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  ملخص البحث

وى اإلرث بالتعصیب في الشریعة اإلسالمیة بین حقائق اإلسالم ودعا(
  )المطالبین بإلغائھ

اھتمت ھذه الدراسة بعرض حقائق الشریعة اإلسالمیة المتعلقة بأحد أنظمة 
نظام اإلرث (التوریث الفرعیة داخل نظام المیراث اإلسالمي وھو 

، الذي لقي الكثیر من الھجوم من قبل المطالبین بتغییر أحكام )بالتعصیب
ى والشبھات التي استند إلیھا المیراث اإلسالمي، وقد رصدت الدراسة الدعاو

  .المطالبون بإلغائھ وقامت بتفنیدھا باألدلة الشرعیة والعقلیة

  :وقد اشتملت الدراسة على خمسة مباحث

وبیان موقعھ داخل نظام ) اإلرث بالتعصیب(بالتعریف بـ : اھتم أولھا
 ثالثة طرق - باإلضافة إلى اإلرث بالتعصیب -المیراث اإلسالمي الذي یشمل 

  .اإلرث بالفرض المقدر، واإلرث بالرد، واإلرث بالرحم: وزیع التركة ھيلت

) خلو نظام اإلرث بالتعصیب(وتصدت في مبحثھا الثاني للرد على دعوى 
من السند الشرعي، مؤكدة ثبوت مشروعیتھ لدى جماھیر أھل العلم من فقھاء 

 علیھ  صلى اهللا- وسنة رسولھ - تعالى -مذاھب السنة بأدلة من كتاب اهللا 
  . وإجماع األمة-وسلم 

وفي المبحث الثالث تولت الدراسة الرد على دعوى محاباة نظام اإلرث 
بالتعصیب للذكور على حساب اإلناث، وبینت أن قواعد المیراث في الشریعة 

 على - في أصل االستحقاق أو مقداره -اإلسالمیة لم تمیز بین الذكور واإلناث 
 من اإلرث بالتعصیب امتیازا للذكور على أساس جنس الوارث، ولم تجعل

  .حساب اإلناث الوارثات بالفروض المقدرة

وتناولت الدراسة في مبحثھا الرابع قضیة اإلرث بالتعصیب في ضوء 
منظومة الحقوق والواجبات للكشف عن الحكمة من إعطاء الرجل أكثر من 

  . أخرىاألنثى، في بعض األحوال، وإعطاء الرجل ومنع المرأة في أحوال

واھتمت الدراسة في مبحثھا الخامس بمناقشة دعاوى المطالبة بتعدیل أحكام 
المیراث وإلغاء اإلرث بالتعصیب استنادا إلى تغیر الواقع االجتماعي 
واالقتصادي، ولم تھمل الدراسة البحث عن طرق عالج للمشكالت االجتماعیة 

  .التي تواجھھا المرأة من المنظور الفقھي

اسة خاتمة فیھا أھم النتائج والتوصیات، ثم قائمة تضم أھم وتضمنت الدر
  .المصادر والمراجع التي اعتمدت علیھا في جمع مادتھ العلمیة
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Thesis Abstract 
Inheritance by agnation in Islamic Sharia 

between Islamic Facts and claims of repeal 
requesters 

This study cares about tackling the Islamic facts 
relating one of the inheritance subsidiary systems 
inside the Islamic inheritance system. This 
subsidiary system is (The Inheritance by Agnation 
system), which has received a lot of attack by the 
claimants to repeal the rules of Islamic 
inheritance. The study has monitored the claims 
and suspicions on which the claimants built on 
their request to repeal it. In addition, the study 
refuted such claims with the legitimacy and 
mental evidences. 

The study included five sections: 
 The first section deals with the definition of 
inheritance by agnation  and its position within 
the Islamic inheritance system, which includes - 
in addition to inheritance by agnation - three 
ways to distribute the inherit: inheritance by 
estimated Quota, inheritance by return/fund, and 
inheritance by the uterus. 
 The second section deals responds to the 
claim that (the inheritance by agnation system is 
not covered by the Sharia law). It is proven that it 
is legitimate among the scholars of the Sunnah, 
with evidences from the Quran, the Sunnah, and 
the consensus. 
 In the third section, the study responded to 
the claim of favoritism of the inheritance system 
by agnation the males at the expense of the 
females, and showed that inheritance rules in 
Islamic law did not discriminate between males 
and females - in the origin or amount - on the 
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basis of the heir's sex. Females who are 
inheriting with estimated Quota. 
 The fourth section deals with the issue of 
inheritance by agnation in the light of the system 
of rights and duties to reveal the wisdom of 
giving men more than the female, in some cases, 
and give men and prevent women in other 
situations. 
 The fifth section of the study deals with the 
discussion of claims to amend the inheritance 
rules and repeal the inheritance by agnation 
according to the changing social and economic 
reality. The study did not neglect the search for 
remedies for the social problems faced by 
women from the jurisprudential perspective. 
The study included a conclusion of the most 
important findings and recommendations, and 
then a list of the most important sources and 
references relied upon in the collection of 
scientific material. 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
الحم��د هللا رب الع��المین، وال��صالة وال��سالم عل��ى أش��رف الخل��ق أجمع��ین،     

أم�ا  ... ح�سان إل�ى ی�وم ال�دین    سیدنا محمد وعلى آلھ وأص�حابھ وم�ن ت�بعھم بإ        
  ..بعد

:  بمعرف�ة الج�واب ع�ن س�ؤال م�ضمونھ     - ق�دیما وح�دیثا      -فقد ش�غل الن�اس      
، وقد تباین�ت م�ذاھب      )كیف یتم التصرف في المال الذي یموت عنھ صاحبھ؟        (

الن��اس وع��اداتھم وتقالی��دھم وق��وانینھم ح��ول ھ��ذا الموض��وع، ف��اقتربوا م��ن     
  ...م أحایین أخرىتحقیق العدل أحیانا، ووقعوا في الظل

وألن العدل من أسمى مقاصد الت�شریع اإلس�المي؛ فق�د ج�اءت اإلجاب�ة ع�ن         
ال���سؤال الم���ذكور بتف���صیل ل���م یعھ���د مثل���ھ ف���ي كثی���ر م���ن الق���ضایا المتعلق���ة  
بمعامالت الناس وجوانب حیاتھم المختلفة؛ فلق�د وض�عت ال�شریعة اإلس�المیة      

، )الذي مات عنھ صاحبھ   كیفیة التصرف في المال     (نظاما مفصال یبین للناس     
 وھو المتبقي من المال بعد اإلنفاق -فقررت قواعد خاصة بتوزیع حق اإلرث 

منھ على تجھیز المیت وق�ضاء دیون�ھ إن ك�ان علی�ھ دی�ن وتنفی�ذ وص�ایاه إن                     
 عل��ى الم��ستحقین،  -ك��ان أوص��ى ب��شيء م��ن مال��ھ ف��ي الح��دود الم��شروعة       

األساس�یین لالس�تحقاق، إال     ھم�ا ال�سببین     ) الزوجیة(و) قرابة النسب (معتبرة  
أنھ��ا فاض��لت ب��ین األق��ارب ف��ي االس��تحقاق ومق��داره؛ فق��دمت بع��ضھم عل��ى       
بعض، وأعطت بعضھم أكثر من بعض، لحك�م ومقاص�د اجتھ�د أھ�ل العل�م ف�ي                  

  .استنباطھا من األدلة الشرعیة
ویتوزع اإلرث على المستحقین لھ من األقارب والموجود من الزوجین في 

نظ���ام التوری���ث : س���المي وف���ق أربع���ة أنظم���ة فرعی���ة ھ���ينظ���ام المی���راث اإل
بالفرض، ونظام التوریث بالتعصیب، ونظام التوری�ث ب�الرد، ونظ�ام التوری�ث             
بالرحم، وتقتضي قواع�د ال�شریعة تق�دیم الورث�ة م�ن أص�حاب الف�روض عل�ى                  

 فروض�ھم  - إن وج�دوا  -الورثة بالتعصیب والرحم، فیأخ�ذ أص�حاب الف�روض        
 الباقي من الم�ال، ویق�دم أص�حاب    - إن وجدوا -العصبات أوال، ثم یأخذ أقرب   

  .الفروض والعصبات في االستحقاق على ذوي األرحام
وق��د أثی��رت ش��بھات كثی��رة ح��ول قواع��د المی��راث ف��ي اإلس��الم، وك��ان ح��ق   
المرأة في المیراث مقابل حق الرجل فیھ في مقدمة ھذه القواعد الت�ي أثی�رت                

ب المساواة المطلقة بین المرأة والرجل     حولھا الشبھات، فنادى البعض بوجو    
في المیراث، دونما اعتبار للمعاییر التي قام عل�ى أساس�ھا التوزی�ع ف�ي نظ�ام             

حظ�ا كبی�را   ) نظام اإلرث بالتع�صیب (المیراث اإلسالمي، وفي ھذا السیاق نال      
م��ن الھج��وم ال��ذي قام��ت ب��ھ العدی��د م��ن المنظم��ات الن��سویة والحقوقی��ة الت��ي   

ضایا المرأة والمطالبة بحقوقھا، ولم یقتصر ھذا الھجوم على تدعي العنایة بق
بل��د بعین��ھ، وإنم��ا ش��مل العدی��د م��ن بل��دان الع��الم اإلس��المي، وق��د دارت آخ��ر      

ف��ي ت��ونس والمغ��رب؛ فف��ي المغ��رب ) اإلرث بالتع��صیب(حلق��ات الج��دال ح��ول 
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 اس�تقالتھا م�ن مرك�ز    )١(أثیرت القضیة على إثر تقدیم باحث�ة مغربی�ة معروف�ة          
، وعل�ى   )نظ�ام اإلرث بالتع�صیب    (ع لرابطة علماء المغرب، بعد أن انتق�دت         تاب

 إث��ر اس��تقالتھا انت��شرت عری��ضة وقعتھ��ا شخ��صیات مغربی��ة بی��نھم وزراء   
 االجتماع وعلم الدراسات اإلسالمیة في وباحثون أحزاب، ورؤساء سابقون،

. )التع�صیب ف�ي اإلرث  (وإعالمیون، یدعون إلى إلغاء  وحقوقیون، والقانون،
لجنة الحریات (أما في تونس؛ فقد تجدد الھجوم على إثر ظھور تقریر قدمتھ           

التي شكلت من قب�ل رئ�یس الجمھوری�ة التون�سیة ب�األمر             ) الفردیة والمساواة 
، إلع��داد تقری��ر ح��ول اإلص��الحات المرتبط��ة  )م٢٠١٧ ل��سنة ١١١(الرئاس��ي 

لمع���اییر بالحری���ات الفردی���ة والم���ساواة اس���تنادا إل���ى مقت���ضیات الدس���تور وا 
الدولیة لحقوق اإلن�سان والتوجھ�ات المعاص�رة ف�ي ھ�ذا المج�ال، وق�د فرغ�ت             

) ٢٣٥(اللجن��ة م��ن مھمتھ��ا، وانتھ��ت إل��ى كتاب��ة التقری��ر الم��شار إلی��ھ ف��ي        
م، مطالبین فی�ھ بالم�ساواة      ٢٠١٨صفحة، وقدمتھ إلى رئیس الجمھوریة في       

نظ�ام  (بر على المطلقة بین المرأة والرجل في المیراث، وانصب ھجومھم األك   
  ).اإلرث بالتعصیب

 بكثیر من   -أنھا تخوض   ) إلغاء اإلرث بالتعصیب  (وتدعي الفئة المطالبة بـ     
 نضاالت شرسة م�ن أج�ل تحقی�ق الم�ساواة ف�ي اإلرث      -! اإلصرار واالستماتة 

ورف��ع التع��صیب، مؤمن��ة م��ن أن ذل��ك ال یخ��الف مقاص��د ال��شرع اإلس��المي         
 على - زعمت -معتمدة ! العباد والتیسیرالقائمة على العدالة وتحقیق مصالح 

 عمومیة ومرونة اإلسالم وفعالیة عملیة االجتھاد والتجدید الت�ي رافقت�ھ من�ذ   
فجر الدعوة اإلسالمیة مما جعلھ دینا صالحا لكل زمان ومكان، وك�ذلك بحج�ة      
أن الم�رأة ھ��ي إن�سان مثلھ��ا مث�ل الرج��ل، لھ�ا مث��ل م�ا علیھ��ا بحكم�ة ربانی��ة،       

  .)٢(برر لتكریس دونیتھا وتبعیتھا للغیرولیس ھناك أي م

الب بـ      لم ستن  إل بالتعصي (ق  عـة مـ    ) لغا  لـى مجم

، منها لشبها عا    :ل

من السند الشرعي، وأنھ إبق�اء  ) نظام التوریث بالتعصیب(ادعاء خلو   ) ١(
 ال - ف�ي زعمھ�م     -على ما كان علیھ العرب في الجاھلی�ة؛ ف�اإلرث بالتع�صیب             

جد لھ أي سند ف�ي الق�رآن، وإنم�ا ھ�و م�سألة تقدیری�ة واجتھ�اد فقھ�ي فق�ط،                     ی
  .على عكس اإلرث بالفرض الذي حدده النص الدیني

والواق��ع أن ال��زعم بخل��و اإلرث بالتع��صیب م��ن ك��ل دلی��ل تق��وم ب��ھ الحج��ة،   
ل��یس جدی��دا، وإنم��ا س��بق إلی��ھ ال��شیعة اإلمامی��ة، وف��ي ذل��ك یق��ول ال��شریف       

                                                           

ف��ي المغ��رب، أص��درت   ) الن��سویة اإلس��المیة (ھ��ي أس��ماء الم��رابط، إح��دى مؤس��سات    ) ١(
اإلس�الم  (واآلخ�ر بعن�وان   ) لألدی�ان  مغ�ایرة  مؤمنات ونسویات رؤیة: (كتابین، األول بعنوان

 ).األسئلة المقلقة: والمرأة
، لیامن�ة كریم�ي،   "إلسالم وغل�و الفقھ�اء  إرث المرأة بین مقاصد ا  "مقالة بعنوان   : انظر) ٢(

 . وما بعدھا٦ص : org.ahewar.m://http) منشورة على موقع الحوار المتمدن
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 ب��اب - ف��ي ھ��ذا الب��اب  - یق��صد أھ��ل ال��سنة  -لفین��ا اعل��م أن مخا: "المرت��ضي
 یذھبون في ذلك إلى ما لم یقم بھ حجة من كتاب وال س�نة              -اإلرث بالتعصیب   

مقط��وع بھ��ا وال إجم��اع، ویعول��ون ف��ي ھ��ذا األص��ل الجلی��ل عل��ى أخب��ار آح��اد   
لو سلمت من كل قدح ومخالفة لنص الكتاب وظاھره على ما ن�ستدل   ! ضعیفة

ثالھا، لكانت غایة أمرھا أن توجب الظن الذي قد بین�ا ف�ي          علیھ ومعارضة بأم  
  .)١("غیر موضع أن األحكام الشرعیة ال تثبت بمثلھ

خ��اص بال��ذكور دون اإلن��اث، وأن فی��ھ   ) اإلرث بالتع��صیب(ادع��اء أن ) ٢(
محاباة لل�ذكور عل�ى ح�ساب اإلن�اث، وھ�و م�ا ص�رح ب�ھ واض�عو تقری�ر لجن�ة                 

تق�وم المواری�ث عل�ى نظ�ام ھ�و      : "اء فی�ھ الحریات الفردیة والمساواة؛ فق�د ج�     
إن��ھ نظ��ام الع��صبة، والمق��صود ب��ھ أق��ارب المت��وفى ال��ذكور  : عمودھ��ا الفق��ري

  .)٢("بشرط عدم االنفصال عنھ بأنثى، وھو یلخص كل مظاھر التمییز ضدھا
ادع��اء أن قاع��دة تغی��ر الحك��م بتغی��ر األح��وال واألزم��ان توج��ب إع��ادة    ) ٣(

اإلرث (واری���ث عام���ة، وف���ي ن���صوص    النظ���ر واالجتھ���اد ف���ي ن���صوص الم   
خاصة؛ حیث یطالب البعض بالقراءة المعاصرة آلیات المواری�ث،          ) بالتعصیب

الت��ي تتج��اوز الوق��وف عن��د ظ��اھر اآلی��ة، وتقف��ز عل��ى التف��سیرات ال��سالفة،       
وتخترق كثی�را مم�ا ی�سمى بالثواب�ت، وخاص�ة م�ا ی�سمى بأص�ول الفق�ھ الت�ي                     

ت وأس��الیب ذل��ك الزم��ان وبفك��ر   وض��عت ف��ي الق��رون األول��ى لإلس��الم ب��أدوا    
أصحابھ وقدراتھم وإمكانیاتھم التي ال یمكن بأي حال من األحوال أن تتج�اوز          
إمكانیات إنسان القرن الواحد والعشرین العادي والبسیط ناھی�ك ع�ن المثق�ف              

وما یتوفر علی�ھ م�ن تج�ارب متراكم�ة ورص�ید معرف�ي متن�وع            ! العالم الباحث 
متط�ورة ودقیق�ة وإمكانی�ات تواص�ل وانفت�اح          وتكوین ووسائل وأسالیب عمل     

ل��م ی��سبق لھ��ا مثی��ل، مم��ا ی��ضمن تجن��ب اجت��رار أعم��ال ال��سلف وأس��الیبھم        
والحصول على تفسیر وتأویل للنص ج�اد وفع�ال ی�ستجیب لمتطلب�ات م�سلمي           

وھ�ذا ھ�و ال�سبیل الوحی�د ال�ذي      ... اللحظة ویحقق مصالحھم ویوفر حاجیاتھم    
 صالحا لكل زمان ومكان، وغیر ھذا لن ینجم         یمكنھ أن یجعل من اإلسالم دینا     

عنھ إال الجمود والتحجر والم�شقة، مم�ا س�یدفع ب�الحتم والل�زوم المت�ضررین                
  .)٣(إلى البحث عن الیسر في مجال أوسع وأرحب

ف��رض ف��ي س��یاق ت��اریخي انتھ��ت     ) اإلرث بالتع��صیب(وی��زعم ھ��ؤالء أن  
 مقاصد اإلسالم؛ إذ لم صالحیتھ، أما الیوم فتحول إلى ظلم كبیر ال یتماشى مع

                                                           

االنتصار، تألیف الشریف المرتضي علم الھ�دى عل�ي ب�ن الح�سین الموس�وي البغ�دادي                 ) ١(
): ه١٤١٥(ابعة لجامعة المدرسین بقم تحقیق مؤسسة النشر اإلسالمي الت  ) ه٤٣٦ -٣٥٥(

٥٥٢. 
تقریر لجنة الحری�ات العام�ة والم�ساواة التون�سیة المق�دم ل�رئیس الجمھوری�ة، ت�ونس،                  ) ٢(
 .١٧٣: م، وھو منشور على شبكة المعلومات الدولیة اإلنترنت٢٠١٨/ جوان/١
وم��ا  ٩ص : إرث الم��رأة ب��ین مقاص��د اإلس��الم وغل��و الفقھ��اء    "مقال��ة بعن��وان  : انظ��ر) ٣(

 .بعدھا
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یع��د األعم��ام، أو أبن��اء العموم��ة، أو األق��ارب ال��ذكور یتحمل��ون نفق��ات بن��ات     
  .)١(إخوتھم أو قریباتھم حتى إن كن یعانین الحاجة والعوز

 - وھ�م جم�اھیر أھ�ل العل�م          -على الطرف اآلخر، یعتبر القائلون بالتعصیب       
میة، م�ستندین ف�ي ذل�ك       مجرد الدعوة إلى إلغائ�ھ تم�ردا عل�ى ال�شریعة اإلس�ال            

ج�زء م�ن نظ��ام المواری�ث ف�ي اإلس�الم، وھ�و م��ن       ) اإلرث بالتع�صیب (إل�ى أن  
 أو فیھ�ا  النق�اش  األم�ور القطعی�ة الت�ي ح�ددتھا ال�شریعة، والت�ي ال یج�وز       

  .بعضھا رفض بتعدیلھا أو المطالبة
نظام اإلرث (من أجل ھذا رأیت وجوب عرض حقائق اإلسالم فیما یتعلق بـ 

، وال��رد عل��ى ال��دعاوى وال��شبھات الت��ي اس��تند إلیھ��ا المط��البون     )بالتع��صیب
بإلغائھ وتفنیدھا باألدلة الشرعیة والعقلیة، ولم أعتمد في جمع ھذه ال�دعاوى   

 -والشبھات على الكتب واألبحاث المنشورة فحسب، وإنم�ا اعتم�دت ف�ي ذل�ك      
  عل�ى م�صدر آخ�ر ھ�و أكث�ر رواج�ا، یتمث�ل ف�ي المواق�ع                 -باإلضافة لم�ا س�بق      

اإلخباری����ة اإللكترونی����ة والمنت����دیات ووس����ائل التواص����ل االجتم����اعي عل����ى    
اإلنترنت؛ لما تحظى بھ ھذه الم�صادر م�ن انت�شار واس�ع ب�ین فئ�ات المثقف�ین           

وقد اقتضت طبیع�ة ھ�ذا الموض�وع        . والشباب والفتیات مما یحتم التصدي لھا     
  :تقسیم البحث فیھ إلى المباحث اآلتیة

  . بالتعصیب داخل نظام المیراث اإلسالميموقع اإلرث: المبحث األول
  .مشروعیة اإلرث بالتعصیب في الفقھ اإلسالمي: المبحث الثاني
  .دعوى محاباة اإلرث بالتعصیب للذكور ضد اإلناث: المبحث الثالث
  .اإلرث بالتعصیب في ضوء منظومة الحقوق والواجبات: المبحث الرابع

واالقت���صادیة عل���ى اإلرث  أث���ر التغی���رات االجتماعی���ة  : المبح���ث الخ���امس 
  .بالتعصیب

ثم أتبعتھ بخاتمة فیھا أھم النتائج والتوصیات، ثم قائمة تضم أھم المصادر 
  .والمراجع التي اعتمدت علیھا في جمع مادتھ العلمیة

وھذه الدراسة لیست إال جھ�د المق�ل، ف�إن تحق�ق الق�صد منھ�ا، فلل�ھ الحم�د            
عني إل��ى الطم��ع ف��ي عف��وه والمن��ة، وإن تك��ن األخ��رى فح��سن ظن��ي برب��ي ی��دف

  .وصفحھ عن السھو أو الزلل أو التقصیر
 وصلى اهللا وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

                                                           

، ن�شر ھ�ذا الن�داء عل�ى أكث�ر      ٢إلغاء نظام اإلرث عن طریق التعصیب ص    نداء من أجل     )١(
 .م٢١/٣/٢٠١٨من موقع في شبكة اإلنترنت بتاریخ 
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  املبحث األول

  موقع اإلرث بالتعصيب داخل نظام املرياث اإلسالمي

ال تتم عملیة توارث ب�ین شخ�صین ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة إال إذا ت�وافرت                  
وت�تلخص  . وانتف�اء الموان�ع   حققت الشروط، مع قیام األس�باب أركان معینة وت

وھو ما یتبقى من ترك�ة  (المورث، والوارث، والشيء الموروث     : األركان في 
المتوفى بعد تجھیزه وق�ضاء دیون�ھ إن ك�ان م�دینا ب�شيء وتنفی�ذ وص�ایاه إن         

وی�شترط للمی�راث أن یك�ون الم�ورث ق�د م�ات، حقیق�ة أو حكم�ا، كم�ا                  ) وجدت
 یكون الوارث حیا وقت وفاة الم�ورث، حقیق�ة أو حكم�ا أو تق�دیرا،               یشترط أن 

كم��ا ی��شترط قی��ام س��بب یجع��ل ال��وارث م��ستحقا للمی��راث م��ن الم��ورث، وأھ��م  
أس��باب المی��راث الت��ي اس��تقر علیھ��ا الت��شریع اإلس��المي ھ��ي قراب��ة الن��سب        
والزوجیة، كما یشترط انتفاء الموانع التي تمن�ع ال�وارث م�ن المی�راث، وم�ن             

  .ا القتل واختالف الدینأھمھ
ویستحق المیراث بسبب قرابة النسب عدد من أقارب المتوفى أو المتوف�اة            

. من جھات األصول أو الفروع أو األخوة أو العموم�ة أو غیرھ�ا م�ن الجھ�ات                
إال أن المستحقین ل�إلرث ب�سبب القراب�ة لی�سوا ف�ي مرتب�ة واح�دة، وإنم�ا ھ�م                     

ى غی�ره ف�ي ح�ق اإلرث، بحی�ث ال         أصناف متعددون، كما أن بعضھم مقدم عل�       
یجوز االنتقال من درجة إلى أخرى إال بع�د اس�تیفاء الم�ستحقین م�ن أص�حاب                

  .الدرجة التي قبلھا
فق��د رتب��ت ال��شریعة اإلس��المیة األق��ارب م��ن حی��ث اس��تحقاقھم ل��إلرث م��ن    
المتوفى أو المتوفاة على عدد من المرات�ب، وق�د ارت�بط ھ�ذا الترتی�ب بوج�ود                  

 المی���راث عل���ى  - عل���ى أساس���ھا  -نظم���ة مختلف���ة یت���وزع  أربع���ة ط���رق أو أ 
اإلرث : اإلرث بالتعصیب، وثالثھ�ا  : اإلرث بالفرض، وثانیھا  : مستحقیھ، أولھا 

وس��وف نق��دم ف��ي   . اإلرث ب��الرحم: ب��الرد عل��ى أص��حاب الف��روض، ورابعھ��ا   
الفق��رات اآلتی��ة تعریف��ا م��وجزا بك��ل نظ��ام م��ن ھ��ذا األنظم��ة لیتب��ین لن��ا موق��ع   

  :ب منھااإلرث بالتعصی

ال - إل بالف–     

 ف���ي آی���ات المواری���ث ع���ددا م���ن األن���صبة المح���ددة،     - تع���الى -ذك���ر اهللا 
ال���سدس، والثل���ث، والثلث���ان، وال���ثمن، والرب���ع،     : (ومجموعھ���ا س���تة ھ���ي  

  ).الفروض(وقد سمیت ھذه األنصبة المقدرة بـ ). والنصف
أق��ارب ص��نفا م��ن ) اثن��ي ع��شر( بھ��ذه الف��روض - تع��الى -وق�د اخ��تص اهللا  

البن���ت، وبن���ت االب���ن وإن ن���زل، واألب، والج���د : (المت���وفى أو المتوف���اة، ھ���م
ال�صحیح، واألم، والج�دة ال��صحیحة، وال�زوج، والزوج�ة، واألخ ألم، واألخ��ت     

  ).ألم، واألخت الشقیقة، واألخت ألب
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ولكل واحد من ھؤالء أحوال في المیراث حجبا واستحقاقا؛ إذ بعض ھؤالء 
 حجب حرمان ف�ي بع�ض األح�وال، وبع�ضھم ال یحج�ب              قد یحجب من المیراث   

أب��دا، فالبن��ت، واألب، واألم، وال��زوج، والزوج��ة، ال یلحقھ��م حج��ب الحرم��ان    
أب��دا، بینم��ا یلح��ق حج��ب الحرم��ان بن��ت االب��ن، والج��د، والج��دة، واألخ��ت ألم،  

  .واألخ ألم، واألخت الشقیقة، واألخت ألب
وال����زوج، واألخ ألم، األم، : وبع����ض ھ����ؤالء ال ی����رث إال ب����الفرض، وھ����م

واألخت ألم، ومنھم م�ن ی�رث ب�الفرض ت�ارة وبالتع�صیب ت�ارة لكن�ھ ال یجم�ع                    
البن��ت، وبن��ت االب��ن وإن ن��زل، واألخ��ت ال��شقیقة، : بینھم��ا ف��ي آن واح��د وھ��م

واألخت ألب، ومنھم م�ن ی�رث بنظ�ام الف�رض ت�ارة وبالتع�صیب ت�ارة أخ�رى،              
  .ب والجداأل: وقد یجمع بین النظامین في آن واحد، وھما

إل بالتعصي– ثانيا -    

بطری�ق التع�صیب یأخ�ذ الترك�ة كلھ�ا عن�د        وھو اإلرث بغیر تقدیر، فالوارث
غیره من أصحاب الفروض، أو یأخ�ذ م�ا بق�ي     االنفراد، أي إذا لم یوجد وارث

وج�د مع�ھ وارث    من المال بعد أن یأخذ أصحاب الفروض فروضھم، وذلك إذا
رث شیئا إذا استغرقت أنصبة الوارثین بالفروض بالفرض، وقد ال ی) أو أكثر(

  .)١(التركة كلھا
بالتع�صیب ھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ أص�حاب الم�ذاھب         والق�ول بم�شروعیة اإلرث  

والسنة بینما ینك�ر   القرآن الفقھیة من أھل السنة قاطبة، ویستدلون علیھ من
من��ع "بالتع��صیب؛ عم��ال بقاع��دة   فقھ��اء ال��شیعة اإلمامی��ة م��شروعیة اإلرث  

 تحج��ب األخ��وة وأوالدھ��م، واألعم��ام – م��ثال -، أي أن البن��ت "رب لألبع��داألق��
وأوالدھ��م؛ ألنھ��ا أق��رب للمت��وفى، وس��وف نخ��صص المبح��ث الث��اني م��ن ھ��ذه  

  .بالتعصیب الدراسة لبیان مشروعیة اإلرث

  :ن ثالثة إل بالتعصي على

 ف�ي    وھ�م أق�ارب المت�وفى م�ن ال�ذكور ال�ذین ال ت�دخل               : العصبة بالنفس  –أ  
نسبتھم إلى المتوفى أنثى فقط، ف�األخ ل�ألم ل�یس عاص�با ب�النفس ألن�ھ تجمع�ھ         

 ل��ھ فرض��ا م��ن  - تع��الى -م��ع المت��وفى أنث��ى فق��ط وھ��ي األم، وق��د ف��رض اهللا   
  .الفروض المقدرة

البن�وة، ث�م األب�وة، ث�م     : والعصبات بالنفس موزعون على أربع جھ�ات ھ�ي    
بن االبن وإن ن�زل، واألب، والج�د   االبن، وا : األخوة، ثم العمومة، فیدخل فیھا    

وإن عال، واألخ الشقیق، واألخ ألب، وابنھما وإن نزل، والعم الشقیق، والعم       
  .ألب، وابنھما وإن نزل

 وتشمل كل أنثى لھا ف�رض مق�در وج�د معھ�ا عاص�ب              : العصبة بالغیر  –ب  
بنفسھ مساو لھا ف�ي جھ�ة القراب�ة ودرجتھ�ا وقوتھ�ا، فتت�رك فرض�ھا المق�در                   
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وال یكون ھ�ذا الن�وع إال    ). للذكر مثل حظ األنثیین   (ھ عصبة، ویكون    وتصیر ب 
  :)١(فیمن فرضھ النصف عند االنفراد والثلثان عند التعدد، وھم أربعة فقط

اب�ن  (في درجتھا، أم�ا م�ع      ) ابن( إذا وجد معھا     - واحدة فأكثر    -البنت  ) ١(
  .فتكون ذات فرض) االبن
ف��ي درجتھ��ا، ) اب��ن اب��ن(د معھ��ا  إذا وج��- واح��دة ف��أكثر -بن��ت االب��ن ) ٢(

األن�زل منھ�ا درج�ة    ) ابن ابن االب�ن (سواء أكان أخاھا أو ابن عمھا، وكذا مع      
إذا احتاج��ت إلی��ھ، ب��أن ل��م یك��ن لھ��ا ش��يء م��ن الثلث��ین، حت��ى ال تح��رم م��ن          
المیراث، وتأخذه م�ن ھ�ي أدن�ى منھ�ا، ف�إن ل�م تح�تج إلی�ھ ف�ال یع�صبھا وإنم�ا                  

  .تبقى على فرضھا
 إذا وج��د معھ��ا أخ ش��قیق، ف��إن ك��ان - واح��دة ف��أكثر -شقیقة األخ��ت ال��) ٣(

  .معھا أخ ألب فلھا النصف فرضا، ولألكثر الثلثان
    . إذا وجد معھا أخ ألب- واحدة فأكثر -األخت ألب ) ٤(

وإنما سمي ھذا الن�وع م�ن الع�صبات ع�صبة ب�الغیر؛ ألن ع�صوبة أفرادھ�ا                  
وج�ود ھ�ذا ال�شخص      مرتبطة بوجود شخص آخر ھ�و العاص�ب بنف�سھ، فل�وال             

  .العاصب لظلت األنثى صاحبة فرض
وربما یسأل أحد عن الحكمة من أن قواعد المیراث أخرجت بع�ض الن�سوة         

م��ن اإلرث ب��الفرض، ) البن��ت، وبن��ت االب��ن، واألخ��ت ال��شقیقة، واألخ��ت ألب (
متى وجد مع واحدة م�نھن عاص�ب م�ساو     ) نظام اإلرث بالتعصیب  (وأدخلتھن  

ویبدو أن الحكمة من نقل اإلن�اث م�ن      . رجتھا وقوتھا؟ لھا في جھة القرابة ود    
اإلرث ب���الفرض إل���ى اإلرث بالتع���صیب ب���الغیر ربم���ا تكم���ن ف���ي أن الرج���ال     
والنساء في ھذه األح�وال كلھ�م عل�ى درج�ة واح�دة م�ن اس�تحقاقھم للمی�راث،            
فلو فرض للن�ساء دون الرج�ال ف�رض مق�در ألف�ضى ذل�ك إل�ى تف�ضیل األنث�ى                     

ھا إی��اه أو إس��قاطھ بالكلی��ة، فكان��ت المقاس��مة أع��دل      عل��ى ال��ذكر أو م��ساوات  
أربع���ة م��ن ال���ذكور یع���صبون  : "وأول��ى؛ وف���ي بی��ان ذل���ك یق��ول اب���ن قدام��ة    

أخواتھم، فیمنعونھن الفرض، ویقتسمون ما ورثوا لل�ذكر مث�ل ح�ظ األنثی�ین،        
وذل�ك  ... وھم االب�ن واب�ن االب�ن وان ن�زل واألخ م�ن األب�وین واألخ م�ن األب                  

: الن�ساء .(Mkjih gf ed cL: ىلقول اهللا تع�ال   

M E: ، فھ�����ذه اآلی�����ة تناول�����ت األوالد وأوالد االب�����ن، وق�����ال تع�����الى     )١١

MLKJIHGFL).فتناول���ت ول���د  ) ١٧٦: الن���ساء

األب��وین وول��د األب، وإنم��ا اش��تركوا ألن الرج��ال والن��ساء كلھ��م وارث فل��و        
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فرض للنساء فرض أفضى إلى تفضیل األنثى على الذكر أو مساواتھا إیاه أو             
  .)١("إسقاطھ بالكلیة، فكانت المقاسمة أعدل وأولى

ویالح��ظ أن األنث��ى الت��ي ال ف��رض لھ��ا ال تك��ون ع��صبة بأخیھ��ا العاص��ب         
بنفسھ، كالعمة مع العم، وبن�ت الع�م م�ع اب�ن الع�م، وبن�ت األخ م�ع اب�ن األخ؛                       
ألنھا لیست صاحبة فرض في األصل، وال ترث منفردة فال ترث م�ع العاص�ب              

وس�ائر الع�صبات ینف�رد ال�ذكور ب�المیراث      : "ول اب�ن قدام�ة   شیئا، وفي ذلك یق   
وس���ائر الع���صبات ل���یس  ... دون اإلن���اث، وھ���م بن���و األخ واألعم���ام وبن���وھم  

أخواتھم من أھل المیراث؛ فإنھن لسن ب�ذوات ف�رض وال ی�رثن منف�ردات ف�ال                 
وس�وف ی�أتي بی�ان الحكم�ة      . )٢("یرثن مع إخوتھن شیئا، وھ�ذا ال خ�الف فی�ھ          

  .من ذلك
وت�شمل ك�ل أنث�ى ص�احبة ف�رض ف�ي األص�ل ت�صیر         : الغیر مع لعصبة ا-ج 

عصبة باجتماعھا مع أنث�ى أخ�رى غیرھ�ا ص�احبة ف�رض، وال ت�شارك األنث�ى              
المستحقة بالفرض تل�ك األنث�ى الم�ستحقة بالتع�صیب ف�ي ن�صیب الع�صبة، أو              
العكس، وإنما تبقى ص�احبة الف�رض عل�ى فرض�ھا، وت�ستقل ص�احبة الع�صبة               

وللعصبة مع الغیر .. العصبة الذي یختلف من مسألة ألخرىمع الغیر بنصیب 
  :)٣(حالتان فقط، ھما

 أو بنت - واحدة فأكثر    - مع البنت    - واحدة فأكثر    -األخت الشقیقة   : األولى
 أو الموجود منھن مع�ا، ب�شرط أن ال یوج�د م�ع األخ�ت            - واحدة فأكثر    -االبن  

ا حینئ�ذ بالتع�صیب ب�الغیر،    الشقیقة أخ شقیق أو أكثر؛ ألنھ إذا وجد كان إرثھ�     
  .ولیس بالتعصیب مع الغیر

 أو بن��ت - واح��دة ف��أكثر - م��ع البن��ت - واح��دة ف��أكثر -األخ��ت ألب : الثانی��ة
 أو الموجود منھن مع�ا، ب�شرط أن ال یوج�د م�ع األخ�ت            - واحدة فأكثر    -االبن  

ألب أخ ألب أو أكثر؛ ألنھ إذا وجد كان إرثھا حینئذ بالتعصیب ب�الغیر، ول�یس              
  .التعصیب مع الغیرب

وفي حالتي العصبة مع الغیر ترث األخت أو األخوات الباقي من الم�ال بع�د     
أن یأخذ الموجود م�ن أص�حاب الف�روض فروض�ھم بم�ن ف�یھم الف�رع ال�وارث                 

وتصبح األخت الشقیقة التي تصیر عصبة م�ع البن�ت أو بن�ت االب�ن،             . المؤنث
 ألب وأبن�اءھم واألعم�ام    كأخ ش�قیق، فتحج�ب أبن�اء اإلخ�وة األش�قاء واإلخ�وة            

 أي مع البنت -وأبناءھم، وكذا تصبح األخت ألب التي تصیر عصبة مع الغیر 
 كأخ ألب، فتحج�ب أبن�اء اإلخ�وة األش�قاء، وأبن�اء اإلخ�وة ألب                -أو بنت االبن    

وھ���ذا امتی���از أعطت���ھ ال���شریعة اإلس���المیة لألنث���ى ف���ي  . واألعم���ام وأبن���اءھم
  .مواجھة بعض الذكور

                                                           

 .٩/١٨: ني المغ)١(
 .٩/١٨:  السابق)٢(
وف�ي توری�ث األخ�وات ع�صبة        .  وما بع�دھا   ٩/٩: ، والمغني ٢٩/١٥٧: المبسوط:  انظر )٣(

 .مع البنات خالف بین أھل العلم یمكن مراجعتھ في المرجعین السابق
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  إل بال – ثالثا -

إذا وج��د للمت��وفى ورث��ة م��ن أص��حاب الف��روض ف��إن مجم��وع فروض��ھم ال    
أن ت���ستغرق ھ���ذه الف���روض الم���ال جمیع���ھ،   : یخ���رج ع���ن احتم���الین؛ األول 

أن یبق��ى ج��زء م��ن الترك��ة بع��د ھ��ذه الف��روض، وف��ي ھ��ذا االحتم��ال   : والث��اني
وج�د  األخیر إما أن یوجد ورثة من العصبات، فیستحقون ھذا الباقي، وق�د ال ی       

  .من المستحق لھذا الباقي؟: عاصب في المسألة، والسؤال في ھذه الحالة
اختلف أھل العلم في الجواب ع�ن ھ�ذا ال�سؤال؛ ف�ذھب فری�ق م�نھم إل�ى أن           
ھذا الجزء المتبقي من التركة بعد أن یأخذ أص�حاب الف�روض فروض�ھم، ی�رد      

دا على المستحقین من أصحاب الفروض، یقسم بینھم بن�سبة فروض�ھم م�ا ع�            
الموجود من الزوجین، وھو ما ذھب إلیھ جمھور فقھ�اء ال�صحابة والت�ابعین              

روي ذل��ك ع��ن عم��ر وعل��ي واب��ن م��سعود واب��ن عب��اس رض��ي اهللا ع��نھم،      (
) وحك��ي ذل��ك ع��ن الح��سن واب��ن س��یرین وش��ریح وعط��اء ومجاھ��د والث��وري   

بینما ذھب فریق آخر إلى ع�دم م�شروعیة ال�رد           . )١(وفقھاء الحنفیة والحنابلة  
أص��حاب الف��روض، وإنم��ا یك��ون الب��اقي م��ن الترك��ة بع��د أخ��ذ أص��حاب      عل��ى 

 -الف��روض فروض��ھم، وال عاص��ب، لبی��ت الم��ال، وھ��و م��ذھب زی��د ب��ن ثاب��ت   
  .)٢( وبھ أخذ مالك والشافعي-رضي اهللا عنھ 

 :واس��������تدل الق��������ائلون ب��������الرد عل��������ى م��������شروعیتھ، بقول��������ھ تع��������الى 

MÒÑÐÏÎÍÌËL) .وأص��حاب الف��روض ). ٧٥: األنف��ال

زوجین من ذوي األرحام، وقد ترجحوا بالقرب إلى المیت، فیكون�ون     ما عدا ال  
أول��ى م��ن بی��ت الم��ال؛ ألن��ھ ل��سائر الم��سلمین، وذو ال��رحم أح��ق م��ن األجان��ب  

من ت�رك م�اال فلورثت�ھ،    : " عمال بالنص، وقد قال النبي صلى اهللا علیھ وسلم     
واه عبد ، وھذا عام في جمیع المال، كما استدلوا بما ر)٣("ومن ترك كال فإلي  

بینا أنا جالس عن�د رس�ول اهللا   :  قال- رضي اهللا عنھ    -اهللا بن بریدة عن أبیھ      
إني تصدقت على أمي بجاریة، :  إذ أتتھ امرأة، فقالت- صلى اهللا علیھ وسلم-

، فجع�ل حقھ�ا ف�ي    )٤("وجب أجرك، وردھا علیك المیراث: "وإنھا ماتت، فقال 
فق�ط؛ وألنھ�ا م�ن وراث�ة ال�رحم          الجاریة كلھ�ا، ول�وال ال�رد لوج�ب لھ�ا ن�صفھا              

  .فكانت أحق بالمال من بیت المال كعصباتھ

                                                           

 .٩/١٨ :والمغني وما بعدھا، ٢٩/١٩٢: المبسوط: انظر) ١(
وض��ة ر وم��ا بع��دھا، و ٨/٧٦ :راوي الكبی�� وم��ا بع��دھا، والح�� ١٣/٥٤ :ةر ال��ذخی:ر انظ��)٢(

لك�ن المعتم�د عن�د مت�أخري المالكی�ة، والمفت�ى ب�ھ عن�د مت�أخري          .  وما بعدھا ٥/٨ :الطالبین
الشافعیة أنھ إذا لم ینتظم بیت المال یرد الب�اقي عل�ى أھ�ل الف�روض غی�ر ال�زوجین، بن�سبة                    

 .فروضھم، فإن لم یكونوا فعلى ذوي األرحام
البخاري في كتاب الكفالة، باب الدین، ومسلم في كت�اب الف�رائض،         متفق علیھ، أخرجھ    ) ٣(

 .باب من ترك ماال فلورثتھ
 .رواه مسلم في كتاب الصیام باب قضاء الصیام عن المیت) ٤(
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ووجھ القول بعدم مشروعیة الرد على الموجود من الزوجین مع غیره من 
أصحاب الفروض، أن أھ�ل ال�رد كلھ�م م�ن ذوي األرح�ام فی�دخلون ف�ي عم�وم              

 أم��ا الزوج��ان فلی��سا  MÒÑÐÏÎÍÌËL: ق��ول اهللا تع��الى

تشملھما اآلی�ة، ف�ال یأخ�ذان ب�الرد ش�یئا، ألن میراثھم�ا       من ذوي األرحام؛ فلم    
  .بسبب آخر غیر الرحم والقرابة، وھو الزوجیة

 لم��ا ق��سم  - تع��الى -وحج��ة الق��ائلین بع��دم م��شروعیة ال��رد مطلق��ا أن اهللا     
 ص�لى اهللا  -فروض ذوي الفروض سماھا في ثالث آي من كتاب�ھ، ق�ال النب�ي               

، ف�دل  )١("ق حقھ، فال وص�یة ل�وارث  إن اهللا قد أعطى كل ذي ح   : "علیھ وسلم 
 ل��ھ فرض��ا فھ��و ق��در حق��ھ، وذل��ك یمن��ع م��ن  - تع��الى -عل��ى أن م��ن س��مى اهللا 

الزیادة علیھ، وألن كل من ل�م ی�رث م�ع غی�ره إال ب�الفرض ل�م ی�رث م�ع ع�دم                       
غیره إال ذلك الفرض، كالزوج والزوجة؛ ألنھ ال یرد علیھما بوفاء، وألن ك�ل      

ن ھو أبعد منھ حجب عنھ وإن انفرد بھ، قدر حجب عنھ الشخص مع وجود م
كالمال المستحق بالدین والوصیة، وألن كل م�ن تج�ردت رحم�ھ ع�ن تع�صیب                

كاألخ�ت ل�ألب واألم ال تأخ�ذ الن�صف ألنھ�ا أخ�ت        : لم یأخذ بھا من تركة حق�ین      
األب، وال��سدس ألنھ��ا أخ��ت األم؛ وألن اإلس��الم یوج��ب حق��ا والقراب��ة توج��ب    

 اإلسالم لعدم توریث بیت المال وعدم ال�رد جم�ع         حقا، والقول بالرد یبطل حق    
فلھا نصف ما : (، وقولھ)فلھا النصف: (بین الحقین؛ وألن مفھوم قولھ تعالى

: وأجی��ب ب��أن قول��ھ تع��الى. أال یك��ون لھ��ا غی��ره، وك��ذلك بقی�ة الف��روض ) ت�رك 
ال ینفي أن یكون لھ�ا زی�ادة علی�ھ ب�سبب آخ�ر، كقول�ھ           } فلھا النصف ما ترك   {

ال ینف�ي  } بویھ لكل واحد منھما السدس مم�ا ت�رك إن ك�ان ل�ھ ول�د          وأل{: تعالى
ولك�م  {: أن یكون لألب السدس وم�ا ف�ضل ع�ن البن�ت بجھ�ة التع�صیب وقول�ھ                 

لم ینف أن یكون للزوج ما فضل إذا كان اب�ن ع�م أو       } نصف ما ترك أزواجكم   
م���ولى، وك���ذلك األخ م���ن األم إذا ك���ان اب���ن ع���م والبن���ت وغیرھ���ا م���ن ذوي    

  . كانت معتقة، كذا ھھنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالردالفروض إذا
 -منھ��ا م��ا روي ع��ن اب��ن م��سعود : وھن��اك أق��وال أخ��رى ف��ي ھ��ذه الم��سألة

 أنھ كان ال یرد على بنت ابن مع بنت، وال على أخت من أب -رضي اهللا عنھ   
 رض�ي  -مع أخت من أبوین، وال على جدة مع ذي س�ھم، وروي ع�ن عثم�ان          

نھ أجاز الرد على أصحاب الف�روض جمیع�ا، بم�ن ف�یھم الموج�ود       أ–اهللا عنھ  
م��ن ال��زوجین، فق��د روي عن��ھ أن��ھ رد عل��ى زوج، لك��ن وج��ھ بأن��ھ لعل��ھ ك��ان    

                                                           

، )٢٨٧٢(أخرجھ أبو داود في كتاب الوصایا، باب ما جاء في الوصیة للوارث، ح�دیث   ) ١(
 اهللا علی��ھ وس��لم ب��اب م��ا ج��اء ال وص��یة    والترم��ذي  كت��اب الوص��ایا ع��ن رس��ول اهللا ص��لى   

، واب��ن ماج��ھ ف��ي كت��اب الوص��ایا ب��اب ال وص��یة ل��وارث، ح��دیث      )٢١٢٠(ل��وارث، ح��دیث  
)٢٧١٣.( 
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عصبة أو ذا رحم، فأعطاه لذلك، أو أعطاه من م�ال بی�ت الم�ال ال عل�ى س�بیل             
  .)١(المیراث

راجح ھ�و  ویبدو لي من المقارنة بین األقوال والنظر في األدلة أن القول ال�        
وج��وب ال��رد عل��ى الم��ستحقین م��ن أص��حاب الف��روض م��ا ع��دا الموج��ود م��ن    
الزوجین لق�وة أدلت�ھ، وھ�و م�ا أخ�ذ ب�ھ ق�انون المواری�ث الم�صري، ول�و قلن�ا                  
بالرد على جمیع الم�ستحقین م�ن أص�حاب الف�روض بم�ن ف�یھم الموج�ود م�ن            

  .الزوجین لكان لھ وجھ من الصواب
 توزی�ع الترك�ة عل�ى الورث�ة إال ب�شروط      ال یلجأ إل�ى ال�رد عن�د   : ویالحظ أنھ 

 ص�احب ف�رض، وبق�اء ج�زء م�ن الترك�ة             - أو أكث�ر   -وجود وارث   : ثالثة، ھي 
  .بعد أخذ أصحاب الفروض أنصبتھم، وعدم وجود عاصب نسبي

بعا - ح–  إل بال    

ف��ي بع��ض الح��االت ال یوج��د للمی��ت أح��د م��ن أص��حاب الف��روض مطلق��ا، أو  
 كم��ا أن��ھ ال یوج��د ف��ي الح��التین أح��د م��ن       یوج��د م��نھم أح��د ال��زوجین فق��ط،    

 أو الب�اقي    -كی�ف ی�تم الت�صرف ف�ي الترك�ة           : المستحقین بالتعصیب، والسؤال  
منھا بعد تجھیز المیت وقضاء دیونھ وتنفیذ وصایاه إن وجدت ف�ي مث�ل ھ�ذه            

  .الحاالت؟

ل لفقها في  ختل    :لق 

وبھ قال جمع من ، )٢(فذھب فریق منھم إلى أن التركة تورث ألولي األرحام
واس��تدلوا . )٣( وھ��و م��ذھب الحنیف��ة والحنابل��ة - رض��ي اهللا ع��نھم -ال��صحابة 

                                                           

 .٩/١٨ :والمغني وما بعدھا، ٢٩/١٩٢: المبسوط: انظر) ١(
ھو صاحب القرابة مطلقا، أي سواء أكان صاحب فرض، أم عصبة         : صاحب الرحم لغة  ) ٢(

ھو كل قریب ل�یس ب�صاحب ف�رض وال ع�صبة،        : طالح علماء المیراث  أم غیرھما، وفي اص   
وھ��ؤالء إم��ا أن یكون��وا م��ن اإلن��اث، كالعم��ة، والخال��ة، وبن��ت األخ، أو م��ن ال��ذكور ال��ذین      
تتوسط بینھم وبین المیت أنثى فقط، كأبي األم، وأوالد األخ�ت، وأوالد البن�ت، ونح�وھم م�ن         

 یرث��ون إذا وج��د للمی��ت وارث م��ن  وھ��ؤالء ال. ك��ل قری��ب ل��یس ع��صبة وال ص��احب ف��رض  
الع��صبات أو أص��حاب الف��روض م��ا ع��دا الموج��ود م��ن ال��زوجین؛ ألن��ھ إذا وج��د م��ع أول��ي      

فإنھ یأخذ فرضھ، ویوزع الباقي من التركة عل�ى         ) الزوج أو الزوجة  (األرحام أحد الزوجین    
الموج�ود م��ن أول��ي األرح��ام؛ وذل��ك ألن ال��رد عل�ى أح��د ال��زوجین م��ؤخر ع��ن توری��ث أول��ي   
األرحام، فیرث الموجود من الزوجین نصیبھ المقدر شرعا من التركة، والباقي یأخذه أول�و               

 .األرحام على خالف بین أھل العلم في الكیفیة التي یرثون بھا
ومن یط�الع اخ�تالف الفقھ�اء م�ن         . ٩/٨٥: وما بعدھا، والمغني   ٣٠/٢: المبسوط: انظر) ٣(

حاب الم�ذاھب الفقھی�ة إل�ى یومن�ا ھ�ذا یعج�ب       لدن الصحابة مرورا بالت�ابعین وت�ابعیھم وأص�    
لبعض من یتصدى للكتابة عن أحكام الشریعة ویتجرأ على اتھام فقھائھا ف�ي فھمھ�م آلی�ات           

من العمات واألخوال وأوالد (القرآن الكریم، فقد ذھبت إحدى الكاتبات إلى أن أولي األرحام         
األح�وال إال أب�و بك�ر ال�رازي،     لم یقل بت�وریثھم م�ن الفقھ�اء ب�أي ح�ال م�ن       ) البنات وغیرھم 

ف�إذا ك�ان ھ�ذا ھ�و حالھ�ا فلن�ا أن نت�صور م�دى دق�ة نتائجھ�ا م�ع ھ�ذا الجھ�ل المرك�ب ب�آراء                
ألف�ة یوس�ف، دار   . انظر حیرة مسلمة ف�ي المی�راث وال�زواج والجن�سیة المثلی�ة، د        . الفقھاء
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: األنف��ال.(MÒ Ñ Ð ÏÎ ÍÌËL:  تع��الى-عل��ى ذل��ك بقول��ھ 

 -فھ��و ص��ریح ب��أن أول��ي األرح��ام بع��ضھم أول��ى ب��بعض فیم��ا كت��ب اهللا  ). ٧٥
 وحك��م ب��ھ، وھ��و ی��شمل ك��ل األقرب��اء، س��واء أك��انوا ذوي ف��روض أم   -تع��الى 

صبات، أم ال، وق��د بین��ت آی��ة الف��رائض می��راث ذوي الف��روض والع��صبات،  ع��
كما . فكان الباقون من أولي األرحام أولى من غیرھم بالتركة أو بما بقي منھا

من ترك ماال فلورثتھ، وأنا وارث من : " صلى اهللا علیھ وسلم-استدلوا بقولھ 
، یعق��ل عن��ھ ال وارث ل��ھ، أعق��ل عن��ھ وأرث��ھ، والخ��ال وارث م��ن ال وارث ل��ھ   

  .)١("ویرثھ
بینما ذھب فریق آخر إلى أن أولي األرحام ال یرثون، فإذا مات شخص من     

. غیر ذي فرض وال عصبة، ردت التركة إلى بیت المال، ولو كان لھ ذو رحم            
  .)٢( وھو مذھب مالك والشافعي- رضي اهللا عنھ –وھذا قول زید بن ثابت 

مواریث نصیب أصحاب الف�روض     ذكر في آیات ال    - تعالى -وحجتھم أن اهللا    
: والع�صبات، ول�م ی��ذكر ألول�ي األرح��ام ش�یئا، ول�و ك��ان لھ�م ح��ق لبین�ھ؛ ألن��ھ       

MëêéèL).إن : " قال- صلى اهللا علیھ وسلم -كما أنھ ). ٦٤: مریم

، وبم�ا رواه أب�و ھری�رة     )٣("اهللا أعطى لكل ذي حق حقھ، فال الوص�یة ل�وارث          
 عن میراث -صلى اهللا علیھ وسلم  -سئل رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنھ –

أی�ن ال�سائل    : "ث�م ق�ال   ". ال أدري حت�ى ی�أتیني جبری�ل       : "العمة والخالة؟ فقال  
س���ارني جبری��ل أن���ھ ال  : "ف���أتى الرج��ل فق��ال  " ع��ن می��راث العم���ة والخال��ة؟   

                                                                                                                                        

عل�ى  ومم�ا ی�دل بوض�وح    .  وم�ا بع�دھا  ١٧ص) م٢٠٠٨(سحر للنشر، الطبعة الثالثة إبری�ل      
مدى الجھل الذي تغرق فیھ ھذه الكاتبة وعدم فھمھ�ا لم�ا تنقل�ھ ع�ن أھ�ل العل�م، ف�ضال ع�ن                  
نقلھ��ا ع��ن كت��اب واح��د دون الرج��وع إل��ى غی��ره م��ن الكت��ب لالط��الع عل��ى أق��وال أھ��ل العل��م  

توریث ذوي األرحام لیس من باب ما ع�رف     ((وخالفھم، أنھا نقلت عن الفخر الرازي قولھ        
ففھم�ت من�ھ أن ثم�ة إجماع�ا عن�د األم�ة ف�ي ع�دم توری�ث ذوي               )) ألم�ة بدلیل قاطع بإجماع ا   

وھذا ما لم یقل بھ أحد من أھل العلم؛ وإنما معن�ى الك�الم المنق�ول أن می�راث ذوي         ! األرحام
األرحام لم یثبت بدلیل قطعي، وإنما ثبت بدلیل ظني، وھذا ما ال خالف فیھ من أحد من أھل           

 .العلم
ب المناق��ب ب��اب اب��ن أخ��ت الق��وم وم��ولى الق��وم م��نھم، ح��دیث  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كت��ا) ١(
وم��سلم ف��ي كت��اب الزك��اة ب��اب إعط��اء المؤلف��ة قل��وبھم عل��ى اإلس��الم وت��صبر م��ن  ) ٦٧٦٢(

 .قوى إیمانھ
وال���ذي اعتم���ده مت���أخرو   .  وم���ا بع���دھا ٨/٧٣: ، والح���اوي١٣/٥٣: ةال���ذخیر: انظ���ر) ٢(

تظم بی��ت الم��ال، بحی��ث ل��م یع��د یأخ��ذ   المالكی��ة، وأفت��ى ب��ھ مت��أخرو ال��شافعیة أن��ھ إذا ل��م ین��   
الم��ستحقون فی��ھ ن��صیبھم من��ھ، وت��صرف أم��والھم ف��ي غی��ر م��صارفھا دف��ع الم��ال ل��ذوي         

 .األرحام
 .سبق تخریجھ) ٣(
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لك��ن ن��وقش بأن��ھ ح��دیث مرس��ل، ال یح��تج ب��ھ، ول��و ص��ح وص��لھ،   . )١("ش��يء
ت��ون أن نف��ي المی��راث ع��ن العم��ة     یك��ون التوفی��ق بین��ھ وب��ین م��ا رواه المثب    

 MÒ Ñ ÐÏ ÎÍÌËL: والخالة، كان قبل نزول آی�ة األنف�ال       

أي أن العم�ة والخال�ة ل�یس لھم�ا ف�رض مق�در، أو ال یرث�ان         ). ٧٥: األنفال. (
مع عصبة وال مع ذي فرض یرد علی�ھ، ف�إن ال�رد عل�ى ذوي الف�روض مق�دم                

لی���ھ وھم���ا عل���ى توری���ث ذوي األرح���ام، ولك���نھم یرث���ون م���ع م���ن ال ی���رد ع  
  .الزوجان، وعند عدم وجود أحد منھما

ویبدو لي من المقارنة بین األقوال والنظر في األدلة أن القول ال�راجح ھ�و          
 م��ا ع��دا الموج��ود م��ن –أن��ھ إذا ل��م یوج��د للمی��ت أح��د م��ن أص��حاب الف��روض 

 أو العصبات النسبیة، فإن التركة تورث ألولي األرحام، وھو الذي   -الزوجین  
 ).٣٨(إلى ) ٣١(ون المصري في المواد من أخذ بھ القان

                                                           

رواه البیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى كت��اب الف��رائض ب��اب م��ن ال ی��رث م��ن ذوى األرح��ام،  ) ١(
ل�م ی�سنده غی�ر م�سعدة     : ق�ال والدارقطني في السنن في كتاب الفرائض والسیر وغیر ذل�ك و   

 .عن محمد بن عمرو وھو ضعیف، والصواب أنھ مرسل
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  املبحث الثاني

  مشروعية اإلرث بالتعصيب يف الفقه اإلسالمي

اتف�ق جم�اھیر أھ�ل العل�م م�ن فقھ�اء م�ذاھب ال�سنة عل�ى م��شروعیة اإلرث          
 س��وى فقھ��اء ال��شیعة  - ق��دیما -، ول��م یخ��الف ف��ي م��شروعیتھ   )١(بالتع��صیب

عن��دھم أن المی��راث إنم��ا ھ��و   اإلمامی��ة؛ فق��د أنك��روا م��شروعیتھ، والحاص��ل    
  .)٢(بالفرض والقرابة

وقد كان مذھب الشیعة اإلمامیة في ھ�ذه الم�سألة وم�ا اس�تدلوا ب�ھ م�ستندا              
ح��دیثا كم��ا س��یأتي، مم��ا یح��تم ) إلغ��اء اإلرث بالتع��صیب(ل��بعض المط��البین ب��ـ 

عرض ما استدل بھ اإلمامی�ة عل�ى ع�دم م�شروعیة اإلرث بالتع�صیب وص�وال           
  .لحكم بمدى صواب ھذا الرأي من خطأهفي النھایة إلى ا

 بع��رض أدل��ة الق��ائلین بم��شروعیة   - أوال -وس��وف أب��دأ ف��ي ھ��ذا المبح��ث   
اإلرث بالتع���صیب، ث���م أثن���ي بع���رض أدل���ة الق���ائلین بع���دم م���شروعیة اإلرث    

  . تعالى- بالترجیح في المسألة، إن شاء اهللا - ثالثا -بالتعصیب، وأتبع ذلك 

ال - لسنة ع-  لة فقها  إل بالتعصي  عية    لى مش

 ل��دى جم��اھیر أھ��ل العل��م م��ن فقھ��اء    -ثبت��ت م��شروعیة اإلرث بالتع��صیب  
 ص�لى اهللا علی�ھ   - بأدل�ة م�ن كت�اب اهللا تع�الى، وس�نة رس�ولھ             -مذاھب ال�سنة    

وتتن�وع األدل�ة عل�ى م�شروعیة اإلرث بالتع�صیب إل�ى       .  وإجماع األمة  -وسلم  
  :ما یأتيأدلة عامة وأدلة خاصة، نوردھا تباعا فی

لة: ال منها أل   :لعامة، 

ل أل ليل    :ل

 صلى اهللا علیھ وسلم    - عن النبي    - رضي اهللا عنھما     -ما رواه ابن عباس     
  .)٣("ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما بقي فھو ألولى رجل ذكر: " قال-

 ب��ین فی��ھ كیفی��ة  - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  -ووج��ھ االس��تدالل بالح��دیث أن��ھ  
؛ وذل�ك ب�أن یعط�ى أص�حاب الف�روض فروض�ھم المق�درة ف�ي           قسمة المواری�ث  

، ولم��ا كان��ت ھ��ذه الف��روض ال     "ألحق��وا الف��رائض بأھلھ��ا   "اهللا أوال  كت��اب
تستغرق التركة في بع�ض األح�وال، اقت�ضى األم�ر بی�ان كیفی�ة توزی�ع الب�اقي                   

                                                           

 وم���ا بع���دھا، وروض���ة ١٣/٥١:  وم���ا بع���دھا، وال���ذخیرة٢٩/١٧٤: المب���سوط: انظ���ر) ١(
 . وما بعدھا٩/٦٤:  وما بعدھا، والمغني٥/١٠: الطالبین

بع�دھا،   وم�ا    ٤/٩١:  وم�ا بع�دھا، والمب�سوط للطوس�ي        ٤/٦٢: الخالف للطوس�ي  : انظر) ٢(
 . وما بعدھا٥٥٢: واالنتصار للشریف المرتضي

): ٦٧٣٢(أخرجھ البخاري في كتاب الفرائض باب میراث الولد من أبیھ وأم�ھ، ح�دیث          ) ٣(
، ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأھلھا فما بقي فألولى رجل ذك�ر              ٤/٢٣٨

 .٣/١٢٣٤): ١٦١٥(حدیث 
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 ص�لى   -وتحدید المستحقین لھ، وھذا ما یجیب عنھ ھ�ذا الح�دیث؛ حی�ث یب�ین                
 أن ما بقي من المال بعد ھذه الفرائض یعطى لمن ھو أقرب         - اهللا علیھ وسلم  

فما بقي فھ�و ألول�ى رج�ل    "إلى المیت من الرجال؛ ألنھم األصل في التعصیب      
، فی�تم تق�دیم الع�صبة عل�ى ترتی�ب      "العصبة"، وأولى الرجال الذكور ھم    "ذكر

  .)١(منازلھم وقربھم من المیت
بالح��دیث زاعم��ین أن��ھ ض��عیف  وق��د رد فقھ��اء ال��شیعة اإلمامی��ة االس��تدالل   

وی��ستدلون عل��ى بط��الن ھ��ذه الروای��ة بأن��ھ روي ع��ن ط��اووس خ��الف  ! س��ندا
ذلك، وأن�ھ تب�رأ م�ن ھ�ذا الخب�ر، وذك�ر أن�ھ ش�يء ألق�اه ال�شیطان عل�ى أل�سنة              
العامة،كما أن الروای�ات تنتھ�ي إل�ى عب�د اهللا ب�ن ط�اووس، وق�د وثق�ھ علم�اء                     

ما ذكره أبو طالب األنب�اري ف�ي      مع   - زعموا   -الرجال، لكن یعارض توثیقھم     
  .)٢(حق ھذه الروایة

ال بأ     ل   الحدیث صحیح، وھو في أعلى درجات الصحة؛     :يجا ع 

إذ رواه الشیخان في الصحیحین، ونقلھ غیرھما من أصحاب مدونات ال�سنة،            
، وإذا ك��ان )٣(وال یثب��ت م��ا یقول��ھ ال��شیعة اإلمامی��ة م��ن مط��اعن عل��ى روات��ھ    

لنح��و م��ن ال��صحة وعل�ى ھ��ذه الدرج��ة العالی��ة م��ن القب��ول  الح�دیث عل��ى ھ��ذا ا 
  !فكیف یحكم علیھ بالضعف استنادا على روایة لم یثبت صحتھا؟

                                                           

بھذا المعن�ى   ) أولى( إال أن تفسیر كلمة      .٤/٣٥٠ :ماء اإلشراف على مذاھب العل    :انظر) ١(
أق�رب رج�ل، م�أخوذ م�ن ال�ولي،          ": أول�ى رج�ل   "الم�راد ب�ـ     ": السابق بعید؛ فقد قال النووي    

ھن�ا أح�ق، بخ�الف    " أول�ى "بإسكان الالم، على وزن الرمي، وھو الق�رب، ول�یس الم�راد ب�ـ        
ى ع�ن الفائ�دة؛ ألن�ا ال ن�دري م�ن      أولى بمالھ؛ ألنھ لو حمل ھنا على أحق لخل     : قولھم الرجل 

 .١١/٥٣: شرح صحیح مسلم للنووي". ھو األحق
 ح�دثنا : األنب�اري، قول�ھ   طال�ب  ویعنون بم�ا ذك�ره أب�و   . ٤/٦٧: الخالف للطوسي: انظر) ٢(

 ح�دثنا : ق�ال  ح�دثنا الحمی�دي،  : ق�ال  ھ�ارون،  ب�ن  ب�شر  ح�دثنا : قال البربري، أحمد بن محمد
 بمك�ة،  وھ�و  عباس، ابن عند جلست: مضرب قال بن حارثة عن إسحاق، أبي عن سفیان،

 أبق�ت  م�ا  إن: یروی�ھ  موالك عنك وطاووس العراق أھل یرویھ عباس، حدیث ابن یا: فقلت
 وراءك م�ن  أبل�غ : قال نعم،: قلت أنت؟ العراق أھل أمن: قال ذكر؟ عصبة فألْوَلى الفرائض

 فری�ضة  َنفع�اً  َلُك�مْ  أق�ربُ  أیُّھ�م  ت�درونَ  ال وأبناؤُكم آباؤُكم: (وجل اهللا عز قول إن: أقول أني
 إال ھ�ذه  وھ�ل ) اهللا كت�ابِ  ف�ي  ِب�َبعض  أول�ى  َبع�ُضھم  األرح�ام  وُأوُل�وا : (، وقول�ھ )اهللا ِم�نَ 

: م�ضرب  ب�ن  حارث�ة  قال علي، یرویھ طاووس وال ھذا، قلت ما شیئا؟ أبقتا وھل فریضتان؟
 على ألقاه الشیطان نماقط، وإ عباس ابن على ھذا رویت واهللا ما ال: طاووسا، فقال فلقیت

 ".طاووس اهللا بن ابنھ عبد قبل من أراه: سفیان قال ألسنتھم،
وتكل�م  ): "٥/٢٣٨: تھ�ذیب التھ�ذیب  (قال ابن حجر عند ترجمتھ لعب�د اهللا ب�ن ط�اووس             ) ٣(

 ش��یخ –ث��م ذك��ر الروای��ة الم��ذكورة عالی��ھ ع��ن أب��ي جعف��ر الطوس��ي    . فی��ھ بع��ض الراف��ضة 
وم�ن دون  : "ثم قال ابن حجر معلقا على سندھا ... األحكام لھ  في تھذیب    -الطائفة اإلمامیة   

، یعن�ي  "الحمیدي ال یعرف حالھ، فلعل البالء من بعضھم، والحدیث المذكور في الصحیحین      
 .حدیث ابن عباس
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 ب�أن إرث الع��صبة  - ثانی��ا -وی�ستدل ال�شیعة اإلمامی��ة عل�ى ض��عف الح�دیث     
یقل االبتالء بھا، بل ھي مما تعم البلوى بھا في عصر  لیس من المسائل التي
، فلو كان ھناك تشریع على مضمون ھذه الروای�ة لم�ا        النبي وعصور الخلفاء  

  . ونقلھ اآلخرون- أي ابن عباس -خفي على غیره 
بأن العمل بمضمون ھذه الروایة لم یك�ن أم�را خفی�ا، كم�ا     : ویجاب عن ذلك  

زعموا، وإنما كان أمرا معلوما، وعلی�ھ العم�ل ل�دى كاف�ة ال�صحابة والت�ابعین             
 یومنا ھذا، ول�م یخ�الف ف�ي ذل�ك إال م�ن             ومن بعدھم من الفقھاء وغیرھم إلى     

  .شذ عن الجماعة العلمیة
 إل��ى أن فقھ��اء  - ثالث��ا -كم��ا ی��ستند اإلمامی��ة ف��ي رد االس��تدالل بالح��دیث      

 أفتوا في موارد على خالف مضمون ھ�ذا الخب�ر،           - من أھل السنة     -المذاھب  
  :)١(من ذلك

إل�ى أن للبن�ت   فق�د ذھب�وا   . بنتا، وأخ�ا، وأخت�ا    : أنھ لو مات رجل وترك    ) ١(
، م��ع أن )لل��ذكر مث��ل ح��ظ األنثی��ین(واألخ��ت  الن��صف، والن��صف اآلخ��ر ل��ألخ

اهللا علی��ھ   ص��لى-مقت�ضى خب�ر اب��ن ط�اووس أن الن��صف للبن�ت أخ��ذا بقول�ھ      
، والن��صف اآلخ�ر ل��ألخ وح�ده؛ ألن��ھ أول��ى   "ألحق��وا الف�رائض بأھلھ��ا : "وس�لم 

  .رجل ذكر

ل   یح، إال أن ال�دلیل   بأن م�ا ذك�روه م�ن مقت�ضى للخب�ر ص�ح       :يجا ع 

 بتوریث األخت مع األخ الباقي تع�صیبا،       - تعالى   -جاء بخالفھ؛ فقد قضى اهللا      

: الن�ساء .( MML K J I HGFEL:   تع�الى  -فقال  

 ت�رث  - ش�قیقة أو ألب  -ففي ھذا الجزء من اآلیة دلیل على أن األخت   ) ١٧٦
 خ�الف  مع أخیھا بالتعصیب، وعلى ھذا وردت السنة واآلثار، ول�یس ف�ي ھ�ذا     

لمضمون الحدیث بقدر ما فیھ من الجمع بین األدل�ة، وال ش�ك أن الجم�ع ب�ین                  
  .)٢(األدلة واجب على المجتھد ما وجد إلى ذلك سبیال

والقاعدة أن كل أنثى صاحبة ف�رض ف�ي األص�ل وج�د معھ�ا عاص�ب بنف�سھ         
مساو لھا في جھة القرابة ودرجتھ�ا وقوتھ�ا فإنھ�ا ت�صیر ب�ھ ع�صبة ب�الغیر،                   

  .لتعصیب للذكر مثل حظ األنثیینویرثان با
ومما زعموا أن فقھاء السنة أفتوا فیھ على خالف مضمون ھذا الخبر ) ٢(

فق�د ذھب�وا إل�ى أن الن�صف      .وعم�ا  وابن�ة اب�ن،   بنت�ا، : أنھ لو مات رجل وترك
الخب��ر أن یك��ون  للبن�ت، والن��صف اآلخ��ر البن��ة االب��ن والع�م، م��ع أن مقت��ضى  

  ".ولى رجل ذكرأ"النصف اآلخر للعم وحده ألنھ 

                                                           

 . وما بعدھا٥٥٦: ، واالعتبار٤/٦٨: الخالف للطوسي: انظر) ١(
م�ا إذا اخ�تلط ال�ذكور باإلن�اث م�ن        فی - رضي اهللا عن�ھ      - اختلفت الروایة عن ابن عباس       )٢(

 كم�ا  –األخوة، فروي عنھ أن الباقي بینھم للذكر مثل حظ األنثیین، وھو األصح من مذھب�ھ        
 .٢٩/١٥٧: انظر المبسوط لھ.  وروى عنھ أن الباقي كلھ للذكر-ذكر السرخسي 
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والح��ق أن بن��ت االب��ن ت��رث ف��ي ھ��ذه الم��سألة ب��الفرض ول��یس بالتع��صیب، 
النصف للبنت، وال�سدس تكمل�ة      (بینما یرث العم الباقي بعد أصحاب الفروض        

وذلك على سبیل التعصیب بالنفس، ویستقل بھ�ذا الب�اقي؛     ) للثلثین لبنت االبن  
كمل�ة للثلث�ین فرض�ا م�ع     وتوریث ابنة االبن ال�سدس ت ". أولى رجل ذكر "ألنھ  

 كم�ا ورد  – صلى اهللا علیھ وس�لم     -البنت الواحدة إنما ھو عمل بقضاء النبي        
أق�ضي فیھ�ا بق�ضاء    : " اآلت�ي، وفی�ھ ق�ال   – رضي اهللا عن�ھ   -عن ابن مسعود    

للبن��ت الن�صف، ولبن�ت االب�ن ال��سدس،    : " ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -رس�ول اهللا  
) البن��ت(ف��ي وج��ود ) بن��ت االب��ن(؛ وعلی��ھ فتوری��ث "ولألخ��ت الب��اقي تع��صیبا

إنما ھو جمع بین األدلة الشرعیة، ول�یس فی�ھ مخالف�ة للح�دیث مح�ل                ) العم(و
  .االستدالل

كم��ا اس��تند اإلمامی��ة ف��ي ردھ��م االس��تدالل بالح��دیث إل��ى أن��ھ عل��ى ف��رض        
، یمك���ن حمل���ھ عل���ى م���ا ال یخ���الف إط���الق الكت���اب وال م���ا أطب���ق     )١(ص���حتھ

  :، مثال)٢( مجاالت خاصةالمسلمون علیھ، وھو أنھ وارد في
أختین من قب�ل األم، واب�ن أخ، وابن�ة أخ ألب           : لو أن رجال مات وترك    ) ١(

فاألخت��ان ألم لھم��ا الثل��ث فرض��ا، والب��اقي ألول��ى رج��ل ذك��ر،   . وأم، وأخ��ا ألب
  .أقرب منھما وھو ھنا األخ ألب، وسقط ابن األخ وبنت األخ؛ ألن األخ

، وخال�ة، وعم�ا، وعم�ة، واب�ن         زوجة، وخ�اال  : لو أن رجال مات وترك    ) ٢(
فالزوج��ة م��ن أص��حاب الف��رائض تلح��ق بفری��ضتھا وھ��ي الرب��ع، والب��اقي  . أخ

  .یدفع إلى أولى رجل ذكر، وھو ھنا ابن األخ، ویسقط الباقون
ف���إن . زوج���ة، وأخت���ا ألب، وأخ���ا ألب وأم: ل���و أن رج���ال م���ات وت���رك) ٣(

لب�اقي ل�ألخ   بفری�ضتھا وھ�ي الرب�ع، وا    الزوج�ة م�ن أص�حاب الف�رائض تلح�ق     
  .لألب واألم، وال ترث األخت ألب معھ

زوج�ا، وعم�ا م�ن قب�ل األب واألم، وعم�ة      : لو أن امرأة مات�ت وترك�ت    ) ٤(
فللزوج النصف فرضا، وما بقي للعم ألب وأم، وال یكون للعمة       . من قبل األب  

  .من قبل األب شيء
قة، وقد حاول الشریف المرتضي تأویل الحدیث لیحملھ على الحاالت ال�ساب          

 أي -عل��ى أنھ��م : "ویواف��ق م��ذھبھم ف��ي التوری��ث ب��الفرض أو القراب��ة، فق��ال 
 یخ�الفون لف��ظ ھ�ذا الح��دیث ال�ذي یروون��ھ؛ ألنھ�م یعط��ون األخ�ت م��ع      -ال�سنة  

: فإن قالوا. البنت بالتعصیب، ولیست برجل وال ذكر، كما تضمنھ لفظ الحدیث        
ق بی���نكم إذا م���ا الف���ر: قلن���ا. نخ���ص ھ���ذا اللف���ظ إذا ورثن���ا األخ���ت م���ع البن���ت

خص��صتموه ب��بعض المواض��ع، وبینن��ا إذا فعلن��ا ف��ي تخصی��صھ مث��ل فعلك��م،       
أخت�ین ألم، واب�ن أخ، وابن�ة أخ ألب، وأم وأخ�ا     : فجعلناه مستعمال فیمن خلف  

                                                           

 . قد ثبت أن الحدیث صحیح وهللا الحمد والمنة)١(
 .٤/٦٨: الخالف للطوسي: انظر) ٢(
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ألب؟ فإن األختین من األم فرضھن الثلث، وم�ا بق�ي فألول�ى ذك�ر ق�رب، وھ�و        
  .)١("قرب منھمااألخ من األب، وسقط ابن األخ وبنت األخ؛ ألن األخ أ

 لك�ن  -والحق أن الحدیث یحمل على تلك المسائل التي ذكرھا اإلمامیة آنف�ا   
 وعلى غیرھا من    -بطریق التعصیب، ولیس بطریق القرابة، كما ھو مذھبھم         

المسائل التي یوجد فیھا أص�حاب ف�روض ورج�ال م�ن ع�صبة المت�وفى، فإن�ھ                 
  . بعدھم ألولى رجل ذكریجب إلحاق الفروض بأھلھا وإلحاق الباقي من المال

أما فیما یتعلق بتوریث األخت بالتعصیب في وجود الف�رع ال�وارث المؤن�ث             
تخصیصا للح�دیث، فل�م یق�ل ب�ھ فقھ�اء ال�سنة بمح�ض الھ�وى، وإنم�ا اس�تنادا                   

  .ألدلة شرعیة سیأتي عرضھا
ھ���ذا م���ا ن���اقش ب���ھ اإلمامی���ة االس���تدالل بالح���دیث عل���ى م���شروعیة اإلرث  

 س�بق أن مناق�شاتھم لالس�تدالل ب�ھ ل�م ت�سلم لھ�م ب�أي         بالتعصیب، ویتبین مم�ا  
  .وجھ من الوجوه، وعلیھ یبقى الحدیث دلیال عاما صریحا لإلرث بالتعصیب

وتجدر المالحظة إلى أن ما استند إلیھ فقھاء اإلمامی�ة ل�رد االس�تدالل بھ�ذا                
إلغ��اء اإلرث (الح��دیث، ومناق��شاتھم ل��ھ، ك��ان ل��ھ ص��دى عن��د المط��البین ب��ـ        

 حت��ى ف��ي ال��بالد الت��ي ی��سود فیھ��ا األخ��ذ بم��ذاھب أھ��ل   - ح��دیثا - )بالتع��صیب
:  یعنون حدیث-السنة یعتمدون حدیثا أحاد "السنة؛ فقد ردد بعض ھؤالء أن      

 وھ�و مح�ل خ�الف؛    -" رج�ل ذك�ر   فألول�ى  ألحقوا الفرائض بأھلھا، فم�ا بق�ي  "
لك�ن م�ا یقط�ع    ! حیث ھناك من ی�سنده الب�ن عب�اس، وھن�اك م�ن ی�سنده لغی�ره        

م��ا أت��اكم عن��ي،   : " ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  - ب��الیقین ھ��و ق��ول النب��ي    ال��شك
فاعرضوه على كتاب اهللا، فما واف�ق كت�اب اهللا، فھ�و من�ي، وم�ا خالف�ھ فل�یس         

  .)٢("، والحدیث الموضوع ال أصل لھ في النص القرآني"مني
 وهللا الحمد، في ح�ین      - رضي اهللا عنھ     -وقد ثبتت صحة حدیث ابن عباس       

  .)٣(ھو حدیث باطل ال أصل لھ!! تند إلیھ للحكم علیھ بالوضعأن الحدیث المس
 حت�ى ل�و قلن�ا    -وقد ذھب بعض المطالبین بإلغاء التعصیب إل�ى أن الروای�ة            

 تتح��دث ع��ن األول��ى، ول��یس ع��ن أف��راد   -ب��صحتھا وبتجردھ��ا ع��ن ال��سیاقات  
معینین، فابن البنت الیوم أولى من الع�م، والخ�ال واب�ن األخ�ت أول�ى م�ن اب�ن            

  !.، فلم حرموا  ھؤالء جمیعا مع أنھم الیوم أولى من أولئك المورثین؟العم
ل�یس بالت�شھي   " أول�ى رج�ل ذك�ر   "بأن معرفة من ھو     : لكن یجاب عن ذلك   

وإنما یحتاج إلى دلیل من قرآن أو سنة أو إجماع، وق�د ورد اإلجم�اع بخ�الف           

                                                           

 . وما بعدھا٥٥٦: االعتبار: انظر) ١(
 .٧: إرث المرأة بین مقاصد اإلسالم وغلو الفقھاء: انظر) ٢(
ت��ذكرة المحت��اج إل��ى أحادی��ث المنھ��اج، الب��ن   : انظ��ر ف��ي تخ��ریج ھ��ذه الح��دیث وطرق��ھ  ) ٣(

) ھ�ـ ٨٠٤ت (الملقن سراج ال�دین أب�و حف�ص عم�ر ب�ن عل�ي ب�ن أحم�د ال�شافعي الم�صري                    
 بی�روت، الطبع�ة األول�ى      –جی�د ال�سلفي، الناش�ر المكت�ب اإلس�المي           حمدي عب�د الم   : تحقیق

 ).م١٩٩٤(
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فى ھذا التفسیر السالف ذكره، وھو أن الباقي ف�ي الرج�ال م�ن ع�صبات المت�و            
  .أو المتوفاة

لثاني ليل  إلجما:ل  :  

مح��ل إجم��اع ب��ین أھ�ل العل��م، وق��د نق��ل ھ��ذا  ) اإلرث بالتع��صیب(م�شروعیة  
وأجمع�وا أن م�ا ف�ضل م�ن     : "غیر واحد من العلماء؛ یقول ابن بط�ال  اإلجماع

وق�د أجم�ع    : "ویق�ول الن�ووي   . )١("المال عن أصحاب الف�رائض فھ�و للع�صبة        
د الف���روض فھ���و للع���صبات، یق���دم األق���رب  الم���سلمون عل���ى أن م���ا بق���ى بع��� 

  .)٢("فاألقرب، فال یرث عاصب بعید مع وجود قریب
وق��د ادع��ى ال��شیعة اإلمامی��ة ع��دم انعق��اد ھ��ذا اإلجم��اع، فیق��ول ال��شریف         

 في - یعني الفقھاء من أھل السنة   -وادعاء اإلجماع على قولھم     : "المرتضي
 یعني خالف -سالفا التعصیب غیر ممكن مع الخالف المعروف المسطور فیھ      

 ك���ان یخ���الفھم ف���ي  - رض���ي اهللا عن���ھ - وآنف���ا؛ ألن اب���ن عب���اس  -اإلمامی���ة 
ابن�ة، وأخت�ا،    : التعصیب، ویذھب إلى مثل مذھب اإلمامیة، ویقول فیمن خلف        

ووافق�ھ ف�ي ذل�ك ج�ابر ب�ن عب�د اهللا، وحك�ى               . أن المال كلھ لالبنة دون األخ�ت      
لك، وحك��ى الطب��ري مثل��ھ،   ال��ساجي أن عب��د اهللا ب��ن الزبی��ر ق��ضى أی��ضا ب��ذ      

وروی��ت موافق��ة اب��ن عب��اس ع��ن إب��راھیم النخع��ي ف��ي روای��ة األعم��ش عن��ھ،  
وذھ��ب داود ب��ن عل��ي األص��فھاني إل��ى مث��ل م��ا حكین��اه، ول��م یجع��ل األخ��وات    
ع���صبة م���ع البن����ات؛ فبط���ل ادع����اء اإلجم���اع م���ع ثب����وت الخ���الف متق����دما       

  .)٣("ومتأخرا
د م���ن ھ���ؤالء األع���الم وھ���ذا م���ن الك���ذب والتلب���یس؛ إذ ل���م ی���رد ع���ن واح���

المذكورین القول بعدم مشروعیة اإلرث بالتعصیب مطلقا، غایة ما ورد عنھم 
القول بعدم توریث األخوات عصبة مع البنات، مع أنھم مجمعون على توریث 
اإلخ���وة ألب���وین أو ألب وأبن���ائھم واألعم���ام وأبن���ائھم بالتع���صیب ف���ي وج���ود  

  .)٤(البنات

                                                           

 .٨/٣٦٥: البخاري البن بطال صحیح  شرح)١(
 .١١/٥٣: شرح صحیح مسلم للنووي) ٢(
 .٥٥٥: االعتبار للشریف المرتضي) ٣(
أحكام القرآن : انظر في تفصیل قول ابن عباس وغیره بمنع میراث األخوات مع البنات          ) ٤(

وإذا ت�رك بنت�ا     :  قال اب�ن العرب�ي     . وما بعدھا  ١٥/٤١٦: ، واالستذكار ٢/١٧٠: ن العربي الب
وأختا أو ابنتین وأختا فالنصف لالبنة، ولألخت ما بقي، وھما ذواتا فرض، لك�ن إذا اجتمع�ا          

 صلى اهللا علیھ وسلم -سقط فرض األخوات وعاد سھمھن إلى التعصیب بقضاء رسول اهللا       
ألن ؛ االبن�ة ت�سقط األخ�ت   : وقال ابن عباس واب�ن الزبی�ر    . د كما تقدم   فیما رواه ابن مسعو    -

فتأخ�ذ البن�ت الن�صف وم�ا بق�ي        } إن امرؤ ھلك لیس لھ ولد ولھ أخ�ت        {:  یقول - تعالى   -اهللا  
وف�ي  .  الذي رواه ابن مسعود- صلى اهللا علیھ وسلم -للعصبة، وقد سبق قضاء رسول اهللا      

 ب�أن لالبن�ة   - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    - رس�ول اهللا  البخاري أن معاذا قضى بالیمن على عھ�د     
ف�صار ف�رض األخ�ت    ؛ وبھذا الحدیث رجع ابن الزبیر عن قول�ھ     ؛ "النصف، ولألخت النصف  
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لة: ثانيا إللخاصة على مش أل منها عية   ،   :بالتعص

ل أل ليل    :ل

: قولھ تعالى

M s rqponmkjihgfedc

{    z  y    x  w  vu  tL . )١١: النساء.(  

ففي اآلیة دلیل على أن االبن یرث بالتعصیب، ولیس لھ ف�رض مق�در؛ فق�د              
 النصف إذا كانت واحدة، والثلثین -قررت اآلیة لبنات المتوفى فروضا مقدرة 

 وبین�ت أن�ھ إذا وج�د للمت�وفى أوالد ذك�ور وإن�اث فإن�ھ           -نتا اثنتین فأكثر    إذا كا 
یكون للذكر مثل حظ األنثیین، وذلك دون ذكر لف�رض مق�در لك�ل منھم�ا، وق�د                  
یكون مع األوالد ورثة آخرون من أص�حاب الف�روض فیرث�ون الب�اقي بع�دھم،           

ل��م یك��ن  وق��د ال یك��ون معھ��م أح��د فیرث��ون الترك��ة كلھ��ا، وم��ن اآلی��ة أن��ھ إذا      
  .للمتوفى إال أبناء ذكور فإنھم یرثون بالتعصیب؛ إذ لیس لھم فرض مقدر

اعلم أن االبن الواحد یحرز جمیع الم�ال، ثب�ت     : "وفي ھذا یقول السرخسي   
:  ق���������������ال- تع���������������الى -ذل���������������ك بإش���������������ارة ال���������������نص؛ ف���������������إن اهللا 

MkjihL).ث��م جع��ل للبن��ت الواح��دة الن��صف    )١١: الن��ساء ،

وثب���ت أن ). ١١: اءالن���س.(.M{zyxwL : تع���الى-بقول���ھ 

للذكر ضعف ھذا، وضعف النصف الجمیع، وثب�ت ذل�ك اس�تدالال بآی�ة األخ�وة؛        

، أي )١٧٦: الن���ساء( M; :98765L : ق���ال- تع���الى -ف���إن اهللا 

یرثھا جمیع المال، وإذا ثب�ت ب�النص أن ل�ألخ جمی�ع الم�ال ثب�ت لالب�ن بدالل�ة                    
بیھا، والمیراث ینبني النص؛ ألن األخ ولد أبیھا، وولدھا أقرب إلیھا من ولد أ

، )٧: الن���ساء.(M&% $ #L :  تع���الى-ق���ال اهللا . عل���ى األق���رب

 ل�م ی�نص عل�ى       - تع�الى    -وزیادة القرب تدل على ق�وة االس�تحقاق، إال أن اهللا            
جمی��ع الم��ال للبن��ین؛ ألن ذل��ك ك��ان معروف��ا فیم��ا ب��ین الع��رب، فق��د ك��انوا ف��ي    

 ی�ورث إال الكب�ار م�ن البن�ین     الجاھلیة ال یورثون إال البنین، ومنھم من كان ال  
الذین یحملون السالح ویورثون العشیرة، فإنما بین م�ا ل�م یك�ن معلوم�ا لھ�م،          

  .)١("فإن اجتمع البنون فالمال بینھم بالسویة الستوائھم في سبب االستحقاق

                                                                                                                                        

واألخوات بالنص إن لم یكن ول�د، وص�ار فرض�ھن التع�صیب إن ك�ان بنت�ا، وس�قطن بال�ذكر                    
 . }لدلیس لھ و{: بظاھر القرآن، فخصت السنة بروایة ابن مسعود عموم قولھ

 وم��ا بع��دھا، وھ��ذا ك��الم مھ��م ف��ي بی��ان م��نھج الق��رآن ف��ي ت��شریع  ٢٩/١٣٨:  المب��سوط)١(
المیراث، الذي یتمثل في النص على القواعد الجدیدة مم�ا ل�یس مألوف�ا ل�دى الع�رب، وت�رك                  

 .النص فیما ھو مألوف اكتفاء باإلشارة
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:  ف���ي ش���أن األوالد - تع���الى -قول���ھ : "ویق���ول ال���شیخ محم���د أب���و زھ���رة  

Mkji hgfedcL ق كل وبین مع ذلك استحقا

من األم واألب السدس، فدل ھذا على أن األوالد یأخذون الباقي بعد النصیبین       
  .)١("للذكر مثل حظ األنثیین

لثاني ليل    :ل

:  تع����������������������������������������������������������������������������الى قول����������������������������������������������������������������������������ھ

M ±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡�~}

³ ²L . )فف���ي اآلی���ة دلی���ل عل���ى أن أب���ا المی���ت ی���رث     ).١١: الن���ساء

ن��صت عل��ى ن��صیب  بالتع��صیب ف��ي بع��ض األح��وال؛ وذل��ك أن اآلی��ة الكریم��ة    
مفروض بالتساوي لكل من األب واألم عند وجود أوالد المیت؛ وھ�و ال�سدس      

M¢¡� ~}L أوالد، وكان لھ أبوان،  للمیت یكن لم ، فإذا

ف����إن ثل����ث الم����ال یك����ون م����ن ن����صیب األم ب����الفرض، كم����ا ن����صت اآلی����ة        

M³²±°¯®¬«ªL         فیكون باقي المال وھو الثلثان م�ن ،

  .ور في اآلیة معنى آخر سوى ما ذكرنصیب األب بالتعصیب، وال یتص
 ال�ذي  فمن: قائل فإن قال ":جریر الطبري وفي بیان ھذا المعنى یقول ابن

بأن�ھ أق�رب أھ�ل    :  بم�اذا؟ قل�ت  :ق�ال   ف�إن . األب:ل�ھ  اآلخ�ران؟ قی�ل   الثلث�ان  ل�ھ 
المیت إلیھ؛ ولذلك ت�رك ذك�ر ت�سمیة م�ن ل�ھ الثلث�ان الباقی�ان، إذ ك�ان ق�د ب�ین                    

 لعب��اده أن ك��ل می��ت ف��أقرُب - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم - عل��ى ل��سان رس��ول اهللا
ع�صبتھ ب�ھ أول�ى بمیراث�ھ بع��د إعط�اء ذوي ال�سھام المفروض�ة س�ھامھم م��ن         

  .)٢("میراثھ

 M³²±°¯®¬«ªL: ویقول السرخسي في قولھ تعالى

ولألب ما بقى، كما ھو األصل أن المال متى أضیف          : معناه): "١١: النساء.(
حدھما منھ، كان لآلخر ما بقى، فذلك تنصیص عل�ى          إلى اثنین، وبیِّن نصیُب أ    

أنھ عصبة حال عدم الولد، وأما مع البنت فھو ص�احب ف�رض، یأخ�ذ ال�سدس        
 علی�ھ  -بالفرضیة، والبنت تأخذ النصف، ثم لألب ما بقي بال�سنة، وھ�و قول�ھ           

وھ��و أول��ى " ألحق��وا الف��رائض بأھلھ��ا، فم��ا بق��ي فألول��ى رج��ل ذك��ر: "ال��سالم
  .)٣("صبة فیما بقيرجل ذكر، فیكون ع

                                                           

 .١٦٢: التركات والمواریث، للشیخ محمد أبو زھرة) ١(
 . وما بعدھا٨/٣٧: طبري تفسیر ال)٢(
 . ٢٩/١٤٤:  المبسوط)٣(
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لثال ليل    :ل

 :قول�����������������������������������������������������������������������������ھ تع�����������������������������������������������������������������������������الى

M 1  0/.-,+*)('&%$#"!

 G F E DC B A @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 43 2

 H   W V UTSRQPONMLKJI 

XL ).١٧٦: النساء.(  

 إن ل�م تت�رك ول��دا،   – أو أخی�ھ  –فف�ي اآلی�ة دلی�ل عل�ى أن األخ ی��رث أخت�ھ      
 األخ ب��أي م��ن الف��روض  تح��دد اآلی��ة ن��صیب  وذل��ك بنظ��ام التع��صیب؛ إذ ل��م  

كما بینت اآلیة أن�ھ إذا      . M;:98765Lالمقدرة، مكتفیة بعبارة    

 ك�����ان الورث�����ة إخ�����وة ذك�����ورا وإناث�����ا ف�����إنھم یرث�����ون الترك�����ة بالتع�����صیب   

MMLKJ IHGFEL    وھ��ذا ھ��و م��ا أطل��ق علی��ھ

  ".التعصیب بالغیر"اصطالحا 

هـ    ب  ل  :  ف�ي ش�أن اإلخ�وة واألخ�وات         - تع�الى    -وك�ذلك قول�ھ      ":يق

MMLKJ IHGFEL     ف��دلت ھ��ذه اآلی��ة عل��ى أن

األنثى صاحبة الف�رض إذا ك�ان معھ�ا م�ن یك�ون ف�ي درجتھ�ا ف�ي القراب�ة م�ن                    
  .)١("الذكور، تكون عصبة بھ، وتترك فرضھا

إن اآلی�ة ق�ررت أن األخ ی�رث ترك�ة أخت�ھ ب�شرط ع�دم        : لكن ق�د یق�ول قائ�ل      

ف��إن ك��ان لھ��ا ول��د ف��ال ش��يء ل��ھ،    M;:98 765Lوج��ود الول��د 

 یشمل ال�ذكر واألنث�ى، فم�ا ال�دلیل عل�ى تورثی�ھ ف�ي وج�ود األنث�ى دون              والولد
  .)٢(الذكر؟

الوارد في اآلیة على عدم میراث ) ولد( االستدالل بعموم لفظ     :لج  

األخ أو األخت في وجود الفرع الوارث من اإلناث ك�ان ی�صح ل�وال تخصی�صھ       
  :  تعالى-بأدلة شرعیة، منھا قولھ 

                                                           

 .١٦٢: التركات والمواریث) ١(
كثی��را م��ا یحل��و ل��دعاة إلغ��اء اإلرث بالتع��صیب أن ی��صفوا الق��ول بع��دم توری��ث األخ م��ع   ) ٢(

 .الفرع الوارث المذكر، وتوریثھ من الفرع الوارث من اإلناث بالفقھ الذكوري



 

 

 - ٥٤٢ - 

Mckjihgfedrqponm

s{z y xwvutL ).؛ فق����د ن����صت اآلی����ة  )١١: الن����ساء

الكریم��ة عل���ى أن ن���صیب البن���ت الواح��دة الن���صف، وأن ن���صیب البن���ات ھ���و   
الثلث��ان، وذل��ك عن��د ع��دم وج��ود االب��ن، فیبق��ى ن��صف الترك��ة أو ثلثھ��ا، فل��زم    

 ص��لى اهللا علی��ھ  -ال��سؤال عم��ن ی��ستحق ھ��ذا الب��اقي، فوج��دنا ح��دیث النب��ي     
أخ (ف�إذا وج�د    ،"ھا، فم�ا بق�ي فألول�ى ج�ل ذك�ر     ألحقوا الفرائض بأھل: "وسلم

للمی��ت ك��ان ھ��ذا الم��ال م��ن ن��صیبھ بالتع��صیب عن��د ع��دم وج��ود م��ن  ) عاص��ب
  .یحجبھ

مة     ب ق ل  ل يق وال ی�رث أخ، وال أخ�ت ألب وأم، أو ألب، م�ع            ":في 

ابن وال مع ابن اب�ن وإن س�فل وال م�ع أب، أجم�ع أھ�ل العل�م عل�ى ھ�ذا بحم�د                        
: ن المن���ذر وغی���ره، واألص���ل ف���ي ھ���ذا ق���ول اهللا تع���الى    اهللا، وذك���ر ذل���ك اب��� 

M10/.-,+*)('&%$#"!

;:9876543 2L  ...والم��راد ب��ذلك اإلخ��وة واألخ��وات  . اآلی��ة

: م�����ن األب�����وین أو م�����ن األب ب�����ال خ�����الف ب�����ین أھ�����ل العل�����م، وألن�����ھ ق�����ال 

M;:98765L   وھ���ذا حك���م الع���صبة، واقت���ضت اآلی���ة أنھ���م ال

ة م��ن ال ول��د وال وال��د، خ��رج م��ن ذل��ك   یرث��ون م��ع الول��د والوال��د؛ ألن الكالل��  
البن���ات واألم لقی���ام ال���دلیل عل���ى می���راثھم معھم���ا، وبق���ي م���ا ع���داھما عل���ى   

  .)١("ظاھره
 الشقیق أو –النبویة ما یدل صراحة على أن األخ  ثم إنھ قد ورد في السنة

حق�وقھم، وذل�ك ف�ي وج�ود      الف�رائض  أص�حاب  بعد أخ�ذ  بالتعصیب  یرث-ألب 
  :ث، وھو الدلیل اآلتيالفرع الوارث المؤن

بع ل ليل    :ل

جاءت امرأة سعد بن الربی�ع  :  قال- رضي اهللا عنھ  -عن جابر بن عبد اهللا      
ی�ا رس�ول   :  فقال�ت - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم       -بابنتیھا من س�عد إل�ى رس�ول اهللا        

اهللا، ھات��ان ابنت��ا س��عد ب��ن الربی��ع، قت��ل أبوھم��ا مع��ك ی��وم أح��د ش��ھیدا، وإن      
: ل��م ی��دع لھم��ا م��اال، وال تنكح��ان إال ولھم��ا م��ال، ق��ال   عمھم��ا أخ��ذ مالھم��ا، ف 

 صلى اهللا علیھ -، فنزلت آیة المیراث، فبعث رسول اهللا "یقضي اهللا في ذلك"

                                                           

 . وما بعدھا٩/٦: المغني) ١(
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أعط ابنتي سعد الثلثین، وأعط أمھم�ا ال�ثمن، وم�ا     : " إلى عمھما فقال   -وسلم  
  .)١("بقي فھو لك

 - ب��ھ النب��ي  ال��ذي أخب��ر- تع��الى -دل الح��دیث ص��راحة عل��ى أن ق��ضاء اهللا 
 أص��حاب  ھ��و توری��ث األخ بالتع��صیب بع��د م��ا أخ��ذ-ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم 

حقوقھم، وذلك في وجود بنتین للمتوفى، وفي ھذا تخ�صیص لآلی�ة    الفروض
وس�یأتي دلی�ل   . القرآنیة ال�واردة ف�ي می�راث اإلخ�وة واألخ�وات أش�قاء أو ألب           

 -األخ���وات آخ���ر م���ن ال���سنة النبوی���ة ی���ضاف إل���ى األدل���ة ال���سابقة عل���ى أن   
  . یرثن بالتعصیب مع وجود الفرع الوارث المؤنث-الشقیقات أو ألب 

ي بما يأتي الل بالح الست إلمامية  لشيعة    :ق  

 نق�ل ن�زول آی�ة المی�راث ف�ي      – رضي اهللا عنھ -اهللا   عبد بن أن جابر) ١(
  وأبو بكر- صلى اهللا علیھ وسلم -عادني رسول اهللا : واقعة أخرى، حیث قال

 ال أعق��ل - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم  -ف��ي بن��ي س��لمة ماش��یین، فوج��دني النب��ي   
م��ا ت��أمرني أن : ش�یئا، ف��دعا بم��اء فتوض��أ من��ھ، ث�م رش عل��ي؛ فأفق��ت، فقل��ت  

. )٢( MfedcL أص����نع ف����ي م����الي ی����ا رس����ول اهللا؟ فنزل����ت 

  .واحتمال نزول اآلیة مرتین، أو كون سبب النزول متعددا یحتاج إلى دلیل
اإلمامی���ة االس���تدالل بالح���دیث أن اب���ن كثی���ر روى ھ���ذه  ومم���ا رد ب���ھ ) ٢(

ویج�اب  . الروایة، وفیھا أن لسعد بن الربیع بنات، ولیس فیھا ذكر لألم والعم            
بأنھ بمراجعة ما ذكره ابن كثیر في تفسیره فیما یتعلق بحدیث سعد ب�ن           : عنھ

: الربیع لم أجد لما ذكره  المعترض أثرا، فقد ساق ابن الكثی�ر الح�دیث، وفی�ھ             
  .)٣("أعط ابنتي سعد الثلثین، وأمھما الثمن، وما بقي فھو لك"

إن أب�ا داود أخ�رج الروای�ة،    :  أیضا-وفي رد االستدالل بالحدیث قالوا      ) ٣(
وھ�ذا یك�شف ع�ن ع�دم     . وفیھا مكان بنتي سعد بن الربیع، بنتا ثابت بن قیس     

ي بنت�ي  الواقعة في بنتي سعد بن الربیع، وأخرى ف�  ینقل ضبط الراوي، فتارة
ب��أن م��ا ذك��روه ال ی��رد االس��تدالل بالح��دیث؛     : ویج��اب عن��ھ . ثاب��ت ب��ن ق��یس  

فالصحیح ھو األول؛ ألن المقتول في غ�زوة أح�د، ھ�و س�عد ب�ن الربی�ع، وأم�ا            

                                                           

): ٢٨٩٤(ه أبو داود في كت�اب الف�رائض ب�اب م�ا ج�اء ف�ي می�راث ال�صلب، ح�دیث                 روا) ١(
 وما بعدھا، والترمذي في سننھ في كتاب الفرائض عن رس�ول اهللا ص�لى اهللا علی�ھ      ٣/٢١٢

:  وما بعدھا،  قال أبو عیسى     ٥٩٧): ٢٠٩٢(وسلم، باب ما جاء في میراث البنات، حدیث         
 .٤/٣٣٤: مستدركال في الحاكم وصححھ". ھذا حدیث صحیح"
، ح��دیث }..یوص��یكم اهللا ف��ي أوالدك��م{أخرج��ھ البخ��اري ف��ي كت��اب الف��رائض ب��اب قول��ھ  ) ٢(
): ١٦١٦(، وم����سلم كت����اب الف����رائض ب����اب می����راث الكالل����ة، ح����دیث   ٤/٢٣٥): ٦٧٢٣(
٣/١٢٣٤. 
 .٣/٣٧٠: تفسیر ابن كثیر) ٣(



 

 

 - ٥٤٤ - 

ثابت بن قیس فقد قتل في ی�وم الیمام�ة، وق�د نب�ھ أب�و داود وغی�ره عل�ى ھ�ذا                       
  .)١(الخطأ

 وھو عب�د اهللا ب�ن محم�د    أن في سند الروایة من ال یصح االحتجاج بھ        ) ٤(
. بن عقیل الذي تنتھي إلیھ األسانید في سنن الترمذي وابن ماج�ھ وأب�ي داود             

بأن عبد اهللا بن محمد بن عقیل مختل�ف فی�ھ، فقب�ل جماع�ة م�ن               : ویجاب عنھ 
أھل العلم بالحدیث حدیثھ، واحتجوا بھ، وخ�الفھم ف�ي ذل�ك آخ�رون، وال�راجح            

ص���حیح اإلس���ناد ول���م  : " الح���اكمأن���ھ ح���سن الح���دیث إذا ل���م یخ���الف، وق���ال   
وال�ذي ینتھ�ي إلی�ھ البح�ث أن الح�دیث ص�الح             . )٢("ووافق�ھ ال�ذھبي   ". یخرجاه

  .لالستدالل؛ ألنھ ال ینزل عن مرتبة الحسن
 ف��رع – ص��لى اهللا علی�ھ وس��لم  -كم�ا ذك��روا أن االس�تدالل بفع��ل النب�ي    ) ٥(

 الع�م م�ن    ورث- صلى اهللا علی�ھ وس�لم   -معرفة وجھھ، فكما یحتمل أن النبي   
ب��اب التع��صیب، یحتم��ل أن��ھ دف��ع الب��اقي إلی��ھ م��ن أج��ل تكفل��ھ ح��ضانة البنت��ین  

 -وس�لم   علی�ھ  اهللا  صلى-والحفاظ على أموالھما من التلف والضیاع، والنبي 
  !.أموالھم؟ على أنفسھم، فكیف من أولى بالمؤمنین

والحق أن رد الحدیث بھذا االحتمال الواھم لیس إال مج�رد ت�شغیب ال وزن               
 - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -لھ في میزان قواعد العلم وأصول الفقھ؛ ألن قول�ھ           

قضى في قسمة مال تركھ سعد بن الربیع، وكان أخوه قد استولى على الم�ال               
 -كلھ ظنا منھ بأحقیتھ بھ، وفق ما كانوا علیھ قبل اإلسالم، فقضى رسول اهللا 

ت�ین بالن�صف وللزوج�ة       للبن - بعد نزول آیات المی�راث       -صلى اهللا علیھ وسلم     
ی�دل  " وم�ا بق�ي فھ�و ل�ك      : " وقول�ھ  - عم البنتین    -بالثمن وبالباقي ألخي سعد     

  .على أنھ حقھ میراثا بالتعصیب في مال أخیھ
وأض��اف اإلمامی��ة ف��ي مع��رض ردھ��م االس��تدالل بالح��دیث أن��ھ وردت ع��ن      
الصحابة آثار تخالف مضمونھ، من ذل�ك م�ا أخ�رج البیھق�ي ف�ي س�ننھ ب�سنده           

كنت جالسا مع سوید بن غفلة، فأتى في ابنة وامرأة       : ن الجعفي، قال  عن حیا 
یعط�ي االبن�ة الن�صف، والم�رأة        : " رض�ي اهللا عن�ھ     –كان علي   : ومولى، فقال 

  .)٣("الثمن، ویرد ما بقي على االبنة
والحق أن ما ورد في ھذا األث�ر ال ین�اقض م�ا ق�رره الح�دیث، إذ ل�یس فی�ھ                     

لفروض، وعلیھ فالحكم الذي یقرره األثر عاصب یستحق الباقي بعد أصحاب ا
ھو مشروعیة ال�رد عل�ى أص�حاب الف�روض م�ا ع�دا الموج�ود م�ن ال�زوجین،                 
والق��ول ب��الرد عل��ى أص��حاب الف��روض م��ا ع��دا الموج��ود م��ن ال��زوجین أح��د      

  .األقوال عند فقھاء السنة كما سبق بیانھ

                                                           

): ٢٨٩٤(دیث انظر سنن أبي داود، كتاب الفرائض باب ما جاء في میراث الصلب، ح�             ) ١(
 . وما بعدھا٣/٢١٢
 .٦/١٢٢: ، وإرواء الغلیل٤/٣٣٤: المستدرك: انظر) ٢(
أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي ال��سنن الكب��رى ف��ي كت��اب الف��رائض ب��اب المی��راث ب��الوالء ح��دیث    ) ٣(
)٦/٣٤٣): ١٢٧٦٤. 



 

 

 - ٥٤٥ - 

لخام ليل    :ل

بن�ت،  :  س�ئل ع�ن  -  رض�ي اهللا عن�ھ  -م�ن أن أب�ا موس�ى     البخ�اري  م�ا رواه 
للبنت النصف، ولألخت النصف، وأت اب�ن م�سعود      : "وابنة ابن، وأخت، فقال   

لق�د ض�للت   : "، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فق�ال    "فسیتابعني
 صلى اهللا علی�ھ وس�لم   -إذا وما أنا من المھتدین، أقضي فیھا بما قضى النبي          

، فأتین�ا  "لثلثین، وما بقي فلألخت لالبنة النصف، والبنة ابن السدس تكملة ا   -
ال تسألوني م�ا دام ھ�ذا الحب�ر       : "أبا موسى، فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال      

  .)١("فیكم
أخت المیت ال تحجب عند وجود الفرع الوارث  على أن الحدیث ھذا فقد دل

الب�اقي بع�د    المؤنث، لكن لیس لھ�ا ف�رض مق�در ف�ي ھ�ذه الحال�ة، وإنم�ا ت�رث        
، وھو قضاء رسول اهللا     )٢(وھذا ھو شأن اإلرث بالتعصیب    أصحاب الفروض،   

أقضي فیھا : " كما شھد بھ ابن مسعود، وأكده بقولھ- صلى اهللا علیھ وسلم -
  ". صلى اهللا علیھ وسلم-بما قضى النبي 

وقد رد الشیعة اإلمامیة االستدالل بھذا الخبر، زاعمین أن أصحاب الحدیث         
إن ھ��ذیل ب��ن ش��رحبیل مجھ��ول  : قی��لق��دحوا ف��ي روایت��ھ، وض��عفوا رجال��ھ، و 

ول��و زال ھ��ذا الق��دح ل��م یك��ن فی��ھ حج��ة، ألن��ھ ل��یس ف��ي ق��ضاء اب��ن    . ض��عیف
  . صلى اهللا علیھ وسلم-مسعود بذلك حجة، وألنھ لم یسنده إلى النبي 

ب�أن الح�دیث ص�حیح؛ رواه البخ�اري وغی�ره، وھزی�ل ب�ن         : ویجاب عن ھذا  
یل، روى ع���ن أخی���ھ ش���رحبیل األودي الك���وفي، ھ���و أخ���و األرق���م ب���ن ش���رحب

ذك�ره  ... وعثمان وعلي وطلحة وسعد وابن مسعود وأبي ذر وسعد بن عبادة          

                                                           

 البخاري في صحیحھ في كتاب الفرائض باب میراث ابنة االبن مع بنت، ح�دیث              أخرجھ) ١(
)٤/٢٣٨): ٦٧٣٦. 
تجدر اإلشارة إلى أن الم�رأة ال تك�ون ع�صبة، فالع�صبة ك�ل ذك�ر ی�دلي بنف�سھ بالقراب�ة                      ) ٢(

لیس بینھ وبین المیت أنثى، ولكن جرى على لسان الفقھ�اء ت�سمیة األخ�ت م�ع بن�ت المی�ت           
 رحم�ھ  – س�بب ذل�ك، فق�ال    - نق�ال م�ن ف�تح الب�اري الب�ن حج�ر        –عصبة، وقد بین القرطبي     

لفقھاء األخت مع البنت عصبة فعلى سبیل التجوز؛ ألنھ�ا لم�ا كان�ت ف�ي           وأما تسمیة ا  : "اهللا
وتجدر اإلشارة إلى أن الدلیل عل�ى  ". ھذه المسألة تأخذ ما فضل عن البنت أشبھت العاصب   

می�راث األخ��ت الب��اقي بع�د أص��حاب الف��روض ف�ي وج��ود الف��رع ال�وارث المؤن��ث ھ��و ال��سنة     
 س�اقھ ال�شریف المرت�ضي عل�ى ل�سان أھ�ل       النبویة، وعلیھ یتبین ع�دم ص�حة الج�واب ال�ذي      

م�ن أي وج�ھ كان�ت األخ�ت م�ع        : ثم یق�ال لھ�م    : "السنة وبنى علیھ أمورا ال تصح؛ حیث قال       
فأال جعلتم البن�ت ع�صبة عن�د ع�دم          : قلنا. من حیث عصبھا أخوھا   : البنت عصبة؟ فإن قالوا   

األب ف�األب أح�ق   وإذا كان االبن أحق بالتعصیب من       . البنین ویكون أبوھا ھو الذي یعصبھا     
وك�ذلك یل�زمھم أن   . بالتعصیب من األخ، وأخت االب�ن أح�ق بالتع�صیب كثی�را م�ن أخ�ت األخ         

البنت ال تعق�ل ع�ن   : فإن قالوا. یجعلوا العمة عند عدم العم عصبة فیما توجھ إلنجازه وفعلھ   
ت تب�ین أن األخ�  : أق�ول ". واألخت أیضا ال تعقل ف�ال تجعلوھ�ا ع�صبة م�ع البن�ات      : قلنا. أبیھا

مع البنت عصبة بدلیل السنة ول�یس بھ�ذه الحج�ة العقلی�ة الت�ي س�اقھا، وم�ن ث�م یتب�ین أن�ھ                       
 .حاول إلزام أھل السنة بما لم یقولوه
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ك�ان  : "ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد ف�ي الطبق�ة األول�ى م�ن الك�وفیین              
، وق�ال   " أي ابن م�سعود    -كان ثقة من أصحاب عبد اهللا     : "وقال العجلي ". ثقة

  .)١("ثقة: "الدارقطني
یة االستدالل بم�ا ج�اء ع�ن أب�ي موس�ى وعب�د اهللا ب�ن        وقد رد الشیعة اإلمام 

 - أی��ضا - م�ن توری��ث األخ�ت الب�اقي بع��د البن�ت     – رض�ي اهللا عن��ھ  -م�سعود   
 -بأنھ حدیث لو صح وبرئ من ك�ل ق�دح لك�ان مخالف�ا ل�نص الكت�اب؛ ألن اهللا                      

ف�نص عل�ى أن القرب�ى        MÒ Ñ Ð ÏÎ ÍÌËL:  ق�ال  -تعالى  

یراث، والبنت أق�رب م�ن األخ�ت وأدن�ى     وتداني األرحام سبب في استحقاق الم   
  .)٢(رحما

لسا ليل    :ل

 -أتان�ا مع�اذ ب�ن جب�ل       : "ما رواه البخاري بسنده عن األسود بن یزید، ق�ال         
ابنت�ھ  :  بالیمن معلما وأمیرا، فسألناه ع�ن رج�ل ت�وفي وت�رك    -رضي اهللا عنھ    

  .)٣("وأختھ؟ فأعطى االبنة النصف، واألخت النصف
 رض�ي اهللا   -میة االستدالل بما جاء عن مع�اذ ب�ن جب�ل            وقد رد الشیعة اإلما   

 بأن األثر یت�ضمن عم�ل ال�صحابة، وھ�و ل�یس بحج�ة إال إذا أس�ند إل�ى               –عنھ  
 كم�ا ورد ف�ي   - حی�ا ی�وم ذاك  - صلى اهللا علیھ وس�لم       -المعصوم، وكون النبي    

 ال ی��الزم تقری��را - رض��ي اهللا عن��ھ -بع��ض روای��ات م��ا أث��ر ع��ن ق��ضاء مع��اذ  
قد یكون على عھده م�ا ال یعرف�ھ، ول�و عرف�ھ ألنك�ره، وق�د امتن�ع         لعملھ؛ ألنھ   

من توریث األخت مع البنت من ھو أقوى من معاذ، وھو أولى بأن یتبع وھو   
  .)٤(ابن عباس

 أن الرجوع إلى اآلث�ار ال�واردة ع�ن ال�صحابة ف�ي مج�ال                - أیضا   -وزعموا  
ل ك�ل ك�ان     الفرائض یعرب عن أنھ لم یكن عندھم إحاط�ة بأحك�ام الف�رائض، ب�              

  یفتي حسب معاییر ومقاییس یتصورھا صحیحة، ویكفي في ذلك اختالف أبي 

                                                           

 .٤/٢٦٦: تھذیب التھذیب: انظر) ١(
 .٥٥٧: االعتبار للشریف المرتضي: انظر) ٢(
 .٤/٢٣٨): ٦٧٣٤( صحیح البخاري كتاب الفرائض باب میراث البنات، حدیث )٣(
 .٥٥٨: ، واالعتبار للشریف المرتضي٤/٦٨: الخالف للطوسي: انظر) ٤(
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  .)١(موسى األشعري مع ابن مسعود
والحق أن ما ذكره اإلمامیة إنما ھي حجج واھیة، ال تنھض لرد االس�تدالل    
بھذه اآلثار؛ إذ إن قضاء الصحابة، على النحو السابق، دال على أن ھ�ذا ھ�و                 

یس عمال ب�الرأي والھ�وى، كم�ا أن اخ�تالف ال�صحابة ف�ي               الحكم الشرعي، ول  
 رضي -المسألة لیس مسوغا لرد الحدیث؛ فالحدیث صریح في أن أبا موسى    

 لعلم�ھ  - رضي اهللا عن�ھ   - إنما نزل على قضاء عبد اهللا بن مسعود          -اهللا عنھ   
  . صلى اهللا علیھ وسلم-أنھ مستند في ھذا القضاء لقضاء النبي 

اهللا علی�ھ وس�لم     ص�لى -اإلسالمي على ما قضى بھ النبي وقد استقر الفقھ 
والجمھ�ور م�ن العلم�اء م�ن     : "وف�ي ذل�ك یق�ول القرطب�ي     الح�دیث،  ھ�ذا   ف�ي -

الصحابة والت�ابعین یجعل�ون األخ�وات ع�صبة البن�ات وإن ل�م یك�ن معھ�ن أخ،                   
غیر ابن عباس؛ فإنھ كان ال یجعل األخوات ع�صبة البن�ات؛ وإلی�ھ ذھ�ب داود            

  .)٢("وطائفة
أجمعوا على أن األخوات عصبة البنات، فی�رثن م�ا ف�ضل      : "وقال ابن بطال  

عن البنات، فمن لم یخلف إال بنت�ا، وأخت�ا، فللبن�ت الن�صف، ولألخ�ت الن�صف            
الب��اقي، عل��ى م��ا ف��ي ح��دیث مع��اذ، وإن خل��ف بنت��ین، وأخت��ا، فلھم��ا الثلث��ان،    

، ولبن�ت  ولألخت ما بقى، وإن خلف بنت�ا، وأخت�ا، وبن�ت اب�ن، فللبن�ت الن�صف             
االب�ن تكمل��ة الثلث��ین، ولألخ��ت م��ا بق��ى، عل�ى م��ا ف��ي ح��دیث ب��ن م��سعود؛ ألن   
البنات ال یرثن أكثر من الثلثین، ولم یخالف في شيء من ذلك إال ابن عباس؛ 

للبنت النصف، وما بقى للعصبة، ول�یس لألخ�ت ش�يء، وك�ذا         : فإنھ كان یقول  
اقي للعصبة، ف�إذا ل�م تك�ن        للبنتین الثلثان، وللبنت وبنت االبن كما مضى، والب       

                                                           

وم���ن غری���ب الحج���ج الت���ي ی���ستند إلیھ���ا المط���البون بإلغ���اء اإلرث بالتع���صیب م���ن          ) ١(
 أن قواعد المیراث كانت موضوع ل�بس وخ�الف ف�ي    - تقلیدا للشیعة اإلمامیة   –المعاصرین  

بة مثل أب�ي بك�ر وعم�ر الل�ذان تعلم�ا ع�ن            عھد الرسول وعھد الخلفاء األوائل؛ فأكبر الصحا      
 ق�د ص�رحا أكث�ر م�ن م�رة بع�دم وض�وح تل�ك الن�صوص،          - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم        -الرسول  

 أن�ھ س�أل   - رض�ي اهللا عن�ھ     -وأنھ شق وصعب علیھما تأویلھا، من ذلك ما ج�اء ع�ن عم�ر               
ق��ل اهللا ی��ستفتونك : ( كی��ف ت�ورث الكالل��ة؟ ف��أنزل اهللا – اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -رس�ول  

إذا رأی�ت  : فكأن عمر لم یفھم، فقال لحفصة .آخرھا إلى) ١٧٦: النساء).(یفتیكم في الكاللة
 طی�ب نف�س، ف�سلیھ عنھ�ا، ف�رأت من�ھ طی�ب نف�س         – صلى اهللا علیھ وسلم    -من رسول اهللا    
م��ا أران��ي : فك��ان عم��ر یق��ول!". أب��وك ذك��ر ل��ك ھ��ذا؟ م��ا أرى أب��اك یعلمھ��ا: "ف��سألتھ، فق��ال

 رض��ي اهللا -وق��ول عم��ر .  م��ا ق��ال– ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -ال رس��ول اهللا أعلمھ��ا، وق��د ق��
 ص�لى  -ما أدع بعدي شیئا ھو أھم إلي من أمر الكالل�ة، وإن�ي ق�د س�ألت رس�ول اهللا                 : "عنھ

 فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فیھا، حت�ى طع�ن بإص�بعھ ف�ي جنب�ي،                –اهللا علیھ وسلم    
وق�ول  . "الصیف التي نزلت في آخر سورة النساء     ثم قال یا عمر تكفیك آیة       . أو في صدري  

 شيء ما أعضلت - صلى اهللا علیھ وسلم -ما أعضل بأصحاب رسول اهللا : "عامر بن عقبة
وال ". أن یك�ون ل�ي مث�ل ق�صور ال�شام      بھ�م الكالل�ة؛ ألن أك�ون أعل�م الكالل�ة أح�ب إل�ي م�ن        

ع��صیب وھ��و ثاب��ت  أدري م��ا وج��ھ االس��تدالل ب��ذلك عل��ى الق��ول بع��دم م��شروعیة اإلرث بالت   
 .إال أن یكون ذلك من قبیل التشغیب!! باألدلة الصحیحة الثابتة أمام أي نقاش؟

 . وما بعدھا٧/٢٤٠:  الجامع ألحكام القرآن)٢(
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ول�م یواف�ق اب�ن عب�اس عل�ى ذل�ك            ... عصبة رد الفضل عل�ى البن�ت أو البن�ات         
  .)١("أحد إال أھل الظاھر

 تأخ�ذ  ع�صبة،  البن�ت  م�ع  األخ�ت  أن عل�ى  دلی�ل  وفی�ھ : "ویق�ول ال�شوكاني  
 وتأخ�ذ  مع�اذ،  ح�دیث  ف�ي  كم�ا  اب�ن،  ابن�ة  معھ�ا  یك�ن  ل�م  فرض�ھا إن  بعد الباقي
 اب�ن  ح�دیث   أي-ھزی�ل   حدیث االبن، كما في بنت فرضفرضھا و بعد الباقي

  .)٢("علیھ مجمع وھذا -مسعود 

لسابع ليل    :ل

 ص�لى اهللا  -ما رواه أبو داود ع�ن عم�ران ب�ن ح�صین أن رج�ال أت�ى النب�ي                   
ل��ك : "إن اب��ن ابن��ى م��ات، فم��ا ل��ي م��ن میراث��ھ؟ فق��ال : " فق��ال–علی��ھ وس��لم 

إن : "فلما أدبر دعاه فقال". رلك سدس آخ: "فلما أدبر دعاه، فقال". السدس
: ق�ال قت�ادة  . فال یدرون مع أي شيء ورث�ھ    : قال قتادة ". السدس اآلخر طعمة  

  .)٣(أقل شيء ورث الجد السدس
أنھ ترك المیت بنت�ین، وھ�ذا     : وصورة ھذه المسألة  : "جاء في سبل السالم   

علی�ھ   ص�لى اهللا  -السائل، وھو الجد، فللبنتین الثلثان، وبقي ثلث، فدفع النبي    
 إلى ال�سائل ال�سدس ب�الفرض؛ ألن�ھ ف�رض الج�د ھن�ا، ول�م ی�دفع إلی�ھ                     -وسلم  

السدس اآلخر لئال یظن أن فرضھ الثلث، وتركھ حتى ولى، أي ذھب، ف�دعاه،     
إن : "، وھ��و بقی��ة الترك��ة، فلم��ا ذھ��ب دع��اه، فق��ال   "ل��ك س��دس آخ��ر : "فق��ال
د م�ن ذل�ك     أي زیادة على الفریضة، والمرا    ": طعمة "- بكسر الخاء    -" اآلخر

إعالم���ھ بأن���ھ زائ���د عل���ى الف���رض ال���ذي ل���ھ، فل���ھ س���دس فرض���ا والب���اقي        
  .)٤("تعصیبا

                                                           

وم�ن عجی�ب م�ا ی�ستند إلی�ھ ال�شیعة            . ١٢/٢٤: شرح ابن بط�ال عل�ى ص�حیح البخ�اري         ) ١(
تع�صیب ق�ولھم ب�ضعف ح�دیث     اإلمامیة لرد استدالل فقھاء ال�سنة عل�ى م�شروعیة اإلرث بال    

 رض�ي اهللا  -، الذي یرویھ ابن عب�اس  "ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما بقي فألولى رجل ذكر      "
 ص�لى اهللا علی��ھ وس�لم؛ ألن اب��ن عب�اس خ��الف م�ا اجتم��ع متقبل�وا ھ��ذا      - ع�ن النب��ي  –عن�ھ  

الخبر علیھ، حیث ذھب إلى القول بع�دم توری�ث األخ�ت بالتع�صیب م�ع البن�ت فیم�ا إذا خل�ف              
: انظ��ر. ابن��ة، وأخت��ا، وراوي ھ��ذا الخب��ر إذا خ��الف معن��اه ك��ان فی��ھ م��ا ھ��و معل��وم   : المی��ت

 رض�ي اهللا  -وال�صواب أن�ھ ل�یس ف�ي ق�ول اب�ن عب�اس        . ٥٥٥: االعتبار للشریف المرت�ضي  
 بعدم توریث األخت مع البنت ما یخالف الحدیث الذي رواه بإلحاق الباقي من الترك�ة              -عنھ  

 .ل ذكربعد أصحاب الفرض ألولى ج
 .٦/٦٦: األوطار نیل) ٢(
: )٢٨٩٦(ب��اب م��ا ج��اء ف��ي می��راث الج��د، ح��دیث    رواه أب��و داود ف��ي كت��اب الف��رائض  ) ٣(
): ٢٠٩٩(، ح��دیث ب��اب م�ا ج��اء ف��ي می��راث الج��د ، والترم�ذي ف��ي كت��اب الف��رائض  ٣/٢١٤
 . أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیحوقال، ٣/٦٠٤
 . وما بعدھا٣/٢٧٥: سبل السالم) ٤(
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لعصبا: ثالثا تي بي  لت لسنة في    :لة فقها 

إذا تع��دد الع��صبات، واختلف��وا فیم��ا بی��نھم ف��ي جھ��ة القراب��ة أو درجتھ��ا أو   
  :آلتیةقوتھا، فقد ذھب أھل السنة إلى أنھ یرجح بینھم وفق قواعد الترجیح ا

فإذا اختلف العصبات في الجھة، قدم م�نھم م�ن ك�ان            : الترجیح بالجھة ) ١(
ث�م   ثم من كان من جھة األخوة، من كان من جھة األبوة، ثم من جھة البنوة،

مع مالحظة أن تقدیم جھة البنوة على جھة األبوة . من كان من جھة العمومة
 عند ع�دم  –ألب والجد ال یعني حرمان أصحاب الثانیة من المیراث، فكل من ا 

 ال یرث بالتعصیب مع الفرع الوارث المذكر، –وجود األب والجد األقرب منھ 
 –ومالحظ��ة أن الج��د ال یحج��ب اإلخ��وة األش��قاء . ولكن��ھ ی��رث ال��سدس فرض��ا

 – ع�ن المی�راث، وإنم�ا یرث�ون مع�ھ            –واإلخوة ألب عند عدم وجود األش�قاء        
صیب، ب�شرط أال یح�رم الج�د أو          بالم�شاركة ف�ي التع�      – )١(على ال�رأي ال�راجح    

 أي ف�ي اإلرث بالتع�صیب، ف�إن         –یقل نصیبھ عن السدس في الم�شاركة ك�أخ          
ح��رم أو ق��ل ن��صیبھ ع��ن ال��سدس فإن��ھ یعط��ى ال��سدس فرض��ا، ول��و عال��ت           

  .المسألة
ف��إذا تع��دد  الورث��ة م��ن الع��صبة   : الت��رجیح بق��رب الدرج��ة إل��ى المی��ت  ) ٢(

ھم بقرب الدرجة للمیت، فمن ك�ان      بالنفس واتحدوا في الجھة، فإنھ یرجح بین      
فیقدم االب�ن عل�ى اب�ن االب�ن، واألب عل�ى الج�د،       . أقرب درجة، قدم على غیره  

وال . واألخ عل��ى اب��ن األخ، والع��م عل��ى اب��ن الع��م، وع��م المی��ت عل��ى ع��م أبی��ھ
اعتب�ار حینئ�ذ لق��وة القراب�ة، ف��األخ ألب یحج�ب اب��ن األخ ال�شقیق، والع��م ألب      

  .یحجب ابن العم الشقیق
فإذا تعدد  الورثة من العصبة بالنفس واتح�دوا         : الترجیح بقوة القرابة  ) ٣(

في جھة القرابة وقرب درجتھا من المیت، فإنھ یرجح بینھم بقوة القرابة من   
ف�األخ ال�شقیق یق�دم      . المتوفى، فیق�دم ذو الق�رابتین عل�ى ذي القراب�ة الواح�دة            

 ألب، والعم ألبوین یقدم على األخ ألب، وابن األخ الشقیق یقدم على ابن األخ
  .وھكذا... على العم ألب، وابن العم ألبوین یقدم على ابن العم ألب

فإذا استوى العصبات ب�النفس ف�ي الجھ�ة والدرج�ة وق�وة القراب�ة، اس�تحق           
  .الجمیع على السواء دون تفضیل بعضھم على بعض

وق��د تم��سك فقھ��اء ال��سنة ف��ي ذل��ك كل��ھ بال��دلیل ال��شرعي الع��ام ال��وارد ف��ي   
:  ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم -م���شروعیة اإلرث بالتع���صیب، وھ���و ق���ول النب���ي   

                                                           

أبي حنیفة تقدیم جھة األبوة على جھة األخوة مطلقا، فالج�د یق�دم عل�ى اإلخ�وة،               مذھب  ) ١(
أما مذھب الجمھور، وھم األئمة الثالثة والصاحبان، وبھ أخذ القانون ف�ي م�صر؛ ف�اعتبروا      

 في منزلة واحدة من العصوبة؛ إذ إن اإلخوة - األشقاء أو ألب -الجد مع اإلخوة واألخوات    
 األصول غیر األب عندھم، وإن اختلفوا في كیفیة توریث اإلخوة مع      األشقاء ال یحجبھم من   

 وم�ا   ٤/١٠٤ :، والمھذب ٢٩/١٨٠ : المبسوط :انظر في ھذا الخالف وأدلة كل فریق      . الجد
 . وما بعدھا٣/٥٩٢ :بعدھا، وكشاف القناع
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وفي ذلك یقول أبو  ". ألحقوا الفرائض بأصحابھا، فما بقي فألولى رجل ذكر       "
وترتیب العصبات عل�ى النح�و ال�ذي بین�اه ھ�و التطبی�ق ال�دقیق لق�ول               : "زھرة
  .)١("فما بقت الفروض فألولى رجل ذكر: " صلى اهللا علیھ وسلم-النبي 

 ص�لى اهللا  -قول�ھ   : "وفي االستدالل بالحدیث یقول الشیخ محم�د أب�و زھ�رة          
: ، والم��راد باألولوی��ة "م��ا أبق��ت الف��رائض فألول��ى رج��ل ذك��ر  : "علی��ھ وس��لم

األولوی��ة ف��ي القراب��ة، أي أق��رب رج��ل ذك��ر، كم��ا ورد ف��ي بع��ض الروای��ات،      
 وھ�ذا   .والقرب إنما ھو من ناحیة النسب، والنسب ال یكون إال من جھ�ة األب             

الحدیث قد أثبت التعصیب لكل قریب من الرج�ال یت�صل بالمی�ت ات�صاال ن�سبیا          
ع���ن طری���ق الرج���ال، أي ال ینف���رد الن���ساء ف���ي االت���صال ف���ي أي طبق���ة م���ن  
الطبقات، والحدیث مع داللتھ على ذلك یدل على أنھ إذا تعدد الع�صبات ل�وحظ           

  .)٢(بینھم الترجیح بالقرب من المیت في الدرجة أو قوة القرابة

لثالثـة              عـ  فقـا للق لعصبا  تي  لة خاصة على ت كما تمسك بأ

ك  ل تي  لسنة في ت ليه فقها  ستن  ل  لسن  بالبح ع  لسابقة، 

لـ               ه في  ج سن  ، لمي لثاب في عل  لنح  لعصبا على  م 

آلتي لتفصيل    :على 

ء السنة في تق�دیم جھ�ة البن�وة         المستند الشرعي الذي استند إلیھ فقھا     ) ١(
 ق��دم األبن���اء ف���ي  - تع���الى -عل��ى جھ���ة األب��وة ف���ي اإلرث بالتع��صیب أن اهللا    

 لألب في وجود االبن ال�سدس  - تعالى –التعصیب على اآلباء؛ حیث جعل اهللا    
فرض��ا ال غی��ر، وحك��م بخروج��ھ م��ن اإلرث بالتع��صیب وانح��صاره ف��ي اإلرث    

© { ~ � ¡ M بالفرض، وذلك قولھ تعالى     ̈§ ¦¥¤£¢

» º   ¹  ̧     ¶ µ ´³ ² ± °  ̄® ¬ « ªL. )النساء :

١١ .(  

مة     ب ق ل  ل يق ولیس ل�ألب م�ع الول�د ال�ذكر أو ول�د االب�ن إال               ":في 

 كان ل�ھ م�ا ف�ضل    - واهللا أعلم -السدس، فإن كن بنات كان لھ ما فضل، یعني         
ھ�ا ب�الفرض    ی�رث فی  : ح�ال : بعد أن یفرض لھ السدس، فیكون لھ ثالثة أحوال        

وھي مع االب�ن أو اب�ن االب�ن وإن س�فل، فل�یس ل�ھ إال ال�سدس والب�اقي لالب�ن           
:  تع������الى-وم������ن مع������ھ، ال نعل������م ف������ي ھ������ذا خالف������ا؛ وذل������ك لق������ول اهللا    

M¨§¦¥¤£¢¡�~}L یرث فیھا : ، الحال الثانیة

بالتعصیب المجرد، وھي مع غیر الولد، فیأخذ المال ان انفرد، وإن ك�ان مع�ھ         

                                                           

 .١٦٣: التركات والمواریث) ١(
 .٢٦٢: السابق) ٢(
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د، كزوج أو أم أو جدة، فلذي الفرض فرض�ھ وب�اقي الم�ال    ذو فرض غیر الول  

فأض���اف : M³² ±°  ̄® ¬ «ªL:  تع���الى-ل���ھ، لق���ول اهللا  

M µ: المی��راث إلیھم��ا، ث��م جع��ل ل��ألم الثل��ث، فك��ان الب��اقي ل��ألب، ث��م ق��ال         

»º ¹¸¶L         فجع�ل ل�ألم م�ع األخ�وة ال�سدس، ول�م یقط�ع إض��افة

الحال�ة  . ان الب�اقي كل�ھ ل�ألب      المیراث إلى األبوین وال ذك�ر لألخ�وة میراث�ا، فك�           
الفرض والتع�صیب، وھ�ي م�ع إن�اث الول�د أو ول�د         : یجتمع لھ األمران  : الثالثة

{~�¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ M: االبن فلھ السدس، لقولھ تع�الى     

 ̈§L          ولھ��ذا ك��ان ل��ألب ال��سدس م��ع البن��ت باإلجم��اع، ث��م یأخ��ذ م��ا بق��ي

:  علیھ وس�لم    صلى اهللا  -قال رسول اهللا    : بالتعصیب؛ لما روى ابن عباس قال     
واألب أولى رجل "... ألحقوا الفرائض بأھلھا، فما بقي فھو ألولى رجل ذكر"

 - بحم��د اهللا -بع�د االب�ن وابن�ھ، وأجم�ع أھ�ل العل��م عل�ى ھ�ذا كل�ھ، فل�یس فی�ھ           
  .)١("اختالف نعلمھ

وفي بیان وجھ تقدیم جھة البنوة على م�ا ع�داھا م�ن جھ�ات الع�صبات ف�ي                   
فإن��ك ت��رى أن جھ��ة  : "ق��ول ال��شیخ أب��و زھ��رة اس��تحقاق اإلرث بالتع��صیب، ی

البنوة قدمت على غیرھا؛ ألنھم أجزاء المت�وفى، فھ�م شخ�صھ، أو كشخ�صھ،         
وت�ابعون ل�ھ تبعی�ة الف�رع لألص�ل، وكأن��ھ إذا ذك�ر فق�د ذك�روا، ومث�ل ھ�ذا ف��ي           
المحسوسات األرض والشجر، فإنھ یكون تبعا لھ�ا بحی�ث إذا ذك�رت دخ�ل ف�ي          

، وكمث�ل ال�شجر والثم�ر إذا ذك�ر ال�شجر دخ�ل            مضمونھا، وإن ل�م ی�نص علی�ھ       
الثمر ف�ي م�ضمونھ، وھك�ذا ك�ل ش�يء یع�د ج�زءا م�ن ش�يء آخ�ر، یعتب�ر ف�ي                    
مضمونھ ومحتواه یدخل عند ذكره من غیر نص، ویك�ون قریب�ا م�ن ھ�ذا ف�ي              
االعتبار حال األبناء مع آبائھم؛ ألنھم أج�زاء م�نھم، فھ�م وإن انف�صلوا ع�نھم       

ھم في الصلة بالنفس والعرق، فكانوا أولى الناس   في الوجود، لم ینفصلوا عن    
بمالھم وخالفتھم، وإن الناس جروا على اعتب�ار االب�ن غنی�ا بغن�ى أبی�ھ وأم�ھ               

ولھ���ذا ق���دم األبن���اء عل���ى األب . وج���ده، فك���ان م���الھم ل���ھ، وھ���و كأشخاص���ھم
واألجداد في التعصیب ألن األب لیس جزء االبن، فال یشتمل االبن علیھ، كم�ا              

 عل��ى ابن��ھ، وإن األب أق��رب الن��اس إلی��ھ ول��ده، وأن اهللا س��بحانھ  ی��شتمل األب
: وتع�������الى ق�������دم األوالد ف�������ي التع�������صیب عل�������ى األص�������ول ف�������ي قول�������ھ    

MkjihgfedcL).ثم ذكر أن ) ١١: النساء ،

: ح�������������������ق األب�������������������وین م�������������������ع األوالد ال�������������������سدس، فق�������������������ال    

                                                           

 .٩/٢٠: المغني) ١(
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M¨§¦¥¤£¢¡�~}L) .فكان���ت ). ١١: الن���ساء

  .)١("نقلأولویة الفروع على األصول ثابتة بالعقل وال
أم�ا الم�ستند ال�شرعي ال��ذي اس�تند إلی�ھ فقھ�اء ال��سنة ف�ي تق�دیم جھ��ة         ) ٢(

 حك���م لإلخ���وة واألخ���وات  -تع���الى -األب���وة عل���ى جھ���ة األخ���وة فھ���و أن اهللا   
باالستحقاق إذا كان المیت كاللة، والكاللة م�ن ل�یس ل�ھ ول�د وراث ول�یس ل�ھ               

ك�م ال�وارد ف�ي    أصل وراث مذكر، وقد جاءت السنة النبویة بتخصیص ھذا الح 
القرآن في أحوال مخصوصة، فبقي الحكم فیما عدا ذلك على عمومھ، وال�ذي          

  .یقضي بتقدیم األب على اإلخوة والعمومة من باب أولى
أم��ا تق��دیم  : "وف��ي وج��ھ تق��دیم األص��ول عل��ى الحواش��ي یق��ول أب��و زھ��رة     

األصول على غیرھم م�ن الحواش�ي؛ ف�ألن الحواش�ي طری�ق ات�صالھم بالمی�ت                 
 عن طریق أولئك األصول، فاإلخوة اتصلوا بالمی�ت ع�ن طری�ق األب،       إنما ھو 

وھك��ذا تتف�اوت درج��ات  .. واألعم�ام ات�صلوا بالمی��ت ع�ن طری��ق الج�د ث�م األب     
ات��صالھم بالمی��ت بمق��دار ق��ربھم م��ن األص��ل ال��ذي یت��صلون ب��ھ ومق��دار ق��رب   

وإذا كان اتصالھم بالمیت عن األصل، فإن�ھ بتطبی�ق          . األصل الذي یوصلھم بھ   
لقاعدة الفقھیة المق�ررة أن م�ن ی�دلي إل�ى المی�ت ب�وارث یحج�ب عن�د وج�ود                     ا

ذل��ك ال��وارث بك��ون األص��ول أول��ى م��ن الحواش��ي جمیع��ا، وإن تطبی��ق ھ��ذه        
القاعدة على ھذا النحو الدقیق جعل جمھور الفقھاء ی�شركون اإلخ�وة ألب�وین         

ك وھن�ا . وألب مع الج�د ال�صحیح ألنھ�م ال ی�دلون ب�ھ، ب�ل ی�دلون ب�األب وح�ده             
وج��ھ آخ��ر لتق��دیم األص��ول عل��ى اإلخ��وة واألخ��وات وأوالدھ��م ھ��و أن می��راث    
أولئك میراث كالل�ة، كم�ا عب�ر الق�رآن الك�ریم ع�ن می�راث اإلخ�وة واألخ�وات،             
والكاللة ھو المیت الذي لیس لھ أصل وال فرع، فھو قد ذكر میراثھم في حال 

ث لھ��م، ع��دم وج��ود األص��ل والف��رع، فحی��ث وج��د األص��ل أو الف��رع ف��ال می��را   
فاألصول بھذا مقدمون على الحواشي، وال�ذین ورث�وا اإلخ�وة واألخ�وات ول�م        
یعتب��روا الج��د حاجب��ا نظ��روا إل��ى إدالء ك��ل منھم��ا ب��األب عل��ى م��ا بین��ا، ول��م      
یعتبروا من الكاللة عدم وجود الجد، ول�ذلك ورث�وا اإلخ�وة مع�ھ، وذل�ك ل�نص             

ن��اء اإلخ��وة ذل��ك ول��یس ألب. الق��رآن عل��ى می��راثھم، وع��دم ن��صھ عل��ى میراث��ھ 
النظر؛ ألن القرآن لم ینص على میراثھم، فبقي إعمال الح�دیث، وھ�و إعط�اء             
أقرب رجل ذكر، وال شك أن الجد الصحیح أقرب في نظر الناس، وف�ي أحك�ام         
الشارع كلھا من ابن األخ، ولو ك�ان ش�قیقا، فل�ھ والی�ة ش�رعیة عل�ى حفی�ده،           

  .)٢(" أو القاضيولیس البن األخ والیة مالیة إال بإقامة األب
أم�ا الم�ستند ال�شرعي ال��ذي اس�تند إلی�ھ فقھ�اء ال��سنة ف�ي تق�دیم جھ��ة         ) ٣(

 حك��م بمی��راث اإلخ��وة ف��ي  - تع��الى -األخ��وة عل��ى جھ��ة العموم��ة فھ��و أن اهللا  

                                                           

 .١٦٣: ریثالتركات والموا) ١(
 . وما بعدھا١٦٣: السابق) ٢(
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أحوال معینة، فدل ذلك على أن جھتھم مقدمة في اإلرث بالتعصیب على جھة      
  .العمومة

وتق�دیم  : "مومة یقول أبو زھرة   وفي وجھ تقدیم جھة األخوة على جھة الع       
 أن جھ��ة اإلخ��وة ثاب��ت  -أح��دھما: جھ��ة األخ��وة عل��ى جھ��ة العموم��ة ل��سببین   

میراثھا ب�القرآن؛ ألنھ�ا تابع�ة لمی�راث الكالل�ة، ومی�راث الكالل�ة ثب�ت ب�القرآن                
الكریم، أما میراث األعمام فلم یثبت بھذا النص المحكم المقطوع بھ في سنده   

 أنھ��م أق��رب إل��ى المی��ت؛ ألنھ��م ج��زء األب بخ��الف   -وال��سبب الث��اني. وداللت��ھ
األعمام فھم جزء الجد، واألب بال ری�ب أق�رب م�ن الج�د، فك�ان ق�ربھم م�شتقا                  

واألعم��ام فیم��ا بی��نھم مرتب��ون ھ��م وأبن��اؤھم ذل��ك    . م��ن ق��رب م��ن ی��دلون ب��ھ  
الترتیب، فالذین یدلون إل�ى ج�د قری�ب أق�رب م�ن ال�ذین ی�دلون إل�ى ج�د بعی�د،             

عھم جھ�ة ف�ي العموم��ة أول�ى م�ن أوالد الج��د ال�ذي یلی��ھ      ویعتب�رون ھ�م وف��رو  
  .)١("وفروعھ، وھكذا

أم�ا  . ھذا بیان وجھ األولویة أو القرب ف�ي الجھ�ات بع�ضھا م�ع بع�ض               ) ٤(
الترتی��ب ب��ین آح��اد الجھ��ة الواح��دة م��ن حی��ث التق��دیم بق��رب الدرج��ة، ث��م ق��وة  

و ال�ذي  القرابة، فالسبب في تقدیم الدرجة أن صاحب الدرجة القرب�ى یك�ون ھ�    
أدل��ى ب��ھ ص��احب الدرج��ة البعی��دة، أو یك��ون ف��ي طبقت��ھ، واألول تنطب��ق علی��ھ  
قاع��دة أن م��ن أدل��ى إل��ى المی��ت ب��وارث یحج��ب ن��د وج��وده، والث��اني تثب��ت          
األولویة بالقیاس ألنھ یكون مثل من یدلي بھ صاحب الدرجة البعیدة وشریكھ     

ب�ت ل�شریكھ ف�ي      في التعصیب إن لم یكن سواھما أولى منھما، فیثبت لھ ما یث           
  .حجب من كان یحجبھ

أما المستند الشرعي الذي استند إلی�ھ فقھ�اء ال�سنة ف�ي تق�دیم األخ�وة            ) ٥(
 رض�ي  -ألبوین على اإلخوة واألخوات ألب ما رواه الترمذي بسنده عن علي    

M SRQ: إنك������م تق������رؤون ھ������ذه اآلی������ة  :  أن������ھ ق������ال -اهللا عن������ھ 

WVUTL).علیھ وسلم  صلى اهللا  -، وإن رسول اهللا     )١٢: النساء 

 قضى بالدین قبل الوصیة، وأن أعیان بني األم یتوارثون دون بني الع�الت،              -
  .)٢("الرجل یرث أخاه ألبیھ وأمھ دون أخیھ ألبیھ

وأما قوة : "وفي وجھ الترجیح بین العصبات بقوة القرابة، یقول أبو زھرة
الح، القرابة؛ فألنھا تكون س�ببا ف�ي ق�وة االت�صال، وق�وة االش�تراك ف�ي الم�ص                

وھي كذلك في نظر الن�اس، فال�شقیق ف�ي ق�وة االت�صال الطبع�ي وعن�د الن�اس              
  .)٣("أقرب ممن یكون ألب، فكان كذلك في نظر الشارع

                                                           

 .١٦٤: التركات والمواریث) ١(
 رواه الترمذي في كتاب الفرائض باب ما جاء في میراث اإلخوة من األب واألم، ح�دیث       )٢(
)٢٠٩٤(. 
 .١٦٤: التركات والمواریث) ٣(
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ومما سبق م�ن ع�رض وبی�ان األدل�ة الت�ي ی�ستند إلیھ�ا فقھ�اء ال�سنة عل�ى                    
اختالف مذاھبھم حول مشروعیة اإلرث بالتعصیب یتبین لنا خطأ الزعم بخلو           

ی��ث بالتع��صیب م��ن ال��سند ال��شرعي؛ وھ��و أح��د م��زاعم ال��شیعة         نظ��ام التور
نظ�ام اإلرث  ( المط�البون بإلغ�اء   - ح�دیثا  - وھو زعم یردده - قدیما   -اإلمامیة  

اهللا؛ وأن�ھ   م�ن   أن�ھ ل�یس وحی�ا   - جھ�ال أو ك�ذبا   -؛ حی�ث یزعم�ون   )بالتعصیب
م�ن   أو ھ�و مج�رد رأي   اجتھادی�ة،  ھو م�سألة  لیس لھ أصل في القرآن، وإنما

  .والتبدیل للتغییر ء الفقھاء قابلآرا
 الق�رآن،  ف�ي  غائب�ة  بالتع�صیب م�سألة   اإلرث ویعب�ر بع�ضھم ع�ن ذل�ك أن    

 بھ معموال اإلسالم؛ حیث كان قبل لما مرجعیتھ ثبوت الحدیث، مع في ضعیفة
 م�ن  یھون�وا  ال�دعوة، ویت�ضح أن م�رادھم بھ�ذا أن     القبائ�ل قب�ل   بع�ض  ل�دى 

لك�الم   م�صادمة  فی�ھ  ل�یس  أنھ لو ب، كمامطلبھم بإلغاء اإلرث بالتعصی شناعة
 ھ�و  وإنما -وسلم   صلى اهللا علیھ-المعصوم  لكالم معارضة أو اهللا سبحانھ،

  .فقھاء كانوا وإن آراء الرجال في مقابل مطلب
غیر أنھ قد تبین أن األمر بخالف ما زعموا؛ فحكم اإلرث بالتع�صیب مبن�اه              

ال�ذي ك�ان م�ستنده     واإلجم�اع  على أدلة نقلیة عامة م�ن ال�سنة   - كما اتضح -
النص، وأدلة خاصة بحاالت معینة من التعصیب، ولم یكن مبن�اه عل�ى ال�رأي                

  .واالستحسان
ومم��ا س��بق یت��ضح لن��ا جلی��ا ع��دم ص��حة دع��وى المط��البین بإلغ��اء اإلرث       
بالتعصیب أنھ إبقاء على ما كان علیھ العرب ف�ي الجاھلی�ة، وق�د ص�رح ب�ذلك           

الع�صبة ب�النفس كم�ا ورد ف�ي مجل�ة األح�وال             ومن الواضح أن نظام     : "تقریر
 م���ا ھ���و إال ن���سخ مطل���ق وأم���ین لنظ���ام  - یق���صدون التون���سیة –الشخ���صیة 

اجتم��اعي مع��ین ھ��و النظ��ام القبل��ي، فالع��صبة ھ��و القبیل��ة، رجالھ��ا ال��ذكور         
المنحدرون دون انقطاع بأنثى من أصل ذك�ر واح�د، وم�ال القبیل�ة، أي قوتھ�ا              

 المستطاع بید رجالھا، أما األنثى فإن كان لھ�ا        االقتصادیة، یجب أن یبقى قدر    
نصیب فیجب أن ال یفوق أبدا نصیب الرجال لسبب واضح ھ�و الحیلول�ة دون                

  .)١("انتقال مال القبیلة، بموجب الزواج إلى قبیلة أخرى منافسة
وھ��ذا ادع��اء ك��اذب؛ إذ ل��م تق��صد ال��شریعة اإلس��المیة م��ن قواع��دھا ف��ي          

 إلى قبیلة أخرى - بموجب الزواج    - مال القبیلة    المیراث الحیلولة دون انتقال   
منافسة، ولو كان ھذا ھو قصدھا فلماذا أعطت للن�ساء حق�ا ف�ي المی�راث م�ن              

  .حیث المبدأ
والحق أننا نجد جذور ھذه الدعوى العاریة عن أي دلیل أو أثارة من عل�م،    

م القرآن لم یقصد إلى إزالة نظا: "أن" كولسون"عند المستشرقین؛ فقد زعم 
الع��صبات كلی��ة، ب��ل عم��ل عل��ى تح��ویره وتعدیل��ھ، بغی��ة تح��سین حال��ة بع��ض    
القرابات النسویة، بأن أض�اف إل�ى نظ�ام الع�صبات طبق�ة جدی�دة م�ن الورث�ة،                  

                                                           

 .١٧٤: تقریر لجنة الحریات والمساواة) ١(
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ھي طبقة أص�حاب الف�روض الت�ي ل�م یك�ن لھ�ا ن�صیب ف�ي المی�راث م�ن قب�ل،             
ئد وھكذا یتضح مرة أخرى أن التشریع القرآني لم یبطل القانون العرف�ي ال�سا      

  .)١("بقدر ما عمل على تحویره واإلضافة إلیھ
وحتى تتضح لنا الحقائق الشرعیة إزاء ھذه ال�دعوى ق�د یك�ون م�ن المفی�د          

 في التصرف - قبل نزول التشریع اإلسالمي في المیراث -بیان عادات العرب 
یوص�یكم اهللا ف�ي أوالدك�م       : "في الترك�ة الت�ي یخلفھ�ا المی�ت، ع�ن اب�ن عب�اس              

، وذلك أنھ لم�ا نزل�ت الف�رائض الت�ي ف�رض اهللا فیھ�ا        "األنثیینللذكر مثل حظ    
: ما ف�رض للول�د ال�ذكر واألنث�ى واألب�وین، كرھھ�ا الن�اس أو بع�ضھم، وق�الوا                   

تعطى المرأة الربع والثمن، وتعطى االبنة الن�صف، ویعط�ى الغ�الم ال�صغیر،            "
اس��كتوا ع��ن ھ��ذا   !! ول��یس م��ن ھ��ؤالء أح��د یقات��ل الق��وم وال یح��وز الغنیم��ة     

". ح�دیث لع��ل رس��ول اهللا ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ین��ساه، أو نق��ول ل��ھ فیغی��ره ال
ی�ا رس�ول اهللا، أنعط�ي الجاری�ة ن�صف م�ا ت�رك أبوھ�ا، ولی�ست                   : فقال بعضھم 

! تركب الفرس وال تقاتل الق�وم، ونعط�ي ال�صبي المی�راث ول�یس یغن�ي ش�یئا؟            
عطون��ھ وك�انوا یفعل�ون ذل�ك ف�ي الجاھلی�ة، ال یعط�ون المی�راث إال م�ن قات�ل، ی         

  .)٢("األكبر فاألكبر
ومن ھنا یظھر الفارق الجوھري والكبیر ب�ین نظ�ام اإلرث الج�اھلي ونظ�ام        
اإلرث ف���ي اإلس���الم، فبینم���ا ك���ان الج���اھلیون ال یعترف���ون للم���رأة بح���ق ف���ي   
المیراث، ویعلون من شأن العصبات من الرجال الكبار فیعطونھم مطلق الحق 

أوجب للنساء حقا ونصیبا مفروض�ا مم�ا   في أخذ التركة جمیعھا، فإن اإلسالم    
 ومعظمھ��م م��ن  –ت��رق الوال��دان واألقرب��ون، وم��ا تق��دیم ال��وارثین ب��الفرض     

 عل���ى الورث���ة بالتع���صیب إال تكریم���ا للن���ساء، وقلب���ا ل���ذلك النظ���ام    -الن���ساء 
  .الجاھلي

إل            - ثانيا   - عية  إلماميـة علـى عـ مـش لشيعة  لة فقها 

  بالتعصي

، والحاص��ل عن��دھم أن )٣()اإلرث بالتع��صیب( اإلمامی��ة أنك��ر فقھ��اء ال��شیعة
وعن��دھم أن األق��رب م��ن ال��وارث یمن��ع . المی��راث إنم��ا ھ��و ب��الفرض والقراب��ة

  .األبعد، سواء أكان األقرب ذا فرض أم لم یكن، ویرد الباقي على ذي الفرض
  :وینبني مذھبھم في ذلك على أمرین

ألحق���وا : "دیثمن���ع اإلرث بالتع���صیب ب���دعوى ع���دم ص���حة ح���     : أولھم���ا
، وغی�ره م�ن األدل�ة الت�ي اس�تند           "الفرائض بأھلھا، فما بقي فألولى رجل ذكر      

                                                           

 .٣٦ : تاریخ التشریع اإلسالمي)١(
: م��ن س��ورة الن��ساء  ) ١١(رواه اب��ن جری��ر الطب��ري ف��ي تف��سیره عن��د تف��سیر اآلی��ة        ) ٢(
 . وما بعدھا٦/٤٥٨
 وم��ا ٤/٩١:  وم��ا بع��دھا، والمب��سوط للطوس��ي ٤/٦٢: كت��اب الخ��الف للطوس��ي: انظ��ر) ٣(

 . وما بعدھا٥٥٢: بعدھا، واالعتبار للشریف المرتضي
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إلیھا فقھاء أھل السنة، وقد تبین فیما سبق أنھ ال وجھ لما أبداه اإلمامیة من          
  .مناقشات على ھذه األدلة ال من جھة سندھا وال من جھة متنھا

األب��وان واألوالد وإن : ىاألول� : تق��سیم الورث�ة إل��ى ث�الث مرات��ب  : وثانیھم�ا 
األعم��ام : األج��داد وإن عل��وا واإلخ��وة وأوالدھ��م، والثالث��ة    : نزل��وا، والثانی��ة 

والزوجیة تأتي مع كل مرتبة من تلك المراتب، والمیراث . واألخوال وأوالدھم
وال یتع�دى االس�تحقاق مرتب�ة    . ینحصر في كل مرتبة ال یتعداھا إلى م�ا بع�دھا          

  .عدھا إال عند غیاب الورثة من المرتبة األولىمن ھذه المراتب إلى ما ب
وق��د اس��تدل ال��شیعة اإلمامی��ة عل��ى ع��دم م��شروعیة اإلرث بالتع��صیب بم��ا     

  :یأتي
  

  :الدلیل األول

!"# $%&') M: قول����������������ھ س����������������بحانھ 

 4 3210/.- ,+*)L ).٧: النساء.(  

 ص�رح ب�أن     - تع�الى    - نص في موض�ع الخ�الف؛ ألن اهللا          - عندھم   -واآلیة  
 نصیبا، ولم یخ�ص موض�عا       - أیضا   -میراث نصیبا، وأن للنساء     للرجال من ال  

دون موضع، فمن خ�ص ف�ي بع�ض المواری�ث ب�المیراث الرج�ال دون الن�ساء                  
فقد خالف ظاھر ھذه اآلیة، ألن ظاھرھ�ا یقت�ضي أن یك�ون الن�ساء ف�ي درج�ة        
الرجال من حیث االستحقاق، وأن كل مورد یرث فیھ الرجل، ترث فیھ الم�رأة          

  .)١( بالدلیل، كالقاتل والمرتدإال ما خرج
وأی���ضا، ف���إن توری���ث الرج���ال دون الن���ساء، م���ع الم���ساواة ف���ي القرب���ى      
والدرج��ة، م��ن أحك��ام الجاھلی��ة؛ فاآلی��ة تحك��م بوراث��ة الرج��ال والن��ساء مع��ا،     
والقائل بالتعصیب یورث الرجال دون النساء، والحكم بھ أشبھ بحكم الجاھلیة 

 - ب��شریعة نبین��ا - تع��الى - ن��سخ اهللا المبن��ي عل��ى ھ��ضم حق��وق الن��ساء، وق��د
 أحك��ام الجاھلی��ة، وذم م��ن أق��ام علیھ��ا واس��تمر عل��ى  -ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم 

 MÚ ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐL: العم�������ل بھ�������ا بقول�������ھ 

وی��رى اإلمامی��ة أن القائ��ل بالتع��صیب ی��ورث الرج��ال دون . )٢()٥٠: المائ��دة.(
  :النساء مع كونھما في رتبة واحدة، وذلك في الصور التالیة

أخت��ا، وعم��ا، وعم�ة، ف��إن م��ذاھب أھ�ل ال��سنة تعط��ي   : ل�و م��ات وت�رك  ) (١
  .وال شيء للعمة عندھم والنصف الباقي للعم تعصیبا، فرضا، النصف لألخت

                                                           

 . وما بعدھا٥٥٣: االعتبار للشریف المرتضي: انظر) ١(
 وم��ا ٤/٩١:  وم��ا بع��دھا، والمب��سوط للطوس��ي ٤/٦٢: كت��اب الخ��الف للطوس��ي: انظ��ر) ٢(

 . وما بعدھا٥٥٣: بعدھا، واالعتبار للشریف المرتضي
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بنت��ا، واب��ن أخ، وبن��ت أخ، فعن��د ال��سنة، تأخ��ذ البن��ت  : ل��و م��ات وت��رك) (٢
فرضھا وھو النصف، والنصف اآلخ�ر الب�ن األخ وح�ده دون أن ت�شاركھ فی�ھ                  

  .ھ رغم أنھما متساویان في الدرجةأخت

الله ست إلمامية في  لشيعة    :مناقشة 

ال یصح االستدالل باآلیة عل�ى إنك�ار م�شروعیة التع�صیب؛ ألن س�بب       : أوال
نزولھا أن أھل الجاھلیة كانوا یمنعون النساء المیراث ویخصون ب�ھ الرج�ال،      

را اس�تبد بالم�ال   حتى كان الرجل منھم إذا مات وترك ذریة ضعافا وقراب�ة كب�ا      
وقد روي أن رجال من األنصار مات وترك ول�دا أص�اغر وأخ�ا           . القرابة الكبار 

 فق�ال ل�ھ   - صلى اهللا علی�ھ وس�لم       -كبیرا، فاستبد بمالھ، فرفع أمره إلى النبي        
وك�ان  ". یا رسول اهللا، إن الولد صغیر ال یركب وال یكسب، فنزلت اآلیة  : العم

ف��إن الورث��ة ال��صغار ال��ضعاف ك��انوا ؛ یمھ��ذا م��ن الجاھلی��ة ت��صرفا بجھ��ل عظ��
ف��ضلوا ب��أھوائھم ؛ فعك��سوا الحك��م وأبطل��وا الحكم��ة ؛ أح��ق بالم��ال م��ن الق��وي 

  .)١(وأخطئوا في آرائھم
فاآلی�ة نزل�ت لتقری�ر ت�شریك الن�ساء م�ع الرج�ال ف�ي أص�ل االس�تحقاق م��ن           
المیراث، أو بمعنى آخر إلرساء مبدأ استحقاق النساء للمیراث مثلھم في ذلك 

ل الرجال، ولم یقصد بھا تحدید قواعد التوزیع وال الم�ساواة ف�ي األن�صبة،             مث
یوص�یكم اهللا ف�ي   : (ألن ھذا م�ا تكفل�ت ب�ھ آی�ات المی�راث الت�ي نزل�ت بع�د ذل�ك          

فف�صل اهللا فیھ�ا األن�صبة، وجع�ل لألنث��ى     ...) أوالدك�م لل�ذكر مث�ل ح�ظ األنثی�ین     
اث وال��ذكور كم��ا ن��صف م��ا ألخیھ��ا، ف��إذا كان��ت اآلی��ة األول��ى س��وت ب��ین اإلن��   
، أیتناقض كالم !!یقولون، فماذا یقولون في اآلیة الثانیة التي لم تسو بینھما؟

M  V   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  Kحاش���اه ث���م حاش���اه   ! اهللا؟

X  WL ).إن اآلیة الثانیة وما بع�دھا ج�اءت مف�صلة           )٨٢: النساء ،

 .)٢(لإلجمال في اآلیة األولى
:  ث��الث فوائ��د- رحم��ھ اهللا - عل��ى م��ا ی��ذكر اب��ن العرب��ي  - وف��ي ھ��ذه اآلی��ة

عم��وم القراب��ة كیفم��ا   : الثانی��ة. بی��ان عل��ة المی��راث، وھ��ي القراب��ة    : إح��داھا
 -إجم��ال الن��صیب المف��روض فب��ین اهللا    : الثالث��ة. ت��صرفت م��ن ق��رب أو بع��د   

 في آیة المواریث خصوص القرابة ومقدار الن�صیب، وك�ان           -سبحانھ وتعالى   
اآلیة توطئ�ة للحك�م وإبط�اال ل�ذلك ال�رأي الفاس�د، حت�ى وق�ع البی�ان                   نزول ھذه   

  .)٣(الشافي بعد ذلك على سیرة اهللا وسنتھ في إبطال آرائھم وسنتھم

                                                           

 .١/٤٢٧:  أحكام القرآن ابن العربي)١(
 -محم�د س�لیم الع�وا، س�فیر الدولی�ة للن�شر         . الفقھ اإلسالمي في طریق التجدید، د     :  انظر )٢(

، والكالم لل�دكتور محم�د م�صطفى ش�لبي     ٢٣٩): م٢٠٠٦/ه١٤٢٧(الثة القاھرة، الطبعة الث 
 .رحمھ اهللا

 .١/٤٢٧:  أحكام القرآن ابن العربي)٣(
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فدل ذلك على أن اآلیة األولى جاءت مجملة أو عامة فصلتھا أو خصصتھا            
 اآلیات واألحادیث النبویة المبینة لقواعد توزیع المیراث بین الم�ستحقین م�ن          

  .الرجال والنساء على حد سواء
وتوری��ث بع��ض الع��صبات دون م��ن اش��تركن معھ��م ف��ي الجھ��ة والدرج��ة        

 إنما - على خالف العموم الوارد في اآلیة محل االستدالل -والقوة من النساء 
ألول�ى رج�ل   : "ھو عمل باألدلة القاضیة بتوریث الباقي بعد أصحاب الفروض 

ى ص���احبة ف��رض ف��ي األص��ل، وكان���ت    دون األنث��ى إال إذا كان��ت األنث��   " ذك��ر 
  .مساویة لھ في جھة القرابة ودرجتھا وقوتھا

اآلیة بالسنة؛ مستندین  ویدعي فقھاء اإلمامیة عدم صحة القول بتخصیص
بھ�ا الق�رآن،    یخ�صص  ال العل�م الق�اطع   تقت�ضي  ال الت�ي  ال�سنة  في ذلك إلى أن

 تقت�ضي  تكان�  إذا وین�سخ  یخصص أن بالسنة یجوز بھا، وإنما لم ینسخ كما
وال خالف ف�ي أن األخب�ار المروی�ة ف�ي توری�ث الع�صبة أخب�ار         العلم والیقین،

عل�ى أن أخب�ار التع�صیب     آحاد ال توجب علما، وأكثر ما تقتضیھ غلب�ة الظ�ن،  
یك�ون   إبط�ال أن  ف�ي  معارضة بأخبار كثیرة ترویھا الشیعة م�ن ط�رق مختلف�ة   

 إل�ى  رجعن�ا  ت األخب�ار تعارض�  وإذا وال�رحم،  ب�القربى  وأنھ بالعصبة، المیراث
  .)١(الكتاب ظاھر

والحق أن ما یزعمھ اإلمامیة من عدم جواز تخصیص القرآن بسنة لكونھا 
أحادیث آح�اد، مخ�الف لم�ا اس�تقرت علی�ھ كلم�ة جمھ�ور األص�ولیین م�ن أھ�ل               

  .)٢(السنة
 الفاض�ل بع�د ف�رض األخ�ت،       - ف�ي الم�سألة األول�ى        -أن توری�ث الع�م      : ثانیا

 الفاض��ل بع��د ف��رض  - ف��ي الم��سألة الثانی��ة  -اب��ن األخ دون العم��ة؛ وتوری��ث 

                                                           

)
١

 .٥٥٤: االعتبار للشریف المرتضي: انظر) 
)

٢
 إذا كان�ت م�ن أخب�ار اآلحاد�ـ، وم�ن الن�اس م�ن        جواز تخصیص عموم الق�رآن بال�سنة   مذھب األئمة األربعة     )

ھم من فصل، ف�ذھب بع�ضھم إل�ى أن�ھ إن ك�ان ق�د خ�ص ب�دلیل مقط�وع ب�ھ ج�از تخصی�صھ                 منع ذلك مطلقا، ومن   
بخبر الواحد وإال فال، وذھب بعضھم إل�ى أن�ھ إن ك�ان ق�د خ�ص ب�دلیل منف�صل ال مت�صل ج�از تخصی�صھ بخب�ر                     
الواح��د وإال ف��ال، وذھ��ب آخ��رون إل��ى الوق��ف، وم��ذھب األئم��ة أق��وى ھ��ذه الم��ذاھب، ودلیل��ھ أن العم��وم وخب��ر      

واحتج أھ�ل العل�م عل�ى    . د دلیالن متعارضان، وخبر الواحد أخص من العموم، فوجب تقدیمھ على العموم      الواح
: بقول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    } یوص�یكم اهللا ف�ي أوالدك�م   {: الجواز بإجماع الصحابة، فإنھم خصوا قولھ تع�الى      

ال ی��رث : "هللا علی��ھ وس��لم، وخ��صوا الت��وارث بالم��سلمین عم��ال بقول��ھ ص��لى ا  "إن��ا مع��شر األنبی��اء ال ن��ورث "
بم�ا رواه أب�و ھری�رة ع�ن النب�ي      ) ٢٤الن�ساء  (}وأحل لك�م م�ا وراء ذلك�م       {وخصوا قولھ تعالى    ". المسلم الكافر 

ف�إن ك�ن ن�ساء    {صلى اهللا علیھ وس�لم م�ن قول�ھ ال ت�نكح الم�رأة عل�ى عمتھ�ا وال خالتھ�ا، وخ�صوا قول�ھ تع�الى                
ا روي عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ جعل للجدة ال�سدس   بم) ١١النساء  (} فوق اثنتین فلھن ثلثا ما ترك     

بم�ا روي عن�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم أن�ھ نھ�ى ع�ن بی�ع          ) ٢٧٥البق�رة   (} وأحل اهللا البیع  {وخصوا قولھ تعالى    
وأخرج�وا من�ھ م�ا دون الن�صاب      ) ٣٨المائ�دة   (} وال�سارق وال�سارقة   {الدرھم بال�درھمین وخ�صوا قول�ھ تع�الى          

إلى غیر ذلك من ال�صور المتع�ددة، ول�م یوج�د     ... لیھ وسلم ال قطع إال في ربع دینار فصاعدا بقولھ صلى اهللا ع   
وأی�ضا ی�دل عل�ى ج�واز التخ�صیص، دالل�ة       . لما فعلوه نكی�ر فك�ان ذل�ك إجماع�ا، والوق�وع دلی�ل الج�واز وزی�ادة                 

قیی�د، ف�إذا ج�اء عن�ھ     بینة واضحة ما وقع من أوامر اهللا عز وجل باتباع نبیھ صلى اهللا علیھ وسلم، م�ن غی�ر ت   
ال��دلیل ك��ان اتباع��ھ واجب��ا، وإذا عارض��ھ عم��وم قرآن��ي ك��ان س��لوك طریق��ة الجم��ع ببن��اء الع��ام عل��ى الخ��اص         

 وانظ�ر  .متحتما، وداللة العام على أفراده ظنیة ال قطعیة فال وجھ لمنع تخصی�صھ باألخب�ار ال�صحیحة اآلحادی�ة     
: اإلحك�ام لآلم��دي : نة اآلح�اد وبی�ان حججھ�م   ف�ي ع�رض م�ذاھب العلم�اء ف�ي م�دى ج�واز تخ�صیص الكت�اب ب�س          

 . وما بعدھا٦٨٥:  وما بعدھا، وإرشاد الفحول للشوكاني٢/٣٢٢
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البن��ت، دون بن��ت األخ، م��ع كونھم��ا مت��ساویین ف��ي جھ��ة القراب��ة ودرجتھ��ا      
 واب�ن  - ف�ي الم�سألة األول�ى    -ھو عمل باألدلة ال�شرعیة؛ ألن الع�م    = وقوتھا  

للمت��وفى، وھم��ا م��ن   ) أول��ى رج��ل ذك��ر  ( ھم��ا - ف��ي الم��سألة الثانی��ة   -األخ 
 توج��ب عل��یھم ال��شریعة اإلس��المیة تحم��ل م��سئولیات وأعب��اء الع��صبات ال��ذین

مالیة تجاه بعضھم البعض كما سنبینھ بالتفصیل؛ فالمسألة إذن لی�ست تمیی�زا    
عل��ى أس��اس الج��نس، وإنم��ا لھ��ا ارتب��اط بنظ��ام الع��صبات، وإال فل��یس الن��ساء  

بنت�ا، واب�ن أخ، واب�ن     :وت�رك  م�ات  وح�دھن یحج�بن بالع�صبات ال�ذكور، فل�و     
 للبنت النصف، والبن األخ النصف الباقي تع�صیبا، وال ش�يء الب�ن           أخت، فإن 

األخت مع أنھما في درجة واحدة، فابن األخ ھو العاصب في المسألة أما ابن              
األخت فل�یس م�ن الع�صبات، وال ش�ك أن اب�ن األخ�ت ھ�ذا عاص�ب ف�ي ش�جرة                    

وقد ترث األنثى وال یرث مثیلھا من الرجال،        . عائلیة أخرى ھي عصبات أبیھ    
  .كأم األم ترث، وال یرث أبو األم

  :الدلیل الثاني
 كما اس�تدل فقھ�اء اإلمامی�ة عل�ى ع�دم م�شروعیة اإلرث بالتع�صیب بقول�ھ        

: األنفال.( MØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏ Î ÍÌËL:  سبحانھ

ووج��ھ االس��تدالل باآلی��ة عن��دھم أنھ��ا تؤك��د عل��ى ن��سخ وإلغ��اء م��ا ك��ان   ). ٧٥
عفاء، والرج�ال عل�ى الن�ساء      شائعا في الجاھلیة من تق�دیم األقوی�اء عل�ى ال�ض           

 حكم بأن - تعالى -في المیراث، وتضع مالكا جدیدا، ھو األقربیة للمیت، فاهللا 
ذوي األرح��ام بع��ضھم أول��ى ب��بعض، وإنم��ا أراد ب��ذلك األق��رب ف��األقرب ب��ال        

 والم�رأة، وعل�ى   الرجل بین فرق دون من غیره خالف، فاألقرب یرث ویمنع
) البن�ت أو بن�ت االب�ن    (م�ع وج�ود األق�رب       ضوء ذلك فكیف یرث األخ أو الع�م         

وھما أقرب إلى المیت من األخ والعم؛ ألن البن�ت تتق�رب إل�ى الّمی�ت بنف�سھا،        
واألخ یتق��رب إلی��ھ ب��األب، واألخ��ت تتق��رب إل��ى المی��ت بواس��طة األب، والع��م    

  .)١(یتقرب إلیھ بواسطتین، وأوالده بوسائط
تق�دیم األق�رب ف�األقرب أن    یستدل بھ اإلمامیة على أن اآلیة ف�ي بی�ان    ومما

 كان ال یعطي الموالي شیئا مع ذي رحم، س�میت ل�ھ        – رضي اهللا عنھ     –علیا  
ق�د عل�م مك�انھم، فل�م یجع�ل لھ�م            : "فریضة أم لم تسم لھ فریضة، وكان یق�ول        

M Ø × Ö Õ  Ô ÓÒÑ Ð     Ï Î Í Ì Ëم��ع أول��ي األرح��ام  

L.  

إلمامية باآلية بما يأتي الل  ست   :لك يناق 

 بأن اآلیة وردت لنسخ التوارث بمعاقدة اإلیمان والتوارث بالمھ�اجرة           :أوال
ثابتین في صدر اإلس�الم، وھ�ي آی�ة مجمل�ة، ف�صلتھا أدل�ة الق�رآن         اللذین كانا

                                                           

 .٤/٦٤: الخالف، للطوسي: انظر) ١(
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والسنة النبویة التي جاءت بعد ذل�ك لبی�ان م�ن ی�رث، وم�ن ال ی�رث م�ن ذوي                  
رح�ام عل�ى   األرحام، ومق�دار م�ا یرث�ھ ال�وارث، وكیفی�ة الترتی�ب ب�ین أول�ي األ               

ال  MÏÎÍÌËL: فقول����ھ س����بحانھ  . الف����روض والع����صبات 

یخرج عن أن یكون مطلقا أو عاما، فالمطلق یقی�د، والع�ام یخ�صص بم�ا ورد             
  .من توریث العصبة بعد استیفاء ذوي الفروض فروضھم

عى بعضه    أن اآلی�ة ت�أبى عل�ى التخ�صیص والتقیی�د؛ ألنھ�ا تحك�ي                :ق 

رغب�ات الب�شر، وھ�و أن اإلن�سان أرأف     اس�تجابة لمی�ول و   ع�ن ت�شریع ص�در   
وأمیل بالوارث األقرب من األبعد، فتخ�صیص مث�ل ذل�ك الت�شریع یأب�اه الطب�ع                 

) ١٢٠: التوبة.( M¡�~}|{L: سبحانھ السلیم، مثل قولھ

 وقول���ھ). ٧٨: الح���ج.( M¡�~}|{zLأو قول���ھ س���بحانھ 

). ٩١: التوب�������ة.( M{zy xwvutsL: س�������بحانھ

M Ë: أن��ھ ل��و قی��ل  ا التخ��صیص والتقیی��د وال��شاھد عل��ى إبائھ�� . وأمثالھ��ا

ÏÎÍÌL  ف�ي م�ورد ك�ذا لم�ا استح�سنھ الطب�ع والس�تھجنھ،         إال

 .إال في مورد كذا M¡� ~ }|{L: مثل ما إذا قیل

 ب�المیراث  - مجم�ال  -بأن اآلیة تقرر أولویة أولي األرحام : لكن یجاب علیھ 
ار أو م��ن غی��رھم، لكنھ��ا مجمل��ة فیم��ا یخ��ص ت��رتیبھم ف��ي االس��تحقاق، ومق��د  

نصیب كل مستحق، والطریق الذي یستحق بھ، وبیان ھذا اإلجم�ال وتف�صیلھ              
 -جاءت بھ آیات المواریث واألحادیث ال�واردة ف�ي ذل�ك، ومنھ�ا ح�دیث النب�ي                  

ألحق��وا الف��رائض بأھلھ��ا فم��ا بق��ي فھ��و ألول��ى رج��ل : "ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم
ق�رآن أو   ، والفرائض وأص�حابھا مبین�ون ومن�صوص عل�یھم، إم�ا ف�ي ال              "ذكر

  .السنة أو اإلجماع
وم�ن ق�ال    : "یقول السرخ�سي ف�ي مع�رض كالم�ھ ع�ن می�راث وي األرح�ام               

 MÒÑÐÏÎÍÌ ËL: بت�����وریثھم اس�����تدل بقول�����ھ تع�����الى 

، معن��اه بع��ضھم أول��ى م��ن بع��ض، وق��د بین��ا أن ھ��ذا إثب��ات         )٧٥: األنف��ال.(
االس��تحقاق بالوص��ف الع��ام، وأن��ھ ال مناف��اة ب��ین االس��تحقاق بالوص��ف الع��ام     

ستحقاق بالوصف الخاص، ففي حق من ینعدم فیھ الوصف الخاص یثب�ت      واال
  .)١("االستحقاق بالوصف العام؛ فال یكون ذلك زیادة على كتاب اهللا

                                                           

 .٣٠/٣:  المبسوط)١(
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بأن القول بتوریث العصبات لیس فیھ مخالفة لآلیة القرآنیة، ذلك أن           : ثانیا
ت اإلرث بالتعصیب یأتي في المرتبة الثانیة بعد أصحاب الف�روض، فبن�ت البن�         

 مقدم��ة ف��ي االس��تحقاق عل��ى ك��ل م��ن اب��ن االب��ن، واألخ واب��ن األخ،   - م��ثال -
  .والعم ابن العم

ومم��ا ی��دل عل��ى ع��دم التع��ارض ب��ین اآلی��ة وأدل��ة التوری��ث بالتع��صیب أن      
والمفسرین من أھ�ل ال�سنة ق�د اس�تدلوا باآلی�ة ف�ي م�ورد اإلرث، ق�ال          الفقھاء

مم��ا ت��رك  : " تع��الى- والمی��راث ینبن��ي عل��ى األق��رب، ق��ال اهللا   : "السرخ��سي
  .)١("وزیادة القرب تدل على قوة االستحقاق" الوالدان واألقربون

كم��ا أن فقھ��اء ال��سنة یتم��سكون باآلی��ة عل��ى أولوی��ة بع��ض الع��صبة عل��ى     
بعض، كتقدیم األخ على ابن األخ، والعم عل�ى اب�ن الع�م، وتق�دیم األخ ألب�وین                 

واب�ن الع�م ألب�وین عل�ى اب�ن      على ابن األخ ألب، والعم ألبوین على العم ألب،          
العم ألب، وإن لم تكن اآلیة دل�یلھم الوحی�د ف�ي ترتی�ب الع�صبات عن�د تع�ددھم          
واختالفھم في الجھات والدرجات وقوة القرابة، إذ ی�ستندون إل�ى أدل�ة أخ�ص           
من ھ�ذه اآلی�ة، وم�ن ث�م فق�د جم�ع أھ�ل ال�سنة ب�ین مجم�وع األدل�ة ال�شرعیة                         

ذلك یمت�ازون ع�ن ال�شیعة اإلمامی�ة وم�ن           الواردة في توزیع المی�راث، وھ�م ب�        
نحا نحوھم من المطالبین بإلغ�اء اإلرث بالتع�صیب ال�ذین اقت�صروا عل�ى أدل�ة             

  .دون غیرھا
  :الدلیل الثالث

! " # $ % &' ) ( * + , - M: س�بحانھ  قول�ھ 
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 TS R Q P O NM L K J I H  G       F E DC B

X W V U L  ).١٧٦: النساء.(  

:  س����بحانھ-ووج����ھ االس����تدالل باآلی����ة عن����د اإلمامی����ة أن ظ����اھر قول����ھ      

M321 0 /. -,+*)(L       ھو أن توریث األخت من

األخ مشروط بعدم وج�ود الول�د ل�ھ، م�ع أن�ھ یل�زم ف�ي بع�ض ص�ور التع�صیب                
للمی�ت، وذل�ك فیم�ا إذا ك�ان التع�صیب           ) البن�ت (توریث األخت مع وجود الول�د       

خ��ت أو أخ��وات ألب��وین، أو أخ��ت وأخ��وات ألب، ف��إنھن ع��صبة م��ع    ب��الغیر كأ
الغیر، فلو مات ع�ن بن�ت، وأخ�ت ألب�وین أو ألب، فالن�صف للبن�ت، والن�صف                    
اآلخر للعصبة، وھي األخت أو األخوات، مع أن وراثة األخت م�شروطة بع�دم    

  .الولد في صریح اآلیة

                                                           

 .٢٩/١٣٩:  السابق)١(
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إلرث بالتع�صیب   لكن نوقش االستدالل باآلیة على منع األخ أو األخت م�ن ا           
ف��ي وج��ود الف��رع ال��وارث المؤن��ث ب��أن اآلی��ة مخص��صة بال��سنة ال��واردة ف��ي    

: وف�ي ذل�ك یق�ول الخرق�ي    . میراث الع�صبات، وھ�و م�ا أجم�ع علی�ھ أھ�ل العل�م          
لھ�ن م�ا ف�ضل، ول�یس لھ�ن معھ�ن فری�ضة         ع�صبة،  البن�ات  م�ع  واألخ�وات "

خوات من والمراد باألخوات ھھنا األ   : " وفي شرحھ یقول ابن قدامة     ."مسماة
األبوین أو من األب؛ ألنھ قد ذكر أن ول�د األم ال می�راث لھ�م م�ع الول�د، وھ�ذا              
قول عامة أھل العلم، یروى ذلك عن عم�ر وعل�ي وزی�د واب�ن م�سعود ومع�اذ                  
وعائ��شة رض��ي اهللا ع��نھم، وإلی��ھ ذھ��ب عام��ة الفقھ��اء إال اب��ن عب��اس وم��ن     

بنات عصبة، فق�ال ف�ي   تابعھ، فإنھ یروى عنھ أنھ كان ال یجعل األخوات مع ال       
إن عمر قضى بخالف : للبنت النصف، وال شيء لألخت، فقیل لھ    : بنت وأخت 

ذلك، جعل لألخت الن�صف، فق�ال اب�ن عب�اس أن�تم أعل�م أم اهللا؟ یری�د ق�ول اهللا                 

، فإنما جعل لھا  M3 2 1 0  / .- , +*)(L: سبحانھ

  .)١("المیراث بشرط عدم الولد
النصف في ح�التي وج�ود الول�د وعدم�ھ،          فإن األخت ترث من األخ      : وأیضا

وف�ي ذل�ك   . فرضا، وعند وجوده ترث�ھ ع�صبة   غایة األمر عند عدم الولد ترث
واحتجاج ابن عباس ال یدل على ما ذھب إلیھ بل یدل على         : "یقول ابن قدامة  

أن األخت ال یفرض لھا النصف مع الولد، ونحن نقول بھ، فإن م�ا تأخ�ذه م�ع            
و التعصیب كمیراث األخ، وق�د واف�ق اب�ن عب�اس            البنت لیس بفرض، وإنما ھ    

M :98765: على ثبوت میراث األخ مع الولد مع ق�ول اهللا تع�الى           

;L           وعلى قیاس قولھ ینبغ�ي أن ی�سقط األخ الش�تراطھ ف�ي توریث�ھ منھ�ا ،

 وھ�و  - صلى اهللا علیھ وس�لم   -عدم ولدھا، وھو خالف اإلجماع، ثم إن النبي         
 جع�ل لألخ�ت م�ع البن�ت وبن�ت االب�ن الب�اقي ع�ن          ق�د -المب�ین لك�الم اهللا تع�الى    

  .)٢("فرضھما وھو الثلث
وحجة الجماعة من جھة النظر أن عدم الولد ف�ي قول�ھ           : "ویقول ابن بطال  

إنم�ا جع�ل ش�رطا ف�ي فرض�ھا      ) إن امرؤ ھلك ل�یس ل�ھ ول�د ول�ھ أخ�ت           : (تعالى
، الذي تقاسم بھ الورثة ال في توریثھا مطلقا، فإذا ع�دم ال�شرط س�قط الف�رض         

ولم یمنع ذلك أن ترث بمعنى آخ�ر كم�ا ش�رط ف�ي می�راث األخ م�ن أخت�ھ عن�د              
عدم الولد وھو یرثھا إن لم یكن لھا ولد وقد أجمعوا على أنھ یرثھا مع البنت 
وھو كما جعل النصف في میراث الزوج شرطا إذا لم یكن ولد ول�م یمن�ع ذل�ك        

                                                           

 .٩/٩:  المغني)١(
 . وما بعدھا٩/٩: المغني) ٢(
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 اآلخ��ر أن یأخ��ذ الن��صف م��ع البن��ت فیأخ��ذ ن��صف الن��صف ب��الفرض والن��صف  
  .)١("بالتعصیب إن كان ابن عم مثال فكذلك األخت

إن المھ��م عن��د المخ��اطبین ھ��و أص��ل الوراث��ة، ال الت��سمیة، ت��ارة  : ف��إذا قی��ل
ب��الفرض وأخ��رى بالتع��صیب، ف��إن األس��ماء لی��ست بمطروح��ة لھ��م؛ ف��إذا ك��ان  
الولد وعدمھ غیر مؤثر فیھا، كان التقیید لغوا، وما ذك�ر م�ن أن األخ�ت ت�رث        

ند الولد تعصیبا ال فرضا أشبھ بالتالعب باأللفاظ، والمخاطب باآلیة          النصف ع 
ھ��و الع��رف الع��ام، وھ��و ال یفھ��م م��ن اآلی��ة س��وى حرم��ان األخ��ت عن��د الول��د،  

وما نسب إلى ابن عباس من أن�ھ ك�ان      . وتوریثھا معھ باسم آخر یراه مناقضا     
  .جةیرى میراث األخ مع الولد، غیر ثابت، وعلى فرض تسلیمھ فھو لیس بح

بأن القول بتوریث األخوة واألخوات مع وجود الفرع الوارث : فیجاب علیھ
 وإنم��ا م��ستنده ف��ي  -عل��ى نح��و م��ا ذك��ر آنف��ا   -المؤن��ث ل��یس م��ستنده النظ��ر  

األس��اس األدل��ة ال��واردة ف��ي ال��سنة النبوی��ة، وق��د س��بق البرھ��ان عل��ى ثبوتھ��ا 
م�وم ال�وارد    وعدم ثبوت ما نوقش بھ االستدالل بھا، وھذه األدلة تخصص الع          

  .في اآلیة الكریمة

الل باآلثا   :الست

استدل الشیعة اإلمامیة على ع�دم م�شروعیة اإلرث بالتع�صیب بم�ا زعم�وا               
أنھا آثار عن أئمة آل البیت، ویزعم�ون أنھ�ا تؤك�د أن الفاض�ل ع�ن الف�روض           

ویزعم�ون أن الروای�ات ف�ي ذل�ك مت�ضافرة ل�و ل�م نق�ل أنھ�ا           إنما ھو لألق�رب، 
  :)٢(ھذه اآلثارمتواترة، ومن 

الم�ال لم�ن ھ�و؟     :  أن�ھ س�ئل    - علیھ السالم    -ما روي عن أبي عبد اهللا       ) ١(
  ".لألقرب، والعصبة في فیھ التراب المال: "لألقرب أو العصبة؟ فقال

 أنھ سئل عن رجل ترك أمھ - علیھ السالم –ما روي عن أبي الحسن     ) ٢(
  .ألقرب، فاألقرب یعطى المال ل- علیھ السالم -كان علي : وأخاه؟ فقال

ابنت��ھ، : م��ا روي ع��ن أب��ي جعف��ر علی��ھ ال��سالم ف��ي رج��ل م��ات وت��رك   ) ٣(
الم��ال كل��ھ لالبن��ة، ول��یس لألخ��ت م��ن األب واألم : "وأخت��ھ ألبی��ھ وأم��ھ؟ فق��ال

  ".شيء
 أن�ھ س�أل ع�ن رج�ل م�ات      -ال�سالم    علی�ھ -م�ا روي ع�ن أب�ي الح�سن     ) ٤(

  ".لالبنة المال: "وترك ابنتھ، وأخاه؟ فقال
 م�ات   أن�ھ س�ئل ع�ن رج�ل    –ال�سالم    علی�ھ -جعف�ر   أب�ي  روي ع�ن م�ا  ) ٥(

 لیس: "قال ، أو"شيء للعم لالبنة، ولیس المال" :فقال ابنتھ وعمھ؟ :وترك
  ".االبنة شيء مع للعم

                                                           

 .عدھا وما ب١٢/٢٤: شرح ابن بطال على صحیح البخاري) ١(
: والك��افي، للكلین��ي، ٤/٦٣: الخ��الف، للطوس��ي: انظ��ر ف��ي ھ��ذه اآلث��ار واالس��تدالل بھ��ا) ٢(
 . وما بعدھا٧/٧٥
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اختل�ف عل�ي ب�ن أب�ي     :  ق�ال -ال�سالم    علیھ-اهللا  عبد أبي عن روي ما) ٦(
 ال قراب�ة  وذ ول�ھ  یرثون�ھ  ع�صبة  ل�ھ  طالب وعثمان في الرج�ل یم�وت ول�یس   

 -میراث�ھ ل�ذوي قرابت�ھ؛ ألن اهللا   : لیس لھم سھم مفروض، فقال علي یرثونھ،

 MØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËL:  یق�������ول-تع�������الى

  ".أجعل مالھ في بیت مال المسلمین: وقال عثمان). ٧٥: األنفال.(
ویناقش االستدالل بھ�ذه اآلث�ار بأنھ�ا ل�و ص�حت فإنھ�ا ال تع�دو كونھ�ا آراء                    

یس معصوما، وم�ن ث�م فھ�ي ال تق�وى عل�ى اط�راح       واجتھادات صادرة عمن ل 
األدل��ة ال��صحیحة م��ن الكت��اب وال��سنة النبوی��ة الثابت��ة ف��ي م��شروعیة اإلرث      

  .بالتعصیب
 لی���ست ص���ریحة ف���ي ع���دم - عل���ى ف���رض ص���حتھا -وبع���ض ھ���ذه اآلث���ار 

مشروعیة اإلرث بالتعصیب، فبعضھا یحكى الخالف المعھود عند أھ�ل ال�سنة            
لخالف ف�ي می�راث األخ�ت م�ع البن�ت، كم�ا ف�ي               في بع�ض م�سائل المی�راث، ك�ا        

. ، وھ�و خ�الف ال یم�س ج�وھر الق�ول بم�شروعیة اإلرث بالتع�صیب        )٣(األثر  
وھو خالف ) ٦(وكالخالف في مشروعیة میراث أولي األرحام، كما في األثر         

  .سائغ بین أھل بینا ظرف منھ فیما سبق
  :تعقیب

شیعة اإلمامیة في ع�دم  بعد أن فرغنا من عرض األدلة التي اعتمد علیھا ال     
م��شروعیة اإلرث بالتع��صیب، وبی��ان م��ا وج��ھ إلیھ��ا م��ن مناق��شات، یتب��ین لن��ا 
عدم صحة ھذا القول؛ لخلوه من األدلة الشرعیة؛ ولمخالفتھ لألدلة ال�شرعیة            
ال��صحیحة وال��صریحة ف��ي م��شروعیة اإلرث بالتع��صیب، فق��د تب��ین أن مبن��اه    

اع، ول��یس عل��ى مج��رد ال��رأي   عل��ى الق��رآن الك��ریم وال��سنة النبوی��ة واإلجم��    
واالجتھاد كما یدعیھ المطالبون بإلغائھ، والخالف الحاصل في بع�ض م�سائلھ            

 م��رده إل��ى فھ��م الن��صوص ال��شرعیة، ول��یس ف��ي أص��ل ال��دلیل     -وھ��و قلی��ل -
 للقفز - بأي حال -المتبع، كما أن اختالف العلماء في مسألة ما لیس مسوغا      

  .منظومة اإلرث الثابتة باألدلة القطعیةعلى األدلة الشرعیة المحكمة أو على 
وتجدر اإلشارة إلى أن أحكام المواریث عند اإلمامیة مرتبطة إلى ح�د كبی�ر           

، فق��د منع��وا اإلرث بالتع��صیب لیمنع��وا العب��اس ع��م    )١(بم��ذھبھم ف��ي اإلمام��ة 
 م�ن میراث�ھ، وس�ووا ب�ین البن�ت واالب�ن          - صلى اهللا علی�ھ وس�لم        -رسول اهللا   

 - بمیراث الرسول، ولما لم یكن لرسول اهللا -ي اهللا عنھا  رض-لتنفرد فاطمة 
 مال یورث عنھ انتقل اإلرث إلى الخالفة، ومنھا تنتقل  -صلى اهللا علیھ وسلم     

إلى أوالدھا، ویحرم منھا العباس، ولما لم تستقم ھذه ألنھا لم ت�رث الخالف�ة،               
 س�یرث  - رض�ي اهللا عن�ھ    -ولو افترضنا جدال أنھا ورثتھا، فإن زوجھ�ا عل�ي           

                                                           

الفق��ھ اإلس��المي ف��ي طری��ق  محم��د م��صطفى ش��لبي، نق��ال ع��ن   /د.وھ��ذا م��ا نب��ھ علی��ھ أ ) ١(
:  وم�ا بع�دھا، وانظ�ر ف�ي م�ذھب اإلمامی�ة ف�ي الم�سألة        ٣٣٨: محم�د س�لیم الع�وا    /التجدید، د 

 .٤/٢٠: ، والخالف، للطوسي٤/٨٣١: ع اإلسالم للمحقق الحليشرائ
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ربعھ��ا فق��ط، وھ��و أول األئم��ة عن��دھم ال��ذین وض��عوا ل��ھ أحادی��ث الوص��یة ل��ھ   
ولما ل�م تفل�ح ھ�ذه انتقل�وا إل�ى طریق�ھ أخ�رى، وھ�ي أن علی�ا أول�ى                   . بالخالفة

 ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     -بالخالفة من العباس؛ ألنھ ابن عم شقیق لرسول اهللا          
ھم إال وفی�ھ أن المرتب�ة    بینما العباس عم�ھ ألبی�ھ، فقلم�ا تج�د كتاب�ا م�ن كت�ب        –

الثالثة من مراتب الورثة بالقرابة األعمام واألخوال وأوالدھ�م األق�رب یحج�ب      
من دونھ، فالعم یحجب أوالد العم، والخال كذلك إال في م�سألة واح�دة خرج�ت         
باإلجم��اع، ق��دم فیھ��ا اب��ن الع��م ال��شقیق عل��ى الع��م ألب، وأطلق��وا عل��ى ھ��ذه        

 .))المسألة اإلجماعیة((المسألة 

  املبحث الثالث

  اإلرث بالتعصيب ودعوى حماباته للذكور على حساب اإلناث

یعج��ب المط��الع لم��ا یكتب��ھ ویدعی��ھ المط��البون بتع��دیل نظ��ام اإلرث جمل��ة       
وإلغ��اء نظ��ام اإلرث بالتع��صیب خاص��ة م��ن تك��رار التھ��ام نظ��ام المی��راث ف��ي      

واض�عو  ، ب�ل ادع�ى   )١(الشریعة اإلسالمیة بمحاباة الذكور عل�ى ح�ساب اإلن�اث      
تقریر لجنة الحریات العامة والمساواة أن نظ�ام اإلرث بالتع�صیب یلخ�ص ك�ل              

تق��وم المواری�ث عل�ى نظ�ام ھ��و    : "مظ�اھر التمیی�ز ض�د الم��رأة؛ فق�د ج�اء فی�ھ      
إن��ھ نظ��ام الع��صبة، والمق��صود ب��ھ أق��ارب المت��وفى ال��ذكور  : عمودھ��ا الفق��ري

  .)٢("ز ضدھابشرط عدم االنفصال عنھ بأنثى، وھو یلخص كل مظاھر التمیی
ویبن��ي ھ��ؤالء ادع��اءھم ھ��ذا عل��ى ع��دة دع��اوى ومغالط��ات تتمث��ل فیم��ا           

  :)٣(یأتي
 - فقط -أن العاصب بالنفس ھو الصنف األقوى من بین الورثة؛ فھو : أوال

وأن صفة العاصب بنف�سھ  ...  جمیع مال المتوفى- وحده  -قادر على أن یرث     
دد من األقارب، وبذلك ھي امتیاز ذكوري بحت منحھ المشرع حصرا لفائدة ع

فإن األنثى، ومھما بلغت درجة قرابتھا بمورثھا، ال تتمتع أبدا بصفة العاصب      
بنف��سھا، وھ��و ح��ال البن��ت واألم واألخ��ت والج��دة، فالبن��ت واالب��ن لھم��ا نف��س  
القرابة بأبیھما، لكنھ ھو فقط من منحھ المشرع امتیاز صفة العاص�ب بنف�سھ      

  .في تركة أبیھ
 م�ن ال�ذكر؛ فإن�ھ    - في معظ�م الح�االت    - الوارثة نصیبا أقل     أن لألنثى : ثانیا

باستثناء حالة مساواة وحی�دة تخ�ص می�راث األب�وین ف�ي أبنائھم�ا ال�ذین لھ�م          
ول��د، ف��إن ك��ل الح��االت األخ��رى ھ��ي ح��االت تمیی��ز ض��د األنث��ى، فب��الرغم م��ن    

البن��ت واالب���ن لھم���ا نف���س درج���ة القراب���ة  (اتحادھ��ا ف���ي القراب���ة م���ع ال���ذكر  

                                                           

یعجب اإلنسان من الصبر العجیب التي یتحلى بھ ھؤالء عل�ى ب�اطلھم بم�ا ی�ذكر ب�صنیع          ) ١(
 ).٦: ص.(چڇڇ ڇڍڍڌ ڌ ڎڎڈ ڈژ ژچ:  فیھم- تعالى –من قال اهللا 

 .١٧٣:  التونسیةتقریر لجنة الحریات الفردیة والمساواة: انظر) ٢(
 . وما بعدھا١٧٣: السابقریر التق: انظر في سوق ھذه الدعاوى والمغالطات) ٣(
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ا، األخ���ت واألخ لھم���ا أی���ضا نف���س درج���ة القراب���ة تج���اه أخیھم���ا أو  ألبویھم���
فإن الق�انون ال یعت�رف لھ�ا إال         ) أختھما، وكذلك شأن األم واألب تجاه أبنائھما      

 برغبة واضحة في تركیز الثروة لدى - أیضا -بنصف نصیبھ، وھو ما یفسر     
  .القبیلة، ومحاولة الحد من تسربھا لغیرھم بواسطة اإلناث/العصبة
اس�تبعاد أص�ناف م�ن الن�ساء       ) نظ�ام اإلرث بالتع�صیب    (أنھ ین�تج ع�ن      : ثالثا

من المیراث استبعادا تاما، فقد یرث الرجال وال یرث النساء الالت�ي یت�ساوین              
معھم، كما ھو حال العمة؛ حیث ال حق لھ�ا ف�ي می�راث اب�ن أو بن�ت ش�قیقھا،               

ت�وفى ویت�رك   أما العم فھو في ھذه الصورة عاصب، ویرث الم�ال كل�ھ، فم�ن ی      
 مع بنت - كذلك -ال یرثھ إال عمھ، وال تأخذ عمتھ شیئا، والحال ) عما وعمة(

العم، فال حق لھا أبدا في میراث ابن عمھا، وذلك بخالف ابن العم الذي ی�رث           
كعاصب ابن عمھ، وكذلك بنت األخ، ال ترث عمھا، ویذھب مالھ كلھ إل�ى اب�ن     

العم�ة، وبن�ت الع�م،      (أن قرابة األنث�ى     والجامع بین ھذه الحاالت الثالث      . أخیھ
، )الع�م، واب�ن الع�م، واب�ن األخ        (بالمتوفى ھي نف�س قراب�ة ال�ذكر         ) وبنت األخ 

وحتى في حال انفرادھا فال ترث شیئا، وتعتب�ر الترك�ة ش�اغرة، وت�ذھب كلھ�ا                
إل��ى الدول��ة، ولھ��ذا نف��س التف��سیر المتمث��ل ف��ي ض��رورة إبق��اء الث��روة بی��د         

  .العصبة
اس�تبعاد األق�ارب المنف�صلین      ) نظ�ام اإلرث بالتع�صیب    (تج عن   أنھ ین : رابعا

الج��د ألم، : ب��أنثى م��ن المی��راث، وھ��ذا ھ��و ح��ال ك��ل األق��ارب م��ن جھ��ة األم       
واألخوال، والخاالت، وأبنائھم، فھؤالء جمیعا ال یرثون مطلقا، والتركة تعتبر 
رغم وجودھم تركة شاغرة؛ لسبب واضح ھ�و انف�صالھم ع�ن المت�وفى ب�أنثى            

  .األم، التي لم یعترف لھا المشرع بأیة قدرة على توریث أقاربھاھي 
نظ��ام اإلرث (ھ��ذه بع��ض المغالط��ات الت��ي ی��ستند إلیھ��ا المط��البون بإلغ��اء      

، )یلخ��ص ك��ل مظ��اھر التمیی��ز ض��د الم��رأة  (لتأیی��د دع��واھم بأن��ھ  ) بالتع��صیب
  : الجواب عن كل واحدة منھا- في الفقرات اآلتیة -وسوف نحاول 
 عن الدعوى والمغالطة األولى فإن أص�حابھا یتج�اھلون حقیق�ة         أما الجواب 

أن الوارث بالفرض یمتاز عن الوارث بالتعصیب وغیره بأن لھ ال�صدارة ف�ي           
 م�ا ل�م یك�ن       -االستحقاق؛ فكل من ی�رث ب�الفرض یأخ�ذ فرض�ھ المق�در ش�رعا                

 قبل الوارث بالتع�صیب، األم�ر ال�ذي یجع�ل ال�وارث ب�الفرض               -محجوبا بغیره   
  .ع متمیز في مقابل غیره من المستحقین بالنظم األخرىفي موق

ویت��ضح ھ��ذا األم��ر ب��صورة أكث��ر عن��دما نع��رف أن ال��وارث بالتع��صیب ال      
یخرج في جمیع األحوال من المسألة بنصیب من التركة، وإنما یتغی�ر ن�صیبھ     
أو موقفھ من االستحقاق وعدم�ھ ف�ي الم�سألة ب�النظر لم�ن مع�ھ م�ن أص�حاب           

أنھ قد ی�رث الترك�ة كلھ�ا، وذل�ك مت�ى            : األول: ة احتماالت الفروض، وفق ثالث  
أن�ھ ق�د ی�رث ج�زءا م�ن          : الث�اني . خلت الم�سألة م�ن أص�حاب ف�روض وارث�ین          

 مت��ى وج��د أص��حاب ف��روض ل��م ی��ستوعبوا الترك��ة   - قل��یال أو كثی��را -الترك��ة 
أن��ھ ق��د یخ��رج م��ن الم��سألة ب��دون ن��صیب مطلق��ا، وذل��ك مت��ى     : الثال��ث. كلھ��ا

  .لتركة كلھااستغرقت الفروض ا
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البن�ت، وبن�ت   : وإذا عرفنا أن اإلرث بالفرض یضم ثمانیة م�ن الن�ساء، ھ�م          
االب��ن، واألم، والزوج��ة، واألخ��ت ألم، واألخ��ت ال��شقیقة، واألخ��ت ألب، ف��ي      

األب، والجد، والزوج، واألخ ألم، تبین لن�ا     : مقابل أربعة من الرجال فقط، ھم     
 مقاب�ل نظ�ائرھن م�ن الرج�ال     أن اإلرث بنظام الفرض أكثر حمای�ة للن�ساء ف�ي        

  .من أي نظام آخر
كما أن اإلناث یرثن بالفرض أكثر من الرجال، إذ ترث النساء بالفرض ف�ي     
س��بع ع��شرة حال��ة، بینم��ا ی��رث الرج��ال ب��الفرض ف��ي س��ت ح��االت فق��ط، بی��ان  

  :)١(ذلك
 - وھو أكبر الفروض في نظ�ام المی�راث اإلس�المي           -) الثلثین( أن فرض    -أ

:  م�ن الرج�ال، ف�ي ح�ین أن�ھ ن�صیب أرب�ع م�ن الن�ساء، ھ�ن              ال یحظى بھ واحد   
  .البنتان، وبنتا االبن وإن نزل، واألختان الشقیقتان، واألختان ألب

 ال یأخ�ذه م�ن الرج�ال        - وھو ثاني أكبر الفروض      -) النصف( أن فرض    -ب
إال الزوج عند عدم وجود فرع وارث، وھو قلیل الوقوع، في حین أنھ نصیب    

البنت�ان، وبنت�ا االب�ن وإن ن�زل، واألخت�ان ال�شقیقتان،             : ھ�ن أربع من الن�ساء،     
  .واألختان ألب

ترثھ النساء في حالتین اثنتین، وھما األم، واألخت�ان        ) الثلث( أن فرض    -ج
ألم فأكثر، في حین ال یرثھ من الرجال إال األخوان ألم فأكثر عن�د ع�دم وج�ود            

  .مذكرالفرع الوارث مطلقا، وعند عدم وجود األصل الوارث ال
ھو فرض واحده م�ن الن�ساء وھ�ي الزوج�ة ف�ي ح�ال               ) الربع( أن فرض    -د

عدم وجود فرع وارث، في مقابل حالة واحدة للرج�ال، وھ�و ال�زوج ف�ي ح�ال        
  .وجود فرع وارث

ترث�ھ الن�ساء ف�ي خم�س ح�االت، ف�ي ح�ین ال یرث�ھ             ) ال�سدس ( أن فرض    -ه
  .الرجال إال في ثالث حاالت فقط

ثھ إال النساء، وذلك في حالة واحدة؛ فھو فرض ال یر) الثمن( أن فرض -و
  .الزوجة عند وجود فرع وارث مطلقا

كما أن إرث النساء بالفرض أحظى لھن من میراثھن بالتعصیب في حاالت          
كثی��رة ف��ي مقاب��ل ال��ذكور ال��ذین یرث��ون بالتع��صیب، وم��ن األمثل��ة الدال��ة عل��ى  

  :)٢(ذلك
 ٤( لك��ل بن��ت فرض��ا    زوج، وأب، وأم، وبنت��ین، ف��إن : إذا مات��ت ع��ن ) ١(

، ول��و وج��د مك��ان البنت��ین ابن��ان، ف��إن ن��صیب ك��ل اب��ن منھم��ا  )١٥أس��ھم م��ن 
ویتضح من ذلك أن ف�رض الثلث�ین للبنت�ین أحظ�ى     ). ١٢سھمان ونصف من    (

  .لھما من میراث االبنین بالتعصیب
                                                           

صالح الدین س�لطان، ض�من سل�سلة      / د. میراث المرأة وقضیة المساواة، تألیف أ      :انظر )١(
دار نھ��ضة م��صر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع، الطبع��ة األول��ى ) ٢٩(ف��ي التن��ویر اإلس��المي 

 . وما بعدھا٣٤ :)م١٩٩٩(
 .٣٤ :راث المرأة وقضیة المساواةانظر می )٢(
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زوج، وأم، وأخت�ین ش�قیقتین، ف�إن لك�ل أخ�ت ال�شقیقة           : إذا ماتت ع�ن   ) ٢(
لو وج�د مك�ان األخت�ین ال�شقیقتین أخ�وان ش�قیقان،          ، و )٨سھمان من   (فرضا  

، ویت��ضح م��ن ذل��ك أن  )٦س��ھما واح��دا م��ن  (ف��إن لك��ل أخ ش��قیق بالتع��صیب  
  .فرض الثلثین لألختین أحظى لھما من میراث األخوین بالتعصیب

 أسھم من ٦(زوج، وأب، وأم، وبنت، فإن للبنت فرضا : إذا ماتت عن) ٣(
) ١٢ أس�ھم م�ن   ٥(ن ن�صیبھ بالتع�صیب    ، ولو وجد مكان البنت اب�ن، ف�إ        )١٣

ویتضح م�ن ذل�ك أن ف�رض الن�صف للبن�ت أحظ�ى         . وھو أقل من نصیب البنت    
  .لھا من میراث االبن بالتعصیب

زوج، وأم، وأخ�ت ش�قیقة، ف�إن لألخ�ت ال�شقیقة فرض�ا        : إذا ماتت عن  ) ٤(
، ول��و وج��د مك��ان األخ��ت ال��شقیقة أخ ش��قیق، ف��إن ی��رث       )٨ أس��ھم م��ن  ٣(

، وھو أكل بكثیر من ن�صیب األخ�ت، ویت�ضح           )٦ واحدا من    سھما(بالتعصیب  
  .من ذلك أن فرض النصف لألخت أحظى لھا من میراث األخ بالتعصیب

ھ��و ال��صنف األق��وى م��ن ب��ین الورث��ة؛  ) العاص��ب ب��النفس(أم��ا ال��زعم ب��أن 
واالستدالل على صحة ذل�ك ب�أن العاص�ب ھ�و فق�ط ق�ادر عل�ى أن ی�رث وح�ده                    

 یمكنھ�ا أن تنف�رد   - أی�ضا  - صحیح؛ ألن األنث�ى   جمیع مال المتوفى، فھو غیر    
بن�ت فق�ط دون أن      ( ع�ن    - م�ثال    -بالتركة كلھا فرضا وردا، فلو م�ات ش�خص          

فإنھ��ا ت��رث الن��صف   ) یك��ون معھ��ا أح��د م��ن أص��حاب الف��روض أو الع��صبات    
 وفق القول الراجح من أقوال أھل العلم وھو المعمول ب�ھ ف�ي          -فرضا، وتأخذ   

 الن�صف الث�اني   - ف�ي ق�انون المواری�ث الم�صري     بعض قوانین المواریث كم�ا    
  .فإنھ یأخذ التركة كلھا بالتعصیب) ابن(ردا، شأنھا في ذلك كما لو مات عن 

أما الجواب عن المغالطة الثانیة المتمثلة في أن لألنثى الوارثة ن�صیبا أق�ل              
م��ن ال��ذكر ف��ي معظ��م الح��االت؛ فإنھ��ا تتجاھ��ل نت��ائج األبح��اث العلمی��ة، والت��ي  

عن حقیقة تتمثل في أنھ باستقراء ح�االت می�راث الم�رأة، ومقارنتھ�ا              أسفرت  
الجھ�ة، نج�د ح�االت عدی�دة ت�رث فیھ�ا األنث�ى         نف�س  بحاالت میراث الرجل من

 ح��االت - أی��ضا –مث�ل ال��ذكر ال��ذي ھ��و ف�ي درج��ة قرابتھ��ا م��ن المی�ت، ونج��د    
یت، عدیدة ترث فیھا األنثى أكثر من الذكر الذي ھو في درجھ قرابتھا من الم             

ونج��د ح��االت ثالث��ة ت��رث ھ��ي وال ی��رث ھ��و ش��یئا مطلق��ا، واألمثل��ة عل��ى ھ��ذا   
  .)١(كثیرة، والغفلة عنھا جھل وسطحیة وتعمیم ظالم في الحكم على الشریعة

ومن أمثلة الحاالت التي ت�رث فیھ�ا األنث�ى مث�ل ال�ذكر ال�ذي ھ�و ف�ي درج�ة           
  :قرابتھا من المیت، بل وأحیانا مع كونھ أقرب منھا

وتتساوى ) ٦سھما من (فإن األم ترث .  أم، وأب، وابن: توفي عنإذا) ١(
ویتحقق األمر نف�سھ فیم�ا إذا ت�وفي     ). ٦سھما من   (مع األب الذي یرث أیضا      

 زوج، وبنت،   : فیما إذا توفیت عن    – أیضا   - أم، وأب، وبنتین، ویتحقق      :عن

                                                           

 وم��ا بع��دھا، والجنای��ات وعقوباتھ��ا ف��ي     ٣٤ :انظ��ر می��راث الم��رأة وق��ضیة الم��ساواة    ) ١(
 .٧٣ : رحمھ اهللا-اإلسالم وحقوق اإلنسان، أستاذنا الدكتور بلتاجي حسن 
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وتت��ساوى م��ع األب ال��ذي ی��رث ) ١٣س��ھمین م��ن (ف��إن األم ت��رث . وأم، وأب
  ).١٣سھمین من (ضا أی

) ٦س��ھما م��ن   (ف��إن أم األم ت��رث   .  أم أم، وأب، واب��ن :إذا م��ات ع��ن ) ٢(
ویتحقق األمر نفسھ فیم�ا  ). ٦سھما من  (وتتساوى مع األب الذي یرث أیضا       

ورثت مثل ) أم األم(ونالحظ ھنا أن الجدة .  أم أم، وأب، وبنتین:إذا توفي عن
وھ��ذا یظھ��ر م��دى . ی��ت ع��ن األباألب ف��ي الم��سألتین م��ع كونھ��ا أبع��د م��ن الم

إكرام اإلسالم للمرأة م�ع كونھ�ا أبع�د ص�لة بالمی�ت م�ن الرج�ل إال أنھ�ا ورث�ت              
  .مثلھ
ف��إن األخ���ت ألم ت��رث ال���سدس   .  زوج، وأم، وأخ ألم:إذا توفی��ت ع���ن ) ٣(

، ول�و وج�د مكانھ�ا أخ ألم ل�ورث مثلھ�ا ال�سدس فرض�ا                 )٦س�ھما م�ن     (فرضا  
ف�إن األخ�ت   . وأم، وأخت ألم، وأخ ألم زوج، :ولو توفیت عن). ٦سھما من   (

  .ألم تتساوى مع األخ ألم في الثلث
) األخ�ت ألم (ف�إن  .  زوج، وأم، وأخ�ت ألم، وأخ ش�قیق       :إذا توفیت عن  ) ٤(

مت��ساویة م��ع األخ ال��شقیق ال��ذي یأخ��ذ  ) ٦س��ھما م��ن (تأخ��ذ ال��سدس فرض��ا  
  .مع أنھا أضعف قرابة للمتوفاة منھ) ٦سھما من (بالتعصیب 

فإن األخ الشقیق .  زوج، وأم، وأختین ألم، وأخ شقیق:فیت عنإذا تو) ٥(
یشترك م�ع األخت�ین ألم ف�ي الثل�ث ویق�سم بی�نھم بال�سویة ال ف�رق ب�ین ال�ذكر                      
واألنثى؛ مع أن األخ الشقیق ھو األقوى في القرابة إل�ى المتوف�اة م�ن األخ�ت               

  .ألم، لكنھ تساوى معھا ألنھ ورث ھنا باعتباره أخا ألم
ت�رث ب�الفرض   ) البن�ت (ف�إن  .  زوج، وبن�ت، وأب، وأم   :یت ع�ن  إذا توف ) ٦(

 ٥(ألخ�ذ بالتع�صیب   ) ابن(، ولو وجد مكانھا )٧٢/١٥٦= ١٣ من ٦(المقدر  
  ).٦٥/١٥٦= ١٢من 
تأخذ ) األخت الشقیقة(فإن .  زوج، وأخت شقیقة:إذا توفیت امرأة عن) ٧(

تع�صیب  ألخ�ذ بال ) أخ ش�قیق (بالفرض المقدر نصف التركة، ولو وجد مكانھ�ا        
  .مثلھا
األخ���ت (ف���إن .  زوج، وبن���ت، وأخ���ت ش���قیقة:إذا توفی���ت ام���رأة ع���ن) ٨(

، ولو وجد مكانھا    )٤سھما من   ) (عصبة مع الغیر  (تأخذ بالتعصیب   ) الشقیقة
  ).عصبة بالنفس(بالتعصیب ) ٤سھما من (ألخذ مثلھا ) أخ شقیق(

 تت��ساوى الزوج��ة م��ع ال��زوج، والبن��ت م��ع االب��ن، واألم م��ع األب ف��ي   ) ٩(
كم�ا تت�ساوى األخ�ت ألم م�ع األخ          . امتناع الحجب عن المیراث حج�ب حرم�ان       

ألم، واألخت الشقیقة مع األخ الشقیق، واألخت ألب مع األخ ألب، ف�ي حج�ب                
  .الحرمان

وم��ن أمثل��ة الح��االت الت��ي ت��رث فیھ��ا األنث��ى أكث��ر م��ن ال��ذكر ال��ذي ھ��و ف��ي 
  :درجة قرابتھا من المیت

تأخ�ذ  ) بن�ت االب�ن   (ف�إن   . وبنت، وبنت ابن   زوج، وأم،    :إذا توفیت عن  ) ١(
سھما واح�دا   (ألخذ  ) ابن ابن (، ولو وجد مكانھا     )١٣ من   ٢(بالفرض المقدر   

  ).١٢من 



 

 

 - ٥٧٠ - 

األخ��ت (ف��إن .  زوج، وأم، وأخ��ت ألم، وأخ��ت ش��قیقة :إذا توفی��ت ع��ن) ٢(
أخ (، ول��و وج��د مكانھ��ا   )٩ أس��ھم م��ن  ٣(ت��رث ب��الفرض المق��در   ) ال��شقیقة

  ).١٨ أسھم من ٣(ألخذ بالتعصیب ) شقیق
) بن�ت االب�ن   (فإن  .  زوجة، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن      :إذا توفي عن  ) ٣(

الس��تحق ) اب��ن اب��ن(ول��و وج��د مكانھ��ا  ) ٢٧ م��ن  ٤(ت��رث ب��الفرض المق��در  
  ).٢٤سھما واحدا من (بالتعصیب 

ف�إن لك�ل أخ�ت      .  زوج، وأخت�ین ألم، وأخ�وین ش�قیقین        :إذا توفیت ع�ن   ) ٤(
نما یشترك األخ�وان ال�شقیقان ف�ي س�ھم واح�د،          ، بی )٦سھم من   (ألم بالفرض   

وھنا أخذت األخت ألم بالفرض ضعف ما أخذ األخ الشقیق مع كونھ أقوى في 
  .قرابتھ إلى المتوفى

  :ومن أمثلة الحاالت التي ترث فیھا األنثى وال یرث نظیرھا من الذكور
) بن�ت االب�ن   (فإن  .  زوج، وأم، وأب، وبنت، وبنت ابن      :إذا توفیت عن  ) ١(

لم�ا ورث ش�یئا   ) ابن ابن(ولو وجد مكانھا ) ١٥ من ٢(ترث بالفرض المقدر  
  ).لكنھ یأخذ بالوصیة الواجبة وفقا القانون المصري(مع أنھ عاصب 

فإن األخت ألب ت�رث     . إذا توفیت عن زوج، وأخت شقیقة، وأخت ألب       ) ٢(
، ولو وجد مكانھا أخ ألب لم�ا ورث بالتع�صیب         )٧سھما واحدا من    (بالفرض  

  .ئاشی
وف�ي  ) أم أم األم(وت�رث   ). أبو األم (وفي المقابل ال یرث     ) أم ألم (ترث  ) ٣(

أب�و أم  (وفي المقابل ال یرث ) أم أم األب(وترث ). أبو أم األم  (المقابل ال یرث    
ب��ل إن��ھ ل��و خل��ت الم��سألة ف��ي ال��صور ال��سابقة م��ن أص��حاب الف��روض  ). األب

دون أن یرث   ) فرضا وردا (التركة كلھا   ) وھي أنثى (والعصبات لورثت الجدة    
  .الذكر المساوي لھا في الدرجة شیئا

ویتبین مما سبق أن نظام اإلرث بالفرض أكثر حمایة لإلن�اث، وف�ي الوق�ت           
ذات��ھ یت��ضح ض��عف اإلرث بنظ��ام التع��صیب ف��ي مقاب��ل اإلرث بنظ��ام الف��رض،   

  .على عكس ما یدعیھ البعض
بأن��ھ  ) ث بالتع��صیب نظ��ام اإلر (أم��ا المغالط��ة الثالث��ة المبنی��ة عل��ى اتھ��ام       

یستبعد من االستحقاق عدة أصناف من النساء استبعادا تاما، في الوقت الذي 
یحابي فیھ من یساویھن من الرجال فیجعل لھم حقا ف�ي اإلرث، كم�ا ھ�و ح�ال       

في ) ابن العم(، و)العمة(في مقابل ) العم(، و)بنت األخ(في مقابل ) ابن األخ(
اب��ن األخ، والع��م، واب��ن ( ال��صور ال��ثالث ، فال��ذكر ف��ي ھ��ذه)بن��ت الع��م(مقاب��ل 

ال ت�رث  ) بن�ت األخ، والعم�ة، وبن�ت الع�م    (یرث بالتعصیب، بینم�ا األنث�ى       ) العم
. فیھ��ا ش��یئا، م��ع أن قراب��ة األنث��ى ف��ي ھ��ذه ال��صور ھ��ي نف��س قراب��ة ال��ذكر      

  :فالجواب عنھا یقتضي بیان الحقائق اآلتیة
لح�االت ال�سابقة عل�ى       أن تفسیر مسلك ال�شریعة ف�ي ھ�ذه ا          :الحقیقة األولى 

ھو تفسیر بعید كل البعد عن حقائق ) ضرورة إبقاء الثروة بید العصبة(أنھ لـ 
إبقاء الثروة بید (نظام المیراث في اإلسالم؛ فلو قصد نظام المیراث اإلسالمي 



 

 

 - ٥٧١ - 

لما أوجب في التركة فروضا مقدرة لثمانی�ة م�ن الن�ساء، ولم�ا جع�ل           ) العصبة
  .ستحقاق عن العصباتلھذه الفروض الصدارة في اال

 فالبنت مقدمة في استحقاقھا بالفرض عل�ى الع�صبات، فھ�ي مقدم�ة عل�ى       -
ابن االبن وإن ن�زل، واألب، والج�د وإن ع�ال، واإلخ�وة وأبن�ائھم وإن نزل�وا،           (

  ).واألعمام وأبنائھم وإن نزلوا
 وبنت االبن مقدمة في استحقاقھا ب�الفرض عل�ى م�ن ی�أتي م�ن الع�صبات           -

نزل منھا في الدرجة، واألب، والجد وإن عال، واإلخوة وأبنائھم ابن االبن األ (
  ).وإن نزلوا، واألعمام وأبنائھم وإن نزلوا

االب�ن،  ( واألم مقدمة في استحقاقھا بالفرض على من یأتي من الع�صبات      -
وابن االبن وإن نزل، واألب، والج�د وإن ع�ال، واإلخ�وة وأبن�ائھم وإن نزل�وا،           

  ).ن نزلواواألعمام وأبنائھم وإ
 والزوج��ة مقدم��ة ف��ي اس��تحقاقھا ب��الفرض عل��ى م��ن ی��أتي م��ن الع��صبات  -

االبن، وابن االبن وإن نزل، واألب، والجد وإن ع�ال، واإلخ�وة وأبن�ائھم وإن           (
  ).نزلوا، واألعمام وأبنائھم وإن نزلوا

 واألخت ألم مقدمة في استحقاقھا ب�الفرض عل�ى م�ن ی�أتي م�ن الع�صبات          -
  ).وإن نزلوا، واألعمام وأبنائھم وإن نزلوااإلخوة وأبنائھم (

 واألخ��ت ال��شقیقة مقدم��ة ف��ي اس��تحقاقھا ب��الفرض عل��ى م��ن ی��أتي م��ن        -
ب�ل  ) اإلخوة ألب وأبنائھم وإن نزلوا، واألعمام وأبنائھم وإن نزل�وا  (العصبات  

االب�ن، واب�ن االب�ن وإن ن�زل،        ... إنھا ق�د تحج�ب ق�ل م�ن س�بق حج�ب حرم�ان              
  .واألب، والجد وإن عال

 واألخت ألب مقدمة في استحقاقھا بالفرض على من ی�أتي م�ن الع�صبات               -
ب��ل إنھ��ا ق��د   ) أبن��اء اإلخ��وة ألب وإن نزل��وا، واألعم��ام وأبن��ائھم وإن نزل��وا    (

االب��ن، واب��ن االب��ن وإن ن��زل، واألب، ... تحج��ب ق��ل م��ن س��بق حج��ب حرم��ان
  .والجد وإن عال

ن الع��صبات  والج��دة مقدم��ة ف��ي اس��تحقاقھا ب��الفرض عل��ى م��ن ی��أتي م��      -
 والجد - ما لم تتصل بالمیت عن طریقھ -االبن، وابن االبن وإن نزل، واألب (

 واإلخ�وة وأبن�ائھم وإن نزل�وا،    - م�ا ل�م تت�صل بالمی�ت ع�ن طریق�ھ         -وإن عال   
  ).واألعمام وأبنائھم وإن نزلوا

العمات، وبنات  ( أما الزعم بأن األنثى من األصناف الثالثة         :الحقیقة الثانیة 
ال ترث شیئا مطلقا، حتى في حال انفرادھ�ا بالم�سألة، وأن         ) وبنات العم األخ،  

التركة تعتبر شاغرة، وتذھب كلھا إلى الدولة، فھو یوحي بأن منع ھؤالء من 
المی��راث مطلق��ا مح��ل إجم��اع م��ن األم��ة، وھ��و ل��یس ك��ذلك؛ فق��د س��بق بی��ان       

أص�حاب  اختالف أھل العلم في میراث أولي األرحام في حال خلو المسألة من             
 والع��صبات، وانتھین��ا إل��ى أن  - م��ا ع��دا الموج��ود م��ن ال��زوجین    -الف��روض 

  .الراجح من أقولھم ھو توریثھم
ویبق��ى م��ن الم��شروع أن نبح��ث ع��ن الحكم��ة م��ن ت��أخیر ھ��ؤالء الن��سوة        

إل��ى المرتب�ة الثالث��ة بع��د أص��حاب الف��روض  ) العم�ة، وبن��ت األخ، وبن��ت الع��م (
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حث عن حكمة الشریعة اإلسالمیة في والعصبات، كما أنھ من المشروع أن نب      
  :الحاالت اآلتیة

ف�ي  ) باعتباره عاصبا لھا كونھ ابن أخیھ�ا   (توریثھا الشخص من عمتھ     ) أ(
الوقت الذي ال ترثھ ھي ال فرضا وال تعصیبا وإن ج�از أن ترث�ھ ب�الرحم وھ�و            

  .استحقاق متأخر في الرتبة
في ) كونھ عمھاباعتباره عاصبا لھا (توریثھا الشخص من بنت أخیھ ) ب(

الوقت الذي ال ترثھ ھي ال فرضا وال تعصیبا وإن ج�از أن ترث�ھ ب�الرحم وھ�و            
  .استحقاق متأخر في الرتبة

)  باعتباره عاصبا لھا كونھ ابن عمھا(توریثھا الشخص من ابنة عمھ ) ج(
في الوقت ال�ذي ال ترث�ھ ھ�ي ال فرض�ا وال تع�صیبا وإن ج�از أن ترث�ھ ب�الرحم             

  .ر في الرتبةوھو استحقاق متأخ
في ) العاصب(من المشروع أن نسأل لماذا ورثت الشریعة اإلسالمیة الذكر 

الصور السابقة من النساء ف�ي الح�االت ال�سابقة، ول�م ت�ورث األنث�ى من�ھ ف�ي                
حال موتھ قبلھا معاملة لھا بالمثل؟ لم�اذا جعل�ت االس�تحقاق م�ن ط�رف واح�د          

، ب��ل ولم��اذا )األنث��ى(ي ؟ وم��اذا للط��رف الث��ان)وھ��و ط��رف ال��ذكور الع��صبات (
ف���ي جھ���ة القراب���ة ودرجتھ���ا ) األنث���ى(ورث���ت ال���ذكور ال���ذین ت���شترك معھ���م 

  .وقوتھا؟
 أن - بع��د إنع��ام النظ��ر ف��ي قواع��د نظ��ام المی��راث اإلس��المي -وال��ذي یظھ��ر 

) الن�ساء (الم�شار إل�یھم س�ابقا الح�ق ف�ي می�راث            ) الذكور(الحكمة من إعطاء    
ن المعاملة بالمثل ال یمكن تفسیره إال ف�ي  المذكورات في الحاالت السابقة، دو   

ضوء المنظومة الشاملة ألحكام الشریعة اإلس�المیة المتعلق�ة ب�األموال كنظ�ام             
الح�ق ف�ي   ) الع�صبات (ففي الوقت التي جعل�ت لل�ذكور       ... النفقات ونظام العقل  

میراث قریباتھم ألزمتھم تجاھھن باإلنفاق والعق�ل ونح�و ذل�ك م�ن الواجب�ات،               
وحجب اإلناث الالتي ی�شتركن     ) الذكور(ر أیضا توریث العصبات     وھو ما یفس  

معھ�م ف��ي جھ��ة القراب��ة ودرجتھ��ا وقوتھ��ا، فمی��راث الع��صبات تطبی��ق لقاع��دة  
وھو ما سوف نزی�ده توض�یحا وبحث�ا ف�ي المبح�ث الراب�ع م�ن                 ... الغنم بالغرم 
  .ھذه الدراسة

أم (لرجال، ف�ـ     أن ثمة حاالت ترث المرأة من ال یرثھا من ا          :الحقیقة الثالثة 
بالفرض بینما ال یرثھا ھ�و إن مات�ت قبل�ھ ال ب�الفرض      ) ابن ابنتھا (ترث  ) األم

  .وال بالتعصیب، وإنما قد یرثھا بالرحم
 ف��ي مقاب��ل الح��االت   - أنن��ا نج��د أن ال��شریعة اإلس��المیة    :الحقیق��ة الرابع��ة 

 ق��د أعط��ت لألنث��ى امتی��ازا ف��ي االس��تحقاق ف��ي مقاب��ل نظیرھ��ا م��ن    -ال��سابقة 
أم أم (، كما أن )أبو األم(ترث، وفي المقابل ال یرث ) أم ألم(جال، فنجد أن الر
ت�رث، وف�ي   ) أم أم األب(وك�ذلك  ). أبو أم األم(ترث وفي المقابل ال یرث    ) األم

  ).أبو أم األب(المقابل ال یرث 
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ھ��ذه الحق��ائق الت��ي س��بق تقریرھ��ا تنف��ي نفی��ا مطلق��ا أن تك��ون ال��شریعة          
، )إبق�اء الث�روة بی�د الع�صبة       (العصبات دون الن�ساء     اإلسالمیة قصدت توریث    

  . أو أن تكون قصدت محاباة الذكور على حساب النساء
أما عن المغالطة الرابعة فإن الزعم بأن كل من انفصل عن المت�وفى ب�أنثى           
ھ��ي األم ال ی��رث مطلق��ا، حت��ى ول��و خل��ت الم��سألة م��ن أص��حاب الف��روض أو    

ھم ترك�ة ش�اغرة، وت�ذھب كلھ�ا إل�ى          العصبات، وأن التركة تعتب�ر رغ�م وج�ود        
 بأن من�ع ھ�ؤالء م�ن المی�راث مطلق�ا         - كما قلنا من قبل      –الدولة، فھو یوحي    

ھو محل إجماع من األمة، وھو لیس كذلك؛ فقد سبق بیان اختالف أھل العل�م      
 ما عدا -في میراث أولي األرحام في حال خلو المسألة من أصحاب الفروض  

صبات، وانتھینا إلى أن ال�راجح م�ن أق�ولھم ھ�و             والع -الموجود من الزوجین    
  .توریثھم

وال��زعم ب��أن ال��شریعة اإلس��المیة ل��م تعت��رف ل��ألم بأی��ة ق��درة عل��ى توری��ث    
أقاربھ��ا ھ��و زع��م غی��ر ص��حیح؛ ألن اإلخ��وة ألم یرث��ون م��ع أنھ��م ق��د ات��صلوا   

جدتان اتصلتا ) أم أم األم(و ) أم األم(بالمیت عن طریق األم فقط، وأیضا فإن       
  .ت عن طریق األم فقط ومع ذلك فقد ترثان في بعض األحوالبالمی

 الخال أو الخالة ف�ي مقاب�ل    :وإذا كانت الشریعة اإلسالمیة قد أخرت كل من       
ابن األخت أو بنت األخت، والجد ألم في مقابل ابن البنت أو بنت البنت، وابن  

 م�ن  الخالة في مقابل ابن خالتھ، عن المیراث بالفرض أو التع�صیب ف�إن ذل�ك           
قبیل المعاملة بالمثل، ثم إن غیاب التعصیب ب�ین المت�وفى وھ�ؤالء م�ن ش�أنھ                 
أن  یسقط عنھم االلتزامات المالیة التي ألزمت بال�شریعة اإلس�المیة العاص�ب              
أن یق��وم بھ��ا تج��اه ع��صابتھ م��ن المی��راث والنفق��ة، ف��امتنع المی��راث بینھم��ا      

فرصة ف�ي االس�تحقاق    بالفرض أو بالتعصیب، وإن كانت الشریعة أبقت لھم ال        
  .بنظام الرحم إال أنھ متأخر في الرتبة عن ھذین النظامین
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  املبحث الرابع

  اإلرث بالتعصيب يف ضوء منظومة احلقوق والواجبات

مما تمتاز بھ الشریعة اإلسالمیة أن أحكامھا متماس�كة متكامل�ة، ال ینف�صل     
ذ حك�م م�ن   بعضھا عن بعض، بل ھي وحدة واحدة ال تتجزأ، وال یصح أن یأخ 

أحكامھا وینظر إلیھ معزوال عن غیره وعما یكملھ من أحكام؛ لما یترتب على 
 -ذلك م�ن خط�أ ف�ي الفھ�م، وجھ�ل بحك�م ال�شارع ومقاص�ده؛ ول�ذا خاط�ب اهللا             

:  رس�����������������������������������������������ولھ فق�����������������������������������������������ال-تع����������������������������������������������الي 

M ¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª

½L ).أش�د اإلنك�ار عل�ى بن�ي إس�رائیل           - تع�الى    -، وأنكر اهللا    ٤٩): المائدة 

M  J IH:  تع�الى  -عض الكت�اب دون بع�ض، فق�ال         أخذھم بب 

L  KL ).٨٥): البقرة.  

 ش�أنھ ف�ي   -وإن أكثر ما یتعرض لھ نظام المیراث في اإلسالم م�ن ش�بھات         
 ما ھ�و إال أث�ر   -ذلك شأن غیره من النظم التي جاءت بھا الشریعة اإلسالمیة          

جزؤ؛ فالزعم  من آثار النظرة الجزئیة ألحكام الشریعة اإلسالمیة التي تأبى الت         
یظلم المرأة، بحجة أنھ یعطي للذكر مثل حظ األنثیین،    ) اإلرث بالتعصیب (بأن  

أو أنھ یؤدي إلى توریث الذكور وحرمان اإلناث، دون النظر إلى باقي أح�وال               
اإلناث في المیراث من جھة، وإلى طبیعة االلتزامات المادیة واألعباء الملق�اة      

ن اإلناث، وتجاه بعضھم بع�ضا م�ن جھ�ة         على عاتق العصبات تجاه أقاربھم م     
سببھ غیاب تلك النظرة الشاملة ألحكام الشریعة اإلس�المیة؛ ذل�ك أن   = أخرى  

 وھم أقارب الم�ورث ال�ذكور ال�ذین ال ت�دخل ف�ي              -استحقاق العصبات بالنفس    
 للمی�راث، یقابل�ھ التكلی�ف ال�شرعي بالنفق�ة والعق�ل             –نسبتھم إلی�ھ أنث�ى فق�ط        
 المالی��ة الت��ي ألقتھ��ا ال��شریعة اإلس��المیة عل��ى ع��اتق     وغیرھم��ا م��ن األعب��اء 

الرجال عموما، وعل�ى ع�اتق الع�صبات تج�اه بع�ضھم بع�ضا خ�صوصا، األم�ر               
 - في الغالب    -الذي یتبین معھ أن استحقاق الذكور لإلرث بالتعصیب إنما ھو           

  .تطبیق لقاعدة الغنم بالغرم
 أح�د االعتب�ارات   وقد كان مراعاة العبء المالي الملقى عل�ى ع�اتق ال�وارث    

 ف�ي م��دى اس��تحقاقھ ف��ي  - باإلض��افة إل�ى اعتب��ارات أخ��رى  -المھم�ة الم��ؤثرة  
  .المیراث من عدمھ من ناحیة، ومقدار ھذا االستحقاق من ناحیة أخرى

س��وف نق��ف م��ع  ) اإلرث بالتع��صیب(ولتوض��یح ھ��ذه الق��ضیة فیم��ا یخ��ص   
  :النقاط اآلتیة

  .قارب على العصباتالتكلیف الشرعي بإیجاب النفقة لبعض األ: أوال
  .التكلیف الشرعي بإیجاب العقل عن بعض األقارب على العصبات: ثانیا
  .میراث العصبات في ضوء ما سبق ووفق قاعدة الغنم بالغرم: ثالثا
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  .استحقاق الذكور واإلناث للمیراث بین العدل والفضل: رابعا
  - أوال -

  صباتالتكلیف الشرعي بإیجاب النفقة لبعض األقارب على الع
ال تنظ��ر ال��شریعة اإلس��المیة إل��ى الم��ال تل��ك النظ��رة المادی��ة الت��ي تقت��ضي    
التھافت علیھ، فال یعد المال قیمة م�ن ق�یم اإلن�سان، وال عن�صرا م�ن عناص�ر             
التمایز بین الناس، أو معیارا من معاییر التفاضل بی�نھم، ب�ل ینظ�ر إلی�ھ عل�ى          

  .یفأنھ وسیلة من وسائل تحقیق الحاجیات وأداء التكال
وقد وضعت الشریعة اإلسالمیة نظام�ا مالی�ا خاص�ا باألس�رة، یحك�م العالق�ة           
ب��ین القراب��ات بع��ضھم بع��ضا، كم��ا یح��دد الم��سئولیات والحق��وق، وی��ضع ھ��ذا  
النظام تعریفا خاصا للرجولة واألنوثة؛ یعتمد في جزء منھ على توزیع مع�ین      

: للحق�����������������������وق والم�����������������������سئولیات واألعب�����������������������اء المالی������������������������ة   

M.,+ *)('&%$#"!L . 

 إل��ى الرج��ال عل��ى  - تع��الى -وھ��ذه القوام��ة الت��ي أس��ندھا اهللا  ). ٣٤:الن��ساء(
النساء فیھا تكریم للمرأة، وھي أثر من آث�ار رحم�ة ال�شریعة اإلس�المیة بھ�ا،        

 منق�صة للم�رأة الم�سلمة، ب�ل ال ی�صح أن            - كما یدعي البعض خط�أ       -ولیست  
لرج�ل عل�ى أم�ر م�ن     ینظر إلیھ�ا عل�ى أنھ�ا ال�سیطرة، وإنم�ا الم�راد بھ�ا قی�ام ا           

ال��ذي : یت��ولى ش��ئونھن م��ن الن��ساء، وأن ی��سعى ف��ي م��صالحھن؛ ف��القوام ھ��و
یقوم على شأن شيء ویلیھ بما یصلحھ، فقی�ام الرج�ال عل�ى الن�ساء ھ�و قی�ام         

وج�اء التعبی�ر القرآن�ي ھن�ا     . الحفظ والدفاع، وقیام االكت�ساب واإلنت�اج الم�الي       
ى أن المطل��وب ھ��و المبالغ��ة  لت��شیر إل�� ) قوام��ون(باس��تعمال ص��یغة المبالغ��ة  

م�ن ك�ان م�ن      ) الرجال(والمراد من   . واالستمرار في القوامة على أمر النساء     
أفراد حقیقة الرجل، أي الصنف المع�روف م�ن الن�وع اإلن�ساني، وھ�و ص�نف                  

صنف اإلناث من النوع اإلن�ساني، ول�یس     ) النساء(الذكور، وكذلك المراد من     
رج�ل الم�رأة، أي زوجھ�ا؛ لع�دم اس�تعمالھ      المراد بالرجال جمع الرجل، بمعنى    

ف��ي ھ��ذا المعن��ى، وال الم��راد م��ن الن��ساء الجم��ع ال��ذي یطل��ق عل��ى األزواج        
اإلن�اث، ب��ل الم�راد م��ا ی��دل علی�ھ اللف��ظ بأص�ل الوض��ع؛ فاآلی��ة ھن�ا ت��تكلم ع��ن      
عموم الرجال وعموم النساء؛ ومن ثم فلیست مقصورة على الرجل وزوج�ھ،          

خ ق��وام عل��ى أخوات��ھ، واالب��ن ق��وام عل��ى أم��ھ،    ف��األب ق��وام عل��ى بنات��ھ، واأل 
  .)١(والزوج قوام على زوجھ

                                                           

 . وما بعدھا٥/٣٧: التحریر والتنویر) ١(
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ي م نما تستم م  لنسا  جال على  ل مة  آلية  ق   :ق بين 

 وھذا التفضیل ھو المزای�ا الجبلی�ة        M*)('&%L: األول

التي تقتضي حاجة المرأة إلى الرجل في ال�ذب عنھ�ا وحراس�تھا لبق�اء ذاتھ�ا؛          
لن��ساء إل��ى الرج��ال م��ن ھ��ذه الناحی��ة م��ستمرة، وإن كان��ت تق��وى  ف��إن حاج��ة ا

  .)١(وتضعف

 وقد جيء بصیغة الماضي لإلیماء إلى أن M.,+L: الثاني
ذلك أمر قد تقرر في المجتمعات اإلنسانیة منذ القدم، فالرجال ھم العائلون 
لنساء العائلة من أزواج وبنات وغیرھن، وأضیفت األموال إلى ضمیر 

 من شأن الرجال؛ فالشقاء في األرض - في األصل - االكتساب الرجال؛ ألن
والكفاح من أجل الكسب إنما ھو من واجبات الرجل، ولیس على المرأة في 

 علیھ - محذرا آدم - تعالى -یشیر إلى ذلك قول اهللا ... ذلك تكلیف شرعي

M RQPONML عن االستجابة إلبلیس -السالم 

 VUTSL).وإنما "فتشقیا: " تعالىإذ لم یقل اهللا). ١١٧: طھ ،

بعد أن كان موجھا إلیھما . M V L وجھ الخطاب آلدم خاصة دون زوجھ

MU T S R L.  

وأول نفقة م�ن النفق�ات الواجب�ة عل�ى الرج�ل نفقت�ھ عل�ى نف�سھ، ث�م نفقت�ھ                      
... عل�ى امرأت��ھ، فالرج��ل مل��زم المرأت�ھ بال��صداق والنفق��ة وال��سكنى والك��سوة  

 -؛ فقد أمر اهللا    )٢( لزوجھا بشيء من ذلك    -رعا   ش -وغیرھا، وال تلزم المرأة     

                                                           

ف�سیر الفخ�ر ال�رازي، الم�شتھر بالتف�سیر       وما بعدھا، وت٥/٣٧: انظر التحریر والتنویر  ) ١(
 .  وما بعدھا١٠/٦٩: الكبیر ومفاتیح الغیب

والم��رأة  ) ال��زوج (م��ن عجائ��ب م��ا ی��دعو إلی��ھ دع��اة الم��ساواة المطلق��ة ب��ین الرج��ل          ) ٢(
ما دعا إلیھ واض�عو تقری�ر لجن�ة الحری�ات والم�ساواة التون�سیة م�ن إلغ�اء إس�ناد             ) الزوجة(

 وھ�و م�صطلح ن�صت علی��ھ مدون�ة األح�وال الشخ��صیة      -) ل��ةرئاس�ة العائ (وظیف�ة أو مھم�ة   
 للزوج؛ بحیث یتساوى الزوج�ان، ویت�شاركان ش�راكھ كامل�ة ف�ي ت�سییر ش�أون                 –التونسیة  
 ب�صفتھ رئ�یس العائل�ة عل�ى     –وألن ھذه الرئاسة تستتبع وج�وب إنف�اق ال�زوج           ... أسرتھما

 وق�د أع�رب واض�عو       زوجتھ فقد اقترحت اللجن�ة ض�رورة تط�ویر مؤس�سة النفق�ة الزوجی�ة؛              
 لمط��البتھم بتط��ویر النفق��ة؛ ف��ادعوا أن ف��ي - م��ن منظ�ورھم  -التقری�ر ع��ن ال��سبب الحقیق��ي  

س��لبي ینبغ��ي مراجعت��ھ،  : حم��ائي یتع��ین اإلبق��اء علی��ھ، والث��اني  : النفق��ة وجھ��ین، أح��دھما 
فالنفقة حق للزوجة ال یمكن التخل�ي عن�ھ طالم�ا ل�م تتحق�ق لھ�ا الم�ساواة التام�ة ف�ي ف�رص             

  .الشغل
وبالمقاب��ل ف��إن ف��ي النفق��ة بع��دا رمزی��ا س��لبیا ال یمك��ن إنك��اره، فواج��ب إنف��اق ال��زوج عل��ى     
زوجتھ یتأسس عل�ى علوی�ة دوره ف�ي األس�رة بوص�فھ رئی�سھا، وھ�و م�ا یف�سر م�ا ق�ام ب�ھ                       

 تعلی�ق  - أی�ضا  -المشرع من ربط بین رئاسة العائلة واإلنفاق على الزوجة، وھو م�ا یف�سر    
الزوجة، فتستحقھا حتى إن كانت ثریة أثرى م�ن ال�زوج، وحت�ى            النفقة على شرط الدخول ب    
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:  الرج�������������ال بإیت�������������اء الن�������������ساء مھ�������������ورھن، فق�������������ال   -تع�������������الى 

M¢¡�~ }|{zyxwvutsL )٤: النساء .(

: وأوج�����ب للن�����ساء ح�����ق ال�����رزق والك�����سوة عل�����ى الرج�����ال فق�����ال تع�����الى   
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إن كان لھا شغل وكان ھو عاطال، كما تتأسس النفقة على علویة دور الرجل في المجتم�ع،          
فالمفترض أنھ األقدر والقادر اقتصادیا على العم�ل وت�وفیر ال�دخل، أم�ا الزوج�ة ف�المفترض                

بیت، وطالم�ا أن�ھ ال دخ�ل لھ�ا فھ�ي تحت�اج       أنھا عاجزة عن التكسب ومركزھا الطبیعي في ال       
ول��یس بالت��الي م��ن الغری��ب أن یق��ع اس��تعمال النفق��ة لتبری��ر ع��دم        . إل��ى م��ن ینف��ق علیھ��ا   

المساواة في اإلرث، فنصیب المرأة ھو أقل ألنھ وقع تنفیلھا بإلزام زوجھا باإلنف�اق علیھ�ا،         
المحمول�ة علی�ھ ب�صفتھ      أما الرجل فیحتاج إلى نصیب أقبر لی�تمكن م�ن مجابھ�ھ االلتزام�ات               

  .رجال ومنھا اإلنفاق على زوجتھ
وقد حارت آراء واضعي التقریر في الوصول إل�ى اقت�راح لھ�ذا التط�ویر، فلعلمھ�م ب�صعوبة                   
مطالب��ة الزوج��ة بتحم��ل النفق��ة عل��ى األس��رة م��ع ال��زوج عل��ى ق��دم الم��ساواة، فق��د ط��البوا       

ت�وفیر الحمای�ة الالزم�ة للم�رأة     بوجوب أن تعكس النفقة جانبھ�ا اإلیج�ابي فق�ط المتمث�ل ف�ي               
التي ھي فعال في حاجة إلیھا لعدم توفر أسباب الكسب لھا بالمقابل یجب أال یبقى في النفقة       

من ھذا المنطلق ال یمكن اإلبق�اء عل�ى   . ما یوحي بأنھا من تبعات سلطة الزوج على زوجتھ 
ف�ي إحال�ة واض�حة    النفقة بصفتھا حقا مطلقا تستحق بمجرد تحقق شرط الدخول وال غیره،   

ولتحری�ر  . إلى التبری�ر التقلی�دي القائ�ل ب�أن النفق�ة ھ�ي مقاب�ل لح�بس الزوج�ة عل�ى زوجھ�ا                    
 یتعین إضافة شرط جدید لھا ف�ال ت�ستحقھا إال        - الذي یتوھمھ    -النفقة من ھذا البعد السلبي      

م��ن ل��م یك��ن لھ��ا دخ��ل یغنیھ��ا ع��ن الحاج��ة إل��ى النفق��ة، بھ��ذا المعن��ى ی��صبح مفھ��وم النفق��ة    
نح��صرا ف��ي ت��وفیر الحمای��ة االقت��صادیة للم��رأة م��ع إق��صاء ك��ل األبع��اد األخ��رى المتعلق��ة      م

لك�ن ی�شترط أن یك�ون ال�دخل ال�ذي        . بسلطة الزوج علیھا وحبسھا على ذمت�ھ طیل�ة ال�زواج          
كمرت�ب أو م�داخیل   (یتمتع ب�ھ الم�رأة كافی�ا لتغطی�ة حاجتھ�ا، وال یھ�م أن یك�ون ال�دخل ق�ارا                     

المھم فقط ) یح نشاط فالحي موسمي أو مرابیح مساھمة في شركةمراب(أو غیر قار ) كراء
یج�ب  : "لذا یقترح أن یكون النص. أن یجعل الزوجة ھذا الزوجة في غنى عن نفقھ زوجھا      

على الزوج أن ینفق على زوجتھ الم�دخول بھ�ا وعل�ى مفارقت�ھ م�دة ع�دتھا إال إذا ك�ان لھ�ا                  
  .١٥٨ص ". دخل یغنیھا عن الحاجة إلى النفقة

تغیی�ر أحك�ام المی�راث ونظ�ام النفق�ات ف�ي       "ھر بوضوح أن الغایة الحقیقیة لھ�ؤالء ھ�ي    ویظ
اإلسالم معا إلزالة أس�باب تف�وق الرج�ل عل�ى الم�رأة ونق�ض ك�ل أحك�ام القوام�ة وم�ا ترت�ب                 
علیھا من تشریعات، ویریدون ذلك في كل مجال لینھدم النظام التشریعي اإلسالمي بأكمل�ھ،           

محم�د  .د.مكانة المرأة ف�ي الق�رآن الك�ریم وال�سنة ال�صحیحة، أ            : ظران". فال یبقى منھ شيء   
 . وما بعدھا١٤٧: بلتاجي
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: وك�������ل رج�������ل م�������أمور أن ینف�������ق ف�������ي ح�������دود وس�������عھ). ٦:الط�������الق(
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ولیست النفقة في ال�شریعة اإلس�المیة واجب�ة عل�ى الرج�ال تج�اه زوج�اتھم              
لرج��ال تج��اه العدی��د م��ن الن��ساء مم��ن تلزم��ھ     فح��سب، وإنم��ا ھ��ي أم��ر الزم ل  

نفقتھن، فتجب النفقة للبنت على أبیھا حتى تت�زوج، وال تجب�ر عل�ى احت�راف                
 – ول�م تك�ن ذات م�ال    –مھنة أو عمل، فإن طلقت وانتھت نفقتھا م�ن ال�زوج     

  .عادت نفقتھا على  األب
ألب، كذلك أوجبت الشریعة النفق�ة لألبن�اء ال�ذكور ال�ذین ال م�ال لھ�م عل�ى ا                

إل��ى أن یبل��غ ال��صبي ق��ادرا عل��ى الك��سب غی��ر م��شغول بطل��ب العل��م المالئ��م        
ألمثالھ، وتستمر نفقتھ على أبیھ إذا بلغ غیر قادر على الكسب، أو غیر واجد 
لھ، أو مشغوال بطلب علم مشروع مالئم ألمثالھ، ومن حیث استعداده والقدرة 

  .)١(أبیھ
                                                           

)
١

انظ��ر ملخ��صا لقواع��د نظ��ام النفق��ات اإلس��المي، كم��ا یب��دو م��ن ن��صوص واآلراء الفقھی��ة الملكی��ة الفردی��ة،  ) 
ی�ات والم�ساواة    أن یطال�ب تقری�ر لجن�ة الحر    - أی�ضا    -وم�ن الغری�ب     .  وما بع�دھا   ١٧٠محمد بلتاجي حسن    /د.أ

التونسیة بتعدیل ن�صوص النفق�ة عل�ى األوالد، وكان�ت مجل�ة األح�وال الشخ�صیة التون�سیة جعل�ت النفق�ة عل�ى                       
األوالد واجبا على األب فقط، ثم أضیفت فقرة توجب على الزوج�ة أن ت�سھم ف�ي اإلنف�اق عل�ى األس�رة إن ك�ان              

فسر أصحاب التقریر تفریق المشرع ب�ین ال�زوج   وی) وھو مخالفة صریحة ألحكام الشریعة اإلسالمیة  (لھا مال   
والزوجة في عبء اإلنفاق، إذ جعل المتحمل لواجب نفقة األوالد أص�الة ھ�و األب، وھ�ي نتیج�ة ل�صفتھ رئی�سا              
للعائل��ة وولی��ا ل��ألوالد، أم��ا األم ف��ال تتحم��ل التزام��ا أص��لیا ف��ي النفق��ة حت��ى وإن ك��ان لھ��ا م��ال طالم��ا أنھ��ا تتب��ع    

وی�رى أص�حاب   . ویستنتج أنھ یوجد عدم توازن في توزیع واجب النفقة بین األب واألم   .. الزوج رئیس العائلة  
التقری�ر أن ھ�ذا الح�ل ق�د یب�دو ف��ي ظ�اھره ل�صالح الم�رأة ولفائ�دتھا ال ض��دھا، فھ�ي فق�ط مطالب�ة باإلس�ھام ف��ي              

األبن�اء الت�ي یعج�ز    اإلنفاق مما یمكنھا باالحتفاظ بمالھا لنفسھا وعدم بذل إال ما ھ�و ض�روري إلكم�ال حاجی�ات       
  لكنھم یرون أن ھذا الحل في الحقیقة غیر مقبول لألسباب اآلتیة. األب عن توفیرھا

 مركزھا الق�انوني فیھ�ا، فتغلی�ب مكان�ة األب ف�ي      - حتما - أن حجم دور األم في اإلنفاق على األسرة یعكس       -١
الم�ا أنھ�ا ال ت�شارك ف�ي رئاس�ة العائل�ة،       األسرة یتناسب مع مكانتھ القانونیة فیھا بوصفھ رئی�سھا، أم�ا األم فط             

  .فإنھا ال تتحمل نفس الواجب في اإلنفاق علیھا، وصاحب المال یبقى ھو صاحب السلطة
 أن الحل المعتمد ھنا ھو من أھم الحجج الت�ي یق�ع اس�تعمالھا لتبری�ر ع�دم الم�ساواة ف�ي اإلرث ب�ین الرج�ل              -٢

 واج�ب اإلنف�اق محم�ول علی�ھ، ب�ذلك ی�ستعمل إض�عاف دور        والمرأة؛ فھو أش�د حاج�ة إل�ى الم�ال منھ�ا طالم�ا أن       
  .األم في اإلنفاق على األبناء سالحا ضدھا لحرمانھا من حقھا في المساواة

 أن التنظیم الراھن أص�بح ال ین�سجم م�ع واق�ع ج�زء كبی�ر م�ن األس�ر التون�سیة، فكلم�ا ك�ان للم�رأة دخ�ل إال                -٣
 الن�ساء الالت�ي لھ�ن دخ�ل ھ�و ف�ي ارتف�اع متواص�ل بارتف�اع          وأنفقت معظمھ إن لم یكن كلھ على األسرة ونسبة 

  .نسبة اقتحامھن سوق العمل
وعلی��ھ یقت��رح ھ��ؤالء إلغ��اء التمیی��ز ب��ین األم واألب ف��ي النفق��ة عل��ى األوالد، فیتع��ین م��ن وج��ھ أول االرتق��اء       

كنھم یرون أن�ھ لم�ا ك�ان    بواجب األم في اإلنفاق على األبناء إلى مرتبة االلتزام الكامل المساوي اللتزام األب، ل  
واقع التمكین االقتصادي للمرأة الذي لم یبلغ الم�ساواة التام�ة ف�ي الف�رص م�ع الرج�ل، فإن�ھ یج�ب ق�رن واج�ب            

عل��ى األم الت��ي لھ��ا دخ��ل ق��ار  : ((النفق��ة المحم��ول عل��ى األم ب��شرط أن یك��ون لھ��ا دخ��ل ق��ار عل��ى نح��و م��ا یل��ي  
واضعي التقریر من المطالبة بالم�ساواة المطلق�ة ب�ین ال�زوج     ومما سبق یتبین أن قصد )). اإلنفاق على األبناء  

والزوجة في عبء اإلنفاق ھو الق�ضاء عل�ى قوام�ة الرج�ل وإلغ�اء اإلرث بالتع�صیب وإلغ�اء القاع�دة ال�شرعیة               
 ).للذكر مثل حظ األنثیین(التي تقضي في بعض أحوال المیراث أن یكون 
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ل���ضیقة المح���صورة ف���ي وألن األس���رة ف���ي اإلس���الم لی���ست ھ���ي األس���رة ا 
الزوجین وأوالدھما، كما ھو معروف عند الغ�ربیین وغی�رھم بم�ا ی�سمونھ ب�ـ               

، بل ھي األسرة الممتدة أو الموسعة التي یدخل فیھا األق�ارب            )األسرة النواة (
م���ن أص���حاب الف���روض والع���صبات وأول���ي األرح���ام، فق���د أوجب���ت ال���شریعة  

  .عضھم البعضاإلسالمیة لھم حقوقا المالیة ومعنویة تجاه ب
لقد أكدت نصوص القرآن والسنة على ح�ق ذوي القرب�ى وإیج�اب ص�لتھم،           

:  تع����������������������������الى-وتح����������������������������ریم قطیع����������������������������تھم، قول����������������������������ھ  
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ول��م ت��دع ال��شریعة اإلس��المیة أم��ر رعای��ة األق��ارب ف��ي إط��ار الوص��ایا     ). ٢٣
األخالقیة، ولم تجعلھ مجرد دعوة قائمة على الترغیب والترھیب فحسب، ب�ل            

خاص�ة باألق�ارب الق�صد منھ�ا حمای�ة ھ�ذه الوص�ایا ونقلھ�ا م�ن          قررت أحكام�ا   
  .نطاق الوصایا األخالقیة إلى حیز التشریعات القابلة للتنفیذ

 -فم��ن ھ��ذا المنظ��ور أوجب��ت ال��شریعة اإلس��المیة النفق��ة ل��بعض األق��ارب      
 على بعض؛ لما ف�ي ذل�ك م�ن تحقی�ق التكاف�ل االجتم�اعي ال�ذي          -ذكورا وإناثا   

وق��د ف��صل فقھ��اء ال��شریعة  . م بنیان��ھ الت��شریع اإلس��الميأرس��ى قواع��ده وأق��ا
اإلسالمیة األحكام المتعلقة بالنفقة الواجبة على األقارب، فبینوا من تجب لھم      
النفقة من األقارب، وشروط كل من المنفق والمنف�ق علی�ھ، وإن اختلف�وا ف�ي                

  لیس القرابة الموجبة لھذه النفقة، وغیر ذلك من األحكام المتعلقة بھا مما 
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  .)١(ھذا البحث مجاال للتفصیل فیھ
 فیم�ا   -ومذھب الحنابلة أوسع المذاھب ف�ي نط�اق نفق�ات األق�ارب الواجب�ة               

 حی�ث جعل�وا المن�اط ف�ي     -عدا الف�روع عل�ى األص�ول واألص�ول عل�ى الف�روع        
ذلك ھو المیراث، فالشرط عندھم أن یك�ون المنف�ق وارث�ا، وخالص�ة م�ذھبھم                

 أن ینف�ق عل�ی قریب�ھ الفقی�ر ال�ذي ال ك�سب ل�ھ              أنھ یجب على القریب الموسر    
 :وال م�����ورد، بم�����ا یحق�����ق ل�����ھ كفایت�����ھ، ی�����دل عل�����ى ذل�����ك قول�����ھ تع�����الى      

MÂÁÀ¿L          وھو أب -أي على القریب الذي یرث من المولود لھ 

 رزق الوالدات وكسوتھن بالمعروف، أي النفقة علیھن في -المولود إذا مات  
 - مت�ى اس�توجب األم�ر    -ینف�ق  حال الرض�اع، فكم�ا أن�ھ ی�رث فیغ�نم فعلی�ھ أن        

فیغرم، والغنم بالغرم، وال شك أن إلزام األقارب بالنفقة عل�ى بع�ضھم ال�بعض            
 من دعائم التكافل االجتم�اعي ف�ي اإلس�الم، عل�ى معن�ى         - وفق ھذا التفصیل     -

أن األس���رة فیم���ا بینھ���ا تتكاف���ل، قب���ل أن یطل���ب م���ن الغرب���اء أو المجتم���ع أو 
  .)٢(الدولة

 عل��ى وج��ھ  - أی��ضا - مكل��ف -باإلض��افة إل��ى م��ا س��بق    -عل��ى أن الرج��ل  
 في الجھاد ف�ي س�بیل اهللا،    - تعالى   - ببذل المال في إعالء كلمة اهللا        -األصالة  

  .كما أنھ مكلف باإلنفاق في أوجھ أخرى غیر ما ذكرنا، منھا ضیافة الضیفان

   –ثانيا  -

لعصبا ألقا على  لعقل ع بع  عي بإيجا  لش   لتكلي 

تك��الیف ال��شرعیة الت��ي أوجبتھ��ا ال��شریعة اإلس��المیة عل��ى الع��صبات   م��ن ال
العقل عن بعض األقارب، والعقل ھو الدیة، سمیت الدیة بذلك ألن اإلبل كان�ت      
تعقل بفناء ولي المقتول، ثم كثر االستعمال حتى أطلق العق�ل عل�ى الدی�ة وإن                

 المقت�ول، أو  إنما سمیت عقال؛ ألنھا تعقل لسان ول�ي : وقیل. لم تكن من اإلبل   
من العقل وھو المنع؛ ألن العشیرة كان�ت تمن�ع القات�ل بال�سیف ف�ي الجاھلی�ة،          

  .)٣(ثم منعت عنھ في اإلسالم بالمال

                                                           

وع إلیھ�ا لالس�تزادة فیم�ا یتعل�ق بنظ�ام      ثمة أبحاث ومؤلفات معاصرة كثی�رة یمك�ن الرج�     ) ١(
النفقات في ال�شریعة اإلس�المیة وآثارھ�ا االجتماعی�ة،          : النفقات في الشریعة اإلسالمیة منھا    

: رس��الة دكت��وراه، مقدم��ة لكلی��ة ال��شریعة والدراس��ات اإلس��المیة، جامع��ة أم الق��رى، إع��داد  
. لق��رآن الك��ریم، والنفق��ة ف��ي ض��وء ا)م١٩٨٢/ه١٤٠٢(حی��اة محم��د عل��ي عثم��ان خف��اجي  

دراسة موضوعیة، رسالة ماجستیر، مقدمة لكلیة الدعوة وأصول الدین، جامعة أم الق�رى،      
. ، وفق��ھ النفق��ات الواجب��ة   )ه١٤٢٠ –ه ١٤١٩(س��لمى بن��ت معی��وض الجمیع��ي،     : إع��داد 

دراس�ة ف�ي المف�اھیم واألدل�ة واآلراء الفقھی�ة، ت�ألیف عب�د اهللا أحم�د الیوس�ف، مؤس��سة أم          
 ).م٢٠٠٦/ه١٤٢٧( بیروت، الطبعة األولى –والنشر، لبنان القرى للتحقیق 

 . وما بعدھا١٧٠: الملكیة الفردیة: انظر) ٢(
 .١٢/٣٤٠: الحاوي الكبیر: انظر) ٣(
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وكان األصل یقتضي وجوب أداء الدی�ة عل�ى م�ن وق�ع من�ھ الفع�ل الموج�ب             
لھ��ا ول��یس عل��ى غی��ره، إال أن تقالی��د الع��رب قب��ل اإلس��الم أوجب��ت أن یتحم��ل   

مقربین من الشخص الذي وجبت علیھ، وق�د أطل�ق الع�رب عل�ى           الدیة أقرب ال  
ھ��ؤالء األق��ارب ال��ذین یتحمل��ون الدی��ة ع��ن الج��اني اس��م العاقل��ة، وھ��ي جم��ع   

  .عاقل، وھو دافع الدیة
، واألص�ل ف��ي ذل��ك  )١(وم�ن المتف��ق علی�ھ أن دی��ة الخط�أ تج��ب عل�ى العاقل��ة    

:  قال- عنھ   رضي اهللا  - صلى اهللا علیھ وسلم؛ فعن أبي ھریرة         -قضاء النبي   
اقتتل�ت امرأت��ان م��ن ھ��ذیل، فرم��ت إح�داھما األخ��رى بحج��ر، فقتلتھ��ا وم��ا ف��ي   

 فقضى رس�ول اهللا  - صلى اهللا علیھ وسلم      -بطنھا، فاختصموا إلى رسول اهللا      
أن دی��ة جنینھ��ا غ��رة عب��د أو ولی��دة، وق��ضى بدی��ة : " ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم-

  .)٢("المرأة على عاقلتھا، وورثھا ولدھا ومن معھم
والحكم���ة م���ن إیج���اب الدی���ة عل���ى العاقل���ة أن ال���نفس محترم���ة ف���ال وج���ھ  
إلھدارھا، وأن الخطأ یع�ذر فی�ھ اإلن�سان، وإیج�اب الدی�ة ف�ي م�ال القات�ل خط�أ              
ض��رر كبی��ر علی��ھ م��ن غی��ر ذن��ب تعم��ده، ف��ال ب��د م��ن إیج��اب بدل��ھ، فك��ان م��ن   

 م�ن  محاسن الشریعة اإلسالمیة وقیامھا بمصالح العباد أن أوجب�ت بدل�ھ عل�ى     
علی�ھ ن�صرة القات�ل، فأوجب�ت عل�یھم إعانت�ھ عل�ى ذل�ك كإیج�اب النفق�ات عل�ى            

  .األقارب
فی�ھ تنبی�ھ عل�ى أن العاقل�ة تحم�ل دی�ة الخط�أ،          : "وفي ذلك یقول ابن قدام�ة     

والمعنى في ذلك أن جنایات الخطأ تكثر، ودی�ة اآلدم�ي كثی�رة، فإیجابھ�ا عل�ى                
ھا على العاقل�ة عل�ى س�بیل        الجاني في مالھ یجحف بھ، فاقتضت الحكمة إیجاب       

                                                           

، ١٢/٣٤٠: ، والح�اوي الكبی�ر    ٢٥/١٧٩: ، واالس�تذكار  ٧/٢٥٥: بدائع الصنائع : انظر) ١(
العلم خالفا في أن دی�ة الخط�أ    وال نعلم بین أھل     : "جاء في المغني  . ٢١،  ١٢/١٩: والمغني

أجمع على ھذا كل م�ن نحف�ظ عن�ھ م�ن أھ�ل العل�م، وق�د ثبت�ت         : على العاقلة، قال ابن المنذر 
 أنھ قضى بدیة الخطأ على العاقل�ة، وأجم�ع   - صلى اهللا علیھ وسلم   -األخبار عن رسول اهللا     

م�د الخط�أ عل�ى     دی�ة ع - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -أھل العلم على القول ب�ھ، وق�د جع�ل النب�ي            
أما إن كان القتل شبھ العمد، فالدیة على العاقلة في ظاھر مذھب أحمد ب�ن حنب�ل،              ". العاقلة

وب��ھ ق��ال ال��شعبي والنخع��ي والحك��م وال��شافعي والث��وري وإس��حاق وأص��حاب ال��رأي واب��ن     
ھ�ي  : المنذر، وقال ابن سیرین والزھري والح�ارث العكل�ي واب�ن ش�برمة وقت�ادة وأب�و ث�ور                  

 في مالھ؛ ألنھا موج�ب فع�ل ق�صده، فل�م تحمل�ھ العاقل�ة كالعم�د المح�ض؛ وألنھ�ا              على القاتل 
دیة مغلظة فأشبھت دیة العمد، وھكذا یجب أن یكون مذھب مالك ألن شبھ العم�د عن�ده م�ن             

 .باب العمد
أخرجھ البخاري في الصحیح في كتاب الدیات باب جنین الم�رأة وأن العق�ل عل�ى الوال�د             ) ٢(

، وم��سلم ف��ي كت��اب الق��سامة والمح��اربین    )٦٩١٠(ل��ى الول��د، ح��دیث  وع��صبة الوال��د ال ع 
والقصاص والدیات، باب دیة الجنین ووجوب الدیة في قتل الخطأ وش�بھ العم�د عل�ى عاقل�ة         

 ).١٦٨١(الجاني، 
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المواس��اة للقات��ل واإلعان��ة ل��ھ تخفیف��ا عن��ھ إذا ك��ان مع��ذورا ف��ي فعل��ھ وینف��رد  
  .)١("بالكفارة

وعاقلة اإلن�سان ھ�م ع�صبتھ، والع�صبات ب�النفس عل�ى م�ا بین�ا ھ�م أق�ارب                     
اإلنسان الذكور الذین ال تدخلھم في نسبتھم إلی�ھ أنث�ى فق�ط، وت�شمل الجھ�ات                 

 -بوة واألخوة والعمومة، فیدخل في العاقلة اآلباء واألبناء     البنوة واأل : األربع
 واإلخ�وة وبن�یھم، واألعم�ام وبن�یھم،     - )٢(على اخ�تالف ب�ین الفقھ�اء ف�ي ذل�ك         

وأعمام اآلباء واألجداد وبنیھم، على خ�الف ب�ین أھ�ل العل�م ف�ي كیفی�ة تق�سیم          
  .)٣(الدیة علیھم

                                                           

 . وما بعدھا١٢/٣٩: المغني) ١(
ء، وھ�م م�ن العاقل�ة    یتحملھا اآلباء واألبنا : وھل یدخل اآلباء واألبناء في العاقلة؟ عند المالكیة       ) ٢(

ك��سائر الع��صبات؛ اس��تدالال ب��أنھم ع��صبة، فأش��بھوا ف��ي العق��ل س��ائر الع��صبات، وھ��م أول��ى؛ ألن       
، وعن�د  )١٢/٣٨٧: ال�ذخیرة (تعصیبھم أقوى؛ وألن الن�صرة لھ�م أل�زم، فك�انوا أح�ق بتحم�ل الغ�رم            

 أن كل العصبة :وعند أحمد روایتان إحداھما، )١٢/٣٤٣: الحاوي الكبیر(الشافعیة ال یدخلون فیھا 
ل�یس  : والروای�ة الثانی�ة  من العاقلة، یدخل فیھ�ا آب�اء القات�ل وأبن�اؤه وإخوت�ھ وعمومت�ھ وأبن�اؤھم،             

أھ��ل وعاقل��ة الج�اني عن��د الحنفی�ة ھ��م   ).  وم��ا بع�دھا ١٢/٣٩: المغن�ي . (آب�اؤه وأبن��اؤه م�ن العاقل��ة  
ن النسب ألن استنصاره بھم من أھل الدیوان، وإن لم یكن لھ دیوان فعاقلتھ قبیلتھ م دیوانھ إن كان

  ). وما بعدھا٧/٢٥٥ :بدائع الصنائع(
وھل یتحمل القاتل مع العاقلة شیئا من الدیة، أم یختص العاقلة بتحملھا عنھ دونھ؟ مذھب الحنیف�ة      

أن���ھ ی���شاركھم ف��ي تحم���ل الدی���ة، ویك���ون فیھ��ا كأح���دھم، وعن���د المالكی���ة   ) ٢٧/١٢٦: المب��سوط (
، ١٢/٣٨٧: ال��ذخیرة: انظ��ر. (القات��ل م��ع العاقل��ة ش��یئا م��ن الدی��ة  وال��شافعیة والحنابل��ة ال یتحم��ل  

 ).١٢/٢٢: ، والمغني١٢/٣٤٥: الحاوي الكبیر
مذھب الحنفیة أن یسوى بین القریب والبعید ویقسم علیھم جمیعھم، وذھب المالكی�ة ال�شافعیة          ) ٣(

إل�ى  ) ع�دھا  وم�ا ب ١٢/٤٢: ، والمغن�ي ١٢/٣٤٥: ، والح�اوي الكبی�ر    ١٢/٣٩٤: الذخیرة(والحنابلة  
أنھ یبدأ في قسمة الدیة بین العاقلة باألقرب فاألقرب، فیقسم على اإلخوة وبن�یھم واألعم�ام وبن�یھم        

وإن قلنا اآلباء واألبناء من العاقلة بدئ ... ثم أعمام األب ثم بنیھم ثم أعمام الجد ثم بنیھم كذلك أبدا
من بعدھم ألنھ حق یستحق بالتعصیب بھم ألنھم أقرب ومتى اتسعت أموال قوم للعقل لم یعدھم إلى 

  . فقدم األقرب فاألقرب كالمیراث ووالیة النكاح
وال خالف بین أھل العلم في أن العاقلة ال تكلف من المال ما یجحف بھا ویشق علیھا ألنھ الزم لھا  
من غیر جنایتھا على سبیل المواساة للقاتل والتخفیف عنھ ف�ال یخف�ف ع�ن الج�اني بم�ا یثق�ل عل�ى          

ه ویجحف بھ كالزكاة وألنھ لو كان اإلجحاف مشروعا كان الجاني أحق بھ ألنھ موجب جنایت�ھ            غیر
 ف�ي ق�در م�ا یتحمل�ھ     - أی�ضا  –واختلف�وا  وجزاء فعلھ فإذا لم یشرع في حقھ ففي حق غی�ره أول�ى،        

 ال یؤخذ من كل واحد منھم إال ثالثة دراھم أو أربعة دراھ�م وال        الموسر من العاقلة؟ فذھب الحنفیة      
ف�إن قل�ت العاقل�ة حت�ى     ، یزاد على ذلك، ویجوز أن ینقص عن ھذا الق�در إذا ك�ان ف�ي العاقل�ة كث�رة                  

، )٧/٢٥٦ب�دائع ال�صنائع   (أصاب الرجل أكثر من ذلك یضم إل�یھم أق�رب القبائ�ل إل�یھم م�ن الن�سب                
 إلى أنھم)  وما بعدھا١٢/٤٤: ، والمغني١٢/٣٩٤: الذخیرة(وایة عنھ روذھب المالكیة وأحمد في 

یحمل�ون عل�ى ق��در م�ا یطیق��ون، فعل�ى ھ��ذا ال یتق�در ش��رعا، وإنم�ا یرج��ع فی�ھ إل��ى اجتھ�اد الح��اكم،         
فیفرض على كل واحد قدرا یسھل وال یؤذي، وذھب الشافعیة وأحمد في الروای�ة الثانی�ة عن�ھ إل�ى               

الح�اوي  : انظ�ر ( قدر ما یتحملھ الموسر منھم في كل سنة ن�صف دین�ار، والمتوس�ط رب�ع دین�ار          أنھ
  ).١٢/٤٥: ، والمغني١٢/٣٤٦: كبیرال

واختلف أھل العلم فیما تحملھ العاقلة من دیات؟ ف�ذھب الحنفی�ة إل�ى أنھ�ا تحم�ل ال�سن والموض�حة              
وما فوقھما، وذھب المالكیة والحنابلة إلى أنھا ال تحمل م�ا دون الثل�ث، وذھ�ب ال�شافعیة إل�ى أنھ�ا        

 .تحمل الكثیر والقلیل
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 العقل بأي حال، ویظھ�ر  وال خالف بین الفقھاء في أن النساء ال یدخلن في    
مما س�بق أن العق�ل ھ�و م�ن األعب�اء المالی�ة الت�ي حمل�ت ال�شریعة اإلس�المیة                  
العصبات بھ�ا تج�اه بع�ضھم ال�بعض ف�إذا أوجب�ت لھ�م ف�ي نظ�ام المی�راث حق�ا                       

  . العدل الذي جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة- في ذلك -تبین أنھا لم تعد 
: ء ف��ي العاقل��ة یق��ول اب��ن قدام��ةوف��ي االس��تدالل عل��ى دخ��ول اآلب��اء واألبن��ا

وألنھم عصبة، فأش�بھوا اإلخ�وة، یحقق�ھ أن العق�ل موض�وع عل�ى التناص�ر،              "
وھ��م م��ن أھل��ھ؛ وألن الع��صبة ف��ي تحم��ل العق��ل كھ��م ف��ي المی��راث ف��ي تق��دیم    
األقرب فاألقرب، وآباؤه وأبناؤه أحق العصبات بمیراث�ھ، فك�انوا أول�ى بتحم�ل        

  .)١("عقلھ
  – ثالثا -

  ث العصبات في ضوء ما سبق مع قاعدة الغنم بالغرماتفاق میرا
تب��ین لن��ا م��ن خ��الل الفق��رة ال��سابقة م��دى األعب��اء المالی��ة الت��ي كلف��ت بھ��ا    
الشریعة اإلسالمیة الرجال في النفقة والعقل، وھ�ي أعب�اء أس�قطتھا ال�شریعة       
عن النساء رحم�ة ورفق�ا بھ�ن؛ فل�م توج�ب عل�ى الم�رأة اإلنف�اق عل�ى نف�سھا                      

ف�ي أح�وال قلیل�ة، بحی�ث یمك�ن الق�ول بأنھ�ا اس�تثناءات م�ن أص�ل           وغیرھا إال   
  .عام، لم توجب على المرأة تحمل العقل عن أحد

ولك��ي ی��ستطیع اإلن��سان القی��ام بھ��ذه األعب��اء المالی��ة وتحقی��ق رغبت��ھ ف��ي    
فتحت ال�شریعة  ... تحصیل األموال إلنفاقھا في األوجھ المشروعة أو ادخارھا  

راد للملكیة الفردیة، فشرعت أسبابا عدیدة الكت�ساب        اإلسالمیة الباب أمام األف   
ھذه الملكیة في مقدمتھا الكسب الشخصي عن طریق العمل بمختلف ص�وره،            
ص���ناعیا ك���ان أو تجاری���ا أو زراعی���ا أو غی���ر ذل���ك م���ن المھ���ن أو الوظ���ائف   

  .إلى آخر صور النشاط البشري المشروع للكسب... العامة
من���شأة للملكی���ة، ق���صدت ال���شریعة ویع���د المی���راث واح���دا م���ن األس���باب ال 

  :اإلسالمیة بمشروعیتھ تحقیق عدة مقاصد في مقدمتھا
 توفیر مصدر من م�صادر الملكی�ة للرج�ال ل�سد ج�زء م�ن احتیاج�اتھم           -أوال

  .المادیة وسداد أعبائھم المالیة التي ألزمتھم بھا الشریعة اإلسالمیة
من�ھ عل�ى أنف�سھن       توفیر مصدر من مصادر الملكیة لإلناث، لإلنفاق         -ثانیا

مت��ى اح��تجن ل��ذلك، أو اس��تثماره أو ادخ��اره أو الت��صرف فی��ھ ب��أي وج��ھ آخ��ر  
وق��د راع��ت ال��شریعة اإلس��المیة جان��ب ال��ضعف ف��ي اإلن��اث فجعل��ت  . م��شروع

فرص��تھن ف��ي التمل��ك م��ن خ��الل م��ورد المی��راث أكث��ر حظ��ا م��ن الرج��ال، وق��د   
  .أوردنا في المبحث األول ما یثبت ذلك

 ف�ي نط�اق   -إلسالمیة عند تقدیر ما یستحقھ كل وارث        لقد راعت الشریعة ا   
 العبء المالي الذي یجب على الوارث القیام بھ حیال اآلخرین، وھذا -محدود 

ھ��و المعی��ار ال��ذي یثم��ر اخ��تالف أن��صبة المواری��ث ب��ین الرج��ال والن��ساء ف��ي  
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حاالت محددة ومحدودة في الوقت ذاتھ، وھ�ي ال�زوج والزوج�ة، واألب واألم          
  . واألخ واألخت، واالبن والبنت- األحوال  في بعض–

 ورث االبن أكثر من البنت التزاما - مثال –فإذا مات شخص عن ابن وبنت 
، والحكم�ة  )یوصیكم اهللا في أوالدكم لل�ذكر مث�ل ح�ظ األنثی�ین     (بقول اهللا تعالى    

 أن ال�شریعة اإلس�المیة راع�ت األعب�اء المالی�ة            - واهللا أعل�م بحكم�ھ       -في ذلك   
 تج�اه اآلخ�رین، والت�ي    - ح�اال أو اس�تقباال   – على االب�ن القی�ام بھ�ا        التي یجب 

 باإلنف�اق عل�ى أخت�ھ بع�د أبیھم�ا،      - ف�ي أح�وال معین�ة    -منھا أنھ یكلف ش�رعا      
  وك�ذلك م�سئولیتھ ع�ن   - الت�ي ھ�ي أم أخت�ھ    -فضال عن م�سؤولیتھ ع�ن أم�ھ    

  .نفسھ وزوجتھ وأوالده
؛ ألنھ�ا ف�ي ھ�ذه الحال�ة تفق�د      أخ فإنھ�ا ت�رث أكث�ر   ) البن�ت (فإذا لم یكن لتل�ك     

إعالة أخیھا لھا، والبنت أو البنات الالتي مات والدھن، ولیس لھن إخ�وة ف�ي        
وحمایت�ھ، إن ك�ن ذوات م�ال، وإل�ى رعایت�ھ ونفقت�ھ        حاجة إلى والیة العاصب

موصوال وقوی�ا   إن لم یكن لھن مال، فاقتضت حكمة الشریعة أن یكون الرباط
  . عمومتھنبین البنات وعمومتھن أو بني

وقد سبق الفقھ اإلسالمي قدیما إل�ى التنبی�ھ عل�ى أن اعتب�ار الع�بء الم�الي          
الملق��ى عل��ى ع��اتق ال��وارث عن��د تق��دیر م��ا ی��ستحقھ أح��د حك��م الت��شریع ف��ي      

" رج�ل ذك�ر  : "قولھ صلى اهللا علیھ وس�لم : "المیراث، وفي ذلك یقول النووي 
ذكورة الت�ي ھ�ي   وصف الرجل بأنھ ذكر تنبیھا على س�بب اس�تحقاقھ، وھ�و ال�             

س���بب الع���صوبة وس���بب الت���رجیح ف���ي اإلرث، ولھ���ذا جع���ل لل���ذكر مث���ل ح���ظ  
األنثی��ین؛ وحكمت��ھ أن الرج��ال تلحقھ��م م��ؤن كثی��رة بالقی��ام بالعی��ال وال��ضیفان  

  .)١("واألرقاء والقاصدین ومواساة السائلین وتحمل الغرامات وغیر ذلك
 تقدیر المیراث والعبء المالي الملقى على عاتق الشخص لیس معتبرا عند

 عند تق�دیر االس�تحقاق م�ن العطای�ا وال�صالت            - أیضا   -فحسب، بل ھو معتبر     
والوقف وغیرھا مما یخص األوالد، فقد ذھب بعض الفقھاء إلى أن�ھ ی�ستحب          
لمن وقف مالھ على أوالده أن یقسم ھذا الوقف على أوالده على حسب قسمة 

ألنثیین، وف�ي بی�ان الحكم�ة م�ن      المیراث بینھم، للذكر مثل حظ ا    - تعالى   -اهللا  
ألنھ إیصال للمال إلیھم؛ فینبغ�ي أن یك�ون بی�نھم عل�ى             : "ذلك یقول ابن قدامة   

حسب المیراث، كالعطیة؛ وألن الذكر في مظنة الحاج�ة أكث�ر م�ن األنث�ى؛ ألن                
الول�د، فال�ذكر تج�ب علی�ھ نفق�ة          كل واحد منھما في الع�ادة یت�زوج ویك�ون ل�ھ             

امرأتھ وأوالده، والم�رأة ینف�ق علیھ�ا زوجھ�ا وال یلزمھ�ا نفق�ة أوالدھ�ا، وق�د                   
فضل اهللا الذكر على األنثى في المیراث على وفق ھذا المعن�ى، فی�صح تعلیل�ھ        

  .)٢("بھ، ویتعدى إلى الوقف وإلى غیره من العطایا والصالت
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زیع المیراث في اإلسالم، والتي تب�دو  وھذا ما یفسر لنا كثیرا من قواعد تو   
لمن غابت عنھ ھذه الحقائق والحكم كأنھا تسیر دون معی�ار محك�م أو تف�سیر           

حی�ث  ) اإلرث بالتع�صیب  (واضح؛ وھذا بعینھ ما ردده بعض المطالبین بإلغاء         
 اإلرث ل��دى التمیی��ز الجن��سي ھ��و المعی��ار الوحی��د لتق��سیم ی��زعم أن معی��ار

 ویطال���ب - أدري م���ن یعن���ون بھ���ذه األوص���اف  وال-المتط���رفین  ال���سلفیین
أصحاب ھذا التیار صراحة بإعادة النظر في نظام اإلرث كلھ باستعمال معاییر 
وقواعد منطقیة ثابتة دقیقة واضحة وشفافة، وأن یحرر من الخل�ط، والل�بس             

  .)١(الذي یتخللھ
ومما یأخذه أصحاب ھذا التیار عل�ى نظ�ام اإلرث بالتع�صیب أن�ھ ی�ؤدي ف�ي          

جھ�ة القراب�ة    ف�ي  تساویھا رغم حصتھا المرأة من ض األحوال إلى حرمانبع
) اب�ن األخ (الح�االت، كم�ا ف�ي إرث     بعض في الوارث بالذكر وقوتھا ودرجتھا

بالتع�صیب  ) الع�م (، وإرث )ابن�ة األخ (بالتعصیب في الوقت ال�ذي ال ت�رث فی�ھ        
 ف�ي الوق�ت     بالتع�صیب ) ابن الع�م  (، وإرث   )العمة(في الوقت الذي ال ترث فیھ       

 أن - أو تغ��افلوا –وال��ذي غف��ل عن��ھ ھ��ؤالء  ). ابن��ة الع��م(ال��ذي ال ت��رث فی��ھ  
 أن الذكور في األحوال السابقة ھم من     - في ضوء ما قدمنا      -المعیار في ذلك    

 أعب�اء   - في الماضي أو في الحاض�ر أو الم�ستقبل           -العصبات الذین یتحملون    
  .مالیة ال یتحملھا من تساوین معھم من اإلناث

وھذا المعیار ھو ما یفسر تأخیر أقارب المیت الذكور ال�ذین ینت�سبون إلی�ھ               
عن طریق األنثى فقط في االستحقاق عن أقارب�ھ ال�ذكور ال�ذي ینت�سبون إلی�ھ          
عن طری�ق ال�ذكور فق�ط أو ال�ذكور واإلن�اث مع�ا، ف�األخوال وأبن�اؤھم، وأبن�اء             

 األعم�ام وأبن�ائھم،   متأخرون في االستحقاق عن... البنات، وأبو األم وإن عال  
وأبناء األبن�اء وإن نزل�وا، وأب�ي األب وإن ع�ال؛ ألن األول�ین لی�سوا بع�صبات              
فل��م تل��زمھم ال��شریعة اإلس��المیة ب��شيء م��ن األعب��اء المالی��ة، بینم��ا اآلخ��رین   

  .عصبات مكلفون شرعا بالنفقة والعقل
عل�ى إنك�ار   ) إلغ�اء اإلرث بالتع�صیب  (والعجیب أن یصر بعض المطالبین بـ      

ب�ین   صحة الق�ول ب�أن التك�الیف والم�سئولیات ھ�ي الحكم�ة م�ن وراء التمیی�ز        
 ول�یس الج�نس،   - في أح�وال مح�ددة ومح�دودة       –المرأة والرجل في المیراث     

 ھ��ي الت��ي تتكل��ف باألس��رة، م��ع ال��زوج    - ومن��ذ األزل -زاعم��ین أن الزوج��ة  
ن یعن�و (وبدونھ، وبالتالي كان من األحق أن تنال ح�صة ت�ساوي ح�صة ابنھ�ا               

وتزید على حصة آباء زوجھا، فاالبن من ب�اب المنط�ق ال یعل�و      ) ابن المتوفى 
على أمھ، ولیس أكثر منھا مسئولیة، ووالدا الزوج یكونان خالیي الم�سئولیة    

غالب األحی�ان وم�دبرین ع�ن الحی�اة ولی�سا مقبل�ین علیھ�ا، وك�م م�ن آب�اء            في
ھ ال�ذین ف�ي حال�ة    أم�ا ع�ن إخ�وة ال�زوج أو عمومت�     . األزواج أعالتھن أراملھم 

حصولھم على اإلرث یأخذون ح�صة أكب�ر بكثی�ر م�ن ح�صة الزوج�ة م�ن ب�اب            
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التع��صیب، فواقعی��ا ال یع��رف إل��ى یومن��ا ھ��ذا أن إخ��وة الھال��ك أو عمومت��ھ ق��د  
تكفلوا بأھلھ من باب الواجب بل كل ما یعرف أن كل واحد رازح تحت ضغوط 

  .)١(ومتطلبات الحیاة
عب�اء المالی�ة الت�ي یكل�ف بھ�ا الرج�ل ش�رعا              إن إنكار كون المسئولیات واأل    

أكثر من المسئولیات واألعباء المالیة التي تكلف بھا الم�رأة، أو ال�زعم بأنھ�ا               
أقل منھا أو تساویھا، إنكار لحقائق واقع المجتمع�ات اإلس�المیة الت�ي ال ت�زال      
متمسكة بالمفھوم القرآني للرجولة واألنوثة الذي یعتم�د ف�ي ج�زء من�ھ عل�ى                 

أما دعوى وجوب تغییر    .  معین للحقوق والمسئولیات واألعباء المالیة     توزیع
األحك���ام ال���شرعیة الثابت���ة ب���سبب تغی���ر الواق���ع االجتم���اعي أو االقت���صادي      

  .للمسلمین فسوف نخصص المبحث القادم للرد علیھا تفصیال إن شاء اهللا
  - رابعا -

  استحقاق الذكور واإلناث للمیراث بین العدل والفضل
م من الكالم الذي سقناه أن اس�تحقاق الع�صبات للمی�راث أم�ر حتم�ي      قد ُیفھ 

في جمیع األحوال، أو أن بین استحقاق الوارث للمیراث وما تلزم�ھ ال�شریعة              
عالق�ة حتمی�ة، بمعن�ى أن�ھ كلم�ا      = اإلسالمیة ب�ھ م�ن أعب�اء والتزام�ات مالی�ة         

 وإذا تحمل الشخص في النفقات واألعباء المالیة وجب لھ شيء من المیراث،
غیر أننا نبادر إلى نفي ... لم یكن مكلفا بشيء من ذلك سقط حقھ في المیراث

ھذا الفھم، والقول بأنھ غیر وارد في نظام المیراث اإلسالمي، غایة األمر أن             
إنم���ا ی���دور ب���ین الع���دل  ) للع���صبات وللن���ساء(إیج���اب المی���راث ف���ي اإلس���الم 

  .والفضل
ال�شرعیة الت�ي ألزم�ت بھ�ا     ففي ضوء م�ا عرض�ناه ع�ن منظوم�ة التك�الیف             

الشریعة اإلسالمیة الرجال عموما، والعصبات منھم في دائرة القرابة النسبیة 
خصوصا، في النفقة والعقل وغیرھما، یمكننا القول بأن میراث العصبات ف�ي         
اإلسالم واقع في دائرة العدل ال�ذي یق�ضي ب�أن یك�ون للقری�ب ال�ذي ق�د یكل�ف            

سر والعق�ل عن�ھ ن�صیب م�ن میراث�ھ إذا م�ات       النفقة على قریبھ إذا عج�ز وأع�      
  .وال عاصب لھ، لیتقابل الغرم والغنم

 ف�ي  -ومع ذلك فلم تجعل ال�شریعة اإلس�المیة اس�تحقاق الع�صبات للمی�راث         
 حق�ا ثابت�ا أو الزم�ا ف�ي جمی�ع األح�وال؛       -مقابل ما یتحملون من أعباء مالی�ة     

الم�سألة بأص�حاب   ففي كثیر من األحوال یسقط العصبات كلھم أو بعضھم ف�ي           
زوج، وأم، :  ع��ن- م��ثال -الف��روض، أو ببع��ضھم ال��بعض، فل��و مات��ت ام��رأة   

  : وبنتین، وأخوین شقیقین، فإن التركة تقسم كما یأتي

                                                           

وال یل��زم بال��ضرورة أن یك��ون اب��ن المت��وفى ھ��و اب��ن زوجت��ھ     . ٧ال��سابق، ص : انظ��ر) ١(
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 أخوین شقیقین بنتین أم زوج
  الربع

٣ 
  السدس

٢ 
  الثلثان

٨ 
  عصبة بالنفس

ل�����م یب�����ق ل�����ھ   
  شيء 

 
ش��قیقتین، وثالث��ة زوج��ة، وأم، وأخ��ت ألم، وأخت��ین  : ول��و م��ات رج��ل ع��ن 

  :أعمام أشقاء، فإن التركة تقسم كما یأتي
 ثالثة أعمام أشقاء أختان شقیقتان أخت ألم أم زوجة
  الربع

٣ 
  السدس

٢ 
  السدس

٢ 
  الثلثان

٨ 
  عصبة بالنفس

 لم یبق لھم شيء
 ب��أن ال��شریعة ح��ین  - ب��النظر إل��ى ھ��ذه الم��سائل وغیرھ��ا   -ویمك��ن الق��ول 

عقل إنما تلزمھم بغرم محقق ف�ي مقاب�ل غ�نم         توجب على العصبات اإلنفاق وال    
  .محتمل، غیر محقق

ومما یبرھن بوضح على ما قلناه من أن ما قرره الفق�ھ اإلس�المي م�ن أن�ھ           
لیس على فقیر من العاقلة وال امرأة وال صبي وال زائل العقل حمل شيء من         

 م�ن  أكثر أھل العلم على أنھ ال مدخل ألح�د : "الدیة، وفي ذلك یقول ابن قدامة  
أجم�ع ك�ل م�ن نحف�ظ م�ن أھ�ل العل�م        : ھؤالء في تحمل العقل، ق�ال اب�ن المن�ذر    

على أن المرأة والصبي الذي لم یبلغ ال یعقالن مع العاقلة، وأجمعوا عل�ى أن                
الفقی�ر ال یلزم��ھ ش�يء، وھ��ذا ق��ول مال�ك وال��شافعي وأص�حاب ال��رأي، وحك��ى     

لتحم�ل، وذك�ره   أن للفقی�ر م�دخال ف�ي ا      : بعض أصحابنا عن مالك وأب�ي حنیف�ة       
أبو الخطاب روایة عن أحمد؛ ألنھ من أھل النصرة، فكان من العاقلة كالغني،             
وال��صحیح األول؛ ألن تحم��ل العق��ل مواس��اة ف��ال یل��زم الفقی��ر كالزك��اة؛ وألنھ��ا   
وجبت على العاقلة تخفیفا عن القاتل، فال یجوز التثقیل بھا على من ال جنایة             

ل علیھ وتكلیف لھ ما ال یقدر علیھ؛ وألنن�ا          منھ، وفي إیجابھا على الفقیر تثقی     
أجمعنا على أنھ ال یكلف أحد من العاقلة ما یثق�ل علی�ھ ویجح�ف ب�ھ، وتحمی�ل       
الفقیر شیئا منھا یثقل علیھ ویجحف بمال�ھ، وربم�ا ك�ان الواج�ب علی�ھ جمی�ع              
مالھ أو أكثر منھ أو ال یكون لھ شيء أصال، وأما الصبي والمجن�ون والم�رأة           

  .)١("منھا؛ ألن فیھا معنى التناصر، ولیس ھم من أھل النصرةفال یحملون 
  :میراث النساء والصغار من الذكور واقع في دائرة الفضل والرحمة

ل��م ت��شأ ال��شریعة اإلس��المیة أن تجع��ل أم��ر اإلرث أم��را مادی��ا بحت��ا، وإنم��ا    
 لحل الكثیر م�ن األم�ور الت�ي ق�د تن�شأ ع�ن م�وت العائ�ل، وق�د                 - أوال   -وظفتھ  
 عل�ى  - ف�ي الغال�ب     - حمایة الفئات ال�ضعیفة الت�ي ال تق�وى           - أصالة   -قصدت  

ال��سعي ف��ي األرض والعم��ل م��ن أج��ل تح��صیل أقواتھ��ا، وغال��ب ھ��ذه الفئ��ات      

                                                           

 .١٢/٤٧: المغني) ١(
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الضعیفة ھم من ال�ذكور ال�صغار والن�ساء عموم�ا ال�ذین وردت ف�یھم وص�یتھ                  
  ).رفقا بالقواریر(صلى اهللا علیھ وسلم 

ریا وفق قاعدة الغنم بالغرم، وھو ما    فإذا كان استحقاق العصبات لإلرث جا     
یتسق مع األخذ بمبدأ العدل، فإن النظر في قواعد المی�راث ف�ي اإلس�الم یب�ین                  
أنھا جعلت استحقاق النساء والصغار من الذكور الوارثین بالتعصیب للمیراث 
ل��یس ف��ي مقاب��ل غ��رم، وإنم��ا أخ��ذت ف��ي ذل��ك بمب��دأ الف��ضل ال��ذي یھ��دف إل��ى   

 ذل��ك أنھ��ا ف��ي الوق��ت ال��ذي أوجب��ت فی��ھ للن��ساء         تحقی��ق الرف��ق والرحم��ة،   
 تكلیف�ا  -والصغار من ذوي الفروض والع�صبات حق�ا ف�ي المی�راث ل�م تكلفھ�م               

  . في مقابل ذلك بشيء من األعباء المالیة تجاه غیرھم-شرعیا 
لقد أعف�ت ال�شریعة اإلس�المیة الم�رأة م�ن كثی�ر م�ن التك�الیف المالی�ة الت�ي               

م المرأة شرعا بالنفقة عل�ى نف�سھا أو غیرھ�ا ف�ي     ألزمت بھا الرجل؛ إذ ال تلز 
األح��وال العادی��ة مت��ى وج��د م��ن یج��ب علی��ھ اإلنف��اق علیھ��ا، كم��ا أنھ��ا ال تل��زم  
ش��رعا بتحم��ل ش��يء ف��ي ال��دیات، ف��ال تتحم��ل دف��ع دی��ة خطئھ��ا ھ��ي وال خط��أ    

 ف�ي ال�دیات الواجب�ة    - أیضا  -غیرھا، والرجل علیھ الدیة عن نفسھ، ویتحمل        
  . ذكورھم وإناثھمعن أقاربھ جمیعا

لق��د أوج��ب نظ��ام المی��راث ف��ي اإلس��الم لثمانی��ة أص��ناف م��ن الن��ساء ھ��ن        
البن���ات، وبن���ات االب���ن، واألمھ���ات، والزوج���ات، واألخ���وات ألم، واألخ���وات  (

فروضا مقدرة دون أن تلزمھن الشریعة ) الشقیقات، واألخوات ألب، والجدات
من قبیل  (یره حال حیاتھ    اإلسالمیة بواجبات وأعباء مالیة تجاه المورث أو غ       

ف��ي مقاب��ل اس��تحقاقھم للمی��راث من��ھ، ف��ي ح��ین أنھ��ا ألزم��ت ) النفق��ات والعق��ل
العصبات بواجبات وأعباء مالیة، وھذه الواجبات ق�د تك�ون مقدم�ة ف�ي األداء               

  .على استحقاق المیراث
 -األب، والج��د : (بینم��ا یوج��د أربع��ة فق��ط م��ن الرج��ال یرث��ون ب��الفرض ھ��م

كالھما ف�ي األص�ل م�ن       ) الجد(و  ) األب(و  )  وج، واألخ ألم   والز –أصل األب   
فھو وإن لم یكن من ) الزوج(العصبات الذین یتحملون في العبء المالي، أما     

العصبات إال أن الشریعة اإلسالمیة ألزمتھ بالنفقة عل�ى زوجت�ھ ح�ال حیاتھ�ا،            
لغ�نم  ومن ثم فقد أوجبت علیھ الشریعة أن یغرم لھا في مقابل ما یتوق�ع م�ن ا              

فإنھم وإن لم یكونوا من العصبات، ولم توج�ب عل�یھم           ) اإلخوة ألم (منھا، أما   
الشریعة اإلس�المیة أي واجب�ات أو أعب�اء مالی�ة تج�اه الم�ورث مثلم�ا أوجب�ت                   
على العصبات، إال أنھا أوجبت لھم نصیبا من الترك�ة ف�ي بع�ض األح�وال ف�ي                   

  .ھي األممال المورث تكریما للرابطة التي أدلوا بھا إلیھ، و
 أیضا - بل واألخت ألم -) األخ ألم(والعجیب أنھ في بعض األحوال قد یرث 

 - مع عدم تحملھ، ویحجب األخ ألب مع كونھ من العصبات ال�ذي یتحمل�ون                -
 الواجبات المالی�ة تج�اه الم�ورث، لكنھ�ا حكم�ھ اهللا الت�ي أراد أن یق�دم         -شرعا  

 بأنھ  - زورا وبھتانا    -إلسالم  لنا البرھان الساطع للرد على من یتھمون دین ا        
وھ�ذا یؤك�د م�ا      . نظام ذك�وري ض�د الم�رأة، تع�الى اهللا ع�ن ق�ولھم عل�وا كبی�را                 
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قلناه آنفا من أنھ ال یوجد بین استحقاق الوارث للمیراث وما تلزم�ھ ال�شریعة              
  .اإلسالمیة بھ من أعباء والتزامات مالیة عالقة حتمیة

ناث�ا غی�ر م�رتبط ارتباط�ا وثیق�ا          ذك�ورا وإ  ) اإلخ�وة ألم  (ولما ك�ان اس�تحقاق      
 اس�توى ال�ذكور واإلن�اث ف�ي ھ�ذا االس�تحقاق؛       -بالواجبات أو األعباء المالی�ة   

في السدس، وأنھ مت�ى     ) األخت ألم (یتساوى مع   ) األخ ألم (فالمجمع علیھ أن    
وجد من اإلخوة ألم اثنان أو اثنتان أو أخ وأخت أو أكثر فإنھم ی�شتركون ف�ي      

  .راھم وإناثھمالثلث ال فرق بین ذك
ولفظ الشركة یقتضي التسویة فھو دلیل عل�ى        : "وفي ھذا یقول السرخسي   

أنھ سوى بین ذكورھم وإناثھم، والمعنى یدل علیھ فإنھم ی�دلون ب�األم فیعتب�ر                
میراثھم بمیراث المدلى بھ ولألم في المیراث حاالن، فالفرد منھم یعتبر حال�ھ          

ھم یعتب��رون ب��أخس ح��الي األم  بأس��وأ ح��الي األم فل��ھ ال��سدس، والجماع��ة م��ن  
لتقوى حالھم بالعدد، وفي معن�ى اإلدالء ب�األم ال�ذكور واإلن�اث س�واء ویف�ضل        

  .)١("الذكر على األنثى باعتبار العصوبة وال حظ لھ في العصوبة
 ف�ي روای�ة ش�اذة أن الثل�ث     - رض�ي اهللا عن�ھ    -وع�ن اب�ن عب�اس       : "ویقول

ذكر مث��ل ح��ظ األنثی��ین، ق��ال ال��ذي ھ��و ن��صیب األخ��وة واألخ��وات ألم بی��نھم لل�� 
ألنھم یدلون باألم، فیكون قسمة ھذا المی�راث بی�نھم عل�ى نح�و ق�سمة می�راث          
األم بینھم، ومیراث األم یق�سم بی�نھم لل�ذكر مث�ل ح�ظ األنثی�ین، فك�ذلك می�راث            

َفُھ��ْم ُش��َرَكاُء ِف��ي  {: ال��ذي ی��ستحقونھ بقراب��ة األم، ولكن��ا ن��ستدل بقول��ھ تع��الى  
، والشركة تقتضي التسویة، ثم یفضل الذكر على األنثى )١٢: النساء.(}الثُُّلِث

ف��ي حال��ة االخ��تالط م��ن حك��م الع��صوبة وال ت��أثیر لقراب��ة األم ف��ي اس��تحقاق       
الع��صوبة بھ��ا، وإنم��ا ی��ستحقون المی��راث ب��اإلدالء ب��األم، واألنث��ى ق��د اس��توت  

  .)٢("بالذكر في ذلك فیستویان في االستحقاق
ال�صغار م�ن ال�ذكور ال�وارثین بالتع�صیب        ومما یؤكد أن استحقاق الن�ساء و      

للمیراث لیس حتمیا أو الزما في مقابل غ�رم كلف�تھم ال�شریعة اإلس�المیة ب�ھ،                
 وفقا لقاعدة الفضل، أن البنت ترث عصبة باالبن   - في الغالب    –وإنما یجري   

مع أنھ ھو العاصب أما ھي فلیست عاصبة، واألمر كذلك في األخ�ت ال�شقیقة              
ألخ الشقیقة مع أنھ ھو العاصب أما ھي فلیست عاص�بة،   فإنھا ترث عصبة با   

واألخت ألب فإنھا ترث عصبة باألخ ألب مع أنھ ھو العاصب أما ھي فلی�ست             
  !عاصبة، واألم ترث ھي واألب مع أنھ ھو العاصب أما ھي فلیست عاصبة؟

 أن قواع��د المی��راث داخ��ل ال��شریعة اإلس��المیة    - أی��ضا -ومم��ا یؤك��د ذل��ك  
 بالمیراث فرضا، بینما - في بعض األحوال -) أم أم األم(و ) مأم األ(تقضي لـ 

وارث�ین ف�ي   ) أب�ا أم األم (و ) أب�ا األم (لم تجعل من یساویھن من الرجال وھما   
ف��ال ش��ك أن ! الوق��ت ال��ذي ی��رثن فی��ھ، م��ع أنھ��م جمیع��ا لی��سوا م��ن الع��صبات   

                                                           

 .٢٩/١٣٣: المبسوط) ١(
 .٢٩/١٣٨: السابق) ٢(
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 یج��ري وف��ق قاع��دة  - وغی��رھن م��ن الج��دات  -توری��ث الج��دتین الم��ذكورتین  
معامل��ة بالف��ضل الت��ي أخ��ذت بھ��ا ال��شریعة اإلس��المیة ف��ي توری��ث الن��ساء        ال

  .عموما
إن اإلسالم في جمیع ما ذكرنا ق�صد تك�ریم ھ�ؤالء الن�سوة، وتمیی�زھن ف�ي                  
مقابل من یساویھن من الرجال؛ وما ذلك إال لق�ربھن م�ن المت�وفى، ومراع�اة              

لحم��ل، لجان��ب ال��ضعف ف��یھن؛ لم��ا یتخل��ل حی��اة الم��رأة م��ن أح��وال ض��عف، كا  
وغیرھا، وقد كفل لھ�ا ال�شرع ف�ي ھ�ذه األح�وال حقوق�ا        .. والوضع، والرضاع 

  .على غیرھا حمایة لھا ورحمة بھا
ویتبین لنا من مجموع ما سبق أن الشریعة اإلس�المیة ل�م تق�صد م�ن نظ�ام              
المی��راث تحقی��ق الم��ساواة المطلق��ة ب��ین الم��ستحقین؛ وإنم��ا ق��صدت تحقی��ق      

مور في مواضعھا، كما قصدت في الوقت ذاتھ الذي یستلزم وضع األ" العدل"
الرفق والرحمة بالضعاف من المستحقین، وھ�م الن�ساء ب�شكل ع�ام وال�صغار           
من الذكور، فعاملتھم بالفضل ال بالعدل؛ وما ذلك إال ألن إعمال مبدأ المساواة   

 إل�ى ظل�م، وق�د      - إن وظف بحرفیة دون مراعاة للفوارق        -المطلقة قد یتحول    
شقة والعنت وعدم اإلحسان، ولو طبقن�ا ھ�ذا المب�دأ ب�ین الرج�ال            ینتج عنھ الم  

 ب�ین  الطبیعی�ة  والن�ساء فیم�ا یتعل�ق بالواجب�ات والحق�وق وألغین�ا الف�وارق       
 جان�ب  وألدى إل�ى إھ�دار   الحی�اة،  م�ن  الجنسین لترتب على ذلك محو الطبیعة

  .)١(حصر لھا ال في قضایا واإلنسانیة الذي قصده اإلسالم بالمرأة الرحمة
 ف�ي مع�رض رده معی�ار أھ�ل     - رحم�ھ اهللا  -وھذا ما صرح ب�ھ اب�ن العرب�ي         

الجاھلی��ة الس��تحقاق المی��راث وال��ذي عل��ى أساس��ھ یمنع��ون الن��ساء والذری��ة     
الضعاف من المیراث، ویخصون بھ الرجال الكبار من ذوي القرابة، فرد ذل�ك    

ر ف��إن الورث��ة ال��صغا؛ وك��ان ھ��ذا م��ن الجاھلی��ة ت��صرفا بجھ��ل عظ��یم: "بقول��ھ
فضلوا ؛ فعكسوا الحكم وأبطلوا الحكمة؛ الضعاف كانوا أحق بالمال من القوي    

  .)٢(بأھوائھم وأخطئوا في آرائھم
إن اإلس��الم أق��ر الم��ساواة ب��ین الن��اس جمیع��ا ف��ي أص��ل الكرام��ة اإلن��سانیة؛ 
ألنھ��م خلق��وا جمیع��ا م��ن نف��س واح��دة، وھ��م سواس��یة ال ف��ضل لعرب��ي عل��ى      

 بالتقوى، وھم س�واء ف�ي التكلی�ف والث�واب     أعجمي وال ألبیض على أسود إال  
والعق��اب اإللھ��ي، وھ��م س��واء ف��ي الت��شریعات الت��ي ال تختل��ف فیھ��ا الحق��وق     
والواجب��ات، كال��صالة والزك��اة وال��صوم والح��ج، أم��ا ف��ي الت��شریعات المالی��ة     
والقانونیة التي تختلف فیھ�ا الحق�وق والواجب�ات فلی�سوا س�واء؛ وال ش�ك أن                  

س��واء ف��ي الم��سئولیات والتك��الیف المالی��ة؛ إذ كلف��ت  الرج��ال والن��ساء لی��سوا 

                                                           

 وم��ا بع��دھا، وفی��ھ ١٤٧: أص��ول النظ��ام االجتم��اعي ف��ي اإلس��الم، للط��اھر ب��ن عاش��ور  ) ١(
تأصیل عمیق لمبدأ المساواة كأصل من أصول اإلسالم، وبعض االستثناءات الواردة علی�ھ،             

لحری�ات التون�سیة م�ن أن الح�ق ف�ي الم�ساواة       وقارن ذلك بما یقولھ تقریر لجنة الحق�وق وا    
 .١٣٢: ھو حق مطلق ال استثناء لھ وال قیود علیھ

 .١/٤٢٧:  أحكام القرآن البن العربي)٢(
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 اإلنفاق على أس�رتھ كلھ�ا، وجعل�ت م�شاركة الزوج�ة      - مثال -الشریعة الزوج  
في ذلك تفضال منھا وصدقة على زوجھا وعیالھا، ولو ساوینا بین الناس في 

  .الحقوق دون الواجبات فھو إخالل بالعدل، والشریعة عدل كلھا
یعة اإلس���المیة أخ���ذت ف���ي توزی���ع الترك���ة عل���ى   خالص���ة الق���ول أن ال���شر 

المستحقین بمبدأ الفضل حین�ا، وح�ددت ل�ھ نطاق�ھ، وأخ�ذت بمب�دأ الع�دل حین�ا                 
  .آخر، وحددت لھ نطاقھ

وقواع��د المی��راث الت��ي ج��اء بھ��ا اإلس��الم مم��ا خ��الف فی��ھ اإلس��الم ع��ادات     
الع��رب وتقالی��دھم قب��ل اإلس��الم، األم��ر ال��ذي جع��ل بع��ض الم��سلمین ف��ي عھ��د   

 ی��ستغربون ھ��ذه القواع��د، عل��ى م��ا ی��ذكره     - ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم   -نب��ي ال
أن أھ�ل  ...) یوص�یكم اهللا ف�ي أوالدك�م        (المفسرون أن سبب نزول قولھ تعالى       

الجاھلی��ة ك��انوا یمنع��ون الن��ساء المی��راث، ویخ��صون ب��ھ الرج��ال، حت��ى ك��ان    
لقراب�ة  الرجل منھم إذا م�ات وت�رك ذری�ة ض�عافا وقراب�ة كب�ارا اس�تبد بالم�ال ا             

وقد روي أن رجال من األنصار مات وت�رك ول�دا أص�اغر وأخ�ا كبی�را،            . الكبار
ی�ا  :  فقال لھ العم- صلى اهللا علیھ وسلم    -فاستبد بمالھ، فرفع أمره إلى النبي       

وكان ھذا م�ن  ". رسول اهللا، إن الولد صغیر ال یركب وال یكسب، فنزلت اآلیة   
صغار الضعاف كانوا أح�ق بالم�ال    فإن الورثة ال  ؛ الجاھلیة تصرفا بجھل عظیم   

ف��ضلوا ب�أھوائھم وأخطئ��وا ف��ي  ؛ فعك�سوا الحك��م وأبطل��وا الحكم�ة  ؛ م�ن الق��وي 
  .)١(آرائھم

أن�ھ لم�ا نزل�ت الف�رائض الت�ي          : "وروى ابن جریر الطبري عن ابن عب�اس       
ف��رض اهللا فیھ��ا م��ا ف��رض للول��د ال��ذكر واألنث��ى واألب��وین، كرھھ��ا الن��اس أو    

رأة الربع والثمن، وتعطى االبنة النصف، ویعطى       تعطى الم : "بعضھم، وقالوا 
اس�كتوا  !! الغالم الصغیر، ولیس من ھؤالء أحد یقاتل القوم وال یحوز الغنیمة        

 ین�ساه، أو نق�ول ل�ھ        -صلى اهللا علی�ھ وس�لم       -عن ھذا الحدیث لعل رسول اهللا       
یا رسول اهللا، أنعطي الجاری�ة ن�صف م�ا ت�رك أبوھ�ا،              : فقال بعضھم ". فیغیره

تركب الفرس وال تقاتل الق�وم، ونعط�ي ال�صبي المی�راث ول�یس یغن�ي        ولیست  
وك��انوا یفعل��ون ذل��ك ف��ي الجاھلی��ة، ال یعط��ون المی��راث إال م��ن قات��ل،  ! ش��یئا؟

  .)٢("یعطونھ األكبر فاألكبر
ففي ھذه الروایات داللة واضحة عل�ى أن القواع�د الت�ي ج�اء بھ�ا الت�شریع                 

عھ�ود ل�دى الع�رب، ول��ذلك    اإلس�المي بخ�صوص المی�راث ھ�ي عل�ى خ�الف الم      
، وتكرر التنبی�ھ   )یوصیكم اهللا : ( لقبولھا في النفوس بقولھ    – تعالى   -مھد اهللا   

األمر ال�ذي م�ن ش�أنھ أن یحملھ�م عل�ى قب�ول ھ�ذه                ) وصیة من اهللا  (على أنھا   
  .القواعد ولو كانت مخالفة لمقتضى المصلحة عندھم

                                                           

 . السابق الجزء والصفحة)١(
: م��ن س��ورة الن��ساء  ) ١١(رواه اب��ن جری��ر الطب��ري ف��ي تف��سیره عن��د تف��سیر اآلی��ة        ) ٢(
 . وما بعدھا٦/٤٥٨
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زعم بأن منطلقات وفي ضوء ما سبق تقریره من قواعد یتبین لنا بطالن ال          
!  غی�ر س�لیمة، وت�أویلھم لن�صوص المی�راث غی�ر دقیق�ة             )١(القائلین بالتعصیب 

ومعاییرھم في توزیع اإلرث مرتبكة ! ومواقفھم متضاربة! متناقض وخطابھم
) لل��ذكر مث��ل ح��ظ األنثی��ین(فم��ن جھ��ة، یت��شبثون بظ��اھر ال��نص ! وغی��ر ثابت��ة

ف وقوة القرابة، ومن جھ�ة  ویرون في ذلك إنصافا بحكم المسئولیات والتكالی    
أخ��رى، تج��دھم یخص��صون للم��رأة ح��صة ت��ساوي أو تف��وق ح��صة الرج��ل،        

الحقیق��ي داخ��ل األس��رة  ویف��ضلون ف��ي اإلرث األق��ل م��سئولیة ع��ن الم��سئول 
بمفھومھ��ا الح��الي وال یحترم��ون ق��وة القراب��ة، فم��ثال، إذا أخ��ذنا الحال��ة الت��ي   

 ف�ي  -م یعنون كون�ھ زوج�ا    لعلھ-ولو رضیعة تفوق أباھا  یجعلون فیھا البنت
 ھي م�سألة تخ�رج ع�ن    -اإلرث، فحسب الرأي الذي یدعي أصحابھ االستنارة    

ح��دود المنط��ق؛ ألن األب ھ��و الم��سئول ف��ي ھ��ذه الحال��ة، وھ��و ال��ذي تتوج��ب   
البن��ت أو األبن��اء خاص��ة ف��ي غی��اب الزوج��ة، وم��ن ث��م،  علی��ھ النفق��ة وتربی��ة

یت��ولى ت��دبیره ح��سب  ب أنفالع�دل ھ��و أن یق��سم اإلرث بالت��ساوي، وعل�ى األ  
مب��دأ ال ض��رر وال ض��رار وتبع��ا لق��وانین عملی��ة، إل��ى أن تبل��غ البن��ت الرش��د      

أم�ا ع�ن حال�ة ت�ساوي ح�صة األب      . وتستلم حقھ�ا أو م�ا بق�ي من�ھ ب�المعروف       
ب�ھ،   واألم في اإلرث مع وجود الولد، فف�ي ج�زء من�ھ، ال ی�سعنا إال أن نرح�ب     

ن، أي عل��ى س��ھم أق��ل م��ن    لك��ن عن��د وج��ود الزوج��ة وح��صولھا عل��ى ال��ثم      
م�سئولیتھا أكث�ر، وی�ضاف لھ�ذه الحال�ة       األبوین، فاألمر یصبح شیئا آخ�ر ألن 

 حال��ة إرث اب��ن الھال��ك ال��ذي یح��صل عل��ى ح��صة أكث��ر م��ن ح��صة البن��ت أو  
 م�ن  الھال�ك " ع�صبة "وم�ن   ابنھ�ا  م�ن  أق�ل  س�ھم  عل�ى  الزوج�ة الت�ي تح�صل   

  .)٢(الذكور
 عل��ى حك��م الت��شریع   والعجی��ب أن ی��دعي بع��ض م��ن ل��م ی��ستطع الوق��وف     

 شذوذا؛ الجنسین تشكل بین التساوي حاالت اإلسالمي في المیراث أن وجود
وی�ذھب ھ�ؤالء إل�ى اتھ�ام     . القراب�ة  وق�وة  التك�الیف  معی�اري  ع�ن  تخ�رج  ألنھ�ا 

الحاالت الت�ي ی�سوى فیھ�ا ب�ین      نظام المیراث عند أھل السنة، إذ یعتبرون أن
األخ  ح�صة  ال�سدس، وت�ساوي   ف�ي  األب واألم ت�ساوي  كحال�ة  واألنث�ى،  ال�ذكر 

كان�ت م�سألة محبوب�ة ف�ي عمومیتھ�ا،       بأختھ من أمھ في اإلرث بالكاللة، وإن
 إال أنھا تخالف منطلقات الفقھ اإلسالمي، وھي بالتالي تشكل خطأ أو ثغرة في

  .)٣(نظام اإلرث كنتاج بشري
ب��ین نظ��ام المی��راث ونظ��ام التأمین��ات  ) المنف��ق(التع��ویض ع��ن فق��د العائ��ل  

  :جتماعیةاال

                                                           

ھل العل�م قاطب�ة م�ن ل�دن ال�صحابة الك�رام وم�ن بع�دھم م�ن جم�اھیر            ولم یقل بھ سوى أ    ) ١(
فقھاء أھل السنة، وفوق ذلك كلھ وقبلھ ف�إن اإلرث بالتع�صیب ھ�و م�ا نطق�ت ب�ھ الن�صوص              

 .الشرعیة كما سبق تقریره وهللا الحمد
 .٦ ص : إرث المرأة بین مقاصد اإلسالم وغلو الفقھاء:انظر) ٢(
 .٧ ص : السابق:انظر) ٣(
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ب��النظر ف��ي ق��وانین التأمین��ات المعاص��رة نج��د أنھ��ا أخ��ذت عن��د تحدی��دھا         
للمستحقین لمعاشات التأمین االجتماعي بسبب وفاة المؤمن علیھ أو ص�احب           
المعاش بما یشبھ األساس الت�ي ق�ام علیھ�ا توزی�ع المی�راث عل�ى الم�ستحقین                 

اة لجان�ب ال�ضعف     في الشریعة اإلسالمیة المتمثل في  مراعاة للحاجة ومراع�         
الب��شري؛ حی��ث ك��ان التع��ویض ع��ن فق��د العائ��ل واح��دا م��ن أھ��م المقاص��د أو      
األسس التي یقوم علیھ�ا تحدی�د الم�ستحقین وأن�صبتھم ف�ي ھ�ذه الق�وانین؛ إذ              
نالحظ أن القانون لم یسو ب�ین أق�ارب المت�وفى ف�ي أص�ل اس�تحقاقھم لمعاش�ھ          

  .انطالقا من ذلك
م یقوم تحدید المستحقین ف�ي  ١٩٧٥ام  لع٧٩ففي قانون التأمین المصري    

معاشات الوفاة على فكرة اإلعالة، ومن ثم فقد حصر القانون االس�تحقاق ف�ي          
الفئ���ات اآلتی���ة م���شترطا ف���ي ك���ل فئ���ة ع���ددا م���ن ال���شروط یج���ب توافرھ���ا        
لالستحقاق، والھدف من ذكر ھذه الشروط ھو التحقق من توافر اإلعالة ب�ین          

  :المتوفى والمستحق
، وال یشترط   )زوجة المتوفى المؤمن علیھ أو صاحب المعاش      (األرملة  ) أ(

الستحقاقھا سوى أن یكون ال�زواج موثق�ا أو ثابت�ا بحك�م ق�ضائي نھ�ائي بن�اء             
على دعوى رفع�ت ح�ال حی�اة ال�زوج، وجعلھ�ا م�ستحقة للمع�اش ینبن�ي عل�ى                 

  .فقدانھا للزوج الذي كان یمثل العائل لھا أو المنفق علیھا
 الك��سب، وف��ي ھ��ذه الحال��ة افت��رض الق��انون أن      ال��زوج الع��اجز ع��ن  ) ب(

الزوج��ة كان��ت ھ��ي العائ��ل لزوجھ��ا ھ��ذا؛ مم��ا یجع��ل اس��تحقاقھ لمعاش��ھا بع��د    
وفاتھا أمرا متسقا مع فلسفة القانون، وال یشترط الستحقاق ال�زوج ف�ي ھ�ذه            
الحال��ة إال أن یك��ون عق��د ال��زواج موثق��ا، وأن یك��ون عق��د ال��زواج ق��د ت��م قب��ل  

 أو صاحبة المع�اش قب�ل س�ن ال�ستین، وأن یك�ون ع�اجزا             بلوغ المؤمن علیھا  
عن الكسب وفقا للبیانات المقدم�ة بطل�ب ص�رف المع�اش، عل�ى أن یؤی�د ذل�ك          

  .بقرار من الھیئة العامة للتأمین الصحي
األبن��اء، وإعال��ة األبن��اء ال��ذكور مفترض��ة طالم��ا ك��انوا ع��اجزین ع��ن     ) ج(

روط اس��تحقاق األبن��اء ش��) ١٠٧(الك��سب فع��ال أو حكم��ا، وق��د ف��صلت الم��ادة  
ویستثنى من ھذا ال�شرط     . وھي أال یكون االبن قد بلغ سن الحادیة والعشرین        

  :الحاالت اآلتیة
  . العاجز عن الكسب-١
 الطال���ب بأح���د مراح���ل التعل���یم الت���ي ال تج���اوز مرحل���ة ح���صولھ عل���ى   -٢

اللیسانس أو البكالوریوس أو ما یعادلھا، ب�شرط ع�دم تج�اوزه س�ن ال�سادسة            
  .ن، وأن یكون متفرغا للدراسةوالعشری

 م��ن ح��صل عل��ى مؤھ��ل نھ��ائي ال یج��اوز المرحل��ة الم��شار إلیھ��ا بالبن��د   -٣
السابق، ول�م یلتح�ق بعم�ل، أو ل�م ی�زاول مھن�ھ، ول�م یك�ن بل�غ س�ن ال�سادسة                   
والعشرین بالن�سبة للحاص�لین عل�ى مؤھ�ل اللی�سانس أو البك�الوریوس وس�ن                

الم��ؤھالت األق��ل أي الت��اریخین  الرابع��ة والع��شرین بالن��سبة للحاص��لین عل��ى   
  .أقرب
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البن�ات؛ وال ی��شترط الس�تحقاق البن��ت س��وى أال تك�ون متزوج��ة، وفق��ا    ) ج(
، وھن����ا یالح����ظ أن الق����انون راع����ى أن إعال����ة البن����ت )١٠٨(ل����نص الم����ادة 

المتزوجة واجب على زوجھا ولیس على أبیھا، وعلیھ ف�إذا ترمل�ت البن�ت أو               
  .اشطلقت أصبحت غیر متزوجة فتستحق المع

  .الوالدان، ولم یحدد القانون أیة شروط الستحقاقھم) د(
 باإلض�افة إل�ى ش�روط    -إخوة المتوفى وأخواتھ، ویشترط الس�تحقاقھم       ) و(

 أن یثب�ت إعال�ة الم�ؤمن علی�ھ أو ص�احب المع�اش       -استحقاق األبناء والبنات    
  .إیاھم وفقا للشروط واألوضاع التي یصدر بھا قرار من وزیر التأمینات

  

 بحث اخلامسامل

تغري الواقع االجتماعي واالقتصادي وأثره على مشروعية 

  اإلرث بالتعصيب

ب����النظر ف����ي دع����اوى المط����البین بتع����دیل أحك����ام المی����راث وإلغ����اء اإلرث 
 عل��ى تغی��ر  - لتبری��ر مط��البتھم ب��ذلك  - كثی��را -بالتع��صیب نج��دھم ی��ستندون  

م ب�شيء م�ن     الواقع االجتماعي واالقتصادي، األمر الذي یحتم ع�رض دع�واھ         
التفصیل ومناقشتھا وبیان قیمتھا في میزان الفقھ اإلسالمي، م�ع ع�دم إغف�ال      
المشكالت االجتماعیة التي تواجھھا قضایا الم�رأة أو تركھ�ا دون البح�ث ع�ن            
طرق عالجھا من المنظور الفقھ�ي، وعلی�ھ ف�سوف ین�تظم ھ�ذا المبح�ث تح�ت           

  :الفقرات الثالثة اآلتیة
اء اإلرث بالتع����صیب اس����تنادا لتغی����ر الواق����ع دع����اوى المطالب����ة بإلغ����) ١(

  .االجتماعي واالقتصادي
أث���ر االحتج���اج بتغی���ر الواق���ع االجتم���اعي واالقت���صادي ف���ي المی���زان   ) ٢(

  .الفقھي
الم���شكالت االجتماعی���ة الت���ي تواجھھ���ا الم���رأة وط���رق عالجھ���ا م���ن   ) ٣(

  .المنظور الفقھي
-١-  

تغی�ر الواق�ع االجتم�اعي      دعاوى المطالبة بإلغاء اإلرث بالتع�صیب اس�تنادا ل        
  واالقتصادي

یب���رر المط���البون بإلغ���اء اإلرث بالتع���صیب مط���البتھم ھ���ذه ب���أن األس���س     
 ونظ��ام - عموم��ا -االجتماعی��ة واالقت��صادیة الت��ي ق��ام علیھ��ا نظ��ام المی��راث    

 ل��م یع��د لھ��ا وج��ود ف��ي الع��صر الح��دیث، وق��د   - خ��صوصا -اإلرث بالتع��صیب 
ن��سیة ب��ذلك؛ فق��د ج��اء ف��ي حیثی��ات   ص��رح تقری��ر لجن��ة الحری��ات العام��ة التو  

 بعد أن أشار إلى تاریخ -مطالبة واضعي ھذا التقریر بتعدیل قانون المواریث   
ومرت : " أنھ -إصدار قانون المیراث في مدونة األحوال الشخصیة التونسیة         
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األجی��ال ج��یال بع��د جی��ل، وتط��ورت بالدن��ا، ول��م تع��د ت��شبھ ف��ي بناھ��ا العائلی��ة    
یة ف��ي ش��يء م��ا كان��ت علی��ھ ف��ي خم��سینات الق��رن      واالجتماعی��ة واالقت��صاد 

الماض�ي، لك�ن المواری�ث ل�م تتط�ور، ف�صارت الی�وم أبع�د ف�روع الق�انون ع��ن           
  .)١("المساواة بین الجنسین

وھو ما ذھب إلیھ الموقعون على النداء المغربي إللغ�اء اإلرث بالتع�صیب؛          
 الذي ن�شأ  ھذا النظام كان یجد ما یبرره في السیاق التاریخي حیث زعموا أن

رعای�ة   ال�ذكور  عل�ى  یف�رض  قبلی�ا  نظام�ا  االجتم�اعي  النظ�ام  ك�ان  فی�ھ؛ حی�ث  
اإلن���اث واألش���خاص الموج���ودین ف���ي وض���عیة ھ���شة، إض���افة إل���ى تحملھ���م    

عیشھا، حی�ث ك�ان األم�ر ی�صل إل�ى ح�د        وضمان القبیلة عن الدفاع مسؤولیة
ب إعطاء دیات وتعویضات م�ن أج�ل س�داد الخ�سائر واألض�رار الت�ي ق�د یت�سب                  

 س�ائدا  االجتماعي النظام ھذا یعد لم بینما) العصبیة(فیھا بعض أفراد القبیلة 
  .)٢(عصرنا في

وینطل��ق ھ��ؤالء م��ن أن تغی��ر الظ��روف المادی��ة ل��دى مجتم��ع مع��ین ی��ؤدي    
االجتماعیة وعاداتھ وأعرافھ وأفكاره،  بطریق الحتم واللزوم إلى تغیر أنساقھ

 تل��ك العقائ��د تف��سیرا مخالف��اأو عل��ى أح��سن الف��روض تف��سیر ! ب��ل وعقائ��ده
 كان یجتھد وییسر    - صلى اهللا علیھ وسلم      -ویزعم ھؤالء أن النبي     !. وجدیدا

 اجتھد وأوق�ف أحك�ام   - رضي اهللا عنھ     -وأن عمر   ! حتى في نصوص العقیدة   
وأن ھن�اك فقھ�اء اجتھ�دوا، كم�ا أن ھن�اك            ! المؤلفة قلوبھم وقطع ی�د ال�سارق      

میة تم تجاوزھا عملی�ا بفع�ل الزم�ان، وإن    مجموعة من أحكام الشریعة اإلسال  
العت�ق،   أحكام ملك الیمین، وأحكام الرق، وأحك�ام : بقیت ثابتة في النص، مثل

! والغن��ائم، والف��يء، وك��ل األحك��ام المرتبط��ة بخ��صوصیات حی��اة الب��دو آن��ذاك   
 ھ�ي أن ال�نص القرآن�ي م�ن طبیعت�ھ القابلی�ة       - على ما یزعم ھؤالء     -والعبرة  

دی��د، وف��ي قدرت��ھ احت��واء التغی��رات والم��ستجدات ع��ن طری��ق   لالجتھ��اد والتج
  .)٣(تحقیق الحاجیات والتحسینات ولیس تجاھلھا وإلغاءھا أو احتواءھا

ویرى ھؤالء أنھ یجب أن یتم التجدید على أساس معطیات الواق�ع وأدوات�ھ      
وأس��الیبھ، وف��ي إط��ار المقاص��د اإلس��المیة، مم��ا یجع��ل الن��صوص ت��ستوعب     

ت وت���ستجیب لم���صالح العب���اد، ول���یس أن تخ���ضع ھ���ذه    التغی���رات والتح���وال 
 ف��ي جزئ��ھ الت��شریعي -التغی��رات لل��نص؛ وی��ستندون ف��ي ذل��ك إل��ى أن الق��رآن 

 ن��شأ م��ن أس��باب الن��زول، أي أولوی��ة الواق��ع عل��ى الفك��ر، وم��ن   -عل��ى األق��ل 
الناسخ والمنسوخ، أي أولویة الزمان والحركة والتقدم على النص؛ وبالت�الي     

ما ھو إال إجابة لنداء الواقع؛ فالواقع ی�سأل س�ؤاال وال�نص          فالنص التشریعي   

!"#$% M: یجی���������������������������������������������������������ب عن���������������������������������������������������������ھ 

                                                           

 .١٧٣ :یر لجنة الحریات العامةتقر) ١(
 .٢التعصیب ص طریق عن اإلرث نظام إلغاء نداء من أجل )٢(
 .١٠ ص : إرث المرأة بین مقاصد اإلسالم وغلو الفقھاء:انظر )٣(
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3210/.-,+*)('&L ).١: المجادل�����ة (

: إل�ى ك�ل اآلی�ات الت�ي تب�دأ بعب�ارتي       فاألولوی�ة لل�سؤال عل�ى الج�واب، إض�افة     
 ، فكلھا نصوص تؤكد بما ال یترك مجاال لل�شك أن )یستفتونك(أو ) یسألونك(

نبھ التشریعي ھ�و عب�ارة ع�ن أجوب�ة ع�ن أس�ئلة الن�اس          النص القرآني في جا   
وقضایا عیشھم حتى في أبسط جزئیاتھ�ا   التي كانت تھم مشاكلھم ومصالحھم

MrqpL ).ناھی���ك ع���ن أن تنزی���ل الق���رآن   )٢٢٢: البق���رة ،

متفرقا سببھ ھو كون أن كل آیة تنزل كان�ت مرتبط�ة بح�دث مع�ین واس�تجابة            
ھذه أمور كما تثبتھا العل�وم االجتماعی�ة   على أن  لحاجة محددة، وال أحد ینكر

ع�شیة   والجغرافیة الب�شریة تتب�دل ل�یس عل�ى م�ر خم�سة ع�شر قرن�ا ب�ل ب�ین          
  .)١(!وضحاھا

وم��ن أول التغی��رات الت��ي ی��ستند إلی��ھ المط��البون بإلغ��اء اإلرث بالتع��صیب     
والمساواة بین الرجل والمرأة في المیراث یتمثل فیما حققتھ المرأة من تفوق 

 العل��وم والمع��ارف، مم��ا س��مح لھ��ا أن تت��ولى مناص��ب علی��ا ع��ن   ف��ي تح��صیل
 كم��ا أن كثی��ر م��ن -!  وال أدري م��ا عالق��ة ھ��ذا ب��المیراث -ج��دارة واس��تحقاق 

 -النساء الیوم أصبحن یعمل�ن ویقم�ن باإلنف�اق عل�ى أنف�سھن وعل�ى أس�رھن                  
 ألس�باب مختلف�ة، منھ�ا عج�ز الرج�ل ع�ن       -الحمد هللا ل�م یلزمھ�ا ال�شرع ب�ذلك          

بواجباتھ المالیة عج�زا كلی�ا ف�ي بع�ض األحی�ان أو عج�زا جزئی�ا؛ إذ ل�م                    القیام  
یع��د ف��ي إمك��ان الكثی��ر م��ن األزواج كفای��ة بی��وتھن ف��ي النفق��ة، األم��ر ال��ذي        
أصبحت المرأة معھ تساھم في النفق�ة عل�ى البی�ت أكث�ر م�ن ال�سابق، وأحیان�ا                  

ئون تتحم��ل تل��ك الم��سئولیة بمفردھ��ا، إل��ى جان��ب تربی��ة األبن��اء وت��دبیر ش��        
العائل���ة، وال���سھر عل���ى ال���شیوخ والم���ساھمة ف���ي ت���دبیر ال���شأن ال���وطني         
وانخراطھا بكل جدیة ومسئولیة ومھنیة واحترافیة في تحقیق التنمیة كخط�ة           

حصولھا على مجموعة من الحقوق  وطنیة تتصدر أولویات الدولة، مما یحتم
  .)٢(لیفكمساواتھا مع الرجل في اإلرث مقابل ما تقوم بھ من مسئولیات وتكا

وم��ن التغی��رات االجتماعی��ة الت��ي ی��ستند إلی��ھ ال��بعض بوج��وب إلغ��اء نظ��ام    
لی���ست كمجتمع���ات عھ���د ال���دعوة     اإلرث بالتع���صیب أن مجتمع���ات الی���وم  

اإلس�المیة؛ حی��ث إن الف�رق بینھم��ا كبی�ر ج��دا، والفج�وة أوس��ع مم�ا یمك��ن أن      
ي ؛ ف��القیم ف��ي جزئیاتھ��ا لی��ست ھ�� !یت��صوره العق��ل الب��شري الع��ادي والب��سیط 

نف��س الق��یم بحك��م أن األن��ساق االجتماعی��ة ق��د تغی��رت وتب��دلت بق��وة الت��اریخ     
 والعشیرة أو القبیلة، األسرة الممتدة محل   األسرة النوویة والزمان، فقد حلت    

                                                           

 . السابق الموضع نفسھ:انظر )١(
یزعم أن بعض الدراسات أثبتت أن خمس األسر تسھر عل�یھن ن�ساء، س�واء ف�ي ش�كل          ) ٢(

ات، وذل��ك م��ع وج��ود الرج�ل س��واء ك��ان أب��ا أو أخ��ا أو زوج��ا أو أخ زوج أو  لبن�ات أو زوج�� 
 !.عدمھ لسبب من األسباب، والسؤال وماذا عن األربعة أخماس؟
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وغطت حتى على القرابة الدمویة بمفھومھا الواسع، األمر ال�ذي أص�بح مع�ھ         
 وأبناء األعم�ام، أبع�د   كثیر من العصبات، من اإلخوة وأبناء اإلخوة، واألعمام       

ما یكونون عن المیت المورث م�ن الناحی�ة الواقعی�ة، ف�ال م�ودة وال ص�لة وال            
ت��زاور، حت��ى إذا م��ات الرج��ل، وت��رك ابن��ة أو اثنت��ین أو ثالث��ا، ظھ��ر ھ��ؤالء      
العصبة بعد اختف�اء، وقرب�وا بع�د ابتع�اد، وط�البوا بن�صیبھم ف�ي الترك�ة، وق�د                    

  .)١(واجباتھمیكونون أبعد ما یكون عن القیام ب
قرابة الزوجة  قوة ویري ھؤالء أن نظام اإلرث بالتعصیب یؤدي إلى إھمال

م�ن قراب�ة    أكث�ر  قراب�ة  ق�وة  ھن�اك  ھ�ل : والبنت من المتوفى، ویتساءل ھ�ؤالء 

) ٢٢٣: البقرة.( M´³²L: الزوجیة بمعاییرنا الحالیة وبدلیل اآلیة    

ویت���ساءل . ؟)١٨٧: البق���رة. ( M .-,+*)L:وقول���ھ تع���الى 

ھل یوجد رجل في وضعیة سویة یمكن أن یفضل أح�دا عل�ى ابنت�ھ أو             : الءھؤ

  .) ٧٥: األنفال.( MÒ        ÑÐÏÎÍÌËLبناتھ؟ 

 یطال�ب ال�بعض     - على نح�و م�ا یوض�ح ھ�ؤالء           –وإزاء ھذا الواقع المتغیر     
بإلغاء اإلرث بالتعصیب، والمساواة بین المرأة والرجل في اإلرث بشكل عام؛         

لنفقة ونحوھا من االلتزامات المالیة التي یتحملھا العصبات ا ذلك أنھ إذا كانت
ھي أساس القول ب�التمییز ب�ین الرج�ل والم�رأة ف�ي المی�راث والق�ول بتوری�ث                  

الم��رأة اآلن تعم��ل، وال ینف��ق علیھ��ا    الع��صبات، فق��د زال ھ��ذا األس��اس ألن  
زوجھا أو أخوھا عند االحتیاج، وألن شكل األسرة ق�د تغی�ر ع�ن ذي قب�ل م�ن          

ولتبریر ھذا الفریق لمطالبتھ تلك فال م�انع   . سرة الممتدة إلى األسرة النواة    األ
  :)٢(لدیھم من توظیف القواعد الشرعیة في غیر محلھا، من ذلك

توظیفھم للقاعدة المقررة بأن الحكم الشرعي المبن�ي عل�ى عل�ة ی�دور           ) ١(
اب مع علتھ وجودا وعدما، والت�ي تعن�ي أن األحك�ام الت�ي تك�ون وراءھ�ا أس�ب                  

تزول بمجرد زوال أسبابھا، فیزعمون أن السبب وراء التفضیل بین ح�صص            
ھو أن الرج�ل ك�ان     ) للذكر مثل حظ األنثیین   (كل من المرأة والرجل في اإلرث       

قواما على المرأة وحامیا لھ�ا، وق�د تغی�رت األح�وال االجتماعی�ة واالقت�صادیة         
بما أن القاعدة توج�ب     و. زالت العلة ومن ثم فال بأس أن یتغیر الحكم بزوالھا         

تغی��ر الحك��م بتغی��ر األح��وال واألزم��ان فإن��ھ یتوج��ب تطبیق��ا لھ��ا إع��ادة النظ��ر     
واالجتھاد في نصوص المواریث عموما، ونصوص اإلرث بالتع�صیب خاص�ة           

الفطرة  بداھة تشھد بذلك  كما-لیست  الدنیویة فاألحكام المتعلقة بالمتغیرات"
 تحقی�ق  وھ�ي  ومقاص�دھا،  ھ�ا وغایاتھ�ا  ھ�ي م�رادة لعلل   وإنما  مرادة لذاتھا،-

                                                           

 إلغ�اء ون�داء م�ن أج�ل    ، ٩ ص : إرث المرأة ب�ین مقاص�د اإلس�الم وغل�و الفقھ�اء     :انظر )١(
 .٢التعصیب ص طریق عن اإلرث نظام

 ص : إرث الم�رأة ب�ین مقاص�د اإلس�الم وغل�و الفقھ�اء             : ف�ي  انظر نموذجا لھذا التوظیف    )٢(
 . وما بعدھا١٠
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 ھ�ذه  م�ع  ھ�ذه الن�صوص ت�دور    م�ن  المستنبطة األحكام فھذه... العباد مقاصد
 أھ�ل  اتف�اق  ذل�ك   وج�ودا وع�دما، وی�شھد عل�ى    – الم�صلحة  –الغائی�ة   العل�ة 

 الت�ي  األحك�ام  م�ع  االجتھ�اد  ض�رورة  عل�ى  فكرن�ا اإلس�المي   ف�ي  االخت�صاص 
ھ�ذه   كان�ت  حت�ى ول�و   تط�ور،  بع�رف  أو تبدلت، بعادة أو بعلة تغیرت، ارتبطت
 تغی�ر  س�بق  ال�ذي  الع�صر  ف�ي  إجم�اع  علیھا وانعقد نص، إلى مستندة األحكام
 وجود مع أي الحالة؛ في ھذه االجتھاد... العرف العادة، وتطور وتبدل العلة،

 الدنیوی�ة  م�ن الف�روع   ب�المتغیرات  والمتعل�ق  والثب�وت،  الدالل�ة  النص القطعي
 فھ�و  ومؤب�دا،  دائم�ا  رفع�ا  ھ�ذا ال�نص   وج�ود  لذي یرف�ع ا االجتھاد معناه لیس

 وھ�ذا  من�ھ،  الم�ستنبط  الحك�م  یتج�اوز  وإنم�ا  فیلغی�ھ،  یتجاوز ال�نص  ال اجتھاد
  ".وأبدیا دائما موقفا لیس التجاوز للحكم

ال�ذي یق�صد   " االجتھ�اد "یسري على " ال اجتھاد في مورد النص "إن مبدأ
 وق�ت تقری�ره ف�ي    "خط�أ " "ص�وابا "ك�ان   أص�ل الحك�م، وم�ا إذا   " تقی�یم "ب�ھ  

الحك�م   وال یسري على االجتھاد الذي ینطلق من اإلیمان بسالمة أص�ل . النص
وق��ت وروده ف��ي ال��نص، ولك��ن ی��رى أن الظ��روف الم��ستجدة جعل��ت الحك��م ال  

 دامت وما  مؤقتا-أجلھا، فیقترح تعویضھ   التي شرع من"المصلحة"یحقق 
ف�ي    ال�شرعیة المق�صودة   بحك�م یح�افظ عل�ى الم�صلحة     -قائم�ة  الظ�روف  تل�ك 

  ".أو مصلحة أعم تفرضھا مقاصد الشریعة الحكم األصلي،
توظیفھم لقاع�دة التی�سیر ف�ي ال�شریعة اإلس�المیة؛ حی�ث یزعم�ون أن               ) ٢(

م��ن تأم��ل نظ��ام اإلرث بالتع��صیب ف��ي وقتن��ا الح��الي یج��د أن��ھ ی��ضع األس��رة        
ذل�ك   وھم مع�ذورون ف�ي     -مما یجعل اآلباء    ! النوویة في حرج وضیق وعسر    

 یتخذون أكثر من سبیل لتمریر تركتھم ألوالدھم بالتساوي؛ ألنھم ال یجدون            -
مبررا للتمییز بین الذكور واإلناث، فقد ربوھم عل�ى نف�س المب�ادئ وعلم�وھم       
ف���ي نف���س الم���دارس وحمل���وھم نف���س الم���سئولیات وینتظ���رون م���نھم نف���س  

الرج�ل  أو كی�ف سیف�ضل      ! اإلنجازات والعطاءات، فبأي حق سیمیزون بی�نھم؟      
أخ�اه أو اب�ن أخی�ھ أو عم�ھ أو اب�ن عم��ھ ع�ن ابنت�ھ الت�ي ھ�ي م�ن ص��لبھ؟ أي           
األشد قرابة إلیھ؟ أو كیف سیرض�ى بال�ضرر للزوج�ة الت�ي أفن�ت عمرھ�ا إل�ى                

  .جانبھ في عراك الحیاة وصراعھا؟
- ٢ -  

  أثر االحتجاج بتغیر الواقع االجتماعي واالقتصادي في المیزان الفقھي
بع��د م��ا عرض��نا ال��دعاوى الت��ي ی��سوقھا المط��البون   یج��در بن��ا أن نت��ساءل  

بإلغ���اء اإلرث بالتع���صیب لتبری���ر مط���البتھم تل���ك، م���ن تغی���رات اجتماعی���ة         
ھ�ل تغی�ر الواق�ع اقت�صادیا واجتماعی�ا وتحم�ل الم�رأة الم��سئولیة        : واقت�صادیة 

المالیة أو جزءا منھا على ھذا النحو مسوغ ش�رعي للمطالب�ة بالم�ساواة ف�ي               
 والنساء، وإع�ادة االجتھ�اد ف�ي تحدی�د أن�صبة الورث�ة الت�ي           اإلرث بین الرجال  

  بینھا اهللا بیانا قطعیا شافیا؟
الحق أن كل ما ذكره ھؤالء من مبررات ال یصلح مسوغا شرعیا للمطالبة              
بإلغاء اإلرث بالتعصیب، وھدم منظومة الشریعة اإلسالمیة في المیراث؛ ذل�ك          
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 ح��ول الت��شریع اإلس��المي  ألن ھ��ذه ال��دعاوى یتجاھ��ل أص��حابھا ع��دة حق��ائق   
  :عموما وتشریع المیراث خصوصا

تتمثل في أن منھج الشریعة اإلس�المیة ف�ي تقری�ر األحك�ام      : الحقیقة األولى 
یتنوع بین التفصیل واإلجمال، والقاعدة التي سارت علیھ�ا ال�شریعة ف�ي ذل�ك          
ھ��ي تف��صیل م��ا ال یتغی��ر وإجم��ال م��ا یتغی��ر، ك��ذلك یتن��وع م��نھج ال��شریعة          

ة ف��ي تقری��ر األحك��ام ب��ین القطع��ي والظن��ي، كم��ا أن أحك��ام ال��شریعة   اإلس��المی
  .اإلسالمیة تتنوع بین الثوابت والمتغیرات

وبالنظر في أحكام المیراث نجد أن الشریعة اإلسالمیة ف�صلت فیھ�ا بم�ا ل�م                
 - تع�الى  -تفصل في مثلھ من النظم الحیاتی�ة األخ�رى؛ وھ�ذا دال عل�ى أن اهللا        

حك��ام ف��ي إط��ار الثواب��ت الت��ي ال تتغی��ر بتغی��ر الزم��ان       أراد أن تبق��ى ھ��ذه األ 
 أن تكون من المتغیرات لم�ا       - تعالى   -والمكان وأحوال الناس؛ إذ لو أراد اهللا        

فصل فیھا عل�ى النح�و ال�ذي ج�اءت علی�ھ، ولم�ا ص�اغھا بحی�ث تك�ون قطعی�ة             
 ول��نھج فیھ��ا منھج��ھ ف��ي األحك��ام     - إال قل��یال منھ��ا  -الثب��وت قطعی��ة الدالل��ة   

وغیره، حیث اقتصر ... لقة بمجاالت أخرى من الحیاة، كالنظام السیاسيالمتع
فیھ���ا عل���ى بی���ان المب���ادئ العام���ة واألحك���ام الكلی���ة واإلش���ارة إل���ى المقاص���د  

 - وھي ك�ذلك  –فإذا كانت أحكام المیراث اإلسالمیة على ھذا النحو      . والغایات
غی��ر األحك��ام فإن��ھ ال ت��صح المطالب��ة بإلغائھ��ا أو تع��دیلھا تح��ت زع��م وج��وب ت  

بتغی��ر الزم��ان والمك��ان؛ إذ ل��یس ك��ل حك��م ش��رعي یقب��ل الت��أثر بتغی��ر الزم��ان   
والمك��ان وأح��وال الن��اس، كم��ا أن��ھ ل��یس ك��ل تغی��ر زم��اني أو مك��اني أو غی��ره  

  .مؤثرا في الحكم الشرعي
  :الحقیقة الثانیة

 - تع��الى - ع��ن اهللا - ف��ي الجمل��ة والتفاص��یل  -أن أحك��ام المی��راث ص��ادرة  
 صلى اهللا علیھ وسلم، ولیست صادرة ع�ن واح�د أو مجموع�ة    -ھ  وعن رسول 

 عن قصد أو -من البشر، قد تصیب وقد تخطأ، قد تحقق العدل وقد تحید عنھ 
ع��ن غی��ر ق��صد، وحت��ى یتب��ین لن��ا األم��ر یتوج��ب علین��ا أن نق��ف م��ع بع��ض        

  :العبارات الواردة في آیات المیراث، ومنھا
  ).یوصیكم اهللا (-
  ). ال تدرون أیھم أقرب لكم نفعاآباؤكم وأبناؤكم (-
  ).فریضة من اهللا (-
  ).إن اهللا كان علیما حكیما (-
  ).وصیة من اهللا (-
  ).واهللا علیم حلیم (-
  ).یستفتونك قل اهللا یفتیكم في الكاللة (-
  ).یبین اهللا لكم أن تضلوا (-
  ).واهللا بكل شيء علیم (-
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ت تج��ري م��ن تحتھ��ا تل�ك ح��دود اهللا وم��ن یط��ع اهللا ورس��ولھ یدخل��ھ جن��ا  (-
األنھ��ار خال��دین فیھ��ا وذل��ك الف��وز العظ��یم،  وم��ن یع��ص اهللا ورس��ولھ ویتع��د   

  ).حدوده یدخلھ نارا خالدا فیھا ولھ عذاب مھین
 ص�لى  -ومما لھ داللة واضحة على ربانیة المصدر في أحكام المی�راث أن�ھ     

ھ�ا   عندما سئل عن أول قضیة میراث امتنع ع�ن االجتھ�اد فی     -اهللا علیھ وسلم    
یقضي : " وقال– مع أنھ كان یجتھد في بعض المسائل حینما یتأخر الوحي          -

  ".اهللا في ذلك
وال شك أن ربانیة المصدر ف�ي أحك�ام المی�راث یجعلھ�ا أبع�د م�ا تك�ون ع�ن                  

 الذي وصف نفسھ بأن�ھ     - تعالى   -الجور والھوى، كیف وھي صادرة عن اهللا        
دل، ونفى عن نف�سھ الظل�م   علیم حكیم، وأنھ علیم حلیم، كما وصف نفسھ بالع      

  ).وال یظلم ربك أحدا(
  :الحقیقة الثالثة

 بھ یتشبث أنھ ال بد من التفریق بین علة الحكم الشرعي والحكمة منھ، فما
 اإلرث أن وھ�ي  بالحكم�ة؛  م�ن تعلی�ق حك�م التع�صیب     اإللغ�اء  ن�داء  أص�حاب 

 المالی�ة عل�ى   م�سئولیات  كث�رة  وھ�ي  التشریع زمن كان لحكمة في بالتعصیب
 في الرجل دون قدم المرأة استحق ھذا التمییز، بل ولھذا المرأة، دون لرجلا

ولألخ�ت الن�صف    النصف للبنت وعمھ، فأعطى وأختھ المیت بنت وجود حالة
 وتأخ�ذ  ش�یئا  ال یأخ�ذ  ال�شقیق  غی�ر  المی�ت  أخ حت�ى  ب�ل  ولم یؤخذ الع�م ش�یئا،  

لحكم�ة  ا ظھ�ور  لع�دم  واض�ح  وھ�ذا بی�ان   الترك�ة،  م�ن  بق�ي  م�ا  ال�شقیقة  األخ�ت 
  .المزعومة

وتجدر اإلشارة إل�ى أن غای�ة م�ا حاولت�ھ الدراس�ة ف�ي مبحثھ�ا ال�سابق ھ�و                
تلم��س حكم��ة ال��شارع ف��ي التفرق��ة ب��ین ال��ذكور واإلن��اث ف��ي المی��راث، س��واء  

 أو كانت لحساب - وھو األقل -أكانت األفضلیة في ھذا التفریق لحساب الذكر 
لیمنا ب�أن لك�ل حك�م م�ن أحك�ام      وم�ع ت�س  .  وھو األكثر على ما تبین لن�ا       -ألنثى  

الشریعة حكمة وغایة، إال أن ھذه الحكمة قد تظھر ف�ي بع�ض األحك�ام جلی�ة،             
وقد تكون في أخرى خفیة، والجل�ي منھ�ا ال ین�ضبط ف�ضال ع�ن الخف�ي منھ�ا،             
ومعلوم أن ما یق�ال م�ن ك�الم ف�ي الموض�وع ل�یس م�ن قبی�ل الوص�ف الظ�اھر                   

رض�نا البح�ث ع�ن العل�ة، الت�ي ھ�ي            ، إذ ل�یس غ    )١(المنضبط المؤثر ف�ي الحك�م     

                                                           

)
١

یمك��ن تقریب��ا للمق��صود التمثی��ل بمث��ال یت��ضمن حكم��ھ حكم��ة جلی��ة، وھ��و ق��صر ال��صالة ف��ي ال��سفر، وھ��ي    ) 
 والحكمة من ذلك ھو رفع المشقة عن المسافر، وھ�ي حكم�ة جلی�ة ال یختل�ف فیھ�ا           - سبحانھ   -رخصة من اهللا    

ف�ي ھ�ذا المث�ال، لج�از أن نق�صر ال�صالة ف�ي الح�ضر حینم�ا          ) الم�شقة ( علقن�ا الحك�م بحكمت�ھ، وھ�ي       اثنان، ولو 
نشعر بالمشقة، بل قد یتأتى لنا ف�ي بع�ض األس�فار راح�ة معین�ة تنف�ي عن�ا الم�شقة، ویك�ون إتم�ام ال�صالة ھ�و                  

ولھ��ذا أجم��ع . ھمخالف��ة م��راد اهللا وحكمت��ھ وس��وء تطبی��ق لحكم��  المطل��وب ف��ي ذل��ك ال��سفر، وبالت��الي نق��ع ف��ي 
العلماء على تعلیق الحكم بالعلة التي ھي وصف ظاھر منضبط، ولم یعلقوا الحكم على الحكمة لع�دم ان�ضباطھا       

وفي المثال الذي ضربت كانت علة الحك�م ھ�ي ال�سفر، فال�سفر وص�ف ظ�اھر من�ضبط، فحی�ث           . وإن كانت جلیة  
م�ا أن ال�سفر مظن�ة الحكم�ة الت�ي ھ�ي       وجد السفر تك�ون رخ�صة التق�صیر، وحی�ث غ�اب ل�م ی�شرع التق�صیر، ك              

، "ال�سفر قطع�ة م�ن الع�ذاب    : " ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -المشقة؛ ألن غالب األسفار فیھا مشاق، كما ق�ال النب�ي        
 .وبھذا تتحقق حكمة الشارع وانضباط أحكامھ
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وصف ظ�اھر من�ضبط م�ؤثر ف�ي الحك�م، ألج�ل تعلی�ق الحك�م بھ�ا؛ حی�ث ی�دور                    
الحكم مع علتھ وجودا وع�دما؛ إذ ال یمك�ن لم�ن لدی�ھ ش�يء م�ن العل�م بط�رق                      
دالل��ة الن��صوص عل��ى معانیھ��ا إال أن یج��زم بك��ل اطمئن��ان وی��سلم ب��أن أن��صبة  

ى، وال إمكانی��ة لمعرف��ة عللھ��ا اإلرث م��ن حی��ث ھ��ي ن��سب غی��ر معقول��ة المعن��
بالمعنى األصولي، وال مجال لتغییرھا، فحقیقتھا أمر تعبدي ال مجال لالجتھاد        

  ).١١: النساء.( MÖ  Õ ÔÓÒÑÐÏÎLفیھ 

وعلی�ھ فل��یس ص�حیحا م��ا یزعم�ھ بع��ض المط�البین بتع��دیل أحك�ام المی��راث      
جب��ات وإلغ��اء اإلرث بالتع��صیب أن��ھ إذا كان��ت عل��ة اإلرث بالتع��صیب ھ��ي الوا  

عصبة الرجل  المالیة التي أوجبھا اهللا على العصبة، أي على الذكور من جھة
 مثل ثمن الدیة على عصبة القاتل أي على العاقل�ة، أو واجب�ات النفق�ة عل�ى          -

العصبة للمرأة، وغیرھا من الواجبات المالی�ة الت�ي أوجبتھ�ا     الرجال من جھة
تلك العلة فلیس  فإذا تخلفتالشریعة اإلسالمیة ھي على الرجال دون النساء، 

ثمة ما یمنع من إلغ�اء اإلرث بالتع�صیب والم�ساواة ب�ین ال�ذكور واإلن�اث ف�ي                  
  ).للذكر مثل حظ األنثیین( فیھا أن یكون  - تعالى -الحاالت التي أوجب اهللا 

  :الحقیقة الرابعة
الم��سلمة أم��ر ال من��اص من��ھ؛  لألس��رة الح��الي أن اإلق��رار بتغی��ر الواق��ع

ب���أكثر م���ن  لم���رأة ف���ي واقعن���ا أص���بح متوقع���ا منھ���ا أن تق���ومف���صحیح أن ا
الم����سئولیات االجتماعی����ة والمالی����ة؛ إذ إن ن����سبة كبی����رة م����ن الن����ساء ف����ي   

إال . المجتمعات المسلمة یعلن أوالدھن؛ بل وأزواجھن وبعض أقاربھن أحیانا        
أنھ ال ت�صح المطالب�ة بتغیی�ر أحك�ام اإلرث أو إلغ�اء اإلرث بالتع�صیب اس�تنادا         

أن المرأة أصبحت تعمل وتشتغل في وقتنا المعاصر؛ فقد كانت النساء في إلى 
زمن الت�شریع ی�شتغلن ولھ�ن أم�وال ترص�د للتج�ارة أو الزراع�ة أو غیرھم�ا،            

 ص�احبة  - رض�ي اهللا عنھ�ا   -وال تخفى على الجمیع حال أم المؤمنین خدیج�ة          
  .التجارة الكبیرة، ورغم ذلك شرع اهللا أحكام اإلرث بالتعصیب

ا ی��دل عل��ى ع��دم ص��الحیة االس��تناد عل��ى ھ��ذا التغی��ر كمعی��ار للمطالب��ة  ومم��
 ان�ضباطھ؛ ألن تعلی�ق   اإلرث أو إلغ�اء اإلرث بالتع�صیب ع�دم    بتغیی�ر أحك�ام  

الم�رأة الت�ي ال تعم�ل،     الحك�م ب�ھ یقت�ضي أن نعط�ي الم�رأة الت�ي تعم�ل ونمن�ع        
نھ�ا ل�م    فترث بنت ألنھا كانت تعمل وتساعد أباھا ف�ي النفق�ة، ونمن�ع أختھ�ا أل               

تتح لھا الفرصة للعم�ل والم�ساعدة أباھ�ا ف�ي النفق�ة، وھ�ذا المقت�ضي ی�سري                   
كذلك على الرجال، فنعطي من یعمل ونمنع من ال یعمل، وھذا ما من شأنھ أن 

  .نعیش في فوضى عدم انضباط الحكم
  :الحقیقة الخامسة

أن الق��ول بامتن��اع الع��صبات ع��ن القی��ام بم��سئولیاتھم والتك��الیف ال��شرعیة   
ج��اه م��ن ق��رابتھم م��ن الن��ساء وتج��اه بع��ضھم بع��ضا ف��ي النفق��ة وغیرھ��ا، ال    ت

اإلرث أو إلغ�اء اإلرث بالتع�صیب؛ ألن    ی�صلح م�ستندا للمطالب�ة بتغیی�ر أحك�ام     
ھذا االمتناع إنما ینتج عن مخالفة أحكام الشرع، ولیس بسبب االلتزام بھ، ثم 
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اه أقاربھ في اإلنفاق إنھ لیس من العدل أن یحمل من یلتزم القیام بواجباتھ تج  
وغیره خطأ من یمتنع من ذلك، وإنما الصواب أن نبحث ع�ن أدوات ووس�ائل         

  .قانونیة إللزام كل شخص بالقیام بمسئولیاتھ المالیة تجاه اآلخرین
  :الحقیقة السادسة

الی�وم م�ن تفك�ك    ) الممت�دة (أن الواقع الذي تعیشھ كثیر من األسر الم�سلمة       
ھ�و ال�ذي جع�ل می�راث الع�صبات وإن بع�دوا ف�ي         بین األقارب بعضھم ال�بعض      

مستغربا لدى ال�بعض،  = وجود ورثة أقرب منھم للمتوفى، كالبنات والزوجة       
حتى إن اإلخوة یعی�شون ف�ي بل�د واح�د وال یتواص�لون، وربم�ا تم�ر ال�سنوات          
وال یرى بعضھم بعضا، وقد یحت�اج أح�دھم لع�ون أخی�ھ وم�ساعدتھ ف�ال یج�ده                   

طیعة من اآلب�اء إل�ى أوالدھ�م، ف�ال یك�اد یع�رف األبن�اء            بجانبھ، وتنتقل ھذه الق   
شیئا عن أعمامھم أو أوالد أعمامھم، فإذا مات الشخص وكان لھ م�ال ی�ورث         

لیط��البوا بحقھ��م  ) أبن��اء عم��ھ (أو ) عم��ھ(أو ) أبن��اء أخی��ھ (أو ) أخ��وه(ظھ��ر 
 ال�ذین ل�م ی�روھم م�ن     - ف�ي وج�ود البن�ات أو الزوج�ة       -الشرعي في المی�راث     

  .م یجدوا منھم عونا وقت الحاجةقبل، أو ل
وال شك أن ھذا الواقع من القطیعة بین األرحام مخالف لإلسالم، وھو الذي 

ما الذي جعل لھذا األخ أو أبنائھ أو العم أو أبنائ�ھ  : یتساءل جعل بعض الناس
حقا في المیراث، ولم یكن لھ أو لھم أي صلة بھم م�ن قب�ل؟ إن س�لوكنا نح�ن               

ظل��م ب��ھ اإلس��الم، ولك��ن الحقیق��ة الت��ي ال ری��ب فیھ��ا، أن  الم��سلمین كثی��را م��ا ی
  .اإلسالم حجة على المسلمین، بینما واقع المسلمون فلیس حجة على اإلسالم

 جعل المی�راث حق�ا للعاص�ب، وف�ي المقاب�ل ألزم�ھ بالنفق�ة             - تعالى   -إن اهللا   
وغیرھا من التكالیف الشرعیة المالیة، وامتناع الشخص من القیام بما علی�ھ             

ب�ل الواج�ب إل�زام      ... ن واجبات ال یسوغ منعھ حقھ ال�ذي أوجب�ھ ل�ھ ال�شرع             م
ول�و  . الناس بالواجبات ق�ضاء ف�ي الوق�ت ال�ذي یمك�نھم الق�ضاء م�ن حق�وقھم              

سوغنا منع الشخص من حقھ الذي أوجبھ لھ الشرع المتناعھ م�ن القی�ام بم�ا         
و م�ا  علیھ من واجبات لسوغنا حرمان االبن العاق من حقھ في المی�راث، وھ�   

  .لم یقل بھ أحد من أھل العلماء
- ٣ -  

المشكالت االجتماعی�ة الت�ي تواجھھ�ا الم�رأة وط�رق عالجھ�ا م�ن المنظ�ور           
  الفقھي

یكثر دعاة تغییر أحكام اإلرث وإلغاء اإلرث بالتع�صیب والم�ساواة المطلق�ة              
ب��ین ال��ذكر واألنث��ى م��ن إث��ارة الم��شكالت االجتماعی��ة الت��ي تواجھھ��ا الم��رأة      

ثارتھ��ا ل��یس بحث��ا ع��ن حل��ول ش��رعیة لھ��ذه الم��شكالت، وإنم��ا     ال��بعض م��ن إ
  :ومن ھذه المشكالت المطروحة. لتبریر مطالباتھم

امتن��اع ال��بعض م��ن تمك��ین الن��ساء م��ن حقھ��ن ال��شرعي ف��ي المی��راث   ) ١(
  .تحت دعوى المحافظة على العادات أو األعراف والتقالید

ال��ذي أل��زمتھم امتن��اع ع��صبات الم��رأة م��ن القی��ام ب��واجبھم ال��شرعي    ) ٢(
  . الشریعة اإلسالمیة نحوھن كاإلنفاق علیھا
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ف�ي  ) زوج�ة المت�وفى وبنات�ھ     (عدم تأمین الحاجات ال�ضروریة للن�ساء        ) ٣(
  .المسكن والنفقة لمزاحمة غیرھما في میراث بیت العائلة

وإلثارة التعاطف والشعور اإلنساني مع ما تتعرض لھ المرأة من م�شكالت            
، "ش�طر محب�ة  "عض بعمل أول ف�یلم تون�سي بعن�وان     من قبیل ما سبق قام الب     

ی��دعو إل��ى الت��ساوي ف��ي المی��راث ب��ین ال��ذكر واألنث��ى، وتتمح��ور أح��داث ھ��ذا  
ووال��دھما ) س��لیمة(و ) س��لیم(الف��یلم ح��ول أس��رة تون��سیة مكون��ة م��ن الت��وأم   

، ویطرح مسألة نصیب البن�ت م�ن می�راث أبیھ�ا، وم�ا تتع�رض ل�ھ م�ن          )علي(
البی��ت الع��ائلي وأخ��ذ   بع��د أن ق��رر أخوھ��ا بی��ع م��شكالت ف��ي حیاتھ��ا، خاص��ة 

األكب��ر إلنج��از م��شروعھ ف��ي إیطالی��ا لیتركھ��ا تتخ��بط ف��ي حزنھ��ا        الن��صیب
  .وقصورھا وعجزھا عن تحدید مالمح مستقبلھا

) إلغ�اء إرث الع�صبات  ( المط�البون ب�ـ   - أی�ضا  -ومن القصص التي ی�ذكرھا      
م ھ�و الم�سئول عنھ�ا    كنموذج للمشاكل التي زعموا أن نظام اإلرث في اإلس�ال       

مات عنھا زوجھا، ولم یكن لدیھما أبناء، كانت ھ�ذه األرمل�ة             (()١(قصة امرأة 
 وافتھ أن إلى مرضھ زوجھا أثناء جانب إلى ظلت السن، في وطاعنة مریضة
 ك�انوا  ال�ذین  الجی�ران  بع�ض  إخوتھ یزوره، باس�تثناء  من أحد یكن لم المنیة،
م�ن   س�یاج  ل�ھ  ص�غیر،  ك�وخ  ف�ي  شانیعی�  الزوج�ان  ك�ان . العون ید لھا یمدون

 السراء في اآلخر واحد أزر یشد الزوجان ظل القصدیر، من وسقف األسمنت
 صحتھا عز في ھي وكانت لیلیا حارسا مرضھ یشتغل قبل كان ھو والضراء،

أثاثا بسیطا،  ویجعال فیھ الصغیر، كوخھما یسیجا أن للبیوت، استطاعا خادمة
  كان�ت .ال�زوج  ت�وفي  أن إل�ى  ببع�ضھما  شبثانمت�  ظال ولكن بالذریة، یرزقا لم

 أن غی�ر  إخ�وة،  لھ�ا  یك�ن  ول�م  وال�داھا،  ت�وفي  فق�د  لھ�ا  أھ�ل  ال وحیدة الزوجة
 حیاتھم�ا  حیث عاش�ا  یزورونھ، إخوتھ یكن فلم كثیرا، عنھا یختلف لم الزوج

 ال�ذي  ال�شدید  الح�زن  وم�ع . للجی�ران  الخاطفة بعض الزیارات من إال وحیدان
 لھ�ا  كت�ب  فقد تنتھ الحقیقیة، لم السیدة ھذه مأساة ال أنإ الزوج، غیاب تركھ

 األرملة إلى جاء إخوتھ الزوج، فبعد وفاة القربى، ذوي ظلم مرارة تتجرع أن
 سوى یترك لم فالمرحوم إرث؟ وأي أخیھم، إرث في حقھم یطلبون المسكینة

 أن والمأس�اة . ذل الت�شرد  وجنبھم�ا  حیاتھم�ا  طوال المأوى الذي سترھما ھذا
 وفي بل جمیلة شقق مساكنھم وھي ولھم موظفین جمیعا كانوا اإلخوة ؤالءھ

 أخ�یھم، ھ�و   تركة بتقسیم المطالبة على إصرارھم في فاخرة، تبریرھم أحیاء
 األخ عق�ار  بی�ع  علیھم یفرض والذي)) الشرع تطبیق((أنھم حریصون على 

 التقسیم اھذ لمثل فإن الضحیة األولى األخ ھزیلة تركة بینھم، وألن وتقسیمھ
وال  ال�شتاء  ب�رد  م�ن  یقیھا مأوى تجد ولن ستتشرد التي الزوجة الفقیرة، ھي
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 مسكن شراء من ال یمكنھا لن الھزیل الصیف، نصیبھا حر یحمیھا من مكانا
 اإلخوة نسي ھؤالء. ھزیال مھما كان كراء مسكن أیضا وال بسیطا كان مھما

 ل�و  م�اذا سیخ�سرونھ  ف ال�شرع،  ص�میم  م�ن  أی�ضا  ھ�ي  واإلن�سانیة  الرحم�ة  أن
 عنھ�ا  أی�ام ویمنع�ون   م�ن  لھ�ا  بق�ي  م�ا  تت�دبر  كوخھ�ا  ف�ي  أخ�یھم  تركوا زوجة

 أولوی�ة  القرب�ى  یح�سنوا ول�ذوي   أن ال�شرع  ی�أمرھم  أال. كبرھ�ا  ف�ي  الت�شرد 
 لزوج�ة  یح�سنوا  أن بھ�م  یج�در  یك�ن  أل�م  مادی�ة  مق�درة  عل�ى  ق�صوى، وألنھ�م  

 ت�ضاره؟؟؟ ھ�ذه  اح ووق�ت  مری�ضا  أخ�وھم  ك�ان  حینم�ا  أی�ن ك�انوا   ب�ل  أخ�یھم، 
 ع�اجزین،  والحقوقی�ون وقف�وا   الجمعی�ات  لك�ن  وطرقت�ھ،  باب�ا  تترك لم السیدة

 وج�ود  وال إلنصافھا، فیھ مجال وال واضح، اإلرث فقانون المأساة، ھذه أمام
  )).المحقق التشرد من إلنقاذھا منھا یمكن النفاذ لثغرة حتى

واقعی�ة،    حكای�ة ب�أن )) الدرامی�ة ((وقد علقت كاتبة المقال على ھذه الق�صة  
 بفعل ونساء فتیات تظلم من األمثلة؛ حیث لجي بحر في قطرة مجرد((وھي 
 تقصد قانون اإلرث المغربي المستمد من ال�شریعة اإلس�المیة   –اإلرث  قانون

 ك�ان  ال�ذي  الحرم�ان  ع�ن  یتغاض�ون  ال�شرع  ین�ادون بتطبی�ق   من أن األفظع -
 إرثھ�ن،  من المرة ھذه العرف باسم یحرمن كن الساللیات حیث النساء یطال
 أو فقی�ھ  وق�ف  ی�سبق أن  ذل�ك ل�م   رغ�م . ال�شرعي  المجحف النصیب ذلك حتى
 أم. الم�ضاعف  الظلم ھذا ضد قلب ظھر عن المواریث قانون یحفظ دین عالم

 ف�ي موق�ع   یجعلھ�م  ب�ل  ال�ذكور  ح�صة  یم�س  ال ما دام یكن خطیرا لم األمر أن
  .)١())قوة

 كاتب��ة المق��ال عل��ى م��ا فیھ��ا م��ن لق��د ق��صدت إی��راد ھ��ذه الق��صة كم��ا روتھ��ا
مغالط��ات؛ ألن ھ��ذه الق���صة ومثیالتھ��ا مم���ا یكث��ر المط���البون بتع��دیل أحك���ام      
المی���راث وإلغ���اء اإلرث بالتع���صیب بق���صد تحمی���ل نظ���ام المی���راث اإلس���المي  
المسئولیة عن المشكالت االجتماعیة التي تتع�رض لھ�ا الم�رأة، دون ب�ذل أي               

لشرعیة لھذه المشكالت وغیرھا، وھذا جھد في البحث والسؤال عن الحلول ا      
  .ما یتصدى ھذه الفقرة للرد عنھا

واإلقرار بما تتعرض لھ المرأة في بعض المجتمعات من ظلم اجتماعي أمر 
ال مناص منھ؛ فثمة مجتمعات تحرم المرأة من حقھ�ا ال�شرعي ف�ي المی�راث،               

یل�ة م�ن أن     وتعطي المیراث كلھ للذكور باسم الحفاظ على ثروة العائلة أو القب          
ت��ذھب لم��ن لی��سوا منھ��ا، أو باس��م تجن��ب تق��سیم األرض أو من��زل العائل��ة،        
وغیرھا من االعتبارات الجاھلیة التي أھ�درتھا ال�شریعة اإلس�المیة، ول�م تق�م               

  .لھا وزنا، لما فیھا من جور وھضم لحقوق المرأة
إال أننا في الوقت الذي نعت�رف فی�ھ بھ�ذا الظل�م الواق�ع عل�ى الن�ساء ن�ؤمن                     

أن رف��ع ھ��ذا الظل��م ال یت��أتى بتبن��ي منظوم��ة الثقاف��ة الغربی��ة تح��ت دع��وى      ب��
؛ ذلك ألن المساواة ب�ین الرج�ال والن�ساء ف�ي الحق�وق والواجب�ات                )المساواة(

                                                           

 .٢ ص المواریث، حساب وإجحاف العرف ظلم بین المغربي اإلرث قانون:  انظر)١(
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من شأنھ أن یخل بالنظام االجتماعي الذي ینشده اإلسالمي، والذي ھ�و مبن�ي          
  .ق وواجباتعلى تعریفات محددة للرجولة واألنوثة وما یتعلق بذلك من حقو

ومن العجیب أن یناضل البعض في سبیل تعطیل جزء من األحكام الشرعیة 
بدال من أن یطالب بتفعیل األجزاء المعطلة من الشریعة اإلسالمیة، مع ما في          
المطالب��ة األول��ى م��ن تع��د عل��ى الت��شریع اإلس��المي وانق��سام المجتم��ع دون        

التشریع اإلسالمي الذي یلقى مقابل، أما المطالبة الثانیة ففیھا المحافظة على 
  .قبوال عاما عند قافھ المؤمنین بھ مما یسھم في توحید المجتمع

وإذا كن��ا نعت��رف بم��ا ف��ي الواق��ع م��ن م��شكالت اجتماعی��ة توجھھ��ا األس��رة   
المسلمة العامة والمرأة خاصة فإن األجدر بنا أن نبحث عن الحلول الشرعیة           

بق�ى المحكم�ات ال�شرعیة ثابت�ة؛     لعالج ھذه المشكالت مع المحافظة على أن ت      
ألن لھ��ا مقاص��د تتعل��ق بالنظ��ام االجتم��اعي واالقت��صادي اإلس��المي، وھ��و م��ا   

  :نحاول الوقوف علیھ في الفقرات اآلتیة
  :القانون وغیرھا بسلطة من نفقات الشرعیة الحقوق فرض) أ(

إن تغیر أو فساد ذمم بعض الناس ال یستتبع تغییر الحكم الشرعي الثاب�ت،            
 بتنفی��ذ - ق��ضاء -ا الواج��ب مواجھ��ھ ھ��ذا التغی��ر والف��ساد وإل��زام الن��اس وإنم��

  .الشرع
ف��إزاء م��ا تتع��رض ل��ھ الم��رأة م��ن ظل��م ب��سبب امتن��اع ال��بعض م��ن تمك��ین     
النساء من حقھن الشرعي في المیراث یج�ب أن یف�رض الق�انون عل�ى جمی�ع       

 مواد أفراد المجتمع تنفیذ أحكام المیراث طبقا للشرع اإلسالمي، وذلك بوضع        
اإلناث من المیراث، بل ال بعد في القول بتج�ریم م�ن یمتن�ع ع�ن      تمنع حرمان

تنفیذه؛ إذ یجب أن تكون القوانین أكثر صرامة في أال تح�رم أخ�ت أو ابن�ة أو             
أم أو غیرھن م�ن الن�صیب ال�شرعي المف�روض لھ�ن تح�ت دع�وى المحافظ�ة                   

  .ائلة أو القبیلةعلى العادات أو األعراف والتقالید، أو باسم المصلحة الع
 وخاص�ة   -وإزاء الظلم الذي تتعرض لھ المرأة بسبب امتناع بعض الرجال           

 زوجات كن أو أمھات - من اإلنفاق على من یعولونھم من النساء -العصبات 
 یجب أن تفرض سلطة الق�انون الواجب�ات ال�شرعیة ف�ي            -أو بنات أو غیرھن     

المواری�ث، وأن   شرعیة ف�ي النفقات بالقوة نفسھا التي تفرض بھا الحق�وق ال�  
 أب�ا ك�ان أو      -تصدر القوانین التي تجند إمكان�ات الدول�ة لتف�رض عل�ى الرج�ل               

 القی�ام بم�ا علی�ھ م�ن م�سئولیات، كم�ا تجن�دھا        -زوجا أو أخا أو ابنا أو غی�ره     
  .لفرض المسئولیات على المرأة، أما كانت أو زوجة أو حاضنة

ت التي ت�ضمن تنفی�ذ ت�شریعات    لقد بین الفقھ اإلسالمي الضوابط واإلجراءا     
اإلسالم المتعلقة بالنفقة الواجبة للمرأة على الرجل، ولألقارب عل�ى بع�ضھم،             
بل والنفقة الواجبة للحی�وان عل�ى مالك�ھ، وخص�صوا ل�ذلك أبواب�ا تح�ت كت�اب             

  ).النفقات(أو ) النفقة(
ف�إزاء امتن�اع ال�زوج ع��ن النفق�ة عل�ى الزوج�ة، ول��و كان�ت غنی�ة، وض��عت         

لوال الستیفاء حقھا وحق أوالدھا في النفقة، من بینھا ما قضى بھ     الشریعة ح 
یا رس�ول  :  لھند بنت عتبة، حین قالت لھ     - صلى اهللا علیھ وسلم      -رسول اهللا   
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اهللا، إن أب��ا س��فیان رج��ل ش��حیح، ول��یس یعطین��ي م��ا یكفین��ي وول��دي، إال م��ا    
، وق�د   )١())خذي م�ا یكفی�ك وول�دك ب�المعروف        : ((أخذت منھ وھو ال یعلم فقال     

عد الفقھ اإلسالمي امتناع الزوج عن النفق�ة عل�ى زوجت�ھ م�ن األس�باب الت�ي                 
، وال یصح للزوج أن یحتج      )٢(تعطیھا الحق في أن تطلب الطالق عند القاضي       

بغن��ى زوجت��ھ لتبری��ر امتناع��ھ ع��ن اإلنف��اق علیھ��ا أو عل��ى أوالدھ��ا، فغناھ��ا       
  .لنفسھا فقط، وذمتھا المالیة لھا ھي فقط

 ال یكف��ي لع��الج الم��شكالت االجتماعی��ة، - وح��ده -ب��أن الق��انون م��ع إیمانن��ا 
وإنما البد من إحیاء ال�وازع ال�دیني واإلیم�اني م�ن خ�الل الخط�اب ال�دیني ف�ي          

ق��ام  الم��ساجد واإلع��الم والمق��ررات الدراس��یة وغی��ر ذل��ك م��ن الوس��ائل، وق��د
نافي مع للقضاء على العادات والتقالید التي تت العلماء والدعاة بجھود الكبیرة

  .اإلسالم في ھذا الموضوع وغیره
  :إقرار ما أقرتھ الشریعة اإلسالمیة للمرأة من ذمة مالیة مستقلة) ب(

الم��ساواة (و ) إلغ��اء اإلرث بالتع��صیب(ی��ستند ال��بعض لتبری��ر المطالب��ة ب��ـ  
إل��ى أن الم��رأة كزوج��ة أص��بحت ) المطلق�ة ب��ین الن��ساء والرج��ال ف��ي المی��راث 

اء ث��روة األس��رة، فھ��ي تعم��ل وت��شارك ف��ي بن��اء  ت��ساھم بن��صیب كبی��ر ف��ي بن�� 
 التي أس�ھمت ف�ي      -، وغالبا ما تسجل ھذه الثروة       )ثروتھا(و  ) منزل األسرة (

طالب العصبات بنصیبھم   ) رب األسرة ( باسم رب األسرة، فإذا مات       -تكوینھا  
مما ینتج  ) منزل األسرة (من ھذه الثروة، وربما أدى ذلك إلى استیالئھم على          

عرضة للحرمان من حق البقاء في ) الزوجة والبنت أو البنات(ن عنھ أن تكو 
 ش�اركن   - أی�ضا    -، وفي بعض األحوال یمكن أن تكون البن�ات          )منزل األسرة (

                                                           

 تأخ�ذ بغی�ر علم�ھ    أخرجھ البخاري في كتاب النفقات باب إذا لم ینف�ق الرج�ل فللم�رأة أن      ) ١(
وجملتھ أن الزوج إذا لم یدفع إل�ى امرأت�ھ م�ا یج�ب لھ�ا            ((ما یكفیھا وولدھا بالمعروف، في      

علیھ من النفقة والكسوة، أو دفع إلیھا أقل من كفایتھا، فلھا أن تأخ�ذ م�ن مال�ھ الواج�ب أو                
ا یكفی�ك  خ�ذي م�  :  لھن�د  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم         -تمامھ بإذنھ وبغیر إذنھ، بدلیل قول النب�ي         

وولدك بالمعروف، وھذا إذن لھا في األخ�ذ م�ن مال�ھ بغی�ر إذن�ھ ورد لھ�ا إل�ى اجتھادھ�ا ف�ي             
قدر كفایتھا وكفایة ولدھا، وھو متناول ألخذ تمام الكفایة، ف�إن ظ�اھر الح�دیث دل عل�ى أن�ھ                 

 لھ�ا  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -قد كان یعطیھا بعض الكفایة وال یتممھ�ا لھ�ا، ف�رخص النب�ي      
ذ تمام الكفایة بغیر علم�ھ ألن�ھ موض�ع حاج�ة؛ ف�إن النفق�ة ال غن�ى عنھ�ا وال ق�وام إال              في أخ 

بھا فإذا لم یدفعھا الزوج ولم تأخذھا أفضى إلى ضیاعھا وھالكھا فرخص لھ�ا ف�ي أخ�ذ ق�در      
نفقتھ��ا دفع��ا لحاجتھ��ا وألن النفق��ة تتج��دد بتج��دد الزم��ان ش��یئا ف��شیئا فت��شق المرافع��ة إل��ى      

ا في كل األوقات فل�ذلك رخ�ص لھ�ا ف�ي أخ�ذھا بغی�ر إذن م�ن ھ�ي علی�ھ          الحاكم والمطالبة بھ  
وذكر القاضي بینھما وبین الدین فرقا آخر وھو أن نفق�ة الزوج�ة ت�سقط بف�وات وقتھ�ا عن�د              
بعض أھل العلم ما لم یكن فرضھا لھ�ا ل�و ل�م تأخ�ذ حقھ�ا أف�ضى إل�ى س�قوط واإلض�رار بھ�ا               

)). الب�ة ف�ال ی�ؤدي ت�رك األخ�ذ إل�ى اإلس�قاط           بخالف الدین فإن ال ی�سقط عن�د أح�د بت�رك المط            
 .١١/٣٥٧: انظر المغني

 .١١/٣٦٠المغني :  انظر)٢(
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أبیھن ف�ي بن�اء ثروت�ھ، ف�إذا م�ات زاحمھ�ن الع�صبات ف�ي ق�سمة ھ�ذه الث�روة                  
  .دون أي جھد یذكر في جمعھا

دم األخ�ذ بأحك�ام ال�شریعة    وال شك أن ھذه المشكلة إنما ھي أثر من آثار ع�      
 - ذك�را ك�ان أو أنث�ى    - ف�ي اإلق�رار لإلن�سان        - ھن�ا    -اإلسالمیة، والت�ي تتمث�ل      

بذمة مالیة مستقلة؛ وعلى ھ�ذا فالح�ل ال�شرعي والع�الج ال�صحیح لمث�ل ھ�ذه                  
المشكالت إنما یكمن في  حمل الناس عل�ى األخ�ذ بأحك�ام ال�شریعة اإلس�المیة                 

  .في ھذا الجانب
لن�ا أن االحتج��اج بعم�ل الم��رأة وإس�ھامھا ف��ي تك�وین ث��روة     وم�ن ث�م یتب��ین   

زوجھا أو أبیھا غیر م�ؤثر ف�ي األحك�ام ال�شرعیة المتعلق�ة ب�المیراث؛ ألن م�ا                
ینتج عن عملھا من مال ھو ملك خ�اص بھ�ا، ال ی�ستطیع ال�زوج أو غی�ره أن              
یجبرھا على أن تنفق منھ علي البی�ت أو األوالد، طالم�ا أن ال�شرع اإلس�المي              

یوج��ب علیھ��ا ش��یئا م��ن ذل��ك، وإن ج��وز لھ��ا أن تفعل��ھ اختی��ارا منھ��ا إن         ال 
  .شاءت

أما أن تسھم الزوجة مع زوجھا، أو غیرھا من الن�ساء، ب�شيء م�ن مالھ�ا                 
الخاص، في تكوین جزء من تركة المت�وفى، ك�شراء بی�ت أو جم�ع ث�روة، ث�م                   

ة یشاركھا في میراث ذلك أحد من عصبات زوجھا بعد موتھ لكون ھ�ذه الترك�        
جمیعھا مسجلة باسم الزوج، فھذا مم�ا ال تؤاخ�ذ ب�ھ ال�شریعة؛ ألنھ�ا ل�م تل�زم                 

 ب��شيء م��ن ذل��ك، ب��ل أوجب��ت لھ��ا ذم��ة مالی��ة   - وال الم��رأة عموم��ا -الزوج��ة 
  .مستقلة

األخ��ذ بالت��شریعات اإلس��المیة لت��أمین حاج��ات الزوج��ة والبن��ات ف���ي        ) ج(
  :المسكن وغیره

ة وض�رورة م�ن ض�روریات    حاجة اإلن�سان إل�ى م�سكن یؤوی�ھ حاج�ة مؤك�د         
الحیاة، وقد ال یملك الشخص إال المسكن الذي یعیش فیھ مع زوجت�ھ وبنات�ھ،             
ویخشى إن مات أن یزاحمھم العصبات ف�ي ج�زء من�ھ، ویوج�د ف�ي ت�شریعات                
اإلس��الم م��ا یلب��ي رغب��ة ھ��ذا ال��شخص ف��ي ت��أمین حاج��ة زوجت��ھ وبنات��ھ إل��ى     

  .المسكن الخاص وغیره من ضرورات الحیاة الكریمة
تعتبر الھبة واحدا من ھذه التشریعات اإلسالمیة التي یمكن لھ�ذا ال�شخص              

مقاص�د الرحم�ة والرف�ق بالفئ�ات ال�ضعیفة؛ أخ�ذا        وغیره أن یأخذ بھا لتحقیق
 -بمبدأ الفضل الذي أس�لفنا الق�ول عن�ھ، ف�یمكن لل�شخص أن یھ�ب لم�ن ش�اء                     

ة لھ��م  إذا عل��م أن ف��ي ذل��ك م��صلح  -غی��رھم  البنت��ھ أو البن��ھ أو لزوجت��ھ أو 
معینة، وفي ھذه الحاالت تنفذ الھب�ة ف�ي حی�اة الواھ�ب،      ورعایة بھم لظروف
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فیشرع للشخص أن یھب شیئا من مالھ لبناتھ وزوجت�ھ ف�ي حیات�ھ، ول�و ك�ان        
  .)١(لھ ورثة من العصبات، بشرط أن یقع منھ التصرف بالھبة في حال صحتھ

 الخاص�ة الت�ي     كما أن في تشریع الوقف في اإلسالم حال لمثل ھذه الح�االت           
ی��ذكرھا ال��بعض ف��ي س��یاق تبری��ر دع��واھم للمطالب��ة بتع��دیل أحك��ام المی��راث      
وإلغاء اإلرث بالتع�صیب؛ فیج�وز لل�شخص أن یوق�ف مال�ھ أو ج�زأ من�ھ عل�ى                

  .)٢(األوالد والزوجة
دون تأمین ) زوجة المتوفى وبناتھ أو غیرھن(ولم تترك تشریعات اإلسالم 

 - م�ثال  -ة م�ن الع�صبات، ف�إذا افترض�نا     لحاجتھن إلى المسكن في وجود ورث�      
أن المتوفى لم یترك إال ھذا المسكن الذي تعیش فیھ زوجتھ وبنات�ھ ول�ھ ع�دد       
م��ن اإلخ��وة، فق��د أعط��ت قواع��د المی��راث للزوج��ة ال��ثمن، وللبن��ت الواح��دة         
النصف، وللبنتین فأكثر الثلث�ین، والب�اقي لإلخ�وة، ویت�ضح م�ن ذل�ك أن نظ�ام               

 لزوجة المتوفى وبنتھ أو بناتھ أكبر ق�در م�ن الترك�ة،    المیراث اإلسالمي حفظ  
ومن ناحیة أخرى فإن للزوجة والبنات الحق في االمتناع م�ن         . ھذا من ناحیة  

قسمة ھ�ذا الم�سكن لیبق�ى م�شاعا بی�نھن وب�ین الع�صبات، فق�د اتف�ق الفقھ�اء                     

                                                           

بل ذھب الشافعیة إلى أن ما وقع من الھبة والوق�ف ونحوھم�ا م�ن ت�صرفات التبرع�ات                  ) ١(
الفت�اوى  انظ�ر  . في الصحة ینفذ مطلقا وإن قصد بھ حرمان الورثة، إال أنھ یأثم بھذا الق�صد        

  .٣/٢٣٣برى، البن حجر الھیتمي، الناشر دار الفكر، الفقھیة الك
 ه المن�����������شورة عل�����������ى ١٤٣٠ ش�����������عبان ١٩وف�����������ي فت�����������وى بت�����������اریخ 

net.islamweb.www://http             ،یسأل فیھ�ا ش�خص مت�زوج وعن�ده ابنت�ان ص�غیرتان
عن مدى مشروعیة الھبة البنتیھ بمبلغ م�ن أموال�ھ تأمین�ا لم�ستقبلھما ولیك�ون عون�ا لھم�ا                 

بحی��ث ت��نفعھم ھ��ذه المب��الغ عن��دما  ... الم��ستقبلیة م��ن تعل��یم وزواجعل��ى م��صاریف الحی��اة 
أجابت لجنة الفتوى بأنھ ال ح�رج أن       . تكبران وتزداد مصاریفھما وتشتد حاجتھما إلى المال      

یھب المسلم ما شاء من أموالھ ألبنائھ، سواء كان ذلك بقصد صلة الرحم، أو إعانتھم على          
ل�ك م�ن المقاص�د الت�ي ال تتع�ارض م�ع ال�شرع، أم�ا         مصاریف الحی�اة الم�ستقبلیة، أو غی�ر ذ      

المنھي عنھ شرعا فھو عدم التسویة بین األوالد في الھبة، أو الھبة بقصد حرم�ان الورث�ة               
 من حق في مال قریبھم بعد وفاتھ، فم�ن وھ�ب مال�ھ إلبط�ال ح�ق      - تعالى -مما أعطاھم اهللا    

ى لألق�ارب، ف�إذا ل�م تق�صد حرم�ان      الورثة من المال بعد الوفاة، فقد عطل ما ف�رض اهللا تع�ال   
الورث��ة فبإمكان��ك أن تھ��ب لبنات��ك م��ا ت��شاء م��ن أموال��ك إذا اس��توفت الھب��ة ش��روطھا م��ن       

أما الھبة بقصد حرمان الورثة فھي محرم�ة، وھ�ي          . التسویة والحوز وعدم التعلیق بالوفاة    
 غی�ر ج�ائزة   الحیل كلھ�ا محرم�ة،  : قال ابن قدامة. من التحایل المذموم على شرع اهللا تعالى      

في شيء من الدین، وھو أن یظھر عقدا مباحا یرید بھ محرما، مخادع�ة وتوس�ال إل�ى فع�ل                   
وإذا كان�ت  . ما حرم اهللا، واستباحة محظوراتھ، أو إس�قاط واج�ب، أو دف�ع ح�ق، ونح�و ذل�ك         

ق��ال اب��ن . الھب�ة ج��ائزة ش��رعا ف�إن األب یق��وم مق��ام ابن��ھ ف�ي الق��بض إذا ك��ان االب�ن ص��غیرا    
ق�ال اب�ن   . وھب األب البنھ شیئا ق�ام مقام�ھ ف�ي الق�بض والقب�ول إن احت�یج إلی�ھ            فإن  : قدامة
أجمع كل من نحفظ عنھ م�ن أھ�ل العل�م عل�ى أن الرج�ل إذا وھ�ب لول�ده الطف�ل دارا              : المنذر

وھذا قول مالك، . بعینھا، أو عبدا بعینھ، وقبضھ لھ من نفسھ، وأشھد علیھ، أن الھبة تامة        
 .اب الرأيوالثوري، والشافعي ، وأصح

 . وما بعدھا١٤/١٠٢:  وما بعدھا، والمغني٧/٥٢٧: الحاوي:  انظر)٢(
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على حق بعض الورثة من االمتناع ع�ن ق�سمة الم�شاع أو بیع�ھ إذا ك�ان فی�ھ                   
یره من المستحقین؛ ذل�ك أن ش�رط ق�سمة الم�شاع أال تتب�دل منفعت�ھ       إضرار لغ 

بالقسمة وال تفوت، وأال یكون في القسمة ضرر؛ فإن كان فیھا ضرر لم یجبر 
  .)١("ال ضرر وال ضرار: " صلى اهللا علیھ وسلم-الممتنع عنھا؛ لقول النبي 
ب�دل   فم�شاع ال تت - أي الق�سمة  –وأم�ا ش�رطھا   : "جاء في الفتاوى الھندیة   

منفعتھ بالقسمة وال تفوت؛ ألن اإلف�راز لتكمی�ل المنفع�ة وتتم�یم ثم�رة المل�ك،                 
  .)٢("فمتى تبدلت المنفعة أو فاتت كانت تفویتا وتبدیال ال إفرازا وتقسیما

أم�ا إذا طل�ب أح�دھما الق�سمة، ف�امتنع اآلخ�ر، ل�م یخ�ل م�ن                   : "وفي المغن�ي  
... ا اجتمع ثالث�ة ش�روط     یجبر الممتنع على القسمة، وذلك إذ     : حالین، أحدھما 
أن ال یكون فیھا ضرر فإن كان فیھ�ا ض�رر ل�م یجب�ر الممتن�ع؛         : الشرط الثاني 

  .)٣("ال ضرر وال ضرار: "لقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ومن صور الضرر المانع من القسمة أال یمكن معھ انتفاع أحدھما بن�صیبھ       

نھم��ا دار ص��غیرة إذا مف�ردا فیم��ا ك�ان ینتف��ع ب�ھ م��ع ال�شركة مث��ل أن تك�ون بی     
قسمت أصاب كل واحد منھما موضعا ال ینتفع بھ ولو أمكن أن ینتف�ع ب�ھ ف�ي                 
شيء غیر الدار وال یمكن أن ینتفع بھ دارا لم یجب�ر عل�ى الق�سمة أی�ضا ألن�ھ           
ض��رر یج��ري مج��رى اإلت��الف، وم��ن الم��انع أن ن��نقص قیم��ة ن��صیب أح��دھما   

  .)٤(ا أو لم ینتفعوابالقسمة عن حال الشركة سواء انتفعوا بھ مقسوم
ف��إذا اجتمع��ت ال��شروط الثالث��ة أجب��ر الممتن��ع منعم��ا عل��ى الق��سمة ألنھ��ا         
تتضمن إزالة ضرر الشركة عنھما وحصول النفع لھم�ا ألن ن�صیب ك�ل واح�د       
منھما إذا تمیز كان ل�ھ أن یت�صرف فی�ھ بح�سب اختی�اره وی�تمكن م�ن إح�داث                    

ی��ة، وال یمكن��ھ ذل��ك م��ع  الغ��راس والبن��اء وال��زرع وال��ساقیة واإلج��ارة والعار  
ال ض��رر وال : "االش��تراك، فوج��ب أن یجب��ر اآلخ��ر علی��ھ لقول��ھ علی��ھ ال��سالم   

  .)٥("ضرار
وباإلض��افة إل��ى الت��شریعات ال��سابقة ف��إن ف��ي ت��شریع الزك��اة وال��صدقات         
والكفارات وغیرھا من موارد التكافل االجتماعي ما یضمن لإلنسان والیت�امى    

  .وذوي الحاجة حیاة كریمة
  

                                                           

 رواه اب��ن ماج��ھ ف��ي كت��اب األحك��ام ب��اب م��ن بن��ى ف��ي حق��ھ م��ا ی��ضر بج��اره، ح��دیث           )١(
 ).١٤٢٩(ومالك في موطئھ كتاب األقضیة باب القضاء في المرفق، حدیث ) ٢٣٣١(
 .٥/٢٥٢: الفتاوى الھندیة) ٢(
 .١٤/١٠٢: المغني) ٣(
 .١٤/١٠٢: السابق) ٤(
 . وما بعدھا١٤/١٠٢:  السابق)٥(
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 متةاخلا

اھتمت ھذه الدراسة بعرض حقائق الشریعة اإلسالمیة المتعلقة بواحد من أنظمة            
ال�ذي لق�ي الكثی�ر م�ن الھج�وم م�ن قب�ل        ) نظام اإلرث بالتعصیب  (المیراث فیھا، وھو    

المطالبین بتغییر أحكام المی�راث اإلس�المي، وق�د فن�دت الدراس�ة دع�اوى المغرض�ین          
ا، وذل�ك م�ن خ�الل مباحثھ�ا األربع�ة، الت�ي             حولھ مبینة حقائق اإلسالم ف�ي مواجھتھ�       

  :أسفر كل منھا عن عدد من النتائج على النحو اآلتي
فبعد أن قدمت الدراسة في مبحثھا األول تعریفا موجزا بطرق اس�تحقاق المی�راث      

خل�و نظ�ام   (في الشریعة اإلس�المیة، ت�صدت ف�ي مبحثھ�ا الث�اني لل�رد عل�ى ال�زعم ب�ـ             
شرعي، وأن�ھ ل�یس ل�ھ أص�ل ف�ي الق�رآن، وإنم�ا ھ�و                م�ن ال�سند ال�     ) اإلرث بالتعصیب 

م�ن آراء الفقھ�اء قاب�ل للتغیی�ر والتب�دیل، عل�ى        مسألة اجتھادیة، أو ھ�و مج�رد رأي  
الذي حدده النص الدیني، وقد أس�فرت ع�ن أن ال�زعم بخل�و     ) اإلرث بالفرض (عكس  

ی�ھ  من كل دلیل تقوم بھ الحجة، لیس زعما جدیدا، وإنما س�بق إل         ) اإلرث بالتعصیب (
 ل�دى جم�اھیر   -) اإلرث بالتع�صیب ( الشیعة اإلمامیة، فقد ثبت�ت م�شروعیة   - قدیما   -

 - وس�نة رس�ولھ   - تع�الى    - بأدلة م�ن كت�اب اهللا        -أھل العلم من فقھاء مذاھب السنة       
 وإجم���اع األم���ة، وتتن���وع األدل���ة عل���ى م���شروعیة اإلرث  -ص���لى اهللا علی���ھ وس���لم 

د س��لمت جمی��ع ھ��ذه األدل��ة م��ن جمی��ع وق��. بالتع��صیب إل��ى أدل��ة عام��ة وأدل��ة خاص��ة
المناق��شات الت��ي وجھ��ت إلیھ��ا م��ن قب��ل ال��شیعة اإلمامی��ة وم��ن ت��ابعھم ح��دیثا، وف��ي   

 دلی�ل ش�رعي عل�ى الق�ول بع�دم      - وال لغی�رھم  -الوقت ذاتھ لم یسلم للشیعة اإلمامی�ة    
 - بح�ق    -من المناقشات التي وجھت إلیھ، مما یجعلھ        ) مشروعیة اإلرث بالتعصیب  (

  .ریا عن الدلیل الشرعي مخالفا إلجماع المسلمینقوال عا
إبق��اء عل��ى م��ا ك��ان علی��ھ الع��رب ف��ي الجاھلی��ة،  ) اإلرث بالتع��صیب(وال��زعم ب��أن 

وأن نظام العصبة بالنفس ما ھ�و إال ن�سخ مطل�ق وأم�ین لنظ�ام اجتم�اعي مع�ین ھ�و                
 م�ال   النظام القبلي، زعم باط�ل؛ إذ ل�م ت�رد ال�شریعة اإلس�المیة الحیلول�ة دون انتق�ال                  

 إلى قبیلة أخرى منافسة، وإال فلماذا أعط�ت للن�ساء ح�ق             - بموجب الزواج    -القبیلة  
  !المیراث من حیث األصل؟

ث��م ت��صدت الدراس��ة ف��ي المبح��ث الثال��ث لل��رد عل��ى دع��وى محاب��اة نظ��ام اإلرث       
بالتعصیب للذكور على حساب اإلناث، وأنھ یلخص ك�ل مظ�اھر التمیی�ز ض�د الم�رأة،          

وھي صفة لم تمنح إال للذكور الذین لم تدخل في نسبتھم إل�ى          (وأن العاصب بالنفس  
ھو ال�صنف األق�وى م�ن ب�ین الورث�ة؛ ألن�ھ ھ�و فق�ط ق�ادر عل�ى أن            ) المیت أنثى فقط  

ی��رث وح��ده جمی��ع م��ال المت��وفى، وق��د أس��فرت الدراس��ة ع��ن خط��أ ھ��ذه ال��دعوى،       
 -واإلن�اث ف�ي   وأثبتت أن قواعد المیراث في الشریعة اإلسالمیة لم تمیز بین الذكور         

 على أساس جنس الوارث، وأنھ�ا ل�م تجع�ل م�ن اإلرث             -أصل االستحقاق أو مقداره     
بالتعصیب امتیازا للذكور على حساب اإلن�اث الوارث�ات ب�الفروض المق�درة، وتأكی�دا               

  :على ذلك قدمت الدراسة عددا من الحقائق ألخص أھمھا فیما یأتي
 عنصرا مؤثرا ف�ي  - بذاتھ -لیس  - ذكرا كان أو أنثى    -) جنس الشخص (أن  ) ١(

نظ��ام المی��راث اإلس��المي م��ن حی��ث أص��ل االس��تحقاق أو ق��دره؛ فل��م تجع��ل ال��شریعة   
اإلس��المیة ال��ذكورة ش��رطا م��ن ش��روط االس��تحقاق أو تحدی��د ق��دره، كم��ا ل��م تجع��ل       

  .األنوثة سببا للحجب عن المیراث أو نقصان نصیب الوارث من التركة
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ف��ي أن ) الورث��ة بالتع��صیب(یمت��ازون عل��ى ) رةالورث��ة ب��الفروض المق��د(أن ) ٢(
 م�ا  -لھم الصدارة في االستحقاق؛ فكل من یرث بالفرض یأخذ فرضھ المقدر ش�رعا             

) الوارث بالفرض ( قبل الورثة بالتعصیب، األمر الذي یجعل        -لم یكن محجوبا بغیره     
ف��ي موق��ع متمی��ز ف��ي مقاب��ل غی��ره م��ن الم��ستحقین ب��النظم األخ��رى، وخاص��ة أن         

 -ال یخرج في جمیع األح�وال م�ن الم�سألة بن�صیب م�ن الترك�ة                 ) رث بالتعصیب الوا(
 وإنما یتغی�ر ن�صیبھ أو موقف�ھ م�ن االس�تحقاق وعدم�ھ ف�ي          -باستثناء االبن الصلبي    

أنھ ق�د  : األول: المسألة بالنظر لمن معھ من أصحاب الفروض، وفق ثالثة احتماالت    
أن�ھ  : الثاني. حاب فروض وارثین  یرث التركة كلھا، وذلك متى خلت المسألة من أص        

 متى وجد أصحاب فروض ل�م ی�ستوعبوا   - قلیال أو كثیرا -قد یرث جزءا من التركة   
أن��ھ ق��د یخ��رج م��ن الم��سألة ب��دون ن��صیب مطلق��ا، وذل��ك مت��ى   : الثال��ث. الترك��ة كلھ��ا

  .استغرقت الفروض التركة كلھا
البن��ت، :  ھ��می��ضم ثمانی��ة م��ن الن��ساء،) نظ��ام اإلرث ب��الفروض المق��درة(أن ) ٣(

وبن��ت االب��ن، واألم، والزوج��ة، واألخ��ت ألم، واألخ��ت ال��شقیقة، واألخ��ت ألب، ف��ي      
األب، والج��د، وال��زوج، واألخ ألم، وأن اإلن��اث : مقاب��ل أربع��ة م��ن الرج��ال فق��ط، ھ��م

یرثن بالفرض أكثر من الرجال؛ إذ ترث النساء بالفروض المق�درة ف�ي س�بع ع�شرة                 
ض المقدرة ف�ي س�ت ح�االت فق�ط، وأن إرث الن�ساء              حالة، بینما یرث الرجال بالفرو    

ب��الفرض أحظ��ى لھ��ن م��ن می��راثھن بالتع��صیب ف��ي ح��االت كثی��رة ف��ي مقاب��ل ال��ذكور  
ال��ذین یرث��ون بالتع��صیب، األم��ر ال��ذي یب��رھن عل��ى أن العاص��ب بنف��سھ ل��یس ھ��و        
الصنف األقوى من بین الورث�ة، وأن االس�تحقاق بھ�ذه ال�صفة ل�یس امتی�ازا لل�ذكور              

  . اإلناثفي مواجھة
 یمك��ن أن تنف��رد بالترك��ة كلھ��ا   - ول��یس العاص��ب ب��النفس فق��ط   -أن األنث��ى ) ٤(

بن�ت فق�ط دون أن یك�ون معھ�ا أح�د م�ن       ( ع�ن  - م�ثال  -فرضا وردا، فلو مات شخص    
 وف��ق الق��ول  -فإنھ��ا ت��رث الن��صف فرض��ا وتأخ��ذ    ) أص��حاب الف��روض أو الع��صبات 

نھا ف�ي ذل�ك كم�ا ل�و م�ات ع�ن        النصف الث�اني ردا، ش�أ  -الراجح من أقوال أھل العلم      
  .فإنھ یأخذ التركة كلھا كونھ عاصبا بنفسھ) ابن(

أن إعط��اء الرج��ل أكث��ر م��ن الم��رأة ل��یس قاع��دة مط��ردة ف��ي نظ��ام المی��راث     ) ٥(
اإلس�المي؛ فباس�تقراء ح�االت می��راث الم�رأة ومقارنتھ�ا بح��االت می�راث الرج�ل نج��د        

ك مع��ھ ف��ي جھ��ة القراب��ة   ح��االت عدی��دة ت��رث فیھ��ا األنث��ى مث��ل ال��ذكر ال��ذي ت��شتر     
ودرجتھا وقوتھا من المتوفى، كما أنھا ترث في حاالت عدیدة أكثر منھ، وت�رث ف�ي             
ح��االت ثالث��ة وال ی��رث ھ��و ش��یئا مطلق��ا، واألمثل��ة عل��ى ھ��ذا كثی��رة، أوردت منھ��ا         
الدراسة م�ا ی�دلل عل�ى ذل�ك، والغفل�ة عنھ�ا جھ�ل وس�طحیة وتعم�یم ظ�الم ف�ي الحك�م              

 فھ�و إنم�ا   – ف�ي بع�ض األح�وال    - الرجل أكث�ر م�ن الم�رأة    على الشریعة، أما إعطاء   
  .یقوم على أساس من التكالیف والمسؤولیات

أن االدعاء بأن لألنثى الوارثة نصیبا أقل في معظم الحاالت من ال�ذكر؛ وأن�ھ         ) ٦(
باستثناء حالة مساواة وحیدة تخص میراث األبوین في أبنائھما الذین لھم ولد، ف�إن    

ى ھي حاالت تمیی�ز ض�د األنث�ى، ب�الرغم م�ن اتحادھ�ا ف�ي القراب�ة                   كل الحاالت األخر  
مع الذكر في كثیر من األحوال فإنھ ال یعترف لھا إال بنصف نصیبھ، وھ�و م�ا یف�سر           

القبیل��ة، ومحاول��ة الح��د م��ن /أی��ضا برغب��ة واض��حة ف��ي تركی��ز الث��روة ل��دى الع��صبة 
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م�ا س�بق م�ن    ادع�اء ع�ار ع�ن ال�صحة ف�ي ض�وء           = تسربھا لغیرھم بواسطة اإلناث     
  .حقائق

بأن��ھ ی��ستبعد ع��دة أص��ناف م��ن الن��ساء     ) نظ��ام اإلرث بالتع��صیب (أن اتھ��ام ) ٧(
استبعادا تاما من االستحقاق، في الوقت الذي یحابي فی�ھ م�ن ی�ساویھن م�ن الرج�ال          

الع�م  (، و)ابن األخ مع بن�ت األخ     (فیجعل لھم حقا في اإلرث بالتعصیب، كما ھو حال          
، مع أن قرابة األنثى في ھذه الصور ھي نفس        ) بنت العم  ابن العم مع  (، و )مع العمة 

تف�سیر  ) بق�صد إبق�اء الث�روة بی�د الع�صبة أو القبیل�ة      (قرابة الذكر، وتفسیر ذلك بأن�ھ    
لم�ا  ) إبقاء الثروة بید الع�صبة (بعید كل البعد عن حقائق اإلسالم؛ إذ لو أراد اإلسالم           

ة م��ن الن�ساء، ولم��ا جع��ل   فروض��ا مق��درة لثمانی� - م��ن األس�اس  -أوج�ب ف��ي الترك�ة   
  .لھذه الفروض الصدارة في االستحقاق على الوارثین بالتعصیب

أن اتھام نظام اإلرث بالتعصیب بأنھ ی�ستبعد األقرب�اء المنف�صلون ب�أنثى م�ن           ) ٨(
المیراث، كما ھو حال كل األقرب�اء م�ن جھ�ة األم، كالج�د ألم، واألخ�وال، والخ�االت،         

ون مطلق��ا، وأن الترك��ة تعتب��ر رغ��م وج��ودھم ترك��ة  وأبن��ائھم، وال��زعم ب��أنھم ال یرث�� 
شاغرة، وتذھب كلھا إلى الدولة لسبب واضح ھو انفصالھم عن المتوفى بأنثى ھ�ي             

اتھ�ام باط�ل؛ ألن   = األم التي لم یعترف لھا المشرع بأیة قدرة عل�ى توری�ث أقاربھ�ا          
ح�ال  الشریعة لم تمنع ھ�ؤالء م�ن االس�تحقاق ب�شكل مطل�ق، وإنم�ا منع�تھم فق�ط ف�ي           

وج�ود أح��د م�ن أص��حاب الف��روض الن�سبیة أو الع��صبات، أم��ا إذا خل�ت الم��سألة م��ن     
أصحاب الف�روض أو الع�صبات ف�ال م�انع حینئ�ذ م�ن اس�تحقاقھم بنظ�ام ال�رحم، وأم�ا            
الزعم بأن الشریعة لم تعت�رف ل�ألم بأی�ة ق�درة عل�ى توری�ث أقاربھ�ا فھ�و زع�م غی�ر                  

نھ�م ق�د ات�صلوا بالمی�ت ع�ن طری�ق       یرثون مع أ) اإلخوة واألخوات ألم (صحیح؛ ألن   
ج�دتان ات�صلتا بالمی�ت ع�ن طری�ق األم      ) أم أم األم(و ) أم األم(األم فقط، وأیضا ف�إن   

) الخ�ال  (:فقط، ومع ذلك فقد ترثان، وإذا كانت الشریعة اإلسالمیة قد أخرت كال م�ن     
ب�ن  ا(ف�ي مقاب�ل   ) الج�د ألم (، و )بن�ت األخ�ت  (أو ) ابن األخ�ت (في مقابل   ) الخالة(أو  

، ع��ن المی��راث  )اب��ن خالت��ھ (ف��ي مقاب��ل  ) اب��ن الخال��ة (، و )بن��ت البن��ت (أو ) البن��ت
بالفرض أو التعصیب فإن لم تخرج في ذلك عن األخذ بمبدأ المعامل�ة بالمث�ل، ث�م إن                
غیاب التعصیب بین المتوفى وھؤالء من ش�أنھ أن  ی�سقط ع�نھم االلتزام�ات المالی�ة           

ص��ب أن یق��وم بھ��ا تج��اه ع��صابتھ م��ن النفق��ة   الت��ي ألزم��ت بال��شریعة اإلس��المیة العا 
والعق��ل، ف��امتنع المی��راث بینھم��ا ب��الفرض أو بالتع��صیب، وإن كان��ت ال��شریعة أبق��ت  
لھ��م الفرص��ة ف��ي االس��تحقاق بنظ��ام ال��رحم إال أن��ھ مت��أخر ف��ي الرتب��ة ع��ن ھ��ذین          

  .النظامین
 بعد أن أثبتت الدراسة بطالن دع�وى محاب�اة نظ�ام اإلرث بالتع�صیب لل�ذكور عل�ى          
ح��ساب اإلن��اث، وال��زعم بأن��ھ یلخ��ص ك��ل مظ��اھر التمیی��ز ض��د الم��رأة، قام��ت ف��ي        

 ال ت��دعي أنھ��ا األول��ى بق��در م��ا تعت��رف بأنھ��ا بنی��ت عل��ى  -المبح��ث الراب��ع بمحاول��ة 
 للكشف عن الحكمة من إعطاء الرجل أكثر من األنث�ى، ف�ي بع�ض               -جھود السابقین   

ى، وق�د أس�فرت ع�ن النت�ائج         األحوال، وإعطاء الرجل ومن�ع الم�رأة ف�ي أح�وال أخ�ر            
  :اآلتیة
للمرأة، بحجة أن�ھ یعط�ي لل�ذكر مث�ل     ) نظام اإلرث بالتعصیب(أن الزعم بظلم  ) ١(

حظ األنثیین، أو أنھ یؤدي إلى توریث الذكور وحرمان اإلناث، دون النظر إلى ب�اقي             
أح��وال اإلن��اث ف��ي المی��راث م��ن جھ��ة، وإل��ى طبیع��ة االلتزام��ات المادی��ة واألعب��اء        
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اة على عاتق العصبات تجاه أقاربھم من اإلناث من جھة، وتجاه بع�ضھم بع�ضا     الملق
سببھ غیاب النظرة ال�شاملة ألحك�ام ال�شریعة اإلس�المیة؛ ذل�ك أن           = من جھة أخرى    

اس���تحقاق الع���صبات ب���النفس للمی���راث یقابل���ھ التكلی���ف ال���شرعي بالنفق���ة والعق���ل     
إلس��المیة عل��ى ع��اتق الرج��ال وغیرھم��ا م��ن األعب��اء المالی��ة الت��ي ألقتھ��ا ال��شریعة ا 

عموما، وعلى عاتق العصبات تجاه بعضھم بعضا خصوصا، األمر ال�ذي یتب�ین مع�ھ        
 تطبی�ق لقاع�دة الغ�نم    - ف�ي الغال�ب   -أن استحقاق الذكور لإلرث بالتع�صیب إنم�ا ھ�و         

  .بالغرم
أن الشریعة اإلس�المیة ال تنظ�ر إل�ى الم�ال تل�ك النظ�رة المادی�ة الت�ي تقت�ضي            ) ٢(

 علیھ، فال یعد المال قیمة من قیم اإلنسان، وال عن�صرا م�ن عناص�ر التم�ایز             التھافت
بین الناس، أو معیارا من معاییر التفاضل بینھم، بل ینظر إلیھ على أن�ھ وس�یلة م�ن               

  .وسائل تحقیق الحاجیات وأداء التكالیف
أن الشریعة اإلسالمیة وضعت نظاما مالیا خاصا باألسرة، یحكم العالق�ة ب�ین    ) ٣(

لقرابات بعضھم بعضا، كما یحدد المسئولیات والحق�وق، وی�ضع ھ�ذا النظ�ام تعریف�ا        ا
خاص���ا للرجول���ة واألنوث���ة؛ یعتم���د ف���ي ج���زء من���ھ عل���ى توزی���ع مع���ین للحق���وق        

  .والمسئولیات واألعباء المالیة
؛ فق��د أوجب��ت عل��ى   )نظام��ا مف��صال وفری��دا للنفق��ة  (أن لل��شریعة اإلس��المیة  ) ٤(

وألزمت��ھ تج��اه امرأت��ھ بال��صداق والنفق��ة وال��سكنى       الرج��ل أن ینف��ق عل��ى نف��سھ،     
 لزوجھ�ا ب�شيء م�ن    - ش�رعا  -وغیر ذلك من الحقوق، ول�م تل�زم الم�رأة     .. والكسوة

ذل��ك، ولی��ست النفق��ة ف��ي ال��شریعة اإلس��المیة واجب��ة عل��ى الرج��ال تج��اه زوج��اتھم      
فحسب، وإنم�ا ھ�ي أم�ر الزم للرج�ال تج�اه العدی�د م�ن الن�ساء مم�ن تلزم�ھ نفق�تھن،                    

حتى تت�زوج، وال تجب�ر عل�ى احت�راف مھن�ة أو         ) أبیھا(على  ) البنت(جب النفقة لـ    فت
 عادت نفقتھا عل�ى  - ولم تكن ذات مال  -عمل، فإن طلقت وانتھت نفقتھا من الزوج        

، إل�ى أن    )أبی�ھ (ال�ذي ال م�ال ل�ھ عل�ى          ) االب�ن (أبیھا، كذلك أوجبت الشریعة النفقة لـ       
لب العلم المالئم ألمثالھ، وتستمر نفقتھ عل�ى   یبلغ قادرا على الكسب غیر مشغول بط      

أبی��ھ إذا بل��غ غی��ر ق��ادر عل��ى الك��سب، أو غی��ر واج��د ل��ھ، أو م��شغوال بطل��ب عل��م          
 -مشروع مالئم ألمثالھ، وأی�ضا أوجب�ت ال�شریعة اإلس�المیة النفق�ة ل�بعض األق�ارب                 

  . على بعض-ذكورا وإناثا 
أن ) ع��صبات ال��شخص وھ��م (أن ال��شریعة اإلس��المیة أوجب��ت عل��ى العاقل��ة    ) ٥(

یتحمل��وا عن��ھ م��ا توجب��ھ جنایت��ھ الخط��أ م��ن دی��ات، وال خ��الف ب��ین الفقھ��اء ف��ي أن     
ال ی��دخلن ف��ي العق��ل ب��أي ح��ال، ویظھ��ر أن العق��ل ھ��و م��ن األعب��اء المالی��ة ) الن�ساء (

التي حملت الشریعة اإلسالمیة العصبات بھا تجاه بع�ضھم ال�بعض ف�إذا أوجب�ت لھ�م                 
  . العدل الذي جاءت بھ- في ذلك -أنھا لم تعد في نظام المیراث حقا تبین 

أن المی��راث یع��د س��ببا ض��من أس��باب كثی��رة للملكی��ة ف��ي اإلس��الم، ق��صد م��ن   ) ٦(
ت��وفیر م��صدر م��ن م��صادر الملكی��ة  : م��شروعیتھ تحقی��ق ع��دة مقاص��د ف��ي مق��دمتھا  

للرجال لسد جزء من احتیاجاتھم المادی�ة وس�داد أعب�ائھم المالی�ة الت�ي أل�زمتھم بھ�ا           
 ت��وفیر م��صدر م��ن م��صادر الملكی��ة للن��ساء،   - ثانی��ا –عة اإلس��المیة، ومنھ��ا ال��شری

لینفقن منھ على أنف�سھن مت�ى اح�تجن ل�ذلك، أو لی�ستثمرنھ أو یدخرن�ھ أو یت�صرفن             
وق��د راع��ت ال��شریعة اإلس��المیة جان��ب ال��ضعف ف��ي    . فی��ھ ب��أي وج��ھ آخ��ر م��شروع  
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ر م��ن ف��رص  الن��ساء؛ فجعل��ت فرص��تھن ف��ي التمل��ك م��ن خ��الل م��ورد المی��راث أكث��     
  .الرجال، وقد أوردنا في المبحث األول من ھذه الدراسة ما یثبت ذلك

 ف��ي نط��اق  -راع��ت ال��شریعة اإلس��المیة عن��د تق��دیر م��ا ی��ستحقھ ك��ل وارث     ) ٧(
 العبء المالي الذي یجب على الوارث القی�ام ب�ھ حی�ال اآلخ�رین، وھ�ذا ھ�و       -محدود  

رجال والنساء ف�ي ح�االت مح�ددة        المعیار الذي یثمر اختالف أنصبة المواریث بین ال       
وج�ود االب�ن م�ع البن�ت، ال�زوج والزوج�ة، واألب             : ومحدودة في الوقت ذات�ھ، وھ�ي      

 ش�قیقة  – م�ع األخ�ت   – ال�شقیق أو ألب  - ووجود األخ – في بعض األحوال     -واألم  
  .أو ألب

أن استحقاق العصبات للمیراث لیس أم�را حتمی�ا ف�ي جمی�ع األح�وال، فل�یس                 ) ٨(
 ال���وارث للمی���راث وم���ا تلزم���ھ ال���شریعة اإلس���المیة ب���ھ م���ن أعب���اء  ب���ین اس���تحقاق

عالق��ة حتمی��ة، بمعن��ى أن��ھ كلم��ا تحم��ل ال��شخص ف��ي النفق��ات      = والتزام��ات مالی��ة  
واألعباء المالی�ة وج�ب ل�ھ ش�يء م�ن المی�راث، وإذا ل�م یك�ن مكلف�ا ب�شيء م�ن ذل�ك                    

ع��صبات لل(س��قط حق��ھ ف��ي المی��راث، غای��ة األم��ر أن إیج��اب المی��راث ف��ي اإلس��الم        
  .إنما یدور بین العدل والفضل) وللنساء

أن ال��شریعة اإلس��المیة أعف��ت الم��رأة م��ن كثی��ر م��ن التك��الیف المالی��ة الت��ي      ) ٩(
بالنفق��ة عل��ى نف��سھا أو غیرھ��ا ف��ي  ) ش��رعا(ألزم��ت بھ��ا الرج��ل؛ إذ ال تل��زم الم��رأة  

ا األحوال العادی�ة مت�ى وج�د م�ن یج�ب علی�ھ اإلنف�اق علیھ�ا، كم�ا أنھ�ا ال تل�زم ش�رع                         
بتحمل شيء في الدیات، فال تتحمل دف�ع دی�ة خطئھ�ا ھ�ي وال خط�أ غیرھ�ا، والرج�ل             

 ف��ي ال��دیات الواجب��ة ع��ن أقارب��ھ جمیع��ا   - أی��ضا -علی��ھ الدی��ة ع��ن نف��سھ، ویتحم��ل  
  .ذكورھم وإناثھم باعتباره عاصبا

 -أن الشریعة اإلسالمیة لم تجعل أمر اإلرث أمرا مادیا بحتا، وإنما وظفت�ھ          ) ١٠(
 - أص�الة  -حل الكثیر من األمور التي قد تنشأ عن موت العائل، وق�د ق�صدت               ل -أوال  

 على السعي ف�ي األرض والعم�ل     - في الغالب    -حمایة الفئات الضعیفة التي ال تقوى       
م��ن أج��ل تح��صیل أقواتھ��ا، وغال��ب ھ��ذه الفئ��ات ال��ضعیفة ھ��م م��ن ال��ذكور ال��صغار      

رفق����ا : (لی���ھ وس����لم  ص����لى اهللا ع-والن���ساء عموم����ا ال����ذین وردت ف���یھم وص����یتھ   
فإذا كان استحقاق العصبات ل�إلرث جاری�ا        ). استوصوا بالنساء خیرا  (، و   )بالقواریر

، ف�إن النظ�ر ف�ي    )الع�دل (وفق قاع�دة الغ�نم ب�الغرم، وھ�و م�ا یت�سق م�ع األخ�ذ بمب�دأ              
قواعد المیراث في اإلسالم یبین أنھا جعل�ت اس�تحقاق الن�ساء وال�صغار م�ن ال�ذكور                 

لمی��راث ل��یس ف��ي مقاب��ل غ��رم، وإنم��ا أخ��ذت ف��ي ذل��ك بمب��دأ      ال��وارثین بالتع��صیب ل 
الذي یھدف إلى تحقیق الرفق والرحمة، ذلك أنھا في الوق�ت ال�ذي أوجب�ت            ) الفضل(

 -فیھ للن�ساء وال�صغار م�ن ذوي الف�روض والع�صبات حق�ا ف�ي المی�راث ل�م تكلفھ�م                      
  . في مقابل ذلك بشيء من األعباء المالیة تجاه غیرھم-تكلیفا شرعیا 

أن أحكام المیراث في اإلس�الم ق�صدت تك�ریم ع�دد م�ن الن�ساء، وتمیی�زھن                ) ١١(
ف��ي مقاب��ل م��ن ی��ساویھن م��ن الرج��ال؛ وم��ا ذل��ك إال لق��ربھن م��ن      ) تمیی��زا إیجابی��ا (

المتوفى، ومراعاة لجانب الضعف فیھن، لما یتخلل حیاة الم�رأة م�ن أح�وال ض�عف،                
رع ف��ي ھ��ذه األح��وال  وغیرھ��ا، وق��د كف��ل لھ��ا ال��ش  .. كالحم��ل، والوض��ع، والرض��اع 

  .حقوقا على غیرھا حمایة لھا ورحمة بھا
أن ال���شریعة اإلس���المیة ل���م تق���صد م���ن نظ���ام المی���راث تحقی���ق الم���ساواة   ) ١٢(

ال�ذي ی�ستلزم وض�ع األم�ور        " العدل"المطلقة بین المستحقین؛ وإنما قصدت تحقیق       
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ف���ي مواض���عھا، كم���ا ق���صدت ف���ي الوق���ت ذات���ھ الرف���ق والرحم���ة بال���ضعاف م���ن        
حقین، وھ��م الن��ساء ب��شكل ع��ام وال��صغار م��ن ال��ذكور، فع��املتھم بالف��ضل ال      الم��ست

 إن وظف بحرفی�ة  -بالعدل؛ وما ذلك إال ألن إعمال مبدأ المساواة المطلقة قد یتحول         
 إل�ى ظل�م، وق�د ین�تج عن�ھ الم�شقة والعن�ت وع�دم اإلح�سان،                  -دون مراعاة للفوارق    

 یتعل�ق بالواجب�ات والحق�وق وألغین�ا         ولو طبقنا ھذا المبدأ بین الرج�ال والن�ساء فیم�ا          
وألدى  الحی�اة،  م�ن  الجن�سین لترت�ب عل�ى ذل�ك مح�و الطبیع�ة       ب�ین  الطبیعیة الفوارق

ح�صر   ال ف�ي ق�ضایا   واإلنسانیة الذي قصده اإلسالم بالمرأة الرحمة جانب إلى إھدار
  .لھا

اھتم�ت الدراس�ة ف��ي مبحثھ�ا الخ��امس بمناق�شة دع�اوى المط��البین بتع�دیل أحك��ام       
ی�����راث وإلغ�����اء اإلرث بالتع�����صیب مب�����ررین ذل�����ك بتغی�����ر الواق�����ع االجتم�����اعي   الم

واالقتصادي، وبیان قیمتھا في میزان الفقھ اإلس�المي، م�ع البح�ث ع�ن ط�رق ع�الج        
وق�د أس�فرت ع�ن      . المشكالت االجتماعیة التي تواجھھا المرأة م�ن المنظ�ور الفقھ�ي          

  :النتائج اآلتیة
حك��ام المتعلق��ة بنظ��ام المی��راث بم��ا ل��م  أن ال��شریعة اإلس��المیة ف��صلت ف��ي األ) ١(

 -تفصل في مثلھ م�ن ال�نظم الحیاتی�ة األخ�رى؛ مم�ا ی�دل دالل�ة واض�حة عل�ى أن اهللا                 
 أراد أن تبق��ى ھ��ذه األحك��ام ف��ي إط��ار الثواب��ت الت��ي ال تتغی��ر بتغی��ر الزم��ان    -تع��الى 

 ف�صل   أن تكون م�ن المتغی�رات لم�ا   - تعالى -والمكان وأحوال الناس؛ إذ لو أراد اهللا  
فیھا على النحو الذي جاءت علیھ، ولما صاغھا بحیث تك�ون قطعی�ة الثب�وت قطعی�ة                  

 ول�نھج فیھ�ا منھج�ھ ف�ي األحك�ام المتعلق�ة بمج�االت أخ�رى         - إال قلیال منھ�ا      -الداللة  
وغیره، حیث اقتصر فیھا على بیان المبادئ العام�ة         ... من الحیاة، كالنظام السیاسي   
  .ى المقاصد والغایاتواألحكام الكلیة واإلشارة إل

أن��ھ إذا كان��ت أحك��ام المی��راث اإلس��المیة عل��ى ھ��ذا النح��و الم��شار إلی��ھ ف��ي      ) ٢(
 فإنھ ال تصح المطالبة بإلغائھ�ا أو تع�دیلھا تح�ت زع�م           - وھي كذلك  -النتیجة السابقة   

وج�وب تغی�ر األحك�ام بتغی�ر الزم�ان والمك��ان؛ إذ ل�یس ك�ل حك�م ش�رعي یقب�ل الت��أثر           
ان وأح�وال الن�اس، كم�ا أن�ھ ل�یس ك�ل تغی�ر زم�اني أو مك�اني أو          بتغیر الزمان والمك�   

  .غیره مؤثرا في الحكم الشرعي
 وع�ن  - تعالى - عن اهللا - في الجملة والتفاصیل  -أن أحكام المیراث صادرة     ) ٣(

 صلى اهللا علیھ وسلم، ولیست صادرة ع�ن واح�د أو مجموع�ة م�ن الب�شر،        -رسولھ  
 ع�ن ق�صد أو ع�ن غی�ر ق�صد،      -وقد تحید عن�ھ  قد تصیب وقد تخطأ، قد تحقق العدل    

وحتى یتبین لنا األمر یتوج�ب علین�ا أن نق�ف م�ع بع�ض العب�ارات ال�واردة ف�ي آی�ات                     
، )آباؤكم وأبناؤكم ال ت�درون أیھ�م أق�رب لك�م نفع�ا     (، )یوصیكم اهللا: (المیراث، ومنھا 

، )یم حل�یم  واهللا عل (،  )وصیة من اهللا  (،  )إن اهللا كان علیما حكیما    (،  )فریضة من اهللا  (
واهللا بك�ل ش�يء    (،  )یب�ین اهللا لك�م أن ت�ضلوا       (،  )یستفتونك قل اهللا یفتیكم في الكاللة     (

  ).علیم
أن رف��ع الظل��م الواق��ع عل��ى الن��ساء ف��ي واقعن��ا المعاص��ر، وح��ل الم��شكالت      ) ٤(

االجتماعی��ة الت��ي توجھھ��ا األس��رة الم��سلمة العام��ة والم��رأة خاص��ة ال یت��أتى بتبن��ي    
؛ ذل�ك ألن الم�ساواة المطلق�ة ب�ین     )الم�ساواة (ی�ة تح�ت دع�وى      منظومة الثقاف�ة الغرب   

الرج��ال والن��ساء ف��ي األعب��اء والم��سئولیات م��ن ش��أنھ أن یخ��ل بالنظ��ام االجتم��اعي    
الذي ینشده اإلسالم، والذي ھو مبني عل�ى تعریف�ات مح�ددة للرجول�ة واألنوث�ة وم�ا               
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الشرعیة لع�الج  یتعلق بذلك من حقوق وواجبات، وإنما ال بد من البحث عن الحلول            
ھ��ذه الم��شكالت، وعجی��ب أن یناض��ل ال��بعض ف��ي س��بیل تعطی��ل ج��زء م��ن األحك��ام       
الشرعیة بدال من أن یطالب بتفعیل األجزاء المعطلة من الشریعة اإلسالمیة، م�ع م�ا          
في المطالبة األولى من تعد على الت�شریع اإلس�المي وانق�سام المجتم�ع دون مقاب�ل،             

لمحافظة على الت�شریع اإلس�المي ال�ذي یلق�ى قب�وال عام�ا           أما المطالبة الثانیة ففیھا ا    
  .عند قافھ المؤمنین بھ مما یسھم في توحید المجتمع

أن ثمة حلوال شرعیة للمشكالت االجتماعیة الت�ي توجھھ�ا األس�رة الم�سلمة               ) ٥(
العام��ة والم��رأة خاص��ة منھ��ا ف��رض الحق��وق ال��شرعیة م��ن نفق��ات وغیرھ��ا ب��سلطة   

تھ الشریعة اإلسالمیة للمرأة من ذمة مالیة مستقلة، كم�ا أن�ھ   القانون، وإقرار ما أقر  
یمك��ن ت��أمین حاج��ات الزوج��ة والبن��ات ف��ي الم��سكن وغی��ره بالھب��ة أو الوق��ف أو          
العمرى، كما أنھ توجد في تشریعات اإلسالم ما یجوز من�ع الورث�ة م�ن بی�ع الم�شاع             

 .إذا كان فیھ إضرار لبعضھم
المزی��د م��ن األبح��اث والدراس��ات لع��رض    وف��ي الخت��ام توص��ي الدراس��ة بالقی��ام ب   

حقائق اإلسالم والتصدي لدعاوي المبطلین وشبھاتھم في كاف�ة مج�االت الت�شریعات           
اإلس��المیة، كم��ا توص��ي بن��شر نت��ائج مث��ل ھ��ذه الدراس��ات المتخص��صة عل��ى كاف��ة       

  .المستویات التعلیمیة والدعویة واإلعالمیة والتشریعیة
ضرورة ع��دم االكتف��اء ف��ي رص��د ال��دعاوى كم��ا توج��ھ الدراس��ة أنظ��ار الب��احثین ب�� 

والشبھات الموجھة ضد حقائق اإلسالم بالكت�ب المن�شورة وإنم�ا بتتب�ع م�ا ین�شر أو                  
ی���ذاع عل���ى ش���بكة اإلنترن���ت م���ن مواق���ع إخباری���ة ومنت���دیات وص���فحات التواص���ل    

  .االجتماعي وغیر ذلك مما لھ رواج بین قطاع عریض من الشباب والفتیات
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  لدراسةقائمة بأھم مراجع ا

أحكام التركات والمواریث، للشیخ محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي       )١(
 . القاھرة، بدون تاریخ-

أحك��ام الق��رآن، ألب��ي بك��ر محم��د ب��ن عب��د اهللا المع��روف ب��ابن العرب��ي   )٢(
تحقیق وتعلیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، ) ھـ٥٤٣ - ٤٦٨(

 ).م٢٠٠٣ـ ھ١٤٢٤(بیروت ـ لبنان، الطبعة الثالثة 

إرشاد الفحول إلى تحقیق الح�ق م�ن عل�م األص�ول، لإلم�ام محم�د ب�ن                   )٣(
عل��ي ال��شوكاني، تحقی��ق وتعلی��ق س��امي ب��ن العرب��ي، دار الف��ضیلة للن��شر        

 ).م٢٠٠٠/ ه١٤٢١(والتوزیع، الریاض، الطبعة األولى 

إرواء الغلی��ل ف��ي تخ��ریج أحادی��ث من��ار ال��سبیل، لمحم��د ناص��ر ال��دین  )٤(
د زھیر الشاویش، المكتب اإلسالمي ـ بیروت، الطبعة األلباني، بإشراف محم

 ).م١٩٧٩ھـ ١٣٩٩(األولى 

أصول النظام االجتماعي في اإلسالم، تألیف الشیخ محمد الطاھر ابن           )٥(
والمؤس��سة الوطنی��ة للكت��اب  ) ت��ونس(عاش��ور، ال��شركة التون��سیة للتوزی��ع  

 . ، الطبعة الثانیة)الجزائر(

م��ام العالم��ة عل��ي ب��ن محم��د   اإلحك��ام ف��ي أص��ول األحك��ام، ت��ألیف اإل   )٦(
اآلم���دي، عل���ق علی���ھ ال���شیخ عب���د ال���رزاق عفیف���ي، دار ال���صمیعي للن���شر    

 المملك�����ة العربی�����ة ال�����سعودیة، الطبع�����ة األول�����ى   –والتوزی�����ع، الری�����اض 
 ).م٢٠٠٣/ه١٤٢٤(

، ألبي بكر محمد بن إبراھیم بن المن�ذر      اإلشراف على مذاھب العلماء    )٧(
غیر أحم��د األن��صاري، الناش��ر  أب��و حم��اد ص�� . ه، تحقی��ق د٣١٨النی��سابوري 

مكتبة مكة الثقافیة، رأس الخیمة، اإلمارات العربیة المتحدة، الطبع�ة األول�ى    
 ) م٢٠٠٤/ه١٤٢٥(

الج��امع لم��ذاھب األم��صار وعلم��اء األقط��ار فیم��ا ت��ضمنھ     االس��تذكار  )٨(
 لإلم�ام أب�ي عم��ر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا ب��ن      الموط�أ م�ن مع�اني ال��رأي واآلث�ار    

دار قتیب�ة، دم�شق ـ    ) ھ�ـ ٤٦٣ ـ  ٣٦٨(مري األندل�سي  محمد بن عبد البر الن
ھ��ـ ـ       ١٤١٤(بی��روت، م��ع دار ال��وغي حل��ب ـ الق��اھرة، الطبع��ة األول��ى            

 ).م١٩٩٣

االنت��صار، ت��ألیف ال��شریف المرت��ضي عل��م الھ��دى عل��ي ب��ن الح��سین    )٩(
تحقیق مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة ) ه٤٣٦ -٣٥٥(الموسوي البغدادي  

 ).ه١٤١٥(لجامعة المدرسین بقم 

الج��امع ال��صحیح، لإلم��ام أب��ي الح��سین م��سلم ب��ن الحج��اج الق��شیري     )١٠(
 .، دار الفكر، بیروت ـ لبنان، بدون تاریخ)ھـ٢٦١(النیسابوري 

الج��امع ال��صحیح، لإلم��ام أب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن إس��ماعیل البخ��اري   )١١(
اعتنى بھ محب الدین الخطیب، ومحمد فؤاد عب�د الب�اقي،           ) ھـ٢٥٩ - ١٩٤(
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 الق��اھرة، الطبع��ة األول��ى  -الخطی��ب، المكتب��ة ال��سلفیة  وق��صي مح��ب ال��دین  
 .)ھـ١٤٠٠(

الج��امع ألحك��ام الق��رآن ألب��ي عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي بك��ر      )١٢(
تحقی��ق ال��دكتور عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن الترك��ي،    ) ھ��ـ٦٧١ت(القرطب��ي 

 ).م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧(مؤسسة الرسالة، بیروت ـ لبنان، الطبعة األولى 

محم�د بلت�اجي    /د.ھا في اإلسالم وحق�وق اإلن�سان، أ       الجنایات وعقوبات  )١٣(
 ).م٢٠٠٣( القاھرة، الطبعة األولى –حسن، دار السالم 

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلم�ام ال�شافعي ـ وھ�و ش�رح لمخت�صر        )١٤(
المزني ـ ألبي الحسن علي بن محمد بن حبی�ب الم�اوردي الب�صري، تحقی�ق      

د الموج�ود، دار الكت�ب   الشیخ عل�ى محم�د مع�وض، وال�شیخ ع�ادل أحم�د عب�            
  ).م١٩٩٤/ھـ١٤١٤(العلمیة، بیروت ـ لبنان، الطبعة األولى 

الخالف، تألیف شیخ الطائف�ة أب�ي جعف�ر محم�د ب�ن الح�سن الطوس�ي                   )١٥(
، تحقیق مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجامعة المدرسین        )ه٤٦٠ -٣٨٥(

 ).ه١٤٠٧(بقم 

، تحقی�ق  )ھ�ـ ٦٨٤(الذخیرة، لشھاب الدین أحمد ب�ن إدری�س القراف�ي         )١٦(
الدكتور محمد حجي، واألستاذ محمد ُبوُخْبزة، دار الغرب اإلسالمي، بی�روت           

 ).م١٩٩٤(ـ لبنان، الطبعة األولى 

ت (ال��سنن الكب��رى ألب��ي بك��ر أحم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي البیھق��ي        )١٧(
، تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة ـ بی�روت لبن�ان،    )ھـ٤٥٨

 ).م٢٠٠٣/ـھ١٤٢٤(الطبعة الثالثة 

محم��د س��لیم الع��وا، س��فیر    . الفق��ھ اإلس��المي ف��ي طری��ق التجدی��د، د     )١٨(
  ).م٢٠٠٦/ه١٤٢٧( القاھرة، الطبعة الثالثة -الدولیة للنشر

شمس الدین أبو بكر محمد ب�ن أب�ي س�ھل السرخ�سي، دار     المبسوط،   )١٩(
 . لبنان- المعرفة، بیروت

د ب�ن   المبسوط في فقھ اإلمامیة، تألیف شیخ الطائفة أب�ي جعف�ر محم�             )٢٠(
، ص��ححھ وعل��ق علی��ھ ال��سید محم��د تق��ي   )ه٤٦٠ -٣٨٥(الح��سن الطوس��ي 

  ).ه١٤٠٧(الكشفي، المكتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة 

 الح��اكم النی��سابوري، تحقی��ق م��صطفى  ،الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین  )٢١(
الطبع�����ة األول�����ى  ،  بی�����روت–عب�����د الق�����ادر عط�����ا، دار الكت�����ب العلمی�����ة    

  ).م١٩٩٠/ه١٤١١(

وفق الدین أبي محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدام�ة             المغني لم  )٢٢(
، تحقی��ق ال��دكتور عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن      )ھ��ـ٦٢٠ - ٥٤٢(المقدس��ي 

الترك��ـي، وال��دكتور عب��د الفت��اح الحل��و، دار ع��الم الكت��ب للطباع��ة والن��شر        
 ).م١٩٩٧/ھـ١٤١٧(والتوزیع ـ الریاض، الطبعة الثالثة 
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محم�د بلت�اجي،    /د.القت�صادي اإلس�المي، أ    الملكیة الفردیة في النظ�ام ا      )٢٣(
دار ال��سالم للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع والترجم��ة، الق��اھرة، الطبع��ة األول��ى   

 ). م٢٠٠٧/ه١٤٢٨(

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، لعالء ال�دین أب�ي بك�ر ب�ن م�سعود                  )٢٤(
، دار الكت��اب العرب��ي، )ھ��ـ٥٨٧ت (الكاس��اني الحنف��ي الملق��ب بمل��ك العلم��اء  

 .)م١٩٧٤/ھـ١٣٩٤(بنان، الطبعة الثانیة  ل-بیروت 

تف�سیر التحری�ر والتن��ویر، ت�ألیف ال�شیخ محم��د الط�اھر ب�ن عاش��ور،        )٢٥(
 ).م١٩٨٤(الدار التونسیة للنشر 

ألب��ي جعف��ر  ) ج��امع البی��ان ع��ن تأوی��ل آي الق��رآن   (تف��سیر الطب��ري   )٢٦(
تحقیق الدكتور عب�د اهللا ب�ن عب�د    ) ھـ٣١٠ ـ  ٢٢٤(محمـد بن جریر الطبري 

رك��ي، دار ھج��ر للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع ـ الق��اھرة، الطبع��ة      المح��سن الت
 ).م٢٠٠١ـ/ه١٤٢٢(األولى 

تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، لإلمام    )٢٧(
دار ) ه٦٠٤-٥٤٤(محمد الرازي فخر الدین ابن العالم�ة ض�یاء ال�دین عم�ر       

بع����ة األول����ى   بی����روت، الط–الفك����ر للطباع����ة والن����شر والتوزی����ع، لبن����ان   
 ).م١٩٨١/ه١٤٠١(

تفسیر القرآن العظیم للحافظ أبي الف�داء إس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر               )٢٨(
تحقی�ق س�امي ب�ن محم�د ال�سالمة، دار           ) ه٧٧٤ – ٧٠٠(القرشي الدمشقي   

 الری�اض، الطبع�ة الثانی�ة    -طیبة للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة   
 ).م١٩٩٩ -ه١٤٢٠(

ام��ة والم��ساواة التون��سیة المق��دم ل��رئیس     تقری��ر لجن��ة الحری��ات الع   )٢٩(
م، وھو منشور على شبكة المعلومات ٢٠١٨/ جوان/١الجمھوریة، تونس، 

 .  الدولیة اإلنترنت

تھذیب التھذیب، تصنیف الحافظ أبي الفضل أحمد ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر           )٣٠(
، باعتناء إبراھیم الزیبق،    )ه٨٥٢ - ٧٧٣(شھاب الدین العسقالني الشافعي     

 .سة الرسالة، بدون تاریخوعادل مرشد، مؤس

ألف���ة . ة م���سلمة ف���ي المی���راث وال���زواج والجن���سیة المثلی���ة، د  رحی��� )٣١(
 ).م٢٠٠٨(یوسف، دار سحر للنشر، الطبعة الثالثة إبریل 

روضة الطالبین لإلمام أبي زكریا یحیى ب�ن ش�رف الن�ووي الدم�شقي             )٣٢(
تحقیق الشیخ عادل أحم�د عب�د الموج�ود، وال�شیخ عل�ى محم�د              ) ھـ٦٧٦ت  (

دار ع���الم الكت���ب للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع، المملك���ة العربی���ة    مع���وض، 
ال���سعودیة ـ الری���اض، طبع���ة خاص���ة بموافق���ة م���ن دار الكت���ب العلمی���ة              

 ).م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣(

سبل السالم شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر الع�سقالني، ت�صنیف             )٣٣(
، تعلی��ق ال��شبخ  )١١٨٢ت (اإلم��ام العالم��ة محم��د ب��ن إس��ماعیل ال��صنعاني    



 

 

 - ٦٢٠ - 

ناص��ر ال��دین األلب��اني، مكتب��ة المع��ارف للن��شر والتوزی��ع، الری��اض،     محم��د 
 ).م٢٠٠٦/ه١٤٢٧(الطبعة األولى 

إلم��ام أب��ي داود س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني      س��نن أب��ي داود ل  )٣٤(
 عزت عبید الدعاس، وعادل السید، ومعھ تعلیق، ) ھـ٢٧٥ ـ  ٢٠٢(األزدي 

 األول�����ى  بی�����روت، الطبع�����ة -مع�����الم ال�����سنن للخط�����ابي، دار اب�����ن ح�����زم    
 .)م١٩٩٧/ه١٤١٨(

 ٢٠٩(سنن ابن ماجھ، للحافظ أبي عبد اهللا محمد بن یزید القزوین�ي              )٣٥(
، تحقیق الدكتور بشار عواد معروف، دار الجیل ـ بی�روت، الطبع�ة    )ھـ٢٧٣ـ

 ).م١٩٨٨ھـ ١٤١٨(األولى 

لإلمام أبي عیسى محمد ب�ن عی�سى الترم�ذي ال�سلمي     سنن الترمذي،    )٣٦(
ور ب���شار ع���واد مع���روف، دار الغ���رب   ال���دكت، تحقی���ق )ھ���ـ٢٧٩ ـ       ٢٠٩(

 ).م١٩٩٨(اإلسالمي، بیروت، الطبعة الثانیة 

تحقیق، ال�سید  ،  لعلي بن عمر الدار قطني البغدادي    سنن الدار قطني،   )٣٧(
 ). م١٩٦٦/ه١٣٨٦( بیروت -عبد اهللا ھاشم یماني المدني، دار المعرفة 

ش��رح الن��ووي عل��ى ص��حیح م��سلم، ألب��ي زكری��ا یحی��ى ب��ن ش��رف          )٣٨(
 ). م١٩٢٩/ه١٣٤٧(مطبعة المصریة باألزھر، الطبعة األولى النووي، ال

شرح صحیح البخاري، البن بطال أبي الحسن على بن خلف بن عب�د              )٣٩(
الملك، ضبط ن�صھ وعل�ق علی�ھ أب�و تم�یم یاس�ر ب�ن إب�راھیم، مكتب�ة الرش�د،             

 .الریاض، بدون تاریخ

فتح الباري بشرح صحیح البخاري، لإلمام الحافظ أحمد بن عل�ي ب�ن              )٤٠(
 . لبنان– بیروت –، دار المعرفة )ه٨٥٢- ٧٧٣(العسقالني حجر 

، فق��ھ النفق��ات الواجب��ة، دراس��ة ف��ي المف��اھیم     فق��ھ النفق��ات الواجب��ة   )٤١(
واألدلة واآلراء الفقھیة، تألیف ال�شیخ عب�د اهللا أحم�د الیوس�ف، مؤس�سة أم                

 ).م٢٠٠٦/ه١٤٢٧( بیروت، الطبعة األولى-القرى للتحقیق والنشر، لبنان 

، تحقی��ق ش��عیب  )ھ��ـ٢٤١ ـ      ١٦٤( أحم��ـد ب��ن حنب��ل   م��سند اإلم��ام  )٤٢(
األرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرس�الة للطباع�ة والن�شر والتوزی�ع ـ بی�روت،       

 ).م١٩٩٩/ه١٤٢٠(الطبعة الثانیة 

ص��الح ال��دین س��لطان، / د.می��راث الم��رأة وق��ضیة الم��ساواة، ت��ألیف أ  )٤٣(
دار نھضة مصر للطباعة والن�شر      ) ٢٩(ضمن سلسلة في التنویر اإلسالمي      

 ).م١٩٩٩(والتوزیع، الطبعة األولى 

محمد بلت�اجي،   .د.مكانة المرأة في القرآن الكریم والسنة الصحیحة، أ        )٤٤(
 للطباع��ة والن��شر والتوزی��ع والترجم��ة، الق��اھرة، الطبع��ة األول��ى  دار ال��سالم

 ).م٢٠٠٠/ه١٤٢٠(

نی���ل األوط���ار ش���رح منتق���ى األخب���ار، لمحم���د ب���ن عل���ي ب���ن محم���د     )٤٥(
  . مصر، بدون تاریخ-بي الحلبي الشوكاني، طبعة مصطفي البا




