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خالصة البحث
البحث الحالی یتشکل عن أمرین -1 :یشیر فی األول ملخصا إلی میراث المرأة فی بعض األمم السالفة
قبل اإلسالم کالیهودیة ،األمم السابقة الشرقیة؛ مثل السریانیین و الکلدانیین و اآلشوریین و الفنیقیین،
العرب فی الجاهلیة و إلی القانون الفرنسی المعاصر -2 .یبین البحث ،مراتب اإلرث فی الشریعة و
یعرف عن الفروض المقدرة فی کتاب الله ( الثمن و السدس ،و تضعیفهما مرتین ،فالثمن ذكره الله
تعالى في فرض الزوجة ،و الربع في فرضها و فرض الزوج ،و النصف في فرض الزوج و البنت و
األخت ،و السدس في فرض األم و األب و الواحد من أوالد األم ،و الثلث في فرض األم و اإلخوة ألم،
و الثلثان للبنات و األخوات) و عن العصبات مع ثالثة أنواعها (العصبة بنفسه ،العصبة لغیره و
العصبة مع غیره) و عن ذوی األرحام (و هم أوالد البنات ،و أوالد بنات اإلبن ،و الجد غیر الصحیح،
و الجدات غیر الصحیحات – و بنات اإلخوة كلهم و أوالد األخوات كلهن ، ،و أوالد اإلخوة ألم ،و
الخاالت و األخوال ،و األعمام ألم ،و العمات و بنات األعمام كلهم و أوالد هؤالء و من یُد ِلى بهم) .و
ضرب األمثلة للحاالت التی تختلف أو تتفق فیها المرأة بالنسبة إلی الرجل :الف -الموارد التی یتساوی
تُ َ
فیها حظ المرأة مع حظ الرجل .ب – الموارد التی تاخذ المرأة فیها أقل ما یأخذ الرجل .ج  -األحوال التی
ترث فیها المرأة أکثر ما یأخذ الرجل من المتروکة .د  -األحوال التی ترث فیها المرأة و ال یرث فیها
الرجل من المتروکة شیئا).
العبارات األساسیة :األمم السالفة ،الشریعة االسالمیة ،علم الفرائض ،احوال المرأة ،میراث المرأة.
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 .1المقدمه
الحمد لله رب العالمین ،محي القلوب بنور العلم والدین ،خالق الذكر واألنثى ،جاعل النساء شقائق
ل بَینَ ُكمِ
الرجال ،القائل في كتابه العزیزَ « :و ِمنْ َءایَاتِ ِِه أَنِ َخلَقَِ لَ ُكمِ ِمنِ أَنفُ ِس ُكمِ أَز َوا ًجا ِلت َس ُكنُوا إِلَی َها َو َجعَ َِ
ن فِي َذ ِلكَِ َآلیَاتِ ِلقَومِ یَتَفَ َّك ُرونَِ» ( :1سورة الروم ،اآلیة  ،)21الوارث الحق لما في
َم َو َّدِة ً َو َرح َم ِةً ِإ َِّ
السماوات و األرض:
ض َواللَّ ِهُ ِب َما تَع َملُونَِ َخ ِبیرِ » ( :1سورة آل عمران ،آیة  )181والصالة
ت َواألَر ِ ِ
س َم َاوا ِِ
یر ُِ
اث ال َّ
« َو ِللَّ ِِه ِم َ
َّ
َ
والسالم على أشرف الخلق والمرسلین سیدنا محمد القائل فی سنته« :یَا أبَا ه َُری َرِة َ تَعَل ُموا الف ََرائِ َِ
ض
ع ِمنِ أ ُ َّمتِي» (سنن إبن ماجة) وعلى آله
ل شَيءِ یُنزَ ُِ
سى َوه َُِو أَ َّو ُِ
ع ِل ُموهَا فَإِنَّ ِهُ ِنص ُِ
َو َ
ف ال ِعل ِِم َوه َُِو یُن َ
وصحبه أجمعین وبعد...
و البحث الذی بین یدیک یتکون من مبحثین :فی المبحث األول بحثت عن میراث المرأة فی بعض األمم
السالفة قبل اإلسالم و فی القانون الفرنسی المعاصر .و فی المبحث الثانی بحثت عن میراث المرأة فی
الشریعة اإلسالمیة :الحاالت التی ترث فیها المرأة من ذوی الفروض و العصبات ،الحاالت التی تختلف
أو تتفق فیها المرة بنسبة إلی الرجل :الف -الموارد التی.یتساوی فیها حظ المرأة مع حظ الرجل .ب –
الموارد التی تأخذ المرأة فیها أقل ما یأخذ الرجل .ج  -األحوال التی ترث فیها المرأة أکثر ما یأخذ
الرجل من المتروکة .د  -األحوال التی ترث فیها المرأة و ال یرث فیها الرجل من المتروکة شیئا.
Corresponding Author:

 .2منهج البحث
 تصنیف البحث بوضع أرقام  1و  2و ...أمام العناوین الرئیسیة.
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والشیوعیون هم یخالفون الملکیة الخصوصیة کوسیلة استثمار
األقل عن األکثر .و علی هذا فهم ینکرون عن الدوافع و الدواعی
الفطریة و یخالفون للرغبات البشریة الطبیعیة (  89 :11ـ.)92
و علیِ أن أذکر هنا نبذة من القانون الفرنسی الحالی الذی صار
مصدرا هاما ألکثر القوانین الجدیدة المعروفة فی معظم بلدان
الغربیة و الشرقیة.
الورثة تنقسم فی هذا القانون إلی عدة أصناف ،األقرب فاألقرب:
الورثة األولون هم أوالد المیت من النکاح الصحیح .ثم أوالده من
النکاح غیر الصحیح (النکاح الفاسد) .ثم الزوج و الزوجة .وال
یستحق الوارث األبعد عند وجود الوارث األقرب .و ال ضرورة
الی القضاء فی إستحقاق األوالد من النکاح الصحیح ،و أما فی
الصنفین الوسطین (أوالده من النکاح الفاسد و الزوج و الزوجة)
البد لهم من صدور حکم المحکمة علی إحقاق حقوقهم من
المتروکة.
و األصول و الحواشی یستحقون بعد األوالد و الزوجین ثم إرجاع
المتروکة إلی الحکومة یعنی الفروع یرثون اآلباء و األجداد ،و
األمهات و الجدات .و یرث اإلبن و إبن اإلبن من األجداد و الجدات
و إن مات أبوه قبل موت جده و جدته .و األنثی ترث مثل سهم
الذکر و الفرق بینهما .و األقرب یحجب األبعد .و تنقسم المتروکة
بین األب و األم علی التساوی .و إن کان مع األب و األم إخوة و
أخوات تنقسم المتروکة علی نصفین ،نصف المتروکة ینقسم بین
األبوین بالتساوی و نصفها اآلخر ینقسم بین اإلخوة و األخوات
بالتساوی ( .)21-18 :7






تنظیم المراجع بطریق وضع رقم المسلسل للمرجع فی قائمة
المراجع مع ذکر رقم الصفحة بین قوسینِ( )ِ .
عزو اآلیات القرآنیة بذكر إسم السورة و رقم اآلیة.
تخریج األحادیث بعزوها إلى مصادرها األصیلة.
توثیق النصوص الفقهیة من مصادرها األصیلة.
اإللتزام بعالمات الوقف و الترقیم.

 .3میراث المرأة فی بعض األمم السالفة قبل اإلسالم و فی القانون
الفرنسی المعاصر
المرأة محرومة عن اإلرث فی الیهود سواء کانت إبنة أو أما أو
أختا أو سواهن إالعند عدم وجود الذکور ،مثال البنت کانت
محرومة عن اإلرث إالعند عدم وجود اإلبن ،و الزوجة لیس لها
حق فی متروکة زوجها (.)44 :9
و فی األمم الشرقیة و السامیة القدیمة کالسریانیین و الکلدانیین و
االشوریین و الفنیقیین و غیرهم کانت مراتب المیراث عندهم اوال
إلبن األکبر فی محل األب ،و فی حالة عدم وجوده فألرشد الذکور
ثم لإلخوة و ثم لألعمام ،و هذه الحالة تجری حتی یصل اإلرث إلی
األصهار و سائر أفراد القبیلة ،فکانت المرأة فی هذه األمم محرومة
عن اإلرث و کذلک األطفال کانوا محرومین من الموروث.
و أما اإلرث عند قدماء المصریین کان مبنیا علی التساوی بین
الذکر و األنثی و الصغیر و الکبیر ،و الورثة تجمع عندهم بین
وحدات مختلفة :من زوجة ،و أبناء و بنات ،و آباء و أمهات ،و
إخوة و أخوات ،و إخوال و خاالت ،و أعمام و عمات ( .)11 :7
أما اإلرث عند العرب فی الجاهلیة کان مبنیا علی قدرة حمل
السالح و کسب النفقة ألنهم کانوا أهل الحروب و ما کان لهم نظام
خاص فی المواریث ،و هذا أمر طبیعی أن الذکور کانوا قادرین
علی حمل السالح و کسب الذاد ال األطفال و النساء .ومع ان النساء
کن محرومات عن اإلرث عندهم بل هم فی الجاهلیة کانوا یرثون
النساء علی الجبر و العنف کما قال الله تبارک و تعالی فی محکم
سا َِء كَرهًا»...
ال یَ ِح ُِّ
کتابه « :یَاأَیُّ َها الَّذِینَِ آ َمنُوا َِ
ل لَ ُكمِ أَنِ ت َِرثُوا النِ َ
( :1سورة النساء ،اآلیة .)19
و جدیر بالذکر أن أقول :کان عند العرب فی الجاهلیة بعض
الضوابط الخاصة فی بعض األحیان کتسویة النساء مع الرجال فی
الموروث و حجب األصول و الحواشی بالبنات و أوالدهن و حجب
البنات باألبناء و أبناء األبناء ( 187 :11ـ.)191
و أما الزوجة فی نظام المیراث عند الرومان محرومة عن متروکة
زوجها و کانوا مصرین علی أن ال تنتقل الملکیة إلی أسرة أخری و
ما کانت الزوجیة عندهم سببا فی التوریث فمیراث األم الذی ورثته
من أبیها ال ینتقل إلی أبناءه بل ینتقل إلی إخوتها حثا علی بقاء
الملکیة فی أسرتها األصلیة ،أما میراث البنات و أوالدهن کان
مساویا مع األبناء و أوالدهم و لو مات والدهم أو أمهم قبل موت
المورث ،و کذلک کان میراث األصول (األب ،الجد ،األم و
الجدة) و اإلخوة األشقاء مع األخوات الشقیقات بالتساوی إن لم
یترک المیت ولدا یعنی اإلخوة األشقاء واألخوات الشقیقات
یتشارکون مع األصول بخالف االخوة و األخوات غیر األشقاء و
الشقیقات ،و إن لم تکن هذه األصناف من الورثة موجودة
فالمتروکة تتعلق باألقرباء اآلخرین علی مستوی قرب درجتهم إلی
المتوفی (.)8 :4
و أما الحال فی المدارس الشیوعیة متغیر تماما عن الحال فی جمیع
األنظمة األخری ،و الشیوعیون یبحثون عن کل الشئ بلغة الثروة و
الملکیة العامة و لیس عندهم نظام المیراث أصال و هم ال یعتقدون
علی الملکیة الخاصة بل عندهم الناس کلهم یولدون متساوین و
کلهم شرکاء فی جمیع العقارات و الممتلکات و الثروات الطبیعیة.

 .4مقدمات المیراث فی الشریعة اإلسالمیة
الحقوق المتعلقة بالتركة عند جمهور الفقهاء هی -1 :قضاء الدیون
المتعلقة بأعیان من الترکة -2 .تجهیز المیت و تکفینه -3 .قضاء
الدیون العادیة -4 .تنفیذ الوصیة -5 .المواریث -6 .إستحقاق من
أقر له المتوفی بنسب علی غیره -7 .الموصی له بما زاد عن ثلث
المال -8 .بیت المال .و ذهب الحنفیة و الحنابلة إلی أن أداء الدیون
مطلقا سواء أکانت شخصیة أو متعلقة باعیان من الترکة یکون بعد
التجهیز و التکفین ال قبله (  .)14و األحناف یذکرون فی تراث
کتبهم اربعة من الحقوق المتعلقة بالترکة کما أشار الیها صاحب
وق ال ُمتَعَ ِلقَ ِةُ بِالت َّ ِر َك ِِة
البحر الرائق فی شرح کنز الدقائقَ « :وأ َ َّما ال ُحقُ ُِ
ُ
ل َما یُب َدِأ ِمن َها
اث فَأ َ َّو ُِ
یر ُِ
فَأَربَعَةِ ال َكفَنُِ َوالدَّفنُِ َوال َو ِ
صیَّ ِةُ َوالدَّینُِ َوال ِم َ
َ
سوآتِ ِِه ِمنِ أه َِِم
ت َو َدفنِ ِِه ؛ ِأل َ َِّ
َن ال َمیِ ِِ
بِ َكف ِِ
ست َِر َ
اراِة َ َ
ن َ
عو َرتِ ِِه َو ُم َو َ
ل َحیَاتِ ِِه فَ َك َذ ِلكَِ
ن بِ َما ِل ِِه لَمِ یَمنَع ِهُ ِمنِ َذ ِلكَِ َحا َِ
اق الدَّی ِِ
َح َوائِ ِج ِِه َواستِغ َر ُِ
ال اس ِتغنَا ُِء
ُون اللَّ ِِه َِ
اء ُدی ِِ
ض ِِ
ضى ُدیُوِنُ ِهُ ؛ ِألَنَّ َها أ َ َه ُِّم ِمنِ قَ َ
بَع َِد َوفَاتِ ِِه ث َُِّم تُق َ
َّ
ق ال ِعبَا ِِد
صو َم ِِة الل ِِه تَعَالَى فِي ُحقُو ِِ
اللَّ ِِه تَعَالَى َوافتِقَ ُِ
ار العَب ِِد بل ِل ِش َّدةِِ ُخ ُ
صیَّت ُ ِهُ ِمنِ
عف ِوِِه َوتَفَ ُّ
ض ِل ِِه َوك ََر ِم ِِه ث َُِّم تُنَفَّ ِذُ َو ِ
َو ِلكَث َرِِة ت َ َج ُاو ِِز اللَّ ِِه تَعَالَى َو َ
اث إذا
یر َِ
ث إنَّ َما یَست َِح ُِّ
ت َوال َو ِار ُِ
ج ال َمیِ ِِ
ث ؛ ِألَنَّ َها ِمنِ َح َوائِ ِِ
الثُّلُ ِِ
ق ال ِم َ
صیَّ ِةُ ِبشَيءِ ِبعَی ِن ِِه فَإِنِ كَانَتِ
است َغنَى ال ُم َو ِر ُِ
ث َو َه َذا إذا كَانَتِ ال َو ِ
َ
َ
َ
َ
صى ل ِهُ ش َِریكُِ ال َو َرث ِِة ؛ ِألنَّ َها
صیَّ ِةُ بِثُلُ ِِ
ال َو ِ
ث َما ِل ِِه أوِ ُرب ِع ِِه فَال ُمو َ
َ
ُّ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
سائِ ِِر
ِ
ق
ح
ك
ا
ع
ئ
َا
ش
ِ
ة
ك
ر
ت
ال
ِ
یع
م
ج
ي
ف
ِ
ه
ق
ح
تَِ
ب
ث
ِ
ه
ن
أل
؛
ِ
ث
ا
یر
م
ال
َى
ِب َمعن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ً َ ِ َ
َ َ
َ ِ ِ
َ
َّ
ُ
َ
َ
َ
َ
سن ِِةَّ
على فَ َرائِ ِ ِ
ض الل ِِه تَعَالى َو ُ
س ُِم البَاقِي بَینَِ َو َرثتِ ِِه َ
ال َو َرث ِِة ث َِّم یُق َ
َّ
َّ
َ
ُ
سلَّ َِم » (  .)12 :2وبعد أداء هذه
و
ِ
ه
ی
ل
ع
ِ
ه
الل
ى
ل
ص
سو ِِ
ِ
َر ُ
َ
َ َ
ل اللَّ ِِه َ
الحقوق المتعلقة بالترکة ،تنقسم المتروکة الباقیة علی الورثة
بالترتیب ،و مراتب الورثة عند الحنفیة هی المراتب التالیة:
 -1ذوو الفروض -2 .العصبة النسبیة -3 .العصبة السببیة (مولی
العتاقة)  -4عصبة مولی العتاقة -5 .الرد علی ذوی الفروض دون
الزوجین -6 .ذوو األرحام -7 .مولی المواالة -8 .المقر له بالنسب
علي الغیر -9 .الموصی له بجمیع المال -11 .بیت المال.
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و لکن العصبة النسبیة و عصبة مولی العتاقة الیبحث عنهم الفقهاء
المعاصرون فی زماننا لعدم وجودهم و أیضا القانون المدنی
األفغانی الیبحث عنهم و کذلک الیستحق مولی المواالة لإلرث عند
هذا القانون و أیضا یُرد باقی المتروکة علی أحد الزوجین بعد ذوی
األرحام طبقا لهذا القانون.
و کذلک یُفتی بالرد علی الزوجین بعد ذوی األرحام فی زماننا
لفساد بیت المال و ظلم الحکام و أیضا یمکن إعطاؤه الی البنت أو
اإلبن من الرضاع کما أشار الیه صاحب تکملة حاشیة رد المحتار.
و لالرث أركان و هی المتروکة و الوارث و المورث (بفتح
الراء).
و شروط اإلرث هی أن یتحقق موت المورث ،و حیاة الوارث فی
زمان موت المورث و العلم علی وجود سبب من اسباب اإلرث
کالقرابة و الزوجیة و الوالء.
و أسباب اإلرث کما قلنا آنفا هی ثالثة و تشیر إلی هذا المطلب مادة
 7من قانون المواریث المصری بهذا النص « :أسباب اإلرث:
الزوجیة و القرابة و العصوبة السببیة» (  .)13و لکن أسباب
اإلرث عند قانوننا المدنی إثنان و هما الزوجیة و القرابة کما أشار
الیهما فی المادة « :2111أسباب اإلرث هی :الزوجیة و القرابة »
ألن للعصوبة السببیة لیست فی زماننا مصادیق التطبیق.
و جهة القرابة إما أن تکون من جانب األصول کاآلباء واألمهات،
واألجداد ،والجدات ،أو من جانب الفروع کاألوالد وأوالدهم أو من
جانب الحواشی کاإلخوة وأوالدهم واألعمام وأوالدهم.
و موانع اإلرث تشتمل علی إختالف الدین و الدار بین الوارث و
المورث ،و وقوع قتل المورث من جانب الوارث و الرق (و فی
إختالف الدار خالف بین الفقهاء و للرق لیست مصادیق التطبیق
فی زماننا).
و أما أدلة میراث المرأة هی کتاب الله و سنة رسوله صلی الله
علیه وسلم و إجماع األمة المسلمة .قال الله تعالی فی محکم کتابه:
سا ًِء
ن فَإِنِ ُك َِّ
ظ األُنثَیَی ِِ
ل َح ِِ
َر ِمث ُِ
ُوصی ُك ُِم اللَّ ِهُ فِي أَو َال ِد ُكمِ ِللذَّك ِِ
«ی ِ
ن نِ َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ف َو ِألبَ َوی ِِه
اح َدِة ً فَل َها النِص ُِ
ن فَل ُه َِّ
فَوقَِ اثنَتَی ِِ
ن ثلثا َما ت ََركَِ َوإِنِ كَانَتِ َو ِ
ُس ِم َّما ت ََركَِ ِإنِ كَانَِ لَ ِهُ َولَدِ فَإِنِ لَمِ یَ ُكنِ لَ ِهُ َولَدِ
سد ُِ
ِل ُك ِِ
احدِ ِمن ُه َما ال ُّ
ل َو ِ
ُ
ُ
ُّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ُس ِمنِ بَع ِِد
سد ُِ
َو َو ِرث ِهُ أبَ َواِهُ فَ ِأل ِم ِِه الثل ِ
ث فَإِنِ كَانَِ ل ِهُ إِخ َوةِ فَ ِأل ِم ِِه ال ُّ
ب لَ ُكمِ
ال تَد ُرونَِ أَیُّ ُهمِ أَق َر ُِ
ُوصي ِب َها أَوِ َدینِ آبَاؤُ ُكمِ َوأَبنَاؤُ ُكمِ َِ
صیَّةِ ی ِ
َو ِ
َّ
َّ
ً
َ
ُ
ف َما ت ََركَِ
ع ِلی ًما َح ِكی ًما َ .ولكمِ نِص ُِ
ض ِة ِمنَِ الل ِِه إِ َِّ
ن الل ِهَ كَانَِ َ
نَفعًا فَ ِری َ
الربُ ُِع ِم َّما ت ََركنَِ
ن َولَدِ فَإِنِ كَانَِ لَ ُه َِّ
أَز َوا ُج ُكمِ ِإنِ لَمِ یَ ُكنِ لَ ُه َِّ
ن َولَدِ فَلَ ُك ُِم ُّ
الربُ ُِع ِم َّما ت ََركتُمِ إِنِ لَمِ یَ ُكنِ
ُوصینَِ بِ َها أَوِ َدینِ َولَ ُه َِّ
ن ُّ
صیَّةِ ی ِ
ِمنِ بَع ِِد َو ِ
صیَّةِ
لَ ُكمِ َولَدِ فَإِنِ كَانَِ لَ ُكمِ َولَدِ فَلَ ُه َِّ
ن الث ُّ ُمنُِ ِم َّما ت ََركتُمِ ِمنِ بَع ِِد َو ِ
ث ك ََاللَ ِةً أَ ِِو ام َرأَةِ َولَ ِهُ أَخِ أَوِ
ُور ُِ
تُو ُ
صونَِ ِب َها أَوِ َدینِ َو ِإنِ كَانَِ َر ُجلِ ی َ
َ
ُس فَإِنِ كَانُوا أكثَ َِر ِمنِ َذ ِلكَِ فَ ُهمِ ُ
ش َركَا ُِء
سد ُِ
أُختِ فَ ِل ُك ِِ
احدِ ِمن ُه َما ال ُّ
ل َو ِ
صیَّ ِةً ِمنَِ
ِفي الثُّلُ ِِ
ضارِ َو ِ
صى ِب َها أَوِ َدینِ غَی َِر ُم َ
ث ِمنِ بَع ِِد َو ِ
صیَّةِ یُو َ
اللَّ ِِه َواللَّ ِهُ َع ِلیمِ َح ِلیمِ » ( :1سورة النساء ،اآلیات  .)12-11و قال
ل اللَّ ِهُ یُفتِی ُكمِ فِي الك ََاللَ ِِة إِ ِِ
ن
سبحانه و تعالی أیضا « :یَستَفتُونَكَِ قُ ِِ
ف َما ت ََركَِ َوه َُِو یَ ِرث ُ َها ِإنِ لَمِ
س لَ ِهُ َولَدِ َولَ ِهُ أُختِ فَلَ َها نِص ُِ
ام ُرؤِ َهلَكَِ لَی َِ
ُّ
ُ
َ
َ
ان ِم َّما ت ََركَِ َوإِنِ كَانُوا إِخ َوِةً
َ
ن فل ُه َما الثلث ِِ
یَ ُكنِ لَ َها َولَدِ فَإِنِ كَانَتَا اثنَت َی ِِ
ُ
َضلُّوا َوالل ِهَُّ
َّ
َ
ظ األنثَیَی ِِ
ل َح ِِ
َر ِمث ُِ
سا ًِء فَ ِللذَّك ِِ
ِر َج ًِ
ن یُبَیِنُِ الل ِهُ لَ ُكمِ أنِ ت ِ
اال َونِ َ
ع ِلیمِ » ( :1سورة النساء ،اآلیة .)176
بِ ُك ِِ
ل شَيءِ َ
و وردت األحادیث النبویة فی ثبوت میراث الجدة ،و میراث األخت
و األخوات الشقیقات او ألب (فی حالة عدم وجود الشقیقات) مع
البنت الصلبیة أو بنت اإلبن وإن نزلت ،بطریق التعصیب مع الغیر
إذا بقي من التركة شئ بعد أصحاب الفروض ،ومیراث بنت اإلبن
مع البنت الصلبیة.

و ثبت فی إجماع الصحابة و التابعین السدس للجدة الواحدة أو أکثر
و کذلک الثلث الباقی لألم بعد إستیفاء الفرض من جانب أحد
الزوجین ( .)962 :5
و المستحقون األولون فی الورثة هم ذوو الفروض و بعدهم
العصبات و ثم بعدهم ذوو األرحام عند الحنفیة کما ذکر الموصلی
هذه األصناف فی کتابه اإلختیار لتعلیل المختار مختصرا« :
والسهام المفروضة في كتاب الله تعالى :الثمن والسدس،
وتضعیفهما مرتین ،فالثمن ذكره الله تعالى في فرض الزوجة،
والربع في فرضها وفرض الزوج ،والنصف في فرض الزوج
والبنت واألخت ،والسدس في فرض األم واألب والواحد من ولد
األم ،والثلث في فرض األم واإلخوة ألم ،والثلثان للبنات واألخوات.
العصبات :وهم نوعان :عصبة بالنسب ،وعصبة بالسبب .أما
النسبیة فثالثة أنواع :عصبة بنفسه ،وهو كل ذكر ال یدخل في نسبته
إلى المیت أنثى وأقربهم جزء المیت ،وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا،
ثم أصله وهو األب ،ثم الجد ،ثم جزء أبیه ،ثم بنوهم ،ثم جزء جده،
ثم بنوهم ،ثم أعمام األب ،ثم بنوهم ،ثم أعمام الجد ،ثم بنوهم وهكذا.
صرنَِ عصب ِةً بإخوتهن،
وعصبة بغیره ،وهم أربع من النساء ِیَ ِ
فالبنات باإلبن ،وبنات اإلبن بإبن اإلبن ،واألخوات ألب وأم
بأخیهن ،واألخوات ألب بأخیهن.
صرنَِ عصب ِةً مع
ی
ألب
أو
ألبوین
األخوات
وعصبة مع غیره ،وهم
َ ِ
البنات وبنات اإلبن .وعصبة ولد الزنا وولد المالعنة موالي أمهما،
والمعتِق عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتیب وهو آخر العصبات.
وذوو األرحام :كل قریب لیس بذي سهم وال عصبة ،وهم
كالعصبات من إنفرد منهم أخذ جمیع المال ،واألقرب یحجب
األبعد ،وهم أوالد البنات ،وأوالد بنات اإلبن ،والجد الفاسد،
والجدات الفاسدات  --وأوالد األخوات كلهن ،وبنات اإلخوة كلهم،
وأوالد اإلخوة ألم ،واألخوال والخاالت واألعمام ألم ،والعمات
وبنات األعمام كلهم وأوالد هؤالء ومن یُد ِلى بهم .وأوالهم الصنف
األول ثم الصنف الثاني » ( .)15یعنی ترتیب ذوی األرحام أیضا
کترتیب العصبات فی تقدم اإلستحقاق فی الجهات األربعة :األول
جهة البنوة ثم األبوة ثم اإلخوة و ثم العمومة ،فأصناف ذوی
الفروض أیضا اربعة -1 :من کان من فروع المیت و هم أوالد
البنات و أوالد بنات اإلبن و إن سفلوا -2 .من کان من أصول المیت
و هم األجداد غیر الصحیحین و الجدات غیر الصحیحات و إن
علَوا -3 .من کان من فروع أبوی المیت و هم أوالد األخوات مطلقا
و أوالد اإلخوة ألم ،و بنات اإلخوة ألبوین او ألب ،و فروع هوالء
األوالد مهما نزلوا -4 .من کان من فروع أحد أجدأد أو جدات
المیت مهما علَوا.
الضوابط الهامة فی ترتیب ذوی األرحام هی :لیس عند وجود
الصنف األول حق للصنف الثانی و هکذا فی الصنوف األخری.
فی کل صنف ،أوالهم بالمیراث أقربهم فی الدرجة الی المیت .إذا
إستووا فی الدرجة فولد صاحب الفرض أو العصوبة أولی من ولد
ذی الرحم .الثلثان لقرابة األب و الثلث لقرابة األم ثم تقسم فی
مجموعاتهما .ولد األبوین یحجب ولد أحدهما .إذا وجد من ذوی
األرحام واحد فقط ،إستقل بالمیراث ذکرا کان أو أنثی .فی میراث
ل حظ األنثیین.
ذوی األرحام مطلقا للذکر مث ُِ
و إستحقاق ذوی الفروض ثابت بکتاب الله عز و جل کما ذکرنا
آیات المواریث آنفا و أما إستحقاق العصبات فلقول رسول الله
ي فَ ُه َِو ِألَولَى
ض بِأَه ِل َها فَ َما بَ ِق َِ
صلي الله علیه و سلم« :أَل ِحقُوا الف ََرائِ َِ
َر ُجلِ َذكَرِ» ( .)3و أیضا « :عن النبي صلى الله علیه وسلم في
ابنة ،و ابنة ابن ،وأخت ،قال :لالبنة النصف و البنة اإلبن السدس و
ما بقي فلألخت» ( .)2فتفهم من هذ الحدیث الشریف القاعدة العامة
فی علم المواریث :اجعلوا األخوات مع البنات عصبة.
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و أما ذوو األرحام فکثیر من الفقهاء یستدلون فی إستحقاقهم من
ض ُهمِ أَولَى
المتروکة علی هذه اآلیة الکریمةَ « :وأُولُوا األَر َح ِِ
ام بَع ُ
ب اللَّ ِِه» ( :1سورة األنفال ،اآلیة  .)75و أیضا علی
ِببَعضِ فِي ِكت َا ِِ
َ
صورِ
حدیث الذی ذُکر فی سنن الترمذی« :أخبَ َرنَا ِإس َح ُِ
ق بنُِ َمن ُ
َ
عنِ ط ُاووسِ
عم ِرو ب ِِ
عنِ اب ِِ
ن ُمس ِلمِ َ
عنِ َ
ن ُج َریجِ َ
اصمِ َ
ع ِ
أَخبَ َرنَا أَبُو َ
ل َو ِار ُِ
ث
سلَّ َِم الخَا ُِ
سو ُِ
ش ِةَ قَالَتِ :قَا َِ
عائِ َ
ل َر ُ
صلَّى اللَّ ِهُ َ
عنِ َ
َ
علَی ِِه َو َ
ل اللَّ ِِه َ
َ
ث ل ِهُ.
ال َو ِار َِ
َمنِ َِ
عنِ
سلَ ِهُ بَع ُ
ض ُهمِ َولَمِ یَذ ُكرِ فِی ِِه َ
سنِ غ َِریبِ َوقَدِ أَر َ
َو َه َذا َحدِیثِ َح َ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
َّ
َ
ثَ
سل َِم ف َو َّر ِ
اب النبِ ِ
ف فِی ِِه أص َح ُِ
ش ِةَ َواختَلَ َِ
عائِ َ
صلى الل ِهُ َ
َ
علی ِِه َو َ
يِ َ
َ
َ
َب أكثَ ُِر أه ِِ
ل
ث َذه َِ
ل َوالخَالَ ِةَ َوالعَ َّمةََ ،و ِإلَى َه َذا ال َحدِی ِِ
ض ُهمِ الخَا َِ
بَع ُ
ام َوأَ َِّما زَ ی ُِد بنُِ ثَابِتِ فَلَمِ ی َُو ِرث ُهمِ َو َجعَ َِ
ل
ث َذ ِوي األَر َح ِِ
ال ِعل ِِم فِي ت َو ِری ِِ
ل» .و ذوو األرحام لیسوا مستحقین لالرث
ت ال َما ِِ
اث فِي بَی ِِ
یر َِ
ال ِم َ
عند المتقدمدین من الشوافع.

و أب المیت -2 .الثلث مع بقاء الحالة األولی و وجود أختین ألب و
أم أو أکثر -3 .التعصیب مع بقاء الحالة األولی إذا کان معها أو
معهن ،األخ ألب و أم ،و لألخ مثل حظ األنثیین -4 .التعصیب
أیضا إذا کانت معها بنت المیت أو بنت إبن المیت أو کالهما ،عند
عدم وجود األخ ألب و أم و عند عدم وجود أب المیت و إبن أو إبن
إبن المیت .و ترث األخت ألب و أم المتروکة الباقیة علی التعصیب
(  -5 .)11 :6الشرکة لالخوة و األخوات ألب و أم ،مع اإلخوة و
األخوات ألم ،فی ثلث المتروکة (عند عدم بقاء شئ من المتروکة
لالخوة و األخوات ألب و أم بعد إستیفاء ذوی الفروض سهامهم)
کما تشیر إلی هذه الحالة المادة  2116للقانون المدنی األفغانی-6 .
الحجب عن المیراث عند وجود إبن المیت أو إبن إبن المیت و إن
سفل أوعند وجود أب المیت .هل تُحجب االخوة و األخوات ألب و
أم عند وجود الجد أم ال؟ فیه إختالف الفقهاء (.)12
میراث األخت ألب :و لها سبع حاالت -1 :نصف المتروکة إذا
کانت وحیدة عند عدم وجود األخ ألب و البنت و اإلبن و إبن اإلبن
و بنت اإلبن و األب و األخ و األخت ألب و أم -2 .الثلثان من
المتروکة عند وجود األختین ألب أو أکثر مع بقاء الحالة األولی.
 -3التعصیب إذا کان معها أو معهن األخ ألب و ترث کل المتروکة
أو المتروکة الباقیة و للذکر مثل حظ األنثیین -4 .التعصیب أیضا
إذا کانت معها بنت المیت أو بنت إبن المیت أو کالهما عند عدم
وجود إبن و إبن اإلبن و األب و األخ ألب و أم و األخ ألب-5 .
السدس إذا کانت معها األخت ألب و أم تکملة للثلثین مع بقاء الحالة
األولی -6 .الحجب عن المیراث عند وجود األختین ألب و أم أو
أکثر -7 .الحجب ایضا عند وجود إبن المیت أو إبن إبن المیت و إن
سفل ،و عند وجود أب المیت و أخ ألب و أم و عند وجود األخت
ألب و أم إذا صارت مع بنت المیت أو بنت إبن المیت عصبة ( :8
.)134-131
و تشتمل ذوو األرحام علی بعض النساء أیضا و هن مستحقات بعد
ذوی الفروض و العصبات .و ذوو األرحام من النساء هن :بنات
البنات ،وبنات بنات اإلبن ،والجدات غیر الصحیحات – وبنات
اإلخوة كلهم و بنات األخوات کلهن ،و بنات اإلخوة ألم ،والعمات
والخاالت ،وبنات األعمام كلهم و بنات هؤالء ومن یُد ِلى بهم.
وأوالهم الصنف األول ثم الصنف الثاني.

 .5الحاالت التی ترث فیها المرأة
میراث األم :األم ترث فی الحاالت الثالثة اآلتیة -1 :ترث ثلث
الترکة کلها عند عدم وجود فرع وارث بطریق الفرض أو
التعصیب كالبنت الصلبیة واإلبن الصلبي وبنت اإلبن وإبن اإلبن
وإن نزل .و عند عدم وجود إثنین من األخوة فصاعدِاً سواء كانوا
ذكورِا ً فقط أو إناثِا ً فقط أو ذكورِا ً وإناثِا ً  ،ألب وأم أو ألب أو ألم .و
عند عدم إنحصار اإلرث في األب واألم وأحد الزوجین.
 -2و فی عکس الحالة األولی و أما عند عدم إنحصار اإلرث في
األب واألم وأحد الزوجین ،هی ترث السدس.
 -3ترث ثلث المتروکة الباقیة بعد فرض أحد الزوجین إذا کانت
الورثة محصورة فی األب و األم و أحد الزوجین.
میراث الزوجة :للزوجة حالتان إثنتان -1 :ترث ثمن ترکة الزوج
إن کان له أوالد منها أو من الزوجة األخری.
 -2ترث ربع ترکة الزوج إن لم یکن له أوالد.
میراث الجدة الصحیحة :لها حالتان -1 :السدس عند عدم وجود أم
المتوفی -2 .الحجب عن المیراث عند وجود األم أو عند وجود
األب الذی تُنسب الجدة به إلی المتوفی ،ولکن الجدة من جانب األم
ال تُحجب باألب .و تُحجب الجدة أیضا عند وجود الجد الذی تُنسب
الجدة به إلی المتوفی .و الجدة القریبة تحجب الجدة البعیدة .و الجدة
غیر الصحیحة تُبحث فی ذوی األرحام ( .) 164 :8
میراث البنت الصلبیة :لها ثالث حاالت -1 :إذا کان معها اإلبن فلها
نصف میراث اإلبن بعد سهام الورثة اآلخرین -2 .نصف المتروکة
عند عدم وجود إبن المتوفی -3 .الثلثان من المتروکة عند و جود
بنتین أو أکثر و عند عدم وجود إبن المتوفی.
میراث بنت اإلبن :لها ست حاالت عند عدم وجود اإلبن و البنت:
 -1نصف المتروکة -2 .الثلثان من المتروکة عند وجود بنتی اإلبن
أو أکثر -3 .التعصیب إذا کان معها إبن اإلبن فی الورثة فلها نصف
میراث إبن اإلبن علی التعصیب بعد سهام سائر الورثة -4 .السدس
عند وجود البنت الصلبیة فی الورثة تکملة للثلثین -5 .الحجب عن
اإلرث عند وجود اإلبن أو عند وجود إبن اإلبن األقرب فی الدرجة
من بنت اإلبن -6 .الحجب عن اإلرث ایضا عند وجود البنتین
الصلبیتین أو أکثر ( .)122 :8
میراث األخت ألم :و لها ثالث حاالت -1 :السدس إذا کانت وحیدة،
عند عدم وجود أوالد المیت و عدم وجود األب و الجد الصحیح-2 .
الثلث عند و جود اإلخوة و األخوات األخری ألم و یُنقسم هذا الثلث
بین الذکور و اإلناث علی التساوی  -3حجب اإلخوة و األخوات ألم
عند وجود أوالد المیت و عند وجود األصل المذکر للمیت.
میراث األخت ألب و أم :و لها ست حاالت -1 :النصف إذا کانت
وحیدة عند عدم وجود األخ ألب و أم و عند عدم وجود أوالد المیت

 .6الحاالت التی تختلف أو تتفق فیها المرة بالنسبة الی الرجل
تبین لنا من البحث الماضی أن مقدار ما تاخذه المرأة من المتروکة
لیس واحدا بل یختلف هذا المقدار من المال علی أساس اختالف
بعدها و قربها من المیت و تعددها و تفردها و أیضا یختلف هذا
المقدار عند وجود الذکور و عدم وجودهم و نحن نذکر عدة أمثال
لهذه الحاالت و الصور المختلفة:
الف -الحاالت التی یتساوی فیها حظ المرأة مع حظ الرجل
 -1اإلخوة و األخوات ألم إذا کانوا أکثرا من الواحد فإنهم شرکاء
فی الثلث علی التساوی کما قال سبحانه و تعالی فی کتابه
ث ك ََاللَ ِةً أ َ ِِو ام َرأَةِ َولَ ِهُ أَخِ أَوِ
ُور ُِ
العزیزَ ...« :وإِنِ كَانَِ َر ُجلِ ی َ
ُس فَإِنِ كَانُوا أَكث َ َِر ِمنِ َذ ِلكَِ فَ ُهمِ
سد ُِ
أُختِ فَ ِل ُك ِِ
احدِ ِمن ُه َما ال ُّ
ل َو ِ
ُ
ث :1( »...سورة النساء ،اآلیة .) 12
ش َركَا ُِء فِي الثُّلُ ِِ
 -2األب و األم لکل واحد منهما السدس علی التساوی عند وجود
أوالد المیت (إبن المیت أو إبن إبن المیت و إن سفل و بنت
المیت أو بنت إبن المیت و إن سفلت) .کما أشار إلیه القرآن
ن ك َِّ
َان
ك إِ ِّْ
ُس ِم َّما ت َ َر َِّ
سد ُِّ
الکریمَ ...« :و ِألَبَ َوی ِِه ِلك ُِِّل َو ِ
احدِّ ِم ْن ُه َما ال ُّ
لَ ِّهُ َولَدِّ :1( » ...سورة النساء ،اآلیة .)11
 -3و یساوی میراث الجدة الصحیحة مع الجد الصحیح فی بعض
الموارد کما لو مات شخص و بقی منه إبن ،أم أم و أب أب.
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فلکل واحد منهما السدس علی طریق الفرض و المتروکة
المتبقیة لإلبن علی طریقة التعصیب.
 -4لو ماتت إمراة و بقیت منها أخت شقیقة أو ألب و عم شقیق أو
ألب فنصف المتروکة لألخت علی طریق الفرض و نصف
الباقی من المتروکة للعم تعصیبا.
 -5لو ماتت إمراة و بقیت منها أخت شقیقة أو ألب و زوج فنصف
المتروکة لألخت و نصف الباقی من المتروکة للزوج.

و کذلک تساوی النتیجة کلما نضع مکان البنت ،بنت إبن و إن
سفلت ،أو أختا شقیقة أو ألب دون وجود فرع وارث مذکر أو
مونث ،مع عم شقیق أو عم ألب .ففی کل هذه األحوال ،إنهن یرثن
أکثر ما یرث العم أو الزوج.
د  -و هناک أحوال ترث فیها المرأة و ال یرث فیها الرجل من
المتروکة شیئا کما نری فی المسائل التالیة
 -1إذا بقی من المرأة المتوفاة ،بنت ،زوج ،أب ،أم ،إبن إبن ،بنت
إبن .فنأخذ أصل المسألة من  ،12فنصیب الزوج ،الربع (3
سهام) و نصیب األب ،السدس (سهمان) و نصیب األم أیضا
السدس (سهمان) و نصیب البنت ،النصف ( 6سهام) و الیبق
إلبن اإلبن و بنت اإلبن شيء ،فإبن اإلبن الیرث مع أن نصیب
البنت أکثر من نصیب الزوج و األب.
 -2إذا بقی من الرجل المتوفی ،أخ ألم ،أختان ألب ،أم ،بنتان.
فنأخذ أصل المسئلة من  ،12فنصیب البنتین ،الثلثان فکل
واحدة من البنتین تأخذ أربعة سهام ،و نصیب األم ،السدس
وهو السهمان ،و المتروکة المتبقیة (سهم واحد) لالختین ألب
علی التعصیب ،و األخ ألم یحجب باألختین ألب .فمحروم
المیراث فی هذه الحالة ،الرجل فقط.
النکتة :إذا کانت فی الورثة ،نساء صاحبات الفروض أو التعصیب،
الیرث أحد من ذوی األرحام الذکور شیئا من المتروکة.

ب  -و فی بعض الحاالت ،المرأة تأخذ أقل ما یأخذ الرجل کما هو
الحال فی المجموعات التالیة
 -1ترث البنت مع اإلبن و بنت اإلبن مع إبن اإلبن نصف حظ
الذکر و لکن بنت البنت و إبن البنت لیس لهم نصیب مع وجود
اإلبن أو إبن اإلبن.
 -2ترث األخت الشقیقة مع األخ الشقیق و األخت ألب مع األخ
ألب نصف حظ الذکر بخالف أوالدهن مع إبن األخ الشقیق أو
ألب فإنهم ال یرثون شیئا من المتروکة و یُطرح نصیبهم بعد
ذوی الفروض و العصبات ألنهم من ذوی األرحام.
 -3ترث األم الثلث من الموروث بطریق الفرض و یرث األب
الثلثان علی طریقة التعصیب عند عدم وجود فرع المذکر و
المونث و اإلخوة من المیت.
 -4و هکذا الحال فی الزوجیة ،الزوجة تأخذ فی حالتیها الربع أو
الثمن من زوجها المتوفی مع أن الزوج یأخذ النصف او الربع
فی حالتیه من الزوجة المتوفیة و هذا ما یعنی فی العبارة
األخری أن للزوجة نصف حظ الزوج.

 .7نتائج البحث و المناقشة
و فی النهایة بعد بحثی حول توریث المرأة فی بعض األمم السالفة
و الشریعة االسالمیة وصلت إلی النتائج التالیة:
 -1میراث المرأة فی بعض األمم السالفة قبل اإلسالم و فی القانون
الفرنسی المعاصر :المرأة محرومة عن اإلرث فی الیهود
سواء کانت ابنة أو أما أو أختا أو سواهن إالعند عدم وجود
الذکور .وفی األمم الشرقیة القدیمة کالفنیقیین و غیرهم ،کانت
مرتبة المیراث عندهم اوال إلبن األکبر فی محل األب ،و فی
حالة عدم وجوده فالرشد الذکور ثم لإلخوة و ثم لألعمام ،و
هذه الحالة تجری حتی یصل اإلرث إلی األصهار و سائر
أفراد القبیلة ،فکانت المرأة فی هذه األمم محرومة عن اإلرث
و کذلک األطفال کانوا محرومین من الموروث .و أما اإلرث
عند قدماء المصرییین کان مبنیا علی التساوی بین الذکر و
األنثی و الصغیر و الکبیر .أما اإلرث عند العرب فی الجاهلیة
کان مبنیا علی قدرة حمل السالح و کسب النفقة ألنهم کانوا
أهل الحروب و ما کان لهم نظام خاص فی المواریث ،و هذا
أمر طبیعی أن الذکور کانوا قادرین علی حمل السالح و کسب
الذاد ال األطفال و النساء .و العرب فی الجاهلیة کانوا یرثون
النساء علی الجبر و العنف .و أما الزوجة فی نظام المیراث
عند الرومان محرومة عن متروکة زوجها و کانوا مصرین
علی أن ال تنتقل الملکیة الی أسرة أخری و ما کانت الزوجیة
عندهم سببا فی التوریث ،أما میراث البنات و أوالدهن کان
مساویا مع األبناء و أوالدهم .و أما الحال فی المدارس
الشیوعیة متغیر تماما عن الحال فی جمیع األنظمة األخری ،و
لیس عندهم نظام المیراث أصال و هم ال یعتقدون علی الملکیة
الخصوصیة بل عندهم الناس کلهم یولدون متساوین و کلهم
شرکاء فی جمیع العقارات و الممتلکات و الثروات الطبیعیة.
القانون الفرنسی الحالی هو مصدر هام ألکثر القوانین الجدیدة
المعروفة فی العالم ،الورثة تنقسم فی هذا القانون إلی عدة
أصناف ،األقرب فاألقرب :الورثة األولون هم أوالد المیت من
النکاح الصحیح .ثم أوالده من النکاح غیر الصحیح (النکاح
الفاسد) ،ثم الزوج و الزوجة ،و األصول و الحواشی

ج  -و هناک احوال ترث فیها المرأة اکثر ما یاخذ الرجل من
المتروکة کما نری فی المسائل التالیة
 -1إذا بقی من الرجل المتوفی ،أخ شقیق ،بنت ،أم ،زوجة ،أختان
ألم فنأخذ أصل المسئلة من  24فنصیب البنت النصف (12
سهما) و نصیب األم السدس ( 4سهام) و نصیب الزوجة
الثمن ( 3سهام) و األختین ألم محرومتان عند وجود البنت و
نصیب األخ الشقیق علی التعصیب یساوی لـ ( 5سهام)
فنصیب البنت أکثر من نصیب األخ الشقیق .و فی علم
الفرائض ضابطة معروفة و فی ضوء هذه الضابطة ،رابطة
البنوة مقدمة علی الروابط األخری بالترتیب ( البنوة ،األبوة،
األخوة و ثم العمومة).
و کذلک تساوی النتیجة کلما نضع مکان األخ الشقیق ،األب ،او
أخا ألب ،أو عما شقیقا ،أو عما ألب .و أیضا إذا نضع مکان البنت،
بنت اإلبن و إن سفلت.
 -2إذا بقی من المرأة المتوفاة ،إبن إبن إبن ،إبنتا إبن ،زوج.
ففی هذه الحالة نأخذ أصل المسئلة من  ،12فنصیب الزوج ،الربع
( 3سهام) و نصیب إبنتی إبن ،الثلثان ( 8سهام) و نصیب إبن إبن
إبن المتوفیة ،سهم واحد بناء علی التعصیب .فنصیب کل بنت أکثر
من نصیب إبن إبن إبن و کذلک من نصیب الزوج .ألن فی علم
المواریث قاعدة معروفة هی« :األقرب فاألقرب» و بنتی اإلبن
أقربتان للمتوفیة من إبن إبن إبن.
 -3إذا بقی من المرأة المتوفاة ،بنت ،زوج ،أخت شقیقة ،أخت
ألب.
ففی هذه الحالة نأخذ أصل المسألة من  ،4فنصیب البنت ،النصف
(سهمان) و نصیب الزوج ،الربع (سهم واحد) و نصیب األخت
الشقیقة ،سهم واحد علی التعصیب ،و األخت ألب هی محجوبة عند
وجود األخت الشقیقة .فنصیب الزوج هنا هو نصف حظ البنت.
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یستحقون بعد األوالد ،ثم إرجاع المتروکة إلی الحکومة .و
األنثی ترث مثل سهم الذکر و الفرق بینهما ،و تنقسم المتروکة
بین األب و األم علی التساوی.
 -2التوریث فی الشریعة اإلسالمیة :الحقوق المتعلقة بالمتروکة
عند الحنفیة أربعة :التجهیز ،الوصیة ،الدیون و المیراث .و
مراتب الورثة هی -1 :ذوو الفروض -2 .العصبة النسبیة-3 .
العصبة السببیة (مولی العتاقة)  -4عصبة مولی العتاقة-5 .
الرد علی ذوی الفروض دون الزوجین -6 .ذوی األرحام-7 .
مولی المواالة -8 .المقر له بالنسب علي الغیر -9 .الموصی له
بجمیع المال -11 .بیت المال .و أرکان اإلرث هی :الوارث،
المورث و المتروکة .و شروط اإلرث هی :موت المورث و
حیاة الوارث .و أسباب اإلرث هی :الزوجیة ،القرابة و
العصوبة السببیة .و موانع اإلرث هی :إختالف الدین و قتل
المورث و اختالف الدار مختلف فیه .و أدلة میراث المرأة
هی :کتاب الله ،سنة رسوله صلی الله علیه و سلم و إجماع
الصحابة و التابعین .و المستحقون األولون فی الورثة هم ذوو
الفروض و بعدهم العصبات و ثم بعدهم ذوو األرحام عند أکثر
الفقهاء .و ذوو الفروض لهم سهام مقدرة فی کتاب الله .و جهة
البنوة ثم األبوة ثم اإلخوة و ثم العمومة معتبرة فی استحقاق
العصبات و ذوی األرحام .و فی إستحقاق ذوی األرحام
إختالف.
 -3الحاالت التی ترث فیها المرأة هی :ففی ذوی الفروض لألم
ثالث حاالت :السدس ،و ثلث الکل و ثلث المتبقیة من
المتروکة بعد ارث أحد الزوجین .و للزوجة حالتان :الثمن و
الربع .و للجدة الصحیحة ایضا حالتان :السدس و الحجب .و
للبنت الصلبیة ثالث حاالت :نصف میراث اإلبن ،نصف
المتروکة و ثلثان مع سائر البنات .و لبنت اإلبن ست حاالت:
النصف ،الثلثان ،نصف اإلبن ،السدس ،و الحجب فی حالتین.
و لالخت ألم ثالث حاالت :السدس ،الثلث و الحجب .و لألخت
ألب و أم ست حاالت :السدس ،الثلث ،نصف األخ فی حالتین،
الشرکة فی ثلث المتروکة و الحجب .و لألخت ألب سبع
حاالت :النصف ،الثلثان ،نصف األخ ،التعصیب ،السدس،
الحجب فی حالتین .النساء فی العصبات :فعصبة بغیره ،وهم
صرنَِ عصب ِةً بإخوتهن ،فالبنات باإلبن،
أربع من النساء ِیَ ِ
وبنات اإلبن بإبن اإلبن ،واألخوات ألب وأم بأخیهن،
واألخوات ألب بأخیهن .وعصبة مع غیره ،وهم األخوات
ألبوین أو ألب یصرن عصب ِةً مع البنات وبنات اإلبن .النساء
المستحقات من ذوی األرحام هن :بنات البنات ،وبنات بنات
اإلبن ،والجدات غیر الصحیحات – و بنات األخوات ،وبنات
اإلخوة كلهم ،و بنات اإلخوة ألم ،والخاالت ،والعمات وبنات
األعمام كلهم و بنات هؤالء ومن یُد ِلى بهم .وأوالهم الصنف
األول ثم الصنف الثاني.
 -4الحاالت التی تختلف أو تتفق فیها المرأة بالنسبة الی الرجل:
ان مقدار ما تأخذه المرأة من المتروکة لیس واحدا بل یختلف
هذا المقدار من المال علی أساس إختالف بعدها و قربها من
المیت و تعددها و تفردها و أیضا یختلف هذا المقدار عند
وجود الذکور و عدم وجودهم ،ففی بعض الموارد یتساوی
حظ المرأة مع حظ الرجل ،و فی بعض الحاالت ،المرأة تأخذ
أقل ما یأخذ الرجل ،و فی بعض األحوال ترث المرأة أکثر ما
یأخذ الرجل من المتروکة ،و فی بعض األحوال ترث المرأة و
ال یرث فیها الرجل من المتروکة شیئا.
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