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گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  } قال تعالى:

ۀہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ى ىائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئ جب 

پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ 

 .[١١ – ١١]سورة النساء: {ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ  }قال تعالى: 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ 

 .[471]سورة النساء: { ڈ ڎ ڎڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ 
َْوَلى َفَما بَِقيَ  ،ألحقوا الفرائض بَِأْهِلَها)) قال:  عن النبي ،ڤ عن عبد الله بن عباس  فـَهوَو ِِ

 .(1)((رَجوٍل ذََكرٍ 
 

                                                             

 ـه(، في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 652( أخرجه محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )ت: 1)

ـهــ، كتاب الفرائض، باب ميراث 1266(، 1، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة د)ب(، ط)(صحيح البخاري)وأيامه 

ـه(، في المسند الصحيح المختصر 621، ومسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت: (2376: 551/ 8الولد من أبيه وأمه )

 ط، ت(،بيروت، د) –تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي )صحيح مسلم(بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ص، 

(7 /1677 :1215.) 
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 البحثملخص 
جمًعا ) حكام في المذاهب المختلفةمسائل الميراث المجمع عليها والمختلف فيها عند مفسري آيات األ :عنوان البحث

 .(دراسة و
  .إبراهيم بن أحمد بن أحمد عباس البحري الباحث:

كلية التربية  ،رئيس قسم القرآن وعلومه ،أستاذ التفسير وعلوم القرآن ،األستاذ الدكتور/ رفعت حسين عبورة المشرف: 

 .ـــ جامعة صنعاء

م هذا البحث إلى قسم القرآن وعلومه  الستكمال الحصول على درجة الماجستير في  ؛بكلية التربية ـــ جامعة صنعاءُقدِّ

 .وعلوم القرآن ،التفسير

 ،هوأسباب ،وحقائقه ،واالختالف وأنواعه ،وشروطه ،واإلجماع وأنواعه ،التعريف بالميراث ومبادئهالبحث إلى هدف  

ي بيان القول الراجح فو ،المذاهب المختلفة فســـريماث عند ميرالمختلف فيها في الو ،المجمع عليهامسائل ال وذكر

 نم اابً تك نيعبس نمر ثكأ لالخن م ـــ ما أمكن ـــ وفًقا لقواعد الترجيح المعتمدة عند أهل العلم المختلف فيهاالمسائل 

 .ريسفتالب تك

اإلضافة إلى ب ،واالستنباط ،المنهج الوصفي القائم على االستقراء والتحليلولتحقيق أهداف البحث سلك الباحث 

 .وثالثة فصول وخاتمة ،البحث من مقدمةوتكون هذا  ،منهج المقارنة

 ،تههجيومن ،وحدود البحث ،والدراسات السابقة ،وأهدافه ،ب اختيارهاسبأو ،أهمية البحثفأما المقدمة فاشتملت على 

 وأما الفصول فكانت على النحو اآلتي: ،وتقسيماته

 ،وحقائقه ،وأنواعه ،واالختالف ،وشروطه ،وأنواعه ،واإلجماع ،بالميراث ومبادئهالتعريف تضمن  :الفصل األول

 ،وأنواعه ،تعريف اإلجماع المبحث الثاني: ،ومبادئه ،التعريف بالميراث المبحث األول:ثالثة مباحث: وفيه  ،وأسبابه

 .المبحث الثالث: تعريف االختالف وأنواعه وحقائقه وأسبابه ،وشروطه

 مباحث: خمسةوفيه  ،فسري المذاهب المختلفةمسائل الميراث المجمع عليها عند متضمن ذكر  :ثانيالفصل ال

نعه وأنواعه والوارثون من الذكور الحقوق المتعلقة بالتركة والمبحث األول:  أركان الميراث وأسبابه وشروطه وموا

 ،: إجماع المفسرين في مسائل األوالد وأوالد األبناء واآلباء واألجداد واألمهات والجداتثانيالمبحث الو ،واإلناث

: إجماع المفسرين في مسائل رابعالمبحث الو ،: إجماع المفسرين في مسائل الزوجين واإلخوةلثحث الثاالمبو

 .والحجب : إجماع المفسرين في مسائل أصحاب الموت الجماعي والمفقودينخامسالمبحث الو ،الحمل والخنثى
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لمبحث ا وفيه ستة مباحث: ،المختلفةمسائل الميراث المختلف فيها عند مفسري المذاهب تضمن ذكر  :لثلفصل الثاا

المبحث الثاني: اختالف المفسرين في و ،وتوريث الجدة ،األول: اختالف المفسرين في توريث اإلخوة مع الجد

مبحث الو ،المبحث الثالث: اختالف المفسرين في مسائل الرد والعول وتوريث ذوي األرحامو ،المسائل الملقبات

المبحث الخامس: اختالف المفسرين في توريث أصحاب و ،توريث الحمل والخنثىالرابع: اختالف المفسرين في 

فروض أصحاب الالمتعلقة بمسائل ال بعض المبحث السادس: اختالف المفسرين فيو ،الموت الجماعي والمفقودين

 .والعصبات

 :تلك النتائج اآلتي أهمومن  ،مقترحاتالتوصيات والنتائج وثم ُختَِم البحث بمجوعة من ال

 .مسائل الفرائض من المسائل التي أولها المفسرون اهتمامهم وأعطوها مساحة واسعة في كتبهم ـ

مجموع  ،بلغ مجموع المسائل المجمع عليها التي تم دراستها من خالل كتب المفسرين مائة وخمسة وتسعين مسألة ـ

 .وتوقف الباحث في مسألة واحدة ،ما صح منها مائة واثنين وسبعين مسألة

 ،المسائل المجمع عليها التي نقل فيها الخالف ستة وعشرين مسألة ثبت الخالف في ثالثة وعشرين مسألةمجموع  ـ

 .وانتفى في ثالث مسائل

 .وقلما يكون الراجح خالفه ،الراجح في المسائل المختلف فيها غالًبا هو مذهب الجمهور ـ

 .عليهااختالف المفسرين في مسائل الفرائض أقل بكثير من المسائل المجمع  ـ

 وهي كاآلتي: ،وعلى ضوء تلك النتائج جاءت أهم التوصيات والمقترحات

ومسائله يسيرة  ،وهو من العلوم اليسيرة فحدوده قليلة ،ألنه أول علم ينسى ويفقد ؛اإلكثار من الكتابة في علم الفرائض ـ

 .مقارنة بغيره من أبواب الفقه

في الجامعات والمعاهد الشرعية نظير المواد الشرعية ضرورة تدريس مسائل المواريث وجعلها مادة مستقلة  ـ

 .في ذلكتأهيل المتخصصين في التفسير والعلوم الشرعية و ،األخرى

ء كانت عقدية ـ أو فقهية  ،بحث موسعة شاملة للمسائل المجمع عليها والمختلف فيها المتفرقة في كتب المفسرين سوا

.أبواب تلك العلوم وترتيبها حسب ،أو غير ذلك ،أو حديثية ،أو لغوية

ثية ،إعداد معاجم تخدم علم الفرائض وتسهل الوصول إليه ـ ومعجم لعلماء الفرائض  ،كمعجم للمصطلحات الميرا

 .وما من شأنه يخدم هذا العلم المبارك

ويجعله  ،أسأل الله أن يتقبله مني بقبول حسن ،ثم ذكر الباحث الفهارس التي تخدم البحث وتسهل الوصول إلى معلوماته

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل ،وهو أرحم الراحمين ،إنه خير مسؤول وأكرم مأمول ؛ولي ولعباده نافًعا ،له خالًصا
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Research Summary 
Research Title: “ Inheritance Issues Agreed Upon and Disputed by The Interpreters of 

Verses of Rulings in Different Schools of Islamic Thought”  (Collection and Study). 

Researcher Name: Ibrahim bin Ahmed bin Ahmed Abbas Al-Bahri. 

Supervisor: Prof. Refaat Hussain Aburah, Professor of Interpretation and Quran 

Sciences, Head of the Department of Quran and its Sciences, Faculty of Education - 

Sanaa University. 

This research was submitted to the Department of the Qur’an and its Sciences, Faculty 

of Education, Sana’a University to complete the requirements for obtaining a Masters 

Degree in Interpretation and the Sciences of the Quran. 

this research aims to define the inheritance and its principles, the consensus and its 

types, its conditions, the dispute and its types, its facts, and its causes, and to mention the 

issues that are agreed upon and disputed about inheritance according to the interpreters of 

the different Islamic sects [Schools of Islamic Thoughts], and a statement of the most 

correct opinion in the different issues in them - as far as possible - according to the rules 

of weighting approved by the most knowledgeable Islamic scholars.  

     to achieve the objectives of the research, the researcher followed the descriptive 

approach based on induction, analysis, and deduction, in addition to the comparative 

method.  

     This research consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The 

Introduction includes the importance of the research, the reasons for choosing it, its 

objectives, previous studies, the limits of the research, its methodology, and its divisions.  

The Chapters: the research consists of three amins chapters as follows: 

The First Chapter: includes the definition of inheritance and its principles, consensus, its 

types, conditions, difference, its types, facts, and causes, and it contains three sections:  

1. The First Section: Definition of inheritance and its principles. 
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2. The Second Section: Definition of consensus, its types, and conditions. 

3. The Third Section: Definition of dispute and its types, its facts and causes. 

The Second Chapter includes mentioning the issues of inheritance agreed upon by the 

interpreters of the different Islamic sects, and it contains five sections:  

 

 

 

 

 

The Third Chapter includes mentioning the disputed issues of inheritance according to 

the interpreters of the different Islamic sects, and it includes six sections:  
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Recommendations and Suggestions 

The research concluded with a set of results, recommendations and suggestions, the most 

important of which are the following: 

 

 

 

 

 

In light of these results, the most important recommendations and suggestions were 

made, as follows: 
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The researcher mentioned the indexes that serve the research and facilitate access to its 

information.  

“ I ask Allah to accept this research from me as a pure Islamic duty to serve the humanity 

and Muslims across the globe”  
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