مقالة تعريـ ـفية

ب ـمنظومـ ـ ـة موقظـ ـة الوسـ ـنان يف علم الفرائ ـض
احلمد هلل رب العاملني والصال و والمال ى أشر االالبي ا واملاس واملبيالالشني واملعا مد وأشر
آله وصحاه مجعني ..ما بعد/
فإن أشم الفبائض من جل أشوى الشبيعة ،ومن أظم بواب الفقه ثَبا يف العاس ،إذ
حيتاج هذا الع ْشم ُّ ٍ
داى جيبي يف العاس هنب املوت وال َفعاس ،ومن
كل حد يَ ْدر ُج أشر ا رض ما َ
َ
خص الدالئل أشر فَضل العشم ابلفبائض ن هللا ياحاوه وتعاىل توىل قممتها بعفمه يف كم
كتابه ،ممتفتحا آايت املواريث بوصملة الوالدين اب والد {ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ} [يورو
العماس .]11:فكان هذا االيتفتاح املدهش ُموحملا ن هللا تعاىل رحم ابلولد و قبب إلمله من والديه.
لعل من ح َكم اختصاص
ت يف ثعاس اآلايت قممةٌ إهلملةٌ أادلةٌ يف غاية الاَالملَان ،و َّ
مث جتشَّ ْ
ملل
هذا العشم الشبيف هبذا االختصاص القبآين دون غريه من بواب الفقه؛ َّن الشارع راد تقش َ
يااب العزاأات يف ا موال ،وذلك ملا فطبت أشمله العفوس من حب املال ُحاًّا َمجًّا ،قال تعاىل:

أامةُ حكاى الفبائض ومجشةُ صعاي
{ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ} [يورو الفجب .]20:فكاوت َّ
الوارثني من اجلعمني و صحاب الفبوض والعصاات م ْن َمعاقد اإلمجاع بني الفقهاس ،و ما ممائل

اخل ي الفبضملة (فإن الذي يفيت الناس يف الفرائض ،قد يقسم ألف فريضة منصوصة يف
القرآن جممعا عليها حىت تنزل به واحدة خمتلف فيها) ،1وهذا من رمحة هللا تعاىل هبذه ا مة.

الفرائض نصف العلم:

ي يف احلديث املبفوع أن يب هبيبو رضي هللا أعه قال :قال ريول هللا صشر هللا أشمله ويشم:
ُرو َ
(اي أاب هريرة تعلموا الفرائض وعلموها ،فإنه نصف العلم ،وهو يـنسى ،وهو أول شيء

 1االيتقامة ،البن تملمملة (.)57 :1

ٍ
بعض العشماس
يـنـزع من أميت) ،2وأشر ما يف إيعاد هذا احلديث من
ضعف مشهوٍر إال ن َ
وجهوا مععاه:
َّ

فأما كون الفبائض" :نصف العلم" فأاهب ما قملل فمله :إن لشعاس حالَني :حال حملاو ،وحال
وفاو ،وأشم الفبائض يتعشق ابلثاين ،وبقملة العشوى تتعشق اب ول ،وقملل غري

ذلك3.

إشكالية نسيان الفرائض:
قبب ما يقال فملها هو ن هذه اجلمشة هي وتملجة
و ما كووه( :أول شيء ينزع من أميت) َّ
فشعل َ
لشجمشة اليت قاشها يف احلديث ،وهي قوله( :وهو يـنسى) ،فَالعَال ْزعُ هذا العشم لكووه بطاملعته ُم َعَّبض
تضمحل
فن الفبائض كثريا ما
بصورو الفتة هلاوب أواصف العمملان يف ا ذهان ،فامل حظ ن َّ
ُّ
الع ْهد كثب من غريه من
تفاصملشه ،وتت ار قواأده،
وتعدرس ضوابطُه مع قشَّة املباجعة وطول َ
ُ
ت أشمله ممألةٌ من دقائقه ،فإوه ال يكاد جيد من
العشوى ،ومن توغل يف أ ْشم الفبائض مث ْا َكشَ ْ
ضاطُه حىت من املشتغشني ابلفقه ،لذا قال املخ اإلي ى ابن تملمملة رمحه
يااحثه فملها لقشَّة من يَ ْ

هللا( :علم الفرائض من علم اخلاصة ،حىت إن كثريا من الفقهاء ال يعرفه) ،4وقال الع مة

أادهللا الشَّعشوري يف تفمري ظاهبو العمملان املتعشقة بعشم الفبائض أشر وجه اخلصوص( :ملا
كان علم الفرائض من يشتغل به قليل؛ لتوقفه على علم احلساب ،وتشعب مسائله،

وارتباط بعضها ببعض ..كان عرضةً للنسيان).5

ومن أعظم ما يعني على دوام ضبط هذا الفن ثالثة أمور:
جمبًدا
األول :رب ُ
ط املمائل ال َفَبضملة بعصوصها الشبأملة ،فإن كثريا من داريي هذا الفن يدريووه َّ
معزوال أن التفقه يف ا دلَّة ال يملما آايت الفبائض يف يورو العماس ،وقد روي أن اإلماى مالك
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بن وس قولَه( :كنت أمسع ربيعة يقول :من تعلم الفرائض من غري علم هبا من القرآن ما
أسرع ما ينساها) .قال مالك( :وصدق).6

مهم لشغاية.
الثاين :كثبو التطاملقات أشر املمائل الفبضملة يف اىت ا بواب ،وهذا ٌّ
الثالث :ح ْف ُ ٍ
جود و أو ُن أشر االيت ْحضار ،قال مشس
وظما فهو ُ
ظ َم ْْت أ ْشم ٍي فمله ،وإن كان ً
الدين الفارضي يف املعظومة الفارضملة:
وبعد فالنظم متيل النفس له

يستحضر

احلافظ

منه

املسأله

التصنيف الفرضي:
ملف
التصعملف يف هذا الفن الشبيف جاس إ َّما ض ْمعًا يف كتب الفقه ،وإما ايتق ال يف تصاو َ
ٍ
خالصة هلذا العشم ،ومن مجشة التَّصعملف االيتق يل الذي درج أشمله العشماس إوشاسُ املعظومات
تتابع العَّظْ ُم ال َفَبضي يف اىت املذاهب الفقهملَّة ،ما بني معظومات
ال َفَبضملَّة ،فعشر مدى قبون َ
ت لفا
َّ
مويعة كمعظومة أمدو كل فارض لششملخ صاحل بن حمن الاهويت (1121هال) واليت بَالشَغَ ْ
ٍ
ومعظومات خمتصبو حنو معظومة الق ئد الربهاوملة لششملخ مد بن حجازي
ومئة ومخمني بملتا،
الربهاين احلشيب (1205ه) واليت بشغت مئة واثين أشب بملتا.

منظومة موقظة الوسنان:
َوقد يَ َّمب هللا تعاىل ن يديل فضملشة الشملخ الدكتور بدر بن انصب العواد بدلوه يف هذا املضمار،
الو ْيعان).
فريص َ
ُ
ف معظومةً فَالَبضملَّةً ُمْتال َقعةً تُال َع ُّد من أملون املعظومات العشمملَّة ،ومسَّاها ُ
(موقظة َ
وهذه أبرز مزاايها ومنهجها يف عدة نقاط:
ِ
وُج ِلة األبواب ،مع العناية بذكر الشروط واألحكام وأركان املسائل
بعام ِة
 .1وفاؤها َّ
املسائل م
دون ابتسار ،وهذه مزيَّة غائبة عن كث ٍري من املنظومات ،فكثريٌ ِم َّـم ْن نَظَ َم يف عل ِم
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ِ
ِ
استيفاء ذك ِر ِ
شروط الوارثني
َّظم إجلاءً إىل التَّقصري البالغ يف
الفرائض تمـ ْلجئه طبيعةم الن م
دارسه به عن سواه.
مثال ،فال يَ ْستَـ ْغين حاف م
ظ ذلك النظ ِم أو م
توِ
ٍ
احد ثالثةَ شروط ،ومن أمثلة ذلك شروط
 .2كثافة معانيها ،فرمبا ذَ َكَر
الناظم يف بَـْي َ
م
عدم الفرِع الو ِ
ارث األعلى منهاِ ،
إرث بنت االبن للنصف ،فرتثه ِ
بشرط ِ
وشرط عدم
العاصب هلاِ ،
وشرط عدم املشاركة هلا ،قال الناظم جامعا هذه الشروط الثالثة:
وفرض ِ
عاصب ومثلُها
وغاب
بنت ِاِلب ِن إن مل يَ ْعلُها فرعٌ
ُ
َ
ٌ
أصول أصحاب الفروض سبعة ،وزاد بعضهم فجعلها تسعة،
ومن األمثلة على ذلك أن َ
فعلى القول األول هي. 24 ، 12 ، 8 ، 6 ، 4 ، 3 ، 2 :
وُجع الناظم هذه األرقام ٍ
ببيت واحد بقوله:
ِ
مبثل أصلِ ِه فقد وفا
كل
فاثنان مع ثالثة إن ضوعفا
ٌ

معىن البيت أنك إذا أردت معرفة األصول ،فضاعف االثنني مرتني ،وضاعف الثالثة ثالث
مرات ،وخترج لك األصول السبعة.
 .3العناية بذكر التعريفات االصطالحية ،فقد عين الناظم إبيراد عدد من التَّعر ِ
يفات يف
ِ
أح ِسب ،ومن أمثلة ذلك:
نظمه ،وهذا يف غاية األمهية فيما ْ
التعصيب عند الفرضيني :اإلرث بال تقدير .قال الناظم:
اإلرث بال تقدي ِر
أبنه:
التعصيب ابلتحرير
ف
قد عُ ِر َ
ُ
ُ
ِ
موت .قال الناظم :
واملفقود عند الفرضيني :ما فمق َد ومل تمعلم له حياةٌ وال ٌ
وما استبا َن هل جنا أم تَلِ َفا
املفقود ابلذي اختفى
وعرفوا
َ
املناسخات عند الفرضيِني :هي أن ميوت ِ
الوَرثَة .قال
و
مورث ،وقبل قسمة الرتكة م
م
ميوت أحد َ
الناظم :
م
ٍ
ٍ
ميت قبال
إرث
قس ْم
وارث أو أعلى
وهي هالك
ُ
ومل يُ َّ
 .4قوةم سب ِكها وحالوةم نَظْمها وطالوةم ِ
ألفاظها ،مع سالمتها من اهل َفوات اللغوية و ِ
العيوب
َْ
َ
الر َجز.
العروضية ،وهي على حبر َّ

ِ
ِ
املنظومات العلمية ،فال
اجلملة من عيب "احلشو" الذي يشيع يف كث ٍري من
خلوها يف
ُّ .5
تكاد جتد يف "موقظة الوسنان" أشطمرا تم ْستدعى لِتَ ْشيِْي ِد بـمْنيان األبيات وترمي ِم أركاهنا،
الر ْحيب –رمحه هللا -كـ"فال تَ مكن عن العلوم قاعدا" ،و"فافهم
ِم ْن ََن ِو َما َوَرَد ِعْن َد العالمة َّ
مقايل فهم صايف ِ
الذ ْه ِن" ،و"قضى به األحرار والعبيد" ،و"فكن ملا أذكره مسيعا"،
َ

و"حكما بعدل ظاهر اإلرشاد" ،و"فافهم فليس الشك كاليقني" ،و"فاحفظ فكل
ِ
استفهام" ،و"وال تكن عن حفظها بِ َذ ِاه ِل"،
حافظ إمام" ،و"فاقنع إبيضاحي عن
و"فاحفظ ودع عنك اجلدال وال ِـمرا" وَنو ذلك ،فكل هذه األ ْشطمر مع لَ ِ
طافة معناها

حاشيتِها ليس هلا تعلُّق بَِف ِن ال َفرائِض ،لذا قال مشس ِ
ِ
منظومتِ ِه
الدي ِن الفارضي عن
ٌ
َ
وِرقَّة َ

الفارضيَّة اليت عارض هبا الرحبية:

وح ْش ُو الرحيب ُس َّك ُر
يندر
شو فيها
فاحف ْظ َ
ُ
وجيزةً واحلَ ُ
ض َم ْن نظَ َم يف هذا الفن ،كباب
 .6ذكر
الناظم فيها أبو ًاًب أغفلها أو أغفل بَـ ْع َ
ضها بَـ ْع م
م
(احلقوق املتعلقة ًبلرتكة) ،وًبب (أركان اإلرث) ،وًبب (أسباب اإلرث) وًبب (شروط
اإلرث) ،وًبب (أحكام الرد) وًبب (مرياث ذوي األرحام) وًبب (قسمة الرتكات)،
وقد يكون هناك سبب علمي إلغفال بعض هذه األبواب ،فالرحيب مل يذكر ًبب الرد
وًبب ذوي األرحام لكونه شافعيا ،والشافعية يف أصل مذهبهم ال يرون الرد وال توريث
ذوي األرحام.7
 .7مع توخي الناظم استيفاء عامة املسائل املهمة يف هذا الفن الشريف ،إال أنه اشرتط
على نفسه ترك اإلسهاب فيما ميكن االستغناء عن ذكره فقال:
وه ِذهِ
ات فَقط م ْقتَ ِ
على امل ِه َّم ِ
صرْه
خمتصرْه
ومةٌ
ََ
ُ
َم ْنظُ َ
رط ِه هذا ،فلم يذكر بعض التفاصيل اليت تثقل كاهل الدارس دون ِ
وقد و ََّّف الناظم بِ َش ِ
وجود
ِ
ب بَـ ْع ِ
ض
انب عملية ،فعلى سبيل املثال من عادة الفرضيني تَـ ْلقْي م
ما يرتتب على معرفتها من جو َ

يتطرق
املسائل يف الفرائض ،وذلك إما لغرابتها ،أو لشهرهتا ،أو خلروجها عن قواعد الباب ،فلم َّ
الناظم للمسائل امللقَّبات يف الفرائض ًبستثناء مخسة مسائل :العمريَّتان ،واملشرتكة ،واألكدرية،
 7اوظب :ابح البحاملة يف أشم الفبائض ،لشمارديين (.)33

املعادة ،وذلك لكون عامةم امللقَّبات -غري هذه املسائل اخلمس -جاريةً على ِ
أصول القسمة
و َّ
ِ
أصاب يف قِ ْس َمتِها
ط قواعد ذلك الباب الذي وردت فيه
ضبَ َ
ومنتظمةً على قواعد الباب ،فَ َم ْن َ
َ
األخ
قصتَها ،وذلك َنو الدينار ِية الصغرى ،والدينار ِية الكربى ،و ِأم الفروج ،و ِ
ولو مل يعرف لقبَها و َّ
األخ املشؤوم ،و ِ
املنربية ،واملأمونية ،وهذه املسائل امللقَّبة اليت ال ينبين عليها َع َم ٌل تعترب
املبارك ،و ِ
منظومتِ ِه
قليلة ًبلنسبة للمسائل واألبواب املهمة اليت أوردها الناظم ،لذلك قال يف اخلامتة عن
َ
أبهنا:
ِ
ِ
الشريف ُم ْعظَ َم ْه
الفن
ت من
املنَظَّم ْه
وانتهت
املوقظةُ
َح َو ْ

اإلمامْقتَ ِ
أمحدرْه بن حنبل -رمحه هللا ،-قال الناظم
ص
 .8املنظومة جاريةٌ على ما استقر عليه مذهب ُم
فيها :

مسيتها

موقِظة

الوسنان

ملذهب

ابن

حنبل

الشيبانْ

مسالك ِذ ْكر اخلالف يف "موقظة الوسنان":

ِ
ِ
ِ
ضروب:
للخالف إال يف القليل النادر،
الناظم
م
ومسالك ذ ْك ِره للخالف على ثالثة م
ال يشريم م
الصرحية لِ ِ
ٍ
مذهب من املذاهب ،مع التَّصريح ًبس ِم ذلك املذهب ،وليس
قول
األول :اإلشارةم َّ

موضع واحد ،وهو قوله يف ًبب الغرقى" :وقد أىب مذهبَنا الثالثة".
هلذا الضَّرب يف املنظومة إال
ٌ
الصرحية ِ
ٍ
مذهب من املذاهب دون التَّصريح ًبسم املذهب ،وليس هلذا
لقول
الثان :اإلشارةم َّ

موضع واحد ،وهو قوله يف ًبب العصبة ًبلنفس" :وغريمان َّإما عال أو
الضرب يف املنظومة إال
ٌ
نزال".
لوجود ِخ ٍ
ِ
الثالث :اإلشارةم ِ
الف يف ِ
الضمنيَّة
صر ٍ
يح ،وهلذا الضَّرب أمثلةٌ
بعض املسائل دون تَ ْ
عدَّة يف املنظومة ،منها قوله يف ًبب أسباب اإلرث" :وليس لإلرث لدينا من سبب ،"..وقولمه
يف ًبب أنواع اإلرث" :وثلث الباقي لدى اجلمهور ،"..وقولمهم يف ًبب الثلث" :مها ًبالتفاق أم
ًبب أ ِ
وأب مع أحد الزوجني واملنتخب ،"..وقولمه يف ِ
َحكام اجلدَّات" :أم أب األب وأم من
ُ
دان ،وأم أم واراثت عندان" ،وقولمه يف ًبب ِ
اجلد واإلخوة" :فَعموم الصفوه ،من اجلماهري على

معا
التشريك ،"..وقوله يف ًبب ذوي األرحام" :وأعط أنثاهم كما تعطي الذكر ،إذا تساواي ً

فيما اشتهر".

شرح موقظة الوسنان:
هذا وقد تشقَّر هذه املعظومةَ -بفضل هللا -طشاةُ العشم ابل َقاول واحل ْفظ والتداول ،واأتُم َدت يف
بعض الربامج العشمملَّة أشر مدى يعوات ،ولكعها تَال ْفتقب لشبٍح و ٍ
ٍ
مكتوب يالُاَني جممشَها،
اي
َ
َ َْ
بعض الط ب ال حيفل بعظ ٍم و م ٍ
ْت مل جتب أشمله َيعابك
موجزها ،ويُ ُ
ورد دلَّتَها ،إ ْذ إن َ
ويَالْا ُمط َ
ح هذه املعظومة يف
الشَّارحني ،ومل توطئ ْكعافَه انم ُل املوضحني ،وقد َّ
يمب هللا تعاىل يل اب ُ
َّ
آثبت كتابةَ ابٍح أشملها ،فال(ـغاية املعرفة واستقرار
قال يعوات ،مث إين ُ
دروس أ ْشمملَّة لاعض الطشَاة َ
فعدت إىل املعظومة ابلتحبيب والتدقملق وضبب ا مثشة ومجع ا دلة،
العلم :إذا صار مكتواب)ُّ ،8

فكتات هلا ابحا مسملتُه "البيان عن معاين موقظة الوسنان" ،ويملطاع قبياا إبذن هللا ،جعشه هللا
كتب له ال َقاول.
بملاان اافملًا ً
خالصا ،و َ

ت االوتااه إىل هذه املعظومة ال يملما لداريي الفبائض أشر
و ردت هبذه املقالة
َ
املقتضاة لَْف َ
مذهب اإلماى محد بن حعال ،و يأل هللا تعاىل ن ياارك فملها و ن جيعشها من العشم الااقي الذي
ميكث يف ا رض.
العاس و ُ
ُ
يعفع َ
يشملمان بن انصب العاودي
الث اثس 1440 /1 /15هال
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