدهما ( هى )اإلاّصح الجدًدفُيىن ) ،جىافم

لت:12( هى )اإلاصّح الجدًد( فُيىن )12=  4×  3(  أو )12  (. بهره الؼٍس

م ألازىاث الؼلُلاث  مصّح فٍس

6               ÷2 

 = 

م بىاث الابً (2هال السكمحن ًىلظمان غلى )  مصّح فٍس

  4               ÷2  

 = 

 

م ألازىاث  وفم مصّح فٍس

 الؼلُلاث

 

2    ×6    =12 

3    ×4    =12 

 

م بىاث الابً  وفم مصّح فٍس

 

o  فُيىن جدازل( بُنهما 3( وهى )مصّح فسيم الجّداث( وبحن )12) اإلاصّح زّم كازها بحن هرا ،

مصّح ( هى )هرا اإلاصّح )(. وهي آزس ملازهت، فُيىن 12( وهى )اإلاصّح الجدًد( هى )أهبرهما)

 ولها(. اإلاظألت

o .هظؼ )مصّح اإلاظألت( في زاهت فىق زاهت الفسوض 

o ( فُيخج )(288=  24×  12( )أصل اإلاظألت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في )أصل اإلاظألت 

o ( غدد طهام الىززت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في طهام وّل وازر، فُيخج) 

o لجدًد ًىلظم غلى غدد السؤوض بدون اهىظاز. زم هىمل بػد ذلً ًظهس أّن غدد أطهم الىززت ا

 خّل جىشَؼ الترهت.

3 2 
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  ئمايغــــــــــــ
ّ
 انشد

 

غدد ( و )أصل اإلاظألتطبم أن ذهسها اإلاظألت الػادلت و الػائلت غىدما جيلمىا غً اإلالازهت ألاولى بحن ) 

 زالر: يخد( فظهس لىا أّن خاالث اإلاظائل ئالظهام

 شائدة )فيها زّد(. غائلت )هاكصت(. غادلت.

  أو مظائل السّد. وطُيىن الحدًث هىا غً اإلاظألت الصائدة 

 مً الترهت طىف السدّ  تلأمظو 
ً
: هي اإلاظألت التي شاد أصلها غً غدد طهامها، بمػجى أّن هىان فائظا

سّد غلى بلُت الىززت غحر الصوححن. ولهره اإلاظألت غدد مً الحاالث:  ٌػؼى وٍُ

 مل يكٍ يف ادلغأنح أحذ انضوجني ئرا   احلانح األوىل:

 لها خاالن:أوهره الحالت 
ً
 ًظا

، فلغ صاخب فسٍض واخٍد  ذ اإلاظألت مًئذا واه (  أ 
ً
 أو مخػددا

ً
  طىاٌء وان واخدا

سّد  ًُ ػاملىن غلُه أو فاّن الباقي  ، َو
ً
غليهم غلى غدد زؤوطهم، فُأزرون فسطهم زّم ًّسد الباقي غليهم زّدا

، مثل:مػاملت الػصباث 
ً
 جماما

  1 

 1 بيذ 

صف( جأزر هصُبها البيذفاّن ) 
ّ
سّد غليها؛ ليىجها ال وازر للمُذ ) الى ًُ  الباقي مً الترهت 

ُ
( والّىصف

 طىاها، فخأزر الترهت ولها، هما لى واهذ غصبت.

 بىاث.  5، هما لى ماث وجسن: الىازرزؤوض هرا  ثوهرلً فيما لى حػّدد 

  5 

 5 بىاث  5 

ًّ )فان   ًّ  ⅔هصُبه ًّ الباقي مً الترهت، فحرزً الترهت ولها، وجيىن اإلاظألت مً غدد زؤوطه سّد غليه ًُ ( زّم 

(5.) 
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  ئذا وان في اإلاظألت أصحاب فسوٍض مخػددون،   ب (

( همظألت  غدد طهام الىززتوفي هره الحالت جدّل اإلاظألت واإلاخبؼ، فُيىن أصل اإلاظألت الجدًد هى )

، زّم 
ً
 جصّحح ئذا اخخاحذ ئلى جصحُذ، مثل: الػٌى جماما

  6 5 

 3 3 بيذ 

 1 1 بيذ ابً ⅙

 1 1 أم ⅙

 ( اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن مً الّىىع ألاٌو احخمؼ مؼ )

 (. 6) أصل اإلاظألتالّىىع الثاوي، فُيىن 

  لت التي طبم أن  ذهسهاها.اطخسسحىا غدد طهام ول وازر بالؼٍس

  (.شائدة( فظهس أّن اإلاظألت )5( وبحن )مجمىع طهام الىززت 6: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

 ( 5( وهى )أصل اإلاظألت الجدًد( هى )غدد ألاطهمحػلىا.) 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس:اإلالازهت الثاهيتغلدها  : بحن )غدد طهام وّل فٍس

  غحر 
ٌ
 مىىظسة، فىىمل خّل اإلاظألت وجىشَؼ الترهت.أّن اإلاظألت صحُدت

 

ٌٌ آزس  بىاث ابً، وحدجان.  3: ماث غً: بيذ، و مثا

  6    ×   6 5 31 

 18 3 3 بيذ  ال ًدخاج ئلى هظس -- 

بحن اإلاصححن 

جباًً، ئذن 

اإلاصّح الجدًد 

2  ×3  = 

(6) 

3 
بحن غدد السؤوض وبحن 

ئذن  جباًًغدد الظهام 

م   (3)مصّح الفٍس
 6 1 1 بىاث ابً   3 ⅙

2 
بحن غدد السؤوض وبحن 

ئذن  ًًاجبغدد الظهام 

م   (2)مصّح الفٍس
 6 1 1 حدجان  2 ⅙

 ( اطخسسحىا أصل اإلاظألت بػد الّىظس في فسوض الىززت، خُث جبّحن أّن مً الّىىع ألاٌو احخمؼ مؼ )

اوي، فُيىن 
ّ
 (. 6) أصل اإلاظألتالّىىع الث

  لت التي طبم أن ذهسهاها.اطخسسحىا غدد طهام ول وازر  بالؼٍس
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  (.شائدة( فظهس أّن اإلاظألت )5( وبحن )مجمىع طهام الىززت 6: بحن )أصل اإلاظألت اإلالازهت ألاولىغلدها 

 ( 5( وهى )أصل اإلاظألت الجدًد( هى )غدد ألاطهمحػلىا.) 

  م( وبحن )غدد زؤوطه(، فظهس:اإلالازهت الثاهيتغلدها  : بحن )غدد طهام وّل فٍس

  م ًّ  لبىاثافٍس ًّ 3)غدد طهامه .1( و )غدد زؤوطه
ً
 ( فال ًدخاج ئلى هظٍس أصال

  م ًّ  بىاث الابًفٍس ًّ 1)غدد طهامه مصّح ( هى )غدد السؤوض، فُيىن )جباًً( بُنهما 3( و )غدد زؤوطه

 (.3( وهى )الفسيم

  م ًّ  الجّداثفٍس ًّ 1)غدد طهامه  (.2وهى ) (غدد السؤوض، فاإلاصّح )جباًً( بُنهما 2( و )غدد زؤوطه

 ( لت جصحُدها والخالي:جصحيذ( وجدخاج ئلى )مىىظسةئذن حظّمى اإلاظألت  (، وػٍس

o ( ًلخػّدد الفسق اإلاىىظسة، وخُيئٍر وػلد ملازهت بحن مصّح في هره اإلاظألت ًىحد أهثر م 
ً
( هظسا

 هره اإلاصّحاث بدظب اللاغدة الظابلت.

o ( بُنهما 2( وهى )م الجّداثمصّح فسي( و )3(  وهى )مصّح فسق بىاث الابًكازها بحن )ًًجبا .

(  6=  2×  3( ٌػجي )وامل آلازس× هاجج ضسب وامل أخدهما ( هى )اإلاّصح الجدًدفُيىن )

 (.6فُيىن )اإلاصّح الجدًد( هى )

o .هظؼ )مصّح اإلاظألت( في زاهت فىق زاهت الفسوض 

o ( فُيخج )(31=  5×  6( )أصل اإلاظألت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في )أصل اإلاظألت 

o ( غدد طهام الىززت الجدًدهظسب هرا اإلاصّح في وّلٍ مً طهام وّل وازر، فُيخج) 

o  بػد ذلً ًظهس أّن غدد أطهم الىززت الجدًد ًىلظم غلى غدد السؤوض بدون اهىظاز. زم هىمل

 خّل جىشَؼ الترهت.

 

 ئرا كاٌ يف ادلغأنح أحذ انضوجني.   احلانح انصاَيح:

 خاالن:
ً
 ولها أًظا

 أ  (  أن 
ً
 أو مخػددا

ً
  ًىىن مؼ أخد الصوحين صاخب فسٍض واخٍد فلغ طىاٌء وان واخدا

وان صاخب الفسض غصبت، فُأزر ما بلي بػد هصِب الصوج أو  وفي هره الحالت جدّل اإلاظألت هما لى

 الصوحت، مثل:

  8 

 1 شوحت ⅛

 7 بىاث  5 
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  ب (  أن ًىىن مػه أصحاب فسوض مخػددون 

 وفي هره الحالت:

1.  .
ً
 جدّل اإلاظألت واإلاخبؼ جماما

 ئل: افاذا ظهس السّد، وجبّحن وحىد أخد الصوححن في اإلاظألت فاهىا هلظم اإلاظألت ئلى زالر مظ .2

رهس فيها الصوج أو الصوحت وبلُت الىززت ًجمػىن باطم )ألاولى: مظألت الصوحيت) .3 ػاملىن الباقي( ٍو ( َو

 مػاملت الػصبت.

 اخخاحذ ئلى جصحُذ. جدّل اإلاظألت غادًت، وجصّحح ئذا .4

رهس فيها بلُت الىززت(الثاهيت: مظألت السدّ ) .5 ، وجدّل اإلاظألت غادًت، وجصّحح ئذا دون الصوج أو الصوحت ، ٍو

 اخخاحذ ئلى جصحُذ.

رهس فيها الىززت ولهم بأصلها الجدًد، وغدد أطهمالثالثت: اإلاظألت الجامػت) .6  .ةالجدًد هم( ٍو

،  الخدازل،  الخمازلالصوحُت، وبحن أصل مظألت السّد باليظب ألازبؼ )هلازن بحن الباقي مً مظألت  .7

 (.الخباًً،  الخىافم

 

 :فان وان بينهما جمازل، فىدبؼ آلاحي 

 (.الجامػتوظخسسج أصل اإلاظألت الجدًد ) .أ 

 أصل مظألت الصوحُت أصل اإلاظألت الجامػت هى   =

 وظخسسج غدد طهام الىززت واآلحي: .ب 

 هىلل طهام الصوج أو الصوحت مً مظألت الصوحُت ئلى اإلاظألت الجامػت هماهي طهام الصوج أو الصوحت

 هىلل طهام بلُت الىززت مً مظألت السّد ئلى اإلاظألت الجامػت هما هي طهام بلُت الىززت

 ، زّم هلىم بخىشَؼ الترهت هما طبم بُاهه.وبرلً جيىن اإلاظألت كد اهتهذ، فيظخسسج كُمت الظهم الىاخد .ج 

ً ألم. 2غً: شوحت، وأم، و ماث : مثاٌ اٌ.1.111.111وجسن ملُىن ) أزٍى  (  ٍز

  12 

 3 شوحت 

 2 أم ⅙

 4 ن ألمىاأز  2 ⅓



 97مً  93صفدت 

 

  مً  أهبرإلاظألت هجد أن أصل ا( 9( واإلالازهت بِىه وبحن )غدد ألاطهم 12بػد اطخسساج )أصل اإلاظألت

 فيها زّد.( أي شائدة)طهم، ئذن اإلاظألت غدد ألا 

  سّد غليها، فاهىا هلظم اإلاظألت ئلى زالر مظائل:وبما أّن اإلاظألت ًُ  فيها شوحت، والصوحت ممً ال 

 

 مظألت السدّ     مظألت الصوحُت

  4      6 3 

 1 1 أم ⅙ جمازل   1 شوحت 

ً ألم ⅓   الباقي 3 بلُت الىززت   2 2 أزٍى

 (جمازل( بُنهما )3( وبحن أصل مظألت السّد )3كازها بحن الباقي )

 

 اإلاظألت الجامػت

 4 ألاصل الجدًد هى = أصل مظألت الصوحُت 

 1 طهام الصوحت جىلل مً مظألت الصوحُت شوحت

 أم
 طهام بلُت الىززت جىلل مً مظألت السدّ 

1 

ً ألم  2 أزٍى

 أصل اإلاظألت÷    الترهت=    كيمت الظهم الىاخد

اٌ  251111=    4÷    1.111.111كُمت الظهم الىاخد  =    ٍز

اٌ  251111=    1×    251111هصِب الصوحت  =    ٍز

اٌ  251111=    1×    251111هصِب ألام      =     ٍز

ً ألم  =   اٌ  511111=    2×    251111هصِب ألازٍى  ٍز

اٌ  251111=    2÷    511111هصِب ألار ألم الىاخد  =    ٍز

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



 97مً  94صفدت 

 

  )فأصل اإلاظألت الجامػت هما ًليوئن وان بينهما )جدازل أو جىافم: 

وفم  ×    حُت )أو ما وصلذ ئلُه مظألت الصوحُت(أصل مظألت الصو  أصل اإلاظألت الجامػت هى  =

 أو )وفم ما وصلذ ئلُه مظألت السّد( مظألت السدّ 

 وأما طهام الىززت فىما ًلي:

 وفم مظألت السدّ ×   طهامهم مً مظألت الصوحُت    طهام الصوج أو الصوحت

 وفم الباقي×    طهامهم مً مظألت السّد        طهام بلُت الىززت

اٌ.1.111.111بىاث، وجسن ملُىن ) 3حداث، و  4شوحاث، و  3ماث غً:    مثاٌ:  (  ٍز

  24 

 3 شوحاث   3 ⅛

 4 حداث   4 ⅙

 16 بىاث   3 ⅔

 ( هجد أن أصل اإلاظألت 23 غدد ألاطهم( واإلالازهت بِىه وبحن )24 أصل اإلاظألتبػد اطخسساج )مً  أهبر

 ( أي فيها زّد.شائدةغدد ألاطهم، ئذن اإلاظألت )

 :سّد غليها، فاهىا هلظم اإلاظألت ئلى زالر مظائل ًُ  وبما أّن اإلاظألت فيها شوحت، والصوحت ممً ال 

 

 مظألت السدّ   مظألت الصوحُت

  وفم أصل مظألت السدّ       

3  ×  8 24  12   ×  6 5 61 

 12 1 1 حداث  4 ⅙ 4  3 1 شوحاث  3 ⅛

 48 4 4 بىاث  3 ⅔ 3  21 7 الباقي 
، جباًً( 1( وغدد الظهام )3)الصوحاث بحن غدد زؤوض 

م هى غدد السؤوض )  (3ئذن مصّح الفٍس
 

 

 وفم الباقي

م الجداث جباًً، فاإلاصّح  في  (4)غدد السؤوض فٍس

م البىاث جباًً  وفي  فاإلاصّح أفٍس
ً
 ًظا

ً
 (3)غدد السؤوض أًظا

، فمصّح اإلاظألت 
ً
 12=  4×  3وبحن اإلاصّححن جباًً أًظا

  (جىافم( بُنهما )61) أصل مظألت السدّ ( وبحن 21) الباقيكازها بحن 

21    ÷3 

 
ظّمى )  (فم الباقيو َو

61    ÷3 

 
ظّمى )  (وفم أصل مظألت السدّ َو

 

21 

7 

 جىافم

7 23 



 97مً  95صفدت 

 

 اإلاظألت الجامػت

   أصل اإلاظألت الجامػت 

مظألت ما وصلذ ئلُه وفم × ما وصلذ ئلُه مظألت الصوحُت  

 السدّ 

24 × 21 481 

 61 21×  3 وفم مظألت السد× طهام الصوحت مً مظألت الصوحُت  شوحاث  3

 حداث   4
 وفم الباقي× طهامهم مً مظألت السّد 

12  ×7 84 

 336 7×  48 بىاث   3

 أصل اإلاظألت÷    الترهت=    كيمت الظهم الىاخد

اٌ  2183=      481÷    1.111.111كُمت الظهم الىاخد  =    ٍز

اٌ  124.981=     61×    2183هصِب الصوحاث  =    ٍز

اٌ   41.661=    3÷    124.981هصِب الصوحت الىاخدة      =     ٍز

اٌ  174.972=    84×    2183هصِب الجداث  =    ٍز

اٌ  43.743=    4÷    174.972هصِب الجدة الىاخدة  =    ٍز

ا  699.888=    336×     2183هصِب البىاث   =    ٌٍز

اٌ  233.296=    3÷    699.888هصِب البيذ الىاخدة  =    ٍز

 وبرلً جيىن كد اهتهذ اإلاظألت.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فأصل اإلاظألت الجامػت هما ًلي( جباًً) وئن وان بينهما: 

 أصل مظألت السّد )أو ما وصلذ ئلُه مظألت السّد(×  أصل مظألت الصوحُت   أصل اإلاظألت الجامػت هى  

 وأّما طهام الىززت فىما ًلي:

 أصل مظألت السّد )أو ما وصلذ ئلُه مظألت السّد(×   طهامهم مً مظألت الصوحُت  طهام الصوج أو الصوحت

 الباقي×    طهامهم مً مظألت السّد        طهام بلُت الىززت

 



 97مً  96صفدت 

 

اٌ.1111.111بىاث ابً، وأم. وجسن ملُىن ) 3ماث غً: شوج، وبيذ، و   :مثاٌ  ( ٍز

  24 

 3 شوحت ⅛

 12 بيذ 

 4 بىاث ابً  3 ⅙

 4 أم ⅙

 ( هجد أن أصل اإلاظألت 23 غدد ألاطهم( واإلالازهت بِىه وبحن )24 أصل اإلاظألتبػد اطخسساج )مً  أهبر

 ( أي فيها زّد.شائدةغدد ألاطهم، ئذن اإلاظألت )

 :سّد غليها، فاهىا هلظم اإلاظألت ئلى زالر مظائل ًُ  وبما أّن اإلاظألت فيها شوحت، والصوحت ممً ال 

 مظألت السدّ   مظألت الصوحُت

     3  ×  6 5 15 

  8     9 3 3 بيذ 

 3 1 1 بىاث ابً  3 ⅙ 3   1 شوحت ⅛

 3 1 1 أم ⅙    7 الباقي 

م ( غدد طهام)بحن  (  بىاث الابًفٍس ًّ  (3)( وهى غدد السؤوض)، فاإلاصّح جباًًو )غدد زؤوطه

 (جباًً( بُنهما )15السّد ) أصل مظألت( وبحن 7) الباقيكازها بحن 

 اإلاظألت الجامػت

مظألت السّد أصل ×   ألاصل الجدًد هى = أصل مظألت الصوحُت  

 )أو ما وصلذ ئلُه مظألت السّد(
8  ×15 121 

 15 15×   1 ما وصلذ ئلُه مظألت السد× طهام الصوحت مً مظألت الصوحُت  شوحت

 بيذ

 الباقي×  طهامهم مً مظألت السّد 

9    ×7 63 

 21 7×    3 بىاث ابً 3

 21 7×    3 أم

اٌ  8.334=    121÷    1.111.111=    كيمت الظهم الىاخد  ٍز

اٌ  125111=    15×    8.334هصِب الصوحت  =    ٍز

اٌ  525111=     63×    8.334هصِب البيذ      =     ٍز

 جباًً



 97مً  97صفدت 

 

اٌ  175111=    21×    8.334هصِب بىاث الابً  =    ٍز

اٌ  58.334=    3÷    175111هصِب بيذ الابً الىاخدة  =    ٍز

اٌ  175111=    21  ×  8.334=   م ألا هصِب   ٍز

 وبرلً جيىن كد اهتهذ اإلاظألت..........

 

ث( وهلل الحمد واإلاّىت، فله الحمد غلى وػمائه،  وبهرا كد اهخهى اإلاظخىي ألاٌو مً ملسز )اإلاىاٍز

 وله الؼىس غلى فظله وكظائه، والّصالة والّظالم غلى أػسف زلله وأولُائه، 

ىا وخبُبىا وكّسة أغُيىا مدّمد وغلى آله وصحبه أحمػحن،  ِّ دها وهب ُّ  ط

 خؼسها هللا حػالى جدذ لىائه، وحػلىا مً ػفػائه، 

 طبدان زّبً زّب الػّصة غّما ًصفىن، 

 وطالٌم غلى اإلاسطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلحن، 

 والحمد هلل زّب الػاإلاحن.

 

 هخبه:

 بً مدّمد بً خمىد الُماويد. أخمد 

ع بلظم الّدزاطاث اللظائُت  غظى هُئت الخدَز

ت  اوي غؼس مً ػهس ػػبان مً غام ألٍف وأزبػمئٍت وزمظٍت وزالزحن للهجسة الىبٍى
ّ
 في ًىم الثالزاء الث

 غلى صاخبها أفظل الّصالة والّظالم.

 


