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 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث: أوال 

.  إن اهلل أنزل ىذا الدين لسعادة البشر والنتفاء الشقاوة عنهم

فال يأيت . فليس ىناك حكم من أحكام الدين إال وفيو صالح حلياهتم

أألمر من اهلل إال وفيو خري ونفع ومصلحة وال يأيت النهي إال عما فيو 

: كما قال ابن القيم رحم اهلل . شر وضرر

وأنو مل يأمرىم دبا أمرىم بو حاجة منو إليهم، وال هناىم عنو " 

خبال منو تعاىل عليهم، بل أمرىم دبا أمرىم إحسانا منو ورمحة، وهناىم 

  1. "عما هناىم عنو صيانة ذلم ومحية

وقد بني اهلل يف كتابو الكرمي بأنو أكمل ىذا الدين وأمت على 

 اْليَ ْوَم (: فقال تعاىل . عباده نعمو وال يرضى ذلم دينا غري اإلسالم

                                                           
أثر اإليمان في تحصين األمة اإلسالمية ضد  ، عبد اهلل بن عبد الرمحن،الجربوع. 1

 عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية ،ادلملكة العربية السعودية)،  األفكار الهدامة
  388 ص 1 الطبعة األوىل، ج ، (م2003/ى 1423ادلدينة ادلنورة،
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َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلْسالَم 

.  1(ِديًنا

 للحصول على السعادة والتخلص من الشقاوة إال ل فال سيب

فمن . باالتمسك بالدين واإللتزام بأحكمو يف مجيع الظروف واألحوال

. ْتسك بالدين والتزام بأحكامو فاز وأفلح ونال سعادة الدنيا واآلخرة

َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو َوََيَْش اللََّو َويَ ت َّْقِو َفُأولََِٰئَك ُىُم  ): قال تعال 

 َوُىَو ُمْؤِمٌن  َمْن َعِمَل صاحِلاً ِمْن ذََکٍر َأْو أُْنثي): و قال . 2(اْلَفااُِزونَ 

. 3(فَ َلُنْحِييَ نَُّو َحياًة  َيِّيَبًة َولََنْ زِيَ ن َُّهْم َأْجَرُىْم بَِأْحَسِن ما کانُوا يَ ْعَمُلونَ 

عنو فقد خاب وخسر ويصيبو شقاء حياة الدنيا   ومن أعرض

 َوَمْن أَْعَرَض َعن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضنكاً ):قال تعاىل . واألخرة

َوَمن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو َويَ تَ َعدَّ  ): وقال . 4(َوََنُْشرُُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى

. 5(ُحُدوَدُه يُْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُو َعَذاٌب مُّمِهنيٌ 

                                                           
 .3: آية  (5)سورة ادلاادة . 1
 .52 :آية (24)سورة النور. 2
. 97: آية  (16)سورة النحل . 3
. 124 : آية (20)سورة  و. 4
. 14: آية  (4)سورة النساء . 5
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. ىا العباد عند قسمة ادلرياثي فقد أنزل اهلل أحكام الفرااض ليعتىن

 أنو مسلم أن يكون لو اخلرية عند تقسيم اإلرث غري ىذا لفال سيب

َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو ):قال اهلل تعاىل . الشرع

 َوَمن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد َضلَّ ۗ  أَْمرًا َأن َيُكوَن ذَلُُم اخْلِيَ َرُة ِمْن أَْمرِِىْم 

. 1(َضاَلاًل مُّمِبيًنا

لقد كرم اهلل سبحانو وتعاىل اإلنسان يف ىذه احلياة وفضلو على  

 َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِِن آَدَم َومَحَْلَناُىْم ): كثري من ادلخلوقات كما قال عز وجل

َناُىْم ِمَن الطَّيِّيَباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى َكِثرٍي شلَّْن  َخَلْقَنا  يف اْلبَ رِّي َواْلَبْحِر َوَرَزق ْ

، واإلنسان يف ىذه احلياة مستخلف وزلتاج إىل ما يضمن لو 2(تَ ْفِضياًل 

 وقد جعل اهلل تعاىل ،ىذا البقاء واالستخالف وتقوم بو مصاحلو الدنيوية

 َواَل تُ ْؤُتوا السُّمَفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَِِّت َجَعَل ):ادلال قياما للناس كما قال تعاىل

 وىو وسيلة لتحقيق ،، فبادلال تقوم مصاحل العباد3(... اللَُّو َلُكْم   ِقَياًما 

 فإذا مات ،تلك ادلصاحل، حيتاج إليو اإلنسان ما دام على قيد احلياة

. انقطعت حاجت و، فك ان من الضروري أن َيلفو يف مالو مالٌك جديدٌ 
                                                           

. 36 : ، آية(33)سورة األحزاب. 1
. 70: ، آية (17)سورة اإلسراء . 2
. 5 : آية (4)سورة النساء. 3
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فلو ُجعل ذلك ادلالك اجلديد دلن حيوز ادلال ويستويل عليو ويغلب، 

ألدَّى ىذا إىل التشاحن والتنازع بني الناس، وتغدو ادللكية حينها تابعة 

للقوة والبطش، ولو جعل ادلال كلو للقطط والكالب واحليوانات كما 

 .تسمح بو قوانني الغرب ضاعت مصاحل العباد وتعطلت حاجاهتم

 مسات شريعة اإلسالم مصلحة يف محاية وحفظ مال ومن 

اإلنسان قبل موتو وبعده ، وباخلصوص حفظ ادلال اإلنسان بعد موتو 

 ادلساال الذي انتشر يف احملتمع وىناك. عن  ريقة اإلرث بني وارثهم

تأخري يف توزع أو تقسيم الرتكة يف اإلرث يف القرية كوواراسان، جوويريج، 

حىت مضى زمنا  ويال ، وكذلك  قد سأل الساال من 1كالتني

 و أّمو قد مات يف السنة 1950كاليمانتان بأن أبوه قد مات يف السنة 

 50 و ترك أبوه الرتكة 2005 و أخي صغري قد مات يف السنة 1993

 ومن ىذين مسألتني أّن وجد .  2ماليني و الدار، وكيف نقسمها؟

مشكلة يف تأخري يف توزع الرتكة مّت حدث دبوت أحد الورثة قبل قسمة 

و يف اإلسالم كل الوارث عندىم . الرتكة سيظهر صعوبة يف تقسيم الرتكة

                                                           
1
 .http://digilib.uin.suka.ac.id/id/print/36523.  

2
 .http://konsultasisyariah.com/10525-pembagian-waris-ketik-

salah-satu-ahli-waris-meninggal.html  
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وىذا السبب . نصيب يف اإلرث سواء قد مات أوأل أو مات متأخرا

 إىل  ريقة الذي فيحتاجأحيانا يسّبب ادلشاكل والفوضى يف اجملتمع، 

يوّضح وجود عالقة انتقال الرتكة إنسان إىل إنسان أخر أو مسألة إىل 

وىذ . الكيفية تسمى بعمل ادلناسخات وأوىذه الطريقة  .مسألة أخرى

مقاصد الشريعة يف " السبب أريد أن أحبث ىذه ادلسألة حتت عنوان 

". ادلناسخات وتطبيقها يف ادلرياث

 

 مشكالت البحث . ثانيا

انطالقا من خلفية البحث ال بد لنا يف حتديد ادلشكلة حىت ال يوسع 

: يف ادلبحث آخر، منها

 ما وراء تفكري العلماء يف ابتكار  ريقة ادلناسخات ؟ .1

 ما ىو ادلقاصد الشريعة يف ادلناسخات ؟ .2

 

 : أىداف البحث. ثالثا

: يتكون يف النقاط التالية  أما أىداف البحث فهي
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 .لبيان معرفة تفكري العلماء يف ابتكار  ريقة ادلناسخات .1

. دلعرفة مقاصد الشريعة يف ادلناسخاتأهنا  .2

 

 :أىمية البحث 

وال غبار أن ىذا ادلوضوع لو أمهية كبرية وضرورية عظيمة، نتخلص 

:  أمهيتو يف نقطتني تاليتني 

  مقاصد الشريعة يف ادلسألةفتح البصرية للباحث خاصة يف .1

 ادلناسخات

زيادة ادلعلومات وادلقارنة ق نتي ة ىذا البحث ينستطيع تطب .2

 . للباحث أخر يف نفس ادلسألة

 

 الدراسات السابقة. رابعا

ولألمانة العلمية واألخالقية ، فقد سعيت جاىداً للوقوف واال الع 

على بعض اجلهود السابقة يف ىذا ادلوضوع، فلم أعثر على أي حبث 

حيمل ال اسم ادلوضوع وال زلتواه بشكل ما ستتضمن عليو ىذه الرسالة 
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وقد تناولت الكتب والبحوث الِت كتبها الباحثون، لعل - .  بإذن اهلل–

 : ىذه ادلؤلفات ذات صلة هبدا ادلوضوع فكاما يلي 

و ىي رسالة ماجستري، " أحكام ميراث المرأة في الفقو اإلسالمي" .1

زلمد علي الصلييب : لورود عادل إبراىيم عورتاين، بإشراف الدكتور 

وىي رسالة .  م1998ه    1419، جامعة الن اح الو نية، 

 .( صفحة150)جاءت من مخسة فصول وخاْتة يف 

عقدت الباحثة يف ىده الرسالة مقارنة بني مرياث ادلرأة يف اإلسالم و 

مريثها يف بعض ادللل والقوانني القدمية واحلديثة، وبيينت الوارثات من 

النساء، وحالت إرثهن، ومقدار ما يرثنو يف كل حالة، واألصل يف 

مرياثها يف مجيع تلك احلاالت، واحلاالت الِت حت ب فيها ادلرأة من 

 .ادلرياث واألصل يف احل ب، وضربت أمثل توضيحية لكل ذلك

انتقال ما كان يملكهاإلنسان حال حياتو إلى غيره بعد موتو " .2

التركة والحقوق المتعلقة بها الموارث علما وعمال، تصرفات 

لإلمام " . المريض مرض الموت في التشريع اإلسالمية و القانون

وغصل عالء الدين أمحد : "وادلستشار . الشيخ أمحد إبراىيم رمحو اهلل

 .صفحة (1187)إبراىيم، وىو كتاب قيم جاء يف 
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وفيو بيان أحكام ادلذاىب ادلشهور كلها، وىي مذاىب األامة 

األربعة، أبو حنيفة ومالك وأمحد و ادلذاىب الشيعة اإلمامية، 

والشيعة الزيدية، والظاىرية، مع ذكر األراء ألامة الشرع اجملتهدين من 

 .الصحابة و من بعدىم

فأفد من ىذا الكتاب وخباصة أن ادلؤلف كان حييل القارئ لإلستزادة 

على ادلراجع الِت ناقشت ادلسألة شلا يعِن سهولة التعرف على 

 .ادلراجع

والفاادة األخرى أن صاحب ىذا الكتاب كان يأيت برأي مستقل لو 

 .يف بعض ادلسألة يدل على غرارة علمو

وأما فرق بني حبثي وحبثهما يف ادلسألة مقاصد الشريعة اإلسالمية 

وجو ادلرياث وبيان حالة ادلناسخات يف مجيع أحواذلا وتصحيح 

 .ادلسألة منها

 

 اإلطار الفكري. خامسا

 ادلقاصد الشريعة  مفهوم . 1 
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و " مقاصد"إّن مقاصد الشريعة مركب إضايف، يتكون من كلمة   

: وادلقاصد يف الغة دبعىن استقامة الطريق، كما قال اهلل  ".الشريعة"كلمة 

 تعريف  ّ . الدين وادللة: والشريعة يف اللغة . (...َوَعَلى اللَِّو َقْصُد السَِّبيلِ )

ادلعاين واحلكم وَنوىا الِت راعاىا : ريعة اإلسالمية ىو شمقاصد ال

الشارع يف التشريع عموما وخصوصا، من أجل حتقيق مصاحل العباد، 

وىي األعراض الِت ألجلها شرع اهلل الشرااع، فهي ادلعاين والغاية واآلثار 

والنتااج الِت يتعلق اخلطاب الشرعي، ويريد من ادلكلفني السعي والوصول 

 .إليها

فقد اتفقت األمة بل ساار ادللل على أن : " قال اإلمام الشا يب 

امقاصد الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات اخلمس، وىي 

ويف ادلسألة ادلناسخات أّن مقاصد . 1"الدين و النفس، والنسل، وادلال 

الشريعة لو عالقة بينها يتعلق حبفظ ادلال اإلنسان بعد موتة حىت ال 

يضيع، و أيصال كّل حق أو نصيب إىل مستحقو، و الوارث يرث من 

 .مورّثة بكمال

                                                           
1
ادار العلمية للكتاب اإلسالمي )، نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي، أمحد، الرسوني . 

 .86-85 ص 1 ج ، الطبعة الثانية( ه1412
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  علم ادلواريثمفهوم . 2

يعّرف ادلرياث يف اللغة على أنّو عملية انتقال شيٍء عيِن كماٍل، 

أو أرٍض، أو رلوىراٍت وغريىا من شخص إىل آخر بعد ادلوت، وقد 

يكون الشخص اآلخر إّما موجوداً أو غري موجود كأن يكون جنيناً يف 

بطِن أّمو، أّما تعريف اإلرث اصطالحاً فهو استحقاق وتقسيم جزٍء من 

تركة الشخص ادلتويّف على شخص أو رلموعٍة من األشخاص الذين 

 .تربطهم صلة قرابة معو كالزوجة، أو األبناء، واإلخوة وغريىم

 علم المواريثمصادر . 3 

 القرآن الكريم  . أ

تسمى آيات : فقد جاء يف سورة النساء ثالث آيات 

ُأخذت أكثر أحكام ادلواريث، ، ومن ىذه األيات ادلواريث

 . واألم، والبنت، وغريىم،واألب، كأحكام الزوج والزوجة

يُوِصيُكُم اللَُّو يف َأْواَلدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّي ): قال تعاىل  .1

اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فَ ْوَق اثْ َنتَ نْيِ فَ َلُهنَّ ثُ لُثَا َما تَ َرَك 

َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة فَ َلَها النِّيْصُف َوأِلَبَ َوْيِو ِلُكلِّي َواِحٍد 

ُهَما السُّمُدُس شلَّا تَ َرَك ِإْن َكاَن َلُو َوَلٌد فَِإْن ملَْ َيُكْن َلُو  ِمن ْ



11 
 

َوَلٌد َوَورِثَُو أَبَ َواُه َفأِلُمِّيِو الث ُّمُلُث فَِإْن َكاَن َلُو ِإْخَوٌة َفأِلُمِّيِو 

السُّمُدُس ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي هِبَا َأْو َدْيٍن آبَاؤُُكْم 

َوأَبْ َناؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَي ُّمُهْم أَق َْرُب َلُكْم نَ ْفًعا َفرِيَضًة ِمَن اللَِّو 

َوَلُكْم ِنْصُف َما تَ َرَك *ِإنَّ اللََّو َكاَن َعِليًما َحِكيًما

أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن ذَلُنَّ َوَلٌد فَِإْن َكاَن ذَلُنَّ َوَلٌد فَ َلُكُم 

الرُّمبُُع شلَّا تَ رَْكَن ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوِصنَي هِبَا َأْو َدْيٍن َوذَلُنَّ 

الرُّمبُُع شلَّا تَ رَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد 

فَ َلُهنَّ الثُّمُمُن شلَّا تَ رَْكُتْم ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن هِبَا َأْو َدْيٍن 

َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة َأِو اْمرَأٌَة َوَلُو َأٌخ َأْو ُأْخٌت 

ُهَما السُّمُدُس فَِإْن َكانُوا َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك  فَِلُكلِّي َواِحٍد ِمن ْ

فَ ُهْم ُشرََكاُء يف الث ُّمُلِث ِمْن بَ ْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى هِبَا َأْو َدْيٍن 

َر ُمَضارٍّر َوِصيًَّة ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعِليٌم َحِليمٌ   .1(َغي ْ

َيْستَ ْفُتوَنَك ُقِل اللَُّو يُ ْفِتيُكْم يف اْلَكاَلَلِة ِإِن  ):قال تعاىل  .2

اْمُرٌؤ َىَلَك لَْيَس َلُو َوَلٌد َوَلُو ُأْخٌت فَ َلَها ِنْصُف َما تَ َرَك 

َوُىَو يَرِثُ َها ِإْن ملَْ َيُكْن ذَلَا َوَلٌد فَِإْن َكانَ َتا اثْ َنتَ نْيِ فَ َلُهَما 

                                                           
 12-11 :، آية(4)سورة النساء. 1
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الث ُّملُثَاِن شلَّا تَ َرَك َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجااًل َوِنَساًء فَِللذََّكِر ِمْثُل 

ُ اللَُّو َلُكْم َأْن َتِضلُّموا َواللَُّو ِبُكلِّي َشْيٍء  َحظِّي اأْلُنْ ثَ يَ نْيِ يُ بَ نيِّي

 .1(َعِليٌم 

 

 الحديث . ب

 :فقد ورد فيها  اافة من األحاديث أختار منها ما يلي

أحلقوا الفرااض بأىلها، فما بقي ): حديث ابن عباس .1

 .2(فألوىل رجل ذكر

ال يرث ادلسلم الكافر، وال ) : وحديث أسامة بن زيد .2

 .3(الكافر ادلسلم

                                                           
 176: سورة النساء . 1
، حتقيق زلمد زىري بن صحيح البخاري،   زلمد بن إمساعيل أبو عبداهلل،إمام البخاري. 2

، أمام مسلم. 6732 رقم 150 ص 8، ج ( ى 1422،دار  وق الن اة)ناصر الناصر، 
،  صحيح مسلم، (ى 261: ادلتوىف)مسلم بن احل اج أبو احلسن القشريي النيسابوري 

 ص 3 ج ، ( بريوت ، دار إحياء الرتاث العريب ، دون السنة)حتقيق زلمد فؤاد عبد الباقي، 
 .1615 رقم 1233

موطأ ، (ى 179: ادلتوىف) مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ادلدين  ،إمام مالك. 3
العلمية  دلكتبة)، حتقيق عبد الوىاب عبد اللطيف، مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني

أبو عبد اهلل أمحد ، إمام أحمد. 728 رقم 255 ص 1 ج   الطبعة الثانية،( بدون السنة،
مسند اإلمام أحمد بن ، (ى 241: ادلتوىف)بن زلمد بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباين 
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اإلجماع . ج

 فهو إمجاع الصحابة والتابعني على أن األخوة األشقاء و 

األخوة ألب يرثون مع اجلد و أمجاعهم على أن فرض اجلدة 

 .الواحدة السدس، وكذلك فرض اجلدتني والثالث

 ادلناسخات وأحوالو  .4

 ىي مفاعلة من النسخ، 1و ادلناسخة. ادلناسخات من ادلناسخة 

والنسخ متتعددة يف ادلعىن، منها النقل والتحويل، واإلزالة، 

. واإلبطال، والتبديل، أو التغيري

أما ادلناسخات يف اإلصطالح فهي نقل نصيب بعض الورثة دبوتو  

 2قبل قسمة الرتكة على من يرث منو

 : وادلناسخات ثالثة أحوال 

 .أن يكون ورثة ادليت الثاين ىم أنفسهم ورثة ادليت األول .1
                                                                                                                        

 ص 36 الطبعة األوىل، ج ( ه 1421 مؤسسة الرسالة،)، حتقيق شعيب األرنؤوط، حنبل
 21747 رقم 76

1
بريوت )، التعريفات، (ى 816: ادلتوىف) علي بن زلمد بن علي الزين الشريف ، الجرجاني. 

 .235 ص 1ج ،( ه1403،، دار الكتب العلمية 
. 235 ص 1، ج ادلصدر السابق. 2
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 .أن يكون ورثة ادليت الثاين فمن بعده ال يرثون غريه .2

أن يكون ورثة ادليت الثاين  فمن بعده ىم ورثة ادليت األول   .3

 .لكن ؛ اختلف إرثهم أو ورث معهم غريىم

 منهج البحث و نوعو وطريقتو. سادسا

منهج البحث .1 

 ادلنهج الذي سلك عليو الباحث يف ىذه الدراسة ىو ادلنهج 

الوصفي التحليلي حيث يقوم الباحث على وصف كيفية تقسيم ادلرياث 

يف حالة ادلناسخات عن  ريقة تتبع ومجع معلوماهتا من الكتاب الفرااض 

. للقدماء وادلعاصرين

نوع البحث  . 2

ىذا البحث عبارة عن الدراسة ادلكتبية ادلبنية على األسلوب 

التحليلي حيث يقوم الباحث بالتحليل وكثرة أمثلة على الكتب الفرااض 

. والدراسات األكادمية ادلتعلقة يف تقسيم ادلرياث يف حالة ادلناسخات

 ريقة البحث  .3

:  أما  ريقة يف الكتابة البحث فكما يلي 
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مجع ادلعلومات عن مقاصد الشريعة وعلم الفرااض حول  .1

 .ادلناسخات

الباحث يبحث على ادلسألة مقاصد الشريعة و ادلسألة  .2

 .ادلناسخات

اإللتزام بالرجوع إىل معاجم اللغة يف بيان الكلمات الغامضة و  .3

  .ادلفلردات الغريبة

 .حث خبضور اآليات القرآنية الكرمية مع سورة ورقم االيةاالب .4

وأما األحاديث خرجها الباحث من مظاهنا، فإن كانت يف  .5

اكتفي هبما لتلقي العلماء ذلما،  (البخاري ومسلم)الصحيحني 

وإن وردت يف غريمها قام ببيان درجتهما من حيث الصحة 

 .والضعف، اعتمد الباحث يف ذلك إىل أىل الفن والتخصص

الرجوع و اإلفادة من ادلفسرين يف بيان األيات القرآنية  الِت ذات  .6

 .صلة بادلوضوع

ترمجة لألعالم حسب ماتقتضيو احلاجة لذلك، وسي عل لذلك  .7

 .يف اذلوامش من خالل الصفحة
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الرتجيح من آراء الفقهاء وإبداء الرأي الكاتب لكل ادلبحث مع  .8

 .حدود العلم القليل

ذكر الباحث اسم ادلصادر واسم مؤلفو   اجلرء والصفحة،  .9

ولذلك عند توثيقو ألول مرة   ذكر دار النشر ورقم الطبعة، فإن 

تكرر توثيقو مرة أخرى اكتفي باإلشارة إىل اسم الشهرة للمؤلف 

 .واسم الكتاب سلتصرا مع اجلرء و الصفحة

يف خاْتة ذكر الباحث نتااج الرسالة، توصيات البحث، .10

 .وادلراجع وادلصادر والسرية الذاتية

يف الفهارس وضع الباحث فهرس ادلصادر وادلراجع و الفهرس .11

 .األيات واآلحاديث

 خطة البحث . سابعا

قد قسم الباحث ىذا البحث إىل مخسة أبواب وكل باب عدد  

 .من الفصول وادلباحث   اخلاْتة

مقدمة ، وخلفية البحث، ومشكالت البحث، : الباب األول  

وأىداف وفوائد البحث، والدراسات السابقة، وإطار الفكري، 

 .ومنهج البحث ونوعو وطريقتو، وخطة البحث
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 مفهوم عن مقاصد الشريعة : الباب الثاني  

 مفهوم عن المواريث : الباب الثالث  

 مناسخات في منظور مقاصد الشريعة: الباب الرابع  

 الخاتمة:الباب الخامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


