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 ملخص البحث

ذكر بعض الحكم من تقسيم المواريث في الشريعة ، المساهمة في معالجة مشكلة الميراث في األمة اإلسالميةيهدف هذا البحث إلى 

 براز جوانب العظمة في ختام اآليات وجوانبإ، تعديل بعض المفاهيم الخاطئة حول علم الميراث في الشريعة اإلسالمية، اإلسالمية

صت تتبع اآليات القرآنية التي اختوذلك من خالل  تجلية الوحدة الموضوعية لسورة النساء.، ارتباط بين فواتح وخواتيم اآليات

في خاتمة كل آية منها والربط بينها وبين موضوع اآلية والسورة وقضية الميراث ثّم التفسير التحليلي والنظر  المواريث،بأحكام 

 لآليات حتى يتّم المعنى وتظهر الحكم والفوائد.

ا المنهج االستقرائي: فبتتبُّع اآليات ال، والتحليلي واالستنباطي االستقرائياتبع الباحث المنهج  ، راث وجمعهاها علم الميتي ذكر فيفأمَّ

ا لمنهج التحليلي: الالحقة ولآليات السابقة  فبشرح وتحليل هذه اآليات من حيث بيان عالقتها بموضوع السورة ومقتضى حال وأمَّ

والكشف عن األثر اإلعجازي والعلمي  اآليات، لهذه وأما المنهج االستنباطي: فلبيان المعاني المقاصدية ،تمع ربط ذلك بختام اآليا

 المعرفية.ونكته 

اث مبني وأن علم المير عنها،إّن تقسيم الميراث فريضة ووصية من هللا ال يجوز العدول  وتوصل البحث إلى أهم النتائج كالتالي:

وأن التلكؤ في تطبيق شرع هللا في الميراث يؤدي إلى تفكك األسرة وضياع المجتمع  الخبير،على العدل المطلق ألنه حكم العليم 

ت القرآن سة تذييل آياراوجوب د ينسى،وجوب تعلم علم الميراث حتى ال ب ويوصي البحث والبغضاء وأكل الحرام. العداوةبسبب 

 حسب موضوعاته ففيها فوائد جمة.

 

 تحليلية. ،دراسة ،تذييل الميراث، الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

This research aims to contribute to addressing the problem of inheritance in the Islamic nation، 

mentioning some of the rationales of the distribution of inheritance in Islamic law، Modifying 

some misconceptions about the study of inheritance in Islamic law، Highlighting the aspects of 

greatness at the ending of the verses and aspects of a connection between the beginnings and the 

conclusions of the verses، Manifesting the objective unity of Surat An-Nisa، by Tracing the 

Quranic verses that are specific to the provisions of inheritance، looking at the ending of each verse 

and linking it with the topic of the verse and the surah and the issue of inheritance، then the 

analytical interpretation of the verses to clarify the meaning and show the benefits from the verse. 

The researcher followed the inductive، analytical and deductive method، As for the inductive 

approach: it appears in gathering the verses in which the study of inheritance is mentioned، As for 

the analytical approach: it's clear in explaining and analyzing these verses in terms of their 

relationship to the topic of the surah and the necessities of the previous and subsequent verses، 

with linking that to the endings of the verses، As for the deductive approach: it is clear in clarifying 

the intended meanings of these verses، and revealing the miraculous and scientific effect and its 

epistemological issues. 

The most important results: The division of inheritance is an obligation and a commandment of 

God that cannot be abandoned، and that the study of inheritance is based on absolute justice 

because it is the rule of the All-Knowing، the All-Experienced، and that the reluctance to apply 

God’s law in inheritance leads to the disintegration of the family and the loss of society because 

of enmity، hatred and takingthe forbidden. The most important recommendations: The necessity 

of studying inheritance so as not to be forgotten. The benefits of studying the endings of the verses 

of the Qur’an. 

Keywords: Inheritance، Endings of verses، Analytical. 
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 مقـدمة. 1

 ،،وصلى هللا وسلم وبارك على محمد صلى هللا عليه وسلم وبعد ،الحمد هلل رب العالمين

ألمر في وأصبح ا -ممن يدعون اإليمان باهلل ورسوله حتى -الناس على تقسيم الميراث في الشريعة اإلسالميةيعترض كثير من 

الة في أو عدم عد ،ر في األنصبةر في الوقت، أو بتغييراث حسبما أمر هللا، إما بتأخزماننا بمثابة الحلم أن تجد من يقسم المي

ولقد تكلم  .وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ،ن يعطى أخوته حقهم في الميراثحتى أنّك تشير بالعزة والفخر على م ،التوزيع

بعيداً كثيراً عن الطريق  -في الواقع –ولكن الزال األمر  ،علماء الشريعة كثيراً عن الميراث وخطورة حرمان أصحاب الحقوق

براز جانب من جوانب اإلعجاز والحكمة في إقليل في في هذه اإلطاللة المساهمة ولو بال -بفضل هللا تعالى -الصحيح فأحببت

الى أسال وهللا تع ،علها تكون سبباً في حمل المسلمين وغيرهم على االستجابة إلمر هللا ،توزيع الميراث حسبما أراد هللا تعالى

 الهداية والفتح والتوفيق وعموم النافع في الدنيا واآلخرة.
 

 إشكالية البحث:. 1.1

 فإّن مشاكل توزيع الميراث تتمحور في ثالث نقاط: ،(...النصف والربع) أنصبة المواريث:بعيداً عن 

 أ/ عدم قبول األمر من األساس.  

 بعض األنصبة. على االعتراضب/     

إّن نصخخخخو  القرآن الكريم والسخخخخنة النبوية قد عالجت هذه المشخخخخاكل  ورغم، على ميراث بعض األشخخخخخا  االعتراضج/     

ّل حفأردنا بفضخخل هللا تعالى المشخخاركة في  ،الزال قائم والسخخؤال حائر-من بعض المسخخلمين -وضخخحتها إال أن االعتراضالثالث و

 محاوالً اإلجابة على التساؤالت اآلتية: ،مما يفتح هللا لنا بهالية هذا اإلشك
 

 لماذا شرع هللا علم الميراث؟  -

 قام عليها تقسيم المواريث؟  التيما الحكمة  -

 ما العقوبة فيمن خالف حكم هللا في تقسيم المواريث؟ -

 لماذا كثر االعتراض على تقسيم الميراث؟ -
 

 أهداف البحث: .2.1

 المساهمة ولو بالقليل في معالجة مشكلة الميراث في األمة اإلسالمية. 

 .ذكر بعض الحكم من تقسيم المواريث في الشريعة اإلسالمية 

  حول علم الميراث في الشريعة اإلسالمية.تعديل بعض المفاهيم الخاطئة 

 وجوانب ارتباط بين فواتح وخواتيم اآليات. ،ابراز جوانب العظمة في ختام اآليات 

 .تجلية الوحدة الموضوعية لسورة النساء 

 أسباب البحث: .3.1

 .عدم وجود دراسة تفسيرية شاملة مستقلة لهذه القضية رغم أهميتها 

 والعمل في جانب آخر. ،في جانب فاإليمان -رغم االيمان بها -لميراث في األمة اإلسالميةالمشاكل الكثيرة حول مسألة ا 
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 أسال أن يفتح لنا من فيض رحمته. -الفوائد الكثيرة في تذييل هذه اآليات 

ق لهذا وغيره مما دعانا إلى البحث في هذا الموضوع والوقوف على بعض النتائج فيه عّل هللا أن يفتح لنا بما ينفع الخ

 .فيهتدوا إلى الحق المبين
 

 منهج البحث:. 1.1

  .والتحليلي واالستنباطي االستقرائياتبع الباحث المنهج 

ا المنهج االستقرائي: فبتتبُّع اآليات التي ذكر فيها علم الميراث وجمعها.   فأمَّ

ا المنهج التحليلي: حقة ومقتضى حال لآليات السابقة والالبموضوع السورة فبشرح وتحليل هذه اآليات من حيث بيان عالقتها  وأمَّ

 .مع ربط ذلك بختام اآليات

 .والكشف عن األثر اإلعجازي والعلمي ونكته المعرفية اآليات، لهذه وأما المنهج االستنباطي: فلبيان المعاني المقاصدية

 اآلتي: وقد راعينا

 جمع األقوال واآلراء فيه والعمل على حسن تنسيقهاالكتب المتخصصة بعد  التأصخيل النظري لمصخلحات الدراسخة من، 

 واتمام ما نقص وإيضاح ما غمض منها كما يلي:

 أ/ تتبع الضوابط التفسيرية التي بنى عليها العلماء دراسة آيات اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم.

 ،يههوضخخّم الشخخبيه إلى شخخب ،التأصخخيلب/ تحليل الضخخوابط المسخختخرجة بما يتماشخخى مع ردئ الجزئيات على الكليات عند 

 والتفريق بين المختلف فيه من الضوابط.

 .ج/ استخراج الفوائد المنهجية المتعلقة بخواتيم آيات المواريث 

 .عزو اآليات القرآنية إلى موضعها في المصحف الشريف 

  منها.   االستفادةعزو األقوال إلى قائليها والرجوع إلى مصادرها من أجل 

 إن كانت في غير الصحيحين.  -إن أمكن  –مع ذكر الحكم عليها  ،حاديث من مصادرها األصليةتخريج األ 
 

 الدراسات السابقة:. 5.1

المستفيضة حول  وكذا الدراسات ،والتفسير الموضوعي لسور القرآن ،اعتنى كثير من المفسرين بالتفسير التحليلي للقرآن الكريم

على  لم أقف -على حد علمي -ولكني رغم ذلك  ،فالباحثون لم يتركوا فيه مجاالً للبحث والدراسة ،علم الميراث ال تكاد تحصر

 -فحاولت ،وواقع الناس ،اآليات والسورة وموضوع الميراث نبمضموبحث تكلم عن خواتيم آيات المواريث رغم أهمية ربطها 

تكون دافعاً قوياً  يالتآيات المواريث للوصول إلى بعض النتائج في هذه البحث عمل دراسة شاملة متعلقة بتذييل  -بفضل هللا تعالى

األسرة  قامة لشرع هللا ونصرة للضعفاء وحفظاً علىإ، وفي ذلك لكل مسلم أن يسعى في تقسيم ميراثه حسبما أراد هللا تبارك وتعالى

 .عموم النفع بها في الدنيا واآلخرة ،المسلمة.  ونسأل هللا الكريم التوفيق والسداد
 

 : البحث مكونات. 1.1

 .مطالب عدة تحته مبحث وكل. وخاتمة مباحث، وثالثة مقدمة،: من البحث هذا ويتكون

 .بصددها نحن التي وهي: المقدمة أما 
 

http://www.ajrsp.com/


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                            155  

 ISSN: 2706-6495 

 
 في المطالب التالية: -علم الفرائضالمبحث األول:  

 .التعريف بعلم الميراث وفوائده وأهميته :المطلب األول

 وأعطى ،-في إطار الشخخخرع الحنيف -ملكية األشخخخخا  للمال وجعل اإلنسخخخان حّر في تصخخخرفه في مالهلقد أقّر اإلسخخخالم   

حتى الجنين يولد وله ملكية يعترف بها الجميع وال يجوز ألحد التصخخخرف في ملكيته إال في مصخخخلحته  ،للمرأة والطفل حق الملكية

 .من أهمها عن طريق الميراث ،الحالل كسب األموالوجعل الشرع الحنيف طرقاً مخصوصة ل ،ماله حتى يبلغعليه ويحفظ 

َد : ورث تعريف الميراث لغة:  ائِم  الَِّذي يَِرث  الخالئَق، َويَبئقَى بَعئ ، َوه َو الئبَاقِي الدَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ فَاِت هللاَّ فَةن ِمنئ صخخخخِ : صخخخخِ ، فِنَ الئَواِرث  ائِِهمئ

، يَِرث  األَرض وَمن  ِجع  َما َكاَن ِملئَك اَوهللاَّ  َعزَّ َوَجلَّ َواه  فَيَرئ ، ويَفئنى َمن سخخخخخخِ َد فَنَاِء الئك لِّ ِعباد لَعلَيئهَا، َوه َو َخيئر  الئَواِرثِيَن أَي يَبئقَى بَعئ

سَ  َدوئ ل ه  تََعالَى: أ ولئَِك ه م  الئواِرث وَن الَِّذيَن يَِرث وَن الئفِرئ ِريَك لَه . َوقَوئ َده  اَل شخخَ  ،(832/ 4) ،هـخخخخخخخ177 ، ابن منظروىاإلفريق) "إِليه َوحئ

الواو والراء والثاء: كلمة واحدة، هي الورث. والميراث أصله الواو. وهو أن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين  .(هـ 7474

ي بقى اإليراث اإلبقاء  للشيء. يورث  أي: . (م7111 -هـ 7311 عبد السالم. ،هارون ت. ،(701/  6) ،ابن فارس) بنسب أو سبب

مَّى ضعفاً فَوِرَث يَِرث    .(السامرائيو المخزومي .ت ،(832/ 4) ،الفراهيدي) ميراثاً وتقول: أورثه الِعشق هَماً وأورثته الح 

معنى النقل وهو الثاني: ب فاهلل تعالى هو الوارث أي الباقي بعد جميع خلقه. ،فالميراث في اللغة يحتمل معنيين: األول: بمعنى البقاء

سَ  ،من قوم لقوٍم آخرين ءالشيأن ينتقل  َدوئ وهو أعّم من (. 77 -70المؤمنون:)"قال تعالى:" أ ولئَِك ه م  الئواِرث وَن الَِّذيَن يَِرث وَن الئفِرئ

َداءِ  ،(34   ،الصخخخخابون) أن يكون بالمال أو بالعلم أو بالمجد والشخخخخرف لَّى هللا َعلَيه  :قَالَ  ،ومنه َعنئ أَبِي الدَّرئ ت  النَّبِيَّ صخخخخَ ِمعئ سخخخخَ

لَّم لََماء  َوَرثَة  األَنئبِيَاءِ  :يَق ول   ،وسخخخخخخَ ث وا ِدينَاًرا ،الئع  هًَما ،إِنَّ األَنئبِيَاَء لَمئ ي َورِّ ث وا الئِعلئمَ  ،َوالَ ِدرئ  314: 3)أخرجه أبو داود:) "َولَِكنَّه مئ َورَّ

 الفقهما جاء في فضل  71باب  ،العلم ،(8628رقم  42: 1)باب الئَحثِّ َعلَى طَلَِب الئِعلئِم. والترمذي: - 7 ،العلم -86 ،(3643رقم 

 .(على العبادة.

ون الصاب) سخواء كان المتروك ماالً أو عقاراً أو حقاً من الحقوق الشخرعية ،انتقال الملكية من الميت إلى ورثته األحياء اصططححا::

 ،محي الدين عبد الحميد) مخصخخخو أو هو اسخخختحقاق اإلنسخخخان شخخخيئا بعد موت مالكه بسخخخبب مخصخخخو  وشخخخرط  .(.34 ، 

 .(1  ، م7143

وشخخخخخرع لهم الشخخخخخرائع ليحفظهم مما يؤذيهم  ،لقد خلق هللا الخلق وأمرهم بعبادته ليكرمهم في دنياهم وآخرتهم أهمية علم الميراث:

رض ومن حفظ هللا تعالى للمال ف ،ولقد تكفل الشخخرع الحنيف بحفظ خمسخخة أشخخياء: الدين العقل العرض والمال والنف  ،ويضخخرهم

 ،فال هو يخاف على ماله من الضخخياع من بعده ،وحفاظاً على أهله من بعده ،فرائض الميراث حفاظاً على ثروة اإلنسخخان بعد موته

 وألهمية علم الميراث تكفل هللا تعالى بذاته بتقسميه في كتابه ولم يترك التقسيم ،لحاجةوال يخاف على ذريته أن ينزل بهم الفقر وا

وأعلم كذلك بحاجات ومصخخخخخالح العباد  ،وهو سخخخخخبحانه أعلم بفتنة المال على عباده ،ألحد ألنه سخخخخخبحانه أعلم بالنفوس وحرصخخخخخها

َكِر ِمثئل  َحظِّ  ،ظلم لغيره فأعطى كل فرد نصخخخخخيبه بما يحقق مصخخخخخلحته دون ضخخخخخرر أو مئ لِلذَّ الِدك  يك م  هللاَّ  فِي أَوئ قال تعالى:" ي وصخخخخخِ

وإّن لعلم الميراث أهمية كبيرة تظهر هذه األهمية في مدى حاجة المسخخخلمين إليه واهتمام القرآن والسخخخنة (. 77النسخخخاء: ) األ نثَيَيئِن"

للحديث  ال مجال - الجاهليةسخخابقة حتى قبل اإلسخخالم مباشخخرة في ويبدو ذلك واضخخحاً حينما تعلم كيف كان الميراث في األمم ال ،به

 ومن هذه الفوائد: .فلما جاء اإلسالم حول الحياة إلى طريقة جديدة عادلة ال مثيل لها  -عنها في هذا البحث
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صخخلى  -نبيحتى لل إّن أول وأهم فائدة لعلم الميراث هو أنه سخخبحانه وتعالى تولى تقسخخيم الميراث بنفسخخه في كتابه ولم يدعه -

شخعور بالرضخخا المع وحكمه وهذا يعطى أمرين في غاية األهمية: األول: وهو اسختسخخالم كل مسخلم ألمر هللا  ،-هللا عليه وسخلم

كما حدث في حادثة اإلفك لما نزلت براءة السخخيدة عائشخخة رضخخي هللا عنها من  ،وهذا هي عالمة اإليمان باهلل ورسخخوله ،التام

 ،ءشيي نفسه ولم يعد ف -صلى هللا عليه وسلم -وطابت نف  النبي ،الى استسلم الجميع ورضوا بكالم هللاعند هللا سخبحانه وتع

ولم يكخابر في ذلك إال كافر باهلل وبكالمه سخخخخخخبحانه وتعالى. الثاني: اإليمان بالعدل المطلق في حكم هللا تعالى حتى لو لم تفهم 

َنئهَار  النف  الحكمخة من هخذا التقسخخخخخخيم. قخال تعالى:" تِلئ  تِهَا األئ ِري ِمنئ تَحئ ِخلئه  َجنَّاٍت تَجئ ولَه  ي دئ َ َوَرسخخخخخخ  ِ َوَمنئ ي ِطِع هللاَّ د ود  هللاَّ َك ح 

ز  الئَعِظيم   ِخلئه  نَاًرا َخالًِدا فِيهَا َولَه   *َخالِِديَن فِيهَا َوَذلَِك الئفَوئ د وَده  ي دئ َ َوَرس ولَه  َويَتََعدَّ ح  ِص هللاَّ " َوَمنئ يَعئ ِهينن  -73ء:)النسا َعَذابن م 

اَلِدك مئ "74  (.  77النساء: )(. وقال سبحانه وتعالى في أول آيات المواريث:" ي وِصيك م  هللاَّ  فِي أَوئ

 وهذا  ،ومن أهم وسائل كسب المال هو الميراث ،وال يسختغني عنه انسخان أبدا في حياته ،المال هو عصخب الحياة وبه قوامها

يعطى للوارث الحق الشخخخخخرعي والقانوني والعرفي والعقلي في تملك هذا المال دون حرج وال اعتراض من أحد ألنه فرض 

إليه  نوأنه ال يسخخختغني عنه أحدن من الخلق بل الكل يحتاجعلم الميراث ومن أهميته  ،من هللا الذي يملك المال ويأمر بتقسخخخيمه

 .كالحاجة إلى الماء

 ن وال يوجد أحد م ،فال يكاد يمر يوم إال وتجد من يقسخخخخخخم ميراث ،وحياة كل المسخخخخخخلمين ،راث بحيخاتنخا اليوميةتعلق علم المي

 ،فيجب على المسلمين تعلم وتعليم المواريث ،المسخلمين إال وهو محتاج إلى علم الميراث في وقت من األوقات ليقسم ميراثه

 حتى ال يقسم الميراث خالف ما أراد هللا فتحدث المشاكل والخالفات.  

  ر من الظلم والحرمان من حقهم في الميراث بعد وفاة صخخاحب التركة مباشخخرة حسخخبما أراد هللا دون نصخخرة الضخخعفاء والقصخخّ

 .  التقسيمتأخير أو تحريف في 

 عدم ألن  ،وزيادة األلفة والمحبة والتزاور والتهادي والتحاب ،والعمل على صلة الرحم فيما بينهم ،قطع الخالف بين الورثة

لنَّبِيِّ َصلَّى هللا  ا قاهللفالنعمان بين بشير لّما أريد أن يعطي أحد أبنائه دون بقية اخوته  ،بين األبناء تمزيق وتقطيع لهمالعدل 

 ، رن هَد  َعلَى هََذا؛ هََذا َجوئ ِدل وا َعلَيئِه َوَسلََّم: " فَإِنِّي اَل أَشئ ِل، َكَما ت ِحبُّوَن أَنئ يَعئ مئ فِي النُّحئ اَلِدك  ِدل وا بَيئَن أَوئ ِهدئ َعلَى هََذا َغيئِري، اعئ أَشئ

مئ فِي الئبِرِّ َواللُّطئفِ  : 3)قال الشيخ شعيب: حديث صحيح. وأبو داود: ،( 72312رقم:  382: 30)أخرجه أحمد في مسنده:) "بَيئنَك 

َض َولَِدِه  فيباب  ،ةاإلجار ،(3144رقم  376 ل  بَعئ ِل ي فَضِّ ج  لِ  فيالرَّ  فالميراث هو الرحمة والحب واأللفة. ،(النُّحئ

 ل  فََعنئ أَبِي ه َريئَرةَ قَاَل: قَاَل َرس و ،أصحابه بشدة على تعلمه -صلى هللا عليه وسلم -حّث النبي العظيمة ألهمية علم الميراثو

ِ َصلَّى هللا  َعلَيئهِ  ف  الئِعلئِم َوه َو ي نئَسى، َوه َو أَ  هللاَّ وا الئفََرائَِض َوَعلِّم وهَا، فَإِنَّه  نِصئ ٍء ي نئَزع  مِ َوَسلََّم:" يَا أَبَا ه َريئَرةَ تََعلَّم  ل  َشيئ نئ وَّ

تِي" لِيِم الئفََرائِِض. والدار قطني في  ،كتاب الفرائض 83 ،(3643رقم  201: 8)أخرجه ابن ماجة:)أ مَّ بَاب  الئَحثِّ َعلَى تَعئ

ومعنى نصف العلم: قال ابن الصالح لفظ النصف في هذا  .(ضعفه األلباني ،كتاب الفرائض ،(4011رقم  771: 1)السنن:

ام ائض تتعلق بأحكوقال غيره ألن لهم حالتين حالة حياة وحالة موت والفر ،الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا

حيح فتح الباري شرح ص) وقيل ألن األحكام تتلقى من النصو  ومن القياس والفرائض ال تتلقى إال من النصو  ،الموت

 .((1/ 78). 7311 ،البخاري/ العسقالني الشافعي
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  ِ ِرو بئِن الئَعاِ  أَنَّ َرس وَل هللاَّ ِ بئِن َعمئ لن »  قَاَل: -صلى هللا عليه وسلم-َوَعنئ َعبئِد هللاَّ آيَةن  ،الئِعلئم  ثاَلَثَةن َوَما ِسَوى َذلَِك فَه َو فَضئ

نَّةن قَائَِمةن أَوئ فَِريَضةن َعاِدلَةن  َكَمةن أَوئ س  لِيِم  فيباب َما َجاَء  ،كتاب الفرائض ،(8221رقم  12 :3)أخرجه أبو داود:) «م حئ تَعئ

أئِي َوالئقِيَاِس. ،الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلمافتتاح  ،(17رقم 87: 7الئفََرائِِض. ابن ماجة:) تِنَاِب الرَّ  بَاب  اجئ

ِ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم: .(ضعفه األلباني ع وٍد َرِضَي هللاَّ  َعنئه  قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاَّ ِ بئِن َمسئ آَن وَ »َوَعنئ َعبئِد هللاَّ وا الئق رئ وه  تََعلَّم  َعلِّم 

ؤن َمقئب وضن َوإِنَّ الئِعلئَم َسي قئبَض  َوتَظئهَر  ا ر  وه  النَّاَس، فَإِنِّي امئ وا الئفََرائَِض َوَعلِّم  تَلَِف ااِلثئنَاِن فِي ا لنَّاَس، َوتََعلَّم  لئفَِريَضِة الئفِتَن  َحتَّى يَخئ

 ،قال الحاكم صحيح اإلسناد ،كتاب الفرائض ،(1101رقم  316 :4)أخرجه الحاكم في المستدرك:) «اَل يَِجَداِن ِمنئ يَقئِضي بِهَا

:" وفيه في الفتح قال ابن حجر .(كتاب الفرائض ،(4703رقم  743 :1)قطني: وقال الذهبي في التعليق: صحيح. سنن الدار

ستند مدرس العلم وحدوث من يتكلم بمقتضى ظنه غير  انذار بوقوع ما حصل من كثرة القائلين بالرأي وقيل مراده قبل ان

إلى علم. قال ابن المنير: الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه الرأي والخوض فيها بالظن ال انضباط له بخالف 

 .((1/ 78فتح الباري شرح صحيح البخاري )) غيرها من أبواب العلم فان للرأي فيها مجاال واالنضباط فيها ممكن غالبا"

 قوفا من دينكم وعن بن مسعود مو فإنهاعن عمر موقوفا تعلموا الفرائض كما تعلمون القرآن وفي لفظ عنه تعلموا الفرائض و

 .(المرجع السابق) أيضا من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض

 ليه وسلمصلى هللا ع -يمن هذا وغيره يتبين أّن علم الميراث من أهم وأعظم العلوم التي بينها هللا تعالى في كتابه وحّض النب- 

ونبه أمته إلى أنه أول علم ينسى وسوف يأتي على الناس زمانن ال يجدون من يوزع لهم ميراثهم حتى  ،أصحابه على تعلمه

 الخير العظيم للخلق جميعاً.هذا العمل البسيط في ونسأل أن يجعل  ،يهتموا به
 

 ميراث:تقسيم ال فيالفلسفة العامة  :لثانيالمطلب ا

ن أن نجتهد في بيان كيف قسم هللا تعالى الميراث بي -حتى تتم الفائدة -بعد تعريف علم الميراث وذكر فضلهمن الحكمة  

قال  ،ونزيد من يقين المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم ،الورثة حتى ندفع الشبه الواردة من المعترضين على علم الميراث

ِمن قَاَل بَلَى تعالى:" َوإِذئ قَاَل إِبئَراِهيم   تَى قَاَل أََولَمئ ت ؤئ يِي الَموئ َمئِنَّ قَلئِبي: َربِّ أَِرنِي َكيئَف ت حئ وفي البداية البّد  (.860البقرة: )َولَِكن لِّيَطئ

جادل و يأنقول: إّن أحكام الشريعة ال تعلل. ولكن نحاول أن نبحث عن تفسير لبعض األمور علها تكون حجة على من ينكر  أنئ 

 الهادي إلى صراطه المستقيم. وهللا

في  وهي مجملة ،ثيولقد ذكر العماء حكماً وتفسيرات كثيرة حول الطريقة التي قّسم بها الحق سبحانه وتعالى أنصبة الموار

 النقاط التالية:

 بالصغير  بدأف ،فقسمه بالطريقة التي تضمن العدل للجميع ،وال يستغني عنه إنسان ،أن المال عصب الحياةبرف تاإلسالم يع

 .-بما يحقق لهما كريم الحياة دون ظلم لآلخرين -والمرأة ألنهما ال يستطيعان العمل وال الكسب فضمن حقهما أوالً 

 وأعطى األبوان مراعاة لحالهما مع ما يتناسب مع كل مسألة ،أعطى لألوالد لم يترك ذكراً أو أنثي وال صغيراً وال كبيراً ف، 

فاإلسالم لم  ،كل سواء ألم(م ألب أم أأشقاء ) وكذلك أعطى لإلخوة ،كاملة ةالمسؤوليثّم أعطى الزوجان ألنهما يحمالن 

 يترك أحداً من أقارب الميت إال اعطاه نصيباً يتناسب مع حالته وعمره وقربه من الميت. 
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 لو جاء ف ،ألّن الناس تعودوا وألفوا الميراث على ذلك ،الجاهليةدأ الميراث في اإلسالم فترة مكة كلها على ما كان عليه في ب

فأخذهم اإلسالم خطوة خطوة كما  ،بل ربما اعترضوا ورفضوا ،اإلسالم بالتغيير مرة واحدة لم تستطع النفوس تحمل ذلك

رة ثّم بعد الهج ،هجرةثم التبني حتى ال ،فقد كان الميراث أوالً على الحلف والمعاهدة ،هو الحال في كثير من التشريعات

وا إِنَّ الَِّذيَن آَمن وا" قال تعالى: ،التي كانت بين المهاجرين واألنصار ةالمؤاخا إلىأسباب الميراث  تحولت َوَجاهَد وا  َوهَاَجر 

َوالِِهمئ  ِ  بِأَمئ ه مئ  َوالَِّذيَن آَووا َوأَنف ِسِهمئ فِي َسبِيِل هللاَّ ض  لَئَِك بَعئ وا أ وئ لِيَاء  بَعئضٍ َونََصر  ن َوالَِّذيَن آَمن وا أَوئ وا َما لَك م مِّ اليَتِِهم وَ  َولَمئ ي هَاِجر 

وا.." ٍء َحتَّى ي هَاِجر  ن َشيئ لب  أن غير هللا تبارك وتعالى أسباب الميراث وجعل النسب هو األساس في  ثّم ما ،(18األنفال: )مِّ

َحاِم  ،تقسم التركة ل وا األَرئ ِمنِينَ فقال تعالى:" َوأ وئ ؤئ ِ ِمَن الم  ٍض فِي ِكتَاِب هللاَّ لَى بِبَعئ ه مئ أَوئ ض  هَاِجِريَن.." بَعئ  ،(6األحزاب:)َوالئم 

ت  إِن تََرَك َخيئراً الَوِصيَّة   ،وجعل األمر في أوله وصية من الميت ألقربائه م  الَموئ مئ إَِذا َحَضَر أََحَدك  تَِب َعلَيئك  قال تعالى:" ك 

 ثم بعد ذلك على أفرد األسرة بأنصبة ومقادير معينة. ،(720البقرة: )ألَقئَربِيَن"َوا لِلئَوالَِديئنِ 

  فاالبن مقدم على األخ في الميراث. ،قدم فيه األقرب على من دونهيجعل هللا تعالى التقسيم 

 ءفاألوالد يقدمون في الميراث عن األبا ،جعل هللا تعالى األصغر المقبل على الحياة مقدم على األكبر سناً المدبر عن الحياة، 

 ونصيبهم أكبر منهم.

 األخ على األخت ويأخذ ضعف نصيبهاولذلك يقدم  ،المال يقدم على األقل من حيث النفقة والمتطلبات األكثر حاجة إلى، 

ته فقة على زوجوالن ،ومطلوب منه دفع المهر وتجهيز نفسه ،ومن احتاج من ذوي قرابتهفاألخ مكلف بالنفقة على نفسه 

حتى ولو كانت ثرية  ،وبعد الزواج نفقتها على زوجها هي وأوالدها ،أما المرأة قبل الزواج فنقتها على ولي أمرها ،وأوالده

فالذين يعترضون على اإلسالم ليتهم أعطوها شيئاً بل حرموها من كل  ،ولم يكرم المرأة سوى اإلسالم ،يرذات ثروة ومال كث

 وإنما هو اإلفالس يفعل بأصحابه المناقضات.  ،ليتهم أعطوها شيئاً  يا ،كالمتاع في البيت رثوّ وجعلوها ت   ءشي

 م توجب وهذا مما يعطي قداسة للتقسي ،هللا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بذاته بتقسيم التركة ولم يكل أمرها إلى أحد من خلقه

َكِر ِمثئل  َحظِّ قال تعالى:" ي وِصيك م  هللاَّ   ،االستجابة للوصية من غير اعتراض مئ لِلذَّ الِدك  ويعطي  (77)النساء:األ نئثَيين "  فِي أَوئ

ٍم ي وقِن وَن")المائدة: ،الذي ال مثيل له ،كذلك اإليمان بأنه العدل المطلق ًما لِقَوئ كئ ِ ح  َسن  ِمَن هللاَّ درادكة ) (10قال تعالى:" َوَمنئ أَحئ

 .(،771   ،م8070 ،عمارة). (16: 41:   ،هـ7403 ،ياسين

 تبارك وتعالى -هللاأّن إلى من هذا ونخلص  ،تلك بعض الحكم التي أوقفني هللا عليها ولعل من ينظر أكثر يفتح هللا له بالخير- 

جاالً ولم يترك م ،ويحقق لهم ما يكفي حاجتهم حسب حجم التركة ،راعى حقوق الورثة بالعدل الذي يضمن لهم جميعاً المساوة

ومن سمح لنفسه باالعتراض فهو إما لهًو  ،ألحد منصٍف يستطيع موازنة األمور أن يجد خلالً أو نقصاً وإنّما الكمال المطلق

في تقسيم الميراث هي العدل المطلق القائم على العلم  إن الفلسفةوأجدني أقول  أو جهالً بالواقع. ،-وهو األغلب -في نفسه

اسد فال حقد وال تح ،يجعل جميع الورثة حتى المحروم في رضاً تامالذي  ،والرحمة الممزوجة بالحلم ،مة المطلقةوالحك ،التام

 وال تقاتل بل الحب والرحمة. 

 

 :تنتج عن عدم تقسيم المواريث التيالمخاطر والمشاكل  :ثالثالمطلب ال

ال تعالى:" ق ،في ظّل شخخرع هللا تعالىال تكون إال من المعلوم بيقيٍن عند كل مسخخلم أّن الراحة والطمأنينة والسخخكينة والحياة الطيبة 

ن َذَكٍر أَوئ أ نثَ َمنئ َعِمَل  يِيَنَّه  َحيَاةً طَيِّبَةً")النحل: َصالِحاً مِّ ِمنن فَلَن حئ ؤئ    ،(11َوه َو م 
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ولي  هناك أضل ممن يعيش الحياة على  ،والرضخا حتى وإن كانت الحياة ضيقة شديدةلسخعادة والراحة والحياة الطيبة هذه تعني ا

لَمئ أَنََّما يَتَّبِع وَن أَهئَواَءه مئ  قال تعالى: ،هواه بعيداً عن شخخخرع هللا تَِجيب وا لََك فَاعئ ِن اتَّبََع هََواه  بَِغيئِر ه ًدى "فَإِن لَّمئ يَسخخخئ لُّ ِممَّ َن مِّ  َوَمنئ أَضخخخَ

َ الَ  ِ إِنَّ هللاَّ َم الظَّالِِميَن"هللاَّ  ،ين بعيداً عن شرع هللافي حياة المسلم التغييراتومن أخطر وأول القضايا  ،(10)القصص:يَهئِدي القَوئ

مر هللا وأ -إال من رحم هللا -بين واقع المسخخلمينجداً  حتى أصخخبح البون شخخاسخخعاً  ،قضخخية توزيع المواريث على أصخخحاب الفروض 

بارك ذكر ربنا ت ،مفاسخخد كثيرةن جّداً  هذا البعدونتج عن  ،-صخخلى هللا عليه وسخخلم -على لسخخان رسخخولهالذي شخخرع و ،في كتابهالذي 

ل وَن َوتَ " فقال سخخخبحانه: ،حيث ذكر سخخخبحانه أربعة أسخخخباب لنزول البالء منها منع الميراث ،وتعالى جزًء منها في سخخخورة الفجر أئك 

الً   ،البالء كثيرةأنواع و ،فمنع المسخخخخخخلم للميراث وأكلخه حقوق اخوانخه ينزل البالء بخه وبالمجتمع كله ،(71لَّمخاً ")الفجر:التَُّراَث أَكئ

 : منها ،ومخاطر منع الميراث كثيرة

 يئت مئ إِن  ،قطيعة األرحام وهذه ليسخخخخت بالهينة بل قاسخخخخمة الظهر ألّن بها يكون اإلفسخخخخاد في األرض قال تعالى:" فَهَلئ َعسخخخخَ

ضَولَّيئ تَ  د وا فِي األَرئ ") ت مئ أَن ت فئسخخخخِ َحاَمك مئ وا أَرئ فلم  اللعنةوجبت عليهم بل  ،واألمر لم يقتصخخخخر على هذا ،(88محمد:َوت قَطِّع 

ه مئ  ،يهتدوا للحق ولم يسختجيبوا للشخرع لَئَِك الَِّذيَن لََعنَه م  هللاَّ  فَأََصمَّ َمى أَبئَصاَره مئ  قال تعالى:" أ وئ "أ ولئَِك  ،(83محمد:) "َوأَعئ

مى أَبئصا ." َوأَعئ " َعِن الئَحقِّ ه مئ َمتِِه." فَأََصمَّ " أَيئ ق ل وبَه مئ َعِن الئَخيئِر. فَأَتئبََع الَِّذيَن لََعنَه م  هللاَّ " أَيئ طََرَده مئ َوأَبئَعَده مئ ِمنئ َرحئ َره مئ

بَاَر بِأَنَّ َمنئ فََعَل َذلَِك َحقَّتئ َعلَيئِه لَ  َخئ ِمَعه ، فََجَعلَه  األئ ِرِه َحتَّى اَل يَنئقَاَد لِلئَحقِّ َوإِنئ سخخخخخخَ ِعِه َوبَصخخخخخخَ مئ لَبَه  ااِلنئتِفَاَع بِسخخخخخخَ نَت ه ، َوسخخخخخخَ عئ

قِل   َكالئبَِهيَمِة الَّتِي اَل تَعئ
 (.م 7164 -هـ 7324 ،: البردوني و أطفيشت ،(846/ 76)القرطبي ) 

 ا أنهم أقرب الناس إليك ربّما أم ،وياليتهم كانوا من غير األقارب تكون الحرمة نوعاً ما هينة ،أكخل أموال النخاس بالباطل

في الخخدنيخخا من ضخخخخخخرٍر على األوالد ونزول األمراض ومخخا أدراك مخخا خطورة أكخخل المخخال الحرام  ،األم أو األخخخت ...

هم في الميراث وأنزل هللا بهم من وكم من أنخخخاس أكلوا حقوق أخوان ،فضخخخخخخال عن العقوبخخخة في اآلخرة ،واالبتالءات

َوالَك م بَيئنَك م بِالئبَاِطلِ  قال تعالى:" َوالَ  ،يمكن أن يتصوره عقل واألمراض ما ال االبتالءات ل وا أَمئ ك 
ل وا بِهَا إِلَى تَأئ اِم  َوت دئ كَّ الح 

َواِل النَّاِس بِاإِلثئمِ  نئ أَمئ ل وا فَِريقاً مِّ ك 
لَم وَن")البقرة:َوأَنئت مئ  لِتَأئ لََّم  ،(722تَعئ لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخخَ ِ صخخخَ وَل هللاَّ وَعنئ أَبِي أ َماَمةَ أَنَّ َرسخخخ 

َم َعلَيئِه الئَجنَّةَ »قَاَل:  َجَب هللاَّ  لَه  النَّاَر، َوَحرَّ لٍِم بِيَِمينِِه، فَقَدئ أَوئ ِرٍئ م سخئ : َوإِ « َمِن اقئتَطََع َحقَّ امئ لن يًرا نئ َكاَن َشيئئًا يَسِ فَقَاَل لَه  َرج 

ِ؟ قَاَل:  وَل هللاَّ يبًا ِمنئ أََراكٍ »يَا َرسخخخخ  لٍِم بِيَِميٍن فَاِجَرٍة بِالنَّاِر.  ،كتاب اإليمان) «َوإِنئ َكاَن قَضخخخخِ بَاب  َوِعيِد َمِن اقئتَطََع َحقَّ م سخخخخئ

 (.(88831رقم  116/ 36) أحمد:

  ًَواَل  ،كا بصخخخخاحبه في الدنيا واآلخرةوهذا أخطرها وأشخخخخدها فت ،أكل أموال اليتامى ظلما ل وَن أَمئ قال تعالى:" إِنَّ الَِّذيَن يَأئك 

ل وَن فِي ب ط ونِِهمئ نَارا َن َسِعيراً" اليَتَاَمى ظ لئماً إِنََّما يَأئك  لَوئ يَصخئ َوسخَ قال السعدي:" وهذا أعظم وعيد ورد في  ،(70)النساء: ًً

وقبحها، وأنها موجبة لدخول النار، فدل ذلك أنها من أكبر الكبائر. نسخخخخأل الذنوب، يدل على شخخخخناعة أكل أموال اليتامى 

يِن * فََذلَِك الَِّذي يَد عُّ اليَتِيَم")الماعون: (.12 تفسخخير السخخعدي:  ) هللا العافية  ،(8وقال سخخبحانه:" أََرأَيئَت الَِّذي ي َكذِّب  بِالدِّ

هلك أصحاب الفيل، وعدم الحض على إطعامه فإنما هو فعل البخيل فاحذروا هذه الرذائل فإن دع اليتيم من الكبر الذي أ

الذي يحسب أن ماله أخلده، والسهو عن الصلوات من ثمرات إلهاء التكاثر، والشغل باألموال واألوالد، فنهى عباده عن 

 .((812/ 88) ،البقاعي) هذه الرسائل التي يثمرها ما تقدم
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 ه مئ  قال تعالى:" َوالَ  ،والظلم عخاقبتخه وخيمة في الدنيا واآلخرة ،الظلم ر  َمل  الظَّالِم وَن إِنََّما ي َؤخِّ ا يَعئ َ َغافاِلً َعمَّ بَنَّ هللاَّ سخخخخخخَ تَحئ

")إبراهيم:  ار  َخص  فِيِه األَبئصخخخخخَ ٍم تَشخخخخخئ ا يعمل الظا(48لِيَوئ د  َغافاًِل َعمَّ َحمَّ َ يَا م  بَنَّ هللاَّ سخخخخخَ لمون، أي ال تحسخخخخخبنه إذا : َواَل تَحئ

ي ذلك صخخخخِ ، بَلئ ه َو ي حئ نئِعِهمئ هئِملن لَه مئ اَل ي َعاقِب ه مئ َعلَى صخخخخ  لَه مئ أَنَّه  َغافِلن َعنئه مئ م  ه مئ  أَنئظََره مئ َوأَجَّ ر  ويعده عليهم عدا إِنَّما ي َؤخِّ

َهئَواِل يَ  ِة األئ َبئصار  أَيئ ِمنئ ِشدَّ َخص  فِيِه األئ ٍم تَشئ َم الئقِيَاَمِة"لِيَوئ َوَعنئ  (.هـخخخخ 7471 ،شم  الدين .ت ،(448/ 4ابن كثير )) وئ

َعِريِّ  َشخخئ ى األئ ول  هللاِ  -رضخخي هللا عنه  -أَبِي م وسخخَ لِي لِلظَّالِِم َحتَّى إَِذا -صخخلى هللا عليه وسخخلم  -قَاَل: قَاَل َرسخخ  : " إِنَّ هللاَ لَي مئ

َذه  أَلِيمن َشِديدن"أََخَذه  لَمئ ي فئلِتئه  ث مَّ قََرأَ:" وَ  ذ  َربَِّك إَِذا أََخَذ الئق َرى َوِهَي ظَالَِمةن إِنَّ أَخئ َكَذلَِك أَخئ
لِِه:}َوكَ  ،كتاب التفسير)  َذلَِك بَاب  قَوئ

ِديدن:  هود:  َذه  أَلِيمن شخخخخخخَ ذ  َربَِّك إَِذا أََخَذ الق َرى َوِهَي ظَالَِمةن إِنَّ أَخئ كتاب البّر  ،(8123رقم  7111/ 4)[. ومسخخخخخخلم:708أَخئ

ِريِم الظُّلئمِ  ،والصخخلة واآلداب لََّم: ،(بَاب  تَحئ لَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوسخخَ ِ صخخَ ول  هللاَّ َرةَ قَاَل: قَاَل َرسخخ  َدر  أَنئ » وَعنئ أَبِي بَكئ َما ِمنئ َذنئٍب أَجئ

ه   نئيَا َمَع َما يَدَِّخر  ق وبَةَ فِي الدُّ اِحبِِه الئع  َل هللاَّ  لِصخخَ ِحمِ  ي َعجِّ ِي َوقَِطيَعِة الرَّ ِخَرِة ِمَن الئبَغئ النَّهئِى  يفباب  ،كتاب األدب) «لَه  فِي اآلئ

لَّى هللاَّ  َعلَيئِه  ،(8177رقم  841/ 4). والترمذي:البغيَعِن  وِل هللاِ صخخخخخَ قَائِِق َوالئَوَرِع َعنئ َرسخخخخخ  فَِة الئقِيَاَمِة َوالرَّ أَبئَواب  صخخخخخِ

 .(يحَوَسلََّم. قال األلباني: صح

 اً إذا خصخخوصخخ ،قهر وذّل الضخخعفاء والمسخخاكين من المرأة والطفل والشخخيخ الكبير الذين ال يسخختطيعون الدفاع عن حقوقهم

ي فََعنئ أَبِ  ،قد حذر من ذلك أشخخخخد التحذير -صخخخخلى هللا عليه وسخخخخلم -والنبي ،لشخخخخخص معيٍن من الورثة اً كان المال مكتوب

ول   ِ صخخخَ ه َريئَرةَ، قَاَل: قَاَل َرسخخخ  لََّم:هللاَّ أَةِ » لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخخَ ِعيفَيئِن الئيَتِيِم َوالئَمرئ مئ َحقَّ الضخخخَّ ج  َعلَيئك   م:أخرجه الحاك) «إِنِّي أ َحرِّ

نئد بٍ  ،كتاب اإليمان َرةَ بئِن ج  م  ا َحِديث  سخخخخخَ لِمٍ »قال الحاكم ووافقه الذهبي:  ،َوأَمَّ ِط م سخخخخخئ رئ ِحيحن َعلَى شخخخخخَ َولَمئ  هََذا َحِديثن صخخخخخَ

َجاه    (. (3812رقم  733/ 4)والبيهقي في الصغرى:«. ي َخرِّ

 لى فتجرأت نفسه ع ،وال خوف من هللا في نفسخه ،وما ذلك إال ألنه ال إيمان في قلبه ،معصخية هللا ورسخوله وتعدي حدوده

 وذلك الخسران المبين.  ،معصية وتعدي حدوده

  مرراهفكأنه لّما اسخخخخخختأثر بأكل حقوق اآلخرين وحده ذاق  ،العذاب وحدهالعخذاب المهين والخلود في النخار مع مقخاسخخخخخخاة 

 .-نسأل هللا العفو والعافية في الدنيا واآلخرة -العذاب المهين وحده

 َم الَجاِهلِيَِّة يَبئغ ونَ  ،واإلسالم دعا إلى نبذ كل أمور الجاهلية ،الجاهلية ومورثات من عادات كئ سَ  قال تعالى:" أَفَح   ن  َوَمنئ أَحئ

ٍم ي وقِن وَن")المخخائخخدة: مخخاً لِّقَوئ كئ ِ ح  َك ه م   سخخخخخخبحخخانخخهوقخخد قخخال  ،(10ِمَن هللاَّ لَئخخِ أ وئ ا أَنَزَل هللاَّ  فخخَ ك م بِمخخَ وتعخخالى قبلهخخا:" َوَمن لَّمئ يَحئ

ق وَن")المائدة: وَن* الظَّالِم وَن* الفَاسخخخخخِ  ،الجاهلية وحكم ،فاهلل قد جعل الحكم حكمان: حكم هللا ورسخخخخخوله ،(41 -44الَكافِر 

ابتلى بحكم الجاهلية المبني على  ،فمن أعرض عن حكم هللا ورسخخخوله المبني على العلم والعدل والقسخخخط والنور والهدى

أّن النَّبِيُّ َصلَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوَسلََّم  -رضي هللا تعالى عنه -وعن جابر بن عبد هللا .(231تفسير السعدي: صـطططططططـططططططط )الجهل والظلم والغي

نئتِنَةن  قَاَل: َوى الَجاِهلِيَِّة؟ ... َدع وهَا فَإِنَّهَا م   ،(4101رقم  714/ 6أخرجه البخاري:)، كتاب تفسخخير القرآن)"..  ،َما بَال  َدعئ

ِ و لََّم: ابن مسخخخخخعود َعنئ َعبئِد هللاَّ لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخخخخَ َي هللاَّ  َعنئه ، قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ صخخخخخَ قَّ لَيئَ  ِمنَّا »َرضخخخخخِ د وَد، َوشخخخخخَ َمنئ لَطََم الخ 

َوى الَجاِهلِيَّةِ  ي وَب، َوَدَعا بَِدعئ  .(7814رقم  27/  8)أخرجه البخاري:، كتاب الجنائز) «الج 

 ،كلها مهلكة لصخخخاحبها في الدنيا فضخخخال عن العقوبة في اآلخرة ،سخخخبع وأكثر من كبائر الذنوب لمن منع أخوانه حقهم في الميراث

والقصخخص كثيرة والواقع مؤلم ولكن  ،وأن أردتم أكثر من ذلك فاسخخألوا من أكل حق أخوانه في الميراث ماذا فعل المال الحرام به

 نسأل هللا أن يهدينا لما يحب ويرضى. ،لي  هنا مجال ذكرها
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 المطالب التالية: في - علم الميراثاآليات التي ورد فيها ذكر : ثانيالمبحث ال

 .التفسير التحليلي آليات المواريث وما يلزم من ذلك :األولالمطلب 

ومعالجة لما كان متعارفاً عليه من قبل بتوريث األقوياء وترك لقد قدم الحق سخخخبحانه في آية سخخخابقة كتمهيد لتقسخخخيم الميراث 

ا تََرَك  َجاِل نَِصيبن ِممَّ َواِلَداِن الضخعفاء خصخوصخاً النساء فقال سبحانه وتعالى:" لِلرِّ ا تََرَك الئ َقئَرب وَن َولِلنَِّساِء نَِصيبن ِممَّ الئَوالَِداِن َواألئ

َقئَرب ونَ  م  هللاَّ  ِفي  ،(1")النسخاء:..َواألئ وبعد المقدمة شرع سبحانه وتعالى في التقسيم الفعلي لحق الورثة فبدأها بقوله تعالى:" ي وِصيك 

"... مئ اَلِدك  ٍر واآلية له ،(77النسخاء: )أَوئ ِ َوأَب و بَكئ ت  فََعاَدنِي َرس ول  هللاَّ ِ: أَنَّه  قَاَل:" َمِرضئ ا أكثر من سخبب نزول: فَعنئ َجابِِر بئِن َعبئِد هللاَّ

أَ، ث مَّ َرشَّ َعلَيَّ ِمنئه  فَأَفَقئ  ِ بَِماٍء فَتََوضَّ قِل  فََدَعا َرس ول  هللاَّ نَع  فِي َمالِي يَا َرس وت  فَق لئ فِي بَنِي َسلَِمةَ فََوَجَدانِي اَل أَعئ :" َكيئَف أَصئ ِ"ت   ،َل هللاَّ

يك م  هللاَّ  فِي  مئ فَنََزلَتئ ي وصخخخِ الِدك  ِد بئِن أيضخخخاً  َعنئ َجابِرٍ و .(7676رقم:  7831/ 3مسخخخلم:)، كتاب اإليمان) أَوئ عئ َرأَة  سخخخَ ، قَاَل: َجاَءِت امئ

بِ  ِ:" الرَّ وِل هللاَّ ًدا يِع فَقَالَتئ لَِرسخ  عئ دن، َوإِنََّما ت نئَكح  النَِّساء  َعلَى أَمئ إِنَّ سخَ عئ وه  فَقَبََض َما تََرَك سخَ  ،"اِلِهنَّ وَ هَلََك َوتََرَك ابئنَتَيئِن َوأََخاه ، فََعَمَد أَخ 

هَا ذَ  لِسخخِ :" فَلَمئ ي ِجبئهَا فِي َمجئ دٍ لَِك، ث مَّ َجاَءتئه  فَقَالَتئ عئ ِ ابئنَتَا سخخَ وَل هللاَّ لَّمَ فَقَاَل َرسخخ   ،"يَا َرسخخ  لَّى هللا  َعلَيئِه َوسخخَ ِ صخخَ ع  :" ول  هللاَّ  ،" لِي أََخاه  ادئ

اَء، فَقَخاَل: ا بَقِيَ " فَجخَ َك مخَ ن  َولخخَ ِه الثُّم  َرأَتخِ ِه الثُّل ثَيئِن َوإِلَى امئ فَعئ إِلَى ابئنَتَيخئ تئ آيَخة  الئِميَراثِ  ،"ادئ ا ،كتخخاب الفرائض) َونََزلخخَ اَء  بخاب مخَ  فيجخَ

لئِب. البّد بعد معالجة العادات الموروثة الثابتة في . (8213رقم  20/ 3أخرجه أبو داود في سخخخننه:)، حسخخخنه األلباني ِميَراِث الصخخخُّ

 وهذا ما حدث مع أخي سعد بن الربيع.  ،النف  من أحداث قوية كي تقتنع النف  وتقبل التغيير

مئ  اَلِدك  يك م  هللاَّ  فِي أَوئ ِمِر و: "وبدأ سخخخبحانه وتعالى اآلية بقوله:" ي وصخخخِ ر  بَِما فِيِه نَفئع  الئَمأئم وِر َوفِيِه اهئتَِمام  اآلئ َمئ ايَةَ ِهَي األئ الئِوصخخخخَ

ِة َصاَلِحهِ  والوصية ليست من أّي أحد وإنما من ربِّ العزة  (.هـخخخ 7124 ،(816/  4)التونسي ) وألنه المسؤول عن األوصياء لِِشدَّ

نون في تفي  -إال من رحم هللا -ورغم ذلك فالمسخخلمون ،االسخختجابة للوصخخية تبارك وتعالى وفي ذلك حمالً للموصخخي بسخخرعة وقوة

 .من الوصية ما أمكنهم ذلك وهلل األمر من قبل ومن بعد الهروب

والمعنى:  ،وبين الفرض ،بالوعظ ةوربما تكون مقترن ،والوصية يدور معناها بين العهد إلى الغير بما يعمل به في المستقبل

 (.م 7110 ،(330/ 4)رشخخخيد بن علي رضخخخا ) يعهد هللا أو يفرض هللا عليكم بايصخخخال حقوق أبنائكم بعد الموت على النحو التالي

ولذلك يدخل في هذه الوصخخخخخخية من باب أولى مراعاة المصخخخخخخالح الدينية والدنيوية، فتعلمونهم وتؤدبونهم وتكفونهم عن المفاسخخخخخخد، 

ليكم نارا وقودها الناس يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسخخخخخخكم وأهمالزمخة التقوى على الخدوام كما قال تعالى: }وتخأمرونهم بطخاعخة هللا و

 : فاألوالد عند والديهم موصخخخى بهم، فإما أن يقوموا بتلك الوصخخخية، وإما أن يضخخخيعوها فيسخخختحقوا بذلك الوعيد والعقابوالحجارة

 (.766 صـ، م 8000-هـ 7480 ،/ اللويحقت ،بن السعدي)

َكِر ِمثئل  َحظِّ األئ نئثَيَيئِن"ثّم قال سخخبحانه ِريِث  ::" لِلذَّ َعاِر بِإِبئطَاِل َما َكانَتئ َعلَيئِه الئَجاِهلِيَّة  ِمنئ َمنئِع تَوئ شخخئ ِ بِير  لإِلئ تِيَر فِيهَا هََذا التَّعئ َواخئ

وفً  ر  ًرا َمعئ قَرَّ َث األئ نئثَى م  اِء، فََكأَنَّه  َجَعَل إِرئ َضافَِة النِّسخَ ِ ف  بِاإلئ رَّ م واًل َعلَيئِه ي عئ َكِر َمحئ َث الذَّ ِريِع، َوَجَعَل إِرئ ل  فِي التَّشخئ َصخئ ا وَجَعلَه  ه َو األئ

َق اثئنَتَيئ أي: األوالد للصخخخلب، واألوالد لالبن، للذكر مثل حظ األنثيين، إن لم يكن معهم صخخخاحب فرض إِلَيئِه. اًء فَوئ ِن ." فَإِنئ ك نَّ نِسخخخَ

" ،أي: بنات صخخلب أو بنات ابن، ثالثا فأكثر نَّ ث ل ثَا َما تََرَك"فَلَه   ف  اع. أي: بنتا أو بنت ابن وهذا إجم" َوإِنئ َكانَتئ َواِحَدةً فَلَهَا النِّصخخئ

َق اثئنَتَيئِن" : فمخخا الفخخائخخدة في قولخخه:ولو قيخخل ثخخان ال يزيخخد ثلأنخخه ليعلم أن الفرض الخخذي هو ال -وهللا أعلم-؟. قيخخل: الفخخائخخدة في ذلخخك "فَوئ

ا تََرَك إِنئ َكاَن لَه  َولَدن "أي: أبوه وأمه "َوأِلَبََويئِه "  بزيادتهن على الثنتين بل من الثنتين فصاعدا. د س  ِممَّ ي: أ " لِك لِّ َواِحٍد ِمنئه َما السُّ

ِه الثُّل ث  فَخإِنئ لَمئ يَك نئ لَخه  َولَخدن "ولخد صخخخخخخلخب أو ولخد ابن ذكرا كخان أو أنثى، واحخدا أو متعخددا.  أي: ثلث ما ورثه  "َوَوِرثَه  أَبََواه  فأَِل مِّ

 األبوان ألنا لو أعطينا األم ثلث المال، لزم زيادتها على األب، وهذا ال نظير له، فإن المعهود مساواتها لألب،
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د س  " أو أخذه ضخخعف ما تأخذه األم.  ِه السخخُّ َوةن فأَِل مِّ أشخخقاء، أو ألب، أو ألم، ذكورا كانوا أو إناثا، وارثين أو  " فَإِنئ َكاَن لَه  إِخئ

ي بِهَا أَوئ َديئٍن ". محجوبين باألب أو الجد يٍَّة ي وصخخِ ِد َوصخخِ تنفيذ عد ، وبالديون التي على الميت قضخخاءبعد أي:  ثم قال تعالى:" ِمنئ بَعئ

ك   "الوصخخخخايا التي قد أوصخخخخى الميت بها بعد موته. مئ َوأَبئنَاؤ  ك  مئ نَفئًعا "آبَاؤ  وَن أَيُّه مئ أَقئَرب  لَك  ر  أهل ك فعل ذل فيأّي: فال تتبعوا  مئ اَل تَدئ

 فهو أمر هللاالجخاهليخة من إعطائها لألقوياء الذين يحاربون األعداء، وحرمان األطفال والنسخخخخخخاء ألنهم من الضخخخخخخعفاء، بل اتبعوا 

ِ إِنَّ  .اآلخرة أجوركم فينيا مصخخخالحكم وتعظم به الد فيأعلم منكم بما هو أقرب نفعا لكم مما تقوم به سخخخبحانه  ةً ِمَن هللاَّ َ "فَِريضخخخَ  هللاَّ

 أي: فرضها هللا الذي قد أحاط بكل شيء علما، وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير. َكاَن َعلِيًما َحِكيًما"

ف  َما تََرَك  مئ ": أيها األزواج " نِصئ َن ثّم قال سخبحانه:" َولَك  ا تََركئ ب ع  ِممَّ م  الرُّ مئ إِن لَّمئ يَك ن لَّه نَّ َولَدن فَإِنئ َكاَن لَه نَّ َولَدن فَلَك  ك  َواج  أَزئ

مئ َولَدن فَإِن كَ  ت مئ إِن لَّمئ يَك نئ لَّك  ا تََركئ ب ع  ِممَّ ِد َوِصيٍَّة ي وِصيَن بِهَا أَوئ َديئٍن َولَه نَّ الرُّ مئ َولَدن فَلَ ِمن بَعئ ِد وَ اَن لَك  نئ بَعئ ت م مِّ ا تََركئ ن  ِممَّ ِصيٍَّة ه نَّ الثُّم 

وَن بِهَا أَوئ َديئٍن". والمراد بالولد ولد الصخخخخخخلب أو ولد االبن الذكر واألنثى، الواحد والمتعدد، الذي من الزوج أو من غيره،  ت وصخخخخخخ 

وإن كان له زوجان فأكثر  ،مجرد العقد يكفيالزوجة أن يكون مدخوال بها، بل  يوال يشخخخخخخترط ف ،ويخرج عنه ولد البنات إجماًعا

" أي: من أم، كما هي في  اشخختركتا أو اشخخختركن فيه على طريق التسخخخاوي. تن َرأَةن َولَه  أَخن أَوئ أ خئ لن ي وَرث  َكاللَةً أَِو امئ " َوإِنئ َكاَن َرج 

الكاللة  في األصل مصدرن بمعنى  يورث كاللة:بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد باإلخوة هنا اإلخوة لألم، فإذا كان 

عود أبو السخخ) اسخخت عيرت للقرابة من غير جهة الوالِد والولد لضخخعفها باإلضخخافة إلى قرابتهما ،وهو ذهاب  القوِة من اإلعياء ،الَكاللِ 

كاللة كما فسخخخخخخرها بذلك أبو أي: ال أب وال جد وال ابن وال ابن ابن وال بنت وال بنت ابن وإن نزلوا. وهذه هي ال ،((717/  08)

،" د س  نئه َما" أي: من األخ واألخت " السخخُّ  " بكر الصخخديق رضخخي هللا عنه، وقد حصخخل على ذلك االتفاق وهلل الحمد. " فَلِك لِّ َواِحٍد مِّ

َرَكاء  فِي الثُّل ِث" أي: ال يزيدون على الث ثََر ِمنئ َذلَِك" أي: من واحد " فَه مئ ش  لث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: " فَه مئ فَإِن َكان وا أَكئ

َرَكاء  فِي الثُّل ِث" أن َذَكرهم وأنثاهم سخخخواء، ألن لفظ "التشخخخريك يقتضخخخي التسخخخوية. يٍَّة ي وصخخخى بِها أَوئ َديئٍن َغيئَر  شخخخ  ِد َوصخخخِ " ِمنئ بَعئ

": أي غير مضخخخار للورثة في الوصخخخية كأن يوصخخخي بأكثر من الثلث ار   ،أو يقَر بديٍن غير حقيقي ،أو يوصخخخي ألحد الورثة ،م ضخخخَ

(: أي وهللا عليم بمخا ينفعكم وبنيخات الموصخخخخخخين منكم، حليم ال يعجخل بعقوبتكم بمخخالفخة أحكخامخه وال بالجزاء ع ى ل)َوهللاَّ  َعلِيمن َحلِيمن

ِ(: أي  .(م 7146 - ـخخخخخخه 7361، (714/  4) . تفسير المراغي762 تفسخير السعدي  ) مخالفتها عسخى أن تتوبوا د ود  هللاَّ )تِلئَك ح 

تِيَاِجهِ  بِِهمئ ِمَن الئَميِِّت َواحئ ِب ق رئ ِ، فاََل هَِذِه الئفََرائِض  َوالئَمقَاِدير  الَّتِي َجَعلَهَا هللاَّ  لِلئَوَرثَِة بَِحسخخخخخخَ د ود  هللاَّ مئ إِلَيئِه َوفَقئِدِهمئ لَه  ِعنئَد َعَدِمِه، ِهَي ح 

تَد وهَا َواَل ت   َ َوَرس ولَه (:  أَيئ فِيهَا فَلَمئ يَِزدئ بَعئض  الئَوَرثَِة َولَمئ يَنئق  تَعئ وهَا، َولِهََذا قَاَل: )َوَمنئ ي ِطِع هللاَّ ، بَلئ صئ بعضها بِِحيلٍَة َوَوِسيلَةٍ َجاِوز 

َمتِهِ  تِِه َوقِسخخخخئ ِ َوفَِريضخخخخَ ِم هللاَّ كئ ِري ) ،تََرَكه مئ َعلَى ح  ِخلئه  َجنَّاٍت تَجئ َ ي دئ ِص هللاَّ ز  الئَعِظيم  َوَمنئ يَعئ َنئهار  خالِِديَن فِيها َوذلَِك الئفَوئ تِهَا األئ ِمنئ تَحئ

نِِه َغيََّر َما َحَكَم  (: أَيئ لَِكوئ ِهينن ِخلئه  نَاًرا خالِداً فِيها َولَه  َعذابن م  د وَده  ي دئ دَّ حخ  ولَخه  َويَتَعخَ كئ َوَرسخخخخخخ  َ فِي ح  ادَّ هللاَّ ِمِه، َوهََذا إِنََّما هللاَّ  بِِه َوضخخخخخخَ

قِيِم. َلِيِم الئم  هَانَِة فِي الئَعَذاِب األئ ِ د ر  َعنئ َعَدِم الرضا بما قسم هللا وحكم به، َولِهََذا ي َجاِزيِه بِاإلئ  يَصئ

مئ فِي الئَكاللَِة":  تَفئت ونََك ق ِل هللاَّ  ي فئتِيك  وهذه عن  ،مّ الكاللة مع األخوة األ اآلية السخخابقة تحدثت عنوفي آخر السخخورة قال سخخبحانه:" يَسخخئ

لَّى هللا  الكاللة مع األخوة األشخخخقاء أو ألّب.  َي هللاَّ  َعنئه َما، قَاَل: َدَخَل َعلَيَّ النَّبِيُّ صخخخَ ِ َرضخخخِ وفي سخخخبب نزولها: عن َجابَِر بئَن َعبئِد هللاَّ

أَ فََصبَّ َعلَيَّ أَوئ  ، فَتََوضَّ لََّم َوأَنَا َمِريضن بُّوا َعلَيئهِ »قَاَل:  َعلَيئِه َوسخَ ؟ فَنََزلَتئ آيَة  « ص  : الَ يَِرث نِي إاِلَّ َكالَلَةن، فََكيئَف الِميَراث  ، فَق لئت   فََعقَلئت 

وِء الَعائِِد لِلئَمِريِض. كتاب الفرائض ،كتاب: المرضخخى) الفََرائِضِ  ضخخ  الميت  هيكما سخخبق: الكاللة و (.بَاب  ِميَراِث الئَكاَللَِة. ،بَاب  و 

ؤن هَلََك لَيئَ  لَه  َولَدن " أي: ال ذكر وال أنثى، " ي ر  َولَه  موت ولي  لخه ولد صخخخخخخلب وال ولد ابن، وال أب، وال جد، ولهذا قال:" إِِن امئ

تن " أي: شقيقة أو ألب، ف  َما تََرَك" ،األخت ألم قد سبق بيان حقها في اآلية السابقة () أ خئ " َوه َو" أي: أخوها الشقيق  ،" فَلَهَا نِصئ
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ا تََرَك يئِن فَلَه َما الثُّل ثَانِ أو الذي لألب " يَِرث هَا إِن لَّمئ يَك ن لَّهَا َولَدن " ولم يقدر له إرثا ألنه عاصب فيأخذ مالها كله، " فَإِن َكانَتَا اثئنَتَ   ِممَّ

ا ،" أي: أختين أو أكثر اال َونِسخخخخخخخَ َوةً ِرجخَ ان وا إِخئ ل  َحظِّ األنئثَيَيئِن "  ،ًء " أي: اجتمع عخدد من اإلخوة واألخوات" َوإِن كخَ َكِر ِمثخئ " فَلِلخذَّ

لُّواث بقوله:" يآيات الموارثّم يختم ربنا  ،فيسخخخقط فرض اإلناث ويعصخخخبهن إخوتهن مئ أَن تَضخخخِ م أحكامه التي يبين لك "  ي بَيِّن  هللاَّ  لَك 

عدم المسخخختقيم بسخخخبب جهلكم و يانه، وتعملوا بأحكامه، ولئال تضخخخلوا عن الصخخخراطتحتاجونها، فضخخخال منه وإحسخخخانا لكي تهتدوا بب

لِيلَ  ،علمكم ق وِعِه أِلَنَّ الئبَيَاَن ي نَافِي التَّضئ اَلِل اَل لِو  لِيل  بِنَفئِي الضَّ ود  التَّعئ   (.هـ 7124 ،(16/ 6) ،التونسي) َوالئَمقئص 

ٍء َعلِيمن "  يئ أي: عالم بالغيب والشخخهادة واألمور الماضخخية والمسخختقبلة، ويعلم حاجتكم إلى بيانه وتعليمه، فيعلمكم من  " َوهللاَّ  بِك لِّ شخخَ

 (.(31/  6. وتفسير المراغي: )871 تفسير السعدي  ) علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع األزمنة واألمكنة
 

 :ذكرت علم الميراث التيالتعليق على موضوع السورة وموضوع اآليات  :ثانيالمطلب ال

ولذا اختلف الجو العام وقت نزول  ،لقد نزلت سخخخخخخورة النسخخخخخخاء في وقت متأخر نوعاً ما عن سخخخخخخورة البقرة وآل عمران  

أنها نزلت في  (( 211/ 1)تفسير التحرير والتنوير في التقديم للسورة:)ففي أغلب وأقوى أقوال أهل التفسير ،واألحداث التي تناسب السورة السخورة

 وفي هذه المرحلة قد بدأ يظهر الجو -صخخخخلى هللا عليه وسخخخخلم -منتصخخخخف المرحلة المدنية بعد غزوة األحزاب حتى قبيل وفاة النبي

ب وكذا اتباع التشخخخخخريع الجديد في الجانب التعبدي ومخالفة أهل الكتاالعام للمجتمع المسخخخخخلم بتغيير في كثير من العادات والتقاليد 

وهذا يوغر صخخخدور المشخخخركين والمخالفين من أهل  -له ما يميزه عن المجتمعات األخرىمما جعل المجتمع المسخخخلم  والمشخخركين

وهذا هو المحور األسخخخاسخخخي في السخخخورة الكريمة بالحث على  -الكتاب والمتعاونين معهم من داخل الصخخخف المسخخخلم من المنافقين

ه بمراعاة حقوق العباد خصخخخخوصخخخخاً الضخخخخعفاء منهم وهؤالء أكلت حقوقهم حتى يسخخخختجيب المسخخخخلم لنداء رب -عّز وجلّ  -تقوى هللا 

وكذا مراعاة حقوق هللا تعالى من التشخخخريعات  ،في المجتمع الجاهلي من النسخخخاء واأليتام واألرامل والعبيد مسخخختحقاتهموضخخخاعت 

ي وقد وضح ذلك جلياَ ف ،سورة النساء وهذا األمر بدا واضخحاً جداً من أول السخورة حتى سخميت السورة باسم ،التعبدية والتعاملية

ن نَّفئ ٍ  ،أول آية في السخخورة م  الَِّذي َخلَقَك م مِّ َجهَا َواِحَدةٍ  قال تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّاس  اتَّق وا َربَّك   اً َوبَثَّ ِمنئه َما ِرَجاالً َكثِير َوَخلََق ِمنئهَا َزوئ

اءً  َ الَِّذي  َونِسخخخَ اَءل وَن بِهِ َواتَّق وا هللاَّ مئ َرقِيباً")النسخخخاء:  تَسخخخَ َ َكاَن َعلَيئك  َحاَم إِنَّ هللاَّ فالسخخخورة تنظم العالقات الداخلية بين األسخخخر  .(7َواألَرئ

المسخخخلمين وغير المسخخخلمين  ،وتنظم كذلك العالقات الخارجية بين الدول واألمم ،وأفراد المجتمع خصخخخوصخخخا األرحام والضخخخعفاء

/ 4)تفسخخخخير التحرير والتنوير في التقديم للسخخخخورة:) ومن ثّم االسخخخختعداد الجيد لألمن الداخلي والخارجي ،المسخخخخالمين والمحاربين

877)). 

 ومن العوامل المساعدة على التقوى ورد الحقوق األمر بالطهارة والصالة ومقاتلة المشركين إن استدعي األمر ذلك.

رواسب الجاهلية والعادات والتقاليد وبين تعاليم اإلسالم وما تفرضه ومن الغريب العجيب أن تجد الحرب الضروس الشرسة بين 

وإني أجخد نفسخخخخخخي في حرٍج كبير وخجخل عظيم حين أجد الجاهلية تطل بوجهها القبيح علينا بكل قوة ونحن في  ،على المسخخخخخخلمين

تحاول  وهي -ي المدنية الغربيةالتي تدع تالمجتمعاحتى في  -القرن الحادي والعشخخخخرين فنجد ظلم المرأة يحيط بها من كل جانب

ليه صلى هللا ع -مها ورفع شأنها إال محمدوما كرَّ  ،نها من اإلسخالمخفوِّ ورغم ذلك ي   ،أن تدفع عن نفسخها الظلم واألذى فال تسختطيع

للدول  دثوما يح ،على اإلسالماهلية السخابقة أسخوء من الجوتجد ظلم األيتام والفقراء والضخعفاء حتى وصخلنا إلى مرحلة  ،-وسخلم

 الضعيفة التي سلبت خيراتها واستعبدت شعوبها عن ببعيد.
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أن نكشف الغطاء مرة ثانية عن عظمة ديننا وقوته في اصالح البشرية وراحتها من عناء الفساد  -بفضل هللا تعالى -نحاولونحن  

نكاً َوَمنئ قال تعالى:"  -مسخخخخلم وغير مسخخخخلم -والظلم الذي تخلفه الجاهلية على المجتمع كله ةً ضخخخخَ ِري فَإِنَّ لَه  َمِعيشخخخخَ َرَض َعن ِذكئ  أَعئ

َمى ")طه: َم القِيَاَمِة أَعئ ه  يَوئ ش ر  َمةً لِّلئَعالَِميَن")األنبياء: .(784َونَحئ َسلئنَاَك إاِلَّ َرحئ  (.701وقال سبحانه:" َوَما أَرئ

ت المواريث هو نف  موضوع السورة والزالت اآليات في السخورة الكريمة تسير في نف  االتجاه حيث إّن موضوع آيا  

حق لك بذاتبع  ،فبعد التحدث عن حق اليتيم وحرمة ماله وخطورة االعتداء عليه ،في الخدفخاع عن حقوق الضخخخخخخعفاء والمسخخخخخخاكين

 األمر بالتوبة.ب ختم ثمّ  ،اعتدي عليهاإذا واتبعه بحقها  ،المرأة في الميراث

فقال سخخخخخخبحانه:"  ،المرأة حيخث جعلهخا أصخخخخخخل وبنى عليها حق الرجلونالحظ أنهخا في آيخات الميراث ركز على حقوق   

َكِر ِمثئل  َحظِّ األ نثَيَيئِن" مئ لِلذَّ الِدك  واعتبر ميراث المرأة أهم من ميراث الرجل دفعاً لما كان معروفاً  (.77النساء: )ي وِصيك م  هللاَّ  فِي أَوئ

 جعل أول ما يقرع األسماع عن الميراث هو حق المرأة. ع. ونالحظ أنهل ت ورث كالمتاعند أهل الجاهلية: أّن المرأة ال ترث ب
 

 .ة االستفادة منهايالوقوف على ختم اآليات واستخراج الحكم والفوائد وكيف :ثالثالمطلب ال

 المسلم على االستجابة ألمر هللا: تكون سبباً في هدايةشارات ودالالت إه اآليات حكم وفوائد كثيرة تعطي ّن لهذإ

 :ابتدأ الحق سخخخبحانه اآلية األولى بقوله :" الِدك مئ يك م  هللاَّ  فِي أَوئ ن إال لحر  وال يكو ،الوصخخخية تكون بالعهد بالخير للغير "ي وصخخخِ

ي به ي بالموصخخَ هل يجوز  ،فكيف بالعبيد حينما يوصخيهم سخخيدهم ،وإذا كانت الوصخية من الملك سخخبحانه وتعالى لعباده ،الموصخِ

ويا حسخخرة من خالف الوصخخية الغالية من الملك سخخبحانه وتعالى.  ،قدار الخير الذي تحويه هذه الوصخخيةمما و ،لهم مخالفة أمره

ولذلك فسخخخخره بعضخخخخهم بأّن المعنى:" يأمركم هللا ويفرض عليكم، وعدل عن األمر إلى اإليصخخخخاء ألنه أبلغ وأدل على االهتمام 

وفيه داللة على أّن هللا أرحم  .(هـخخ. 7471عطية،  ت/(.  486/  8) ،هـخخ(7810) الحسيني األلوسي)"وطلب الحصول بسرعة

سخخبحانه أعلم بمصخخالحهم وشخخؤونهم  آخر، وهوألنه ربما يأخذه الهوى إلى ابن عن ابن  ،تهم عليهمقرغم شخخف باألبناء من األباء

 وهذا ما يتضح من الفائدة التالية. ،من أنفسهم أعلم

 -اوفيها داللة على خطورتها وعظمته -المرة الواحدة في القرآن الكريم من الوصية باألبناء لآلباءوينبغي التنويه: إلى أّن هذه هي 

 ربّما لعدم اهتمام األبناء باآلباء عك  حال اآلباء مع األبناء.  ،رغم أنه سبحانه ذكر الوصية باآلباء لألبناء ثالث مرات

 وختم سبحانه هذه اآلية بثالث جمل مهمة جداً:

مئ  ك  مئ نَفئعاً": األولى:" آبَاؤ  وَن أَيُّه مئ أَقئَرب  لَك  ر  مئ الَ تَدئ ك  لَ  ،هذه بمثابة التعليل لتلك القسخخخخخخمة َوأَبئنَاؤ  م  أَِم وصخخخخخخدق هللا تعالى:" ق لئ أَأَنت مئ أَعئ

ال ف ،وإذا كان األمر منه سخخخبحانه ،بأّن القاسخخخم هو هللا ،كأنها الراحة للنفوس وقطع الشخخخكوك وطمأنينة الجميع ،(740البقرة: )"هللاَّ  

 راد لحكمه وال معقب لقضائه وأمره سبحانه.

:"ِ َن هللاَّ ةً مِّ فهو سبحانه الذي خلق، وهو الذي رزق، وهو الذي  ،وهل بعد فرض هللا فرض وبعد أمره سبحانه أمر الثانية:" فَِريضخَ

 ففرضه واجب الطاعة والقبول. ،وهو أعلم بما رزق وقّسم ،قّسم

َ َكاَن َعلِيماً َحِكيماً:الث  ،فلي  ذلك عن هوى وإنّما عن علم وحكمة ،وإذا سخخخلمنا هلل تعالى بأّن الحكم حكمه واألمر أمره الثة:" إِنَّ هللاَّ

فال  ،مةحتى جمع هللا بين العلم والحك ،وجمع ربنا سخخخبحانه وتعالى بين الصخخخفتين ألن العلم وحده ال يكفي والحكمة وحدها ال تكفي

ٍم  ،ومن جمع بين العلم والحكمخخة فال حكم أفضخخخخخخخخل من حكمخخه ،جهخخل وال هوى مخخاً لِّقَوئ كئ ِ ح  ن  ِمَن هللاَّ سخخخخخخَ قخخال تعخخالى:" َوَمنئ أَحئ

قال تعالى:" فََمِن  ،المؤمنين أن يطيع أمر بهم ليسخخخخخخعدوا في الدنيا واآلخرةعلى . وهذا هو الدين الذي يؤكد (10ي وقِن وَن")المخائخدة:

ِري فَإِنَّ لَه  َمِعيَشةً َضنكاً  َوالَ  ه َداَي فاَلَ يَِضلُّ  اتَّبَعَ  َرَض َعن ِذكئ قَى * َوَمنئ أَعئ َمى")طه: يَشئ َم القِيَاَمِة أَعئ ه  يَوئ ش ر   ،(784َونَحئ
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لَمئ أَنََّما يَتَّبِع وَن أَهئَواَءه مئ   تَِجيب وا لََك فَاعئ َم َوَمنئ أََضلُّ مِ  وقال سخبحانه:" فَإِن لَّمئ يَسئ َ الَ يَهئِدي القَوئ ِ إِنَّ هللاَّ َن هللاَّ ِن اتَّبََع هََواه  بَِغيئِر ه ًدى مِّ مَّ

 التي تدل على كمال العلم والحكمة. ،(.  وأكد ربنا ذلك باسمية الجملة وبحرف التوكيد " إّن "10الظَّالِِميَن")القصص:

 ":وختم سبحانه اآلية الثانية بجملتين 

ِ":وَ  :"بقوله تعالى األولى َن هللاَّ يَّةً مِّ ِ  ،ختم سبحانه اآليات بالوصية كما بدأها بالوصية صخِ َعاِن والوصية من هللا تعالى َجِديَرةن بِاإلئ ذئ

يَِّة هللاِ  ،لَهَا، َوالئَعَمِل بِم وِجبِهَا ِذ َوصخخخخخِ ِريضن َعلَى أَخئ لَم  َما  -تََعالَى  -وهََذا تَحئ هَا َوه َو يَعئ ٍة، َوتَنئبِيهن إِلَى أَنَّه  تََعالَى فََرضخخخخخَ َكاِمِه بِق وَّ َوأَحئ

لََحِة لَنَافِيهَا ِمَن الئ  لَم  أَنَّ َخيئِر، َوالئَمصخئ نَّا نَعئ ، َوإَِذا ك  ٍء َعلِيمن يئ لَم  ِمنَّا بَِمَصالِِحنَا، َوَمنَافِِعنَا فََما َعلَيئنَا إِالَّ  -تََعالَى َشأئن ه   -ه  ، َوه َو بِك لِّ شخَ  أَعئ

َمَل بَِما ي نئِزل ه  َعلَيئنَا ِمنئ ِهَدايَتِهِ  ِعَن لَِوَصايَاه ، َوفََرائِِضِه، َونَعئ  .أَنئ ن ذئ

الِ  َوهللاَّ  َعلِيمن َحلِيمن": الثانية:" ق وبَِة َمنئ َوهللا  َعلِيمن بَِمصخخخخخَ ل وا بِع  مئ بِأَنئ ت َعجِّ َمح  لَك  مئ َحلِيمن اَل يَسخخخخخئ يَن ِمنئك  مئ َوبِنِيَّاِت الئم وصخخخخخِ ، َوَمنَافِِعك  مئ ِحك 

َطئفَالِ  اِء، َواألئ َماِن النِّسخخخخَ مئ بِِحرئ َمحئ لَك  يَِّة، َكَما أَنَّه  لَمئ يَسخخخخئ تِِه بِالئَوصخخخخِ ارَّ وَن ِمنئه ، َوم ضخخخخَ تَاء  ِ  تَسخخخخئ ل  بِالئِعقَاِب فِي ِمَن اإلئ ِث، َوه َو اَل ي َعجِّ رئ

الِف   ى أَنئ يَت وَب الئم خخَ الَفَتِهَخا َعسخخخخخخَ ِه َواَل فِي الئَجَزاِء َعلَى م خخَ امخِ كخَ نئَذار ،أَحئ ِ وِل الئِعقَخاِب اَل ي نَافِي الئَوِعيَد َواإلئ َر ن ز  لََم أَنَّ تَخأَخُّ اَل فَ  ،ولِنَعئ

أنه سخخبحانه أعلم بنيات مع العلم من أهم ما في الختام بالحلم و .((341 - 342/ 4)تفسخخير المنار:)ًِ  تَرَّ بِِحلئِمهيَنئبَِغي لِلئَعاقِِل أَنئ يَغئ 

بحانه وربما يذكرنا ربنا س ،فيكون حلم هللا أنسب إليه دٍ مأو خطأن غير متع ،العباد فربما يقع ضخررن على أحد الورثة غير مقصخود

ألنه حلم  ،بأنه مهما حاولنا العدل جاهدين في ذلك فلن نحقق العدل الكامل ألن الكمال لي  إلى البشخخر فيأتي الحلم ليناسخخب المقام

يفتح  أتي الحلمفي.....،  ،أو التمييز في العطاء ،كتأخير التقسخخيم -وكذلك ربما يأتي ضخخرر بتقصخخير متعمد ،مع علم بمقصخخد الخلق

وذلك  فيحتاج إلى نية التوبة ،وربما تكون نية الضخخرر مقصخخودة ولو لم يتحقق الضخخرر ،باب التوبة وترد الحقوق إلى أصخخحابها

 لحلم هللا أقرب.

 ذكر أمرين في غاية األهمية: في اآلية الثالثة 

ِ": إذا كخخانخخت أوامر هللا عّز وجخخل  د ود  هللاَّ َك حخخ  قخخال  ،ونواهيخخه حخخدود فال يجوز الخروج عنهخخا في األوامراألول: قولخخه تعخخالى:" تِلخخئ

ا " د وهخخَ تخخَ ِ فاَلَ تَعئ د ود  هللاَّ َك حخخ  ِ فاَلَ  ،وال يجوز االقتراب منهخخا في النواهي ،(881البقرة:)تعخخالى:" تِلخخئ د ود  هللاَّ َك حخخ  قخخال تعخخالى:" تِلخخئ

 ألن الجزاء في نف  اآلية والتي تليها. ،ر( وذلك أدعى لسرعة االستجابة وعدم التأخي721تَقئَرب وهَا" )البقرة: 

منبثقة  -مصلى هللا عليه وسل -: ويتنج عن ذلك أّن طاعة النبيربط بين الطاعة هلل ورسخوله والجنة وختمها بالفوز العظيم الثاني:

وَل فَقَدئ أَطَاَع  قال تعالى:" َمن ي ِطعِ  ،-صخخخخلى هللا عليه وسخخخخلم -فال تقبل طاعة هللا لمن خالف أمر الرسخخخخول ،عن طاعة هللا سخخخخ  الرَّ

"َ في كل حياته خصوصاً في األمور  -صلى هللا عليه وسلم -وينتج أيضا: هنيئاً لمن استجاب ألمر ربه ورسوله ،(20النسخاء:)هللاَّ

لعك  او ،وذلك الفوز العظيم في الدنيا واآلخرة ،المالية وعلى رأسخخخخخها تقسخخخخخيم الميراث كما أمر هللا دون ظلم أو تأخير أو تمييز

 يبني فالعقل وحده اليقيم أمة وال ،بعقله وعلمه فلن يستغني عن الوحي وفي هذا اشخارة إلى أّن األنسان مهما بلغ .في اآلية التالية

 حتى يعيش في ظل الشرع. ،أجياالً 

 وياشخقاء وتعاسخة من خالف أمر هللا ورسولهفي اآلية الرابعة ربط بين المعصخية وتعدي حدود هللا وختمها بالعذاب المهين :- 

ه ألن ،من حياته خصوصاً األمور المالية وعلى رأسها إعطاء حقوق الميراث ألصحابها شخيءفي أّي  -صخلى هللا عليه وسخلم

ه  " ،تعدى حدود هللا ِ فَقَدئ ظَلََم نَفئسخخخخَ د وَد هللاَّ  -برد الحقوق مالم يتب - محدقة بهوليعلم أّن عقوبة هللا ،(7الطالق: )" َوَمن يَتََعدَّ ح 

 في الدنيا واآلخرة. ،إن عاجالً أو آجالً 
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وتعدي حدود  ،الثاني: جمع هللا في اآلية بين فعلين وعقوبتين: جمع سبحانه بين المعصية: وهي ترك األمر كا ترك الميراث

" وله عذاب مهين": وهو العذاب  ،لعذاب البدنيوبين قوله سبحانه:" يدخله ناراً خالداً فيها": وهو ا ،هللا: وهو فعل المعصية

أما  ،وقيل إّن المعصية: غلبة النف  بالشهوة. والعافية(نسأل هللا العفو ) وهو أشد إيالماً من العذاب البدني ،الروحي النفسي

ـ  7487 ،إشراف ومراجعة: مهدي ،(441/ 1)األرمي العلوي الهرري الشافعي:) التعدي هو اإلصرار على الذنب  8007 -ه

د ر  َعنئ َعَدِم الرضا ب (.م ِمِه، َوهََذا إِنََّما يَصئ كئ َ فِي ح  نِِه َغيََّر َما َحَكَم هللاَّ  بِِه َوَضادَّ هللاَّ ير ابن كث) ما قسم هللا وحكم بهوقيل: لَِكوئ

 (.هـ 7471 ،: شم  الدينت ،(803/  8القرشي البصري ثم الدمشقي )

 ا ربنا بجملتين:في اآلية األخيرة ختمه 

لُّوا": مئ أَن تَضخخخخخِ موها يبين هللا لكم الضخخخخخاللة لتعلأو  ،لئال تضخخخخخلوا أو ،والمعنى يبين هللا كراهة أن تضخخخخخلوا األولى:" ي بَيِّن  هللاَّ  لَك 

فهو سخخبحانه  ،فال عذر ألحد منكم في التأخير أو التعطيل ،وابتداًء من غير طلب ،يبين سخخبحانه فضخخالً منه وإحسخخاناً  ،فتتجنبواها

 .شيءوتعالى بكل 

ٍء َعلِيمن": قًا الثانية:" َوهللاَّ  بِك لِّ َشيئ ِريف ه  ِصدئ ويخشى  ،ولذا يرهب جنابه (.هـخخخ 7480 ،(811/  77الرازي )) فَيَك ون  بَيَان ه  َحقًّا َوتَعئ

 سعي في االستجابة ألمره.وي   ،ويطلب رضاه ،عقابه

 جدا:: تانمهم تانملحوظ

َ َكاَن َعلِيماً حَ  ،نالحظ أّن اآليات الثالث ختمت بصفة العلم للملك سبحانه تتبع اآلياتعد ب األولى: ِكيماً". ففي األولى:" إِنَّ هللاَّ

ٍء َعلِيمن". وهذا فيه  يئ هللا  اء فهو فضلالعطفأّما  ،ترغيباً وترهيباً عطاًء ووفي الثانية:" َوهللاَّ  َعلِيمن َحلِيمن". وفي الثالثة: " َوهللاَّ  بِك لِّ شخَ

 هفي يكونفالترغيب أّما و طلب وال سخخخخخخؤال.غير فيشخخخخخخرع لهم من  ما ينظم حاجاتهمإلى وكرمه بأنه سخخخخخخبحانه يعلم حاجة عباده 

ّما أمع الرضخخخا التام بحكم هللا وتقسخخخيمه. و ،وكذا سخخخرعة االسخخختجابة طلباً لمرضخخخاته سخخخبحانه ،خال  النية لعظم األجر والثواببإ

أو عصياٍن  ،أو التأخير في التقسيم ،أو الكراهة لحكم هللا ،أو الرياء في العمل ،ورسوله على حكم هللا باالعتراض نيكوفالترهيب 

وهذا في زماننا  ،وحخب للرحمن سخخخخخخبحخانخه أكثر من النف  والمخال والولخد ،وقوة ايمخان ،وكخل ذلخك يحتخاج مجخاهخدة نف ٍ  ،أمر هللا

 يصعب وجوده إال من رحم هللا.

ومن  ،ففي شخخرعه الهداية والسخخعادة والراحة ،ابتدأ سخخبحانه وتعالى بالوصخخية وختم بالوصخخية وبيّن ما نحتاج حتى ال نضخخلالثانية: 

 وفي اآلية األولى:" إن هللا كان عليكم رقيبا". ،عليم" ءشيوالختام:" إن هللا بكل  ،يعص فقد ضل وهلك

ه وأهله ويبارك له في نفسخخخخ ،حتى يرضخخخى هللا تعالى عنه ، تعالىالبد للمسخخخلم من االسخخختجابة ألمر هللاوفي الختام نقول: أنه 

 وإّما النار والعذاب ،أّما في اآلخرة فإّما الجنة والفوز العظيم ،ويصخخخخرف عنه السخخخخوء في الدنيا ،ويخلف عليه الخير ،وماله وولده

 المهين. نسأل هللا العفو والعافية.
 

 المطالب التالية: يف -تطبيق أحكام الشريعة المبحث الثالث: 

لت إلى أسوأ وقد وص ،إلى البشرية وقد تعفّنت وتخلّفت -صلى هللا عليه وسلم -لقد أرسل هللا تبارك وتعالى رسوله محمداً  

الزنا وشرب الخمر وأكل الميتة وقطيعة الشرك ووانتشر فيها  ،مرحلة من الفقر والمرض والجهل وكثرة الحروب وعدم األمان

فَر   ،األكبر والمرأة تورث كالمتاع االبنفالميراث ال يرث إال من يحمل السيف أو  ،البنات وأكل الحقوقاألرحام ووأد   بئن  قال َجعئ

نَاَم َونَأئك ل  الئَميئتَةَ َونَأئتِي الئفََواِحَش َونَقئ  َصئ ب د  األئ ًما أَهئَل َجاِهلِيٍَّة نَعئ نَّا قَوئ َحاَم َون  أَبِي طَالٍِب:" ك  َرئ ِسيء  الئِجَواَر يَأئك ل  الئقَِويُّ ِمنَّا طَع  األئ

قَه  َوأََمانَتَه  وَ  ِرف  نََسبَه  َوِصدئ نَّا َعلَى َذلَِك َحتَّى بََعَث هللاَّ  إِلَيئنَا َرس واًل ِمنَّا نَعئ ِعيَف فَك  ب َده  َونَ الضَّ َده  َونَعئ ِ لِن َوحِّ لََع َما َعفَافَه  فََدَعانَا إِلَى هللاَّ خئ
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نَّا نَ  ََمانَةِ ك  ِق الئَحِديِث َوأََداِء األئ ثَاِن َوأََمَرنَا بِِصدئ َوئ نَا ِمنئ د ونِِه ِمنئ الئِحَجاَرِة َواألئ ن  َوآبَاؤ  ب د  نَحئ ِن الئِجَواِر َوالئَكفِّ َعنئ عئ سئ ِحِم َوح   َوِصلَِة الرَّ

وِر  ِل الزُّ َماِء َونَهَانَا َعنئ الئفََواِحِش َوقَوئ ِرك  بِِه َشيئئًا الئَمَحاِرِم َوالدِّ َده  اَل ن شئ َ َوحئ ب َد هللاَّ َصنَِة َوأََمَرنَا أَنئ نَعئ ِف الئم حئ ِل َماَل الئيَتِيِم َوقَذئ َوأَكئ

اَلِم...  سئ ِ م وَر اإلئ
َد َعلَيئِه أ  يَاِم قَاَل فََعدَّ َكاِة َوالصِّ اَلِة َوالزَّ قال الشيخ  ،(7140رقم  866/  3)أخرجه أحمد في مسنده:) "َوأََمَرنَا بِالصَّ

 -صلى هللا عليه وسلم -ولّما أرسل النبي .(هـ 7471 ،: محمد حسين شم  الدينت شاكر في التعليق على المسند: اسناده صيح.

ث أس  حي ،من رعاة األغنام إلى قادة لألمم والبلدان حال هؤالء القوم يغيراستطاع في فترة ال تساوي في حساب الزمن شيئاً أن 

 ،يسوده القيم واألخالق ،في المدينة مجتمعاً فريداً  -صلى هللا عليه وسلم -النبي

واستطاعوا  ،وفتحوا الجزيرة ،حيث ملكوا الدنيا ،وذلك بعد العبودية هلل تبارك وتعالى فسعدوا في دنياهم وإن شاء هللا في آخرتهم 

هذا ما يؤكده و ،فال سعادة للبشرية جميعا إال في ظل شرع هللا ،لم يكن يتخيلها أحدن يوماً من األيام التي ،كسر شوكة الفرس والروم

 هذا المبحث: 

 :ماذا لو طبقت األمة الشريعة كاملة :المطلب األول

ِحَم َربُّكَ قال تعالى ،وآخرتهملقد خلق الخلق ليسعدهم في دنياهم   "َولَِذلَِك  :" إاِلَّ َمن رَّ فإذا استقامت  ،(771هود:)َخلَقَه مئ

 َوالَ  الَ يَِضلُّ قال تعالى:" فََمِن اتَّبََع ه َداَي فَ  ،وإذا تفلّتتئ تشقى بقدر تفلتها ،سعدت في دنئياها وآخرتها البشرية على منهج هللا تعالى

ِري فَإِنَّ لَه  َمِعيَشةً َضنكاً  َرَض َعن ِذكئ قَى * َوَمنئ أَعئ َمى")طه:  يَشئ َم القِيَاَمِة أَعئ ه  يَوئ ش ر  (. ويقول سبحانه:" َمنئ َعِمَل 784-783َونَحئ

ن َذَكٍر أَوئ أ نثَى يِيَنَّه  َحيَاةً طَيِّبَةً  َصالِحاً مِّ ِمنن فَلَن حئ ؤئ  المجتمعأمر هللا التي تعود على الفرد وعلى االستقامة ائد فو(. و11)النحل:"َوه َو م 

 منها: ،كثيرة جداً 

  في النف  والعرض والمال ،ستوى الفرد والمجتمععلى م ،واألمن النفسي ،االقتصاديواألمن  ،االجتماعيتحقيق األمن، 

ن   قال تعالى:" الَِّذيَن آَمن وا لَئَِك لَه م  األَمئ هئتَد وَن")األنعام: َولَمئ يَلئِبس وا إِيَمانَه م بِظ لئٍم أ وئ ب د وا َربَّ وقال سبحانه:"  ،(28َوه م مُّ فَلئيَعئ

وعٍ  ن ج  ٍف")قريش:  هََذا البَيئِت*الَِّذي أَطئَعَمه م مِّ نئ َخوئ نه على العبادة األمن الغذائي ثّم األمن حيث رتب سبحا ،(4-3َوآَمنَه م مِّ

ِضنَا أََو لَمئ ن   ،النفسي ٍء وقال سبحانه:" َوقَال وا إِن نَّتَّبِِع اله َدى َمَعَك ن تََخطَّفئ ِمنئ أَرئ بَى إِلَيئِه ثََمَرات  ك لِّ َشيئ ن لَّه مئ َحَرماً آِمناً ي جئ َمكِّ

نَّا ن لَّد  قاً مِّ زئ لَم وَن")القصص: رِّ ثََره مئ الَ يَعئ ق هَا  ،(11َولَِكنَّ أَكئ َمِئنَّةً يَأئتِيهَا ِرزئ طئ يَةً َكانَتئ آِمنَةً مُّ وقال تعالى:" َوَضَرَب هللاَّ  َمثاَلً قَرئ

ن وعِ  َرَغداً مِّ ِ فَأََذاقَهَا هللاَّ  لِبَاَس الج  ِم هللاَّ نَع وَن")النحل: ك لِّ َمَكاٍن فََكفََرتئ بِأَنئع  ِف بَِما َكان وا يَصئ وذلك ألّن الشريعة  (.778َوالئَخوئ

لتخلص اوذلك بمعالجة أسباب الجريمة حتى تساعد جميع األفراد على  ،وإنّما تغلق أبواب الفساد ،ال تعاقب على الفساد فقط

المخالفة  فإذا حدثت ،وإنّما هي تهذب النفوس وتربيها على االستقامة ،فالشريعة ليست سيفاً على المؤمنين بها ،من الجريمة

 (.30   ،عوي ) حتى تدفع الشبهة والحد ما وجدت إلى ذلك سبيالً  ،تكون العقوبة وفق ترتيبات واجراءات

 ن َذَكٍر أَوئ أ نثَى ،وتلك الحياة الطيبة كثرة الرزق والخير والبركة يِيَنَّه  َحيَاةً  قال تعالى:" َمنئ َعِمَل َصالِحاً مِّ ِمنن فَلَن حئ ؤئ َوه َو م 

َمل وَن" طَيِّبَةً  َسِن َما َكان وا يَعئ َره م بِأَحئ ِزيَنَّه مئ أَجئ فََعنئ أَبِي  ،وهذا يجده الفرد كما يكون في المجتمع المسلم كله (.11:)النحل َولَنَجئ

ِض، َخيئرن أِلَهئِل  َرئ َمل  ِبِه فِي األئ ِ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم:" َحدٌّ ي عئ بَِعيَن ه َريئَرةَ قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاَّ وا أَرئ طَر  ِض ِمنئ أَنئ ي مئ َرئ األئ

د ودِ  ،أبواب الحدود) َصبَاًحا" (. وابن 2183رقم  404: 2أخرجه أحمد في مسنده:)، قال األلباني: حديث حسن ،بَاب  إِقَاَمِة الئح 

 (.(8132رقم  116: 3ماجة:)
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 المسلم  ،حتى من يعيش في ظل المجتمع ،لراحة والطمأنينة والسعادة للمسلم على مستوى الفرد وكذا على مستوى الجماعةا

َمةً لِّلئَعالَِميَن")األنبياء:  ،ولو لم يكن من المسلمين َسلئنَاَك إاِلَّ َرحئ وذلك ألّن الشريعة الغراء تراعي  ،(701قال تعالى:" َوَما أَرئ

في حال اقامته أو  ،وفي حال نشاطه أو كسله ،وفي حال غناه أو فقره ،حال من يعيش تحت ظلها في حال صحته أو مرضه

َعهَا". حتى من لم يؤمن بها تراعي حاله فلم تفرض عليه ترك دينه فئساً إاِلَّ قال ربي:" الَ ي َكلِّف  هللاَّ  نَ  ،سفره سئ حفظته من و ،و 

لئنَا َعلَيئَك الِكتَاَب  ،وكذلك الشريعة راعت حتى الحيوان ،وراعته حال مرضه أو حاجته ،والظلم االعتداء قال سبحانه:" َونَزَّ

ءٍ  َمةً  َوه ًدى تِبئيَاناً لِّك لِّ َشيئ لِِميَن")النحل:  َوَرحئ سئ َرى لِلئم   (.21َوب شئ

  حيث إّن الشريعة اإلسالمية تأمر المؤمن  ،والسالح واالقتصادالقوة والتقدم والرقي في الدين واألخالق والعلم والسياسة

، َخيئرن َوأََحبُّ إِلَى هللاِ ِمَن َعنئ أَبِي ه َريئَرةَ، قَاَل: قَاَل َرس ول  هللاِ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم:" الئ  ،ءشيفي كل بالقوة  ِمن  الئقَِويُّ ؤئ م 

ِعيِف، َوفِي ك ل  َخيئرن .." ِمِن الضَّ ؤئ تَِعانَِة بِاهلِل َوتَفئِويِض الئَمقَاِديِر هلِلَِّ  ،كتاب القدر) الئم  ِز َوااِلسئ ِك الئَعجئ ِة َوتَرئ ِر بِالئق وَّ َمئ  ،بَابن فِي األئ

ن  قال تعالى: ،((8664رقم  8018: 4(. ومسلم:)2117رقم  311: 74أخرجه أحمد في مسنده:) ت م مِّ تَطَعئ ا اسئ وا لَه م مَّ "َوأَِعدُّ

ةٍ  ِ  ق وَّ ِهب وَن ِبِه َعد وَّ هللاَّ بَاِط الَخيئِل ت رئ ")األنفال:  َوِمن رِّ ك مئ   .(60َوَعد وَّ

 بين الجميع حتى غير المسلم يجد حقه كامالً بين  فشريعة اإلسالم عادلة ،العدل المطلق الدائم بين كل الخلق حتى الحيوان

ِ  ،المسلمين خيراً من دينه ِط ش هََداَء هلِلَّ اِميَن بِالئقِسئ مئ أَوِ الَوالَِديئنِ  قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمن وا ك ون وا قَوَّ األَقئَربِيَن وَ  َولَوئ َعلَى أَنف ِسك 

ِدل وا إِن يَك نئ َغنِياًّ أَوئ فَقِيراً  لَى بِِهَما فاَلَ تَتَّبِع وا الهََوى أَن تَعئ َمل وَن َخبِيراً")الن فَاهللَّ  أَوئ َ َكاَن بَِما تَعئ وا فَإِنَّ هللاَّ ِرض  وا أَوئ ت عئ ساء: َوإِن تَلئو 

ِ صَ فَعنئ َعائَِشةَ، َرِضَي هللاَّ   ،ولو كان القائد نفسه فالحكم في شريعة اإلسالم ال يجامل أحداً حتى ،(731 لَّى  َعنئهَا، أَنَّ َرس وَل هللاَّ

مئ أَنَّه مئ َكان وا إَِذا َسَرَق ِفيِهم  الشَِّريف  تََرك وه ، َوإَِذا َسَرَق فِيِهم  » .. قَاَل:  هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم، ِعيف   إِنََّما هَلََك الَِّذيَن ِمنئ قَبئلِك   أَقَام وا الضَّ

 ِ ت  يََدهَاَعلَيئِه الئَحدَّ، َوايئم  هللاَّ ، لَقَطَعئ ٍد َسَرقَتئ َحمَّ : 4أخرجه البخاري:) بَاب  َحِديِث الَغاِر. ،كتاب األنبياء) «، لَوئ أَنَّ فَاِطَمةَ بِنئَت م 

د وِد. ،كتاب الحدود ،(3411رقم  711 فَاَعِة فِي الئح  ِريِف َوَغيئِرِه، َوالنَّهئِي َعِن الشَّ اِرِق الشَّ رقم  7371: 3:)مسلم بَاب  قَطئِع السَّ

حتى أنه في حادثة شهيرة قد سرق أحد الصحابة وأراد أهله أن ينسبوا الحادثة إلى أحد اليهود فنزل القرآن ليؤكد  ،((7622

َم بَيئَن النَّاِس بَِما قال تعالى:"  ،على الحق سواء المخطئ مسلم أو غير مسلم ك  َوالَتَك ن   هللاَّ  أََراكَ إِنَّا أنَزلئنَا إِلَيئَك الِكتَاَب بِالَحقِّ لِتَحئ

ِحيماً  لِّلئَخائِنِيَن َخِصيماً  َ َكاَن َغف وراً رَّ َ إِنَّ هللاَّ فِِر هللاَّ تَغئ َ الَ ي ِحبُّ َمن َكاَن  * َوالَ  * َواسئ تَان وَن أَنف َسه مئ إِنَّ هللاَّ ت َجاِدلئ َعِن الَِّذيَن يَخئ

اناً أَثِيماً" فيأمر الشرع بالعدل بين األبناء  ،بين غير األرحام يؤمر به بين األرحام والعدل كما هو (.701)النساء:  َخوَّ

َماِن بئِن بَِشيرٍ فَ  ،والزجات مئ » أّن النَّبِيِّ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم قَاَل: َعِن النُّعئ اَلِدك  ِدل وا فِي أَوئ وفضلها  كتاب الهبة) «اتَّق وا هللاَ، َواعئ

ِطَي اآلَخرِ  ،والتحريض عليها ِدَل بَيئنَه مئ َوي عئ ، َحتَّى يَعئ زئ َض َولَِدِه َشيئئًا لَمئ يَج  طَى بَعئ هَد  يَن ِمثئلَه ، َوالَ بَاب  الِهبَِة لِلئَولَِد، َوإَِذا أَعئ  ي شئ

اَلدِ  ،كتاب الهبات (،8126رقم  711: 3أخرجه البخاري:) َعلَيئِه. َوئ ِض األئ  7843: 8مسلم:)، فِي الئِهبَةِ  بَاب  َكَراهَِة تَفئِضيِل بَعئ

َرأَتَاِن فََماَل إِلَى إِ  .((7683رقم  َم الئقِيَاَمِة َعنئ أَبِي ه َريئَرةَ، َعِن النَّبِيِّ َصلَّى هللا  َعلَيئِه َوَسلََّم قَاَل: "َمنئ َكانَتئ لَه  امئ َداه َما، َجاَء يَوئ حئ

" ِم  فيباب  ،كتاب النكاح) َوِشقُّه  َمائِلن ، رقم 8/801(، وأبو داود )70018، رقم 8/417أحمد )أخرجه  بَيئَن النَِّساِء.الئقَسئ

8731)). 

 مساوةوذلك كله بسبب العدل وال ،الحب والتقدير والتبجيل بين جميع أفراد األمة جميعاً من أول القائد حتى أقل فرٍد في األمة، 

 ،حتى ولو كان من أقل الناس ،والمشاورة بين الراعي والرعية التي تعطي تقديراً لكل رأي معتبر
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ِ لِنَت لَه مئ   َن هللاَّ َمٍة مِّ ف  َعنئ  قال ربنا لحبيبه صلى هللا عليه وسلم:" فَبَِما َرحئ لَِك فَاعئ وا ِمنئ َحوئ  ه مئ َولَوئ ك نَت فَظاًّ َغلِيظَ القَلئِب النفَضُّ

تَ  فِرئ لَه مئ َواسئ لِيَن")آل عمران:  غئ تََوكِّ َ ي ِحبُّ الم  ِ إِنَّ هللاَّ َت فَتََوكَّلئ َعلَى هللاَّ ِر فَإَِذا َعَزمئ ه مئ ِفي األَمئ َخاِطبًا "،(711َوَشاِورئ يَق ول  تََعالَى م 

ِمنِيَن  ؤئ تَنًّا َعلَيئهِ َوَعلَى الئم  مئ ِرِه، َوأَطَاَب َرس ولَه  َصلَّى هللاَّ  َعلَيئهِ َوَسلََّم، م  ِرِه، التَّاِرِكيَن لَِزجئ تَّبِِعيَن أِلَمئ تِِه، الئم  مَّ
فِيَما أاََلَن بِهِ قَلئبَه  َعلَى أ 

 َ وا َعنئَك َوتََرك وَك، َولَِكنَّ هللاَّ نئَت سيَِّئ الئَكاَلِم قَاِسَي الئقَلئِب َعلَيئِهمئ اَلنئفَضُّ أئلِيفًا َك، َوأاََلَن َجانِبََك لَه مئ تَ  َجَمَعه مئ َعلَيئ لَه مئ لَفئظَه .. َولَوئ ك 

يِ  لِق ل وبِِهمئ  ِر إَِذا َحَدث، تَطئ َمئ َحابَه  فِي األئ ِ َصلَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوَسلََّم ي َشاِور  أَصئ ؛ لِيَك ون وا فِي..َولَِذلَِك  َكاَن َرس ول  هللاَّ َما يَفئَعل ونَه  يبًا لِق ل وبِِهمئ

 .(( 48/  8كثير:) ابن) "أَنئَشطَ لَه مئ 

 بالشهوات  رغبات البدن إشباعفإّن أنظمة الدنيا ال تعرف إال  ،سعادة القلب وراحته في الدنيا قبل السعادة الحقيقية في اآلخرة

 -أو حلةال يراعي حرمة  -أو إن شئت فقل هدفها: هو السعي في الرخاء المالي بأّي وسيلة ،والملذات فقط كالحيوان تماماً 

بمعالجة  ،سعاد الخلق في الدنياإأّما الشريعة اإلسالمية فهدفها األساسي هو:  ،وقد ينجح في ذلك وقد ال ينجح ،عسكريةوالقوة ال

 ،سنةمع ربط عالقة الناس ببعضهم باألخالق الح ،واشباع رغبات البدن بالحالل الذي أحله هللا ،القلب بالعبادة والصلة بالخالق

وكذلك  ،حيث ربط الناس ببعضهم وربطهم بخالقهم عن طريق القلب والبدن فأسعد لهم الدنيا حتى ولو كان بهم الضيق والشدة

وتلك  ،وهذه هي السعادة الحقيقية ،تسعى الشريعة إلسعاد الخلق في آخرتهم بالفوز برضوان هللا والجنة والنجاة من النار

 ال باليوم اآلخر.حقائق ال يعرفها من ال يؤمن باهلل و
 

 خطورة التفلت من دين هللا. :المطلب الثاني

ة يمنة أو يسخخخر االنحراففإن  ،عنه االنحرافإن هللا تبارك وتعالى شخخخرع للناس طريق العدل والخير وهو الوسخخخط الذي ال يجوز 

ةً  ،هالك مئ أ مَّ طاً ")البقرة:  قال تعالى:" َوَكَذلَِك َجَعلئنَاك  وإّن محاولة التفلت من دين هللا تباك وتعالى ظناً أّن هذا من دين  ،(743َوسخخخَ

ن أوامر واحد مولذلك لما انحرفت األمة في أمر  ،إلى ضخخخخخخياع دين هللا بالكلية -في بعض األحيان -فهو خلل كبير يؤدي إلى ،هللا

ذلك لّما ول ،-صلى هللا عليه وسلم -سول هللايوم أحد هزمت هزيمة كبيرة رغم أن قائد المعركة هو ر -صخلى هللا عليه وسلم -النبي

زٍء بفضل هللا توضيح ج -وهذا ما نحاول ،خسرت كثيراً  -صلى هللا عليه وسلم -عن طريق ربها وسنة نبيها -اآلن -األمة نحرفتا

 نسأل هللا التوفيق: -منه في هذه االطاللة

 ومن أراد أن  ،وهذه أول وأخطر سخخبب من أسخخباب ضخخياع الدين من حياة المسخخلمين ،تفكك وتشخختت األسخخرة وضخخياع أفرادها

 ولنراجع أحوال المجتمعات ،واألمر مخيف جداً  ،وما مقدار نسبة الطالق اليوم ،يراجع واقع المسلمين اليومليعرف الحقائق ف

 وهللا المستعان. ،الغربية مع أوالدهم وحال األوالد

 البد لحل مشخخخخخخاكل  ،ألن عالج المشخخخخخخاكل بالقانون فقط عبث وضخخخخخخياع ،ت لدرجة يصخخخخخخعب حلهاكثرة الجرائم في المجتمعا

 وهو ما نسميه في اإلسالم مراقبة هللا عزّ  ،المجتمعات من أمور منها: تربية الضخمير الذاتي لإلنسخان ليكون رقيباً على نفسخه

 ثّم بعد ذلك من يخالف تقام عليه الحدود زجراً ال انتقاماً. ،وجّل. وكذلك وجود بدائل عن مشكل المجتمع بالحلول العملية

 وقامت  ،فمن ال يؤمن بربِّ نزع من قلبه الرحمة ،وانتشخخخار الشخخخدة والقسخخخوة ،انعدام الرحمة واإلنسخخخانية في هذه المجتمعات

عالى:" قال ت ،أللفة والمحبةوالشخخخخريعة فتزرع فيها الرحمة وتنموا فيها اأما دولة اإليمان  ،حياته على ما تمليه عليه شخخخخهوته

َكاةَ َوالَِّذيَن ه مئ بِآيَاتِنَا ي   ت وَن الزَّ ت ب هَا لِلَِّذيَن يَتَّق وَن َوي ؤئ ٍء فََسأَكئ َمتِي َوِسَعتئ ك لَّ َشيئ ِمن وَن")األعراف: َوَرحئ   ،(716ؤئ
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مئ َعِزيزن َعلَيئِه َما ك  ولن ِمنئ أَنئف سخخخخِ مئ َرسخخخخ  ِمنِيَن َرء وفن َرِحيمن")التوبة: وقال سخخخخبحانه:" لَقَدئ َجاَءك  ؤئ مئ بِالئم   ،(782َعنِتُّمئ َحِريصن َعلَيئك 

 .وينتج عن ذلك صلة الرحم وبّر الوالدين وحسن الجوار والعطف على الصغير ومراعاة حق الفقير والمريض والضعيف..

 وانظر إلى المجتمع الغربي وما ،آخر شخخيءأي ال قانون وال قيم وال  ،الشخخهوة الجنسخخية الجارفة التي ال يسخختطيع أحدن إيقافها 

ألّن فتنة الرجال بالنسخخخخخاء ال  ،وال يعلم عالجها إال هللا ،ال يعرفها أحد التيتشخخخخخار األمراض وان ،حدث فيه وكثرة اإلجهاض

وفتح أبواب العالقة القائمة على  ،من القانون لمن خالف ءشخخخخخيمع  ،الخوف من هللا الخالق وال يمنعها إال ،ينظمها إلى الدين

 ،معبطريقة تأكل كل خير في أّي مجت وفشو الربا ،وخذ مع الشهوة شرب الخمر وانتشار القتل ،ما يرضي هللا تبارك وتعالى

 ووصول السرقة إلى حد يفوق كل تخيل رغم صرامة القانون وقسوته.

 أما اإلسخخخخخخالم ال يميز بين الخلق جميعا إلى على  ،جخة كبيرةانقسخخخخخخام المجتمع إلى طبقخات والتمييز بين طبقخات المجتمع بخدر

َرمَ  قال تعالى:" يَا ،الدين وبًا َوقَبَائَِل لِتََعاَرف وا إِنَّ أَكئ مئ ش ع  مئ ِمنئ َذَكٍر َوأ نئثَى َوَجَعلئنَاك  ِ أَتئ أَيُّهَا النَّاس  إِنَّا َخلَقئنَاك  مئ ِعنئَد هللاَّ َ ك  مئ إِنَّ هللاَّ قَاك 

)الحجرات:  َعلِيمن  ِريقِ  ،(73َخبِيرن لَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوَسلََّم فِي أَوَسِط أَيَّاِم التَّشئ طئبَةَ النَّبِي صخَ هد خ  َرةَ، َعَمنئ شخَ قَاَل  :قال ،فَعنئ أَبِي نَضخئ

مئ َواِحدن، أاَلَ وَ  ، أاَلَ إِنَّ َربَّك  لََّم: أَيُّهَا النَّاس  لَّى هللاَّ  َعلَيئِه َوسخخخخخَ ول  صخخخخخَ ، َوالَ َرسخخخخخ  َل لَِعَربِي  َعلَى َعَجِمي  مئ َواِحدن، أاَلَ الَ فَضخخخخخئ إِنَّ أَبَاك 

َوَد، إاِلَّ بِالتَّقئَوى" َمَر َعلَى أَسخخخخخئ َمَر، َوالَ أَحئ َوَد َعلَى أَحئ ، َوالَ أَسخخخخخئ لَِعَجِمي  َعلَى َعَربِي 
رقم:  414/  32أخرجه أحمد في مسخخخخخنده:)) 

وال أن  في هذا أن أذكر قول ربنا تبارك  ،لمخة تمزقهخا العنصخخخخخخرية وتقتلها الطبقاتأمخا المجتمعخات غير المسخخخخخخ (. 83421

َمى .. "-صلى هللا عليه وسلم -وتعالى لحبيبه َعئ  (.8)عب :  :" َعبََ  َوتََولَّى * أَنئ َجاَءه  األئ
 

 :الخاتمة. 3

 .الفهرسثم  ،أهم النتائج والتوصيات وشملت 

 أهم النتائج: .1.3

 عن التركة بعد وفاة المورث نوالمسخخخؤوليوهو وصخخخيته سخخخبحانه إلى أولياء األمور  ،فريضخخخة من هللا تقسخخخيم الميراث، 

 مهما كانت الحجج. االعتذارألمره سبحانه وعدم التلكؤ أو  االستجابةفيجب علينا 

 قال ف ،ةوحذر من المخالفة وتوعد بالعقوب ،أخبر سخخخخخخبحانه وتعالى بعد عرض التفصخخخخخخيل عن المواريث بأن هذه حدوده

والطاعة بالفوز العظيم بجنات تجري من تحتها  االستجابةووعد على  سبحانه:" يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين"

 األنهار خالدين فيها.

  ختم هللا سخخخخخخبحخانخه اآليخات الثالث بخالعلم وجمع مع العلم الحلم والحكمخة ليدل على العدل المطلق الذي يراعي حق جميع

 هللا.ويعطي اشارة على وجوب الرضا والتسليم ألمر  ،ظلم ألحداألفراد دون 

 عم سواء أكان بز ،خرج عن حدود هللا في التقسيم فيمن ،والشقاءوالقطيعة  ،والخسران والحرمان ،الضخالل كل الضالل

قال تعالى:" ي بَيِّن   ،أو من ادعى أّن عنده أفضخخخل من حكم هللا ،أو من اعترض ولم يلتزم بأمر هللا ،أن حكم هللا غير عادل

ٍء َعلِيمن".   مئ أَن تَِضلُّوا َوهللاَّ  بِك لِّ َشيئ  هللاَّ  لَك 

 فإنه سخخخبحانه أعلم بمن ،السخخخعادة كل السخخخعادة والراحة والطمأنينة واأللفة والمحبة في العيش تحت شخخخرع في كل حياته 

 الخبير بعباده ومصالحهم. ،خلق وهو اللطيف في علمه وحكمه
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 وصيات:الت .2.3

 عنها. االستغناءال يمكن  والتي ،درست التيفإنه أو العلوم  ،على األمة جميعاً االهتمام بتعلم علم الميراث 

 ففيه دالالت وحكم وهدايات ال  ،يجب عمل دراسخخخة لخواتيم اآليات حسخخخب كل موضخخخوع من موضخخخوعات القرآن الكريم

 يجوز السكوت عليها. وهللا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

 

 ـعفهـــرس المراجـ. 1

 مطبعة عيسى الحلبي، أحكام المواريث في الشخريعة اإلسالمية على المذاهب األربعةم(. 7143، عبد الحميد. )محي الدين 

 .القاهرة(. )د. ط

 إرشخخخاد العقل السخخخليم إلى مزايا الكتاب . )د.ت(. هـخخخخخخخخ(128)المتوفى:  أبو السخخخعود، مصخخخطفى العمادي محمد بن محمد بن

 .بيروت .ط( د.) دار إحياء التراث العربي .الكريم

 أضواء البيان م(. 7111-ه 7471ـخخخ( )ه7313 :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )المتوفى ،الشنقيطي

 لبنان.. بيروت .ط( د.)والنشر والتوزيع. لطباعة دار الفكر ل ،في إيضاح القرآن بالقرآن

 ير الجديد من تفسخختحرير المعنى السخخديد وتنوير العقل »التحرير والتنوير  ،(7124. )ابن عاشخخور محمد الطاهر، التونسخخي

 .تون  .ط( د.)الدار التونسية للنشر  :الناشر «الكتاب المجيد

   طبعة الشركة السعودية لألبحاث والتسوق. .الشريعةتطبيق عبد الحليم. )د.ت(.  ،عوي 

 7. ططبعة دار الكتب العلمية ،تحقيق محمد حسخخين شخخم  الدين .تفسخخير القرآن العظيمهـخخخخخخخ(. 7471) ،اسخخماعيل ابن كثير 

 .بيروت

 ىاألول، الطبعة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده تفسير المراغيهـخخخ(. 7361)أحمد بن مصطفى  ،المراغي، 

 مصر

  الطبعة دار الفكر المعاصخخخر .التفسخخخير المنير في العقيدة والشخخخريعة والمنهجهـخخخخخخخخ(. 7472) ،وهبة بن مصخخخطفىالزحيلي ،

 .دمشق .الثانية

 حدائق الروح والريحان في روابي علوم  تفسيرهـخخخخ(. 7487) ،محمد األمين بن عبد هللا ،األرمي العلوي الهرري الشافعي

 .األولى ،دار طوق النجاة، بيروت ،ة: الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهديإشراف ومراجع .القرآن

  دار إحياء التراث  ،تحقيق/ محمد عوض مرعب. تهذيب اللغة(. 8077) ،هـخخخخخخ310أبو منصور  ،محمداألزهري الهروي

   .بيروت .األولى. الطبعة العربي

  32لكتب عالم ا .التوقيف على مهمات التعاريفم(. 7110هـخخخخخخخخخخ، 7470) ،زين الدين محمدالحدادي ثم المناوي القاهري 

  .القاهرة. األولى. الطبعة عبد الخالق ثروت

 القاهرة .ط( د.)طبعة دار الحديث . تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان. )د.ت(. عبد الرحمن بن ناصر ،السعدي. 

 الرسالة األولى –د محمد شاكر تحقيق أحم .في تأويل القرآنجامع البيان هـ(. 7480) ،محمد بن جرير ،الطبري. 
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 رة بن موسخخى بن الضخخحا ،الترمذي وئ م(. 7112)تأريخ النشخخر:  ،هـخخخخخخخ(811أبو عيسخخى )المتوفى: ك محمد بن عيسخخى بن سخخَ

 .بيروت ،ط( د.). الناشر: دار الغرب اإلسالمي ،المحقق: بشار عواد معروف .سنن الترمذي -الجامع الكبير 

  الجامع المسخخخند الصخخخحيح المختصخخخر من أمور رسخخخول هللا ه(. 7488) ،عبد هللامحمد بن إسخخخماعيل أبو الجعفي  ،البخاري

الناشخخخر: دار طوق النجاة )مصخخخورة عن  ،المحقق: محمد زهير بن ناصخخخر الناصخخخر .صخخخلى هللا عليه وسخخخلم وسخخخننه وأيامه

 .األولى الطبعة: ،السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(

 طبعخخة دار الكتخخب  ،وإبراهيم أطفيش ،تحقيق أحمخخد البردوني .الجخخامع ألحكخخام القرآنم(. 714) ،أبو عبخخد هللا ،القرطبي

 الثانية. –المصرية 

 عبد-تحقيق/ مختار إبراهيم الهائج  .جمع الجوامع المعروف بالجامع الكبير(. 8001 – 7486) ،جالل الدين ،السخخخيوطي 

 .ط()د .  مجمع البحوث اإلسالمية -األزهر الشريف   ،حسن عيسى عبد الظاهر -الحميد محمد ندا 

  دار العلم للماليين ،بعلبكي تحقيق/ رمزي منير. جمهرة اللغةم(. 7121) ،هـخخخخخخخخ387أبو بكر محمد بن الحسخخخن ابن دريد ،

 .بيروت .األولىالطبعة 

 الطبعة األولى ،طبعة دار السالم ،771   ،المرأة في اإلسالمحقائق وشبهات حول (. 8070د. محمد. ) ،عمارة. 

  دستور العلماء = جامع ه(. 7487)سخنة النشخر:  ،هـخخخخخخ(78القاضخي عبد النبي بن عبد الرسخول )المتوفى: ق األحمد نكري

روت، . بياألولى، الطبعة دار الكتب العلمية ،حسخخن هاني فحص عرب عباراته الفارسخخية/ .العلوم في اصخخطالحات الفنون

 .لبنان

 روح المعاني في تفسير القرآن هـخخخخخخ(. 7471) ،هـخخخخخخ(7810شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني )المتوفى:  ،األلوسي

  .بيروت .األولى، الطبعة دار الكتب العلمية ،تحيق /علي عبد الباري عطية .العظيم والسبع المثاني

 الرياض .ط( د.) مكتبة المعارف .حيحةالسلسلة الص)د.ت(.  ،محمد ناصر الدين ،األلباني. 

 الرياض ،ط( د.) مكتبة المعارف .السلسلة الضعيفة)د.ت(.  ،محمد ناصر الدين ،األلباني. 

  عادل مرشخخد  -المحقق: شخخعيب األرنؤوط  .سخخنن ابن ماجههـخخخخخخخ(. 7430) ،ابن ماجةأبو عبد هللا محمد بن يزيد القزويني- 

 .الطبعة: األولى ،الناشر: دار الرسالة العالمية ،َعبد اللّطيف حرز هللا -محمَّد كامل قره بللي 

 تاني ِجسخئ  .سنن أبي داود ،(هـخخخخخخ7430أبو داود سخليمان بن األشخعث بن إسخحاق بن بشخير بن شداد بن عمرو األزدي ) ،السخِّ

د كاِمل قره بللي -المحقق: شَعيب األرنؤوط   .الطبعة: األولى ،الناشر: دار الرسالة العالمية ،مَحمَّ

 حققه وخرج أحاديثه/ حسخخن  .السخخنن الكبرى ،(م8007أبو عبد الرحمن أحمد بن شخخعيب بن علي الخراسخخاني، ) ،النسخخائي

 ،الناشخخر: مؤسخخسخخة الرسخخالة ، بن عبد المحسخخن التركيقدم له: عبد هللا ،أشخخرف عليه: شخخعيب األرناؤوط ،عبد المنعم شخخلبي

 .الطبعة: األولى ،بيروت

 دار العلم  ،تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار .الصخخحاح تاج اللغة وصخخحاح العربية(. 7401)أبو نصخخر الجوهري  ،الفارابي

 .بيروت ،الرابعة، الطبعة للماليين

 ط( د.) المكتب اإلسالمي .الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف )د.ت(.  ،محمد ناصر الدين ،األلباني. 
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 دار  .فتح الباري بشخخرح صخخحيح البخاريهـخخخخخخخ(. 7311) ،هـخخخخخخخ 218أحمد بن علي بن حجر أبو الفضخخل سخخنة  ،العسخخقالني

 باز.عليه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن  ،، رقمه / محمد فؤاد عبد الباقيط( د.)بيروت  –المعرفة 

 تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسخسخة الرسالة .القاموس المحيطهـخخخخخخ(. 7486) ،هـخخخخخخ271الدين مجد  ي،آباد الفيروز .

 ن.لبنا ،الثامنةالطبعة 

  تحقيق/ ضخخخخخبطه وصخخخخخححه جماعة من  .كتاب التعريفاتم(. 7123) ،علي بن محمد بن علي الزينالشخخخخخريف الجرجاني

 .لبنان، بيروت ،األولى، الطبعة دار الكتب العلمية ،العلماء بإشراف الناشر

 مهدي المخزومي ود. د. :تحقيق .كتاب العين ،ت()د.  دار ومكتبة الهالل ،أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد ،الفراهيدي 

 .ط( د.) ،إبراهيم السامرائي

 دار الكتاب  .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،(هـ7401أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللا ) ،الزمخشري

 .بيروت ،الثالثة، الطبعة العربي

 تحقيق: عدد من الباحثين بإشراف: د.  .الكشف والبيان عن تفسير القرآنم(. 8071) ،هـخخ( 481أحمد بن إبراهيم ) ،الثعلبي

 .عربية السعوديةالمملكة ال ،جدة ،الطبعة: األولى . دار التفسير،وآخرونصالح باعثمان، 

 بيروت .ط( د.)، طبعة الرسالة ،عدنان درويش ومحمد المصري .تحقيق .الكليات)د.ت(.  ،أيوب بن موسى ،الحسيني. 

 بيروت ،الثالثة، الطبعة دار صادر .لسان العربهـ(. 7474) ،هـ177 محمد األنصاري ،ابن منظور. 

 بيروت .ط( د.) دار الفكر، .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(. ـه7478) ،نور الدين علي بن أبي بكر ،الهيثمي. 

 دار الكتب  ،تحقيق/محمد باسخخل عيون السخخود. محاسخخن التأويل)د.ت(.  ،ـخخخخخخخه7338محمد جمال الدين بن محمد  ،القاسخخمي

 .بيروت ط(. ، )د.العلمية

 مؤسخخسخخة الرسخخالة :الناشخخر ،شخخعيب األرنؤوط وآخرون :المحقق .مسخخند اإلمام أحمد بن حنبلم(. 7111) ،أحمد ،ابن حنبل، 

 .نيةالثا :الطبعة

  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن )د.ت(.  ،هـخخخ(867مسلم بن الحجاج أبو الحسن )المتوفى: القشيري النيسابوري

 ط(. ، )د.الناشخخخر: دار إحياء التراث العربي ،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي .العدل إلى رسخخخول هللا صخخخلى هللا عليه وسخخخلم

 .بيروت

 (.ط )د. ،مكتبة بريل ،تحقيق/محمد فؤاد عبد الباقي ي.هرس أللفاظ الحديث النبوفالمعجم المم(. 7136) ،أ. ي. فنسنك 

 تحقيق/عبد السالم محمد هارون. معجم مقايي  اللغةهـخخ(. 7311) ،هـخخ311 القزويني الرازي زكرياأحمد بن  /ابن فارس، 

 ط(. . )د.دار الفكر

 الثالثة ، الطبعةدار إحياء التراث العربي .الغيب مفاتيحه(. 7480) ،هـ 606أبو عبد هللا محمد بن عمر ت  ،الرازي.  

 تحقيق/صفوان عدنان الداودي .المفردات في غريب القرآنهـ(. 7478) ،هـ108أبو القاسم الحسين  ،الراغب األصفهانى، 

 .بيروت -دمشق  ،األولى، الطبعة دار القلم، الدار الشامية

 القاهرة ، )د. ط(.دار األزهر .اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنةالمواريث في الشريعة )د.ت(.  ،محمد علي ،الصابون. 
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 مؤسخسخة الرسالة  ،كلية الشخريعة الجامعة األردنية .الميراث في الشخريعة اإلسخالمية)د.ت(.  ،ياسخين أحمد إبراهيم ،درادكة

 .الطبعة الثانية

 نظم الدرر في تناسب اآليات والسور)د.ت(.  ،هـخخخخخ(221إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  ،البقاعي. 

 .، القاهرةط( د.) دار الكتاب اإلسالمي
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