
 

 

 وأرقام حقائق

 عن ميراث المرأة في اإلسالم 
 

 راجعها فضيلة الشيخ

 الدكتوَر عبد الحي يوسف

 

 إعداد

 طه يوسف محمد

  



 مقدمة

هذه الرسالة تهدف إلى بيان بعض الحقائق التي قد تخفى على كثيرين، ممن ينظرون 
ويجعلون  الرجل.إلى اإلسالم على أنه ظلم المرأة في الميراث بإعطائها نصف ميراث 

 هذا شعارًا لظلم اإلسالم للمرأة. 

وبدراسة نظام الميراث في اإلسالم، ومقارنة أحوال المرأة والرجل في الميراث وأنصبتهما 
فيه، يتبين أن اإلسالم أنصف المرأة أيما إنصاف، ففي أحوال ترث نصف ميراث الرجل، 

أحوال ترث المرأة وال يرث وفي أحوال ترث مثله، وفي أحوال ترث أكثر منه، وفي 
 الرجل.

 ؟أدلة الميراث في القرآنأين وردت 

التي هي عمدة أحكام الميراث( قد وردت تعالى أن آيات الميراث الثالث )و من حكمة هللا 
وإيراد آيات الميراث  في سورة النساء. فأحكام الميراث في القرآن كلها في سورة النساء.

وردت بين آيات  وأحكامهالميراث  ائلة على أن مسحاضداللة و يه من في سورة النساء ف
  سورة النساء التى ناقشت أحكامًا كثيرة تتعلق بالنساء.

 ما هوسبب نزول آيات الميراث؟

بابنتيها  سعد بن الربيع جاءت امرأة  :قال جابر بن عبد هللا روى الترمذي عن
سعد بن  يا رسول هللا هاتان ابنتا :إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالت سعد من

وال  وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما ماالً  شهيداً  أحد يومقتل أبوهما معك  الربيع
فنزلت آية الميراث فبعث رسول هللا  ".يقضي هللا في ذلك :"قال .تنكحان إال ولهما مال
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الثلثين وأعط أمهما الثمن وما  سعد أعط ابنتي:"فقال صلى هللا عليه وسلم إلى عمهما
 .1"بقي فهو لك

وقعت  الميراث لكل الرجال والنساء نزلت بسبب حادثة ُظلمفااليات التي فيها أحكام 
 .تعجز البشرية أن تأتي بمثله لبنتين يتيمتين، ليؤسس نظامًا عاداًل لتقسيم الميراث

 

 :واعتباراتها في الميراث عدالة الشريعة اإلسالمية

ؤون الناس: الشخصية واالجتماعية سالمية نظام متكامل ينظم سائر ششريعة اإلال
واإلقتصادية والسياسية واألمنية وكل جوانب الحياة اإلنسانية. وال ينفصل فيها جانب عن 
جانب، وال يستقيم األخذ بجانب منها وترك بقية الجوانب. وليس كما يظن البعض أن 

فاإلسالم يجعل  اإلسالم يتناول الجوانب الدينية فقط وال شأن له ببقية جوانب الحياة.
لكل جوانب الحياة، وجزءًا منها، فالدين كما ينظم العبادة، فإنه  الجانب الديني منظماً 

 ينظم حياة الناس الشخصية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية وغيرها.

ففي الجانب اإلجتماعي: جعل التكافل سمة للمجتمع المسلم، فأوجب على المسلم 
واضع أخرى وعلى إلنفاق في مل، وندب ن األقارباألنفاق في مواضع وعلى أناس م

وأوجب عليه اإلنفاق على  فأوجب على الرجل االنفاق على أبنائه وزوجته، أناس آخرين.
لإلنفاق على أقاربه، وجعلهم أولى الناس بنفقته، وندبه  أبيه وأمه إذا كانوا بحاجة لذلك.

وجعل أجر الصدقة أعظم عندما تكون لألقارب. هذا من جانب. من جانب آخر، جعل 
 واإلنفاق منوط بالرجال في المقام األول.الكسب 
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لذلك فهي داخلة في اعتبارات التقسيم.  ال تنفك هذه األمور عن قسمة اإلسالم للميراث.
في  نفاق في مواضع، ثم قسم الميراث آخذاً اإلبجد الترابط بين الجوانب المختلفة: أمر ن

 .ومسؤولية الكسب االعتبار مسألة اإلنفاق

ه من نجد أن" ميراث المرأة وقضية المساواة عمارة في تقديمه لكتاب " يذكر الدكتور محمد
 :2ثالثة -رجاًل كان أو إمرأة –العوامل التي تؤثر على نصيب الفرد في الميراث  أبرز

فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب من الميراث وكلما  ُقرب الوارث من الموروث: .أ
  .ابتعدت الصلة قل النصيب من الميراث

 الحياة تستقبل التي فاألجيال :لألجيال الزمني التتابع من الوارث الجيل موقع .ب
 التي األجيال نصيب من اكبر نصيبها يكون  ما عادة أعبائها لتحمل وتستعد

 فبنت والوارثات، للوارثين واألنوثة الذكورة عن النظر بغض ذلك ،الحياة ردبتست
 كانت لو حتى األب من أكثر البنت وترث بل أمه، من أكثر ترث المتوفى
 البنت تنفرد والتي لالبن التي الثروة مصدر هو األب كان لو وحتى ،رضيعة

 .الذكور من وكالهما األب من أكثر االبن يرث وكذلك بنصفها،
فالمكلف باإلنفاق يزيد نصيبه مقارنة بمن ليس  الربط بين الحقوق والواجبات: .ج

ففي الغالب يكون الرجل الوارُث في موقع يؤمر بالنفقة فيه،  عليه تكليف بالنفقة.
أما بالنسبة للمرأة، فيزداد نصيبها اذا كان معها من الوارثين الرجال من هو 
مكلف باإلنفاق عليها، ويقل نصيبها إذا لم يكن هناك من الرجال من ينفق 

 عليها.
ُ فِي أَْوََلِدُكْم ۖ ِللذهَكِر ِمثُْل َحظ ِ "يقول هللا تعالى: :ميراث االم مثال لذلك يُوِصيُكُم َّللاه

ْصُ  ۚ اْْلُْنثَيَْيِن ۚ فَإِْن ُكنه نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَُهنه ثُلُثَا َما تََرَك ۖ َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلََها الن ِ 
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ا تَ  َرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَد ۚ فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ َولٌَد َوَوِرثَهُ َوِْلَبََوْيِه ِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممه

ِه السُُّدُس ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيهٍة يُوِصي بَِها أَْو  ِه الثُّلُُث ۚ فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوةٌ فَِِلُم ِ َدْيٍن ۗ أَبََواهُ فَِِلُم ِ

َ َكاَن َعِليًما  آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم ََل تَْدُروَن أَيُُّهمْ  ِ ۗ إِنه َّللاه أَْقَرُب لَُكْم نَْفعًا ۚ فَِريَضةً ِمَن َّللاه

 .3"َحِكيًما
 :فيكون نصيب ميراث األم

عند وجود األب واألبناء، الذين هم أحفاد لهذه األم، والذين غالبًا ما  :السدس -
 سينفقون على جدتهم.

 تعصيباً  الباقياألب  رثففي هذه الحالة ي فرع الوارث.ال مالثلث: إذا انعد -
ويزيد نصيب األم كذلك لعدم وجود األحفاد الذين  بالنفقة على األم، لقيامه

 كانوا سينفقون على هذه الجدة.
وجود إخوان للمتوفى والذين هم أبناء هذه األم. فهوالء غالبًا ما السدس: عند  -

   لحالة.سينفقون على أمهم، لذلك قل نصيب األم في هذه ا

 مسؤولية اإلنفاق:

 اإلنفاق على المرأة؛ بنتًا كانت، أو زوجة أو أمًا.على  الرجل  اإلسالُم حض 

 ففى األمر والحض على اإلنفاق على البنات:

ْينِ ما  ِحيح  ة  رضي هللا عنها  ِفي الصَّ اِئش  ا " :ق ال ْت ع ْن ع  ا اْبن ت اِن ل ه  ه  م ع  ل يَّ اْمر أ ٌة و  ل ْت ع  خ  د 
ل   ا و  ا ب ْين  اْبن ِته  ْته  م  ا إيَّاه ا ف ق س  ٍة ف أ ْعط ْيته  ْيًئا غ ْير  ت ْمر ٍة و اِحد  ل ْم ت ِجْد ِعْنِدي ش  ْم ت ْأُكْل ت ْسأ ُل ف 

ْت  ر ج  ا ُثمَّ ق ام ْت ف خ  ْن ُاْبُتِلي   ،ِمْنه  ل ْين ا ف أ ْخب ْرته ف ق ال  م  ل  النَِّبيُّ صلى هللا عليه وسلم ع  خ   ف د 
ن  إل ْيِهنَّ ُكنَّ ل ُه ِسْتًرا ِمْن النَّارِ  ْيٍء ف أ ْحس   .4"ِمْن ه ِذِه اْلب ن اِت ِبش 
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ا رضي هللا عنها ق ال ْت  و   ْنه  ث  ت م ر اٍت :"ع  ا ث ال  ْمته  ا ف أ ْطع  ْتِني ِمْسِكين ٌة ت ْحِمُل اْبن ت ْيِن ل ه  اء  ج 
ا ت ْمر ًة ،  ٍة ِمْنُهم  قَّْت ف أ ْعط ْت ُكلَّ و اِحد  ا اْبن ت اه ا ف ش  ْته  م  ا ف اْست ْطع  ا ت ْمر ًة ِلت ْأُكْله  ْت إل ى ِفيه  ف ع  ر  و 

ُسولِ  ن ع ْت ِلر  ا ف ذ ك ْرت الَِّذي ص  ْأُنه  ب ِني ش  ا ف أ ْعج  ا ب ْين ُهم  ان ْت ُتِريُد أ ْن ت ْأُكل ه  ِ  التَّْمر ة  الَِّتي ك  َّللاَّ
ا ِمْن النَّارِ صلى هللا عليه وسلم ف ق ال  إنَّ َّللاَّ   ا ِبه  نَّة  أ ْو أ ْعت ق ه  ا اْلج  ا ِبه  ب  ل ه    .5" ق ْد أ ْوج 

ِفيهِ  ْن النَِّبيِ  صلى هللا عليه وسلم ق ال   و  ْن أ ن ٍس رضي هللا عنه ع  اِري ت ْيِن :"ع  م ْن ع ال  ج 
ِة أ ن   اء  ي ْوم  اْلِقي ام  تَّى ت ْبُلغ ا ج  هُ  ،اح  اِبع  مَّ أ ص  ض   .6"و ُهو  و 

وتحذيره من  -ذكورًا وإناثاً –ومما جاء في أمر الرجل باإلنفاق على العيال والذرية 
 التفريط في ذلك:

صلى هللا -قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عبد هللا بن عمرو بن العاصما رواه 
 .7 "كفى بالمرء إثماً أن يضي ع من يَقُوت:"عليه وسلم

إنك قال له:"سلم النبي صلى هللا عليه و  أن رضي هللا عنه قال سعد بن أبي وقاص عنو 
 8"يتكففون الناس أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة

 اإلنفاق على الزوجة:األمر بوفي 

ْوُلوِد ل ُه ِرْزُقُهنَّ "قال هللا تعالى: ل ى اْلم  ُتُهنَّ ِباْلم ْعُروفِ  و ع  ِكْسو  ِلُيْنِفْق ُذو ". وقال سبحانه:9"و 
م ْن ُقِدر   ِتِه و  ع  ٍة ِمْن س  ع  لْ س  ل ْيِه ِرْزُقُه ف   .10"ُيْنِفْق ِممَّا آت اُه َّللاَُّ ع 
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و اُه أ بِ و  ْرُفوًعا: وِمْن ذ ِلك  م ا ر  ْير ة  م  ِبيِل َّللاَِّ "ُهر  ْقته ِفي س  ق ب ةٍ  ،ِدين اٌر أ ْنف  ْقته ِفي ر  ِدين اٌر أ ْنف   ،و 
ل ى ِمْسِكينٍ  ْقت ِبِه ع  دَّ ِدين اٌر ت ص  ل ى أ ْهِلك ،و  ْقته ع  ِدين اٌر أ ْنف  ْقته  ،و  ا أ ْجًرا الَِّذي أ ْنف  أ ْعظ ُمه 

ل ى أ ْهِلك  .11"ع 

ُسول  َّللاَِّ صلى هللا عليه وسلم ق ال  ل هُ  ما رواه و   قَّاٍص رضي هللا عنه أ نَّ ر  ْعِد ْبِن أ ِبي و   :س 
ا و ْجه  َّللاَِّ " ق ًة ت ْبت ِغي ِبه  ُل ِفي ِفي اْمر أ ِتكو ِإنَّك ل ْن ُتْنِفق  ن ف  ا ت ْجع  تَّى م  ا ح  ل ْيه   12" إالَّ ُأِجْرت ع 
ا ،  .أ ْي ِفي ف ِمه 

 على األم: في اإلنفاق أما 

ى": تعالى هللا قال ق ض  بُّك   و  ْينِ  ِإيَّاهُ  ِإالَّ  ت ْعُبُدوا أ الَّ  ر  ِباْلو اِلد  اًنا و   .13"ِإْحس 

 .حاجتهما عند عليهما اإلنفاق:  اإلحسان ومن

ة   وع نْ  اِئش  لَّى النبي أن عنها هللا رضي ع  ل ْيهِ  َّللاَُّ  ص  لَّم   ع  س  ا أ ْطي ب   ِإنَّ ":ق ال   و   الرَُّجلُ  أ ك ل   م 
ْسِبِه، ِمنْ  ل ُدهُ  ك  و  ْسِبهِ  ِمنْ  و   .14"ك 

 وال لهما كسب ال الذين الفقيرين الوالدين نفقة أن على العلم أهل أجمع: المنذر ابن وقال
 .انتهى. الولد مال في واجبة ،مال

قُّ  م نْ ": وسلم عليه هللا صلى النبي رجل وسأل اب ِتي؟ ِبُحْسنِ  النَّاسِ  أ ح  ح  . ُأمُّك  : ق ال   ص 
ْن؟ ُثمَّ : ق ال   ْن؟ ُثمَّ : ق ال  . ُأمُّك   ُثمَّ : ق ال   م    .15"أ ُبوك   ُثمَّ : ق ال   م ْن؟ ُثمَّ : ق ال  . ُأمُّك   ُثمَّ : ق ال   م 
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مسؤولية اإلنفاق تقع على عاتق الرجل في مختلف أحوال المرأة: بنتًا كانت أو فنجد أن 
 زوجة أو أمًا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :المرأةبميراث الرجل مقارنة 

التنبيه على أن هذه الدراسة ليست استقصائية لكل األحوال، لكن القصد منها ينبغي 
والمقارنة بين نصيب الرجل ونصيب المرأة في  تبيين أمثلة على عدد من الحاالت.

 الميراث مأخوذ من عدة جوانب:

 

 من حيث النصيب في الميراث: .أ

 ميراث المرأة مقارنة بالرجل أربعة:أحوال 

 :ترث المرأة أقل من الرجل-1
 تأخذ المرأة نصف نصيب الرجل في الميراث في األحوال التالية:

يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ لقول هللا تعالى:" بنت مع اإلبن:ال -
 .16"األنثيين

لقول هللا تعالى:"وإن كانوا إخوة رجااًل األخت الشقيقة مع األخ الشقيق:  -
 ونساًء فللذكر مثل حظ االنثيين".

فَإِْن لَْم يَُكْن لَهُ َولٌَد  للميت:" أو األم مع األب عند عدم وجود أبناء أو إخوان -

 ُ ِه الثُّلُثُ َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فَِِل  فلألم الثلث ولألب الثلثين تعصيبًا. "م ِ
ذ خالزوجة في مقابل الزوج: فاذا ورث الزوج زوجته ولم يكن لها ولد، فإنه يأ -

النصف من ميراثها، فإن كان لها ولد فله الربع. وترث الزوجة الربع من 
هللا  للقو كان له ولدفإن نصيبها الثمن، ميراث زوجها إن لم يكن له ولد، فإن 
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َولَُكْم نِْصُ  َما تََرَك أَْزَواُجُكْم إِْن لَْم يَُكْن لَُهنه َولٌَد ۚ فَإِْن َكاَن لَُهنه َولٌَد فَلَُكُم  "تعالى:

ا تََرْكتُْم إِْن لَمْ  بُُع ِممه ا تََرْكَن ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيهٍة يُوِصيَن بَِها أَْو َدْيٍن ۚ َولَُهنه الرُّ بُُع ِممه  الرُّ

ا تََرْكتُْم ۚ ِمْن بَْعِد َوِصيهٍة تُوُصوَن بِهَ  ا يَُكْن لَُكْم َولٌَد ۚ فَإِْن َكاَن لَُكْم َولٌَد فَلَُهنه الثُُّمُن ِممه

  .17"أَْو َدْينٍ 
: أي عند وهذه هي الحاالت التي تستوي فيها درجة الرجل والمرأة من الميت

 مقارنة ميراث اإلبن بميراث البنت، واألخ باألخت، واألب باألم، والزوجة بالزوج. 
ليس النصف بالتحديد،  هناك حاالت أخرى ترث فيها المرأة أقل من الرجل، لكن

مثل الزوجة واألب، اذا لم  وليس الرجل والمرأة فيها على درجة واحدة من الميت:
  خذ الربع، ويأخذ األب الباقي تعصيبًا.يكن للميت ذرية. فالزوجة تأ

 :ترث المرأة مثل الرجل-2
 وهذا ينطبق على عدة حاالت منها:

ِلُكل ِ  ، لقول هللا تعالى:"للميت الفرع الوارثاألولى: األم مع األب في حالة وجود 

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولٌَد   .18"َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدُس ِممه
ٌ َوَلهُ أٌَخ أَْو  ألم مع األخ ألم:"األخت الثانية:  َوإِْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكاَللَةً أَِو اْمَرأَة

 . واألخ واألخت في هذه األية هم اإلخوة ألم." أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُُّدسُ 
 تكون على حالتين:األخ  ينبغي مالحظة أن ميراث األخت مقارنة مع ميراث

وكذلك في  األشقاء أن يكون لألخ ضعف نصيب األخت: وهذا في حالة  -
. ألن األخت الشقيقة غالبًا ما ينالها من خير أخيها الشقيق اإلخوة ألب حالة

 . ، غالباً ها ألمهااأكثر مما لو كان أخ شئأو أخيها ألبيها 
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ب األخت: وهذا في حال اإلخوة ألم. وقد يكون أن يكون لألخ مثل نصي  -
 األخوان شقيقان، أو قد يكون أب األخ مختلفًا عن أب األخت.  هذان

الثالة: وهذه ال تستوي فيها درجة الرجل والمرأة: وهي اذا ترك الميت أبًا وبنتًا. 
 فللبنت النصف ولألب النصف.

تلف درجة الرجل والمرأة من الميت، هناك حاالت أخرى متفرعة عندما تخ
وأمًا وجدًا  ت المتوفاة زوجاً المرأة. مثاُل: اذا تركيتساوى فيها ميراث الرجل مع 

األخ يرث فيرث الزوج النصف، واألم السدس، والجد السدس، و  وأخًا شقيقًا.
فيتساوى نصيب األم مع الجد الباقي تعصيبًا، وهو في هذه الحالة السدس. 

  واألخ في هذه الحالة.

 :ترث أكثر من الرجل-3
 :19من الرجل في حاالت عديدة ترث المرأة أكثر

، ويرد أي لكل واحدة منهما الثلث ،ولهما الثلثان فله الربع، تيه،الزوج مع ابن -
والزوج  %37.5نتين، فيصبح نصيب كل واحدة من البنتين الباقي للب

25.0% . 
ويرد الربع الباقي لها  ،ولها النصف بع ،فله الر  الزوج مع ابنته الوحيدة ، -

 .%25والزوج  %75نصيب البنت ، فيكون أيضاً 
 فكل بنت تأخذ ثلثاً  :وأخاً  زوجةو  ينبنت: اذا ترك المتوفى مع البنتين األخ -

، (%20.8) ، واألخ يأخذ ما بقي(%12.5) ، وللزوجة الثمن(33.3%)
 وهو أقل من نصيب كل واحدة من البنتين.
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 نت النصف: اذا ترك المتوفى بنتًا وزوجة وأخًا: فللبمع البنت الواحدة األخ -
، وهو (%37.5) ، واألخ يأخذ ما بقي(%12.5) ، وللزوجة الثمن(50%)

 أقل من نصيب البنت.
فاألب يأخذ وأمًا وبنتًا.  أباً  أو المتوفاة  : إذا ترك المتوفىاألب مع بنت ابنه -

السدس، ولألم السدس وللبنت النصف، ويرد الباقي على األب تعصيبًا. 
وكذلك لو  .%33.3واألب  %16.7 ، واألم%50فيكون نصيب البنت 

(، %16.7ولألم السدس ) (، %66.7فيكون لهما الثلثان )كانتا بنتين، 
  .(16.7ولألب السدس )

 ر منها يربو على الثالثين حالة.ِص هذا باالضافة الى أمثلة أخرى عديدة، ما حُ 

 
 :ترث المرأة وال يرث الرجل-4

فيها امرأة عن زوج وأب وأم وبنت توفيت وتحدث في عدد من الحاالت، مثاًل اذا 
وبنت ابن ترث بنت االبن بالفرض، ولو جعلنا ابن االبن مكان بنت االبن فإنه ال 
يرث شيئا، وكذا حالة ميراث الجدة فكثيرا ما ترث وال يرث نظيرها من األجداد، 

 .وقد ترث الجدة وال يرث معها زوجها الجد
 

 طريقة الميراث:من حيث  .ب

 .الفرض والتعصيب أتي للوراث من طريقين:عة يالميراث في الشري

ضه هللا تبارك وتعالى للوارث بالنص. مثل فرض  فالفرض هو المقدار المحدد الذي فر
َوإِْن َكانَْت َواِحَدةً فَلََها  النصف لالبنة الوحيدة، والسدس لألبوين كما قي قوله تعالى:"



ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ َولَدٌ الن ِْصُ  ۚ َوِْلَبََوْيِه ِلُكل ِ َواِحٍد  وهذه الفروض هي  .20"ِمْنُهَما السُُّدُس ِممه
ومن يرثون بالفرض هم الزوجة والزوج،  النصف والربع والثمن، والثلثان والثلث والسدس.

 ، واألخ ألم واألخت ألم.والجدة واألم

واألصل في فهو ما يبقى من الميراث بعد قسمة الفروض على أصحابها. أما التعصيب 
ذلك قول النبي صلى هللا عليه وسلم:"ألحقوا الفروض بأصحابها، فما بقي فألولى رجل 

 واألخ الشقيق وابنه والعم وابنه.  اإلبن وابنهوالذين يرثون بالتعصيب هم  ذكر".

وبنت االبن واألخت  أحيانًا وبالتعصيب أحيانًا، وهم البنت وهناك من يرثون بالفرض
وهم األب  ومنهم من يرثون بالفرض والتعصيب في آن واحد، ب.الشقيقة واألخت أل

  والجد.

فالذين يرثون فرضًا: يزيد نصيبهم من الميراث وينقص على حسب وجود ورثة آخرين 
 لكن من يرثون بالفرض يكون نصيبهم ثابتًا ال يتغير.للميت من عدمه. 

 يمكم تلخيص الفروض وأصحابها في الجدول التالى:
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 من يرثونه من النساء من يرثونه من الرجال الفرض
 24األخت ألباألخت الشقيقة و و  23وبنت االبن 22البنت  21الزوج النصف

 26الزوجة  25الزوج الربع
 الزوجة - الثمن

 ألب الشقائق واألخوات واتواألخ البنات وبنات االبن - الثلثان
  27مواألخوات ألاألم  ماإلخوة أل الثلث

 واألخت ألب واألخت ألموالجدة األم  واألخ ألم و الجد األب السدس
)بدون  مجموعال

 (28تكرار
4 729 

المجموع ) 
 (30بالتكرار

6 15 
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 وباستقراء الفرائض وأصحابها نجد: 

 والزوجة والجدة األم فالوارثات من النساء هن: أن النساء يرثن بالفرض غالبًا، أواًل:
 . المعتقة والسيدة األم من واألخت األب من واألخت الشقيقة واألخت االبن وبنت والبنت
بالتعصيب إذا كان  نمن يرث كذلك من النساء. ن بالفرض إال السيدة المعتقةيرثكلهن 

 ثمة من الرجال من يعصبهن وهن: البنت وبنت االبن واألخت الشقيقة واألخت ألب. 
 من أصحاب الفروض. من الرجال فإنهن يرثن فرضًا، وهن أما إن لم يكن لهن معصب

 (.%89يرثن بالفرض ) بصورة عامة: ثمانية نساء من أصل تسع وارثات

 واألخ الشقيق واألخ االبن وابن واالبن األب أبو والجد األب هم الرجال من الورثةبينما 
 من والعم الشقيق والعم األب من األخ وابن الشقيق األخ وابن األم من واألخ األب من

 المتعصبون  وعصبته المعتق والسيد والزوج األب من العم وابن الشقيق العم وابن األب
الفروض منهم  األب والجد والزوج واألخ ألم. أي أنه من بين خمسة  أصحاب .بأنفسهم

 منهم يرثون بالفرض(. %27عشر وارثًا من الرجال: أربعة منهم فقط يرثون بالفرض )

، فروض ثالثةوللرجال  وضفر  ةست للنساء :بين أصحاب الفروض العشرةمن  ثانيُا:
 .)في حالة األخ ألم واألخت ألم( ويشتركان في فرض واحد

 ُفرضت لنساء:ثالثًا: الفروض األكبر 



من  ربعة وارثاتأل ض  رِ فُ  -وهو أكبر فرض فرضته الشريعة– نافالثلث -
، ولم الشقائق واألخوات ألبالبنات وبنات االبن واألخوات  : وهنالنساء

 .تفرض لرجل
البنت وبنت االبن فأما النساء فهن:  .فرض لثالث نساء ورجلالنصف:  -

 .الزوج ما الرجل فهوواألخت ألب، وأ
 .إلمرأة واحدة: وهي األمالثلث:  -

بين مدى إنصاف اإلسالم للمرأة في مسألة الميراث، و توزيعه بما يراعي ومن هذا كله يت
وأن العدالة ليست في المساواة دائمًا، بل ربما كان في المساواة  مصالحها،ويصون 

وهلل الحمد  . والمصالح العامة ظلمًا. فاهلل تبارك وتعالى قسم الميراث بما يحقق العدالة
 والمنة.


