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متهيد
من  سلسلة  عىل  يقوم  جمتمع،  ونظام  ورشيعة  عقيدة  دين  اإلسالمي  الدين  كان  ملا 
فإن  بربه وبنفسه وبأخيه اإلنسان،  املسلم يف عالقته  تنظم حياة  التي  الرشائع واألحكام 
القرآن الكريم ـ وهو دستور املسلمني ـ خياطب النساء كام خياطب الرجال، حتى شملت 

أحكامه اجلنسني معًا.

وألن املرأة يف نظر الرشع اإلسالمي إنسان مكلف يتمتع بكامل األهلية، فهي متثل نصف 
املجتمع البرشي، والبد هلذا النصف إال أن يشارك نصفه الثاين، ليساهم النصفان معًا يف 
بناء املجتمع اجلديد، الذي، الذي بنى أساسه عىل قواعد ثابتة من احلرية والعدالة واملساواة 

من غري حماباة جنس عىل حساب جنس آخر.

هذا يعنى يف عرف الترشيع اإلسالمي أن املرأة صنو الرجل يف إنسانيته، هلا ما له، وعليها 
ما عليه من احلقوق والواجبات مراعيًا يف ذلك طبيعة كل منهام وإمكاناته.

من هذا املنطلق نجد هناك حقوقًا خص اإلسالم هبا املرأة فيام يتعلق بجميع مراحل احلياة 
الزوجية، وحقوقا أخرى يشرتك فيها الرجال والنساء.

يتعلق بجميع مراحل احلياة  فيما  املراأة  الإ�صلم  بها  التي خ�س  اأما عن احلقوق 
الزوجية فهي:

1ـ حق املرأة يف املهر عند الزواج.

2ـ حق املرأة يف النفقة بموجب الزوجية.

3ـ حق املرأة يف أجرة الرضاع.

4ـ حق املرأة يف أجرة احلضانة.

5ـ حق املرأة يف املتعة.
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واأما عن احلقوق القت�صادية امل�صرتكة بني الرجل واملراأة فهي:

1ـ حق املرأة يف الترصفات املالية.

2ـ حق املرأة يف النفقة بموجب درجة القرابة.

3ـ حق املرأة يف املرياث.

4ـ حق املرأة يف العمل والكسب واستقالهلا االقتصادي.

5ـ حق املرأة يف التعليم والتعلم.

وسوف نخص بالدراسة والتفصيل يف هذا البحث حق املرأة يف املرياث، وحاالت مرياث 
املرأة يف الرشيعة اإلسالمية، ثم نعقد مقارنة رسيعة بني ما أعطى اإلسالم للمرأة من حقوق، 
وما استطاعت اجلهود البرشية املبذولة أن تقدمه هلا، وعىل رأسها اتفاقية القضاء عىل مجيع 

أشكال التمييز ضد املرأة CEDAW حيث تعترب بيانًا عامليًا بحقوق املرأة اإلنسانية.

أواًل: حق المرأة في الميراث

لقد ظل وضع املرأة عىل حال من احلرمان حتى جاء اإلسالم وغري نظرته إىل اإلنسان، 
وفك احلصار املفروض عىل املرأة، وكرس طوق احلرمان، وقرر حقها يف املرياث من والديا 
وأقربائها، ومل يعد قرار انتقال امللكية بعد الوفاة مرهونًا برغبة األب أو زعيم األرسة حيث 

يورث من يشاء وحيرم من يشاء! 

وإنام أصبح اإلسالم نظامًا ترشيعيًا اجتامعيًا بقانون إهلى يعتمد أساسًا عىل صلة القرابة 
من امليت سواء من الذكور أو اإلناث، ضعفاء وأقوياء، كبار وصغار، حتى األجنة يف بطون 

أمهاهتا هلم نصيبهم كاماًل عند الوالدة)4(.

وجاءت اآلية الكريمة تقرر حق املرأة والرجل يف املرياث عىل السواء. قال تعاىل:

ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأَلْقَرُبوَن  َّ ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأَلْقَرُبوَن َولِلنرَِّساء َنِصيٌب ممرِّ َّ َجاِل َنصيٌِب ممرِّ ﴿  لِلررِّ
ْفُروضًا ﴾ ]النساء/7[. مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّ
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الوالدان واألقربون، سواء كانت  تركة يرتكها  املرأة يف كل  لتقرر حق  اآلية  نزلت هذه 
قليلة أو كثرية.. وأصبح هذا احلق   طبع بطابع الوحي الرباين الذي ال قبل ألحد بنسخه أو 

تعديله أو تغيري شء من أحكامه.

وهبذا يكون الرشع اإلسالمي »هو أول ترشيع يف العامل كله تناول بالتفصيل حق املرأة يف 
تركة امليت ال يأكل منها شيئًا إال )كل باغ أثيم(.

ثانيًا: حاالت ميراث المرأة في الشريعة اإلسالمية

لعل من أبرز االنتقادات التقليدية التي مازالت تتكرر يف جمال احلديث عن املساواة بني 
الرجل واملرأة ورضورهتا، هي الوقوف عند قول اهلل تعاىل يف سورة النساء: ﴿ ُيوِصيُكُم اهلُل 

َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأُلنَثَينْيِ﴾)النساء/11(. يِف َأْواَلِدُكْم لِلذَّ

املرأة، يف  التمييز ضد  بتهمة  الغراء، واهتامها  إدانة للرشيعة اإلسالمية  واعتبارها وثيقة 
أهم ما جيب أن حتصل عليه من حقوق، أال وهو حق املرياث.

ويؤخذ عىل ذلك أنه مهام تبنّي الظلم البنّي يف هذا االنتقاد، والظلم األكرب يف فهم املعنى 
َخْلِفِه..﴾  ِمْن  َواَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمن  اْلَباِطُل  َيْأتِيِه  اَل  الذي ﴿  اهلل  اآلية من كتاب  احلقيقي هلذه 
)فصلت/42( ومهام ظهر جتاهلهم للمعنى العلمي السليم لكلمة املساواة املنشودة، فإهنم 
ال يزالون يرددون هذه االهتامات بشكل تقليدي جمرد دون أي نظر إىل ما قد قيل ويقال يف 

الرد عن هذه الشبهة.

املرياث  التنصيف هذه يف  قاعدة  يأخذون من  الرشع اإلسالمي  املتحاملون عىل  هؤالء 
املنصوص عليها يف القرآن الكريم حجة عىل أهنا متثل »صورة غري مقبولة!« وغري مرشفة 

للمرأة وأهنا مظهر من مظاهر عبوديتها وقهرها يف تراثها ويف جمتمعها ويف مستقبلها)5(.

 : تعاىل  يفهمون قوله  االنتقاد أهنم  يرتكبه أصحاب هذا  الذي  البنّي  الظلم  ومما يؤكد 
كلمة  أن  بل  املرياث.  أحكام  مجيع  يف  يرسى  عامًا  قانونًا   ﴾ اأُلنَثَينْيِ  َحظرِّ  ِمْثُل  َكِر  لِلذَّ  ﴿
الرشيعة يف سائر  تفرضه  اجتامعيًا مطلقًا  اأُلنَثَينْيِ﴾ أصبحت دستورًا  َحظرِّ  ِمْثُل  َكِر  ﴿لِلذَّ
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األوالد  احلكم يف مرياث  اآلية رسمت هذا  أن  واملشكالت يف حني  والقضايا  األحوال 
دون غريهم..ولباقي الورثة ـ ذكورًا وإناثًا ـ أحكامهم اخلاصة هبم، واألعجب أن نصيب 
الذكور واإلناث واحد يف أكثر هذه األحكام، بل قد يفوق نصيب اإلناث نصيب الذكور 

يف بعض األحيان)9(.

من هنا كان من الرضوري بيان حاالت مرياث املرأة يف الترشيع اإلسالمي لكي يتضح 
أن نصيب املرأة يف املرياث وضع عىل قاعدة  حمكمة حتقق هلا الكفاية واحلياة الكريمة وليس 
ليست  القاعدة  فهذه  الرجل  من  النصف  عىل  أهنا  الناس  من  العامة  عند  معلوم  هو  كام 
مضطردة وإنام هي حسب النظام اإلهلي حلكمة بالغة يعلمها عالم الغيوب ونعلم منها بقدر 

ما توصلنا إليه من دراسات يف هذا العلم.

الوارثني  أنصبة  بني  املذكور  التفاوت  هذا  يف  اإلسالمي  الترشيع  حكمة  كانت  فإذا 
والوارثات قد غفل عنها الكثريون ممن حيسبون أن هذا التفاوت اجلزئي ينتقص من أهلية 

املرأة يف اإلسالم، وكام يزعم العلامنيون جعل منها نصف إنسان!.

فاإن ا�صتقراء حالت وم�صائل املرياثـ  املن�صو�س عليها يف علم الفرائ�س )املواريث( 
تك�صف عن حقيقة مذهلة غفل عنها اأ�صحاب هذه الأفكار وهي:

1ـ إن هناك أربع حاالت فقط ترث فيها املرأة نصف الرجل.

2ـ إن هناك أضعاف هذه احلاالت األربعة التي ترث فيها املرأة مثل الرجل متامًا.

3ـ إن هناك عرش حاالت أو أكثر ترث فيها املرأة أكثر من الرجل.

4ـ إن هناك حاالت تنفرد فيها املرأة باملرياث وال يرث نظريها من الرجال.

أي أنه بمقارنة بسيطة نجد أن هناك أكثر من ثالثني حالة ترث فيها مثل الرجل، أو أكثر 
منه، أو تنفرد هي باملرياث دون نظريها من الرجال، كل هذا يف مقابل أربع حاالت حمددة 

ترث فيها املرأة نصف الرجل!!)6(.
واإليك هذه الأمثلة:
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1ـ احلالت التي ترث فيها املراأة ن�صف الرجل )وهي اأربع حالت فقط( نذكر منها 
املثال التايل:

* عند وجود أوالد للمتوىف ذكور وإناث، تأخذ البنت نصف ما يأخذه أخوها.
فإذا مات أب أو أم وتركا:

تقسم الرتكة أثالثًاابنبنت
١٢

2ـ احلالت التي ترث فيها املراأة مثل الرجل:

هناك حاالت عديدة للمساواة بني الرجل واملرأة يف املرياث نذكر منها املثال التايل:

* حالة من توىف وترك أمًا وأبًا وابنا:

ْنُهاَم  مرِّ َواِحٍد  لُِكلرِّ  ﴿َوأَلَبَوْيِه  بالتساوى)10(  السدس  منهم  كل  يرث  احلالة  هذه  ففي 
ا َتَرَك إِن َكاَن َلُه َوَلٌد﴾ )النساء/11(. ُدُس مِمَّ السُّ

ابنأمأب

الباقي تعصيبًا١/٦١/٦

فقد ورثت األم كام ورث األب، وتساوى هنا الذكر واألنثى، دون وجود أي سلطان 
َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأُلنَثَينْيِ﴾. للدستور الومهي املطلق ﴿لِلذَّ

3ـ احلالت التي ترث فيها املراأة اأكرث من الرجل:

* من األمثلة املشهورة أنه إذا توفيت املرأة وتركت زوجًا وبنتًا، فإن البنت ترث النصف 
ووالدها ـ أي زوج املتوفاة ـ يرث الربع أي أن األنثى هنا ترث ضعف الذكر.

* كذلك إذا توىف رجل وترك زوجة وابنتني وأخًا له، فإن الزوجة ترث الثمن، واالبنتان 
الثلثان وما بقى فهو لعمهام، وهو شقيق امليت، وبذلك ترث كل من البنتني أكثر من عمهام، 

إذ أن نصيب كل منهام يساوى  بينام نصيب عمهام  )9(.
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أخ شقيقابنتانزوجة

24 الباقي تعصيبًا١/٨٢/٣

٣١٦٥

4-  احلالت التي ترث فيها املراأة ول يرث نظريها من الرجال:كام يف املثال التايل:

بنت ابنبنتأمأبزوج

1/4
1/6

+ الباقى
تعصيبا

1/61/2
1/6
تكملة
الثلثني

1
2

3226215=

ابن ابنبنتأمأبزوج

1/41/61/61/2
الباقى
تعصيبًا

1
2

3226-13=

هنا أخذت بنت االبن نصيبها من املرياث ومل يأخذ ابن االبن شيئًا، فأيام أحظى يف هذه 
أبسط  من  حمرومة  كانت  أن  بعد  اإلسالمي  الترشيع  ظل  يف  املرأة  وضع  هو  هذا  احلالة؟ 
حقوقها يف الوجود وكانت كاملتاع تورث للغري فجاء اإلسالم ليكرمها أرقى آيات التكريم.
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ثالثًا: مقارنة بين ما أعطى اإلسالم للمرأة من حقوق وما استطاعت 
الجهود البشرية المبذولة أن تقدمها لها

إن اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداوـ  CEDAW( تعترب من أهم 
اجلهود البرشية املبذولة يف جمال حقوق املرأة، وهي بمثابة بيانًا عامليًا بحقوق املرأة اإلنسانية، 
تدعو إىل املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل، بغض النظر عن حالتها الزوجية، يف مجيع 

امليادين: السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية.

تتألف هذه االتفاقية من مقدمة وثالثني مادة، وقد فتح باب التوقيع عليها من قبل الدول 
يف أول مارس 1980م، وأصبحت سارية املفعول ابتداء من 3 سبتمرب 1981م. وحتى 31 

مايو سنة 1987م كان 93 بلدًا قد وافق عىل االلتزام بأحكامها.

وسوف ينحرص هذا البحث يف بيان بعض بنود هذه االتفاقية ونبني كيف أن اإلسالم كان 
له السبق يف تقرير حقوق املرأة يف كافة املجاالت)7(.

املادة )1( عّرفت هذه املادة التمييز على اأنه )أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل 
أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة ـ عىل أساس تساوى 
واالقتصادية  السياسية  امليادين  األساسية يف  واحلريات  اإلنسان،  بحقوق  ـ  واملرأة  الرجل 
واالجتامعية والثقافية واملدنية، أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة هبذه احلقوق 

أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية(.

وآثاره  تداعياته  له  قانوين  مصطلح  )التمييز(  أن  املادة  هذه  عىل  امللحظات:يالحظ 
االجتامعية، وإن كان لفظ Discrimination يعرب عن الظلم واإلجحاف أكثر مما يعرب عن 

التفرقة واالختالف.

وليست كل تفرقة ظلاًم، بل إن العدل ـ كل العدل ـ يكون يف التفرقة بني املختلفني، كام أن 
الظلم ـ كل الظلم ـ يف املساواة بني املختلفني والتفرقة بني املتامثلني، فاملساواة ليست بعدل 

إذا قضت بمساواة الناس يف احلقوق عىل تفاوت واجباهتم وكفاياهتم وأعامهلم.

فهذه املادة تنص عىل التامثل والتطابق التام بني الرجل واملرأة، وهي خمالفة حلقائق كونية 
حقيقة  وهي  وأنثى،  ذكرًا  زوجني:  بل  واحدًا،  زوجًا  خيلق  مل  فاهلل  واحد،  آن  يف  ورشعية 
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 ﴾... ٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ كونية أكدت عليها الرشيعة اإلسالمية، إذ قال تعاىل: ﴿ َوِمن ُكلرِّ َشْ
َكُر َكاأُلنَثى﴾ )آل عمران/36(. )الذاريات/49(. وقال تعاىل: ﴿َوَلْيَس الذَّ

ووحدة  والواجبات،  احلقوق  وحدة  يف  أساسًا  واخللقة  األصل  وحدة  كانت  لذلك 
املسئولية واجلزاء لكلٍّ بام عمل يف الدنيا واآلخرة.وقد وردت يف ذلك آيات كثرية يف القرآن 
ن َذَكٍر َأْو  نُكم مرِّ ْم َأينرِّ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مرِّ ُ ْم َرهبُّ الكريم منها قوله تعاىل: ﴿ َفاْسَتَجاَب هَلُ

ُأنَثى﴾ )آل عمران/195(.

كام بني النبي خ األصل العام الذي ينبغى أن نصدر عنه هذه القضية يف احلديث الذي 
َجاِل«. ويف رواية:  روته السيدة عائشة ل قالت: قال رسول اهلل خ : »إِنَّ النرَِّساَء َشَقائُِق الررِّ

َجاِل« )1(،)2(،)3(. بأسلوب احلرص. اَم النرَِّساُء َشَقائُِق الررِّ »إِنَّ

إذن فاألصل هو وحدة البرش، واألصل هو املساواة بني املرأة والرجل، ومع ذلك فإن 
الرجل  بني  األعباء  توزيع  ويتفاوت  األدوار  ختتلف  أن  اقتىض  الكون  يف  اهلل  إرادة  حتقيق 
ُأعد كل منهام  الذي  الدور  يتناسب مع  ما  اخِللقية  الفروق  بينهام من  ثم كان  واملرأة، ومن 

للقيام به، واألعباء التي ُخلق ليتحملها لتحقيق عامرة األرض واستثامرها)4(.

إذن فإن مقولة )املساواة بني الرجل واملرأة يف كل شء( هي خدعة كبرية للمرأة، بل إنه 
من املكابرة ما حياوله البعض من إلغاء مجيع الفوارق الطبيعية واالجتامعية بني الرجل واملرأة 

وجعلهام متساويني يف كل شء.

إذن فقد سبقت الرشيعة اإلسالمية القوانني الوضعية يف تقرير املساواة بني الذكر واألنثى 
بأربعة عرش قرنًا ومل تأت القوانني الوضعية بجديد حني قررت املساواة وإنام سارت يف أثر 

الرشيعة واهتدت هبا.

املادة )6()تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة، مبا يف ذلك الت�صريع، 
ملكافحة جميع اأ�صكال الجتار باملراأة وا�صتغلل دعارة املراأة(.

قد  اإلسالمية  الرشيعة  أن  إال  املرأة،  صيانة  عىل  حرصها  رغم  املادة  هذه  امللحظات: 
جتاوزت االتفاقية فيام يتعلق بالعمل عىل منع االستغالل اجلسدي للمرأة، بل عملت عىل 

منع استغالل أنوثة األنثى يف وسائل اإلعالم وامتهاهنا للمرأة.
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وحتقيقًا هلذا اهلدف عملت الرشيعة عىل توفري سبل العيش الكريم للمرأة إىل حد إلزام 
أدنى أقارهبا باإلنفاق عليها إذا مل يكن هلا مال أو عمل.

املادة )10()تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة للق�صاء على التمييز 
�صد املراأة لكي تكفل للمراأة حقوقًا م�صاوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم(.

امللحظات:كام يتضح فإن هذه املادة تنص عىل حق التعليم، إال أن مبادئ اإلسالم العام 
وقواعده الكلية ال تراه جمرد )حق( بل هو )واجب( أيضًا، وشتان بني األمرين: فاحلق هو 
إمكانية أو ميزة، يمكن لصاحبها التخيل عنها طواعيٌة واختيارًا إن شاء. أما الواجب فهو 

التزام ينبغى عليه القيام به، كام يف ميدان العلم والتعليم.

فقد فرض اهلل طلب العلم عىل كل مسلم بام تستقيم به دنياه، وتصلح به آخرته، وحكم 
موجهًا  النصوص  مجيع  يف  سبحانه  املوىل  خطاب  فكان  املسلم،  حكم  ذلك  يف  املسلمة 
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  للمؤمنني عامة رجااًل ونساًء، ال للرجال فحسب قال تعاىل: َ﴿يْرَفِع اهلُل الَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾ )املجادلة/11(. َوالَّ

ُكلِّ  َعَلى  ٌة  َفِري�صَ اْلِعْلِم  قال:»َطَلُب  أنه  خ  النبي  عن  ط  مالك  بن  أنس  عن  روى  وقد 
ُم�ْصِلٍم« )2(.ولفظ )املسلم( يراد به كل من اتصف باإلسالم رجاًل كان أو امرأة.

املادة )11(

ـ )تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري للق�صاء على التمييز �صد املراأة يف ميدان 
العمل لكى تكفل لها نف�س احلقوق على اأ�صا�س ت�صاوى الرجل واملراأة(.

ب�صبب  املراأة  �صد  التمييز  ملنع  املنا�صبة  التدابري  الأطراف  الدول  تتخذ  )كما  ـ 
الزواج اأو الأمومة ول�صمان حقها الفعلي يف العمل(.

أربعة عرش قرنًا حتدد مرشوعية  أكثر من  الكريم منذ  القرآن  آيات  تنزلت  امللحظات: 
عمل املرأة وكسبها واستقالهلا املايل واملساواة االقتصادية بينها وبني الرجل.

َّا اْكَتَسْبَن ﴾)النساء/32( َّا اْكَتَسُبوْا َولِلنرَِّساء َنِصيٌب ممرِّ َجاِل َنِصيٌب ممرِّ قال تعاىل: ﴿ لِلررِّ

إذن فمن وجهة نظر الرشيعة اإلسالمية فإن عمل املرأة مباح كام هو مباح للرجل، ولكن 
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ونوع  له،  واحتياجها  هلا  العمل  رضورة  أو  رضورهتا  حسب  أخرى  إىل  امرأة  من  خيتلف 
العمل، والظروف املحيطة به، ومدى تعارضه مع مصلحة األرسة.

وحيث إنه توجد بعض األعامل التي ال تتفق بطبيعتها مع احتامل املرأة وال تالئم تكوينها 
املرأة« عامة واألجر الذي  تتناول ترشيعًا خيتص »بعمل  كأنثى، فإن الرشيعة اإلسالمية مل 
املهنة  أو  العمل  ممارسة  يف  املرأة  حرية  تغفل  مل  ولكنها  عملت،  إذا  عملها  عن  تتقاضاه 
بني  فاملساواة  العمل،  عقد  إبرام  يف  املرأة  أهلية  عىل  قيود  أية  توجد  مل  إهنا  بل  تراها،  التي 
الرجل واملرأة، زوجة كانت أو غري زوجة، تامة من حيث األهلية يف التعاقد عىل العمل أو 

االستخدام من صاحب العمل.

املادة )13()تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة للق�صاء على التمييز 
ـ  لها  تكفل  لكي  والجتماعية  القت�صادية  للحياة  الأخرى  املجالت  يف  املراأة  �صد 
على اأ�صا�س ت�صاوى الرجل واملراأة ـ نف�س احلقوق، ول�صيما: »احلق يف ال�صتحقاقات 

الأ�صرية«(.

املادة وبالتحديد  بالتعليق عىل اجلانب االقتصادي من هذه  سوف نخص  امللحظات: 
البند اخلاص باالستحقاقات األرسية، وهو ما يشمل قضية املرياث التي تعرضنا هلا يف بداية 
البحث ومايثار حول الرشيعة اإلسالمية من أهنا تعطى الرجل يف بعض األحوال ضعف 

املرأة وهو ما يدل عىل دونية املرأة.
يف  يتحكم  ال  املرياث  أنصبة  أن  له  يتبني  املرياث  وقواعد  أحكام  يف  املنصف  والباحث 

توزيعها بني املستحقني عامل الذكورة واألنوثة وإنام ثالثة عوامل:
1ـ درجة القرابة بني الوارث ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ وبني املورث.

2ـ موقع اجليل الوارث من التتابع الزمني لألجيال.
3ـ العبء املايل الذي يوجبه الرشع عىل الرجل دون املرأة.

ا وبنتًا وأختًا  فاإلسالم يلزم الرجل باإلنفاق عىل املرأة: زوجة ويلزمه باإلنفاق عليها أمَّ
عند حاجتهن، وال يلزم الزوجة باإلنفاق عىل نفسها أو أرسهتا، ولو كانت غنية، فجميع ما 

متلك هلا وحدها، وهي غري مكلفة باإلنفاق عىل أحد.
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هذا  مقابل  رشعًا  الرجل  هبا  املكلف  اإلنفاق  وجوب  وجوه  عىل  رسيعة  نظرة  وبإلقاء 
السهم الزائد يف املرياث يمكن إدراك أن املرأة هي الرابحة ماديًا ألن الرجل مطلوب منه:

1ـ أن يتكفل أمه وأباه، وأخته وأخاه، وأقاربه األدنى فاألدنى إن كانوا معرسين واملرأة 
معفاة من ذلك.

2ـ أن يعول زوجته وأوالده ويؤمن هلم املسكن واملأكل واملرشب وامللبس وسائر تكاليف 
احلياة املعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه، واملرأة معفاة من ذلك.

3ـ أن يؤمن نفقة الزوجة إذا ما طلقت حتى تنتهى مدة عدهتا، وقد متتد فرتة النفقة إذا ما 
كانت حاماًل إىل أن تضع محلها. كام يطلب من الرجل أن يؤمن أجرة الرضاعة إذا امتنعت 

األم عن إرضاع رضيعها، واملرأة معفاة من ذلك.
4ـ أن يقدم املهر لعروسه قل أو كثر وال تتكلف املرأة شيئًا.

إذ قرر للمرأة حقها يف اإلرث منذ 1400 سنة  القول أن الرشع اإلسالمي  إذن يمكن 
من  ومنحها  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  عىل  القضاء  جمال  يف  كبرية  خطوة  خطا  قد  ونيف 
احلقوق املالية أكثر بكثري مما تطمح إليه )املرأة العاملية( اليوم يف حتقيق ما تصبو إليه يف جمال 
لتنفق  املرأة املسلمة تدخره  املالية واالقتصادية واألرسية، وأن ما ترثه  املساواة يف احلقوق 
عىل نفسها يف حالة عدم زواجها أو يف حالة وفاة الزوج، إذا مل يرتك هلا ما يكفيها، فيكون 

املال الذي ورثته بمثابة مال احتياطي تنفقه عند الرضورة عىل نفسها أو عىل أرسهتا)8(.
خل�صة القول: أن الرجل واملرأة متعاكسان يف امللك واملرصوف، فليس هناك من غبن 

أو ظلم يف قضية املرياث عند املسلمني بتطبيق قاعدة التنصيف.
ونختتم بحثنًا هذا بعمل مقارنة رسيعة وبسيطة بني ما يمكن أن متلكه النساء املسلامت 
أموال،  من  العامل  يف  املسلامت  غري  النساء  عليه  حتصل  أن  يمكن  وما  اإلرث،  طريق  عن 
معتمدين يف ذلك عىل ما جاء يف تقرير برنامج خطة العمل العاملية للنصف الثاين من عقد 

األمم املتحدة للمرأة العاملية عام 1980م يقول التقرير:
»فبينام متثل املرأة 50% من سكان العامل الراشدين وثلث قوة العمل الرسمية فإهنا تعمل 
تقريبًا ثلثي ساعات العمل وال تتلقى إال عرش الدخل العاملي، ومتتلك أقل من واحد باملائة 
من املمتلكات يف العامل«)11(، بينام مقدار أو نسبة ما متلكه املرأة املسلمة عن طريق اإلرث 
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يمثل 33.33% رغم قاعدة التنصيف.
ثم يورد يف التقرير:

واالستغالل  القهر  كاف  بشكل  تظهر  االقتصادية  والتحليالت  النسب  هذه  »إن 
واالضطهاد والسيطرة من جانب الرجل للمرأة التي ال يقترص التمييز املامرس ضدها عىل 

النظم اإلنتاجية، بل ختضع للتمييز بحكم كوهنا قوة اإلنجاب فقط«.
إذن فالدعوة إىل تغيري »قاعدة التنصيف« يف قضية اإلرث دعوة ال يمكن أن تعطى ثامرًا 
مقنعة للداعني هلا. هذا فضاًل عن أهنا حكم رشعي إهلي ال يقبل التعديل وال التبديل، ومن 

أعلم بمصلحة اخللق إال اخلالق سبحانه؟!
أما املواثيق الدولية واالتفاقات الوضعية التي تصدر عن البرش وتطالب هبا مجعية األمم 

املتحدة يمكن أن تتبدل وتتغري مع أهواء واضعيها إذا ما تعارضت مع مصاحلهم.
لذا فإننا نوص يف ختام هذا البحث بالتمسك بأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء، ونحذر 
بام حذر اهلل تعاىل منه من استبدال هذه األحكام الرشعية بأخرى وضعية تتبدل مع أهواء 
واضعيها من الرجال ومصاحلهم كلام دعت احلاجة إىل ذلك، فنكون ـ إن فعلنا ذلك ـ قد 

ضللنا ضالاًل كبريًا كام ورد يف نص اآلية الكريمة:

ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب  اًل َوالَّ ﴿ َأَفَغرْيَ اهللِ َأْبَتِغي َحَكاًم َوُهَو الَِّذي َأَنَزَل إَِلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّ
قرِّ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِيَن * َومَتَّْت َكِلَمُت َربرَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل  برَِّك بِاحْلَ ن رَّ ٌل مرِّ ُه ُمَنزَّ َيْعَلُموَن َأنَّ
وَك َعن َسبِيِل اهللِ  ِميُع اْلَعِليُم * َوإِن ُتِطْع َأْكَثَر َمن يِف اأَلْرِض ُيِضلُّ ِل لَِكِلاَمتِِه َوُهَو السَّ الَّ ُمَبدرِّ

ُرُصوَن ﴾ )األنعام/114 - 116(. نَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ خَيْ بُِعوَن إاِلَّ الظَّ إِن َيتَّ
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