منظومة
القالئد
البرهانية
محمد بن حجازي بن محمد الحلبي البرهاني

بسم هللا الرحمن الرحيم

 -1قـال مـحـمـ ٌد هـو الْبـ ْرهـانـي -2 :الْواحـد
الْفـ ْرد الْـقـديْـم الْـوارث  -3ثـم الـصـالة والـسـالم

حـ ْمـ ًدا لـرب ـي مـ ْنـزل الْـقـ ْرآن وش ـارع األ ْحـك ـام
والْـمـوارث علـى الرسـول الْـقـرشـي أ ْحـمـدا

)) فـ ْيـمـا وردا  -7وأنـ ـه :أول م ـا سـيـ ْرفـع -8

مـ ْشـهـورة

أب ـدا  -4وآل ـه وصـ ْحـب ـه األ ْعـيـان  -5وبـ ْعـد:
صف الْعلْم
فالْـعـ ْلـم بـذي الْفـرائض  -6إ ْذ هـو (( ن ْ

وفـ ْيـه للـصـحـابـة األ ْع ـالم -9 :وم ْذهـب اإلمـام
ي ))
(( زيْـ ٌد )) أ ْجـلـى  -10ال سـيـمـا (( والشافع ُّ
مـوافـق  -11وهـذه (( م ْنظومـةٌ )) مـ ْحـتـويـ ْه -12
َبلغْـت فـي ا ْختصـارهـا موضحـا  -13سـمـ ْيـتـهـا:
(( الْقالئد الْبـ ْرهاني ْه
للْم ْشتغـل

))

 -14واللـه أ ْرجـو الـنـ ْفـع

وتـابـعـ ْيـهـمـو عـلـى اإل ْحـسـان مـ ْن أفْضـل الْـعـ ْلـم
بـال مـعـارض فـي خـبـ ٍر عـن الـنـبـي مـ ْسـنـدا مـن
ب
الْـعـلـوم فـي الْـورى ويـ ْنـزع (( مـذاهـ ٌ
األ ْحـكـام ل ـذا َبالتـب ـاع ك ـان أ ْول ـى ل ـه  ،وفـي
))

ا ْجـتـهـاده مـطـابـق عـلـى أصـولـه بـهـا مـ ْنـطـويـ ْه
ت لـطـالـبـ ْيـهـا
مـح ـرًرا أقْ ـوالـهـا مـنـقـحـا لـمـا غـد ْ
دانيـ ْه بـا  ،وأ ْن ُيْلـص لـي فـي الْـعـمـل



مقدمة في الحقوق المتعلقة بالتركة

 -1يـ ْب ـدأ أوالً :بـمـا تـعـلـقـا  -2بـه  ،وج ـ ٍ
ان
وزكـاةٍ تـ ْلـفـى  -3ولـجـهـاز الزْوجـة :الـزْوج يلـي
بـثـلـ ٍ
فـأق ـ ْل
ث
ثـم
-4
وصـي ـةٌ

بـعـ ْيـن تـركـ ٍة كـرْهـ ٍن وثـقـا :ثـم بـتـ ْجـهـ ْيـ ٍز يـلـ ْيـق
عـ ْرفـا إ ْن مـ ْوس ـ ًرا  ،ثـم بـديْـ ٍن مـ ْرسـل أل ْجـنـبـ ٍي ،
وإل ْرث

فـض ـ ْل

م ـا

باب أسباب اإلرث

 -1و ْهـي ثـالثـةٌ:
-1

ويْـنـع

باب موانع اإلرث

مـ ـ ْورْوث:

أ ْركـان ـه

الْـوارث

مـ ْوت

وجـ ُّد

ل ـه ،

أ ْدلـى:

َبألب

لـ ْيـس

وا ْخ ـت ـالف

وقـ ْت ـ ٌل

دونـهـا

م ـا

وجـود

الْـمـورث

،

اقْـتـضـا

باب من يرث من الذكور

ابْـ ٌن

وابْـنـه

وابْـ ٌن

لـمـا

إ ْن

م ـن

اإلنـ ـاث:

ج
وزْو ٌ
كـل

باب من يرث من اإلناث

األ ْخـت

األ ُّم -2
مطْـلقـا

مـطْـلـق
مـ ْنـهـمـو

األخ
،

ديْ ـن
تـ ْوريْـث

باب شروط اإلرث

ب
أٌ

ث
 -1ووار ٌ
ا ْلـدة
والزْوجـة

ر ٌّق

باب أركان اإلرث

ث
مـ ـور ٌ

 -1و ْهـي :تـحـ ُّقـق

 -2والْـعـ ُّم

علـى

الْـيـقـ ْيـن:

اإل ْرث

ث
 -1ووار ٌ

 -1الْـوارث:

اح
نـكـ ٌ

ب
ونـسـ ْ

ثـم

والءٌ ،

د ْونـهـا

ب
سـبـ ْ

التـوارث
يـعـ ُّد
والْـمـ ْولـى

ت وبـ ْنـت ابْـ ٍن لـهـا ت ـؤ ُّم ومـ ْن لـهـا الْ ـوالء قـ ْد
بـ ْنـ ٌ
تـحـقـقـا

باب الفروض المقدرة في كتاب هللا

ث
َ -1بلْفـ ْرض والتـ ْعص ْيـب :إ ْر ٌ
ف
ث
وثـلـ ٌ
صـ ٌ
كـلٌّ
ن ْ

ثـبـتـا  -2ربْـ ٌع
ض ْعفـه

فالْفـ ْرض فـي الْكتـاب
ذي
غـ ْيـر
((

ستـةٌ

))

أتـى :وال ْجـتـهـاد
صـرفـه
مـ ْ

باب من يرث النصف

صـف :للـزْوج إن الْفـ ْرع فـقـ ْد -2
 -1والن ْ
وأ ْخـ ـ ٍ
ألب
ت
ولـشـقـ ْيـقـ ٍة

والْب ْنـت ثـم ب ْنـت االبْـن فـا ْعـتـمـ ْد إذا انْـفـر ْدن مـ ْع
صـب
فـ ْقـد
الْـعـ ْ

الربْـع فـ ْرض :الزْوج مـ ْن فـ ْر ٍع لـزْم
 -1و ُّ

ع ـد ْم

باب من يرث الربع

 -1والثُّمـن

فـ ْرض:

والثُّـلثـان:

-1

زْوجـ ٍة
الثْـنـتـ ْيـن

لـا فـي
إ ْخـ ـوةٍ

((

الْع ْمـريـتـ ْْي

))

فـصـاع ـ ًدا

باب من يرث الثمن

فأ ْكـثـرا

مـ ْع

استـوتـا
ْ

فصـاعـ ًدا  ،مـ ْن لـه

باب من يرث الثلثين
باب من يرث الثلث

 -1والثُّـلـث فـ ْرض :األم ح ْيـث عدمـا  -2يـ ْبـقـى
 -3وفـ ْرض:

وزْوج ـةٌ

جـ ْمـع
أل ْم

فـ ْرع

زْو ٍج

إذ ا
وار ٍ
ث
((

قـ ْد
صف
الن ْ

حـضـرا
))

أتـى

فـ ْرع وجـ ْمـع إ ْخـوةٍ  ،وثـلـث مـا :م ـ ْع
وأحـ ـد الـزْوجـ ْيـن مـ ْع تـسـا ٍو بـ ْيـنـهـ ْم فـي الْقسـ ْم

أٍ
ب

باب من يرث السدس

السـدس :لألب مـع الْفـ ْرع اثْبـت -2
 -1و ُّ
والْـجـ ُّد مثْـل األب ح ْيـث يـ ْعـد ْم  -3وال مـع
الـزْوج ـة أ ْو زْو ٍج وأ ْم  -4و ْهـو لب ْنـت االبْـن م ْع
ب ْنـ ٍ
ت  ،كـذا  -5والبْـن األم أ ْو لـبـ ْنـتـهـا غ ـدا -6

ب بق ْربـى
مـ ْشـتـركـاً أ ْن كـن وارث ـات  -7و ْ
احجـ ْ
األم :بـ ْعـدى ألب  -8كـذاك بـ ْعـدى جـهـ ٍة
َبلْقـربـى -9 :وكـ ُّل م ـ ْد ٍل ال بـوار ٍ
ث :ف ـال
ْ

ك ـذا أل ُّم :م ـع ـه أ ْو إ ْخـ ـوة ال مـ ْع إ ْخ ـوةٌ كـمـا
سـيـ ْعـلـ ْم بـ ْل ثـلـث ا ْلـمـ ْيـع :لـألم يـؤ ْم مـع
الـشـقـ ْيـقـة :لـبـ ْنـت األب ذا وجـ ـدةٌ واح ــدةٌ

فـصـاع ـدا وقـ ْد تـسـاويْـن مـن الْـجـهـات ال
ع ْكـسـه  ،و ْهـو الصح ْيـح الْم ْذهـب تـنـال فـ ْيـمـا
رجـحـوه حـجـبـا إ ْرث لـه  ،وقـ ْسـم فـ ْر ٍ
ض كـمـال

باب التعصيب

 -1وكـ ُّل مـ ْن للْمـال طـ ًّرا ضـبـطـا  -2وكـان بـ ْعـد
ب:
الْف ْرض مـا قـ ْد يـفضـل  -3و ْهـو إمـا عـاصـ ٌ
َبلنـ ْفـس أ ْو  -4فـاألول :الـ ُّذكـور مـ ْع ذات الْـوال
 -5جـهـاتـهـ ْم :بـن ـوةٌ أب ـوة  -6فابْـدأْ :بـذي
ا ْلـهـة ثـم األقْـرب  -7والثـاِن :األنْـثـى مـ ْن ذوات

صـف  -8وب ْنـت االبْـنَ :ببْن االبْـن الذي نـزل
الن ْ

 -9والـثـالـث :األ ْخـت لـغـ ْيـر أم  -10ومـ ْع
ب
ثـم
،
االبْـن
ب ْنـت
الْعصـ ْ

ض سـقـطـا لـه :فـذاك
اسـتـغْـرق فـ ْر ٌ
وح ْيـثمـا ْ
الـعـاصـب الْـمـفـضـل َبلْغـ ْيـر أ ْو مـ ْع غـ ْيـره  ،كمـا
حكـ ْوا ال الـزْوج وابْـن األم فـ ْيـمـا نـق ـال أخ ـوةٌ
عـمـومـةٌ ذو الـنـ ْعـمـة وبـ ْعـد َبلْـقـوة  ،فأ ْحـكـ ْم
صـف مـا لـ ْم
تـصـب مـ ْع ذكـ ٍر سـاوى لـا فـي الْـو ْ
ض قـ ْد حصـال مـ ْع ب ْنـ ٍ
تك ْن أ ْهـالً لفـ ْر ٍ
ت أ ْو أ ْكـثـ ٍر
ب
يـا ذا الْـفـ ْهـم ِج ْيـع مـ ْن أ ْدلـى ب ـه مـ ْنـحـجـ ْ

باب الحجب

 -1وكـ ُّل ج ـ ٍد :بـأ ٍ
ب يـ ْنـحـجـب  -2وكـ ُّل ابْـ ٍن:
احـجـب  -3وولـد األم :بـبـ ْنـ ٍ
ت
َبالبْـن فـ ْ

وكـ ُّل جـ ـد ٍة :بـأٍم تـ ْحـج ـب واألخ واأل ْخـ ـت:
بـذيْ ـن واألب وبـ ْنـت االبْـن وبـج ـد مـ ْن خ ـال إال
مـع ابْـن ابْـ ٍن لـهـا يـ ْعـصـب مـ ْف ـردةٌ عـن األخ

ض ـال  -4وب ْنت االبْـنَ :ببْـنـتـ ْيـن ُتْجـب -5
فـ ْ
ألب
ت
وبـشـقـ ْيـقـتـ ْيـن:
أ ْخـ ٌ

الْـمـ ْعـصـب

اجـعـلـه
ب  -2فـ ْ
 -1وإ ْن م ـع الـزْوج وأٍم تـص ـ ْ
شـركـ ْه
أٍم:
أ ْوالد
مـ ْع

ب :واقْسـ ْم علـى
أ ْوالد أٍم مـ ْع شـقـ ْيـ ٍق عـص ـ ْ
الَّتكـ ْه
))
ثـلْث
((
ا ْلم ْيـع

 -1أ ْحـوال ج ـ ٍد مـ ْن أ ٍ
ب مـ ْع إ ْخـوة  -2يـقـاسـم
ض فقـ ْد  -3وثـ ْلـث مـا يـ ْبـقـى عـن
اإل ْخـوة :إ ْن فـ ْر ٌ

لـغـ ْيـر أٍم (( خـ ْمـسـةٌ )) َبلْـعـدة أ ْو يـأْخـذ الثُّـ ْلـث:
إ ْن الثُّـ ْلـث يـز ْد نـقـص َبلْـقـ ْسـمـة عـ ْنـه أخـذا يـعـ ُّد

باب المشركة

باب ميراث الجد واإلخوة

الْفـ ْرض :إذا  -4أ ْو سـ ْدس الْـمـال  ،وفـي
اإلنـاث -5 :إال مـع األم :فـال تـ ْنـحـجـب

كـاألخ ل ـدى الْـمـ ْيـراث ب ـه  ،بـ ْل الـثُّـ ْلـث لـهـا
مـرتـب

فصل في المعادة

ب عل ْيـه ابْـن أ ٍ
ب :إ ْن وجـدا
 -1و ْ
احسـ ْ
 -1ال فـ ْرض مـ ْع جـ ٍد
الس ْدس  ،كـذا
ض لـه ُّ
فافْر ْ
َبلْـقـ ْسـمـة
وا ْعـط
-3
((

أل ْخـ ٍ
ت

سـ ْهـمـه

وا ْعـط

باب األكدرية

)) أ ْوال -2
صف لا
الن ْ
الشـ ْرعـيـة

أبـدا

الـشـقـ ْيـق

ج حـ ـص ـ ـال حـتـى لـتـ ْسـعـ ٍة
إال إذا أمٌّ وزْو ٌ
عـ ْولـهـا
يكـون

كـمـا مـضـى  ،فـ ْهـي

((

األ ْكـدريـة

))

باب الحساب وأصول المسائل والعول

 -1وللْحـسـاب إ ْن تـ ْرم مـحـصـال -2 :فـإنـهـا
قـ ْسـمـان يـا خـلـ ْيـل  -3فالسـ ُّ
ت :ل ُّ
لسـ ْدس مْـرجـاً
س وضـ ْعـف ض ْعفهـا أتـى-5 :
تـرى  -4أ ْو سـ ْد ٌ
فـهـذه الْـعـ ْول عل ْيـهـا يـ ْدخـل -6 :فـتـ ْنـتـهـي السـتـة
ف ْيـه تـ ْتـرى  -7وض ْعفهـا وتْـ ًرا لسـ ْبـعـة عـشـ ْر -8
(( وأ ْربـ ٌع )) ال عـ ْول ف ْيـهـا يـ ْقفـ ْو -9 :فم ْخـرج

صـف :مـن اثْـنـ ْْي غـدا  -10مـ ْن أ ْربـ ٍع:
الن ْ
ظ كـ ُّل (( وار ٍ
ومـ ْن َثانـي ْه -11 :وحـ ُّ
ث
حـصـال

ربْـ ٌع ،
)) إ ْن

اسـتـ ْخـرج
ف ْ

((

الس ْبـع

))

األصـول أوال

((

ثـالثـة

))

مـ ْنـهـا الـتـي تـعـول وض ْعفهـا :للـ ُّربْـع مـ ْع ثـلـ ٍ
ث
ْ
جـرى مـ ْخـرج سـ ْد ٍ
ت
س مـ ْع ثـمـ ٍن يـا فـتـى إ ْن كـثـر ْ
فـروضـهـا يـا رجـل شـ ْفـعـاً إلـى عـ ْش ـرةٍ ووتْ ـرا

وض ْعـف ض ْعفهـا :بثـمـنـه انْـتـشـ ْر ثـمـ ٌن وربْـ ٌع ثـم
صـف والـثُّـ ْلـث :مـ ْن ثـالثـ ٍة وقـ ْد بـدا
ثـلـ ٌ
ث نـ ْ
صـلهـا:
ثـ ْمـ ٌن  ،فـذي هـي األصـول الثمانـي ْه مـ ْن أ ْ
صـد
فالْـقـ ْ

م ْنـه

كمـال

باب تصحيح المسائل

 -1ثـم إن (( الْكسر )) علـى ص ْن ٍ
ف :يـقـع -2
ْ
صل أ ْو ِف ع ْولـه  ،والْك ُّل فـي  -3فـ ْهـي
فـي األ ْ

ب إ ْن تـوافـ ٌق وقـع :ذاك لـدى
فـوفْـقـه أ ْ
ضـر ْ
ب وا ْكـتـف كـان علـى أ ْكـثـر مـ ْن
التـبـايـن :ا ْ
ضـر ْ

ص ْنـ ٍ
ظ،
احـفـ ْ
ف فـذا :تـواف ـ ٌق تـب ـاي ـ ٌن تـداخ ـ ٌل ْ
وزائـد :الْـمـنـاسـبـ ْيـن فـي الْوفْـق أ ْو م ْن ض ْرب مـا
صـل أيـا ذا الْفـ ْهـم
قـ ْد فارقـا فا ْ
ضـربْـه فـي األ ْ
فاقْـسـ ْمـه  ،فالْـقـ ْسـم إذ ْن صح ْيـح

إ ًذا تـصـ ُّح  ،والْكـ ْسـر إذا  -4أقْـسـامـه أ ْربـع ـةٌ:
تـمـاثـ ٌل  -5فـواحـ ًدا :مـن الْـمـمـاثـلـ ْيـن -6
وحاصـالً مـن ضـرب مـا تـوافـقـا  -7فـي كـل ثـ ٍ
ان:
ْ ْ
فـ ْهـو جـ ْزء الس ْهـم  -8فحاصـل الضـ ْرب هـو ((
))
صح ْيح
الت ْ

باب المناسخة

 -1إ ْن مـوت (( ثـ ٍ
ان )) قـ ْبل ق ْس ٍم حصـال-2 :
ْ
ب
أ ْخـرى  ،كـذا واقْس ْم عل ْيـها مـا قسم  -3فا ْ
ضـر ْ
ت  -4ومـ ْن لـه
ِف األ ْوَل (( وفْـقها )) إ ْن وافـق ْ
ب  -5ومـ ْن لـه ش ْيءٌ ِف
شـ ْيءٌ ِف األ ْولـى :فا ْ
ضر ْ
األ ْخرىِ :ف السهام  -6وافْـعـل (( بثـالـ ٍ
ث )) كمـا
ْ
تـقدمـا -7 :وكـ ُّل صـورة لأل ْولـى :نـاسـخـ ْه

اجعـال :لـه مـن األ ْولـى
فـصـحـح األ ْولـى  ،وللـثـان ْ
ت
 ،فـإ ْن لـ ْم يـ ْنـقسـم :سـهـامـه  ،أ ْو كـلُّـهـا إ ْن فـارقـ ْ

ضـرب ،
بي ْ
فـي وفْـ ٍق  ،أ ْو فـي كل األ ْخـرى تصـ ْ
أ ْو فـي وفْـقهـا يـا ذا ا ْلمـام إ ْن مـات والْـمـ ْيـراث لـ ْم
يـقـسـما فـهـذه طـريْـقـة

((

الْمـنـاسـخـ ْه

))

باب قسمة التركات

ب س ْهم ك ٍل أبـدا  -2أ ْو
 -1فـي الَّتكـة :ا ْ
ضـر ْ
خـ ْذ مـن (( الَّتكة )) ِف الصريْـح:

صح ْيح مـا قـد وجـدا بـنـ ْسـبـة
واقْسـ ْم علـى الت ْ
صـحـ ْيـح
السـهـام
للتـ ْ

ص هـو فـي السهـام  -2فـأ ْرد ْد
 -1والـرد :نـ ْقـ ٌ
م ْيـن:
دون
الْفـ ْرض
ذي
علـى

صـب واألقْـسـام بـقـ ْدر فـ ْرضـه ،
زي ـادةٌ فـي الـنـ ْ
الـزْوجـ ْيـن
سـوى

 -1ثـم الْـمـراد بـذوي األ ْرح ـام -2 :وقـ ْد أتـى
ف  -3أ ْربـع ـةٌ :كـول ـد الـبـنـات
فـي إ ْرثـهـ ْم خـال ٌ

غـ ْيـر ذوي الـتـ ْعـصـ ْيـب والسهـام ل ْلـعـلـمـاء ،
األج ـداد والْـج ـدات
صـن ـ ٌ
وهـمـو أ ْ
اف :وسـاق ـط ْ

باب الرد

باب توريث ذوي األرحام

وكـبـنـات الْـع ـم والْـخ ـاالت والراجـح :الـتـ ْنـزيْـل ال

 -4وول ـد األ ْخ ـت وكالْـعـمـات  -5وف ْيـه
الـنـجـابـ ْه
ذا
))
م ْذهبـان

الْـقـرابـ ْه

أ ْشكـال

وحـ ْمـل:

((

-1

وك ُّل

مـ ْفـقـ ٍ
ود

باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل

وخـ ْنـثـى

باب ميراث الغرقى والهدمى ونحوهم

ت ِجْـ ٌع بشـ ْي ٍء (( كالْغر ْق ))  -2فـال
 -1وإ ْن يـ ْ

ث
تـور ْ

بـ ْعضهـ ْم

مـ ْن

بـ ْعـض

ت
 -1وهـذا ومـا أ ْور ْدت ـه كـفـايـ ْه  -2وقـ ْد غـد ْ
أبْـيـاتـهـا :اثْـنـي عشـ ْر  -3والْـحـ ْمـد للـه علـى
صطفـى الْم ْختـار
الـتـمـام  -4علـى الـنـبـي الْم ْ

الخاتمة

الْـيـقـ ْيـن

فـ ْيـه

عـمـال

ولـ ْم يكـ ْن يـ ْعـلـم ع ْيـن مـ ْن سبـ ْق :وَبلـتُّ ـراث
فـاقْ ـض
لـسـواهـ ْم
لـطـالـب الْـفـن وذي الْـعـنـايـ ْه مـ ْع مـائـ ٍة  ،مـثْـل
قـالئـد ال ـ ُّدرْر ثـم ص ـالت ـه م ـع الـس ـالم وآلـ ـه

وص ـ ْح ـب ـه

األبْـرار



