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 مقدمة
 

 قوله تعالى: (11من سورة النساء) جاء في اآلية الكريمة
تالـيدِن فاللال ُـن  حُ   نال احدنال ـَث اُينحاليالـيدِن فالـِنن كُـن  ِنسالـاء فالـود ِ كالِر ِمحـدُل حال ـا تالـرال ال "ُيوِصـيُكُم اللهـهُ ِفـي أالودالالِدكُـمد ِللـ ُلحاـلا مال

ــ ــا تالـرال ال ِ ن كال ــا الستـُدُس ِمم  يدـِه ِلُكــَل والاِحـدا َمند ُمال َُ واليالهالوال ــ ن كالانالـتد والاِحــدالَة فاللال الـا الَنصد لالــَد فالـِنن ل ــمد والاِ  انال لالـهُ وال
ِصي   والةَ فالألَُمِه الستُدُس ِمن هالعدِد وال ِرحالهُ أالهالوالاهُ فالألَُمِه الحتُلُث فالِنن كالانال لالهُ ِ خد وال لالَد وال ةا ُيوِصي ِه الا أالود يالُكن ل هُ وال

ُب لالُكمد نالفدعَا فال  يدنا آهالآُؤُكمد والأالهناُؤُكمد الال تالددُرونال أاليت ُمد أالقدرال ِكيَمادال ِليما حال َة َمنال اللهِه ِ ن  اللههال كالانال عال  "ِريضال
 ( قوله تعالى:12من سورة النساء)كما جاء في أية أخرى 

ـا"  هُـ ُ ِمم  لالـَد فاللالُكــُم الرت لالــَد فالـِنن كالـانال لال ُـن  وال والاُجُكــمد ِ ن ل ـمد يالكُـن ل  ُـن  وال ـا تالـرال ال أالزد َُ مال ـ لالكُـمد ِنصد تالـرالكدنال ِمــن  وال
لالـَد فالـِنن كالـانال  تُمد ِ ن ل ـمد يالكُـن ل كُـمد وال كد ـا تالـرال ُه ُ ِمم  لالُ ن  الرت يدنا وال ِصي ةا ُيوِصينال ِه الا أالود دال لالـَد فاللال ُـن  هالعدِد وال لالكُـمد وال

ُث كال ال  ن كالـانال رالُجـَل يُـورال يدـنا والاِ  ِصـي ةا ُتوُصـونال ِه الـا أالود دال تُم َمن هالعدِد وال كد ا تالرال لالـهُ أالَ  الحتُمُن ِمم  ـرالأالةَ وال لالـَة أالو امد
كالاء ِفـي الحتلُـِث ِمـن هالعدـ لِـ ال فال ُـمد شُـرال حاـلرال ِمـن اِل ا الستـُدُس فالـِنن كالـاُنوالاد أالكد َت فالِلُكَل والاِحدا َمند ُمال ِصـي ةا أالود ُأخد ِد وال

ِلي ِليَم حال ِصي َة َمنال اللهِه والاللههُ عال آرٍّ وال يدرال ُمضال يدنا غال ى ِه الآ أالود دال  " صدن اهلل العثيممَ ُيوصال
 
 

 قوله تعالى: (11)من سورة النساء حالحةوفي أية 
ُهواد ِههالعدضِ  هال ِد ُنواد الال يالِحلت لالُكمد أالن تالِرحُواد الَنسالاء كالردَها والالال تالعدُضُلوُهن  ِلتال ينال آمال تُُموُهن  ِ ال  يالا أاليت الا ال ِِ ا آتاليد  مال

َينال  هال عالـلال اللهـهُ أالن يالأدِتينال ِهفالاِحشالةا مت يالجد َئا وال تُُمـوُهن  فالعالسالـى أالن تالكدرالهُـواد شالـيد َِ فالـِنن كالِرهد عدُرو اِشُروُهن  هِـالدمال ةا والعال
ِحيَرا يدَرا كال  " صدن اهلل العثيمِفيِه خال

اختلفت على طريقت ا الحضارات والديانات، وقد م م وطنية، ومجتمعية و تعتهر قضية الميراث قضية دينية، 
 . هالنسهة للميراث اإلس ميالدين  لرجل فيهامساواة المرأة   لى عدمأشارت العديد من المدارس الفكرية الحالية 

فيما  اإلس مفي  لمهدأ ايصلي في المساواةلناقض مهِا  اإلس ميةمفكري الشريعة  من ِل  فقد اعتهر موهالرغ
 والِي يتفن م  قوله تعالى:والرجال  ن النساءهين حقو 

 "ول ن محل الِي علي ن هالمعروَ"

ل   ات،هنفسه هِه الدرج حدد القرآنوعليه فقد  الميراث حقون  لىتشير ل اآليةهِه  القرآنية اآلياتوتض   ِو
هني عليه تكوين  تهعا لما اإلنفان(، ليكون الرجلايسرة وتحمل مسئوليات ا في  رئاسةتضمنت)هنصوص صريحة 

عبء   الالحقيلة وليس في ِل   أرجح في حمل هِه المسئولية االجتماعية الرجل من خصائص تجعله في ايصل
في  أن يكون في ِل  مساس في مساواة المرأة للرجل وض  على عاتن الرجل وحررت منه المرأة من دون حقيل

وقد جاء  واإلناث واالهتعاد عن الثلم هين النوعين من الِكور منت ى العدلفي ِل   يعتهرو ، الكرامة وفي الحقون
ل  هما  واإلنفانهالرئاسة  أي "ى النساءلالرجال قوامون عالكريم ما يعزز ِل  من خ ل قوله تعالى"  القرآن  في ِو

  أموال م.على هعض وهما أنفقوا من  فضل اهلل هعض م
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تص هالميراث، نجد انه ال يستطي  أي شخص االجت اد في وعند النثر  لى نصوص الشريعة اإلس مية فيما يخ
نصوص الشريعة اإلس مية، فالمشرع اإلس مي يجب أن يكون على علم ودراية تامة هنصوص الشريعة 
اإلس مية، قارءَا ل ا ويحكام ا الشرعية،عالما هأصول ا ومرجعيت ا، فالدين اإلس مي هو عهارة عن نثام رهاني 

 كي ال يفقد المعنى. يتم اخِ أي جزء منه دون ايخر أناة، وال يجوز شامل وكامل للحي

في القرآن الكريم من الج ر هأن للِكر محل  لرجل اعتمادا على ما جاءهاهعدم مساواة المرأة  هعد ِل  ما يقالأما 
نما ،اينحيين ف و أوال ليس مطلقا في جمي  الحاالت حث تتعلن  يجري في هعض الحاالت يسهاب أساسية وا 

، وهِا ما خلن صراع هين ما هو متعاَر عليه حاليا وهين نصوص واإلناثالعدل نفسه هين الِكور  هنقامة
 .اإلس ميةالشريعة 

 
 أهمية الورقة:

 
ت تنه  أهمية هِه الورقة من يحيط هالمجتم  الفلسطيني من تغيرات وتطورات، م  وجود العديد من التساؤال

يص فجوات الفقر، والجدوى منه، وهِا التساؤل ناتج عن ما يحمله المجتم  من تقل حول أهمية ودور الميراث في
صور نمطية خاطئة عن الشريعة اإلس مية ونصوص ا وحقون النساء في الميراث، وهِا من شانه أن يدف  لزيادة 

أستطي  في هِا السيان أن فرص النساء في المجاالت التعليمية، والحقافية، واالقتصادية المختلفة و المتاحة للنساء و 
 ض  مجموعة نقاط تحدد أهمية الورقة:

  التعَر على واق  الميراث خ ل الفترات التي سهقت الدين اإلس مي، وهعض الفترات ال حقة له محل
 القانون الفرنسي.

 .محاولة استكشاَ حقون المرأة في الميراث وفن الشريعة اإلس مية، ودرجات الميراث التي تستحق ا 

 .مقارنة ما حققته الشريعة اإلس مية من حقون للنساء م  اينثمة ايخرى 

  ،تعريَ الج ات المسئولة عن التخطيط ورسم السياسات في نثام الميراث هاإلس م وحقون المرأة فيه
 هالتالي مدى التخطيط المرتهط هايهداَ الترهوية وهالمعايير االقتصادية واحتياجات المراة للميراث.

 النعدام التنسين أو وجوده هشكل قليل فيما هين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فان هِه الدراسة  نثرا
هحقون َ ينقطة انط ن نحو التنسين.  والتعر  لنشر الوعي المجتمعي كي تكون التحضير  طارتأتي في 

 .والميراث المرأة

  يمكن االستفادة من اتوفير اإلطار النثري والمرجعي، هحيث تكون  حدى المراج  التي 

 

 

 أهداف الورقة: 
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تعتهر هِه الورقة  حدى المهادرات الم مة على الصعيد المحلي، ف ي في محتواها مقدمة إلطار تنسيقي 
تشاوري م  المؤسسات ايخرى. وهِا يعزز ما قد أشارت  ليه وزارة شؤون المرأة في  ستراتيجيت ا ومن جيت ا، 

وزيادة فعاليت ا يتطلب مجموعة اجراءت، تكون متراهطة فيما هين الماضي فرف  مستوى مشاركة المرأة، 
والحاضر، والمستقهل وهِا ما كان واضحا في رؤية الوزارة و رسالت ا، خ ل ورشة العمل التي انعقدت في 

مؤسسة  00والتي أقرت  ستراتيجيت ا هالتشاور م  المؤسسات وهحضور   5/6/2004لمجلس التشريعي هتاريخ ا
 امرأة: 500أكحر من و 

 
 الهدف العام:

  الحد من انتشار ثاهرة الفقر هين الشاهات وخاصة معي ت ايسر
 

 :(المجتمعيالهدف التنموي)
، في التعليم همجاالته السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية والقانونيةلنوع االجتماعي ا تضمين

ل  هالعمل م  المؤسسات  ،والتدريب الم ني والتقني ايخرى من خ ل طرح هرامج خاصة ِو
 م ئمة لحاجات السون.

 
 الميراثلماذا  

في ثل التغيرات الحديحة الحاصلة على التعليم و التدريب الم ني والتقني، واالنتقال من 
سيطرة االحت ل والتوجه نحو الهناء) الدولة الفلسطينية مستقه  (، كان لزاما على مؤسساتنا 

الحكومية العمل على خلن سياسات تدف  هاتجاه هِا النوع من التعليم. هالرغم من الحكومية وغير 
القصور الِي أصاب السياسات في وزارة العمل والتعليم العالي هسهب ما فرضه واق  المجتم  

نيسان اقر المجلس التشريعي وزارة  12الفلسطيني من احت ل، وقيم وعادات مجتمعية. وفي 
أصهحت  حدى المؤسسات الوطنية الداعمة لحقوق ن، معتهرة أن قضية المرأة شؤون المرأة، التي 

ن ا يجب أن تشار  في مختلَ الميادين، االقتصادي واالجتماعية  ةهي قضية وطنية، وا 
(. وضمن خطة الوزارة للح ث سنوات  2004وزارة شؤون المرأة، –والسياسية)الخطة االستراتيجية

أساسية للعمل علي ا هعد استشارة الخهراء و المستشارين،  القادمة فقد أقرت ح ث محاور
والحركات النسوية وهي فقر الشاهات وخاصة معي ت ايسر، والتعليم والتدريب الم ني والتقني، 

مشاركة  ضو المرأة في رسم السياسات واتخاِ القرار. وكان سهب اختيار هِه المحاور هو انخفا
 ني والتقني)نسهة الطالهات في التعليم والتدريب الم ني في التعليم والتدريب الم ةالمرأ

% من مجموع التعليم العام(، كما أشارت اإلحصائيات  لى 2.4%، هما مجموعه22والتقني
للرجال هالرغم من  66.1% مقاهل13.4انخفاض نسهة النساء داخل القوى العاملة حيث شكلت 
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) حصائيات 2004% في العام  1.00لى   1115% في العام  2.2ارتفاع عدد المعي ت لألسر
   . (2004المرأة والرجل، 

و انط قا من مهدأ تكافؤ الفرص للجمي ، نحو الوصول  لى المجتم  المدني، هاعتهار أن المراة 
، فمن خاضت نضال ا جنها  لى جنب م  الرجل، على اعتهار أن وحيقة االستق ل هي مرجعيت ا

المستدامة في المجتم ، وزيادة نسهة الشاهات في سون العمل  اجل تحقين االستق ل، والتنمية
 الفلسطينية تهنت الوزارة هِا المحور.

 ماذا يعني الميراث

تقسـيمه، وقـد  آليـة أولقد اختلفت الديانات والحضارات ومنِ هدء التاريخ حول تعريَ الميـراث، 
خصوصــيت ا، ففـي ثــل  اإلسـ ميةللشــريعة و  .الـدين الســائد فـي تلــ  الفتـرة أوتهـ  ِلـ  للنثــام، 

 ، نجد أن كَل من م رآها هطريقته المختلفة: نصاف اعدم  أو المرأة  نصاَالجدل الحاصل حول 

  قدماء المصريين الميراث عند

  للفراعنـة ولـــم يملـ  ايهــالي ايرض  ال فــي ع ـــد الملــ عرفــه قدمـــاء المصـريين حيــث كانـت ايرض همصـــر ملكـا
 .(1)الموق  االلكترونيقهـل المي د 231ايسـرة الراهعة والعشـرين التي ملكـت مصـر سنة  ملـو ( مـن )هخوريوس

، ملكيت ـا عنـدهم أن يحـل أرشــد ايســرة محـل المتـوفى فــي زراعــة ايرض واالنتفـاع ه ــا دون وكانــت طريقــة التوريـث
كر واينحـى وقيــل  ن ميـراث اينحـىقـد و  لــ  هاخــتيارها كــان أقـل مـــن كانــوا ال يفرقـــون هـين الـِـ كمــا ، ميــراث الِكــر ِو

 . وايخـوات وايعمام والعمات وايخوال والخاالت كـانوا يـورحـون الـزوج وايم واإلخـوة

  قدماء الرومان الميراث عند

ا مـــن أهنائــــه أو مـــن غيـــرهم هشــرط موافقـــة القهيلـــة علـــى  عهــارة عــــن  قامــــة خليفـــة للمتــوفى يختـــاره حــــال حياتـــه هــِـ
 وينحــصر اإلرث فـي فـروع الميـت حــم ، تغيـر الوضـ  وأصــهحت القراهـة قاعـدة للميـراث م 543وفـي سـنة ، االختيـار

ونسـل م حـم ايخـوات يب ونسـل ن  أصـوله حـم اإلخـوة ايشقاء ونسل م حـم ايخوات الشقيقات ونسـل ن حـم اإلخــوة يب
 .حم اإلخوة يم ونسل م حم ايخوات يم ونسل ن

ه وكـل ِا لـم يتـر  المتـوفى فروعـا وال طهقـة مـن هـِـ كور واإلنـاث فـي الميـراث وا  أصــوال وال  الطهقـات يتسـاوى في ـا الِـ
ِا لـم توجـد لـه قراهـة هعيـدة ، خــوة وال أوالد  خــوة يرحـه قريهـه الهعيـد ا ولـم يكـن للـزوجين ، كانـت التركـة لهيـت المـال وا  هِـ
 . حن التوارث من هعض ما لعدم القراهة

  قدماء اليونان اث عندالمير 

ه  الميراث عنـد قدمـاء اليونـان أقــرب شــه ا هـالميراث عنــد قدمــاء الرومـان فـي  قامـة خليفـة للميـت  ال أن ـم ارتـأوا أن هِـ
ِا مــات الموصــى أصـهح .القضــاء هصـحت ا خشــية النــزاع الوصـية تحتــاج  لــى الوصــي رئيســا علــى ايســـرة    وا 

 . هنات ايسـرة   ويمن  زواج من يشاء من ن يشاء   يزوج من يشاء منيتصَر في أموال ا وأفرادها كيَ 
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  األمم الشرقية القديمة الميراث عند

الكلـــدانيون واآلرام والســـريان والفينيقيـــون وغيــرهم مــــن فــروع م   وكـــان الميـــراث  المـــراد هـــايمم الشـــرقية القديمـــة هـــم
كور مـن ايوالد حـم اإلخــوة  دم وجـود الهكـرنـد عـ.وع أن يحـل الهكـر مـن ايوالد محـل أهيـه عندهــم يقـوم مقامـه أرشـد الِـ

 . ايصـ ار وسـائر العشيرة   وكانـوا يحرمون ايطفال والنساء من الميراث حـم ايعمام وهكِا  لى أن يدخـل

  اليهود القدامى الميراث عند

لحـرص علـى عــدم ِهـاب شــيء مــن مــال هــه  لـى درجــة ا مــن المعــروَ أن الي ــود يحــهون المـال حهـا جمـا ويعتـزون
 ومتـى وجــد أحــد من ــم م مـا هعــدت درجــته فــي القراهـة كـان أحــن، فروعـه وأصـوله الميت من م  لى غير أسـرته نعني

ا كـانوا ال يجــعلون لألنحــى حثـا مــن مـــيراث ايب  ِا  هالمـال حتـى تحــتفث ايســـرة هأموال ـا فيمـا هين ــا ومــن أجــل هــِـ
 . زوجـة أم هنتا أم أختا للمتوفى ولـد ِكـر سـواء أكانـت اينحى أما أمكان لـه 

ِا تــوفي ايب كــان ميراحـه يهنائــه وأسـهاب الميــراث عنــدهم كور  أرهعــة وهــي الهنـوة وايهــوة واإلخــوة والعمومـة وا  الـِـ
اإلخــوة عـــلى اقتســــام اتفــان هــين  ويكــون للولــد الهكــري محـــل حـــث احنــين مــن  خوتــه ايصــغر ســنا منــه  ال  ِا حــدث

ِاالميــراث هالســـوية كور وحـدهم مــ  مراعــاة أن  تــر  ايب ، وا  ناحـا كانــت التركـة مــن حــن الـِـ المتوفـــى أوالدا ِكــورا وا 
كور قيمـة  للهنـات حـن النفقـة مـن التركـة حتـى تتـزوج الهنـت أو تهلـو سـن الهلـول كمـا يكـون ل ـا علـى يكـون  خــوت ا الِـ

ا وايم ال تـــرث ة.عينـتركـة فـي حـدود مم رهـا مـن ال اهن ــا وال هنت ــا   وأمــا  ِا ماتــت ايم كــان ميراح ـا الهن ــا  ن  هـِـ
ال ال وجـد وا   .فلجدها يهيه فلهنت ا   فنن لم يكن ل ا اهن وال هنت كان الميراث يهي ا  ن كان موجودا وا 

 

فـ  تـرث  اركه فيـه أقاره ـا . أمـا الزوجــةيــؤول هموت ـا ميراحـا شـرعيا  لـى زوج ـا وحــده ال يشـ وكـل مـا تملكـه الزوجـة
ِا  .هغيـر ِلـ زوج ـا ولكـن ل ـا الحــن فــي أن تعـيت مــن تركـة زوج ـا الميـت ولـو كـان قـد أوصـى لـم يكـن للميــت  وا 

وأمـا  ِا لـم يكـن لــه وارث مـن فـروع أو  , فـروع وال أصــول وكـان لــه أقـارب فـالميراث هيـن م هتفصـيل معـروَ عنـدهم
فـنِا لــم  ،  لـى حيازت ـا   وتكـون وديعـة عنـده مـدة حـ ث سـنوات نت أمواله مهاحة يسهن الناسأصـول أو حواشي كا
ه المـدة كانت ملكا لحائزها ملكا تاما يث ر وارث للميت فـي  . أحناء هِـ

 
 

 الميراث عنـد المسيحيين
 
وأعلـن أنـه لـم  ،الحقيقـي والمحهـةلـى جـ ء اإليمـان   فلم يتعرض لـه فـي اإلنجيـل ين المســيح حينمـا أرسـل قـام يـدعو 

نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ليكملــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــنقض النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاموس الي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــودي وا 

ا اتهـــ  المسـيحيون القــدامى فــي تنثـيم مــواريح م والديانــة المسـيحية مـا كــان  تعنــى هالجانـب الروحــي وايخـــ قي   لِـ
 . ىوالشرائ  ايخر  يجري عليه العمل فـي شريعة الي ود وهعـض ما جاء في القانون الروماني

 

  العرب في الجاهلية الميراث عند
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نمـا يــرث الميـت اهنــه  ،الزوجات وال ايم ـات وال غيرهــن مــن النسـاء كان العـرب في الجاهلية ال يورحـون الهنات وال وا 
وحمايـــة ، ين ســهب اإلرث عنــدهم القــدرة علــى حمــل الســيَ ، أو اي  ايكهــر أو العــم أو اهـــن العــم  ِا كــان هالغــا

  .الِكور الكهار ومقاتلة العدو ل ِا كانوا يقصرون الميراث على ، والِود عن القهيلة ، العشيرة

 

 ،وهـدمي هـدم  ،فقــد كـان الرجـل فـي الجاهليـة يقـول لصـاحهه : دمــي دمـ  ،الحلَ والتهني كما كانوا يورحون هسهب
اشـترط مـن مـال صـاحهه  فنِا تم هِا وأي ما مات قهل صـاحهه كـان للحـي مـا ،وتطلب هي وأطلب ه  ،وترحني وأرحـ 

ين عقـدت أيمـانكم فـآتوهم  كما يشــير  لـى قولــه تعـالى : ) ولكـل جعلنـا مـوالي ممـا ،الميت تــر  الوالـدان وايقرهـون والِـ
ِا مـات ،الرجــل مـن م يتهنـى اهـن غــيره كمــا كـان (شـ يدا نصـيه م  ن اهلل كـان علـى كـل شـيء مـدعي الهنـوة ورحـــه  وا 

فــي  واسـتمر ِلـ  هرهـة ،وقــد أعتـن النهـي صـلى اهلل عليــه وسـلم زيـد هـن حارحـة وتهنــاه ،هالغـا االهـن المتهنـى  ِا كـان
 . صدر اإلس م حم نسخ

  القانون الفرنسي الميراث في

يولـى أوالد المتوفــى ِكــورا هـأره  فئـات : فيأتــي فــي الدرجــة ا مــن القـانون الفرنسـي أنــواع الـورحــة 231حـددت المـادة 
ناحـا   فنصـــت جـــدهم  , مــن القـانون الفرنســي علـى مــا يلـي : يـــرث ايوالد وأهنـاؤهم والــدهم ووالـدت م 245المـادة  وا 

 .حـث اينحى في الميراث وجـدات م دون أي تمييز هين الـوارث الِكـر والوارث اينحى أي أن للِكـر محل
أوالد لـه ِكــورا أو   خــوته وأخواتــه  لـى قســمة التركـة عنـد عـدم وجــود ،والــد الميـت ووالدتــهالحانيـة  ويـأتي فـي الدرجــة 

أمـا  ِا توفــي المــورث تاركـا أخـا  ،ورحـوا التركـة هكامل ـا  ناحا   فنِا توفي المورث تاركا أخا أو أختـا    خــوة أو أخـوات
 أخـِـ اإلخـــوة وايخـوات أو همـا معــا النصـَ فــي، سـمينأو أهــا وأمـا فالتركــة تقســـم  لـى ق  خــوة أو أخـــوات ،أو أختـا

  .ويأخِ ايب الره  وتأخِ ايم الره  الهاقي

 

والخــاالت  علـى توريـث ايعمـام 254 ِ نصــت المـادة  ،الحالحـة ايعمـام والخـاالت وأهنـاء العمومـة حم يأتي في الدرجـة
 ن  ب،الدرجــة الراهعـــة هقيـــة ايقــار  تي أخـــيرا وفـــيحــم يــأ.وأهنـاء العمومــة فــي حــال عــدم وجـــود وارث شـــرعي غيـــرهم

كورين أعـ ه علـى أن يعطـى حـن القـانون الفرنسـي لـم  يـورث الـزوج أو الزوجـة  ال فـي حالــة عـدم وجــود الورحـة المِـ

ي ســهن  استحمار قسم من التركة عند وجود الورحة الشرعيين هنسهة تسـمح لـه هالمحافثـة علـى وضـعه االجتمـاعي الِـ
 .  ىعـدم وجـود ورحـة شـرعيين وزوج المتوف أما الدولة فنن ا ال تـرث مال المتوفى  ال عند لمورث.اوفاة 

 

همحاولـة  القـانون الفرنسـي قتــل المـورث أو محاولـة قتلــه   ورميـه هت مـة هاطلــة ومعرفــة الـوارث ومــن موانـ  اإلرث فــي
  . قتــــــــــــــــــــــــل مورحــــــــــــــــــــــــه   فيعتهـــــــــــــــــــــــــر  ِا غيــــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــــدير هـــــــــــــــــــــــــاإلرث

هـت م يكـون مـن  المحـكوم عليه مـن قهـل القضــاء هقتــل مورحــه أو همحاولـة قتلـه   ومــن رمــى مورحــه الميراثويحـرم مـن 
  مورحـه وعـدم  خـهار العدالة هِل  شأن ا القضاء عليه وأخـيرا معرفة الوارث الهالو همحـاولة اغتيال

 

 الميراث بين الرجل والمرأة في اإلسالم

 وما هو دليل ِل ؟. في الميراث؟ المرأة أنصَ( اإلس م)اإلس ميهل الدين 
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ــا يتنــافى والـــدين  ــية المـــرأة هــل هنـــا  مــا يحهـــت لـــدى المشــرعين الوضـــعين مـ اإلســـ مي فــي قضـ
 ؟وما حجج م هِل  ؟والميراث

ه  ، ونتيجـة لث ـور أنثمـة جديـدة كالعلمانيــة، علــى مسـتوى العـالم والزالـت تطـرحطرحـت،  أخـرى وأسـئلة ايسـئلةهِـ
والرأسـمالية، واالشــتراكية، والشــيوعية،...الخ والتــي حاولــت تنثــيم الميـراث وفــن طريقت ــا، فقــد ث ــر جــدل ونقــات 

ا وصـل فــي أحيــان الســنوات  كمــا شــ دتالموضــوع)الميراث( ومواضــي  أخــرى.  حــد التصــادم والمقاطعــة حــول هـِـ
ًَ ايخيرة تطور  ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ ًَ كانـت هنـا  مؤسسـات فمـن ج ـة ملحوثا في الجمعيـات والمؤسسـات غيـر الرهحيـة،  َا

أورهية وأخرى غرهية تدعم هاتجاه القضايا النسوية لتمريـر أهـداف ا، ومـن ج ـة أخـرى كانـت هنـا  مؤسسـات دينيـة 
، ولتوضــيح هعـــض المفـــاهيم يةاإلســـ مالحقافــة وجمعيــات خيريـــة حافثــت طاهع ـــا اإلســ مي لنشـــر الــوعي حـــول 

 المجتمعية الخاطئة والتي تعزى للدين.

ي خلـن الرجـل والمـرأة، وهـو العلـيم الخهيـر همـا يصـلح  مـن عنـدالتشـري  اإلسـ مي ر ويعتهـ شـأن م لرب العـالمين الِـ
 فـي، هـل وعنـد كحيـر مـن المسـلمين أن الرجـل يأخِـ ضـعَ المـرأة عند غيـر المسـلمينويشاع  هِا   تشريعات.من 

ا لـيس مطلـن ، وهِا غير صـحيح الميراث لآليـات القرآنيـة يجـد أن اي  يأخِـ لكـن المتأمـل  ، هصـورة عامـةالن هِـ
) ح حــين ألــَ جني ــَا ( والوارحــون هــم اهنــ  واهنتــ  فقــط.  30 000ف ــب أنــ  تركــت هعــد وفاتــ   ، ضـعَ أختــه

 )عشرة آالَ(. 10 000)عشرين ألَ( ، وتأخِ اهنت   20 000فعلى حساب اإلس م يأخِ اهن  

 ،ومسـكن ،شـربمأكـل و مفاإلهن ُمكل َ شرعَا وقانونـَا هاإلنفـان علـى أختـه مـن  عند هِا الحد،  و لم ينت ى التقسيم
ا هاإلضــافة  لــى أنــه ، وم هــس وتعلــيم ومواصــ ت ورعايــة صــحية ونفســية وُيزَوج ــا أيضــاَ  ،وك رهــاء ،وميـاه هـِـ

ِا كـان علـى نفســه وأسـرته مـن زوجــة وأوالد ُمكل ـَ هاإلنفـان رين ف ـو مكلــَ ايســرة الكهيـرة أحـد مــن المعسـ فـي، وا 
 .  الحاالت المختلفة( فييل التقسيم أيضَا هاإلنفان عليه سواء كانت أم أو عم أو جد أو خال )م  تعد

ميراحـه، فلـو أكلـت كمـا يأكـل وأنفقـت محـل  فـيوتشـار  أخوهـا ، تأخِـ نصـيه ا المـرأة نسـتخلص أن ِلـ ومن خ ل 
ا لـو أن أختـه غيـر متزوجــة وتعـيت معـه، أمـا  ن كانـت متزوجــة،  ل  قـد اقتسـمت معــه ميراحـه، هِـ نفقاتـه، تكـون هِـ
ف ى تتدخر نقودها أو تتاجر ه ا  وينفن زوج ا علي ا وعلى أوالدها، وأخوهـا مكل ـَ هاإلنفـان علـى نفسـه وزوجتـه 

العشــرين ألــَ ح حــة أو  فــيت قــد فــازت هعشــرة آالَ همفردهــا، أمــا اي  فيكــون مشــار  لــه وأوالده، فتكـون ايخــ
أيضــَا نصــَ مــا أخِتــه أختــه مـــن  أيخمســة آالَ.  الفعلــيفيكــون نصــيهه ، أرهعــة آخــرين )هــم زوجتــه وأوالده (

 .الميراث

ل أخي ــا محـ ايخــتيعطـون  أن ـم، والــدول الغرهيـة نجــد أوروهـاعنـد مقارنـة الوضــ  السـاهن همـا يحــدث فـي كــل مـن 
تتكلــَ همعيشــت ا هعيـــدَا عنــه، وهــو غيــر ملــزم ه ــا  ن افتقــرت أو مرضــت أو حتـــى  هــيالغــرب،  فــيالميــراث  فــي

ه  ماتت. وهِا يعتهر اهانـة للمـرأة مـن وج ـة النثـر اإلسـ مية وخصوصـا انـه اعتهـر أن الرجـل مكلـَ فـي محـل هِـ
توريــث  فـيـَ مـن الرجــل لـيس موقَفـا عاَمــا وال قاعـدة مطهــردة وعلـى ِلــ  فـنن توريــث المــرأة علـى النصــالحـاالت. 

كر محـل حــث اينحيــين..  نمــا قــال: )يوصــيكم اهلل  أوالدكــم  فــياإلسـ م ، فــالقرآن الكــريم لــم يقــل : يوصــيكم اهلل للـِـ
ا التمييـز لـيس ق أيللِكر محل حث اينحيـين(    نمـا هـو كـل حــاالت الميـراث فـياعـدة مطـردة  ن هِـ ت حـاال فـي، وا 

ين يحيـرون الشـه ا، ، هل ومحـدودة مـن هـين حـاالت الميـراثةخاص ل  فـنن كحيـرين مـن الِـ ت حـول أهــلية المـرأة وهِـ
ين مــن تمــايز اي  عـــن أختــه أو ايب عــن زوجتـــه اإلســـ م فــي الميــراث ســـهيَ   لــى ِلــ  ال يفقــــ ون  فــي، متخـــِـ

 اإلس م . فيقانون التوريث 
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أنصـهة الــوارحين والوارحــات ال يرجــ   لــى  فــيالميــراث عــن أن التمايـــز  فـيم لفلســفة اإلســ  الحقيقــيالفقــه  ويكشـَ
كورة  ين جعلـــوا التفــاوت هـــين  واينوحـــة،معيــار الـِـ ــم  ل يـــة ومقاصــد رهانيـــة قــد خفيــت عـــن الـِـ نمــا ترجـــ   لــى ِحكال وا 
 .اإلس م  فيهعض مسائل الميراث وحاالته شه ة تُأخِ ضد كمال أهلية المرأة  فيالِكور واإلناث 

قد حفث اإلس م حن المرأة على أساس العدل واإلنصـاَ والموازنـة، فنثـر  لـى واجهـات المـرأة والتزامـات الرجـل، و 
 وقارن هين ما، حم هين نصيب كل واحدا من العدل أن يأخِ الرجل ضعَ المرأة لألسهاب التالية:

ــــاءال  ،الرجـــل عليـــه أعهــــاء ماليـــة ليســــت علـــى المـــرأة مطلقـــــَا .1 آتُـــوا الَنسال فالرجـــل يــــدف  الم ـــر، يقـــول تعــــالى : )وال
لالـةَ  ـُدقالاِتِ ن  ِنحد ، والم ـر حـن خـالص للزوجـة وحـدها ال يشـارك ا فيـه أحـد فتتصـَر فيـه كمـا تتصـَر فـي (2صال

 أموال ا ايخرى كما تشاء متى كانت هالغة عاقلة رشيدة .

 

م يوجـب علـى المــرأة أن تنفـن علــى الرجـل وال علــى ين اإلسـ م لــ، الرجـل مكلـَ هالنفقــة علـى زوجتــه وأوالده .2
يقــول اهلل تعـالى : ) ِلُيندِفــند ُِو سالـعالةا ِمــند ،  ال أن تتطـوع همال ــا عـن طيــب نفـس الهيـت حتـى ولــو كانـت غنيــة

َُ الل ــُه نالفدســـَا ِ ال   ــا آتاـلــاُه الل ــُه ال ُيكالَلـــ ُقــُه فاللدُيندِفـــند ِمم  ـــند ُقــِدرال عاللاليدـــِه ِرزد مال ــعالِتِه وال ــا آتالاهالـــا سال ( ، وقولــه تعـــالى : 3…مال
…( َِ تُُ ن  ِهالدمالعدُرو ِكسدوال ُلوِد لالُه ِرزدُقُ ن  وال  (.4…والعاللالى الدمالود

وقال رسول اهلل ـ صلى اهلل عليه وسلم ـ فـي حجـة الـوداع عـن جـاهر رضـي اهلل عنـه : " اتقـوا اهلل فـي النسـاء فـنن ن  
 .كم رزق ن  وكسوت ن  هالمعروَ "للتم فروج ن هكلمة اهلل ، ول ن  عليعوان عندكم أخِتموهن  هكلمة اهلل ، واستح

 تحكمه ح حة معايير: اإلس ميفلسـفة الميراث  فيالتفاوت هين أنصهة الوارحين والوارحات  ويعتهر

ر ث المتــوف ى فكلمــا اقترهـت  أولهــا:  فــي. زاد النصــيب الصــلة.درجــة القراهـة هــين الــوارث ِكـَرا كــان أو أنحــى وهــين الُمـوال
فنهنـة المتــوفى تأخِـ مــحَ  . الميـراث .. وكلمـا اهتعــدت الصـلة قــل النصـيب فــى الميـراث دونمـا اعتهــار لجـنس الــوارحين

 .أكحر من أهى المتوفى أو أمه ، ف ى تأخِ همفردها نصَ التركة) هِا  ِا كان الوارث االهنة وايب وايم فقط (

تسـتقهل الحيــاة، وتسـتعد لتحمـل أعهائ ــا،  التـيفايجيــال ، لألجيـال الزمنـيتتــاه  موقـ  الجيــل الـوارث مـن ال وثانيهـا :
تسـتدهر الحيـاة. وتتخفـَ مـن أعهائ ـا، هـل وتصـهح  التـيعـادة يكـون نصـيه ا فـى الميـراث أكهـر مـن نصـيب ايجيـال 

ل  هصَر النثر عن الِكورة واينوحة للوارحين والوار    .حاتأعهاؤها ـ عادة ـ مفروضة على غيرها، ِو

 .فهنت المتوفى ترث أكحر من أمه ـ وكلتاهما أنحى ـ -

وحتـى لــو كـان ايب هــو مصــدر  ،لــم تـدر  شــكل أهي ــاو حتـى لــو كانــت رضـيعة  –وتـرث الهنــت أكحـر مــن ايب  -
  .تنفرد الهنت هنصف ا والتيل هن،  التيالحروة 
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ا المعيــار مــن معـايير فلســفة الميــراث  - كور.. وفــى هِـ ل  يــرث االهــن أكحـر مــن ايب ـ وك همـا مــن الـِـ  فــيوكِـ
كورة واينوحـة اإلس م ِحكالم  ل ية هالغة ومقاصد رهانية سامية تخفى علـى الكحيـرين  وهـى معـايير ال ع قـة ل ـا  هالِـ

 .على اإلط ن

ي المــاليالعـــبء  وثالثهــا: ا هـــو  اآلخـــرين.علـــى الــوارث تحملــه والقيـــام هــه حيــال  ســ مياإليوجـــب الشــرع  الـِـ وهـِـ
يالمعيـار الوحيـد  كر واينحــى الِـ ثــلم لألنحـى أو انتقـاص مــن  أيلكنـه تفــاوت ال يفــضى  لــى  ،يحمــر تفاوتـَا هـين الِـ

 .هل رهما كان العكس هو الصحيح ، نصاف ا

موقــ  الجيـــل الـــوارث مـــن تتـــاه   فـــيدرجـــة القراهــة. واتفقـــوا وتســـاووا  فـــيحالـــة مـــا  ِا اتفـــن وتســاوى الوارحـــون  ففــي
ناحـــَا  -ايجيــال  يكــون تفــاوت العــبء المــالى هـــو الســهب فــى التفــاوت فــى أنصـــهة  -محــل أوالد المتــوف ى ، ِكــورَا وا 

كر واينحـى  ا التفـاوت هـين الِـ نمـا فـيالميراث .. ولِل ، لم يعمم القـرآن الكـريم هِـ ه  فـيحصـره  عمـوم الـوارحين، وا  هِـ
ات، فقالـت اآليـة القرآنيـة: )يوصـيكم اهلل  كر محـل حـث اينحيـين( .. ولـم تقـل: يوصــيكم اهلل  فـيالحالـة هالِـ أوالدكــم للِـ

ا التفـاوت ،  فـيوالحكمــة  عمـوم الـوارحين. فـي ات ،  فــيهِـ ه الحالـة هالـِـ كر هنـا مكلــَ هنعالـة أنحـى ـ  هـيهِـ أن الِـ
كر المقتــرن  أوالدهـا،مــ   فنعالت ـا،نحـــى الوارحـة أخـت الِكرـــ زوجـه ـ مــ  أوالدهمـا .. هينمـا اي هـي فريضـة علــى الِـ
ا الـنقص ه ـا  يميراح ـا هالنسـهة يخي ـا،  فــي. ف ـى ـ مـ  هِـ  فــيورث ضـعَ ميراح ـا، أكحـر حثوـا وامتيـازَا منـه  الِـ

، اينحـويالستضـعاَ الميراث فميراح ا ـ مـ   عفائ ـا مـن اإلنفـان الواجـب ـ هـو ِمـة ماليـة خالصـة ومـدخرة ، لجهـر ا
 .ولتأمين حيات ا ضد المخاطر والتقلهات .. وتل  حكمة  ل ية قد تخفى على الكحيرين

 

 الحاالت التي ترث فيها المرأة

ا طرفــا يغفــل عن ــ التــياإلســ مية و  الشــريعة الفلســفة وفــن تفــاوت أنصــهة الــوارحين والوارحــات الهحـث فــي طهيعــة  ن
يكشـَ  واريـث( فـنن اسـتقراء حـاالت ومسـائل الميـراث ـ كمـا جـاءت فـى علـم الفـرائض )الم ،وال دينـى الـدينيالغلو، 

ا االسـتقراء لحــاالت ومســائل  ا الموضـوع ف ـِـ هل الكحيـرين عــن أفكـارهم المســهقة والمغلوطــة فـى هـِـ عـن حقيقــة قـد تـِـ
  الميراث ، يقول لنا:

  

 

 إن هناك أربع حاالت فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل : -أ 
 
ناحا )1 لقوله تعالى )يوصيكم اهلل فى أوالدكم ،  لمتوفى(ايخوة أوالد ا أي( فى حالة وجود أوالد للمتوفى ، ِكورَا وا 

 ( 5للِكر محل حث اينحيين

 منه. هي( فى حالة التوارث هين الزوجين ، حيث يرث الزوج من زوجته ضعَ ما ترحه 2
لقوله تعالى )ولكم نصَ ما تر  أزواجكم  ن لم يكن ل ن  ولد ، فنن كان ل ن  ولد فلكم الره  مما تركن ، من هعد 
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ه ا أو دين ، ول ن  الره  مما تركتم  ن لم يكن لكم ولد ، فنن كان لكم ولد فل ن  الحمن مما تركتم وصية يوصينال 
 12من هعد وصية توصونال ه ا أو دين( النساء 

 فيأخِ ايب الحلحان وايم الحلث. وارث، يهن مايأخِ أهو المتوفى ضعَ زوجته هو  ِا لم يكن  (2

( يأخِ أهو المتوفى ضعَ زوجتـه هـو  ِا كـان عنـد اهن مـا المتـوفى اهنـة واحـدة ، ف ـى ل ـا النصـَ ، وتأخِـ ايم 4
 السدس ويأخِ ايب الحلث.

 فيهـــا المـــرأة مثـــل الرجـــل تمامـــا  :وهنـــاك حـــاالت أذـــعاف هـــذب الحـــاالت األربـــع تـــرث  -ب
 
كور وال فــرع وارث )1 مــا  أي( فـى حالــة وجـود أ  وأخــت يم فــى  رح مـا مــن أخي مــا،  ِا لـم يكــن لـه أصــل مــن الِـ

ن كـان رجــل يـورث ك لــة أو امــرأة( الميــراث حاجـب(. فلكــل من مـا الســدسلـم يحجــه م عـن  لــ  لقولـه تعــالى )وا  ، ِو
يم)فلكـل واحــد من مـا الســدس ، فـنن كــانوا أكحـر مــن ِلـ  ف ــم شــركاء  أيأخــت(  ال ولـد لــه وال أب )ولـه أ  أو أي

   .(6، وصية من اهلل، واهلل عليم حليمصى ه ا أو دين غير مضارفى الحلث ، من هعد وصية يو 

 .هالتساويايخوات فيأخِوا الحلث  ِا توفى الرجل وكان له أكحر من احنين من ايخوة أو  ( 2

 فيمـــــــــــــــا هـــــــــــــــين ايب وايم فـــــــــــــــى  رح مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ولـــــــــــــــدهما  ن كـــــــــــــــان لـــــــــــــــه ولـــــــــــــــد أو هنتـــــــــــــــين فصـــــــــــــــاعدَا:  (2
 ( 7ويهويـــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــل واحـــــــــــــــــد من مـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــدس ممـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــر    ن كـــــــــــــــــان لـــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــد) لقولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

 
 .(  ِا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة: فلكل من ما النص4َ

 . ِا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت يب: فلكل من ما النصَ (5

لألخـت )عنـد هــن  شــيء ِا ماتـت امـرأة وتركـت زوج وأم وأخــت شـقيقة: فللـزوج النصــَ ، ولـألم النصـَ ، وال  (6
 .عهاس(

 النصــَ،وايخـت الشـقيقة  النصـَ، ِا ماتـت امـرأة وتركـت زوج وأخــت شـقيقة وأخـت يب وأخـت يم: فللــزوج  (7
 لألخت يب ولأل  يب. شيءوال 

  ِا مات الرجل وتر  اهنتين وأب وأم: فايب السدس وايم السدس ولكل اهنة الحلث. (8

، وايم الرهـ   4، وايب الرهـ  وسـ مه 2 ِا مات الرجل وتر  زوجة واهنتـين وأب وأم: فللزوجـة الـحمن وسـ م ا  (9
 .8، ولكل اهنة الحلث وس م كل من ما  4وس م ا 

 وجدَا: فلكل من م الحلث. فقد تساوت المرأة م  الرجل.  ِا مات الرجل وتر  أمَا وأختاَ (11

                                                 
6

 12آية  النساءسورة  
7
 11آية  النساءسورة  
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 ِا مـات الرجـل وتــر  )أرهعـين ألـَ جني ــَا( واهـن واهنــة وزوجـة ل ـا مــؤخر صـدان )ح حـة عشــر ألـَ جني ــَا(  (11
 :كالتـــــــــــــــــــــــاليفســــــــــــــــــــــتجد أن نصــــــــــــــــــــــيب ايم تســـــــــــــــــــــــاوى مــــــــــــــــــــــ  نصــــــــــــــــــــــيب االهـــــــــــــــــــــــن. ويكــــــــــــــــــــــون التقســــــــــــــــــــــيم 

)ســـتة  16 111 الهـــاقي حلحـــي: الهـــن ألـــَ جني ــاَ  16 111)ح حـــة آالَ(    الهـــاقي+ حمـــن  12 111الزوجــة 
 .)حمانية آالَ( جني اَ  8 111االهنة : الحلث ويكون  شر ألَ(جني اَ ع

 

 ج ـ وهنـــاك حـــاالت تزيـــد عـــن ةمســـة عشـــر حالـــة تـــرث فيهـــا المـــرأة أكثـــر مـــن الرجـــل:
 
 :كالتــــاليألــــَ جني ــــَا لكانـــت أنصــــهت م  24111فلــــو تــــر  المتـــوفى  .(  ِا مـــات الرجــــل وتــــر  أم واهنتـــين وأ 1

جني ـــَا  5111اي : ، جني ـــَا )الحلحـــين( 8111للواحـــدة  جني ـــاَ  16111الهنتـــين: ، جني ــَا )الـــحُُمن( 2111ايم : 
 .% لميراث اي 151قد أخِت أكحر من  االهنةوهِل  تكون ، (الهاقي)

 
ايم  جني ــــاَ  12111 أيفاإلهنـــة تأخــِـ النصـــَ  جني ـــاَ  24111وتـــر  (  ِا مـــات ايب وتـــر  اهنـــة وأم وأب 2

 جني ــــــــاَ  4111+  4111 أيتعصــــــــهَا  والهـــــــاقيايب يأخــــــِـ الســــــــدس فرضــــــــَا  جني ــــــــاَ  4111تأخــــــِـ الســــــــدس 
 .% لميراث ايب151وهِل  تكون اإلهنة قد أخِت 

 
 111فلــو تــر  الرجــل  م السـدس.وايب الســدس واي الحلــث،(  ِا مـات الرجــل وتــر  اهنتــين وأب وأم: فلكـل اهنــة 2

)حمانيـة آالَ جني ـَا( ويتسـاوى ايب مـ   8 111)أرهعة وعشرين ألَ جني َا( لكان نصيب كل من االهنتـين  24
 .% لميراث ايب211)أرهعة آالَ( جني َا ، وهِل  تكون اإلهنة قد أخِت  4 111ايم ونصيب كل من ما 

 
ـوالان لـألم 4 ، ولـألم السـدس، يب: فللـزوج النصـَ، وللجـد السـدس نوأخـوي(  ِا ماتت امرأة وتر  زوج وأم وجد وأالخال

)أرهعـــة وعشـــرين ألـــَ جني ـــَا( لكـــان  24 111فلـــو تـــر  المتــوفى   يخـــوة ايم. شـــيء، وال ويخــوة ايب الســـدس
)أرهعـــة 4 111من مــا  عشـــر ألــَ جني ــَا( ويتســـاوى الجــد مــ  ايم ونصـــيب كــل احنــي) 12 111نصــيب الــزوج 
ل  فقــد ورحـت ايم هنــا  2111ويأخـِـ ايخـان يب كــل من مـا  ،آالَ( جني ـاَ  % 211)ألفــين مـن الجني ــات(. وهِـ

 لميراث أخو زوج ا.

 
ـــوالان لـــأل5 َ، وللجـــد الســـدس، ولـــألم م وأرهــ  أخـــوة يب: فللـــزوج النصـــ(  ِا ماتــت امـــرأة وتـــر  زوج وأم وجـــد وأالخال

)أرهعــة وعشــرين ألــَ جني ــَا(  24 111فلــو تـر  المتــوفى  ، وال شــىء يخــوة ايم.ايب الســدس، ويخــوة السـدس
 111من مــــا  )احنــــى عشــــر ألـــَ جني ــــَا( ويتســـاوى الجــــد مــــ  ايم ونصـــيب كــــل 12 111لكـــان نصــــيب الـــزوج 

ل  ايم قــد ورحـــت  1111، ويأخـِـ كـــل مــن ايخــوة يب كـــل مــن م )أرهعــة آالَ( جني ــاَ 4 )ألــَ جنيــه( وتكـــون هـِـ
 %.411أرهعة أضعاَ اي  لزوج ا أى 

ــوالان لــألم وحمانيــة أخــوة ( 6 ولـــألم ، يب: فللــزوج النصــَ، وللجــد الســدس ِا ماتــت امــرأة وتــر  زوج وأم وجــد وأالخال
ألــَ جني ــَا( )أرهعــة وعشــرين  24 111فلــو تـر  المتــوفى  يخــوة ايم. شــيء، وال السـدس، ويخــوة ايب الســدس
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 111عشــــر ألـــَ جني ــــَا( ويتســـاوى الجــــد مــــ  ايم ونصـــيب كــــل من مــــا  احنــــي) 12 111لكـــان نصــــيب الـــزوج 
ل  ايم قـد ورحــت حمانيــة  511)أرهعـة آالَ( جني ــَا ، ويأخِـ كــل مــن ايخـوة يب كــل مــن م )4 جني ـَا( وتكــون هـِـ

 %.811 أيأضعاَ أخو الزوج 

، وهنــت 2ين ل مـا الحلحـان وسـ م كـل من مـا هـن، واهـن اهــن اإلهـن: فـاإلهنتوتـر  هنتـين، وهنـت اإل  نسـان ِا مـات ( 7
)حمانيـة عشـر ألفــَا( لكـان نصـيب كـل اهنــة  18 111فلـو تــر  المتـوفى  سـ مين. الغـهناالهـن سـ م واحـد واهـن اهــن 

ت  ل  تكــون اإلهنــة قــد أخــِـ )ســتة آالَ( ، وكــان نصــيب هنــت االهـــن )ألفــين( واهــن اهــن اإلهــن )أرهعـــة آالَ(. وهـِـ
 .االهن% لنصيب اهن اهن 151

ايخـت الشـقيقة النصـَ،  ِا ماتت امرأة وتركت زوج وأخـت شـقيقة وأخـت يب وأخـت يم: فللـزوج النصـَ ، و  (8
ا الميـراث ولـم يأخِـ منــه اي  يب  شـيءوال  ل  يكـون الـزوج وايخـت الشـقيقة قـد أخِـ لألخـت يب ولـأل  يب. وهِـ

 وأخته.

 والهـــاقي،  2 ِا مــات رجــل وتـــر  اهنتــين وأ  يب وأخــت يب: فلكـــل مــن الشـــقيقتين الحلــث وســ م كـــل من مــا  (9
)تسـعين ألـَ جني ـَا( ، فيكـون نصـيب كـل مــن  91 111فـنِا تـر  المتـوفى   يأخِـ منـه اي  الحلحـين وأختـه الحلـث.

اإلهنتـــين )ح حـــين ألـــَ جني ـــَا( ، ويكـــون نصــــيب اي  يب )عشـــرين ألفـــَا( ونصـــيب ايخـــت يب )أختـــه( عشــــرة 
 % لنصيب اي  يب.151آالَ. وهِل  تكون اإلهنة قد أخِت 

، والهنتـــان  75وأخــت واحـــدة: فالزوجــة الـــحمن وســ م ا أ   12 ِا مــات رجـــل وتــر  زوجـــة وجــدة واهنتـــين و (11
سـ م ، وايخــت  2سـ م لكـل مـن م  24، وايخـوة  111، والجـدة السـدس وسـ م ا  211الحلحـين وسـ م كـل من مـا 

ألـَ جني ـا ، وكـل  75 111)ح حمائـة ألـَ جني ـَا( ، فسـتأخِ الزوجـة  211 111فلو تـر  المتـوفى  س م واحد.
)مائــة ألــَ( ويأخـِـ الجــد )مائــة ألــَ( ، ويأخـِـ كــل أ  )ألفــين( وتأخـِـ ايخــت ألفــَا  111 111هنـت مــن اإلهنتــين 

 ضعَ اي  وتساوت م  الجد. 2775واحدَا. وعلى ِل  فاإلهنة أخِت 

، ولكــل مـــن 2 ِا ماتــت وتركــت زوج ، وأب ، وأم ، واهنــة ، واهنــة اهــن ، واهـــن اإلهــن: فللــزوج الرهــ  وســ مه  (11
 لكـل مــن اهنــة االهـن واهــن االهــن. شــيء، وال 6، واإلهنــة النصـَ وســ م ا 2كـل من مــا  ايب وايم السـدس وســ م

)ح حــة عشـر( ســ مَا ، يخـِـ  12عشــر ألفـَا( ، لوجــب أن تقســم التركـة علــى  احنــي) 12 111فلـو تركــت المتوفـاة 
ت اإلهنــة  2692جني ــَا ، ويخـِـ كــل مــن ايب وايم  5528الــزوج   شــيء، وال جني ــَا  11 176جني ــَا ، ويخـِـ

ه الـزوج وأكحـر مـن  ت أكحـر مـن ضـعَ مـا أخـِـ % ممــا 251إلهنـة االهـن والهـن اإلهـن. وهنــا تجـد أن اإلهنـة قـد أخـِـ
 أخِه ايب.

، 2 ِا مـــات أو ماتــــت وتــــر  جــــد ، وأم وأخــــت شـــقيقة وأ  يب وأخــــت يب: فتأخـــِـ ايم الســــدس وســــ م ا ( 12
، حــم يقســم ســ م واحــد علــى ح حــة لــأل  9صــَ وسـ م ا ، وايخــت الشــقيقة الن5وســ مه  الهــاقيويأخِـ الجــد حلــث 

كر محــل حـــث  ت ايم )ح حـــة آالَ(  18 111فـــنِا تـــر  المتــوفى  (.اينحيــينوايخــت يب )للــِـ ألـــَ جني ــَا يخــِـ
ت ايخـــت الشــقيقة )تســـعة آالَ( ويخـِـ اي  ) ( جني ـــَا تقريهـــَا، 666جني ــَا، ويخــِـ الجــد )خمســـة آالَ( ، ويخـِـ

ت أختــه ) ت أكحــر (222ويخِـ ه اي  12مــن ) جني ــَا تقريهــَا. وهنــا تجــد أن ايخــت الشـقيقة أخـِـ ( ضــعَ مــا أخـِـ
 يب.
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، وايم 4، وايب الســدس وســ مه 2 ِا مــات الرجــل وتــر  زوجــة واهنتــين وأب وأم: فللزوجــة الــحمن وســ م ا  (12
 111، فلــو تــر  المتـــوفى  27. فيكــون عــدد ايســ م 8، ولكــل اهنــة الحلــث وســ م كــل من مــا  4الســدس وســ م ا 

فرضـ ا  التـي م عـدد ايسـ م ، ويأخِـ كـل مـن 24سـ م هـداَل مـن  27)أره  وعشرين ألفا( لوجـب أن تعـول  لـى  24
ه الحالـة ســتأخِ الزوجـة  ألـَ مناصــفة فيمـا هين مــا ،  15222جني ــَا ، وسـتأخِ اإلهنتــين  2666اهلل لـه. وفـى هـِـ

ه 2555وايب  2555لكـل مــن ن ، وايم  7111 أي ت مـا يقــرب مـن ضــعَ مـا أخـِـ . وهنـا تجــد أن اإلهنـة أخـِـ
 يب.

وتأخِـ ايخــت  الحلـث،وتأخـِـ ايم ضـعفه وهـو  السـدس،تـَا: فيأخِـ الجـد  ِا مـات أو ماتـت وتـر  أمـَا وجــدَا وأخ (14
 111وكـان نصـيب ايم  ألـَ، 21 111لكان نصـيب الجـد  جني َا،ألَ  121 111فلو تر  المتوفى  النصَ.

 أخِت امرأة ضعفه وأخِت ايخرى ح حة أضعافه. أيألَ.  61 111وكان نصيب ايخت  ألَ، 41

)أرهعـين ألــَ جني ــَا( واهـن واهنــة وزوجــة ل ـا مــؤخر صــدان )سـتة عشــر ألــَ جني ــَا(  ِا مـات الرجــل وتــر   (15
)تســــعة عشـــر ألــــَ(  19 111آالَ(    2 111) الهـــاقي+ حمــــن  16 111الزوجـــة  :كالتــــاليفيكـــون التقســـيم 

 )ســــــــــــــتة عشــــــــــــــر ألــــــــــــــَ( جني ــــــــــــــاَ  16 111االهــــــــــــــن : الحلحــــــــــــــى هعــــــــــــــد خصــــــــــــــم مـــــــــــــؤخر الصــــــــــــــدان  جني ـــــــــــــاَ 
 .)حمانية آالَ( جني اَ  8 111 الصدان االهنة : الحلث هعد خصم مؤخر

 ِا مــات الرجـل وتـر  )سـتين ألـَ جني ــَا(  ولـو مـؤخر صـداق ا أكهـر لورحـت أكحــر مـن اهن ـا كحيـرا محـال ِلـ :( 16
 :كالتاليواهن واهنة وزوجة ل ا مؤخر صدان )ستة وح حون ألَ جني َا( فيكون التقسيم 

 )تســـــــــــــــعة وح حــــــــــــــين ألـــــــــــــــَ( جني ـــــــــــــــاَ  29 111آالَ(    2 111) الهــــــــــــــاقي+ حمـــــــــــــــن  26 111الزوجــــــــــــــة 
 عشـــــــــــــــر ألـــــــــــــــَ( جني ــــــــــــــــاَ )ســـــــــــــــتة  16 111التركـــــــــــــــة هعـــــــــــــــد خصـــــــــــــــم مــــــــــــــــؤخر الصـــــــــــــــدان حلحـــــــــــــــي: االهـــــــــــــــن
 .)حمانية آالَ( جني اَ  8 111: حلث التركة هعد خصم مؤخر الصدان االهنة

 
 

 د ـ وهناك حاالت ترث فيها المرأة وال يرث نظيرها من الرجال :
 
1 َ َ ، وايخت الشقيقة النص (  ِا ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وأخت يب وأخت يم: فللزوج النص

 لألخت يب ولأل  يب. شيء، وال 
 
، ولكل من  2(  ِا ماتت وتركت زوج ، وأب ، وأم ، واهنة ، واهنة اهن ، واهن اإلهن: فللزوج الره  وس مه 2

لكل من اهنة االهن واهن االهن ،  شيء، وال 6، واالهنة النصَ وس م ا  2ايب وايم السدس وس م كل من ما 
 االهنة ورحت ستة أضعاَ اهن االهن. أي
 
والان يم وأ  شقين أو أكحر. 2  (  ِا ماتت وتركت زوجَا وأمَا وأالخال

َ وس  ح ( وتص1م الحلث وس م كل واحد من ما )( ولإلخوة ي1( ولألم السدس وس م ا )2مه )للزوج النص
 .(بألشقاء ما يرحونه. )عمر هن الخطا( وال يهقى ل6من )
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َ ، وللجد السدس ، ولألم  وأخوةأشقاء  وأخوة(  ِا ماتت امرأة وتركت زوج وجد وأم 4 يم: فللزوج النص

 .8يخوة ايم شيء، وال  الهاقيايشقاء  ولألخوةالسدس ، 

 

  أقــل أو أكثــر مــن الذــعف :ذ ـ وهنــاك حــاالت يــرث فيهــا الرجــل أكثــر مــن المــرأة ســواء 
 
( فلــو مـــات االهـــن وتـــر  أب وأم وأخـــوة وأخـــوات ، فتـــرث ايم الســـدس ، ويـــرث ايب خمســـة أســـداس تعصـــيهَا 1

 ويحجب اإلخوة. فقد ورث الرجل هنا خمسة أضعاَ المرأة.

 الهــاقيوايب يأخـِـ  4ولــألم الحلــث وســ م ا  2 ِا مـات رجــل وتــر  زوجــة وأم وأب: فللزوجــة الرهــ  وســ م ا ( 2
 . فلم يأخِ ضعَ أيَا من ما.5وس مه 

وايب حلحــا  1وســ م ا  الهــاقيولــألم حلــث  ،2 ِا ماتـت امــرأة وتركــت زوج وأم وأب: فللــزوج النصــَ وسـ مه  (2
 . فقد أخِ الزوج ح حة أضعاَ ايم.2وس مه  الهاقي

ه الحالــة ســيكون االهـــن  ِا مــات رجــل وتــر  اهنــَا وســت هنــات: فــاإلهن يأخــِـ الحلــث والهنــات الحلحــين:  (4 وفــى هـِـ
، وكـل هنـت تأخِـ  6111ألـَ جني ـَا ، فسـيأخِ االهـن  18111من الهنـات السـتة. فـنِا تـر   أيح ث أضعاَ 

 جني َا. فيكون اي  أخِ ح حة أضعاَ أخته. 2111

ــــوالان يم وأ  شـــقين أو أكحــــر: فــــالزوج يأخــِـ النصــــَ وســــ مه  (5 س ، وايم الســــد9ماتـــت وتركــــت زوج وأم وأالخال
هب  2وسـ م ا   والشــافعي المـالكي، وايُخـوة الح حـة الهاقيـة الحلــث ، وسـ م لكـل مـن م. )علـى هــن أهـى طالـب والمِـ

وا هـــه( فيكـــون الــزوج أخــِـ ح حـــة أضـــعاَ ايم. ، لكـــان )حمانيـــة عشــر ألـــَ( جني ـــاَ  18 111 فلــو تركـــت   أخـِـ
، لكـل هالتسـاوييقس ـم علـى الـح ث أخـوة  يالهاق، والحلث نصيب الزوج )تسعة آالَ(، ونصيب ايم )ح حة آالَ(
 .9من م )ألفين(. وهنا تجد أن الزوج أخِ ح حة أضعاَ ايم

 ما الفرق بين الميراث في النظام اإلسالمي وغيرب من األنظمة
 

أو أكحــر  الرجـل،هنـا  أكحــر مـن ح حـين حالـة تأخِـ في ـا المـرأة محـل  هعـد القـراءة السـاهقة فـي تقسـيم المواريـث نجـد أن
الرجـــل. مقاهلـــة أرهــ  حــاالت محــددة تـــرث في ــا المــرأة نصــَ  فــي، وال يــرث نثيرهـــا مــن الرجــال هــي، أو تــرث منــه
لـم تقـَ عنـد  والتـي. التوريـث فـيحـددت ا فلسـفة اإلسـ م  التـيعـلم الفرائض حكمتـه المعـايير اإلسـ مية  فيالميراث و 

كورة  ه الشــه ة الواهيــة  واينوحــة،معيـار الـِـ ل  نــرى سـقوط هـِـ ين ال يعلمــون   ... وهـِـ كمـا يحســب الكحيــرون مــن الِـ
 المرأة.المحارة حول أهلية 

 ويتذح ذلك من ةالل:

                                                 
8
 http://www.ebnmaryam.com/merath.htm        
9
 http://www2.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/003449.html 

http://www.ebnmaryam.com/merath.htm
http://www2.alsaha.com/sahat/Forum2/HTML/003449.html
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جعـل للمــرأة نصـيهَا مــن اإلرث فـايم والزوجــة والهنـت وهنـت االهــن وايخـت وأمحــال ن يشـاركن فيــه،  أن اإلسـ م .1
الصــدان  ن لــم تكـــن قــد قهضــت م مـــن دون نصــيه ا فــي اإلرث ف ـــو وجعــل للزوجــة الحـــن فــي اســتيفاء الم ـــر و 

 .ايولى في سداده قهل تقسيم اإلرث وال يعتهر من نصيه ا في الميراث أييعتهر دين ممتاز 

ل  الحمـل فــي هطـن ايم فـ  تميـز هــين  .2 جعـل للولـد الصـغير نصـيها مــن ميـراث أهيـه يسـاوي نصــيب الكهيـر وكِـ
 الهكر وغيرهم من ايهناء.

 جهـاري فــي اإلسـ م هالنســهة  لـى الــوارث والمـوروث وال يملــ  المـورث حــن منـ  أحــد ورحتـه مــن اإلرث،  رثاإل .2
 والوارث يمل  نصيهه جهرا دون اختيار.

جعل اإلرث في دائرة ايسرة ال يتعداها ف هد من نسـب صـحيح أو زوجـة، وتكـون علـى الـدرجات فـي  اإلس م  .4
 متوفى. نسهة الس ام ايقرب فايقرب  لى ال

ا  .5 أنـه قـدر الــوارحين هـالفروض الســ ام المقـدرة كــالره  والـحمن والســدس والنصـَ مــا عـدا العصــهات وال محيـل ل ـِـ
 في هقية الشرائ . 

كحير ما نسم  أن في دول أوروهية أنه توفي أحدهم ولـه مـن الحـروات والمقـدرات ال حصـر ل ـا ترك ـا لقطـة أو   .6
هب النقـود كل ـا لخادمـة أو لجمعيـة مـا سـواء ويحـرم كـل  من ـا    ايهنـاءلكلـب كـان يرهيـه صـاحب المـال ، أو تِـ

ة للتصـَر فـي اإلرث فقـط فـي حـد الحلــث فـأين العدالـة فـي توزيـ  اإلرث؟ ... أمـا فـي اإلسـ م فقــد أعطـى الحريـ
 .ج ة ممنوعة أو لكلب مح وال وصية لوارث وال تجوز الوصية ل

 موانع اإلرث

 أنواع: وهي ثالثة

الكفر، ف  يرث الكافر المسلم، ويرث المسلم الكافر. من دون فرن في الكافر هين أقسامه  األول:
 وال في المسلم هين المؤمن والمخالَ.

ن كــان الميــت كــافرَا، ســواء كــان الــوارث المســلم (: 1مسـألة ) ال يحجــب الكــافر المســلم، هــل يحجــب المســلم الكـافر وا 
مســاويَا للــوارث الكــافر فـــي الطهقــة أم أهعــد منــه، فـــنِا مــات مســلم أو كـــافر ولــه ولــد كــافر وولـــد مســلم كــان الميـــراث 

 فنن الميراث يكون للمسلم دون الكافر.للمسلم دون الكافر، وكِا  ِا كان له ولد كافر وأ  أو اهن أ  مسلم، 

(: يسـتحنى ممــا تقـدم مـا  ِا كــان الميـت كـافرَا ولــه أوالد صـغار وورحـه مســلمون أهعـد منـه طهقــة، فـنن علــى 2)مسـألة 
ن لــم يســلموا  المسـلمين أن ينفقــوا مــن تركتــه علــى أوالده الصـغار حتــى يكهــروا فــنن أســلموا كـان ل ــم ميــراث أهــي م، وا 

ن أســلم أوالده وهــم صـــغار دفعــت التركــة للحــاكم الشـــرعي وأنفــن علــي م من ـــا أخـِـ وورحتــه المســ لمون هقيـــة ميراحــه. وا 
ن لــم يهقـــوا عليـــه دفــ  مـــا تهقـــى مــن تركتـــه لورحتـــه  حتــى يكهـــروا فــنن هقـــوا علـــى اإلســ م دفـــ   لـــي م ميــراث أهـــي م، وا 

 المسلمين.

رحتـــه الكفـــار. ويســـتحنى مـــن ِلـــ  مـــا  ِا ارتـــد (:  ِا انحصـــر الـــوارث المســـلم للكـــافر هاإلمـــام لـــم يحجـــب و 3)مســألة 
المسـلم عــن فطـرة وكــان لــه ورحـة كفــار وانحصـر وارحــه المســلم هاإلمـام، فــنن ميراحـه هســهب االرتــداد لمـا اكتســهه قهــل 
ارتـداده يكــون لإلمــام ال لورحتــه الكفــار، أمــا ميراحــه هــالموت لمـا اكتســب هعــد ارتــداده فننــه يكــون لورحتــه الكفــار، دون 
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ا المرتـد الملـي فـنن ميراحــه هـالموت لمـا ملكـه حـال  سـ مه وهعــد ارتـداده يكـون لورحتـه الكفـار دون اإلمــام.  اإلمـام. وكِـ
 وقد تقدم جملة من أحكام االرتداد في مهحث ما يحرم هالكفر من كتاب النكاح.

ن هـــو أقــرب ممـــن (: مــ  تعـــدد الــوارث المســـلم  ِا أســلم الـــوارث الكــافر قهــل قســـمة الميــراث ورث، فـــنن كــا4)مســألة 
ن كــان فــي طهقــت م شـــارك م فــي الميــراث. وأمـــا مــ  اتحــاد الـــوارث  ســهقه مــن المســلمين حـــاز الميــراث كلــه دون ـــم، وا 
ســ م الــوارث الكــافر ال يوجــب ميراحـه. نعــم  ِا لــم يكــن للميــت وارث وكــان ميراحــه لإلمــام  المسـلم فــنن الميــراث لــه، وا 

مــن اإلمــام مـــا دامــت التركــة موجـــودة ولــم ينفق ــا اإلمـــام، أمــا  ِا أنفق ـــا  فــنن الــوارث الكـــافر  ِا أســلم يحــوز الميـــراث
 وخرجت عنه ف  شيء للِي أسلم.

(:  ِا انحصـر الــوارث هـالزوج فحيـث يكــون الميـراث كلـه ـ كمــا يـأتي فـي ميــراث ايزواج ـ لــه ف ـو هحكــم 5)مسـألة 
ي سـهن أن  سـ م الـوارث الكـافر ال يمنعـه مـن الم يـراث وال يسـتحن الكـافر معـه هنسـ مه شـيئَا. أمـا الوارث الواحد الِـ

 ِا انحصــر الــوارث هالزوجـــة فحيــث  ن ـــا ال تســتحن  ال الرهـــ  والهــاقي لإلمـــام يجــري حكـــم تعــدد الـــوارث، فــنن أســـلم 
ن أسلم هعد قسمت ا م  اإلمام لم يرث.  الوارث الكافر قهل قسمت ا م  اإلمام ورث، وا 

تصـــفية الميــراث المشــتر ، كمـــا  ِا وهــب هعــض الورحـــة حصــته المشـــاعة  (: يلحــن هالقســـمة ســائر وجــوه6)مســألة 
 للهاقين، أو صالح علي ا همال أو أوقف ا أو غير ِل .

(:  ِا أســلم الكــافر هعــد قســمة هعــض التركــة دون هعضـــ ا فالثــاهر جريــان حكــم عــدم القســمة، فيــرث مـــن 2)مســألة 
 الكل حتى ما قسم.

حصـته وهقـي هـاقي التركـة مشـاعَا هـين الهـاقين ف ـو هحكـم عـدم القسـمة، كمــا  (:  ِا قسـم هعـض الورحـة وأخِـ0)مسـألة 
فـاتفقوا علـى تعيـين حصـة أحـدهم وهقـي احنـان شـريكين فـي هـاقي التركـة فـنن الـوارث الكـافر  أخوة ِا تر  الميت ح حة 

 ة.يختص هالميراث أو يشار  فيه هاإلضافة  لى تمام التركة حتى الحصة التي اختص ه ا أحد ايخو 

(:  ِا تصــَر الورحــة هـأجمع م فــي عــين التركـة قهــل القســمة تصـرفَا مخرجــَا عــن الملـ  فــنن كــان هعــوض 1)مسـألة 
ن كــان  ِا أســلم هعــد قســمته لــم يــرث. وا  جــرى علــى العــوض حكــم التركــة فــنِا أســلم الــوارث قهــل قســمته ورث منــه، وا 

م وعـدم ضـمان م للعـوض لـو أسـلم الـوارث التصَر من دون عوض ـ كالصدقة وال هـة ـ فالثـاهر نفـِو التصـَر مـن 
الكافر. وكِا الحال في التصَر المتلَ للعـين كايكـل، فننـه ال ضـمان معـه. ويجـري ِلـ  فـي تصـَر هعضـ م فـي 
حصـته فـي المسـألتين السـاهقتين، فننـه  ن كـان تصـرفَا هعـوض جــرى علـى العـوض حكـم الميـراث فـي حـن مـن يســلم، 

ن كان تصرفَا متلفَا أو مخرجَا  نمـا يجـري حكـم الميـراث وا  ، وا  عن المل  من غير عـوض فـ  ضـمان علـى المتصـَر
 في حن من أسلم على الهاقي من التركة ال غير.

(:  ِا تصـَر هعـض الورحـة فـي التركـة تصـرفَا متلفــَا للعـين أو نـاقَ  ل ـا مـن دون رضـا الهقيـة، فـنن كــان 10)مسـألة 
كور همنزلـــة القســم ن كـــان الهــاقي متعـــددَا لــم تـــتم القســمة  ال أن يقســـم الهـــاقون الهــاقي واحـــدَا كــان التصـــَر المـِـ ة، وا 

 حصص م من التركة أو من عوض ا.

(: المــراد مـن المســلم والكـافر الــوارث والمـوروث مــا يعـم المســلم والكـافر تهعــَا كالطفـل والمجنــون المتصــل 11)مسـألة 
ين يكفـــي فــي الحكــم هنســ م ما انعقـــاد نطفت مــا مــن أب مســلم، كمـــا يكفــي  ســ م أهي مــا أو مـــن  جنونــه هصــغره اللـِـ

 يكفل ما في الحكم هنس م ما تهعَا، كما تقدم في الحامن من المط رات، من مهاحث الط ارة من الخهث.
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مــن موانـ  اإلرث القتــل، فــ  يــرث القاتـل مــن المقتــول  ِا كــان قتلـه عــدوانَا، أمــا  ِا كــان  الثــاني:
اعَا أو ل در دمه همحـل سـهه هلل تعـالى أو النهـي )صـلى هحن ف و يرحه، كما لو كان قصاصَا أو دف

 اهلل عليه وآله( أو غير ِل .

(: ال  شــكال فــي عــدم ميــراث القاتـل عمــدَا، أمــا القاتــل خطــأ ففــي ميراحـه مــن المقتــول خصوصــَا مــن ديتــه 1)مسـألة 
  شكال.

والتسـهيب، كمـا لـو كتفـه وألقـاه لألسـد (: ال فرن في القتل هين القتل هالمهاشـرة، كمـا لـو رمـاه هطلقـة فمـات، 2)مسألة 
 فافترسه.

(: لو أمر غيره هقتل رجل فامتحـل أمـره وقتلـه فعـل حرامـَا،  ال أنـه ال يكـون قـاتَ ، وال يمنـ  ِلـ  مـن ميراحـه 3)مسألة 
 من المقتول.

 (:  ِا اشتر  جماعة في قتل واحد حرموا كل م من  رحه.4)مسألة 

ن كـان متقرهـَا هـه، فـنِا (: القاتل كما ال يرث مـن 5)مسألة  المقتـول ال يحجـب غيـره عـن ميراحـه ممـن هـو أهعـد منـه وا 
ال كــان ميراحـه للجـد وايخــوان، حـم لمـن هعــدهم مـن طهقــات  قتـل ايب ولـده فــنن كانـت لـه أم وأوالد كــان ميراحـه ل ـم، وا 

ِا قتــل الولــد أهـــاه ولــم يكــن لـــه أوالد غيــره كــان ميراحـــه لولــد الولــد مـــ  وجــود ه، حــم لمـــن هعــدهم مــن طهقـــات الورحــة. وا 
 الورحة، ولو لم يكن له وارث غير القاتل  ال اإلمام كان الميراث لإلمام.

ن انحصر هه الميراث. وحيث كان االهت ء  الثالث: من موان  اإلرث: الرن، ف  يرث العهد وا 
 هِل  نادرَا أو منعدمَا في زماننا ف  نطيل هِكر فروعه.
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ــا هنصـــوص الشـــريعة  جــراء الدراســـات وايهحـــاث التطهيقيـــة المتعلقــة هالمشـــكلة .1 ، ومقارنت ـ
ــا هــالحقون والواجهـــات الدينيـــة للمســاعدة فـــي  يجــاد الحلـــول العمليـــة  اإلســ مية، وارتهاط ـ

 المناسهة ل ا.

ل  لمعرفة حجـم  .2 هلورة مؤشرات محددة لقياس مشكلة الميراث في المجتم  الفلسطيني، ِو
هرامج ومشاري  للتصدي لحرمان المـرأة  ومدى التقدم المحرز في ا من اجل هلورةالمشكلة 

 .وفن نصوص الشريعة اإلس مية ومعالجت ا من حقوق ا

التنسين للقيام هحم ت التعهئة والتأحير للضـغط علـى المشـرع وصـان  القـرار الفلسـطيني  .3
ــة علـــى احتــــرام حقــــون المــــرأة فـــي  ــوانين وتشــــريعات مهنيــ الميــــراث وفــــن الشــــريعة تهـــين قــ

 .الحقون هِهوض  قانون يكفل على ، وحح م اإلس مية
أن يــتم متاهعــة القضــايا المتعلقــة هــالميراث مـــ  المحــاكم الشــريعة وان يــتم وضــ  الحلـــول  .4

 المناسهة ل ا وفن الشريعة اإلس مية.

هــاره زيــادة الــوعي المجتمعــي هــالميراث وأهميتــه للمــرأة، وأحقيت ــا فــي الحصــول عليــه هاعت .5
 حن من حقوق ا التي منح ا  ياها الدين اإلس مي.

الفلسطينية، للتشاور حول التنسين والتشهي  والتعاون م  المؤسسات والمنثمات ايهلية  .6
اآلليات المناسهة والمقترحة للميراث، لهلورة هرامج تحقيَ وتوعية مجتمعية تس م في  حارة 

ــا ا، وتســـ م  ه المشـــكلة، وآحارهــ ـِـ ــة النقـــات حـــول هــ فــــي تغييـــر النثــــرة المجتمعيـــة التقليديــ
والسلوكيات االجتماعية التي تتغِى من هعض العادات والتقاليد التي تعزز من عدم اخِ 

 أنحى.المرأة لحق ا وتعتهرها في درجة أقل، من الرجل فقط لكون ا 

حـث الســلطة الوطنيـة الرســمية وأج زت ــا الرسـمية  للتعــاون مــ  وزارة شـؤون المــرأة لهلــورة  .2
جراءات واضحة ومعممة للتعامل م  قضايا النساء  . والعمل على في الميراثسياسات وا 

 لتوزي  هِه الحقون.على الج ات المنفِة التأحير على 
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