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• ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّا 	 ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ َجاِل َنِصيٌب مِمَّ  قال تعالى :  } لِلررِّ

ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا { ] النساء : )7( [ َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ

• ْنَثَينْيِ َفإِْن ُكنَّ نَِساًء 	 َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ   و قال تعالى :  }  ُيوِصيُكُم اهلُل يِف َأْواَلِدُكْم لِلذَّ

َبَوْيِه لُِكلرِّ َواِحٍد  َفْوَق اْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوإِْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النرِّْصُف َوأِلَ
ُلُث  ِه الثُّ مرِّ ا َتَرَك إِْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفإِْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفأِلُ ُدُس مِمَّ ِمْنُهاَم السُّ
ا َأْو َدْيٍن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم  ٍة ُيويِص هِبَ ُدُس ِمْن َبْعِد َوِصيَّ ِه السُّ مرِّ َفإِْن َكاَن َلُه إِْخَوٌة َفأِلُ
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم · َوَلُكْم نِْصُف  ُ اَل َتْدُروَن َأيُّ
ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد  ُبُع مِمَّ َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم إِْن مَلْ َيُكْن هَلُنَّ َوَلٌد َفإِْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ
مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفإِْن َكاَن َلُكْم  َتَرْكُتْم إِْن  ا  ُبُع مِمَّ َأْو َدْيٍن َوهَلُنَّ الرُّ ا  ٍة ُيوِصنَي هِبَ َوِصيَّ
ا َأْو َدْيٍن َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث  ٍة ُتوُصوَن هِبَ ا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيَّ ُمُن مِمَّ َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُّ
ُدُس َفإِْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك  َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلرِّ َواِحٍد ِمْنُهاَم السُّ
ًة ِمَن اهللِ َواهلُل  ا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍّ َوِصيَّ ٍة ُيوَص هِبَ ُلِث ِمْن َبْعِد َوِصيَّ َكاُء يِف الثُّ َفُهْم رُشَ
تَِها  ِري ِمْن حَتْ َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ َعِليٌم َحِليٌم ·  تِْلَك ُحُدوُد اهللِ 
اُر َخالِِديَن ِفيَها َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  · َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه  هْنَ اأْلَ

ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي · { ] النساء : )14،13،12،11 ( [ 

• و قال تعالى :  }  َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اهلُل ُيْفتِيُكْم يِف اْلَكاَلَلِة إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد 	

َفَلُهاَم  اْثَنَتنْيِ  َكاَنَتا  َفإِْن  َوَلٌد  هَلَا  َيُكْن  مَلْ  إِْن  َيِرُثَها  َوُهَو  َتَرَك  َما  َفَلَها نِْصُف  ُأْخٌت  َوَلُه 
ُ اهلُل َلُكْم  ْنَثَينْيِ ُيَبنيرِّ َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ ا َتَرَك َوإِْن َكاُنوا إِْخَوًة ِرَجااًل َونَِساًء َفِللذَّ ُلَثاِن مِمَّ الثُّ

ٍء َعِليٌم { ] النساء : ) 176 ( [   وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ َأْن َتِضلُّ
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أنفسنا  رشور  من  باهلل  ،ونعوذ  إليه  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  إن   
وسيئات أعاملنا من يد اهلل  فهو املهتد ، ومن يضلل فال هادي له ،والصالة والسالم عىل 
أرشف اخللق الذي بعث رمحة للعاملني ، وعىل آله وصحبه أمجعني ، ومن تبعه بإحسان إىل 

يوم الدين ، وبعد : 

نصوص  تضمنتها  التي  األصيلة،  الترشيعية  واحلكم  العميقة  القرآنية  للمعاين  فنظرا     
املرياث يف رشيعة اإلسالم احلنفية الّسمحة ارتأينا -بعون اهلل- من خالل هذا البحث جتلية 
املرياث  لفريضة  املعجز  الّترشيع  هذا  احتواها  التي  واللمسات  والّلطائف  األرسار  بعض 
من خالل تتبع ما استنبطه هؤالء اجلهابذة من علامئنا األفذاذ أثناء بياهنم وتفسريهم آليات 
وهي  الّنساء،  سورة  من  القرآنية  السياقات  لتلك  املتأملة  الفاحصة  ووقفاهتم  الفرائض، 
تعرض لألّمة مقادير وأنصبة وسهام الورثة ورشوط استحقاقهم هلا بدّقة فائقة، تتجىل فيها 

حكمة الباري -عز وجل-  وعلمه املطلق بأحوال عباده .

 وقد عقب عىل آيات املرياث فقال عن نفسه.. } إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم { ..} َواهلُل َعِليٌم 
َحِليٌم { ... 

ٍء َعِليٌم {.  } َواهلُل بُِكلرِّ َشْ

وبعد مجع املادة العلمية وهتذيبها وترتيبها ،جاءت خطة هذا البحث متضمنة أحد عرش 
فرعا ، حسب التفصيل والرتتيب اآليت :

 ـ الفرع الأول : علم املرياث بني التعبد والتعليل .  

 ـ الفرع الثاين  : احلكمة من إمجال املرياث يف بداية ترشيعه .   

 ـ الفرع الثالث: احلكمة يف جميء آيات املرياث الثالث هبذا الرتتيب وهذا التوايل .  

 ـ الفرع الرابع :  احلكمة يف جميء احلقوق املتعلقة بالرتكة هبذا الرتتيب .   

 ـ الفرع اخلام�س:  احلكمة من تصدير آيات املرياث بلفظ :  يوصيكم   و   أوالدكم 

 ـ الفرع ال�صاد�س: احلكمة من تضعيف حظ الذكر عىل حظ األنثى يف املرياث .  

 ـ الفرع ال�صابع : احلكمة من تقديم البنوة عىل األبوة يف املرياث .
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 ـ الفرع الثامن  : احلكمة يف حجب األب لإلخوة دون األم .

 ـ الفرع التا�صع : احلكمة يف أن اإلخوة ألم يتساوى ذكرهم وأنثاهم يف املرياث . 

 ـ الفرع العا�صر  : احلكمة من تذييل آيات املواريث الثالث بأسامء اهلل احلسنى .

 ـ الفرع احلادي ع�صر  : احلكمة من ترتب الوعد والوعيد بعد بيان مقادير املرياث . 

  ثم جاءت يف أعقاب هذه الفروع خامتة أوجزنا فيها أهم ما انتهينا إليه من نتائج بعد 
رحلتنا مع هذا البحث.

 وبعد معرفة املحاور العامة للبحث من خالل هذه التوطئة املوجزة، سنرشع اآلن ـ بعون 
اهلل ـ يف عرض املادة العلمية التي حواها كل فرع من الفروع السابقة :
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 الفرع الأول :علم املرياث بني التعبد والتعليل   
عند استقراء مسائل املرياث وأحكامه نتبنّي أّن هذا العلم الغالب فيه التعبد خاّصة من 
ناحية املقادير واألنصبة : قال ابن حجر :« الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه 
الرأي واخلوض فيها بالظن ال انضباط له بخالف غريها من أبواب العلم فان للرأي فيها 

جماال واالنضباط فيها ممكن غالبا... وعلم الفرائض يؤخذ غالبا بطريق العلم. “))1(( 

   ولكن يف الوقت نفسه نجد أيضا ثّلة من مسائله بنيت يف احلقيقة عىل القياس والّرأي 
واالجتهاد، وكانت حقال واسًعا يف إمعان الفكر والّنظر والتعليل ... فربزت مذاهب عّدة يف 
مثل هذه املسائل اجلزئية من زمن الّصحابة إىل عهد األئمة وتدوين الفقه..ومن بني ما يذكر 
يف هذا .. تلك املناظرة التي كانت بني زيد -  ريض اهلل عنه- وابن عباس - ريض اهلل عنه- 
.. يف مسألة الغراوين ، والتي اعتمد فيها سيدنا زيد عىل اجتهاده ، قال القرطبي: » روى 
عكرمة قال: أرسل ابن عباس إىل زيد بن ثابت يسأل عن امرأة تركت زوجها وأبويا،قال: 
للزوج النصف، ولألم ثلث ما بقي ، فقال: جتده يف كتاب اهلل أو تقول برأي؟ قال: أقوله 
برأي؛ ال أفضل أما عىل أب. قال أبو سليامن: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا مل يكن فيها 
 .} ُلُث  الثُّ ِه  مرِّ َفأِلُ َأَبَواُه  نص؛ وذلك أنه اعتربها باملنصوص عليه، وهو قوله تعاىل:} َوَوِرَثُه 
فلام وجد نصيب األم الثلث، وكان باقي املال هو الثلثان لألب، قاس النصف الفاضل من 
املال بعد نصيب الزوج عىل كل املال إذا مل يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهام 

عىل ثالثة، لألم سهم ولألب سهامن وهو الباقي.” ))2(( 

 - ويف هذا يقول ابن العريب : » اعلموا علمكم اهلل أن هذه اآلية  - آية املواريث - ركن 
من أركان الدين ، وعمدة من عمد األحكام ، وأم من أمهات اآليات : فإن الفرائض عظيمة 
القدر  ...وكان جل علم الصحابة وعظم مناظرهتم ، ولكن اخللق ضيعوه ... ولو مل يكن 
النظر يف  مبطيل  القياس وختزي  منكري  تبهت  أهنا  إال  والكالم عليها  الفرائض  من فضل 

)1(    ابن حجر : فتح الباري )5-4/12( .       
)2(   القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن  )56/5( .   

189العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية

www.almoslih.net



إحلاق النظري بالنظري ، فإن عامة مسائلها إنام هي مبنية عىل ذلك ؛ إذ النصوص مل تستوف 
فيها ، وال أحاطت بنوازهلا “  )1(  

 -  وقال يف موضع آخر مبّيًنا أن آيات املواريث كانت حافًزا لتحريك مهم املجتهدين 
املواريث يف ختام سورة  آية  تعاىل يف آخر  تعقيبه عىل قوله  .. عند  الّنظر عندهم  ومسالك 
ٍء َعِليٌم { وهذا هو البيان املوعود به ؛ ألن اهلل  وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ ُ اهلُل َلُكْم َأْن َتِضلُّ النساء : } ُيَبنيرِّ
سبحانه مل جيعل طرق األحكام نصا يدركه اجلفىل ، وإنام جعله مظنونا خيتص به العلامء لريفع 
اهلل تعاىل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، ويترصف املجتهدون يف مسالك 

النظر ، فيدرك بعضهم الصواب فيؤجر عرشة أجور ، ويقرص آخر فيدرك أجرا 

واهلل   ، للعلامء  بني  وهذا   ، سبحانه  اهلل  أراد  ما  عىل  الدنيوية  األحكام  وتنفذ   ، واحدا 
أعلم.”  )2(  

مرياث  مقدار  عن  وجل-  -عز  الباري  سكوت  يف  الرسَّ  أّن  اهلل-  -رمحه  وأرجع   -  
حيث   ، فيهام  املجتهدين  منزلة  وترتفع  حكمهام  استنباط  يف  العلامء  درجة  البنتني،لتتبني 
قال:« إن اهلل سبحانه وتعاىل لو كان مبينا حال البنتني بيانه حلال الواحدة وما فوق البنتني 
لكان ذلك قاطعا ، ولكنه ساق األمر مساق اإلشكال ؛ لتتبني درجة العاملني ، وترتفع منزلة 
البنتني عىل األختني  العلامء  البنتني أحق ؟ ... فحمل  املرتبتني يف إحلاق  املجتهدين يف أي 
يف االشرتاك يف الثلثني ، ومحلوا األخوات عىل البنات يف االشرتاك يف الثلثني ، وكان هذا 
نظرا دقيقا وأصال عظيام يف االعتبار ، وعليه املعول ، وأراد الباري بذلك أن يبني لنا دخول 

القياس يف األحكام .” ))3((

  - وقال الشعراوي ، مبينا احلكمة أيضا من عدم الترصيح بمرياث البنتني:«...وأنا أريد 
أن نستجمع الذهن هنا جيدا لنتعرف متاما عىل مراد احلق ومسالك القرآن يف تنبيه األذهان 
الستقبال كالم اهلل . فقد كرم اهلل اإلنسان بالعقل ، والعقل ال بد له من رياضة . ومعنى 

)1( ابن العريب : أحكام القرآن )331-330/1(  .     
)2(  ابن العريب : أحكام القرآن )521/1(  .     

)3(  ابن العريب : أحكام القرآن )1/ 336 ،341(  .     
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املسائل ، وإن طرأت مشكالت هيأ نفسه هلا باحلل ، وأن  التدريب عىل حل  الرياضة هو 
يملك القدرة عىل االستنباط والتقييم ، كل هذه من مهام العقل... وبقي شء مل يأت اهلل 
له بحكم ، وهو أن يكون املورث قد ترك ابنتني . وهنا نجد أن احلق قد ضمن لالثنتني يف 
إطار الثالث بنات أو أكثر أخذ الثلثني من الرتكة ، هكذا قال العلامء ، وملاذا مل ينص عىل 
ذلك بوضوح؟ لقد ترك هذه املهمة للعقل ، فالبنت حينام ترث مع الذكر تأخذ ثلث الرتكة، 

وعندما تكون مع ابنة أخرى دون ذكر ، تأخذ الثلث .

فإذا كانت مع الذكر وهو القائم بمسئولية الكدح تأخذ الثلث ، ولذلك فمن املنطقي 
، لتعرف أن  ابنتني . وهناك شء آخر  الثلث إن كان املورث قد ترك  أنثى  أن تأخذ كل 
القرآن يأيت كله كمنهج متامسك ، فهناك آية أخرى يف سورة النساء تناقش جزئية من هذا 
ُيْفتِيُكْم  ُقِل اهلل  األمر ليرتك للعقل فرصة العمل والبحث ، يقول سبحانه :} َيْسَتْفُتوَنَك 
ْ َيُكْن  يِف الكاللة إِن امرؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَهآ إِن ملَّ
ِمْثُل  َكِر  َفِللذَّ َونَِسآًء  َجااًل  ررِّ إِْخَوًة  َوإِن كانوا  َتَرَك  ا  مِمَّ الثلثان  َفَلُهاَم  اثنتني  َكاَنَتا  َفإِن  َوَلٌد  هلا 
بأختي  هنا  احلق  جاء  { لقد  َعِليٌم  ٍء  َشْ بُِكلرِّ  واهلل  وْا  َتِضلُّ َأن  َلُكْم  اهلل   ُ ُيَبنيرِّ األنثيني  َحظرِّ 
املورث وأوضح أن هلام الثلثني من الرتكة إن مل يكن للمورث ولد - ابن أو بنت - فإذا 
كان لألختني الثلثان ، فأيام ألصق باملورث ، البنتان أم األختان؟ إن ابنتي املورث ألصق 
به من أختيه ، ولذلك فللبنتني الثلثان ، فاالبنة إن كانت مع أخيها فستأخذ الثلث ، وإن 
من  أكثر  البنات  من  الوارثات  كانت  وإن   . النصف  فستأخذ  بمفردها  ورثت  قد  كانت 
اثنتني فسيأخذن الثلثني ، وإن كانتا اثنتني فستأخذ كل منهام الثلث ، ملاذا؟ ألن اهلل أعطى 

األختني ثلثي ما ترك املورث إن مل يكن له أوالد .

ومن العجيب أنه جاء باجلمع يف اآلية األوىل اخلاصة بتوريث البنات ، وجاء باملثنى يف 
اآلية التي تورث األخوات ، لنأخذ املثنى هناك- يف آية توريث البنات- لينسحب عىل 

املثنى هناك .

لقد أراد احلق أن جيعل للعقل مهمة البحث واالستقصاء واالستنباط وذلك حتى نأخذ 
األحكام بشغف وحسن فهم ، وعندما يقول سبحانه :} َيْسَتْفُتوَنَك  {  فمعنى يستفتونك 
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تعلق  قد  الفتيا  وطلب  سأل  الذي  املؤمن  أن  عىل  دليل  وهذا   ، الفتوى  منك  يطلبون  أي 
بالتكليف، فهو حيب أن يعرف حكم اهلل ، حتى فيام مل يبدأ اهلل به احلكم . وقد سأل املؤمنون 

األوائل وطلبوا الفتيا حمبة يف التكليف . “ ))1((  

 - وقال سيد قطب :”... هذه اآليات الثالث تتضمن أصول علم الفرائض - أي علم 
املرياث - أما التفريعات فقد جاءت الّسنة ببعضها نصًا واجتهد الفقهاء يف بقيتها تطبيقًا عىل 

هذه األصول .” ))2(( 

 - وقال السهييل : »... قد أتينا عىل ما تتضمنه اآلية من أصول الفرائض وقال السلف من 
العلامء قد أبقى القرآن موضعا للسنة وأبقت السنة موضعا لالجتهاد والرأي ثم إن القرآن 
قد أحال عىل السنة ... وأحال الرسول عليه السالم بعد ما بني من أصول الفرائض ما بني 
عىل زيد بن ثابت بقوله يف احلديث : » وأفرضهم زيد بن ثابت« ، فصار قول زيد أصال عول 

عليه الفقهاء واستقر العمل به . »))3((

  -  وقال أيضا : » وكان عمر بن اخلطاب -  ريض اهلل عنه - ...حني أشكلت عليه مسألة 
اجلد مشى بنفسه إىل منزل زيد بن ثابت يستفهمه عن رأيه فيها فانتهى إىل قوله واستحسن 
ما سمع من قياسه فيها ونظره ريض اهلل عنهم أمجعني فإهنم اجتهدوا للمسلمني وتفقهوا يف 

الكتاب املبني وحتروا الصدق فيام نقلوه من وحي رب العاملني

حتى استقامت قناة اإلسالم »  ))4((        

الآتي: ا�صتخل�س  ميكن  عر�صه  �صبق  · مما 

 1/- أن الفرائض وإن كان الغالب عليها التعّبد، إاّل أّنه وقع يف العديد من مسائلها  التي 
مل يرد فيها نص األخذ بالقياس واالجتهاد والّرأي من عهد الصحابة إىل زمن األئمة ومن 
بعدهم ، حتى إن ابن العريب أعترب أن من فضل علم الفرائض أهّنا تبهت منكري القياس، 

)1(  الشعراوي : تفسري الشعراوي )1381/1( .    
)2(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )261/2( .    

)3(  السهييل : الفرائض )77( .        
)4( السهييل : الفرائض )26( .     
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وختزي مبطيل الّنظر يف إحلاق الّنظري بالّنظري، ثم قّرر أن عاّمة مسائل علم املرياث وأغلبها 
مبنية عىل »القياس والّنظر«، إذ الّنصوص مل تستوف فيها، وال أحاطت بنوازهلا .. وإن كّنا 

نرى أّن يف هذا مبالغة منه -رمحه اهلل- واهلل أعلم- .

 2/- أن الباري -عز وجل- سكت عن بعض املسائل يف علم الفرائض وساقها مساق 
اإلشكال، ومل يبنّي احلكم فيها برصاحة ووضوح، بل ترك ذلك ألصحاب الّنظر والعقول 
حّتى يشحذ مهمهم فينظروا ويتأملوا وجيتهدوا الستنباط ما خفي من أحكام يف مثل هذه 

املواضع، ومن ثّمة تتبنّي درجة العاملني، وترتفع منزلة املجتهدين.

أّنه أراد أن جيعل  3/- وإن من حكمته تعاىل أيضا يف عدم بيان أحكام بعض املسائل   
للعقل مهّمة وهي : البحث واالستقصاء والتتبع .. فإذا أدركنا بعد هذا اجلهد مراد الشارع 
وحكمه يف مثل هذه املسائل املسكوت عنها .. فإنّنا نفرح هبذه األحكام املستنبطة ونأخذها 
ونعمل هبا .. ألن من تعب يف إدراك شء وحّصله فإّنه حيرص عليه .. ويف مثل هذا املقام 
أّنه يستلزم احلكم التكليفي الذي طلب الفتيا عنه .. ومن ثّم ينقاد ويأمتر به إن كان أمًرا، 

ا ..  وينتهي عنه إن كان هنيًّ

•  واإجمال : نلحظ أن فريضة املرياث وإن كان األصل فيها والغالب عليها التعّبد 	
.. وذلك  القصد، جيّل احلكمة  املعنى، ظاهر  ما هو معقول  فيها  أن  إاّل  املحض، 
اهتامم،  أّيام  اإلسالمية  الرشيعة  به  اهتمت  الذي  املال  موضوع  حول  لدوراهنا 
وقّننته أحسن تقنني .. وهذا وغريه كان حافًزا للعلامء أن يمعنوا نظرهم وتأمالهتم 
وهذا   .. الدقيق  املايل  الّتقنني  هلذا  واألرسار  واملقاصد  احلكم  بعض  الستنباط 
الّتوزيع العادل للّثروة .. وهذا ما سيتجىل أكثر من خالل ما سنعرضه من حكم 

ومقاصد يف الفروع اآلتية من هذا البحث- إن شاء اهلل- . 
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الفرع الثاين  : احلكمة من اإجمال املرياث يف 
بداية ت�سريعه     

َجاِل  } لِلررِّ  أمجل اهلل احلكيم العليم الكالم عن املرياث يف بداية ترشيعه يف قوله تعاىل : 
ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه  ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّ ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ َنِصيٌب مِمَّ

َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا  { حلكم عديدة :

، ويقولون ال يرث  النساء واألطفال  “ كان أهل اجلاهلية ال يورثون   : الرازي  -  قال 
أن اإلرث غري خمتص  تعاىل  فبني   ، الغنيمة  بالرماح وذاد عن احلوزة وحاز  إال من طاعن 
بالرجال ، بل هو أمر مشرتك فيه بني الرجال والنساء ، فذكر يف هذه اآلية هذا القدر ، ثم 
ذكر التفصيل بعد ذلك وال يمتنع إذا كان للقوم عادة يف توريث الكبار دون الصغار ودون 
النساء ، أن ينقلهم سبحانه وتعاىل عن تلك العادة قليال قلياًل عىل التدريج ، ألن االنتقال 
كان عىل  وإذا   ، القلب  دفعة عظم وقعه عىل  كان  فاذا   ، الطبع  ثقيل عىل  العادة شاق  عن 
التدريج سهل ، فلهذا املعنى ذكر اهلل تعاىل هذا املجمل أوال ، ثم أردفه بالتفصيل.” ))1((     

النساء املرياث وخيصون به الرجال،   -  قال ابن العريب : » كان أهل اجلاهلية يمنعون 
حتى كان الرجل  منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد باملال القرابة الكبار 

... فنزلت هذه اآلية... وكان هذا من 

اجلاهلية ترصفا بجهل عظيم ؛ فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق باملال من القوي ؛ 
فعكسوا احلكم وأبطلوا احلكمة ؛ فضلوا بأهوائهم وأخطئوا يف آرائهم ... وكان نزول هذه 
البيان الشايف بعد ذلك عىل  اآلية توطئة للحكم وإبطاال لذلك الرأي الفاسد ، حتى وقع 

سرية اهلل وسنته يف إبطال آرائهم وسنتهم .” ))2((  

)1(  الرازي: التفسري الكبري )201/5(  .   
)2(  ابن العريب : أحكام القرآن )328/1(، القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن  )46/5( .

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  194

www.almoslih.net



أموال  إيتاء  حلكم  النتيجة  جمرى  جار  وهو  ابتدائي،  “استئناف   : عاشور  ابن  وقال   -
اليتامى، وجمرى املقدمة 

ُ يِف اأَْولِدُكْم } ومنا�صبة تعقيب  يُكُم اهللَّ لأحكام املواريث التي يف قوله تعالى:{  ُيو�صِ

الآي ال�صابقة بها:   

وإبقاءهم  الضعفاء،  باألموال، وحرمان  األقوياء واألشداء  إيثار  اعتادوا  قد  كانوا  أهنم 
عالة عىل أشدائهم حتى يكونوا يف مقادهتم، فكان األولياء يمنعون عن حماجريهم أمواهلم، 
وكان أكرب العائلة حيرم إخوته من املرياث معه فكان أولئك لضعفهم يصربون عىل احلرمان، 
ويقنعون بالعيش يف ظالل أقارهبم، ألهنم إن نازعوهم طردوهم وحرموهم، فصاروا عالة 
عار  وخيشني  أنفسهن،  من  ضعفا  جيدن  فإهنن  النساء  بذلك  الناس  الناس.وأخص  عىل 
الدهر،  حوادث  من  هلن  عدة  أوليائهن  رضا  فيتخذن  األزواج،  انحراف  ويتقني  الضيعة، 
فلام أمرهم اهلل أن يؤتوا اليتامى أمواهلم، أمر عقبه بأمرهم بأن جيعلوا للرجال والنساء نصيبا 
الوالدان  له  ترك  مما  نصيبه  إليصال  حتقيق  اليتيم  مال  واألقربون.فإيتاء  الوالدان  ترك  مما 
النساء  وذكر  واألقربون،  الوالدان  ترك  مما  لنصيبهم  إثبات  القرابة  وتوريث  واألقربون، 
هناك متهيدا لرشع املرياث، وقد تأيد ذلك بقوله} َوإَِذا َحرَضَ اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى{   
]النساء:8[ فإن ذلك يناسب املرياث ... وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون بالبنوة إال إذا كان 
األبناء ذكورا، فال مرياث للنساء ألهنم كانوا يقولون إنام يرث أموالنا من طاعن بالرمح، 
ورضب بالسيف ... فلام جاء اإلسالم... رشع اهلل املرياث بالقرابة، وجعل للنساء حظوظا 
القرابة  املال إىل  املرياث رصف  النعمة، وأومأ إىل أن حكمة  الكلمة، وأسبغ  فأتم  يف ذلك 
ْقَرُبوَن{ َواأْلَ اْلَوالَِداِن  َتَرَك  ا  مِمَّ َنِصيٌب  َولِلنرَِّساِء  تعاىل}  قوله  كان  دوهنا.وقد  وما  بالوالدة 

العرب.ولكون هذه اآلية كاملقدمة جاءت بإمجال احلق  للنساء يف  أول إعطاء حلق اإلرث 
املراد  األحكام  ورود  وحكمة  النفوس،  هتيئة  لقصد  تفصيله،  وتاله  املرياث  يف  والنصيب 
ا َتَرَك  { بيان ملا ترك لقصد  نسخها إىل أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج... وقوله: } مِمَّ
تعميم ما ترك الوالدان واألقربون وتنصيص عىل أن احلق متعلق بكل جزء من املال، حتى 
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معني  أنه  مفروضا  كونه  ...ومعنى  َمْفُروضًا}  َنِصيبًا   } وقوله  بيشء..  بعضهم  يستأثر  ال 
املقدار لكل صنف من الرجال والنساء ... وهذا أوضح دليل عىل أن املقصود هبذه اآلية 

ترشيع املواريث.” ))1(( 

  - وقال الشعراوي : “ ومل حيدد النصيب بعد هذه اآلية مبارشة إال بعد ما جاء بحكاية 
اليتامى وحتذير الناس من أكل مال اليتيم ، ملاذا؟ ألن ذلك يريب يف النفس االشتياق للحكم، 
وحني تسترشف النفس إىل تفصيل احلكم ، ويأيت بعد طلب النفس له ، فإنه يتمكن منها . 
واليشء حني تطلبه النفس تكون مهيأة الستقباله ، لكن حينام يعرض األمر بدون طلب ، 

فالنفس تقبله مرة وتعرض عنه مرة أخرى . “ ))2(( 

 - وقال األلويس : “ قوله : { مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر }...وفائدته دفع توهم اختصاص بعض 
ألهنم  اإلمامية  عىل  يرد  وهبذا   ، للرجال  احلرب  وآالت  كاخليل  الورثة  ببعض  األموال 
خيصون أكرب أبناء امليت من تركته بالسيف واملصحف واخلاتم واللباس البدين بدون عوض 
أن  مفيدة  اآلية  أن  مع  العقار  من  الزوجة  توريث  كعدم  الغريب  من  وهذا   ، أكثرهم  عند 
ُيَغاِدُر  لكل من الفريقني حقًا من كل ما جل ودق ، وتقديم القليل عىل الكثري من باب { اَل 

َصِغرَيًة َواَل َكبرَِيًة إاِلَّ َأْحَصاَها } ] الكهف : 49 [ .” ))3((  

النفوس  يف  اجلاهلية  معامل  ينسخ  الرباين  املنهج  كان  :”...وهكذا  قطب  سيد  وقال   -  
واملجتمعات ويثبت معامل اإلسالم; ويمحو سامت اجلاهلية يف وجه املجتمع ويثبت مالمح 
اإلسالم . وهكذا كان يصوغ املجتمع اجلديد ومشاعره وتقاليده ورشائعه وقوانينه يف ظالل 

تقوى اهلل ورقابته وجيعلها الضامن األخري لتنفيذ الترشيع...  

ولقد كانوا يف اجلاهلية ال يورثون البنات وال الصبية - يف الغالب - إال التافه القليل. ألن 
هؤالء وهؤالء ال يركبون فرسًا وال يردون عاديًا! فإذا رشيعة اهلل جتعل املرياث - يف أصله - 

)1(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )250-247/4(    
)2(   الشعراوي : تفسري الشعراوي )1377/1(      

)3(   األلويس : تفسرباأللويس )211/4(          
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حقًا لذوي القربى مجيعًا - حسب مراتبهم وأنصبتهم املبينة فيام بعد - وذلك متشيًا مع نظرية 
اإلسالم يف التكافل بني أفراد األرسة الواحدة ويف التكافل اإلنساين العام ... ملا كان األمر 
كذلك جعل اإلسالم التكافل يف حميط األرسة هو حجر األساس يف بناء التكافل االجتامعي 
من  له  ما  فوق   . األرسة  حميط  يف  التكافل  ذلك  مظاهر  من  مظهرًا  اإلرث  وجعل   . العام 
وظائف أخرى يف النظام االقتصادي واالجتامعي العام ... ألن التكافل يف حميط األرسة أو 
يف حميط اجلامعة الصغرية خيلق مشاعر لطيفة رحيمة تنمو حوهلا فضائل التعاون والتجاوب 
نموًا طبيعيًا غري مصطنع ... فشعور الفرد بأن جهده الشخيص سيعود أثره عىل ذوي قرابته 
- وبخاصة ذريته - حيفزه إىل مضاعفة اجلهد فيكون نتاجه للجامعة عن طريق غري مبارش . 
ألن اإلسالم ال يقيم الفواصل بني الفرد واجلامعة . فكل ما يملك الفرد هو يف النهاية ملك 
للجامعة كلها عندما حتتاج . . وهذه القاعدة األخرية تقيض عىل كل االعرتاضات السطحية 
عىل توريث من مل يتعب ومل يبذل جهدًا - كام يقال! -...ثم إن العالقة بني املورث والوارث 
نحن  فام  املال  وراثة  قطعنا  نحن  فإذا   . املال  عىل  مقصورة  ليست   - الذرية  وبخاصة   -
بمستطيعني أن نقطع الوشائج األخرى والوراثات األخرى بينهام. إن الوالدين واألجداد 
واألقرباء عامة ال يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقارهبم املال وحده . إنام يورثوهنم كذلك 
واالنحراف  والصحة  للمرض  الوراثية  واالستعدادات  والرشيرة  اخلرية  االستعدادات 
الوارثني  تالحق  الصفات  وهذه   . إلخ   .  . والغباء  والذكاء  والقبح  واحلسن  واالستقامة 
وتؤثر يف حياهتم وال ترتكهم من عقابيلها أبدًا . فمن العدل إذن أن يورثوهم املال . وهم 
ال يعفوهنم من املرض واالنحراف والغباء . وال متلك الدولة - بكل وسائلها - أن تعفيهم 
ومن   - البرشية  احلياة  يف  والعملية  الفطرية  الواقعيات  هذه  أجل  .من  الوراثات  هذه  من 
أجل غريها وهو كثري من املصالح االجتامعية األخرى - رشع اهلل قاعدة اإلرث :}للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه 
أو كثر نصيبًا مفروضًا  {  ..هذا هو املبدأ العام الذي أعطى اإلسالم به » النساء « منذ أربعة 
تنظر إىل األفراد  املبدأ - ألن اجلاهلية كانت  ناحية  عرش قرنًا حق اإلرث كالرجال - من 
حسب قيمتهم العملية يف احلرب واإلنتاج . أما اإلسالم فجاء بمنهجه الرباين ينظر إىل » 
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اإلنسان « - أواًل - حسب قيمته اإلنسانية . . “))1(( 

بعد هذا العر�س نرى اأن حكم اإجمال املرياث يف مطلع ت�صريعه تتلخ�س فيما ياأتي :

    1/- إن أهل اجلاهلية ألفوا أن يورثوا الّرجال الكباردون الّنساء والّصغار، وكانت 
هذه عادة عندهم ، وخمالفة 

فإّنه  التدرج  كان عىل  وإذا  النفوس،  ويثقل عىل  يشق  واحدة  دفعة  اخللق  العادات عند 
يسهل عليها، فلكي ينقلهم ويرصفهم اهلل -عز وجل- عن هذه العادة التي ألفوها، تدّرج 

هبم، فأمجل الكالم عن املرياث ثم فصله فيام بعد.

ومقاديره  املرياث  ترشيع  حلكم  ومقّدمة  توطئة  اآلية  هذه  يف  املرياث  اهلل  أمجل   -/2  
الكبار  استبداد  من  ـ  الفاسد  والّرأي  املعكوس  احلكم  لذلك  وإبطاال   ، املختلفة  وأنصبته 
األقوياء باملال دون الّصغار الضعاف ـ ، وهتيئة للّنفوس إلنفاذ حّق املرياث للّنساء عىل حد 

سواء مع الرجال مّما قّل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

النفس  يريب يف  املرياث،  بداية ترشيع  أحكامها يف  األنصبة وتفصيل  3/- عدم حتديد   
مهّيأة  تكون  وتطلبه  الّنفس  تسترشفه  الذي  فاليّشء  الّتكليف،  وإىل  احلكم  إىل  الشوق 
الستقباله، أّما إن عرض عليها دون طلب أو شوق فقد تقبله مّرة وُتعرض عنه مّرة أخرى، 

فألجل تنمية هذا الشوق لفريضة املرياث أمجل اهلل حكمه يف بداية ترشيعه.  

املال  عىل  مقصورة  ليست  ذّريته،  وخاّصة  والوارث،  املورث  بني  العالقة  إّن   -/4  
املال  وأحفادهم  أبناءهم  يورثون  ال  عامة  واألقرباء  واألجداد  الوالدين  أّن  إْذ   .. فحسب 
وحده، إّنام يورثوهنم كذلك االستعدادات اخلرّية والرشيرة، واالستعداد الوراثية للمرض 
والصّحة، واالنحراف واالستقامة، واحلسن والقبح، والّذكاء والغباء .. فمن العدل إذن 
أن يورثوهم مجيعا املال ـ بام يف ذلك النساء ـ كام ورثوهم مجيعا تلك االستعداد املختلفة، 
وهذا مما أومأ اهلل إليه هبذا اإلمجال ، وقوله : “مما قّل منه أو كثر” يدّل عىل عدم اختصاص 

)1(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )258-257/2 (              
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بعض األموال ببعض الورثة كاخليل وآالت احلرب والعقار واألرايض فإهّنا يف نظر البعض 
مقصورة عىل الّرجال فقط .. وكذا حلية املّيتة من الذهب والفضة خمصوصة بالّنساء دون 
الّرجال .. فللّرجال والّنساء احلق يف األخذ من كل ما جّل ودّق أو كثر وقّل مّما ترك املّيت 

عىل حّد سواء. 

•  · واإجمال نقول : إّن احلكمة تقتىض أن الضعيف أوىل باملرياث من الغّنى، وهذا 	
العمياء، فجاء نور اإلسالم فأعطى  عكس ما كان عليه احلال عىل عهد اجلاهلية 
كّل ذي حقٍّ حقه بصورة عادلة ال يشوهبا أدنى ظلم أو ضيم، وعليه أمجل اهلل -عز 
وجل- الكالم عن املرياث يف هذه اآلية متهيدا وهتيئة لنفوس أولئك الّصفوة من 
املؤمنني حّتى يكونوا عىل أتّم استعداد ملا سيرشعه من أحكام جزئية وتفصيلية يف 
هذه املنظومة العادلة للّرجال وللّنساء، وللكبار، وللّصغار، ولألقوياء والّضعفاء، 
عىل حّد سواء..تنفيًدا لقاعدة شعار اإلسالم يف ذلك قوله -جّل يف عاله- : “مّما 
قّل منه أو كثر نصيبا مفروضا”، وتفنيًدا لقاعدة شعار اجلاهلّية : “ال يرث أموالنا 
إاّل من طاعن بالّرمح ورضب بالّسيف “ .. نعم ! ذاك هو بيان اهلل الشايف، وكلمته 

املاضية ، وحكمه النافذ .. يف عباده وخلقه إىل يوم بعثهم     
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الفرع الثالث: احلكمة يف جميء اآيات املرياث 
الثالث بهذا الرتتيب وهذا التوايل

النساء وفق ترتيب  آيات املرياث يف سورة  ـ  أن رتب    اقتضت حكمة اهلل ـ عز وجل 
الورثة ، وذلك باعتبار 

مدى القرب أو البعد من مورثهم ، فبدأ بالقريب وانتهى بالبعيد ، وقد ذكر العلامء عدة 
لطائف يف ذلك منها : 

 - قال ابن العريب : » قال قتادة : وذكر لنا أن أبا بكر قال : أال إن اآلية التي نزلت يف أول 
سورة النساء من شأن الفرائض نزلت يف الولد والوالد ، واآلية الثانية أنزهلا اهلل سبحانه يف 
الزوج والزوجة واإلخوة من األم ، واآلية التي ختم هبا سورة النساء يف اإلخوة واألخوات 
من األب واألم ، واآلية التي ختم هبا سورة األنفال أنزهلا اهلل سبحانه يف ذوي األرحام ، وما 

جرت الرحم من العصبة .” ))1(( 

 - وقال الرازي :« اعلم أنه تعاىل أورد أقسام الورثة يف هذه اآليات عىل أحسن الرتتيبات، 
وذلك ألن الوارث إما أن يكون متصال بامليت بغري واسطة أو بواسطة ، فان اتصل به بغري 
واسطة فسبب االتصال إما أن يكون هو النسب أو الزوجية ، فحصل هاهنا أقسام ثالثة، 
 ، الوالدة   قرابة  هو  وذلك   ، النسب  جهة  من  ابتداء  احلاصل  االتصال  وأعالها  أرشفها 
ويدخل فيها األوالد والوالدان فاهلل تعاىل قدم حكم هذا القسم. وثانيها : االتصال احلاصل 
ابتداء من جهة الزوجية ، وهذا القسم متأخر يف الرشف عن القسم األول ألن األول ذايت 
بواسطة  احلاصل  االتصال   : وثالثها   ، العريض  من  أرشف  والذايت   ، عريض  الثاين  وهذا 
الغري وهو املسمى بالكاللة ، وهذا القسم متأخر عن القسمني األولني لوجوه : أحدها : أن 
األوالد والوالدين واألزواج والزوجات ال يعرض هلم السقوط بالكلية ، وأما الكاللة فقد 
يعرض هلم السقوط بالكلية. وثانيها : أن القسمني األولني ينسب كل واحد منهام إىل امليت 
بغري واسطة ، والكاللة تنسب إىل امليت بواسطة والثابت ابتداء أرشف من الثابت بواسطة. 

)1( ابن العريب : أحكام القرآن )1/ 519( .                    
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أكثر وأتم من خمالطته  بالوالدين واألوالد والزوج والزوجة  االنسان  أن خمالطة   : وثالثها 
 ، بأحواهلم  ، وذلك يوجب شدة االهتامم  األلفة والشفقة  املخالطة مظنة  بالكاللة. وكثرة 
القسمني  ذكر  عن  الكاللة  مواريث  ذكر  تعاىل  اهلل  أخر  وأشباهها  الثالثة  األسباب  فلهذه 

األولني فام أحسن هذا الرتتيب وما أشد انطباقه عىل قوانني املعقوالت “))1((  

 ، ثم اجلدودة  األبوة  ثم  البنوة  التعصيب  املازري مراتب  قال   ...»: ابن حجر   - وقال 
فاالبن أوىل من األب وان فرض له معه السدس وهو أوىل من اإلخوة وبنيهم ألهنم ينتسبون 
باملشاركة يف األبوة واجلدودة ، واألب أوىل من اإلخوة ومن اجلد ألهنم به ينتسبون فيسقطون 
مع وجوده  ، واجلد أوىل من بني اإلخوة ألنه كاألب معهم ومن العمومة ألهنم به ينتسبون ، 

واإلخوة وبنوهم أوىل من العمومة وبنيهم ألن تعصيب اإلخوة باألبوة ، والعمومة 

باجلدودة ..  هذا ترتيبهم وهم خيتلفون يف القرب فاألقرب أوىل. “))2(( ·

وهبذا يتجىّل أن ترتيب الورثة كان مبنًيا عىل أساس حكمة بالغة ونظر دقيق : فالقريب إىل 
املّيت أوىل باملرياث من البعيد عنه، ومن انتسب إىل القريب من املّيت كان أوىل باملرياث مّمن 
انتسب إىل البعيد منه، وكل من أدىل إىل املّيت بواسطة فإّن تلك الواسطة أوىل باملرياث منه.. 
فالوارث يتصل باملّيت من ثالث جهات : أرشفها وأعالها جهة الّنسب والقرابة ويدخل 
فيها األوالد والوالدان، وثانيها : جهة الزوجية، وهي متأخرة عن اجلهة السابقة يف الرشف 
والعلّو، ألّن األوىل ذاتية، أّما هذه فهي عرضّية ، والّذايت أرشف من العريض .. وثالثها : 
جهة الواسطة بالغري واملساّمة بالكاللة .. وقد جاءت هبذا الرتتيب : ألن األوالد والوالدين 
واألزواج ال يعرض هلم الّسقوط بالكلّية، وينتسبون إىل املّيت بغري واسطة، بخالف الكاللة 
أّن خمالطة  املّيت بواسطة .. وزيادة عىل هذا  بالكلّية، وتنسب إىل  فإّنه يعرض هلا السقوط 
اإلنسان باألوالد والوالدين واألزواج أكثر وأتّم من خمالطته بالغري وهم الكاللة .. وكام هو 
معلوم أّن كثرة املخالطة مظّنة األلفة والّشفقة، فكان اهتامم الشارع احلكيم بأحوال القسم 
هذا  حسب  والعصبة  الورثة  ترتيب  جيري  وهكذا  الثالث،  القسم  من  أكثر  والّثاين  األول 

التسلسل العادل وفق هذه القواعد املنضبطة التي ال حتايب أحًدا عىل حساب آخر.

)1(   الرازي: التفسري الكبري )227/5( .                 
)2( ابن حجر : فتح الباري )35/12(  .              
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الفرع الرابع :  احلكمة يف جميء احلقوق 
املتعلقة بالرتكة بهذا الرتتيب 

 كانت من حكمة اهلل -عز وجل- اأن رتب احلقوق املتعلقة بالرّتكة ترتيبا بديعا 
اأي�صا، ح�صب املنوال الآتـي :

1/ التجهيز، 2/ الدين، 3/ الوصّية، 4/ املرياث . وقد مجع بعضهم هذه األربعة حسب 
ترتيب حروف لفظة »تدوم« ، وقد استنبط علامؤنا األفذاذ عّدة حكم ترشيعية هلذا الرتتيب: 

ا َأْو َدْيٍن { قال علامؤنا : هذا فصل  ٍة ُيويِص هِبَ  - قال ابن العريب : » قوله :} ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
سبحانه  اهلل  أن  وذلك  ؛  الرشيعة  أصول  من  عظيم  وأصل   ، الفرائض  فصول  من  عظيم 
جعل املال قواما للخلق ؛ ويرس هلم السبب إىل مجعه بوجوه متعبة ، ومعان عسرية ، وركب 
يف جبالهتم اإلكثار منه والزيادة عىل القوت الكايف املبلغ إىل املقصود ، وهو تاركه باملوت 
يقينا، وخملفه لغريه ، فمن رفق اخلالق باخللق رصفه عند فراق الدنيا ؛ إبقاء عىل العبدوختفيفا 

من حرسته عىل أربعة أوجه :

   الأول : ما يحتاج اإليه من كفنه وجهازه اإلى قربه .

   الثاين : ما ترباأ به ذمته من دينه .

   الثالث : ما يتقرب به اإلى اهلل من خري لي�صتدرك به ما فات يف اأيام مهلته .

   الرابع : ما ي�صري اإلى ذوي قرابته الدانية واأن�صابه امل�صتبكة امل�صرتكة .

فأما األول فإنام قدم ؛ ألنه أوىل بامله من غريه ، وألن حاجته املاسة يف احلال متقدمة عىل 
دينه ، وقد كان يف حياته ال سبيل لقرابته إىل قوته ولباسه ، وكذلك يف كفنه .

الذي  اخلري  فعل  من  أوىل  الدين  وفرض   ، بدينه  مرهتنة  ذمته  فألن  الدين  تقديم  وأما 
يتقرب به .

فأما تقديم الصدقة عىل املرياث يف بعض املال ففيه مصلحة رشعية وإيالة دينية ؛ ألنه 
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لو منع مجيعه لفاته باب من الرب عظيم ، ولو سلط عليه ملا أبقى لورثته بالصدقة منه شيئا 
ألكثر الوارثني أو بعضهم ؛ فقسم اهلل سبحانه بحكمته املال وأعطى اخللق ثلث أمواهلم 
وتبينت  ومعنى  قوال  املسألة  ...فظهرت  للورثة  املال  سائر  وأبقى   ، أعامرهم  آخر  يف 

حكمة وحكام .” ))1((  

ْين ...فكام أن ِكسوته ىف  م عىل املرياث، وعىل الدَّ   - وقال ابن القيم : “ أن الكفَن مقدَّ
مة عىل قضاء َدينه، فكذلك بعد املامت، هذا كالُم اجلمهور، وفيه خالف شاذ ال  احلياة مقدَّ

ُل عليه.” ))2((  ُيَعوَّ

• فاحلكمة من تقديم حّق الكفن والّتجهيز ألّنه أوىل بامله من غريه، ومادامت حاجته 	
ماّسة إليه، فهي متقّدمة عىل الّدين بعد وفاته كام كانت متقّدمة عليه حال حياته، 
ثّم قّدم الّدين عىل الوصّية ألّنه قد تعلقت به ذّمته، ورصف املال للمداينني مقّدم 
أبواب اخلري األخرى، رعاية حلّق اآلدميني يف اسرتجاع ماهلم، ثم  عىل رصفه يف 
قّدمت الوصّية عىل املرياث حّتى يستدرك ما فاته من اخلري والرّب حال حياته  يرشط 
أن تكون يف حدود ثلث املال، حتى ينفع نفسه وال يؤذي غريه .. وما بقي من مال 
فهو حّق خالص للورثة يقّسم بينهم كام أراد اهلل وحكم ، قال ابن العريب : » ... 
فتوىل اهلل سبحانه قسمها بعلمه ، وأنفذ فيها حكمته بحكمه ، وكشف لكل ذي 
حق حقه، وعرب لكم ربكم عن والية ما جهلتم ، وتوىل لكم بيان ما فيه نفعكم 

ومصلحتكم ، واهلل أعلم . « ))3((  

الوصّية  قّدم  الّدين والوصّية، قد  الكريم عند كالمه عن  القرآن  أن  ـ بقي أن نشري إىل   
ا َأْو َدْيٍن { ـ وقد تقّرر أن الّدين مقّدم  ٍة ُيويِص هِبَ وأّخر الّدين، فقال تعاىل : } ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
عىل الوصّية كام مّر عرضه ـ فام الرّس يف ذلك ؟ ذكر العلامء عّدة حكم بالغة يف هذا التقديم، 

نذكر منها اآليت : 

)1(  ابن العريب : أحكام القرآن )1/  342-341(                
)2(    ابن القيم : زاد املعاد )241-240/2(                     
)3(    ابن العريب : أحكام القرآن )345/1(                     
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 - قال ابن العريب : “ فإن قيل : فام احلكمة يف تقديم ذكر الوصية عىل ذكر الدين ، والدين 
مقدم عليها ؟ قلنا ؛ يف ذلك مخسة أوجه :

   الأول : أن “ أو “ ال توجب ترتيبا ، إنام توجب تفصيال ، فكأنه قال : من بعد أحدمها 
أو من بعدمها ، ولو ذكرمها بحرف الواو ألوهم اجلمع والترشيك ؛ فكان ذكرمها بحرف “ 

أو “ املقتيض التفصيل أوىل .

  الثاين : أنه قدم الوصية ؛ ألن تسببها من قبل نفسه ، والدين ثابت مؤدى ذكره أم مل يذكره 

  الثالث : أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين ؛ فقدم يف الذكر ما يقع غالبا يف الوجود .

  الرابع : أنه ذكر الوصية ، ألنه أمر مشكل ، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم ال ؟ ألن 
الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه ال بد منه ، فقدم املشكل ؛ ألنه أهم يف البيان .

   اخلام�س : أن الوصية كانت مرشوعة ثم نسخت يف بعض الصور ، فلام ضعفها 
النسخ قويت بتقديم الذكر ؛ وذكرمها معا كان يقتيض أن تتعلق الوصية بجميع املال تعلق 
الدين.لكن الوصية خصصت ببعض املال ؛ ألهنا لو جازت يف مجيع املال الستغرقته ومل 
يوجد مرياث ؛ فخصصها الرشع ببعض املال ؛ بخالف الدين ، فإنه أمر ينشئه بمقاصد 
صحيحة يف الصحة واملرض ، بينة املناحي يف كل حال ؛ يعم تعلقها باملال كله .وملا قام 
 ، بالثلث  الرشيعة  ذلك  قدرت  املال  ببعض  الوصية  ختصيص  يف  املعنى  وظهر  الدليل 
وبينت املعنى املشار إليه عىل لسان النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حديث سعد ؛  قال سعد 
للنبي صىل اهلل عليه وسلم : يا رسول اهلل ، يل مال وال يرثني إال ابنة يل ، أفأ تصدق بثلثي 
مايل، إىل أن قال له النبي صىل اهلل عليه وسلم:}الثلث والثلث كثري ، إنك أن تذر ورثتك 
وتبينت  قوال ومعنى  املسألة  {فظهرت  الناس  يتكففون  عالة  تذرهم  أن  أغنياءخري من 

حكمة وحكام .” ))1(( 

 - وقال اجلصاص : » الدين مؤخر يف اللفظ وهو مبتدأ به يف املعنى عىل الوصية ألن “ 
أو” ال توجب الرتتيب وإنام هي ألحد شيئني فكأنه قيل من بعد أحد هذين وقد روي عن 

)1(    اجلصاص : أحكام القرآن )82/2(                                 
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عىل كرم اهلل وجهه أنه قال ذكر اهلل الوصية قبل الدين وهي بعده يعني أهنا مقدمة يف اللفظ 
مؤخرة يف املعنى “  ))1(( 

العلامء سلًفا  { أمجع  َدْيٍن  َأْو  ا  هِبَ ُيويِص  ٍة  َوِصيَّ َبْعِد  } ِمْن  » وقوله:   : ابن كثري  - وقال 
اآلية  َفْحَوى  من  يفهم  النظر  إمعان  عند  وذلك  الوصية،  عىل  مقدم  ْين  الدَّ أن  وخلًفا: 
الكريمة. وقد روى اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسري، من حديث أيب 
إسحاق، عن احلارث بن عبد اهلل األعور، عن عىل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه - قال: 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ا َأْو َدْيٍن { وإن  ٍة ُيويِص هِبَ إنكم تقرءون }ِمْن َبْعِد َوِصيَّ

قىض بالدين قبل الوصية “))2((  

ا َأْو َدْيٍن { وإخراج الدين ال شك  ٍة ُيويِص هِبَ   وقال السهييل : » وقوله : } ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
قبل إخراج الوصية وبعد الكفن ألن الغرماء يف حياته مل يكن هلم سبيل عىل كفنه وما جيهز 
به وبدئ به يف العمل قبل الوصية ألن أداءه فرض والفرض مقدم عىل الندب ..  فإن قيل: 
مل بدأ اهلل بالوصية قبل ذكر الدين ؟ قلنا : يف حكم البالغة أن يقدم ما جيب االعتناء برشحه 
وبيانه ، وأداء الدين معلوم وأمره بني ألنه حق للغرماء ومنعهم منه ظلم ظاهر فبدأ بام حيتاج 
إىل بيانه . ووجه آخر وهو : أن الوصية طاعة وخري وبر يفعله امليت والدين إنام هو ملنفعة 
نفسه وهو مذموم يف غالب أحواله وقد تعوذ رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم من الكفر 
والدين فبدأ باألفضل وما يقدم يف ترتيب الكالم فقد يكون لقبلية الفضل نحو قوله وأقيموا 
الصالة وآتوا الزكاة ونحو قوله من النبيني والصديقيني وقد يكون لقبلية الزمان نحو قوله 
نوحا وإبراهيم وقد يكون لقبلية الرتتيب نحو تقديم اليهود عىل النصارى يف الذكر ألهنم 
كانوا جماورين للمسلمني يف الدار وقد يكون تقديمهم يف اللفظ لقبلية الزمان ألن التوراة 
قبل اإلنجيل وموسى قبل عيسى وقد يكون تقديم الصالة قبل الزكاة من قبلية الرتبة ألهنا 
القبليات أصال يف  املال .. فاجعل هذه  الرتبة قبل  املال والبدن يف  البدن والزكاة حق  حق 
معرفة احلكمة واإلعجاز يف كتاب اهلل فإنه ال تقدم فيه صفة عىل أخرى وال شء عىل شء 

)1(     ابن العريب : أحكام القرآن )344/1(                               
)2(     ابن كثري : تفسريابن كثري )215/2(                             
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إال بقبلية من هذه القبليات فرتتب األلفاظ يف اللسان عىل حسب ترتيب املعاين يف اجلنان 
فتدبره واهلل املستعان « ))1(( 

- وقال ابن عاشور : »  واملقصد هنا التنبيه عىل أمهية الوصية وتقدمها. وإنام ذكر الدين 
الوصية  يتقدم عىل  الدين  السامعني أن  املرياث مع علم  يتعني تقديمه عىل  ملا  تتميام  بعدها 

أيضا ألنه حق سابق يف مال امليت، ألن املدين 

موقع  دين{  }أو  عطف  فموقع  دائنه.  دين  عن  فاضل  هو  ما  إال  ماله  من  يملك  ال 
االحرتاس، وألجل هذا االهتامم كرر اهلل هذا القيد أربع مرات يف هذه اآليات.« ))2((  

  - وقال  الزرقاين  :» وأجاب من أخرها بأهنا قدمت لئال يتهاون هبا«))3((  

}أودين{ ال يفيد الرتتيب وإّنام يفيد   مّما سبق عرضه يتبنّي أن حرف : » أو » يف قوله : 
الّتفصيل واالحرتاس، وقد قّدمت الوصية عىل الّدين يف هذا الّسياق القرآين لفظا ال معنى 
أّنه  للّتنبيه عىل أمهيتها والتأكيد عىل تنفيذها وبياهنا وإيصاهلا ألهلها .. ففي حكم البالغة 
يقّدم ما جيب االعتناء برشحه وبيانه عىل غريه، فالوصّية يف حاجة إىل رشح وبيان وتفصيل، 
أّما الدين فمعلوم وبنّي .. فبدأ بام حيتاج إىل بيان وتفصيل .. وكذا أن الباري -عز وجل- 
علم أّن أداء الوصية سيكون شاًقا عىل الورثة، ألهّنا تؤخذ من غري عوض، فأوالها االهتامم 
هبذا التقديم ، وألّن الّدين عادة له أصحابه يطالبون به، بخالف الوصّية فقد ال يسمع هبا 
أصحاهبا .. فجاء هذا الّتقديم ليقرع أسامع الورثة عىل وجوب تأدية وصّية مّيتهم عىل الوجه 

الذي سمعوه منه، تأدّية لألمانة ووفاء للعهد وامليثاق.

)1(     السهييل : الفرائض ) 50 (                                    
)2(      ابن عاشور : التحرير والتنوير )361/4( .                               

)3(      الزرقاين  :رشح الزرقاين  )414/14( .                               
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الفرع اخلام�س:  احلكمة من ت�سدير اآيات 
املرياث بلفظ : » يو�سيكم « و لفظ : » اأولدكم «

) يو�صيكم(.. وهي املّرة الوحيدة يف  –عز وجل- آية املواريث األوىل بقوله  صّدر اهلل 
األبناء  يويص  أّنه  الغالب  إذ  باألبناء،  اآلباء  يويص  وتعاىل  سبحانه  أّنه  كّله  الكريم  القرآن 
باآلباء وقد كّرر ذلك مراًرا يف العديد من آيات القرآن .. وقد ا�صتنبط العلماء كثرًيا من 

احلكم لهذا الت�صدير :  

أهل  فإن  فيهم،  بالعدل  يأمركم  اهلُل{ أي:  } ُيوِصيُكُم  تعاىل:  »فقوله   : ابن كثري  قال   - 
اجلاهلية كانوا جيعلون مجيع املرياث للذكور دون اإلناث، فأمر اهلل تعاىل بالتسوية بينهم يف 
أصل املرياث... وقد استنبط بعض األذكياء من قوله تعاىل: } ُيوِصيُكُم اهلُل{  أنه تعاىل أرحم 
بخلقه من الوالد بولده، حيث أوص الوالدين بأوالدهم، فعلم أنه أرحم هبم منهم، كام جاء 
ْبي تدور عىل ولدها، فلام  يف احلديث الصحيح : وقد رأى – عليه السالم-  امرأة من السَّ
وجدته أخذته فأْلَصَقْته بَصْدرها وأرضعته. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه: 
َتْقِدُر عىل ذلك؟ « قالوا: ال يا رسول اهلل: قال:  النار وهي  أَترْون هذِه طارحَة ولدهايف   «

»َفَواهللِ هلُل ًأْرَحُم بعباِدِه من هذه بَِوَلِدَها...« ))1((  

 - وقال ابن حجر :«... وأضاف الفعل إىل اسم املظهر تنويا باحلكم وتعظيام له وقال ] 
يف أوالدكم [ ومل يقل بأوالدكم إشارة إىل األمر بالعدل فيهم ...وأضاف األوالد إليهم مع 

أنه الذي أوص هبم إشارة إىل أنه أرحم هبم من أبائهم “))2((       

   - وقال األلويس : “ قوله } يوصيكم{ فاملراد يأمركم اهلل ويفرض عليكم ... وعدل عن 
األمر إىل اإليصاء ألنه أبلغ وأدل عىل االهتامم وطلب احلصول برسعة . “  ))3((    

)1(     ابن كثري : تفسريابن كثري )213/2(       
)2(     ابن حجر : فتح الباري )3/12- 4 (        
)3(     األلويس : تفسرب األلويس )211/4(        
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  - وقال ابن عاشور : “ ومن االهتامم هبذه األحكام تصدير ترشيعها بقوله :} يوصيكم{ 
ألن الوصاية هي األمر بام فيه املأمور وفيه اهتامم اآلمر لشدة صالحه ولذلك سمي ما يعهد 
به اإلنسان فيام يصنع بأبنائه وبامله وبذاته بعد املوت وصية . “)1(                                                                                                                   

    - وقال  الشعراوي : “... ونعم الرب خالقنا؛ إنه يوصينا يف أوالدنا ، سبحانه رب 
اهلل يف  } ُيوِصيُكُم   : الكريم  وقوله   . أبائنا  عند  منا  أحب  ربنا  عند  كأننا   ، العظيم  العرش 
َأْواَلِدُكْم { توضح أنه رحيم بنا وحيب لنا اخلري  . ومادة الوصية إذا ما استقرأناها يف القرآن 
اُكْم بِِه  نجد - باالستقراء - أن مادة الوصية مصحوبة بالباء ، فقال سبحانه : } ذلكم َوصَّ
َن الدين َما وص بِِه ُنوحًا {     َع َلُكم مرِّ ُقوَن {  ] األنعام : 153 [ وقال سبحانه :} رَشَ ُكْم َتتَّ َلَعلَّ
ُه َوْهنًا عىل َوْهٍن{  َلْتُه ُأمُّ ْيَنا اإلنسان بَِوالَِدْيِه مَحَ ] الشورى : 13 [ وقال احلق أيضا : } َوَوصَّ
] لقامن : 14 [ كل هذه اآليات جاءت الوصية فيها مصحوبة بالباء التي تأيت لإللصاق .لكن 
َأْواَلِدُكْم { فكأن الوصية مغروسة  يف  اهلل  عندما وّص اآلباء عىل األبناء قال : } ُيوِصيُكُم 

ومثبتة يف األوالد ، فكلام رأيت الظرف وهو الولد ذكرت الوصية “ ))2(( 

اهلل  بوصية  يبدأ  حيث   . التوارث  نظام  إىل  نجيء  واآلن   ...«: قطب  سيد  وقال   -      
من  وأعدل  وأبر  أرحم   - سبحانه   - أنه  عىل  الوصية  هذه  فتدل  أوالدهم;  يف  للوالدين 
الوالدين مع أوالدهم; كام تدل عىل أن هذا النظام كله مرده إىل اهلل سبحانه; فهو الذي حيكم 
بني الوالدين وأوالدهم وبني األقرباء وأقارهبم . وليس هلم إال أن يتلقوا منه سبحانه وأن 
ينفذوا وصيته وحكمه . . وأن هذا هو معنى » الدين «...إن اهلل هو الذي يويص وهو الذي 
يفرض وهو الذي يقسم املرياث بني الناس - كام أنه هو الذي يويص ويفرض يف كل شء 
التنظيامت والرشائع والقوانني  أنه هو الذي يقسم األرزاق مجلة - ومن عند اهلل ترد  وكام 
وعن اهلل يتلقى الناس يف أخص شؤون حياهتم - وهو توزيع أمواهلم وتركاهتم بني ذريتهم 
وأوالدهم - وهذا هو الدين . فليس هناك دين للناس إذا مل يتلقوا يف شؤون حياهتم كلها 

)1(      ابن عاشور : التحرير والتنوير )256/4(    
)2(      الشعراوي : تفسري الشعراوي ) 1380/1(         
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من اهلل وحده; وليس هناك إسالم إذا هم تلقوا يف أي أمر من هذه األمور - جل أو حقر - 
من مصدر آخر... وإن ما يويص به اهلل ويفرضه وحيكم به يف حياة الناس... هلو أبر بالناس 
وأنفع هلم مما يقسمونه هم ألنفسهم وخيتارونه لذرياهتم . . فليس للناس أن يقولوا : إنام 
نختار ألنفسنا . وإنام نحن أعرف بمصاحلنا . . فهذا - فوق أنه باطل - هو يف الوقت ذاته 

توقح وتبجح وتعامل عىل اهلل وادعاء ال يزعمه إال متوقح جهول!” ))1((   

يتبنّي اأّن احلكمة من ت�صدير اآيات املرياث بلفظ : {يو�صيكم}  عر�صه  �صبق  · مما 
تتمثل يف الآتي :

 1/- أن قـوله : } يوصيكم {  يدّل عىل أّن اهلل هو الذي يويص ويفرض ويقّسم األرزاق 
واملرياث .. فمنه ترد التنظيامت والرشائع والقوانني، فهو مصدر التلقي يف أّي أمر من أمور 

احلياة جّل أو حقر. 

 2/- أن اهلل تعاىل يريد أن يبنّي أّنه أرحم وأبّر وأعدل بخلقه من الوالد بولده، ولذلك 
أوص الوالدين بأوالدهم، فعلم أّنه أرحم هبم منهم، وأّنه حيب هلم اخلري.

االهتامم، وطلب  وأدّل عىل  أبلغ  ألّنه  “اإليصاء”،  “األمر” إىل  أّنه عدل عن   -/3  
احلصول برسعة.

“بالباء” التي  مصحوبة  وردت  كّله  الكريم  القرآن  يف  باالستقراء  الوصّية  لفظة   -/4  
تفيد اإللصاق، لكن عندما وص اهلل اآلباء عىل األبناء يف هذه اآلية جاء بلفظ الوصّية دون 
ولد  أّي  رأيت  فكلام  ابتداء،  األبناء  ومثبتة يف  مغروسة  الوصّية  أّن  يدّل عىل  وهذا  “باء”، 

ذكرت الوصّية به مبارشة.

• وإمجاال نقول : احلكمة من تصدير أحكام املرياث بلفظ } يوصيكم { لبيان أن اهلل 	
أعدل وأرحم بخلقه، حتى من الوالدين بأوالدهم .. فهو الذي يويص وهو الذي 
يفرض وهو الذي يقسم، فليس ألحد أن يتعاىل عىل اهلل ويقول : قسمتي أعدل 
وأنفع، وأنا أعرُف بمصالح وشؤون أبنائي من غريي ... فلفت اهلل قلوب املؤمنني 

)1(     سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 260- 262 (           

209العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية

www.almoslih.net



اخلري  هو  املال  يف  قسمة  من  اهلل  به  أوص  ما  أن  ليتيقنوا  “يوصيكم”  اللفظ  هبذا 
كّله والّنفع كّله، وما وراءه من قسمة فهي باطلة مرجوحة، ال تفي بالعدل الذي 

ارتضاه املوىل -عز وجل- لعباده املؤمنني يف أمواهلم وأرزاقهم.

 - أما فيام خيص حكمة اهللـ  عز وجلـ  يف التعبري بلفظ : » أوالدكم « دون لفظ »أبنائكم« 
فقد بينها العلامء عىل النحو اآليت :

 - قال ابن حجر :»... ولكن بني التعبري بالولد واالبن فرق ولذلك قال تعاىل : }يوصيكم 
اهلل يف أوالدكم ومل يقل يف أبنائكم {  ـ  ولفظ الولد يقع عىل الذكر واألنثى والواحد واجلمع 
بخالف االبن، وأيضا فلفظ الولد يليق باملرياث بخالف االبن تقول ابن فالن من الرضاعة 
وال تقول ولده وكذا كان من يتبنى ولد غريه قال له ابني وتبناه وال يقول ولدي وال ولده 
ومن ثم قال يف آية التحريم : } وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم {  إذ لو قال وحالئل 
أوالدكم مل حيتج إىل أن يقول من أصالبكم ألن الولد ال يكون إال من صلب أو بطن “))1((  

هو  الوالدة  لفظ  ألن  أبنائكم  يف  يقل  ومل  أوالدكم{   }وقال يف   «  : السهييل   - وقال 
الذي يليق بمسألة املرياث... فإن األبناء من الرضاعة ال يرثون ألهنم ليسوا بأوالد وكذلك 
االبن املتبنى فقد كان رسول اهلل  - صىل اهلل عليه و سلم -  تبنى زيدا قبل النسخ للتبني 
فكان يقول أنا ابن حممد وال يقول أنا ولد حممد ولذلك قال سبحانه : } وحالئل أبنائكم 
الذين من أصالبكم  { ألن الولد ال يكون إال من صلب أو بطن ، غري أن لفظ األوالد يقع 
عىل الذكور واإلناث حقيقة فلذلك عدل عنه إىل لفظ األبناء يف آية التحريم ، وأما يف آية 
املواريث فجاء بلفظ األوالد تنبيها عىل املعنى الذي يتعلق به حكم املرياث ؛وهو التولد 
فاملاء حياة البرش... وهو يرسي من األصل إىل الفرع املتولد منه أشد من رسيان املاء من 
الفرع إىل األصل ، ولذلك كان سبب الولد يف املرياث أقوى من سبب الوالد ألن الولد 
فرع متولد فإليه يرسي املال أقوى من رسيانه إىل األب ، والولد يقع عىل الذكر واألنثى 

والواحد واجلمع بخالف االبن. « ))2(( 

)1(    ابن حجر : فتح الباري )26/12 (   
)2(    السهييل : الفرائض ) 34 (        

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  210

www.almoslih.net



“والولد اسم لالبن ذكرا كان أو أنثى ويطلق عىل الواحد وعىل   - وقال ابن عاشور : 
اجلامعة من األوالد “  ))1(( 

• مّما سبق تفصيله يتبنّي أن احلكمة من الّتعبري بلفظ : “أوالدكم” دون لفظ “أبنائكم” 	
تتمثل يف اآليت :

والواحد  واألنثى  الّذكر  عىل  يقع  فهو  “االبن”،  لفظ  من  “الولد” أعّم  لفظ  أن   -/1  
واجلمع بخالف لفظ”االبن”.

إذا كان  إاّل  يثبت  املرياث ال  “االبن”، ألّن  لفظ  باملرياث من  “الولد” أليق  لفظ   -/2  
“االبن” فإّنه يقع عىل االبن من الّرضاع، واالبن املتبنى ..  الولد من صلب أبيه، أّما لفظ 

وكام هو معلوم أّن املرياث ال يثبت ملثل هؤالء ألهّنم ليسوا من صلب الّرجل ..

 3/- أن لفظ “الولد” فيه معنى “التوّلد” الذي يتعّلق به حكم املرياث .. فاملاء – مثال 
- يرسي من األصل إىل الفرع املتوّلد منه أشّد من رسيانه من الفرع إىل األصل، وكذا املال 
فإّنه يرسي إىل الولد أقوى من رسيانه إىل األب، ألّن الولد فرع متوّلد من والده .. وهلذا كان 

سبب الولد يف املرياث أقوى من سبب الوالد.  

)1(    ابن عاشور : التحرير والتنوير )257/4(    

211العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية

www.almoslih.net



الفرع ال�ساد�س: احلكمة من م�ساعفة حظ الذكر 
حلظ الأنثى يف املرياث 

 إن اهلل -عز وجل- يف منظومة املواريث حكم أّن للّذكر مثل حّظ األنثيني إذا كان من 
نفس الدرجة وقد بنّي العلامء يف هذه املسألة أمرين : 

 - الأمر الأول : أن الباري -عز وجل- جعل مرياث الّذكر مساويًا ملرياث انثيني من 
كوحدة  أخذ  ولذلك   ، ومعروف  معلوم  األنثى  مرياث  وكأن  يقتيض  وهذا  درجته،  نفس 
يف الّتقدير، بخالف مرياث الّذكر، إذ مل يقل الباري : مرياث األنثى مساٍو لنصف مرياث 

الّذكر.. فام احلكمة يف هذا التقديم ؟ :

- قال ابن عاشور : “ وقوله } للذكر مثل حظ األنثيني{ جعل حظ األنثيني هو املقدار 
الذي يقدر به حظ الذكر ومل يكن قد تقدم تعيني حظ لألنثيني حتى يقدر به فعلم أن املراد 
ألن  صاحلا  املراد  هذا  كان  وقد   ، منهم  األنثى  حظ  عىل  األوالد  من  الذكر  حظ  تضعيف 
بيان  يؤدى بنحو : لألنثى نصف حظ ذكر أو لألنثيني مثل حظ ذكر إذ ليس املقصود إال 
صار  األنثى  حظ  أن  إىل  اإليامن  وهي  لطيفة  لنكتة  التعبري  هذا  أوثر  قد  ولكن   . املضاعفة 
فصار  اجلاهلية  أهل  عند  اجلانب  كانت مهضومة  إذ  الذكر  حظ  أهم من  الرشع  اعتبار  يف 
اإلسالم ينادي بحظها يف أول ما يقرع األسامع قد علم أن قسمة املال تكون باعتبار عدد 

البنني والبنات “))1((   

ْنَثَينْيِ {  واختري فيها هذا التعبري  َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ  - وقال حممد رشيد رضا : “ قوله : } لِلذَّ
لإلشعار بإبطال ما كانت عليه اجلاهلية من منع توريث النساء كام تقدم ، فكأنه جعل إرث 
األنثى مقررا معروفا ، وأخرب أن للذكر مثله مرتني ، أو جعله هو األصل يف الترشيع، وجعل 
إرث الذكر حمموال عليه يعرف باإلضافة إليه ، ولوال ذلك لقال : لألنثى نصف حظ الذكر، 
وإذا ال يفيد هذا املعنى ، وال يلتئم السياق بعده كام ترى ; أقول : ويؤيد هذا ما تراه يف بقية 

)1(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )257/4(           
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الفرائض يف اآليتني من تقديم بيان ما لإلناث باملنطوق الرصيح مطلقا ، أو مع مقابلته بام 
للذكور كام ترى يف فرائض الوالدين ، واألخوات ، واإلخوة    “))1(( 

• فاحلكمة من جعل حّظ األنثيني هو املقدار الذي يعرف به حّظ الّذكر هو إبطال ملا 	
كانت عليه اجلاهلّية من منع توريث الّنساء، وذلك أّنه جعل مقدار مرياث األنثى 
معروفا مقّررا بل اعترب األصل يف ترشيع هو مقدار مرياث الّذكر بخالف ما كان 
عليه احلال يف اجلاهلية إذ كانت ال تأخذ من الرتكة شيًئا، فلتعلية شأهنا ُجعل حّظها 
اإلسالم  رشيعة  أن  واضحة  داللة  فيه  وهذا  الّذكر،  مرياث  تقدير  يف  املعيار  هو 
أعطت للمرأة حقها يف املرياث، بل جعلت مرياث الّذكر حممواًل عىل مرياث األنثى 
بني  قسمة  هو  املال  أن  للّناس  بيان  كّله  هذا  ويف   .. إليه  باإلضافة  إاّل  يعرف  وال 

الذكور واإلناث حسب قاعدة : “للّذكر مثل حظ األنثيني” .

أّن يف هذا عدم  الّذكر مثل حّظ األنثيني، هذا ال يعني  ملا أعطى  أّنه   - الأمر الثاين : 
مساواة بني جنس الّذكر وجنس األنثى، بل راعى الرّشع يف ذلك عّدة حكم ومقاصد بّينها 

العلامء منها : 

 -  قال الرازي:” ال شك أن املرأة أعجز من الرجل ...وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب 
أن يكون نصيبها من  املرياث أكثر ، فان مل يكن أكثر فال أقل من املساواة ، فام احلكمة يف أنه 
تعاىل جعل نصيبها نصف نصيب الرجل واجلواب عنه...: أن خرج املرأة أقل ، ألن زوجها 
ينفق عليها ، وخرج الرجل أكثر ألنه هو املنفق عىل زوجته ، ومن كان خرجه أكثر فهو إىل 

املال أحوج. “ ))2((  

 - وقال ابن كثري : “ فجعل للذكر مثل حظ األنثيني؛ وذلك الحتياج الرجل إىل مؤنة 
ما  ضْعَفْي  ُيْعَطى  أن  فناسب  املشقة،  م  وجتشُّ والتكسب  التجارة  ومعاناة  والكلفة  النفقة 

تأخذه األنثى.” ))3(( 

)1(   حممد رشيد رضا : تفسري املنار )406/4(        
)2(   الرازي :تفسري الرازي )214/5(         

)3(   ابن كثري : تفسريابن كثري )213/2(            
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الزوجة تفضيال  “ وقد أعطى اهلل سبحانه الزوج ضعف ما أعطى   : القيم  ابن  - وقال 
جلانب الذكورية . “)1(  

االنثيني  الرجل مثل حظ  النسبي حظ  املوجب  ملا جعل يف  تعاىل  الرازي:” أنه  - وقال 
كذلك جعل يف املوجب  السببي حظ الرجل مثل حظ االنثيني “ )2(    

ْنَثَيني{ ،  َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ - وقال الشنقيطي : “ قوله تعاىل: ِ} ُيوِصيُكُم  اهلُل يِف َأْوالِدُكْم لِلذَّ
مل يبني هنا حكمة تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث مع أهنام سواء يف القرابة. ولكنه أشار 
َل   اهلُل َبْعَضُهْم  اُموَن َعىَل النرَِّساِء باَِم َفضَّ َجاُل َقوَّ إىل ذلك يف موضع آخر وهو قوله تعاىل:  } الررِّ
َأْمَواهِلِْم{  ] النساء :34[؛ ألن القائم عىل غريه املنفق ماله عليه  َأْنَفُقوا ِمْن  َوباَِم  َبْعٍض  َعىَل 
مرتقب للنقص دائام، واملقوم عليه املنفق عليه املال مرتقب للزيادة دائام، واحلكمة يف إيثار 

مرتقب النقص عىل مرتقب الزيادة جربا لنقصة املرتقبة ظاهرة جدا. “)3(  

 - وقال الدهلوي : “ الذكر يفضل عىل األنثى إذا كانا يف منزلة واحدة أبدا الختصاص  
الذكور بحامية البيضة والذب عن الذمار ، وألن الرجال عليهم انفاقات  كثرية ، فهم أحق 
ما يكون شبه املجان ، بخالف النساء فإهنن َكُل عىل  أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن “)4(     

 ، األنثى  املكيال هو حظ  أو   ، املقياس  يكون  أن  اهلل  أراد  لقد   « ال�صعراوي :  - وقال   
ويكون حظ الرجل هنا منسوبا إىل األنثى...والذين يقولون : هذا  ظلم يصيب املرأة ، نريد 
املساواة . نقول هلم : انظروا إىل العدالة هنا . فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها ، واألنثى 
مطلوب هلا ذكر ينفق عليها ، إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج ، وإن 
تزوجت فإن النصف الذي خيصها سيبقى هلا ، وسيكون هلا زوج يعوهلا . إذن فأيام أكثر 
َكِر ِمْثُل  حظا يف القسمة؟ إهنا األنثى . ولذلك جعلها اهلل األصل واملقياس حينام قال :  } لِلذَّ
َحظرِّ األنثيني { فهل يف هذا القول جور أو فيه حماباة للمرأة؟ واجلواب :  أن يف هذا القول 

)1(  ابن القيم : أعالم املوقعني )363/1(     
)2(   الرازي: التفسري الكبري )227/5( 

)3(    الشنقيطي : أضواء البيان )308/1(         
)4(     الدهلوي :  حجة  اهلُل البالغة )217(         
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حماباة للمرأة؛ ألنه جعل نصيبها املكيال الذي ُيرد إليه األمر؛ ثم طلب من الرجل أن ينفق 
عىل األنثى ...إذن فام تأخذه من نصف الذكر يكون خالصا هلا ، وكان جيب أن تقولوا : ملاذا 
حابى اهلل املرأة؟ لقد حابى اهلل املرأة ألهنا عرض ، فصاهنا ، فإن مل تتزوج جتد ما تنفقه ، وإن 

تزوجت فهذا فضل من اهلل «)1(  

} للذكر مثل حظ األنثيني {  ... وليس األمر يف هذا أمر    :    - وقال �صيد قطب “ قوله 
حماباة جلنس عىل حساب جنس . إنام األمر أمر توازن وعدل بني أعباء الذكر وأعباء األنثى 
يف التكوين العائيل ويف النظام االجتامعي اإلسالمي : فالرجل يتزوج امرأة ويكلف إعالتها 
وإعالة أبنائها منه يف كل حالة وهي معه وهي مطلقة منه . . . أما هي فإما أن تقوم بنفسها 
فقط وإما أن يقوم هبا رجل قبل الزواج وبعده سواء . وليست مكلفة نفقة للزوج وال لألبناء 
يف أي حال . . فالرجل مكلف - عىل األقل - ضعف أعباء املرأة يف التكوين العائيل ويف 
النظام االجتامعي اإلسالمي . ومن ثم يبدو العدل كام يبدو التناسق بني الغنم والغرم يف هذا 
التوزيع احلكيم . ويبدو كل كالم يف هذا التوزيع جهالة من ناحية ، وسوء أدب مع اهلل من 

ناحية أخرى ، وزعزعة للنظام االجتامعي واألرسّي . “)2( 

•   فمن خلل ما �صبق يتبني اأن لهذا التف�صيل عدة اأ�صرار وحكم :  	

1/- الّرجل حمتاج إىل مؤنة  النفقة والكلفة، فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذه األنثى 
.. فالّذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها، واألنثى مطلوب هلا زوج ينفق عليها ويعوهلا .. 

وبالتأمل يظهر أن األنثى أكثر حّظا يف القسمة من الّذكر. 

عليه  واملنفق  دائام،  للنقص  مرتقب  واملنفق  عليها،  منفق  واملرأة  منفق  الّرجل   -/2     
الزيادة،  مرتقب  عىل  النقص  مرتقب  إيثار  يف  احلكيم  الّشارع  فراع  دائام،  للزيادة  مرتّقب 
فأعطى الّرجل ضعف ما أعطى األنثى، ومن هنا يبدو العدل الرباين جلّيا، كام يبدو التناسق 

البديع بني الغنم والعرم يف هذا الّتوزيع احلكيم العادل.

   3/- أن خرج املرأة أقّل ألّن زوجها ينفق عليها، وخرج الّرجل أكثر ألّنه هو املنفق عىل 

)1(      الشعراوي : تفسري الشعراوي)1380/1(     
)2(      سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 260- 262 (           
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زوجته، وعليه من كان خرجه أكثر فهو إىل املال أحوج عىل من كان خرجه أّقل.

  4/- أخذ الّذكر ضعف ما تأخذه األنثى ليس فيه حماباة جلنس عىل حساب جنس، وإّنام 
هي حالة توازن وعدل بني أعباء الذكر املتعّددة، وأعباء األنثى املحدودة ...كام هو مقّرر 
يف الّنظام االجتامعي اإلسالمي، واملتتبع ألحوال الّرجل واملرأة يف احلياة يدرك أّن الّرجل 

أحوج من املرأة إىل املال ملا عليه من أعباء ومسؤوليات ومهام.

 5/- أعطى اهلل الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضيال جلانب الذكورية.

 6/- إن اهلل تعاىل ملا جعل يف املوجب الّنسبي حّظ الّذكر مثل حّظ األنثيني، كذلك جعل 
يف املوجب السببي )الزوجّية(  حّظ الزوج ضعف حّظ زوجته.

 7/- أن الرجل أقدر من املرأة عىل تنمية املال واإلفادة منه، وذلك أمر مطلوب يف اإلسالم.

 8/ - أن مال الرجل مستهلك ومال املرأة موفور.

   الرد على الذين يزعمون اأن الإ�صلم ظلم املراأة بتف�صيل الرجل عليها يف املرياث.

 تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث من القضايا التي تثار للنيل من الترشيع اإلسالمي، 
بدعوى أنه ظلم املرأة، ومل ينصفها، وفضل الرجل عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية 
وذلك: أن اإلسالم أنصف املرأة ورفع من شأهنا، فقد عانت قبل اإلسالم حيث كانت ال 
تنال شيئا من اإلرث بل تورث كام يورث املتاع.قال ابن عباس - ريض اهلل عنهام -  يف قوله 
ِذيَن آَمُنوا اَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النرَِّساَء َكْرًها {  ]النساء :19[  : ]كانوا إذا  ا الَّ َ تعاىل:  } َياَأيُّ
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاءوا زوجوها، وإن 

شاءوا مل يزوجوها، وهم أحق هبا من أهلها، فنزلت هذه اآلية[ )1(  

فلام جاء اإلسالم أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل يف املرياث بنصيب 
ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّا  ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ َجاِل َنِصيٌب مِمَّ مفروض، كام قال تعاىل:  } لِلررِّ

ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا {...)2(· َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ

)1(    صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب »ولكم نصف ما ترك أزواجكم« 3 / 216                
)2(    عبد الكريم الالحم  : الفرائض ) 3-2 ( . 
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 بقي أن نشري إىل أن املقرر يف علم املرياث أن الفروض تتعدد بتعدد البنات أو األخوات،و 
{ وقوله   َتَرْكُتْم  ا  مِمَّ ُبُع  الرُّ }َوهَلُنَّ   : قوله  الرازي:»  قال   - : الزوجات  بتعدد  تتعدد  لكن ال 
«)1( - وقال  والثمن  الربع  الواحد واجلامعة سواء يف  أن  َتَرْكُتْم{...اعلم  ا  مِمَّ ُمُن  الثُّ }َفَلُهنَّ 
السهييل   ـ يف حكمة التعبري بضمري اجلمع يف “ وهلن “ ـ: “ وقوله يف الزوجات :} وهلن 
الربع{..} وهلن الثمن {  “.. أيضا يقتيض أن الثمن مشرتك بني الزوجات وهن كن أربعا 
كام اقتىض اشرتاك إخوة الكاللة يف الثلث يف قوله : } فهم رشكاء يف الثلث { ألنه لفظ مجع 
ولو ذكر الزوجة عىل انفرادها لكان الثمن هلا ثم يكون للرضة األخرى ثمن آخر هكذا إىل 

األربع ، ولكنه جاء بلفظ اجلمع فألربع زوجات الثمن بينهن . “)2(  

  -  وقال ابن عاشور : “... قوله :  } ماترك أزواجكم {...واملعنى : ولكل واحد منكم 
{،وقوله:  } فلكم الربع مما تركن  نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه ، وكذلك قوله: 
} فلهن   : الربع مما ترك زوجهن وكذلك قوله  {  أي : ملجموعهن  الربع مما تركتم  }وهلن 

· )3(“ الثمن مما تركتم { وهذا حذق يدل عليه إجياز الكالم. 

والرس يف عدم تعدد فرض الزوجية بتعدد الزوجات ، مابينه ابن عاشور حيث قال : “ 
قد اتفقت األمة عىل أن الرجل إذا كانت له زوجات ، يشرتكن يف الربع أو يف الثمن من غري 
زيادة هلن ألن : تعدد الزوجات بيد صاحب املال فكان تعددهن وسيلة إلدخال املرضة عىل 

الورثة اآلخرين ، بخالف تعدد البنات واألخوات فإنه ال خيار فيه لرب املال“)4(   

)1(    الرازي: التفسري الكبري )227/5( .                  
)2(  السهييل :الفرائض )68( .                  

)3(  ابن عاشور : التحرير والتنوير )263/4(                   
)4(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )263/4(                  
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الفرع ال�سابع : احلكمة من تقدمي البنوة على 
الأبوة يف املرياث

  عند توزيع الرّتكة عىل الورثة وجدنا الّشارع احلكيم قد فّضل فروع املّيت وقّدمهم عىل 
أصوله وذلك لعّدة حكم بّينها علامؤنا األفاضل نذكر منها اآليت : 

- قال ابن العريب : » إذا اجتمع اآلباء واألوالد قدم اهلل األوالد ؛ ألن األب كان يقدم 
ولده عىل نفسه ، ويود أنه يراه فوقه ويكتسب له ؛ فقيل له : حال حفيدك مع ولدك كحالك 

مع ولدك .”)1(                                       

تعلق  ألن  ذلك  فعل  وإنام  األوالد  مرياث  بذكر  بدأ  تعاىل  أنه  الرازي:” اعلم  وقال   -  
“فاطمة بضعة مني”  التعلقات ، ولذلك قال عليه الصالة والسالم :  اإلنسان بولده أشد 
الوالدين عىل اإلنسان أعظم من  السبب قدم اهلل ذكر مرياثهم... وال شك أن حق  فلهذا 

حق ولده عليه ، وقد بلغ حق الوالدين إىل أن قرن اهلل طاعته بطاعتهام فقال : 

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسـاًنا {  ] اإلرساء : 23[ وإذا كان كذلك  َك َأال َتْعُبُدوا إاِل إِيَّ }َوَقىَض َربُّ
فام السبب يف أنه تعاىل جعل نصيب األوالد أكثر ونصيب الوالدين أقل ؟

واجلواب عن هذا يف هناية احلسن واحلكمة : وذلك ألن الوالدين ما بقي من عمرمها إال 
القليل فكان احتياجهام إىل املال قليال ، أما األوالد فهم يف زمن الصبا فكان احتياجهم إىل 

املال كثريا فظهر الفرق. “)2(   

والباقي  النص  بحكم  السدسان  فلألبوين  ذكرا  الولد  كان  وإن  اجلصاص:”  وقال   -  
لالبن ألنه أقرب تعصيبا من األب “)3(  

)1( ابن العريب : أحكام القرآن )338/1(                  
)2(  الرازي: التفسري الكبري )219/5- 220 (       

)3(  اجلصاص: أحكام القرآن )81/1(              
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 - وقال السهييل : »... ألنه يقال لألب كام كنت حتب البنك من الغنى واخلري أكثر مما 
حتب ألبيك فكذلك حال ابنك مع ولده كحالك مع ولدك ألن الوالد أحب الناس غنى 
البنه وأعزهم فقرا عليه ، كام قال الصديق البنته عائشة ريض اهلل عنهام عند موته وكان أبوه 
حيا فقال هلا : ] ما من أحد أحب إيل غنى منك وال أعز فقرا عىل بعدي منك[ ، ومل يستثن 
النكاح واحلياة وغريها حلداثة سنهم ما ال يؤمله  الولد يؤملون من  أباه وال غريه ، ثم إن 
األبوان ثم قيل لألب إن فريضتك ال تنقص بكثرة الورثة وإن كان الولد عرشين وفريضة 
ولد ابنك اهلالك قد تنقص بكثرة األوالد حتى تكون أقل من العرش فريىض األبوان بقسم 
اهلل تعاىل هلام ، ويريان العدل من اهلل بينا فيام قسم فإنه مل حيجب بالبنني فيعطي األب نصفا 
وال ثلثا وال حجب باألب فأعطاه عرشا وال تسعا بل جعل له أوسط الفرائض وهو السدس 

وال يزاد بقلة الولد وال ينقص بكثرهتم واحلمد هلل «)1(  

إىل  األب  ويرد  باملال  ينفرد  االبن  ألن   ، األب  من  أقوى  االبن   «  : حجر  ابن  وقال   -
السدس وال كذلك األب... فالبنوة أقوى من األبوة يف اإلرث “)2(    

   - وقال حممد رشيد رضا : “   وإنام كان حظ الوالدين من اإلرث أقل من حظ األوالد 
مع معظم حقهام عىل الولد ; ألهنام يكونان يف الغالب أقل حاجة من األوالد إما لكربمها ، 
وقلة ما بقي من عمرمها ، وإما الستقالهلام ، ومتوهلام ، وإما لوجود من جتب عليه نفقتهام من 
أوالدمها األحياء ، وأما األوالد فإما أن يكونوا صغارا ال يقدرون عىل الكسب ، وإما أن 
يكونوا عىل كربهم حمتاجني إىل نفقة الزواج ، وتربية األطفال ، فلهذا ، وذاك كان حظهم من 

اإلرث أكثر من حظ الوالدين  .” )3(  

وفطرة  عامة  بصفة  احلية  الفطرة  طبيعة  يراعي  نظام  وهو   ...«  : قطب  سيد  وقال   -  
. ألن  القرابة  بقية  الذرية يف اإلرث عىل األصول وعىل  فيقدم  اإلنسان بصفة خاصة، 

)1(    السهييل : الفرائض )53 (                  
)2(    ابن حجر : فتح الباري )29/12 (  

)3(    حممد رشيد رضا : : تفسري املنار )340/4(                
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نظر  وجهة  من   - بالرعاية  أوىل  فهو   . النوع  وحفظ  االمتداد  أداة  هو  الناشئ  اجليل 
. بل جعل لكل  القرابات  بقية  فلم حيرم األصول ومل حيرم  احلية - ومع هذا  الفطرة 

نصيبه . مع مراعاة منطق الفطرة األصيل . «)1(   

•  وقد بنّي علامؤنا الرّس يف تساوي الوالدين يف املرياث عند وجود الفرع الوارث،إْذ 	
يأخذ كّل منهام السدس:    

وجود  مع  األبوين  بني  وتعاىل  سبحانه  اهلل  سوى   : علامؤنا  قال   «  : العريب  ابن  قال   -  
بينهام مع عدمه يف أن جعل سهميهام للذكر مثل حظ األنثيني،واملعنى فيه  الولد، وفاضل 

أهنام يدليان بقرابة واحدة وهي األبوة ، فاستويا مع وجود الولد .” )2( 

بالصبي  إرفاقا  السدس يف حياته  إنام حرم  أنه  يظهر  “ والذي   : القرطبي  وقال   -   
وحياطة عىل ماله؛ إذ قد يكون إخراج جزء من مال إجحافا به. أو أن ذلك تعبد، وهو 

أوىل ما يقال. واهلل املوفق.” )3(  

ا َتَرَك {... فهام سواء  ُدُس مِمَّ َبَوْيِه لُِكلرِّ َواِحٍد ِمْنُهاَم السُّ   - وقال حممد رشيد رضا :} َوأِلَ
يف هذه الفريضة ال يتفاضالن فيها كام يتفاضل الذكور واإلناث من األوالد ، واألخوات ، 
واألزواج ، وذلك لعظم مقام األم بحيث تساوي األب بالنسبة إىل ولدمها...وإنام تساويا مع 
وجود األوالد ليكون احرتامهم هلام عىل السواء ، عىل أن األب ال يفضل األم هنا بالفريضة 

بل له السدس فرضا ويأخذ الباقي بالتعصيب إذ ال عصبة هنا سواه )4(  

 - وقال املراغي : » والرس يف تساوي الوالدين يف املرياث مع وجود األوالد اإلشارة إىل 
وجوب احرتامهام عىل السواء. « ))5(( .. فحّتى مع وجود الفرع الوارث املؤنث فحسب، 
ُدس فرضًا، مثله مثل األم، ويأخذ الباقي -إن وجد- بالّتعصيب،إْذ ال عصبة غريه،  فله السُّ

)1(     سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 260- 262 (                  
)2(     ابن العريب : أحكام القرآن )338/1( .                                                                     

)3(     القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )71/5(                     
)4(     حممد رشيد رضا : تفسري املنار )415/4(                      

)5(     املراغي : تفسري املراغي )197/4(                       
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لقوله صىل اهلل عليه وسلم: » أحلقوا الفرائض بأهلها، فام بقي فألوىل رجل ذكر«.

• وجود 	 عدم  عند  الأم  حلظ  الأب  حظ  م�صاعفة  يف  ال�صر  اأي�صًا  بينوا  ثم 

الأبناء : 

  - قال ابن العريب : » فإن عدم الولد فضل األب األم بالذكورة والنرصة ووجوب املؤنة 
عليه ، وثبتت األم عىل سهم ألجل القرابة «)1(.

وكان   ،} َأَبواُه  } َوَوِرَثُه  قوله:  يف  الواو  زيادة  فائدة  ما  قيل:  إن   «  : القرطبي  وقال   -   
ظاهر الكالم أن يقول: فإن مل يكن له ولد - ورثه أبواه - قيل له: أراد بزيادهتا اإلخبار، 
ليبني أنه أمر مستقر ثابت فيخرب عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انفرادمها 
كحال الولدين، للذكر مثل حظ األنثيني. وجيتمع لألب بذلك فرضان السهم والتعصيب 

إذ حيجب اإلخوة كالولد. وهذا عدل يف احلكم، ظاهر يف احلكمة واهلل أعلم. « )2(  

 - وقال ابن تيميه : » وحمض القياس أن األب مع األم ؛ كالبنت من االبن واألخت مع 
األخ ألهنام ذكر وأنثى من جنس واحد مها عصبة . وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه 
يرثه إال األم واألب... إذا مل  أنه  القرآن عىل  الزوج ؛ ألهنام ذكر وأنثى من جنس... فدل 

فألمه الثلث ؛ وهذا من باب التنبيه باألدنى عىل األعىل ؛ وأما االبن فإنه أقوى من األب؛ 
ُدس « )3(  فلها معه السُّ

•   مما �صبق عر�صه يتبنّي اأّن حكمة الباري -عز وجل- يف تقدمي البنّوة على 	

الأبّوة ، ويف الّت�صوية بني الوالدين حال وجود الأولد، ويف م�صاعفة حّظ 

الأب حلّظ الأم عند عدم وجود الأبناء ، تتمثل يف الآتـي  :

   1/- قّدم اهلل مرياث األوالد عىل مرياث الوالدين، ألّن تعلق اإلنسان بولده أشّد من 
تعّلقه بوالديه من ناحية املال ال من ناحية الرّب.

)1(     ابن العريب : أحكام القرآن )338/1(            
)2(      القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )72/5(            

)3(      ابن تيميه : جمموع الفتاوى )344/31                            

221العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية

www.almoslih.net



الوالدين مع األوالد يف الرتكة، قدم اهلل -عز وجل- األوالد، ألن  إذا اجتمع   -/2    
فلذلك  لوالده،  حيبه  مما  أكثر  واخلري  الغنى  من  البنه  يوّد  األب  بأّن  جرى  والعرف  العادة 
قيل لألب : إّن حال حفيدك مع والده كحالك مع ولدك .. فاألب أحّب الّناس غنى البنه 

وأعزهم فقًرا عليه.

  3/- جعل اهلل -عز وجل- نصيب األوالد أكثر من نصيب الوالدين ، ألننا إذا قارنا 
الّصبا  زمن  يف  يكونون  قد  األبناء  أّن  سنجد  فإننا  املال،  إىل  منهام  واحد  كّل  احتياج  مدى 
وحيتاجون إىل النفقة من كسوة وتعليم..فإذا اشتّد عودهم وشّبوا فإهّنم يؤملون إىل نكاح 
وتكوين أرسة .. فاحتياجهم إىل املال أشّد وأكثر .. بخالف الوالدين فهام أقل حاجة هلذا 
أوالدهم  قبل  من  ومتّوهلام  الستقالهلام  وإّما  عمرمها،  من  بقي  ما  وقلة  لكربمها  إّما  املال، 
األحياء .. فاملقارنة تقتيض أن حاجة األوالد للامل أكثر من حاجة الوالدين، واجليل الناشئ 

أوىل بالّرعاية من غريه من وجهة منطق الفطرة األصيل.

 4/- شعور الفرد بأّن جهده الشخيص سيعود أثره عىل ذوي قرابته -وبخاّصة ذّريته- 
 ، خاصة  األرسة  حميط  يف  التكافل  مظاهر  أبرز  من  وهذا   .. اجلهد  مضاعفة   إىل  حيفزه 

واجلامعة عاّمة.

 5/- وحكمة اهلل -عز وجل- يف الّتسوية بني الوالدين بوجود الفرع الوارث ؛ وذلك 
ذلك  عىل  نّص  -كام  املال  إىل  حاجتهم  ملسيس  عليهم  إشفاٍق  وزيادة  األبناء  بحال  إرفاقا 
علم  أصول  يف  تقّرر  ملا  أّنه  أعلم-  -واهلل  أيضا  احلالة  هذه  يف  يل  يظهر  والذي  القرطبي- 
املرياث : أّن البنّوة أقوى من األبّوة وتفضل عليها ..فإنه لو فرضنا جدال أننا أعطينا األب 
مثال ضعف ما    تأخذه األم بوجود الولد ، ألخذ األبوان : السدس]لألم[ + الثلث]لألب[= 
البنّوة ..  يتساوى مرياث األبّوة مع   : الرتكة ]لألبناء[.. ومنه  الرتكة. وبقي نصف  نصف 
وهذا خالف األصل الذي تقّرر سابقا .. وألجل إبقاء القاعدة عىل اطرداها وهي : تقديم 
البنّوة عىل األبّوة ..  أعطى الشارع احلكيم األب السدس وساواه باألم التي أعطيت السدس 

أيضا .. وقد صدق حني قال -جّل يف عاله- : } واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون {.
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 6/- والرّس يف مضاعفة حّظ األب حلّظ األم عند عدم وجود األبناء أّن حاهلام : كحال 
الولدين، أو األخويني، أو الزوجني .. فهام من جنس واحد، فللّذكر مثل حّظ األنثيني .. 
وهذا عدل يف احلكم، ظاهر يف احلكمة -كام قال القرطبي-، وهو حمض القياس، ومن باب 
الّتنبيه باألدنى ] يعني : الولدين أو األخوين أو الّزوجني [. عىل األعىل  ]يعني : الوالدين [ 

-كام رّصح بذلك ابن تيمية-·

البنّوة أقوى من األبّوة،   إمجاال نقول : الرّس يف تقديم األبناء عىل اآلباء يف املرياث، أن 
ألننا إذا نظرنا إىل معيار احلياة ومدى احتياج الطرفني إىل املال، وجدنا : أّن األبناء جاءوا إىل 
هذه الّدنيا وهم يستقبلون احلياة ومن ثّم فاحتياجهم إىل املال كبري، بخالف اآلباء فإهّنم يف 
الغالب يستدبرون احلياة ومن ثّم فحاجتهم إىل املال أقل من حاجة أبنائهم .. هذا هو رس 

التقديم والّتفضيل وهو يف هناية احلسن واحلكمة ،كام قال ذلك الرازي سابقا 
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الفرع الثامن  : احلكمة يف حجب الأب لالإخوة 
دون الأم 

• إذا اجتمع األب مع اإلخوة – مطلقا – فإنه حيجبهم ،ويأخذ الباقي بعد أخذ األم 	
نصيبها ،حلكمة بينها العلامء :  

• قال ابن حجر :«عن قتادة عن بعض أهل العلم أن األب حجب اإلخوة وأخذ 	
. وفضل األب عىل  األم  إنكاحهم واإلنفاق عليهم دون  يتوىل  سهامهم ألنه 
باإلنفاق والنرصة ونحو  االمتياز  ملا لألب من  الولد واإلخوة  األم عند عدم 
ذلك ، وعوضت األم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها عىل األب يف الرب يف حال 

حياة الولد “))1((  

• حجب 	 نتيجة  كان  الذي  ال�صد�س  الأب  اأخذ  يف  ال�صر  اأي�صا  العلماء  وبني   
الإخوة الأم عنه ، اإذ كان من باب النظر والقيا�س اأن يكون من ن�صيبهم ـ كما 

ذهب اإلى ذلك ابن عبا�س يف اإحدى الروايتني عنه ـ : 

• قال الرازي:” اإلخوة إذا حجبوا األم من الثلث إىل السدس فهم ال يرثون شيئا 	
البتة ، بل يأخذ األب كل الباقي وهو مخسة أسداس ، سدس بالفرض ، والباقي 
بالتعصيب ، وقال ابن عباس : اإلخوة يأخذون السدس الذي حجبوا األم عنه ، 
وما بقي فلألب ، وحجته أن االستقراء دل عىل أن من ال يرث ال حيجب ، فهؤالء 
اإلخوة ملا حجبوا وجب أن يرثوا ، وحجة اجلمهور أن عند عدم اإلخوة كان املال 
ملكا لألبوين ، وعند وجود اإلخوة مل يذكرهم اهلل تعاىل إال بأهنم حيجبون األم من 
الثلث إىل السدس ، وال يلزم من كونه حاجبا كونه وارثا ، فوجب أن يبقى املال 

بعد حصول هذا احلجب عىل ملك األبوين ، كام كان قبل ذلك واهلل أعلم. “)2(    

)1(    ابن حجر : فتح الباري )12/ 30 (                              
)2(  الرازي: التفسري الكبري )223/5 (                                 
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• عنه 	 الذي حتجب  السدس  يرث  فيمن  الباب  هذا  من  “ واختلفوا   : ابن رشد  وقال   
األم باإلخوة ، وذلك إذا ترك املتوىف أبوين وإخوة فقال اجلمهور ذلك السدس لألب 
مع األربعة األسداس.وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس لإلخوة الذين حجبوا 
ولألب الثلثان ألنه ليس يف األصول من حيجب وال يأخذ ما حجب إال اإلخوة مع 

اآلباء وضعف قوم اإلسناد بذلك عن ابن عباس وقول ابن عباس هو القياس.”  )1(   

• ُدُس {  اإلخوة حيجبون 	 ِه السُّ مرِّ  وقال القرطبي : “  قوله تعاىل: } َفإِْن َكاَن َلُه إِْخَوٌة َفأِلُ
األم عن الثلث إىل السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان اإلخوة أشقاء أو 
“السدس الذي  لألب أو لألم، وال سهم هلم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: 
حجب اإلخوة األم عنه هو لإلخوة”. وروي عنه مثل قول الناس “إنه لألب”. قال 

قتادة: وإنام أخذه األب دوهنم؛ ألنه يموهنم وييل نكاحهم والنفقة عليهم.”  )2(  

• وقال ابن كثري : “  من أحوال األبوين: اجتامعهام مع اإلخوة، وسواء كانوا من األبوين، 	
أو من  األب، أو من األم، فإهنم ال يرثون مع األب شيًئا، ولكنهم مع ذلك حيجبون 
وارث  يكن  مل  فإن  السدس  وجودهم  مع  هلا  فيفرض  السدس،  إىل  الثلث  عن  األم 
ُدُس{ السُّ ِه  َفألمرِّ إِْخَوٌة  َلُه  َكاَن  لقوله:}  َفإِْن  الباقي  األب  أخذ  األب  وسوى  سواها 
أرضوا باألم وال يرثون...وكان أهل العلم َيرون أهنم إنام حجبوا أمهم من الثلث أن : 

أباهم ييل إنكاحهم والنفقته عليهم دون أمهم ، وهذا كالم حسن. “ )3(   

   - وقد أضاف ابن القيم حكمة أخرى ـ عند عدم وجود األب معهم ـ فقال :” فإن 
اإلخوة إنام حجبوها إىل السدس لزيادة مرياثهم عىل مرياث الواحد وهلذا لو كانت واحدة 

أو أخا واحدا لكان هلا الثلث معه “ )4(   

“  ولو كان اإلخوة مع األم ومل يكن أب لكان لألم السدس     -  وقال ابن عاشور : 

)1(  ابن رشد : بداية املجتهد )397/2(                                 
)2( القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )72/5(                                    

)3(  ابن كثري : تفسريابن كثري )215/2(                                        
)4(  ابن القيم : أعالم املوقعني )359/3                                     
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ولألخوة بقية املال باتفاق، وربام كان يف هذا تعضيد البن عباس.” )1(   ·

فالرّس يف تفضيل األب عن األم عند عدم الولد واإلخوة وحجبه هلم ] اإلخوة [ المتياز 
فاألب  وقسطها،  الرّشيعة  عدل  من  وهذا  األّم،  دون  األب  عىل  ووجوهبا  النفقة  ترتب 
به  الّذكور فيام جرى  املّيت اإلناث خاّصة وكذا اإلخوة  بالنفقة وبتجهيز أخوات  مأمور 
العرف عند احتياجهم له وقدرته عىل ذلك، بخالف األم، إْذ قد يرصف ما يف يد األب 
ويبقى نصيب األم كام هو، وهذا فيه من حسن الرّشيعة ما فيه، كام بّينه ابن كثري -رمحه 
اهلل- سابقا بقوله : “وهذا كالم حسن”، وأضاف ابن القيم إىل أن اإلخوة حجبوا األم من 
الثلث إىل السدس لزيادة مرياثهم وتكثريه حال عدم وجود األب .. فهم أوىل باملرياث 

وأوىل هبذه الزيادة يف هذه احلالة.

• وقد بني العلماء نكتة عدم بيان مقدار مرياث الأب عند اأخذ الأم ل�صد�س اأو 	

ثلث الرتكة :  

َكاَن  َفإِْن  ُلُث  الثُّ ِه  مرِّ َفأِلُ َأَبَواُه  َوَوِرَثُه  َوَلٌد  َلُه  َيُكْن  مَلْ  } َفإِْن   :    - قال ابن العريب : » قوله 
ُدُس {... تقدير الكالم : فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث ،  ِه السُّ مرِّ َلُه إِْخَوٌة َفأِلُ
والباقي لألب ، وإن كان له إخوة فألمه السدس ، والباقي لألب ، وهكذا يزدوج الكالم 
ويصح االشرتاك الذي يقتضيه العطف .” ))2((                                                                                              

الثلث. ودل  لألم  أن  ورثاه  إذا  األبوين  أن  ذكره  “  فأخرب جل   : القرطبي  وقال    -    
بقوله: }َوَوِرَثُه َأَبَواُه { وإخباره أن لألم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان لألب. وهذا كام تقول 
حددت  فإنك  ثلث؛  منه  لك  فالن  يا  أنت  ألحدمها:  تقول  ثم  بينكام،  املال  هذا  لرجلني: 
لآلخر منه الثلثني بنص كالمك؛ وألن قوة الكالم يف قوله: } َوَوِرَثُه َأَبَواُه { يدل عىل أهنام 

منفردان عن مجيع أهل السهام من ولد وغريه، وليس يف هذا اختالف.” ))3((   

)1(  ابن عاشور : التحرير والتنوير )261/4(                          
)2(    ابن العريب : أحكام القرآن )338/1(                                              

)3(    القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )71/5(                                          
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 - وقال ابن عاشور : “   وقد علم أن لألب مع األم الثلثني وترك ذكره ألن مبنى الفرائض 
عىل أن ما بقي بدون فرض يرجع إىل أصل العصابة عند العرب “  ))1((  · 

النكتة هنا أن الباقي بعد أصحاب السهام يكون ألقرب عاصب وهو لألب يف هذه احلالة  
اسنادا لقوله ـ عليه السالم ـ : ] أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فألوىل رجل  ذكر [  

)1(    ابن عاشور : التحرير والتنوير )260/4(                                
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الفرع التا�سع : احلكمة يف اأن الإخوة لأم يت�ساوى 
ذكرهم واأنثاهم يف املرياث 

 اإلخوة ألم خيالفون بقية الورثة من وجوه عديدة ، قال ابن كثري : “  وإخوة األم خيالفون 
بقية الورثة من وجوه :

 اأحدها: اأنهم يرثون مع من اأدلوا به وهي الأم.

 الثاين: اأن ذكرهم واأنثاهم �صواء.

الثالث: اأنهم ل يرثون اإل اإذا كان ميتهم يورث كللة، فل يرثون مع اأب، ول جد، ول ولد .

الرابع: اأنهم ل يزادون على الثلث، واإن كرثذكورهم واإناثهم.” ))1((   

 -   وقال القرطبي : “ قوله : } َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة  {...  فأما هذه اآلية 
فأمجع العلامء عىل أن اإلخوة فيها عني هبا اإلخوة لألم ... وكان سعد بن أيب وقاص يقرأ 
أخ أو أخت من أمه”... فدل إمجاعهم عىل أن اإلخوة املذكورين يف آخر السورة هم  “وله 

إخوة املتوىف ألبيه وأمه أو ألبيه  ...وأن اإلخوة كلهم مجيعا كاللة .” ))2((    

     -  وقال حممد رشيد رضا : “ وقالوا : إن القراءة الشاذة أي غري املتواترة ختصص ; ألن 
حكمها حكم أحاديث اآلحاد   . “))3((   

 : ـ  ألم  اإلخوة  هبم  مراد  هنا  اإلخوة  أن  العقيل  بالدليل  مبينا  ـ  عاشور  ابن  وقال   -    
املراد  يكون  أن  الكاللة  معنى  يف  اجلمهور  قول  عىل  يتعني   } أخت  أو  أخ  } وله  »وقوله: 
هبام األخ واألخت لألم خاصة ألنه إذا كان امليت ال ولد له وال والد وقلنا له أخ أو أخت 
وجعلنا لكل واحد منهام السدس نعلم بحكم ما يشبه داللة االقتضاء أهنام األخ لألم ألهنام 

)1(    ابن كثري : تفسريابن كثري )218-217/2(                                              
)2(    القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )78/5(                                               
)3(    حممد رشيد رضا : تفسري املنار )424/4(                                                 
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ملا كانت هناية حظهام الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان األخ واألخت مها الشقيقني أو الذين 
منهام  أقرب  غريمها  يكون  وهل  لغريمها  الباقي  وترك  املال  أقل  أخذا  أهنام  القتىض  لألب 
أو  األشقاء  لإلخوة  الثلثان  ليكون  خاصة  لألم  اللذان  هبام  مراد  واألخت  األخ  أن  فتعني 

األعامم أو بني األعامم . «))1(( 

• يف 	 الورثة  بقّية  عن  لأم  الإخــوة  متيز  يف  عديدة  حكما  العلماء  ذكر  وقد   
البنّوة  باب  يف  احلكم  عليه  ملا  خلًفا  املــرياث،  يف  واأنثاهم  ذكرهم  ت�صاوي 

والأبّوة والأخوة والزوجّية، اإْذ للّذكر مثل حّظ الأنثيني :  

ُلِث { هذا الترشيك  َكاُء يِف الثُّ  -    قال القرطبي : » قوله : } َفإِْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َفُهْم رُشَ
يقتيض التسوية بني الذكر واألنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون باألم فال يفضل الذكر عىل 
األنثى. وهذا إمجاع من العلامء، وليس يف الفرائض موضع يكون فيه الذكر واألنثى سواء إال 

يف مرياث اإلخوة لألم.” ))2(( 

الذكر  تساوي  عىل  يدل   } الثلث  يف  رشكاء  فهم   {  : “وقوله تعاىل   :  - وقال السهييل 
بنصيب  يقيد  حتى  التساوي  يتضمن  فإنام  أطلق  إذا  الرشكة  لفظ  ألن  احلظ  يف  واألنثى 
خمصوص لو أن رجال ابتاع سلعة فسأله رجل آخر أن يرشكه فيها فقال له قد أرشكتك فيها 
ثم قال بعد ذلك مل أرد نصفا وإنام أردت ثلثا أو ربعا مل ينفعه ذلك إال أن يقيد لفظه يف حني 
الرشكة ، وإنام أخذ الفقهاء هذا من قوله تعاىل : } فهم رشكاء يف الثلث {  أي للذكر مثل حظ 
األنثى ونكتة املسألة واهلل أعلم أن األخوة لألم إنام ورثوا امليت بالرحم وحرمة األم، وأن 
األم حتب لولدها ما حتب لنفسها ، ويشق عليها أن حيرموا من أخيهم وقد ارتكضوا معه يف 
رحم واحدة فأعطوا الثلث ، ومل يزادوا عليه ألن األم التي هبا ورثوا ال تزاد عن الثلث وكأن 
هذه الفريضة من باب الصلة والرب والصدقة فمن ثم سوي الذكر مع األنثى كام لو وص 
الثلث  أن  ترى  أال  وإناثهم  السواء ذكورهم  فيها عىل  بيت لرشكوا  أو صلة ألهل  بصدقة 

)1(     ابن عاشور : التحرير والتنوير )265/4(                                                 
)2(     القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )79/5(                                                    
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مرشوع يف الوصية التي يبتغي فيها ثواب اهلل العظيم قال النبي عليه السالم لسعد حني أراد 
أن يويص بأكثر من الثلث الثلث والثلث كثري احلديث كأنه نظر عليه السالم إىل فرض اهلل  
تعاىل لألخوة بسبب الرحم وحرمة األم وأنه مل يزدهم عىل الثلث وإن كثروا فكيف يزاد من 
هو أبعد منهم يف حكم الوصية بل الثلث يف حقهم كثري والقرآن والسنة نوران من مشكاة 
واحدة فينظر بعضه إىل بعض ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا . “ )1(         

 -  وقال ابن القيم :» وقد أعطى اهلل سبحانه الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضيال 
جلانب الذكورية وإنام عدل عن هذا يف ولد األم ألهنم يدلون بالرحم املجرد ويدلون بغريهم 
وهو األم وليس هلم تعصيب بخالف الزوجني واألبوين واألوالد فإهنم يدلون بأنفسهم 
وسائر العصبة يدلون بذكر كولد البنني وكاإلخوة لألبوين أو لألب فإعطاء الذكر مثل حظ 
األنثيني معترب فيمن يديل بنفسه أو بعصبة وأما من يديل باألمومة كولد األم فإنه ال يفضل 
ذكرهم عىل أنثاهم وكان الذكر كاألنثى يف األخذ وليس الذكر كاألنثى يف باب الزوجية وال 

يف باب األبوة وال البنوة وال األخوة .« )2(  

أهل  كان عليه  ملا  إبطاال  فرضا لالخوة لألم  اهلل هبذا  أثبت  ابن عاشور” وقد  وقال   - 
اجلاهلية من إلغاء جانب األمومة أصال ألنه جانب نساء. “)3(    

ُدُس َفإِْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك    - وقال حممد رشيد رضا : » قوله : } َفِلُكلرِّ َواِحٍد ِمْنُهاَم السُّ
ُلِث { ... يدل عىل أهنم إنام يأخذون فرض األم ، فإنه إما السدس ، وإما  َكاُء يِف الثُّ َفُهْم رُشَ
الثلث.... واحلاصل أن األخ من األم يأخذ يف الكاللة السدس ، وكذلك األخت ال فرق 
فيه بني الذكر واألنثى ; ألن كال منهام حل حمل أمه فأخذ نصيبها . وإذا كانوا متعددين أخذوا 

الثلث وكانوا فيه سواء ال فرق بني ذكرهم ، وأنثاهم ملا ذكرنا من العلة « )4(  

)1(    السهييل : الفرائض )74(                                                    
)2(   ابن القيم : أعالم املوقعني )363/3(                                                     

)3(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )265/4(                                                      
)4(   حممد رشيد رضا : تفسري املنار )424/4(                                             
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 بهذا هذا العر�س تبنّي، اأن حكمة ال�ّصارع احلكيم يف جعل مقدار ما ياأخذه الّذكر 

يت�صاوى مع ما تاأخذه الأنثى من الإخوة لأم متّثلت يف الآتي :

 1/- أّن اإلخوة ألم يدلون إىل املّيت بواسطة األمومة -األنوثة- فلم يفضل ذكرهم عىل 
أنثاهم، بخالف غريهم من األبناء واألبوين والّزوجني واإلخوة ، فإهّنم يدلون إىل املّيت 
بأنفسهم أو بالذكورة ، فكان عطاؤهم للّذكر مثل حظ األنثيني باعتبار إدالئهم إىل املّيت إّما 

بأنفسهم أو بعصبتهم.

    2/- إّن اإلخوة ألم ما داموا أهّنم ورثوا من مّيتهم باعتبار واسطة األمومة لذلك أخذوا 
 : األلويس  وقال   ، التعّدد  عند  والّثلث   ، االنفراد  عند  الّسدس   : األم وهو  أخذت  ما  مثل 

“واحلكمة يف تسوية الّشارع بينهام تساويام يف اإلدالء إىل امليت بمحض األنوثة”.

     3/- ملّا مل يضاعف اهلل حظ الذكر عن حظ األنثى يف اإلخوة ألّم حال االنفراد حيث 
قال : } فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهام الّسدس {  ... فكذا حال االجتامع، فبقي 
حّظهام متساويًا عىل األصل األّول، ويف هذا يقول سيد قطب : “ ... والقول املعمول به هو 
أهّنم يرثون يف الّثلث عىل الّتساوي ... ألّنه يتفق مع املبدأ الذي قّررته اآلية نفسها يف تسوية 

الّذكر باألنثى : } فلكّل واحد منهام الّسدس {.

• واإجمال نقول : إن توريث اإلخوة ألم بشكل عام فيه انتصار جلانب األمومة 	  
اهتامم  مدى  عىل  يدّل  وهذا  اإلسالم،  قبل  اجلاهيل  العهد  عىل  ملغاة  كانت  التي 
املايل  املرأة واحلرص عىل إعالء شأهنا وتثبيت حّقها  الرشيعة اإلسالمية، بجانب 
يف املرياث .. وكذا أن اإلخوة ألم يف الغالب حمتاجون بالّنسبة لوضعهم يف األرسة 
اجلديدة خاّصة عند وفاة والدهم، فجعل اهلل هلم هذا املرياث من إخوهتم من طريق 
أمهم حّتى يتقووا عىل مصاعب احلياة .. ويف هذا إعجاز ترشيعي ملنظومة املرياث 
حّتى  املال  من  احلّق  هذا  هلم  فضمنت  اجلانب،  الّضعيفة  الفئة  هذه  هتمل  مل  التي 
ُجبون  حَيْ وال  حُيجبون  فهم   : الورثة  أضعف  ألم  اإلخوة  يعترب  إْذ  ُكرماء،  يعيشوا 
غريهم حجب حرمان ويف هذا يبنّي ابن القيم احلكمة من عدم إيراد قوله: } غري 
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{  عند كالمه عن مرياث  َدْيٍن  َأْو  ا  هِبَ ُيويِص  ٍة  َوِصيَّ َبْعِد  } ِمْن   : مضار{  يف قوله 
قوله:  يف  ألم  واإلخوة  الزوجني  مرياث  عن  كالمه  عند  وإيرادها  واآلباء  األبناء 
ا َأْو َدْيٍن غري مضار{ فقال -رمحه اهلل-  : “... قال يف آية  ٍة ُيويِص هِبَ َوِصيَّ َبْعِد  }ِمْن 
العمودين  آية  يف  ذلك  يقل  ومل   ، “غري مضار”  اإلخوة من األّم ، والّزوجني” : 
ألهّنم  األّم،  وولد  الّزوج  رضار  يقصد  ما  كثرًيا  اإلنسان  فإّن   ،] واآلباء  األبناء   [
ليسوا من عصبته، بخالف أوالده وآبائه ، فإّنه ال يضاّرهم يف العادة”)1(  ، وقال يف 
موضع آخر :  “ وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعاىل الرّضار يف هذه اآلية دون التي 
قبلها، ألّن األوىل تضّمنت مرياث العمودين، والثانية تضّمنت مرياث األطراف 
من الزوجني، واإلخوة ، والعادة أن املّيت قد يّضار زوجته وإخوته, ال يكاد يضاّر 

والده وولده”)2(   .. ومحًدا هلل الذي أسدى إليهم هذا احلق وهذا املعروف !.

)1(   ابن القيم : إعالم املوقعني )356/1( .              
)2(   ابن القيم : الضوء املنري عىل التفسري )182-18/2( .                                               
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 الفرع العا�سر  : احلكمة من تذييل اآيات 
املواريث الثالث باأ�سماء اهلل احل�سنى

 ختم الباري ـ عز وجل ـ آية املواريث األوىل ] اآلية : 11 [ بقوله : } آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم 
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {.. والثانية   ] اآلية :  ُ اَل َتْدُروَن َأيُّ
ُ اهلُل  ًة ِمَن اهللِ َواهلُل َعِليٌم َحِليٌم  { .. والثالثة ] اآلية :  176 [ بقوله : } ُيَبنيرِّ 12 [ بقوله :} َوِصيَّ
ٍء َعِليٌم {  ، وقد ذكر العلامء هلذا التذييل عدة ملسات ومقاصد  وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ َلُكْم َأْن َتِضلُّ

ولطائف نذكر منها اآليت : 

ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ  ُ 1/ ] الآية : 11:  } آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ

اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {  : 

تلك  وكانت   ، األبوين  وأنصباء  األوالد  أنصباء  ذكر  ملا  تعاىل  إنه  الرازي:»  قال    -   
بباله  خطر  ربام  واإلنسان   ، التقديرات  تلك  كمية  إىل  هتتدي  ال  والعقول  خمتلفة  األنصباء 
أن القسمة لو وقعت عىل غري هذا الوجه كانت أنفع له وأصلح ، ال سيام وقد كانت قسمة 
كانوا  وما   ، األقوياء  الرجال  يورثون  كانوا  واهنم   ، الوجه  هذا  عىل  للمواريث  العرب 
يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء ، فاهلل تعاىل أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون 
أن عقولكم ال حتيط بمصاحلكم ، فربام اعتقدتم يف شء أنه صالح لكم وهو عني املرضة 
فهو  الرحيم  احلكيم  اإلله  وأما   ، املصلحة  ويكون عني  املرضة  أنه عني  فيه  اعتقدتم  وربام 
باملقادير  املواريث  اتركوا تقدير  الناس  : أيا  العامل بمغيبات األمور وعواقبها ، فكأنه قيل 
التي تستحسنها عقولكم ، وكونوا مطيعني ألمر اهلل يف هذه التقديرات التي قدرها لكم ، 
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة{ إشارة إىل ترك ما يميل اليه الطبع  ُ فقوله : }َوَأْبَنآُؤُكْم ال َتْدُروَن َأيُّ
َن اهلل{  إشارة إىل وجوب االنقياد هلذه  من قسمة املواريث عىل الورثة ، وقوله : } َفِريَضًة مرِّ
َن اهلل {  ... أي فرض ذلك  القسمة التي قدرها الرشع وقىض هبا ... وقوله تعاىل: } َفِريَضًة مرِّ
اهلل هلذه املواريث  قسمة  أن   : واملعنى  حكيام{ ،  عليام  كان  اهلل  فرضا ، وقوله تعاىل :} إن 
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أوىل من القسمة التي متيل إليها طباعكم ، ألنه تعاىل عامل بجميع املعلومات ، فيكون عاملا بام 
يف قسمة املواريث من املصالح واملفاسد ، وأنه حكيم ال يأمر إال بام هو األصلح األحسن، 
ومتى كان األمر كذلك كانت قسمته هلذه املواريث أوىل من القسمة التي تريدوهنا ، وهذا 

َما ال َتْعَلُموَن {  ]البقرة : 30 [. “ )1( َأْعَلُم  نظري قوله للمالئكة : } إِنرِّى 

ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا{ ُ   - وقال حممد رشيد رضا : “ قوله : } آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ
جاءت هذه اجلملة بني بيان ما فرض اهلل لألوالد ، والوالدين من تركة امليت ، وما اشرتط 
فيه من كونه فاضال عن الوصية ، والدين وبني قوله : } َفِريَضًة ِمَن اهللِ { ، أي فرض ما ذكر 
من األحكام فريضة من اهلل ال هوادة يف وجوب العمل هبا ، ومعنى هذه اجلملة املعرتضة: 
قسمة  يف  تتبعوا  فال  أبناؤكم  أم  أآباؤكم   . لكم  نفعا  أقرب  الفريقني  أي  تدرون  ال  إنكم 
تركة امليت ما كانت عليه اجلاهلية من إعطائها لألقوياء الذين حياربون األعداء ، وحرمان 
األطفال والنساء ألهنم من الضعفاء . بل اتبعوا ما أمركم اهلل به فهو أعلم منكم بام هو أقرب 
نفعا لكم ، مما تقوم به يف الدنيا مصاحلكم ، وتعظم به يف اآلخرة أجوركم .... وقوله : } إِنَّ 
اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {  فهو لعلمه املحيط بشئونكم ، وحلكمته البالغة التي يقدر هبا األشياء 
قدرها ، ويضعها يف مواضعها الالئقة هبا ، ال يرشع لكم من األحكام إال ما فيه املصلحة ، 
واملنفعة لكم ; إذ ال خيفى عليه شء من وجوه املصالح ، واملنافع ، وهو منزه عن الغرض ، 
واهلوى اللذين من شأهنام أن يمنعا من وضع اليشء يف موضعه ، وإعطاء احلق ملستحقه .”)2(  

ْم َأْقَرُب  ُ  - وقال الشعراوي : “ ويذيل احلق هذه اآلية : } آَبآُؤُكْم َوَأبناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ
َن اهلل إِنَّ اهلل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم  { فإياك أن حتدد األنصباء عىل قدر ما تظن  َلُكْم َنْفعًا َفِريَضًة مرِّ
من النفعية يف اآلباء أو من النفعية يف األبناء ، فالنفعية يف اآلباء تتضح عندما يقول اإلنسان : 
» لقد رباين أيب وهو الذي صنع يل فرص املستقبل « . والنفعية يف األبناء تتضح عندما يقول 
اإلنسان : إن أيب راحل وأبنائي هم الذين سيحملون ذكري واسمي واحلياة مقبلة عليهم. 

)1(     الرازي: التفسري الكبري )223/5 (                                                           
)2(     حممد رشيد رضا : تفسري املنار )420-419/4(                                                                    
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ْم  ُ فيوضح احلق : إياك أن حتكم بمثل هذا احلكم؛ فليس لك شأن هبذا األمر :  }اَل َتْدُروَن َأيُّ
حكم اهلل الذي يعلم  فالتزم  نفعا  لك  أقرب  أيم  تدري  ال  دمت  وما  َنْفعًا {.  َأْقَرُب َلُكْم 
املصلحة وتوجيهها يف األنصبة، كام جيب أن تكون .ونحن حني نسمع: } إِنَّ اهلل َكاَن َعِلياًم 

ِحيام {   َكاَن َغُفورًا رَّ َحِكياًم { أو نسمع: } إِنَّ اهلل 

فنحن نسمعها يف إطار أن اهلل ال يتغري ، ومادام كان يف األزل عليام حكيام وغفورا رحيام 
فهو ال يزال كذلك إىل األبد  فاألغيار ال تأيت إىل اهلل ، وثبت له العلم واحلكمة واخلربة 
واملغفرة والرمحة أزال وهو غري متغري ، وهذه صفات ثابتة ال تتغري . لذلك فعندما تقرأ : 
ِحياًم {  ، فاملسلم منا يقول بينه وبني  َحِكياًم {  أو } إِنَّ اهلل َكاَن َغُفورًا رَّ َعِلياًم  َكاَن  اهلل  } إِنَّ 

نفسه: وال يزال كذلك « )1( 

 - وقال سيد قطب : “ ويف هناية اآلية جتيء هذا اللمسات املتنوعة املقاصد : } آَباُؤُكْم 
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {. ُ َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ

واللم�صة الأولى : لفتة قرآنية لتطييب النفوس جتاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم 

عاطفتهم األبوية إىل إيثار األبناء عىل اآلباء ألن الضعف الفطري جتاه االبناء أكرب . وفيهم 
من يغالب هذا الضعف باملشاعر األدبية واألخالقية فيميل إىل إيثار اآلباء . وفيهم من حيتار 
ويتأرجح بني الضعف الفطري والشعور األديب . . كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العريف 
اجتاهات معينة كتلك التي واجه هبا بعضهم ترشيع اإلرث يوم نزل وقد أرشنا إىل بعضها 
من قبل . . فأراد اهلل سبحانه أن يسكب يف القلوب كلها راحة الرىض والتسليم ألمر اهلل وملا 
يفرضه اهلل; بإشعارها أن العلم كله هلل; وأهنم ال يدرون أي األقرباء أقرب هلم نفعًا وال أي 

القسم أقرب هلم مصلحة : } آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيم أقرب لكم نفعًا {  . .

واللم�صة الثانية : لتقرير أصل القضية . فاملسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة، 

اآلباء  الذي خلق  .فاهلل هو  } فريضة من اهلل{  .   : الرشيعة  الدين ومسألة  إنام هي مسألة 
واألبناء . واهلل هو الذي أعطى األرزاق واألموال . واهلل هو الذي يفرض وهو الذي يقسم 

)1(   الشعراوي : تقسري الشعراوي )1383/1(                                                               
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أهنم ال  أن حيكموا هواهم كام  أن يرشعوا ألنفسهم وال  للبرش  . وليس  الذي يرشع  وهو 
التعقيب.  هذا  يف   : الثالثة  اللمسة  وهي   } } إن اهلل كان علياًم حكياًم  يعرفون مصلحتهم! 
جتيء لتشعر القلوب بأن قضاء اهلل للناس - مع أنه هو األصل الذي ال حيل هلم غريه - فهو 
كذلك املصلحة املبنية عىل العلم واحلكمة . فاهلل حيكم ألنه عليم - وهم ال يعلمون - واهلل 

يفرض ألنه حكيم - وهم يتبعون اهلوى .

وهكذا تتواىل هذه التعقيبات قبل االنتهاء من أحكام املرياث لرد األمر إىل حموره األصيل، 
حموره االعتقادي الذي حيدد معنى » الدين « فهو االحتكام إىل اهلل، وتلقي الفرائض منه، 

والرىض بحكمه: } فريضة من اهلل . إن اهلل كان علياًم حكياًم {. “)1(

َواهلُل َعِليٌم َحِليٌم  {. ِمَن اهللِ  ًة  2/ ] الآية : 12 :  } َوِصيَّ

َن اهلل { : أنه مصدر مؤكد أي : يوصيكم اهلل بذلك وصية،  ًة مرِّ  -   قال الرازي: "... } َوِصيَّ
َن اهلل {...ثم قال : } َواهلُل َعِليٌم َحِليٌم {  أي عليم بمن جار أو عدل يف  كقوله : } َفِريَضًة مرِّ

وصيته  } َحِليٌم { عىل اجلائر ال يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد واهلل أعلم.”)2(    

ًة ِمَن اهللِ{ أي يوصيكم بذلك ، وصية منه - عز  - وقال حممد رشيد رضا : “ قوله : } َوِصيَّ
ومنافعكم   ، بمصاحلكم  عليم  واهلل  بموجبها  والعمل   ، هلا  باإلذعان  جديرة  فهي   - وجل 
وبنيات املوصني منكم حليم ال يسمح لكم بأن تعجلوا بعقوبة من تستاءون منه ، ومضارته 
بالوصية...وإذا كنا نعلم أنه - تعاىل شأنه - أعلم منا بمصاحلنا ، ومنافعنا فام علينا إال أن 
نذعن لوصاياه ، وفرائضه ، ونعمل بام ينزله علينا من هدايته ، وكام يشري اسم “ العليم “ هنا 
إىل وضع تلك األحكام عىل قواعد العلم بمصلحة العباد ومنفعتهم يشري أيضا إىل وجوب 
مراقبة الوارثني ، والقوام عىل الرتكات هلل - تعاىل - يف علمهم بتلك األحكام ; ألنه عليم 
ال خيفى عليه حال من يلتزم احلق يف ذلك ، ويقف عند حدود اهلل - عز وجل - ، وحال من 
يتعدى تلك احلدود بأكل شء من الوصايا ، أو الدين ، أو حق صغار الوارثني ، أو النساء 

)1(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 265- 267(                                                                  
)2(   الرازي: التفسري الكبري )234/5 (                                                        
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الذي فرضه اهلل هلم كام كانت تفعل اجلاهلية ; ولذلك قال يف اآلية السابقة : إن اهلل كان عليام 
حكيام فللتذكري بعلمه - تعاىل - هنا فائدتان : فائدة تتعلق بحكمة الترشيع ، وفائدة تتعلق 
بكيفية التنفيذ . وقد خيطر يف البال أن املناسب الظاهر يف هذه اآلية أن يقرن وصف العلم 
إيثار  يف  النكتة  هي  فام   ،  } } واهلل عليم حكيم   : فيقال   ، بوصف احلكمة كاآلية األخرى 
الوصف باحللم عىل الوصف باحلكمة ، واملقام مقام ترشيع ، وحث عىل اتباع الرشيعة ; ال 
مقام حث عىل التوبة فيؤتى فيه باحللم الذي يناسب العفو والرمحة ؟ واجلواب عن ذلك: 
أن التذكري بعلم اهلل - تعاىل - ملا كان متضمنا إلنذار من يتعدى حدوده تعاىل فيام تقدم من 
معتدي  بعقاب  والوعيد   ، اإلنذار  حتقق  وكان   ، ووعيده   ، والفرائض   ، والدين   ، الوصية 
احلدود وهاضم احلقوق قد يتأخر عن الذنب ، وكان ذلك مدعاة غرور الغافل ، ذكرنا - 
تعاىل - هنا بحلمه لنعلم أن تأخر نزول العقاب ال ينايف ذلك الوعيد واإلنذار ، وال يصح 
التعجيل  أن يكون سببا للجراءة ، واالغرتار ، فإن احلليم هو الذي ال تستفزه املعصية إىل 
بالعقوبة ، و ليس يف احللم شء من معنى العفو والرمحة ، فكأنه يقول : ال يغرن الطامع يف 
االعتداء ، وأكل احلقوق متتع بعض املعتدين بام أكلوا بالباطل ، فينسى علم اهلل - تعاىل - 
بحقيقة حاهلم ، ووعيده ألمثاهلم ، فيظن أهنم بمفازة من العذاب فيتجرأ عىل مثل ما جترءوا 
عليه من االعتداء ، وال يغرن املعتدي نفسه تأخر نزول الوعيد به ، فيتامدى يف املعصية بدال 
من املبادرة إىل التوبة ، ال يغرن هذا وال ذاك تأخري العقوبة ، فإنه إمهال يقتضيه احللم ، ال 
إمهال من العجز أو عدم العلم ، وفائدة املذنب من حلم احلليم القادر أنه يرتك له وقتا للتوبة 
واإلنابة بالتأمل يف بشاعة الذنب وسوء عاقبته ، فإذا أرص املذنب عىل ذنبه ، ومل يبق للحلم 
فائدة يف إصالح شأنه ، يوشك أن يكون عقاب احلليم له أشد من عقاب السفيه عىل البادرة 
عند حدوثها ، ومن األمثال يف ذلك : “ اتقوا غيظ احلليم “ ذلك بأن غيظه ال يكون إال عند 
آخر درجات احللم إذا مل تبق الذنوب منه شيئا ، وعند ذلك يكون انتقامه عظيام .نعم إن حلم 
ٍء ِعْنَدُه بِِمْقَدار {ٍ]الرعد: 8 [  اهلل ال يزول ، ولكنه يعامل به كل أحد بقدر معلوم:} َوُكلُّ َشْ

فال ينبغي للعاقل أن يغرت بحلمه- تعاىل-،كام أنه ال ينبغي له أن يغرت بكرمه.”)1(    

)1(   حممد رشيد رضا : تفسري املنار )427-425/4(            
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 - قال سيد قطب :” ثم جييء التعقيب يف اآلية الثانية - كام جاء يف اآلية األوىل - : }وصية 
من اهلل واهلل عليم حليم {   .. وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره. . فهذه 
تتبع اهلوى .  تنبع من هوى، وال  إليه . ال  الفرائض  } وصية من اهلل { صادرة منه; ومردها 
صادرة عن علم . . فهي واجبة الطاعة ألهنا صادرة من املصدر الوحيد الذي له حق الترشيع 
والتوزيع . وهي واجبة القبول ألهنا صادرة من املصدر الوحيد الذي عنده العلم األكيد . 

توكيد بعد توكيد للقاعدة األساسية يف هذه العقيدة . قاعدة التلقي من اهلل وحده  .”)1( ·

الثانية  وقد بني الرازي النكتة من تذييل اآلية األوىل بقوله :  } فريضة من اهلل { ،  واآلية 
َن اهلل{  وخامتة  بقوله :} وصية من اهلل {.. فقال : “ مل جعل خامتة اآلية األوىل : } َفِريَضًة مرِّ
َن اهلل {  ؟ اجلواب : أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية، فختم  ًة مرِّ هذه اآلية  } َوِصيَّ
رشح مرياث األوالد بذكر الفريضة ، وختم رشح مرياث الكاللة بالوصية ليدل بذلك عىل 
أن الكل ، وان كان واجب الرعاية إال أن القسم األول وهو رعاية حال األوالد أوىل.” )2(   

ٍء َعِليٌم {  .  وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ اهلُل َلُكْم َأْن َتِضلُّ  ُ  3/  ] الآية :  176: }   ُيَبنيرِّ

وا {  وفيه وجوه : األول : قال البرصيون  ُ اهلُل َلُكْم َأن َتِضلُّ  - قال الرازي:” قال تعاىل :} ُيَبنيرِّ
: املضاف ههنا حمذوف وتقديره : يبني اهلل لكم كراهة أن تضلوا...وقال الكوفيون : حرف 
النفي حمذوف ، والتقدير : يبني اهلل لكم لئال تضلوا... الثالث : قال اجلرجاين... يبني اهلل 

لكم الضاللة لتعلموا أهنا ضاللة فتجنبوها.

ثم قال تعاىل : } َواهلُل بُِكلرِّ َشْىٍء َعِليُم  {فيكون بيانه حقًا وتعريفه صدقًا.

واعلم أن يف هذه الصورة لطيفة عجيبة ، وهي أن أوهلا مشتمل عىل بيان كامل قدرة اهلل 
ن نَّْفٍس َواِحَدة{ ]النساء : 1 [  ُقوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكم مرِّ ا النَّاُس اتَّ َ تعاىل فإنه قال : }ٍ َيا َأيُّ
وهذا دال عىل سعة القدرة ، وآخرها مشتمل عىل بيان كامل العلم وهو قوله  } َواهلُل بُِكلرِّ 
َشْىٍء َعِليُم { وهذان الوصفان مها اللذان هبام تثبت الربوبية واإلهلية واجلاللة والعزة ، وهبام 

)1(     سيد قطب : يف ظالل القرآن )269/2(              
)2(     الرازي: التفسري الكبري )234/5 (       
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جيب عىل العبد أن يكون مطيعًا لألوامر والنواهي منقادًا لكل التكاليف.”)1(     

أمور  لكم  اهلل  يبني  أي   } وا  َأْن َتِضلُّ َلُكْم  ُ اهلُل  } ُيَبنيرِّ “ قوله :  - قال حممد رشيد رضا : 
دينكم ، ومن أمهها تفصيل هذه الفرائض وأحكامها ، كراهة أن تضلوا ، أو تفاديا منها من 
أن تضلوا ، واملراد لتتقوا بمعرفتها واإلذعان هلا الضالل يف قسمة الرتكات وغريها ، هذا 
هو التوجيه املشهور زدناه بيانا بالترصف يف التقدير ، وهو عىل هذا مفعول ألجله . وقدم 
البيضاوي عليه وجها آخر ، فقال : “ أي يبني اهلل لكم ضاللكم الذي من شأنكم، إذا خليتم 
وطباعكم لتحرتزوا عنه وتتحروا خالفه “... وتكرر يف القرآن  } واهلل بكل شء عليم { 
فام رشع لكم هذه األحكام وسواها ، إال عن علم بأن فيها اخلري لكم وحفظ مصاحلكم، 
وصالح ذات بينكم ، كام هو شأنه يف مجيع أحكامه وأفعاله ، كلها موافقة للحكمة الدالة عىل 

إحاطة العلم وسعة الرمحة. “)2(   

 - قال سيد قطب : “... وختتم آية املرياث ، وختتم معها السورة ، بذلك التعقيب القرآين 
األموال  وغري  واألموال  والواجبات  احلقوق  تنظيم  ويربط   ، هلل  كلها  األمور  يرد  الذي 
برشيعة اهلل :} يبني اهلل لكم أن تضلوا واهلل بكل شء عليم {  . .صيغة جامعة شاملة } بكل 
شء{ من املرياث وغري املرياث . من عالقات األرس وعالقات اجلامعات . من األحكام 
والترشيعات . . فإما إتباع بيان اهلل يف كل شء ، وإما الضالل . . طريقان اثنان حلياة الناس 

ال ثالث هلام : طريق بيان اهلل فهو اهلدى . وطريق من عداه فهو الضالل . “ )3( 

• اأن: 	 املـواريث،  اآيــات  بها  ختمت  التي  الثلثة  التذييلت  على  امللحظ   

اآليات الثالثة اشتملت عىل اسم اهلل : »العليم«، وأيضا : اشتملت اآلية األوىل 
الباري  وحكمة   .. »احلليم«   : اهلل  اسم  عىل  والثانية  »احلكيم«،   : اهلل  اسم  عىل 
يف ذلك كأّنه يريد أن يقول لعباده بعد ترشيعه ملنظومة املرياث أن اهلل : »عليم« 

)1(     الرازي: التفسري الكبري )124-123/6 (                     
)2(       حممد رشيد رضا : تفسري املنار )6/ 111(                

)3(       سيد قطب : يف ظالل القرآن )622-621/2(             

239العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية

www.almoslih.net



أم  املال ونميتموه سواء يف حمياكم  التي من أجلها مجعتم هذا  املالية  بمصاحلكم 
يف مماتكم، وإذا كان األمر كذلك فاعلموا أن قسمته هلذا املال عىل مستحقيه من 
بِِه أحًدا عىل  ورثتكم بعد هالككم كانت وفق اسمه : »احلكيم« الذي ال حيايب 
أحٍد فلكّل نصيبه -سواء كان رجال أو امرأة-  مقدرا تقديًرا بالًغا ال يمكن أن 
يبلغه علمكم.. الذي ال يقال عنه علم ابتداء إذا ما قورن بعلم اهلل ! واقرأمعي 
إن شئت قوله : } َواهلُل َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن { ] البقرة : )216([ فإذا علمت 
أّيا املخلوق أّن هذا هو قدر علمك إىل علم اهلل وحكمته ، فسّلم له بالقسمة التي 
اختارها فيام متلك من مال سمعا وطاعة له فيام رّشع .. ورضا وقبوال بام قّسم 

وقّدر .. ألّنه حًقا هو : » العليم« ، » احلكيم« ، » احلليم«.
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 الفرع احلادي ع�سر  : احلكمة من ترتب الوعد 
والوعيد بعد بيان مقادير املرياث

 ختم اهلل -عز وجل- مقادير وأنصبة الورثة بآيتني تضمنت األوىل وعدا باجلنة وفوزا 
عظيام ملن ريض بقسمة اهلل يف مال كّل مّيت، وتضّمنت الثانية وعيدا بالّنار والعذاب املهني 
ملن اعرتض عىل قسمة اهلل وعىص وتعّدى عىل ما حّد وحكم به فقال : -جّل يف عاله- :   
اُر َخالِِديَن ِفيَها  هْنَ تَِها اأْلَ ِري ِمْن حَتْ اهللِ َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ ُحُدوُد  }تِْلَك 
َوَلُه  ِفيَها  َخالًِدا  َناًرا  ُيْدِخْلُه  ُحُدوَدُه  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسوَلُه  اهلَل  َيْعِص  ·َوَمْن  اْلَعِظيُم   اْلَفْوُز  َوَذلَِك 

َعَذاٌب ُمِهنٌي { ] النساء :13- 14 [.  

  ويف هاتني اآليتني إعجاز ترشيعي بديع نبّينه بعدما نعرض ملا ذكره علامؤنا من لطائف 
وملسات تضمنها هذا الوعد وهذا الوعيد :    

 -  قال الرازي: “ذكر الوعد والوعيد ترغيبا يف الطاعة وترهيبا عن املعصية فقال : }تِْلَك 
ُحُدوُد اهلل {... وقوله : } تِْلَك {... إشارة إىل أحوال املواريث... وأن املراد بحدود اهلل : 

املقدرات التي ذكرها وبينها . “ الرازي: التفسري الكبري )235/5( .      

  - وقال ابن كثري : » أي: هذه الفرائض واملقادير التي جعلها اهلل للورثة بحسب ُقرهبم 
من امليت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود اهلل فال تعتدوها وال جتاوزوها؛ 
وهلذا قال: } َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه { أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ومل ينقص بعًضا بحيلة 
اُر  تَِها األهْنَ ِري ِمْن حَتْ ووسيلة، بل تركهم عىل حكم اهلل وفريضته وقسمته } ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ
َخالِِديَن ِفيَها َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا 
ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي{ أي، لكونه غريَّ ما حكم اهلل به وضاد اهلل يف حكمه. وهذا إنام يصدر 

عن عدم الرضا بام قسم اهلل وحكم به، وهلذا جيازيه باإلهانة يف العذاب األليم املقيم.«)1(  

 - قال سيد قطب : “ القاعدة األساسية يف هذه العقيدة ، قاعدة التلقي من اهلل وحده... 

)1(  ابن كثري : تفسريابن كثري )220/2(                 
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وهذا ما تقرره اآليتان التاليتان يف السورة تعقيبًا هنائيًا عىل تلك الوصايا والفرائض، حيث 
يسميها اهلل باحلدود :)تلك حدود اهلل . ومن يطع اهلل ور�صوله يدخله جنات جتري 
من حتتها الأنهار خالدين فيها  وذلك الفوز العظيم . ومن يع�س اهلل ور�صوله ويتعد 

حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهني (.

تلك الفرائض وتلك الترشيعات التي رشعها اهلل لتقسيم الرتكات وفق علمه وحكمته 
ولتنظيم العالقات العائلية يف األرسة والعالقات االقتصادية واالجتامعية يف املجتمع  )تلك 
ولتكون  العالقات  تلك  يف  الفيصل  هي  لتكون  أقامها  التي  اهلل  حدود   .  .  ) اهلل  حدود 

هي احلكم يف التوزيع والتقسيم، ويرتتب عىل طاعة اهلل ورسوله فيها اجلنة واخللود والفوز 
العظيم، كام يرتتب عىل تعديا وعصيان اهلل ورسوله فيها النار واخللود والعذاب املهني.

هذه هي احلقيقة الكبرية التي يشري إليها هذا التعقيب الذي يربط بني توزيع أنصبة من 
من  جتري  جنة  وبني   . ورسوله  اهلل  معصية  أو  ورسوله  اهلل  طاعة  وبني  الورثة  عىل  الرتكة 
حتتها األهنار خالدين فيها; ونار خالدة وعذاب مهني! وهذه هي احلقيقة الكبرية التي تتكىء 
عليها نصوص كثرية يف هذه السورة وتعرضها عرضًا رصحيًا حاساًم ال يقبل املامحكة وال 
يقبل التأويل. وهذه هي احلقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم 
يف هذه األرض لريوا أين هم من هذا اإلسالم وأين حياهتم من هذا الدين!... وهذه هي 
احلقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم يف هذه األرض لريوا أين 

هم من هذا اإلسالم وأين حياهتم من هذا الدين!

إن هذا النظام يف التوريث هو النظام العادل املتناسق مع الفطرة ابتداء; ومع واقعيات احلياة 
العائلية واإلنسانية يف كل حال . يبدو هذا واضحًا حني نوازنه بأي نظام آخر عرفته البرشية 
يف جاهليتها القديمة أو جاهليتها احلديثة يف أية بقعة من بقاع األرض عىل اإلطالق. إنه نظام 
يراعي معنى التكافل العائيل كاماًل ويوزع األنصبة عىل قدر واجب كل فرد يف األرسة يف هذا 
التكافل . فعصبة امليت هم أوىل من يرثه - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة - ألهنم 
هم كذلك أقرب من يتكفل به ومن يؤدي عنه يف الديات واملغارم . فهو نظام متناسق ومتكامل.
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وال  امرأة  حيرم  فال   . واحدة  نفس  من  البرشية  األرسة  تكوين  أصل  يراعي  نظام  وهو 
الفقرة  بينا يف  كام   - العملية  للمصالح  رعايته  مع  ألنه   . صغري  أو  امرأة  أنه  ملجرد  صغريًا 
األوىل - يرعى كذلك مبدأ الوحدة يف النفس الواحدة . فال يميز جنسًا عىل جنس إال بقدر 

أعبائه يف التكافل العائيل واالجتامعي.

وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة احلية بصفة عامة وفطرة اإلنسان بصفة خاصة . فيقدم 
أداة االمتداد  الناشىء هو  القرابة . ألن اجليل  بقية  الذرية يف اإلرث عىل األصول وعىل 
وحفظ النوع . فهو أوىل بالرعاية - من وجهة نظر الفطرة احلية -  وهو نظام يتمشى مع 
تنقطع  الكائن احلي - وبخاصة اإلنسان - يف أن ال  تلبية رغبة  الفطرة كذلك يف  طبيعة 
صلته بنسله وأن يمتد يف هذا النسل . ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة ويطمئن 
اإلنسان الذي بذل جهده يف ادخار شء من ثمرة عمله إىل أن نسله لن حيرم من ثمرة هذا 
العمل وأن جهده سريثه أهله من بعده . مما يدعوه إىل مضاعفة اجلهد ومما يضمن لألمة 
النفع والفائدة - يف جمموعها - من هذا اجلهد املضاعف . مع عدم اإلخالل بمبدأ التكافل 
االجتامعي العام الرصيح القوي يف هذا النظام . وأخريًا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة 
الثروة  املتجمعة عىل رأس كل جيل وإعادة توزيعها من جديد . فال يدع جمااًل لتضخم 
وتكدسها يف أيد قليلة ثابتة ...  وهذا التفتيت املستمر والتوزيع املتجدد; فيتم والنفس به 
راضية ألنه يامش فطرهتا وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق األصيل بني ترشيع اهلل هلذه 

النفس وترشيع الناس!!! )1( ·

إعجاًزا  تضّمنتا  اآليتني  هاتني  أن  إىل  وعلمه  بحكمته  اهلل  هدانا   ... طويل  تأّمل  وبعد 
أن   : وهو  أعلم-،  -واهلل  نرى  فيام   .. العليم  احلكيم  اهلل  من  بالغة  وحكمة  بديعا  ترشيعيا 
الذين خوطبوا هباتني اآليتني أساسا عىل عهد زمن نزول الوحي : هم الّرجال خاّصة، ألّن 
األحكام التي تضمنتها آيات املواريث كانت لصالح الّنساء ...  ولذلك مل يكن االعرتاض 
منهّن، بل كان االعرتاض من الّرجال ألهّنم رأوا أن حظهم من املرياث قد نقص .. لذلك 

)1(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )269/2 ، 273-271 (                               

243العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية

www.almoslih.net



كانت عليهم شديدة، فخاطبهم الباري -عز وجل- هبذا الوعد وهذا الوعيد .. وهذا ما بّينه 
ابن عّباس -ريض اهلل عنه- : قال ابن كثري : “وقال العويف عن ابن عّباس ... وذلك أّنه ملا 
نزلت الفرائض التي فرض اهلل فيها ما فرض للولد الذكر واألنثى واألبوين، كرهها الّناس أو 
بعضهم، وقالوا : تعطى املرأة الّربع أو الثمن، وتعطى االبنة الّنصف، ويعطى الغالم الصغري، 
]االعرتاض عىل فئة الّنساء والّصغار [ وليس من هؤالء أحد يقاتل القوم، وال حيوز الغنيمة، 
اسكتوا عن هذا احلديث لعّل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- ينساه، أو نقول له فيغرّيه، 
فقالوا : يارسول اهلل : تعطى اجلارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس وال تقاتل 
القوم، ويعطى الّصبي املرياث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية ال يعطون 

املرياث  إاّل ملن قاتل القوم ويعطونه األكرب فاألكرب “رواه ابن أيب حاتم وابن جرير أيضا ”)1(

ريض   .. والّنساء  الّرجال  من  للورثة  واألنصبة  املقادير  وثبتت  األحكام  استقّرت  وملّا 
الّرجال هبذه األحكام باعتبار أّن قسمتها وتفصيلها كان من الباري -عز وجل- ألّن شعار 
املؤمن من أحكام اهلل -عز وجل- هو : القبول والتسليم، لقوله تعاىل :  } َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا 
َنا َوإَِلْيَك امْلَِصرُي {  ] البقرة/85 [، وقـوله :  } َوَما َكاَن مِلُْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقىَض  ُغْفَراَنَك َربَّ

ُة ِمْن َأْمِرِهْم {  ] األحزاب : 36[. ْم اخْلِرَيَ اهللُ  َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُ

الّنساء  الّدين .. ويصبح االعرتاض من جهة  الّزمان كهيئة يوم جاء هذا  ولكن يستدار 
ال الّرجال .. حيث نادت كثري من اجلمعيات النسوّية يف البالد العربّية واإلسالمّية بتغيري 
منظومة املرياث بدعوى أن اهلل -عز وجل- ظلم املرأة بعدم تسوية مرياثها بمرياث الّرجل.. 
فيكون هذا الوعد والوعيد موّجه بصورة أدّق يف هذا الزمان إىل هؤالء النسوة الاّليت أنكرن 
ا َتَرَك اْلَوالَِداِن  َجاِل َنِصيٌب مِمَّ مجيل خالقهّن عندما سّوى بينهن يف أصل املرياث، فقال :  } لِلررِّ
ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا {،  ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّ َواأْلَ
ولعّل هذا من اإلعجاز الترشيعي يف توايل هاتني اآليتني املتضمنتني للوعد  والوعيد آليتي 

املرياث- واهلل أعلم بالصواب -    

)1(   ابن كثري : تفسري ابن كثري  ) 213/2 (                   
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•  ويف الأخري نختم بهذه الكلمات التي تخ�س هذا الفن : 	

     - قال املاوردي “ حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة وأن الرزايا قبل الغايات معرتضة، 
وأن املال مرتوك لوارث ، أو مصاب بحادث ، أن يكون زهده فيه أقوى من رغبته ، وتركه 
له أكثر من طلبته ، فإن النجاة منها فوز ، واالسرتسال فيها عجز ، أعاننا اهلل عىل العمل بام 

نقول ، ووفقنا حلسن القبول إن شاء اهلل.” املاوردي : احلاوي ) 213/2 (

الخاتمة                        

بعد رحلتنا مع هذا البحث انتهينا اإلى النتائج الآتية  

 1/ فريضة املرياث وإن كان األصل فيها والغالب عليها التعّبد املحض، إاّل أن فيها ما 
هو معقول املعنى، ظاهر القصد، جيّل احلكمة .. وذلك لدوراهنا حول موضوع املال الذي 

قّننته الرشيعة أحسن تقنني .

  2/ أمجل اهلل -عز وجل- الكالم عن املرياث متهيدا وهتيئة لنفوس املؤمنني حّتى يكونوا 
عىل أتّم استعداد ملا سيرشعه من أحكام جزئية وتفصيلية يف هذه املنظومة العادلة للّرجال 

وللّنساء، ولألقوياء والّضعفاء، عىل حّد سواء .

 3/ ترتيب الورثة كان مبنًيا عىل أساس حكمة بالغة ونظر دقيق : فالقريب إىل املّيت أوىل 
باملرياث من البعيد عنه فجاء ترتيب الورثة حسب هذا التسلسل العادل وفق هذه القواعد 

املنضبطة التي ال حتايب أحًدا عىل حساب آخر.

 4/ رتب اهلل احلقوق املتعلقة بالرّتكة ترتيبا بديعا ، فقدم حّق الّتجهيز ألّن امليت أوىل بامله 
من غريه، ثّم قّدم الّدين عىل الوصّية ألّنه قد تعلقت به ذّمته،ثم قّدمت الوصّية عىل املرياث 

حّتى يستدرك ما فاته من اخلري والرّب . 

 5/  صدر اهلل أحكام املرياث بلفظ »يوصيكم«لبيان أن اهلل أعدل وأرحم بخلقه حتى 
من الوالدين بأوالدهم ،   فلفت اهلل قلوب املؤمنني ليتيقنوا أن ما أوص به اهلل من قسمة يف 
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املال هو اخلري كّله والّنفع كّله، وما وراءه من قسمة فهي باطلة مرجوحة،وجاء الّتعبري بلفظ: 
»أوالدكم« دون لفظ »أبنائكم« ألن لفظ  »الولد« أعّم من لفظ »االبن«. 

 6/ أخذ الّذكر ضعف ما تأخذه األنثى ليس فيه حماباة جلنس عىل حساب جنس، وإّنام 
املنفق  وألن   ، املحدودة  األنثى  وأعباء  املتعّددة،  الذكر  أعباء  بني  وعدل  توازن  حالة  هي 
مرتقب للنقص دائام، واملنفق عليه مرتّقب للزيادة دائام، فراع الّشارع احلكيم يف إيثار مرتقب 
النقص عىل مرتقب الزيادة،ومن هنا يبدو العدل الرباين جلّيا، كام يبدو التناسق البديع بني 

الغنم والعرم يف هذا الّتوزيع احلكيم العادل. 

إىل  بالنسبة  األبّوة،  من  أقوى  البنّوة  ألن  املرياث،  يف  اآلباء  عىل  األبناء  اهلل  قدم   /7  
احلياة ومن  يستقبلون  الّدنيا وهم  إىل هذه  فاألبناء جاءوا  املال:  إىل  الطرفني  احتياج  مدى 
ثّم  ومن  احلياة  يستدبرون  الغالب  يف  فإهّنم  اآلباء  بخالف  كبري،  املال  إىل  فاحتياجهم  ثّم 

فحاجتهم إىل املال أقل من حاجة أبنائهم . 

 8/ فضل اهلل األب عن األم المتياز ترتب النفقة ووجوهبا عىل األب دون األّم، وهذا 
من عدل الرّشيعة وقسطها،  إْذ قد يرصف ما يف يد األب ويبقى نصيب األم كام هو، وهذا 

فيه من حسن الرّشيعة ما فيه . 

من  األنثى  تأخذه  ما  مع  يتساوى  الّذكر  يأخذه  ما  مقدار  احلكيم  الّشارع  9/جعل   
عىل  ذكرهم  يفضل  فلم  -األنوثة-  األمومة  بواسطة  املّيت  إىل  يدلون  ألهنم  ألم  اإلخوة 
أنثاهم، بخالف غريهم من األبناء واألبوين والّزوجني واإلخوة ، فإهّنم يدلون إىل املّيت 

بأنفسهم أو بالذكورة . 

 10/  ختمت آيات املواريث باسامء اهلل احلسنى ، وحكمة الباري يف ذلك كأّنه يريد أن 
التي من أجلها  املالية  : عليم بمصاحلكم  املرياث أن اهلل  لعباده بعد ترشيعه ملنظومة  يقول 
مجعتم هذا املال ونميتموه ، وإذا كان األمر كذلك فاعلموا أن قسمته هلذا املال عىل مستحقيه 
من ورثتكم بعد هالككم كانت وفق حلمه البالغ وحكمته العادلة، فسّلم له بالقسمة التي 
اختارها فيام متلك من مال سمعا وطاعة له فيام رّشع ألّنه هو:«العليم«، »احلكيم«، »احلليم«.
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قائمة المصـادر والمراجـع

رتبنا قائمة املصادر واملراجع وفق احلروف اهلجائّية دون مراعاة “ال” التعريف يف البداية 
مبتدئني بعنوان الكتاب.

1 /- أحكام القرآن : حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب )542هـ(، دار املعرفة –بريوت-. 
2/- أحكام القرآن :  أمحد بن عىل الرازي اجلصاص ، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت – ) 1405 هـ (

3/- أضواء البيان : حمّمد األمني الشنقيطي )1393هـ(، عامل الكتب –بريوت-
 – الرءوف،دار اجليل  : طه عبد  قيم اجلوزّية )751هـ(، حتقيق  ابن  اهلل  أبو عبد  املوقعني: حممد  4/- إعالم 

بريوت -  ) 1973(
5/- بداية املجتهد وهناية املقتصد : حممد بن أمحد بن رشد احلفيد )595هـ(، دار الكتب احلديثة - القاهرة- 

6 /-التفسريالكبري)مفاتيح الغيب(:حمّمدبن عمرالّرازي )606هـ(،دارإحياء الرّتاث العريب - بريوت-  
7/- تفسري ابن كثري : احلافظ إسامعيل بن كثري )774هـ(، دار األندلس ،ط )3( : )1401هـ(

اجلزائر-  للكتاب  الوطنّية  )1284هـ(،املؤّسسة  عاشور  بن  الّطاهر  حمّمد   : والتنوير  التحرير  تفسري   -/8
)1404هـ-1984م(.

9/- تفسري املنار : حمّمد رشيد رضا )1355هـ(، مطبعة القاهرة ط )4(: )1380هـ (
الرّتاث  دارإحياء   ، األلويس  اهلل احلسيني  بن  الدين حممود  : شهاب  املعاين(  ) روح  األلويس  تفسري    -/10

العريب - بريوت-   
11/-تفسري املراغي :أمحد مصطفى املراغي ، دارإحياء الرّتاث العريب - بريوت-    

12/- تفسري الشعراوي : مأخوذ من املكتبة الشاملة .
–بريوت- ط )2(:  العريب  الكتاب  القرطبي )671هـ(، دار  القرآن : حممد بن أمحد  13/- اجلامع ألحكام 

)1372هـ (.
14/- احلاوي الكبري : أبو احلسن عىل املاوردي )450هـ(، حتقيق : د/ حممود  مطرجي، دار الفكر –بريوت- 

)1414هـ(.
15/- حّجة اهلل البالغة : الشيخ أمحد املعروف بشاه ويّل اهلل الّدهلوي )1176هـ(، دار الرّتاث–القاهرة-.

16/-   زاد املعاد يف هدي خري العباد : حممدشمس الدين ابن قيم اجلوزية ، مؤسسة الرسالة -بريوت -  ط: 
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7 ) 1415هـ (  17/-  رشح الزرقاين عىل موطأمالك : حممد بن عبد الباقي الزرقاين ) ت: 1122( ،دار 
الكتب العلمية – بريوت -

18/- صحيح البخاري : أبو عبد اللهإسامعيل  البخاري)256هـ(، - مطبوع مع فتح الباري - دار املعرفة –بريوت-.
19/- صحيح مسلم : أبو احلسن مسلم النيسابوري )261هـ(، دار إحياء الرتاث العريب –بريوت 

20/- فتح الباري رشح صحيح البخاري : أمحد عىل بن حجر العسقالين )852هـ(، دار املعرفة – بريوت-.
21/ - الفقه اإلسالمي وأدّلته : د/وهبة الّزحييل، دار الفكر –سوريا- ط )1( : )1404هـ-1984م(. 

22/- الفرائض:عبد الرمحن بن عبد اهلل السهييل)ت:581(،حتقيق : د. حممدإبراهيم البنا املكتبة الفيصليةط: 
)2( :  1405هـ  

23/- الفرائض: عبد الكريم الالحم ، وزارة الشئون اإلسالمية -اململكةالسعودية - ط : )1(  : )1421هـ(.   
24/- يف ظالل القرآن : سيد قطب دار املعرفة – بريوت- ط : )7(  : )1391هـ (.     

25/- جمموع الفتاوى : تقي الّدين أمحد بن تيمية )728هـ(، مجع:عبد الرمحن بن قاسم،مكتبة املعارف –الّرباط-.   
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