
111 
 

 : مقدمة 
ٌُوَ  مٌراث المرأة فً الجاهلٌة   -        ٌرثنا إال من ٌحمل السالح.." ، وكانت المرأة تدخل فً المٌراث باعتبارها متاعا  ثون المرأة "..الر  كان العرب ال 

 وكان إذا مات الزوج ألقى ابنه أو أقرب عصبة له ثوبه على الزوجة فٌصٌر أحق بها من أولٌائها ومن نفسها   لٌس أكثر ،                                                  
ٌُزوجها من غٌره وٌأخذ مهرها !! ..                                                    .. فقد ٌتزوجها ، بدون مهر، أو ٌحجر علٌها فال ٌتزوجها ، أو 

 ٌرثن من آبائهن عند وجود أبناء كانت البنات ال  )كالٌهودٌة( الشرائع السابقةبعض  مٌراث المرأة فً   -      
 مٌراث المرأة فً اإلسالم :  -      

 * منعت الشرٌعة اإلسالمٌة الظلم البٌن الواقع على المرأة فً الجاهلٌة ، فنزل قوله تعالى :           

 (91)النساء "آتَ ْيُتُمْوُهنَّ ِإالَّ أَْن يَْأِتْْيَ ِبَفاِحَشٍة م بَ ي َِّنةٍ َها الَِّذْيَن آَمنُ ْوا اَل َيَِل  َلُكْم أَْن تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها َواَل تَ ْعُضُلْوُهنَّ لَِتْذَهبُ ْوا بِبَ ْعِض َما يَا أَي   "                 
 لألبناء فً مٌراث أبٌهن ، فنزل قوله تعالى : اإلسالمٌة حق مشاركة البناترٌعة شمنت الض*              

ا َقلَّ " للرجال               ا َتَرَك اْلوالِداِن َواْْلَْقَرُبوَن ِممَّ ا َتَرَك اْلوالِداِن َواْْلَْقَرُبوَن َولِلن ساِء َنِصٌٌب ِممَّ ا َنِصٌٌب ِممَّ ا َمْفُروض   (7)النساء "  ِمْنُه أَْو َكُثَر َنِصٌب 

 فً كتاب هللا وسنة رسوله ، وهددت   عشر(  ً)من اثنالشرٌعة اإلسالمٌة ثمانٌة من النساء لٌكن من أصحاب الفرائض  أقرت*            
 تهاون فً إعطائهن حقوقهن ، فقال تعالى :ٌبشكل رادع من               

َتَعدَّ "                      ٌَ َ َوَرُسولَُه َو ْعِص هللاَّ ٌَ ا فٌِها َولَُه َعذاٌب ُمِهٌنٌ َوَمْن  ا خالِد  ٌُْدِخْلُه نار   (44)النساء "  ُحُدوَدهُ 

 فً عامل واحد فقط :، ٌكون للذكورة واْلنوثة تأثٌر  أنصبة المٌراث فً اإلسالم ٌتحكم فً توزٌعها ثالثة عوامل*            
 والوارث كلما زاد النصٌب فً المٌراث  ىمتوفكلما زادت درجة القرابة بٌن ال   . درجة القرابة                
 اْلجٌال التً تستقبل الحٌاة ٌكون نصٌبها أكبر من التً تستدبر الحٌاة  موقع الجٌل الوارث .                
 الرجل علٌه نفقة زوجته ، وابنته ، وأمه وأخته عند حاجتهن،     . العبء المالً الذي أوجبه الشرع على الرجل دون المرأة                
  )العامل الوحٌد  من هنا كان من العدل أن ٌرث الرجل فً بعض الحاالت ضعف ما ترثه المرأة ْلنه المكلف بالنفقة شرعا                  

 ( والمرأة !التفاوت فً المٌراث بٌن الرجل  الذي  ٌكون فٌه                     

 : افتراءات 
 افتراء : اإلسالم ٌنتقص من قٌمة المرأة وشأنها بدلٌل قوله تعالى " للذكر مثل حظ األنثٌٌن "  -
 ٌعلمون ، بل اْلنوثة ، كما ٌحسب الكثٌرون الذٌن الالم لم تقف عند معٌار الذكورة أو اإلسأنصبة المٌراث فً   - الرد    

 ، موقع الجٌل الوارث ، العبء المالً الذي أوجبه الشرع ..الخ ىمعاٌٌر أخرى كدرجة القرابة من المتوفٌتحكم فٌها                 
 )الورثة( ى. من ٌكون معها من قرابة المتوف      ىقرابتها من المتوفدرجة  .  ٌختلف نصٌب المرأة من المٌراث بحسب  :   -            
 اآلٌة لٌست قاعدة عامة  ثابتة فً كل الحاالت التً ترث فٌها المرأة :  -            
 . فهناك أربع حاالت فقط ترث فٌها المرأة نصف الرجل                  
ُ فًِ أَوْ " ٌومثال : تأخذ البنت نصف نصٌب أخٌها من التركة لقوله تعالى                           ِن ِصٌُكُم هللاَّ ٌْ ٌَ َكِر ِمْثُل َحظ  اْْلُْنَث  "اَلِدُكْم ۖ لِلذَّ

 . وهناك أضعاف هذه الحاالت اْلربع ترث فٌها المرأة مثل الرجل تماما                  
ا َتَرَك إِْن َكاَن لَُه َولٌَد  ، لقوله تعالى"بنهما مع وجود الفرع الوارث مٌراث اْلبوٌن ال مثال :                           ُدُس ِممَّ ِه لُِكل  َواِحٍد ِمْنهَُما السُّ ٌْ  " ِْلََبَو

 مثال : تسوٌة اْلخ مع اْلخت إذا ورثا أخا لهما ْلم  مات كاللة ، لقوله تعالى                              
ُدسُ ِمْنُهَما  َواِحدٍ َفلُِكل   أُْختٌ أَْو  أَخٌ َولَُه  اْمَرأَةٌ ة  أَِو َكاَللَ  ٌُوَرثُ  َرُجلٌ َوإِْن َكاَن "                             لَِك َفُهْم  أَْكَثرَ  َكاُنوا َفِِْن  ۚالسُّ

            " الثُّلُثِ ِفً  ُشَرَكاءُ ِمْن َذَٰ

 . وهناك عشر حاالت أو ٌزٌد ترث فٌها المرأة أكثر من الرجل                 
 "  الن ْصفُ َفلََها  َواِحَدة   َكاَنتْ َوإِْن لقوله تعالى "  تاخذ البنت المنفردة )بدون إخوة أو أخوات( نصف تركة اْلبوٌن ، مثال :                         

 ٌرث فٌها الرجل . وهناك حاالت ترث فٌها المرأة وال                 
ٌُحجب اْلعمام ، لقوله تعالى  البنتان فأكثر لهن ُثلثا ما مثال :                          نِ  َفْوقَ  ِنَساء   ُكنَّ َفِِْن " ٌترك أبوهما ، وفً وجود الجد  ٌْ  "  َتَركَ َما  ُثلَُثاَفلَُهنَّ  اْثَنَت

 )ورث جمٌع اإلناث ، ولم ٌرث الذكر !!( ًءش ( + ال6/4+ الباقً تعصٌبا )  6/4  +3/2أم + بنتٌن + أخت ْلب + أخ ْلم  مثال :                         

 أي أن هناك أكثر من ثالثٌن حالة ترث فٌها المرأة .. بعضها ترث فٌها مثل الرجل ، وبعضها ترث فٌها أكثر من الرجل ،        
 فقط ترث فٌها المرأة نصف الرجل .. !ٌرث هو .. مقابل أربع حاالت  وفً بعضها ترث هً وال            

 ترث المرأة األرض .. ألن األرض عرض !! افتراء : ال  -           
 على نحو فصله الشارع فً آٌات معلومة  ُمحكمة  وشرحته السنة النبوٌة) كالزواج والبٌوع ..الخ( . المٌراث نظام إلهً  دقٌقالرد               

 ٌكون  فٌه  مجال لألهواء أ و المصالح الشخصٌة ، وتوعد هللا من ٌعارضه أو ٌخالفه ال                               
 دلعلى أساس من العمن أموال نقدٌة أو عٌنٌة كاْلراضً والممتلكات .. الخ(  ىكل ما كان ٌملكه المتوف )=. تولى هللا توزٌع المٌراث                       
 ٌعلمها إال هللا ، لذا ٌحُرم منع المرأة مٌراثها من اْلراضً والممتلكات ، وٌجوز شراء نصٌبها من  التً ال والمصلحة                        
 ُتعطى قٌمة بل  أو العقار ترث المرأة اْلرض ثنى عشرٌة العند الشٌعة اال) مٌراثالالمٌراث بالتراضً أو بالتقاضً مع عدم بخسها ثمن                         

 البناء والطوب والخشب (                             

 نتٌجة تغٌر أوضاع                   ) = مٌراث الذكور واإلناث من الوالدٌن (حٌث ٌساوي بٌن مٌراث الرجل والمرأة المطالبة  بتغٌٌر نظام الموارٌث بافتراء :   -           
 الحٌاة وخروج المرأة للعمل وتحملها مسئولٌة اإلنفاق كالرجل كما فعلت بعض الدول اإلسالمٌة !              

المرأة فً اإلسالممٌراث   
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 ال    قطعٌة الداللة)بالقرآن( أنصبة الرجل والمرأة من المٌراث ثابتة ومحددة فً الشرٌعة اإلسالمٌة  بأنها من اْلحكام قطعٌة الثبوت  الرد               

   ٌجوز ال –(  الدٌنٌة الثوابت فً قدح افٌه القدح،  الدٌن هوٌة شكلت) مخالفتها ٌجوز ال – علٌها اإلجماع انعقدقطعٌة الداللة =  )  ٌجوز تغٌٌرها بالزٌادة أو النقصان                          

 .(..  مثل أركان اإلسالم ، تحرٌم الخمر .. الخ  بالضرورة الدٌن من معلوم=  اْلحوال أو اْلشخاص أو المكان أو الزمان حسب تختلف ال  فٌها الفتوى  - فٌها االجتهاد                                


