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www.nawadir.org 



 ریماث ےک قلعتم اکی امہ وسال

ےکس وادلنی اور ویبی ارصف ےہ ہک ارگ یسک صخش اک ااقتنل وہاجےئ اور درج نیعم ارفلاضئ اور درگی اتکوبں ںیم ہی ہلئسم 

ںیم عیمج امل  ثلث وادل وک ملی گا ۔ وگای وادلہ وک اور دو ثلثزدنہ وہ وت ویبی وک اکی رعب ملی گا ۔اےکس دعب ہیقب امل ںیم ےس اکی 

رعب ےہ اور وادل اک ہصح فصن ےہ۔ وسال ہی ےہ ہک رقٓان رکمی ںیم اہلل اعتیل اک اراشد ےہ ہک  وادلہ اک ہصح ویبی یک رطح 

۔ بج ہک وصرت ذموکرہ ںیم وادلہ وک عیمج امل اک اک ہصح اکی ثلث ےہارگ تیم یک اوالد ہن وہ اور وادلنی ایحت وہ وت وادلہ 

ن مل یکن هل: قال تعایلاکی رعب لم راہ ےہ۔ ہ فألم هودل وورث فا  وت  اس ہلسلس ںیم ارگ وکیئ االتخف وہ ٔلثلث ،  هٔٔبٔو

 

ی

 ے۔ درج مرامدرباےئ رکم وہ ب

 بسم ہللا ٔلردمن ٔلرحمی

ب حام ٔ ومصليا ومسلام  ٔجلٔو

 وادلہ ےک نیت احالت

 وہںیئ  نہ جودود ہن تیم یک وکیئ اوالد زین دو ای زادئ بی   ثلث عیمج امل مرتیض ۱

یئ  نہ جودود ہن وہں اور وادلنی اور تیم یک وکیئ اوالد زین دو ای زادئ بی  ثلث دعب مرض ادح ازلونیج  مرتیض ۲

 )ادح ازلونیج جودود وہں 

ی

 

 

 

 (رمعی

 یئ  نہ جودود وہںای دو ای زادئ بی  تیم یک وکیئ اوالد  دسس مرتیض ۳

د ابلٔ ) بن ٔلودلٔملٔر ن سفل ولد ٔلودل ٔو  (ؤ 

 

وصرت ںیم  وت اس یئ  نہ ہن وہ ارگ رصف وادلنی اور ویبی زدنہ  وہ اور تیم ےک دو ای زادئ بی  ےک وتقتیم ےک ااقتنل 

رصف اےکس وادلنی اور وشرہ زدنہ وہ رطح  ویبی ےک ااقتنل رپ ارگ  ایساور وادل وک فصن ملی گا ۔،  وادلہ وک رعب  ویبی وک رعب 

 ہی دوونں وصرںیتوادلہ وک اکی دسس اور وادل وک اکی ثلث ملی گا ۔  ،  وت وشرہ وک فصن یئ  نہ ہن وہ اور اےکس دو ای زادئ بی 

 

ی

 

 

 

ےن اےنپ دور الختف ںیم یہی ہلصیف اجری ایک اس ےئل ہک اریم اوملٔنینم دیسان رمع افروق ریض اہلل ہنع   ےس  روہر ےہرمعی



 

 

 احصہب اک اامجع دقعنم وہایگ  اور ایس ےک باطق ب

 

العہم  ،  اسیج ہک العہم رسیسخ  رپ قفتم ےہ  ۔زین ذما ب ار ہع اسب

 العہم انب دقاہم وریغہ ےن ایکس رصتحی یک ںیہ امک ایسٔیت۔  ،  اامم یقہیب  ، اامم اوب اقحس ریشازی  ،  دردری 

اک ہصح وادل وت  ےک ااقتنل ےک دعب ارگ اوالد ہن وہ تیمہک ےہ  اہجں کت رقٓان رکمی یک ٓاتی اک قلعت ےہ وس اس اک بلطم ہی

ف اےکس رصارگ یسک ےک ااقتنل ےک وتق  اب ارگ۔ زدنہ وہ ای ہن وہوادلہ ےک اقمہلب ںیم دانگ ےہ اچےہ ادح ازلونیج 

ہصح لم اجےن ارگ ادح ازلونیج ایحت ےہ وت ااکن رقمر دشہ  وری گا ۔ امل   وادلہ وک ثلث اور وادل وک دو ثلث وت وادلنی زدنہ وہ

اور وادل اک ہصح ہیقب امل ںیم  ہیقب امل ںیم ےسثلث ےہ وادلہ اک ہصح ( ویبی ےک ےئل رعبینعی وشرہ ےئلیک فصن اور )ےک دعب 

  عیمج امل ںیم ےس ثلث انلم اچےئہ  وت اس ہطقنٔ رظن ےسوادلہ وک اس وصرت ںیم ارگ ہی اہک اجات ہک ۔ےس دو ثلث ےہ

ی

 

 

 

  رمعی

وادل وک رصف ( یئ   نہ ہن وہاور تیم ےک دو ای زادئ بی  وراثء وادلنی اور وشرہ وہںیم  ینعی سج) ںیمیک دورسی وصرت 

 دو اوصل مراضئ ےک انمیف ےہ۔  اکی دسس ملی گا 

 اہتبل رضحت دبع اہلل نب ابعس ریض ا

ی

عن

 ہلل 
ه

 یک دوونں  ما  یک راےئ ہی ےہ ہک

ی

 

 

 

 امل ںیم وصروتں  ںیم وادلہ وک عیمجرمعی

اایتخر ایک ےہ ۔اامم ادمح نب لبنح ایس وک ےن ہیلع انب اابللن رۃمح اہلل اوب انیسحل ےس ثلث دای اجاگیئ۔اشہیعف ںیم ےس العہم 

    یکہی وقل رضحت یلع رکم اہلل وہہج۔رۃمح اہلل ہیلع ےس وقنمل ےہ ہک ہی راےئ اظرہ رقٓان ےک باطق ےہ

ی

 رطف ب

  وسنمب ےہ نکیل ٓاپ ےس رضحت

ی

انچہچن اامم یقہیب رۃمح اہلل ہیلع ےن ننس  وروی ےہ۔ رمع ےک وتفی ےک باطق وقل ب

العہم انب ریسنی رۃمح اہلل ہیلع اکی رسیتی راےئ اےکس العوہ  ںیم دوونں مسق یک رواایت لقن یک ںیہ۔( ۳۳٤: ٦)ربکی 

رضحت دبع اہلل  ( نہ ہن وہ یئای زادئ بی اور تیم ےک دو  ںیم وراثء وادلنی اور ویبی وہ ینعی سج)ںیم وصرت اویل یک ےہ دو 

 یئای زادئ بی اور تیم ےک دو  ںیم وراثء وادلنی اور وشرہ وہ ینعی سج)ںیم نب ابعس ےک مہ کلسم ےہ اور وصرت اثہین 

 ےہہی ایکس وتہیج اور اامم اوبوثر ےن اایتخر ایک ےہ۔ ازتعملیل اوبرکب نب االمص  ایس وک ۔ وہمجر ےک مہ کلسم ےہ (  نہ ہن وہ

وصرت  سادصیف وادل وک ملی گا   ۔ ذہلا  ٦۳.٤۱ ہیقب ہصح ینعی  ہک وصرت اویل ںیم ویبی وک رعب اور وادلہ وک ثلث ےنلم ےک دعب



 رطف  رضحت اعمذ ریض اہلل ہنع یکہی وقل وادل وک مک ےنلم اک ااکشل اعدئ ںیہن وہات۔  ںیم

ی

اقیض رشحی ےہ۔  وسنمب ب

 ۔ رۃمح اہلل ہیلع اک کلسم العہم انب ریسنی رۃمح اہلل ہیلع ےک ربسکع ےہ

 ہک احلص ہی ےہ

ی

 

 

 

اور دقمی زامہن  ےس ارپس املعء  رصف وقل اول ومعمل ہب ےہ نکیل  ےتلم ںیہاچر اوقال   ےک ہلئسم ںیم رمعی

کلسم  رضحت دبع اہلل نب ابعس اک رضحت اربامیہ یعخن رۃمح اہلل ہیلع مرامےت ںیہ ہک اس ہلئسم ںیم اک اامجع ےہ۔ 

 ےہ۔ املسمونں ےک کلسم ےک الخف 

ے ونیج اور وادلہ اور دادا زدنہ وہیسک صخش ےک ااقتنل رپ ارگ ادح ازل ذنہ نیشن رےہ ہکابت ہی  اامتام افللدئۃ 
ر
 اس لک وت پ

  وہجاور ایکس  اک کلسم ےہیہی وہمجر اتم امل ںیم ےس ثلث دای اجواگی۔عیمج ںیم وادلہ وک 

ی

۔ اہتبل رضحت اامم  اظرہ ےہب

 رۃمح اہلل ہیلع اوبویفس 

ی

 ہیقب اک ثلث ملی گا ۔وادلہ وک  ےس وروی ےہ ہک اس وصرت ںیم ب

 یک دوونں

ی

 

 

 

تق ملی گا  بج تیم ےک وکیئ ہیقب ایس ووصروتں ںیم وادلہ وک ثلث  ایس رطح ہی ابت ذنہ نیشن رےہ ہک رمعی

 

ی

 وت اس وصرت ںیم وادلہ اک یئ  نہ زدنہ وہای زادئ بی  نہ وہ۔ ارگ تیم ےک دو ای اکی یئ ای رصف اکی بی ہن وہ یئ  نہ  بی ب

ن اکن هل: قال تعایلیئ  نہ تیم ےک وارث ںیہن وہ۔ےگ۔ ہی بی  ہصح عیمج امل ںیم ےس دسس ےہ وگ خوۃ فألم فا   هٔ 

  ذہلألس س۔

ی

یہ اک ہصح دسس  وادلہ وصرت اویل ںیم وادلہ وک رعب ےک اجبےئ دسس ملی گا  اور وصرت اثہین ںیم وت وےسی ب

رضحت اشدی لک ںیم وادلہ وک دسس انلم دوونں یک یئ  نہ ےک وہےن اور ہن وہےن اس وصرت اثہین ںیم دو ای زادئ بی  ےہ۔

 ےک ہلئسم ںیم وادلہ وک عیمج امل ںیم ےس ثلث انلم اچےئہ اتہک ہک  دلیل ےہ یک اکی نب ابعس ریض اہلل امہنعدبع اہلل 

ی

 

 

 

رمعی

  ۔ واہلل املع   ،   وہاظرہ ق  نہ وہےن اور ہن وہےن ںیم وکیئ مر یئدو ای زادئ بی 

ذٔ(: ۹۷۲: ٦) ٔملغين يف ٔحلنبيل ةقال ٔبن ق ٔم ن زوج اکن ؤ  ٔلم ، ٔلنصف ٔلزوج ٔأعطي ، ؤأبٔو  بقي ما ثلث ٔو

ذٔ،  فلٔلب بقي وما ، ن زوجة اکنت ؤ  ٔلم ، ٔلربع ٔلزوجة ٔأعطيت ، ؤأبٔو  ، فلٔلب بقي وما ، بقي ما ثلث ٔو

 عامثن ذكل عىل فاتبعه ، ٔلقضاء هبذٔ فهيام قىض عنه ہللا ريض معر ٔلن ، ٔلعمريتني تسميان ٔملسأٔلتان هااتن

بن اثبت بن وزي  لثوري ٔحلسن قال وبه،  عيل عن ذكل وروي ، مسعود ٔو لشافعي وماكل ٔو  ہللا ريض ٔو

 عن  ٔلثلث لها فرض تعایل ہللا ٔلن ، ٔملسأٔلتني يف لٔلم لكه ٔملال ثلث عباس ٔبن وجعل،  ٔلرٔأي ؤأحصاب عهنم



ل خوۃ ٔلودل ع م خوۃ ول ودل هاهنا وليس ، ٔو  زوج يف رشحي عن ذكل ویروى ، عيل عن ذكل ویروى ، ٔ 

 ، ثور ٔأبو قال وبه ، ؤأبوین ٔمرٔأۃ يف عباس ٔبن وكقول ، ؤأبوین زوج يف ٔمجلاعة كقول سريین ٔبن وقال،  ؤأبوین

 ل ٔملرٔأۃ مسأةٔل ويف ، ذكل جيوز ول ، ٔٔلب عىل لفضلناها ، ؤأبوین زوج يف ٔملال ثلث لٔلم فرضنا لو ٔلننا

یل يؤدي ن: تعایل قوهل بعموم عباس ٔبن ؤحتج،   ذكل ٔ  ه وورثه ودل هل یكن مل فا   وبقوهل ، ٔلثلث فٔلمه ٔأبٔو

ئض ٔأحلقٔو: ٔلسالم عليه  فضل ما هل فيكون ، عصبة هاهنا ؤٔلب،  ذكر رجل ٔلویل فهو بقي مفا ، بأٔهلها ٔلفٔر

حلجة ، ج  ماكنه اکن لو كام ، ٔلفروض ذوي عن  ؤلن ، خمالفته عىل ٔلصحابة من ٔل جامع ٔنعقاد لول معه ٔو

ذٔ ٔلفريضة  ٔٔلب ٔلن ، ٔجل  ٔٔلب وخيالف بنت معهم اکن لو كام ، ٔلبايق ثلث لٔلم اکن فرض وذٔ ٔأبوین مجعت ٔ 

جل  ، درجهتا يف ليه ذهب وما،   مهنا ٔأعىل ٔو  مث ، فيه ٔلتسوية عىل ٔلصحابة ٔأمجع موضع يف تفريق سريین ٔبن ٔ 

نه  .عليه قياسا ، ٔملرٔأۃ مع كذكل ، ٔٔلم ٔأخذت ما مثيل يأٔخذ ٔلزوج مع ٔ 

 نص ، فهيام ٔلزوجية فرض بع  ٔلبايق ثلث ؤأبوین زوج يف ولها (:۳۱: ۸)ٔلفروع  يف ٔحلنبيلقال ٔبن مفلح و 

متاز ، ٔلولدۃ وهو به ٔمل یل ٔلسبب يف ٔس تواي ٔلهنام ، عليه  ٔبن وعن  ، ٔجل  خبالف ابلتعصيب ٔٔلب ٔو

حلجة: ٔملغين يف قال ، ٔلقرأ ن ظاهر ٔأنه :ٔأدم  وعن ، اکمال ٔلثلث لها: عباس جامع لول معه ٔو  .ٔلصحابة ٔ 

ٔٔبو ز ٔ   وقال  ،  ٔلزوجني فرض بع  يبقى ما ثلث ٔلثالث ؤلفرض(: ٤۹۲: ۹)ذب هٔمل  يف ئلشافع يحسق ٔلشرٔي

لبايق ٔلزوجني فرض بع  يبقى ما ثلث لٔلم،  ؤأبوین زوجة ٔأو ؤأبوین زوج يف: مسأٔلتني يف وذكل ،  لٔلب ٔو

دلليل ٔلم ٔٔلب ٔأن عليه ٔو ذٔ ٔو ذٔ،  ٔلثلث ولٔلم ٔلثلثان لٔلب اکن ٔجمتعا ٔ  دمهام فا   بع  ٔلبايق قسم فرض ذو ٔز

لثلثني ٔلثلث عىل بيهنام ٔلفرض  .بنت مع ٔجمتعا لو كام ٔو

ل ثالثة فلها ٔٔلم ؤأما(: ۲: ٦)ٔلطالبني ومع ۃ ٔملفتيني  ةروض يف يوقال ٔلنوو ذٔ ٔملال ثلث ترث حال ، ٔأحٔو  ٔ 

ت ٔل خوۃ من ٔثنان ول ، ٔبن ودل ول ودل للميت یكن مل ٔلخٔو ذٔ س سه وحال ، ٔو مل ٔ 
1

 ٔبن ودل ٔأو ودل هل یكن 

ت ٔل خوۃ من ٔثنان ٔأو ، ٔلخٔو  ثلث فلها ، ؤأب زوجة ٔأو ، ؤأب زوج معها یكون وحال ، اکنٔو هجة ٔأي من ٔو

 .اکمال ٔلثلث لها: ٔللبان ٔبن وقال،  ٔملذهب يف ٔملعروف ٔلصحيح عىل يبقى ما

جل (: ۳٤٤: ۹۲)ٔملبسوط  يف وقال ٔلرسخيس  ، به ي يل ٔأنه ابعتبار مقامه يقوم،  ٔٔلب ع م عن  ٔٔلب ٔأب ٔو

ل جمأز ٔٔلب ٔمس يتناوهل ؤأنه ن،  ؤأبوین ؤمرٔأۃ ؤأبوین زوج يف وهو،  فصل يف ٔ  لبايق بقي ما ثلث لٔلم فا   ٔو

ن،  لٔلب لبايق ٔملال مجيع ثلث فلٔلم ج ٔ ٔٔلب ماكن اکن فا   .نبينه ما عىل للج  ٔو

                                                           
1
سقاط  ھکذٔ يف    ٔ لصحيح  ملنھاج ومغين (۷۳: ۳٦)، ورٔجع رشح ٔملھذب ‘ مل’ٔملطبوع ، ٔو  .(۳۷: ٤)ٔحملتاج  ٔو



بن وعيل معر قول فعىل،  ؤأبوین زوج يف ٔأيضا وخيتلفون(: ۳٤٦: ۹۲)وقال   عهنم ہللا ريض وزي  مسعود ٔو

لبايق بقي ما ثلث ولٔلم ٔلنصف للزوج  ثلث لٔلم عباس ٔبن قول وعىل،  ٔلفقهاء مجهور قول وهو،  لٔلب ٔو

لبايق ٔملال مجيع  مجيع ثلث عباس ٔبن وعن  ، مسينا من عن  بقي ما ثلث لٔلم ؤأبوین ٔمرٔأۃ يف وكذكل،  لٔلب ٔو

 ؟بقي ما ثلث ہللا كتاب يف جت  هل ہللا نش تك :فقال عهنام ہللا ريض زي ٔ لقي عباس ٔبن ٔأن وحيك،  ٔملال

ن ٔل ية ظاهر وجحته،  رٔأيك من به يؤخذ ٔأن ٔأحق ہللا كتاب :فقال،  برٔأيي ذكل قلت ولكنين ، ل :فقال  ہللا فا 

 :تعایل قوهل وعىل ، ترك ما ثلثا فلهن :تعایل قوهل عىل معطوف ٔلنه،  ٔلرتكة ثلث يعين ، ٔلثلث فٔلمه: قال تعایل

ن ح ۃ اکنت ؤ   ٔأن جيوز ل مث ، ٔلثلث فٔلمه وجل عز قوهل فكذكل،  ترك ما نصف يعين ، ٔلنصف فلها ٔو

ن،  ٔلزوج سبب من ٔأقوى ٔٔلم ورٔثة سبب ٔلن ابلزوج ٔٔلم نصيب ينتقص  ٔلنقص حيمتل ل ورٔثهتا سبب فا 

دلفع ل بعض يف ٔملال مجيع ترث وق  ، ٔلورٔثة عن  قامئ فهو ٔو  ينقص ٔأن جاز ولو،   ٔلزوج خبالف ٔٔلحٔو

ن،  ٔلزوج لوجود ٔٔلب نصيب ينتقص وق  ، ٔٔلب به ٔٔلویل لاكن ٔلزوج ملاكن ٔأح هام نصيب ذٔ ٔملرٔأۃ فا   تركت ٔ 

ن ، ٔملال مجيع هل اکن وح ه ٔأابها  ٔلزوج ملاكن ٔٔلم نصيب ينتقص ول ، ٔملال نصف فهل زوهجا ٔٔلب مع اکن ؤ 

دخال،  حبال  هذه يف عصبة ٔٔلب ٔأن وهو فقهيي ٔملعىن وهذٔ ، ٔٔلم عىل منه ٔأویل ٔٔلب عىل ٔلنقصان رضر فا 

دمة ول ، ٔحلاةل ئض ؤأحصاب ٔلعصبات بني مٔز ئض ٔأحصاب ولكن ، ٔلفٔر  ما مث ، فريضهتم فيعطون مق مون ٔلفٔر

عتبار،  كرث ٔأو قل للعصبة بقي لثلثني ٔلثلث ٔو ٔلم ٔٔلب بني ٔو دمة وجود عن  ٔو  ماكن اکن لو مبا ويقاس،  ٔملٔز

ن: ذكل يف وجحتنا،  ٔلفصلني هذین يف ج  ٔٔلب ه وورثه ودل هل یكن مل فا   ثلث فٔلمه معناه،  ٔلثلث فٔلمه ٔأبٔو

ه ورثه ما ذ ٔأبٔو ه وورثه قوهل صار هذٔ عىل حيمل مل لو ٔ   ٔلبيان حيصل اکن وق ،  ٔلفائ ۃ عن خاليا فصال ٔأبٔو

ن :بقوهل ه وورثه ودل هل یكن مل فا  ن :تعایل قال كام ، ٔلثلث فٔلمه ٔأبٔو  ، ترك ما ثلثا فلهن ٔثنتني فوق نساء كن فا 

ن ح ۃ اکنت ؤ  ه وورثه: هنا قال فلام ، ٔلنصف فلها ٔو منا ٔأنه عرفنا ، ٔأبٔو ث لها جعل ٔ  ث ٔٔلبوین مرٔي  ٔٔلبوین ومرٔي

لزوجة ٔلزوج نصيب بع  بقي ما جياب علق ٔأنه يوحضه،  ٔو ل خر،  ٔلودل ع م ٔأح هام،  برشطني لها ٔلثلث ٔ   ٔأن ٔو

رث یكون ن: تعایل قوهل ٔلن،  فقط ٔأبوین ٔلٔو ه وورثه :تعایل وقوهل،  رشط ، ودل هل یكن مل فا   عىل عطف ، ٔأبٔو

ملعطوف،  رشط ملتعلق،  رشط ٔلرشط عىل ٔو  فهبذٔ،  ٔأح هام ابنع ٔم ينع م ابنع ٔهمام ينع م كام،  برشطني ٔو

یل ٔملصري فوجب،  ٔحلاةل هذه يف منصوص غري لها ٔلرتكة مجيع ثلث ٔأن يتبني  ٔأن وهو،  ٔملعقول ٔملعىن هذٔ ٔ 

لبنت اکلبن ٔٔلصول يف ٔٔلبوین ٔلنىث ٔذلكر ورٔثة سبب ٔلن،  ٔلفروع يف ٔو ح  ٔو ح  ولك،  ٔو  متصل مهنام ٔو

سطة بغري ابمليت  لٔلنىث یكون بل،  ٔلفروع يف بيهنام ٔلتسوية ول ، الابن عىل ٔلبنت تفضيل جيوز ل مث ، ٔو

لزوجة ٔلزوج نصيب بع  بقي ما ويقاس،  ٔٔلصول يف فكذكل ، ٔذلكر نصيب نصف مثل  ع م عن  ٔملال جبميع ٔو

لزوجة ٔلزوج ذٔ فأٔما ، ٔو منا ٔلتسوية ٔأو ، ٔذلكر عىل ٔٔلنىث تفضيل فيقول ج ٔ ٔٔلب ماكن اکن ٔ   عن  جتوز ٔ 



ۃ ۃ ول ، ٔلقرب يف ٔملسأو سطة غري من ابمليت متصةل فألم،  مسأو جل  ٔو ل به يتصل ل ٔو  ترى ٔأل ، بؤسطة ٔ 

ث حيرم ق  ٔجل  ٔأن ٔلم،  ٔٔلب وهو،  منه ٔأقرب هو مبن ٔملرٔي ،  ٔٔلب مبزنةل حبال مهنا ٔأقرب هو مبن حترم ل ٔو

 بقي ما ثلث لها :ٔٔلمص بكر ٔأبو يقول واکن،  بقي ما ثلث ٔٔلب ومع،  ٔملال مجيع ثلث ٔجل  مع ٔأعطيناها فلهذٔ

 ٔأعطيناها لو ٔلزوج مع ٔلن،  عنه ہللا ريض معاذ عن ذكل ویروى،  ٔلزوجة مع ٔملال مجيع وثلث ٔلزوج مع

ل لٔلب یكن مل ٔملال مجيع ثلث یل ول ٔذلكر عىل ٔٔلنىث تفضيل فيه فيكون،  ٔلس س ٔ   .بيهنام ٔلتسوية ٔ 

ل ثالثة( ولٔلم)(: ۷۷۹: ٦)ٔدلر ٔخملتار  يف يوقال ٔحلصکف  ٔٔلخوۃ من ٔثنني مع ٔأو ٔأح هام مع ٔلس س) ٔأحٔو

ت) من( ٔأو لثلث خمتلطني ولو اکان هجة ٔأي من فصاع ٔ( ٔٔلخٔو  ؤأح  ٔٔلب مع ٔلبايق ، وثلث ع همام عن  ، ٔو

ٔٔنىث )امهٔٔح (: ، قال ٔبن عاب ین ٔلزوجني ٔٔو   .ٔٔي ٔلودل وودل الابن ذکٔر 

ذٔ ٔمليت ٔأن ٔلثانية(: ۷۷۹: ٦)رد ٔحملتار  وقال ٔبن عاب ین يف  يبقى ما ثلث فٔلمه ٔلزوجني ؤأح  ٔٔلبوین ترك ٔ 

ل ٔملال مجيع ثلث فلٔلم ج  ٔٔلب ماكن اکن ولو ، ٔلزوجني ٔأح  نصيب بع  ن،  يوسف ٔأيب عن  ٔ   ثلث لها فا 

 .ٔأيضا ٔلبايق

 من ول ٔبن ودل ول ودل ل حيث ٔٔلم فرض ٔلثلث اکن وملا(: ٤٦۳: ٤)ٔلرشح ٔلکبري  يف ٔملاليكٔدلردیر وقال 

وین من لك واکن ع د ذو ٔل خوۃ  ليص ق ٔلفرض عن ٔلبايق ثلث لها جعلٔو ٔلثلث تأٔخذ مل ذكل ومع كذكل ٔلغٔر

 زوج) عن ماتت زوجة( يف ٔلبايق ثلث ولها) بقوهل ٔملصنف ذلكل فأٔشار ٔمجلةل يف ٔلثلث ٔأخذت ٔأهنا علهيا

ح ۃ يبقى ٔلزوج نصيب خمرج ٔثنني من ٔأصلها( ؤأبوین ذ،  ثالثة عىل ٔو  جبهة ي ليان،  ؤأنىث ذكر حظ يه ٔ 

ح ۃ  س تة تكون،  ٔملسأةٔل ٔأصل يف ٔلثالثة فترضب،  ثالثة عىل ينقسم ل وهو ، ٔٔلنثيني حظ مثل فلذلكر،  ٔو

ح  ٔلبايق ثلث ولها ، ثالثة ٔلنصف للزوج  ٔملال رٔأس من ٔلثلث لها لاكن ج  ٔٔلب ب ل اکن ولو،  س تة من ٔو

وین لثانية ؤأشار،  ،  ٔأربعة من فهيي، ( ؤأبوین زوجة) عن مات زوج يف ٔأيضا ٔلبايق ثلث لها( و) بقوهل ٔلغٔر

یل عباس ٔبن وذهب،  ٔمجلهور مذهب هذٔ،  ٔلبايق ولٔلب،  ٔلبايق ثلث ولٔلم،  ٔلربع للزوجة  ثلث لها ٔأن ٔ 

ن: تعایل قوهل لعموم نظٔر ٔملسأٔلتني يف ٔملال مجيع ه وورثه ودل هل یكن مل فا  یل ٔمجلهور ونظر،  ٔلثلث فٔلمه ٔأبٔو  ٔ 

یل يؤدي فهيام ٔلثلث ٔأخذها ٔأن ع  خمالفة ٔ  ذ،  ٔلقٔو ح ۃ جبهة ي ليان ؤأنىث ذكر ٔجمتع مىت ٔأنه ٔلقاع ۃ ٔ   فلذلكر،  ٔو

ع  ٔل ية معوم خفصٔو،  ٔٔلنثيني حظ مثل ع  ٔلن ، ٔلبايق ثلث لها وجعلٔو ابلقٔو   .ٔلقؤطع من ٔلقٔو

يف فقهام وزي ٔ عليا عباس ٔبن فهيا خالف مسأةٔل: يونس ٔبن قال(: ٦٦: ۳۱)ٔذلخريۃ  يف ٔملاليك وقال ٔلقٔر  فهيا ٔو

فقهام وزي ٔ عليا مسعود ٔبن فهيا خالف مسأةٔل ولك ، مسعود ٔبن  ، ٔلصلب مسائل يف هذٔ ، عباس ٔبن فهيا ٔو



نفرد ن ٔلصحابة عن عباس ٔبن ٔو وین: يه ، مسائل خبمس ٔأمجعني علهيم ہللا رضٔو ن زوج وهام ، ٔلغٔر  ، ؤأبٔو

ن وزوجة  .بقي ما بثلث ٔلفقهاء وعامة ٔلصحابة وقال ، ٔملال مجيع ثلث ٔٔلم فأٔعطى ، ؤأبٔو

ٔٔخرج ٔلبهي ذٔ عنه ہللا ريض معر اکن: قال ہللا عب  عن( ۱۷٤: ٦) يقو ،   سهال وج انه فاتبعناه طريقا سكل ٔ 

نه ٔٔخرج   سهمني ٔٔلب ؤأعطى ، بقي ما ثلث ٔٔلم ؤأعطى ، ٔلربع ٔملرٔأۃ فأٔعطى ، ؤأبوین ٔمرٔأۃ يف ٔأيت ؤ   عن، و

 ، سهم بقي ما ثلث ولٔلم ، سهم ٔلربع للمرٔأۃ ، ٔأسهم ٔأربعة من جعلها ٔأنه ؤأبوین ٔمرٔأۃ عنه يف ہللا ريض عامثن

ٔٔخرج  ، بقي ما ولٔلب یل عباس ٔبن ٔأرسلين: قال عكرمة عن( ۱۷٦: ٦)و  زوج عن ٔأسأهٔل اثبت بن زي  ٔ 

 ٔلثلث لٔلم: عباس ٔبن فقال ، ٔملال بقية ولٔلب ، بقي ما ثلث ولٔلم ، ٔلنصف للزوج: زي  فقال ، ؤأبوین

ليه فأٔرسل ، ٔلس س وهو ، بقي ما ثلث ولٔلم: روح رؤية ويف ، هارون بن یزي  ح يث لفظ ، اکمال  ٔبن ٔ 

 يعطي عباس ٔبن واکن: قال ، ٔأب عىل ٔأما ٔأفضل ٔأن ٔأكره ولكن ، ل:  قال هذٔ؟ جت  ہللا كتاب ٔأيف: عباس

ليه ٔرجع: فقال: قال ، فأٔخرته عباس ٔبن فأٔتيت: قال ، مبثهل عكرمة عن ةرؤي ، ويف ٔملال مجيع من ٔلثلث ٔٔلم  ٔ 

یل فرجعت ، برٔأيي: فقال ، فأٔتيته: قال برٔأيك؟ ٔأم قلت ہللا ٔأبكتاب: هل فقل  ٔبن فقال ، فأٔخرته عباس ٔبن ٔ 

همی عن ٔأخرجو ،  اکمال ٔلثلث لٔلم ، برٔأيي ٔأقول ؤأان: عباس بٔر ا ٔلناس ، فهي عباس ٔبن خالف: قال ئلنخع ٔ 

بٔر  ٔ ٔٔخرج عن  ٔٔخرج ٔلبهي ل ٔلصلوۃ يفهخالف ٔبن عباس مجيع ٔٔ : می قالهو ٔٔبوین ، وق   ٔلرؤايت  يقزوج و

جععنه  ہللا ريض عن عيل ةٔملتعارض ٔٔيب  فلرٔي ٔٔخرج ٔبن  ٔلرؤايت ٔملذکورۃ عن ٔبن ( ۹٤۹: ٦) ةشيب ، و

بٔر ٔٔخرج رؤايت ع ي ۃ عن عيلمهوغري يمی ٔلنخعهمسعود وعامثن وزي  بن اثبت ؤ  ا هلك  هریض ہللا عن  ، و

فق مذ   .ورهب ٔمجل هتٔو
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