صور العدل يف آايت املواريث
حبث مقدم ملؤمتر العدل واإلحسان
د .نورة عبد العزيز العلي-جامعة األمري سطام بن عبد العزيز
املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني حممد بن عبد هللا الذي بعثه ابلقرآن

هادايً ومبشراً ونذيرا ،وعلى آله وصحبه ،ومن سار على هديه إىل يوم الدين.
جاء اإلسالم يرسم للبشر منهج احلياة الذي فيه رشدهم  ،فأحكام اإلسالم وتشريعاته جيدها فيها من التوازن
وحتقيق العدالة والشمول والواقعية ،ما جيعل اإلنسان يقطع أبن هذه األحكام ليست من عند أحد من البشر.
واملتأمل واملتدبر آلايت املواريث يف القرآن ،جيد اإلحكام والدقة واملوضوعية والعدالة يف تقسيم هذه الرتكة،
وإعطاء كل واحد من الورثة ما يتناسب مع حاجته ،ودرجته من امليت .وعند تطبيق أحكام املواريث ،يقف اإلنسان
ُمذعناً هلذه التشريعات مدركاً أهنا من عند هللا تعاىل .فهي تعاجل قضية مهمة يف الواقع اإلنساين ،حيث أهنا تعاجل
قضية مالية ،واملال تشتد املنافسة يف طلبه واحلرص عليه ،وكثرياً ما تقع فيه اخلصومة .وملا كان األمر كذلك ؛ فإن هللا
سبحانه وتعاىل قد توىل بيانه بنفسه ،فجاءت معظم أحكامه األساسية يف سورة النساء مفصلة .وجاء هذا البحث
ليقف على بعض صور العدل يف أحكام املواريث يف القرآن الكرمي.

املبحث األول :تعريف العدل واملواريث

1

العدل لغة :ضد اجلور ،يقال عدل عليه يف القضية فهو عادل .والعدالة :وصف ابملصدر معناه ذو عدل ،قال
تعاىل      :
]الطالق.)1([2:
والعدل هو :املتوسط يف األمور من غري إفراط يف طريف الزايدة والنقصان ،ومنه قوله تعاىل:



    

]البقرة .[143:أي عدالً فالوسط والعدل مبعىن واحد(.)2

والعدالة اصطالحاً :صفة راسخة يف النفس حتمل صاحبها على مالزمة التقوى واملروءة(.)3
تعريف علم املواريث:

املواريث :مجع موروث ،أي :مرياث ،وهو اسم ملا يرثه الوارث عن امليت .وتسمى الفرائض أيضاً ،وهي مجع
فريضة ،مبعىن مفروضة ،وهي مشتقة من الفرض والتقدير والوجوب(.)4
وعلم املواريث هو :قواعد فقهية ،وحسابية ،يُعرف هبا نصيب كل وارث ،من الرتكة(.)5

وتتسع دالالت املرياث ،لتشمل معان عديدة كوراثة العلم والكتاب والنبوة واجلاه واملنزلة واملال واالستخالف يف
األرض ووراثة اجلنة والفردوس.
املبحث الثاين :نظام املواريث
املطلب األول :املواريث يف اجلاهلية

مل يكن للعرب يف اجلاهلية نظام إرث مستقل أو خاص هبم ،إمنا ساروا على هنج بعض األمم الشرقية اليت
جاوروها ،فاملرياث عندهم خاص ابلذكور القادرين على محل السالح والذود دون النساء واألطفال ،فكانوا ال يرون
املرأة أهالً لإلرث من أقارهبا؛ ألهنا ال حتمل سيفاً ،وال تدافع عن قبيلة ،وال تغزو ،وال حتوز الغنائم ،وخشوا على املال
أن ينتقل إىل الغريب إن هي تزوجته ،فحرموها اإلرث واملهر والوصية ،ظلماً وعدوانً(.)6
وقد حيرمون بعض األبناء ،فيستويل على املرياث األبناء األقوايء( ،.)7ذلك ألهنم أهل غارات وحروب.
واملرأة عندهم كالسلعة تورث مع ما يورث من متاع ومال ،إذا مل تبادر وتذهب إىل بيت أهلها قبل أن يلقى عليها
( )1انظر :لسان العرب 430 /11مادة (عدل) ،وخمتار الصحاح  202/1مادة (عدل) ،واملصباح املنري .397/2
()2اإلحكام لآلمدى .76/2
( )3نزهة النظر .69/1
( )4لسان العرب  ،202/7مادة(فرض).
ورد احملتار .757/6
( )5الدر املختار ّ
( )6انظر :حقوق املرأة يف اإلسالم ص  ،139حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ص.675
( )7انظر :املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام .568-565/1
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رداء أحد أقارب زوجها(.)1
ويف حاالت قليلة كان منهم من يورث اإلنث ويسويهن ابلذكور يف النصيب كما هو احلال عند قدماء
املصريني والرومانيني ،ومنهم من حيجب البنات ابألبناء وأبناء األبناء ،وحيجب األصول واحلواشىي ابلبنات
وأوالده(.)2
املطلب الثاين :املواريث يف النظم الغربية ،واحلضارات القدمية
كانت شرائع أورواب املتحضرة ،حترم املرأة من كل احلقوق املالية إىل عهد قريب ،وجتعل سبيل املرأة الوحيد عن
طريق الرجل زوجاً كان أو أابً ،أو ويل أمر .وأكثر البالد املسيحية حيرم املرأة من املرياث إال قيمة ضئيلة ،أو ما
جادت به وصية الرجل قبل وفاته.
فاملرأة األوربية ظلت أكثر من اثىن عشر قرنً بعد اإلسالم ،ال متلك من احلقوق ما أعطى اإلسالم للمسلمة،
بل إن املرأة الفرنسية ،ال زالت إىل اليوم مقيدة احلرية يف بعض التصرفات املالية ،برضى زوجها وإجازته(.)3
واملرأة عند الرومان كانت تساوي الرجل يف اإلرث فيما أتخذه من الرتكة مهما كانت درجتها ،والزوجية عندهم
مل تكن سبباً من أسباب اإلرث ،فالزوجة فلم تكن ترث من زوجها املتوىف ،حىت ال ينتقل املرياث إىل أسرة أخرى،
إذ كان املرياث عندهم يقوم على استبقاء الثروة يف العائالت وحفظها من التفتت ،ولو ماتت األم فمرياثها الذي
ورثته من أبيها يعود إىل أخوهتا ،وال يرثها أبناؤها(.)4
والشيوعية تنكر ابجلملة حق اإلرث ،وترى أن قانون املرياث خمالف ألسس الشيوعية اليت تقوم أصالً على أساس أن
الناس يولدون متساوين ،وعلى أساس منع امللكية اخلاصة.
وهي هبذه النظرة ختالف الفطرة البشرية ،وتتنكر للرغبات والنوازع اإلنسانية ،فضالً عن خمالفتها لكل الشرائع
السماوية .وفيه جتاهل واضح يف حب التملك ،ألن الفرد أييت بغاية ما يستطيع حني يعمل لألسرة وينظر إىل توريث
أبنائه ،وال يكتفي من العمل أبدىن حدود الكفاية ،وهذا يف مصلحة العمل ،وهو ربح للحياة اإلنسانية كلها ،وليس
ابلربح املقصور على الورثة واملورثني(.)5

( )1حقوق املرأة يف اإلسالم ص.169
( )2أحكام األسرة يف اإلسالم ،أ.د .حممد مصطفى شليب .
( )3حقوق املرأة يف اإلسالم ص.172
( ) 4انظر :مكانة املرأة بني اإلسالم والقوانني العاملية ،املستشار سامل البهنساوي ،دار الوفاء ،القاهرة ،ط1424 ،1هـ ،ص.185
بتصرف
( )5موقف الشريعة اإلسالمية من قضية املساواة بني الرجل واملرأة  ،د .سامح عبدالسالم حممد.1433/2/13،
نقالً عن :أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي،أ.د.حممود بالل مهران.
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املطلب الثالث :املواريث يف اإلسالم
ملـّا أشرقت مشس اإلسالم ،منعت الشريعة اإلسالمية الظلم على املرأة حني نزل قوله

تعاىل:

    
     

]النساء.)1([19:

وأبطل هللا التوزيع اجلاهلي للرتكات ،وتكفَّل هو سبحانه بتوزيعها مبا حيقق العدل للورثة .وأنصف هللا احلَ َك ُم
الع ْدل املرأة ،وأعطاها نصيبها من املرياث ،سواء كانت أماً أم بنتاً أم أختاً( .)2وجاءت اآلايت واألحاديث النبوية
َ
لتؤكد حق املرأة يف املرياث.
نص القرآن على بعض الورثة ،املذكورون يف سورة النساء وهم :األوالد ،األبوان ،الزوجان ،اإلخوة واألخوات
ف ّ
ألم ،اإلخوة واألخوات األشقاء أو ألب(.)3
قال تعاىل     :









      

] النساء.[7:
فأعطى اإلسالم املرأة أهليتها يف التملك مع كامل احلرية يف إمناء ماهلا بكل وسائل اإلمناء املشروعة ،من بيع
وشراء ،كما أن هلا كامل احلرية يف التصرف به ،ومل يشرتط لذلك سوى أن تكون ابلغة ،وأن تكون رشيدة .ومها
الشرطان املطلوابن يف الرجل أيضاً .ومع كل ما أعطاها من هذه احلقوق املالية ،ومهما بلغت الزوجة من الثراء
والغىن ،فإن الزوج ملزم ابإلنفاق عليها ،مهما كان وضعه املعيشي واملايل(.)4
وقد أثبت هللا حق النساء يف املرياث ،وأكده ،قال تعاىل:











]  النساء ،[7:فأفرد سبحانه وتعاىل ذكر النساء بعد ذكر
الرجال ،ومل يقل للرجال والنساء نصيب؛ لئال يستهان أبصالتهن يف هذا احلكم ،ودفع ما كانت عليه اجلاهلية من
عدم التوريث(.)5
وحق املرأة يف اإلرث اثبت ،ولو من القليل التافه الذي خيلفه امليت ،مما ال يدفع جماالً للشك أو الريب أو
( )1حقوق املرأة يف اإلسالم ص.169
( )2انظر :املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام .568-565/1
( )3علم الفرائض واملواريث ص.19
( )4انظر :حقوق املرأة يف اإلسالم ص.172-170
( )5انظر :تفسري أيب السعود  ،146/2فتح القدير  ،493/1حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ص.676
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التهرب من إعطاء املرأة ملا تستحقه بعطاء هللا هلا.
ّ
وكرر هللا ذكر هذا النصيب مع توكيده بكلمة     إلزالة
أي لبس ،وإلثبات هذا احلق ثبواتً قطعياً(.)1

وقد نزلت اآلية يف أوس بن اثبت األنصاري ،تويف وترك امرأة يقال هلا :أم ُك َّجة وثالث بنات له منها؛ فقام
رجالن مها ابنا عم امليت ووصيّاه يقال هلماُ :سويد وعرفجة ،فأخذا ماله ومل يعطيا امرأته وبناته شيئاً ،وكانوا يف
اجلاهلية ال يورثون النساء وال الصغري وإن كان ذكراً ،ويقولون :ال يُعطى إال من قاتل على ظهور اخليل ،وطاعن
ابلرمح ،وضارب ابلسيف ،وحاز الغنيمة.

فذكرت أم ُك ّجة ذلك لرسول هللا  ،فدعامها فقاال :ايرسول هللا ،ولدها ال يركب فرساً ،وال حيمل كالًّ ،وال

ينكأُ عدواً .فقال عليه الصالة والسالم ":انصرفا حىت أنظر ما حيدث هللا يل فيهن" ،فأنزل هللا هذه

اآلية:














      

 . رداً عليهم وإبطاالً لقوهلم وتصرفهم جبهلهم؛ فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق ابملال من الكبار
لعدم تصرفهم والنظر يف مصاهلم ،فعكسوا احلكم ،وأبطلوا احلِكمة فضلوا أبهوائهم ،وأخطأوا يف آرائهم وتصرفاهتم(.)2
ونصت اآلية على أن الكبار والصغار ،ذكوراً وإناثً ،يستوون يف أصل املرياث ،وإن تفاوتوا حبسب ما فرض هللا
لكل منهم مبا يديل إىل امليت؛ من قرابة ،أو زوجية أو والء؛ فإ ّن ُحلمة كلحمة النّسب(.)3
املبحث الثالث :مميزات نظام التوريث يف اإلسالم
ساق هللا تعاىل اآلايت يف سورة النساء عن إرساء قواعد اجملتمع اإلسالمي وتشريعاته يف األمور احلياتية
االقتصادية ،فيقرر أن للرجال والنساء نصيباً من تركة األقرابء ،فاجلميع فيه سواء ،يستوون يف أصل الوراثة ،وإن
تفاوتوا يف قدرها.
وتبدأ اآلايت بوصية هللا للوالدين يف أوالدهم ،فتدل هذه الوصية على أنه سبحانه أرحم وأبر وأعدل من
الوالدين مع أوالدهم ،كما تدل على أن هذا النظام كله مرده إىل هللا سبحانه؛ فهو الذي حيكم بني الوالدين
وأوالدهم ،وبني األقرابء وأقارهبم .وليس هلم إال أن يتلقوا منه سبحانه ،وأن ينفذوا وصيته وحكمه .وحني بدأ تعاىل
بذكر مرياث األوالد ،مث ذكر مرياث األبوين؛ ألن الفرع مقدم يف اإلرث على األصل.
( )1تفسري أيب السعود  ،147/2شبهات يف طريق املرأة املسلمة ()43-44
( )2اجلامع ألحكام القرآن .46/5
( )3تفسري ابن كثري ،192/2التفسري املوضوعي .32/1
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ومن مزااي التشريع اإلسالمي يف املرياث:
 -1أن هللا تعاىل توىل توزيع املرياث على مستحقيه بنفسه ومل يرتك ذلك لغريه ،فجميع أحكامه منصوصة.
 -2ميتاز نظام املرياث يف اإلسالم أبن توزيع الرتكة معلق إبرادة الشارع ال إبرادة الوارث أو املورث ،ومن مث
فاملرياث هو امللك الوحيد الذي ينتقل من شخص إىل آخر دون اشرتاط رضامها ،ومل يرتك اإلسالم للمالك إال حرية
التصرف يف حدود الثلث بطريق الوصية.
 -3بين توزيع املرياث على أساس القرابة ،فأعطى اإلسالم األقرب فاألقرب دون تفرقة بني صغري وكبري ،ذكر
أو أنثى ،ولذلك أعطى األوالد أكثر حظاً من غريهم يف املرياث ،ألهنم امتداد لشخص املالك  -وهم يف الغالب
ضعاف ، -ومع ذلك مل يستأثروا ابملرياث بل يشاركهم فيه غريهم كاألب أو اجلد أو األم أو اجلدة ،وإن كانوا
أيخذون أقل من األوالد.
 -4الحظ اإلسالم يف تقسيم املرياث احلاجة لذلك أعطى األبناء أكثر من اآلابء ألن األبناء مقبلون على
احلياة .بينما اآلابء مدبرون عنها ،فأعطى الذكر ضعف األنثى أحيانً؛ ألنه أكثر حاجة منها إىل العون املادي ملا
عليه من واجبات تفوق ما عليها.
كرم النظام اإلسالمي يف هذا الصدد املرأة ،واحرتم األمومة ،فأعطى املرأة نصيباً من املرياث ،بينما حرمتها
ّ -5

كثري من التشريعات ،وأعطى من يتصلون إىل املورث بسببها كما يف أوالد األم ،واجلدة لألم ،وهذا بال شك تكرمي
لألمومة ،وإعزازاً هلا.
 -6اإلرث حق ذايت ،يعطى للوارث الصغري ،ولو كان جنيناً خافياً ،وللوارث الكبري ،ولو كان هرماً فانياً (.)1
املبحث الرابع :حكمة التشريع اإلسالمي يف املرياث
املطلب األول :العدل يف تقسيم الشريعة للمرياث

قرر العلماء يف كل بقاع العامل أن أعدل نظام للمرياث هو نظام القرآن الكرمي( ،)2حيث تتصف أحكام اإلرث
مبزااي العدل واإلنصاف والوسطية واالعتدال والتوازن ،يف كيفية توزيع الرتكة على الورثة ،اليت فاقت األنظمة الفكرية
واالقتصادية السائدة(.)3
وإبعادة التأمل فيما أفادته من أحكام يستوي فيه رجاهلم ونساؤهم ،وأقوايؤهم وضعفاؤهم ،إهنا لتدل على أن
القرآن الكرمي كالم هللا العليم اخلبري؛ ألن هذا التقسيم احملكم العادل مل يسبق له مثيل فيما عرف من قوانني العامل وال
()1يف ظالل القرآن  ،587/1والوسيط يف أحكام الرتكات واملواريث ص ،٣٠٠اإلعجاز التشريعي لنظام املرياث يف القرآن الكرمي
وأثره االقتصادي واالجتماعي ،فقه املواريث ص.19
( )2زهرة التفاسري.2002/4 ،
( )3املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام .565/1
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عند قدماء املصريني ،وال األغريق ،وال الرومان ،بل وال تزال القوانني األوروبية واألمريكية وغريها من الدول اليت تقر
مبدأ التوارث تتعثر دون أن تصل إىل ما وصل إليه اإلسالم من عدل وإحكام(.)1
املطلب الثاين :احلكمة يف عدم املساواة بني الفرائض يف املرياث

إن األساس الذي بىن عليه اإلسالم تفريقه ذلك يف توزيع اإلرث ،هو توزيعه األعباء والواجبات يف احلياة بني
الذكر واألنثى ،فألزم الرجل أبعباء وواجبات مالية ال تلزم مبثلها املرأة.
ِ
املنفق ضعف ما أيخ ُذ الشخص ِ
اآلخذ ،وهلذا كانت هذه اجلملة (للذكر مثل
َ
من العدل أن أيخذ الشخص ُ
ُ
حظ األنثيني) قاعدة تقسيم الرتكة بني األبناء والبنات(.)2
والتفرقة إمنا تكون يف املال املوروث بال تعب فقط ،وهو مصدر واحد من مصادر متلّك املرأة يف اإلسالم  .أما
بقية املصادر من املال املكتسب ابلتعب واجلهد ،فال تفرقة فيه بني املرأة والرجل ،ال يف األجر على العمل ،وال يف
ربح التجارة ،وال يف ريع األرض ،ألنه يتبع مقياساً آخر هو املساواة بني اجلهد واجلزاء ،وقد كفل اإلسالم ذلك
للجميع وأاتح للكل الفرص.
فال ظلم إذاً ،وال شبهة ظلم يف ذلك للمرأة ،وإمنا هو توزيع قائم على العدل واإلنصاف على قدر احلاجة،
ومقياس احلاجة هو التكاليف املنوطة مبن حيملها(.)3
فمن احلكم يف عدم املساواة بني الفرائض يف املرياث:
خاص ابهلل ،هو الذي توىل توزيع وتقسيم الرتكة على الورثة ،وتوزيعُه سبحانه هو
-1
َح ُّق التشري ِع واحلك ِم ٌّ
-2
-3
-4

العادل والصائب.
ِ
يقوم
التقسيم
ُ
الدقيق للرتكة كما ورد يف آايت املواريث إلغاءٌ ملا كان يفعله اجلاهليّون يف املرياث ،وكان ُ
ُ
َّهن.
فأنصفهن هللا و
حيث كانوا حيرمون النساء،
َّ
َّ
على املزاجية والظلم ،واهلوى واحلرمانُ ،
أعطاهن حق ّ
أمهية ضبطها ِ
أمهية املواريث ،و ِ
يدل على ِ
بدقَّة ،ألهنا حقوق وأموال،
التقسيم
الدقيق للرتكة على الور ِثة ُ
ُ
ُ
ولذلك قسمت إىل أنصاف وأثالث وأرابع وأسداس وأمثان.
أوصى هللا اآلابء أبوالدهم ،ودعاهم إىل االهتمام هبم والعدل معهم ،وعدم ظلمهم وأكل حقوقهم،
وهذا من رمحة هللا ابألوالد ،فهو سبحانه أرحم هبم من آابئهم ،بل أرحم هبم من أنفسهم :
ُ
ُ











]النساء.[11:

( )1انظر :تفسري السعدي ص،165والقرآن تدبر وعمل ص.78
( )2املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام .569/1
( )3حقوق املرأة يف اإلسالم ص.183
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القاعدة العادلة يف تقسيم الرتكة بني األبناء هي :أ ّن ال ّذكر أيخذ ضعف ما أتخذه األنثى ،وليس يف
احنياز له ،بل هو العدل بعينه ،فالرجل هو الذي يدفع دائماً  ،أابً كان أو ابناً أو
هذا حماابة للذكر أو ٌ
طلب منها أن تدفع شيئاً ،وإمنا أتخذ دائماً ،أُماً كانت أو أُختاً أو بنتاً أو
أخاً أو زوجاً ،واملرأة ال يُ ُ
حكيم يف ما يُ ِّ
شرع.
زوجةً ،وهللا عليم
ٌ

قال ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه :أمر هللا تعاىل ابلتسوية بينهم يف أصل املرياث ،وفاوت بني الصنفني،
فجعل للذكر مثل حظ األنثيني؛ وذلك الحتياج الرجل إىل مؤونة النفقة والكلفة ومعانة التجارة

-6

والتكسب وحتمل املشاق ،فناسب أن يعطى ضعفي ما أتخذه األنثى(.)1
ختم آية توزيع املواريث بذكر االمسني من أمساء هللا    :
ُ
   مقصود ،فهذان االمسان مها األنسب يف هذه
وفق علمه الشامل ،وهو احلكيم ،الذي ُك ُّل أحكامه
قسم املواريث على الورثة َ
اخلامتة ،فاهلل العليمّ ،
صائبة ،فال خطأ يف تقسيمه للمواريث(.)2

املطلب الثالث :العدالة بني مجيع الورثة
لقد شاء هللا تعاىل أن تكون قسمة املرياث قسمة إهلية ال دخل للعباد فيها ،فتوالها سبحانه بكل رمحة وعدالة
وحكمة.
ومن االهتمام هبذه األحكام تصدير تشريعها بقوله   :؛ ألن الوصاية هي األمر
()3
مبا فيه نفع املأمور ،وفيه اهتمام اآلمر لش ّدة صالحه.
ورتبها سبحانه وتعاىل أحسن ترتيب؛ فق ّدم ما هو بال واسطة لشدة قربه ،وبدأ منه ابلنسب لقوته ،وبدأ منهم
()4
ابلولد ملزيد االعتناء به.
واإلسالم مبنهجه الرابين ينظر إىل اإلنسان حسب قيمته اإلنسانية ،مث ينظر إليه بعد ذلك حسب تكاليفه
الواقعية يف حميط األسرة ويف حميط اجلماعة(.)5
ويف نفس اآلية يقول تعاىل ﴿ :فَ ِريضةً ِمن ِ
اّللَ َكا َن َعلِيما َح ِكيماً﴾ [النساء.]11 :
اّلل إِ َّن ّ
َ َّ ّ
ويف تفسري اآلية يقول ابن جرير :مل يزل ذا حكمة يف تدبريه وهو كذلك فيما يقسم لبعضكم من مرياث بعض،
()1تفسري ابن كثري .197/2
( )2املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام .578/1
( )3تفسري التحرير والتنوير .250/4
( )4القرآن تدبر وعمل ص.78
( )5يف ظالل القرآن .588/1
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وفيما يقضي بينكم من األحكام ال يدخل حكمه خلل وال زلل؛ ألنه قضاء من ال ختفى عليه مواضع املصلحة يف
()1
البدء والعاقبة.
وجاءت أحكام احرتازية ملنع التالعب يف هذه الفرائض ،ومنها منع الوصية بشيء ألحد من الورثة ،فقد جاء
يف احلديث عن أيب أمامة رضي هللا عنه قال :مسعت رسول هللا  يقول" :إن هللا قد أعطى كل ذي حق حقه فال
()2
وصية لوارث".
ويف هذا احلكم صيانة للحقوق ،واملنع من طغيان وارث على وارث آخر ،فكل واحد أيخذ ما يستحقه بال
زايدة ،وهذا هو العدل واإلنصاف ،وخصوصاً إذا تعلّق هذا األمر ابألوالد ،فعن عامر قال :مسعت النعمان بن بشري
رضي هللا عنهما وهو على املنرب يقول :أعطاين أيب عطيةً ،فقالت عمرة بنت رواحة :ال أرضى حىت تشهد رسول هللا

 ،فأتى رسول هللا  ،فقال :إين أعطيت ابين من عمرة بنت رواحة عطيةً فأمرتين أن أشهدك اي رسول هللا ،قال:
فرد عطيته(.)3
"أعطيت سائر ولدك مثل هذا" ،قال :ال ،قال" :فاتقوا هللا واعدلوا بني أوالدكم" ،قال :فرجع ّ
املبحث اخلامس :اإلعجاز التشريعي لنظام املرياث يف القرآن الكرمي

تظهر أوجه اإلعجاز التشريعي لنظام املرياث يف القرآن الكرمي من عدة أوجه:

-1
-2

-3

صياغة هذه األحكام الدقيقة أببسط عبارة وأقل كلمات ،فكل األحكام اليت استنبطها العلماء يف
املواريث مرجعها إىل أربع آايت وثالثة أحاديث.
أ ّن نظام املرياث يف اإلسالم صاحل لكل زمان ومكان ،ملا اشتمل عليه من التوازن بني احلقـوق
والواجبات لألفراد ،فالنظام مرتبط بنظام النفقات ،وقد طبقه العامل اإلسالمي خالل أربعة عشر قرنً
وغطى حاجة املسلمني ولـم يواجهوا معه صعوبة يف تطبيقه ،مع أن بقية األنظمة حتتاج دائماً لتطوير
وجتديد حىت تقرتب من نظام اإلسالم.
ويظهر من حكمة اإل سالم يف نظام املواريث العدالة يف توزيع الثروات ،مث إعادة مجعها ،مث إعادة
توزيعها ،قال تعاىل:

-4

     

]   احلشر.[7:
أن حظ األنثى صار يف اعتبار الشرع أهم من حظ الذكر ،إذ كانت مهضومة اجلانب عند اجلاهلية،
فصار اإلسالم ينادي حبظها يف أ ول ما يقرع األمساع ،فعلم أن قسمة املال أتخذ يف االعتبار عد
البنني والبنات ،قال تعاىل:

   

( )1تفسري الطربي،616 /3
( )2سنن أيب داود ( ،)2870سنن النسائي ( ،)6437سنن ابن ماجة ( ،)2713وصححه األلباين يف صحيح أيب داود.
( )3أخرجه البخاري ،كتاب اهلبة وفضلها ،ابب اإلشهاد يف اهلبة.)2587 ( ،
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.)1( 
ختمت اآلية بلفتة قرآ نية لتطيب النفوس جتاه هذه الفرائض؛ فهناك من تدفعهم عاطفتهم األبوية إىل
إيثار األبناء على اآلابء؛ ألن الضعف الفطري جتاه األبناء أكرب ،وفيهم من يغالب هذا الضعف
ابملشاعر األدبية واألخالقية فيميل إىل إيثار األابء ،وفيهم من حيتار بني الضعف الفطري والشعور
األديب األخالقي ،وكذلك تفرتض البيئة أبعرافها اجتاهات معينة ،فسكبت اآلية يف القلوب كلها راحة
أي
ي األقرابء أقرب نفعاً ،وال ّ
الرضى والتسليم ألمر هللا  ،إبشعارها أن العلم كله هلل ،وأهنم ال يدرون أ ّ
أي األقسام أقرب هلم
األقرابء أقرب نفعاً ،وال ّ

مصلحة(  )2

   

-6

-7

.    
املسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة ،إمنا هي مسألة الدين والشريعة :
    ؛ فهذا الذي ذكره هللا من املرياث ،وإعطاء

بعض الورثة أكثر من بعض هو فرض من هللا حكم به وقضاه(.)3

من أوجه اإلعجاز يف علم املواريث موافقة أحكام املرياث ومسايرهتا للفطرة البشرية :وهذه املبادئ
العامة للتشريع اإلسالمي جندها جلية يف أحكام املواريث؛ اليت راعت حب اإلنسان للمال والولد،
احلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا﴾ [الكهف.]46 :
ال َوالْبَـنُو َن ِزينَةُ ْ
كما أخرب هللا تعاىل بذلك حيث قال﴿ :الْ َم ُ

فاإلنسان حيب املال ،وحيب مجعه ،وحيب أن ينتقل إىل فرعه ،هذا احلب هو الذي يولد الدافع لدى اإلنسان
للعمل ،والكدح و إعمار األرض ،ولوال ضمان التشريع النتقال ما جيمع املرء من مال عرب جهده املتواصل يف احلياة
إىل ورثته من بعده ،وأمههم أبناؤه لتقاعس الكثري من الناس عن املضي يف إعمار احلياة والكدح فيها.
فكانت أحكام املواريث ال ترعى حق الورثة فحسب ،بل ترعى حق املورث وتنسجم مع عواطفه ومشاعره ،كل
ذلك مبا يعود على اجملتمع أبسره ابخلري(.)4
وهبذا يكون اإلسالم قد قسم املرياث وفق موازنة دقيقة وعادلة ،تتناسب وتوازن بني قوة القرابة واحلاجة للمال،
ويف هذا دليل واضح على عظمة التشريع اإلسالمي وعدالته ،ومهما حاول البشر أن يضعوا من قوانني وتشريعات
فلن يصلوا إىل مثل هذه الدقة والتوازن.
ومل جيز الشرع يف الوصية التصرف أبكثر من الثلث للمورث ،وأبقى الثلثني حقاً للورثة ،وهبذا جاء احلكم

( )1التحرير والتنوير .257/4
( )2يف ظالل القرآن  ،593/1التفسري املوضوعي  .42/2التفسري الرتبوي.234/1
( )3التفسري املوضوعي  .43 /2التفسري الرتبوي.234/1
( )4اإلعجاز التشريعي يف املواريث للدكتور مازن هنية ،ص.504
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الشرعي ليوازن وبكل دقة بني حق املورث وبني حق الورثة ،ويف هذا أعظم شاهد على روعة التشريع اإلسالمي،
ومراعاته للحقوق مجيعها.
املبحث السادس :الرد على الشبهات لنظام املرياث يف اإلسالم
مل خيْ ُل نظام من أنظمة اإلسالم ،إال وأصابتها سهام املرجفني ،ورمقته أعني احلاقدين ،فنجد سهاماً طائشة
بعضهم إعطاءَ االب ِن
حتاول عبثاً النيل من أحكام املرياث الرابنية ،ولكنّها مردودة حتماً إىل حنور أصحاهبا،
فيستغرب ُ
ُ
وحي ِ
نصيب ِ
ِ
جانب َّ
ِ
ِ
البنت األُنثى ،وقد يَظُ ُّن َّ
ابيه على حساب األنثى،
نحاز إىل
ف
الذ َكرُ ،
أن َ
ع يَ ُ
الذك ِر ض ْع َ
املشِّر َ
ِ
ف ما أعطى األنثى!
ولذلك أعطاهُ ض ْع َ
صور هلا ،فتطالب حبقوقها
فتتصور بعض النساء أبهنا مظلومة ،من نيل حقوقها كاملة يف املرياث أو هكذا يُ َّ
العليم
اهتام لشرِع هللا ابحملاابةِ واهلوى ،والظل ِم والعُدوان ،وحاشا هلل ،إنه هو
على حد اعتقادها .وهذا ٌ
احلكيم ُ
ُ
سبحانه(.)1
وجيب أن تعلم املرأة أن ما قضاه هللا تعاىل وقدره عليها ،وحكم به فال ميكن أن يكون ظلماً هلا ،وكيف يتصور
أن هللا تعاىل يظلمها وهو سبحانه قد حرم الظّلم على نفسه ،وجعله بني عباده حمرماً!!

ومن أبرز الشبه اليت أثريت حول املرياث :أن نصيب املرأة أقل من نصيب الرجل يف املرياث ،فنصيب

الرجل يف املرياث يساوي نصيب اثنتني من النساء!
واجلواب:
 -1أن ال بد أن تعلم أن اإلسالم جعل هلا حقاً لإلرث بعد أن كانت حترم منه يف اجلاهلية ،فإن املرأة يف
-2
-3

اجلاهلية كانت تعترب من ضمن تركة املتوىف ،وكانوا ال يورثون الصغار من الذكور والبنات(.)2
املرأة ال تدخل يف العاقلة اليت تدفع دية القتل اخلطأ أو تتحمل بعض اجلناايت وحنو ذلك(.)3
أن النصيب يف اإلرث مبين على األعباء االقتصادية يف احلياة العائلية ،لكل منهما .فالرجل مكلف
شرعاً بدفع املهر ،وااللتزام ابلنفقة ،وإن طلق زوجته كان هلا املتعة ،فالرجل يف شريعة اإلسالم هو
امللتزم أبعباء األسرة من الناحية املالية ،فكان من العدالة أن يكون هلذا الرجل حظ من اإلرث أكثر
من حظ املرأة؛ ليستعني به على أداء هذه التكاليف(.)4
قال اإلمام النووي رمحه هللا يف بيان احلكمة من تفضيل الرجال على النساء يف اإلرث":حكمته أن

( )1املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام  ،568/1فقه املواريث ص.17
( )2حقوق املرأة يف اإلسالم ص.177
( )3ظلم املرأة ص.79
( )4انظر :شبهات يف طريق املرأة املسلمة ( ،)43أوضاع املرأة يف القرآن ،)307( ،حقوق اإلنسان يف اإلسالم  ، )222( ،املرأة
وحقوقها يف اإلسالم ( ،)124حقوق املرأة يف اإلسالم ص.177
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الرجال تلحقهم مؤن كثرية يف القيام على العيال والضيفان واألرقاء والقاصدين ومواساة السائلني
()1
وحتمل الغرامات وغري ذلك وهللا أعلم"
وقال الشنقيطي ":احلكمة يف تفضيل الذكر على األنثى يف قوله تعاىل:
    

هي ما أشار إليه يف آية أخرى ،بقوله

تعاىل :

  
   



-4





]  النساء[34:؛ ألن القائم على غريه ،املنفق ماله عليه
مرتقب للنقص دائماً ،وامل ُقوم عليه املنفق عليه املال مرتقب للزايدة دائماً ،واحلكمة يف إيثار مرتقب
َ
()2
النقص على مرتقب الزايدة جرباً لنقصه ظاهرة جداً".
املرأة أتخذ نصيبها من املرياث دون أدىن مشاركة أو أدىن مسؤولية مالية .فهي غري ملزمة شرعاً
ابإلنفاق على أحد إال على نفسها ويف أقسى الظروف .وهلا حق التصرف مباهلا وممتلكاهتا ،فاملرأة
ولو مل ترث ،مل تعيش مشردة وحمرومة؛ فوالدها وإخوهتا ملزمون ابإلنفاق عليها وإعالتها قبل الزواج،
وزوجها ملزم بذلك أثناء الزواج ،وهذا تكرمياً إهلياً (.)3

ومما أثري حول املرأة :عدم املساواة من ابب التمييز ضد املرأة ،ويف هذا ملز أبحكام الشريعة اإلسالمية فيما

يتعلق مبرياث املرأة(.)4

واجلواب:
 -1إن التفاوت بني الذكور واإلنث يف بعض مسائل املرياث حتكمه معايري ثالثة:
أوهلا :درجة القرابة بني الوارث (ذكراً أو أنثى) ،وبني املورث (املتوىف) ،فكلما اقرتبت الصلة زاد النصيب يف املرياث،
قل النصيب يف املرياث دومنا اعتبار جلنس الوارثني.
وكلما بعدت الصلة ّ

اثنيهما :موقع اجليل الوارث من التتابع الزمين لألجيال ،فاألجيال اليت تستقبل احلياة ،وتستعد لتحمل أعبائها عادة
يكون نصيبها يف املرياث أكرب من نصيب األجيال اليت تستدبر احلياة ،وختفف من أعبائها ،وبل وتصبح
أعباؤها عادة مفروضة على غريها ،وذلك بصرف النظر عن الذكورة أو األنوثة للوارثني والواراثت.
اثلثهما :العبء املايل الذي يوجب الشرع اإلسالمي على الوارث حتمله ،والقيام به حيال اآلخرين ،هو املعيار
( )1شرح صحيح مسلم .53/11
( )2أضواء البيان  .104/1حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ص.686-685
( )3انظر :حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ص685-683
( )4انظر :قضااي املرأة يف املؤمترات الدولية دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم"  .841-817حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية
ص..683
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الوحيد الذي يثمر تفاواتً بني الذكر واألنثى ،لكنه تفاوت ال يفضي إىل أي ظلم لألنثى ،أو انتقاص
إنصافها(.)1
 -2إن استقراء حاالت املرياث ومسائله كما جاءت يف علم الفرائض يكشف عن حقيقة قد تذهل الكثريين عن
أفكارهم السابقة واملغلوطة ،فيتبني لنا أن هناك أربع حاالت فقط ترث فيها املرأة نصف الرجل .وهناك أكثر
من ثالثني حالة ترث املرأة فيها مثل الرجل متاماً ،أو أكثر منه .أو ترث فيها املرأة ،وال يرث نظريها من الرجال.
وميزان املرأة يف املرياث مرتبط حبقها يف النفقة ،وامليزان بني احلقني ميزان رابين دقيق؛ فال يقل نصيبها عن نصيب
الرجل من املرياث إال إذا توفرت هلا كفالة قوية ،وترث مثله أو أكثر منه إذا قلت أوجه هذه الكفالة.
وكل هذا من تكامل أجزاء األحكام الشرعية يف توازن دقيق ،وال طرف على حساب آخر؛ ألهنا شريعة هللا تعاىل
()2
احلكيم اخلبري .
وختاماً ميكن القول أبن مال املرياث مل يتسبب فيه أحدمها البتة ،وما سعيا يف حتصيله عرفاً ،وإمنا هو متليك من هللا
ملكهما ّإايه جربايً ،فاقتضت حكمة احلكيم اخلبري أن يكون للذكر مثل حظ األنثيني ،وإن أدليا بسبب واحد؛
لرتقب الذكر للنقص ،واملرأة للزايدة ،وهذه حكمة ظاهرة ال ينكرها إال من أعمى هللا بصريته(.)3

اخلامتة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
( )1انظر :يف التحرير اإلسالمي للمرأة  .)68( ،حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ص.684
( )2انظر :مرياث املرأة وقضية املساواة  ،وحقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ص.690
( )3حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ص.686
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من خالل البحث يف موضوع" صور العدل يف آايت املواريث" تبني أن أحكام املرياث فيها من اإلحكام والعدل يف
التقسيم وإعطاء كل واحد من الورثة ما يتناسب مع حاجته ،ودرجته من امليت.
فاإلسالم عامل املرأة معاملة كرمية وأنصفها مبا ال جتد له مثيالً يف القدمي وال احلديث؛ حيث حدد هلا نصيبـًا يف
املرياث سواءً قل اإلرث أو كثر ،حسب درجة قرابتها للميت ،فاألم والزوجة واالبنة ،واألخوات الشقيقات واألخوات
هلن نصيب مفروض من الرتكة.
ألب وبنات االبن واجلدةَّ ،

وال يقل نصيبها عن نصيب الرجل من املرياث إال إذا توفرت هلا كفالة قوية ،وترث مثله أو أكثر منه إذا قلت
أوجه هذه الكفالة.
ظ األنثيني" ،فرتث فيها املرأة بنسب
ذكر العلماء أن هناك حاالت ملرياث للمرأة ختالف قاعدة "لل ّذكر ح ّ
الرجل .وعشر حاالت
الرجل .وعشر حاالت أخرى ترث املرأة فيها أكثر من ّ
خمتلفة ،فعشر حاالت ترث املرأة مثل ّ
ظ األنثيني.
الرجل وأتخذ اإلرث كامالً .وأربع حاالت فقط وهي اليت يكون فيها لل ّذكر مثل ح ّ
حتجب املرأة فيها ّ
وهذه األحكام على كثرهتا ليس فيها شيء من التناقض أو التصادم ،يقول هللا تعاىل﴿ :أَفَالَ يـَتَ َدبـَُّرو َن الْ ُق ْرآ َن
ِ ِِ
ند َغ ِري ِ
ِِ
اختِالَفاً َكثِرياً﴾.
اّلل لََو َج ُدواْ فيه ْ
َولَ ْو َكا َن م ْن ع ْ ّ

وما هذا إال دليل على أن هذا التشريع العظيم من عند هللا تعاىل الذي أحاط علماً بكل أحوال اخللق ،وشرع
املواريث وبناها على علمه احمليط بكل شيء ،وعلى حكمته البالغة ،قال تعاىل﴿ :فَ ِريضةً ِمن ِ
اّللَ َكا َن َعلِيما
اّلل إِ َّن ّ
َ َّ ّ
َح ِكيماً﴾ [النساء ،] 11 :وستبقى هذه األحكام اإلسالمية يف املواريث وسائر مناحي احلياة صاحلة للبشر يف كل
زمان ومكان.
فنظام املرياث يف التشريع اإلسالمي ولد كامالً ،فراعى مصلحة اإلنسان فرداً وأسرة وجمتمعاً .ومل حيتج ألية
إضافة أو تعديل ،أو تطور ،خبالف غريه من النظم اليت احتاجت إىل الكثري من الوقت حىت تتبلور وتتضح معاملها.

املراجع
 -1أحكام األسرة يف اإلسالم ،أ.د .حممد مصطفى شليب – دراسة مقارنة بني فقه املذاهب السنية واملذهب
اجلعفري والقانون -طبعة الدار اجلامعية سنة 1403هـ.
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 -2أحكام األسرة يف اإلسالم ،أ.د .حممد مصطفى شليب  ،دار النهضة العربية.
 -3أحكام األسرة يف الفقه اإلسالمي،أ.د .حممود بالل مهران – طبعة دار الثقافة العربية 1417هـ.
 -4اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسن سيد الدين علي بن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب اآلمدي
(631هـ) ،حتقيق :عبد الرزاق عفيفي ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.
 -5إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى
(982هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
 -6أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي
(1393هـ) ،دار الفكر ،بريوت 1415 ،هـ .
 -7اإلعجاز التشريعي يف املواريث ،د .مازن هنية ،جملة اجلامعة اإلسالمية(سلسلة الدراسات الشرعية) اجمللد
الثالث عشر -العدد الثاين.
 -8اإلعجاز التشريعي لنظام املرياث يف القرآن الكرمي وأثره االقتصادي واالجتماعي ،أ .د أمحد يوسف
سليمان ،آلية دار العلوم ،جامعة القاهرة.
 -9أوضاع املرأة يف القرآن ،عبد املنعم سيد حسن( ،)307دار البيان.
التحرير والتنوير ،الطاهر ابن عاشور ،دار سحنون للنشر والتوزيع ،تونس.
-10
التفسري الرتبوي للقرآن الكرمي ،أنور الباز ،دار النشر للجامعات ،القاهرة1435،هـ.
-11
تفسري القرآن العظيم (ابن كثري) ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث
-12
الدمشقي (774هـ) ،حتقيق :حممد حسني مشس الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل،
 1419هـ.
التفسري املوضوعي لسور القرآن الكرمي ،خنبة من علماء التفسري وعلوم القرآن ،إشراف :مصطفى
-13
مسلم ،جامعة الشارقة ،الشارقة ،الطبعة األوىل1431 ،هـ.
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن نصر بن عبد هللا السعدي
-14
(1376هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1420 ،هـ.
جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر
-15
الطربي (310هـ) ،حتقيق :الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،ابلتعاون مع مركز البحوث والدراسات
اإلسالمية بدار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،الطبعة األوىل 1422 ،هـ .
اجلامع املسند الصحيح = صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي،
-16
حتقيق :حممد زهري بن نصر الناصر ،دار طوق النجاة ،الطبعة األوىل1422 ،هـ.
اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس
-17
الدين القرطيب (671هـ) ،حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة ،الطبعة

15

الثانية1384 ،هـ .
حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،حممد الزحيلي ( ، )222دار ابن كثري.
-18
حقوق املرأة يف اإلسالم ،حممد بن عبد هللا بن سليمان عرفة ،مطبعة املدين ،القاهرة ،الطبعة
-19
األوىل1398 ،ه.
حقوق املرأة يف ضوء السنة النبوية ،د .نوال عبد العزيز العيد ،دار احلضارة للنشر والتوزيع،
-20
الرايض ،الطبعة األوىل1433 ،هـ.
رد احملتار على الدر املختار ،ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
-21
احلنفي (1252هـ) ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة الثانية1412 ،هـ .
زهرة التفاسري ،حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف أبيب زهرة (1394هـ) ،دار الفكر
-22
العريب.
السنن الكربى ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين ،النسائي (303هـ) ،حققه
-23
وخرج أحاديثه :حسن عبد املنعم شليب ،أشرف عليه :شعيب األرنؤوط ،قدم له :عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1421 ،هـ.
شبهات يف طريق املرأة املسلمة ،عبد هللا اجلاليل( ،)43دار الصمعي1991،م.
-24
صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ،حممد نصر الدين األلباين (1420هـ) ،برنمج منظومة
-25
التحقيقات احلديثية  -اجملاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية.
صحيح وضعيف سنن أيب داود ،حممد نصر الدين األلباين (1420هـ) ،برنمج منظومة
-26
التحقيقات احلديثية  -اجملاين  -من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة ابإلسكندرية.
ظلم املرأة ،حممد بن عبد هللا اهلبدان ،دار احملدث ،الرايض ،الطبعة األوىل1425 ،هـ.
-27
علم الفرائض واملواريث واملواريث ،د .رفيق يونس املصري ،دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل،
-28
1415هـ.
فتح القدير ،حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين (1250هـ) ،دار الكلم الطيب،
-29
دمشق ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ.
فقه املواريث ،د .منري عبد هللا خضري ،مكتبة الرشد ،الرايض ،الطبعة الثانية1433 ،هـ.
-30
يف التحرير اإلسالمي للمرأة  ،د .حممد عمارة ( ،)68دار هنضة مصر.
-31
يف ظالل القرآن ،سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب (1385هـ) ،دار الشروق ،بريوت  ،الطبعة
-32
السابعة عشر 1412،هـ.
القرآن تدبر وعمل ،مركز املنهاج لإلشراف والتدريب الرتبوي ،الرايض ،الطبعة الثانية1436،هـ.
-33
-34

قضااي املرأة يف املؤمترات الدولية دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم ،د.فؤاد العبد الكرمي ،رسالة
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الدكتوراه ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
لسان العرب ،حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى
-35
اإلفريقى (711هـ) ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1414 ،هـ.
خمتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي (666هـ)،
-36
حتقيق :يوسف الشيخ حممد ،املكتبة العصرية  ،الدار النموذجية ،بريوت ،الطبعة اخلامسة1420 ،هـ .
املدخل العام إىل تفسري آايت األحكام ،د .صالح عبد الفتاح اخلالدي ،دار النفائس ،األردن،
-37
الطبعة األوىل1437 ،هـ.
املرأة وحقوقها يف اإلسالم ،حممد الصادق العفيفي ( ،)124جملة رابطة العامل اإلسالمي
-38
العدد.17
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو العباس
-39
(770هـ) ،املكتبة العلمية ،بريوت
مكانة املرأة بني اإلسالم والقوانني العاملية ،املستشار سامل البهنساوي ،دار الوفاء ،القاهرة ،ط،1
-40
1424هـ.
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي (676هـ)،
-41
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.
موقف الشريعة اإلسالمية من قضية املساواة بني الرجل واملرأة  ،د .سامح عبدالسالم
-42
حممد.1433/2/13،
مرياث املرأة وقضية املساواة  ،صالح الدين سلطان ،دار هنضة مصر.
-43
نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن
-44
أمحد بن حجر العسقالين (852هـ) ،حتقيق :عبد هللا بن ضيف هللا الرحيلي ،مطبعة سفري ابلرايض،
الطبعة :األوىل1422 ،هـ.
الوسيط يف أحكام الرتكات واملواريث لألستاذ زكراي الربي ،الطبعة السادسة1970 ،م.
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