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Risâletü’l-Ferâiz li Zeyd b. Sâbit me’a Şerhihâ li Ebî’z-Zinâd

امللخص
من أوائل الكتاابت الفقهية القدمية رسا ُةل الفرائض لزيد بن اثبت [ت .]665/45 .واليت حتدث عهنا العديد
ُ
توصلت اليه فان كثريا
من النصوص الالكس يكية ،وعن مترس زيد بن اثبت يف هذا العمل ،لكن عىل حسب ما
من الباحثني اذلين حتدثوا عن اترخي تدوين الفقه مل يطلعوا عىل هذه الرساةل .ولمهية هذه الرساةل ،يف هذا البحث
س نحاول نرشها مع رشهحا ليب الزاند [ت ]748/130 .اذلي كتبه يف وقت مبكر جدا .وهكذا س نقدم هذه
الرساةل مس تقةل الس تفادة الباحثني .ويه من أوائل الكتب الفقهية اليت وصلتنا لهنا دونت يف زمن الصحابة،
ورشحت يف عرص التابعني.
اللكامت املفتاحية :زيد بن اثبت ،أبو الزاند ،الفرائض ،الفقه
Abstract
One of the old law/fiqh texts is Farāiz which is thought to be written by
Zaid ibn Thābit (d. 45/665). In many classic texts it has been refered to this
book and it is mentioned that Zaid ibn Thābit's expertising on the ilm al farāiz.
But our findings show that many of researchers who study on the history of
codificaditon of Islamic law have not seen this book. In this study, because of
the importance of the book, we publish Zaid's Farāiz and the comments
written in very early period by Abu'z-Zinad (d. 130/748) on it. Thus, Risāla al
Farāiz, one of the oldest fiqh texts written in the period of the Sahāba and
expounded in the period of the Tābiūn, will be present to the interest of
researchers.
Keywords: Zaid ibn Thābit, Abu'z-Zinad, Farāiz, Fiqh.

 .1املقدمة

ان اذلين عاشوا يف احلجاز قبل االسالم ويف صدر االسالم اكنوا عراب أميني ال حيس نون الكتابة وال
حسااب ،وغالبا اكنوا يس تعينون بأهل الكتاب أو مبوايل العجم يف احلساب وسائر العامل االدارية اليت تطلبت املاما
جيدا ابلقراءة واحلساب 1.كام قال النيب صىل هللا عليه وسمل «اانا ُأ ام ٌة ُأ ِّميا ٌة اال نا ْك ُت ُب او اال ا َْن ُس ُب» 2.وقال ابن تميية
ِ
 1اترخي ابن خدلون.296/1 ،
 2املصنف البن أيب شيبة332/2 ،؛ حصيح البخاري ،الصوم .13
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[ت ]1328/728 .يف تفسري هذا احلديث" :ليس هو طلبا فاهنم أميون قبل الرشيعة كام قال هللا تعاىل﴿ :ه اُو
اب او ْ ُال ِّمي اِّني َأ َأ ْسل ا ْم ُ ُْت﴾ [أل معران:
﴿وقُ ْل ِّل ا َِّّل اين ُأوتُوا الْ ِّكتا ا
ا ِّاذلي ب ا اع اث ِّيف ْ ُال ِّمي اِّني ار ُس اوال ِّمهنْ ُ ْم﴾ [امجلعة .]2 :وقال :ا
 .]20فا اذا اكنت هذه صفة اثبتة هلم قبل البعث 3".وقال البلخي [ت" :]931/319 .امنا دخل االسالم ومبكة
بضعة عرش رج اال يكتب ،ودخل املدينة وهبا عرشون رج اال يكتب 4".وقال محمد بيوىم همران يف دراسات يف
اترخي العرب القدمي" :لقد اكن القوم -يف معظمهم -أميني ،ال يكتبون عىل القل يف العصور القريبة من االسالم،
البالذري بس بعة
حىت أننا ال جند يف مكة عش ية ظهور االسالم ،اال بضعة عرش انفرا يقرؤون ويكتبون ،حددمه
ُّ
5
عرش ،فضال عن فئة قليةل من الوس ،اىل جانب قةل اندرة من النساء".
واهُت النيب صىل هللا عليه وسمل ابلكتابة كام نرى يف حادثة أسارى بدر ،وعىل الرمغ من ذكل فقد هنى
عن كتابة احلديث مع القرأن ،فقال صىل هللا عليه وسمل « :اال تا ْك ُت ُبوا اع ِّن شا يْئاا ا اال الْ ُق ْرأ ان ،فا ام ْن اك ات اب شا يْئاا
ِ
فالْ اي ْم ُح ُه» 6،واكن يأمر بكتابة الويح فقط ،يك ال ختتلط الحاديث ابلقرأن .وهذا اخلوف أيضا يدل عىل عدم تطور
الكتابة يف هذا القرن .ذلكل؛ وان ُك ِّتب ُ
بعض الحاديث يف زمن الصحابة ،فقد تأخر تدوين احلديث حىت أواخر
القرن الول بطريقة مهنجية .ومن مثة كثريا ما نرى يف كتب الرتامج والطبقات أن العلامء من السلف اكنوا ال
ُُي ِّوزون كتابة احلديث ،ويأمرون مبحوها أو دفهنا .كام قال ماكل بن أنس [ت" :]795/179 .ومل يكن القوم
7
يكتبون امنا اكنوا حيفظون مفن كتب مهنم اليشء فامنا اكن يكتبه ليحفظه فاذا حفظه حماه".
و ُّ
لك هذا يدل بأن الرتاث العريب يف هذا الزمن اكن شفواي ،وليس كتابيا ،يعن أهنم اكنوا ينقلون
املعلومات والشعر ابحلفظ ،واكنوا ال هيمتون وال يثقون ابلكتابة كام يثقون ابحلفظ ،ومل تكن الكتابة متطورة وال
شائعة عندمه لهنم أمة أمية .واضاف اة اىل ذكل ،اكنت الحرف العربي ُة بدون نقاط ،لكن سعيا اىل حفظ القرأن
تطورت اللغ ُة العربي ُة يف القرن الثاين الهجري ،ويف هذه الفرتة عاش العلامء الكبار يف العربية مثل اخلليل بن أمحد
[ت ،]791/175 .وسيبويه [ت ]796/180 .وغريهام ،والفت كتب هامة يف ش ىت العلوم.
 3مجموع الفتاوى البن تميية.166/25 ،
 4قبول الخبار ومعرفة الرجال للبلخي.202/1 ،
 5دراسات يف اترخي العرب القدمي حملمد بيوىم همران ،ص  .8أكرث العلامء يفرسون لفظ "الميني" هكذا ،لكن بعض الباحثني ينتقدون هذا الرأي،
ويقولون ان معىن الميني -كام قال الفراء -العرب اذلين مل يكن هلم كتاب.
 6سنن ادلاريم.412/1 ،
 7جامع بيان العمل وفضهل البن عبد الرب.274/1 ،
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ويدعي بعض الباحثني أن الرتاث االساليم ُك ِّتب ود ُِّون بعد مدة طويةل ،لكن َنن نعرف بأن بعض
الصحف والرسائل ُك ِّتبت وألفت يف القرن الول الهجري؛ 8واكنت الصحيفة الصادقة اليت فهيا أحاديث عبد هللا
بن معرو ،وكتاب الصدقات للنيب صىل هللا عليه وسمل ،ومعر بن اخلطاب ،وادلايت لزيد بن اثبت وغريه،
والفرائض للشعيب ،والصحيفة الصحيحة هلمام بن منبه اليت مجعت أحاديث أيب هريرة ريض هللا عنه من مضن
الكتب اليت ألفت يف القرن الول الهجري 9.خصوصا رساةل الفرائض اليت وصلت الينا عن طريق سنن سعيد بن
10
منصور وغريه تدل عىل أن ارهامات تدوين الرتاث االساليم قد بدأت منذ زمن الصحابة.
وعن هشام بن عروة ،أن أابه [ت ]713/94 .أحرق يوم احل اارة كتب فق ٍه اكنت هل ،وحزن هشام لجل
ذكل حزان شديدا 11.وعندما اس تخلف معر بن عبد العزيز [ت ]720/101 .أمر ابحضار الرسالتني؛ الصدقات
للنيب صىل هللا عليه وسمل ،والصدقات لعمر بن اخلطاب .فوجد كتاب رسول هللا صىل هللا عليه وسمل يف
الصدقات عند أل معرو بن حزم ،ووجد كتاب معر يف الصدقات عند أل معر ،واكن كتابه مثل كتاب رسول هللا
صىل هللا عليه وسمل 12.وتتحدث كتب التارخي عن رساةل اكنت يف قراب س يف عيل بن أيب طالب ،حيث قال:
13
"من زمع أن عندان شيئاا نقرؤه اال كتاب هللا وهذه الصحيفة ".واكنت حصيفته معلقة يف قراب س يفه.
وعن ابن معر ريض هللا عهنام "أن النيب صىل هللا عليه وسمل كتب كتاب الصدقة ،فقرنه بس يفه ومل
خيرجه اىل معاهل حىت قُب اِّض ،ف اع ِّمل به أبو بكر ،مث معر حىت قبض .فاكن فيه 14"...ونقل العلامء اذلين عاشوا يف
القرن الثاين الهجري مثل ماكل [ت ، ]795/179 .والشافعي [ت ]820/204 .عن هذه الرساةل .قال ماكل "انه

 8انظر :اترخي الرتاث العريب لفؤاد زسكني.12-3/3 ،
 9كتاب الفرائض لزيد بن اثبت وصل الينا مضن سنن سعيد بن منصور كام س يأيت ،والفرائض للشعيب مضن مصنف ابن أيب شيبة ،لكن الباحثني مثل
اكرل برولكامن ،وفؤاد زسكني مل يطلعوا عليه .وقال ابن أيب شيبة يف املصنف ( :)301/6حدثنا عبيد هللا ،قال :ثنا زكراي بن أيب زائدة ،قال :أخذت
هذه الفرائض من فراس ،زمع أنه كتهبا هل الشعيب :قىض زيد بن اثبت ،وابن مسعود أن االخوة من الب"...
 10انظر :اترخي الرتاث العريب لفؤاد زسكني12-3/3 ،؛ دراسات يف احلديث النبوي واترخي تدوينه ملصطف العظمي ،ص .166-92
 11اجلامع ملعمر بن راشد425/11 ،؛ الطبقات الكربى البن سعد.179/5 ،
 12الموال البن زجنويه.798/2 ،
 13حصيح مسمل ،احلج .497
 14املصنف البن أيب شيبة358/2 ،؛ سنن أيب داود ،الزاكة .4
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ُ
فوجدت فيه "...وروى منه معلومات كثرية 15.وقال الشافعي يف كتاب
قرأ كتاب معر بن اخلطاب يف الصدقة قال:
16
كتاب الصدقات فيه ،"...وروى هذه الرساةل.
الم" :عن عبد هللا بن معر أن هذا ُ
كتاب من العقول نزل به الويح وما فرض رسول هللا  -صىل
وقال ابن طاوس [ت132 .ه] :عند أيب ٌ
17
هللا عليه وسمل  -من العقول أو الصدقة فامنا نزل به الويح".
وقال ابن زجنويه [ت :]865/251 .ثنا عبد هللا بن صاحل ،حدثن الليث بن سعد ،قال" :هذا كتاب
الصدقة :يف أربع وعرشين من االبل مفا دوهنا الغمن :يف لك مخس شاة "...مث ذكر مثل ذكل أيضا .قال الليث:
18
حفدثن انفع أن هذه نسخة كتاب معر بن اخلطاب ،واكنت مقرونة مع وصيته".
والرسائل يف الزاكة ،وادلايت ،والفرائض كتبت وألفت يف زمن النيب صىل هللا عليه وسمل .وان السبب
الول يف كتابهتا احتياج هذه العلوم اىل عمل احلساب ،وغالب الناس ال يعرفون احلساب ،ذلكل قام رسول هللا
واخللفاء بكتابهتا وارسالها اىل املدن اخملتلفة.
ولكمة "العمل" ،اكنت تس تخدم يف القرن الول الهجري مبعىن احلديث والرواية غالبا ،والحاديث اكنت
حتفظ ابملذاكرة واحلفظ يف هذا القرن .لكن مع الرمغ من ذكل د ُِّون ْات ُ
بعض الحاديث يف زمن النيب صىل هللا عليه
وسمل .ولفظ "الكتاب" اكن يس تخدم يف هذا العرص لبعض الصفحات ،وأحياان لصفحة واحدة ،كام نرى ذكل يف
كتاب الصدقات للنيب صىل هللا عليه وسمل ،وكتاب الفرائض لزيد بن اثبت ريض هللا عنه ،وكتاب االرجاء حملمد
15موطأ ماكل ،الزاكة .23
 16الم للشافعي13/3 ،؛ السنن الكربى للبهيقي.147/4 ،
 17الم للشافعي.12/3 ،
18
البهيقي .واللفظ للرتمذي :حدثنا زايد بن أيوب البغدادي ،وابراهمي بن عبد
كتاب الصدقة
الموال البن زجنويه .807/2 ،وروى ا
الشافعي ،وا ُّ
لرتمذي و ُّ
ُّ
هللا الهروي ،ومحمد بن اكمل املروزي  -املعىن واحد  -قالوا :حدثنا عباد بن العوام ،عن سفيان بن حسني ،عن الزهري ،عن سامل ،عن أبيه ،أن
رسول هللا صىل هللا عليه وسمل كتب كتاب الصدقة ،فمل خيرجه اىل عامهل حىت قبض ،فقرنه بس يفه ،فلام قبض ا ِّمع ال به أبو بكر حىت قُبِّض ،ومعر
حىت قُبِّض ،واكن فيه« :يف مخس من االبل شاة ،ويف عرش شااتن ،ويف مخس عرشة ثالث ش ياه ،ويف عرشين أربع ش ياه ،ويف مخس وعرشين
بنت خماض اىل مخس وثالثني ،فاذا زادت ففهيا ابنة لبون اىل مخس وأربعني ،فاذا زادت ففهيا حقة اىل س تني ،فاذا زادت ففهيا جذعة اىل مخس
وس بعني ،فاذا زادت ففهيا ابنتا لبون اىل تسعني ،فاذا زادت ففهيا حقتان اىل عرشين ومائة ،فاذا زادت عىل عرشين ومائة ففي لك مخسني حقة،
ويف لك أربعني ابنة لبون ،ويف الشاء :يف لك أربعني شاة شاة اىل عرشين ومائة ،فاذا زادت فشااتن اىل مائتني ،فاذا زادت فثالث ش ياه اىل
ثالث مائة شاة ،فاذا زادت عىل ثالث مائة شاة ففي لك مائة شاة شاة ،مث ليس فهيا يشء حىت تبلغ أربع مائة ،وال ُيمع بني متفرق ،وال يفرق
بني جممتع ،خمافة الصدقة ،وما اكن من خليطني فاهنام يرتاجعان ابلسوية ،وال يؤخذ يف الصدقة هرمة وال ذات عيب».
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بن احلنفية [ت ،]700/81 .ورساةل القدر لعمر بن عبد العزيز [ت ]720/101 .واحلسن البرصي [ت.
 ]728/110وغريهام.
كتب مثل اجملموع املنسوب لزيد بن عيل [ت ،]740/122 .واملغازي البن
ويف القرن الثاين الهجري ُأ ِّل اف ْت ٌ
احساق [ت ،]768/150 .والكتب املنسوبة ليب حنيفة [ت ،]768/150 .والتفسري الكبري ملقاتل بن سلامين
[ت ،]768/150 .وكتاب السنن البن جرجي [ت ،]768/150 .واجلامع ملعمر بن راشد [ت،]770/153 .
وكتاب السنن يف الفقه للوزاعي [ت ،]773/157 .وكتاب الفرائض البن أيب ليىل [ت ،]766/148 .وكتاب
املناسك البن أيب عروبة [ت ،]773/157 .واجلامع الكبري ،واجلامع الصغري لسفيان الثوري [ت،]777/161 .
واملوطأ لعبد العزيز املاجشون [ت ،]780/164 .وابن أيب ذئب [ت ،]775/159 .وماكل [ت،]795/179 .
وغريمه.
واحلاصل أن الرتاث االساليم يف القرن الول الهجري اكن شفواي بشلك عام ،لكن ِّدونت بعض الصحف
يف الفرائض ،وادلايت ،والزاكة ،وغريها يف زمن الصحابة ،كام كتبت بعض الصحف يف احلديث ،ذلكل ميكن أن
يقال :بدأت حركة التدوين الفقهىي من القرن الول قبل التدوين الرمسي للس نة عىل عكس ادعاءات بعض
الباحثني .ومع بداية القرن الثاين أصبح الرتاث كتابيا مع الاهامتم حبفظه ،ويف منتصفه كتبت وألفت كتب يف ش ىت
العلوم.
 .1.1زيد بن اثبت وعمل الفرائض
ُو ِّ ادل زيد بن اثبت يف املدينة يف العام احلادي عرش قبل الهجرة ،وقُ ِّتل وادلُ ه يوم بُعاث ،وذكل قبل الهجرة
خبمس س نني كام قال ابن جحر العسقالين 19.وان النيب صىل هللا عليه وسمل عندما ق ِّدم اىل املدينة أمره أن يتعمل
اب الْهيا ُو ِّد فاا ِّين او ا ِّ
اَّلل اما أ ام ُن الْهيا ُو اد عا اىل ِّكتا ِّايب» 20،ويقول زيد" :ففعلت ،مفا مىض يل
التوراة ،ذلكل قال« :تا اع ا ْمل ِّك ات ا
ِ
21
نصف شهر حىت حذقته ،فكنت أكتب هل الهيم ،واذا كتبوا اليه قرأت هل ".وقال هل رسول هللا صىل هللا عليه

 19االصابة يف متيزي الصحابة البن جحر.492-490/2 ،
 20حصيح البخاري ،الحاكم 40؛ السنن الكربى للبهيقي .347/6 ،ونقل أنه اكن تعمل العربية لجل ذكل (الطبقات الكربى البن سعد358/2 ،؛ هتذيب
الكامل للمزي30/10 ،؛ االصابة يف متيزي الصحابة البن جحر.)491-490/2 ،
 21االصابة يف متيزي الصحابة البن جحر.491/2 ،
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الرساين اي اة» ،فتعلامها زي ٌد يف س بعة
وسمل بعد مدة «اين أكتب اىل قوم فأخاف أن يزيدوا عيل أو ينقصوا ،فتعمل ُّ
22
عرش أو مخسة عرش يوما.
وزيد بن اثبت هو اذلي مجع القرأن يف عهد اخلليفة أيب بكر ،واكن معر يس تخلفه اذا سافر ،واكن رئيسا
للجنة اس تنساخ املصاحف يف زمن عامثن بن عفان ،وهو اذلي توىل قسم غنامئ الريموك .ولك هذا يدل عىل دقته،
23
وقوة حفظه ،وعلمه ابحلساب.
وزيد بن اثبت هو من أجل الصحابة يف عمل الفقه ،خصوصا يف الفرائض ،ذلكل يقال هل "زيد ال اف ار ِّيض"،
وقال النيب صىل هللا عليه وسمل يف حقه « َأفْ ارضُ هُ ْم ازيْدُ ْب ُن ااثب ٍِّت» 24.وان معر بن اخلطاب خطب الناس ابجلابية،
فقال" :من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن اثبت 25".وما اكن معر وال عامثن ِّ
يقدمان أحدا ا عىل زيد بن
اثبت يف القضاء والفتوى والفرائض والقراءة 26.وقال البلخي :ان زيدا اكن يعرف الكتابة قبل قدوم رسول هللا اىل
املدينة ،لكن يقول بعض املؤرخني :اكن زيد ممن عمل من قبل أسارى بدر 27.واكن ترجامن رسول هللا ،واكن يكتب
رسائل النيب صىل هللا عليه وسمل اىل امللوك واحلاكم.
يت
وروي عن ابن الشهاب الزهري [ت ]742/124 .أنه قال" :لوال أن زيد بن اثبت اكتا اب الفرائض لرأ ا
القضاء بفر ِّ
كنت تأخذ?"
ائض ام ْن ا
يت
أهنا س تذهب من الناس 28.وقيل لسفيان الثوري [ت" :]778/161 .لو ُو ِّل ا
ا
قال" :بفرائض زيد بن اثبت 29".و ُّ
لك هذا يدل عىل أن رساةل زيد بن اثبت اكن معروفة وشائعة ومرجعا يف
الفرائض عند العلامء.
وقال الشافعي" :وهذا قول زيد ،وعنه قبلنا أكرث الفرائض 30".وهذا القول مشهور عن الشافعي ،ذلكل
نوقش يف كتب الصول مسأةل أن الشافعي مل يقبل قول الصحايب فكيف قا ِّب ال أكرث أقوال زيد يف الفرائض .ذلكل
 22حصيح البخاري ،الحاكم 40؛ املعجم الكبري للطرباين.133/5 ،
 23االصابة يف متيزي الصحابة البن جحر.491-490/2 ،
 24اجلامع ملعمر225/11 ،؛ سنن ابن ماجه ،افتتاح الكتاب .11
 25الطبقات الكربى البن سعد.359/2 ،
 26الطبقات الكربى البن سعد.359/2 ،
 27قبول الخبار ومعرفة الرجال للبلخي.202/1 ،
 28سري أعالم النبالء لَّلهيب.436/2 ،
 29سنن ادلارقطن.145/5 ،
 30الم للشافعي174/5 ،؛ خمترص املزين.242/8 ،
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قال صاحب كتاب تيسري الوصول" :وموافقة الشافعي لزيد بن اثبت يف الفرائض ليس تقليدا ا هل ،بل دلليل قام
31
عنده ،فوافق اجهتادُه اجهتاداه ،واس تأنس به".
 .1.2توثيق الرساةل ونسبهتا اليه
ان الشافعي مل يكتب قسم الفرائض يف كتاب الم  ،لنه اتبع يف هذا املوضوع مذهب زيد .وهذا يدل عىل
أن أقوال زيد يف الفرائض اكنت مشهورة يف هذا العرص ،ومعروفة من قبل العلامء عىل القل ،ذلكل مل حيتج
الشافعي اىل ذكر املسائل مرة أخرى ،واكتف بأقواهل .وهذا ال ميكن اال بأن اكنت رسالته متداوةل بني العلامء
والناس .وذكل حبسب ما قال اجلوين" :نظر الشافعي اىل مواقع اخلالف ،ومل ُيد مضطر ااب يف املعىن ،فاختار أن
يتبع زيد بن اثبت ،ومل يضع لجل هذا كتا ااب يف الفرائض ،لعلمه بعمل الناس مبذهب زيد ،وامنا ن ااص عىل مسائ ال
32
مذهب زي ٍد يف املسائل".
وَض الهيا
متفرقة يف الكتب ،جفمعها املز ُّين ،ا ا
ا
قال املزين [ت ]878/264 .يف خمترصه" :اختصار الفرائض مما مسع ُته من الشافعي ،ومن الرساةل ،ومما
وضع ُته عىل َنو مذهبه؛ لن مذهبه يف الفرائض َنو قول زيد بن اثبت 33".يعن أن املزين اخترص أو اال مما مسعه
من الشافعي ،اثنيا :اخترص من الرساةل ،لكن ال نعرف حتديدا ما املقصود من هذه "الرساةل" ،لعهل قصد رساةل
الفرائض لزيد بن اثبت ،والالكم بعده يدل عىل ذكل .اثلثا :املزين نفسه وضع بعض املسائل عىل َنو مذهبه.
وروى ماكل يف املوطأ هذه الرساةل مقطعا وقريبا من هذا اللفظ والس ياق قائال" :المر اجملمتع عليه عندان
اذلي ال اختالف فيه واذلي أدر ُ
كت عليه أهل العمل ببدلان "...وهذا يدل عىل أن هذه الرساةل اكنت متداوةل
ومقبوةل ومعروفة عند العلامء يف املدينة.
وسعيد بن منصور [ت ]842/227 .اذ اك ار أوال "ابب احلث عىل تعلمي الفرائض" ،وأخرج أربعة أحاديث
فيه ،مث أورد هذه الرساةل اكمةل مضن "ابب أصول الفرائض" .حيث قال يف سننه" :ان عبد الرمحن بن أيب الزاند،
عن أبيه ،عن خارجة بن زيد بن اثبت ،ان معاين هذه الفرائض لكها وأصولها عن زيد بن اثبت ،وأبو الزاند فرسها
عىل معاين زيد بن اثبت 34"...وتوجد يف أواخر الرساةل" :ممن ُ ِّمس اي يف هذا الكتاب".
 31تيسري الوصول اىل مهناج الوصول البن امام الاكملية148/6 ،؛ وانظر :اعالم املوقعني عن رب العاملني البن القمي.574/3 ،
 32هناية املطلب للجوين.9/9 ،
 33خمترص املزين.242/8 ،
 34سنن سعيد بن منصور.54-44/1 ،
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ونقل البهيقي [ت ]1066/458 .هذه الرساةل باكملها يف السنن الصغري ،والسنن الكبري ،ومعرفة السنن
والاثر هبذا اللفظ..." :عن أيب الزاند ،عن خارجة بن زيد بن اثبت ريض هللا عنه ،عن أبيه زيد بن اثبت
النصاري أن معاين هذه الفرائض ،وأصولها لكها عن زيد بن اثبت ،وأما التفسري فتفسري أيب الزاند عىل معاين زيد
بن اثبت "...وهذا االس ناد نفس س ند السنن لسعيد بن منصور ،لكنه ليس من طريق "سعيد عن عبد الرمحن
35
بن أيب الزاند" ،بل من طريق "محمد بن باكر عن عبد الرمحن".
وذكر ابن خري االشبييل [ت ]1179/575 .هذه الرساةل يف كتاب الفهرسة مع اس ناده اىل زيد بن اثبت.
وهذا االس ناد يتصل ابس ناد سعيد بن منصور يف سننه؛ لنه قال« :كتاب الفرائض لزيد بن اثبت رمحه هللا حدثن
به أبو بكر  ...عن سعيد بن منصور عن عبد الرمحن بن الزاند عن أبيه عن خارجة بن زيد بن اثبت ،عن أبيه زيد
36
بن اثبت ريض هللا عنه».
وقال فؤاد زسكني" :وظل هذا الكتاب [أي الفرائض لزيد] متداوال يف القرن السادس الهجري ،وقد اعمتد
عىل هذا الكتاب لك من ماكل والشافعي يف كتهبام يف الفرائض 37".وي ُشعر الك ُم زسكني أن هذه الرساةل مل تصل
الينا ،وهكذا وقر يف أذهان الباحثني أن تكل الرساةل مفقودة ،وذكل لن أحدا مهنم مل يطلع علهيا.
و ُّ
لك هذا يدل بأن هذه الرساةل اكنت معروفة ومتداوةل بني أيدي الناس ،لن الشافعي مل يكتب قسم
الفرائض استنادا الهيا ،وابن خري االشبييل ذكرها مع اس ناده ،ونقلها سعيد بن منصور يف سننه ،والبهيقي يف كثري
38
من كتبه.
 .1.3س ند رساةل الفرائض
رساةل الفرائض وصلت الينا مضن رشهحا ليب الزاند ،وال ميكن أن تمتزي بعضها ببعض .ووردت هذه
الرساةل يف سنن سعيد بن منصور ،والفهرسة البن خري ابس ناد :عبد الرمحن بن أيب الزاند عن أبيه أيب الزاند عبد
 35السنن الصغري للبهيقي355/2 ،؛ السنن الكربى للبهيقي.410 ،400 ،391 ،388 ،383 ،380 ،379 ،376 ،372 ،371 ،369 ،350/6 ،
 36الفهرسة البن خري االشبييل ،ص .230
 37اترخي الرتاث العريب.6/3 ،
 38وتوجد رساةل أخرى ألفت من قبل زيد بن اثبت ريض هللا عنه جوااب لسؤال معاوية بن أيب سفيان يف الفرائض ،وهذه الرساةل أيضا وصلت الينا
مضن كتب احلديث .روى البهيقي هذه الرساةل يف السنن الكربى ( )404/6هبذا اللفظ :أخذ أبو الزاند هذه الرساةل من خارجة بن زيد بن اثبت
ومن كرباء أل زيد بن اثبت" :بسم هللا الرمحن الرحمي ،لعبد هللا معاوية أمري املؤمنني من زيد بن اثبت" ،فذكر الرساةل بطولها ،وفهيا :ولقد كنت
لكمت أمري املؤمنني معر بن اخلطاب"...
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هللا بن ذكوان عن خارجة بن زيد بن اثبت عن زيد بن اثبت ريض هللا عنه .ووردت هذه الرساةل يف السنن
الصغري ،والسنن الكربى ،ومعرفة السنن والاثر للبهيقي بطريق يعىل املوصيل عن محمد بن باكر عن ابن أيب الزاند.
 .1سعيد بن منصور [ت :]847/227 .هو أبو عامثن اخلراساين اجلوزجاين صاحب كتاب السنن.
 .2عبد الرمحن بن أيب ِّالزاند [ت :]790/174 .هو من فقهاء املدينة وحمدثهيم .روى الحاديث عن أبيه
39
فقيه املدينة أيب الزاند ،وانتقد من قبل بعض احملدثني يف احلديث.
 .3أبو ِّالزاند [ :]748/130هو شارح رساةل الفرائض لزيد بن اثبت .امسه عبد هللا بن ذكوان القريش،
وهو من كبار فقهاء املدينة ،ويعد من أقران ربيعة الرأي ،وبعض العلامء ي ُ ِّقدمونه عىل ربيعة ،واكنت توجد بيهنام
تيت أاب الزاند ،ورأ ُ
مت املدينة ،فأ ُ
منافسة وخمالفة .ن ُ ِّق ال عن أيب حنيفة أنه قال :قا ِّد ُ
يت ربيعة ،فاذا الناس عىل
40
ربيعة ،وأبو الزاند أفقه الرجلني ،فقلت هل :أنت أفقه أهل بدلك ،والعمل عىل ربيعة.
 .4خارجة بن زيد بن اثبت [ت :]718/100 .هو من الفقهاء الس بعة العالم يف املدينة.
 .5زيد بن اثبت [ت :]665/45 .هو حصايب مشهور -ريض هللا عنه -يف الفقه ،والقرأن ،وخصوصا يف
عمل الفرائض ،ذلكل يقال هل "زيد الفريض".
 .1.4معلنا يف النرش
 .1رساةل الفرائض توجد باكملها يف السنن لسعيد بن منصور ،ذلكل اعمتدان أوال عىل هذه النسخة،
وأرشان الهيا ابلصل.
 .2وهذه الرساةل موجودة يف السنن الكربى ،والسنن الصغري ،ومعرفة السنن والاثر للبهيقي .وأرشان يف
التعليق اىل الفروق املوجودة برمز "ك" للسنن الكربى ،و"ص" للسنن الصغري ،و"ع" ملعرفة السنن والاثر.
 .3واالمام ماكل نقل يف املوطأ من هذه الرساةل كثريا ،هذا ما يفهم بسهوةل من الس ياق واختيار اللفاظ،
وأرشان اليه برمز "م".

 39سري أعالم النبالء لَّلهيب167/8 ،؛ هتذيب الهتذيب البن جحر.170/6 ،
 40سري أعالم النبالء لَّلهيب.63/8 ،447/5 ،
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 .2النص احملقق
الفرائض لزيد بن اثبت مع رشحه ليب الزاند
[ .2.1أحصاب الفرائض]
سعيد [بن منصور] قال  :حدثنا عبد الرمحن بن أيب ِّالزاند عن أبيه عن خارجة بن زيد بن اثبت:
41
ان معاين هذه الفرائض لكها وأصولها عن زيد بن اثبت ،وأبو الزاند فا ارسها عىل معاين زيد بن اثبت.
[مرياث الزوج والزوجة]
النصف ،فان تر ْ
ذكرا أو
 .1يا ِّر ُث الرج ُل من امرأته اذا يه مل ُترتكْ  42ودلا ا وال ودلا ا ٍبن ا
كت ودلا ا أو ودلا ا ٍبن ا
43
أنىث او ِّرَثا ا ُ
نقص من ذكل شيئاا.
زوُجا ُّالربُ اع ،ال ي ا ُ
ابن او ِّرثا ْته امرأتُه
 .2وتا ِّر ُث املرأ ُة من زوُجا اذا هو مل ُيرتكْ ودلا ا وال ودلا ا ٍبن ُّالربُ اع ،فان ترك ودلا ا أو ودلا ٍ
الث ُّ ُم ان.
[مرياث الم]
ومري ُاث ال ِّم من ودلها:
44
ذكورا
 .1اذا ت ُِّويف ابهنُ ا أو ابنهتُ ا فرتك ودلا ا أو ودلا ٍ
ذكرا أو أنىث أو ترك اثنني من االخوة فصاعدا ا
ابن ا
[اكنوا] أو ا ااناث من أ ٍب وأ ٍم ،أو من أ ٍب ،أو من أ ٍم السدس.
 .2فان مل يارتك املُتوّف ودلا ا وال ودلا ا ٍبن وال اثنني من االخوة [والخوات ]45فصاعدا فان للم الثُلُ اث
اكمال.

اال يف فريضتني [فقط] 46وهام:
 41وهذا ليس من الكم خارجة ،لعهل من الكم عبد الرمحن بن أيب الزِّاند.
 42ص  :اذا مل يرتك
 43ك :ال يُنقص من ذكل يش ٌء.
 44ك ،ص :االثنني.
 45زايدة من ص.
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 .3أن يُتوّف رج ٌل ويرتُكُ امرأت اه وأبويْه فيكون المرأته ُّالربُ ُع ،ولمه الثُّلُ ُث مما بقي 47،وهو ُّالرب ُ ُع من رأس

املال.

 .4و[الخرى] أن تتوّف امرأ ٌة فتارتك 48ا
زوُجا وأبوهيْ ا فيكون للزوج 49النصف ،ولهما الثلث مما بقي ،وهو
50
السدس من رأس املال.
ُ
[مرياث االخوة من الم]
ومري ُاث االخو ِّة للم:
الب.

54

النىث.

57

52
51
ذكرا 53اكن أو أنىث شيئاا ،وال مع الب وال مع اجلد أيب
 .1أهنم ال يا ِّرثون مع الودل ،وال مع و ِّدل ا ٍبن ا

ذكرا اكن أو أنىث.
 .2ومه يف لك ما سوى ذكل ي ُ افرض هلم للواحد مهنم ُّ
السدُ ُس ا
55
ذكورا أو ا ااناث [فرض هلم الثلث] 56يقتسمونه ابلسواء لَّلكر مثل حظ
 .3فان اكنوا اثنني فصاعدا ا
[مرياث الب]
ومري ُاث ال ِّب من ابنه أو ابنته:

46زايدة من ك ،ص.
 47هكذا يف م ،ص ،ك ،ع .يف الصل :للم ثلث ما بقي
 48ك :وترتك
 49م ،ص ،ك :لزوُجا
 50هكذا يف م ،ك ،ص .والعبارات يف املوطأ تدل عىل أن هذه الرساةل عند ماكل ،ونقل مهنا بنفس اللفظ .لكنه مل يذكر امس زيد بل قال" :المر اجملمتع
عليه عندان ،اذلي ال اختالف فيه ،واذلي أدركت عليه أهل العمل ببدلان"...
 51ص  : -أهنم
 52ص :الابن
 53هكذا يف ك ،ص ،ع .لكن يف الصل :ذكر اكن أو أنىث.
 54ص :أب الب
 55م :اكان
 56زايدة من ك ،ص.
 57ص  : -لَّلكر مثل حظ النىث.
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 .1اذا ت ُُو ِّ ايف أنه ان تا اركا  58امل ُ ا
السدُ ُس.
ذكرا أو ودلا ٍ
ذكرا فانه ي ُ ْف ار ُض للب ُّ
ابن ا
توّف ودلا ا ا
 .2واذا 59مل يارتك ا
ذكرا فان الب ُخيلاف ،ويُبدأ مبن رشكه من أهل الفرائض،
ذكرا وال ودلا ا ٍبن ا
املتوّف ودلا ا ا
كرث اكن للب.
السدُ ُس وأ ُ
فيعطون فرائضهم ،فان فاضا ال من املال ُّ
60
السدُ ُس فريض اة.
السدُ ُس فأ ُ
كرث منه فُ ِّر اض للب ُّ
 .3وان مل ي ا ْفضُ ْل عهنا ُّ
[مرياث الودل]
ومري ُاث الو ِّدل من وادلمه أو من 61وادلهتم:
 .1أنه اذا ت ُُو ِّ ايف رج ٌل أو امرأ ٌة افرتاكا ابن اة واحد اة اكن لهاُ 62
النصف.
 .2فان اكنتا 63اثنتني مفا فوق ذكل من االانث اكن لهن الثُّلُث ِّاان.
64
ذكر فانه ال فريضة لحد مهنم ،ويُبدأ بأح ٍد ان رشكهن بفريضة ،فيعط فريضته ،فان
 .3فان اكن ا
معهن ٌ
بقي بعد ذكل فهو للودل بيهنم لَّلكر مثل حظ النثيني.
[مرياث ودل البناء]
ومري ُاث 65و ِّدل البناء:
66
 .1اذا مل يكن دوهنم ٌ
ذكورمه كذكرمه ،واانَثُ م اكانَثم ،يرثون كام يرثون ،وحيجبون
ودل مكزنةل الودل سو ااءُ ،
كام حيجبون.
 .2فان اجمتع الودلُ وودلُ الا ِّبن؛ فان اكن يف الودل ذكر فانه ال مرياث معه لحد من ودل الابن.

 58ص :اذا تويف وترك
 59ص :وان
 60ص :عهنم.
 61ص ،ع  : -من
 62ص :فلها
 63ص :وان اكنت اثنتني.
 64ص :مفا
 65ك ،ص ،ع ::ومزنةل
 66ص :مبزنةل
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67
معهن.
 .3وان مل يكن يف الودل ذكر ،واكنتا اثنتني فأكرث من ذكل من البنات فانه ال مرياث لبنات الابن ا
 .4اال أن يكون 68مع بنات الابن ذكر ،هو من ا
املتوّف مبزنلهتن أو هو أ ُ
مهنن فريد عىل من هو مبزنلته
طرف ا
حظ النثيني ،فان مل ْ
يشء
ومن فوقه من بنات البناء فضال 69ان فضل فيقتسمونه لَّلكر مثل ِّ
يفضل يش ٌء فال ا
70
لهن.
ا
كرث من ذكل من بنات الابن مبزنةل واحدة فلهن
 .5وان مل يكن الودل اال ابن اة واحدةا ،وترك ابن اة ا ٍبن فأ ا
السدس تمت اة الثلثنيِّ .
ُ
71
ذكر هو مبزنلهتن فال سدس لهن وال فريضة ،ولكن ان فاضا ال بعد فريض ِّة أهلِّ
 .6فان اكن مع بنات الابن ٌ
الفر ِّ
ائض اكن ذكل الفض ُل ذلكل اذلك ِّر وملن مبزنلته من االانث ،لَّلكر مثل حظ النثيني ،وليس ملن هو أطرف مهنن
72
يشء هلم.
يش ٌء ،وان اكن مل يفضُ ْل يش ٌء فال ا
[مرياث االخوة من الم والب]
ومري ُاث االخو ِّة من الم والب:
73
الابن اذلك ِّر ،وال مع الب شيئاا.
[ .1أهنم] ال يرثون مع الو ِّدل اذلك ِّر ،وال مع و ِّدل ِّ
 .2ومه مع البنات ،وبنات البناء ما مل يرتك ا
املتوّف جدًّا أ ااب أ ٍب خيلفون ويُبدأ مبن اكنت هل فريض ٌة ف ُيعطون
74
ذكورا لَّلكر مثل
فرائضا هم ،فان فاضا ال بعد ذكل فض ٌل اكن لالخوة لل ِّم وال ِّب بيهنم عىل كتاب هللا ،ا ااناث اكنوا أو ا
يشء لهُ ْم.
حظِّ النثيني ،وان مل ي ا ْفضُ ْل يش ٌء فال ا

 67ص :واكان أنثيني
 68يف الصل :اذا مل يكن
 69ص :فضل
 70ص :هلم
 71ك ،ص ،ك :ان فضل فضل
 72هكذا يف الصل ،ع .ص ،ك :لهن
 73زايدة من ص ،ك.
 74ص :من الب والم.
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 .3فان 75مل يرتك ا
ذكرا [اكن] 76وال أنىث فانه يُ ْف ار ُض
املتوّف أ ااب77،وال ج ًّدا أاب أ ٍب ،وال ودلا ا ،وال ودلا ا ٍبن ا
للخت الواحدة للم والب ُ
النصف.
 .4فان اكنتا اثنتني فأكرث من ذكل من الخوات فُ ِّر اض لهن الثلثان.
ذكر فانه ال فريض اة لح ٍد من الخوات ،ويُبدأ مبن رشكهن من أهل الفرائض،
 .5فان اكن معهن أ ٌخ ٌ
78
فيعطون فرائضهم ،مفا فاضا ال بعد ذكل اكن بني االخوة للم والب لَّلكر مث ُل حظِّ النثيني.
 .6اال يف 79فريض ٍة واحد ٍة فقط مل يفضُ ْل هلم مهنا 80يش ٌء ،فأرشكوا 81مع بن أهمم .ويه :امرأ ٌة ت ُُو ِّفيا ْت
كت ا
فرت ْ
زوُجا ،وأ امها ،واخوهتا ا 82لهما ،واخوهتا ا لبهيا وأهما ،فاكن لزوُجا ُ
السدس ،ولبن 83أ ِّمها
النصف ،ول ِّمها
ُ
84
ُ
الثلث ،فمل يفضُ ْل ،فيرشك بنو ال ِّم وال ِّب يف هذه الفريضة مع بن الم يف ثلهثم ،فيكون لَّلكر مثل حظِّ
85
النثيني من أجل أهنم اكنوا لكُّهم بن أم ا
املتوّف.
[مرياث االخوة للب]
ومري ُاث االخو ِّة للب:
86
ذكورمه 87كذكرمه،
 .1اذا مل يكن معهم أح ٌد من بن الم والب مكرياث االخوة للم والب سو ااءُ ،
واانَثُ م اكانَثم 88اال أهنم ال يرشكون 89مع بن الم يف هذه الفريضة اليت رشكهم فهيا 90بنو الم والب.

 75ص :وان
 76زايدة من م.
 77ك :وان مل يرتك املتوّف أاب ،وال جدا أاب أب ،وال ابنا ،وال ودلا ،وال ودلا ا ٍبن ذكرا وال أنىث ،وال ابنا ذكرا وال أنىث ،فانه يفرض للخت الواحدة من
الب والم النصف.
 78ك :للب والم
 79ص  : -يف
 80ص ،ك :فهيا
 81م ،ص ،ك :فاشرتكوا
82
خوهيْ ا
ص ،ك :وأ ا
83
والبن
 84ص ،كْ :
ص ،ك :فمل يفضل يشء فيشرتك
 85ك ،ص  : -اكنوا.
 86ص :مبزنةل
 87ص ،ك ،م :ذكرمه
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 .2فاذا اجمتع االخوة من الم والب ،واالخوة من الب [واكن يف بن الم والب ذكر] 91فال مرياث معه
لحد من االخوة من الب.
 .3فان مل يكن بنو الم والب اال امرأ اة واحدةا ،واكن بنو الب امرأ اة واحد اة أو أكرث من ذكل من االانث
92
ال ذكر فهين فانه يُ افرض للخت من الم والب ُ
السدس تمت اة الثلثني.
النصف ،وي ُ ْف ار ُض للخوات من الب
ُ
 .4فان اكن مع بنات الب ذكر 93فال فريض اة لهن 94،ويُبدأ بأهل الفرائض ،فيعطون فرائضهم ،فان فاضا ال
يشء هلم.
بعد
ذكل فضٌ 96ل اكن بني بن الب لَّلكر مثل حظِّ النثيني ،وان مل يفضُ ْل هلم يش ٌء فال ا
95
 .5وان اكن بنو الم والب امرأتني فأكرث من ذكل من االانث فُ ِّر اض لهن الثلثان ،وال مرياث معهن لبنات
ذكر ب ُ ِّد ائ بفرائض من اكنت هل فريضة فأُعطوها ،فان فاضا ال
الب اال أن يكون معهن ذكر من أب ،فان اكن معهن ٌ
97
يشء هلم.
بعد ذكل فض ٌل اكن بني بن الب لَّلكر مثل حظ النثيني ،وان مل ي ا ْفضُ ْل هلم يش ٌء فال ا
[مرياث اجلد أيب الب]
ومري ُاث ِّ
اجلد أيب الب:
 .1أنه ال يرث مع الب ِّدنيا شيئاا.
 .2وهو مع الودل اذلكر ،ومع ابن الابن يُفرض هل السدس.

 88ص ،ك ،م :وأنثامه كنثامه
 89ص ،ك :ال يشرتكون
 90ص :يرشكهم .ك :رشكهم بنو
 91زايدة من ص ،ك.
 92ص ،ك :لبنات الب
 93ص ،ك :أخ ذكر
 94ص ،ك :هلم
 95ص :فان
 96هكذا يف ص ،ك .يف الصل :اكنوا.
 97ص ،ك :فان
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 .3وهو فامي 98سوى ذكل ما مل يرتك ا
املتوّف أخاا أو أختاا من أبيه ُخيلف 99اجلد ،ويُبدأ بأح ٍد ان رشكه من
كرث منه
السدس فأ ُ
السدس فأ ُ
كرث منه اكن للجد ،وان مل يفضُ ْل ُ
أهل الفرائض ،فيعط فريضته ،فان فاضا ال من املال ُ
السدس فريض اة.
فُ ِّر اض للجد ُ
 .4ومري ُاث ِّ
اجلد أيب الب مع االخوة من الم والب :أهنم ُخيلافون ،ويُبدأ بأحد ان رشكهم من أهل
الفرائض ،ف ُيعطون فرائضهم ،مفا بقي للجد واالخوة من يشء ،فانه ينظر يف ذكل وحيسب أيه أفضل حلظِّ اجلد
الثلث مما حيصل هل واالخوة ،أم أن يكون أخا يقامس االخوة فامي حيصل هلم وهل لَّلكر مثل حظ النثيني ،أم
السدس من رأس املال لكه فارغا ،فأ ُّي ذكل اكن أفضل حلظِّ اجلد ُأعطيه اجلد 100،وما 101بقي بعد ذكل بني
102
االخوة للب والم.
 .5اال يف فريض ٍة واحد ٍة تكون قسمهتُ م فهيا عىل غري ذكل:
كت ا
[الكدرية ]:ويه امرأة ت ُُو ِّفيا ْت وتر ْ
زوُجا ،وأ امها ،وجداها ،وأخهتا ا لبهيا ،ف ُي ْف ار ُض للزوج النصف ،وللم
103
الاثِّ ،
سدس ِّ
نصف ال ِّ
خت ف ُيقا اس ُم لكُّه َأثْ ا
اجلد ،و ُ
للجد منه
الثلث ،وللجد السدس ،وللخت النصف .مث ُيمع ُ
الثلثان ،وللخت ُ
الثلث.
 .6ومري ُاث االخو ِّة من الب [مع اجلد] 104اذا مل يكن معهم اخوة للم والب 105مكرياث االخوة من الم
والب سواء ،ذكرمه كذكرمه ،وأنثامه كنثامه.
 .7فاذا 106اجمتع االخو ُة من الم والب ،واالخو ُة من الب فان بن ال ِّم وال ِّب يعادون اجلد ببن أبهيم
فمينعونه هبم 107كرثة املرياث ،مفا حصل لالخوة بعد حظِّ اجلد من يشء فانه يكون لبن الم والب 108،وال يكون
 98ص ،ك :وفامي
 99ص :فيخلف .ك :وخيلف
 100ص  : -اجلد
 101ص ،ك :واكن ما
 102ص  : +لَّلكر مثل حظ النثيني
 103ص :ولخهتا
 104زايدة من ص ،ك.
 105ص :لم وأب
 106ص :واذا
 107ص :ببن الب
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لبن الب 109اال أن يكون بنو الم والب امنا يه امرأ ٌة واحد ٌة .فان اكنت امرأة واحدة فاهنا تعاد اجلد ببن أبهيا ما
اكنوا مفا حصل لها وهلم من يشء اكن لها دوهنم ما بيهنا وبني أن تس تمكل نصف املال ،110فان اكن فامي ُحياز لها وهلم
فض ٌل عىل نصف املال لكه ،فان ذكل الفضل يكون بني بن الب لَّلكر مثل حظ النثيني ،وان مل يفضُ ْل يش ٌء فال
يشء هلم.
ا
[مرياث اجلدات]
ومري ُاث اجلدات:
 .1أن أ ام ال ِّم ال تا ِّر ُث مع ال ِّم شيئاا.
111
السدس فريض اة.
 .2ويه فامي سوى ذكل يُفرض لها ُ
 .3وان أ ام ال ِّب ال تا ِّر ُث مع ال ِّم شيئاا ،وال مع الب 112،ويه فامي سوى ذكل يفرض لها السدس فريضة.
 .4فان ترك ا
املتوّف ا
فالسدس بيهنن ثالثهتن .وهن :أ ُّم
ثالث جدات مبزنةل واحدة ليس دوهنن أ ،م ،وال أ ٌب
ُ
113
أ ِّم ال ِّم ،وأ ُّم أ ِّم ال ِّب [ ،وأ ُّم أ ِّب ال ِّب].
 .5وقال أبو ِّالزاند  :فاذا اجمتعت اجلداتن ليس للمتوّف دوهنام أ ٌب ،وال أ ،م فاان قد مسعنا 114أهنا ان اكنت
اليت من قبل الم يه أقعدهام اكن لها السدس من دون اليت من قبل الب وان اكنتا من املتوّف مبزنةل واحدة ،أو
اكنت اليت من قبل الب يه أقعدهام اكن السدس بيهنام نصفني.
[ .2.2كتاب والية العصبة]
 الخُ لل ِّم وال ِّب أوىل ابملرياث من الخِّ لل ِّب. 108ص :فانه يكون لبن الم والب خاصة دون بن الب
 109ص ،ك  : +منه يشء
 110ص ،ك  : +لكه
 111ص  : -ويه
 112ص  : +شيئا
 113زايدة من ص .ك ،ع .لكن هذه الفقرة تأخرت يف السنن الصغري.
 114ص :ومرياث اجلدات أن أم الم ال ترث مع الم شيئا وفامي سوى ذكل يفرض لها السدس فريضة ،وأن أم الب ال ترث مع الم شيئا وال مع الب
شيئا ويه فامي سوى ذكل يفرض لها السدس فريضة ،وان اجمتعت اجلداتن ليس للمتوّف دوهنام أم وال أب .قال أبو الزاند :فاان قد مسعنا...
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115
ابن الخِّ من ال ِّم وال ِّب.
 -والخُ لل ِّب أوىل من ِّ

ابن الخِّ لل ِّب.
 وا ُبن الخِّ لل ِّم وال ِّب أوىل من ِّابن ا ِّبن الخِّ لل ِّم وال ِّب.
 وا ُبن الخِّ لل ِّب أوىل من ِّالعم أيخ الب للم والب.
 وا ُبن الخِّ لل ِّب أوىل من ِّالعم أيخ ال ِّب لل ِّب.
العم أخو الب للم والب أوىل من ِّ
 و ُّالعم أخو الب للب 116أوىل من ابن العم أيخ ال ِّب لل ِّم وال ِّب.
 و ُّالعم للب أوىل من ِّمع الب أيخ أيب الب للم والب.
 وا ُبن ِّو ُّ
لك ما ُس ِّألْ ات 117عنه من مرياث العصبة فانه 118عىل َنو هذا ،ما ُس ِّئلْ ات عنه من ذكل 119فان ْ ُسب
ا
املتوّف اىل أ ٍب ال يلقاه ام ْن سواه
وجدت مهنم أحدا يالق
ا
املتوّف ،وانسب من يُنازع يف الوالية من عصبته ،فان
مهنم اال اىل أب فوق ذكل 120،فاجعل املرياث لَّلي يالقاه اىل الب الدىن دون الخرين .واذا وجدهتا م لكهم
122
121
ابن أ ٍب 123فقط 124فاجعل املرياث هل
يلقونه اىل أ ٍب واح ٍد اُيمعهم مجيعا  ،فانظر أقعدا مه يف النسب ،فان اكن ا
دون الطراف .وان اكن الطراف من أم وأب ،125فان وجدهتا م ُم ْس تا ِّو اين ينتس بون من 126عدد الابء اىل عد ٍد
نسب ا
املتوّف ،واكنوا لكُّهم بنني بن أب 127،أو بن أ ٍم وأ ٍب فاجعل املرياث بيهنم ابلسواء .وان
واح ٍد حىت يالْقا ْوا ا
 115ص ،ك :أوىل ابملرياث
 116يف الصل :أخ الب -أراه قال -للب.
 117ص :ولك ش ئي يسأل
 118هكذا يف ك ،ص ،ع ،م .يف الصل :فاهنا
 119م  : -ما س ئلت عنه من ذكل.
 120م :فان وجدت أحدا مهنم يلق املتوّف اىل أب ال يلقاه أحد مهنم اىل أب دونه.
 121هكذا يف ص ،ك .يف الصل :وجدهتم يلقونه لكهم.
 122ص  : -مجيعا
 123ص :ابن أتراب
 124هكذا يف ص ،ك ،م .يف الصل :قط
 125ص ،ك ،م :ابن أم وأب
 126ص :متساويني يتناس بون يف
 127ص ،ك :اكنوا لكهم بن أب
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اكن وادلُ ِّ
بعضهم أخاا وا ِّدل ذكل املتوّف لمه وأبيه ،واكن وادل ام ْن سواه امنا هو أخو وادل ذكل املتوّف لبيه فقط
129
فان املرياث لبن الب والم.

128

العم أيخ الب للم والب.
 واجل ُّد أبو الب أوىل من ابن الخ للب والم ،وأوىل من ِّالعم أخُ ال ِّب لل ِّم برمحه
ابن الخِّ للم برمحه
وال يا ِّر ُث ُ
تكل شيئاا ،وال اجل ُّد أبو ال ِّم برمحه تكل شيئاا ،وال ُّ
130
تكل شيئاا ،وال ُ
اخلال برمحه تكل شيئاا ،وال تا ِّر ُث اجلد ُة أ ُّم أيب ال ِّم ،وال ابن ُة الخِّ لل ِّم وال ِّب ،وال العم ُة أ ُ
خت
ال ِّب للم والب ،وال اخلا ُةل ،وال ام ْن هو أبعد ن ا اس ابا من ا
املتوّف ممن ُ ِّمس اي يف هذا الكتاب ال يرث أح ٌد مهنم برمحه
تكل شيئاا.
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 128يف الصل :قط
 129ص :لبن الب والم دون بن الب .م :لبن أيخ املتوّف لبيه وأمه دون بن الخ للب
 130ص :وال اجلد أبو الم برمحه تكل شيئا ،وال العم أخ الب للم برمحه تكل شيئا ،وال اخلال برمحه تكل شيئا.
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