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٩٧١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  املقدمة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ًاحلمد هللا الذي أنزل الكتاب مفصال نورا وهدى للعاملني  ً.  

  . ه ال شريك له امللك احلق املبنيوأشهد أن ال إله إال اهللا وحد

  . النيب األمي األمني ًوأشهد أن سيدنا حممدا عبد اهللا ورسوله 

  ، ، ، بعدأما . الكرام املهتدين  وأتباعه وصحبهحممد آل ي حممد وعلى اللهم صل عل

ِهو الذي خلق لكم ما في {: فقد أمجل اهللا تعاىل فضله على خلقه يف قوله تعاىل َِّ ُ َ َ َ َ َّ
َ ُ

ًاألرض جميعا ِ
َ ِ ْ مث أتبعه بسؤال املالئكة عن خليفة يستدعي بوجوده الفساد ، ] ٢٩: البقرة [}َ

ومن بني ، قوهلمالكثري من الفساد وسفك الدماء ّصدق بوتاريخ البشرية . وسفك الدماء

  . وحقوقهم أكل أموال الناس أسباب ذلك الفساد 

املادية واألدبية مبا مينع الفساد ق العباد حقوالكرمي  ه اهللا تعاىل يف كتابّفصلمن أجل ذلك 

من يدرس التوجيهات املالية يف القرآن الكرمي خاصة نظام اإلرث جيد و، يف االرض

 يعيش ُّفأمي، معجزات نبينا األمني و،  حماسن ديننا القوميبل جيده من، مصداق ذلك

فيحافظ على  ،بني أمة أمية خيرج على العامل �ذا احلساب الدقيق لنصيب كل وارث

فيحول بذلك ،  أساس هذا التوزيع العدل واملساواةهعلالتوازن االقتصادي يف ا�تمع جب

ل لك ويقدر، ويقرب طبقات الناس بعضها من بعض، ٍالنظام دون جتمع املال يف أيد قليلة

الغنم : أو كما يقول علماء األصول،  تبعات ونفقاتنصيبه حسب ما عليه منفرد 

  .بالغرم

تتساوق مع عجيب أمر ب وتراكيب معجزة لق القرآن احلديث عن املرياث بأسلووقد سا

ًفابتكر القرآن من املفردات أبدعها ليصيغ أسلوبا يقنع املخاطبني ، هذا التشريع ودقته

  .والثورة على إرثهم يف توزيع تركا�م ، حبسن االمتثال والطاعة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

حلذر من خمالفته من أن اهللا تعاىل توىل وال أدل على أمهية تعلم هذا التشريع والعمل به وا

َوأيضا فإنه تعاىل عقب على ، تفصيله يف كتابه خبالف سائر التشريعات املالية األخرى ّ

ِّتلك حدود الله{: آيتني من آيات املواريث فقال ُ ُ ُ َ َومن يطع الله {هذه فرائض اهللا : أي}ِْ ّ ِ ِ
ُ َ َ

ُورسوله َ ُ َ ِيدخله جنات تجري من {  اهللا تعاىل ويعمل �ا كما أمره، يف قسمتها: أي} َ ِِ ْ َ ٍ َّ َ ُُ ْ ْ

ُتحتها األنـهار خالدين فيها وذلك اْلفوز اْلعظيم
ِ ِ ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ َُ َ َ

ِ ِ
َ َ َْ ِ ْ مث توعد من عصاه فيها ، ] ١٣: النساء [}َ

َومن يـعص الله ورسوله ويـتـعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله ع{: فقال ُ َُ ُ َ ُ ََ ََ ً َ َ َ ََ
ِ ً ُِ َ َ ْ ِ ْ ُ ُ َ ُ َ ََّ َ ّ ِ ٌذاب ْ َ

ٌمهين ِ   .  ] ١٤: النساء [}ُّ

 ِِّإني{:  يرشد لفضل تعلم هذا التشريع وتعليمه فيقولنبينا األمني  وكذلك جند

ٌُامرؤ ٌمقبوض ْ ُ ْ ُفـتـعلموا َ َّ َ َاْلقرآن ََ ْ ُوعلموه ُ َُ َالناس َِّ ُوتـعلموا، َّ ََّ َ َاْلفرائض َ ِ
َ ُوعلموه َ َُ َالناس َِّ َّ ،

ُوتـعلموا ََّ َ َاْلعلم َ ْ َِّوعل ِ ُموهَ َالناس ُ ِّفإني، َّ ٌمقبوض َِ ُ ْ َُِّوإنه َ ُسيـنـقص َ َ ْ ُ ُاْلعلم َ ْ ُوتظهر ِ َ ْ َ ُاْلفتن َ َّحتى َِ َ 

َيختلف ِ
َ ْ ِاالثـنان َ َْ ِاْلفريضة ِفي ِ َ ِ ِيجدان ََفال َ َ ِ

ْمن َ ُيـفصل َ
ِ ْ َبـيـنـهما َ ُ َ ْ َويكتب .)١(}َ ُعمر ََ َ ُبن ُ ْ 

ِاخلطاب  َّ َْإىل َ َموسى َِأيب ِ ِّاألشعري  ُ ِ َ ْ َ ْ :"ُْهلومت َذاِإ َْ َْفاهلوا َ ْ ِبالرمي َ ِّْ َوإذا، ِ ْحتدثـتم َِ ُْ َّ ُفـتحدثوا ََ َّ َ ََ 

ِبالفرائض ِ
َ َْ

ْمن" ) : رضي اهللا عنهما (ويقول ابن عباس .)٢("ِ ََسورة َََقـرأ َ ِالنساء ُ
َ َفـعلم، ِّ

ِ
َ  َما َ

                                                           

/ د:  حتقيق١/٣١٨) ٤٠٣( ح رقم أخرجه أبو داود يف مسنده عن عبد اهللا بن مسعود ) ١ (

م، واحلاكم يف ١٩٩٩/هـ١٤١٩دار هجر ـ مصر الطبعة األوىل / حممد بن عبد احملسن الرتكي ط

) ٧٩٥٠(ووافقه الذهيب ح رقم " هذا حديث صحيح االسناد ومل خيرجاه: "تدرك وقالاملس

دار الكتب العلمية، والنسائي يف السنن الكربى كتاب /مصطفى عطا ط:  حتقيق٤/٣٦٩

مؤسسة / حسن عبداملنعم شليب ط:  حتقيق٦/٩٧) ٦٢٧٢(الفرائض باب تعليم الفرائض ح رقم 

 يف جاء ما م، والرتمذي يف سننه كتاب الفرائض باب٢٠٠١ /هـ ١٤٢١الرسالة الطبعة االوىل 

احلليب  البايب مصطفى /ط عوض عطوة إبراهيم:  حتقيق٤/٤١٣) ٢٠٩٢ (الفرائض ح رقم تعليم

  .م  ١٩٧٥/هـ١٣٩٥ الثانية الطبعة

  ) .٧٩٥٢(برقم ) ٣٧٠/ ٤ (أخرجه احلاكم يف املستدرك) ٢ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ُحيجب ُ ُحيجب َال َِّمما َْ ُ َعلم َْ
ِ
َالفرائض  َ

ِ
َ َْ")١(.   

، ات اليت حتدثت عن أحكام املرياث يف سورة النساءمجع اآليمن أجل هذا قصدت 

وما يشمله من جزالة ، لتكون سهلة املورد ملن أراد إمتاع عينيه ومسعه من بديع هذا التشريع

  :  هذا البحثجعلت عنوانو، اللفظ ومجال االسلوب وروعة التعبري

  

? ?لمو??يث في سو?? ?لنسا? ???سة تفسيرية   ?يا

  .ومبحثني وخامتة مة  يف مقدهوقد نظمت صفوف

  .وخطتهوتشمل أمهية املوضوع : المقدمة

  : لبان وفيه مط.والتاريخ القرآنالميراث في اللغة و: األولالمبحث 

  .وموارده يف القرآن الكرمي، اللغةاملرياث يف : األولاملطلب 

  .البشريةاملرياث يف تاريخ : الثايناملطلب 

  : وفيه ثالثة مطالب . لنساء آيات المواريث في سورة ا: المبحث الثاني

يوصيكم اهللا في أوالدكم لذكر مثل حظ {: تفسري قوله تعاىل: املطلب األول

  .] ١١: النساء [}اآلية ...األنثيين

أزواجكم إن لم يكن لهن ولكم نصف ما ترك {:  قوله تعاىلتفسري: املطلب الثاين

  ] ١٢: النساء [}اآلية. ..ولد

 }اآلية... يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكاللة{: تعاىلتفسري قوله : املطلب الثالث

  .] ١٧٦: النساء[

ذيلت البحث مث ، والتوصياتأهم النتائج   ـ أسأل اهللا حسنها ـ وتشملالخاتمة

  .فهارسالب

 

                                                           

فرائض باب ما قالوا يف تعليم الفرائض ح رقم أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه كتاب ال) ١ (

 األوىل الرياض الطبعة – الرشد مكتبة /احلوت ط يوسف كمال:  حتقيق٦/٢٣٩) ٣١٠٣٦(

  .هـ١٤٠٩



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  .والتاريخ القرآناملرياث يف اللغة و: األولاملبحث 

  : لبانوفيه مط

  . القرآن الكريموموارده يف، اللغةاملرياث يف : األولاملطلب 

املرياث يف اللغة :  

َمصدر ورث: الميراث ِ
ٌوأصل الكلمة موراث، َ ْ

 ألفه: واإلرث. قبلها  ما لكسرة ًياء الواو انقلبت ِ

َمكسورة ألفا َْ الواو فقلبتِفهو ورث ٌواو ُ ْ  . )١(التاء مقلوبة من الواو : والتراث، َْالواو لكسرة َ

ِواحد مادته َِوالوراث واإلراث ِْفاملرياث واإلرث والرتاث والورث
. ُاسم ملا يورث : وهو) ورث (َ

ُالورث: وفرق البعض فقال ُواملرياث ِْ
ُواإلرث، ِاملال يف ِ ِاحلسب يف ْ

َ َ
املرياث مادي واإلرث : أي . )٢(

 .معنوي 

 دالالت املادة يف اللغة :  

 َهو يف إرث صدق أي: قالي  .األصل: اإلرث ٍ ِْ ِ
ٍيف أصل صدق: ِْ ِْ ِ ْ َ )٣(.  

صفة: ومنه الوارث، البقية من أصله: فاإلرث من الشيء  . أو البقية منهّلشيءبقاء ا:  اإلرث 

: ومنه قوله تعاىل، فنائهم بعد اخلالئق ويبقى يرث الذي الدائم الباقي وهو.   اهللا صفات من

                                                           

 إبراهيم السامرائي.مهدي املخزومي، د.د:  حتقيق٨/٢٣٤] ورث[العني للخليل بن أمحد مادة ) ١ (

رمزي : قيق حت١/٣٨٤حممد بن احلسن األزدي  بكر ، ومجهرة اللغة اليب دار ومكتبة اهلالل/ط

  .م١٩٨٧األوىل  الطبعة  بريوت– دار العلم للماليني / طمنري بعلبكي

للماليني  العلم دار /عطار ط الغفور عبد أمحد:  حتقيق١/٢٩٥] ورث[الصحاح للجوهري مادة ) ٢ (

 حممد:  حتقيق١٥/٨٥] ورث[م، و�ذيب اللغة لألزهري مادة ١٩٨٧ / هـ ١٤٠٧ الرابعة: الطبعة

األعظم البن  واحمليط م، واحملكم٢٠٠١ األوىل الطبعة العريب الرتاث إحياء دار /مرعب ط عوض

 األوىل الطبعة العلمية الكتب دار /هنداوي ط احلميد عبد:  حتقيق٢١٠/ ١٠] ورث[سيده مادة 

 .م ٢٠٠٠ /هـ ١٤٢١

هـ، وتاج العروس ١٤١٤لطبعة الثالثة دار صادر بريوت ا/  ط١١١/ ٢البن منظور  العرب لسان) ٣ (

 .دار اهلداية /  ط٥/١٥٥] أرث[للزبيدي مادة 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ُِيرثني{ ِ ُويرث َ َِ ْمن َ
َيـعقوب ِءال ِ ُ ْ َمرمي [}َ ْ َيـبـقى: َأي] ٦: َ ومنه قول النيب ، َُله مرياثي ُريفيص، ِبعدي َْ

 :} أي)١(}واجعلهما الوارث مين،  بسمعي وبصري- ويف رواية متعين- اللهم أمتعين  :

  . )٢(أبقهما معي ساملني حىت أموت

أو سبب  بنسب آخرين إىل يصري مث لقوم الشيء  بأن يكوناالنتقال والصريورة:  اإلرث .

   .)٣(له هترك: أي ماله وارثه امليت أورث: يقال

وأورثه ، أعقبه إياه: الشيء أورثه: يقال. ويف باب ا�از تأيت املادة مبعين إعقاب شيء آلخر 

ّأورثه كثرة األكل التخم واألدواءو، نعمة النبات املطر وأورث، ًمها ًضعفا واحلزن املرض
) ٤( .   

 )٥(معاين جمازية  أخرىوجدير بالذكر أن بعض أهل العلم أضاف هلذه املادة يف مواردها القرآنية 

 - يف رأيي-وإن كانت هذه املعاين كلها ، ًوفق ما رأوه مرادا يف كل آية بقدر طاقتهم البشرية

  .تعود إىل معىن تداول الشي  أو الزمة من لوازم ذلك املعين كما ال خيفي عند التأمل 

                                                           

صـ ) ٦٥٠(أخرجه اإلمام البخاري يف األدب املفرد باب دعاء الرجل على من ظلمه ح رقم ) ١ (

 /هـ١٤٠٩ الثالثة: الطبعة اإلسالمية البشائر دار /الباقي ط عبد فؤاد حممد: حتقيق) ٢٢٦(

، والرتمذي ٢/١٥٤) ٢٦٣٠(م يف املستدرك وصححه ووافقه الذهيب ح رقم م، واحلاك١٩٨٩

 دار /معروف ط عواد بشار:  حتقيق٥/٤٨٠) ٣٦٠٤(يف سننه أبواب الدعوات وحسنه ح  رقم 

  .م١٩٩٨ عام اإلسالمي الغرب

 . ٥/٣٨١، وتاج العروس ٢٣٤/ ٨] ورث[ مادة العني، و١٩٩ و١١١/ ٢ اللسان) ٢ (

عام   دار الفكر/عبدالسالم هارون ط:  حتقيق٦/١٠٥) ورث(البن فارس مادة مقاييس اللغة ) ٣ (

 .٢/٢٠١ ، واللسانم١٩٧٩ /هـ ١٣٩٩

  .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ الفكر دار / ط٣٢٧/ ٢ البالغة للزخمشري ، وأساس٢/٢٠١ اللسان) ٤ (

لقرآنية املختلفة  من سبعة معاين جمازية هلذه املادة يف مواردها اذكر اإلمام الطاهر بن عاشور أكثر) ٥ (

مشارك،  دون الشيء يف التصرف ومتحضملعطاها،  املدخرة العطيةو، الثابت االستحقاق: منها

 إىل غري ذلك مما قاله رمحه اهللا، وهو مل يكن بدعا يف ذلك .له كانت صفات يف ميتا احلي ومماثلة

هم لفهم سياق بل سبقه أئمة تكلموا يف داللة هذا اللفظ على املراد حسب ما اتسعت آفاق

اآليات الكرمية، وال خيفي ان استيعاب البحث لدالالت اللفظ احلقيقية وا�ازية غري مقصود يف 

 . هذا البحث



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ًوأميا كان األمر فالقرآن قد ابتكر هلذا اللفظ آفاقا جديدة أوسع من ا ملعاين اليت دار عليها على ّ

  .وسبحان من هذا كالمه ، لسان أصحاب اللغة أنفسهم

 

موارد املرياث يف القرآن الكريم  :  

وهي ، ومشتقا�ا يف القرآن الكرمي تكررت أربعا وعشرين مرة ـ بدون التكرار ـ) ورث (مادة

  : كالتايل

َوورث{: يف موضع واحد قال تعاىل] ورث [ )١ ِ َ ُسليمان َ َ َْ َاوودَد ُ  .] ١٦: النمل [}ُ

ْفإن{: يف موضع واحد قال تعاىل] ورثه [ )٢ ْلم َِ ْيكن َ ُله َُ ٌولد َ َُِوورثه ََ َ ُأبـواه َ َ  .] ١١: النساء [}ََ

َفخلف{: يف موضع واحد قال تعاىل] ورثوا [ )٣ َ َ ْمن َ
ْبـعدهم ِ

ِ ِ
ْ ٌخلف َ ْ ُِورثوا َ  }َِاْلكتاب َ

 .] ١٦٩: األعراف[

َياأيـها{: ىليف موضع واحد قال تعا] ترثوا [ )٤ َُّ َالذين َ
ِ ُّيحل َال َُآمنوا َّ ِ

ْلكم َ ُ ْأن َ ُِترثوا َ َالنساء َ َ ِّ 

ًكرها ْ  .] ١٩: النساء [}َ

ُنحن َِّإنا{: يف موضع واحد قال تعاىل] نرث [ )٥ ْ ُنرث َ ِ َاألرض َ ْ َ ْومن ْ َ َعليـها َ َْ  .] ٤٠: مرمي [}َ

ُُِونرثه{: يف موضع واحد قال تعاىل] نرثه [ )٦ َ ُيـقول َما َ ُ َوي َ َأتيناَ ًفـردا ِْ ْ  .] ٨٠: مرمي [}َ

ُِيرثني{: يف موضع واحد قال تعاىل] يرث [ )٧ ِ ُويرث َ َِ ْمن َ
َيـعقوب ِآل ِ ُ ْ  .] ٦: مرمي [}َ

ُِيرثني{: يف موضع واحد قال تعاىل] يرثين [ )٨ ِ ُويرث َ َِ ْمن َ
ُيـعقوب ِآل ِ ْ  .] ٦: مرمي [}َ

َوهو{:  قال تعاىل: يف موضعني] يرثها [ )٩ ُ َيرثـها َ ُِ ْإن َ ْيكن ْمَل ِ َلها َُ ٌولد َ ] ١٧٦: النساء [}ََ

ْلقد{: قال تعاىل و. َكتبـنا ََ َْ ِالزبور ِفي َ ْمن َُّ
ِبـعد ِ

ْ ِالذكر َ ْ َّأن ِّ َاألرض َ ْ َ َيرثـها ْ ُِ َعبادي َ
ِ

َ
ِ 

َالصالحون ُ
ِ  .] ١٠٥: األنبياء [}َّ

 : يف موضعني] يرثون [ )١٠

ْأولم{: قال تعاىل َ ِيـهد ََ ْ َللذين َ
ِ َيرثون َِّ ُِ َاألرض َ ْ َ ْمن ْ

ِبـعد ِ
ْ َأهلها َ

ِ ْ ْأن َ ُنشاء َْلو َ َ َ 

ْأصبـناهم ُ َ ْ َ ْبذنوبهم َ ِِ ُِ   .] ١٠٠: األعراف [ }ُ

َالذين{: قال تعاىل
ِ َيرثون َّ ُِ َاْلفردوس َ ْ َ ْ

ْهم ِ َفيها ُ
َخالدون ِ ُ ِ  .] ١١: املؤمنون [}َ



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ْوأورثكم{: يف موضع واحد قال تعاىل] أورثكم [ )١١ ُ ََ َْ ْأرضهم َ ُ َ ْ ْوديارهم َ ُ َ ََ
َوأمو ِ ْ ْالهمََ ُ ًوأرضا َ ْ ْلم ََ َ 

َتطئوها َُ  ] ٢٧: األحزاب [}َ

 : يف أربعة مواضع] أورثنا [ )١٢

َوأورثنا{: قال تعاىل ْ َ ْ َالقوم ََ ْ َ َالذين ْ
ِ ُكانوا َّ َيستضعفون َ ُ َ ُْ َ َمشارق ْ ِ َ ِاألرض َ ْ َ ْ 

َومغارهبا َ َِ َ ِالتي َ َباركنا َّ ْ َ َفيها َ
  .] ١٣٧: األعراف [}ِ

َّثم{: قال تعالى ََْأورثـنا ُ ْ َاْلكتاب َ َالذين َِ
ِ َاصطفيـنا َّ ْ ََ ْمن ْ

َعبادنا ِ ِ َ
  .] ٣٢: فاطر [ }ِ

َوقالوا احلمد ِهللاَِّ الذي صدقنا وعده وأورثنا األرض نتبوأ من {: قال تعاىل َّ َ ْ َ ُ َ َ َ
ِ ُِ ََ َ َ َ َُ ْْ َ ْ ََ ْ َ ََ َ ََّ ْ ُ

ِاجلنة َّ َ   .] ٧٤: الزمر [}ْ

ْولقد{: قال تعاىل َ َ َآتينا َ ْ َموسى َ َاهلدى ُ ُ ْوأورث ْ َ ْ ِبني َناََ َإرسائيل َ ِ
َ ْ َالكتاب ِ َ ِ : غافر [}ْ

٥٣ [. 

 : يف موضعني] أورثناها [ )١٣

َكذلك{: قال تعاىل ِ َ َوأورثناها َ َ ْ َ ْ ِبني ََ َإرسائيل َ ِ
َ ْ   .] ٥٩: الشعراء [}ِ

َكذلك{: قال تعاىل ِ َ َوأورثناها َ َ ْ َ ْ ًقوما ََ ْ َآخرين َ ِ  .] ٢٨: الدخان [}َ

َتلك{: يف موضع واحد قال تعاىل] نورث [ )١٤ ْ ُاجلنة ِ َّ َ ِالتي ْ ُنورث َّ ِ ْمن ُ
َعبادنا ِ ِ ِ

ْمن َ َ 

َكان �تقيا َ
ِ  .] ٦٣: مرمي [}َ

َّإن{: يف موضع واحد قال تعاىل] يورثها [ )١٥ َاألرض ِ ْ َ َيورثها هللاَِِّ ْ ُُ ْمن ِ ُيشاء َ َ َ{ 

 .] ١٢٨: األعراف[

 : يف موضعني] أورثتموها [ )١٦

ُونودوا{: قال تعاىل ْأن َُ ُتلكم َ ُ ْ ُاجلنة ِ َّ َ ِأور ْ َثتموهاُ ُ ُ َبام ْ ْكنتم ِ ُ ْ َتعملون ُ ُ َ ْ : األعراف [}َ

٤٣ [.  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

َوتلك{: قال تعاىل ْ ِ ُاجلنة َ َّ َ ِالتي ْ َأورثتموها َّ ُ ُ ْ ِ َبام ُ ْكنتم ِ ُ ْ َتعملون ُ ُ َ ْ  .] ٧٢: الزخرف [ }َ

َّوإن{: يف موضع واحد قال تعاىل] أورثوا [ )١٧ ِ َالذين َ
ِ ُأورثوا َّ ِ َالكتاب ُ َ ِ ْمن ْ

ِ 

ْبعدهم
ِ ِ

ْ ِلفي َ ٍّشك َ ُمنه َ ْ ِمريب ِ  .] ١٤: الشورى [}ُ

ْوإن{: موضع واحد قال تعاىل] يورث [ )١٨ ِ َكان َ ٌرجل َ ُ ُيورث َ َ َكاللة ُ َ : النساء [}َ

١٢ [. 

َوعىل{: موضع واحد قال تعاىل] الوارث [ )١٩ َ ِالوارث َ ِ َ ُمثل ْ ْ َذلك ِ ِ  .] ٢٣٣: البقرة [}َ

 : يف موضعني] الوارثون [ )٢٠

َّوإنا{: قال تعاىل ِ ُلنحن َ ْ َ ِنحي َ ْ ُونميت يُ ِ ُ ُونحن َ ْ َالوارثون ََ ُ ِ َ   .] ٢٣: احلجر [}ْ

َأولئك{: قال تعاىل ِ َ ُهم ُ ُالوارثون ُ ِ َ  .] ١٠: املؤمنون [}ْ

 : يف ثالثة مواضع] الوارثني [ )٢١

ِّرب{: قال تعاىل ِتذرين َال َ
ْ َ ًفردا َ ْ َوأنت َ ْ َ ُخري َ ْ َالوارثني َ ِ ِ َ   .] ٨٩: األنبياء [ }ْ

ْونجعلهم{: قال تعاىل ُ َ ْ ََ ِأئ َ ًمةَ ُونجعلهم َّ ُ َ ْ ََ َالوارثني َ ِ ِ َ  .] ٥: القصص [}ْ

َّوكنا{: قال تعاىل ُ ُنحن َ ْ ِالوارثني َ ِ َ  .] ٥٨: القصص [}ْ

ِواجعلني{: يف موضع واحد قال تعاىل] ورثة [ )٢٢ ْ َ ْ ْمن َ
ِورثة ِ َ َ ِجنة َ َّ ِالنعيم َ ِ َّ{  

 .] ٨٥: الشعراء[

َوتأكلون{: يف موضع واحد قال تعاىل] الرتاث [ )٢٣ ُ ُ ْ َ َالرت َ ًأكال َاثُّ ْ : الفجر [}َ�ملا َ

١٩ [. 

ُمرياث َوهللاَِِّ{: قال تعاىل: يف موضعني] مرياث [ )٢٤ َ
ِالساموات ِ

َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ  آل [}َ

ُمرياث َوهللاَِِّ{: ال تعاىلق و.] ١٨٠: عمران َ
ِالساموات ِ

َ َ ْواألرض َّ َ ْ   .] ١٠: احلديد [}َ



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٧٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  من سورة النساء سوى ثالث مرات فقطومع هذا التكرار هلذه املادة مل ترد يف آيات املرياث

  .] يرثها، يورث، وورثه[

  .البشريةاملرياث يف تاريخ : الثانياملطلب 

منذ اإلنسانية لذا عرفته ، ليت تدعو إليها طبيعة البشر لتنظيم حيا�مامور من األ املرياث

ًالسماوية واألعراف اإلنسانية قدميا وحديثاالشرائع ّوتعرضت له ، القدم ً.    

فال ختلو ، اإلسالم ادلة اليت نراها يف حىت وصل إىل احلالة العكثرية ّوقد مرت عليه أطوار 

وظروفها  واالجتماعيةالفكرية صوهلا أيتماشى مع وملكية ّمة من االمم من نظام إرث أ

وهاك نبذة عن نظم املرياث يف العامل يتبني من خالهلا أن نظام املرياث يف ، املعيشية

ورمحة ، اإلسالم هو أفضل النظم اليت عرفتها البشرية ملا فيه من عدالة وضمان للحقوق

  .ونصيب لألفراد يتساوق مع التكليف ، بالضعيف

  :  عند أقدم حضارات العاملرياثامل: أوال

مع الباحثون على أن أقدم قوانني وتشريعات عرفتها منطقة الشرق هي التشريعات يكاد جي

فهناك ، وقد تعددت هذه القوانني يف هذا الزمن بتعدد احلكام وتعاقبهم، العراقية القدمية

ومل تصل ، ] محورايب [وقانون، ] إشنونا [وقانون، ] لبت عشرت [وقانون، ] أورمنو [قانون

وميكن القول ، ملة بل اعرتاها بعض النقص بفعل الزمن وطرق الكتابةلنا هذه القوانني كا

أن هذه القوانني تعرضت ملوضوع االرث مبقادير خمتلفة فمنهم من أسهب يف الكالم عن 

وميكن أن جنمع ما قالوه يف ، )١(نظام اإلرث وانتقال امللكيات ومنهم من أوجز يف ذلك

لكن من سلبيا�م امللحوظة أن ، وعالقة الزوجية، طُأ�م يورثون بعالقة البنوة الذكورية فق

البكر الذكر يأخذ الرتكة بعد أبيه مث األخوة مث األعمام وهكذا إىل أن يدخل األصهار 

فيمكن ، مث إ�م أطلقوا يد املورث يف العطاء واملنع بالوصية ألي من الورثة، وسائر العشرية

نع إذا رفع األمر إىل القاضي ووافق القاضي وميكن أن مي، أن يوصي برتكته كلها ألحد الورثة

                                                           

 .يعترب قانون محورايب أكثر القوانني تفصيال يف هذا املوضوع ) ١ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

يفاضلون بني لكن ، وتراهم ال يفرقون بني الذكر واألنثى يف العطاء، على سبب املنع

، فأبناء احلرة هلم احلق يف اختيار أفضل أجزاء الرتكة، األوالد بأمهم إذا كانت حرة أو أمة

 بنات املتويف ال يرثن إال إذا عملن ويف شريعة محورايب، ومل جند حديثا فيها عن إرث الزوجة

  .)١ (أما غريهن فال خرب عنهن، يف املعبد

  

ثانيا
 
     
ً

  : املرياث عند قدماء املصريني: 

، كانت فكرة املرياث وانتقال امللكيات عند املصريني أشبه بشركة يديرها أرشد أفراد األسرة

وال بني الذكور ، لبكر وغريهوال فرق لديهم بني ا، وال شيء يتميز به هذا األرشد يف امللكية

بل يؤخذ ، وال حىت بني الولد وولد الولد إذا كانوا يعيشون شركاء يف أسرة واحدة، واإلناث

من األثار املصرية ما يدل على أن األم والزوجة واألخوة واألخوات واألعمام والعمات 

 نصيبها ألخيها لكن البنت إذا تزوجت ترتك، واألخوال واخلاالت هلم يف املرياث والرتكة

ذلك أل�ا ستخرج من شركة األسرة إىل شركة يف أسرة ، ويعوضها زوجها مبهر كبري

ولعل الدافع يف هذه التوسعة التشاركية أ�م كانوا ال ميتلكون األرض بل ينتفعون ، )٢(أخرى

  .�ا فقط واملالك الوحيد لألرض هم الفراعنة 

                                                           

املطبعة / ط) ٨(املرياث يف الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية لعبد املتعال الصعيدي صـ ) ١ (

م، املواريث يف اليهودية واالسالم دراسة مقارنة ١٩٣٤/هـ١٣٥٢احملمودية التجارية الطبعة الثانية 

سلسلة فضل اإلسالم على . باختصار وتصرف ) ١١٧: ١٢٥(عبد الرازق أمحد قنديل / د

/ هـ ١٤٢٩) ١٣(اليهود واليهودية يصدرها مركز الدراسات الشرقية ـ جامعة القاهرة العدد 

جملة كلية ) ٦(إبراهيم حممد علي صـ /م، اإلرث يف العرف القبلي قبيل عصر الرسالة د٢٠٠٨

 .م٢٠١٢/هـ١٤٣٣ا�لد السادس ) ١٢(العلوم اإلسالمية جامعة املوصل العدد 

عبد / ، وفريضة اهللا يف املرياث د) ٩(املرياث يف الشريعة اإلسالمية عبد املتعال الصعيدي صـ ) ٢ (

 .هـ١٣٩٨دار األنصار للطباعة الطبعة األوىل / ط) ٨-٧(يب صـ العظيم الد



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  : املرياث عند اليهود: ثالثا

ّله كامل احلرية يف ماله يتصرف فيه كيف يشاء بطريق ي اليهودالشخص  ، الوصية أو اهلبة ّ

ّوله أن يوصي مباله كله ملن يشاء حىت لو كان ، وأقاربه من املرياثّفله أن حيرم ذريته 

   .ًّأجنبيا

، ًختاأ م زوجة أمًكانت بنتا أأسواء إال عند انعدام الذكر مطلقا وال ترث عندهم اإلناث 

 اثنني من والبكر له نصيب، عكسيرث الزوجة وال فالزوج ، ّعليهنالنفقة هم يوجبون ّولكن

، وهم ال يرثونهّالوثنيني واليهودي يرث ، النكاح والسفاحّوال يفرقون بني أوالد ، إخوته

ًوكذا من يضرب أباه أو امه ضربا دا، دينه عن ّارتد وحيرم من اإلرث إذا     .)١(ًميا ال يرثهماّ

رابعا
 
     
ً

  : املرياث عند النصارى: 

واتبع النصارى ما يتبعه اليهود يف توزيع ، خلت األناجيل األربعة من أحكام االرث

   .وهم اآلن يوزعون الرتكة بالتساوي أو على قانون الدولة اليت يقيمون �ا، )٢(الرتكات 

  : اإلرث عند الرومان: خامسا

يقوم على اختيار خلف ) غسطنيانوس (رومان قبل عصر اإلمرباطوركان اإلرث يف دولة ال

وخيتار املورث خلفه حال ، للميت يسد مسده يف احلروب والغزوات واحلقوق القومية

ومبجرد تعيني ذلك ، حياته من ولده أو من أحد أقاربه أو من األجانب عنه مبوافقة القبيلة

                                                           

، واملواريث يف اليهودية واالسالم ) ١١(املرياث يف الشريعة اإلسالمية عبد املتعال الصعيدي صـ ) ١ (

وما بعدها بتصرف، وأحكام مرياث املرأة يف الفقه ) ١٣٠(عبد الرازق قنديل صـ /دراسة مقارنة د

رسالة ماجستري يف جامعة النجاح الوطنية نابلس فلسطني ) ٧(دل إبراهيم صـ اإلسالمي لورود عا

الدار /  ط١/١٧١ًنقال عن كتاب املدخل إىل دراسة األديان واملذاهب عبد الرازق حممد أسور 

 .العربية للموسوعات 

دار / ط) ١(أحكام وقواعد املرياث يف القرآن والسنة والقانون الوضعي حممد رضا صاحل صـ ) ٢ (

/ ط) ١٩(الرتاث العريب، وأحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية نبيل كمال الدين طاحون صـ 

 .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤مكتبة اخلدمات احلديثة ـ جدة 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

أوالد املورث نفسه وليس له رد اخللف يكون  له حق التصرف يف كل شيء حىت يف 

  . لكن مت تعديل هذا األمر وأصبح حق التصرف للخلف بعد وفاة من استخلفه ، تصرفه

وما بعده ـ أي قبيل ظهور اإلسالم ببضع سنني ـ ) غسطنيانوس (أما يف عصر اإلمرباطور

الذكر وكان نصيب ، تغريت أحكام الرتكة واملرياث عندهم وأصبحت القرابة قاعدة التوريث

، كاألنثى يف الرتكة ما دامت األنثى حتت سيطرة األسرة فإن تزوجت متنع من اإلرث

وال حق للزوجة يف تركة زوجها لئال ، واالبن الصليب كاالبن بالتبين يف استحقاق االرث

   .)١(خيرج املال عن األسرة 

  : املرياث عند العرب قبل اإلسالم: سادسا

فكان ، رة على محل السالح والذود عن النساء والعرضكانت قاعدة املرياث عندهم القد

ًامليت يرثه أخوه األكرب أو عمه أو ابنه إذا كان بالغا قادرا على محل السالح ويوزع املال ، ً

بل كانت تورث كأحد مفردات ، وال حظ للمرأة يف مال، بني مستحقي الرتكة بالتساوي

يف ذكور األقارب من استويف شروط  نإن مل يكو، االبن النسيب كّاالبن بالتبين و، الرتكة

م ذ أسباب اإلرث عندهإ، ّان املرياث للحليف احلي فريث حليفه امليتحيازة املال ك

   .)٢(النسب والتبين واحللف

سابعا
 
     
ً

  : املرياث يف صدر اإلسالم: 

بل سار األمر كما كان عليه  املسلمني بني املرياث ألحكام تغيري فيها الفرتة املكية مل يقع

  : لكن القرآن مهد الطريق لتغيري نظام االرث مبا يلي، قبل اإلسالم

ِوإنه حلب اخلري لشديد{: َّذم القرآن املكي حب املال واحلرص عليه فقال ِ
َ َ َِْْ ِّ ُ ] ٨: العاديات [}ََُِّ

مث أكد القرآن ذم السلوك املعوج املرتتب على حب املال ، للمال احلب شديد اإلنسان: أي

�وتأكلون التـراث أكال لما{: فقال َّ ً َْ َ َ َُّ ُ ُ َْ �وحتبون المال حبا مجا َ َْ � ُُّ َ َ ََ   .] ١٩/٢٠: الفجر [}ُِ

                                                           

 . بتصرف ) ٦(املرياث يف الشريعة اإلسالمية عبد املتعال الصعيدي صـ ) ١ (

ة يف الفقه اإلسالمي لورود عادل إبراهيم بتصرف، وأحكام مرياث املرأ) ١٢(املرجع السابق صـ ) ٢ (

، وحكم ) ٦(إبراهيم حممد علي صـ / ، واإلرث يف العرف القبلي قبيل عصر الرسالة د) ١٠(صـ 

 . دار الندوة اجلديدة/ ط) ١٨(أبو اليقظان عطية فرج صـ / املرياث يف الشريعة االسالمية د



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

تغري نظام اإلرث  مبكة املشركون املهاجرين أقارب معظم وبقي  اهللا رسول هاجر ملا مث

وبدأت اخلطوات العملية بعد التمهيد الفكري لإلقناع بأن أمر املال أحد أعمدة احلياة 

 املهاجرين بني  الرسول آخاها اليت وباألخوة التوريث باهلجرة فصار، وليس هو احلياة

َّإن{: تعاىل قال، واألنصار َالذين ِ
ِ ُوهاجروا َُآمنوا َّ َ َ ُوجاهدوا َ َ َ ْبأمواهلم َ

ِِ
َ َْ

ْوأنـفسهم ِ
ِ ِ ُ ِسبيل ِيف ََْ  َِّالله َِ

َوالذين َ
ِ ْآووا َّ َُونصروا َ َ َأولئك َ َِ ْبـعضهم ُ ُ ُ ْ ُأولياء َ َ

ِ
ٍبـعض َْ ْ َوالذين َ َ

ِ َْومل َُآمنوا َّ ُيـهاجروا َ
ِ

َ ْلكم َما ُ ُ ْمن َ
ْواليتهم ِ

ِ َِ ََ 

ْمن
ٍشيء ِ

ْ َّحىت َ ُيـهاجروا َ
ِ

َ ِإنَو ُ ْاستـنصروكم ِ ُ َُ َْ ِالدين ِيف ْ ُفـعليكم ِّ ُ ََْ ُالنَّصر َ ٍقـوم ََعلى َِّإال ْ
ْ ْبـيـنكم َ ُ َ ْوبـيـنـهم َْ ُ َ َْ َ 

ٌميثاق َ ُوالله ِ َّ َتـعملون َِمبا َ ُ َ ْ ٌبصري َ
ِ
  ] ٧٢: األنفال [ }َ

َأولئك{: عباس رضي اهللا عنهما ابن قال َِ ْبـعضهم ُ ُ ُ ْ ُأولياء َ َ ْ
ِ ٍبـعض َ ْ  بني جعل املرياث يف: يعين } َ

َوأولوا األرحام بـعضهم أوىل  {: قوله اهللا أنزل حىت، األرحام ذوي دون واألنصار املهاجرين ْ ْ َْ ُْ ُ ُ ْ َ َ
ِ َ ْ ُ َ

ِببـعض يف كتاب الله ِّ ِ َ ِ ٍ ْ َ
 فأصبحت القرابة .)١(املرياث يف: أي} أوىل ببعض{] ٧٥: األنفال [} ِ

قربني حىت نسخ اهللا ذلك مث شرع اهللا الوصية وكانت واجبة للوالدين واأل، هي عماد املرياث

   .)٢(فبقيت الوصية مندوبة للوالدين الكافرين واألقربني الذين ال يرثون، بآية الفرائض

َلرجال نصيب مما تـرك الوالدان واألقـربون وللنساء نصيب مما تـرك لِ}: مث جاء قوله تعاىل ََ َ ََ َ َ ََّ َِّّ ٌِّ ٌ
ِ

َ ِّ َِ
َ ََ ُ َْ ِ َ

ِ
َْ

ِ ِ ِّ
َالوالدان واألقـربون َُ َْ َ

ِ َ
ِ
ً مما قل منه أو كثـر نصيبا مفروضاَْ ُ َْ َّ ً

ِ َ ُ َ َْ ُ ْ
ِ َّ َ كاملقدمة ألحكام املرياث ] ٧: النساء [}َِّ

 احلق بإمجال جاءت كاملقدمة اآلية هذه ولكون، التفصيلية اليت بينت األنصبة لكل وارث

  يبني أن النفوس ال)٤ (وسبب النزول هلذه اآلية، )٣(النفوس �يئة لقصد املرياث يف والنصيب
                                                           

 ..م ١٩٨٤الدار التونسية للنشر طبعة /  بتصرف ط١٠/٨٥التحرير والتنوير البن عاشور ) ١ (

دار الريان للرتاث /  ط٥/٤٣٩فتح الباري شرح صحيح البخاري لإلمام ابن حجر العسقالين ) ٢ (

، واحملرر الوجيز البن عطية ١/١٣٩م، وزاد املسري البن اجلوزي ١٩٨٧/هـ١٤٠٧الطبعة الثانية 

 بريوت الطبعة األوىل –كتب العلمية دار ال/ عبد السالم عبد الشايف حممد ط: حتقيق، ٢٤٨/ ١

 .٢/١٥٠، والتحرير والتنوير  هـ١٤٢٢

 . بتصرف٤/٢٤٩املرجع السابق ) ٣ (

ّأم كجة(أن ) ٤ ( وقد قتل يوم  [ثابت بن أوس إن: اهللا رسول يا:  فقالتجاءت لرسول اهللا ) ُ

ً حسنا ًماال بوهنأ ترك عليهن، وقد أنفق ما عندي وليس امرأته وأنا، بنات علي وترك مات] أحد

= حجري،  يف وهن شيئا املال من بناته وال يعطياين مل] أعمام البنات[وعرفجة  سويد عند وهو



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ولذا نري الفاروق ، ختلع ما اعتادته وألفته بسهولة إال بنزول نص قاطع يفصل يف القضية

 اللهم بني لنا يف اخلمر بيانا ": - ومعروف أمر التدرج فيها -  يقول يف قضية اخلمر

  .)١("شفاء

وكل ، وخالصة ما سبق أن انتقال امللكيات وتوزيع املرياث أمر يف البشرية قدمي

لكن العوار كان ،  أراد أن يضع بعض التفصيالت ملنع النزاع بني الناسمشرع أو حاكم

وحىت التشريع السماوي الذي نالته األيدي بالتحريف ، لزاما على كل تشريع غري مساوي

  .   فاحلمد هللا الذي جعلنا مسلمني وأورثنا الكتاب احلكيم ، ًأوقع بني الناس عداوة وبغيا

 

                                                                                                                                               

 اهللا رسول يا: فقاال - اهللا رسول فدعامها. رأسا هلن يرفعان وال يسقياين وال يطعماين وال=

 ما أنظر حىت صرفواان " اهللا رسول عدوا، فقال ينكي وال كال حيمل وال فرسا يركب ال ولدها

َلرجال نصيب مما تـرك الوالدان واألقـربون ل{: تعاىل اهللا ، فانصرفوا، فأنزل"فيهن يل اهللا حيدث ُ ََ ََْ َ
ِ َ

ِ
َْ َ َ َ َِِّّّ ٌ

ِ ِ

ًوللنساء نصيب مما تـرك الوالدان واألقـربون مما قل منه أَو كثـر نصيبا مفروضا ُ َ َ َ َْ َّ ً ْ ُ
ِ َِ َ َُ َ ُ ْ

ِ َّ َ ََّ َِّ َْ َ َ
ِ َ

ِ
َْ َ ِّ ٌ ِّ  النيب  ل، فأرس}ِ

 حىت هو كم يبني ومل، نصيبا لبناته جعل اهللا فإن. شيئا أوس مال من تفرقا ال: وقال(إليهما، 

: حتقيق) ١٢٠(أسباب النزول للواحدي صـ . [فيهن، مث نزلت اآليات التفصيلية بعد ينزل ما أنظر

 املنثور لإلمام م، والدر١٩٩٨/ هـ١٤١٩دار احلديث القاهرة الطبعة الرابعة /أمين صاحل شعبان ط

/ ١٤(لإلمام العيين  البخاري صحيح شرح القاري دار الفكر، وعمدة/  ط٢/٤٣٩السيوطي 

 ١/١١٧دار إحياء الرتاث العريب، واالستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب / ط) ٥٩

دار اجليل بريوت الطبعة األوىل / علي حممد البجاوي ط: حتقيق) ١٠٣(الرتمجة رقم 

) ٢٩٠( الرتمجة رقم ١/٣١٤م، وأسد الغابة يف معرفة الصحابة البن األثري ١٩٩٢/هـ١٤١٢

 ] .م١٩٩٤/ هـ١٤١٥دار الكتب العلمية الطبعة األوىل /ط

، والرتمذي يف سننه ) ٣٦٧٠(رواه أبوداود يف سننه كتاب االشربة باب يف حترمي اخلمر ح رقم ) ١ (

 ) .٣٠٤٩(م كتاب أبواب التفسري باب ومن سورة املائدة ح رق



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  .يث يف سورة النساءآيات املوار: املبحث الثاني

  : وفيه ثالثة مطالب

  

  : تفسري قوله تعاىل: املطلب األول

ِيوصيكم الله في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثـيـين { ْ َ َْ ُ ِّ َ ُُ ْ ِ ِ َ َُّ ِ
ْ

ِ َِ َ ُ ّ ُ ُ   .}اآلية....ِ

  

َّيوصيكم الله يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثـيـني فإن كن{: قال تعاىل ُ َ ُ ََِ ِ َّْ َ َ َُ ُ ِّ
ُ ْ ِ ِ ِ

ْ
ِ

َْ ِ ُ ّ ُ ُ ِ نساء فـوق اثـنتـني ِ ْ ََْ َ ْ َ َ
ِ

َِّفـلهن ثـلثا ما تـرك وإن كانت واحدة فـلها النصف وألبـويه لكل واحد منـهما السدس مما  ُ َُ َُّ َْ َ َ َ َُ َ ُِّ ٍ ِِ ِ ِِّ ُ ْ ََ ََ ُِّ ْ َ ُ ََ ًَ َ َّْ َ َِ َ َ ُ

ُُّتـرك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد وورثه أبـواه فألمه الثـل ُِ ِّ َ َُ ََْ ََ ُ ُ َُ َ َ َِ َّ
َ َ َ ٌَ ٌ ََّ ُ ِ َِ َ ِث فإن كان له إخوة فألمه ََ ُِّ َ ٌََ ْ

ِ ُِ َ َ َ ُ

ًالسدس من بـعد وصية يوصي �ا أو دين آبآؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيـهم أقـرب لكم نـفعا  َ ُ ُْ َ َْ ْ ْ ُْ َ ُ َْ َُْ َ َ َُ َُّ ََّ ُْ َ َُ ُ َ ُ ٍَ ْ َ
ِ ِ ٍِ ِِ

ْ ُ ُّ

ًفريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
ِ ِ

َ
ِ
َ َ َ َ ّ َّّ ِ َ ِّ ً َ   ] ١١: النساء [}َِ

  : والوالدين من أوالدمها وهاك البيان، كرمية نصيب األوالد من الوالدينبينت اآلية ال

أوال
 
   
ً

  : نصيب األوالد من الوالدين يف الرتكة: 

هذه اآلية هي األوىل من اآليات اليت فصلت حقوق العباد يف قضية املرياث وبدأت 

د وق، )١ (التعلقات من أشد بولده اإلنسان تعلق اآليات بذكر نصيب الفروع ألن

ِللرجال نصيب مما تـرك الوالدان واألقـربون وللنساء {: ُفصلت اآلية ما أمجل يف قوله تعاىل
َ َ َِّ َِ ََ ُ ََْ ْ ِ َ

ِ ِ
َْ َ َ َ َِِّّ ٌ

ِ ِ

ًنصيب مما تـرك الوالدان واألقـربون مما قل منه أَو كثـر نصيبا مفروضا ُ َ َ َْ َ ً ْ ُ
ِ َِ َ َُ َ ُ ْ

ِ َّ َ ََّ َِّ َِْ ْ َ
ِ َ

ِ
َْ َ وبدأت ، ] ٧: لنساءا [}ٌ

ِيدلك على االهتماماآلية بأسلوب 
َ
ِ ِ
إذ ال يتوجه اخلطاب ، ومبن خوطب �ا، مبا فيها ْ

: بقوله ولذا صدر اهللا تعاىل اآلية، ِذو الشأن إال ملن كان له عند املخاطب شأن

َ والوصية}يوصيكم{ ََ ِ ُالتقدم: ْ ّ وهذا يدل على ، بوعظ ًمقرتنا به يعمل مبا الغري إىل ّ

                                                           

  .م١٩٩٢/ هـ ١٤١٢ بتصرف دار الغد العريب الطبعة األوىل ٥/٤٨التفسري الكبري للرازي ) ١ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٦
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والوصية يف أصلها اللغوي تأيت بعدة ، )١( بصالحه احلرص على نفع املأمور واالهتمام 

  : معان

 شيء وصل على يدل أصل) : وصى (املعتل واحلرف والصاد فالواو، الوصل  ) أ

ِوصت وقد، أوصلين: أوصاين فمعناه: فإذا قيل، وصلته: الشيء ووصيت. بشيء
َ َ 

 فاءإي إىل يوصلكم: أي}يوصيكم{: فعلى هذا قوله، )٢(نبتها َّاتصل إذا، ُاألرض

 .موتكم   بعد أوالدكم حقوق

ُأوصيته: يقال، األمر  ) ب َُْ ِبالصالة َْ َ َّ ُُْأمرته ِ ِوعليه، َِ�ا ََ
ََْ ْقـوله َ َتـعاىل َ َ ْذلكم {َ ُ ْوصاكم َِ ُ َّ  ِِبه َ

ْلعلكم ُ َتـتـقون َََّ ُ ُُوقـوله، ] ١٥٣: األنعام [}ََّ ْ َ ُيوصيكم {َ ُ ِ
ُالله ُ ْأوالدكم ِيف َّ ُ ِ ْأي] ١١: النساء [}َْ َ :

ُُيأمر  .)٣(ُكمَْ

ُأوصيته بولده: يقال، االستعطاف) ت َُْ وهذا املعىن ال يقتضي ، استعطفته عليه: َْ

} يوصيكم{: ولكن أمجع املفسرون أن املراد بكلمة الوصية يف قوله.  وااللزام)٤(اإلجياب

 .الوجوب 

  

وكما جاء تقسيم الرتكات من مبتكرات القرآن يف التشريع جاء الرتكيب اللفظي يف 

  : يات من مبتكرات القرآن وذلك من عدة وجوههذه اآل

                                                           

دار الكتب العلمية، / ط) ٥٩٨(ص ) وصى(مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصفهاين مادة ) ١ (

  .دار سحنون /  بتصرف ط٣/٤/٢٥٦والتحرير والتنوير لإلمام الطاهر بن عاشور 

دار الفكر / عبدالسالم هارون ط:  حتقيق٦/١١٦) وصى(م مقاييس اللغة البن فارس مادة معج) ٢ (

دار العلم للماليني الطبعة /  ط٦/٢٥٢٥) وصى(م، والصحاح للجوهري مادة ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩

  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الرابعة 

كتبة العلمية  امل/ ط) ٦٦٢/ ٢] (و ص ي[املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للفيومي مادة ) ٣ (

.  

  .٢/٦٦٢املرجع السابق ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

بدال من االلفاظ اليت تفيد الوجوب وااللزام } يوصيكم{ عدول القرآن إىل لفظ  -١

ذلك ألن أمر تقسيم أموال ، وذلك ملراعاة حال املخاطبني والرأفة �م، صراحة

  عباسولذا جند ابن، الرتكات �ذه الطريقة مل يألفه املخاطبون وال منطق له عندهم

ِيوصيكم الله في {: يصف حال القوم وقت نزول اآلية فيقول) رضي اهللا عنهما( ُ ّ ُ ُ ِ
ُ

ْأوالدكم للذكر مثل حظ األنثـيـين ََ ُ ِّ َ ُ ْ ِ ِ َ َُّ ِ
ْ

ِ َ  فرض ما فيها اهللا فرض اليت الفرائض نزلت ملا }َْ

 عالرب املرأة ُ تعطى": وقالوا، بعضهم أو الناس كرهها، واألبوين واألنثى الذكر للولد

 يقاتل أحد هؤالء من وليس، الصغري الغالم ُويعطى، النصف االبنة ُوتعطى، والثمن

 أو،  ينساه اهللا رسول ّلعل احلديث هذا عن اسكتوا! ! ! الغنيمة حيوز وال القوم

ِّفيغريه له نقول ُ."  

 تركب وليست! ! أبوها ترك ما نصف اجلارية أنعطي اهللا  رسول يا: بعضهم فقال

 يفعلون وكانوا! ! ؟ًشيئا يغين وليس املرياث َّالصيب ونعطي، القوم تقاتل وال، الفرس

  . )١("فاألكرب األكرب يعطونه، قاتل من إال املرياث يعطون ال، اجلاهلية يف ذلك

والوجوب دون  معىن الفرض واملتضمن} يوصيكم{االختيار البليغ والغريب لقوله  -٢

 كما قال املفسرون -إليكم أو يبني لكم أنه تعاىل يأمركم أو يعهد : فاملعىن، حروفه

ِومل يعهد العرب التعبري عن طلب، -  ِالشيء ََ
ْ ِاحلاضر َّ ِ

ِالعمل به بصيغة َِأو، َْ َ َ ] وصى [ْ

ُُتـقتـلوا َوال{: والقرآن استعملها هنا ويف مثل قوله تعاىل، )٢(ومشتقا�ا ْ َالنـفس َ ْ ََّحرم َِّاليت َّ َ 

ُالله ِّباحلق َِّإال َّ َْ
ْذلكم، ِ ُ ْوصاكم ِ ُ َّ ، لطلب الشي على سبيل اجلزم] ١٥١: األنعام [}ِِبه َ

... واللفظ يف مجيع موارده القرآنية يرد ألمور كلها تستحق الوعظ لالمتثال والتطبيق 

  .فتأمل 

                                                           

دار هجر الطبعة / عبد اهللا الرتكي ط/  حتقيق د٦/٤٥٨جامع البيان لإلمام الطربي ) ١ (

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢األوىل

:  بريوت ط–دار الفكر / صدقي حممد مجيل ط:  حتقيق٣/٥٣٣البحر احمليط أليب حيان ) ٢ (

  .بتصرف ٤/٣٣٠  املنار، وتفسري ٢/١٥االندلسي  هـ، واحملرر الوجيز البن عطية ١٤٢٠



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

َفيما نظرت" : يقول اإلمام السهيلي
َُسبحانه اهللا َبينه ِ َ َحالل من َِكتابه ِيف ُْ َوحرام َ َ 

َوأحكام وحدود ْ ْشيئا ْافتتح جنده مَفل ََ ِالفرائض َآية ِِبه ْافتتح َِمبا َِذلك من َ
َ  ختم ََوال َْ

ْشيئا َختمها َِمبا َِذلك من َ   .)١("ِِبه َ
  

،  مصرحا به}اهللا{لفظ اجلاللة } يوصيكم{ هذا وأول ما يقرع اآلذان بعد لفظ   

من ألنه أراد تعظيم الوصية والرتهيب ) أوصيكم (وال) نوصيكم (ومل يقل تعاىل

َإضاعتها فمىت َ َأراد اهللا تعاىل َ ِتـعظيم ََ
ْ َاألمر َ َجاء ْ ََ�ذا َ

ْاالسم ِ
ََُّألنه َظاهرا ِ

ِِأمسائه أهيب ِ
َْ َ 

ُيوصيكم{فالتعبري بلفظ اجلاللة بعد الوصية  . )٢(بالتعظيم وأحقها ُ ِ
ُالله ُ  من أكرب }َّ

اللة مبا فيه من ولفظ اجل، إذ الوصية مبا فيها من معىن االستعطاف، دواعي االمتثال

ًاملهابة خيلقان يف النفوس شعورا بالتقصري جتاه املأمور به فيكون ذلك دافعا قويا  ً

  ..اذ االستعطاف من الكبري العظيم يدفع النفس لتلبية طلبه ، لالمتثال

وقد أشار صاحب الظالل ـ رمحه اهللا ـ إىل بعض أسرار التصريح بلفظ اجلاللة هنا 

  : فقال

 وإىل، الفرائض هذه إليه ترجع الذي األصل إىل - ذكرنا كما -يشري  االفتتاح وهذا"

، باألوالد الوالدين من بالناس أرحم اهللا أن إىل يشري كما، منها صدرت اليت اجلهة

 املعنيني وكال، باألوالد الوالدون يريده مما خري هو ما هلم يفرض فإمنا هلم فرض فإذا

  ...ومتكامالن مرتبطان

 - الناس بني املرياث يقسم الذي وهو، يفرض الذي وهو، يوصي الذي هو اهللا إن

 األرزاق يقسم الذي هو أنه وكما، شيء كل يف ويفرض يوصي الذي هو أنه كما

 يف الناس يتلقى اهللا وعن، والقوانني والشرائع التنظيمات ترد اهللا عند ومن - مجلة

                                                           

/ حممد إبراهيم البنا  ط. أليب القاسم السهيلي حتقيق د) ٢٧(الفرائض وشرح آيات الوصية ص ) ١ (

  . هـ ١٤٠٥ مكة املكرمة الطبعة الثانية -املكتبة الفيصلية 

  ) .٣٤(املرجع السابق ص ) ٢ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٨٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 هو وهذا - أوالدهمو ذريتهم بني وتركا�م أمواهلم توزيع وهو - حيا�م شؤون أخص

 وحده اهللا من كلها حيا�م شؤون يف يتلقوا مل إذا للناس دين هناك فليس الدين

 من - حقر أو َّجل - األمور هذه من أمر أي يف تلقوا هم إذا إسالم هناك وليس

  .)١("آخر مصدر

ُأوالدكم ِفي{: وبعد هذا التصدير املبتكر بدأت اآلية بذكر متعلق الوصية فقال تعاىل َْ َ
)٢( {

ُأبـنائكم [ومن عجيب أمر التعبري يف اآلية الكرمية أنه عدل عن لفظ ِ َالوالدة لفظ َِألن] ََْ َهو ْ ُ 

ِالذي ََمبسألة َِيليق َّ ْ َ
َالمرياث ِ

ِ ُالذكور على َويقع، بطن َأو صلب من َِّإال يكون َال ََْفالولد ْ ُّ 

َواإلناث ِْ َحقيقة  َ ِ
َ . 

  : ية وذلك من وجهنيويف اختيار اللفظ اشارة لفقه هذه اآل

ََْفاألبـناء، اإلرث ال يكون اال ملن هو ولد: أحدهما َالرضاعة من ْ َيرثون َال َ ُليسوا َأل�م َُِ َْ 

ِوأما اجلنني، املتبىن ال يرث ْاالبن وكذا، بأوالد
ََُّألنه َفريث املستهل والسقط َْ

 قد ولد ِ

َّحىت َفالن ْابن مثله ِيف َُيـقال وقلما، تولد َإىل نسبفي يكرب َ َاألب ِ َّالبـنـوة فلفظ، ْ ُُْ 

                                                           

دار الشروق بريوت الطبعة السابعة /  ط١/٥٩٠سيد قطب / يف ظالل القرآن لألستاذ) ١ (

  .هـ١٤١٢عشر

  : مجع مضاف يفيد العموم فيدخل يف عموم األوالد} أوالدكم{: قوله) ٢ (

» ال يتوارث أهل ملتني«: الكافر لكن السنة بينت أن اختالف الدين مانع من اإلرث، قال ) أ (

  )] .٦٦٦٤(ما ح رقم اإلمام أمحد يف مسنده عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه[

  .القاتل عمدا ألحد أبويه ولكن السنة واإلمجاع منعته من االرث) ب (

الرقيق وقد ثبت منعه باإلمجاع، ألن اململوك ال ميلك، بل كل ما يصل إىل يده من املال فهو ) ت (

ملك لسيده ومالكه، فلو أعطيناه من الرتكة شيئا كنا معطني ذلك للسيد فيكون هو الوارث 

  .لفعلبا

صحيح البخاري كتاب [» ال نورث ما تركنا صدقة« فقد استثىن حبديث املرياث من النيب ) ث (

/ ٤تفسري املراغي )] . [٦٣٤٦( ال نورث ما تركنا صدقة ح رقم الفرائض باب قول النيب 

  ] .م١٩٤٦/هـ١٣٦٥مصطفى البايب احلليب الطبعة األوىل /  بتصرف ط١٩٦



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ُموضوع ْ َخبالف للنسب َ َيـقولون َأ�م ترى َأال ََْالولد لفظ ِِ ُ ُ َاألنساب ِيف َ َْ  بن َفالن ْابن ْ

َالوالدة لفظ من فهو أوسع، َفالن ُالمقصود َِألن ْ ْ َ َالدعوة َبه ْ ّوالنسب ْ ْقـوله َِإىل ترى َأال َ َ 

َتـعاىل َ ْوابن {َ َوليس َِّالسبيل َِإىل فنسب} َِّالسبيل َ   .)١( بوالده ََْ

ولذا ال ، اإلرث يكون لولد الصلب املنسوب وأوالده وان نزلوا أل�م اوالد: ثانيهما

واالختالف يف ان لفظ ، يرث اوالد البنت ال�م ال ينسبون للميت وال يعدون أوالده

ز ال اثر له يف الولد يطلق على ولد االبن عند عدم االبن على سبيل  احلقيقة أو ا�ا

 وذلك، أنثى املتوىف وبني بينه يتوسط َال الذي الفرع: فاملراد من الولد هنا، )٢(االرث 

  . )٣(اجلمهور عند

ِللذكر مثل حظ األنثـيـين{: فقال تعالىمث صرحت اآلية بكيفية التقسيم  ْ ََ ُ ِّ َ ُ ْ ِ ِ َ َّ  والحظ }ِ

  : هنا ما يلي

ِالذي املقدار جعل القرآن حظ االنثيني هو -١ ُيـقدر َّ َّ ِحظ الذكر ِِبه َُ َمن َ
ِاألوالد ِ ََْ  َوقد، ْ

َكان َهذا َ املراد َ
ُ

ًصاحلا 
ِ

َّيؤدى َِألن َ ْبنحو َ َُْلألنـثى: َِ ْ
ِّنصف حظ ِ َ ْ

َذكر ِ ِلألنـثـيـني َْأو، َ ْ ََُْ ْ
ُمثل ِ ْ ِ 

ِّحظ َذكر َ  َِولكن قد أوثر هذا التعبري لإلمياء إىل، إذ ليس املقصود إال بيان املضاعفة، َ

َّأن َُْاألنـثى َّظَح َ َصار ْ ِاعتبار ِيف َ َ
ِالشرع ِْ ْ ْإذ، أهم من حظ الذكرِ  َّ َكانت مهضومة ِ َْ َ 

ِاجلانب ِ
َعند َْ ِأهل ِْ ْ َِِّاجلاهلية َ ِ ِفصار اإلسالم يـنادي َْ

َِّحبظها َُ َ
ِأول ِيف ِ ُيـقرع َما ََّ َ ْ َاألمساع َ َْ َ ْ ) ٤(.  

                                                           

  .بتصرف ) ٣٥(الوصية للسهيلي ص الفرائض وشرح آيات ) ١ (

دار الناشر / بتصرف ط) ١٩٦(رضا عبد ا�يد ص / د.التفسري املوضوعي آليات املواريث أ) ٢ (

  . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥العريب الطبعة األوىل 

  . دار الفكر العريب/بتصرف ط٣/١٦٠٣حممد أيب زهرة / زهرة التفاسري لألستاذ الشيخ ) ٣ (

  .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠مؤسسة التاريخ الطبعة االوىل /  ط٤/٤٦التحرير والتنوير ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

إال  الرجل عطاء نصف كان ولو، األنثى عطاء أن إىل إشارة عرب القرآن باحلظ -٢

 عليها املالية التكليفات ألن؛ وسخاء كرم فيه عطاء: أي حظ فيه هلا كبري أنه قدر

 .  )١(النصف من أكثر ّيعد كبري بقدر الرجل على املالية التكليفات دون

 والصغار الكبار استواء على غريه للتنصيص على واألنثى الذكر امسي آثر القرآن -٣

 .)٢(أصال ذلك يف والكرب للبلوغ دخل غري لإلرث من حقاقاالست يف الفريقني من

 بيان ِذكر من فضله على ألن ذلك أدل الذكر حكم القرآن اآلية ببيان افتتح -٤

ولإلشعار بإبطال ما كانوا ، اإلناث دون الذكور يورثون كانوا أل�م عنه األنثى نقص

 وأخرب أن للذكر مثله ًفجعل إرث األنثى مقررا، عليه اجلاهلية من منع توريث النساء

ـ وكفى بذلك انصافا ، )٣ (الولدية من يديل به الذكر مبا يدلني هن إذ حيرمن وال، مرتني

 .فال يهضم حقه بعد ذلك يف مقابل رفع الضيم عنها ، هلا ـ

ِفإن كن نساء فـوق اثـنتـين فـلهن ثـلثا ما تـرك وإن كانت واح {: قال تعالى
َ َْ َ َ َّ َّ ُِ َِ ُ ََ ََ َ َْ ُ ُ َ َ َِ ْ ََْ َ ًدة ِ َ

ُفـلها النصف ْ ِّ َ َ َ{   

بعدما بني تعاىل حكم تقسيم الرتكة يف حال اجتماع الذكور واالناث من نفس 

ِللذكر مثل حظ األنثـيـني{: الدرجة فقال تعاىل َّْ َ ََ ُ ِّ
ُ ْ ِ ِ َ . لألنثى سهم وللذكر ضعفها : أي}ِ

  : ّبني هنا حالتني

لهن الثلثان اتفاقا بني ف. حال كانت البنات فوق اثنتني منفردتني عن الذكور: أحدمها

  .العلماء 

  .فلها النصف . حال كانت ابنة واحدة : ثانيهما

                                                           

  .  بتصرف ٣/١٦٠١زهرة التفاسري ) ١ (

دار احياء /  بتصرف ط١٤٩/ ٢إرشاد العقل السليم اىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود ) ٢ (

  .الرتاث العريب 

 ٤/٣٣٢ وتفسري املنار ،٥٣٣/ ٣، والبحر احمليط يف التفسري أليب حيان ٢/١٤٩املرجع السابق ) ٣ (

.  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  : وهكذا مل يبق من الفرض العقلي ألرث االوالد إال حالتني

  ؟ فكيف يكون التقسيم للرتكة. وجود ولد ذكر منفردا أو اثنني فاكثر : األولى

 كانوا أكثر من ذلك اثنني يستحق الولد املال كله اذا انفرد ويقتسمون بالسوية إذا
حيث تبني من ، }وإن كانت واحدة فلها النصف{ًفصاعدا وهذا مفهوم قوله تعاىل 

 يأخذ انفرد إذا الذكر الولد أن منه وفهم، الرتكة فرضهن يستغرق ال اآلية أن اإلناث

، باملساواة بينهم أو، بينهما الرتكة كانت فأكثر له أخ معه كان وإذا، كلها الرتكة
أن الذكر إذا انفرد يدل على ثبوت النصف للبنت الواحدة مع عدم األخ ك ألن ذلو

النصف إذا كانت  ولألنثى} للذكر مثل حظ األنثيني{ورث املال كله ألنه قال 

  )١(وحدها فللذكر النصفان وهو الكل إذا كان وحده
  ؟ يكون نصيبهما وجود ابنتني فقط فما: الثانية

  : في بيان نصيبهم قوالن

اجلماعة واستدلوا على قوهلم  حكم وهو إعطاؤهن الصحابة قول سائر: هماأول
ِللذكر{ قوله مبقتضى َ َّ ُمثل ِ ْ ِحظ ِ

ً وابنا ًبنتا وخلف مات من ألن وذلك }األنثيني َ

، للبنتني الثلثان كان واحدة لبنت الثلث كان فإذا، لالبن والثلثان للبنت فالثلث

   .واحدةهذه 
َهلك امرؤ ِإن{ سورة النساء آخر يف أنه تعاىل قال: الثانية  َ َليس َ ُله َْ ٌولد َ ٌأخت ََُوله ََ ْ ُ 

َفـلها ُنصف ََ ْ
َتـرك َما ِ َوهو ََ ُ َيرثـها َ ْيكن َّْمل ِإن َُِ ٌولد ََّهلا َُ ََكانـتا َِفإن ََ َفـلهما اثنتني َ ُ  َِّمما الثلثان ََ

َتـرك  اهللا أوجب ما هلما فأوجب اجلمهور، األختني من بامليت ًرمحا أمس والبنتان}  ََ
  .منهما أبعد هو من حظ عن حظهما ينقصوا ومل، لألختني

 إذا الثلث هلا جيب أن أحرى كان الثلث أخيها القرآن للبنت مع أوجب ملا: الثالثة

 لو أخيها معً أيضا هلا جيب كان ما مثل معها ألختها ويكون مثلها أخت مع كانت
  .)٢(الثلثان هلما فوجب معه انفردت

                                                           

  .بتصرف ) ٥١(الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي ص ) ١ (

يوسف علي :  خرج أحاديثه١/٣٣٥مدارك التنزيل وحقائق التأويل لإلمام النسفي : راجع) ٢ (

دار الكلم الطيب، بريوت الطبعة األوىل، / حميي الدين ديب مستو ط: بديوي، وراجعه وقدم له

  .٥/٤٨، والتفسري الكبري للرازي ١/٤٨٠، والكشاف للزخمشري  م١٩٩٨/ هـ١٤١٩



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 البنيت سعد بن الربيع ذا الرأي بسبب النزول الذي حكم فيه الرسول وقد ترجح ه

جاءت امرأة سعد بن الربيع : قال] رضي اهللا عنهما [ فعن جابر بن عبد اهللا 

يا رسول اهللا هاتان ابنتا سعد بن الربيع :  فقالتبابنتيها من سعد إىل رسول اهللا 

 وال، ًماال هلما يدع فلم، ماهلما ذأخ وإن عمهما، قتل أبومها معك يوم أحد شهيدا

 فبعث، املرياث آية: فنزلت» ذلك يف اهللا يقضي«: قال ، مال وهلما إال ُتنكحان

 وأعط، الثلثني سعد ابنيت أعط«: فقال، عمهما إىل وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول

  )٢(.)١(» لك فهو بقي وما، الثمن أمهما

 أن حكمهما حكم الواحدة لقوله:  وهورضي اهللا عنهما قول ابن عباس: ثانيهما

 ظاهر وهو الواحدة النص حكم فأعطامها }اثنتني فوق نساء كن فإن{ تعاىل

 أخذ أن على يدل وذلك، لالشرتاط اللغة يف» إن «أن كلمة: وحجته. مكشوف

  .للبنتني  الثلثني حصول ينفي وذلك، فصاعدا ثالثا بكو�ن مشروط الثلثني

                                                           

: ، وقال الرتمذي] ٢٠٩٢[سنن الرتمذي كتاب الفرائض باب ما جاء يف مرياث البنات ح رقم ) ١ (

  .وحسنه األلباين . هذا حديث حسن صحيح 

يوصيكم اهللا {كتاب تفسري القرآن باب قوله [ورد يف سبب نزول هذه اآلية عند اإلمام البخاري ) ٢ (

:  قالعن جابر : رواية غري رواية ابنيت سعد بن الربيع وهي)] ٤٥٧٧(ح رقم }يف أوالدكم

 ال أعقل شيئا، فدعا مباء،  يف بين سلمة ماشيني، فوجدين النيب  وأبو بكرعادين النيب «

:  فنزلتما تأمرين أن أصنع يف مايل يا رسول اهللا؟: ، فقلت» َّفتوضأ منه، مث رش علي فأفقت

: ، ومجع اإلمام احلافظ ابن حجر بني الروايتني فقال] .١١: النساء[} يوصيكم اهللا يف أوالدكم{

: ال مانع أن تنزل يف األمرين معا، وحيتمل أن يكون نزول أوهلا يف قصة البنتني وآخرها وهي قوله" 

اهللا يف يوصيكم {يف قصة جابر، ويكون مراد جابر فنزلت } وإن كان رجل يورث كاللة{

فتح الباري شرح صحيح : ينظر". ذكر الكاللة املتصل �ذه اآلية واهللا أعلم: أي} أوالدكم

دار املعرفة بريوت / حمب الدين اخلطيب  ط:  حتقيق٢٤٤/ ٨البخاري البن حجر العسقالين 

  .م١٣٧٩



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  : وجوه من) رضي اهللا عنهما ()١( -  إن صح عنه - اس على قول ابن عب واجلواب

 واحدة كانت وإن{: قال تعاىل ألنه، عباس ابن على الزم الكالم هذا ان: األول

 حصول ينفي وذلك، واحدة بكو�ا مشروطا النصف حصول فجعل }النصف فلها

  . قوله يبطل فهو صح إن الكالم هذا أن فثبت، للبنتني نصيبا النصف

 ويدل الوصف انتفاء عند احلكم انتفاء على تدل» إن «كلمة أن نسلم ال اأن: الثاين

 على دل اإلمجاع ألن، اآليتني هاتني بني التناقض لزم كذلك األمر كان لو أنه عليه

 لالشرتاط» إن «كلمة يكون أن وبتقدير، الثلثان وإما، النصف إما الثنتني نصيب أن

 فكان الباطل إىل يفضي االشرتاط مةبكل القول أن فثبت، بفسادمها القول وجب

 }مقبوضة فرهان كاتبا جتدوا وإن كنتم على سفر ومل{: قال تعاىل وألنه، باطال

: النساء [}خفتم إن الصالة من تقصروا أن جناح عليكم فليس{: وقال] ٢٨٣: البقرة[

  .اآليات هذه يف االشرتاط معىن يفيد أن ميكن وال، ] ١٠١

 فلهن فوقهما فما اثنتني نساء كن فإن: والتقدير، وتأخريا مياتقد اآلية يف أن: الثالث

  .)٢ () رضي اهللا عنهما (عباس ابن حجة عن اجلواب هو فهذا، الثلثان

                                                           

َوما حكي فيه عن ابن عباس أن هلما النصف: "قال ابن رجب احلنبلي) ١ ( ِّ َّ ٍ
َ ُإن إسناده ال : يلفقد ق. ُ َ

ِِيصح، والقرآن يدل على خالفه ُ نقال عن الشريف » شرح الينبوع«ويف : " ، وقال اإلمام األلوسي"ُّ

 رضي اهللا -صح رجوع ابن عباس : » شرح فرائض الوسيط«مشس الدين األرموين أنه قال يف 

َفأما ما ذكر عن ابن عباس : " ، وقال اإلمام الزجاج" عن ذلك-عنهما 
ِ ُ من أن البنتني مبنزلة َّ

روائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي مجع ". [ًالبنت فهذا ال أحسبه صحيحا 

 اململكة العربية -دار العاصمة /  ط١/٢٨٢وترتيب  أيب معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد 

آن والسبع املثاين  م، وروح املعاين يف تفسري القر٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢األوىل : السعودية الطبعة

عبد :  حتقيق٢/٢٠دار الفكر، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج / ط٢/٤/٢٢٣لإلمام األلوسي 

  ] .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨ بريوت الطبعة األوىل –عامل الكتب /: اجلليل عبده شليب ط

  .٥/٤٩التفسري الكبري للرازي ) ٢ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 الطبقات أقرب �ذا وبأبلغ مقال وأوضحه وأوجزه بينت اآلية مرياث األوالد وهم

  .امليت إىل

مقصد التنزيل هنا وتالحظ أن اآلية الكرمية نصت على حقوق اإلناث ألن من 

 إذا منهن األنثيني حظ مثل فجعلت للذكر، انصافهن والتنصيص على حقوقهن

 الذكر أخذ وأنثيني كان األوالد ذكرا وإذا، اجتمعن وكن سواء يف اإلدالء للميت

  .الرتكة ربع وهو، نصفه منهما لكل اآلخر النصف واألنثيان النصف

وأما ، للجمع والثلثان، للواحدة لنصفا فيهن احلكم كان باإلرث منفردات كن وإذا

  .فيهما كما بينت سابقا  الثنتني فاختلف

  

ثانيا
 
     
ً

  : نصيب الوالدين من األوالد يف الرتكة: 

ٌوألبـويه لكل واحد منـهما السدس مما تـرك إن كان له ولد فإن مل يكن له ولد {: قال تعاىل ٌ َُّ َ ََ َ َ َ َُ ُ َّْ ُ َُ َْ َُّ ِ َِ َ َ َ ََ َِّ ُ َُ ِّْ ٍ ِِ ِِّ َ

َِوورث ُه أَبـواه فألمه الثـلث فإن كان له إخوة فألمه السدسََ َ َُ ُّ ِ ِِّ ُِّ ُّ َُ َ َ ٌَ ْ ِ ُِ َُ َ ُ ُ ُ ً بينت اآلية أن لألبوين أحواال }َ

  : ثالثة

وألبويه لكل واحد منهما {: السدس لكل من األم واألب قال تعاىل: األولى

ِوألبـويه{. }السدس مما ترك إن كان له ولد
ْ َ ََ ُلك{، امليت ألبوي: أي} َ ٍل واحد ِ ِ

َ ِّ

َمنـهما السدس مما تـرك َ َ َّ ِ
ُ ُ ُّ َ ُ ْ ، له سدس ما ترك ابنهما كل واحد من الوالدين: أي }ِّ

 وذلك، واإلناث الذكور يتفاضل كما فيها يتفاضالن ال الفريضة هذه يف ومها سواء

 يف يتفاضالن كانا وإن، ولدمها إىل بالنسبة األب تساوي حبيث األم مقام لعظم

 وفائدة }ألبويه{قوله تعاىل من بدل }منهما واحد لكل{ وقوله .وغريها، الزوجية

  .)١(فيه اشرتاكهما ظاهره لكان، السدس وألبويه: قيل لو أنه البدل هذا

                                                           

  . بتصرف٤٨٢/ ١  بتصرف، والكشاف ٣٤٠/ ٤تفسري املنار ) ١ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ٌ إن كان له ولد { َ ََ ُ َ َ ، هذا شرط حصول األبوين على السدس أن يكون للميت ولد} ِ

  .)١(االبن ولد ما ََعلى يقع الولد فاسم، أو ولد ابن وإن نزل

ُإن لم يكن له ولد وورثه أبـواه َف{:  والباقي لألب قال تعاىل)٢( الثلث لألم: الثانية َ َ ََ ُ َُِ َ َ ٌَ َ َّ َُّ ْ ِ

ُفألمه الثـلث ُ ُّ ِ ِّ   : لألم ثلث الرتكة بشرطني: أي} َُ

 .عدم الولد للميت  -١

 . األبوين للميت وارث سوى أال يكون -٢

ر الوارث يف أبويه وعني ألنه ملا فرض احنصا، يف هذه احلالة يكون لألب الثلثني

ُنصيب األم علم أن الباقي لألب
 بدون بقي ما أن على الفرائض مبىن وألن، )٣(

  .)٤(العرب عند العصابة أصل إىل يرجع فرض

                                                           

دار الكتب / أمحد حممد صرية وآخرون  ط/د:  حتقيق وتعليق٢٠/ ٢التفسري الوسيط للواحدي ) ١ (

  . م ١٩٩٤/  هـ١٤١٥األوىل : العلمية الطبعة

املقصود بالثلث ثلث الرتكة، لكن بوجود أحد الزوجني، فلألم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو ) ٢ (

حابة وهو الذي اختاره األئمة األربعة وأكثر فقهاء الزوجة وثلثاه لألب وهذا رأى مجهور الص

األمصار، وتعرف هذه احلالة وهي وجود األبوين مع أحد الزوجني باملسألة العمرية ألن عمر بن 

 هو الذي قضى فيها ووافقه ابن مسعود وزيد بن ثابت ومجهور الصحابة رضى اهللا اخلطاب 

زيد على األب فتأخذ ثلثا ويأخذ األب السدس مع ألنه رأى أن بإعطاء األم ثلث الرتكة ت.عنهم 

زوج، وليس يف مسائل املرياث أنثى تكون يف مرتبة ذكر تزيد عليه يف املرياث، بل القاعدة العامة 

يف املرياث أن األنثى على النصف من الذكر الذي يف درجتها، وهلذا لو مكان االب جد فكثري 

زكريا / الوسيط يف احكام الرتكات واملواريث للشيخ. [ة من العلماء ال جيعله كاألب يف هذه احلال

بتصرف بدون دار طبع، الدرة البهية شرح الرحبية حملمد حميي الدين عبد احلميد ) ٧٢(الربى ص 

  ] .مكتبة حممد على صبيح واوالده بدون تاريخ/ بتصرف ط) ٣٩(ص 

  ) .٢١٠(رضا عبد ا�يد ص / د.التفسري املوضوعي آليات املواريث أ) ٣ (

  .٣/٤/٣٥٠روح املعاين ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ُفإن كان له {: قال تعاىل، السدس لألم والباقي لألب بعد أصحاب الفروض: الثالثة َ َ َ َِ

ُإخوة فألمه السدس ُ ُّ ِ ِّ َُ ٌ َ ْ
  .لميت أخوة فنصيب األم السدس إن كان ل: أي} ِ

املراد �ا ما فوق الواحد مطلقا ذكورا أو إناثا من أي جهة كانوا من } أخوة{وكلمة 

 حتجب ال األخت أو الواحد وقد اتفق العلماء على أن األخ، )١(األبوين أو من أحدمها

  : مث اختلفوا حول عدد األخوة املراد هنا، األم

ثابت بن وزيد عفان بن وعثمان اخلطاب بن وعمر عودمس بن اهللا وعبد علي  فقال 

، فألبيه بقي وما السدس فألمه وأبوين أخوين ترك إذا العلم أهل وسائر) رضي اهللا عنهم(

  .إخوة بثالثة هلا كحجبهم السدس إىل الثلث عن األم وحجبوا

 س إالمن الثلث إىل السد حيجبها وال الثلث لألم) رضي اهللا عنهما (عباس ابن  وقال 

  . )٢(اإلخوة من ثالثة

 فال اجلمع صيغة وهذه، فإن اجلمع خالف التثنية لفظا وصيغة، وغرض ابن عباس ظاهر

وأمر التثنية واجلمع يف باب االرث ليس من باب االصطالح اللغوي ، )٣(التثنية يف هلا مدخل

، رثفالشرع قد جعل لالثنني حكم اجلمع يف صالة اجلماعة واإل، بل هو اصطالح شرعي

، ذكر هنالك يكن مل إذا واألخوات البنات من كاجلمع الثلثني والبنتني إذ جعل لألختني

، عليهما املنصوص كاألختني عنهما املسكوت البنتني إن: نقول أن جيوز لنا ًوإذا

 أحكام يف بني - تعاىل -  ألنه؛ عليهن املنصوص كالبنات عنهن املسكوت واألخوات

 اآلخر يف بني نظريه ما منهما كل من وحذف، مقابله من نظريه حذف ما منهما كل

                                                           

دار صادر /  ط٣/١١٣عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاوي للشهاب اخلفاجي ) ١ (

  .بريوت

  .دار إحياء الرتاث العريب / حممد صادق قمحاوي ط:  حتقيق٣/١٠أحكام القرآن للجصاص ) ٢ (

  .دار الكتب العلمية/بد القادر عطا طحممد ع:  حتقيق١/٤٤١أحكام القرآن البن العريب ) ٣ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 ال: أي] ٢١: اجلن [}رشدا وال ضرا لكم أملك ال إين قل{: كقوله )١(االحتباك طريقة على

: االنسان [}زمهريرا وال مشسا فيها يرون ال{: وقوله، إغواء وال، رشدا وال، نفعا وال، ضرا

 منطوق من وعددناه هذا لنا جاز إذا - هريرازم وال، حرا وال، قمرا وال، مشسا ال: أي] ١٣

 اإلخوة حكم هلما واألختني األخوين إن: نقول أن لنا جيوز أفال، مفهومه أو القرآن

؟ واجلمع املثىن بني املقام هذا يف الفصل عدم تقرر ألنه ؛ أيضا األم حجب يف واألخوات

   .بلى 

) عنه اهللا رضي (عباس ابن ففخال، بعدهم ومن الراشدون  واخللفاء النيب عمل و�ذا

 وال، وضعها على واللغة، الشرعي االصطالح هذا ينايف ال اللغة استعمال ظاهر على بناء

  .)٢(االصطالح يف مشاحة

 اهللا ان":  ولذا يقول اإلمام ابن العريب يف بيان رأي مجهور العلماء لقضية عدد األخوة

] ١٧٦: النساء [}ترك مما الثلثان فلهما اثنتني كانتا فإن{: األخوات مرياث يف قال تعاىل

 البنات على األخوات ومحلوا، الثلثني يف االشرتاك يف األختني على البنتني العلماء فحمل

، املعول وعليه، االعتبار يف عظيما دقيقا وأصال نظرا هذا وكان، الثلثني يف االشرتاك يف

   .)٣(األحكام يف القياس دخول لنا يبني أن بذلك الباري وأراد
  

 على حقهما عظم مع األوالد حظ من أقل اإلرث من الوالدين حظ كانَ وإذا قلت مل

  ؟ الولد

                                                           

هو أن جيتمع يف الكالم متقابالن، وحيذف من كل واحد منهما مقابله لداللة اآلخر : االحتباك) ١ (

ِفئة تقاتل يف سبيل {: عليه، وهو من ألطف انواع البديع، وقد يسمى حذف املتقابل كقوله تعاىل
َ ِ َ َ

ِ

َاهللا وُأخرى كافرة َ
ِ َ ْ دار الكتب العلمية الطبعة األوىل / ط) ١٢(رجاين ص التعريفات للج[} َ

  ] .مؤسسة الرسالة/ ط) ٥٧(م، والكليات للكفوي ص ١٩٨٣/هـ١٤٠٣

  .دار املعرفة بريوت /  ط٤/٤١٦تفسري املنار ) ٢ (

   .١/٤٤٠أحكام القرآن البن العريب ) ٣ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

٩٩٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 من بقي ما وقلة لكربمها إما األوالد من حاجة الغالب أقل يف يكونان أ�ما: فاجلواب

 أوالدمها من نفقتهما عليه جتب من لوجود وإما، ومتوهلما الستقالهلما وإما، عمرمها

 يكونوا أن وإما، الكسب يقدرون على ال صغارا يكونوا أن فإما األوالد أماو. األحياء 

 اإلرث من حظهم كان وذاك فلهذا، األطفال وتربية، الزواج نفقة إىل حمتاجني على كربهم

  .)١(الوالدين  حظ من أكثر

ِ من بـعد {: مث قال تعاىل
ْ َ

لق ال توزع االنصبة على املستحقني إال بعد حتقق عدم تع:  أي}ِ

َِوصية يوصي بها  {:منه أو دين عليه كما قال تعاىلوتعلقها يكون بوصية ، الرتكة بامليت ِ ِ
ُ

ٍ َّ َ
ٍأو دين ْ َ ْ  املواريث قسمة من تقدم مبا فاآلية تتعلق، فهذا هو آخر تعلق امليت بالرتكة } َ

  . وقضاء دينه تكون بعد إنفاذ وصيته األنصبة هذه قسمة قيل كأنه، كلها

 فهذه، املرياث قسمة على ُقدم كالمها أو أحدمها كان إن: أي: اإلباحة معناها) أو (و

، أنفسهما يف ترتيبهما �ا يقصد ومل، املرياث على الفعلني هذين تقدمي �ا قصد إمنا اآلية

وتقدمي الوصية على . بإمجاع  الوصية على مقدم والدين، اللفظ يف الوصية تقدمت ولذلك

} يوصي{واملضارع يف ، إليها م لغرض احلض عليها والندبالدين مع أن قضاء الدين ألز

  .) ٢(من بعد وصية أوصى �ا : واملعىن، وقع موقع املاضي

ْآبآؤكم وأبناؤكم{: مث قال تعاىل ُْ ُُ ََُ   .الورثة من األصول والفروع : أي} َ

ًال تدرون أيـهم أقـرب لكم نـفعا{ ْْ َُ ْ َْ ُ َ ْ َ َُ ُّ َ ُ َ   : اخلطاب هنا}  َ

 لثواب فيعرضكم ماله ببعض يوصي ََأمن لكم أنفع أيهم تدرون ال: املعينو. قيل للوارثني 

  .الدنيا عرض عليكم فيوفر بشيء يوصي ال من أم، وصيته بتنفيذ اآلخرة

                                                           

   .٤/٤١٥تفسري املنار اجلزء ) ١ (

، وحاشية القونوي على ٢/١٧ الوجيز البن عطية االندلسي ، واحملرر١/٤٨٣الكشاف للزخمشري) ٢ (

  .  دار الكتب العلمية/  ط٣/١٩٤، والبحر احمليط أليب حيان االندلسي٧/٦٠تفسري البيضاوي 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 أصولكم من يرثكم ممن لكم أنفع من ال تعلمون: واملعىن. وقيل اخلطاب للمورثني 

 تفضيل إىل تعمدوا وال به عاىلت اهللا أوصاكم ما شأ�م يف فتحروا وآجال عاجال وفروعكم

  .بعض وحرمان بعض

 )١(واللفظ يرجح النفع فيهما، والنفع أعم من أن يكون يف الدنيا أو يف االخرة أو فيهما معا

.  

ًفريضة من الله إن الله كان عليما حكيما{: مث قال تعاىل
ِ ِ

َ
َِ َ ًَ َ ّ َّّ ِ

َ ِّ ََ ِ{   

وإرجاع العلل ،  اإلهلي للمرياث قضية التقسيم- هذا التذييل هو تقرير ألصل القضية 

  :  وقد جاء بأسلوب فيه مؤكدات-ِواحلكم لعلم اهللا تعاىل 

 فهي مصدر منصوب بفعل حمذوف )٢(}فريضة{التعبري باملصدر يف قوله سبحانه : األول

  .وهذا يفيد التأكيد واملبالغة للفعل ، ] فرض اهللا ذلك فريضة [من لفظها أي

 جيوز فال تقديرا وقدره فريضة ذلك اهللا فرض: أي} هللامن ا{: لفظ اجلاللة: الثاني

 فبيان، قدرته جلت اهللا قسمة خيالف أن ألحد وليس، وقسمته اهللا تقدير ألنه، خالفه

 املواريث مقادير أحد يف جيتهد للعبد وهو أمر منه تعاىل أال هو األصلح وتعاىل تبارك الرب

  .)٣(بعد بيان اهللا تعاىل هلا 

                                                           

  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤دار الكتب املصرية الطبعة الثانية /  ط٥/٧٤اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١ (

ًفريضة{: قوله تعاىل) ٢ ( َ ٌأ�ا مصدر مؤكد ملضمون اجلملة السابقة من : أظهرها: ا ثالثة أوجهفيه} َِ ِّ ٌ
فهو » َيوصيكم اهللا وصية فرض«: فرض اهللا عليكم، فصار املعىن» يوصيكم«َّالوصية، ألن معىن 

: قال أبو البقاء. أ�ا مصدر منصوب بفعل حمذوف من لفظها: والثاين. مصدر على غري الصدر

قاله مكي وغريه أ�ا : والثالث«فرض اهللا ذلك فريضة : ذوف أيمصدر لفعل حم» ًفريضة«و 

ًحال أل�ا ليست مصدرا   ٦٠٦/ ٣الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون  للسمني احلليب .  ٌ

  .دار القلم دمشق /أمحد اخلراط ط/د: حتقيق

أيب زهرة حممد /   بتصرف، وزهرة التفاسري للعالمة الشيخ ٧٥/ ٥اجلامع ألحكام القرآن ) ٣ (

  . بتصرف ٣/١٦٠٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ًإن الله كان عليما حكيما {: اىلقوله تع: الثالث
ِ

َ
ِ
َ َ َ َ ّ َّ ِ{  

َكان{كلمة  يف لغة } كان{إذ أن ، إىل جانب لفظ اجلاللة هلا مفهوم يف العربية بديع} َ

والزم هذا أن يكون املعين ، العرب مأخوذة من الكون أو الكينونة اللذين معنامها الوجود

إن {مثال يف مثل قوله تعاىل ))  رحيماُإن اهللا وجد غفورا) : ((كان (يف اآليات الوارد فيها

ٍومعىن هذا أن جمرد إثبات وجوده تعاىل قاض له باتصافه �ذا ، }اهللا كان غفورا رحيما

ًإن الرباهني قاطعة بوجوب وجوده تعاىل وهي قاطعة تبعا هلذا : فكأنه قيل، الوصف

   .)١( الغفلة عنهاًالوجوب �ذه الصفة  فكأنه تعاىل ذكر الصفة بربها�ا قطعا للعذر يف 

أيها الناظرون يف أمر االرث سلموا هللا تعاىل �ذا التقسيم البديع إذ أنه مستمد من  فيا

وهذا جيعل النفوس يف راحة وطمأنينة لألحكام مهما ، العلم واحلكمة الواجبة هللا تعاىل

  .غابت علتها

لم من خوف على األبناء وقد أزال اهللا تعاىل �ذا التذييل الكرمي احلكيم ما قد يعرتى املس

وسبحان من ، وما قد يعرتيه من شعور بعقوقه لآلباء تارة فيميل إليهم، تارة فيميل إليهم

  .هذا كالمه 
 

                                                           

بتصرف الطبعة األوىل ) ١٧٤(إبراهيم عبد الرمحن خليفة صـ / د.التفسري التحليلي لسورة النساء أ) ١ (

  .م، بدون دار طبع ١٩٩٣/هـ ١٤١٤



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 أزواجكم ولكم نصف ما ترك{:  قوله تعاىلتفسري: املطلب الثاني

  .}اآلية... إن مل يكن هلن ولد

  

ُولكم نصف ما تـرك أزواجك{: قال تعاىل ُُ ََ ََْ َ ََ ُ ْ
ِ

ْ ُم إن مل يكن هلن ولد فإن كان هلن ولد فـلكم َ ُ ََُ ٌَ َ ٌَ ََ ََّ َ َُّ َُ ِ َِّ ََّ ْ ْ
ٌالربع مما تـركن من بـعد وصية يوصني �ا أو دين وهلن الربع مما تـركتم إن مل يكن لكم ولد  ُّ ََُّ َ َْ ُْ َُّ َ ُ ُ َ َُّْ ِ ُ ْ َّ َْ ََ ََّ َِّ ِ

ُ ََُُّ ٍ ْ َ َْ َ
ِ

َ
ِ ٍِ ِِ

ْ َ
ُفإن كان لكم ولد فـلهن الثم َُّ َّ َُ ََ ٌَ ََ َْ ُ ٍن مما تـركتم من بـعد وصية توصون �ا أو دينِ ْ َ َْ َ ُ

ِ َ ُ ٍََّ ِْ
َ

ِ
ْ َ ِّ ُ َ َِّ ٌوإن كان رجل  ُ ُ َ ََ َ ِ

ِيورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منـهما السدس فإن كانـوا أكثـر من  ِ
َ ُ ََ ٌْ ٌَ ُ َ َ َ َْ َُِّ ًَ ََِ َُ ُّ َْ َ َ َُ

ٍ ِ
ِّ ُُ ٌ ْ ْ ُ َ َْ َ ُ

َذلك فـهم شركاء يف الثـلث من بـ
ِ ِ ُُّ ِ ََ ُ ْ ُ َ َ

ِعد وصية يوصى �آ أو دين غيـر مضآر وصية من الله َِ ٍّ َ ِّ ً َّ َِّ ِ
َ ٍَّ َ ُ َُ ْ َْ ٍ َ َْ َ َ

ِ ِ
ْ

ِوالله عليم حليم ِ
َ ٌ َ ُ ّ   .] ١٢: النساء [}َ

  : ونصيب األخوة ألم يف املرياث، بينت هذه اآلية الكرمية نصيب الزوجني

  : نصيب الزوجية يف الرتكة: أوال

َبني اجلزء األول من اآلية أحوال املست َ وقد بدأت اآلية ببيان ، حقني للرتكة بسبب الزوجيةّ

تعدد أفراد ألن املراد به } أزواجكم{وجاء اخلطاب باجلمع ، نصيب الزوج من زوجته

  . )١( ولكل واحد منكم نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه: واملعىن، الوارثني من األمة

حق اإلرث من اآلخر وإذا كانت الزوجية هي سبب التوارث فإن كال من الزوجني يست

أو حىت يف ، سواء يف ذلك بعد الدخول أو قبله، مبجرد صلوح إطالق لفظ الزوجية عليه

، ا منهِضعف ما هلونصيب الزوج من زوجته ، )٢(ًالطالق الرجعي مادام حكم الزوجية باقيا

                                                           

  . بتصرف ٤/٥١التحرير والتنوير ) ١ (

ًإذا مات أحد الزوجني قبل انقضاء عدة املطلقة طالقا رجعيا، ورثه اآلخر) ٢ (  ال خالف، سواء أكان ً

ًالطالق يف حال املرض أم يف حال الصحة؛ لبقاء الزوجية حكما، فتكون سببا الستحقاق اإلرث  ً

ًفإن كان الطالق بائنا أو ثالثا يف حال الصحة، فمات أحد الزوجني يف العدة مل . من اجلانبني ً

  =                .يرثه اآلخر 
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م وال يستثىن منه إال أوالد األ، وهكذا قياس كل رجل وامرأة إذا اشرتكا يف اجلهة والقرب

  .)١(واملعتق واملعتقة

  : ونصت اآلية على أن للزوج يف إرثه حالني

  َّْولكم نصف ما تـرك أزواجكم إن مل {: وشرطه عدم وجود الولد قال تعاىل. النصف ِ
ْ ُْ ُُ ََ ََْ َ ََ ُ ْ

ِ َ

ٌََيكن هلن ولد ََُّّ ُ َ{ .  

  ُفإن كان هلن ولد فـلكم ال{: وشرطه وجود الولد قال تعاىل. الربع ُ ََ ٌَ َََ َّ ََُ َربع مما تـركنِ ََْ َِّ ُ ُُّ {.  

بنو الصلب وبنو بنيهم وإن واملراد بالولد الذي حيجب الزوج من النصف إىل الربع هو 

إن مل يكن {: ولذا قال سبحانه، منكم أو من غريكم، سفلوا ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد

  . )٢( ومل يقل لكم} ولدهلن

َمن بـعد وصية يوصني{: مث قال تعاىل
ِ ِ

ُ َ
ٍ َِّ َ

ِ
ٍ �ا أو دينْ ْ َ َْ َ

 أيها األزواج هذا النصيب لكم: أي} ِ

إذ ال ، بديو�نوفاء تهن أو البعد نفاذ وصية زوجاتكم  تركيف - املذكور فيما سبق - 

  .ا يفضل عنهما إذا وجدا أو وجد أحدمهامم إال ًيأخذ الوارث شيئا

  : وأن هلا حالني،  مث بينت اآلية ثانيا حال الزوجة يف اإلرث

  ُوهلن الربع مما تـركتم إن مل يكن {:  وشرطه عدم وجود الولد قال تعاىل.الربع َ َُّْ ِ
ْ ُ ََْ َِّ ُ ُّ ََُّ َ

ٌلكم ولد ََ ْ ُ َّ{.  

                                                                                                                                               

ًوإن كان الطالق بائنا أو ثالثا يف حال =  مرض املوت، فإن كان برضاها ال ترث باإلمجاع، وإن كان ً

ًبغري رضاها فإ�ا ترث من زوجها عند اجلمهور عمال مبا روي عن مجاعة من الصحابة مثل عمر 

 -ّ، ومعاملة للمطلق بنقيض مقصوده ) رضي اهللا عنهم(وعثمان وعلي وعائشة وأيب بن كعب 

ة، لزوال النكاح باإلبانة أو الثالث، فال يثبت  وال ترث عند الشافعي- وهذا هو طالق الفرار 

 –َّ سورية - دار الفكر ) ٦٩٦٤/ ٩(وهبه الزحيلي / الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور . [اإلرث

  ] .دمشق

  .بتصرف ٢/٦٣أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ) ١ (

  .ار احياء الرتاث العريب د/  ط٢/٤٣٨، وروح املعاين ٥/٧٥اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ٢ (
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  َِّفإن كان لكم ولد فـلهن الثمن مما {: وشرطه وجود الولد قال تعاىل. الثمن ُ ُ َُّ َّ َُ ََ ٌَ ََ َْ ُ ِ

ُتـركتم ََْ{.  

وما قيل يف معىن الولد مع ، ع وجودهوالثمن م، رتث املرأة من زوجها الربع مع فقد الولدف

  . الزوج يقال هنا

 فما نصيب كل واحدة ، وهو أنه لو تويف زوج عن أكثر من زوجة...  وهنا إشكال

  ؟ منهن

ك اشرتااليقتضي ] }فلهن الثمن{، }وهلن الربع{ [يف الزوجاتتعاىل قوله أن : واجلواب

فهم {اللة يف الثلث يف قوله كما اقتضى اشرتاك إخوة الك، يف نصيبهنبني الزوجات 

ولو ذكر الزوجة على انفرادها لكان الثمن هلا مث يكون ، ألنه لفظ مجع} شركاء يف الثلث

للضرة األخرى مثن آخر هكذا إىل األربع ولكنه جاء بلفظ اجلمع فألربع زوجات الثمن 

  .)١( يف حال وجود ولد للزوج بينهن

، املرأة وقدرها عما كانت عليه يف اجلاهليةواآلية الكرمية نص رفع به اإلسالم قيمة 

  .ا كيفما شاءو يتصرف فيها ورثتهمن مفردات تركته ّعدُبل تإذ كانت ال ترث من زوجها 

ومل يقل مثل هذا فيما ، مع الزوج والزوجة} من بعد وصية{بقيت هنا مسألة تكرار قوله 

  ؟ إال مرة واحدة ةمرياث األوالد ومرياث األبوين ومرياث األم مع األخومن تقدم 

الضمائر ف، واحلكمة يف ذلك أن ذكره ملا تقدم يدور على موروث واحد وإن تغايرت الورثة

فاملوروث يف } يوصي �ا{و}له إخوة{و. كلها تعود على واحد من قوله وألبويه وألمه

أما ، }دين من بعد وصية يوصي �ا أو{: فلما فرغ من قصته قال، هذا كله واحد

الكاللة بعد ولذا كرره يف مرياث ، قصة األزواج غري املوروث يف قصة الزوجاتاملوروث يف 

   . )٢(هذا

                                                           

  .بتصرف) ٦٨(للسهيلي ص الفرائض وشرح آيات الوصية ) ١ (

 بتصرف ١/١٨٢بتصرف، والتسهيل يف علوم التنزيل البن جزي ) ٦٨(املرجع السابق ص ) ٢ (

  .هـ ١٤١٦دار األرقم بن أيب األرقم بريوت الطبعة األوىل / عبد اهللا اخلالدي ط/د: حتقيق
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ثانيا
 
     
ً

  : نصيب األخوة ألم: 

َ وإن كان رجل يورث كاللة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منـهما {: قال تعاىل َ َ َ َ َُ ِّْ ٍ ِِ ِّ ُُ َ ٌ ْ ُ َ َ َ َْ ٌ ُ َ ٌَ َ ْ ً َ ََ َُ ٌُ
ِ

َالسدس فإن كانـوا أكثـ ْ َ َُْ َ َِ
ُ ُ ِر من ذلك فـهم شركاء يف الثـلثُّ ُُّ ِ ََ ُ ْ ُ َ َ

َِ ِ
هذا تسلسل عقلي بعد ذكر . }َ

وأحبهم اليه ولده مث والده ، ُفامليت حيب أن يصل ماله ألحب الناس إليه، األنصبة السابقة

وملا كانت الوصية باألم أكرب ، مث أقرب الناس إليه ما كان يف صلته رضا لوالديه وهم أخوته

بامليت من جهتها يف الذكر أسبق للتنبيه على االهتمام حبقهم وأ�م كان مرياث من اتصل 

واآلية يف آخر ، ولذا كانت هذه اآلية هنا عن مرياث األخوة ألم، رحم حقيق أن يوصل

  .السورة عن األخوة األشقاء 

ََالكاللة{و َ َِألهل اللغة فيها قوالن من حيث االشتقاقو،  مصدر}َ ِْ ُ ْ َ
ِ َ َ َ

ِ
َ ُّ :  

َأحدمها ِِتكلل النسب به: يقال  التكللمن: َ
َ ِِإذا أحاط به: ّ

َ
ِ اإلكليل إلحاطته بالرأسومنه، ِ َّْ ِ ،

ْكاللة الستدار�مالورثة مسوا و
ِِ
َ َ ِ ِ

ْ   . بنسب امليت َ

َّمحل فالن على فالن مث كل: من الكالل يقال: ثانيهما َّ َ َ عنه أيَ ُ ََُّكأنه يصل ، وضعفبعد : َ َ

َالمرياث من بعد وإعياء
ِ ُعرب تـقولْالو، ْ ُ َ ُ ْمل يرثه كاللة أي مل يرثه عن عرض بل عن قرب : ََ ْ َ ْ َ ََ ُ َْ ُ ُ ِْ ِْ َْ ََ ً َ

ٍواستحقاق َ ْ
ِ
ْ َ 

)١(.  

 إذا مل يكن يف المورثوعلى ، إذا مل يكن فيهم والد وال ولدالورثة وتطلق الكاللة على 

  .وهذا هو املراد �ا يف اآلية على قول أكثر أهل العلم، ورثته والد وال ولد

َ عبد بن محيد وأبو داود يف المراسيل والبـيـهقي عن أيب هأخرجتأنس هلذا املعىن مبا ونس ّ
ِ
َ َْ ُْ َْ َ ُ َ

ِ
َ

ِ َ َ

َسلمة بن عبد الرمحن قال َ َْ َّ َ َِّجاء رجل إىل النيب : َ َ ِ َ َفسأله عن الكاللة فـقال ^َ َ َ ََ ََ َ ْ َ ُ َ َِأما مسعت : َ

َّاآلية اليت أنزلت يف الصيف ِ َِّ َ َيكم يف الكاللةيستفتونك قل اهللا يفت{ ْ َ َ ْ ْفمن مل يرتك ولدا } ِ َ

                                                           

، والكليات أليب البقاء الكفوي ١١/٥٩٢منظور حرف الالم فصل الكاف اللسان البن ) ١ (

، وكشف املشكل من حديث  مؤسسة الرسالة/ طحممد املصريوعدنان درويش :  حتقيق٧٦٩ص

  .دار الوطن / ط: علي حسني البواب: حتقيق ١/٦٢الصحيحني البن اجلوزي 
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َوال والدا فورثته كاللة َ ََ ً َوأخرجه احلاكم موصوال عن أيب سلمة عن أيب هريـرة، َ َْ ُ َ ََ ََ ُ ْ َ َ
ِ ْ )وإذا ، )١

تطلق لغة على } ولد{وقال البعض إن كلمة ، )٢(صح فهو نص يف املعىن الشرعي للكلمة

  .)٣(الوالد والولد

ٌوله أخ أو أخت{ :واملراد بقوله تعاىل ْ ُ َ َْ ٌ ُ   : األخوة ألم ويدلك على ذلك أمور} ََ

ْ سعيد بن منصور وعبد بن محيد والدرامي وابن جرير وابن المنذر هأخرجما  .١ ُْ َ َ َْ ْ ْ ُ َ
َوابن أيب حامت والبـيـهقي يف سننه عن سعد بن أيب وقاص َ ََ َ ِ

ّ
ِ
َ ْ َْ َْ ِ  أنه كان يقرأ َ ْ َ َ َ

َوإن كان رجل يورث كاللة{ َ َ َُ َ ِ
ْه أخ أو أخت من أمل وَ ُ َ َ {)٤(

وقد وردت هذه ، 

                                                           

  .دار الفكر /  ط٢/٧٥٤لدر املنثور للسيوطي ا) ١ (

 أخوذ من حديث جابر بن عبد اهللا فضال عما استدل به العلماء لرأيهم يف معىن الكاللة واملهذ) ٢ (

 يعودين وأنا مريض ال أعقل فتوضأ وصب علي من  ^جاء رسول اهللا : الذي يقول فيه

وهي قوله  . وضوئه فعقلت فقلت يا رسول اهللا ملن املرياث؟ إمنا يرثين كاللة فنزلت آية الفرائض

ومل يكن له يوم نزوهلا أب وال ابن ألن ت نزلوقد  }يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة{ : تعاىل

 فصار شأن جابر ^أباه عبد اهللا بن حرام قتل يوم أحد، وآية الكاللة نزلت يف آخر عمر النيب 

 وضوءه على ^صحيح البخاري كتاب الوضوء باب صب النيب . [بيانا ملراد اآلية لنزوهلا فيه

  ] . ١/١٥٨، ومعامل التنزيل للبغوي ) ١٩١(مى عليه ح رقم املغ

لد، واملولود َلفظ الولد ينطلق على الوالد واملولود، فالوالد يسمى والدا ألنه و: اجلرجاينقال ) ٣ (

: " لد، كالذرية فإ�ا من ذرا مث تطلق على املولود وعلى الوالد، قال اهللا تعاىلُيسمى ولدا ألنه و

اجلامع ألحكام القرآن لإلمام القرطيب ] ٤١: يس" [لنا ذريتهم يف الفلك املشحونوآية هلم أنا مح

٢٨/ ٦.  

علي حممد الضباع :  حتقيق١/٢٨، والنشر يف القراءات العشر البن اجلوزي٤٤٨/ ٢الدر املنثور) ٤ (

ة وسبب شذوذها أ�ا غري متواتر [- ذه القراءة وإن كانت شاذةوه. املطبعة التجارية الكربى/ ط

 إال أن كثريا من العلماء استند إليها بناء على أن الشاذ من القراءات -] وخمالفة للرسم العثماين

روح املعاين لإلمام . [إذا صح سنده كان كخرب الواحد يف وجوب العمل به خالفا لبعضهم

  ] .دار إحياء الرتاث العريب/ ط٤/٢٣٠االلوسي 
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ّالقراءة أيضا عن أيب  ًأ�ا كانت قراءة أو ،  وهي إما أن تكون قراءة تفسريية

 .)١( فنسخت على عهد النيب 

ّإال أن اآلية اليت ": ة لهيف خطبفقد قال :  لآلياتتفسري أيب بكر الصديق  .٢

 أنزهلا يف الولد والوالد واألم أنزل اهللا يف أول سورة النساء من شأن الفرائض

واآلية الثانية يف الزوج والزوجة واإلخوة من األم واآلية الثالثة اليت ختم اهللا �ا 

سورة النساء يف اإلخوة واألخوات من األب واألم واآلية اليت ختم �ا سورة 

 .)٢("األنفال أنزهلا اهللا يف أويل األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب اهللا

ُعلى أن اإلخوة يف هذه المسألة عين �م اإلخوة فقد أمجع العلماء ، اعاإلمج .٣ ََ َْ ِْ ِْ ُْ
ِ ِِ

َ
ُِ َََ َْ َ ْ

ِ ِ
َ ِ َّ َ

ُِّلألم والداعي لذكر اإلمجاع أن األخ واالخت يف اآلية وردا مطلقني فأراد ، ِْ

   .)٣(ًاملفسرون بيان أ�ما مقيدان إمجاعا 

 وجعلنا لكل }له أخ أو أخت{وقلنا ، ال ولد له وال والدإذا كان امليت أن  .٤

واحد منهما السدس نعلم حبكم ما يشبه داللة االقتضاء أ�ما األخ واألخت 

لألم أل�ما ملا كانت �اية حظهما الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان األخ 

واألخت مها الشقيقني أو اللذين لألب القتضى أ�ما أخذا أقل املال وترك 

فتعني أن األخ واألخت مراد ؟ مها أقرب منهماوهل يكون غري.الباقي لغريمها 

�ما اللذان لألم خاصة ليكون الثلثان لإلخوة األشقاء أو األعمام أو بين 

 .)٤(األعمام

                                                           

  . بتصرف٧٢الفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي ص) ١ (

دار الكتب العلمية /حممد علي شاهني ط:  حتقيق١/٣٥٢لباب التأويل يف معاين التنزيل للخازن ) ٢ (

  .هـ ١٤١٥الطبعة األوىل

  .م١٩٩٩/هـ ١٤٢٠دار الوطن الطبعة االوىل /  ط٢٦٧اإلمجاع يف التفسري حممد اخلضريي ص ) ٣ (

   .٤/٥٢التحرير والتنوير ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

مما سبق يتبني أن كل أخ أو أخت من األم إذا كان أخومها ال ولد له وال والد يف ورثته 

  : يكون نصيبهم إما

 .أخت من األم  السدس إذا انفرد يف الورثة أخ أو  -١

الثلث إذا كان هناك يف الورثة عدد من األخوة أو األخوات يقسم بينهم املال  -٢

 . بالتساوي 

ْفلكل واحد منـهما السدس فإن كانـوا وله أخ أو أخت {: وذلك مفهوم من قوله تعاىل َُِّ َ َِ َُ ُ ُّ َْ َُ
ٍ ِِ ِّ ُ

ِأكثـر من ذلك فـهم شركاء يف الثـلث ُُّ ِ ََ ُ ْ ُ َ َ َ
َِ ِ

َ ْ فظ الشراكة التساوي إال إذا قيد ومعلوم من ل. }َ

فلما مل يقيد فهمنا التساوي بينهما يف ، اللفظ بنصيب خمصوص يدل على التفاوت

  .النصيب 

ورثوا امليت بالرحم وحرمة األم وأن األم التساوي بني الذكر واألنثى هنا أن الورثة ونكتة 

ارتكضوا معه يف حتب لولدها ما حتب لنفسها ويشق عليها أن حيرموا من أخيهم وقد 

رحم واحدة فأعطوا الثلث ومل يزادوا عليه ألن األم اليت �ا ورثوا ال تزاد عن الثلث وكأن 

  .)١(هذه الفريضة من باب الصلة والرب والصدقة

  

 : ختام اآلية وتذييلها

ٍمن بـعد وصية يوصى بهآ أو دين{: قال تعاىل ْ ََ ْ َ ِ َ ُ َ
ٍ َِّ ِ َ ْ

 بعد أن تقسيم الرتكة ال يكون إال: أي} ِ

وهذا منصوص عليه يف ، استيفاء حق الوصية أو الدين إذا كانا أحدمها موجودا أو كالمها

  ..كل آية بعد بيان نصيب الورثة للتأكيد على استحقاقهما قبل حقوق الورثة

ٍّغيـر مضآر{: وقوله تعاىل َ ُ َ ُجيب تنفيذ الوصية وقضاء الدين إن وجد أحدمها أو : أي} َْ
والنهي عن االضرار يقتضى فساد . املورث بأيهما الضرر للورثة كالمها بشرط أال يقصد

 أن تكون تلك ى قصد الضرر من فعل املورث فالوجهظهر ما يدل علفإذا ، املنهي عنه

                                                           

  . بتصرف٧٣ت الوصية للسهيلي صالفرائض وشرح آيا) ١ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٠٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

الضرر حرام يف الوصية إن : ولذا قالوا، نهي يقتضي فساد املنهي عنه الالوصية باطلة ألن

   .)١(وهو من الكبائر، يف الدينو

، الوصية لوارثو، ليس عليهدين يقر بكأن : وكلها ممنوعة، ال تنحصر ار كثريةووجوه املض

لم أنه قصد بوصيته ُفإن ع، أو بالثلث فرارا عن وارث حمتاج، والوصية بأكثر من الثلث

واملشهور أنه ، واختلف هل يرد الثلث على قولني، د ما زاد على الثلث اتفاقاُاإلضرار ر

   .)٢(ينفذ

املذكور فيها قوله اآلي كل  للمطلق يف ًادّقيُيكون ميتعني أن ]  مضارغري [وهذا القيد

ٍمن بـعد وصية يوصى �آ أو دين{: تعاىل ْ َ َْ َ َ
ِ

ُ َ
ٍ َِّ ِ َ

ِ
. قات متحدة احلكم والسببَلْطُملـألن هذه ا} ْ

  .)٣(فيحمل املطلق منها على املقيد كما تقرر يف األصول

، م خاصة من باب التحريض على األداءوقد ذكر تعاىل هذا القيد عند مرياث أوالد األ

وتنبيها على أن أكثر ما يكون من االضرار بالورثة يكون يف هذه احلالة لكراهية بعض 

وقد دعم هذا ، فأوالد األم مظنة الضياع واالمهال، املورثني أن يرثهم غري أصوهلم وفروعهم

هللا العليم احلليم الذي  فمن خالفها فقد مترد على وصية ا}وصية من اهللا{التحريض بقوله 

  .)٤(يعلم كل شيء وإن مل ينزل العقاب فور اجلرمية

ٌوصية من الله والله عليم حليم {: مث قال تعاىل ٌ
ِ ِ
َ َ ُ َّ ََّ َ

ِ
َ
ِ ً َّ ِ {  

َوصية من اهللا{ ّ ًَّ ِ ٍمصدر مؤكد لفعل حمذوف } َ ٌ ُوتنوينه ، ًيوصيكم بذلك وصيةتقديره ٌ

ّفريضة م{ كقوله تعاىل وهو، للتفخيم ً َ َولعل السر يف ختصيص كل منهما مبحله } َن اهللاَِ َّ

                                                           

   . بتصرف ٤/٢٨٥ بتصرف، والتفسري املنري ٤/٥٣التحرير والتنوير) ١ (

   .١٨٢/ ١التسهيل لعلوم التنزيل ) ٢ (

   .٤/٥٣التحرير والتنوير) ٣ (

  . بتصرف  ١٦٠٧/ ٣زهرة التفاسري ) ٤ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ِاإلشعار مبا بني األحكام املتعلقة باألصول والفروع وبني األحكام املتعلقة بغريهم من  ِّ ِ ِِ ُ
ِالتفاوت حسب تفاوت الفريضة والوصية وإن كانت كلتامها واجبة املراعاة ِ ِ

ُ
)١( .   

ٌوالله عليم حليم{: قال تعاىل ٌ
ِ ِ
َ َ ُ َّ حليم ال ، ات املوصني منكمّ عليم مبا ينفعكم وبني أي واهللا}َ

كما ال يبيح ، يعجل بعقوبتكم مبخالفة أحكامه وال باجلزاء على خمالفتها عسى أن تتوبوا

كما ال يرضى لكم حبرمان النساء ،  الوصيةلكم أن تعجلوا بعقوبة من تبغضونه فتضاروه يف

  .)٢(واألطفال من اإلرث

: ناسب الظاهر يف هذه اآلية أن يقرن وصف العلم باحلكمةقد خيطر يف البال أن املو

، فما النكتة يف إيثار الوصف باحللم على الوصف باحلكمة، "واهللا عليم حكيم ": فيقال

  ؟ واملقام مقام تشريع ال مقام حث على التوبة فيؤتى فيه باحللم الذي يناسب العفو والرمحة

 ملا كان متضمنا إلنذار من يتعدى -عاىل  ت-أن التذكري بعلم اهللا : واجلواب عن ذلك

وكان حتقق اإلنذار ، ووعيده، والفرائض، والدين، حدوده تعاىل فيما تقدم من الوصية

،  مدعاة غرور الغافل وهوعتدي احلدود وهاضم احلقوق قد يتأخر عن الذنبملوالوعيد 

، الوعيد واإلنذار هنا حبلمه لنعلم أن تأخر نزول العقاب ال ينايف ذلك -  تعاىل - ذكرنا 

فإن احلليم هو الذي ال تستفزه املعصية إىل ، غرتاروال يصح أن يكون سببا للجراءة واإل

  .وليس يف احللم شيء من معىن العفو والرمحة، التعجيل بالعقوبة

وأكل احلقوق متتع بعض املعتدين مبا ، ال يغرن الطامع يف االعتداء: قولتعاىل يفكأنه 

فيظن أ�م ، ووعيده ألمثاهلم،  حبقيقة حاهلم- تعاىل - ى علم اهللا فينس، أكلوا بالباطل

  عليه من االعتداءجترؤوامبفازة من العذاب فيتجرأ على مثل ما 
)٣(.  

                                                           

دار /  بتصرف ط٢/١٥٣ادي أليب السعود العمإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي ) ١ (

  . بدونإحياء الرتاث العريب 

  . ٢٠٢/ ٤تفسري املراغي ) ٢ (

  .ما بعدها بتصرف و٤/٤٢٦تفسري املنار ) ٣ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  : تفسري قوله تعاىل: املطلب الثالث

ِيستـفتونك قل الله يـفتيكم في اْلكاللة { َِ َ َ ُْ
ِ ْ ُْ َُ ُ ََّ ِ ُ َ َ   .} اآلية... ْ

َيستـفتون{: قال تعاىل ُ َْ ْ ُك قل الله يـفتيكم يف الكاللة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله َ ُ َُ َ َ َ ََ ٌَ َ ْ َْ ََ ََ ٌُ
ِ ِ ِ َِ ُْ ِ ْ ُْ َّ ُِ

َِّأخت فـلها نصف ما تـرك وهو يرثـها إن مل يكن هلا ولد فإن كانـتا اثـنتـني فـلهما الثـلثان مما  ِ َ َ َُ َ َُّ َ َ َُ َ ََ َ َِ ْ َْ َ ََ ْ ِْ ٌِ َ َُ َُ َْ َ َ َُ ْ ِ
َ َ َ ُ ْْ

ِ
ٌ ُ

ْتـرك وإن كانوا إخ ِ ُِ ََ ْ َ َ ُوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنـثـيـني يـبـني الله لكم أن تضلوا والله َ َُّ ُّ ََّ َ
ِ َ ْْ َ ْ ُ َ ُ ِّ ًَُ َ َ َِ َّْ َُْ ْ ِّ

ُ
ِ ِِ َ ًَِ ً َ

ِ
َ
ٌبكل شيء عليم 

ِ
َ

ٍ
ْ َ ِّ ُ   ] ١٧٦: النساء [}ِ

  .حقوق األخوة األشقاء وحقوق االخوة ألب : بينت هذه اآلية

َ يستـفتونك{: قال تعاىل ُ ََ ْ ْ والتعبري بصيغة املضارع يف ، لفتياأي يطلبون منك ا} َ

ويسئلونك ماذا {، ] ١٨٩: البقرة [}يسئلونك عن األهلة{: حنو، مادة السؤال طريقة مشهورة

  .)١(فشاع إيراده بصيغة املضارع، يتكررأن ألن شأن السؤال . ] ٢١٩: البقرة [}ينفقون

: لاق جابر عن بسندهالبخاري  ملا رواه اإلمام  جابر بن عبد اهللاهو : واملستفيت

 يعودين وأنا مريض ال أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت جاء رسول اهللا 

 واملراد بقوله  .)٢(» فنزلت آية الفرائض. إمنا يرثين كاللة ؟ ملن املرياث: فقلت يا رسول اهللا

َيستـفتونك قل الله يـفتيكم يف الكالل{: قوله تعاىل] آية الفرائض[ َ َ ُْ ِ ْ
ِ ْ ُْ َُ َّ ُِ َ ُ ََ كما بينه اإلمام } ِةْ

  ، )٤( واإلمام أمحد يف مسنده)٣(مسلم يف صحيحه

                                                           

  .٤/٣١٤رالتحرير والتنوي) ١ (

  ) .١٩١(ح رقم  وضوءه على املغمى عليه  البخاري  كتاب الوضوء باب صب النيب صحيح) ٢ (

مرضت فأتاين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأبو بكر : قال ،جابر بن عبد اهللا عن ) ٣ (

يا رسول اهللا، : يعوداين ماشيني، فأغمي علي، فتوضأ، مث صب علي من وضوئه، فأفقت، قلت

يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف {: كيف أقضي يف مايل؟ فلم يرد علي شيئا، حىت نزلت آية املرياث

  ) .٤١٥٢(الكاللة ح رقم كتاب الفرائض باب مرياث  .}الكاللة

، اشتكيت وعندي سبع أخوات يل، فدخل علي رسول اهللا :  قال بن عبد اهللا عن جابر) ٤ (

: قلت" ن ِأحس: " يا رسول اهللا، أوصي ألخوايت بالثلثني؟ قال: فنضح يف وجهي فأفقت، فقلت

= ال أراك ميتا منيا جابر إين : " مث خرج وتركين مث رجع، فقال: قال" أحسن : " بالشطر؟ قال



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  . به)١(وجاء االستفتاء بصيغة اجلمع لإلشارة إىل عموم احلكم ولرضى من عداه

قل اهللا يفتيكم يف {: وحذف املستفىت عنه وهو حكم الكاللة لوروده يف اجلواب

 فدل املذكور على املرتوك}الكاللة
)٢(.   

، ّاجلواب عما يشكل من األحكام: الفتوىتفتونك ومل يقل يسألونك ألن وعرب هنا بيس

تكون يف حكم والسؤال فالفتوى . ّاستدعاء معرفة أو ما يؤدي إىل املعرفةوأما السؤال فهو 

  . فهو أعم)٣(يكون يف حكم ويف غري حكم

ِقل الله يـفتيكم يف الكاللة{: قال تعاىل َِ َ َ ُْ ِ ْ ُْ ُ َّ َوإن كان {: ها يف قوله تعاىلوالكاللة هنا كمعنا} ُِ َ ْ َِ
ٌَرجل يورث كاللة أو امرأة  ََ ْ

ِ ًَ َ َ ُ َ َُ   . وقد سبق الكالم عليها ، ] ١٢: النساء [}ٌُ

 وقال إ�ا تكفيه يف بيان معىن  أمر الكاللة لعمر وآيتنا هذه بني �ا رسول اهللا

عته لرسول اهللا  فهم معىن الكاللة وكثرت مراجوقد أشكل على أمري املؤمنني ، الكاللة

 فيها حىت قال  : ما راجعت رسول اهللا وما ، يف شيء ما راجعته يف الكاللة

يا عمر أال : فقال، حىت طعن بإصبعه يف صدري، أغلظ يل يف شيء ما أغلظ يل فيه

تكفيك منها آية : وقول رسول اهللا . )٤(؟ تكفيك آية الصيف اليت يف آخر سورة النساء

وال أدري ما الذي أشكل منها على الفاروق رضوان اهللا ، اية وجالءبيان فيه كف، الصيف

                                                                                                                                               

فكان جابر : قال"  الذي ألخواتك فجعل هلن الثلثني ّقد أنزل فبني  وجعك هذا، فإن اهللا =

 ح رقم ٢٣/٢٤٥. }يستفتونك قل اهللا يفتيكم يف الكاللة{: َّنزلت هذه اآلية يف: " يقول

  .م ٢٠٠١/ هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة الطبعة االوىل / ط) ١٤٩٩٨(

دار الكتب العلمية الطبعة االوىل / ط٧/٣٧٣لى تفسري اإلمام البيضاوي حاشية القونوي ع) ١ (

  .م٢٠٠١/ه١٤٢٢

   .٣/٦/٤٣، روح املعاين ٢/٤٨٢تفسري ابن كثري ) ٢ (

، وتفسري الشيخ ) ٤٣٧(، ومادة سأل ص ) ٦٢٥(املفردات لألصفهاين مادة فىت ص ) ٣ (

  .مطابع دار اخبار اليوم بدون تاريخ /  ط٥/٢٨٧٩الشعراوي 

صحيح مسلم كتاب الصالة باب اخراج من وجد منه ريح البصل والثوم من املسجد ح رقم ) ٤ (

)١٢٥٨. (  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

الكاللة  يف حتري عمرورمبا كان ،  الشرعية ال اللغوية)١(إال أن تكون داللة اللفظ؟ عليه

    .)٢(حتت ما ذكره بالقياس اندراج ما مل يذكره القرآنهو يف 

 }وإن كان رجل يورث كاللة....{وهذه اآلية تبني من مرياث الكاللة ما مل تبينه آية 

وهنا عن مرياث األخوة االشقاء أو ألب ، فتكلم هناك عن مرياث األخوة ألم] ١٢: النساء[

ٌ إن امرؤ هلك ليس له ولد {: فقوله تعاىل َ َ ََ ُ َ ْ َْ َ َ ٌُ
ِ شروع يف بيان ما طلبوه من الفتوى يف } ِ

  .مات } هلك{و، مرياث الكاللة

  :  اهل العلم يف املراد بالولد هنا على قولنياختلف} ليس له ولد{: وقوله تعاىل

املراد بالولد الذكر : فقالوا: ما ذهب إليه ابن عباس وأبو داوود الظاهري وطائفة: أحدهما

  .واألنثى 

واحتجوا بظاهر هذه اآلية فإنه ، أو ألب مع البنتالشقيقة إنه ال مرياث لألخت : وقالوا

ابن عباس وقد جاء ، ألنثى قيدا يف مرياث األختجعل عدم الولد املتناول للذكر واتعاىل 

لالبنة " : فقال. رجل تويف وترك ابنة وأختا ألبيه وأمه:  فقالٌرضي اهللا عنهما رجل

فإن عمر بن : فقال له رجل. "وليس لألخت شيء ما بقي فهو لعصبته، النصف

: فقال ابن عباس،  قد قضى بغري ذلك جعل لالبنة النصف ولألخت النصفاخلطاب

َإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فـلها {: يقصد قوله تعاىل [.)٣(؟ أنتم أعلم أم اهللا َ ََ ٌ ْ ُ ُ َُ َ َ ََ ٌَ َ ْ َْ َ ٌُ
ِ ِ

َنصف ما تـرك ََ َ ُ ْ
  بشرط عدم الولداجعل لألخت مرياثقصد ابن عباس أنه تعاىل  ف)٤(] }ِ

  .)٥(مطلقا والبنت من الولد
                                                           

  .١٤٢/ ٢احملرر الوجيز ) ١ (

  .٤/٣٤٢التحرير والتنوير ) ٢ (

 ٢/٣٣٩ووافقه الذهيب " صحيح على شرط الشيخني: "املستدرك على الصحيحني للحاكم وقال) ٣ (

  .م١٩٩٠/ه١٤١١دار الكتب العلمية الطبعة األوىل /  طمصطفى عبد القادر عطا: حتقيق

دار املعرفة الطبعة الثامنة / ط١١/٦٠املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج لإلمام النووي ) ٤ (

  ص  الطيب حممد صديق خانيبم، ونيل املرام من تفسري آيات األحكام أل٢٠٠١/ه١٤٢٢

   .دار الكتب العلمية/  طيدي أمحد فريد املز-حممد حسن إمساعيل : حتقيق) ٢٢١(

= ومع وجود هذه املرويات واشتهار هذا القول عن ابن عباس رضي اهللا عنهما إال أن ابن عباس) ٥ (

= يف لفظ ) رضي اهللا عنهما( أكرب من ذلك وأفهم يف كتاب اهللا تعاىل فكيف يقبل ابن عباس =



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

املراد بالولد :  فقد قالوا– عليه العمل  وهو ما-ما ذهب إليه مجهور العلماء : ثانيهما 

ّشرتك معنوي وقع نكرة يف م مع إمجاع احملققني على أن لفظ الولد، هنا الذكر دون األنثى
بل املراد الولد الذكر ، إال أن هذا العموم غري مراد هنا، )١(سياق النفي فيعم االبن والبنت

، نت وبنت ابن وأختيف ب قضى وذلك لتخصيص السنة الصحيحة فالنيب ، فقط

وقضى ، )٢(لألختما بقي فو،  تكملة الثلثنيولبنت االبن السدس، فجعل للبنت النصف

، يف بنت وأخت فجعل للبنت النصف على عهد رسول اهللا  معاذ بن جبل 

 أعطى لألخت مع وجود البنت وهي ووجه التخصيص أن النيب ، )٣(ولألخت النصف

  .من ولد امليت

الولد املذكور يف  ": اخلطايب علة هذا التخصيص وهذا الفهم لآلية فقالوقد بني اإلمام 

اآلية إمنا هو الذكور من األوالد دون اإلناث وهو الذي يسبق إىل األوهام ويقع يف 

                                                                                                                                               

ا أن فقد الولد ذكرا كان أو أنثى ويف آية واحدة تفسريين متناقضني فيقول يف أوهل} ولد{واحد =

، مث يقبل يف آخر اآلية أن }ليس له ولد{شرط يف مرياث االخت من أخيها ألن النص يقول 

يكون معىن الولد الذكر فقط دون االنثى ويرث األخ من أخته مع وجود البنت مع أن النص يقول 

  .رضي اهللا عنهما ؟ ؟ وما أظن ذلك إال مدسوسا على ابن عباس }إن مل يكن هلا ولد{

املكتبة العصرية للطباعة / بتصرف ط) ٣٣٧(تفسري آيات االحكام  للشيخ حممد السايس ص ) ١ (

  بدون تاريخ .والنشر 

ل ُسئ: حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس مسعت هزيل بن شرحبيل قالقال اإلمام البخاري ) ٢ (

 ابن مسعود ِالنصف ولألخت النصف وأتلالبنة : أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال

لقد ضللت إذا وما أنا من املهتدين :  فقال.خرب بقول أيب موسىل ابن مسعود وُأُفسيتابعين، فسئ

لالبنة النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثني وما بقي : أقضي فيها بما قضى النبي 

 .ال تسألوين ما دام هذا احلرب فيكم :فأتينا أبا موسى فأخربناه بقول ابن مسعود فقال، فلألخت

  ) .٦٧٣٦(صحيح البخاري كتاب الفرائض باب مرياث ابنة ابن مع ابنة ح رقم [

 ) .٦٧٤١(صحيح البخاري كتاب الفرائض باب مرياث األخوات مع البنات عصبة ح رقم ) ٣ (

هـ ١٣٥١حلب الطبعة األوىل –املطبعة العلمية / ط) ٩٥/ ٤(لإلمام اخلطايب معامل السنن 

  .م ١٩٣٢/



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ًاملعارف عندما يقرع السمع فقيل ولد فالن وإن كان اإلناث أيضا أوالدا يف احلقيقة  ً
ًألوتني ماال {انه حكاية عن بعض الكفار ويدل على ذلك قول اهللا سبح، كالذكور

إمنا {وقوله ] ٣: املمتحنة [}لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم{وقوله تعاىل ] ٧٧: مرمي [}ًوولدا

ًفكان معلوما أن املراد بالولد يف هذه اآلي كلها ] ١٥: التغابن [}أموالكم وأوالدكم فتنة
وم أ�م ال يتكثرون بالبنات وال يرون ًالذكور دون اإلناث إذ كان مشهورا من مذاهب الق

  .هن ودفنهن أحياء والتعفية آلثارهنُبل كان مذاهبهم وأد، فيهن موضع نفع وعز

يف الكالم فإمنا ذا أطلق وجرى التخصيص يف هذا االسم كما جرى ذلك يف اسم املال إ

فالن وراح ًخيتص عرفا باإلبل دون سائر أنواع املال ومشهور يف كالمهم أن يقال غدا مال 

  .يريدون سارحة اإلبل واملواشي دون ما سواها من أصناف املال

إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت {وإذا ثبت أن املراد بالولد املذكور يف قوله سبحانه 

الذكور من األوالد دون اإلناث مل مينع األخوات املرياث ] ١٧٦: النساء [}فلها نصف ما ترك

   .)١("مع البنات

 أن األخت شقيقة كانت أو ألب ترث النصف فرضا مع وجود البنت  حاصل ذلك

  .والباقي  بالتعصيب مع البنت بعد أصحاب الفروض 

ٌَ وهو يرثـها إن مل يكن هلا ولد {: وقوله تعاىل َُ ََ َُ َْ َ َُ ْ ْ ِ َ ِ
َ{  

ر األمر على َّدُإن ق: واملعىن، املذكور يف أول اآلية} امرؤ{الضمري يعود على } وهو{

   . مو�ا وبقائه بعدهاالعكس من

ا منهن املراد ثبوت مرياثه وكي أو. الرتكة حيازته جلميع إما أن يكون املراد : املعىن} يرثها{

ًفاجلملة أعم من يكون كال أو بعضا. � ٌإن مل يكن هلا ولد{ .  ّ ََ ََ َْ َُ ْ ْ اشرتطت اآلية إلرث } ِ

عدم وجود آخرين من و، وعدم الوالد، – ذكورا وإناثا -األخ من أخته عدم الولد 

  .أصحاب الفروض حليازة االخ املال كله 

وإن كان ولدها أنثى فلألخ ما فضل عن فرض ،  فال شيء لألخولد ذكرإن كان هلا و

 البنات
)٢(.   

                                                           

  . ٩٥/ ٤ لإلمام اخلطايب  معامل السنن) ١ (

  .٦/٣٩، وتفسري املراغي ١/٦٢٣، والكشاف للزخمشري ٢/٣١٦معامل التنزيل للبغوي ) ٢ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

َفإن كانـتا اثـنتـني فـلهما الثـلثان مما تـرك{: وقوله تعاىل ََ ََِّ ِ ُ َُّ َ ُ َ َِ ْ َ ََْ ْ ِ{  

فيكون  -إن كان ملن ميوت كاللة أختاني وه بيان لصورة أخرى من صور إرث للكاللة

فهم العلماء حكم االكثر وقد  .فرضهما الثلثان وكذا ما زاد على األختني يف حكمهما

ُيوصيكم : (تعاىل فقد قال داللة النص أو قياس األوىل يف مرياث البنتنيمن اثنتني هنا ب ُ ِ
ُ

ُْالله يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنـ ْ ِّ َ ُ ْ ِ ِ َ َُّ ِ
ْ

ِ ََْ ِ ُ ْثـيـني فإن كن نساء فـوق اثـنتـني فـلهن ثـلثا ما تـرك وإن َّ ِْ ِ
َ َ ََ َ ََ َ َُ َُ َّ َّ ُُ َ َ َِ ِْ َْْ َ ْ ً َ

ِ

ُكانت واحدة فـلها النصف ْ ِّ َ ََ ً ََ ِ
َ ْ فوق اثنتني يأخذن  البنات فذكر يف هذا النص السامي أن.) َ

 َوهن أقرب إىل املتوىف من األخوات فباألوىل األخوات إذا كن أكثر من اثنتني ال، الثلثني

وكذلك ،  آية توريث البناتَفحذف من هنا ما بان باملفهوم من، يأخذن أكثر من الثلثني

فإن آية } فان كانتا اثنتني فلهما الثلثان{آية  ما يفهم بداللة النص من هناكحذف من 

؛ نيتثن ومل ينص فيها على مرياث االاثنتنيالبنات قد نص فيها على مرياث األكثر من 

فباألوىل البنات أل�ن أقرب من ،  االخوات اثنتني أخذن الثلثنيوذلك ألنه إذا كان

   . .)١(األخوات

ِوإن كانوا إخوة رجاال ونساء فللذكر مثل حظ األنـثـيـني{: وقوله تعاىل َّْ َ ََُْ ْ ِّ
ُ ْ ُِ ِِ َ ًَِ ً َ ًَ ِ

َ ْ
ِ ِْ{  

أي يرثون بطريق الكاللة فعلى قاعدة للذكر ، أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب املذكر

  .حظ االنثيني مثل 

ُّيـبـني الله لكم أن تضلوا{ َِّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ِّ   : ه ثالثة أوجهفي}أن تضلوا{قوله  }َُ

  .أي يبني لكم ضاللكم لتعرفوا اهلدى: مفعول يبني: أحدها

  .خمافة أن تضلوا: تقديره، مفعول له: ثانيها

 وهو قول لئال تضلوا: تقدير الالم قبل أن وتقدير ال بعدها ويكون تقدير الكالم: هالثثا

  .الكوفيني

أو عموم األحكام أو أحكام ، )٢(أي يبني لكم احلق: ومفعول يبني على الوجهني حمذوف

  .املرياث 

                                                           

  . بتصرف ١٩٩٩/ ٤زهرة التفاسري ) ١ (

دار الكتب العلمية الطبعة االوىل / ط٢٠٥/ ١  للعكربيمالء ما من به الرمحنإ) ٢ (

  .٣/٤٥م، وروح املعاين ١٩٧٩/هـ١٣٩٩



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

ٌوالله بكل شيء عليم{قوله تعاىل 
ِ
َ

ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ ُ َّ ومبن خيالف تشريعاته ، مبا يصلح أحوال العباد} َ

  .وأحكامه 

اث اإلخوة واألخوات للميت الذي مل  ملريًو�ذا نرى أن اآلية الكرمية قد ذكرت صورا أربعا

  :  امليت الكاللةأي. يرتك ولدا وال والدا

والباقي للعصبة إن ، فلها النصف بالفرض، أن ميوت امرؤ وترثه أخت واحدة: األوىل

كذلك ترثه من ، وكما ترث األخت الواحدة من أخيها النصف .وإال فلها بالرد، كانوا

وإمنا خيتلف باختالف ، لف باختالف امليت ذكورة وأنوثةّألن مقدار املرياث ال خيت، أختها

  .الوارث

وكما يرث ، أن يكون األمر بالعكس متوت امرأة ويرثها أخ واحد فله مجيع الرتكة: الثانية

  .األخ الواحد مجيع تركة أخته كذلك يرث مجيع تركة أخيه

  .فلهما الثلثان، أن يكون امليت أخا أو أختا وورثه أختاه: الثالثة

فللذكر مثل ، والورثة عدد من اإلخوة واألخوات، أن يكون امليت أخا أو أختا: الرابعة

  .حظ األنثيني

يف أ�م  وظاهر اآلية يف هذه الصورة الرابعة عدم التفرقة بني اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب

ّلكن السنة خصصت هذا العموم، يشرتكون يف الرتكة إذا اجتمعوا فقدمت األشقاء على ، ّ

  .)١(فإذا اجتمع الصنفان حجب اإلخوة األشقاء اإلخوة ألب، إلخوة ألبا

                                                           

  .م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٥دار ابن كثري الطبعة الرابعة /  ط١/٥٤٥تفسري آيات األحكام للسايس ) ١ (



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 

  اخلامتة

  . احلمد هللا رب العاملني أمت كتابه وتشريعاته على الوجه احلكيم 

  . وبعد ... والصالة والسالم على خامت االنبياء واملرسلني 

  : فتتلخص نتائج هذا البحث فما يلي

فقد أعطت ، ساء هي تشريعات رد احلقوق ألهلهاآيات املورايث يف سورة الن: أوال

ًاآليات للمرأة حقها أما كانت أو بنتا أو أختا صغرية كانت أو كبرية بعد أن كانت يف كل  ً ً َُّ

وأعطى للصغري الذي ال حيمل السالح وال يزود عن العرض حقه ، حيا�ا من سقط املتاع

وأعطت للزوج احلق يف ان يرث ، وميف الرتكة وساواه بأخيه الذي حيمل السالح ويقود الق

  . من زوجته وكان ال يرث منها أيام اجلاهلية 

هذه اآليات هي نصوص رفعت قدر املرأة بل وفرضت حقوقا ونصيبا مفروضا ملن : ثانيا

ففرض اهللا تعاىل لألخوة من األم نصيبا مفروضا ابطاال ملا كان عليه ، اتصل �ا  بسبب

  .األمومة يف االرث أهل اجلاهلية من الغاء جانب 

أهل أصول النسب وفروعه أ�ا حتدثت عن نصيب اآليات تبني من دراسة هذه : ثالثا

وسكتت عما عدا ذلك من العصبة وذوي األرحام وموايل العتاقة ، وأطرافه وعصمة الزوجية

وأولوا األرحام بعضهم {: وله تعاىلتوىل تفصيل مرياث ذوي األرحام قوقد ، وموايل احللف

وأولوا األرحام بعضهم أوىل {: وقوله] ٧٥: نفالاأل [}اآلية.... ببعض يف كتاب اهللاأوىل

 البخاريرواه   توريث العصبة مبا وبني النيب] ٦: األحزاب [}اآلية....ببعض يف كتاب اهللا

أحلقوا الفرائض بأهلها : [ قالأن النيب ) رضي اهللا عنهما (عن ابن عباس) رمحه اهللا(

   . .)١(] ىل رجل ذكرفما بقي فهو ألو

                                                           

، وصحيح ) ٦٣٥١(صحيح البخاري كتاب الفرائض باب مرياث الولد من أبيه وأمه ح رقم ) ١ (

  ) .١٦١٥(رقم ح الفرائض باب أحلقوا الفرائض بأهلها مسلم كتاب 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

املرياث جزء من النظام االقتصادي اإلسالمي يف ا�تمع حيول دون كون املال دولة : رابعا

فهو صورة من صور العدالة االجتماعية يف اإلسالم ، بني جمموعة من الناس لسن أو لقوة

.  

  : وختاما أوصي نفسي وقارئ هذه السطور بتقوى اهللا تعاىل فهي رأس األمر كله مث# 

أوصي بتعليم الناس تشريع املرياث مع توضيح عواقب عدم تطبيقه يف ا�تمعات  - 

 .من انتشار الفساد والظلم ومنع احلقوق أهلها 

ُأوصي من أنعم اهللا عليهم بنعمة املال أال يدخل نفسه يف توزيع الرتكة بل يرتكها  -  ْ َ
ون سببا بعد وفاته ليد رب العاملني سبحانه تتوىل توزيعها ليعم النفع �ا وال تك

 .لقطع األرحام ، جللب اللعنات عليه

  .واحلمد هللا رب العاملني ، وصل اللهم وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  أهم املراجع

  القرآن الكرمي 

وعلومهكتب التفسير : ًأوال :  

 دار إحياء / طليحممد عبد الرمحن املرعش: حتقيقأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 

   بريوت–الرتاث العريب 

  .م٢٠٠٠/هـ ١٤٢٠مؤسسة التاريخ الطبعة االوىل / للطاهر بن عاشور طالتحرير والتنوير 

دار األرقم بن أيب / عبد اهللا اخلالدي ط/د: التسهيل يف علوم التنزيل البن جزي  حتقيق

  .هـ ١٤١٦األرقم بريوت الطبعة األوىل 

هـ ١٤١٤إبراهيم عبد الرمحن خليفة الطبعة األوىل / د. النساء أالتفسري التحليلي لسورة

  .م ١٩٩٣/

  هـ١٤١٨الثانية : الطبعة  دمشق–دار الفكر املعاصر / وهبه الزحيلي ط/ التفسري املنري د

.   

دار الناشر العريب الطبعة األوىل / رضا عبد ا�يد ط/ د التفسري املوضوعي آليات املواريث

  . م٢٠٠٤/هـ ١٤٢٥

م ٢٠٠٢/هـ١٤٢٥دار ابن كثري الطبعة الرابعة /  طلسايسلشيخ افسري آيات األحكام لت

.  

دار الكتب العلمية الطبعة األوىل / طحاشية القونوي على تفسري البيضاوي 

  .م  ٢٠٠١/هـ١٤٢٢

  .دار الفكر العريب / طحممد أيب زهرة / زهرة التفاسري للعالمة الشيخ 

دار صادر / ى تفسري البيضاوي للشهاب اخلفاجي طعناية القاضي وكفاية الراضي عل

  .بريوت

السنة وعلومها: ثانيا :  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

 الثالثة: الطبعة اإلسالمية البشائر دار /الباقي ط عبد فؤاد حممد: صحيح البخاري حتقيق

  .م ١٩٨٩ /هـ١٤٠٩

حمب الدين اخلطيب  : فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين حتقيق

  .م١٣٧٩رفة بريوت دار املع/ ط

/ ط: علي حسني البواب: كشف املشكل من حديث الصحيحني البن اجلوزي حتقيق

  .دار الوطن 

الطبعة  مؤسسة الرسالة/  طشعيب األرنؤوط وآخرون: حتقيقاإلمام أمحد مسند 

  .م ٢٠٠١ / ه١٤٢١األوىل

 عةالرياض الطب – الرشد مكتبة /احلوت ط يوسف كمال: مصنف ابن أيب شيبة حتقيق

  .هـ١٤٠٩ األوىل

  م١٩٣٢/هـ ١٣٥١حلب الطبعة األوىل –املطبعة العلمية /  لإلمام اخلطايب طمعامل السنن

دار املعرفة الطبعة الثامنة / املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج لإلمام النووي ط

  .م ٢٠٠١/ه١٤٢٢

الفقه وعلومه : ثالثا  

دار / الوضعي حممد رضا صاحل  طأحكام وقواعد املرياث يف القرآن والسنة والقانون 

  الرتاث العريب 

مكتبة اخلدمات / أحكام املواريث يف الشريعة اإلسالمية نبيل كمال الدين طاحون  ط

  .م ١٩٨٤/ هـ ١٤٠٤احلديثة ـ جدة 

مكتبة حممد على صبيح / الدرة البهية شرح الرحبية حملمد حميي الدين عبد احلميد ط

   .واوالده بدون تاريخ

دار الندوة اجلديدة / أبو اليقظان عطية فرج  ط/ اث يف الشريعة االسالمية دحكم املري

 .بدون 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

دار األنصار للطباعة الطبعة األوىل / عبد العظيم الديب ط/ فريضة اهللا يف املرياث د

 .هـ١٣٩٨

 المعاجم العربية: رابعا :  

   .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ - الفكر دار / ط البالغة للزخمشري أساس

  .م١٩٨٣/هـ١٤٠٣دار الكتب العلمية الطبعة األوىل / لجرجاين  طالتعريفات ل

 الرابعة: للماليني الطبعة العلم دار /عطار ط الغفور عبد أمحد: الصحاح للجوهري حتقيق

  م ١٩٨٧ / هـ ١٤٠٧

 دار ومكتبة / طإبراهيم السامرائي.د، مهدي املخزومي.د: العني للخليل بن أمحد  حتقيق

   اهلالل

   مؤسسة الرسالة/ طحممد املصريوعدنان درويش :  البقاء الكفوي  حتقيقالكليات أليب

األوىل : الطبعة  دار القلم/ طصفوان عدنان الداودي: املفردات للراغب األصفهاين حتقيق

   . هـ١٤١٢

   . هـ١٤١٤لثالثةدار صادر الطبعة ا/ لسان العرب البن منظور  ط

   .م١٩٧٩/هـ ١٣٩٩دار الفكر / ارون طعبدالسالم ه: مقاييس اللغة البن فارس حتقيق



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

اس  

  ٩٧١  ......................................................................... المقدمة

  ٩٧٤................................والتاریخ والقرآن اللغة في المیراث: ألولا المبحث

  ٩٧٤..............الكریم القرآن في وموارده اللغة، في المیراث: األول المطلب

٩٧٤.............................................................................:اللغة في المیراث  

 ٩٧٤....................................................................:اللغة في المادة دالالت  

 ٩٧٦.....................................................:الكریم القرآن في المیراث موارد  

  ٩٧٩  .......................................البشریة تاریخ في المیراث: الثاني المطلب

  ٩٧٩................................................:العالم حضارات أقدم عند المیراث: أوال

  ٩٨٠......................................................:المصریین قدماء عند المیراث: ً      ثانیا

  ٩٨١......................................................................:الیھود عند المیراث: ثالثا

  ٩٨١...............................................................:لنصارىا عند المیراث: ً      رابعا

  ٩٨١..................................................................:الرومان عند اإلرث: خامسا

  ٩٨٢...............................................:اإلسالم قبل العرب عند المیراث: سادسا

  ٩٨٢..........................................................:اإلسالم صدر في المیراث: ً      سابعا

  ٩٨٥ ..................................النساء سورة في المواریث آیات: الثاني المبحث

 حظ مثل للذكر أوالدكم في هللا یوصیكم{: تعالى قولھ تفسیر: األول المطلب

  ٩٨٥  ................................................................................}اآلیة ...األنثیین

  ٩٨٥...........................................:التركة في الوالدین من الداألو نصیب: ً    أوال



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

١٠٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثاين من العدد التاسع املجلد 
  دراسة تفسريية- آيات املواريث يف سورة النساء 

  ٩٩٥...........................................:التركة في األوالد من الوالدین نصیب: ً      ثانیا

 یكن لم إن زواجكمأ ترك ما نصف ولكم{: تعالى قولھ تفسیر: الثاني المطلب

  ١٠٠٢  ...................................................................... .}اآلیة... ولد لھن

  ١٠٠٢.........................................................:التركة في الزوجیة نصیب: أوال

  ١٠٠٥......................................................................:ألم األخوة نصیب: ً      ثانیا

  ١٠٠٨..............................................................................:وتذییلھا اآلیة ختام

. .كاللةال في یفتیكم هللا قل یستفتونك{: قولھ تفسیر: الثالث المطلب

  ١٠١١............................................................................}اآلیة

  ١٠١٨  ............................................................................. الخاتمة

  ١٠٢٠...............................................................................     المراجع أھم

  ١٠٢٣...............................................    ...............................  الفھرس

 

  


