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  سيد رحمت هللا منطقي

أستاذ مساعد بكلية الشريعة 

بجامعة بلخ و تلميذ مرحلة  

 نجرهار الدكتوراة في جامعة ن

 

في مجال التحقيق والتطبيق أو التفصيل   مقارنة ميراث الذکور واإلناث

 والتمثيل 

 
 سيد رحمت هللا منطقي 

 
 چکيده

دين مقدس اسالم در هر عرصه ی زنده گی انساني نقش احکام روشن وسعادتبخش ارائه نموده است. هر فرد 

سرمشق زنده گی عملی خويش گرداند، حالوت آن ومحتوای آن را  وجامعه يی که به آن ) احکام ....( تن داده

هيچ يکی از عرصه های زنده گی را اهمال نکرده وبرای هر   را به خوبی درک واحساس خواهد کرد که

حنيف  دين  واين  است  ميراث  بخش  اکنون  ما  بحث  موضوع  اما  است.  نموده  تشريع  مناسبی  حکم  عرصه 

ی زنده گی احکام سعادت بخش و زرين به پيروانش ومقدس در عرصه ی ميراث نيز مانند سائر عرصه ها

تقديم نموده است. اما در بخشی از اين احکام، غبار ابهام بر صفحۀ اذهان عوام کاألنعام رونما گرديده تا آنجا  

که احکام مورد بحث غير عادالنه قلمداد شده است. و آن ) احکام ( عبارت از تفاوت سهام ذکور واناث در 

است وتفاوتهای مورد بحث ما هرگز غير عادالنه نيست وبه کمترين مکث وتأمل غبار پرنسپ ودر اصل  

ابهام واوهام را از صفحۀ ی دهن زدودن ممکن است. با آن هم مواردی را نشاندهی خواهم نمود که در آن، 

برابر بوده يا قشر اناث سهام يا امتياز بيشتر در مقايسۀ با ذکور کسب کرده اند. يا سهام وامتياز هر دو قشر  

 قشر اناث سهام وامتياز در يافته اند نه قشر ذکور. }فاعتبروا يا أولي األبصار{ 

 

کليدی: خونی،   واژهای  پيوند  يا صاحبان  األرحام  ذوی  فرضگيران، عصبات،  يا  فرض  ميراث، صاحبان 

 حجب ومسأله. 
 

 ملخص:  

سعد من عمل   ا عيش والحياة أحکامإن اإلسالم الذي هو الدين المرضي عندهللا شرع لجميع مجاالت ال

العيش   بل حالوة  اإليمان  يجد حالوة  اإلسالم  أحکام  اتبع  من  وکل  راضية مرضية  عيشة  وينال  بها 

 بجميع مشاعره کمن يراها رأي العين. 

وإن موضوع بحثنا هنا قسم من مسأئل الميراث وإن ديننا الحنيف شرع أحکام الميراث کما شرع لکل 

ال مجاالت  من  أثيرت واحد  األحکام  هذه  من  قسم  في  ولکن  المسلم.  ليسعد  به  تختص  أحکامأ  حياة 

کما   األحکام نظرة سريعة عابرة  إلی  ينظرون  الذين  المعاندين لإلسالم والملحدين  شبهات من جانب 

 هود أب عوام الناس الذين يوحی إليهم شياطين اإلنس زخرف القول غرورا.  

هات المعاندين هی اختالف سهام الذکور واإلناث لما جعل هللا فأحکام الميراث التي أثيرت حولها شب

سهام الذکور ضعفي سهام اإلناث بما کلفهم علی اإلنفاق من أموالهم وعلی أداء المهور عند زواجهم 

 وثقّل کاهلهم بينما أراح اإلناث من أمثال ما کلف به الذکور. 

( نعم،   11لذکر مثل حّظِّ األثنين «) النساء.واألصل في باب اختالف سهام الفريقين هو قوله تعالی» ل

هذا هو األصل الذهبي والقاعدة السائدة ومع ذلک إذا استقصينا الموضوع نواجه موارد. فإما أن يکون 

سهام األنثی أکثرمن سهام الذکر وإما أن يتساوی سهامهما وإما أن يتحقق سهم أو سهام لألنثی بينما  

 يا أولي األبصار.  اليدرک المذکر سهمامأ، فاعتبروا

 کلمات مفتاحية: الميراث، أصحاب الفروض، عصبات، ذوواألرحام، الحجب والمسألة. 

 

 المقدمة:

الحمدهلل العليم األعلم الذي أحصی عدد ذرات العالم الوارث الذي له ميراث السماوات واألرض الذی 

لم يزل ولن يزال   الذي  الرحيم األرحم  آدم بالجود يرث األرض ومن عليها من األمم  يمن علی بني 

والکرم، الحکيم األحکاَم الذي أتقن کل شيء خلقه وخلق السماوات بغير عمد تراها العيون کما أنشأها 

کما   نفسه  به  توسوس  ما  ويعلم  اإلنسان  الذي خلق  األکرم  الکريم  بالعدم.  وأوجدها مسبوقة  أول مرة 

األحالم   الحليم  يعلم،  مالم  وعلّمه  بالقلم  الحشر الذي    علمه  يوم  إلی  والظالمين  الجبابرة  عقوبة  يؤخر 

والندم، وصلی هللا وسلم علی نبيه الخاتم ورسوله محمد المبعوث إلی العرب والعجم وعلی آل محمد 

 واصحابه الذين هم نجوم الهداية لألمم من األخص واألعم في الحوالک والدواجي والديا جير والّظلم.
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 أمابعد:

اء المقدسة أخذت جميع مجاالت الحياة و فإن شريعة اإلسالم الغرّ 

تدع  ولم  جانب  کل  من  ترعاها  کما  مرکزة  عناية  تحت  قررتها 

جانبأ من الحياة ولم تهملها قط بل لم تقصر في معالجة ما فيها من 

أصحاب  يسعد  ما  إلی  الوصول  سبيل  ألبنائها  ليمهد  المشاکل، 

عليه   هللا  صلی  الرسول  من  بلغهم  ما  باتباعهم  وسلم العقول 

برعايتها جميع مظاهرالعيش بما فيها من الثروة والمال الذي جعله 

األحياء  لورثته  الميت  يخلفه  ما  عند  به  اعتنی  کما  قيامأ  لنا  هللا 

التي  البالغة  حکمته  تقتضيه  کما  عادال  قسمأ  بينهم  فيما  وقسمه 

واإلناث  الذکور  من  واحد  کل  قسم  وبين  العادلة  شريعته  ضمنتها 

اعتبارهم   للمذکر ضعف عند  وجعل  فروض  أصحاب  أو  عصبة 

ماللمؤنث من الميراث، کما قال تعالی»للذکرمثل حظ األثنيين « ) 

(   11النساء. األناث  ميراث  مثلي  الذکور  ميراث  کون   ( فهذا   )

أصل اصيل وقاعدة ذهبية في باب اإلرث في الشريعة اإلسالمية. 

لذي تکفل وهذا هوالذي أثارت سوء الظنون حول أحکام الميراث ا

وارث  کل  سهام  لبيان  بنفسه  وتصدی  الورثة  بين  فيما  قسمه  هللا 

علی نهج ونحويحقق العدل فيما بينهم وأعطی کل واحد من الذکور 

واإلجحاف،  الجور  عن  بعيدأ  له  مناسبة  أوحصة  سهمأ  واألناث 

تعالی هللا عما يصفون. فکون حصة الذکور ضعفي حصة اإلناث 

للعاقل بأدنی تأمل ومع ليس بجور والينافي العدل   أبدأ.کما يتضح 

بما خص  اإلناث  جانب  في  الغراء  الشريعة  نشاهد مسامحة  ذلک 

لنفوسهن  تطيبيبأ  الذکور  جانب  في  والرعاية  بالعناية  اإلناث 

 الکريمة، والحمد هلل رّبِّ العالمين.

 

 منهج البحث:

منهج  الکريم  القارئ  يشاهده  کما  المقالة  هذه  في  بحثي  منهج  إن 

بتعريفة وصفيّ  ثم  أوأل،  الموضوع  بعرض  وذلک  وتحليلّي   

الحقائق  إلی  للوصول  والعميقة،  الدقيقة  جوانبه  شتی  في  والبحث 

آراء  أو  األحکام  من  ثبت  ما  ضوء  في  الحقائق  أودقائق  الدقائق 

المؤلفة  أو  المصنفة  الکتب  واإلستفادة من  بالتمتع  األعالم،  األئمة 

والبح المقاالت  أو  الميراث  باب  لتنوير في  للکتاب  العلمية  وث 

باب  في  عليهم  خفي  ما  يعلموا  أن  يريدون  الذين  الشباب  مساير 

األصلية  والمصادر  والمراجع  األقدمين  کتب  وافّضل  الميراث 

 األولية.

 

 دراسات سابقة حول الموضوع: 

کتابأ  أجد  لم  ولکن  اآلن  حتی  الميراث  کتب  وأطالع  أقرأ  أزل  لم 

حول   حدة  علی  بحثا  أو  واإلناث، مستقأل  الذکور  سهام  اختالف 

ولکن الموضوع يقتضي اإلهتمام به حتی يلقی عليه ضوء يضيء 

حول  سديد  رأي  علی  الکريم  القارئ  ليکون  المختلفة  جوانبه 

 الموضوع وعلی وعي جديد. 

 

 أهمية الموضوع:

موضوع بحثنا هذا ) مقارنة ميراث الذکور واإلناث ...( له أهمية 

کأجوبة   أنها  لما  واهية بالغة  شبهات  يثيرون  للذين  مقدرة  ألسئلة 

واإلناث  الذکور  سهام  اختالف  أحکام  منها  اإلسالم،  أحکام  حول 

في إطارمسائل الميراث من قبيل کون سهام الذکور ضعيفي سهام 

 ( األثنيين«  للذکرمثل حظ  تعالی»  قوله  من نص  المستفاد  اإلناث 

التي شرعها ( وله وجوه وحکمة بالغة تضمنها أحکامه    11النساء.

أعين  عن  الشريعة  تخفی حکمة  األحيان  بعض  في  ولکن  لعبادته 

الذين عميت أبصارهم فعلی أبصارهم غشاوة، فمحا ولتنا مرکزة 

الموضوع في أول  لم نعالج  فإن  الغشاوة عن األبصار  إزالة  علی 

األذهان  في  وتسري  الشبهات  تفشی  مناسب،  وقت  وفي  وهلة 

وإزالت قمعها  فيصعب  أن واألفکار،  وآردنا  الفرصة  فاغتنمنا  ها 

کمن  الشباب  بها  أصيب  التي  الخاطئة  الفکرة  تصحيح  نقوم 

خسروخاب إن في ذلک للذکری ألولي األلباب. هذه مما يظهربه 

أهميت الموضوع التي تسوغ البحث والفحص والتخوض .والغور 

العبث  من  نوعأ  فيه  البحث  لکان  هامأ  الموضوع  يکن  فلولم  فيه 

للو وموضوع وتضييعاً  بحث  کل  فأهمية  للمقت.  ومستوجبأ  قت 

 منوطة بما لها من النتائج والثمار التي تظهر لدی أولی األبصار.  

ثم إن المقرر في أحکام الميراث أن يکون للذکر مثل حظ األثنيين 

والورثة إما أن يرثوا بالنسب وإماأن يرثوا بالسبب. فإما إن يکونوا 

فب إناثأ.  يکونوا  أن  وإما  سهامهم ذکورأ  يختلف  اجناسهم  اختالف 

وهذا اإلختالف سببه اختالفهم في األحوال واألوصاف وال ينافي 

فإثارة  واليخاف  هللا  اليخشی  من  رأي  اإلعلی  واإلنصاف  العدل 

الشبهات من جانب األعداء تسوؤنا وتؤ لمنا ولکن ال نعبأ بها وال 

وخطبا الدين  علماء  نری  کلما  نحزن  وإنما  نحرن.  وال  ء نبالی 

المساجد اليهتمون بإزالة شبهات المعاندين والملحدين التي أثيرت 

حول أحکام الدين. فليعرف العلماء الکرام دورهم الحاسم في مثل 

 .1هذه المسائل واألحکام

  

 فاآلن نواصل الموضع کما يلي: 

 أرکان الميراث:

 ــ المورث وهو الذي يتحقق موته قبل الوارث ولوبقدر دقيقة. 1

ث وهوالذي له صلة بالمورث باعتبار النسب أو باعتبار ــ الوار2

 السبب وتحققت حياته بعد موت المورث ولو بقدر دقيقة.

ــ الموروث وهو عبارة عن مال أو منفعة خلفهما الميت لورثته 3

 .2األحياء 

 أسباب الميراث:

 .3ـ والء3ـ زواج 2ـ قرابة 1فأسباب الميراث ثالثة: 

 

  الميراث: شروط

موت  1 الوارث،  2المورث،  ــ  حياة  اإلرث 3ــ  جهات  تعيُّن  ــ 

 . 4وانتفاء موانعه 

 

 فرائض الميراث أو فروضه: 

الفرض علی معنی القطع والتقدير والتعيين وهوفي الميراث عبارة 

فرائض  وجمعها  معين  سهم  أو  معين  مقدار  أو  حصة  عن 

فالفروض الواردة في القرآن الکريم هي: النصف)½(،    5وفروض

( )  الربع  الثمن   ،)¼8/1( الثلثان  الثلث)  3/2(،   ،)3/1 ،)

المنصوصة وهي ستة 6/1السدس) أو  القرآنية  الفروض  ( وتسمی 

ثالث  في  النساء  سورة  في  الکريم  القرآن  في  وردت  فروض 

الباقي 176،  12،  11آيات:}   وهوثلث  سابع  فرض  وهنا   }

 .6ب( 3/1)

 
فاميل)    -1 حقوق  نصرهللا،  وقضايی    مشروعستانکزی،  عدلی  امور 

 ومابعدها. 210ـــ 206ش( ص ـه 1387افغانستان
غزال، حسين يوسف، الميراث علی المذاهب األربعة دراسة و تطبيقا  - 2

اث به زبان ساده، والتحقيقات م( و مير2003 –هـ ق 1424)بدون ذکر المحل، 

   .28-27هـ ق، ص1407المرضية في المباحث الفرضية. 
والتحقيقات المرضية،  10غزال، الميراث علی المذاهب األربعة، ص - 3

 .  32-31ص
   . 11-10غزال، ص - 4
تاريخ    -5 بدون  باکستان  الفقهاء)  لغة  معجم  وقنيبي، صادق،  قلعه جی، رواس 

 .343الطبع ( ص
  .22، 17، الميراث علی المذهب األربعة ،صغزال - 6
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هم وهذه سبعة فروض توزع علی مستحقيها عند توفر شروط إرث

 .7وهو مقرر في کتب الفن

 

 العصبات: 

أوسهم  فرض  له  ليس  الذي  الوارث  وهو  العصبة  جمع  العصبات 

 .8معين بل يأخذ مابقي من أصحاب الفروض

 

 جزء السهم: 

جزءالسهم في التصحيح هو المثبت من الرؤوس إذا کان اإلنکسار 

أوالقاسم  الرؤوس مع بعضها  النظربين  علی فريق واحد وحاصل 

األصغر لها إذا کان اإلنکسار علی أکثر من فريق سّمي المشترک  

 .9بذلک ألنه جزء من مصح المسألة ومن نصيب کل فريق 

 ثم إنا نواصل الموضوع کما يلي:

  : النساء   (} األنثيين  حظ  مثل  للذکر   { تعالی  :   ۱۱قال  مثال   .)

 توفی رجل و ورثته أح شقيق و أخت شقيقة. 

 

 تمثيل :

 

 
  المتوفی )شريف( 

 ۳ ورثة ال

 کالهما 

 عصبة

 أحمد) أخ شقيق( 

 حميده )أخت شقيقة( 

۲ 

۱ 

 

فطبقنا قاعدة » للذکر مثل حظ األنثيين« وکان األخ عصبة بنفسه، 

األخت.  أعطينا  ما  ضعفي  األخ  وأعطينا  بالغير.  عصبة  واألخت 

تنطبق  ال  شتی،  موارد  وجدت  ولکن  والقاعدة.  هواألصل  وهذا 

أن هناك استثناءات، فإما أن يعطی القاعدة علی الذکور واإلناث، ب

الذکور و تعطی  أن ال يعطی  وإما  اإلناث،  الذکور مثل ما يعطی 

الذکور، وهذا من  أکثر مما يعطی  اإلناث  أن تعطی  إما  اإلناث و 

رعايتها  و  المرکزة  وعنايتها  اإلسالمية  الغراء  الشريعة  سماحة 

 لإلناث، فاعتبروا أيها الناس.

الذکو سهام  تساوي  مسألتين أمثلة  إطار  في  واإلناث  ر 

 متشابهين:

 

  ۲-تمثيل      ۱-تمثيل 

 
 ۶ الورثة 

 

 ۶ الورثة 

 

 
 

 

 

 أب 

 

 أم

 

 بنت

 بنت

 بنت

 بنت

۱ 

 

۱ 

 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 

 
 

 

 

 أب 

 

 أم

 

 ابن

 ابن

 ابن

 ابن

۱ 

 

۱ 

 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

 

 

 
سجاوندی، سراج الدين، السراجية) المکتبة القاسمية، کويته، بدون التاريخ(   -7

 باإلختصار. 13ـــ 6ص
علی األختصار والصابوني، محمد  16ـــ 13سجاوندی، السراجية، ص  - 8

ة المکرمة علي الموريث في الشريعة اإلسالمية...) المطبوعات اإلسالمية، مک

 . 37.ق( ص ـه 1388
.ق ـــ  ـه 1406حم، عبدالکريم، الفرائض) مکتبة المعارف الرياض الال - 9

 وبعدها. 49ــ  48م ( ص  1986

۳-   ۴- 
 ۶ الورثة  

 

 ۶ الورثة  

 

 
 

 

 أم

 بنت

 أخت شقيقة 

 أخت شقيقة 

۱ 

 

۱ 

 

۱ 

 

۱ 

 

 
 

 

 
 

 أم

 بنت

 

 أخ شقيق 

 أخ شقيق 

 

۱ 

 

 

۳ 

 

 

۱ 

 

۱ 

 

۵-   ۶- 
 ۶ الورثة  

 

 ۶ الورثة  

 

 

 
 

 أم

 

 بنت االبن

 أخت األب 

 أخت األب 

۱ 

 

۳ 

۱ 

۱ 

 

 
 

 
 

 أم

 

 بنت االبن

 

 أخ ألب 

 أخ ألب 

۱ 

 

۳ 

 

۱ 

۱ 

 

تساوت في هذه المسائل علی الترتيب سهام البنات واألبناء وسهام 

 قيقين وسهام العالتيتين والعالتيين. الشقيقتين والش

 مثال تساوي سهام األب و األم:

 

 تمثيل :
 ۱۲ الورثة  

 

 

 
 

 

 زوج 

 أم

 

 أب 

 

 ابن 

 

۳ 

 

۲ 

 

 

۲ 

 

۵ 

 

أعطينا الزوج الربع لقوله تعالی : } فإن کان لهن ولد فلکم الربع 

 (.۱۲مما ترکن من بعد وصية يوصين بها أو دين { ) النساء، 

وا } وألبويه وأعطينا کل  تعالی  لقوله  السدس  واألب  األم  حد من 

(. ۱۱لکل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد { ) النساء،  

وجعلنا االبن عصبة فأخذ ما بقي من سهام أصحاب الفروض لقوله 

(. وعلی کل حال ۱۱تعالی } يوصيکم هللا فی أوالدکم { ) النساء،

ا إطار  في  األم  و  األب  سهام  تساوت  إطار قد  في  نری  لمسألة 

المسألة ابناً و أعطيناه ما أعطينا علی التعصيب، ونقدم اآلن مسألة 

ازدادت فيها سهام بنت نراها في حذاء هذا االبن المتقدم واختلفت 

 سهامها في مسألتين متشابهتين مع زيادة سهام البنت. 

 

 

 

 

 

 

 

 ع 
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 تمثيل:
 ۱۲/۱۳ الورثة  

 

 

 

 

 زوج 

 

 أم

 أب 

 بنت

۳ 

2 

2 

6 

 

 

فلها  واحدة  کانت  وإن   {  : تعالی  لقوله  النصف  البنت  أعطينا 

النساء،النصف  الستة، فتحقق ۱۱{ )  اثنی عشر يساوی  ( ونصف 

من   المسألة  وعالت  الستة  أعطيت ،  ۱۳إلی    ۱۲لها  النهاية  ففي 

اثنی  من  خمسة  فأعطی  االبن  وأما  عشر،  ثالثة  من  ستة  البنت 

 عشر، کما يلي: 

   =    ، و نقايسهما کما يلي:    ، وسهام البنت   سهام االبن

  

مما       =     أکثر  و  أکبر  کان  البنت  أعطيناه  ما  أن  فثبت 

 فاعتبروا يا أولی األلباب!   أعطيناه االبن و نريهما هکذا : 

 

   التفریق بين األجداد و الجدات:

يرد األجداد    لم  ميراث  في  صريح  نص  الکريم  القرآن  في 

قوله  وبداللة  باإلجماع  ميراثهم  ثبت  فقد  األجداد  أما  والجدات. 

من  أبويکم  أخرج  کما  الشيطان  يفتننکم  ال  آدم  بنی  يا   {  : تعالی 

،  ا األعراف   (  }... لباسهما  ينزع عنهما  فقد سمي هللا ۲۷لجنة   .)

األبعدان،  األعليان  والجدة  الجد  لنا وهما  أبوين  آدم وزوجه  تعالی 

فألن يکون الجد األدنی وهو أبو األب أباً کان أولی وأحری، وألن 

وأخری  أولی  کان  أماً،  األم  أم  وهي  الدنيا  الجدة  فحينئٍذ 10تکون   .

منهما الميراث. ولکن فرقوا بين الجد والجدة بأن   يثبت لکل واحد

أم،  الميت  إلی  في نسبته  الذي ال يدخل  الصحيح وهو  الجد  يکون 

في  يدخل  الذي  أما  و  وارثاً.  عال،  إن  و  األب  أبي  و  األب  کأبي 

نسبته إلی الميت أم فهو من ذوي األرحام و اليرث، بخالف الجدة 

أم   أم األب،  أکانت  األم وهذا نوع من فإنها وارثة سواء  أم  کانت 

الجدات  بها  تتمتع  المسامحة  فهذه  الجدات،  لإلناث وهنا  المسامحة 

 ال األجداد بينما يورث الجد الذي هو أبو األب وال يورث أبو األم. 

 

 تمثيل :

  -۲     ــ 0.۱
 ۶ الورثة  

 

 ۶ الورثة  

 

 

 
 

 أم األم

 

 أبو األم

 بنت

 بنت

 ابن االبن 

۱ 

 

× 

 
 

 

 

 

 
 

 أم األب 

 

 أبو األب 

 بنت

 بنت

 ابن االبن 

۱ 

 

 

 
 

 

 

أبو  وأخذ  أبواألم  يأخذ  لم  بينما  أخذت،  کلتاهما  األب  وأم  األم  أم 

بعض  في  نری.  کما  والجد،  الجدة  سهام  وتساوت  وحده  األب 

 
 .۷سجاوندی، السراجية، ص  -10

ناحية  من  ويتساويان  ناحية  من  الجد  علی  الجدة  تفّضل  الموارد 

 أخری. 

 

 تمثيل :
  الورثة  

 
 عصبه

 

 
 ابن 

 

 

 

 

 

 

 أم أم أم األم 

 أم أم أم األب 

 أم أبي أبي األب 

 

 

 
 

 

 

 

 

1-   2- 
 12 الورثة  

   

   

 
  أبو أبي أبي األب 

 ذو رحم 

 ذو رحم 

 ذو رحم 

 أبو أبي أبي األم

 أبو أبي أم األم

 أبو أم أم األم 

 

 

 
 

األرب األجداد  أول  أعطينا  األول  المثال  الثالثة، في  وسقط  فقط  عة 

األربع  للجدات  فرضنا  بينما  وحده،  فأخذه  السدس  له  وفرضنا 

واحتاجت  السوية  علی  بينهّن  وقسمناه  الثانی  المثال  في   السدس 

باثنين،  المسألة  أصل  بضرب  ها  فصححنا  التصحيح  إلی  المسألة 

، فأعطينا الجدات السدس منها وهو ۲۴وفق عدد الرؤوس، فبلغت  

. فمن ناحية، فضلّنا   11حدة من الجدات سهم واحدفکان لکل وا  ۴

بإعطاء کل واحدة منهن ماترون. و من ناحية   الجدات علی األجداد 

السدس فريق األجداد  الجدات واألجداد بإعطاء  أخری ساوينا بين 

 وبإعطاء سدس آخر فريق الجدات کما في المثالين.

 

 مقارنة الجد والجدة علی نهج آخر: 

المقارنة ن کتب الجدات األربع في جانب و نکتب األجداد في هذه 

منهن  والوارثة  منهم  الوارث  أمام  فنضع  آخر،  جانب  في  األربعة 

 الوارث هذه العالمة)×( کما يلي  ( ونضع أمام غيرهذه العالمة )

 

 تمثيل :
 الجدات  –أ 

 

 األجداد  –ب 

  أبو أبي أبي األب -۱  أم أم أم األم -۱

    أبو أبي أبي األم -۲   أم أم أم األب -۲

  أبو أبي أم األم -۳  أم أم أبي األب -۳

  أبو أم أم األم -۴  أم أبي أبي األب -۴

اقط. وأما إذا کان من قبل فعلم أن الجد إذا کان من قبل األم فهو س

کلتا  في  وارثة  و  ثابتة  فهي  الجدة  وأما  وارث.  و  ثابت  فهو  األب 

و علی کل حال سبقت مسامحة الشريعة التامة قاعدتها    12الحالتين 

 الشريفة العامة.  

 
 .۸۵، ۳۲في الميراث علی المذاهب األربعة، ص السبط والتفضيل  - 11

 .۳۱،۳۲نفس المصدر، ص  -12 

 ع

 ع 1

1 

1 
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 واألخوات: موارد تساوي سهام اإلخوة

 تمثيل :

 

۱-   ۲-  

 ۶ الورثة     ۶ الورثة  

 

 

 
 ع

 زوج 

 أم 

 يافيأخ اخ

 أخ شقيق 

3  

1  

1 

1 

 

 

 
 ع

 زوج

 أم

 أخت ألم

 أخت شقيق 

3 

1 

1 

1 

 

۳-     ۴-  
 ۶ الورثة 

 

 ۶ الورثة 

 

 

 زوج

 أخ ألم

 أخت ألم

 أخ شقيق 

3 

1 

1 

1 

 

 
 ع

 زوج

 أخ ألم

 أخت ألم

 أخ ألب 

3 

1 

1 

1 

 

کانوا  }فإن  تعالی:  لقوله  سهامهما  يتساوی  ألم  واألخت  ألم  األخ 

( نزل في أوالد ۱۲م شرکاء في الثلث{ ) النساء،أکثر من ذلك فه

ألم.   13األم   واألخت  ألم  األخ  من  واحد  کل  ساوی حصة  حيث 

تساوت حصة األخ ألم واألخت ألم واألخ الشقيق واألخ ألب، في 

 األمثلة األربعة کما نری.

 إعطاء اإلناث أکثر مما يعطی الذکور:

 

 تمثيل:
علی طريقة اإلمام أبي  

 يوسف 

 

ة  علی طريق

 اإلمام محمد

 ۳ 15الورثة  ۳ 14الورثة 

 بنت ابن بنت 

 ابن بنت بنت 

1 

2 

بنت ابن 

 بنت

ابن بنت 

 بنت

2 

1 

 

فاإلمام أبو يوسف ينظر إلی الفروع فيعطی ابن بنت بنت سهمين، 

فينظر  اإلمام محمد  أما  واحداً. و  بنت سهماً  ابن  بنت  بينما يعظي 

فيبد االختالف  يجد  عندما  يقسم  و  األصول  البطن إلی  في  القسم  أ 

سهماً  بنت  بنت  أعطی  و  سهمين  بنت  ابن  أعطی  حيث  الثاني 

نری  کما  بعدهما،  من  إلی  منهما  واحد  کل  سهام  فنقل  واحداً. 

بنت  بنت  ابن  أعطی  ما  ضعفي  بنت  ابن  بنت  .   16وأعطيت 

کما  بالثالث  السابقين  المثالين  بتعزيز  البحث  مواصلة  استحسنت 

 يلي:

 ول من اليمين إلی اليسار ! تنبيه : يقرأ ما فی الجد

 علی مذهب اإلمام محمد  -3

 
  بنت بنت بنت بنت بنت بنت 

 

 

 

 

 

۱ 

 ۲ ابن بنت بنت بنت بنت بنت 

 ۳ بنت ابن بنت بنت بنت بنت 

 
ة التفسير من فتح القدير ) جمعية، إحياء التراث  سليمان األشقر، زبد  -13

 . 100م(. ص ۱۹۹۹هـ ق  ۱۴۲۰اإلسالمي 
 فيمصطلح الورثة مسامحة ألنهما من ذوي األرحام) الباحث(. - 14
 في مصطلح الورثة هنا مسامحة ألنهما من ذوي األرحام ) الباحث(.   - 15
 .۳۱۰غزال، حسين يوسف، الميراث علی المذاهب األرلعة، ص -16

  ابن بنت ابن بنت بنت بنت

۹ 

 

36 

۴ 

 ۲ بنت بنت ابن بنت بنت بنت 

 ۶ بنت ابن ابن بنت بنت بنت

 ۶ بنت بنتابن بنت بنت ابن 

 ۳ بنت بنت بنت ابن بنت بنت 

 ۹ بنت بنت بنت بنت ابن ابن

 بنت بنت بنت بنت بنت ابن 
 

۶ 

 

24 

۴ 

 ۸ بنت ابن بنت بنت بنت ابن

 ۱۲ بنت بنت بنت ابن بنت ابن

 

ينظر اإلمام أبو يوسف إلی الطبقة األخيرة و يطبق أصل » للذکر 

عن المسألة  فأصل  األنثيين«  حظ  واحد   ۱دهمثل  سهم  بنت  لکل 

( المسألة  أصل  أيضاً  محمد  وعند  سهمان.  ابن  ولکنه 15ولکل   )

في  االختالف  وقع  حيث  القسم  ويبدأ  األولی  الطبقة  إلی  ينظر 

برعاية  األخيرة  الطبقة  إلی  الورثة  سهام  فينقل  واألنوثة،  الذکورة 

أصل »للذکر مثل حظ األنثيين « فيختلف السهام في الطبقة الثانية 

( وسهم کل وارث مکتوب أمام ۶۰ا بعدها وتصح المسألة من )وم

 .17اسمه فی الجدول، کما نری

 :18المسألة المشّرکة أوالمشترکة

 الورثة الموجودون في إطار هذه المسألة هؤالء:

أم، أخ ألم، أخ الم، أخ شقيق، أخت شقيقة. أول من واجه  زوج، 

عن الخطاب رضي هللا  بن  عمر  سيدنا  هو  المسألة  لم هذه  حيث  ه 

أمير  يا  قائلين:  الشقيقان  عليه  فاحتج  والشقيقة سهماً،  الشقيق  يعط 

المؤمنين إّن أمنّا وأم ااألخوين ألم واحدة، ولنا أب وليس لهما أب 

ولنا أم کما لهم. فإن حرمتمونا بأبينا فورثونا بأمنا کما ورثتموهما 

م شّرکهما  و  حجة  من  به  أدلو  بهما  عمر  سيدنا  فاقتنع  ع بأمها. 

به  ما قضی  أول  وکان  لألخيرين.  کان  الذي  الثلث  في  األخيافيين 

بأصل  أخذاً  الميراث  من  الشقيقين  منع  المسألة  هذه  في  عمر 

مع  الثلث  في  الشقيقين  تشريك  بعد  فيما  قضاؤه  کان  و  العصوبة. 

بقضائه  وأخذ  والحنابلة،  األحناف  عمر  بقضاء  األخيافيين.فأخذ 

 .19لشافعية التالية والثانية المالکية وا

 

 تمثيل :
 علی مذهب المالکية والشافعية   علی مذهب األحناف والحنابلة

 12 6 الورثة   ۶ الورثة 

 

 
 

 
 

 

 ع

 

 

 

 

 زوج

 أم

 أخ أخيافي 

 أخ شقيق 

 أخ شقيق 

 أخت شقيقه 

6 

1 

 
 

 

 

 

 
 

 ع

 

 

 زوج

 أم

 أخ ألم

 أخ ألم

 

 أخ شقيق 

أخت  

 شقيق

3 6 

1 2 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

ان األخوين ألم أختين ألم لظلت المسألة علی حالها ولو وضعنا مک 

 بدون تغيّر، فحينئٍذ يظهر تفضيل اإلناث علی الذکور. 

d 

 تساوي الذکور واإلناث في مجال الوصية والدین: 

 
  .۳۸-۳۷سجاوندي، السراجية، ص  -17
من المصدر المذکور في  ۸۰وتسّمی الحجرية والحمارية أيضاً، ص  -  18

 الحال. 
 وما بعده. ۷۹غزال، حسين يوسف، الميراث علی المذاهب األربعة، ص  -19
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بعد مقارنة ميراث الذکور واإلناث ببيان موارد زيادة سهام اإلناث 

ال للذکور   علی سهام الذکور أو تساويهما أو تعيين السهام لإلناث

ينبغي أن نتبادر إلی ما يکمل ما سبق من البحوث وله صلة و يثقة 

تعالی  قرنهما هللا  والوالدين وقد  الوصية  ذلك موضوع  تقدم و  بما 

الميراث، کما قال تعالی مرة : }من بعد  في کتابه الکريم بمسائل 

النساء،  (  } دين  أو  بها  يوصي  الميت ۱۱وصية  هنا  الموصي   .)

. وقال مرة: } من بعد وصية يوصين بها أو دين{ ) قبل أن يموت

(. الموصی هنا جماعة النسوة قبل أن يمتن. وقال أيضاً ۱۲النساء، 

النساء، الموصي ۱۲: } من بعد وصية توصون بها أو دين{ )   )

هنا جماعة الذکور المخاطبين قبل أن يموتوا. وقال أيضاً : } من 

النساء  (} دين  أو  بها  يوصين  وصية  صيغة ۱۲،  بعد  ببناء   )

 )يوصی( للمجهول.  

الغائبات،  النسوة  جماعة  يموت،  أحد   : الترتيب  علی  فالموصي 

مبنية  والصيغة  غيرمعلوم  أحد  المخاطبين،  الذکور  جماعة 

واإلناث  للذکور  الوصية  أبيحت  فقد  حال  کل  وعلی   . للمجهول 

مجال  لهما  يتاح  و  الوصية  مجال  في  الحرية  الفريقين  کال  ومنح 

ين علی سواء. ولکن مع األسف، في زمننا هذا و في مجتمعنا التدا

الذي نعيش فيه ال يعترف بحق حرية اإلناث في مجال التصرفات 

 المدنية والمالية اللتين ذکرهماهللا تعالی في کتابه الکريم.

 

 وجه تقدیم الوصية علی الدین في نظم اآلیة الکریمة:

ا  الوصية علی  قدمت  الکريمة  اآلية  لدين ولکن في مجال في نظم 

. فما سرُّ تقديمها علی 20التطبيق والعمل يقدم الدين علی الوصية 

مقنعة  إجابات  الکرام  وللعلماء  الکريمة؟  اآلية  نظم  في  الدين 

ومفحمة تُروي الغليل و تشفي العليل کلقاء الخليل. وللعلماء کلمات 

ا طيبة في باب اإلجابت عن السؤال السابق. ولکن عندي إجابة التن 

نيل  منها  الميراث،  کتب  في  المبسوطة  الکرام  العلماء  إجابة  في 

األوطار للشوکاني. إنّي أقول إن نظم القرآن الکريم له من الحالوة 

سخر  الذي  وهو  العقول  يحيّر  ما  والرصانة  والمتانة  والصالبة 

المتانة والرصانة  الحالوة والصالبة و  العرب. وهذه  بلغاء  عقول 

ظم اآلية الکريمة: }من بعد وصية يوصي بها متحققة متجلية في ن

علی  الدين  لوقدمنا  الدين.ولکن  علی  الوصية  بتقديم  دين{  أو 

بما  ونطقنا  التطبيق،  مجال  في  عليها  بتقديمه  اعتباراً  الوصية 

تفقد  فحينئٍذ  بها{.  يوصي  وصية  أو  دين  بعد  من   { لقلنا:  صنعنا 

وک متانتها ورصانتها،  و  إذا اآلية حالوتها وصالبتها  منا  واحد  ل 

قارن بين آية:} من بعد وصية يوصی بها أو دين{ و بين عبارة: 

)من بعد دين أو وصية يوصی بها( يجد الفرق بينهما کما بين اليوم 

في  الکالم  من  القدر  بهذا  وأکتفی  والشمس،  القمر  وبين  واألمس 

 هذا المقام. 

 والسالم علی من اتبع الهدی!

 

 

 نتائج البحث: 

می من هذا البحث کان إرشاد األمة و تسديد رأي إن غرضي األس

المثقفين والسيما الدعاة إلی هللا وإلی شرعه الشريف فيکونوا علی 

الدينية والمدنية والعلمية واألدبية  وعي وجودة رأي في المجاالت 

غيرها  والحماسية وفي  والسياسية  والوطنية  والحضارية  والثقافية 

الموضوعات   و  الحياة.  مجاالت  کتبت، من  ما  حولها  کتبت  التي 

هي من الموضوعات التي لم أزل وال أزال أو اجهها في األوساط 

المثقفين  من  فيهم  بمن  الشباب  ورأيت  والمدنية،  الجامعية  العلمية 

يعانون من اضطرابات   ما  ذهنية و فکرية وما يقلقهم و يزعجهم 

 
الغمادي، ناصربن محمد، الخالصة في علم الفرائض) مکة المکرمة،   -20

 . ۷۰ -۶۷م( ص  ۲۰۰۷ –ه ق  ۱۴۲۸دارطيبة الخضراء 

ألحکام  المضادة  الفکرية  التيارات  مسايري  قبل  من  يشاهدون 

سالم التجرؤ للهجوم علی معتقدات المسلمين و يثيرون الشبهات اإل

الميراث  أحکام  من  فيها  بما  الغراء  الشريعة  أحکام  الواهية حول 

الشباب في  أزال أری بعض  ما رأيت وال  بها، فکثيراً  وما يتعلق 

علی  يصعب  ما  اإلسالم  أحکام  بعض  في  بما  يهتمون  الجامعات 

واعتقاده،   قبوله  الشباب  ُرموا عقول  باهلل!  العياذ  ـ  يقبلوه  لم  فإن 

يقنعوا  أن  يستطيعون  ال  يقبلوه  أن  أرادوا  وإن  والزندقة،  بالکفر 

ال  کانوا  إن  الذکر  أهل  يسألوا  أن  يتهيؤوا  أن  من  فالبد  عقولهم. 

الشريعة  يعلمون وهذا خيرلهم من أن يتمادوا في ظنهم أن أحکام 

مجحفة جائرة  بل  منصفة  وغير  عادلة  غير  مع   الغراء  ولکن 

األسف إما أن ال يجدوا أهل الذکر أوالً. وإن وجدوهم أحياناً بأهل 

الذکر المذکورون عاجزون عن إجابتهم و عن إزالة شبهاتهم. فال 

الشر.  الشباب وتتراکم ويتفاقم  نفوس  في  الشبهات  تبقی  أن  بد من 

کافياً  فصيحاً  يکون ألمثالهم جواباً صحيحاً  بحثاً  أکتب  أن  فأردت 

 ً الشك شافيا شوائب  من  ذرة  مثقال  الشباب  قلوب  فی  يبقي  ال   

واختالف  الميراث  أحکام  فيها  بما  اإلسالم  أحکام  حول  والشبهة 

عباد  فبشر  تعالی:}  قوله  أرتّل  فلهذا   . واألناث  الذکور  أنصباء 

و  هللا  هداهم  الذين  أولئك  أحسنة  فيتبعون  القول  يستمعون  الذين 

وليعلموا   األلباب{  أولو  هم  من أولئك  فيها  بما  اإلسالم  أحکام  أن 

أحکام الميراث عادلة منصفة ال جائرة مجحفة. فعلی الشباب قراءة 

واجبهم  يؤدوا  أن  عليهم  و  باإلفادة  دوري  أديت  وأنا  هذه  مقالتي 

لکي  الهامة  الموضوعات  حول  ضوءاً  ألقيت  وقد  باالستفادة. 

مس في  والسيما  الدين  في  يفقّهه  أن  أراد هللا  من  به  ائل يستضیء 

 الميراث.

 والسالم علی من اتبع الهدی!
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