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حدثن��ا عن أهمية ه��ذا العلم.. عل��م الفرائض 
واملواريث؟

علم الفرائض هو فقه املسائل املتعلقة باإلرث، 
والعلم بكيفية تقس���يم الترك���ة على الوارثني 
والوارث���ات، وما يتبع ذلك م���ن معرفة قدر ما 
يجب لكل ذي حق من التركة، وهو علم عظيم، 
وقد روى اإلمام أبو داود عن عبداهلل بن عمرو 
رضي اهلل عنهما أن النبي ژ قال »العلم ثالث، 
آية محكمة، أو س���نة قائمة، أو فريضة عادلة، 

وما كان سوى ذلك فهو فضل«. 
لكن يالحظ مع األسف أن كثيرين من الناس 
قد هجروا ه���ذا العلم، بل حتى كثير من طالب 
العلم قد تركوا دراسته، أو أن بعضهم إذا قرأه 
في درس���ه مر عليه مرور الك���رام، لذا نوصي 
طلبة العلم بأن يهتموا بهذا اجلانب، خاصة أن 
هذا الباب من الفقه اخلالف فيه قليل، ومسائله 
بسيطة، وإمنا يحتاج فيه اإلنسان فقط ألن ينظر 

فيما كتبه األولون.
ثم أيضا هذا العلم هو م���ا مييز أهل العلم 
عن سائر الناس، كما يقول ابن مسعود »من لم 
يتعلم الفرائض والطالق واحلج فبم يفضل أهل 
البادية؟«، ثم إن هذا العلم يبتلى فيه الكثير من 
الناس، ولذلك يقول الناظم »لوال الفرائض ضاع 
ميراث الورى * وجرى خصام الولد والشيباِن«، 
فلو تصورنا اآلن أن الناس ليس لديهم هذا العلم، 
وال يوجد من يفتيهم فماذا س���يحصل للناس؟ 
سيحصل النزاع والشقاق وتدب اخلصومة بينهم، 
لك���ن اهلل جل وعال بلطف���ه فصل في هذا األمر 
وأعطى كل ذي حق���ه حقه، وما على الناس إال 
النظ���ر في هذا العلم، وقد قال القرطبي عن آية 
املواريث في سورة النساء »هذه اآلية ركن من 
أركان الدي���ن، وعمدة من عمد األحكام، وأم من 
أمهات اآليات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى 
انها ثلث العلم، وروي نصف العلم، وهو أول علم 
ينزع من الناس وينسى«، وقال ابن عيينة »إمنا 

قيل له نصف ألنه يبتلى به الناس كلهم«.

سبب التأليف

وله���ذا أضع بني ي���دي الق���ارئ الكرمي هذا 

اجلمع املتواضع من ه���ذا العلم املبارك وهو 
علم املواريث، ولقد بذلت ما في وسعي لتقريبه 
لألذهان وللس���امعني، بحيث إذا نظر االنسان 
فيه يكتشف أن حقيقة هذا العلم أسهل مما كان 
يتصور، فكما تعلم البعض يغلق على نفسه 
الطلب، فبمجرد أن يس���مع أن علم الفرائض 
علم صعب أو أن���ه بحر غزير فينصرف عنه 
ويهجر حتى مج���رد االطالع عليه، وإذا مرت 
عل���ى آذانه بعض فت���اوى الفرائض ال ينتبه 
اليها، ألنه يرى في نفس���ه انه بعيد جدا عن 
هذا العلم، وهذا تصور بالش���ك غير صحيح، 
ولتسهيل هذا الفن أكثرت في الكتاب من ذكر 
األمثلة على كل نقطة ليسهل فهمها، وكما قيل 
باملثال يتضح املق���ال، وهي مأخوذة من عدة 
كتب لعلماء أفاضل وأخ���ص بالذكر صاحب 
كتاب علم امليراث مصطفى عاش���ور، وأمتمت 
كتابته في يوم السبت الثالث من شعبان 1417 
ه� املوافق 20-7-1996، فهي إذن رسالة قدمية 
اكتفيت بتصويرها ونسخها أثناء تدريسي لها 
أكثر من عشرة سنوات، ولم أعرضها على دور 
النش���ر، لكنها ستطبع قريبا وترى النور في 

أقرب وقت ممكن.

في كتب األولين كفاية

لكن أال ترى أن كتب األولني فيها كفاية حيث 
شملت العلوم كلها بأنواعها وشتى مجاالتها؟

الش���ك أن ما قلته صحيح، بل بالعكس أنا 
أميل إلى هذا القول، فالعلماء في تأليفهم لكتبهم 
ما تركوا ش���يئا، ففي كل فن ألفوا فيه، وهو 
رأي شيخنا الش���يخ عبدالرحمن عبدالصمد 
رحمة اهلل عليه، وأذكر أني س���ألته ذات مرة 
وكان مقال في التأليف، ملاذا بالكاد ما جند لك 
مؤلف���ات؟ فكان يقول رحم���ه اهلل »فيما ألفه 
األولون كفاية«، نع���م كفاية، لكن في بعض 
األحيان يجد اإلنس���ان في نفسه انه يريد ان 
يعرض هذا األمر بطريقة أسهل في ظنه هو، 
فان ابن حزم رحمه اهلل يرى مثال ان اس���باب 
التأليف تعود الى 10 اسباب، وان كنت ارى انها 
قد تك���ون اكثر، فالبعض مثال يريد ان يجمع 

في هذا املؤل���ف عدة متون علمية، وهذا يريد 
ان يجمع فوائد عديدة من كتب، وذلك يريد ان 
يشرح، وهكذا، فلذلك انا اقول ان هذه املؤلفات 
اجلديدة الشك انها نافعة ونفع اهلل بها، لكن 
يبقى أن االولني قد احتوت كتبهم كل املسائل، 
ومن يأتي بعدهم امنا يأخذ من فوائدهم ويقوم 
بعرضها او يقرب ما قالوه في رسائل بسيطة 

او اوراق بسيطة.

قليل الخالف

ذكرمت في معرض حديثك��م أن علم املواريث 
م��ن العلوم الت��ي قل فيها اخل��اف الفقهي فما 

السر في ذلك؟
بحسب دراستي له لم أجد اخلالف كثيرا، إال 
في بعض املسائل، كمسائل اجلد مع اإلخوة، أو 
ما تسمى باحلمارية ومسائل أخرى بسيطة جدا، 
لكن يبقى الغالب في أحوال االب واالم والزوجني 
أنها واضحة قليلة اخلالف، كما قد يكون من 
أسباب قلة اخلالف في هذا الفن وضوح األدلة 
من الكتاب والسنة، إضافة انها إلى رحمة من 
اهلل خللقه حيث لم يكن هناك خالف كبير في 
أمور التركة وقسمة املال، وإال حلدث الشقاق 

والقطيعة بني افراد األسرة الواحدة.

األمثلة واألشعار

البعض يرى أن دراس��ة عل��م الفرائض فيها 
صعوبة وعس��ر فما نصيحتك للتغلب على هذه 

الصعوبة؟
البد ان يقسم الدارس دراسته الى مراحل، 
ويأخذ عليها األمثلة ويكثر منها قدر املستطاع، 
ولذلك في عرضي في هذه الرسالة بدأت ببيان 
أصحاب الفروض بعد ذكر املقدمة والتعاريف 
وبيان والفرائض وما يتعلق بالتركة ومن هم 
الوارثون، ذكرت احوال األب فقط، فاألب له 3 
أحوال ذكرتها وب���دأت بها، فال ميكن لألب أن 
يخرج عن هذه األحوال الثالثة، فهي سهلة اذا 
حصرها طالب العلم، فإما ان يأخذ السدس او 
السدس والباقي واما بالتعصيب يأخذ الباقي، 
فاألب إذن لن يخرج عن هذه األحوال، وكذلك 

احلال م���ع األم، ثم انتقل إل���ى أحوال الزوج 
والزوجة، فللزوج حالتان، وهكذا االبنة واإلخوة 

واجلد.
وأيضا من أراد دراسة هذا العلم وتثبيته 
وترسيخه فعليه بحفظ األشعار واملنظومات 
التي نظمت في هذا العلم، فأظن انه لن ينسى 
هذا العلم بعد ذلك، فان الش���عر يسهل حفظ 
هذه املسائل، وكانت عادة طالب العلم والعلماء 
في السابق أنهم يركزون على حفظ املنظومات 
العلمية أو حفظ العل���م بأدلته أو بأمثلته أو 

باألشعار.

مناشدة للشليمي

ما أشهر املنظومات الشعرية واملتون العلمية 
واكثره��ا فائ��دة في ه��ذا املج��ال والتي تنصح 

بحفظها؟
أول هذه املتون وأشهرها منت الرحبية في 
علم املواريث والفرائض ملؤلفها اإلمام موفق 
الدين أبي عب���داهلل محمد الرحبي رحمه اهلل 
تعالى، وقد قام بشرحها عدد من العلماء، وهي 

سهلة احلفظ.
وباملناسبة هناك شريط انتشر بني طلبة 
العلم قبل سنوات ألخينا خالد الشليمي يقرأ 
فيه منظومة الرحبية بصوته اجلميل، حتى 
ان كثيرا منهم حفظ املنت من هذا الشريط الذي 
سهل لهم احلفظ عبر استماعه عدة مرات في 
الس���يارة أو في البيت، وقد التقيت األخ خالد 
يوما من األيام وحدثته عن أصداء ش���ريطه 
وأخبرته أنه بعمله هذا قد قام بتس���هيل منت 
الرحبية لكثير من الناس، وتقريب هذا العلم 
الذي ال يكاد ينظ���ر فيه اال النادر من الناس، 
بل حتى الشباب واألوالد الصغار كثير منهم 
حفظ الكثير من أبي���ات منت الرحبية مبجرد 
سماعهم للش���ريط، لذا أقول لألخ وقد وهبه 
اهلل صوتا جميال في القراءة انه »لو قرأ أيضا 
بعض املت���ون العلمية األخرى لنفع اهلل بها، 
وهذا الطلب اعتبره رسالة من خالل جريدتكم 
»األنباء« ألخينا خالد، نسأل اهلل أن ينفع به 

املسلمني«.

أكد القارئ محمد اخلالدي أهمية مراجعة القرآن على شيخ مقرئ يصحح التالوة 
ويشير إلى املتشابه من القرآن، كما أكد أهمية املشاركة في مسابقات حفظ 

القرآن الكرمي التي توفرها مشكورة القطاعات العامة واخلاصة في الكويت.
وأوضح اخلالدي في لقائه مع »األنباء« أن املس�لم إذا أحس�ن تقسيم وقته 
فس�يجد الوقت لقراءة القرآن ولدراس�ته، الفتا إلى أهمية أن تخصص للقرآن 

األوقات الذهبية بعد صالتي الفجر والعصر.
كما شكر مجهود إدارة ش�ؤون القرآن في وزارة األوقاف الهتمامها الكبير 
باحلّفاظ، خاصة املشاركني في املسابقات الدولية، مبينا أن املسابقات تسهم 

في خلق جو تنافسي شريف بني حفاظ القرآن، وفيما يلي نص احلوار

الخالدي: حفظي للقرآن الكريم ساهم في تحسين مستواي الدراسي ومعرفة التفسير 
وسيلة جيدة لمراجعة وتثبيت الحفظ والمسابقات تفرز دافعاً للتنافس على الخير

شهر رمضان شهر القرآن وزيادة اإلميان، شهر تغلق فيه أبواب 

النيران وتفتح فيه أبواب اجلنان، شهر يتمنى فيه كل مسلم أن 

ُيختم له فيه بالتوبة والغف�ران، وأن يكون ممن يدخلون اجلنة 

من باب الصائمني، باب الريان. ففي هذه األيام املباركة ينكب 

املس�لم على قراءة القرآن تالوة وتدبرا، وعلى استثمار الوقت 

في كل ما هو نافع في نهار هذه األي�ام املعدودة والتهجد في 

لياليها، لكن ما إن ميضي ي�وم أو يومان حتى تفتر الهمة ويخور 

البدن ويركن إلى الكس�ل واخلمول، فيفوت�ه اخلير الكثير في 

شهر اخلير. وإميانا من جريدة »األنباء« بضرورة أن تكون بني يدي 

القارئ مناذج حية تبعث في النفس الهمة والقوة على االستمرار 

في اس�تغالل األوقات في قراءة كل م�ا هو نافع، فلقد خصصت 

صفحة إميانية تتضمن لقاءين موجزين مع قارئ للقرآن ومؤلف 

وكتاب من أهل الكويت.

أكد الداعية إبراهيم األنصاري أهمية علم املواريث وضرورة العناية به حلاجة الناس إليه، مش�يرا 
إلى أن الكثيرين اس�تصعبوا هذا العلم وزهدوا فيه وهجروا مطالعته، وبني أنه نصف العلم حيث ال يكاد 

أحد يسلم من احلاجة لقسمة التركة وتوزيع احلقوق.
وأوضح األنصاري في لقائه مع »األنباء« أنه قام بتأليف كتاب بعنوان »فقه املواريث« وقام بتدريسه 

لطالب العلم أكثر من 10 أعوام، الفتا إلى أنه بصدد عرضه على دور النشر لطباعته حتى يعم به 
النفع، حيث حرص فيه على تقريب العلم وتبسيطه بضرب األمثلة العديدة.

وأضاف أن أهم طرق استيعاب هذا العلم اجلليل هو حفظه عبر األشعار واملتون 
العلمي�ة، كما دعا طلبة العلم أصحاب األص�وات اجلميلة الى خدمة املنظومات 

العلمية عبر تسجيلها صوتيا، مشيرا إلى الفائدة الكبيرة التي استفاد منها الدارسون 
لعلم املواريث من شريط خالد الشليمي في منت الرحبية، وفيما يلي نص احلوار:

حدثنا ع��ن بداياتك في حفظ القرآن 
الكرمي، وك��م كان عم��رك حني أمتمت 

حفظه؟
 بداياتي كانت أن التزمت مع حلقة 
وزارة األوقاف في املس���جد املجاور 
للبيت، وذلك بعد اقتناعي بأن مالزمة 
القرآن هي أهم وسيلة تثبت املسلم 
على الدين والصالح، وكان مش���رف 
احللقة آنذاك مؤذن املس���جد الشيخ 
هالل عبدالعاطي، حيث كنت أقرأ عليه 
يوميا بعد صالة العصر، فقد كنت أقوم 
بحفظ ربع حزب من القرآن يوميا أي 
ما يعادل صفحتني ونصف الصفحة من 
املصحف الشريف، أقرأه أكثر من مرة 
وأحفظه مع نفسي، ثم أعرض حفظي 
على الش���يخ كخطوة أخيرة، وبهذه 
الطريقة حفظت القرآن في أقل من سنة 

وأنا لم أجتاوز ال�16 من عمري.

تحسين المستوى الدراسي

نفه��م من كامك أنك حفظت القرآن 
قب��ل الثانوية العامة، فه��ل أثرت عليك 
مازم��ة احللق��ة يوميا على مس��تواك 

الدراسي؟
أبدا بل العكس متاما، فأنا أرى ان 
القرآن الكرمي اعانني جدا في حتسني 
مستواي الدراسي، عبر توسيع املدارك 
وتقوية ملكة احلفظ، فبعد حفظ القرآن 
هانت علي بقية املقررات الدراسية بحمد 
اهلل، فهناك مواد معينة تعتمد كثيرا 
على القرآن الكرمي كالتربية اإلسالمية 

ومادة اللغة العربية وغيرهما.

مراجعة القرآن

البعض يجع��ل من مراجعة ما حفظ 

من الق��رآن »مطب«، فتج��د كثيرا من 
الن��اس يحف��ظ القرآن ثم يكس��ل عن 

عملية املراجعة، فما رأيك في ذلك؟
البد للحاف���ظ أن يلتزم املراجعة 
ويتعاهد الق���رآن، ويحاول أن يربط 
نفسه مع املشايخ، خاصة أن اإلنسان 
إذا اعتاد املراجعة مع نفسه ولوحده 
فقد يكس���ل عنه���ا أو تضعف همته 
ويصيب���ه الفتور من حيث ال يدري، 
فأنا ش���خصيا قد ربطت نفس���ي مع 
عدة مش���ايخ، باإلضافة إلى صحبة 
الصاحلني، أقرأ وأراجع عليهم ما أحفظ، 
كم���ا اعتدت على مراجعة جزأين من 

القرآن يوميا تزيد وال تنقص.

الفجر والعصر

حدثنا عن كيفي��ة تنظيم وقتك في 
قراءة القرآن؟ وما هي أنس��ب األوقات 

للمراجعة واحلفظ؟
اعتدت مراجعة القرآن بعد صالة 
الفجر، وهو وقت ال أفوته، وكذلك بعد 
صالة العصر، فهذان الوقتان مهمان 
لكل حافظ للقرآن، فالقرآن ال يعطى 
من فضول الوقت، فبعضهم تراه يقول 
»وقت ما أفضى أقرأ وأراجع«، ال بل 
عليه أن يخصص للقرآن وقتا مناسبا ال 
يتخلف عنه وال يفرط فيه، فيختار وقتا 
يكون فيها الذهن صافيا غير مشغول 

أو تعب كبعد الفجر والعصر.

قراءة التفسير

ماذا بعد حفظك للقرآن الكرمي؟
مازلت مرتبطا مع املش���ايخ أقرأ 
عليهم وأصحح تالوتي، وأنا حريص 
على أخذ السند من عدة مشايخ، لكن 

اهتمامي األكبر حاليا هو قراءة التفسير 
مع نفس���ي واملشايخ ألن غاية قراءة 
القرآن ه���ي التدبر، كم���ا ان معرفة 
التفس���ير تعتبر ايضا وسيلة جيدة 

ملراجعة وتثبيت احلفظ.
حدثن��ا عن املس��ابقات ف��ي حفظ 
القرآن التي شاركت فيها وعن أهميتها 

وأثرها عليك؟
هذه املس���ابقات تعني على حفظ 
القرآن اكثر، فهي تخلق دافعا للتنافس 
على اخلي���ر اكثر، خاص���ة انه هذه 
املسابقات تركز على املتشابه في اآليات 
واألمور الفنية في القراءة مما ينعكس 
إيجابا على املشارك في املسابقة، حيث 
ترس���خ عنده املعلومة والفائدة فال 
ينساها، كما يجب أال ينظر للجانب 
املادي فقط، وعن جتربتي الشخصية 
في املسابقات فقد شاركت في مسابقة 
األمير العام املاضي في فئة 10 أجزاء 
الثاني، وكذلك  وحصلت على املركز 
مسابقة اخلرافي وحصلت فيها على 
املركز األول، وفي هذا العام شاركت في 
مسابقة مبارك احلساوي فئة 15 جزءا 
وحصلت على املركز األول أيضا، وأما 
على الصعيد الدولي فقد شاركت في 
مسابقة مصر العام املاضي وحصلت 
على املركز اخلامس وهو مركز جيد 
كتجربة أولى لي حيث رأينا املنافسني 
من أقطار الدول اإلس���المية والتقينا 
باملشايخ الكبار عبر جلان االختبار.

وفي هذه املناسبة أحب أن أوجه 
رسالة شكر إلى إدارة شؤون القرآن 
في وزارة األوقاف الهتمامهم الكبير 
باحلف���اظ، خاص���ة املش���اركني في 

املسابقات الدولية.

األنصاري: »المواريث« علم جليل غفل عنه الكثيرون 
رغم سهولته وقلة االختالف الفقهي فيه

إعداد: ضاري المطيري

الداعية إبراهيم األنصاري
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