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10-  ً َْْْ  َْْْ ََْْْ ََ مَّ   َوَأنَّ َزيًْْْ ُخ َّْْْ 

 

  ً َْْ ْ  َْْ ْْْْ   ْْ َْْ   خ ْ ْ  َْْ َْْ ل  َّْ تْ َْْ ُْ  َْْ ْْا ْ  بْ

 11-  َْْ   ْْ ت َْْ   ْْ َ 
ْْا ا ا ًْْ ه َضُْْْ ْْا ْْا ا ض ًه  َْْ ً  و ْْا َ 

 

 َْْ  بْْا َْْ  
َ  َوهَْْ  ْْا ً  َزيًْْ يْْ  َ كْْْْْ   َأضًْْ

ه -12  تَْْ يا خ ْْ َّْْ بْْا ْْا ِّ بْْا  ْْ  يَْْ َن َأًو َْْ  ضَْْ

 

ً  هَْْ َْْ ل    َْْ َْْ  َوو  َّْْ 
ْْا هََ  ْْْ َّْْ ضْْا ْْا  خ شْْْ

َْْ زا  -13   ْْ ً   اي َْْ   ََ ًه َْْ ْْْ  خ 
ْْ ا ْْا  َِ ض  َْْ  َْْ  ض

 

َْْ زا   ْ ًْْ َْْ ا خ َ ْ ْ ًْْ ً  َوَْْْْ َْْ ُأ  ْ َّ َْْ تْ  ْْ َْ 

 : (1)الشَّرُْح 

َ  َ  ً ): للا   ه  ِْحَ رَ  لَ اقَ  الرَِّحيِم، الرَّْْحَنِ  للاِ  ِبْسمِ  ََ  ََ مَّ   ...(. َوَأنَّ َزًي ُخ َّ 

وذكر أمهية علم  ،والصالة والسالم على نبيه وآله وصحبه  رْحه للا بعد ْحد للا ملا بّي 
أعلم هذه األمة يف  ذكر من هو  ،الشريعة وأن علم الفرائض خمصوص مبا هو يف علم الشريعة

رضي  زيد بن اثبت    :يعين   (َوَأنَّ َزًي خُ )فقال:    ل بسبب علمه بعلم املواريثضِّ هذا العلم، وأنه ف  
 . للا عنه
مَّ ) َ  َ  ً ) ،خصه ملسو هيلع هللا ىلصأن النيب  :يعين (َّ  ََ َت ل  ): ال شك، يعين (ََ  َُ   أي: مبا  (باَ   

َ  َ  ً ) ، وصفه به َ  َت َ  )، ملسو هيلع هللا ىلصيعين: حممد  (ََّ َ    خ     
اا ا ًُ ً  َوًه ا ا ضاه َض كما يف سنن    (َا

ً  َزًيَ  )،  (2)مذيالت  ي   (َوَه  ا َ  باَ  )،  علماً ابلفرائض هو زيد بن اثبت  مكأرسخ  :يعين  (َأًضَ ك 
عن غريه؛  ومتيز به  ، خص أحد الصحابة به ملسو هيلع هللا ىلصيكفيك فضل علم الفرائض أن النيب  :يعين

 .رضي للا عنه من أقوالهما ذهب زيد بن اثبت  :أي (َضَي َن َأًوَ ِّ)لذلك قال: 
َت يا خ  َّ با اه)  ملسو هيلع هللا ىلصألن النيب  ؛األوىل به أن أيخذ أبقوال زيد يعين: من أييت بعد زيد: (با   
 بعلمه الغزير يف الفرائض.يه أثىن عل 

 ََّ  )خوذ من أقوال زيد بن اثبت رضي للا عنه، أبن ما ذكره يف الرحبية مأ بيَّ  مث
 (ََ  ا

 أي: قد سار على هنجه الشافعي فأخذ مبذهبه.  (َوَوً  َهَ  ل  خ شَّ ضا اه) يعين: خاصة،
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َِ )قال:   ََ َ ً   ايَ  زا )،  فخذ  :أي  (َضَ   ًه َْ أُ )   ،بلفظ قليل معانيه كثرية  :يعين  (ضا  ا خ  َت َّ  َ) 
َ  ا ) مبتعداً  :أي ًَ   : أي ،هو ما ظهر لفظه وخفي معناه :اللغز (خ ًَ َ  زا )، عيب أي: (َ ً  َو

 . لفاظ ومعان واضحةأن هذه القصيدة أب
، وسيأيت إبذن للا البدء مبا شرع فيه قد فرغ من مقدمته ااملصنف رْحه للا هبذ ويكون

 علم املواريث.من 
 وعلى آله وأصحابه أمجعي.  ،م على نبينا حممدوصلى للا وسلَّ  ،وللا أعلم

 


