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  املقدمة

  ِبَحمِد َريبِّ َأ َتِدي َكالِمي
  َعَىل النَِّبيِّ أَمحٍَد َوآِ هِ 
ِئُض اعَتَنى ِبهِ    َوَبعُد َفالَفرا
  َوَهِذِه ُأرُجوَزٌة َوِجيَزه

يُتَها    )التُّحَفِة الُقدِسيَّه(ِبـَسمَّ
  

 

المِ  َالِة َوالسَّ   ُمولِيِه ِبالصَّ
لِهِ  َوَصحِبِه َوَمن   َعَىل ِمنوا

  َنا َح̂ثا َوُجلُّ َصحِبهِ َنِبيُّ 
ِكيُّ ِبالَغِريَزهعيُ    َنى هبَِا الذَّ

 َ َّdَأرُجو َكوهنََا َمرِضيَّه َوا  
  

  احلقوق املتعلقة بالرتكة وأسباب املرياث وموانعه
َماَح    قٌّ ُمَعلٌَّق ِبَعٍني ُقدِّ

يُن    َفالَوِصيَُّة اِإلرُث َتَال َالدَّ
  مَّ ِإسَالٌم َوُعدَّ َماِنَعاَوعَ 

  

 
  َفُكلَفُة التَّجِهيِز َفالتَّاِيل مهَُا

  كٌح َوَوَال َأسَباُبُه ِرحٌم َونَ 
يِن ِر̂قا َتاِبَعا َقتًال َوُخلَف    الدِّ

  

  الوارثون الرجال والنساء
ِرُث    ابٌن َوابُنُه َأٌب َوَجد َوالَوا

  ُمدٍل ِبُأمٍّ َال َأٌخ َوُذو الَوَال 
ٌة َوُأخٌت ُمطَلَقا   ُأمٌّ َوَجدَّ

  

 
  ُيَجدَأٌخ َوَعمٌّ َوابُن ُكلٍّ َول

وُج َوابَنٌة َوِبنُت ابٍن َخَال    َوالزَّ
َقاَوَزوَجٌة    َوُذو الَوَال حتََقَّ

  

  أنواع اإلرث والوارثون بها
  ِصيٍب الِوَراَثهِبالَفرِض َأو َتع

  َغِريهِ  ِبَنفِسِه ِبَغِريِه َمع
  ُثلٌث َوُربٌع ِنصُف ُكلٍّ ِضعُفهُ 

  َفرٍع َواِرٍث َوالِبنَت ُضم ُفقَدانِ 
بعِ    َحيُث انَفَردَن ُثمَّ َفرُض الرُّ
  َأو َزوَجٌة َفصاِعًدا ِإن ُيفَقَدا
َدا   َوالثُُّلَثاِن َفرُض َمن َتَعدَّ

 

  َام َأقَساُمُه َثَالَثهَثاِنيهِ 
عِف    ِبَحِرصهِ  احُكَمن َوالَفرُض ِيف الضِّ

وِج َحيُث َوصُفهُ    َفالنِّصُف َفرُض الزَّ
  َوِبنَت اِالبِن ِزد َواُالخَت َال ألُِم

وِج َمع   ُوُجوِد َذاَك الَفرعِ  للزَّ
  وَجَدايُ َوالثُّمُن َفرُض َزوَجٍة ِإن 

  ِمن َذاِت ِنصٍف ُثمَّ ِللثُّلِث اعُدَدا



َكرَأوَالَد ُأمٍّ ِفيِه اُال    نَثى َوالذَّ
ٍة َوُثلُث َما   َوَال َذِوي ُأُخوَّ
  ِمن َبعِد َزوٍج َزوَجٍة َمَع اَألِب 

دَس ِبالَفرِع َأِ ل   َأً ا َوَجد والسُّ
ًة َوَواِحًدا ِمن ُولِد اُالم   َوَجدَّ

  الثُّلَثنيِ  َمَع ابَنٍة َتكِمَلةَ 
  

  ِبَال َفرٍع َغَرب  واُألمَّ  ِسيَّانِ 
َما ى َهلا َمعَيبقَ    َفرِض َمن َتَقدَّ

  َوانِسبُهَام ِلُعَمٍر َوَلقِِّب 
  َوٍة َعَددَها ِمِن اخَواُألمَّ َأو َمع

  َفُضم هُ اِالبِن َأو َبناتَ  َوِبنَت 
  ِمن َأٍب ِبِبنِت الَعنيِ  َواُألخَت 

  

  اإلرث بالتعصيب
  َوَعاِصٌب ِبالنَّفِس ُذو الَوالِء َأو

وُج َواَألُخ    ِلُالمِّ اسُتثِنَياَوالزَّ
َبت   ِنصًفا ِبَفرٍض َوهَي ُأ َثى ُعصِّ
َبت ِبالنَّاِزلِ    َوِبنُت اِالبِن ُعصِّ

  ِقيَقهَش َغِريِه  َوعاِصٌب َمع
  َوُحكُم ُكلٍّ َأخُذ َما ُيبِقيهِ 
  ١ِإن َينَتِفي الَباِقي َوَزاَد املُبَتَدا

  ُثمَّ اَألُب  هُ ُأوَالُهُم ابٌن َفابنَ 
  الَعمُّ َفابُنُه َوَمنَفابُن َأٍخ فَ 

  َوابَدأ ِبَتقِديٍم ُهَنا ِباِجلَهةِ 
مُ    َفَمن ِبَأصَلِني انَتَمى ُيَقدَّ

  

 

  ا ُذُكوَرٌة ِمَن الَِّذيَن َقد َمَضو
  ُأوِتَياَمن َغِريِه بِ َوعاِصٌب 

  ِبِه التََّساِوي َقد َثَبت ُكلٌّ ِبَمن
  ِإن َمل َيُك الَفرُض َهلَا ِبَحاِصلِ 

ِفيَقهَمَع اب   َنٍة َكَذا َمَع الرَّ
ُقوُط َيلَتِقيهِ    ُذو الَفرِض َوالسُّ

  َحيُث َكاَن ُمفَرَدا ُك̂ال  حيَُوُز 
  ٢ُب ُتَرتَّ َفاَجلدُّ َواَألُخ َوَال 

  ِبِه ِبَمن ٣َأوَىل ِبعاِصٍب ُحجب
ةِ    َفالُقرِب ُثمَّ َبعَدُه ِبالُقوَّ
  َعَىل الَِّذي ُيدِيل ِبَأصٍل منُهُمو

  

  بباب احلج
  َواحُجب َأًخا ِبابٍن َأِو ابِن ابٍن َأَو اب
  َواَجلدُّ ِيف َحجِب ُأوَالِء ِمثُلُهم

  اِالبِن احُجب ِباِالبَنَتنيِ  َوِبنَت 
 

  َوَذا ِلَعمٍّ َوابِن ُكلٍّ َقد َوَجب
  ُأمَوبِابَنِة ابٍن ُولَد  ِبهِ َواحُجب 

ِقيَقَتنيِ  َوِبنَت    اَالبِّ ِبالشَّ
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َبا َوِباُملسَتغِرَقه   ِإن َمل ُتَعصَّ
  النََّسب ال َذا انِقالٍب َوُعُصوَبةُ 

ِرٍث َتِرث ٌة ُتدِيل ِبوا   َوَجدَّ
ةَ َو    ُأمٍّ ُمطَلَقااحُجبَها بِ  اَجلدَّ

ِه َوالُبعَدى   ُقرَبى َأٍب َكُأمِّ
  

َقه َفرًضا َذِوي ُعُصوَبةٍ  َقَّ   حمُ
 ِ   َوَجب مَحجُب ُعُصوَبِة الَوَال هبِ

دُس َبَني ُكلِِّهنَّ ُمنَبِعث   َوالسُّ
ك ِيف الِتَقا ٍة َأدَنى َوَرشِّ   َأو َجدَّ
  ِمن َجاِنِب اُألمِّ َفَذاَك اَأل َدا

  

  املشرتكة
  َددوٌج َوُذو ُسدٍس َكُأمٍّ َوالعَ َز 

َكه    َفاقِسم َعَىل اِإلخَوِة ُثلَث الرتَِّ
  

 
  دبَ لِدَها َوَمن ِباَالصَلِني استَ ِمن ُو 
َبت َكهِلذاَك  َفُلقِّ   ِباُملشَرتِ

  

  اجلد واألخوة

  ِمن اِإلخَوةِ  َمعَ  نَيكُ  ِإن َواَجلدُّ 
  َفاحُكم َلُه ِباَخلِري ِمن ُمقاَسَمه

  لُذو الَفرِض ُيعَطى اَخلَري ِمن ُسدٍس َكمَ 
  ى َأَقلالَفرُض ِإن َيسَتغِرَق او َيبقَ َو 
  ُسدُسُه َفَرصُفُه َلُه ُحِتم َأو

  

 

  ٤َأصَلِني َأو َأٍب َوَفرٌض َمل َيِبن
َه َوُثلِث    َماٍل َأو َيكوُن زاَمح

  لَما َفَض  َومن ِقَساِمِهم َوُثلِث 
  ِمن ُسدِسِه ِللَجدِّ ِفيِهَام ُيَعل

  ُسُقوُط ِإخَوٍة ُعِلم َوِفيِهَام 
  

  األكدرية
  َهلَا َمع َجدِّ واُألخُت َمل ُيفَرض 

دُس َله   َزوٌج َوُأمٌّ َمعُهَام َفالسُّ
  َواقِسم َعَليِهَام الَِّذي َحاَزا َعَىل 

  

 
  َواَألكَدِريََّة انِف ِمن َذا اَحلدِّ 
َله   َوالنِّصُف ِلُألخِت ِبِه ُمَعوَّ

  َال عِ ُج  ٥)َزكْ ( ِمنفَ َتَفاُضٍل َمرَّ 
  

  املعادة
نَفنيِ    َوِإن َيُكن َمعُه ِكَال الصِّ

  اَلنيِ َفُحكُمُه َما َمرَّ ِيف احلَ    ُثمَّ َما َأبٍّ َواعُدد َعَليِه ُولَد 
  صَلِني انَتَمىَيبَقى حيَُوُز َمن ِباَال 
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  ِمن ِنصِف ِبنِت الَعِني َيش  ٦َفَضْل َفِإن 
  

  اضِبط َيا ُأَخيفَ اَألِب  ُولِد َيُكن لِ 
  

  احلساب والتصحيح والعول
  ُصوُل َسبَعُة َأعَداٍد ِهَي األُ  

ه   َفِستٌَّة َوَتنَتِهي ِلَعرشََ
  ِبالثُّمنِ  هِ وَعولِ  هِ وِضعفِ 

  ِاثَنِني َمع َثَالَثٍة َوَأرَبَعه
  

 

  ٌة ِمنَها الَِّتي َتُعوُل َثالثَ 
  ٨َفَره ٧)ِزي(نَتِهي لِـيَ َها َو وِضعفِ 
  ا َما ِفيِه َعوٌل َأعِنيَوَغُريَه 
َعهَوِضعفِ    َها َوالَعدُّ َبعٌض َتسَّ

  

  حالتصحي
  َوَحظُّ ُكلِّ َواِرٍث ِإن َينَقِسم
  َوالَكُرس ِإن َيَقع َعَىل ِصنٍف َفَقط

  ِيف  َألصِل َأو ِيف َعوِلِه َوالُكلَّ ِيف ا
  َأو َحيَِّزيِن َأو َعَىل َما َزاَدا

  ِريًقا َواِفَقافَ فِقِه َفَارُدد ِلَو 
  َأعَداِد َصِحيِح الَقسمِ  َأَقلَّ 
  َعولِهِ ِرضبُه ِيف َأصِلك َأو ِيف َوا

  َفاِرضب ِلُكلٍّ َحظَُّه ِمن َأصلِ 
  وِمن ُأُصوِل الباِب ِعلُمَك النَِّسب
ُفٌق َتداُخُل    َمتاُثٌل َتوا

  

 

  ِمن َأصِلِه َفالَقصُد ِمن َذاَك َيِتم
ُفٌق َرَبطَفَو    فَقُه ِاِرضب ِإن َتوا

  َذاَك َلَدى التَّباُيِن اِرضب َواكَتِف 
  َوَما َعَدت َأرَبَعًة َأعَداَدا
ل َواِثَقا   َوَدع ُمَباِيًنا َوَحصِّ
همِ    َعَىل الَِّذي َأ َبَت ُجزُء السَّ
  َيبُد الَِّذي َتبِغي َفُخذ ِيف َفصِلهِ 

  زِء َسهِمِه َتُكن َذا َعدلِ ِيف ُج 
  َبَني اَالعَداِد َفَذاَك َقد َوَجب يأَ 

ِنَّ الَفاِضُل    َتباُيٌن ُيعَنى هبِ
  

  املناسخة
  اٍم َواِرُث َوِإن َيُمت َقبَل ِانِقس

  َأن َتقِسَم الَِّذي َيُنوُب الثَّاِن ِمن
ُل    َفِإن َيِصحَّ َقسُمُه َفاَألوَّ

 
  ح ِلُكلِّ واِحٍد َوالثَّاِلُث َصحِّ 

  َعَىل الَِّذي َلُه ُزِكن امهوالأ
  الَّلِبيُب َيعَمُل فَ  ُمغٍن َوِإالَّ 
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  َكَام َمَىض ِيف َحيٍِّز ِذي َكِرس 
  ُعِلم] َقد[َفاِرضبُه َأو راِجعُه ِفيَام 

  

  ِمَن اُألوَىل ادرِ  َذا الثَّاِين  َوَحظُّ 
  ِمَن الثَّاِين ُيِتم ِحٍد ِلُكلِّ َوا

  

  اإلرث بالتقدير
  َواَحلمُل َواَملفُقوُد ُثمَّ اُملشِكُل 
  َوَسبُق َموِت َواِرٍث ِإن ُجِهَال 

  

 
  ِبالَيِقِني ُيعَمُل  ِفيِهم َوَغريُ 

ُر    َال ًثا ملَِن َخ َفامَنع ِبِه َتوا
  

  اخلامتة
ُص املَُتقَِّنه   ٩َفِهِذِه ُمَلخَّ

ِ َعَىل التََّاممِ  َِّd َواَحلمُد  
ٍد َنِبيِّ ال َمَّ َهـَعَىل حمُ   َمرَمح

  

 
  ِيف ُدوِن َشطِرَها َأَ ت ُمَبيََّنه
َالمِ  َالِة َوالسَّ   َوَأفَضُل الصَّ

َمهـَوآِ ِه َوَصحِبِه ال   ُمَكرَّ
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