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�أ�ضعاف  حاالت  هناك  بينما  فقط،  حاالت  �أربع  فى 

�لرجل  مثل  �ملر�أة  فيها  ترث  �الأربع  �حلاالت  هذه 

�ملر�أة  فيها  ترث  تزيد  �أو  ع�ضر  حاالت  وهناك  متامًا، 

وال  �ملر�أة  فيها  ترث  حاالت  وهناك  �لرجل،  من  �أكرث 

�لرجال. يرث نظريها من 

�ملر�أة  فيها  تاأخذ  حالة  ثالثني  من  �أكرث  هناك  �أن  �أى 

مثل �لرجل، �أو �أكرث منه، �أو ترث هى وال يرث نظريها 

من �لرجال، فى مقابلة �أربع حاالت حمددة ترث فيها 

�لرجل!!. ن�ضف  �ملر�أة 

فاإذ� توفيت �مر�أة وتركت: زوًجا وبنًتا 
�لنحو  على  �لأن�صبة  توزع  و�أًما،  و�أًبا 

�لتالى:
 ، �لبنت  وهى  �لو�رث  �لفرع  لوجود  �لربع  للزوج 

لوجود  �ل�ضد�س  ولالأم  النفر�دها،  �لن�ضف  وللبنت 

لوجود  �ل�ضد�س  ولالأب  �لبنت،  وهى  �لو�رث  �لفرع 

بالعول. ي�ضمى  ما  �مل�ضاألة  فى  ويح�ضل  �لو�رث.  �لفرع 

�أ�صياء: ثالثة  �لم�صاألة  هذه  فى  فتلحظ 
1 ـ ورثت �الأنثى مثل �لذكر )�الأم مثل �الأب(.

باأبيها(. �لذكر )�لبنت مقارنة  �الأنثى �ضعف  ورثت  ـ   2

مقارنة  �لبنت  �لذكر   �ضعف  من  �أكرث  �الأنثى  3 ـ  ورثت 

بجدها(.

�جلليل عبد  �صامل   / �لدكتور  �ل�صيخ 
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�ل�صهادة:  �أوًل: ق�صية   ■

ِرَجاِلُكْم  ِمْن  �َشِهيَدْيِن  )َوا�ْشَت�ْشِهُدوا  تعاىل:  اهلل  يقول 

َتْر�َشْوَن  ْن  ِمَّ َواْمَراأََتاِن  َفَرُجٌل  َرُجلَْيِ  َيُكوَنا  َلْ  َفاإِْن 

ْحَداُهَما  اإِ َر  َفُتَذِكّ ْحَداُهَما  اإِ َلّ  َت�شِ اأَْن  َهَداِء  ال�ُشّ ِمَن 

هذه  وم�ضدر   ،)282 الآية  البقرة  )�شورة  الأُْخَرى( 

"الإ�شهاد"  وبني  "ال�شهادة"  بني  �خللط  هو  �ل�ضبهة 

�لتى  فال�ضهادة  �لكرمية،  �الآية  هذه  عنه  تتحدث  �لذى 

�الأنوثة  �أو  �لذكورة  من  تتخذ  ال  �لق�ضاء،  عليها  يعتمد 

رف�ضها،  �أو  قبولها  ثم  ومن  كذبها،  �أو  ل�ضدقها  معياًر� 

�ل�ضهادة  �لقا�ضى ل�ضدق  و�إمنا معيارها حتقق �طمئنان 

�أنثى،  �أو  كان  ذكًر�  �ل�ضاهد،  جن�س  عن  �لنظر  ب�ضرف 

وهو:  �آخر  �أمر  عن  تتحدث  فاإنها  �لكرمية  �الآية  �أما 

من  لال�ضتيثاق  �لَدْين  �ضاحب  به  يقوم  �لذى  �الإ�ضهاد 

يكون من رجلني  �أن  بد  ال  و�الإ�ضهاد  َدْينه،  على  �حلفاظ 

�ملوؤمنني..  �أو رجل و�مر�أتني من  �ملوؤمنني..  من 

�أو  لرجلني  �لدين  على  �الإ�ضهاد  يكون  �أن  فى  و�حلكمة 

رجل و�مر�أتني بينتها �الآية �لكرمية وهى خ�ضية �لن�ضيان 

على  يطر�أ  مما  �أكرث  �لغالب  فى  �ملر�أة  على  يطر�أ  �لذى 

�أى  لها  يكن  مل  �لتى  �ملالية  �الأمور  فى  وبخا�ضة  �لرجل 

�لو�ضع  هذ�  �أن  �لعلماء  من  كثري  يرى  ولهذ�  فيه  خربة 

�لغفلة  فيها  تقع  �أن  �لتى ميكن  �ملالية  باملعامالت  خا�س 

فال. غريها  �أما  و�لن�ضيان 

على  �لأنثى  مير�ث  �صبهة  ■  ثانًيا: 

�لذكر:  مير�ث  من  �لن�صف 
لقد تكفل �هلل جل جالله ببيان �أن�ضبة �لو�رثني ومل يدع 

�آيات  فى  �ملري�ث  تق�ضيم  وجاء  �لب�ضر،  لهوى  �الأمر  هذ� 

اأَْولِدُكْم  ِف   ُ اهلَلّ يُكُم  )ُيو�شِ الن�شاء  �شورة  من  حمكمات 

.)11 ( )الآية  الأُنَثَيْيِ َحِظّ  ِمْثُل  َكِر  ِللَذّ

�أهـلية �ملر�أة فى  وكثري من �لذين يثريون �ل�ضبهات حول 

�إىل  �ضبياًل  �ملري�ث  فى  �لتمايز  من  يتخـذون  �الإ�ضـالم، 

ذلك، غري �أنهم ال يفقـهون �أن توريث �ملـر�أة على �لن�ضـف 

لكل  �الإ�ضالم  توريث  فى  ثابتة  قاعدة  لي�س  �لرجل  من 

يو�ضيكم  يقل:  مل  �لكرمي  فالقر�آن  �الإناث.  وكل  �لذكور 

�الأنثيني..  حظ  مثل  للذكر  و�لو�رثني  �ملو�ريث  فى  �هلل 

َحِظّ  ِمْثُل  َكِر  ِللَذّ اأَْولِدُكْم  ِف   ُ اهلَلّ يُكُم  )ُيو�شِ قال:  �إمنا 

حاالت  كل  فى  لي�س  �لتمييز  هذ�  �أن  �أى   ) الأُنَثَيْيِ

من  وحمدودة  خا�ضة،   حاالت  فى  هو  و�إمنا  �ملري�ث، 

�لو�رثني  �أن�ضبة  فى  و�لتمايز  �ملري�ث،  حاالت  بني 

و�إمنا  �لذكورة و�الأنوثة،  �إىل معيار  و�لو�رثات ال يرجع 

�إىل  باالإ�ضافة  ربانية؛  ومقا�ضد  �إلهية  ِحَكم  �إىل  يرجع 

�لرجل. عاتق  على  تقع  �لتى  �ملالية  �مل�ضئوليات 

فالتفاوت بني �أن�ضبة �لو�رثني و�لو�رثات يحكمه �لعبء 

�أو  لالأنثى  ظـلم  �أى  �إىل  يفـ�ضى  ال  تفـاوت  لكنه  �ملاىل، 

�نتقا�س من �إن�ضافها، بل رمبا كان �لعك�س هو �ل�ضحيح  

و�حلكمة فى هذ� �لتفاوت، هو �أن �لذكر مكلف باالإنفاق 

على نف�ضه وعلى �أ�ضرته بينما �الأنثـى �لو�رثة غري مكلفة 

�لنق�س  �إذن مع هذ�  بها،  يتكفل  �أن  ب�ضئ وعلى زوجها 

فى مري�ثها بالن�ضبة للذكر، �لذى ورث �ضعف مري�ثها، 

مع  فمري�ثها  �ملري�ث،  فى  منه  و�متيازً�  ا  حظًّ �أكرث  هى 

خال�ضة  مالية  ذمة  هو  �لو�جب  �الإنفاق  من  �إعفائها 

و�لتقلبات..  �ملخاطر  �ضد  حياتها  لتاأمني  ومدخرة، 

وتلك حكمة �إلهية قد تخفى على �لكثريين.

حم�ضورة  �لن�ضف  �ملر�أة  فيها  ترث  �لتى  و�حلاالت   


