
اإلعجاز التشريعي في الميراث
ف�ضيلة  وبح�ضور  الأزه��ر،  �ضيخ  الطيب،  اأحمد  الدكتور  الأكرب  الإمام  ف�ضيلة  رعاية  حتت 
والأ�ضتاذ  ب��الأزه��ر،  الإ�ضالمية  البحوث  جممع  عام  اأم��ن  النظري،  حممد  نظري  الدكتور 
العاملية  امل�ضابقة  تنظيم  مت  الت�ضريعي،  الإعجاز  جلنة  رئي�س  العو�ضي،  رفعت  الدكتور 
العام  ه��ذا  اجلائزة  اختارت  وق��د   .- اهلل  رحمه   - الفنجري«  �ضوقي  »الدكتور  جلائزة 

مو�ضوع »الإعجاز الت�ضريعي يف املرياث«. 
البحوث  اأحيلت  حيث  باحثًا،  ثالثن  من  اأكرث  امل�ضابقة  يف  امل�ضاركن  الباحثن  عدد  بلغ 
الفائزين  لقراءتها وحتديد  املواريث  املتخ�ض�ضن يف جمال  العلماء  اإىل نخبة من  املقدمة 

باملراكز الثالثة الأوىل.
الدين  اأ�ضول  بكلية  املدر�س  فايد،  متويل  عبداهلل  حممد  الدكتور  الأول  باملركز  فاز  وقد 
عكا�ضة،  حممد  اأحمد  الدكتور  الثاين  باملركز  وفاز  الأزهر.  بجامعة  الإ�ضالمية  والدعوة 
اأحمد.  اأن��ور  ع�ضام  به  ففاز  الثالث  املركز  اأم��ا  الأوق���اف.  وزارة  مب�ضاجد  وخطيب  اإم��ام 

بالإ�ضافة اإىل ثمانية م�ضاركن فازوا بجوائز تقديرية، و12 فائزًا بجوائز ت�ضجيعية.
مو�ضوع  وهو  للجائزة،  املنظمة  اللجنة  اختارته  ال��ذي  البحث  مو�ضوع  لأهمية  ونظرًا 
»املواريث«، ولتعميم الفائدة على القراء، فقد راأت »القت�ضاد الإ�ضالمي« ن�ضر اأهم ما جاء 
جانب  يف  الت�ضريع  حكمة  بيان  بهدف  وذلك  الأوىل،  الثالثة  باملراكز  الفائزة  البحوث  يف 
الأخرى  بالت�ضريعات  قورن  ما  اإذا  وكماله  و�ضموله  الت�ضريع  هذا  عظمة  وتاأكيد  املواريث، 
 - اجلائزة  يف  امل�ضاركة  البحوث  الإ�ضالمي«  »القت�ضاد  تن�ضر  و�ضوف  وحديثًا.  قدميًا 

باخت�ضار - يف حلقات متتابعة اعتبارًا من هذا العدد.

الحلقة األولى

تقديم وتحليل: د. كوثر األبجي

المسابقة العالمية لجائزة »الدكتور شوقي الفنجري« باألزهر .. تبحث:
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معجزة كبرى
القومي  ال�سبيل  الإ�سالمي  الت�سريع  قدم  لقد 
ج��وان��ب  ك��ل  يف  للم�سلم  املي�سر  وال��ط��ري��ق 
الآخرة،  ونعيم  الدنيا  ب�سعادة  ليفوز  حياته، 
الر�سالة  يحمل  ال��دي��ن  ه���ذا  اأن  ب��اع��ت��ب��ار 
تقت�سر  األ  ف��وج��ب  ل��ل��ب�����س��ري��ة،  اخل���امت���ة 
تكتمل  حتى  اآخر  دون  جانب  على  ت�سريعاته 
على  لتعينه  واخل��الف��ة  التمكني  اأ�سباب  ل��ه 
والآخ��رة،  الدنيا  يف  بنجاح  والعمل  الإمي��ان 
ول��ك��ي ت��ك��ون ح��ج��ة ع��ل��ى الأم����ة الإ���س��الم��ي��ة 
كله  الب�سري  املجتمع  وعلى  خا�سة  ب�سفة 
الكرمي  ال��ق��راآن  اأث��ب��ت  فقد  ع��ام��ة؛  ب�سفة 
مع  البياين  اإع��ج��ازه  فيها  ن��زل  التي  لالأمة 
 .. العلمي  والإع��ج��از  الت�سريعي  الإع��ج��از 
وغريه، فقدم القراآن حتدٍّ معجز مل ت�ستطع 
قبول  الزمن  اأي حقبة من  �سعب يف  ول  اأمة 
للكافة عجزهم  واأثبت  عليه،  بالرد  التحدي 
ب�سورة..  حتى  اأو  مثله  بكتاب  ياأتوا  اأن  عن 
ِئِن اْجَتَمَعِت الإِن�ُس واجِلنُّ  يقول تعاىل: )قل لَّ
ْثِلِه  ُتوَن ِبِ على اأَن ياأتوا بثِل َهَذا الُقْراآِن َل َياأْ
ُهْم ِلَبْع�ٍس َظِهريًا( الإ�سراء88.  َوَلْو َكاَن َبْع�سُ
ومن الإعجاز الت�سريعي يف القراآن الكرمي 
امل��ال  حظي  اإذ  امل����رياث«،  ت�سريع  »اإع��ج��از 
م كبري  باهتمام ال�سارع احلكيم باعتباره مقوِّ
من مقومات احلياة الإن�سانية واحتياجاتها، 
ويرتبط متلك املال بتداوله بالنتقال من يد 
اإىل اأخرى بالوفاة والتوريث، وهو ما اقت�سته 

احلياة الب�سرية.
وقد اأثبتت الدرا�سات التي تناولت املو�سوع 
بثل  الإتيان  عن  يعجز  الب�سري  املجتمع  اأن 
حيث:  من  امل��رياث  يف  الإ�سالمي  الت�سريع 
حفظ  التنا�سق،  ال�سمول،  التدرج،  البيان، 
يقيم  �سامل  د�ستور  فالقراآن  ...ال���خ،  امل��ال 
اهلل  قال  وجه،  اأكمل  على  الإن�سانية  احلياة 

لُكلِّ  ِتْبَيانًا  الِكَتاَب  َعَلْيَك  ْل��َن��ا  )َوَن��زَّ تعاىل: 
للُم�سِلِمني(  ��َرى  ��ْيٍء َوُه���ًدى َوَرْح��َم��ًة َوُب�����سْ ���سَ
ْك��َر  ال��ذِّ َل��ْي��َك  اإِ النحل 89، وق��ال: )َواأَن��َزْل��َن��ا 
ُرون(  َل اإَِلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَّ ا�ِس َما ُنزِّ َ ِللنَّ ِلُتَبنيِّ

النحل44.
باملركز  الفائزة  الدرا�سة  عر�س  و�سيتم 
م��ت��ويل  ع���ب���داهلل  حم��م��د  ل��ل��دك��ت��ور  الأول 
والدعوة  الدين  اأ�سول  بكلية  املدر�س  فايد، 
تبويبها،  بنف�س  الأزه��ر،  بجامعة  الإ�سالمية 
ثم ن�ستكمل املو�سوع باأهم ما ورد يف البحوث 
الأخرى من اأوجه الإعجاز الت�سريعي التي مل 

ياأت ذكرها يف بحث اجلائزة الأوىل.

لمبادئ  التشريعي  اإلعــجــاز  ــوه  وجـ
نـــظـــام الــــمــــواريــــث فــــي اإلســـــام 

ودالالتها
وجوه الإعجاز الت�ضريعي لفل�ضفة نظام 

املواريث:
1- وجوه الإعجاز املتعلقة بالفل�ضفة 

ال�ضرعية:
يف  ال��ت�����س��ري��ع  ت����درج  الأول:  ال��وج��ه 

مع  يتنا�سب  تدرجًا  املواريث  ق�سية  تنظيم 
بالولية،  التوريث  فبداأ  ال�سليمة،  الفطرة 
اأي الإ�سالم والهجرة، بالآية الكرمية: )اإِنَّ 
ِباأَْمَواِلِهْم  اآَمُنوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  ِذيَن  الَّ
ُروا  ِذيَن اآَووا َوَن�سَ ِ َوالَّ َواأَنُف�ِسِهْم يِف �َسِبيِل اهللَّ
اآَمُنوا  ِذيَن  َبْع�ٍس َوالَّ ْوِلَياُء  اأَ ُهْم  َبْع�سُ اأُْوَلِئَك 
�َسْيٍء  ن  مِّ ن َولَيِتِهم  مِّ َلُكم  َما  ُيَهاِجُروا  َومَلْ 
يِن  ُروُكْم يِف الدِّ َواإِِن ا�ْسَتن�سَ ُيَهاِجُروا،  َحتَّى 
َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم  َقْوٍم  َعَلى  اإِلَّ  ُر  النَّ�سْ َفَعَلْيُكُم 
ري( الأنفال72،   ا َتْعَمُلوَن َب�سِ ُ ِبَ يَثاٌق َواهللَّ مِّ
والتبني  والتاآخي  بالهجرة  الإرث  ُن�سخ  ثم 
الو�سية  واأوج����ب  ل��الأق��رب  ال��ولي��ة  وج��ع��ل 
حمدد:  غري  بن�سيب  والأق��رب��ني  للوالدين 
ن  اإِ امَل��ْوُت  َحَدُكُم  اأَ َر  َح�سَ اإَِذا  َعَلْيُكْم  )ُكِتَب 
ِل��ْل��َواِل��َدْي��ِن َوالأَْق��َرِب��نَي  ُة  يَّ الَو�سِ َخ��رْيًا  َت��َرَك 
َل��ُه  َب��دَّ َفَمن  ��ِق��نَي.  املُ��تَّ َعَلى  َحقاًّ  ِب��امْلَ��ْع��ُروِف 
ُلوَنُه  ِذيَن ُيَبدِّ ا اإِْثُمُه َعَلى الَّ َ نَّ َبْعَدَما �َسِمَعُه َفاإِ
و�ٍس  مُّ ِمن  َخاَف  َفَمْن  َعِليم.  �َسِميٌع   َ اهللَّ اإِنَّ 
َعَلْيِه  اإِْث��َم  َفاَل  َبْيَنُهْم  َلَح  َفاأَ�سْ اإِْثمًا  اأَْو  َجَنفًا 
 ،182-180 البقرة  ِحيم(  رَّ َغُفوٌر   َ اهللَّ اإِنَّ 
ثم هدم مرياث اجلاهلية الذي كان يق�سر 
الن�ساء  دون  املقاتلني  الرجال  على  املرياث 

وال�سغار باآيات التوريث.
ال���وج���ه ال���ث���اين: ت��ق�����ض��ي��م امل���رياث 
�سبحانه  اهلل  ���س��رع  رب���اين:  تق�ضيم  ه��و 
وت��ع��اىل ب��ذات��ه ت��وزي��ع امل���رياث يف ال��ق��راآن 
اأو  ي��ب��دل��ه  اأن  ال���ك���رمي، ف��ال جم���ال لأح����د 
حتى  يرتكه  مل  بل  ثوابته،  من  �سيئًا  يغريِّ 
و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  امل�سطفى  لنبيه 
َت��َرَك  ��ا  َّ مِّ يٌب  َن�سِ )ِل��ل��ِرَج��اِل  تعاىل:  يقول 
ا  َّ مِّ يٌب  َن�سِ ال��َواِل��َداِن َوالأَْق��َرُب��وَن َوِللن�َساِء 
ا َقلَّ ِمْنُه اأَْو َكُثَ  َتَرَك الَواِلَداِن َوالأَْقَرُبوَن ِمَّ
ْفُرو�سا( الن�ساء7، وهو ما ي�سيف  يبًا مَّ َن�سِ

نتيجة مهمة وهي ذاتية الت�سريع وربانيته 

الدراسات التي تناولت 

موضوع الميراث أثبتت 

أن التشريع اإلسامي 

في الميراث يعتبر 

معجزة كبرى
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التي تعني عدم تاأثره باأي ت�سريعات و�سعية 
�سكاًل  خمالفته  وت��وؤك��د  ب��ل  عليه،  �سابقة 

ومو�سوعًا لهذه الت�سريعات.
ال���وج���ه ال��ث��ال��ث: حت��دي��د اأن�����ض��ب��ة 
جم��اًل  ي���دع  ل  ب��ا  ب��دق��ة:  امل�ضتحقن 
وينح�سر  القراآنية،  بال�سياغة  لالختالف 
معظمها يف �سورة الن�ساء، با يوؤكد اأنه اأمر 

قاطع من اهلل تعاىل.
ال���وج���ه ال���راب���ع: ج����اءت ال��دلل��ة 
مبا�سرة  متعددة:  بطرق  التوريث  على 
وهي  الو�سية  مثاًل:  منها  مبا�سرة،  وغ��ري 
ل��ل��وج��وب ول��ي�����س ل��ال���س��ت��ح��ب��اب، وج���اءت 
باللفظ ال�سريح، منها قوله تعاىل يف �سورة 
7 )ن�سيبًا مفرو�سًا..(  الآيتني:  الن�ساء يف 
بدللة  وج���اءت  اهلل(،  م��ن  )فري�سة  و11 
مثل  )ل��ل��ذك��ر  والخ��ت�����س��ا���س  امل��ل��ك��ي��ة  لم 
... ف��ل��ه��ن.. ف��ل��ه��ا.. ولأب���وي���ه.. ف��الأم��ه..( 
 ..( الت�سريك:  بلفظ  وج��اءت  الن�ساء11، 
وجاءت  الن�ساء12،  الثلث(  يف  �سركاء  فهم 
بدللة العقاب )ومن يع�س اهلل ور�سوله..( 
الن�ساء14، وهذا التنوع ل جنده يف فري�سة 
اإع��ادة  اأم��ام  الباب  غلق  يعني  با  اأخ���رى، 
كاأنها  امل�ستحقني  اأن�سبة  ق�سمة  يف  النظر 
بتغري  تتغري  ل  نهائية  ق�سمة  اأن��ه��ا  تعني 

الزمان اأو املكان. 
التوريث  اآيات  ذكرت  اخلام�س:  الوجه 
الفر�سية )فري�سة من اهلل..(؛  ب�سيغتني: 
باعتبار وجوب اأخذها وتنفيذها كما اأُنزلت، 
التي  اهلل..(  )يو�سيكم  الو�سية  وب�سيغة: 
يف  املذكورة  التفا�سيل  تطبيق  تاأكيد  تعني 
الفرائ�س باعتبارها دللة وتاأكيدًا لالإميان.
ال��وج��ه ال�����ض��اد���س: ت��ع��د ال�����س��ي��اغ��ة 
ب��الآي��ة  امل�سلم  للمجتمع  تنبيه  ال��ق��راآن��ي��ة 
حكيمًا(  عليمًا  ك���ان  اهلل  )اإن  ال��ك��رمي��ة 

الت�سريع  باأمر  اللتزام  لتوجب  الن�ساء11، 
العليم  باعتباره  ب��ه  و���س��ى  فيما  احلنيف 
الت�سريع  ه��ذا  م�سدر  اإن  حيث  احلكيم،  
اخلالق  لأن���ه  ���س��يء  ك��ل  حكمة  يعلم  م��ن 
من  والب�سر  الأمور  وبواطن  بظواهر  العامل 

ذلك على ق�سور. 
ختام  ا�ستلزم  ما  وهو  ال�ضابع:  الوجه 
والفوز  باجلنة  والوعيد، وعدا  بالوعد  الآية 
بالنار  ووع��ي��دًا  واأط���اع،  ر�سي  ملن  العظيم 
يقول  ى،  وتعدَّ اعرت�س  ملن  املهني  والعذاب 
 َ ُي��ِط��ِع اهللَّ ِ َوَم���ن  ت��ع��اىل: )ِت��ْل��َك ُح���ُدوُد اهللَّ
ِتَها  حَتْ ِم��ن  ��ِري  َتْ ��اٍت  َج��نَّ ُيْدِخْلُه  ��وَل��ُه  َوَر���سُ
الَعِظيُم.  الَفْوُز  ِفيَها َوَذِلَك  َخاِلِديَن  الأَْنَهاُر 
َ َوَر�ُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه  )13( َوَمن َيْع�سِ اهللَّ
ِهني(  مُّ َع��َذاٌب  ِفيَها َوَلُه  َخاِلدًا  َنارًا  ُيْدِخْلُه 
اأمام  املقابل  يكون  وبذلك   ،14-13 الن�ساء 
منهما  يختار  حتى  للفئتني  وا�سحًا  امل�سلم 

امل�سلم طريقه.
2- وجوه الإعجاز الت�ضريعي املتعلقة 
بالفل�ضفة القت�ضادية لنظام املواريث:

الوجه الأول: يحول نظام املرياث دون 
ح�ساب  على  واح���دة  ي��د  يف  ال���ثوة  تميع 
البنوة؛  موقع  نف�س  يف  كانوا  ول��و  الآخ��ري��ن 

البن  مينح  الذي  الجنليزي  الت�سريع  مثل 
ما  اإخ��وت��ه  باقي  دون  كله  امل���رياث  الأول 
الت�سريع  اأما  يكد�س الثوات يف عدد قليل، 
بن�سيب  الإخ���وة  فيه  فيحظى  الإ���س��الم��ي 
ال��ثوة  تفتيت  اإىل  ي��وؤدي  امل��رياث ما  من 
وتوزيعها با يحول دون الراأ�سمالية القائمة 
التملك  ح��ري��ة  يتبنى  فهو  الت�سلط،  على 
ال�سرتاكية  اأنكرت  وقد  حمكمة،  ب�سوابط 
ال�سريعة  اأم����ا  ظ��ل��م��ًا،  واع��ت��رت��ه  الإرث 
بينهما،  و�سطًا  موقفًا  فوقفت  الإ�سالمية 
يف  الت�سرف  بحرية  الإ�سالم  �سمح  كذلك 
ل��وارث حتى  األ تكون  ثلث مال امل��ورث على 
لتغيري  �سبياًل  تكون  اأو  العدالة،  تنتق�س  ل 
لتو�سيع  وحتقيقًا  ال�سرعية،  الأن�سبة  ن�سبة 
لال�ستهالك  يدفع   با  ال�ستفادة   قاعدة 

ويعمل على ت�سجيع ال�ستثمار. 
الأن�سبة  متايز  يخ�سع  الثاين:  الوجه 

لعدة معايري هي:
زاد  اقرتبت  فكلما  القرابة:  درجة   -1
فرق  دونا  انخف�س  بعدت  وكلما  الن�سيب 

اجلن�س.
التتابع  من  ال��وارث  اجليل  موقع   -2
احلياة  ت�ستقبل  التي  فالأجيال  الزمني: 
ت�ستدبر  والتي  الأب��ن��اء  مثل  اأك��ر  ن�سيبها 
فالبنة  الوالدين،  مثل  اأقل  ن�سيبها  احلياة 
ترث اأكث من اأب واأم املتوفى وجعل ن�سيب 
الب��ن  لأن  ج���ده،  ن�سيب  م��ن  اأك���ر  الب���ن 
احلياة  ي�ستقبل  فهو  جده،  من  للمال  اأحوج 
واجلد يودعها فيكون هذا التوزيع  بناء على 

احلاجة ولي�س بناء على الذكورة اأوالأنوثة.
3- العبء املايل املفرو�س على الوارث: 
وهو ما يفرق بني الذكر والأنثى نظرًا لتحمل 
الذكر عبء الإنفاق، وي�سمن ال�سرع لالأنثى 

اأن ينفق عليها واإن كان لها مال.

تنظيم قضية المواريث 

في التشريع اإلسامي 

تدرج تدرجًا يتناسب مع 

الفطرة السليمة
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الوجه الثالث: لذلك وردًا على ما يثار 
عن حكمة اإعطاء الذكر �سعف الأنثى تويل 
الكاتبة هذا املو�سوع اهتمامًا خا�سًا، وكما 

تناوله البحث فيما يلي:
الذكر �ضعف ما يعطى  اإعطاء  حكمة 

لالأنثى:
يف  الأن��ث��ى  عن  الذكر  ن�سيب  زي��ادة   -1
وع��دل  ت����وازن  ب��ه  يق�سد  احل����الت  بع�س 
الأنثى  واأع��ب��اء  املتعددة  الذكر  اأع��ب��اء  بني 
بهذا  احلكيم  ال�سارع  ف��راع��ى  امل��ح��دودة، 

العدل الرباين اأعباء كل منهما.
م�ساٍو  ال��ذك��ر  م���رياث  ال�����س��رع  جعل   -2
اث��ن��ت��ني م��ن درج��ت��ه ب��ا يقت�سي  مل����رياث 
»مرياث  يقل  فلم  الأنثى،  ن�سيب  معلومية 
الأنثى ن�سف مرياث الرجل« ف�سار مرياث 
مرياث  عليه  يقا�س  الذي  املعيار  هو  الأنثى 
الرجل، بل و�سار الإ�سالم ينادي بحظها يف 
املرياث، فما تاأخذه خال�سًا لها، وما ياأخذه 

اأخوها له وملن وجب عليه الإنفاق عليهم.
اُم��وَن  َق��وَّ َج��اُل  )ال��رِّ تعاىل  اهلل  يقول   -3
��ُه��ْم  َب��ْع�����سَ  ُ ��َل اهللَّ َف�����سَّ ���ا  ِبَ ��اِء  �����سَ َع��َل��ى ال��نِّ
���ا اأَن��َف��ُق��وا ِم��ْن اأَْم��َواِل��ه��م(  َع��َل��ى َب��ْع�����سٍ َوِبَ

اإن زيادة ن�سيب الذكر على  اإذ  الن�ساء34، 
توازن  به  يق�سد  احل��الت  بع�س  يف  الأنثى 
ال��ذك��ر املتعددة واأع��ب��اء  اأع��ب��اء  ب��ني  وع��دل 
الأنثى املحدودة، حيث اإن نفقات املراأة هي 
م�سئولية الرجل؛ اأبًا اأو اأخًا اأو زوجًا اأو ابنًا، 
حاجات  من  وينق�س  اأعبائه  يزيد  ما  وهو 
املراأة، فاأ�سا�س التفا�سل باأن ن�سيب الذكر 
�سعف ن�سيب اأخته لأن حاجته للمال اأ�سد.

»الغنم  مل��ب��داأ  تطبيقًا  ي��ع��د  وذل���ك   -4

الرجل  م�سئولية  الإنفاق  كان  فاإذا  بالغرم« 
على املراأة، ولي�ست م�سئوليتها الإنفاق على 
الرجل حتى اإن كانت غنية وهو فقري �سواء 
اأكان زوجًا اأو اأخًا اأو ابنًا، لذلك فاإن الذكر 
حمدودة،  اأعباوؤها  والأنثى  متعددة  اأعباوؤه 
فاملنفق يرتقب النق�س واملنَفق عليه مرتقب 
الزيادة، فهو تنا�سق بديع بني الغنم والغرم 

بهذا التوزيع العادل.
يف  البع�س  ت�سور  على  وردًا  ذل��ك،  وم��ع 
متييز الت�سريع للذكر يف املرياث عن الأنثى 
جند من ا�ستقراء م�سائل توزيع املرياث بني 

الذكر والأنثى ما ياأتي:
ت��رث فيها امل���راأة ن�سف  اأرب��ع ح��الت   -

الرجل.
- اأ�سعاف هذه احلالت ترث فيها املراأة 

مثل الرجل.
- ع�سر حالت ترث فيها املراأة اأكث من 

الرجل.
- توجد حالت ترث فيها املراأة ول يرث 

فيها الرجل.
�سيانة  ال�سرع  �سمن  ال��راب��ع:  الوجه 
وذلك  الإنفاق،  تنظيم  بتقنني  الطفل  حياة 
��ْع��َن  يف ق��ول��ه ت��ع��اىل: )َواْل�����َواِل�����َداُت ُي��ْر���سِ
ُيِتمَّ  اأَن  اأََراَد  مِلَ��ْن  َكاِمَلنْيِ  َح��ْوَل��نْيِ  اأَْولَدُه���نَّ 
اَعَة..( البقرة 233، وبذلك يتقرر اأن  �سَ الرَّ
يرث  م�سئولية من  اليتيم هي  الوليد  رعاية 

الو�ساية على اأموال الأب املتوفى.
�سببًا  الزوجية  ُجعلت  الوجه اخلام�س: 
امل��ودة،  اأوا�سر  لتقوية  امل��رياث  اأ�سباب  من 
بع�سهما،  ت���وارث  للزوجني  ذل���ك:  ودلل���ة 
وللمراأة يف ذلك ذمة مالية م�ستقلة، والزوج 
اإذا طلق زوجته فرارًا من املرياث ورثت منه 
حالة موته، وكان طالقها رجعيًا اأثناء عدة 

التي  الأ���س��رة  ن  يح�سِّ ما  وه��و  ال��وف��اة، 

نظام الميراث في 

اإلسام يحول دون 

تجميع الثروة في 

يد شخص واحد 

على حساب اآلخرين
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تعتر اللبنة الأوىل يف املجتمع امل�سلم.
3- وجوه الإعجاز الت�ضريعي املتعلقة 

بالفل�ضفة الجتماعية لنظام املرياث:
الن�سان  ك��رام��ة  حفظ  الأول:  الوجه 
الكمالت  نحو  اليجابية  طاقاته  وحتريك 
ملتطلباته  الدقيق  التوزان  وتوفري  الب�سرية 
يف  ال�سعادة  يثمر  م��ا  وال��روح��ي��ة  امل��ادي��ة 

الدنيا والفالح يف الآخرة .
ال���وج���ه ال���ث���اين: م���راع���اة ال��ق��راب��ة 
بقوله  الن�سانية  وال��ع��الق��ات  الجتماعية 
الُقْرَبى  ْوُل��وا  اأُ الِق�ْسَمَة  َر  َح�سَ َواإَِذا   « تعاىل: 
ْنُه َوُقوُلوا  مِّ َفاْرُزُقوُهم  َواْلَيَتاَمى َوامْلَ�َساِكنُي 
ْعُروفًا » الن�ساء )8( وهي حت�س  َلُهْم َقْوًل مَّ
الروابط  وتوثيق  الأ���س��ر  بني  التكافل  على 
وامل�ساكني  اليتامى  واإع��ط��اء  الجتماعية، 
ب��الإ���س��اف��ة ل��ق��ول امل��ع��روف وال���دع���اء لهم 

وتطييب خواطرهم .
لتو�سعة  ال�سريعة  دعت  الثالث:  الوجه 
الجتماعي  ال�سف  ل�سد  العائلي  الرتباط 
)َي�ْسَتْفُتوَنَك  الكرمية:  الآية  بدللة  لالأمة، 
َهَلَك  اْم��ُروؤٌ  اإِِن  الَكالَلِة  يِف  ُيْفِتيُكْم   ُ اهللَّ ُقِل 
َتَرَك  َما  ُف  ِن�سْ َفَلَها  اأُْخٌت  َلُه َوَلٌد َوَلُه  َلْي�َس 
َكاَنَتا  َف��اإِن  َها َوَل��ٌد  لَّ َيُكن   ْ ملَّ اإِن  َيِرُثَها  َوُه��َو 
َكاُنوا  َت��َرَك َواإِن  ا  ِمَّ الثُُّلَثاِن  َفَلُهَما  اْثَنَتنْيِ 
َكِر ِمْثُل َحظِّ الأُنَثَينْيِ  َجاًل َوِن�َساًء َفِللذَّ اإِْخَوًة رِّ
�َسْيٍء  ِبُكلِّ   ُ لُّوا َواهللَّ َت�سِ اأَن  َلُكْم   ُ اهللَّ  ُ ُيَبنيِّ
َع��ِل��ي��ٌم( ال��ن�����س��اء176، وه���ذه الآي���ة تخدم 
العائلة  يف  التكافل  دائ��رة  تو�سيع  غر�سني: 
احلاجة  م��ن  الإن�����س��ان  وحت��ري��ر  الرِحمية، 
وبذلك  الو�سية،  نظام  خ��الل  من  والفاقة 
�سمل  للم  الفري�سة  م��ع  الو�سية  تتكافل 
العائلة الرحمية الجتماعية املو�سعة تكافاًل 

ماديًا ومعنويًا معًا.

المتعلقة  التشريعي  اإلعــجــاز  وجــوه 
وأسبابه  وشــروطــه  الميراث  بــأركــان 

وموانعه ودالالته الشرعية
1- وجوه الإعجاز الت�ضريعي املتعلقة يف 

اأركان املرياث ودللتها ال�ضرعية:
اأرك�����ان امل����رياث ه���ي: امل�����ورث، ال����وارث، 

املوروث.
اأما وجوه الإعجاز فيها فهي كالآتي:

)يو�سيكم  ت��ع��اىل  اهلل  ي��ق��ول  امل����ورث: 
الكرمية  الآية  اأولدك���م..(.. جاءت  اهلل يف 
يف  توجد  التي  ال��ب��اء  ب��دون  الو�سية  بلفظ 
اأنها  على  لتدل  الو�سية  اآي��ات  من  غريها 
مغرو�سة ومثبتة يف الأبناء ابتداًء، ما يبني 
على  الوالد  من  بخلقه  واأب��ر  اأرح��م  اهلل  اأن 

اأ�سحاب احلقوق  اأحقية  على  واأكدت  ولده، 
املورث  ب��اإرادة  ل  امل�سرع  بتنظيم  املفرو�سة 

ما قل اأو كث بفر�سية مطلقة.
ع��دم  اإىل  الآي�������ات  ن��ب��ه��ت  ال�������وارث: 
اخت�سا�س بع�س الأموال لبع�س الورثة التي 
يعتقد البع�س اأنها تخ�س الرجال فقط مثل 
الأم��وال  وبع�س  والأرا���س��ي،  والعقار  اخليل 
الن�ساء  تخ�س  اأن��ه��ا  البع�س  يعتقد  ال��ت��ي 
القراآين:  التعبري  وج��اء  احللي،  مثل  فقط 
يجمع  ب��ا  اأولدك����م..(  يف  اهلل  )يو�سيكم 
ل  حتى  واخل��ن��ث��ى  والإن����اث  منهم  ال��ذك��ور 

يخرج �سنف منهم من حق املرياث.
امل����وروث: ي��ق��ول اهلل ت��ع��اىل: )...م���ا 
ل  اأي  مفرو�سًا(  ن�سيبًا  ك��ث  اأو  منه  ق��ل 
ي�ستهان بالن�سيب ال�سغري ول يخت�س اأحد 
فيما  الورثة  ي�سرتك  بل  الكبري،  بالن�سيب 
بالت�سريع  ن�سيب مفرو�س  وهو  اأو كث،  قل 
احلنيف، ويتجه يف ذلك امل�سرع اإىل التوزيع 
دون التجميع فال يجمعها لالبن الأكر، ول 

مينحها لالأبناء دون البنات ول الأقارب.
2- وجوه الإعجاز الت�ضريعي املتعلقة 
ودللت���ه  و���ض��روط��ه  امل���رياث  باأ�ضباب 

ال�ضرعية:
اأ�ضباب املرياث ثالثة هي:

الأولد  فيها  ويدخل  الن�سب،  جهة  الأول: 
والوالدان، وهي ذاتية وتعد اأ�سرف اجلهات 

واأعالها.
الثاين: جهة الزوجية، وتتاأخر عن الأوىل 

�سرفًا وعلوًا لأنها عر�سية.
وت�سمى  بالغري  الوا�سطة  جهة  الثالث: 

الكاللة.  
اأ�سافها  وق��د  الإ����س���الم،  جهة  ال��راب��ع: 
»اأنا  ال�سريف  باحلديث  واملالكية  ال�سافعية 
وراث من ل وارث له اأعقل عنه واأرثه« على 

زيادة نصيب الذكر عن 

األنثى يقصد به التوازن 

والعدل بين أعباء الذكر 

الكثيرة وأعباء األنثى 

المحدودة
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اأن ي�سرف ذلك لبيت مال امل�سلمني.
�ضروط املرياث:

- حتقق موت املورث اأو احلاقه بالأموات 
حكمًا.

امل��ورث  م��وت  بعد  ال��وارث  - حتقق حياة 
ولو للحظة.

- العلم باجلهة املقت�سية لالإرث.
3- وجوه الإعجاز الت�ضريعي املتعلقة 
ودللت��ه��ا  و�ضروطه  امل���رياث  باأ�ضباب 

ال�ضرعية
يف  الورثة  اأق�سام  وردت  الأول:  الوجه 
�سلة  ترتيبات  اأح�سن  على  الن�ساء  �سورة 
اإما  ال���وارث  لأن  ذل��ك  واأعظمها،  القرابة 
اأو  وا�سطة  بغري  بامليت  مت�ساًل  يكون  اأن 
بوا�سطة، فاإن ات�سل به بغري وا�سطة ف�سبب 
والت�سال  الزوجية،  اأو  الن�سب  الت�سال 
فيها  وي��دخ��ل  ال���ولدة  ق��راب��ة  ه��و  بوا�سطة 
لذلك  ذات��ي،  رباط  وهو  والوالدان،  الأولد 

قدم على غريه مراعاة لقوة القرابة.
الإ�سالم  الوجه الثاين: تتجلى و�سطية 
باعتبار  ال�سابقة  الإرث  اأ�سباب  ح�سر  يف 
ملن  اإل  تكون  ول  للميت  خالفة  ال��وراث��ة  اأن 
يحتفظ بذكره وجمده ون�سبه، ومن ي�ساركه 
متاعب  على  وينا�سره  وال�سراء  ال�سراء  يف 
اأو  زوجته  اأو  قرابته  كاأهل  ونعيمها  الدنيا 
نعمة  يديه  على  اأج��رى  ملن  اأو  رحمه  ذوي 

احلرية له فاأحياه اأدبيًا.
اإىل  ال��ق��راب��ة  تنق�سم  الثالث:  الوجه 
وحوا�سي؛  وف���روع  اأ���س��ول  اأ���س��ن��اف:  ثالثة 
فالأ�سول من لهم ولدة على ال�سخ�س كالأم 
والأب واإن َعلوا، والفروع: كل من لل�سخ�س 
عليهم ولدة ك��الأولد واأولده��م واإن نزلوا، 
واحلوا�سي فروع الأ�سول كالإخوة والأعمام 

واأبنائهم وان نزلوا.

ال�سحيحة  الزوجية  ال��راب��ع:  الوجه 
اأوا�سر  لتقوية  امل��رياث  اأ�سباب  من  �سبب 
يف  متاأخرة  كانت  واإن  الزوجني،  بني  املودة 
رباط  لأن  التوريث  يف  الن�سب  عن  ال�سرف 
عر�سي،  ال��زوج��ي��ة  ورب���اط  ذات���ي  الن�سب 
الطالق  يف  ال��زوج��ني  ب��ني  ال��ت��وارث  وميتد 
بينهما  بينونة  حت�سل  اأن  اإىل  ال��رج��ع��ي 
بطالق اأو ف�سخ، فاإذا حدث انقطع التوارث 
بينهما، ويثبت التوارث يف الطالق الرجعي 
انقطع  بائنًا  الطالق  كان  فاإذا  العدة  اأثناء 
فيها  يتهم  اأن  اإل  الفرقة،  بجرد  التوارث 
الإرث  من  الآخ��ر  حرمان  بق�سد  اأحدهما 
فاإن املتهم يورث ول يرث عقابًا له بنقي�س 

ق�سده ال�سيئ.
الوجه اخلام�س: مرياث الكاللة: تاأخر 
مرياث الكاللة عن القرابة والزوجية، حيث 
ويعد  بالوا�سطة،  امليت  اإىل  الكاللة  تن�سب 
بوا�سطة،  الثابت  من  اأ�سرف  ابتداء  الثابت 
تبعًا  ال��ورث��ة  درج���ات  ترتيب  يكون  وب��ذل��ك 
امل����ورث وق��در  وب���ني  ال��ع��الق��ة بينهم  ل��ق��وة 
...ال��خ،  الدنيا  احلياة  يف  عنهم  م�سئوليته 
مراد  على  التعرف  ���س��رورة  ي�ستوجب  با 
احلق من الت�سريع املحكم با يي�سر الوقوف 

على احلكم امل�ستنبطة والت�سريعات. 
ال��ق��راب��ات هي  اأن  ذل��ك  ك��ل  م��ن  ويتبني 
اأ���س��ل  يف  تف�سيل  ب��ال  ال���س��ت��ح��ق��اق  �سبب 
فحدوث  والن�ساء،  الرجال  بني  ال�ستحقاق 
اأم  لرجل  اأك��ان  �سواء  الإرث  يوجب  ال�سبب 
ل��الإرث دون حتديد  اأنه موجب  اأي  لم��راأة، 

للنوع.
4- وجوه الإعجاز الت�ضريعي املتعلقة 

مبوانع املرياث ودللتها ال�ضرعية:
تناول امل�سرع اأ�سباب منع الإرث وهي:

�سبب  له  توفر  »م��ن  الإرث  بنع  يق�سد 
الإرث ثم �سلبت عنه اأهليته«، وموانع الإرث 
القتل  ناق�سًا،  اأو  تامًا   - ال��رق  هي:  اأربعة 
الدارين.  اختالف  ين،  الدِّ اختالف  العمد، 

ووجوه الإعجاز فيها هي:
ال��رق امل��رياث لأن العبد  ق: مينع  ال��رِّ  -1
لي�س له حق التملك، فهو ملك ل�سيده، فاإن 
يزيد  م��ال  ع��ن  امل���ورث  وم��ات  ك��ان مكاتبًا 
ل  املكاتب  لبن  الفرق  كان  كتابته  قدر  عن 

ل�سيده.
للمرياث  مانعًا  ويعد  العمد:  القتل   -2
وكان  مثاًل  زور  ب�سهادة  �سببًا  اأو  مبا�سرة 
القتل  نية  وج��ود  م��ع  بالغًا،  ع��اق��اًل  القاتل 
عوقب  �سيئًا  تعجل  فمن  للمرياث،  تعجاًل 
ل��ل��دف��اع  ال��ق��ت��ل  ك���ان  اإذا  اإل  ب��ح��رم��ان��ه، 
بغري  بتاأديب  احلا�سل  القتل  اأو  ال�سرعي، 
تعد ول تفريط، ففي هذه احلالت ل مينع 

املرياث.
�سلى  النبي  يقول  ال��دي��ن:  اخ��ت��الف   -3
ول  الكافر  امل�سلم  يرث  »ل  و�سلم  عليه  اهلل 
العلماء  اأن  اإل  الأ�سل،  وهو  امل�سلم«  الكافر 
زوا فيها  امل��ع��ا���س��ري��ن وج����دوا ح���الت ج����وَّ
التوريث منها، مثاًل: زوجة تعي�س يف اخلارج 

وكانت على غري الإ�سالم مع زوجها ثم 

الزوجية ُجعلت سببًا 

من أسباب الميراث 

لتقوية أواصر المودة 

بين الزوجين
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اأ�سلمت دون زوجها، ففي حالة وفاة زوجها 
اأثناء العدة، وكانت قوانني البلد التي تعي�س 
اأن  املقبول  فلي�س من  بتوريثها،  ت�سمح  فيها 
اإذا  تركة  زوجها خا�سة  ترتك ن�سيبها يف 
الباحث  يوؤكد  ل��ذا  اليها،   حاجة  يف  كانت 
وقريبها  زوجها  ت��رث  امل�سلمة  ال��زوج��ة  اأن 
بن  عمر  �سيدنا  ق��ول  وم��ن��ه  امل�سلم،  غ��ري 
نتزوج  كما  يرثونا  ول  »نرثهم  عبدالعزير 

ن�ساوؤهم ول يتزوجون ن�ساءنا«.
زوج��ة يف غري  اإ�سالم  ح��الت  يت�سور  اإذ 
ب��الد الإ���س��الم وت���ويف زوج��ه��ا غ��ري امل�سلم 
على  ال��زوج��ي��ة  حكم  على  اأث��ن��اءه��ا  وتبقى 
امل�سلمة  يفرقون بني  راأي احلنفية؛ حيث ل 
اإن  ردته  اأو  دونه  اإ�سالمها  بجرد  وزوجها 
بل  دينها،  على  زوجته  وبقيت  م�سلمًا  كان 
املفرق  الق�سائي  احلكم  �سدور  حتى  تبقى 
هذا  �سدور  قبل  ال��زوج  ميوت  وقد  بينهما، 
تدور  الأحكام  »اأن  الباحث  وي��رى  احلكم، 
�سور  كانت  ومل��ا  وع��دم��ًا.  وج���ودًا  عللها  مع 
حا�سلة  امل�سلم  وغري  امل�سلمة  بني  الزوجية 
فعاًل يف زماننا ول متنع اأنظمة بع�س الدول 
اأن تكون مكافاأة  التوارث بينهما، فال يعقل 
امل�سلمة حرمانها من مرياث ميكنها اأخذه«، 
غري  زوجها  ترث  امل�سلمة  الزوجة  ف��اإن  لذا 
امل�سلم، ويجب تطبيقه يف بالدنا، واإن كانوا 
ل متنع حقها يف  وقوانينها  اأجنبية  دول  يف 
حجر  فتاوانا  تكون  اأن  ينبغي  ف��ال  الإرث 
هناك،  وامل�سلمات  امل�سلمني  ملعاقبة  ع��ثة 
ير�سخوا  فلن  متنعه  قوانينهم  كانت  واإن 
على  ونكون  امل��رياث  با�ستحقاقها  لفتاوانا 

الأقل �سندهن ولو معنويًا. 
اخ��ت��الف  اأي  ال����داري����ن:  اخ���ت���الف   -5
امل�سلمني  بني  الإرث  وهو ل مينع  اجلن�سية، 
توريث  متنع  الأجنبية  الدولة  كانت  اإذا  اإل 

رعايا  توريث  القانون  فمنع  رعاياها،  غري 
هذه الدول معاملة باملثل. 

المختصة  التشريعي  اإلعــجــاز  وجــوه 
بالحقوق المتعلقة بالتركة ودالالتها 

الشرعية
نوجز هنا جوانب الإعجاز كما يلي:

املتعلقة  الت�ضريعي  الإعجاز  وجوه   -1
ب��ت��ج��ه��ي��ز امل���ي���ت ل��ل��دف��ن ودللت���ه���ا 

ال�ضرعية:
)اأ( اأجمع العلماء على اأنه ُيفر�س فر�س 

كفاية على الأحياء ما يلي:
- تغ�سيل امليت امل�سلم الذي مل يقع به ما 

مينع الغ�سل كال�سهادة يف املعركة. 
يليق  با  ودفنه  بتكفينه  امليت  تهيز   -

باأمثاله.
ماله  م��ن  والتجهيز  الغ�سل  نفقة  وت��ق��ع 
مل  فاإن  ال�سرورية،  حاجاته  من  باعتبارها 
مل  ف��اإن  نفقته،  عليه  تب  من  فعلى  يوجد 
مال  بيت  على  كفاية  فر�س  فيكون  يوجد 

امل�سلمني.
امليت  تهيز  ح��ق  ع��ل��ى  م  ي��ق��دَّ ل  )ب( 
كالرهن  الرتكة  بعني  تعلق  دين  اإل  للدفن 
وامل��ره��ون  وف��ات��ه  قبل  وج��ب��ت  اإن  وال��زك��اة 
امل�سرتي مفل�سًا، قدم على  اإذا مات  واملبيع 

على  امليت  تهيز  م  وي��ق��دَّ تهيزه،  مئونة 
بل  كاملفل�س،  لذلك  لحتياجه  ديونه  ق�ساء 

اأوىل لنقطاع ك�سبه باملعروف.
ال��ت�����ض��ري��ع��ي  الإع����ج����از  وج�����وه   -2
ودللتها  املورث  ديون  بق�ضاء  املتعلقة 

ال�ضرعية:
الباقي  ماله  من  امليت  دي��ون  ُتق�سى   -1
الو�سية  على  الدين  ويقدم  التجهيز،  بعد 
بَدينه  مرتهنة  ذمته  لأن  ب�ساأنها،  اهتمامًا 
الذي  اخل��ري  فعل  من  اأوىل  ي��ن  ال��دَّ وفر�س 

يتقرب به.
بقوله  ال��و���س��ي��ة  ال���دي���ن  ب��ع��د  وم���ن   -2
دين(  اأو  بها  ي  يو�سِ و�سية  بعد  تعاىل )من 

الن�ساء11. 
لكثة  ال��دي��ن  على  الو�سية  ق��دم��ت   -3
بداأ  لذلك  ل�سذوذه،  الدين  واأُّخ���ر  وقوعها 

الن�س بذكر ما لبد منه وهو الدين.
4- قدمت الو�سية على الدين لأنها حظ 
امل�����س��اك��ني، واأُخ����ر ال��دي��ن لأن���ه ح��ظ غرمي 
قبل  ال��دي��ن  ف��ك��ان  و���س��ل��ط��ة،  ب��ق��وة  يطلبه 
الو�سية باعتبار تطوع املو�سي بها؛ فعلم اأن 

الفر�س اأوىل من التطوع.
ال��ت�����ض��ري��ع��ي  الإع����ج����از  وج�����وه   -3
املتعلقة بتنفيذ و�ضية املورث ودللتها 

ال�ضرعية:
1- اقت�ست احلكمة تنزيل اآيات املواريث 
والإخ����وة  ل���الآب���اء  معينة  اأن�����س��ب��ة  لتعيني 
تكن  مل  الرتكات  يف  معينة  اأن�سبة  والبنات 
للعوز  عر�سة  جعلهم  ما  قبل  من  مقررة 

واحلرمان.
 )... ع��ل��ي��ك��م  )ُك���ت���ب  ع���ب���ارة  ت��ف��ي��د   -2
قوة  لتاأكيد  عليكم  فر�س  بعنى  ال��وج��وب 

الت�سريع وفر�سيته.
على  الو�سية  ترغيب  الآي���ات  اأك��دت   -3

القرابة تنقسم إلى ثاثة 

أصناف.. أصول وفروع 

وحواشي
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تنفيذها  وج���وب  على  ونبهت  م�سلم،  ك��ل 
واأنذرت  دون حيف وحذرت من خمالفتها، 

خمالفيها اأومبدليها.
4- ذك����رت ال��و���س��ي��ة ق��ب��ل ال��دي��ن رغ��م 
الدين  لأن  الو�سية  على  م  مقدَّ الدين  اأن 
الدين  على  فقدمت  ت��رع،  والو�سية  ح��ق 
ولأن  ال��دي��ن،  مع  اإخراجها  اإىل  لي�سارعوا 
ل  املدين  ولأن  امليت،  مال  يف  �سابق  الدين 
َدين  عن  فا�سل  هو  ما  اإل  ماله  من  ميلك 

دائنه.
اأن  الو�سية  �سمع  من  الت�سريع  ل  حمَّ  -5
م�سئولية  فهي  للورثة  باإبالغها  ذمته  يرئ 

يجب اإمتامها.
الترع حال احلياة  الو�سية غري  تعد   -6
امللكية  نقل  الو�سية  فمق�سود  وال�سحة، 
اأما ما يجود به املترع  بعد موت �ساحبها، 
يف حياته فاأجره تبعًا لنيته ومقت�سى احلال 

وقتها.
ال��وف��اء  ميكن  ل  م��ا  الو�سية  ل  تكمِّ  -7
ببداأ  عماًل  ال�سريعة  ملقا�سد  حتقيقًا  به 
تكامل وتدعيم قاعدة التوزيع وتو�سيع نطاق 
اإىل  للورثة  التوريث  قواعد  بتجاوز  املالكني 
ويوؤكد  واملحتاجني،  الفقراء  م��ن  غريهم 

الباحث اأن ذلك يوؤدي اإىل رفع القدرة على 
والقدرة على ال�ستهالك وت�سجيع  املناف�سة 
ال�ستثمار وزيادة الإنتاج ومن ثم فتح الباب 
مهاراتهم،  لإب���راز  واملتميزين  للمتفوقني 
املجتمع  تقدم  اإىل  النهاية  يف  ي���وؤدي  م��ا 

ماديًا واأخالقيًا ومعنويًا.
امل��رياث  على  الو�سية  تقدمي  يحقق   -8
م�سلحة �سرعية؛ فلو منعت مَلُِنع باب عظيم 
لورثته  بقي  مل��ا  عليه  �سلط  ول��و  ال���ر،  م��ن 
ورحمة  لطفًا  الأمر  ففي  �سدقة،  منه  �سيئًا 
قبل  الرتكة  من  تخرج  والو�سية  باملو�سي، 
املرياث ثم يق�سم الباقي على الورثة كرتكة 
دون  الورثة  على  النق�س  فيدخل  م�ستقلة 

الو�سية. 
من  ي�ست�سري  اأن  املو�سي  على  ينبغي   -9
حوله للحيل دون حدوث �سغائن فيكون قد 
منعًا  الو�سية  اأم��ر  لإ�سالح  احتياطًا  و�سع 
املوؤمنون  يتكاتف  امل�سكالت، وحتى  حلدوث 
يف وح����دة اإمي��ان��ي��ة وم��ع��اجل��ة الن��ح��راف 

بالوقاية قبل حدوثه.
اأمر  اإث��ب��ات  احلنيف  ال�سرع  تناول   -10
وقتها  �ساحبها  وم��وت  ال�سفر  يف  الو�سية 
َذا  اإِ َبْيِنُكْم  �َسَهاَدُة  اآَم��ُن��وا  ��ِذي��َن  الَّ اأَيُّ��َه��ا  )َي��ا 

ِة اْثَناِن َذَوا  يَّ َر اأََحَدُكُم امَلْوُت ِحنَي الَو�سِ َح�سَ
اأَنُتْم  ْن  اإِ ُكْم  َغرْيِ ِمْن  اآَخ��َراِن  اأَْو  نُكْم  مِّ َعْدٍل 
يَبُة امَلْوِت  �سِ اَبْتُكم مُّ �سَ َرْبُتْم يِف الأَْر�ِس َفاأَ �سَ
َفُيْق�ِسَماِن  الِة  ال�سَّ َبْعِد  ِم��ْن  ِب�ُسوَنُهَما  حَتْ
َكاَن  َثَمناًّ َوَلْو  ِبِه  ي  َن�ْسرَتِ َل  اْرَتْبُتْم  اإِِن   ِ ِباهللَّ
َِن  ملَّ اإِذًا  ��ا  اإِنَّ  ِ اهللَّ �َسَهاَدَة  ُقْرَبى َوَل َنْكُتُم  َذا 
ذلك  يف  ت�ساهل  وقد  املائدة106.  الآِثِمنَي( 
اأه���ل ال��ق��ان��ون ل��درج��ة اأن��ه��م اأق����روا �سحة 
ح�سر  اإذا  ال��رم��ل  على  بالكتابة  الو�سية 

�ساحبها املوت وهو نائم على الرمال. 
الو�سية  كتابة  اأمر  يف  ال�سرع  �سدد   -11
وب�سهادة اثنان ذوا عدل .. و�سرورة القيام 

بها كاماًل ملنع �سياع احلقوق.
�سرع  ال��و���س��ي��ة  لت�سريع  ا���س��ت��ن��ادًا   -12
التي  الواجبة«  »الو�سية  اجتهادًا  القانون 
مات  اإذا  لالأحفاد  اجلدة  اأو  اجلد  من  هي 
ويلزم  الرتكة،  ثلث  ح��دود  يف  الأم  اأو  الأب 
القا�سي باحلكم بها �سواء و�سى بها املتوفى 
لها  يتوفر  ل  الو�سية  وه���ذه  ي��و���س،  مل  اأو 
الإيجاب  لعدم  الختيارية  الو�سية  مقومات 
فهي  له،  املو�سى  من  والقبول  املو�سي  من 
اأقرب للمرياث وي�سلك فيها م�سلك املرياث 
ويحجب  الأنثيني،  حظ  مثل  للذكر  فيكون 
اأ�سله  ن�سيب  فرع  كل  وياأخذ  فرعه  الأ�سل 
غريها  على  مقدمة  اأنها  جانب  اإىل  فقط، 
ي�ستوعب  مل  فاإن  الختيارية،  الو�سايا  من 
الثلث جميع الو�سايا نفذت الو�سية الواجبة 

فقط.
ترتيب  يف  الإع���ج���از  �سبق  م��ا  وي��ت��ب��ني 
بالرتكة  املتعلقة  احلقوق  احلكيم  الت�سريع 
الأهمية  ي��راع��ي  حكيمًا  منطقيًا  ترتيبًا 
تهيز  ي��ل��ي:  كما  احل��ق��وق  ل��ه��ذه  الن�سبية 
امليت، ثم ق�ساء دينه، ثم تنفيذ و�سيته، ثم 

توزيع املرياث على امل�ستحقني.

ل َمن َسِمع  التشريع حمَّ

الوصية أن يبرئ ذمته 

بإباغها للورثة ألنها 

مسئولية يجب إتمامها
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