


 

     

                   

                           ] العنكبوت :
69 [

وتفعيل ، جهاد النفس  األسس، ومن أهم هذه  أسسه عاىل لهاهلدى إىل سبل اهللا ت.. 
النتيجة ف.. وإالَّ  ..األنا سلبيات نور احلق ، واالبتعاد عن اهلوى ويف سبيل ارد العقل 

فدون جهاد النفس يف سبيل احلق وإخالص النية هللا  ..هوى النفس ظالم هي الغرق يف 
 ..ق نور احلال يهتدي اإلنسان إىل ، تعاىل 
                                     

                                         

                                   
                                 

              ] 177 - 175: األعراف [
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  ..ألنَّ نفسه مل تكن مطهرة مل ينفع السامري ما بصر به دون الناس ، .. 
                                 

             ] 96: طه [   

  رة نفس السامري مل تكن مطهألنَّ              ] 79: الواقعة [ ، 
اخلبيثة سحبته نفسه  –أيضاً  –، وإنما  ليس فقط مل يستطع مس احلقوكانت خبيثة ، 

  ..باتجاه مراد الشيطان 
يف  - قد خيتلط  ،مع كلِّ ما حييط بنا  يف تفاعلنا الفكري ،وهذا العامل ، يف .. 

، وقد نتيه يف جزئية هنا وجزئية هناك ، فننطلق منها لنصل مع الباطل  احلق - تصوراتنا 
والعودة إىل ثوابت كتاب اهللا بالتمحيص والتدقيق .. لكن .. إىل نتيجة حنسبها من املنهج 

عن  -يف تصوراتنا  -يتم فرز الباطل وإبعاده يف كلِّ جزئية ، وصوالً إىل النتائج ، ، تعاىل 
فالفكر السليم املبين على .. األوهام  فية خالية من أن تشوااحلق ، لتبقى صورة احلق صا

ال يتلوث باألوهام ،  بالنتيجة ،تنبط من دالالت كتاب اهللا تعاىل الدليل القاطع املُس
  .. والتصورات املتخيلة 

النازل من السماء حينما يسيل يف األودية  النقي باملاءوقد شبه اهللا تعاىل ذلك .. 
.. النقي مع الزمن يذهب هذا الزبد بعيداً عن املاء .. لكن  .. الزبد الضار به يختلطف

      ..اً صافياً نقي -بعد ذلك  -، ليبقى املعدن  خيرج الزبد بعيداً وكذلك بصهر خام املعادن
                                   

                                        

                                     

           ] 17: الرعد [   
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جيعل ا ، مم فيه زبدوجود ب ج ومهاًنتيمتني وجود عورات يف جانب احلق ، و.. 

 ذا احلق ال يرون إالَّ الكافرينلتستيقن  ، فيعرضون عن رؤية احلق موه من زبدما توه ،
هم يف خطوة الحقة إعراضهم ، ليتوهوها ، وهذأنفسي موا وجود العورات اليت متنؤدا ي

.. إىل دخوهلم يف ساحة الظلم والعلو ، وإىل نشرهم للفساد 
                                

        ] 14: النمل [ 
ر وال تتبدل من زمان ومكان ، فال تتغي هذه سنة تفاعل الكافرين مبنهج احلق يف كلِّ.. 

يرى ذلك ، ) القرآن الكرمي ( والناظر يف أقوال الكافرين بكتاب اهللا تعاىل .. جيلٍ آلخر 
   ..بشكلٍ جلي 

جيب أن يصل  إىل منعلى إيصال احلق الذي حيمله كتاب اهللا تعاىل واألكثر خطراً .. 
تظهر مناقضته لكتاب اهللا تعاىل بشكلٍ تمسك مبوروث هو الإليهم يف كلِّ زمان ومكان ، 

.. ما حيمله كتاب اهللا تعاىل وتقدميه للناس على أنه عني ،  واضح ال خيفى على عاقل
التنطّع بأوهام ال حيملها كتاب اهللا تعاىل ال من قريب وال من بعيد ، حاملها  وكذلك

حيملها كتاب ناس على أنها أحكام اجلهل بصياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل ، وتقدميها لل
  ..تضيع احلقيقة أمام األعني الربيئة الباحثة عنها ، فما بني هذين الوجهني  .. اهللا تعاىل
على  -الناطقني بلغة كتاب اهللا تعاىل ، كوم أقرب الناس  قوم النيب  وهذه آفة.. 

الرسول سيشكوهم .. لك ولذ.. إلدراك حقيقة صياغة لغة القرآن الكرمي  - وجه األرض 
  فرسول اهللا .. يوم القيامة  لن يأيت يوم القيامة شافعاً ألصحاب الكبائر من قتلة

على قومه كما يفترون على منهج اهللا تعاىل ، إنما سيأيت شاكياً من أمته وفاسدين وزناة 
 ..نتيجة هجرام للقرآن الكرمي 

                           ] 30: الفرقان [
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كما ترمسها نصوص كتاب اهللا سنتناول مسألة املرياث ، ، يف سياق هذا البحث .. 

كتاب اهللا اليت يلقوا جزافاً على شبهة من شبه الكافرين تعاىل ، وسنلقي الضوء على 
موا أنَّ توهقد ف.. باخلطأ احلسايب يف موضوع املرياث   تعاىلتعاىل ، وهي اتهام كتاب اهللا

 مطلقة ال تزيد وال تنقص ةمنها حص كالَّ، النسب اليت يذكرها اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي 
مبعىن .. ، مهما تزامحت النسب داخل التركة ذاا لكلِّ حاالت املرياث احملتملة يف الواقع 

لكلِّ الورثة ، يف نقص نصيباً ال يزيد وال ي،  كتاب اهللا تعاىليف  نسبة مذكورة توهموا كلَّ
 إىل هذه – جمرد إشارة -كلِّ احلاالت ، وذلك دون أي دليل من كتاب اهللا تعاىل يشري 

  ..األوهام 
من السابقني ، والالحقني أيضاً ، اعتربوا ى من تناولوا هذه املسألة حت.. ولألسف .. 

الرد  مسأليت إىل تبني ذلك فدفعهم،  ثابتة كتاب اهللا تعاىل أنصبةً النسب املذكورة يف
    ..للتشهري به يف هذه املسألة ، واستغلَّ ذلك أعداء كتاب اهللا تعاىل والعول 
فعل ة أهوائهم كردواألكثر تيهاً من هؤالء ، من راحوا يتصدون لذلك من خالل .. 

بشكل  –عن تيه املسيئني  وغرقوا يف تيه ال يقلُّ، فخرجوا عن ثوابت اللغة ، ليس إالَّ 
هي التيه واإلعراض عن ، وجهان لعملة واحدة فكالمها  ..لكتاب اهللا تعاىل  –ظاهر 

  ..إدراك دالالت كتاب اهللا تعاىل 
 ..من هذين الوجهني هلذه العملة املنتهية  وهدف هذا البحث ليس الرد على أي
ر .. تها صالحية اهلدف هو تدبة علمياآليات الكرمية احلاملة ملسائل املرياث ، مبنهجي

وإن كنا سنتناول بعض للوصول إىل معادلة املرياث اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل ، سليمة ، 
دالالت كتاب اهللا تعاىل فيما تبيان  يف سياقأثناء تفسري بعض النصوص ، وذلك تيههم 

  ..خيص هذه املسألة 
منذ إنزال ) جبوهرِها ( ، غري مسبوقة أُقدم رؤيا ملسألة املرياث يف هذا البحث .. 

ضعها بني أيدي ألمع األدلّة اليت هداين اهللا تعاىل إليها ، قدمها أُ، كتاب اهللا تعاىل إىل اآلن 
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نسيب ،  بشكلٍ حيتاج إلمجاع ولو ليس للفتوى ، فالفتوى موضوع آخراألمة ، للتدبر ، و
 ..ستطبق عليهم هذه الفتوى ريعات كقوانني يؤمن ا أفراد األمة الذين لسن التشحيتاج و

ة للتدبر ن أكون قد المست احلقيقة ، وأن يكون هذا البحث مادأوأرجو اهللا تعاىل 
  ..واهللا تعاىل من وراء القصد .. وليس مادة للتفرق واالختالف يف هذه املسألة ، والتفكّر 

 

 



 



 
 

  

  
      

                      

                               

           ]  116: األنعام [    
يف رق ، وغوالتقليد األعمى بعد عن احلق والوهم  ..الظن ال يغين من احلق شيئاً  ..

سواء قيل املاضي أم ( للقال والقيل ال يشفع لألمة أن تسلّم فكرها و ..ظلمات الباطل 
فيه من الريب  ، فما هو دون كتاب اهللا تعاىلوبني يديها كتاب اهللا تعاىل  )قيل احلاضر 

  .. ه عن حقيقة الدالالت اليت حيملها كتاب اهللا تعاىلمبقدار ابتعاد والباطل
بشكلٍ خاص ، ويف الفكر  يف الفقه اإلسالميى اخلالفات يف مسألة املرياث تتجلَّ.. 

ة اليت  وذلك بشكل عام ، اإلسالميكلُّ مذهب وطائفة يعود إليها تبعاً للمناهج الفكري ..
متَّ القفز فوق ثوابت لغوية واضحة ال خالف  –كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  –سف ولأل

  ..، أو انتصاراً هلوى مسبق الصنع فيها ، وذلك ملوافقة بعض اآلراء 
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النقاط اليت متَّ الوقوف عند أهم  –إن شاء اهللا تعاىل  –يف هذا البحث سنحاول  ..

ث ، حماولني تبيان حقيقة ما حيمل هلا كتاب اهللا يف مسألة املرياتفسريها تفسرياً خاطئاً 
  .. تعاىل من دالالت 

عند دالالت اآلية الكرمية التالية ، حيث حشروا دالالا يف إطار بالوقوف  ولنبدأ.. 
  ..أكذوبة مسألة الناسخ واملنسوخ 

                              

                           ]  33: النساء [  

  ..اقتطع النص التايل من تفسري ابن كثري فيما خيص هذه اآلية الكرمية .. وكأمنوذج .. 
 ؛ رمحه ذوي دون ، األنصاري ياملهاجر يرث املدينة قدموا حني املهاجرون كان [[

         : اآلية هذه نزلت فلما ، بينهم وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول آخى اليت باألخوة
 والَّذين{ :  قال مث.  نسخت}  واألقْربونَ الْوالدان ترك مما موالي جعلْنا ولكُلٍّ{ 

تقَدع كُمانمأَي موهفَآت نمهيبص { .  
 بن وعثمان - جريج ابن عن ، اجحج حدثنا ، الصباح بن حممد بن احلسن وحدثنا

}  نصيبهم فَآتوهم أَيمانكُم عقَدت والَّذين{ :  قال عباس ابن عن ، عطاء عن ، عطاء
 ، يتحالفون األحياء وكان وأرثك ترثين:  يقول ، الرجل يعاقد اإلسالم قبل الرجل فكان
 أدركَه عقْد أو اجلاهلية يف كان حلْف كُلُّ : " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول فقال

ه فال ، اإلسالمزِيدي ة إال اإلسالمقْد وال ، شدلْف وال عهذه فنسختها.  " اإلسالمِ يف ح 
..  ]] . ] 75 : األنفال [}  اللَّه كتابِ في بِبعضٍ أَولَى بعضهم األرحامِ وأُولُو{ :  اآلية

  ..انتهى االقتباس 
 : ما نراه يف هذه اآلية الكرمية أنَّ كلمة ..      و ، ل ، ي : ( من اجلذر ( ..

وويلُّ أمر فالن ودالالت هذا اجلذر تدلُّ على قرب ، وأوىل بالشيء أحرى به وأجدر ، 



      13    
والقيام  ه ، ويتابعه ويكون خلفه يف أمرههو املسؤول عن أمره وعن توجيهه وكفايت

  ..وموىل فالن هو سيده ومتابعه واملسؤول عنه  .......أحق وأجدر : وأوىل  ..بشؤونه 
                                ] 78: احلج [    

                                

                   ] 76: النحل [  

 ..التابعني ايل تصف وبينما كلمة م ..له  تابعونفاملوىل هو السيد واألصل ملن هم .. 
 كلمة ف     ًة  من خالل عالقة، قون باملعين فراد يتعلَّألتصف مجعابه ، قرب وأحقي

يكون فيها املعين موىل ألولئك املوايل ، وقد جاءت ثالث مرات يف كتاب اهللا تعاىل ، 
  : واآلية التالية ..منها اآلية الكرمية قيد الدرس  ..وليس العكس 

                                  
  ] 5: مرمي [ 

 زكريا عليه السالم خاف ممن هلم األحقية بوراثته ..       ، م األقرب لهكو
عليه راده أ فما ..دعا اهللا تعاىل بأن يهبه ولياً لذلك الفته ، خلخاف أالَّ يكونوا أهالً 

املعىن ارد وهذا . ..حدد صفاته ، فوهبه اهللا تعاىل حيىي عليه السالم  هو ويلٌّالسالم 
  ..الثالثة نراه يف اآلية ، لكلمة موايل 
                                 

      ............   ] 5: األحزاب [  

للمؤمنني الذين أشرفوا على تربيتهم  ين مل يعرف آباؤهم ، هم التابعونهؤالء الذ.. 
   ..ورعايتهم ، ال العكس 

  :يف اآلية الكرمية قيد الدرس و.. 
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                            ] 33: النساء [  

 نرى أنَّ املوايل للفرد املعين من مجلة املعنيني بكلمة ..       ، يتعلّقون به
  .. بقرب وأحقية ، يكونون فيها تابعني له

 ذه اآلية الكرمية الكلمة األوىل يف ه..      ِّبكل ن لنا أنَّ األمر متعلِّقتبي ،

 والعبارة التالية هلا .. إنسان ، وبكلِّ مال        ًن لنا أنَّ كالله تابعون  ، تبي

  والعبارة القرآنية التالية هلا .. هم أحق به              نتبي ،
أي .. ساحتها املرياث الذي تركه الوالدان واألقربون ، األحقية والتابعية املعنية هنا  لنا أنَّ

، مما تركه الوالدان تبين لنا ما يمكن أن يكون حقَّاً لإلنسان ، عرب ساحة املرياث 
   :فكلُّ مرياث يرثه اإلنسان يكون مصدره إما من .. .واألقربون 

1 -        حياته الدنيا كون اإلنسان يسعى يف ، ، حيث متَّ ختصيصهما
، فال يوجد ومن جهة أُخرى فكلُّ إنسان جاء من خالل والدين  ..دف توريث أوالده 
  ..) باستثناء آدم وعيسى عليهما السالم ( إنسان إالَّ وله والدان 

  ثنياملوروإما من بقية  -  2       ى اإلنسان من املتوفَّ ، حيث يرث
وفق ما يبينه اهللا تعاىل ،  ساحة حالة املرياث يفلبعضهما األقرب  الوارث واملورث بكون

الورثة الذين بعض هناك حاالت يرث فيها اإلنسان نتيجة غياب ف ..يف مسألة املرياث 
  يف ساحةعند ذلك فيصبح ،  املرياثعن  هحيجبون       ، كما سنرى إن

 كلمة ف ..شاء اهللا تعاىل         ة بنيثتصف عالقة تناظريالوارث واملور  ،
هو األقرب  املورثو،  مرياث يف حالة وارث هو األقرب بالنسبة للمورثالحبيث يكون 

   ..حاالت املرياث ليست ثابتة لكلِّ ، وهي مسألة  يف هذه احلالة لوارثبالنسبة ل
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          : مما حتمله كلمة -دائماً  – هو ،من زوجه والزوج من ابنهما ،  مرياث الوالدين.. 
        إن شاء اهللا  – وسنرى .....ال حيجبهم أحد الوالدان والزوج ، ف

  :يكونون من  أنَّ اإلخوة - تعاىل       ،ة كانت أم ( لة يف حالة الكالكلي

 : وأنَّ األعمام واألخوال يكونون من ، ) جزئية       يف حالة ال أوالد وال
.. وال أزواج يف االجتاهني ) مبا تعنيه كلمة آباء حسب املفهوم القرآين ( إخوة وال آباء 

 :  املعنيني بكلمة وسنرى أنَّ األعمام واألخوال يكونون من        يف مسألة
املرياث ، يف حالة مرياث كاللة كلية ألخت من أخيها ، أو من أختها ، ويف حالة مرياث 

  ..كاللة كلية ُألختني من أخيهما ، أو من أختهما 
يدخل يف اث ، هي ما يحدد قرب الوارث لهناك نسبية يف بعض حاالت املري.. إذاً .. 

 ذه الساحة ة املرياث ، فال يدخل هساح       ة إالَّ نتيجة غياب بعض الورث

  األعمام واألخوال نراهم من ساحةفاألخ و ..الذين حيجبونه        يف
هناك حاالت تفضيل معينة ، تدخل ف..  داخل هذه الساحةحاالت ، يصبحون فيها 
، وهناك  من الوارثني، فتجعله ) واألخوال  كاألخ ، واألعمام( الوارث يف ساحة املرياث 

ا هذه الساحة نتيجة وجود م هنا نرى عظمة من .. ن حيجبونه حاالت ال يدخل
  الصياغة القرآنية       األقرب ( ، كجمع مذكر سامل لكلمة.. (  

ا يترك الوالدان لكلٍّ مم: وهنا حىت هذه العبارة القرآنية ، اكتمل املعىن بأنه .. 
.. مستحقِّون له : هناك تابعون خلفه أحق به ، مبعىن ) مبعىن لكلِّ مرياث ( واألقربون 

إنسان ، ولكلِّ مال ، جعلنا موايل هم أوىل به وأحق به ، وهذه  لكلِّ: فاآلية تقول 
ة هلؤالء املوايل ، مصدرها التركة اليت تأيت من طريق املورة املعنيتركة  فكلُّ.. ني ثاألحقي

ن همهلا ما  ن املوايل م أحق..  
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 وتأيت العبارة التالية هلذه العبارة ..           ن نوعاً آخرلتبي ،

.. من االستحقاق ، وهو االستحقاق املتعلِّق بالعهود واملواثيق اليت يتم إلزام الذات ا 
  ..عهود واملواثيق اليت ألزمتم أنفسكم ا ، هلا مستحقّون أوىل ا والعقود وال: مبعىن 

فاألميان املؤكَّدة اليت يعقدها اإلنسان ، يحاسب على تنفيذها ، ويأمرنا اهللا تعاىل .. 
  ..لزم اإلنسان نفسه به من عهود ومواثيق وهذا يشمل كلَّ ما ي.. بعدم نقضها 
                 ] 89: املائدة [  

                ] 91: النحل [   

 تأيت العبارة التالية هلا مباشرة .. اآلن ..           خرباً ليس فقط لكلمة

      ما لكلِّ ما سبقلنصيبهم يف املرياثفاملستحقون  ..، وإن         

                      وكذلك أصحاب احلقوق ممن تربطنا معهم ،

  عقود ومواثيق ألزمنا أنفسنا ا         .. هؤالء وهؤالء ..

  صيبهم الذي يستحقونهأن نأتيهم نيأمرنا اهللا تعاىل ب         ..  
فاآلية الكرمية كما نرى تصور أحكاماً صاحلةً لكلِّ زمان ومكان ، وال عالقة .. 

ترد هذه اآلية الكرمية .. فكما نرى .. لدالالا مبا متَّ زعمه من أكاذيب الناسخ واملنسوخ 
ومن القيم النبيلة  ..وليس خمتصاً بتفاصيل املرياث  ،يف سياق قرآين يصور القيم النبيلة 

  ..وإعطاء احلقوق ملستحقّيها ، ما حتمله هذه اآلية الكرمية ضمن سياقها القرآين 
                        ............   
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............   ] 34 - 29: النساء [  

 : وهناك مسألة أخرى متَّ فيها خلط واضح ، هي تفسريهم للعبارة القرآنية  ..   

            يف اآلية الكرمية                  

                            ] حيث قالوا  ، ] 11: النساء :

 : قوله تعاىل          اقتبس من تفسري .. وفيما يلي .. اثنتني وما فوق : يعين
  :الفخر الرازي نصاً خيص هذه العبارة القرآنية 

 ، اثنتني فوق كن إن أم تعاىل نبي:  فقط ناثاإل فوخلَّ مات إذا ماأ ......... [[
 بالقول البنتني حكم نيبي مل تعاىل أنه إالَّ ، النصف فلها واحدة كانت وإن ، الثلثان فلهن

  فصاعداً البنات من الثالث فرض الثلثان:  قال أنه عباس ابن فعن ، فيه واختلفوا.  الصريح
 اثنتني فَوق نِساء كُن فَإِن{ :  قال تعاىل بأنه عليه واحتج ، النصف فهو البنتني فرض وأما
نا ثُلُثَا فَلَهم كرالثلثني أخذ أن على يدل وذلك ، راطلالشت اللغة يف » إن « وكلمة}  ت 

  . للبنتني الثلثني حصول ينفي وذلك ، فصاعداً ثالثا بكون مشروط
      : قال تعاىل ألنه ، عباس ابن على الزم الكالم هذا أن:  األول:  وجوه من واجلواب

 ، واحدة بكوا مشروطاً النصف حصول فجعل}  النصف فَلَها واحدة كَانت وإِن{ 
.  قوله يبطل فهو صح إن الكالم هذا أن فثبت ، للبنتني نصيباً النصف حصول ينفي ذلكو

 ويدل ؛ الوصف انتفاء عند احلكم انتفاء على تدل » نإ « كلمة أن نسلم ال اأن:  الثاين
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 أن على دلَّ مجاعاإل ألنّ ، اآليتني هاتني بني التناقض لزم كذلك األمر كان لو أنه عليه

 لالشتراط » إن « كلمة يكون أن وبتقدير ، الثلثان وإما ، النصف إما نيثنتاال نصيب
 ، باطالً فكان الباطل إىل يفضي االشتراط بكلمة القول أن فثبت ، بفسادمها القول وجب
   :  وقال]  283:  البقرة[ }  مقْبوضةٌ فرهان كَاتبا تجِدواْ لَّم وإِن{ :  قال تعاىل وألنه

 أن ميكن وال ، ] 101:  النساء[ }  خفتم إن الصالة من تقصروا أن جناح كمعلي فليس{ 
  ..انتهى االقتباس ..  ]] . اآليات هذه يف االشتراط معىن يفيد

فكما أنَّ النص الكرمي ال يقبل بأن تكون نسبة االثنتني هي النصف مبا يساوي نسبة .. 
لثلثان مبا يساوي نسبة الثالثة فما فوق ، الواحدة ، وال يقبل بأن تكون نسبة االثنتني هي ا

  : كذلك ال يقبل أن يكون معىن العبارة القرآنية               : فإن كن
فلو أراد اهللا تعاىل إدخال االثنتني بدالالت هذه العبارة القرآنية ، ملا .. اثنتني وما فوق 

ففي أحكام املرياث نرى كيف أنَّ اهللا .. رآنية ذه احليثية كانت صياغة هذه العبارة الق
 : تعاىل يذكر االثنتني بشكلٍ صريح                     

............    ] ة ..  ] 176: النساءفالعبارة القرآني :                 

         ة لوإن شاء اهللا تعاىل لنا وقفة  ...واضحة يف ذكر اثنتني فقطصياغة حتليلي

 : هذه العبارة القرآنية          قراءة يف آيات املواريث ( يف الفصل الثالث.. (  

،  ]] الثلثان وإما ، النصف إما ثنتنياال نصيب أن على دل مجاعاإل [[: وقوهلم .. 
يبين اشتراطاً فرضوه تعسفاً ، دون أي دليل من كتاب اهللا تعاىل ، ويظهر جهالً رياضياً 

فربط نسبة البنت بالنصف ، ونسبة الثالثة .. ناجتاً عن احلالة احلضارية اليت عاشوا فيها 
وما فوق بالثلثني ، وترك نسبة البنتني دون ذمتعلِّق القرآين  كر ، هو أمر بكون النص

خمتزالً ال لغو فيه وال حشو ، وهو أمر لنا باستنباط نسبة البنتني كمتوسط ما بني هاتني 
  ..النسبتني 
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 : ملَّا كانت العبارة القرآنية ..                        

  وتليها العبارة القرآنية  تصور نسبة ثالث نساء فصاعداً ،            

      ر نسبة الواحدة فقط ، فبالتايل تكون نسبة االثنتني هي املتوسطاليت تصو ،
)  24/  12= ن : ( وبني نسبة الواحدة )  24/  16= ن : ( بني نسبة الثالثة فصاعداً 

  ..من كتاب اهللا تعاىل  يستنبطهكذا  ،)  24/  14=  ن: ( البنتني هي  ةأي تكون نسب
اإلجابة .. فما هي نسبته ؟ .. وهنا سنقف عند حالة كون األوالد ولداً ذكراً فقط .. 

 : من سورة النساء )  11( نستنبطها من اآلية                

         ن حظّ، فهذة تبيالذكر مقابل حظ األنثى داخل  ه العبارة القرآني

 األوالد ، فكلمة  نصيب    ة األخرية احلاصل عليها الوارثداخل إطار تعين الكمي
التوزيع فيما بينهم للذكر مثل  فاألوالد يتم.. وال تعين نسبة من املوروث ،  نصيب األوالد

  ..، وليس من جممل التركة  األنثيني داخل إطار نصيبهم حظّ
األوالد عبارة عن ولد ذكر فقط ، واحلظ  -يف حالتنا اليت ندرسها  -هنا .. لكن .. 

، ويف حال البنتني أيضاً ، األوالد عبارة عن  هفريداً في النصيب كون الولد الذكرهو كامل 
ا كانت نسبة وملَّ..  نصيب األوالد أيضاًيهما هو كامل هاتني البنتني فقط ، وجمموع حظّ

فمن ، بغض النظر عن النسب اُألخرى داخل التركة ، )  14/24= ن : ( البنتني هي 
بغض النظر  ، ) 14/24= ن : ( نسبة الولد الذكر فقط هي أيضاً  املمكن االستنتاج أنَّ

  ..عن النسب اُألخرى داخل التركة 
:  ا فوق ، بنسبة الثلثني وحتديد القرآن الكرمي لنسبة األوالد كوم ثالث بنات فم.. 

أُنثيني ، فإنَّ ثالث  حظَّ عادللذكر داخل نسبة األوالد يا ، وكون حظِّ)  16/24= ن ( 
أي ما يعادل ثالث ( بنات فما فوق ، تعادل حاالت األوالد ابتداًء من حالة ذكر وأنثى 

: عدا حاالت (( من هنا نستنتج أنَّ نسبة األوالد يف باقي احلاالت .. فما فوق  )إناث 
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، )  16/24= ن ( ، هي الثلثان )) األنثى وحدها ، واألنثيني وحدمها ، والذكر وحده 

  ) .. 16/24= ن : ( مهما بلغ عدد األوالد ، فسقف نسبة األوالد هو الثلثان 
، )  14/24=ن (  أنَّ نسبة البنتني هينرى من كتاب اهللا تعاىل ،  استنباطاً.. إذاً .. 

، وسقف نسبة األوالد مهما بلغوا هو )  14/24= ن : ( لذكر وحده هي ونسبة الولد ا
  ) .. 16/24= ن : ( الثلثان 
 : وهناك قضية أُخرى اختلفوا فيها ، هي فهم دالالت العبارة القرآنية ..     

       يف اآلية الكرمية :  

  ............                                 

                                     

            ............        ]  11: النساء [  
  :واقتبس النص التايل من تفسري الفخر الرازي فيما خيص هذه العبارة القرآنية .. 
 ، السدس إىل الثلث من األم حتجب ال الواحدة األخت أن على اتفقوا ....... [[
 على الصحابة من فاألكثرون ، األختني يف واختلفوا ، حيجبون الثالثة أن على واتفقوا
 الواحدة حق يف كما حيجبان ال:  عباس ابن وقال ، الثالثة يف كما احلجب باتثإب القول

 ولفظ ، خوةاإل بوجود مشروط احلجب هذا أن على دالة اآلية أن عباس ابن حجة ..
 حيصل مل الثالثة توجد مل ذاإف ، الفقه أصول يف ثبت ما على ثالثة اجلمع وأقل مجع خوةاإل

 صار مب:  لعثمان قال عباس ابن أن روي .. احلجب حيصل ال أن فوجب ، احلجب شرط
}  إِخوةٌ لَه كَانَ فَإِن{ :  تعاىل اهللا قال وإمنا،  ؟ السدس إىل الثلث من األم يردان خواناأل

 به قضى قضاء أرد أن أستطيع ال:  عثمان فقال ؟ خوةإب ليسا قومك لسان يف واألخوان
  ..القتباس انتهى ا..  ]] . األمصار يف ومضى قبلي من
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: النص واضح وجلي بأنَّ حجب األم من الثلث إىل السدس يكون بوجود اإلخوة .. 
           فصيغة اجلمع احملمولة بكلمة ،      واضحة ويدركها من

) كان جنسهم  مهما( يدرك احلد األدىن من قواعد اللغة العربية ، بأنها تعىن ثالثة إخوة 
 فما فوق ، فكلمة       ذكوراً كانوا ، أم : هي مجع جلنس اإلخوة ، مهما كانوا

 : وهذا ما نقرؤه يف قوله تعاىل .. إناثاً ، أم ذكوراً وإناثاً           

             ] 10: احلجرات [ ..  
أم أنثيني ،  ذكرين كانا( ، واألخوين ) أنثى ذكراً كان أم ( ا نرى أنَّ األخ من هن.. 

.. لكن .. ، هذه احلاالت ال تنقص نسبة األم من الثلث إىل السدس ) أم ذكراً وأنثى 
 قبلي من به قضى قضاء أرد أن أستطيع ال [[: عندما يكون املعيار كما قال عثمان 

تباع األعمى دون أي اعتبار لكتاب تبني الالحقني ملبدأ االويتم  ، ]] األمصار يف ومضى
ال داعي لالستغراب ، فكلُّ شيٍء ممكن مهما بلغت درجة خمالفته .. عندها .. اهللا تعاىل  

  ..لدالالت كتاب اهللا تعاىل 
  : وهنا سنقف عند كلمة   ها تعين ،) أخ (  : واليت هي مجع لكلمةلنرى أن 

   ..لننظر يف قوله تعاىل  ..وال عالقة هلا بالذكورة واألنوثة ، األخوة  جنس ا العامبإطاره
                                          

                                   

                                   ] البقرة
 :178 [  

 هنا كلمة ..     وكذلك يف قوله تعاىل .. نوثة عالقة هلا بالذكورة واألال..  
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                ] 12: احلجرات [    
 كلمةوكذلك أخت اليت ال تصف إالَّ األنثى ، يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ كلمة و.. 

     ىل أن كلمةإ مقدمة يتم االنطالق منهاليست اليت ال تصف إالَّ اإلناث ، ) أخوات ( 
كلمة أخت هو لتحديد األخ فورود  ..أبداً .. اصة بالذكور خ) إخوة (  وكلمة) أخ ( 

 ة الدالالت احملمولة بالنصاألنثى حصراً ، وهذا يتعلَّق خبصوصي ..  
  ..هو قوله تعاىل .. لنأخذ مثاالً على ذلك .. 
                                  

                                  

                            

               .........    ] 61: النور [  
ى تسمية األب ، وكذلك أنَّ األم تسم –يف هذا الكتاب  –اهللا تعاىل  إن شاءسنرى 

  :اجلملة  فلماذا إذاً نرى عطف.. واجلد باالتجاهني وما عال ، واخلال ، العم     

    اجلملة  على:           ، جلملة ا ونرى عطف  ؟:    

      اجلملة  على:           ، اجلملة  عطفنرى و ؟: 

         اجلملة  على:         ، ونرى عطف ؟ 

 : اجلملة        اجلملة  على:            ؟..  
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هذا العطف لبيوت األمهات وبيوت األعمام وبيوت العمات وبيوت : نقول .. 

األخوال وبيوت اخلاالت ، على بيوت اآلباء ، ال ينتقص أبداً من احلقيقة القرآنية الواضحة 
اهني وضوح الشمس وسط النهار ، بأنَّ الوالدة واألعمام واألخوال واجلد واجلدة باالتج

وما عال ، يسمون يف كتاب اهللا تعاىل تسمية األب ، كما سنرى ذلك بالتفصيل إن شاء 
العطف ال يربر لنا أن نقوم باعتماد تصورٍ مسبقٍ ، جنعله حجة على  وهذا.. اهللا تعاىل 

  .. حقيقة ظاهرة يف كتاب اهللا تعاىل 
البيوت ، واألكل منها ، والعطاء  يتعلَّق مبلكية - كما نرى من سياق النص  -األمر .. 

 : ومسؤولية اإلنفاق               ............   وهذا أمر ،
فالعطف هو للبيوت اليت .. مستقلٌّ متاماً عن االنتماء الدموي الذي تغطّيه صفة األبوة 

بيوت أمر مستقلٌّ عن رابطة الدم وملكية هذه ال.. تضاف لألشخاص ، وليس لألشخاص 
الوالد ( فالبيوت ملكية شخصية ، قد يكون البيت ملكاً ألحد األشخاص .. والنسب 

، والعطف هو هلذه البيوت ) العم مثالً ( وال يكون ملكاً ملا يتعلّق به كرابطة دم ) مثالً 
.. األعمام أو األخوال فبيوت اآلباء ليست هي ذاا بيوت األمهات أو بيوت .. املستقلّة 
 : نرى فصالً حتى بني بيوت األعمام والعمات واألخوال واخلاالت .. ولذلك   

                          ..  

 :  وهلذا نرى ضرورة عطف الصيغة..       ضاف إليها البيوت اليتت   : 

          على الصيغة  :       ضاف إليها البيوتاليت ت    :

          ..  اجلمل ضرورة عطف كلِّفما نراه هو :        

                             

                           على بعضها
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 : ونرى أيضاً أنَّ كلمة  ..    يف العبارة :              تعين

وتعين أيضاً  ،هم األوالد وأوالدليس فقط بيوت املخاطبني بالنص ، وإنما تعين أيضاً بيوت 
السليم تدبر ال ... مشترك أسري للعائلةالبيوت اليت فيها  كلَّتعين و بيوت األزواج ،

ى كتاب اهللا تعاىل ال يحمل على األهواء والتصورات املسبقة الصنع ، إنما يحمل علل
   ..النظر إىل دالالت كتاب اهللا تعاىل على أنها كلٌّ ال يتجزأ 

  : ى معىن كلمةويتجلَّ..       ها تصف جنس األخوة بشكلٍ ، بإطارها العامبأن
  :يف قوله تعاىل واألنوثة ، جمرد عن الذكورة 

                                   

                                            

                                       

              ] 176: النساء [  

 : فالعبارة ..                              تؤكِّد ،
ا األ هذه احلقيقة بشكلٍ ال خيفى على من يدرك احلدة ، وشأدىن من قواعد اللغة العربي

 : بذلك شأن ورودها يف قوله تعاىل                         
  :، حيث كلمة  ] 10: احلجرات [     ة بني الذكور ليست حمصورة بوصف األخو

 : فكلمة .. فقط       ة ( احلاالت  تشمل كلَّنراهاة ذكر مع ذكر ، أخوأخو
  ) ..أنثى ذكر مع أنثى ، أخوة أنثى مع 

 : وما يؤكِّد ذلك يف العبارة القرآنية ..                    

        العبارة هو ورود          خلف كلمة      مباشرة ..
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 لعبارة إىل أنَّ ا –كما سنرى الحقاً  –ع أني أميل مو         ص حاالً منختص

 احلاالت اليت تعنيها كلمة      ، فإنَّ إعراب اجلمهور للجملة         

 على أنها بدل من كلمة     أنَّ كلمة  يشري إىل     َّاالحتماالت  تشمل كل
عندما نقول  !!! ..؟ منهمنتمياً للمبدل يكون  للبدل أالَّفكيف .. ما بني الرجال والنساء 

هل من املمكن .. أليست كلمة أمحد بدالً من كلمة الطالب ؟ .. جاء الطالب أمحد 
 فإن كانت كلمة .. إن أمحد ليس من الطالب ؟ لعاقل أن يقول     ال تشمل

 النساء فكيف تكون كلمة      ولنا وقفة عند هذه العبارة ! .. !!بدالً منها ؟
     ..القرآنية يف هذا الكتاب ، إن شاء اهللا تعاىل 

   وقاموا بتخصيص قوله تعاىل ..               

       ] دليلٍ من كتاب اهللا تعاىل  ] 11: النساء دون أي ، ..التايل  واقتطع النص
  ..من تفسري الفخر الرازي فيما خيص هذه العبارة القرآنية 

 ذهب ؟ الكافر من يرث فهل املسلم أما ، املسلم من يرث ال الكافر أن على اتفقوا [[
 معاوية قضى:  الشعيب قال يرث إنه:  بعضهم وقال ، يرث ال أيضاً أنه إىل األكثرون

 شريح وكان ، به وأمره القاضي شريح إىل زياد ذلك فأرسل ، زياد إىل به وكتب بذلك
 هكذا:  ويقول به يقضي كان بذلك زياد أمره فلما ، التوريث بعدم يقضي ذلك قبل

  . املؤمنني أمري قضى
القول وحجة،  » تنيملَّ أهل يتوارث ال «:  السالم عليه قوله عموم األولني ةحج 

:  فقال مسلماً أخاً وترك مات يهودياً أن له فذكروا باليمن كان معاذاً أن روي ما:  الثاين
 ذلك دواأكَّ مث،  » ينقص وال يزيد سالماإل «:  يقول وسلم عليه اهللا صلى النيب مسعت

 يقتضي}  نثينياأل حظ مثْلُ للذَّكَرِ أوالدكم يف اهللا يوصيكُم{ :  قوله ظاهر إن قالوا بأن
 الصالة عليه بقوله صناهخص اأن إال ، افرالك من واملسلم ، املسلم من الكافر توريث
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 مقدم واخلاص ، اآلية تلك من أخص اخلرب هذا ألن » تنيملَّ أهل يتوارث ال «:  والسالم

 يتوارث ال «:  قوله من أخص » ينقص وال يزيد سالماإل «:  قوله ههنا فكذا العام على
 متأكد اخلرب هذا ظاهر نأل ، أوىل التخصيص هذا بل ، عليه تقدميه فوجب » تنيملّ أهل

 سالماإل «:  قوله أن:  جوابه يف قيل ما وأقصى ، كذلك ليس األول واخلرب ، اآلية بعموم
..  ]] . األحوال سائر على محله فوجب ، املرياث واقعة يف نصاً ليس » ينقص وال يزيد

  ..انتهى االقتباس 
، فال  يس املرجع األساس عندهملة على أنَّ كتاب اهللا تعاىل هذه املسألة من األدلَّ.. 

وكلُّ .. حلرمان الوارث من مرياثه بسبب انتمائه العقدي إشارة أصالً يف كتاب اهللا تعاىل 
 متَّنص  تلفيقه على النيب  ، ًجاه ، ال قيمة له إطالقاات ليخدم هوى مسبق الصنع ، بأي

 ألنَّ النيب ة ختصيص مطلق ال خيالف صريح كتاب اهللا تعاىل ، وال ميلك أصالً صالحي
، وقد  كتاب اهللا تعاىل ، وال إطالق خمصصة ، كما يفترون على اهللا تعاىل وعلى نبيه 

  ..بينت ذلك يف كتيب بشكلٍ مفصل 
وهذا اخلروج على الدالالت الظاهرة للنص القرآين ، فيما خيص العبارة القرآنية ، .. 
                      ] نراه أيضاً  ] 11: النساء ،

 يف زعم رواية على لسان النيب  بأنَّ األنبياء ال يورثون..  
 ..التايل ، والذي اقتبسه حبرفي ته من تفسري الفخر وأترك الكالم يف ذلك ، للنص

  :رئ الكرمي الرازي ، تاركاً احلكم على ذلك للقا
 ال السالم عليهم األنبياء أن اتهدين أكثر مذهب هو ما اآلية هذه ختصيصات من [[
 ومنعوها املرياث طلبت ملا السالم عليها فاطمة أن روي ، فيه خالفوا والشيعة ، يورثون

 تركناه ما نورث ال األنبياء معاشر حنن «:  والسالم الصالة عليه بقوله احتجوا ، منه
 حظ مثْلُ للذَّكَرِ{ :  قوله بعموم السالم عليها فاطمة احتجت هذا فعند،  » صدقة

 نإ مث ، الواحد خبرب ختصيصه جيوز ال القرآن عموم أن إىل أشارت وكأا}  األنثيني
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 ، ههنا جائز غري أنه إال الواحد خبرب القرآن عموم ختصيص جيوز أن بتقدير:  قالوا الشيعة
 عليه زكريا عن حكاية:  تعاىل قوله خالف على أنه:  أحدها:  جهأو ثالثة من وبيانه

 وورِثَ{  : تعاىل وقوله،  ] 6:  مرمي[ }  يعقُوب ءالِ من ويرِثُ ييرِثُنِ{  : السالم
 ألن والدين العلم وراثة على ذلك محل ميكن وال:  قالوا ] 16 : النمل[ }  داوود سليمان

 يتحقق ال التوريث إمنا ، مبتدأ جديداً كسباً يكون بل.  احلقيقة يف وراثة يكون ال ذلك
 إالَّ كان ما املسألة هذه معرفة إىل احملتاج أن:  وثانيها ، احلقيقة سبيل على املال يف إال

 بكر أبو وأما ، الدين وأهل والعلماء الزهاد أكابر من كانوا وهؤالء والعباس وعلي فاطمة
 من يرث أنه بباله خيطر ممن كان ما ألنه ، البتة املسألة هذه معرفة ىلإ حمتاجاً كان ما نهإف

 هذه يبلغ أن والسالم الصالة عليه بالرسول يليق فكيف والسالم الصالة عليه الرسول
:  وثالثها ، احلاجة أشد معرفتها إىل له من إىل يبلغها وال إليها به حاجة ال من إىل املسألة
 الشيء أن:  والتقدير » نورث ال «:  لقوله صلة » صدقة هتركنا ما «:  قوله أن حيتمل
   . يورث ال الشيء فذلك ، صدقة تركناه الذي

  . ذلك يف خاصية للرسول يبقى ال التقدير هذا فعلى:  قيل فان
 فبمجرد بشيء التصدق على عزموا إذا األنبياء أن الحتمال اخلاصية تبقى بل:  قلنا
  . غريهم حق يف مفقود املعىن وهذا ، عنهم وارث رثهي وال ملكهم عن ذلك خيرج العزم

 وانعقد ، املناظرة هذه بعد بكر أيب بقول رضيت السالم عليها فاطمة أن:  واجلواب
انتهى ..  ]] . أعلم واهللا ، السؤال هذا فسقط بكر أبو ليهإ ذهب ما صحة على مجاعاإل

  ..االقتباس 
  : رد أربع مرات يف آيات توزيع املرياث ال بد من الوقوف عند عبارة قرآنية تو.. 
 ]]                   ،،              

      ،،                 ،،           

             [[ ..  
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من سورة النساء  176حيث اآلية (( ما نراه يف هذه املرات ، أنه يف كلِّ احلاالت .. 

ويتم إسقاط عبارة  - كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  –كلية الكاللة ال تصور موضوع
 يتم توزيع التركة على الورثة ال))  عليها 12الوصية والدين يف الكاللة اجلزئية يف اآلية 

فما زاد عن الوصية والدين يتم توزيعه حسب ما .. إالّ بعد تنفيذ الوصية وسداد الدين 
  ..يبين كتاب اهللا تعاىل 

هو تقدمي الوصية على الدين ، وعطف الدين الكرمية ، وما نراه يف هذه العبارات .. 
 : عليها بكلمة    رف وليس باحل : ) فكلمة ..  )و :     ةهما سويتفيد أن ..

متَّ تقدمي الوصية على الدين كوا تعطى دون عوض ، وإخراجها من املرياث .. ولكن 
  .. الوارثنيأقسى على نفوس 

 : وورود كلمة ..     دون احلرف : ) فيد  )وة ، ييف كلِّ هذه العبارات القرآني ،
وهذا .. مر سواٌء كانت هناك وصية فقط ، أو دين فقط ، أو وصية ودين معاً تنفيذ األ

 مثيل قوله تعاىل                      ]24: اإلنسان [ ..  
ك يف والقول حبصر الوصية بالثلث بناء رواية تارخيية ، دون ذكر أي إشارة لذل.. 

: فقد روي .. كتاب اهللا تعاىل ، هو خروج على ظاهر صياغة دالالت كتاب اهللا تعاىل 
كَانَ رسولُ اهللا صلى اهللا عليه وسلم يعودنِي :  عن سعد بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضي اُهللا عنه قَالَ

  ، وأَنا ذُو مالٍ ني قَد بلَغَ بِي من الوجعِإِ:  ، فَقُلْت ، من وجعٍ اشتد بِي عام حجة الوداعِ
ثُم  .  الَ : ؟ فَقَالَ بِالشطْرِ:  فَقُلْت . الَ : ؟ قَالَ ، أَفَأَتصدق بِثُلُثَي مالي والَ يرِثُنِي إِالَّ ابنةٌ

، خير من أَنْ تذَرهم  ذَر ورثَتك أَغْنِياَء، إِنك أَنْ ت ، أَو كَثري الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَبِري : قَال
اسكَفَّفُونَ النتالَةً يا عبِه تاهللا إِالَّ أُجِر هجا وي بِهغتبفَقَةً تن قفنت لَن كإِنا  ، ، وى متح
  .. تجعلُ في في امرأَتك

للوصية ال جيوز تعديها ، ويف ذلك حكمة عظيمة ، كتاب اهللا تعاىل مل يحدد نسبةً .. 
فقهم ، فالنسبة اليت تكلَّ البشر ، فقريهم وغني خاطبالقرآينِّ ي ر الورثة بالنسبة كون النص
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فقوله تعاىل يف ذلك مفتوح ، .. إلنسان فقري ، ال تؤثِّر على الورثة بالنسبة إلنسان غين 

  ..فة اهللا تعاىل ويتم تقديره يف معيار خما
                                         

                                   

                                   

                ] 182 - 180: البقرة [  

 ..ة فالوصيمل الورثة ، الذين ختتزهلم العبارة القرآني ة :           

 : هي                .. نت يف كتيب أنَّ هذه اآليات الكرميةوقد بي
  ..ليست منسوخة كما زعموا ، وأنها تخاطب كلَّ البشر يف كلِّ زمان ومكان 

ى روايات تارخيية ، دون تقدمي أي إنَّ حصر الوصية بالثلث بناء عل: ما نود قوله .. 
  ..إشارة لذلك يف كتاب اهللا تعاىل ، ليس من املنطق يف شيء 

 .. ثروته وترك الورثة فقراء ، أو خص باح له هدروكالمنا هذا ال يعين أنَّ اإلنسان ي
 آخرين ، دون حق يف  التايل فقوله تعاىل.. عدل وبعض الورثة خلفه على حسابِ ورثة

االلتزام مبنهج اهللا  يعنيههو أمر إهلي ملن ة املُصورة ملسألة املرياث ، ب النصوص القرآنيقل
  ..تعاىل 
                                  

           ] 9 :النساء [   
.. ال تقع الوصية لوارث  -وباإلطالق  -أنه  -بناء على رواية تارخيية  -وذهبوا .. 

وهذا ما ال وجود إلشارة له يف عبارات تنفيذ الوصية والدين قبل توزيع املرياث ، كما 
كونه توجد يف اتمع حاالت يقتضي العدلُ فيها ختصيص جزء من ..ولكن .. نرى 
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جيوز ذلك على : ض الورثة بسبب أمور خاصة تقتضي ذلك ، قال بعضهم املرياث لبع

سبيل اهلبة ، وذلك هروباً من قول ما جيب قوله ، وهو االعتراف أنَّ هذه الرواية ذا 
  !!!! ..بني اهلبة والوصية ؟ -من حيث النتيجة  -فما الفارق .. اإلطالق ليست صحيحة 

تعاىل ، وبااللتزام بالعدل وعدم الظلم ، وباملساواة بني األمر كلّه يتعلَّق بتقوى اهللا .. 
الورثة ، فهناك حاالت تقتضي التعويض على بعض الورثة ملساوام مع غريهم من الورثة 

ربما يكون عند إنسان ولدان ، أحدمها كبري ، تطلَّب تعليمه واإلنفاق عليه : مثالً .. 
ال .. هنا .. تاج ملال كي يصل إىل مرحلة أخيه جزءاً من ثروة أبيه ، واآلخر يف املهد ، حي

مانع من وصية يكتبها األب بأنه يف حال وفاته قبل بلوغ ابنه الصغري ووقوفه على رجليه 
  ..كأخيه الكبري ، يوصي جبزء معقول خيص به الصغري كتعويض له 

بل من  - انع ما امل.. إنسان غين ، وله أبوان فقريان : مثالً .. وهذه احلاالت كثرية 
  ..أن يؤمن هلما سكناً كرمياً ، وأن يوصي به ما داما على قيد احلياة  -الواجب 

ترك الوصية مفتوحة ، ومل يقيدها إالّ بتقوى  نا نرى عظمة القرآن الكرمي بأنمن ه.. 
 اهللا تعاىل ، وبتحري العدل واالبتعاد عن الظلم ، والقيام بالواجب املبين على تقوى اهللا

  ..تعاىل 
ط السابقني نتيجة االبتعاد عن االلتزام بصياغة النص القرآين ، نراه أيضاً فيما وخلْ.. 

ففي .. يسمونه باملسألة العمرية ، وهي حال وجود زوج وأب وأم ، أو زوجة وأب وأم 
للزوج النصف ، واألم ثلث النصف الباقي ، واألب : حال وجود زوج وأب وأم ، قالوا 

للزوجة الربع ، ولألم : ويف حال وجود زوجة وأم وأب ، قالوا .. نصف الباقي ثلثا ال
  ..ثلث الباقي ، ولألب ثلثا الباقي 

 : لقد أعرضوا عن ظاهر صياغة النص القرآين ..               

         ] 11: النساء [  ،ذلك الووأو ة (  ه لألمبأنثلث ) يف املسألة العمري
  ..وهذا مما ال وجود إلشارة له يف كتاب اهللا تعاىل  ،أو الزوجة  بعد فرض الزوج، الباقي 
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 ..كاء على قوله تعاىل االت :                            ،

م نصف حصة األب من الباقي ، أي ثلث الباقي ، ليس سليماً ، ألنَّ كدليلٍ إلعطاء األ
إنما يكون يف حالة وجودمها فقط كوارثني دون ، إعطاء األم الثلث واألب الثلثني 

 مشاركة أي وارث آخر هلما ، فالعبارة القرآنية          نة يف ذلكبي ..  
 ..فالشرط.. ة دخل مع الوالدين وارثٌ آخر هو الزوج وهنا يف املسألة العمري      : 
           ذكَر حشواً ، وليس لغواً ال فائدة منهالعبارة ليست . .أبداً .. ، مل ي

 : ، إنما هي )) وورث منه أبواه (( بالشكل           ..احلاملة  فهذه العبارة

 للشرط الثاين           ن أنَّ حصول األم على الثلثمتوقّف على هذين ، تبي
   ..الشرطني معاً ، وليس فقط مبجرد عدم وجود الولد 

  :ابطة جلواب الشرط يف العبارة فالفاء الر..        ن لنا أنَّ  صرحيةوتبي ،

  : جواب الشرط        ،، ًاما هو قانون مشروط  ليس قانوناً عامإن

  :بالشرطني                    .. ه قانونٌ عامم بأنومنوذج والتوه
  .. هذه اجلمل القرآنية  بصياغةبعيداً عن هذين الشرطني ، هو جهلٌ 

من ذات ) مها األوالد ( ورثة مع األبوين في ذات اآلية الكرمية ، ويف حال وجود ف.. 
 : أي يف حال عدم وجود الشرط  الدائرة األوىل اليت ال حيجبها أحد ،       ، 

 : األم مع األب  نسبةنرى تساوي                         

           ] نراها يف حالتني اثنتني  واألب األم نسبةفعدم تساوي ..  ] 11: النساء
  :يف كلتيهما نرامها الوارثني الوحيدين لالبن .. 
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       ] 11: النساء [ ..  
عندما يكون األبوان الوارثني الوحيدين لالبن : استنباطاً نستطيع القول .. إذاً .. 

 : ففي احلالة األوىل .. ختتلف حصة األب عن حصة األم             

           ، وكذلك يف احلالة الثانية ، واضح أنَّ األبوين مها فقط الوارثني :

                 ، واضح أنَّ الوالدين أيضاً مها الوارثني فقط

 : يف العبارة    : فالفاء يف كلمة                  تؤكِّد ،
الفارق هو يف وجود .. لكن .. ث ال يرث إالَّ الوالدان االنتقال من احلالة السابقة حي
 : إخوة ، وبالتايل فاحلالة األوىل                        

  ..تعين عدم وجود إخوة 
ما يكونان ختتلف فقط حين الوالدين نسبةما نراه يف كتاب اهللا تعاىل أنَّ .. إذاً .. 

  :الوارثني الوحيدين ، وتتساوى حينما يكونان وارثني مع وريث آخر        

                     ..  فالشرط:            
حينما  ،تساوى نسبة الوالدين  :مفاده ، كمبدأ هو النموذج الذي ميكن االنطالق منه 

،  ، فالسياق يتحدث عن مرياث األبوين ، وليس غريمهايكون معهما شريك يف املرياث 
 ووجود ولد معهما هو وجود لشريك معهما يف املرياث ، أي هو نفي للحالة     

    ..  

 : قوله تعاىل بوين هو فقانون املرياث املتعلِّق بتوزيع املرياث ما بني األ..      
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                         لنا أن نستثين منه  ، وال حيق

 : العبارات                               ..  فهذه
لكون نسبة الوالدين تتساوى حينما يكون ، العبارات هي اليت تعطينا حيثيات االستنباط 

    : ، كما أنَّ العبارات معهما شريك يف املرياث             

                         ات االستنباط ،  تعطيناهي اليتحيثي
  ..حينما يكونان دون شريك معهما يف املرياث ، لكون نسبة الوالدين ال تتساوى 

ففي الكاللة .. خوة فيما بينهم حينما يرثون من أخٍ هلم وهذا له نظري يف حظوظ اإل.. 
ذكراً ( حيث يرث اإلخوة من أخيهم  - رأينا يف كتاب املعجزة الكربى كما  –اجلزئية 

  :شركاء يف الثلث ) ذكوراً وإناثاً ( مع زوج أخيهم ، فإنهم ) كان أم أنثى 
                                

                           ] 12: النساء [  

، فحصصهم ) هو الزوج ( مهما كان جنسهم ، كوم يرثون مع وريث آخر .. 
 متساوية فيما بينهم           ..  

يف الكاللة الكلية حينما ال يرث معهم أحد ، نرى أنَّ حصصهم ختتلف ما .. لكن .. 
  :بني ذكرٍ وأنثى 

                                ] 176: النساء [  
تعطى األم ) ما يسموا باملسألة العمرية ( وأبوين  فلماذا إذاً يف حال وجود زوج.. 

على أي أساسٍ .. ؟ هو الزوج أليسا وارثني مع وارث آخر !!! .. نصف حصة األب ؟
ملاذا ال تتساوى حصة األم مع حصة األب يف الباقي بعد إخراج حصة !!! .. حيكمون ؟

هذا التيه الذي وقعوا فيه ، ..  !!!الزوج ، كوما وارثني مع وريث آخر هو الزوج ؟
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ناتج عن عدم التدبر احلق لكتاب اهللا تعاىل ، وعن رفع رجاالت التاريخ إىل مستوى 

حجة على كتاب اهللا ) ويعتربها الالحقون السائرون على خطاهم ( األصنام اليت اعتربوها 
  ..تعاىل 

، مع ) أو زوجة ( ج من أين علمنا أنه يف حالة زو.. وهنا سؤالٌ يطرح نفسه .. 
أو ( نسبته ، ليكون الباقي للوالدين ) الزوجة ( ، يأخذ الزوج أو ) أو إحدامها ( والدين 
  .. ؟ ) إحدامها 

  [[ : اجتماع الشرطني  ..نقول          ،،        [[ 
فإن ورثه أبواه فألمه  ((: العبارة بالشكل  فكان من املمكن أن ترد ..ليس عبثاً ..  معاً

 : كون العبارة  ، )) .....          وجود الولد ف، عدم وجود الولد حتماً تعين
إنما  ، ))وورث منه أبواه : (( رة ليست العبا، و يعين أنَّ الوالدين ليسا الوارثني الوحيدين

 : هي          ..  

   : العبارة ..        ،  يف قوله تعاىل :               

                                          
، ى لولد متوفَّ حصةوجود  -أيضاً  – وتعينعلى قيد احلياة ، ى وجود ولد للمتوفَّ تعين

  :وأيضاً العبارة القرآنية  ..ها في يرتلحي له  ولد ميلؤها         ،  تنفي
ميلؤها وجود نسبة لولد متوفَّى ،  - أيضاً  –وجود ولد للمتوفَّى على قيد احلياة ، وتنفي 

   ..يرتل فيها ولد حي له 
 بهال نعين )) ميلؤها ولد حي له يرتل فيها لولد متوفَّى ،  حصةوجود : (( قولنا و.. 

وسنرى ذلك ..  يف حصته يرتل حي ولدن يكون له أدون سابقاً ى جمرد وجود ولد متوفَّ
  )) ..الكاللة ومرياث اجلد واحلفيد (( يف حبث  –إن شاء اهللا تعاىل  – بالتفصيل
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 [[  :ورود هذين الشرطني معاً            ،،          [[  ،

  : عدم وجود الولد: يشري إىل احتمالٍ آخر ، هو           ، ) سواء
تهكان ميتاً تاركاً  ماً ، أكان حييرتل فيها  حص كون األبوين  مع عدم، ) لولد حي

ن ليسا الوارثني ااألبو ..لكن  ..كن أنه ليس له ولد مفمن امل ..الوارثني الوحيدين 
) أو زوجة ( مع زوج ) أو إحدامها ( يشري إىل حالة وجود والدين : أي .. الوحيدين له 

 خوة مع األبوين ،مرياث اإلإىل  –إن شاء اهللا تعاىل كما سنرى الحقاً  –ويشري أيضاً  ..
  ..مبستوى أعلى من الوالدين ، أي مبستوى اجلد واجلدة  يف حالة كون األبوين

أي جزٍء وجود أي من الوالدين يكفي إللغاء خروج  سنرى يف حبث الكاللة أنَّ..    
ووجود الزوج دون أي من األوالد ودون أي من الوالدين ال ..  من املرياث إىل اإلخوة

يعتربان األساس يف هذه  –هنا  –، فالوالدان  رياث إىل اإلخوةيلغي خروج جزء من امل
  ..احلالة 
.. من سورة النساء ؟ )  12( مبينة يف اآلية ) والزوجة ( نسبة الزوج كون و. .

   يف حالة وجود زوج  فإنه.. األساس يف حالة املرياث هذه مها  –هنا  –ن يالوالدكون و
، أو حصة أي منهما  مع أي منهما ، فإنَّ حصة الوالدين ومع الوالدين ، أ، ) أو زوجة ( 

  ) ..أو الزوجة ( يف حال غياب اآلخر ، تكون الباقي من نسبة الزوج 
 الوالدين، تكون نسبة الزوج النصف ، ونسبة  والدينففي حال وجود زوج مع .. 

ون نسبة ، تك والدينويف حال وجود زوجة مع  ..النصف اآلخر ، مناصفة بينهما 
كما بينا يف تفنيد ما .. ثالثة أرباع ، مناصفة بينهما  الوالدينالزوجة الربع ، ونسبة 
  .. يسمى باملسألة العمرية 

 تكون نسبة الزوج النصف ،.. فقط )  والدةأو (  والدويف حال وجود زوج مع .. 
فقط )  والدةأو (  والدويف حال وجود زوجة مع .. النصف )  الوالدةأو (  الوالدونسبة 

  ..ثالثة أرباع )  الوالدةأو (  الوالدتكون نسبة الزوجة الربع ، ونسبة .. 
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 .. ما نراه أنَّ نسبة الوالد والوالدة يف حال كون ولدمها الذي يرثان منه ليس له ولد
 متوفَّليس له أو ( حي ته ى ولدميأل حص حي ملوليسا الوارثني الوحيدين له ، ، ) له ولد 

تذكَر يف ظاهر دالالت النص القرآين الوحيد يف كتاب اهللا تعاىل ، الذي يبين مرياث اآلباء 
ه الباقي مها األساس الذي من حقِّ) يف هذه احلالة ( كون الوالدين .. وذلك .. من األبناء 
فنسبة الزوج مذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، ليكون الباقي من  ..الزوج  نسبةبعد أخذ 

ى أو من نصيب إحدامها حال كون الوالد اآلخر متوفَّب الوالدين ، مناصفة بينهما ، نصي
   ..كما بينا .. 

الورثة املفروضة يف  حصصإعطاء ما زاد عن : ومسألة التعصيب اليت عرفوها بأنها .. 
عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته الذين ينتمون إليه : ، حيث قالوا  الكتاب للعصبة

هذه املسألة ، ال .....  كاألب واألخ واالبن والعم: م حييطون بالرجل وا ا ألمنا مسإو
وناجتة عن عدم الوقوف .. أبداً .. أبداً .. أبداً .. وجود إلشارة هلا يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..السليم عند دالالت آيات كتاب اهللا تعاىل 
فعند أهل السنة القائلني ..  اًأخو بنتا وأختاً يترك خلفهميت : ومثال ذلك .. 

وال ، ويعطى األخ الباقي وهو هنا النصف ، عطى البنت النصف بالفرض ت ، بالتعصيب
شيء لألخت ، وعند األمامية القائلني ببطالن التعصيب تعطى البنت النصف بالفرض 

  ..ه وال شيء لألخ واألخت والباقي يرد عليها بالقرابة ، فتعطى املال كلَّ
ففي .. نرى أنَّ كالم اإلمامية يف هذه اجلزئية موافق لكتاب اهللا تعاىل .. لألمانة و.. 

 -كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ مرياث اإلخوة ال يكون إالَّ يف حالة الكاللة ، وحالة الكاللة 
األوالد ، أي من الوالدين وتكون بعدم وجود أي من  - سنرى إن شاء اهللا تعاىلكما 

أو البنت ، يلغي حالة الكاللة ، وبالتايل يلغي انتقال أي شيٍء من املرياث إىل  م فوجود األ
  ..اإلخوة 
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حلقوا الفرائض بأهلها أ (((: قال  واالحتجاج برواية عن ابن عباس أنَّ الرسول .. 

إلكمال نصوص كتاب اهللا تعاىل ، هو قمة اإلساءة  ، ))) وىل رجل ذكرفما بقي فهو أل
 تعاىل ، ألنه اتهام له بالنقص ، حبيث تكمله رواية عن ابن عباس ، وهو لكتاب اهللا

 : الكتاب الذي يصفه اهللا تعاىل بقوله                            
  .. ] 89: النحل [ 

  :وإن شاء اهللا تعاىل سنقف عند قوله تعاىل .. 
                                  

                         ] 7: النساء [  

 : حيث تكرار العبارة القرآنية                    ،

 : خلف العبارة القرآنية                    ، ًليس عبثا
نصيب الرجال ، وعطفهما على بعضهما ، عبارة فذكر عبارة نصيب النساء بذات صيغة 

، ) رجالً كان أم امرأة ( حصول الوارث على نصيبه  يبين لنا متاثالً تاماً من حيث أمهية
حسب ( وهذا يشري إىل عدم صحة مسألة التعصيب من أساسها ، حيث البنت واألم 

  ..ال حتجبان اإلخوة كما زعموا ) معتمدي مبدأ التعصيب 
  :وأيضاً يف قوله تعاىل .. 
                                     

   ] 75: األنفال [ 

نرى أنَّ أويل األرحام تكون وليام لبعضهم حسب قرم يف الرحم ، ومن املعلوم .. 
أنَّ البنت أقرب رمحاً من األخ والعم واخلال ، فضالً عن كون األخ ال يرث إالَّ بعدم 

وكيف !!!!!!! .. عصبةً يأخذ نصيباً موازياً هلا من التركة ؟ وجودها ، فكيف إذاً يكون
وكيف يبيحون حجب األب لإلخوة !!!!!!! ..... يكون األخ أقرب من األم ، كيف ؟
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كيف !!!!!!! .. كيف ؟!!!!!!! .. ، وينكرون حجب األم لإلخوة ؟) وهذا صحيح ( 

  !!! ..!!!!كيف ؟!!!!!!! .. يعتربون األخ واألخت أقرب من األم ؟
 .. اس عن النيبكيف يعتمدون رواية منسوبة البن عب  ا أساساً يف علمويعتربو ،

املواريث ، وهم يقرؤون احلديث التايل يف صحيح البخاري ، الذي يتخذونه مبرتلة ليست 
  ..بعيدة عن كتاب اهللا تعاىل 

  :حسب ترقيم العاملية  ) 4647( البخاري 




 

حلقوا الفرائض بأهلها فما أ (((: يقول  لو فرضنا أنَّ ابن عباس مسع الرسول .. 
بدقيقة ، فكيف ملقولة منسوبة إىل طفل ذا  قبل وفاته  ))) وىل رجل ذكربقي فهو أل

،  قرون من موت النيب العمر ، ومنقولة إلينا ليس كتابة ، وإنما بالقال والقيل ، وبعد 
 ا أعناق عشرات اآلالف من رقاب ، حرقت األخضر واليابس أوبعد أحداث وقُطعت

الصحابة على يد إخوام الصحابة ، وبعد تبلور العصبيات املذهبية والطائفية بشكلٍ 
  !!! ..ب اهللا تعاىل ؟كيف تصبح هذه املقولة حجة على دالالت كتا.. مقيت 
 يعطي أهل السنة البنات . .بنات وابن عم وابنة عم  إن تويف رجل عن عشر..  مثالً.. 

 حصةما نراه أنَّ نسبة ابن العم تعادل .. الثلثني ، وابن العم الثلث ، وحيرمون ابنة العم 
والشيعة اإلمامية ال .. فأي منطق وأي عقل وأية فطرة نقية تقبل ذلك .. مخس بنات 

وكالمي هذا ليس من باب .. ن العم وال البنة العم ، وهذا صحيح يعطون شيئاً الب
مهامجة مذهب أهل السنة ومدح مذهب اإلمامية ، كما سيفتري علي عابدو أصنام 

 -  وغريها -ية ، فالشيعة اإلمامية التاريخ ، الذين ال هم هلم إالَّ عبادة أصنامهم التارخي
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اث ، وغري املرياث ، ومل أتأخر حلظة يف اإلشارة إىل يف كثري من املسائل ، يف املري تأخطأ
  ..ذلك 

إن تويف رجل عن بنت ، وبنت ابن ، وعم ، فأهل السنة يعطون البنت .. مثالً .. 
النصف ، وبنت االبن السدس ، والعم الثلث ، واإلمامية يعطون البنت النصف ويردون 

سنرى إن .. كالمها خاطئ .. مها خاطئ وكال.. عليها الباقي ، وحيرمون ابنة االبن والعم 
.. أنَّ ابنة االبن تأخذ مرياثها فيما لو كان والدها حياً ، والعم ال يأخذ شيئاً  شاء اهللا تعاىل

: يوجد فيهم واحد يقول  الهنا عابدو أصنام التاريخ ....... أبيها  حظَّفابنة االبن ترث 
هباً لصاحل مذهب ، فسواء اختلفنا معه يف الرجل ال يهاجم طائفة لصاحلة طائفة ، وال مذ

 فقنا ، فال حيقهمه مبا هو ليس فيه الرأي أم اتلنا أن نت..  
.. ، وابن عم ، وبنت عم ) شقيقة ( تويف رجل عن أخت ألب ، وأخت .. مثالً .. 

فأهل السنة يعطون األخت الشقيقة النصف ، واألخت ألب هلا السدس ، وابن العم له 
والشيعة اإلمامية يعطون كلَّ املرياث لألخت الشقيقة ، .. ، وحيرمون ابنة العم الثلث 

.. كالمها خاطئ .. وكالمها خاطئ .. وحيرمون األخت من األب وابن العم وابنة العم 
األخ الشقيق وغري الشقيق ال وجود هلا يف  حكايةأنَّ  -إن شاء اهللا تعاىل  –فسنرى 

  ..كتاب اهللا تعاىل 
فأهل السنة يعطون .. رجلٌ تويف عن بنت ابن ، وبنت بنت ، وابن عم ..  مثالً.. 

بنت االبن النصف ، وابن العم النصف ، وحيرمون بنت البنت ، وهذا قمة اخلروج على 
بينما نرى اإلمامية يف هذه املسألة تصادف احلق فيعطون بنت .. أحكام كتاب اهللا تعاىل 

  ..الثلث ، فكلٌّ منهما ترث حصة أبيها ، وال شيء البن العم االبن الثلثني ، وبنت البنت 
فمسألة التعصيب ، ال وجود هلا يف كتاب اهللا تعاىل ، وناجتة عن فرض عصبيات .. 

قبلية مبفاهيم بدوية على منهج كتاب اهللا تعاىل ، عرب فرض روايات ال إشارة هلا يف كتاب 
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أنها نصوص مقدسة متتلك صالحية إكمال نقص اهللا تعاىل ، وإقحامها على الشريعة على 

  ..كتاب اهللا تعاىل ، كما يؤدي إليه زعمهم 
كما رأينا يف كتاب املعجزة الكربى  –اإلدراك السليم ملسألة الكاللة واليت تعين .. 

عدم خروج أي من املرياث إىل ساحة اإلخوة ، إالَّ يف حالة  - وسنرى يف هذا الكتاب
بطل مسألة التعصيب من أساسها ، و ،من الوالدين  عدم وجود أيمن األوالد ، ي أي

فكما نعلم يذهبون إىل انتقال جزٍء من املرياث إىل اإلخوة ، يف حال وجود بنات دون 
  ..ذكور ، ويف حال وجود أم دون أب 

 : أليس قوله تعاىل ..                         
يبين لنا أنَّ البنت كأنثى تسمى يف كتاب اهللا تعاىل ولداً ، شأا بذلك  ] 11: النساء [ 

يلغي أي منهن  أليس وجود.. أليست البنات أوالداً للمتوفَّى ؟ .. شأن أخيها الذكر ؟ 
 ..؟ زٍء من املرياث إىل اإلخوة ي جوبالتايل يلغي انتقال أ..  ؟ حالة الكاللة من أساسها

   !!!!!!! ..كيف ؟ !! ..!!!!!فكيف إذاً يورثون اإلخوة واألعمام يف حال وجودهن ؟
أليس وجودها يلغي حالة الكاللة ، وبالتايل .. أليست األم هي إحدى الوالدين ؟ .. 

 املرياث يف حال فكيف إذاً يدخل اإلخوة يف.. يلغي انتقال جزء من املرياث إىل اإلخوة ؟ 
  !!!!!!! ..كيف ؟!!!!!!! .. على كتاب اهللا تعاىل ؟ يفترىوجود األم دون األب ، كما 

خوة ، كاألب متاماً ، هب أهل البيت بأنَّ األم حتجب اإلمذ: ولألمانة نقول .. 
فعند السنة .. والبنت حتجب األخوة ، كاألخ متاماً ، هو موافق لنصوص كتاب اهللا تعاىل 

  ..ألم ال حتجب اإلخوة ، والبنت ال حتجب اإلخوة ، بينما األب حيجب ، واألخ حيجب ا
ومسألة إعادة الباقي إىل وارث بعينه دون بقية الورثة ، ال إشارة هلا يف كتاب اهللا .. 
ولو نظرنا يف آيات املواريث لرأينا أنَّ اآلباء .. إطالقاً .. إطالقاً .. إطالقاً .. تعاىل 
: ناء ، يف اإلطار العام بعيداً عن قيمة النسب ، مها بدرجة واحدة ، والعبارة القرآنية واألب
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                          األبناء واآلباء  نسب، بعد ذكر

  :ألكرب دليلٍ على ذلك 
                                    

                                    

                                          

                                       

                                 
ونقول ملن يعيد الباقي إىل األبناء يف حال وجود اآلباء معهم بذات التركة ، ونقول .. 

أين دليلكم : نقول للطرفني .. أيضاً للذين يحملون النقص على األبناء يف احلالة املعاكسة 
كما تقولون لورد نص صريح بذلك يف كتاب لو كان األمر !!! .. من كتاب اهللا تعاىل ؟

 إخراجها بعد قرون من موت النيب اهللا تعاىل ، وملا تركه اهللا تعاىل لرواية يتم  ومن ،
  ..خالل طفلٍ مل يبلغ احللم بعد 

 أهم –فيما لو كانت سليمة  – تعدمسألة الرد بإعادة الباقي إىل وارث بعينه ، .. 
لذُكرت يف ، سليمة هذه لو كانت مسألة الرد .. وبالتايل  ..رياث حكم يف أحكام امل

  ..الناس  لتخيالتأو ، ، وملا تركت لرواية تارخيية كتاب اهللا تعاىل بشكلٍ صريح 
يف حالة  -ومسألة الرد هي املقابل ملسألة العول ، فكون جمموع النسب الوارثة .. 

) ..  24/24( القيمة  يقابل كوا أكثر من ،)  24/24( القيمة أقل من  -مرياث ما 
فهذا )  10×10( عندما نقول .. إطالقه  حقيقةعن وال تتحول فاملطلق له صيغة ال تتغير 

خاطئ )  101( ، وال ميكن أن يقول عاقل بأنَّ القول )  100( يعين إجابة واحدة هي 
هنا أن يتم التوزيع بناء اإلطالق .. صحيح )  99( بينما القول  –وهو بالفعل خاطئ  –
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حبيث ال تبقى زيادة للرد وال نقص للعول ، على النسب املذكورة ذاا يف كتاب اهللا تعاىل 

  ..يف هذا البحث  –إن شاء اهللا تعاىل  –وهذا ما سنراه .. 
أنَّ النسب كلَّها ، ودون استثناء ، تربط حبالة  –ن شاء اهللا تعاىل إ –سنرى و.. 
  [[:  روثة من خالل حرف الالماملوالتركة      ،،       ،،     ،،       

     ،،      ،،      ،،     ،،      ،،       

     ،،       ،،      ،،    [[  ..علِّق فحرف الالم الذي ي
، ق نسبة وارث آخر يف هذه احلالة عنه حينما يعلِّ، ال خيتلف  املذكورة لوارث ماالنسبة 

فله : ( أو ) فله منها : ( مثالً بصيغة فيها جمرد إشارة لباقي ، واهللا تعاىل مل يربط النسب 
  ..  بأنَّ الرد ال ينتقص من اإلطالق ، ليتم القول  )منه 

 : اىل أمل يقل تع..                        بعد ،
وبالتايل فإعادة الباقي إىل أي منهما ، أو حتميل النقص على .. ذكر نسب األبناء واآلباء ؟ 

جمردة عن أي منهما ، هو أمر تنقضه هذه العبارة القرآنية اليت تساوي بينهما كقيمة 
 واالحتجاج بورود كلمة  ..النسب اخلاصة ما      على رفع دالالت هذه العبارة

كون هذه العبارة القرآنية ترد يف قلب  ،من سياق مسألة املرياث ، حماولة يائسة القرآنية 
   ..لقرآين املصور ألحكام املرياث النص ا
نرى أنَّ الزوج ،  )سمونه باملسألة العمرية ا يم(  ووالدينيف حال وجود زوج .. 

 كونمع وذلك للوالدين ، الذكر ، نسبته وحده هي النصف ، تاركاً النصف اآلخر 
هنا الزوج يتقدم حتى على ..  ساس يف هذه احلالة ، كما بينااأل –هنا  –الوالدين 
  .. خذ نصيبه أوالًجمتمعني ، بقيمة النسبة ، وبكونه يأ الوالدين
يف أحكام كتاب اهللا تعاىل ، كلُّ النسب يف أي حالة من حاالت : ما أود قوله .. 

املرياث ، تدخل يف معادلة املرياث بذات احليثية ، وكلُّ نسبة منها تبقى ثابتة داخل حالة 
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التركة مهما تزامحت مع النسب األخرى ، وتزاحمها مع النسب األخرى يف حالة مرياث 

له كلُّ األنصبة ، كلُّ نصيب حسب قيمة النسبة اليت يرتكز عليها يف حتديد  ما ، أمرتتحم
  ..قيمته ، كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل 

 وعالجلَّ  املوىلختفيض النسبة نتيجة وجود ورثة آخرين يف ذات التركة ، مل يدعه .. 
ذكراً كان أم  ،زوج فوجود األوالد خيفض نسبة ال.. للبشر ، إنما ذكره بصريح العبارة 

، ووجود اإلخوة يف الكاللة اجلزئية خيفض نسبة الزوج كما رأينا ، ويف حال عدم  أنثى
وجود الولد واستقالل الوالدين باملرياث ، فإنَّ وجود اإلخوة خيفض نسبة األم لصاحل نسبة 

ختصيص : ما أود قولَه .. ني تاألب ، ووجود األوالد جيعل نسبيت األم واألب متساوي
.. وارث بعينه ليرد إليه الباقي يف حالة ما يسموا بالرد ، ال وجود له يف كتاب اهللا تعاىل 

وخصوصية أي وارث تكمن يف قيمة النسبة اردة .. ال من قريب وال من بعيد .. إطالقاً 
  ..اليت حددها اهللا تعاىل له يف القرآن الكرمي 

وث يف مسألة املرياث بعداً عن دالالت كتاب اهللا تعاىل ، واختالفاً ما ختبط به املور.. 
شأا  -من مذهب آلخر يطال معظم مفردات املرياث ، ألكرب دليل على أنَّ هذه املسألة 

مل تأخذ حقَّها من التدبر  - بذلك شأن الكثري من املسائل احملمولة يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..والدراسة 

ال يكون فيها جمموع األنصبة أكرب من قيمة : املسائل ال تعول ، مبعىن والقول بأنَّ .. 
التركة ، هو قولٌ قدمي ، قال به ابن عباس ، وبعض الظاهرية كداود بن علي وعلي بن 

ومما احتجوا به أنَّ العول هو رأي للسلف ، ومل يرد يف كتاب .. حممد بن حزم الظاهري 
   ..بالروايات اهللا تعاىل ، ومل يثبت حتى 

وا إىل أنَّ العول الذي وعلى الرغم من صحة قوهلم هذا كمبدأ ، لكنهم مل ينتبه.. 
الذي تبنوه ، والذي يعيدون فيه الباقي إىل  عن الرد - كمبدأ  – ، ال خيتلفأنكروه 

  ..ي دليلٍ من كتاب اهللا تعاىل وريث حمدد بعينه ، دون أ
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ت الزيادة أخ ، فإنَّ) القرآن الكرمي ( اليت تليق بالنص املطلق  ، يف احلسابات املطلقة.. 

التركة األسهم اليت جزؤوا من  أقلّالوارثة يف احلالة  النسبكون جمموع ف.. النقص 
النسب هذه كتاب اهللا تعاىل ، ال تقلُّ عن كون الذي حيمله منهج ل، هو إساءة ل بعددها

ما بني أمام اختالف حنن .. ففي احلالتني  ..ركة بعددها من األسهم اليت جزؤوا الت أكثر
  .. اعدد األسهم الوارثة يف احلالة ، مع عدد األسهم اليت متت جتزئة التركة 

فيما متَّ ( من جوانب املرياث ، فنرى أحكاماً يف الكثري  يف املوروث متَّ اخللط.. 
صريح ، ولألسف هناك شبه إمجاع  ينقضها كتاب اهللا تعاىل بشكلٍ) اعتماده يف املرياث 

أحكام حيملها كتاب اهللا  يقومون بتقدميه للناس على أنه ..وهذا اخللط .. على بعضها 
ملقني عليهم صفة الكفر ، مجاع ويدافعون عنه متهمني منتقديه باخلروج على اإل تعاىل ،

   ..والزندقة 
كما سيفتري  ة املوروث ،ال أهدف إىل مهامج -ويف غريه  -ويف هذا البحث .. 

أهدف إىل وال  ..كما سيفتري بعضهم اآلخر إىل الدفاع عنه ، أهدف وال  ..بعضهم 
حسب ما مين اهللا  -ما أهدف إليه هو تبيان احلق .. أبداً .. تبني أي عصبية مسبقة الصنع 

  ..قرآنية بأدلّة  -تعاىل به علي 

 



 
 

  

  
      

                      

يف شرح مسألة الكاللة ، أنَّ قضية األخ الشقيق ، املعجزة الكُربى : بينت يف كتاب .. 
الوقوف عند  تعاىل ، وهي ناجتة عن عدم واألخ غري الشقيق ، ال وجود هلا يف كتاب اهللا

  .. كتاب اهللا تعاىل حدود دالالت آيات 
ويف تعريف الكاللة ال خنتلف مع اإلطار العام للموروث ، بأنها تعين من ال والد له .. 

وال ولد ، فتعريف الكاللة يؤخذ من كتاب اهللا تعاىل ، إضافة ألحكامه ، والدليل على 
 :  قوله تعاىلهو ذلك                            

                    ............    ] فاهللا تعاىل مل ..  ] 176: النساء
: قوله تعاىل لصيغة  مماثلة كصيغة،  )) ............تفتونك يف الكاللة قل يس(( : يقل 
                       .........    ] حيث  ] 127: النساء ،

 كلمة        هذين املوضعني  كتاب اهللا تعاىل مل ترد إالَّ يف يف..  
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  : كلمة..        م ، لذلك نراها ترد قبل اإلجابة على الفتوى تتعلَّق بأمرٍ معلو

 : واليت بدايتها كلمة     ..بينما كلمة :      استنباطها  تتعلَّق مبسألة يتم
: نراها ترد بعد اإلجابة على الفتوى واليت بدايتها كلمة  .. لذلك ..من كتاب اهللا تعاىل 

     .. ن لنا أحكامها مبعىن أنَّ كتاب اهللان لنا معىن الكاللة ، ويبيتعاىل يبي..  
  :املعجزة الكربى : ولتبيان هذه املسألة اقتبس النص التايل من كتايب .. 
]]  ..... شتقّةٌ من اجلذرِ اللغويم هذا ) .. ك ، ل ، ل ( كلمةُ الكاللة ودالالت

  ..معىن اإلحاطة  اجلذرِ اللغوي يف كتابِ اِهللا تعاىل تدور يف إطارِ
 فكلمةُ ..    ِتابتعاىل  يقول.. اِهللا تعاىل مبعىن مجيع  يف ك :      

         ] وكلمةُ ..  ] 20: البقرة      ةاملعني احلاالت يقولُ .. تعين مجيع

 تعاىل                          ]  37: آل عمران [ ..  
.. هو الذي ال يستجيب جلميع احلاالت اليت تطلَب منه االستجابةُ هلا ) الكَلُّ ( و .. 

 : يقولُ تعاىل                           

                                        

          ] كلمةُ ...  ] 76: النحل وكذلك     اليت تعين نفي مجيع

حالة أي األبوابِ أمام رة ، أي سدوصمكنة  اإلمكانات املُتيقول تعاىل .. م :    

                                    ] 10: القيامة 

– 12 [ ..  
       وملَّا كانت قرابةُ اإلنسان بكليتها ليست حمصـورةً بالوالـدين والـزوج واألوالد    .. 

خوة واألخوات ، بينما كان املرياثُ حمصوراً بالوالدين ، وتتعداهم إىل اإل)  ذكوراً وإناثاً( 
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         خوة واألخـوات مـن املـرء    فإنّ مرياثَ اإل) .. حني وجودهم هذا ( واألوالد والزوج 

رابة اليت نتيجةَ عدمِ وجود الوالدينِ واألوالد ، يعين دخولَ كلِّ الق) ذكراً كان أم أُنثى ( 
 : ولذلك تسمى هذه احلالة بـ .. يمكنها أنْ ترثَ يف مسألة املرياث هذه          ،

أي دخول كلِّ القرابة اليت ميكنها أنْ ترثَ يف ساحة إمكانية االستفادة من املرياث ، تلك 
  ..القرابة اليت تذكَر نسب حصصها يف كتابِ اِهللا تعاىل 

ن املرياث ، وال حيجـب أي  فالوالدان ، واألوالد ، واألزواج ، ال حيجبهم أحد ع ..
خوة واألخوات حيجبهم بينما اإل.. مركزِ ساحة املرياث اآلخر ، وبالتايل يقعون يف  منهم

وبالتايل .. خوةَ حجباً جزئياً اث ، والزوج كما سنرى حيجب اإلاألبوان واألبناء عن املري
دي املرياث إىل خارجِ حدود األبوين واألبناء والزوج ، هو الكاللةُ اليت تعين دخـولَ  فتع

 املذكورة نسبها يف كتاب اهللا تعاىل ( كلِّ القرابة ( ةإمكاني واليت ميكنها أنْ ترثَ يف ساحة
  ..االستفادة من املرياث 

 .. هنفس أنّ الكاللةَ تعين.. وهنا سؤالٌ يطرح األبوين كيف جنزم وجود إضافة (  عدم
 : ، مع أنَّ اهللا تعاىل يقول ) لعدم وجود األوالد                

                     ] 176: النساء [  .. أي نفى اُهللا تعاىل وجود
  ..دين ؟ الولد ، ومل ينف وجود الوال

: يقولُ تعاىل .. لقد بين اُهللا تعاىل أنَّ اإلنسانَ الذي ليس له ولد يرثُه أبواه : نقول .. 
                                        

                  ] حيجبان األخوةَ  –إذاً  –، فاألبوان  ] 11: النساء
  ..عن املرياث 
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 .. األبوين فقط ، وبالتايل حالةَ عدمِ وجود حالةَ وجود بنية توهذه العبارات القرآني

 بدليلِ العبارة القرآنية .. األوالد        ، أنَّ األ نخوة بوين حيجبان اإلوتبي ..
  .. من سورة النساِء يف تبيان مسألة الكاللة )  176( تتكاملُ مع اآلية   –بذلك  –وهي 

خوة ، وهذا ال يكونُ إالّ يف حالة عدمِ تبني لنا حالةَ مرياث اإل)  176( فاآلية .. 
ليلٌ على عدمِ وجود يف هذه اآلية الكرمية داإلخوة فأحكام مرياث .. وجود األبوين 

هذا التكامل يف املعىن والدالالت ،  ...لعبارة القرآنية السابقة األبوين ، وذلك تكامالً مع ا
  .. نراه تكامالً يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                     

          ] 549=  ] 11: النساء  

                                    

                                            

                                       

          ] 1256=  ] 176: النساء  
549  +1256  =1805  =19  ×19  ×5  

فَكُلُّ .. من هذا نستنتج أنَّ الكاللةَ تكونُ حني عدمِ وجود أي من األوالد واألبوين .. 
فشرطا .. احلاالت اليت يوجد فيها أحد األوالد أو أحد األبوين ، ال تسمى بالكاللة 

  ..ي من األبوين وأي من األوالد الكاللة مها عدم وجود أ
  والعبارةُ القرآنيةُ..                        ] 12: النساء [  ،

الزوجِ من زوجِه إىل أنْ يصلَ السياق إليها ، لتبين  نسبةآية كرمية تبدأُ بتحديد  هي ضمن
    ..خوة يف حالة الكاللة املرافقة لوجود الـزوج  اث اإلي لمريالزوجِ من زوجِه كباق نسبة
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                    ............                 

     ............  .. سةُ الزوجِ ، إن كان للمتوفّى أخوان أو أكثر ، ومخ نسبةُفالثلثان مها
 واحدة  نسبةُأسداسِ املرياث واحد ، أو أُخت الزوجِ إن كان له أخ..  

 والعبارةُ القرآنيةُ ..        ما ةة ، دليلٌ على صحاللغوي الصيغة بِهذه
فاملرياثُ يذهب جزٌء .. من سورة النساء )  12( نذهب إليه يف تفسرينا للكاللة يف اآلية 

، ) الوالدان واألوالد والزوج ( خارج ساحة املرياث األساسية  –وال يذهب كُلُّه  –منه 
إما الثلث وإما  –كما تبني اآليةُ الكرميةُ  –وهذا اجلزُء ليس محدداً بقيمة واحدة ، فهو 

 – فاملرياثُ.. السدس ، ويبقى الباقي داخلَ ساحة املرياث األساسية ، وهو حصةُ الزوج 
أي أنَّ الزوج املُتوفَّى يورثُ .. يوزع بني الساحتني ، كونَ احلالة حالةَ كاللة  –هنا 

 : وهذا ما نقرأه من العبارة القرآنية .. كاللةً       ..  
من سورة النساء ، حبيث ال تتجاوز الثلث ، )  12( خوة يف اآلية وحتديد حصة اإل.. 

واألقرب من .. مسألة املرياث خوة يف  سيذهبان إىل ما هو أقرب من اإلين أنَّ الثلثنييع
وملّا كانت املسألةُ مسألةَ ... هو الوالدان واألوالد والزوج  –يف مسألة املرياث  –خوة اإل

. .كاللة ، وال وجود ألي من األبوين واألوالد ، فهذا يعين أنَّ الثلثني من نصيبِ الزوج 
فليس من املعقولِ أن يذهب القسم األكرب من املرياث من ساحة إىل ساحة أبعد عن 

  ..املتوفَّى 
 ..كلميت وحت داللة ى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافة ) هأُم نم ( العبارة إىل دالالت

 ةالقرآني                 ه إ، وكان للمتوفّىخوةٌ من أم
خوة ، ىل ساحة أبعد من ساحة أولئك اإلفبناًء على ذلك سيذهب ثلثا املرياث إ.. فقط 

  .. وهذا يناقض العقلَ واملنطق ، فضالً عن كونِه مناقضاً لدالالت كتابِ اِهللا تعاىل 
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 عدم وجود الوالدين من سورة النساء تعين) 12( فالكاللةُ يف اآلية .. وهكذا .. 

،  تصور مرياثَ الزوجِ من زوجِهفاآليةُ من بدايتها .. واألوالد ، ولكن مع وجود الزوج 
إىل أن يصلَ السياق فيها إىل حتديد حصة الزوجِ يف حالة الكاللة هذه كباقي ملا خيرج من 

  ..خوة ساحة املرياث األساسية إىل اإل
من سورة النساء ، نرى أحكاماً للكاللة الكاملة ، حيـثُ  ) 176( ية بينما يف اآل..  

 تصور بأل التعريف          .. ُهنا  –فالكاللة–    كاملـة ، والوالـدان واألوالد
والزوج كُلُّهم غري موجود ، وبالتايل ال يوجد أي جانبٍ من احلجب ، وبالتايل خيرج كُلُّ 

ولـذلك حـني   ) .. الوالدان واألوالد والزوج ( ارج ساحة املرياث األساسية املرياث خ
 .. خوة رجاالً ونساءً ، يتقامسون اإلرثَ وجود اإل                        

            ..  

 .. ـ )  176( ويف اآلية  .. ف بـاهلالك  نرى أنَّ امليت يوص           ..
، الذين ال حيجبهم أحـد ،  ) الوالدين واألوالد والزوج ( فجميع الوارثني األساسيـني 

 ساحة كلُّ املرياث خارج الوالدين واألوالد والزوج ( ليسوا موجودين ، وبالتايل خيرج (
..  يت فيها باهلالك ، إنما يوصف بأنه يورثُ كاللة بينما يف اآلية األوىل ملْ يوصف امل.. 
                         .. تثُ   –)  12( يف اآلية  –فامليوري

ه إىل الكاللة ، ولكنجزٌء من مرياث يبقى جزٌء من كاللةً ، أي خيرج هةٌ ، ألنها كاللةٌ جزئي
  ..، وهو حصةُ الزوج ) ساحة الوالدين واألوالد والزوج ( ث يف ساحته األصلية املريا

من سورة النساء تصور حالةَ الكاللة الكاملـة الـيت   ) 176( ومما يؤكِّد أنَّ اآليةَ .. 
، أي حالـةَ عـدمِ   ) الوالدين واألوالد والزوج ( خيرج فيها املرياثُ كامالً خارج ساحة 

 ، هو العبارةُ القرآنيةُ وجود الزوج                        هذه اآليـة  ، يف 
الوالـدين واألوالد  ( خـارج سـاحة    يذهب ، كامالً يف هذه احلالة فاملرياث.. الكرمية 
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فلو وجد الزوج حلجب جزءاً مـن هـذا   .. ، وهذا ينفي متاماً وجود الزوج ) والزوج 
  ..يف سورة النساء )  12( ، كما هو احلال يف احلالة اليت تصورها اآليةُ  املرياث
أي أنَّ العبارة القرآنية  .. أما القولُ بأنَّ اآليةَ األوىل تصور األخ واألخت من األم .. 
             ه تعاىليف قول                            

       ] كلميت  ] 12: النساء داللة ه ، وذلك بإضافةمن ( ، تعين أخاً وأختاً من أُم
أنَّ عبـارات   –يف النهاية  –فهذا القولُ يعين .. إىل دالالت هذه العبارة القرآنية  )أُمه 

لُها بِكلماتكَمنالكرمي ناقصةٌ ، و طلـقِ    .. من جيوبِنا  القرآنوهذا يتناىف متامـاً مـع م
  ..الصياغة القرآنية ، ومع كون كتابِ اِهللا تعاىل كامالً تاماً نزله اُهللا تعاىل تبياناً لكلِّ شيء 

 : واالحتجاج بالعبارة القرآنية ..                            

                                                

        الذكورِ واإلناث ، على أنّ اإل، اليت يتساوى فيها نصي م بخوةَ املعنيني ، ه
فتماثـلُ  .. غري سليم  هذا االحتجاج احتجاج.. خوة من األم ، بناًء على هذا التساوي إ

 خوة ذكوراً وإناثاً ، ليس دليالً على تغيريِ دالالت كلميت حصة اإل         يف
  ..خوة من األم القرآنية ، لتصبح متعلّقةً باإلهذه العبارة 

 : أمل تتماثل حصتا األبوين حني وجود ولد للموروث ..                  

                       ] يف الوقت الذي مل تتماثل بـه   ] 11: النساء ،

  :امها يف حالة عدمِ وجود الولد حصت                                 

                                             ] 11: النساء [  

أنَّ األبوين ، يدفعنا إىل القول ب فهل تغيري حصص مرياث األبوين بني هاتني احلالتني.. 
  ..هذا غري معقولٍ أبداً !!! .. خيتلفان من حالة إىل أُخرى ؟ 
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األخ واألخت من األم   –من سورة النساء )  12( يف اآلية  –ولو أراد اُهللا تعاىل .. 
ففي سورة يوسف عليه السالم ، نرى أنَّ احلديثَ ) ..  من أُمهولَه أَخ أَو أُخت : ( لقال 

عن األخِ من األب ، يأيت بصياغة قرآنية فيها كلمات مرسومةٌ تبين أنَّ هذا األخ هو من 
 : األب                                  

              ] 59: يوسف [  

  وهكذا فقولُه تعاىل                                 ،
  .. يعين أخاً أو أُختاً دون أي متييز ، سواٌء كانا من األب واألم ، أم من األب ، أم من األم 

 .. حني عدمِ وجود ، ةاجلزئي لنا حالةَ الكاللة رصوا سبق نستنتج أنَّ اآليةَ اُألوىل تمم
الثانيةُ تصور لنا حالةَ الكاللـة  بينما اآليةُ .. الوالدين واألوالد ، ولكن مع وجود الزوج 

  ..الكاملة حني عدمِ وجود أي من الوالدين واألوالد والزوج 
 ، هاتني احلالتني من الكاللة تكاملَ عبارات توزيعِ إرث قدصر تومعجزةُ إحدى الكُب

رة ألحكـامِ  فمجموع القيم العددية للحروف املُصو.. وذلك يف هاتني اآليتني الكرميتني 
اجلزئية حني وجود الزوج ، والكلية حني عدم وجوده ، : توزيع إرث الكاللة يف حالتيها 

  ) ..  19( من املضاعفات التامة للعدد 
                                

                                   

        ] 850=  ] 12: النساء  
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                                          ] 176: النساء [  =

1069  
850  +1069  =1919  =19  ×101  

 ..   رةَ ألحكـامِ الكاللـةوةَ املُصالقرآني نرى أنَّ العبارات ، الكاملة ويف هذه املسألة
  ..الكاملة ، مسألةٌ كاملةٌ يف معيارِ معجزة إحدى الكُبر 

                                                     

                                                             

      =874  =19  ×46  
  ..انتهى االقتباس . . ]]..... ...
 )مـن أمـه   (  : ع أيديهم يف جيوم واستخراج كلميتمسألة وض.. فكما نرى .. 

 : الكرمي النص  قلب ووضعها يف                           

                       ] ليصبح  ] 12: النساء ، : ......... ))وله أخ 
أُمن  أو أختمنهما السدس  هم على أحكـام   ......... ))فلكلِّ واحد هو خروج ،

  ..كتاب اهللا تعاىل ، وحتريف للكلم عن مواضعه 
ويف كتاب املعجزة الكربى ، متَّ تناول مسألة الكاللة من زاوية تبيان أنه ال جيـوز  .. 

 دمن زاوية الـر : أي ..  نصوص كتاب اهللا تعاىل كلمات من جيوبنا إىلإضافة دالالت 
ه ( : همون كتاب اهللا تعاىل بأنه حيوي دالالت كلميت على الذين يتدون وجود  )من أم

  .. يؤكِّد لنا ضرورة فرضها كداللة  و سياقٍأرسمٍ هلذه العبارة ، 
، لنبين حدودها بالتفصيل ، كوننا  هذا البحث سنتعمق يف هذه املسألةيف ..  لكن.. 

يف حبث خمتص ل هذه املسألة تفصيالً تامـا  باملرياث ، فإن شاء اهللا تعاىل سنفصاً ، كو
  ..حالة من حاالت املرياث املوصوفة يف كتاب اهللا تعاىل 
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  : كلمة تناولنا، كتاب املعجزة الكربى يف عندما حتدثنا عن الكاللة ..       ،

 : وكلمة     ، يف قوله تعاىل:                        

                                           

      ] ه،  ] 11: النساءكأساس ومنطلق الوالدين ، ومها كذلك  انا تعنيمبأن
أبوة على من أمبستوى (( كون املرياث ينتقل منهما إىل اآلباء .. لكن .. ملفهوم األبوة 

فإنَّ ملفهوم  ، وجود الوالدينيف حال عدم ،  ))كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  الوالدين
  ..تتعلَّق بذلك  أُخرى تفاصيلالكاللة 
كـأبوين  ( هل عدم وجود الوالـدين  : يطرح نفسه  الذهن سؤالٌ يتبادر إىلوهنا .. 

إن شاء اهللا  كما سنرىاللذين يوصفان بصفة األبوة  (( اجلد واجلدةمع وجود  )مباشرين 
يلغيهـا ،  أم ال  ..؟  اإلخوة جزء من املرياث إىلينتقل فال  ، يلغي حالة الكاللة )) تعاىل

مع عدم وجود اإلبن  وهل وجود ابن اإلبن من الصلب ..فريث اإلخوة مع اجلد واجلدة ؟ 
أم ال يلغيهـا ،   .. املرياث إىل اإلخوة ؟جزء من فال ينتقل يلغي حالة الكاللة  من الصلب

تفصيل معىن ، ال بد من  ذلكلإلجابة على .. فريث اإلخوة مع ابن اإلبن من الصلب ؟ 
  ..بوة ، والبنوة ، يف كتاب اهللا تعاىل األ

، بـني حجـب    اختلفوا يف مسألة اجلدلو عدنا إىل املوروث الفقهي لرأينا أنهم .. 
وابن الـزبري  وابن عباس، ، وعائشة  وإليه ذهب أبو بكر الصديق [[[ اإلخوة باجلد ،  ،

، ومعاذ ابن  و الدرداء، وأب ، وعمران بن احلصني ، وأبو موسى األشعري وأيب ابن كعب
:  ، وجابر ابن عبد اهللا ، وتبعهم من األئمة األربعة ، وأبو الطفيل ، وعمار ابن ياسر جبل

، وبه قـال داود   ، وهي رواية عن أمحد وهو قول لبعض أصحاب الشافعي ، أبو حنيفة
يه ذهب وإل [[[ ، وبني مشاركتهم للجد ]]] ، وابن القيم واختاره ابن تيمية،  الظاهري

، وزيد بـن   ، وابن مسعود ، وعلي بن أيب طالب ، وعثمان ابن عفان عمر بن اخلطاب
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وهو قول  ، وأمحد يف املعتمد عنده ، والشافعي، مالك :  وتبعهم من األئمة األربعة ،ثابت 

  .. ]]] وغريهم ، أيب يوسف وحممد صاحيب أيب حنيفة

اهللا تعاىل حكماً أوالً وأخرياً ،  ناجتة عن عدم جعل نصوص كتاب هذه االختالفات.. 
حاالت االختالف يف أنتج كلَّ ، فالغرق يف مستنقعات القال والقيل والتصورات الذاتية 

  .. هذه املسألة وغريها من املسائل اليت حيملها كتاب اهللا تعاىل

  :قوله تعاىل يف                                         ،
، لكلِّ احلاالت ، ومها الوالد والوالدة ، بشخصني ال ثالث هلما  دائماً حمصوراًاألمر ليس 

أبداً  ..أبداً .. وبشكلٍ جمرد عنهما كاتجاهني حنو األعلى يف مفهوم األبوة ، مها مبدؤمها 
  : ملا وردت صيغة األبوة كذلك األمرلو كان ..        ...  فاهللا تعاىل مل يقـل :   
 : جلَّ وعال يقول  إنما،  )) من والديه السدس ولكلٍّ((                  

     .. جاه األعلىفهنامهـا  ، مبدؤمها الوالد والوالـدة  ،  ك جهتان معلومتان بات
   ..احملمولتان ذا النص الكرمي 

النطـالق منـهما يف   وتعنيهما كمبدأين يتم اورود صيغة األبوة تشمل الوالدين ، . .
إالَّ يعين ال اهللا تعاىل  أنَّلو ف ..كلِّ احلاالت ل فيهما األمرال حتصر .. لكن  ..مسألة األبوة 

  : بصيغة األبـوة ملا جاء النص  ، كشخصني دون غريمهاحصراً الوالدين        ، 

 :  اإلبدال كانوملا                 ..  

  :ى باألب يسم -يف كتاب اهللا تعاىل  - داجلمعلوم أنَّ .. 

                      ............   ] 38: يوسف [   
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اق هو والد يعقوب ، وإبراهيم هو والد إسحاق يعقوب هو والد يوسف ، وإسح.. 

 : ونرى أنهم كلَّهم آباء ليوسف ..                ..  
  ..ويف كتاب اهللا تعاىل األعمام يسمون باألب .. 
                                   

                      .........    ] 133: البقرة [  

وما نراه .. .....إسحاق هو والده وإمساعيل هو عمه ، وإبراهيم هو جد يعقوب ،  ..
 :  أنهم يوصفون كآباء ليعقوبيف هذه اآلية الكرمية        

     .. ًوصفون يف كتاب اهللا تعاىل بصفة األب .. إذاالوالد والعم واجلد ي..  
  ..والوالدة يف كتاب اهللا تعاىل توصف باألب .. 
                                 

                 ] 27: األعراف  [     

فآدم وزوجه بالنسبة لنا كمخاطبني ذه اآلية الكرمية ، كلٌّ منهما هو أب لنا ، .. 
 : وكلمة     ذه الصياغة واضحة وجلي طلق أيضاً على .. إذاً .. ةكلمة أب ت

 : وهذا ما نراه جلياً يف قوله تعاىل .. ألبوة باتجاهها طِّ اكمبدأ خل الوالدة      

                         ] فكلمة  .....]  11: النساء:      

       ، ها تعينطِّ خلإضافة انطالقاً لألعلى ، وجهتها  خطَّ الوالدةصرحية يف أن
  ..انطالقاً لألعلى  لوالد وجهتها

وما عال ، )  الوالدة والد(  واجلد، األخوال أنَّ ، يف اآلية الكرمية التالية  وما نراه.. 
  ..وما عال ) والد الوالد (  إضافة لألعمام ، واجلد ..األب صفة يوصفون ب
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             ] 31: النور [  ..      

 :  هنا كلمة..       األعمام واألخوال : يف هذه اآلية الكرمية ، تشمل
فكون كتاب اهللا تعاىل كامالً ليس ناقصاً وتبياناً لكلِّ شيء  ..باالجتاهني وما عال  واجلد
ملرأة أقرب إىل ا) هني باالتجا( وعال ، وكون العم واخلال واجلد  مرتّله جلَّ يبين لناكما 

        يقتضي  فهذاأن تبدي زينتها أمامهم ،  ةأللمر من بعض من تبيح هذه اآلية الكرمية
  : أنَّ كلمة -  ملا بيناإضافة  -      يف هذه اآلية الكرمية ، هي اليت تشمل :

باالجتاهني وما عال  األعمام واألخوال واجلد..  
كتاب اهللا تعاىل كلمة أب تطلق على الوالد وعلى الوالدة وعلى العم يف .. إذاً .. 

  ..وعلى اخلال وعلى اجلد باالجتاهني وما عال 
من :  ابن عباس قالورد يف سنن سعيد بن منصور أنَّ  وحىت يف املوروث ، نرى أنه.. 

،  اً وال جدةمل يذكر يف القرآن جد - عز وجل -، أن اهللا  شاء العنته عند احلجر األسود
  قوله تعاىل ، مث تال اآلباء إن هم إالَّ                    

، جيعل ابن االبن ابناً  قي اهللا زيد بن ثابتأال يتوورد يف بداية اتهد أنَّ ابن عباس قال .. 
فصح أن :  ابن حزم بعد أن ذكر اآليات السابقة احمللى قالويف ..  وال جيعل أب األب أباً
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و اجلد أأبفله مرياث األب ن ابن االبنِ ابن ، ؛  ، والبن االبن مرياث االبن ؛ ألنه أب

  .. وإن العجب ليعظم ممن خفي عليه هذا، ، وكفى  ألنه ابن

ى الوالد واألعمام ففي كتاب اهللا تعاىل ، يسم.. واضحة  –كما نرى  -املسألة .. 
ى وتسم ..وما عال وصوالً آلدم عليه السالم ، تسمية األب باالتجاهني واجلد واألخوال 

  ..الوالدة أيضاً تسمية األب 

  : العبارة القرآنيةيف ..                        

     ، كلمةأنَّ نرى :       ة وبصيغةاألبووجهته ق بالوالد تعلَّ، تى املثن
، انطالقاً من الوالدة باتجاه األعلى وجهتها الوالدة بو، انطالقاً من الوالد باتجاه األعلى 

  : اجلار واروروهذا ما يتأكَّد معنا بورود .. .كجهيت أبوة        ، قان متعلِّومها

 :  نرى بدالً بإعادة اجلار وارور ..مثَّ بعد ذلك .. مبحذوف خرب مقدم     

     ..   

 ..الً كْفذة ( ر األبوين أوى بصيغة األبوواملثن(  :      ،  مثَّ اإلبدال منهما  :

         ،  ة مانذهب إليه يؤكِّد صح ،ر جهيت األبويصو ةبأنَّ النص ، 
   ..كمبدأين هلاتني اجلهتني ، انطالقاً من الوالد والوالدة 

 : مضاف إليه ، وكلمة     : كلمةونرى أنَّ ..       جار وجمرور

 : مبحذوف صفة ل متعلِّقان    ،  روبعد ذلك يأيت املبتدأ املؤخ :     

  : ونرى أيضاً ورود كلمة ..    الذي يعين االنفراد ) و ، ح ، د : ( من اجلذر ،
  ..عما هو آخر ، والبينونة عنه ، وعدم مشاركة ما هو آخر 
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 كلمة  ..إذاً  ..      ة وبصيغةى ،األبوالً  املثناإلبدال، مثُّ وكصيغة ذُكرت أو 

ن هذا لنفي اشتراك الوالدين بالسدس ، ألنه كان من املمكن االستغناء ع منها ، ليس
 : فهذه الصيغة  ..... ))ولكلٍّ من والديه السدس (( : بالصيغة  اإلبدال     ، 

 :  والوالدةومن  الوالد خطَّي األبوة انطالقاً منحدد تى ، مثنأبوة وكصيغة      ،
أب ، كمنطلق للخطِّ األول هو فالوالد  .. صعوداً حنو األعلىو ناء لألعمام واألخوالاستث

وكذلك .. طار هذا اخلط ، ضمن إه حنو األعلى هو أيضاً أب ته ووالدوما عاله من والد
أب ، وما عالها من والدها ووالدا حنو األعلى هو أب  كمنطلق للخطِّ الثاين هي الوالدة
   ..خلط طار هذا اضمن إ
 :  ى هذهاملثناألبوة وفصيغة ..       ، ة ابتداء بالوالد والوالدةتفتح خطَّي األبو

أبوان ) والدا الوالد ( فاجلد واجلدة من األب  ..، صعوداً حنو األعلى ) كأساس ( 
والده  يف حال موت( حفيدمها من معاً  ويرثان ضمن إطار خطّ أبوة الوالد ، لإلنسان ،

وكذلك األمر بالنسبة .. بالنسبة للحفيد ) املتوفَّى سابقاً ( حبالة ولدمها ) قبل اجلد واجلدة 
من ويرثان معاً ضمن إطار خطّ أبوة الوالدة ، ، مها أبوان لإلنسان ، للجد واجلدة من األم 

   .. للحفيد بالنسبة بنتهماحبالة ) يف حال موت والدته قبل اجلد واجلدة ( حفيدمها 
احلفيد حبالة من يرثان وجد أبوان اثنان قد ي، يف كلِّ خطٍّ من هذين اخلطَّني و ..

احلفيد حبالة من فريثان سوية  ( معاً الوالدوأم  الوالدفقد يوجد أب  ى قبلهما ،ولدمها املتوفَّ
أب يوجد قد وكذلك  ..ضمن إطار خطِّ الوالد )  ولدمها املتوفَّى قبلهما بالنسبة للحفيد

 )احلفيد حبالة بنتهما املتوفَّاة قبلهما بالنسبة للحفيد من فريثان سوية (  الوالدةوأم  الوالدة
، ضمن أربعة آباء معاً  احلفيدمن ففي بعض احلاالت يرث  ..ضمن إطار خطِّ الوالدة 

نسبته طَّني من هذين اخلخطٍّ  أنَّ كلَّ -  تعاىلإن شاء اهللا -سنرى و ..ي األبوة إطار خطَّ
  ..السدس 
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 :   اثننينييتعلَّق خبطَّ -إذاً  – فاألمر..       جاهانطالقاً من الوالد بات ،

 : العبارة هنا نرى أمهية اإلبدال بو.. ، ومن الوالدة باتجاه األعلى  األعلى      

      ،ة من الوالد يف نسبواجلد لحيث يرتل اجلدحسب احلالة ، ة اخلطِّ األو .. 
كما سنرى إن شاء  ..حسب احلالة ،  اجلد واجلدة من الوالدة يف نسبة اخلطِّ الثاينيرتل و

األب من و، ) الوالد ( من األب األول  ينطلقان، اثنني ني كخطَّ ..وذلك .. اهللا تعاىل 
  .. )الوالدة ( الثاين 
  وكلمة..     ا هو آخر، ) و ، ح ، د ( : من اجلذرالذي يعين االنفراد عم 

، فكلُّ خطٍّ من هذين اخلطَّني .. ، تؤكِّد ذلك والبينونة عنه ، وعدم مشاركة ما هو آخر 
  ..الذي مييزه عن اخلطِّ اآلخر ، له انفراده اخلاص به 

 : من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية ..                 .. 

  : فابتداء احلكم بكلمة     ، هما خطَّان هو لرسم صورة هذين اخلطَّنيبأن

 : ومن مثَّ نرى البيان اإلهلي  .. لقان من الوالدين باتجاه األعلىينط          

    َّما اآلباء حيلُّ، ني يرسم نسبة كلٍّ منهما ، كخط - منهم  حسب احلي
  ..كأساس انطالقاً من الوالدين  -واألقرب إىل الوالدين 

، ) واتجاه خطِّ الوالدة ، اتجاه خطِّ الوالد ( اجلد أو اجلدة باالتجاهني  وبوجود.. 
حسب ، فاجلد واجلدة من الوالد حالَّ جبهة خطِّ الوالد .. فإنَّ األعمام واألخوال ال يرثون 

  ى ، وبالتايل ال يرثون بوجود أي من اجلد واجلدة واألعمام هم إخوة لوالد املتوفَّاحلالة ، 
حسب احلالة ، واجلد واجلدة من الوالدة حالَّ جبهة خطِّ الوالدة ، ) .. والديهما ( 

 من اجلد ة واألخوال هم إخوة لوالدة املتوفّى ، وبالتايل ال يرثون بوجود أيواجلد         
وإخوة ( األعمام واألخوال بالنسبة للمتوفَّى ، هم إخوة الوالد املتوفَّى ) ... والديهما ( 
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فاألعمام واألخوال ال يرثون .. وبالتايل .. ، وليسوا إخوة للموروث منه ) الوالدة املتوفَّاة 

  ..بوجود أي من اآلباء 
خوال ، فإنَّ الزوج حيجبهم متاماً ، فال وحتى بوجود زوج فقط مع األعمام واأل.. 

، كوم ال ) والدة املتوفَّى ( ، أو يف نسبة أُختهم ) والد املتوفَّى ( حيلّون يف نسبة أخيهم 
ورثا من احلفيد ) باالتجاهني ( فاجلد واجلدة .. يسمون يف كتاب اهللا تعاىل تسمية األخ 

تسمية  - يف كتاب اله تعاىل  -ه ، كوما يسميان بالنسبة ل) ووالدته ( حبال والد احلفيد 
 : األب ، وكون النص هو                          

     .. ًون تسمية األخ ، فالزوج حيجبهم متاماسمبينما األعمام واألخوال ال ي..  
منها كون املتوفَّى حالة كاللة ..  ال يرثون إالَّ يف حاالت نادرة األعمام واألخوال.. 
، ودون أي  ]]) وال زوج ، وال والدة ، وال والد ، )  وال ولد ولد( ال ولد  [[كلية 

وليس  الوالد والوالدة مها الوحيدتان  حصتا.. هنا ..  من اإلخوة ، ودون جد أو جدة
 - يف هذه احلالة  –األعمام أنَّ   –ن شاء اهللا تعاىل إ –وسنرى .. معهما وريث آخر 

     يأخذون ثلثي التركة ، كوم إخوة لوالد املتوفّى وورثوه كاللة كلية ، ونسبته الثلثان
، فتكون حظوظهم داخل هذه )) حالة كونه والوالدة فقط وارثني وحيدين البنهما (( 

يأخذون ثلث التركة ،  - يف هذه احلالة  – واألخوال.. للذكر مثل حظِّ األنثيني   النسبة
حالة كوا والوالد (( كوم إخوة لوالدة املتوفّى وورثوها كاللة كلية ، ونسبتها الثلث 

للذكر مثل حظِّ ، فتكون حظوظهم داخل هذه النسبة  ،)) وحيدين البنهما فقط وارثني 
  .. األنثيني 
 مة وهذه احلالة النادرة ، ال خترج عن كون كل..       تعين خطَّي جهيت

كالً  - يف هذه احلالة  - الوالد والوالدة بالنسبة للمتوفَّى ، فسواء األعمام أم األخوال ورثوا 
  ..من الوالد والوالدة ، كوننا أمام حالة كاللة كلية ، ودون إخوة ، ودون أي من اآلباء 
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واألخوال يرثون يف حالة كاللة كلية ، أنَّ األعمام  -إن شاء اهللا تعاىل  -وسنرى .. 

ترث فيها أخت من أخيها أو أختها ، أو كاللة كلية ترث فيهما أختان من أخيهما أو 
أنه كون الباقي ذهب باتجاه جهيت األبوين ،  - إن شاء اهللا تعاىل  –وسنرى .. أختهما 

      واألخوال الباقييتقاسم األعمام .. لذلك .. ومعهما وارث هو األخت ، أو األختان 
للذكر مثل : مناصفة بينهما ، وكلُّ فريقٍ منهما ، يتقاسم نسبته وفق مبدأ ) يف احلالتني ( 

  ..حظ األنثيني 
 : وما نراه أنه بعد ذكر صيغة األبوة ..      ة ( لتشمل اجلدواجلد (

تثبيت هذا األمر ، وبأنه يف حال  بعد.. باالتجاهني ، يف حال عدم وجود الوالد والوالدة 
 يتم االنتقال لألعلى على خطِّ األبوة) الوالد والوالدة ( عدم وجود أي من األبوين 

يعود اخلطاب القرآين ليتعلَّق بالوالدين مباشرة ، وذلك من .. بعد ذلك .. باالتجاهني 
ر الذي ترمسه كلمات خالل ذكر نسبة األم ، ليكون الباقي نسبة الوالد ، داخل اإلطا

  ..هو نسبتا الوالد والوالدة ) باالجتاهني ( كتاب اهللا تعاىل ، فأصلُّ نسبيت اجلد واجلدة 
وبعد انتهاء ذكر نسبيت األبوين حيث يكون نصيب األم هو املفتاح ، يعود اخلطاب .. 

 : لصيغة األبوة والبنوة                         حيث ،
األمر يف ماهيته خطاب أبوة ، ليشمل اجلد واجلدة ، وخطاب بنوة ليشمل ابن االبن       

  ) ..نعين ابن الولد الذكر وبنت الولد الذكر ، وابن البنت وبنت البنت ( 
                                       

                                    

                                 ] 11: النساء [  

يف حال موت والده وهنا ندخل على موضوع مرياث ابن االبن من جده وجدته ، .. 
من فقد حرموه من مرياث والده ووالدته .. قبل موت جده وجدته ) أو والدته ( 
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والديهما ، بسبب موما قبل اجلد واجلدة ، وذلك ركضاً خلف القال والقيل ، وال 

صية من اجلد قبل موته ، وكأنَّ أحكام كتاب اهللا تعاىل ناقصة تكملها يورثونه إالَّ بو
  ..وصايا البشر ، وكأنَّ البشر أرحم من اهللا تعاىل باليتيم الذي تويف والده قبل جده 

نعين ابن الولد الذكر ، وبنته ، (( إنَّ كون أب األب هو أب ، ويرث من ابن ابنه .. 
نعين اجلد (( تضي كون ابن االبن هو ابن ، ويرث من جده ، يق)) وابن البنت ، وبنتها 
نعين ابن الولد الذكر ، وبنته ، وابن البنت ، (( فابن االبن )) ... واجلدة باالتجاهني 

يرث من جده وجدته وباالتجاهني ، بشكلٍ طبيعي ، وكأنَّ والده ووالدته ما )) وبنتها 
نعين ابن الولد الذكر وبنته ، (( يتقاسم أبناء االبن زاال على قيد احلياة ومها من يرث ، ف

، ) اجلدة ( أمه من و) اجلد ( ن أبيه م) املتوفّى ( حصة والدمها )) وابن البنت ، وبنتها 
وحرمام البن االبن           ) .. اجلدة ( أمها من و) اجلد ( ن أبيها م) املتوفّاة ( ونسبة والدما 

 )ة والديه ممن ) جاهني باالتدليلٍ من كتاب اهللا تعاىل حص ة هو دون أيواجلد ن اجلد..  
واحلاملة ألحكام مرياث األبناء من اآلباء ، من سورة النساء )  11( ويف اآلية .. 

 : واآلباء من األبناء ، نرى أنه بعد ذكر النسب ، ترد العبارة القرآنية          

               ةاليت نرى فيها صفة األبو ، :      واليت ،

 : واليت نرى فيها صفة البنوة  ..كما بينا  تشمل اجلد واجلدة وما عال ،       ،
نعين ابن الولد (( ى مرياث ابن االبن وهي أكرب دليلٍ عل.. اليت تشمل ابن االبن وما نزل 

، يف )) نعين اجلد واجلدة باالتجاهني (( من اجلد )) الذكر ، وبنته ، وابن البنت ، وبنتها 
  ..حال موت الوالد أو الوالدة قبل اجلد واجلدة 

 : وورود كلمة ..      ةيف هذه العبارة القرآني :           

               ، لغي من كون جهة األبناء يف املرياث من اآلباءال ي ،
يف قلب نص يتمحور مبجمله ترد فهذه العبارة  ..تقابل جهة اآلباء يف املرياث من األبناء 
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من مرياث اآلباء واألبناء  احلاملة ملوضوعذاا ويف اآلية الكرمية حول مسألة املرياث ، 

أكرب بكثري  دليالًتعطي هي بذلك ف.. أحكام املرياث  ال خيرج عن ضمن سياقٍ،  ابعضهم
  .. من التنطّع بالروايات واألوهام اليت ما أنزل اهللا تعاىل ا من سلطان 

  يف كتاب اهللا تعاىل ، ابن االبن وما نزل هو ابن ، فأي منا هو من ..         

 و ..         ة إىل اآلنى يف  ..ساللة مستمرسمفابن االبن وما نزل ، ي

 : وبالتايل فورود كلمة .. كتاب اهللا تعاىل باالبن        ةيف العبارة القرآني:      

                            ،من ( أنَّ ابن االبن  تشري إىل
يف حال موت ) أو جدته ( من جده ) والده أو والدته ( أبيه  حصة من يرث) الصلب 

 : كما أنَّ كلمة  بيه بالنسبة جلده ،الة أحلكمرياث  أبيه قبل جده ،     ىل تشري إ
 ة ( مرياث اجلدلهبالنسبة )  والدتهأو (  حبالة والد احلفيد، حلفيد ن ام) أو اجلد ..  

 واملعين باالبن وما نزل هنا                          ،
هو االبن من الصلب ، وليس االبن من غري الصلب ، بدليل صيغة الولد يف بداية اآلية 

  :الكرمية                         ] 11: النساء [ 
  ) ..األوالد ( دون صيغة البنوة ، وذلك حلصر املرياث باألبناء من الصلب 

  : ورود صيغة الولد دون االبن ، يف مطلع اآلية الكرمية .. إذاً ..     

                  هو حلصر مرياث األبناء ، جبهة األبناء من ،
وهذا ليس حتكّماً بدالالت ... ، وذلك لتمييزهم عن جممل األبناء ) األوالد ( الصلب 

 : كلمة        يف قوله تعاىل :                     

      .. ًة .. أبدافهذه العبارة القرآني :                   
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        ًما حتمل لنا بيانابأنَّ جهة اآلباء ، ، ال حتمل نسبةً من نسب املرياث ، إن

وما حيصر املرياث يف .. من حيث القرىب الدموية والنفع ، ال تفضيل بينهما ،  وجهة األبناء
 : كلمة اتجاه األبناء من الصلب هو        ، قوله تعاىل يف :     

                    ..  
:       اث األبناء من اآلباء يقتضي أنهم أوالد لآلباء مري: وهنا قد يتساءل متسائل .. 
            ته يف حاله وجدفكيف إذاً يرث ابن االبن من جد ،

  ..؟ ، وهو ليس ولداً للجد واجلدة موت والده ووالدته قبل اجلد واجلدة 
 ..واجلد ةمن ة ، هو ما يأخذه ابن االبن من اجلداليت فرضها ) ووالدته ( والده  حص

 : اهللا تعاىل كحق هلما من اجلد واجلدة             وذلك حبالة ،
بالنسبة للجد واجلدة ، كما أنَّ ما يأخذه اجلد واجلدة من ابن االبن هو ) ووالدته ( والده 

.. كوالدين لوالد املتوفَّى ، يرثان احلفيد حبالة والده بالنسبة له  ما فرضه اهللا تعاىل هلما
  .. رفع عنه صفة الولد بالنسبة هلمايال موت اإلنسان قبل والديه و

.. بعد موت اإلنسان قبل والديه ، يرث زوجه مما تركه ، كما فرض اهللا تعاىل له .. 
ألنه عند .. أبداً .. بعد موما ؟ هل هلذا الزوج نسبة من حظِّ زوجه من والديه .. لكن 

أما يف مسألة أوالد املتوفَّى قبل .. زوجه ، ال يكون زوجاً له أصالً ) ووالدة ( موت والد 
فأوالد املتوفَّى يبقون متصفني بصفة الولد بالنسبة له بعد .. والديه ، فاألمر خمتلف متاماً 

الدي املتوفَّى بالنسبة له نتيجة وفاته قبلهما صفة الوالد ال تنتفي عن و.. وأيضاً .. وفاته 
ون حبال ك، ) والوالدة ( الوالد  حصةمن وما يرثه األوالد من اجلد واجلدة ، هو ... 

  ..ولداً للجد واجلدة  )والوالدة ( الوالد 
 لنفرض أنَّ إنساناً.. أبداً .. الولد والوالد ال تنتهيان باملوت  يتما نعنيه أنَّ صف.. 

محلت منه زوجته ، ومات يف اليوم التايل ، فهل ولده الذي سيولد بعد تسعة أشهر ال 
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يعترب ولداً له كونه وكذلك .. وهل ال يرث من مرياث والده ؟ .. د بعد موته ؟ ل ..

الديه إن ه من ومن مرياث حصتهموت الولد قبل والديه ال ينفي كونه ولداً هلما ، وال يلغي 
  ..   ها في حيلّحي  ولدكان له 
  :وما نراه يف قوله تعاىل .. 
                                       

                                    

           ] 11: النساء [  

 : أنَّ العبارة ..           تعين أمرين اثنني:  
  .. يرث منه  حي مرياث لولد حصةوجود  -  1
وال ..  ةاحلصيف هذه  حيلّحياً سابقاً وترك ولداً مات  مرياث لولد حصةوجود  - 2

  ..يرتل يف حصته حي نعين بذلك جمرد وجود ولد متوفَّى سابقاً دون أن يكون له ولد 
 : وكذلك فإنَّ العبارة ..            وجود تنفيمن أمرين اثنني  أي:  
  .. يرث منه  حي مرياث لولد حصةتنفي وجود  – 1
  .. احلصةيف هذه  حيلّ حياً مات سابقاً وترك ولداً ولدمرياث ل حصةتنفي وجود  – 2

 : وكذلك األمر يف العبارة ..                        

          فهي تعين أمرين اثنني ،:  
  ..وجود إخوة أحياء له  – 1
فعندما .. هلم أوالد أحياء يرتلون يف حصصهم .. لكن .. وجود إخوة موتى  – 2

يكون اإلخوة املتوفّون وهلم أوالد أحياء يرتلون يف حصصهم ، ثالثة وما فوق ، يكونون  
  ..السبب يف ختفيض نسبة الوالدة إىل السدس مقابل نسبة الوالد 
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 يف العبارة    : هذا املعىن احملمول بكلمة            وبكلمة ،    :

    يف العبارة :              وبكلمة ، :    يف العبارة     :

                ،يف قوله تعاىل عندما ننظر بعمق  يتأكَّد معنا:  

                                   

                              ] 176: النساء [     

  : ورود كلمة..     ذه الصيغة من اجلذر ) فاهلالك  ليس عبثاً) ه ، ل ، ك ،
  .. ليس فقط غياب الشيء ، وإنما أيضاً غياب متعلّقاته األساسية احملمولة بالسياق احمليط 

                                     

                                  

         ] 40: غافر [   

انقطاع كلِّ متعلّقات  –إضافة ملوته  –فهالك يوسف عليه السالم هنا ، يعين .. 
  ..الوحي والرسالة اليت كانت يف حياته 

 : يف العبارة و..                 نرى أنَّ صيغة     تعين ،
ليس فقط موت املرء ، وإنما أيضاً غياب كلِّ الورثة األساسيني الذين ال حيجبهم أحد     

 : تأيت العبارة .. وبعد ذلك ) .. ولد ، والد ، زوج (          لتنفي وجود ،
وجد له إن مات إنسان وال ي: مبعىن ..  فيها حيلُّ ولد حيله مرياث لولد متوفَّى  حصة
زوج  –والد  –ولد ( على قيد احلياة من الورثة األساسيني  أحد : (          

 : ميلؤها  حي ولدله  ىمتوفَّ ولدل حصة خلفه ومل يترك         ..  
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 : والعبارة التالية هلا مباشرة ..                   وهو : ، مبعىن

نرى .. وهنا  ..لولد متوفَّى له ولد حي حيلُّ فيها  حصة خلفهاوليس ، يرثها إن هلكت 
   :أنَّ العبارة            ذه الصيغة كنفي لكينونة ولد ، محلت األمرين ،

الك استقراًء من العبارة السابقة ، وهو عدم وجود أي من الوارثني معاً ، فأثبتت اهل
ى متوفَّ ، وأثبتت أيضاً عدم وجود ولد) زوج  –والد  –ولد ( األساسيني على قيد احلياة 

  ..حي  ولدله 
 : وهذان األمران معاً ، حمموالن بالعبارة التالية هلذه العبارة مباشرة ..       

                 ،  ى هالكاً وفَّفإن كان املت: مبعىن ،حي ،  وليس له ولد
  ..، وورث منه أختان ، فلهن ثلثا ما ترك ته ميأل حص حي ى له ولدوليس خلفه ولد متوفَّ

قبل ) الدته وو( وما نزل ، يف حال موت والده ) من الصلب ( ابن االبن .. إذاً .. 
، يرث من جده وجدته باالتجاهني ، وكأنَّ والده ووالدته مازاال على ) وجدته ( جده 

 : وقوله تعاىل .. قيد احلياة ، ومها من يرث                 

        اً فقط باألوالد األحياء ، وإما يشمل حجز ، ليس خاصةنللولد  حص
  .. احلصةيف هذه  حيلّحي ولد املتوفّى قبل والديه ، يف حال كان له 

من اجلد واجلدة ، وباالتجاهني ، ليست ) من الصلب ( وحالة مرياث ابن االبن .. 
نادرة يف اتمع ، وحصلت مآسي ليست قليلة نتيجة الركض خلف أوهام املوروث يف 

كثري من األيتام حرموا من حقِّهم يف مرياث والدهم ووالدم عن اجلد ... لة هذه املسأ
واجلدة ، فبدالً من مساعدم والوقوف جانبهم كوم أيتاماً ، اغتصبوا حقَّهم حتت شعار 

  ..االلتزام بقول السلف الصاحل 
دة ، يذهب قسم قبل اجلد واجل) والوالدة ( يف حال وفاة الوالد : وهنا قد يقول قائل 
، ) واجلدة ( ى اجلد إىل اجلد واجلدة ، وعندما يتوفَّ) األيتام ( ى من حصة أوالد املتوفَّ
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فقط ، وهم بذلك يكونون قد ظُلموا ) ووالدما ( والدمها  منه حصةيرث هؤالء األيتام 

وهم األيتام الذين  أليس هذا انتقاصاً من حصصهم ،..  قارنة مع أبناء أعمامهم وأخواهلمم
  ..حباجة لرعاية ؟ 

أحكاماً عامة ، تشمل مجيع احلاالت يف اتمع ، لنا القرآن الكرمي يبين : نقول .. 
 االذي آل إليهم ا عن نصيبهمبإمكان اجلد واجلدة أن يتنازالف.. مبختلف تنوعاا املتمايزة 

ن ا لأليتام ما انتقص من عوضابة وصية يكتا امن ابنهم أو بنتهم إىل األيتام ، وبإمكام
وقد ذكر اهللا تعاىل الوصية وفرض  ..ثهما من والد األيتام ووالدما حقِّهم نتيجة مريا

 : وقوله تعاىل .. تنفيذها قبل توزيع التركة                 

                             ] يف  ] 9: النساء ،
  ..قلب آيات املواريث ، ليس حشواً ، وليس رد التالوة والتفنن بأحكام التجويد 

وجود والد أو والدة على قيد احلياة ، مع عدم  أنَّ -يف كتاب اهللا تعاىل  –وما نراه .. 
أو جد يف حال عدم وجود وذلك ، ة يرثان من احلفيد ، ال يلغي مسألة الكاللة وجود جد

فاجلد واجلدة ال يلغيان حالة الكاللة يف حال عدم وجود الوالد  ...ولد الولد أو ولد 
فورود  ..بينما وجود ولد الولد يلغي حالة الكاللة .. والوالدة وأي من األوالد وأوالدمها 

   [[: العبارتني       ،،             [[  يف اآلية الكرمية احلاملة
  ..ليس عبثاً ملوضوع الكاللة ، 

يف تعريفنا ملسألة الكاللة استنباطاً من كتاب اهللا تعاىل ، رأينا أنَّ الوالدين حيجبان .. 
 : اإلخوة ، استنباطاً من العبارة                        

                ..  ة األم مقابلة فوجود اإلخوة أنقص حصالوالدحص 
يف حال وجود أي فاإلخوة ال يرثون . .. يرث اإلخوةمن الثلث إىل السدس ، دون أن 

   ..من الوالدين 
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أنَّ الكاللة تقتضي عدم وجود ولد ،  –كما رأينا  –نت لنا ت القرآنية بيالعبارا.. 

لكن .. ، وعدم وجود أي من الوالدين متوفَّى له ولد حي ميلؤها لولد  حصة وعدم وجود
.. .ال يلغي حالة الكاللة أو يف كليهما ، حلول اجلد واجلدة يف جهة أحد الوالدين ، .. 

  [[: قرآنيتان فالعبارتان ال       ،،             [[  ، يف آية
له متوفَّى  لولد حصةوجود ولد ، أو  –نا كما بي –تبيان أحكام الكاللة الكلية ، تنفيان 

   .. ولد حي ميلؤها
                                    

                                            

                                       

                ] 176: النساء [    
يبين لنا أنَّ األبوين  –يف كتاب اهللا تعاىل  – ال نرى نصاً..  ذاتهيف الوقت و.. 

مها  - من اآلباء  –ة فمن حيجب اإلخو.. حيجبان اإلخوة ، مبستوى فوق الوالدين 
  ..أو إحدامها  ،الوالدان 

  :مسألة الكاللة يف كتاب اهللا تعاىل ، هي .. إذاً .. 
وهي عدم وجود أي من الوالدين ، وأي من اآلباء ، وأي من .. الكاللة الكلية  – 1

  .. أبناء الصلب ، وأي من األزواج 
.. ن الوالدين ، وأي من أبناء الصلب وهي عدم وجود أي م ..الكاللة اجلزئية  – 2
  :لكن 
، حيث نسبة ) وريث من الطبقة األوىل اليت ال حيجبها أحد ( مع وجود زوج  - أ 

  ..األخ أو األخت السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 
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وهنا .. مع وجود أحد خطّي األبوة أو كالمها ، وذلك مبستوى فوق الوالدين  – ب

 ..جاه هي السدس ، كما نسبة خطّي األبوونسبة  سنرى إن شاء اهللا تعاىلة يف كلُّ ات ،
  ..األخ أو األخت السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 

أو كالمها ، وذلك مبستوى فوق ، مع وجود زوج ، مع أحد خطّي األبوة  – ج
سدس ، وهنا نسبة الزوج معلومة ، ونسبة خطّي األبوة يف كلُّ اتجاه هي ال.. الوالدين 

، ونسبة األخ أو األخت السدس ، واإلخوة شركاء يف  سنرى إن شاء اهللا تعاىلكما 
  ..الثلث 
حنن أمام ويف مرياث األجداد من األحفاد ، ويف مرياث األحفاد من األجداد ، .. 

حبالة فريث الوارث من املوروث منه وارث يرث من موروث منه ، بواسطة بينهما ، 
  :لينا أن منيز بني العناصر التالية وبالتايل ع.. روث منه الواسطة بالنسبة للمو

والد  وهذه الواسطة هيالواسطة بني الوارث واملوروث منه ،  – 2.. الوارث  – 1
  ..املوروث منه  – 3.. قبل وفاة املوروث منه  توفَّىوامل احلفيد وولد اجلد واجلدة ،

املوروث منه حبالة الواسطة بالنسبة  يرث من –هنا  – ما جيب علمه ، أنَّ الوارثف.. 
  .. ليست مباشرة ، وتكون من خالل وسيط  –هنا  –، كون الوراثة للموروث منه 

ولد اجلد واجلدة املتوفّى ( الواسطة حبالة ، اجلد واجلدة من احلفيد  يرث خطُّ : أي.. 
   حبالة ولدمها  –أبوة كخطِّ  –بالنسبة للحفيد ، أي يرثان  ) احلفيد والدسابقاً الذي هو 

ولد له وراثة ، أي حبالة  )وهو احلفيد (  بالنسبة للموروث منه) املتوفّى سابقا كواسطة ( 
  ..ولد هو هذا احلفيد ذاته املوروث منه 

 .. ة وأيضاً يرث احلفيد من اجلدوالد احلفيد املتوفّى سابقاً الذي ( الواسطة حبالة واجلد
، أي حبالة وراثة ولد من )  واجلدة اجلد( بالنسبة للموروث منه ) هو ولد اجلد واجلدة 

  ..والده 
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حبالة  فوراثة اجلد واجلدة من احلفيد ووراثة احلفيد من اجلد واجلدة ، هي وراثة.. 

بالنسبة ) سابقاً  والد احلفيد الذي هو ولد اجلد واجلدة ، واملتوفّى( الواسطة بينهما 
بينما يف مرياث الوالدين من ولدمها ، ويف مرياث الولد من والديه ، .. .للموروث منه 

  .. نرى مرياثاً مباشراً دون هذه الواسطة 
 .. رياث اآلباء من األبناء مل احلاملويف النص:  
                                       

                                    
  :نرى أنه هناك وضعان متقابالن .. 
 -   حممول بقوله تعاىل..  
                                 

 : نرى كلمة .. وهنا ..       ،ة خل حاملةنحن أمام فوبالتايل .. طَّي األبو
  :حالتني 

1 –    حيث مرياث الوالدين من ولدمها الذي له ولد
 :          تكون نسبة كلٍّ من و.. ، هو مرياث مباشر دون واسطة

من الولد املوروث منه ، ) مبستوى الوالدين ( فمرياث خطّ األبوة .. الوالدين هي السدس 
فالوالدان . ....مزامحة مع ولد الولد املوروث منه ، حدد نسبة كلٍّ من الوالدين بالسدس 

  ..ليسا الوارثَني األساسيني  –هنا  –
2 –          

والد احلفيد الذي هو ولد ( مرياث اجلد واجلدة من احلفيد ، هو مرياث حبالة  ..وكما بينا 
.. وهنا .. أي حبالة مرياث ولد له ولد .. بالنسبة للحفيد ) اجلد واجلدة ، واملتوفّى سابقاً 
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ون اجلدين يرثان من احلفيد حبالة والد أيضاً كلُّ خطٍّ من خطَّي األبوة نسبته السدس ، ك

  ..احلفيد بالنسبة له 
ا األبوة مبستوى الوالدين ، أم مبستوى ما فوق الوالدين ، فنسبة وسواء كان خطَّ.. 

ليسا جعل الوالدين ،  هناالولد  فولد..  لكلٍّ من خطَّي األبوةتكون  –هنا  –السدس 
ويف مستوى أبوة ما فوق .. منهما بالسدس  ني األساسيني ، وحدد نسبة كلٍّالوارثَ

دخول الزوج أو األخ أنَّ  -أنهما ليسا الوارثني األساسيني إضافة إىل  -نرى الوالدين ، 
نسبة  –هنا  –وبالتايل  .. ليسا أساسيني كوارثنياجلد واجلدة  زاحم، مع اجلد واجلدة 

  ..السدس  –أيضاً  – هي )لوالدين ملا فوق أبوة ا (كلِّ خطٍّ من خطّي األبوة 
  :يكون معهما .. وحدمها من يرث  كوما ليساخطّا اجلد واجلدة و.. 
 -  ا والد أو والدة يف اخلطِّ اآلخرإم..  
 -  ا والد أو والدة يف اخلطِّ اآلخرمع زوج وإم ،..  
 -  ازوج وإم..  
 -  امع إخوة زوج وإم..  
 -  ا إخوةوإم..  
  ..تكون نسبتهما كخطِّ أبوة هي السدس ، ويف كلِّ هذه احلاالت .. 
 -   حممول بقوله تعاىل..  
                                      

         
يف مرياثها من ولدها ) الوالدة ( النص ينطلق من حتديد نسبة األم نرى أنَّ .. وهنا .. 

 يف هذا املرياث ، لعدم نيأساسي) هي والوالد ( كأساس ، كوا ) الذي ليس له ولد ( 
  ..وجود ولد للموروث منه ، وحبيث يذهب الوالد بالباقي بعد حتديد نسبة األم 
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وى أبوة الوالدين ، يف حال عدم وجود ولد ينطلق من مست –هنا  – النص.. مبعىن .. 

يف  –أنه ذُكرت .. وما نراه هنا .. للموروث منه ، وكون الوالدين الوارثني الوحيدين 
  :حالتان  –ظاهر صياغة النص الكرمي 

  -  عدم وجود ولد ، مع كون الوالدين الوارثني الوحيدين ، دون وجود إخوة ..
  ..، والوالد يذهب بالباقي وهنا نسبة األم تكون الثلث 

 - عدم وجود ولد ، مع كون الوالدين الوارثني الوحيدين ، مع وجود إخوة ..  
  ..وهنا نسبة األم تكون السدس ، والوالد يذهب بالباقي 

اإلخوة الذين ال يرثون يف حال وجود أي من الوالدين ، ووجودهم .. لكن .. 
هؤالء .. لث إىل السدس مقابل نسبة الوالد يتسبب فقط يف خفض نسبة الوالدة من الث

حنن .. ولذلك .. يرثون يف حال كون خطَّي األبوة مبستوى ما فوق الوالدين .. اإلخوة 
    : احملمول بقوله تعاىل  –يف الوضع الثاين  –ا نه            

                       أمام وضعني اثنني ،:  

 - لحممول بالعبارة  : الوضع األو :                    

      .. ه الثلث ، ولوالده الثلثانحالتانذا الوضع هلو.. مبعىن فألم :  
  - ةفالوالد  ..ويكون للوالدة الثلث وللوالد الثلثان .. مبستوى الوالدين  خطّا األبو

  ..والوالدة مها الوارثان األساسيان ، وال وجود لوارث غريمها 
 - َّة مبستوى ما فوق الوالدين خطة  ..ا األبونيالوارث أصبحاوهنا خطّا األبو 
ل من جهة الوالد الثلثان ،  ويكون للخطِّ..  ، كونه ال يوجد وارث غريمها نياألساسياألو

  ..وللخطِّ الثاين من جهة الوالدة الثلث 
 - حممول بالعبارة  : الوضع الثاين :                 .. 

  :وهلذا الوضع حالتان 
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 - َّة مبستوى الوالدين خطقي ويكون للوالدة السدس وللوالد البا.. ا األبو.. 

  :مها فقط من يرث ، والوالدان هنا        .. ر .. لكنوجود اإلخوة فقط غي
  ..نسبة الوالدة بالنسبة لنسبة الوالد 

 - َّة مبستوى ما فوق الوالدين خطخرجنا من .. وهنا .. ا األبووجود اإلخوة ي
  :الشرط           وهنا .. يرثون مع األجداد  –كما رأينا  –ة ، كون اإلخو

وبالتايل فنسبة .. ، وليسا األساسيني يف املرياث ا األبوة ذا املستوى ليسا الوحيدين خطَّ
  ..كلّ خط هي السدس 

  :ويف النص الكرمي ..                     نرى حاالت مضمرة ،

 [[ : فالشرطان ..  يف باطنه          ،،        [[  ، ًمعا
  :يشري إىل االحتماالت 

  -  عدم وجود الولد :           ، ) اً ، أم كانسواء كان حي
أي  .. الدين الوارثني الوحيدين ، مع عدم كون الو) ميتاً تاركاً حصته لولد حي يرتل فيها 

وهو ما تناولناه يف ) .. أو زوجة ( مع زوج ) أو إحدامها ( يشري إىل حالة وجود والدين 
) أو إحدامها ( الفصل السابق من خالل تفنيدنا للمسألة العمرية ، حيث رأينا أنَّ الوالدين 

  ..مها األساس الذي يذهب بباقي التركة ، بعد أخذ نسبة الزوج 
  -  عدم وجود الولد :           ، ) اً ، أم كانسواء كان حي

، مع وجود جد وجدة يف اخلطِّ اآلخر من خطّي ) ميتاً تاركاً حصته لولد حي يرتل فيها 
ر أي يشري إىل حالة وجود والد أو والدة يف أحد خطَّي األبوة ، ويف اخلطِّ اآلخ.. األبوة 

وهنا اجلد واجلدة كخط أبوة يذهبان بالسدس كوما ليسا .. جد وجدة أو إحدامها 
يرثان من احلفيد بواسطة ، أي يرثان حبالة ولد له  –كما بينا  –وارثني مباشرة ، فهما 

  ..  ولد ، فنسبتهما السدس ، ليذهب الوالد أو الوالدة بالباقي كونه الوريث األساس 



        76    
  - لولد عدم وجود ا :           ، ) اً ، أم كانسواء كان حي

، مع وجود جد وجدة يف اخلطِّ اآلخر من خطّي ) ميتاً تاركاً حصته لولد حي يرتل فيها 
أي يشري إىل حالة وجود والد أو والدة يف أحد خطَّي األبوة ، .. األبوة ، مع وجود زوج 

وهنا اجلد واجلدة كخط أبوة .. جد وجدة أو إحدامها ، ووجود زوج ويف اخلطِّ اآلخر 
يرثان من احلفيد  –كما بينا  –يذهبان بالسدس كوما ليسا وارثني مباشرة ، فهما 

بواسطة ، أي يرثان حبالة ولد له ولد ، فنسبتهما السدس ، والزوج نسبته معلومة ، 
  ..لوريث األساس فيذهب الوالد أو الوالدة بالباقي كونه ا

أو  ..يف حاالت وجودمها مع الزوج أنَّ اهللا تعاىل مل يذكر نسبةً للوالدين .. ما نراه .. 
مع أو وجود أحدمها .. وجود أحدمها مع خطِّ األبوة اآلخر مبستوى ما فوق الوالدين 

 ين كون الوالد.. وذلك .. مبستوى ما فوق الوالدين ، مع وجود زوج خطِّ األبوة اآلخر 
حيث ليس للولد املتوفّى ولد حي ، وليس له ولد متوفَّى له ( أو إحدامها ، يف هذه احلالة 

  ..مها األساس الذي يذهب بباقي التركة ) ولد حي ميأل حصته 
يف حال عدم وجود ولد للولد املوروث منه ، مع وجود والد أو والدة بأحد .. إذاً .. 

اآلخر بأبوة من مستوى ما فوق الوالدين ، ال ميكن مقارنة  خطّي األبوة ، مع مأل اخلطّ
فنسبة أبوة .. مستوى أبوة الوالدين حيث مها األساس ، مبستوى األبوة ملا فوق الوالدين 

ما فوق الوالدين هي السدس ، بينما الوالد أو الوالدة مها األساس الذي يذهب بالباقي بعد 
  ..وبعد أخذ نسبة الزوج إن وجد ) السدس ( الدين أخذ نسبة خطِّ أبوة ما فوق الو

من هنا نرى أنه هناك متايز واضح ما بني وراثة األحفاد من األجداد ، وما بني .. 
  ..وراثة األجداد من األحفاد 

، ) الوالد املتوفَّى والوالدة املتوفَّاة ( يف مرياث األحفاد من األجداد حبال الواسطة ..  
، كما هي من اجلد ) والوالدة املتوفَّاة ( ر عن انتقال حصة الوالد املتوفَّى ال خيتلف األم

اشتراطات تغير  –يف كتاب اهللا تعاىل  –إليهم ، ألنه يف مرياث الولد من والده ، ال توجد 
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وال يوجد اختالف ما بني مستويات .. من حصته ، كحال مرياث الوالد من ولده 

أوالدهم ، يغير من أحكام املرياث ، كما هو يف مستويات اآلباء ما األوالد ومستويات 
حيجب  -كما رأينا  –فولد الولد .. بني الوالدين من جهة واجلد واجلدة من جهة أُخرى 

فوجود ولد الولد ال خيتلف عن وجود الولد يف نفي .. اإلخوة ، متاماً كما حيجبهما الولد 
  ..مسألة الكاللة 

حبال الواسطة    )مزامحة مع ورثة آخرين ( يف مرياث األجداد من األحفاد .. لكن .. 
ال ميكن اعتبار هذا املرياث  بالنسبة للحفيد ،) ولدمها املتوفَّى والذي هو والد احلفيد ( 

لوجود اشتراطات تغير نسبة الوالد .. وذلك .. انتقاالً حلصة الوالد كما هي إىل األجداد 
ولوجود )) .. ما بني كون الولد املوروث منه له ولد ، أو ليس له ولد  اختالف النسبة(( 

اختالف ما بني مستويات اآلباء يغير من أحكام املرياث ، ففي حني أنَّ الوالد أو الوالدة 
  .. حيجب اإلخوة ، فإنَّ والد الوالد ووالد الوالدة ال حيجبان اإلخوة ، كما رأينا 

) أو الوالدة ( انتقال حلصة الوالد  –دائماً  –ة اجلدين هي فالتوهم بأنَّ حص.. لذلك 
ليس .. إليهما كما هي متاماً ، وذلك كمحاكاة النتقال حصة الوالد من اجلد إىل الولد 

ن لنا اشتراطات يف مرياث الوالد من ولده ، فكتاب اهللا تعاىل يبي.. صحيحاً على اإلطالق 
هلم وضع يف أحكام املرياث خمتلف عن ) ستوى فوق الوالد والوالدة مب( ويبين لنا أنَّ اآلباء 

  ..وضع الوالدين ، فال حيجبون اإلخوة 
والتوهم بأنَّ مأل أحد خطَّي األبوة مبستوى أبوة ما فوق الوالدين ، ومأل اخلطّ الثاين .. 

ناتج .. هذا التوهم .. مبستوى أبوة الوالدين ، مياثل متاماً مأل اخلطّني بذات مستوى األبوة 
عن جهلٍ كبري حبقيقة مفادها أنَّ وراثة األجداد من األحفاد واألحفاد من األجداد ، تكون 
حبال الواسطة بينهما بالنسبة للموروث منه ، وليست وراثة مباشرة كما هو حال وراثة 

وجود عن جهل ب -أيضاً  -وهذا التوهم ناتج .. الوالد من ولده والولد من والده 
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اشتراطات يف مرياث اآلباء من األبناء ، يف الوقت الذي ال توجد فيه هذه االشتراطات يف 

  ..مرياث األبناء من اآلباء ، كما يبين كتاب اهللا تعاىل 
فاألصل يف مرياث األجداد من األحفاد ، ويف مرياث األحفاد من األجداد ، هو .. 

واشتراطات ... اسطة بالنسبة للموروث منه وراثة الوارث من املوروث منه ، حبالة الو
مرياث الوالد من ولده يف كتاب اهللا تعاىل ، وكون اجلد واجلدة يف مستوى من األبوة 

يؤكِّد ... كلُّ ذلك ... خيتلف عن مستوى الوالدين يف معايري أحكام املرياث ، كما رأينا 
الوالد أو ( يس انتقاالً حلصة الواسطة ل -بشكلٍ عام  - لنا أنَّ مرياث األجداد من األحفاد 

إىل األجداد كما هي ، إالَّ يف حالة واحدة هي كون خطَّي األبوة الوارثني ) الوالدة 
كالمها مبستوى أبوة : الوحيدين ، وكون خطّي األبوة بذات مستوى األبوة ، أي 

نة ما فوق الوالدين ، كما بيا الوالدين ، أو كالمها مبستوى أبو..  
 : من هنا نرى أنَّ الشرط ..           تتعلَّق به ثالث حاالت ،:  
  -  حالة وجود والدين فقط ، حيث للوالد الثلثان وللوالدة الثلث ، هذا حينما ال

  ..وللوالدة السدس وللوالد الباقي ، حينما يوجد إخوة .. يوجد إخوة 
 -  ةفقط ، ونسبة ) مبستوى ما فوق الوالدين ، للخطَّني ( حالة وجود خطَّي أبو

وقد .. الثلث ) جهة الوالدة ( الثلثان ، ونسبة اخلطِّ الثاين ) جهة الوالد ( اخلطِّ األول 
 : يخرجنا من حالة  - هنا  –رأينا أنَّ وجود إخوة            كون اإلخوة ،

  ..يرثون مع األجداد 
  -  ة حالةواخلط اآلخر ) مبستوى ما فوق الوالدين ( وجود أحد خطّي األبو ،

تكون نسبة خط ما فوق الوالدين السدس ، والوالد يذهب .. وهنا .. مبستوى الوالدين 
  ..بالباقي 
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 : يف العبارات الكرمية .. إذاً ..                        

          ، نرى أنَّ الضمري اهلاء يف كلمة :      وكذلك الضمري اهلاء يف

 : كلمة      ، وث منه هو الولد املباشر وهذا املور.. يعودان على املوروث منه
  : احلاالت التاليةن منيز بني أوهنا علينا  ...للوارث 

اخلط األول حيل به الوالد : مبعىن توى الوالدين ، مبس –يف اخلطَّني  –األبوة  – 1
ى املتوفَّولدمها من حيث يرث الوالدان مباشرة ، واخلطّ الثاين حتلّ به الوالدة مباشرة ، 

  ..وحاله أنه ولد مباشر هلما .. دون واسطة هلما ، مباشر كولد ، حباله هو 
 :  فالضمري اهلاء يف كلمة ...د  كونه له ولد ، أو ليس له ولوهنا خيتلف األمر بني ..
    يف كلمةأيضاً ، و        ، كونه ال واسطة يعود على ولدمها املباشر ،

   ..بينهما وبينه 
 : بكلمة وما يتعلَّق ..     باشر ، الوالدان  -هنا  – مهافهما والداه بشكلٍ م ،

  .. ، كمرياث والد من ولده دون واسطة رياثٌ مباشرفمرياثهما له م .. وال واسطة بينهما
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يرث به اجلد واجلدة حيث ،  أعلى من الوالدينمبستوى  –يف اخلطَّني  –األبوة  – 2
    بالنسبة للموروث منه ) والد احلفيد املوروث منه ( حفيدمها ، حبال ولدمها املباشر من 

له ولد هو هذا  ،أنه ولد هلما  )فّى سابقاً املتو( حال ولدمها املباشر . . وهنا) .. احلفيد ( 
ال يهم إن  ،) كمزامحة مع ورثة آخرين ( يف حال املرياث من احلفيد  ..وهنا .. احلفيد 
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كون اجلد واجلدة يرثان منه حبال والده بالنسبة  ،كان احلفيد له ولد ، أم مل يكن له ولد 

  ..له 
  : ضمري اهلاء يف كلمةوهنا ال..     الواسطة بني الوارث يعود على ) اجلد
الولد املباشر للجد واجلدة (  وهذه الواسطة ) ..احلفيد ( وبني املوروث منه )  واجلدة

حيث العالقة املباشرة كعالقة والد ، بالنسبة للحفيد  ىهي الوالد املتوفَّ ،) واملتوفّى سابقاً 
  .. للجدين تكون معه بولد بالنسبة 

 : الضمري اهلاء يف كلمة و..      ،الولد املباشر ( عود أيضاً على الواسطة ي

  :وما يتعلَّق بكلمة . .. )واملتوفّى سابقاً ، للجد واجلدة      ة مهاواجلد اجلد ،
  ..ذه الواسطة ، يف مرياثهما من احلفيد هلكوالدين 

  [[: الضمري اهلاء يف كلميت ..  إذاً..      ،    [[ حال مرياث يف 
بالواسطة ما بني األجداد واألحفاد ، وهذه الواسطة هي يتعلَّق  ، األجداد من األحفاد

حيث يرث  ..الوالد املباشر لألحفاد املوروث منهم ، والولد املباشر لألجداد الوارثني 
  ..بالنسبة لألحفاد  حبالة هذه الواسطة) ثني كمور( حفاد من األ) كوارثني ( األجداد 

دون ، والتصور بأنَّ األجداد يرثون من األحفاد كوراثة الوالد من ولده مباشرة  ..
يف مرياث ( فالواسطة بني الوارث واملوروث منه  ...واسطة ، هو تصور غري سليم 

حبالتها بالنسبة للموروث منه ، تتم  ،)  األجداد من األحفاد ، واألحفاد من األجداد
  ..ا كما بين.. عملية املرياث 

  
   
  
  



        82    
 

 
 
 
       ،    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
       ،    

 
 
 

 



        83    
الثاين مبستوى أبوة ما  األبوة يف أحد اخلطَّني مبستوى أبوة الوالدين ، ويف اخلطِّ – 3

  .. فوق الوالدين 
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  [[: الضمري اهلاء يف كلميت .. وهنا ..      ،    [[  ،يتعلَّق           

  ..ا كما بين لواسطة ما بني األجداد واألحفادبا)) ما فوق الوالدين  أبوةبالنسبة خلطِّ  ((
  [[: والضمري اهلاء يف كلميت  ..     ،    [[  بالنسبة خلطِّ (( ، يتعلَّق

  ..ر دون واسطة بولدمها ، كولد مباش)) األبوة مبستوى الوالدين 
إن كان للموروث منه ولد ، فكلُّ خطٍّ من هذين اخلطَّني نسبته السدس ، .. وهنا .. 

 يذهبمبستوى الوالدين ،  األب هوإن مل يكن للموروث منه ولد ، فاخلطّ الذي حيلّ ب
أخذ وبعد ، ) بوة ما فوق الوالدين األمبستوى ( سدس اخلط اآلخر أخذ بعد ، بالباقي 
  .. ن وجدإزوج نسبة ال
 : أما العبارة ..        ، يف قوله تعاىل:               

                  ،  ة اليت يتركها املوروثيفال عالقة هلا بالقيمة املاد
، ) قراءة يف آيات املواريث ( فصل القادم يف ال –إن شاء اهللا تعاىل  –منه ، كما سنرى 

 : يف الالحقة البيانية    :  فاجلار وارور       متعلِّقان مبحذوف حال
لكلِّ واحد منهما سدس ما  -ي أبوة كخطَّ – وألبويه: مبعىن  ...األبوين الوارثني من 
  :ترك       ،ما وارثَني من ارثة املستحقِّني من هذه احلالة حال كواليت ، لو

  .. يرث ا األبوان
  :بكلمة ق املتعلِّ فالفاعل..      ، يف كلميتاهلاء والضمري  :]]      ،    

    [[  ، عود ت، في حال وراثة والدين من ولدمها ف. ..يعودان على املذكور ذاته
  ..لولد املوروث منه ، الذي يرث منه والداه هذه الضمائر كلّها على ا

واجلدة من  ة من احلفيد ، حيث يرث اجلدواجلد يف حالة مرياث اجلد ..لكن .. 
والد ( اسطة ها تعود على الو، فإنَّ هذه الضمائر كلّ) والد احلفيد ( احلفيد حبال ولدمها 
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  :العبارة ليكون معىن  .. حفيدمها اجلد واجلدة من الذي يرث بواسطته) احلفيد    

    : ةواجلد ة  – حال كون اجلدا تركهما والد احلفيد  –كخطّ أبوالواسطة اليت ( مم
يرثون  نالذيخلفه كمستحقّني من الورثة )  وهو احلفيد يرثان حباهلا بالنسبة للموروث منه

  :رة سنقف عند تفسري داللة العبا. .وكما قلنا .. من احلفيد        يف الفصل
       ..بشكلٍ مفصل  )قراءة يف آيات املواريث ( القادم 
 :الصيغة  حيثبينة ملرياث األبناء من الصلب ، واآلباء ، يف هذه اآلية الكرمية املُ.. إذاً 
                            ،َّي فتحت خط

والد  عندما يكونابن البنت ، من و واجلدة من ابن االبن لريث اجلد، األبوة باالتجاهني 
يف (((  السدس هيجلدة جمتمعني نسبة اجلد وا فإنَّ، ني قبله متوفَّ)  ووالدته(  املوروث منه

نمرياثألنَّ  .. وذلك ..)))  اهااحلاالت اليت بي ة  اجلديف هذه احلاالت من احلفيدواجلد  ،
يصبح مرياث فسوية أُخرى يف مستوى اآلباء ، ختتلف عن سوية الوالدين ، إىل  يعين انتقاالً

  : بالعبارة متعلِّقاً اجلد واجلدة من األحفاد                

              ، ماة ن –كوواجلد احلفيد حبالة والد احلفيد يرثان  –عين اجلد
احلفيد ذاته هو  ،له ولد ) والد املوروث منه ، ووالدته ( بالنسبة له ، ووالد احلفيد 

  ..املوروث منه 
كلٌّ من اجلد  -سابقاً  –عندما توفّي سابقاً والد احلفيد املوروث منه اآلن ، أخذ .. 

 ،بة هي السدس ، كون والد احلفيد له ولد هو هذا احلفيد املوروث منه اآلن واجلدة نس
فكلٌّ منهما  .......خطَّي األبوة بالنسبة لوالد احلفيد  يأساسميثّالن وكون اجلد واجلدة 

  ..نسبته السدس  - بالنسبة لوالد احلفيد  مستقلٍّ كخطٍّ –
 هوالدحبالة  من هذا احلفيدد ، حيث يرثان من احلفييف مرياث اجلد واجلدة .. ن اآل ..

احلفيد حبالة ورثا السدس ، كوما  هيسوية  أصبحت نسبتهما، ) الذي ورثاه سابقاً ( 
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يف سوية  اجلد واجلدة فحلَّهو أحد خطَّي األبوة بالنسبة للحفيد ،  والده ، وهذا الوالد

  ..  نسبة السدس
يف  خطَّي األبوة ،أساسي  احلفيدالن بالنسبة لوالد ميثِّ كان اجلد واجلدةففي حني .. 

من  يف مرياثهمااً واحداً فقط ميثالن خطَّ -سوية  –أصبحا  له مباشرة كوالدين ، مرياثهما
، لحفيد خطّي األبوة بالنسبة لأحد  هو )الذي يرثان حباله (  حلفيد ، كون والد احلفيدا

بالنسبة للحفيد ، حيث هناك جد وجدة آخران  ينالثاجهة الوالد ليكون اخلطّ الثاين من 
فاجلد واجلدة ليسا والدين للحفيد ، إنما مها آباء ، فهما والدا والد احلفيد ، ويرثان .. 

يد ذاته ، وبالتايل يرتالن له ولد هو احلف، وهذا الوالد بالنسبة له بواسطة حالة والده  احلفيد
  .. نسبة السدسسوية يف 

حممد وفاطمة : نفرض أنَّ اجلد واجلدة هلما ولدان مها .. الصورة إىل الذهن  لتقريب.. 
ولنفرض أنَّ حممداً وفاطمة .. وحممد له بنت امسها يسرى ، وفاطمة هلا ابن امسه حممود .. 

ويف .. يف موضوعنا هذا ... وبعد ذلك ماتت يسرى وحممود .. ماتا قبل اجلد واجلدة 
ليسا يف حال كون اجلد واجلدة : مبعىن  ..ن من احلفيدين يسرى وحممود نسبة اجلدي

الوارثان  –مع خطِّ األبوة اآلخر  –هما مع خطِّ األبوة اآلخر ، أو أن الوارثني الوحيدين
ة الوالد ،  خطَّ الوحيدان لكنة اآلخر مبستوى أبوة سريثان فإنَّ األبوواجلد يف هذه  –اجلد

.. فاطمة من حممود إليهما إليهما ، ومرياث د من يسرى حمم ملرياثليس نقالً  –احلالة 
من سريثان  - يف هذه احلالة  –اجلد واجلدةُ .. فهما ليسا والدين ليسرى وحممود .. أبداً 

  .. بالنسبة ليسرى وحممود  وفاطمة حممدحباليت ، احلفيدين يسرى وحممود 
وكون حممد وفاطمة غري موجودين ،  ليسرى وحممودن اوالد ،فمحمد وفاطمة .. 

حممد وفاطمة بالنسبة ولديهما ين يرثان من احلفيدين حباليت فإنَّ اجلد، على قيد احلياة 
، ومن مستوى أُبوة خمتلف عن مستوى أبوة يسرى وحممود املوروث منهما للحفيدين 
يف مرياثهما من  ،اة ، حلجبا اجلد واجلدة ولو أنَّ حممداً وفاطمة على قيد احلي.. الوالدين 
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هل : عندها نقول و ،وحممود يسرى لمباشرين كوما والدين احلفيدين يسرى وحممود ، 

  .. ؟  م الأ ولدوحممود  ىيسركلٍّ من ل
حممد وفاطمة ،  حباليتاجلد واجلدة هنا ورثا من احلفيدين يسرى وحممود .. لكن .. 

عن مستوى  –يف معايري أحكام املرياث  –من مستوى أبوة خمتلف ، وبالنسبة للحفيدين 
ولد ،  أنَّ كالً منهما له، بالنسبة ليسرى وحممود حممد وفاطمة  وحالتا ..أبوة الوالدين 

  ..وبالتايل فنسبة اجلدين من كلٍّ من يسرى وحممود هي السدس 
مع اخلطِّ الثاين لألبوة بالنسبة لكلٍّ  ( مها، كخطِّ أبوة لو فرضنا أنَّ اجلدين .. لكن .. 

أيضاً  –، وأنَّ خطَّ األبوة اآلخر الوحيدان ليسرى وحممود  الوارثان) من يسرى وحممود 
الذي يرثه اجلد واجلدة من الوالد  خطِّ مرياث.. فهنا  ..مبستوى أبوة ما فوق الوالدين  –

نسبة حممد من يسرى ،  - هذه احلالة يف –كون اجلد واجلدة ورثا نسبته الثلثان ، يسرى 
 ، ونسبتهما من حممود الثلث.. كوما يف خطِّ الوالد بالنسبة ليسرى ، ونسبتهما الثلثان 

  ..كوما يف خطِّ الوالدة بالنسبة حملمود 
نَّ والدة يسرى على قيد احلياة ، فإنَّ اجلد أتويف قبل يسرى ، و اًحممدولو فرضنا أنَّ .. 
واجلد ليسرى ولد  إن مل يكن( يسرى ة يرثان من يسرى نسبة هي السدس ، لتذهب أم (

وإن كان ليسرى ولد ، فكلُّ خطٍّ من  ..خذ نسبة الزوج إن وجد أبعد وذلك ، بالباقي 
  . ..خطَّي األبوة نسبته السدس 

فإنَّ  نَّ والد حممود على قيد احلياة ،أولو فرضنا أنَّ فاطمة توفيت قبل حممود ، و.. 
إن مل يكن حملمود ( اجلد واجلدة يرثان من حممود نسبة هي السدس ، ليذهب والد حممود 

وإن كان حملمود ولد ، فكلُّ خطٍّ من  ..خذ نسبة الزوج إن وجد أ، بعد بالباقي ) ولد 
  ..خطَّي األبوة نسبته السدس 

.. يسرى وحممود احلفيدين ين مات قبل لو أنَّ أحد اجلد: يعين ..  األمرلو قلبنا و.. 
مباشرة ، فال  ى ، وبالتايل ال يرثان منهتوفَّيسرى وحممود ليسا ولدين للجد امل.. هنا 
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 ... )كأنثى (  هو مثال ما تأخذه يسرى) كذكر ( نستطيع القول بأنَّ ما يأخذه حممود 

اجلد حبالة من منهما  ويسرى مل يرثا من اجلد كوالد ، إنما ورث كلٌّ اًنَّ حممودأل. ..أبداً 
 د.. والده بالنسبة للجدوالد يسرى (  وحالة حمم(  ه ولد ذكر ، هي بالنسبة للجدأن

 ستأخذيسرى ف وبالتايل ..أُنها ولد أُنثى  هي بالنسبة للجد) والدة حممود ( وحالة فاطمة 
ولد ذكر ، يف حني أبيها كترث من هذا اجلد حبالة  فيسرى ..مرتني حظّ ما يأخذه حممود 

  ..ولد أُنثى أمه كيرث حممود من هذا اجلد حبالة 
 من اجلديرث كلٌّ منهما ، وإنما  مل يرثا من اجلد كولدين له اًفكما أنَّ يسرى وحممود

كذلك .. بالنسبة للجد املوروث منه  ) واملوروث منهالواسطة بني الوارث (  حبالة والده
ما من احلفيدين  ال يرث فإنَّ اجلدالواسطة بني الوارث (  ولدهحبالة يرث كولدين له ، وإن

، حممد بالنسبة ليسرى أنه والد هلا وحالة .. بالنسبة للحفيد املوروث منه  ) واملوروث منه
 حبالة مرياث وبالتايل فاجلد يرث من احلفيدين.. له  ةوالد اوحالة فاطمة بالنسبة حملمود أنه

  .. وبالتايل فنسبة اجلد من كلٍّ من احلفيدين يسرى وحممود هي السدس .. له ولد  لولد
الواسطة بني ( مع ولدمها  -بالنسبة للحفيد املوروث منه  – ااشتركاجلد واجلدة .. 

  : بصفة األب) الوارث واملورث     .. . كمنطلق الوالد والوالدة . ..لكن
  ..كما بينا ) بالنسبة للحفيد ( ، واجلد واجلدة يرثان احلفيد حباهلما ساس لألبوة ، مها األ
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  : يف العبارة..  نعود فنقول..                   

         اهلاء يف كلمة  (((:  ، الضمائر الثالث :      الفاعل لكلمة و :
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     ،  واهلاء يف كلمة :    (((  حيث كلمة ، ذاتهاملوروث منه تعود على :   

      ة ، وكلمةتعين خطّي األبو :       تعود على هذين اخلطَّني ، كما
يف عودة  – وهنا حنن.. وهذا يتعلَّق مبستويات األبوة الوارثة ، يف هذين اخلطَّني  ..بينا 

  : احتمالنيأمام  -هذه الضمائر 
 ء يف كلمة اهلا((( تعود هذه الضمائر  – 1     والفاعل لكلمة      ،

 واهلاء يف كلمة      ((( يف حال وراثة وذلك .. ، الذي له ولد ى الولد املتوفَّعلى
حصراً يف حال ) نسبة السدس ( احلكم .. وهنا .. كوالدين بشكل مباشر الوالدين منه 

  .. له ولد الذي ى الولد املتوفَّ
وأن ى ولد ، هو أالَّ يكون للولد املتوفَّهلذا االحتمال ، هناك وجه آخر  ..لكن .. 
 :  هي الوالدينمها فقط من يرثانه ، وهنا تكون نسبة التوزيع ما بني  الوالدانيكون    

                                     .. 
ختتلف  –اآلخر يف هذا الوجه  -وهنا  ..وريث آخر  الوالدينوذلك كونه ال يوجد مع 

فوجود اإلخوة هنا يغير من نسب الوالدين فيما .. كأساس خلطّي األبوة  نسبة الوالدين
  ..بينهما ، دون أن يرث اإلخوة 

 اهلاء يف كلمة ((( تعود هذه الضمائر  – 2     والفاعل لكلمة     ، 

  واهلاء يف كلمة    ((( سابقاً ى الوالد املتوفَّعلى ) ينووالد الوارثني ، ولد اجلد
 خطّهما ن يكوندون أ ((يف حال وراثة اجلدين من احلفيد وذلك  ،) املوروث منه احلفيد 

، )) طَّ اآلخر مبستوى أبوة الوالد اخليكون  أن ودون الوارث الوحيد مع اخلطِّ اآلخر ،
األمر حمصور  وهنا ..، كما بينا بالنسبة له ) ولدمها ( حيث يرثان من احلفيد حبالة والده 
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كون والد احلفيد الذي يرث اجلد واجلدة حباله من احلفيد ، له ولد هو ،  السدس بنسبة

  ..هذا احلفيد 
كما هو حال االحتمال ( الوجه اآلخر  -يف االحتمال الثاين  –وال يوجد هنا .. 
.. الذي تعود عليه الضمائر يف هذه احلالة ، وهو عدم وجود ولد لوالد احلفيد ) األول 
  ..السدس هو نسبة اجلد واجلدة من احلفيد  ..كما قلنا .. لذلك 
 : التالية مباشرة  ل إىل العباراتوباالنتقا..                

        ل  ، نرىأنَّ العبارة األوىل فيها ، واحلاملة للشرط األو :     

     ،  لبالوجه املقابل لحتصرناوهو مرياث والدين من ولدمها ،  الحتمال األو

 :  الذي ليس له ولد           ..  ًل  ..حصرافنحن عند هذا الشرط األو
دين حصراً والالأي أنَّ األبوة هنا أبوة مبستوى  ..أمام مرياث والدين من ولد ليس له ولد 

  :يأيت الشرط الثاين  ..وبعد ذلك ..          ، ةبصيغة األبوطلق األمر لي
ل ، مبيل  –لنا ناً انطالقاً من مبدأ الشرط األواحتمالني  -مع الشرط األو:  

الوارثني الوحيدين مرياث والدين من ولدمها الذي ليس له ولد ، وحبيث يكونان  – 1
ومها فالوالد والوالدة مها أبوان ، .. الوالد له الثلثان ، والوالدة هلا الثلث .. وهنا  ..له 

ة من ولدمها الذي ليس له ولد ، حيث ، لكنهما يرثان مباشرأساسا خطّي األبوة كما بينا 
  ..مها فقط من يرثانه ، دون وجود وريث معهما 

،  من حفيدمها،  )) ، للخطَّني مبستوى أبوة فوق الوالدين (( مرياث أبوين – 2
وريث آخر ال يوجد  كوما،  هلذين الوالدينمباشر مرياث وذلك ك ، ي أبوةخطَّك

 : معهما           .. نا  –فهناهيكما على ألكلُّ نسبة تنتقل إىل ا -كما بي  ،
ا ال يوجد من الورثة إالَّ خطَّ كونه، جلدين بكلِّ اتجاه اخطِّ إىل الوالدين ، إىل  من احلفيد 
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له ) اجلد واجلدة من جهة الوالد ( خطّ الوالد .. وهنا .. ، وبذات مستوى األبوة  األبوة

  ..الثلث  له) د واجلدة من جهة الوالدة اجل( خطّ الوالدة الثلثان ، و
 : العبارة و..                  ،  ة فوقيف مستوى األبو

من احلالة  أي خترجناتخرجنا من حالة كون خطَّي األبوة الوارثني الوحيدين ، الوالدين ، 
  :احملمولة بالعبارة          ، كون اإلخوة ال حيجبهم اآلباء مبستوى فوق

 :  فالعبارة. ..لذلك . .. رأيناالوالدين كما                   
خاصة حبالة الوالدين حصراً ، ويف تبيان حصص الوالدين بالنسبة لبعضهما ، دون أن يرث 

  .. الوالدين أو أحدمها  اإلخوة يف حال
وة ال يغير فإنَّ وجود اإلخ، ) مستوى األبوة فوق الوالدين ( األجداد  ةبينما يف حال.. 

يف كلِّ خطٍّ من خطَّي ،  السدس هي)  فوق مستوى الوالدين(  من كون نسبة األبوين
،  الوارثنيمزامحة مع غريهم من  -هنا  - يرثون ) كخطّي أبوة ( كون األجداد األبوة ، 
هي  ، ونسب اإلخوة يف حالة الكاللة اجلزئية ، سواء مع زوج ، أم مع أجداد ..كما بينا 

  : معلومة بنص صريح و نسب ثابتة
                                

                            ] 12: النساء [  

 : العبارة ..        ، ة فقط بوجود إخوة مع زوجما إ.. ليست خاصن
   : وجود إخوةتصور لنا مسالة الكاللة اجلزئية ، وهي مسألة تشمل 

 -  زوجمع ..  
 -  ة أو كالمها ، وذلك مبستوى فوق الوالدين أحد خطّي امعألبو..  
 -  ، ة أو كالمهومع زوجا ، وذلك مبستوى فوق الوالدين مع أحد خطّي األبو..  
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 :  العبارة.. إذاً ..                            حيث ال ،

أم ،  ينسواء على مستوى الوالد (( األبوةخطَّي تختلف حصة ف ، ي األبوةخطَّوريث مع 
واجلد نا  )) ةعلى مستوى اجلدهذه العبارة  ..، كما بي ..ر ذات احلالة احملمولة ال تصو

  : بالعبارة                                 ًحصرا
 -هنا  - تتساوىف، يف املرياث ليسا الوحيدين هنا  ا األبوةخطَّحيث  بذات الشخص ،

يف خطّي أم على مستوى اجلد واجلدة ،  ينسواء على مستوى الوالد ((األبوين  حصة
   .. نا ذلك مبا فيه الكفايةوقد بي،  ))حيث يرثان احلفيد حبالة والده بالنسبة له األبوة 
ي أبوة ، ومع خطَّك، احملمولة ا حكام األ معنتفاعل  يف هذه العبارات القرآنية ،.. 

ما ختتلف ، وذلك وفق أحكام باتجاه األعلى ، فة لألبوة ، تبدأ بالوالدين مستويات خمتل
وما بني كوما مبستوى واحد من ،  الأو ، معهما وارث آخر  خطّي األبوةبني كون 

  [[: فالتوهم بأنَّ املعين يف العبارتني .. لذلك  ..نا كما بي،  الأو ، األبوة      

                           ،،         

                               [[ ،  هو شخص فرد
ة  كلِّ احلاالت ،الضمائر يف  تعود إليه كلُّ بعينه ، واحدة خطِّ األبومهما كانت سوي

  : كلميتبأنَّ  التوهمعن  ناتج جاهلٌ هو توهم ،الوارث        ،    ،  ال
  .. ، مبا فيه الكفاية اجلاهل وقد بينا فساد هذا الوهم ..  الوالدين حصراً إالَّتعنيان 
جبهة هذا اخلط ،  ةُواجلد ي األبوة اجلدخطَّ يف حال مأل أحدا مبا فيه الكفاية أنه بينو.. 
نسبة بينما .. كما بينا  ،واجلدة نسبتهما السدس  نَّ اجلدفإ،  والداآلخر  اخلطِّيف وكان 

الوالد يف اخلطِّ اآلخر ، تكون األساس ، وبشكلٍ جمرد عن مرياث اجلد واجلدة من احلفيد 
لوالد من ولده ، ملباشر لرياث اامليف  -هنا  –وعلينا  ،من جهيت األبوة يف اجلهة األخرى 
  .. ولد للولد املوروث منه ، وبني حالة ليس له ولد  وجودأن منيز بني حالة 
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هذا و) .. الكلية ، واجلزئية ( مرياث اإلخوة يكون يف حاليت الكاللة بينا أنَّ و.. 

  :تصوره العبارات القرآنية ، ة الكاللة اجلزئي إلخوة يفاملرياث ل
                                 

                            ] 12: النساء [  

، ونسبة اإلخوة أكثر من ذلك كشركاء يف     ) السدس ( خ أو األخت ونسبة األ.. 
 : ، فالنص هو  معهم فقط يف حال وجود زوج تنيحمصور ا، ليست) الثلث (    

                 صاً حبالة كاللة يكون ، ونراه ليس خمصة جزئي
مع خطّي األبوة مبستوى فوق  حال وجود اإلخوةي فف... فقط فيها إخوة وزوج 

 هذه النسب حني ذلك ال ختتلف ، و رأينا، كما أيضاً فنحن أمام كاللة جزئية الوالدين ، 
   : كون العبارة                 ر حالة الكاللةتصو ،

  ..اجلزئية بإطارها العام 
نسبته السدس ، ) أو األخت ( يف مسألة الكاللة اجلزئية ، حيث األخ  ..إذاً .. 

  ..نرى احلاالت التالية .. واإلخوة شركاء يف الثلث 
  .. من ) أو الزوجة ( وهنا الزوج .. مع إخوة ) أو زوجة ( حالة وجود زوج

.. ين ، واإلخوة ليسوا من الورثة األساس) زوج  –والد  –ولد ( الورثة األساسيني 
  ..السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث ) أو األخت ( نسبة األخ .. ونسب اإلخوة ثابتة 

  .. ة مبستوى فوق الوالدينة ( حالة وجود أبووجد وهنا .. ، مع إخوة ) جد
..  هي السدس كما بينا ) مبستوى فوق الوالدين ( نسبة كلِّ خطٍّ من خطّي األبوة 

  ..السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث ) أو األخت ( نسبة األخ .. ونسب اإلخوة ثابتة 
  .. ة ، مع إخوة ) أو زوجة ( حالة وجود زوجوجد وهنا مل يعد .. ، مع جد

ورثا  –كما بينا  –منفردين كورثة أساسيني ، فاجلد واجلدةُ  - يف هذه احلالة  –األزواج 
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ككاللة  –وهنا أيضاً تبقى نسب اإلخوة .. لحفيد من احلفيد حبالة والد احلفيد بالنسبة ل

  ..السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث ) أو األخت ( فنسبة األخ .. ثابتة  –جزئية 
  : لنأخذ مثاالً.. 
.. هنا .. ، وزوجة  الوالدجهة وإخوة ، وجد وجدة من ، أم  : عن رجلتويف .. 

  ..  كونه ليس للمتوفَّى ولد ، )  6/24= ن : ( وهي الربع  ،الزوجة نسبتها معلومة 
أحد  بنسبة نزالنتيجة موت والد املتوفَّى ، و، ى لوالد املتوفَّ أبواناجلد واجلدة و.. 

جهة األبوة باجتاهه  فيمآلن،  لهبالنسبة  هدة والالمن احلفيد حبما يرثان هف ،خطّي األبوة 
املتوفَّى احلفيد هو ، له ولد  ، فيد حبالتهيرثان احلوالذي  ى سابقاً ،وهذا الوالد املتوفَّ.. 

.. إذاً  .. هي السدساليت نزال ا  فالنسبةبالتايل و ..اً املوروث منه يف هذه املسألة الحق
   .. ) 4/24=  ن(  : نسبتهما هي السدس، اجلد واجلدة معاً 

قٍ مباشرٍ مع هي يف تعلُّو ،كحال اجلد واجلدة ة أحد مل ترتل يف حص ، بينما األم.. 
ووجود إخوة له أو عدم وجودهم سيان كوا  ..، حيث ال ولد له ) كوالدة له ( ى املتوفَّ

 ) .. 14/24 = 6/24 - 4/24 - 24/24= ن  : (حتجبهم ، وبالتايل تأخذ الباقي 
حالة ، ختتلف عن ) والدة ( كأب مباشر له فاحلالة اليت ترث ا األم من ولدها املتوفَّى 

  ..بالنسبة للحفيد  )املوروث منه احلفيد والد ( من احلفيد حبالة ابنهما ة اجلد واجلداث مري
حلوالً ، حبالة والد احلفيد  من احلفيدورثا ى ، إنما والدين للمتوفَّ ااجلد واجلدة ليس

 : حبالة  حالَّفي األبوة ، بأحد خطَّ                   

         نها والدة ، ودخلت إىل املرياث من زاوية  ..بينما األم .. ا ، كما بينَّ أأن
وهنا سواء كان له ..  األحق بالباقياألساس وبالتايل هي ليس له ولد ، وولدها املتوفّى 

  ..م يلغي مرياث اإلخوة كون وجود األوذلك فاألمر سيان ، ،  أم مل يكنإخوة 
د وجدة من جهة ، وج اة من جهة والدهعن جد وجد،  امرأة تتوفي.. مثالً .. 
و.. )  12/24= ن : ( نسبته معلومة  الزوج.. هنا  ..، وإخوة  ، وزوج اوالد اجلد
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 ، وكذلك اجلدكما بينا )  4/24= ن ( نسبتهما معاً السدس  اوالدهواجلدة من جهة 

ة من جهة والدشركاء يف  واإلخوة ..)  4/24= ن ( السدس نسبتهما معاً  اواجلد
،  ) 12/28= ص : ( وسنرى الحقاً أنَّ نصيب الزوج هو  ) .. 8/24= ن ( الثلث 

:     ونصيب اإلخوة هو  ..) . 28/ 4= ص : ( صيب اجلد واجلدة يف كلِّ اتجاه هو نو
  ) .. 8/28= ص ( 

الزوجة ..  هنا.. وإخوة  ةوزوج عن جد وجدة من جهة والده رجلتويف . .مثالً .. 
اجلد واجلدة من جهة والده و.. ، كونه ليس له ولد )  6/24= ن ( : نسبتها معلومة 

  ) .. 8/24= ن (  شركاء يف الثلث واإلخوة) ..  4/24= ن ( نسبتهما معاً السدس 
، ونصيب اجلد واجلدة )  6/18= ص : (  وسنرى الحقاً أنَّ نصيب الزوجة هو.. 

  ) .. 8/18= ص : ( ، ونصيب اإلخوة هو )  18/ 4= ص : ( هو 
هنا الزوج نسبته .. ، وزوج  اعن جد وجدة من جهة والده امرأة تتوفي.. مثالً .. 

ن ( نسبتهما معاً السدس  ااجلد واجلدة من جهة والدهو) ..  12/24= ن : ( معلومة 
، ونصيب )  12/16= ص : ( وسنرى الحقاً أنَّ نصيب الزوج هو .. )  4/24= 

  ) .. 4/16= ص : ( اجلد واجلدة هو 
 .. والدته، وجد وجدة من  والدهتوفّي رجل عن زوجة ، وجد وجدة من .. مثالً .. 

اجلد واجلدة من و ..كونه ال يوجد للزوج ولد )  6/24= ن : ( الزوجة نسبتها معلومة 
= ن (  :الوالدة وكذلك اجلد واجلدة من ) ..  4/24= ن (  :الوالد نسبتهما معاً هة ج
، ونصيب اجلد )  6/14= ص : ( وسنرى الحقاً أنَّ نصيب الزوجة هو ) ..  4/24

  ) .. 4/14= ص : ( واجلدة يف كلِّ اتجاه هو 
ة من والدته ، تويف إنسان عن جد وجدة من جهة والده ، وجد وجد .. مثالً.. 
، )  4/24= ن (  : هنا اجلد واجلدة من جهة والده نسبتهما معاً السدس.. وإخوة 

واإلخوة شركاء يف نسبة ) ..  4/24= ن (  : وكذلك اجلد واجلدة من جهة والدته
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واجلدة  أنَّ نصيب اجلد -إن شاء اله تعاىل  –وسنرى الحقاً ) ..  8/24= ن : ( الثلث 

      :، وكذلك نصيب اجلد واجلدة من جهة الوالد هو )  4/16(  :لوالد هو من جهة ا
  ) .. 8/16( ، ونصيب اإلخوة هو )  4/16( 

هنا اجلد واجلدة من .. تويف إنسان عن جد وجدة من جهة والده ، وإخوة .. مثالً .. 
   : نسبة الثلث واإلخوة شركاء يف ) ..  4/24= ن ( جهة والده نسبتهما معاً السدس 

  ) 4/12: ( وسنرى الحقاً بإذن اهللا تعاىل أنَّ نصيب اجلد واجلدة هو ، )  8/24= ن ( 
  ) .. 8/12( ونصيب اإلخوة هو 

 ..ة من جهة  ..نا وبالتفصيل وكما بيواجلد احلالة النادرة ، حيث ال وجود إالَّ للجد
ننا أمام حالة خاصة ، ال وجود فيها إالَّ لنسبيت فإالوالد ، واجلد واجلدة من جهة الوالدة ، 

) ..  16/24= ن ( الوالدين املفترضتني ، وبالتايل تكون نسبة اجلد واجلدة من الوالد 
  ) .. 8/24= ن ( اجلد واجلدة من الوالدة وتكون نسبة 

  ..نرى أنَّ مسألة الكاللة ميكن إجيازها مبا يلي .. بعد هذا البيان .. 
وهي عدم وجود أي من الوالدين ، وأي من اآلباء ، وأي من .. الكاللة الكلية  – 1

  .. أبناء الصلب ، وأي من األزواج 
.. وهي عدم وجود أي من الوالدين ، وأي من أبناء الصلب .. الكاللة اجلزئية  – 2
  :لكن 
، حيث نسبة ) أحد وريث من الطبقة األوىل اليت ال حيجبها ( مع وجود زوج  - أ 

  ..األخ أو األخت السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 
وهنا .. مع وجود أحد خطّي األبوة أو كالمها ، وذلك مبستوى فوق الوالدين  – ب

نسبة خطّي األبوة يف كلُّ اتجاه هي السدس ، كما بينا ، ونسبة األخ أو األخت .. 
  ..السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 
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مع وجود زوج ، مع أحد خطّي األبوة أو كالمها ، وذلك مبستوى فوق  – ج

وهنا نسبة الزوج معلومة ، ونسبة خطّي األبوة يف كلُّ اتجاه هي السدس ، .. الوالدين 
  ..كما بينا ، ونسبة األخ أو األخت السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 

يوصلنا إىل نتائج  - كمرجع أساس  - أنَّ االنطالق من كتاب اهللا تعاىل.. ما نراه .. 
ن ، فال حاجة لقال فالن واعترض عالَّ.. ، وتتوحد عندها األمة  حيملها كتاب اهللا تعاىل

وال حاجة لرفع رجاالت التاريخ إىل أصنام ، بل إىل أعلى من مرتبة األصنام ، فاألصنام 
م يتلفى ، بينما ج اهللا تعاىل إىلخذها عابدوها لتقرمع العلم أنَّ ((  وعالَّنعل قول فالن ز

حجة على كتاب اهللا )) قول فالن وعلّان متناقضان ويناقضان دالالت كتاب اهللا تعاىل 
  ..، أكثر حتى من عبادة األصنام تعاىل ، هو غرق يف االبتعاد عن منهج اهللا تعاىل 

غته اللغوية ، إنما كتاب اهللا تعاىل ليس ناقصاً ، وما يترك دون ذكر يف ظاهر صيا.. 
حكام تكون له مفاتيح يف صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل ، منها يتم الدخول إىل األ

  ..الكامنة يف أعماقه 
ألمر ، فإن أصبت فمن اهللا تعاىل ، وإن ذا اهل - بفضل اهللا تعاىل  -قراءيت هذه .. 

أضع هذه  إنما ..فرض ذلك على أحد ، وال أُفيت به أأخطأت فبسبب تقصريي ، وال 
للنظر من جديد يف ، أفقاً أن تكون بني أيدي األمة للتدبر ، راجياً املوىل عز وجل  القراءة

   ..أحكام املرياث 

 



 



 
 

  

  
      

                      

عند الصياغة اللغوية لآليات الكرمية  –إن شاء اهللا تعاىل  –سنقف يف هذا الفصل .. 
إىل  ، واملنطق اللغةثوابت ركب مب لندخل من خالل هذه الصياغةاملرياث ،  لنسباحلاملة 

  .. األحكام احملمولة يف هذه اآليات الكرمية 
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  ] 12 - 11: النساء [ 

                                   

                                            

                                       

              ] 176: النساء [  

 : املخاطَب من آيات املرياث بصيغة تبدأ اآلية األوىل ..        

                  .. ة احملمولة بأال ، مر اهللا تعاىل هنا فالوصي

 كنسبة من حالة مرياث ، نسبة األوالد تحديد بتعلَّق ت   اليت احلاالت املختلفة ،  من
         يتعلَّق حبظوظ األوالد  –هنا  –األمر  ، ، إطالقاً نسبة األوالد إحداها يف كلِّ حالة

، مزامحة مع نسب باقي املواريث وحتديده ، بعد حتريره ،  نصيبهمداخل ) ذكوراً وإناثاً ( 
 تكون نسبة األوالد املختلفة اليتحالة من حاالت املرياث  بغض النظر عن أيةوذلك 
  .. إحداها 
ناسب .. من هنا .. عن النسب واألنصبة املترتبة عليها  جمردأمر عام كقانون هذا و.. 

 :  هذا األمر صيغة اجلمع واملخاطَب                  
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      .. نصيبهم بعد حتديده عليه مزامحةً مع إخوته داخل  فحظُّ الولد هو ما حيصل

  .. مزامحة مع نسب باقي الورثة يف احلالة
    : ونرى ورود صيغة الولد وليس االبن ..        وذلك ،

   ..، كما بينا سابقاً ) األوالد ( حلصر املرياث باألبناء من الصلب 
 : الغائبحتديد النسب يف هذه اآلية الكرمية ، نرى انتقاالً إىل صيغة إىل فور االنتقال و
                                     

                                   

                                     

       .. ٍفاألمر هنا هو حتديد نسب ؤخكلٌّ منها ذ ت فةخمتلمن حاالت مرياث  :

        من هذه احلاالتنسب الإحدى املذكورة النسبة  فيها، تكون يف أي  ..
  ..حمددة  ، كون األمر ليس حمدداً حبالةناسبه صيغة الغائب وهذا ت
  نسبة البنت وهي النصف ، هلا حاالت كثرية.. مثالً ..        ، ؤخذ منهات

زوجة ، نسبة الزوج ، وإما معها نسبة الفريدة ، وإما معها  فإما أن تكون وحدها كنسبة
م معاً ، وإما األنسبة ب ونسبة األم ، وإما معها األنسبة  وإما معها، ب نسبة األوإما معها 

نسبة م ، وإما معها األنسبة ، وإما معها نسبة الزوج وب األنسبة زوج ونسبة المعها 
نسبة زوج ونسبة الم ، وإما معها األنسبة ا معها نسبة الزوجة و، وإمب األنسبة وزوجة ال

كلُّ حالة من هذه احلاالت املختلفة  ...بوين األنسبة زوجة ونسبة البوين ، وإما معها األ
 : حممولة بالعبارة       ، ة ، حالة من هذه احلاالت  كلِّيف ونرى أنَّ النسبة املعني :

       هي إحدى النسب الوارثة فيها ،..  
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االت احتماالت حلمن حالة ،  ، يف أيةتؤخذ كلٌّ منها فكون النسب املذكورة .. 
  : كثريةمرياث        ،صة حبالغائبناسب ذلك صيغة الة بعينها ، غري خمص .. 

  :قوله تعاىل وكنا قد وقفنا يف الفصل األول عند ..                 

          ، نا أنَّ العبارةوبي         ، ومل نقف تعين ثالثة نساء فما فوق
  .. هلذه العبارة القرآنية  حتليل الصياغة اللغويةعند  –آنذاك  –

هو أعلى منه ، ودون أن  يعين ما يءفوق الشإىل كتاب اهللا تعاىل لرأينا أنَّ لو عدنا .. 
 : لننظر يف قوله تعاىل  .. يشملَه                       

                 ] ما نراه أنَّ كلمة ..  ] 36: يوسف      هنا تفصل
.. وهنا .. وبني اخلبز احملمول فوق رأسه ،  مأمرين متمايزين ، تفصل بني رأس املتكلِّبني 

رأسه ؟ ،  هل من املمكن لعاقل أن يتخيل بأنَّ مسألة احلمل اليت يعنيها املتكلّم بأنها تشمل
 : هل العبارة  يعين                    عين أنَّ احملمول يشمل ت

: أليس الضمري يف كلمة  !!! ..تأكل الطري من اخلبز والرأس ؟حبيث وواخلبز معاً ، الرأس 
      أليست العبارة .. يعود على اخلبز حصراً ؟ :              

      وأنَّ كلمة مول هو اخلبز فقط ،أنَّ احمل تعين      ال ميكن أن تشمل
  ..رأس املتكلِّم ؟ 

  : قوله تعاىليف لننظر و                        

    ] م ( أنَّ املضاف إليه  نرى .. ] 17: احلاقةيف كلمة) ه :      ود يع

 على      .. ففوق :       ، هناك :      وظيفتهم :     

      ،ألو :       من الذين تصفهم كلمة جزءاًال ميكن اعتبارهم    : 
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      ك (( :  )منهم ( اهللا تعاىل مل يقل ، فمثانية  منهموحيمل عرش رب يومئذ(( 

  :جلَّ وعال  إمنا يقول     الذين على أرجائها، مبعىن أنَّ امللَك :         

        حيث الثمانية فوق ،  الثمانيةخيتلفون عن     :        

             ..  

 يف قوله تعاىل ..  مثالً                        

                ] نرى  ،متمايزين ى عذابني اثنني نر ] 88: النحل

  هناك أنَّ    مالدا العذاب املعلوم متَّت زيادته فوق ُّئم الذي حيل       

 العبارة دالالت لذلك ، ال ميكن القول بأنَّ        العذاب ( ، تشمل العذابني
  ) .. الدائم والعذاب الذي متّت زيادته 

   : مثالً يف قوله تعاىل                     

                                       

  : ، نرى أنَّ العبارة ] 55: آل عمران [         ال ميكن أن تشمل    : 

        ذا اجلعل يف إطار ه                 

           ..  ذا اجلعل  مشمولونال ميكن لعاقل أن يقول بأنَّ الذين كفروا ،
أنَّ اجلعل مشل الذين اتبعوا : ليكون الذين كفروا قد جعلوا فوق الذين كفروا ، مبعىن 

  .. ليه السالم والذين كفروا يف الوقت ذاته ، ال ميكن لعاقل أن يقول بذلك عيسى ع
 فكيف إذاً ميكن القول بأنَّ العبارة ..        يف العبارة            

                تشمل اثنتني يف إطار كينونة النساء ،         
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      أليست العبارة .. ؟       والكلمة      أليس تصفان مجعاً ؟ ،

 من هنا نرى أنَّ العبارة القرآنية  ..اجلمع يبدأ بثالث نساء ؟              

            تعين ثالث نساء فما فوق..  

  : يف العبارة،     : والقول بأنَّ ورود كلمة..        العبارةدون   :
، كنسبة )  2( يفيد كون النسبة بني اإلناث والذكور أعلى من العدد )  من أكثر( 

  : فالصيغة على اإلطالق ،، هو قولٌ ليس صحيحاً على اإلطالق ، جمردة كسرية    

                     ر نساًء عاقالت عددهننراها تصو :     

     .. كلمة يف كاسمٍ للفعل املاضي الناقص حرف النون ف :   اخلرب كذلك و

 :      :         العبارة و :           سواء كانت متعلّقة

،     : ل  زائدات على اثنتني ، أو كانت خرباً ثانياً: مبحذوف صفة لنساء مبعىن 

  : كلمة وكذلك     ،تعلَّق األمر بالنساء ككائنات عاقلة ،  كلُّ ذلك يؤكِّد
  ..جمردة بة كسرية بنس ويؤكِّد استحالة تعلّق األمردهن ، دوبع

    بدالً من كلمة ) من أكثر (  العبارةوهنا يبقى السؤال مطروحاً ، ملاذا مل ترد 

  كما هو حال العبارة            يف قوله تعاىل    

                                

                     ] ؟  ] 12: النساء ..  

 :  هنا يف هذه العبارة ، نرى أنَّ اسم كان ..             
كلُّ فر يعود على اإلخوة كأفرادذكراً كان أم أنثى ( عن أخيه  هم هو أخ ال خيتلفنم د (
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فوحدة األخوة هنا ال املرياث ، هذا له حظٌّ كحظِّ أي أخٍ له من كونِه أخاً من حيث 

  : لذلك فالعبارة .. ختتلف ما بني أخٍ ذكرٍ وأخٍ أُنثى من حيث احلظِّ لكلِّ منهما  

    حيث الوحدة يف العدد ال ) ذكراً كان أم أُنثى ( حد تعين أكثر من أخ وا ،
   ..كون حظِّ الذكر هنا يساوي حظَّ األنثى ، ما بني ذكرٍ وأنثى  –هنا  –ختتلف 
  :يف العبارة القرآنية .. لكن ..                           ،

 ..أبداً  ..بالنساء فقط دون الذكور ) من حيث النتيجة ( متعلِّقة  نرى أنَّ املسألة ليست
 :  فالعبارة                       ن نراها تبي
يف توزيع احلظوظ بني األوالد  ..مبعىن  ..الذكر  مع حظِّحظ األنثيني معاً ما بني مساواة 

ففي حظوظ األوالد فيما بينهم ذكر يقابل أنثيني اثنتني ،  ل نصيبهم من املرياث ، كلّداخ
من حيث احلظِّ يف  –وحدة الولد الذكر تساوي أنَّ نرى ونرى وحدتني متمايزتني ، 

وكنا قد بينا أنَّ .. حنن أمام وحدتني خمتلفتني : مبعىن  ..وحدتني للولد األنثى  –املرياث 
ذكر  تشمل حالة األوالد من ثالث نساء فما فوق ، حيث حظّ كلّالقرآنية هذه العبارة 

 إما: عدة احتماالت  اسبع نساء ، هلحالة .. مثال  ...معاً يساوي حظ أنثيني اثنتني 
 3ذكر مع  2(  :وجود  ، أو) بنات  5ذكر مع  1(  :جود ، أو ) بنات  7( : وجود 
 –كقيمة  – هذه احلاالتكلٌّ من و. .) . بنت 1ذكر مع  3(  :وجود  ، أو) بنات 
ليس حمصوراً بوجود بنات فقط ، وإنما يشمل كلَّ إذاً فاألمر ) .. نساء  7(  : يعادل

 ..ثالث نساء فما فوق ) كقيمة صرف  (واليت تعادل ) ذكوراً وإناثاً ( حاالت األوالد 
، إنما نرى ) من كثر أ(  : العبارةال نرى ورود  لذلك ..ليس حمصوراً بالنساء فقط  األمر

مها الذكر  وحدتني متمايزتني من حيث احلظّ ،، وذلك لوجود     : ورود كلمة
يف عبارة تشمل مجيع حاالت األوالد من  وذلك ،واألنثى حيث يصرف الذكر بأنثيني 

  : وصاعداً ،ذكر وأنثى                      ..  
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 : قوله تعاىل  ويف..                          

                                      ] النساء :

  : أنَّ العبارةنرى ،  ] 11           كلمة ترد فيها :      

  : بصيغة املعرفة بأل التعريف ، وكذلك كلمة      فة بألهي اُألخرى ترد معر
  ..هذه الصيغة ؟  ورود فما احلكمة من ،التعريف 

 كلمة دالالت ، ال بد من الوقوف عند  لإلجابة على هذا السؤال ..   .. 
  ..احملددة املأخوذة من كم حمدد هو الكمية ففي كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ احلظَّ 

               .......                

              .......    ] 14 - 13: املائدة [      
  ..، إضافة ملفهوم الكمية  )حسن املصادفة (  بالبختللحظِّ تعلّقه  ونرى أنَّ.. 
                                

                    ] 176: آل عمران [  

                                    

                       ] 79: القصص [  

                            ] لت35: فص [  

  : فالعبارة، واضح وجلي يف مسألة املرياث معىن احلظِّ و..        

      ة اليتا الذكر  نرى فيها أنَّ الكمي يذهب      تعادل    

  معاً الكمية اليت تذهب ا األنثيان        ، دة معلومةوذلك من كمية حمد
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وهذا ما يتجلّى معىن أيضاً يف  ..هي نصيب األوالد بعد حتريره مزامحة من جممل الورثة 

هي اليت يراد توزيعها حمددة ، كلية ، حيث الكمية التوزيع بني اإلخوة يف حالة الكاللة ال
 : مرياث أخيهم الذي يرثونه دون مزامحة مع أحد                

                ] دة هي مرياث  ، ] 176: النساءفهنا نرى كمية حمد
ية اليت يذهب ا الذكر من اإلخوة الوارثني تعادل الكمية اليت أخيهم ، ونرى أنَّ الكم

، وذلك كناموس عام مهما كان عدد اإلخوة من اإلخوة الوارثني معاً تذهب ا األنثيان 
   .. ) ذكوراً وإناثاً ( 

  ية يف صياغة العبارة القرآنيةمن هنا نرى احلكمة اإلهل            

   يف اآلية الكرمية                      ] النساء :

لألنثى نصف (( : ، ومل يقل  ))حظِّ األنثى  للذكر مثال(( : فاهللا تعاىل مل يقل ..  ] 11
، إنما يتبع  يقاس عليهاثابتة  نسبةليس ) وحظّ الذكر ( حظَّ األنثى ، ألنَّ  ))حظِّ الذكر 

الثابت ..  )كذكور وإناث ( حني وجود أوالد لعدد األوالد داخل نصيبهم بعد حتريره 
  ..مهما كان عدد األوالد  ،حظُّ الذكر الواحد يساوي حظَّ أنثيني اثنتني : الناموس هو 

د الذكور يشمل حاالت كثرية ما بني وجود األوال( عام  ناموس –هنا  –سألة فامل
بعد حتريره مزامحة مع باقي األوالد  نصيبهي  كمية حمددة معلومة لتوزيع) واإلناث 

يعادل حظَّ الذكر  نَّ حظَّهو أ –داخل هذه الكمية احملددة  –والتوزيع .... الورثة 
 :  األنثيني                       ..  الثابت هو

 : ناموس التوزيع              دة هي نصيب األوالد بعدمن كمية حمد
   ..حتريره مزامحة مع باقي الورثة 

: ، أو بالشكل  ))األنثى  مثال حظِّللذكر (( : ولو جاءت العبارة القرآنية بالشكل .. 
وحدةَ قياس ثابتة  ) أو حظُّ الذكر ( ، لكان حظُّ األنثى )) لألنثى نصف حظِّ الذكر (( 
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 : الصيغة  إذاً.. بعد حتريره  همنصيبالوارثني داخل األوالد بغض النظر عن تزاحم     

           ن لنامهما كان ) ذكوراً وإناثاً (  األوالدبني  للتوزيع معياراًتبي
في النتيجة يتم التوزيع حبيث ف.. بعد حتريره مزامحة مع باقي الورثة  مهنصيبداخل  عددهم

هو بالضبط ما حيصل يف التوزيع بني وهذا .. ظِّ األنثيني الذكر مساوياً حل يكون حظُّ
 احملددةحينما تقسم التركة ، يف مسألة الكاللة الكلية وذلك ، ) ذكوراً وإناثاً ( اإلخوة 

  :من أحد معهم  زامحةدون مبني اإلخوة                      

          ] 176: النساء [ ..  

 : وال ميكن القول بأنَّ العبارة ..              تعين للذكر مثل ،
.. أبداً .. فقط وجود ذكر وأنثيني واحدة هي  حالة يف، من األنثيني  واحدة أيحظ 

 : أليست صياغة هذه العبارة                يف توزيع احلظوظ بني

 : األوالد ، متاثل متاماً صياغة العبارة                يف توزيع احلظوظ

  : الكاللة الكلية  يف حالةبني اإلخوة                     

       ا يف  فهل من املمكن أن نسحب هذا املفهوم اخلاطئ على العبارة ،؟ذا
ع بني اإلخوة يف احلاالت ولو فرضنا ذلك جدالً ، فكيف سنوز ..التوزيع بني اإلخوة ؟ 

    ..   األخرى اليت تكون فيها حاالت الذكور واإلناث ليس ذكراً مقابل أنثيني ؟ 
  :مل يعلِّق العبارة اهللا تعاىل أنَّ ما نراه ف             احلالة ب :   

     كما علَّق باقي النسب ، ألنَّ هذه العبارة                  هي
  ..مزامحة مع باقي الوارثني خوة داخل نصيبهم بعد حتريره ناموس عام للتوزيع بني اإل



       111    
 :  وما نراه يف قوله تعاىل                       

                                             

 :  أنَّ اجلملة،  ] 11: النساء [                          عةمتفر
نتني فلهن ثلثا ما فإن كان األوالد الوارثون نساء فوق اث: مبعىن عن اجلملة السابقة هلا ، 

فإن كان مع الذكر : ومن املستحيل أن يكون املعىن  ..كنسبة لألوالد  وذلكترك ، 
 الواحد ليكون للذكر، ثلثا ما ترك ) للنساء فوق اثنتني ( فلهن ، نساء فوق اثنتني الواحد 

هذا  ومع أنَّ صياغة النص ال حتمل ..املستحيل أن يستقيم هذا املعىن  من،  ثلث ما ترك
لكانت نسبة األوالد ، جدالً ذلك لو فرضنا ال من قريب وال من بعيد ، مع ذلك ، الوهم 

  : ، فالثلثان متّ تعليقهما باحلالة ما ترك شاملة للتركة كاملة       :      

        ر غري السليم  –والثلثبناء على هذا التصو– علّق باحلالة ي :         
   ...غطّت كامل التركة  –يف هذه احلالة املفترضة  –وبالتايل فنسبة األوالد .. 

 معه كانفإن (( : )) معه (( لو كان هذا الوهم سليماً ، على األقل لوردت كلمة .. 
 وملا متَّ ربط هذه النسبة ، )) فوق اثنتني فلهن ثلثا ما ترك  نساٌء    ركة بالت     

       فهذه النسبة ،             واليت بناء ، هي نسبة األوالد يف هذه احلالة
وكذلك ....... مزامحة مع باقي الوارثني ) ككتلة واحدة ( عليها يتم حتديد نصيبهم 

 : األمر بالنسبة للعبارة                حيث األوالد هنا عبارة ،
  .. عن بنت واحدة فقط ، ونسبتها اليت تزاحم ا باقي الورثة هي النصف 

 : العبارة ..  إذاً..              ، نناموساً لتوزيع حظوظ لنا تبي
حيث نصيبهم  اقي الورثة ،د حتريره من مزامحة باألوالد فيما بينهم ، وذلك من نصيبهم بع

 تردبعد هذه العبارة ،  ..أصبح كمية حمددة  –من مزامحة باقي الورثة بعد حتريره  –
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   : عنها املتفرعة العبارة                     ، علَّقحيثت 

 النسبة      باحلالة :      ، حالة توزيع تنقلنا من  وبالتايل فهذه العبارة

 : احلظوظ بني األوالد               يف السياق السابق ، إىل تبيان نسبة
وأي من ( ومن الشطط ربط هذه النسبة  ...ن التركة مزامحة مع باقي الورثة األوالد م

كما  –يف املرياث هي  احلظِّ فمسألةُ، مبسألة احلظ )  تعاىل النسب الواردة يف كتاب اهللا
من كمية حمددة ال عالقة هلا بالتزاحم ) ذكوراً وإناثاً ( مسألة توزيع بني وارثني  –رأينا 

 : بعد حتريره ) مهما كانوا ( فسواء نصيب األوالد  ،مع باقي الوارثني      

         والذي مل يعلّقه اهللا تعاىل باحلالة :        ، أم مرياث اإلخوة من

 : أخيهم يف حالة الكاللة الكلية                      

      دة ث،  احلالتني حيث ال وارث غريهم ، يفة حمدعالقة هلا ابتة ال حنن أمام كمي
حيث يتم ((  نسب املرياث الواردة يف كتاب اهللا تعاىلفوبالتايل  رياث ،حباالت تزاحم امل

  تعليقها باحلالة       أل التعريف اليت تنوب  عرب كان ذلك بشكل مباشر أمسواء
نسبة من  ، فكلُّمبسألة احلظِّ  ال ميكن تعليقها ))كما سنرى بالتفصيل عن تعريف اإلضافة 

للحاالت املختلفة اليت تدخل فيها هذه النسبة هذه النسب هلا حاالت تزاحم خمتلفة تعود 
وهذا  .. الحقاً –إن شاء اهللا تعاىل  –فصيل ت، كما سنرى بالمع باقي النسب الوارثة 

   ..عن مفهوم احلظِّ ككمية حمددة جمردة عن تزاحم النسب الوارثة متاماً خيتلف 
 : أنَّ صيغة األبوة يف قوله تعاىل  –مبا فيه الكفاية  –كنا قد بينا و     

                      ،َّة باجتاه األتفتح خطعلى ، ي األبو
يف حال عدم وجود الوالد لتشمل اجلد واجلدة باالجتاهني ابتداء من الوالد والوالدة ، 
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 : وال ميكن حصر كلمة .. والوالدة على قيد احلياة      ال ميكن  ..بالوالدين

أو عين حصر األبوة بالوالدين تال )  املثنى واملفرد( فإضافة األب بالصيغتني  ..ذلك 
   :ففي قوله تعاىل  ..إحدامها                           

      :كلمة  ونرى ورودبصيغة املفرد ،    : نرى ورود كلمة ،  ] 74: األنعام [ 

      كبدل من كلمة :     أنَّ لكلمة، وهذا يعين :      أكثر من

 ة جاءت كلم، ووال ميكن حصرها بالوالد ، احتمال     ص أباه آزر كبدللتخص

 : احملمولة بكلمة من بني هذه االحتماالت    ، ال  –كما هو معلوم  – فالبدل
خرِج املُبدصه يف حالة من حاالته يما خيصوهذا ما نراه . ..ل منه عن إطار دالالته ، إن

  : أيضاً يف قوله تعاىل                     

          ] فما نراه هو ورود كلمة أب بصيغة املفرد  ] 45: مرمي :    

  : فمن املعلوم أنَّ، ال تعين الوالد ويف الوقت ذاته     ليس والداً إلبراهيم عليه

 : ورود كلمة أب .. إذاً .. ه س والدهو أبوه ، لكن لي ، السالم     :    

                 ، ةال يعين حصرإالَّ إن بالوالد  داللة األبو ،
  ..كان يف السياق ما يشري إىل ذلك 

وين بالوالدين ، إطالقاً ، وأيضاً إضافة كلمة أبوين لإلنسان ال تعين حصر هذين األب
 : لننظر يف قوله تعاىل                       

                                    

       ] ل بأنَّ الكلمتني ]  6: يوسففال ميكن لعاقل أن يتخي ،          :
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         كبدل من كلمة :       ل منهخرجان املُبدت ، :      

 ال ميكن لعاقل أن يتخيل بأنَّ كلمة : يعين  ..عن دالالته     والديك (  تعين ( ،

 : ويأيت بعد ذلك البدل من هذه الكلمة         ل منه عناملُبد خرجلي

  : فما نراه أنَّ املُبدل منه. ..ال ميكن لعاقل أن يتخيل ذلك .. دالالته      ةله عد

  : احتماالت ، وجاء البدل       ص جانباً من هذه االحتماالتليخص ..

  : من املستحيل القول بأنَّ كلمة.. إذاً      ال تعين إالَّ الوالدين..  
تنتقل من نرى أنَّ الصيغة ) من النساء  12: اآلية ( ويف االنتقال إىل اآلية الثانية .. 

، وذلك ، وللذكور اجلمع واملخاطَب غة صي، إىل )  من النساء 11: يف اآلية (  لغائبا
يف تبيان نصيب اإلخوة من  الغائبصيغة مثّ العودة إىل  ..ألزواج نسب ايف تبيان توزيع 

  ..أخيهم يف حالة الكاللة اجلزئية 
                            

                                

                               

                                  

                                     

                                    

       ] 12: النساء [  

النسبة تؤخذ من حالة من حاالت و،  قلناللحاالت الفردية ، كما  أصل النسب هو.. 
  : املرياث املختلفة       منها ة إحدى ، ، حيث يف كلِّ حالةتكون النسبة املعني
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لكن .. وهنا يف موضوع مرياث الزوج من زوجه ، ال خيتلف األمر  .. افيهالوارثة النسب 

   ..فاألمر يقتضي صيغة حتمل هذا املوضوع  كون التعدد مباحاً ، وللرجال فقط ،.. 
ولزوجها نصف ما  ((: هي املُفترضة كمحاكاة للصيغ السابقة الصيغة الفردية .. 

وصي ا الربع مما تركت من بعد وصية ت تركت إن مل يكن هلا ولد فإن كان هلا ولد فله
ا ترك زوجها إن مل يكن له ولد فإن كان له ولد فلها الثمن مما ترك ممربع الوهلا  أو دين

  .. ))من بعد وصية يوصي ا أو دين 
، ) يف حالة التعدد ( ميع زوجاته حصول مرياث جلكون موت الزوج يعين .. وهنا .. 

ا ترك زوجها إن مل يكن له ولد فإن كان له ممربع الوهلا (( :  املُفترضةفإنَّ هذه الصيغة 
فمثالً يف  ..املذكورة النسبة  -دها وح - منهن كالتعطي  ، ))ولد فلها الثمن مما ترك 

))  4×  1/4((  فإنهن يأخذن التركة كاملةليس للزوج ولد ، وله أربع نساء ،  : ةالاحل
 : يغة ولذلك نرى الص. ..                        ،

.. ى من زوجهن املتوفَّمعاً تكون فيها عدة زوجات يرثن اليت بعض احلاالت الفردية  تغطِّي
  :العبارة ف. ..من وفاة أحدكم جمتمعات هذه النسبة هلن : مبعىن        

     كلمة فيها ، تنقلنا      ةكفرد ى أي أنَّ املتوفَّ ..ى للمتوفَّ، إىل احلالة الفردي 
  .. أكثرأم  ، اثننيم أ،  كان واحداًأم أنثى ،  الولدكان  ذكراً، له جنس الولد  مل يكن
  والصيغة ..                             

                     هاأن ال شك ،ة غطِّتي احلالة الفردي

 : تناسبهم كلمة حيث هناك زوجة واحدة ، ليكون جمموع املخاطبني       
أو أربع ،  ثن أو ثالااالت التعدد ، حيث للرجل زوجتح -يف الوقت ذاته  -ي وتغطِّ ..
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زوجاته مجيع من .. أي يف النتيجة  ..ا تركت أي من زوجاته مم النسبة املذكورةوله 

 : يه أيضاً كلمة تغطِّ، مجع اجلمع .. وهنا .. قبله  مينتالاليت       ..  
ة ما ، ناجتة عن بين لنا النسب حلالة تركاآلية الكرمية ذه احليثية من الصياغة ، تف ..

فالزوج يأخذ النسبة املذكورة من أي من زوجاته يف .. وفاة زوج ما ، ذكراً كان أم أنثى 
حال وفاا ، كونه يف احلاالت الفردية ، كلُّ زوجة وفاا مستقلّة عن باقي الزوجات ، 

النتيجة  ويف.. الزوج هو الذي يأخذ النسبة املذكورة ، وال عالقة لذلك بباقي الزوجات و
يف احلالة الفردية حني وفاة الزوج ، فإنَّ .. لكن .. للزوج هذه النسبة من كلِّ زوجاته 

مجيع زوجاته يشتركن ذه احلالة ، فريثن منه ، متقامسات النسبة املذكورة يف كتاب اهللا 
  ..تعاىل ، فوفاته حالةٌ فرديةٌ تعنيهن مجيعاً 

  [[فصيغة اجلمع ..        ،،         [[  ةهي حلالة فردي

 : تكون مبوت زوجهن ، بدليل أنَّ العبارة        ة ، تتعلَّق بكونهي حلالة فردي

 : فكما أنَّ العبارة  ...ى ليس له ولد ، أو له ولد الفرد الزوج املتوفّ       يف ،
ن زوجته ، نقلتنا إىل احلالة الفردية للمرأة الوارث منها زوجها حتديد مرياث الزوج م

  : كوا ليس هلا ولد ، أو هلا ولد                    

                       ،  كذلك فإنَّ العبارة :

        ة ، تتعلَّق بكون الفرد الزوج املتوفّى ليس له ولد ، أو لههي حلالة فردي

 ولد                                   

          ..  
ن ملرياث الزوج من زوجته وهي النصف والربع ، هي ملرياثه من فالنسبتان املذكورتا.. 

 مينتحيث له هذه النسبة من مجيع زوجاته الاليت تركة ناجتة عن وفاة إحدى زوجاته ، 
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والنسبتان املذكورتان ملرياث الزوجات يف حالة فردية ما من زوجهن وهي الربع .. قبله 

أي اشتراكهن ذه النسبة .. وت زوجهن والثمن ، هي اشتراكهن يف تركة ناجتة عن م
  ..يف تركة واحدة 

كصيغة مجع ، وخطاب  ،تبيان هذا األمر اقتضى الصيغة الواردة يف كتاب اهللا تعاىل .. 
   : فكما أنَّ الصيغة  ..، كما نرى  مباشر للمخاطَب      

               ، حظوظ توزيع تبيان ل، وردت بصيغة اجلمع واملخاطب
هنا أيضاً يشمل .. كما بينا ، املعلومة واحملددة  نسبتهمداخل  األوالد تزامحاً فيما بينهم

نسبة مرياث تبيان توزيع  ))إضافة لتحديد نسب مرياث األزواج من بعضهم  ((األمر 
   ..ينا ، كما بيف حاالت التعدد األزواج ، بينهم ، 

  باالنتقال إىل حتديد نسبة اإلخوة يف حالة الكاللة اجلزئية ، نرى أنَّ صيغة اخلطابو ..
فاملرياث هنا ليس من الزوج ، إنما هو .. ) للغائب ( تعود ملا كانت عليه يف اآلية السابقة 

ويف مرياث األخ من أخيه ، ال توجد خصوصيات مرياث .. مرياث أخٍ من أخٍ له زوج 
  ..األزواج كما رأينا 

                         ............   
أنَّ صيغة اخلطاب أيضاً نرى ، ) من النساء  176اآلية ( اآلية الثالثة  وكذلك يف.. 

ما هو مرياث أخٍ من املرياث هنا ليس من الزوج ، إن.. كما قلنا ف..  الغائبصيغة  هي
  ..ال توجد خصوصيات مرياث األزواج كما رأينا  ، حيث أخيه
                                      

        .................   
    : الصيغ أنَّ املة لنسب مرياث األزواج من بعضهم ، نرى احلالكرمية ويف اآلية .. 

]]               ،،           ،،       



       118    
      ،،         [[ له ى ، أم متوفَّ اً كان، تتعلَّق بالولد حي

  .. وكنا قد بينا هذا األمر يف الفصل السابق..  يف نسبتهلّون أوالد حي
ولد الزوج ( والدهم  يف نسبةوالد حيلون أى ، وله ى للزوج املتوفَّمتوفَّفوجود ولد .. 
 ..ه من زوجهمرياث  نسبة تنخفض، وبالتايل املتوفّى يعين وجود ولد للزوج ، ) املتوفّى 

بنت متوفّاة قبله ، فإنَّ لى قبله أو أوالد بن متوفَّالد مثالً مات رجل له زوجة ، وله أوال
ولو .. الزوجة من الربع إىل الثمن  نسبةخيفضون ) أو البنت املتوفّاة ( أوالد االبن املتوفّى 

بنت متوفّاة قبلها ، فإنَّ لبن متوفّى قبلها أو أوالد الماتت زوجة وهلا زوج ، وهلا أوالد 
  ..الزوج من النصف إىل الربع  نسبةخيفضون ) البنت املتوفّاة  أو( أوالد االبن املتوفّى 

بصيغة األوىل النسبة  ترديف كلِّ آية ، أنه املرياث ،  نسبيف آيات توزيع راه ما نو.. 
 : للعبارة  مضافة، كنسبة تعريف اإلضافة        :]]            ،،       

        ،،         [[  ..ويف كلِّ آية جاءت النسب التالية     
  :بصيغة التعريف بأل التعريف ، ) لتعريف اإلضافة هذا ( 

]]       ،،           ،،       ،،        ،،

           ،،            ،،          ،،   

       ،،       ،،            [[ ..  
موضوع من وهذا أمر طبيعي ، فباعتبار كلِّ آية وحدة مستقلّة متخصصة بتبيان .. 

األوىل  النسبةفمن الطبيعي أن تعرف خله ، مواضيع املرياث ، يشمل ساحات وحاالت دا
التالية هلا يف ذات اآلية الكرمية معرفة بأل التعريف ، كوا  النسبتعريف إضافة ، لتكون 

   املرياث موضوعتتعلَّق بذات      ،النسبة األوىل  أُضيفت إليه الذي..  
  ..يه من املعلوم أنَّ أل التعريف تنوب عن املضاف إلف.. 



       119    
                                

                                      
   ] 41 - 37: النازعات [ 

  : تقدير العبارة ..       فأل التعريف يف كلمة ..... هي مأواه : هو :

      يف .. نابت عن اإلضافة ف بأل التعريف ، هو مأوى املعينفاملأوى املُعر
  ..السياق السابق ، سواٌء ملن آثر احلياة الدنيا ، أم ملن ى النفس عن اهلوى 

هنا نرى أنَّ النسب اليت جاءت بعد النسبة املُعرفة تعريف إضافة يف كلِّ آية ، من .. 
  :ب تتعلَّق    مجلة  صلةال حيث     ..  فكلمة :       تعين:       

  نصف ((      (( ، وكلمة :       ثلث : (( تعين       ((

 : وكلمة     سدس  (( :تعين       (( ..  
  :ما نراه أنَّ النسب املُعرفة بأل التعريف ، ترد بصيغتني و.. 
   [[:  بالالحقةإما متبوعة ..       ،،        ،،    

      [[  :]]             ،،           ،،    

         ،،           ،،           [[  ..  

  [[:  الالحقةوإما دون هذه ..       ،،         ،،        ،،

       ،،      [[ ..  

  [[: الالحقة البيانية  فلماذا ترد..        ،،         ،،    

      [[  ب دون غريها ؟وملاذا ترد ما دامت أل التعريف يف .. خلف بعض النس
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 املضاف إليهالنسبة إىل  وتضيفتنوب عن تعريف اإلضافة ، مباشرة النسب السابقة هلا 

 : وصلته       فما احلكمة من ذلك ؟ !!! .. ؟..  

  : أقرب مقاربة لدالالت كلمة..     من (  العبارة هي، يف كتاب اهللا تعاىل

    : ، وامليم الثانية مع األلف) من : ( مبعىن     : ، حيث امليم األوىل) الذي 

تفيد اإلام ، وهذا     : عىن ، كون كلمةمقاربة للموهذا  ) ..ي الذ: ( مبعىن 

 : يف كلمة : ل ولتقريب املعىن نق.. لكن .. ) الذي ( خالف كلمة    ،  حنن أمام

 :  )الذي ( كلمة ، و   :  )من ( دمج دالالت كلمتني مها كلمة    ، وذلك 
  ..كمقاربة داللية للمعىن 

يف بعض النصوص تطفو .. ولكن .. البيان تفيد تبعيض ، و، تفيد ال) ن م( كلمة .. 
  ..دالالت التبعيض على السطح أكثر من دالالت البيان 

                       ] 92: آل عمران  [  

                    ] 7: احلديد  [  

                       ] 7: الطالق [  

وبعض الذي ، اإلنفاق املعين يف هذه اآليات الكرمية هو بعض الذي حيبه اإلنسان ف.. 
 فكلمة  ..اُستخلف فيه اإلنسان ، وبعض الذي آتاه اهللا تعاىل لإلنسان    هنا هي :  

]]     =    +     [[  أي ، :]]     = الذي بعض [[  ..  

  :يس بعضه لوباإلنفاق تعين كلَّ املعين ، وصلتها     :ونرى أنَّ كلمة  .. 

]]        :ّون كلألنَّ التبعيض ذهبت به  ما حتب ، :    : بعض[[  
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]]                 :ّألنَّ التبعيض ذهبت به  ستخلفوا فيهما اُ كل :

    :بعض [[  

]]           : كلَّ ما آتاه اهللا تعاىل ، ألنَّ التبعيض ذهبت به :    :
   ]] بعض

 : ففي كلِّ احلاالت نرى أنَّ ..     وصلتها ال عالقته هلا بالتبعيض..  
  :مثالً يف قوله تعاىل .. وتطفو يف بعض النصوص الكرمية دالالت البيان .. 

               ] 21: الواقعة  [   

             ] 20: الواقعة  [   

                     ]22: ر الطو  [  

؟ من حاليت البيان والتبعيض  ما هي املؤشرات اللغوية لكلٍّ..  وهنا سؤال يطرح نفسه
  : كلمةل احلاملنأيت إىل السياق  : ملعرفة ذلك..     عبارة بدالً منها، ونضع :    
، فإن قبل السياق النصي ذلك دون اختالل يف املعىن ، حني ذلك حيمل ) بعض الذي ( 

  : يف الكلمة   ف امليم األوىل حر    فإنَّ وإالَّ  ..معىن التبعيض :   
  ..تكون بيانية 

    :قوله تعاىل  ..مثالً ..                      ] آل عمران

وهو .. حتبون ) بعض الذي ( لن تنالوا الرب حىت تنفقوا :  باالستبدال يكون ، ] 92: 
 : نعم كلمة : هنا نقول  ..مترابط حتمله اآلية الكرمية معىن متماسك     تعين  هنا: 

  .. ) بعض الذي ( 
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 :نقوم ذا االستبدال وتستحيل بذلك استقامة املعىن ، نقول عندها عندما  ..لكن .. 
    كلمة يف     مثالً يف قوله تعاىل .. .حتمل معىن البيان:             

     ] بعض الذي ( ولكم الويل : باالستبدال يكون املعىن .. ]  18: األنبياء (
املعىن من املستحيل أن يستقيم ، وأنَّ املعىن يستقيم حينما نقوم هذا تصفون ، ونرى أنَّ 

  : باستبدال كلمة    من ( ولكم الويل : ليكون املعىن ، ) الذي  من( بالعبارة

 يف كلمة    : هنا نقول  ..تصفون ) الذي     حتمل معىن البيان..  

  : لنعد إىل موضوعنا ، ولنقف عند ورود كلمة.. اآلن ..     يف آيات املرياث
  ..يف كلِّ حاالت ورودها  ،يف كتاب اهللا تعاىل 

  : كلمةيف     : ملرياث ، ال ميكن أن تكونيف مجيع آيات ا..     ِّيف كل
بعض ( فلو أردنا وضع العبارة .. حاالت ورودها خلف النسب املذكورة ، إالَّ بيانية 

  : مكان كلمة) الذي     ًمثالً يف قوله تعاىل .. ملا استقام املعىن إطالقا :     

                وألبويه  [[: ، لو قمنا باالستبدال ألصبح املعىن
ألكثر .. وهذا ال يستقيم إطالقاً ..  ]]ترك ) بعض الذي ( لكلِّ واحد منهما السدس 

  : من سبب
=  1/6= سدس : هي قيمة رياضية ثابتة ، ومعلومة ) سدس ( النسبة اردة  -  1

 ثلث ، ، ربع ، مثن: (( وردت نكرة ، أو معرفة ، شأا بذلك شأن  ، سواء 4/24
أم معرفة ، فالقيمة  ، ومن هذه الزاوية ال فرق بني ورود النسبة نكرة..... )) .. ،  نصف

  :معلوم ، هو سهم من ستة أسهم  أمرهي الرياضية كنسبة 
  4/24=  1/6=  السدس........  4/24=  1/6=  سدس
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 أنَّ أل التعريف يف كلمة  ما نعنيه..     ةال عالقة هلا بالقيمة الرياضي ،

رة ، ألنَّ كلمة  4/24=  1/6: للنسبة دة اقبل تعريفها بأل ) سدس ( ، كقيمة رياضي
  ..التعريف تعين القيمة الرياضية ذاا 

: فنقول ، نسبة السدس ، هو إضافتها لقيمة ما تؤخذ منها : تعريف النسبة مثل  -  2
لنا ا من حني ذلك نكون قد انتق..... ، سدس التركة  املزرعةسدس البيت ، سدس 

فناها ، نكون قد عر ذه اإلضافة. ....سدسها  عين، نة إىل حالة معي حالة رياضية جمردة
تقسيم فسدس احلالة هو قيمة سهم من ستة أسهم متَّ  ..إىل احلالة املعينة أُضيفت حيث 

تعريفها هو ..... )) مثن ، سدس ، ربع ، ثلث ، نصف (( فالنسب  ..احلالة إليها 
  ..إضافتها إىل قيمة ما تؤخذ منها 

حيث أل التعريف .. وتعريفها بأل التعريف ، هو ربطها بتعريف إضافة متَّ العلم به .. 
 يعين أنه هناك فهذا، )) السدس : (( فعندما نقول مثالً  ..تنوب عن تعريف اإلضافة 
  ..ونريد أخذ سدسها ، )) السدس (( قبل ورود كلمة  حالة ما معلومة ، متَّ تعريفها

 أل التعريف يف كلمة  تتعلَّق ااإلضافة اليت وهنا نرى أنَّ هذه ..      ،

 : ما تعلَّقت ا النسبة هي ذاا ، ) سدس ( كتعريف هلذه النسبة     إليه  باملضاف

       يف النسبة األوىل يف اآلية الكرمية          ..  السدس : وبالتايل =
   ..سدس ما ترك 

 أل التعريف يف كلمة  - 3     فة بأل التعريف يفنسبة معر ويف أي ،
أمرٍ من هذا التعريف  واليت هي ربطٌ للنسبة بتعريف إضافة ، تستمدكتاب اهللا تعاىل ، 

،  ]]ترك ) بعض الذي ( سدس هذا السدس هو  [[ والتصور املُفترض.. أصبح معلوماً 
  : تستمد فيه النسبة     هو : ( ، يأيت بعد كلمة تعريفها من سياق الحق (.. 
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أل ف تلتصق أداة تعريف ، فكيكأل التعريف  تعملوبالتايل فإنه يف هذه احلالة املفترضة مل 

  ! ..ويكون تعريف هذه النسبة حباجة لسياقٍ الحقٍ حىت يكتمل ؟بالنسبة التعريف 
 كلمة  – 4      يف العبارة :                   

    ًراً  ، أليست مبتدأر كتحديد سبقه خربه ، واكتمل املعىن عند هذا املبتدأ املمؤخؤخ

 كلمة أن تكون فكيف إذاً من املمكن .. للنسبة وكربط هلا مبا تؤخذ منه ؟     
  !!! ..؟ ]]ترك ) بعض الذي ( سدس السدس هو  [[: مبتدأً حباجة خلرب بتقدير 

  : القول بأنَّ النسبة املعرفة بأل التعريف – 5     حتديد مل يكتمل عندها
هذا  ..يبين ما تؤخذ منه الذي ما خلفها هو أنَّ ، وهذه النسبة  اتؤخذ منهاليت احلالة 
.. بأل التعريف كتعريف هلا ، وهذا يستحيل لغة  أننا نضيف كلمة معرفة يعين.. القول 

  ..!!! فكيف نضيف كلمة معرفة بأل التعريف ؟
 : يف كلمة :  نقولهلذه األسباب ..    ف مجيع نسب املرياث ، الواردة خل

ال  -كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل  - خر، وألمرٍ آحتمل معىن البيان     : أنَّ نرى
   ..فيها  عالقة له بالنسبة اليت اكتملت إضافتها بورود أل التعريف

ك فإنَّ ذلوأنها تتعلَّق بالنسبة ، .. جدالً  ..أنها تبعيضية  ،وحتى لو فرضنا جدالً .. 
العبارة  ر من كونال يغي:         خلفها تعين كامل التركة ، وليس جزءاً منها.. 

  :يكون املعىن ،  تبعيضية    :أنَّ  –جدالً  –نا فرض فلو

]]            =       هو  :    :       [[  

 ]]           =        بعض :هو  :      [[  

 ]]           =        كاملة  التركة كلّ:  بعض :هو[[  
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 : فالعبارة        َّفرضنا جدالً أنَّ تركة ، وليس جزءاً منها ، سواء التعين كل :

    ةة  - كما هي حاهلا –اعتربناها أم ، تبعيضيبياني..   

  : وتصور العبارة..        ، داً مقتطعاً من كامل التركةها تعين جزءاً حمدبأن  

  بأل التعريف تؤخذ النسبة املعرفة، ) بعض ما ترك (      السدس  [[: منها =

  من ) جزء معروف ( سدس    [[  ..ر التائهنا  –يقتضي  هذا التصوكما بي -

  : أنَّ املعرفة     فة بأل التعريفهي نكرة وحباجة إىل تعريف إضافة ، املعر
فكيف  ،ل التعريف أبفة ، وهذا يتناقض مع كوا معراجلزء الذي ستؤخذ منه لتحديد 

   .!!! .؟ليكتمل تعريفه إىل شيٍء آخر نضيف ما هو معرف بأل التعريف 
 : أنَّ النسبة املعرفة  ويف حال تصور..      يف  ال تتعلَّق بالتركة كاملة ، أي

  : احلالة املفترضة بأنَّ     سدس ما ترك ، أي ال تعين سدس كامل : ال تعين
 :   ، كون العبارة، اليت تستحيل صحتها يقتضي املعادلة التالية التركة ، فإنَّ هذا التصور 

       من املستحيل أن تعين إالَّ كامل قيمة التركة:  

]]           = بعض  سدس :    ، بعض التركة :      [[  

  : عند كلمة ..إذاً ..      ، حيث: ]]       =سدس    

    [[  اكتمل تعريف النسبة وإضافتها للحالة ،     اليت صلتها مجلة     ، 

  : وذلك كإضافة للنسبة إىل حالة مرياث ما      ...... فاألمر حىت كلمة     : 
     تعلِّق بإضافة النسبة للحالةم :       ..   
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 : فكما أنَّ أل التعريف يف كلمة ..       ةيف العبارة القرآني :     

                                    تقابل تعريف ،

 : اإلضافة للنسبة النكرة           وتعين ، :]]       =نصف    

    [[ فعند كلمة ، :       احلالةاملقتطعة من كامل  اكتمل حتديد النسبة : 

       .. فعند كلمة .. كذلك األمر هنا :       انتهى أمر حتديد النسبة

 ، مبعىن سدس احلالة ) سدس ما ترك ( بالكامل ، بأنها تعين       ..  
 :    الواردة يف اآلية الكرميةبأنَّ النسبة األوىل  البعد عن احلق ، البعيد كلّالتصور ف.. 
          ،  د سقف نسبة األوالدفاً  باقي التركة تترك، واليت حتدحيث معر ،

ال يستقيم لغوياً كما  ..ذا التصور التائه ه.. تؤخذ النسب التالية من هذا الباقي املعرف 
ة لآلية الكرمية مجلةً غويلن األشكال ، حيث تنقضه الصياغة ال، وال بأي شكلٍ مرأينا 

فالنص القرآين مل يربط النسب التالية بباقي للتركة ،  أيضاً ،وينقضه املنطق  ..وتفصيالً 
  )) .. السدس مما ترِك (( وال حتى )) ا بقي السدس مم: ((  فلم يقل مثالً

 إن كانت العبارة .. وفوق ذلك ..            وهو الثلث ( تركت الباقي ( ،
 فهل كل النسب تؤخذ من الثلث ؟ ، وماذا، منها كقيمة معروفة تؤخذ نسب الوالدين 

  ..نقول يف احلاالت اليت فيها بنت فقط ، أو بنتان ؟ 
 ..ما يقول قائل رب : درك احلدع يف الشرح ألمر معلوم يعلمه من يملاذا هذا التوس

واجبنا أمام اهللا تعاىل ، أن نلقي الضوء على : نقول .. دىن من قواعد اللغة العربية ؟ األ
عن األعني الباحثة عن املُضلّة إلبعاد الشبه الضالة  ، حقيقة صياغة نصوص كتاب اهللا تعاىل

  ..احلق 
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ة تضاف فيها النسب ، صيغة النكرة واملعرفة تعريف إضافةببالنسبة للنسب الواردة .. 

 : العبارة النكرة إىل        :]]            ،،             ،،

          [[ ا واضحة ، بذ من قيمة التركة يف أ، دالالؤخنَّ هذه النسبة ت
ا معرفة وهذه النسب بتعريف اإلضافة هذا ال بد من وروده.. احلالة اليت هي فيها 

يف كلِّ آية كرمية ، كون كلِّ كتعريف إضافة ، لتكون أساساً تتعلَّق ا النسب التالية ، 
  .. مستقالً اًموضوع تكونآية كرمية 

  [[ما هي اإلضافة الداللية لالحقة .. ويبقى السؤال مطروحاً ..         ،،

        ،،        [[  ؟..  

  : صلة املوصول   لكلمة :      امالنسب إليها ، وتضافاليت تفيد اإل 
  ..ك الشيء هو الذهاب عنه وتر ) ..، ر ، ك ت ( هي من اجلذر 
                                ] 11: اجلمعة [  

  ..  الشيء ودعهو  التركو. .
                      ] 24: الدخان [  

 ..كْترخليته الشيَء وت ..  
                               ] 37: يوسف [   

 ..والتكاِإلبقاء ر ..  
                            ] 61: النحل [    

، ليس مقتصراً على القيمة ذهب عنه وخيليه ويخلفه ويبقيه ى املتوفَّ يدعهفما .. 
قيمة هذه المبا تركه من شرعي  حق هلم ببشرٍ حمددين ،أيضاً املادية فقط ، إنما يتعلَّق 

وزوجة ، وثالث متت وراثته  اًهذا ترك خلفه بنت وأم وأب ، وذاك ترك أوالد .. ةاديامل
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من البشر ، فليس األمر مقتصراً فقط على لكلِّ تركة مستحقّوها . ......كاللة ، وهكذا 

  ..القيمة املادية للتركة 
  ..ناؤه الذين هو أبوهم ذرية اإلنسان هي أب.. فكما نعلم .. 
                                         

        ] 173: األعراف [  

اليت املادية من القيمة ا يتركه اإلنسان خلفه كمستحقِّني ممهي .. رية وهذه الذ.. 
  ..تتعلَّق باملرياث كرمية ما نراه بشكلٍ واضحٍ ضمن سياق آيات تركها ، وهذا 
                               

            ] 9: النساء [  

 : هي مما يتركه اإلنسان خلفه .. لذرية الضعاف فا..            

     .. ة تعلَّقت مبا يتركه اإلنسانيتعلَّق  خلفه ، ويف سياقِما نراه أنَّ الذري نص
يتعلَّق ى خلفه ليس جمرد قيمة مادية ، وإمنا أيضاً ما يتركه املتوفَّ.. لذلك  ..باملرياث 

  ..مبستحقّني هلذه القيمة املادية 
  : صلة املوصول.. إذاً ..     لكلمة :      امضاف واليت تفيد اإلت

  : يتعلَّق ا أمرانالنسب إليها ، 
  ..قيمة مادية هلا مستحقّون ا  - 1
 ول فصلة املوص تحقّون هلذه القيمة املادية ،مسورثة حمددون بعينهم  - 2    

هذا ترك خلفه من .. احلالةَ اخلاصة باملوروث منه  -إضافة للقيمة املادية  –حتمل 
اًاملستحقّني للمرياث منه أوالداً وزوجة ، وذاك ترك خلفه من املستحقّني للمرياث منه أم 

  .......وزوجة ، وآخر ترك إخوة يرثونه كاللة ، وهكذا 
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  : ليت تضاف فيها النسبة األوىل يف كلِّ آية إىل العبارة العبارات ا.. كما بينا  ..

     :]]             ،،        ،،          [[  ،
تتعلَّق ا النسب ، كعبارات ال بد من ورودها معرفة كتعريف إضافة ، لتكون أساساً 

 مرين األول والثاين يتم احتواؤمها ذه العبارة التالية ، فإنَّ األ      ..  

   [[: ويف العبارات اليت فيها الالحقة ..      ،،           ،،

        [[  ذين األمرين أل التعريف يف هذه خلف بعض النسب ، تذهب ،

  [[: النسب            ،،            ،،      

     ،،            ،،           [[  .. فأل التعريف
ربع ما = سدس ما ترك ، والربع = فالسدس  ...كما بينا ، نابت عن تعريف اإلضافة 

القيمة املادية ، (( فاَألمران .. ثلثا ما ترك = مثن ما ترك ، والثلثان = لثمن ترك ، وا
نابت  ، حيث أل التعريف) يف النسب ( حمموالن بأل التعريف )) والورثة املستحقّون هلا 

  ..عن تعريف اإلضافة 
 : بينما اجلار وارور ..     يف العبارات :]]        ،،    

      ،،        [[  ، فة بأل التعريفحيث يردان خلف النسب املعر ،
نعين  [[ نرامها)) ا  مة املادية للتركة ، ومن له حقالقي(( وحيث اكتمل حتديد األمرين 

 اجلار وارور    [[  ه حال كون: متعلِّقني مبحذوف حال من الوارثني ، بتقدير

 : من الوارثني املستحقِّني من احلالة       احملمولة بأل التعريف يف النسب ، :    
]]       ،،      ،،     ،،      [[ ..  
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  [[: فالعبارات ..       ،،         ،،        [[ 

ترد لتبيان أمرٍ آخر يرفع احتماالت مفترضة ، قد يتسرب فيها الذهن إىل استحقاقٍ لغري 
  : أي حال كونه من الوارثني املستحقِّني من احلالة ..  وارث ، فترفع هذا االحتمال

      اليت تركها املتوفَّى خلفه ..  

 : اجلار وارور .. إذاً ..    ة  يف الالحقةالبياني :]]         ،،   

      ،،        [[  قيمة متعلِّقان مبحذوف حال من البشر ، وليس من

  [النسبة : فاملعىن للجملة كاملة هو ..  التركة     ،      ،     

     [ لة الكائنة من احلا       ))) فة بألى هنا مل نتجاوز النسبة املعروحت
وتأيت هذه الالحقة لترفع احتماالت مفترضة ، قد يتسرب فيها الذهن إىل ))) .. التعريف 

، أي حال كونه من الوارثني املستحقّني من احلالة اليت تركها املتوفَّى استحقاقٍ لغري وارث 
 ة فهذه الالحق.. خلفه        ترد حيث يقتضي األمر ورودها ، إلضافة دالالت

ساحة قد خترجه من  احتماالت رافعةً عنه، تتعلَّق بالوارث فهي  ،هذه احليثية اخلاصة 
  .. املرياث
  :هناك ثالثة أمور يف آيات حتيد نسب املرياث نه أوما جيب علمه ، .. 
، يف  11: اآلية ( فاآلية األوىل .. ية مبوضوع آ حيث تستقلُّ كلُّ..  املوضوع – 1

،  12: اآلية ( واآلية الثانية .. موضوعها املرياث على خط اآلباء واألبناء  ) سورة النساء 
موضوعها املرياث على خط األزواج ، وتأيت الكاللة اجلزئية كفرع من ) يف سورة النساء 

موضوعها ) ، يف سورة النساء  176: اآلية  (واآلية الثالثة .. هذا املوضوع ، كما بينا 
  ..املرياث على خط الكاللة 
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فاآلية األوىل فيها ساحة .. حيث كلّ موضوع يشمل ساحات ..  الساحة – 2

واآلية الثانية فيها أربع .. مرياث األبناء من اآلباء ، وساحة مرياث اآلباء من األبناء 
  ..  ثالث ساحاتة الثالثة فيها واآلي.. ساحات يف مرياث األزواج من بعضهم 

  ..وهي تنوع حاالت املرياث داخل الساحة ..  احلالة – 3
 

   ) املوضوع(                                                 
  

 )ساحة ال(                                               
 

 )احلالة (                                                
 

 

 
  :ففي اآلية األوىل .. 
                                    

                                    

                                          

                                       

                                ] 11: النساء [  

 نرى أنَّ النسبة األوىل فيها ..      ترد نكرة مضافة للعبارة              :

           ،  نا ، لربط النسبة باملرياث الذي يرثه األوالدوهذا أمر ضروري كما بي
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 والنسب اليت تتبع هذه النسبة يف هذه اآلية الكرمية تعود ملوضوع واحد هو.. من الوالدين 

  ..املرياث على خط اآلباء واألبناء ، لذلك مل ترد أي منها معرفة تعريف إضافة 
 : وىل هي مرياث األبناء من الوالدين الساحة األ..                 

                        وفيها حالتان ،:  

  : احلالة األوىل هي مرياث نساء فوق اثنتني وهلن  ..         ، الثانية  واحلالة

 : هي مرياث بنت واحدة وهلا       .. فة بأللذلك نرى أنَّ كلمة النصف معر
  ..نصف ما ترك : التعريف ، مبعىن 

 حصة البنت مل تتبع بالالحقة ف..        ة أُخرى بديلةد حيثيوجه ال تألن ،
ث مسألة واضحة ال خالف فيها ، وال من املُمكن أن يذهب الذهن إليها ، فبنت املورو

 : وبالتايل فتقدير العبارة .. ميكن للذهن أنَّ يذهب فيها إىل حالة أُخرى     

           وإن كانت واحدة فلها نصف ما ترك : هو..  

تقل إىل ساحة أُخرى ، فإننا ننيف االنتقال إىل مرياث اآلباء من األبناء ، ... ولكن .. 
 : صيغة األب ف                        ، دون صيغة الوالد

حيدد وهنا حيتاج األمر لبيان .. كما رأينا ، تفتح األمر إىل اآلباء انطالقاً من الوالدين 
ما عال مكان الوالد يف املرياث ، حال كونه نا قد حيلُّ اجلد وفكما بياألبوين الوارثني ، 

فليس كلُّ أبٍ .. حياً ) والد الوالد ( ه املوروث متوىف وجدوارثاً ، مبعىن حال كون والد 
الذي يسمى ( فشرط مرياث اجلد .. يرث من ابنه )) حسب املفهوم القرآين لألبوة (( 

بل وفاة ابن االبن مع وجود اجلد حياً ، من ابن االبن هو وفاة والد ابن االبن ق) باألب 
وبالتايل ال بد من .. ألنه قد يكون اجلد حياً وال يرث وذلك عندما يكون الوالد حياً 

 : ختصيص الوارث من اآلباء ، وهذا ما تضيفه داللة العبارة       ..  
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 فمعىن اجلملة                                 :

 وألبويه لكلِّ واحد منهما سدس ما ترك      رثةما وارثَني من الوحال كو ،

  : املستحقِّني من هذه احلالة       فكلمة . ..، إن مل يكن للموروث ولد :    

]]     = سدس       [[  أضافت النسبة للحالة       ..

  : والعبارة     ما وارثني من الورثة املستحقّنينت حال األبوين ، كوبي ،
  ..  الذين تركهم املتوفَّى خلفه 

بعد أن ثبت النص حقيقة كون ، و) مرياث اآلباء من األبناء ( يف الساحة ذاا و.. 
 ة واجل( اجلدجاهني ( وما عال ) ديرتالن يف نسبة الوالد والوالدة ، يف حال كون ) باالت

وهو الوالد ، عاد إىل األصل  كما بينا يف الفصل السابق ، ني ،الوالد والوالدة متوفَّ
) .. كما أنَّ البنت معلومة ( والوالدة ، وهنا ال يذهب الذهن إىل غريمها ، فهما معلومان 

  : نرى ورود الالحقةولذلك ال       فاألم .. خلف النسبتني املتعلِّقتني باألم
صيغة تصف الوالدة بعينها ، وال يذهب الذهن فيها إىل شخصٍ آخر ، كما أنَّ البنت 

  ..صيغة تصف أمراً حمدداً ، ال يذهب فيه الذهن إىل شخصٍ آخر 
                                    

                   
تنقلنا إىل ساحة ، ) األبناء من اآلباء ( ملرياث العبارات التالية مباشرة ما نراه أنَّ ف.. 
  ) ..ساحة مرياث اآلباء من األبناء ( احة املقابلة الس ، هي) داخل هذا املوضوع ( أخرى 
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  :الساحة األوىل 

                    

                 

      
  

  :الساحة الثانية 
                     

                      

                   

                     
  

ولذلك طبيعي أن نرى .. ألزواج من بعضهم واآلية الثانية ختتص مبوضوع مرياث ا.. 
  : النسبة األوىل فيها معرفة تعريف إضافة ، كما بينا             ..  

                            

                                

                               

                                  

                                     

                                    

       ] 12: النساء [  

هلذا الولد ( وال بد هنا من التذكري أنَّ وجود ولد متوفَّى للزوج ، مع وجود ولد .. 
على قيد احلياة حيلُّ يف حصته ، فإنَّ هذا احلفيد خيفض حصة زوج هذا الزوج ) املتوفَّى 

  [[ :تان العبارف.. إىل النصف          ،،       
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   [[  ، ، نا يف الفصل السابقاً يرث مباشرة ، وأيضاً حسب ما بيتعنيان ولداً حي

  ..ى وله ولد حي يرتل يف حصته تعنيان ولداً متوفَّ
كون حالة مرياث الزوج من زوجه يقتضي أن تهو أنَّ هام ، ال بد من توضيح أمرٍ و.. 

الزوجية متيقَّن منها ، قبل موت الزوج املوروث ، فحدوث الطالق قبل موت الزوج 
  : يلغي كون زوجه من الوارثني املستحقِّني احملمولني بالصلة ، املوروث    يف

  : العبارة     ...... . ن تركهم املتوفَّى خلفه كمستحقِّني : مبعىنحال كونه مم
 [[ هذا املرياث ، وبالتايل ال بد من ورود هذه الالحقة من          ،،   

      [[  لتبيان كون الزوج الوارث زوجاً لزوجه املوروث حني وفاة املوروث ،..  

 إنَّ ورود صيغة : وهنا ربما يقول قائل ..       يف اآلية الثانية    

            ليس زوجاً للوارث ، ينفي كون الزوج املوروث..  

  :هذا التأكيد بورود العبارتني .. نقول        ،،         ،
يفيد التحري والسؤال والتيقّن من خروج املوروث من حياته الدنيا زوجاً للوارث ، فاهللا 

حنن .. لكن .. قائل هذا النص يعلم األسرار ويعلم حقيقة العالقة بني الزوجني تعاىل 
البشر الذين سنعمل ذه األحكام ، ال نعلم الغيب ، فربما حتدث حاالت افتراء يف ذلك ، 

تدور ما بني إدعاء الزوجية غري املوجودة أصالً ، ، فاحلاالت اليت حتدث فيها إشكاالت 
نسبة املرياث اخلاصة بالزوج ، أو إدعاء الطالق غري املُعلن ، من قبل  دف احلصول على

  ..يف كلِّ زمان  ةوحاصلاالت واردة احل هذه..  بقية الورثة حلرمان الزوج الوارث
اتمع كحكم التحري الذي نعنيه ليس بني الوارث ونفسه ، التحري هو من قبل  ..

فادعاء الزوجية وارد ، والتزوير به ممكن ، .. لك بني الوارثني يف حال وقوع خالف يف ذ
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 ة للزوج الوارث أمرعاء عدم الزوجيمن أجل كسب حصة مرياث الزوج ، وباملقابل اد

  ..وارد من قبل بقية الورثة ، حلرمان الزوج من نسبته 
هنا الزوجان أحدمها متوفّى واآلخر حي يرث منه ، واخلالفات املمكن حدوثها .. 
وهذه احلالة ال ميك مقارنتها حباالت الطالق حينما .. بني الزوج احلي والورثة تدور 

نرى أمهية  لذلك.. هنا إمكانية االفتراء والتالعب واردة .. يكون الزوجان على قيد احلياة 
 [[  : ورود العبارتني        ،،        [[  حيث نرى فيهما ،

 : فلكم ربع ما تركن : مبعىن .. وارور متعلِّقان مبحذوف حال أنَّ اجلار     ،

 ن تركن خلفهنكمستحقِّني من هذا املرياث متَّ اليقني منهم ، حال كونكم مم:    

     ..  فحرف النون يف كلمة      حال ) النساء ( يعود على األزواج
من هذا خلفهن تركنكم كمستحقِّني  نبأنهلكم حني الوفاة ، متَّ اليقني كون أزواجاً 

  ..املرياث 
 وكذلك ..          ربع : مبعىن ما ) أو مثن ، يف حال وجود أوالد ( وهلن

تركتموهن خلفكم من متَّ اليقني أنكم تركتم ، حال كونكم أزواجاً هلن حني الوفاة ، و
 حقِّني من هذا املرياث ، فحرف امليم يف كلمة املست         يعود على األزواج

لزوجام حني الوفاة ، تركوهن مستحقّات من هذا  متَّ اليقني أنهم أزواجحال كوم 
  ..املرياث 
ولذلك فهذه الالحقة تتكرر يف كلِّ نسبة من نسب مرياث الزوج من زوجه ، .. 

فبعد تعريف اإلضافة يف احلالة األوىل ، حيث أل التعريف للنسب .. ذه احليثية لتبيان ه
  ..تتعلَّق ذه اإلضافة ، نرى أنَّ مجيع النسب التالية متبوعة ذه الالحقة 
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                  ..  
 - كما بينا  –فاألوىل  ة ،وهنا أربع ساحات يف هذا املوضوع ، وهي ساحات متمايز

فة تعريف إضافة معر :         ، ، ا افتتاحاً لساحات هذا املوضوعكو

  [[ بالالحقة ةمتبوعنراها كلٌّ منها ، الثالث األخرى الساحات و        ،،

        ،،        [[ ..  

  : تعد أساساً لساحات هذا املوضوع : الساحة األوىل  – 1     

       ..نافة تعريف إضافة  ، وكما بيوهي مرياث .. بسبب ذلك جاءت معر
  ..الزوج الذكر من زوجه األنثى اليت ليس هلا ولد 

  : يف هذه الساحة أنَّ الزوجة الوارث منها زوجها  ما نراه..         

                    ة ، حالتها قد تتداخلمع مسألة الكاللة اجلزئي
ة ، وهذا  الزوجةذه ما أيضاً ليس هلفلربوالد ، وحني ذلك تكون احلالة حالة كاللة جزئي
مييز هذه الساحة عن الساحة الثانية التالية ، اليت ال ميكن أن تكون حالة كاللة كونه  ما

  ..ولد هلا يوجد 
:      وهي مرياث الزوج الذكر من زوجه األنثى ، اليت هلا ولد : الساحة الثانية  – 2
                        ..لنسبة الواردة فيها ا ونرى
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 : متبوعة بالالحقة         :            .. وهذه الساحة

  ..ختتلف عن الساحة السابقة كوا يستحيل عليها احتمال الكاللة اجلزئية 
نرى و.. له ولد ليس من زوجها الذي  ةوهي مرياث الزوج: الساحة الثالثة   - 3

  :بالالحقة  لواردة فيها متبوعةالنسبة ا       :           .. ا م

  : املوروث منه نراه يف هذه الساحة أنَّ الزوج                 

      حالته ، قد تتداخلة ، فلربما أيضاً ليس للزوج مع مسألة الكاللة اجلزئي
املوروث منه والد ، وحني ذلك تكون احلالة حالة كاللة جزئية ، وهذا ما مييز هذه 

 للزوجالساحة عن الساحة الرابعة التالية ، اليت ال ميكن أن تكون حالة كاللة كونه يوجد 
   ..ولد 

  :له ولد  من زوجها الذي الزوجةوهي مرياث : الساحة الرابعة  -  4    

                 ..نرى النسبة الواردة فيها متبوعة بالالحقة و: 
          :            .. وهذه الساحة ال ميكن أن تكون

  ..كاللة جزئية ، وبذلك ختتلف عن الساحة السابقة 
 عدم ورود الالحقة وما نراه هو ..        يف مسألة الكاللة اجلزئية..  

                                

                                   

                             ] 12 - 11: النساء [  

هنا يف حالة الكاللة اجلزئية ، املرياث هو مرياث أخ أو أخت من أخيهم أو أختهم ، .. 
حالة مرياث األخ من أخيه ، ال يذهب  ويف) .. أو أختهم ( ومرياث إخوة من أخيهم 
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الذهن إىل أي احتمالٍ آخر ، فاألخ أمر معلوم ، كما هو حال األخت ، وكما هو حال 

 : ولذلك ال داعي لورود العبارة .. األم        ه ال داعي لورودهاهنا ، كما أن
  ..ني باألم ، كما رأينا يف حالة النسبة املتعلّقة بالبنت ، وبالنسبتني املتعلّقت

لكاللة اجلزئية اليت يرث فيها األخ من أخيه الذي له زوج ، ليست ل وهذه احلالة.. 
علَّق بالساحتني تإنما حالة ت.. وضوع مرياث األزواج من بعضهم ساحة مستقلّة يف إطار م

   :يف احتمال كون كلٍّ منهما حالة كاللة جزئية ، فقط  األوىل والثالثة  

                                

                    ..  
  

  :الساحة األوىل 
         

            

     
......................  
        

            

         

      

         

          

  :الثانية  الساحة
    

     

    

      

   :الساحة الثالثة 
           

            
........................  
       

              

           

           

           

      

  :الساحة الرابعة 
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  ..خوة من بعضهم واآلية الثالثة ختتص مبوضوع مرياث اإل.. 
                                   

                                            

                                       

              ] 176: النساء [  
هلذا األخ ) أو أكثر ( د من التذكري أنَّ وجود أخٍ متوفَّى ، مع وجود ولال بد وهنا .. 

والده كأخ حيجز حصة هذا يف حصته ، فإنَّ ابن األخ  حيلّعلى قيد احلياة ، ى املتوفَّ
  ىيف حصة والده املتوفَّ ابن األخ، فيرتل على قيد احلياة  وكأنَّ األخ،  للموروث منه كاللة

   .. يف مرياث الكاللة،  مزامحة مع إخوة والده
 كلمة ا عند كون كنا قد وقفنو..     ذه الصيغة من اجلذر ، ) ه ، ل ، ك (

، وهي هنا الورثة متعلّقاته احملمولة بالسياق احمليط غياب عين أيضاً تاهلالك ، وموت عين ت
 ..، كون موضوع اآلية هو مرياث الكاللة ) ولد ، والد ، زوج (  الذين ال حيجبهم أحد

  .. كرمية التاليةاآلية ال عند وكنا قد وقفنا
                                     

                                  

         ]40: ر غاف [   

 ..انقطاع كلِّ  –إضافة ملوته  – هوهنا املعين عليه السالم هالك يوسف نا أنَّ وبي
 فالسياق احمليط بكلمة  ..يف حياته  الذي كان وحي السماءمتعلّقات      هنا

 يتعلَّق بالبينات ووحي السماء ، لذلك حتمل كلمة     ِّهنا دالالت انقطاع كل
  .. اليت كانت يف حياته  وحي السماء متعلّقات
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 في النص قيد الدرس نرى أنَّ صيغة ف..     ، تعين ليس فقط موت املرء ،

) .. ولد ، والد ، زوج ( وإنما أيضاً غياب كلِّ الورثة األساسيني الذين ال حيجبهم أحد 
 : وبعد ذلك تأيت العبارة         مكان للولد ميكن أن حيلَّ فيه  ، لتنفي وجود

  .. ولد له  حيلُّ اليس له نسبة ولد : مبعىن .. ابن االبن 
 : العبارة التالية بينا أنَّ و..                  مل ذات الداللة ، ، حت

     العبارةبينا أنَّ و يرثها إن هلكت وليس هلا ولد ، وهو: مبعىن        ،
ذه الصيغة كنفي لكينونة ولد ، محلت األمرين معاً ، فأثبتت اهلالك استقراًء من العبارة 

 –والد  –ولد ( السابقة ، وهو عدم وجود أي من الوارثني األساسيني على قيد احلياة 
  ..ن يف حصته حيلّو، وأثبتت أيضاً عدم وجود ولد متوفّى له أوالد ) زوج 

:    وبينا أيضاً أنَّ هذين األمرين معاً ، حمموالن بالعبارة التالية هلذه العبارة مباشرة .. 
                       .. فإن كان املتوفّى هالكاً وليس له : مبعىن

  ..، وورث منه أختان ، فلهن ثلثا ما ترك  ولد حي ، وال نسبة مملوءة بأوالد الولد
 :  والعبارة..                      ، هي انتقال لساحة

أُخرى ، حتصر األمر مبرياث أُختني من أخيهما أو أختهما ، وليست تفرعاً عن الساحة 
  : تربطه كلمةذي وهذا خيتلف عن التفرع ال.. السابقة     العبارةيف :     

              ،بالعبارة :                    

     ..  ا ، حيثقيد بينما يف العبارة .. والوارث ذاته مها األبوان هنا الساحة ذا

 : الدرس                        ،  ، نرى انتقاالً لساحة أُخرى
من ) ذكراً كان أم أنثى ( أخ مرياث ، وليس أو أختهما ، هي مرياث أُختني من أخيهما 

    .. كما هو حال الساحة السابقة ) ذكراً كان أم أُنثى ( أخيه 
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 : العبارة  ففي..                       ،  ، كساحة جديدة

حيدتني ني الوأنَّ األختني مها الوريثتال بد من صيغة تؤكِّد موضوع الكاللة الكلية ، أي 
، ) هما أو أخت( فإن كانتا أختني وارثتني من أخيهما : مبعىن  ...ألخيهما أو أختهما 

 فلهن ثلثا ما ترك      ما الوارثتني الوحيدتني اللتني تركهما أخومهاحال كو ،  

 : وهذا ما تضيفه الالحقة .. خلفه ) أو أختهما (         ة بتبيان ذلك يفاخلاص ،

  : فبهذه العبارة .. هذه الساحة      ة وجود زوجة ، نرى استبعاد إمكاني
ال بد من ورود  ..لذلك .. ، أو زوج ألختهما اليت ترثان منها ألخيهما الذي ترثان منه 

  : العبارة القرآنية        خلف هذه النسبة..  

 : النسبة األوىل .. إذاً ..           نافة تعريف إضافة ، وكما بيترد معر
.. الكاللة الكلية وضوع ي ، كوا النسبة األوىل يف اآلية الكرمية اخلاصة مبهذا أمر طبيع

ال حيث مرياث األختني من أخيهما ، أو من أختهما ، االنتقال إىل ساحة أُخرى هي ويف 
) أو هلا ( توجد إشارة إىل عدم وجود الزوج ، وبالتايل إىل كوما الوارثتني الوحيدتني له 

   :نرى العبارة       :                       .. مبعىن :

 ، فلهن ثلثا ما ترك ) أو أختهما ( فإن كانتا أختني وارثتني من أخيهما      ،
  ) ..أو أختهما ( حال كوما الوارثتني الوحيدتني اللتني تركهما أخومها 

  :نرى الساحات التالية .. اآلية الكرمية إذاً يف موضوع هذه .. 
ذكر كان أم ( ، من أخ ) ذكر كان أم أنثى ( الساحة األوىل هي مرياث أخ  - 1
  ) : أنثى                                      

           .. وهنا حنن أمام حاالت ، يبقى فائض من التركة يف بعضها ، وال
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فأخت ترث من أخيها أو أختها يبقى نصف التركة فائضاً ، .. يبقى فائض يف بعضها 

  ..وأخ يرث من أخته أو أخيه ال يبقى فائض من التركة 
  : أو أختهما  الساحة الثانية وهي مرياث أختني من أخيهما – 2       

              .. ًوهنا يبقى يف احلالتني الثلث فائضا..  

  : الساحة الثالثة وهي مرياث أخوة من أخيهم  – 3             

              .. من ) ذكرين ( ويف هذه الساحة يدخل مرياث أخوين
أخيهم ذكرا كان أم أنثى ، فما دام األخ الواحد يرث كامل تركة أخيه ، فمن الطبيعي أنَّ 

  ..ال يبقى أي فائض من التركة يف هذه الساحة وهنا ..  األخوين يرثان كامل التركة 
     

  : الساحة األوىل
            

            

               

          

  : الساحة الثانية
            

            

  : الساحة الثالثة
          

            

       

  
ية ، نرى لفتة لغوية ويف اآلية األخرية من سورة النساء واحلاملة ألحكام الكاللة الكل.. 

 : التالية  يف العبارات                            .. 

  لمتنيفما احلكمة من ورود الك        خلف الكلمة       أليست .. ؟
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  كلمة      اة ، كما هو يف قوله اإلخو تصف جنستعين الذكور واإلناث كو

  :تعاىل                          ] ؟  ] 10: احلجرات..  

 من أُختأو ، ما نراه يف آية الكاللة الكلية هو ذكر نسبة مرياث أخت من أخيها .. 
  : أختها                             كلمةحيث : 

     ومرياث أخ من أخته.. تعين الذكر واألنثى :              

     ..أو أختهما  ومرياث أختني من أخيهما ،:                  

         ..نني من ذكور وإناثومرياث إخوة ثالثة فما فوق ، مكو :      

                         .. وحالة وجود أخ ذكر فقط يرث
  .. من أخيه ، واضحة أنه يرثه ، فما دام يرث أخته فبالتأكيد يرث أخيه 

  :إىل تبقى هناك حاالت أُخرى تنقسم .. لكن .. 
  إخوة ذكور فقط - 1
  إخوة إناث فقط - 2
  إخوة من ذكور وإناث - 3

 : العبارة القرآنية وهنا تأيت ..          جمتمعةً حاملة هلذه االحتماالت ،

 : وتأيت بعدها العبارة القرآنية       ًص حاالمن هذه االحتماالت ،  ، لتخص

  : عاً ، ليكون التوزيع فيما بينهموجود اجلنسني م هو احتمال        

       ..هو بينهم نني من ذكور وإناث ، فالتوزيع ففي حال كون الورثة مكو
يتم  )ذكور فقط ، إناث فقط ( وبالتايل فاالحتماالن الباقيان .. األنثيني للذكر مثل حظ 

  .. ا تقاسم املرياث بالتساويمفيه
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 : فالعبارة ..        ًكما ذهب موروثنا ، لألسف ، هي حال ليست بدال 

من مجلة احلاالت غري املذكورة يف هذه اآلية الكرمية ، مخصصة لوجود اجلنسني معاً ، 
 : ليكون التوزيع فيما بينهم وفق احلكم              .. وبالتايل

  ..تقاسم املرياث بالتساوي ا ميتم فيه أو إناث فقط ،، فحالتا ذكور فقط 
 : القرآنية  العبارات..                             
، حال ) تعلّقاً مبوضوع اآلية ( وإن كان الورثة إخوة يرثون وراثة كاللة كلية : تقول 

   ..بينهم هو للذكر مثل حظِّ األنثيني  كوم رجاالً ونساء ، فإنَّ التوزيع
  :فورود كلمة ..      ة ضرورةلربط هذه الساحة مبوضوع الكاللة الكلي ..

 : احلال املخصصة ورود و        ضرورة لتبيان التوزيع ما بني الذكور
  .. واإلناث يف هذه الساحة 

وجود أخ وأخت ، فيكون التوزيع بينهما  كانيةنرى إشارة إىل إمذا التخصيص و.. 
 : واقعاً حتت الساحة              ... هي ،  فاحلالة أخ وأخت

  ..احتمال وارد ، ومشمول ذه احليثية من التوزيع 
حيدة اليت الصياغة القرآنية ذه احليثية من الورود ، فالصيغة الو ةمن هنا نرى عظم.. 

هي فقط وفقط ال غري الصيغة الواردة يف كتاب اهللا ، تغطِّي األحكام لكلَّ االحتماالت 
وتأيت العبارات التالية هلذه العبارة مباشرة ، لتؤكِّد ضرورة النظر يف هذه الصياغة .. تعاىل 

 : القرآنية الستنباط األحكام                       ..  

 :  العباراتويف ..                           ،

 : احلال املخصصة بعد نرى          ذكرالرجال والنساء  صيغيت، حيث ت

 : الذكورة واألنوثة  جواب الشرط صيغةنرى يف مجلة ، لإلخوة           
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      .. يف العبارة احلاملة لتحديد فلماذا هذا االنتقال إىل صيغة الذكورة واألنوثة

  ..؟ حظوظ اإلخوة فيما بينهم 
باجتماع احليوان الذكري ، األول اجلسدي من املعلوم أنَّ اإلنسان يف بداية تكوينه  ..
املكونة له الشفع اجلنسي للكروموسومات إن كان ،  تهلوالدمع البويضة األنثوية ،  هلوالد
 من والده ، اآليتهو الكروموسوم اجلنسي )  y: ( يكون ذكراً ، حيث ، )  y x(  :هو 
وإن كان الشفع اجلنسي .. من والدته  هو الكروموسوم اجلنسي اآليت)  x( : و 

هو األول )  x: ( ، يكون أنثى ، حيث  ) x x(  :للكروموسومات املكونة له هو 
الثاين هو الكروموسوم اجلنسي اآليت من )  x: ( اآليت من والده ، و الكروموسوم اجلنسي 

  .. والدته
الشفع اجلنسي حيث تكوينه ، يكون إما ذكراً ، األول لصل األفاإلنسان يف .. 

 الشفع اجلنسي، حيث أنثى يكون ما وإ ) .. y x( : للكروموسومات املكونة له هو 
  .. ) x x( : للكروموسومات املكونة له هو 

هي اجتماع احليوان الذكري مع البويضة اليت ،  )النطفة (  هذهمن اخللية األوىل و.. 
يبدأ جسد اإلنسان رحلته بالنمو ، حىت يصل اجلنني إىل مرحلة متايز أعضائه األنثوية ، 
حممولة (  بوجود جيناتالشاذّة بعض احلاالت هناك كون ت.. وهنا  ..اجلنسية 

هة غري قادرة على التمايز الطبيعي لألعضاء اجلنسية للجنني ، أو مشو) بالكروموسومات 
تتناوله من غذاء ودواء ، فتحدث عيوب  ، بسبب ماأثناء محل األم هرموين  خللٌ يوجد

تختلط الذكورة باألنوثة ، وتكون هناك يف سري مرحلة متايز األعضاء اجلنسية للجنني ، ف
يف مبيض وخصية  ، كوجودنوثة معاً الذكورة واأل اجهازيجمع فيها ) نادرة ( حاالت 

اختالط لدى  لكال اجلنسني ، فيكون هناك ذات املولود ، وكوجود أعضاء تناسلية ظاهرة
  .. ويةما بني األعضاء التناسلية الذكرية واألنث - هذه احلالة يف -املولود 
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إما  : عام ما بني الذكورة واألنوثة ، يكونونيف خمتلف تنو فالناس كرجال ونساء.. 

ا اختالط، إناثاً  اذكوراً ، وإمصفات الذكورة واألنوثة يف الشخص ذاتهما بني  اًوإم   
 : رة حيث العبا               التايل تبي هذه احلالة الثالثةن يف النص :  

                                     

                      ] 50 - 49: الشورى [   

أصله التكويين األول ، يف  هولذكورة واألنوثة ، ختتلط فيه صفات ا واإلنسان الذي.. 
حصل ذكراً حصل عليه خلل فاختلطت فيه صفات األنوثة بالذكورة ، وإما أنثى كان إما 

يف املرياث يكون حظّه .. وبالتايل .. اختلطت فيها صفات الذكورة باألنوثة عليها خلل ف
هنا نرى عظمة ورود العبارة  من. ..قبل هذا االختالط ، له األول األساس حسب 
 : القرآنية                لتشمل كلَّ بصيغيت الذكورة واألنوثة ،

  ..احلاالت ، وليتم التوزيع حسب األصل يف جنس اإلنسان ، إما ذكورة ، وإما أنوثة 
: ة الكلية ، أنها تبدأ بورود كلمة وما نراه يف اآلية الكرمية اليت تبين أحكام الكالل.. 
         وبصيغة املضارع ، :                     ..

  ..؟ فما احلكمة من ذلك 
 كلمة ..       ذه الصيغة تعين : وبالتايل فهناك أمر .. يطلبون الفتوى

قيد الدرس واالجتهاد والبحث  )يف مسألة الكاللة الكلية ( وحاً إىل قيام الساعة سيبقى مفت
أو األخت من أخيها  نسبةلرأينا أنَّ ، ولو نظرنا يف أحكام الكاللة الكلية .. عن إجابة 

 ..فأين يذهب النصف اآلخر ؟ .. هي النصف ، وحنن نعلم أنه ال وارث غريها أختها 
وحنن نعلم أنه ال هي الثلثان ، ، أو أختهما ، األختني من أخيهما  ةنسبوكذلك نرى أنَّ 

  ..فأين يذهب الثلث الباقي ؟ .. وارث غريمها 
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 ..جاه األعمام واألخوال ، حيث يرتل  )يف احلالتني ( أنَّ الباقي  ال شكيذهب بات

  .. ، ويرتل األخوال يف نسبة الوالدة األعمام يف نسبة الوالد 
                         ] 75: األنفال [   

حينما  امهتاوكنا قد رأينا حني تفنيدنا للمسألة العمرية ، أنَّ الوالدين ختتلف نسب.. 
وهنا .. وارث  احينما يكون معهم نسبتامهايكونان الوارثني الوحيدين ، وتتساوى 

، أو هو األخت  وارث، معهما ين اللتني ذهبتا باتجاه األعمام واألخوال حصتا الوالد
من مرياث (  نذهب إىل تقاسم األعمام واألخوال للنصف الباقي.. لذلك .. األختان 

، وإىل تقاسم األعمام واألخوال للثلث الباقي مناصفة بينهما  ) أو أختها ااألخت من أخيه
يأخذون نصف الباقي يف فاألعمام .. ) و أختهما أ من أخيهمامرياث األختني من ( 

 ، وكذلك األخوال للذكر مثل حظ األنثيني: فق مبدأ احلالتني ، ويتقامسونه بينهم و
  ..للذكر مثل حظ األنثيني : ويتقامسونه بينهم وفق مبدأ  يأخذون نصف الباقي يف احلالتني

إن الباقي إىل األخت  النصف وجد أعمام وأخوال ، فهل يعودمل ي إن.. ولكن .. 
إىل أو .. وهل يعود الثلث الباقي إىل األختني إن كانتا حباجته ؟  .. ؟ كانت حباجته

ع على أم .. له واألخرى ليست حباجة ؟  أحدامها إن كانت حباجةه .. ؟  الفقراءيوزأم أن
  ..ستبقى مطروحة إىل قيام الساعة هذه األسئلة .. بيت املال ؟ يذهب إىل 

وما نراه أيضاً أنَّ توزيع املرياث يكون بعد تطبيق وصية املوروث وسداد دينه ،  ..
فالعبارة اليت تؤكِّد ذلك نراها ترد يف اآلية األوىل ، بعد ذكر مجيع احلصص ، وترد يف 
اآلية الثانية بعد تبيان مرياث الزوج الذكر من زوجه األنثى ، وكذلك بعد تبيان مرياث 

زوجها الذكر ، وكذلك بعد تبيان مرياث الكاللة اجلزئية ، ليتم إسقاط الزوج األنثى من 
  ..ذلك على الكاللة الكلية يف اآلية األخرية من سورة النساء 

تنفيذ الوصية وسداد الدين قبل توزيع املرياث على اإلخوة يف فما نراه من أمرٍ إهلي ب.. 
أكثر ضرورة يف حالة ، هو  ة وارثةأكثر من نسب، حيث هناك  اجلزئيةحالة الكاللة 
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وهناك باقي يف ( (نسبة واحدة هي لإلخوة  -بشكلٍ عام  -هناك حيث ، الكاللة الكلية 

قبل إعطاء نسبة اإلخوة ، أمر متَّ بيانه فتنفيذ الوصية وسداد الدين ..  ))حالتني كما بينا 
ون تنفيذ الوصية وسداد الدين أمراً فمن الطبيعي أن يكيف حالة الكاللة اجلزئية ، وبالتايل 

  ..إهلياً قبل توزيع نسبة اإلخوة ، يف حالة الكاللة الكلية 
في اآلية ف ..تتعلَّق باخلطاب املباشر  ، أنَّ صيغة الوصية يف آيات املرياث.. وما نراه .. 

    : العبارة القرآنية األوىلنرى أنَّ ، من سورة النساء )  11(   

      ،  ةة  ..... مباشر كخطابترد بصيغة الوصيوالعبارة القرآني      

    ة  نراها بعد ذكر نسب األزواجحيث نسب األزواج ، ونسبيت الكاللة اجلزئي
صيغة عند  وكنا قد وقفنا ..ب األزواج سمبعىن أنَّ أصل اخلطاب متعلِّق بنِ تكون الباقي ،

طاب املباشر تتعلَّق به رى اخلن،  ففي كلتا احلالتني ..املخاطب واجلمع يف هاتني احلالتني 
  ..الوصية  صيغة

من سورة )  11( تصوره اآلية ، ومبا أنَّ انتقال التركة ما بني الفروع واألصول .. 
روع واألصول هي حيث الفخط اآلباء واألبناء ،  –كما رأينا  –اليت موضوعها النساء ، 

رابطة دموية بني وارثني يف الساحة اليت ال يحجب فيها الوارث ، وال توجد هناك 
ومبا أنَّ  ..حال منع املرياث بطالق األزواج  احتماالت لعدم مرياث اآلباء واألبناء كما هو
 - دانالوال - األوالد(  : ساحة األساسيةالعدم انتقال أي شيٍء من املرياث إىل خارج 

ا األوالد ، وهذه ميزة ميتاز  الوالدينيكون بوجود أي من األوالد أو ) األزواج 
) ف ، ر ، ض (  :اللغوي  وكون الفريضة كمشتق من اجلذر ..على األزواج  والوالدان

اإللزام واإلجياب القاطع الذي ال تراجع فيه ، وال يقبل النفي : يف كتاب اهللا تعاىل تعين 
نرى أنَّ اية هذه اآلية ..... ....ف ، ففرض الشيَء أوجبه وجوباً الزماً قاطعاً واإليقا

 : الكرمية هي                  ..  
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واليت أرجو  اخلاصة بتبيان توزيع نسب املرياث ، هذه قراءيت هلذه اآليات الكرمية ،.. 

  :وقمت بواجيب جتاه العمل باألمر اإلهلي ن قد المست فيها احلق ، اهللا تعاىل أن أكو
                                ] 29: ص [  

 
 



 
 

  

  
      

                      

لكاللة وحدودها ، ل ناوبعد تعريفاملوروث ،  فيهالبعض النقاط اليت ختبط  بياننابعد .. 
وقبل ،  نسب املرياثاحلاملة ليات آلة اللغوية لوبعد الوقوف على بعض حيثيات الصياغ

ال بد : نقول ، ولتسهيل األمر رياضياً ،  بيان معادلة املرياث يف كتاب اهللا تعاىلالبدء يف 
 2/3(( جيمع مجيع النسب املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، من اعتماد قاسمٍ مشترك  ،

ر ضروري لصياغة معادلة املرياث وهذا أم)) ..  1/8،  1/6،  1/4،  1/3،  1/2
  ..كما سنرى إن شاء اهللا تعاىل ، اليت جتمع مجيع حاالت املرياث 

.. ، ماذا يعين ذلك ؟  ) 1/2( النصف عندما يقول لنا تعاىل بأنَّ نسبة البنت هي .. 
نسبة  وعندما يقول لنا اهللا تعاىل بأنَّ.. يعين أن تجزأ التركة إىل قسمني ، للبنت إحداها 

يعين أن تجزأ التركة إىل .. ، ماذا يعين ذلك ؟ )  1/6( كلٍّ من األب واألم هي السدس 
وعندما يقول لنا اهللا تعاىل بأنَّ نسبة الزوجة .. ستة أقسام ، لألب إحداها ، ولألم إحداها 

لزوجة يعين أن تجزأ التركة إىل مثانية أقسام ، ل.. ، ماذا يعين ذلك ؟ )  1/8( هي الثمن 
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دون قاسم ممكناً فكيف إذا من املمكن أن يكون احلساب ....... وهكذا .. إحداها 

معادلة املرياث الشاملة لكلِّ احلاالت ، تقتضي ..... ك يكون شامالً لكلِّ احلاالت ؟ مشتر
   ..، حبيث تتساوى خمارج النسب مجيعها البحث عن قاسم مشترك جيمع كلَّ احلاالت 

الذي يشمل مجيع النسب املذكورة يف كتاب اهللا هو القاسم املشترك )  24( العدد  ..
،  1/3،  1/2،  2/3: (( بالتايل فالنسب تكون عندنا فواصل ، و حبيث ال،  تعاىل

،  12/24،  16/24: (( نتعامل معها بالصيغ الرياضية ))  1/8،  1/6،  1/4
8/24  ،6/24  ،4/24  ،3/24 .. ((  

أوهامه ع سواٌء يف ذلك أصحاب املوروث ، أم من يتنطَّع حاسباً املشكلة عند اجلمي.. 
) ن ( أي نسبة حسبوا  املشكلة أنهم ..ب اهللا تعاىل ، أم من يهاجم كتا حقيقة مطلقة

تزاحم حاالت ، لكلِّ لوارث لنقص نصيباً ال يزيد وال ي،  كتاب اهللا تعاىليف  مذكورة
 نسبةلو أخذنا : نا قال مهامجو كتاب اهللا تعاىل وه ..نسب الوارثني معه يف ذات التركة 

، لرأينا أنَّ يف هذه احلالة غريه ممن يرثون معه  إىل نسب اومجعناه، يف حالة ما  الوارث
 >س  ( يكون يف بعض احلاالت أكثر من التركة ذاا، ) س ( جمموع هذه النسب 

، وبناء على )  24/24 <س  (، ويف بعض احلاالت أقل من التركة ذاا  ) 24/24
  ..اتهموا كتاب اهللا تعاىل باخلطأ ، ومههم هذا 

من املستحيل لو كانوا يركبون مركب العقل ارد عن أي هوى مسبق ، لعلموا أنه .. 
عقالً أن توجد معادلة يف الكون ، تكون فيها نسب الوارثني حمددة ، بشكلٍ جمرد عن 

لكلِّ  )س (  كون جمموع النسباملختلفة ، ويف الوقت ذاته يرياث تزامحها يف حاالت امل
ال ميكن لعاقل أن  ..)  24/24( مساوية للقيمة ) كثرة وقلّة ( احلاالت على تنوعها 

   ..يتخيل ذلك 
قةً سباً متعلِّولو كانوا من الباحثني عن احلقيقة ، لرأوا أنَّ كتاب اهللا تعاىل مل يذكر ن.. 

يكون فيها جمموع هذه ع فيها عدة نسب يف الوقت ذاته ، ، تجمددة حباالت مرياث حم
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ما يذكَر يف  ..أبداً  ..، أو أكثر أو أقل ، )  24/24( : مساوية لقيمة التركة النسب 

كتاب اهللا تعاىل ، هو نسب رياضية جمردة عن اجتماعها مع النسب األخرى يف ذات 
  ..التركة 
، يكون يف احلاالت  24/24>  س:  جمموع النسب ، حيثالعول ما يسمى بو.. 
  :التالية 
( مع زوج )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين  ) 12/24= ن (  وجود بنت - 1

  .. 26/24= س : وبالتايل يكون جمموع النسب ) ..  6/24= ن 
( مع زوج )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين )  14/24= ن ( ود بنتني وج -  2

  .. 28/24= س : وبالتايل يكون جمموع النسب .. )  6/24= ن 
مع زوجة )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين )  14/24= ن ( د بنتني وجو -  3

  .. 25/24= س : وبالتايل يكون جمموع النسب ) ..  3/24= ن ( 
مع )  4/24+  4/24= ن ( أبوين مع )  14/24= ن ( وجود ولد ذكر  - 4
  .. 28/24= س : يل يكون جمموع النسب وبالتا) ..  6/24= ن ( زوج 
مع )  4/24+  4/24= ن ( مع أبوين )  14/24= ن ( وجود ولد ذكر  - 5

  .. 25/24= س : وبالتايل يكون جمموع النسب ) ..  3/24= ن ( زوجة 
 4/24= ن ( مع أحد األبوين )  16/24= ن ( وجود النسبة األعلى لألوالد  - 6

  .. 26/24= س : وبالتايل يكون جمموع النسب ) ..  6/24= ن ( مع زوج ) 
+  4/24= ن ( مع أبوين  ) 16/24= ن (  النسبة األعلى لألوالدجود و - 7

   30/24= س : وبالتايل يكون جمموع النسب ) ..  6/24= ن ( مع زوج )  4/24
+  4/24= ن ( مع أبوين )  16/24= ن (  وجود النسبة األعلى لألوالد - 8

   27/24= س : وبالتايل يكون جمموع النسب ) ..  3/24= ن ( جة مع زو)  4/24
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أما قوهلم بأنَّ العول يكون يف حالة .. هذه هي حاالت العول املمكن ورودها .. 

له  والزوج، )  16/24 =ن  (النسبة  اجتماع أُختني مع زوج ، حيث أعطوا األختني
.. فهذا غري صحيح .. )  28/24 =س  (ليكون اموع ، )  12/24 =ن  (النسبة 

 -  12 - الواردة يف اآلية ( نتيجة عدم علمهم بأنَّ هذه احلالة هي حالة كاللة جزئية هو و
  ..اإلخوة ال تتجاوز الثلث  نسبة، حيث ) من سورة النساء 

النسب يف هذه ما نراه يف حاالت العول هو وجود أوالد ووالدين وزوج ، فتتزاحم .. 
ومذهب أهل البيت يذهب  ) .. 24/24( ها عن قيمة التركة يلدرجة تزيد فاحلاالت 

األوالد ، وهذا ال دليل عليه يف كتاب اهللا  خبفض نسبةذلك متَّ حلُّ قد إىل إنكار العول ، و
جل أ، فمن  يبين لنا نسباً ثابتة ، ال جيوز تغيريهاتعاىل ، بل خيالف كتاب اهللا تعاىل الذي 

يف املرياث ال يدخل على الوالدين وال  النسبةخفض إىل أنَّ اخلروج من مسألة العول ذهبوا 
  ..ألوالد ، وهذا غري منطقي إطالقاً ا نسبةخفض لى الزوجني ، فتم ع

:  يكون، وحيث ) س ( لكلِّ حالة هو ى بالرد ، حيث جمموع النسب سميوما .. 
  ..، له حاالت كثرية  24/24:  < س

  ..  12/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة  ، ) 12/24= ن (  بنت فقط - 1
وبالتايل جمموع نسب  ،)  3/24= ن ( ة مع زوج)  12/24= ن ( بنت  - 2
  .. 15/24= س : احلالة 
: وبالتايل جمموع نسب احلالة  ) 6/24= ن ( مع زوج )  12/24=  ن( بنت  - 3

  .. 18/24= س 
= ن ( مع أحد الوالدين ، )  6/24= ن ( مع زوج )  12/24= ن ( بنت  - 4

  .. 22/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  4/24
= ن ( ، مع أحد الوالدين )  3/24= ن ( مع زوجة )  12/24= ن ( بنت  - 5

  .. 19/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  4/24
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 ، وبالتايل جمموع نسب)  4/24( مع أحد الوالدين )  12/24= ن ( بنت  -  6
  .. 16/24= س : احلالة 
: ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  8/24( مع الوالدين )  12/24= ن ( بنت  - 7

  .. 20/24= س 
  .. 14/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة )  14/24= ن ( بنتان فقط  - 8
وبالتايل جمموع نسب  ،)  6/24= ن ( زوج ، مع )  14/24 = ن( بنتان  - 9
  .. 20/24= س : احلالة 

، وبالتايل جمموع نسب )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  14/24= ن ( بنتان  -  10
  .. 17/24= س : احلالة 

ن ( ، مع أحد الوالدين )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  14/24= ن ( بنتان  -  11
  .. 21/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  4/24= 

، وبالتايل جمموع )  8/24= ن ( والدين ، مع ال)  14/24= ن ( بنتان  - 12
  .. 22/24= س : نسب احلالة 

  .. 14/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة  ) 14/24= ن ( ولد ذكر  - 13
، وبالتايل جمموع )  6/24= ن ( ، مع زوج )  14/24= ن ( ولد ذكر  -  14

  .. 20/24= س : نسب احلالة 
، وبالتايل جمموع )  3/24= ن ( وجة ، مع ز)  14/24= ن ( ولد ذكر  -  15

  .. 17/24= س : نسب احلالة 
، مع أحد الوالدين )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  14/24= ن ( ولد ذكر  - 16

  .. 21/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  4/24= ن ( 
، وبالتايل جمموع )  8/24= ن ( ، مع الوالدين )  14/24= ن ( ولد ذكر  - 17

  .. 22/24= س : سب احلالة ن
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: ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  16/24= ن ( النسبة األعلى لألوالد فقط  - 18

  .. 16/24= س 
، )  6/24= ن ( مع زوج ، )  16/24= ن ( النسبة األعلى لألوالد  - 19

  .. 22/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة 
، )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  16/24= ن ( النسبة األعلى لألوالد  - 20

  .. 19/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة 
، مع )  3/24= ن ( ، مع زوجة )  16/24= ن ( النسبة األعلى لألوالد  - 21

  .. 23/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  4/24= ن ( أحد الوالدين 
  .. 24/24= س: نسب لوهناك حاالت تكون فيها جمموع ا.. 
= ن ( ، مع أحد الوالدين )  6/24= ن ( ، مع زوج )  14/24= ن ( بنتان  - 1

  .. 24/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  4/24
( ، مع أحد الوالدين )  6/24= ن ( ، مع زوج )  14/24= ن ( ولد ذكر  - 2

  .. 24/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  4/24= ن 
، )  8/24= ن ( ، مع الوالدين )  16/24= ن ( األعلى لألوالد النسبة  - 3

  .. 24/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة 
، وبالتايل جمموع نسب )  16/24= ن ( ، مع والد )  8/24= ن ( والدة  -  4
  .. 24/24= س : احلالة 
ن ( وزوج أو زوجة ، )  4/24= ن ( مرياث كاللة جزئية ، فقط أو أخت أخ  - 5

  .. 24/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  20/24= 
، وزوج أو زوجة )  8/24= ن ( أكثر من أخ أو أخت ، مرياث كاللة جزئية  - 6

  .. 24/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  16/24= ن ( 
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 =ن (  ، أعمام)  12/24= ن ( مرياث أخت من أخيها أو أختها كاللة كلية  - 7

  .. 24/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  6/24= ن ( وأخوال  ،)  6/24
ن ( ، أعمام )  16/24= ن ( مرياث أختني من أخيهما أو أختهما كاللة كلية  - 8

  .. 24/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة  ) 4/24= ن ( وأخوال )  4/24= 
، وبالتايل جمموع نسب )  8/24= ن ( ، مع أخوال )  16/24= ن ( أعمام  - 9
  .. 24/24= س : احلالة 

  .. 24/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة  ) 24/24= ن ( أب فقط  - 10
  .. 24/24= س : ، وبالتايل جمموع نسب احلالة )  24/24= ن ( أم فقط  - 11
، )  6/24= ن ( مع أم )  6/24 =ن  (أب مع )  12/24 =ن  (زوج  -  12

  .. 24/24= س : لتايل جمموع نسب احلالة وبا
،  ) 9/24= ن ( مع أم )  9/24= ن ( أب مع )  6/24 =ن  (زوجة  - 13

  .. 24/24= س : وبالتايل جمموع نسب احلالة 
، وبالتايل جمموع )  12/24 =ن  (مع أحد الوالدين )  12/24= ن ( زوج  - 14

  .. 24/24= س : نسب احلالة 
، وبالتايل جمموع )  18/24 =ن  (مع أحد الوالدين )  6/24 =ن  (زوجة  - 15

  .. 24/24= س : نسب احلالة 
، كثرية ، من ذات التركة  للوارث ذاتهاختالف حاالت املرياث .. يف الواقع . .إذاً . .

 يرتفع جمموع النسباحلاالت في بعض فمعه ما بني حالة وأُخرى ، النسب تزاحم تتبع ل
        وتتساوى يف بعضها مع قيمة التركة ، )  24/24( ة التركة فوق قيماملشتركة معه 

ويتزاحم الورثة داخل  .. ) 24/24( عن قيمة التركة  وتقلُّ يف بعضها ، ) 24/24( 
لكلِّ حالة من هذه احلاالت ، يف كتاب اهللا تعاىل ولو أنه متَّ وضع نص .. النسبة الواحدة 

عظمة الصياغة القرآنية تقتضي إجياز كلِّ هذه ..  ولكن..  الحتاج ذلك إىل صفحات
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تذكر فيها النسب فقط ، ذكراً جمرداً عن تزاحم هذه احلاالت يف جمموعة عبارات قليلة ، 

  .. حاالت املرياث املختلفةالنسب ما بني 
!!! .. لكلِّ حاالت املرياث ؟ سهماً)  24( جتزئة التركة إىل فلماذا إذاً يفرضون .. 

ال يكون جمموع أسهم أي حالة من حاالت املرياث ، هو جمموع أسهم النسب  ملاذا
، تتم )  24/24( مساوياً جمموع األسهم فيها يكون اليت االت احلففي .. الوارثة فيها ؟ 

جمموع األسهم أكرب من فيها يكون اليت االت احليف و.. سهماً )  24(   جتزئة التركة إىل
، وذلك على عدد سهماً )  24( التركة إىل أسهم أكثر من  ، تتم جتزئة)  24/24( 

، تتم جتزئة )  24/24( يكون جمموع األسهم أقل من اليت االت احلويف ..  أسهم احلالة
يتم : مبعىن  ..، وذلك على عدد أسهم احلالة سهماً )  24( التركة إىل أسهم أقل من 

جمموع أسهم النسب  هو ذاته، وع أسهم جممالتعامل مع التركة على أنها مكونة من 
  ..الوارثة فيها 

لو نظرنا يف اآليات الكرمية احلاملة لنسب ف..   تعاىلعني ما حيمله كتاب اهللاوهذا .. 
 تضاف إىل التركةال ،  جمردة تذكر كقيمة رياضيةدائماً  النسبأنَّ  لرأينا، املواريث 

إىل النسب  هذه تضافإنما .. أبداً  .. ]] )ك املترو(  أو )التركة (  [[كصيغة امسية 
 :  الصيغة       ..  

   :الصيغة وهذه ..     قوامها كلمة :     ،  متبوعة بفعل ماضي هو
  : كلمة     ،حيث مجلة :       ا قد و ...هي صلة املوصولنا أنَّ كنبي

   : العبارة    ضاف النسب إليها ، ال امن خلفه ى تعلَّق فقط مبا تركه املتوفَّتليت ت
 ى خلفه من وارثني ،مبا ترك املتوفَّ -وهذا األهم  -كقيمة مادية ، إنما تتعلَّق أيضاً أموالٍ 

ا قد وقفنا عند اآلية وكن .. فيما يتركه خلفه من قيمة مادية واجبة مستحقَّة هلم حقوق
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ا يتركه ، هم مم من اإلنسانكوارثني ) األبناء ( الذرية لية ، اليت تبين لنا أنَّ الكرمية التا

 هم من احلالة : مبعىن  ..... اإلنسان خلفه     ..  

                               

            ] 9: النساء [    

  :، يترك خلفه أمرين  ىمتوفَّكلُّ .. إذاً  ..
  ..قيمة مادية ستنتقل إىل الورثة  - 1
  .. من هذه القيمة املادية بوارثني حمددين هلم حقوقحالة خاصة به ، تتعلَّق  - 2

اث ُألخرى ، حمموالن يف الوقت كحالة عامة ختتلف من حالة مري هذان األمران.. 
  : ذاته بالعبارة القرآنية      ،ات ورودها دون  اليتا النسب يف مجيع مر تتعلَّق

  ..استثناء 
 : تتعلَّق بكلمة  إذاً النسب..    .. سواء صيغة تعريف اإلضافةو : ]]      

      ،          ،          [[ ، حيث ،  أم صيغة أل التعريف

  [[ :تنوب عن تعريف اإلضافة  أل التعريف يف النسبة      ،،       ،،

      ،،          ،،      ،،     ،،     ،،       

      ،،         ،،      [[  َّيف النهاية ما تتعلَّق به النسب، فإن 

 : هو كلمة     يف العبارة :      .. ة ،  أي باحلالة املوروث منهاكقيمة مادي
  ..تتزاحم فيها  وارثةوكنسب 

وكما هو معلوم فإنَّ ..  ةوأنها بيانيمبعىن الذي ،     : كلمةوكنا قد رأينا أنَّ  ..

  : كلمة    ام املناقض للتحديد والتخصيص داللة  وحتملعموم ، صيغةاإل..  
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 كلمة لننظر إىل .. مثالً ..      يف قوله تعاىل..  

                              ]مانلق  :

34 [   

هل علْم اهللا تعاىل حمصور جبانبٍ واحد مما يف األرحام كالذكورة واألنوثة .. هنا .. 
 كلمة .. تعاىل اهللا تعاىل عن ذلك علواً كبرياً .. مثالً ؟     تفتح األمر على كلِّ ما

اليت ) ام اإل( وهذا يعود إىل داللة عدم التحديد دون استثناء ، يتعلَّق يف األرحام ، 
 حتملها كلمة     .. حىت  ..منها اجلنني ، يعلمه اهللا تعاىل فكلُّ ما يف األرحام ، واليت

 اجلنني الذي هو مما يف األرحام ، يعلم اهللا تعاىل كلَّ     جنسه ، عمره ، .. يتعلَّق به
وج ، ماذا سيولد له من لون بشرته ، إميانه وكفره ، رزقه ، يف اجلنة أم يف النار ، من سيتز

 كلُّه حممول بكلمة  هذا.. إخل ....... أوالد     حتمل ، حيث ال توجد صيغةٌ أُخرى
 كلمة هذه الإالّ ، هذا العموم الذي يشمل كلَّ اجلوانب احملتملة    ..      

  : اليت صلتها مجلة    :كلمة  : نود قولهما ..     ا النسبة ،  واليت تتعلَّق
 ة عامحالةً تصف     دةمن تركة املتوفَّى من حاالت املرياث املختلفة ، غري حمد ،

مبا حتويه من نسب  ،ى خلفه الوارثني الذين يتركهم املتوفَّتزاحم وذلك باختالف حاالت 
 املضافة لكلمة يف هذه احلالة ، منها النسبة    .. ى خلفه من توفَّفهي تتعلَّق مبا ترك امل

 املتعلِّقةوذلك يف أي حالة من حاالت املرياث املختلفة  لكلٍّ منهم نسبته من املرياث ، ثةور
  ..واملشتركة مع النسبة املذكورة يف إطار هذه احلالة  ، ىة املتوفَّكترب

   : يف قوله تعاىل .. مثالً ..                        ، نرى

  : النسبةأنَّ    ضاف إىل اجلملةت :        ، نسبة البناتتعلُّق لوذلك     : 



    161    
  املختلفةمن حاالت املرياث بأي حالة ، )  16/24 =ن  (        ،ا  يت ترثال

  ..و الوالدة أالبنات من الوالد 
  :من أحد الوالدين ذاا  )ن (  دة ، ترث ا البنات هذه النسبةهناك حاالت متعدف.. 
  : وهنا احلالة ...حالة وجود بنات فقط  - 1        ال حتوي إالَّ هذه ،

  : احلالةجمموع نسب وهنا  ..)  16/24 =ن  ( : النسبة       = س = 
)  16( نصيب البنات هو  ..ماً فقط سه)  16( جتزأ التركة إىل  وبالتايل .. 16/24

  ..أي كلّها .. سهماً منها 
  : وهنا احلالة.. حالة وجود بنات مع أحد األبوين  - 2        حتوي نسبة ،
 هنا فاحلالةوبالتايل ..  ) 4/24 =ن  (، مع نسبة أحد األبوين  ) 16/24= ن (  البنات
        = سهماً فقط )  20( جتزأ التركة إىل  ايلوبالت .. 20/24 = س.. 

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو 
 : وهنا احلالة  ...حالة وجود بنات مع األبوين  - 3        حتوي نسبة ،

 ، وبالتايل فاحلالة)  8/24= ن ( ، مع نسبة األبوين جمتمعني )  16/24= ن ( البنات 
  هنا       =نصيب  ..سهماً )  24( جتزأ التركة إىل  وبالتايل .. 24/24=  س

  ..سهماً منها )  16( البنات هو 
 وهنا احلالة .. حالة وجود بنات مع زوج  - 4       حتوي نسبة البنات ،     

 فاحلالة ..  ) 6/24= ن ( مع نسبة الزوج  ) 16/24= ن (        =س  =
)  16( نصيب البنات هو  ..سهماً فقط )  22( جتزأ التركة إىل  التايلوب .. 22/24

  ..سهماً منها 
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 وهنا احلالة .. حالة وجود بنات مع زوجة  - 5       حتوي نسبة البنات ،    

 فاحلالة  ،)  3/24= ن ( مع نسبة الزوجة  ) 16/24= ن (         =س  =
)  16( نصيب البنات هو  ..سهماً فقط )  19( أ التركة إىل جتزوبالتايل  .. 19/24

  ..سهماً منها 
 وهنا احلالة .. حالة وجود بنات مع زوجة مع أحد الوالدين  - 6        ،

مع نسبة ، )  3/24= ن ( ، مع نسبة الزوجة )  16/24= ن ( حتوي نسبة البنات 
 فاحلالة ..  ) 4/24= ن ( أحد الوالدين         =جتزأ وبالتايل  .. 23/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً فقط )  23( التركة إىل 
 وهنا احلالة .. حالة وجود بنات مع زوج مع أحد الوالدين  - 7       ،

أحد  مع نسبة، )  6/24= ن ( ، مع نسبة الزوج )  16/24= ن ( حتوي نسبة البنات 
 فاحلالة ..  ) 4/24= ن ( الوالدين        =جتزأ وبالتايل  .. 26/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً )  26( التركة إىل 
 وهنا احلالة .. حالة وجود بنات مع زوج مع الوالدين  -  8        حتوي ،

مع نسبة الوالدين ، )  6/24= ن ( سبة الزوج ، مع ن)  16/24= ن ( نسبة البنات 
 فاحلالة ..  ) 8/24= ن ( جمتمعني         =جتزأ وبالتايل  .. 30/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً )  30( التركة إىل 
 وهنا احلالة .. حالة وجود بنات مع زوجة مع الوالدين  -  9        ، حتوي

مع نسبة الوالدين ، )  3/24= ن ( ، مع نسبة الزوجة )  16/24= ن ( نسبة البنات 
 فاحلالة ..  ) 8/24= ن ( جمتمعني         =جتزأ وبالتايل  .. 27/24=  س

  ..سهماً منها )  16( نصيب البنات هو  ..سهماً )  27( التركة إىل 
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.. ؟  الوالد أو الوالدة، ترث فيها البنات من حالة من هذه احلاالت  أليست أية.. 

بالعبارة  احملمولة)  16/24= ن (  فيها النسبةحالة من هذه احلاالت  ةأليست أي :    

        ا بذلك شأن باقي احلاالت اليت رأيناهامن هذه  أليست كلُّ.. ؟ ، شأ حالة

  : كلمةب حممولةاليت رأيناها احلاالت     ضاف إليها هذه النسبةاليت ت ،      ،

 : ليكون املضاف إليه ، وصلته         ؟ شامالً يف الوقت ذاته لكلِّ احلاالت..  
حالة واحدة فقط يكون فيها جمموع النسب )) يف مثالنا هذا (( أليست هناك .. 

وهناك مخس حاالت .. األبوين هي حالة وجود البنات مع )  24/24: ( مساوياً للقيمة 
وهناك ثالث حاالت يكون ) ..  24/24: ( يكون فيها جمموع النسب أقل من القيمة 

جمموع األسهم  فلماذا إذاً يعتربون) ..  24/24: ( فيها جمموع النسب أكثر من القيمة 
  :للقيمة        )24  ( أساس ؟!!! .. ؟سهماً لكلِّ احلاالت هذه !!! .. على أي

، وهي هي أكرب خطيئة وقع ا املوروث يف تناوله ألحكام املرياث يف كتاب اهللا تعاىل 
  ..السبب األكرب للتيه الذي دخلوا يف أنفاقه ، بالنسبة ملسألة املرياث 

 تعلُّق الصلة  من هنا نرى كيف أنَّ..       ،َّى من مالٍ ليس فقط مبا تركه املتوف
ورث ، وإنفيما ترك  ، من وارثني خلفهأيضاً ما ي نون مع البنات لكلٍّ منهم حقكوي ،- 
وحبيث يكون جمموع أسهم احلالة هو ، حاالت خمتلفة تتزاحم فيها النسب  -كما رأينا 

  : وهذا يتعلَّق بكون كلمة ..ذاته جمموع أسهم النسب الوارثة فيها     صيغة عموم 

  : ، وبكون صلتها مجلةاملناقض للتحديد والتخصيص وحتمل داللة اإلام      
جمموع  ى من مال ، ومن وارثني مشاركني هلذه النسبة يف كلِّ حالة ،ما تركه املتوفَّ تصف

  ..كما رأينا نسبهم متحول ما بني حالة وأُخرى ، 
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 :  اجلملة.. إذاً ..          ، دنرى فيها إضافة النسرةبة ا  :      إىل ،

 : هذه احلاالت أي من من ، حالة ما        = جمموع  هي )س ( :  حيث،  س
ت وليس، من هذه احلاالت  حالة يف أية)) سهماً )  24( من  كلٌّ منها مأخوذ(( النسب 
 العمومف ..أبداً . .)  24/ 24( جمردة عن هذه احلاالت مادية إىل التركة كقيمة  مضافةً

 الذي حتمله كلمة     ةيف العبارة القرآني       ةدون  ، مع ورود الصيغة الفعلي
  االمسية     ضاف إليهفما ..  ، ليس عبثاًلموصول لكصلةؤخذ منه  ، ةالنسب توت ،
، حيث يف كلِّ ضافة النسبة املهذه حالة من حاالت تزاحم النسب اُألخرى مع  هو أية
 من حاالت حالة        جمموع النسب ، يكون حالة س: ( هو ألي  ( ،

  ..كمتحول خيتلف من حالة ُألخرى 
 : العبارة إىل النسب  داللة إضافةولتوضيح        ة ، وليس إىلالصيغة االمسي: 

عبارةً مشاة بالصيغة هي  اهللا تعاىل من كتابنأخذ ، ]]  )املتروك (  أو )التركة (  [[
       ، من قوله تعاىل :                              

 حيث كلمة  ، ] 2 - 1: الفلق [     مضافة إىل كلمة     ، ومجلة      
:   املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل مضافة لكلمة أنَّ النسبكما متاماً .. هي صلة املوصول 

    ،مجلة كما أنَّ و:      هي صلة املوصول..  
 تفاعله جمردة عن حاالت، ثابتة ال تتغري  ةكماهي املخلوق ذاتبهل الشر يتعلَّق .. 
 قيمةً هيكمن الشر فيئماً دا هذا املخلوق هو بأنَّو ساحيت اخلري والشر ، ما بني املختلفة

عن فيه جمرد  على أنَّ هذا الشر جزٌء ثابتويتم التعاملُ معه دائماً  ،؟ ال تتغير  ثابتةً
االت حب يتعلَّق الشر ...ال : ودون أدىن شك ، اإلجابة بالتأكيد .. املختلفة حاالت تفاعله 
،  يف حاالت ما كون، في ا التفاعل شراًكنسبة يكون فيها هذ ما يف ساحة تفاعل املخلوق
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التعوذ هو من شر : مبعىن .. يف جانب الشر ؟ ومن زوايا معينة ،  وبنسبٍ خمتلفة ،

  .. يف ساحة الشر احلاالت اليت يكون فيها املخلوق 
  إىل كلمة   من هنا نرى عظمة الصياغة القرآنية بإضافة كلمة ..      اليت

  اإلام دون التحديد والتخصيص ، حيث مجلةي صيغة عموم حتمل معىن ه     هي
  .. وصول صلة امل
   ولو جاءت اآلية الكرمية..          بالشكل : )) املخلوقمن شر ((  ،

 ل هذاتفاعوبشكلٍ جمرد عن حاالت ، ن الشر جزءاً ثابتاً من ماهية خلق أي خملوق الك
 ، د املخلوق ما بني ساحيت اخلري والشرذا اجلزء الثابت احملد الذي ال واالستعاذة تتعلَّق

ما يكون يف  من املعلوم أنَّ املخلوق ذاته يف حاالت .. لكن.. ذات املخلوق  يفيتغير 
ينظر  الت أُخرى يكون يف جانب اخلري ، وأنَّ الفعل ذاتهيف حاهو ذاته جانب الشر ، و

  ..خرى إليه على أنه خري من زاوية أُ إليه على أنه شر من زاوية ، وهذا الفعل ذاته ينظر
 إىل كلمة  نسب املرياث يف كتاب اهللا تعاىل إضافة: نعود فنقول ..     حيث ،

  مجلة     ، بالتركة ) لكلِّ احلاالت ( ال يعين ربط هذه النسب هي صلة املوصول
جتزئة  يعينال : ، مبعىن  ردة عن حاالت تزاحم النسب فيهاجم ) 24/24( قيمة ثابتة ك

من ، ما  إنما يعين ربطها حبالة ..أبداً .. ، لكلِّ احلاالت سهماً )  24( التركة إىل 
 تكون النسبة املضافة لكلمة حالة منها  حيث كلّ، املختلفة  املرياثحاالت    
  .. )س ( : هو ،     احلالةنسب جمموع ، و رثة فيهاالوانسب الإحدى 
ونرى أيضاً أنَّ اهللا تعاىل مل يصف النسب الرياضية اردة اليت يوردها ، بصفة .. 

، إنما )  التركةفنصيبهن ثلثا ( : فلم يقل  ..ال بأي نسبة منها و.. أبداً .. النصيب 
 : يقول            ما يقول  )فنصيبها النصف ( : ، ومل يقلإن ، :    
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      ما  )واحد من أبويه السدس  ونصيب كلّ( : ، ومل يقل جلَّ وعالإن ،

 : يقول                   ه الثلث ( : ، ومل يقلفنصيب أم(  ،

 إمنا يقول         ه السدس ( : ، ومل يقل تعاىلما يقول ) فنصيب أمإن ، :

           ما يقول  )أزواجكم  تركةونصيبكم نصف ( : ، ومل يقلإن ، :

                 ما يقول  )فنصيبكم الربع ( : ، ومل يقلإن ، :

        إمنا يقول  )ونصيبهن الربع ( : ، ومل يقل :        ،

 : ، إمنا يقول  )فنصيبهن الثمن ( : ومل يقل         فنصيب كلِّ ( : ومل يقل
 : ، إمنا يقول  )واحد منهما السدس               ومل يقل :     

 : ، إمنا يقول  )فنصيبهم الثلث (              فنصيبها ( : ، ومل يقل
 : ، إنما يقول  ) التركةنصف              فنصيبهما الثلثان ( : ومل يقل( 

 : إمنا يقول          ..  

  احلالةوبني وصف  نسبالربط بني ال ..كما نرى و..     ضاف إليهااليتهذه  ت

  يف العبارة النسب      الالمواسطة حرف هو ب : ]]       ،،     ،،

        ،،      ،،     ،،      ،،     ،،        

    ،،      ،،      ،،      ،،      [[ ..  فحرف

  : باحلالة ] ) ص(  وليس النصيب [ ) ن(  :يعلِّق النسبة  الالم    اليت صلتها مجلة :
      ،َّى خلفه من وارثنيمن احلاالت املختلفة ملا يتركه املتوف ..  
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هي  حيثالنسب ا ،  كمفهوم جمرد عن ربط ) التركة( ز بني علينا أن مني.. إذاً .. 

وبني من وارثني ، خلفه ى بغض النظر عما يتركه املتوفَّ)  24/24( ثابتة كقيمة مادية 
    يف حالة، على نسبٍ حمددة  اندون زيادة أو نقص لةًكقيمة جيب توزيعها كامحالتها 
    جمموع نسبهم ه الوارث خلفه من وارثني ملا يتركاملختلفة  رياثامل من حاالت ،

  :احلالة  : مبعىن..  س: هو ))  سهماً)  24( من مأخوذة ((       = س ..   

 هو جمموع نسب الوارثني يف حالة )  س( الرمز  باعتبار.. كما قلنا و..     من
 - فإنهضافة هي إحداها ، حيث النسبة املى خلفه من وارثني ، املتوفَّ ايتركه اليتاحلاالت 

 من احلاالت  هناك حاالت - كما رأينا    كون فيها جمموع النسب مطابقة ألسهم ي

 من احلاالت  وهناك حاالت ..)  24/24= س  (التركة    س (  كون فيهاي <
 من احلاالت  وهناك حاالت ..)  24/24   24/24< س ( فيها كون ي  (..  

الثلثان يعين جتزئة دة ، فقيم رياضية جمرهي  -كما نعلم  -النسب : ل نعود فنقوو.. 
النصف يعين جتزئة التركة إىل التركة إىل ثالثة أسهم ، لصاحب النسبة اثنان منها ، و

سهمني ، لصاحب النسبة إحداها ، والثلث يعين جتزئة التركة إىل ثالثة أسهم ، لصاحب 
أربعة أسهم ، لصاحب النسبة إحداها ، ئة التركة إىل  جتزينالنسبة إحداها ، والربع يع

والسدس يعين جتزئة التركة إىل مثانية أسهم ، لصاحب النسبة إحداها ، والثمن يعين جتزئة 
  ..التركة إىل مثانية أسهم ، لصاحب النسبة إحداها 

كتاب اهللا املذكورة يف جيمع مجيع النسب  بد من قاسمٍ مشترك وكنا قد بينا أنه ال.. 
هو القاسم املشترك بينها مجيعاً ، من أجل أالَّ تكون عندنا )  24( العدد  نَّأو، تعاىل 

نتعامل معها ))  1/8،  1/6،  1/4،  1/3،  1/2،  2/3((  : وأنَّ النسب، فواصل 
  .. )) 3/24،  4/24،  6/24،  8/24،  12/24،  16/24((  :بالصيغ الرياضية 
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  : من احلاالتيف أي حالة ) ن ( نسبة  ملعرفة نصيب أيو..        ، نقول :
هو كسر خمرجه ) ن : ( أي  ،سهماً )  24( مأخوذة من   -كما بينا  - )  ن( النسبة 
،  14/24،  16/24((  وصورته متحولة حسب قيمة النسبة، )  24( هو العدد ثابت 

جمموع  الذي هو )س ( لكسر وا ،))  3/24،  4/24،  6/24،  8/24،  12/24
 : نسب هذه احلالة      = وصورته )  24( ، أيضاً خمرجه ثابت هو العدد  س ،

نقوم بتجزئة التركة إىل عدد من األسهم ، هو ذاته العدد املوجود يف .. اآلن .. متحولة 
يف  العددعدداً من هذه األسهم هو ذاته ، ويكون نصيب أي نسبة  )س ( صورة الكسر 
  ..النسبة هذه صورة كسر 

 : وقد رأينا ذلك ، وبالتفصيل حينما تناولنا نسبة البنات ..         

               ، ا ا املختلفة اليت ترديف احتماال ..  
: نسب احلالة موع جم، و)  16/24= ن ( حيث  ..يف حالة وجود بنات فقط  - 1
         =نصيب البنات هو .. سهماً )  16( التركة إىل  جزأنا..  16/24=  س

  ..أي كلَّها .. سهماً منها )  16( أي )  16/24= ن ( صورة النسبة 
ال )  16/24= ن ( نسبة البنات .. ويف حالة وجود بنات مع أحد األبوين  - 2

 هنا  احلالةجمموع نسب تتغير ، و       =وبالتايل جزأنا ..  20/24=  س
.. هلذه احلالة  )س ( هو صورة الكسر )  20( سهماً ، حيث العدد )  20( التركة إىل 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة )  4( دد أسهم حيث الع)  4( ، ويكون نصيب أحد األبوين منها ) ن ( 

  ) .. 4/24( األبوين أحد نسبة 
ال تتغير ، )  16/24= ن ( نسبة البنات  ..حالة وجود بنات مع األبوين  - 3

 احلالة هنا جمموع نسب و        =وبالتايل جزأنا التركة إىل..  24/24=  س    
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ويكون .. احلالة  هلذه )س ( هو صورة الكسر )  24( سهماً ، حيث العدد )  24( 

، ) ن ( هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( نصيب البنات هو 
     هو صورة نسبة األبوين )  8( أسهم حيث العدد )  8( ويكون نصيب األبوين منها 

 )8/24 .. (  
ال تتغير ، )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوج  - 4

 هنا ب احلالة وجمموع نس        =وبالتايل جزأنا التركة إىل ..  22/24=  س   
ويكون .. هلذه احلالة  )س ( هو صورة الكسر )  22( سهماً ، حيث العدد )  22( 

، ) ن ( هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( نصيب البنات هو 
         الزوجهو صورة نسبة )  6( ث العدد أسهم حي)  6( ويكون نصيب الزوج منها 

 )6/24 .. (  
ال تتغير ، )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوجة  - 5

 هنا وجمموع نسب احلالة         =وبالتايل جزأنا التركة إىل ..  19/24=  س   
ويكون .. هلذه احلالة  )س ( هو صورة الكسر )  19( سهماً ، حيث العدد )  19( 

، ) ن ( هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( نصيب البنات هو 
     هو صورة نسبة الزوجة )  3( أسهم حيث العدد )  3( ويكون نصيب الزوجة منها 

 )3/24 .. (  
)  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوجة مع أحد الوالدين  - 6

 هنا وجمموع نسب احلالة تتغير ،  ال       =23/24=  س  .. ..أنا وبالتايل جز
.. هلذه احلالة  )س ( هو صورة الكسر )  23( سهماً ، حيث العدد )  23( التركة إىل 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة نسبة )  3( أسهم حيث العدد )  3( وجة منها ، ويكون نصيب الز) ن ( 
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)  4( أسهم حيث العدد )  4( ، ويكون نصيب أحد األبوين منها )  3/24( الزوجة 

  ) .. 4/24( هو صورة نسبة أحد األبوين 
)  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوج مع أحد الوالدين  - 7

 هنا الة وجمموع نسب احلال تتغير ،         =وبالتايل جزأنا ..  26/24=  س
.. هلذه احلالة  )س ( هو صورة الكسر )  26( سهماً ، حيث العدد )  26( التركة إىل 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة نسبة )  6( أسهم حيث العدد )  6( ، ويكون نصيب الزوج منها ) ن ( 
هو )  4( أسهم حيث العدد )  4( ، ويكون نصيب أحد األبوين منها )  6/24(  لزوجا

  ) .. 4/24( صورة نسبة أحد األبوين 
ال )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوج مع الوالدين  - 8

  هناوجمموع نسب احلالة تتغير ،        =وبالتايل جزأنا ..  30/24=  س
.. هلذه احلالة  )س ( هو صورة الكسر )  30( سهماً ، حيث العدد )  30( التركة إىل 

هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 
هو صورة نسبة )  6( أسهم حيث العدد )  6( ، ويكون نصيب الزوج منها ) ن ( 

هو )  8( أسهم حيث العدد )  8( ويكون نصيب األبوين منها  ،)  6/24(  الزوج
  ) .. 8/24( صورة نسبة األبوين 

ال )  16/24= ن ( نسبة البنات .. حالة وجود بنات مع زوجة مع الوالدين  - 9
 هنا وجمموع نسب احلالة تتغير ،        =وبالتايل جزأنا ..  27/24=  س

.. هلذه احلالة  )س ( هو صورة الكسر )  27( ، حيث العدد  سهماً)  27( التركة إىل 
هو صورة كسر نسبتهن )  16( سهماً ، حيث العدد )  16( ويكون نصيب البنات هو 

هو صورة نسبة )  3( أسهم حيث العدد )  3( ، ويكون نصيب الزوجة منها ) ن ( 
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هو )  8( العدد أسهم حيث )  8( ، ويكون نصيب األبوين منها )  3/24(  ةالزوج

  ) .. 8/24( صورة نسبة األبوين 
 نقصان يف أي وكما نرى ، ال زيادة وال.. هكذا يتم التوزيع .. مبنتهى البساطة .. 

 )) نسبتهعلى  املبنية قيمة صرفه يف((  وبذلك يتحمل كلُّ نصيب.. كانت حالة مهما 
 : نتيجة تزاحم النسب األخرى معه يف احلالة       ..  

  :لتقنني ذلك يف قانون رياضي ، نقول .. اآلن .. 
كرب  فكلَّما..  1/8>  1/6>  1/4>  1/3>  1/2: من نافلة القول أنَّ .. 
، وعندما نأخذ النسبة من كم حمدد نضرب ما قلَّت قيمة النسبة كلَّ يف الكسر املخرج

قيمة ×  1/3: كة ، وثلث التركة قيمة التر×  1/2: فنصف التركة .. النسبة ذا الكم 
  .......، وهكذا قيمة التركة ×  1/4: وربع التركة التركة ، 

كأمر ال سهماً ، )  24( مأخوذة من  كسورحولنا هذه النسب إىل عندما .. لكن .. 
 ..األمر قلبنا يغطِّي مجيع احلاالت دون فواصل ، )  24( كون العدد ،  بد منه كما بينا

<  3<  2: فيها نرى  واليت،  1/8>  1/6>  1/4>  1/3>  1/2:  فاحلاالت
 4/24>  6/24>  8/24>  12/24: أصبحت هذه احلاالت ..  8<  6<  4

  .. 3>   4>  6>  8>  12:  ونرى فيها،  3/24> 
 : ة يف كتاب اهللا تعاىل القيمة املعنيف.. من هنا ..       = ب  ، سحسواليت ي

  تاالاحلعلى نسبته الثابتة ، منها ، يف أي حالة من  املبين)  ص (النصيب     ، اليت
ؤخذ ت واليت تزامحت فيها النسب ، قلَّة وكثرة ،مهما ى خلفه من وارثني ، يتركها املتوفَّ

من ، يف أي حالة )  ن( نسبة  ألي ) ص( النصيب  ، يكونمنها النسب ، يف أي حالة 
 حاالت        على قيمة احلالة )  ن( ناتج قسمة نسبة هذا النصيب : ، هو :   

     =أي..  س : 
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  س/  ن  =ص 
  

 ))التركة (( ويف الرسم التايل بيانٌ خيتزل الفارق بني مفهوم الداللة احملمولة بكلمة .. 
، )  24/24( = ثابتة حيث التركة قيمة مادية رد يف كتاب اهللا تعاىل أصالً ، مل ت اليت

  وبني داللة العبارة     ربا مجيع النسب يف كتاب اهللا تعاىل ، اليت ت وحيث ط
  احلالة     ، لة حالةٌ ما  هيخمتلفة متحو منها، يف الواقع حلاالت تكون يف أي 

 ة املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل إحدى نسب هذه احلال ) ن( النسبة      يث ، ح
 حاالت أي حالة من جمموع نسب الوارثني يف       ، س ( : هو .. (  
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                               )التركة (                        

   : قيمة احلالة           ) 24/24(  = قيمة التركة     = ) س (  
  جمردة عن حاالت املرياث                      تابعة حلاالت املرياث  
  ىاليت يتركها خلفه املتوفَّ    ى                  خلفه املتوفَّ اليت يتركها  

 احلالة      ة كماً                       التركة ثابت         اًثابتة كم   
                         متحولة كمجموع نسبو                       وثابتة كمجموع نسب  

     
  

مذكورة يف  ، ) ن(  ي نسبةأل ) ص( النصيب القانون العام الضابط ألخذ .. إذاً .. 
 ى خلفه من وارثني ما يتركه املتوفَّحاالت وجلميع  كتاب اهللا تعاىل ،      امم ،

 حاصل قسمة النسبة:  هو، ودون أي استثناء ، لنسب قلّة وكثرة ليه تزاحم يف ايترتب ع
على ، سهماً )  24( كقيمة كسرية مأخوذة من املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ،  ) ن( 
  احلالة وع نسبجم     =  إحداها )  ن( ، حيث النسبة س..  

  

  س/  ن  =ص 
  

اليت هي نسب رياضية ( عدم وصف النسب  عظمة الصياغة القرآنية يفمن هنا نرى .. 
عدم وصف التركة بصيغة امسية معرفة بأل التعريف ، يف وبصفة النصيب ، ) ثابتة جمردة 
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  باحلالةوإنما     مجلة  صلتهاحيث     ،  ةخاص ويف عدم تعليق النسب حباالت

  هذه النسب باحلالة ربطيف و،  من حاالت ما يتركه املتوفّى خلفه من وارثني    من

مبعىن أخذ هذه النسب ،    الذي يفيد انتماء النسب هلذه احلالة خالل حرف الالم 
  /النسبة  =النصيب : من هذه احلالة ، وهو عني ما تنطق به املعادلة       ..   أي

   .. س/ ن  =ص 
  : اآلية الكرميةنظر يف دالالت نحينما  يتأكَّد معناوهذا ما .. 
                                  

                         ] 7: النساء [  

، ) ن ، ص ، ب ( : مشتقات اجلذر هي من     : ما نراه أنَّ كلمة.. 
ربط الشيء بنسبة : مبعىن  ..ار الثبات والتحديد جبهة معينة الذي تدور دالالته يف إط

  ..عليها  بناءال، وحمددة 
 ..فاجلبال اليت نراها ، متَّ إرساؤها يف األرض ، مبعىن متّ تثبيتها ، فاستقريئة حمد دة ت

استقرارها ، حيث ملا حييط ا من جسم األرض  نسبةً، ها وال تتحرك ابتة ، ال متيل فيث
.. هذه اجلبال  ..ا مع ما حييط ا من جسم األرض توازهي ، وثباا مبين على نسبة 

  : تأيت كلمة      هذهحالتها لتصف ) ن ، ص ، ب ( من مشتقّات اجلذر ..  

                              

                      ] 20 - 17: الغاشية [  
نسبة حلاله يقتضيه إميانه ،  لى ماناء عب، واهللا تعاىل يأمر اإلنسان بالثبات واالستقرار .. 
  ..ا يكون قلبه خالياً عندم
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                      ] 9 - 8: الشرح [    

 ومن هنا كانت كلمة ..      جبزٍء تعين ، دحدعلى نسبة م دخل ثابتة مبين
  ..ا الشيطان إىل نفس أيوب عليه السالم 

                                  ] ص :
41 [  

نفسه ،  الم ، بواسطة حجز نسبة حمددة منفالشيطان دخل إىل نفس أيوب عليه الس
  ..ه يفرز عذاباً يف نفس ٍء من ذات أيوب ،تثبيت جزأدى إىل مما 

 ومن هنا نرى أنَّ كلمة ..     ة ، متَّ متلّكه جزءاً ثابتاً : تعينمن الذات املعني
  :ففي قوله تعاىل  ..نسبة حمددة بناًء على 
 .......                               

                               

                    ] 120: التوبة [  

 الذي أصاب املعنيني واإلعياء التعب واجلهد نرى أنَّ ..     ، يتعلَّق بنسبة
  ..سبيل الذي أدى إىل ما أصام يف السعيهم 
 أنَّ نفي اجلهد والتعب ، نرى  لنصني التالينياويف ..     ، حصوهلم هو نتيجة

فال نسبة أصالً  .....د باألسباب حلصوهلم على مرادهم على ما يريدون دون بذل أي جه
  ..تحدد تعلّقهم بالعمل باألسباب لتحقيق مرادهم ) مهما صغرت ( 
                     ] 48: الشرح [  

                       ] 35: فاطر [  
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 ..الذي قام به  ب املعين يتعلَّق بنسبة السعيوأيضاً يف قوله تعاىل التايل نرى أنَّ النص

     ..موسى عليه السالم وفتاه 
                                             

  ] 62: الكهف [ 
ويف قوله تعاىل التايل ، نرى أنَّ التعب واإلعياء للوجوه اخلاشعة يوم القيامة ، يتعلَّق .. 
  ..أعمال السوء اليت متَّ اقترافها يف احلياة الدنيا بنسبة 
                   ] 3 - 2: الغاشية [  

 ومن هنا نرى أنَّ كلمة ..      دده هي املعلم الثابت احملدحدت املتعلِّق بنسبة ،
التوج يتم ه إليها كجهة..  

                                 

                    ] 43 - 42: املعارج [  

 فالعبارة القرآنية ..          م :تعينشيٍء  إىل يستبقون كأ
  ..نسبة جلميع املتسابقني إليه ، مهما كانت أمكنتهم ، متَّ حتديده بال محدد بعينه

 ومن هنا فإنَّ ..      الذبح عليها دة يتمهي معامل ثابتة حمد بناء على نسبة ،
فهذه املعامل الثابتة احملددة اليت  ) ..طبعاً لغري وجه اهللا تعاىل (  تحدد نية الذبح والقصد منه

، تأخذ حرمتها من النسبة اليت حتدد القصد والنية والغاية من الذبح ، يتم الذبح عليها 
  ..فلوال تلك النسبة ، ملا كانت هذه املعامل حمرمة 

       ............         ............     ] 3: املائدة [    

                      ............     ] 9: املائدة [  

  :ففي قوله تعاىل التايل   .. نسبة، جزٌء مبين على )) على وزن فَعيل (( والنصيب .. 
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                       ] 85: النساء [  
، وشفاعة الشافع هلا  كوا حسنةلشفاعة حسنة ، له جزٌء منها ، نرى أنَّ الشافع .. 

ق مبين على نسبة تتعلَّوهذا اجلزء  ..مبنية على نصرة احلق ، وضمن إطار مراد اهللا تعاىل 
، وبدرجة وقوف بدرجة صدق املشفوع له ذه الشفاعة احلسنة وبإمكانية استحقاقه هلا 

له نصيب منها يتعلَّق بنسبة قرا من .. لذلك  ..الشافع مع املشفوع له انتصاراً للحق 
  ..مراد اهللا تعاىل 

امره ، فبالتأكيد هي خارج إطار مراد اهللا تعاىل وأوبينما من يشفع شفاعة سيئة ، .. 
فشفاعته السيئة مبنية ليس وبالتايل له عقوبة عند اهللا تعاىل ، وبالتأكيد مراد الشافع سيء ، 

.. يف نفسه هو  ، إنما مبنية على سوٍء) كما هو حال الشفاعة احلسنة ( على نسبة ما 
 ، كون الكفل أقرب ملعىنإنما جاءت متعلِّقة بالكفل  ولذلك مل تأت متعلّقة بالنصيب ،

  .. احلظ واملثل 
  ..وللنظر يف قوله تعاىل .. 
                               

  ] 56: النحل [ 
 نرى أنَّ كلمة ..    يعلمون ،  جيعلونه ملا ال جزءاً مما رزقهم اهللا تعاىل:  تعين

  ..بدرجة اعتقادهم الفاسد  تتعلَّقوهذا اجلزء مبين على نسبة 
جزٌء مما ميلكه اإلنسان ، : وأيضاً يف قوله تعاىل التايل نرى أنَّ النصيب املعين هو .. 

  ..وتعلّقه باآلخرة بدرجة تقواه تتعلَّق مبين على نسبة 
                             

                ] 77: القصص [  
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النار ، يريد  جزٌء من عذاب: ويف قوله تعاىل التايل نرى أنَّ النصيب املعين هو .. 

مبين على نسبة الضعفاء رميه من حصتهم من العذاب على الذين استكربوا ، وبالتأكيد هو 
  ..يف احلياة الدنيا تباع الضعفاء للذين استكربوا ا
                                  

                    ] 47: غافر [  

جزٍء من نعيم اآلخرة ، أي نفي : ويف قوله تعاىل التايل نرى أنَّ نفي النصيب هو . .
   .. مبين على نسبة اإلرادة الضالة املتعلِّقة حبرث الدنيا  وهذا
                                 

                             ] 20: الشورى [  

ليس كماً ثابتاً بعينه و، النصيب هو جزٌء يتعلَّق بالنسبة .. ليس هو النسبة النصيب .. 
يف الفصل  –وكنا قد رأينا فالنصيب مفهوم خيتلف عن مفهوم احلظ ،  ..جمرداً عن نسبته 

  ..واليت تؤخذ من كمية حمددة  ، هو الكمية احلاصلة يف النهاية أنَّ احلظَّ –السابق 
                          ] 11: النساء [  

                                ] 176: النساء [  

  [[كلمة .. إذاً ..     ،،     [[  يف اآلية الكرمية:      

                                 

                       ] اً على ، تعين   ] 7: النساءنسبة ثابتة جزءاً مبني
النسبة وال تعين .. تركة لحالة ما لمن  )من النسب املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل (  حمددة

  )) ..ان الربع ، الثلث ، النصف ، الثلث السدس ، الثمن ،(( املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل 
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  : قرآنيةوالعبارة ال..            تشمل مجيع الذين من املمكن أن يرث

  : فكلمة.. منهم اإلنسان        ، ا معلومةالوالدين  وكما قلنا ،دالال متَّ خص
كر الصريح من دون اآلخرين ، كون احلالة العامة األكثر شيوعاً هي املرياث من بالذِّ

بشكلٍ  - ين ، وكون هذا املرياث جيسد سعي اإلنسان يف حياته الدنيا ، فاإلنسان الوالد
 وتأيت كلمة .. يسعى وجيمع املال على أمل توريثه ألوالده  -عام        لتشمل

فهؤالء هم األقرب لإلنسان ، .. أحياناً هم ، كالولد ، والزوج ، واألخ باقي املوروث من
ها د، وفق املعايري اليت حدمرياثه ، وذلك بدرجات ، كما يبين كتاب اهللا تعاىل واألحق يف 

  ..للمرياث 
 : وورود العبارة القرآنية ..                        

 : خلف العبارة القرآنية                    وبذات ،
فالتمييز بني نصيب الرجال ونصيب النساء ، يتبع متييزاً بني .. ليس عبثاً الصيغة تقريباً ، 

فمن املعلوم أنَّ ما يأخذه  ،الرجال والنساء يف نسب املرياث املبينة يف كتاب اهللا تعاىل 
لعبارة ذاا يف هذا العطف كتكرار لو .. خيتلف عما تأخذه األنثى -بشكلٍ عام  – الذكر

بيانٌ أنَّ األمر لنصيب املتعلِّق بالرجال ، لعبارة ذاا لعلى ا، لنصيب املتعلّق بالنساء ل
، مهما كان  احملمول يف دالالت هذه اآلية الكرمية يتعلَّق ببيان مسألة النصيب ، كنصيبٍ

  .. وليس األمر متعلِّقاً بالتركة
  [[ : اآلية الكرمية هو ورود كلمة ما نراه يف هذهو     ،،    ،،

    [[  ة بصيغة و، نكرة بصيغة املُفرد ، وبصيغةفعيل  ( على وزنامسي (.. 

  : كلمةونرى أنَّ     ة مفردة ،  بصيغة ترداملضمرة يف ) ما ( هي صلة لكلمة ، فعلي
 : كلمة     :      .. نرى أنَّ كلميت  ويف الوقت ذاته]]      ،،
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        [[ بصيغة و اجلمع ، تردان بصيغةجلنس الرجال ، بأل التعريف  تعريف ،
  ..نس النساء جلو

يف  ما مذكورة نسبة مبين على، اآلية الكرمية تتحدث عن نصيبٍ ما : من هنا نقول .. 
مبين ، وعن نصيبٍ ما  .....ما ، يف ساحة مرياث الرجال  تركة، يف تاب اهللا تعاىل ك

مذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، ما  على نسبةما ، يف ساحة مرياث النساء  يف تركة..  
 فالعبارة القرآنية ..                      الرجال : تقول

بشكلٍ عام ، ويف كلِّ زمان ومكان ، ويف كلِّ حالة مرياث ألحدهم من تركة ما يرث 
من هذه التركة ، وال شك أنَّ  حمددة نسبةمبين على نصيب منها ، كلُّ واحد منهم له 

 والعبارة القرآنية .. هذه النسبة مذكورة يف كتاب اهللا تعاىل              

          ومكان ، ويف كلِّ : تقول النساء بشكلٍ عام ، ويف كلِّ زمان
من تركة هلا  حالة مرياث إلحداهن منهن على نصيب ما ترث منها ، كلُّ واحدة مبين

نسبة دةأنَّ هذه النسبة مذكورة يف كت حمد هذا .. اب اهللا تعاىل من هذه التركة ، وال شك
 يف إطارٍ عام يجمع فيه مجيع الرجال على وجهه األرض مبختلف حاالم      ،

 ومجيع النساء على وجه األرض مبختلف حاالن        ..  
الثمن ، السدس ، الربع ، (( وال شك أنَّ النسب املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل  ..

 يتمورأينا كيف أنه  ..هي قيم رياضية ثابتة جمردة عن التركة )) النصف ، الثلثان الثلث ، 
  : من احلالة، وإنما  ) 24/24= (  )التركة (  منليس  أخذها      = س ،  
أنَّ اهللا ورأينا  ،) ))سهماً )  24( خوذة من أمس هي جمموع نسب احلالة  (((حيث 

من حاالت ما يتركه حمددة  ام ليس خاصاً حبالةيف إطار ع هذه النسب تعاىل ذكر كالً من
  .. املتوفّى خلفه من وارثني 
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هي النصف ، مل يذكر من والدها أو والدا نسبة البنت تعاىل عندما قال : مثالً .. 

زوجة ، أو  معها ، أوزوج معها ، أو  ، أو كالمها األبوينأنها وحدها ، أو معها أحد 
زوج ، أو وزوجة ، أو كال الوالدين وأحد الوالدين معها زوج ، أو وأحد الوالدين معها 

هي نقطة  رياضية كقيمة إنما ذكر نسبةً ..مل يذكر ذلك أبداً .. زوجة وكال الوالدين 
، ، تتزاحم فيها النسب كثرةً وقلّة يف حالة ما من التركة  نصيب البنتارتكاز ملعرفة 
  : من القيمة -مهما كانت  -تؤخذ يف أي حالة وهذه النسبة      = س ، 

  ..ا كما بين.. س /  ن =ص  :فيكون نصيب النسبة هو 
.. ماعلى  فالنصيب املبين حل،  نسبةخلفه من تركها املتوفَّى اليت  االتاحلما من  الة

سواء للرجال أم للنساء ، ،  لةيف هذه احلالتزاحم النسب قيمة صرفه تتبع حيث ، وارثني 
  :القرآنية نراه موصوفاً يف العبارات                   

                      ..   
من ما  ، يف حالةلرجلٍ ما ن ومكان ، يف كلِّ زما: نا ، هذه العبارات تقول ا بيكمف.. 

يف  مذكورة حمددة نصيب مبين على نسبة،  احلاالت اليت يتركها املتوفَّى خلفه من وارثني
ويف .. بناًء على هذه النسبة  حالة التركةكتاب اهللا تعاىل ، حبيث يستمد قيمة صرفه من 

ومكان ، المرأة ما ، يف  كلِّ زمانن احلاالت اليت يتركها املتوفَّى خلفه من مما  حالة
يف كتاب اهللا تعاىل ، حبيث يستمد قيمة  مذكورة حمددة ، نصيب مبين على نسبة وارثني

  ..بناًء على هذه النسبة حالة التركة صرفه من 
ألي رجل أو بناء على نسبته ، ،  التركة ما من حالةمن قيمة صرف النصيب و.. 

 احلاالت األخرى اليت يتركها املتوفّى خلفه من وارثنيقيمة صرفه من عن تلف ختامرأة ، 
مع نسب هذا النصيب قد تقلُّ نتيجة تزاحم النسبة املبين عليها ، فمن هذه التركة ذاا 

24/24>س (  : ، عندما يتجاوز قيمة هذه النسب الواحدما  باقي الورثة يف حالة ( .. 
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  ارة القرآنية ما تنطق به العبوهذا عني        ..الضمري يف كلمة ف     يف

 العبارة القرآنية                ، ما ، ال يتعلَّق بالتركةقيمة بالنصيب كوإن
  :وذلك لألسباب التالية .. بناء على نسبته  حالة التركةصرف من 

حالة ما يف ما ،  مبين على نسبةة تتحدث عن نصيبٍ ما اآلية الكرمي ..كما رأينا  - 1
ر هو تزاحم  ما من تركةفتقلُّ  حالة التركةهذا النصيب يف نسبة مع  النسب، وما يتغي ،

 ترتفع، والنسبة هي ثابتة ال قيمة صرفه ، وتكثر ، بينما التركة هي ثابتة ال تقلُّ وال تكثر 
   .. تنخفضوال 

) وليس التركة ( حالة التركة يكثر هو قيمة صرف النصيب نتيجة و الذي يقلُّ.. 
لكن حالتها هي اليت تتغير نتيجة تغير .. فالتركة ثابتة  ..املتعلِّقة بتزاحم النسب فيها 

 يف إضافة النسب للعبارة  ه، وهذا ما رأيناتزامحاً حاالت النسب فيها       ،
  .. )التركة ( وليس لكلمة 

  العبارة القرآنية ف ..            ليست حشواً ، فهي تضيف داللة
 تقلُّال  ةثابت التركة، ألنَّ  التركةفاملعين ليس .. اإلقالل من ، واإلكثار إىل ، للمعين ذاته 

، يتعلَّق  وبالتايل فاإلقالل من.. وليس النسبة ، فالنسبة قيمة رياضية ثابتة ..  تكثروال 
التركة ،  قيمةتفوق حبيث أُخرى  نسبته مع نسبالنصيب يف حالة مزامحة صرف بقيمة 

 نسبالنصيب يف حالة عدم وجود صرف ق بقيمة تعلَّواإلكثار إىل ي..  هفتقلُّ قيمة صرف
  .. ه، فتكثر قيمة صرف التركة قيمةتغطِّي مع نسبته أُخرى 
يف هذه اآلية نرى أيضاً املة لنسب املواريث ، احلالكرمية اآليات أينا يف فكما ر - 2

أو صيغة ،  )التركة (  : عدم ورود الصيغة االمسية) ويف كلِّ عبارات املرياث ( الكرمية 
سواٌء ، ، بل مل ترد هاتان الصيغتان يف كتاب اهللا تعاىل أصالً  )املتروك (  : اسم املفعول

ت ، ( تاب اهللا تعاىل أنَّ مجيع مشتقّات اجلذر يف مسألة املرياث أو غريها ، فما نراه يف ك
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التركة جاء من خالل فتعلُّق .. أو بصيغة اسم فاعل ، جاءت إما بصيغ فعلية ) ر ، ك 

  [[ : فعل ماضي هو    ،       ،        [[  ..يف هذه اآلية و

  : نرى أنَّ كلمة، الكرمية     ،ة على وزن بصيغ تردفعيل ( : ة امسي: (        

]]     ،،     ،،    [[  .. املستغرب  فليس من.. وبالتايل

  : إعادة الضمري يف كلمة    ةيف العبارة القرآني :               إىل
ة امسية واضحة ، تسبق العبارة ، صراحة وبصيغ) كقيمة صرف ( النصيب املذكور 

  .. صرفه ون اإلقالل واإلكثار متعلِّقاً بقيمته ، أي بقيمةليك ..وتتلوها 
 العبارة التالية للعبارة  - 3             وهي           ،

 تؤكِّد أنَّ الضمري يف كلمة     ةيف العبارة القرآني:               يعود
  ..وليس إىل التركة ) كقيمة صرف ( إىل النصيب 

 : فكلمة ..    ًأم كانت حاالً من النصيب  ، سواٌء كانت مفعوالً مطلقا ،

 : الذي قلَّ من قيمته أو كثر             ها ال تتعلَّقما  بالتركة، فإنإن ،
نصيباً  اال ميكن أن يكون حاهل فالتركة.. أو كثر ، النصيب صرف تتعلَّق مبا قلَّ من قيمة 

قيمة مطابقة (( حال الوارث بأي من احلاالت الثالث : املعىن هو بالتايل فو..  مفروضاً
، أو )  24/24 = س: (  من التركةنصيبه للنسبة املذكورة يف القرآن الكرمي صرف 

   :، هو يف كلِّ هذه احلاالت )) قيمة صرف نصيبه ، أو إكثار قيمة صرف نصيبه  تقليل
        ..  

= س ( من التركة لنسبة املبينة يف كتاب اهللا تعاىل لنصيبه صرف فمن وافقت قيمة .. 
هو ، نصيبه عنها ، أو كثرت ، فنصيبه املتعلَّق حبالته صرف ، أو قلَّت قيمة )  24/24

 : النصيب املفروض الالزم الواجب الذي يأمر اهللا تعاىل به         .. 
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قيمة صرف ذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، إنما املنسبة الليس  -بشكلٍ عام  - فاملفروض 

  ..حسب تزاحم النسب فيها وذلك ، النصيب املبين عليها يف أي حالة 
 : كلمة  – 4   تني الواردة يف العبارتني القرآني :          

                               هي جار ،

 : وجمرور متعلِّقان مبحذوف صفة لنصيب ، وكلمة     :شرة يف العبارة التالية مبا :

             فالسياق كلُّه متعلِّق .. هي بدل منها ، وتعيدنا إىل النصيب
  ..بالنصيب 

 : والعبارة               ذه الصيغة دون الصيغة )) زاد أو نقص (( ،

  : ةورود كلمو..  تؤكِّد أنَّ الذي يقلُّ ويكثر هو قيمة النصيب    يف العبارة

 القرآنية            ، أيضاً  –يؤكِّد - ة ما نذهب إليه ، فاملعينصح         
، وهذا  قيمتهتنال ) كثرة الأو (  القلَّةفال يوصف هو ذاته بالقلّة أو الكثرة ،  )النصيب ( 

  : ما تضيفه داللة كلمة    العبارة ه هذيف:             ..   

 : من هنا نرى أنَّ الضمري يف كلمة ..    ةيف العبارة القرآني :          

      كما ، يف حالة ما من التركة بناء على نسبته ، ) كقيمة صرف ( بالنصيب ، يتعلَّق
لكلٍّ: مبعىن .. نا بي  ما ، نصيب تقلُّ قيمته عن قد ، من الرجال والنساء يف حالة تركة

  ..، أو تكثر ، وذلك تبعاً لتزاحم النسب  يف ذات التركة مطابقة النسبة املبين عليها 
 والنسبة، في حالة ما للتركة ، نرى أنَّ التركة بعينها هي ثابتة ال تزيد وال تنقص ف.. 

كنسبة جمردة  ترتفعوال  تنخفضب اهللا تعاىل ، ال ة حمددة يف كتاثابت،  حلالة ما يف تركة ما
حالة التركة نتيجة فالذي يقلُّ ويكثر هو قيمة صرف النصيب من ما بني تركة وأُخرى ، 

فاملتحول الوحيد هو قيمة .. التركة الثابتة من تزاحم النسب فيها ، بناء على نسبته الثابتة 
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 : كلمات العبارة القرآنية صياغة احلكمة يف  من هنا نرى.. صرف النصيب     

         ..  
ما ، قيم  عدد ذاته من عملةلوأكرب تشبيه لذلك هو قيمة صرف العمالت ، حيث ل.. 
نتيجة تعلَّق بوزن هذه العملة ، اخنفاضاً وارتفاعاً وذلك يوتكثر ،  تقلُّخمتلفة  صرف ،

  ..العرض والطلب 
 أغمضنا أعيننا عن كون العبارة  أنناولو ..       تركة ، تتبع لتعين حالة ما ل

 : فإنَّ عودة الضمري يف كلمة .. كما بينا  تزاحم النسب فيها    ةيف العبارة القرآني :

            تناسبها الصياغة  كما تذهب تفاسرينا املوروثةلتركة إىل ا ، :   
هذا فضالً عن كون  .. ))كثرياً كان أو قليالً ((  :أو ، )) كثريةً كانت أو قليلة (( 

 العبارة       َّة مهما بلغت تشمل كلقيمتها ، كثرية  حاالت التركة ككمي

 دالالت العبارة  ليس من املنطق سحبوبالتايل  ، كانت أم قليلة            
  ..على التركة 

 العبارات القرآنية .. إذاً ..                        

                         ر احلاالت الصوثالث ، ت
  :يف تركة ما  النسبلتزاحم 
املبين عليها النصيب ، واملبينة يف كتاب اهللا قيمة صرف النصيب ، تطابق النسبة  - 1

ثالث : مثالً يف حال كان الورثة  .. ) 24/24( تعاىل ، عندما يكون جمموع النسب 
ت الثلثان ، البنا.. صرف النصيب ال تقلُّ وال تكثر بنات وأم وأب فقط ، فهنا قيمة 

  .. ) 24/24 = س (: ألب السدس ، واألم السدس ، ويكون اموع وا
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  املبين عليها هذا النصيبقيمة صرف النصيب ، تقلُّ عن قيمة النسبة  -  2    

     تكون قيمتها أعلى ، فاحلالة مع نسبة النصيب داخل ، وذلك حينما تتزاحم النسب
ثالث بنات وأم : يف حال كان الورثة .. مثالً ..  ) 24/24 > س ( من قيمة التركة

واألب السدس ، واألم السدس ، والزوج البنات الثلثان ، ) .. أو زوجة ( وأب وزوج 
  )) ..وإن كانت زوجة الثمن (( الربع 
  املبين عليها هذا النصيبتزيد عن قيمة النسبة  قيمة صرف النصيب - 3        ،

من  ون قيمتها أقلَّتك، ف احلالةاتمعة مع نسبة النصيب داخل نما تقلُّ النسب وذلك حي
البنت .. فقط  ووالدينمثالً يف حال كان الورثة بنتاً  ..)  24/24 < س ( قيمة التركة
  ..  الثلث والوالدان معاًالنصف ، 

نسبة  االيت تكون فيه،  حاالت املرياثاختالف  وكنا قد وقفنا عند احتماالت.. 
  : يرثن من إحدى والديهنوأكثر ثالث بنات                    

      عنا اختالف قيمةاحلاالت، وتتب :         ن ( اليت تكون هذه النسبة= 
 لنسبةين على هذه ااملبوسنقف اآلن عند قيمة صرف النصيب .. جزءاً منها )  16/24

، لنرى كيف يرثن من إحدى والديهن ثالث بنات فما فوق ل ) 16/24= ن ( الثابتة 
ما بني حالة مرياث وأُخرى هصرفر يتغي ..  

  :جمموع نسب هذه احلالة نرى أنَّ ..  بنات فقط وجود :ففي حالة ..       
 احلالة هذه وقيمة ) ..  16/24 =ن  : (فقط هذه النسبة  هو        =س  =

 س/  ن =ص  :وبالتايل تكون قيمة صرف نصيب البنات يف هذه احلالة هي ..  16/24
معلوم أن تقسيم كسر ((  24/24=  24/16×  16/24=  16/24÷  16/24= 
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أي .. )) أول على كسر ثاين يساوي ناتج ضرب الكسر األول مبقلوب الكسر الثاين 

  ..ة كامل الترك
 ..زوجة ، تبقى  وإن كان معهن ولكن تدخل  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن ،
 يف هذا احلالة اجلديدة معهن        فمجموع )  3/24 =ن  : (نسبة الزوجة ،

: هو  البناتوبالتايل فنصيب ..  24/ 19=  3/24+  16/24= س : النسب هنا هو 
  .. 16/19 = 24/19×  16/24 = 19/24 ÷ 24/  16 = س/ ن  =ص 

، ولكن تدخل  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن تبقى .. زوج معهن وإن كان .. 
 يف هذا احلالة اجلديدة معهن        فمجموع )  6/24 =ن  : (نسبة الزوج ،

:  هو البناتوبالتايل فنصيب ..  24/ 22=  6/24+  16/24= س : النسب هنا هو 
  .. 16/22 = 24/22×  16/24=  22/24÷  16/24=  س/ ن  =ص 

،  ) 16/24= ن ( : ثابتة  تبقى نسبتهن.. ) فقط  أو أم (فقط  أبمعهن وإن كان 
  : يف هذا احلالة اجلديدةمعهن ولكن تدخل       ن  ( نسبة األب أو األم= 

..  24/ 20=  4/24+  16/24= س : ، فمجموع النسب هنا هو )  4/24
×  16/24=  20/24 ÷ 24/  16 = س/ ن  =ص : هو البنات وبالتايل فنصيب 

24/20  = 16/20 ..  
، ولكن تدخل  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن أبوان ، فتبقى  معهنوإن كان .. 
 يف هذا احلالة اجلديدة معهن        فمجموع )  8/24 =ن  : (نسبة األبوين ،

: وبالتايل فنصيب البنات هو ..  24/ 24=  8/24+  16/24= س : لنسب هنا هو ا
  .. 16/24 =  24/24×  16/24=  24/24÷  24/  16=  س/ ن  =ص 

،  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن فتبقى ) .. أو أم ( زوج وأب معهن وإن كان .. 
 يف هذا احلالة اجلديدة معهن ولكن تدخل        6/24 =ن  : (نسبة الزوج  ( ،



    188    
= س : فمجموع النسب هنا هو ) ..  4/24 =ن  : ( ذلك نسبة األب أو األموك
/ ن  =ص  : هوالبنات وبالتايل فنصيب ..  24/ 26=  4/24+  6/24+  16/24
  .. 16/26 = 24/26×  16/24=  26/24 ÷ 24/  16 = س

 ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن قى فتب) .. أم ( زوجة وأب أو معهن وإن كان .. 
 يف هذا احلالة اجلديدة معهن ، ولكن تدخل         3/24 =ن  : (نسبة الزوجة  (

= س : فمجموع النسب هنا هو ) ..  4/24 =ن  : ( ، وكذلك نسبة األب أو األم
/ ن  =ص : هو البنات وبالتايل فنصيب ..  24/ 23=  4/24+  3/24+  16/24
  .. 16/23=  24/23×  16/24=  23/24 ÷ 24/  16 =  س

، ولكن  ) 16/24= ن ( : ثابتة نسبتهن فتبقى .. والدان وزوجة معهن وإن كان .. 
 يف هذا احلالة اجلديدة معهن تدخل         3/24 =ن  : (نسبة الزوجة  ( ،

 16/24= س : نا هو فمجموع النسب ه) ..  8/24 =ن  : (وكذلك نسبة الوالدين 
 16 = س/ ن  =ص : هو البنات وبالتايل فنصيب  .. 24/ 27=  8/24+  3/24+ 
 /24 ÷ 27/24  =16/24  ×24/27  =16/27 ..  

، ولكن )  16/24 =ن  : (ثابتة نسبتهن فتبقى .. والدان وزوج معهن وإن كان .. 
 يف هذا احلالة اجلديدة معهن تدخل       6/24 =ن  : (ج لزوة انسب  ( ،

 16/24= س : فمجموع النسب هنا هو ) ..  8/24 =ن  : (وكذلك نسبة الوالدين 
 =  س/ ن  =ص : هو  البناتوبالتايل فنصيب . .... 24/ 30=  8/24+  6/24+ 

16  /24 ÷ 30/24 = 16/24  ×24/30 = 16/30 ..  
  :عندما يقول تعاىل .. إذاً ..                           ،

دة ثابتةً ال تتغيما يذكر لنا نسبةً جمرة تتزاحم فيها إنحالة مرياث خاص ر ، ودون ذكر أي
،  24/24=  هذه النسبة مع غريها من النسب ، ويربط لنا هذه النسبة ، ليس بالتركة
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 : وإنما باحلالة        =جمموع نسب كلِّ حالة: هي )  س(  : ، حيث س 
ذ من ؤخت) وأي نسبة أُخرى ( وهذه النسبة  ..نا كما بيسهماً ، )  24( مأخوذة من 

 احلالة اليت هي فيها        صرف النصيب املبىن عليها ، بتقسيم هذه النسبةفي ،    
 جمموععلى  )))مجيع النسب كما بينا سهماً كقاسم مشترك بني  24مأخوذة من ((( 

  .. س/ ن  =ص  :نسب احلالة اليت هي فيها 
اهللا تعاىل مل يقل عن النسب .. فاملسألة ليست مسألة خطأ حسايب كما يتوهمون .. 

احلالة  أُخرى يف ذات حلالة ما مدجمةً مع نسب ذكر نسبةًمل يو.. بأنها هي عينها األنصبة 
 يصف التركة بصيغة ومل.. أبداً ..  ) 24/24( ن قيمة التركة حبيث خيتلف اموع ع
اهللا تعاىل ذكر كلَّ نسبة كقيمة .. أبداً .. احلاالت ، كما بينا  لكلِّامسية تتعلَّق بقيمة ثابتة 

ليت تتعلَّق ووصف حاالت التركة ادون أي تعلّق هلا مع أي نسبة أُخرى ، ، رياضية جمردة 
  بارةا النسب بالع      لناقيم يف كتابه الكرمي ، ستتوازن  ويقول لنا ، كما فص

         كنسبة من اموعهلذه النسبة مع القيمة الرياضية  صرف النصيب املبين على نسبته
يف بعض  قيمة صرف النصيب املبين على نسبته وستقلُّيف بعض احلاالت ، )  24/24( 

وذلك تبعاً .. يف بعض احلاالت رف النصيب املبين على نسبته قيمة ص وستكثراحلاالت ، 
، وهذا أمر طبيعي ، فكيف يتصورون حصصاً هي ذاا حلاالت خمتلفة ،  لتزاحم النسب

  !!! ..؟ذات التركة  يفتزيد فيها أنواع الورثة وتقل 
،  ما يبينه كتاب اهللا تعاىل من هذه األحكام ، موجود يف عبارات حمدودة جداً.. 

.. وميكن استنباط مجيع حاالت املرياث منها ، وهذا إعجاز يستحيل على البشر اإلتيان به 
وكتاب اهللا تعاىل كما أنه ال عالقة له خبلط املوروث وختبطه يف بعض املسائل كما رأينا ، 

  .. تعاىل كذلك ال عالقة له بأوهام اجلاحدين بكونه نصاً مقدساً من عند اهللا
   نصيب الواليت تحدد ، س / ن = ص : لنا إليها يف هذا البحث لة اليت توصواملعاد.. 

وفق املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، ) ن ( بناء على قيمة هذه النسبة ، كلِّ نسبة ل) ص ( 
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ال  ) ..س ( حيث جمموع نسب احلالة هو ، مع باقي النسب يف احلالة تزاحم هذه النسبة 

  ..أبداً .. باملفهوم التارخيي للعول  -دلة هذه املعا –تقارن 
 سهماً )  24(  علىالوارثة عدد األسهم زيادة  حسب مفهوم املوروث ، هوالعول .. 

والرد .. سهماً )  24( إىل  -حسب املوروث  -حيث يتم جتزئة التركة يف كلِّ احلاالت 
ماً ، حيث يتم سه)  24( عن  الوارثة حسب مفهوم املوروث هو نقص عدد األسهم

.. كما بينا و.. سهماً )  24( إىل  - حسب املوروث  -جتزئة التركة يف كلِّ احلاالت 
سهماً لكلِّ احلاالت ، )  24( أنه يتم جتزئة التركة إىل  ، فإنَّ لب املشكلة يف املوروث

  ..مهما تزامحت النسب الوارثة يف احلالة 
)  24(  إىليف املوروث تجزأ بكون التركة قة له عال ال، )  24( واختيارنا للعدد .. 

يعود إىل كونه القاسم املُشترك  ) 24( اختيارنا للعدد .. أبداً  ..سهماً يف كلِّ احلاالت 
بني مجيع النسب الواردة يف كتاب اهللا تعاىل ، حبيث حنصل على كسور دون فواصل ، 

، وبني كون التركة يف )  24( د للعد اختيارناوهناك مصادفة ما بني .. كما بينا 
يف كون جمموع النسب الوارثة  يف حال تكون،  سهماً)  24(  املوروث تجزأ دائماً إىل

أنه مل تذكر  –أقول جدالً  –لو فرضنا جدالً و.. فقط .. )  24/24: ( مساوياً احلالة 
بدالً من )  12( دد ، لكنا قد اخترنا الع)  3/24( : يف كتاب اهللا تعاىل نسبة الثمن 

  ..يف هذه احلالة املُفترضة ، كقاسم مشترك بني النسب  ) 24(   العدد 
رن أبداً حبالة العول يف املوروث ، ا، ال تق س/ ن = ص : املعادلة : من هنا نقول .. 

سهماً ، مما ينتج عن ذلك )  24( كونه يف املوروث تجزأ التركة يف كلِّ احلاالت إىل 
مسألة سهماً يف بعض احلاالت ، فيذهبون إىل )  24( يف عدد األسهم الوارثة على زيادة 
سهماً يف بعض )  24(  عدد األسهم الوارثة عنوينتج عن ذلك نقص يف  .. العول

يف بعض )  24( ويتساوى عدد األسهم الوارثة مع العدد .. الرد احلاالت ، فيذهبون إىل 
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إىل عدد من  –دائماً  –أ التركة تجز.. بينما هنا .. ول احلاالت ، فال يكون رد وال ع

  ..األسهم يساوي عدد األسهم الوارثة ، فال زيادة ، وال نقص ، يف كلِّ احلاالت 
دة وال نقص ، ما بني ، ال يوجد من األساس ال زيا س/ ن = ص : املعادلة يف .. 

من جهة أُخرى جتزئة التركة ا متَّ الوارثة من جهة ، وبني عدد األسهم اليت عدد األسهم 
مبا هو  -  إطالقاً –ال يقارن ، أمام مبدأ آخر  –يف هذه املعادلة  –حنن هنا .. وبالتايل .. 

  ..يف املوروث 
للتفكّر قراءيت هلذا األمر ، أضعها بني أيدي األمة  –بفضل اهللا تعاىل  –هذه .. 

دالالت كتاب تدبر عند اللتقاء أبناء األمة  سبباً ، راجياً املوىل عز وجل أن تكون والبحث
   ..اهللا تعاىل 

  

  



 



 
  

  
      

                      

  :خمتزل ما رأيناه يف الفصول السابقة ، هو التايل .. 
 والوالداناألوالد : يف كتاب اهللا تعاىل ، الوارثون الذين ال حيجبهم أحد هم  - 1

ع بينهم ، وال خيرج أي شيٍء من املرياث إىل خارج هذه فأصل املرياث يوز.. واألزواج 
  .. والوالدين) أو أوالدهم (  األوالدالساحة إالَّ بعدم وجود 

وكذلك وجود األم .. وبالتايل فوجود بنت واحدة فقط ، يكفي حلجب اإلخوة .. 
، الشقيق وغري الشقيق  ومسألة األخ ..جود ولد الولد حيجب اإلخوة و، و حيجب اإلخوة

ا يف ولو جمرد إشارة ، كما بينلذلك كتاب اهللا تعاىل ، فاهللا تعاىل مل يذكر  ال وجود هلا
  ..شرح مسألة الكاللة 

  :التايل  بالشكلموضوع الكاللة حاالت قد بينا كنا و.. 
 –  ةمن اآلباء .. الكاللة الكلي من الوالدين ، وأي وهي عدم وجود أي وأي ،

  .. من أبناء الصلب ، وأي من األزواج 
 –  من أبناء الصلب من الوالدين ، وأي ة ، وهي عدم وجود أيالكاللة اجلزئي ..

  :لكن 
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، حيث نسبة ) وريث من الطبقة األوىل اليت ال حيجبها أحد ( مع وجود زوج  - أ 

  ..األخ أو األخت السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 
وهنا .. مع وجود أحد خطّي األبوة أو كالمها ، وذلك مبستوى فوق الوالدين  – ب

نسبة خطّي األبوة يف كلُّ اتجاه هي السدس ، كما بينا ، ونسبة األخ أو األخت .. 
  ..السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 

مع وجود زوج ، مع أحد خطّي األبوة أو كالمها ، وذلك مبستوى فوق  – ج
وهنا نسبة الزوج معلومة ، ونسبة خطّي األبوة يف كلُّ اتجاه هي السدس ، .. ن الوالدي

  ..كما بينا ، ونسبة األخ أو األخت السدس ، واإلخوة شركاء يف الثلث 
باقي املرياث على وريث حمدد بعينه ، ال وجود هلا يف كتاب اهللا ل الردمسألة  - 2
يف نة بقيمة النسبة اليت ذكرها اهللا تعاىل له متضموريث الفخصوصية .. إطالقاً .. تعاىل 

أخذ ت نسبةوكلُّ .. كما يذهب فقهنا املوروث برد الباقي عليه  وليستكتابه الكرمي ، 
مع  ا، نتيجة تزامحه النصيب املبين عليهاحظاً من التركة بناًء على ماهية قيمة صرف 

  ..، كما بينا اُألخرى  النسب
  :جاءت صيغة األبوة  ، اآلباءاث يف أحكام مري - 3    .. ه الصيغةهذيف و 

  : بيان أنه هناك اجتاهان  –، كما بينا إضافة لإلبدال يف العبارة التالية هلا مباشرةً  –
 -  ل وهو الوالدة من احلفيد     .. األب األوواجلد فإن مل يكن موجوداً ورث اجلد

 : حبالته بالنسبة للحفيد ، تعلّقاً بالعبارة ) رين مزامحة مع ورثة آخ(       

                       ... ة معاً هيواجلد فنسبة اجلد
لوالدة ، السدس ، إالَّ يف احلالة النادرة حيث ال وجود إالَّ للجد واجلدة من جهيت الوالد وا

  ..دون وجود وريث معهما 
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 -  ة من احلفيد    .. األب الثاين وهو الوالدةواجلد فإن مل تكن موجودة ورث اجلد

 : حبالتها بالنسبة للحفيد ، تعلّقاً بالعبارة ) مزامحة مع ورثة آخرين (       

                        .. ة معاً هيواجلد فنسبة اجلد
السدس ، إالَّ يف احلالة النادرة حيث ال وجود إالَّ للجد واجلدة من جهيت الوالد والوالدة ، 

  ..دون وجود وريث معهما 
 خطِّوبينا أنه يف حال عدم وجود أي من الوالدين ، فإنَّ حلول اجلد واجلدة يف .. 

بينما يف حال وجود  ..أو كالمها ، ال يلغي حالة الكاللة ، حيث يرث اإلخوة  ،حدمها أ
  ..أي من أبناء االبن من الصلب تنتفي حالة الكاللة ، فال يرث اإلخوة 

ابن االبن ، وابن البنت ، يف حال موت والديهما قبل اجلد ، يرثان .. باملقابل  - 4
على قيد احلياة ، فصيغة األبناء املقابلة لصيغة اآلباء يف من اجلد وكأنَّ والدمها أو والدما 

  :قوله تعاىل                         فكما .. واضحة
، واجلد واجلدة من  من احلفيد يف حال عدم وجود األب يرثانأنَّ اجلد واجلدة من األب 

، كذلك األبناء يرتلون يف حصة والدهم  وجود األم يف حال عدممن احلفيد  رثانياألم 
 ة ( فريثون من اجلدأو اجلد ( هم من أبيهممن األب يف حال وفاة والدهم قبل جد ) أو

من األم ) أو اجلدة ( ، وكذلك األبناء يرتلون يف حصة والدم فريثون من اجلد ) جدم 
  ) ..أو جدم ( م قبل جدهم من أمهم يف حال وفاة والد

وليس هناك أي مربر للخالف يف ذلك ، وليس هناك مربر لربط مرياث األبناء من .. 
يرثون من الصلب فأبناء األبناء .. أجدادهم بوصايا ، قياساً على وصايا رجاالت التاريخ 

  ..ياة حني وفاة أجدادهم وكأنَّ آباءهم على قيد احل، من األجداد بشكلٍ طبيعييٍ 
5  - ة والدة بالثلث بناء .. ين ال توزيع للتركة قبل إخراج قيمة الوصيوحصر الوصي

إشارة يف كتاب اهللا تعاىل ، كون  أية لذلك على رواية تارخيية ليس صحيحاً ، فال توجد
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ال حتمل أي  رياث ،قبل توزيع امل الديناحلاملة لتنفيذ الوصية وسداد العبارات القرآنية 

  ..ختصيص 
ويف حال أوصى .. أن تكون بنور اهللا تعاىل ، وال حتمل أي ظلم .. شرط الوصية .. 

  ..نع أن يصلح القاضي ذلك يف اجلنف أو اإلمث ، فال ما املُوصي للورثة ما هو ظاهر
6 - نا أنَّ نسبو) ..  14/24 =ن  ( :هي  فقطالبنتني  نسبةنا أنَّ بية الولد الذكر بي

= ن : ( نسبة األوالد هو الثلثان  سقفوبينا أن ) ..  14/24 =ن  ( :فقط هي 
16/24 .. (  

وهو .. زوجات الرجل الواحد يتقامسن النسبة يف حال وفاته  ..وكما هو معلوم .. 
 منهن يأخذ النسبة يف حال وفاة أي..  

،  حصته) أو الزوجة ( يأخذ الزوج وأبوين ، ) أو زوجة ( وبينا أنه يف حالة زوج 
وأحد األبوين ، يأخذ ) أو زوجة ( ويف حالة زوج  مناصفة ،ويتقاسم الوالدان الباقي 

    ..حصته ، ويأخذ أحد األبوين الباقي ) أو الزوجة ( الزوج 
 ..ه وبية نا أنولد أو ولد ال( ولد ال  [يف احلالة النادرة ، كون املتوفّى حالة كاللة كلي (

) بأي من االتجاهني ( ، ودون إخوة ، ودون جد أو جدة  ]والد وال والدة وال زوج وال 
 تكونوى وورثوه كاللة ، األعمام يأخذون ثلثي التركة كوم إخوة لوالد املتوفَّ فإنَّ.. 

واألخوال .. للذكر مثل حظِّ األنثيني هي حظوظهم داخل هذه النسبة ونسبته الثلثان ، 
ون ثلث التركة كوم إخوة لوالدة املتوفّى وورثوها كاللة ، وكما نعلم نسبتها يأخذ

  .. الثلث ، فتكون حظوظهم داخل هذه النسبة للذكر مثل حظِّ األنثيني
سبتها النصف نأختها ، من مرياث كاللة كلية ألخت من أخيها ، أو ويف حالة .. 

، ويتقامسونه فيما  ، أي الربعباقي النصف ال نصففإنَّ األعمام يأخذون  .. كما نعلم
 أي الربع ،النصف الباقي  نصفواألخوال يأخذون .. بينهم للذكر مثل حظ األنثيني 

  ..ويتقامسونه فيما بينهم للذكر مثل حظ األنثيني 
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نسبتهما هي أختهما ، من ختني من أخيهما ، أو كاللة كلية ألويف حالة مرياث .. 

ويتقامسونه  أي السدس ،، الباقي  الثلثاألعمام يأخذون نصف  وهنا .. الثلثان كما نعلم
أي ، الباقي  الثلثواألخوال يأخذون نصف .. فيما بينهم للذكر مثل حظ األنثيني 

  ..، ويتقامسونه فيما بينهم للذكر مثل حظ األنثيني  السدس
قيمة وأنَّ ،  دةقيم رياضية جمربينا أنَّ النسب  املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، هي  - 7

 / النسبة : صرف النصيب املبين على أي نسبة يف كلِّ حالة هي        .. أي: 
       هي النسبة املذكورة يف كتاب اهللا تعاىل ، منسوبة إىل) ن (  حيث..  س/ ن  =ص 

  ..سهماً )  24( هي جمموع نسب احلالة مأخوذة من : )  س(  :سهماً و )  24( 

،  دون استثناء فهناك معادلة واحدة لتوزيع املرياث ، يف كلِّ احلاالت.. ك لذل.. 
احلالة ، كلّ  نسب حيث نقوم جبمع) .. عول ( وال نقصان ) رد ( وحبيث ال تبقى زيادة 

، )  4/24 =ن  (، والسدس )  3/24 =ن  (الثمن  :رد يف كتاب اهللا تعاىل نسبة كما ت
، )  12/24 =ن  (والنصف ، )  8/24= ن  (والثلث ، )  6/24 =ن  ( والربع

حلاليت وجود ولد ذكر )  14/24 =ن  (، وكذلك النسبة )  16/24 =ن  (والثلثان 
 ويكون جموع النسب ألي حالة من حاالت  ، أو بنتني فقط ، فقط      هو :     

  :هو  يها النسب، مهما تزامحت ف يف أي حالةي نسبة أل ) ص( النصيب ويكون  ) س( 
  

  س/ ن  =ص 
  

، ونقوم األمثلة املمكن وجودها يف الواقع أهم وإن شاء اهللا تعاىل سنتناول اآلن .. 
حبساب نصيب كل نسبة لكلِّ حالة ، كتطبيق عملي على معادلة املرياث يف كتاب اهللا 

  ..تعاىل 
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  .. احلالة ..  12/24= ن : وهنا النسبة للبنت      س  =

ال ..  12/12=  12/24÷  12/24=  س/ ن = ص وبالتايل فالنصيب ..  12/24
  .. زيادة وال نقصان

  .. 3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  12/24= ن : نسبة البنت 
 احلالة ..       وبالتايل فنصيب البنت ..  15/24=  3/24+  12/24=  س :

 س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  12/15=  15/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
  ال زيادة وال نقصان ..  15/15: جمموع األنصبة  .. 3/15=  15/24÷  3/24= 

   ونسبة ..  12/24= ن : نسبة البنت
 احلالة . .... 4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  3/24= ن : الزوجة   

    ص : وبالتايل فنصيب البنت ..  19/24=  4/24+  3/24+  12/24=  س
=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  12/19=  19/24÷  12/24=  س/ ن = 
 19/24÷  4/24=  س/ ن = ص  :ونصيب الوالد ..  3/19=  19/24÷  3/24
  .. نقصان ال زيادة وال..  19/19: جمموع األنصبة ..  4/19= 

   ن : ونسبة الزوجة ..  12/24= ن : نسبة البنت
 احلالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  3/24=       12/24=  س  +
÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب البنت ..  23/24=  8/24+  3/24

=  23/24 ÷ 3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  12/23=  23/24
..  8/23=  23/24÷  8/24=  س/ ن = ص :  الوالدينونصيب ..  3/23

    ..ال زيادة وال نقصان ..  23/23: جمموع األنصبة 
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  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  12/24= ن : نسبة البنت  ..

 احلالة       وبالتايل فنصيب البنت ..  18/24=  6/24+  12/24=  س :
 س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  12/18=  18/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
  ال زيادة وال نقصان ..  18/18: جمموع األنصبة ..  6/18=  18/24÷  6/24= 

 ونسبة ..  12/24= ن : نسبة البنت
 : احلالةوبالتايل ف..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  6/24= ن : الزوج 
     وبالتايل فنصيب البنت ..  22/24=  4/24+  6/24+  12/24=  س
/ ن = ص :  ونصيب الزوج..  12/22=  22/24÷  12/24=  س/ ن = ص : 
=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  6/22=  22/24÷  6/24=  س
  .. ال زيادة وال نقصان ..  22/22: صبة جمموع األن..  4/22=  22/24÷  4/24

   ن :  ونسبة الزوج..  12/24= ن : نسبة البنت =
 احلالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  6/24      12/24=  س  +
÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب البنت ..  26/24=  8/24+  6/24

=  26/24÷  6/24=  س/ ن = ص :  ونصيب الزوج..  12/26=  26/24
..  8/26=  26/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  6/26

  ..  ال زيادة وال نقصان ..  26/26: جمموع األنصبة 
 أو (  ونسبة الوالد..  12/24= ن : نسبة البنت

  احلالة ..  4/24= ن :  )الوالدة     16/24=  4/24+  12/24=  س ..
ونصيب ..  12/16=  16/24÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب البنت 

جمموع ..  4/16=  16/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  الوالد
..  ال زيادة وال نقصان ..  16/16: األنصبة  
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 8/24= ن : ونسبة الوالدين . . 12/24= ن : نسبة البنت 

 احلالة ..       20/24=  8/24+  12/24=  س .. وبالتايل فنصيب البنت :
/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  12/20=  20/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
ال زيادة وال ..  20/20: جمموع األنصبة ..  8/20=  20/24÷  8/24=  س

  ..نقصان 
  .. ن : نسبة البنت =

نسبة اجلد واجلدة ..  6/24=  ن: نسبة الزوج ..  4/24= ن : نسبة األم ..  12/24
 احلالة ..  0/24= ن : ة اإلخوة نسب..  4/24=  :      12/24=  س  +
4/24  +6/24  +4/24  =26/24 .. س/  ن= ص : وبالتايل فنصيب البنت  =

÷  4/24=  س/ ن = ص :  األمونصيب ..  12/26=  26/24÷  12/24
=  26/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج  .. 4/26=  26/24
..  4/26=  26/24÷  4/24=  س/ ن = ص : جلدة اونصيب اجلد و..   6/26

  ..ال زيادة وال نقصان ..  26/26: جمموع األنصبة 
  .. ن : نسبة البنت

نسبة اجلد ..  3/24= ن : نسبة الزوجة ..  4/24= ن : نسبة الوالد ..  12/24= 
 احلالة ...  0/24= ن : نسبة اإلخوة ..  4/24: = واجلدة      س  =

12/24  +4/24  +3/24  +4/24  =23/24 .. ص : وبالتايل فنصيب البنت =
=  س/ ن = ص : ونصيب األم ..  12/23=  23/24÷  12/24=  س/  ن
÷  3/24=  س/ ن = ص :  ةونصيب الزوج..  4/23=  23/24÷  4/24

=  23/24÷  4/24=  س/ ن = ص : جلدة اونصيب اجلد و..   3/23=  23/24
  ..ال زيادة وال نقصان ..  23/23: جمموع األنصبة ..  4/23



        201    
  ..

، ونسبة اجلد واجلدة من  3/24= ن : ، ونسبة الزوجة  12/24= ن : نسبة البنت 
فاحلالة ..  4/24= ن : ، ونسبة اجلد واجلدة من جهة الوالدة  4/24= ن : جهة الوالد 

 : هذه        : 23/24=  4/24+  4/24+  3/24+  12/24= س . .
..  12/23=  23/24÷  12/24=  س / ن  =ص : وبالتايل فنصيب البنت هو 

ونصيب اجلد ..  3/23=  23/24÷  3/24 =س / ن  =ص : ونصب الزوجة هو 
ونصيب ..  4/23=  23/24÷  4/24= س / ن  =ص  :واجلدة من جهة الوالد هو 

..  4/23 = 23/24÷  4/24= س / ن  =ص  :اجلد واجلدة من جهة الوالدة هو 
  ..ال زيادة وال نقصان ..  23/23: جمموع األنصبة 

، )  4/23= ص ( وذهب باتجاه اجلد واجلدة من الوالد ) ى املتوفَّ( ونصيب الوالد 
، أو عدم ) إخوة الوالد ( يتقامسه اجلد واجلدة من الوالد حسب حاليت وجود أعمام 

، فللجدة سدس هذا النصيب ) املتوفّى أعمام ( فإن كان هناك إخوة للوالد .. وجودهم 
=  4/23×  5/6: (( ، والباقي للجد ، أي )  4/138=  4/23×  1/6: ( أي 
، فاجلدة تأخذ ثلث ) أعمام املتوفّى ( ، وإن مل يكن إخوة لوالد املتوفّى ))  20/138

=  4/23×  2/3: (( ، والباقي للجد ))  4/69=  4/23×  1/3(( هذا السدس أي 
8/69 .. ((  

، )  4/23= ص (  وذهب باتجاه اجلد واجلدة من الوالدة) املتوفّاة ( ونصيب الوالدة 
، أو عدم ) إخوة الوالدة ( اجلد واجلدة من الوالدة حسب حاليت وجود أخوال  يتقامسه

، فللجدة سدس هذا النصيب ) أخوال املتوفّى ( فإن كان هناك إخوة لألم .. وجودهم 
=  4/23×  5/6: (( ، والباقي للجد ، أي )  4/138=  4/23×  1/6: (( أي 
: ، وإن مل يكن إخوة لوالدة املتوفّى ، فاجلدة تأخذ ثلث هذا السدس أي ))  20/138
  ))  8/69=  4/23×  2/3: (( ، والباقي للجد أي ))  4/69=  4/23×  1/3(( 
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  ..أو الولد الذكر ( ني وهنا النسبة للبنت : (

 احلالة ..  14/24= ن       ن = ص وبالتايل فالنصيب ..  14/24=  س /
  .. ال زيادة وال نقصان..  14/14=  14/24÷  14/24=  س

  ..ن :  )أو الولد الذكر ( ني نسبة البنت =
 احلالة ..  3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  14/24      14/24=  س  +
=  س/ ن = ص :  )أو الولد الذكر ( ني وبالتايل فنصيب البنت..  17/24=  3/24

÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  14/17=  17/24÷  14/24
  ..ال زيادة وال نقصان ..  17/17: جمموع األنصبة ..  3/17=  17/24

  .. البنتني نسبة   
    ونسبة الوالد..  3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  14/24= ن : ) أو الولد الذكر ( 
 احلالة ..  4/24= ن :  )أو الوالدة (       4/24+  3/24+  14/24=  س 
 14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر (  نيالبنتوبالتايل فنصيب ..  21/24= 
=  21/24÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  14/21=  21/24÷ 
=  21/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  3/21
  ..ال زيادة وال نقصان ..  21/21: جمموع األنصبة ..  4/21

   .. لولد أو ا( البنتني نسبة
= ن : ونسبة الوالدين ..  3/24= ن : ونسبة الزوجة ..  14/24= ن : ) الذكر 

 احلالة ..  8/24      25/24=  8/24+  3/24+  14/24=  س  ..
=  25/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتني وبالتايل فنصيب 

..  3/25=  25/24÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  14/25
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: جمموع األنصبة ..  8/25=  25/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين 

  .. ال زيادة وال نقصان ..  25/25
      ن : ) أو الولد الذكر ( البنتني نسبة =

 احلالة ..  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  14/24      14/24=  س  +
=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتني وبالتايل فنصيب ..  20/24=  6/24

÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  14/20=  20/24÷  14/24
  ..ال زيادة وال نقصان ..  20/20: جمموع األنصبة ..  6/20=  20/24

  أو ( البنتني نسبة
أو (  ونسبة الوالد..  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  14/24= ن : ) الولد الذكر 

 احلالة ..  4/24= ن :  )الوالدة      4/24+  6/24+  14/24=  س  =
÷  14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتني وبالتايل فنصيب ..  24/24
=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص :  ونصيب الزوج..  14/24=  24/24
=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  6/24
  .. ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة ..  4/24

   أو الولد الذكر ( البنتني نسبة (
..  8/24= ن : ونسبة الوالدين  .. 6/24= ن : ونسبة الزوج ..  14/24= ن : 

 احلالة       وبالتايل فنصيب ..  28/24=  8/24+  6/24+  14/24=  س
..  14/28=  28/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتني 

: ونصيب الوالدين ..  6/28=  28/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج 
ال ..  28/28: جمموع األنصبة ..  8/28=  28/24÷  8/24=  س/ ن = ص 

  ..  زيادة وال نقصان 
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   .. أو الولد ( البنتني نسبة

 احلالة ..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  14/24= ن : ) الذكر   

    18/24=  4/24+  14/24=  س .....أو الولد ( البنتني ايل فنصيب وبالت
أو (  ونصيب الوالد..  14/18=  18/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ) الذكر 
: جمموع األنصبة ..  4/18=  18/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )الوالدة 

..  ال زيادة وال نقصان ..  18/18 
 ن  :) أو الولد الذكر ( البنتني نسبة =

 احلالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  14/24     14/24=  س  +
8/24  =22/24 .. س/ ن = ص : ) أو الولد الذكر ( البنتني وبالتايل فنصيب  =

÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  14/22=  22/24÷  14/24
  ..ادة وال نقصان ال زي..  22/22: جمموع األنصبة ..  8/22=  22/24


  .. احلالة ..  16/24= ن : لألوالد وهنا النسبة       س  =

..  16/16=  16/24÷  16/24=  س/ ن = ص  : وبالتايل فالنصيب..  16/24
  ..ال نقصان ال زيادة و..  16/16: جمموع األنصبة 

  .. ن : ونسبة الزوجة ..  16/24= ن :  األوالدنسبة =
 احلالة ..  3/24      وبالتايل فنصيب ..  19/24=  3/24+  16/24=  س

ص : ونصيب الزوجة ..  16/19=  19/24÷  16/24=  س/ ن = ص : األوالد 
ال زيادة ..  19/19: األنصبة جمموع ..  3/19=  19/24÷  3/24=  س/ ن = 

  ..وال نقصان 
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    16/24= ن : األوالد نسبة  ..

      احلالة..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  3/24= ن : ونسبة الزوجة 
       وبالتايل فنصيب ..  23/24=  4/24+  3/24+  16/24=  س
ص : ونصيب الزوجة ..  16/23=  23/24÷  16/24=  س/ ن = ص : والد األ
ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  3/23=  23/24÷  3/24=  س/ ن = 
ال زيادة وال ..  23/23: جمموع األنصبة ..  4/23=  23/24÷  4/24=  س/ 

  .. نقصان 
   ونسبة الزوجة ..  16/24= ن : األوالد نسبة :

 احلالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  3/24= ن      16/24=  س  +
 16/24=  س/ ن = ص : األوالد وبالتايل فنصيب ..  27/24=  8/24+  3/24
=  27/24÷  3/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوجة ..  16/27=  27/24÷ 
..  8/27=  27/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  3/27

  .. ال زيادة وال نقصان ..  27/27: جمموع األنصبة 
  6/24= ن : ونسبة الزوج ..  16/24= ن : األوالد نسبة  ..
 احلالة       األوالدوبالتايل فنصيب ..  22/24=  6/24+  16/24=  س  :

 س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  16/22=  22/24÷  16/24=  س/ ن = ص 
  ال زيادة وال نقصان ..  22/22: جمموع األنصبة ..  6/22=  22/24÷  6/24= 

 ونسبة ..  16/24= ن : األوالد نسبة
    احلالةوبالتايل ف..  4/24= ن :  )أو الوالدة (  ونسبة الوالد..  6/24= ن : الزوج 
       وبالتايل فنصيب ..  26/24=  4/24+  6/24+  16/24=  س

ص :  ونصيب الزوج..  16/26=  26/24÷  16/24=  س/ ن = ص : األوالد 
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ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  6/26=  26/24÷  6/24=  س/ ن = 
وال ال زيادة ..  26/26: جمموع األنصبة ..  4/26=  26/24÷  4/24=  س/ 

  .. نقصان 
   ن : ونسبة الزوج ..  16/24= ن : األوالد نسبة

 احلالة ..  8/24= ن : ونسبة الوالدين ..  6/24=       16/24=  س  +
 16/24=  س/ ن = ص : األوالد وبالتايل فنصيب ..  30/24=  8/24+  6/24
=  30/24÷  6/24=  س/ ن = ص  :ونصيب الزوج ..  16/30=  30/24÷ 
..  8/30=  30/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدين ..  6/30

  ..  ال زيادة وال نقصان ..  30/30: جمموع األنصبة 
 .. ونسبة الوالد..  16/24= ن : األوالد نسبة   

 احلالة ..  4/24= ن :  )أو الوالدة (       4/24+  16/24=  س  =
20/24 .. 20/24÷  16/24=  س/ ن = ص :  األوالدوبالتايل فنصيب  =
=  20/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  16/20
..  ال زيادة وال نقصان ..  20/20: جمموع األنصبة ..  4/20 

.. ن : ونسبة الوالدين ..  16/24= ن : األوالد نسبة =
  احلالة ..  8/24    24/24=  8/24+  16/24=  س .. وبالتايل فنصيب

ص : ونصيب الوالدين ..  16/24=  24/24÷  16/24=  س/ ن = ص : األوالد 
ال زيادة ..  24/24: جمموع األنصبة ..  8/24=  24/24÷  8/24=  س/ ن = 

  ..وال نقصان 
  .. 6/24= ن : نسبة الوالد ..  12/24= ن : نسبة الزوج 

 فاحلالة  وبالتايل..  6/24= ن : نسبة الوالدة ..      6/24+  12/24=  س 
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 +6/24  =24/24 .. 12/24=  س/ ن = ص :  الزوجوبالتايل فنصيب  ÷
=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص :  الوالدونصيب ..  12/24=  24/24
.. .. 6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدة ..  6/24

  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة 
  .. 9/24= ن : نسبة الوالد ..  6/24= ن : نسبة الزوجة 

 وبالتايل فاحلالة ..  9/24= ن : نسبة الوالدة ..       9/24+  6/24=  س 
 +9/24  =24/24 ..6/24=  س/ ن = ص :  ةوبالتايل فنصيب الزوج  ÷
 9/24=  24/24÷  9/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالد ..  6/24=  24/24
جمموع ....  9/24=  24/24÷  9/24=  س/ ن = ص : ونصيب الوالدة .. 

  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: األنصبة 
  .. أو (  نسبة الوالد..  12/24= ن : نسبة الزوج

 وبالتايل فاحلالة ..  12/24 =ن :  )الوالدة       12/24+  12/24=  س  =
24/24 .. 24/24÷  12/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب الزوج  =
=  24/24÷  12/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد..  12/24
  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة ....  12/24

  .. أو ( نسبة الوالد ..  6/24= ن : نسبة الزوجة
 وبالتايل فاحلالة ..  18/24= ن : ) الوالدة       18/24+  6/24=  س  =
24/24 .. 6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب الزوجة 
 18/24=  24/24÷  18/24=  س/ ن = ص :  )أو الوالدة (  ونصيب الوالد.. 
  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة  ..
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    .. ن : نسبة الزوجة =

، كون  0/24= ن : نسبة اإلخوة ..  4/24= ن : نسبة اجلد واجلدة معاً ..  6/24
.. )  14/24=  6/24 -  4/24 - 24/24= ن : ( الباقي نسبة األم .. األم حتجبهم 

 فاحلالة       24/24=  14/24+  6/24+  4/24=  س .. وبالتايل فنصيب
: ونصيب الزوجة ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : اجلد واجلدة معاً 

=  س/ ن = ص : ونصيب األم ..  6/24 = 24/24÷  6/24=  س/ ن = ص 
  ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة ..  14/24=  24/24÷  14/24
    .. ن : نسبة الزوجة =
، كون  0/24= ن : نسبة اإلخوة ..  4/24= ن : نسبة اجلد واجلدة معاً ..  6/24

)  14/24=  6/24 - 4/24 - 24/24= ن (  الباقي الوالدنسبة .. جبهم حيالوالد 
 فاحلالة ..       24/24=  14/24+  6/24+  4/24=  س .. وبالتايل

ونصيب ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : فنصيب اجلد واجلدة معاً 
ن = ص :  الدالوونصيب ..  6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : الزوجة 

  ..  24/24: جمموع األنصبة ..  14/24=  24/24÷  14/24=  س/ 
        .. ن : نسبة الزوج =

، كون  0/24= ن : نسبة اإلخوة .. 4/24= ن : نسبة اجلد واجلدة معاً ..  12/24
.. )  8/24=  4/24 - 12/24 - 24/24= ن : ( الباقي نسبة األم .. األم حتجبهم 

 فاحلالة       24/24=  8/24+  12/24+  4/24=  س .. وبالتايل فنصيب
:  الزوجونصيب ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : اجلد واجلدة معاً 

=  س/ ن = ص : ونصيب األم ..  12/24=  24/24÷  12/24=  س/ ن = ص 
  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: وع األنصبة جمم..  8/24=  24/24÷  8/24
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     .. ًة معاواجلد ن : نسبة اجلد =

= ن : نسبة األم الباقي  ..، كون األم حتجبهم  0/24= ن : نسبة اإلخوة  .. 4/24
 فاحلالة ..  20/24=  4/24 – 24/24      20/24+  4/24=  س  =
24/24 .. ًة معاواجلد 24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب اجلد  =
جمموع ..  20/24=  24/24÷  20/24=  س/ ن = ص :  األمونصيب ..  4/24

   ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: األنصبة 
    .. ن : نسبة الزوج =

، كون  0/24= ن : نسبة اإلخوة ..  4/24= ن : ة اجلد واجلدة معاً نسب..  12/24
 8/24=  12/24 - 4/24 - 24/24= ن : ( الباقي نسبة الوالد ..  حيجبهمالوالد 

 فاحلالة .. )       24/24=  8/24+  12/24+  4/24=  س .. وبالتايل
نصيب و..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : فنصيب اجلد واجلدة معاً 

= ص : ونصيب الوالد ..  12/24=  24/24÷  12/24=  س/ ن = ص :  الزوج
  ..  24/24: جمموع األنصبة ..  8/24=  24/24÷  8/24=  س/ ن 

 
ن : ( نسبتهما معاً  الوالدة من جهة واجلد واجلد..  12/24= ن : نسبة الزوج هنا .. 
واإلخوة ) ..  4/24= ن : ( نسبتهما معاً  الوالدة، واجلد واجلدة من جهة )  4/24= 

 فاحلالة ) ..  8/24= ن : ( شركاء يف الثلث       4/24+  12/24=  س  +
4/24  +8/24  =28/24 .. 12/24=  س/ ن = ص : الزوج وبالتايل فنصيب  ÷

=  س/ ن = ص :  اجلد واجلدة معاً من جهة الوالدونصيب ..  12/28=  28/24
/ ن = ص : ونصيب اجلد واجلدة معاً من جهة الوالدة ..  4/28=  28/24÷  4/24
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÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب اإلخوة ..  4/28=  28/24÷  4/24=  س
  ..ال نقصان ال زيادة و..  28/28: جمموع األنصبة ..  8/24=  28/24

  .. : 12/24= ن : الزوج نسبته 
 ..ة نسبة اجلدن :  نسبة اإلخوة كشركاء..  4/24= ن :  الوالدمن جهة  معاً واجلد =
  فاحلالة ..  8/24    24/24=  8/24+  4/24+  12/24=  س ..

..  12/24=  24/24÷  12/24=  س /ن = ص : وبالتايل فنصيب الزوج 
ونصيب ..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : ونصيب اجلد واجلدة معاً 

: جمموع األنصبة .. ..  8/24=  24/24÷  8/24=  س/ ن = ص : اإلخوة 
  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24

   .. ن : الزوج نسبة =
 فاحلالة  .. 4/24= ن  :واجلدة  اجلدونسبة ..  12/24      12/24=  س  +
4/24  =16/24 .. ًة معاواجلد 4/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب اجلد  ÷

=  16/24÷  12/24=  س/ ن = ص : ونصيب الزوج ..  4/16=  16/24
  .. نقصان ال زيادة وال..  16/16: جمموع األنصبة ..  12/16

     .. 
..  4/24= ن :  الوالدةاجلد واجلدة من جهة نسبة و .. 6/24= ن : الزوجة نسبتها 

 فاحلالة  ... 4/24= ن :  جهة الوالداجلد واجلدة من  نسبةو     6/24=  س 
 +4/24  +4/24  =14/24 .. 6/24=  س/ ن = ص : الزوجة فنصيب وبالتايل 
=  س/ ن = ص :  الوالدنصيب اجلد واجلدة معاً من جهة و..  6/14=  14/24÷ 
/ ن = ص :  ةونصيب اجلد واجلدة معاً من جهة الوالد..  4/14=  14/24÷  4/24
  ..  14/14: جمموع األنصبة ..  4/14=  14/24÷  4/24=  س
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  ..نسبة اجلد 

= ن :  الوالدةاجلد واجلدة من جهة  نسبة .. 4/24= ن :  الوالدواجلدة من جهة 
 فاحلالة ..  8/24= ن  :نسبة اإلخوة كشركاء ..  4/24      4/24=  س  +
4/24  +8/24  =16/24 ..واجلد ص : ة معاً من جهة الوالد وبالتايل فنصيب اجلد

 ةونصيب اجلد واجلدة معاً من جهة الوالد..  4/16=  16/24÷  4/24=  س/ ن = 
 س/ ن = ص :  اإلخوةونصيب ..  4/16=  16/24÷  4/24=  س/ ن = ص : 
  ال زيادة وال نقصان ..  16/16: جمموع األنصبة ..  8/16=  16/24÷  8/24= 

  .. ةواجلد نسبة و..  4/24= ن  :هنا اجلد
 فاحلالة ..  8/24= ن : كشركاء اإلخوة        :8/24+  4/24=  س  =

12/24 .. ًة معاواجلد 12/24÷  4/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب اجلد  =
وع جمم..  8/12=  12/24÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب اإلخوة ..  4/12

  ..ال زيادة وال نقصان ..  12/12: األنصبة 
     .. نسبة اجلد

= ن : جهة الوالدة نسبة اجلد واجلدة من ..  16/24= ن : الوالد جهة واجلدة من 
 فاحلالة ..  8/24       :24/24=  8/24+  16/24=  س ..يل وبالتا

=  24/24÷  16/24=  س/ ن = ص : فنصيب اجلد واجلدة معاً من جهة الوالد 
÷  8/24=  س/ ن = ص : ونصيب اجلد واجلدة من جهة الوالدة ..  16/24
  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة ..  8/24=  24/24

  .. 24/24= ن :  أبناء االبن من الصلبنسبة 
 فاحلالة ..        :س/ ن = ص :  أبناء االبنوبالتايل فنصيب  .. 24/24=  س 
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ال زيادة وال ..  24/24: جمموع األنصبة ..  24/24=  24/24÷  24/24= 

  ..نقصان 
  .. نسبة ..   6/24= ن : نسبة الزوج

 فاحلالة ..  14/24= ن :  الذكر أبناء االبن       :14/24+  6/24=  س  =
 6/20=  20/24÷  6/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب الزوج  .. 20/24
جمموع ..  14/20=  20/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ونصيب أبناء االبن .. 

  ..ال زيادة وال نقصان ..  20/20: األنصبة 
  .. 3/24= ن : نسبة الزوجة   ..
 فاحلالة ..  14/24= ن : نسبة أبناء االبن        :14/24+  3/24=  س  =

 3/17=  17/24÷  3/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب الزوجة  .. 17/24
جمموع ..  14/17=  17/24÷  14/24=  س/ ن = ص : ونصيب أبناء االبن .. 

  ..ال زيادة وال نقصان  .. 17/17: األنصبة 
  .. ن : نسبة أبناء البنت ..   3/24= ن : نسبة الزوجة

 فاحلالة ..  12/24=        :وبالتايل  .. 15/24=  12/24+  3/24=  س
ونصيب أبناء ..  3/15=  15/24÷  3/24=  س/ ن = ص : فنصيب الزوجة 

: جمموع األنصبة ..  12/15=  15/24 ÷ 12/24=  س/ ن = ص :  البنت
  ..ال زيادة وال نقصان ..  15/15

  .. ن  :نسبة األعمام ..  12/24= األخت نسبتها ن =
 فاحلالة ..  6/24= ن : ونسبة األخوال ..  6/24       :12/24=  س  +
6/24  +6/24  =24/24 .. 12/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب األخت 
=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص : ونصيب األعمام ..  12/24=  24/24÷ 
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..  6/24=  24/24÷  6/24=  س/ ن = ص  : ونصيب األخوال  .. 6/24

  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة 
  .. نسبة األعمام ن ..  16/24 =ن  :نسبة األختني

 فاحلالة  .. 4/24= ن : ة األخوال نسب..  4/24 =       :16/24=  س  +
4/24  +4/24  =24/24 .. 16/24=  س/ ن = ص : وبالتايل فنصيب األختني 
=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص : ونصيب األعمام ..  16/24=  24/24÷ 
..  4/24=  24/24÷  4/24=  س/ ن = ص :  ونصيب األخوال ..  4/24

  ..ال زيادة وال نقصان ..  24/24: جمموع األنصبة 
  .. ًة يذهب الزوج باملرياث كامالهنا كاللة جزئي 

ال يرتلون مكان نصيب اإلخوة  -هنا  -فاألعمام واألخوال ..  24/24= س = ن 
  .. تسمية األخ ، كما بينا املفترض ، ألنَّ األعمام واألخوال ال يسمون يف كتاب اهللا تعاىل

وبينا مبا فيه لقد مررنا على أهم احلاالت اليت ممكن ورودها يف موضوع املرياث ، .. 
  :الكفاية أنَّ املعادلة التالية 

  

  س/  ن = ص
  
ال يبقى ال زيادة وال ، ، وأنه بتطبيقها هي ذاا تستخدم جلميع حاالت املرياث  ..

أنَّ أي تزاحم يف يف هذه املعادلة ، وما نراه .. ت دون استثناء نقص ، وذلك جلميع احلاال
أكرب من ، أم )  24/24( مطابقاً للتركة جمموع النسب سواٌء كان ((  النسبعدد 
 اخنفاض أو ارتفاع أي  هنصيبفإنَّ العدل يطال كلَّ وارث ، فيتحمل ، )) أقل ، أم  قيمتها
  ..ها اهللا تعاىل له ، اليت حدد حسب قيمة نسبتهوذلك 
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مل يبين لنا يف كتابه الكرمي ، ولو بإشارة ، إعادة الباقي إىل اهللا تعاىل .. فكما بينا .. 

 سبة اليت حددها اهللا تعاىل له نة يف قيمة النفخصوصية كلّ وارث متضموارث حمدد بعينه ، 
  ..ت بناء على هذه النسبة يتم صرف نصيبه يف كلِّ احلاالو.. 

، وقمت بواجيب يف أرجو اهللا تعاىل أن أكون قد مسست احلقيقة يف هذا البحث .. 
ر آيات كتاب اهللا تعاىل ، تدبراجياً مأن ينظر إليه من منظار   يصل إليه هذا البحث ن

ن لنا أنَّ عدم تفعيله جيعل صاحبه يف أصحاب وبيالعقل الذي أمرنا اهللا تعاىل بتفعيله ، 
  ..السعري 
                             ] 10: امللك [   

  .. أن يتفاعل مع احلقيقة من منظار قوله تعاىل .. وبعد ذلك .. 
                       ] 140: البقرة [  

ومن يتصدر ومن له يد يف ذلك ، ، و أويل األمر يف إصدار الفتاوى كما أرج.. 
وبني اهللا  بينهن يعلم أنَّ األمر أوأن يتجرد يف تناوله هلذا البحث ، الدعوة إىل اهللا تعاىل ، 
تى اهللا تعاىل بقلب أعن كلِّ ذلك يوم ال ينفع مالٌ وال بنون إالَّ من تعاىل ، وأننا سنسأل 

هم  نميكون احلق غاية أرجو اهللا تعاىل أن بني أيدي األمة ، أمانة البحث  فهذا ..سليم 
  ..أمام التاريخ .. وبعد ذلك .. يف موقع املسؤولية أمام اهللا تعاىل أوالً 
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