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ملخص: 

الفقه  يف  املرياث  توزيع  يف  املوؤثرة  العوامل  م�ساألة  الدرا�سة  هذه  تناولت 
املرياث  الباحث على ماهية  وفل�سفتها، وقد وقف  بيان حقيقتها  اإىل  الإ�سالمي، هادفة 
يف  التوريث  وحالت  الرثوة،  لتوزيع  املنظمة  واملعايري  الأ�س�ص  وطبيعة  وم�رشوعيته، 
تو�سل  احلكم  من  جملة  له  املرياث  يف  الإ�سالمي  النظام  اأن  فتبني  الإ�سالمي،  الفقه 
يوازن  فقه  وباأنه  والتوزيع،  التق�سيم  يف  ومو�سوعيته  عدالته  اإىل  فيها  املتفح�ص 
معرفتها  يلزم  معينة  �سور  وفق  اإفراط  اأو  تفريط  دون  ونفقاته،  الفرد  متطلبات  بني 

ومراعاتها. 
 



227

2013 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالثون )2( - حزيران 

Abstract: 

This paper has investigated the issue of the rules that affect the distribution 
of inheritance in Islamic jurisprudence. It aims at revealing the nature and 
philosophy of these rules. Therefore, the nature of inheritance, its legitimacy, 
the nature of the rules that govern the distribution of fortune, and the cases of 
bequeathing money in Islam were all explained. It was shown that the Islamic 
systematic rules of dividing and distributing inheritance are so fair and 
objective. The Islamic jurisprudence is also a system that balances between 
the needs and expenses of the individual without any negligence according to 
specific criteria that should be acknowledged and met. 
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مقدمة: 
احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على �سيدنا حممد �سيد اخللق اأجمعني وعلى 

اآله و�سحبه ومن تبعهم باإح�سان اإىل يوم الدين، وبعد؛ 
الف�ساد  عنها  يدراأ  وما  م�ساحلها  يحقق  ما  لالإن�سانية  �رشع  قد  وجل  عز  اهلل  فاإن 
ل�ستقرارها واإ�سعادها يف الدارين، واإن الناظر املتفح�ص يف الت�رشيع الإ�سالمي واأحكامه 
يعمل  مبا  والواقعية،  وال�سمول  والتوازن،  والدقة  احلكمة  من  حالة  يف  الأحكام  هذه  يجد 
على حتقيق العدالة وعدم التناق�ص وال�سطراب، الأمر الذي يو�سل اإىل القطع باأن اأحكام 
الت�رشيع الإ�سالمي اأحكام رّبانية ل دخل لأحد من الب�رش يف ترتيبها و�سياغتها؛ ومن جملة 
اهلل  اإن  حيث  املرياث  اأحكام  لتنظيم  منها  جاء  ما  الكاملة  العادلة  الإ�سالمية  الت�رشيعات 
اأحكامه مف�سلة يف القراآن الكرمي،  �سبحانه وتعاىل قد توىل بيانها بنف�سه، فجاءت معظم 
على خالف املعهود من املنهج القراآين الذي يتناول الأحكام كثرياً بالإجمال، ويرتك لل�سنة 
البيان والتف�سيل، وهذا ل�ست�سعار مدى اهتمام الت�رشيع الإ�سالمي باأحكام هذا العلم، مبا 

ير�سم للب�رشية منهج حياة فيه ر�سدها و�سالحها. 
ومن هنا جاء هذا البحث ليعالج ق�سية من ق�سايا املرياث املهمة تبني مدى عدالة 
عنوان:  حتت  وم�رشوفاته  وحاجاته  الفرد  متطلبات  درا�سة  يف  ومو�سوعيته  الإ�سالم 

»العوامل املوؤثرة يف توزيع املرياث يف الفقه الإ�سالمي«. 

أهمية املوضوع وأسباب اختياره: 

تربز اأهمية املو�صوع واأ�صباب اختياره فيما ياأتي: 
ت�سهم هذه الدرا�سة يف بيان عظمة الإ�سالم، واأنه دين �سالح لكل زمان ومكان، وهو . 1

قادر على بيان احللول املالئمة لكل ما تطرحه املجتمعات من م�سائل وم�سكالت، فلي�ست 
تنزل يف اأحد من اأهل دين اهلل نازلة اإل ويف كتاب اهلل الدليل على �سبيل الهدى فيها)1(. 

يعد طرح مثل هذا املو�سوع من الأمور املهمة يف ت�سحيح م�سار البحوث العلمية . 2
يف جمال املرياث يف الت�رشيع الإ�سالمي. 

قلة تناول هذا املو�سوع بدرا�سة �رشعية م�ستقلة تعاجله رغم اأهميته واحلاجة اإليه. . 3
درا�سة . 4 ودرا�ستها  بتناول جزئياته  الإ�سالمي، وذلك  الفقه  القناعة بوجوب خدمة 

متعمقة. 
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حول . 5 الباطلة  ال�سبهات  وتفنيد  املتناق�سة،  بالطروحات  املت�ستت  الفكر  ت�سحيح 
املرياث. 

واقعهم . 6 عن  بعيًدا  لي�ص  وهو  املعا�رشة،  النا�ص  بحياة  املو�سوع  هذا  م�سا�ص 
وم�ساهدتهم. 

واأما منهج البحث فلقد كان كاالآتي: 
ليت�سح املق�سود . 1 دقيقًا قبل بيان حكمها،  املراد بحثها ت�سويراً  امل�ساألة  ت�سوير 

من درا�ستها. 
الرتكيز على مو�سوع البحث وجتنب ال�ستطراد. . 2
العناية ب�رشب الأمثلة خا�سة الواقعية. . 3
العتماد على املنهج الو�سفي مع ال�ستفادة من منهجي البحث العلمي ال�ستنباطي . 4

وال�ستقرائي. 
الرجوع اإىل امل�سادر الأ�سلية واأمهات الكتب، وبخا�سة يف اأخذ الآراء من املذاهب، . 5

وذلك باأخذ راأي كل مذهب من م�سادره املعتمدة مع ذكر اأدلتهم من كتبهم، مع املناق�سة 
والرتجيح املبني على قوة الدليل و�سالمته من املعار�سة. 

الهتمام بعزو الآيات القراآنية اإىل مواطنها يف الكتاب العزيز، وتخريج الأحاديث . 6
النبوية ال�رشيفة. 

الدراسات السابقة: 
خالل  من  امل�ساألة،  بهذه  املتعلقة  املباحث  واملعا�رشون  القدامى  الفقهاء  تناول 
ِحَكم ت�رشيعه، ومقا�سده، ومزاياه وخ�سائ�سه، وما يتعلق بذلك من  احلديث عن املرياث، 
اأم املوؤلفات اخلا�سة  اأمهات الكتب الفقهية  اأكان ذلك من خالل ما جاء يف  م�سائل، �سواء 
باملرياث والرتكات، اإل اأن اجلزئيات اخلا�سة بهذا البحث جاءت متفرقة مل تتناول على نحو 
ما مت احلديث عنه يف هذا البحث، ومن الدرا�صات ال�صابقة ذات العالقة بهذا املو�صوع 

ما ياأتي: 
�سلطان، �سالح الدين، مرياث املراأة وق�سية امل�ساواة، نه�سة م�رش للطباعة والن�رش . 1

والتوزيع، القاهرة، ط1، 1999م. 
2 . 15-12( للمراأة  القومي  للمجل�ص  الثاين  املوؤمتر  املراأة  مرياث  زينب،  ر�سوان، 

مار�ص 2001م( ، د. م، د. ط، القاهرة، م�رش. 
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اإ�رشاف وتقدمي د. حممود حمدي . 3 امل�سككني،  �سبهات  الإ�سالم يف مواجهة  حقائق 
زقزوق، املجل�ص الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية، وزارة الأوقاف، جمهورية م�رش العربية، ط4، 
ما  عمارة  حممد  الدكتور  كتب  حيث  م�رش،  القاهرة،  التجارية،  الأهرام  مطابع  2006م، 

يتعلق بهذا البحث حتت عنوان: مرياث الأنثى ن�سف مرياث الذكر. 
وقد عاجلت هذه البحوث والدرا�سات واملوؤلفات، فل�سفة الإ�سالم يف التوريث واحلكمة 
من م�رشوعية املرياث، واأحكام مرياث املراأة يف املنظور الإ�سالمي، وذلك مع عدم تناول 
القائلني  ومنزلة  فائدتها  عظيم  على  اجلهود  وهذه  البحث.  هذا  مو�سوع  جزئيات  جميع 
بها فاإنها مل تتناول هذه امل�ساألة من جميع جوانبها، اأو اأنها تناولت بع�سها مع �سيء من 
التفاوت يف الطرح ملتعلقات البحث املتعددة، ولذلك فهي حتتاج اإىل تف�صيل وتاأ�صيل 

وتكامل ملو�صوعات هذا البحث وذلك من خالل ما ياأتي: 
اأوال: عر�ص للمو�سوع مع ال�رشح املف�سل.  ♦
ذلك  ♦ وتاأييد  املرياث  توزيع  يف  الفاعلة  والقواعد  املوؤثرة  العوامل  بيان  ثانيا: 

مب�سائل عملية واأدلة �رشعية. 
ثالثا: طرح موا�سيع مل تطرح �سابًقا اأو طرحت باخت�سار وهذا متمثل بالآتي:  ♦
مقدمات لبد من معرفتها  -
القواعد املنظمة للتوريث يف الإ�سالم -
الذكورة والأنوثة واأثرهما يف التوريث يف الإ�سالم  -
مرياث املراأة على الن�سف من مرياث الرجل، اأو مثله، اأو اأكرث منه، اأو اأنها ترث ول  -

يرث فيها نظريها من الرجال. 

حمتوى البحث: 
وقد جاءت هذه الدرا�صة، اإ�صافة للمقدمة واخلامتة يف ثالثة مباحث، وذلك على 

النحو االآتي: 

املبحث األول- مقدمات البد من معرفتها: 

املطلب االأول: جتزئة الت�رشيع الإ�سالمي واإعمال الهوى يف تناول اأحكامه م�ساألة  ♦
منبوذة
الكرامة الإن�سانية والعدالة الجتماعية من امل�سائل املهمة التي  ♦ الثاين:  املطلب 

يجب اعتبارها عند احلديث عن الأحكام ال�رشعية
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املطلب الثالث: امل�ساواة املطلقة غري عادلة من وجهة نظر الفقه الإ�سالمي  ♦
املطلب الرابع: يف اإ�سدار الأحكام على الوقائع  ♦
املطلب اخلام�س: الثقة باأن اهلل تعاىل يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري ♦
املطلب ال�صاد�س: املرياث تعريفات وم�سطلحات ♦

املبحث الثاني- القواعد املنظمة للتوريث يف اإلسالم: 

املطلب االأول: موقع اجليل الوارث من اجليل املتوفى  ♦
املطلب الثاين: درجة القرابة اإىل املتوفى ♦
املطلب الثالث: العبء املادي املفرو�ص على الوارث ♦
املطلب الرابع: توزيع الرثوة وعدم تكد�سها باأيدي فئة حمددة يف املجتمع ♦
املطلب اخلام�س: املحافظة على حياة اأفراد العائلة وحتقيق ال�سلم الأ�رشي ♦
املطلب ال�صاد�س: رعاية ال�سلة الجتماعية بني اأفراد الأ�رشة  ♦
على  ♦ املحافظة  على  العمل  خالل  من  الأ�رشي  التكافل  حتقيق  ال�صابع:  املطلب 

اأموال العائلة
املطلب الثامن: معيار التكوين الأ�رشي يف عالقة الدين الواحد ♦

املبحث الثالث- معيار الذكورة واألنوثة وأثره يف التوريث يف الفقه اإلسالمي: 

املطلب االأول: مرياث املراأة على الن�سف من مرياث الرجل  ♦
املطلب الثاين: حالت ترث فيها املراأة مثل مرياث الرجل ♦
املطلب الثالث: حالت ترث فيها املراأة اأكرث من الرجل ♦
املطلب الرابع: حالت ترث فيها املراأة، ول يرث نظريها من الرجال ♦

كانت  واإن  تعاىل،  اهلل  فبف�سل  توفيق  ثم  كان  فاإن  الباحث  جهد  غاية  فهذا  واأخرياً 
الأخرى فمن عجز وتق�سري واأ�ستغفر اهلل العظيم. 

املبحث األول- مقدمات البد من معرفتها: 
وتف�سل  تبني  مل  اأنها  يجد  الكرمي  القراآن  يف  الواردة  الفقهية  الأحكام  يف  الناظر  اإن 
اهلل  توىل  حيث  املرياث،  تناول  ما  وبخا�سة  ال�سخ�سية،  بالأحوال  املتعلقة  كالأحكام 
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�سبحانه وتعاىل تف�سيلها وبيانها، وقد ا�ستمل علم املواريث يف الإ�سالم على ِحكم كثرية، 
ت�رشيع  اأي  ي�سبقه  املجال، ومل  رائًدا يف هذا  الإ�سالمي  الت�رشيع  وفوائد عظيمة، مما جعل 
اأو قانون يف هذه الدقة والتقدير الذي يبهر العقول امل�ستنرية، ويجعل النفو�ص تتقبل هذه 
الق�سمة الإ�سالمية يف املرياث براحة نف�ص وطيب خاطر، وللوقوف على هذه احلكم والعوامل 

وجب بحث عدة مقدمات لها عالقة مبو�سوع البحث بيانها فيما ياأتي: 

املطلب األول - جتزئة التشريع اإلسالمي وإعمال اهلوى يف تناول أحكامه مسألة منبوذة:

واقعية  بطريق  واجلزئيات  الكليات  يعالج  متكامل  ت�رشيع  الإ�سالمي  الت�رشيع  اإن 
فاإن  ولذلك  واآثاره،  وِحَكمه  دليله  حكم  لكل  بل  اأخرى،  وتتناول  م�ساألة  تغفل  ل  منهجية، 
علمية  غري  ق�سية  والنتقائية  الكالم  وبرت  وال�سطحية،  الهوى  واتباع  لالأحكام  التجزئة 
ولي�ست مقبولة ول �سحيحة، وهي كمن يقول: اإن يف القراآن الكرمي »ل تقربوا ال�سالة« )2( ، 
و»فويل للم�سلني« )3( ، والقاعدة الفقهية تن�ص على اأن: ذكر بع�ص ما ل يتجزاأ كذكر كله)4( ، 
والنظام الإرثي على اعتبار اأنه من اأنظمة الت�رشيع الإ�سالمي، فهو نظام ل يتجزاأ بل اأحكامه 
اإ�سدار  والوقوف على حالتها ومقا�سدها، وحكمها قبل  ُنُظم يجب درا�ستها،  مرتبة وفق 

الأحكام عليها بغري دليل. 

املطلب الثاني - العدالة االجتماعية من املسائل املهمة اليت جيب اعتبارها عند احلديث عن 
األحكام الشرعية: 

فالق�سية يف توزيع املرياث لي�ست ق�سية تر�سية الوارثني ومتابعة الأهواء، واإمنا هي 
ق�سية نظام يحقق العدالة، ويعمل على توزيع الرثوة بانتظام وعدم ظلم فال يحابي اأحًدا، 
ا  ول يق�سي غريه، فهو تق�سيم ما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه اأو كرث ن�سيًبا مفرو�سً
للرجال وكذلك للن�ساء، على اأ�س�ص الكرامة الإن�سانية التي ن�ص القراآن الكرمي على احرتامها 
ْف�ٍص َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها  ن نَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقواْ َربَّ ا�ُص اتَّ َها النَّ يف قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ
َعَلْيُكْم  َكاَن  اهلّلَ  اإِنَّ  َوالأَْرَحاَم  ِبِه  َت�َساءُلوَن  الَِّذي  اهلّلَ  ُقواْ  َواتَّ َوِن�َساء  َكِثرياً  ِرَجاًل  ِمْنُهَما  َوَبثَّ 
اأ�سا�ص العدل الذي يجب اعتباره واإعماله لتحقيق ا�ستقرار املجتمعات  َرِقيبًا} )5( ، وعلى 
الغرم بالغنم، فمن يخ�رش ي�ستفيد، ومن ي�ستفيد  اأن  اعتبار  الأفراد فيها على  وبناء طماأنة 
يجب اأن يخ�رش فبمقابلة الغنم غرم )6( ، وكذلك املرياث فمع الكرامة والعدالة يجب اأن تراعى 

احلقوق والواجبات واملنافع واملخا�رش ملن ترتتب له وعلى من تقع عليه. 

املطلب الثالث - املساواة املطلقة غري عادلة من وجهة نظر الفقه اإلسالمي: 

اإن الناظر يف الفقه الإ�سالمي وت�رشيعاته املتعددة لالأحكام يجد اأن تنا�سًقا وترتيًبا 
ظاهًرا بينها يظهر بجالء �سالحيته لكل زمان ومكان مبا يتالءم مع واقع النا�ص ومتطلباتهم 
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يف الدنيا والآخرة، ومبا يحقق م�ساحلهم ويدراأ عنهم املفا�سد، واإن ق�سية امل�ساواة املطلقة 
بني النا�ص دون اعتبار لفروقاتهم الفردية وقدراتهم البدنية والنف�سية م�ساألة يرتتب عليها 
ظلمهم والإجحاف بحقهم ول يعمل على حتفيزهم ول ت�سجيعهم مبا يحقق التنمية والبناء 
�ُسْخِرّيًا  َبْع�سًا  ُهم  َبْع�سُ ِخَذ  ِلَيتَّ َدَرَجاٍت  َبْع�ٍص  َفْوَق  ُهْم  َبْع�سَ الناجح، يقول تعاىل: {َوَرَفْعَنا 
ولها متطلباتها  بها  اخلا�سة  قدراتها  لها  فاملراأة   ،  )7( َيْجَمُعوَن}  ا  َّ َخرْيٌ ممِّ َك  َربِّ َوَرْحَمُت 
التي ل تلزم غريها من النا�ص، بل تقوم بواجباتها فقط، وكذلك الرجل تتوجه اإليه تكاليف 
ل تفر�ص على غريه، وهو يف مرحلة املطالبة ل مرحلة الأخذ واحلاجة كما هو حا�سل لدى 
كل  يعطى  اأن  العدل  من  كان  كذلك  الأمر  كان  وملا  الأعذار،  اأ�سحاب  من  والكبري  ال�سغري 
اإن�سان ما يلزمه وما يعينه على اأمور حياته دون انتقا�ص اأو تق�سري، واملرياث يف الإ�سالم 
يحقق نظام التوزيع فيه م�ساألة التوازن والعدالة دون الهتمام بق�سية امل�ساواة بني الأفراد، 
حيث ت�سكل امل�ساواة بني من ل يتكلف ب�سيء، وبني من يتكلف به وجوًبا ظلًما لفرد دون 
اآخر، وت�سنيف له يف دائرة العاجز بدل اأن يكون يف دائرة القادر، اإذ الت�سوية بني املختلفني 
وكذلك  عدل،  فهي  املت�ساوين  بني  الت�سوية  اأما  ظلم،  املتماثلني  بني  والختالف  ظلم، 
للرجل  يجعل  التوزيعات مبا  واختلفت  الأن�سبة  تفاوتت  ولذلك  املختلفني.  الختالف بني 
اأو تزيد  تت�ساوى فيها معه  اأخرى  للمراأة حالت  املراأة، ومبا يجعل  ا تفوق  اأحياًنا ح�س�سً
عليه تطبيًقا ملبداأ العدالة واإقراًرا حلقيقة اأن الإ�سالم جاء مبا يحقق م�سالح الأفراد ويراعي 
الفروق الفردية يف اخلطاب والتكاليف حيث �رشع الرخ�ص، واأمر بالعزمية ومل يعب على اأي 
طرف قام مبا ينا�سبه منهما حتقيًقا ملبداأ التكليف ح�سب القدرة »فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم« 
)8( ، ومنعًا لالأمر مبا ل يطاق حيث قال تعاىل: {ل يكلف اهلل نف�ًسا اإل و�سعها})9(، وقال: 

{ُيِريُد اهلّلُ ِبُكُم اْلُي�رْشَ َوَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�رْشَ} )10( ، وقال: {ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف 
الإ�سالمي م�ساألة امل�ساواة املطلقة من  الت�رشيع  ، ومن هنا فقد عد   )11( َحَرٍج}  ِمْن  الدِّيِن 
باب التكليف فوق الطاقة، وح�سول الظلم الذي يجب رفعه وعدم حتمله، ولذلك فقد اأقر �سنة 

التفاوت يف الرزق واملرياث لإ�سعاد النا�ص، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم. 

املطلب الرابع - يف إصدار األحكام على الوقائع: 

اإن اإ�سدار اأية فتوى اأو حكم �رشعي حول اأية م�ساألة، لبد اأن يكون مبنيًا على ن�سو�ص 
و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  نبيه  �سنة  ومن  وجل  عز  اهلل  كتاب  من  ووا�سحة  �سحيحة  �رشعية 
الوقائع  التامة والكاملة بكل  ال�سحيحة وغريهما من الأدلة املعتربة �رشعًا، مع الإحاطة 
والظروف واملالب�سات املتعلقة بهذه امل�ساألة املراد بيان احلكم ال�رشعي فيها، ودون التاأثر 
بها  يتعلق  ال�رشعي  كاملرياث  وم�ساألة  الإ�سالم.  يخالف  واقع  �سغط  اأو  عاطفة  اأو  بهوى 
جمموعة اأحكام تهم الأمة الإ�سالمية باأ�رشها من حيث طبيعتها وانتقال اأموالها، ولذلك فقد 
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وجب اأن يدر�ص كل �ساأن ح�سب حاله وحالته، ول يجوز الت�رشع يف اإ�سدار اأي فتوى فيها 
دون النظر اإىل حقيقتها واآثارها، حيث اإن احلكم على ال�سيء فرع عن ت�سوره، واإذا مل يت�سور 
ال�سيء مل ميكن احلكم، وكذلك م�سائل املرياث فهي كغريها حتتاج اإىل هذا الت�سور لإعطاء 

احلكم ال�سحيح والدقيق املبني على الدليل وال�سالمة من املخالف. 

املطلب اخلامس- الثقة بأن اهلل تعاىل يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري: 

ل يكمل الإميان اإل بالو�سول اإىل منزلة الر�سا عن اهلل عز وجل، وباعتقادنا اعتقاًدا 
جازًما اأن اهلل �سبحانه وتعاىل ل يظلم العباد {وما ربك بظالم للعبيد} )12( ، واأنه اأعلم منا 
مبا ي�سلح حالنا ومبا يحقق لنا امل�سالح وما يدراأ عنا املفا�سد: {اأََل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو 
الإميانية  التامة يجدر بنا مراجعة عالقاتنا  القناعات  ، ودون هذه   )13( ِبرُي}  اخْلَ اللَِّطيُف 
ا  مع اهلل وحما�سبة اأنف�سنا ل اأن نحا�سب اهلل ول اأن ن�سكو اهلل اإىل العباد فهو {ل ُي�ْساأَُل َعمَّ
ُلوَن} )14( . ومع هذه كله ل ي�رشنا اإن اأعملنا العقل ال�سليم يف البحث عن  َيْفَعُل َوُهْم ُي�ْساأَ
العلل من الت�رشيعات، وعن مراد اهلل تعاىل من الأحكام، طاملا توافرت لدينا اأدوات الجتهاد 
ال�سحيحة املادية منها واملعنوية، فمن اجتهد فاأ�ساب فله اأجران، ومن اجتهد فاأخطاأ فله 
اأجر )15( ، ومع الجتهاد احلق باإعمال العقل ال�سليم �سن�سل اإىل قناعة تامة قاطعة اأن نظام 
الأ�رشة  جوانب  فيه  يراعى  عادل،  نظام  هو  اإمنا  الإ�سالمية  النظرة  وفق  ال�رشعي  املرياث 
جميعها، ومواقع اأفرادها والأعباء املوكلة اإىل كل فرد فيها، ومدى اأثره املادي واملعنوي 

فيها، فيعطي كل فرد ما له، ويطالبه مبا عليه بال تفريط اأو اإفراط. 

املطلب السادس- املرياث تعريفات ومصطلحات: 
اأوال- التعريف باملرياث: 

اأباه، وهو  اإرثًا ومرياثًا، يقال ورث فالن قريبه وورث  من ورث يرث  اللغة:  هو يف 
انتقال ال�سيء من �سخ�ص اإىل �سخ�ص، اأو من قوم اإىل قوم )16( . 

ويف اال�صطالح: فهو يعرف بتعريفات منها: هو انتقال امللكية من امليت اإىل ورثته 
وعلم  ال�رشعي،  الوارث  ي�ستحقها مبوته  اأموال وحقوق  من  امليت  تركه  ما  هو  اأو  الأحياء، 

املرياث: هو قواعد فقهية وح�سابية يعرف بها ن�سيب كل وارث من الرتكة )17( . 
واالآيات الواردة يف املواريث هي: 

ا َتَرَك  َّ يٌب ممِّ ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َوالأَْقَرُبوَن َوِللنِّ�َساء َن�سِ َّ قول اهلل تعاىل: {لِّلرَِّجاِل َن�سِيٌب ممِّ
ْفُرو�سًا} )18( .  يبًا مَّ ا َقلَّ ِمْنُه اأَْو َكرُثَ َن�سِ اْلَواِلَداِن َوالأَْقَرُبوَن مِمَّ
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َكِر ِمْثُل َحظِّ الأُنَثَينْيِ َفاإِن ُكنَّ  يُكُم اهلّلُ يِف اأَْوَلِدُكْم ِللذَّ ويقول �سبحانه وتعاىل: {ُيو�سِ
ْنُهَما  ُف َولأََبَوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد مِّ ِن�َساء َفْوَق اْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َواإِن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّ�سْ
َلُه  َفاإِن َكاَن  ُلُث  ِه الثُّ اأََبَواُه َفالأُمِّ َوَوِرَثُه  َوَلٌد  ُه  لَّ ْ َيُكن  َفاإِن ملَّ َوَلٌد  َلُه  اإِن َكاَن  َتَرَك  ا  ُد�ُص مِمَّ ال�سُّ
ُهْم اأَْقَرُب  يُّ ُكْم َل َتْدُروَن اأَ بناوؤُ ي ِبَها اأَْو َدْيٍن اآَباآوؤُُكْم َواأَ ٍة ُيو�سِ يَّ ُد�ُص ِمن َبْعِد َو�سِ ِه ال�سُّ اإِْخَوٌة َفالأُمِّ
ْ َيُكن  ُف َما َتَرَك اأَْزَواُجُكْم اإِن ملَّ َن اهلّلِ اإِنَّ اهلّلَ َكاَن َعِليما َحِكيمًا * َوَلُكْم ِن�سْ ًة مِّ َلُكْم َنْفعًا َفِري�سَ
نَي ِبَها اأَْو َدْيٍن َوَلُهنَّ  ٍة ُيو�سِ يَّ ا َتَرْكَن ِمن َبْعِد َو�سِ ُبُع مِمَّ لَُّهنَّ َوَلٌد َفاإِن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ
ٍة  يَّ ن َبْعِد َو�سِ ا َتَرْكُتم مِّ ُمُن مِمَّ ُكْم َوَلٌد َفاإِن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُّ ْ َيُكن لَّ ا َتَرْكُتْم اإِن ملَّ ُبُع مِمَّ الرُّ
ْنُهَما  ٌخ اأَْو اأُْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد مِّ ٌة َوَلُه اأَ و اْمَراأَ وَن ِبَها اأَْو َدْيٍن َواإِن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكاَلَلًة اأَ ُتو�سُ
ى ِبَها اأَْو َدْيٍن َغرْيَ  ٍة ُيو�سَ يَّ ُلِث ِمن َبْعِد َو�سِ َكاء يِف الثُّ ن َكاُنَواْ اأَْكرَثَ ِمن َذِلَك َفُهْم �رُشَ ُد�ُص َفاإِ ال�سُّ

َن اهلّلِ َواهلّلُ َعِليٌم َحِليٌم} )19( .  ًة مِّ يَّ اآرٍّ َو�سِ ُم�سَ
ويقول اهلل تعاىل: {َي�ْسَتْفُتوَنَك ُقِل اهلّلُ ُيْفِتيُكْم يِف اْلَكاَلَلِة اإِِن اْمُروؤٌ َهَلَك َلْي�َص َلُه َوَلٌد َوَلُه 
ا  ُلَثاِن مِمَّ َها َوَلٌد َفاإِن َكاَنَتا اْثَنَتنْيِ َفَلُهَما الثُّ ْ َيُكن لَّ ُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها اإِن ملَّ اأُْخٌت َفَلَها ِن�سْ
لُّواْ َواهلّلُ ِبُكلِّ  ُ اهلّلُ َلُكْم اأَن َت�سِ َكِر ِمْثُل َحظِّ الأُنَثَينْيِ ُيَبنيِّ َجاًل َوِن�َساء َفِللذَّ َتَرَك َواإِن َكاُنواْ اإِْخَوًة رِّ

�َسْيٍء َعِليٌم} )20( . 
ثانًيا- التعريف بالفر�س: 

هو لغة: من التقدير، يقال: ما فر�ستم، اأي ما قدرمت )21( ، واأما تعريفه ا�صطالًحا: 
فهو �سهم مقدر �رشًعا للوارث، والأ�سهم عبارة عن ك�سور قابلة للتجزئة وامل�ساعفة )22( . 

والفرو�ص الواردة يف القراآن �ستة: 3/ 2، 3/ 1، 6/ 1، 2/ 1، 4/ 1، 8/ 1، وجدول 
م�ستحقيها فيما ياأتي: 

الثمنالربعال�صد�سالثلثالن�صفثلثا الرتكة

الزوجةالزوجالأمالأمالبنت الواحدةالبنتان فاأكرث
الزوجةاجلدة )24( الأخوة لأم )23( )اأنثى، ذكر( بنت البن الواحدةبنت البن فاأكرث

بنت البنالأخت ال�سقيقة )25( الواحدةالأختان ال�سقيقتان فاأكرث
الأخت لأب الأخت لأب )26( الواحدةالأختان لأب فاأكرث

الأخت لأمالزوج
الأخ لأم

الأب 
اجلد )27( 
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الناظر يف جدول اأ�سحاب الفرو�ص يجد ما ياأتي )28( : 
والثلث  - الثلث،  فالثلثــان �سعف  انتظاًما وترتيًبا،  فيهـا  باأن  الفرو�ص  تتميز هذه 

�سعـف ال�سد�ص، وكذلك الن�سف �سعف الربع، والربع �سعف الثمن. 
من هذه الفرو�ص ما هو فردي كفر�ص الن�سف الذي تاأخذه البنت، ومنها ما هو  -

جماعي كفر�ص الثلثني الذي تاأخذه البنات �سواء كان عددهن اثنتني اأم اأكرث، فالبنت وحدها 
تاأخذ الن�سف، فاإذا اجتمعت مع بنت اأخرى نزل فر�سها اإىل الثلث، وينزل فر�سها اأكرث كلما 
كرث عدد البنات، ولو مل يكن الأمر كذلك لأجهزت بنتان فقط على الرتكة كلها، اإذا اأعطيت كل 

واحدة منهما الن�سف. 
اإن هذه الفرو�ص تتاأثر بالولد، فتنق�ص بوجوده وتزداد بغيابه، فمثاًل تاأخذ الأم  -

الثلث اإن مل يكن هناك ولد للمتوفى، وال�سد�ص اإن كان هناك ولد له، والزوج كذلك له الن�سف 
اإذا مل يكن هناك ولد، والربع اإذا كان هناك ولد... الخ. 

اأ�سحاب الفرو�ص يرثون قبل الع�سبة، فاإذا بقي �سيء بعدهم ذهب اإىل الع�سبة.  -
الفري�سة ت�سمى:  - الرتكة ومل يبق منها �سيء، فاإن هذه  الفرو�ص كل  ا�ستغرقت  اإذا 

الفري�سة العادلة، واإذا بقي منها �سيء فهي الفري�سة الَرّدية اأو القا�رشة )الرد( )29( ، اأما اإذا 
عجزت عن اأن�سبتهم فت�سمى الفري�سة العائلة )العول( )30( . 

اأكرب الفرو�ص يف القراآن )3/ 2( وهذا ل يرثه اأي رجل بل ترثه ن�ساء.  -
الن�سف ل يرثه من الرجال اأحد �سوى الزوج، وترثه اأربع ن�ساء.  -
الثلث ترثه الأم يف حالة عدم وجود الفرع الوارث )31( اأو جمع من الأخوة، وترثه  -

الأخوات لأم عند التعدد حال عدم وجود الأ�سل للميت ول فرع وارث له، ول يرثه من الرجال 
�سوى الإخوة لأم بال�رشوط نف�سها، وقد تكون معهم اأخوات لأم. 

ال�سد�ص ياأخذه ثمانية خم�ص من الن�ساء وثالثة من الرجال.  -
هن:  - الن�ساء  من  ثماين  فرًدا:  ع�رش  اثنا  هم:  املرياث  نظام  يف  الفرو�ص  اأ�سحاب 

»الأم، اجلدة، الزوجة، البنة، بنت البن، الأخت ال�سقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم«. واأربعة 
من الرجال هم: »الأب، اجلد، الزوج، الأخ لأم«. 

ترث الن�ساء بالفر�ص يف �سبع ع�رشة حالة، بينما يرث الرجال به يف �ست حالت  -
فقط. 

وهم  - املرياث،  )32( مطلًقا من  فيمن ل يحجبون  الرجال  مع  الن�ساء  عدد  يت�ساوى 
الزوج والزوجة، البن والبنت، الأب والأم، ويالحظ اأنهم ثالثة من الذكور ومثلهم من الإناث. 
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ثالًثا- التعريف بالع�صبة )33( : 
يعرف العا�صب والع�صبة: باأنهم قرابة الرجل لأبيه، وهي ماأخوذة من الإحاطة به، 
وهم الذين ي�رشف لهم باقي الرتكة بعد اأخذ اأ�سحاب الفرو�ص فرو�سهم، والع�صبة اأنواع 

ثالثة: 
Ú  ،الع�سبات اأقوى  وهو  بالبنوة  وتتمثل  الذكر،  اإل  بها  يرث  ول  بالنف�ص  الع�سبة 

فالأبوة ثم الأخوة ثم العمومة. 
Ú  الع�سبة بالغري ويرث بها الإناث مع الذكور: البنات مع الأولد، الأخوات مع الإخوة

الأ�سقاء اأو لأب. 
Ú  البنت لأب مع  اأو  ال�سقيقات  )الأخوات  الإناث  اإل  بها  يرث  الغري، ول  الع�سبة مع 

)البنات( اأو بنت )بنات( البن( 
بعد  والباقي  انفرد،  اإذا  املال  كل  ياأخذ  قوي  وهو  فر�ص  ب�ساحب  لي�ص  فالعا�سب 
معه  ورث  بل  باملرياث،  منفرًدا  تعاىل  اهلل  يجعله  مل  العا�سب  ولقوة  الفرو�ص،  اأ�سحاب 
تقليل ح�س�سهم  اأثر يف  له  كان  واإن  املرياث،  منعهم من  اإىل حد  قوته  ت�سل  ومل  اآخرون، 

وحجبها عن اآخرين اأحياًنا. 

املبحث الثاني- القواعد املنظمة للتوريث يف اإلسالم: 
اإن نظام التوريث يف الإ�سالم هو النظام العادل املتنا�سق مع الفطرة ابتداًء ومع واقع 
احلياة العائلية والإن�سانية يف كل حال، ويظهر هذا الأمر مبوازنته باأي نظام ب�رشي اآخر، 
والفقه احلقيقي لفل�سفة الإ�سالم يف املرياث يك�سف اأن التمايز يف اأن�سبة الوارثني والوارثات 
ل يرجع اإىل معيار الذكورة و الأنوثة، واإمنا لهذه الفل�سفة الإ�سالمية يف التوريث حكم اإلهية 

ومقا�سد ربانية ومعايري مو�سوعية بيانها فيما ياأتي )34( : 

املطلب األول- موقع اجليل الوارث من اجليل املتوفى: 

فكلما كان اجليل الوارث اأ�سغر وم�ستقباًل احلياة كانت حاجته للمال اأكرث، لأنه ي�ستعد 
لتحمل الأعباء والتكاليف، ومن هنا يكون ن�سيبه يف املرياث اأكرب عادة من ن�سيب الأجيال 
التي ت�ستدبر احلياة، لأن امل�ستدبر يتخفف من الأعباء وتقل مطالبته بامل�سوؤوليات املالية، 
بل يفر�ص على غريه اأن يرعاه ويتكفل به دون اعتبار ذكورة اأو اأنوثة الوارثني والوارثات، 

واالأمثلة على هذه القاعدة كثرية منها: 
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تويف عن:  ♦
اأمبنتالوارث
1/ 16/ 2احل�صة

فبنت امليت هنا اأخذت ن�سف الرتكة كاماًل، واأم امليت اأخذت �سد�سها، وهنا كان ن�سيب 
البنت اأكرث من ن�سيب الأم لأن البنت ت�ستقبل احلياة والأم ت�ستدبرها. 

تويف عن:  ♦

اأببنتالوارث
1/ 6+ الباقي تع�سيًبا1/ 2احل�صة

ويالحظ هنا اأن ح�سة البنت من حيث الأ�سل اأكرث من ن�سيب الأب لكن يف هذا املثال 
اآخر  وارث  وجود  حال  للنق�سان  معر�سة  الأب  ح�سة  لكن  منهما،  لكل  الن�سيبان  ت�ساوى 
كالزوجة مثال بخالف ح�سة البنت التي تبقى الن�سف، وهو ما يزيد على ن�سيب الأب الذي 

ي�ستدبر احلياة، وبيان ذلك فيما ياأتي: 
تويف عن: 

زوجةاأببنتالوارث
1/ 18/ 6+ الباقي تع�سيًبا1/ 2احل�صة

فامل�ساألة اأ�سلها )35( 24، للزوجة منها 3، ولالأب 9 اأ�سهم، مقابل 12 �سهًما للبنت، لأن 
البنت ت�ستقبل احلياة والأب ي�ستدبرها. 

تويف عن:  ♦
اأبابنالوارث
1/ 6الباقي تع�سيًبااحل�صة

فح�سة البن اأكرث من الأب، لأنه ي�ستقبل احلياة ويتحمل اأعباءها خالًفا لالأب. 

املطلب الثاني - درجة )36( القرابة إىل املتوفى )37(: 

فكلما اقرتبت ال�سلة بني الوارث ذكًرا اأو اأنثى وبني املورث املتوفى زاد الن�سيب يف 
املرياث، وكلما ابتعدت، كلَّما قل الن�سيب فيه بال اعتبار جلن�ص الوارثني )38( . اأمثلة: 
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تويف عن:  ♦
بنت ابنبنتالوارث
1/ 16/ 2احل�صة

فالبنت اأخذت ن�سف الرتكة لقربها اإىل امليت من بنت البن التي اأخذت �سد�سها. 
تويف عن:  ♦

اأخ �سقيقابنالوارث

حمجوبالباقي تع�سيًبااحل�صة

�سيًئا لأنه حمجوب بالبن  ال�سقيق  الأخ  ياأخذ  الرتكة تع�سيًبا ومل  اأخذ كامل  فالبن 
على اعتبار اأن البن اأقرب للميت من الأخ ال�سقيق، و�سلة القرابة له اأوثق واأقوى. 

تويف عن:  ♦
اأخ لأماأخت �سقيقةالوارث
1/ 16/ 2احل�صة

ا  ا وهي اأنثى، واأخذ الأخ لأم ال�سد�ص فر�سً فالأخت ال�سقيقة اأخذت ن�سف الرتكة فر�سً
رغم اأنه ذكر وهذا لأن الأخت ال�سقيقة ترتبط بامليت من جهتي الأب والأم، ويرتبط الأخ لأم 

من جهة واحدة وهي الأم. 
تويف عن:  ♦

عمزوجةاأمبنتالوارث
الباقي تع�سيًبا1/ 18/ 16/ 2احل�صة

فالبنت الأنثى هنا ترث اأكرث من العم اأو الأعمام، حيث لها الن�سف من 24 وهو12، 
وللزوجة 3، ولالأم 4، والباقي للعم اأو الأعمام وهو 5، لأن درجتها اأقرب اإىل امليت من العم. 

 املطلب الثالث - العبء املادي املفروض على الوارث )39( : 

العبء املايل املفرو�ص  اأن  الإ�سالمي، يجد  الت�رشيعي يف املرياث  النظام  الناظر يف 
اخلا�رش  املنفق  من  كل  ن�سيب  يف  يوؤثر  الآخرين  حيال  به  والقيام  حتمله،  الوارث  على 
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واملنفق عليه امل�ستفيد، وهذا املعيار الوحيد الذي يثمر تفاوًتا ملحوًظا بني الذكر والأنثى، 
اإل اأنه تفاوت ل يف�سي اإىل اأي ظلم لالأنثى اأو انتقا�ص من حقها، بل اإن العك�ص هو ال�سحيح. 
فاإذا ت�ساوى الوارثون يف درجة القرابة من املتوفى، واتفقوا وت�ساووا يف موقع اجليل 
الوارث من تتابع الأجيال مثل اأولد املتوفى ذكوًرا واإناًثا، فاإن العبء املايل هو املوؤثر يف 

تفاوت اأن�سبة املرياث للورثة. 
ويف هذه احلالة تتقدم ح�سة الذكر الإرثية مع زيادة نفقاته واأعبائه املالية بخالف 
النبي �سى اهلل  امل�ستفادة من حديث   )40( بالغرم  الغنم  الفقهية  القاعدة  بناء على  الأنثى، 
َماِن« )41( ، ذلك اأن الذكر مكلف بالإنفاق على املراأة زوجة كانت  َراُج بال�سَّ عليه و�سلم: »اخْلَ
اأم بنًتا اأم اأًما اأم اأخًتا، بينما املراأة ل تكلف بالإنفاق على اأحد �سواء اأكان زوًجا اأم اأًبا اأم 
ابًنا اأم اأًخا. ولذلك مل يعمم القراآن الكرمي هذا التفاوت بني الذكر والأنثى يف عموم الوارثني، 
َكِر  يُكُم اهلّلُ يِف اأَْوَلِدُكْم ِللذَّ ا حيث قال اهلل تعاىل: »ُيو�سِ واإمنا ح�رشه يف هذه احلالة خ�سو�سً

 . )42( » ِمْثُل َحظِّ الأُنَثَينْيِ
ابنك  هم  والوارثون  األًفا(   30  000( وفاتك  بعد  تركت  اأنك  هب  احلالة  هذه  وبيان 
وتاأخذ   ، األًفا(   20 000( ابنك  ياأخذ  الإ�سالمي  املايل  الت�رشيع  فعلى ح�ساب  فقط.  وابنتك 
اأن البن ُمكلَّف �رشعًا وقانونًا بالإنفاق على  . ولكن مع مالحظة  اآلف(  ابنتك )000 10 
اأن  يعني  ما  ..، وهو   )43( التق�سيم  وزواِج يف هذا  اأخته مبا حتتاجه من متطلبات ورعاية 
اأخته �ست�ساركه يف النقود التي ق�سمها اهلل له )ويف احلقيقة هي لهما( ، اإ�سافة اإىل اأنه ُمكلَّف 
بالإنفاق على نف�سه واأ�رشته من زوجة واأولد وغريهم من اأفراد اأ�رشته الكبرية املع�رشين 

من اأم اأو عم اأو جد.. خالًفا لها يف هذا. 
وبهذا تكون البنت قد اأخذت ن�سيبها )ع�رشة اآلف( و�ساركت اأخاها يف مرياثه، فهي 
تاأكل كما ياأكل وتنفق منه مثل نفقاته، ومبعنى اآخر تكون قد اقت�سمت معه مرياثه، ويف هذا 
تكون حم�سلة ما تاأخذ )ع�رشين األفًا( ، ويكون الأخ قد انتفع فقط بع�رشة اآلف، وهذا لو اأن 
اأو تتاجر  اإن كانت متزوجة، فهي تدخر نقودها  اأما  البنت غري متزوجة وهو من يرعاها، 
بها، وينفق زوجها عليها وعلى اأولدها ويدفع لها مهًرا، واأخوها مكلَّف بالإنفاق على نف�سه 
اآلف مبفردها،  اأخذت ع�رشة  الأخت قد  ، فتكون   )44( وزوجته واأولده وبدفع مهٍر للزوجة 
اأما الأخ في�ساركه يف ح�سته الإرثية )الع�رشين األًفا( ثالثة اأو اأربعة اآخرون مثال هم الزوجة 
اأقل وهو ن�سف ما  اأو  اآلف  ، وبالتايل يقل ن�سيبه الفعلي، وقد ي�سل خم�سة  والأولد )45( 

اأخذته اأخته من املرياث. 
فالت�رشيع الإ�سالمي وا�سعه رب العاملني الذي خلق النا�ص جميًعا رجاًل ون�ساًء، وهو 
العليم اخلبري مبا ي�سلح �ساأنهم من اأحكام. فهو ت�رشيع ينظر اإىل واجبات املراأة والتزامات 
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الرجل ويقارن بينهما، ثم بني ن�سيب كل واحٍد منهما على هذا املعيار اإعمال ملبداأ العدل 
وحتقيًقا لالإن�ساف والتوازن ولقاعدة الغرم بالغنم. 

اإن مرياث املراأة يف الفقه الإ�سالمي مل يق�سد لذاته، بل هو مرتب على نظام الزواج فيه، 
وهو كعملية الطرح بعد عملية اجلمع لإخراج نتيجة �سحيحة من العملني مًعا، فاإذا وجب 
للمراأة  يوؤدي  فالرجل  تقابلها.  ناحية  تدع من  اأن  ناحية وجب عليها  تاأخذ من  اأن  للمراأة 
�سداقها ابتداًء ول توؤدي هي له �سداقًا والرجل ينفق عليها وعلى اأولدها منه وهي معفاة 
من هذا التكليف ولو كان لها مال خا�ص، واأقل ما ي�سيب الرجل من هذا التكليف اأن يحب�ص 
اإذا ماطل، والرجل عليه يف الديات )46( والأرو�ص )47( والتعوي�ص )48( عن اجلراحات،  فيه 
متكافال مع الأ�رشة، واملراأة منها معفاة. والرجل عليه النفقة على املع�رشين والعاجزين عن 
الك�سب يف الأ�رشة الأقرب فالأقرب، واملراأة معفاة من فري�سة التكافل العائلي العام حتى 
اأجر ر�ساع طفلها من الرجل وح�سانته عند افرتاقهما يف املعي�سة، اأو عند الطالق يتحملها 
الرجل ويوؤديها لها كنفقتها هي �سواء ب�سواء )49( ، فهو نظام متكامل، توزيع التبعات فيه 

هو الذي يحدد توزيع املرياث، ون�سيب الرجل من التبعات اأثقل من ن�سيبه يف املرياث. 

املطلب الرابع- توزيع الثروة وعدم تكدسها بأيدي فئة حمددة يف اجملتمع: 

فاملرياث يعمل على تفتيت الرثوة املتجمعة ويعيد توزيعها من جديد )50( ، مما ل يدع 
جماًل لت�سخيم الرثوة وتكد�سها يف اأيد طبقات قليلة، وهو بهذا اأداة موؤثرة فعالة يف اإعادة 
التنظيم القت�سادي يف الأ�رشة، ورده اإىل العتدال دون تدخل مبا�رش من الدولة، فتقبل عليه 
اأبناء وبنات، واأب واأم وزوج فاإن كاًل من  الأنف�ص بالر�سا والت�سليم، فاإذا كان يف العائلة 

هوؤلء تكون له ح�سة يف الإرث، مبا ي�سمن تفتت الرثوة وانت�سارها بني الأفراد. 

املطلب اخلامس- املافظة على حياة أفراد العائلة وحتقيق السلم األسري: 

وتوفر  اجلرمي  الفعل  ووقوع   ،  )51( يعاقب بحرمانه  اأوانه  قبل  ال�سيء  ا�ستعجل  فمن 
دوافع العدوان حل�سوله من اأ�سباب تفكك الأ�رشة وعدم انتظام العالقات املالية والجتماعية 
، ويقول   )52( اإل باحلق«  التي حرم اهلل  النف�ص  اأفرادها يقول اهلل تعاىل: « ول يقتلون  بني 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: « لي�ص للقاتل �سيء« )53( ، ولذلك فاإن من يعمل على حتقيق 
العدوان عليهم، وهو  الأ�رشة وتكويناتها، وميتنع عن  اأفراد  الأ�رشي مبحافظته على  ال�سلم 
من اأ�سناف الورثة امل�ستحقني للرتكة، فاإن هذا مدعاة لأخذ الن�سيب امل�رشوع املفرو�ص له 

وفق نظم املرياث ال�رشعية، والعك�ص �سحيح. 
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املطلب السادس- رعاية الصلة االجتماعية بني أفراد األسرة: 

ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َوالأَْقَرُبوَن َوِللنِّ�َساء  َّ حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل: {لِّلرَِّجاِل َن�سِيٌب ممِّ
ْفُرو�سًا} )54( ، فالإ�سالم  يبًا مَّ اأَْو َكرُثَ َن�سِ ا َقلَّ ِمْنُه  ا َتَرَك اْلَواِلَداِن َوالأَْقَرُبوَن مِمَّ َّ يٌب ممِّ َن�سِ
يراعي اأ�سل تكوين الأ�رشة واأنها من نف�ص واحدة ووجوب بث روح �سلة الرحم والرتباط 
ملجرد  �سغرًيا  ول  امراأًة  يحرم  فال  ببع�ص،  بع�سهم  اأفرادها  عالقة  يف  واملعنوي  املادي 
الأنوثة اأو ال�سغر فاألزم بالتوزيع املبني على التوا�سل مما قل من الرتكة اأو كرث واعتربه 
الواحدة بال  النف�ص  الن�ساء، مراعاة منه مبداأ الوحدة يف  اأو  ا ملن وجد من الرجال  مفرو�سً
للم�سالح  الأ�رشي والجتماعي وحتقيًقا  التكافل  اأعبائه يف  بقدر  اإل  فرد  لفرد على  متييز 

العملية املعتربة يف بناء الأ�رشة وطبيعة تكوينها. 

املطلب السابع- حتقيق التكافل األسري من خالل العمل على املافظة على أموال العائلة: 

الورثة على خروج  اتفاق بني  واإبرام   )55( التخارج  وتكون هذه املحافظة من خالل 
بع�سهم من ملكية بع�ص الأموال مقابل مبلغ معلوم، وهذه م�ساألة مهمة موؤثرة تعمل على 
حفظ اأموال العائلة وعدم تعري�سها لل�سياع، ويكون للمراأة فيها كما يكون للرجل، فتاأخذ 
ن�سف اأخيها مبا يعمل على ربط العالقة بينها وبني باقي الورثة ول تنقطع العالقة بوفاة 
مورثها، واأما الرجل فهو ياأخذ �سعف املراأة مبا يجعله يحتفظ يف هذه احلالة باأكرب قدر 
ممكن من ممتلكات العائلة ليوزع هذا الن�سيب من بعده على م�ستحقيه من اأفراد عائلته اأي 
ورثته على اعتبار اأن الن�سب يكون له وهو القائم على رعايتهم. ودليل ذلك اأن الإخوة لأم قد 
ا متى كانوا  ورثوا بناًء على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى ل الأنثيني حيث يرثون الثلث فر�سً
اثنني فاأكرث وبالت�ساوي بني الذكر والأنثى، لأن كاًل من الأخ والأخت لأم اأجانب عن عائلة 
اأخيهم لالأم املتوفى، وحيث ل يكون الن�سب يف العائلة لهم ول يجب عليهم من الأمور مثل 

ما يجب على الع�سبات. 

املطلب الثامن- معيار التكوين األسري يف عالقة الدين الواحد: 

حتى  للمرياث  امل�ستحقني  من  اأتباعه  جتعل  التي  العوامل  من  عامل  الدين  فاتفاق 
ي�سل التق�سيم مما قل منه اأو كرث لبيت املال ملن مل يكن له وارث، واختالف الدين مينع 
توزيع املرياث على املختلفني لقوله �سلى اهلل عليه و�سلم: «ل يرث الكافر امل�سلم ول يرث 

امل�سلم الكافر« )56( . 
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املبحث الثالث- معيار الذكورة واألنوثة وأثره يف التوريث يف الفقه 
اإلسالمي: 

يجعل  الذي  املال  ق�سية  تعالج  اأنها  يجد  باملرياث  اخلا�سة  الت�رشيعات  يف  الناظر 
حت�سيله  على  النفو�ص  حر�ص  خالل  من  والتنازع  للخ�سومة  مدعاة  الإن�سانية  عالقات 
وميلها اإليه لتحقيق مطالب ذاتية اأو عامة، ومبا اأن الورثة جزء من هذه الطبيعة الب�رشية 
ا�ستقرار  اأحكامها مبا يحقق  ال�رشيعة  النزاع وهذا امليل؛ فقد نظمت  التي قد تتعر�ص لهذا 
املجتمعات والأ�رش ويحميها من اآثار هذا النزاع، وعلى اعتبار اأن املجتمع يتكون من الذكر 
والأنثى، وكل له منهم طبيعته ونظامه اخلا�ص به مبا يحقق �سنة ال�ستخالف يف الأر�ص؛ 
كان لبد من الوقوف على مدى تاأثري معيار الذكورة والأنوثة على عالقة الإن�سان باملال 

واكت�سابه من خالل املرياث يف الفقه الإ�سالمي، وبيان ذلك فيما ياأتي من مطالب )57( : 

املطلب األول- مرياث املرأة على النصف من مرياث الرجل: 

ويتمثل هذا املطلب يف بيان عدة حالت يرث فيها الذكر �سعف الأنثى وفق قاعدة 
للذكر مثل حظ الأنثيني، وهي القاعدة التي قد يثار حولها بع�ص ال�سبهات والفرتاءات، والتي 
تتلخ�ص يف اأربع حالت حم�سورة يف الزوجية والبنوة والأبوة والأخوة، وهم الع�سبات عدا 
الإرثية  الورثة هم من درجة واحدة وتفاوتهم يف احل�س�ص  اأن هوؤلء  الزوجني واملالحظ 

يخ�سع لالعتبارات املالية التي �سبق ذكرها، وبيان هذه احلاالت باملثال فيما ياأتي: 
اأوال- اإذا كان للمتوفى اأبناء وبنات: 

يُكُم  وهوؤلء يرثون بالتع�سيب للذكر مثل حظ الأنثيني م�سداًقا لقوله تعاىل: {ُيو�سِ
 . )58( { َكِر ِمْثُل َحظِّ الأُنَثَينْيِ اهلّلُ يِف اأَْوَلِدُكْم ِللذَّ

ومثاله: تويف عن: 
البنالبنتالوارث
�سهمان�سهماحل�صة

ثانًيا- اإذا كان للمتوفى اإخوة واأخوات )اأ�صقاء اأو الأب( : 
وهذا يف حال ما مل يحجبهم حاجب، فالأخت هنا تاأخذ ن�سف اأخيها الذي يف درجتها 

 . )59( { َكِر ِمْثُل َحظِّ الأُنَثَينْيِ َجاًل َوِن�َساء َفِللذَّ لقوله تعاىل: {َواإِن َكاُنواْ اإِْخَوًة رِّ
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ومثاله: تويف عن: 
اأخ �سقيقاأخت �سقيقةالوارث
�سهمان�سهماحل�صة

ثالًثا- اإذا كان للمتوفى اأم واأب ومل يكن للميت فرع وارث اأو زوجة: 
ومثاله: تويف عن: 

اأباأم الوارث
الباقي تع�سيًبا وهو )2/ 3( 1/ 3احل�صة

رابعاً- مرياث الزوجة من زوجها: 
فهي ترث من زوجها ن�سف ما يرثه منها حال وجود الفرع الوارث اأو عدمه. 

ومثاله: 
تويف الزوج عن:  ♦

زوجةالوارث
1/ 4احل�صة

ولو توفيت الزوجة عن: 
زوجالوارث
1/ 2احل�صة

تويف الزوج عن:  ♦
ابنزوجة الوارث
الباقي تع�سيًبا1/ 8احل�صة

ولو توفيت الزوجة عن: 
ابنزوج الوارث
الباقي تع�سيًبا1/ 4احل�صة

فقاعدة »للذكر مثل حظ الأنثيني« حم�سورة يف هاته احلالت الأربعة فقط التي متثل 
هوؤلء  لأن  القاعدة،  هذه  �ساأن  من  يهون  ما  ذلك  يف  ولي�ص  الزوجني  با�ستثناء  الع�سبات 

الورثة من درجة واحدة، ويبقى التفاوت خا�سعًا لالعتبارات املالية التي �سبق ذكرها. 
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املطلب الثاني- حاالت ترث فيها املرأة مثل مرياث الرجل: 

ويكون فيها للذكر مثل حظ االأنثى وذلك يف اأمثلة بيانها فيما ياأتي: 
اأوالً- حالة االأبوين )االأب واالأم( : 

وتتمثل هذه احلالة بوجود الفرع الوارث ومثالها: 
تويف عن:  ♦

ابناأماأبالوارث
الباقي تع�سيًبا1/ 16/ 6احل�صة

اأقرب واأقوى منه وهو البن،  اإن الأب هنا قد ت�ساوى مرياثه مع الأم لوجود عا�سب 
لقوله تعاىل: »ولأبويه لكل واحد منهما ال�سد�ص مما ترك اإن كان له ولد« )60( . 

تويف عن:  ♦
بنتان اأماأبالوارث
2/ 13/ 16/ 6+ الباقي تع�سيًبااحل�صة

ياأخذه  �سيء  له  يبق  ومل  بنتني،  لوجود  ا  اأي�سً الأم  مع  مرياثه  ت�ساوى  قد  فالأب 
بالتع�سيب. 

تويف عن:  ♦
زوجبنت اأماأبالوارث
1/ 14/ 12/ 16/ 6+ الباقي تع�سيًبااحل�صة

وامل�ساألة هنا فيها عول وهو الزيادة يف اأن�سبة الورثة عن الواحد ال�سحيح، فيعمد اإىل 
ق�سمة الرتكة على جمموع الأ�سهم ليدخل النق�ص على ح�س�ص اجلميع، ويف هذه امل�ساألة 

ياأخذ الأب مثل الأم. 
تويف عن:  ♦

ابن اأم اأم )جدة( اأبالوارث
الباقي تع�سيًبا1/ 16/ 6احل�صة
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وهنا تاأخذ اجلدة بالت�ساوي مع الأب، مع اأنها جدة لأم واأبعد �سلة بامليت من الأب، 
ومع ذلك اأخذت مثله. 

تويف عن:  ♦
بنتنياأم اأم )جدة( اأبالوارث
2/ 13/ 16/ 6+ الباقي تع�سيًبااحل�صة

ح�ستها  بنت  وكل  ال�سد�ص  بح�سة  الأب  مع  تت�ساوى  اجلدة  اأن  كذلك  هنا  واملالحظ 
الثلث، وهو اأكرث من ن�سيب الأب الذكر على اعتبار قرب ال�سلة بامليت. 

ثانًيا- حالة االإخوة الأم مع االأخوات الأم: 
ا ويق�سم بينهم بالت�ساوي للذكر مثل حظ الأنثى �رشط  فاإنهم يرثون الثلث )3/ 1( فر�سً
األ يوجد من يحجبهم، لأنهم يدلون اإىل امليت باأنثى )الأم( ، وهم لي�سوا من الع�سبات، حيث 
اأَْكرَثَ ِمن َذِلَك َفُهْم  ن َكاُنَواْ  الغالب اأن التفاوت يكون حال وجود الع�سبات. قال تعاىل: »َفاإِ
َعِليٌم  َواهلّلُ  اهلّلِ  َن  مِّ ًة  يَّ َو�سِ اآرٍّ  ُم�سَ َغرْيَ  َدْيٍن  اأَْو  ِبَهاآ  ى  ُيو�سَ ٍة  يَّ َو�سِ َبْعِد  ِمن  ُلِث  الثُّ يِف  َكاء  �رُشَ

َحِليٌم« )61( ، ومثال ذلك: 
تويف عن:  ♦

زوجاأخ لأم اأمالوارث
1/ 12/ 16/ 3احل�صة

ولو كان بدل الأخ لأم اأخت لأم فيكون احلل: 
تويف عن:  ♦

زوجاأخت لأماأمالوارث
1/ 12/ 16/ 3احل�صة

اأحدهم يف  اأن الأخ لأم ت�ساوى مع الأخت لأم يف احل�سة فحيث كان  واملالحظ هنا 
امل�ساألة اأخذ مثل الآخر. 

تويف عن:  ♦
زوجاأخت لأم واأخ لأماأمالوارث
1/ 12/ 3 بينهما بالت�ساوي1/ 6احل�صة
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رابعاً- حالة االأخت الأم مع االأخ ال�صقيق: 
ومثالها ما لو تويف عن: 

زوجاأخت لأماأخوين �سقيقنيالوارث
1/ 12/ 6الباقي تع�سيًبااحل�صة

�سد�سها  الزوج ن�سفها وهو: 3، والأخت لأم  واإذا كان ن�سيب  امل�ساألة هنا 6،  فاأ�سل 
وهو: 1، فاإن الباقي لكل اأخ هنا ال�سد�ص وهو: 1، ويف هذا يت�ساوى الأخ ال�سقيق مع الأخت 

لأم. 
خام�صاً- حال امل�صاألة امل�صرتكة بني االأخوة االأ�صقاء اأو الأم: 

ومثالها ما لو تويف عن: 
زوجاأخت لأم+ اأخ لأم+ اأخ �سقيق+ اأخت �سقيقةاأمالوارث
1/ 12/ 3 يق�سم بني اجلميع بالت�ساوي1/ 6احل�صة

وهنا يت�ساوى الأخ ال�سقيق مع الأخت ال�سقيقة والأخت لأم بحيث يق�سم بينهم الثلث 
بالت�ساوي. 

�صاد�صاً- حال وجود االأخت ال�صقيقة اأو الأب مع الزوج: 
ومثالها ما لو تويف عن: 
زوجاأخت �سقيقةالوارث
1/ 12/ 2احل�صة

اأو تويف عن: 
زوجاأخت لأبالوارث
1/ 12/ 2احل�صة

ويف امل�ساألتني يت�ساوى ن�سيب الزوج مع الأختني باأن لكل منهما الن�سف، ولو فر�ص 
وجود اأخ �سقيق اأو اأخ لأب مكان الأخت ال�سقيقة اأو الأخت لأب لأخذ مثل ن�سيبهما ومثاله: 

تويف عن: 
زوجاأخ �سقيقالوارث
1/ 2الباقي تع�سيًبااحل�صة
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اأو تويف عن: 
زوجاأخ لأبالوارث
1/ 2الباقي تع�سيًبااحل�صة

والباقي تع�سيًبا يف امل�ساألتني هو الن�سف اأي مثل ن�سف الأخت ال�سقيقة والأخت لأب. 
�صابعاَ- حال وجود االأنثى مع ع�صبة اأقل منها درجة: 

وتتمثل هذه احلال بتوريث الأخت ال�سقيقة اأو البنت اأو بنت البن مع ع�سبة اأقل منها 
درجة، وبيان ذلك فيما ياأتي: 

مرياث االأخت ال�صقيقة مع عا�صب اأقل منها درجة ♦
مثاله- تويف عن: 

اأخت �سقيقةاأخ لأبالوارث
1/ 2الباقي تع�سيًبااحل�صة

ا الن�سف.  فالأخت ورثت الن�سف والأخ ورث الباقي تع�سيبًا، وهو اأي�سً
مرياث البنت ال�صلبية )62( مع عا�صب اأقل منها درجة ♦

مثاله- تويف عن: 
بنتابن ابن الوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًااحل�صة

ا الن�سف.  فالبنت ورثت الن�سف وابن البن ورث الباقي تع�سيبًا وهو اأي�سً
مرياث بنت االبن مع عا�صب اأقل منها درجة ♦

مثاله- تويف عن: 
بنت ابنابن ابن ابنالوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًااحل�صة

ا الن�سف.  فبنت البن ورثت الن�سف وابن ابن ابن ورث الباقي تع�سيبًا وهو اأي�سً
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املطلب الثالث- احلاالت اليت ترث فيها املرأة أكثر من الرجل: 

وهي حاالت كثرية يف املرياث نذكر منها ما ياأتي: 
توفيت عن:  ♦

بنتاأم بنت ابنزوجالوارث
1/ 12/ 16/ 16/ 4احل�صة

امل�ساألة من: 12 وعالت اإىل 13، فيكون للزوج 3اأ�سهم، وللبنت 6اأ�سهم، ولالأم �سهمان، 
ولبنت البن �سهمان من 13، ولو فر�ص مكانها اأخوها فيكون احلل: 

توفيت عن: 
بنتاأم ابن ابنزوجالوارث
1/ 12/ 6الباقي تع�سيبًا1/ 4احل�صة

وامل�ساألة هنا من 12، للزوج منها 3 اأ�سهم، ولالأم �سهمان، وللبنت �ستة اأ�سهم، وقد اأخذ 
ابن البن الباقي بعد ن�سيب اأ�سحاب الفرو�ص وهو �سهم واحد من 12، فبنت البن )الأنثى( 
األف،   13 الرتكة  كانت  فلو   ،12 1من  وله  2من13،  فلها  الذكر  البن  ابن  من  اأكرث  اأخذت 

فيكون لها 2000، وله اأكرث من 1000 بقليل. 
توفيت عن:  ♦

اأخ لأباأخوين لأماأخت �سقيقةزوجالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 13/ 12/ 2احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من: 6 عالت اإىل 8، فالزوج له 3 اأ�سهم، ولالأخت ال�سقيقة 3، ولالأخوين 
لأم 2، ومل يبق لالأخ لأب �سيء، لكن لو فر�سنا اأن مكان الأخ لأب اأنثى فتكون امل�ساألة: 

توفيت عن: 
اأخت لأباأخوين لأماأخت �سقيقةزوجالوارث
1/ 16/ 13/ 12/ 2احل�صة

اأن الأخ لأب  اإىل 9، ولالأخت لأب منها �سهم من9، رغم  فاأ�سل امل�ساألة من: 6 عالت 
الذكر ل �سيء له. 
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توفيت عن:  ♦
اأماأخوة لأماأخ �سقيقزوجالوارث
1/ 16/ 3 الباقي تع�سيبًا 1/ 2احل�صة

لالأخ  �سيء  ول  �سهمان،  لأم  ولالأخوة  �سهم،  ولالأم  اأ�سهم،   3 للزوج   ،6 من:  امل�ساألة 
ال�سقيق، ولو فر�سنا مكان الأخ ال�سقيق اأخت �سقيقة فيكون ن�سيبها كالآتي: 

توفيت عن: 
اأماأخوة لأماأخت �سقيقةزوجالوارث
1/ 16/ 13/ 12/ 2احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من: 6 وقد عالت اإىل 9، وهنا تاأخذ الأخت ال�سقيقة 3اأ�سهم من 9، رغم اأن 
الأخ ال�سقيق لو فر�ص مكانها مل يرث �سيًئا. 

تويف عن:  ♦
اأخ �سقيقجدةزوجةبنتالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 18/ 2احل�صة

لالأخ   5 والباقي  وللجدة4،   ،3 وللزوجة   ،24 من   12 للبنت   ،24 من:  امل�ساألة  اأ�سل 
ال�سقيق، وهنا ن�سيب البنت الأنثى )12( اأكرث من ن�سيب الأخ ال�سقيق الذكر )5( . 

تويف عن:  ♦
اأباأمبنتالوارث
1/ 6+الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 2احل�صة

امل�ساألة من: 6، للبنت 3، ولالأم 1، ولالأب 2، وهنا قد ورثت البنت اأكرث من الأب. 
تويف عن:  ♦

اأخ لأباأمبنتزوجالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 12/ 4احل�صة

الأنثى  فالبنت   ،1 لأب  ولالأخ   ،2 ولالأم   ،6 وللبنت   ،3 للزوج  امل�ساألة من: 12،  اأ�سل 
اأخذت اأكرث من الزوج الذكر، والأخ لأب الذكر كذلك. 
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تويف عن:  ♦
اأخ لأبزوجةاأخت �سقيقةالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 14/ 2احل�صة

ويف هذه امل�ساألة يكون ن�سيب الأخت �سقيقة )2/ 1( بينما ن�سيب الأخ لأب )4/ 1( 
وهو اأقل من ن�سيبها. 

تويف عن:  ♦
عمزوجبنتالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 14/ 2احل�صة

البنت  تكون  وبذلك  الربع،  وهو  الباقي  الذكر  العم  يرث  بينما  الن�سف  البنت  فتاأخذ 
الأنثى قد اأخذت اأكرث من الذكرين الزوج والعم. 

تويف عن: 
عمزوجةبنت ابنالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 18/ 2احل�صة

امل�ساألة هنا اأ�سلها: 8، ن�سيب بنت البن منها4 من 8، ون�سيب العم 2 من 8، فيزيد 
ن�سيبها على ن�سيبه. 

تويف عن:  ♦
اأخوين �سقيقني اأو لأببنت اأو بنت ابنالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 2احل�صة

وهنا ن�سيب البنت اأو بنت البن )2/ 1( وهو اأكرث من ن�سيب الأخ )ال�سقيق اأو لأب( 
الواحد وهو )4/ 1( . 

تويف عن:  ♦
زوججداأمبنتالوارث
1/ 14/ 6+الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 2احل�صة

امل�ساألة اأ�سلها 12 وفيها عول فتكون من 13، للبنت 6 من 13، وللزوج 3، ولالأم 2، 
واجلد له2، وهنا تاأخذ البنت الأنثى اأكرث من ن�سيب اجلد الذكر. 
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تويف عن:  ♦
اأختني �سقيقتنياأمزوجالوارث
2/ 13/ 16/ 2احل�صة

امل�ساألة اأ�سلها 6 وفيها عول فتكون من 8، للزوج 3 من 8، ولالأم1، ولكل اأخت 2، ولو 
فر�ص مكان الأخت ال�سقيقة اأخ �سقيق فيكون ن�سيبه كما ياأتي. 

تويف عن: 
اأخوين �سقيقتنياأمزوجالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 2احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من 6، للزوج ن�سفها 3، ولالأم �سد�سها1، والباقي يق�سم بني الأخوين لكل 
واحد منهما 1، وهنا اأخذت الأخت الأنثى اأكرث من الأخ الذكر. 

تويف عن:  ♦
اأخت �سقيقةاأمزوجالوارث
1/ 12/ 16/ 2احل�صة

امل�ساألة اأ�سلها 6 وفيها عول فتكون من 7، للزوج 3 من 7، ولالأم1، ولالأخت 3، ولو 
فر�ص مكان الأخت ال�سقيقة اأخ �سقيق فيكون ن�سيبه كما ياأتي. 

تويف عن: 

اأخ �سقيقاأمزوجالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 2احل�صة

وهنا  وهو2،  لالأخ  والباقي  �سد�سها1،  ولالأم   ،3 ن�سفها  للزوج   ،6 من  امل�ساألة  اأ�سل 
اأخذت الأخت الأنثى اأكرث من الأخ الذكر. 

تويف عن:  ♦
اأخوين �سقيقنياأختني لأمزوجالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 13/ 2احل�صة
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اأ�سل امل�ساألة من 6، للزوج ن�سفها 3، ولالأختني لأم ثلثها 2 لكل واحدة 1، والباقي 
لالأخوين )1( يق�سم بينهما، وهنا اأخذت الأخت لأم الأنثى �سعف ما اأخذه الأخ ال�سقيق الذكر. 

تويف عن:  ♦
اأماأخوين �سقيقنياأختني لأمزوجةالوارث
1/ 6الباقي تع�سيبًا1/ 13/ 4احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من 12، للزوجة ربعها 3، ولالأختني لأم ثلثها 4 لكل واحدة 2، ولالأم 
�سد�سها 2، والباقي لالأخوين )3( يق�سم بينهما، وهنا اأخذت الأخت لأم الأنثى اأكرث من الأخ 

ال�سقيق الذكر. 
تويف عن:  ♦

اأماأخوين �سقيقنياأخت لأمزوجالوارث
1/ 6الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 2احل�صة

 ،2 �سد�سها  ولالأم   ،2 �سد�سها  لأم  ولالأخت   ،6 ن�سفها  للزوج   ،12 من  امل�ساألة  اأ�سل 
والباقي لالأخوين )2( يق�سم بينهما لكل واحد 1، وهنا اأخذت الأخت لأم الأنثى �سعف ما 

اأخذ الأخ ال�سقيق الذكر. 
تويف عن:  ♦

بنت ابنبنتاأباأمزوجةالوارث
1/ 16/ 12/ 6+الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 8احل�صة

 ،3 وللزوجة   ،4 ولالأم  من27،  للبنت12   ،27 اإىل  عول  وفيها   24 من  امل�ساألة  اأ�سل 
ولالأب 4، ولبنت البن 4، ولو فر�ص مكانها ابن ابن لكان ن�سيبه كالآتي: 

تويف عن: 
ابن ابنبنتاأباأمزوجةالوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 12/ 16/ 16/ 8احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من 24، للبنت ن�سفها 12، ولالأم �سد�سها 4، وللزوجة ثمنها 3، ولالأب 
ال�سد�ص 4، ولبن البن الباقي تع�سيبًا وهو 1، وهنا اأخذت بنت البن الأنثى اأكرث من ابن 

البن الذكر. 
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تويف عن:  ♦
بنتاأباأمزوجالوارث
1/ 12/ 6+الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 4احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من 12 وفيها عول اإىل 13، للبنت6 من13، ولالأم 2، وللزوج 3، ولالأب 
2، ولو فر�ص مكان البنت ابن لكان ن�سيبه كالآتي: 

تويف عن: 
ابناأباأمزوج الوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 16/ 4احل�صة

ولالبن   ،2 ال�سد�ص  ولالأب   ،3 ربعها  وللزوج   ،2 �سد�سها  لالأم   ،12 من  امل�ساألة  اأ�سل 
الباقي تع�سيبًا وهو 5، وهنا اأخذت البنت الأنثى اأكرث من البن الذكر. 

تويف عن:  ♦
بنتنياأباأمزوجالوارث
2/ 13/ 6+الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 4احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من 12 وفيها عول اإىل 15، للبنتني 8 من15، ولالأم 2، وللزوج 3، ولالأب 
2، ولو فر�ص مكان البنتني ابنني لكان ن�سيبه كالآتي: 

تويف عن: 
ابننياأباأمزوج الوارث
الباقي تع�سيبًا1/ 16/ 16/ 4احل�صة

اأ�سل امل�ساألة من 12، لالأم �سد�سها 2، وللزوج ربعها 3، ولالأب ال�سد�ص 2، ولالبنني 
الباقي تع�سيبًا وهو: 5 يق�سم بينهما، وهنا اأخذت البنت الأنثى اأكرث من البن الذكر. 

املطلب الرابع- احلاالت اليت ترث فيها املرأة وال يرث نظريها من الرجال: 

ومن هذه احلاالت ما ياأتي من اأمثلة: 
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توفيت عن:  ♦
زوجاأخ لأباأخت لأباأخت �سقيقةالوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًا )0( الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 2احل�صة

فالرتكة تق�سم بني الزوج والأخت ال�سقيقة حيث لكل منهما الن�سف، ومل يبق لالأخ لأب 
�سيء لأنه ع�سبة. 

توفيت عن:  ♦
زوجاأخ لأباأخت �سقيقةالوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 2احل�صة

تاأخذ ال�سقيقة ن�سف الرتكة ومل يبق �سيء لالأخ لأب. ولو فر�ص مكان الأخ لأب اأخت 
لأب لورثت ال�سد�ص رغم اأن الأخ لأب مل يرث يف هذه احلالة وبيان ذلك: 

لو توفيت عن: 
زوجاأخت لأباأخت �سقيقةالوارث
1/ 12/ 16/ 2احل�صة

امل�ساألة اأ�سلها 6، وفيها عول فت�سري من 7، لالأخت ال�سقيقة 3 من 7، وللزوج 3 من 
7، ولالأخت لأب 1/ 7. 

توفيت عن:  ♦
زوجابن اأخ �سقيقاأخت لأبالوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 2احل�صة

تاأخذ الأخت لأب الن�سف ول �سيء لبن الأخ ال�سقيق لأنه ع�سبة. 
توفيت عن:  ♦

زوجابن اأخ لأب اأماأخ لأمالوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 13/ 6احل�صة

ففي هذه احلالة تاأخذ الأم الثلث 3/ 1 ول �سيء لبن الأخ لأب. 
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توفيت عن:  ♦
زوجابن اأخ �سقيق اأماأخ لأمالوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 13/ 6احل�صة

ففي هذه احلالة تاأخذ الأم الثلث 3/ 1 ول �سيء لبن الأخ ال�سقيق. 
 توفيت عن:  ♦

زوجعماأماأخ لأمالوارث
1/ 2الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 13/ 6احل�صة

ففي هذه احلالة تاأخذ الأم الثلث 3/ 1 ول �سيء العم
تويف عن:  ♦

اأختني �سقيقتنيابن عماأماأخ لأمالوارث
2/ 3الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 13/ 6احل�صة

اأخت �سهمان، ول �سيء  اأ�سل امل�ساألة من 6، لالأخ لأم �سهم واحد، ولالأم �سهم، ولكل 
لبن العم، اأو لو كان مكانه العم. 

تويف عن:  ♦
اأختني لأبابن عماأماأخت لأمالوارث
2/ 3الباقي تع�سيبًا )0( 1/ 13/ 6احل�صة

ويف هذه احلالة لالأختني لأب لكل منهما �سهمان، وتاأخذ الأم �سهمان، ولالأخت لأم 
�سهم واحد، ول �سيء لبن العم الذكر لأنه ع�سبة. 

تويف عن:  ♦
اأخت �سقيقةاأخ لأببنت ابن اأو بنتالوارث
الباقي تع�سيبًاحمجوب1/ 2احل�صة

ا وت�سري الأخت ال�سقيقة ع�سبة مع الغري  فالرتكة هنا تاأخذ ن�سفها بنت البن فر�سً
وهو الفرع الوارث املوؤنث )البنت( فتحجب الأخ لأب الذكر؛ لأنه اأقل منها درجة. 
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تويف عن:  ♦
اأخت لأبابن اأخ �سقيقبنت اأو بنت ابن الوارث
الباقي تع�سيبًاحمجوب1/ 2احل�صة

وهنا ترث البنت الن�سف والباقي لالأخت لأب ع�سبة مع الغري، وبذلك يحجب ابن الأخ 
ال�سقيق على اعتبار اأنه اأقل منها درجة. 

توفيت عن:  ♦
بنت ابنزوجبنتاأماأبالوارث
1/ 16/ 14/ 12/ 16/ 6+الباقي تع�سيبًااحل�صة

فامل�ساألة هنا من 12 وتعول اإىل 15، وتاأخذ البنت 6 من15، والزوج 3، والأب 2، والأم 
2، وبنت البن 2، ولو فر�ص وجود ابن البن مكانها ل ياأخذ �سيء لأنه ع�سبة ياأخذ بعد 

اأ�سحاب الفرو�ص اإن بقي �سيء؛ وهنا مل يبق له �سيء وبيان ذلك: 
تويف عن: 

اأب زوجبنتاأمابن ابنالوارث
1/ 16/ 14/ 12/ 6الباقي تع�سيبًا )0( احل�صة

فامل�ساألة هنا من 12 وتعول اإىل 13، وتاأخذ البنت 6 من13، والزوج 3، والأب 2، والأم 
2، وابن البن ل �سيء له. 

تويف عن:  ♦
اأم اأماأب اأمالوارث
كل الرتكة )1/ 6+ الباقي يرد عليها( حمجوباحل�صة

ويف هذه امل�ساألة تاأخذ اجلدة )اأم الأم( الأنثى كامل الرتكة بالفر�ص والرد؛ لأنها من 
اأ�سحاب الفرو�ص وممن يرد عليهم، ول �سيء للجد )اأب اأم( الذكر غري ال�سحيح لأنه من ذوي 

الأرحام. 
تويف عن:  ♦

اأم اأم اأماأب اأم اأمالوارث
كل الرتكة )1/ 6+ الباقي يرد عليها( حمجوباحل�صة
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ويف هذه امل�ساألة تاأخذ اجلدة )اأم اأم الأم( الأنثى كامل الرتكة بالفر�ص والرد؛ لأنها 
من اأ�سحاب الفرو�ص وممن يرد عليهم، ول �سيء للجد )اأب اأم الأم( غري ال�سحيح الذكر؛ لأنه 

من ذوي الأرحام. 

خامتة:

احلمد هلل رب العاملني، الذي اأعانني على اإمتام هذا اجلهد املتوا�سع، واحلمد وال�سكر له 
�سبحانه، خري ما يختم به املرء اأعماله، وبعد؛ 

فاإنه يجدر بي يف هذه املحطة اأن اأعر�س اأهم النقاط التي ت�صمنتها هذه الدرا�صة: 
اإن مبداأ الإ�سالم يف جـعـل حـظ الـذكر مـثل حـظ الأنثيـني، لي�ص مبداأً مطلًقا يف كل . 1

ذكر واأنثى، كما اأنه ل يعني متييز الذكر عن الأنثى؛ لأن الإ�سالم يجعله هو املكلف بالإنفاق، 
ول يطلب من املراأة اأن تنفق �سيئا من مالها على غري نف�سها وزينتها. 

اإن التفاوت يف اأن�سبة الوارثني يف الإ�سالم، ل يرجع بحال من الأحوال اإىل نوع . 2
واملـورث؛  الـوارث  بيـن  الـقـرابـة  درجـة  اإىل:  يرجع  واإمنا   ، الأنوثة(  اأو  )الذكورة  الوارثني 
التي  فالأجيال  الوارث؛  اجليل  وموقع  املرياث،  يف  الن�سيب  زاد  الـ�سلـة  اقتـربـت  فـكـلـما 
اأكرب من ن�سيب الأجيال التي ت�ستدبر احلياة، والعبء  ت�ستقبل احلياة عادة يكون ن�سيبها 

املايل؛ فاملكلف بالإنفاق يكون ن�سيبه اأكرب من غري املكلف. 
املتاأمل يف م�سائل املرياث يف الإ�سالم يتبني له وجود حالت تاأخذ فيها املراأة، . 3

مثل الرجل، وحالت ترث فيها املراأة اأكرث من الرجل، وحالت ترث املراأة ول يرث نظريها 
من الرجال، واأربع حالت فقط ترث فيها املراأة ن�سف ن�سيب الرجل. 

العالقة بني حق املراأة يف املرياث وحق النفقة عالقة من�سبطة متوازنة، مبيزان . 4
رباين دقيق، يقل ن�سيبها عن ن�سيب الرجل اإذا قويت كفالتها، واإذا قلت اأوجه الكفالة مثل 

الإخوة مع الأخوات لأم، فاإنها ترث مثله اأو اأكرث. 
املرياث؛ . 5 من  حظها  وبني  الإ�سالم  يف  تاأخذها  التي  املراأة  حقوق  بني  وازنا  اإذا 

ف�سنجد اأن املراأة اأكرث حًظا من الرجل اهتماًما ب�سعف املراأة، وعدم قدرتها على الكت�ساب 
التي تكفل لها حياة كرمية،  الكثرية  كالرجل، ولذلك فقد عو�سها اهلل تعاىل بهذه احلقوق 

ًا.  �سواء كانت بنتا اأم زوجة اأم اأمَّ
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اأغلب الورثة بالفر�ص اإناث ول يوجد من الذكور اإل القليل، ومعنى هذا اأن ن�سيبها . 6
الفرو�ص وهم  اأ�سحاب  بعد  الباقي  الذي يخ�سع مل�ساألة  التع�سيب  دائًما، عك�ص  لها  ثابت 
اإل الأ�سعف مرياًثا وهم الأب، اجلد، وهما يف  الن�ساء غالًبا. ول يرث بالفر�ص من الذكور 

حال اإدبار عن هذه احلياة اأو الأخ لأم، وهذا ل تطبق عليه قاعدة: للذكر مثل حظ الأنثيني. 
�سمن الإ�سالم للمراأة حال كونها اثنتني فما فوق )بنتان، بنتا ابن، اأختان �سقيقتان، . 7

اأو لأب فاأكرث( فر�ص الثلثني )3/ 2( وهذا ما مل ي�سمنه لأي ذكر. 
من الن�ساء من ل يحرمن من املرياث اأبداً، وهن الأم والبنت والزوجة. . 8
يف م�سائل العول ل يكون فيها ذكر اإل الزوج اأو الأخ لأم، ويف م�سائل الرد ل يكون . 9

فيها ذكر اإل الأخ لأم. 
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اهلوامش:
الإمام ال�سافعي، اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�ص، الر�سالة، القاهرة، د.ط، د.ت، حتقيق اأحمد . 1

حممد �ساكر، �ص20.
الَة َواأَْنُتْم �ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا . 2 ِذيَن اآَمُنوا ل َتْقَرُبوا ال�سَّ َها الَّ اإ�سارة اإىل قوله تعاىل: {َيا اأَيُّ

َما َتُقوُلوَن}، �سورة الن�ساء، اآية 43.
�سورة . 3 �َساُهوَن}،  الِتِهْم  �سَ َعْن  ُهْم  ِذيَن  الَّ لِّنَي  ِلْلُم�سَ {َفَوْيٌل  تعاىل:  قوله  اإىل  اإ�سارة 

املاعون، اآية 5/4 .
جملة . 4 �رشح  ر�ستم،  �سليم  الباز،  انظر  العدلية،  الأحكام  جملة  من   63 مادة  اإىل  اإ�سارة 

الأحكام العدلية، املطبعة الأدبية، بريوت، ط3، 1923م.
�سورة الن�ساء، اآية 1.. 5
العدلية، باز، �رشح جملة . 6 الغرم بالغنم، مادة 87 من جملة الأحكام  اإىل قاعدة  اإ�سارة 

َراُج  "اخْلَ و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  حديث  من  م�ستفادة  القاعدة  وهذه  الأحكام، 
عبًدا  ا�سرتى  فيمن  باب  الإجارة،  واأبواب  البيوع  كتاب  ال�سنن،  داود،  اأبو  َماِن"،  بال�سَّ
كتاب  ال�سنن،  الرتمذي،  �ص390،   ،3510 برقم  حديث  عيًبا،  به  وجد  ثم  فا�ستعمله 
البيوع، باب ما جاء فيمن ي�سرتي العبد وي�ستغله ثم يجد به عيًبا، حديث برقم 1285، 
َح�َسٌن  الأردن، د.ط، 2004م، �ص227، وقال: هذا حديٌث  الدولية، عمان،  الأفكار  بيت 

�سحيٌح.
�سورة الزخرف، اآية 32.. 7
�سورة التغابن، 16 اآية.. 8
�سورة البقرة، اآية 286.. 9

�سورة البقرة، اآية 185.. 10
�سورة احلج، اآية 78.. 11
�سورة ف�سلت، اآية 46.. 12
�سورة امللك، اآية 14.. 13
�سورة الأنبياء، اآية 23.. 14
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َفَلُه . 15 اَب  اأَ�سَ "اإَِذا َحَكَم احَلاِكُم َفاْجَتَهَد ُثمَّ  اإ�سارة اإىل حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اإ�سماعيل، ال�سحيح،  اأَْجٌر" البخاري، حممد بن  َفَلُه  اأَْخَطاأَ  ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  َحَكَم  َذا  َواإِ اأَْجَراِن، 
كتاب العت�سام، باب اأجر احلاكم اإذا اجتهد فاأ�ساب اأو اأخطاأ، حديث برقم 7352، بيت 

الأفكار الدولية، عمان، الأردن، د.ط، د.ت، �ص1400.
الفريوزاآبادي، حممد بن يعقوب، القامو�ص املحيط، بيت الأفكار الدولية، عمان، الأردن، . 16

احلديث،  دار  ال�سحاح،  خمتار  بكر،  اأبي  بن  حممد  الرازي،  �ص1862،  2004م،  د.ط، 
القاهرة، د.ط، 2003م، �ص382.

العربي، . 17 الرتاث  اإحياء  دار  الهندية،  الفتاوى  الهند،  علماء  من  وجمموعة  نظام  ال�سيخ 
ببريوت، لبنان، ط3، 1973م، 477/6، ابن عابدين، حممد اأمني، حا�سية رد املحتار 
على الدر املختار للح�سكفي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، دار الفكر، بريوت، لبنان، 
الإ�سالمية، املطبعة  ال�رشيعة  د.ط، 757/6، قنيبي، حممد مو�سى حماده، املرياث يف 

الوطنية، ط4، 2008م، �ص17. 
�سورة الن�ساء، اآية 7.. 18
�سورة الن�ساء، اآية 12-11.. 19
�سورة الن�ساء، اآية 176.. 20
الفريوزاآبادي، القامو�ص املحيط، �ص1312، اإبراهيم م�سطفى واآخرون، املعجم الو�سيط، . 21

682/2، املكتبة الإ�سالمية، ا�ستانبول، تركيا د.ط.
ال�سيخ نظام، الفتاوى الهندية، 447/6، قنيبي، املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص24.. 22
لختالف . 23 واحدة،  واأمهم  اآباوؤهم  اختلفت  من  وهم  الأخياف(،  )بنو  لأم:  الأخوة 

على  املحتار  رد  حا�سية  عابدين،  ابن  خمتلفون،  اأي  اأخياف  النا�ص  يقال:  ن�سبهم 
الدر املختار، 775/6.

غري . 24 جد  امليت  اإىل  ن�سبتها  يف  يدخل  ل  التي  وهي  ال�سحيحة؛  اجلدة  بها  واملق�سود 
�سحيح، اأو هي كل جدة ل يدخل يف ن�سبتها اإىل امليت اأب بني اأّمني، وعليه تكون اأم اأب 
الأم جدة فا�سدة لكن اأم الأم، واأم اأم الأم، واأم اأم الأب جدات �سحيحات ويرثن، قنيبي، 
املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص15، اجلبوري، اأبو اليقظان عطية، حكم املرياث يف 
ال�رشيعة الإ�سالمية، دار حنني للن�رش والتوزيع، عمان، الأردن، مكتبة الفالح، بريوت، 

ط1، 1995م، �ص136.
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والن�رش . 25 للطباعة  م�رش  نه�سة  امل�ساواة،  وق�سية  املراأة  مرياث  الدين،  �سالح  �سلطان، 
املراأة  مرياث  زينب،  ر�سوان،  بعدها،  وما  �ص33  1999م،  ط1،  القاهرة،  والتوزيع، 
املوؤمتر الثاين للمجل�ص القومي للمراأة )12-15 مار�ص 2001م(، د.م، د.ط، القاهرة، 

م�رش، �ص11. 
الأخوة لأب: )بنو العالت(، وهم من اختلفت اأمهاتهم واأبوهم واحد، والعلة: هي ال�رشة، . 26

ابن عابدين، حا�سية رد املحتار على الدر املختار، 872/6، قنيبي، املرياث يف ال�رشيعة 
الإ�سالمية، �ص16.

واملق�سود به اجلد ال�سحيح اأي الوارث؛ وهو الذي ل يدخل يف ن�سبته اإىل امليت )اأنثى( . 27
اأو  اأم الأم، فهو جد فا�سد،  اأو اأب  اأما اأب الأم،  اأم مثل: اأب، الأب واأب اأب الأب واإن عال، 
جد غري �سحيح )وارث(، داود، احلقوق املتعلقة بالرتكة، �ص310، قنيبي، املرياث يف 

ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص15.
ر�سوان، . 28 بعدها،  وما  �ص33  امل�ساواة،  وق�سية  املراأة  مرياث  الدين،  �سالح  �سلطان، 

زينب، مرياث املراأة، �ص11.
املال . 29 �سهام  يف  الزيادة  مع  الفرو�ص  اأ�سحاب  �سهام  جمموع  يف  النق�سان  هو  الرد: 

)اأ�سل امل�ساألة(، داود، احلقوق املتعلقة بالرتكة، �ص312، قنيبي، املرياث يف ال�رشيعة 
الإ�سالمية، �ص130.

النق�سان يف �سهام املال . 30 الفرو�ص مع  اأ�سحاب  الزيادة يف جمموع �سهام  العول: هو 
)اأ�سل امل�ساألة(، داود، احلقوق املتعلقة بالرتكة، �ص312، قنيبي، املرياث يف ال�رشيعة 

الإ�سالمية، �ص138، اجلبوري، حكم املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص165.
الفرع الوارث: ي�سمل املذكر واملوؤنث، والفرع املذكر هو: البن وابن البن واإن نزل)ابن . 31

ابن ابن(، والفرع املوؤنث: هو البنت وبنت البن واإن نزل اأبوها )بنت ابن البن(، قنيبي، 
املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص15.

اأوىل . 32 اآخر  �سخ�ص  وجود  ب�سبب  بع�سه  اأو  كله  املرياث  من  ال�سخ�ص  منع  واحلجب: 
نهائًيا  الرتكة  من  يحرمون  الذين  وهم  نوعان: حجب حرمان،  وهو  املرياث،  منه يف 
لوجود من يحجبهم مثل الأخ يحجب بالأب حجب حرمان، وهناك حجب نق�سان وهم 
لوجود  ال�سد�ص  اإىل  الثلث  من  الأم  ن�سيب  نق�سان  مثل،  اآخر،  لوجود  فر�سهم  يقل  من 
ال�رشيعة  الوارث، داود، احلقوق املتعلقة بالرتكة، �ص312، قنيبي، املرياث يف  الفرع 

الإ�سالمية، �ص16، اجلبوري، حكم املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص161.
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داود، احلقوق املتعلقة بالرتكة، �ص310-309.. 33
حقائق الإ�سالم يف مواجهة �سبهات امل�سككني، اإ�رشاف وتقدمي د. حممود حمدي زقزوق، . 34

ط4،  العربية،  م�رش  جمهورية  الأوقاف،  وزارة  الإ�سالمية،  لل�سوؤون  الأعلى  املجل�ص 
2006م، مطابع الأهرام التجارية، القاهرة، م�رش، �ص557 وما بعدها، �سلطان، مرياث 

املراأة وق�سية امل�ساواة، �ص4، ر�سوان، مرياث املراأة، �ص4 وما بعدها.
يق�سد بالتاأ�سيل: اأقل عدد ي�ستخرج منه فر�ص امل�ساألة اأو فرو�سها من غري ك�رش وي�سمى . 35

�ص145،  الإ�سالمية،  ال�رشيعة  يف  املرياث  حكم  اجلبوري،  امل�ساألة،  اأ�سل  العدد:  هذا 
قنيبي، املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص16.

الدرجة: اإذا اتفق اأكرث من وارث يف الدرجة نف�سها، فاإن التقدمي واملفا�سلة بينهما تكون . 36
على اأ�سا�ص الدرجة، فعلى �سبيل املثال: البن وابن البن يف درجة واحدة وهي البنوة، 
فعند ذلك نقدم الأقرب درجة وهو البن، ومثل ذلك تقدمي الأب على اجلد، ابن عابدين، 

رد املحتار على الدر املحتار، 774/6، داود، احلقوق املتعلقة بالرتكة، �ص397.
�سلطان، مرياث املراأة وق�سية امل�ساواة، �ص4 وما بعدها، ر�سوان، مرياث املراأة، �ص4.. 37
ولكن قد يرد ا�ستثناءات على هذه القاعدة كحالة اجلدة لأم مع الأب مع الفرع الوارث . 38

اأبعد درجة عن امليت من  اأنها  ال�سد�ص )اجلدة لأم والأب( رغم  الذكر حيث لكل منهما 
بن  عمر  راأي  يف  امل�سرتكة  امل�ساألة  يف  ال�سقيق  لالأخ  لأم  الأخت  م�ساواة  وكذلك  اأبيه، 
اخلطاب ر�سي اهلل عنه الذي يحجب يف راأي علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه رغم اأنها 
ترث، اإل اأن ال�ستثناء احلا�سل هنا هو ل�سالح الأنثى دون الذكر. انظر: ابن ر�سد، حممد 
بن اأحمد بن حممد بن ر�سد، بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، مطبعة ال�ستقامة، القاهرة، 
د.ط، 1938، 345/2، ابن قدامة، عبد اهلل بن حممد، املغني، دار احلديث، القاهرة، ط1، 

د.ت، 26-24/9. 
�سلطان، مرياث . 39 بعدها،  وما  امل�سككني، �ص557  �سبهات  مواجهة  الإ�سالم يف  حقائق 

املراأة وق�سية امل�ساواة، �ص4، ر�سوان، مرياث املراأة، �ص4 وما بعدها.
مادة 87 من جملة الأحكام العدلية.. 40
ثم . 41 فا�ستعمله  ا�سرتى عبًدا  الإجارة، باب فيمن  واأبواب  البيوع  ال�سنن، كتاب  داود،  اأبو 

ما  باب  البيوع،  كتاب  ال�سنن،  الرتمذي،  برقم 3510، �ص390،  عيًبا، حديث  به  وجد 
جاء فيمن ي�سرتي العبد وي�ستغله ثم يجد به عيًبا، حديث برقم 1285، �ص227، وقال: 

هذا حديٌث َح�َسٌن �سحيٌح.



264

اإلسالمي الفقه  في  امليراث  توزيع  في  املؤثرة  د. سهيل محمد األحمدالعوامل 

�سورة الن�ساء، اآية 11.. 42
اأخذ . 43 للمالكية وال�سافعية، وقد  راأي احلنفية واحلنابلة ب�رشوط معينة، خالًفا  وهذا يف 

فيها:"  جاء  حيث  ب�رشوطه  النفقة  بوجوب  القائل  بالراأي   173 املادة  يف  القانون 
جتب نفقة ال�سغار الفقراء وكل كبري فقري عاجز عن الك�سب باآفة بدنية اأو عقلية على 
مع�رًشا  الوارث  كان  واإذا  الإرثية،  ح�س�سهم  بح�سب  املو�رشين  اأقاربهم  من  يرثهم  من 
تفر�ص على من يليه يف الإرث، ويرجع بها على الوارث اإذا اأي�رش"، الزيلعي، فخر الدين 
ط1،  القاهرة،  الأمريية،  املطبعة  الدقائق،  كنز  �رشح  احلقائق  تبيني  علي،  بن  عثمان 
1313ه، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 63/3، املريغناين، علي بن اأبي بكر بن عبد 
اجلليل الر�سداين، الهداية �رشح بداية املبتدي، مطبعة م�سطفى احللبي، القاهرة، الطبعة 
الأخرية، 47/2، ال�رشطاوي، حممود علي، �رشح قانون الأحوال ال�سخ�سية الأردين، دار 

الفكر، عمان، الأردن، ط3، 2101م، �ص397 وما بعدها.
ُدَقاِتِهنَّ ِنْحَلًة" �سورة الن�ساء/4، ونحلة: اأي فري�سة م�سماة . 44 يقول تعاىل: "َواآُتوا النِّ�َساَء �سَ

مينحها الرجل املراأة عن طيب نف�ص كما مينح املنحة ويعطي النحلة طيبة بها نف�سه، 
اأحد فتت�رشف فيه كما تت�رشف  ي�ساركها فيه  للزوجة وحدها ل  واملهر حق خال�ص 
اآي القراآن، دار  يف اأموالها الأخرى، الطربي، حممد بن جرير، جامع البيان عن تاأويل 

املعارف، القاهرة، م�رش، د.ط، د.ت، 583/3.
ُ ل . 45 ا اآَتاُه اهللَّ يقول اهلل تعاىل: {ِلُيْنِفْق ُذو �َسَعٍة ِمْن �َسَعِتِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق مِمَّ

ْوُلوِد َلُه  ُ َنْف�سًا اإِلَّ َما اآَتاَها…} �سورة الطالق، اآية 7 ، وقوله تعاىل:{وَعَلى امْلَ ُيَكلُِّف اهللَّ
ْعُروف} �سورة البقرة، اآية 233. وقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه  ِرْزُقُهنَّ َوِك�ْسَوُتُهنَّ ِبامْلَ
و�سلم يف حجة الوداع عن جابر ر�سي اهلل عنه : "اتقوا اهلل يف الن�ساء فاإنهنَّ عوان عندكم 
اأخذمتوهنَّ بكلمة اهلل، وا�ستحللتم فروجهن بكلمة اهلل، ... ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وك�سوتهنَّ 
حجة  باب  احلج،  كتاب  م�سلم،  �سحيح  الني�سابوري،  احلجاج  ابن  م�سلم،  باملعروف"، 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، حديث برقم 1218 من حديث طويل، بيت الأفكار الدولية، 

عمان، الأردن، د.ط، 1998م، �ص484.
الديات: جمع دية، والدية: يف اللغة م�سدر ودي، تقول: ودي القاتل يديه من الأداء وهو: . 46

ما يعطيه القاتل ويل املقتول من املال بدل النف�ص، يقال: ودي فالن فالًنا اإذا اأدى ديته 
اإىل وليه. وهي يف ال�سطالح ا�سم ل�سمان يجب مبقابلة الآدمي اأو طرف منه وتعرف 
اأو وليه ب�سبب اجلناية. ابن منظور، جمال  اإىل جمني عليه  ا: باأنها املال املوؤدى  اأي�سً
الدين حممد، ل�سان العرب، بريوت، لبنان، دار �سادر، )383/15(، الفيومي، اأحمد بن 
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مادة  �ص)654(  2003م،  د.ط،  القاهرة،  احلديث،  دار  املنري،  امل�سباح  املقري،  علي 
)ودي(، ابن النجار، حممد بن اأحمد الفتوحي، معونة اأوىل النهى �رشح املنتنهى )منتهى 
الإرادات( حتقيق: د.عبد امللك بن دهي�ص، بريوت، لبنان، دار خ�رش، ط1، 1416 هـ- 
1995م، )291/3(، الكا�ساين، عالء الدين اأبو بكر بن �سعود، بدائع ال�سنائع يف ترتيب 
ال�رشائع، بريوت، دار الكتاب العربي، ط2، 1982م. 252/7، الرملي، �سم�ص الدين حممد 
بن اأبي العبا�ص اأحمد بن حمزة بن �سهاب الدين، نهاية املحتاج اإىل �رشح املنهاج، دار 

الفكر للطباعة، بريوت، د.ط، 1404هـ، 299/7.
وعلى . 47 اجلرح  واخلم�ص وهو  اخلد�ص  اللغة على  الأر�ص يف  ويطلق  اأر�ص،  الأرو�ص: جمع 

وهو  اخل�سومة،  وعلى  بتعييبه  الثوب  من  نق�ص  ما  عو�ص  وعلى  طلبها  وعلى  الدية 
ا�سطالًحا: املال الواجب املقدر �رشًعا بالعتداء على ما دون النف�ص، فالدية تن�رشف 
واآخرون،  اإبراهيم  دونها.  فيما  بالواجب  الأر�ص  ويخت�ص  النف�ص،  بدل  الواجب يف  اإىل 
املعجم الو�سيط، �ص13، الفريوزاآبادي، القامو�ص املحيط، �ص51، الفيومي، امل�سباح 

املنري، �ص13، الكا�ساين، بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�رشائع، 252/7 وما بعدها.
اأو . 48 تقول: ع�ست فالنًا  اأعوا�ص،  البدل، واجلمع  والعو�ص هو  لغة من عو�ص  التعوي�ص 

عو�سته واأع�سته: اإذا اأعطيته بدل ما ذهب منه، وهو يف ال�سطالح: ال�سمان ووجوب 
رد ال�سيء اأو بدله باملثل اأو بالقيمة عند تلفه اأو هالكه. وقيل: باأنه عبارة عن غرامة 
عبد  ح�سان  به  اعتنى  املحيط،  القامو�ص  يعقوب،  بن  حممد  الفريوزاآبادي،  التالف. 
املنان، بيت الأفكار الدولية، ط 2004م، عمان، الأردن، �ص1232، الفيومي، امل�سباح 
املنري، �ص260، الرازي، حممد بن اأبي بكر، خمتار ال�سحاح، دار احلديث، القاهرة، د.ط، 
2003م، �ص254. الغزايل، اأبو حامد، امل�ست�سفى من علم الأ�سول، دار الكتب العلمية، 
منتقى  الأوطار �رشح  نيل  علي،  بن  ال�سوكاين، حممد  بريوت، ط2، 1998م، 384/2. 

الأخبار من اأحاديث �سيد الأخيار، مكتبة دار الرتاث، القاهرة، د. ت، 323/5.
البقرة، . 49 �سورة  باملعروف}،  وك�سوتهن  رزقهن  له  املولود  تعاىل: {وعلى  بقوله  عمال 

اآية 233، وبحديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:" ابداأ بنف�سك فت�سدق عليها فاإن ف�سل 
�سيء فالأهلك" م�سلم، ال�سحيح، كتاب الزكاة، باب البتداء يف النفقة بالنف�ص ثم اأهله 
ال�سخ�سية،  الأحوال  ال�رشطاوي، �رشح قانون  القرابة، حديث برقم 997، �ص386،  ثم 

�ص131 وما بعدها.
احلطاب، كمال توفيق حممد، نظرات اقت�سادية يف حكمة توزيع املرياث يف الإ�سالم، . 50

جملة جامعة دم�سق، املجلد الثامن ع�رش، العدد الثاين، 2002م، �ص299. 



266

اإلسالمي الفقه  في  امليراث  توزيع  في  املؤثرة  د. سهيل محمد األحمدالعوامل 

ال�سيوطي، عبد الرحمن بن اأبي بكر بن حممد، الأ�سباه والنظائر، دار الكتب العلمية، ط1، . 51
1983م، �ص153، اإ�سارة اإىل القاعدة: "من ا�ستعجل �سيئا قبل اأوانه عوقب بحرمانه".

�سورة الفرقان، اآية 68.. 52
ديات . 53 باب  الديات،  كتاب  داود،  اأبي  �سنن  ال�سج�ستاين،  الأ�سعث  بن  �سليمان  داود،  اأبو 

2004م،  د.ط،  الأردن،  عمان،  الدولية،  الأفكار  بيت   ،4564 برقم  حديث  الأع�ساء، 
�ص499، ح�سنه الألباين.

�سورة الن�ساء، اآية 7.. 54
�سيء . 55 مقابل  املرياث  يف  حقه  عن  بع�سهم  يخرج  اأن  على  الورثة  اتفاق  هو  التخارج: 

داود،  �ص855،  العدلية،  الأحكام  جملة  �رشح  باز،  غريها،  من  اأو  الرتكة  من  معلوم 
احلقوق املتعلقة بالرتكة، �ص312.

البخاري، ال�سحيح، كتاب املغازي، باب اأين ركز النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الراية يوم . 56
الفتح، حديث برقم 4283، �ص810، م�سلم، �سحيح م�سلم، بيت كتاب الفرائ�ص، حديث 

برقم 1614، �ص658.
�سلطان، مرياث املراأة وق�سية امل�ساواة، �ص16 وما بعدها، ر�سوان، مرياث املراأة، �ص6 . 57

وما بعدها.
�سورة الن�ساء، اآية 11.. 58
�سورة الن�ساء، اآية 176.. 59
�سورة الن�ساء، اآية 11.. 60
�سورة الن�ساء، اآية 12.. 61
وهي بنت املتوفى اأو املتوفاة مبا�رشة، قنيبي، املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية، �ص16.. 62
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