
�أو  �أخ  وله  �مر�أة  �أو  يورث كاللة  رجل  كان  "و�إن   : تعاىل  قال 
�أخت فلكل و�حد منهما �ل�سد�س فاإن كانو� �أكرث من ذلك فهم 
�سركاء يف �لثلث" )�لآية 12 من �سورة �لن�ساء(.  فالت�سوية هنا بني 
�لرحم،  هنا  توريثهم  �أ�سل  لأن  ؛  �ملري�ث  يف  و�لإناث  �لذكور 
ولي�سو� ع�سبة ملورثهم حتى يكون �لرجل �متد�دً� له من دون 
�ملر�أة، فلي�ست هناك م�سئوليات ول �أعباء تقع على كاهله بهذ� 
لبع�س  و�سح  �ملري�ث  وم�سائل  حالت  وبا�ستقر�ء  �لعتبار. 

�لعلماء و�لباحثني حقائق مهمة منها :
ن�سف  فيها  �ملر�أة  ترث  فقط  حالت  �أربع  هناك  �أواًل:  �أن 

�لرجل.
ن�سف  فيها  �ملر�أة  ترث  �حلالت  هذه  �إ�سعاف  ثانياً:  �أن 

�لرجل.
من  �أكرث  فيها  �ملر�أة  ترث  جدً�  كثرية  حالت  ثالثاً:  هناك 

�لرجل.
من  نظريها  يرث  ول  فيها،  �ملر�أة  ترث  حالت  ر�بعاً:  هناك 

�لرجال.

وتف�صيل تلك احلاالت فيما يلي :
�أواًل : �حلاالت �لتي ترث فيها �ملر�أة ن�صف �لرجل :

1. �لبنت مع �أخو�تها �لذكور، وبنت �لبن مع �بن �لبن .
2. �لأب و�لأم ول يوجد �أولد ول زوج �أو زوجة .

3. �لأخت �ل�سقيقة مع �أخو�تها �لذكور .
4. �لأخت لأب مع �أخو�تها �لذكور .

ثانياً : �حلاالت �لتي ترث فيها �ملر�أة مثل �لرجل :
1.  �لأب و�لأم يف حالة وجود �لفرع �لو�رث �ملذكر )�بن �لبن(.

2. �لأخ و�لأخت لأم .
3. �أخو�ت مع �لأخوة و�لأخو�ت لأم .

وجود  عدم  )مع  لالأب  ع�سبة  �أقرب  �أو  عمها  مع  �لبنت   .4
�حلاجب( .

5. �لأب مع �أم �لأم و�بن �لبن .
 – 6. زوج و�أم و�أختان لأم و�أخ �سقيق على ق�ساء �سيدنا عمر 
يف  �سركاء  �ل�سقيق  و�لأخ  لأم  �لأختني  – فاإن  عنه  �هلل  ر�سي 

�لثلث .
7. �نفر�د �لرجل �أو �ملر�أة بالرتكة باأن يكون هو �لو�رث �لوحيد، 
�إن كان وحده �لرتكة كلها تع�سيبًا، و�لبنت ترث  فريث �لبن 
�لن�سف فر�سًا و�لباقي ردً�، وذلك �أي�سًا لو ترك �أبًا وحده فاإنه 
�سريث �لرتكة كلها تع�سيبًا، ولو ترك �أمًا ف�سرتث �لثلث فر�سًا 

و�لباقي ردً� عليها .
ذكرً�  كانت  لو  ما  �ستاأخذ  فاإنها  �ل�سقيقة،  �لأخت  مع  زوج   .8
�لزوج  ف�سياأخذ  �سقيقًا  و�أخًا  زوجًا  �ملر�أة  تركت  لو  مبعنى 
و�أختًا  زوجًا  تركت  ولو  تع�سيبًا،  لالأخ  و�لباقي  �لن�سف، 

. كذلك  �لن�سف  و�لأخت  �لن�سف  �لزوج  ف�سياأخذ 
9. �لأخت لأم مع �لأخ �ل�سقيق، وهذ� �إذ� تركت �ملر�أة زوجًا، 
�لن�سف،  �لزوج  ف�سياأخذ  ؛  �سقيقًا  و�أخًا  لأم،  و�أختًا  و�أمًا، 
�ل�سقيق  و�لباقي لالأخ  �ل�سد�س،  لأم  و�لأخت  �ل�سد�س،  و�لأم 

�ل�سد�س  وهو  تع�سيبًا 
10. ذوو �لأرحام توريثهم كما يف �لقانون �مل�سري يف �ملادة 
يكن  مل  �إن  وهو   ،1943 ل�سنة   177 رقم  �لقانون  من   31
�أ�سحاب فرو�س ول ع�سابات فاإن ذوي �لأرحام هم  هناك 
�ملتويف  يرتك  كاأن  بالت�ساوي  �لرتكة  بينهم  وتق�سم  �لورثة، 
نف�س  يرثون  فكلهم  وخالة(  وخال،  بنت،  و�بن  بنت،  )بنت 

. �لأن�سبة 
ثالثة  وهم  �أبدً�  حرمان  حجب  يحجبون  ل  �ستة  هناك   .11
)�لزوج،  �لرجال  فمن  �لن�ساء،  من  وثالثة  �لرجال،  من 

و�لبن، و�لأب(، ومن �لن�ساء )�لزوجة، و�لبنت، و�لأم( .

ثالثاً : حاالت ترث فيها �ملر�أة �أكرث من �لرجل :
 وهي 14 حالة نذكر منها :

1. �لزوج مع �بنته �لوحيدة .
2. �لزوج مع �بنته .

3. �لبنت مع �أعمامها .
و�أب،  �ملر�أة عن �ستني فد�نًا، و�لورثة هم )زوج،  �إذ� ماتت    .4
يعني  مبا  فد�نًا   32 �سيكون  �لبنتني  ن�سيب  فاإن  وبنتان(  و�أم، 
�أن ن�سيب كل بنت 16 فد�نًا، يف حني �أنها لو تركت �بنني بدًل 
من �لبنتني لورث كل �بن 12،5 فد�نًا ؛ حيث �إن ن�سيب �لبنتني 
ثلثا �لرتكة، ون�سيب �لبنني باقي �لرتكة تع�سيبًا بعد �أ�سحاب 

�لفرو�س .
و�أختان  )زوج،  هم  و�لورثة  فد�نًا،   48 عن  �مر�أة  ماتت  لو   .5
�أن ن�سيب  ثلثي �لرتكة مبا يعني  و�أم( ترث �لأختان  �سقيقتان، 
�لأخت �لو�حدة 12 فد�نًا، يف حني لو �أنها تركت �أخوين بدًل من 
�لأختني لورث كل �أخ 8 �أفدنة لأنهما يرثان باقي �لرتكة تع�سيبًا 

بعد ن�سيب �لزوج و�لأم .

اأ.د. اأحمد كرميه
اأ�صتاذ م�صاعد الفقه املقارن جامعة االأزهر
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■ مقدمة

�أحو�ل  يف  لها  �ملقدرة  فالأن�سبة  �ملري�ث  يف  حقوقها  لها  �ملر�أة 
كثرية �أف�سل مما قّدر للرجل فر�سًا �أو تع�سيبًا، ونظام �ملو�ريث 
بل على مبادئ  و�أنوثة،  �أ�سا�س ذكورة  يقوم على  ل  �لإ�سالم  يف 
مهمة منها: درجة �لقر�بة من �ملوّرث، موقع �جلبل �لو�رث من 

�ملورث، �عتبار �لأعباء �ملالية يف توزيع �ملري�ث .

واأمثلة ومناذج كا�صفة عما �صبق منها :

للميت  �بن  )ل  �ملنفردة  �ل�سلبية  �لبنت   : للن�صف  م�صتحقات 
معها(، و�لبنت لبن �ملنفردة – ح�سب ما ذكر، و�لأخت �ل�سقيقة 

للمنفردة، و�لأخت لأب �ملنفردة وفق قيود معينة .
تعددهّن  عند  �لن�سف  يف  ذكرّن  من  �لثلثني:  م�صتحقات 

بال�سروط �ل�سابقة .
م�صتحقات للربع: �لزوجة �إن مل يكن للميت فرع و�إرث .
م�صتحقات للثمن: �لزوجة �إن مل يكن للميت فرع و�إرث .

م�صتحقات للثلث: �لأم �إن مل يكن للمورث ولد ول �إخوة �لأخوة 
لأم بالت�ساوي بني �لذكور و�لإناث .

م�صتحقات لل�صد�س : لالأم �إن كان للمورث ولد �أو �أخوة من �لذكور 
�أو �لإناث يرتدد كثريً� قول بع�سهم "�إن �لإ�سالم ظلم �ملر�أة ؛ حيث 
جعل ن�سيبها يف �ملري�ث ن�سف ن�سيب �لرجل" ونحن �مل�سلمني 
نوؤمن بثو�بت ر��سخة من �سفات �هلل تعاىل، جتعل تلك �ل�سبهة 
�لثو�بت يف  �أو م�سلمة، وتتمثل تلك  �أي م�سلم  ل تطر�أ على قلب 
يف  ولي�س  مطلق،  وعدله  عدل،  حكم  وتعاىل  �سبحانه  �هلل  �أن 
�سرعه ظلم لب�سر �أو لأي �أحد من خلقه، قال تعاىل : "َوَل َيْظِلُم 

   "  َربَُّك �أََحدً�" )�لآية 19 من �سورة �لكهف(، وقال : "َوَل ُيْظَلُموَن َفِتياًل

)�لآية 72 من �سورة �لإ�سر�ء( ، وغريها و�إن �لفروق يف �أن�سبة �ملو�ريث 

تختلف  ول  �لإ�سالمي،  �لفقه  يف  �ملو�ريث  ق�سية  �أ�سا�س  هي 
�لأن�سبة يف �ملو�ريث طبقًا للنوع ؛ و�إمنا تختلف �لأن�سبة طبقًا 

لثالثة معايري :

االأول : درجة القرابة بني الوارث واملورث
ذكرً� كان �أو �أنثى، فكلما �قرتبت �ل�سلة ز�د �لن�سيب يف �ملري�ث 
�بتعدت �ل�سلة قل �لن�سيب يف �ملري�ث ؛ دومنا �عتبار  ؛ وكلما 
�أمها  تركة  ن�سف  ترث  �لو�حدة  �لبنت  فرتى  �لو�رثني،  جلن�س 
وذلك  �لرتكة )وهو ذكر(  ربع  �أبوها  يرث  بينما  �أنثى(،  )وهي 

لأن �لبنة �أقرب من �لزوج ؛ فز�د �ملري�ث لهذ� �ل�سبب .

الثاين : موقع اجليل الوارث 
عادة  �أعبائها،  لتحمل  وت�ستعد  �حلياة،  ت�ستبق  �لتي  فالأجيال 
يكون ن�سيبها يف �ملري�ث �أكرب من ن�سيب �لأجيال �لتي ت�ستدبر 
 – عادة   – �أعباوؤها  ت�سبح  بل  �أعبائها،  من  وتتخفف  �حلياة 
�لذكورة  عن  �لنظر  ب�سرف  وذلك  غريها،  على  مفرو�سة 
و�لأنوثة للو�رثني و�لو�رثات، فبنت �ملتويف ترث �أكرث من �أمه – 
وكلتاهما �أنثى – وترث بنت �ملتويف �أكرث من �أبيه كذلك يف حالة 

وجود �أخ لها مثاًل .

الثالث : العبء املايل 
وهذ� هو �ملعيار �ملهم �لذي يثمر تفاوتًا بني �لذكر و�لأنثى، لكنه 

تفاوت ل يف�سي �إىل �أي ظلم لالأنثى �أو �نتقا�س من �إن�سافها، 
بل رمبا كان �لعك�س هو �ل�سحيح .

�لأولني  �لعامني  يف  �لو�رثون  وت�ساوى  �تفق  �إذ�  ما  حالة  ففي 
ذكورً�  �ملتويف،  �أولد  – مثل  �جليل(  وموقع  �لقر�بة،  )درجة 
– يكون تفاوت �لعبء �ملايل هو �ل�سبب يف �لتفاوت يف  و�إناثًا 
�أن�سبة �ملري�ث؛ ولذلك مل يعمم �لقر�آن �لكرمي هذ� �لتفاوت 
هذه  يف  ح�سره  و�إمنا  �لو�رثني،  عموم  يف  و�لأنثى  �لذكر  بني 
�حلالة  هذه  يف  �لتفاوت،  هذ�  يف  و�حلكمة  بالذ�ت،  �حلالة 
– هي زوجة  باإعالة �لأنثى  �أن �لذكر هنا مكلف  بالذ�ت، هي 
– مع �أولدهما، بينما �لأنثى �لو�رثة �أخت �لذكر �إعالتها، مع 

�أولدها، فري�سة على �لذكر �ملقرتن بها .
فهي – مع هذ� �لنق�س يف مري�ثها بالن�سبة لأخيها �لذي ورث 
�سعف مري�ثها، �أكرث حظًا و�متيازً� منه يف �ملري�ث ؛ فمري�ثها 
– هو ذمة مالية خال�سة  �إعفائها من �لإنفاق �لو�جب  – مع 
حياتها  ولتاأمني  �لأنثوي،  �ل�ست�سعاف  جلرب  ومدخرة، 
على  تخفي  قد  �إلهية  حكمة  وتلك  و�لتقلبات،  �ملخاطر  �سد 

�لكثريين.

 ومن اأعباء الرجل املالية املعروفة :
�لزوجية  حياته  بد�ية  يف  مالية  �أعباء  عليه  �لرجل  �أن   .1
�َساء  �لنَّ "�آَُتوْ�   : تعاىل  يقول  �ملهر،  فيدفع  بزوجته،  و�رتباطه 
مايل  �لتز�م  و�ملهر   ، �لن�ساء(  �سورة  من   4 ِنْحَلًة" )�لآية  ُدَقاِتِهنَّ  �سَ
�لزوجية،  �حلياة  بد�ية  ت�سريعات  من  للمر�أة  �لرجل  يدفعه 
و�ملر�أة تتميز عن �لرجل، حيث لي�س من حقه �أن يطالب مبهر 

من �ملر�أة �إذ� ما �أر�دت �أن تتزوج منه .

2. �لرجل بعد �لزو�ج ينفق على �ملر�أة ؛ و�إن كانت متتلك من 
بالنفقة  �أن يطالبها  فلي�س من حقه  �لأمو�ل ما ل ميتلكه هو، 
على نف�سها ف�ساًل عن �أن يطالبها بالنفقة عليه ؛ لأن �لإ�سالم 

ميزها وحفظ مالها، ومل يوجب عليها �أن تنفق منه .
عليه  جتب  ممن  وغريهم  بالأقرباء  كذلك  مكلف  �لرجل   .3
و�للتز�مات �لجتماعية  �لعائلية  بالأعباء  يقوم  نفقهم، حيث 
�أو  له،  �متد�دً�  �أو  منه،  جزءً�  باعتباره  �ملورث  بها  يقوم  �لتي 

عا�سبًا ع�سبته .
نظرة  �لرثوة  �أو  �ملال  �إىل  �لنظر  جتعل  وغريها  �لأحو�ل  هذه 
�أكرث مو�سوعية، وهي �أن �لثورة و�ملال �أو �مللك مفهوم �أعم من 
مفهوم �لدخل ؛ فالدخل هو �ملال �لو�رد �إىل �لرثوة، ولي�س هو 
نف�س �لرثوة ؛ حيث متثل �لرثوة �ملقد�ر �ملتبقي من �لو�رد�ت 

و�لنفقات .
بع�س  يف  للمر�أة  �أعطى  �لإ�سالم  �أن  جند  �لعتبار  وبهذ� 
�حلالت ن�سف �لرجل يف �لدخل �لو�رد، وكفل لها �لحتفاظ 
�أما  كالزكاة،  �هلل  حق  من  �سوى  ينق�س  �أن  دون  �لدخل  بهذ� 
على  ينفق  �أن  منه  وطلب  �لأكرب  �لدخل  �هلل  فاأعطاه  �لرجل 
نفقتهم من قريب وو�لديه �إن كرب� يف �ل�سن، وعلى من تلزمه 
نفقتهم من قريب وخادم، وما ��ستحدث يف ع�سرنا هذ� من 
�لإيجار�ت و�لفو�تري �ملختلفة ؛ مما يجعلنا جنزم �أن �هلل ف�سل 
وملا  ماله،  لها حفظ  ؛ حيث كفل  �لثورة  �لرجل يف  �ملر�أة على 

يطالبها باأي �سكل من �أ�سكال �لنفقات .
يف  �حلال  هي  كما  �ملايل  �لعبء  ق�سية  تتخلف  حينما  ولذلك 
�حلكيم  �ل�سارع  �أن  جند  لأم؛  و�لأخو�ت  �لإخوة  توريث  �ساأن 
قد �سوى بني ن�سيب �لذكر ون�سيب �لأنثى منهم يف �ملري�ث، 


