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Abstract 

                   Abu Kamil Shuja’a bin Aslam Al Misri (9th century), the reckoner 

from Egypt was a prominent medieval algebraist. After Al Khwarizmi. Abu Kamil wrote 

a book " The book of Algebra”, Kitab fi Al Gabr Wa Al Muqabala where he 

acknowledged the work of Al Khwarizmi, but added to it and addressed the cases that 

were left out by Al Khwarizmi such as using and accepting irrational numbers as 

solutions and coefficients of equations.  

                   This study aims at two main new discoveries about Abu Kamil. 

Firstly, we will introduce, for the first time, to the world and to the community of 

mathematics historians in particular, and to the history of science scholars in general, the 

long assumed lost book of Abu Kamil: Kitab Al Wasaya Bi Al Judhur (The Book of 

Legacies by Roots). Secondly, we will explore more of Abu Kamil’s biography by 

searching un-edited and un-printed ancient Arabic manuscripts which also revealed new 

discoveries. 

                  Additionally, this study will explore the contributions of Abu Kamil in 

the Middle Eastern and wider mathematical context and his influence on mathematicians 

who came after him. Lastly the study will contain a classroom/teaching activity based on 

the text to show that this material might be of interest to middle or high-school-aged 

students. We will also be putting some of the algebra that students learn into context - 

showing them how showing them how to convert ‘rhetorical’ mathematics into notations.  

.
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Chapter I. 

Abu Kamil’s Biography 

Introduction 

                  Abu Kamil Shujaa bin Aslam Al Misri (9th century), the reckoner 

from Egypt was a prominent medieval algebraist. After Al Khwarizmi, Abu Kamil wrote 

" The book of Algebra”, Kitab fi Al Gabr Wa Al Muqabala where he acknowledged the 

work of Al Khwarizmi (Khalifa H., 1657), but demonstrated a more systematic way of 

presenting the problems of Al Khwarizmi where he completed the cases omitted by Al 

Khwarizmi, provided his own proofs, and introduced algebraic manipulations which 

included irrational numbers (Rashid, 1996).  

                  Very little is known about Abu Kamil's life. We may confidently say 

that we have no biographical details at all except that he came from Egypt. We also know 

his dates of birth and death with a fair degree of certainty, as well as a list of books he 

wrote. Knowledge about Abu Kamil’s life and contributions came from the most famous 

bibliographies, mainly of the Arabic heritage, the Fihrist of Ibn Al Nadeem (d. 990), 

Kashf Al Zunun of Haji Khalifa (d. 1675), Oyoun Al Anba’a Fi Tabakat Al Atiba’a of 

Ibn Abi Osaybia’a (Physicians’ Classes) (d. 1240), and the comments of other 

mathematicians and historians referenced in various books such as Al Mukafaa (The 

Reward) of Ibn Al Daya (d. 952).Significantly, Ibn Al Daya met Abu Kamil and narrated 

, in his books, some stories told to him by Abu Kamil as we will see in the next section.  
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The Mysterious Man 

                  Astonishingly, unlike some other famous mathematicians who lived in 

Abu Kamil’s era, Abu Kamil’s life was a mystery although he is considered very 

influential by almost all researchers who studied his works. In our pursuit to clear some 

aspects of Abu Kamil’s biography and reveal the ambiguity which surrounded the life of 

this mysterious man, we have adopted the following research methods: 

• Searching un-published manuscripts which we thought may mention 

            Abu Kamil. 

• Searching other historical books, other than the well-known biographies. 

• Searching the names of people we thought may have lived in Abu Kamil’s 

era and may have been close to him such as his family members or those who mentioned 

him in their books. 

                   Over the past hundred years, most of the biographies of Abu Kamil 

relied on three or four famous historical Arabic bibliographical works (the ones we 

mentioned in the previous section) and most researchers kept repeating the same four to 

five lines known about Abu Kamil. In our pursuit to dig deeper into the life of Abu 

Kamil, we have raised some questions of interest such as, how can we get more 

information about Abu Kamil’s biography? Did Abu Kamil live in places other than 

Egypt? When exactly or approximately did he die? Who were his teachers and his 

disciples?  

                   In a commentary on Adel Anbouba’s study titled: Abu Kamil, an 

Arabic Algebraist, Jacques Sesiano stated that at the beginning of the 20th century, 

hardly anything was known about Abu Kamil. By the end of it, he was known to have 
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lived in the second half of the 9th century and to have held an important official position 

in Egypt. (Anbouba, 1963).Sesiano, further added that we owe this information to some 

German researchers as well as to Anbouba himself owing to his knowledge of Arabic 

bibliographical works. (Anbouba, 1963).  

                  There is no doubt that Abu Kamil was originally from Egypt 

regardless of the exact place of his birth as it is a tradition in the Arabic culture to call 

people with a nickname that refers to their origin. In all of the books which mentioned 

Abu Kamil, he was called “Al Misri” which means ‘The Egyptian’. He also, must have 

lived in Baghdad and then in Egypt since there were two stories about his encounter with 

Sanad bin Ali, who lived and died in Baghdad (Ibn Al Daya, d. 952) and another story 

about his release from prison in Egypt (Ibn Saeed, 1894). Roshdi Rashed estimated the 

life span of Abu Kamil as being roughly 830 – 900 AD (Rashed, 2012). Rashed argues 

that Ahmed bin Tulun released Abu Kamil from prison and put him in charge of some 

industry related to navy, based on Ibn Saeed’s story included in his book Sirat Ibn Tulun. 

Ahmed bin Tulun was the ruler of Egypt from 868 until 884 AD and that Abu Kamil 

would have been mature enough to take this responsibility indicates that his date  of birth 

must be prior to 850 AD.(Roshdi, 2012). While these stories are known to researchers, 

there are other stories that are still not widely known mentioned in other manuscripts, two 

of which, were found in the course of this study. Owing to the research of un-printed 

manuscripts, uncovered a lot of ambiguity about Abu Kamil’s life and better estimates of 

the times of Abu Kamil’s birth and death dates.   

                  Ibn al Daya, Ahmed bin Yousef, the author and the historian of the 

Tulunian era has mentioned Abu Kamil three times in Al Mukafaa (The Reward) and 
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once in Sirat Ahmed bin Tulun (Biography of Ahmed bin Tulun). The latter was 

extracted from a book written by Ibn Saeed Al Mughrabi who stated in his book that he is 

copying from Ibn Al Daya’s book ‘Sirat Ahmed bin Tulun’. Ibn Al Daya was born 

between 850 and 860 AD, lived approximately 100 years, and died around 952 AD (Ibn 

Al Daya, 1963). Ibn Al Daya’s narrations of Abu Kamil always start with the statement: 

’Abu Kamil told me....’ which suggests that Abu Kamil was meeting with Ibn Al Daya on 

some occasions. It was worth it then to research about Ibn Al Daya and to track his works 

as he had a face to face encounters of Abu Kamil. While, the above two books were the 

only ones published by Ibn Al Daya, he wrote many other books which have not been 

published to date. We will now present two new stories discovered during the course of 

this research. 

 The first discovered story is found in his book, Sharh Kitab Al Thamarah 

(Commentary on Ptolemy’s book: The Fruit) which is still in a manuscript form and is 

available in many libraries all over the world. In this book, Abu Kamil tells a story to Ibn 

Al Daya which confirms that Abu Kamil witnessed the death of Sanad bin Ali. (Ibn Al 

Daya, d.952). 

Ibn Al Daya,p.100:” Shujaa bin Aslam Al Hasib (the calculator) told me 

that Sanad bin Ali was bold when it comes to travel by sea, on a windy 

day and in rough waves, he asked me to join him to sail in Dijlah (the 

famous river in Iraq) but I refused and blamed him for his reckless 

behavior. Sanad asked me if I fear that he may drown, I said yes.  Sanad 

then said ‘Jupiter is glowing in the house of death pushing away death’, 

then Sanad died in his bed”. 
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                  This story is a clear evidence that Abu Kamil, not only knew Sanad, 

but spent time with him as well. It also suggests that Abu Kamil’s birth date must be prior 

to 850 AD since the estimates of the time of Sanad’s death are 862 AD (Ibn Abu 

Ousaybiuaa), and sometime after 864.AD (Sarton, 1975). Regardless of the exact dates of 

Sanad’s death, according to both of these estimates, Abu Kamil would have been 

spending time in the company of Sanad at the age of 12 to 14, which is most highly 

unlikely. Moreover, the story shows that Abu Kamil was a resident of Baghdad at the 

time of Sanad’s death. That is, we now know, for the first time that Abu Kamil was in 

Baghdad around 862 – 864. Now let’s look at the three stories mentioned in Ibn Al 

Daya’s book AL Mukafaa (The Reward): 

1.  p.130: The story narrated by Abu Kamil about Sanad’s encounter with the Banu 

Musa brothers at the time of the 10th Abbasid ruler, Al Mutawakil (d. 861). The 

story simply describes how Sanad interfered to save the Banu Musa brothers from 

Al Mutawakil’s punishment which they had earned by lying about a certain 

project after they have produced some bad estimates for it. (Ibn Al Daya, d. 952) 

According to the story, they were spared by the death of Al Mutawakil, two 

months after the incident which took place in 861 AD. Meaning that Sanad was 

still alive in 861 for sure. 

2. p.130: The story narrated by Abu Kamil about Sanad’s first encounter with 

mathematicians and astronomers in which Sanad mentions that he was only 

twenty years old. Sanad also confirms that he was introduced to Al Mamun, the 

Abbasid ruler at that time by Al Abbas bin Saeed Al Jawhari who was hosting a 

meetings of mathematicians and astronomers of that period (Ibn Al Daya, d. 952). 
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AL Mamun ruled between 814 and 833 AD. This means Sanad was introduced to 

Al Mamun during this period. The next story will pinpoint the exact birth year of 

Sanad. 

3. p.128: The story narrated by Abu Kamil about Sanad’s telling him that Al Sindi 

bin Shahik -who was one of the commanders serving the Abbasid dynasty had 

supported a mathematician, Ibrahim bin Al Aajami, in front of Al Mamun in the 

presence of Banu Musa brothers. Although Al Mamun took over as a ruler in 814 

while he was in Khurasan, he did not enter Baghdad until August 819 (Al Siyouti, 

d. 1505), Moreover, Al Sindi bin Shahik died in December 819 (Ibn Asakir, d. 

1176). The presence of Banu Musa brothers and Ibrahim bin Al Aajami, confirms 

that this incident took place in Baghdad, not in Khurasan, and that indeed it 

occurred in 819. Therefore, Sanad by hearing from bin Shahik who was in close 

relationship with Al Mamun, was indeed introduced to Al Mamun between 

August and December in 819 .Since Sanad told Abu Kamil that he was only 

twenty years old, we can conclude that Sand was born sometime in 799 to 800 

AD. 

                  Now, in order to estimate the date of Sanad’s death, we look at what 

Al Qifti mentioned about Thabit bin Qurra books where he listed a “Treatise of answers 

to questions asked by Sanad bin Ali”, this means Sanad has asked Thabit some questions 

and Thabit provided him with answers. Al Qifti provided the most detailed information 

about Thabit citing his stories from a ‘lost’ history book written by Thabit’s grandchild 

Sinan bin Thabit. He mentions that Thabit came with Mohamad bin Musa to Baghdad 

when he was returning from a book hunt trip in the Byzantine territories and that Thabit 
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stayed in Mohamad bin Musa’s house and became his student (Al Qifti, d. 1248). While 

Thabit’s death date is agreed upon by all biographical book which is 901, his birth date is 

not the same according to these books. Al-Qifti and Ibn Al-Nadim mention 836, while 

Ibn Abi Osaybia’a and Al Safadi mention 826. We find that 836 is closer to the truth for 

two reasons, firstly Ibn Al-Nadeem wrote his book Al-Fihrist prior to his death in 990, 

that is, he was closer to Thabit’s life span era (836-901) than Al Safadi (d. 1363) and Ibn 

Abi Osaybia’a (d. 1240). Secondly, which is most important, Al-Qifti mentioned that all 

his information about Thabit came from a document written by one of Thabit’s relatives 

(Al-Qifti- d. 1248). Al-Qifti also mentions that Mohamad bin Musa introduced him to Al-

Mo’atadid the Abbasid ruler (892 – 902) which is not possible as Al-Mo’atadid started 

ruling in 892 and Mohamad bin Musa died in 873! In fact, Thabit was introduced to Al-

Mo’atadid by the Minister of the Al-Mo’atamid (870-892) Ibn Bulbul as mentioned by 

Al-Qifti himself: 

  Al-Qifti:” When Al-Mo’atadid father got mad at him, he ordered Ibn 

Bulbul to keep him in his house as a prisoner. Ibn Bulbul then asked 

Thabit to visit Al-Mo’atadid to entertain him. Thabit then started to visit 

Al-Mo’atadid three times per day discussing with him philosophy and 

mathematics. AL-Mo’atadid liked Thabit and when he became the ruler, 

he granted Thabit land and made him a close member of elites in his 

palace”. 

Al-Qifti does not mention the date of this incident, but it was mentioned in history 

books such as Ibn Kathir’s under the incidents of the year 889, three years prior to Al-

Mo’atadid’s ruling (Ibn Kathir, d. 1373). Roshdi Rashed concludes that Thabit must have 

come to Baghdad early, lived there at least 30 years and that he studied mathematics in 

the Banu Musa’s school (Rashid, 2011). However, this move to Baghdad by Thabit must 

have taken place prior to Mohamad bin Musa’s death in 873 and at a time before Al-

Kindi’s death in 873 also since Thabit wrote a book to reply to Al-Kindi (Al-Qifti, d. 
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1248) and it must be prior to Sanad’s death since he wrote a treatise answering some of 

Sanad’s questions.  All of the above suggests that Thabit moved to Baghdad sometime 

between 866 and 873 where he spent some years studying in Banu Musa’s school. Hence, 

there is a possibility that Sanad was alive after 866 and probably after 870.  

                  The second discovered story is mentioned in Kitab Al Wasaya Bi Al 

Judhur itself, the subject of this thesis, which is still an un-published manuscript. In it, 

Abu Kamil mentions that he learned the science of Hisab al Dinar wal Dirham (The 

calculations of the Dinar and the Dirham) from a man named Ahmed bin Nasr in 

Baghdad.  

Abu Kamil, p.136:” There was in Baghdad, a student of Yahya bin 

Aktham, called Ahmed bin Nasr who is knowledgeable about Al Wasaya 

(legacies) involving houses. He was very close to Al Sultan where he had 

a good position. He then left everything and gave away all his wealth and 

turned to one of Yahya’s friends named Ibn Al Rinqati, borrowed one 

dinar from him and bought some flowers which is used in dyeing fabrics 

and started to work in fabrics until he excelled the profession. I used to go 

to him asking him a problem after another about legacies involving Hisab 

al-dawr, “calculation of the return,”and other stuff. He was explaining 

clearly and put efforts in teaching us. He was the first one who taught me 

Hisab (the calculation) of Al Dinar wal Dirham in a crystal clear way, may 

God bless his soul. He had an original work on this topic, although, thanks 

God, it was easy for me at that time. I feel obliged and indebt for Ahmed 

bin Nasr, so I wanted to mention him in this book so that his name will 

become known that he founded methods for these problem where one does 

not need to know the status of the deceased person” 

                  This man is unknown and is not mentioned as a mathematician of that 

era, we started an extensive search of Ahmed bin Nasr who satisfies the following 

criteria: lived in the 9th century, was close to Al Sultan, gave away all his wealth, worked 

in fabrics and has knowledge in legacies. During the 9th century, there were the following 

persons under the name of Ahmed bin Nasr as appeared in most biographical books such 

as Al Wafi Bil Wafiyat (Al Safadi, d. 1363), Al Muqafa Al Kabir (Al Maqrizi, d.1441), 
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History of Baghdad (Ibn Al Khatib, d. 1071), History of Damascus (Ibn Asakir, d.1176), 

Siyar A’alam Al Nubala’a (Al Zahabi, d.1374) and others: 

• Ahmed bin Nasr Al-Khuza’y, the famous Hadith scholar who was killed 

            by AL-Wathiq, the Abbasid ruler in 847. 

• Ahmed bin Nasr bin Ziyad Al Moqri’a (The Quran teacher) died in 860. 

• Ahmed bin Nasr, Abu Baker Al Zaqaq Al Kabeer, lived in Egypt and died 

            in 903. 

• Ahmed bin Nasr bin Shaker bin Ammar (Ahmed bin Abi Raja’a) Al 

            Moqri’a (The Quran teacher) died in 905. 

• Ahmed bin Nasr bin Ibrahim Al Naysabori known as Al 

            Khaffaf died in 912. 

                   The last one AL Khaffaf, is the most character that fits the description 

of Abu Kamil of the man who taught him legacies and Hisab Al Dinar wal Al Dirham,  

Almost all of the description matches the biography of Al Khaffaf except the fabric 

profession as we couldn’t find it anywhere. Here what we know about Al Khaffaf as 

described by Al Thahabi in Siyar A’alam Al Nubala’a:  

• He is from Naysabor, died in 912 and was in the eighties.  

• He gave away all his wealth, estimated five million Dirham since he 

            hadn’t got any children.  

• He was close to Al Sultan, Amro bin Al-Laith Al Saffar, the ruler in 

            Khurasan, between 868 and 910 AD. 

• He went to Baghdad and studied from Ahmed bin Manee’a (d. 858) and 

            Abu Hammam Al Sokouni (d. 859). 
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This last point is of great importance, as it shows that he was present in Baghdad 

prior or in 859 and probably stayed for some years there.  

                   Another character of interest mentioned by Abu Kamil is Ibn Al-

Rinqati whom Al Kaffaf borrowed money to start his fabric profession. We tried to look 

for Ibn Al Rinqati or Ibn Al Zinqati (as it is not clear in the manuscript), it turned out this 

character most probably does not exist, and however, we came across Ibn Al-Ribati (d. 

between 857 and 860). It appears the copier of the book has mistakenly wrote the name 

since Ibn Al-Ribati was from Naysabor, lived in Baghdad at some time, in the era of 

Yahya bin Aktham, and he has an encounter with Al-Khaffaf as mentioned in the 

Encyclopedia of Al-Dar Qitni (d. 995) that Al Khaffaf narrated a Hadeeth from Ibn Al-

Ribati. (Al-Dar Qitni, d.995). 

                   As a result, all of the above shows that Abu Kamil was studying from 

Al-Khaffaf sometime around or after 859. However, Al Khaffaf was a famous character 

in Naisabor and he was referred to as “The Boss” and it is strange that Abu Kamil wanted 

to grant him fame by mentioning him in his book, but this fame was in Naysaboor and 

probably Al –Khaffaf attained after his return to Naysabor and he just had to work in 

fabrics while his presence in Baghdad. What encourages us to believe that Al-Khaffaf 

was indeed the one mentioned by Abu Kamil? The presence of the three characters in 

Abu Kamil’s story: Ahmed bin Nasr, Ibn Al-Ribati and Yahya bin Aktham makes it more 

reasonable as the three were from the same origin (Naysaboor) and were all in Baghdad 

at some time and they knew each other. Al Khaffaf must have returned to Naysaboor 

sometime in or before 868 when Al-Saffar dynasty started ruling Khurasan as mentioned 

above. This is supported by the fact the that he died in Naysabor in 912, moreover, Ibn 



 

11 

Hajar Al Asqalani (d. 1448) mentions a story in his book Tahtheeb Al-Tahtheeb where Al 

Khaffaf witnessed a funeral in 902 in Naysaboor. 

                   If it was true that Al-Khaffaf taught Abu Kamil, then we can deduce 

that Abu Kamil was present in Baghdad sometime after 855 since if Ibn Al-Ribati lent 

Al-Khaffaf money, it should have took place prior to his death in 857. Another 

conclusion can be drawn from Abu Kamil’s story is that Abu Kamil should have lived 

after 912, the year of Al Khaffaf’s death, since Abu Kamil spoke about Al-Khaffaf with a 

language that confirms he was dead as Abu Kamil said: “God bless his soul and wipe his 

sins”. 

                   Looking at the time where Abu Kamil went back to Egypt, the only 

piece of evidence on it is what is mentioned Sirat Ahmed bin Tulun (Biography of 

Ahmed bin Tulun), which was extracted from a book written by Ibn Saeed Al Mughrabi 

who stated that he was copying from Ibn Al Daya’s book ‘Sirat Ahmed Bin Tulun’. The 

same story appears in Ibn Al-Balawi’s book bearing the same title” Sirat Ahmed bin 

Tulun”. Again, Abu Kamil is telling Ibn Al-Daya about his release from Ibn Tulun prison 

and that Ibn Tulun put him in charge of some industry related to the navy. 

Roshdi Rashed, used this story to revise his estimate of Abu Kamil’s life span from 850-

930 to 830-900. (Rashid, 2012). A coup planned by Al-Abbas bin Ahmed bin Tulun 

against his father, while the former was away from Egypt, started in 879 and it did not 

end until 882 when the father brought his son back to Cairo executed or imprisoned all 

the conspirators. Rashid questions that the reason behind Abu Kamil’s imprisonment 

probably due to that fact that one of his relatives, Ahmed bin Aslem, was involved in the 

coup. The name suggests that Ahmed bin Aslem is probably Abu Kamil’s brother, 
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however, Al-Maqrizi in Al-Maqffa Al Kabir, mentions the full name of this person as 

Ahmed Bin Al-Qasim bin Aslem (Al-Maqrizi, d. 1441) which suggests he either may 

have been Abu Kamil’s nephew or not have been related to Abu Kamil at all. Al-Maqrizi 

also; mentions another person who may have been related to Abu Kamil, although we are 

not able to confirm this. This person’s name is Ahmed bin Mohamad bin Shuja’a and he 

was in charge of finances of Ibn Tulun’s state since 873.Ibn Tulun put him in prison in 

878 following the coup and he died in 880. Regardless whether the reason of Abu 

Kamil’s imprisonment was because of his relatives or not, Ahmed bin Tulun was known 

of suspicions of people who come to Egypt especially those who were coming from 

Baghdad where he used to treat them as spies sent by the Abbasid ruler. Abu Kamil must 

have come to Egypt during that period in 878 and was released in 880.   

Conclusion 

                   Abu Kamil’s biography is still somewhat a mystery, despite that we now 

know that he witnessed Sanad’s death. This and the fact the he learned the science of 

Legacies from Ahmed bin Nasr, gives us an estimate of the time of his stay in Baghdad. 

We know that Abu Kamil was originally from Egypt, that he lived in Baghdad probably 

between 850 and 878 where he witnessed Sanad’s death sometime between 866 and 870, 

and that he was meeting with Sanad frequently and probably was Sanad’s student. He 

also, learned from Ahmed bin Nasr during his stay in Baghdad. Abu Kamil then returned 

to Egypt where he was imprisoned, then released, and put in charge of some industry 

related to the navy. During that time he was frequently meeting with Ibn Al-Daya (d. 

950). Moreover, if Ahmed bin Nasr was indeed the one who was known as Al-Khaffaf, 
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which is more likely to be true as the combination of the three characters suggests, 

Ahmed bin Nasr, Ibn Al-Ribati and Yahya bin Aktham, then Abu Kamil would have 

lived after 912 the date when Al-Khaffaf died. Most likely, Abu Kamil lived from 840 to 

920.  
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Chapter II. 

Abu Kamil’s Influence  

Prolific Author 

There is no doubt that Abu Kamil had a tremendous effect on the development of 

mathematics for centuries, not only on his followers from the Arabic scholars, but on the 

Latin mathematicians as well. This is evident from the testimony of the prominent 

mathematician Al Samwa’l bin Yahya bin Abbas Al Mughrabi (d. 1175) who mentioned 

in one of his books that he studied Abu Kamil’s book, Fi Al Gabr Wa Al Muqabala when 

he was 18 years old (Al Samwa’l , 1990). This means that Abu Kamil’s books were 

serving as mathematical references even after more than 150 years of his presumed date 

of death, 920. Not only that, but we also can find a commentary on Abu Kamil’s Al 

Shamil Fi Al Gabr Wa Al Muqabala written by Ibrahim bin Omar Al Soubini(d. 1454) 

titled , Al Diya’a Al Kamil Fi Sharh Al Shamil Fi Al Gabr Wa Al Muqabala,”The Perfect 

Light in explaining the Comprehensive book in Algebra”. (Al Baghdadi, 1951). This 

shows that even after more than 500 years of Abu Kamil’s era, scholars were still 

providing explanations of his books. Abu Kamil was the first major Arabic algebraist 

after Al Khwarizmi, by all accounts he was a prolific author. In his book, Al 

Muqaddimah, the Muslim encyclopedist Ibn Khaldun classified Abu Kamil as the second 

greatest algebraist chronologically after al-Khwarizmi. (Ibn Khaldun, 2004). In his 

books, Abu Kamil extended the range of geometrical proofs .He is considered the first 

mathematician to systematically use and accept irrational numbers as solutions and 

coefficients to equations (Seisano, 2000).His mathematical techniques were later adopted 
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by Fibonacci, thus allowing Abu Kamil an important part in introducing algebra to 

Europe. 

Abu Kamil made important contributions to algebra and geometry. He was the 

first Islamic mathematician to work easily with algebraic equations with powers higher 

than 𝑥2, up to 𝑥8 (Levey,1970) and solved sets of non-linear simultaneous equations with 

three to five unknown variables(Saidan, 1963) He used algebraic methods to solve 

geometrical problems. Abu Kamil uses the equation 𝑥4 + 3125 = 125𝑥2 to calculate a 

numerical approximation for the side of a regular pentagon in a circle of diameter 

10(Ragep, 1996).Fibonacci knew about Abu Kamil’s works and made extensive use of it 

in his Practica Geometriae. (Hartner, 1960). Abu Kamil remained seemingly unparalleled 

throughout the middle ages in trying to find all the possible solutions to some of his 

problems. (Sesiano, 1997). 

Abu Kamil was one of the earliest mathematicians to recognize al-Khwarizmi's 

contributions to algebra, defending him against Ibn Barza who attributed the authority 

and precedent in algebra to his grandfather, Abd al-Hamid ibn Turk. Abu Kamil wrote in 

the introduction of his Algebra: 

“I have studied with great attention the writings of the mathematicians, examined their 

assertions, and scrutinized what they explain in their works; I thus observed that the book 

by Muḥammad ibn Musa al-Khwarizmi known as Algebra is superior in the accuracy of 

its principle and the exactness of its argumentation. It thus behooves us, the community 

of mathematicians, to recognize his priority and to admit his knowledge and his 

superiority, as in writing his book on algebra he was an initiator and the discoverer of its 

principles “. 

There certainly no doubt that Abu Kamil was building on the foundations of 

algebra as set up by al-Khwarizmi and indeed he forms an important link in the 

development of algebra between al-Khwarizmi and al-Karaji. There is another reason for 
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Abu Kamil's importance, however, which is that his work was the basis of Fibonacci's 

books. The works of Abu Kamil influenced other mathematicians, like al-Karaji and 

Fibonacci, and as such had a lasting impact on the development of algebra as many of his 

examples and algebraic techniques were later copied by Fibonacci in his Practica 

Geometriae and other works. (Levey, 1970) Unmistakable borrowings, but without Abu 

Kamil being explicitly mentioned and perhaps mediated by lost treatises, are also found 

in Fibonacci's Liber Abaci.(Karpinski,1914). So not only is Abu Kamil important in the 

development of Arabic algebra, but, through Fibonacci, he is also of fundamental 

importance in the introduction of algebra into Europe. Shalhoub presents a list of 

parallels between Abu Kamil's works on algebra and the works of Fibonacci, and he also 

discusses the influence of Abu Kamil on two algebra texts of al-Karaji (Shalhoub, 1990). 

Abu Kamil’s Books 

Let’s have a closer look at Abu Kamil’s books, before we discuss how these have 

effected scholars who came after him and thus led to an impressive contribution to the 

development of mathematics.  

Ibn Al Nadeem (d. 990) listed nine books for Abu Kamil, of which the first three 

in the list survived, where number 4 is a subject of dispute among researchers. However, 

the list does not include the book discovered by this study, Kitab Al Wasaya Bi Al 

Judhur, “The Book of Legacies by Roots” It was mentioned in Kashf Al Zunun of Haji 

Khalifa (d. 1675). 

 Abu Kamil’s works as mentioned in Al Fihrist are as follows (Ibn Al Nadeem,d. 

990): 
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1. Kitab Al Gabr Wa Al Muqabala, “The book of Algebra”. This book is 

more extensive treatise on algebra than that of Al Khwarizmi (Karpinsky, 

1914), as stated by Abu Kamil himself in this book, that he listed Al 

Khwarizmi’s problems and then attended to what Al Khwarizmi omitted. 

Mainly, Al Khwarizmi dealt with the positive root of a quadratic equation, 

while Abu Kamil extended his proofs to include the two roots of a 

quadratic equation, irrational numbers, as well as the manipulation of 

algebraic expressions (Suter, 1910). Abu Kamil explains this in his 

introduction to the book where he states that he noticed that Al Khwarizmi 

left many problems which are beyond the six problems of the Al 

Khwarizmi. There were many commentaries of the book and translations 

to many languages over the span 950 – 1600. The first two known 

commentaries were by Al Istikhri and Ahmed bin Ali Al Omrani (Ibn Al 

Nadeem, d. 990). Al Istikhri, Al Hassan bin Ahmed (d. 940) was one of Al 

Fuqahaa’ (Religious Scholars) in Baghdad while Al Omrani (d. 955) was a 

book collector in Al Mosel. Another commentary was provided by Al 

Qurashi (Ibn Khaldun, 2004), Al Qurashi (d. 1184) was a mathematician 

who lived in Andalusia. Finally, the one we mentioned above, by Ibrahim 

bin Omar Al Soubini(d. 1454) titled , Al Diya’a Al Kamil Fi Sharh Al 

Shamil Fi Al Gabr Wa Al Muqabala,”The Perfect Light in explaining the 

Comprehensive book in Algebra”. (Al Baghdadi, 1951). Most of 

researchers almost agree that Al Shamil is most likely a description of the 

book rather than a completely different one (Devine, 2014). In addition to 



 

18 

these a Spanish translation by an unknown Christian Spaniard., this was 

followed by a Hebrew translation, which is preserved in manuscript, by 

Mordechai Finzi (d. 1473) Not alone by these translations and 

commentaries was the influence of Abu Kamil exerted upon later writers 

in this science; for two prominent algebraists made large use of his treatise 

These two men are Al-Karkhi (d. 1029), whose treatise entitled Al-Fakhri, 

and Leonard of Pisa (d. 1202) (Karpinski, 1914). Although there were 

many Latin, Hebrew and Spanish translations of the book, the complete 

Arabic text is preserved in a manuscript that dates to 1253 reserved in 

Istanbul, which was published with a German translation by Sami 

Shalhoob in 2004 The book consists of three chapters: the six equations, 

multiplication and addition of numbers, and the problems of dividing the 

ten. 

2. Kitab Al Tayr, “The Book of Fowls”. This book is concerned with 

solutions to simultaneous indeterminate equations where most of the 

problems listed in it, lead to two equations in three or four or five 

unknowns. The title is derived from a type of problems known in the east 

which involve the purchase of different species of birds. Abu Kamil wrote 

in the introduction: 

“I found myself before a problem that I solved and for which I discovered 

a great many solutions; looking deeper for its solutions, I obtained two 

thousand six hundred and seventy-six correct ones. My astonishment 

about that was great, but I found out that, when I recounted this discovery, 

those who did not know me were arrogant, shocked, and suspicious of me. 

I thus decided to write a book on this kind of calculations, with the 

purpose of facilitating its treatment and making it more accessible”.  
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The book was translated into German by Suter based on a manuscript 

preserved in Leiden dated 1218 under the title Tara’if al Hisab,”The Rare 

Things of Arithmetic”. Sesiano discusses Abu Kamil's work on 

indeterminate equations and he argues that his methods are very 

interesting for three reasons. Firstly Abu Kamil is the first Arabic 

mathematician who we know solved indeterminate problems of the type 

found in Diophantus's work. Secondly, as far as we know, Abu Kamil 

wrote before Diophantus's “Arithmetica” had been studied in depth by the 

Arabs. Thirdly, Abu Kamil explains certain methods which are not found 

in the known books of the”Arithmetica” (Sesiano, 1977). The book, then, 

was published in the Arabic text by many researchers such as Saidan, 

Shalhoub and Rashed. 

3. Kitab al Masaha Wal Handasa “The Book of Mensuration and Geometry”. 

This book is preserved in a manuscript in Tehran dated 1357. Jacques 

Sesiano talked about the work in a 1996 article and distributed a basic 

version of work with an English interpretation in 2013(Devine 2014). 

4. Kitab Al Khata’ain, “The Book of Two Errors”.  

5. Kitab al Falah, “The Book of Success”. 

6. Kitab Miftah al Falah, “The Book of Key to Success”.  

7. Kitab Al Asir, “The book of Juice”. 

8. Kitab Al Kifayah, “The book of Saturation”. 

9. Kitab Al Jama’ Wal Tafreeq, “The book of Augmentation and 

Diminution”.  
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The book of Legacies by Roots  

Description of the book 

                     The book deals algebraically with problems of the inheritance shares 

according to the Islamic law, especially those who involve “Wasaya” (wills) where the 

deceased bequeaths a part or parts of his wealth to someone who is not entitled to receive 

inheritance by law. It is known as Ilm Al Farai’d (Science of ordained shares), a science 

which is very close to mathematics since more use of arithmetic is needed specially to 

deal with complex cases when the shares do not add to 100%.  

                    The importance of the book comes from the fact that Abu Kamil, as 

he mentions in the introduction, wrote this book after he wrote two major books of his, 

The Book of Algebra and the Book of Completeness of Algebra (Abu Kamil, 900). Thus, 

this books saw the light after Abu Kamil’s major works which implies the maturity of 

Abu Kamil’s methods in dealing with the problems of legacies. Furthermore, in the same 

introduction, Abu Kamil reveals the reason that motivated him to write the book, mainly 

to provide new methods other than those known to Al Fuqahaa’ (Jurists, Religious 

Scholars) and to use Al Judhur (the roots). We stress here, on the meaning of “roots”, 

while it means either solutions of an equation, or radicals, it is here to be interpreted as 

square roots. At one point in the book, Abu Kamil mentions that this is where he started 

involving roots, and indeed, all the problems following this statement he used square 

roots.  

                     The language used in the book is based on ‘rhetorical’ mathematics, that is, 

mathematics written without notation, which makes it difficult to follow sometimes even 

for Arabic speakers. The following is just a sample of the language used in the book: 
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“It is well known, as we explained, that if you add to the Dinar, two-

seventh of the remaining money, which is two-seventh of a Dirham except 

two-seventh of a Dinar, then the result is the son’s quota which is five-

seventh of a Dinar and two-seventh of a Dirham. The other son gets the 

same and the mother’s quota is two-fifths of the son’s quota which is two-

sevenths of a Dinar and four-fifths of one-sevenths of a Dirham”. 

                     Abu Kamil starts immediately, after the introduction of the book, working 

on inheritance problems without classifying any chapters. However, the copier 

distinguished some sentences by writing them in red color. These are of different font 

sizes, and can classify into three types: 

 Chapter titles, these are preceded by the Arabic word, ‘Bab”. At some point, on 

page 71, Abu Kamil starts providing chapters’ titles with ‘ The Completion” , in 

Arabic, ‘Bab Al Takmilah” chapter..  

 Section Headings, these are of the same size as the previous one, but without 

mentioning the word, ‘Bab”, such as the one after one of the chapters, which 

reads,” Involving Roots”.  

 Body Headings, these are of a smaller size than the previous ones and usually 

mark the start of discussion of different types of wills.  

                    The structure of the book is then as follows: 

1. The introduction and the discussion of different types of wills and inheritance 

problems (p. 1 till p. 71). This part, includes many body headings such as, 

“Other types of wills”.  

2. The completion chapter, “Bab Al Takmilah”, (p. 72 till p. 80)in this chapter, 

Abu Kamil discusses problems where the deceased bequeaths to someone’s 

quota to complete a part or parts of the quota of one of the heirs. For example, 
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bequeathed to his uncle to complete one-third of the money by the son’s 

quota.  

3. “The completion after the will “chapter (p. 80 till p. 88), in this chapter, Abu 

Kamil discusses problems where the deceased bequeaths to someone’s quota 

to complete a part or parts of the quota of one of the heirs except the 

completion of the remaining money. For example, a man left a mother, a wife, 

eight daughters, and bequeathed to his uncle to complete two-thirds of the 

money by the mother’s quota except the completion of the remaining money. 

4. “The wills involving debt” (p. 88 till p. 101), in this chapter, Abu Kamil 

discusses problems of inheritance which involve debts, extracting the amounts 

of both the wealth and the debts from the quotas. For example, a man left 5 

sons, bequeathed one-third of his money to his uncle, and had debt for another 

person, then how much is the money and how much is the debt?  

5. ‘The Dirham’ chapter (p. 102 till p. 137), in this chapter, Abu Kamil discusses 

problems that extract the minimum amount of the shares of money so as it can 

be divided evenly between the heirs, i.e. without fractions. 

6. Five Sections on ‘Other Types of wills” (p. 137 till p.174). 

7. Section on “The beginning of using roots” (p. 175 till p.179). 

8. Section on “Other Types of wills using roots” (p. 175 till p.178).  

9. Section on “Other Types of wills using roots after the will” (p. 179 till p.195).  

10. Sections on ‘Other Types of wills” (p. 195 till p.205). 

 

Impact of the book on the Science of Shares (Al Afraid) 
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                     The earliest traits of Abu Kamil works in this book, we were able to find, 

are included in the book, “Kitab Al Talkhis Fi Ilm Al Faraid” (The Book of Summary in 

the Science of Shares). This book was written by Al Khabri (d. 1083) who was a 

prominent scientist of Faraid (shares) as well as in language and literature. This means 

that the jurists made use of this book and acknowledged Abu Kamil’s methods. In the 

chapter on Wasaya (wills) of Al Khabri’s book we find complete problems with solutions 

taken from Abu Kamil’s book “Legacies by Roots”, sometimes word-to-word, and in 

other times with minor modifications. Al Khabri did not mention Abu Kamil as a source 

of these problems because, in our opinion, Al Khabri’s book is of a summarizing nature, 

as he mentions, in the introduction, that he saw the books on this science were either too 

long and detailed or too short and useless and that he wanted to write a book where he 

summarizes the terminology but at the same time stressing full meanings (Al Khabri, 

1994). Indeed, there was no reference, in his book, to any source, except mentioning one 

source who was his teacher Abu Abdu Allah Al Wanni (d. 1058). Therefore, we can say 

that Al Wanni also studied and acknowledged Abu Kamil’s methods. Going back to the 

chapter on Wasaya (wills) in Al Khabri’s book, we found that many problems with their 

solutions were taken from Abu Kamil’s book under a section named “Involving Al 

Gabr”. In these problems, Al Khabri replaces the “thing” used by Abu Kami with “mal” 

(money) and proceeds with the same wording and steps to find the solution and then 

provides, using same words, some of the other solutions to the problem provided by Abu 

Kamil.. The following is an example taken from both books: 

Abu Kamil : “If he left, 3 sons and bequeathed from one-third of his 

money as the same quota of that of a son and one-third of the remaining 

money from the one-third. Then the methodology is to let your money be a 

thing, then one-third of it is taken, because the commandment is from the 
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one-third, subtract a share from it , then remains one-third of a thing 

except a share”. 

Al Khabri: “If he left, 3 sons and bequeathed from one-third of his money as the same 

quota of that of a son and one-third of the remaining money from the one-third, take one-

third of mal then one-third of it is taken, subtract a share from it, then remains one-third 

of mal except a share”. 

This continues to happen in all of the problems taken from Abu Kamil’s book. 

We hope that, by publishing the book, doors will open to explore more connections 

between the contents of this book and the works of Abu kamil’s successors. 

Abu Kamil’s Methodology 

Abu Kamil is an immediate successor of the Al Khwarizmi and other “Hussab”, 

reckoners of the 8th century. He admits on many occasions, that he studied their books, 

but always emphasizes on his additions to their works with a sense of pride. We have 

seen how he started the introductions of his books by mentioning his achievements. Abu 

Kamil gradually moves from simple problems to complex ones, as he states in the 

introduction of this book:  

“I thought I should write a book of Al Wasaya (Legacies) where I start 

with the easy problems of what AL Fuqaha’a (Jurists, Religious Scholars) 

have mentioned in their books, in addition to some of the material in the 

book of Al Hajjaj Bin Yousef known as Al Wasaya (Legacies)” 

This continues to happen whenever Abu Kamil comes with a solution, he thinks it is 

something new, as he states, after solving, one of the problems on page 116: 

“Al Hajjaj solved this problem, if someone compares his solution to ours, 

then the virtue of our work and it easiness and correctness will be clear. 

This is all because Allah inspired us and made us better than others” 

Again, when he mentions the methods of the “Fuqahaa” (the jurists), and describes his 

plan to lay an arithmetical foundation for some problems on page 102: 

“I swear, it is difficult to resolve some of these problems on their 

conditions, and some of these problems cannot be solved without 
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fractions. We will work on these problems, explain them, and show an 

easy way to solve them. We will provide evidence for those which can be 

solved by fractions only”. 

 Moreover, he stresses that he will come out with something different from their methods, 

since in his opinion, they neither mention the origins of these problems nor the path that 

leads to such problems, as he states in the same introduction: 

“I intend to explain these problems in a clear way where I show what is 

supposed to be interpreted using Al Gabr Wa Al Muqabala and Al Dinar 

Wa Al Dirham. I will explain this science using a different approach form 

theirs as they have neither shown the origin of these problems nor the path 

that led to these problems”. 

Therefore, Abu Kamil is a man of foundations, he looks into the origins of the problem 

and finds a clear, easy and systematic way to solve it using different strategies, and some 

of these strategies depend on Al Gabr Wa Al Muqabala and Al Dinar Wa Al Dirham.as 

he mentioned above. Never the less, Abu Kamil, provides , in many occasions, more than 

5 solutions for some problems, using arithmetical shortcuts depending on the nature of 

the problem and the numbers involved in it as we will see in the coming examples. 

Moreover, Abu Kamil frequently checks the correctness of his methods by applying the 

solutions he found to the elements of the problem so as to get the solutions verified. A 

final note about Abu Kamil’s methodologies, before we show the applications of these 

methodologies in the book, let us hear Abu Kamil describing them in his introduction:  

“I will be tackling these problems using different approach other than 

theirs where I will open what they have closed and loosen the knots they 

have held, I will also evaluate their calculations from an algebraic point of 

view using clear paths and arguments. This will be followed by 

interpreting the complicated problems raised by the religious scholars 

showing what worked with accurate calculations involving roots.” 

Based on his description and the book’s content, we may summarize Abu Kamil’s 

methodology in providing solutions as follows: 
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 Provides a description of the problem and defines some terms which maybe of 

unclear purpose, such as, what is meant by “completion of the will”. 

 Provides a solution based on the shares of money. 

 Provides a solution using AlGabr Wa Al Muqabala. 

 Provides a solution using Al Dinar Wa Al Dirham, which we will explain later. 

 Checks the solutions for correctness, by applying them on the problem variables. 

 Provides other solutions based on all of the above methods, sometimes presents 

shortcuts using arithmetic which depend on the numbers involved in the problem. 

 Provides clear arguments and detailed interpretation of the solutions.  

Applications of Abu Kamil’s methodologies in the book 

Before we start showing some examples from the text, it worth introducing the Islamic 

inheritance jurisprudence.Those who inherit are usually confined to two groups; 

1. Quota-heirs (heirs by law), usually include daughters, parents, grandparents, 

husband and wife/ wives, brothers and sisters, and others. This group usually take 

a fixed prescribed share of the estates designated by the Quran. 

2. Members of the “Uṣba” (residuary), and the people who benefit from his bequeath 

(will), usually a combination of relatives and non-relatives that inherit as 

residuary after the shares of the quota-heirs are distributed. 

Therefore, it is necessary to determine the relatives of the deceased who are entitled to 

inherit, and their shares. Islamic law places a restriction on the testator, the amount that 

he or she can bequeath must not exceed one third of the overall wealth.The following 

table summarizes major types of quota-heirs and their shares: 
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Relative  Share by law Changes to the share Remarks 

Husband  1

2
 (no 

children ) 

1

4
 (If children present) Confirmed share, cannot be 

blocked. 

Wife  1

4
 (no 

children ) 

1

8
 (If children present) Confirmed share, cannot be 

blocked. 

Daughter 1

2
 (one 

daughter) 

2

3
 (multiple daughters) Condition: Absence of sons. 

If son’s are present , then each 

son receives twice a 

daughter’s share  

Confirmed share, cannot be 

blocked 

Father 1

6
 

Can get more  Confirmed share, cannot be 

blocked 

Blocks other relatives such as 

grandparents, brothers and 

sisters, nephews and 

grandchildren.  

Mother 1

3
 

1

6
( deceased has children 

or multiple siblings) 

Confirmed share, cannot be 

blocked 

Blocks grandmothers. 

Table 1 Major quota-heirs and their shares 
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The following are four examples extracted from the book that represent the major 

types of the problems addressed by Abu Kamil. 

Example 1  

“If he left his mother, four sons and bequeathed the same quota as one of 

that of a son except one-seventh of the money, you will find the shares of 

money to be 24 shares, 4 for the mother and 5 for each son. “ 

Abu Kamil starts by finding the shares of the money, the mother’s quota is  
1

6
 of 

the money rather than the usual  
1

3
 since there are sons are involved, then the money 

shares are calculated, which is called the origin of the problem. The origin of the problem 

is defined as the least number of shares which enables every inheritor to receive his/her 

share without a fraction. If there is only one who is entitled for inheritance either by will 

or by inheritance law (which is the case here, the mother), then the origin is the 

denominator of the share. Here, we have a mother with 
1

6
 of the money and the rest is for 

the sons, therefore the origin should be 6 (the denominator of  
1

6
), however since the 

remaining shares are 5 which is not divisible by the 4 sons, multiplying the original 6 

shares by the number of sons, we get 24 which is the shares of money. 

It is noted that Abu Kamil never showed how to calculate the shares of the money 

for any of the problems, probably because, in his era, it was a well-known process and 

therefore, it did not require an interpretation.  

 “Let the money be a thing and give 5 shares to the one who is 

recommended for the same quota as the son. The remainder is a thing 

except 5 shares, exclude from the 5 shares, one-seventh of the money, 

which is one-seventh of the thing, then, a thing and one-seventh of a thing 

except 5 shares is equal to 24 shares. Complete the thing and the one-

seventh of the thing by 5 shares and add it to 24 shares to get a thing and 

one-seventh equal to 29 shares. Complete the thing and the one-seventh to 
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become a thing by subtracting its one-eighth from it. This is because the 

one-seventh of a thing is one-eighth of a thing and one-seventh of a thing. 

It is one-eighth because you convert the thing and one-seventh into one-

eighths to become 8 and the 1 in 8 is its eighth. Likewise, drop one-eighth 

of the 29 shares, which is 3 and half of one-eighth. The result is a thing 

which is equal to 25 shares and 3 one-eighths of a share. Set the share as 8, 

then the money is 203 and the son’s quota is 40 since he has 5 shares“. 

Abu Kamil, first solves for the quotas of each inheritor using Al Gabr Wa Al Muqabala 

by letting the money to be 𝑥 and the share of a son to be 𝑦, then, giving the bequeathed 

person the same as  the quota of that of a son (5 shares) minus one seventh of the money 

(
𝑥

7
) , and equating this to the shares of the money, Abu Kamil states that a thing and one-

seventh of a thing except 5 shares should be equal to the shares of money which is 24: 

 𝑥 +
1

7
𝑥– 5𝑦 = 24𝑦, In modern algebra, this would be 𝑥– (5𝑦 −

1

7
𝑥) = 𝑥 +

1

7
𝑥– 5𝑦. 

Then Abu Kamil uses Al Gabr (completeness) and Al Muqabala (balancing) to get  

𝑥 +
1

7
𝑥– 5𝑦 + 5𝑦 = 24𝑦 + 5𝑦 

𝑥 +
1

7
𝑥 = 29𝑦 , now Abu Kamil, in solving for 𝑥 , subtracts 

1

8
[𝑥 +

1

7
𝑥] from +

1

7
𝑥 , and 

explains that  
𝑥

7
=

1

8
[𝑥 +

1

7
𝑥] , furthermore, he elaborates that if you convert the 𝑥 +

1

7
𝑥 

into units of  
1

8
 , you will get 8 of them: 8 [

1

8
𝑥 +

1

8
(

𝑥

7
)] 

Abu Kamil then proceeds to subtract  
1

8
(29𝑦)  from the right hand side; 

𝑥 +
1

7
𝑥 −

1

8
[𝑥 +

1

7
𝑥] = 29𝑦 −

1

8
(29𝑦) , in modern algebra this would be using the 

property: If 𝐴 = 𝐵, then 𝐴 −
𝐴

8
= 𝐵 −

𝐵

8
 , more generally 𝐴 −

𝐴

𝑛
= 𝐵 −

𝐵

𝑛
 ;  𝑛 is integer. 

Abu Kamil uses this property in almost all of his algebraic solutions. Then, Abu Kamil 

calculates 
1

8
(29𝑦) 𝑎𝑠 (3

1

2
+

1

8
) 𝑦   
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𝑥 = 29𝑦 −  (3
1

2
+

1

8
) 𝑦 , then finally arrives at  𝑥 = 25𝑦 +

3

8
𝑦, and picks 𝑦 = 8 to enable 

cancellation of the denominator,  𝑦 = 8 ;  𝑥 = 203 and points out that the son’s quota is 

5𝑦 =  40  

If you need to check, give 11 to the one who is recommended to him the 

same quota as that of one son except one-seventh of the money, because 

the quota of one of the sons is 40 and one-seventh of the money is 29.If 

you drop 29 from 40, the remainder for him which is 11.Subtract it from 

the money to get 192, give the mother one-sixth which is 32 and the 

remaining is 160 among four sons, 40 each. 

Abu Kamil checks his solution by calculating the bequeathed amount: son’s quota 

minus 
1

7
𝑡ℎ  of the money: 40 –

1

7
(203) = 40 − 29 = 11 , then he subtracts 11 from the 

money to get the shares of the quota-heirs, which is 192 . For the mother 
192

6
= 32 and 

the remaining 
160

4
= 40 for each son. 

“Another method, let the money be a Dirham and give 5 Dinars to the 

one who is recommended for the same quota as the son. The remainder is 

a Dirham except 5 Dinars, exclude from the 5 Dinars, one-seventh of the 

money, which is one-seventh of the Dirham, then, a Dirham and one-

seventh except 5 Dinars is equal to 24 Dinars. Complete the Dirham and 

the one-seventh by 5 Dinars and add it to 24 Dinars to get a Dirham and 

one-seventh equal to 29 Dinars. Convert it to one-sevenths, then the 

Dirham and one-seventh is 8 which is the one part of the Dinar, the quota 

is 40 since the Dinars are its one-fifth, and the 29 Dinars converted to one-

sevenths is 203, which is the one part of the Dirham because we made the 

money a Dirham’. 

Abu Kamil uses here the method of “Hisab Al Dinar Wa Al Dirham” (calculations of the 

Dinar and the Dirham), where he uses the same argument as in the previous method 

replacing the “thing’ by ‘Dirham” and the “share’ by “Dinar”. However the two methods 

differ in the final steps. While he uses an algebraic method with the unknowns, the 

“thing” and the “share”, he uses conversion of the Dirhams and the Dinars into multiples 

of unit fractions using mixed fractions to arrive at the same result. Letting the Dirham to 
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be 𝐷 and the Dinar to be 𝑑. In both cases, he arrives at: 𝑥 +
1

7
𝑥 = 29𝑦 and. 𝐷 +

1

7
𝐷 =

29𝑑 .Abu Kamil proceeds algebraically to solve for 𝑥 and 𝑦 in the first equation, and 

uses the unit fraction 
1

7
 to compare the one part of each currency to the other, in the 

second equation. Here, 𝐷 +
1

7
𝐷 = 1

1

7
𝐷 = (

8

7
) 𝐷 = 8 (

1

7
) 𝐷, and 

29d =
203

7
𝑑 = 203 (

1

7
) 𝑑 , hence8 (

1

7
) 𝐷 = 203 (

1

7
) 𝑑 , that is, 8𝐷 = 203𝑑. Abu Kamil, 

then explains the 8 is the one part (unit) of the Dinar and the 203 is the one part of the. 

Dirham. Although, Abu Kamil did not provide further explanation of the result of this 

particular problem, since he have done this in many problems preceding this one, the 

result is interpreted as follows, the one part of a Dirham is the value of one Dirham, that 

is, the money is 203 since he let the money to be a Dirham. Similarly, the one-part of a 

Dinar is the value of one Dinar and therefore the quota of a son is 40 since it is 5 Dinars. 

Abu Kamil provides another solution for this particular problem where he assumes the 

money to be 7 Dirhams, and then arrives at the same result. However, for most of the 

problems, he provides more solutions, sometimes reaching more than 5 solutions based 

on all of the above methods, sometimes presents shortcuts using arithmetic which depend 

on the numbers involved in the problem. For example, he provided 7 solutions to reach 

the same result using arithmetic, algebra, Dinar and Dirham, and shortcuts by 

manipulating the assumptions of the “money” for the following problem; 

“If he left, the same quota as one of the daughters, and bequeathed one-

fifth and one-sixth of the remaining money which is approved by 

inheritors.” 

1. Let the money be a thing, and take out the share of one of the daughters. 

2. Let the money be a Dirham, and take out a Dinar. 
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3. Let the quota of the daughter be a thing which has one-fifth and one-sixth 

which is 30 and make it Dinars. 

4. Let the money be 30 Dirhams and 30 Dinars. 

5. Let the money be a Dirham and a Dinar. 

6. Make every share 19, this is because taking away one-fifth and one-sixth of 

any money is the same as taking 11 parts out of 30 parts of it. 

7. Take away one-third of the money for the people of commandments. 

Example 2 

“If we need to know the minimum unknown number, if the remainder of 

the unknown is divisible by the difference of the origin and the companion 

and the origin is greater than the companion, then divide the remainder by 

the difference and multiply the result by the origin to get the unknown. For 

example, if a money is divisible by 91 and when you divide by 84, the 

remainder is 70. Divide the 70 by the difference between the origin 91 and 

the companion 84 which is 7 to get 10. Multiply 10 by the origin 91 to get 

910 which is the unknown’. 

Abu Kamil here defines four numbers; 

1.  The unknown (money),  

2. The origin which is a divisor of the unknown, i.e. the unknown is divisible by 

the origin. 

3. The companion, in Arabic “Al Qareen” , which means the permanent 

companion, is the number that leaves a remainder, when you divide the 

unknown by it  

4. The remainder, which the remainder of division of the unknown by the 

companion.  
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 Abu Kamil, then states that if the origin 91 is greater than the companion, 84 

which is the case here, then divide the remainder of division (of the unknown 𝑥 by 

the companion), 70 by the difference  91-84 , which is 7 to get 10 , then the 

unknown is 91 multiplied by 10 which is 910. Abu Kamil then, provides methods 

for other three case: 

1. When the origin is less than the companion and the remainder is still divisible 

by their difference, giving as an example of a money when divided by 91 

leaves a remainder of 60 and is divisible by 85. Here, the origin is 85 which is 

less than 91, but the remainder 60 is divisible by their difference 6 to give 

10.Abu Kamil suggests subtracting 10 from the companion 91 to get 81 and 

then multiplying it by the origin 85 to get 6885.   

2. The origin is greater than the companion but the remainder is not divisible by 

their difference, giving as an example of a money when divided by 89 leaves a 

remainder of 66 and is divisible by 97. Here, the origin is 97 which is greater 

than 89, but the remainder 66 is not divisible by their difference 8 .Abu Kamil 

suggests adding 6 times of the companion to the 66 get 600, then divide 600 

by 8 to get 75 and then multiplying it by the origin 97 to get 7275. 

3. The origin is less than the companion but the remainder is not divisible by 

their difference, giving as an example of a money when divided by 93 leaves a 

remainder of 82 and is divisible by 98. Here, the origin is 98 which is greater 

than 93, but the remainder 82 is not divisible by their difference 5 .Abu Kamil 

suggests adding 6 times of the companion to the 82 get 640, then divide 640 
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by 5 to get 128, subtract multiples of the companion, 128 − 93 =  35 and 

then multiplying it by the origin 98 to get 3430. 

Example 3 

“If he left five sons, bequeathed to his uncle the same quota as one of that 

of a son, and one of the sons owed the deceased a debt such that his quota 

and his debt constitutes a quarter of the money. How much is the debt and 

how much is the money? Let the money be a Dirham and the share of a 

son be a Dinar, then the shares of the 5 sons is 5 Dinars. The uncle then 

receives half of the 5 dinars which is 2 and a half of a Dinar, this is 

because, if you remove one-third of the money, then the remainder is .its 

two-thirds and the one-third is half of the two-thirds and the son’s shares 

are two-thirds of the money after removing the debt. It is obvious that the 

money is 7 Dinars and a half after the removing debt, and that the debt is a 

Dirham except 7 Dinars and a half. Since the son’s debt and share is a 

quarter of the money, we showed that the debt is a Dirham except 7 Dinars 

and a half, add to it the share of the son which a Dinar so it is a Dirham 

except 6 Dinars and a half equal a quarter of the money which is a quarter 

of a Dirham. Complete it by 6 Dinars and a half and add it to the quarter of 

a Dirham so it is a quarter of a Dirham 6 Dinars and a half equal a Dirham. 

Drop a quarter of a Dirham from the Dirham leaving a three-fourth of a 

Dirham equal 6 Dinars and a half. Convert it into quarters so the one part 

of the Dinar is 3 and the one part of the Dirham is 26 which is all the 

money, double it to avoid fractions so that the money is 52, the son’s share 

is 6 and the debt is 7. Since the debt and the son’s share is a quarter of the 

money which is 52, so its quarter is 13, the son’s share is 6 and the debt 

remains 7”.  

Abu Kamil here addresses problems that involve debts, as usual, he picks one of 

his methods, here, the Dinar and the Dirham calculations by assuming the money to be a 

Dirham minus a Dinar where the Dinar is the share of one son. Abu Kamil, then proceeds 

by expressing other variables involved in the problem. The 5 sons receive 5 Dinars and 

the uncle receives 
1

3
 of the money, which he explains that it is the same as 

1

2
 of the share 

of the 5 sons. Abu Kamil, of course, won’t leave this without interpretation as the norm 

in all of his solutions. He explains that the shares of the 5 sons is 
2

3
 of the money after 
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removing the debt, and since  
1

3
=

1

2
(

2

3
), then the uncle’s share is 

1

2
(5 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑟𝑠) = 2

1

2
𝑑 

Abu Kamil then concludes that the money after removing the debt is 7
1

2
𝑑 and the debt is 

a Dirham minus 7
1

2
 Dinars: 𝐷 − 7

1

2
𝑑.  Now the son’s share and his debt is 

1

4
 of the 

money, then  𝑑 + 𝐷 − 7
1

2
𝑑 =

1

4
𝐷, proceeding with Al Gabr Wa Al Muqabala,  

𝐷 − 6
1

2
𝑑 =

1

4
𝐷  

𝐷 − 6
1

2
𝑑 + 6

1

2
𝑑 =

1

4
𝐷 + 6

1

2
𝑑 

𝐷 =
1

4
𝐷 + 6

1

2
𝑑 

𝐷 −
1

4
𝐷 =

1

4
𝐷 + 6

1

2
𝑑 −

1

4
𝐷 

3

4
𝐷 = 6

1

2
𝑑 

Converting into units of  
1

4
 ,  

3 (
1

4
𝐷) =

13

2
𝑑 =

26

4
𝑑 = 26(

1

4
𝑑) 

3𝐷 = 26𝑑 , hence the one part of the Dinar (the value of one Dinar) is 3 and the one part 

of the Dirham is 26 which is the money since he assumed the money to a Dirham. Abu 

Kamil, now points out that 26 needs to be doubled in order to avoid fractions in the 

calculations, so he makes the money 52 and therefore the share of a son is 6 ( again, 

double of the value of the dinar which is 3) , and the debt is 7. Again, as in all of his 

solutions, he keeps repeating and stressing the results , he ends the solution by 

elaborating: since the Since the debt and the son’s share is a quarter of the money which 

is 52, so its quarter is 13, the son’s share is 6 and the debt remains 7. 
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Example 4 

“If he left 5 sons, bequeathed to his uncle the same quota as that of one of 

the sons except the root of the money, and to his avuncle (mother’s 

brother) the root of the remaining from one-third of the money. Let your 

money be “mal” and let the quota of one son be one-half of one-sixth of a 

mal and a thing, as you will see, this will open the problem and lead to a 

nice solution without having a surd. Then the uncle’s quota is one-half of a 

sixth of mal, drop it from one-third of the money to get one-fourth of mal 

and give the avuncle its root which is one-half of a thing. Add the 

remaining one-fourth of a mal except one-half of a thing to two-thirds of 

the money so it is two-thirds of a mal and one-fourth except one-half of a 

thing equal to the quota of sons which is one-fourth and one-sixth of mal 

and 5 things. Complete it by one-half of a thing, add it to 5 things and 

subtract a quarter and one-sixth of two-thirds of a mal and a quarter of a 

mal, so it is one-half of a mal that is equal to 5 and one-half things. Then 

mal is equal to 11 things and a thing is equal to 11 Dirhams which is the 

root of the money, that is, the money is 121. The quota of each son is 21 

Dirhams and one-half of one- sixth and the uncle’s quota 10 Dirhams and 

one-half of one- sixth, drop this from one-third of the money which 40 and 

one-third to get 30 and a quarter. Give the avuncle its root which is 5 and a 

one-half, then 24 and one-half and a quarter remains, add it to two-thirds 

of the money which is 80 and two-thirds to get 100 and one-sixth to be 

divided among 5 sons with 21 Dirhams and one-half of one- sixth each” . 

Abu Kamil here addresses problems that involve roots which refers here to square roots 

not the roots of an equation. However, Abu Kamil here introduces a new variable to 

express the money, by detonating the money as “mal’ which was not the case in the 

previous problems. However it is not new in Al Gabr Wa Al Muqabala terminology, it is 

a well-known term to represent 𝑥2. It is one of the three types which are noted by 

Mohammed ibn Musa al-Khwarizmi in his book. These are al Judhur (roots), squares 

(mal) and number. A root or a thing (Al Jidhr, singular of Al Judhur) is anything which 

can be multiplied by itself, composed of one, numbers above one, and fractions. A square 

is that which results from the multiplication by itself of root, composed of units, and units 

and fractions. A number is a quantity by itself which does not have the name of root or 

square, but is proportional to the number of units which it contains. These three types are 
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proportional to each other by turn in pairs (Abu Kamil, 1986) thus, squares equal to roots, 

squares equal to number, and roots equal to number(𝑎𝑥2 =  𝑏𝑥, 𝑎𝑥2  =  𝑛, 𝑏𝑥 =  𝑛). 

Abu Kamil couldn’t prevent himself from being proud to provide a nice solution that 

avoids surds (irrationals), by choosing the son’s quota as 
1

2
(

1

6
) of a mal plus a thing, 

1

2
(

1

6
) 𝑥2 + 𝑥 . Abu Kamil, then proceeds by extracting the shares of all parties involved 

and then using the information given to arrive at an equation which allows him to 

calculate all shares. The uncle’s quota is same as that of a son minus the root of the 

money, 
1

2
(

1

6
) 𝑥2 + 𝑥 − 𝑥 =

1

2
(

1

6
) 𝑥2, the avuncle’s share is the root of what remains from 

one-third of the money √
1

3
𝑥2 −

1

2
(

1

6
) 𝑥2 = √

1

4
𝑥2 =

1

2
𝑥 , adding the remaining  

1

4
𝑥2 −

1

2
𝑥 

to two-thirds of the money equal the shares of the sons:  

1

4
𝑥2 −

1

2
𝑥 +

2

3
𝑥2 = 5 [

1

2
(

1

6
) 𝑥2 + 𝑥] 

1

4
𝑥2 −

1

2
𝑥 +

2

3
𝑥2 =

5

12
𝑥2 + 5𝑥 

1

4
𝑥2 −

1

2
𝑥 +

2

3
𝑥2 =

1

4
𝑥2 +

1

6
𝑥2 + 5𝑥 

1

4
𝑥2 −

1

2
𝑥 +

2

3
𝑥2 +

1

2
𝑥 −

1

4
𝑥2 −

1

6
𝑥2 =

1

4
𝑥2 +

1

6
𝑥2 + 5𝑥 +

1

2
𝑥 −

1

4
𝑥2 −

1

6
𝑥2 

1

2
𝑥2 = 5

1

2
𝑥 

𝑥2 = 11𝑥 

Abu Kamil concludes that the money is 11 things and a thing is 11 Dirhams which is the 

root of the money, so that the money is 121 Dirhams and the son’s quota is 21 +
1

2
(

1

6
) 

Dirhams and. The uncle’s share is  10 +
1

2
(

1

6
) Dirhams subtract it from 

1

3
 of the money 
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which is 40
1

3
  to get 30

1

4
  , its square root 5

1

2
 is the avuncle’s share. The remaining is 

30
1

4
− 5

1

2
= 24 +

1

2
+

1

4
 , adding this to two-thirds of the money which is 80

2

3
 , to get 

100
1

6
 to be divided among 5 sons with 21 +

1

2
(

1

6
) Dirhams each. 
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Samples of Abu Kamil’s Works  

To end this chapter, we will show some samples of Abu Kamil’s works from 

books other than the one we are translating as this will be discussed in the next chapter. 

Sample from the book of Al Gabr Wal Muqabala 

Abu Kamil demonstrates rules and properties of numbers such as  

𝑎𝑥 ×  𝑏𝑥 =  𝑎𝑏 ×  𝑥2 𝑎𝑛𝑑 𝑎 × (𝑏𝑥)  =  (𝑎𝑏)  ×  𝑥2 . He also shows an 

example of the distributive property where he shows that: (10 −  𝑥)  ×  (10 −  𝑥)  =

 100 +  𝑥2  −  20𝑥. Abu Kamil solves this problem algebraically and geometrically, we 

will look at his geometric proof. 

Proof: In figure 1, let line GA be equivalent to 10 in length and GB, 𝑥 

Figure 1  

𝐴𝐵 = 𝐸𝐷 = 10 − 𝑥 and the areas of the rectangles, GAZE and GBHD are both equal to 

10𝑥.Therefore the area of the rectangle formed by E,D and H is equal to 10𝑥 − 𝑥2 and 

this added to the area of GAZE is equal to 10𝑥 + 10𝑥 − 𝑥2 = 20𝑥 − 𝑥2. Since the area 

of the square formed by Z and H is equal to (10 − 𝑥)2 and the area of the large square is 

100, then (10 − 𝑥)2 = 100 − (20𝑥 − 𝑥2) = 100 − 20𝑥 + 𝑥2 
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Sample from the book of Fowls 

Problem: You have 100 Dirhams and you want to purchase 100 different species: ducks, 

chickens and pigeons. If one duck costs 2 Dirhams, two chicken cost 1 Dirham, and 3 

pigeons cost 1 Dirham, how many you can buy from each type? 

 Solution: Suppose that you buy a “thing”, 𝑥.of pigeons, the cost is 
𝑥

3
 Dirhams, and y 

chickens, so the cost is 
𝑦

2
 Dirhams. Therefore the number of ducks is 100 − 𝑥 − 𝑦 which 

is equal to the remaining Dirhams which is 100 −
𝑥

3
−

𝑦

2
, since a duck costs 2 dirhams, 

 2(100 − 𝑥 − 𝑦) = 100 −
𝑥

3
−

𝑦

2
. This leads to the equation: 𝑥 = 60 −

9𝑦

10
 

For x and y to be integers, y must be equal to 10 or its multiples which yields the answers 

summarized in the following table: 

Pigeons x Chickens y Ducks 

51 10 39 

42 20 38 

33 30 37 

24 40 36 

15 50 35 

6 60 34 

Table 2 possible solutions 

Abu Kamil stops at y = 60 since he knows 
9𝑦

10
  is less than 60. 
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Chapter III 

Class Room Activities  

                   In all of his books, Abu Kamil used ‘rhetorical’ mathematics, that is, 

mathematics written without notation. The following are some classroom/teaching 

activities based on the text to show that this material might be of interest to middle or 

high-school-aged students. We will also be putting some of the algebra that students learn 

into context - showing them how to convert ‘rhetorical’ mathematics into notations 

Activity 1 

Text: ‘24 shares are two-thirds of the money and hence one-third should be 12 shares and 

the origin should be three-thirds which is 36”. 

Motivation  

 The relationship between a part and a whole as described by fractions. 

 The interpretation of the denominator as the unit we are counting and the 

numerator as the number that counts or enumerates how many units we have.   

Instructional Procedures 

 Analysis: students read the text and analyze, using group discussion, the 

methodology used to arrive at the origin of the money. 

 Conceptualization: by exploring similar examples, with different parts other than 

two-thirds, students realize that the unit fraction is the key to address such 

situations. 
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 Generalization: finding the unit fraction requires dividing by the numerator and 

finding the whole requires multiplying by the denominator 

:
𝑛

𝑚
𝑁 =

𝑛

𝑛𝑚
𝑁 =

1

𝑚
𝑁, 𝑡ℎ𝑒𝑛 𝑚 ×

1

𝑚
𝑁 = 𝑁 

𝑚

𝑛
×

𝑛

𝑚
𝑁 = 𝑁 

Sample Assessment 

1. Three-fifths of students is 200, what is the number of the students? 

2. Three-fifths of twice the number of students is 144, what is the number of the 

students? 

3. Show that if you add one-third of a number and one-half of its two-thirds, the 

result is the number itself. 

Activity 2 

Text: “The quota of the two men, then is 167.to be divided between them, five-ninth for 

the first and four-ninth for the second. However the 167 has neither one-ninth nor one-

third so that cancellation cannot be used, we cannot find a number where 167 and 9 are 

divisible by it except 1.In this case, the problem does not accept cancellation” 

Motivation 

 The relationship between the GCF and reducing fractions. 

 The relationship between the divisibility rules, GCF and .relatively prime 

numbers. 

Instructional Procedures 

 Analysis: students read the text and analyze, using group discussion, the 

methodology used to arrive at the irreducibility of 167/9.  
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Students should know the divisibility rules 

a number is divisible by if yes example no example 

2 the number is even 4 5 

3 if the sum of the digits is a multiple of 3 24→ 2+4 = 6 25→ 2+5=7 

4 the last two digits are a multiple 4 224 225 

5 the number ends in 5 or 0 15 33 

6 if the number is divisible by 2 AND 3 24 33 

9 if the sum of the digits is a multiple of 9 81→8+1=9 78→7+8=15 

10 if the number ends in zero 60 91 

 

When would you use the GCF of two numbers? to reduce fractions  

What is the GCF of two prime numbers? One 

 Conceptualization: What is the GCF of two numbers if they don't have any 

common factors? (Students get so involved with the process that they forget that 

one is a factor of all numbers) one. 

 Generalization:  
𝑎

𝑏
 is irreducible if and only if  𝑎 and 𝑏 are relatively prime that is, 

if  𝑎 and 𝑏 have a greatest common divisor of 1. 

Sample Assessment 

1. What is the GCF of two prime numbers? 

2. What number is a factor of every number? 

3. Reduce the following fractions, if possible: 

84

63
 ,

8

9
 ,

334

6
 ,

105

112
 ,

17

53
 ,

707

808
 

4. Is the sum of two irreducible fractions reducible?  
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Activity 3 

Text:” If he left five sons, bequeathed to a non-relative the same quota as one of 

the sons, and one-tenth of his wealth to another, let the money be a thing, give a share to 

the one who is recommended for the same quota as one son, then a thing except a share 

remains. Give one-tenth of a thing for the one who is recommended for one-tenth, then 

remains nine-tenth of a thing except the quota of the five sons which is equal to 5 shares. 

Then, nine-tenth of a thing is equal to six shares. Now, complete the nine-tenth of a thing 

to become a thing, by adding its one-ninth to it, add to the 6 shares the same as its one-

ninth, which is two-thirds of a share. The result is a thing which is equal to 6 shares and 

two-thirds of a share. Set the share as 3 because of the two-thirds (to enable cancelation 

of the denominator of two-thirds), then the money is 20 and the share is 3”. 

Motivation 

 Translating Word Problems into Equations. 

 Setting up a system and following it, leading students to be successful with word 

problems. 

Instructional Procedures 

 Analysis: students read the text and analyze, using group discussion, the 

methodology used to assign variables. 

 Conceptualization: transforming words into symbols for the quantities students 

are trying to find. 

 Generalization:  
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1. Read the problem carefully and figure out what it is asking you to find. 

The money and the share of a son   

2. Assign variables to the quantity you are trying to find. 

The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦. Most students choose to use 𝑥, but 

feel free to use any variable you like. For example, if you are being asked to 

find a number, some students like to use the variable 𝑛. 

3. Write down what the variable represents. 

At the time you decide what the variable will represent, you may think there is 

no need to write that down in words. However, by the time you read the 

problem several more times and solve the equation, it is easy to forget where 

you started. 

4. Re-read the problem and write an equation for the quantities given in the 

problem. 

𝑥 – 𝑦 – (
1

10
) 𝑥 = 5𝑦 , (

9

10
)𝑥 –  𝑦 = 5𝑦 

This is where most students feel they have the most trouble. The only way to 

truly master this step is through lots of practice. Be prepared to do a lot of 

problems. 

5. Solve the equation. 

 (
9

10
) 𝑥 − 𝑦 + 𝑦 = 5𝑦 + 𝑦 = 6𝑦  

 (
9

10
) 𝑥 = 6𝑦 
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 𝑥 =
60

9
𝑦 =

20

3
𝑦 = 6𝑦 +  (

2

3
) 𝑦 

𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑦 = 3 , 𝑥 = 20 

6. Answer the question in the problem. 

Just because you found an answer to your equation does not necessarily mean 

you are finished with the problem. Many times you will need to take the 

answer you get from the equation and use it in some other way to answer the 

question originally given in the problem. 

7. Check your solution. 

The share of the son is 3 , then 5 sons get 15 , the non-relative has same quota 

as one son which 3 then the remaining 20 − 15 − 3 = 2  which one-tenth of 

the money (the share of the other person). 

Sample Assessment 

1. The sum of a number and 9 is multiplied by −2 and the answer is −8. Find 

the number. 

2. On an algebra test, the highest grade was 42 points higher than the lowest 

grade. The sum of the two grades was 138. Find the lowest grade. 

3. In a given amount of time, John drove twice as far as Jack. Altogether they 

drove 90 miles. Find the number of miles driven by each. 

4. The length of a rectangular map is 15 inches and the perimeter is 50 inches. 

Find the width. 
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Activity 4 

Text:” If a money is divisible by 91 and when you divide it by 84, the remainder is 70. 

Divide the 70 by the difference between the origin 91 and the companion 84 which is 7 to 

get 10. Multiply 10 by the origin 91 to get 910 which is the unknown’. 

Motivation 

 Find the least integer which is divisible by a number and leaves a remainder when 

divided by another number. 

Instructional Procedures 

 Analysis: students read the text and analyze, using group discussion, the 

methodology used to arrive at the required integer. 

 Conceptualization: by exploring similar examples, with different numbers other 

than the given one. 

 Generalization:  

𝑥 = 𝑎𝑞 , 𝑥 = 𝑏𝑞 + 𝑟 , 𝑟 = (𝑎 − 𝑏)𝑞  , 𝑥 = 𝑎 (
𝑟

𝑎 − 𝑏
) = 𝑎 [

(𝑎 − 𝑏)𝑞

𝑎 − 𝑏
] = 𝑎𝑞 

Sample Assessment 

1. Find the least integer which is divisible by 85 and when you divide it by 

91, the remainder is 60. 

2. Find the least integer which is divisible by 11 and when you divide it by 

55, the remainder is 44. 
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Chapter IV 

The book of Legacies by roots by Abu Kamil Shuja’a bin Aslem 

About the manuscript 

                      Kitab Al Wasaya Bi Al Judhur is a manuscript not yet-published or-

printed in any language, as mentioned in a recent study by Devin J. Stewart published in 

volume 3 of the Journal of Abbasid Studies (Devine, 2016). We came across the 

manuscript of the book following an extensive search among 200,000 manuscripts posted 

on archive.org. The people who posted these manuscripts must have scanned it from 

some library, to trace the manuscript source we have searched hundreds of catalogues of 

manuscripts of libraries overall the world. The physical location of the manuscript was 

identified, it is located and openly available in the National library of Jerusalem, The 

National Library of Jerusalem, Yah. Ms. Ar. 281. 

                   The manuscript is composed of 205 double pages, each page contains 21 lines 

with 8 to 10 words in each line. It is written in a beautiful handwriting which is clear and 

easily readable, as suggested by the Arabic label on the cover, ‘Royal copy”. However 

with minor errors committed by the copier, these will be identified and noted. Also there 

are many corrections written in a different handwriting on the margins of the pages, 

although not much, they were probably written by someone who was studying the book. 

The manuscript was copied in 1195 by Ibn Malkawaih as mentioned on the front page. 

This coincides with the information provided by Al Jalabi in his catalogue of the 

manuscripts of Mosel (a city of Iraq), that he saw this copy among the collection which 
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was in possession of Ali Afandi bin Dawood Afandi the jeweller and it was copied nicely 

by Ibn Malkawaih (Al Jalabi, 1927). The book, then was moved from Al Mosel, to the 

National library of Jerusalem, in some way or another. On the back cover of the 

manuscript, we can see a label written in Arabic “Kitab Al Wasaya Bil Judhur , by Shujaa 

bin Aslem, copied by Ibn Malkawaih(Ibn Al Ghazi), Royal Copy”  and next to it , written 

in red, “ Al Mosel, number 45”, which is probably the number given to it in Al Mosel. On 

the front cover page, the title of the book is written in large sized letters, “Kitab Al 

Wasaya Bil Judhur, written by Abi Kamil Shujaa Bin Aslem, may Allah bless his soul” 

and right underneath it, we can read two lines of Arabic prose and a praise to Allah. In 

the leftmost bottom of the cover, we can read, “Owned by Fazlo Bagha, year 970”. On 

the top of the cover, right above the title, we can read with difficulty, a message from 

someone called Musa Bin Habib Bin Mohamad, known as Fathi Al Aintab asking that 

this book to be returned to some school. .The book was mentioned only by Hajji Khalifa 

(d. 1657) the author of Kashf Al Zunun where he physically describes the book and quote 

sentences from its introduction. Examining the manuscript, the quotations of Hajji 

Khalifa, we found it word-to-word identical to what is written in the manuscript: 

“After I wrote my book known as (The completeness of Algebra and additions to it), and 

have established in my second book the proof of authority and priority in algebra and al-

Muqabala of ibn Musa al-Khwarizmi, and I replied to a hot-head called Abu Barza, about 

what he attributed to Abdul Hameed whom he mentioned was his grandfather. I thought I 

should write a book of Al Wasaya (Legacies) where I start with the easy problems of 

what AL Fuqaha’a (Jurists, Religious Scholars) have mentioned in their books, in 

addition to some of the material in the book of Al Hajjaj Bin Yousef known as Al 

Wasaya (Legacies)” (Khalifa , Hajji, d.1657). 

                   Our main contribution is a complete translation of the Arabic text into 

English. We will then provide a detailed mathematical commentary and for a careful 
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analysis of the status and impact of this work in the history of mathematics, paying due 

attention to the historical context in which it was produced. 

                   The manuscript will be used as the basis of the translation to be presented 

here, with several minor emendations. In the text, emendations will be indicated when 

something critical is missing in the Arabic version. In the English translation, glosses or 

supplementary material necessary for sense will be indicated when we explain in English 

an expression or a word written either in Arabic or English. Additions which will be 

deemed crucial for intelligibility will be indicated as well. 

                   In translating these passages, we will attempt to be as literal as possible to 

convey the fullest impression of the original text for non-Arabic speakers. However, on 

occasions there was a need to make minor modifications to the text for the mathematical 

integrity or consistency of the work. These will be clearly identified and noted, we will 

bold the words that are missing or the ones we believe need to be re-word.  

                   While all numbers in the original text were written in words, we found it 

easier for the sake of simplicity to express them as numerals. For example, if it happened 

to have “24 shares” in the text, then originally it was “twenty four shares”.   
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                   In the name of Allah, the Gracious, the Merciful with whom I seek help. 

Praise be to Allah who blessed his creatures, their provider, the Expert, the All-seer of 

their actions and the Wise. Nothing can defeat Allah in the heavens or in earth, He is the 

most High and the Great. And He knows whatever there is in (or on) the earth and in the 

sea; not a leaf falls, but he knows it. There is not a grain in the darkness of the earth nor 

anything fresh or dry, but is written in a Clear Record. Glory be to Him, there is nothing 

like unto Him, and He is the All-Hearer, the All-Seer. I testify that there is no god, but 

Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah, may Allah grant peace and honor 

on him and his family.(1) 

                    Abu Kamil wrote: After I wrote my book known as (The completeness of 

Algebra and additions to it), and have established in my second book the proof of 

authority and priority in algebra and al-Muqabala of ibn Musa al-Khwarizmi, and I 

replied to a hot-head called Abu Barza (2), about what he attributed to Abdul Hameed (3) 

whom he mentioned was his grandfather. I thought I should write a book of Al Wasaya 

(Legacies) where I start with the easy problems of what AL Fuqaha’a (Jurists,Religious 

Scholars) have mentioned in their books, in addition to some of the material in the book 

of Al Hajjaj Bin Yousef (4) known as Al Wasaya (Legacies). I intend to explain these 

problems in a clear way where I show what is supposed to be interpreted using Al Gabr 

Wa Al Muqabala and Al Dinar Wa Al Dirham. I will explain this science using a 

different approach form theirs as they have neither shown the origin of these problems 

nor the path that led to these problems. 

 

(1) Abu Kamil starts the book in the usual way all authors use to during his era by 

praising Allah (God) and the Prophet. 

(2) Abu Barza: (d. 911 AD), wrote a book of Area. (Al Qifti, 1972). 

(3) Abdul Hameed Ibn Turk: A successor of Al Khwarizmi (d.  During the ninth 

century), wrote a book of Area. (Hajji Khalifa, 1941). 

(4) Al Hajjaj Bin Yousef: (d. 833). He was the first author who translated Euclid's 

Elements from Greek into Arabic. (Hajji Khalifa, 1941). 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ahl_al-bayt
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                    The motive behind writing this book is the methods used by Al Hussab 

(Calculators) from the jurists (Religious scholars) when they insert roots in the legacies’ 

calculation so I can explain it with clarity providing easy solutions to such problems. 

However, I will not use the methods of the famous religious scholars who are calculators 

at the same time, where, in case, they tried to tackle these problems and arrived at a Surd, 

they think they have achieved something others are not capable of. Hence, I will be 

tackling these problems using different approach other than theirs where I will open what 

they have closed and loosen the knots they have held, I will also evaluate their 

calculations from an algebraic point of view using clear paths and arguments. This will 

be followed by interpreting the complicated problems raised by the religious scholars 

showing what worked with accurate calculations involving roots. And my guidance 

cannot come except from Allah, I seek his assistance in my intentions, He is able to do all 

things. 

                    Firstly, we say, Allah said after He stated the shares: (after payment of 

legacies he (or she) may have bequeathed or debts) and Prophet Muhammad (Peace be 

upon him) said: (Start with the debt, then the will and then the inheritance), he also said: 

(No will for the inheritor).Hence, the priority is for who writes a commandment is to 

include his needy close relatives according to the degree of closeness as Allah said: (It is 

prescribed for you, when death approaches any of you, if he leaves wealth, that he makes 

a bequest to parents and next of kin, according to reasonable manners. (This is) a duty 

upon Al-Muttaqin (the pious)) (5) .As such, the commandment of the parents was 

replicated by inheritance and the commandment for next kin remained by the will for 

those who are not entitled for inheritance. What I have said earlier about prioritizing the 

commandment to include the needy next of kin does not imply that others cannot be 

included in the will, I meant that it is closest to Allah to start with needy next of kin, then 

the orphans, the poor, the wayfarer, piety, and each and every act of obedience to Allah. 

It is forbidden to draft a will where more than one-third of the wealth without taking the 

permission from all inheritors. In case some of the inheritors allowed this, then the will 

creator can use the surplus of one-third of their quotas, we will explain this later. 

(5) In the original text: upon Al-Muhsineen (doers of good) which is not in Quran. 
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                    We (6) say, a man left three sons where he bequeathed one third of his wealth 

to his uncle. Here we have to have 9 shares, one third of this, which is 3 shares for the 

uncle and the rest 6 shares are distributed among the three sons with 2 shares each.  

The origin of this is 3 shares because he bequeathed one-third of his wealth to the uncle, 

therefore the minimum number he is entitled to, is one third of 3 which is 1 share, the 

remaining are 2 shares which cannot be distributed among the three sons without using 

fractions. By multiplying the original 3 shares by the number of sons, we get 9 which is 

the money shares. (7) 

(6) We will denote the words which mark the beginning of a problem or the 

discussion of cases in bold-red as they were denoted in the original text.  

(7) According to the Islamic inheritance law, known as Faraid, after determining the 

inheritors and specifying their quotas, the origin of the problem is then extracted. 

The origin of the problem is defined as the least number of shares which enables 

every inheritor to receive his/her share without a fraction. There are 3 cases in 

which the origin of the problem can be determined: 

Case1: If there is only one who is entitled for inheritance either by will or by inheritance 

law (which is the case here), then the origin is the denominator of the share. Here, we 

have an uncle with one-third of the shares and the rest of shares are for the sons, therefore 

the origin should be 3 (the denominator of  
1

3
), however since the remaining shares which 

is 2 is not divisible by the 3 sons, multiplying the original 3 shares by the number of sons, 

we get 9 which is the shares of money. 

Case2: If there is more than one who are entitled for inheritance either by will or by 

inheritance law, then the origin is the least common multiple of the denominators of the 

shares. 

For example, if the shares are distributed among 
1

4
   and  

1

6
  and the rest of shares 

to another person, then the origin is 𝐿𝐶𝑀(4,6)  =  12 and the shares are 12 (
1

4
) =

3 , 12 (
1

6
) = 2 , and the remaining: 12 – (2 + 3)  =  7. 

Case3: If there are no persons with fractional shares, then the origin is the sum of their 

shares. For example, a man left 5 sons, then the origin is 5 shares, one share for each son. 
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                    If he left a wife, three sons and bequeathed one - third of his wealth to 

another man, then the number of shares is 24. Now take a number which has a rounded 

one-third which is 3, then the man will get one third of 3 which is 1 share, the rest are 2 

shares from 24 which can be divided among them. The 2 and the 24 shares obey the half 

and half, I mean, take half of the 2 shares which is 1 (no fraction) and half of the 24 

shares which is 12 (no fraction). Multiply the 12 by 3 which is the denominator of the 

one-third to get 36 which is the money shares, then the man will get one-third which is 

12 , the wife will get one-eighth of the remaining 24 shares which is 3 and the sons will 

get one-third of the remaining 21 shares which is 7 each.(8)Another method, since we 

know that the origin is 24 shares divided among the wife and the 3 sons after taking out 

the one-third for the man, then the 24 shares are two-thirds of the money and hence one-

third should be 12 shares and the origin should be three-thirds which is 36.Another 

method, add to the 24 shares its half which is 12 to get 36, because if you know two-

thirds of a number, you need to add half of the two-thirds to get the original number (9). If 

he left a wife, three sons and bequeathed one fourth of his wealth to a man and one–fifth 

to another, approved by the inheritors(10), then the number of shares is 24 , for the woman 

one-eighth which is 3 shares, and 7 shares for each son. Now look for a number which 

has one-fourth and one-fifth (11), you will find it 20. 

(8) According to the Islamic inheritance law, the wife gets 
1

8
  of the wealth in the 

presence of children (a quarter in the absence of children), the shares then 

become: 
1

8
   for the wife, 

1

3
 for the man, and the rest is for the 3 sons. Hence, 24 , 

however, after calculating the shares of the wife and that of the man which are 

24

8
= 3 and 

24

3
= 8 respectively, the remaining shares of the sons: 24 – (3 + 8)  =

 13 which is not divisible by 3, so Abu Kamil applies a halving technique to 

overcome this, by dividing 24 by 2 and then multiply it by 3, the denominator of 

the man’s share to get 36 which enables an even distribution of the shares. 

(9)              
2

3
𝑥 = 24 , then 𝑥 = 36 and  

2

3
𝑥 +

1

2
(

2

3
)𝑥 = 𝑥 

(10) According to the Islamic inheritance law, a will should not exceed one-

third of the wealth unless approved by the inheritors. 

(11) A number where its one-fourth and its one-fifth are integers. 
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Give the first man one-fourth of 20 which is 5 shares and the other one one-fifth 

of 20 which is 5 shares, the remaining shares from 20 are 11 shares from the 24 shares for 

the woman and the sons which is not possible to be divided among them. Multiply the 

denominators of the one-fourth and the one-fifth, 4 and 5 to get 20 by 24 which are the 

shares of the woman and the sons, you will get 480 which is the money shares. Then the 

first man will get one-fourth which is 120,the second man will get one-fifth which is 

96.The remaining 264 to be divided among the woman and the three sons,  the wife will 

get one-eighth which is 33 and the sons will get one-third of the remaining 231 shares 

which is 77 for each. If he left a woman and four sons, and recommended to his uncle a 

quarter of his wealth and to his avuncle (the brother of his mother) one-fifth; and the 

inheritors by law, the woman approves the two commandments, and the sons do not 

approve, then the third is permissible for the inheritance in any case if the commandment 

is one third or more of the wealth. If you divide the money between the inheritors and 

take away one-third of their shares, then the share of each one of them is like that of two-

thirds of the money (12). Similarly, if you take from each of the inheritors, one-part or 

parts of their shares, then the remaining in the hands of each one of them is the same as 

what they get from the remaining money. This is understood and accepted by those who 

study arithmetic. It is clear then, that if the money is divided between the woman and the 

sons, then one- third of the sons’ quota goes to the two men (those who were 

recommended for a quarter and one-fifth of the wealth), and a quarter and one-fifth of the 

woman’s quota goes to them respectively. Knowing that the woman has four-seventh of 

the quota 

(12) 𝑥 −
𝑥

3
=

2

3
𝑥 
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 of the son, it suffices then that the quota of the son is one-third, one-seventh, a quarter 

and one-fifth. This is because the son will lose one-third, anyway, to the two men that are 

recommended to them the quarter and the one-fifth. Moreover, the woman’s quota is 

four-seventh of the son’s quota and from this a quarter and one-fifth goes to the two men. 

Therefore, one shall multiply 3 by 5 and 7(13), and the four is not needed since the son, if 

he has in his hand a thing that has one-seventh then there is no doubt, four-seventh of it, 

has a quarter which is equal to one-seventh of that thing. This is the same as one-seventh 

of each son’s quota which is 105 and the total quotas of the four sons is 420, and the 

woman’s quota is four-seventh of that of one son which is 60. The shares of money shall 

be 480, the woman gets one-eighth of it which is 60, from this, a quarter and one-fifth is 

taken off to the two men, 27 shares. The remaining shares after taking off the one-eighth 

is 420 from which one-third goes to the two men (those who were recommended for a 

quarter and one-fifth of the wealth) which is 140 shares; and 280 shares remains to be 

divided among the four sons, 70 for each. The quota of the two men, then is 167(14).to be 

divided between them, five-ninth for the first and four-ninth for the second. However the 

167 has neither  

(13) The quota of each son is 3 × 5 × 7 = 105 , note the argument. 

(14) The two men’s quotas are 1/4 and 1/5 of the woman’s quota since she approved 

and 1/3 of the son’s quota since they did not approve the 
1

4
 th and

1

5
.th . If 𝑥 is the quota of 

one son, then the woman’s quota is (
4

7
)𝑥 =

4

7
(105) = 60  where 

1

4
(60) = 15 

and 
1

5
(60) = 12 , a total of 27 goes to the two men from the woman’s quota, in addition 

of 
1

3
 of the sons’ quotas 

1

3
(420) = 140 to get 27 + 140 =167. 
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one-ninth nor one-third so that cancellation cannot be used(15), therefore, we go back to 

the original 480shares from which this 167 resulted .This is because we multiplied four 

by five since their shares are a quarter and one-fifth, to get 20, its quarter is 5 and its fifth 

is 4, we add them up to get 9, hence we divide between them this way, five-ninth for the 

first one (who is recommended for a quarter) and four-ninth for the second (who is 

recommended for one-fifth). Multiply 480 by 9 to get 4320 which can be divided evenly 

among all those entitled either by the will or by the inheritance law. If you want to know 

what the woman and the sons are getting, multiply what they got from the 480 by 9 which 

are the same amounts they get from 4320. As for the two men, multiply their quota from 

the 480 which is 167 by 9 to get 1503, five-ninth of this for the first one, 835 and four-

ninth for the second, 668.  Another method, consider the money shares 4320, one-eighth 

for the woman 540, then of this, a quarter and one-fifth for the men 243 and the 

remaining 297 is an excess. After taking off the one-eighth, the woman’s quota, 3780 

remains for the sons, we take one-third of this to the two men 1260, hence the total quota 

of the two men (by the will) received from the quotas of the woman and the sons is 1503, 

divided between them in the ratios 4 and 5 to 9, 835 for the first and 668 for the second. 

Another method, consider the shares of money as 32, one-eighth for the woman 4, then 

of this, a quarter and one-fifth for the men, 4 has a quarter but does not have a one-fifth, 

therefore multiply the money shares, 32 by 5 to get 160. One-eighth of it, 20 shares for 

the woman, and a quarter and one-fifth of this is taken off to the two men, 9 shares,  

(15) Abu Kamil realizes here, that since 167 is neither divisible by 9 nor by 3, then 

reducing the fractions: 
167

9
 𝑎𝑛𝑑 

167

3
 is not possible, hence he multiplies the original 

shares 480 by 9 to overcome this issue getting 4320 which enables divisibility by 3 and 9. 
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that is, 11 shares remains for the woman. The remaining from 160, after taking off the 

woman’s quota is140, one-third of this to be given to the two men, but 140 has no one-

third, in this case, we take the original 160 and multiply it by 3 to get 480.Give the 

woman one-eighth of it, 60 and for the two men a quarter and one-fifth of it, 27 and the 

woman remains with 33 shares. The remaining from the 480, after taking off the 

woman’s quota is 420, give one-third of this to the two men, 140 and add to it their share 

from the woman’s quota, 27 to get 167.The remaining from 420 after taking off the two 

men’s quotas, is 280 to be divided among the four sons, 70 each. The two men, then get 

the 167 divided between them based on 9 parts, however, 167 has no one-ninth and we 

cannot find a number where 167 and 9 are divisible by it except 1.In this case, the 

problem does not accept cancellation (16), so we go back to the original shares which was 

480 and we multiply it by 9 to get 4320 which can be divided evenly among all, the 

woman, the sons, and the two men without a fraction. You divide it among them in the 

way I have explained to you, Allah willing. However, if you use this method in every 

problem that comes to you from this kind, this will relieve you from the complications of 

cancellation which is useful, but only when needed. You need to know this and may 

Allah guide us to success. A man left his wife, his mother, a brother, recommended to his 

uncle two-fifth of his wealth and to his avuncle (his mother’s brother) a quarter of his 

wealth. The brother approved the recommendation for the uncle but not that of the 

avuncle, the wife approved the avuncle’s recommendation but not that of the uncle and 

the other woman did not approve the recommendation of either of them. You need to 

(16)  Abu Kamil points out, that the 𝐺𝐶𝐹(167,9) = 1 and hence deduces that the 

fraction 
167

9
 is irreducible. 
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. know that the one-third rule applies to all in any case (17). The uncle gets 8 parts out of 

13 and the avuncle gets 5 parts out of 13 according to their recommendations, for if the 

inheritors approved, then one-fourth and one-fifth would be taken from the wealth as we 

explained before. Since some of the inheritors by law approved and others did not, in this 

case, one-third of the money is calculated and divided between the uncle and the avuncle 

according to their recommended quotas. Then, the uncle gives back to the brother the 

difference between the one-third and the two-fifth of the money because the brother 

approved his two –fifth, so he takes a quarter and one-sixth according to his quota from 

the money. Similarly, he gives back to the mother the difference between the one-third 

and the quarter of the money because the mother approved his quarter, so he takes one-

third of her quota. If you know all this, start working on the shares of money so you will 

understand more and work less with cancellation, you will find the money shares to be 

12, 3 for the wife, 4 for the mother and 5 for the brother (18). As we explained, each must 

have one-third, multiply 12 by 3 to get 36, 9 for the woman, and 12 for the mother and 15 

for the brother. Take one-third of each and add them up to get 12, to be divided among 

the uncle and the avuncle on 13 parts which is not possible, so go back to the 36 and 

multiply it by 3 to get 468 , a quarter to the woman, 117 , one-third for the mother 

(17)  In case the inheritors do not approve the commandment because it exceeds one-

third of the wealth, then no more than one-third of the overall wealth can be bequeathed 

to the inheritors by the will. Here 
2

5
+

1

4
=

13

20
>

1

3
 

(18)  In the absence of children, the wife gets a quarter, 12/4=3, the mother usually gets 

one-third 12/3 = 4, (unless she has multiple siblings, in this case she gets one-sixth) and 

the rest for the brother 12 - (4+3) = 5.  
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156, and the remaining for the brother 195.Take one-third from each , so that 39 is taken 

from the woman and she is left with 78, 52 is taken from the mother and she is left with 

104 and 65 is taken from the brother and he is left with 130. Add all of this to get 156 

which the same as one-third of the total money to be divided between the uncle and the 

avuncle on 13 parts, the uncle takes 8 out of 13 which is 96, then considering the origin 

of the money 468, take its one-fifth, but it has no one-fifth, so we multiply it by 5 to get 

2340.Now, see what everyone has got and multiply it by 5.From 2340, the uncle gets 480, 

the avuncle 300, the woman 390, the mother 520 and the brother 650. Another method, 

divide the 2340 among them, the uncle and the avuncle in the same way you divided the 

468, then go back to the original money2340 and take two-fifths of it , which is 936, take 

off this what the uncle has got from the one-third which is 480 then 456 remains. Now 

take a quarter and one-sixth of this 456 from the brother’s quota which is 190 for the 

uncle specially and not for the avuncle. We add this 190 to the uncle’s quota from the 

one-third which 480 to get 670 which is all what the uncle can get, and the brother 

remains with 160. Again, we go back to the original money 2340 and take its quarter 

which is 585, take one-third of the mother’s quota which is 95 for the avuncle specially 

and not for the uncle. Add this what the avuncle has got from the one-third which is 300 

to get 395 which is all what the avuncle can get. The mother is left with 425, the brother 

with 460 and the wife with 390. If he left his wife, his mother, his brother from the same 

parents, his sister, bequeathed a quarter of his wealth to his uncle, one-fifth to his avuncle 

and one-sixth to a non-relative. If the wife approves for the uncle only, the mother 

approves for the avuncle only, the brother approves for the non-relative only, and the 

sister disapproves all. Then you should know that the one-third rule applies to them in 
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any case. The uncle gets 15 parts out of 37, the avuncle gets 12 parts out of 37 and the 

non-relative 10 parts of 37. This is because you need a number which has a quarter, a 

one-fifth and a one-sixth, the quarter from 4, the one-fifth from 5 and the one-sixth from 

6. The 4 and the 6 agrees on half and half, so multiply 4 by 5 by one-half of 6 which is 3, 

or multiply 6 by 5 by one-half of 4 which is 2 to get 60. Now, take a quarter of 60 which 

is 15, its one-fifth which is 12 and its one-sixth which is 10 and add them up to get 37. If 

the inheritors approved, then one-fourth, one-fifth and one-sixth would be taken from the 

wealth as we explained before. Since some of the inheritors by law approved and others 

did not, in this case, one-third of the money is calculated and divided between the uncle, 

the avuncle and the non-relative according to their recommended quotas, the uncle gets 

15 parts out of 37, the avuncle gets 12 parts out of 37 and the non-relative 10 parts of 37. 

Then, the uncle gives back to the wife the difference between the one-third and the 

quarter of the money because she approved his quarter, so he takes a quarter of her quota. 

Similarly, the avuncle gives back to the mother the difference between the one-third and 

the one-fifth of the money because she approved his one-fifth, so he takes one-fifth (19) of 

her quota. Likewise, the non-relative gives back to the brother the difference between the 

one-third and the one-sixth of the money, so he takes one-third and half of one-ninth of 

his quota. .If you know all this, you will find the shares of money to be 36, a quarter of it, 

9 for the wife, one-sixth of it, 6, for the mother and the remaining 21 shares to be divided 

between the brother and the sister, 14 for the brother and 7 for the sister(20).  

(19)  In the original text; “one-sixth” which must be a typo from the copier. 

(20)  According to the Islamic inheritance law, the brother gets twice as much as the 

sister’s quota so the remaining 21 shares are divided among them as 14 (son) (cont’d) 
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As we explained, each must have one-third, multiply 36 by 3 to get, 108 where 27 for the 

wife, 18 for the mother, 42 for the brother and 21 for the sister. Take one-third of each 

and add them up to get 36, to be divided among the uncle the avuncle, and the non-

relative on 37 parts which is not possible, so go back to the 108 and multiply it by 37 to 

get 3996 which does not have a one-fifth, so multiply it by 5 to get 19980.Then, multiply 

the shares of all inheritors which resulted from the 108 by 37 and again by 5 to get the 

shares from 19980. Another method, divide the 19980 among them, give the wife a 

quarter, the mother one-sixth and the remaining to the brother and the sister in the ratio 

two-thirds for the brother and one-third for the sister. The shares are 4995 for the wife, 

3330 for the mother, 7770 for the brother and 3805 for the sister. Now take off one-third 

from each, 1665 from the wife’s quota and she is left with 3330, from the mother’s quota, 

1110 and she is left with 2220, from the brother’s quota, 2590 and he is left with 5180 

and 1295 from the sister’s quota and she is left with 2590. A total of 6660 is taken from 

all of them which is one-third of the money divided between the uncle, the avuncle and 

the non-relative on 37 parts, each part worth 180. If you want to know the uncle’s quota, 

multiply 180 by 15 since the uncle is entitled for 15 parts out of the 37, to get 2700 which 

is the uncle’s quota by approval. If you want to know the avuncle’s quota, multiply 180 

by 12 since the uncle is entitled for 12 parts out of the 37, to get 2160 which is the 

avuncle’s quota by approval. If you want to know the non-relative quota, multiply 180 by 

10 since the uncle is entitled for 10 parts out of the 37, to get 1800 which is the  

(20) and 7 (Daughter), the wife here gets a quarter, not one-eighth, since no children are 

present, 
36

4
=  9 and the mother gets one-sixth (usually one-third) in the presence of 

siblings,
36

6
=  6. 
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non-relative quota by approval.Then go back to the original money 19980 and take a 

quarter of it, which is 1995, take off this what the uncle has got from the one-third which 

is 2700 then 2295 remains. Now take from the wife 573 and a half and a quarter 

especially for the uncle, add it to his quota 2700 to get 3273 and a half and a quarter(21) 

which is all what the uncle can get, and the wife remains with 2756 and a quarter. Again, 

we go back to the original money 19980 and take its one-fifth which is 3996, take off 

this, one-third of the avuncle’s quota which is 2160 to get 1836, Now take one-sixth from 

the mother’s quota, 306 especially for the avuncle, add it to his quota 2160 to get 2466  

which is all what the avuncle can get. Again, we go back to the original money 19980 

and take its one-sixth which is 3330, take off this, one-third of the non-relative quota 

which is 1800 to get 1530, Now take one-third and half of its one-ninth from the 

brother’s quota, especially for the non-relative, add it to his quota 1800 to get 2395 which 

is all what the non-relative can get. The remaining in the brother’s hand 4585.To correct 

the quotas so that you avoid fractions (22) which occurred in the uncle’s and the wife’s 

quotas can be done by multiplying 19980 by 4 to get 79920 and then you multiply all the 

quotas by 4. This way, the wife’s quota is 11520, the mother’s is 7656, the brother’s is 

18340, the sister’s is 10360, the uncle’s is 13590, the avuncle’s is 9864 and the non-

relative is 9580. If it happens that the commandment (the will) is recommended to an 

inheritor by law, then it is legal only if the other inheritors by law approved it. Otherwise, 

it is illegal and the will becomes void. The money is, then, for the inheritors by law 

according to their legal shares, even if some of them approves a part of their shares.  

(21)  Note here, how Abu Kamil expressed 3273.75 

(22)  The wife’s and the uncle’s quotas were 2756.25 and 3273.75 respectively. 
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We will explain this later, Allah willing. If he left his wife, his mother, his brother from 

the same parents, and bequeathed one-fifth of his wealth to his mother. If the brother 

approves and the wife does not approve, you will find the shares of money to be 12. A 

quarter for the wife, 3, one-third for the mother, 4 and the rest for the brother which is 5. 

Give the mother one-fifth of the brother’s quota which is 1. Then the mother will get 5 

and 4 remains in the hand of the brother. If he bequeathed one-fifth and one-seventh (23) 

of his wealth to the wife, and the mother approves it, then take from the mother’s quota a 

quarter, one-fifth and one-seventh (24) which has neither one-fifth nor one-seventh. The 

one-fifth and the one-seventh from 35 because you multiplied one-fifths of a Dirham by 

one-sevenths of a Dirham. Multiply 35 by the shares of money which is 12 to get 420. 

Now multiply their shares which resulted from 12 by 35 to get their shares from 

420.Another method, give the wife a quarter of 420 which is 105 and give the mother 

one-third which is 140 and the rest 175 to the brother. Now give the mother, one-fifth and 

one-seventh from the wife’s quota because she approved it, which is 36, so the mother 

will have 176 and 69 is left with the wife. (25)  

(23)  In the original text: “500 and seven”, apparently;” one-fifth and one-seventh” 

(24)  In the original text:” four five seven”, apparently;” a quarter, one-fifth, and one-

seventh”. 

(25)  Abu Kamil mixed up the wife’s and the mother’s quotas. The original problem 

states that he bequeathed 
1

5
 and 

1

7
 of his wealth to the wife, and the mother approved it, 

hence, 
1

5
 and 

1

7
  of the mother’s quota should be given to the wife i.e. 140/5 =28 and 

140/7=20, a total of 48. The wife’s quota becomes then, 153 and the mother is left with 

92, a total of 420. 
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If he left his mother, his wife, his brother, and his sister from the same parents, 

bequeathed a quarter of his wealth to his mother, and one-fifth to his sister. If the wife 

approves both recommendations and the brother approves the quarter for both, then know 

that the mother and the sister compete on 9 parts according to their quotas, five-ninths for 

the mother and four-ninths for the sister. You will find the shares of money to be 36, one-

sixth for the mother, 6, a quarter for the wife, 9, for the brother 14 and 7 for the sister. 

Now take from the wife’s quota which is 9 a quarter and one-fifth to be given to the sister 

and to the mother since the wife approved their recommendations. However, 9 has 

neither a quarter nor one-fifth, so we multiply 36 by the denominators of the quarter and 

the one-fifth which is 20 to get 720. Now multiply their quotas which resulted from 36 by 

20, the wife’s quota is 180, the mother’s is 120, the brother’s is 280 and the sister’s is 

140.Take a quarter and one-fifth from the wife’s quota 81, she will be left with 99, and 

take a quarter from the brother’s quota 70, he will be left with 210. Add the 70 and the 81 

up to get 151, divide it among the mother and the sister on 9 parts, but it has no one-

ninth, so multiply 720 by 9 to get 6480.Multiply what is left with the brother by 9 to get 

1890, the mother’s quota by 9 to get 1080, the sister’s quota by 9 to get 1260 and what is 

left with the wife by 9 to get 891. Multiply 151 which was taken from the wife and the 

brother, by 9 to get 1359, divide it on 9 parts between the mother and the sister, five-

ninths for the mother which is 755, add this to her quota, 1080 to get 1835, and four-

ninths for the sister which is 604, add this to her quota, 1260 to get 1864. It is clear now, 

that the mother’s quota from the inheritance by law and the inheritance by will is 1835, 

and that the sister’s quota from the inheritance by law and the inheritance by will is 1864. 

Also, what is left with the brother from the inheritance, after executing the will is 1890, 
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and what is left with the wife from the inheritance, after executing the will is 891.If the 

wife approves one-fifth for both of them, and the brother approves one-sixth specially for 

the sister, then the mother and the sister get one-fifth of the wife’s quota on 9 parts, five-

ninths for the mother and four-ninths for the sister who takes one-sixth of the brother’s 

quota as well. The method used to calculate this is that, the wife’s quota has to have one-

fifth, the brother’s quota has to have one-sixth and the one-fifth of the wife’s quota has to 

have one-ninth. The wife’s quota must be 45 and her inheritance by law is a quarter of the 

money, that is, the shares of money is 180. A quarter for the wife, 45, one-sixth for the 

mother, 30, and 70 for the brother which has no one-sixth, the one-sixth is from 6, the 6 

and the 70 agrees on half and half. Multiply half of 6 by the money shares which is 180 to 

get 540 from which the correct shares can be calculated without a fraction. The wife’s 

quota is a quarter of this, 135, the mother’s is one-sixth, 90, and the remaining 325 for the 

brother and the sister, 210 for the brother and 105 for the sister. Now take one-fifth, 27 of 

the wife’s quota which is 135, because she approved one-fifth for both, divide it between 

the mother and the sister on 9 parts, five-ninths for the mother and four-ninths for the 

sister. The mother’s quota is 15 and the sister’s quota is 12, add 15 to the mother’s quota 

which is 90 to get 105, and add 12 to the sister’s quota which 105 to get 117. The sister 

takes also, one-sixth, 35, of the brother’s quota which is 210, because he approved it, add 

this to what she earned from the inheritance by law and the will to get 152. It is clear 

now, that the sister’s quota from the inheritance by law and the inheritance by will 

approved by the wife and the brother, is 152, and that the mother’s quota from the 

inheritance by law and the inheritance by will approved by the wife is 105. Also, what is 
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left with the brother after the sister took one-sixth of his quota is 175, and what is left 

with the wife after the mother and the sister took one-fifth of her quota is 108. 

Another Type of Wills 

In which the deceased leaves inheritors and bequeaths to his uncle or avuncle or a 

non-relative the same quota as that of one of the inheritors, or the same quota as that of 

one of the inheritors except the quota of another, or except a quota of another if it existed 

(26) Also, other cases which we will explain Allah willing. As if, one says, if he left five 

sons, two daughters and bequeathed to his uncle the same quota as that of a son. You will 

find the shares of money to be 12, 2 shares for each son and 1 share for each daughter, 

add 2 shares, each son gets, to the shares of money which is 12 to get 14, 2 of it for the 

bequeathed one (the uncle) and the remaining 12 are divided among five sons and two 

daughters, 2shares for each son and one share for each daughter. If he left a wife, three 

sons, two daughters and bequeathed to his uncle the same quota as that of a daughter, you 

will find the money shares to be 64. The wife gets one-eighth, 8, for each son, 14, and 7 

for each daughter. Now add 7, the same as the quota of one of the daughters, and 64 to 

get 71, for the uncle 7 and the remaining 64 are for the inheritors according to their 

quotas. If he left a wife, four sons, three daughters, and bequeathed to his uncle the same 

quota as that of a son except the wife’s quota, you will find the money shares to be 88. 

The wife gets one-eighth, 11, for each son, 14, and 7 for each daughter. Now look for the 

difference between the son’s quota and the wife’s quota which is the quota of the uncle, 

because he bequeathed to his uncle the same quota as that of a son except the wife’s 

quota, you will find it 3. Add 3 to the shares of money which  

(26)  This will be explained in the next page 
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is 88 to get 91, for the uncle 3 and the remaining 88 for the inheritors according to their 

quotas. If he left a wife, five sons and bequeathed to his uncle a sixth quota if it happens. 

This is the same as saying, he bequeathed the same quota as that of one of his sons. If he 

bequeathed a quota of a sixth son, if existed, find the shares of money and make it 

divisible by them as if a sixth son exists, you will find it to be 240. The wife gets one-

eighth, 30, and the remaining is 210. If a sixth son exists, he will get 35, add this to the 

shares of money which is 240 to get 275. The bequeathed person gets 35, the wife gets 

one-eighth, 30, from the remaining 240, and 42 for each son. If a sixth son exists, he will 

get 35. If he bequeathed a quota of a sixth son, except the quota of a daughter, if existed, 

find the money shares and make it divisible by them as if a sixth son exists. The quota of 

each son is even so it has a half because the quota of the daughter is half that of a son, 

you will find it to be 240. The wife gets one-eighth, 30, and the remaining 210 is divided 

among 5 sons with 42 each and the daughter must have 21. If a sixth son exists, he will 

get 35, take the daughter’s quota which is 21 from this to get 14, add it to the shares of 

money which is 240 to get 254. Give the bequeathed one, a quota of a sixth son, except 

the quota of a daughter, if existed, which is 14 and the remaining 240 for the inheritors 

according to their quotas. If he bequeathed a quota of a sixth son, if existed, except the 

quota of a daughter, if existed, find the money shares and make it divisible by them as if a 

daughter exists, you will find it to be 2640. As if you say, a wife and five sons, the wife 

gets one-eighth, and the remaining is for the sons, take the one-eighth form 8 , for the 

wife one-eighth so 7 remains for five sons which is not possible to be divided among 

them. Multiply 8 by 5 to get 40. For the wife one-eighth, 5, and the remaining 35 to be 

divided among 5 sons with 7 each. If there is a daughter with them, if existed, the 35 is 
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divided among them on 11 parts which is not possible. Multiply 40 by 11 to get 440, for 

the wife one-eighth, 55, and the remaining 385 are divided among five sons with 77 each. 

If there is a daughter, then the quota of each son is 70 and the daughter’s quota is 35. If 

the sons were 6, then 385 is not divisible by 6, so multiply the shares of money which is 

440 by 6 to get 2640, this is the shares of money by which the will is executed. Give the 

wife one-eighth, 330, the remaining is 2310. If a daughter exists with the five sons, she 

will get 210, if a son exists with the five sons he will get 385. Take off the 210 from the 

385 to get 175, add this to the shares of money which is 2640 to get 2815 which is the 

shares of money. Give the bequeathed one the quota of a sixth son, if existed, except the 

quota of a daughter, if existed, 175. The remaining is 2640, give the wife 330 and the rest 

2310 to be divided among 5 sons with 462 each. 

Another Type of Wills 

In which the deceased bequeaths to a man the same quota as that of one of the 

inheritors and a part of his money or a part of the remaining money or a part of the 

remaining from one-third or one-half of his money or except a part of his money or 

except a part of the remaining money or except half of his money or except one-third of 

his money and similar cases. If he left five sons, bequeathed to a non-relative the same 

quota as one of  the sons, and one-tenth of his wealth to another, then make the money a 

number which has one-tenth which is 10 and give the one-tenth of 10 to the one who is 

recommended for one-tenth which is 1. The remaining is 9 cannot be divided by 6, the 

sons and the non-relative who is recommended for the same quota as that of one son, but 

they agree on one-third and one-third, I mean that the 9 has one-third and the 6 has one-

third. Take one-third of 6 which is 2 and multiply it by 10 to get 20, which is the shares 
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of money. Give one-tenth to the one who is recommended one-tenth, which is 2 and the 

remaining 18 to be divided among the sons and the other man who gets one-third which 

is 6 and the rest 15 for the sons , 3 for each. Another method, let the money be a thing, 

give a share to the one who is recommended for the same quota (27) as one son, then a 

thing except a share remains. Give one-tenth of a thing for the one who is recommended 

for one-tenth, then remains nine-tenths of a thing except the quota of the five sons which 

is equal to 5 shares. Therefore nine-tenths of a thing except a share is equal to 5 shares. 

Complete it by a share and add to it to 5 shares, hence, nine-tenth of a thing is equal to six 

shares. Now, complete the nine-tenth of a thing to become a thing, by adding its one-

ninth to it, add to the 6 shares the same as its one-ninth, which is two-thirds of a share. 

The result is a thing which is equal to 6 share s and two-thirds of a share. Set the share as 

3 because of the two-thirds (to enable cancelation of the denominator of two-thirds), then 

the money is 20 and the share is 3(28). Another method, you have seen that nine-tenths of 

a thing is 6 shares and that one-tenth of a thing is two-thirds of a share, then the 

remaining one-tenth is two-thirds of a share, since the shares are 6, then the money is 6 

shares and two-thirds of a share. Another method, let the money be a Dirham and take 

from it the share of one of them. Call this share a ‘Dinar”, then the remaining is a Dirham 

except a Dinar. Again, take one-tenth of the money, which is one-tenth of a Dirham,  

(27)  The quota, ”Naseeb” which is the total shares any of the inheritors may get, is 

differentiated by Abu Kamil from the “share” which is a part of the quota.  

(28)  The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦, then 𝑥 – 𝑦 – (
1
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) 𝑥 = 5𝑦 

(
9
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)𝑥 –  𝑦 = 5𝑦 then (

9
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9
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then the remaining is nine-tenths of a Dirham except a Dinar which is equal to 5 Dinars, 

since we called the share of one son a Dinar and we have 5 sons. Complete the nine-

tenths of a Dirham by a Dinar and add to it to 5 Dinars, hence, nine-tenth of a Dirham is 

equal to six Dinars. Now, convert the nine-tenths of a Dirham to one-tenths, to get 9, 

which is a one part of a Dinar and the share. Convert the 6 Dinars to one-tenths, to get 60, 

which is a one part of a Dirham, which is the money, since we made the money a 

Dirham. The money and the share agrees on the one- third and one-third, take one-third 

of the money and one-third of the share. The money is then 20 and the share is 3(29). Use 

this method in all problems that you face, when you get Dinars equal Dirham,  make the 

number of Dinars one part of the Dirham and the number of Dirhams one part of the 

Dinar. If you get fractions, then simplify them until they become all integer parts and 

(29)  Abu Kamil uses here the same argument as in the previous method replacing the 

“thing’ by ‘Dirham” and the “share’ by “Dinar”. However the two methods differ in the 

final steps, while he uses an algebraic method with the unknowns, the “thing” and the 

“share”, he uses conversion of the Dirhams and the Dinars into multiples of unit fractions 

using mixed fractions(this can be seen clearly in later examples) to arrive at the same 

result. Letting the Dirham to be 𝐷 and the Dinar to be  𝑑 , in both cases, he arrives at:  

(
9

10
) 𝑥 = 6𝑦 and (

9

10
) 𝐷 = 6𝑑. While he proceeds using the completeness and balancing, 

“Al Gabr Wal Muqabala” to solve for 𝑥 in the first equation, he uses the fraction 
1

10
 to 

compare the one part of each currency to the other in the second equation. Here, (
9

10
) 𝐷 is 

9(
1

10
)  is the one part of the Dinar, and the 6d is 60 one-tenths, since6 = 60(

1

10
). 
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then make the parts of the Dinars one part of the Dirham and the parts of the Dirhams one 

part of the Dinar. The reason behind this is valid and I will explain it later, Allah willing. 

If he left his mother, five sons, bequeathed the same quota as one of the sons, and a 

quarter and one-fifth of his wealth, you will find the shares of money to be 6 shares. The 

mother gets one-sixth which is 1, and the sons 1 share each. Then make the money a 

number having a quarter and one-fifth, which is 20, and the one who is bequeathed is 

given a quarter and one-fifth, which is 9 shares. The remaining is 11 shares for both the 

heirs and the bequeathed one on 7 parts, because the heirs are 6 added to the bequeathed 

one, become 7. Cancellation here is not possible, multiply 7 by 20 to get 140, which is 

the shares of money. Give the bequeathed one a quarter and one-fifth of it, which is 63, 

and there shall remain 77 shares to be divided among his heirs, the bequeathed one, on 7 

parts each part 11 shares. Give the bequeathed one as much as one son's share, 11 shares, 

and 66 shares between the mother and the five sons, one-sixth for the mother, 11 

shares.Another method, let the money be a thing and give a share to the one who is 

recommended for the same amount as one son, then a thing except a share remains. Give 

a quarter and one-fifth of a thing for the one who is recommended for a quarter and one-

fifth, then remains a half thing and half of one-tenth of a thing except a share, which is 

equal to 6 shares since the mother’s share is the same as that of one son. Complete it by a 

share and add to it to 6 share, hence, a half thing and half of one-tenth of a thing is equal 

to 7 shares. Now, complete the half thing and half of one-tenth of a thing to become a 

thing, by adding the same as its 9 parts out of 11 parts, then add to the 7 shares the same 

as its 9 parts out of 11, which is 5 shares and 8 parts out of 11 of a share. The result is 12 

shares and 8 parts out of 11 parts of a share. Set the share as 11, then the thing is 140 
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which is the shares of money. The thing became 140 because you multiplied 11 by 12 

and 8 parts out of 11(30). Another method, let the money be a Dirham and give a Dinar to 

the one who is recommended for the same amount as one son, then a Dirham except a 

Dinar remains. Give a quarter and one-fifth of a Dirham for the one who is recommended 

for a quarter and one-fifth, then remains a half Dirham and half of one-tenth of a Dirham 

except a Dinar, which is equal to 6 Dinars. Complete the half Dirham and half of one-

tenth of a Dirham by a Dinar and add it to 6 to become equal to 7 Dinars. Convert it to 

half one-tenths by taking 21, then the half Dirham and half of one-tenth of a Dirham is 11 

which is a one part of a Dinar, which is the share. Convert the 7 Dinars by making a 

Dinar 20 to get 140 which is a one part of a Dirham, which is the money since we made 

the money a Dirham. If the inheritors did not approve, then the one-third is divided on 

74 shares, between the one who is recommended for a quarter and one- fifth, 63 and 11 

for the one who is recommended to him the same quota as of one of the sons. If you need 

to correct the shares of money, make the one-third as 74 so that the money shall be 222, 

and the one-third shall be taken out to the people of the commandments, 74.From the 

remaining 148 the mother shall take one-sixth, but it has no one-sixth, multiply the shares 

of the money by 3 because the one-sixth is from 6 and the 6 and the 148 agree on the 

(30)  The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦, then 𝑥– 𝑦 −
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half and half. Take half of 6 which is 3 and multiply it by the shares of money which is 

222 to get 666 which is the shares of money and can be divided evenly among the heirs. 

The one-third shall be taken out to the people of the commandments, 222 on 74 shares. 

Give the one who is recommended to him is like the share of one of the sons, 33 which 

11 shares out of 74 since each share is 3 and therefore 11 is multiplied by 3 to get 33. The 

remaining 189 shall be given to the one who is recommended for the quarter and the one-

fifth. Now go back to the two-thirds of the money which is 470. Using another method, 

you will find the shares of the money to be 6, one-sixth of it for the mother which is 1, for 

each son 1 share, take a number which has one-third , 3 and give the people of 

commandments one-third of it , then remains two shares to be divided among the 

inheritors on 6 shares which is not equally divisible, but it obeys half and half .Take half 

of the 6 which is 3 and multiply by the number which has one-third which is 3 to get 

9.which is the shares of money. Give the people of the commandments one-third of 

which is 3, and remains 6 for the heirs, 1 for the mother which is one-sixth, 1 for each son 

and 1 share for the one who is recommended to him the same quota as of one of the sons 

from 9 shares of money which is one-ninth of the money. The shares of the people of 

commandments is the one-third, multiply the share of the one who is recommended for 

the quarter and the one-fifth by a quarter and one-fifth and multiply the share of the one 

who is recommended to him the same quota as of one of the sons by one-ninth. Take a 

number which has a quarter, a one-fifth and a one-ninth which 180,add its quarter, 45 , its 

one-fifth, 36 , and its one-ninth,20  to get 101 which is one-third of the money and the 

money is 303. The one-third which is 101 is divided among the people of 

commandments, 81 for the one who is recommended for the quarter and the one-fifth and 
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20 for the one who is recommended the same as that of a son’s quota. Consider now, the 

two-thirds of the money which is 202, give the mother one-sixth, but it has no one-sixth, 

so multiply the shares by 3 to get 909 which is the shares of money that can be divided 

between the heirs and the people of the commandments without a fraction. Take one-third 

out of it which 303, for the recommended to him like the quota of one of the sons, 60 

shares and 243 for the one who is recommended to him a quarter and one-fifth. Go back, 

now to the two-thirds of the money, which is 606, the mother takes one-sixth, 101, and 

each son 101.If he left, a son, five daughters, bequeathed the same quota as one of the 

daughters to his uncle, and bequeathed one-tenth of the remaining money. The 

methodology for this is to let the money be a thing, and take out a share of the one of 

daughters’ that is because you make the share of the son as twice as the daughter’s share, 

then a thing except a share remains. Subtract one-tenth of a thing from it since he 

bequeathed one-tenth after the share which is one-tenth except one-tenth of a share to get 

nine-tenths of a thing except nine-tenths of a share which is equal to 7 shares(31).  

(31)  The money is 𝑥 and the share of a daughter is 𝑦, then  
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Complete the nine-tenth of a thing by a share and add to it to 7 shares, hence, the nine-

tenths of a thing is equal to 7 shares and nine-tenths of a share. Now, complete the nine-

tenths of a thing to become a thing, by adding the same as its one-ninth, then add to the 7 

shares and nine-tenths of a share the same as its one-ninth, which is 8 shares and seven-

ninth of a share equal to a thing. Set the share as 9, then the money is 79. If you need to 

check, give 9 shares to the one who is recommended the same as one of the daughter’s 

share and 7 for the one who is recommended for one-tenth of the remaining money, then 

63 remains between a son and five daughters, 18 for the son and 9 for each daughter. 

Another method, let the money be a Dirham, and take out a Dinar for the one who is 

recommended the same as the daughter’s quota, then a Dirham except a Dinar remains. 

Subtract one-tenth of a Dirham from it since he bequeathed one-tenth of the remaining 

money which is one-tenth of a Dirham except one-tenth of a Dinar to get nine-tenths of a 

Dirham except nine-tenths of a Dinar which is equal to 7-Dinars., because if the share of 

a daughter is a Dinar, then the share of the son is 2 Dinars and the shares of a son and 5 

daughters is 7 Dinars. Complete the nine-tenths of a Dirham by a nine-tenths of a Dinar 

and add it to 7 Dinars, hence, the nine-tenths of a Dirham is equal to 7 Dinars and nine-

tenths of a Dinar. Remove the-one-tenth, then the nine-tenths of Dirham is 9 which is a 

one part of the Dinar, and is the daughter’s share. The 7 Dinars and nine-tenths of a Dinar 

is 79 which is the money and a one part of the Dirham. If he bequeathed the same quota 

as one of the daughters, and bequeathed one-fifth and one-sixth of the remaining money 

which is approved by inheritors. The methodology for this is to let the money be a thing, 

and take out the share of one of the daughters, this share is the quota, then a thing except 

a share remains. Subtract one-fifth and one-sixth of the remaining, which is one-fifth and 
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one-sixth of a thing except one-fifth and one-sixth of a share. The result is 19 parts out of 

30 of a thing except 19 parts out of 30 of a share which is equal to 7 shares. Complete the 

19 parts-out of 30 of a thing to become a thing by adding  11parts out of 30 of a thing and 

add 11 parts out of 30 parts of a share to the 7 shares and the 19 parts out of 30 of a share. 

The result is a thing which is equal to 12 shares and one part of 19 parts of a share. Set 

the share as 19, then the 12 shares and one part of 19 parts of a share is 229 which is the 

money. If you need to check, then subtract the share which is 19 from 229. Give one-

fifth and one sixth of the remaining 210 to the bequeathed people which is 77. The 

remaining 133 to be divided among a son and 5 daughters, 38 for the son and 19 for each 

daughter (32). Another method, let the money be a Dirham, and take out a Dinar for the 

one who is recommended the same as the daughter’s quota, then remains a Dirham 

except a Dinar. Subtract one-fifth and one-sixth of the remaining, which is one-fifth and 

one-sixth of a Dirham except one-fifth and one-sixth of a Dinar. The result is 19 parts out 

of 30 of a Dirham except 19 parts out of 30 of a Dinar which is equal to 7 Dinars. 

Complete it by the 19 parts of a Dinar and add it to the shares to become19 parts out of  

(32)  The money is 𝑥 and the share of a daughter is 𝑦, then  
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30 of a Dirham that is equal to 9 Dinars and 19 parts out of 30 of a Dinar. Convert it to 30 

parts and make every Dinar 30 parts, then, the Dinars are 229 parts which is the one part 

of the Dirham since we made our money a Dirham, then the 19 parts out of 30 of a 

Dirham is 19 which is the one part of Dinar and is the share. Another method, let the 

quota of the daughter be a thing which has one-fifth and one-sixth which is 30 and make 

it Dinars, then the quota of each daughter is 30 Dinars and the quota for the son and the 

five daughters is 210 Dinars. Let the money be a thing which has one-fifth and one-sixth 

which is 30 Dirhams Give the bequeathed one, the same quota as that of a daughter, 

which is 30 Dinars. Give the bequeathed one one-fifth and one-sixth of the remaining 30 

Dirhams except 30 dinars, which is 11 Dirhams except 11 Dinars. The remainder is 19 

Dirhams except 19 Dinars which is equal to 210 Dinars. The one part of the Dinar is 19 

and the Dirham one part is 229. We made the money 30 Dirhams and the daughter's 

quota 30 Dinars, the one part of the Dinar should have been multiplied by 30, to get the 

daughter's quota, and the one part of the Dirham should have been multiplied by 30 to get 

the money. This way we did not use multiplication, because we are multiplying the one 

part of the Dirham and the one part of the Dinar by the same number, and we said that the 

daughter's quota was 19, and the money was 229. Another method, let the money be 30 

Dirhams and 30 Dinars (which is the quota of one daughter), give the bequeathed one, the 

same quota as that of a daughter, which is 30 Dinars. Give the bequeathed one one-fifth 

and one-sixth of the remaining 30 Dirhams which is 11 Dirhams, the remainder is 19 

Dirhams which is equal to 210. We have made our money 30 Dirhams and 30 Dinars, the 

one part of the Dinar should have been multiplied by 30 and the result is the quota of the 

daughter, and the one part of the Dirham by 30, the result added to the quota of the 
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daughter is the money. We did not use multiplication as I explained to you, we made the 

30 Dirham equivalent to 210 and the 19 equivalent to 30 Dinars which is the quota, and 

the money is 229. Another method, let the money be a Dirham and a Dinar (which is the 

quota of one daughter), give the bequeathed one, the same quota as that of a daughter, 

which is a Dinar. Give the bequeathed, one-fifth and one-sixth of the remaining which is 

one-fifth and one-sixth of a Dirham. The remainder is 19 parts out of 30 parts of a 

Dirham which is equal to 7 Dinars. Make every Dinar 30 parts, then the 7 Dinars is 210 

which is the one part of the Dirham, and 19 parts out of 30 parts of a Dirham is 19 which 

is the one part of the Dinar, which is the quota. Add this to the one part of a Dirham to 

get 229, which is the money. We only add it because we have made the money either a 

Dirham or a Dinar.Another method, make every share to be 19, this is because taking 

away one-fifth and one-sixth of any money is the same as taking 11 parts out of 30 parts 

of it. The remainder, 19 parts out of 30 parts of it, then the 7 shares is 133 parts. Each 

share was taken from it 11 parts out of 30 parts also, this is what remained of the money 

after dropping the share of a daughter, which is 19, and dropping the one-fifth and the 

one-sixth . Return the remaining to what it was, by increasing each share by 11. The 7 

shares is 77, and it shall be increased by 133 ,which is the share of the inheritors, to get 

210 which is the remainder of the money after dropping the share of a daughter . Add to 

it the share of the daughter, which is 19, to get 229 which is the money and the share is 

19.If the inheritors did not approve, divide the one-third between the recommended to 

him as the daughter's share and the one who is recommended for one-fifth and one-sixth 

of the remaining money on 96, 19 parts for the first, and 77 for the second. The correction 

of the problem for the heirs and the commandments is 2016 shares, one-third of that to be 
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divided among the people of commandments, which is 672 on 96 shares, 96 seven for 

each. Multiply their shares by 96 and then by 7, to get 133 for the first, and 539 for the 

second. The remaining two-thirds of the money is 1344 to be divided among the heirs, 

384 shares for the son and 192 shares for each daughter. Another method, take away 

one-third of the money for the people of commandments. The remaining two-thirds is 

divided among the son and the daughters, one-seventh and one-third of one-seventh and 

two-sevenths for each daughter and the shares of money is 21 shares. Take away the one-

third which is 7 shares, and there shall remain 14 shares between one son and five 

daughters, 4 for the son, and two shares for each daughter. You have known that the 

inheritance of the daughter is two-sevenths of the money, and for the one who is 

recommended for one-fifth and one-sixth of the remaining money after the share, 

multiply the one-third by one-fifth and one-sixth of the remaining money after the share 

which is six-seventh of the money and one-third of its one-seventh. If you want to correct 

her shares, divide the one- third among the people of commandments on 299, this is 

because you need a number in which after taking two-thirds of its one-seventh, the 

remainder has a one-fifth and a one-sixth. Multiply 3 by 7 by 5 by 6 to get 630, take its 

one-third for the people of commandments, which is 210.The remainder is 420 to be 

divided among a son and five daughters. 120 for the son and 60 for each daughter. 

Subtract the 60 from 630 to get 570, give one-fifth and one-sixth of it, which is 209 to the 

one who is recommended for one-fifth and one-sixth and add it to the share of the second 

one which is 60 to get 269, for the one who is recommended for the same share as the 

daughter 60 and the remaining 209 for the other one. If you make the one-third 269, then 

two-thirds of the money is not equally divisible among the heirs. Multiply 269 by 7, then 



 

82 

it will be 1883, and the money will be 5649, and one third of it will go to the people of 

the commandments, which is 1883. Now consider the 60 which is the share of the one 

who is recommended for the same as that of a daughter’s from 269, multiply it by 7 to get 

420, which is his share of all the money 5649. Then consider the share of the one who is 

recommended for one-fifth and one-sixth, what is it from 269, and you will find it 209, 

multiply it by seven to get 1463 which is his share of all the money 5649.  

Go back to the two-thirds of the money, and you will find 3766, divided between 

a son and five daughters, 1076 for the son and 583 for each daughter. If he left his 

mother, four sons and bequeathed the same quota as one of the sons except one-seventh 

of the money, you will find the shares of money to be 24 shares, 4 for the mother and 5 

for each son. Let the money be a thing and give 5 shares to the one who is recommended 

for the same quota as the son’s. The remainder is a thing except 5 shares, exclude from 

the 5 shares, one-seventh of the money, which is one-seventh of the thing, then, a thing 

and one-seventh of a thing except 5 shares is equal to 24 shares. Complete the thing and 

the one-seventh of the thing by 5 shares and add it to 24 shares to get a thing and one-

seventh equal to 29 shares. Complete the thing and the one-seventh to become a thing by 

subtracting its one-eighth from it. This is because the one-seventh of a thing is one-eighth 

of a thing and one-seventh of a thing. It is one-eighth because you convert the thing and 

one-seventh into one-eighths to become 8 and the 1 in 8 is its eighth. The remainder of 

the 29 is one-eighth of it, which is 3 and half of one-eighth. The result is a thing which is 

equal to 25 shares and 3 one-eighths of a share. Set the share as 8, then the money is 203 

and the son’s share is 40 since he has 5 shares. If you need to check, give 11 to the one 

who is recommended to him the same share as that of one son except one-seventh of the 
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money, because the share of one of the sons is 40 and one-seventh of the money is 29.If 

you drop 29 from 40, the remainder is 11.Subtract it from the money to get 192, give the 

mother one-sixth which is 32 and the remaining is 160 among four sons, 40 each. (33). 

Another method, let the money be a Dirham and give the one who is recommended for 

the same quota as the son 5 Dinars. The remainder is a Dirham except 5 Dinars, exclude 

from the 5 Dinars, one-seventh of the money, which is one-seventh of the Dirham, then a 

Dirham and one-seventh except 5 Dinars is equal to 24 Dinars. Complete the Dirham and 

the one-seventh by 5 Dinars and add it to 24 Dinars to get a Dirham and one-seventh 

equal to 29 Dinars. Convert it to one-sevenths, then the Dirham and one-seventh is 8 (34) 

which is the one part of the Dinar, the quota is 40 since the Dinars are its one-fifth, and 

the 29 Dinars converted to one-sevenths is 203, which is the one part of the Dirham 

because we made the money a Dirham. Another method, let the money be 7 Dirhams, 

take away from it the quota of a son and exclude a Dirham from the quota. Then, the 

remainder is 8 Dirhams except 5 Dinars which is equal to 24 Dinars. Complete it the by 

5 Dinars and add it to 24 Dinars to get 8 Dirhams which is equal to 29 Dinars, so that 

(33)  The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦, then 𝑥 +
1

7
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(34)  Note how Abu Kamil converts the Dinars and the Dirhams into multiples of unit 

fractions using mixed fractions:1
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the Dinar is 8 and the Dirham is 29.We have made the money 7 Dirhams, multiply 29 by 

7 to get 203 which is the money, and the quota of a son is 40. The one part of the Dinars 

became one part of the Dirhams and vice versa because as it is clear to you, the 8 

Dirhams is equivalent to 29 dinars, then a Dirham is one-eighth of 29 Dinars which is 3 

Dinars and five-eighths of a Dinar. If you convert it to one-eighths of a Dinar, the 3 

Dinars and five-eighths become 29 one-eighths and the Dinar becomes eight-eighths. For 

this reason, the one part of the Dinars became one part of the Dirhams and the one part of 

the Dirhams became one part of the Dinars. If he bequeathed, the same quota as one of 

the sons except one-sixth of the remaining money, then the methodology is to let the 

money be a thing and give 5 shares to the one who is recommended for the same quota as 

the son. The remainder is a thing except 5 shares, exclude from the 5 shares, one-sixth of 

the remaining money, which is one-sixth of the thing except five-sixths of a share., then, 

a thing and one-sixth except 5 shares and five-sixths of a share is equal to 24 shares. 

Complete the thing and the one-sixth of the thing by 5 shares and add it to 24 shares to 

get a thing and one-sixth equal to 29 shares and five-sixths of a share. Complete the thing 

and the one-sixth to become a thing by subtracting its one-seventh from it. Likewise, 

subtracting from the 29 shares and five-sixths of a share, its one-seventh, yields 25 shares 

and four-seventh of a share which is equal to a thing. Set the share as 7, then the money is 

179 and the son’s share is 35 since he is entitled for 5 quotas. If you need to check, give 

35 except one-sixth of the remaining money to the one who is recommended to him the 

same quota as that of one son, which is 24, then remains 11 for the other bequeathed 

person, take it away from the money to get 168. Give the mother its one-sixth, which is 

28, then remains 140 to be divided among 4 sons with 35 each. Another method, let the 
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money be a Dirham and give the one who is recommended for the same quota as the son 

5 Dinars. The remainder is a Dirham except 5 Dinars, exclude from the 5 Dinars one-

sixth of the remaining money, which is one-sixth of the Dirham except five-sixths of a 

Dinar. Then, a Dirham and one-sixth except 5 Dinars and five-sixths of a Dinar is equal 

to 24 Dinars. Complete the Dirham and the one-sixth by 5 Dinars and add it to 24 Dinars 

to get a Dirham and one-sixth equal to 29 Dinars and five-sixths of a Dinar. Convert the 

Dirham and one-sixth to one-sixths, then the Dirham and one-sixth is 7 which is the one 

part of the Dinar, the share is 35 since the Dinars are its one-fifth, and the 29 Dinars and 

five-sixths converted to one-sixths is 179, which is the one part of the Dirham and which 

is the money because we made the money a Dirham. Another method, let the money be 

6 Dirhams and 5 Dinars, give 5 Dinars to the one who is recommended to him the same 

quota as that of one son, then remains 6 Dirhams. Exclude from the 5 Dinars, one-sixth of 

the remaining 6 Dirhams after the share, which is 1 then add it to the 6 Dirhams to get 7 

Dirhams which is the remaining money after executing the will. Then, the remaining 7 

Dirhams is equal to 24 Dinars.so that the one part of the Dinar is 7 and the one part of the 

Dirham is 24.We have made the money 6 Dirhams and 5 Dinars, multiply the one part of 

the Dinar which is 7 by 5 to get 35, and the one part of the Dirham, which is 24 by 6 to 

get 144, then add them up to get 179 which is the money and the son’s quota is 35. 

Another method, let the money be a Dirham and 5 Dinars, and proceed as I have 

explained to you in many situations. Many other methods result from this problem, but 

what I have explained is enough. 

Another Type of Wills, which is after the executing the will  

If he left three sons and bequeathed to his uncle the same quota as that of one of the 
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sons except one-sixth of the remaining money after executing the will, you will find 

respectively, that the one-sixth of the remaining money after the will is equal to one-fifth 

of the remaining money after the quota, one-sixth (35) of the remaining money after the 

will is equal to one-fifth of the remaining money after the quota, one-fifth of the 

remaining money after the will is equal to one-fourth of the remaining money after the 

quota, one-third of the remaining money after the will is equal to one-half of the 

remaining money after the quota, and two-fifths of the remaining money after the will is 

equal to two-thirds of the remaining money after the quota. Al Hajjaj (36) mentioned this 

in his book, but he did not show the reason behind it. If you need to know, how this is 

possible, knowing that he bequeathed the same quota as one of the sons except one-sixth 

of the remaining money after the will, how it is one-fifth of the remaining money after 

the quota. Take a number which has a one-sixth, which is 6, subtract its one-sixth from it 

which is 1, the remaining is 5. The 1 is one-fifth of 5. Similarly, if he bequeathed the 

same quota as one of the sons except two-fifths(37) of the remaining money after the will, 

take a number which has a one-fifth which is 5, subtract its two-fifth from it, which is 2, 

the remaining is 3 , then subtract its two thirds from it. This is valid since, on another 

method, it is well known that if you subtract the quota from the money, then subtracted 

one-sixth of the remaining money after the will and again subtracted it from the quota, 

then the remaining is equal to the will and one-sixth of the remaining money after the will 

(35)  This is a repetition, in the original text: “one-fifth”. 

(36)  Al Hajjaj Bin Yousef: (d. 833). Abu Kamil mentioned earlier that he will discuss 

some of the problems which were included in Al Hajjaj’s book. “The Legacies”. 

(37)  In the original text: “one-fifth”. 
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Which is one-sixth of money and five-sixths of will (38). If you take out the quota, the will 

and one-sixth of the remaining money after the will, then the remaining after taking the 

quota is five-sixth of the money except five-sixth of will. Also, one-sixth of the money 

except one-sixth of the will is one-fifth of five-sixths of the money except five-sixths of 

the will. It is clear now, that one-sixth of the remaining money after the will is one-fifth 

of the money after the quota. This way, you know that one-tenth of the remaining money 

after the will is one-ninth of the remaining money after the quota, and that three-seventh 

of the remaining money after the will is three-fourth of the remaining money after the 

quota. Keep going this way if you want, Allah willing. If that is so, let the money be a 

thing, then exclude from the quota one-fifth of the remaining money after taking out the 

quota, which is one-fifth of a thing except one-fifth of a quota to get a thing and one-fifth 

except a quota and one-fifth which is equal to3 quotas. Complete the thing and the one-

fifth of the thing by a quota and one-fifth, then add it to 3 quotas to get a thing and one-

fifth equal to 4 quotas and one-fifth. Complete the thing and the one-fifth to become a 

thing by subtracting its one-sixth from it, because the one-fifth is from 1 and its one-sixth 

is the one-fifth. Likewise, subtracting from the 4 quotas and one-fifth its one-sixth, yields 

one-half of a quota and one-fifth of a quota to get a thing, which is equal to 3 and a half 

quotas Set the quota as 2, then the money is 7 and the will is 1, because if you take 

(38)  The money is 𝑥 and the quota of a son is𝑦, then, the will is 

 𝑊 = 𝑦 −  
2

5
(𝑥 − 𝑦)  and the remaining money after will is 

 𝑅 = 𝑥 − 𝑦 +
1

5
(𝑥 − 𝑦) =

6

5
(𝑥 − 𝑦); 

 𝑦 −
𝑅

6
= 𝑊 +

𝑅

6
 ;  𝑦 −

1

6
( 

6

5
(𝑥 − 𝑦)) = 𝑦 −

2

5
(𝑥 − 𝑦) +

1

6
( 

6

5
(𝑥 − 𝑦)) = 𝑦 −

1

5
(𝑥 − 𝑦) 
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 out from the quota, one-fifth of the remaining money after the quota, the remainder is the 

will, or add up the sons’ quotas, which is 6 , subtract it from the money , which is 7 , then 

the remainder is 1 which is the will. If one said, a mother, two sons and bequeathed the 

same quota as that of one son except two-seventh of the remaining money after the will, 

then explain that two- sevenths of the remaining money after the will is equal to two-

fifths of the remaining money after the quota as we explained. If that is so, you will find 

the shares of the money to be 12, for the mother 2 shares and 5 shares for each son. Let 

your money be a thing, then subtract from it the son’s share which is 5 shares, the 

remainder is a thing except 5 shares. Exclude from the share two-fifths of the remaining 

money, which is two-fifths of a thing except 2 shares to get a thing and two-fifths of a 

thing except 7 shares which is equal to 12 shares. Complete the thing and the two-fifths 

of the thing by 7 shares and add it to one-tenth of a share to get a thing and two-fifths 

equal to 19 shares. Complete the thing and the two-fifths to become a thing by 

subtracting its two-sevenths from it, Likewise, subtracting from the 19 shares its two-

sevenths, yields 5 shares and three-sevenths to get a thing, which is equal to 13 shares 

and four-sevenths of a share. Set the share as 7, then the thing is 95 which is the money 

and the son’s quota is 35 since he is entitled for 5 shares. If you need to know the will, 

drop two-fifths of the remaining money after the son’s quota, which is 24 from the son’s 

quota, the remaining 11 is the will (39). If you need to check, drop the will which is 11 

(39)  The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦, then 𝑥 − [5𝑦 −
2

5
(𝑥– 5𝑦)] = 12𝑦 

𝑥 +
2

5
𝑥– 7𝑦 = 12𝑦;  𝑥 +

2

5
𝑥– 7𝑦 + 7𝑦 = 12𝑦 + 7𝑦;  𝑥 +

2

5
𝑥 = 19𝑦 

𝑥 +
2

5
𝑥 −

2

7
(𝑥 +

2

5
𝑥) = 19𝑦 −

2

7
(19𝑦);  𝑥 = 5𝑦 +

3

7
𝑦 ;  𝑦 = 7 , 𝑥 = 95 
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from the money, the remainder is 84, subtract its two-sevenths, 24 from the quota, 35, to 

get 11 which is the will. Then divide the 84 among the heirs, for the mother one-sixth 

which is 14 and the remaining 70 for two sons with 35 each. Another method, let the 

money be a Dirham and subtract from it the quota which is 5 Dinars. The remainder is a 

Dirham except 5 Dinars, exclude from the 5 Dinars two-fifths of the remaining money, 

which is two-fifths of the Dirham except two Dinars. Add this to the Dirham except two-

fifths of a Dinar to get a Dirham and two-fifths of a Dirham except 7 Dinars equal to 12 

Dinars. Complete the Dirham and the two-fifths by 7 Dinars and add it to 12 Dinars to get 

a Dirham and two-fifths equal to 19 Dinars. Convert the Dirham and two-fifths to one-

fifths, then the Dirham and two- fifths is 7 which is the one part of the Dinar, the son’s 

quota is 35 since it is 5 Dinars, and the 29 Dinars converted to one-fifths is 95, which is 

the money. Then proceed as we explained, Allah willing. Another method, which is the 

method used by the jurists, let the money be a Dirham and subtract from it the will which 

is a Dinar. The remainder is a Dirham except a Dinar. It is well known, as we explained, 

that if you add to the Dinar , two-seventh of the remaining money, which is two-seventh 

of a Dirham except two-seventh of a Dinar, , then the result is the son’s quota which is 

five-seventh of a Dinar and two-seventh of a Dirham. The other son gets the same and the 

mother’s quota is two-fifths of the son’s quota which is two-sevenths of a Dinar and four-

fifths of one-sevenths of a Dirham. The total for the mother and the two sons is a Dinar 

and five-seventh of a Dinar and four-seventh of a Dirham and four-fifths of one-seventh 

of a Dirham which is equal to the remaining money after the will, which is a Dirham 

except a Dinar. Complete the Dirhams by the Dinar and add it to the Dinar and five-

seventh of a Dinar and four-seventh of a Dirham and four-fifths of one-seventh of a 
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Dirham to get a Dinar and four-seventh of a Dirham and four-fifths of one-seventh of a 

Dirham, which is equal to the remaining money after the will, which is a Dirham except a 

Dinar. Complete the Dirhams by the Dinar and add it to a Dinar and five-seventh of a 

Dinar and four-seventh of a Dirham and four-fifths of one-seventh of a Dirham to get 

two-sevenths of a Dirham and one-fifth of one-seventh of a Dirham equal two Dinars and 

five-sevenths of a Dinar. Convert it to one-fifths of one-seventh of a Dirham, and let the 

Dinar be 35 and the Dirham be 35, then two-seventh of a Dirham and one-fifth of one-

seventh of a Dirham is 11, which is the one part of the Dinar and is the will. The two-

seventh of the Dinar and five-seventh of a Dinar is 95 which is the one part of the Dirham 

and is the money, since we made the money a Dirham. If you need to know the son’s 

quota, subtract the will from the money to get 84, give the mother one-sixth of it, which 

is 14 and the remaining 70 for the sons with 35 each. Another method, you know that 

the son’s quota is five-seventh of a Dinar and two-seventh of a Dirham. Take a one part 

of the Dinar, its five-seventh, which is 7 and sixth-sevenths, and a one part of the Dirham, 

its two-seventh, which is 27 and one-seventh. Add them up to get 35 which is the son’s 

quota. Another method, let the money be 7 Dirhams and a Dinar, let the will be a Dinar, 

then the quota as we explained is 2 Dirhams and a Dinar. The total quotas of the mother 

and the sons is 4 Dirhams and four-fifths of a Dirham and 2 Dinars and two-fifths of a 

Dinar which is equal to 7 Dinars. Subtract 4 Dirhams and four-fifths of a Dirham from 

the 7 Dirhams to get 2 Dirhams and one-fifth of a Dirham which is equal to 2 Dinars and 

two-fifths of a Dinar. Convert it to one-fifths, then the one part of the Dinar is 11 which is 

the will and the one part of the Dirham is 12. We made the money to be 7 Dirhams and a 

Dinar, multiply 12 by 7 to get 84 which is the quotas of the heirs, add to this the will to 
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get 95 which is the shares of money. Another method, calculate reversely, you know 

that if you subtract two-seventh of the remaining money after the will from the quota, 

then the remainder from the quota is the will. Make the son’s quota a number which has 

one-fifth and one-seventh, this is because the mother’s quota is one-fifth of that of a son, 

then the son’s quota is 35 and the total quota of the mother and sons is 84. Take two-

sevenths of 84 which is 24 and subtract it from the son’s quota to get 11 which is will. 

Adding 11 to the heirs’ quotas, 84 yields 95 which is the shares of money. There are 

many methods to tackle this branch, but what I have explained to you is enough, Allah 

willing. 

Another Type of Wills 

In which a man bequeaths part or two parts or more of his money as the same 

quota as that of one of the inheritors, or two of the inheritors or more, or a part or two 

parts or parts of the remaining money, after the quota. If he left, 3 sons and bequeathed 

from one-third of his money as the same quota of that of a son and one-third of the 

remaining money from the one-third. Then the methodology is to let your money be a 

thing, then one-third of it is taken, since the commandment is from the one-third, subtract 

a share from it , then remains one-third of a thing except a share. Subtract its one-third, 

since he bequeathed one-third of the remaining money from the one-third, which is, one-

ninth of a thing and one-third of a share. The remaining from the one-third is two-ninths 

of a thing except two-thirds of the money, which is its one-third (40). Then it becomes 

eight-ninths of a thing except two-thirds of a share. This is the remaining money for the 

heirs after the two commandments (wills) which is equal to 3 shares. Complete the  

(40)  In the original text: “a third”. 
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eight-ninths of the thing by two thirds of the share and increase it on the 3 shares, so it is 

eight-ninths of a thing that is equal to 3 shares and two thirds of the share. Complete (41). 

so that it is eight-ninths of a thing that is equal to 3 shares and two thirds (42) the 

eight-ninths of a thing, to become a thing by adding its one-eighth to it, likewise adding 

to the 3 shares and two thirds its one-eighth which is one-eighth and one-third of a share, 

results in a thing that is equal to 4 shares and one-eighth. Set the share to be 8, then the 4 

shares and one-eighth of a share is 33 which is the money (43). If you need to check, take 

one-third of the money which is 11, give the recommended to him one-third of the 3 

remaining which is 1. The remaining from one-third of the money is 2, add it to two-

thirds of the money which is 22 to get 24 to be divided between 3 sons with 8 each.  

Another method, let your money be 3 Dirhams , then one-third of it is taken, because the 

commandment is from the one-third, subtract a son’s quota from it, which is  a Dinar, 

resulting in a Dirham except a Dinar. The remaining from the one-third of the money 

after the quota is one-third of a Dirham except one-third of a Dinar, to be given to the 

(41)  “Complete” gives a meaning to the sentence if the repetition is removed  

(42)  This is a repetition of the previous sentence probably a typo from the copier. 

(43)  The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦, then 

1

3
𝑥 − 𝑦 −

1

3
(

1

3
𝑥 − 𝑦) =

2

9
𝑥 −

2

3
𝑦 +

2

3
𝑥 =

8

9
𝑥 −

2

3
𝑦 = 3𝑦 

8

9
𝑥 −

2

3
𝑦 +  

2

3
𝑦 = 3𝑦 +

2

3
𝑦  ;   

8

9
𝑥 = 3𝑦 +

2

3
𝑦 

8

9
𝑥 + 

1

8
(

8

9
𝑥) = 3𝑦 +

2

3
𝑦 +

1

8
(3𝑦 +

2

3
𝑦) 

𝑥 = 4𝑦 +
1

8
(𝑦), 𝑦 = 8 , 𝑥 = 33 
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 bequeathed person, add this to two-thirds of the money, which is 2 Dirhams, so it is 2 

Dirhams and two-thirds of Dirhams except two-thirds of a Dinar that is equal to 3 Dinars. 

Complete the 2 Dirhams and the two-thirds of Dirhams by two-thirds of a Dinar and add 

it to the 3 Dinars to get 2 Dirhams and the two-thirds of Dirhams that is equal to 3 Dinars 

and two-thirds of a Dinar. Convert the 3 Dinars and two-thirds of a Dinar into one-thirds, 

so it is 11 which is the one part of the Dirham and is one-third of the money as well since 

we let our money to be 3 Dirhams, and the money is 33. Convert the 2 Dirhams and the 

two-thirds of the Dirham into one-thirds, so it is 8, which the one part of the Dinar and is 

the quota as well. If you need to check, then proceed as I explained to you. If he left, a 

mother, 3 sons and bequeathed from two-fifths of his money as the same quota as that of 

a son and one-sixth and one-seventh of the remaining money from the two-fifths. The 

methodology is to let your money be a thing, then the quota of one son is taken which is 5 

shares, because the shares of the money is 18 , one-sixth , 3 , for the mother and 5 for 

each son. The remaining is two-fifths of a thing except 5 shares, now subtract from this 

its one-sixth and its one-sevenths. If you want to do this, let the thing be 210 parts, this is 

because you multiply 5 by 6 by 7. Take its one-fifth, 84 and subtract 5 shares from it, 

then remains 84 parts out of 210 parts of a thing except 5 shares. Subtract its one-sixth 

and its one-seventh for the bequeathed person, which is 26 parts of 210 parts of a thing 

except a share and one-half of a share and one-third of one-seventh of a share. The 

remaining from the two-fifths 58 parts of 210 parts of a thing except a 3 shares and two-

sevenths of a share and one-sixth of a share, add this to three-thirds of the money which 

is 126 parts of 210 parts of a thing to get fifths 184 parts of 210 parts of a thing except 3 

shares and two-sevenths of a share and one-sixth of a share which is equal to 18 shares, 
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the shares of the heirs. Complete the parts of the thing by 3 shares and two-sevenths of a 

share and one-sixth of a share and increase it on the 18 shares, so it is 184 parts of 210 

parts of a thing equal 21 shares and two-sevenths of a share and one-sixth of a share. 

Complete the 184 parts of 210 parts of a thing to become a thing by adding to it 26 parts 

of it, likewise adding 26 parts out of 184 parts of the 21 shares and two-sevenths of a 

share and one-sixth of a share to it, results in a thing, which is the money, that is equal to 

24 shares and 89 parts of 184 parts of a share. Set the share to be 184, then the money is 

4505 and the son’s quota is 920. If you need to check, take two-fifths of the money 

which is 1802, subtract from it the son’s quota, 920 to get 882. Give one-sixth and one-

seventh of it to the bequeathed person, 237. Add the remaining from the two-fifths, 609, 

to three-fifths of the money, 2703 to get 3312 be divided among the heirs, one-sixth for 

the mother 552 and the remaining 2760 among 3 sons with 920 each. Another method, 

let your money be 5 Dirhams, then two-fifths of it is taken, which is 2 Dirhams, give the 

son’s quota which is 5 Dinars to the bequeathed person, then remains 2 Dirhams except 5 

Dinars. Give its one-sixth and its one-seventh to the bequeathed person, which is 3 

Dirhams and two-seventh of a Dirham except a Dinar and two-seventh of a Dinar and 

one-sixth of a Dinar. The remaining from the two-fifths is a Dirham and one-third of one-

seventh of a Dirham except 3 Dinars and two-seventh of a Dinar and one-sixth of a 

Dinar, add this to three-fifths of the money, which is 3 Dirhams, so it is 4 Dirhams and 

one-third of Dirham and one-third of one-seventh of a Dirham except 3 Dinars and two-

seventh of a Dinar and one-sixth of a Dinar that is equal to 18 Dinars, the quota of the 

heirs. Complete the 4 Dirhams and one-third of Dirham and one-third of one-seventh of a 

Dirham by 3 Dinars and two-seventh of a Dinar and one-sixth of a Dinar and add it to 18 
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Dinars to get 4 Dirhams and one-third of Dirham and one-third of one-seventh of a 

Dirham that is equal to 3 Dinars and two-seventh of a Dinar and one-sixth of a Dinar. Let 

the Dinar be 42 so it is 901 which is the one part of the Dirham and one-fifth of the 

money as well since we let the money to be 5 Dirhams. Then you proceed in working out 

the quota for the heirs and dividing the remaining money among them as I explained to 

you, Allah willing. Another method, take a number which has one-sixth and one-

seventh, which is 42 Dirhams, add to it the son’s quota which is 5 Dinars, so it is 42 

Dirhams and 5 Dinars. Make this as two-fifths of your money, then, one-fifth of your 

money is 21 Dirhams and 2 Dinars and one-half of a Dinar and the money is 105 

Dirhams and 12 Dinars. Give the bequeathed person the son’s quota, 5 Dinars, then 42 

Dirhams remains, give the bequeathed person one-sixth and one-seventh of it, 13. The 

remaining from the two-fifths is 29 Dirhams, add this to three-fifths of the money which 

is 63 Dirhams and 7 Dinars and one-half of a Dinar to get 92 Dirhams and 7 Dinars and 

one-half of a Dinar that is equal to 18 Dinars, the quota of the heirs. Subtract 7 Dinars 

and one-half of a Dinar from the 18 Dinars to get 10 Dinars and one-half Dinar that is 

equal to 92 Dirhams. Convert it into one-halves, so the Dinars are 21 which is the one 

part of the Dirham and the Dirhams are 184 which is the one part of the Dinar. Multiply 

the one part of the Dirham, 21 by 42 to get 882 and multiply the one part of the Dinar, 

184 by 5 to get 920, add these up to get 1802 which is two-fifths of the money. We have 

multiplied the one part of the Dirham by 42 and the one part of the Dinar by 5 because 

we made the two-fifths of the money to be 42 Dirhams and 5 Dinars. One-fifth of the 

money is 901, the money is 4505 and the son’s quota is 920 because he is entitled for 5 

Dinars. 
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If you let, your money to be a Dirham, take two-fifths of it which is two-fifths of 

a Dirham, , subtract the son’s quota which is 5 Dinars, the remaining is two-fifth of a 

Dirham except 5 Dinars, and give the bequeathed person one-sixth and one-seventh of it 

which is 13 parts of 105 parts of a Dirham of 105 parts of a Dirham (44) except a Dinar 

and one-half of a Dinar and  one-third of one-seventh part. The remaining from the two-

fifths is 29 parts of 105 parts of a Dirham except 3 Dinars and two-seventh of a Dinar and 

one-sixth of a Dinar, add this to three-fifths of the money, which is 63 parts of 105 parts  

of a Dirham except 3 Dinars and two-seventh of a Dinar and one-sixth of a Dinar that is 

equal to 18 Dinars. Complete the parts of the Dirhams by 3 Dinars and two-seventh of a 

Dinar and one-sixth of a Dinar and add it to 18 Dinars to get 92 parts of 105 parts of a 

Dirhams that is equal to 21 Dinars and two-seventh of a Dinar and one-sixth of a Dinar. 

Let every Dinar and every Dirham be 210, we made it 210 because the 105 was not 

enough since one-half results from one-sixth of a 105, therefore, we have doubled the 

105. Multiply the 210 by 92 parts of 105 parts of a Dirham to get 184 which is the one 

part of the Dinar, multiply it by 5 to get the son’s quota, since the son’s quota is 5 Dinars, 

to get 920 which is the son’s quota. Multiply the 210 by the Dinars, which is. 21 Dinars 

and two-seventh of a Dinar and one-sixth of a Dinar, so it is 4505 which is one part of the 

Dirham and the money as well, since we made our money to be a Dirham. Another 

method, let your money be a Dirham and 12 Dinars and one-half of a Dinar, this way, its 

one-fifth is two-fifths of a Dirham and 5 Dinars, so that if you subtract the quota of a son 

which is 5 Dinars, the remaining is two-fifths of a Dirham.  

(44)  This is a repetition, as appeared in the original text. 
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Subtract its one-sixth and its one-seventh and add the remaining to three-fifths of the 

money which three-fifths of a Dirham and 7 Dinars and one-half of a Dinar, equate the 

result to 18 Dinars and proceed as I have explained to you in many occasions. The 

methods for this problem and similar ones are many and if we include all, then the book 

will be lengthy, but what we have included is enough. There is no power except Allah’s. 

If he left, 3 sons and bequeathed as the same quota as that of a son except one-fifth of the 

remaining from the one-third after the quota. Then the methodology is to let the money 

be a thing then one-third of it is taken which is one-third of a thing, because the will is 

from the one-third, subtract a share from it , then remains one-third of a thing except a 

share. Subtract from the share, one-fifth of the remaining money from the one-third, 

which is, one-fifth of one-third of a thing except one-fifth of a share, add this to one-third 

of a thing except a share to get two-fifth of a thing except a share and one-fifth of a share, 

which is the remaining from the one-third, then add it to two-thirds of the money which is 

two-thirds of a thing to get a thing and one-third of one-fifth of a thing except a share and 

one-fifth of a share, this is the remaining after the will which is equal to 3 shares (45), 

because the remaining money after the will is for the heirs and the heirs are 3 sons. 

Complete the thing and one-third of one-fifth of a thing by a share and one-fifth of a 

share and add the same to 3 shares to get a thing and one-third of one-fifth of a thing 

equals to 4 shares and one-fifth of a share. Complete all to a thing, you know that to get 

(45)  The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦, then 
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 a thing, take its seven-eighths and half of its one-eighth, subtract seven-eighths and half 

of one-eighth of the 4 shares and one-fifth of a share, which is 3 shares and seven-eighths 

of a share and half of one-eighth of a share to get a thing which is equal to 3 shares and 

seven-eighths of a share and half of one-eighth of a share. Let the share be a number 

which has one-eighth and half of one-eighth, which is 16, then the thing is 63 which is 

the money (46). When you need to check, take one-third of the money which is 21, 

subtract the share from it which is 16, then the remaining is 5.Exclude from the 16, one-

fifth of 5 which is 1 and add it to the remaining from the one-third after the share, which 

is 5 to get 6, the will remains 15. Add the 6 to two-thirds of the money which is 42 so it is 

48 divided among 3 sons with 16 each. Another method, let one-third of the money be a 

Dirham, subtract a son’s quota which is a Dinar, then the remaining is a Dirham except a 

Dinar. Subtract from the Dinar, one-fifth of the remaining money from the one-third after 

the quota, which is, one-fifth of a Dirham except one-fifth of a Dinar, add this to two-

thirds of the money which is 2 Dirhams so it is 3 Dirhams and two-fifths of a Dinar and 

one-fifth. Complete it by the Dinar and the one-fifth and add the same to the 3 Dinars , 

then 3 Dirhams and one-fifth is equal to 4 Dinars and one-fifth. Convert it to one-fifths, 

then the one part of a Dirham is 21 which is one-third of since we made one-third of our 

money a Dirham. The money is 63 and the one part of a Dinar is 16 which is the quota.  

(46)  𝑥 +
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 Another method, let one-third of the money be 5 Dirhams and a Dinar, subtract a son’s 

quota which is a Dinar, then the remaining is 5 Dirhams. Subtract from the Dinar, one-

fifth of the 5 Dirhams, which is a Dirham and the will remains a Dirham except a Dinar. 

The remaining from the one-third is 6 Dirhams, add this to two-thirds of the money 

which is 10 Dirhams and 2 Dinars so it is 16 Dirhams and two- Dinars which is equal to 3 

Dinars. Subtract 2 Dinars from the 3 Dinars to get 16 Dirhams that is equal to a Dinar. 

The one part of a Dirham is 21 which is one-third of since we made one-third of our 

money a Dirham. The money is 63 and the part of a Dinar is 16 which is the quota, and 

the one part of the Dirham is 1, multiply by 5 and add the result to the quota which is 16 

to get 21 which is the one-third and the money is 63. If he left, a wife, 5 sons and 

bequeathed from two-ninths of his money as the same quota of that of a son except two-

fifths and one-sixth of the remaining from the two-ninths. Then let the money be a thing 

then two-ninths of it is taken which is two-ninths of a thing, because the will is from the 

two-ninths, subtract a son’s quota from it which is 7 shares ,this is because the shares of 

the money is 40, 5 for the wife and 7 for each son. Then remains from the two-ninths, 

two-ninths of a thing except 7 shares. Subtract from the  7 shares, one-fifth  and one-sixth 

of the remaining money from the two-ninths, which is, two-fifth of one-ninth of a thing 

except 2 shares and one-fifth of a share and one-sixth of one-fifth of a share , add this to 

the remaining from the two-ninth which is two-ninth of a thing except 7 shares, to get 82 

parts of 270 of a thing except 2 shares and one-fifth of a share and one-sixth of one-fifth 

of a share, then add it to seven-ninths of the money which is 210 parts of 270 of a thing to 

get a thing and 22 parts of 270 of a thing except 9 shares and two-fifths of a share and 

one-sixth of a share, which is equal to 40 shares, Complete it by 9 shares and two-fifths 
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of a share and one-sixth of a share and add the same to 40 shares to get a thing and 22 

parts of 270 of a thing equals to 49 shares and two-fifths of a share and one-sixth of a 

share. Complete all to a thing, and show that a thing and 22 parts of 270 of a thing is 270 

parts of 292 of a thing of it, take 270 parts of 292 of a thing of the 49 shares and 243 parts 

of 292 of a share which is equal a thing, which is the money since we made the money a 

thing. Let the share be 292 then the son’s share is 2044 since he is entitled for 7 shares, 

and the money is 13383. If you need to check, take two-ninths of the money, which is 

2994, subtract the share from it which is 2044, then the remaining is 930 .Exclude from 

the share, one-fifth and one-sixth of 930 which is 341 and add it to 930 to get 1271, 

which is the remaining from one-ninth of the money after the will., add this to seven-

ninth of the money which is  10409 to get 11680 to be divided among the heirs, for the 

wife, one-eighth, 1460 and the remaining 10220 to be divided among 5 sons with 2044 

each. Another method, let the money be a Dirham, take two-ninths of it which is two-

ninths of a Dirham, subtract the son’s quota which is 7 Dinars, the remaining is two-

ninths of a Dirham except 7 Dinars, increase it by its one-fifth and its one-sixth and 

subtract from the share so it is two-ninths of a Dirham and two-fifth of one-ninths of a 

Dirham and one-third of one-ninth of Dirham except 9 Dinars and two-fifths of a Dinar 

and one-sixth of a Dinar. Add this to seven-ninths of the money which is seven-ninths of 

a Dirham, so it is a Dirham and two-fifth of one-ninths of a Dirham and one-third of one-

ninth of Dirham except 9 Dinars and two-fifths of a Dinar and one-sixth of a Dinar, 

which is equal to 40 Dinars. Complete it by the 9 Dinars and two-fifths of a Dinar and 

one-sixth of a Dinar and add it to 40 Dinars, so it is 49 Dinars and two-fifths of a Dinar 

and one-sixth of a Dinar that is equal to a Dirham and two-fifth of one-ninths of a Dirham 
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and one-third of one-ninth of Dirham. Let the Dinar and the Dirham be a number which 

has one-fifth, one-sixth, two-fifth of one-ninth, and one-third of one-ninth which is 270 

Multiply the Dirham and two-fifth of one-ninths of a Dirham and one-third of one-ninth 

of Dirham by 270 to get 292 which is the one part of the Dinar, multiply it by 7 to get the 

son’s quota since the son’s quota is 7 Dinars, to get 2044 which is the son’s quota. 

Multiply the 49 Dinars and two-fifths of a Dinar and one-sixth of a Dinar 270, so it is 

13383 which is one part of the Dirham and the money as well, since we made our money 

to be a Dirham. Divide it among the heirs and the people of commandments as I have 

explained to you, Allah willing. Another method, let two-ninths of the money be 60 

Dirham and 7 Dinars, and give the one who is recommended for the same quota as the 

son 7 Dinars. The remainder is 60 Dirham, exclude from the 7 Dinars, one-fifth and one-

sixth of 60 Dirhams, which is 22 Dirhams and add it to seven-ninths of the money which 

is 210 Dirhams and 24 Dinar and one-half of a Dinar so it is 292 Dirhams and 24 Dinar 

and one-half of a Dinar, which is equal to 40 Dinars. Subtract 24 Dinar and one-half of a 

Dinar from the 40 Dinars to get 15 Dinars and one-half of a Dinar that is equal to 292 

Dirhams. Convert it to one-halves, then the one part of a Dirham is 31 and the one part of 

the Dinar is 584. Multiply the one part of the Dirham, which is 31 by 60 so it is 1860 and 

multiply the one part of the Dinar which 584 by 7, so it is 4088. Add them up to get 5948 

which is two-ninths of the money and the share is 584. Take one-half of each, then the 

two-ninths of the money is 2974, the share is 292, the son’s share 2044 and the money is 

13380. Divide it among the heirs and the people of commandments as I have explained to 

you. There are many ways to tackle these problems, but the ones I have explained to you 

are enough to guide you to many methods to solve these problem correctly, Allah willing. 
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If he left, a son, 5 daughters, bequeathed to his uncle from one-third of his money as the 

same quota as that of a son except one-third of the remaining from the one-third after the 

quota, and to his avuncle one-sixth of the remaining from the one-third after that. Then 

calculate the shares of money, you will find it 7, for the son, 2 and 1 for each daughter. 

Let your money be a thing then one-third of it is taken which is one-third of a thing, 

subtract a son’s quota from it which is 2 shares, then remains one-third (47) of a thing 

except 2 shares. Exclude from the 2 shares, one-third of the remaining money from the 

one-third, which is, one-ninth of a thing except two-thirds of a share, so it is four-ninths 

of a thing except 2 shares and two-thirds of a share, and the uncle’s will is 2 shares and 

two-thirds of a share except a thing. Give the avuncle one-sixth of the remaining from the 

one-third after the uncle’s will  which is two-thirds of one-ninth of a thing except four-

ninth of a share, the remaining is one-third of a thing and one-third of one-ninth of a thin 

except 2 shares and two-ninths of a share, add this to two-thirds of the money which is 

two-thirds of a thing to get a thing and one-third of one-ninth of a thing except 2 shares 

and two- ninths of a share, that is equal to 7 shares. Complete by 2 shares and two-ninths 

of a share and add the same to 7 shares to get a thing and one-third of one-ninth of a thing 

of a thing equal 9 shares and two-ninths of a share. Complete the thing and one-third of 

one-ninth of a thing to a thing by taking from it 27 parts of 28 of it. Likewise, take 27 

parts of 28 of 9 shares and two-ninths of a share, which is 8 shares and 25 parts of 28 of a 

share to get a thing which is equal to 8 shares and 25 parts of 28 of a share. Let every 

share be 28, then the son’s quota is 56, since he is entitled for 2 shares and the 8 shares 

and 25 parts of 28 of a share is 249 which is the money.  

(47)  “One-third’ in the original text, it should be ‘one-third of a thing” 
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If you need to check, take one-third of the money, which is 83, subtract the son’s quota 

from it which is 56, then the remaining is 27 .Exclude from the 56, one-third of the 

remaining after the one-third, which is 27, so it is 9 and add it to 27 to get 36 (48), and  the 

uncle’s will remained 49, give the avuncle one-sixth of the remaining from the one-third 

after the uncle’s will, which is 6,then,  the remaining from the one-third after the  uncle’s 

and the avuncle’s will , is 30, add to it two-thirds of the money , which is 166 (49)  to get 

196 to be divided among the heirs , 56 for the son and 28 for each daughter. Another 

method, let the money be a Dirham, take its one-third which is one-third of a Dirham , 

drop the son’s quota , which is 2 Dinars, from it , then the remaining is one-third of a 

Dirham except 2 Dinars add its one-third to it , so it is four-ninth of a Dirham except 2 

Dinars and two-thirds of a Dinar. Give one-sixth of this to the avuncle, which is two-

thirds of one-ninth of a Dirham except four-ninths of a Dinar, then, the remaining from 

the one-third is one-third of a Dirham which is one-third of one-ninth of a Dirham except 

2 Dinars and two-ninths of a Dinar. Add this to two-thirds of the money which is two-

thirds of a Dirham to get a Dirham and one-third of one-ninth of a Dirham except 2 

Dinars and two-ninths of a Dinar that is equal to 7 Dinars. Complete it by 2 Dinars and 

two-ninths of a Dinar which is equal to a Dirham and one-third of one-ninth of a Dirham. 

Let every Dirham be 27 and every Dinar be 27, then the Dinars are 249, which is the one 

part of a Dirham and the money as well. The Dirham and one-third of one-ninth of a 

Dirham is 28 which is the one part of the Dinar, and the son’s quota is 56 since he is 

entitled for 2 shares. 

(48)  In the original text “eighty six”  

(49)  In the original text “one hundred thirty six”  
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Another method, let one-third of the money be 9 Dirhams and 2 Dinars, drop the son’s 

quota, which is 2 Dinars, from it, then the remaining is 9 Dirhams add its one-third to it , 

so it is 12 Dirhams Give one-sixth of this to the avuncle, which is  , then, the remaining 

from the one-third is 10. Add this to two-thirds of the money which is 18 Dirhams and 4 

Dinars so it is 28 Dirhams and 4 Dinars that is equal to 7 Dinars. Drop the 4 Dinars from 

the 7 Dinars to get 3 Dinars which is equal to 28 Dirhams. Then the one part of a Dinar is 

28 and the one part of a Dirham is 3. Multiply the one part of the Dirham by 9 and the 

one part of the Dinar by 2 and add them up, since we made the money to be 9 Dirhams 

and 2 Dinars, then one third of the money is 83, for the son 56 because he is entitled for 2 

Dinars and 28 for each daughter. If he bequeathed to his uncle, the same quota as that of 

his son from one-third of the money except a quarter and one-fifth of the remaining from 

the one-third after the quota, and to his avuncle, one-sixth and one-seventh of the 

remaining from the one-third after the uncle’s will. Then the methodology is to let your 

money be a thing then one-third of it is taken so it is one-third of a thing, subtract a son’s 

quota from it which is 2 shares, then remains one-third of a thing except 2 shares. 

Exclude from the 2 shares, a quarter and one-fifth of one-third of a thing except 2 shares, 

which is one-tenth and one-half of one-tenth of a thing except nine-tenths of a share (50). 

Add this to one-third except 2 shares so it is 29 parts out of 60 parts of a thing except 2 

shares and nine-tenths of a share (51) which is the remaining from the one-third.  

(50)  The money is 𝑥 and the share of a son is 𝑦, then 
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Give the avuncle its one-sixth and one-seventh which is 8 and one-half and one-third and 

one-seventh parts of 60 parts of a thing except 53 and six-sevenths parts of 60 parts of a 

share (52) from the one-third, 20 and one-sixth of one-seventh parts of 60 parts of a thing 

except 2 and one-seventh parts of 60 parts of a share. Add it to two-thirds of the money 

which is 40 parts of 60parts of a thing so it is a thing and one-sixth of one-seventh parts 

of 60 parts of a thing except 2 and one-seventh parts of 60 parts of a share equal 7 shares. 

Complete it by 2 and one-seventh parts of 60 parts of a share and add it to the 7 shares so 

it is a thing and one-sixth of one-seventh parts of 60 parts of a thing equal 9 shares and 

one-seventh parts of 60 parts of a share. Add a thing to a thing and one-sixth of one-

seventh parts of 60 parts of a thing and explain that the thing from a thing and one-sixth 

of one-seventh parts of 60 parts of a thing is 2520 parts of 2521 parts of it. Drop from the 

9 and one-seventh parts of 60 parts of a share 2520 parts out of 2521 parts of it, to get a 

thing equal 8 shares and 2518 parts of 2521. The son’s quota is 5042 and the 8 shares and 

the 2518 parts is 22686 which is the money since it is equal to a thing and we have made 

the money a thing. If you need to check, take one-third of the money, which is 7562, 

subtract the son’s quota from it which is 5042, then the remaining is 2520 .Add to the 

2520 its quarter and its one-fifth which is 1134 so it is 3654 which is the remaining after 

the uncle’s will. Give its one-sixth and its one-seventh to the avuncle which is 1131, the 

remaining from the one-third after the uncle’s and the avuncle’s will, is 2523, add to it 

two-thirds of the money, which is 15124 to get 17647 to be divided among a son and 5 

daughters, 5042 for the son and 2521 for each daughter  

(52)  (
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7
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 كتاب الوصايا

 بالجذور تأليـف

 أبي كامل شجاع بن أسلم
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 .وبه استعينبسم هللا الرحمن الرحيم 

الحمد هلل المتم نعمته َعلى خلقه، والُمقدّر عليهم رزقه، والنافد فيهم ُحكمه 

الَخبير بهم، البصير بتدبيرهم، العليم بما يُصلحهم، الحكيم في خلقهم، الذي ال 

يعجزه شئ في األرض وال في السماء وهو العلي العظيم، وما تسقط من 

 رط  وال ياب  اال في ورقة اال يعلمها، وال حبة في ُظلمات االرض وال

كتا  مبين سبحانه لي  كمثله شئ وهو السميع البصير. أشهد انه هللا الذي ال 

اله اال هو َوأّن ُمحمداً عبده ورسوله، ارسله بالتنزيل وخصه بالتأويل واكرمه 

بالتفضيل، وهدانا بعد التضليل فعليه من هللا افضل السلم الجزيل، صلى هللا 

اله وصحابته، والسلم على زواجه وذريته ورحمة هللا عليه وعلى خلفائه و

.قال شجاع ابن اسلم المعروف بأبي كامل؛ بعد ان ألفت كتابي (1)وبركاته

ة في كتابي  المعروف بكمال الجبر وتمامه والزياده في أصوله، واقمت الُحجَّ

الثاني بالمقدَمة والسبق للجبر والمقابلة لمحمد بن موسى الخوارزمي والرد 

الذي ذكر  (3)مما نُس  الى عبد الحميد (2)ى المحترق المعروف بابي بّرزه عل

انه جده وما بينت من تقصيره وقلة معرفته فيما نس  الى جده. رأيت أن 

اؤلف كتابا في الوصايا وابتدى في اوله بما يسهل منها ممارسته. الفقها في 

ا  الوصايا، المعروف بكت (4)كتبها وببعض ما في كتا  الحجاج بن يوسف

واشرح ما كان يحسن فيه االبوا  شرحا بيناً، و أُبين ما ينبغي ان يُبين 

بالقيا  بالجبر والمقابله والدنيار والدرهم.بياناً صحيحاً ُمتقناً وال أسلك فيه 

سبيل االبَوا  التي سلكوها ولم يبينوا اصلها، والطريق الذي قادهُم اليها، 

ا  من اهل الفقه في الوَصايا َما يدخلون فيها وأصل ذلك بما يدور بين الُحسَّ 

من الُجذوّر، فابينه بياناً محكما واُحله َحالً رفيقاً وافتحه فتحاً سهالً. وال اعمل 

 فيه كعمل العلماء المشهورين بالحساُ  والفقه. عملهم الذين اذا اجتهدوا

 رسوله. ة علىالبداية كعادة المؤلفين في ذلك العصر بالثناء على هللا و الصال (1)

 م( ألف كتابا في المساحة )حاجي خليفة( 911أبو برزة )ت  (2)

عبد الحميد بن ترك )ت في القرن التاسع ( جاء بعد الخوارزمي ، ألف كتابا  (3)

 في المساحة )حاجي خليفة(.

م ( ، أول من ترجم كتا  إقليد  )حاجي  833الحجاج بن يوسف ) ت  (4)

 خليفة(
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ئل وَسلكوا الطريق الذي يؤديهم الى الَجذر في بعض َما يُرد عليهم من المسا

االصم. ظنوا انهم قد ظفروا بما ال يقدّر عليه غيرهم. فأسلك في ذلك طريقاَ 

غيَر طريقهم، وافتح َما غلقوا وأحل َما َعقَدوا و اقيم حسابهم. ومن نظر في 

حسا  الجبٌر منهم في ذلك كله َعلى الطريق البيّن والُحجة الواضحه، وإتبع 

ك بتفسيُر ما يدور بين الفقهاء من العصيّر وما نقع فيه دقايق الحسا ، وَما ذل

يدخل فيه من الجذور، فسأفسّره تفسيرا ُمْحكماً واشّرحه شرحاً بيناً صحيحاً 

قائماً معلوماً عند من نظر في حساَ  الجبّر وباهلل التوفيق واياهُ أسل المعونة 

 قدير. ما قصدناه لهُ من ذلك انه َعلى ُكل شئ

ل َذلك  انا بقول، قال هللا تبارك وتعالى بَعد أن فرض ألهل الفرائض فأوَّ

فرايضهم من بعد وصيَّة يوصى أو دين، وقال رُسول هللا َصلى هللا عليه وَسلم 

سداً بالدين ثم الوصيَّة ثم الميراث. وقال َصلى هللا عليه وَسلم، ال وصيّة 

لوصيّة لذوي الحاجه من اقرباءه، لوارث فاالولى بكل من اوصى ان يبدأ با

االقر  فاالقر  على حس  الحاجه، لقول هللا تبارك وتعالى الوصية للوالدين 

. فَنُِسَخت َوصيَّة الوالدين (5)المحسنينبالمعروف حقاً على  واالقربين.

بالمواريث َوبقيت الوصيَّة لألقربين ممن ال ميراث له. ولي  قولنا األولى لمن 

َوصيته لذوي الحاجة من قرابته انه ال يجوز غيره لكنا نقول  اوصى ان تكون

االقرُ  الى هللا عز وجل ان سال ذوي الحاَجة من قرابته ثم اليتامى 

والمَساكين وابن السبيل وَساير ابوا  البر مما يتقر  به الى هللا عز وجل، 

ه، او ثَوال يجوز لميت ان يوصي بأكثر من الثلث اال ان يجيز ذلك َسائر الور

يجيزه بعضهم فيجوز له من ذلك حصَّة من اجاز مما فضل عن الثلث بقدر 

 .نسبة من انصابهم وسنفسر ذلك من موضعه إن شاء هللا تعالى

بنين واوَصى لعمه بثلث ماله، فإن الفريضة من تسعَة  ةثثم نقول وان ترك ثال

واصل ذلك  بنين لكل ابن سهمان ةثه اسهم بين ثالتس قاباسهم وي ةثوهو ثال

فللموصي له  ةثاسُهم النه اوصى بثلث َماله فاقل عدد له ثلث ثال ةثمن ثال

بنين، ال تنقسم بينهم اال بكسر  ةثبالثلث ثلثها وهو سهم ويبقى سهمان بين ثال

  ةثفإضّر  األصل الذي اخذت منه الثلث وهو ثالثة في عدة البنين وهم ثال

180البقرة  –حقا على المتقين"  كذا في المخطوطة ، في القرآن : " ( 5)  
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بنين وأوصى لرجل  ةثفإن ترك إمرأة و ثال.فتكون تسعة فكذلك سهام المال

بثلث َماله فاقسم سَهام الفريَضة فتجدَها من اربعَه وعشرون سهماً ثم ُخذ َعدداً 

، فللموصي له بالثلث ثلثها َوهو سهم ويبقى سهمان بين  ةثله ثلث وهو ثال

سهما ألنفسهم عليهم الَسهمين واالربعَه والعشرين، السهم اربعَة وعشرين 

  ينفقان على نصف ونصف، أعني ان نصف السهمين واحد ال 

كسر فيه ويصرف االربعَة والعشرين اثنا عشر ال كسر فيها فإضر  االثنا 

التي هي مخرج الثلث فتكون ستة وثلثين وهي سهام المال،  ةثثالالعشر في 

ثلث ثلثها وهو اثنا عشر ويبقى اربعه وعشرون سهما فاعط الموصي له بال

 بين الورثة للمرأة من ذلك الثمن ثالثة اسهم ولُكل ابن سبعَة اسهم )6(.

َوإن شئت فقد علمت ان سهام الفريضة من اربعة وعشرين سهما وان هذه 

بنين بَعد اخراج الثلث  ةثاالربعَه والعشرين السهم مقسوَمة على امرأة و ثال

له، فمعلوم ان هذه االربعة والعشرين السهم ثلثي المال، كل ثلث اثنا  يصالمو

ثين سهمااثالث فيج  ان يكون المال ستة وثال ةثعشر والمال ثال  

وإن شئت فرد على االربعة والعشرين نصفها الن الثلثين ال يَرجع الى اصله 

 اال ان يزاد عليه مثل نصفه)7( فيكون ستة و ثالثين وهي سهام المال.

)6( بعد تحديد الورثة في المسألة ومعرفة فروضهم ونس  حصصهم يتم استخراج 
أصل المسألة أصل المسألة:هو اصغر عدد ألسهم التركة بحيث يمكن لكل صنف من 

 منه بدون كسر . الوارثين أخذ نصيبه
 كيفية تحديد أصل المسألة

مقام الكسر ) لفرضه ذا كان بين الورثة صاح  فرض واحد فقط ، فيكون إ.1
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بنين واوَصى لرجل بربع ماله والخر بخم   ةثإمرأة و ثالفإن تركـ 

ماله فاجاز ذلك الورثه فإقسم سهام الفريضة فتجدها على اربعة وعشرين 

ربع اسهم ولكل ابن سبعَة اسهم ثم انظر َعددا له  ةثسهماً، للمرأة الثمن ثال

وخم  فتجده عشرين فاعط الموصي له بالربع ربع العشرين وهو خمسة 

اسهم وللموصي له بالخم  خمسها وهو اربعَة اسهم ويبقى احد عشر بين 

اربعَة وعشرين سهما التي هي سهام المرأة والبنين ال ينقسم بينهم وال جزء 

لُربع ا من االجزاء ، يتفقان عليه فيختصوا به سهام المال فإضر  مخرج

والُخم  وهو عشرون في سهام المرأة والبنين وهي اربَعة وعشرين فتكون 

اربع مائة وثمانين وهي سهام المال، فأعط الموصي له بالربع ربعها وهو 

مائة وعشرون والموصي له بالخم  خمسها وهو ستة وتسعون ويبقى مائتان 

ما، ة وثالثون سهثثال ة بنين، للمرأة الثمنثثال واربعة وستون بين امرأة، و

 ة بنين لُكل ابن سبعَة وسبعونثثال ويبقى مائتنان واحد وثالثون سهما بين

 سهما. 

إمرأة واربعَة بنين واوَصى لعمه بُربع َماله ولخاله بخمسه؛ فإن تركـ 

فأَجازت الورثة المرأة الوصيتين جميعا ولم يجز البنون شيئا فالثلث جائز 

 انت الوصية الثلث او اكثر من ذلك. على الورثه على ُكل َحال اذا ك

إذا قسم المال بين الورثة واخرج من يد ُكل واحد من الورثة وبين انه 

ثلث َما اصابه منه فإن الذي يبقى في يد ُكل واحد من الورثه هو مثل ما 

يصيبه من ثلثي المال وكذك لو اخرج من يد ُكل واحد من الورثه اي جزء 

جزاء معلومة مما في يده فإن الذي يبقى في يد كان او اي اجزاء كانت من ا

كل واحد منهم هو مثل ما يصيبه مما بقي من المال إذا اخرج منه مثل ذلك 

مفهوم وذلك قائم . الجزء واالخر الذي اخرجت من يد ُكل واحد منهم

عند من نظر في الحسا  والقيا  فإذا كان ذلك كذلك فقد وضح ان المال اذا 

لبنين ان ثلث ما حُصل في يد البنين من المال للموصي لهَما قسم بين المرأة وا

بالربع والخم  وربع وخم  ما يحُصل في يد المرأة للموصي لهما بالربع 

والخم  وقد علمت ان نصي  المرأة اربعة اسباع نصي  االبن فيحتاج إلى 
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ان يكون للسهام التي تصي  اإلبن ثلث وُسبع وربع وخم  الن االبن يخرج 

ده الثلث َعلى ُكل حال للموصى لهما بالربع والخم  وللمرأة مثل اربعة من ي

اسباع ما يصي  االبن وما يصي  المرأة يحتاج الى ان يخرج ربعه وخمسه 

 ة في خمسه في سبعه وال يحتاجثثالللموصى لهما بالربع والخم . فيضر  

ك ه، ال شالى االربعة الن االبن اذا حصل في يده شئ له سبع فأربعة اسبَاع

 ان له ربع وهو مثل سبع ما في يد االبن.

كل ابن ويكون نصي  البنين االربعة  نصي مائة وخمسة وهو  فيكون

المرأة اربعة اسباع نصي  االبن وهو  ونصي اربعة مائة وعشرون 

 ستون سهما. 

سهام الفريضة اربع مائة وثمانين سهما. للمرأة الثمن ستين سهما،  وتكون

صي لهما بالربع والخم  ربعه وخمسه؛ وهو سبعه وعشرون يخرج منه للمو

قد بقي من المال بعد اخّراج الثمن اربع مائة وعشرون   ويكونسهما. 

واربعون وهو مائة سهما فخرج ثلثه للموصي لهَما بالربع والخم  

ويكون  سبعونلكل ابن سهما ويبقا مائتان وثمانون سهما بين اربعة بنين 

هما بالربع والخم  مائة وسبعة وستين سهما فتقسمانه الذي حَصل للموصي ل

بينهما على تسعة اسُهم للموصي له بالربع خَسمة أتساعة وللموصي له 

للموصي له بالربع خمسه اتساع  صار َوإنمابالخم  اربَعة اتساعة 

وللموصي له بالخم  اربعة اتساع من قبل ان الموصي له بالربع، 

 ر فيضخم  يضر  بالخم  والموصي له باليضر  بالربع 

 اربعة في خمسة فتكون عشرين فيأخذ ربعها 

فيكون خمَسه وُخمسها فيكون اربعَة فيجمعها فتكون تسعه فتقسمان َما 

 لَصاح  اَصابهما من السهام على قدر وصيتهما وهو خمسة اتساع
الُربع اربعة لصاح  الخم  والذي اصابهما من وصيتهما مائة وسبعة 
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 تسع لها وال ثلث فتختصرها فترجع الى اصل السهام الذي وستين سهما وال

َوج  لهما منه هذه المائة والسبعة والستين السهم وهما اربع مائة وثمانون 

 اربعة الف وثلثمائة وعشرين سهما. فتكونسهماً فتضربها في تسعة 

السهام تتفق على الورثة وَعلى الموصي لهما فإن اردت ان تعلم ما  فهذه

َما حصل لُكل واحد من  فإضر واحد من المرأة والبنين  يصي  كل

األربع مائة والثمانين السهم في تسعة فما بلغ فهو ما يصي  كل واحد من 

اَصا  الموصي لهَما  واضر  َمااربعة الف وثلثمائة وعشرين سهما. 

بالربع والخم  من االربع مائة والثمانين السهم وهو مائة وسبعة وستون 

ة فيقسمانه بينهما على تسعة ثثال ة فيكون الف وخم  مائة وسهما في تسع

اسهم للموصي له بالخم   واربعةاسهم، ُخمسه اسهم للموصي له بالربع 

خمسة اتساعها فتكون ثمان مائة  فتأخذ وذلك خمسه اتساع واربعة اتساع

اربعة اتساعها وهو  َوتأخذوخمسة، وثلثين وهو للموصي له بالربع. 

 فارجع الى وإن شئتة وستون وهو للموصي له بالخم  ستمائة وثماني

ة للمرأ فأخرجسهام الفريضة وهو اربعة االاف وثلثمائة وعشرون سهما.  

الثمن وهو خم  مائة واربعون سهما فاخرج ربعهُ وخمسه للموصي لهما 

ة اربعون وما بقي فهو للمزاد َوهو َمائتان ثثال بالربع والخم . وهو مائتان و

سعون َويكون قد بقي من سهام المال بعد اخراج الثمن للمرأة وللبنين وسبعَة وت

ة االف وسبع مائة وثمانون سهما فاخرج ثلثه للموصي لهما بالربع ثثال

والخم  وهو الف ومائتان وستون سهما فيكون جميع َما ُحصل للموصي 

 ة اسهمثثال لهما بالربع َوالخم  من المرأة ومن البنين الف وخم  مائة و

فتأخذ خمسة اتساعها للموصي له بالربع وهو ثمانون مائة وخمسة وثالثون 

وتأخذ اربعة اتساعها للموصي له بالخم  وهو ستمائة وثمانية  وستون. 
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قد بقي للبنين بعد اخراج ثلث ما في ايديهم الفين وخم  مائة  ويكون

 ابن ستمائة وثالثون سهما. لُكلوعشرين سهما بين اربعة بنين 

فأقم سهام الفريضة فتجدها من اثنين وثلثين سهما للمرأة من ئت فإن ش

من هذه االربعة االسهم للموصي لهما  فأخرجذلك الثمن اربعة اسهم 

بالربع والخم  ربعها للموصي لهما بالربع والخم  ربعها وخمسها ولها 

ربع وال خم  لها فارجع الى ما قامت عليه الفريضة وهو اثنان وثالثون 

في خمسة فتكون مائة وستين سهما فللمرأة الثمن عشرون  ضربهفإسهما 

سهما فاعط الموصي له بالربع َوالخم  ربعها وخمسها وهو تسعه اسهم ويبقا 

للمرأة احد عشر سهما ويكون ما بقي من المائة والستين السهم بعد نصي  

ث لالمرأة مائة واربعون سهما فاعط الموصي لهما بالربع والخم  ثلثها وال ث

مانين ة فيكون اربع مائة وثثثالفي  فإضربهالها فارجع الى المائة والستين 

 سهما فاعط المرأة ثمنها وهو ستون سهما للموصي له بالربع والخم .

 ة وثالثون سهماثثالربعها َوخمسا وهو سبعَة وعشرون سهما ويبقى للمرأة 

ائة لمرأة اربع مما بقي من االربع مائة والثمانين السهم بعد نصي  ا ويكون

وعشرين سهما فأعط الموصي له بالربع والخم  ثلثها وهو مائة واربعون 

سهما فنضيفه الى ما صا  اليهما من المرأة وهو سبعة وعشرون سهما 

ما بقي من االربع مائة  َويكونمائة وسبعة وستين سهما  فتكون

ائتان والعشرين السهم بعد اخراج ثلثها للموصي لهما بالربع والخم  م

لموصي ا يقتسم ثموثمانون سهما بين اربعة بنين لكل ابن سبعون سهما 

لهما بالربع والخم  َما َحصل لهَما من الوصيَّة وهو مائة وسبعة وسبعون 

سهما بينهما على تسعة اسهم وال تسع لمائة وسبعة وستين سهما وال نجد عددا 

فال  احد فإذا كان ذلك كذلكينقسم عليه التسعة والمائة والسبعة والستين اال الو

اختصار للمسألة  فتضر  اصل السهام التي قلنا انها اربعة مائة وثمانون في 
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تسعة فيكون اربعة االف وثلث مائة وعشرين وهي سهام الفريضة التي يصح 

منها سهام المرأة والبنين والموصي لهما بال كسر يقع فيما يصير لكل واحد 

فسرت لك ان شاء هللا عز وجل على انك اذا منهم فاقسمها بينهم على ما 

من هذا الجن  هذا الطريق غناك  ترد عليك مسألةسلكت في كل 

 فاعلم ذلكعن التع  في االختصار الن االختصار نفع لكن اوال باول 

 وباهلل التوفيق.

امرأته وامه واخاه البيه وامه واوصى لعمه بخمسي ماله  رجل ترك

 خ وصية العم ولم يجز وصيَّة الخال واجازت االم ولخاله بربع ماله فاجاز اال

وصية الخال ولم تجز وصية العم ولم تجز اإلمرأة شيئاً فإعلم ان الثلث جائز 

فيه العم ثمانية اجزاء من ثلثة عشر  يضر  عليهم على كل حال.

ة عشر على قدر وصاياهم، فلو ثثالفيه الخال خمسه اجزاء من  ويضر 

ال وصاياهم كان الذي يخرج من يد كل واحد منهم مما اجاز الورثه للعم والخ

اجاز بعض  فلما انيصيبه من جميع المال خمسه وربعه على ما شرحنا 

ولم يجز بعض احتيج الى ان يوجد ثلث ما يصي  كل واحد من جميع المال 

فيقتسمانه العم والخال على قدر وصاياهم ثم يرجع العم على اال خ بالفضل بين 

ثلث المال وبين خمسي المال الن اال خ اجاز له الخمسين فيأخذ ما اصابه من 

ربعه وُسدسه خاصَّة على قدر حصته من المال وكذلك يرجع الحال َعلى االم 

بالفضل بين َما اصابه من ثلث المال وبين ربع المال الن االم اجازت له 

ذا كثلثه له خاصة على قدر حصتها من المال فإذا كان هذا و فيأخذالربع.  

فأقم سهام الفريضة وابدأ بالعمل اوال فأول ليكون ابلغ في فهمك واقل لتعبك 

ة ولألم اربعة ولأل خ ثثالفي االختصار فتجده على اثنى عشر سهما للمرأه 

خمسه فينبغي ان يكون على ما بينا لما في يد كل واحد من الورثه ثلث 

ولألم اثنا  تسعهة فيكون سته وثالثين فللمرأة ثثالاثنا عشر في  فإضر 

عشر ولأل خ خمسه عشر فاخرج من يد كل واحد منهم ثلثه واجمعه فيكون اثنا 
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ة عشر فال ينقسم فارجع الى السته ثثالعشر فيقتسمانه العم والخال على 

لمرأة ة عشر فتكون اربع مائة وثمانية وستين فلثثالفي  فإضربهاوالثلثين.

ستة وخمسين والباقي لأل خ وهو الربع مائة وسبعة عشر ولألم الثلث مائة و

من يد ُكل واحد منهم ثلثه فيخرج من يد  فأخرجمائة وخمسة وتسعين 

المرأه تسعة وثالثين فيبقا لها ثمانية وسبعين ومن يد االم اثنين وخمسين ويبقا 

لها مائة واربعة ومن يد اال خ خمسة وستين فيبقا له مائة وثلثين ثم اجمعه 

وهو مثل ثلث جميع المال فيقسمه العم والخال مائة وستة وخمسين  فيكون

ة عشر منه وهو ستة ثثالعلى ثالثه عشر فيأخذ العم ثمانية اجزاء من 

 هفيضربوتسعون ثم يرجع الى اصل المال فتأخذ خمسه وال خم  للمال 
في خمسة فيكون الفين وثلثمائة واربعون ثم انظر ما حصل لكل واحد منهم 

ي تحصل للعم من الفين وثلثمائة واربعون في خمسه فيكون الذ فاضربه

اربع مائة وثمانين سهما وللخال ثلثمائة سهم وللمرأة ثلثمائة وتسعين سهما 

فإقسم  وإن شئتولالم خم  مائة وعشرون ولأل خ ستمائة وخمسين 

االلفين والثلثمائة واالربعين من الورثة والعم والخال على نحو ما قسمت 

لستين ثم ترجع الى المال فتأخذ خمسيه فيكون تسع االربع مائة والثمانية وا

مائة وستة وثلثين فتلقى منه ما حصل للعم من الثلث وهو اربع مائة وثمانون 

فسيبقى اربع مائة وستة وخمسين فتأخذ ربعها وسدسها مما في يد اال خ وهو 

مائة وتسعون للعم خاصة دون الخال فنضيفه الى ما حَصل في يده من ثلث 

لمضاربة وهو اربع مائة وثمانون فيكون ستمائة وسبعين فهو جميع َما المال با

يحصل للعم ويبقا في يد اال خ مائة وستون سهما ثم يرجع ايضا الى المال 

فتأخذ ربعه فتكون خم  مائة وخمسة وثمانون فيلقى منه ما حَصل للخال من 

ما في يد ثلثها م فتأخذالثلث وهو ثلثمائة فسيبقى مائتان وخمسة وثمانون. 

االم وهو خمسة وتسعون وللخال خاصة دون العم فنضيفه الى ما حَصل في 

ثلثمائة وخمسة وتسعين فهو  فيكون يده من ثلث المال وهو ثلثمائة سهم
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جميع ما يحصل للخال ويبقا في يد االم اربع مائة وخمسة وعشرون وفي يد 

 اال خ اربع مائة وستون وفي يد الزوجة ثلثمائة وتسعون.

وأمه وأخاه واخته ألبيه وأمه وأوصى لعمه بربع ن ترك إمرأته فإ

ماله ولخاله بخم  ماله وألجنبي بسد  ماله فاجازت المرأة للعم ولم تجز 

للخال وال لالجنبي واجازت االم للخال ولم تجز للعم ولالجنبي واجاز اال خ 

لث ان الث فإعلملالجنبي ولم يجز للعم وال للخال ولم تجز االخت شيئا. 

فيه العم بخمسة عشر جزءا من سبعة  يضر جائز عليهم على كل حال 

فيه الخال بإثنى عشر جزءا من سبعة وثلثين  ويضر وثلثين 

فيه االجنبي بعشر اجزاء من سبعة وثلثين وانما صار  ويضر 

يتضاربون فيه سبعه وثلثين النك تحتاج الى عدد يكون له ُربع وُخم  وُسد  

لخم  من خمسة والسد  من ستة واالربعة والستة والربع من اربعة وا

اربعة في خمسة في نصف ستة  فإضر  متفقان على نصف ونصف

فإضر  ستة في خمسة في نصف اربعَة وهو اثنان  وإن شئتَ ة ثثالوهو 

خمسة عشر وتأخذ خمسها فيكون اثنا  فتكونفيكون ستين فتأخذ ربعها 

ة بعة وثلثين  فلو اجاز الورثعشر وتأخذ ُسدسها فيكون عشر مجمعة فتكون س

جميعا للعم والخال واالجنبي وصاياهم كان الذي يخرج من يد كل واحد منهم 

مما يصيبه من جميع المال ربعه وخمسه وُسدسه على ما شرحنا فلما ان اجاز 

بعضهم ولم يجز بعضهم احتيج الى ان يوجد ثلث ما يصي  كل واحد من 

االجنبي على سبعة وثلثين جزءا جميع المال فيقتسمه العم والخال 

فيه  ويضر فيه العم بخمسه عشرا جزءا من سبعة وثلثين  فيضر 

رة فيه االجنبي بعش ويضر  الخال باثنى عشر جزءامن سبعة وثلثين

على ما بينا ثم يرجع العم على المرأة  ويضر  اجزاء من سبعه وثلثين
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 بع جميع المال النبالفضل على ما اصابه من ثلث المال بالمضاربة وبين ر

المرأة جازت له الربع فتأخذ ربعه منها له خاصة على قدر حصتها من المال 

وكذلك يرجع الخال على االم بالفضل فيما اصابه من ثلث المال بالمضاربة 

منها له  (8)وبين خم  جميع المال الن االم اجازت له الُخم  فتأخذ خمسه

جع االجنبي على اال خ بالفضل خاصة على قدر حصتها من المال وكذلك ير

بين ماصابه من ثلث المال بالمضاربه وبين ُسد  جميع المال فتأخذ ثلثه 

ته على قدر حصته من المال.  هذا  فإذا كانونصف تسعه منه له خاصَّ

على ما وصفنا فاقسم سهام الفريضة فتجدها على ستة وثلثين سهما للمرأة 

ويبقا واحد وعشرون سهما بين اال خ  الربع تسعة اسهم ولالم السد  ستة اسهم

واالخت فلأل خ اربعة عشر ولألخت سبعة اسهم فيحتاج ان يكون لما في يد 

ة ثالثستة وثالثين في  فتضر كل واحد من الورثه على ما بينا ثلث 

 عشر ولأل خ اثنان ولألم ثمانية فتكون مائة وثمانية فللمرأة سبعة وعشرون

واربعون ولألخت واحد وعشرون فأخرج من كل واحد منهم ثلثه واجمعه 

فيكون سته وثلثين فيقتسمه العم والخال واالجنبي على سبعة وثلثين فال ينقسم 

المائة والثمانية في سبعة وثلثين فيكون ثلثة االف وتسع مائة  فإضر 

كون تسعة عشر الفاً وست وتسعين وال خم  لهما فاضربها في خمسة فت

ما حصل لكل واحد من الورثة من المائة  اضر  وتسع مائة وثمانين ثم

من  فما اجتمعوالثمانية االسهم في سبعة وثلثين ثم في خمسة 

فهو ما يحصل لكل واحد من تسعة عشر الفا وتسع مائة وثمانين  الضر 

 المفأعط المرأة ربع تسع عشر الفا وتسع مائة وثمانون وا وان شئت

سدسها واقسم ما بقي من اال خ واالخت على ثالثه لال خ ثلثيه ولألخت ثلثه 

 ة االفثثالفتحصل للمرأة اربعة االف وتسع مائة وخمسة وتسعين ولألم 

 وثلثمائة وثالثون ولأل خ سبعة الف وسبع مائة وسبعين ولألخت

 ( في األصل "سدسه" و هي مصححة من قبل أحدهم 8)
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ثلث االف وثماني مائة وخمسه وكانوا فاخرج من يد كل واحد منهم ثلثه 

يخرج من يد كل واحد منهم ثلثه ويخرج من يد المرأة الف وستمائة وخمسة ف

ة االف وثلثمائة وثالثون ويخرج من يد االم الف ثثالوستين ويبقى في يدها 

ومائة وعشرة ويبقى في يدها الفين ومائتي وعشرون ويخرج من يد اال خ 

 ن ويخرجالفين وخم  مائة وتسعون ويبقا في يده خمسة االف ومائة وثمانو

من يد االخت الف ومائتي وخمسة وتسعين ويبقا في يدها الفين وخم  مائة 

وتسعين، ثم اجمع ما خرج منهم فيكون ستة االف وستمائة وستين وهو مثل 

ثلث جميع المال فيقتسمه العم والخال واالجنبي على سبعة وثلثين فنصي  

م ان تعلم ما يصي  العالجزء الواحد من سبعة وثلثين مائة وثمانين فإذا اردت 

المائة والثمانين في خمسة عشر الن العم له خمسة عشر  فإضر منها 

جزءا من سبعة وثلثين فيكون الفين وسبع مائة فهو ما يحصل للعم من الثلث 

 المائة والثماني فإضر  بالمضاربة وإذا اردت ان تعلم ما يصي  الخال

سبعة وثلثين فيكون الفين في اثنا عشر الن الخال له اثنا عشر جزءا من 

ومائة وستين وهو ما يحصل للخال من الثلث بالمضاربة وإذا اردت ان تعلم 

ما يصي  االجنبي فاضر  المائة والثماني في عشره لالجنبي ، عشرة اجزاء 

من سبعة وثلثين فيكون الف وثمان مائة وما يُحَصل لالحنبي بالمضاربة ثم 

ون ربعه فتك فتأخذتسع مائة وثمانون يرجع المال وهو تسعه عشر الفا و

اربعة الف وتسع مائة وخمسة وتسعين فيلقى منه ما حصل للعم من الثلث 

بالمضاربة وهو الفان وسبع مائة فيبقا الفان ومائتان وخمسة وتسعين فتأخذ 

ة وسبعون ونصف وربع للعم خاصة، ثثال مما في يد المرأة وهو خم  مائة و

ه من ثلث المال بالمضاربة وهو الفان وسبع مائة فنضيفه الى ما حصل في يد

ة وسبعين ونصف وربع وهو جميع ما ثثال ة االف ومايتين وثثالفتكون 

يحصل للعم وتبقا في يد المرأة الفان وسبع مائة وستة وخمسون وربع ثم 

خمسة وهو ثلثة االف وتسع مائة وستة  فتأخذيرجع الى المال ايضا 

للخال بالمضاربة من الثلث وهو الفان ومائة وتسعون فتلقى منه ما حصل 

الم سدسها مما في يد ا فتأخذ وستون فيبقا الف وثمان مائة وستة وثالثون



 

120 

وهو ثلثمائة وستة للخال خاصَّة فنضيفه الى ما حصل في يده من ثلث المال 

ن الفين واربع مائة وستة وستي فيكونبالمضاربة وهو الفان ومائة وستون 

صل للخال ويبقى في يد االم الف وتسع مائة واربعة عشر ثم وهو جميع ما يح

ن ة االف وثلثمائة وثالثيثثالسدسه فيكون  فيأخذيرجع الى المال ايضا 

فتلقى منه ما حصل لألجنبي من الثلث بالمضاربة وهو الف وثمان مائة 

ي يد ونصف تسعها مما ف فتأخذ ثلثهافسيبقى الف وخم  مائة وثالثون 

فيضيفها الى ما حصله بيده من ثلث الثالث بالمضاربة وهو الف اال خ خاصَّة 

 وثمان مائة.

الفين وثلثمائة وخمسة وتسعين وهو جميع ما يحصل لالجنبي ويبقا  فيكون

في يد اال خ اربعة الف وخم  مائة وخمسة وثمانون وتصحيح السهام حتى ال 

ي اربعة التسعة عشر الفا وتسع مائة وثمانين ف تضر تقع فيها كسر ان 

لمكان النصف والربع الذي حصل في سهام العم والمرأة فيكون تسعة وسبعين 

ما حصل لكل واحد  وتضر  الفا وتسع مائة وعشرين وهي سهام المال

من الورثه والعم والخال واالجنبي في اربعة ايضا تكون حصة المرأة احد 

حصة االم سبعة الف  وتكونعشر الفا وخم  مائة وعشرين هما 

حصة اال خ ثمانية عشر الفا وثلثمائة  وتكونتمائة وستة وخمسين سهما وس

حصة االخت عشرة الف وثلثمائة وستين سهما  وتكونواربعين سهما 

ة عشر الفا وخمسة وتسعين سهما ويجتمع للخال ثثالويجتمع للعم بوصيته 

بوصيته تسعة الف وثمان مائة واربعة وستين سهما ويجتمع لالجنبي بوصيته 

ة االف وخم  مائة وثمانين سهما. تسع  

الوصية لوارث فاجاز ذلك سائر الورثه فهو جائز والعمل فيه  وان كانت

يجز ذلك الورثة فال يجوز وتبطل  وإن لمعلى ما قد تقدم من العمل. 
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المال اجمع بين الورثه على قدر فرايضهم وان اجاز  ويكونالوصية 

از منهم من الميراث و بعض الورثه مثل ذلك الجزء من نصي  من اج

امرأته وأمه وأخاه ألبيه  فإن تركذلك ان شاء هللا تعالى.  سنشرح

وأمه واوصى ألمه بخم  ماله فاجاز اال خ لها ولم تجز المرأة فأقسم سهام 

ا ة ولألم الثلث اربعة ولأل خ مثثالالفريضة فتجدها من اثنا عشر للمرأة الربع 

لألم  فيكون  خ خمسه وهو واحدبقي وهو خمسه فأعط االم من نصي  األ

 (9)خمسه ويبقى في يد اال خ اربعة. فإن اوصى ألمرأته بخم  ماله وسبعه

وال (10)فأجازت ذلك االم فأخرج من نصي  األم وهو ربع وخم  وسبع

ذلك  وانما صارخم  له وال سبع والخم  والسبع من خمسه وثلثين 

 الدرهم اخما  الدرهم في اسباع ضربتمن خمسه وثلثين النك 

 كونفي الخمسة والثلثين في سهام الفريضة وهو اثنا عشر فاضر 

 اربع

ما  ثم انظرمائة وعشرين وهو سهام الفريضة التي منها يقتسمون.  

 افي خمسة وثلثين فم فاضر  واحد من الورثة من اثنا عشر حصل لكل

 بلغ لُكل واحد منهم فهو نصيبه من اربع مائة وعشرين.

فاعط المرأة الربع من اربع مائة وعشرين وهو مائة وخمسة  وإن شئت

واعط االم الثلث وهو مائة واربعون فاعط اال خ ما بقي وهو مائة وخمسة 

 المرأة خمسة وسبعة النها اجازت لها ذلك وهو نصي وسبعون فاعط االم 

 ( في األصل :"خمسماية و سبعه"9)

 ( في األصل : " اربعة خمسه وسبعة"10)
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صير في يد االم مائة وستة وسبعين ويبقى في يد المرأة تسعة ستة وثالثون في

 وستون.

أمه وإمرأته واخاه واخته البيه وامه واوصى ألمه بربع ماله  فإن تركـ

المرأة الوصيتين جميعاً واجاز اال خ لهما  فأجازتوألخته بُخم  ماله 

ان االم واالخت يتضاربان الوصية على تسعة على قدر  فأعلمالربع. 

سهام  فأقمتهما لالم خمسه اتساع الوصية ولألخت اربعة اتساعها وصي

الفريضة فنجدها من ستة وثلثين سهما لألم السد  ستة اسهم وللمرأة الربع 

تسعة اسهم ولأل خ اربعة عشر سهما ولألخت سبعة ثم يرجع الى ما يصي  

قد المرأة وهو تسعة اسهم فتأخذ منه ُربعه وخمسه وصية االم واالخت النها 

ما قامت منه الفريضة  فتضر اجازت لهما وال ربع للتسعة وال خم  

وهو ستة وثالثون سهما في مخرج الربع والخم  وهو عشرون فيكون 

 سبعمائة وعشرين واضر  حصة كل وارث من الستة والثلثين في عشرين.
حصة المرأة مائة وثمانين و حصة األم مائة وعشرين و حصة  فتكون

انين و حصة األخت مائة واربعين ثم ارجع الى حصة المرأة األ خ مائتين وثم

فخذ منه ربعه وخمسه وهو واحد وثمانون ومنها في يدها تسعة وتسعون وخذ 

من نصي  اال خ ربعه وهو سبعون ويبقا في يده مائتان وعشرة. فرد السبعين 

مائة واحد وخمسين  فيكونعلى الواحد والثمانين الذي اخذته من المرأة 

 السبع مائة فاضر ه بين االم واالخت على تسعة وال تسع لها فاقسم

ما  واضر  ستة الف واربع مائة وثمانين فيكون وعشرين في تسعة

ة واضر  حصَّ  بقي في يد اال خ في تسعة فيكون الف وثمان مائة وتسعين

حصة االخت في تسعة  واضر فيكون الف وثمانين  األم في تسعة

ما بقي في يد المرأة في تسعة فتكون  اضر فيكون الف ومائتين وستين و

المائة والواحد والخمسين الذي خرج من يد  واضر  ثمان مائة واحد وتسعين
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المرأة واال خ في تسعة فيكون الف وثلثمائة وتسعة وخمسين فاقسمها بين االم 

واالخت على تسعة لالم خمسة اتساع وهو سبع مائة وخمسة وخمسون فرده 

وثمانون فيكون الف وثمان مائة وخمسة وثلثين لألخت  على حصتها وهو الف

اربعة اتساع وهو ستمائة واربعه فزده على حصتها وهو الف ومائتان 

الف وثمان مائة واربعة وستين فقد وضح ان الذي ُحَصل في  وستون. فيكون

يد االم بالميراث والوصية الف وثمان مائة وخمسة وثلثين سهما والذي ُحَصل 

ت بالميراث والوصية الف وثمان مائة واربعة وستين والذي يبقى في يد االخ

في يد اال خ من الميراث بعد الوصيَّة الف وثمان مائة وتسعين والذي بقى في 

يد المرأة بعد الوصية ثمان مائة واحد وتسعين فان اجازت المرأة الخم  لهما 

ُخم  ما  جميعا واجاز اال خ السد  لألخت خاصة فإن االم واالخت يقتسمان

 وتأخذ في يد المرأة على تسعة لألم خمسة اتساع ولألخت اربعة اتساع

في حسا  ذلك ان يكون  والوجهاالخت ُسد  ما في يد اال خ لهما خاصة 

لما يحصل للمرأة من ميراثها خم  ولما يحصل لأل خ سد  ويكون للُخم  

ن واربعو الذي في يد المرأة تسع والذي ينبغي ان يكون في يد المرأة خمسه

سهام المال مائة وثمانين سهما فللمرأة  فتكونسهما وميراثها ربع المال 

الربع خمسة واربعين لألم السدس  ثلثين ولأل خ سبعين وال سد  لما في يد 

األ خ والسد  من ستة والسته يتفق مع السبعين على نصف ونصف 

ة في سهام المال وهي مائة وثمانون ثثالنصف الستة وهو  فإضر 

يكون خم  مائة وأربعين وهي سهام المال التي يخرج منها الوَصايا ف

الربع مائة وخمسة وثلثين ولألم ُسد  تسعين (11)فللمرأة الصحيحة بال كسر

واالخت فلأل خ مائتين وعشرة  (12) خلالويبقى ثلثمائة وخمسة وعشرين 

 ولألخت مائة 

 ( في األصل :" فاللربع"11)

 ( في األصل : "األ خ"12)
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مسة ثم ارجع إلى نصي  المرأة وهو مائة َوخمسة َوثالثون فأخرج منه وخ

خمسه بإجازتها لألم واألخت وهو سبعَة َوعشرون فتقسمه األم واألخت على 

تسعه، خمسه اتساع لألم وأربعة اتساع لألخت فنصي  األم خمسة عشر 

 واألخت اثنا عشر فتزيد الخمسة عشر على نصي  األم َوْهَو تسعون فيكون

 مائة َوخمسة وتزيد االثنا عشر

َعلى نصي  األخت وهو مائة وخمسة فيكون مائة وسبعة عشر، ترجع االخت 

 إلى 

نصي  األ خ وهو مائتان وعشرة فتأخذ منه ُسدسه بإجازته بإجازته لها وهو 

خمسة وثالثون، فتزيده على المائة والسبعة عشر الذي حَصل لها من ميراثها 

 ومن الوصية. 

ئة واثنين َوخمسين فقد وضح ان االخت بميراثها وبوصيتها مما فيكون ما

أَجاز لها األ خ والمرأة مائة واثنين وخمسين. والذي حصل لألم بميراثها َو 

وصيتها َما أجازت لها المرأة مائة وخمسة، والذي بقى في يد األ خ بعد أن 

بعد أن أخذت منه األخت السد ، مائة َوخمسة وسبعين والذي بقى يد المرأة 

 أخذت األم واألخت الُخم  مائة و ثمانية.

 في وجه آخر من الوَصايا

بمثل نصي   جنبيوهو أن يترك الميت ورثه ويوصي لعمه أو لخاله أو أل

أحدهم أو مثل نصي  أحدهم إال بمثل نصي  آخر و إال بمثل نصي  آخر لو 

 .كان و إال نصي  آخر لو كان أو غير ذلك مما سنفسره إن شاء هللا

فإن تركـ خمسة بنين وأبنتين وأوصى لعمه مثل نصي  أحد َوهو كقوله 

البنين فأقم سهام الورثة فتجدَها على إثنا عشر سهماً، لكـل إبن سهمان ولكل 

إبنة سهم، ثم زد مثل السهمين الذي يصي  االبن على سهام الورثة وهو اثنا 

السهمين الذي  عشر فتكون أربعة عشر وهي سهام المال للموصى له من ذلك

زدتهما وهو سهمان من اربعة عشر ويبقى اثنى عشر سهما بين خمسة بنين 

نتين ة بنين وابثثال وابنتين لُكل ابن سهمين ولكل إبنة سهم.فإن ترك إمرأة و
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وأوصى لعمه مثل نصي  أحد البنتين فأقم سهام الفريضة فتجدها من أربعة 

ُكل إبن اربعة عشر سهما ولُكل إبنة وستين سهماً للمرأة الثمن ثمانية أسهم، ول

سبعة أسهم ثم زد مثل نصي  اإلبنة وهو سبعة أسهم على سهام الورثة وهي 

أربعة وستون سهما. فيكون واحد وسبعين وهي سهام المال للموصي له مثل 

نصي  أحد اإلبنتين سبعة أسهم من واحد وسبعين سهما، ويبقى أربعة وستون 

 سهما للورثة على سهامهم. 

وأربعة بنين وثلث بنات وأوصى لعمه بمثل نصي  فإن ترك إمرأة 

أحد البنين إال مثل نصي  المرأة فأقم سهام الورثة فتجدَها في ثمانية وثمانين 

سهماً للمرأة الثمن أحد عشر سهما ولكل إبن أربعة عشر سهماً ولكل إبنة 

 سبعة أسهم.

و الوصية ألنه أوصى ثم انظر كم بين نصي  اإلبن ونصي  المرأة فمثله ه

فتزيده مثلها على سهام الورثه  ةثمثل نصي  المرأة فتجده ثال إالمثل اإلبن 

وهو ثمانية وثمانون فيكون واحدا وتسعين وهو سهام المال، فيعطى الموصى 

من واحد وتسعين فيبقى  ةثمثل. نصي  المرأه ثال إالله مثل نصي  اإلبن 

 لى سهامهم. ية وثمانون سهماً بين الورثة عنثما

إمرأة وخمسة بنين وأوصى لعمه بنصي  ساد  لو كان فهو  فإن ترك

 بمنزلة قوله وأوصى بمثل نصي  أحد بنيه.

ساد  لو كان فأقم سهام الورثة وأجعلها  إبنبمثل نصي   فإن أوصى

تنقسم بينهم وبينهم أن لو كان معهم ابن ساد  فتجدها من مائتي وأربعين 

ثون سهماً ويبقا مائتان وعشرة، فلو كان معهم ابن سهماً، للمرأة ثمن ثال

ساد ، كان يكون له خمسة وثلثين سهماً فرد مثل هذه الخمسة والثلثين سهماً 

ين وخمسة وسبع فتكون مائتيعلى سهام الورثة وهي مائتان وأربعون. 

فأعط الموصي له خمسة وثلثين سهما ويبقا مائتان وأربعون ، للمرأة الثمن 

معهم َساد  كان  ولو كانولُكل إبن إثنين و اربعين سهما اً ثالثون سهم
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إال نصي  إبنَة لو  مثل نصي  َساد  فإن أوصىله خمسة وثلثين سهماً 

والورثة واجعلها تستقيم بينهم و بينهم ان لو كان معهم َساد   سهامكانت فأقم 

 ةويكون َما يصي  كل واحد من البنين زوج ليكون له نصف الن نصي  اإلبن

نصف نصي  اإلبن فتجدها في مائتين وأربعين سهماً للمرأة الثمن ثالثون 

سهما ومنها مائتا وعشرة اسهم بين خمسة بنين لُكل واحد اثنين وأربعين سهما 

البنون ستة كان  ولو كانويج  أن يكون حق اإلبنَة واحد وعشرين سهماً 

 االبنة وهي االبن الساد  خمسة و ثالثين سهما فأسقط منها نصي  نصي 

واحد وعشرين سهما فيبقى أربعَة عشر سهما فردَها على سهام الورثة وهي 

َمائتان وأربعون سهما فيكون َمائتين وأربعَة وخمسين سهماً وهي سهام المال 

فأعط الموصي بمثل نصي  إبن َساد  إال نصي  ابنة ولو كانت أربعة عشر 

 َعلى سهامهم.  سهما فيبقى مائتان وأربعون سهماَ بين الورثه

بمثل نصي  ابن َساد  لو كان إال مثل نصي  إبنه لو كانت  فإن أوصى

فأقم سهام الفريضة وأجعلها تستقيم بينهم وبينهم أن لو كان معهم إبنة فتجدها 

من الفين وستمائة وأربعين سهما وذلك انك تقول إمرأة وخمسة بنين فللمرأة 

عَة لثمن من ثمانية فللمرأة الثمن وتبقا سبالثمن وَما بقي للبنين فأقل َما يكون ا

بينهم فاضر  ثمانية في خمسة فيكون أربعين  تفقاسهم بين خمسة بنين ال ي

فللمرأة الثمن خمسة وتبقى خمسة وثالثون من خمسة بنين لُكل ابن سبعَة أسهم 

على احد عشرة فال  بينهم معهم ابنة كانت يكون الخمسة والثلثين ولو كان

  االربعين في احد عشر فتكون اربع مائة واربعين فللمرأة تنقسم فإضر

الثمن خمسة وخمسين َو يبقا ثلثمائة َوخمسة وثمانين على خمسة بنين لُكل ابن 

َسبعة وسبعين ولو كان ابنه كان لكل ابن سبعين سهما ولالبنة خمَسة َوثلثين 

تة نين َعلى سسهما ولو كان البنين ستة لم ينقسم الثلثمائة َوالخمسة َوالثما

فتكون الفين فاضر  سهام الورثة و هي اربع ماية و اربعون في ستة 

وستمائة واربعين فهذا سهام الورثة الذي يخرُج به الوصية فأعط المرأة ثمنها 

وهو ثلثمائة وثالثون سهما ويبقى الفان وثلثمائة وعشرة فلو كان مع الخمسة 

  مع الخمسة بنين ابن كان لهلو كان  ومايتين وعشرة بنين ابنة كان لها 
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ثلثمائة وخمسة وثمانين فأسقط المائتين والعشرة من الثلثمائة والخمسة 

والثمانين فيبقى مائة َوخمسة َوسبعين فردها على سهام المال وهي الفان 

وستمائة واربعون فيكون الفين وثمان مائة َوخمسة عشر وهي سهام المال 

اد  لو كان إال مثل نصي  إبنة لو فأعط الموصي له بمثل نصي  ابن سَ 

كانت مائة َوخمسة وسبعين فيبقا للورثه الفان وستمائة واربعين فاعط المرأة 

منها ثلثمائة وثلثين ويبقا الفان وثلثمائة َوعشرة بين خمسة بنين لُكل ابن اربع 

 مائة واثنان وستون.

وهو أن يوصي لرجل بمثل  وفي وجه آخر من الوصايا؛

ته وبجزء من ماله او بجزء مما تبقا من ماله او بجزء مما نصي  احد ورث

تبقا من ثلث ماله او من نصف ماله او غير ذلك او إال ُجزءا من ماله او إالَّ 

 ُجزءاَ مما تبقا من ماله او إالَّ نصف ماله او من ثلث ماله او غير ذلك

خمسة بنين وأوصى ألجنبي بمثل نصي  أحد البنين وآلخر  فإن ترك

ر جميع َماله فأجعل المال عددا له عشر وهو عشره فأعط الموصى له بعش

بعشر َماله عشر عشره وهو واحد ويبقا تسعة بين البنين والموصى له بمثل 

نصي  احدهم وذلك ستة فال تستقيم بين ستة وقد انفقت على ثلث وثلث اعني 

عشرة ربه في اثنين فإض فتكون ان للتسعة ثلث وللستة ثلث فخذ ثلث الستة

فيكون عشرين وهي سهام المال فأعط الموصي له بعشر المال عشرها وهو 

اثنان ويبقا ثمانية عشربين البنين الخمسة والموصي له بمثل نصي  أحدهم 

وذلك ستة فيخرج ثلثه وهو للموصى له بمثل نصي  أحدهم ويبقا خمسة عشر 

 ة.ثثالمن خمسة بنين لُكل ابن 

ئا فأعط الموصي له بمثل نصي  احد فأجعل مالك شي جعلت وإن شئت

البنين نصيبا فيبقى شئ اال نصيبا فأعط الموصي له بعشر المال عشر شئ 

فتبقا تسعة اعشار شئ اال نصي  البنين وهٌم خمسة فهو يعدل خمسة انصباُ 

 ً إذاً مَساويَة لخمسه انصبا فأجبرها بالنصي   فالتسعة االعشار الشئ اال نصيبا

النصبا فصار تسعة أعشار شئ يعدل ستة انصبا فاكمل َورده على الخمسة ا
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التسعة االعشار الشئ حتى يكون شئ وهو ان تزيد عليها مثل تسعها فرد 

َعلى الستة االنصبا مثل تسعهم وهو ثلثا نصي  فيكون شيئا يعدل ستة أنصبا 

ن ة أسهم لمكان الثلثين فيكوُن المال عشريثثالوثلثي نصي  فأجعل النصي  

لتسعة األعشار فقد تبينت أن ا وإن شئت .(13)ة اسهمثثالنصي  سهما وال

الشئ ستة أنصباً وأن كل عشر شئ ثلثي نصي  فمعلوم أن عشر الشئ الباقي 

عل مالك فأج وإن شئتثلثي نصي  وأن المال ستة أنصباً وثلثي نصي . 

درهماً فالق منه مثل نصي  أحدهم وسم النصي  دينارا فيبقى درهم إال ديناراً 

عة اعشار درهم اال دينار ثم الق منه عشر المال وهو عشر درهم فيبقا تس

يعدل خمسه دنانير ألنا سمينا نصي  كل ابن دينار وهو خمسة بنين فأكمل 

التسعة األعشار الدرهم بالدينار ورد على الخمسة الدنانير فيكون تسعة اعشار 

ستة دنانير فأبسط التسعة األعشار الدرهم اعشار فتكون تسعَة  درهم تعدل

وأبسط الستة الدنانير أعشارا فتكون ستين  وهو ُجزء الدينار وهو النصي 

وهو ُجزء الدرهم وهو المال النا كنا جعلنا َمالنا درهما وقد أتفق المال 

لمال ا فيكون والنصي  َعلى ثلث وثلث فخذ ثلث المال وثلث النصي 

ة َوكذلك فاعمل في كل مَسأله ترد عليك إذا صرت الى ثثالعشرين والنصيُ  

فأجعل عدد الدنانير ُجزء الدرهم َوعدد الدراهم َجزء  الدنانير تعدل دراهم

الدينار وإن كان فيها كسور فأبسطها إلى ان يصير كلها اجزاء صحاح ثم 

انظر َما خرج لك من اجزاء الدنانير َوصيرَها ُجزء الدرهم َوَما خرج لك من 

إن  داجزاء الدرهم فتصيرَها ُجزء الدينار والعلة فيه قائمة وَسأشرحها فيما بع

 شاء هللا. 
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أمه وخمسه بنين وأوَصى بمثل نصي  احد البنين  وكذلك إن ترك

وخمسه فأجاز ذلك الورثه فأقم سهام الورثه فتجدها من ستة اسهم  َمالوربع 

لألم السد  منهم ولكل إبن سهم ثم أجعل المال عدداً له ربع وخم  َوهو 

ا وهو تسعة أسُهم عشرون فأعط الموَصى له بالربع والخم  ُربعها وُخمسه

والموصي له بمثل نصي  أحد البنين  بين الورثهفيبقا أحد عشر أسهم 

على سبعة ألن للورثة ستة وللموصي له بمثل نصي  أحد البنين منهم فَرده 

َعلى الستة فيكون سبعة أسهم ولي  فيها إختَصار فاضر  السبعَة في 

لموصي له بالربع العشرين فتكون مائة واربعين وهي سهام المال فأعط ا

ة وستون ويبقى سبعه وسبعون سهما ثثالوالخم  منها ربعها وخمسها َوهو 

بين الورثه والموصي له على سبعة اسهم لكل سهم احد عشر فأعط الموصي 

له بمثل نصي  أحد البنين أحد عشر سهما ويبقا ستة وستون سهما بين االم 

 بنين لألم السد  أحد عشر سهما. والخمسة

فإجعل مالك شيئا فأعط الموصي له بمثل نصي  احد البنين  توإن شئ

نصيبا فيبقا شئ اال نصيبا َوأعط الموصي له بالربع والخم  ربع وخم  

شئ فيبقا شئ ونصف عشر شئ اال نصيبا يعدل ستة أنصبا ألن نصي  األم 

مثل نصي  أحد البنين فأكمله بالنصي  وزده َعلى ستة أنصبا فيكون نصف 

ر شئ يعدل سبعَة أنصبا فأكمل النصف شئ ونصف عشر شئ ونصف عش

شئ حتى يكون شيئاً كامال وأكمالك له أن تزيد َعليه تسعة أجزاء من أحد 

عشر جزءاً منها فتزيد على السبعة أنصبا تسعة أجزاء من احد عشر جزءا 

منها وهو خمَسة أنصباً وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من نصي  فيكون 

باً وثمانيَة أجزاء من أحد عشر من نصي  فأجعل النصي  أحد اثنا عشر نصي

عشر فيكون الشئ مائة واربعين وهو سهام المال وانما صار الشئ مائة 

واربعين النك تضر  أحد عشر في اثنا عشر وثمانية أجزاء من أحد عشر. 

فأجعل مالك درهماً فأعط الموصي له بمثل نصي  أحدهم  وإن شئت

اال دينار فأعط الموصي له بربع المال َوخمسه ربع درهم دينار فيبقا درهم 

َوخم  درهم فيبقا نصف درهم ونصف عشر درهم إال دينار يعدل ستة 
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دنانير فأكمل النصف درهم والنصف عشر درهم بالدينار وزده َعلى الستة 

 الدنانيردينار يعدل سبعة  الدنانير فيكون النصف درهم والنصف عشر درهم

أعشار َو هو أن يجعل الواحد عشرين فيكون النصف الدرهم  فإبسطها أنصاف

والنصف عشر درهم احد عشر وهو جزء الدينار َوهو النصي  وتبسط 

السبعَة الدنانير وتجعل كل دينار عشرين فتكون مائة واربعين وهو جزء 

 الدرهم وهو المال ألنه جعلنا مالنا درهما.

له بالربع والخم  فإن الثلث بين الموصي  وإن لم يجز الورثه

وبين الموصي له بمثل نصي  احد البنين َعلى اربعَة وسبعين للموصي له 

مثل نصي  احد البنين احد عشر من اربعة وسبعين وللموصي بالربع 

ة وستين من اربعَة وسبعين فإذا اردت ان تصحح سهام المال ثثالوالخم  

ج الثلث ن وعشرين فأخرفاجعَل الثلث اربعة وسبعين فيكون المال مائتين واثني

ألهل الوصايا وهو اربعة وسبعون فيبقا مائة وثمانية واربعون فأعط االم 

سدسها وال سد  لها، فإضر  سهام المال وهو َمائتان واثنان وعشرون في 

ة ألن السد  من ستة والستة تتفق مع المائة والثمانية واالربعين َعلى ثثال

فاضر  في سهام المال فيكون  ةثثالنصف ونصف فخذ نصف الستة َوهو 

ستمائة وستة وستين وهي سهام المال التي تصح منها القسمه فأخرج ألهل 

الوَصايا ثلثها وهو َمائتان واثنان َوعشرون فاقسمها بين الموصي له بالربع 

والخم  وللموصي له بمثل نصي  احد البنين َعلى اربعَة وسبعين فاعط 

ن احد عشر سهما من اربعة وسبعين وهو الموصي لهُ بمثل نصي  احد البني

شر ة في احد عثثالة وثالثون ألن الذي يصي  كل سهم ثلثه فتضر  ثثال

ة وثلثين َويكون الباقي و مائة وتسعة وثمانون للموصي لَهُ بالربع ثثالفيكون 

والخم  ثم يرجع إلى ثلثي المال وهو أربع مائة وأربعَة وسبعين وفيها قول 

سهام الورثه فتجدَها من ستة لألم السد  سهم ولُكل ابن  آخر وهو أنك تقيم

ة فتعطي اهل الوَصايا ثلثها وهو واحد ثثالسهم ثم تأخذ عدداً له ثلث وهو 

ويبقى اثنان بين الورثه على ستة اسهم فال تستقيم بينهم وقد اتفقت على نصف 

ة ثالثة فإضربه في العدد الذي له ثلث وهو ثثالونصف فخذ نصف الستة وهو 

تة ة فيبقا سثثالفتكون تسعة وهو سهام المال فأعط أهل الوصايا ثلثها وهو 

للورثه، لألم سد  سهم ولكل ابن سهم وللموصي له مثل نصي  أحدهم سهم 
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من تسعة من جميع المال وهو تسع المال فيبقى ان يضر  الموصي له بالربع 

ي أحدهم فوالخم  في الثلث بربع وخم  ويضر  الموصي له بمثل نصي  

الثلث بتسع فتأخذ عدداً يستقيم له ربع َوخم  وتسع وهو مائة وثمانون فتأخذ 

ربعها وهو خمسة وأربعون وخمسها وهو ستة وثالثون وتسعها وهو عشرون 

ة ثثال وبجمعه فيكون مائة واحد وهو ثلث المال ويكون المال كله ثلثمائة و

احد وثمانين وللموصي له فالثلث مائة وواحد للموصي له بالربَع والخم  و

بمثل نصي  احد البنين عشرين ثم يرجع الى ثلثي المال وهو مائتان واثنان 

ة فيكون تسع ثثالفاعط االم السد  وال سد  لها فاضر  سهام المال في 

مائة وتسعة وهو سهام المال الذي يصح بين الورثه وأهل الوصايا بال كسر 

 صي له بمثل نصي  أحد البنين، ستينفأخرج الثلث وهو ثلثمائة وثلثه للمو

ة واربعون ثم يرجع الى ثثال سهما وللموصي له بالربع والخم  مائتان و

ثلثي المال وهو ستمائة وستة فأعط األم السد  وهو مائة وواحد ولكل ابن 

ابنا وخم  بنات واوصى لعمه بمثل نصي  احد  فإن تركمائة وواحد 

بابه ان تجعل مالك شيئا فتسقط منه نصي  البنات وبعشر َما تبقى من المال ف

احد البنات وهو نصي  النك تجعل نصي  االبن نصيبين فيبقى شئ اال نصيباً 

فتسقط منه عشره النه أوَصى بعشر ما بقى بعد النصي  وهو عشر إال عشر 

نصي  فيبقا تسعة اعشار شئ اال تسعة اعشار نصي  تعدل سبعَة أنصبا 

ئ بتسعة اعشار نصي  ّوردها على السبعة شئ فاجبرالتسعة االعشار الش

فأكمل األنصبا فيكون سبعة انصبا وتسعة اعشار نصي  تعدل تسعة اعشار 

شئ فأكمل التسعة االعشار الشئ حتى يكون شئ وإكمالك له ان تزيد َعليه 

مثل تسعه فتزيد َعلى السبعة االنصبا والتسعة األعشار النصي  مثل تسعها 

وسبعة اتساع نصي  تعدل شيئا فاجعل النصي  تسعة  فتكون ثمانية انصبا

فيكون المال تسعة وسبعين فإذا اردت امتحانها فأعط الموصي له بمثل نصي  

وستون  ةثثالاالبنت تسعة اسهم واعط الموصي له بعشر َما بقي سبعة فيبقا 

أجعل ف وإن شئتبين ابن وخم  بنات لإلبن ثمانية عشر ولُكل بنت تسعة.

واعط الموصي له بمثل نصي  ابنه ديناراً فيبقى درهم إال ديناراً  مالك درهما

وأعط الموصي له بعشر َما تبقا عشره وهو عشر درهم إال عشر دينار فيبقا 

تسعة أعشار درهم اال تسعة اعشار دينار يعد لـ سبعَة دنانير ألن نصي  
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 خم االبنت اذا ان ديناراً كان نصي  االبن دينارين ويكون نصي  ابن وَ 

بنات سبعة الدنانير فأكمل التسعة األعشار الدرهم بتسعة أعشار دينار َوزدها 

على السبعة الدنانير فتكون سبعة الدنانير وتسعة اعشار دينار تعد لـ تسعة 

أعشار درهم فأسقطها أعشار فتكون التسعة األعشار الدرهم تسعه وهي جزء 

نير والتسعة االعشار الدينار الدينار وهو نصي  اإلبنت وتكون السبعَة الدنا

أحد  فإن اوصى بمثل نصي تسعة وسبعين وهي جزء الدرهم وهي المال.

البنات َوخم  وسد  َما تبقا من المال فأجاز ذلك الورثه قياسه أن تجعل 

نصيبا ثم  مالك شيئا فتسقط منه مثل نصي  ابنة وهو نصي  فيبقى شئ اال

سد  شئ االخم  نصي  تسقط مما بقي خمسة وسدسه وهو خم  شئ و

وسد  نصي  فيبقا تسعة عشر جزءاً من ثلثين جزءاً من شئ اال تسعة عشر 

جزءاً من ثلثين جزءاً من نصي  يعدل سبعَة انصبا فأجبر التسعة عشر جزءاً 

بتسعة عشر جزءا من ثلثين جزءا من  (14) بتسعهمن ثلثين جزءا من شئ 

 عشر جزءاً من ثلثين جزءاَ مننصي . وزده َعلى تسعه األنصبا فيكون تسعة 

شئ يعدل سبعة انصبا و تسعة عشر جزءا من ثلثين جزءا من نصي  فأكمل 

وإكمالك له أن التسعة عشر جزءاً من ثلثين جزءا من شئ حتى يكون شيئ 

األنصبا  وتزيد َعلى السبعة تزيد َعليه أحد عشر جزءاً من ثلثين جزءاَ منه

والتسعه عشر جزءاُ من ثلثين جزءأ من نصي  أحد عشر جزءاً من تسعة 

اثنا عشر نصيباً وجزءا من تسعه عشر  عشر جزءاً منها فيكون شيئاً يعدل

جزءاً من نصي  فأجعل النصي  تسعة عشر فتكون االثنا عشر نصيبا 

والجزء من تسعة عشر جزءاً من نصيُ  مائتين وتسعة وعشرون وهي سهام 

فأسقط منها النصي  وهو تسعة عشر فيبقا  (15)امتحانها فإن أردت المال.

مائتان وعشره فأعط الموصي لهما الخم  وسد  ما بقي خمسها وُسدسها 

ة وثالثون بين ابن وخم  بنات، لالبن ثثال وهو سبعَة وسبعون فيبقا مائة و

 ثمانية وثلثين ولكل ابنة تسعة عشر.

 كذا في األصل و هو تكرار( 14)

 ( في األصل :" تمتحنها" و الصوا  "امتحانها" أو " أن تمتحنها" 15)
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الموصي له منه نصي  ابنه دينارا فإجعل مالك درهما فأعط  وإن شئت

فيبقى درهم إال دينار وأعط الموصي له بُخم  وُسد  ما بقي من المال 

خم  درهم َوُسد  درهم إال خم  دينار وُسد  دينار، فيتبقى تسعة عشر 

جزءاً من ثلثين جزءاً من درهم اال تسعة عشر جزءا من ثلثين جزءاً من 

بالتسعة عشر جزءاً من دينار وزدها َعلى  فأكملها الدنانيردينار يعدل سبعة 

األنصبا فتكون تسعة عشر جزءاُ من ثلثين جزءا من درهم تعدل سبعة 

وتسعة عشر جزءاً من ثلثين جزءاُ من دينار وإبُسطها أجزاء من  الدنانير

ثلثين واجعل كل دينار ثلثين جزءاً فتكون الدنانير َمائتين وتسعه َوعشرين 

م وهو المال النا جعلنا ما لنا درهما ونبسط التسعة جزءا وهو ُجزء الدره

عشر جزءا من ثلثين جزءا من درهم اجزاء من ثلثين فتكون تسعة عشر وهو 

فإجعل نصي  اإلبنة شيئا له  َوإن أحببتجزء الدينار وهو النصي  

خم  وسد  وهو ثالثون وإجعلها دنانير فيكون نصي  كل ابنة ثلثين دينارا 

ن والخم  بنات َمائتين وعشرة دنانير واجعَل المال شيئاً ويكون نصي  اإلب

له ُخم  وُسد  وهو ثالثون درهما، فأعط الموصي له مثل نصي  إبنة ثلثين 

ديناراً فيبقى ثالثون درهماً إال ثالثون دينارا فأعط ُخمسها وُسدسَها للموصي 

تسعة  له بالخم  والسد  َوهو أحد عشر درهما إال أحد عشر ديناراً فيبقى

َمئتين وعشرة الدنانير فأكملها عشر درهما إال تسعة عشر ديناراً تعدل 

بالتسعه عشر دينارا وزدَها على مائتين وعشرة الدنانير فيكون تسعه عشر 

تسعه عشر َوُجزء درهما تعدل مائتين وتسعه وعشرين ديناراً فجزء الدينار

نة ونصي  االبالدرهم َمائتين وتسعة وعشرين وكنا جعلنا المال ثلثين درهما 

ثلثين ديناراً وكان ينبغي ان تضر  جزء الدنانير في ثلثين فيكون َما اجتمع 

نصي  االبنَة وتضر  جزء الدرهم في ثلثين فيكون َما اجتمع هو المال 

ي جزء الدرهم وفي جزء الدنانير فإستغنينا عن الضر  ألن الذي نضر  ف

 َعدد واحد وقلنا ان نصي  اإلبنة تسعة عشر والمال مائتان وتسعه وعشرون.

فإجعل مالك ثلثين درهما وثلثين دينارا وهو مثل نصي  ابنة  وإن شئت

فأعط الموصي له بمثل نصي  ابنة ثلثين دينارا فسيبقى ثالثون درهما فأعط 

ها وسدسها وهو احد عشر درهما فيبقى الموصي له بالخم  والسد  خمس
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تسعه عشر درهما تعدل مائتين وعشرة وكنا جعلنا مالنا ثلثين درهما وثلثين 

دينار فينبغي ان يضر  جزء الدينار في ثلثي فما كان فهو نصي  االبنَه 

وتضر  جزء الدرهم في ثلثين فما كان زدنا َعليه نصي  االبنَة فما بلَغ فهو 

عن الضر  لما فسرت لك فجعلنا الثلثين درهما تقوم مقام المال فاستغنينا 

مائتين وعشرة والتسعه عشر تقوم مقام الثلثين الدينار وهو النصي  ويكون 

 المال َمائتين وتسعه وعشرون.

فإجعل  مالك دينارا ودرهما واجعل نصي  االبنه دينارا  وإن شئت

ما فأعط خمسه فأعط الموصي له بمثل نصي  اإلبنة الدينار فيبقى دره

وسدسه للموصي له وهو خم  درهم وسد  درهم سيبقى تسعه عشر جزءا 

فأجعل ُكل دينار ثلثين جزاء  الدنانيرمن ثلثين جزءا من درهم يعدل سبعة 

فتكون السبعَة الدنانير مائتين وعشرة وهو جزء الدرهم وتكون التسعه عشر 

ينار وهو النصي  جزءا من ثلثين جزءاً من درهم تسعه عشر وهو جزء الد

فنضيفه إلى جزء الدرهم فيكون َمائتين وتسعه وعشرين وهذا المال وإنما 

 أضفناه ألنا جعلنا المال درهم أو ديناراً.

فإجعل كل نصي  تسعه عشر وانما جعلناه تسعه عشر ألن  وإن شئت

كل َمال يذه  منه ُخمُسه وُسدُسه فإن الذي يذه  احد عشر جزءا من ثلثين 

ه والذي تبقى تسعه عشر جزءا من ثلثين جزءا منه فتكون السبعه جزءاً من

ة وثلثين جزءا وهو ان ُكل نصي  قد ذه  منه ايضا احد ثثال االنصبا مائة و

عشر جزءا من ثلثين جزءا منه فهذا الذي بقى من المال بعد اسقاط نصيي  

ان كابنة وهو تسعه عشر واسقاط خم  وسد  ما بقي بعد ذلك فترده الى َما 

وهو ان تزيد عليه لُكل نصي  احد عشر فيكون للسبعه االنصبا سبعه وسبعين 

ة وثلثين الذي هو نصي  الورثه فتكون مائتين وعشرة ثثال فتزيده على مائة و

وهو الذي بقى من المال بعد اسقاط نصي  ابنة فتزيد عليه مثل نصي  ابنه 

ال والنصي  تسعه وهو تسعه عشر فيُكن َمائتين وتسعه وعشرين وهو الم

عشر وان لم تجز الورثه فاقسم الثلث بين الموصي له بالخم  والسد  وبين 

الموصي له بمثل نصي  االبنة على ستة وتسعين للموصي له بمثل نصي  

ابنه تسعه عشر جزءا وللموصي له بالخم  والسد  سبعة وسبعين وتصحيح 
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ة عشر سهما الثلث من المسألة على الموصي لهم وَعلى الورثه من الفين وست

ذلك بين الموصي لهم وهما ستمائة واثنان وسبعون على ستة وتسعين نصي  

كل واحد من ستة وتسعين سبعَة فاضر  َما كان لكل واحد من الموصي لهم 

ة ثالث في ستة وتسعين في سبعة فيصير للموصي له مثل نصي  االبنة مائة و

د  خم  مائة وتسعة وثلثين وثلثين سهما وللموصي لهَما بالُخم  والسُ 

وثلثي المال َوهو الف وثلثمائة واربعَة واربعين بين الورثه لالبن من ذلك 

ثلثمائة واربعه وثمانين سهما ولُكل ابنة مائة واثنين وتسعين سهما. وفي القول 

ألهل الوصايا فيبقى ثلثا المال فيقتسمه االبن  يخرج الثلثاآلخر 

د بع ولُكل ابنة ثلثي سبع وتكون الفريضة من واحوالبنات فلإلبن ُسبع وثلث س

سبعة اسهم َويبقا اربعَة عشر سهما بين  فيخرج الثلثوعشرين سهما 

ابن َوخم  بنات ولالبن أربعَة َولُكل ابنة سهمين فقد علمت ان نصي  االبنه 

ثلثي سبع المال والموصي له بخم  وسد  َما بقي بعد النصي  يضر  في 

  ما بقي بعد النصي  من المال َوهو خم  وسد  سته الثلث بُخم  وُسد

اسباع المال وثلث سبعه فاذا اردت ان يصحح سهامها فاجعل الثلث بين 

الموصي له مثل نصي  االبنة وبين الموصي له بُسد  َوُخم  ما بقي بعد 

النصي  َعلى َمائتين وتسعه وستين وانما َصار على َمائتين وتسعه وستين 

تحتاج إلى عدد إذا سقطت منه ثلثي سبعَة كان لما بقي ُخم   وانما صار ألنك

ة في سبعه في خمسه في سته فتكون ستمائة وثالثين ثثالوُسد  فتضر  

فاخرج منها الثلث ألهل الوَصايا وهو مائتان َوعشرة فيبقا أربع مائة 

َوعشرون بين إبن َوخم  بنات لإلبن مائة وعشرين ولٌكل ابنة ستين، فألق 

من الستمائة والثلثين فتبقا خم  مائة وسبعين فأعط خمسها وُسدسها  الستين

للموصي له بالُخم  والُسد  وهو مائتان وتسعه، فتزيده َعلى وصية 

 بينهم َعلى َمائتين وتسعه و هو ستون قيكون  الموصي له بمثل نصي  إبنه

وستين فيكون للموصي له مثل نصي  االبنة ستين وللموصي لهم بُخم  

 َما بقي من مائتين وتسعه. وسد 

الثلث َمائتين وتسعه وستين لم يصح ثلثي المال على الورثة  فإن َجعَلت

ة ثالث فتضر  َمائتين وتسعه وستين في سبعَة فيكون الثلث ألف وثمان مائة و
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وثمانين ويكون المال خمَسة أالف او ستمائة وتسعه واربعين فتخرج ثلثها 

ة وثمانين ثم تنظر إلى حصة ثثال مائة وألهل الوصايا وهو ألف وثمان 

الموصي لهم بمثل نصي  ابنتكم هي من مائتين وتسعه وستين فتجدها ستين 

فتضربها في سبعه فيكون أربع مائة وعشرين وهي حصته من خمسه الف 

وستمائة وتسعه واربعين من جميع المال ثم ينظر إلى حصَّة الموصي لهم 

وتسعه وستين فتجدَها َمائتين َوتسعة  بالخم  والسد  كم هي من مائتين

ته ة وستين وهي حصثثال في سبعه فتكون الف واربع مائة و فإضربها

 من خمسة الف وستمائة وتسعه واربعين من جميع المال.

ين ة االف وسبع مائة وستة وستثثالالمال فتجده  ثم يرجع إلى ثُلثي

ائة لكل إبنه خم  مفتقسمه بين ابن َوخم  بنات لإلبن ألف وستة وسبعين و

 وثمانية وثلثين.

أمه وأربعه بنين وأوصى مثل نصي  أحد البنين إال ُسبع المال  فإن ترك

فأقم سهام الفريَضة فتجدَها من أربعَة َوعشرين لألم أربعة ولُكل ابن خمسة ثم 

اجعل المال شيئاُ فأعط الموصي له بمثل نصي  احد البنين خمسه انصبا 

نصبا واستثني من الخمسة األنصباً سبع المال وهو ُسبع فيبقى شئ اال خمسة أ

شئ فيكون شيئاً وسبع شئ إال خمسة أنصبا يعدل أربعَة َوعشرين نصيبا 

فأكمل الشئ وسبع شئ بخمسة انصبا وزدَها على أربعَة وعشرين نصيباً 

فيكون شيئاً وُسبعا يعدل تسعة وعشرين نصيباً فرد الشئ والسبع إلى شئ وهو 

منه ثمنه ألن السبع شئ ثمن شئ وسبع شئ وإنما َصار ثمنه ألنك أن ينقص 

تبسط الى الشئ والسبع اثماناً فيكون ثمانية والواحد من الثمانيه ثمنها فيبقى 

ة ونصف ثمن فيكون شيئا يعدل خمسة ثثالمن التسعه والعشرين ثمنها وهو 

لمال اة أثمان نصي  فإجعل النصي  ثمانية فيكون ثثال وعشرين نصيباً و

 فإذا أردتة ونصي  االبن اربعين ألنه له خمَسه انصبَا.ثثال َمائتين و

إمتحانها فأعط الموصي له بمثل نصي  احد البنين اال سبع المال احد عشر 

ألن نصي  احد البنين اربعين وسبع المال تسعه وعشرين فإذا اسقطت تسعه 

ى لمال، فيتبقوعشرين من اربعين بقي للموصي له احد عشر فتقسطها من ا
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مائة واثنان وتسعون فأعط االم السد  اثنين وثلثين ويبقى مائة وستون بين 

 اربعة بنين لكل ابن اربعين.

فأجعل مالك درهما فأعط الموصي له بمثل نصي  احد البنين  وإن شئت

خمَسة دنانير فيبقى درهم إال خمسة دنانير واستثني من الخمسة الدنانير ُسبع 

تعدل اربعه  الدنانيردرهم فيكون درهماً وسبعَاً إال خمسة  المال وهو ُسبع

وعشرين دينار فأكمله بالخمسة الدنانير َوزدَها َعلى األربَعة والعشرين ديناراً 

فتكون درهما وسبعاً يعدل تسعه وعشرين ديناراً فإبسطها أسباعاً فيكون 

ه ألنه خمسالدرهم والسبع ثمانية وهو جزء الدينار ويكون النصي   اربعين 

ة وهو ثثال الدنانير ويبسط التسعه وعشرين ديناراً اسباعاً فتكون مائتين و

فإجعل المال  وإن شئتُجزء الدرهم وهو المال ألنا جعلنا مالنا درهما 

فاسقط منها مثل نصي  احد البنين واستثنى من النصي  درهما  الدراهمسبعة 

 ملهافأك عة وعشرين ديناراً فتبقى ثمانية دراهم إال خمسة دنانير يعدل أرب

بالخمسة الدنانير وزدها َعلى االربعه والعشرين الدينار فيكون ثمانية دراهم 

تسعة وعشرين دينارا فالدينار ثمانية والدرهم تسعة وعشرين وكنا جعلنا تعدل 

ة ثالث المال سبعة دراهم فإضر  التسعة والعشرين في سبعة فتكون مائتين و

بن اربعين وإنما َصارت الدنانير اجزاء الدراهم وهو المال ونصي  اإل

والدراهم اجزاء الدنانير من قبل انه قد وضح لك ان الثمانية الدراهم معادلة 

لتسعة وعشرين دينارا فيبقى أن الدرهم الواحد ثمن تسعة َوعشرين ديناراً 

نير اة دنانير وخمسة اثمان دينار فإذا جعلتها اثماناً كانت الثلثة الدنثثالوهو 

والخمسة اثمان الدينار تسعة َوعشرين ثمناً والدينار ثمانية اثمان فمن أجل ذلك 

 َصارت الدراهم اجزاء الدنانير والدنانير اجزاء الدراهم.

ُسد  َما تبقى من المال  بمثل نصي  احد البنين إال فإن قال َوأوصى

با أنص قياسه أن تجعل مالك شيئاً فتلقى منه نصي  أحد البنين وهو خمسة

فيبقى شئ إال خمسة أنصبا وتستثني من الخمسة األنصبا ُسد  ما بقي من 

المال وهو سد  شئ إال خمسة أسدا  نصي  فتكون شيئاً وسدساً إال خمسة 

أنصبا وخمسة أسدا  نصي  يعدل أربعة وعشرين نصيباً فأجبر الشئ 
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لى والسد  الشئ بالخمسه األنصبا واما خمسه األسدا  النصي  وزدها عَ 

األربعَة والعشرين النصي  فيكون شيئاً وسدساً يعدل تسعة َوعشرين نصيباً 

َوخمسه اسدا  نصي  فرد الشئ والسد  الشئ إلى شئ وهو أن ينقص منه 

سبعَه فتنقص من تسعه وعشرين نصيباً َوخمَسه اسدا  نصي  سبعها فيبقى 

  َسبعه لنصيخمسة وعشرون نصيباً واربَعة اسباع نصي  يعدل شيئاً فإجعل ا

فيكون المال مائة وتسعه وسبعين َونصي  االبن خمسة وثلثين ألن له خمسه 

أن تمتحنها فأعط الموصي له بمثل نصي  احد البنين  فإذا أردتأنصبا 

سد  َما بقي من المال وهو أربعه وعشرون فيبقى للموصي  خمسة وثلثين إال

ستون فأعط األم ُسدسها له احد عشر فتسقطه من المال فيبقى مائة وثمانية و

وهو ثمانية وعشرون فيبقا مائة وأربعون بين أربعه بنين لُكل ابن خمسه 

 وثلثين.

فإجعل مالك درهما فأعط الموصي له بمثل نصي  أحد البنين  َوإن شئت

خمَسة دنانير فيبقى درهم إال خمسة دنانير فإستثني من الخمسة الدنانير ُسد  

هم إال خمَسة أسدا  دينار فتكون درهماً ما بقي من المال وهو سد  در

َوخمسة اسدا  دينار يعدل أربعة وعشرين ديناراً  الدنانيروسدَساً إال خمسة 

فأكمل الدرهم والسد  بخمسة دنانير َوخمسه اسدا  دينار وزدها على أربعَة 

وعشرين فتكون درهماً وسدساً يعدل تسعه وعشرين ديناراً وخمسة أسدا  

لدرهم والسد  اسداساً فيكون سبعة وهو ُجزء الدينار ويكون دينار فابُسط ا

وابسط التسعة َوعشرين  الدنانيرنصي  االبن خمسة وثلثين الن له خمسه 

ديناراً َوخمَسة اسدا  دينار اسداساً فيكون مائة وتسعة وسبعين وهو جزء 

 الدرهم وهو المال ألنا كنا جعلنا مالنا درهما.

َوخمسة الدنانير فأعط الموصي له  الدراهم فأجعل  مالك ستة وإن شئت

بمثل نصي  االبن خمسه الدنانير فيبقى سته الدراهم واستثني من الخمسة 

الدنانير ُسد  ستة الدراهم التي بقيت من المال بعد نصي  االبن وهو درهم 

فرده َعلى الستة الدراهم فيكون سبعه دراهم وهي الباقي من المال بعد 

بعَة وعشرين ديناراً فيصير جزء الدينار سبعه َوجزء الدرهم الوصيَّة يعدل ار

أربعَة وعشرين وكنا جعلنا مالنا ستة الدراهم َوخمَسه الدنانير فاضر  جزء 
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الدينار وهو سبعَه في خمسه فتكون خمسه وثلثين َوجزء الدرهم وهو أربعَة 

عه و سوعشرين في سته فيكون مائة واربعه واربعين فإجمعمها فتكون مائة وت

فإجعل مالك  َوان شئتسبعين وهو المال ونصي  االبن خمسه وثلثين 

درهما َوخمسه الدنانير واعمل كما قد َوصفت لك في غير موضع وهذه 

 المسأله تخرج بأعمال اخر وفيما وصفت لك كفاية.

 ة بنينثثالفإن ترك  وفي وجه آخر من الوَصايا وهو بعد الوصيَّة

بنيه اال ُسد  ما تبقى من المال بعد الوصية.  وأوصى لعمه بمثل نصي  احد

فتبين أن سد  ما تبقى من المال بعد َوصية فهو خم  ما تبقى من المال بعد 

تبقى من المال بعد وصية هو خم  ما تبقى من  ما (16)وأن سد النصي  

وأن خم  َما تبقى من المال بعد الوصية هو ربع َما تبقى  المال بعد النصي 

عد النصي  وأن ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية هو نصف َما من المال ب

تبقى من المال بَعد النصي  وأن ُخمسي َما تبقا من المال بعد الوصية هو ثلثا 

ما تبقا من المال بعد النصي  َعلى هذا الترتي ، وقد ذكر الحجاج ذلك في 

ى قد أوصتعلم كيف كان ذلك، كذلك و فإذا أردت أنكتابه ولم يبين علتهُ.

بمثل نصي  أحد البنين إال سد  َما تبقا من المال بعد الوصية كيف َصار 

خم  َما تبقا بعد النصي  أخذت عدداً له سد  وهو سته فألقيت سدسه وهو 

واحد فيبقى خمسه فالواحد من الخمسه ُخمسها وكذلك إذا أوصى بمثل نصي  

أخذت عددا له خم  وهو أحد البنين إال خمسي َما تبقا من المال بعد الوصية 

ة فيه ة ثلثيها والعلثثالة فالق من الثثالوهو إثنان فيبقى  (17)خمسة فألق خمسيه

قائمة َمن هذا الوجه اآلخر ألنه معلوم أنك إذا اسقطت النصي  من المال 

وأخذت سد  َما بقي من المال بعد الوصيَّة فأسقطه من النصي ، كان الباقي 

ي من المال بعد الوصية وهو سد  َمال وخمسة مثل الوصية و سد  َما بق

 بقي منه   اسدا  وصية فإذَا أسقطت النصيُ  من المال الوصية وسد  ما

 ( في األصل :" خم " و ما يليها جملة مكررة 16)

 ( في األصل : "خمسه"17)
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بعد الوصية فإن الذي بقى من المال بعد إسقاط النصي  خمسه أسدا  المال 

وصية وبين أن ُسد  َمال إال سد  وصية وهو خم   إال خمسه أسدا 

خمسة أسدا  مال إال خمسة أسدا  وصية فقد وضح أن سد  ما تبقى من 

المال بَعد الوصيَّة هو خم  َما بقي من المال بعد النصي  وبهذه الصفة تعلم 

ان عشر ما تبقى من المال بعد الوصية هو تسع َما تبقى من المال بعد 

َما  ة أرباعثثالة اسباع َما تبقى من المال بعد الوصية هو ثثالالنصي  وأن 

إلى َما أردت إن شاء  (18)تبقا من المال بعد النصي  ثم كذلك على هذا المنوال

 هللا تعالى.

فإذا كان هذا هكذا فإجعل المال شيئاً وأسقط منه نصي  واستثني من النصي  

إال خم  نصي  فتكون خم  َما تبقى من المال بعد النصي  وهو خم  شئ 

ة انصبا فأَكمل الشئ والخم  ثثالشيئاً وخمَساً إال نصيبا َوخمساُ يعدل 

ة أنصبا فيكون شيئا وخمسا يعدل أربعَة ثثالبالنصي  والخم  َوزده َعلى 

أنصباً َوخمسا فرد الشئ والخم  إلى شئ وهو أن تلقي منه سدسه ألن 

ربعه األنصبا والخم  سدسها الخم  من الواحد والخم  ُسدسه والق من اال

 ة أنصبا َونصفاثثالوهو نصف نصي  َوخم  نصي  فيكون شيئاً يعدل 

فأجعل النصي  اثنين فيكون المال سبعَة والوصية واحد ألنك إذا اسقطت من 

النصي  خم  َما بقي من المال بعد النصي  كان الباقي هو الوصية أو تجمع 

ية مال وهو سبعَة فيبقى واحد وهو الوصنصي  البنين فيكون سته فتلقيه من ال

ام وابنين وأوَصى بمثل نصي  أحد االبنين اال سبعي ما تبقى وكذلك ان قال 

من المال بعد الوصية فبين أن سبعي َما تبقا من المال بعد الوصية هو خمسا 

َما تبقا من المال بعد نصي  االبن َعلى َما شرحنا فإذا كان ذلك كذلك فأقم 

ضة فتجدَها من اثنى عشر سهماً لألم سهمان ولكل ابن خمسة أسهم سهام الفري

ثم أجعل مالك شيئاً فألق منه مثل نصي  االبن وهو خمسة أنصبا فيبقى شئ 

إال خمسة أنصبا فإستثني من النصي  خمسي َما بقي من المال وهو خمسا 

شئ اال نصيبين فيكون شيئاً وخمسي شئ إال سبعة أنصبا يعدل اثنا عشر 

 صي ن بالسبعة االنصبا وزدَها على عشر يبا فأكمل الشئ والخمسي شئنص

 ( في األصل: " المنال"18) 
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فيكون شيئاً وخمسي شئ يعدل تسعة عشر نصيباً فرد الشئ والخمسي شئ 

الى شئ وهو ان تلقي منه سبعيه فتسقط من التسعة عشر نصيباً سبعيها وهو 

 ة عشرثثالة اسباع فيكون شيئا يعدل ثثال خمسة و

نصيباً واربعة اسباع نصي  فاجعل النصي  سبعه فيكون الشئ خمسه 

 وتسعين وهو المال ونصي  االبن خمسه وثلثين الن لالبن خمَسة انصبا.

فإذا اردت ان تعلم الوصية فأسقط خمسي َما بقي من المال بعد نصي  االبن 

ت ة فإذا اردوهو اربعَة وعشرون من نصي  االبن فيبقا احد عشر فهي الوصيَّ 

فاسقط الوصيَّة من المال وهي احد عشر فيبقى اربعَة وثمانون  امتحانها

فخذ سبعيها فيكون اربعة وعشرين فاسقطها من النصي  وهو خمسة وثالثون 

فيبقى احد عشر مثل الوصية. ثم اقسم االربعة والثمانين على الورثه فاعط 

 .بنين لُكل ابن خمَسة وثلثيناألم السُّد  وهو اربعَة عشر ويبقا سبعون بين ا

 الدنانيرفأجعل مالك درهما فألق منه النصي  وهو خمسه  وإن شئت

فيبقى درهم اال خمسه الدنانير فاستثني من الخمسة الدنانير خمسي درهم اال 

خمسة الدنانير َوهو خمسا درهم اال دينارين وزده َعلى الدرهم إال خمَسه 

م إال سبعه الدنانير يعدل اثنا عشر ديناراً الدنانير فيكون درهماً وخمسي دره

وزدها على اثنى عشر ديناراً  الدنانير فأكمل الدرهم والخمسي الدرهم بسبعَه

فيكون تسعة عشر ديناراً تعدل درهماً وخمسين فإبسط الدرهم والخمسين 

اخماساً فيكون سبعَه وهو جزء الدينار ويكون نصي  االبن خمسة وثلثين النه 

نانير وإبسط التسعه عشر دينارا أخماساً فيكون خمسه وتسعين وهو خمَسة الد

 المال ثم نعمل فيما بقي منها كما شرحت لك ان شاء هللا تعالى.

حسبتها َعلى َما يحسبها حَسا  أهل الفقه وهو أن يجعل المال  وإن شئت

ا مدرهما فألق منه الوصية وأجعلها ديناراً فيبقى درهم إال دينارا ومعلوم َعلى 

دت َعلى الدينار سبعي َما بقي من المال وهو سبعا درهم إال زشرحنا أنك إذا 

سبعي دينار كان نصي  اإلبن فيكون نصي  االبن خمَسة اسباع دينار وسبعي 



 

142 

درهم َونصي  االبن اآلخر مثل ذلك ويكون نصي  األم خمسي نصي  اإلبن 

 م والبنين ديناروهو سبعا دينار وأربعَة اخما  سبع درهم فيكون نصي  اال

َوخمَسه اسباع دينار وأربعَه اسباع درهم واربعَه اخما  سبع درهم فهو يعدل 

َما بقي من المال بعد الوصية َوهو درهم إال دينارا فكمل الدرهم بالدينار وزده 

َعلى دينار َوخمَسه اسباع دينار وأربعه أسباع درهم وأربعه اخما  سبع 

اسباع دينار وأربعَه اسباع درهم وأربعَه أخما  درهم فيكون ديناراً َوخمَسه 

سبع درهم من درهم فهو يعدل َما بقي من المال بعد الوصية وهو درهم إال 

دينار فكمل الدراهم بالدينار وزده َعلى دينار َوخمَسة أسباع دينار وأربعة 

أسباع درهم وأربعه أخما  سبع درهم فيكون ديناراً َوخمَسه اسباع دينار 

ه أسباع درهم وأربعَه أخما  سبع درهم من درهم فيبقى سبعا درهم وأربعَ 

وخم  سبع درهم يعدل دينارين َوخمسه اسباع دينار فإبسطها أخما  سبع 

درهم وإجعل الدينار خمَسه وثلثين الدرهم خمسة وثلثين فيكون سبعي درهم 

وخم  سبع درهم أحد عشر وهو جزء الدينار وهو الوصية ويكون الدينارين 

َوخمَسه أسباع دينار خمسه وتسعين وهو جزء الدرهم وهو المال ألنا كنا 

 جعلنا مالنا درهما.

فإذا أردت أن تعلم كم نصي  اإلبن فأسقط الوصيَّة من المال فيبقى أربعَه 

وثمانون فأعط االم السد  أربعَه عشر ويبقا سبعون لُكل ابن خمسه وثلثين. 

سه أسباع دينار وسبعي درهم فقد علمت أن نصي  االبن خم وإن شئت

فتأخذ من جزء الدينار خمَسه اسباِعه وهو سبعة وستة اسباع ومن جزء 

وعشرون وسبع فتجمعه فيكون خمَسة وثلثين َوهو  الدرهم سبعيه وهو سبعة

 نصي  االبن.

فأجعل مالك سبعة دراهم ودينارا وإجعل االوصية ديناراَ  وإن شئت

ودينار فيكون نصي  االبنين واألم أربعَة فالنصي  َعلى ما شرحناه درهمين 

 الدراهموأربَعة أخما  درهم ودينارين َوخمسي دينار تعدل سبعَة  الدراهم

فيبقا درهمان  الدراهموأربعَة أخما  درهم من سبعَة  الدراهمفألق أربعَة 

َوخم  درهم يعدل دينارين َوخمسي دينار فإبسطها أخماسا فيكون ُجزء 

هو الوصيَّة وُجزء الدرهم اثنا عشر وكنا جعلنا مالنا سبعَة الدينار أحد عشر و
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ودينار فإضر  اثنا عشر في سبعَة فيكون أربعة وثمانين وهو سهام  الدراهم

الورثة فتزيد عليها الوصية وهي احد عشر فيكون خمسة وتسعين وهو سهام 

وإن شئت فإحسبها منكوسا َوهو أنك قد علمت أنك إذا اسقطت من المال.

نصي  سبعي ما بقي من المال بَعد الوصيَّة كان َما بقي من النصي  هو ال

الوصيَّة فإجعل نصي  االبن عددا له خم  وُسبع وإنما جعلته َعدداً له خم  

وسبع ألن نصي  االم خم  نصي  االبن فيكون نصي  االبن خمسه وثلثين 

ون أربعه ين فيكونصي  االبنين واالم اربعَه وثمانين فتأخذ سبعي أربعَه وثمان

وعشرين فتسقطها من نصي  االبن َوهو خمَسه وثالثون فيبقى أحد عشر 

وهي الوصيَّة فتزيدها َعلى سهام الورثه وهي أربعَه وثمانون فيكون خمسه 

وتسعين وهو سهام المال والطريق كثيره الى هذا الفَن وفيما رسمنا لكل منه 

وهو ان يوصي  ،لوَصاياَوفي وجه آخر اكفايَه إن شاء هللا تعالى.

الرجل من ُجزء من َماله او من جزئين او اكثر بمثل نصي  وارث أو وارثين 

او  أو أكثر وبجزء مما بقي منه أو ُجزءين أو االُجزء مما بقي منه او االُجزء

ة بنين وأوصى من ثلث َماله بمثل ثثال فإن تركاكثر من بعد النصي ، 

ثه الثلث قياسه أن تجعل مالك شيئاً فتأخذ ثل نصي  أحد البنين وثلث َما بقي من

وهو ثلث شئ وإنما أخذت ثلثه ألن الوصيَّة من الثلث فتلقى منه نصيبا فيبقى 

ثلث شئ إال نصيباً ويلقى من ثلث شئ إال نصي  ثلثه ألنه أوصى أيضا بثلث 

َما بقي من الثلث وهو تسع شئ اال ثلث نصي  فيبقا من الثلث تسعا شئ إال 

ثمانيه اتساع الشئ اال ثلثي نصي  فهذا الذي  فتكون (19)و هو ثلثه لمالثلثي ا

الثمانيه  ة أنصبا فيكملثثالبقي من المال بعد الوصيين هو للورثه فهو يعدل 

يه ة االنصبا فتكون ثمانثثال الشئ بثلثي نصي  وتزيده َعلى ال (20)االتساع

 لثمانيه االتساع الشئ ا( 21)ة أنصبا وثلثي نصي  فأكملثثالاتساع شئ يعدل 

 ( في األصل :"ثلث"19)

 و الثمانيه االتساع" الثمانيه ( في األصل :" فيكمل20)

فتكوُن ثمانيه أتساع شئ يعدل ثلثه أنصبا وثلثي  فأكمل ( في األصل:"21)

 الثمانيه االتساع" و هو تكرار من الجملة السابقة نصي 
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ة ثثالحتى يكون شئ وإكمالك إياه أن تزيد عليه مثل ثمنه فتزيد على ال

االنصبَا والثلثي نصي  ثمنها وهو ثلث وثمن نصي  فيكون شيئاً يعدل أربعَه 

فأجعل النصي  ثمانية فيكون االربعَه االنصبا والثمن نصي  انصبا وثمن 

أن تمتحنها فخذ ثلث المال فيكون احد فإن أردت ة وثالثين وهو المال ثثال

فادفع الى  ةثثالأحد البنين ثمانية فيبقى عشر فأعط الموصي له بمثل نصي  

ة وهَو واحد فيبقا من ثلث المال اثنان فرده ثثالالموصي له بثلث َما يبقا ثلث 

ة ثالثعلى ثلثي المال وهو اثنان َوعشرون فيكون أربعَه وعشرين فإقسمه بين 

 ة دراهم وخذ ثلثها ألنثثالفأجعل مالك  وإن شئتبنين لُكل واحد ثمانية.

ايا من الثلث فيكون درهما فألق منه مثل نصي  أحد البنين وهو دينار الوصَ 

فيبقا درهم اال دينارا فأعط الموصي له بثلث َما بقي من الثلث بعد النصي  

ثلث درهم اال ثلث دينار فيبقا ثلثا درهم اال ثلثي دينار فزده َعلى ثلثي المال 

ير ة الدنانثثالنار يعدلـ وهو درهمان فيكون درهمين وثلثي درهم إال ثلثي دي

ن ة الدنانير فيكوثثالفأكمل الدرهمين والثلثي درهم ثلثي دينار وزده َعلى 

ة دنانير وثلثي دينار فابسط الثلث الدنانير ثثالدرهمين وثلثي درهم يعدل 

والثلثي دينار اثالث فيكون احد عشر وهو جزء الدرهم وهو ثلث المال ألنا 

 ة وثالثين وابسط الدرهمين والثلثيثثالويكون المال  مالدراهة ثثالجعلنا مالنا 

درهم اثالثا ثمانية وهو جزء الدينار والنصي  فإذا أردت امتحانها فأعمل 

ة بنين وأوصى من خمسي ماله بمثل ثثال أم وفإن ترك على َما وصفت لك.

أحد البنين وأوَصى آلخر بُسد  وسبع َما تبقا من الخمسين قياُسه أن يجعل 

ك شيئاً فيأُخذ مثل نصي  أحد البنين وهو خمسه انصبا وإنما صار خمسه مال

بقى ة ولُكل ابن خمسه فيثثالانصبا ألن الفريَضة من ثمانية عشر لألم السد  

ذلك  فإذا أردتخمسا شئ اال خمَسه انصبا فيلقى منه سدسه وسبعه. 

زاء من فإجعل الشئ مائتي جزء وعشره اجزاء وانما َصار َمائتين وعشره اج

قبل انك تضر  خمسه في سته في سبعه فتأخذ خمسه وهو أربعه وثمانون 

جزءاً فيلقى منه خمسه أنصبا فيبقى أربعَه وثمانون جزءاً من َمائتين وعشره 

أجزاء من شئ إال خمَسه أنصبا فألق منها ُسدسها وسبعها للموصي له بُسد  

مائتين وعشر اجزاء جزءا من  وسبع َما يبقا من الخمسين وهو سته وعشرون



 

145 

نصيبا ونصف نصي  وثلث سبع نصي  فيبقا من الخمسين ثمانية  من شئ اال

ة انصبا وسبعي ثثالوخمسون جزءا من مائتين وعشره اجزاء من شئ اال 

ة أخما  المال وهو مائة وسته ثثالنصي  وُسد  نصي  فرده َعلى 

ربعَه وعشرون جزءاً من مائتين وعشره أجزاء من شئ ليكون مائة وا

ة وسبعي نصي  ثثالوثمانين ُجزءاً من مائتين وعشره اجزاء من شئ اال 

وُسد  نصي  تعدل أنصبا الورثه وهو ثمانيه عشر نصيبا فأجبر أجزاء الشئ 

ة انصبا وَسبعي نصي  وُسد  نصي  وزدَها على ثمانيه عشر نصي  ثثالب

ن شئ يعدل فيكون مائة واربعَه وثمانين جزءا من مائتين َوعشره اجزاء م

واحد وعشرين نصيباً وسبعي نصي  وسد  نصي  فأكمل المائة واالربعَه 

والثمانين الجزء من مائتين وعشره أجزاء من شئ حتى يكون شئ وإكمالك 

إياه ان تزيد عليه سته وعشرين جزءاً منه فتزيد على الواحد وعشرين نصيباً 

 عه وثمانينوسبعي نصي  وسد  نصي  سته وعشرين جزءا من مائة وارب

ة انصبا َوخمسه اجزاء َوخمسه اسباع ُجزء وثلث ُسبع ثثالجزءاً منها وهو 

ُجزء من مائة وأربعَه َوثمانين جزءاً من نصي  فتكون اربعه وعشرين نصيبا 

وتسعه وثمانين جزءا من مائة واربعه وثمانين جزءاً من نصي  يعدل شيئاً 

ل النصي  مائة وأربعَه َوثمانين وهو المال ألنا كنا جعلنا مالنا شيئاً فإجع

فيكون المال اربعه االف َوخم  مائة َوخمسه ونصي  االبن تسع مائة 

فخذ  فإذا أردت إمتحانهاوعشرين نصيبا ألن له خمسه أنصبا. 

خمسي المال فتجده الف وثمان مائة َواثنين فألق منها نصي  احد البنين وهو 

ين وثمانون فأعط ُسدسها وسبعها تسع مائة َوعشرون فيبقى ثمان مائة واثن

ن ة وسبعوثثال للموصي له بُسد  وسبع َما بقي من الخمسين وهو َمائتان و

ة أخما  المال وهو ألفان ثثالفيبقى من الخمسين ستمائة وتسعه فردَها َعلى 

ة أالف وثلثمائة واثنا عشر بين الورثه على ثثالة فيكون ثثال وسبع مائة و

  مائة واثنان وخمسون ويبقا ألفان وسبع مائة سهامهم لألم السد  خم

 ة بنين لكل ابن تسع مائة وعشرون.ثثالن يوستون ب

فإجعل مالك خمسة الدراهم فخذ خمسيها فيكون درهمين فأعط  وإن شئت

الموصي له بمثل نصي  احد البنين خمسة الدنانير فيبقى درهمان اال خمَسه 
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سد  وسبع ماَ يبقا من الخمسين  الدنانير فأعط ُسدسَها وسبعها للموصي له

ة الدراهم وسبعا درهم اال دينارا َوسبعي دينار وسد  دينار فيبقا من ثثالَوهو 

ة دنانير وسبعي دينار وُسد  دينار ثثالالخمسين درهم وثلث سبع درهم اال 

ة دراهم فيكون أربعَه دراهم وثلث ثثالة اخما  المال وهو ثثالفرده على 

ة الدنانير وسبعي دينار وسد  دينار يعدل ثثالم اال درهم وثلث سبع دره

 ة الدنانير وسبعي دينارثثالأنص  الورثه وهو ثمانية عشر ديناراً فأكملها ب

وُسد  دينار وردها على ثمانيه عشر دينارا فيكون اربعه الدراهم وثلث 

درهم وثلث ُسبع درهم يعدل واحد َوعشرين ديناراً وسبعي دينار وسد  دينار 

جعل الدينار اثنين واربعين فيكون تسع مائة وواحد وهو ُجزء الدرهم وهو فإ

ُخم  المال ألنا جعلنا مالنا خمَسه الدراهم ثم تعمل في اخراج الوَصايا وقسمة 

 َما بقي من المال بين الورثه على َما وصفت لك إن شاء هللا تعالى.

ما فزد فخذ عدداً له سد   وسبع وهو اثنان واربعون دره وإن شئت

عليه مثل نصي  ابن للموصي له بمثل نصيبه وهَو خمسه الدنانير فيكون 

اثنين واربعين درهما َوخمَسه الدنانير فإجعله خمسي مالك ويكون خم  مالك 

واحد وعشرين درهماً ودينارين ونصف دينار ويكون المال كله مائة درهم 

لك َوهو اثنان َوخمَسه الدراهم واثنا عَشر دينارا فارجع الى خمسي ما

واربعون درهماً وخمَسه دنانير فيعطى للموصي له بمثل نصي  احد البنين 

خمسه دنانير فيبقى اثنان واربعون درهما فاعط الموصي له بُسد  وسبع َما 

ة عشر فيبقى من الخمسين تسعه ثثاليبقا من الخمسين ُسدسها وسبعها وهو 

ة وستون درهماً ثثالوهو ة أخما  المال ثثالَوعشرين درهما فزده َعلى 

وسبعه الدنانير ونصف فيكون اثنين وتسعين درهماً وسبعَه دنانير ونصف 

دينار تعدل انصبا الورثه وهو ثمانيه عشر ديناراً فألق سبعَه الدنانير َونصف 

دينار من ثمانية عشر ديناراً فيبقا عشرة دنانير َونصف دينار تعدل اثنين 

فا فتكون الدنانير واحدا وعشرين ديناراً وهَو وتسعين درهماً فإبسطها أنصا

جزء الدرهم والدراهم مائة وأربعة وثمانين َوهو جزء الدينار ثم يضر  جزء 

الدرهم وهو واحد وعشرين في اثنين وأربعين فيكون ثمانين مائة واثنين 

وثمانين وتضر  ُجزء الدينار وهو مائة وأربعَه وثمانون في خمسه فيكون 

رين ثم يجمعهما فيكون ألف وثمان مائة واثنين وهو خمسا تسع مائة وعش
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المال وانما ضربنا جزء الدرهم في اثنين وأربعين َوُجزء الدينار في  خمَسه 

ألنا جعلنا ُخمسي المال اثنين وأربعين درهما َوخمَسه الدنانير ويكون ُخم  

ي  االبن المال تسع مائة واحد َوالمال أربعَه اآلف َوخم  مائة َوخمسه َونص

 تسع مائة وعشرين ألن له خمسه الدنانير.

درهماً فأخذت ُخمَسيه وهَو خمسا درهم فألقيت منه  وإن جعلت مالك

مثل نصي  أحد البنين وهو خمَسه الدنانير بقي خمَسا درهم اال خمسه الدنانير 

ا ة عشر جزءثثالفأعط الموصي لَهُ بُسد  وسبع ما يبقا سدُسه وسبعه وهو 

من درهم اال  (22) من مائة ُجزء وخمَسه أجزاءزء وخمَسه أجزاء من مائة ج

دينار ونصف دينار وثلث سبع جزءا فيبقى من الخمسين تسعه َوعشرون 

ة الدنانير وسبعي دينار ثثالُجزءاً من مائة جزء وخمسه أجزاء من درهم إال 

مائة ة وستون ُجزءاً من ثثالة أخما  المال َوهو ثثالوسد  دينار فزده َعلى 

ة الدنانير وسبعي دينار وُسد  دينار ثثالُجزء َوخمسه أجزاء من درهم إال 

ة الدنانير وُسبعي دينار ثثاليعدل ثمانيه عشر ديناراً فأكمل أجزاء الدرهم ب

وسد  دينار َوزدها َعلى ثمانية عشر ديناراً فيكون اثنين وتسعين ُجزءا من 

وعشرين دينار و سبعي دينار  مائة ُجزء وخمَسه أجزاء من درهم يعدل واحد

وُسد  دينار فاجعل كل دينار وكل درهم مائتين وعشره أجزاء وانما جعلته 

مائتين وعشره اجزاء ولم تقتصر على المائة والخمسة األجزاء ألنه يقع في 

سد  المائة َوالخمسه األجزاء نصف فاضعفت المائة والخمَسه األجَزاء من 

ه في اثنين وتسعين جزءا من مائة وخمَسه أجل ذلك ثم أضر  مائتين وعشر

أجزاء من درهم فيكون مائة وأربعه وثمانين َوهو ُجزء الدينار فيضربه في 

خمَسه ألن نصي  االبن خمسه الدنانير فيكون تسع مائة وعشرين َوهو نصي  

االبن ثم يضر  المائتين والعشره في الدنانير وهو احد وعشرون وُسبعَان 

أربعه االف وخم  مائة َوخمسه وهو ُجزء الدرهم َوهَو  وسد  دينار فيكون

 المال ألن جعلنا مالنا درهماً.

 ( كذا في األصل و هو تكرار22)
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فإجَعل مالك درهما واثنا عشر ديناراً ونصفا ليكون خمسه وإن ِشئت 

خمسي درهم َوخمَسه الدنانير حتى إذا اسقطت منه مثل نصي  أحد البنين 

ه وسبعه فما بقي منهُ وهو خمَسه الدنانير بَقي خمسا درهم فيسقط منه ُسدس

ة اخما  درهم وسبعه الدنانير ثثالة اخما  المال َوهو ثثالزدته َعلى 

ونصف فما بلغ قابلت به ثمانيه عشر ديناراً َوعملت في تمامَها َكما وصفت 

 لك في غير موضع إن شاء هللا تعالى.

وَما أشبهها كثيره ولو كتبنا كلما يمكنّا  والطرق إلى هذه المَسـئله

 ها لطال الكتا  وفيما كتبنا لك من ذلَك كفاية وال قوة إال باهلل.من

ة بنين وأوَصى بمثل نصي  أحدهم البنين إال خم  َما يبقا ثثال فإن ترك

من الثلث بَعد النصي  قياسه أن يجعل مالك شيئاً فتأُخذ ثلثه وهو ثلث شئ ألن 

ه نصي  فيبقى من الثلث ثلث شئ إال نصي  الوصية من الثلث فتلقى من

فيستثنى من النصي  خم  َما بقي من الثلث وهو خم  ثلث شئ إال خم  

نصي  فتزيده على ثلث شيء إال نصي  فيكون خمسي شيء إال نصي  

وهَو ما يبقا من الثلث فتزيده َعلى ثلثي  (23) شئ وهو يعدلوخم  نصي  

وثلث ُخم  شئ إال نصيبا  (24)ث شىءالمال وهو ثلثي شئ فيكون شيئاً وثل

  (25)اة أنصبثثالَوخم  نصي  وهو الذي بقي من المال بعد الوصية فهو يعدل 

 ربة بنين وأجثثالألن الذي يبقى من المال بَعد الوصية هو للورثه والورثه 

 با ة األنصثثالالشئ والثلث خمسي شئ بنصي  َوخم  نصي  وزده َعلى ال

 ( كذا في األصل و هو زيادة23)

 ( كلمة "شيء" ساقطة من األصل24)
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شئ يعدل اربعَه أنصبا َوخم  نصي  فرد كل شئ  فتكون شيئاً وثلث خم 

معك إلى شئ وقد علمت أن الشئ من الشئ وثلث خم  شئ سبعه أثمانه 

ونصف ثمنِِه فتأخذ من االربعه االنصبا َوخم  نصي  سبعَه اثمانها ونصف 

ثمنها وهو ثلث انصبا وسبعَه اثمان نصي  ونصف ثمن نصي  فيكون شيئاً 

أثمان نصي  ونصف ثمن نصي  فإجعل النصي   ة أنصبا وسبعهثثاليعدل 

هو ة وستين وَ ثثالعددا له ثمن ونصف ثمن وهو سته عشر فيكون الشئ يعدل 

 المال.

ا أردت إمتحانها ف ثلث المال فتجده واحد وعشرين فاسقط  ذخفلمَّ

منه النصي  وهو سته عشر فيبقا خمَسه فاستثنى من السته عشر خم  

ى َما بقى من الثلث بعد النصي  وهو خمسه الخمَسه وهو واحد فرده َعل

فيكون سته ويبقا الوصيًّة خمسه عشر ثم زد السته َعلى ثلثي المال وهو اثنان 

 ة بنين لُكل ابن سته عشر.ثثالواربعون فتكون ثمانيه واربعين بين 

ثلث المال درهما فألق منه نصي  ابن وهو دينار  وان شئت فإجعل

فيبقى درهم اال دينار فأستثني من الدينار خم  َما بقي من الثلث بعد النصي  

خم  درهم اال خم  دينار فرده َعلى َما بقى من الثلث فيكون درهماً  وهو

وخمساً إال ديناراً َوخم  دينار فرده َعلى ثلثي المال وهو درهمان فيكون 

فأكملها بالدينار  الدنانيرة ثثالَوخمسا دينار َوخمسا يعدل  الدراهمة ثثال

َوخمًسا تعدل أربعه  ة الدراهمثثالة الدنانير فيكون ثثالَوالخم  وزده َعلى 

الدنانير َوخمساً فإبسطها أخماساً فيكون جزء الدرَهم َواحد وعشرين َوهو 

ة وستين َوجزء الدينار سته ثثالالثلث ألنا جعَلنا ثلث مالنا درهماً َو المال 

ثلث مالك خمَسه الدراهم وإن شئت فإجعَل عَشر وهو النصي ، 

وهو دينار فيبقا خمسه الدراهم  وديناراً فألق منه مثل نصي  واحد البنين

فاستثنى من الدينار خم  خمسه الدراهم وهو درهم فيبقا الوصية دينار إال 

درهما ويبقا من الثلث سته دراهم فتزيده َعلى ثلثي المال وهو عشره الدراهم 

ودينارين فتكون سته عشر درهماً ودينارين فتكون سته عشر درهما ودينارين 

ا ة الدنانير فيبقا سته عشر درهمثثال، فألق دينارين من ة الدنانيرثثالتعدل 
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تعدل ديناراً فجزء الدينار سته عشر َوهو النصي  َوجزء الدرهم واحد 

فاضربه في خمسه فيكون خمسه فرده َعلى النصي  وهو سته عشر فيكون 

 ة وستون.ثثالواحداً وعشرين وهو الثلث والمال 

من تسعى ماله بمثل بنين وأوَصى  فإن ترك إمرأة َوخمَسه

نصي  أحد البنين اال خم  وسد  َما تبقا من التسعين فاجعَل مالك شيئاً 

فتأخذ تسعيه ألن الوصيه من التسعين فيكون تسعي شئ فتلقى منه مثل نصي  

أحد البنين وهو سبعَه أنصباً وإنما َصار سبعَه أنصباً ألن الفريضه من اربعين 

بقى من التسعين تسعاً شئ اال سبعه انصباُ للمرأه خمسه ولُكل ابن سبعَه في

ويستثنى من السبعه األنصبا خم  وسد  ما يبقى من التسعين َوهو خمسا 

سد  نصي  فتزيده َعلى َما  تسع شئ إال نصيبين وخم  نصي  و خم 

بقي من التسعين َوهو تسعا شئ اال سبعه انصبا فيكون اثنين وثمانين جزءا 

شئ إال تسعه أنصبا وخمسي نصي  وسد   من مائتين َوسبعين جزءا من

نصي  فزده َعلي سبعَه اتساع المال وهو مائتين وعشره اجزاء من مائتين 

وسبعين جزءا من شئ فيكون شيئاً واثنين وعشرين جزءا من مائتين وسبعين 

ُجزءا من شئ إال تسعه انصبا وخمسي نصي  وسد  نصي  يعدل اربعين 

سي نصي  وسد  نصي  َوزدَها على نصيبا فإجبره بتسعه انصبا َوخم

اربعين نصيباً فتكون شيئاً واثنين وعشرين جزءا من مائتين وسبعين جزءا 

من شئئ يعدل تسعه واربعين نصيباً وخمسي نصي  وسد  نصي  فرد كل 

شئ معك إلى شئ وبين ان الشيئ واثنين وعشرين جزءا من مائتين وسبعين 

ئتين واثنين وتسعين جزءا منه فخذ جزءا من شئ مائتين وسبعين جزءا من ما

من التسعه واالربعين نصيباً وخمسي نصي  وُسد  نصي  َمائتين وسبعين 

جزءاً من مائتين واثنين وتسعين جزءا منها وهو خمسه واربعون نصيباً 

ة واربعون جزءا من مائتين واثنين وتسعين جزءاً من نصي  ثثال ومايتين و

علنا مالنا شيئاً فإجعل كل نصي  مائتين وإثنين فهو يعدل شئ َوهو المال ألنا ج

وتسعين فيكون نصي  االبن الفين واربعَه وأربعين ألن له سبعه أنصباً ويكون 

فإذا أردت إمتحانها ة َوثمانين ثثال ة عشر الفا وثلثمائة وثثالالمال 
فخذ تسعي المال فيكون الفين وتسع مائة واربعَه وتسعين فتلقى منه نصي  
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هو الفان واربعه واربعون فيبقى تسع مائة وثالثون فيستثنى من االبن وَ 

النصي  خم  وسد  تسع مائة وثلثين وهو ثلثمائة واحد واربعون فتزيده 

على تسع مائة وثلثين فتكون الف ومائتين واحد وسبعين وهو الباقي من تسع 

مائة  عالمال بَعد الوصية فتزيده َعلى سبعه اتساع المال وهو عشره االف وارب

وتسعه فيكون احد عشر الفا وستمائة وثمانين فاقسمها بين الورثه فاعط المرأه 

الثمن وهو الف واربع مائة وستون ويبقى عشره الف وَمائتان وعشرون بين 

 خمَسه بنين لُكل ابن الفان واربعَه واربعون.

فإجعل مالك درهماً فخذ تسعيه َوهو تسعا درهم فألق منه مثل  وإن شئت

االبن وهو سبعَه الدنانير فيبقا تسعا درهم اال سبعه الدنانير فرد عليها  نصي 

خمسها وسدسَها وألقه من النصي  فيكون تسعي درهم وخمسي تسع درهم 

وثلث تسع درهم اال سبعَه الدنانير وخمسي دينار وسد  دينار فرده على 

درهم سبعه اتساع المال وهو سبعَه اتساع درهم فيكون درهما وخمسي تسع 

وثلثا تسع درهم اال تسعه الدنانير وخمسي دينار وُسد  دينار يعدل اربعين 

دينار فإجبرها بتسعه الدنانير َوخمسي دينار وسد  دينار وزدها َعلى اربعين 

دينار فيكون تسعه واربعين ديناراً وخمسي دينار وُسد  دينار يعدل درهما 

والدينار عدداً له خم  َوخمسي تسع درهم وثلث تسع درهم فاجعل الدرهم 

وُسد  وخمسي تسع وثلث تسع وهو َمائتان وسبعون فيضر  الدرهم 

 وخمسي تسع درهم وثلث تسع درهم

في مائتين وسبعين فيكون مائتين واثنين وتسعين وهو ُجزء الدينار فتضربه 

في سبعَه ألن نصي  االبن سبعه الدنانير فيكون الفين واربعه واربعين وهو 

ثم يضر  تسعه واربعين دينار و خمسي دينار وسد  دينار في نصي  االبن 

جزء  ة وثمانين وهوثثال ة عشر الفا وثلثمائة وثثالمائتين وسبعين فيكون 

الدرهم وهو المال ألننا جعلنا مالنا درهماً ثم نفرقها َعلى الورثه والموصي له 

 َعلى َما بينت لك إن شاء هللا تعالى.

ستين درهما وسبعه الدنانير فاعط  تسعي مالك وإن شئت فإجعل

الموصي له بمثل نصي  االبن اال سبعه الدنانير فيبقى ستون درهما واستثنى 
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من السبعه الدنانير خم  وسد  ستين درهما وهو اثنان وعشرين درهما 

فردَها َعلى سبعَه اتساع المال وهو َمائتان وعشره دراهم اربعه وعشرون 

واثنين وتسعين درهماً وأربعه َوعشرين ديناراً ديناراً ونصف فتكون مائتين 

ونصف دينار يعدل اربعين ديناراً فألق أربعه وعشرين ديناراً ونصفا من 

اربعين دينارا فيبقى خمسه عشر دينارا ونصف دينار تعدل َمائتين واثنين 

وتسعين درهماً فإبسطها انصافا فتكون جزء الدرهم واحد وثلثين وجزء 

واربعه وثمانين فاضر  جزء الدرهم وهو واحد وثلثين  الدينار خم  مائة

هوخم   في ستين فيكون الف وثمان مائة وستين واضر  جزء الدينار وَ 

مائة واربعه وثمانون في سبعه فتكون اربعه الف وثمانيه وثمانين فإجمعهما 

فتكون خمَسه الف وتسع مائة وثمانيه واربعين وهو تسعا المال والنصي  

ربعَه وثمانين فخذ نصف كل واحد منهما فيكون تسعي المال خم  مائة وا

الفين وتسع مائة واربعَه وسبعين والنصي  مائتين واثنين وتسعين ونصي  

مانين ة عشر الفا وثلثمائة وثثثالاالبن الفين واربعَه واربعين ويكون المال كله 

 ففرقها على الورثه والموصي له على َما بينت لك. 

كثيره والذي شرحت لك منها فيه كفايةَ وهدايه الى ه المَسائل والطريق الى هذ

 طريق كثيره يؤديك إلى َصوا  هذه المَسائل ان شاء هللا تعالى.

ابنا َوخم  بنات وأوصى من ثلث ماله لعمه مثل نصي  االبن اال فإن ترك 

ثلث َما تبقى من الثلث بعد النصني  واوصى لخاله بسد  َما تبقى من الثلث 

ذلك فأقم سهام الورثه فتجدَها من سبعَه لالبن اثنين ولكل ابنه واحد ثم  بعد

اجعل مالك شيئا فخذ ثلثه فيكون ثلث شئ فاسقط منه مثل نصي  االبن وهو 

إال نصيبين فاستثنى من النصيبين ثلث َما بقي من  (26)نصيبان فيبقا ثلث شيء 

ين وثلثي ئ اال نصيبالثلث وهو تسع شئ اال ثلثي نصي  فيكون اربع اتساع ش

نصي  ويكون َوصيَّة العَّم نصيبين وثلثي نصي  اال تسع شئ واعط الخال 

سد  َمأ بقي من الثلث بعد وصيه العم وهو ثلثا تسع شئ إال اربعَه اتساع 

نصي   فيبقا ثلث شئ وثلث تسع شئ اال نصيبين وتسعي نصي  فزده َعلى 

 تسع شئ اال نصيبين وتسعيثلثي المال وهو ثلثا شئ فيكون شيئاً وثلث 

نصي  يعدل سبعه انصبا فأجبره بنصيبين وتسعي نصي  وزده َعلى سبعَه 

أنصبا فتكون شيئاً وثلث تسع شئ يعدل تسعه انصبا وتسعى نصي  فرد الشئ 
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والثلث تسع شئ الى شئ وهو أن تأُخذُ منه سبعَه وعشرين جزءا من ثمانيه 

ي  سبعَه وعشرين جزءا من َوعشرين فتأخذ من تسعه انصبا وتسعى نص

ثمانيه وعشرين جزءا منها وهو ثمانيه انصباً َوخمسه َوعشرين جزءا من 

ثمانيه وعشرين جزءا من نصي  فيكون شيئاً يعدل ثمانية أنصبا َوخمسه 

َوعشرين جزءاً من ثمانيه وعشرين جزءاً من نصي  فإجعل ُكل نصي  

ن الن له نصيبين ويكوثمانيه وعشرين فيكون نصي  االبن سته َوخمسين 

الثمانيه االنصبا والخمسه والعشرين جزءا من ثمانيه وعشرين جزءا من 

 فخذ ثلث فإذا أردت إمتحانها.نصي  مائتين وتسعه واربعين وهو المال

ة وثمانين فألق منها نصي  االبن وهو سته َوخمسون فيبقا ثثالالمال فيكون 

ث َما بقي من الثلث بعد سبعه وعشرين فاستثنى من السته والخمسين ثل

النصي  وهو سبعَه وعشرون فيكون تسعه فزدَها على سبعَه وعشرين فتكون 

وبقيت َوصيَّة العم سبعه واربعون واعط الخال سد  َما بقي  (27) الثينسته وث

من الثلث بَعد َوصيه العم وهو سته فيبقا من الثلث بعد وصية العم ووصيَّة 

فيكون مائه  (28)ثي المال وهو مائة وسته وستون الخال ثالثون فردها َعلى ثل

 وسته وتسعين بين الورثه لالبن سته َوخمسون ولُكل ابنة ثمانية وعشرون.

 درهم فاسقط منه مثل فاجعل ماِلك درهما فخذ ثلث فيكون ثلث َوان ِشئت

ه فرد عليه متل ثلثنصي  االبن وهو ديناران فيبقا ثلث درهم اال دينارين 

وثلثي دينار فاعط الخال ُسدسه وهو ثلثا فتكون أربع أتساع درهم إال دينارين 

تسع درهم اال اربعَه اتساع دينار فيبقا من الثلث ثلث درهم وهو ثلث تسع 

فرده َعلى ثلثي المال وهو ثلثا درهم فيكون  درهم اال دينارين وتسعى دينار

درهما وثلث تسع درهم اال دينارين وتسعى دينار يعدل سبعَه الدنانير فأكمله 

 بالدينارين وتسعى دينار يعدل درهما وثلث تسع درهم فاجعل كل درهم سبعَه

 ( كلمة "شيء" ساقطة من األصل26)

 ( في األصل :" ستة و ثمانين" 27)

 مائة وسته وثالثون"( في األصل :" 28)
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دينار سبعه وعشرين فيكون الدنانير مائتين وتسعه واربعين  وعشرين َوكل

الدرهم وهو المال ويكون الدرهم وثلث تسع درهم ثمانية وعشرين وهو ُجزء 

 وهوجزء الدينار ويكون نصي  االبن سته َوخمسين الن نصيبه دينارين. 

فإجعل ثلث المال تسعه دراهم َودينارين فألق منه مثل نصي   َوان شئت

ط عاالبن وهو ديناران فيبقا تسعه الدراهم فرد عليها ثلثها فيكون اثنا عشر فا

الخال ُسدسها فيبقا من الثلث عشره فردَها َعلى ثلثي المال وهَو ثمانيه عشر 

درهما وأربعَه الدنانير فيكون ثمانيه وعشرين درهما وأربعَه الدنانير يعدل 

لدنانير تعدل ة اثثالسبعه الدنانير فألق أربعه الدنانير من سبعَه الدنانير فيبقا 

  ة فاضرثثالة وعشرين وجزء الدرهم ثمانيه وعشرين فجزء الدينار ثماني

ُجزء الدرهم في تسعه َوجزء الدينار في اثنين َواجمعهما ألنا جعلنا ثلث المال 

ه ة وثمانين َو يصي  االبن ستثثالتسعه الدراهم َودينارين فيكون ثلث المال 

 َوخمسين ألن له دينارين َونصي  كل ابنَه ثمانيه َوعشرين.

ماله بمثل نصي  ابنه اال ربع َوخم  َما من ثلث  فإن أوَصى للعمِ 

يبقا من الثلث بعد النصي  وأوَصى لخاله بسد  وُسبع مما يبقا من الثلث بَعد 

ى منه ثه فيكون ثلث شئ فيلقثلوصيَّة العم. قياسه أن تجعل مالك شيئاً فتأخذ 

ي من فاستثن مثل نصي  االبن وهو نصيبان فيبقا ثلث شئ اال نصيبين

وهو عشر شئ ونصف عشر  و خم  ثلث شيء إال نصيبين النصيبين ربع 

شئ اال تسعه اعشار نصي  فزده على ثلث اال نصيبين فيكون تسعه وعشرين 

جزءا من ستين جزءا من شئ اال نصيبين وتسعه اعشار نصي  وهو الباقي 

من الثلث فأعط الخال ُسدسه وسبعه وهو ثمانيه اجزاء َونصف وثلث وسبع 

ة َوخمسين جزءا وسته اسباع جزء من ثثالمن شئ اال  ُجزء من ستين جزءاً 

ستين جزءا من نصي  من الثلث وعشرون جزءاً وسد  سبع جزء من ستين 

ستين جزءا من نصي  فزده َعلى  جزءا من شئ اال نصيبين وُسبع جزء من

ثلثي المال وهو اربعون جزءا من ستين جزءا من شئ فَصار شئ وسد  

ن شئ اال نصيبين وسبع وُجزء من ستين جزءا وسبع جزء من ستين جزءا م

من نصي  يعدل سبعَه انصبا فأجبره بنصيبين وسبع جزء من ستين جزءا من 

نصي  َوزده َعلى سبعَه أنصبا فَصار شيئا وسد  سبع ُجزء من ستين ُجزءا 
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من شئ يعدل تسعه انصبا وسبع جزء من ستين جزءا من نصي  فزد شئ 

من شئ إلى شئ وبين ان الشئ من شئ  وسد  سبع جزء من ستين جزءا

وسد  سبع جزء من ستين جزءا من شئ الفين َوخم  مائة َوعشرين جزءا 

من الفين وخم  مائة واحد وعشرين جزءا منه فتأخذ من تسعه انصبا وُسبع 

ُجزء من ستين جزءا من نصي  الفين َوخم  مائة وعشرين جزءا من الفين 

فتكون شيئاً يعدل ثمانيه أنصبا وألفين  وخم  مائة واحد وعشرين جزءا منها

َوخم  مائة وثمانية عشر اجزاء من الفين وخم  مائة واحد وعشرين فيكون 

نصي  االبن خمسه االف واثنين واربعين ويكون الثمانيه االنص  واأللفين 

َوالخم  المايه والثمانيه عشر جزءا من اثنين وعشرين الفا وستمائة وسته 

 النها تعدل شيئاً وكنا جعلنا الشئ مالنا. وثمانين وهو المال

فخذ ثلث المال فتجده سبعَه االف َوخم   فإذا اردت أن تمتحنها

مائة واثنين وستين فألق منه نصي  االبن وهو خمَسه االف واثنين واربعين 

فيبقى الفان َوخم  مائة َوعشرون فرد عليها ربعها وخمسها وهو ألف ومائة 

ة االف وستمائة واربعهَ َوخمسين وهَو الباقي من ثثالواربعه وثالثون فيكون 

الثلث بعد وصية العم فأعط سدسها وسبعها للخال وهو الف ومائة واحد 

 وثالثون فيبقا من الثلث بعد وصية 

ة وعشرون فردها َعلى ثلثي المال وهو ثثال العم والخال الفان وخم  مائة و

بعَه عشر الفا وستمائة خمسه عشر الفا ومائة واربعه وعشرون فيكون س

وسبعه واربعين بين ابن َوخم  بنات فلالبن خمسه االف واثنين واربعين 

 ولُكل ابنه الفين وخم  مائة واحد وعشرين.

فاجعل مالك درهما فخذ ثلثه فيكون ثلث درهم فألق من مثل  وإن شئت

نصي  االبن وهو ديناران فيبقا ثلث درهم اال دينارين وتسعه اعشار دينار 

*** جزءا وسبع سد  ستين جزءا عشرونفأعط ُسدسها وسبعها للخال فيبقى 

من درهم اال دينارين وسبع جزء من ستين جزء من دينار فرده على ثلثي 

المال وهو اربعون جزءا من ستين جزءا من درهم فصار درهم وسد  سبع 

جزء من ستين جزء من درهم اال دينارين وسبع جزء من ستين جزءا من 
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يعدلـ سبعه دنانير فأكمل درهم وسد  سبع جزء من ستين جزءا من  دينار

درهم بدينارين وسبع جزء من ستين جزءا من دينار وزده على سبعه الدنانير 

فصار تسعه الدنانير وسبع جزء من ستين جزءا من دينار يعدلـ درهما وسد  

سبع جزء من ستين جزءا من درهم فاجعل الدرهم الفين وخم  مائة 

ين جزءا فيكون الدرهم والسد  سبع جزء من ستين جزءا من درهم وعشر

الفين َوخم  مائة واحد وعشرين وهو ُجزء الدينار ويكون نصي  االبن 

خمسه االف مائتين واربعين ألن لهُ دينارين وأبسط التسعه الدنانير وسبع 

ُجزء من ستين جزءا من دينار كل دينار الفين وخم  مائة وعشرين ليكون 

ج االجزاء واحد فيكون اثنين وعشرين الفا وستمائة وسته وثمانين وهو مخر

 ُجزء الدرهم وهو المال ألن جعلنا مالنا درهماً.

ثلث مالك ثمان مائة واربعين درهما ودينارين  وإن شئت فإجعَل

وانما َصار ثمان مائة واربعين درهما ألنك تضر  مخرج الربع وهو اربعَه 

ه فيكون عشرين فيضر  العشرين في مخرج في مخرج الخم  َوهو خمسَ 

السد  وهو سبعه فيكون ثمان مائة واربعين فتزيد عليها دينارين مثل نصي  

االبن فيكون الثلث ثمان مائة واربعين درهما ودينارين وانما زدت الدينارين 

ما اذا لقيت الدينارين من الثلث ثمانية واربعون وفيها الربع والخم  ي لك

بع فتأخذ الثلث وهو ثمان مائة واربعون درهماً ودينارين فتلقى والسد  والس

منه مثل نصي  االبن فهو دينارين فيبقى ثمان مائة واربعون درهما فتزيد 

عليها ربعها َوخمسها وهو ثلثمائة وثمانيه وسبعون فيكون الف وَمائتين 

َها سوثمانيه عشر فهذا الذي بقى من الثلث بعد َوصيه العم فأعط الخال ُسد

وسبعها وهو ثلثمائة وسبعه وسبعون فيبقى من الثلث ثمان مائة واحد 

واربعون فرده على ثلثي المال وهو الف وستمائة وثمانون درهما واربعه 

الدنانير فيكون اثنين وخم  مائة واحد وعشرين درهماً واربعه الدنانير يعد لـ 

ائة ر فيبقا الفان وخم  مسبعه الدنانير فألق أربعَه الدنانير من سبعَه الدناني

ة الدنانير فخذ الدينار الفين وخم  مائة واحد ثثالواحد وعشرون درهما تعدلـ 

وعشرون ويكون نصي  االبن خمسه االف واثنين واربعين وجزء الدرهم 

ة فيضر  جزء الدينار في اثنين َوُجزء الدرهم في ثمان مائة واربعين ثثال
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نا جعلنا ثلث المال ثمان مائة واربعين وتجمعه فما كان فهو ثلث المال أل

 درهما ودينارين فيكون ثلث المال َسبعَه االف وخم  مائة واثنين وستين.

وهو أن يوصي الميت من جزء من ماله  وفي َوجه آخر الوَصايا

ة اجزاء او من اكثر من ذلك بمثل نصي  وارث او ثثالاو من جزئين او من 

ين او االكثر مما يبقا منه بعد الوصيَّة وارثين او اكثر اال جزءا او ُجزئ

ويوصي أيضاً بجزء مما يبقا بعد ذلك او جزئين أو اكثر لعمه أو لخاله او 

 ألجنبي.

بنين وأوصى بمثل نصي  أحدهم إال ثلث ما يبقا من  فإن ترك اربعه

الربع بعد الوصيه وبين مما يبقا َوصفنا فيما تقدم من قولنا أن ثلث َما تبقى من 

بعد الوصيه هو نصف ما تبقى من الربع بعد الوصية هو نصف ما  الربع

تبقى من الربع بعد النصي  فإذا كان ذلك كذلك فإجعل مالك شيئاً فخذ ربعه 

فيكون ربع شئ فاسقط منه نصيبا فيبقى ربع االنصبا فرد عليه نصفه فيكون 

ة ثثال ة ارباع المال وهوثثالة اثمان شئ اال نصيباً ونصفا فرده َعلى ثثال

شئ االنصبا ونصف يعدلـ اربعه انَصبا فأخبر  ومنارباع شئ فيكون شيئاً 

الشئ والثمن شئ نصي  ونصف وزده على االربعه االنصبا فيكون شيئا 

وثمنا يعد لـ خمسه أنصبا ونصفا فرد الشئ والثمن شئ الى شئ وواحد وهو 

اعها يه اتسأن يأخذ ثمانيه اتساعه فتأخذ من خمسه أنصبا ونصف نصي  ثمان

وهو اربعَه أنصبا وثمانيه اتصاع نصي  فيكون شيئاً يعدلـ اربعه انصبا 

وثمانيه اتساع نصي  فإجعل النصي  تسعه فيكون الشئ اربعه واربعين وهذا 

المال ألما جعَلناه شيئاً فإذا أردت أن تعلم كم الوصيه فاسقط من النصي  

ه وهو الوصية. فإذا أردت نصف َما يبقا من الربع يد النصي  فيبقا ثماني

امتحانها فخذ ربع المال فتكون احد عشر فاسقط منه الوصيه وهي ثمانيه 

حد فيبقى ة وهو واثثالة فقد أوَصى بمثل نصي  وهو تسعه اال ثلث ثثالفيبقى 

ثمانيه وهو الوصيه ويكون الباقي من المال بعد الوصيه سته وثلثين بين اربعَه 

 بنين لُكل واحد تسعه.
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بنين وأوصى بمثل نصي  أحد البنين اال  لك أن ترك خمسهوكذ

 ة اسباعُ َما تبقا من الخم  بعد الوصية.ثثال

يه هَو ثثالوبين ما وصفنا ان  ة ارباع ثثالة اسباع َما تبقا من الخم  بعد الوصَّ

َما تبقا من الخم  بعد النصي . فإذا كان هذا على َما وصفنا فاجعل مالك 

ون خم  شئ فأسقط منه نصي  ابن فيبقا خم  شئ اال شيئاً فخذ خمسه فيك

 نصي  فرد

فهذا  ة ارباع نصي ثثال ة ارباع فيكون ربع شئ َوعشر شئ اال نصيباً وثثال

الذي بقي من الخم  فرده على اربعه اخما  المال وهو اربعَه اخما  شئ 

  ة ارباع نصيثثال فيكون شيئاً وعشر شئ ونصف عشر شئ اال نصي  و

ة ثالث خمَسه انصبا فإختر الشئ والعشر والنصف العشر بنصي  ويعد لـ 

أرباع نصي  َوزده َعلى الخمسه االنصبا فيكون شيئاً وعشر ونصف عشر 

ة ارباع نصي  فرد الشئ والعشر الشئ والنصف ثثال شئ يعد لـ سته انصبا و

ة وعشرين جزءا منه ثثالالعشر الشئ الى شئ واحد وهو عشرون جزءا من 

ة ثثالة االرباع النصي  عشرون جزءا من ثثالالسته االنصبا وال فخذ من

ة وعشرين ثثال وعشرين جزءا منها فيكون خمسه انصبا وعشرين جزءا من

 ة َوعشرينثثالجزءا من نصي  فهو يعدل الشئ وهو المال فأجعل النصي  

 فيكون المال مائة وخمسه وثالثين.

َما  ة ارباعثثالالنصي  كم الوصيَّة فاسقط من  فإذا اردت ان تعلم

 فإذا اردتتبقى من الخم  بعد النصي  فيبقا عشرون فهي الوصيه 

فخذ خم  المال فيكون سبعه وعشرين فاسقط خم  المال سبعه  امتحانها

وعشرين فاسقط منه الوصيَّة وهي عشرون فيبقا سبعه فقد اوصى بمثل 

ة فيبقا ثالثة ارباع سبعه وهو ثثالة وعشرون اال ثثالنصي  ابن وهو 

مالك درهما فخذ خمسه  وإن ِشئت فإجعلعشرون وهو الوصيَّة 

فيكون خم  درهم فاسقط منه مثل نصي  ابن وهو دينار فيبقى ُخم  درهم 

ة ثثال ة ارباعه فيكون ربع وعشر درهم اال دنيار وثثالاال دينار فرد عليه 
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درهم فيكون  ارباع دينار فرده َعلى أربعَه أخما  المال وهو أربعَه أخما 

ة ارباع دينار يعد لـ خمسه ثثال درهماً وعشراً ونصف عشر اال دينارا و

الدنانير فأكمل الدرهم والعشر والنصف العشر بدينار وثلث ارباع دينار وزده 

ة ارباع دينار يعدلـ درهما ثثال على خمسه الدنانير فيكون سبعَه الدناينر و

ونصف عشر وهو عشرون  وعشرا ونصف عشر فخذ عدداً له ربع وعشر

 ة وعشرين وهوثثالفإضر  العشرين في درهم وعشر ونصف عشر فيكون 

كون ة ارباع فيثثال ُجزء الدينار وهو النصي  ثم اضر  العشرين في سته و

مائة وخمسه وثلثين وهو ُجزء الدرهم وهو المال والوصيَّة عشرين َعلى َما 

 بينا لك.

دراهم وهو دينار فاسقط منه خم  المال اربعه ال وان شئت فإجعل

يكون ة ارباعها فثثالمثل نصي  ابن وهو دينار فيبقا اربعه الدراهم فزد عليها 

سبعه فزدها على اربعه أخما  المال َوهَو سته عشر درهما واربعه الدنانير 

ة وعشرين درهماً وأربعَه الدنانير يعدلـ خمَسه الدنانير فأسقط ثثالفيكون 

ة وعشرين درهما يعدلـ دينارا ثثالخمسه الدنانير فيبقى اربعه الدناينر من 

ة وعشرين وهو النصي  وجزء الدرهم واحد فتضربه في ثثالفجزء الدينار 

 اربعه فتكون اربعه فتزيد على ثلثه
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فاحسبها  وإن شئتين َوهو خم  المال. وعشرين فَيكون سبعَه وعشر

َعلى ما لم تر الفقها ممن نظر في الحَسا  يجرون عليه حَسابهم في هذا الفن 

وهو أن يجعل خم  المال سبعَه الدراهم ووصيَّة وتسمى الوصيَّة دينار 

ة ثالثفيكون ُخمَ  المال َسبعه الدراهم ودينارا وبين أنك اسقطت من النصي  

من الخم  بعد الوصيَّة كان الذي يبقا من النصي  مثل  اسباع َما يبقى

 ةثثالة اسباع َما يبقا من الخم  بعد الوصيه ثثال الوصيه وهو دينار و

ة الدراهم وهو ثثال الدراهم فتزيدها على الوصيَّة وهي دينار فتكون دينارا و

 ىنصي  كل ابن ثم زد ما بقي من الخم  بعد الوصيَّة وهو سبعه الدراهم َعل

اربعَه اخما  المال وهو ثمانيه وعشرون درهماً واربعَه الدنانير فتكون 

خمسه وثلثين درهما واربعَه الدنانير تعدلـ انصباً الورثه وهَو خمسه عشر 

ة الدراهم َودينار وهم ثثالدرهما َوخمسه الدنانير ألنا قد بينا ان يصي  االبن 

الدنانير من خمَسه  خمَسه فاسقط خمسه عشر من خمسه وثلثين واربعَه

الدنانير فيبقا عشرون درهماً تعدلـ دينارا فجزء الدينار عشرين وجزءا الدرهم 

واحد والوصيَّة عشرين ألنا جعلناَها دينارا فيضر  الواحد في سبعه فيكون 

سبعَه فتزيدَها على العشرين فيكون سبعه وعشرين وهو خم  المال 

ة وعشرين جزءا الدينار عشرين ثثالة الدراهم وهو ثثال والنصي  دينار و

 وجزء الدرهم واحد.

ة اسباع َمالِه بمثل ثثالوأوصى لعمه من  ة بنينثثالفإن ترك 

عم ة االسباع بعد وصيه الثثالنصي  احد البنين اال خم  وسد  َما تبقا من ال

فمعلوم َعلى ما شرحنا ان خم  وسد  ما تبقا من المال بعد وصيَّه العم هو 

ا من تسعه عشر جزءا بعد النصي  وإنما َصار كذلك ألنك أحد عشر جزء

تأخذ عددا له خم  وسد  وهو ثالثون فتسقط منها خمسها وُسدسها وهَو أحد 

عشر فيبقا تسعه عشر ثم ينطر كم االحد عشر التي اسقطت من التسعه العشر 

ن بني ةثثالالباقيه فتجدَها أحد عشر ُجزءا من تسعه عشر منهاه فكأنه قال ترك 

ة اسباع َماله بمثل نصي  احد البنين اال احد عشر جزءا من ثثالوأوَصى من 

ة االسباع بعد النصي  فاجعل مالك شيئاً ثثال تسعه عشر جزءا مما يبقا من ال

ة اسباع شئ فاسقط منها مثل نصي  أحد البنين ثثالة اسباعه فيكون ثثالتجد 
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من تسعه عشر جزءا من ة اسبَاع وأربعَه عشر جزءا ثثالوهو نصي  فيبقا 

السبع اال نصي  واحد عشر جزءا من تسعه عشر جزءا من نصي  وهو 

ة االسباع فرد َعليه اربعَه اسباع المال وهو اربعَه اسباع شئ ثثالالباقي من ال

فيكون شيئاَ وُسبع شئ واربعَه عشر جزءا من تسعه عشر جزءا من سبع شئ 

ة ثثالءا من نصي  يعدلـ اال نصيبا واحد عشر جزءا من تسعه عشر جز

انصبا فاخبره بنصي  واحد عشر ُجزءا من تسعَة عشر ُجزءاً من نصي  

ة انصبا فيكون شيئاً وسبع شئ َوأربعَه عَشر جزءاً من تسعه ثثالَوزده َعلى 

عَشر جزءا من سبع شئ يعدلـ أربعَه أنصبا وأحد عشر ُجزءا من تسعه عشر 

واحد وهو أن تأخذ من ُكل شئ  ُجزءا من نصي  فرد كل شئ معك إلى شئ

 معك مائة وثلثين جزءا من مائة وسته َوستين ُجزءاً منهُ وإنما صار مائة و

ة وثالثين من مائة وستّه وستين ألنك جعَلت كل سبع شئ تسعَه عشر فخذ ثثال

 من الشئ َوالسبع الشئ واألربعَه عشر ُجزءا من تسعه عشَر ُجزءا من مائة و

من مائة وسته َوستين ُجزءاً منه فيكون شيئاً ثم تأخذ من  ة وثالثين ُجزءاثثال

 األربعَه األنَصبا واحد وعشر ُجزءا من تسعه عشر ُجزءا من نصي  مائة و

با ة انصثثالة وثالثين ُجزءا من مائة وسته وستين ُجزءا منها فيكون ثثال

ومائة وعشر جزءا من مائة وسته وستين ُجزءا من نصي  فَصار شئ يعدلـ 

ة أنصبا ومائة واحد عشر ُجزءا من مائة وسته وستين ُجزءا من نصي  ثثال

ه ة األنصبا ومائة وأحد عشرثثالفإجعل النصي  مائة وسته وستين فيكون ال

 ُجزءا من مائة وسته وستين جزءا من نصي  ستمائة وتسعه وهو المال.

ة اسباع المال فيكون ثثالفخذ  أردت أن تعلم كم الوصيَّةفإذا 

ين واحد وستين فاسِقط منه النصي  وهو مائة وسته وستون فيبقا خمسه َمائت

وتسعون فخذ احد عشر ُجزءا من تسعه عشر منها فيكون خمسه َوخمسين 

فإذا أردَت أن فاسقطه من النصي  فيبقا مائة وأحد عشر وهو الوصية. 

ة اسبَاع المال بعد الوصيَّة فتجده مائة ثثالفاسقط من النصي   تمتحنها

مسين فتزيده َعلى اربعه اسباع وهو ثلثمائة وثمانيه واربعون فيكون اربع وخ

 ة بنين لُكل واحد مائة وسته وستين.ثثالمائة وثمانيه وتسعين بين 
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اسباع  ةثثالة اسباعه فيكون ثثالمالك درهما فتأُخذ  َوان شئت فاجعَل

درهم  عة اسباثثالدرهم فاسقط منه مثل نصي  احد البنين وهو دينار فيبقى 

اال ديناراً فرد عليه احد عشر ُجزءا من تسعه عشر ُجزءا منه فيكون اربعه 

اسباع درهم واربعه عشر ُجزءا من تسعه عشر ُجزءا من سبع درهم اال 

ة الدنانير ثثالدينارا وأحد عشر ُجزءا من تسعه عشر ُجزءا من دينار يعدلـ 

سبع درهم وأربعه عشر ة الدنانير فَصار درهماً وثثالفأكمله بدينار َعلى 

ُجزءا من سبع درهم يعدلـ اربعه الدنانير وأحد عشر ُجزءا من تسعه عشر 

ة ثثال ُجزءا من دينار فخذ عدداً له ُسبع َوُجزءا من تسعه عشر وهو مائة و

وثالثون فاضربه في درهم وسبع واربعَه عشر ُجزءا من تسعه َعشر ُجزءا 

زء الدينار وهو النصي  ثم اضر  من سبع فيكون مائة وسته وستين وهو جُ 

ة وثالثين في اربعَه الدنانير واحد عشر ُجزءا من تسعه عشر ثثال مائة و

ُجزءاً من دينار فيكون ستمائة وتسعه وهو ُجزء والدرهم وهو المال ألنا جعلنا 

 مالنا درهماً َويكون الوصية َعلى َما شرحنا مائة وأحد عشر.

مال سبعَه َوخمسين درهماً وديناراً ثم ة أسباع الثثال وإن شئت فإجعَل

اسقط منه مثل نصي  أحد البنين وهو دينار فيبقى سبعَه َوخمسون درهماً فرد 

ة وثالثون درهماً فتكون سبعين درهماً ثثالعليها أحد عشر ُجزءاً منها وهو 

ة اسباع المال بعد الوصية فتزيد عليها اسباع المال وهو ثثالوهي الباقيه من 

عُون درهماً ودينار وثلث فتكون مائة وسته وستين درهماً وديناراً سته وسب

ة الدنانير فاسقط دينار وثلث من ثلث الدنانير فيبقى دينار ثثالوثلثا يعدلـ 

وثلثان يعدلـ مائة وسته وستين درهماً فابسطها اثالثا فتكون الدراهم أربع مائة 

ن الدنيار والثلثين وثمانيه وتسعين وهي جزء الدينار وهو النصي  َويكو

خمَسه َوهو جزء الدرهم فتضربه في سبعَه َوخمسين فيكون مائتين وخمسه 

وثمانين فتزيد عليه الدينار وهو اربع مائة وثمانيه وتسعون فتكون سبع مائة 

ة اسبَاع المال كل سبع مائتين واحد وستين ويكون المال كله ثثالوثمانين وهو 

قد انفق المال والنصي  َعلى ثلث وثلث الف وثمان مائة وسبعه وعشرين ف

فخذ ثلث كل واحد منهما فيكون النصي  مائة وسته وستين والمال ستمائة 

فإحسبها  َوان شئتوتسعه والوصيه على ما شَرحنا مائة وأحد عشر. 



 

165 

ة ثثالعلى الطريق الذي يحسبها من طرفي الحَسا  من الفقَها وهَو ان يجعَل 

اسباع  ةثثالوديناراً والوصيَّة منها دينار فتلقيه من اسباع المال ثلثين درهماً 

المال فيبقى ثالثون درهماً فمعلوم انك اذا زدت على الدينار خم  الثلثين 

وُسدسها وهو أحد عَشر كان نصي  االبن فيج  أن يكون نصي  االبن دينار 

ة اسباع المال بعد الوصيه وهو ثثالوأحد عشر درهماً ثم زد َما بقي من 

ثون على أربعَه اسباع المال وهو اربعون درهما ودينار وثلث فيكون ثال

نا قد ة وثالثين درهما ألثثال ة الدنانير وثثالسبعين درهماً وديناراً وثلثا يعدلـ 

ة بنين فألق ديناراً ثثالبينا أن نصي  كل ابن دينار وأحد عشر درهما وهم 

 ما من سبعين درهما فيبقىة وثالثين درهثثالة الدنانير وألق ثثالوثلثا من 

سبعه وثالثون درهما تعدل ديناراً وثلثي دينار فابسكها اثالثا فيكون ُجزء 

الدينار مائة وأحد عشر درهما وهو الوصيَّة وًجزء الدرهم خمسه فيضر  

خمسه في ثلثين فيكون مائة َوخمسين فتزيد عليه الوصيه وهي مائة وأحد 

ة اسباع كل سبع سبعَه وثمانين ثثالعشر فيكون مائتين واحد وستين وهو 

ويكون المال ستمائة وتسعه والنصي  مائة وسته وستين ألنك ِزدت َعلى 

فألق المائة  َوان شئتالمائة َواألحد عشر خم  َو ُسد  مائة َوخمسين. 

واألحد عشر من المال وهو ستمائة وتسعه فيبقا أربعه مائة وثمانيه وتسعون 

 فيصي  كل ابن مائة وسته وستين. فاقسمها َعلى ثللثه بنين 

لكل من حَسا  الجبر في الوَصايا وكيف التخلص به الى  ففيما بينت

معرفتها كفاية وقدم َعلى ما يأتي من المَسائل فنترك الحسا  بالجبر في 

المسائل التي تأتي فيما بعد اال فيما ال بد من حَسا  الجبر فيه ويكون َما 

درهم لسهوله ذلك على من لم يتبحر في الحسا  يحس  بِه فيها بالدينار وال

ولم يدقق النظر فيه َويمكن من نظر فيه وفهم َمأخذه التخلص اليه ايضا من 

 طريق الجبر لما قدمنا منه َوأوضحنا.

بنين وأوَصى لعمه مثل نصي  احدهم اال ثلث َما  فإن ترك أربعَه

قى من الربع بعد تبقى من الربع بعد الوصيَّة وأوصى لخاله بُخم  َما تب

 وصية العم.
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فقد بينت لك ان ثلث َما تبقى من الربع بعد الوصيَّة هو نصف َما تبقا من 

الربع بعد النصي  وأن خم  َما تبقا بعد الوصية هو ربع َما تبقا بعد النصي  

بيانا شافيا فيكون َما يحس  بعد فيما يرد من هذا الفن من الوَصايا على هذا 

مالك درهماً فتأخذ  قياسه أن يجعلَعلى المتعلم  الطريق ألنه أسهل

ربعه فيكون ربع درهم فتسقط منه مثل نصي  ابن وهو دينار فيبقا ربع درهم 

اال ديناراً فتزيد َعليه نصفه ألنا قد قلنا ان ثلث َما تبقا بعد الوصية هو نصف 

لذي بقي ا ة اثمان درهم اال ديناراً ونصفاً فهذاثثالَما تبقا بعد النصي  فيكون 

رهم اال ة اعشار دثثالمن الربع بعد وصيه العم فتسقط منه خمسه للخال فيبقا 

ة ارباع درهم فيكون ثثالة ارباع المال وهو ثثالدينارا وخمساً فتزيد عليه 

درهما ونصف عشر اال ديناراً وخمسا يعدلـ اربعه الدنانير فأكمله بالدينار 

ونصف عشر يعد لـ خمسه الدنانير وخم  وزده َعلى االربعة فيكون درهما 

َوخمَسا فابسطها أنَصاف اعشار فيكون الدرهم والنصف عشر احد وعشرين 

وهو جزء الدينار وهو النصي  ويكون الخمَسه الدنانير وخم  دينار مائة 

ان تعلم كم وصية العم  فإذا اردتواربعَه وهو جزء الدرهم وهو المال. 

فأسقط منه نصي  االبن وهو واحد فخذ ربع المال فيكون سته وعشرين 

وعشرون فيبقى خمسه نصفها فيكون اثنين ونصف فاسقطه من الواحد 

والعشرين فيبقى ثمانيه عشر ونصف وهي وصيه العم ويبقا من ربع المال 

بعد وصيه العم سبعه ونصف فأعط خمسها للخال وهو واحد ونصف فيبقى 

وسبعون فيكون اربعَه وثمانين ة ارباع المال وهو ثمانيه ثثالسته فردها على 

بين اربعَه بنين لُكل ابن واحد وعشرين وتصحيحها بال كسر ان نضعف المال 

والنصي  فيكون المال مائتين وثمانيه ووالنصي  اثنين واربعين ووصيه العم 

 ة.ثثالسبعه وثالثين ووصيه الخال 

اربعه بنين وأوصى لعمه من خمسي ماله بمثل نصي  احد  فإن ترك

بنين االربع وسد  َما تبقى من الخمسين من بعد َوصيّة العم وأوَصى لخاله ال

 بسبع وثمن َما تبقا من الخمسين بَعد َوصية العم.
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ربع وسد  مما تبقى بعد الوصيَّة هو خمَسه  فتبين مما َوصفنا أن

اسباع َما تبقا بعد النصي  فإذا كان هذا هكذا فاجعل مالك درهما فخذ خمسيه 

ي درهم فاسقط منه نصي  ابن َوهو دينار فيبقا خمسا درهم اال فتكون خمس

ديناراً فزد َعليه خمسه اسباع وهو سبعا درهم اال خمسه اسباع دينار فيكون 

خمسي درهم وسبعي درهم اال دينار َوخمَ  اسباع دينار فاعط الخال ثمنه 

م ثوسبعه فاجعل الدرهم الف وتسع مائة وستين جزءا ليسهل عليك الحَسا  

ارجع الى اول المَسله فخذ خمسي الدرهم فيكون سبع مائة واربعَه وثمانين 

فألق منه مثل نصي  ابن وهو دينار فيبقا سبع مائة واربعَه وثمانين جزءاً من 

الف وتسع مائة وستين جزءاً من درهم اال ديناراً فرد عليه خمسه اسباعه 

وتسع مائة وستين جزءا  فيكون الف وثلثمائة واربعَه وثمانين جزءا من الف

من درهم اال ديناراً وخمَسه اسباع دينار فهذا الذي يبقى من الخمسين بعد 

وصيَّة العم فاعط الخال ثمنه وسبعه وهو ثلثمائة وستون جزءا من الف وتسع 

ة اسباع دينار وسبع سبع دينار ونصف ثثالمائة وستين جزءا من درهم اال 

بعد َوصيَّة العم ووصيَّة الخال تسع مائة  سبع سبع دينار فيبقى من الخمسين

واربعه وثمانون جزءا من الف وتسع مائة وستين جزءا من درهم اال ديناراً 

ة ثالثوسبع دينار َوخمَسه اسباع سبع دينار ونصف سبع سبع دينار فرده على 

ة اخما  ثثال ة اخما  درهم ألنا جعلنا مالنا درهما وثثالاخما  المال وهو 

لف ومائة وسته وسبعين جزءا من الف وتسع مائة وستين جزءا من الدرهم ا

درهم فيكون درهما ومائتي جزء من الف وتسع مائة وستين جزءا من درهم 

اال ديناراً وسبع دينار وخمَسه اسباع سبع دينار ونصف سبع سبع دينار يعدلـ 

ء مائتي جزاربعه الدنانير فأكمله َوزده َعلى االربعَه الدنانير فيكون درهما و

من الف وتسع مائة وستين جزءا من درهم يعدلـ خمسه الدنانير وسبع دينار 

وخمسه اسباع دينار ونصف سبع سبع دينار فابسطها واجعل كل واحد من 

الدنانير الف وتسع مائة وستين جزءا فيكون الدرهم والمائتي الجزء من الف 

هو جزء الدينار وهو وتسع مائة وستين جزءا من درهم الفين ومائة وستين و

نصي  االبن وتكون الدنانير عشرع االف وثلثمائة وهي جزء الدرهم وهو 

 المال, 
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العم فخذ خمسي المال فيكون اربعَه  فإذا اردت ان تعلم َوصيَّة

االف ومائة وعشرين فألق منه نصي  االبن وهو الفان ومائة وستون فيبقا 

كون الف واربع مائة فاسقطه الف وتسع مائة وستين فخذ َخمسه اسباعها في

من نصي  االبن فيبقى سبع مائة وستون وهو وصيَّة العم فاسقطها من خمسي 

ة االف وثلثمائة وستون ثثالالمال وهو اربعه االف ومائة وعشرون فيبقى 

فاعط الخال سبعها وثمنها وهو تسع مائة فيبقا الفان واربع مائة وستون فرد 

سته الف ومائة وثمانون فيكون ثمانيه االف  ة اخما  المال وهوثثالَعليه 

وستمائة واربعين بين اربعَه بنين لُكل ابن الفين ومائة وستون َواختصارها ان 

نأُخذ من كل شئ نصف عشره فيكون المال خم  مائة َوخمَسه عشر 

والنصي  مائة وثمانيه ووصيَّة العم ثمانيه وثالثون ووصيَّة الخال خمسه 

خمسي مالك ثمانيه وتسعين درهما  فاجعَل َوإن شئتوأربعين. 

ودينارا ُكل خم  تسعه واربعين درهما ونصف دينار فيلقى منه نصي  احد 

البنين وهو دينار فيبقى ثماانيه َوتسعون درهما فتزيد عليها خمسه اسباعها 

وهو سبعون درهما فيكون مائة وثمانيه وستين وهو الذي يبقى من الخمسين 

لقى منها سبعها وثمنها وصيَّة الخال وهو خمَسه واربعون بَعد وصيه العم في

ة وعشرون وهو الذي بقي من الخمسين بعد وصيَّة العم ثثال فيبقى مائة و

ة اخما  المال وهو مائة وسبعَه واربعون ثثالووصيَّة الخال فتزيد عليه 

درهما ودينار ونصف فيكون مائتين وسبعين درهما ودينار ونصف يعدلـ 

لدنانير فألق ديناراً ونصفا من اربعَه الدنانير فيبقى دينارين ونصف اربعَه ا

بعدلـ مائتين وسبعين درهماً فجزءا الدرهم اثنين ونصف وجزء الدينار مائتين 

وسبعين فابسطها انَصافا فيكون جزء الدرهم خمسه وجزء الدينار خم  مائة 

  فخذ من كل واربعين وهو النصي  فقد انفق َوجزء الدرهم َعلى خم  وخم

واحد منهما خمسه فيكون جزء الدرهم واحد َوجزء الدينار مائة وثمانيه 

فاضر  واحداً في ثمانيه وتسعين فيكون ثمانيه وتسعين فرد َعلى النصي  

 الذي هو الدينار وهو مائة وثمانيه فيكون مائتين وسته وهو خمسا المال. 

  من خمسي المال كم وصيَّة العم فاسقط النصي فإذا اردَت ان تعلم

فيبقى ثمانيه وتسعون فخذ خمَسه اسباعها فيكون سبعين فاسقط من النصي  
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ن ا فإذا اردتوهو مائة وثمانيه فيبقى ثمانيه وثلثين وهو وصيَّة العم. 

تعلم كم وصيَّة الخال اسقطت َوصيَّة العم من خمسي المال فيبقى مائة وثمانيه 

ل وهو خمَسه واربعون فيبقا من وستون فاسقط سبعها وثمنها وصيه الخا

ة اخما  المال وهو ثلثمائة ثثالة وعشرون فرده َعلى ثثال الخمسين مائة و

وتسعه فيكون اربع مائة واثنين وثلثين فاقسمها َعلى اربعَه بنين فيكون لكل 

 ابن مائة وثمانية.

على السبيل الذي يحسبها عليه من نظر في  وإن اردت ان تحسبها

 فقها فَعلى َما شرحت لك ان شاء هللا تعالى.الحَسا  من ال

وهو ان يوصي الرجل  وفي َوجه اخر من حَسا  الوَصايا

من بعض َماله للمثل نصي  بعض الورثه وببعض َما بقي من البعض 

واالبعض كما بقي من البعض بعد النصي  ويوصي آلخر بجزء من جميع 

 َماله واكثر وجزء مما بقي من ماله اواكثر. 

خمسه بنين واوصى لعمه بمثل نصي  احدهم بعشر َما تبقا من  ركفإن ت

الثلث واوصى لخاله بتسع جميع المال فاجعل ثلث المال درهما فالق منه مثل 

نصي  احد البنين وهو دينار فتبقى درهم اال دينارا فالق منه عشره وهو عشر 

ليه ار فرد عدرهم اال عشر دينار فيبقاا تسعه اعشار درهم اال تسعه اعشار دين

ثلثي المال وهو درهمان فيكون درهمين وتسعه اعشار درهم اال تسعه اعشار 

دينار فهذا الذي بقي من المال بَعد َوصيَّة العم فاسقط منه َوصيه الخال وهو 

ة الدراهم ألنا جعلنا ثلث المال درهماَ فيكون ثلث درهم فيبقى ثثالتسع 

سعه اعشار دينار يعدلـ خمسه درهمان ونصف درهم وثلثي عشر درهم اال ت

الدنانير فيكون خمَسه الدنانير وتسعه اعشار دينار يعدلـ درهمين ونصف 

وثلثي عشر فاجعل الدينار والدرهم عدداً له نصف وثلث وٌعشر وهو ثالثون 

فاضر  ثلثين في درهمين ونصف وثلثي عشر فيكون سبعه ووسبعين وهَو 

 ُجزء الدرهم وهو ثلث المال.
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فاسقط النصي  من ثلث المال فيبقى مائة فاسقط  ت امتحانهافإذا ارد

من المائة عشرها فيبقا تسعون فردَها على ثلثي المال وهو ثلثمائة واربعه 

َوخمسون فيكون اربع مائة واربعه واربعين وهو الباقي من المال بعد وصيَّة 

 ىالعم فألق منه َوصيه الخال وهو تسع المال فيكون تسعه َوخمسين فيبق

 ثلثمائة َوخمَسة وثمانون بين خمَسه بنين لُكل واحد سبعه سبعه وسبعون. 

الفريضه َعلى حالها وأوصى لعمه من ربع ماله مثل نصي   فإن كانت

احد البنين َوبخم  وسد  َما تبقا من الربع بعد النصي  واوصى لخاله بتسع 

منهُ مثل المال وعشره فأجاز ذلك الورثه فاجعل ربع المال درهما فاسقط 

نصي  احد البنين وهو دينار فيبقا درهم اال ديناراً فألق منه خمَسه وُسدسه 

وهو خم  وسد  درهم اال خم  وسد  دينار فيبقى تسعه عشر جزءا من 

 ة الدراهم فيكونثثالة ارباع المال وهو ثثالثلثين جزءا من دينار فرد عليه 

درهم اال تسعه عشر  ة الدراهم وتسعه عشر جزءا من ثلثين جزءا منثثال

جزءا من ثلثين جزءا من دينار فهذا الذي بقي من المال بَعد وصية العم فألق 

منه تسع المال وعشره َوصيَّة الخال وهو خمَسه َوعشرون جزءا وثلث جزؤ 

ة وعشرون جزءا وثلثا ُجزء ثثال من ثلثين جزءا من درهم فيبقى درهمان و

جزءا من ثلثين جزءا من دينار يعدلـ  من ثلثين جزءا من درهم اال تسعه عشر

خمسه الدنانير فأكملها فيكون خمسه الدنانير وتسعه عشر جزءاً من ثلثين 

ة وعشرين جزءاً وثلثي جزء من ثلثين ثثال جزءا من دينار يعدلـ درهمين و

جزءاً من درهم فاجعل كل درهم وكل دينار تسعين جزءا ليكون جزء الدينار 

ة وعشرين جزءا وثلثي جزء من ثلثين جزءا ثثال نن وصحيحاً فيكون الدرهمي

من درهم مائتيين واحد وخمسين وهو جزء الدينار وهو النصي  وتكون 

الخمسه الدنانير وتسعه عشر جزءا من ثلثين جزءا من دينار خم  مائة 

وسبعه وهو جزء الدرهم وهو الربع. فان اردت امتحانها فاسقط النصي  من 

ئتان وسته َوخمسون وال خم  لها وال سد  والخم  ربع المال بقي من ما

والسد  من ثلثين والثلثين ينفق مع مائتين وسته َوخمسين َعلى نصف 

ة ثالثونصف فيضر  النصف في نصف الثلثين وهو خمسه عشر فيكون 

االف وسبع مائة َوخمسه وستين وهو النصي  ويضر  ربع المال في خمسه 
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مائة وخمسه ويكون المال ثلثين الفا واربع عشر ايضا فتكون سبعَه االف وست

 مائة وعشرين.

ة الف ثثالامتحانها فاسقط نصي  االبن من ربع المال فيبقا  فإن أردت

وثمان مائة واربعون فاسقط خمسها وسدسَها وهو ألف واربع مائة وثمانيه 

ة االف وسبع مائة َوخمسه وستين فيكون خمَسه ثثالفرده على النصي  وهو 

ة وسبعين وهي َوصيه العم ويبقى من ربع المال الفان ثثال ائة واالف وم

ة ارباع المال وهو اثنان وعشرون ثثالواربع مائة واثنان وثالثون فرده على 

الفاً وثمان مائة َوخمسه عشر فيكون خمسه وعشرين الفا ومائتين وسبعَه 

ئة واربعين فاخرج منه للخال تسع المال وعشره وهو سته االف واربع ما

واثنان وعشرون فيبقا ثمانيه عشر الفا وثمان مائة َوخمسه وعشرين بين 

 ة االف وسبع مائة َوخمسه وستون.ثثالخمَسه بنين لكل واحد 

فإن كانت الفريَضه َعلى حالها فأوصى لعمه من ربع ماله بمثل نصي  احد 

البنين االربع وخم  َما تبقا من الربع بعد النصي  وأوَصى لخاله بُسد  

وسبع َما تبقى من المال فأجاز ذلك الورثه فاجعل ربع المال درهماً فألق منه 

نصي  احد البنين وهو دينار فيبقا درهم اال ديناراً فخذ ربعه َوخمسه فيكون 

ربع درهم َوخم  درهم اال ربع دينا وخم  دينار فاسقطه من الدينار الذي 

 ار اال ربع وخم  درهمهو النصي  فيبقا من النصي  دينار وربع َوخم  دين

وهو َوصيه العم فاسقط وصيه العم من المال وهو اربعَه الدراهم فيبقى اربعَه 

الدراهم وربع درهم وخم  درهم اال دينار وربع دينار وخم  دينار وهو 

 الباقي من المال بعد وصيه العم فاسقط سدسه وسبعه وصيه الخال. 

من اثنين واربعين والربع فإذا اردت ذلك فقد علمت ان السد  والسبع 

والخم  من عشرين واالثنين واالربعين والعشرين ينفقان على نصف 

ونصف فخذ ايهما شئت فاضربه في االخر فيكون اربع مائة وعشرين فاجعل 

الدرهم اربع مائة وعشرين والدينار اربع مائة وعشرين ثم ارجع الى اول 

الدرهم فاسقط منه مثل  المسله فاجعل ربع المال اربع مائة وعشرين وهو

نصي  احد البنين وهو اربع مائة وعشرون جزءا وهو الدينار ثم اسقط من 

الدينار وهو اربع مائة وعشرون جزءا ربع وخم  ما بقي من الربع وهو 
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مائة وتسعه وثمانون جزءا من اربع مائة وعشرين جزءا من درهم اال مائة 

زءا من دينار فيبقا من الدينار وتسعه وثمانين جزءا من اربع مائة وعشرين ج

وهو النصي  ستمائة وتسعه اجزءا كل اربع مائة وعشرين منها دينار اال 

مائة وتسعه وثمانين جزءا من اربع مائة وعشرين جزءا من درهم وهو 

َوصيَّة العم فاسقطه من المال فيبقى الف وثمان مائة وتسعَه وستون ُجزءا ُكل 

وعشرين جزءا منها درهم اال ستمائة وتسعه  اربع مائة وتسعه وستون ُجزءا

اجزاء من جزاء الدينار فاعط الخال ُسد  هذا وسبعه وهو خم  مائة 

وثمانيه وسبعون جزءا ونصف جزء من اجزاء الدرهم اال مائة وثمانيه 

وثمانين جزءا ونصف جزء من اجزاء الدينار فيبقى من المال بعد وصيَّة العم 

عون جزءا ونصف جزء من اجزاء الدرهم اال اربع والخال الف وَمائتان وتس

مائة وعشرين جزءا ونصف جزء من اجزاء الدينار يعدلـ خمَسه الدنانير 

والدينار اربع مائة وعشرين جزءا وهو اذاً يعدلـ الفين ومائة ُجزء من اجزاء 

الدينار فاكملَهأ بأجزاء الدينار وزدَها على الفين ومائة جزء فيكون الفين 

ائة وعشرين جزءا ونصف جزء من اجزاء الدينار يعدلـ الف وخم  م

وَمائتين وتسعين جزءا ونصف جزء من اجزاء الدرهم فاضعف االجزاء 

فيكون اجزاء الدرهم الفين وخم  مائة واحد وثمانين وهو جزء الدينار وهَو 

النصي  ويكون اجزاء الدينار خمسه الف واحد واربعين وهو جزء الدرهم 

 ال.وهو ربع الم

فاسقط النصي  من ربع المال فيبقا الفان واربع  فإذا اردت امتحانها

مائة وستون فخذ  ربعها وخمسها وهو الف ومائة وسبعه فاسقطه من النصي  

وهو الفان وخم  مائة واحد وثمانون فيبقا من النصي  الف واربع مائة 

فا ومائة واربعَه وسبعون وهو َوصيه العم فاسقطها من المال وهو عشرون ال

واربعَه وستون فيبقا ثمانيه عشر الفا وستمائة وتسعون فاعط الخال سدسها 

وسبعها بوصيته َوهو خمَسه االف وسبع مائة َوخمَسه وثمانون فيبقى اثنا 

عشر الفا وتسع مائة َوخمسه بين خمَسه بنين لُكل واحد الفين َوخم  مائة 

 واحد وثمانين.
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ن يوصي الرجل من بعض وهو ا وفي وجه آخر من الوَصايَا

َماله بمثل نصي  احد ورثته وبعض َما تبقا من البعض ثم يوصي مما بقي من 

ماله او من بعض احد من مناله مثل نصي  وارث آخر وببعض ما تبقا من 

المال او من البعض بعد جميع الوَصايا او بعد بعضها او اال بعض َما تبقا من 

من َماله او من بعض اخر من مناله البعض بعد النصي  ثم يوصي مما بقي 

بمثل نصي  ذلك الوارث او وراث اخر وببعض َما تبقا من المال او من 

البعض او اال بعض ما تبقا من المال او من البعض او اال بعض ما تبقا من 

المال او من البعض بَعد جميع الوَصايا او بعد بعضها او اال بعض َما تبقا من 

م يوصي مما بقي من َماله او بعض اخر من ماله بمثل البعض بعد الوصيَّة ث

نصي  ذلك الوارث او وارث آخر وببعض َما تبقا من المال او من البعض 

اآلخر بعد الوصيَّة االولى والنصي  الثاني او بعد بعضها او اال بعض ما تبقا 

من المال او من البعض بعد الوصيه االولى والنصي  االخر او بَعد بعضهما 

 ر ذلك مما سنبينه ان شاء هللا تعالى.وغي

بنين وابنتا واوصى من خمسي َماله بمثل نصي  احد  فإن ترك ِستَّةُ 

البنين وثلث َما تبقى من الخمسين واوَصى ان يخرج هذه الوَصايا من النصف 

ثم اوصى مما بقي من النصف بمثل نصي  ابن اخر وبربع َما بقي بعد ذلك 

خمسه فيكون خمسي درهم  فتاتدعل مالك درهما  فأجاز ذلك الورثه قياسهان

فيسقط منه مثل نصي  االبن وهو ديناران فيبقى خمسا درهم اال دينارين 

فتأخذ ثلثه للموصي له بثلث َما تبقا من الخمسين وهو ثلثا خم  درهم اال 

ثلثي دينار فتزيده َعلى وصيه الموصي له بمثل نصي  احد البنين وهو 

راً وثلثا وثلثي خم  درهم وهو َما خرج من ثلث المال ديناران فيكون دينا

ة اعشار ثثالمن الوصيَّة فتسقطه من نصف المال وهو نصف درهم فيبقا 

درهم وثلثا عشر عشر درهم اال ديناراً وثلثا فاسقط منه مثل نصي  ابن اخر 

اسقط ة الدنانير وثلثا فثثالة اعشار درهم وثلثاعشراال ثثالوهو ديناران فيبقى 

منه ربعه للموصي له بربع َما تبقا فيبقى ربع درهم وربع عشر درهم اال 

دينارين ونصف دينار وهَو الذي بقي من نصف المال بعد جميع الوَصايا فرد 

عليه نصف المال وهو نصف درهم فيكون نصف وربع درهم وربع عشر اال 
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زده ف وة عشر ديناراً فأكمله بالدينارين والنصثثالدينارين َونصف يعدلـ 

ة ارباع درهم وربع عشر درهم يعدلـ ثثالة عشر ديناراً فيكون ثثالَعلى 

خمسه عشر ديناراً ونصفا فإجعل كل دينار أربعيَن وكل درهم اربعين ألن 

اقل عدد له ربع عشر اربعين بال كسر من اربعين فاضر  االربعين في 

وهو جزء  الدنانير وهي خمَسه عشر ديناراً ونصف فيكون ستمائة وعشرين

ة ارباع درهم وربع عشر درهم ثثالالدرهم وهو المال واضر  االربعين في 

 فيكون واحد وثلثين وهَو جزء الدينار ويكون نصي  االبن اثنين وستين.

فإذا اردت ان تمتحنها فخذ خمسي المال فيكون مائتين وثمانيه واربعين فاسقط 

ثها وسته وثمانون فخذ ثل منه مثل نصي  االبن وهو اثنان وستون فيبقى مائة

فيكون اثنين وستين فزده َعلى نصي  االبن وهو اثنان وستون فيكون مائة 

واربعه وعشرين وهي الوصيَّه من الثلث فأسقطها من نصف المال ألنه 

أوَصى ان يخرج من النثف ونثف المال ثلثمائة وعشره فيبقى من نصف المال 

نصي  ابن اخر اثنين وستين  مائة وسته وثمانون فاعط الموصي له بمثل

فيبقى مائة واربعَه وعشرون فاخرج ربعها للموصي له بربع َما تبقا وهو 

ة وتسعون وهو الذي بقي من نصف المال بعد جميع ثثالواحد وثلثلون فيبقا 

 الوَصايا فتزيده على نصف المال وهو ثلثمائة وعشره فيكون اربع مائة و

  كل فيصي  االبنت واحد وثلثين ويصي ة فتسقطها بين سته بنين وثلثثثال

 ة بنين وابنتا وأوصت من ربعثثال ابن اثنين وستين فان خلفت زوجاً وأما و

مالها بمثل نصي  االم وبربع وخم  ما تبقى من الربع ثم اوصت ان تخرج 

هذه الوَصايا من الثلث واوصت بعد ذلك بمثل نصي  االبنت وسد  وسبع ما 

َهام الفريضه فتجدَها من اثنى عشر سهما لألم السد  تبقى من الثلث فاقسم س

ة ولالبنه واحد ولُكل ابن اثنان ثم اجعل مالك درهماً ثثالاثنان وللزوج الربع 

فخذ ربعه فيكون ربع درهم فاسقط منه مثل نصي  االم وهو ديناران فيبقى 

ربع درَهم اال دينارين فخذ ربعهُ وخمسه وهو نصف ثمن درهم ونصف عشر 

م اال تسعه اعشار دينار فرده َعلى الدينارين الذي هو مثل نصي  االم دره

فيكون نصف ثمن درهم ونصف عشر درهم وديناراً وعشراً فاسقطه من ثلث 

ة َوخمسون جزءا من مائتين واربعون جزءا ثثالالمال وهو ثلث درهم فيبقا 

 ر فيبقامن درهم اال ديناراً وعشراً فاسقط منه مثل نصي  االبنت وهو دينا
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ة َوخمسون جزءاً من مائتين واربعون جزءا من درهم اال دينارين َوعشراً ثثال

فاسقط منه سدسه وسبعه ألنه اوصى له بُسد  وسبع َما تبقا من الثلث بعد 

ذلك َوهو سته عشر جزءا وثلث جزء ونصف سبع جزء من مائتين واربعين 

فيبقى من ثلث المال جزءا من درهم اال سته اعشار دينار ونصف عشر دينار 

ة اسباع الجزء وسد  جزء من ثثال بعد جميع الوَصايا سته وثلثين جزءا و

مائتين واربعين جزءا من درهم اال ديناراً وأربعَه اعشار دينار ونصف عشر 

جينار فزد عليه ثلثي المال وهو مائة وستون جزءا من مائتين واربعون جزءا 

ينار َونصف عشر دينار فزد عليه ثلثي من درهم اال دينار وأربعَه أعشار د

المال وهو مائة وستون جزءا ِمن مائتين واربعون جزءا من درهم فيكون 

ة اسباع جزء وسد  جزء من مائتين ثثال مائة وسته وتسعين جزءا و

واربعين جزءا من درهم اال ديناراً وخمسي دينار ونصف عشر دينار فزده 

ر ديناراً وخمسي دينار ونصف عشر ة عشثثالعلى اثني عشر دينار فيكون 

ة اسباع ُجزء وسد  جزء من ثثال دينار تعدلـ مائة وسته وتسعين جزءا و

مائتين واربعين جزءا من درهم فاجعل كل واحد من مائتين واربعين جزءا له 

ُسد  وسبع وهو اثنان واربعون فيكون اجزاء الدرهم مائتين واربعين في 

وثمانين َوكذلك تكون اجزاء الدينار ثم  اثنين واربعين وهي عشره االف

اضر  المائة والسته والتسعين نصي  االم ضعف ذلك وهَو سته عشر الفا 

ة االسباع والسد  في ثثالوخم  مائة واربعه وعشرين واضر  الجزء وال

اثنين واربعين ألنا جعلنا ُكل ُجزءا اثنين واربعين فتكون ثمانيه الف وَمائتين 

هو جزءا الدينار وهو نصي  االبنه َو يكون الدنانير وهي وسبعَه َوخمسين و

ة عشر دينار او خمسي دينار ونصف عشر دينار في اجزاء الدينار وهي ثثال

عشره االلف وثمانون فتكون مائة الف وخمسه وثلثين الفا وخم  مائة وسته 

 وسبعين وهو جزء الدرهم وهو المال ألنا جعلنا مالنا درهما.

ا ة وثالثين الفثثالفخذ ربع المال فتجده  متحنهافإذا اردت ان ت

وثمان مائة واربعَة وتسعين فاسقط منه مثل نصي  االم وهو سته عشر الفاً 

الفا َوخم  وأربعَه عشر فيبقى سبعَه عشر الفا وثلثمائة وثمانون فخذ ربعَها 

وخمسها فيكون سبعه االف وثمان مائة واحد وعشرين فرد على نصي  االم 

ه عشر الفا َوخم  مائة واربعَه عشر فيكون اربعَه وعشرين الفا وهو ست
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وثلثمائة وخمَسه وثلثين فاسقطه من ثلث المال وهو خمسه واربعون الفاً ومائة 

واثنان وتسعون فيبقى من ثلث المال عشرون الفا وثمان مائة وسبعَه 

 وخمسون فاسقط منه مثل نصي  االبنت وهو ثمانيه االف ومائتين وسبعَه

َوخمسين فيبقا اثنا عشر الفا وستمائة فاسقط سدسها وسبعها للموصى له له 

ة االف وتسع مائة فيبقى منه ثلثا المال بعد ثثالبسد  وسبع َما تبقا وهو وهو 

اخراج الوَصايا ثمانيه االف وسبع مائة فزد عليه ثلثي المال وهو تسعون الفا 

م الفا واربعَه وثمانين فلأل وثلثمائة واربعَه وثمانون فيكون تسعه وتسعين

السد  سته عشر الفا وخم  مائة واربعه عشر وللزوج الربع وهو اربعَه 

وعشرون الفا وسبع مائة واحد وسبعين وتبقا سبعَه َوخمُسون الفا وسبع مائة 

ة بنين وابنه لالبنه ثمانيه الف ومائتين وسبعَه ثثالوتسعه وتسعون بين 

 لفا وخم  مائة واربعَه عشر.َوخمسين ولُكل ابن سته عشر ا

فان كانت الفريَضه َعلى حالها وأوَصى لعمه من خم  ماله بمثل نصي  االم 

واوَصى لخاله بربع َما تبقى من الخم  واوَصى ان يخرج وصيه الخال من 

ثلث المال ثم اوَصى ألجنبي مما بقى من ثلث المال بعد وصيّه الخال بمثل 

من الثلث بعد َوصيه الخال َونصي  الزوج نصي  الزوج اال ُسد  ما تبقا 

فاجعَل درهما فخذ خمَسه فيكون خم  درهم فاسقط منه مثل نصي  االم وهو 

ديناران فيبقا درهم اال دينارين فهذا الذي بقي من الخم  بعد وصيه االم 

فاعط الخال ربعه وهو نصف عشر درهم اال نصف دينار وهو َوصيه الخال 

لث درهم فألق منه َوصيَّة الخال وهي نصف عشر ثم خذ ثلث المال وهو ث

درهم اال نصف دينار فيبقى سبعَه عشر جزءا من ستين جزءا من درهم اال 

دينارين ونصفا فزد عليه مثل سدسه من الموصي له بمثل نصي  الزوج وهو 

جزآن َوخمسه اسدا  من ستين جزءا من درَهم اال ربع وُسد  دينار فيكون 

سه اسدا  جزء من ستين جزءا من درهم اال دينارين تسعه عشر جزءا وخم

وثلثي وربع فردَها على ثلثي المال وهو اربعون جزءا من ستين جزءا من 

درهم فيكون تسعه َوخمسين ُجزءا وخمَسه اسدا  جزء من ستين ُجزءا من 

درهم اال دينارين وثلثين وربع فهذا الذي بقى من المال بعد وصيه الخال 

ل نصي  الزوج فألق منه وصيَّه الهم وهي ديناران فيبقى والموصى له بمث

تسعه َوخمسون جزءا وخمَسه اسد  جزء من ستين جزءاً من درهم اال 
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اربعه الدنانير وثلثين وربع وهو ثلثمائة وتسعه َوخمسون جزءا من ثلثمائة 

وستين جزءا من درهم اال اربعَه دنانير وثلثي وربع يعدلـ اثنا عشر ديناراً 

ل االجزاء بالدنانير الناقصه وزدها َعلى اثنى عشر ديناراً فيكون ثلثمائة فأكم

وتسعه َوخمسين جزءا من ثلثمائة وستين جزءاً من درهمين يعدلـ سته َعشر 

ديناراً وثلثين وربع فاجعل اجزاء الدينار مثل اجزاء الدرهم َوهو ثلثمائة 

ن ائة وستين جزءاً موستون فاضر  الثلثمائة وتسعَه َوخمسين جزءا من ثلثم

درهم في ثلثمائة وتسعه وستين جزءا فيكون ثلثمائة َوتسعَه َوخمسين وهَو 

ُجزء الدينار وهَو نصي  االبنه ويكون نصي  كل ابن سبع مائة وثمانيه عَشر 

ونصي  االم َسبع مائة وثماني عشر ونصي  الزوج الف وسبعَه وسبعين ثم 

 وثلثان وربع في ثلثمائة وستين فيكوناضر  الدنانير وهي سته عشر ديناراً 

 سته االف وتسعين وهو جزء الدرهم َوهو المال ألنا جعلنا مالنا درهما.

فخذ خم  المال فيكون الف وَمائتين َوثمانيه عشر  تمتحنهافإن اردت ان 

مثل نصي  االم وهو سبع مائة وثمانيه عشر فيبقى خم  مائة  فألق منه

وهو مائة َوخمسه وعشرون فيبقى الف وتسع مائة فاعط ربعَها للخال بوصيتِه 

َوخمسه فاعط منها الموصي له بمثل نصي  الزوج الف وسبع وسبعين فيبقى 

ثمان مائة َوثمانيه فزد عليها مثل سدسها من الموصي له بمثل نصي  الزوج 

 وهو مائة وثمانيه وثالثون فيكون تسع مائة وسته وستين.

اربعَه الف َوستون فيكون خمَسه االف ثلثي المال وهو  فردَها َعلَى

وسته وعشرين فاخرج منها وصيه العَم وهو مثل وصيَّة االم وهو سبع مائة 

وثمانيه عشر فيبقى اربعَه الف وثلثمائة وثمانيه فاقسمها بين الورثه فاعط االم 

السُّد  سبع مائة وثمانيه عشر وللزوج الربع الف وسبعَه وسبعين ويبقا الفا 

ن ة بنين وابنه فلالبنه ثلثمائة وتسعه َوخمسيثثالة عشر بين ثثال ئة وَوخم  ما

ولكل ابن سبع مائة وثمانيه عشر وتكون َوصيه الموصي له بمثل نصي  

الزوج تسع مائة وتسعه وثلثين ّووصيه الخال مائة َوخمسه وعشرين 

 وللموصي له بمثل نصي  االم سبعه مائة وثمانيه عشر.
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لى حالها واوَصى من َماله بمثل نصي  عَ  فان كانت الفريضه

الزوج اال خم  َما يبقا من الربع ثم اوصى لخاله من ُسد  ماله بمثل نصي  

االم اال سبع َما تبقا من السد  ثم اوصى ان يخرج هذه الوصايا من النصف 

واوَصى ألجنبي بعد ذلك بمثل نصي  االبنه وبعشر ما تبقا من النصف فأجاز 

مالك درهماً واجعَله اربعه االف ومائتي ُجزء فخذ اربعه  ذلك الورثه فاجعل

ير ة الدنانثثالفيكون الف وخمسين ُجزءا فاسقط منه مثل نصي  الزوج وهو 

 ةثثالفيبقى الف وخمسون جزءا من اربعَه االف وَمائتين جزء من درهم اال 

صي  نة الدنانير مثل خم  َما تبقا من الربع بعد ثثالالدنانير فاستثني من ال

الزوج وهو مائتا ُجزء وعشره اجزاء من اربعه االف ومائتين جزء من درهم 

دينار  ة اخما ثثال ة الدنانير وثثالة اخما  دينار فيبقى وصيه العم ثثالاال 

اال نصف عشر درهم ثم خذ سد  المال وهو سبع مائة جزء من اربعَه االف 

ديناران فيبقى سبع  ومائتي جزء من درهم فاسقط منه مثل نصي  االم وهو

مائة جزء من اربعَه االف وَمائتي جزء من درهم اال دينارين فاستثنى من 

الدينارين مثل سبع ما بقي من سد  المال بعد نصي  االم وهو مائة جزء من 

اربعه الف ومائتي جزء من درهم اال سبعي دينار وتكون َوصيَّة الخال 

بعه االف ومائتي جزء من درهم دينارين وسبعي دينار اال مائة جزء من ار

اال سبعي دينار وتكون َوصيَّة الخال دينارين وسبعي دينار اال مائة جزء من 

ة الدنانير ثثالاربعه االف ومائتي جزء من درهم فزد عليها وصيه العم وهي 

ة اخما  دينار اال مائتي ُجزء وعشرا جزءا من اربعَه الف ومائتي ثثال و

ة اخما  دينار وسبعي دينار اال ثثال ه الدنانير وجزء من درهم فيكون خمس

ثلثمائة جزء وعشره اجزاء من اربعَه الف وَمائتي جزء من درهم وهي 

المال وهو الفان ومائة  فاسقطها من نصفَوصيَّه العم والخال. 

ُجزء من اربعه آالف ومائتي جزء من درهم فيبقى الفان واربع مائة جزء 

 ف ومائتي جزء من درهم اال خمسه الدنانير ووعشره اجزاء من اربعه اال

ة اخما  دينار وسبعي دينار فاسقط منه للموصى له بمثل نصي  االبنه ثثال

وهو دينار فيبقى الفان واربع مائة وعشره اجزاء من اربعه االف ومائتي 

 ُجزء من درهم اال سته الدنانير
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له  وصيللم فاسقط منها ُعشرهاوثالثه اخما  دينار وسبعي دينار 

بعشر َما بقي وهو مائتان واحد واربعون جزءا من اربعه االف وَمائتي جزء 

من درهم اال الفين وثمان مائة واثنين وتسعين جزءا من اربعَه الف ومائتي 

جزء من دينار فيبقا الفان ومائة وتسعه وستون جزءا من اربعه الف ومائتي 

نيه وعشرين جزءا من اربعه جزء من درهم اال سته الدنانير وثمان مائة وثما

االف ومائتي جزء من دينار فزد عليه نصف المال وهو الفان ومائة جزء من 

اربعه االف ومائتي جزء من درهم فيكون اربعَه الف ومائتين وتسعه وستين 

جزءا كل اربعَه الف ومائتي جزء درهم اال سته الدنانير وثمان مائة وثمانيه 

ومائتي جزء من دينار يعد الثنا عشر ديناًر  وعشرين جزءا من اربعَه االف

فاكملها بالدنانير وزدها على اثنى عشر دينارا فيكون ثمانيه عشر دينارا 

وثمان مائة وثمانيه وعشرين جزءا من اربعَه االف ومائتي جزء من دينار 

يعدلـ اربعه االف ومائتين وتسعه وستين جزء كل اربعه االف ومائتين درهم 

ر اربعه االف ومائتي جزء والدرهم اربعَه االف ومائتي جزء فاجعل الدينا

فتضر  االجزاء اللتي ُكل اربعه االف ومائتين منها  درهم في اربعَه االف 

ومائتين فيكون اربعه الف وَمائتين وتسعه وستين جزء وهو الدينار وهو 

 نصي  االبنه وتضر  الدنانير وهي ثمانيه عشر دينارا وثمان مائة وثمانيه

 وعشرون جزءا في اربعه االف 

وما يعين فيكون سته وسبعين الفا واربع مائة وثمانيه وعشربن وهي اجزاء 

فخذ ربع المال فيكون  فإذا اردت ان تمتحنهاالدرهم وهو المال. 

تسعه عشر الفا ومائة وسبعه فاسقط منه مثل نصي  الزوج وهو اثنا عشر الفا 

ثلثمائة فاسقط همسها وهَو الف ومائتان وثمان مائة وسبعَه فيبقى سته الف و

وستون من نصي  الزوج وهو اثنا عشر الفا وثمان مائة وسبعَه فيبقا احد 

عشر الفا وخم  مائة وسبعه واربعون وهي َوصيَّة العم ثم ُخذ سد  المال 

فيكون اثنا عشر الفا وسبع مائة وثمانيه وثلثين فاسقط منه نصي  االم وهو 

ائة وثمانيه وثالثون فيبقا اربعه االف ومائتان فاسقط ثمانيه الف وخم  م

سبعها وهو ستمائة من نصي  االم َوهو ثمانيه االف َوخم  مائة وثمانيه 

وثالثون فيبقى سبعه االف وتسع مائة وثمانيه وثالثون وهي وصيه الخال ثم 
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اجمعها َمع َوصيَّة العم فيكون تسعه عَشر الفا واربع مائة َوخمسه وثمانين 

فاسقط من نصف المال َوهو ثمانيه وثالثون الفا ومائتان واربعَه عشر فيبقا 

ثمانيه عشر الفا وسبع مائة وتسعه وعشرون فاسقط منه مثل نصي  االبنه 

وهو اربعه االف وَمائتان وتسعه وستون فيبقا اربعه عَشر الفا واربع مائة 

واربع مائة وستون فاسقط منها عشره للموصي له بعشر ما بقي وهو الف 

ة عشر الفا واربعَه عشر فزده َعلى ثثالواربع مائة وسته واربعون فيبقا 

نصف المال وهو ثمانيه وثالثون الفا وَمائتان واربعَه عَشر فيكون َواحد 

 َعلى الورثه فاعط االم فاقسمهاَوخمسين الفا وَمائتين وثمانيه وعشرين 

وللزوج الربع اثنا عشر الفا السد  ثمانيه االف وخم  مائة وثمانيه وثلثين 

ة وثمانون ثثال وثمان مائة وسبعَه وبقى تسعه وعشرون الفا وثمان مائة و

لالبنه اربعَه االف َوَمائتين وتسعه وستين ولُكل ابن ثمانيه الف َوخم  مائة 

 وثمانيه وثلثين. 

الفريضه َعلى حالها اوَصى لعمه من خمسي َماله بمثل نصي   فإن كانت

  ة اسباع بمثل نصيثثالربع َما تبقا من الخمسين واوَصى لخاله من الزوج اال

ة االسباع واوَصى ألجنبي بفضل َما بين وصيَّة ثثالاالم اال ثلث َم تبقا من ال

الخال ووصيه العم وبتسع َما تبقى من المال بعد جميع الوَصايا فاَجاز ذلك 

 فاسقط منهالورثه فاجعل مالك درهما فخذ خمسيه فيكون خمسي درهم 

تثني من ة الدنانير فاسثثالة الدنانير فيبقا درهم اال ثثالمثل نصي  الزوج وهو 

ة الدنانير ربع َما بقي من خمسي المال بعد نصي  الزوج وهو عشر ثثالال

ة ثثالة اسباع المال وهو ثثالة ارباع دينار فيبقى وصيَّة العم ثثالدرهم اال 

اسباع  ةثثالم وهو ديناران فيبقا مثل نصي  اال فاسقط منهاسباع درهم 

باع وهو ة االسثثالدرهم اال دينارين فاستثني من الدينارين ثلث َما تبقى من ال

سبع درهم اال ثلثي دينار فيبقَى وصيَّة الخال ديناران وثلثان اال ُسبع درهم 

فخذ فضل ما بين َوصيه العم َووصيه الخال َوهو ان تسقط وصيه الخال من 

فيبقا فضل َما بين وصيه العم ووصيَّة الخال دينار ونصف ُسد  وصيه العم 

ة اسباع عشر درهم فتريد ان تجمعه َمع وصيه العم ووصيه ثثال دينار و
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الخال و تسقطه من المال و معلوم ان الفضل فيما بين وصيه العم ووصيه 

ه يالخال اذا زيد على وصيه الخال كان َوصيَّة العم فبيّن ان َوصيه العم ووص

الخال والفضل فيما بين وصيه العم ووصيه الخال مثلي وصيَّة العم فاذا 

اسقطت من المال مثلي وصيه العم فقد أبنت على َما يراد منك وقد بينا ان 

ة ارباع دينار اال عشر درهم فاضعفها فيكون ثثال ة الدنانير وثثالَوصيه العم 

المال َوهو درهم فيبقى سبعَه الدنانير ونصفا اال خم  درهم فاسقطَها من 

درهم وخم  درهم اال َسبعه الدنانير َونصفا فاعط تسعها للموصي له بتسع َما 

بقي وهوو ثلثا خم  درهم اال خمسه اسدا  دينار فيبقى درهم وثلث خم  

درهم اال سته الدنانير وثلثي دينار وزدها على اثنى عشر ديناراً فتكون ثمانيه 

دلـ درهماً وثلث وخم  درهم فاجعل الدرهم عشر دينارا وثلثي دينار يع

والدينار شيئاً له ثلث َوخم  وهَو خمَسه عشر فاضر  درهماً وثلث وخم  

في خمسه عشر فتكون سته عشر وهو ُجزء الدينار وهو نصي  االبنه ثم 

اضِر  ثمانيه عشر ديناراً وثلثي دينار في خمَسه عشر فيكون مائتين وثمانين 

فخذ خمسي  فإن اردت ان تمتحنهاالمال.  وهو جزء الدرهم وهو

المال فيكون مائة واثنا عشر فاسقط منه مثل نصي  الزوج وهو ثمانيه 

واربعون فيبقى اربعَه وستون فاسقط ربعها من نصي  الزوج فيبقى وصيه 

ة اسباع المال وهو مائة وعشرون فاسقط منه ثثالالعم اثنان وثالثون ثم ُخذ 

ن وثالثون فيبقى ثمانيه وثمانون فاسقط ثلثها من مثل نصي  االم وهو اثنا

نصي  االم وهو تسعه وعشرون وثلث فيبقا من نصي  اثنان وثلثان وهي 

َوصيَّة الخال ثم خذ الفضل فيما بين َوصيَّة العم ووصيه الخال فتجده تسعه 

َوعشرين وثلثا وهو الفضل فقد وضح انك اذا جمعه وصيه العم و َوصيَّة 

فيما بين وصيه العم ووصيه الخال كان مثلى وصيه العم ثم  الخال والفضل

ترجع الى المال وهو َمائتان وثمانون فتسقط منه وصيه العم ووصيه الخال 

والفضل فيما بينهما وهو اربعه وستون فيبقى مائتان وسته عشر فاخرج 

تسعها للموصي له بتسع َما تبقا وهو اربعَه وعشرون فيبقى مائة واثنان 

بين الورثه لالم السد  اثنان وثالثون وللزوج الربع ثمانيه واربعون  وتسعون

ة بنين وابنَه لالبنه سته عشر ولُكل ابن اثنان ثثالويبقا مائة واثنا عشر بين 
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وثالثون وتصحيح المسئله حتى يكون َوصيَّة الخال صحيحه من ثمان مائة 

 ة الخالواربعين سهما وتكون وصيه العم سته وتسعين سهما و َوصيَّ 

ثمانيه ويكون الفصل فيما بين وصيه العم ووصيه الخال ثمانيه وثمانين 

ويكون نصي  االبنه ثمانيه واربعين ونصي  كل ابن سته وتسعين فان كانت 

الفريضه على حالها وأوَصى من ربع َماله بمثل نصي  الزوج اال خم  َما 

االبنه اال ثلث َما تبقا من الربع واوَصى لخاله من سد  َماله بمثل نصي  

تبقى من االبنه السد  واوَصى الجنبي بمثل نصي  االم اال مثل وصيه الخال 

والخر بُسد  َما تبقى من وصيه العم بعد وصيه االجنبي فاجعل مالك درهما 

نير ة دناثثالفخذ ربعه فيكون ربع درهم فاسقط منه مثل نصي  الزوج وهو 

َما  ة الدنانير مثل خم ثثالَواستثني من الة الدنانير ثثالفيبقا ربع درهم اال 

ة ثثالبقي من ربع المال بعد نصي  الزوج وهو نصف عشر درهم اال 

ف ة اخما  دينار اال نصثثال ة الدنانير وثثالالعم  َوصيَّةاخما  دينار فيبقى 

عشر درهم ثم خذ سد  المال فيكون سد  درهم فاسقط منه مثل نصي  ابنه 

درهم اال دينار فاستثنى من الدينار ثلث َما بقى من  وهو ديار فيبقى سد 

السد  بعد نصي  االبنه َوهو نصف تسع درهم اال ثلث دينار فيبقا من الدينار 

دينار وثلث ديناراال تسع درهم وهي وصيه الخال وقد اوَصى ألجنبي مثل 

 الخال دينار وثلث َوصيَّةالخال وقد اوضحنا ان  َوصيَّةنصي  االم اال مثل 

دينار اال نصف تسع درهم فاذا اسقطناه من نصي  االم وهو ديناران بقيت 

ي العم وه َوصيَّةوصيه االجنبي ثلثا دينار ونصف تسع درهم فتسقطه من 

لعم ا َوصيَّةة اخما  دينار اال نصف عشر درهم فيبقى ثثال ة الدنانير وثثال

عشر  ديناران ونصف وثلث عشر دينار اال نصف تسع درهم واال نصف

درهم فأعط ُسدسها للموصي له بسد  ما تبقا وهو ثلث وعشر ونصف تسع 

دينار اال تسعه عشر جزءا من الف وثمانين جزءا من درهم فقد وضح ان 

الخال دينار  َوصيَّة ة اخما  دينار اال نصف عشر درهم وثثالوصيه العم 

رهم د االجنبي ثلثا دينار ونصف تسع َوصيَّة وثلث اال نصف تسع درهم و

فللموصي له بسد  ما تبقا ثلث وعشر ونصف تسع دينار اال تسعه عشر 

جزءا من الف وثمانين ُجزءا من درهم فتجمع الوصايا فتكون سته الدنانير 

ا ة وسبعين جزءثثالوسته وتسعين جزءا من الف وثمانين جزءا من دينار اال 
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المال  من المال وكنا جعلنا فتسقطهمن الف وثمانين جزءا من درهم 

ة َوخمسين جزءا ثثال درهماً والدرهم الف وثمانين جزءا فيبقا الف ومائة و

كل الف وثمانين جزءا منها درهم اال سته الدنانير وسته وتسعين جزءا من 

الف وثمانين جزءا من دينار يعدلـ اثنى عشر دينار فاكمل االجزاء بالسته 

من دينار وزدَها على  الدنانير وسته وتسعين جزءا من الف وثمانين جزءا

ة وسبعين جزءا من الف وثمانين جزءا ثثال اثني عشر ديناراً فتكون درهما و

من درهم يعدلـ ثمانيه عشر ديناراً وسته وتسعين جزءا من الف وثمانين جزءا 

من دينار فاجعل الدرهم الف وثمانين جزءا وكل دينار الف ومائتي جزء ثم 

سبعين جزءا من الف وثمانين في الف ة وثثال ة وثثال اضر  درهماً و

ة وخمسين وهو جزء الدينار وهو نصي  ثثال وثمانين فيكون الف ومائة و

االبنه فاضر  الثمانيه عشر ديناراً وسته وتسعه جزءا في الف وثمانين 

فيكون تسعه عشر الفا وخم  مائة وستين وثلثين وهو جزء الدرهم وهو 

 المال. 

ربع المال فيكون اربعه االف وثمان فخذ  فإن اردت ان تمتحنها

 ة االف واربع مائةثثالمائة واربعَه وثمانين فألق منه مثل نصي  الزوج وهو 

وتسعه وخمسون فيبقا الف واربع مائة َوخمسه َوعشرون فخذ خمسَها فيكون 

ة االف ثالثمائتين َوخمَسه وثمانين فاسقطه من نصي  الزوج فتبقا وصيه العم 

ة االف ومائتين وسته ثثالسبعين ثم خذ سد  المال فيكون ومائة واربعَه و

وخمسين فاسقط منه فاسقط منه مثل نصي  االبنَه وهو الف ومائة وثلثين 

 ة فخذ ثلثه فيكون سبع مائة وواحد فاسقطهثثال َوخمسين فيبقى الفان ومائة و

 العم اربع َوصيَّةة َوخمسون فيبقا ثثال من نصي  االبنه وهو الف ومائة و

مائة واثنان َوخمسون ثم ُخذ نصي  االم فتجده الفين وثلثمائة وسته فاسقط منه 

األجنبي الف  َوصيَّةَوصيه الخال وهي اربع مائة واثنان وخمسون فيبقى 

وثمان مائة واربعَه وخمسون ثم اسقط  االجنبي وهو الف وثمان مائة واربعَه 

ربعَه وسبعُون فيبقى من العم وه  ثالثه االف ومائه وا َوصيَّةوخمسون من 

العم بعد َوصيه االجنبي الف وثلثمائة وعشرين فاعطي سدسها  َوصيَّة

العم  َوصيَّةللموصي له بُسد  َما يبقا وهو َمائتان وعشرون فقد وضح ان 
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الخال اربع مائة واثنين وخمسني  َوصيَّةة االف ومائة واربعه وسبعون وثثال

واربعَه وخمسين َوللموصي له بسد  ما االجنبي الف وثمان مائة  َوصيَّةو

تبقى من مائتين وعشرين فتجمع الوَصايا فتكون خمَسه الف وسبع مائة 

ة ثالثفتسقطها من المال وهو تسعه عشر الفا َوخم  مائة وسته وثلثين فيبقا 

عشر الفا وثمان مائة وسته وثالثون فاقسمها َعلى الورثه فاعط االم السد  

ة االف واربع مائة وتسعه ثثالوسته وللزوج الربع وهو الفان وثلثمائة 

وخمسون ويبقا ثمانيه االف واحد وسبعون بين البنين واالبنه لالبنه الف ومائة 

 ة وخمسون ولُكل ابن الفين ومائه وسته .ثثال و

على حالها واوصى لخاله بمثل نصي  االم اال  وان َكانت الفريضه

يبقا من الثلث فمعلوم ان نصي   نصف وصيه العم واوصى الجنبي بثلث ما

الزوج وصيه عن وصيه خال ونصي  اال وصبه خال ونصف وصيه عم وقد 

ة ونصف فزد على نصي  االم  علمت ان نصي  الزوج مثل نصي  االم مرَّ

ة ارباع وصيه َعم فهو يعدلـ نصي  الزوج ثثال نصفه فيكون وصيه خال و

 َوصيَّةالخال فقابل بها فيكون  َوصيَّةعم و َوصيَّةمن الناحيه االخرى وهو 

الخال ثالث َوَصايا خال  َوصيَّةالعم و َوصيَّةالعم تعدل َوصيتي خال فَصار 

 العم ووصيتي َوصيَّةعم و َوصيَّةوقد بينا ان نصي  االم وصيه خال ونصف 

خال فنصي  االم وصيتي خال ولالم سد  َما تبقا من المال بعد الوَصايا 

 يَّةَوصة بنين اثنا عشر ثثالالم والزوج واالبنه والفيح  ان يكون نصي  ا

العم  ةَوصيَّ خال ثم تجعل مالك درهما فتأخذ ثلثه فيكون ثلث درهم فيلقى منه 

الخال وهي ثلث وصايا خال فيبقا ثلث درهم اال ثلث وَصايا خال  َوصيَّةو

 خال فيبقى تسعى درهم اال َوصيَّةفتعطى لالجنبي ثلثه وهو تسع درهم اال 

وصيتي خال فرده َعلى ثلثي المال وهو ثلثا درهم فيكون ثمانيه اتساع درهم 

خال فاجبر الثمانيه االتساع الدرهم  َوصيَّةاال وصيتي خال تعدلـ اثنا عشر 

بوصيتي خال وزدَها َعلى اثنى عشر وصيه خال فيكون ثمانيه اتساع درهم 

رهم مانيه االتساع الدتعدلـ اربعه عشر وصيه خال فابسطها اتساعاً فتكون الث

خال مائة وسته  َوصيَّةالخال وتكون االربعه عشر  َوصيَّةثمانيه وهي 

 وعشرين وهو المال وقد انفقت على نصف ونصف. 
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فرد َعلى الوَصايا ثمنها فتكون درهما يعدلـ خمَسه عشر جزءا  وإن شئت

 الخال ةَوصيَّ ة ارباع وصيه خال فابسطها ارباعاً فتكون ثثال خال و َوصيَّة

ة وستون ونصي  الزوج اثنا عشر ألن له ثالث وَصايا خال ثثالاربعَه والمال 

 ووصيه العم ثمانيه الن له وصيتي خال ونصي  االم ثمانيه.

فألق من نصي  الزوج وهو اثنا عشر مثل  فَإن أردَت أْن تمتحنها

الم اوصيه الخال وهَو اربعَه فيبقى العم ثمانيه مثل َوصيته وألق من نصي  

وهو ثمانيه نصف وصيه العم وهو اربعَه فيبقى للخال اربعَه مثل َوصيته ثم 

 الخال وهو َوصيَّةالعم و َوصيَّةخذ ثلث المال فيكون واحد وعشرين فألق منه 

اثنا عشر فيبقا تسعه فاعط ثلثها لالجنبي فيبقى سته فزدَها على ثلثي المال 

ه وللزوج الربع اثنا عشر ولالبن فيكون ثمانيه واربعين فلالم السد  ثمانيه

اربعَه ولُكل ابن ثمانيه فان كانت الفريضه َعلى حالها واوصى لعمه بمثل 

نصي  الزوج االمثل َوصيه الخال وأوَصى لخاله بمثل نصي  االبنه االسد  

العم واوَصى ألجنبي بثلث َما تبقى من الثلث فمعلوم ان نصي  الزوج  َوصيَّة

ل ونصي  االبنه وصيه الخال وسد  وصيه عم وقد عم ووصيه خا َوصيَّة

علمت ان نصي  الزوج مثل نصي  االبنه ثلث مرات فاضر  نصي  االبنه 

ة فيكون نصي  الزوج من هذه الجهه االخرى ثلث وَصايا خال ثثالفي 

 َوصيَّةونصف وصيه عم فهو يعدلـ نصي  الزوج من الناحيه االخرى وهو 

 َوصيَّةخال بوصيه خال ونصف وصيه عم من خال فألق وصيه  َوصيَّةهم و

الخال خم  وَصايا خال وقد بينا ان  َوصيَّةعم فيبقا نصف وصيه العم و

َعم فَصار نصي  االبنه وصيه خال  َوصيَّةخال َوسد   َوصيَّةنصي  االبنه 

ونصي  الزوج خم  وَصايا خال فمعلوم ان نصي  جميع الورثه عشرين 

هماً فتأخذ ثلثه فيكون ثلث درهم فيلقى منه وصية خال ثم تجعل مالك در

وصيه العم والخال وهو خم  َوَصايا خال فيبقا ثلث درهم اال خم  وَصايا 

خال  َوصيَّةخال فاعط االجنبي ثلثه وهو تسع درهم اال وصيه خال وثلثي 

فيبقا تسعا درهم اال ثلث َوَصايا خال وثلث َوصبه خال فتزيده على ثلثي المال 

درهم فتكون ثمانيه اتساع درهم اال ثلث وَصايا خال وثلث وصية وهو ثلثا 

خال فاجبر الثمانيه االتساع الدرهم بوَصايا الخال  َوصيَّةخال تعدلـ عشرين 
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ة ثثالوزدَها َعلى عشرين وصيه خال فتكون ثمانيه اتساع درهم تعدلـ 

ال خخال وثلث وصيه خال فابسطها اتساعاً فتكون َوصيه ال َوصيَّةوعشرين 

ثمانيه ويكون الدرهم مائتين وعشره وهو المال وقد انفقت على نصف 

 ونصف فيكون وصيه الخال اربعه والمال مائة َوخمَسه.

وثلث ثمنها  َوصيَّةة وعشرين ثثالفرد على ال َوإن شئت فاجعل

فيكون الدرهم وهو المال يعدلـ سته وعشرين وصيه وربع وصيه فابسطها 

ة َوخمسه ووصيه الخال اربعَه ووصيه العم سته عشر ارباعا فيكون المال مائ

ة حتى ال يقع للورثه كسر فيكون المال ثلثمائة خمسه عشر ثثالفاضربها في 

ووصيه الخال اثنا عشر َووصيه العم ثمانيه واربعين َونصي  االبنه عشرين 

 ونصي  الزوج ستين.

فأعط العم مثل نصي  الزوج وهو ستون  فإذا اردت ان تمتحنها

اال مثل َوصية الخال وهي اثنا عشر فيبقى له ثمانيه واربعون مثل َوصيته 

واعط الخال مثل نصي  االبنه وهو عشرون اال سد  وصيه العم وهو ثمانيه 

فيبقا له اثنا عشر مثل وصيته ثم خذ ثلث المال فيكون مائة َوخمَسه فألق منه 

فاعط ثلثها  وصيه العم ووصيه الخال وهو ستون فيبقا خمَسه واربعون

االجنبي َوهو خمسه عشر فيبقا ثالثون فزده على ثلثي المال وهو َمائتان 

وعشره فيكون َمائتين واربعين فلألم السد  اربعون وللزوج الربع ستون 

 وبقي مائة واربعون بين االبنه والبنين لالبنه عشرون َولُكل ابن اربعون.

وصيه الخال على حالها واوَصى لعمه مثل  وإن كانت الفريضه

وعشر نصي  الزوج واوصى لخاله مثل نصي  االبنه االمثل وصيتي العم 

واوَصى لالجنبي بربع ما تبقى من الخمسين فمعلوم ان نصي  الزوج عشر 

وَصايا عم اال عشر وَصايا خال َونصي  االبنه وهو ثلث َوَصايا عم وثلث 

لـ نصي  االبنه من خال فهو يعد َوصيَّةوصيه عم اال ثالث وَصايا خال وثلث 

خال فأكمل الثلث وَصايا وثلث وصيه  َوصيَّةجهة الوصيه وهو وصيتي عم و

عم بثلث وصايا خال وثلث َوصيه خال وزدَها َعلى وصيه الخال وألق 

 عم يعدلـ اربع َوصيَّةَعّم وثلث  َوصيَّةَوصيتي عم من ثلث وَصايا عم وثلث 
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وصية الخال اربع وَصايا خال وَصايا خال وثلث َوصيه خال فوصيَّة العم 

وربع وصيه خال فيكون نصي  الزوج اثنين وعشرين َوصية خال ونصف 

َوصيه ال ألنه عشره وَصايا عم اال عشره َوَصايا خال ويكون حق الورثه 

جميعا تسعين َوصيه خال ثم تجعل مالك درهماً فتأخذ خمسيه فيكون خمسي 

وهي اربع وَصايا خال وربع  العم ووصيه الخال َوصيَّةدرهم فتسقط منه 

وصيه خال فيبقى خمَسا درهم اال اربع وَصايا خال فاعط االجنبي ربعها وهو 

ة اعشار درهم ثثالخال ونصف ثمن َوصيه خال فيبقا  َوصيَّةعشر درهما اال 

ة اخما  ثثالاال ثلث وَصايا خال َوثمن ونصف ثمن وصيه خال فزده َعلى 

يكون تسعه اعشار درهم اال ثلث َوَصايا خال ة اخما  درهم فثثالالمال وهو 

خال تعدلـ تسعين وصيه خال فاكمل التسعه  َوصيَّةوثمن ونصف ثمن 

االعشار الدرهم بثلث َوَصايا خال وثمن ونصف ثمن َوصيه خال َوزدَها على 

ال ة وتسعين وصيه خثثالتسعين َوصيه خال فتكون تسعه اعشار درهم يعدلـ 

خال فخذ عدداً له عشر وثمن ونصف ثمن وهو  َوصيَّةوثمن ونصف ثمن 

ثمانون فاضربه في تسعه اعشار درهم فيكون اثنين وسبعين وهو وصيه 

ة وربع فيكون مائتين واربعَه وثلثين ثثالالخال في  َوصيَّةالخال ثم اضر  

العم فاضر  َوصيه الخال في اثنين وعشرين ونصف فيكون  َوصيَّةوهي 

ه ة وتسعين وصيثثالو نصي  الزوج ثم اضر  الالف وستمائه َوعشرين َوه

وثمن ونصف ثمن وصيه في مخرج العشر والثمن ونصف ثمن وهو ثمانون 

فيكون سبعَه الف واربع مائة َوخمسه َوخمسين وهو جزؤ الدرهم وهو المال 

 ألنا جعلنا الدرهم مالنا.

فخذ من نصي  الزوج عشر وهو مائة  فإذا اردت ان تمتحنها

ن فزده َعلى وصيه الخال وهي اثنان وسبعون فيكون َمائتين واثنان وستو

واربعَه وثلثين وهي مثل َوصيه العم ثم خذ مثل وصيتي العم فتجده اربع مائة 

وثمانيه وستين فاسقط من نصي  االبنه وهو خم  َمائة واربعون ألنه ثلث 

 الخال. َوصيَّةنصي  الزوج فيبقان اثنان وسبعون مثل 

ال فخذ خمسيه فيكون الفين وتسع مائة واثنين وثمانين فاسقط ثم ارجع الى الم

منه وصيه العم ووصيه الخال وهو ثلثمائة وسته فيبقا الفان وستمائة وسته 
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وسبعين فأعط ربعها لالجنبي وهو ستمائة وتسعه وستون فيبقى من الخمسين 

 و ة اخما  المال وهو اربعه االف واربع مائةثثالالفان وسبعون فرده َعلى 

ة وسبعين فتكون سته الف واربع مائة وثمانين فاعط الزوج ربعها وهو ثثال

الف وستمائة وعشرون ولالم السد  وابنه لالبنه خم  مائة واربعون ولُكل 

 ابن الف وثمانون.

على حالها واوَصى لعمه بمثل نَصي  االم اال  فإن كانت الفريضه

اال ثلث وصيه العم واوصى  الخال وأوَصى لخاله بمثل نصي  االبنه َوصيَّة

 الخال وبربع َما تبقا من الثلث بعد َوصيَّةألجنبي بنصف َوصيه العم اال ربع 

خال ويج  ان يكون  َوصيَّةجميع الوصايا فمعلوم ان نصي  االم َوصيه عم وَ 

خال ويكون  َوصيَّةنصي  االبنه نصف هذا وهو نصف وصيه عم ونصف 

هم وهو يعدلـ  َوصيَّةخال وثلث  َوصيَّة نصي  االبنه من قبل َوصية الخال

نصي  االبنه من الناحيه االخرى وهو نصف وصيه خال ونصف وصيه عم 

العم تعدلـ ثلث وَصايا فيكون نصي  االم اربع وَصايا  َوصيَّةفيقابل به فتكون 

خال ثم تجعل مالك  َوصيَّةخال ويكون نصي  جميع الورثه اربعَه وعشرين 

فيكون ثلث درهم فيلقى منه وصيه العم ووصيه الخال وهي  درهماً فتأخذ ثلثه

اربع وَصايا خال ألنا قد بينا ان وصيه العم ثلث وَصايا خال فيبقى ثلث درهم 

اال اربع وَصايا خال ويلقى منه ايضاً وصيه االجنبي وهو مثل نصف وصيه 

العم اال ربع وصيه الخال ونصف وصيه العم اال ربع وصيه الخال وهي 

خال فيبقى ثلث درهم اال خم  وَصايا خال وربع  َوصيَّةخال وربع  وصيه

وصيه خال فتسقط منها ربعها لالجنبي ايضا ربع درهم اال ثلث َوصايا خال 

وسبعه اثمان ونصف ثمن وصيه خال فتزيد عليه ثلثي المال وهو ثلثا درهم 

فيكون ثلثي درهم وربع درهم اال ثلث َوصايا وسبعه اثمان ونصف ثمن 

خال فتكمله فيكون ثلثين وربع درهم  َوصيَّةوصية خال تعدلـ اربعه وعشرين 

يعدلـ سبعه وعشرين وصيه خال وسبعَه اثمان ونصف ثمن وصيه خال فتأخذ 

عددا له ثلث وربع وثمن ونصف ثمن وهو ثمانيه واربعون فتضر  ثمانيه 

ن وواربعين في ثلثين وربع فيكون اربعه واربعين وهو وصيه الخال وتك

وصيه العم مائة واثنين وثلثين ونصي  االم مائة وسته وسبغين ثم تضر  
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خال ال َوصيَّةثمانيه واربعين في سبعَه وعشرين وسبعَه اثمان ونصف ثمن 

 فيكون الف وثلثمائة واحد واربعين وهو المال. 

فاسقط من نصي  االم وهو مائة وسته وسبعون  فإذا اردت امتحانها

لعم ا َوصيَّةاربعَه واربعون فيبقا مائة واثنان وثالثون مثل الخال وهي  َوصيَّة

سواء واسقط من نصي  االبنه وهي ثمانيه وثمانون ثلث وصيه العم وهي 

اربعه واربعون فيبقا اربعَه واربعون مثل وصيه الخال ثم خذ ثلث المال 

فيكون اربع مائة وسبعه واربعين فألق منه وصيه العم َووصي الخال وهو 

وسبعه وسبعون فيبقا مائتان واحد وسبعون فاسقط منه ايضا نصف  مائة

وصيه اال ربع وصيه الخال وهو خمسه َوخمسون فيبقا مائتان وسته عشر 

فاسقط ربعها لالجنبي ايضا وهو اربعَه َوخمسون فيبقا من ثلث المال بعد 

جميع الوَصايا مائة واثنان وستون فزده َعلى ثلثي المال وهو ثمان مائة 

اربعه وتسعُون فيكون الف وسته َوخمسين فاعط االم السد  مائة وسته و

 وسبعين كما

كان لها في االصل ولالبنه ثمانيه وثمانون ولكل ابن مائة وسته وسبعون 

 وللزوج مائتان واربعه وستون. 

وأوَصى لعمه من خمسي َماله بمثل نصي   فإن ترك اربعَه بنين

الخمسين بعد َوصيه العم واوصى ان يخرج احد البنين اال ثلث َما تبقا من 

العم من النصف واوَصى لخاله مثل نصي  ابن آخر وبربع َما تبقا من  َوصيَّة

النصف بعد َوصيه العم ونصي  االبن فمعلوم على َما شرحنا ان ثلث َما تبقا 

من الخمسين بعد وصيه العم وهو نصف َما تبقا من الخمسين بعد نصي  ابن 

هكذا فاجعل مالك درهماً فخذ خمسيه فيكون خمسي درهم فألق فاذا كان هذا 

منه نصي  ابن وهَو دينار فيبقا خمَسا درهم اال ديناراً فخذ نصفه فتجده خم  

درهم اال نصف دينار فاسقطه من الدينار فيبقى دينار ونصف اال خم  درهم 

وهو وصيه العم فاسقطه من نصف المال وهَو نصف درهم فيبقا نصف درهم 

وخم  درهم اال ديناراً ونصفا وهو الذي بقي من نصف المال بعد وصيه 

العم فأعط منه الخال مثل نصي  ابن وهو دينار فيبقى نصف وخم  درهم 
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اال دينارين ونصفا فاسقط منه ربعه للموصي له بربع ما بقي وهو ثمن درهم 

ونصف عشر درهم اال خمسه اثمان دينار فيبقا من النصف نصف درهم 

ع عشر درهم اال ديناراً وسبعه اثمان دينار فزد عليه نصف المال وهو ورب

نصف درهم فيكون درهما وربع عشر درهم اال دينار وسبعه اثمان دينار 

يعدلـ اربعه الدنانير فاكمل الدرهم والربع عشر درهم بدينار وسبعَه اثمان 

لـ خمسه دينار وزده على اربعه الدنانير فيكون درهما وربع عشر درهم يعد

الدنانير وسبعه اثمان اثمان دينار فخذ عدداً له ربع وعشر وثمن فتجده اربعين 

فتضر  االربعين في الدرهم والربع عشر فيكون واحدا واربعين وهو جزء 

الدينار وهو نصي  احد البنين ثم اضر  االربعين في خمسه الدنانير وسبعَه 

و ًجزء الدرهم وهو المال اثمان دينار فيكون َمائتين َوخمسه وثلثين وه

فاضعفه ليكن له نصف فيكون المال اربع مائة وسبعين َونصي  االبن اثنين 

 وثمانين.

كم وصيه العم فخذ خمسي المال فتجده مائة  فإذا اردت ان تعلم

وثمانيه وثمانين فاقسم منه مثل نصي  االبن وهو اثنان وثمانون فيبقا مائة 

خمسين فاسقطَها من نصي  االبن وهو اثنان ة وَ ثثالوسته فخذ نصفها فيكون 

 العم. َوصيَّةوثمانون فيبقا تسعه وعشرون وهي 

فاسقط وصيه العم من نصف المال ومثل  فإذا اردت ان تمتحنها

نصي  ابن الخال فيبقا من النصف مائة واربعَه وعشرين فاعط ربعها 

ة ثثالك ذل للموصي له بربع ما بقي وهو واحد وثالثون فيبقى من النصف بعد

وتسعين فزده على نصف المال وهو مائتان وخمسه وثالثون فيكون ثلثمائة 

وثمانيه وعشرين بين اربعه بنين لكل ابن اثنان وثمانون. وان خلفت اثنا وثلث 

بنات َواوصت لعمها من ثلث مالها بمثل نصي  االبن االربع َوخم  ما تبقى 

العم من خمسي المال  َوصيَّةمن الثلث بعد َوصيه العم ثم اوصت ان تخرج 

واوصت لخالها مما بقي من خمسي مالها مثل نصي  ابنه وبسد  وسبع َما 

تبقا من الخمسين بعد وصيه العم ونصي  االبنه فمعلوم على َما شرحنا ان 

العم وهو تسعَه اجزاء من احد عشر  َوصيَّةربع وخم  َما تبقا من الثلث بعد 

َوصيه االبن فاذا كان هذا هكذا فاجعل مالك جزءا مما تبقا من الثلث بعد 
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درهماً فخذ ثلثه فيكون ثلث درهم فاسقط منه مثل نصي  االبن وهو ديناران 

ة اجزاء ثثالفيبقا ثلث درهم اال دينارين فخذ تسعه اجزاء من احد عشر فتجده 

من احد عشر من درهم اال دينار وسبعَه اجزاء من احد عشر جزءا من دينار 

ة الدنانير وسبعه اجزاء من ثثالنصي  االبن وهو ديناران فيبقا  فاقسمه من

ة اجزاء من احد عشر جزءا من درهم ثثالاحد عشر جزءا من دينار اال 

فاسقطه من خمسي المال وهو خم  درهم فيبقا من الخمسين سبعه وثالثون 

ة الدنانير وخمسه وثلثين ثثالجزءا من خمسه وخمسين جزءا من درهم اال 

من خمَسه َوخمسين جزءا من دينار فأعط الخال من نصي  االبنه وهو جزءا 

دينار فيبقا سبعَه وثالثون جزءا من خمَسه َوخمسين جزءا من درهم اال ثلث 

دنانير وجزء وثلثين جزءا من خمسه وخمسين جزءا من دينار فأعط الخال 

زءا جمثل نصي  االبنه وهو دينار فيبقى سبعه وثلثين جزءا م جزء وخمسين 

من درهم اال اربعَه الدنانير وثلثين جزءا من خمسه وخمسين جزءا من دينار 

فاعط الموصي له بسد  وسبع َما تبقا من الخمسين سد  هذا وسبعه وهو 

احد عشر جزءا وسد  وسبع جزء من خمَسه َوخمسين جزءا من درهم اال 

ه خمس ة وعشرين جزءا وسته اسباع جزء ونصف سبع جزء منثثال ديناراً و

َوخمسين جزءاً من دينار فيبقا من الخمسين بعد الوَصايا خمسه وعشرين 

ة ثثالجزءا ونصف وثلث سبع جزء من خمسه َوخمسين جزءا من درهم اال 

الدنانير واحد عشر جزءا ونصف سبع جزء من خمسه َوخمسين جزءا من 

ه ة وثالثون جزءا من خمسَ ثثالة اخما  المال وهو ثثالدينار فزد عليه 

وخمسين جزءا من درهم فتكون ثمانيه َوخمسين جزءا ونصف وثلث سبع 

ة الدنانير وأحد عشر جزءا ثثالجزء ُكل خمسه َوخمسين منها درهم اال 

ونصف سبع جزء من خمسه َوخمسين جزءا من دينار تعدلـ خمَسه الدنانير 

ة الدنانير وأحد عشر جزءا ونصف سبع جزء وزدها على ثثالفأكملها ب

ه الدنانير فتكون ثمانيه الدنانير واحد عشر جزءا ونصف سبع جزء من الخمس

خمسه وخمسين جزءا من دينار يعدلـ ثمانيه َوخمسين جزءا ونصف وثلث 

سبع جزء فاجعَل ُكل جزء من خمسه َوخمسين من الدرهم اثنين واربعين 

فيكون الدرهم الفين وثلثمائة وعشره وهو المخرج فاضربه في االجزاء وهي 

مانيه َوخمسون ونصف وثلث سبع واجعل كل جزءا اثنين واربعين فيكون ث

 الفين واربع مائة 
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وتسعه َوخمسين َوهو ُجزء الدرهم وهو نصي  االبنه َويكون نصي  االبن 

ضعف هذا وهو اربعه الف وتسع مائة وثمانيه عشر واضر  الدنانير وهي 

سه َوخمسين جزءا ثمانيه الدنانير واحد عشر جزءا ونصف سبع جزء من خم

من دينار في المخرج َوهو الفان وثلثمائة وعشره فيكون ثمانيه عشر الفا 

وتسع مائة َوخمسه واربعين وهو جزء الدرهم وهَو المال ألنا كنا جعلنا مالنا 

 درهما.

كم َوصيه العم فخذ ثلث المال فتجده سته االف  فإذا اردت ان تعلم

نصي  االبن وهو اربعَه الف وتسع وثلثمائة وخمسه عشر فاسقط منه مثل 

مائة َوثمانيه عشر عيبقا الف وثلثمائة وَسبعه وتسعون فخذ تسعه اجزاءها من 

ة واربعين فاسقطه من نصي  االبن وهو ثثال اح عشر فيكون الف ومائة و

ة االف وسبع مائة َوخمسه ثثالاربعَه الف وتسع مائة وثمانيه عشر فيبقى 

 وسبعين وهي َوصيه العم. 

ثم خذ خمسي المال فتجده سبعَه االف َوخم  مائة وثمانيه وسبعين فاسقط منه 

ة االف وسبع مائة َوخمسه وسبعون ومثل نصي  االبنه ثثالوصيه العم وهي 

للخال وهو الفان واربع مائة وتسعه َوخمسون فيبقا الف وثلثمائة واربعه 

 بقا وهو اربعواربعون فاخرج سدسها وسبعها للموصي له بُسد  وسبع ما ت

ا  ة اخمثثالمائة وسته عشر فيبقا تسع مائة وثمانيه َوعشرون فردَها على 

المال وهو احد عشر وثلثمائة وسبعَه وستون فتكون اثنا عشر ومائتين وخمَسه 

وتسعين فاقسمه بين ابن وثلث بنات لالبن اربعَه االف وتسع مائة وثمانيه 

 وخمسين. عشر ولُكل ابنه الف واربع مائة وتسعين 

ة بنين وابنتان واوصت لعمها من خم  مالها مثل ثثال فإن خلفت زوجا و

نصي  االم اال ثلث َما تبقا من الخم  بعد وصيه العم ثم اوصت ان تخرج 

لعم ا َوصيَّةوصيه العم من ثلث المال ثم اوَصت لخالها مما بقي من الثلث بعد 

ل بعد وصيه العم ووصيه الخابمثل نصي  ابنه اال احد عشر ما تبقا من الثلث 

فمعلوم على ما شرحنا ان ثلث َما تبقا من الخم  بعد َوصيه العم وهو نصف 

ما تبقا من الخم  بعد نصي  االم وان عشر َما تبقا من الثلث بعد وصيه العم 

ووصيه الخال وهو تسع ما تبقا من الثلث بعد وصيه العم ونصي  االبنه فإذا 



 

193 

ك درهما ثم خذ خمسه فيكون خم  درهم فألق منه كان هذا هكذا فاجعل مال

نصي  االم وهو ديناران فيبقى خم  درهم اال دينار فخذ نصفه فيكون عشر 

ة ثثالدرهم اال دينارا فألقه من نصي  االم وهو ديناران فتبقى وصيه العم 

الدنانير اال عشر درهم ثم خذ ثلث المال فيكون ثلث درهم فألق منه وصيه 

ة ثثالة دنانير اال عشر درهم فيبقا ثلث درهم وعشر درهم اال ثثالالعم وهو 

درهم وعشر درهم اال  ثلثالدنانير فألق منه نصي  االبنه وهو دينار فيبقا 

اربعه الدنانير فزد عليها تسعها وهو ثلث تسع درهم وعشر تسع درهم اال 

ع ساربعه اتساع دينار فيكون اربعَه اتساع درهم وثلث تسع درهم وثلث ت

درهم اال اربعَه الدنانير واربعه اتساع دينار وهو الذي بقى من ثلث المال بعد 

وصيه العم ووصيه الخال فزد َعليه ثلثي المال وهو ثلثا درهم فيكون درهما 

وتسعا وثلث تسع اال اربعه الدنانير واربعه اتساع دينار تعدلـ اثنا عشر يناراً 

ساع دينار وزدَها على اثني عشر ديناراً فأكملها بأربعَه الدنانير واربعَه ات

فتكون سته عشر ديناراً واربعَه اتساع دينار تعدلـ درهماً وتسعا وثلث تسع 

درهم فابسط الدرهم والدينار في عدد له تسع وثلث تسع وهو سبعَه وعشرون 

فاضر  سبعه وعشرين في درهم وتسع ثلث فيكون واحد وثلثين وهو جزء 

بنه ونصي  االم ضعف ذلك وهو اثنان وستون ثم الدينار َوهو نصي  اال

اضر  الدنانير وهي سته عشر ديناراً واربعَه اتساع دينار في سبعه 

وعشرين فيكون اربع مائة واربعَه واربعين وهو جزء الدرهم وهَو المال 

فاضربها في خمسه ليكن لها خم  واضر  نصي  االبنَه في خمسه ونصي  

ل الفين وَمائتين وعشرين ونصي  االبنه مائة االم في خمَسه فيكون الما

 َوصيَّةوخمَسه َوخمسين َونصي  االم ثلثمائة وعشره فاذا اردت ان تعلم كم 

العم فخذ خم  المال فتجده اربع مائة واربعَه واربعين فألق منه نصي  االم 

وهو ثلثمائة وعشره فيبقى مائة واربعَه وثلثين فخذ نصفها فتكون سبعه وستين 

 ة واربعون وهي َوصيه العم. ثثال قه من نصي  االم فيبقا مائتان وفأل

فإذا اردت ان تعلم كم وصيه الخال فخذ ثلث المال فتجده سبع مائة واربعين 

ة واربعين ونصي  االبنَه وهو مائة ثثال العم وهي مائتين و َوصيَّةفألق منه 

يه وثلثين ا فتجده ثمانَوخمسه َوخمسين وفيبقا ثلثمائة واثنان واربعين فهذ تسعه

فاسقطه من نصي  االبنه وهو مائة وخمَسه َوخمسون فيبقا ثلثمائة واثنان 
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واربعون فخذ تسعها فتجده ثمانيه وثلثين فاسقطه من نصي  االبنه َوهو مائة 

فإذا اردت ان تمتحنها فاسقط من المال وهو الفان ومائتان وعشرون وصيه 

ستون فيبقى الف الف وثمان مائة وستون العم ووصيه الخال وهما ثلثمائة و

فاعط الزوج الربع اربع مائة َوخمَسه وستون واالم السد  ثلثمائة وعشره 

 ولالبنه مائة وخمسه َوخمسين ولُكل ابن ثلثمائة وعشره. 

ألجنبي بربع ما تبقى من الربع وقد كنا بينا أن  َوصيَّةفإن اوَصى في هذه ال

اال عشره دراهم ووصيه الخال دينار واربعَه اتساع ة الدنانير ثثالالعم  َوصيَّة

دينار اال تسع درهم وعشر تسع درهم من قبل انا اسقطنا من نصي  االبنَه 

لعم ا َوصيَّةالعم ونصي  االبنه ثم بجمع  َوصيَّةتسع َما بقي من الثلث بعد 

لث ثالخال فيكون اربعَه الدنانير واربعه اتساع دينار اال تسع درهم و َوصيَّةو

ا ة واربعون جزءثثالتسع درهم فتسقطها من ربع المال وهو ربع درهم فيبقا 

من مائة وثمانيه اجزاء من درهم اال اربعَه الدنانير واربعَه اتساع دينار فأعط 

ة ارباع جزء من مائة وثمانيه اجزاء ثثال االجنبي ربعها وهو عشر اجزاء و

ثون جزءا وربع جزء من مائة من درهم اال دينارا وتسعا فيبقا اثنان وثال

 ة ارباع المالثثالة الدنانيروثلثا فزد عليه ثثالوثمانيه اجزاء من درهم اال 

 وهو واحد وثمانون جزءا من مائة وثمانيه اجزاء من درهم فيكون مائة و

ة ثثالة عشر اجزاء وربع جزء كل مائة وثمانيه لجزءا منها درهم اال ثثال

وزدَها  ة الدنانير والثلثثثالعشر ديناراً فأجبّرها بال الدنانير وثلثا تعدلـ اثنا

ة عشر جزءا وربع جزء كل مائة ثثال على االثنى عشر الدينار فتكون مائة و

وثمانيه اجزاء منها درهم يعدلـ خمسه عشر ديناراً وثلثا فابسط االجزاء 

ن لثيواجعَل ُكل ُجزءا اربعَه اجزاء فيكون مخرج الدرهم اربع مائة واثنين وث

ة وخمسين وهي ثثال جزءا فاضر  االجزاء في اربعَه فيكون اربع مائة و

جزء الدينار وهو نصي  االبنه ونصي  االم ضعف ذلك وهو تسع مائة وسته 

ثم اضر  مخرج الدرهم وهو اربع مائة واثنان وثالثون في خمسه عشر 

رهم ديناراً وثلث فتكون سته االف وستمائة واربعه وعشرين وهو جزء الد

وهو المال فاختصرها وخذ من ُكل واحد من المال ومن نصي  االم ومن 

ة فيكون المال الفين وَمائتين وثمانيه َونصي  االبنه مائة ثثالنصي  االبنه 

واحد َوخمسين ونصي  االم ثلثمائة واثنين ثم اضر  المال في خمسه ليكون 
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ضاً في خمسه له ُخم  واضر  كل واحد من نصي  االم َونصي  االبنه اي

فيكون المال احد عشر الفاً واربعين َويكون نصي  االم الف َوخم  مائة 

َوعشره ونصي  االبنه سبع مائة وخمسه َوخمسين فإذا اردت ان تعلم كم 

وصيه العم فخذ خم  المال فتجده الفين ومائتين وثمانيه فاسقط منه نصي  

نيه وتسعون فخذ نصفها االم َوهو الف َوخم  مائة وعشر فيبقا ستمائة وثما

فيكون ثلثمائة وتسعه واربعين فاسقطه من نصي  االم فيبقا الف ومائة واحد 

وستون وهو َوصيه العم فاسقط وصيه العم ونصي  االبنه وهو الف وتسع 

ة االف وستمائة وثمانون فيبقا الف ثثالمائة وسته عشر من ثلث المال وهو 

كون مائة وسته وتسعين فاسقطه من وسبع مائة واربعه وستون فخذ تسعها في

نصي  االبنه وهو سبع مائة َوخمسه َوخمسون فيبقا خم  مائة وتسعه 

وخمسون وهي َوصيه الخال ثم تجمع َوصيه العم ووصيه الخال فيكونان الف 

وسبع مائة وعشرين فاقسمه من ربع المال َوهو الفان وسبع مائة وستون فيبقا 

بي وهو مائتان وستون فيبقا سبع مائة الف واربعون فاعط ربعها لالجن

ة ارباع المال وهو ثمانيه االف ومائتان وثمانون ثثالوثمانين فزده َعلى 

فيكون سبعه الف وستين فاعط الزوج الربع الفين وَمائتين َوَخمسه وستين 

ولالم السد  الف َوخم  مائة وعشره ولالبنه سبع مائة َوخمسه وخمسين 

 عشره.ولُكل الف َوخم  مائة وَ 

َعلى حالها وأوَصى لعمه من ثلث َماله بمثل  فإن كانت الفريضه

نصي  الزوج اال ثلث َما تبقا من الثلث بعد وصيه العم وأوَصى ان يخرج 

وصيه العم من نصف المال ثم اوصى لخاله مما بقي من نصف المال بمثل 

لخال ا َوصيَّةَوصيه العم ونصي  االبنه اال خم  ما تبقا من النصف بعد 

واوَصى ألجنبي بربع َما تبقا من الثلثين بعد ذلك فمعلوم َعلى َما شرحنا ان 

ثلث َما تبقا من الثلث بعد وصيه العم وهو نصف َما تبقا من الثلث بعد نصي  

الزوج وان خم  َما تبقى من النصف بعد َوصيه الخال وهو ربع ما تبقا من 

ن هذا هكذا فاجعل المال درهماً النصف بعد َوصيه العم ونصي  االبنه فإذا كا

نير ة دناثثالثم خذ ثلثه فيكون ثلث درهم فألق منه مثل نصي  الزوج وهو 

ة الدنانير فخذ نصفه فيكون سد  درهم اال ديناراً ثثالفيبقى ثلث درهم اال 

ة الدنانير فيبقا اربعَه الدنانير ثثالونصفا فاسقطه من نصي  الزوج وهو 
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و وصيه العم فاسقطه فاسقطه من نصف المال َونصف اال سد  درهم وه

وهو نصف درهم فيبقا ثلثا درهم اال اربعَه الدنانير َونصفا فألق منه نصي  

االبنه ايضا وهو دينار فيبقا ثلثا درهم اال خمَسه الدنانير ونصفا فخذ ربعه 

ة اثمان دينار فألقه من وصيه العم ونصي  ثثال فيكون سد  درهم اال دينار و

ه وهَما خمسه الدنانير ونصف اال سد  درهم فيبقى سته الدنانير وسبعه االبن

اثمان دينار اال ثلث درهم وهي َوصيه الخال فرده عليها وصيه العم وهي 

ان ة اثمثثال اربعَه الدنانير ونصف اال سد  درهم فتكون احد عشر ديناراً و

ثلثي المال  دينار اال نصف درهم وهو َوصيه العم ووصيه الخال فاسقطه من

ة اثمان دينار ثثال وهو ثلثا درهم فيبقا درهم وسد  اال احد عشر ديناراً و

ة ارباع ثثال فأعط ربعها لألجنبي وهو سد  درهم وثمن درهم اال دينارين و

ة ارباع الثمن فيبقى من الثلثين سبعه اثمان درهم اال ثمانيه الدنانير ثثال و

وهو ثلث درهم فيكون درهما وثمن  ونصف وربع ثمن فردها على ثلث المال

ونصف سد  اال ثمانيه الدنانير ونصف وربع ثمن دينار يعدلـ اثنا عشر 

ديناراً فأكملها بثمانيه الدنانير َونصف وربع ثمن وزدها على اثنى عشر 

ديناراً فيكون درهماً وثمن ونصف سد  يعدل عشرين ديناراً ونصف وربع 

ربع ثمن ونصف سد  وهو سته وتسعون  ثمن دينار فاجعل الدرهم عددا له

 فاضربها في درهم وثمن ونصف سد  فتكون مائة وسته عشر وهو جزء

ة امثاله وهو ثلثمائة وثمانيه ثثالالدينار وهو نصي  االبنه َونصي  الزوج 

واربعون ثم اضر  ثمانيه وتسعين في عشرين ونصف وربع ثمن فتكون 

درهم وهو المال ألنا كنا جعلنا الف وتسع مائة واحد وسبعين وهو جزء ال

مالنا درهما فأضعف المال ليكون له نصف واضعف ايضا نصي  االبنه 

ة االف وتسع مائة واثنين واربعين ونصي  ثثالونصي  االم فيكون المال 

 االبنه مائتين واثنين وثلثين ونصي  الزوج ستمائة وسته وتسعين. 

لمال فيكون الف كم وصيه العم فخذ ثلث ا فإذا اردت ان تعلم

وثلثمائة واربعَه عشر فاسقط منه نصي  الزوج وهو ستمائة وسته وتسعين 

فيبقا ستمائة َوثمانيه عشر فخذ نصفه فيكون ثلثمائة وتسعه فاسقط من نصي  

الزوج وهو ستمائة وسته وتسعون فيبقا ثلثمائة وسبعَه وثمانون وهي وصيه 
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نصف المال فيكون الف وتسع  العم فإذا اردت ان تعلم كم وصيه الخال فخذ

مائة واحد وسبعون فاسقط منه َوصيه العم وهي ثلثمائة وسبعه وثمانون 

َونصي  االبنه وهو مائتان واثنان وثالثون وذلك ستمائة وتسعه عشر فيبقا 

الف وثلثمائة واثنان َوخمسون فخذ ربعها فتجده ثلثمائة وثمانيه وثلثين فاسقطه 

نه وهو ستمائة وتسعه عشر فيبقى مائتان واحد من وصيه العم َونصي  االب

وثمانون وهي وصية الخال ثم خذ ثلثي المال وهو الفان وستمائة وثمانيه 

وعشرون فاسقط منه وصيه العم وهي ثلثمائة وسبعه وثمانون ووصيه الخال 

مائتان واحد وثمانون وذلك ستمائة وثمانيه وستين فيبقا الف وتسع مائة 

ي ربعها وهو اربع مائة وتسعون فيبقا من الثلثين الف وستون فاعط االجنب

واربع مائة وسبعون فزده على ثلث المال َوهو الف وثلثمائة واربعه عشر 

فيكون ** وسبع مائة واربعه وثمانين للورثه للزوج الربع ستمائة وسته 

وتسعين ولالم السد  اربع مائة واربعه وستين ولُكل اربع مائة اربعه وستين 

 نه مائتين واربعَه وثلثين.ولالب

اربعَه بنين وأوصى لعمه من ثلث َما بمثل نصي  احد بنيه اال فإن ترَك 

عمه وأوَصى لخاله بفضل َمابين نصي  ابنه  َوصيَّةربع َما تبقا من الثلث بعَد 

َو وصيه عمه اال عشر َما تبقا من عشر ماله بعد وصيه خاله فمعلوم على َما 

ا من الثلث بعد نصي  ابن وان عشر ما تبقا من العشر شرحنا ان ربع َما تبق

بَعد وصيه الخال وهو تسع َما تبقا من العشر بعد فضل َما بين نصي  االبن 

ووصيه العم ويبنا أيضا أن فضل ما بين وصية االبن ووصيه العم هو ثلث َما 

ه ثتبقا من الثلث بعد نصي  االبن فإذا كان هذا هكذا اجعل مالك درهما فخذ ثل

فتجده ثلث درهم فألق منه نصي  ابن َوهو دينار فيبقا ثلث درهم اال دينارا 

فخذ ثلثه فيُكون تسع درهم اال ثلث دينار وهَو فضل ما بين نصي  االبن 

العم فاسقطه من نصي  االبن َوهَو دينار فيبقى دينار وثلث اال تُسع  َوصيَّةو

عشر درهم فاسقط منه فضل العم ثم خذ عشر المال فتجده  َوصيَّةدرهم وهي 

العم َوهو تسع درهم اال ثلث دينار فيبقى ثلث  َوصيَّةمابين نصي  االبن و

دينار اال عشر تسع درهم فخذ تسعه فيكون ثلث تسع دينار اال تسع تسع عشر 

العم وهو تسع درهم اال  َوصيَّةدرهم فاسقط من فضل مابين نصي  االبن وَ 

تسع عشر درهم اال ثلث دينار وثلث تسع  ثلث دينار فيبقى تسع درهم وتسع
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العم وهي دينار وثلث اال تسع درهم  َوصيَّةالخال فزد عليَها  َوصيَّةدينار َوهو 

فتكون ثمانيه اتساع دينار وثلثي تسع دينار وتسع تسع عشر درهم وهي 

العم والخال فاسقطها من المال َوهو درهم فيبقى ثمان مائة وتسعه  َوصيَّة

مان مائة جزء وعشره اجزاء من درهم اال ثمانيه اتساع وثلثي اجزاء من ث

تسع دينار يعدلـ اربعَه الدنانير فأكملها بثمانيه اتساع وثلثي تسع دينار يعدل 

اربعَه الدنانير فأكملها بثمانيه اتساع دينار وثلثي تسع دينار وزدها على اربعَه 

عدلـ ثمان ار وثلثي تسع دينار تالدنانير فتكون اربعَه الدنانير وثمانيه اتساع دين

مائة جزء وتسعه اجزاء من ثمانيه جزء وعشره اجزاء من درهم فاجعَل كل 

دينار ثمان مائة َوعشر اجزاء وُكل درهم ثمان مائة وعشره اجزاء فيكون 

جزء الدينار ثمان مائة وتسعه وهو نصي  االبن وجزء الدرهم اربعَه االلف 

 وعشرين وهو المال 

العم فخذ ثلث المال فتجده الف  ان تعلم كم وصيَه فإذا اردت

وثلثمائة واربعين فاسقط منه نصي  االبن وهو ثمان مائة وتسعه فيبقى خم  

مائة واحد وثالثون فخذ ثلثها فتجده مائة سبعَه وسبعين فاسقطه من نصي  

االبن وهو ثمان مائة وتسعه فتبقى ستمائة واثنان وثالثون وهي َوصيه العم. 

الخال فخذ عشر المال فتجده اربع مائة  َوصيَّة ا اردت ان تعلمَوإذ

واثنين فاسقط منه فضل َمابين نصي  االبن َووصيه الخال وهو مائة وسبعَه 

وسبعون فيبقى مائتان َوخمَسه وعشرون فخذ تسعها فتجده خمسه وعشرين 

فاسقطه من الفضل وهو مائة وسبعَه وسبعون فيبقى مائة واثنان وخمسون 

 ي وصيه الخال.وه

 َوصيَّةانصبا الورثه فاجمع وصيه العم و فإذا اردت ان تمتحن

الخال وهو سبع مائة واربعه وثمانون فاسقطه من المال وهو اربعه االف 

ة االف وَمائتان وسته وثالثون بين اربعه بنين لكل واحد ثثالوعشرون فيبقى 

 ثمان مائة وتسعَه.
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ثلث َما تبقا من الخم  بعد في هذه المسئله ب فإن اوصى ألجنبي

الخال الذي قد بيناه لك  َوصيَّةالعم و َوصيَّةالعم َووصيه الخال فخذ  َوصيَّة

وهو ثمانيه اتساع دينار وثلثا تسع دينار وتسع تسع عشر درهم فاسقطه من 

خم  المال َوهو خم  درهم فيبقى مائة واحد وستون جزءا من ثمان مائة 

اال ثمانيه اتساع دينار وثلثي تسع دينار فاعط جزء وعشره اجزاء من درهم 

 االجنبي ثلثه وهو مائة واحد وستون جزءا.

من الفين واربع مائة وثلثين جزءا من درهم اال تسعي دينار وثمانيه اتساع 

تسع دينار فيبقى من الخمسين ثلثمائة واثنان وعشرون جزءا من الفين واربع 

تساع تسع دينار فزد عليه اربعَه مائة وثلثين جزءا من درهم اال خمسه ا

اخما  المال وهو الف وتسع مائة واربعَه واربعون جزءا من الفين واربع 

مائة وثلثين جزءا من درهم فيكون الفين وَمائتين وسته وستين جزءا من الفين 

واربع مائة وثلثين جزءا من درهم اال خمسه اتساع دينار وسبعَه اتساع دينار 

بخمسه اتساع دينار وسبعَه اتساع تسع دينار  فأكملَهاانير يعدلـ اربعَه الدن

وزدَها َعلى اربعَه الدنانير فتكون اربعَه الدنانير َوخمسه اتساع دينار وسبعه 

اتساع تسع دينار تعدلـ الفين ومائتين وسته وستين ُجزءا من الفين واربع مائة 

ثين وكل دينار وثلثين جزءا من درهم فاجعل الدرهم الفين واربع مائة وثل

الفين واربع مائة وثلثين فيكون ُجزء الدينار الفين وَمائتين وسته وستين وهَو 

 نصي  كل ابن فيكون جزء الدرهم احد عشر الفاً ومائتين وثمانين وهو المال.

ة ثالثالعم فخذ ثلث المال فتجده  َوصيَّةفإن اردت ان تعلم كم 

بن وهو الفان ومائتان وسته االف وسبع مائة وستين فاسقط منه نصي  اال

وستون فيبقا الف واربع مائة واربعَه وتسعوَن فخذ ثلثها فتجده اربع مائة 

وثمانيه وسبعين فأسقطه من نصي  االبن وهو الفان وَمائتان وسته وستون 

فإذا اردت ان العم  َوصيَّةفيبقا الف وسبع مائة وثمانيه وستون وهي 

ال فتجده الف وَمائة َوثمانيه َوعشرين وصيه الخال فخذ عشر الم تعلم َكم

فاسقط منه فضل مابين نصي  االبن ووصيه العم وهَو اربع مائة وثمانيه 
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وتسعون فيبقى ستمائة وثالثون فخذ بسبعها فيكون سبعين فاسقطه من اربع 

خال ال َوصيَّةمائة وثمانيه وتسعين فيبقى اربع مائة وثمانيه وعشرون وهي 

عم الف وسبع مائة وثمانيه وستين ووصيه الخال اربع فقد تبين ان وصيه ال

مائة وثمانيه َوعشرين فتجمع َوصيتهما فتكون الفين ومائة وسته وتسعين 

فاسقطه من خم  المال وهو الفان وسته وخمسون فيبقى ستون فاعط االجنبي 

ثلثها وهو عشرون فيبقا من الخم  اربعون فزد َعليه اربعه اخما  المال 

الف واربعه وعشرون فيكون تسعه الف واربعَه وستين بين اربعه وهو تسعه ا

 بنين لُكل ابن الفين َوَمائتين وسته وستون.

فتأخذ نصف كل واحد من المال والوَصايا  على االنَصافويختصرها 

والنصي  فيكون المال خمسه االف وستمائة واربعين ونصي  كل ابن الف 

ان مائة واربعَه وثمانون َووصيه الخال ة وثالثون ووصيه العم ثمثثال ومائة و

 مائتان واربعه عشر ويكون لالجنبي بثلث َما تبقا من الخم  عشره.

بنين واوَصى لعمه بتكمله الثلث بَاُ  التكمله. إذا ترك اربعَه 

بنصي  احد البنين فمعنى قوله تكمله الثلث بنصي  احد البنين انما هو الفضل 

ين وبين النصف وكذلك تكمله اي اجزاء او اي الذي فيما بين نصي  احد البن

جزء كان من اجزاء المال بنصي  اي وارث كان انما هو الفصل فيما بين 

نصي  ذلك الوارث وتلك االجزاء وذلك الجزء فإذا كان ذلك كذلك وقد 

اوَصى بتكمله الثلث بنصي  احد البنين ووصيه الموصي له بتكمله الثلث وان 

ضه ة بنين لُكل ابن تسعي المال فيج  ان تكون الفريثثال الثلثين الباقيين بين

ة ثثالة فهذه الثثالمن تسعه الن اقل عدد له تسع تسعه فيخرج ثلثها وهو 

نصي  احد البنين َووصيه الموصي له بتكمله الثلث وبقي من التسعه سته بين 

ن م ة بنين لُكل ابن اثنان فقد تبين ان نصي  كل ابن اثنين فاسقط اثنينثثال

يبقى ة بنصي  احد البنين وثثالة فيبقا واحد وهو للموصي له بتكمله الثثالال

ثمانيه اسهم بين اربعَه بنين لُكل اثنان وان احببت فاجعل مالك درهماً فخذ  

ثلثه فيكون ثلث درهم فاسقط منه نصي  احد البنين وهو دينار فيبقا ثلث درهم 

له الثلث فزد عليه نصي  البنين َوهو الموصي له بتكم َوصيَّةاال ديناراً وهو 

ة الدنانير وهو جميع المال وقد كنا ثثال اربعَه الدنانير فتكون ثلث درهم و
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جعلنا مالنا درهما فَصار ثلث درَهم وثلث الدنانير تعدل درهماً فاسقط ثلث 

كون ة الدنانير فابسط الدنانير اثالثا فتثثالدرهم من درهم فيبقا ثلثا درهم يعدلـ 

عه وهو جزء الدرهم وهو المال ألنا كنَّا جعلنا مالنا درهماً وابسط الثلثين تس

 الدرهم اثالثا فتكون اثنين وهو جزء الدينار وهو النصي .

وهي ثلث الدرهم اال دينارا من المال وهو  َوصيَّةال َوإن شئت فألق

ه الدنانير اربعدرهم فيبقا ثلثا درهم َودينار يعدلـ اربعَه الدنانير فألق ديناراً من 

ة الدنانير تعدلـ ثلثي درهم فتعمل كَما وصفت لك فتكون جزء ثثالفيبقى 

الدرهم دينار اثنين وهو النصي  َوجزء الدرهم تسعه وهو المال ويكون 

 للموصي له بتكمله ثلث المال بنصي  ابن واحد.

وثماني اخوات أل  وام واوصى لعمه  فإن ترك إمرأته َوأمهُ 

ال بنصي  المرأه وأوَصى لخاله بتكمله الربع بنصي  االم فأقم بتكمله ثلث الم

ة اسهم ولالم سهمان ثثالة عشر سهما للمرأه ثثالسَهام الفريضه فتجدَها من 

ه ثلث فألق منهُ ولُكل اخت سهم ثم خذ عددا له ثلث وربع وهو اثنا عشر 

ا وهو وهو اربعَه فهذه االربعَه نصي  المرأه ووصيه العم وألق منها ربعهَ 

ة فهي نصي  االم ووصيه الخال وبقي من االثنى عشر بعد اخراج الثلث ثثال

والربع هو سبعَه خمَسه وبقي من الورثه الثمان اخوات وهم ثمانيه اسهم 

فالخمسه من ثمانيه ال تستقيم فاضر  ثمانيه في اثنا عشر فيكون سته وتسعين 

ه وخمسون وبقي وهي سهام الفريضه فاخرج منها ثلثها وربعها وهو ست

اربعُون بين ثماني اخوات لكل اخت خمسه اسهم فمعلوم انه اذا كان نصي  

 ة امثال نصي ثثالاالخت خمَسه فانه نصي  المرأه خمَسه عشر ألن نصيبها 

االخت ونصي  االم عشره ثم خذ ثلث المال فتجده اثنين وثلثين فألق منه 

 العم ثم خذ ربع َوصيَّةهي نصي  المرأه وهو خمَسه عشر فيبقا سبعَه عشر و

المال وهو اربعَه وعشرون فألق منه نصي  اال وهو عشره فيبقا اربعَه عشر 

الخال اربعه  َوصيَّةالعم سبعه عشر و َوصيَّةالخال فقد َوضح ان  َوصيَّةوهو 

عشر فألقهما من المال وهو سته وتسعون فيبقى خمسه وستون للمرأة خمسه 

 ت خمَسه.عشرون لالم عشره ولُكل اخ
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فإجعل مالك درهماً فخذ ثلثه فيكون ثلث درهم فألق منه  وإن شئت

 صيَّةوَ ة الدنانير وهي ثثالة الدنانير فيبقا ثلث درهم اال ثثالنصي  المرأه وهو 

العم ثم خذ ربع المال فيكون ربع درهم فألق منه نصي  االم وهو ديناران 

العم  َوصيَّةل فاجمعها مع الخا َوصيَّةفيبقى بربع درهم اال دينارين وهو 

فتكون ثلث درهم وربع درهم اال خمَسه الدنانير فاسقطَها من المال وهو درهم 

ة عشر ديناراً فألق ثثالفيبقا ربع درهم وُسد  درهم َوخمَسه الدنانير تعدلـ 

ة عشر ديناراً فيبقا ثمانيه الدنانير يعدلـ ربع درهم ثثالخمَسه الدنانير من 

عددا له ربع وُسد  وهو اثنا عشر فاضربهُ في ربع سد  وسد  درهم فخذ 

فيكون خمسه وهو جزء الدينار وهو نصي  احد االخوات واضر  االثنى 

عشر في الدنانير وهي ثمانيه فيكون سته وتسعين َوهو جزء الدرهم َوهو 

المال ويكون نصي  االم على ما شرحناه عشره ونصي  المرأه خمَسه عَشر 

 الخال اربعَه عَشر. َوصيَّةبعَه عشر وَ العم س َوصيَّةو

الفريضه َعلى حالها وأوَصى لعمه بتكمله ثلث المال بنصي   فإن كانت

االم  العم بنصي  َوصيَّةالمرأه وأوَصى لخاله بتكمله ربع َما تبقا من المال بعد 

فاجعَل ذلك درهماً فبين ان تكمله ثلث المال بنصي  المرأه على َما بينا ثلث 

ة الدنانير وهو وصيه العم فاسقطها من المال وهو درهم فيبقا ثثالال درهم ا

ة ارباع دينار ثثال ة الدنانير فخذ ربعها وهو سد  درهم وثثال ثلثا درهم و

فألق منه نصي  االم وهو ديناران فيبقى سد  درهم اال ديناراً وربعا وهي 

ة الدنانير فيكون ثثالالعم وهي ثلث درهم اال  َوصيَّةالخال فجمعها مع  َوصيَّة

نصف درهم اال اربعَه الدنانير وربعَا وهي وصيه العم والخال فاسقطها من 

ة ثثالالمال وهو درهم فيبقا نصف درهم واربعَه الدنانير وربع يعدلـ يعدلـ 

ة عشر عشر ديناراً فيبقى ثثالعشر ديناراً فألق اربعه الدنانير وربع من 

لـ نصف درهم فاضر  كل واحد منها في ثمانيه الدنانير ونصف وربع يعد

اربعَه فيكون جزء الدينار اثنين وهو نصي  كل واحده من االخوات ونصي  

المرأه سته ونصي  االم اربعَه َوجزء الدرهم خمسه وثلثين وهو المال 

ة وثلث ويصححها بال كسر ان ثثالووصيه العم خمسه وثالثين ووصيه الخال 

العم سبعَه عشر ووصيه  َوصيَّةل مائة َوخمَسه وة فيكون الماثثالنضربها في 
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الخال عشره ونصي  المرأه ثمانيه عشر ونصي  االم اثنى عشر ونصي  كل 

اخت سته فان كانت الفريَضه على حالها وأوَصى لعمه بتكمله ثلث المال 

بنصي  المرأه اال تكمله ربع المال بنصي  االم فاجعل مالك درهما فتكمله 

ة الدنانير َوتكمله ربع المال ثثال  المرأه ثلث درهم اال ثلث المال بنصي

بنصي  االم ربع درهم اال دينارين فألق ربع درهم اال دينارين من ثلث درهم 

ة ثالثة الدنانير فيبقى نصف سد  درهم اال دينارين من ثلث درهم اال ثثالاال 

مال من ال الدنانير فيبقى نصف سد  درهم اال دينارا وهي وصيه العم فألقها

 ةثثالوهو درهم فيبقى خمَسه اسدا  درهم ونصف سد  درهم ودينار يعدلـ 

ة عشر فيبقى خمسه اسدا  ونصف ونصف ثثالعشر ديناراً فألق دينارا من 

سد  فيكون احد عشر وهو جزءا الدينار وهو نصي  كل واحده من 

ين ثم رة وثالثين ونصي  االم اثنين َوعشثثالاالخوات ويكون نصي  المرأه 

تضر  العدد الذي له نصف سد  وهو اثنا عشر في الدنانير وهي اثنا عشر 

ديناراً فتكون مائة واربعَه واربعين وهو جزء الدرهم وهو المال ووصيه العم 

واحد ألن تكمله الثلث بنصي  المرأه خمسه عشر وتكمله الربع بنصي  االم 

 َوصيَّةبقي واحد وهو اربعه عشره فاذا اسقطت اربعَه عشر من خمَسه عشر 

 ة وثالثون ولالمثثالة واربعون سهما للمرأه ثثالالعَم ويبقى من المال مائة و

 اثنان َوعشرون ولُكل اخت احد عشر.

فإن كانت الفريضه َعلى حالها واوصى لعمه بتكمله ثلث المال بنصي  المرأه 

لمال فاجعَل ا اال تكمله ثمن َما تبقا من المال بعد التكمله االولى بنصي  اخت

قطه ة الدنانير فأسثثالدرهما فتكمله بثلث المال بنصي  المرأه ثلث درهم اال 

 ة الدنانير فتأخذ ثمنه فيكون نصفثثال من المال وهو درهم فيبقى ثلثا درهم و

ة اثمان دينار فتسقطه من نصي  االخت َوهو دينار فيبقا ثثال سد  درهم و

ينار َوهو تكمله ثمن َما تبقا من المال بَعد نصف ُسد  درهم اال خمَسه اثمان د

التكمله االولى بنصي  اخت فألقه من تكمله ثلث المال بنصي  المرأه وهو 

دينار  ة اثمانثثال ة الدنانير فيبقى ربع درهم اال دينارين وثثالثلث درهم اال 

ة ارباع درهم ثثالالعم فأسقطَها من المال وهو درهم فيبقا  َوصيَّةوهي 

ة ثالث ة عشر دينارا فألق دينارين وثثالة اثمان دينار تعدلـ ثثال اران وودين

ة عشر ديناراً فيبقى عشره الدنانير وخمَسه اثمان دينار ثثالاثمان دينار من 
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 ة ارباع الدرهم سته وهوثثالة ارباع درهم فابُسطها اثمان فيكون الثثالتعدلـ 

دنانير والخمسه االثمان جزء الدينار وهو نصي  االخت ويكون العشره ال

 خمسه وثمانين وهي جزء الدرهم وهو المال َويكون نصي  

المرأه ثمانيه عشر َونصي  االم اثنا عشر ووصيه العم سبعَه ألن تكمله ثلث 

المال بنصي  المرأه عشره وثلث وتكمله ثمن َما تبقا من المال بعد عشره 

بقي  وثلثا من عشره وثلثوثلث وهو تسعه وثلث ثلثه وثلث فإذا اسقطت ثلثه 

العم وتصحيحها من غير كسر عند امتحانك اياَها ان  َوصيَّةسبعَه وهي 

العم في ثالثة فتكون سهام  َوصيَّةتضر  سهام المال َوحصَّه كل وارث و

المال َمائتين َوخمسه َوخمسين َونصي  كل اخت ثمانيه عشر ونصي  المرأه 

 ووصيه العم واحد وعشرين. اربعه َوخمسين ونصي  االم سته وثلثين

الفريضه َعلى حالها وأوَصى لعمه بعشر ماله واوَصى لخاله  تفإن كان

بتكمله ثلث المال َما تبقا من المال بعد َوصيه عمه بنصي  المرأه واوصى 

ألجنبي بثلث َما تبقا من الثلث بَعد وصيه العم ووصيه الخال فاجعل مالك 

عشر درهم فيبقى تسعه اعشار  درهما فاعط عشره وهو عشر درهم وهوَ 

درهم فخذ ثلثها فتكون ثالثة اعشار درهم فألق منها نصي  المرأه وهو ثالثة 

الدنانير فيبقا ثالثة اعشار درهم اال ثالثة الدنانير وهي وصيه الخال فزد 

العم وهو عشر درهم فيكون خمسي درهم اال ثالثة الدنانير وهو  َوصيَّةعليها 

الخال فألقها من ثلث المال وهو ثلث درهم فيبقى ثالثة  يَّةَوصالعم و َوصيَّة

الدنانير اال ثلثي عشر درهم فأعط االجنبي ثلثها وهو دينار اال تسعي عشر 

ي االجنب َوصيَّةالخال و َوصيَّةالعم و َوصيَّةعشر درهم فيبقى من الثلث بَعد 

و ثلثا درهم ديناران اال اربعَه اتساع عشر درهم فزده َعلى ثلثي المال وه

فيكون دينارين وثالثة اخما  درهم وتسع ُخم  درهم يعدلـ ثالثة عشر 

ديناراً فألق دينارين من ثالثة عشر ديناراً فيبقى احد عشر ديناراً يعدلـ ثالثة 

اخما  درهم وتسع خم  درهم فخذ عددا له تسع وخم  وهو خمسه 

شرين وهو جزء واربعون فاضربه في ثالثة اخما  درهم فيكون ثمانيه وع

الدينار وهو نصي  كل اخت ويكون نصي  المرأه اربعَه ومائتين ثم اضر  

العدد الذي له خم  وتسع وهو خمسه واربعون في الدنانير وهي احد عشر 
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فيكون ا ربع مائة وخمسه وتسعين وهو جزءا الدرهم وهو المال فاضعفه 

 ائة وتسع وجزءليكون للمال عشر واضعف جزء الدينار فيكون المال تسع م

 الدينار سته َوخمسين َونصي  المرأه مائة وثمانيه وستين.

فإن اردت ان تمتحنها فأعط العم عشر المال بوصيته وهو تسعه وتسعون 

ويبقا من المال ثمان مائة واحد وتسعون فخذ ثلثها فيكون َمائتين وسبعه 

ة وتسعه مائ وتسعين فاسقط منها نصي  المرأه وهو مائة وثمانيه وستون فيبقا

الخال فزد عليها وصيه العم وهي تسعه وتسعون  َوصيَّةوعشرون وهي 

فيكون مائتين وثمانيه وعشرون فاسقطها من ثلث المال وهي ثلثمائة وثالثون 

فيبقى مائة واثنان فاعط ثلثها لالجنبي وهو اربعه وثالثون فيبقى ثمانيه 

 فيكون سبع مائة وثمانيهوستون فردَها َعلى ثلثي المال وهو ستمائة وستون 

وعشرين بين امرأه وام وثماني اخوات ال وأم للمرأه مائة وثمانيه وستون 

ولألم مائة واثنا عشر َولُكل اخت سته َوخمسون فإن كانت الفريضه َعلى 

حالها وأوصى لعمه بثلث اعماله اال تكمله ربع المال بنصي  المرأه فاجعَل 

رهم فاسقط من نصي  المرأه وهو ثالثة مالك درهما فخذ ربعه فيكون ربع د

الدنانير فيبقى ربع درهم اال ثالثة الدنانير وهو تكمله الربع بنصي  المرأه 

فاسقطه من ثلث المال وهو ثلث درهم فيبقا نصف سد  درهم وثالثة الدنانير 

العم فاسقطَها من المال وهو درهم فيبقا خمسه اسدا  درهم  َوصيَّةوهو 

ال ثالثة الدنانير يعدلـ ثالثة عشر ديناراً فاجبّرها ثالثة ونصف سد  درهم ا

الدنانير وزدَها على ثالثة عشر ديناراً فيكون ثلثين وربع درهم يعدلـ سته 

عشر ديناراً فخذ عدداً له ثلث وربع وهو اثنا عشر فاضر  اثنا عشر في 

ثلثين وربع فيكون احد عشر وهو الدينار وهو نصي  االخت ويكون نصي  

لمرأه ثالثة وثالثين ثم اضر  العدد الذي له ثلث وربع َوهو اثنا عشر في ا

الدنانير وهي سته عشر ديناراً فتكون مائة واثنين وتسعين وهو جزء الدرهم 

 وهو المال وتكون َوصيه العم تسعه واربعين.

العم  ةَوصيَّ في هذه المسله لخاله بثلث َما تبقا من الثلث بعد  فإن اوصى

الذي يبقا من الثلث بعد َوصيه العم هو تكمله الربع بنصي  المرأه  ومعلوم ان

 وهو ربعد درهم اال ثالثة الدنانير
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العم َعلى َما بيننا وهي نصف سد  درهم وثالثة  َوصيَّةَوإن شئت فَُخذ 

الدنانير فألقها من ثلث المال وهو ثلث درهم فيبقا ربع درهم اال ثالثة الدنانير 

وهو نصف سد  درهم اال ديناراً فيبقا سد  درهم اال فأعط الخال ثلثها 

الخال فردَها  َوصيَّةالعم و َوصيَّةدينارين وهو الذي بقي من ثلث المال بعد 

َعلى ثلثي المال وهو ثلثا درهم فيكون خمَسه اسدا  درهم اال دينارين تعدلـ 

ن فتكو ثالثة عشر ديناراً فأكملها بالدنانير وزدها َعلى ثالثة عشر ديناراً 

خمَسه اسدا  درهم تعدلـ خمَسه عشر ديناراً فابسطَها اسداساً فيكون جزء 

الدينار خمسه وجزء الدرهم تسعين فانفقت َعلى خم  َوخم  فيكون جزء 

الدينار واحد وهو نصي  االخت َونصي  المرأه ثالثة والمال ثمانيه عشر 

ي  االخت ونص فاضعفها ليكون له ربع فيكون جزء الدينار واحد وهو نصي 

المرأه ثالثة والمال ثمانيه عشر فاضعفها ليكون له ربع فيكون جزء الدينار 

اثنين ونصي  المرأه سته والمال سته وثلثين ووصيه العم تسعه ووصيه الخال 

 واحد.

الفريضه َعلى حالها واوَصى لعمه بثلث ماله اال تكمله خم  المال فإن كانت 

اله بسد  وسبع ما تبقا من الخمسين بعد وسدسه بنصي  المرأه واوَصى لخ

عمه فاجعل مالك درهَما فخذ خمسه وسد  فيكون خم  درهم وسد   َوصيَّة

درهم فألق منه نصي  المرأه وهو ثالثة الدنانير وهو تكمله خم  المال 

وسدسه بنصي  المرأه فاسقطه من ثلث المال وهو ثلث درهم فيبقا ثالثة 

العم فألقه من خمسي المال وهو  َوصيَّةَوهو الدنانير اال ثلث عشر درهم 

خمَسا درهم فيبقى من الخمسين بعد َوصيه العم سته َوعشرون جزءاً من 

ستين جزءا من درهم اال ثالثة الدنانير فأعط الخال سدسها وسبعها وهو 

ثمانيه اجزاء وثلث ُسبع ُجزء من ستين جزءا من درهم اال سته اسباع دينار 

سبعَه  الخال َوصيَّةفيبقى من الخمسين بعد وصيه العم وونصف سبع دينار ف

عشر جزءا من سته اسباع جزء وثلثا سبع جزء من ستين جزءا من درهم اال 

دينارين َونصف سبع دينار فزده على ثالثة اخما  المال وهو سته وثالثون 

جزءا من ستين جزءا من درهم فيكون ثالثة َوخمسين جزءا وسته اسباع 

سبع جزء درهم من ستين جزءت من درهم اال دينارين ونصف جزء وثلثي 

سبع دينار يعدلـ ثالثة عشر ديناراً فاجبرها بدينارين ونصف سبع دينار وزده 
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على ثالثة عشر ديناراً فيكون خمسه عشر دينارا ونصف سبع دينار يعدلـ 

ثالثة َوخمسين جزءا وسته اسباع جزء وثلثي سبع جزء من ستين جزءا من 

فاجعل الحزء الواحد من ستين واحد وعشرين ألن اقل عدد له ثلث درهم 

وسبع واحد وعشرين فيكون الدرهم الصحيح الف ومائتين وستين جزءا 

فتضر  هذه االف والمائتين والستين في ثالثة َوخمسين جزءا وسته اسباع 

جزء وثلثي سبع جزء من ستين جزءا من درهم َومعلوم ان الجزء من ستين 

درهم يكون من الف ومائتين وستين واحد َوعشرين فيضر  واحد جزءا من 

وعشرين في ثالثة َوخمسين وسته اسباع وثلثي ُسبع فيكون الف ومائة وثالثة 

وثلثين وهو جزء الدينار َوهو نصي  اخت َويكون نصي  المرأه ثالثة الف 

وثلثمائة وتسعه وتسعين ثم تضر  الف وَمائتين وستين في خمسه عشر 

اً ونصف سبع دينار فيكون ثماينه عشر الفا وتسع مائة وتسعين وهو دينار

 جزء الدرهم وهو المال.

العم فخذ خم  المال وسدسه فيكون سته  َوصيَّة اردت ان تعلمفإذا 

الف وتسع مائة وثالثة وتسعين فاسقط منه نصي  المرأه وهو ثالثة االف 

 ئة واربعَه وستون َوهووثلثمائة وتسعه وتسعين فيبقا ثالثة االف َوخم  ما

تكمله خم  المال وسدسه بنصي  المرأه فألقه من ثلث المال وهو سته االف 

لعم ا َوصيَّةوثلثمائة وثالثون فيبقا ألفان وسبع مائة وسته وستون وهي 

فاسقطها من خمسي المال وهو سبعَه االف وخم  مائة وسته وتسعون فيبقى 

سدسَها وسبعها للخال وهو الف واربع  اربعَه االف وثمان مائة وثالثون فاعط

مائة َوخمسه وتسعون وهي َوصيه الخال مائة الف وثلثمائة َوخمسه وثالثون 

فتزيدها َعلى ثالثة اخما  المال وهو احد عشر القا وثلثمائة واربعه وتسعون 

فيكون اربعَه عشر الفا وسبع مائة وسبع مائة وتسعه وعشرين بين ثالثة عشر 

ومائة وثالثة وثالثون وللمرأه ثالثة االف وثلثمائة وتسعه لُكل اخت الف 

 وتسعو ولألم الفان ومائتان وسته وستون.

فإن كانت الفريَضه َعلى حالها وأوَصى لعمه بتكمله خمسي المال بنصي  

اخت واوَصى لخاله بتكمله وصيبه عّمِه بنصي  المرأه وهو كقوله فأوصى 

لمرأه فأَجاز ذلك الورقه فاجعل مالك لخاله بمثل وصيه عمه االمثل نصي  ا
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درهماً فخذ خمسيه فيكون خمسي درهم وألق منه مثل نصي  اخت وهو دينار 

العم فألق منه ثالثة الدنانير فيبقا  َوصيَّةفيبقا خمَسا درهم اال ديناراً وهي 

خمسا درهم اال اربعه الدنانير وهي وصيه الخال فاجمعَها مع وصيه العم 

خما  درهم اال خمَسه الدنانير فألقها من المال وهو درهم فيبقا فيكون اربعَه ا

خم  َوخمَسه الدنانير تعدلـ ثالثة عشر ديناراً فألق َخمسه الدنانير من ثالثة 

عشر ديناراً فيبقى خم  درهم يعدلـ ثمانيه الدنانير فابسطها اخماسا فيكون 

الثة َوجزء ُجزء الدينار واحد وهو نصي  كل واحد وهو نصي  المرأه ث

 الخال اثنا عشر. َوصيَّةالعم خمَسه عَشر و َوصيَّةالدرهم اربعين وهو المال و

الفريضه َعلى حالها واوَصى لعمه بخم  ماله وسدسه اال  فإن كانت

تكمله ثلث وربع ما تبقا من المال بعد الخم  والسد  بنصي  المرأه 

من ماله بعد َوصيه عمه  واوصى لخاله بثلث َماله اال تكمله ثمن َوعشر ما بقا

بنصي  االم واوَصى ألجنبي بثلث َما تبقا من الثلثين بَعد َوصيه عمه ووصيه 

خاله فاَجاز ذلك الورثه. فاجعل مالك درهما واجعله ثلثمائة وستين فاسقط منه 

خمسه وسدسه وهو مائة واثنان وثالثون جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من 

وعشرين جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من درهم  درهم فيبقا مائتان وثمانية

فخذ ثلثها وربعها وهو مائة وثالثة وثالثون جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من 

درهم فاسقط منه نصي  المرأه وهو ثالثة الدنانير فيبقا مائة وثالثة وثلثين 

جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من درهم اال ثالثة الدنانير وهو تكمله ثلث 

ع ما تبقا من المال بَعد الخم  والسد  المرأه فاسقطه من خم  المال ورب

وسدسه وهو مائة واثنان وثالثون جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من درهم 

فيبقا ثالثة الدنانير اال جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من درهم وصيه العم 

 ثلثمائة واحدالعم من المال وهو ثلثمائة وستون جزءا فيبقا  َوصيَّةفاسقط 

وستون جزءا كل ثلثمائة وستين جزءا منها دؤهم اال ثالثة الدنانير فخذ ثمنه 

وعشره وهَو واحد وثمانون جزءا وثمن وعشر حزء من ثلثمائة وستين جزءا 

من درهم اال ربع وخم  وثمن وعشر دينار فاسقط منه نصي  االم وهو 

من ثلثمائة وستين جزءا ديناران فيبقا واحد وثمانون جزءا وثمن وعشر جزء 

من درهم اال دينارين وربع وخم  وثمن وعشر دينار وهو تكمله ثمن وعشر 

ما تبقى من َماله بعد وصيه عمه بنصي  امه فاسقطه من ثلث المال وهو مائة 
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وعشرون جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من درهم فيبقا ثمانيه وثالثون جزءا 

ين جزءا من درهم وديناران وربع ونصف وربع عشر جزء من ثلثمائة وست

عمه وهي  َوصيَّةوثمن وخم  وعشر دينار وهو وصيه خاله فزد عليها 

ثالثة الدنانير اال جزء من ثلثمائة وستين جزءا من درهم فيكون سبعه وثلثين 

جزءا ونصف وربع وربع عشر جزء من ثلثمائة وستين جزءا من درهم 

 َوصيَّةدينار وهو وصيه العم ووخمَسه الدنانير وربع وخم  وثمن وعشر 

الخال فاسقطها من ثلثي المال وهَو مائتان واربعون  جزءا من ثلثمائة وستين 

العم والخال وَما بينا جزء  َوصيَّةجزءا من درهم فيبقى من الثلثين بعد 

وجزئين وثمن وعشر جزء من ثلثمائه وستين جزءا من درهم اال خمَسه 

دينار فاعط االجنبي ثلثها وهو سبعَه  دنانير وربع َوخم  وثمن وعشر

وستون جزءا وثلث ُجزءا وثالثة ارباع ُعشر جزء من ثلثمائة وستين جزءاً 

من درهم اال ديناراً وثلثين وثمن وُعشر دينار فيبقا من الثلثين بَعد وصيه العم 

والخال واالجنبي مائة واربعَه وثالثون جزءا وثلثان وعشر ونصف عشر 

وستين جزءا من درهم اال ثالثة الدنانير وثلث وربع َوخم   جزء من ثلثمائة

دينار فزدَها على ثلث المال وهو مائة وعشرون جزءا من ثلثمائة وستين 

جزءا من درهم فيكون َمائئتين واربعَه وخمسين جزءا وثلثين وعشر ونصف 

عشر جزء من ثلثمائة وستين جزءا من درهم اال ثالثة الدنانير وثلث وربع 

  دينار بعدلـ ثالثة عشر ديناراً فأكملها بثالثة الدنانير وثلث وربع َوخم

َوخم  دينار وزدها َعلى ثالثة عشر ديناراً فتكون سته عشر ديناراً وثلث 

وربع َوخم  تعدلـ َمائتين واربعَه وخمسين جزءا وثلثين وعشر ونصف 

ة عشر جزء من ثالثة وستين جزءا من درهم فاجعل ُكل ُجزء من ثلثمائ

وستين جزءا عدداً يكون له ثلث وعشر َونصف ُعشر وهو ستون فاضر  

ستين في ثلثمائة وستين فيكون واحد وعشرين الفا وستمائة وهو الذي يخرج 

منه سهام المال بال كسر فيضر  َمائتين واربعَه َوخمسين وثلثين وعشر 

هو وونصف عشر في ستين فتكون خمسه عشر الفَا َوَمائتين وتسعه وثمانين 

ُجزء الدينار َوهو نصي  اخت ويكون نصي  المرأه خمسه واربعين الفاً 

وثمان مائة وسبعه وستين َونصي  االم ثلثين الفاً َوخم  مائة وثمانيه وسبعين 

ثم تضر  احد وعشرين الفاً وستمائة في الدنانير وهي سته عشر ديناراً وثلث 



 

210 

ين الفا وخم  مائة وربع َوخم  دينار فيكون ثلثمائة الف واثنين وست

 وعشرين وهو جزء الدرهم وهو المال.

العم فخذ خم  المال وُسدسه فيكون مائة  َوصيَّة فإذا اردت ان تعلم

واثنين وثلثين الفاً وتسع مائة واربعَه وعشرين فاسقطه من المال وهو ثلثمائة 

ا فواثنان وستون الفاً َوخم  مائة وعشرون فيبقا مائتا الفا وتسعه وعشرون ال

وخم  مائة وسته وتسعون فخذ ثلثها وربعها فتجده مائة الف وثالثة وثلثين 

الفا وتسع مائة واحد وثلثين فاسقط منه نصي  المرأه وهو خمَسه واربعون 

الفا وثمان مائة وسبعه وستون فيبقا ثمانيه وثانون الفا واربعَه وستون وهَو 

ه سد  بنصي  المرأه فاسقطتكمله ثلث وربع َما يبقا من المال بعد الخم  وال

من خم  المال وسدسه وهو مائة الف واثنان وثالثون الفا وتسع مائة واَربعه 

 العم. َوصيَّةوعشرون فيبقى اربعه واربعون الفا وثمان مائة وستون وهَو 

الخال فاسقط وصيه العم من المال  َوصيَّةفإذا اردت ان تعلم 

ائة وستون فخذ ثمنا وعشرها فتجده وهو ثلثمائة والف وسبعَه عشر الفا وستم

واحد وسبعين الفا واربع مائة وثالثة وسبعين ونصف فتسقط منه نصي  االم 

وهو ثالثون الفا َوخم  مائة وثمانيه وسبعين فيبقا اربعون الفاً وثمان مائة 

َوخمَسه وتسعون َونصف فتسقطه من ثلث المال وهو مائة الف وعشرون الفاً 

فيبقى تسعه وسبعون الفا وتسع مائة واربعَه واربعون  وثمان مائة واربعون

الخال فاسقطها من  َوصيَّةالعم و َوصيَّةالفا وثمان مائة واربعَه ونصف وهي 

ثلثي المال وهو َمائتا الف واربعون الفا وستمائة وثمانون فيبقا مائة الف وست 

وهو عشر الفا وثمان مائة َوخمَسه َوسبعون ونصف فاعط االجنبي ثلثها 

ثمانيه وثالثون الفا وسبع مائة َوثمانيه َوخمسون ونصف فيبقا سبعَه وسبعون 

الفاً وتسع مائة وسبعه عشر فزدَها على ثلث المال وهو مائة الف وعشرون 

الفا وثمان مائة واربعون فيكون مائة الف وثمانيه وتسعين الفا وسبع مائة 

 اربعين الفا وثمان مائةوسبعَه وخمسين فيقسمه بين الورثه فللمرأه خم  و

وسبعَه وستين ولالم ثالثون الفا وخم  مائة وثمانيه وسبعين ولكل اخت 

العم اربعَه  َوصيَّةخمَسه عشر الفا ومائتين وتسعه وثمانين فقد وضح ان 

واربعون الفا وثمان مائة وستون ووصيه الخال تسعه وسبعين الفا وتسع مائة 
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نبي ثمانيه وثلثين الفا وتسع مائة واربعَه واربعين ونصف ووصيه االج

وثمانيه وخمسين ونصف فجميع وَصاياهم مائة الف وثالثة وستين الفاً وسبع 

مائة وثالثة وستين فإذا اسقطتها من المال وهو ثلثمائه الف واثنان وستون الفا 

َوخم  مائة وعشرون بقي مائة الف وثمانيه وتسعون الفا وسبع مائة وسبعه 

ثة عشر سهماً لُكل سهم خمسه عشر الفا ومائتين وتسعه وخمسون على ثال

 وثمانين.

وتصحيحها حتى ال يكون فيها كسر ان تضعفها من اجل النصف فيكون سهام 

فا العم تسعه وثمانين ال َوصيَّةالمال سبع مائة وخمسه وعشرين الفا واربعين و

ً  َوصيَّةوسبع مائة وعشرين و ة وثمان مائ الخال مائة الف وتسعه َوخمسين الفا

االجنبي سبعَه وسبعين الفا وتسع مائة وسبعَه عشر  َوصيَّةوتسعه وثمانين و

ونصي  المرأه احد وتسعين الفا وسبع مائة واربعَه وثلثين َونصي  األم احد 

وستين الفا ومائة وسته َوخمسين ونصي  االم احد وستين الفا وومائة وسته 

 م  مائة وثمانيه وسبعين.َوخمسين َونصي  كل اخت ثلثين الفا َوخ

 بعد الوصيه با  التكمله

فإن ترك امرأته وامه وثماني اخوات أل  وأم وأوَصى لعمه بتكمله ثلثا المال 
بنصي  االم اال تكمله َما تبقا من المال بعد وصيه العم بنصي  المرأه فمعلوم 

مرأه ي  الالعم بنص َوصيَّةَعلى ما شرحنا ان تكمله ربع َما تبقا من المال بعد 
هو تكمله ثلث ما تبقا من المال بعد تكمله ثلث المال بنصي  االم بنصي  
المرأه وثلث نصي  المرأه فإذا كان هذا على َما وصفنا فاجعل مالك درهما 
فبين ان تَكمله ثلث المال بنصي  االم ثلث درهم اال دينارين فألقه من المال 

ار لثه فيكون تسعي درهم وثلثي دينوهو درهم فيبقا ثلثا درهم ودينارين فخذ ث
فأسقط منه نصي  المرأه وثلث نصي  المرأه وهو اربعَه الدنانير فيبقا تسعا 
درهم اال ثالثة الدنانير وثلثا وهو تكمله ثلث َما تبقا ِمَن المال بعد تكمله ثلث 
المال بنصي  االم بنصي  المرأه وثلث نصي  المرأه وهو أيضاً تكمله اربع 

ة العم بنصي  المرأه فأسقطه من تكمله ثلث المال َوصيَّ من المال بَعد  َما تبقا
بنصي  االم وهو ثلث درهم اال دينارين فيبقى تسع درهم ودينار وثلث وهو 

العم فأسقطه من المال وهو درهم فيبقا ثمانيه اتساع درهم اا ديناراً  َوصيَّة
ر لثلث وزده على ثالثة عشوثلثا يعدلـ ثالثة عشر ديناراً فأكملها بالدينار وا
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ديناراً فيكون اربعَه عشر ديناراً وثلثا تعدلـ ثمانيه اتساع درهم فابسط الثمانيه 
االتساع الدرهم اتساعاً فيكون ثمانيه وهو جزء الدينار َوهو نصي  اخت 

َونصي  االم سته عشر َونصي  المرأه اربعَه وعشرون َوابسط الدنانير وهي 
ثلث اتساع فيكون مائة وتسعه وعشرين وهو جزء اربعَه عشر ديناراً و
 الدرهم وهو المال.

ويكون وصيه العم خمسه وعشرين فانظر كم تكمله ثلث المال بنصي  االم 
فتجده سبعه وعشرين ثم انظر كم ثلث َما تبقا من المال بعد التكمله االولى 
ا موهي سبعَه وعشرون بنصي  المرأة وثلث نصي  المرأه فتجده اثنين وان
َصار اثنين ألن ثلث ما تبقا من المال بَعد السبعَه والعشرين اربعَه وثلثين 
َونصي  المرأه وثلث نصي  المرأه اثنين وثلثين فيبقا اثنان فأسقط هذين 

 العم. َوصيَّةاالثنين ثم السبعَه والعشرين فيبقى خمسه وعشرون وهي 

جده االم فتفانظر كم تكملة ثلث المال بنصي   فإذا اردت امتحانها

لعم ا َوصيَّةسبعَه وعشرين ثم انظر كم تكمله ربع ربع َما تبقا من المال بَعد 
نصي  العم ب َوصيَّةبنصي  المرأه فتجده اثنين الن ربع َما تبقا من المال بعد 

 العم سته وعشربن َوصيَّةالمرأه فتجده اثنين الن ربع َما تبقا من المال بَعد 
رأه وهو اربعَه وعشرين وبقي اثنان فاسقط االثنين فاذا اسقطن منه نصي  الم

 العم سواء. َوصيَّةمن السبعه والعشرين فيبقى خمَسه َوعشرين مثل 
العم  َوصيَّةفإن اوصى ألجنبي في هذه المسئله بثلث َما يبقا من الثلث بَعد 

فابسط وصيه العم وهي تسع درهم ودينار وثلث دينار من المال وهو ثلث 

تسعا درهم اال ديناراً وثلثا فاعط ثلثها لالجنبي وهو ثلثا تسع درهم درهم فيبقا 

اال اربعَه اتساع دينار فيبقا تسع درهم وثلث تسع درهم اال ثمانيه اتساع دينار 

فزده َعلى ثلثي المال وهو ثلثا درهم فيكون سبعَه اتساع درهم وثلث تسع 

 اً فأكملها بثمانيه اتساعدرهم اال ثمانيه اتساع دينار بعدلـ ثالثة عشر دينار

دينار َوزدها على ثالثة عشر ديناراً فتكون سبعَه اتَساع درهم وثلث تسع 

درهم يعدلـ ثالثة عشر ديناراً وثمانيه اتساع دينار دينار فخذ عددا له تسع 

اتساع درهم وثلث تسع  وثلث تسع وهو سبعه وعشرون فاضربه في سبعَه

جزء الدينار َوهو نصي  اخت َونصي  االم درهم فَيكون اثنين َوعشرين َوهو 

اربعَه واربعين ونصي  المرأه سته وستين ثم اضر  العدد وهو سبعَه 
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وعشرون في الدنانير وهي ثالثة عشر وثمانيه اتساع فيكون ثلثمائة َوخمَسه 

 وسبعين َوهو جزء الدرهم وهَو المال. 

االم  ل بنصي كم َوصيه العم فخذ تكمله ثلثا الما فإذا اردت ان تعلم

فتجده واحد وثمانين فاسقط منه تكمله ثلث َما تبقا من المال بنصي  المرأه 

ط العم فاسق َوصيَّةوثلث نصي  المرأه وهو عشره فيبقا واحد وسبعين وهي 

العم من ثلث المال َوهو مائة وخمسه وعشروم فيبقا اربعَه َوخمسوون  َوصيَّة

يبقا ست وثالثون فزدَها على ثلثي فاعط االجنبي ثلثها وهو ثمانيه عشر ف

المال وهو مائتان َوخمسون فيكون مائتين وسته وثمانين بين امرأه وام َوثماني 

اخوات أل  وام وللمرأه سته وستون ولالم اربعَه واربعون ولكل اخت اثنان 

 وعشرون.

َعلى هذه الجهة االخرى َوهو ان تجعل مالك  َوان شئت فاحسبها

العم ديناراً ثم تأخذ ثلث المال وهو ثلث درهم فتلقى منه درهما وتجعل َوصيه 

َوصيه العم وهي دينار فيبقا ثلث درهم اال ديناراً فأعط ثلثها لالجنبي وهو 

تسع درهم اال ثلث دينار فيبقا تسعا درهما اال ثلثي دينار فزده على ثلثي المال 

ثه سمها َعلى الوروهو ثلثا درهم فيكون ثمانيه اتساع درهم اال ثلثي دينار فأق

وهو ثالثة عشر فيكون نصي  كل اخت ثمانيه اتساع ُجزء من ثالثة َعَشر من 

درهم اال ثلثي جزء من ثالثة اجزاء من دينار ويكون نصي  االم جزء وسبعَه 

اتساع جزء من ثالثة عشر جزءا من درهم اال جزءا وثلث جزء من ثالثة 

زئين وثلثي ُجزء من ثالثة عشر عشر جزءا من دينار َويكون نصي  المرأه جُ 

جزءا من درهم اال ُجزئين من ثالثة عشر جزءا من دينار ثم تأخذ تكمله ثلث 

المال بنصي  االم فتجده جزئين وخمسه اتساع ُجزء من ثالثة َعَشر جزءا من 

درهم وجزء وثلث ُجزء من ثالثة عشر جزءا من دينار فألق منه تكمله ربع 

العم بنصي  المرأه وهو ربع جزء من ثالثة عشر  صيَّةوَ َما تبقا من المال بعد 

جزءا من درهم اال جزء وربع جزء من ثالثة عشر جزءا من دينار فيبقا 

ُجزء وثلثا جزء وربع ونصف تسع ُجزء من ثالثة عشر جزءا من درهم 

 العم َوصيَّةوجزئين وثلث وربع جزء من ثالثة عشر جزءا من دينار يعدلـ 

زئين وثلث وربع ُجزء من ثالثة عشر جزءا من دينار فيبقا وهي دينار فألق جُ 
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عشره اجزاء وربع وسد  ُجزء من ثالثة عشر جزءا من دينار تعدلـ جزء 

وثلثي جزء وربع جزء ونصف تسع جزء من ثالثة عشر ُجزءا من درهم 

فاجعل الجزء من ثالثة عشر جزءا من درهم عدداً له ثلث وربع َونصف تسع 

 ين فتضر  السته والثلثين في واحد وثلثين وربع َونصف تسعفتجده سته وثلث

فيكون واحد وسبعين وهو ُجزء الدينار وهي وصية العم ثم تضر  سته 

وثلثين في اجزاء الدينار وهي عشره وربع سد  فيكون ثلثمائة َوخمسه 

نصي  إن اردت ان تعلم وسبعين وهي ُجزء الدرهم وهو المال وَ 

كل اخت ثمانيه اتساع جزء من ثالثة عشر جزءاً  االخت وقد بينا ان نصي 

من درهم اال ثلثي جزءا من ثالثة عشر جزءا من دينار فخذ ثمانيه اتساع 

جزء من ثالثة عشر جزءا من ثلثمائة َوخمَسه وسبعين الذي هو جزء الدرهم 

فتجده خمسه َوعشرين َوثمانيه اجزاء وثلث جزء من ثالثة عشر جزءا من 

ثلثي جزء من ثالثة عشر جزءا من واحد وسبعين الذي هو واحد فاسقط منه 

جزء الدينار وهو ثالثة وثمانيه اجزاء وثلث ُجزء من ثالثة عشر فيبقا اثنان 

وعشرون وهو نصي  كل اخت وان اردت ان تعلم نصي  كل اخت من ثلثه 

العم وهي  َوصيَّةناحيه اخرى فاسقط من المال وهو ثلثمائة وخمَسه وسبعون 

االجنبي بثلث ما بقي من الثلث وهو ثمانيه عشر فيبقا  َوصيَّةَوسبعُون وَواحد 

َمائتان وسته وثمانون بين ثالثة عشر لكل اخت اثنان وعشرون وللمرأه سته 

 وستون ولالم اربعَه واربعون.

فإحسبها من هذه الجهة ايضا وهو ان تجعل المال درهما  وان شئت

م دينارين َونصي  ثالثة الدنانير ونصي  االخت ديناراً فيكون نصي  اال

فتسقط من تكمله ثلث المال بنصي  االم وهو ثلث درهم اال دينارين تكمله 

ربع َما تبقا من المال بعد وصيه العم بنصي  المرأه وهو ربع درهم اال ربع 

عم واال ثالثة الدنانير فيبقا نصف سد  درهم ودينار وربع وصيه عم  َوصيَّة

م ع َوصيَّةنصف سد  درهم َو دينار يعدلـ ثالثة ارباع  من َوصيه عم فيبقا

العم تعدلـ تسع درهم َوديمار وثلث دينار فتسقطها من ثلث المال َوهو  َوصيَّةف

ثلث درهم فيبقا تسعا درهم اال ديناراً وثلثا فاعط االجنبي ثلثها وهو ثلثا تسع 

عه ثا درهم فيكون سبدرهم اال ثمانيه اتساع دينار فزده َعلى ثلثي المال وهو ثل
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اتساع درهم وثلث تسع درهم اال ثمانيه اتساع دينار يعدلـ ثالثة عشر ديناراً ثم 

تعمل في باقي الَمسله كما وصفت لك فيكون المال ثلثمائة َوخمسه وسبعين 

َونصي  كل اخت اثنين وعشرين َووصيه العم واحد وسبعين ألنا قد بينا انها 

الدرهم ثلثمائة َوخمسه وسبعين َوجزء الدينار تسع درهم ودينار وثلث وجزء 

اثنين َوعشرين فتسع ثلثمائة َوخمَسه َوسبعين احد واربعين وثلثين ودينار 

 وثلث تسعه وعشرين وثلث فتجمعه فيكون واحد وسبعيَن وهي َوصيه العم.

َعلى حالها واوَصى بخم  ماله وسدسه اال  فإن كانت الفريضه

ه بعد َوصيه عمه بنصي  المرأه فمعلوم على َما بينا تكمله ثلث َما تبقا من مال

فيما تقدم من قولنا ان تكمله ثلث َما تبقا من المال بعد َوصيه العم بنصي  

المرأه هو تكمله نصف َما تبقا من المال بعد الخم  والسد  بنصي  المرأه 

 ونصف نصي  المرأه.

خمسه وسدسه هذا ما وصفنا فاجعل مالك درهماً فاطرح منه  فإذا كان

وهو اثنان وعشرون جزءا من ستين جزءا من درهم فيبقا ثمانيه وثالثون 

جزءا من ستين جزءا من درهم فخذ نصفه فيكون تسعه عشر جزءا من ستين 

جزءا من درهم فألق منه نصي  المرأه َونصف نصي  المرأه وهو اربعَه 

ا نانير ونصفالدنانير ونصف فيبقا تسعه عشر جزءا من درهم اال اربعه الد

فاسقطه من خم  المال وسدسه وهو اثنان وعشرون جزءا من ستين جزءا 

من درهم فيبقا ثالثة اجزءا من ستين جزءا من درهم واربعه الدنانير ونصف 

وهي َوصيه العم فتسقطها من المال وهو درهم فيبقا تسعه اعشار درهم 

ن عشر ديناراً فيكوونصف عشر درهم اال اربعَه الدنانير ونصفا يعدلـ ثالثة 

تسعه اعشار درهم ونصف عشر درهم يعدلـ سبعَه عشر ديناراً ونصفا فخذ 

عددا له عشر ونصف عشر وهو عشرون فاضربه في تسعه اعشار ونصف 

عشر فيكون تسعه عشر وهو جزءا الدينار وهو نصي  اخت َواضر  

مسين خعشرين في الدنانير وهي سبعَه عشر ديناراً ونصف فيكون ثلثمائة وَ 

 العم مائة وثالثة. َوصيَّةوهو جزء الدرهم وهو المال وتكون 
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كيف َصارت مائة وثالثة فخذ تكمله نصف َما  فإذا اردت ان تعلم

تبقا من المال بعد الخم  والسد  بنصي  المرأه فتجده خمسه َوعشرين 

فاسقطه من خم  المال وسدسه وهو مائة وثمانيه وعشرون وثلث فيبقا مائة 

وهو وصيه العم وان احببت فاسقط انصبا الورثه وهي َمائتان وسبعه  وثالثة

واربعون من المال وهو ثلثمائة َوخمسون فيبقا مائة وثالثة وهي وصيه العم 

وتصحيحها من غير كسر عند امتحانك اياَها من الفين ومائة فيكون نصي  

ئت كل اخت مائة واربعَه عشر ووصيه العم ستمائة وثمانيه عشر. وإن ش

 فاحسبها على َما شرحُت لك من االعمال االخر فيما قد تقدم.

فإن اوصى في هذه المَسله ألجنبي بثلث َما تبقا من الثلث فاسقط وصيه العم 

وهي نصف عشر درهم واربعَه الدنانير ونصف من ثلث المال وهو ثلث 

ه درهم فيبقا واحد َوخمسون جزءا من مائة وثمانين ُجزءا من درهم اال اربعَ 

الدنانير ونصفا فاعط االجنبي ثلثها وهَوو سبعَه عشر ُجزءا من مائة وثمانين 

جزءا من درهم اال ديناراً ونصفا فيبقى اربعَه وثالثون جزءا من مائة وثمانين 

جزءا من درهم اال ثالثة الدنانير فزده على ثلثي المال وهو مائة وعشرون 

مائة واربعَه َوخمسين جزءا جزءا من مائة وثمانين جزءا من درهم فيكون 

من مائة وثمانين جزءا من درهم اال ثالثة الدنانير تعدلـ ثالثة عشر ديناراً 

فاجبرَها بثالثة الدنانير وزدَها على ثالثة عشر ديناراً فتكون سته عشر ديناراً 

تعدلـ سبعه وسبعين جزءا من تسعين جزءا من درهم فاضر  كل شئ معك 

سبعين جزءا من تسعين جزءا من درهم في في تسعين فتضر  سبعه و

تسعين فتكون سبعه وسبعين وهو جزء الدينار وهو نصي  اخت فاضر  سته 

عشر ديناراً في تسعين فيكون الفا واربع مائة واربعين وهو ُجزء الدرهم وهو 

المال فاضعفها حتى ال تكون في وصيه العم كسر فيكون المال الفين وثمان 

العم نصف عشر  َوصيَّةاخت مائة واربعَه وخمسين ومائة وثمانين ونصي  

 درهم واربعَه الدنانير ونصف َوهو ثمان مائة وسبعَه وثالثون.

وإذا اردت امتحانها فخذ تكمله ثلث َما بقي من المال بعد وصيه العم بنصي  

المرأه وهَو مائتان وتسعه عشر فاسقطه من خم  المال وسدسه وهَو الف 

م العم سواء، ث َوصيَّةثمان مائة وسبعه وثالثون مثل  وسته َوخمسون فيبقى



 

217 

العم من ثلث المال وهو تسع مائة وستون فيبقى ثالثة وعشرون  َوصيَّةالق 

فاعط االجنبي ثلثها وهَو واحد واربعون فيبقى اثنان وثمانون فزده َعلى ثلثي 

اخت  لالمال وهَو الف وتسع مائة وعشرون فيكون الفين واثنين بين الورثه لكُ 

مائة واربعَه واربعَه وخمسين وللمرأه اربع مائة واثنين وستين ولالم ثلثمائة 

وثمانيه. فإن ترك ثالثة بنين وابنتين واوَصى لعمه بثلث المال اال تكمله ربع 

َما تبقا من المال بعد وصيه العم بنصي  ابن واوَصى لخاله بثلث َما تبقا من 

َما تبقا من المال بَعد َوصيه العم  المال بعد وصية عمه اال تكمله خم 

َووصية الخال بنصي  ابنته فاَجاز ذلك الورثه فمعلوم على ما وصفنا فيما 

تقدم من قولنا ان تكمله ربع َما تبقا من المال بعد وصيه العم بنصي  ابن هو 

تكمله ثلث ما تبقا من المال بعد الثلث بنصي  ابنه وثلث نصي  ابنه فاذا كان 

ا وصفنا فاجعَل مالك درهما واطرح منه ثلثه َوهو ثلث درهم فيبقا هذا على مَ 

ثلثا درهم فخذ ثلثه فيكون تسعي درهم فألق منه نصي  ابن وثلث نصي  ابن 

وهو ديناران وثلثا دينار فيبقى تسعا درهم اال دينارين وثلثين فاسقطه من ثلث 

 العم. َوصيَّة المال َوهو ثلث درهم فيبقى تسع درهم وديناران وثلثان وهو

ومعلوم ايضاً على َما قد قدمناهُ من قولنا ان تكمله خم  َما تبقا من المال بعد 

 صيَّةوَ الخال بنصي  ابنه هو تكمله ربع ثلثي المال بعد  َوصيَّةَوصيه العم و

العم بنصي  ابنه وربع نصي  ابنه فإذا كان هذا على ما وصفنا فألق وصيه 

ن وثلثان من المال وهو درهم فيبقى ثمانيه اتساع العم وهي تسع درهم ودينارا

درهم اال دينارين وثلثين فخذ ربع ثلثه وهو تسع درهم وثلث تسع درهم اال 

 صيَّةوَ ديناران وثلثين وربع تسع دينار فأسقطه من ثلث َما تبقا من المال بعد 

هم رالعم وهو تسعا درهم وثلثا تسع درهم اال ثمانيه اتساع دينار فيبقى تسع د

زد الخال ف َوصيَّةوثلث تسع درهم وسبعَه اتساع دينار وربع تسع دينار وهو 

عليها وصيه العم وهي تسع درهم وديناران وثلثان فيكون تسعي درهم وثلث 

تسع درهم وثالثة الدنانير واربعَه اتساع دينار وربع تسع ديناّر وهو صيه 

اتساع درهم وثلثا تسع العم والخال فاسقطه من المال وهو درهم فيبقى سته 

درهم اال ثالثة الدنانير واربعَه اتساع دينار وربع تسع دينار يعدلـ ثمانيه 

الدنانير فاجبرَها بثالثة الدنانير واربعه اتساع دينار وربع تسع دينار َوزدَها 

على ثمانيه الدنانير فتكون سته اتساع درهم وثلثي تسع درهم يعدلـ احد عشر 
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تساع وربع تسع دينار فخذ مائة وثمانيه فتضر  مائة وثمانيه ديناراً وأربعَه ا

في سته اتساع درهم وثلثي تسع درهم فيكون ثمانين وهو جزء الدينار وهو 

نصي  ابنه ثم تضر  الدنانير وهي احد عشر واربعَه اتساع وربع تسع في 

 .مائة وثمانيه فتكون الف ومائتين وتسعه وثلثين َوهو جزء الدرهم وهو المال

العم فخذ تكمله ثلث َما تبقا من المال  َوصيَّةكم  فإذا اردت ان تعلم

بعد رفع ثلثه بنصي  ابن وثلث نصي  ابن فتجده اثنين وستين فاسقطه من 

ثلث المال وهو اربع مائة وثالثة عشر فيبقا ثلثمائة واحد َوخمسون وهي 

 َوصيه العم.

العم من المال  الخال فاسقط وصيه َوصيَّةكم  فإذا اردت ان تعلم

فيبقا ثمان مائة وثمانيه وثمانون فخذ ربع ثلثيها فتجده مائة وثمانيه واربعين 

فاسقط منه نصي  ابنه وربع نصي  ابنه وهو مائة فيبقى ثمانيه واربعون 

فاسقطها من ثلث ثمان مائة وثمانيه وثمانين وهو مائتان وسته وتسعون فيبقى 

 الخال. ةَوصيَّ مائتان وثمانيه واربعون وهي 

الخال من هذه الجهة االخرى وقد علمت  َوصيَّةان تعلم كم  وإن اردت

العم ثلثمائة واحد وخمسين ونصي  الورثه ستمائة واربعين  َوصيَّةان 

فاجمعهما فتكون تسع مائة واحد وتسعين فاسقط من المال وهو الف وَمائتين 

 الخال. يَّةَوصوتسعه وثالثون فيبقى َمائتان وثمانيه واربعون وهي 

العم ووصيه الخال  َوصيَّةفقد علمت ان الباقي من المال بعد  وإن شئت

انصبا الورثه ثمانيه دنانير وان خمسها دينار وثالثة اخما  دينار فمعلوم ان 

الخال بنصي  ابنه وهو  َوصيَّةالعم و َوصيَّةتكمله ُخم  َم تبقا من المال بَعد 

عي العم تس َوصيَّةَما تبقا من المال بعد  ثالثة اخما  دينار فتلقيه من ثلث

درهم وثلثي تسع درهم اال ثمانيه اتساع دينار فتسقط منه ثالثة اخما  دينار 

فيبقا تسعا درهم وثلثا تسع درهم اال دينار واربعه اتساع دينار َوخمسي تسع 

الخال فتزيد عليها وصيه العم وقد كنا بينا انها تسع درهم  َوصيَّةدينار وهي 

وديناران وثلثان فيكون ثلث درهم وثلثي تسع درهم ودينار وتسع دينار وثالثة 
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اخما  تسع دينار وهو صيه العم والخال فاسقطهما من المال وهو درهم 

فيبقى خمسه اتساع درهم وثلث تسع درهم اال ديناران وتسع دينار وثالثة 

ما  نار وثالثة اخاخما  دينار تعدلـ ثمانيه الدنانير فأكملها بدينار وتسع دي

تسع دينار َوزدَها َعلى ثمانيه الدنانير فتكون تسع الدنانير وتسع دينار وثالثة 

اخما  تسع دينار تعدلـ خمسه اتساع درهم وثلث تسع درهم فاجعل كل واحد 

من الدينار والدرهم عددا يكون لتسعه ثلث وخم  وهو مائة َوخمسه وثالثون 

سه اتساع وثلث تسع درهم فيكون ثمانين فاضر  مائة وخمسه وثلثين في خم

َوهو جزء الدينار وهو نصي  ابنه ثم اضر  مائة َوخمَسه وثلثين في الدنانير 

وهي تسعه وتسع وثالثة اخما  تسع فيكون الف ومائتين وتسعه وثلثين وهَو 

 ُجزء الدرهم وهو المال.

صيه وَ في هذه المَسله ألجنبي بثلث َما تبقا من النصف بعد  فإن اوَصى

من العمل االول َوهما تُسعا الخال  َوصيَّةالعم و َوصيَّةالخال فخذ  َوصيَّةالعم و

درهم وثلث تسع درهم وثالثة الدنانير واربعَه اتساع دينار وربع تسع دينار 

فاسقطه من نصف المال وهو نصف درهم فيبقى تسعا درهم وسد  تسع 

وربع تسع دينار فاعط ثلثها  درهم اال ثالثة الدنانير واربعَه اتساع دينار

لالجنبي وهَو ثلثا تسع درهم ونصف تسع تسع درهم اال ديناراً وتسع دينار 

وربع تسع دينار وسد  تسع دينار فيبقى تسع درهم واربعَه اتساع تسع درهم 

اال دينارين وتسعي دينار َوخمَسه اسدا  تسع دينار فزده َعلى نصف المال 

هم وتسع درهم واربعه اتَساع تسع درهم وهو نصف درهم فيكون نصف در

اال دينارين وتسعي دينار َوخمسه اسدا  تسع دينار يعدلـ ثمانيه الدنانير 

فأكملها بدينارين وتسعي دينار َوخمَسه اسدا  تسع دينار َوزدَها على ثمانيه 

الدنانير فتكون عشره الدنانير وتسعي دينار َوخمَسه اسدا  تسع دينار يعدلـ 

وتسع درهم واربعه اتساع تسع درهم فخذ َعدداً له نصف وتسع  نصف درهم

وتسع تسع درهم وهو مائة واثنان وستون فاضربه في نصف درهم وتسع 

درهم واربعَه اتساع تسع درهم فيكون مائة َوسبعَه َوهو جزء الدينار َوهو 

نصي  ابنه ثم اضر  مائة واثنين وستين في الدنانير وهي عشره وتسعين 

اسدا  تسع فيكون الف وستمائة واحد وسبعين وهو جزء الدرهم  َوخمَسه

 َوهو المال.
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كم وصية العم فخذ تكمله ثلث َما تبقا من المال  فإذا اردت ان تعلم

بَعد رفع ثلثه بنصي  ابن وثلث نصي  ابن فتجده سته وثمانين فتسقطه من 

وسبعون  ثلث المال وهو خم  مائة وسبعَه َوخمُسون فيبقا اربع مائة واحد

 وهو َوصيه العم.

العم من المال فيبقى الف  َوصيَّةالخال فاسقط  َوصيَّةفإن اردت ان تعلم كم 

ومائتين فخذ ربع ثلثها فتجده مائتين فاسقط منه نصي  ابنه وربع نصي  ابنه 

وهو مائة وثالثة وثالثون وثالثه ارباع فيبقا سته وستون وربع فاسقطه من 

ربع مائة فيبقا ثلثمائة وثالثة وثالثين و ارباع وهو ثلث الف وَمائتين وهو ا

الخال ثم اجمع وصية العم ووصيه الخال فيكون ثمان مائة واربعه  َوصيَّة

وثالثة ارباع فاسقطها من نصف المال وهو ثمانيه مائة َوخمسه وثالثون 

ونصف فيبقا ثالثون وثالثة ارباع فاعط ثلثها لالجنبي وهو عشره وربع فيبقا 

ن ونصف فزدَها على نصف المال وهو ثماني مائة َوخمسه وثالثون عشرو

ونصف فيكون ثمان مائة وسته َوخمسين بين ثالثة بنين وابنتين لكل ابن 

َمائتين واربعَه عشر ولُكل ابنه مائة وسبعه وتصحيحها حتى ال يكون فيها 

 نصي االجنبي و َوصيَّةالخال و َوصيَّةالعم و َوصيَّةكسر ان تضر  المال و

كل واحد من البنين والبنات في اربعَه فيكون المال سته االف وستمائة واربعَه 

وثمانين ووصيه العم الف وثمان مائة واربعه وثمانين ووصيه الخال الف 

االجنبي واحد واربعين َونصي  كل ابنه اربع  َوصيَّةوثلثمائة وخمسه وثلثين و

 ئة وسته َوخمسين.مائة وثمانيه وعشرين َونصي  كل ابن ثمان ما

فاحسبها على هذه الجهة االخرى وهو ان تجعل المال درهماً  َوإن شئت

عم فتأخذ ربعه فيكون ربع درهم  َوصيَّةدرهم اال عم فيبقى  َوصيَّةفتلقى منه 

عم فيلقى منه نصي  ابن وهو ديناران فيبقى ربع درهم اال  َوصيَّةاال ربع 

ه َما تبقا من المال بعد وصيه العم ربع وصيه عم واال دينارين َوهو تكمل

بنصي  ابن فتلقيه من ثلث المال وهو ثلث درهم فيبقا نصف سد  درهم 

عم  ةَوصيَّ عم من  َوصيَّةوربع وصيه عم وديناران تعدلـ وصيه هم فيلقى ربع 

لعم ا َوصيَّةَوديناران فعم تعدلـ نصف سد  درَهم  َوصيَّةفيبقا ثالثة ارباع 

دينارين وثلثين فاسقطها من المال وهو درهم فيبقا ثمانيه تعدلـ تسع درهم و
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اتساع درهم اال دينارين وثلثين فالق منه َوصيه خال فيبقا ثمانيه اتساع رهم 

خال وهو الباقي من المال بعد َوصيه العم  َوصيَّةاال دينارين وثلثين واال 

ا من ووصيه الخال فخذ خمسه فتكون ثمانيه اجزاء من خمسه واربعين جزء

 َوصيَّةدرهم اال ثمانيه اجزاء من خمسه عشر جزءا من دينار واال خم  

خال فاسقط منه نصي  ابنه وهو دينار فيبقا ثمانيه اجزاء من خمسه واربعين 

جزءا من درهم اال دينار واربعَه وعشرين جزءا من خمسه واربعين جزءا 

المال بعد  خال وهو تكمله خم  ما تبقى من َوصيَّةمن دينار واالخم  

وصيه العم ووصيه الخال بنصي  ابنه فيلقيه من ثلث َما تبقا من المال بعد 

العم وهو تسعا درهم وثلثها تسع درهم اال ثمانيه اتساع دينار فيبقى  َوصيَّة

سته عشر جزءا من مائة َوخمسه وثلثين جزءا من درهم وسبعَه وثمانون 

خال تعدلـ َوصيه  َوصيَّةخم  جزء من مائة َوخمسه وثلثين جزءا من دينار و

خال  َوصيَّةخال فيبقى اربعَه اخما   َوصيَّةخال من  َوصيَّةخال فألق خم  

تعدلـ سته عشر جزءا من مائة َوخمسه وثلثين جزء من درهم وسبعَه وثمانين 

جزءا من مائة َوخمسه وثلثين جزءا من دينار فوصيه الخال تعدلـ تسع درهم 

اتساع دينار وربع تسع دينار ثم تعمل في باقي المَسله وثلث تسع درهم وسبعَه 

 كما وصفت لك.

فإن ترك خمسه بنين واوصى لعمه  بَا  من الوصايا في الدَّين

من بنيه َعلى ابيه دين فبلغ دينه َونصيبه ربع جميع  بثلث ماله وكان الحد

 المال كم  ينبغي ان يكون الدين َوكم ينبغي ان يكون المال. فأجعل المال

درهما ونصي  كل ابن ديناراً فيكون نصي  البنين الخمسه خمسه الدنانير 

ويكون للموصي له بثلث َماله نصف خمَسه الدنانير وهو ديناران َونصف ألن 

كل َمال يذه  منه ثالثة فإن الذي يبقا ثلثاه والثلث الذاه  منه مثل نصف 

ان السبعَه  بعد دينه فبينالثلثين الباقيين منه وحصَّة البنين الخمسه ثلثي ماله 

الدنانير ونصف دينار هو المال بعد الدين وان الدين درهم اال سبعه الدنانير 

ونصفا وقد قال فكان دين االبن مع حصته ربع جميع المال وقد بينا ان الدين 

درهم اال سبعَه الدنانير ونصفا فزد َعليه حصَّة االبن وهو دينار فيكون درهماً 

ير ونصفا تعدل ربع المال وهو ربع درهم فاجبره بسته الدنانير اال سته الدنان

ونصف وزده على ربع درهم فيكون ربع درهم وسته الدنانير َونصفا يعدل 
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درهما فألق ربع درهم من درهم فيبقا ثالثة ارباع درهم تعدل سته الدنانير 

ونصف فابسطها ارباعها فتكون جزء الدينار ثالثة وجزء الدرهم سته 

ين وهو جميع المال فاضعفه حتى ال يكون فيه كسر فيكون المال اثنين وعشر

َوخمسين َونصي  االبن سته والدين َسبعَه ألن الدين َونصي  االبن ربع جميع 

المال والمال اثنين َوخمسين فربعُه ثالثة عشر َونصي  االبن سته ويبقا الدين 

 سبعه.

نصف فيكون فاضر  نصي  االبن وهو سته في سبعَه وَ  وإن شئت

خمَسه واربعين فاسقطه من المال وهو اثنان وخمسون فيبقا سبعُه وهو الدين 

فإذا اردت ان تقسمها فاخرج الدين من جميع المال فيبقا خمسه واربعون فأعط 

 العم ثلثها وهَو خمسه عشر فيبقا ثالثون بين خمسه بنين لكل ابن سته 

فيكون نصي  االبن ربع فأجعل الدين ديناراً والمال درهما  وإن شئت

درهم اال ديناراً ونصي  البنين الخمَسه درهم وربع اال خمَسه الدنانير 

وللموصي له بالثلث مثل نصفها وهو خمَسه اثمان درهم اال دينارين ونصف 

فزده عليها فيكون درهما وسبعَه اثمان درهم اال سبعه الدنانير َونصف فبين 

َعليه الدين وهو دينار فيكون درهما وسبعَه ان هذا هو المال بعد الدين فتزيد 

اثمان درهم اال سبعَه الدنانير َونصف فهو جميع المال وقد كنا جعلنا المال 

درهما فهو اذا يعدلـ درهماً فأجبرها بسته الدنانير ونصف وزدها َعلى الدرهم 

 وألق درهماً بدرهم فيبقا سبعَه اثمان درهم تعدلـ سته دنانير َونصفا فأبسطها

اثماناً فيكون ُجزء الدينار سبعَه وهو الدين َوجزء الدرهم اثنين َوخمسين َوهو 

المال ويكون نصي  كل ابن سته وللموصي له بالثلث خمسه عشر فان ترك 

خمَسه بنين واوصى لعمه بمثل نصي  احدهم وبثلث َما تبقى من الثلث 

م ع المال كألجنبي وكان الحد بنيه عليه دين فكان دينه ونصيبه خم  جمي

الدين َوكم المال فتجعل المال درهماً ونصي  كل ابن ديناراً فيبن ان الدين 

خم  درهم اال ديناراً فتسقطه من المال وهو درهم فيبقا اربعَه اخا  درهم 

ودينار َوهو المال بعد الدين فتأخذ  ثلثه فيكون خم  درهم وثلث خم  درهم 

بنين وهو دينار فيبقا خم  درهم وثلث دينار فيلقى منه مثل نصي  احد ال

وثلث خم  درهم اال ثلثي دينار فتسقط ثلثها للموصي له بثلث َما تبقى من 
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الثلث وهو اربعَه اتساع خم  درهم اال تسعي دينار فيبقى ثمانيه اتساع خم  

درهم اال اربعَه اتساع دينار فزده َعلى ثلثي المال وهو خمسا درهم وثلثا 

خما  درهم وتسعي درهم وتسعي دينار تعدلـ خمسه دينار فيكون ثالثة ا

الدنانير فألق تسعي دينار من خمَسه دنانير فيبقى اربعَه الدنانير وسبعَه اتساع 

دينار تعدلـ ثالثة اخما  درهم وتسع درهم فخذ عدداً له خم  وتسع َوهَو 

خمَسه واربعون فاضربه في ثالثة اخما  درهم وتسع درهم فيكون اثنين 

َوهو ُجزء الدينار وهو نصي  كل ابن ثم تضر  خمسه واربعين في  وثلثين

الدنانير وهي اربعهَ وسبعَه اتساع فاضربها فيكون مائتين وخمسه عشر وهو 

جزء الدرهم وهو جميع المال ويكون الدين احد عشر ألنه خم  جميع المال 

وهو اال نصي  ابن فاذا اردت ان تقسم فألق الدين وهو احد عشر من المال 

َمائتان وخمَسه عشر فيبقا مائتان واربعَه فخذ ثلثها فيكون ثمانيه وستين فألق 

منها مثل نصي  احد البنين وهو اثنان وثالثون فيبقى سته وثالثون فأعط ثلثها 

لالجنبي وهو اثنا عشر فيبقا اربعَه وعشرون فزدَها على ثلثي المال وهو مائة 

 خمسه بنين لكل ابن اثنان وثالثون.وسته وثالثون فيكون مائة وستين بين 

وإذا زدت على اثنين وثلثين الدين وهو احد عشر كان ثالثة واربعين وهو 

 خم  المال.

فأترك الدين وال تدخله في المَسئله في هذا الوقت واعمل على  وإن شئت

انه مال فإن ترك خمسه بنين واوَصى بمثل نصي  احدهم وثلث َم تبقا من 

ى َما بينت لك فيكون المال َواحد َوخمسين َونصي  كل ابن الثلث فتحسبها عل

ثمانيه فمعلوم ان الواحد والخمسين هو المال بعد الدين فاجعل الدين دينارا 

المال بعد الدين واحد وخمسين درهماً ونصي   فسميفتزيده َعلى نصي  ابن 

احد ال وكل ابن ثمانيه الدراهم فتزيد َعليه الدين وهو دينار فيكون جميع الم

َوخمسين درَهماً ودينار ويزيد َعلى الدين وهو دينار َعلى نصي  ابن وهَو 

ثمانيه الدراهم فيكون ثمانيه الدراهم وديناراً وهو خم  المال فتضربه في 

خمسه فيكون اربعين درهماً َوخمسه الدنانير يعدلـ احد َوخمسين درهما 

هماً وديناراً من خمَسه وديناراً فألق اربعين درهما من واحد َوخمسين در

الدنانير فيبقى اربعَه الدنانير تعدلـ احد عشر درهماً فالدينار الواحد يعدلـ 
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درهمين ونصفا وربعَا وهو الدين ويكون جميع المال ثالثة وخمسين ونصف 

وربع فابسطها ارباعاً فيكون مائتين َوخمَسه عشر وهو جميع المال والدين 

وثالثون ألنك بسطت الثمانيه ارباعاً فإن ترك  احد عشر َونصي  االبن اثنان

خمسه بنين وأوَصى لعمه بثلث ماله َوكان ألحد بنيه َعليه دين فكان جينه 

ونصيبه ثلث جميع المال وكان البن اخر عليه دين فكان دينه ونصيبه ثلث 

جميع المال وكان البن اخر عليه دين فكان جينه ونصيبه ربع جميع المال كم 

ل وكم دين كل واحد من ابنيه فتجعل  المال درهما َونصي  كل ابن جميع الما

ديناراً فبين ان دين احد البنين ثلث درهم اال ديناراً ودين االبن االخر ربع 

رهم اال ديناراً فتسقط الدينين وهما ثلث درهم وربع درهم اال دينارين من 

لمال بعد المال وهو درهم فيبقا ربع درهم وسد  درهم ودينارين وهو ا

الدينين  فأعط العم ثلثه بوصيته َوهو خمَسه اجزاء من سته وثلثين جزءا من 

درهم وثلثا دينار فيبقا عشره اجزاء من سته وثلثين جزءا من درهم ودينار 

وثلث يعدلـ خمَسه الدنانير فألق ديناراً وثلثا من خمسه الدنانير فيبقا عشره 

لـ ثالثة الدنانير وثلثين فخذ عددا له اجزاء من سته وثلثين جزءا من درهم يعد

ُجزء من سته وثلثين وهو سته وثالثون فاضربه في عشره اجزاء من سته 

وثلثين جزءا من درهم فيكون عشره وهو ُجزء الدينار وهو النصي  فاضر  

سته وثلثين في الدنانير َوهي ثالثة وثلثان فيكون مائة واثنين وثلثين َوهو ُجزء 

ل فإن اردت ان تعلم كم دين ُكل واحد من االثنين فخذ ثلث الدرهم وهو الما

المال فتجده اربعَه واربعين فاسقط منه نصي  ابن َوهو عشره فيبقا اربعَه 

 وثالثون وهو دين احد االبنين.

كم دين االبن االخر فتخذ ربع المال فتجده ثالثة  فإذا اردت ان تعلم

 ثة وعشرين وهو دين االبنوثلثين فاسقط منه نصي  وهو عشره فيبقى ثال

 االخر.

فألق الدينين وُهَما سبعَه وخمسون من المال  فإذا اردت ان تقسم

وهو مائة واثنان وثالثون فيبقا مائة َوخمسه وسبعين فأعط العم ثلثها وهو 

 خمسه وعشرون فيبقا خمسون بين خمَسه بنين لُكل ابن عشره.
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جعل المال ، وهو ان تَوإن احببت فأعملَها بالعمل االخر

درهما ونصي  كل ابن ديناراً فيكون نصي  الخمسه البنين خمسه الدنانير 

ويكون للموصي لَه بالثلث على َما بينا فيما قبل دينارين ونصف فتزيده َعلى 

الخمسه الدنانير فتكون سبعَه الدنانير ونصفا وهو المال بعد الدينين فتزيد عليه 

ال دينارين فيكون خمسه الدنانير ونصف الدينين وهما ثلث درهم وربع درهم ا

دينار وثلث درهم وربع درهم يعدلـ درهماً فألق ثلث درهم وربع درهم من 

درهم فيبقا ربع درهم وسد  درهم يعدلـ خمسه الدنانير ونصفا فخذ عددا له 

ربع وسد  ولنصفه ربع وهو اربعَه َوعشرون فاضربها في ربع وسد  

ينار َوْهَو النصي  ثم اضر  اربع وعشرين درهم فتكون عشره وهو جزء الد

في الدنانير وهي خمسه ونصف فيكون مائة واثنين وثلثين وهو جزء الدرهم 

 وهو المال ويكون الدينين َعلى َما بينا سبعَه َوخمسين.

فاعملها بهذا العمل االخر وهو انه قد تبين لك ان للعم َوصيته  وإن شئت

ن الخمسه البنين ثلث المال وربعه نصي  ابنين َونصف ووان لالبنين م

بديونهما وان الباقي من المال وهو ربعُه وسدُسه نصي  الثالثة البنين ووصيه 

العم فإذا جعلنا المال درهما ونصي  كل ابن دينار كان نصي  الثالثة بنين 

ووصيه العم خمسه الدنانير َونصف دينار وان هذه الخمسه الدنانير ونصف 

 سدسهدينار ربع المال و

قلت الدرهم يعدل ثالثة عشر ديناراً َوخم  دينار فإن جعَل  فإن شئت

 النصي  عشره كان المال مائة واثنين وثلثين.

قلت ربع درهم وسد  درهم يعدلـ خمَسه الدنانير ونصفا  َوإن شئت

 فيعمل كما وصفت لك فيكون النصي  عشره كان المال مائة واثنين وثلثين.

ى لعمه بثلث َماله وكان ألحد بنيه عليه دين سته بنين وأوصَ  فإن ترك

فكان دينه وصيبه ثلث جميع المال وكان لالبن االخر عليه دين فكان دينه 

عّمِه فاجعل مالك درهما ونصي  كل ابن  َوصيَّةونصيبُه ثلث جميع المال بَعد 
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ثل نصف العم م َوصيَّةديناراً فيكون نصي  السته البنين سته الدنانير ويكون 

صبا الثلثين وهو ثالثة الدنانير فيكون انصبا البنين وهو ثالثة الدنانير فيكون ان

العم تسعه الدنانير ومعلوم ان دين االبن الذي دينه  َوصيَّةانصبا البنين و

عمه ثلث درهم اال دينارين ألنا قد بينا ان  َوصيَّةَونصيبه ثلث جميع المال بعد 

 عمه ثالثة الدنانير. َوصيَّة

وهو درهم بقي درهم اال ثالثة الدنانير  سقطتها من المالفإذا ا

مثلثها ثلث درهم اال ديناراً فهو نصيبُه ودينه فتلقى منه نصيبُه وهو دينار فيبقا 

دينه ثلث درهم اال دينارين فتجمع الدينين فيكون درهم اال ثالثة الدنانير فزده 

ه فيكون ثلثي درهم وستالعم وهو تسعه الدنانير  َوصيَّةَعلى انصبا البنين و

الدنانير يَعدلـ درهماً فألق ثلثي درهم من درهم فيبقا ثلث درهم يعدلـ سته 

الدنانير فابسطها اثالثا فيكون جزء الدينار واحد َونصي  كل ابن َوجزء 

العم ثلثه ودين االبن الذي اذا  َوصيَّةالدرهم ثمانيه عشر وهو جميع المال و

ع المال خمسه ودين االبن الذي اذا ضم الى ضّم الى نصيبه كان ثلث جمي

نصيبه كان ثلث المال بعد َوصيه عمه اربعَه فان ترك خمسه بنين واوَصى 

لعمه بثلث َمله وكان ألحد بنيه عليه دين فكان دينه َونصيبه ثلث جميع المال 

وآلخر عليه دين فكان دينه ونصيبه ثلث المال بعد الدين االول فاجعل مالك 

م على الع َوصيَّةي  كل ابن ديناراً فيكون نصي  الخمسه البنين ودرهما ونص

َمأ بينَّا فيما يقدم سبعه الدنانير ونصف ويكون الدينين درهما اال سبعَه الدنانير 

َونصفا والدين االول ثلث درهم اال ديناراً فيبقا الدين الثاني ثلثا درهم اال سته 

هم ار فيكون نصيبه وجينه ثلثي درالدنانير فتزيد عليه نصي  االبن وهو دين

اال خمسه الدنانير ونصفا يعدلـ ثلث المال بعد الدين االول وهو تسعا درهم 

وثلث دينار فأكمله بخمسه الدنانير ونصف وزدها َعلى تسعي درهم وثلث 

دينار وألق تسعي درهم من ثلثي درهم فيبقى اربعه اتساع درهم تعدلـ خمَسه 

دينار فخذ عددا له سد  وتسع َوهو ثمانيه عشر  الدنانير َوخمَسه اسدا 

فاضربه في اربعه اتساع درهم فيكون ثمانيه وهو جزءا من الدينار وهو 

نصي  كل ابن واضر  ثمانيه عشر في خمسه ونصف وثلث فيكون مائة 

َوخمسه وهو جزء الدرهم وهو المال فيكون الدينين خمسه واربعين والدين 

 العم عشرين. َوصيَّةن الثاني ثمانيه عشر واالول سبعَه وعشرين والدي
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وأوَصى لعمه بُسد  َماله وكان ألحد بنيه  فإن ترك عشره بنين

َعليه دين فكان دينه َونصيبه ربع جميع المال وآلخر َعليه دين فكان دينه 

َونصيبه خم  المال بعد دينه ودين اخيه فاجعل مالم درهما ونصي  كل ابن 

دينارين  العم َوصيَّةنين العشر عشره الدنانير وتكون ديناراً فيكون نصي  الب

ألن ُكل عدد يذه  منه سدسه فإن السد  الذي ذه  منه مثل خم  َما بقي 

تزيد فمنهُ والذي بقي من المال بَعد الدينين وبعد َوصيه العم عشره الدنانير 

نا ثالعم َوهي مثل خم  عشره الدنانير َوذلك دينارين فيكون ا َوصيَّةعليها 

عشر ديناراً فهذه االثنا عشر الدينار هي الباقيه من المال بعد الدينين فاسقطها 

من المال وهو درهم فيبقا الدينان درهم اال اثنا عشر ديناراً ودين االبن االول 

ربع درهم اال ديناراً فيبقى دين االبن الثاني ثالثة ارباع درهم اال احد عشر 

ينار فيكون ثالثة ارباع درهم اال عشره الدنانير ديناراً فزد عليه نصيبه وهو د

وهو دينه ونصيبه فهو اذا يعدلـ خم  المال بعد الدينين وهو ديناران َوخمَسان 

فاكملها بالعشر الدنانير وزدها َعلى دينارين َوخمسين فيكون ثالثة ارباع 

درهم يعدلـ اثنا عشر ديناراً وخمسي دينار فهذ عدداً له ربع وخم  وهو 

رون فاضربه في ثالثة ارباع درهم فتكون خمسه عشر وهَو جزء الدينار عش

وهو نصي  كل ابن ثم اضر  عشرين في اثني عشر َوخمسين فيكون مائتين 

وثمانيه واربعين وهو جزء الدرهم وهو المال ويكون  الدينين ثمانيه وستين 

 لثين.عم ثوالدين االول سبعه واربعين والدين الثاني واحد وعشرين َووصيه ال

َونصيبه خم  جميه المال بَعد الدين الثاني  فإن كان َدين االول

َودين الثاني ونصيبه سد  جميع المال بعد الدين االول فمعلوم َعلى َما بينا ان 

نصي  البنين ووصيه العم اثنا عشر ديناراً فاجعل دين االول درهما فيكون 

هما فتأخذ خمسه فتكون خم  المال بعد الدين الثاني اثنا عشر ديناراً ودر

درهم ودينارين وخمسين فهو دينه ونصيبه فيلقى منه نصيبه َوهو دينار فتبقى 

دينار َوخمَسان َوخم  درهم فهو دينه وهو يعدلـ اذا الدرهم الذي جعلنا دينه 

فتسقط خم  درهم من درهم فيبقى اربعَه اخما  درهم يعدل ديناراً وخمسي 

ه االخما  الدرهم ربعَها حتى تكمل درهما تاماً وتزيد دينار فتزيد على االربعَ 

على الدينار َوالخمسين مثل ربعه ايضاً وهَو ربع دينار َوعشر دينار فيكون 
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درهما يعدلـ ديناراً وثالثة ارباع دينار فقد وضح ان دين االبن االول ديناراً 

يناراً ى عشر دوثالثة ارباع ثم تجعل دين الثاني ايضا درهماً وتزيده َعلى االثن

فيكون اثنا عشر ديناراً ودرهماً وهو َما بقي من المال بعد الدين فتأخذ ُسدسه 

فيكون دينارين وسد  درهم فهَو دين الثاني َونصيبُه فيلقى منه نصيبه وهو 

دينار فيبقى دينه سد  درهم ودينار فهو يعدل درهماً فألق سد  درهم من 

ديناراً فالدرهم يعدلـ ديناراً وخمساً وهو درهم فيبقا خمَسه اسدا  درهم يعدل 

دين الثاني فيجمع ايضا الورثه ووصيه العن والدينين فيكون اربعَه عشر 

ديناراً ونصف وربع وخم  وهو جميع المال يؤخذ عددا له ربع وخم  وهو 

عشرون فاضربه في اربعه عشر ونصف وربع َوخم  فيكون مائتين وتسعه 

صي  كل ابن عشرين َووصية العم اربعين ودين وتسعين فهو جميع المال ون

االبن االول خمسه وثلثين النه دينار وثالثة ارباع دينار والدينار عشرين 

 ودين االبن الثاني اربعَه وعشرين.

، ُخم  المال اال دين الثاني َونصيبهُ ربع َما تبقا فإن كان دين االول

العم اثنا عشر  َوصيَّةن وعمه فمعلوم ان نصي  البني َوصيَّةمن المال بَعد 

العّم درهما اال دينارين  َوصيَّةديناراً فإذا جعلنا المال درهما َكان المال بَعد 

فتأخذ ربعُه فيكون ربع درهم اال نصف دينار َوهَو دين االبن الثاني َونصيبه 

فتسقط منه نصيبه َوهو دينار فيبقى ربع دينه درهم اال ديناراً ونصفا وقال ان 

ول ُخم  المال اال دين الثاني فبين ان دين االول ودين الثاني خم  دين اال

المال َوكنا جعلنا مالنا درهماً فخمسيه خم  درهم فتزيده َعلى اثنا عشر 

ديناراً فيكون خم  درهم واثنا عشر ديناراً يعدل درهما فألق خم  درهم من 

ون طها أخماساً فيكدرهم فيبقى اربعَه اخما  درهم يعدلـ اثنا عشر ديناراً فابس

جزء الدينار اربعَه وهو نصي  كل ابن َوجزء الدرهم ستين وهو المال 

 ووصيه العم ثمانيه ودين االول ثالثة ودين الثاني تسعه.

َووصيه العم ثلث جميع المال اال الدين الثاني  االول فإن كان دين

االول فإذا َوكان دين الثاني َونصيبه خم  َما تبقا من جميع المال بعد دين 

جعلت الكال درهما كانت وصيه العم ودين االول ودين الثاني ثلث درهم 

فتسقطه من المال وهو درهم فيبقا ثلثا درهم وهو نصي  البنين فتزيد عليه 
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خمسه َوصيه العم فيكون نصي  البنين ووصيه العم اربعه اخما  درهم 

 ةَوصيَّ درهم وَويبقى الدينين خم  درهم ويكون نصي  كل ابن ثلثي عشر 

العم عشر درهم وثلث عشر درهم فاذ قد تبين ان الدينين خم  درهم فاجعل 

دين االول ديناراً فيبقى دين الثاني خم  درهم اال ديناراً ونصيبه ثلثي درهم 

فَصار دينه ونصيبه سد  وعشر درهم اال ديناراً فهَو يعدل خم  ما بقي من 

اال خم  دينار فتقابل به فيكون بعد المال بَعد دين االول وهو خم  درَهم 

المقابله ثلثي عشر درهم يعدلـ اربعَه اخما  دينار فالدرهم يعدلـ اثنا عشر 

ديناراً وهو المال ودين االول دينار ودين الثاني دينا َوخم  دينار ألنا قد بينا 

ان الدينين خم  المال َونصي  كل ابن اربعه اخما  دينار ألنه ثلثي عشر 

لدرهم اثنا عشر ديناراً فابسطها اخماساً فيكون المال ستين ودين درهم وا

االول خمسه َودين الثاني سبعَه َونِصي  كل اربعه ووصيه العم ثمانيه فان 

كان دين االول ووصيه العم مثل دين الثاني وكان دين الثاني َونصيبه ثلث 

الثاني ثلث المال فاذا جعلنا المال درهما ونصي  كل ابن ديناراً كان دين 

درهم اال ديناراً فيلقى منه َوصيه العم وهو ديناران فيبقى ثلث درهم اال ثالثة 

الدنانير وهو دين االول فتزيد عليه الدين الثاني وهو ثلث درهم اال ديناراً 

فيكون ثلثي درهم اال اربعه الدنانير وهو دين االول ودين الثاني فاسقطه من 

هم واربعه الدنانير يعدلـ نصي  العشره البنين المال وهو درهم فيبقا ثلث در

ووصيه العم وهو اثنا عشر ديناراً فألق أربعه الدنانير من اثنا عشر ديناراً 

فيبقا ثلث درهم يعدلـ ثمانيه الدنانير فابسطها اثالثا فتكون جزء الدينار واحد 

 .هكل ابن ووصيه العم اثنين ودين االول خمسه ودين الثاني سبعَ وهو نصي  

لعم ا َوصيَّةمثل خم  دين الثاني ودين الثاني و فإن كان دين االول

ربع المال فاجعل مالك درهما ونصي  كل ابن ديناراً فيكون دين الثاني 

العم دينارين فيبقى دينه ربع درهم اال  َوصيَّةووصيه العم ربع درَهم وَ 

تجمعه دينارين ودين االول همسه وهو نصف عشر درهم اال خمسي دينار ف

َمع دين الثاني فيكون الدينين جميعاً خم  وعشر درهم اال دينارين َوخمسي 

دينار فتسقطه من المال وهو درهم فيبقا سبعه اعشار درهم وديناران َوخمسان 

العم وهو اثنا عشر ديناراً فألق دينارين  َوصيَّةبعد نصي  العشره البنين و

دنانير وثالثة اخما  دينار يعدلـ َوخمين من اثنا عشر ديناراً فيبقا تسعه ال
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سبعَه وهو نصي  كل ابن َووصيه العم اربعَه عشر ويكون المال سته وتسعين 

 ودين االول اثنين ودين الثاني عشره.

بنين واوصى لعمه بثلث ماله وكان له َعلى عمه دين  فإن ترك سته

ذي دين الفكان نصي  ابن والدين الذي َعلى عمه ربع َما بقي من المال بعد ال

على َعمِه فاجعل مالك سوي الدين الذي َعلى العم درهماً ونصي  كل ابن 

ديناراً ونصي  ابن والدين الذي َعلى العم ربع درهم فألق منه نصي  ابن 

وهو دينار فيبقا الدين الذي على العم ربع درهم اال ديناراً فزدهُ َعلى الدرهم 

ل الذي خلفه الميت والدين الذي َعلى فيكون درهما وربعاً اال ديناراً وهو الما

العَّم فأعط العم ثلثه وهو ربع وسد  درهم اال ثلث دينار فهو يعدلـ ثالثة 

الدنانير ألن َوصيه العم مثل نصف نصي  البنين فأكمل الربع والسد  

والدرهم بثلث دينار وزده على ثالثة الدنانير فيكون ربع وسد  درهم يعدلـ 

ا فخذ عددا له ربع وسد  وثلث وهو اثنا عشر فاضربه في ثالثة الدناينر وثلث

ربع وسد  فيكون خمسه وهو جزء الدينار وهو نصي  كل ابن ثم اضري 

اثنا عشر في ثالثة وثلث فيكون اربعين َوهَو جزء الدرهم وهو الذي خلفه 

الميت ويكون الدين الذي على العم ربع درهم اال ديناراً وذلك خمسه فيكون 

الميت خمسه واربعين َونصي  كل ابن خمسهَ واختصارَها ان  جميع َمال

يكون المال الذي خلفه الميت ثمانيه والدين الذي على العم واحد َونصي  كل 

 ابن واحد.

بمثل نصي  احد البنين وأوَصى لخاله بُسد  الدين  فإن اوصى لعمه

بع َما الذي َعلى عمه فكان الدين الذي َعلى عمه َونصي  احد البنين مثل ر

خاله فاجعل َما بقي من المال بعد َوصيه خاله درهما  َوصيَّةبقي من المال بعد 

فربعه ربع درهم فاسقط منه نصي  احد البنين َوهو دينار فيبقى ربع درهم اال 

ديناراً وهو الدين الذي َعلى عمه فتأخذ سدسه فيكون ثلث ثمن درهم اال سد  

ى الدرهم فيكون درهماً وثلث ثمن درهم اال خاله فتزيدَها عل َوصيَّةدينار وهو 

َمع الدين الذي َعلى عمه فتسقط منه َوصيه سد  دينار وهو جميع مال المين 

الخال وهي ثلث ثمن درهم اال سد  دينار فيبقى درهم فتقسمه بين البنين 

والعم على سبعَه لُكل ابن واحد وللعم واحد ألنه اوَصى له بمثل نصي  احد 
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نصي  كل ابن سبع درهم وكنا جعلنا نصي  كل ابن دينار  البنين فيكون

فَصار سبع درهم يعدلـ ديناراً فابسطها اسباعاً فيكون ُجزء الدينار واحد َوجزء 

الدرهم سبعَه فتزيد عليه َوصيه الخال وهي ثلث ثمن درهم اال سد  دينار 

 الذيوذلك ثمن واحد فيكون سبعه وثمنا وهو جميع َما خلف الميت مع الدين 

على العم والدين الذي على العم وربع درهم اال ديناراً وذلك ثالثة ارباع درهم 

فقد وضح ان الذي خلف الميت سته وثالثة اثمان والدين الذي َعلى العم ثالثة 

ارباع فذلك سبعه وثمن َونصي  كل ابن واحد ووصيه الخال ثمن فابسطها 

ي َعلى العم واحد وخمسين اثماناً فيكون الذي خلف الميت سوى الدين الذ

والدين الذي َعلى العم سته َووصيه الخال سد  سته وهو واحد ويبقا سته 

َوخمسين للعم بوصيته مثل نصي  اخر البنين ثمانيه ولكل ابن ثمانيه فإذا 

اضفنا الى َوصيه العم نصي  احد البنين كان اربعَه عشر وهو ربع سته 

مه مثل نصي  احد البنين وبثلث َما وخمسين فإن خلف سته بنين َواوَصى لع

تبقا من الثلث وكان ألحد بنيه َعليه دين فكان دينه مثل ثلث َما بقي من الثلث 

بَعد نصي  احد البنين فاجعل مال الميت سوى دين االبن درهما فخذ ثلثه 

فيكون ثلث درهم فألق منه مثل نصي  احد البنين َوهو دينار فيبقا ثلث درهم 

تأخذ ثلثه فتكون تسع درهم اال ثلث دينار وهو مثل دين االبن اال ديناراً ف

َويكون جميع ما خلف الميت درهما وتسعا اال ثلث دينار فتزيد َما بقي من 

المال وهو تسعا درهم اال ثلثي دينار على ثلثي المال وهو ثلثا درهم فيكون 

الدنانير  سته ثمانيه اسباع درهم اال ثلثي دينار فاكملها بثلثي دينار وزده على

فتكون ثمانيه اتساع درهم يعدلـ سته الدنانير وثلثين فابسطها اتساعا فيكون 

المال سوى الدين ستين َونصي  كل ابن ثمانيه والدين تسع درهم اال ثلث 

دينار وهو اربعه فيكون جميع َما خلفت الميت اربعَه وستين ونصي  كل ابن 

جميع َما خلف الميت سته عشر ودين ثمانيه والدين اربعه َويختصرَها فيكون 

 االبن واحد َونصي  اسدا . 

فخذ ثلث المال فتجده خمسه فاعط الموصي له  فإذا اردت ان نقسم

بمثل نصي  احد البنين اثنين فيبقا ثالثة فاعط ثلثها وهو واحد وهو مثل دين 

االبن وبقي اثنان فزدهما على ثلثي المال وهو عشره فيكون اثنا عشرين سته 

 لُكل ابن اثنان.



 

232 

دينه ونصيبه اال ثلث ما تبقا من الخم  خم  جميع المال  فإن كان

فاجعل مالك درهما َونصي  كل ابن ديناراً فنصي  السته البنين سته الدنانير 

وللموصي له بمثل نصي  احد البنين دينار فيبقا درهم اال سبعه الدنانير وهو 

حد البنين وقد قال ان الدين الدين وثلث ما تبقا من الخم  بعد نصي  ا

ونصي  احد البنين اال ثلث َما تبقا من الخم  خم  جميع المال فتسقط منه 

نصي  احد البنين وهو دينار فيبقا خم  درهم اال ديناراً هو الدين اال ثلث َما 

تبقا من الخم  وقد كان الدين وثلث َما تبقى من الخم  درهم اال سبعه 

درهماً وخمساً اال ثمانيه الدنانير َوهو دينار فتأخذ  الدنانير فتجمعها فيكون

نصفه فيكون ثالثة اخما  درهم اال اربعَه الدنانير وهو الدين فاسقطه من 

المال فيبقا خمسا درهم َواربعَه الدنانير فخذ خمسيه فيكون خمسي خم  درهم 

هو وَواربعَه اخما  واربَعه اخما  دينار فاسقطه منه مثل نصي  احد البنين 

دينار فيبقا خَسا خم  درهم اال خم  دينار فخذ ثلثه فيكون ثلثي خم  خم  

درهم اال خم  دينار فاسقطه من الدين َونصي  احد البنين وهو ثالثة اخما  

درهم اال ثالثة الدنانير فيبقا ثالثة واربعين جزءا من خمسه وسبعين جزءا من 

خم  درهم فاجبرَها  درهم اال دينارين ونصف وثلث وعشر دينار يعدلـ

بدينارين وزدَها على خم  درهم َوالحق خم  درهم بخم  درهم فيبقا سته 

َوخمسون جزءا من مائة َوخمسين جزءا من درهم يعدلـ دينارين ونصف 

وثلث وعشر دينار فاضر  سته َوخمسين جزءا من مائة َوخمسين في مائة 

صيُ  كل ابن َوخمسين فيكون سته وخمسين وهَو ُجزء الدينار وهو ن

َواضر  دينارين ونصف وثلث وعشر في مائة وخمسين فيكون اربع مائة 

واربعين َوهو ُجزء الدرهم وهو المال وقد انفقت َعلى ثمن وثمن فخذ من 

المال ثمنه ومن النصي  ثمنه فيكون المال خمسه َوخمسين ونصي  كل ابن 

واخد فان ترك سبعَه والدين خمسه وللموصي له بثلث َما تبقا من الخم  

سبعه بنين واوصى لعمه بتكمله الثلث بنصي  احد البنين وكان للميت على 

العم دين فكان دينه مثل وصيته فاجعل مالك درهماً فمعلوم ان نصي  كل ابن 

سبع درهم واجعل الدين الذي َعلى العَم ديناراً فيكون َمال الميت كله درهماً 

 لث دينار فألق منه نصي  ابن وهو سبعوديناراً فخذ ثلثه فيكون ثلث درهم وث

درهم فما بقي فهو تكمله الثلث بنصي  ابن وهو سبع درهم فما بقي فهو تكمله 
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الثلث بنصي  ابن وهو اربعَه اجزاء من واحد وعشرين جزءا من درهم وثلث 

دينار وهو وصيه العم وهي مثل ما عليه من الدين وهو دينار فهي اذا تعدلـ 

دينار من دينار فيبقا ثلثا دينار يعدلـ اربعَه اجزاء من واحد دينارا فألق ثلث 

وعشرين جزءا من درهم فابسطها كلها اجزاء من واحد وعشرين فيكون جزء 

الدينار اربَعه وجزء الدرهم اربعَه عشر ونصي  كل ابن اثنين وتكمله الثلث 

 اربعَه.

ى عمه لبتكمله الربع بنصي  احد البنين َوكان له عَ  فإن اوَصى لعمه

دين واوصى لخاله بثلث َما تبقا من الربع فكانت َوصيه الخال مثل الدين الذي 

على العم فمعلوم ان ثلث َما تبقا من الربع هو ثلث نصي  ابن وان نصي  ابن 

ثالثة امثال الدين الذي على العم والبنون سبعَه فانصبا هم واحد وعشرين مره 

ن الذي على العَّم ديناراً وتجعل المال مع مثل الدين الذي على العم فتجعل الدي

الدين الذي على العم درهَما فتأخذ ربعه فيكون ربع درهم فتسقط منه مثل 

نصي  احد البنين وهو ثالثة الدنانير فبقيت التكمله ربع درهم اال ثالثة 

الدنانير وهي َوصيه العم ووصيه الخال ثلث َما تبقا من الربع وهو دينار 

ربع درهم اال  ثلث ما تبقا من الربعالعم ووصيه الخال  ةَوصيَّ فَصارت 

دينارين فاسقطه من المال وهو درهم فيبقى ثالثة ارباع درهم وديناران يعدل 

واحد وعشرين ديناراً فألق دينارين من واحد وعشرين ديناراً فيبقا تسعه عشر 

هم سته ديناراً يعدلـ ثالثة ارباع درهم فابسطها ارباعاً فيكون جزء الدر

وسبعين وهو المال منه الدين الذي على العم ثالثة ويكون جزء الدينار ثالثة 

 ونصي  كل ابن تسعه ووصيه الخال ثالثة.

سته بنين واوَصى لخاله بوصيه َواوَصه لعمه بمثل نصي  احد  فإن ترك

 خاله وكان ألحد البنين َعلى ابيه دين فكان َوصيَّةعمه ب َوصيَّةالبنين اال تكمله 

دينه مثل وصيه خاله فيج  ان يكون نصي  كل ابن وصيتي عم اال وصيه 

َخاله فيكون نصي  البنين السته اثنا عشر وصيه عم اال سته َوَصايا خال وزد 

َعليه وصيه عم ووصيه خال ودين االبن وهو َوصيه خال فيكون جميع َمال 

 عم اثنينالميت ثالثة عشر وصيه عم اال اربع وَصايا خال فاجعل وصيه ال

ووصيه الخال واحد فان جعلت غير هذا جاز ويكون المال الذي خلفه الميت 
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اثنين وعشرين ونصي  كل ابن ثالثة يدفع من ذلك الدين الى االبن واحد 

ويأخذ ثالثة بنصيبه فيكون له مع دينه اربعَه ويأخذ العم اثنين والخال واحد 

 وكل ابن ثالثة.

بثلث ما تبقا من الثلث بعد َوصيه عمه  فإن اوثى في هذه المسله ألجنبي

َووصيه خاله فاجعل جميع َماخلف الميت درهما فاخرج منه دين االبن وهو 

َوصيه خال فتبقى درهم اال وصيه خال فخذ ثلثه فيكون ثلث درهم اال ثلث 

وصيه خال فألق منه وصيه عم ووصيه خال فيبقا ثلث درهم اال وصيه عم 

خال فاعط ثلثها لالجنبي وهو تسع درهم اال  واال وصيه خال وثلث َوصيه

ثلث وصيه َعم واالربعَه اتَساع َوصيه خال فيبقا تسعا درهم اال ثلثي وصيه 

عم واال ثمانيه اتساع وصيه خال فزده على ثلثي المال وهَو ثلثا درهم اال ثلثي 

خال َوخمسه اتساع وصيه خال تعدل اثنا عشر وصيه  َوصيَّةعم واال  َوصيَّة

اال سته َوَصايا خال فاجبرَها ثلثي وصيه عم وبوصيه خال وخمَسه اتساع  عم

عم اال سته َوَصايا خال فيكون  َوصيَّةخال وزدها َعلى اثنا عشر  َوصيَّة

ثمانيه اتساع درهم يعدلـ اثنا عشر َوصيه عم وثلثي َوصيه عم اال اربع َوصايا 

ساع الدرهم حتى يكون خال واربعَه اتساع َوصيه خال فاكمل الثمانيه االت

كل شئ معك مثل ثمنيه فيكون درهم وهو ان تزيد عليه مثل ثمنه فتزيد على 

درهما يعدلـ اربعَه عشر َوصيه عم وربع َوصيه عم اال خم  َوَصايا خال 

العم اربعَه  َوصيَّةفاجعل َوصيه العم اربعه ووصيه الخال واحده وانما جعلت 

از فيكون جميع المال الذي خلفه الميت لمكان الربع ولو جعلت غير ذلك لج

 اثنين َوخمسين والدين واحد ونصي  كل ابن سبعَه.

فاخرج الدين َوهو َواحد ثم خذ ثلث َما تبقا من  فإذا اردت ان تقسم

 الخال وهما صيَّةالعم ووَ  صيَّةالمال بعد الدين فتجده سبعَه عشر فألق منه وَ 

ى ي َوهو اربعَه فيبقا ثمانيه فزده َعلخمسه فيبقا اثنا عشر فاعط ثلثها لالجنب

ثلثي المال وهو اربعَه وثالثون فيكون اثنين واربعين بين سته بنين لُكل ابن 

 سبعَه.
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عشره بنين َوكان ألحد بنيه عليه دين فكان دينه ونصيبه ربع َما  فإن ترك

عمه وكانت َوصيه عمله تكمله الثلث بنصي  ابنه  صيَّةوَ بقي من المال بعد 

خم  َما تبقا من الثلث بعد الدين فاجعل المال الدرهماً ونصي  كل ابن  اال

 صيَّةوَ ديناراً فألق 

العم من المال وهو درهم فيبقا درهم اال وصيه عم فخذ ربعه فيكون ربع  

درهم اال ربع َوصيه عم وهو نصي  االبن ودينه فألق منه نصيبه وهَو دينار 

عم واال ديناراً فاسقطه من َمال الميت فيبقا دينه ربع درهم اال ربع وصيه 

وهو درهم فيبقا ثالثة ارباع درهم ودينار وربع وصيه عم فخذ ثلثه فيكون 

ربع درهم وثلث دينار ونصف سد  وصيه عم فاسقط منه نصي  االبن وهو 

دينار فيبقا تكمله الثلث بنصي  ابن ربع درهم ونصف سد  وصيه عم اال 

ا تبقا من الثلث بعد الدين وهو سد  دينار ثلثي دينار فاسقط منه خم  مَ 

وعشر دينار وثلثي عشر َوصيه عم فيبقا ربع درهم وسد  عشر وصيه عم 

اال نصف وثلث وعشر دينار يعدلـ وصيه عم فتكون َوصيه العم يعدلـ بعد 

المقابله خمسه عشر جزءا من تسعه وخمسين جزءا من درهم اال سته 

جزءا من دينار َويكون الدين احد عشر َوخمسين جزءا من تسعه َوخمسين 

جزءا من تسعه َوخمسين جزءا من درهم اال خمسه واربعين جزءا من تسعه 

وخمسين جزءا من دينار فتجمعهما فيكون الدين ووصيه العم سته وعشرين 

جزءا من تسعه َوخمسين جزءا من درهم اال ديناران واثنين واربعين جزءا 

ار فزد عليه نصي  البنين وهو عشره من تسعه َوخمسين جزءا من دين

الدنانير فيكوت ست وعشرين جزءا من تسعه وخمسين جزءا من درهم 

وثمانيه الدنانير وسبعه عشر جزءا من تسعه َوخمسين جزءا من دينار يعدلـ 

درهما فيقابل به وتبسطه فيكون جزء الدينار ثالثة وثالثين وهو نصي  كل 

عه وثمانين والدين سته وستين ويبقا المال ابن َوجزء الدرهم اربع مائة وتس

 بعد الدين اربع مائة وثالثة وعشرين ووصيه العم ثالثة وتسعين.

العم من جميع المال فيبقا ثلثمائة  صيَّةوَ فاسقط  فإذا اردت امتحانها

البن ا وسته وتسعون فخذ ربعها فيكون تسعه وتسعين وهو مثل الدين َونصي 

ن فتجده مائة واحد واربعين فاسقط منه نصي  ابن ثم خذ ثلث المال بعد الدي
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وهو ثالثة وثالثون فيبقا مائة وثمانيه َوهو تكمله الثلث بنصي  ابنه ثم اسقط 

الدين وهو سته وستون من الثلث وهو مائة واحد واربعون فيبقا خمسه 

وسبعون فخذ خمسها فيكون خمسه عشر فاسقطه من تكمله الثلث بنصي  ابنه 

مانيه فيبقاا ثالثة وتسعون مثل وصيه العم ثم اسقط الدين ووصيه وهو مائة وث

العم وهما مائة وتسعه وخمسون من المال وهو اربع مائة وتسعه وثمانون 

فيبقا ثلثمائة وثالثون بين عشره بنين ولكل ابن ثالثة وثالثون َواختَصارَها ان 

شرين اثنين وع تأخذ من ُكل شئ ثلثه فيكون المال مائة وثالثة وستين والدين

 َووصيه العم واحد وثلثين ونصي  كل ابن احد عشر.

وان شئت فاعملها على هذه الجهاله االخرى وهَو ان تجعل مالك ديناراً ودين 
االبن درهماً فاسقط وصيه العم من المال وهو دينار فيبقا دينار اال وصيه عم 

اسقط َونصيبه ف فخذ ربعه فيكون ربع دينار اال ربع وصيه عم فهو دين االبن
منه نصي  االبن َوهو نصي  فيبقا ربع دينار اال نصيباً واالربع َوصيه عم 
وهو دين االبن فهو اذاً يعدل درهماً فقابل به فيكون الدينار يعدلـ وصيه عم 
واربعه انصبا واربعه الدراهم وهو المال كله فالق منه الدين وهو درهم فيبقا 

اربعَه انصبَا وثالثة الدراهم فأسقط منه َوصيه عم و َوصيَّةالمال بعد الدين 
العم غبلفى نصي  البنين اربعَه انصبا وثالثة الدراهم فهو يعدلـ عشره انصبَا 

فيكون نصي  كل ابن نْصف درهم فيصير َمال الميت بعد الدين خمَسه 
ة عم فخذ ثلثه فيكون درهماً وثلثين وثلث َوصيه عم فألق منه َوصيَّ الدراهم و
ابن وهو نصف درهم مَما بقي فهو تكمله الثلث بنصيبه وهو درهم نصي  

وثلث وصيه عم فألق منه خم  َما تبقا من الثلث بعد الدين وهو ثلثا خم  
درهم وثلثا عشر وصيه عم فيبقا درهم وثلث عشر درهم وسد  وعشر 

ة عم يعدلـ وصيه عم فوصيه العم يعدلـ درهماً وتسعه اجزاء من اثنين َوصيَّ 
رين جزءا من درهم ونصي  كل ابن نصف درهم فيكون نصي  البنين وعش

خمسه الدراهم والدين درهم فيجتمع المال ُكله فيكون سبعَه الدراهم وتسعه 
اجزاء من اثنين وعشرين جزءا من درهم فتبسطها اجزاء من اثنين وعشرين 

ين نفيكون المال كله مائة وثالثة وستين َونصي  كل ابن احد عشر والدين اث
 َوعشرين َووصيه العم واحد وثلثين.

لخاله بثلث ما تبقا ِمن الثلث بعد  فإن أوصى في هذه المَسله

عم  ةَوصيَّ َوصيه عمه فخذ المال كله الذي بينَّه مبلغه اوال وهو اربعَه انصبا و
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فخذ ثلثه فيكون درهما واربعَه الدراهم فألق منه الدين وهو درهم فما بقي 

ونصيبا وثلثا وثلث وصيه عم فألق منه نصيبا فيبقى تكمله الثلث بنصي  ابن 

يبقا من الثلث بعد ة عم فألق منه خم  َما َوصيَّ درهم وثلث نصي  وثلث 

الدين وهو سد  َوعشر نصي  وثلثا عشر وصيه عم فيبقا درهم وثلث خم  

فوصية العد تعدل ُجزئين  نصي  وسد  وعشر َوصيه عم يعدلـ وصية عم

من اثنين وعشرين ُجزءا من نصي  ودرهماً وثمانيه اجزاء من اثنين 

وعشرين جزءا من درهم فيصير َمال الميت كله بعد الدين وهو درهم اربعه 

انصبا وجزئين من اثنين َوعشرين جزءا من نصي  واربعه الدراهم وثمانيه 

عه الدراهم وثمانيه اجزاء من اجزاء من اثنين وعشرين جزءا من نصي  وارب

اثنين وعشرين جزءا من درهم فخذ ثلث المال فيكون نصيباً واربعه وعشرين 

جزءا من سته وستين جزءاً من نصي  ودرهماً وثلثين جزءا من ستين جزءا 

من درهم فألق منه وصيه العم وهَي جزآن من اثنين وعشرين جزءا من 

عشرين جزءا من درهم فيبقا نصي  نصي  ودرهم وثمانيه اجزاء من اثنين و

وثمانيه عشر جزءا من سته وستين جزءا من نصي  وسته اجزاء من سته 

وستين جزءا من درهم فأعط الخال ثلثها وهو ثمانيه وعشرون جزءا من سته 

وستين جزءا من نصي  وجزآن من سته وستين جزءا من درهم فيبقى سته 

واربعه اجزاء من سته وخمسون جزءا من سته وستين جزءا من نصي  

وستين جزءا من درهم فزده على ثلثي المال وهو نصيبان وثمانيه واربعون 

جزءا من سته َوستين جزءا من نصي  ودرهمان واربعه وستون جزءا من 

سته وستين جزءا يعدلـ عشره انصابا فألق ثالثة أنصبا َوثمانيه وثلثين جزءا 

 با فيبقى سته انصبا وثمانيهمن سته َوستين جزءا من نصي  من عشره انص

َوعشرون ُجزءا من سته وستين جزءا من درهم فابسطها اجزاء من سته 

وستين فيكون االنصبا اربع مائة واربعَه وعشرين وهو جزء الدرهم وهو 

الدين ويكون الدرهم مائة وسته وتسعين وهو نصي  كل ابن فقد انفقت على 

لدين مائة وسته والنصي  تسعه االرباع فخذ ربع كل َواحد منهما فيكون ا

 واربعين والمال كله مائة وتسعه وستين َووصيه العم مائة وتسعه واربعين.

فإذا اردت امتحانها فاسقط وصيه العم من المال فيبقا ستمائة وعشّرون فخذ 

ربعها فيكون مائة وخمَسه َوخمسين وهو مثل الدين َونصي  االبن ثم خذ ثلث 
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د وعشرين فاسقط منه الدين وهو مائة وستين فيبقى المال فيكون مائتين واح

مائة َوخمَسه عشر فخذ خمسه فيكون ثالثة وعشرين فاسقط من تكمله الثلث 

بنصي  ابن وهو مائة واثنان وسبعون فيبقا مائة وتسعه واربعين مثل َوصيه 

العم فاسقط وصيه العم من ثلث المال وهو مائتان واحد وعشرون فيبقا اثنان 

فاعط الخال ثلثها اربعَه وعشرين فيبقا مائة وثمانيه واربعون فزدَها  َوسبعون

َعلى ثلثي المال وهو اربع مائة واثنان واربعون فيكون اربع مائة َوتسعين بين 

َوفِْي َوْجه آَخر من الَوَصايَاْ عشره بنين لُكل ابن تسعه واربعين 

م من ماله او وربما اوَصى لرجل في َوَصاياه بدره وهو بَاُ  الّدرَهم

بدرهمين او ثالثة او اكثر من ذلك او اقل َعلى قدر ما يتهيَّأ له في وصيته 

والحسا  في َهذا الفن َعلى ضّرو  فمنهم من يحس  َما وَرد عليه منه َعلى 

ظاهر الحَسا  فيخرجه حَسابه الى وجه يكون معه سهام المال دراهم 

ح َعلى غير قصد منه صحيحه ونصي  الوارث دراهم والدرهم بعينه صحي

لذلك وربما اخرجه الى وجه يكون معه في سهام المال كُسور َويكون النصي  

صحيحاً والدرهم صحيح او يخرجه الى ان سهام المال صحيحه والنصي  

صحيح والدرهم اجزاء وهذا ال يكون في حكم النيه ألن الميت اذا اوَصى في 

ن تلك الدراهم وال اقل منها اذا وَصاياه بدراهم مسماه فليَ  للموصي اكثر م

َكانت تخرج مع وَصاياه من الثلث اال ان يجيز ذلك الورثه او يجيز بعضهم 

فتجوز لهم بقدّر ذلك اال ان حَسا  اهل الفقه قد استحسنوا فيما بينهم شيئاً وهو 

ان يشرطوا في مثل هذه المسائل اذا هم سألوا عن الجوا  منها ان يقولوا 

ا ان تجعل دراهم الميت اقل ما يمكنك بعد ان يكون ال كسّر ويكون جوابك لن

فيها وكذلك يكون نصي  الوارث ال كسر معه ويكون الدرهم او الدرهمين او 

الثالثة او اكثر من ذلك التي تكون مع الوصايا لحالها كهيئتها اعني انه ال 

في يكون الدرهم جزئين وَما كان اكثر من ذلك فعلى قدر ذلك َولعمري ان 

بعض ما يرد من هذه المَسائل مما يمكن التخلص اليه ُصعوبَه َعلى هذا 

ان يكون اال بكسر وسنجيز العمل في  يتهيأالشرط الذي اشترطوه ومنه ماال 

ذلك ونبينه ونسهل الطريق الى َما يمكن اخراُجه ونقيم الدليل على ماال يوصل 

يقول فإذا  اوَصى الرجل اال بكسر وال تنهيا ان يكون صحيحا ابداً ومنهم من 

 مع َوصاياه ايضاً بسهم او سهمين او ثالثة او اكثر من ذلك.
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اقل َما يمكن ان يكون سهام المال من غير كسر يكون  وأردنا أن نعلم

فيها اوفى النصي  فالوصول الى معرفه سهام المال والتخلُص اليها 

ا انا مقدم لهذا الفن بابكالوصول الى معرفه َما تقدم لنا القول فيه من الدراهم و

من ابوا  الحَسا  يسهل به الوُصول الى َما يمكن اخراجه منه ويبين به ما ال 

 يمكن اخراجه والتخلص اليه اال بكسر ان شاء هللا تعالى.

ل ضعدد واحدهما بعده وال يف نعدايوهو إذا كان عددان مختلفان معلومان 

مى العدد المعلوم الذي بعد منه شئ واالخربعده ويفضل منه عدد معلوم فيس

ويسمى االخر العدد  القريناالخر  يسمىالعدد وال يفضل منه شئ االصل و

 الذي يعدانه على الشرط الذي شرط المجهول.

اقل َما يكون العدد المجهول فإن كان ذلك  فإذا اردنا ان نعلم كم

ان كَوالقرين وَ  العدد الذي فضل من المجهول ينقسم على فضل ما بين االصل

االصل اكثر من القرين فاقسمه َعلى فصل َمابين االصل والقرين َوَما خرج 

 ومثال َذلكمن القسم فاضربه في االصل فما اجتمع فهو العدد المجهول. 

قول القائل َمال ان قسمته بين واحد وتسعين استوى وان قسمته بين اربعَه 

سميناه  ين الذيوثمانين فضل سبعين فاقسم السبعين َعلى فضل َواحد وتسع

االصل وبين اربعَه وثمانين الذي سميناه القرين وهو سبعَه فيخرج عشره 

واذا كان فاضربها في االصل فيكون تسع مائة وعشره وهو المال المجُهول 

اكثر من االصل وانقسم الفضل على َمابين االصل والقرين فاقسمه القرين 

من القرين فما بقي  على فضل َمابين االصل والقرين فما خرج فاسقطه

فاضربه في االصل فما اجتمع فهو المجهول وهَو كقول القائل َمال ان قسمته 

بين خمَسه َوثمانين استوى وبين واحد وتسعين فضل ستين فاقسم الستين َعلى 

فضل َمابين االصل والقرين وهو سته فيخرج عشره فاسقطها من القرين وهو 

ضربها في االصل وهو خمَسه وثمانون واحد وتسعون فيبقى واحد وثمانين فا

فيكون سته االف وثمان مائة َوخمسه وثمانين وهو المال المجهول وان كان 

العدد الذي فضل من المجهول ال ينقسم على فضل مابين االصل والقرين َعلى 

الحالين الذين شرحتهما لك فخذ فضل مابين االصل والقرين فما كان هو 
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ه ثم زد َعلى العدد المعلوم الذي فضل من المجهول ُجزءا الذي ينقسم َعلى ست

القرين مره ومرتين وثالثة ابدا حتى تنقسم َعلى الجزء فإذا انقسم فانظر فإن 

في االصل فما كان  فإضربهكان الذي خرج من القسم اقل من القرين. 

فهو المجهول َوهو كقول القائل َمال ان قسمته بين سبعَه وتسعين استوى وبين 

وثمانين فصل سته وستين فاقسم السته والستين على فضل مابين االصل تسعه 

والقرين وهو ثمانيه فال ينقسم فزد َعليه القرين ست مرات وانما زدته ست 

مرات من قبل انك اذا قسمَت السته والستين َعلى الجزء وهو ثمانيه يبقا اثنان 

د من ست مرات واذا قسمت القرين وهو تسعه وثمانون على ثمانيه يبقا واح

تبقا سته واذا زدمت السته على االثنين اللذين بقيا من سته وستين َصار ثمانيه 

َوانقسمت َعلى الثمانيه فتضر  القرين وهو تسعه وثمانون في سته فيكون 

خم  مائة واربعَه وثلثين فتزيد عليها سته وستين فيكون ستمائة فيقسمها على 

ون فتضربها في االصل وهو سبعَه الجزء وهو ثمانيه فتخرج خمسه وسبع

وتسعون فيكون سبعَه االف ومائتين َوخمسه وسبعين وهو المجهول وان كان 

 منه َما فيه من امثال القرين فأسقطالذي يخرج من القسم اكثر من القرين، 

فما بقي فاضربه في االصل فما كان فهو المجهول وهو كقول القائل َمال ان 

استوى وبين ثالثة وتسعين فضل اثنين وثمانون  قسمته بين ثمانيه وتسعين

فخذ فضل ما بين االصل والقرين فيكون خمسه وهو الجزء المقسوم َعليه 

فيقسم َعليه الفاضل وهو اثنان وثمانون فال تنقسم فتزيد َعليه القرين ست 

مرات وهو خم  مائة وثمانيه َوخمسون فيكون ستمائة واربعين ولو زدناه 

فاقسمها على الجزء وهو خمسه فيخرج مائة وثمانيه مره واحده لجاز 

َوعشرون فاسقط َمافيه من امثال القرين َوهو ثالثة َوتسعون فيبقا خمَسه 

وثالثون فاضربها في االصل َوهو ثمانيه وتسعون فيكون ثالثة االف واربع 

مائة وثلثين وهو المجهول وربما كان َمائتين االصل والقرين عدد كسر يعسر 

طريق الذي َوصفته لك فإذا كان ذلك كذلك فاضر  االصل في اي عدد معه ال

كان شئت صحيح كان العدد كله او غير صحيح بعد ان يكون اذا القيت مما 

اجتمع من الشر  َما فيه من امثال القرين بقي ِمنه عدد قليل يسهل عليك 

رين لققسمته العمل عليه ان يقسم واال فزد َعلى العدد فالمعلوم الذي فضل ا
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مره او مرتين وثالثة واكثر من ذلك حتى ينقسم على العدد القليل فإذا انقسم 

فاضر  َما خرج من القسم فيما ضربت فيه االصل َمالم يقع في الضر  

كسر فان وقع كسر فزد على َما خرج من القسم القرين مره او مرتين وثالثة 

 الصل لك يقع فيابدا حتى يكون َما يجتمع اذا ضربته فيما ضربت فيه ا

الضر  كسر فما اجتمع من الضر  فألق ما فيه من امثال القرين ان كان 

اكثر من القرين فما بقي فاضربه في االصل فما كان فهو المجهول فإن كان 

 اقل من القرين فاضربه في االصل فما اجتمع فهو المجهول.

استوى قول القائل َمال ان قسمته بين مائة واحد َوعشرين  ومثال ذلك

وبين تسعه وستين فضل ستون فاضرُ  االصل وهو مائة واحد وعشرين في 

واحد َوجزئين من احد عشر فيكون مائة وثلثين وهو الجزء فاقسم الفضل وهو 

ستون َعلى خمسه فيخرج اثنا عشر فان ضربت اثنى عشر في واحد وجزئين 

 ا مرهمن احد عشر خرج في الضر  كسر فزد على االثنى عشر القرين ابد

ومرتين وثالثة حتى يكون لما يجتمع جزء من احد عشر فيحتاج الى ان تزيده 

سبع مرات وذلك اربع مائة وثالثة وثمانين فيكون اربع مائة َوخمسه وتسعين 

فيضربه في واحد َوجزئين من احد عشر فيكون خم  مائة واثنان َوخمسون 

 د وعشرون فيكونفيبقى ثالثة وثالثون فاضربها في االصل وهو مائة واح

 ثالثة االف وتسع مائة وثالثة وتسعين وهو المجهول.

في العدد وصفت لك الحال فيه  َوإن كنت اذا ضربت االصل

والقيت مما اجتمع من الضر  َما فيه من امثال القرين بقي من الضر  هدد 

كبير اال ان الذي بينه وبين القرين قليل فخذ ذلك العدد الذي بينه وبين القرين 

فاقسم َعليه الفضل ان انقسم واال فافعل منه كما وصفت لك فما خرج من 

الضر  ان كان اقل من القرين وان كان اكثر من القرين فألق َما فيه من 

امثال القرين وان كان اكثر من القرين فألق َمافيه من امثال القرين فما بقي 

لمجُهول وهو فالقه من القرين فما فضل فاضربه في االصل فما كان فهو ا

بمنزله قولك َمال ان قسمته بين مائة واحد وعشرين استوى وبين تسعه وستين 

فاضر  االصل وهو مائة واحد وعشرون في واحد وجزء من احد عشر 

فيكون مائة واثنين وثلثين فاسقط َما فيها من امثال القرين فيبقى ثالثة وستون 
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ذا وهو الجزء فاقسم انك اوبين ثالثة وستين والقرين وهو تسعه وستون سته 

ضربت االصل َوهو مائة َواحد َوعشرين في اربعَه كان الذي يجتمع من 

الضر  اربع مائة واربعَه وثمانين فإذا القيت َما فيها من امثال القرين َوهو 

تسعه وستون بقي واحد َوهو الجزء فيقسم َعليه الستين فيخرج ستين فيضربها 

عَه فيكون مائتين واربعين فيلقى َما فيها من فيما ضربت فيه االصل وهو ارب

امثال القرين وهو تسعه وستون فيبقى ثالثة وثالثون فيضربها في االصل 

وهو مائة واحد َوعشرون فيكون ثالثة االف وتسع مائة وثالثة وتسعين َوهو 

 المجهول.

 بينواستوى َولو قال مال ان قسمته بين سته واربعين 

خمسون فاضر  سته واربعين في واحد ونصف احد وسبعين بقي اثنان وَ 

فيكون تسعه وستين فاسقطها من القرين فيبقى اثنان َوهو الجزء فاقسم َعليه 

الفضل وهو اثنان َوخمسون فيخرج سته وعشرون فاضربها فيما ضّربَت فيه 

االصل وهو واحد ونصف فيكون تسعه وثلثين فاسقطها من القرين وهو واحد 

ن وثالثون فاضربها في االصل وهو سته واربعون فيكون وَسبعون فيبقا اثنا

 الف واربع مائة واثنين وسبعون وهو المجهول.

َوإن شئت فاضر  سته واربعين في ثالثة فيكون َمائة وثمانيه وثلثين فألق َما 

فيها من امثال القرين فيبقا سبعَه وستون فألقها من القرين فيبقا اربعَه وهو 

ين فيبقا اربعَه وهو الجزء فأقسم عليها الفصل وهَو اثنان الجزء فألقها من القر

َوخمسون فيخرج ثالثة عشر فاضربها في ثالثة فيكون تسعه وثلثين فاسقطها 

من القرين وهو واحد وسبعون فيبقا اثنان وثالثون فاضربها في االصل وهو 

 سته واربعون فيكون الف واربع مائة واثنين وسبعين وهو المجُهول.

ت فاضر  االصل وهو سته واربعون في واحد وثالثة اخما  فيكون وإن شئ

ثالثة وسبعين وثالثة اخما  فألق َما فيه من امثال القرين فيبقا اثنان وثالثة 

اخما  َوهو الجزء فاقسم للعدد الذي فضل وهو اثنان َوخمسون على اثنين 

ثنين ا وثالثة اخما  فيخرج عشرين فاضربها في واحد وثالثة اخما  فيكون

وثلثين فاضر  اثنين وثلثين في االصل وهو سته واربعون فيكون الف واربع 

مائة واثنين وسبعين َوهو المجهول وكذلك فافعل ابدا اذا كان الجزء زايد على 
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القرين واذا كان ناقصاً عن القرين فافعل كما  وصفُت لك فيما قبل ان شاء 

 هللا.

ين فاستوى وبين سته واربعين ان قسمته بين واحد وسبع فإن قال َمال

فضل تسعه عشر فيضر  االصل وهو واحد وسبعون في اثنين فيكون مائة 

واثنين واربعين مائة اثنين واربعين فألق ما فيه من امثال القرين وهو سته 

واربعين فيبقا اربعَه وهو الجزء المقسوم َعليه فيقسم الفضل وهو تسعه عشر 

اذا اردت القرين َعلى التسعَه عشر مره او  على اربعه فال ينقسم وبين انك

مرتين او ثالثة او اكثر من ذلك لم ينقسم على اربعَه ألن القرين زوج 

والتسعه عشر فزد فإذا اردت الزوج على الفرد لم يكن ابدا اال فرداً والفردا 

اذا قسم َعلى الزوج لم يكن الذي يخرج من القسم صحيحاُ ابدا فاطل  عددا 

ه وطل  ذلك يسهل النك قد علمت القرين اذا القى من االصل بقي سوا االربعَ 

خمسه وعشرين واالصل اذا ضر  في اثنين والقى مما اجتمع مما فيه من 

امثال القرين بقي اربعَه فمعلوم انه اذا ضر  في اثني عشر والقى مما اجتمع 

د َما فيه من امثال القري  بقي اربعَه وعشرون وإذا ضر  االصل في واح

والقى مما فيه امثال القرين بقي خمسه َوعشرون فبين ان االصل اذا ضر  

في ثالثة عشر والقى مما اجتمع َما فيه من االمثال القرين بقي ثالثة النه كان 

يبقى اربعه وعشرون َوخمسه َوعشرون وهو تسعَه واربعون فيبقى ثالثة َوهَو 

الذي فضل من المجهول وهو  الجزء المقسوم َعليه فيقسم َعليه العدد المعلوم

تسعه عشر فال ينقسم فتزيد َعليه القرين وهو سته واربعون فال تنقسم ايضا 

فتزيد َعليه مره اخرى فيكون مائة واحد عشر فتقسمه َعلى الجزء وهو ثالثة 

فيخرج سبعَه وثالثون فتضربها في ثالثة التي كنت ضربت فيها االصل اول 

ن فيلقى َما فيها من امثال القرين فيبقا واحد فيكون اربع مائة واحد وثماني

وعشرون فتضربها في االصل وهو واحد وسبعون فيكون الف واربع مائة 

 واحد وتسعين وهو المال.

بين مائة وسبعه وعشرين استوى وبين  َوإن قال َمال ان قسمته

 مائة وثالثة وثمانين زاد عشرين.
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المَسله مائة وسبعه َوعشرون فاطل  عددا اذا ضربته في االصل وهو في هذه 

وقسمت َما اجتمع من الضر  على القرين وهو مائة وثالثة وثمانون بقي 

عدد قليل فان جعلته ثالثة لم يخرج ألنك اذا ضربت االصل في ثالثة والقيت 

مما اجتمع من الضر  َما فيه من امثال القرين بقي خمسه عشر ولها ثلث 

ثلث فاذا زدته على َما ال ثلث له ولو زدته والعشرون ال ثلث لها والقرين له 

على َما ال نهايه لم يكن لما يجتمع منه ثلث ابدا وكل عدد ال ثلث له اذا قسم 

على عدد له ثلث لم يكن َما يخرج من القسم صحيحا ابداً فاطل  عددا اخر 

سوى الثالثة فتجد العدد سته وعشرين النك تعلم انه يبقى من ضربك االصل 

خمَسه عشر فبين انك اذا ضربته في اربعَه َوعشرين بقي مائة  في ثالثة

َوعشرين ومن ضربك االصل في اثنين تبقى واحد وسبعين فقد وضح انك اذا 

ضربت االصل في سته وعشرين والقيت مما اجتمع ما فيه من امثال القرين 

 بقي ثمانيه وهي الجزء فيقسم عليها العشرين فال تنقسم فتزيد عليها القرين

وهو مائة وثالثة وثمانون فيكون مائتين وثلث فتقسمها على ثمانيه فال تنقسم 

في مره واحده فتزيده اربع مرات َعلى العشرين وانما زدته اربع مرات الن 

للعشرين ربعا واذا ضربت مائة وثالثة وثمانين في اربعَه كان لما اجتمع ربع 

منهما فانك اذا اجمعتهما وُكل عددين لُكل واحد منهما ربع وال ثمن لواحد 

لكان لها ثمن وانما احتجنا الى ذكر الثمن الن الواحد من الثمانيه ثمنها فيكون 

سبع مائة َواثنين َوخمسين فنقسمهما على الجزء وهو ثمانيه مخرج اربعَه 

وتسعين فاضربَها في سته والعشرين فيكون الفين واربع مائة واربعه واربعين 

ل القرين فيبقا خمسه وستين فاضربها في االصل وهو فألق ما فيها من امثا

مائة وسبعه وعشرون فتكون ثمانيه االف ومائتين َوخمسه وخمسين َوهو 

 المال.

َوإذا شئت فاقسم العشرين على الثمانيه فيخرج اثنان ونصف فاضربه في سته 

َوعشرين فيكون خمسه وستين فاضربها في االصل وهو مائة وسبعَه 

ثمانيه الف ومائتين َوخمسه َوخمسون وهو المال وكذلك ان وعشرون فيكون 

قال َمال ان قسمته بين ستمائة وسبعَه وعشرين استوى وبين مائتين َوخمسه 

َوخمسين يفضل مائة واربعَه واربعين فاطل  عددا اذا ضربته في ستمائة 

وسبعَه وعشرين وقسمت ما اجتمع من الضر  على مائتين َوخمَسه َوخمسين 
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عدد قليل وذلك ان العدد اربعَه وعشرين ألنك اذا ضربت اربعَه وعشرين يبقا 

في ستمائة وسبعَه وعشرين َوقسمت ما اجتمع من الضر  على مائتين 

وخمسه وخمسين بقي ثالثة والوصول الى العلم باربعَه وعشرين َسهل النك 

ن ا تعلم انك اذا قسمت ستمائة وسبعَه وعشرين على َمائتين َوخمسه َوخمسين

الباقي مائة وسبعَه عشر فمن ضربك اياه في واحد يبقا مائة وسبعَه عشر ومن 

ضربك اياه في ثالثة يبقا ثلثمائة واحد َوخمسون فاسقط منه مائتين َوخمسه 

َوخمسين فيبقا سته وتسعون فقد تبين ان من ضربك االصل في ثالثة ويلقى 

سته وتسعون فمن ضربك  مما اجتمع من الضر  َما فيه من امثال القرين يبقا

االصل في سته ويلقى مما اجتمع َما فيه من امثال القرين يبقى مائة واثنان 

وتسعون من اثني عشر يبقى مائة وتسعه َوعشرون ألنك ألقيت منه مائتين في 

خمسه وخمسين ومن اربعَه وعشرين مره يبقا ثالثة ألنك ألقيت منه القرين 

تبين انك اذا ضربت ستمائة وسبعَه وهو مائتان َوخمسه َوخمسون فقد 

َوعشرين في اربعَه َوعشرين وقسمت ما اجتمع من الضر  َعلى مائتين 

وخمَسه وخمسين يبقا ثالثة وهو الجزء فيقسم الفضل وهو مائة واربعه 

واربعون َعلى الجزء فيقسم الفضل وهو مائة واربعَه واربعون َعلى الجزء 

يضر  ثمانيه واربعين في اربعه وهو ثالثة فيخرج ثمانيه واربعون ف

َوعشرين فيكون الف ومائة واثنين َوخمسين فيبقا مائة واثنان وثالثون 

فاضربها في االصل وهو ستمائة وسبعه وعشرون فيكون اثنين وثمانين الفاً 

 وسبع مائة واربعَه وستون َوهو المال.

وَما اشبهها اختَصار ألن لالصل وهو  وقد تقع في هذه المسأله

مائة وسبعَه وعشرون ثلث وللقرين وهو َمائتان َوخمسه وخمسون ثلث ست

وللمال واالثنين والثلثين الذي ضربتها في االصل ثلث للمال واالربعَه 

واالربعين التي فضلت ثلث فبين انا اذا اخذنا ثلث مائة واثنين وثلثين وهو 

لى ا اجتمع عاربعه واربعون َوضربناَها في ستمائة وسبعَه وعشرين َوقسمنا مَ 

القرين وهو َمائتان وخمسه وخمسون بقي ثلث مائة واربعه واربعين وهو 

ثمانيه واربعون َوقد ُكنّا بينّا انه يبقا من ضربه في ثالثة سته وتسعين فإذا 

اردنا الثالثة على اربعَه واربعين كان سبعَه واربعين فإذا ضربنا سبعَه 
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سع مائة َوعشرين الفا واربع مائة واربعين في ستمائة َوسبعه َوعشرين كان ت

 وتسعه وستين وهو المال.

واالثنين والثلثين من جهة اخرى لكان ذلك سهال  ولو طلبت المائة

قريبا النك اذا ضربت احد عشر في ستمائة وسبعه وعشرين وقسمت َما 

اجتمع من الضر  على مائتين َوخمسه َوخمسين بقي اثنا عشر فيقسم الفضل 

ه واربعون على اثني عشر فيخرج اثنا عشر فيضربها في وهو مائة واربع

احد عشر فتكون مائة واثنين وثلثين فتضربها في االصل وهو ستمائة وسبعَه 

 وعشرين فيكون اثنين وثمانين الفاً وسبع مائة واربعَه وستين وهو المال.

كيف الوصول الى سبعَه واربعين فاعمل في هذا  َوإن اردت ان تعلم

ر من الحَسا  وهو اطول من هذا البا  قليال وهو انك تضر  الفن با  آخ

االصل الذي هو ستمائة وسبعَه وعشرون في اثنين فيكون الفا ومائتين واربعَه 

وخمسون فيسقط َما فيها من امثال القرين فيبقا مائتان واربعَه وثالثون فاسقط 

في  االصل منها الفضل وهو مائة واربعَه واربعون فيبقا تسعون وانما ضربت

اثنين لكيما اذا القيت مما اجتمع َما فيه من امثال القرين بقي اكثر من الفضل 

وهو مائة واربعَه واربعون ثم يسقط تسعين من مائتين َوخمسه َوخمسين فيبقا 

مائة َوخمسه وستون فاحفظها ثم اقسمها على العدد القليل الذي حدث من 

شرين وهو ثالثة فيخرج خمَسه ضر  اربعَه وعشرين في ستمائة وسبعَه وع

وخمسون فاضربَها في اربعَه وعشرين فيكون الفا وثلثمائة َوعشرين فزدَها 

َعليه االثنين اللذين كنت ضربتهما وال في ستمائة وسبعَه وعشرين فيكون الفاً 

 وثلثمائة واثنين َوعشرين.

 القرين فيبقا سبعَه واربعون فاضربها في فاسقط َما فيها من امثال

الصل وهو ستمائة وسبعه َوعشرون فيكون تسعه وعشرين الفا واربع مائة ا

 وتسعه وستين وهَو المال.

الوصول الى سبعه واربعين من غير هذه الجَهه ايضاً  وإن اردت

فاختصرَها على َما اضف لك وذلك انك تأخذ ثلث ستمائة وسبعه وعشرين 
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ين فيقول كانه قال وثلث مائتين وخمسه وخمسين وثلث مائة واربعَه واربع

مال ان قسمته بين مائتين وتسعه استوى وبين خمسه وثمانين فضل ثمانيه 

 واربعين.

ذلك فاعمل كما َوصفت لك فيما قبل وهو انك  فإذا اردت ان تعلم

تضر  االصل وهو َمائتان وتسعه في تسعه فيكون الفا وثمان مائة واحد 

مَسه وثمانون فيبقا احد عشر وهو وثمانين فألق َما فيه من امثال القرين وهو خ

الجزء فاقسم عليه الفضل وهو ثمانيه واربعون فال ينقسم فزد َعليه القرين مرة 

ومرتين وثالثة حتى ينقسم على احد عشر فحينئٍذ قد استغنيت عن الزياده 

فكانك زدته خم  مرات فاجتمع اربع مائة وثالثة وسبعون فتقسمه َعلى 

ثالثة واربعون. فاضربه في تسعه فيكون ثلثمائة الجزء وهو احد عشر فخرج 

وسبعَه وثمانين فألق ما فيها من امثال القرين فيبقا سبعه واربعون فاضربها 

في االصل وهو َمائتان وتسعه فيكون تسعه االف وثمان مائة وثالثة وعشرين 

وهو المال الذي ينقسم بين مائتين وتسعه فال يبقا شئ وبين خمسه َوثمانين 

ثمانيه واربعون وقد علمت ان الستمائة والسبعه والعشرين ثالثة امثال  يبقى

مائتين وتسعه وان المائتين والخمسه والخمسين ثالثة امثال خمسه وثمانين 

وان المائة واالربعه واالربعين ثالثة امثال ثمانيه واربعين فبين انك اذا 

جتمع وقسمت َما اضربت السبعَه واالربعين في الستمائة والسبعه والعشرين 

 من الضر  َعلى مائتين َوخمسه َوخمسين فض  مائة واربعه واربعون.

واربعين من المائة واالثنين  َوان اردت الوُصول الى سبعَه

والثلثين فاسقط ثلث مائتين وخمسه َوخمسين وهو خمسه وثمانون من المائة 

 واالثنين والثلثين فيبقا سبعه واربعون.

ن التي هي ثلث مائتين َوخمسه َوخمسين على خمسه وثماني وإن زدت

مائة واثنين وثلثين َصار مائتين وسبعَه عشر فاضربها في ستمائة وسبعَه 

وعشرين َوقسمت َما اجتمع من الضر  َعلى مائتين وخمسه َوخمسين بقي 

 مائة واربعَه واربعون.
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فرد إلى َما احببت ان شاء هللا تعالى،  وإن اردت اكثر من ذلك

تختصر كل مَسله تزد عليك من هذا الفن اذا وجدت والقرين والفضل وكذلك 

عددا واحدا مشركاً بعدَها جميعاً فاعمل منها كما وصفت لك ان شاء هللا تعالى 

ومن هذا الفن َما ال يكون اصال وهو مثل قوله َمال ان قسمته بين ستين 

 يكون من واربعين استوى وبين اربعَه واربعين بقى احد َوعشرون فهذا ال

قبل ان سته َواربعين زوج والعدد المقسوم عليها زوج النه لم يبق منه شئ 

وكل عدد زوج يقسم َعلى عدد زوج فان الباقي منه زوج وقال يبقا واحد 

 َوعشرون وهي فرد وهذا ال يمكن.

ان قسمته بين اربعَه وثمانين استوى َوبين  َومثل قوله ايضا َمال

هذا َماال يكون ايضا من قبل االربعه وثمانين ثلث  خمسه واربعين تبقا اربعون

فالعدد المقسوم عليَها اذا لم يفضل منه شئ له ثلث ايضاً ولخمسه واربعون 

ثلث َوكذلك كل عدد له ثلث اذا قسم على عدد له ثلث فان الباقي له ثلث وليَ  

 هالربعين ثلث هذا ال يكون ومثل قوله َمال ان قسمته على تسعين لم يبق من

شئ وان قسمته على خمسين فضل سبعَه َوعشرون فهذا ال يكون ألنه كل َمال 

يستوي على تسعين فان المال عقود كله بال أحاد وإذا قسمت العقود على 

عشرون فان الذي يبقى عقود بال احاد واذا قسمت العقود على عشرون فان 

ذي يبقى الذي يبقى عقود بال احاد واذا قسمت العقود على عشرون فان ال

عقود بال احاد وقال بقي سبعَه َوعشرون فهذا اال تكون فتقعد مثل هذا شبهه 

 اذا ورد عليك لئال يطل  ماال يجد اليه سبيال.

زدت على االصل ربعُه او خمسه او نصف عشره او َما  فإن ُكنت اذا

احببت من ذلك مقدار َما يكون الذي يجتمع من ذلك يقر  من القرين اذا 

 مافيه اسقطت منه

من امثال القرين كان الباقي عدد قليل او كسر قليل او عدد وكسر قليل ويكون 

الباقي قري  من القرين بعدد قليل او عدد كسر قليل او كسر قليل على النحو 

الذي  فسرناه فيما مضى فيكون حينئذ العدد القليل والعدد والكثر القليل او 

فصل ان تقسم واال فرده على الفصل الكثير القليل هو الجزء فتقَسم عليه ال
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القرين مره ومرتين وثالثة او اكثر من ذلك حتى تنقسم على الجزء مما يخرج 

فاضربه فيما ضربت فيه االصل ان لم يقع في الضر  كسر فإن كان فيه 

كسر فزده على َما خرج من القسم القرين مره َومرتين وثالثة او اكثر من 

ته فيما ضربت فيه االصل كسر فما اجتمع فألق ذلك حتى ال يقع فيه اذا ضرب

َمافيه فهو العدد المجهول فإن لم يخرج لك المجهول كما سأل فارجع الى الذي 

ضربته فيما ضربت منه االصل فرد َعلى القرين ايضا مره ومرتين وثالثة 

واربعَه واكثر من ذلك حتى تكون ما يجتمع منه اذا ضربته فيما ضربت فيه 

ون في الضر  كسر فما اجتمع من ذلك فألق َما فيه من امثال االصل لم يك

 القرين فما بقى فاضربه في االصل فما كان فهو المجهول. 

 .مه يتفق لك ان شاء هللا‘فإن لم تتفق فاعمل ذلك مره ومرتين وثالثة ابدا ف

َومثال ذلك قول القائل َمال ان قسمته بين سبعه وسبعين استوى وبين واحد 

قي عشره فاضر  االصل وهو سبعَه وسبعُون في واحد وثمن سبع وثمانين ب

فيكون اربعَه وثمانين وثلثا فاسقط منه َما فيه من امثال القرين فيبقى ثالثة 

وثلث وهو الجزء فأقسم عليه الفضل َوهو عشره فيخرج ثالثة فإن ضربتها 

 هفيما ضر  فيه االصل وهو واحد وثلثا سبع خرج في الضر  كسر فزد بثلث

الثلثه على القرين فيكون اربعَه وثمانين فاضربها فيما ضربت فيه االصل 

وهو واحد وثلثا سبع فيكون اثنين وتسعين فاسقط منه َمافيه من امثال القرين 

فيبقى احد عشر فان ضربتها في االصل وهو سبعه وسبعون لم يخرج لك َما 

 تزيد.

 قرينال فإذا كان هذا هكذا فزد على االربعَه وثمانين

مره ومرتين وثالثة واربعَه حتى يكون لما يجتمع منه ثلثي سبع ايضا فإذا 

ات لم يصح لنا المجهول فتزيد اربع عشر مره وهو الف ومائة  زدناه سبع مرَّ

واربعَه وثلثين فيكون الف وثمانين وثمانيه عشر فاضربهُ في واحد وثلثي سبع 

يه من امثال القرين وهو واحد فيكون الف وثلثمائة واربعَه وثلثين فألق ما ف

َوثمانون فيبقى ثمانيه وثلثين فاضربها في االصل وهو سبعه وسبعون فيكون 

الفين وتسع مائة وسته وعشرين وهو المال المجهول ولو ضربت االصل في 

واحد ونصف جزء من احد عشر وعملَت كما َوصفت لك فيما مضى خرج 
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االصل من القرين َوعملت كما  لك العدد المجهول باسهل من هذا ولو نقصت

َوصفت لك خرج َسهال قريباً وانما بينُت لك هذا لما عسى ان ينفع لك مَسله 

 البد منها من هذا العمل.

لعمه مثل نصي  احدهم ودرهم  فإن ترك خمَسه بنين واوَصى

ولخاله بثلث َما تبقى من الثلث فاجعَل مالك شيئاً فخذ ثلثه فيكون ثلث شئ 

ل نصي  احدهم َوهو نصي  واسقط درهما فيبقى ثلث شئ اال فأسقط منه مث

نصيباً واال درهما فأعط الخال ثلثه وهو تسع شئ اال ثلث نصي  واال ثلث 

درهم فيبقا تسعا شئ اال ثلثي نصي  اال ثلثي درهم فرده َعلى ثلثي المال وهَو 

مسه خ ثلثا شئ فيكون ثمانيه اتساع شئ اال ثلثي نصي  واال ثلثي درهم يعدلـ

انصبا فاجبرَها بثلثي نصي  وثلثي درهم وزده َعلى خمَسه انصبَا فيكون 

ثمانيه اتساع شئ يعدلـ خمَسه انصبَا وثلثي نصي  وثلثي درهم فأكمل الثمانيه 

االتساع الشئ حتى يكون شيئاً وهو ان يزيد عليها ثمنها فتزيد َعلى الخمسه 

ه انصبا ا فيكون شيئاً يعدلـ ستاالنصبا والثلثي نصي  والثلثي درهم مثل ثمنه

وثالثة اثمان نصي  وثالثة ارباع درهم فيحتاج الى ان يجعل النصي  اقل َما 

يمكنك من الدرهم حتى يكون اذا ضربت النصي  في سته وثالثة اثمان 

وزدت على َما اجتمع ثالثة ارباع درهم َكان َما يجتمع من ذلك صحيح ال 

ن صحيحاً واضر  في سته ان الذي يجتمع كسر فيه وبين ان النصي  اذا كا

من ذلك عدد صحيح واذا جعلت الثالثة االثمان التي مع االنصبا اثمانا 

َصارت ثالثة فإذا ضربتها في النصي  كان َما يجتمع من ذلك اثماناً فإذا زدت 

عليه الثالثة االرباع وهي سته اثمان َصار َما اجتمع من ذلك اثمان فإن لم 

انيه واال لم يخرج المال صحيح فقد احتجت الى البا  الذي ينقسم َعلى ثم

قدمناه لك النه قد حدث لك عددان معلومان وهما ثالثة َوثمانيه ويحتاج الى ان 

يعدان عددا مجهوال اخذه بما بعده وهَو ثالثة واالخر وهو ثمانيه بعده ويفضل 

ثنين والثمانيه امنه اثنين وانما َصاّر بعده ويفضل منه اثنين ألن بين السته 

فتعمل كما وصفت لك حتى تعرف العدد المجهول فيخرج لك العدد ثمانيه 

عشر فتقسمها َعلى ثلث فيخرج سته َوهو النصي  فتضر  النصي  في سته 

وثالثة اثمان فتكون ثمانيه وثلثين وربعا فتزيد َعليه الثالثة االرباع الدرهم 

 ل.التي مع المال فيكون تسعه وثلثين وهو الما
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فخذ ثلث المال فيكون ثالثة عشر فاسقط منه  فإذا اردت امتحانها

مثل نصي  احدهم وهو درهم فيبقا سته فأعط الخال ثلثها وهو اثنان فيبقا 

اربعَه فزدَها َعلى ثلثي المال وهو سته وعشرون فيكون ثلثين فتقسمها َعلى 

 الثلثين وهم خمَسه فيكون لًكل ابن سته.

ثمانيه َوجعلته اربعَه عشر كان المال  فإن زدت على النصي 

تسعين وان جعلت النصي  اثنين وعشرين كان المال مائة واحد واربعين وان 

جعلت النصي  ثلثين كان المال َمائة واثنين وتسعين َوكلما زدت على 

النصي  ثمانيه فزد على المال ابدا واحد َوخمسين الى َما ال نهايه. وإنما زدت 

ه دون غيرها من االعدداد الن الذي كان يعدلـ المال من على النصي  ثماني

االنصبا كان معاه اثمان فاما الواحد َوالخمسين التي تريدَها على المال مع ُكل 

مره تزيد َعلى النصي  ثمانيه ألنك تضر  ثمانيه في سته وثالثة اثمان 

فتكون واحد وخمسين فان ترك خمسه بنين واوصى بمثل نصي  احدهم 

وبنصف َما تبقا من الثلث فاجعل مالك شيئاً فخذ ثلثه ثلثي فاسقط منه  وبدرهم

نصيبا ودرهماً ونصف َما تبقا بعد ذلك فيبقا من الثلث سد  شئ اال نصف 

نصي  واال نصف درهم فرده على ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيكون خمسه 

ا يضاسدا  شئ واال نصف درهم فاجبر واكمل مالك فيكون شيئاً يعدل منه ا

وثالثة اخما  نصي  وثالثة اخما  درهم فقد حدث لك عددان معلومان 

احدهما ثالثة واالخر خمسه فتحتاج الى ان يعدان عددا مجهوال احدهما وهو 

الثالثة بعده واالخر وهو الخمسه بعده ويبقا اثنان وانما َصار يبقا اثنان ألنك 

ي درهم حتى يتم درهم تحتاج الى ان تزيد على الثالثة االخما  الدرهم خمس

َوخمسي الخمَسه اثنين فالعدد المجهول اثنا عشر فاقسم اثنى عشر على ثالثة 

الذي هو ثالثة اخما  النصي  فيخرج اربعه وهو النصي  فاضربه في سته 

وثالثة اخما  فيكون سته َوعشرين َوخمسين فزد َعليه الثالثة االخما  

والنصي  اربعَه. وإن احببت فقد الدرهم فيكون سبعَه وعشرين وهو المال. 

علمت ان المال سته انصبا وثالثة اخما  نصي  وثالثة اخما  درهم فيحتاج 

الى ان يجعل النصي  عدداً صحيحاً إذا اخذت ثالثة اخماسه َوزدت عليه 

ثالثة اخما  درهم كان عدداً فال بد من ان تقع في ثالثة اخما  خمسي درهم 



 

252 

الدرهم ثالثة اخما  درهم َصاّر درهما وبطل  لكيما اذا ازدت على الخمسي

الكسر وأقل عددا يكون في ثالثة اخماسه خمسي درهم اربعه فاجعلها النصي  

ثم افعل في باقي المسله كما وصفت لك فيكون المال سبعَه َوعشرين 

والنصي  اربعَه وان جعلت النصي  تسعه كان المال ستين ثم تزيد ان اردت 

صي  ومع كل خمَسه تزيد على المال ثالثة وثالثين الى خسمه خمسه َعلى الن

 َما اردت من ذلك.

نصف َماله بمثل فإن ترك ابنين وابوين َواوَصى من 

نصي  االم وبثلث َما تبقى من النصف واوصى بعد ذلك بربع جميع المال اال 

درهماً فاجعل مالك شيئا فخذ نصفه فيكون نصف شئ فاسقط منه مثل نصي  

صي  فيبقا نصف شئ اال نصي  فاسقط ثلثه فيبقا ثلث شئ اال ثلثي االم وهو ن

نصي  فرده َعلى نصف المال وهو نصف شئ فيكون خمَسه اسدا  شئ اال 

ثلثي نصي  فاسقط منه ربع جميع المال اال درهما وهو ربع شئ اال درهماً 

فيبقا ثلث وربع شئ ودرهم اال ثلثي نصي  يعدل سته انصبا فاجبره بالثلثي 

لنصي  وزده َعلى السته االنصبا فيكون سته انصبا وثلثي نصي  يعدلـ ثلث ا

شئ وربع شئ ودرهماً فاسقط الدرهم من السته االنصبا والثلثي النصي  فيبقا 

ثلث شئ وربع شئ يعدلـ سته انصبا وثلثي نصي  اال درهما فيكمل الثلث شئ 

 ه اسبَاعه فتزيدوالربع شئ ختى يكون شئ واَنما لك ايه ان تزيد عليه خمسَ 

على ُكل شئ معك خمَسه اسبَاعه فيكون شيئاً يعدلـ احد عشر نصي  وثالثة 

اسباع نصي  اال درهما َوخمَسه اسباع درهم فقد َحدث في هذه المَسئله عددا 

ان احدها ثالثة الذي هو ثالثة اسباع النصي  واالخر سبعه الذي منه يخرج 

هوال احدهما يعده وهو الثالثة واالخر السبع فيحتاج الى ان يعدان عدداً مج

وهو السبعَه بعده ويفضل خمسه التي هي خمَسه اسباع الدرهم وانما جعلنا 

ألنا نحتاج الى ان نسقطَها من المال ولو كنا نحتاج ان نزيدها  بهيئتهاالخمَسه 

على المال لجعلنا الذي يفضل اثنين الذي هو بين الخمسه والسبعَه فتعمل كما 

فيكون العدد المجهول اثني عشر فتقسمه َعلى ثالثة فيخرج اربعَه  وصفت لك

وهو النصي  فيضربها في احد عشر ثالثة اسباع فيكون خمسه واربعين 

َوخمسه اسباع فيسقط منها الدرهم َوالخمَسه االسباع فيبقا اربعَه واربعون َوهو 
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ين وَعلى المال َونصي  االم اربعَه وان احببت ايضا فزد َعلى المال ثمان

 النصي  سبعه الى َما اردت من ذلك ان شاء هللا 

واثنين واوَصى من ثلث َماله بمثل نصي   فإن ترك ثالثة بنين

االبنت ودرهم والخر بربع َما تبقا من الثلث َودرهمين فاجعل مالك شيئاً فخذ 

ثلثه فيكون ثلث شئ فاسقط منه مثل نصي  االبنت ودرهماً فيبقا ثلث شئ اال 

 ً واال درهماً ثم اسقط منه ربعه َودرهمين فيبقا ربع شئ اال درهمين  نصيبا

وثالثة ارباع واال ثالثة ارباع نصي  فزده َعلى ثلثي المال فيكون ثلثي شئ 

وربع شئ اال ثالثة ارباع نصي  واال درهمين وثالثة ارباع درهم اجبر 

 عشر جزءا واكمل مالك فيكون شيئاً يعدلـ تسعه انصباً وسته اجزاء من احد

من نصي  وثالثة الدراهم فيجعل نصي  االبنه احد عشر جزءا من نصي  

وثالثة الدراهم فيحعل نصي  االبنه احد عشر ثم اضربه في تسعه وسته 

اجزاء من احد عشر فيكون مائة وخمسه وزد عليها الثالثة الدراهم فيكون 

 مائة وثمانيه وهو المال.

وعلى المال مائة َوخمَسه الى َما  فزد على النصي  احد عشر اردتوإن 

 اردت من ذلك ان شاء هللا تعالى.

في هذه المسله ألجنبي بُسد  جميع المال فاسقط من ثلثي  فإن اوصى

شئ وربع شئ اال درهمين وثالثة ارباع درهم واال ثالثة ارباع نصي  سد  

المال وهو سد  شئ فيبقا نصف شئ وربع شئ اال ثالثة ارباع نصي  واال 

رهمين وبثالثة ارباع درهمين فاجبر واكمل مالك فيكون ماال يعدلـ احد عشر د

نصيباً وثلثي نصي  وثالثة الدراهم وثلثي درهن فاجعل النصي  ان شئت 

ثمانيه بزياده ثلثه ثلثه الى ما اردت  وان شئتخمَسه  شئتاثنين وان 

عن العدد من ذلك وانما جعلناه اثنين لكيما اذا اخذنا ثلثيه كان في فضل 

الصحيح ثلث درهم فإذا اردنا َعليه ثلثي درهم َصار درهما وذه  الكسر 

فاضر  اثنين في احد عشر وثلثين فيكون احد ثالثة َوعشرين وثلثا فتزيد 

عليه ثالثة الدرهم وثلثين فيكون سبعَه وعشرين وهَو المال ثم تزيد َعلى المال 
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 ت واالحسن يكون نصي  االبنهخمَسه وثالثين وثلثه َعلى النصي  الى ما ارد

احد عشر والمال مائة واثنان وثالثون لئال يقع في االمتحان كسر ويخرج 

 الثلث بجميع الوَصايا.

فإن لم يوصي في هذه المسله بسد  َماله ولكنه اوَصى بخم  ماله واسقط 

خم  شئ من ثلثي شئ وربع شئ اال ثالثة ارباع نصي  واال درهمين 

فيبقا ثالثة واربعون جزءا من ستين جزءا من شئ اال  وثالثة ارباع درهم

ثالثة ارباع نصي  واال درهمين وثالثة ارباع درهم يعدلـ ثمانيه انصبا 

فاجبرها بثالثة ارباع نصي  وبدرهمين وثالثة ارباع درهم وزدها على 

ثمانيه ايضاً فيكون ثالثة واربعين جزءا من ستين جزءا من شئ يعدل ثمانيه 

ثة ارباع نصي  ودرهمين وثالثة ارباع درهم فاكمل ثالثة انصبا وثال

واربعين جزءا من ستين جزءا من شئ حتى يكون شئ واكمالك اياه ان تزيد 

عليه سبعه عشر جزءا من ثالثة واربعين جزاء منه فزد على االنصبا 

والدرهم سبعَه عشر جزءا من ثالثة واربعين جزءا منها فإذا اردت ان يسهل 

ل في ذلك فاضر  االنصبا في ستين فاقسمها على ثالثة واربعين عليك العم

فيخرج اثنا عشر نصيباً وتسعه اجزاء من ثالثة واربعين جزءا من نصي  

َواضر  درهم وثالثة ارباع في ستين واقسمَها على ثالثة واربعين فيخرج 

ثالثة الدراهم وسته وثلثين جزءا من ثالثة واربعين جزءا من درهم فَصار 

ئا يعدل اثني عشر نصيباً وتسعه اجزاء من ثالثة واربعين جزاء من شي

نصي  وثالثة الدراهم وسته وثلثين جزءا من ثالثة واربعين جزءا من نصي  

وثالثة الدراهم وسته وثلثين جزءا من ثالثة واربعين جزءا من درهم فقد 

عدان َحدث لك عددان احدهما تسعه واالخر ثالثة واربعين فيحتاج الى ان ي

عدداً مجهوال احدهما يعدل وهو تسعه واالخر وهو ثالثة واربعين يعدله ويبقا 

سبعَه وانما َصار يبقا سبعَه ألن الفصل بين سته وثلثين وثالثة واربعين سبعَه 

فتعمل كما وصفت لك وهو ان تضر  التسعه في خمسه فيكون خمَسه 

بعَة على الجزء فيتقسم الس واربعين فاسِقط منها ثالثة واربعين فيبقا اثنان وهو

اثنين فال ينقسم فيزيد عليها ثالثة واربعين فيكون خمسين فاقسمها على اثنين 

فيخرج خمسه وعشرين فاضربه في الخمسه فيكون مائة َوخمسه َوعشرين 

فاسقط َمافيه من امثال ثالثة واربعين فيبقا تسعه وثالثون وهو نصي  االبنه 
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تسعَه ثم نقسمها على تسعه ألنك اذا ضربته في  وال يحتاج الى ان يضربها في

تسعَه كان العدد المجهول على تسعه خرج النصي  فاضر  تسعه وثلثين في 

اثنى عشر وتسعه اجزاء من ثالثة واربعين فيكون اربع مائة وسته وسبعين 

وسبعه اجزاء من ثله واربعين فزد عليها ثالثة الدراهم وسته وثلثين جزءا من 

 عين فيكون اربع مائة وثمانين وهو المال.ثالثة وارب

فخذ ثلث المال فتجده مائة وستين فألق منه  فإن اردت امتحانَها

نصي  االبنه وهو تسعه وثالثون درهما فيبقا مائة َوعشرون فألق ربعها َوهو 

درهمين فيبقا ثمانيه وثمانون فردَها على ثلثي المال وهو ثلثمائة وعشرون 

انيه فاعط االجنبي منها خم  المال وهو سته وتسعون فيكون اربع مائة وثم

فيبقا ثلثمائة واثنا عشر بين ثالثة بنين وابنتين لُكل ابنه تسعه وثلثين ولُكل ابن 

 ثمانيه وسبعين.

واربعين فزد على المال اثنى  فإن زدت على النصي  ثالثة

ى عشر وتسعه اجزاء من ثالثة واربعين وهو خم  مائة َوخمسه وعشرون ال

 َما اردت من ذلك ان شاء هللا.

 واوَصى بمثل نصي  احدهم وبثلث ما تبقى من فإن ترك ثالثة بنين

الثلث وبدرهم وبعشر جميع المال فاجعَل مالك شيئاً فخذ ثلثه فيكون ثلث شئ 

فاسقط منه نصي  وثلث َما تبقا من الثلث ودرهما فيبقا تسعا شئ اال درهماً 

 ثي المال وهو ثلثي شئ فيكون ثمانيه اتساع شئواال ثلثي نصي  فزده على ثل

اال ثلثي نصي  واال درهماً فاسقط منه عشر المال وهو عشر شئ فيبقا واحد 

وسبعون جزءا من تسعين جزءا من شئ اال ثلثي نصي  واال درهما يَعدلـ 

ثالثة انصبَا فاجبر واكمل واعمل كما َوصفت لك في غير موضع فيكون شيئاً 

انصبَا وسته واربعين جزءا من واحد وسبعين جزءا من نصي  يعدلـ اربعَه 

َودرهما وتسعه عشر جزءا من احد وسبعين جزءا من درهم فقد َحدث لك 

عددان احدهما سته واربعين واالخر واحد تسعين فيحتاج الى ان يعدان َعد 

مجهوال احدهما يعده وهو سته واربعون واالخر وهو واحد وسبعون يعد ويبقا 

َوخمسون وانما َصار يبقا اثنان َوخمسون ألن الفضل بين واحد وسبعين اثنان 
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وتسعه عشر اثنين َوخمسين فتعمل كما َوصفت لك وهو ان يطل  عددا اذا 

ضّربته في سته واربعين والقيت مما اجتمع من الضر  َما فيه من امثال 

يه ثمانواحد وسبعين بقي من العدد عدد قليل َوذلك العدد ثمانيه فاذا اضر  

في سته واربعين كان ثلثمائة وثمانيه وستين فإذا القيت َما فيها من امثال واحد 

وسبعين بقى ثالثة عشر فتقسم اثنين َوخمسين َعلى ثالثة عشر فيخرج اربعَه 

فتضربَها في الثمانيه التي ضربت فيها االصل فيكون اثنين وثلثين وهَو 

 نصي  االبن.

فاضر  اثنين وثلثين في االنصبا وهي كم المال  فإذا اردت ان تعلم

اربعَه وسته واربعين جزءا من واحد وسبعين فتكون مائة وثمانيه واربعين 

واثنين َوخمسين جزءا من واحد َوسبعين جزءا من درهم فتزيد عليها الدرهم 

 والتسعه عشر جزءا فيكون مائة وهو المال.

المال ثلثمائة َعلى النصي  وجعلته مائة وثالثة فزد على  َوإن زدت

 وثلثين من ذلك ان شاء هللا.

فاضر  االصل وهو سته واربعين في واحد َونصف فيكون  وإن شئت

تسعه وستين فألقها من القرين َوهو واحد وسبعون فيبقا اثنان وهو الجزء 

فاقسم عليهما الفضل وهو اثنان َوخمسون فيخرج سته َوعشرين فاضربها في 

ن فألقها من القرين َوهو واحد وسبعون فيبقا واحد ونصف فيكون تسعه وثلثي

فاضر  االصل وهو سته َوإن شئت اثنان وثالثون وهو النصي . 

واربعون في ثالثة فيكون مائة وثمانيه وثلثين فألق من امثال القرين والق َما 

بقي بعد ذلك من القرين فيبقا اربعه وهو الجزء فاقسم الفصل وهو اثنان 

ثالثة عشر فاضربه في ثالثة فيكون تسعه وثلثين  َوخمسون عليَها فيخرج

فالقرين وهو واحد وسبعون فيبقا اثنان وثالثون وهو النصي  وانما كررت 

عليك العمل َوعملته من عدَّه مواضع لتعلم كثره الطريق الى هذا الفن فتقصد 

َوقد فيما وّرد عليك منه الى اسهل َما يتهيأ لك فيه ان شاء هللا تعالى. 
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في اخر كتابه المعروف بكتا  لحّجاج هل المسله عمل ا

الوَصايا فمن قرأ كتابنا هذا وعرف العمل الذي عمله الحجاج في كتابه في 

هذه المسله عرف فضيله عملنا فيها وسهولته وصحته والمراده في ُكل مسله 

ترد َعليه من هذا الفن صغرت او كبرت فمن هللا وطوله وقدرته فله الحمد 

َما فهمنا وفضلنا واياه نسل العون على كل َما يقدربنا منه انه  والشكر على

 قري  مجي .

واوصى بمثل نصي  احدهو عشر َما تبقا  فإن خلف عشره بنين

من الثلث ودرهم واوَصى االخر بسبع جميع المال فقياُسه ان تجعل المال شيئا 

بقا يفتأخذ ثلثه فيكون ثلث شئ فيسقط منه مثل نصي  احدهم َوهو نصي  ف

ثلث شئ اال نصيباً فيلقى منه عشره َودرهما فيبقا ثالثة اعشار شئ اال تسعه 

اعشار نصي  واال درهما ثم اسقط منه سبع جميع المال وهو سبع شئ فيبقى 

سبع شئ وسبع عشر اال تسعه اعشار نصي  واال درهما فرده على ثلثي 

ائتين وعشره المال وهو ثلثا شئ فيكون َمائة وثالثة وسبعين جزءا من م

اجزاء من شئ اال تسعه اعشاّر نصي  واال درهما يعدلـ عشره انصبا 

فاجبرَها بتسعه اعشار نصي  وبدرهم وزد مثلها على العشره االنصبا فيكون 

مائة وثالثة وسبعين جزءا من مائتين َوعشره اجزاء من شئ يعدلـ عشره 

ون شئ واكمالك انصبا وسبعَه اعشار نصي  ودرهما فأكمل االجزاء حتى تك

اياها ان تزيد عليها سبعَه وثلثين جزءا من مائة وثالثة وسبعين جزءا منها 

فيكون شيئا يعدلـ ثالثة عشر نصيباً واربعين جزءا من مائة وثالثة َوسبعين 

جزءا من نصي  ودرهماً وسبعَه وثلثين جزءا من مائة وثالثة وسبعين جزءا 

عين واالخر مائة وثالثة وسبعين من درهم فقد حدث لك عددان احدهما ارب

فيحتاج الى ان يعدان َعددا مجهوال احدهما وهو اربعون بعده واالخر وهو 

مائه وثالثة وسبعون بعده فيبقا بعد ذلك فضل مائتي سبعَه وثلثين ومائة وثالثة 

وسبعين وهو مائة وسته وثالثون فتعمل كما َوصفُت لك وهو انك اذا ضربت 

 ر والقيت مما اجتمع من الضر  َما فيه من امثال مائة االربعين في تسعه عش

وثالثة وسبعين بقي ثمانيه وستون فيقسم المائة والسته والثلثين عليها فيخرج 

اثنان فيضربهما في السبعَه عشر فيكون قمانيه وثلثين وهو النصي  وان 
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اردت الوصول الى النصي  من فير هذا الوجه فاطل  عددا اذا ضربتته فيه 

ربعين والقيت مما اجتمع ما فيه من امثال مائة وثالثة وسبعين بقي َعدد اال

قليل يَسهل عليك َما تريد فتجد ذلك العدد خمسه وسبعين بقي َعدد قليل يَسهل 

عليك َما تريد فتجد ذلك العدد خمسه وستين ألنك اذا ضربَت خمَسه وستين 

ثة وسبعين بقي في اربعين وقسمت َما اجتمع من الضر  َعلى مائة وثال

خمسه فتقسم المائة والسته والثلثين َعلى خمسه فال تنقسم فتزيد عليها مائة 

وثالثة وسبعين ثلث مرات وهو خم  مائة وتسعه عشر فيكون ستمائة 

وخمسه َوخمسين فيقسمها َعلى خمَسه فيخرج مائة واحد وثلثين فيضربها في 

سه عشر فاسقط َما فيها خمَسه وستين فيكون ثمانيه االف َوخم  مائة َوخم

من امثال مائه وثالثة وسبعين فيبقى ثمانيه وثالثون وهو النصي  وان اردت 

ايضا الوصول الى النصي  بعدد سوي العدد االول والثاني فاضر  االربعين 

في خمَسه وثلثين فيكون الف واربع مائة فألق َما فيها من امثال مائة وثالثة 

ربعَه وثمانون فيبقا سته عشر وهو الجزء فاقسم وسبعين وهو الف وثلثمائه وا

المائة والسته والثلثين َعلى سته عشر فال ينقسم فزد عليها مائة وثالثة 

وسبعين ابدا حتى تنقسم فيحتاج الى ان تزيدَها ثماني مرات وانما زدتها ثماني 

مرات ألن كل عدد ينقسم على سته عشر فله نصف ثمن والمائه والسته 

ها ثمن وليَ  لثمنها نصف والمائة والثالثة والسبعين اذا ضربتها في والثلثين ل

ثمانيه كان لما يجتمع ثمن وُكل عددين يكون لًكل واحد منهما ثمن وال نصف 

لثمن واحد منهما فإذا جمعا كان لهما نصف ثمن فتضر  مائة وثالثة وسبعين 

ثلثين ائة وسته وفي ثمانيه فيكون الف وثلثمائة واربعه وثمانين فزد عليها م

فيكون الف َوخم  مائة َوعشرين فأقسمها على سته عشر فيخرج خمسه 

وتسعين فاضربها في خمسه وثلثين فتكون ثالثة الف وثلثمائة َوخمسه 

َوعشرين فألق َما فيها من امثال مائة وثالثة وسبعين فيبقا ثمانيه وثالثون وهو 

ل اخر ايَضا الى النصي  لعموان اردت الوصول النصي  

فاضر  االصل وهو اربعون في اربعَه وربع فيكون مائة وسبعين فألقها من 

القرين فيبقا ثالثة وهو الجزء فاقسم عليها الفضل وهو مائة وسته وثالثون فال 

تنقسم فزد عليها القرين فيكون ثلثمائة وتسعه فاقسمها على الجزء وهو ثالثة 

ها وال ربعه لمائة وثالثة فزد علي فيخرج مائة وثالثة فاضربها في اربَعه وربع
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القرين مره ومرتين وثالثة ابدا حتى يكون له ربع فتزيد القرين على مائة 

وثالثة مره واحده فيكون مائتين وسته وسبعين فاضربها في اربعه وربع 

فيكون الف ومائة وثالثة وسبعين فاسقط ما فيها من امثال القرين وهو مائه 

ئه َوخمسه وثالثون فاسقطها من القرين وهو مائة وثالثة وسبعين فيبقا ما

وثالثة وسبعون فيبقا ثمانيه وثالثون وهو النصي  وقد يمكنك ان تصل الى 

 النصي  من وجوه كثيره َعلى نحو َما قد فسرت لك ان شاء هللا تعالى 

فاضر  النصي  وهو ثمانيه  فإن اردت ان تعلم كم المال

شر نصيبا واربعون جزءا من مائة وثالثة وثالثون في االنصبا وهي ثالثة ع

وسبعين جزءا من نصي  فيكون خم  مائة واثنين ومائة وسته وثلثين جزءا 

من مائة وثالثة وسبعين جزءا من درهم فزد عليه الدرهم والسبعه والثلثين 

الجزء من مائة وثالثة وسبعين جزءا من درهم فيكون خم  مائة وهو اربعَه 

 وهو المال.

المال غيرهما فزد َعلى النصي  مائة وثالثة  ان يكون وإن اردت

وسبعين وَعلى المال الفين ومائتين وتسعه وثمانين الى ما اردت فإن ترك 

ثالثة بنين فأوَصى بمثل نصي  احدهم وبثلث َما تبقا من الثلث وبدرهم 

واوَصى آلخر بتسع جميع المال وعشره فأَجاز ذلك الورثه فاجعل مالك شيئاً 

لثه فيكون ثلث شئ فاسقط منه مثل نصي  احدهم وثلث َما تبقى منه فخذ ث

ودرهم فيبقا تسعا شئ اال ثلثي نصي  واال درهماً فزده على ثلثي المال فيكون 

اتساع شئ اال ثلثي نصي  واال درهماً فاسقط منه تسع المال َوعشره وهو 

 التسع شئ وعشر شئ فيبقى واحد وستون جزءا من تسعين جزءا من شئ ا

ثلثي نصي  واال درهَما يعدل ثالثة انصبا َوخمسه وعشرين جزءا من واحد 

وستين جزءا من نصي  ودرهما وتسعه وعشرين جزءا من واحد وستين 

جزءا من درهم فقد حدث لك عددين احدهما خمسه َوعشرين وواالخر واحد 

وستين فيحتاج الى ان يعدان عددا مجهوال احده مما يعده وهو خمَسه 

 رون واالخر وهو واحد وستون بعده ويفضل اثنان وثالثون.َوعش
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خمسه َوعشرين في خمسه فيكون مائة  فإذا اردت ذلك فاضر 

َوخمسه وعشرين فاسقط َما فيها من امثال واحد وستين فيبقا ثالثة وهو الجزء 

فيقسم االثنين والثلثي عليها فال ينقسم فتزيد َعليها الواحد والستين فيكون ثالثة 

عين فيقسمهما على ثالثة فيخرج واحد وثلثين فنضربها في الخمسه فتكون وتس

مائة َوخمسه وخمسين فنسقط ما فيها من امثال واحد وستين فيبقا ثالثة 

 وثالثون وهو النصي .

فإذا اردت ان تعلم كم المال فاضر  النصي  وهو ثالثة وثالثون واالنصبا 

د وستين جزءا من نصي  وهو خمسه انصبا َوخمسه وعشرون جزءا من اح

فتكون مائة وثمانيه وسبعين واثنين وثلثين جزءا من واحد وستين جزءا من 

درهم وزد َعلى ذلك على الدرهم والتسعه والعشرين الجزء من واحد وستين 

جزءا من درهم فيكون مائة وثمانين َوهو المال فإن كان لم يوِص بتسع المال 

لق من ثمانيه اتساع شئ اال ثلثي نصي  وعشره ولكنه اوصى بثمنه َوعشره فأ

واال درهما ثمن المال وعشره َوهو ثمن شئ وعشره شئ فيبقا مائتان وتسعه 

وثثالثون جزءا من ثلثمائة وستين جزءا من شئ اال ثلثي نصي  واال درهما 

يعدلـ ثالثة انصبا فاجبر واكمل كما بينت لك فيكون شيئل يعدل خمَسه انصبَا 

شرين جزءا من مائتين وتسعه وثلثين جزءا من نصي  ومائة َوخمسه وع

ودرهماً ومائة واحد وعشرين جزءا من مائتين وتسعه وثلثين جزءا من درهم 

فقد َحدث لك عددين وهما مائة َوخمَسه وعشرون َمائتان وتسعه وثالثون 

فيحتاج الى ان يعدان عدد احدهما وهو مائة َوخمسه َوعشرون بعده واالخر 

 وتسعه وثالثون بعده ويفضل مائة وثمانيه عشر َعلى احد عشر وهو مائتان 

ذلك فاضر  مائة َوخمسه وعشريين في اثنين فيكون مائتين  فإذا اردت

َوخمسين فاسقط منها مائتين وتسعه وثلثين فيبقا احد عشر وهو الجزء فاقسم 

ر شمنها مائتين وتسعه وثلثين فيبقا احد عشر وهو الجزء فاقسم مائة وثمانيه ع

على احد عشر فال ينقسم فزد عليها َمائتان وتسعه وثلثين عشر مرات وانما 

زدتها عشر مرات ألنك اذا قسمت مائتين وتسعه وثلثين َعلى احد عشر يبقى 

واذا قسمت مائة وثمانيه عشر َعلى احد عشر يبقا ثمانه والثمانيه ال تنقسم 

ا في عشره الن تبقا َعلى احد عشر اال ان تضر  في احد َعشر وانما ضربته
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ايضاً من َمائة وثمانيه عشر ثمانيه فالمائتين والتسعه والثلثين عشر مرات 

الفين وثلثمائة وتسعين فإذا زدتها على المائة والثمانيه عشر كان الفين َوخم  

مائة وثمانيه فإذا زدتها على المائة والثمانيه عشر كان الفين َوخم  مائة 

احد عشر خرج َمائتين وثمانيه وعشرين فاضربها  وثمانيه فإذا قسمتها على

في االثنين الذي ضربت فيه المائة والخمسه والعشرين فتكون اربعه مائة 

وسته وثلثين فيبقا مائتان وسبعَه عشر وهو النصي  ولو جعلَت االربع مائة 

والسته والخمسين هي النصي  لجاز غير انا انما اسقطنا المائتين والتسعه 

 منها لتعليل المال.والثلثين 

ان تعلم كم المال فاضر  النصي  وهو مائتان وسبعه عشر فإذا اردت 

في االنصبا وهي خمسه انصبا ومائة َوخمسه َوعشرون جزءا من مائتين 

وتسعه وثلثين جزءا من نصي  فيكون الف ومائة وثمانيه وتسعين ومائة 

   فيكون الفوثمانيه عشر جزءا من مائتين وتسعه وثلثين جزءا من نصي

ومائة وثمانيه وتسعين ومائة وثمانيه عشر جزءا من مائتين وتسعه وثلثين 

جزء من درهم وزد عليه الدرهم والمائة والواحد والعشرين الجزء من َمأئتين 

 وهو المال.

وإن اردت ان تجعل المال اكثر من هذا فاعمل كما َوصفُت لك فانه يخرج لك 

  َوقوته، في كتا  الخوارزمي...َما اردت من الصوابات بحول هللا

واثنين واوَصى مثل نصي  ابنيه ودرهم فإن ترك ثالثة بنين 

تبقا من الربع ودرهم وبربع َما تبقا من الثلث وبدرهم وبثمن جميع وبَخم  ما 

المال. قياسه ان تجعل المال شيئا ويصير مائتين واربعين جزءا فالربع ستين 

من شئ فتسقط منه نصيبا ودرهماً وخم  َما جزءا من مائتين واربعين جزءا 

تبقى ودرهما فتكون الوَصأيا من الربع اثنى عشر جزءا من َمائتين واربعين 

جزءا من شئ واربعَه اخما  نصي  ودرهما واربعه اخما  فتسقطه من 

ثلث المال وهو ثمانون ُجزءا من مائتين واربعين جزءا من شئ فيبقا ثمانيه 

ين َواربعين جزءا من شئ اال اربعَه اخما  نصي  وستون جزءا من َمائت

واال درهماً واربعَه اخما  درهم فيسقط منه ربعه ودرهما فيبقى واحد 
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َوخمسون جزءا من مائتين واربعين جزءا من شئ اال ثالثة اخما  نصي  

واال درهمين وربعا ُعشرا وتسقط منه ثمن المال وهو ثالثون ُجزءا من 

من شئ فيبقا احد وعشرون ُجزءا من َمائتين واربعين  ًمائتين واربعين جزءا

جزءا من شئ اال ثالثة اخما  نصي  واال درهمين وربعا وعشرا فزد ذلك 

على ثلثي المال وهو مائة وستون جزءا من مائتين واربعين جزءا من شئ 

فيكون مائة واحد وثمانين جزءا من َمائتين واربعين جزءا من شئ اال ثالثة 

واال درهمين وربعا عشرا يعدلـ ثمانيه انصبا فتجبرَها بثالثة  اخما  نصي 

اخما  نصي  وبدرهمين وربع وعشر وتزيدَها َعلى ثمانيه انصبا فتكون 

ثمانيه انصبا وثالثة اخما  من نصي  ودرهمين وربعَا وعشرا يعدلـ مائة 

 واحد وثمانين جزءا من َمائتين واربعين جزءا من شئ فأكمل المائة والواحد

والثمانين الجزء من َمائتين واربعين جزءا من شئ حتى يكون شئ َواكمالك 

إياها ان تزيد عليها تسعه َوخمسين جزءا من مائة واحد وثمانين جزءا منها 

فتزيد على الثمانيه االنصبه والثالثة االخما  النصي  والدرهمين والربع 

 نها.والعشر تسعه وخمسين جزءا من مائة واحد وثمانين جزءا م

عليك ذلك فاضر  الثمانيه االنصبا والثالثة  فإذا اردت ان يسهل

االخما  النصي  والدرهمين والربع والعشر تسعه َوخمسين جزءا من مائة 

واحد وثمانين منها فإذا اردت يسهل عليك ذلك فاضر  الثمانيه االنصبا 

ر  الضوالثالثة االخما  النصي   في مائتين واربعين واقسم َما اجتمع من 

َعلى مائة واحد وثمانين فيكون احد عشر نصيبا وثالثة وسبعين جزءا من 

مائة واحد وثمانين جزءا من نصي  ثم تضر  الدرهمين والربع والعشر في 

مائتين واربعين وتقسم َما اجتمع على مائة واحد وثمانين فيخرج ثالثة الدراهم 

ه الدراهم واحد واحد وعشرين جزءا من مائة واحد وثمانين فيخرج قلق

وعشرين جزءا من مائة واحد وثمانين جزءا من درهم فقد حدث لك عددان 

وهما ثالثة وسبعون ومائة واحد وثمانون بعددان عددا احدهما وهو ثالثة 

وسبعون بعده واالخر وهو مائة واحد وثمانون بعد ويفضل َمائتين واحد 

 وعشرين ومائه واحد وثمانين وهو مائة وستون.
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فاضر  ثالثة وسبعين في عشره  ردت معرفه النصي فإذا ا

فيكون سبع مائة وثلثين فألق َما فيها من امثال مائة واحد َوثمانين فيبقا سته 

وهو الجزء فاقسم َعليه المائة والستين فال ينقسم فتزيد عليها مائة واحد 

 َوثمانين مرتين وهو ثلثمائة واثنان وستون فيكون خم  مائة واثنين َوعشرين

فاقسمها َعلى سته فيخرج سبعَه وثمانون فاضربها في عشره فيكون ثماني 

مائة سبعين فاسقط َما فيها من امثال مائة واحد وثمانين وهو سبع مائة وابعه 

وعشون فيبقا مائة وسته واربعين وهو نصي  االبنه فإذا اردت ان تعلم كم 

وثالثة  المال فاضر  النصي  وهو مائة وسته واربعون في احد عشر

وسبعين جزءا من مائة واحد وثمانين جزءا من نصي  فيكون الف وستمائة 

واربعه وستين ومائة وستين جزءا من مائة واحد وثمانين جزءا من درهم 

َوزد عليَها الدراهم التي كان َمع االنصبا وهي ثالثة الدراهم واحد َوعشرين 

ا وستمائة وثمانيه جزءا من مائة واحد وثمانين جزءا من درهم فيكون الف

 وستين وهو المال.

فإن اردت امتحانها فخذ ربع المال فتجده اربع مائة وسبعه عشر فاسقط منه 

نصي  االبنه ودرهما وهو مائة وسبعَه واربعون فيبقا مائتان وسبعون فاسقط 

منه خمسه َودرهماً وهو خمسه وخمسون فيبقا من الربع َمأئتان َوخمسه 

خمسون فيبقا من الربع َمائتان َوخمسه عشر وتكون َودرهماً وهَو خمسه وَ 

الوَصايا من الربع َمائتين واثنين فاسقطها من ثلث المال َوهو خم  مائة 

وسته وخمسون فيبقا ثلثمائة واربعَه َوخمسون فاسقط منها ربعَها ودرهما وهو 

تسعه وثمانون ونصف فيبقا مائتان واربعَه وستون ونصف فاسقط منها ثمن 

وهو مائتان وثمانيه ونصف فيبقا سته وخمسون فردَها َعلى ثلثي المال  المال

وهو الف ومائة واثنا عشر فيكون الفا ومائة وثمانيه وستين فاقسمها بين ثالثة 

 بنين واثنين لُكل ابنَه مائة وسته واربعون ولُكل ابن مائتان واثنان وتسعون.

له بمثل من ربع َمافإن ترك ثالثة بنين َوابنتين وأوَصى 

نصي  ابنَه اخرى وبدرهمين وربع وُسبع َمأ تبقا من الثلث بعد ذلك فاجعل 

مالك شيئا فخذ ربعه فيكون ربع شئ فألق من نصي  ابنه َودرهما ربع شئ 

اال نصيباً واال درهما فخذ خمسه وسدسه فيكون احد عشر جزءا من مائة 
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رهم وعشرين جزءا من شئ اال خم  وسد  نصي  واال خم  وسد  د

فاسقطه من نصي  ودرهم فيبقى نصي  َوخم  وسد  نصي  َوخم  

وسد  درهم اال احد عشر جزءا من مائة َوعشرين جزءا من شئ وهي 

الوصيَّة من الربعه فاسقطها من ثلث المال وهو اربعون جزءا من مائة 

وعشرين جزءا من شئ فيبقا واحد َوخمسون جزءا من مائة وعشرين جزءا 

اً َوخمسا وُسدسا واال درهماً وخمسا وسدسا فاسقط منه من شئ اال نصيب

نصي  ابنه ودرهمين فيبقا واحد وخمسون جزءا من مائة َوعشرين جزءا من 

شئ اال نصيبين َوخمساً وسدسا واال ثالثة الدراهم َوخمسا وسدسا فاعط ربعها 

وسبعها للموصي له بربع وسبع َما تبقا بعد ذلك من الثلث َوهو عشرون جزءا 

وربع سبع جزء من مائة َوعشرين جزءا من شئ اال مائة جزء واحد عشر 

جزءا واربعَه اسباع ُجزء من مائة وعشرين جزءا من نصي  واال درهماً 

وثمانيه وثلثين جزءا وخمَسه اسباع ُجزء من مائة َوعشرين جزءا من درهم 

ئة افيبقا من الثلث ثماني مائة وسبعه وستون ُجزءا من ثالثة االف وثلثم

وستين جزءا من شئ اال نصيبا والفا واربع مائة وثمانيه وستين جزءا من 

نصي  واال درهمين ومائة وثمانيه واربعين جزءا من ثالثة االف وثلثمائة 

وستين جزءا من درهم فزده َعلى ثلثي المال َوهو الفان وَمائتان َواربعون 

ومائة   ن ثالثة الفجزءا من ثالثة الف وثلثمائة وستين جزءا من درهم فيكو

وسبعَه اجَزاء من ثالثه االف وثلثمائة وستين جزءا من شئ اال نصيباُ وألفا 

واربع مائة وثمانيه وستين جزءا من ثالثة االف وثلثمائة وستين جزءا من 

نصي  واال درهمين ومائة وثمانيه واربعين جزءا من ثالثة االف وثلثمائة 

من  نقصتنصبا فأكمل االجزاء بما وستين جزءا من درهم يعدل ثمانيه ا

االنصبا والدراهم وزد مثلها على االنصبا فيكون ثالثة االف ومائة وسبعَه 

اجزاء من ثالثة االف ومائة وسبعه اجزاء من شئ يعدل تسعه انصبا والفا 

واربع مائة وثمانيه وستين جزءا من ثالثة االف وثلثمائة وستين جزءا من 

انيه واربعين جزءا من ثالثة االف وثلثمائة نصي . ودرهمين ومائة وثم

وستين جزءا من درهم فأكمل االجزاء حتى يكون اشياء واكمالك اياّها ان 

تزيد عليها مائتين وثالثة َوخمسين جزءا من ثالثة االف ومائة َوسبعَه اجزاء 

 منها فتزيد َعلى االنصبا والدراهم مثل ذلك.
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د من االنصبا عليك فاضر  كل واح فإن اردت يسهل ذلك

والدراهم في ثالثة االف وثلثمائة وستين واقسم َما اجتمع على ثالثة االف 

وثلثمائة وسبعه فيكون سببا يعدلـ عشره انصبا وستمائة َوثمانيه وثلثين جزءا 

من ثالثة االف َومائة وسبعَه اجزاء من نصي  َودرهمين وستمائة واربعَه 

بعَه اجزاء من درهم فقد َحدث لك َوخمسين جزءا من ثالثة االف ومائة وس

عددان وهما ستمائة وثمانيه وثالثون وثالثة االف وسبعَه يعدان عددا احدهما 

وهو ستمائة وثمانيه وثالثون بعده واالخر وهو ثالثة االف االبن فيبقا اربعَه 

 وعشرون وهو وصيه العم.

  العم َونصي كم َوصيه الخال فاسقط من ثلث المال َوصيَّةفإذا اردت ان تعلم 

االبنه َوهما خمسه واربعون فيبقا اربعه وعشرين فخذ خمسها ودرهمين 

َوخمسا فيكون سته فاسقط من نصي  ابنه َوهو واحد َوعشرون فيبقا خمسه 

عشر وهو َوصيه الخال ثم اسقط وصيه العم َووصية الخال َوهما تسعه 

بنين  يه وستون بين ثالثةَوثالثون من المال وهو َمائتان وسبعَه فيبقا مائة وثمان

 وابنتين لُكل ابن اثنان واربعون ولُكل ابنَه واحد وعشرون.

في هذه المَسله بربع َما تبقا من الثلث َودرهمين بعَد َوصيَّة فإن اوَصى ألجنبي 

وَوصيَّة الخال فاسقط من ثالثة اخما  شئ وسته الدراهم وثالثة اخما  

باقي من الثلث بعد َوصيه العم درهم اال نصيبين َوخمسي نصي  وهو ال

وَوصيَّة الخال ربعه َودرهمين فيبقا ربع شئ َوخم  شئ ودرهم وتسعه عشر 

جزءا من عشرين جزءا من درهم اال نصيباً واربعَه اخما  نصي  فزده 

َعلى ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيكون شيئاً وسبعَه اجزاء من ستين جزءا من 

ءا من ستين جزءا من درهم اال نصيبا شئ َودرهمين َوسبعَه وخمسين جز

واربعَه اخما  نصي  يعدلـ اربعَه انصبا فاجبّره بنصي  واربعَه اخما  

نصي  َوزده على اربعَه انصبا وألق درهمين َوسبعَه َوخمسين جزءا من 

ستين جزءا من درهمين اال نصيباً فيكون شيئاً وسبعَه اجزاء من ستين جزءا 

واربعَه اخما  نصي  اال درهمين وَسبعَه  من شئ يعدلـ خمَسه انصبا

َوخمسين جزءا من ستين جزءا من درهم فزد كل شئ معك الى شئ فيكون 

شيئاً يعدلـ خمَسه انصبا وثالثة عشر جزءا من سبعَه وستين جزءا من نصي  
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اال درهمين وثالثة واربعين جزءا من سبعَه وستين جزءا من درهم فقد حدث 

شر وسبعَه فيحتاج الى ان يعد ألن عدداً احدهما وهو لك عددان وهما ثالثة ع

ثالثة عشر يعدل واالخر وهو سبعَه وستين بعده ويفضل ثالثة واربعون 

فتعمل كما َوصفت لك فتجد ذلك العدد سبع مائة وثمانيه فتقسمه على ثالثة 

عشر فتخرج ستين وهو نصي  االبن َونصي  االبنه نصفه وهو ستون في 

جزءا من درهم فاسقط منه الدرهم والثالثة واالربعين  خمسه وثالثة عشر

الجزء من سبعَه وستين جزءا من درهم فاسقط منه الدرهم والثالثة واالربعين 

 الجزء من سبعَه وستين جزء من درهم فيبقا ثلثمائة وتسعَه وهو المال.

العم فخذ ثلث المال فتجده مائة  َوصيَّة فإَذا اردت ان تعلم كم

ط منه نصي  االبن وهو ستون فيبقا ثالثة واربعون فخذ نصفها وثالثة فاسق

واربعَه الدراهم ونصف فيكون سته َوعشرين فاسقطها من نصي  االبن وهو 

العم فإذا اردت ان تعلم َكم  َوصيَّةستون فيبقا اربعَه َوهي 

العم َونصي  االبنه وهما اربعَه  َوصيَّةالخال فاسقط من ثلث المال  َوصيَّة

فيبقى تسعه وثالثون فخذ خمسها ودرهما وخم  فَيُكوُن تسعه فاسقطه  وستين

الخال ثم  َوصيَّةمن نصي  االبنَه وهو ثالثون فيبقا واحد ووعشرون وهي 

العم من ثلث المال فيبقا ثمانيه واربعين فاعط  َوصيَّةاسقط َوصيه الخال و

َوصيه العم االجنبي ربعها ودرهمين وهو اربعَه عشر فيبقا من الثلث بعد 

االجنبي اربعَه وثالثون فزدَها على ثلثي المال وهو  َوصيَّةووصيه الخال و

َمائتان وسته فيكون َمائتين واربعين بين ثالثة بنين وابنتين لُكل ابن ستون 

ولُكل ابنه ثالثون فان خلف اربعه بنين واوصى لعمه مثل نصي  احد البنين 

العم فبين على َما  َوصيَّةالثلث بعد  اال درهمين واال خم  وسد  ما تبقا من

شرحنا ان درهمين َوخم  وسد  ما تبقى من الثلث بعد َوصيه العم هو ثالثة 

الدراهم وثالثة اجزاء من تسعه عشر جزءا من تسعه عشر جزءا مما تبقى 

فاجعل المال شيئاً  فإذا كان هذا هكذامن ثلث المال بعَد نصي  االبن 

د فألق منه نصي  ابن فيبقى ثلث شئ اال نصيباً فزفخذ ثلثه فيكون ثلث شئ 

َعليه احد عشر جزء من تسعه عشر جزء منه وثالثة دراهم وثالثة اجزاء من 
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تسعه عشر جزءا من درَهم فيكون ثلثين جزءا من سبعه وخمسين جزءا من 

شئ وثالثة الدراهم وثالثة اجزاء من تسعه عشر جزءا من درهم اال نصيبا 

من تسعه عشر جزء من نصي  فهذا الذي بقي من ثلث واحد عشر جزءا 

العم فزد عليه ثلثي المال وهو ثمانيه وثالثون جزءا من  َوصيَّةالمال بعد 

سبعَه َوخمسين جزءا من شئ وثالثة الدراهم وثالثة اجزاء من تسعه عشر 

جزءا من درهم اال نصيبا واحد عشر جزءا من تسعَه عشر جزء من نصي  

نصبا فاجبره بنصي  َوهو النصي  ثم تعمل في باقي المَسله كما يعدلـ اربعَه ا

 َوصفُت لك ان شاء هللا.

لخاله بخم  َما يبقا من النصف اال  فإن اوصى في هذه المَسله

درهما فزد الذي بقي من ثلث المال بعد وصيه العم وهو ثالثون جزءا من 

من تسعه عشر  سبعَه َوخمسين جزءا من شئ َوثالثة الدراهم وثالثة اجزاء

جزءا من درهم اال نصيباً واحد عشر جزءا من تسعه عشر جزءا من نصي  

على نصف المال وهَو ثمانيه َوعشرون جزءا ونصف جزء من سبعَه 

َوخمسين جزءاً من شئ فيكون ثمانيه َوخمسين جزءا ونصف جزء كل سبعه 

جزءا  وخمسين جزءا منها شئ وثالثة والدراهم وثالثة اجزاء من تسعه عشر

من درهم اال نصيباً وأحد عشر جزءا من تسعه عشر جزءا من نصي  فاسقط 

منه ثلث المال وهو تسعه عشر جزءا من سبعَه َوخمسين جزءا من شئ فيبقا 

من النصف بعد َوصيه العم تسعه وثالثون جزءا َونصف جزء من سبعَه 

جزءا َوخمسين جزءا من شئ وثالثة الدراهم وثالثة اجزاء من تسعه عشر 

من دهم اال نصيباً واحد عشر جزءا من تسعه عشر جزءا من نصي  فأعط 

الخال خمسها اال درهما وهو َسبعه اجزاء وتسعه اعشار جزء من سبعَه 

َوخمسين جزءا من شئ اال سبعَه اجزاء من تسعه عشر جزءا من درهم واال 

 هسته اجزاء من تسعه عشر جزءا من نصي  فيبقا من النصف ثلثمائة وست

عشر جزءا من خم  مائة وسبعين جزءا من شئ وثالثة الدراهم َوعشره 

اجزاء من تسعه عشر جزءا من درهم اال نصيبا وخمَسه اجزاء من تسعه 

عشر جزءا من نصي  فزد َعليه نصف المال وهو َمائتان َوخمسه َوثمانون 

جزءا من خم  مائة َوسبعين جزءا من شئ فيكون شيئاً واحد وثلثين جزءا 

ن خم  مائة وسبعين جزءا من شئ وثالثة دراهم َوعشره اجزاء من تسعه م
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عشر جزءا من درهم اال نصيبا َوخمَسه اجزاء من تسعه عشر جزءا من 

نصي  يعدلـ اربعَه انصبا فاجبره بنصي  َوخمَسه اجزاء من تسعه عشر 

جزءا من نصي  وزده على االربعَه االنصبا وألق ثالثة دراهم وعشره اجزاء 

ن تسعه عشر جزءا من درهم من االنصبا فيكون شيئاً واحد وثلثين جزءا م

من خم  مائة وسبعين جزءا من شئ يعدل خمسه انصبَا َوخمَسه اجَزاء من 

تسعه عشر جزءا من نصي  اال ثالثة الدرهم وعشره اجزاء من تسعه عشر 

 اجزءا من درهم فزد ُكل شئ معك الى شئ فيكون شيئاً يعدلـ اربعَه انصب

وخم  مائة وسته وتسعين جزءا من سبعَه اجزاء من ستمائة جزء وجزء من 

درهم فقد حدث لك عددان وهما خم  مائة وسته وتسعون واالخر ستمائة 

وواحد فيحتاج الى ان يعدان عددا احدهما تعده وهو َخم  مائى وسته 

 وتسعون واالخر وهو ستمائة وواحد تعده ويفضل مائتان وسبعَه.

االصل وهو خم  مائة وسته وتسعون  ذلك فاضر  فإذا اردت

في مائة َوعشرين فيكون احد وسبعين الفا َوخم  مائة َوعشرين فألق َما فيها 

من امثال القرين وهو ستمائة وواحد فيبقا واحد فاقسم َعليه الفضل وهو َمائتان 

وسبعَه فيكون مائتين وسبعَه فاَضربه في مائة وعشرين فيكون اربعَه 

ن الفا وثمان مائة واربعين فاسقط ما فيها من امثال القرين َوهو ستمائة َوعشري

 وواحد فيبقا مائة وتسعه وتسعون َوهو النصي . 

الى النصي  من غير هذه الجهة فاسقط االصل  فإن اردت الوصول

وهو خم  مائة وسته وتسعون مثل القرين وهو ستمائة وواحد فيبقا خمَسه 

ه الفضل فأخرج في القسم كسر فزد على الفضل َوهو الجزء فإن قسمت علي

وهو مائتان وسبعه القرين ثلث مرات فيكون الفين َوعشره فاقسمها َعلى 

الجزء وهو خمسه فيخرج اربع مائة واثنان فاَسقطها من القرين وهو ستمائة 

 وواحد فيبقا مائة وتسعه وتسعون وهو النصي .

الجَهه انصبا فاعمل  الى النصي  من غير هذه َوإن اردَت الوُصول

كما َوصفُت لك في غير َموضع. فإذا اردت ان تعلم كم المال فاضر  

النصي  َوهو مائة وتسعه وتسعون واالنصبا وهي اربعَه َوخم  مائة وسته 
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وتسعون جزءا من ستمائة جزء وجزء من نصي  فيكون تسع مائة وثالثة 

ن درهم فاسقط منه وتسعين ومائتين وسبعه اجزاء من ستمائة جزء َوجزء م

الثالثة الدراهم ومائتي جزء وسبعَه اجزاء من ستمائة جزء وجزء من درهم 

 فيبقى تسع مائة وتسعون َوهو المال.

العم فخذ ثلث المال فيكون ثلثمائة  َوصيَّةكم  فإذا اردت ان تعلم

وثلثين فاسقط منه نصي  االبن وهو مائة َوتسعه َوتسعون فيبقى مائة واحد 

فخذ منها احد عشر جزءا من تسعه عَشر فيكون تسعه وسبعين وثالثون 

فاسقطه ِمن النصي  وهو اربع مائة وتسعه وتسعون فيبقا مائة َوعشرون 

 العم. َوصيَّةوهي 

فخذ ثلث المال فيكون ثلثمائة وثلثين فاسقط  فإذا اردت ان تمتحنها

ها وُسدسها منه َوصيه العم وهو مائة َوعشرون فيبقا مائتان َوعشره فخذ خمس

ودرهمين وهو تسعه وسبعون فاسقط من النصي  وهو مائة وتسعه وتسعون 

فيبقا مائة وعشرون مثل وصيبه العم سواء ثم خذ نصف المال فيكون اربع 

العم وهي مائة وعشرون فيبقى  َوصيَّةمائة َوخمَسه وتسعين فاسقط منه 

اربعه وسبعون ثلثمائة َوخمسه وسبعون فأعط الخال خمسها اال درهما وهو 

فيبقا ثلثمائة وواحد فزده َعلى نصف المال وهو اربع مائة َوخمَسه وتسعون 

فيكون سبع مائة وسته وتسعين بين اربعَه بنين لُكل ابن مائة وتسعه وتسعون 

بنين وأوَصى لعمه مثل نصي  احد البنين اال  فإن ترك خمَسه

 العم فأوَصى لخاله بمثل ةَوصيَّ درهمين واال ربع وسد  َما تبقا من الربع بعد 

نصي  ابن اخر اال درهمين واال خم  َما تبقى من الثلث بعد َوصيه العم 

ووصيه الخال فمعلوم على َما شرحنا ان درهمين وسد  َما تبقى من الربع 

العم هو ثالثة دراهم وثالثة اسباع درهم َوخمَسه اسباع َما يبقا من  َوصيَّةبعد 

كان هذا هكذا فاجعل مالك شيئا ثم خذ ربعُه فيكون  الربع بعد نصي  ابن فإذا

ربع شئ فاسقط منه نصيباً فيبقا ربع شئ اال نصيباً فزد َعليه خمَسه اسباعِه 

وثالثة الدراهم وثالثة اسبَاع فيكون ثالثة اسباع شئ وثالثة الدراهم وثالثة 

يبا نصاسباع فيكون ثالثة اسباع شئ وثالثة الدراهم وثالثة اسباع درهم اال 
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 العم فزده على َوصيَّةوخمسه اسبَاع نصي  وهو الذي بقي من ربع المال بعد 

ثلث المال وهو ثلث شئ فيكون اربعَه َوستين جزءا من اربعَه وثمانين جزءا 

من شئ وثالثة الدراهم وثالثة اسبَاع درهم اال نصيباً َوخمسه اسباع نصي  

ثالثة واربعون جزءا من فاسقط منه ربع المال وهو واحد وعشرون فيبقا 

اربعَه وثمانين جزء من شئ وثالثة الدراهم وثالثة اسباع درهم اال نصيبا 

العم ومعلوم َعلى  َوصيَّةَوخمسه اسباع نصي  وهو الذي بقي من الثلث بعَد 

َما شرحنا فيما تقدم من كتابنا ان درهما َوخم  َما تبقا من الثلث بَعد َوصيه 

درهم وربع وربع َما تبقا من الثلث بعد َوصيه العم  الخال هو َوصيَّةالعم و

عم ال َوصيَّةونصي  االبن فإذا كان هذا هكذا فاسقط مما تبقا من الثلث بَعد 

نصي  ابن فيبقا ثالثة واربعون جزء من اربعَه وثمانين جزء من شئ وثالثة 

 هالدراهم وثالثة اسباع درهم اال نصيبين وخمَسه اسباع نصي  فزد عليه ربعُ 

ودرهماً وربعا فيكون ثالثة َوخمسين جزء وثالثة ارباع ُجزء من اربعَه 

وثمانين جزء من شئ َخمَسه الدراهم ونصف وربع وسبع اال ثالثة انصبا 

العم ووصيه الخال  َوصيَّةوربع وُسبع نصي  وهو الذي بقي من الثلث بعد 

نين جزء من فزد َعليه ثلثي المال وهو سته َوخمسون جزءا من اربعَه وثما

شئ فيكون شيئا ومائة جزء وثالثة اجزاء من ثلثمائة وسته وثلثين جزءا من 

شئ وخمَسه الدراهم ونصف وربع وسبع اال ثالثة انصبَا وربع وسبع نصي  

يعدل خمَسه انصبَا فاجبره باالنصبَا وزدَها على الخمسه االنصبا وألق الخمسه 

ا وزد كل شئ معك الى شئ الدراهم والنصف والربع والسبع من االنصبَ 

فيكون شيئاً يعدلـ سته انصبَا ومائة وسته وثمانين جزءا من اربع مائة وتسه 

وثلثين جزءا من نصي  اال اربعه الدراهم ومائة جزء واربعَه اجزءا من اربع 

مائة وتسعه وثلثين دزءا من درهم فقد َحُدث لك في هذه المَسله عددان وهما 

ع مائة وتسعه وثالثون فيحتاج الى ان يعدان َعددا مائة وسته وثمانون وارب

احدهما وهو مائة وسته وثمانون بعده واالخر وهو اربع مائة وتسعه وثالثون 

بعده ويبقا مائه واربعه فإذا اردت ذلك فاضر  االصل َوهو مائة وسته 

وثمانون في خمسه فيكون تسع مائة وثلثين فألق َما فيه من امثال القرين وهو 

مائة وتسعَه وثالثون فيبقا اثنان َوخمسون فأقسم َعليه الفضل وهو مائة اربع 

 واربعَه فيخرح اثنان فاضربه في خمسه فيكون عشره وهو النصي 
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كم المال فاضر  النصي  وهو عشره في االنصبَا  اردت ان تعلمفإذا 

وهي سته ومائة وسته وثمانين جزء من اربع مائة وتسعه وثلثين جزءا من 

يكون اربعَه وستين ومائة جزء واربعَه اجزاء من اربع مائة وتسعه نصي  ف

وثلثين من درهم فاسقط منها الدراهم وهي اربعَه ومائة جزء واربعه اجَزاء 

من اربع مائة وتسعه َوثلثين جزءا من درهم فيبقى ستون درهما وهو المال. 

ر ون خمسه عشالعم فخذ ربع المال فيك َوصيَّة أَردَت أن تَْعلَم َكمْ فإذا 

فاسقط منه نصي  ابن فيبقا خمسه فُخذ خمَسه اسبَاعَها خمَسه اسبَاعَها فيكون 

ثالثة الدراهم واربعَه اسبَاع درهم فزد عليها الثالثة الدراهم والثالثة االسباع 

فيكون سبعَه فاسقطها من نصي  االبن َوهو عشره فيبقا ثالثة وهي َوصيه 

 العم.

الخال فخذ ثلث المال فيكون عشرين  صيَّةوَ  فإذا اردت ان تعلم كم

فاسقط منه وصيه العم َونصي  ابن فيبقا سبعَه فخذ ربعَها فيكون واحد وثالثة 

ارباع فزد عليها الدرهم والربع فيكون ثالثة فاسقطها من نصي  االبن وهو 

الخال فإن اوصى ألجنبي بسد  وسبع َما تبقا  َوصيَّةعشره فيبقى سبعَه وهي 

ث وثالثة الدراهم بعد وصيه العم ووصية الخال فإن اوَصى ألجنبي من الثل

بسد  وسبع تبقى من الثالثة وثالثة الدراهم بعد وصيه العم ووصيه الخال 

العم ووصيه الخال وهو َمائتان وخمسه عشر  َوصيَّةفخذ ما بقي من الثلث بعد 

وربع  جزءا من ثلثمائة وسته وثلثين جزء من شئ َوخمَسه الدراهم ونصف

سبع اال ثالثة انصبا وربع وسبع نصي  فاعط االجنبي ُسدسها وسبعها وثالثة 

الدراهم وهو سته وستون جزءا ونصف وثلث سبع جزء من ثلثمائة وسته 

وثلثين جزء من شئ واربعه دراهم ومائتين وتسعه وثلثين جزءا من خمَسه 

 ً  وسته عشر اسباع جزء من ثلثمائة وسته وثلثين جزءا من درهم اال نصيبا

جزءا وسته اسباع جزء من ثلثمائة وسته وثلثين جزءا من نصي  فيبقا مائة 

وثمانيه واربعون جزءا من شئ ومائتين وسته وسبعُون جزءا وُسبعا ُجزء من 

ثلثمائة وسته وثلثين جزءا من درهم اال نصيبين ومائة َوخمَسه عَشر جزءا 

ن واربعَه َوعشرون ُجزء من وُسبع ُجزء فزد َعليه ثلثي المال وهو َمائتا

ثلثمائة وسته وثلثين ُجزء من شئ فيكون شيئا وسته وثلثين ُجزء وُسد  
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وُسبعي ُجزء من ثلثمائة وسته وثلثين ُجزءا من شئ ومائتين وسته وسبعين 

جزءا وُسبعي ُجزء من ثلثمائة وست وثلثين جزءا من درهم اال نصيبين ومائة 

ثمائة وسته وثلثين جزءا من نصي  يعدلـ َوخمسه عشر جزء وسبع جزء من ثل

خمَسه انصبا فاجبرَها باالنصبا واالجزاء وزدها َعلى الخمَسه االنصبا وألق 

االجزاء من االنصبا وزد كل شئ معك الى شئ فيكون شيئاً يعدل سته انصبَا 

وتسعه الف وسبع مائة واثنين وستين جزءا من خمَسه عشر الف وستمائة 

ءا من نصي  اال احد عشر الفا وستمائة واربعَه اجزاء وثلثين واربعين جز

من خمسه عشر الفا وستمائة وثالثة واربعين جزءا من درهم فقد حُدث لك في 

هذه المسله عددان وهما تسعه االف وسبع مائة واثنان وستون واالخر خمسه 

عشر الفا وستمائة وثالثة واربعون فيحتاج الى ان يعدان عدداً احدهما بعده 

هو تسعه الف وسبع مائة واثنان وستون واالخر وهو خمسه عشر الفا و

وستمائة وثالثة واربعون بعد ويبقى احد عشر الفاً وستمائة واربعَه اجزاء فإذا 

اردت ان تعلم ذلك فاضربه االصل وهو تسعه الف وسبع مائة واثنان وستون 

ستمائة الفا و في ستمائة وسبعَه َوخمسين فيكون ستمائة الف وثالثة واربعين

واربعَه وثلثين فألق َما فيه من امثال القرين وهو خمسه عشر الفا وستمائة 

وثالثة واربعين فيبقا اربعَه فاقسم عليها الفضل وهو احد عشر الفا وستمائة 

واربعه فيخرح الفين وتسع مائة وواحد فاضربه فيما ضربت فيه االصل َوهو 

وتسع مائة الف َوخمَسه الف وتسع  ستمائة وسبعه َوخمسين فيكون الف الف

مائة وسبعَه وخمسين فألق َما فيه من امثال القرين َوهَو خمَسه عشر الفا 

وستمائة وثالثة واربعين فيبقا ثالثة عشر الفاً ومائة واربعَه وخمسون وهو 

 النصي .

النصي  من غير هذه الجهة ايضاً فاضر   وإن اردت ان تعلم َكم

سبع مائة واثنان وستون في واحد وثالثة اخما  االصل وهو تسعه الف و

فيكون خمَسه عشر الفا وستمائة وتسعه عشر وخم  فألقها من القرين َوهو 

خمَسه عشر الفا وستمائة وثالثة واربعون فيبقا ثالثة وعشرون واربعَه 

اخما  وهو الجزء المقسوم َعليه فإن قسمت َعليه الفضل وهو احد َعشر الفا 

بعَه خرج في القسم كسر فتزيد َعليه القرين وهو خمَسه عشر َوست مائة وار

ه حتى ينقسم على الجبر بال  الفا وستمائة وثالثة واربعون وسته وسبعين َمرَّ
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كسر وانما ما زدته عليه سته وسبعين مّره من قبل انك اذا قسمت الفضل وهو 

بعَه احد عشر الفا وستمائة واربعَه َعلى الجزء وهو ثالثة َوعشرون وار

اخما  بعد ان بسطته اخماسا فيكون مائة وتسعه عشر فتقسمه عليها فيبقا 

 واحد وستون 

َوهو خمسه عشر الفا وستمائة وثالثة واربعون  فإذا قسمت القرين

َعلى مائة وتسعه عشر يبقى اربعَه َوخمسون فيبن انك اذا ضربته في اثنين 

ين ن ان المائة والثمانيه وبوقسمته َعلى مائة وتسعه عشر في مائة وثمانيه فيب

الجزء وهو  مائة وتسعه عشر احد عشر فتسقط من الواحد والستين َما فيها 

ات خمَسه َوخمسين َويبقا من الواحد  من امثال احَد عشر فيكون بخم  َمرَّ

والستين سته فاحفظها فقد تبين انك اذا ضربت القرين في عشر وزد َما اجتمع 

حد عشر الفا وستمائة واربعَه َوقسمته على من الضر  على الفضل وهو ا

مائة وتسعَه عشر ان الذي تبقا سته ومن مره واحد تبقا اربعَه َوخمسين فإذا 

ضربت القرين اذا في احد عشر َوزدت عليه الفضل وقسمت ما اجتمع من 

الضر  على مائة وتسعه عشر بقي ستون ومن ضربك القرين ايضا في احد 

تمع من الضر  الستين التي ذكرنا ونقسم َما اجتمع عشر ونزيد َعلى َما اج

على مائة وتسعه عشر فيبقا تسعه وخمسون. فمن ضربك اذا القرين في اربعَه 

واربعين ونزيد على َما اجتمع من الضر  تسعه َوخمسين ونقسم َما اجتمع 

على مائة وتسعه عشر يبقا خمسه َوخمسون َومن ضربك القرين في عشره 

مع من الضر  على الخمسه والخمسين وتقسمه على مائة وتزيد َما اجت

وتسعه عشر ال يفضل منه شئ فاجتمع ما ضربت فيه القرين وهو احد عشر 

واحد عشر واربعَه واربعين َوعشره وذلك سته وسبعين فقد وضح انك اذا 

ضربت في سته وسبعين َوزدت على َما اجتمع من الضر  الفضل وهو واحد 

اربعَه َوقسمت ذلك على ثالثة َوعشرين واربعَه اخما  لم عشر الفا وستمائة و

يبق منه شئ فاضر  القرين وهو خمسه َعَشر الفا وستمائة وثالثة واربعُون 

في سته وسبعين فيكون الف الف ومائة الف وثمانيه وثمانين الفا وثمان مائة 

يكون فوثمانيه وستين فزد َعليه الفضل َوهو احد عشّر الفا وستمائة واربعَه 

الف الف وَمائتي الف واربع مائة واثنين وسبعين فاقسمه على ثالثة وعشرين 

وسبعَه اخما  فيخرج خمسين الفا واربع مائة واربعين فاضربها فيما ضربت 
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فيه االصل وهو واحد وثالثة اخما  فيكون ثمانين الفا وسبع مائة فألق َما 

ائة وثالثة واربعين فيبقا فيها من امثال القرين وهو خمَسه َعشر الفا وستم

الفان واربع مائة وتسعه وثمانون فألقا من القرين فيبقا ثالثة عشر الفا ومائة 

 واربعَه َوخمسون وهو النصي .

كم المال فاضر  النصي  وهو ثالثة عشر الفا  فإن اردت ان تعلم

ومائة واربعَه َوخمسون في االنصبا وهي سته انصبا وتسعه الف وسبع مائة 

ان وستون جزءا من خمسه عشر الفا وستمائة وثالثة واربعين جزءا من واثن

نصي  وألق مما يجتمع من الضر  االجزاء من الدرهم التي تنقُص من 

االنصبا فيبقا من الضر  بعد الفا اال جزءا سبعَه وثمانون الفا ومائة واثنان 

 وثالثون وهو المال.

لمال فيكون واحد َوصيه العم فخذ ربع ا فإن اردت ان تعلم َكم

وعشرين الفا وسبع مائة وثالثة وثمانين فألق منه نصي  ابن وهو ثالثة عشر 

الفاً ومائة واربعه َوخمسون فيبقا ثمانيه الف وستمائة وتسعه وعشرون فخذ 

خمَسه اسباعها فيكون سته االف ومائة وثالثة وستين واربعَه اسباع فزد عليها 

ون سته الف ومائة وسبعَه وستين فاسقطها من ثالثة الدراهم وثالثة اسباع فيك

نصي  االبن َوهو ثالثة عشر الفا ومائة واربعَه َوخمُسون فيبقا سته االف 

وتسع مائة وسبعَه وثمانون وهي َوصيَّة العم ونصي  االبن وهما عشرون الفا 

ومائة واحد واربعون فيبقا ثمانيه االف وتسع مائة وثالثة فخذ ربعَها فيكون 

 ومائتين فيبقا سته االف وتسع مائة وسبعَه وثمانون وهي وصيه العم. الفين

فخذ ثلث المال فيكون  فإن اردت ان تعلم كم َوصيَّة الخال

تسعه وعشرين الفا واربعه واربعين فأسقط منه َوصيَّة العم ونصي  االبن 

وهما عشرون الفا ومائة واحد واربعون فيقا ثمانيه الف وتسع مائة وثالثة 

ربعها فيكون الفين ومائتين وخمسه وعشرين وثالثة ارباع فزد عليها  فخذ

الدرهم والربع فيكون الفين وَمائتين وسبعَه وعشرون فألقها من نصي  االبن 

وهو ثالثة عشر الفا ومائة واربعَه َوخمسون فيبقى عشره االف وتسع مائة 
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ة العم وهما وسبعَه وعشرون وهي وصيه الخال ثم اسقط وصيَّة الخال وَوصيَّ 

 سبعَه عشر الفا وتسع مائة واربعه عشر من 
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ثلث المال وهو تسعه َوعشرون الفا واربعَه واربعون فيبقا احد عشر الفا 

ومائة وثالثون فاعط الخال سدسها وسبعها وثالثة الدراهم وهو ثالثة الف 

ن فيبقا من الثلث بَعد وصيه العم ووصية الخال واربع مائة وثمانيه واربعو

االجنبي سبعه االف وستمائة واثنان وثمانون فزدَها على ثلثي المال  َوصيَّةو

وهو ثمانيه وخمسون الفا وثمانيه وثمانون فيكون خمسه وستين الفا وسبع مائة 

وسبعين من خمسه بنين لُكل ابن ثالثة عشر الفا ومائة واربعَه َوخمسون 

ت حيث عملت هذه المسله وفرغت منها نظرت في امتحانها فوجدتني قد وكن

الدرهم المستثني من نصي  االبن درهمين وسدساً فرجعت في المسله  صيرت

فصححتها بمن هللا عز وجل وطوله َوكتبتها واردت ابطال َما عملت من 

الدرهمين والسد  فرأيت اذ كنت قد تعبُت فيها ان ارسمها الى جان  هذه 

 لمَسله وال ابطلها وقد رسمتها وهي هذه.ا

نصي  احدهم فإن ترك خمسه بنين واوصى لعمه مثل 

العم  َوصيَّةاال درهمين وسد  واال ربع وسد  ما تبقا من الربع بعد 

واوَصى لخاله بمثل نصي  ابن اخر اال درهما واال خم  َما تبقى من الثلث 

 سد  وسبع ما تبقا من الثلثبَعد وصيه العم ووصيه الخال وأوَصى ألجنبي ب

وثالثة الدراهم فَمعاوم على َما شرحنا ان درهمين وسد  درهم وربع َوسد  

َما يبقا من الربع بعد وصيه العم وخمسه اسباع َما تبقا من الربع بعد نصي  
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ابن فإذا كان هذه هكذا فاجعل َمالك شيئا فخذ ربعُه فيكون ربع شئ فأسقط منه 

اال نصيبا فزد َعليه خمسه اسباِعه وثالثة الدراهم نصيبا فيبقى ربع شئ 

وثالثة اسباع فيكون ثالثة اسباع شئ وثالثة الدراهم وثالثة اسباع درهم اال 

نصيبه وخمسه اسباع نصي  وهو الذي بقي من ربع االمال بَعد َوصيه العم 

فزد َعليه ثلث المال وهو شئ فيكون اربعَه وستين جزءا من اربعَه وثمانين 

ءا من شئ وثالثة الدراهم َوخمَسه اسباع درهم اال نصيباً َوخمسه اسباع جز

نصي  فاسقط منه ربع المال وهو احد وعشرون جزءا فيبقا ثالثة واربعون 

جزءا من اربعَه وثمانين جزءا من شئ وثالثة الدراهم َوخمَسه اسباع درهم 

 صيه العماال نصيبا َوخمسه اسباع نصي  وهو الذي بقي من الثلث بعد وَ 

ا نقدم من كتابنا ان درهما وخمسا ما تبقا من الثلث بعد  ومعلوم على َما بينا ممَّ

وصيه العم ووصيه الخال هو درهم وربع وربع َما تبقا من الثلث بعد وصيه 

العم َونصي  االبن فإذا كان هذا هكذا فاسقط مما بقي من الثلث بَعد َوصيه 

ن جزءا من اربعَه وثمانين جزءا من شئ العم بنصي  ابن فيبقا ثالثة واربعو

وثالثة الدراهم َوخمسه اسباع درهم اال نصيبين َوخمَسه اسباع نصي  فزد 

َعليه ربعه َودرهما واربعا فيكون ثالثة َوخمسون جزءا وثالثة ارباع جزء 

من اربعه وثمانين جزءا من شئ َوخمَسه الدراهم َونصف وربع وسبع اال 

نصي  وهو الذي بقي من الثلث بعد وصيه العم  ثالثة انصبا وربع وسبع

فإذا اردت ووصيه الخال فأعط االجنبي سدسها وسبعها وثالثة الدراهم 

كل جزء من اربعَه وثمانين جزءا من مائة وثمانيه وستين  ذلك فاجعَل

جزءا فيكون الشئ اربعَه عشرالفا ومائة واثنى عشر جزءا ويكون الثلث َو 

رباع جزء تسعه االف وثلثين جزءا ويكون الذي بقي الخمسين جزءا وثالثة ا

الخال تسعه االف وثلثين جزئا من اربعَه  َوصيَّةمن الثلث بعد وصيه العم و

عشر الفا ومائة واثنى عشر جزءا من شئ وخمسه الدراهم ونصف وربع 

وسبع درهم اال ثالثة انصبا وربع وُسبع نصي  فاخرج االن ُسدسها وسبعها 

م لالجنبي وهو الفان وسبع مائة َوخمسه وتسعون جزءا من وثالثة الدراه

اربعَه عشر الفا ومائة واثنا عشر جزءا من شئ واربعَه الدراهم وأحد عشر 

الفا وستمائة وثماني َوعشرين جزءا من اربعَه عشر الفا ومائة واثني عشر 
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جزءا من درهم اال نصيبا وسبع مائة وثمانيه اجزاء من اربعَه عشر الفا 

ائة واثني عشر جزءا من نصي  فيبقا من ثلث المال بعد َوصيه العم وم

االجنبي سته االف ومائتان َوخمسه وثالثون جزءا من  َوصيَّةالخال و َوصيَّةو

اربعه عشر الفا ومائة واثنا عشر جزءا من شئ ودرهم وتسع مائة واثنان 

هم اال وسبعُون جزءا من اربعَه عشر الفا ومائة واثني عشر جزءا من در

نصيبين واربعَه الف ومائة واثنى عشر جزءا من نصي  فزده َعلى ثلثي 

المال وهو تسعه االف واربع مائة وثمانيه اجزاء من اربعَه عشر الفا ومائة 

واثنا عشر جزءا من شئ فيكون شيئاً والفا وخم  مائة واحد وثلثين جزءا 

شر اجزاء من درهم من اربعَه عشر الفا من اربعه عشر الفا ومائة وثلثي ع

اال نصيبين واربعَه الف وثماني ائة وسته وثلثين جزءا من اربعَه عشر الفا 

ومائة واثني عشر جزءا من نصي  يعدلـ خمَسه انصبا فأكملها بالنصيبين 

واالجزاء َوزدها على الخمسه االنصبَا وألق الدرهم واالجزاء من الدرهم من 

فيكون شيئاً يعدل سته انصبَا وتسعه االنصبا وزد كل شئ معك الى شئ واحد 

االف وسبع مائة واثنين َوستين جزءا من خمَسه عشر الفا جزءا خمن جزء 

من خمَسه عشر الفا وستمائة وثالثة واربعين ُجزءا من درهم فقد حدث لك 

عددان وهما تسعه االف وسبع مائة واثنان وستون واالخر خمَسه عشر الفا 

حتاج الى ان يعدان عدداً احدهما وهو تسعه الف وستمائة وثالثة واربعون في

وسبع مائة واثنان وستون بعده واالخر وهو خمسه عشر الفا وستمائة وثالثة 

واربعون فيحتاج الى ان يعدان عددا احدهما وهو تسعه االف وسبع مائة 

واثنان وستون بعده واالخر وهو خمَسه َعشر الفا وستمائة وثالثة واربعون 

 عشر الفاً واربعَه وثمانون.ويبقا خمَسه 

 فإذا اردت ذلك فاضر  االصل وهو تسعه الف

وسبع مائة واثنان وستون في ستمائة وسبعَه َوخمسين فيكون سته الف الف 

واربع مائة الف وثالثة عشر الفا وستمائة واربعَه وثلثين فألق َما فيها من 

أقسم ن فيبقا اربعَه فامثال القرين وهو خمَسه عشر الفا وستمائة وثالثة واربعي

عليها الفضل َوهو خمَسه عشر الفا واربعَه وثمانين فتخرج ثالثة االف وسبع 

مائة واحد وسبعين فاضربه فيما ضربت فيه األصل َوهو ستمائة وسبعَه 

َوخمُسوَن فيكوُن ألفي ألف وأربع مائة الف وسبعَه وسبعين ألفا َوخمَ  مائة 
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امثال القرين وهو خمَسه عشر الفاً وستمائة وسبعَه واربعين فألق ما فيه من 

 وثالثة واربعون فيبقا خمَسه االف وتسع مائة وثالثة َوخمسون َوهو النصي  

فإذا اردت ان تعلم َكم المال فاضر  النصي  وهو خمَسه االف وتسع مائة 

وثالثة َوخمُسون في االنصبا وهي سته وتسعه الف وسبع مائة واثنان وستون 

َسه عشر الفا وستمائة وثالثة َواربعون ُجزءا من نصي  فيكون ُجزءا من خم

تسعَه وثلثين ألفا واربع مائة واثنين وثلثين َوخمَسه َعَشر ألفاً واربعَه وثمانين 

ُجزءا من خمَسه عشر الفا وستمائة وثالثة واربعين ُجزءا من درهم فتلقى منه 

 صبا فيبقى المال تسعهاجزاء الدرهم بمثل االجزءا التي كانت تنقُص من األن

 وثالثون ألفاً وأربع مائة واثنان وثالثون درهماً.

العم فخذ ربع المال فيكون تسعه  َوصيَّةفإذا اردت ان تعلم كم 

االف وثمان مائة وثمانيه َوخمسين فأسقط منه النصي  وهو خمَسه االف 

سه موتسع مائة وثالثة وخمسون فيبقا ثالثة االف وتسع مائة َوخمَسه فخذ خ

اسباعها وثالثة الدراهم َوخمسه اسباع فيكون الفين وسبع مائة وثالثة وتسعين 

فاسقطه من نصي  االبن وهو خمَسه االف وتسع مائة وثالثة َوخمُسون فيبقا 

 ثالثة االف ومائة وستون وهي وصيه العم.

 المال الخال فخذ ثلث َوصيَّةفإذا اردَت ان تعلم كم 

ويفضل مائتين وستمائة واربعَه َوخمسين وثالثة فيكون ثالثة ومائة وبعده 

االف ومائة وسبعَه وهو الفان واربع مائة وثالثة َوخمسون فإذا اردت ان تعلم 

كم النصي  فاضر  ستمائة وثمانيه وثلثين في خمسه فتكون ثالثة االف 

ومائة وتسعين فاسقط ما فيها من امثال ثالثة االف ومائة وسبعَه فيبقا ثالثة 

ون وهو الجزء فيقسم َعليه الفضل وهو الفان واربع مائة وثالثة وثمان

ة بعد أخرى حتى  وخمسون فال تنقسم فتزيد َعليه ثالثة االف ومائة وسبعَه مرَّ

تنقسم على ثالثة وثمانين فيبنغي ان تزيدَها مائة واربعَه عشر مرة فتجتمع 

 ثلثمائة الف وسته َوخمسين الفا وستمائة واحد َوخمسين,

ذا قسمنا َعلى ثالثة وثمانين خرج اربعَه االف َمائتين وسبعَه وتسعين فَإ

فتضربَها في خمسه فيكون واحدا وعشرين ألفا واربع مائة َوخمسه وثمانين 
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فتلقى َما فيها من امثال ثالثة الف ومائة وسبعَه فيبقا الفان وثمان مائة وثالثة 

 واربعون وهو النصي .

نه من غير هذه الجَهه فأعمل كما نصي  االب فإن اردت ان تعلم

َوصفت لك فيما تقدم َوهو ان تضر  األصل وهو ستمائة وثمانيه وثالثون في 

اربعَه وخمَسه وعشرين جزء من تسعه وعشرين فيكون ثالثه االف ومائة 

واثنين والقه من القرين َوهو ثالثة االف ومائة وسبعَه فيبقا خمسه وهو الجزء 

وهو الفان  واربع مائة وثالثة َوخمسون لم ينقسم فزد فإن قسمت عليها الفضل 

عليها القرين مرة واحده فيكون خمَسه االف َوخم  مائة وستين فاقسَمها َعلى 

الجزء وهو خمسه فيخرج الف ومائة َواثنا عشر فإن ضربتها في اربعَه 

َوخمَسه َوعشرين جزءا من تسعه َوعشرين خرج فيها كسر فزد على الف 

ى عشر القرين مرة ومرتين ابدا حتى يكون لما يجتمع جزءا من ومائة واثن

تسعه َوعشرين فتزيدَها اثنى عشر مره وهو سبعه وثالثون الفا ومائتان 

واربعَه وثمانين فيكون ثمانيه وثلثين الفا وثلثمائة وسته وتسعين فاضربها في 

اربعه وخمسين وعشرين جزءا من تسعه َوعشرين فيكون مائة والف وسته 

وثمانين الفا وستمائة واربعه وثمانين فألق َمافيها من امثال القرين وهو ثالثة 

الف ومائة وسبعَه فيبقا مائتان واربعَه وستون فألقها من القرين وهو ثالثة 

االف ومائة وسبعَه فيبقا الفان وثمان مائة وثالثة واربعون وهَو النصي . فإن 

نه وهو الفان وثمان مائة وثالثة اردت ان تعلم كم المال فاضر  نصي  االب

واربعون واالنصبا وهي عشره وستمائة وثمانيه وثالثون جزءا من ثالثة 

االف ومائة وسبعَه فيكون تسعه وعشرين الفا وثالثة عشر درهما والفين 

واربع مائة وثالثة َوخمسين جزءا من ثالثة االف ومائة وسبعَه اجزاء من 

ائه واالربعَه والخمسين الجزء فيكون تسعه درهم وزد عليه الدرهمين والستم

 وعشرين الفا وسته عشر درهما وهو المال.

فخذ ربع المال فتجده سبعَه االف ومائتين  فإذا اردت ان تمتحنها

واربعَه َوخمسين فأسقط منه نصي  ابنه وهو الفان وثمان مائة وثالثة 

فخذ خمسها واربعون واسقط درهما فيبقى اربعَه الف واربع مائة وعشره 

وسدسها وهو الف وستمائة وسبعَه عشر فاسقط من نصي  االبنه ودرهم وهو 
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الفان وثمان مائة واربعَه واربعون فيبقا الف ومائتان وسبعَه وعشرون 

فأسقطه من ثلث المال وهو تسعه الف وستمائة واثنان وسبعون فيبقا ثمانيه 

ه ودرهمين وهو الفان الف واربع مائة َوخمسه واربعون فاسقط منه نصي  ابن

وثمان مائة َوخمسه واربعون فيبقا خمَسه الف وستمائة فاسقط ربعها وسبعَها 

وهو الفان ومائتين فيبقا من الثلث ثالثة االف واربع مائة فزدها على ثلثي 

المال وهو تسعه عشر الفا وثلثمائة واربعه واربعون فيبقا اثنان وعشرون الفا 

ن فيبقا اثنان وعشرون الفا وسبع مائة واربعَه وسبع مائة واربعَه واربعو

واربعين من ثالثة بنين وابنتين ولكل ابن خمسه الف  وستمائة وسته وثمانون 

ولكل ابنه الفان وثماني مائة وثالثة واربعون وان ضربت ستمائة وثمانيه 

وثلثين في ثلثمائة َوخمسه وسبعين والقيت مما اجتمع من الضر  ما فيه من 

لثالثة الف ومائة وسبعَه بقي احد عشر وهو الجزء المقسوم عليه فيقسم امثال ا

الفضل وهو الفان واربع مائة وثالثة َوخمسون على احد عشر فيخرج َمائتين 

وثالثة وعشرون فتضربها في ثلثمائة َوخمَسه فتكون ثالثة وثمانين الفا 

ا الفان ومائة فيبقوستمائة َوخمسه َوعشرين فيلقى ما فيها من امثال ثالثة االف 

وثمان مائة وثالثة واربعون وهو النصي  فإَذا اردَت ان تعلم كم المال فأعمل 

ا ما يخرج منه على غير تَع  وال مؤونَه على  كما َوصفُت لك ان شاء هللا وأمَّ

من نظر في شئ من حَسا  الوَصايا وكقولك رجل ترك ثالثة بنين وأوَصى 

ً من ثلث َماله بمثل نصي  احد ال  بنين وثلث َما تبقا من الثلث ودرهما

فأجعل ثلث َمالك ديناراً وثالثة دراهم وانما جعلت ثلث مالك ديناراً وثالثة 

دراهم وانما جعَلت ثلث المال ديناراً وثالثة الدراهم ألنك جعلت النصي  

ديناراً والثالثة الدراهم لمكان ثلث َما تبقى فألق منها مثل نصي  أحدهم وهو 

ألق ثلث َما تبقى وهو درهم وألق درهماً فيبقا درهم فزده َعلى ثلثي دينار و

المال وهو دينارين وسته دراهم فيكون دينارين وسبعَه الدراهم تعدل ثالثة 

دنانير فألق دينارين من ثالثة دنانير فيبقا دينار يعدلـ سبعَه دراهم َوهو 

كون ناراً وثالثة دراهم فيالنصي  فزد َعليه الثالثة الدراهم ألنا جعلنا الثلث دي

عشره دراهم وهَو ثلث المال وانما استوى العمل في هذه المسله وجّرى َعلى 

سبيلها ألنه بقي دينار واحد فعدل دراهم ولو كان البنون اربعه لكان قد بقي 

ديناران يعدلـ سبعَه دراهم فكان يكون الدينار يعدلـ ثالثة الدراهم ونصفا 
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دراهم ونصفا فال يخرج صحيحاً ويكون الثلث سته فيكون النصي  ثالثة ال

ونصفا وفي الجمله انه اذا كان اربعَه بنين واوَصى بمثل نصي  احدهم وبثلث 

َمأ تبقا من الثلث وبدرهم لم يكم المال والنصي  والثلث صحيحاً ابداً ألن ُكل 

 عدٍد زوج كان او فردا اذا كان له ثلث صحيح فثلثه زوج ابدا او اذا اخذنا

ثالثة وألقينا منه نصي  ابن ثم القينا ثلث َما بقي من الثلث بعد النصي  فإن 

الذي يبقى من الثلث زوُج ابدا فإذا اسقطنا منه درهماً كان الباقي فرد فإذا 

اردناه َعلى ثلثي المال َوهو زوج َصار فردا فإذا قسمناه َعلى البنين وهو 

ع فيه كسر ألن كل فرد يقع َعلى اربعَه لم يكن بد لما يخرج من القسم ان يق

زوج فإن الذي يخرج من القسمه ال يكون صحيحا ابدا وبمنزله قوله رجل 

ترك خمسه بنين وأوَصى بمثل نصي  احدهم وبثلث َما تبقى من الثلث 

وبدرهم فأجعل ثلث المال دينارا وسته دراهم وانما جعلته سته دراهم دون 

 ا سيستبين ذلك عند العم ان شاء هللا فألقثالثة الدراهم لئال يقع فيه كسر ولم

منه مثل نصي  أحد البنين وهو دينار فيبقا سته دراهم فألق ثلثها ودرهما 

للموصي له بثلث َمأ تبقا ودرهم فيبقا ثالثة دراهم فزدَها َعلى ثلثي المال وهو 

اثنا عشر درهما وديناران فيكون خمسه عشر درهما ودينارين يعدل خمَسه 

فألق دينارين من خمسه دنانير فيبقا ثالثة الدنانير تعدل خمسه عشر  الدنانير

درهما فالدينار يعدلـ خمسه الدراهم وهو النصي  ولو لم ينقسم الدراهم َعلى 

الدنانير اال بكسر كان النصي  مكسوراً فإذا ورد عليك من هذه المَسائل مَسله 

د في الدراهم التي َوعملتها َعلى َما وصفت لك فيخرج النصي  مكسورا فز

مع النصي  وانقص منها حتى يتفق لك النصي  صحيحاً فإن تعذر عليك 

العمل فيها فارجع الى العمل االول فإنه األصل في جميع ذلك ان شاء هللا 

 تعالى

فقد كان ببغداد رُجل يقال له احمد بن نصر من تالمذه يحيى ابن اكثم له علم  

قلده من العمل َما تتقلده مثله َوحسن َحاله بالوَصايا والدور فصح  السلطان ف

ثم انه ترك العمل َوخرج من جميع َما يملكه وَصار الى رجل من اصحا  

يحيى ابن اكثم يعرف بابن الزنقاطي فاستسلف منه دينارا فاشترى به قنا ثم 

اقبل على عمل المغازل فحذق عملها فأقام ببغداد مقبال على ذلك منكمشاً فيه 

ف اليه فاسأله عن المَسئله بعد المسئله من الوَصايا والدوّر وغير فكنُت اختل
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ذلك فكان يفسرَها تفسيرا بينا ويجتهد في تعليمنا وهو اول من فهمني حَسا  

الدينار والدرهم على الحقيقه فرحمه هللا َوغفر له وبيض وجهه وكان له اصل 

َعلى بحمد هللا قد َوضعه في هذا الفن وان كان في هذا الوقت سهال خفيفا 

وبنعمته فإن الذي يج  َعلى من حق أحمد بن نصّر هذا ان اذكره في كتابي 

هذا وارسمه فيه لينتشر في النا  ويشيع ويحيا ذكره َوهو انه عمل في هذه 

المسائل َوما اشبهها أصال يخرج من عمل به الى ان ال يحتاج الى معرفه َحال 

ى ان ال يحتاج الى معرفه َحال الميت الميت فإذا انتهى الى اخر عمله به ال

فإذا انتهى الى اخر عمله فقيل له ان َمال الميت كذا وكذا درهَما او دينارا 

اقسم َمال الميت َعلى قدر َما َخرج من حسابه في المسئله التي عملَها وهو 

بمنزله قوله رجل ترك ثالثة بنين واوَصى بمثل نصي  احدهم وبثلث َما تبقا 

بدرهم فقال اجعل مالك شيئا فخذ ثلثه فيكون ثلث شئ فاسقط منه من الثلث و

نصيباً فيبقا ثلث شئ اال نصيباً ثم اسقط منه ثلثه درهما فيبقى تسعا شئ اال 

ثلثي نصي  واال درهما فزده َعلى المال فيكون ثمانيه اتساع شئ اال ثلثي 

ا على وزدهَ  نصي  واال درهما يعدلـ ثالثة انصبا فأكملها بثلثي نصي  ودرهم

ثالثة انصبا فيكون ثالثة انصبا وثلثي نصي  ودرهما يعدلـ ثمانيه اتساع شئ 

فأكمل الثمانيه االتساع الشئ حتى يكون شيئا كامال واكمالك اياَها ان تزيد 

عليها مثل ثمنها فتزيد َعلى الثالثة االنصبا والثلثي نصي  مثل ثمنها وتزيد 

شيئا يعدل اربعَه انصبا وثمن نصي  على الدرهم مثل ثمنه ايضا فيكون 

ودرهما وثمناً فاجعل النصي  ثمانيه واترك الدرهم والثمن َعلى َحاله ال يغيره 

فيكون االربعه االنصبا والثمن نصي  ثالثة وثالثين وقد كان المال يعدلـ 

اربعَه انص  لو ثمن نصي  ودرهما وثمنا فيصير المال يعدل ثالثة وثالثين 

ثمنا فإذا اردت امتحانها فخذ ثلث المال فتجده احد عشر سهما سهما ودرهما و

وثالثة اثمان درهم فألق منه مثل نصي  ابن وهو ثمانيه اسهم فيبقا ثالثة اسهم 

وثالثة اثمان درهم فألق ثلثها ودرهماً للموصي له بثلث َما تبقا ودرهما فيبقى 

اثنان وعشرون سهما سهمان اال ثالثة ارباع درهم فزده َعلى ثلثي المال وهو 

وثالثة ارباع درهم فيكون اربعَه وعشرين سهما بين ثالثة بنين لُكل ابن ثمانيه 

اسهم فإذا اذكر لك كم َمال الميت فألق منه درهما وثمنا واقسم َما بقي َعلى 

اربعَه وثمن فما خرج فهو النصي  فكأنه قال َمال الميت سبعه وستين درهماً 
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ثمنا فيبقى سته وستون فيقسمها َعلى اربعَه وثمن وثمن فتلقي منه درهما و

 فيخرج سته عشر وهو النصي .

فخذ ثلث سبعه وستين وثمن فتجدَها اثنين  فإذا اردت ان تمتحنها

وعشرين وثالثة اثمان فألق منه مثل نصي  االبن وهو سته عشر فيبقا سته 

درهم الثة الوثالثة اثمان فأعط ثلثها للموصي له بثلث َما تبقى ودرهم وهو ث

وثمن فيبقا ثالثة دراهم َوربع فزدَها َعلى ثلثي المال وهو اربعَه واربعون 

وثالثة ارباع فتكون ثمانيه واربعين فتقسمها على البنين وهم ثالثة فنصي  

 كل ابن سته عشر كما كان له في االصل به.

وهو ان يوصي الميت بمثل نصي   َوفي َوجه آخر من الوَصايا

ته او اثنين او اكثر من ذلك ويستثنى بدراهم معلومه وبجزء وارث من ورث

مما بقي من ماله او من بعض َماله او جزئين او اكثر من ذلك بعد َوصيته. 

فإن ترك ثالثة بنين واوصى لعمه بمثل نصي  احد البنين اال درهما واال ثلث 

ن كتابنا م ما تبقى من النصف بعد َوصيَّة العم فتبين على َما شرحنا فيما تقدم

ان الدرهم وثلث َما بقي من النصف بعد َوصية العم هو درهم ونصف 

ونصف َما بقي من النصف بعد نصي  االبن فإذا كان هذا على َما وصفنا 

فاجعَل المال شيئا فخذ نصفه فيكون نصف شئ فاسقط منه مثل نصي  احد 

درهما وَ  البنين وهو نصي  فيبقا نصف شئ اال نصيباً فزد َعليه مثل نصفه

ونصفا يعدلـ شيئا وربعا فزد َعلى كل شئ معك الى شئ وهو ان تأخذ من كل 

شئ معك اربعَه اخماسه فيكون شيئاً يعدلـ ثالثة انصبا وثالثة اخما  نصي  

اال درهما وخمسا فقد حدث لك في هذه المَسله عددين احدهما ثالثة وهو ثالثة 

فيختاج الى ان تعدان اخما  النصي  واالخر خمسه وهو مخرج الخم  

عدداً احدهما بعده وهو ثالثة واالخر بعده وهو الخمَسه ويبقا منه واحد الذي 

هو خم  الدرهم وانما قلنا يبقا واحد ألنه ناقص من االنصبا ولو كان زايد 

على االنصبا لكنا نقول تبقى فضل َمابين الواحد الذي هو الخم  والخمسه 

ه فالعدد المجهول واحد وعشرين فنقسمه الذي هي مخرج الخم  َوهو اربعَ 

 على ثالثة فيخرج سبعَه َوهو النصي .
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فاضّر  النصي  وهو السبعَه في  فإذا اردت ان تعلم كم المال

االنصبا وهي ثالثة وثالثة اخما  فتكون خمسه وعشرين وخمسا فاسقط منها 

 الدرهم والخم  فيبقا اربعَه وعشرون وهو المال.

كم َوصيَّة العم فاسقط النصي  وهو سبعَه من  فإن اردت ان تعلم

نصف المال وهو اثنا عشر فيبقى خمسه فخذ نصفها ودرهما ونصف فيكون 

اربعَه فاسقطها من النصي  وهو سبعَه فيبقا ثالثة وهي َوصيَّة العم فإذا اردت 

امتحانها فاسقط وصيه العم من النصف فيبقا تسعه فخذ ثلثها ودرهما فيكون 

طها من النصي  فيبقى ثالثة مثل وصيه العم سواء واذا اردت ان اربعه فأسق

يكون المال غير هذا فزد َعلى النصي  خمَسه فيكون اثنا عشر وَعلى المال 

ته وان ثلثه فتكون الوصيه س َوصيَّةثمانيه عشر فيكون اثنين واربعين وعلى ال

المال  احببت ان يكون المال غير هذا فزد على النصي  ايضاً خمسه وعلى

كذلك تسعه وَ  َوصيَّةثمانيه عشر فيكون النصي  سبعه عشر والمال ستون وال

 تزيد الى ما اردت ان شاء هللا تعالى.

وكذلك ان قال فإن ترك خمَسه بنين واوَصى لعمه مثل نصي  احد البنين اال 

درهمين واال ربع ما تبقا من الثلث بعد َوصيه العم ق  َعلى ما شرحنا ان 

بع ما تبقا من الثلث بعد َوصيه العم فبين على ما شرحناه ان درهمين ور

العم وهو درهمان وثلثان وثلث ما  َوصيَّةدرهمين وربع َما تبقا من الثلث بعد 

االبن فإذا كان هذا على َما وصفنا فاجعل مالك شيئا  َوصيَّةتبقا من الثلث بعد 

ثي وهو ودرهمين وثل فخذ ثلثه فيكون ثلث شئ اال نصيباً فزد َعليه مثل ثلثه

تسع شئ ودرهمين وثلثان اال ثلث نصي  فيكون اربعه اتساع شئ ودرهمين 

وثلثين اال نصيبا وثلثا فزدَها على ثلثي المال فيكون شيئا وتسعا ودرهمين 

وثلثين اال نصيباً وثلثا يعدلـ خمسه انصبا فأكملها بالنصي  والثلث وزده َعلى 

لثلثين من االنصبَا فيكون شيئا وتسعا يعدلـ الخمسه االنصبا والق الدرهم وا

سته انصبا وثلثا اال درهمين وثلثين فزد على كل شئ معك َعلى شئ وهو ان 

تأخذ من كل شئ معك تسعه اعشاره فيكون شيئاً يعدل خمسه انصبا وسبعه 

اعشار نصي  اال درهمين واربعَه اعشار درهم وقد حدث لك عددان احدهما 

فيحتاج الى ان يعدان عددا مجهوال احدهما وهو سبعَه  سبعَه واالخر عشريه
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بعده واالخر وهو العشره بعده ويبقا منه اربعَه فيعمل كما وصفت لك فيكون 

ذلك العدد اربعَه وثمانين  فتقسمه على سبَعه فيكون اثنى عشر وهو النصي  

فإذا اردت ان تعلم كم المال فاضر  النصي  وهو اثنا عشر في خمسه انصبا 

سبعَه اعشار نصي  فيكون ثمانيه وستين واربعَه اعشار فاسقط منه و

الدرهمين واالربعَه االعشار فيبقا سته وستون وهو المال واذا اردت ان تعلم 

كم الوصيه فخذ ثلث المال فتجده اثنين وعشرين فاقسم منه النصي  وهو اثنا 

من النصي   اعشر فيبقا عشره فخذ ثلثها ودرهمين وثلثين فيكون سته فاسقطه

وهَو اثنا عشر فيبقا سته وهي الوصيه فإذا اردت امتحانها فاسقط وصيه العم 

من الثلث فيبقا سته عشر فخذ ربعها ودرهمين فيكون سته فاسقطها من 

النصي  وهو اثنا عشر فيبقا سته مثل َوصيه العم سواء ولو عملنا بالعدد 

ويبقى اربعَة وهو اربعَه االول الذي بعده سبعَه فال يفضل شئ وبعده عشره 

اعشار لعرفت المَسله فمن اجل ذلك لم تعمل به وان اردت ان يكون المال 

غير هذا فرد َعلى النصي  عشره وعلى المال سبعَه َوخمسين فيكون النصي  

اثنين وعشرين والمال مائة وثالثة وعشرين والوصيه ثالثة عشر وكل َما 

ل سبعَه وخمسين وَعلى الوصيه زدت َعلى النصي  عشره فزده على الما

سبعَه وانما زدَت على الوصيه من قبل انك زدت على نصي  االبن عشره 

 فنصي  البنين الخمسه خمسين فتسقطها من السبعَه والخمسين فيبقا سبعَه.

 لخاله بخم  ما تبقا من الثلث و فإن اوصى في هذه المسله

العم وهو اربعَه اتساع  صيَّةوَ ة دراهم فاسقط من الذي بقي من الثلث بعد ثثال

شئ ودرهمان وثلثان اال نصيبا وثلثا خمسها وهو اربعَه اخما  تسع شئ 

وثلث درهم َوخم  درهم اال خم  نصي  وثلث خم  نصي  فيبقا ثلث شئ 

َوخم  تسع شئ ودرهما وثلثا خم  درهم اال نصي  وثلث خم  نصي  

خم  تسع شئ اال نصيبا واسقط منها ثالثة الدراهم ايضا فيبقا ثلث شئ وَ 

وثلث خم  نصي  واال ثلثا درهم َو خم  فزده على ثلثي المال وهو ثلثا 

شئ فيكون شيئا وخم  تسع شئ اال نصيباً وثلث خم  نصي  واال ثلثي 

درهم وخم  درهم يعدلـ خمسه انصباً فأجبره بنصي  وثلث خم  نصي  

 يكون شيئاً َوخم  تسعوبثلثي درهم وثلث درهم َوزده َعلى الخمسه االنصبا ف

شئ يعدلـ سته انصبا وثلث خم  نصي  وثلثي درهم َوخم  درهم فزد على 
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ُكل شئ معك الى شئ وهو ان تأخذ من كل شئ معك خمسه واربعين جزء 

منه فيكون شيئاً يعدلـ خمَسه انصبَا وثالثة واربعين جزءا من نصي  وتسعه 

حدث لك عددان احدهما  وثلثين جزءا من سته واربعين جزءا من درهم فقد

ثالثة واربعين واالخر سته واربعين فيحتاج الى ان يعدان عدداً مجهوال 

احدهما وهو ثالثة واربعون بعده واالخر وهو سته واربعون بعده ويبقى منه 

فضل مائتين وتسعه وثالثون وسته واربعين وهو سبعه. فإذا اردت تعرف 

الصل وهَو ثالثة واربعون في العدد فأعمل كما وصفُت لك وهو ان تضر  ا

خمسه َعشر فيكون ستمائة َوخمسه واربعين فأسقط منه َما فيه من امثال 

القرين الذي هو سته واربعون فيبقا واحد وهو الجزء فأقسم َعليه الفضل وهو 

سبعَه فيخرج سبعَه فاضربها في خمسه عشر فيكون مائة َوخمَسه فأسقط منها 

يبقا ثالثة عشر وهو النصي  ألنك ان ضربت َما فيها من امثال القرين ف

الثالثة عشر في االصل كان َما يجتمع العدد المجهول ثم نحتاج ان نقسمه 

على االصل فيخرج النصي  فمن اجل ذلك تركنا ثالثة عشر بحالها وقلنا انها 

النصي  وان اردت الوصول الى النصي  من غير هذا الوجه فأسقط األصل 

من القرين وهو سته واربعون فيبقا ثالثة وهو الجزء وهو ثالثة واربعون 

فاقسم َعليه الفضل وهو سبعَه فال تنقسم فزد عليها القرين مرتين وهو اثنان 

وتسعون فيكون تسعه وتسعين فاقسمه َعلى الجزء وهو ثالثة فيخرج ثالثة 

وثالثين فاسقطها من القرين وهو سته واربعون فيبقا ثالثة عشر وهو النصي  

ا اردت ان تعلم كم المال فاضر  النصي  وهو ثالثة عشر في خمسه فإذ

وثالثة واربعين جزءا من سته واربعيَن جزءاً فيكون سبعه وسبعين اجزاء من 

سته واربعين وزد عليه تسعه وثلثين جزءا من سته واربعين فيكون ثمانيه 

 وسبعين درهما وهو المال.

المال فتجده سته  كم وصية العم فخذ ثلث فإذا اردت ان تعلم

َوعشرين فاسقط منه النصي  وهو ثالثة عشر فيبقا ثالثة عشر فخذ ثلثها 

ودرهمين وثلثين فيكون سبعه فاسقطها من النصي  وهو ثالثة عشر فيبقا سته 

وهو َوصيَّة العم فإذا اردت ان تعلم كم َوصيَّة الخال فأسقط َوصيَّة العم من 

عشرون فأعط الخال خمسها وثالثة ثلث المال وهو سته َوعشرون فيبقا 

الدراهم وهو سبعَه الدراهم فيبقا من الثلث ثالثة عشر درهما فزده على ثلثي 
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المال وهو اثنان َوخمسون فيكون خمسه وستين بين خمسه بنين َواحد لُكل 

 ثالثة عشر.

هذا فزده َعلى النصي  سته  َوإن اردت ان تجعل المال غير

تسعه َوخمسين وزد َعلى المال مائتين وثالثة واربعين فيكون نصي  االبن 

وسبعين فيكون المال ثلثمائة واحد َوخمسين وَوصيَّة العم سبعَه وثلثين ووصيه 

 الخال تسعه عشر.

المال غير هذا فزد َعلى هذا النحو َما اردت  وان اردت ان يكون

 من ذلك ان شاء هللا.

ن اال   احد البنيثالثة بنين وابنتين وأوَصى لعمه مثل نصي فإن خلف

ثالثة الدراهم واال ثلث َما تبقا من الثلث بعد وصيه العم وأوصى لخاله مثل 

نصي  ابنه اال درهما واال سد  َما تبقى من الثلث بَعد َوصيه العم وَوصيَّة 

الخال فمعلوم على ما شرحنا ان ثالثة الدراهم وثلث َما تبقى من الثلث بعد 

هم ونصف َونصف َما تبقا من الثلث بعد نصي  َوصيه العم وهو اربعَه الدر

االبن فإذا كان هذا كذا فأجعل المال شيئاً فخذ ثلثه فيكون ثلث شئ فاسقط منه 

مثل نصي  ابن وهو نصي  فيبقا ثلث شئ اال نصيباً فزد َعليه نصفه واربعه 

دراهم ونصفا فيكون نصف شئ واربعه الدراهم ونصفا اال نصيبا ونصفا 

ى من الثلث بعد َوصيَّة العم ومعلوم على َما شرحنا ايضا ان وهو الذي يبق

الدرهم والسد  ما تبقا من الثلث بَعد َوصيه العم وَوصيَّة الخال وهو درهم 

وخم  َما تبقا من الثلث بعد َوصيَّة العم ونصي  البنت فإذا كان هذا هكذا فخذ 

لدراهم َونصف الذي بقي من الثلث بعد َوصيه العم َوهو نصف شئ واربعَه ا

اال نصيبا ونصفا فاسقط منه مثل نصي  االبنَه َوهو نصف نصي  فيبقا نصف 

واربعَه الدراهم ونصف اال نصيبين فزد َعليه خمسه ودرهما وخمسا فيكون 

ثالثة اخما  شئ وسته الدراهم وثالثة اخما  درهم اال نصيبين َوخمسي 

ي ووصيه الخال فزده َعلى ثلثنصي  وهو الذي تبقا من الثلث بَعد َوصيَّة العم 

المال وهو ثالثة اشياء فتكون شيئا َوخُمَ  شئ وثلث خم  شئ وسته الدراهم 

وثالثة اخما  درهم اال نصيبين َوخمسي نصي  يعدلـ اربعَه انصبا فأجبره 
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بنصيبين َوخمسي نصي  وزده َعلى االربعَه االنصبا وألق سته الدراهم 

فيكون شيئا وخم  شئ وثلث خم  شئ وثالثة اخما  درهم من االنصبا 

يعدلـ سته انصبا َوخمسي نصي  اال سته الدراهم وثالثة اخما  درهم فزد كل 

شئ معك الى شئ فيكون شيئا يعدلـ خمسه انصبا وجزءا من تسعه عشر 

جزءا من نصي  اال خمسه دراهم واربعَه اجزاء من تسعه عشر جزءا من 

وتسعه عشر احدهما وهو واحد يعده درهم فقد َحدث لك عددان واهما واحد 

واالخر وهو تسعه عشر بعده ويبقا اربعَه فاجعل العدد اثنين واربعين لئال تقع 

في نصي  االبنه كسّر ثم اقسمه على واحد فيخرج اثنان واربعون وهو 

 نصي  االبن َونصي  االبنه فضفه َوهو واحد َوعشرون.

هو اثنان واربعون كم المال فاضر  النصي  وَ فإذا اردت ان تعلم 

في خمسه َوجزء من تسعه عشر فيكون َمائتين واثنى عشر واربعَه اجزاء من 

لعم ا َوصيَّةتسعَه عشر فيبقا مائتان وسبعَه َوهو المال. فإذا اردت ان تعلم كم 

فخذ ثلث المال فتجده تسعه وستين فاسقط منه نصي  االبن وهو اثنان 

فه واربعَه دراهم َونصف فيكون ثمانيه واربعون فيبقا سبعَه وعشرون فخذ نص

عشر فاسقطها من نصي  عشر الفا ومائة واربعَه واربعين فاسقط منه نصي  

العَّم وُهَما تسعَه الف ومائة وثالثة عشر فيبقا اربعَه االف واحد  َوصيَّةابن و

وثالثون فخذ ربعَها ودرهماً وربعا فيكون الفا وتسع مائة فاسقطه من نصي  

و خمسه االف وتسع مائة وثالثة َوخمسون فيبقا اربعَه االف وتسع االبن وه

 مائة واربعَه واربعون وهي َوصيه الخال

َمع وصيه العم فتكون َوصيه العم ووصيه الخال ثمانيه االف فأجمعها 

ومائة واربعَه واربعُون فاسقطها من ثلث المال وهو ثالثة َعشر الفا ومائة 

ه االف واربعُون فأعط االجنبي سدسَها وسبعها واربعَه واربعُون فيبقا خمسَ 

وثالثة الدراهم وهو الف َوخم  مائة وثالثة وستون فيبقا ثالثة االف واربع 

مائة وسبعَه وسبعون فزدَها على ثلثي المال وهو سته َوعشرون الفا وَمائتين 

وثمانيه وثمانين فيكون تسعه َوعشرين الفا وسبع َمائة َوخمَسه وستين بين 

 َسه بنين لُكل ابن خمسه الف وتسع مائة وثالثة َوخمسون.خم
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ه  العم َووصيه الخال فاسقط  َوصيَّةفإذا اردت ان تعلم صحَّ

العم فيبقا سته االف وستمائة وثمانيه َوتسعون فخذ  َوصيَّةمن ربع المال 

ربعَها وُسدسها ودرهمين وسدسا وهو الفان وسبع مائة وثالثة وتسعون 

االبن وهو خمسه الف وتسع مائة وثالثة َوخمسون فيبقا فاسقطه من نصي  

 العم سوا. َوصيَّةثالثة االف ومائة مثل 

ا  الخال فإنك تسقط من ثلث المال وصيه العم ووصيه الخال فيبقا  َوصيَّةوأمَّ

خمَسه االف واربعون فتأخذ خمسها ودرهماً وهو الف وتسع مائة فاسقطه من 

تسع مائة وثالثة وخمسون فيبقى اربعَه الف نصي  االبن َوهو خمَسه االف و

 َوتسع مائة واربعَه واربعون مثل َوصيَّة الخال سوا...

وهو أن توصي الَميت بتكمله جزء من ماله او  َوفِي وجٍه منه آخر

ُجزئين او اكثر من ذلك بمثل نصي   وارث او وارثين او اكثر بدرهم او 

ا من الثلث او من الربع او من غير اكثر واال درهما واال اكثر وبثلث َما تبق

ذلك وبدرهم او اال درهم واال اكثر الخم  او بُسد  و اال خم  واال سد  

 واال غير ذلك او اال درهم او اال درهمين او اال اكثر من ذلك.

سته بنين وأوَصى بتكمله الثلث بنصي  ابنه  فإن قيل لك اذا ترك

شئ فيبقا ثلثا شئ ونصي  فأعط ثلث شئ اال نصيباً فاسقطه من المال وهو 

الموصي له بالدرهم درهما فيبقا ثلثا شئ ونصي  اال درهما يعدلـ سته انصبا 

فاجبره بالدرهم وزده َعلى السته االنصبا وألق نصيباً من سته انصبا فيبقى 

ثلثا شئ يعدلـ خمَسه انصبا ودرهما فالشئ يعدلـ سبعَه انصبا ونصفا ودرهماً 

 بعد ان يكون فرداً. شئتَما فاجعل النصي  

 َخمسه او َما شئتجعلت درهما وان شئت جعلته ثالثة وان  فإن شئت

بعد ان يكون فرداً او كاننا جعلناه ثالثة فضربناه في سبعه ونصف  شئتَ 

 َوزدنا عليه درَهما ونصفا فكان اربعَه َوعشرين وهو المال. 
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 كونغير ذلك فاضعف اال نصيبا في َوإن اردت ان يكون المال

َخمَسه َعشر فزده َعلى اربعَه َوعشرين فيكون تسعه وثلثين وهو المال َوتزيد 

على النصي  اثنين فيكون النصي  خمَسه وان اردت غير هذا فزد َعلى المال 

خمَسه عشر ابدا الى َما ال نهايه وَمع ُكل خمَسه َعشر تزيد فزد َعلى النَصي  

 اثنين.

بنصي  ابنه وبدرهم واوَصى  ثلث المال فإن اوَصى لعمه بتكمله

لخاله بتكمله ربع المال بنصي  ابن اخر وبدرهمين فأجعل مالك شيئاً ودرهم 

وتكمله ثلث المال بنصي  ابن هو ثلث شئ ودرهم اال نصيبا وهو َوصيَّة العم 

َودرهمين وتكمله ربع المال بنصي  ابن ُهَو ربع شئ ودرهمان االنصبا وهو 

العم ووصيه الخال وهما ثلث وربع شئ وثالثة  وصيه الخال فألق َوصيَّة

دراهم اال نصيبين من المال وهو شئ فيبقا ربع شئ وسد  شئ َونصيبين اال 

ثالثة الدراهم يعدلـ سته انصبا فأجبرَها بالثالثة الدراهم وزدَهأ على االنصبا 

وألق نصيبين من االنصبا فيبقى ربع وسد  شئ يعدلـ اربعَه انصبا وثالثة 

 هم فالشئ يعدلـ تسعه انصبا وثالثة اخما  نصي  وسبعَه الدراهم وخمَساالدرا

 وان شئتثمانيه  وان شئتجعلت النصي  ثالثة  وان شئت

ثالثة عشر بزياده خمسه خمسه ابداً الى ما ال نهايه له ألنك تقول قد حدث لك 

عددان وهما ثالثة واالخر خمَسه فيحتاج الى ان يعدان عدداَ احدهما وهو 

 ثة يعده واالخر وهو خمَسه بعده ويبقا اربعَهثال

وإن العدد تسعه قسمه على الثالثة خرج النصي ،  فإن جعلت

العدد اربعَه وعشرين خرج النصي  ثمانيه، وإن جعلته تسعَه  جعلتَ 

ال النصي  ثالثة كان الم فإن جعلتوثلثين خرج النصي  ثالثة عَشر 

ان ون المال اربعَه وثمانين النصي  ثمانيه كا وإن جعلتسته وثلثين. 
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ثالثة عشر كان المال مائة واثنين وثلثين فكلنا زدت على النصي   جعلته

 خمَسه فزد على المال ثمانيه واربعين الى ما اردت من ذلك.

 بتكمله الخم  بنصي فإن قال ترك عشره بنين وأوَصى 

ثة الدراهم احد البنين اال درهما واوَصى لخاله بربع ما تبقا من الربع وثال

فاجعل مالك شيئا فتكمله الخم  بنصي  ابن خم  شئ اال نصيبا فاسقط منه 

درهما فيبقا خم  شئ اال نصيبا واال درهما وهو وصيه العم فاسقطه من ربع 

المال فيبقا نصف عشر شئ ودرهم ونصي  فأعط الخال ربعه وثالثة الدراهم 

فيبقا من ربع المال وهو ثمن عشر شئ وثالثة الدراهم وربع وربع نصي  

بعد وصيه العم ووصيه الخال ثالثة اثمان عشر شئ وثالثة ارباع نصي  اال 

درهمين وربعَا فزد َعليه ثالثة ارباع المال وهو ثالثة ارباع شئ فيكون ثالثة 

وستين جزءا من ثمانين جزءا من شئ وثالثة ارباع نصي  اال درهمين 

مين والربع وزدَها َعلى العشره وربعا يعدلـ عشره انصبا فاجيره بالدره

االنصبا وألق ثالثة ارباع نصي  بين عشره انصبا واكمل مالك فيكون شيئا 

يعدلـ أحَد عشر نصيباً وسبعَه واربعين جزءا من ثالثة وستين جزءا من 

نصي  َودرهمين واربعَه َوخمسين جزءا من ثالثة وستين جزءا من درهم فقد 

اربعون وثالثة وستون فيحتاج الى ان يعدان َحدث لك عددان وخَما سبعُه و

عددا احدهما وهو سبعه واربعون بعده واالخر وهو ثالثة وستون بعُده ويبقا 

 تسعه.

األصل وهو سبعَه واربعون في ثالثة  فإذا اردت ذلك فاضر 

فيكون مائة واحد واربعون فأقم َما فيها من امثال القرين وهو ثالثة وستون 

و الجزء فأقسم الفضل عليه وهو تسعه فال ينقسم فزد فيبقا خمَسه عشر وه

َعليه القرين مره ومرتين وثالثة واربعَه ابدا حتى ينقسم لك فكانا اكتفينا 

بمرتين فزدناه مرتين فَصار مائة َوخمَسه وثلثين فقسمناَها على خمسه عشر 

فخرج تسعه فضربناها في الثالثة فكان سبعه وعشرين وهو النصي  فإذا 

ان تعلم النصي  من جَهه اخرى فإضر  االصل َوهو سبعَه واربعون اردت 

في واحد *** فيكون اثنين وستين وثلثين فاسقطها من القرين وهو ثالثة 
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وستون فيبقا ثلث فاقسم َعليه الفضل وهو تسعه فيخرج سبعَه َوعشرين 

فاضربها فيما ضربت فيه االصل وهو واحد وثلث فيكون سته وثلثين فاسقطها 

 القرين َوهو ثالثة وستون فيبقا سبعَه َوعشرين وهَو النصي . من

المال فاضر  النصي  وهو سبعَه  فإن اردت ان تعلم كم

َوعشرون في االنصبا وهي احد عشر وسبعَه واربعون جزءا من ثالثة وستين 

فيكون ثلثمائة وسبعَه واربعون جزءا من ثالثة وستين فيكون ثلثمائة وسبعَه 

زاء من ثالثة وستين فزد عليه الدرهمين واالربعَه والخمسين َعشر وتسعه اج

 الجزء من ثالثة وستين فيكون ثلثمائة َوعشرين وهو المال.

فخذ ُخمَ  المال فتجده اربعَه وستين فألق منه  فإذا اردت امتحانها

نصي  احد البنين وهو سبعَه وعشرون فيبقى تكمله الخم  بنصي  ابن سبعَه 

له الخم  بنصي  ابن سبعَه وثالثون فاسقط منها درهما وعشرون فيبقى تكم

فيبقا َوصيه العَم سته وثالثون فاسقطها من ربع المال وهو ثمانون فيبقا اربعَه 

واربعون فأعط ربعها للخال وثالثة الدراهم وهو أربعَه عشر درهما فيبقا من 

 ثة ارباعالخال ثالثون درهما فزدَها على ثال َوصيَّةالربع بعد وصيه العم و

المال وهو َمأئتان واربعون فيكون َمائتين وسبعين من عشر بنين لُكل ابن 

 سبعَه وعشرون.

غير هذا فاعمل َعلى  وإن اردت ان يكون المال والنصي 

 َما وصفُت لك ان شاء هللا تعالى. 

عشره بنين واوصى لعمه بتكمله الخم  والسد  بنصي  احد  فإن ترك

لخاله بتكمله ربع ما تبقا من المال بعد َوصيه عمه البنين وبدرهمين واوصى 

بنصي  ابن اخر واوَصى ألجنبي بثالثة الدراهم وثلث َما تبقا من النصف بعد 

الخال فاجعَل مالك شيئا فتكمله الخم  والسد  بنصي   َوصيَّةوصيه العم و

احد البنين ودرهمين هو خم  شئ وُسد  شئ ودرهمين اال نصيبا وهو 

فاسقطه من المال وهو شئ فيبقا سته وسبعون جزءا من مائة وصيه العم 

وعشرين جزءا من شئ ونصي  اال درهمين فخذ ربعهُ فيكون تسعه عشر 
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جزءا من مائة وعشرين جزءا من شئ وربع نصي  اال نصف درهم فاسقط 

منه نصي  ابن فيبقا وصيه الخال تسعه عشر جزءا من مائة َوعشرين جزءا 

باع نصي  واال نصف درهم فزد َعليه وصيه العم وهي من شئ اال ثالثة ار

اربعَه واربعون جزءا من مائة َوعشرين جزءا من شئ ودرهماً اال نصيباً 

الخال ثالثة وستين جزءا من مائة وعشرين جزءا  َوصيَّةفيكون وصيه العم و

من شئ ودرهماً ونصفا اال نصيبا وثالثة ارباع نصي  فاسقطه من نصف 

ن جزءا فيبقى نصي  وثالثة ارباع نصي  اال درهما ونصف المال وهو ستو

واال ثالثة اجزاء من مائة وعشرين جزءا من شئ فأعط االجنبي ثلثها وثالثة 

الدراهم فيبقا نصي  وسد  اال اربعَه الدرهم واال جزئين من مائة َوعشرين 

جزءا من شيء فزد عليه نصف المال وهو ستون جزءا فيكون ثمانيه 

زءا من مائة َوعشرين جزءا من شئ َونصيباً َوُسدسا اال اربعَه َوخمسين جُ 

الدراهم يعدلـ عشره انصبا فتجبرها باالربعه الدراهم وتزيدَها على العشره 

االنصبا وتلقى نصيبا وسدسا من عشره انصبا ثم تكمل االجَزاء حتى يكون 

 ئاً يعدلشيئا وتكمل االنصبا والدراهم مثل َما كملت به االجزءا فيكون شي

ثمانيه عشر نصيباً وسته َعشر جزءا من ثمانيه َوخمسين جزءا من نصي  

وثمانيه الدراهم وسته عشر جزءا من نصي  وثمانيه الدراهم وسته عشر 

جزءا من ثمانيه وَخمسين جزءا من درهم فقد حدث لك عددان وهما سته 

وهو سته عشر َعشر وثمانيه َوخمسون َويحتاج الى ان يعدا عددا احدهما بعده 

 واالخر َوهو ثمانيه َوخمسون بعده ويبقا اثنان واربعون.

َوهو سته عشر في اربعَه  فإذا اردت ذلك فاضر  االصل

فيكون اربعه وستين فألق منها القرين َوهو ثمانيه َوخمسون فيبقا سته َوهو 

الجزء المقسوم َعليه فاقسم الفصل وهو اثنان واربعون عليها فيخرج سبعَه 

 بَها في االربعَه فيكون ثمانيَه َوعشرين وهي النصي .فاضر

وهو ثمانيه وعشرون  فإذا اردت المال فاضر  النصي 

في االنصبا وهي ثمانيه عشر وسته عشر جزءا من ثمانيه َوخمسين فيكون 

خم  مائة واحد عشر واثنين واربعين جزءا من ثمانيه َوخمسين جزءا من 
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م والسته العشر الجزء فيكون خم  مائة درهم فزد عليها الثمانيه الدراه

 وعشرين َوهو المال.

كسر وليَ  للمال ايضا سد   فإن امتحنتَها وقع في امتحانها

فزد َعلى امال ما يجتمع من ضر  ثمانيه عشر وسته عشر جزءا من ثمانيه 

عشر وسته عشر ُجزءا من ثمانيه وخمسين في ثمانيه َوخمسين وهو الف 

ى يكون للمال ُسدساً وكل مرة تزيد َعلى المال الف وستون مرة ومرتين حت

وستين فزد َعلى النصي  ثمانيه َوخمسين ففي زيادهه مرتين يكون للمال 

سد  فيكون المال حينئذ الفين وستمائة واربعين والنصي  مائة واربعَه 

واربعين وهذا ايضا يقع في االمتحان َووصيه العم كسر وال بد من ان تقع في 

له في وصيه الخال وفي ثلث َما بقي بعد َوصيه العم ووصيه الخال هذه المسَ 

 كسر.

وَعلى النصي  ثمانيه  فإن زدت على المال الف وستين

َوخمسين الى ما ال نهاية له والعله في ذلك َما اخبرك به وهو أن ينظركم 

تكمله خم  المال وسدسه ودرهمين بنصي  ابن فتجده ثمان مائة وسته 

من المال فيبقا الف وثمان مائة واربعَه عشر وربعها فيه  وعشرين فيلقيه

نصف واحد وااللف والستين ال سد  لها فإذا اردتها ستمائة واربعين لم يكن 

لما يجتمع سد  فينبغي ان تزيد ثلث مرات حتى يكون له سد  والثلث 

مرات هو ثالثة االف ومائة وثمانون فتأخذ خمسها وسدسها فتجده الف َومائة 

ه وستين فتلقى منه ثمانيه َوخمسين ثلث مرات كما اضفت االلف والستين وست

ثلث مرات فيبقى تسع مائة واثنان َوتسعون فيلقيها من ثالثة الف ومائة 

وثمانين فيبقى الفان ومائة وثمانيه وثمانون ولها ربع َوااللف والثمان المائة 

ا ال ربع له لم يكن لما واالربعَه عشر الا ربع لها فإذا جمعت َماله ربع الى م

يجتمع ربع ابدا فمن أجل ذلك قلنا ان هذه المسله ال بد من ان تقع في َوصيه 

 الخال وفي وصيه االجنبي كسر.

وأوصى لعمه بتكمله الخم  والسبع بنصي  فإن ترك عشره بنين 

احد البنين اال ثالثة دراهم واال سد  َما تبقا من المال بعد تكمله الخم  
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صي  بن واوَصى لخاله بثالثة الدراهم وثلث َما تبقا من الثلث بعَد والسبع بن

وصيه العم فاجعل مالك شيئاً واجعَله ستمائة وثلثين جزءا فتكمله الخم  

والسبع بنصي  ابن َمائتين وسته عشر جزءا من ستمائة وثلثين جزءا من شئ 

ائة ا من ستماال نصيباً فاسقطها من المال فيبقى اربع مائة واربعَه عشر جزء

وثلثين جزءا من شئ ونصي  فخذ ُسدسه فيكون تسعه وستين جزءا وُسد  

نصي  فزد َعليه ثالثة الدراهم َواسقطه من تكمله الخم  والسبع بنصي  ابن 

فيبقا مائة وسبعَه واربعون جزءا من ستمائة وثلثين جزءا من شئ اال نصيبا 

طه من ثلث المال وهو َمأئتان وسدسا واال ثالثة الدراهم فهذا وصيه العم فاسق

وعشره اجزاء فيبقى ثالثة وستون جزءا من ستمائة وثلثين جزءا من شئ 

وثالثة الدراهم ونصي  وسد  فأعط الخال ثلثها وثالثة الدراهم وهو واحد 

َوعشرون جزءا َواربعَه الدراهم وثلث َونصف تسع نصي  فيبقى اثنان 

رهماً فزده على ثلثي المال فيكون واربعون جزءا وسبعَه اتساع نصي  اال د

اربع مائة َواثنين وستين جزءا من ستمائة وثلثين جزءا من شئ وسبَع اتساع 

نصي  اال درهما يعدل عشره انصبا فاجبر َواكمل َواعمل كَما َوصفُت لك 

فيكون شيئاً يعدل اثنى عشر نصيباً ومائتين وسته وستين جزءا من اربع مائة 

ودرهما ومائة وثمانيه وستين جزءا من اربع مائة  واثنين جزءا من نصي 

واثنين وستين جزءا من درهم فقد حدث لك عددان وهما مائتان وسته وستون 

واربع مائة واثنان وستون فيحتاج ان يعدان عددا احدهما وهو مائتان وسته 

وستون بعده واالخر وهو اربع مائة واثنان وستون بعده ويبقا مائتان واربعَه 

 ن.وتسعو

فاضر  االصل وهو مائتان وسته وستون  فإذا أردت كيفيه ذلك

في سبعَه فألق مما تحتاج اجتمع من الضر  ما فيه من امثال القرين وهَو 

اربع مائة واثنان وستون فيبقا اربعَه عشر وهي الجزء فاقسم عليها  الفضل 

وهو مائتان واربعَه وتسعون فيخرج واحد وعشرين فاضربه في السبعه 

 كون مائة وسبعَه واربعين وهو النصي  في

النصي  وهو مائة  فإذا اردت ان تعلم كم المال فاضر 

وسبعه واربعون في االنصبَأ وهو اثنا عشر نصيبا ومائتان وسته وستون 



 

297 

جزءا من اربع مائة واثنين وستين جزءا من نصي  وزد َعألى ما اجتمع 

َوخمسين وال سبع للمال وال الدرهم واالجزاء فيكون المال الف وثماني مائة 

يكون للما ُسبع ابدا اذا كان النصي  صحيحاً والمال صحيحا والدراهم بحالها 

من قبل ان الحيله في مثل هذه المسائل واشباهها اذا وقعت ان تزاد َعلى المال 

ضر  َمأ حَصل من االنصبا واجزاءها في اجزاء النصي  ويزاد َما اجتمع 

حتى يخرج المال ذلك الجزء واذا ضربنا االنصبا في  من ذلك على المال ابدا

هذه المَسله واالجزاء التي معها في اجزاء النصي  كان الذي يجتمع من ذلك 

خمَسه االف وثمان مائة وعشره ولها سبع والمال ال سبه له فلو زدتها مره 

 تَصاربعد مره َعلى المال االول لم يكن له سبع ابداً. اال ان هذه المَسله لها اخ

وهو ان االربع مائة واالثنين والستين لها سبع والمائتين والسته والستين لها 

سبع والمائتين واالربعَه والتسعين لها سبع فاضر  اثنى عشر نصيبا وثمانيه 

وثلثين جزءا من سته وستين جزءا من نصي  في سته وستين فيكون ثمان 

 مرين واكثر من ذلك على الفمائة وثلثين فيزيد الثماني مائة والثلثين مره و

وثماني مائة َوخمسين حتى يكون لما يجتمع سبع ومع ُكل مره يزيد فرده على 

النصي  الذي هو مائة وسبعَه واربعون سته وسيتين فتزيدَها ثلث مرات وهو 

الفان واربع مائة وتسعون فيكون المال حينئذ اربعَه الف وثلثمائة واربعين 

خمسه واربعين وال ثلث للما فتزيد َعليه خمَسه االف ويكون النصي  ثلثمائة وَ 

وثمان مائة َوعشره مره ومرتين واكثر من ذلك حتى يكون له ثلث ومع كل 

مرة تزيد فزد على النصي  اربع مائة وسته وستين فيحتاج الى ان تزيدَها 

مرتين فيكون المال حينئذ خمَسه عشر الفا  وتسع مائة وستين والنصي  الف 

 وتسعه وستين. ومائتين

كم وصيه العم فخذ خم  المال وسبعه فيكون  فإن اردت ان تعلم

خمسه االف واربع مائة واثنين وسبعين فألق منه نصي  ابن وهو الف 

وَمائتان وتسعه وستون فيبقا اربعَه الف ومائتان وثالثة وهو التكمله فاسقط من 

ئة عشر الفا وسبع ماالمال وهو خمَسه عشر الفا وتسع مائة وستون فيبقى احد 

وسبعه وخمسين فخذ سدسها وثالثة دراهم فيكون الف وتسع مائة واثنين 

وستين ونصف فاسقطها من التكمله فيبقا الفان ومائتان واربعون ونصف وهو 

وصيه العم فاسقطها من ثلث المال وهو خمَسه الف وثلثمائة وعشرون فيبقا 
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ثلثها وثالثة الدراهم للحال ثالثة االف وتسعه وسبعون ونصف فاسقط منها 

فيبقا الفان وخمسون فزده على ثلثي المال َوهو عشره الف وستمائة واربعون 

فيكون اثنى عشر الفا وستمائة وتسعين بين عشره بنين لُكل ابن الف ومائتان 

 وتسعه وستون.

بلغت من هذه المَسله الموضع الذي فيه قد حدث لك  وإن شئت فإذا

وسته وستون واربع مائة واثنان وستون فيحتاج الى ان عددان وهما مائتان 

يعدا عددا احدهما وهو َمائتان وسته وستون بعده واالخر وهو اربع مائة 

 واثنان وستون بعده ويبقا مائتان واربعَه وتسعون.

فاطل  اكثر عدد مشترك ينقسم َعليه  وإن اردت ان تختصرَها

وستون واربع مائة واثنان وستون هذه االعداد الثالثة التي هي مائتان وسته 

وَمأئتان َواربعَه وتسعون فتجده اربعَه عشر فيقسم كل واحد منهما على اربعَه 

عشر فيخرج من مائتين وسته وستين تسعه عشر ومن اربع مائة واثنين 

وستين ثالثة وثلثين ومن مائتين واربعَه وتسعين واحد َوعشرين فيقول حينئذ 

تسعَه عشر وثالثة وثالثون فيحتاج ان تعد عددا فقد حدث لك عددان وهما 

احدهما بعده وهو تسعه عشر واالخر وهو ثالثة وثالثون بعده ويبقا واحد 

 وعشرون.

وهو تسعه عشر في اثنين  فإذا اردت ذلك فاضر  االصل

فيكون ثمانيه وثلثين فألق منه القرين وو ثالثة وثالثون فيبقا خمَسه وهو 

واحد َوعشرون َعلى الجزء وهو خمَسه فال ينقسم  الجزء فاقسم الفضل وهو

فزد َعليه القرين ثلث مرات فيكون مائة َوعشرين فتقسمه على خمَسه فيخرج 

اربعَه َوعشرين فتضربه في االثنين فيكون ثمانيه واربعين فتسقط منه َما فيه 

من امثال القرين فيبقا خمَسه عشر وهو النصي  فاضربه في االنصبا وهي 

شر وتسعه عشر جزءا من ثالثة وثلثين َوزد َعلى ما اجتمع الدرهم اثنا ع

ة وثالثين وانما َصار درهما واثنا عشر جزء من ثثالواالثنا عشر الجزء من 

قبل انك اذا قسمت الستمائة والثلثين التي كانت حدثت منها تلك االجزاء على 

 اربعَه عشر خرج خمسه واربعين 



 

299 

ربعين وقسمته َعلى ثالثة خمسه وا فإذا ضربت الدرهم في

ة وثالثين فيكون مائة وتسعين ثثالوثالثين خرج درهم واثنا عشر جزءا من 

وَهو المال وال سبع له وال ثلث اال ان الوَصايا تخرج فيه منكِسره والنصي  

 صحيح والدراهم بحالها.

للمال سبعا فاضر  االنصبَا وهي اثنا عشر فإذا اردت ان يكون 

ة وثالثين فيكون اربع مائة َوخمَسه عشر فتزيدَها ثثالمن وتسعه عشر جزءا 

على المال وهو مائة وتسعون مره ومرتين وثالثة حتى يكون له سبع وَمع كل 

ة وثالثين فينبغي ان تزيدها ثالث مرات وهي ثثالمره تزيد فزد َعلى النصي  

مسه الف ومائتان َوخمَسه واربعون فيكون المال حينئذ الف واربع مائة َوخ

وثلثين والنصي  مائة واربعَه عشر وال ثلث المال فيضر  اربع مائة َوخمسه 

عشر في سبعه وانما ضربتها في سبعَه ليكون لما يجتمع خم  وُسبع ألن له 

خم  َوليَ  له سبع لكيما اذا ازدته على المال الذي قلنا انه الف واربع مائة 

 ن ثانيا فيه وانما احتجنا الىَوخمَسه وثلثين لم ينقص الخم  والسبع منه وكا

زيادته عليه لكان الثلث اذا كان لما خم  وسبع ولم يكن له ثلث فيكون الفين 

وتسع مائة َوخمَسه فنريد ان نزيده على المال الذي هو الف واربع مائة 

وخمَسه وثالثون مره ومرتين حتى يكون له ثلث ومع كل مره تزيد على 

واحد وثلثين ألنك تضر  ثالثة وثلثين في المال فزد على النصي  مائتين 

سبعَه كما ضربت اربع مائة َوخمَسه عشر في سبعَه فيحتاج ان تزيده مرتين 

فيكون المال حينئذ سبعَه االف ومائتين وخمَسه واربعين والنصي  خم  مائة 

 وسته وسبعين.

فخذ خم  المال  وسبعه فتجده الفين واربع  فإذا اردت امتحانها

ه وثمانين فألق منه النصي  وهو خم  مائة وسته وسبعين فيبقا مائة واربع

الف وتسع مائة َوثمانيه فأسقطها من المال وهو سبعَه االف وَمائتين وخمَسه 

واربعين فيبقا خمَسه الف وثلثمائة وسبعَه وثالثون فخذ سدسها فيكون ثمان 

عين واثنين وتس مائة وتسعه وثمانين َوزد عليها ثالثة الدراهم فيكون ثمان مائة

ونصف فاسقطها من تكمله الخم  والسبع ونصي  ابن وهو الف وتسع مائة 
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َوثمانيه فيبقا الف َوخمَسه عشر ونصف وهي َوصيه العم فاسقطها من ثلث 

المال وهو الفان واربع مائة َوخمسه عشر فيبقا الف وثلثمائة وتسعه وتسعون 

اربع مائة وتسعَه وستون  ونصف فاخرج ثلثها وثالثة الدراهم للخال وهوَ 

ونصف فيبقا تسع مائة وثالثون فزدها على ثلثي المال وهو اربعَه الف وثمان 

مائة وثالثون فَصار خمَسه االف وسبع مائة وستين بين عشره بنين لكل ابن 

 خم  مائة وسته وسبعون.

وهو ان يوصي الرجل بتكمله بعض َماله  َوفِي َوْجٍه منهُ آَخر

وراثين او اكثر من ذلك وبدرهم او بدرهمين او اكثر من بنصي  وارث او 

ذلك وبدرهم او بدرهمين او اكثر من ذلك اال جزءا والجزئين واال اكثر من 

ا سنذكره  ذلك مما بقي من ماله او من بعض ماله بعد َوصيته وغير ذلك ممَّ

 ان شاء هللا تعالى.

حد نصي  ابنين وأوَصى لعمه بتكمله ثلث المال ب فَإن ترك َعشره

البنين اال درهما واال خم  َما تبقا من الثلث بَعد وصيه العم فمعلوم على َما 

شرحنا ان درهما وخم  َما تبقا من الثلث بعد َوصيه العم وهو درهم وربع 

وربع َما تبقا من الثلث بعد تكمله الثلث بنصي  ابن فإذا كان هذا هكذا فاجعل 

الذي  بن فتجده ثلث شئ اال نصيباً وبين انمالك شيئاً فخذ تكمله ثلثه بنصي  ا

يبقا من الثلث بعد التكمله هو نصي  فخذ ربعه فيكون ربع نصي  وزد َعليه 

درهما وربعا فيكون ربع نصي  ودرهماً وربعا فاسقط من تكمله الثلث 

بنصي  ابن وهو ثلث شئ اال نصيباً فيبقا ثلث شئ اال نصيباً وربعا واال 

صيه العم فاسقطه من المال فيبقى ثلثا شئ ونصي  وربع درهماً وربعا وهو وَ 

درهم وربع يعدلـ عشره انصبَا فاجبر َواعمل كما َوصفُت لك فيكون الشئ 

 يعدلـ ثالثة عشر نصيباً وثمن نصي  اال درهماً وسبعه اثمان درهم.

سبعَه كان المال تسعين ووصيه العم عشرين  فإن جعلت النصي 

شر كان المال مائة وخمَسه وتسعين َووصيه العم وان جعلت النصي  خمَسه ع

خمَسه واربعين وكذلك ان اردت ان يكون المال اكثر من هذا فأعمل كما قد 

 تقدم من العمل فيما قبل.
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لخاله في هذه المَسله  بثلث َما تبقا من الثلث َودرهمين بعد  فإن أوَصى

ا واال درهما وصيَّة عمه فاسقط وصيه العم وهي ثلث شئ اال نصيباً وربعَ 

 وربعا من ثلث

المال وهو ثلث شئ فيبقا نصي  وربع درهم وربع فأعط الخال ثلثه ودرهمين 

وهو ربع نصي  وسد  نصي  ودرهمان وربع وسد  درهم فيبقا من الثلث 

خمَسه اسدا  نصي  اال درهما وسدسا فزده على ثلثي المال وهو ثلثا شئ 

درهما وسدسا يعدلـ عشره انصباً فيكون ثلثي شئ َوخمسه اسدا  نصي  اال 

فاجبر َوأكمل وأعمل كما َوصفت لك فيكون شيئا يعدل ثالثة عشر نصيباً 

وثالثة ارباع نصي  ودرهما وثالثة ارباع ِدرهم فإن جعلت النصي  ثالثة 

َكاَن المال ثالثة واربعين وَوصيَّة العم تسعه وثلث ووصيه الخال ثالثة 

ه وال يكون للمال انصبا ثلث فتزيد َعلى المال وثالثين فيقع الوَصايا منكسر

خمسه َوخمسين مرتين وتزيد على النصي  اربعَه مرتين وتزيد َعلى النصي  

ليكون للمال ثلث والوصايا صحيحه فيكون للمال مائة وثالثة َوخمسين 

 والنصي  احد عشر وَوصيَّة العم سته وثلثين ووصيه الخال سبعَه 

ى لعمه بتكمله الثلث بنصي  احد البنين بنين وأوصَ  فإن ترك خمسه

اال درهما واال سد  َما تبقا من الربع بعد وصيه العم فمعلوم على َما شرحنا 

ان درهما وسد  ما تبقا من الربع بعد َوصيه العم هو درهم وخم  وخم  

ما يبقا من الربع بعد تكمله الثلث بنصي  ابن فإذا كان هذا على ما وصفنا 

ثلث بنصي  ابن من ربع المال فيبقا نصي  اال نصف سد  شئ فألق تكمله ال

فخذ خمسه فتكون خم  نصي  اال سد  عشر شئ فزد َعليه درهما وخمَسا 

فيكون خم  نصي  ودرهما وخمسا االسد  عشر شئ فألقه من تكمله الثلث 

بنصي  ابن وهو ثلث شئ اال نصيبا فيبقا ربع وعشر شئ اال درهما َوخمسا 

َوخمَسا وهو وصيه العم فاسقطه من المال وهو شئ فيبقا ثالثة واال نصيباً 

عشر جزءا من عشرين جزءا من شئ ونصي  َوخم  َودرهم َوخم  يعدلـ 

خمَسه انصبَا فيلقى نصيبا وخمسا ودرهما وخمسا من االنصبا فيبقا ثالثة 

انصبا واربعَه اخما  نصي  اال درهما وخمسا يعدلـ ثالثة عشر جزءا من 

زءا من شئ فأكمل الثالثة عشر جزءا من عشرين جزءا من شئ عشرين ج
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حتى يكون شيئا واكمالك اياَها ان تزيد عليها سبعَه اجزاء من ثالثة عشر 

جزءا منها فتزيد على الثالثة االنصبا واربعه اخما  نصي  اال درهما 

وخمسا سبعَه اجزاء من ثالثة عشر جزءا منها فيكون شيئا يعدل خمَسه انصبا 

حد عشر جزءا من ثالثة عشر جزءا من نصي  اال درهما واحد عشر وا

جزءا من ثالثة َعشر جزءا من درهم فقد حدث لك َعددان وهما احد عشر 

وثالثة عشر فيحتاج ان يعدا عددا احدهما وهو احد عشر بعده واالخر وهو 

ثالثة عشر بعده ويبقا احد عشر فتعمل َكَما وصقت لك فيكون النصي  اربعَه 

 شر والمال ثمانين ووصيه العم عشره.ع

فخذ تكمله ثلث المال بنصي  ابن فتجده اثنى  فإذا اردت امتحانها

عشر وثلثين فألق منه درهما وسد  ما تبقا من الربع بعد وصيه العم َوهو 

 اثنان وثلثين فيبقا عشره مثل َوصيَّة العم سواء.

ته ل سكسر فزد َعلى الما فإن اردت ان ال تقع في االمتحان

وسبعين وعلى النصي  ثالثة عشر فيكون المال حينئذ مائة وسته َوخمسين 

 والنصي  سبعَه وعشرين ووصيه العم واحد َوعشرين.

في هذه المسله بخم  َما تبقا من النصف وثالثة  فإن أوَصى لخاله

الدراهم بعد َوصيه عمه فأسقط وصيه العم وهي ربع شئ وعشر شئ اال 

درهما وخمسا من نصف المال وهَو نصف شئ فيبقى  نصيباً َوخمسا واال

تسعه اجزاء من ستين جزءا من شئ ونصي  وخم  َودرهم وخم  فأعط 

الخال خمسها وثالثة الدراهم وهو تسعه اجزاء من ثلثمائة جزء من شئ 

َوخم  نصي  وخم  نصي  وثالثة الدراهم َوخم  درهم وخم  خم  

ن جزءا من شئ واربعَه اخما  درهم فيبقا تسعه اجزاء من خمسه وسبعي

نصي  واربعَه اخما  خم  نصي  اال درهمين َوخم  خم  درهم فزدَها 

على نصف المال وهو خمَسه وسبعون جزءا من مائة وخمسين جزءا من شئ 

فيكون واحد وثلثين جزءا من خمسين جزءا من شئ وأربعه اخما  نصي  

هم يَعدلـ خمَسه واربعَه اخما  خم  نصي  اال درهمين وخم  خم  در

أنصبا فيقابل بها فيكون شيئاً يعدل سته أنصبا وسته عشر جزءا من واحد 
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وثلثين جزءا من نصي  وثالثة الدراهم وتسعه اجزاء من واحد وثلثين جزءا 

من درهم فقد حدث لك عددان وهما سته عشر واحد وثلثين فيحتاج الى ان 

هو واحد وثالثون بعّده ويبقا يعد اعداداً أحدهما وهو سته عشر بعد واالخر و

اثنان َوعشرون فتعمل كما َوصفت لك فيكون النصي  ثالثة عشر والمال 

 ثمانيه وثمانون وَوصيَّة العم أربعَه عشر ووصيه الخال تسعَه.

كسر فزد َعلى المال َمائتين  فإن اردت اال يقع في امتحانها

ه مائة ون المال اربعواثنين مرتين وزد َعلى النصي  واحد وثلثين مرتين فيك

واثنين وتسعين والنصي  خمسه وسبعين ووصيه العم واحد وثمانين ووصيه 

 الخال سته وثلثين.

فخذ تكمله الثلث بنَصي  ابن فتجده تسعه  فإن اردت امتحانها

وثمانين فألق منها درهما وسد  ما يبقا من الربع بعد َوصيَّة العم وهو ثمانيه 

يه العم سواء فأسقط َوصيَّة العَّم من نصف المال فيبقا احد وثمانون مثل وص

وهو َمائتان وسته واربعون فيبقا مائة َوخمَسه وستون فأعط الخال خمَسها 

وثالثة دراهم وهو سته وثالثون فيبقا مائة وتسعه وعشرون فزدَها على 

نصف المال وهو َمائتان وسته واربعون فيكون ثلثمائة َوخمَسه وسبعين بين 

 ن لُكل ابن خمسه وسبعين.خمَسه بني

لعمه بدرهمين وبتكمله الخم   فإن خلف خمَسه شئ وأوَصى

والسد  بنصي  احد البنين اال سبع َما تبقا من الثلث بعد َوصيَّة العم فمعلوم 

على َما بينا فيما تقدم من كتابنا ان سبع ما تبقا من الثلث بعد وصيه العم هو 

وتكمله الخم  والسد  بنصي  فإذا كان سد  َما تبقا من الثلث بعد درهمين 

هذا على ما قلنا فخذ تكملَه الخم  والسد  بنصي  وزد َعليه درهمين فيكون 

خم  شئ وسد  شئ ودرهمين اال نصيباً فأسقطه من ثلث المال وهو ثلث 

شئ فيبقا نصي  اال درهمين واال ثلث عشر شئ فخذ سدسه فتجده سد  

درهم فاسقطه من خم  وسد  شئ نصي  اال نصف تسع عشر واال ثلث 

َودرهمين اال نصيباً فيبقا سته وستون جزءا من مائة وثمانين جزءا من شئ 

َودرهمان وثلث اال نصيبا وسدسا وهو َوصيه العم فأسقطه من المال فيبقا مائة 
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وثالثة عشر جزءا من مائة وثمانين جزءا من شئ ونصي  وسد  اال 

فأجبر وأكمل َواعمل ما وصفت لك فيكون  درهمين وثلثا يعدلـ خمَسه انِصبا

شيئا يعدلـ سته أنصبا واثنا عشر جزءا من مائة وثالثة عشر جزءا من شئ 

وثالثة الدراهم واحد وثمانين جزءا من مائة وثالثة عشر جزءا من درهم فقد 

حدث لك عددان وهما اثنا عشر ومائة وثالثة عشر فتحتاج الى ان تعد عددا 

شر بعده واالخر وهو مائة وثالثة عشر بعده ويبقا اثنان أحدهما وهو اثنا ع

 وثالثون 

وهو اثنا عشر في تسعه  فإذا اردت ذلك فاضر  االصل

فيكون مائة وثمانين فألقها من القرين وهو مائة وثالثة عشر فيبقا خمَسه وهو 

 الجزء.

الفضل وهو اثنان وثالثون َعليه لم ينقسم اال بكسر فزد َعليه  فإن قسمت

قرين وهو مائة وثالثة عشر فيكون مائة َوخمسه واربعين فأقسما َعلى الجزء ال

فيخرج تسعه وعشرين فاضربها  فيما ضربت االصل وهو تسعه فيكون 

مائتين واحد وستين فألق منها َما فيها من امثال القرين وهَو مائة وثالثة عشر 

 صي .ن وهو النفيبقا خمَسه وثالثون فألقها من القرين فيبقا ثمانيه وسبعو

فأضر  النصي  في سته واثنى  فإذا اردت ان تعلم كم المال

عشر جزءا من مائة وثالثة عشر وزد َعلى ما اجتمع من الضر  ثالثة 

الدراهم واحد وثمانين جزءا من مائة وثالثة عشر فيكون المال اربع مائة 

َسه فما لخمالعم تسعين ألنك تسقط من المال نصي  البنين ا َوصيَّةوثمانين وَ 

 بقي فهو وصيه العم. 

وسد  فزد عليه درهمين وألق مما  وإن شئت فخذ خم  المال

اجتمع نصي  ابن فيبقا مائة فأسقطها من ثلث المال فيبقا ستون فألق ُسد  

 الستين من المائة فيبقى تسعون وهي وصيه العم 
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 في هذه المسله بخم  َما تبقى من الربع اال درهما فإن أوصى لخاله

بعد َوصيه العم فأسقط َوصيه العم وهي سبعه وستون جزءا من مائة وثمانين 

جزءا من شئ ودرهمان وثلث االنصبا وسدَسا من ربع المال فيبقى نصي  

وسد  اال اثنين وعشرين جزءا من مائة وثمانين جزءا من شئ واال درهمين 

   االوثلثا فأعط الخال خمسها اال درهما وهو خم  نصي  وثلث عشر نصي

درهما وخمسي درهم وثلث خم  درهم اال اربعَه اجزاء وخمسي جزء من 

مائة وثمانين جزءا من شئ فيبقا من ربع المال نصف وثلث وعشر نصي  اال 

ثلثي درهم وخم  درهم واال سبعَه عشر جزءا وثالثة أخما  جزء من مائة 

َوخمَسه  َوثمانين جزءا من شئ فزده َعلى ثالثة ارباع المال وهو ستمائة

وسبعون جزءا من تسع مائة جزء من شئ فيكون خم  مائة وسبعَه وثمانين 

جزءا من تسع مائة جزءا من شئ ونصف وثلث َوعشر نصي  اال ثلثي درهم 

َوخم  دؤهم فأكمل وأجبر وأعمل كما وصفت لك فيكون شيئاً يعدلـ سته 

ن جزءا من أنصبا ومائة وثمانيه وثلثين جزءا من خم  مائة وسبعَه وثماني

نصي  ودرهما ومائة وثالثة وتسعين جزءا من خم  مائة وسبعه َوثمانين 

جزءا من درهم فقد حدث لك عددان وهما مائة وثممانيه وثالثون َوخم  مائة 

وسبعَه وثمانون فيحتاج الى ان يعدا عددا احدهما األصل وهو مائة وثمانيه 

ه وثمانون بعده ويبقا وثالثون بعده واالخر القرين َوهو خم  مائة وسبعَ 

 ثلثمائة واربعَه وتسعون.

مائة وثمانيه  فإذا اردت ذلك فاضر  االصل َوهو

وثالثون في اربعَه وربع فيكون خم  مائة وسته وثمانين ونصفا فألقها من 

القرين فيبقا نصف وهو الجزء فأقسم َعليه الفضل وهو ثلثمائة واربعَه 

 نين فاضربها فيما ضربت فيه االصلوتسعون فيكون سبع مائة وثمانيه وثما

وهو اربعَه وربع فيون ثالثة االف وثلثمائة وتسعه واربعين فألق منها ما فيها 

من امثال القرين وهو خم  مائة وسبعَه وثمانون فيبقا اربع مائة واربع مائة 

واربعَه عشر فألقها من القرين َوهو خم  مائة وسبعه وثمانون فيبقا مائة 

 ون وهو النِصي .وثالثة َوسبع
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فاضر  والنصي  وهو مائة  فإذا اردت ان تعلم َكم المال

وستون في االنصبا وهي سته انصبا ومائة َوثمانيه وثالثة وثالثون جزءا من 

خم  مائة وسبعَه وثمانين جزءا من نصي  وزد َعلى َما اجتمع من ذلك 

 مال.درهما وهو ال الدرهم والمائة والثالثة والتسعين الجزء فيكون الفا وثمانين

وصيه العم فخذ خم  الف وثمانين وسدسها  فإن اردت ان تعلم كم

ودرهمين وهو ثلثمائة وثمانيه وتسعون فألق منها نصي  االبن وهو مائة 

وثالثة وسبعون فيبقا مائتان وخمسه وعشرون فألقها من ثلث المال وهو 

مائة ث المال وهو ثلثثلثمائة وستون فيبقا مائة وخمَسه وثالثون فألقها من ثل

وستون فيبقىمائة َوخمَسه وثالثون فخذ سدسها فيكون اثنين وعشرين ونصفا 

فألقها من مائتين َوخمَسه وعشرين فيبقا مائتان واثنان ونصف وهو وصيه 

العم فاسقطه من ربع المال وهو مائتان وسبعون فيبقا سبعَه وستين ونصف 

شر ونصف فيبقا من ربع المال بعد فأعط الخال خمسها اال درهما وهو اثنا ع

وصيه العم ووصيه الخال خمَسه َوخمسون فزدها على ثالثة ارباع المال وهو 

ثمان مائة وعشره فيكون ثمان مائة َوخمسه وسبعين بين خمَسه بنين لُكل ابن 

 مائة وثلث وسبعين.

الخال كسرا  َوصيَّةالعم و فإن اردت اال يكون في َوصيه

فيما تقدم وهو ان تزيد َعلى المال ثالثة االف وستمائة  فاعمل كما وصفت لك

وستين وعلى النصي  خم  مائة وسبعَه وثمانين فيكون المال اربعَه الف 

 وسبع مائة واربعين والنصي 

 سبع مائة وستين ووصيه العم ثمان مائة وثمانين ووصيه الخال ستين. 

ي  بنصبنين واوصى لعمه بتكمله الخم  والثمن  فإن خلف عشره

احد البنين اال سد  َما تبقا من المال بَعد َوصيه العم واال درهما فمعلوم على 

َما شرحنا ان ُسد  َما تبقا من المال بعد وصيه العم ودرهم هو خم  َما تبقا 

من المال بعد تكمله الخم  والثمن بنصي  ابن ودرهم َوخم  فإذا كان هذا 

َوثمنه بنصي  احد البنين فيكون  هكذا فاجعل مالك شيئاً فخذ تكمله خمسه



 

307 

خم  شئ وثمن شئ اال نصيباً فألقه من المال وهو شئ فيبقا مائة َوخمَسه 

وثالثون جزءا من مائتي جزء من شئ َونصي  فخذ خمسها ودرهما َوخمَسا 

فيكون سبعَه وعشرين جزءا من مائتين جزء من شئ َوخم  نصي  ودرهما 

لثمن بنصي  ابن فيبقا ثمانيه وثالثون َوخمَسا فاسقطه من تكمله الخم  وا

جزءا من مائتي جزء من شئ اال نصيباً َوخمسا واال درهما وخمسا وهو 

َوصيه العم فاسقطه من المال فيبقا واحد وثمانون جزءا من مائة جزء من شئ 

ونصي  وخم  درهم َوخم  يعدلـ عشره انصبَا فقابل بها واكمل واعمل كما 

دلـ عشره انصبا وسبعين جزءا من واحد وثمانين وصفَت لك فيكون شيئا يع

جزءا من نصي  اال درهما وتسعه وثلثين جزءا من واحد وثمانين جزءا من 

نصي  اال درهما وتسعه وثلثين جزءا من واحد وثمانين جزءا من درهم فقد 

حدث لك عددان وهما سبعون واحد وثمانون فتحتاج الى ان يعدا عددا احدهما 

ون بعَدهُ واالخر القرين وهو واحد وثمانون بعده ويبقا تسعه االصل  وهو سبع

 وثالثون 

وهو سبعون في واحد َوخم   اردت ذلك فاضر  االصلفإذا 

فيكون اربعَه وثمانين فألق منه القرين وهَو واحد وثمانون فيبقا ثالثة وهو 

الجزء فاقسم عليه الفضل وهو تسعه وثالثون فيخرج ثلث عشر فان ضربته 

حد َوخم  وقع فيه كسر فزد َعليه القرين مرتين وهو مائتين واثنان في وا

وستون فيكون مائة َوخمَسه وسبعين فاضربها فيما ضربت فيه االصل وهو 

واحد َوخم  فيكون مائتين وعشره فاسقط منه َما فيه من امثال القرين وهو 

 احد وثمانون فيبقا ثمانيه واربعين َوهو النصي .

المال فاضر  النصي  وهو ثمانيه واربعون في  مفإذا اردت ان تعل

االنصبا وهي عشره وسبعون جزءا واسقط مما اجتمع درهما وتسعه وثلثين 

 جزءا فيكون خم  مائة َوعشرين وهو المال ووصيه العّم اربعين.

فخذ تكمله الخم  والثمن بنصي  ابن  فإذا اردت ان تمتحنها

ما وسدسا ما تبقا من المال بَعد فتجده مائة واحد وعشرين فاسقط منها دره

 َوصيه العم َوذلك واحد وثمانون فيبقا اربعون مثل وصيه العم سواء.
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في هذه المَسله لخاله بدرهمين وخمسي َما تبقا من من الربع  فإن اوصى

ودرهما بعد َوصيه عمه فألق وصيه العم وهي خمَسه وتسعون جزءا من 

َوخم  من ربع المال وهو حم  مائة جزء من شئ ونَصي  وخم  درهم 

مائة وخمسه وعشرون من خم  مائة جزء من شئ فيبقا نصي  وخم  

ودرهم َوخمَسه وثالثون جزءا من خم  مائة جزء من شئ فاسقط منها 

درهمين للخال فيبقا ثالثون جزءا من خم  مائة جزء من شئ َونصي  

ا ودرهما َوخم  اال اربعه اال اربعه اخما  درهم فأعط الخال ايضا خمسه

فيبقا ثمانيه عشر جزءا من خم  مائة جزء من شئ وثالثة اخما  نصي  

وثالثة اخما  خم  نصي  اال درهما وخمسي درهم َوخمسي خمسي درهم 

فزده َعلى ثالثة ارباع المال وهو ثلثمائة َوخمَسه وسبعوون من خم  مائة 

ء من جزء من شئ فيكون ثلثمائة وثالثة وتسعين جزءا من خم  مائة جز

شئ وثالثة اخما  نصي  وثالثة اخما  نصي  وثالثة اخما  خم  

نصي  اال درهما وخمسي درهم َوخمسي خم  درهم يعدلـ عشره انصبا 

فأجبر وقابل َوأكمل وأعمل كما وصفُت لك فيكون شيئا يعدل احد عشر نصيباً 

وثلثمائة وسبعَه عشر جزءا من ثلثمائة وثالثة وتسعين جزءا من نصي  

ما وثلثمائة وسبعَه واربعين جزءا من ثلثمائة وثالثة وتسعين جزءا من ودره

درهم فقد حدث لك عددان وهما ثلثمائة وسبعَه عشر وثلثمائة وثالثة وتسعين 

فيحتاج الى ان يعدا عددا احدهما االصل وهو ثلثمائة وسبعَه عشر بعده 

 ربعون.واالخر القرين وهو ثلثمائة وثالثة وتسعون يعده ويبقا سته وا

االصل وهو واحد وربع وألق مما  فإذا اردت ذلك فاضر 

اجتمع القرين فيبقا ثالثة وربع وهو الجزء فإن قسمت عليه الفضل خرج في 

القسم كسر فزد عليه القرين مرتين وذلك سبع مائة وسته وثمانين فيكون ثمان 

وسته  نمائة واثنين وثلثين فاقسمه َعلى الجزء وهو ثالثة وربع فيخرج مائتي

َوخم  فاضربها فيما ضربت فيه االصل وهو واحد وربع فيكون ثلثمائة 

 وعشرين وهو النصي .

فإذا اردت ان تعلم كم المال فاضر  النصي  وهو ثلثمائة وعشرون في 

االنصبا وهي احد عشر وثلثمائة وسبعَه عشر جزءا من ثلثمائة وثالثة 
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لضر  الدرهم والثلثمائة وتسعين جزءا من نصي  وزد َعلى َما اجتمع من ا

 والسبعَه واالربعين الجزء فيكون ثالثة االف وسبع مائة وثمانين وهو المال.

وصيَّة العم فخذ خم  المال وثمنه فتجده  فإذا اردت ان تعلم كم

الف ومائتين وثمانيه َوعشرين ونصف فاسقط منه نصي  االبن فيبقا تسع مائة 

ثالثة االف وسبع مائة وثمانون فيبقا وثمانيه ونصف فاسقطه من المال وهَو 

الفان وثمان مائة واحد وسبعون ونصف فخذ خمسها ودرهما وخمسا وهو 

خم  مائة َوخمسه وسبعين ونصف فاسقطها من تسع مائة وثمانيه ونصف 

فيبقا ثلثمائة وثالثة وثالثون وهي وصيه العم ثم خذ ربع المال فتجده تسع مائة 

صيه العم وهي ثلثمائة وثالثة وثالثون فيبقا َوخمسه واربعين فألق منه و

ستمائة واثنا عشر فأعط الخال منها درهمين وخمسي َما بقي ودرهما وهو 

مائتان وسبعَه واربعون فيبقا ثلثمائة َوخمسه وستون فزده على ثالثة ارباع 

وهو الفان وثمان مائة َوخمسه وثالثون فزده على ثالثة ارباع وهو الفان 

خمسه وثالثون فيكون ثالثة االف ومائتين بين عشره بنين لُكل ابن وثمانمائة وَ 

 ثلثمائة وعشرون.

واوصى لعمه بتكمله السبعين بثالثة الدراهم فإن خلف خمَسه بنين 

وبنصيَ  احد البنين اال عشر َما تبقا من النصف واال خمَسه الدراهم بَعد 

لنصف وخمَسه وصيه عمه فمعلوم على َما شرحنا ان عشر َما تبقا من ا

الدراهم بعد َوصيه العم هو تسع َما تبقا من النصف َوخمَسه الدراهم َوخمَسه 

 اتساع درهم بعد تكمله السبعين بثالثة الدراهم وبنصي  احد البنين.

فإذا كان هذا هكذا فأجعل مالك شيئاً ثم خذ تكمله ُسبعيه بثالثة الدراهم 

واال ثالثة الدراهم فألقه من  َوبنصي  احد البنين وهو سبعا شئ اال نصيبا

نصف المال فيبقا سبع شئ ونصف سبع شئ َونصي  وثالثة الدراهم فخذ 

تسعها فيكون ُسد  سبع شئ وتسع نصي  وثلث درهم فزد َعليه خمَسه 

الدراهم َوخمَسه اتساع درهم فيكون سد  سبع شئ وتسع نصي  َوخمسه 

اال نصيبا واال ثالثة الدراهم الدراهم وثمانيه اتساع درهم فألقها من سبعي شئ 

فيبقا احد عشر جزءا من اثنين واربعين جزءا من شئ اال نصيبا وتسعا واال 

ثمانيه الدراهم وثمانيه اتساع درهم وهي َوصيه العم فاسقطها من المال فيبقا 
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واحد وثالثون جزءا من اثنين واربعين جزءا من شئ ونصي  وتسع وثمانيه 

درهم يعدل خمَسه انصبا فقابل واكمل واعمل كما الدراهم وثمانيه اتساع 

وصفت لك فيكون شيئا يعدلـ خمَسه انصبا َوَخمسه َوعشرين جزءا من نصي  

اال اثنا عشر درهما واربعَه اجزاء من ثالثة وتسعين جزءا من درهم فقد 

حدث لك عددان وهما خمَسه وعشرون وثالثة وتسعون فيحتاج الى ان يعدا 

ل وهو خمَسه وعشرون بعده وهو القرين وهَو ثالثة عددا احدهما االص

 وتسعون بعده ويبقا اربعَه.

االصل في ثالثة واربعَه اخما  فيكون  فإذا اردت ذلك فاضر 

خمَسه وتسعين فألق منه القرين فيبقا اثنان وهو الجزء فاقسم َعليه الفضل وهو 

هو ثالثة صل واربعَه فيخرج اثنان فيحتاج الى ان تضربه فيما ضربت فيه اال

واربعَه اخما  وال خم  له فزد عليه القرين وهو ثالثة وتسعون فيكون 

خمَسه وتسعين فاضربه في ثالثة واربعَة اخما  فيكون ثلثمائة واحد وستين 

فألق َما فيها من امثال القرين وهو ثله وتسعون فيبقا اثنان وثمانون وهو 

 النصي .

لنصي  وهو اثنان فاضر  ا فإذا اردت ان تعلم كم المال

وثمانون في االنصبا وهي خمَسه َوخمَسه وعشرون جزءا من ثالثة وتسعين 

ا اجتمع اثنا عشر درهماً واربعَه اجزاء من ثالثة وتسعين فيبقا اربع  فألق ممَّ

 مائة وعشرون وهو المال وتكون وصيه العم عشره.

هم اتكمله المال بنصي  ابن وبثالثة الدر فإذا اردت امتحانها فخذ

فتجده خمسه وثلثين فألق منه عشر ما تبقا من النصف َوخمسه الدراهم بعد 

َوصيه العم وهو خمَسه وعشرون فيبقا عشره مثل َوصيه العم َسواء فإن 

أوصى لخاله في هذه المسله بعشر َما تبقا من السد  ودرهمين فألق وصيه 

ن شئ اال العم وهي ثالثة وثالثون جزءا من مائة وسته َوعشرين جزءا م

نصيبا وتسعا واال ثمانيه الدراهم وثمانيه اتساع درهم درهم من سد  المال 

وهو احد وعشرون جزءا من مائة وسته وعشرين جزءا من شئ فيبقا نصي  

وتسع وثمانيه الدراهم وثمانيه اتساع درهم اال اثنا عشر جزءا من مائة وسته 
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بقا نصي  وسته وعشرين جزءا من شئ فأعط الخال عشرها ودرهمين في

الدراهم اال اربعَه َوخمسين جزءا من ستمائة وثلثين جزءا من شئ فزد َعليه 

خمَسه اسدا  المال فيكون اربع مائة واحد وسبعين جزءا من ستمائة وثلثين 

جزءا من شئ ونصي  وسته الدراهم يعدلـ خمسه انصبا فقابل وأكمل وأعمل 

ا ومائة َوخمسه وستين جزءا من كما وصفت لك فيكون شيئا يعدلـ خمَسه انصب

اربع مائة واحد وسبعين جزءا من نصي  اال ثمانيه الدراهم واثنا عشر جزءا 

من اربع مائة واحد وسبعين جزءا من درهم فقد حدث لك عددان وهما مائة 

َوخمَسه وستون واربع مائة واحد وسبعين فيحتاج الى ان تعدا عددا احدهما 

ون واالخر وهو اربع مائة واحد وسبعون بعده بعده وهو مائة َوخمَسه وست

 ويبقا اثنا عشر.

ذلك فاضر  االصل وهو مائة َوخمسه وستون  فإذا اردت ان تعلم

في اثنين واربعَه اخما  فيكون اربع مائة واثنين وستين فاسقطها من القرين 

وهو اربع مائة واحد وسبعين فيبقا تسعه وهو الجزء فإن قسمت عليها الفضل 

ثنا عشر خرج القرين منكسر فزد َعلى الفضل القرين مرتين فيكون وهو ا

تسع مائة واربعَه َوخمسين َعلى الجزُء وهو تسعَه فتخرج مائة وسته فيحتاح 

الى ان نضربها فيما ضربت فيه االصل وهو اثنان واربعَه اخما  وال خم  

ضربها تلها فتزيد عليها القرين اربع مرات فيكون الف وتسع مائة وتسعين ف

في اثنين واربعه اخما  فيكون خمَسه االف َوخم  مائة واثنين وسبعين 

فاسقط َما فيها من امثال القرين وهو اربع مائة واحد وسبعين فيبقا ثلثمائة 

واحد وتسعون فيسقطها من القرين وهو اربع مائة واحد وسبعون فيبقا ثمانون 

عددان وهما خمَسه وهو النصي . فإن اختصرت االجزاء قلت قد حدث لك 

َوخمسون ومائة وسبعَه َوخمسون فيحتاج الى ان يعدَّا عددا احدهما وهو 

خمَسه َوخمسون بعده واالخر وهَو مائة وسبعَه وخمسون بعده واالخر وهو 

 مائة وسبعه وخمسون بعده وتبقا واربعَه  

ان شئت في اثنين واربعَه  فإذا اردت ذلك فاضر  االصل

ير ذلك فتضربه في اثنين َوعشره اجزاء من احد في غ وإن شئتاخما  
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عشر وال نضربه في اثنين واربعَه اخما  ألن هذا الفن من الوَصايا يخرج 

لك من هذه الوجوه التي قد بينتها لك في غير موضع فمن انها سهل عليك 

 العمل به فاقصد اليه ان شاء هللا.

ليه هو الجزء المقسوم عفيكون مائة وستين فاسقط منها القرين فيبقا ثالثة و

فإن قسمَت َعليه الفضل وهو اربعَه خرج في القسم كسر فزد عليه القرين 

مرتين فيكون ثلثمائة وثمانيه عشر واقسمها على الجزء وهَو ثالثة فيخرج 

مائة وسته فيحتاج الى ان تضربها فيما ضربت فيه االصل وهو اثنان َوعشره 

حد عشر فتزيد َعلى المائة والسته اجزاء من احد عشر وال جزء لها من ا

القرين خم  مرات فيكون ثمان مائة واحد وتسعين فاضربها في اثنين 

وعشره اجزاء من احد عشر فيكون الفين وخم  مائة واثنين وتسعين فألق َما 

فيها من امثال القرين وهو مائة وسبعَه َوخمسون فيبقا ثمانون وهو النصي  

الجزء تقسم عليه يبقا بعد القا القرين واذا كان َوكذلك فأعمل ابدا اذا كان 

 الجزء الذي يقسم عليه بقي بعد الفا من القرين فاعمل كما َوصفت لك.

كم المال فاضر  النصي  وهو ثمانون في  فإن اردت ان تعلم

االنصبا وهي خمَسه انصبَا َوخمَسه َوخمسين جزءا من مائة وسبعَه َوخمسين 

تمع ثمانيه الدراهم واربعَه اجزاء من مائة جزءا من نصي  فألق مما اج

اجزاء من مائة وخمسين جزءا من درهم فيكون اربع مائة وعشرين وهو 

 المال 

العم فخذ سبعي المال فيكون مائة  فإذا اردت ان تعلم كم وصيه

َوعشرين فألق منه نصي  ابن وثالثة الدراهم وذلك وثالثة وثمانون فيبقا 

ن نصف المال وهو َمائتان وعشره فيبقا مائة وثالثة سبعَه وثالثون فاسقطها م

وسبعون فخذ تسعها َوخمَسه الدراهم َوخمَسه اتساع درهم فيكون اربعَه 

وعشرين وسبعَه اتساع فألقها من السبعه والثلثين فيبقا اثنا عشر وتسعان وهو 

 َوصيه العَّم.



 

313 

وصيه فألق وصيَّة العم وهي اثنا  فإن اردت ن تعطي الخال

وتسعان من سد  المال وهو سبعون فيبقى سبعَه َوخمسون َوسبعه عشر 

اتساع فأعط الخال عشّرَها ودرهمين وهَو سبعه وسبعَه اتساع فيبقا من 

السد  خمسين فزدها على خمسه اسدا  المال وهو ثلثمائة َوخمسون فيكون 

 اربع مائة بين خمَسه بنين لُكل ابن ثمانون.

الميت دراهم مسماه وثيابا وغير ذلك  وهو ان تترك وفي َوْجٍه آَخر

تترك ورثه ويوصي لعمه او لخاله او االجنبي بمثل نصي  احد ورثته 

وبدراهم مسماه او اال دراهم مسماه او بثلث َما يبقا من ثالثة او سوى ذلك 

فنصي  العم او الخال او االجنبي ثوا  او اقل او اكثر وغير ذلك مما سنذكره 

 ان شاء هللا تعالى.

 لعمه بمثل نصي  احد البنين فإذا خلف ثالثة بنين وأوصى

وبدرهم وبثلث َما تبقا من الثلث وترك عشره الدراهم وثوبا فأَصا  العم 

بجميع وَصاياه الثو  فخذ ثلث المال فيكون ثالثة الدراهم وثلثا وثلث ثو  

فاسقط منه نصي  ابن وهو نصي  فيبقا ثالثة الدراهم ووثلث وثلثا ثو  اال 

نصيبا ثم اسقط منه درهما ايضا فيبقا درهمان وثلث اال ثلث ثو  ثم اسقط 

ثلثها وهو سبعَه اتساع درهم وتسع ثو  اال ثلث نصي  فيبقا درهم َوخمَسه 

اتساع درهم وتسعا ثو  اال ثلثي نصي  فزده َعلى ثلثي المال وهو سته 

عي اع درهم وتسالدراهم وثلثان وثلثا ثو  فيكون ثمانيه الدراهم وثمانيه اتس

ثو  اال ثلثي نصي  يعدلـ عشره الدراهم ألن العم يأخذ بوَصاياه ُكلها الثو  

فيبقا العشره الدراهم للبنين فأجبرَها بثلثي نصي  َوزده َعلى العشره الدراهم 

وألق ثمانيه الدراِهم وتُسعي درَهم من َعشَّر الدراهم وتُسعي درَهم من عشره 

ساع ثو  يعجل ثلثي نَصي  َودرهَما وسبعه اتساع الدراهم فيبقا ثمانيه ات

فالثو  يَعدل درهمين وثالثة ارباع نصي  فاترك اسم الثو  من المسله َوزد 

فإنهُ َعلى العشَره الدراهم درهمين وثالثة ارباع نصي  فيكون جميع َمال 

الميت اثنى عشر درهَما وثالثة ارباع نصي  فكأنَّه قال رجُل َماَت َوترَك 

ة بنين وترك اثنى عشر درهَما ومثل ثالثة ارباع َما يصي  احد البنين ثالث
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َوأوَصى لعّمِه بمثل نصي  احد البنين َوبدرهم وبثلث َما يبقى من الثلث فكان 

جميع َوَصايا عمه درهمين وثالثة ارباع نصي  ابن فيكون اذا نصي  البنين 

ث فَخذ ثالثة ارباعَها عشره الدراهم وهم ثالثة فلُكل ابن ثالثة الدراهم وثل

فيكون درهمين َونصف فزد عليه الدرهمين فيكون اربعَه الدراهم ونصفا َوهو 

 قيمه الثو .

فخذ ثلث المال فتجده اربعه الدراهم ونصفا  فإذا اردت امتحانها

وثلثا فألق منه مثل نصي  ابن العم َوهو ثالثة الدراهم وثلث فيبقا درهم 

فيبقا نصف درهم فخذ ثلثه فيكون سد  درهم ونصف فألق منها ايضا درهما 

ثم اجَمع الوَصايا وهو ثالثة الدراهم وثلث ودرهم وسد  درهم فذلك اربعه 

 الدراهم َونصف َوهو الذي يصير للعم بوَصايا وهو مثل قيمه الثو  سوا.

فقد علمت ان العم يأخذ بجميع وَصاياه الثو  ويبقا عشره  وإن شئت

نين الثالثة لُكل ابن ثالثة الدراهم وثلث فقد َوضح ان ويبقى عشره الدراهم للب

نصي  االبن ثالثة الدراهم وثلث وثلث ثو  فألق منه نصي  ابن فيبقا ثلث 

ثو  وألق درهما فيبقا ثلث ثو  اال درهما فخذ ثلثه فيكون تسع ثو  اال ثلث 

ا بدرهم ثم اجمع الوَصايا التي للعم فتكون اربع الدراهم وتسع ثو  يعدل ثو

ال فإذا القيت من ثلث ثو  ا َوإن شئتفالثو  يعدلـ اربعَه الدراهم ونصفا 

درهما ثلثه قلت يبقا تسعا ثو  اال ثلثي درهم فزد َعلى ثلثي المال فيكون 

ثمانيه اتساع ثو  وسته الدراهم فهو نصي  البنين فهو اذا يعدلـ عشره 

يه اتساع ثو  يعدل الدراهم فألق سته الدراهم من عشره الدراهم يعدل ثمان

 اربعه الدراهم َونصفا.

المسله على حالها ومال فأَصاَ  أحد البنين الثو  بنصيبه  وإن كانت

فخذ ثلث المال فيكون ثالثة الدراهم وثلثا وثلث ثو  فألق منه نصي  احد 

البنين وهو ثو  فيبقا ثالثة الدراهم وثلثا اال ثلثي ثو  وألق درهما فيبقا 

ثلثي ثو  فأسقط ثلثها فيبقا من ثلث المال درهم َوخمَسه  درهمان وثلث اال

اتساع درهم اال اربعَه اتساع ثو  فزده َعلى ثلثي المال وهو سته الدراهم 
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وثلثان وثلثا ثو  فيكون ثمانيه الدراهم وتسعي درهم وتسعي ثو  فهو 

نصي  البنين فهو اذا يعدل ثالثة اثوا  ألنه قال فأخذ أحد الثوبين الثو  

 نصيبه فقابل بها فيكون قيمه الثو  درهمين واربعَه اخما  الخم .ب

َعلى حالها وقال فأَصا  العم بجميع وَصاياه  فإن كانت الفريضه

اربعَه الدراهم كم قيمه الثو  فبين أنه اذا اخذ العم اربعَه الدراهم ان الذي يبقا 

ابن درهمان  من المال هو نصي  الثالثة البنين وهو سته الدراهم وثو  لُكل

وثلث ثو  ثم ارجع الى المال وهو عشر الدراهم وثو  فخذ ثلثه فيكون ثالثة 

 الدراهم وثلث وثلث ثو  فألق

منهُ نصي  ابن َوهَو درهمان وثلث ثو  فيبقا درهم وثلث فألق منه درهماً 

أيضاً فيبقا ثالثة الدراهم فخذ ثلثه فيكون تسع درهم ثم اجمع الوَصايا كلها 

ان وثلث ثو  ودرهم وتسع درهم فيكون ثالثة الدراهم وتسع وهي درهم

درهم وثلث ثو  يَعدل اربعَه الدراهم فألق ثالثة الدراهم وتسع درهم من 

اربعَه الدراهم فيبقا ثمانيه اتساع درهم يعدلـ ثلث ثو  فالثو  يعدلـ درهمين 

 وثلثين فقسيمه الثو  درهمين وثلثين.

قال فكان ثلث َما تبقا من الثلث مثل قيمه الفريضه َعى حالها وفإن كانت 

الثو  كم قيمه الثو  فمعلوم ان الذي تبقا من ثلث المال بعد اسقاط نصي  

االبن منه ثالثة اثوا  َودرهم فإذا اسقطت ثالثة اثوا  ودرهما من ثلث المال 

وهو ثالثة الدراهم وثلث وثلث ثو  بقي نصي  ابن فيصي  االبن اذاً 

 ثولبين وثلثي ثو  َونصي  البنين الثالثة سبعَه الدراهم اال درهمين وثلث اال

ثمانيه اثوا  ثم ارجع فخذ ثلث المال فيكون ثالثة الدراهم وثلثا وثلث ثو  

فاسقط منه نصي  االبن وهو درهمان وثلث االبوين وثلثي ثو  فيبقا ثالثة 

فيبقى  ثو  اثوا  ودرهم فاسقط الدرهم فيبقى ثالثة اثوا  فاسقطها ثلثها وهو

ثوبان فزده َعلى ثلثي المال وهو سته الدراهم وثلثان وثلثا ثو  فيكون سته 

الدراهم وثلثين َوثوبين وثلثي ثو  فهو نصي  البنين فهو اذا يعدلـ نصي  

البنين من الناحيه االخرى َعلى َما بينا وهو سبعه الدراهم اال ثمانيه اثوا  
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اثنين وثلثين جزءا من درهم وهو ربع  فقابل بها فيكون قيمه الثو  جزءا من

 ثمن درهم.

الفريَضه على حالها وقال فكانت وَصايا العم كلها نصف  فإن كانت

الثو  َودرهم فقد علمت انه اذا كانت َوَصايا العم كلها درهم ونصف ثو  ان 

الذي يبقا من المال نصي  البنين الثالثة وهو تسعه الدراهم ونصف ثو  لُكل 

لدراهم وسد  ثو  ثم ارجع الى المال وهو عشره الدراهم َوثو  ابن ثالثة ا

فخذ ثلثه فيكون ثالثة الدراهم وثلثا وثلث ثو  فأعط الخال منه مثل نصي  

االبن وهو ثالثة الدراهم وسد  ثو  واعطه ايضا درهما فيبقا سد  ثو  

اال ثلثي درهم  فأعطه ايضا ثلثه وهو نصف تسع ثو  اال تسعي درهم فيبقا 

 تسع ثو  اال اربعَه اتساع درهم فتزيدَها على ثلثي المال.

وهو سته الدراهم وثلثان وثلثا ثو  فتكون سته الدراهم وتسعين  ان شئت

وسبعَه اتساع ثو  َوو نصي  البنين فهو اذاً يعدلـ نصي  البنين من الناحيه 

االخرى وهو تسعَه الدراهم ونصف ثو  فيلقى سته الدراهم وتسعين من 

ه الدراهم ويلقى نصف ثو  من سبعَه اتساعِ ثو  فيبقا تسعا ثو  تسع

ونصف تسع ثو  يعدلـ درهمين وسبعَه اتساع درهم فقيمه الثو  إذاً عشره 

 الدراهم.

فخذ وَصايا العَم وهي ثالثة الدراهم وسد  ثو  ودرهم  وإن شئت

 ونصف تسع ثو  اال سبعي درهم فيكون ثالثة الدراهم وسبعَه اتساع درهم

 وتسعي ثو  وهو جميع وَصايا العم.

فهو اذاً يعدلـ نصف ثو  ودرهما فألق تسعي ثو  من نصف ثو  َوألق 

درهماً من ثالثة الدراهم وسبعَه اتساع درهم فيبقا درهمان وسبعَه اتساع يعدلـ 

 تسعي ثو  ونصف تسع ثو  فالثو  يعدل عشره الدراهم.

من المَسائل َعلى غير هذا هذه المَسله َوَما اشبهها  َوإن شئت فأعمل

العمل وهو طريق واحد اذا انت دونه خرج لك منه َما رسمت لك من العمل 

في هذا الفن َوَما اكثر منه َوهو ان يترك العشره الدراهم والثو  فال تلتفت 
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اليه في هذا الوقت ثم اسلك في عمل هذه السمسله الطريق الذي  بينتُه لك في 

عملها بذلك العمل حتى تنتهي الى اخرَها فإذا انتهيت َعمل الدرهم والدينار وا

الى ذلك دربته كما ابينُه لك فأول ذلك انا نبدأ بالعمل في هذه المسله وهو اما 

بقول رجل مات َوخلَّف ثالثة بنين وأوَصى لعمه بمثل نصي  احد البنين 

لق أوبدرهم وبثلث َما تبقى من الثلث فأجعل شيئاً فخذ ثلثه فيكون ثلث شئ ف

 منه نصيبا فيبقى ثلث شئ اال نصيبا

وأسقط ثلث َما تبقا فيبقا تسعا درهم اال ثلثي نصي   وأسقط درهما 

واال ثلثي درهم فزده َعلى ثلثي المال وهو ثلثا شئ فيكون ثمانيه اتساع شئ 

اال ثلثي نصي  واال ثلثي درهم يعدلـ ثالثة أنصبا فأجبر وأكمل وأعمل كما 

درهم فيكون شيئاً يعدلـ اربعَه انصبَا وثمن نصي  وثالثة وصفُت لك في با  ال

ارباع درهم ثم يرجع الى المسله األولة وهو قوله فأخذ العم بجميع َوَصاياه 

الثو  ومعلوم ان جميع الوصيا العم نصي  وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم 

صي  ثُمن نألن المال كله للبنين الثالثة والوَصايا العم والمال اربعه أنصبَا و

وثالثة ارباع درهم وللبنين ثالثة ايضا فبقيت َوَصايا العم نصي  وثمن نصي  

وثالثة ارباع درهم ومعلوم ان النصي  ثالثة الدراهم وثلث فالنصي  والثمن 

اذا ثالثة الدراهم وثالثة ارباع درهم فتزيد َعلى الثالثة االرباع الدرهم التي 

 ربعَه الدراهم ونصف وهو قيمه الثو .معها فيكون جميع الوَصايا العم ا

ال بحصته فيج  ان يكون الم وإن قال فأخذ احد البنين الثو 

كله اربعَه اثوا  وثمن ثو  وثالثة ارباع درهم فهو اذاً يعدلـ عشره الدراهم 

وثوبا فيقابل بها فيكون قيمه الثو  درهمين واربعَه اخما  الخم  وان قال 

اربعَه الدراهم فقد علمت ان وَصايا العم نصي   فأَصا  العم بجميع وَصاياه

وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم فهو اذاً يعدل اربعَه الدراهم فيلقى ثالثة 

ارباع درهم من اربعَه الدراهم فيبقى ثالثة الدراهم وربع يعدلـ نصيباً وثمنا 

 فالنصي  اذاً درهمين وثمانيه اتساع 

نظر كم نصي  البنين الثالثة كم قيمه الثو  فأ فإذا اردت ان تعلم

فتجده ثمانيه الدراهم وثلثي فتزيد َعليه وَصايا العم وهي اربعَه الدراهم فيكون 
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اثنى عشر درهما وثلثي وهو جميع َمال الميت فألق منه العشره الدراهم فيبقا 

 درهما وثلثا َوهو قيمه الثو .

ان مال  علمت ثلث َما تبقا من الثلث مثل قيمه الثو  فقد فإن قال فكان

الميت كله عشره الدراهم وثو  وقد بينا ايضاً أن َمال الميت هو ثالثة ارباع 

درهم وأربعَه أنصبَا وثمن نصي  ووَصايا العَّم منها نصي  وثمن نصي  

وثالثة ارباع درهم وهي نصي  َودرهم وثلث َما تبقا فإذا اسقطت من نصي  

ما بقي ثمن نصي  اال ربع وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم ونصيبا ودره

درهم وهو ثلث َما تبقا من الثلث بَعد اسقاط النصي  والدرهم وهو قيمه 

 الثو .

أيضا فأنت تعلمه من الجهه االخرى َوهو انك تأخذ ثلث اربعَه  وإن شئت

انصبَا وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم ألن المال كله للبنين الثالثة ولو 

أنصبا وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم وللبنين وَصايا العم والمال اربعَه 

ثالثة أنصبا فبقيت وَصايا العم نصي  وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم 

ومعلوم ان النصي  ثالثة الدراهم وثلث فالنصي  والثمن اذا ثالثة الدراهم 

وثالثة ارباع درهم فتزيد َعليه الثالثة االرباع الدرهم التي معَها فيكون جميع 

العم اربعَه الدراهم َونصف وهو قيمه الثو  وان قال فاخذ احد البنين وَصايا 

الثو  بحصته فيج  ان يكون المال كله اربعَه اثوا  وثمن وثالثة ارباع 

درهم فيج  ان يكون المال كله اربعَه اثوا  وثمن وثالثة ارباع درهم فهو 

رهمين واربعَه اذاً يعدل عشره الدراهم وثوبا مقابل بها فيكون قيمه الثو  د

 اخما  واربعَه اخما  الخم .

فأَصا  العم بجميع َوَصاياه اربعَه الدراهم فقد  صاح فإن قال 

علمت ان وَصايا العم نصي  وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم َوهو اذاً يعدل 

اربعَه الدراهم فيلقى ثالثة ارباع درهم من اربعَه الدراهم فيبقا ثالثة الدراهم 

 صيبا وثمنا فالنصي  اذا درهمين وثمانيه اتساع.وربع يعدلـ ن
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تعلم َكم قيمه الثو  فانظر َكم نصي  البنين الثالثة فتجده  فإذا اردت ان

ثمانيه الدراهم وثلثي فتزيد َعليه وَصايا العم وهي اربعَه الدراهم فيكون اثني 

عشر درهما وثلثي وهي جميع َمال الميت فألق منه العشره الدراهم فيبقا 

 رهمان وثلثان وهو قيمه الثو .د

فإن قال فكان ثلث َما تبقا من الثلث مثل قيمه الثو  فقد علمت أن َمال الميت 

كل عشره الدراهم وثو  وقد بينا ايضا ان َمال الميت هو ثالثة ارباع درهم 

واربعَه انصبَا وثمن وثالثة ارباع درهم وهي نصي  ودرهم وثلث َما تبقا فإذا 

وثمن نصي  وثالثة ارباع درَهم نصيبا ودرهما بقي ثمن  اسقطت من نصي 

نصي  اال ربع درهم وهو ثلث ما تبقا من الثلث بعد اسقاط النصي  والدرهم 

 وهو قيمه الثو .

أيضا فأنت تعلمه من الجهه االخرى وهو انك تأخذ ثلث اربعَه  وإن شئت

ي  ان نصأنصيَأ وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم فتجده نصيبا وثالثة اثم

وربع درهم فتقسط منه درهما فيبقا ثالثة اثمان نصي  اال ثالثة ارباع درهم 

فثالثة ثمن نصي  اال ربع درهم فهو قيمه الثو  فإن اسقطناه من االنصبا بقي 

اربعَه انصبا ودرهم وان اسقطنا الثو  من العشره الدراهم والثو  بقي 

ـ عشره الدراهم فَصار اربعَه عشره الدراهم فَصار اربعَه انصبا ودرهم يعدل

أنصبَا ودرهم يعدلـ عشره الدراهم فَصار اربعَه انصبا ودرهم يعدل عشره 

الدراهم فالنصي  يعدل درهمين وربعَا وقد قلنا ان مال الميت كله اربعَه 

انصبا وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم فاضر  النصي  وهو اثنان وربع في 

مع ثالثة ارباع درهم فيكون عشره الدراهم اربعَه وثمن وزد َعلى َما اجت

وربع ثمن درهم وهو جميه مال الميت فألق منه العشره الدراهم فيبقا ربع ثمن 

 درهم وهو قيمه الثو .

وإن قال فكانت الوَصايا نصف الثو  ودرهماً وقد بينا ان الوصايا كلها 

ثة نصي  وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم اذا نصف ثو  ودرهم فاسقط ثال

ارباع درهم من درهم فيبقى نصف وثمن نصي  يعدل نصف ثو  وربع 

درهم فالنصي  يعدل اربعَه اتساع ثو  وتسعي درهم وهو نصي  كل ابن 



 

320 

فنصي  البنين الثالثة ثو  وثلث ثو  وثلثي درهم ووَصايا العم نصف ثو  

َودرهم فَصار جميع َمال الميت ثو  وخمسه اسد  ثو  ودرهم وثلثي درهم 

و اذا يعدل عشره الدراهم وثوبا فألق ثوبا من ثو  َوخمسه اسدا  ثو  فه

وألق درهما وثلثي درهم من عشره الدراهم قيبقا خمَسه اسدا  ثو  يعدل 

 ثمانيه الدراهم وثلثه فالثو  يعدل عشره الدراهم.

وقد يخرج لك بهذا  العمل كثير مما يرد عليك من هذا الفن اذا انت دربته 

 قلت لك ان شاء هللا. َعلى حس  َما

فإن كانت الفريضه على حالها وقال خلف عشره الدراهم وثوبا وسيفا ووصيه 

العم بحالها وقال اخذ العم يجتمع وَصاياه الثو  وأهذ احد البنين السيف كم 

قيمه الثوُ  كم قيمه السيف فبين ان العشره الدراهم الباقيه نصي  اثنين وان 

يمه السيف اذا خمَسه الدراهم فكأنه قال ترك ثالثة لُكل ابن خمَسه الدراهم فق

بنين واوَصى لعمه بمثل نصي  احد البنين وبدرهم وبثلث َما تبقا من الثلث 

َوترك خمَسه عشر درهماً َوثوبا فأخذ العم بجميع َوَصاياه الثو  فاعمل َعلى 

 هما فسرت لك فيكون قيمه الثو  سته الدراهم وثالثة اثمان فإن كان الفريض

َعلى حالها ووصيَّه العّم َعلى حالها وقال اخذ احد البنين السيف وزد سته 

الدراهم فبين ان الذي يصير لالثنين الباقيين سته وعشرون درهما الن الميت 

خلف عشره الدراهم سوى السيف والثو  وزد العم عشره الدراهم واالبن 

ثة ين لكل ابن ثالسته الدراهم فيصير جميع لك سته َوعشرين درهما بين ابن

عشر فالذي حَصل لالبن من السيف بعد سته الدراهمردها على ثلث عشر 

درهما فقسمه السبف اذا تسعه عشر درهما فكأنه قال رُجل مات وترك ثالثة 

بنين وخلف تسعه وعشرين درهما وثوبا واوَصى لعمه مثل نصي  احد البنين 

ع وَصاياه الثو  وزد عشره وبدرهم وثلث َما تبقى من الثلث فاخذ العم بجمي

الدراهم فهذ ثلث المال فيكن تسعه الدراهم وثلثي وثلث ثو  فألق منه مثل 

نصي  احد البنين َوهو ثالثة عشر درهما وألق درهما ايضا فيبقا ثلث ثو  

اال اربعه الدراهم وثلثا فأعط المال ايضا ثلثها وهو تسع ثو  اال درهما 

لمال بعد وَصايا العم تسعا ثو  اال درهمين واربعَه اتساع فيبقا من ثلث ا

جمعت وَصايا العم وهي اربعَه عشر  َوإن شئتَ وثمانيه اتساع درهم 
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درهما وتسع ثو  اال درهماً واربعَه اتساع درهم فيكون تسع ثو  واثنا عشر 

درهما وخمَسه اتساع تعدل *** اال عشره الدراهم فقابل بها على َما شئت لك 

   خمسه وعشرين درهما وثالثة اثمان درهم.فيكون قيمه الثو

فزد على ما بقي من ثلث المال بعد وصايا العم وهو تسعا  َوإن شئت

ثو  اال درهمين وثمانيه اتساع على ثلثي المال وهو تسعه عشر درهما وثلث 

وثلثا ثو  فيكون ثمانيه اتساع ثو  وسته عشر درهما واربعَه اتساع درهم 

ان نصي  البنين تسعه وثلثين درهما  فهو اذاً يعدل وهو نصي  البنين وقد ك

 تسعه وثلثين درهما فيكون قيمه الثو  خمسه َوعشرين درهما وثالثة اثمان.

فقد علمت ان المال اربعَه َوخمسين درهما  فإذا اردت امتحانها

وثالثة اثمان ألنا قد بينا ان قيمه السيف تسعه عشر درهما وقيمه الثو  

الثة اثمان َوخلف الميت عشره الدراهم فتأخذ ثلث المال خمَسه وعشرين وث

فيكون ثمانيه عشر درهما وثمنا وأعط العم مثل نصي  احد البنين وهو ثالثة 

عشر درهما فيبقا خمسه الدراهم وثمن واعطه درهما ايضا وثلث َما تبقا وهو 

مال الدرهم وثالثة اثمان فيبقا من المال درهمان وسته اثمان فزده َعلى ثلثي 

وهو سته وثالثون درهما وربع فيكون تسعَه وثلثين بين ثالثة بنين لُكل ابن 

ثالثة عشر درهما وتجمع ايضاً وصايا العم وهي ثالثة عشر درهما ودرهم 

ودرهم وثالثة اثمان فتكون جميع وَصاياه خمَسه عشر درهما وثالثة اثمان 

اثمان فقد اخذ الثو   وقد بينا ان قيمه الثو  خمَسه وعشرين درهما وثالثة

 وزد عشره دراهم.

 في المسله التي اعلمتك وإن شئت فاعمل َعلى َما بينت لك

انه يخرج لك بها عامه َما يجري من هذه المائل اذا انت احسنت التدبير فيها 

فقد بينت لك ان َمال الميت يعدلـ اربعَه انصبا وثمن نصي  وثالثة ارباع 

 درهم 

ين ثالثة انصبا  وان تكرر الباقي هو وصيه العم الثالثة البن وان نصي 

وهو نصي  وثمن نصي  وثالثة ارباع درهم وقد بينا ان النصي  ثالثة عشر 
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درهما فنصي  وثمن نصي  اربعَه عشر درهما وخمسه اثمان فزد َعليه 

الثالثة االرباع الدرهم فيكون خمَسه عشر درهما وثالثة اثمان وهي وصيَّىة 

ان وصيَّه العم ثو  اال عشره الدراهم فقيمه الثو  اذاً خمسه العم وقد قلنا 

وعشرين درهما وثالثة فإن خلف ثالثة بنين واوَصى لعمه من الثو  بمثل 

نصي  احد البنين وبدرهم اال ثلث َما تبقا من الثو  َوخلف عشره الدراهم 

ع بجمي وثوبا فأخذ العم بجميع وَصاياه العشره الدراهم فبين ان العم اذا اخذ

َوَصاياه عشره الدراهم ان الذي يبقى من المال بعد وَصايا العم الثو  وان 

الثو  بين ثالثة بنين لُكل ابن ثلث ثو  فإذا كان هذا َعلى َما وصفنا فاسقط 

من الثو  مثل نصي  احد البنين َوهو ثلث ثو  واسقط درهما ايضا فيبقى 

 ا ثو  اال ثلث درهم فيكون ثمانيهثلثا ثو  اال درهما فزد َعليه ثالثة وهو تسع

 اتساع ثو  اال درهما وثلثا وهو الذي بقي من الثو  بعد وَصايا العم.

زدته على َما بقي من المال وهو عشره الدراهم فيكون ثمانيه  فإن شئت

الدراهم َوثلثين وثمانيه اتساع ثو  يعدلـ ثوبا فتقابل بها فيكون قيمه الثو  

 صي  كل ابن سته َوعشرين درهما.ثمانيه وسبعين درهما ون

فخذ وَصايا العم وهي تسع ثو  ودرهم وثلث فهو اذا يعدلـ  وإن شئت

 عشره الدراهم فتقابل بها فيكون قيمه الثو  ثمانيه وسبعين درهما.

على بينت لك في المسله االولى وهو كقوله رجل  َوإن شئت فأعملها

ه الدراهم بمثل نصي  احد ترك ثالثة بنين واوَصى لعمه من َماله اال عشر

البنين وبدرهم اال ثلث ما تبقا منه فأخذ العم بجميع وَصايا عشره الدراهم 

فاجعل مالك شيئا واسقطه منه عشره الدراهم فيبقا شئ اال عشره الدراهم 

فاسقط منه نصيبا ودرهما فيبقى شئ اال نصيبا واال احد عشر درهما فزد 

زد نصيبا وثلثا اال اربعَه عشر درهما وثلثين ف َعليه ثلثه فيكون شيئا وثلثا اال

َعليه العشره الدراهم فيكون شيئاً وثلثا اال نصيبا وثلثا اال اربعَه الدراهم 

وثلثين فاجبر الشئ والثلث شئ بنصي  وثلث نصي  وبأربعَه الدراهم وثلثين 

 وزده على الثالثة االنصبا فيكون شيئاً وثلث شئ يعدلـ اربعَه انصبَا وثلث

نصي  واربعَه الدراهم وثلثي درهم فزد كل شئ معك الى شئ وهو ان يأخذ 
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من ُكل شئ معك ثالثة ارباعه فيكون شيئا يعدلـ ثالثة انصبا وربع نصي  

وثالثة الدراهم ونصفا فقد وضح ان وَصايا العم ربع نصي  وثالثة الدراهم 

عشره  ونصف فبقي يعدلـ عشره الدراهم فألق ثالثة الدراهم ونصفا من

الدراهم فألق ثالثة الدراهم ونصفا من عشره الدراهم فيبقى سته الدراهم 

ونصف يعدل ربع نصي  فالنصي  يعدل سته َوعشرين ويكون مال الميت 

كله ثمانيه وثمانين ألنه نصي  ثالثة بنين ووصيه العم ويكون قيمه الثو  

 ثمانيه وسبعين درهما.

الثو  فألق من الثو  مثل  كل ابن مثل نصف قيمه فإن قال فأَصا 

نصي  احد البنين وهو نصف ثو  فيبقا نصف ثو  وألق منه درهما فيبقى 

نصف ثو  اال درهما فزد َعليه ثلثه فَيكون ثلثي ثو  اال درهماً وثلثا وزد 

َعليه العشره الدراهم فيكون ثلثي ثو  اال ثمانيه الدراهم وثلثين يعدلـ ثوبا 

ُكل ابن نصف ثو  فيلقى ثلثي ثو  من ثو  ونصفا ألن البنين ثالثة ول

َونصف فيبقا خمَسه اسدا  ثو  يعدلـ ثمانيه دراهم والثلثين والثو  يعدلـ 

عشره الدراهم َوخمسي درهم ونصي  كل ابن نصف قيمه الثو  وهو خمَسه 

الدراهم ووصيه العم اربعَه الدراهم وخم  ووصيه العم اربعَه الدراهم 

 واربعَه اخما  درهم.

فقد علمت ان المال كله يعدلـ ثالثة انصبَا وربع نصي  وثالثة  إن شئتو

الدراهم ونصفا وان النصي  نصف ثو  فيكون مال الميت كله من هذه الجهه 

ثو  َوخمَسه اثمان ثو  وثالثة الدراهم ونصف فهو يعدبـ عشره دراهم وثوبا 

قا خمَسه فيبفيكفي ثوبا بثو  وثالثة الدراهم ونصف بثالثة الدراهم ونصف 

اثمان ثو  يعدل سته الدراهم ونصف فالثُو  يعدل عشره الدراهم َوخمسي 

 درهم.

وكذلك ان قال فأخذ العم بجميع وَصاياه الثو  وزد عشره الدراهم فقد علمت 

ان وَصايا العم ربع نصي  وثالثة الدراهم َونصي  وان نصي  كل ابن سته 

هم وثوبا والعم اخذ الثو  وزد الدراهم وثلثي ألن الميت خلف عشره الدرا

عشر الدراهم فيبقى َمال الثالثة البنين عشرون درهما لُكل ابن سته الدراهم 
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وثلثان فخذ ربع السته والثلثين َوزد َعليه ثالثة الدراهم ونصفا فيكون وصيه 

العم خمسه الدراهم وسد  وقيمه الثو  اكثر من َوصيته بعشره الدراهم وهو 

 وسد .خمَسه عشر درهما 

بنات َوعما وخاال واوَصى للعم من نصف َماله  فإن ترك ابنا وثلث

بمثل نصي  ابنه واوَصى للخال بثلث َما تبقى من النصف واوَصى ألجنبي 

بربع جميع المال فأجاز ذلك الورثه وترك عشره الدراهم وثوبا فأصا  الخال 

نه لق مالثو  بوصيته فخذ نصف المال تجده خمسه الدراهم ونصف ثو  فأ

نصيباً فيبقا خمَسه الدراهم ونصف ثو  اال نصيبا فيعطي الخال ثلثه وهو 

درهم وثلثان وسد  ثو  اال ثلث نصي  فهو يعدل ثوبا فتجبره بثلث نصي  

َوتزيده َعلى الثو  وتلقى الثو  من درهم وثلثي وسد  ثو  فيبقا ثلث 

ل خمسه نصي  يعدل درهما وثلثين اال خمَسه اسدا  ثو  فالنصف يعد

الدراهم اال ثوبين ونصف ثو  ثم ارجع الى اول المَسله فخذ نصف المال 

فيكون خمَسه الدراهم ونصف ثو  فأعط العم مثل نصي  ابنه وهو خمَسه 

الدراهم اال ثوبين َونصفا فيبقا ثالثة اثوا  فأعط الخال ثلثا فيكون ثوبا وبقي 

فزده َعلى نصف المال  من نصف المال بعد َوصيه العم َووصيه الخال ثوبين

فيكون خمَسه الدرام وثوبين ونصفا فاعط منها االجنبي ربع جميع المال وهو 

درهما ونصف وربع ثو  فيبقا للورثه درهمان َونصف وثوبان وربع يعدل 

خمَسه َوعشرين درهما اال اثني عشر ثوبا ونصف ألنا قد بينا ان نصي  

ابن وثلث بنات فيقابل بها فيكون  االبنه خمَسه الدراهم اال ثوبين ونصف وهم

اربعَه عشر ثوبا وثالثة ارباع ثو  يعدل اثنين وعشرين درهما ونصف فقيمه 

الثو  درهم واحد وثلثين جزءا من تسعه وخمسين جزءا من درهم وهَو 

وصيه الخال ونصي  كل ابنه درهم واحد عشر جزءا من تسعه َوخمسين 

 جزءا من درهم.

لث َما تبقا من النصف بعد َوصيه العم هو ثو  فقد علمت ان ث وإن شئت

فالذي يبقا من النصف بعد وصيه العم ثالثة اثوا  فإذا اسقطت االثوا  من 

نصف المال كان الذي يبقى هو وصيه العم فوصيه العم اذا خمَسه الدراهم اال 
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ثوبين ونصف مثل نصي  االبنه ثم تعمل في باقيها كما وصفُت لك ان شاء 

 هللا.

فاحس  المَسله وال تلتفت في هذا الوقت الى الدراهم وال الى شئت وإن 

الثو  وصحيح سَهامها على ما فسَّرت لك وهو ان تجعل مالك شيئا فتأخذ 

نصفه فيكون نصف شئ فتسقط منه مثل نصي  ابنه لوصيه العم وهو نصي  

فيبقا نصف شئ اال نصيبا فتسقط ثالثة للخال فيبقا ثلث شئ اال ثلثي نصي  

فزده على نصف المال فيكون خمَسه اسدا  شئ اال ثلثي نصي  فأعط 

االجنبي ربع جميع المال وهو ربع شئ فيبقا ثلث شئ وربع شئ اال ثلثي 

نصي  يعدل خمسه انصبا فاجبرها ثلثي نصي  وزده َعلى خمَسه انصبَا 

يكون ثلث وربع شئ يعدل خمَسه انصبا وثلثي نصي  فالشئ يعدل تسعه 

َسه اسباع نصي  فاجعل نصي  االبنه سبعَه فيكون المال ثمانيه انصبا َوخم

 وستين 

َوصيَّة العم َوكم َوصيَّة الخال فخذ نصف  فإذا اردت ان تعلم كم

المال فيكون اربعَه وثلثين فاسقط منه نصي  االبنه وهو سبعَه وهو وصيه 

ر فأعط شالعم فيبقا سبعه وعشرين فأعط الخال ثلثها وهو تسعه فيبقى ثمانيه ع

االجنبي ربع جميع المال وهو سبعَه عشر فيبقا من نصف المال بعد َوصيَّة 

العم والخال واالجنبي واحد فزده على نصف المال وهو اربعه وثالثون 

فيكون خمسه وثلثين بين ابن وثلث بنات لالبن اربعَه عشر ولُكل ابنه سبعَه ثم 

ال بحصته الثو  فتسقط ترجع الى الثو  والعشره الدراهم فيقول اخذ الخ

َوصيَّة الخال من سهام المال تسعه َوخمسون سهما فمعلوم ان الذي يصي  

 هذه السهام عشره دراهم.

كم قيمه الثو  فقل اذا كان لتسعه وخمسين سهما فإذا اردت ان تعلم 

عشره دراهم كم تسعه اسهم فاضر  تسعه في عشره فيكون تسعين فاقسمها 

خرج فهو قيمه الثو  وهو درهم واحد وثلثين جزءا على تسعه َوخمسين فما 

 من تسعه َوخمسين جزءا من درهم



 

326 

درهمين واردت ان تعلم كم قيمه فإن قال اخذ الخال بحصته 

الثو  فقد اذا كان تسعه اسهم درهمين كل لثمانيه وستين سهما فاضر  اثنين 

ج خمسه رفي ثمانيه وستين فيكون مائة وسته وثلثين فاقسمها على تسعَه فيخ

عشر درهما وتسع درهم وهو جميع َمال الميت فيلقى منه العشره الدراهم 

 فيبقى قيمه الثو  خمسه الدراهم وتسع درهم.

بحصته درهما كم قيمه الثو  فإن ذلك ُمحال فإن قال أخذ الخال 

ألن الخال له تسعه اسهم من ثمانيه وستين سهما فإذا كان لتسعه اسهم درهم 

سبعه الدراهم وخمَسه اسباع والذي خلف عشره الدراهم كان جميع المال 

 وثوبا فمن َها هنا استحال.

 الثو  اال درهمين وقدفإن قال فأخذ الخال بحصته نصف 

وضح لك ان َوصيَّة الخال تسعَه اسهم من ثمانيه وستين سهما فيقول اذا كان 

كون يلتسعه اسهم نصف ثو  اال درهمين كم لثمانيه وستين سهما فواج  ان 

لها ثلثا اثوا  وسبعَه اتساع ثو  اال خمَسه عشر درهما وتسعا فهو َمال 

الميت فهو اذا يعدل َما خلف وهو عشره الدراهم وثو  فيقابل بها فيكون قيمه 

الثو  تسعه الدراهم َوجزءا من خمَسه َوعشرين جزءا من درهم ويكون 

ين جزءا من نصي  كل ابنت درهم وربعَه َوعشرين جزءا من خمَسه وعشر

درهم ونصي  االبن ثالثة الدراهم وثالثة وعشرين جزءا من درهم وكذلك 

فأعمل اذا قال وكانت َوصيه العم الثو  او ثو  ودالَهم او اال درهم او 

 نصي  ابنه او غير ذلك.

 فإن الطريق في ذلك سهل على َما بينُت لك َوشرحت.

  تعالى. فإن تركفأعمله بالطريق الذي بينته لك ان شاء هللا وإن شئت

اثنين وثلث بنات وعما وخاال وأوَصى للعم من نصف َماله بتكمله الربع 

بنصي  ابنه وأوَصى للخال بثلث ما تبقا من النصي  وخلق عشره الدراهم 

وثوبا فأصا  الخال بحصته الثو  فخذ نصف المال فيكون خمَسه الدراهم 

و َوصيه العم وهو ونصف ثو  فألق منه تكمله الربع بنصي  ابنه وه
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درهمان ونصف وربع ثو  اال نصيبا فيبقا من نصف المال بعد وصيه العم 

درهمان ونصف وربع ثو  ونصي  فأعط الخال ثالثة َوهو خمَسه اسدا  

درهم ونصف سد  ثو  وثلث نصي  فهذا يعدل ثوبا فألق خمَسه اسدا  

مَسه درهم ونصف سد  ثو  من ثو  فيبقا ثلثا ثو  وربع ثو  اال خ

اسدا  من درهم يعدل ثلث نصي  فالنصي  يعدل ثوبين وثالثة ارباع ثو  

اال درهمين ونصفا وهو نصي  االبنه ثم يرجع فتأخذ ربع المال وهو درهمان 

ونصف وربع ثو  فتسقط منه نصي  االبنَه وهو ثوبان وثالثة ارباع ثو  اال 

ن الدراهم واال ثوبيدرهمين ونصفا فيبقا من ربع المال بعد وصيه العم خمسه 

ونصفا فأسقطها من نصف المال وهو خمَسه الدراهم َونصف ثو  فيبقا ثالثة 

اثوا  فأعط الخال ثلثها وهو ثو  فيبقا من نصف المال بعد َوصيه العم 

الخال ثوبان فزدهما على نصف المال وهو خمَسه الدراهم ونصف  َوصيَّةو

نصي  الورثه فهو اذا يعدل  ثو  فيكون خمَسه الدراهم وثوبين ونصفا وهو

ثالثة عشر ثوبا وثالثة ارباع ثو  اال ثاني عشر درهما ونصفا فيقابل بها 

فتكون بعد المقابله سبعَه عشر درهما َونصفا يعدل اثنى عشر ثوبا وربعَا 

فقسمه الثو  اذا درهم َوخمَسه اتساع درهم ونصي  كل ابنَه درهم وسبعَه 

ثة الدراهم َوخمسه اتساع درهم ووصيه ااتساع درهم ونصي  كل ابن ثال

 العم.

فاحس  المَسله وال تلتفت الى الثو  والعشر الدراهم في هذا  فإن شئت

الوقت وهو ان يجعل مالكك شيئا فتأخذ تكمله الربع بنصي  ابنه فتجده ربع 

شئ اال نصيبا فتسقطه من نصف المال وهو نصف شئ فيبقا ربع شئ 

نصف سد  شئ وثلث نصي  فيبقا من  ونصي  فأعط الخال ثلثه وهو

النصف بعد َوصيه العم ووصيه الخال سد  شئ وثلثا نصي  فزده َعلى 

نصف المال وهو نصف شئ فيكون ثلثي شئ وثلثي نصي  يعدل خمَسه 

انصبَا فألق ثلثي نصي  من خمسه انصبا فيبقا ثلثا شئ يعدل اربعَه انصبا 

كون جعل النصي  ثمانيه ليوثلث نصي  فالشئ يعدل سته انصبا ونصفا فا

للمال ربع فيكون المال اثنين َوخمسين َووصيه العم خمَسه ووصيه الخال 

 سبعَه.
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 فمعلوم على َما شرحنا ان العشره الدراهم لخمَسه واربعين َسهما.

كم لسبعه اسهم التي هي َوصيه الخال فاضر   فإذا اردت ان تعلم

مَسه واربعين فيكون وصيه سبعَه في عشره فيكون سبعين فاقسمها َعلى خ

الخال درهم َوخمسه اتساع درهم وهو قيمه الثو . فإن قال اخذ الخال 

بوصيته الثو  وزد عشره الدراهم او اكثر او اقل او قال اخذ العم بوصيته 

االبن او االبنه فاعمل في ذلك َعلى َما شرحُت لك فيما تقدم من كتابي ان شاء 

 هللا.

ف ثوبا وسيفا وأوَصى لخاله بثلث َما تبقا من ثالثة بنين وخل فإن ترك

الثلث بعد وصيه العم فكانت وصيه الخال اربعه الدراهم فمعلوم ان الذي يبقى 

من ثلث المال بعد وصيه العم اثنى عشر درهما فأذا اخذ الخال ثلثها وهو 

الخال ثمانيه  َوصيَّةاربعَه الدراهم كان الباقي من الثلث بَعد وصيه العم وَ 

دراهم فإذا ضمت الثمانيه الدراهم الى ثلثي المال َكان َما يجتمع ثالثة انصبا ال

فين ان ثلثي المال ثالثة انصبا اال ثمانيه دراهم وان المال ُكل اربعَه انصبا 

ونصف اال اثنى عشر درهما فالثو  والسيف قد قام مقامها اربَعه انصبا 

ثم خذ ثلث المال فيكون  ونصف اال اثنى عشر درهما والسيف ثالثة انصبَا

نصيبا ونصفا اال اربعَه الدراهم فألق منه للعم مثل نصي  االبن وهو نصي  

فيبقا نصف نصي  اال اربعه الدراهم وألق منه ثمن ثالثة انصبا وهو ثمن ثمن 

السيف اال سد  نصي  ونصف اال اثنا عشر درهما وهو سد  ثمن الثو  

لث المال بعد َوصيه العم ثالثة اثمان وذلك ثمن نصي  َودرهمين فيبقا من ث

نصي  اال سته الدراهم فهي تعدل اثنا عشر درهما فالنصي  يعدل ثمانيه 

واربعين درهما والمال َمائتان واربعَه ألنا قد بينا ان المال اربعه انصبا 

ونصف اال اثنا عشر درهما وثمن الثو  ستين درهما وثمن السيف مائة 

العم سته َوخمسين ووصيه الخال اربعَه وان جعلت واربعَه واربعين ووصيه 

الثو  نصف نصي  اال اثني عشر درهما وجعَلت السيف اربعَه انصبا ثم اخذ 

ثمن السيف اال سد  الثو  وهو ربع وسد  نصي  اال درهمين فأسقطته من 

ثلث المال بَعد القاك منه النصي  بقي نصف سد  النصي  مائتين وسته 
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ئة وستين وقيمه الثو  سته وتسعين درهما والسيف ثمان عشر والمال تسع ما

 مائة واربعه وستين ووصي العم ثلثمائة وثمانيه َووصيه الخال اربعَه.

الثو  والسيف غير َما ذكرنا لجاز ذلك على َما فسرنا وال  وإن جعلت

 قوة اال باهلل.

فاجعل قيمه الثو  ستين درهما وثمن السيف اربعه وعشرين  وإن شئت

ا وانما جعلنا اربعَه وعشرين شيئا لمكان الثلث والثمن فيكون المال كله شيئ

ستون درهما واربعَه وعشرين شيئا ويكون ثلثه وثمانيه الدراهم هو نصي  

الثالثة بنين وذلك سته عشر شيئا وثمانيه واربعين درهما لُكل ابن خمَسه 

ياء ده ثمانيه اشاشياء وثلث شئ وسته عشر درهما ثم ارجع الى ثلث المال فتج

وعشرين درهما فألث منه نصي  ابن وهو خمَسه اشياء وثلث شئ وسته 

عشر درهما فيبقا شيئان وثلثا شئ واربعَه الدراهم واسقط منه ثمن ثمن السيف 

اال سد  ثمن الثو  وذلك ثالثة اشياء اال عشره الدراهم فيبقا اربعَه عشر 

ثلث شئ يعد اثنى عشر درهما  درهما اال ثلث شئ يعدل اثنى عشر درهما اال

فيبقابل بها فيكون الشئ سته وكان السيف اربعَه وعشرين شيئا فَصار قيمه 

السيف مائة واربعَه واربعين درهما والثو  َما قلنا وهو ستون درهما فيكون 

المال كله مائتين واربعَه والنصي  ثمانيه واربعين ألنه خمَسه اشياء وثلث 

شئ سته ووصيه العم سته وخمسين ووصيه الخال شئ وسته عشر درهما وال

اربعه ولو جعلت قيمه الثو  اكثر من ستين لجاز بعد ان يكون الزياده َعلى 

الستين سته سته ابدا الى َما ال نهايه له ليخرج المال صحيحاً وقيمه السيف 

 صحيح وقيمه الثو  صحيح.

ربعه الدراهم المَسله َعلى حالها وقال فكانت َوصيه الخال ا فإن كانت

وثمن السيف اال سد  ثمن الثو  ثمانيه الدراهم فارجع الى المال الذي قلنا 

انه اربعَه انصبَا َونصف نصي  اال اثنى عشر درهما فخذ ثلثه فيكون نصيبا 

ونصفا اال اربعَه الدراهم فاسقط منه وصيه العم َوهو نصي  فيبقا نصف 

  اال اربعَه الدراهم هو اثنا نصي  اال اربعَه الدراهم فبين ان نصف نصي

عشر درهما وثمن قيمه السيف اال سد  قيمه الثو  واقسم منه اثنى عشر 
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درهما فيبقى نصف نصي  اال سته عشر درهما فمعلوم بانه ثمن قيمه السيف 

اال سد  قيمه الثو  وقد قال ان ثمن قيمه السيف اال سد  قيمه الثو  هو 

انيه الدراهم فالنصي  يعدل ثمانيه واربعين ثمانيه الدراهم فهو اذا يعدل ثم

درهما والمال مائتان واربعَه ألنه اربعَه انصبا ونصف اال اثنى عشر درهما 

 فثمن السيف وثمن الثو  مائتين واربعَه.

قيمه السيف فاجعله شيئا فيبقا قيمه الثو   فإذا اردت ان تعلم كم

ن اربعَه وثلثين درهما اال مائتين واربعَه الدراهم اال شيئا فخذ سدسها فيكو

سد  شئ فاسقط من ثمن قيمه السيف وهو ثمن شئ فيبقا سد  وثمن شئ اال 

اربعه وثلثين درهما يعدل ثمانيه الدراهم فيقابل بها فتكون الشئ يعدل مائة 

 واربعَه واربعين وهو قيمه السيف وتبقا قيمه الثو  ستين درهما.

جده ثمانيه وستين درهما فأعط فخذ ثلث المال فت فإذا اردت امتحانها

العم مثل نصي  ابن وهو ثمانيه واربعون درهما واعطه ايضا ثمن قيمه 

السيف اال سد  قيمه الثو  وهو ثمايه الدراهم كما قال فيبقا من ثلث المال 

بعد وصيه العم اثنا عشر درهما فاعط الخال ثلثها وهو اربعَه الدراهم فيبقا 

لعم َووصيه الخال ثمانيه الدراهم فزدَها َعلى ثلثي من ثلث المال بَعد وصيه ا

المال وهو مائة وسته وثالثون فيكون مائة واربعَه واربعين بين ثالثة بنين 

 لُكل ابن ثمانيه واربعون درهما.

وهو ان يوصي الميت  فُضُل َوفي َوْجه آَخر من الوَصايا

 قل ويوصي آلخرلبعض قرابتِه او ألجنبي بثلث ماله او بربعه او اكثر او ا

بدراهم معلوَمه فال يجيز للورثه الوصيه فيتخاصمون في الثلث فنصي  

الموصي له بالدراهم المعلوَمه كذا وكذا درهما او نصي  الموصي له بالثلث 

وبالربع او بغير ذلك نصف ما اوَصى له به او اكثر او اقل على حس  َما 

 يسئل من ذك.

اله ولخاله بعشره الدراهم فاما الورثه اذا اوَصى لعمه بثلث م َوهو كقوله

ان يجيز واما فيقسم العم والخال الثلث بينهما فأَصا  الخال خمَسه الدراهم 
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فمعلوم ان الخال قد اصابه نصف َما اوَصه له به وان العم ايضا نصيبه 

نصف َما اوَصى له وهو السد  وبين ان َما اَصا  العم والخال هو ثلث 

وسد  المال يعدل ثلث المال فالمال ثالثون درهما فان  المال فخمسه الدراهم

اصا  الموصي له بالعشره الدراهم ثالثة الدراهم فمعلوم ان الخال قد اصابه 

ثالثة اعشار َما اوَصى له به وان العم نصيبه ثالثة اعشار ما اوصى له وهو 

 لثثالثة اعشار الثلث وهو عشر المال فَعشر المال وثالثة الدراهم يعدل ث

المال فالمال كله اثنا عشر درهما وسته اسباع فان اوَصى لعمه بنصف َماله 

واوصى لخاله بثمانيه عشر درهما فاَصاَ  الخال سته الدراهم فمعلوم ان 

الخال قد اصابه ثلث َما اوَصى له به وان العم نصيبه ثلث ما اوصى له به 

َمال من سد   وهو سد  المال وسته الدراهم يعدل ثلث المال فألق سد 

َمال فيبقا سد  َمال يعدل سته الدراهم فالمال سته وثالثون درهما فان اوَصى 

لعمه بربع َماله واوَصى لخاله بعشرين درهما فلم يجيزوا فيخاصمها في الثلث 

فأَصا  الخال خمسه عشر درهما فمعلوم ان الخال قد اَصابه ثالثة ارباع َما 

فيكون ثمن ونصف ثمن َمال َوخمَسه اوَصى له به وهَو ثمن ونصف ثمن 

عشر درهما يعدل ثلث مال فألق ثمن ونصف ثمن مال من ثلث َمأل فيبقى 

ثمن َمال وسد  ثمن َمال يعدل خمسه عشر درهما فالمال يعدل مائة درهم 

ودرهمين وسته اسباع فإن اوَصى لعمه بخم  َماله واوَصى لخاله بثلثين 

ا  الخال ثلثين درهما فمعلوم ان الخال قد درهما فاقتسموا الثلث بينهما فأصَ 

اصابه وصيته كلها وان العم نصيبه ايضا وصيته كلها وهي خم  المال 

فيكون خم  المال وثلثين درهما يعدل ثلث المال فألق خم  َمال من ثلث 

َمال فيبقا ثلثا خم  المال يعدل ثلثين درهما فالمال يعدل مائتين َوخمسه 

 ً  وعشرين درهما

ماله واوصى لخاله بعشره الدراهم فلم يجيزوا  وصى له بثلثفإن ا

فاقسم العم َوالخال الثلث بينهما فاَصاَ  العم سد  المال فمعلوم ان العم قد 

اَصابه نصف َما اوَصى له به وان الخال نصيبه نصف َما اوَصى لَه بِه وهو 

خم  َمال سته الدراهم فيكون خم  َمال وسته الدراهم يعدل ثلث َمال فتلقى 

من ثلث مال فيبقا ثلثا خم  َمال يعدل سته الدراهم فالمال يعدل خمسه 

 واربعين درهما.
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فإن اوَصى لعمه بخم  َماله ولخاله بثلثين فأَصاَ  العم جميع َما اوَصى لَه به 

فمعلوم ان الخال ايضا نصيبه جميع َما اوَصى له به وهو ثالثون درهما 

يعدل ثلث مال فتلقى خم  َمال من ثلث َمال  فيكون خم  َمال وثلثين درهما

فيبقا ثلثا خم  َمال يعدل ثلثين درهما فالمال يعدل َمائتين َوخمَسه َوعشرين 

 درهما.

فإن اوصى لعمه بثلث َماله وربعه واوَصى لخاله بعشرين درهما فاَصا  

الخال درهمين فمعلوم ان الخال قد اصابه ُعشر َما اوَصى له به وان العم 

به عشر ما اوَصى له به وهوسبعَه اجزاء من مائة َوعشرين جزءا من نصي

َمال فيكون سبعه اجزاء من مائة وعشرين جزءا من َمال ودرهمين يعدل ثلث 

َمال وهو اربعون جزءا من مائة وعشرين جزءا من َمال فألق َسبعه اجزاء 

ل يعد من اربعين جزءا فيبقا ثالثة وثالثون من مائة َوعشرين جزءا من مال

 درهمين

كم المال فاضر  الدرهمين في مائة َوعشرين  فإن اردت ان تعلم

فيكون مائتين واربعين فاقسمَها على ثالثة وثالثين فيخرج سبعَه الدراهم 

 وثالثة اجزاء من احد عشر جزءا من درهم.

فإن اَصاَ  العم سبع المال فمعلوم ان العم قد اَصابه اثنا عشر جزءا من تسعه 

جزءا مما اوصى له به فإذا اردت ان تعلم كيف اَصا  العم هذا  واربعين

فاجعَل مالك َمال له ثلث وربع وسبع وهو اربعَه وثمانون فتأخذ ثلثها وربعها 

العم ثم تأخذ َما اَصابه وهو اثنا عشر جزءا  َوصيَّةفيكون تسعه واربعين َوهو 

ى له به فتجده اثنى من اربعَه وثمانين جزءا من المال فتنظر كم هو مما اوصَ 

عشر جزءام ن تسعه واربعين جزءا من وصيته والخال ايضا نصيبه اثنا 

 عشر جزءا من تسعه واربعين جزءا من َوصيته.

فإذا اردت ان تعلم كم الذي نصيبه فاضربه االثنى عشر في َوصيته وهي 

عشرون فيكون َمائتين واربعين فاقسمها على تسع واربعين فيكون اربعَه 

هم وسته اسباع درهم وسبعي سبع درَهم وهو َما يصي  الخال فنضيفه الدرا

الى َما اَصا  العم وهَو سبع المال فيكون الذي اصا  العم والخال سبع َمال 

 واربعَه الدراهم وسته اسباع وسبعي السبع فهو يعدل ثلث المال.
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المال فألق سبع المال من ثلث المال فيبقا  فإذا اردت ان تعلم كم

َمال وثلث سبع َمال واربعه اجزاء من واحد واربعين جزءا من مال سبع 

 يعدل اربعه الدراهم وسته اسباع وسبعي السبع.

المال فاضر  اربعَه الدراهم وسته اسباع  فإذا اردت ان تعلم َكم

وسبعي السبع في واحد وعشرين فيكون مائة واثنين َوسته اسباع فاقسمه َعلى 

ين َوخمَسه اسباع َوهو المال. فإن أوَصى لعمه اربعَه فيخرج خمَسه َوعشر

بثلث َماله ولخاله بربع ماله وألجنبي بعشر الدراهم فلم يجز الورثه لهم اال 

الثلث فاقتسموه بينهم فأَصا  االجنبي خمَسه الدراهم فمعلوم ان االجنبي قد 

اَصابه نصف وصيته وان العم والخال نصي  كل واحد منُهما نضف َوصيته 

د  المال وثمن المال فيضيفه الى َما اَصاَ  االجنبي َوهو خمَسه وهو س

الدراهم فيكون سد  وثمن مال من ثلث َمال فيبقا ثلث ثمن َمال يعدل خمَسه 

الدراهم فالمال يعدل مائة َوعشرين درهما فإن قال اَصا  االجنبي سته 

له فينبغي  الدراهم كان ذلك محاال ألن السته الدراهم ثالثة اخما  َما اوَصه

ان يصي  العم والخال ثالثة اخما  َوَصاياهم وثالثة اخما  وَصاياهم اكثر 

من الثلث وانما كان ينبغي ان يكون اقل من الثلث هذا محال اال ان يجيز ذلك 

الورثه كان ذلك َجائزاً لهم ويكون الذي يصيبهم من المال ربعَه وعشره وسته 

ال عشر وونصف ُعشر ولالجنبي سته الدراهم للعم من ذلك خم  المال وللخ

 الدراهم 

َمأله ولخاله بعشرين درهما ولالجنبي  فإن اوصى لعمه بنصف

بعشره الدراهم فاَصا  االجنبي درهمين فمعلوم ان االجنبي قد اَصابه خم  

َوصيته وان العم والخال نصي  كل واحد منهما خم  وصيته وهو اربعَه 

ابهم فيكون سته الدراهم وعشر مال يعدل الدراهم وعشر َمال فيجتمع َما اصَ 

ثلث مال فيلقى عشر َمال من ثلث َمال فيبقى خم  َمال وثلث عشر َمال وهو 

 سبعَه اجزاء من ثلثين جزءا من َمأل يعدل سته الدراهم.
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ان تعلم كم المال فاضر  سته وثلثين في خمَسه فيكون مائة  فإذا اردت

سه وعشرين درهما َوَخمسه اسباع وثمانين واقسمه َعلى سبعَه فيخرج خم

 درهم وهو المال.

النصف قلت سته الدراهم وعشر  فإن اجاز الورثه لُهْم جميعا

َمأل يعدل نصف َمال فيلقى عشر َمال من نصف َمال فيبقا خمَسا مال يعدل 

 سته الدراهم فالمال يعدل خمسه عشر درهما.

لك الجذر لبعضهم دون بعض دخل في اكثر من ذ فإن اَجاز الورثه

فإذا صرنا الى الموضع الذي يرسم فيه الوَصايا التي يدخل فيها الجذزر ذكر 

 من ذلك بحس  َما يتهيأ لنا منه ان شاء هللا تعالى.

فإن أوَصى لعمه بثلث ماله ولخاله بربع َماله فلن يجيز الورثه اال الثلث 

يصي  فأَصا  الخا عشره الدراهم فمعلوم ان الذي يصي  العم مثل الذي 

الخال من هو ثلث وهو ثالثة عشر درهما وثلث الن وصيته مثل وصيه الخا 

ومثل ثلثها يكون الذي يصي  العم والخال ثالثة َوعشرين درهما وثلث وهو 

 ثلث المال ويكون المال سبعين درهما. 

فإن اوَصى لعمه بخمسي َماله وبخاله بسبع ماله وألجنبي بثمن ماله فلم يجز 

 ثلث.الورثه اال ال

فإن اوَصى لعمه بخمسه ماله ولخاله بسبع َماله ولالجنبي بثمن ماله فلم تجز 

الورثه اال الثلث فأصا  االجنبي بحصته عشره الدراهم فمعلوم انه اَصاَ  

االجنبي بثمنه عشره الدراهم ان الذي يصي  الخال بسبعه مثلث الذي يصي  

اع ألن السبع مثل الثمن االجنبي مره وسبع وهو احد عشر درهما وثالثة اسب

ه وُسبع وان الذي يصي  العم بخمسه مثل الذي اَصا  االجنبي ثلث مرات  مرَّ

َوخم  مره وهو اثنان وثالثون درهما ألن الخمسين مثل الثمن ثالث مرات 

َوخم  مره ويكون الذي يصي  العم والخال  واالجنبي ثالثة وخمسين درهما 

ون المائة وستين درهما وسبعي درهم وان وثالثة اسباع َوهو ثلث المال ويك

اردت ان يسُهل عليك حَسابُها فخذ مخرجاً للخم  والثمن والسبع وهو ان 
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تضر  خمَسه في ثمانيه في سبعَه فيكون َمائتين وثمانين وهو المخرج فخذ 

خمسيَها للعم فيكون مائة واثني عشر َوخذ سبعها للخال فيكون اربعين َوخذ 

ون خمَسه وثلثين ثما اضر  الدراهم التي اَصابت االجنبي ثمنها لالجنبي فيك

وهي عشره الدراهم في االجزاء التي اَصابت الخال وهي اربعون جزءا 

فيكون اربع مائة فاقسمَها على الخمَسه والثلثين التي اَصابت االجنبي فيخرج 

احد عشر وثالثة اسباع وهو َما يصي  الخال ثم اضر  العشره الدراهم ايضا 

ي المائة واالثنى عشر فيكون الف ومائة َوعشرين فاقسمها على الخمَسه ف

والثلثين فيخرج اثنين وثلثين درهما وهو َما يصي  العم ويكون الذي يصي  

العم والخال واالجنبي ثالثة وخمسين درهما وثالثة اسباع وهو ثلث المال 

 ويكون المال مائة وستين درهما وسبعين.

 بَِما يَْدُخُل فِيِه الُجذورَوَهَذا ابتَدأنَاْ 

فإن أوَصى لعمه بثلث َماله وأوَصى لخاله بعشره الدراهم فلم يجز الورثه اال 

الثلث فأَصا  الموصي له بالثلث خمَسه الدراهم فاحعَل مالك شيئا فقد اوَصى 

لعم ا َوصيَّةللعم بثلثه وهو ثلث شئ واوَصى للخال بعشره الدراهم فَصارْت 

ث شئ وعشر الدراهم وانما اَجازوا لهَما ثلث شئ فتقسم َما ووصيه الخال ثل

جاز لهما وهو ثلث شئ َعلى وَصاياهم وهي ثلث شئ َوعشره دراهم فيصي  

الموصي له بالثلث وهو العم خمَسه الدراهم فإذا اَصا  العم خمسه الدراهم 

اَصا  الخال َما بقي من الثلث وهو ثلث شئ اال خمَسه الدراهم َووصيته 

ره الدراهم فتقسم ثلث شئ اال خمَسه الدراهم عشره دراهم فيخرج الذي عش

يصي  الواحد ثلث عشر شئ اال نصف درهم ثم يرجع الى ثلث المال وهو 

ثلث شئ فيقول قسمنا ثلث شئ َعلى ثلث شئ وعشره دراهم فأَصا  القسم 

ثلث عشر شئ اال نصف درهم وبين انك متى َما ضربت َما خرج من القسم 

ثلث عشر شئ اال نصف درهم في المقسوم َعليه وهو ثلث شئ َوعشره وهو 

دراهم كان َما يجتمع من الضر  مثل المقسوم عليه وهو ثلث شئ َوعشره 

الدراهم فتضر  ثلث عشر شئ اال نصف درهم في ثلث شئ َوعشره الدراهم 

فيكون تسع عشر َمال وسد  شئ اال خمَسه الدراهم يعدل ثلث شئ فاجبرَها 

مسه الدراهم َوزدها على الثلث شئ وألق سد  شئ من ثلث شئ َوأكمل بالخ
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مالك فيكون ماال يعدل اربع مائة َوخمسين درهما وخمَسه عشر شيئا فنصف 

االشياء فيكون سبعه ونصفا فاضربها في مثليها فيكون سته َوخمسين وربعَا 

ا فخذ جذرهفزدَها َعلى االربع مائة َوالخمسين فيكون خم  مائة وسته وربعَا 

فيكون اثنين وعشرين ونصف فزد عليها نصف االجزاء َوهو سبعَه ونصف 

 فيكون ثلثين وهو الشئ وهَو المال المطلو .

قسمنا ثلث شئ َوعشره فأَصا  الثلث شئ خمَسه  َوإن شئت فقل

الدراهم فاضر  َوصيه العم وهي ثلث شئ في الثلث شئ الذي اجيز لهما 

سمنا تسع َمال على ثلث شئ وهو عشره الدراهم فيكون تسع َمال. ثم تقول ق

 فأَصا  العشره خمَسه الدراهم.

فاضر  خمَسه الدراهم في ثلث شئ وعشره الدراهم فيكون شيئا وثلثي شئ 

َوخمسين درهما يعدل تسع َمال فأكمل مالك وهو ان تضربه في تسعه فيكون 

االشياء  ماال يعدل اربع مائة َوخمسين درهما َوخمَسه عشر شيئا فنصف

فتكون سبعَه َونصفا فاضربها في مثلها فيكون سته َوخمسين وربعَا فزده َعلى 

االربع مائة َوالخمسين فيكون خم  مائة وسته وربعا فخذ جذرَها فيكون 

اثنين َوعشرين َونصفا فزد عليها نصف االجذار وهو سبعَه َونصف فيكون 

 ثلثين وهو المال.

ذا اَصا  العم بوصيته خمَسه الدراهم ثم انه ا َوإن ِشئَْت فقَد َعلمتَ 

ترجع فتقول قسمنا ثلث شئ على ثلث شئ َوعشره الدراهم فأَصا  الخال 

 َوصيَّةبوصيته َوهَي عشره الدراهم ثلث شئ اال خمَسه الدراهم فتضر  

الخال وهي عشره في الذي َجاز لُهم َوهو ثلث شئ فيكون ثالثة اشياء وثلثا ثم 

شياء وثلثا على ثلث شئ َوعشره الدراهم فأَصاَ  القسم ثلث نقول قسمنا ثالثة ا

شئ اال خمَسه الدراهم فاضر  ثلث شئ اال َخمَسه الدراهم في ثلث شئ 

َوعشر الدراهم فيكون تسع َمال وشيئا وثلثي شئ اال خمسين درهما يعدل 

ثالثة اشياء وثلثا فاجبرَها بالخمسين الدرهم وزدَها على ثالثة اشياء وثلث 

لق شيئا وثلثي شئ من ثالثة اشياء وثلث فيبقا تسع َمال يعدل شيئا وثلثي وأ

شئ َوخمسين درهما فأكمل مالك وهو ان تضربه في تسعَه فيكون ماال يعدل 
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خمَسه عشر شيئا واربع مائة َوخمسين درهما فتعمل كما وصفُت لك فيكون 

م على اربعين المال ثلثين درهما والحجه فيما عملنا انك لو قسمَت مائة دره

رجال فاردت ان تعلم كم نَصي  عشره رجال ان تضر  عشره في مائة 

فتكون الفا فتقسم االلف على اربعين فيخرج خمَسه وعشرين وهو َمايصي  

عشره رَجال. َوكذلك ان اوَصى لعمه بربع ماله واوَصى لخاله بعشره الدراهم 

 ثلث شئ على ربع شئفأَصاَ  العم بوصيته اثنا عشر درهما ان تقول قسمنا 

َوعشره الدراهم فأَصا  الربع شئ اثنا عشر درهما فأضر  ثلث شئ في 

ربع شئ فيكون نصف سد  مال ثم نقول قسمنا نصف سد  َمال على ربع 

شئ َوعشره الدراهم فأَصا  القسم اثنا عشر درهما فاضر  اثنا عشر درهما 

عشرين درهما يعدل في ربع شئ وعشر الدراهم فيكون ثالثة اشياء ومائة وَ 

نصف سد  َمال فأكمل نصف سد  مالك حتى يكون ماال وهو ان تضربه 

في اثنى عشر فاضربه واضر  كل َما معه مما يعَادله في اثنى عشر فيكون 

ماال يعادل سته وثلثين شيئا والف واربع مائة واربعين درهما فنصف االشياء 

زدَها ائة واربعَه وعشرين ففيكون ثمانيه عشر فاضربها في مثلها فتكون ثلثم

على االلف واالربع مائة واالربعين فيكون الف وسبع مائة واربعَه وستين 

فخذ َجزرَها فيكون اثنين واربعين فزد َعليه نصف االجذار وهو ثمانيه عشر 

 فتكون ستين وهو الشئ وهو المال ألنا كنا جعلناه شيئاً.

ن بينتهما لك فإن االخرين اللذي َوإْن ِشئَْت فأعمل بالوجهين

اوَصى لعمه بنصف ماله واوَصى لخاله بعشرين درهما فلم يجيزوا اال الثلث 

فأَصاَ  العم بوصيته سد  المال َودرهمين فقل قسمنا ثلث شئ على نصف 

شئ َوعشرين درهما فأَصا  النصف شئ سد  شئ ودرهمين فاضر  

ف َعلى نصنصف شئ في ثلث شئ فيكون سد  َمال ثم قل قسمنا سد  َمال 

شئ وعشرين درهما فأَصاَ  القسم سد  شئ َودرهمين فاضر  سد  

ودرهمين في نصف شئ َوعشرين درهما فيكون نصف سد  َمال واربعَه 

اشياء وثلث شئ واربعين درهما تعدل سد  َمال فألق نصف سد  مال من 

سد  َمال فيبقى نصف سد  َمال يعدل اربعَه اشياء وثلث شئ واربعين 

 درهماً.
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فأكمل نصف سد  مالك حتى يكون ماال وهو ان تضربه في اثنى عشر 

فيكون ماال يعدل اثنين َوخمسين شيئا واربع مائة وثمانين درهما ونصف اال 

شيئا فيكون سته َوعشرين فاضربَها في مثلها فتكون ستمائة وسته وسبعين 

 ذفزدها على االربع مائة والثمانين فتكون الف ومائة وسته َوخمسين فخ

َجذرَهأ فيكون اربعَه وثلثين فزد عليها نصف االجذار وهو سته وعشرين 

 فيكون ستين وهو المال

خم  المال اال اربعَه الدراهم فقل قسمنا ثلث شئ  فإن أَصاَ  الخال

على نصف شئ وعشرين درهما فاَصا  العشرين الدرهم خم  شئ اال 

 سته اشياء وثلثي اربعَه الدراهم فاضر  عشرين درهما في ثلث شئ فيكون

شئ ثم قل قسمنا سته اشياء وثلثي شئ على نصف شئ وعشرين درهما 

فأَصاَ  القسم خم  شئ اال اربعَه الدراهم فاضر  عشرين درهما في ثلث 

شئ فيكون سته اشياء وثلثي شئ ثم قل قسمنا سته اشياء وثلثي شئ على 

لدراهم نصف شئ وعشرين درهما فأَصاَ  القسم خم  شئ اال اربعَه ا

فاضر  خم  شئ اال اربعَه الدراهم في نصف شئ وعشرين درهما فيكون 

عشر مال وستين اال ثمانين درهما يعدل سته اشياء وثلثي شئ فأجبرَها 

بالثمانين درهما وزدَها على سته اشياء وثلثي شئ وألق شيئين من سته فيبقى 

ل مالك وهو ان عشر َمال يعدل اربعَه اشياء وثلثي شئ وثمانين درهما فأكم

تضربه في عشره فيكون ماال يعدل سته واربعين شيئا وثلثي شئ وثمان مائة 

درهم فنصف االشيئا فتكون ثالثة وعشرين وثلثا فاضّربها في مثلها فيكون 

خم  مائة واربعه واربعين واربعَه اتساع فزدَها على مائة درهم فيكون الف 

د خذ بجذرها فتكون سته وثلثين فزوثلثمائة واربعَه واربعين واربعه اتساع ف

 عليها نصف االجذار وهي ثالثة وعشرون وثلث فيكون ستين وهو المال.

فإن أوصى لعّمِه بنصف َماله واوصى لخاله بثلثين درهما فلم يجيزوا اال 

الثلث فأصا  الخال مثل نصف َما أَصاَ  العم فإذا كان المال شيئا كان َما 

للعم مثل َما للخال فينبغي ان يكون الذي يصي  يصي  العم َوالخال ثلث شئ و

العم بوصيته تسعي شئ والذي يُصي  الخال تسع شئ ثم نقول قسمنا ثلث شئ 
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َعلى نصف شئ وثلثين درهما فأَصا  ثلثين درهما تسع شئ فتعمل كما 

 َوصفُت لك فيكون المال مائة وعشرين درهما.

العم ان وصيه الخال  فقل اذا اَصاَ  الخال نصف َما اَصا َ  َوإن شئت

نصف َوصيَّة العم فإذا كانت وصيه الخال ثلثين درهما كانت وصيه العم ستين 

 درهما وهي نصف المال فيكون المال مائة َوعشرين درهما.

فإن أوَصى لعمه بثلث َماله واوَصى لخاله بدراهم مجُهوله فلم يجز الورثه 

بوصيته سته الدراهم فهذه فاقتسم الثلث العم والخال بينهما فاَصا  الخال 

 المَسله لها من اثاث ما ال يحصى كثره.

كيف الوصول الى احد الصوابات فاجعَل المال  فإذا اردت ان تعلم

شيئا فيكون اذا وصيه العم ثلث شئ واجعَل ايضاً َوصيه الخال ثلثي شئ 

فيكون اذا الثلث من العم والخال نصفين لكل واحد منهما سد  شئ فيكون 

يعدل سته الدراهم فالشئ يعدل سته وثلثين درهما وهو المال  سد  شئ

 ويكون الدراهم المجهوله وهو اثنا عشر درهما وهي َوصيه الخال.

فاجعل الدراهم المجُهوله سد  المال فيكون حينئذ بين العم  َوإن شئت

والخال على ثلثه للعم تسع شئ وللخال تسع شئ فتكون تسع شئ يعدل سته 

يعدل اربعَه َوخمسين درهما وَوصيَّة الخال من ذلك تسعه  الدرهم والمال

الدراهم وكذلك فاعمل ان قال فأَصاَ  العم بوصيته سته او اكثر او اثل َعلى 

نحو َما قد بينُت لك فإن هذه المَسله وَما اشبهها يخرج لها من الصوابات ما ال 

 يحَصى.

وسته الدراهم فاَصاَ  فإن اوَصى لعمه بثلث َماله واوصى لخاله بسد  َماله 

العم مثل َما اَصاَ  الخال فإن َوصيَّة الخال مثل َوصيَّة العم سواء فيكون اذا 

 سد  شئ وسته الدراهم يعدل ثلث شئ فالشي يعدل سته وثلثين وهو المال.

فإن اوصى لعمه بثلث َماله واوَصى لخاله بربع َماله َوخمَسه الدراهم فاَصاَ  

راهم فقد قسمنا ثلث شئ َعلى ثلث شئ َوربع شئ الخال بوصيته عشره الد

َوخمَسه الدراهم فاَصاَ  ربع شئ َوخمَسه الدراهم عشره الدراهم فاضر  
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ربع شئ وخمسه الدراهم في ثلث شئ فيكون نصف سد  َمال وشئ وثلثي 

شئ ثم تضر  ثلث شئ وربع شئ َوخمَسه الدراهم في عشره الدراهم فيكون 

شئ َوخمسين درهما يعدل نصف سد  َوخمَسه  خمَسه اشياء وخمسه اسدا 

اسدا  شئ فيبقا اربعه اشياء وسد  شئ وخمسين درهما يعدل نصف سد  

َمال فاكمل نصف سد  مالك حتى يكون ماال تاما وهو ان تضربه في اثنى 

َعشر فاضربه واضر  َما معهُ مما يعَادله في اثنى عشر فيكون ماال يعدل 

نصف االشياء فيكون خمسه وعشرين فاضربها خمسين شيئا وستمائة درهم ف

في مثلها يكون ستمائة َوخمسه َوعشرين فزدها على الستمائة الدرهم فتكون 

الف ومائتين َوخمسه وعشرين فخذ جذرها فيكون خمسه وثلثين فزدَها َعليه 

 نصف االشياء وهي خمسه وعشرون فتكون ستين وهو المال.

الخال ثلثين درهما فمعلوم ان العم  فإن اوصى لعمه بثالثة اجذار فأَصا 

ه ونصف مثل وصيه  يصيبه مثل ما يصي  الخال مره ونصف ألن َوصيته مرَّ

الخال وهو خمسه واربعون درهما فيكون الثلث حينذ خمَسه وسبعين درهما 

 والمال مائتان َوخمسه َوعشرون درهما.

َجذر وان فإن أَصا  الخال َجذر المال فمعلوم ان العم يصيبه جذر ونصف 

الثلث يعدل جزئين ونصفا والمال سبعه اجذار ونصف َوَجذر المال سبعَه 

الدراهم ونصف َوَجذر المال يعدل سته َوخمسون درهما وربع فإن أَصا  

الخال اربعه الدراهم فمعلوم ان الذي يصي  العم سته الدراهم ويكون الثلث 

 عشره والمال ثالثون درهما.

ل وسبعه الدراهم ونصف فمعلوم ان العم نصيبه فإن أصا  الخال عشر الما

عشر المال ونصف عشره واحد عشر درهما وربع فتجعل مالك ماال فتقول 

ربع مال وثمانيه عشر درهما وثالثة ارباع يعدل ثلث مال فالمال يعدل مائتين 

 َوخمَسه َوعشرين درهما.

ن الخال َجذر المال َوخمسه عشر درهما فمعلوم ا فإن قال فأَصا َ 

 ةَوصيَّ العم نصيبه جذر ونصف َجذر واثنين وعشرين درهما ونصف فيجمع 

العم والخال فيكون َجذربن ونصف جذر وسبعَه وثلثين درهما ونصف يعدل 

ثلث َمال فأكمل ثلث مالك وهو ان تضربه في ثالثة فاضربه َواضر  كل َما 
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ذر ومائة معك مما يعَادله في ثالثة فيكون ماال يعدل سبعَه اجذار ونصف جَ 

واثنا عشر درهما ونصف فنصف اال جذرا فيكون ثالثة ونصفا وربعا 

فاضربها في مثلها فتكون اربعَه عشر ونصف ثمن فزدَها َعلى مائة واثنا 

عشر ونصف فيكون مائة وسته َوعشرين ونصف ونصف ثمن فخذ َجذرَها 

 بعفيكون احد عشر َوربعَا فزد عليها نصف االجذار وهو ثالثة َونصف ور

 فيكون خمَسه عشر وهو َجذر المال والمال مائتان َوخمَسه وعشرون.

فإن أوَصى لعمه بثلث َماله ولخاله بخمسه اجذار َماله فلم يجز الورثه لهما اال 

الثلث فأَصا  الخال سبعَه وثلثين درهما ونصفا فمعلوم انه اَصا  الخال 

الخمسه االجذار بخمَسه اجذار سبعه وثلثين درهما ونصف ألن الجذر خم  

 وهو سبعَه الدراهم ونصف ان المال يصيبه سبعَه اجذار َونصف َجذر.

المال نصيبه جذرين ونصف فقد وضح ان الذي يضي  العم  وإن شئت

َجذرين ونصف َجذر ومعلوم ان الذي يصي  العم والخال سبعَه وثلثين درهما 

دل مائة اال يعونصف َوجذرين ونصف فهو يعدل ثلث المال فتقابل به فيكون م

واثنى عشر درهما َونصفا وسبعَه اجذار ونصفا فنصف االجذار فيكون ثالثة 

ونصفا وربعا فاضربها في مثلها فيكون اربعَه عشر ونصف ثمن فزدها على 

المال واالثني عشر والنصف فيكون مائة وسته وعشرين ونصفا ونصف ثمن 

الجذار وهو ثالثة فخذ َجذرَها فيكون احد عشر وربعا فزد عليها نصف ا

ونصف وربع فيكون خمسه عشر فهو َجذر المال والمال مائتان َوخمسه 

 وعشرون.

َعلى ثلث َمال َوخمسه اجذار فاَصأ   َوإْن ِشئت فقُل قََسمنَا ثلث

خمَسه اجذار سبعه وثلثين درهما ونصفا فاضر  خمَسه اجذار في ثلث َمال 

َمال  درهما ونصفا في ثلث فيكون كعبا وثلثي كع  ثم اضر  سبعَه وثلثين

َوخمَسه اجذار فيكون اثنى عشر ماال ونصفا ومائة وسبعَه وثمانين شيئا 

ونصفا يعدل كعبا وثلثي كع  فزد ُكل شئ معك الى كع  فتكون كعبا يعدل 

سبعَه اموال ونصفا ومائة واثنا عشر شيئا ونصفا فاقسم ُكل شئ معك على 

فا ومائة واثنا عشر درهما ونصفا شئ فيكون ماال يعدل سبعَه اشياء ونص
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فتعمل كما وصفت لك فيكون الجذر خمَسه عشر درهما والمال مائتان وخمسه 

 وعشرون درهما.

وإنما فعلنا َما فعَلنا في هذه المسائل ألن قدر وصيه العم عند َوصيه الخال 

كقدر َما يصي  العَّم عندَما يصي  الخال وقدر وصيه العم عند وصيه العم 

الخال كقدر َما يصي  نصي  العم عندَما يصي  الخال وقد بين  ووصيه

اقليد  في كتابه انه اذا كانت اربعَهَ اربعه اقدار متناسبه قدر االول عند الثاني 

كقدر الثالث عند الرابع ان ضر  االول في الرابع مثل ضر  الثاني في 

ا د  المال ايضالثالث فإن قال فأخذ الخال سج  المال فمعلوم ان العم يأخذ س

من قبل ان الثلث بين العم والخال على َوَصاياُهم فبين ان العم قد اخذ نصف 

وصيته فيج  ان يأُخذ الخال ايضا نصف َوصيته وهو جذرين ونصف َجذر 

فيقول َجذرين ونصف َجذر يعدل سد  َمال فالمال يعدل خمَسه عشر جذرا 

 وعشرون.وَجذر المال خمَسه عشر والمال َمائتان َوخمَسه 

ا يدُخل فيه الجذر  َوفي َوجه آخر من الوَصايا ِممَّ

وهو ان يوصي الرجل لعمه او لخاله او ألجنبي بمثل نصي  احد ورثته 

َوبجذر َمأ تبقا من الثلث او من الثلثين او من الربع او من المال او من غير 

درهمين ذلك وبدرهم او بدرهمين او بأكثر من ذلك او اقل او اال درهم او اال 

 او اال اكثر من ذلك او اال اقل او غير ذلك مما سنفسره ان شاء هللا.

فنبدأ اوال بما نستعمله من نظر من الفقها في الوصايا والحَسا  ثم تتبعه بما 

ذكرنا في اول كتابنا من المَسائل التي اذا اجتهد العالم منهم في حَسابها اخرجه 

ها طريقا يخرج من عمل به الى ان حَسابه الى الجذر االصم فنسلك في عمل

َجذر المال معلوم ينطق به والنصي  َوجميع الوصايا فأول ذلك أنا نقول 

ثالثة بنين واوَصى لعمه بمثل نصي  احد البنين وبدرهم وبجذر رُجل ترك 

َما تبقا من الثلث فأقل عددا اذا القيت منه جذره بقي منه عددا اربعَه فتزيد 

مَسه ثم تزيد َعليه نصي  احد البنين َوهو دينار فيكون عليها الدرهم فيكون خ

دينارا َوخمَسه الدراهم فاجعَله ثلث المال فألق منه مثل نصي  احد البنين وهَو 

دينار وألق درهما وألق َجذر َما تبقا فيبقا من الثلث درهمين فزدهما َعلى ثلثي 
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شر درهما يعدل المال وهو ديناران َوعشره الدراهم فيكون دينارين واثنا ع

ثالثة الدنانير فألق دينارين من ثالثة الدناينر فيبقا دينار يعدل اثنى عشر 

درهما وهو النصي  وكان الثلث دينار َوخمَسه الدراهم فتزيد الخمَسه الدراهم 

 على االثنى عشر فيكون سبعَه عشر وهو الثلث.

ى قفألق النصي  وهو اثنا عشر من الثلث فيب فإذا اردت امتحانها

خمَسه فألق درهما وَجذر َما تبقا وهو درهمان َوذلك ثلثه فيبقى درهما فزدهما 

على ثلثي المال َوهو اربعَه وثالثون فيكون سته وثلثين بين ثالثة بنين لُكل ابن 

 اثنى عشر درهما. 

فإن قال فأوَصى لعمه مثل نصي  احد البنين اال ثالثة الدراهم واال َجذر َما 

عد نصي  اال ثالثة الدراهم فاجعل ثلث َمالك ديناراً ودرهما تبقا من الثلث بَ 

فأعط العم مثل نصي  احد البنين وهو دينار فيبقا درهم فزد َعليه ثالثة 

الدراهم فتكون اربعَه الدراهم فزد عليَها َجذرَها وهو درهمان فتكون سته 

ه الدراهم الدراهم فزدَها على ثلثي المال وهو ديناران َودرهمان فيكون ثماني

ودينارين يعدل ثالثة الدنانير فألق دينارين من ثالثة فيبقا دينار يعدل ثمانيه 

 الدراهم فالنصي  ثمانيه الدراهم والثلث تسعه.

فألق من الثلث مثل نصي  احد البنين اال ثالثة  فإذا اردت امتحانها

ه ر اربعَ الدراهم فيبقا اربعَه الدراهم فألق من النصي  ثالثة الدراهم مثل جذ

الدراهم وهو درهمان فيبقا من النصي  اال ثالثة الدراهم ثالثة الدراهم وهي 

َوصيه العم ويبقا من الثلث سته الدراهم فزده على ثلثي المال وهو ثمانيه 

 عشر فيكون اربعَه وعشرين بين ثالثة بنين لًكل ابن ثمانيه الدراهم.

ين لك لما سيستب بالجبر وهو ان تجعل ثلث مالك وإن شئت فاحسبها

من سهولته نصيبا وماال اال ثالثة الدراهم فألق منه نصيبا اال ثالثة الدراهم 

فيبقا َمال وانما جعلناه كذلك ليكون لما يبقا َجذر فتزيد على المال َجذره وهو 

شئ فيكون َماال وشيئا فزده َعلى ثلثي المال وهو َماالن َونصيبان اال سته 

وال وشيئا ونصيبين اال سته الدراهم يعدل ثالثة انصبا الدراهم فيكون ثالثة ام
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فألق نصيبين من ثالثة انصبا فيبقا نصي  يعدل ثالثة اموال وشيئا اال سته 

الدراهم فإن جعلنا كل َمال اربعَه الدراهم كان النصي  ثمانيه ألنه ثالثة اموال 

 لك اربعَهوشئ اال سته الدراهم والثالثة االموال اثنا عشر والشئ اثنين فذ

عشر فتسقط منها السته فيبقا ثمانيه وهو النصي  وان جعَلت المال تسعه كان 

النصي  اربعه َوعشرين والثلث ثلثين وان جعلنا المال سته عشر كان 

النصي  سته واربعين والثلث تسعه َوخمسين والوصيه تسعه وثلثين وان 

عين الثلث سته وتسجعلنا المال خمَسه َوعشرين كان النصي  اربعه وسبعين و

والوصيَّة سته وستين ثم كذلك على هذا المثال يخرج لك ما احبت من الدراهم 

بَعد ان يكون له َجذر ثم نضربه في اربعَه وتزيد َعلى َما اجتمع َجذر العدد 

 فما بلغ التقيت منه تسعه الدراهم فما بقي فهو الثلث.

ى ثة وزد علفاضر  العدد الذي له جذر في ثال فإذا اردت النصي 

َما اجتمع َجذر العدد وألق مما اجتمع سته الدراهم فما بقي فهو النصي . 

وكذلك ان قال فان ترك خمسه بنين واوَصى لعمه مثل نصي  احدهم 

وبدرهمين وبجذر ما تبقا من الربع وثالثة الدراهم ان تجعل ربع مالك دينارا 

نار فيبقا احد عشر واحد عشر درهما فاسقطه منه مثل نصي  احدهم وهو دي

درهما فتسقط منها درهمين فيبقى تسعه الدراهم فتسقط جذرَها وثالثة الدراهم 

فيبقا ثالثة الدراهم فزدَها على ثالثة ارباع المال وهو ثالثة الدنانير وثالثة 

وثالثين درهما فيكون ثالثة الدنانير وسته وثلثين درهما يعدل خمَسه الدنانير 

سته وثلثين درهما فالدينار يعدل ثمانيه عشر درهما وهو فيبقا ديناران يعدل 

 النصي  ويكون الربع تسعه َوعشرين والوصيَّة سته وعشرين.

ربع مالك ماال ونصيبا ودرهمين فألق منه نصيبا  وإن شئت فاجعَل

ودرهمين فيبقا مال فاسقط منه َجذره وثالثة الدراهم فيبقى مال اال جذر واال 

على ثالثة ارباع المال وهو ثالثة اموال وثالثة انصبا ثالثة الدراهم فزده 

وسته الدراهم فيكون اربعَه اموال وثالثة الدراهم وثالثة انصبا وثالثة انصبا 

اال َجذرا يعدل خمَسه انصبا فألق ثالثة انصبا من خمَسه انصبا فيبقا نصيبان 

ودرهما تعدل اربعَه اموال وثالثة الدراهم اال َجذر النصي  يعدل مالين 

ونصفا االجذر فاجعل المال اي عدد شئت بعد ان يكون فردا ويكون له َجذر 
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ويكون الربع تسع وعشرين وان جعلت المال خمَسه وعشرين كان النصي  

تسعه واربعين ويكون الربع سته وسبعين وعلى هذا المثال وهذا الطريق 

 ا ال نهايه.فاعمل على َما اردت من ذلك فانه يخرج لك من الصوابات الى م

خمسه بنين واوَصى لعمه مثل نصي  احد البنين اال َجذر المال  فإن ترك

واوصى لخاله بثلث َما يبقا من الثلث فاجعل المال عددا له َجذر اي َعدد شئت 

بعد اال يستحيل المَسله فكانا جعلناه مائة واربعَه واربعين فجعلنا النصي  

ثنى عشر درهما ألنها مثل نصي  ابن ديناراً فيكون وصيه العم دينارا اال ا

وهو دينار اال جذر المال فتسقط وصيه العم من ثلث المال وهو ثمانيه 

واربعون فيبقا ستون درهما اال دينارا فأعط الخال ثلثها وهو عشرين درهما 

اال ثلث دينار فيبقا اربعون درهما اال ثلثي دينار فزدها على ثلثي المال وهو 

فيكون مائة وسته وثلثين درهما اال ثلثي دينار يعدل سته وتسعون درهما 

خمَسه الدنانير فأكملها بثلثي دينار َوزدَها على الخمَسه الدنانير فتصير خمَسه 

الدنانير وثلثي دينار تعدل مائة وسته وثلثين درهما فالدينار يعدل اربعه 

وعشرين درهما وهو نصي  كل ابن ووصيه العم اثنا عشر درهما ووصيه 

لخال اثنا عشر درهما ويبقا من المال مائة َوعشرون درهما بين خمسه بنين ا

فاجعل مالك ماال فيكون وإن حسبتها بالجبر لُكل ابن اربعَه َوعشرون درهما. 

َوصيه العم نصيبا اال شيئا فاسقطها من ثلث المال فيبقا ثلث َمال وشئ اال 

سعا لث نصي  فيبقا تنصيبا فأعط الخال ثلثه وهو تسع مال وثلث شئ اال ث

َمال وثلثا شئ اال ثلثي نصي  فزده على ثلثي المال فتكون ثمانيه اتساع َمال 

وثلثي شئ اال ثلثي نصي  يعدل خمَسه انصبا فاجبره بالثلثي نصي  وزده 

على الخمسه االنصبا فيكون خمَسه انصبا وثلثي نصي  يعدل ثمانيه اتساع 

لك حتى يكون ماال وهو ان تزيد عليه مال وثلثي شئ فاكمل ثمانيه اتساع ما

مثل ثمنه فتزيد على ُكل شئ معك مثل ثمنه فيكون ماال وثالثة ارباع شئ 

يعدل سته انصبا وثالثة اثمان نصي  فاجعل مالك اي عدد شئت مما له بعد 

ان يكون نصي  االبن اكثر من جذره وزد عليه ثالثة ارباع َجذره واقسم ما 

ثة اثمان مما خرج فهو النصي  فكانا جعلنا مالنا اجتمع منه َعلى سته وثال

مائة واربعَه واربعين فزد َعليه ثالثة ارباع َجذره وهو تسعه فكان مائة وثالثة 

وخمسين فقسمناه َعلى سته وثالثة اثمان فاَصاَ  القسم اربعَه وعشرون َوهو 
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ه مخمَسه بنين واوَصى لعفإن ترك النصي  ولو جعلت المال غير هذا َجاز. 

بمثل نصي  احد البنين اال َجذر المال واوَصى لخاله بجذر َما تبقا من الثلث 

فاجعل مالك ماال واجعل نصي  كل ابن لما َسيستبين لك من انفتاح المَسله 

َوحسن الجوا  فيها من غير ان يكون فيها جذر اصم. نصف سد  َمال 

ربع  مال فيبقىوشيئا فيكون َوصيه العم نصف سد  َمال فاسقطها من ثلث ال

َمال فأعط الخال َجذره وهو نصف شئ فيبقا ربع َمال اال نصف شئ فزده 

على ثلثي المال فيكون ثلثي َمال وربع اال نصف شئ يعدل نصي  خمسه 

بنين وهو ربع وسد  مال َوخمسه اشياء فاجبره بالنصف شئ فزده َعلى 

كون نصف َمال الخمسه االشياء وألق ربع وسد  من ثلثي َمال وربع َمال في

يعدل خمَسه اشياء ونصفا فالمال يعدل احد عشر شيئا والشئ يعدل احد عشر 

درهما وهو َجذر المال والمال مائة واحد وعشرون درهما ويكون نصي  كل 

العم عشره الدراهم ونصف  َوصيَّةابن احد َوعشرين درهما ونصف سد  و

 الثون وربع فاعطسد  فتسقطها من ثلث المال وهو اربعون وثلث فيبقا ث

الخال جذرَها خمَسه ونصف فيبقا اربعَه وعشرون ونصف وربع فزدَها على 

ثلثي المال وهو ثمانون وثلثان فيكون مائة الدراهم وسد  بين خمسه بنين 

 لُكل ابن احد وعشرين درهما وخمَسه ونصف وسد .

مالك ماال والنصي  شئ وثالثة وعشرين جزءا  وإن شئت فاجعل

ربعَه واربعين جزءا من َمال فيكون َوصيه العم ثالثة َوعشرين من مائة وا

جزءا من  مائة واربعين جزءا من مال ويسقطها من ثلث المال وهو ثمانيه 

واربعون جزءا من مائة واربعَه واربعين جزءا من مال فيبقا من ثلث المال 

بَعد وصيه العم خمسه وعشرين جزءا من مائة واربعَه واربعين جزءا من 

 َوصيَّةَمال فأعط الخال جذرها وهو ربع وسد  شئ فيبقا من ثلث المال بَعد 

العم ووصيه الخال خمسه َوعشرون جزءا من مائة واربعَه واربعين جزءا 

من َمال اال ربع وسد  شئ فزده على ثلثي المال وهو سته وتسعون جزءا 

صي  من مائة واربعَه واربعين جزءا من مال اال ربع وسد  شئ يعدل ن

خمَسه بنين َوهو خمسه اشياء ومائة َوخمسه عشر جزءا من مائة واربعَه 

واربعين جزءا من َمال فأجبرَها بالربع والسد  الشئ وزدَها على الخمَسه 

االشياء وألق مائة وخمَسه عشر جزء من مائة واحد وعشرين جزءا فيبقا سته 
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من َمال يعدل اجزاء من مائة واربعه واربعين جزءا من َمال وهو ثلث ث

خمَسه اشياء وربع وسد  شئ فالمال يعدل مائة وثلثين شيئا والشئ يعدل 

مائة وثلثين درهما وهو جذر المال والمال سته عشر الفا وتسع مائة ونصي  

كل ابن الفين َوثمان مائة وتسعه وعشرين وربع ونصف تسع ووصيه العم 

 الفين وستمائة وتسعه وتسعين وربع ونصف تسع.

كم َوصيه الخال فخذ ثلث المال فيكون خمَسه  ردت ان تعلمفإن ا

االف وستمائة وثالثة وثلثين وثلثا فألق منه َوصيه العم وهي الفان وستمائة 

وتسعه وتسعين وربع ونصف تسع فيبقى الفان وتسع مائة واربعَه وثالثون 

وربع تسع فأعط الخال جذرها وهو اربعَه وخمسون وسد  فيبقا من الثلث 

العم َووصيه الخال الفان وثمان مائة وتسعَه وسبعون ونصف  َوصيَّةد بَع

وربع وتسع فزدَها على ثلثي المال وهو احد عشر الفا وَمائتان وسته وستون 

وثلثان فيكون اربعَه عشر الفا ومائة وسته واربعين ونصف وربع وتسع بين 

تسع وانما خمَسه بنين لُكل ابن الفان وثمان مائة وتسعه َوعشرون ونصف 

عملنا هذا العمل واحتلنا بهذه الحيله لنخرج المال درهم معلوَمه ينطق بها 

والنصي  والوَصايا ايضا كذلك منطوق بهم وهذه الحيله كبيره المنفعه في هذا 

 الفن وغيره.

ان نجي  في هذه المسله وَما اشبهها بجوابات غير التي  َوإذا اردت

فسرت لك ان شاء هللا تعالى. فأما الطريق شرحت لك امكنك ذلك َعلى نحو َما 

الذي يعمله الحسا  في هذه المَسائل وَما اشبهها فطريق يخرج من عمل به 

ويسلك المسلك الذي يسلكونه الى ان المال اصم ال تنطق بها او النصي  

والوَصايا ايضا كذلك منطوق بهم وهذه الحيله كثيره المنفعه في هذا الفن 

 َوغيره.

المَسله وَما اشبهها بجوابات غير ان نجي  في هذه  وإذا اردت

ا الذي  التي شرحت لك امكنك ذلك على نحو َما فسرت لك ان شاء هللا. فأمَّ

يعمله الحسا  في هذه المسائل َوَما شبهها فطريق يخرج من َعمله وسلك 

المسلك الذي يَسلكونه الى ان المال اصم ال ينطق به او النصي  او الوصايا 
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دهم وربما اتفق لهم على غير قصد منهم لذلك الى ان ينطق بالمال او اح

والنصي  َوجميع الوَصايا والعم الذي يشبه عملهم في هذه المَسله هو ان 

تجعلوا المال عددا له َجذر وله ثلث فكأنهم جعلوه مائة واربعَه واربعين درهما 

ا عشر درهمويجعلون نصي  االبن شيئا فيكون َوصيه العم شيئا اال اثنا 

فتسقطونه من ثلث المال وهو ثمانيه واربعون درهما فيبقا من الثلث بَعد 

العم ستون درهما اال شيئا فمعلوم انك اذا اسقطت للخال َجذر ما بقي  َوصيَّة

من بعد العم وهو َجذر ستين درهما اال شيئا ان الذي يبقا بعد ذلك اذا ضم الى 

خمَسه اشياء وثلثي المال و سته  ثلثي المال َكان نصي  خمسه بنين وهو

وتسعون درهما فالذي يصم الى سته وتسعين حتى يكون خمَسه اشياء هو 

عم ال َوصيَّةخمَسه اشياء اال سته وتسعين وبين انه الباقي من الثلث بَعد 

َووصيه الخال فاسقطه من ستين اال شيئا فيبقا مائة وسته وخمسون درهما اال 

ن اال شيئا فاضر  مائة وسته وخمسين اال سته سته اشياء َوهو ّجذر ستي

اشياء فيكون اربعَه َوعشرين الفا وثلثمائة وسته وثلثين درهما وثلثي ماال اال 

الف وثمان مائة واثنين وسبعين شيئا يعدل ستين اال شيئا فاجبرَها بألف وثمان 

 نمائة واثنين وسبعين شيئا وزدَها َعلى ستين اال شيئا فألق ستين درهما م

اربعَه َوعشرين الفا وثلثمائة وسته وثلثين درهما فيبقا اربعَه وعشرين الفا 

وثلثمائة وسته وثالثين درهما فيبقا اربعَه وعشرين الفا وَمائتان وسته وسبعون 

درهما وسته وثلثين ماال يعدل الفا وثمان مائة واحد وسبعين شيئا فزد كل شئ 

ربع تسع درهم فيكون ماال  معك الى َمال وهو ان تضر  كل شئ معك في

وستمائة واربعَه وسبعين درهما وثلثا يعدل احد َوخمسين شيئا َوخمَسه وثلثين 

جزءا من سته وثلثين جزءا من شئ ونصف االشياء فيكون خمَسه وعشرين 

واحد وسبعين جزءا من اثنى وسبعين فاضربه في مثله فيكون ستمائة َوخمَسه 

من خمَسه الف ومائة واربعَه وثمانين وسبعين درهما وسد  وتسع وُجزء 

جزءا من درهم فاسقط منها الدراهم التي مع المال وهي ستمائة واربعَه 

وسبعون درهما فيبقا ثلث وتسع َوجزء من خمَسه االف ومائة واربعَه وثمانين 

جزءا من درهم فجذر ذلك منقوص من خمسه َوعشرين َواحد وسبعين جزءا 

  االبن. فإن ترك سبعَه بنين واوَصى لعمه بمثل من اثنين فما بقي فهو نصي

نصي  احد البنين اال َجذر َما تبقا من المال بعد النصي  فأوَصى لخاله بجذر 

َما تبقا من الثلث بعد َوصيه العم فاجعل مالك ماال وثمن َمال وشيئا َونصُف 
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ال مالنصي  ثمن َمال وشيئا ونصفا وانما جعلنا كذلك ليكون الباقي من ثلث ال

بَعد َوصيه العم جزء له َجذرا واجزاء لها َجذّر فجعلنا َما بقي من ثلث المال 

العم في هذه المَسله ربع َمال َوجعلنَاه تسع َمال واربعَه اخمسا  َوصيَّةبَعد 

خم  َمال او غير ذلك بعد ان يكون له َجذّر فإذا اردت ان تعلم كيف 

ف فاجعل مالك ماال ونصيبا الوصول الى ان النصي  ثمن َمال َوَجذر ونص

العم نصيبا اال جذرذا فاسقطه من ثلث المال وهو ثلث َمال  َوصيَّةفيكون 

وثلث نصي  فيبقا ثلث َمال وشئ اال ثلثي نصي  يعدل ربع َمال فاجبرها 

بالثلثي نصي  وزده على ثلث المال وألق ربع َمال من ثلث مال فيبقا نصف 

العم ثمن َمال ونصف شئ ألنها مثل  ةَوصيَّ سد  َمال وشيئا ونصفا وتكون 

نصي  االبن اال جذر ما تبقا من المال ثم تأخذ ثلث المال فيكون ثالثة اثمان 

َمال ونصف شئ فاسقط منه َوصيه العم وهي ثمن َمأل ونصف شئ فيبقا ربع 

مال فأعط الخال جذره وهو نصف شئ فيبقا من الثلث بعد وصيه العم 

نصف شئ فزده َعلى ثلثي المال وهو ثالثة ارباع  ووصيه الخال ربع مال اال

َمال وشئ فيكون ماال ونصف شئ يعدل نصيبا سبعَه بنين َوهو سبعَه اثمان 

َمال َوعشره اشياء ونصف فألق نصف شئ من عشره اشياء ونصف وألق 

سبعه اثمان َمال من مال فيبقا ثمن َمال يعدل عشره اشياء والمال يعدل ثمانين 

عدل ثمانين درهما والمال سته االف واربع مائة درهم فزد عليه شيئا والشئ ي

نصي  ابن وهو ثمن َمال وشئ ونصف وذلك تسع مائة وعشرين درهما 

 فيكون سبعَه االف وثلثمائة وعشرين َوهو َمال الميت.

فإذا اردت ان تعلم كم َوصيه العم فألق نصي  االبن وهو تسع مائة وعشرون 

بعد نصيبه وهو ثمانون فيبقا ثمان مائة واربعُون وهي  َجذر َما تبقا من المال

 العَّم. َوصيَّة

الخال فخذ ثلث المال فيكون الفين  َوصيَّة وإذا اردت ان تعلم كم

واربع مائة واربعين فاسقط منه َوصيه العم وهي ثمان مائة واربعُون فيبقا 

ال بعد الف وستمائة فأعط الخال َجذرَها وهو اربعُون فيبقى من ثلث الم

الخال الف َوخم  مائة َوستون فزدَها َعلى ثلثي المال  َوصيَّةالعم و َوصيَّة
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وهو اربعَه الف وثمان مائة وثمانون فيكون سته الف واربع مائة واربعين من 

 سبعَه بين لكل ابن تسع مائة َوعشرون.

 فإن ترك سبعه بنين َواوَصى لعمه بمثل نصي  احد البنين َوبجذّر ما تبقا من

الثلث واوَصى لخاله بمثل نصي  ابن اخر وبجذر َما تبقا من الثلث بعد ذلك 

كله قياُسه ان تجعل َما تبقا من ثلث المال بعد اخراج النصي  للهم ماال فتعطي 

من المال ايضا للعم َجذره وهو شئ فيبقى ماال اال َجذرا فتجعل النصي  ثالثة 

اال  ثة ارباع َمأل اال َجذرافتعطي العم مثل نصي  ابن وهو ثالارباع مال 

جذرا لكيما اذا اسقطته من مال اال جذرا بقي ربع َمأل سواء فيج  ان يكون 

ثلث المال على ما بينا ماال وثالثة ارباع مال اال َجذرا فيعطي العم مثل 

نصي  ابن وهو ثالثة ارباع َمأل اال َجذرا فيبقى َمال فتعطي العم ايضا 

الثلث بعد َوصيه العم مال اال شيئا فيعطي الخال  َجذرره وهو شئ فيبقى من

مثل نصي  ابن ايضا وهو ثالثة ارباع َمال اال َجذرا فيبقا ربع َمال فتعطيه 

ايضا َجذره وهو نصف شئ فيبقى ربع َمال اال نصف شئ فتزيده َعلى ثلثي 

المال وهو ثالثة اموال ونصف اال جذرين فيكون ثالثة اموال وثالثة ارباع 

اال جذرين ونصف يعدل نصي  السبعَه البنين وهو خمَسه اموال وربع َمال 

اال سبعَه اشياء فقابل بها فيكون الشئ ثالثة والمال تسعه َوكان الثلث َمال 

وثالثة ارباع َمال اال شيئا فتزيد َعلى التسعه ثالثة  ارباعها اال َجذرَها وهو 

الثة لث والنصي  ثالثة وثثالثة ارباع فيكون اثني عشر وثالثة ارباع وهو الث

 ارباع.

من ثلث المال وهو اثنا عشر  فإذا اردت امتحانها فأعط العم

وثالثة ارباع مثل نصي  ابن َوهو ثالثة وثالثة ارباع فيبقا تسعه فأعطه ايضاً 

َجذر تسعه وهو ثالثة فيبقا سته فأعط الخال من السته مثل نصي  ابن ايضا 

اثنان وربع فأعط ايضاً َجذر اثنين وربع وهو وهو ثالثة وثالثة ارباع فيبقا 

واحد ونصف فيبقا من الثلث بعد َوصيه العم ووصيه الخال ثالثة ارباع درهم 

فزده على ثلثي المال وهو خمسه َوعشرون ونصف فيكون سته  وعشرين 

وربعا بين سبعَه بنين لُكل ابن ثالثة ارباع فإن ترك عشره بنين واوَصى لعمه 

البنين وبجضر َما تبقى من الثلث واوَصى لخاله من ربع  بمثل نصي  احد
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عمه بمثل نصي  ابن اخر وبجذر َمأ تبقا من الربع بعد ذلك  َوصيَّةماله بعد 

قياسه ان تجعل ثلث المال ماال ونصيبا فتعطي العم النصي  فيبقا مال وتعطيه 

عم َمأل ة الايضا َجذره َوهو شئ فيكون نصيبا وَجذرا ويبقا من الثلث بَعد َوصيَّ 

اال َجذرا ويكون وصيه العم نصيبا َوجذرا فاسقطه من ربع المال وهو ثالثة 

ارباع َمال وثالثة ارباع نصي  فيبقا من الربع بعد َوصيه العم ثالثة ارباع 

َمال اال ربع نصي  واال شيئا فتعطي الخال ايضا نصيبا فيبقا من الربع ثالثة 

 شيئا فيحتاج الى ان يكون له َجذر لكيما ارباع َمال اال نصيبا وربعا واال

تعطي الخال جذره فيقابل به ربع َمال او تسع َمال او اربعَه اتساع َمال او 

غير ذلك مما يكون له َجذر فكانا قابلنا به ربع المال فتجبره بالنصي  والربع 

وتزيده على الربع َمال فيكون ربع َمال ونصيبا وربعا يعدل ثالثة ارباع َمال 

اال شيئا فالنصي  يعدل خمسي َمال اال اربعَه اخما  شئ َوُكنا جعلنا ثلث 

المال ماال ونصيبا فيصير الثلث َمال َوخمسي َمال اال اربعَه اخما  شئ 

فتعطي العم مثل نصي  االبن وهَو ُخمسا َمال اال اربعَه اخما  شئ وتعَطيه 

لعم خمسي َمال َوخم  ايضا َجذر َما بقي من الثلث َوهو شئ فيكون َوصيَّة ا

شئ فتسقطها من الربع وهو َمال ونصف عشر َمال اال ثالثة اخما  شئ ألن 

الثلث اذا كان ماال وخمسي َمال اال اربعَه اخما  شئ َكان الربع ثالثة ارباعه 

َوهو َمال ونصف عشر َمال اال ثالثة اخما  شئ فيبقا من الربع بَعد َوصيَّة 

عشر َمال اال اربعَه اخما  شئ فتعطي الخال  العم سته اعشار َمال َونصف

مثل نصي  ابن وهو ُخمَسا َمال اال اربعَه اخما  شئ فيبقا من الربع ربع 

َمال فتعطي الخال َجذره وهو نصف شئ فيبقا من الربع بعد َوصيَّة العم 

ووصيه الخال ربع َمال اال شئ فتزيده َعلى ثالثة ارباع المال وهو ثالثة 

ال ونصف عشر َمال اال شيئا واربعَه اخما  شئ فيكون ثالثة اموال وعشر مَ 

امَوال فيكون ثالثة اموال َوخمسين َمال اال ستين وثالثة اعشار شئ يعدل 

نصي  عشره بنين وهو اربعَه اموال اال ثمانيه اشياء فتقابل بها فيكون الشئ 

 ها االتسعه َونصف وهو َجذر المال َوالمال تسعون وربع فتزيد عليها خمسي

اربعه اخما  َجذرها وهو ثمانيه َوعشرون ونصف فتكون مائة وثمانيه عشر 

 ونصفا وربعا وهو ثلث المال والمال ثلثمائة وسته َوخمسون وربع.
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العم فخذ ثلث المال فيكون مائة وثمانيه  َوصيَّةان تعلم كم  فإذا اردت

 عشرونعشر ونصف وربع فاسقط منه للعم مثل نصي  ابن َوهو ثمانيه وَ 

َونصف فيبقا تسعون وربع فأعط العم ايضاً َجذرَها وهو تسعه ونصف فيكون 

 وصيه العَّم ثمانيه وثلثين درهما.

فخذ ربع المال فيكون  فإذا اردت ان تعلم كم َوصيه الخال

ا العم وهي ثمانيَه وثالثون فيبق َوصيَّةتسعه وثمانين ونصف ثمن فاسقط منه 

الخال مثل نصي  ابن ايضا وهو ثمانيه احد وخمسون َونصف ثمن فأعط 

َوعشرون ونصف فيبقا اثنان وعشرون ونصف ونصف ثمن فأعط الخال 

ايضا َجذرَها وهَو اربعَه وثالثة ارباع فتزيد على نصي  االبن فيكون وصيه 

خال ال َوصيَّةالعم و َوصيَّةالخال ثالثة وثالثين وربع ويبقا من  الربع بَْعد 

ونصف ثمن فزدَها على ثالثة ارباع المال وهو  سبعَه عشر ونصف وربع

َمائتان َوخمسه َوثمانين بين عشره بنين لُكل ابن ثمانيه َوعشرون َونصف. فإن 

ترك اربعَه بنين واوَصى لعمه بمثل نصي  احد البنين وبجذر المال َوجذر َما 

 تبقا من الثلث فقياُسه على َما شرحُت لك ان تجعل مالك ماال والنصي  تسعي

َمال اال جذرا فتعطي العم مثل نصي  ابن وَجذر المال وهو تسعا مال فتسقطه 

من ثلث المال وهو ثلث َمال فيبقا تسع َمال فتعطيه ايضا َجذره وهو ثلث َجذر 

فيبقا تسع َمال اال ثلث َجذر فزده َعلى ثلثي المال وهو ثلثا َمال فيكون سبعه 

ه بنين وهو ثمانيه اتساع مال اال اتساع َمال اال ثلث َجذر يعدل نصي  اربعَ 

اربعَه اجذار فتقابل بها فيكون المال يعدل ثالثة وثالثين َجذرا وَجذر المال 

ثالثة وثالثين درهما والمال الف وتسعه وثمانين ونصي  االبن َمائتين وتسعَه 

 ووصيه العَّم َمائتين وثالثة َوخمسين

هِ  ل نصي  احدهم بمث فإن ترك ثالثة بَنِيْن َوأوَصى ِلعَِمّ

َوجذر المال وبجذر َما تبقا ِمن الثلث واردنا ان يكون المال دراهم صحاح 

فتعمل كما َوصفت لك فيكون المال مائة الف وتسعه وخمسين الفا ومائتين 

وواحد والنصي  تسعه وثلثين الفا وستمائة واثنين وسبعين َوَجذر المال ثلثمائة 

ي  الفا وسبعَه وستين فتسقط منه النصوتسعه وتسعين والثلث ثالثة َوخمسين 
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فيبقا ثالثة عشر الفا وثلثمائة َوخمسين َوتسعين ثم تسقط منه َجذر المال وهو 

ثلثمائة وتسعه وتسعون فيبقا اثنا عشر الفا وتسع مائة وسته وتسعون فتسقط 

منها َجذرَها ايضا وهو مائة واربعَه عشر فيبقا من الثلث بَعد الوَصايا اثنا 

فا وثمان مائة واثنان وثمانون فتزيده على ثلثي المال وهو مائة الف عشر ال

وسته الف ومائة واربعَه وثالثون فيكون مائة الف وتسعه عشر الفا وسته 

عشرين ثالثة بنين لُكل ابن تسعه وثلثين الفا وستمائة واثنان وسبعُون َوجعلنا 

عَه ا من مائة وسبالنصي  في هذه المسله في ابتداء عملنا سبعه وثلثين جزء

واربعين جزءا من َمال اال َجذرا حتى يبقى لنا من ثلث المال َما يكون له َجذر 

وهو اربعَه اسباع سبع َمال وَجذره سبعي شئ فإذا عملتها كما َوصفت لك في 

 غير موضع َوجعلن النصي  َمأ رسمت لك اذاك العمل الى َما قلت لك.

 يةَوفِي َوجه منه آخر َوهو بَْعد الوص

فإن ترك اربع بنين وأوَصى لعمه بمثل نصي  احد البنين اال جذر ما يبقا من 

وأوَصى لخاله بمثل نصي  ابن اخر اال َجذر َما تبقا من  َوصيَّةالثلث بَعد ال

الخال قياسه ان تجعل ثلث المال َماال ووصيه  َوصيَّةالعم و َوصيَّةالثلث بَْعد 

يبقا من الثلث بَعد وصيه العم َمال عم ويكون نصي  االبن ووصيه عم وشئ و

وتجعل َوصيه الخال ثالثة ارباع َمال لكيما يكون لما تبقا من الثلث بَعد َوصيه 

العم ووصيه الخال ربع  َوصيَّةالخال َجذر فيبقا من المال بَعد  َوصيَّةالعم و

َمال ويكون نصي  االبن ثالثة ارباع َمال ونصف َجذر ألن نصي  االبن مثل 

 الخال. َوصيَّةالخال ومثل َجذر َما تبقا من الثلث بَعد َوصيه العم و َوصيه

العّمِ وقد بينا ان نصي  االبن شئ  َوصيَّةكم  فإذا اردت ان تعلم

عم فهو يَعد ثالثة ارباع َمال َونصف شئ فاسقط شيئا من ثالثة ارباع  َوصيَّةو

نا شئ َوكنا جعَلَمال ونصف شئ فيبقا وصيه العم ثالثة ارباع َمأل اال نصف 

عم فَصار الثلث َمال وثالثة ارباع َمال اال نصف شئ  َوصيَّةثلث المال ماال و

فألق منه َوصيه العم وهي ثالثة ارباع مال اال نصف شئ وألق َوصيه الخال 

ايضا وهي ثالثة ارباع َمال فيبقا من الثلث بعد وصيه العم ووصيه الخال ربع 

و ثالثة اموال ونصف اال شيئا فيكون ثالثة َمال فزده َعلى ثلثي المال وه
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اموال وثالثة ارباع َمال اال شيئا يعدل نصي  اربعَه بنين وهو ثالثة اموال 

وشيئين ألنا قد بينا ان نصي  االبن ثالثة ارباع َمال ونصف شئ فيقابل بها 

فيكون المال يعدل اربعَه اشياء والشئ يعدل اربعَه الدراهم والمال سته عشر 

ا وقد كان الثلث َمال وثالثة ارباع َمال اال نصف جذر فزد َعلى السته درهم

العشر ثالثة ارباعها اال نصف َجذرَها وهو عشره فيكون الثلث سته َوعشرين 

 العم عشره ووصيه الخال اثنا عشر ونصف كل ابن اربعَه عشر. َوصيَّةوَ 

لبنين اال العمه بمثل نصي  احد  فَإِْن تََرك ثَمانيه بَنْين َوأوَصىْ 

َجذر َما تبقا من الثلث بعد الوصيه واوَصى لخاله بمثل نصي  اال َجذر َما تبقا 

 من الربع بَعد َوصيه العم ووصيه الخال.

قياُسه ان تجعل الثلث ماال ووصيه عم فيكون الربع ثالثة ارباع َمال وثالثة 

عم من لعم ويكون نصي  االبن شيئا ووصيه َعم فتسقط وصيه ا َوصيَّةارباع 

عم ويجعل وصيه الخال  َوصيَّةربع المال فيبقا ثالثة ارباع َمال اال ربع 

نصف َمال اال ربع وصيه عم لكيما اذا اسقطناَها مع وصيه العم من ربع 

المال بقي ربع َمال ولو بقينا تسع َمال او اربعَه اتساع َمأل او غير ذلك لجاز 

الخال وهو نصف َمال اال ربع  يَّةَوصبَعد ان يكون لما تبقا َجذر فتزيد على 

عم َجذر ربع مال وهو نصف شئ فيكون نصي  االبن نصف َمال  َوصيَّة

عم فهو يعدل نصي  االبن من الناحيه االخرى  َوصيَّةونصف شئ اال ربع 

شئ ووصيه عم فيقابل به فيكون وصيه العم خم  َمال اال خمسي  ربعوهو 

شئ وثلث المال َمال وخمسي مال شئ والنصي  خمسي َمال وثالثة اخما  

اال خمسي شئ وربع المال َمال ونصف عشر َمال اال ثالثة اعشار شئ 

الخال وهما اربعَه اخما  َمال اال ثله اعشار شئ  َوصيَّةفتسقط وصيه العم وَ 

من ربع المال وهو َمال ونصف عشر َمال اال ثالثة اعشار شئ من ربع المال 

ثالثة اعشار شئ فيبقا ربع َمال فتزيده على وهو َمال ونصف عشر مال اال 

ثالثة ارباع المال وهو ثالثة اموال وعشر ونصف عشر َمال اال تسعه اعشار 

شئ فيكون ثالثة اموال َوخمسي َمال اال تسعه اعشار شئ يعدل نصي  ثمانيه 

بنين وهو ثالثة اموال َوخم  َمال واربعه اشياء واربعَه اخماَ  شئ ألنا قد 

نصي  كل ابن خمسي َمال وثالثة اخما  شئ فيقابل بها فيكون الشئ بينا ان 
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ثمانيه َوعشرين جذرهما ونصفا وهو َجذر المال والمال ثمان مائة واثنا عشر 

وربع ووصيه العم ثلثمائة وثالثة عشر ونصف والثلث الف ومائة َوخمَسه 

 َوعشرين ونصف وربع ألنه َمال ووصيه عم والربع ثمان مائة واربعَه

واربعين وربع ونصف ثمن ووصيه الخال ثلثمائة وسبعَه وعشرين ونصف 

 وربع والنصي  ثلثمائة واثنين واربعين.

فاسقط من نصي  االبن َجذر َما تبقا من الثلث فإذا اردت امتحانها 

بَعد وصيه العم َوهو ثمانيه َوعشرون ونصف فيبقا من نصي  االبن ثلثمائة 

العم سواء. ثم يسقط من الربع وهو ثمان  َوصيَّةوثالثة عشر ونصف مثل 

مائة واربعَه واربعون وربع ونصف ثمن َوصيه العم َووصيه الخال وهما 

خال ال َوصيَّةالعم و َوصيَّةستمائة واحد واربعون وربع فيبقا من الربع بَعد 

َمائتان وثالثة ونصف ثمن فتأُخذ َجذرَها فيكون اربعَه عشر وربعا فتسقطه 

و ثلثمائة واثنان واربعون فيبقا ثلثمائة وسبعَه َوعشرون من النصي  وه

الخال سواء. ثم يريد َما بقي من الربع بَعد َوصيه  َوصيَّةونصفا وربعَا مثل 

العم َووصيه الخال َوهو مائتان وثالثة ونصف ثمن َعلى ثالثة ارباع المال 

فين يُكون الوهو الفان َوخم  مائة واثنان وثالثون وسبعَه اثمان َونصف ثمن ف

 وسبع مائة وسته وثلثين بين ثالثة بنين لكل ابن ثلثمائة واثنان واربعون.

فإن ترك اثنين َوعشرين ابنا وأوَصى لعمه بثالثة اجذار ماله اوصى ولخاله 

بثالثة اجذار نصي  احد البنين وأوَصى ألجنبي بثالثة اجذار ما تبقا من الربع 

 َوصيَّةبن اربعه وستين الف درهما وفإن المال وستمائة درهم ونصي  كل ا

العم مائة وعشرين درهما ووصيه الخال اربعَه َوعشرين درهما ووصيه 

االجنبي ثمانيه واربعون درهما. وقياسه ان تجعل مالك ماال وسته عشر شيئا 

واربعَه وستين درهما لما سيستبين لك من حسن التقدير فيه وَجذره شئ 

َمال واربعَه اجذار وسته عشر درهما فتسقط  وثمانيه درهم وربع المال ربع

منه العم وهي ثالثة اجذار المال وذلك ثالثة اشياء واربعَه وعشرين درهما 

فيبقا من ربع المال بَعد َوصيه العم ربع َمال َوجذر اال ثمانيه الدراهم فتجعل 

الجذر اال ثمانيه الدراهم َوصيه الخال فيكون اذا ثالثة اجذار نصي  احد 

نين فجذر نصي  االبن ثلث َجذرا اال درهمين وثلثين فتضربه في مثله الب
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فيكون تسع َمال وسبعَه الدراهم وتسعا االشياء وسبعَه اسباع وهو نصي  ابن 

واحد فتضربه في اثنين َوعشرين فيكون النصبا البنين كلهم فيكون مالين 

 اال تسعه وثلثين واربعَه اتساع َمال ومائة وسته َوخمسين درهما واربعَه اتساع

شيئا وتسع شئ فتحفظه ثم تعطي االجنبي ثالثة اجذار ما بقي من الربع بعد 

َوصيه العم ووصيه الخال وهو شئ ونصف فيبقى من ربع المال بَعد وصيه 

العم ووصيه الخال وَوصيه االجنبي ربع َمال اال شيئا ونصفا فتزيده على 

اثنا عشر شيئا وثمانيه واربعين ثالثة ارباع المال وهو ثالثة ارباع َمال و

درهما يعدل انصبا البنين وهو ماال واربعه اتساع مال ومائة وستع َوخمسون 

درهما واربعَه اسباع درهم اال تسعه وثلثين شيئا وتسع شئ فتقابل به على َما 

فسرت لك وتزد كل شئ معك الى َمال فيكون ماال َوخمَسه وسبعين درهما 

ءا من درهم يعدل اربعَه وثلثين شيئا واربعَه اجزاء وجزءا من ثالثة عشر جز

ونصف جزء من ثالثة عشر جزءا من شئ فنصف االشياء فتكون سبعه عشر 

وجزئين وربع من ثالثة عشر فاضربه في ِمثله فيكون مائتين واربعه وتسعين 

درهما واحد عَشر جزءا ونصف جزء من ثالثة عشر وخمسه اجزاء ونصف 

سعَه وستين فاسقط منها خمسه وسبعين درهما َوُجزءا ثمن جزء من مائة وت

من ثالثة َعَشر فيبقا مائتان وتسعه َعشر َوعشره اجزاء ونصف من ثالثة 

عشر َوخمَسه اجزاء ونصف ثمن جزء من مائة وتسعه وستين فتأخذ َجذرَها 

فيكون اربعَه عشر َوعشره اجزاء وثالثة ارباع جزء من ثالثة َعشر فتزيد 

ال جذار َوهو سبعَه عشر َوجزئين وربع جزء من ثالثة عَشّر عليه نصف ا

فيكون اثنين وثلثين وهو الشئ َوكنا جعلنا َجذر مالنا شيئا وثمانيه الدراهم 

فتزيد َعلى االثنين والثلثين ثمانيه الدراهم فيكون اربعين وهو َجذر المال 

شيئا اال  والمال الف وستمائة درهم وكنا جعلنا ثالثة اجذار نصي  كل ابن

ثمانيه الدراهم فيبقا ثالثة اجذار نصي  االبن اربعَه َوعشرين درهما فثالثة 

َجذر نصي  االبن اربعَه َوعشرين درهما فثالثة َجذر نصي  احد البنين َوهو 

ثمانيه الدراهم فتضربه في مثله فيكون اربعَه وستين درهما َوهو نصي  كل 

 ابن. 

ا وخ فإن ترك اربعَه بنين اال واوَصى للعَّم بوصيَّة وللخال َوعمَّ

بَوصيَّة فكانت َوصيَّة العم مثل نصي  ابن االَجذر وصيه الخال َوكانت َوصيه 
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الخال نصف َما تبقا من الثلث بَعد َوصيَّة العم اال َجذر َوصيه العَّم واوَصى 

العم ماال ووصيه الخال ربع َمال  َوصيَّةألجنبي بثلث َما ويبقى من الثلث بَعد 

ولو جعلته غير ذلك َجاز يعدان يكون وصيه َجذر َويجُ  ان يكون نصي  كل 

الخال نصف  َوصيَّةخال َوهو َمال َونصف َجذر َومعلوم ان  َوصيَّةابن وَجذر 

العَم فيج  ان يكون نصف  َوصيَّةما يبقا من الثلث بَعد َوصيه العّم اال َجذر 

الخال َوَجذر وصيه العَم َووصيه  َوصيَّةالعَّم وهَو  َوصيَّةَما يبقا من الثلث بَعد 

الخال ربع َمال فتزيد عليها َجذره وصيه العم وهو شئ فيكون ربع َمال وشيئا 

فتضعفه فيكون نصف َمال َوشيئين فتزيد َعليه َوصيه العَّم فيكون َماال ونصفا 

 وشيئين َوهو ثلث المال فتسقط منه َوصيه العَّم ووصيه الخال َوهَما َمال وربع

فيبقا ربع َمال وشيئان فأعط االجنبي ثالثة وهو نصف سد  َمال وثلثا شئ 

فيبقا سد  َمال وشئ وثلث شئ فتزيده على ثلثي المال وهو ثالثة اموال 

واربعَه اشياء فيكون ثالثة اموال وسد  َمال وخمَسه اشياء فيكون ثالثة 

نين وهو اموال وسد  َمال َوخمَسه اشياء وثلث شئ يعدل نصي  اربعَه ب

اربعَه والمال سته عشر وهو وصيه العم ووصيه الخال اربعَه ألنها ربع َمال 

الخال وثلث  َوصيَّةالعم َوجذر  َوصيَّةَونصي  االبن ثمانيه عشر ألنه مثل 

 المال اثنين ألنه مال َونصف َوَجذرين وقد تبين ان المال سته وثلثين عشر. 

  ابن مله الثلث بنصيلعمه بتك فإن ترك اربعه بنين َوأوَصىْ 

وبجذرها يبقى من المال بعد التكمله فقياسه ان تجعل َما تبقا من المال بعد 

التكمله ماال فتسقط منه َجذره فيبقا َمال اال َجذرا بين اربعَه بنين لكل ابن ربع 

وثلث  وثالثة بنينَمال اال ربع َجذر فتسقطه من ثلث المال وهو ثلث َمال 

ل وربع جذر وثلث تكمله وهي التكمله بنصي  ابن فهي تكمله فيبقا سد  َما

اذا تعدل تكمله فتسقط ثلث تكمله من تكمله فيبقا ثلثا تكمله يعدل نصف ُسد  

َمال وربع َجذر فالتكمله تعدل ثمن َمال وثالثة اثمان َجذر َمال فالمال اذا ُكله 

َمال وثمن َمال فالمال اذا ُكله ًمال وثمن َمال َوثمن َمال وثالثة اثمان َجذر 

 فاجعل ًجذر المال َما شئت  وثالثة

سته عشرا وغير ذلك وانما قصدنا الى  شئتثمانيه َوإن  إن شئت

الثمانيه لمكان الثمن فإذا جعلنا َجذر المال ثمانيه كان المال اربعَه وستين 
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فتزيد عليه ثمن وثلث جذر وهو احد عشر فيكون خمسه وسبعين وهو المال 

 الثلث بنصي  ابن احد عشر ونصي  االبن اربعَه عشّر. المطلو  وتكمله

بتكمله الثلث بنصي  ابن وأوَصى لخاله بجذر َما  فإن أوصى لعمه

تبقى من المال واربعَه الدراهم فاجعَل َمألك ماال وتكمله فتسقط منه التكمله 

للعم فيبقا َمال فأعط الخال جذره واربعَه الدراهم فيبقا مال اال َجذر او اال 

اربعَه الدراهم بين اربعَه بنين لُكل ابن ربع َمال اال ربع َجذر واال درهما ثم 

خذ ثلث المال فتجده ثلث ماال وثلث تكمله فاسقط منه نصي  االبن وهو ربع 

َمال اال ربع َجذر واال درهما فيبقا نصف سد  َمال وربع َجذر َودرهم وثلث 

ل كمله تعدل نصف ُسد  َماتكمله فاسقط ثلث تكمله من تكمله فيبقا ثلث ت

ودرهما وربع َجذر فالتكمله تَعدل ثمن َمال ودرهما ونصفا وثالثة اثمان جذر 

فَصار مالك ماال وثمن َمال ودرهم ونصف وثالثة اثمان جذر فاجعل المال َما 

شئت فكأنا جعلنا َجذر المال تسعه لئال يقع في المال كسر فيكون المال واحدا 

نه وثالثة اثمان َجذره َودرهما ونصفا وهو خمَسه عشر وثمانين فزد عليه ثم

فيكون المال المطلو  سته وتسعين ووصيه العم من ذلك خمَسه عشر ونصف 

 االبن سبعَه عشر ووصيه الخال ثالثة عشر.

عشره بنين واوَصى لعمه بتكمله الثلث بنصي  احد البنين  فإن ترك

عمه واوَصى ألجنبي بثلث  ةَوصيَّ واوصى لخاله بجذر ما تبقا من المال بعد 

عمه ووصيه خاله. قياسه ان يجعل  َوصيَّةَما تبقا من الثلث وبدرهمين بَعد 

عم وألق منه  َوصيَّةَعم فخذ ثالثة فيكون ثلث َمال وثلث  َوصيَّةَمالك ماال و

نصيبا فيبقا تكمله الثلث بنصي  ابن َمال وثلث وصيه عم اال نصيبا فهي اذا 

فقابل بها فتكون وصيه العم نصف َمال اال نصيبا ونصفا عم  َوصيَّةتعدل 

فتكون َمال الميت ماال ونصفا اال نصيبا ونصفا اال نصيبا ونصفا فخذ ثالثة 

هي العم و َوصيَّةفيكون ثالثة فيكون نصف َمال اال نصف نصي  فألق منه 

 نصف َمال اال نصيباً ونصفا فيبقا من الثلث بَعد وصيه العم نصي  فألق منه

العم ووصيه الخال نصي   َوصيَّةوصيه الخال وهي شئ فيبقا من الثلث بَعد 

االَجذر فأعط االجنبي ثالثة ودرهمين فيبقا من الثلث بعد وصيه العم ووصيه 

الخال ووصيه الخال االجنبي ثلثا نصي  اال ثلثي َجذر واال درهمين فزده 
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ذر لث نصي  واال ثلثي جَ على ثلثي المال وهو َمأل اال نصيبا فيكون ماال اال ث

واال درهمين يعدل عشره انصبا فأكمله بالثلث النصي  وزده على العشره 

االنصبا فيكون عشره انصبا وثلثا يعدل ماال اال ثلثي َجذر واال درهمين 

من العدد بعد ان يكون اذا ضربته في مثله  َما شئتفاجعل َجذر َمالك 

عدد ودرهمين وقسمت َما بقي من والقيت مما اجتمع من الضر  ثلثي ذلك ال

الضر  على عشره وثلث خرج النصي  ولم تعرف الوَصايا َوخرجت من 

الثلث كلها فكأنا جعلنا العدد ثمانيه عشر ولو جعلناه اكثر من ثمانيه عشر بما 

شئنا خرجت المسله ثم ضربنا الثمانيَه عشر في مثلها فكان ثلثمائة واربعَه 

َجذرَها ودرهمين وهو اربعَه عشر فيبقا ثلثمائة  وعشرين فألقينا منها ثلثي

 وعشره فقسمناها َعلى عشره وثلث فخرج ثلثين َوهو النصي 

كم المال فزده َعلى ثلثمائة واربعَه َوعشرين  فإذا اردت ان تعلم

نصفها اال نصيبا ونصفا وذلك مائة وسبعَه عشر فيكون اربع مائة واحد 

العم من ذلك مائة وسبعَه عشر ووصيه واربعين وهو المال المطلو  ووصيه 

الخال جذر َما بقي من المال بعد وصيه العم وهو ثمانيه عشر فتجتمع وصيه 

العم ووصيه الخال ثمانيه وخمسه وثلثين فتسقطها من ثلث المال وهو مائة 

وسبعَه واربعين فيبقا اثنى عشر فتعطي الخال ثلثها ودرهمين وهو سته فيبقا 

ثلثي المال وهو مائتان واربعَه وتسعون فيكون ثلثمائة سته فتزيدَها على 

 فتقسمها بين عشره بنين لُكل ابن ثلثين.

واحدا وعشرين َوضربناه في مثله كان اربع مائة  َوإن جعلنا العدد

واحد واربعين واسقطنا منه ثلثي َجذره ودرهمين وقسمنا ما بقي بين عشره 

 اء من واحد وثلثين. وثلث خرج النصي  احد واربعين واربعَه اجز

كم المال المطلو  فزد على المال الذي قلنا انه  فإن اردت ان تعلم

اربع مائة واحد واربعين نصفه اال نصيبا ونصفا فيكون المال المطلو  خم  

مائة َوتسعه وتسعين َوخمسه وعشرين جزءا من واحد وثلثين ووصيه الخال 

عشرين جزءا من واحد واحد وعشرين ووصيه االجنبي ثمانيه واثنين و
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وثلثين وان جعلت غير هذا العدد جاز ويخرج لهذه المسله وَما اشبهها من 

 الصوابات الى ما ال غايه وال نهايه.

وأوَصى لعمه بتكمله َجذر المال بنصي  ان  فإن ترك ثالثة بنين

واوصى لخاله بجذر َما تبقا من المال فاجعل َمالك َماال وسبعه اتساع َمال 

البن جذر اال سبعَه اتَساع َمأل ثم خذ َجذر المال فيكون جذرا وثلث ونصي  ا

َجذرا فاسقط منه نصي  االبن َوهو َجذر وثلث َجذر اال سبعه اتساع َمال فيبقا 

التكمله وهي َوصيه العم سبعَه اتساع المال فاسقطها من المال وهو َمال 

ئ فيبقا من المال بَعد وسبعَه اتَساع َمال فيبقا َمال فأعط الخال َجذره وهو ش

وصيه العم ووصيه الخال َمال اال شيئا فهو يعدل نصي  ثالثة بنين وهو 

اربعَه اشياء اال مالين وثلثا فيقابل بها فيكون َجذر المال درهما ونصفا والمال 

درهمان وربع فزد عليه سبعَه اتساعه ألنا كنا جعلنا مالنا ماال وسبعَه اتساع 

ارباع فيكون اربعَه دراهم وهو المال المطلو  وصيه مال وهو درهم وثالثة 

العم من ذلك درهم وثالثة ارباع ونصي  اال  ربع درهم ووصيه الخال 

 درهم ونصف.

اثنين وأوَصى لعمه بجذر َماله اال َجذر نصي  احد االثنين  فإن ترك

وأوَصى لخاله بجذرَماله اال َجذر نصي  احد االثنين وأوَصى لخاله بجذّر َما 

تبقا من الربع فإن المال سته وربع ونصي  كل ابن درهمان وربع والوصيه 

من َجذر المال درهم ومن َجذر َا تبقا من الربع ثالثة ارباع درهم وقياسه ان 

نجعل جذر المال شيئا ودرهما وجذر نصي  االبن نصف شئ وثالثة ارباع 

تين ودرهما ويكون درهم فإذا َكان َجذر المال شيئا ودرهما كان المال ماال وس

النصي  ربع َمال وثالثة ارباع شئ ونصف درهم َونصف ثمن درهم فتسقط 

َجذّر النصي  من َجذر المال فيبقا نصف شئ وربع درهم فتسقطه من ربع 

المال وهو ربع َمأل ونصف شئ وربع درهم فيبقا ربع َمال فتعطي الخال 

وصيه الخال ربع َجذره وهو نصف شئ فيبقا من الربع بَعد وصيه العم و

المال اال نصف شئ فتزيده َعلى ثالثة ارباع المال وهو ثالثة ارباع َمال وشئ 

ونصف شئ وثالثة ارباع درهم فيكون ماال وشيئا وثالثة ارباع درهم يعدل 

نصي  ابنين وهَو نصف َمال وشئ ونصف شئ ودرهم وثمن درهم فيقابل 
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م فأكمل نصف مالك وهو بها فيكون َمال يعدل نصف شئ وثالثة اثمان دره

ان تضربه وتضر  ما معه مما يعادله في اثنين فيكون ماال يعدل شيئا وثالثة 

ارباع درهم فنصف الشئ واضربه في مثله وزده َعلى ثالثة ارباع درهما 

فيكون درهما فخذ َجذره فيكون درهما فتزيد عليه نصف الَجذر وهو نصف 

ا َجذر المال شيئا ودرهما فتزيد فيُكون درهما ونصفا وهو الشئ وكنا جعلن

َعليه درهما فيكون اثنين ونصفا وهو َجذر المال والمال سته وربع وكنا جعلنا 

جذر النصي  نصف شئ وثالثة ارباع درهم وقد تبين ان الشئ درهم ونصف 

فخذ نصف درهم ونصف فزد عليه ثالثة ارباع درهم فَما َكان فهو َجذر 

 هما ونصفا والنصي  درهما وربع.النصي  فيكون َجذر النصي  در

فإن ترك اثنين وأوَصى من َجذر ماله بمثل َجذر نصي  احد االثنين اال َجذّر 

 ما تبقا من الجذر فإن المال تسع مائة ونصي  كل ابن اربع مائة واربعين.

قلت  وان شئتواحد واربعين  وإن شئت قلت المال مائة

نين قياسه ان تجعل َجذر المال المال مائة وتسعه وستين والنصي  احد وثما

شيئا وسته َوَجذر احد االثنين شيئا اال ثالثة فيخرج لك المال تسع مائة 

 والنصي  اربع مائة واحد واربعين.

جذر المال شيئا ودرهمين َوَجذر نصي  االبن شيئا اال  وإن جعَلت

 درهمين خرج المال مائة وتسعه وستين والنصي  واحد وثمانين.

وأوصى بمثل نصي  ابن َوَجذر َما بقي من  عَه بنينفإن ترك ارب

الثلث واوصى ألخر بجذر ما تبقا من الربع فإن المال ثلثمائة واثنين وربع 

والنصي  ثمانيه َوخسمين ونصف وجعلنا مالنا علة سبيل َما فسرت لك في 

 غير موضع مالين وربعا اال سته اشياء والنصي  نصف َمال اال شيئين.

وهو ان يوصي الميت لعمه او  خر من الوَصاياَوفِي َوجه آ

لخاله او ألجنبي بمثل نصي  احد َورثته وبثلث َما تبقا او بربع َما تبقا او 

بجزء مما تبقا من َماله او من بعض َماله َويكون ألحد ورثته عليه دين فيكون 
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 دينه مع نصيبه ربع جميع َماله اال َجذر َماله او بعض َماله او غير ذلك مما

 سنذكره ان شاء هللا تعالى.

وأوَصى لعمه بمثل نصي  احد بنيه وبثلث َما  فَإْن تَرَك َخْمَسة بَنِْين

تبقا من الثلث َوكان ألحد بنيه َعليه دين فيكون دينه ونصيبه ربع دميع ما 

خلف الميت اال َجذر َماله بعد الدين. فياسه ان يجعل المال بعد الدين ماال 

ط ث َمال فتسقط منه نصيبا فيبقا ثلث مال اال نصيبا ويسقفتأخذ ثمنه فيكون ثل

قلقه وهو تسع َمال اال ثلث نصي  فيبقا من الثلث تسعا َمال اال ثلثي نصي  

فزده َعلى ثلثي المال فيكون ثمانيه اتساع َمال اال ثلثي نصي  يعدل خمَسه 

 انصبا فالمال يعدل سته انصبا وثالثة اثمان نصي .

كم الدين فزد على المال الدين فيكون ماال ودينا  تْعلم فَإِْن أردَت أَنْ 

فهذ اربعه فيكون ربع َمال وربع دين اال شيئا يعدل نصيبا ودينا فأسقط ربع 

دين من دين فيبقا ثالثة ارباع دين ونصي  يعددل ربع َمال اال شيئا فاسقط 

ثالثة  لنصيبا من ربع مال اال شيئا فيبقا ربع مال اال شيئا واال نصيبا يعد

ارباع دين فالدين يَعدل ثلث َمال اال شيئا وثلثا واال نصيبا وثلثا وقد بين ان 

المال سته انصبا وثالثة اثمان نصي  فخذ ثالثة فيكون نصيبين وثمن نصي  

فيكون الدين ثلثي نصي  وثمن نصي  اال شيئا وثلثا فاجعَل المال بعد الدين 

علناه ائتين وتسعه وثمانين َعلى سته من العدد مما له َجذر فكأنا ج َما شئت

وثالثة اثمان فخرج النصي  فقسمناه على خمسه واربعين وثلث فزده عليه 

الدين وهو ثلثا نصي  وثمن نصي  االشياء وثلثا وذلك ثالثة عشر وتسعين 

 فيكون جميع َما خلف الميت ثلثمائة واثنين وتسعين.

فتجده خمَسه وسبعين فُخذ ربع َما خلف الميت  فَإن أردت امتحانها

َوخمَسه اتساع فألق منه َجذر َمال الميت َوهو سبعَه عشر فيبقا ثمانيه 

 َوخمُسون َوخمسه اتساع وهو مثل نصي  االبن ومثل دينه.
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صحيحه بال كسر فأجعل َجذر المال  َوإذا اردت ان تخرجَها

اثمانا   للميت واحد وخمسين ألنا بسطنا السته االنصبا والثالثة االثمان النصي

فصارت واحدا وخمسين فضربناه في مثلها فكان الفين وستمائة وواحد وهو 

المال بَعد الدين فاقسمهُ َعلى سته وثالثة اثمان فيخرج اربع مائة وثمانيه وهو 

 النصي . 

فخذ ثلثي نصي  وثمن نصي  والق منه َجذر وثلث  َوإذا اردَت الدين

 الدين.َجذر فيبقا مائتان وخمسه َوخمسون َوهو 

فخذ ثلث المال فتجده ثمان مائة وسبعَه وستين  فإذا اردت ان تقسم

فألق منهُ نصي  االبن وهو اربع مائة وثمانيه فيبقا اربع مائة وثمانيه فيبقا 

اربع مائة وتسعه َوخمسين فألق ثلثها وهو مائة وثلقه َوخمسون فيبقا ثلثمائة 

ن ة واربعَه وثالثون فيكون الفيويته فزدَها على ثلثي المال وهو الف وسبع مائ

 واربعين بين َخمسه بنين لكل ابن اربع مائة وثمانيه.

االبن وهو اربع مائة وثمانيه وزدت عليه دينه  وإن اخذت نصي 

َوهو َائتان َوخمسه َوخمُسون كان ستمائة وثالثة وستين وهو ربع جميع َما 

ثمان مائة وسته خلف الميت اال جذر َماله ألن الذي خلف الميت الفين و

سبع مائة واربعَه عشر فإذا اسقطت منها جذر المال وهو  فربعهاَوخمسين 

واحد َوخمسون بقي ستمائة وثالثة وستون مثل نصي  االبن ودينه وإن اردت 

معرفه الدين من غير هذه الجهة فقد علمت ان المال بَعد الدين يعدل سته 

له َجذر ينقسم بين سته وثالثة انصبا وثالثة اثمان نصي  فاجعل المال عددا 

اثمان فكأنا جعلنا المال الفين وستمائة وواحد لئال تقع كسُر َولو َجعلت غيره 

اجزائك واقسمه بين سته وثالثة اثمان فيخرج النصي  اربع مائة وثمانيه ثم 

اجعل الدين شيئا وزده على المال وهو الفان وستمائة وواحد فيكون الفين 

ئا فخذ ربعه فيكون ستمائة َوخمسين وربعا وربع شئ وستمائة وواحد وشي

فاسقط منه َجذر المال وهو واحد َوخمسون فيبقا خم  مائة وتسعه وتسعون 

وربع وربع شئ فهو يعدل نصيبه َودينه وهو شئ واربع مائة وثمانيه فيقابل 
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به فيكون ثالثة ارباع شئ يعدل مائة واحد وتسعين وربعا فالشئ يعدل َمائتين 

َوخمسين وهو الدين. فإن كان دين االبن ونصيبه ربع جميع َما خلف  خمسه

اال جذر جميع َما خلف وقد وضح ان مال الميت بعد دينه يعدل سته انصبا 

وثالثة اثمان نصي  فاجعل دينه ماال اال سته انصبَا وثالثة اثمان نصي  

ر نه َجذليكون جميع َما خلف الميت َمال فخذ ربعه فيكون ربع َمال فاسقط م

المال وهو شئ فيبقا ربع َمال اال شيئا فهو يعدل نصي  االبن وجينه وهو َمال 

اال خمَسه انصبا وثالثة اثمان نصي  فيقابل بها والق ربع َمال بربع َمال فيبقا 

شئ وثالثة ارباع َمال يعدل خمَسه انصبَا وثالثة اثمان نصي  فاكمل مالك 

َماال وشيئا وثلثا فاجعل مالك اي عدد  فيكون سبعَه انصبا وسد  نصي  يعَدل

شئت مما له جذر وزد عليه  َجذره وثلث َجذره اقسم َما اجتمع على سبعَه 

وُسد  مما هر خ فهو النصي  فكأنا جعلنا جذر المال مائة وتسعه َوعشرين 

فيكون المال سته عشر الفا وستمائة واحد واربعين وهو جميع َما خلف الميت 

 َمع الدين.

النصي  فزد َعلى المال َجذره وثلث َجذره  اردت ان تعلم َكمْ  فَإَذا

وهو مائة واثنان وسبعون فيكون سته عشر الفا وثمان مائة وثالثة عشر 

فاقسمه على سبعه وسد  فيخرج القسم الفين وثلثمائة وسته واربعين وهو 

 النصي .

الدين فاضر  النصي  وهو الفان وثلثمائة  فإذا اردت ان تعلم َكم

سته واربعين في سته وثالثة اثمان فيكون اربعَه عشر الفا وتسع مائة و

َوخمَسه َوخمسين ونصف وربع فاسقطه من المال وهو سته عشر الفا وستمائة 

 واحد واربعون فيبقا الدين الف وستمائة َوخمسه وثمانون وربع.

فخذ ثلث المال بَعد الدين فيكون اربعه الف  فإذا اردت ان تقسم

ة َوخمَسه وثمانين وربع فاسقط منه نصي  ابن وهو الفان وثلثمائة وتسع مائ

وسته واربعون فيبقا الفان وستمائة وتسعه وثالثون وربع فاسقط ثلثها وهو 

ثمان مائة وتسعه وسبعون ونصف وربع فيبقا الف وسبع مائة وتسعه 

َوخمسون ونصف فزده على ثلثي المال وهو تسعه االف وتسع مائة وسبعون 
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فيكون احد عشر الفا وسبع مائة وثالثون بين خمَسه بنين لُكل ابن  ونصف

الفان وثلثمائة وسته واربعون فإذا ضممت نصي  االبن الى الدين كان اربعَه 

الفا واحد وثلثين وربع وهو ربع المال اال َجذر المال ألن ربع المال اربعَه 

تسعه وعشرون االف ومائة وستين وربع فتسقط منه جذر المال وهو مائة و

فيبقا اربعَه االف واحد وثالثون وربع سواء فإن كان دين االبن ونصيبه ربع 

جميع المال اال جذر ثلث ما تبقا من الثلث بعد النصي  فاجعل المال بعد الدين 

ثالثة انصبا واحد وثمانين درهما فخذ ثلثه فيكون نصيبا وسبعَه وعشرين 

وعشرين درهما فاسقط منه ثلثها وهو درهما فاسقط منه النصي  فيبقا سبعَه 

تسعه فيبقا ثمانيه عشر فزدَها َعلى ثلثي المال وهو نصيبان واربعَه َوخمسون 

درهما فيطون نصيبين واثنين وسبعين درهما يعدل خمَسه انصبا فألق نصيبين 

من خمَسه انصبا فيبقا ثالثة انصبَا يعدل اثنين وسبعين درهما فالنصي  يعدل 

ين درهما فيكون ثلث المال واحد َوخمسون درهما والمال مائة اربعَه َوعشر

 وثالثة وخمسين درهما.

فأجعل الدين شيئا وزده َعلى المال  فإذا اردت ان تعلم كم الدين

فيكون مائة وثالثة وخمسين وشيئا فخذ ربعه فيكون ربع شئ وثمانيه وثلثين 

د النصي  وهو ثالثة درهما وربعا فاسقط منه َجذر ثلث َما تبقا من الثلث بع

فيبقا ربع شئ َوخمسه وثالثون درهما وربع فهو يعدل نصي  االبن ودينه 

 وهو اربعَه وعشرون وشئ فيقابل بها فيكون الشئ خمَسه عشر وهو الدين.

فزد الخمَسه عشر على مائة وثالثة  فإذا اردَت أن تمتحنَها

قى ثالثة الدراهم فيبَوخمسين فيكون مائة وثالثة وستين فخذ ربعَها وألق منه 

تسعه وثالثون وهو مثل دين االبن ونصيبه فإن كان دين االبن ونصيبه ربع 

جميع المال اال جذر ما يبقا من الثلث بعد الوَصايا فاجعل ثلث المال نصيبا 

واربعَه َوخمسين درهما واعمل كما وصفت لك فيكون النصي  ثمانيه 

 ائة وسته.واربعين والثلث مائة واثنين والمال ثلثم

فأجعَله شيئا وزده َعلى المال وهو  فإَذا اردَت ان تعلم كم الدين

ثلثمائة وسته فيكون شيئا وثلثمائة وسته فخذ ربعه فيكون ربع شئ وسته 
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وسبعين درهما ونصفا فانقص منه َجذر ما تبقا من الثلث بعد الوَصايا وهو 

شئ  ينه وهوسته فيبقا ربع شئ وسبعون ونصف وهو يعدل نصي  االبن ود

وثمانيه واربعون درهما فيقابل بها فيكون الشئ يعدل ثلثين درهما وهو الدين 

َويكون جميع َما ترك الميت ثلثمائة وسته وثلثين. فإن خلف خمَسه بنين 

وأوَصى بمثل نصي  احدهم َوخم  َما تبقا من الثلث وكان ألحد بنيه َعليه 

ين درهما فاترك الدين في هذا دين فكان دينه ونصي  َجذر جميع المال وعشر

الوقت واعمل المسله من غير ان تدخل فيها شيئا من الدين كما وصفت لك في 

غير موضع فيكون ثلث المال تسعه َوعشرين َوالنصي  اربعَه ويكون المال 

 يَعدل سته انصبا وسبع ونصف ُسبع نصي .

بع انصبا وسَكم الدين فاجعل الدين ماال اال سته فإَذا اردَت ان تعلَْم 

ونصف ُسبع نصي  فيكون جميع َما خلف الميت َماال فخذ َجذره وعشرين 

درهما فيكون شيئا وعشرين درهما يعدل دينه ونصيبه وهو َمال اال خمسه 

انصبا وسبع ونصف سبع نصي  فتجبره فيكون ماال يعدل خمَسه انصبا وسبع 

 د شئت بَعد انونصف سبع نصي  َوعشرين درهما وشيئا فاجعَل َمالك اي عد

يكون له َجذر ويكون اذا اسقطت منه َجذره وعشرين درهما وقسمت َما بقي 

َعلى خمَسه وسبع ونصف سبع كان النصي  اقل من الجذر والعشرين الدرهم 

فكأنا جعلنا المال مائة درهم فاسقطنت منها َجذرَها عشرين درهما فبقي 

ة خرج النصي  ثالثسبعون درهما فاقسمها على خمسه وسبع ونصف سبع في

 عشر درهما واحد وثلثين جزءا من ثالثة وسبعين 

الدين فأسقط النصي  َوهو ثالثة عشر  فَإَِذا اردت ان تعلم َكم

درهما واحد وثلثين جزءا من ثالثة وسبعين من َجذر المال وعشرين درهما 

وهو ثالثون درهما فيبقا الدين سته عشر درهما واثنان واثنان واربعون جزءا 

 من ثالثة وسبعين.

ا خلف الميت َوهو مائة درهم  فَإذا اردت القسَمة فأسقط الدين ممَّ

فيبقا ثالثة وثمانون واحد وثالثون جزءا من ثالثة وسبعين فخذ ثلثه فيكون 

سبعه وعشرين درهما وتسعه َوخمسين جزءا من ثالثة وسبعين فأسقط منه 
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ه ثة وتسعين فيبقا اربعَ النصي  وهو ثالثة عشر واحد وثالثين جزءا من ثال

عشر درهما وثمانيه وعشرون جزءا فألق خمسها وهو درهما واربعَه وستون 

جزءا من ثالثة وسبعين فيبقا احد عشر درهما وسبعَه وثالثون جزءا من ثالثة 

وسبعين فزدها على ثلثي المال وهو خمَسه َوخمسون درهما وخمَسه واربعون 

بنين لُكل ابن ثالثة عشر درهما واحد جزءا من ثالثة وسبعين بين خمَسه 

 وثالثون جزءا من ثالثة وسبعين.

فال يحتاج الى ذكر المال َواجعَل مالك مائة درهم او غير ذلك وإن شئت 

مما يمكن مما قد بينته لك فإذا كان المال مائة درهم فاسقط منه َجذره 

 فهو وعشرين درهما واقسم َما بقي على خمَسه وسبع ونصف ُسبع فما خرج

 النصي .

الدين فأسقط من َجذر المال َوعشرين درهما  فإذا اردت ان تعلم َكم

النصي  فما بقي فهو الدين فأعمل في باقي المَسله كما وصفت لك ان شاء هللا 

تعالى. فإن ترك تسعه بنين وكان ألحد بنيه َعليه دين ولعمه َعليه دين 

 َما تبقا من الثلث فكان واوَصى لخاله بمثل نصي  احد البنين ولعمه بخم 

دين عمه ووصيه مثل َجذر جميع ما خلف الميت وكان دين االبن ونصيبه 

مثل َجذر أنصبَا البنين فبين ان جميع َما خلف الميت ُهو جذر المال كله َوَجذر 

أنصبَا البنين َونصي  تسعه بنين ألنه قال فكان دين االبنه ونصيبه َجذر انصبا 

 يَّةَوصل مثل نصي  احد البنين فيكون دين االبن اذا والخا َوصيَّةالبنين و

الخال مثل َجذر انصبَا البنين فمن أجل ذلك وج  أن يكون المال جذر جميع 

الخال مع دين االبن  َوصيَّةَما خلف الميت وجذر انصبَا البنين َجذر َوكان 

ن البالعم ودينه جذر المال فوصيه الخال ودين ا َوصيَّةجذر انصبَا البنين و

ووصيه االبن ووصيه العم ودينه فهو فضل مابينن انصبَا البنين َوبين َما خلف 

الميت فمعلوم انك اذا اسقطت مما خلف الميت َجذره وزدت على َما يصي  

البنين َجذره انهما يستويان فإذا كان هذا هكذا فواج  على ما بينا في كتا  

ما خلف الميت اكثر من َجذر  كمال الجبر وتمامه والزياده في أصوله أن َجذر

ما يصي  البنين بدرهم وبيّن مما وصفنا انه ال يكون َجذر َما خلف الميت اال 

مثل عدد البنين او اقل وال يكون اكثر منه ابدا لو جعلنا َجذر َما خلف الميت 
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مائة ويكون انصبا البنين واحد وثمانين ويكون نصي  كل ابن مثل جذر 

ه فمن هذه الجهه قلنا انه ال يكون َجذر ما خلف الميت انصبا البنين فيظل دين

اال مثل عدد البنين او اقل. فإن جعلنا جذّر َما خلف الميت تسعه كان الذي 

خلف الميت واحد وثمانين وَجذر انصبَا البنين أقل منه بواحد على َما شرحنا 

سبع  نوهَو ثمانيه فيكون نصي  البنين اربعَه وستين وهو تسعه بنين لُكل اب

 وتسع وبقي دين االبن تمام جذر أنصابهم وهو وثمانيه اتساع درهم.

كم دين العم فقد علمت ان وصيه العم في هذه  فإن اردت ان تعلم

المَسله َعلى ما شرحت لك في غير َموضع من كتابي مثل نصف نصي  ابن 

بعَه فهي اذا ثالثة الدراهم وخمَسه اتساع درهم فيبقا دينه خمَسه الدراهم وار

 اتساع.

فأسقط دين االبن ودين العَم وُهما سته الدراهم  فَإَذا اَردَت إمتَحانَها

وثلث َما خلف الميت َوهو واحد وثمانون فيبقا اربعَه وسبعون وثلثان فخذ 

ثلثها فيكون اربعَه عشرين وثمانيه اتساع فاسقط منها نصي  ابن وهو سبعَه 

عط العم خمسها بوصيته كما أخذ أوال وتسع فيبقا سبعَه عشر وسبعَه اتَساه فأ

سواء ويبقا من الثلث اربعَه عشر وتسعان فزده َعلى ثلثي المال وهو تسعه 

واربعون وسبعَه اتساع فيكون اربعه وستين بين تسعه بنين لُكل ابن سبعَه 

وتسع ولو كانت َوصيته لعمه في هذه المسله بُسد  ما تبقا من الخم  او من 

او بسبع او غير ذلك لم يتغير المال عن حاله ولم يجز  النصف او مما اراد

جذر المال عدد انصبَا البنين أبداً أو إن كنَت اذا جعلَت جذر َمال الميت مثل 

عدد البنين او أقل فخرج ذلك َوصيه العم اكثر من جذر المال فأجعل جذر مال 

ي مال فالميت أقل مما جعلته حتى يستقيم لك ذلك ان شاء هللا وان جعلت ال

هذه المسله تسعه واربعين خرج دين العم خمَسهَ ودين االبن اثنين ونصي  

االبن اربَع ووصيه الخال اربعَه ووصيه العم اثنين. فإن كان دين عمه 

ووصيته مثل جذري جميع َما خلف الميت وكان دين االبن َونصيبه مثل 

لميت اكثر من جذري انصبا البنين فمعلوم َعلى ما شرحنا ان جذر َما خلف ا

جذر انصبا البنين بدرهمين َعلى قدر عدد االجذار اذا استوى دين العم 

ونصيبه ودين االبن ونصيبه في عدد االجذار اعني جددين وجددين وثالثة 
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اجذار على قدر عدد االجذار كذلك يكون بين َجذر َما خلف الميت َوَجذر 

ه المَسله أقل من جذري انصبا البنين وال بد من ان يكون نصي  االبن في هذ

انصبا البنين وان كان ثالثة اجذار فأقل من ثالثة اجذار ويكون الفضل بين 

نصي  االبن وبين جذري انصبا ** وثلث اجذارَها وان قال او اكثر من ذلك 

َما دين االبن فإذا كان هذا على َما شرحنا فاجعل َجذر َما خلف الميت 

فكأنا جعلناه اربعه عشر فيكون الذي  من العدد على النحو الذي بينا شئت

خلف الميت مائة وسته وتسعين درهما َويكون َجذر انصبا البنين على َما بينا 

اثنى عشر فيكون انصابهم مائة واربعَه واربعين درهما بين تسعه بنين لُكل 

ابن سته عشر درهما وقد قلنا ان وصيه العم نصف نصي  االبن فوصيه العم 

 اهم ووصيه الخال مثل نصي  االبن سته عشر درهما اذا ثمانيه الدر

االبن فأسقط نصيبه وهو سته عَشر  فَإَِذا اَردت ان تعلم َكم دين

درهما من جذري أنصبا البنين َوهو اربعَه وعشرون درهما فيبقا دينه ثمانيه 

 الدراهم. 

كم دين العم فأسقط َوصيته وهي ثمانيه الدراهم  وإن اردت ان تعلم

َما خلف الميت وهَو ثمانيه وعشرون درهما فبيقا دينه عشرون من جذري 

 درهما.

الدينين وهما ثمانيه َوغشرون  فَإن اردت ان تمتحنَها فاسقط

درهما مما خلف الميت وهو مائة وسته وتسعون درهما فيبقى مائة وثمانيه 

وستون درهما فخذ ثلثها فيكون سته َوخمسين درهما فأعط الخال مثل نصي  

وهو سته عشر درهما فيبقا اربعون فأعط العم خمسها وهو ثمانيه  االبن

الدراهم فيبقا اثنان وثالثون درهما فزدَها على ثلثي المال وهو مائة واثنا 

عشر فيكون مائة واربعه واربعين بين تسعه بنين لُكل ابن سته عشر. فإن 

ينه َجذر كانت َوصيه العم ودينه َجذري َما خلف الميت وكانت حصه االبن ود

انصبا البنين فبين َعلى َما فسرنا ان َجذر ما يصي  البنين َوجذري َما خلف 

الميت هو الفضل بين َما يصي  البنين وبين َما خلف الميت وان الذي يصي  
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البنين اذا ازدت َعليه مثل جذره ونقصت مما خلف الميت جذريه اعتدال. فإذا 

ل  عددين اذا نقصت من االكثر كان هذا على َما شرحنا احتجنا الى ان نط

 جذريه َوزدت على االصغر جذره استويا.

العدد االكبر ماال كثيرا فاسقط منه َجذريه  فإذا اردت ذلك فاجعل

فيبقا ماال كثيرا اال جذرين كبيرين واجعل العدد االصغر ماال صغيرا فزد 

ن َجذري عليه َجذره فيكون ماال صغيرا وَجذرا صغيرا فهو يعدل َمال كبير اال

كبيرين فاجبر وأعمل كما وصفت لك في كتابي المعروف بكمال الجبر 

وتمامه والزياده في اصوله فيكون ماال صغيرا وجذرا صغيرا وجذرين 

 صغيرين يعدل ماال كبيرا فيحتاج الى ان يكون ذلك عددا مفتوحا ينطق به.

فاعمل على ان المال الصغير عدد له َجذر ينطق به  فإذا اردت ذلك

فإذا زدت َعليه جذره كان عددا معلوما ثم نقول كأنه قال َمال يسقط منه 

َجذريه فيبقا َكذا وكذا درهما فنضيف الجذرين فيكون واحدا فتضربه في مثله 

فيكون واحدا فتزيده على المال والجذر فيكون ماال وجذرا ودرهما فتأخذ 

ا  درهم جذره فيحتاج الى ان ينطق به فتجعل جذره شيئا وثالثة اخم

وتضربه في مثله فيكون ماال وشيئا َوخمسا وتسعه اجزاء من خمَسه َوعشرين 

جزءا من درهم يعدل ماال وشيئا ودرهما فيقابل به َعلى َما شَرحت لك في 

غير موضع فيكون جذر المال وهو جذر َما يصي  البنين ثلثه وخمسا والمال 

ما خلف الميت اكثر  فهو َما يصي  البنين عشر الدراهم وخم  وخم  وجذر

من َجذر َمأ يصي  البنين بمثل نصف الجذرين وبالثالثة االخما  التي 

زدناها على الجذر في استخراج َما يصي  البنين وهو درهم وثالثة اخما  

فيكون جذر ما خلف الميت اربعَه واربعَه اخما  فنضربه في مثله فيكون 

 .ثالثة وعشرين َوخم  الخم  َوهو ما خلف الميت

دين االبن فخذ َما يصي  كل ابن فتجده  فإذا اردت ان تعلم َكم

درَهم وتسع َوجزئين من خمسه وسبعين فأسقطه من جذر َما يصي  البنين 

وهو ثالثة دراهم َوخم  فيبقا دين االبن درهما واربعَه عشر جزءا من 

 مائتين وخمسه وعشرين.
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ا لى َما بيندين العم فاسقط وصيته وهو عَ  فإذا اردت ان تعلم كم

نصف نصي  االبن وذلك مائة وثمانيه وعشرين جزءا من مائتين وخمَسه 

وعشرين جزءا من جذري َماخلف الميت وهو تسعه وثالثة اخما  فيبقا دين 

 العم تسعه الدراهم وسبعَه اجزاء من مائتين وخمسه وعشرين.

فزد وصيه العم ووصيه الخال وهما درهم  فَإذا اردت ان تمتحنها

ئة وتسعه َوخمسون جزءا من َمائتين وخمَسه وعشرين على َما يصي  وما

البنين وهو عشر الدراهو اربعَه َوخمسون جزءا من مائتين َوخمَسه وعشرين 

فيكون َمال الميت بَعد اخراج الدين احد عشر درهما ومائتين وثالثة عشر 

 وَمائتينجزءا من َمائتين وخمَسه َوعشرين فخذ ثلثها فتجده ثالثة الدراهم 

واحد وعشرين جزءا من مائتين َوخمسه وعشرين فأعط الخال مثل نصي  

االبن وهو درهم واحد وثالثون جزءا من مائتين َوخمسه وعشرين فيبقا 

درهمان ومائة وتسعون جزءا من مائتين َوخمسه َوعشرين فيبقا الثلث بعد 

فزده على الوَصايا درهمان واثنان وستون جزءا من مائتين وخمسه وعشرين 

ثلثي المال وهو سبعه الدراهم ومائتان وسبعه عشر جزءا من مائتين وخمسه 

وعشرين فيكون عشره الدراهم واربعَه وخمسين جزءا من مائتين وخمَسه 

وعشرين بين تسعه بنين لكل ابن درهم واحد وثالثون جزءا من مائتين 

ت اال درهما َوخمسه وعشرين فإن كان دين العم ونصيبه جذري َما خلف المي

وكان دين االبن ونصيبه َجذّر َما يصي  البنين وعشره الدراهم فبين على َما 

وصفت لك انك اذا اسقطت من الذي خلف الميت َجذريه اال درهما وزدت 

َعلى َما يصي  البنين وَجذره وعشره الدراهم انهما يستويان فإَذا كان هذا 

الدراهم فيكون ماال وجذرا هكذا نصي  البنين ماال وزد عليه جذره عشره 

وعشره الدراهم فبين انك اذا اسقطت من الذي خلف الميت َجذريه اال درهما 

بقي مال َوجذر وعشر الدراهم فانقص الدرهم من َمال وجذر وعشره الدراهم 

فيكون ماال وجذرا وتسعه الدراهم ثم نصف الجذرين فيكون واحدا فتضربه 

َمال وجذر وتسعه الدراهم فيكون ماال في مثله فيكون واحدا فتزيده على 

َوجذرا وعشره الدراهم فتحتاج الى ان يكون له جذر فتجعل َجذره شيئا 

وزدهما وان جعلته شيئا او اكثر من درهم او اقل على النحو الذي بينُت لك 
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َجاز ذلك َوتضربُه في مثله فيكون ماال وشيئين ودرهما يعدل ماال وشيئا 

بها فيكون الشئ وهو َجذر َما يصي  البنين تسعه وعشره الدراهم فيقابل 

 وتضربه في مثله فيكون واحدا وثمانين وهو نصي  البنين.

َجذر المال الذي خلفه الميت فزد َعلى  فإِن اردت ان تَعلم كم

الواحد والثمانين جذرَها وعشره الدراهم فيكون مائة ثم قل َمال يسقط منه 

فاسقط الدرهم من المائة الدرهم فيبقا تسعه  َجذريه اال درهما فيبقا مائه درهم

وتسعون ثم نصف الجذرين فيكون واحدا فاضربه في مثله فيكون واحدا فزده 

َعلى التسعه والتسعين فيكون مائة فخذ جذرَها فيكون عشره فزد عليها نصف 

الجذرين وهو واحد فيكون احد عشر وهو جذر َما خلف الميت فتضربه في 

 احد وعشرين َوهو َما خلف الميت.مثله فيكون مائة و

دين االبن فخذ َما يصي  كل ابن فتجده  فَإن اردت ان تَعلم كم

تسعه الدراهم فاسقطه من َجذر َما يُصي  البنين وعشره الدراهم فيبقا عشره 

 الدراهم وهو دين االبن.

دين العم فاسقط وصيته وهي َما بينا نصف  فَإن اردت ان تعلم َكمْ 

لك اربعَه الدراهم ونصف ِمن جذري َما خلف الميت اال نصي  االبن وذ

 درهما وهو واحد َوعشرون درهما فيبقا دين العم سته عشر درهما ونصف.

فزد َوصيه العم ووصيه الخال وهما ثالثة  فَإذا اردت ان تمتحنها

عشر ونصف َما يصي  البنين َوهو واحد وثمانون درهما فيكون َمال الميت 

اربعَه وتسعين درهما ونصفا فخذ ثلثها فيكون واحد وثلثين بعد اخراج الدين 

ونصفا فأعط الخال مثل نصي  االبن وهو تسعه الدراهم فيبقا اثنان وعشرون 

ونصف فأعط العم خمسها وهو مثل نصي  االبن كما قلنا وذلك اربعَه الدراهم 

لثي ث ونصف فيبقا من الثلث بَعد وصيه الوَصايا ثمانيه عشر درهما فزده َعلى

المال وهو ثالثة وستون درهما فيكون واحد وثمانين بين تسعه بنين لُكل ابن 

تسعه الدراهم وهذه المسله وَما اشبها من المَسائل يخرج لها من الصوابات 

الى َما ال نهايه وال غايه وانما احتلنا فيها بهذه الحيله ليخرج الجميع َما فيها 
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ى من ثلث ماله بنصي  احد البنين ينطق به. فإن خلف ثالثة بنين واوصَ 

وبثلث َما تبقا من الثلث فكان نصي  احد البنين جذر المال فتعملها على ما 

شرحت لك في غير موضع من كتا  غير ان يدخلها جذر فيكون المال ثالثة 

وثالثين سهما ونصي  كل ابن ثمانيه فتقسم المال وهَو ثالثة وثالثون على 

واحدا فيكون جذر المال وهو النصي  اربعَه وثمن  ثمانيه فتأخذ لكل ثمانيه

والمال سبعَه عشر وثمن الثمن. فإن قال فكان نصي  احد البنين جذر الثلث 

فاقسم الثلث وهو احد عشر َعلى النصي  وهو ثمانيه فيخرج واحد وثالثة 

اثمان فهو جذر ثلث المال وهو النصي  فتضربه في مثله فيكون درهما 

من الثمن وهو الثلث ويون المال خمَسه الدراهم وخمَسه اثمان وسبعَه اثمان وث

الثمن فإن قال فكان نصي  احد البنين جذر ثلث ما يبقا من الثلث فاقسم ثلث 

َما تبقا من الثلث وهو واحد على ثمانيه فيخرج ثمن وهو نصي  كل ابن 

 فيضربه في مثله فيكون ثمن الثمن وهو ثلث َما تبقا.

المال فقد علمت ان السهم الواحد من ثالثة  م َكمفإذا اردت ان تعل

من ة وثالثين فتجده اربعَه اثمان وثمن الثثثالوثالثين ثمن ثمن فتأخذ ثمن ثمن 

وهو المال. فإن قال فكان ثلث َما يبقا من الثلث جذر النصي  فاقسم النصي  

ج روهو ثمانيه من ثالثة وثالثين على ثلث َما يبقا من الثلث وهو واحد فيخ

ثمانيه وهو جذر النصي  ويكون النصي  اربعَه وستين والمال مائتان واربعَه 

وستون. فإن ترك ابنين واوصى لعمه ثلث ماله ولخاله بعشره الدراهم فأجاز 

احد البنين للعم ولم يجز للخال ولم يجز االبن االخر شيئا اال الثلث لهَما جميعا 

دراهم ونصف فبين انه لو اجاز فأصا  العم بالمضاربه وباالجازه سبعه ال

االبن االخر للعم كان له ثلث كامل وكان يجوز له بإجازته ثلث شئ اال سبعَه 

الدراهم ونصفا التمام الثلث فبين ان الذي َجاز للعم سوى المضاربه باجازه 

االبن الذي اجاز له ثلث شئ اال سبعَه الدراهم ونصفا فيلقيه من السبعه 

حَصلناه بالمضاربه واالجازه ويبقا خمَسه عشر درهما الدراهم والنصف التي 

اال ثلث شئ وهو الذي حَصل للعم بالمضاربه ثم يرجع فيقول قسمنا ثلث شئ 

على ثلث شئ وعشره الدراهم فأَصا  الثلث شئ خمَسه عشر درهما اال ثلث 

شئ فاضر  ثلث شئ في ثلث شئ فيكون تسع َمال فبين مما وصفنا في تقدم 

نا اذا اقسمنا تسع المال َعلى ثلث شئ َوعشره الدرهم ان الذي من كتابنا ا
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يخرج من القسم خمَسه عشر درهما اال ثلث شئ فاضر  ثلث شئ وعشره 

الدراهم في خمَسه عشر درهما اال ثلث شئ فيكون مائة و*** درهما وشيئا 

 وثلث شئ ***********

 درهما وسبعَه اشياءمالك حتى يكون ماال تاما فيكون ماال يعدل **** وسبعين 

فنصف االشياء فيكون ثالثة ونصفا وربعَا فاضربه في مثله فيكون اربعه 

عشر ونصف ثمن فزدَها على ستمائة َوخمسه وسبعين فيكون ستمائة وتسعَه 

وثمانين ونصف ثمن فخذ جذرَها فيكون سته وعشرين وربعا فزد عليه نصف 

 الشئ وهو المال. االجذار وهو ثالثة ونصف وربع فيكون ثلثين وهو

 تم كتا  الوصايا بالجذور وهلل الحمد كثيرا

 وكان الفراغ منه في شهور سنه اثنتي وتسعين وخم  مائة 

كاتبه العبد المذن  الـموبق ذنوبا اسمعيل بن احمد بن سعيد بن عفان ابن 

ملكويه المعروف  بإبن الغازي شيخ الرباط بالعراق راجي رحمة ربه غفر 

ديه ولكافه امة محمد َصلى هللا عليه وسلم أهل الكتا  والسنه امين هللا له ولوال

 ر  العالمين.

وصلى هللا على سيد االولين واالخرين محمد النبي األمي و آله أجمعين من 

 اهل السموات واهل االرضين وسلم تسليما.

 

 تاللهم نجنا من آفات الُدنيا وال تؤاخذنا بسؤ أفعالنا وال تزغ قلوبنا كما زاغ

قلو  علماء السوء وفقهاء السوء وارحمنا فإنا غربا وقد عاد االسالم غريبا 

 كما بدأ فسلمنا عند اختالف االهواء برحمتك يا ارحم الراحمين... 
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