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 الشكر والتقدير

عليك انت كما  ثناءوتيسريه (سبحانك ال احصي  وتوفيقهبعد شكر هللا تعاىل اوال على اعانته      
أتقدم جبزيل ,الناس)  رال يشك(ال يشكر هللا من  اثنيت على نفسك) وقوله صلى هللا عليه وسلم

الفضل عرفا� مين هلم ابجلميل الذي اسدوه يل داعيا املوىل(عز وجل)هلم ابلتوفيق  ألهلالشكر 
الفاضلني الدكتور: زيد بن مسري   يستاذأم واملسلمني واخص ابلذكر وان ينفع هبم االسال والسداد,

االشراف على هذه الرسالة, فقد كان لرعايتهم العلمية  موالدكتور : عباس عرفان  على موافقته
 جيهاهتم السديدة االثر الكبري يف تذليل الكثري من الصعوابت. وتو 

راسات العليا دماالنق رائسة وكلية ال-واتقدم ابلشكر اىل اجلامعة موال� مالك إبراهيم االسالمية      
 اجلامعة،كما اشكر العاملني يف مكتبة   من دعم وعون يف اجناز رساليت هذه. أبدوهملا  ودكاترةعمادة 
من مساعدة وتيسري للمصادر واملراجع. واتوجه ابلشكر التقدير اىل  أبدوهملا  الكلية،يف  نيوالعامل

يف تيسري مجيع اإلجراءات املتعلقة ابلدارسة من بداية دخولنا  هللمساعدتاالخ الدكتور منري عابدين 
 خترجنا.ايل الكلية ايل 

اليت اسهمت  وعلى املالحظاتوال يفوتين ان اشكر اعضاء جلنة املناقشة لتفضلهم بقراءة الرسالة       

واعتذر سلفا ملن فاتين  اي شيءويف اخلتام اشكر كل من اعانين بتشجيع او دعوة او  يف تقوميها.

 واخر دعوا� ان احلمد هلل رب العاملني ذكره،
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 حرمان املرأة من املرياث يف العرف اللييب من املنظور القبلي والفقه املالكي العنوان:

ة املاجستري يف قسم الدراسات االسالمية كلية الدراسات العليا يل درجأبن هذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفري شرط لناقر 

حرمان املرأة من املرياث يف العرف اللييب من املنظور  جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتث عنوان:

 " القبلي والفقه املالكي

ادعي أحد استقباًال أ�ا من أتليفه وتبني أ�ا فعًال ليست  إذاو حضرهتا بنفسي وما زورهتا من ابداع غريي أو أتليف اآلخر، 

كلية الدراسات العليا جامعة موال�   علىذلك، ولن تكون املسؤولية علي املشرف أو  علىمن حبثي فأ� أحتمل املسؤولية 

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 

 ربين أحد عاي ذلكهذا وحررت هذا اإلقرار بناء علي رغبيت اخلاصة وال جي

 م14/1/2017ماالنج ،

 اإلقرارتوقيع صاحب 
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 مستخلص البحث
حرمان املرأة من املرياث يف العرف اللييب من املنظور القبلي والفقه املالكي (دراسة حالة ليبيا املنطقة ، جنالء سعد كرمي

جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية  كلية الدراسات العليا قسم الدراسات اإلسالميةمقدمة لرسالة ماجستري  ،)الوسطي
 م.2017، احلكومية

تدور خلفية البحث حول قضية حرمان املرأة يف اجملتمع اللييب من املرياث الذي جاءت به الشريعة االسالمية وأوضحته 
العادات  عتربالنصوص القطعية من قران سنة وهذا املنع مرده لوجود سلطان العرف والتمسك ابلتقاليد االجتماعية حيث ت

كثري من الناس يف مثل هذه املسائل واألمر حيتاج حتركاً على كافة املستو�ت ملنع ومعاجلة هذا   والتقاليد فوق الشرع يف نظر
 اخللل يف التطبيق للشريعة اإلسالمية وملقاصدها يف احلد من املمارسات اليت هتدر احلق املنصوص والثابت للمرأة.

معرفة احلجج اليت تستند عليها األعراف االجتماعية الليبية يف حرمان املرأة من حقها البحث هي وابلتايل كانت أهداف   
معرفة الطرق اليت يتم هبا حرمان املرأة من حقها يف املرياث يف العرف القبلي يف ليبيا عند و  يف املرياث عند شيوخ القبائل

العلماء الفقه املالكي يف هذه الطرق واحلجج اليت يتم من خالهلا حرمان النساء من املرياث يف  وتوضيح أراء شيوخ القبائل
 .رف االجتماعيعال

، وكانت طرق مجع البيا�ت معتمدة على املقابلة الوصفي املكتيبواملنهج  املنهج الوصفي النوعيواستخدمت الباحثة     
 الواثئق. بنوعيها املغلقة واملقابلة املفتوحة مث على

أن احلجج اليت تستند عليها األعراف االجتماعية الليبية يف حرمان املرأة من حقها يف وأما النتائج فأمهها ما يلي:      
الغرابء، وحجة وجود مانع التحبيس  عند تقع أن من األسرة ممتلكات عديدة مثل حجة محاية املرياث عند شيوخ القبائل

املرياث عديدة مثل طريقة  من الشرعي حقها أخذ من للمرأة املانعون إليها يلتجئ اليت رقالط ، وأنتأو الوقف للممتلكا
 وقيام الذكور، أبناءه وبني الوارث بني ومهية وشراء بيع عقود كتابة  تسجيل ممتلكات العائلة لألبناء دون البنات وطريقة

 أنه مسالك ظاهرها شرعي وابطنها. وابلرغم من وبعضها ابتباع حقهن عن البنات تنازل مفادها مستندات بتزوير البعض
 يف حقها من املرأة حترم اليت واإلجراءات واملسالك الطرق بشرعية صراحة يفيت من ليبيا يف املالكية العلماء من يوجد ال

 هذه عن والسكوت التغاضي عليهم ويغلب القبلي العرف عن راضون شبه املرياث إال أغلبية العلماء املالكيني يف ليبيا هم
بينما ميكن متيز أقلية منهم حتذر من هذا الصنيع املخالف للشريعة ورفضهم لكل احليل األخرى اليت ينتهجها  الظاهرة

 الرجال ضد النساء حلرما�ا من املرياث.
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ABSTRAK 

Nagla Saad Karim. 2017. Pencabutan Hak Waris Perempuan dalam Tradisi Libya dalam Perspektif  
Kesukuan dan Fiqih Maliki (Studi Kasus di Libya Tengah),  Tesis.  Jurusan Studi Islam. Fakultas 
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.   

 

Kata Kunci : Pencabutan Hak Waris Perempuan, Tradisi Libya, Prespektif Kesukuan, Fiqih Maliki. 

Latar belakang penelitian tesis ini membahas tentang Pencabutan Hak Waris Perempuan di 
masyarakat  Libya yang telah diatur  syariat Islam dan diperjelas dengan nash-nash qath’i dari Al-
Quran Hadist. Pencabutan ini mengacu kepada otoritas tradisi lokal dan berpegang pada adat istiadat 
masyarakat sekitar yang telah menganggap kedudukan tradisi dan adat istiadat berada di atas ajaran 
syariat dalam pandangan mayoritas masyarakat Libya Tengah, seperti dalam masalah yang dijadikan 
obyek penelitian ini. Hal tersebut membutuhkan peran semua pihak dari berbagai lapisan masyarakat 
untuk melakukan pelarangan atau berupaya mengatasi noda (aib) ini dalam pelaksanaan syariat Islam 
serta maqashid syariah pada batas-batas penerapan yang menghancurkan hak-hak yang sah bagi 
perempuan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dalil-dalil (argumentasi) yang dijadikan dasar 
tradisi-tradisi masyarakat Libya dalam pencabutan hak-hak waris kaum perempuan di kalangan tokoh-
tokoh adat. Serta, untuk mengetahui cara atau proses pencabutan hak waris perempuan dalam 
perspektif kesukuan di Libya dalam pandangan tokoh-tokoh adat. Juga, untuk menjelaskan pendapat 
para ulama’ fiqih Maliki dalam proses ini dan dalil-dalil (argumentasi) yang melatari proses 
pencabutan hak waris perempuan dalam sebuah tradisi sosial di Libya Tengah. 

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti dalam tesis ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dan pustaka (Library and Documentary Research). Adapun pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara (interview) terbuka dan tertutup, serta dokumentasi. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalil-dalil (argumentasi) yang dijadikan 
sandaran oleh hukum adat istiadat (tradisi) masyarakat Libia  dalam pencabutan hak waris perempuan 
di kalangan tokoh-tokoh adat sangat beragam, seperti alasan menjaga kepemilikan keluarga agar tidak 
jatuh ke tangan orang lain, adanya larangan untuk menyimpan dan mewaqafkan harta milik. Adapun 
cara atau proses yang dilakukan orang-orang yang melarang perempuan mengambil hak-hak waris 
yang sah sangat beragam, seperti mencatat seluruh harta kekayaan yang menjadi hak milik keluarga 
bagi anak-anaknya, melakukan akad kontrak jual beli secara fiktif antara pihak yang mewariskan dan 
anak-anak laki, sebagian ada yang memalsukan surat-surat yang bertujuan menghapus hak waris dari 
kaum perempuan secara sengaja, sebagian lagi melakukan dengan cara-cara yang sah sesuai prosedur  
Kendatipun, tidak ada seorangpun ulama dari ulama Maliki di Libya yang memberikan fatwa secara 
jelas tentang legalitas tata cara dan  prosedur yang melarang hak waris perempuan, selain hanya 
mayoritas ulama’ maliki di Libya yang setengah-setengah menerima tradisi kesukuan ini dan mereka 
cenderung acuh tak acuh dan mendiamkan fenomena tersebut, tatkala sebagian kecil dari mereka 
bersikap hati-hati dari perilaku yang bertentangan dengan syariat ini, dan mereka juga menolak segala 
bentuk rekayasa yang dilakukan para tokoh melawan hak waris kaum perempuan.    
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ABSTRACT 

 

Nagla Saad Karim, 2017. The Woman Disinheritance of Libyan Tradition from the 
Perspective of Tribe and Maliki Fiqh (A Case Study in Central Libya). Thesis. Magister of 
Islamic Studies. Postgraduate Program of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, 
Malang. 

Keywords: Woman disinheritance, Libyan tradition, Tribal perspective, Maliki Fiqh 

  

The study discusses the woman disinheritance in Libya which has been ruled in 
Islamic law and emphasized by qath’i law of Quran and hadith. The disinheritance itself refers 
to the authority which considers local tradition and custom are above Islamic law in the 
perspective of Central Libya society, as object of the study. Therefore, it is important to 
involve all level of the society to ban or deal with the problem in order to maintain Islamic 
law and maqashid sharia on the application which destroys the woman legal rights. 

 The study aims to find out the basic argumentation of Libyan tradition among 
traditional leaders for woman disinheritance. In addition, it tries to find out the way or process 
of woman disinheritance from the perspective of Libyan tribal leaders and describe the 
perspective of Maliki fiqh ulemas and argumentation on the problem. 

 The researcher employs a qualitative descriptive and library and documentary as the 
research methodology. The data collection is done by closed and open interview and 
documentation. 

 The result of the study shows that there are various argumentation used by Libyan 
society as their legal basics to do woman disinheritance such as to keep family wealth and the 
prohibition to give away the family wealth. To do this, they perform various action such as 
documenting family wealth for their heirs, doing a fake transaction between parents and their 
sons, forging documents in order to prevent the women from inheriting the wealth, and doing 
it with a legal procedure. However, the Maliki ulemas say nothing about the legality and 
procedure of the phenomena. Moreover, even though some of the ulemas refuse any practice 
of woman disinheritance which is against Islamic law, most of them accept the tradition and 
tend to tolerate the phenomena.  
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 االطار العام والدراسات السابقة الفصل األول :
 

 خلقية البحث -أ

هو نظام مبتكر وفريد مل يسبق للبشر أن تعاملوا اإلسالم إن نظام اإلرث الذي جاء به الدين     

قد مت وضعه على أسس واضحة وألهداف بينة وليس بطريقة اعتباطية راعى فيه مبثله. فهذا النظام 

 .اجلميعاملشرع مصاحل 

ان الشريعة اإلسالمي نظر إىل املرأة نظرة رمحة ، فأوجب هلا حقوق حىت أصبحت متلك حقوقا  

 أكثر من الرجل من حيث اجلملة ، وأصبح عليها واجبات أقل من الرجل من حيث اجلملة .

جل احلفاظ علي احلقوق أوجد أحكام متنع املتالعب من التهرب، وأتى بتشريع مل تصل ومن أ

 البشرية حبضارهتا احلديثة إىل شاطئه.

او جدة او  ااإلسالم املرأة حقها كامال يف املرياث سواء أكانت أما  او اختالدين وقد أعطي    

ها ملتوىف فهي اليت أجنبت األوالد و يف حتصيل هذه الثروة اليت ترك قد سامهت بشكل مباشر زوجة ف

قامت على خدمتهم  وخدمة البيت وبذلك وفرت لرجل  الوقت جلمع هذا املال الذي تركه ورمبا 

وبعد ان اصبح لألنثى حق يف املرياث , سد الفقه اإلسالمي الباب  عملت بيديها معه يف مهنته.

ث , او ابلتالعب ابلوصية , او حبرمان أمام من حياول االلتفاف علي هذا احلق هبروبه من املريا

 1اجلنني , او ابي طريقة كانت.

َيْستَـْفُتوَنَك ُقِل اهللَُّ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس ( قول هللا تعايل يف كتابه العزيز :وي    

ا ِإْن ملَْ َيُكْن َهلَا َوَلٌد فَِإْن َكانـََتا اثـْنَـتَـْنيِ فـََلُهَما َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فـََلَها ِنْصُف َما تـََرَك َوُهَو يَرِثـُهَ 

                                                 
 432ص  )ه1432جملة العلوم اإلسالمية, العدد الثامن ,(,  محاية التشريع اإلسالمي ملرياث اإل�ثحممد أمني خلف القيس ,  - 1
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ُ اهللَُّ   َلُكْم َأْن َتِضلُّوا الثـُّلُثَاِن ِممَّا تـََرَك َوِإْن َكانُوا ِإْخَوًة رَِجاًال َوِنَساًء َفِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ يـُبَـنيِّ

ُ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ   .2)َواهللَّ

ُنَّ َوَلٌد فَِإن َكاَن َهلُنَّ َوَلٌد فـََلُكُم الرُّبُُع قال تعاىل     (َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك َأْزَواُجُكْم ِإن ملَّْ َيُكن هلَّ

ُكْم َوَلٌد فَِإن َكاَن ِممَّا تـَرَْكَن ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصَني هِبَا َأْو َدْيٍن َوَهلُنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإن ملَّْ َيُكن لَّ 

ن بـَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن هِبَا َأْو َدْيٍن َوِإن َكاَن رَُجٌل يُوَرثُ   َكالََلًة َأو َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتم مِّ

ُهَما السُُّدُس فَِإن َكانـَُوْا أَ  نـْ ْكثـََر ِمن َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاء ِيف اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد مِّ

َن اهللِّ َواهلّلُ َعِليٌم َحِليمٌ  َر ُمَضآرٍّ َوِصيًَّة مِّ  .3)الثـُُّلِث ِمن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى هِبَا َأْو َدْيٍن َغيـْ

للمرأة نصيبًا من اإلرث ؛ فاألم ، والزوجة ،   أعطيتوضح ان النظام اإلسالمي  اآل�توهذه     

ت ، وبنت االبن ، واألخت ، وأمثاهلّن ، هلّن نصيٌب من مال امليت يضمن هلّن حياة كرمية والبن

 خالية من هوان الفاقة ، ومذلَّة الفقر .

اليت حرمت املرأة من ذلك متامًا ؛ واملرأة ـ أمًا كانت ، أو الليبية االجتماعية  األعرافخبالف    

ال تُعطى شيئاً من اإلرث، حبجة أ�ا ال تقاتل، وال  املرأة اإلسالم كانت و بنتاً ـ فقبل ظهورزوجة ، أ

تدافع عن محى العشرية . وكـان العـريب يقول : "كيف نعطي املال من ال يركب فرسًا ، وال حيمـل 

 4سيفاً، وال يقاتل عدواً"؛ فكانوا مينعو�ـا من اإلرث ، كما مينعون الوليد الصغري .

اهليتهم ال يُورّثون النساء وال الصبيان ، فأبطل هللا حكمهم املبين وقد كان أهل اجلاهلية يف ج    

على اجلهل والطغيان ، وجعل اإل�ث ُيشاركن الذكور حبسب ما تقتضيه حاجتهّن ؛ فجعل للمرأة 

                                                 
 176سورة النساء االية  - 2
 12سورة النساء اآلية   - 3
املطبعة الكمالية, الطبعة األويل (, املرياث يف الشريعة اإلسالمية علي ما علية العمل يف احملاكم الشرعية السودانيةالصديق حممد األمني الضرير,  - 4
 18, ص )م1964,
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نصف ما للرجل من جنسها دون ز�دة وال نقصان ، ومل حيرمها كما فعل أهل اجلاهلية ، وال سوَّاها 

عض من احنرف عن مقتضى العقل والفطرة السوية ؛ فقال عّز من قائل: (آاَبؤُُكْم ابلرجل كما فعل ب

َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما   5)َوأَبـَْناؤُُكْم َال َتْدُروَن أَيـُُّهْم أَقْـَرُب َلُكْم نـَْفًعا  َفرِيَضًة ِمَن اهللَِّ ِإنَّ اهللَّ

كن حمرومات   واليتخاصة النساء منهم بنظام إرث جديد أنصف فيه مجيع الورثة و  اإلسالمفجاء    

  6.اجلاهليةمن تركة أقرابئهن يف نظام اإلرث املطبق عند العرب يف 

ضع خت , فان شؤون املرأة يف خمتلف جماالهتا ان الواقع االجتماعي يف الدول اإلسالمية ومنها ليبيا    

على املساواة بني املواطنني للعرف أكثر من خضوعه ملظلة الدين ,ففي الوقت الذي يؤكد فيه الدين 

 لسيطرة خيرج بقوة من عباءة الدين  املرأة كثري من أمور حياهتم جند أن اجلانبنساًء ورجاًال يف ال

  7العرف االجتماعي والغريب أن اجملتمع حيرتم هذا العرف بل وبكل ثقة .

يسيطر العرف  أن الدين ليس وحده، ما حيرك اجملتمعات العربية، إذ ومن املتعارف عليه   

يطرت االجتماعي يف كثري من أمور احلياة على حتركات اجملتمع إىل درجة تفوق يف بعض األحيان س

االجتماعي  ينصف الرجل  أكثر من  املرأة، وإن كانوا يف اخلطأ  الدين، حىت أصبح ميزان العدالة

 سواء.

ربية من الدين، إذ يؤثر يف يف النفوس الع التأثريويعترب العرف االجتماعي أعمق من �حيه    

 معتقداهتم وتصرفاهتم حىت اختلطت العادات ابلدين، وصعب التفريق بينها لدى بعض أفراد اجملتمع. 

وذلك لوجود عرف وجيب أال يكون العرف االجتماعي مؤثرًا يف سلوك الفرد أكثر من التشريع، 

                                                 
 11سورة النساء اآلية  - 5
 .438,) م8019مكتبة الغزايل ,سور�, الطبعة الثالثة , (,روائع البيان تفسري آ�ت األحكام من القرانحممد علب الصابوين,  - 6
 , موقع اللوكةحق ضائع وظلمها العباد مرياث املرأة أنصفها هللاإميان احللواين,  - 7

 http://www.alukah.net/culture/0/1550/#ixzz41SelxLM8رابط املوضوع: 
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رعية أمام هللا  ،حيث أن العادات الن الذكر واألنثى يستو�ن ابملسؤولية الشو  صحيح وعرف فاسد,

 من املرياث.  املرأةاالجتماعية املتحكمة ابجملتمع تسببت يف سلوكيات خاطئة تصل حلرمان 

, اليت  وفيه الكثري من القيم الفاضلة,ان العرف االجتماعي حمور مهم يف منظومة الثقافة احمللية بل    

منطلق تكوين اجملتمع احلديث ودولة املؤسسات فإن ولكن يبقى عرفاً وابلتايل ومن ال تعارض الدين 

كثري من   يهضم , املسواة مع الدين ه إىل درج لية من اهليمنة على املرأةإعطاء العرف درجة عا

مثًال كثري من النساء ال �خذن حقهن  ضياعها العرف حقوق املرأة اليت كفلها الشرع جند أن خلف

عرف,  وحني ختطئ وترتكب أي جرمية جند أ�ا كاملة يف اإلرث بل وحيرمن منه حتت طائلة ال

 تماعي مبعىن انه حيكم هبذه املكو�تالعرف مكون ثقايف اج ,يف استحقاق العقاب ابلنظاماألهلية 

مل يكتف بذلك مع النساء حيث  اجملتمع اللييبالكثري من سلوكيات األفراد رجاًال ونساء ولكنه يف 

  النساء من املرياث. يعات والنظم وابت صاحب سطوة فهو مينعابت نداً قو�ً للكثري من التشر 

قوانني، من اقره الشرع ونتبع ما عاداتنا السيئة،  نرتك أبفكار� البالية و  نتمسك اذا جيب ان ال   

مل يكن كافيًا للتخلي عن  اإلسالميةتلك املتعلقة حبقوق املرأة وأمهها املرياث، وما أقرته الشريعة 

ئدة حبرمان املرأة من حقها يف املرياث، وهو حق شرعي من أجل حفظ  حقوق كل من الفكرة السا

اقتصادية تؤدي  وأخرى، إجيابية وأسريةاملرأة والرجل يف أموال ذويهم، وذلك ملا له من آاثر اجتماعية 

اىل حتسني الوضع املادي وخاصة ملن هم حباجة للحصول على حقهم يف املرياث ابلرغم من أن 

كفل للمرأة حقها يف املرياث، وجاء ليعطيها ما نص عليه القران الكرمي، اال أن هناك من مل الشرع  

فوق الشرع يف  ابعتبارهاالعادات والتقاليد  ابسميكرتث بذلك خمرتقًا كل النصوص الشرعية ، 

 نظرهم. 
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وريثات هناك فئة خالفت هذا الشرع واستمرت يف سلب حقوق ال اذا فالشرع انصف املرأة ,لكن   

علي املعروضة  احلاالتامللحوظ يف عدد  االرتفاعبدعاوى جاهلية ابطلة، وجيسد ذلك من خالل 

 ، اليت تشتكي فيها املرأة من سرقة حقها يف املرياث.شيوخ القبائل  وعلماء الدين

 مل يفرض هللا عز وجل املرياث عبثاً بل جاء من أجل حفظ كل من حق املرأة والرجل، وما ورد يف   

   8. األنصبةسورة النساء كان كافياً لتوضيح كيف يتم تقسيم 

اىل التمسك ابلعادات  ابإلضافةالبعد عن الوازع الديين يف ذلك هو  ولعال السبب الرئيسي     

إعطاء املرأة مبلغ بسيط مقابل التخلي   ومن أمثلة ذلك النابعة من جمتمع شرقي ذكوري, والتقاليد

رياث ووقوف البعض يف وجه حصول املرأة على مرياثها لكي ال تكون من عن فكرة املطالبة ابمل

نصيب الزوج او الولد املنتمي اىل عائلة أخرى، مما جيعل البعض منهن يلجأن للسكوت عن حقهن 

تسهم  األمورعلى مضض خوفاً من مقاطعة األهل وجتنباً للنظرة السيئة من اجملتمع احمليط، كل هذه 

لعائلية، وجند ان هذه احلالة تنطبق على الكثري من النساء اللوايت حرمن من ا الروابطيف تفكيك 

  9حقهن يف املرياث ملعتقدات تتعلق ابلعادات واألعراف السائدة.

يف العرف اللييب وطرق وأساليب وحجج اليت  املرأةهو مرياث و وأسباب اختياري هلذا املوضوع    

معرفة األسباب اليت جتعل املرأة ال تطالب هو  رأة من مرياثها, اخذ هبا العرف يف ليبيا ملنع وحرمان امل

معرفة التناقض الواضح بني األعراف االجتماعية وأحكام الشرعية وأيضا  حبقها يف املرياث ,

اكتشاف احلجج والطرق اليت يتم عن طريقها حرمان النساء من ,و  اإلسالمية فيما خيص مرياث املرأة

                                                 
, حق املرأة ابملرياث بني الواجب الشرعي وغياب التطبيقوكالة أخبار املرأة,  - 8

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=9791 18/11/2015 
 -,جملة دنيا الوطن حق املرأة ابملرياث بني الواجب الشرعي وغياب التطبيقأفنان اسليم,  -  - 9

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/16/508621.html 22/11/2015 

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=9791
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/16/508621.html


8 
 

رف علي األسباب احلقيقة اليت جعلت األعراف االجتماعية يف ليبيا حترم املرأة والتعاملرياث يف ليبيا, 

اجلهل الديين أبحكام الدين اإلسالمي فيما يتعلق حبقوق املرأة خاصة حقها يف من املرياث هل هو 

 .الاأما التشبث ابألعراف ليس  املرياث

ا واحلصول على مرياثها كما نصت عليه وأخريًا البد أن يكون للمرأة جرأة اكرب يف املطالبة حبقه   

حقوقها كاملة دون  وإعطائهاالشرائع السماوية وأقرته القوانني،  وانه من حق املرأة تطبيق شرع هللا 

املرأة  أعطىالقيام بتوعية الناس توعية صحيحة بدينهم وان الدين  هي األوىلانتقاص،  فاخلطوة 

 .البائدة  األعراف ال تبقى حقوقها حبيسة قوانني حقها يف املرياث ومل مينعها أي حق فيه حىت

 أسئلة البحث -ب

 تسعى هده الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت األتية :   

يف حرمان املرأة من حقها  الليبيةاحلجج اليت تستند عليها األعراف االجتماعية  الطرق و ماهي -1

   ؟عند شيوخ القبائل  يف املرياث

 ؟ يف ليبيا يف تعامل العرف االجتماعي يف ليبيا مع مرياث املرأة الفقه املالكي ما راي علماء – 2

 البحثأهداف  - ج

 املرياث.من  املرأةيف حرمان  الليبية األعرافاحلجج اليت تستند عليها  الطرق و معرفة-1

النساء من يف هذه الطرق واحلجج اليت يتم من خالهلا حرمان  توضيح أراء العلماء الفقه املالكي -2

 .املرياث يف الغرف االجتماعي

 أمهية البحث: -د

 أوال: األمهية النظرية
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يعترب هدا املوضوع ضرورة ثقافية وفكرية هتدف إىل إنصاف املرأة املسلمة من جاهلية التشدد  - 1

وتنقية مسريهتا من الشوائب اليت عطلت مسريهتا وقيدت دورها وحرمتها من حقوقها اليت كفلها هلا 

 سالم اإل

جهل الكثري من النساء مبا هلن من حقوق مالية من جهة وخضوعهن لضغوطات عائلية من  - 2

 جهة أخرى وهدا يؤدي لتعطيل حكم هللا والعمل أبحكام اجلاهلية .

 اثنيا: األمهية التطبيقية

ا بشكل معرفة الطرق اليت حرمت هبا االعرتاف االجتماعية يف ليبيا املرأة من مرياثها وتبيا� – 1

 مفصل ,اإلجياد احللول املمكنة هلدة الطرق الغري شرعية .

أبعذار  متضرعنيتتعرض له النساء من هضم حلقوقهن يف املرياث وإيثار الذكور على اإل�ث  ما– 2

من اهم و ,  وحجج واهية قائمة على التمييز وخمالفة ما قرره هللا عز وجل من حقوق هلن يف املرياث

األموال املنقولة وغري املنقولة يؤدي إىل ضياع أمالك العائلة على  ت اإل�ثهده احلجج ان توري

راء هدا كله هو الطمع يف اعتبار أ�ن تزوجن وابلتايل سيشارك األزواج يف املرياث والسبب الرئيسي و 

 .أمواهلا

 

 

 

 حدود البحث:  - ه

 احلدود املوضوعية : 
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يف الشريعة اإلسالمية, ولكنه دراسة حمصورة يف ا البحث ليس عن مرياث املرأة وتفاصيله هذ   

صة مرياث املرأة يف العرف مرياث املرأة يف األعراف االجتماعية السائدة يف اجملتمعات اإلسالمية وخبا

مل يتعرض الباحث إىل أي نقطة خارجة عن البحث إال مبا خيدم  اللييب و الفقه املالكي,  لذلك

 البحث ويزيد من قيمته العلمية. 

 2016-2015العام الدراسي  :  :احلدود الزمنية 

 الدراسات السابقة: - ز

يعترب هده الدراسة جزاء بسيطا من قضية كربى هي قضية املرأة واليت دار حوهلا العديد من اجلدل    

 والفت فيها العديد من املؤلفات وأتريت حوهلا العديد من الشبهات . 

السابقة ان هده الدراسات جيب ان تكون متخصصة يف  ومن املتعارف عليه عند دكر الدراسات

موضوع البحث نفسه ولقد حبث يف العديد من املؤلفات والبحوث ولكن مل اجد دراسة تبحث 

 نفس املوضوع ولكين وجدت بعض البحوث والكتب القريبة من حبثي ومن أمثلتها :

ملرياث, دراسة مقارنة, رسالة أ. سليمان اثين كبيا, حاالت ز�دة املرأة على الرجل يف ا  - 1

ماجستري غري  منشورة ,جامعة املدينة العاملية,  كلية العلوم اإلسالمية, قسم الفقه وأصوله, 

 م.2011دولة ماليز�,

وهتدف هده الدراسة ايل بيان أحكام الشريعة اإلسالمية املطهرة يف مرياث املرأة, وتصحيح الفكر    

الطريق املظلم بشبهات العلمانيني الذين سيطروا على صناعة العقول املتشتت ابلطرح الغريب وتنوير 

من وقت مبكر، وتفنيد شبهاهتم الباطلة حول مرياث املرأة, وكذلك استنهاض مهم املثقفني واستنفار 

عزائمهم للمشاركة يف قضا� املرأة اليت تشابكت حوهلا التحد�ت وتفاقمت عليها املشكالت، 
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فكر السليم والطرح املنري عسى أن يكون ذلك سببا يف وعي يرفع عن األمة وذلك إبيقاد شرارة ال

 هذه الغمة.

كما تناولت الدارسة ضرورة وجود ثقافية فكرية هتدف إىل إنصاف املرأة املسلمة من جاهلييت     

التغريب والتشدد معا، وتنقية مسريهتا من الشوائب اليت عطلت حركتها، وقيـدت دورها، وحرمتها 

 ها اليت كفلها هلا اإلسالم، لتشارك يف �ضة جمتمعها وتقدمه.حقوق

وكشفت الدارسة ما تتعرض له معظم النساء وخصوصاً يف القرى واألر�ف من هضم حلقوقهن يف    

أبعذار وحجج واهية، قائمة على التمييز والظلم  متذعريناملرياث، وإيثاٍر للذكور على اإل�ث، 

 جل من حقوق يف هذا املضمار.وخمالفة ما قرره هللا عز و 

ومن أهم هذه احلجج، أن توريث اإل�ث من األموال املنقولة أو غري املنقولة كاألراضي واألطيان 

يؤدي إىل تشتيت ملك العائلة، على اعتبار أ�ن سيتزوجن، وابلتايل سيشارك األزواج واألوالد يف 

ساعد على تفشي هذا الظلم جهل الكثري ذلك املرياث, واحلقيقة أن الطمع يكمن وراء ذلك كله, و 

من النساء مبا هلن من حقوق من جهة, وخضوعهن واستسالمهن لضغوط العائلة وهتديداهتا من 

جهة أخرى، األمر الذي أدي إىل تعطيل حكم هللا تعاىل والعمل أبحكام اجلاهلية، ويف هذا من 

 الشر والبالء ما فيه سواء على أنفسهم أو على جمتمعاهتم.

 تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة على التساؤالت اآلتية:   

 هل للمرأة  بوصفها كائنا بشر� له ميوالته وغرائزه الفطرية أهلية مالية ابلتملك والتصرف فيه؟ - 1

 ما نظر�ت التشريعات القدمية واحلديثة حول مرياث املرأة ؟ - 2

 إلسالمي؟ما هي احلاالت اليت ترث فيها املرأة يف الفقه ا - 3

 ما هي الشبهات و املزاعم اليت أاثرها " أدعياء" حترير املرأة يف قضية مرياثها وما الردود عليها ؟ - 4
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 اهم النتائج الدارسة:

أغلب الورثة ابلفرض نساء (إ�ث), وال يوجد من الذكور إال القليل, ومعىن كو�ا ترث  - 1

صيب الذي خيضع ملسألة الباقي بعد أصحاب ابلفرض أي أن نصيبها اثبت هلا دائما، بعكس التع

 الفروض.

فرضا، وهذا ما مل يصله ترث شيئا إىل أن ترث النصف,  أن اإلسالم انتقل ابألنثى من كو�ا ال- 2

 ذكر أبدا إال الزوج.

أن األنثى غالبا ترث ابلفرض، وال يرث ابلفرض من الذكور إال األضعف مريااث (أب، جد) - 3

 عن هذه احلياة أو ألخ ألم, وهو يعد مبثابة أنثى.ومها يف حال إدابر 

أو أن اإلسالم ضمن للمرأة يف حال كو�ا اثنني فما فوق (بنتني، بنيت ابن، أختني شقيقتني، - 4

 وهذا ما مل يضمنه ألي ذكر.ألب فأكثر) فرض الثلثني و 

ها احملدد, بل إن بعد أن كانت املرأة من سقط املتاع، صارت يف ظل اإلسالم وارثة، هلا نصيب- 5

هناك من النساء من ال حيرمن من املرياث أبدا مهما كان يف املسألة وهن: (األم, والبنت, والزوجة), 

 وهؤالء الثالثة يشكلن العمود الفقري للميت الذكر.

 

أ. أمين أمحد حممد نعريات, الذمة املالية للمرأة يف الفقه اإلسالمي,   رسالة  ماجستري غري  – 2

يف الفقه والتشريع, بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف �بلس   منشورة

 م.2009فلسطني,
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تناولت الدارسة مكانة املرأة بشكل عام ، عند األمم األخرى، وبينت رقي اإلسالم يف تعامله    

ن مث حتدثت ونظرته للمرأة ، حيث أعطاها حقوقها كاملة غري منقوصة ، السيما احلقوق املالية، وم

عن بعض الشبه املثارة حول املرأة واليت تنتقص من حقوقها املالية حيث عرضت هلا وبينت زيفها 

وبطال�ا ابحلجة والربهان حيث عرصت يف الفصل االول :عن ماهية الذمة و عالقتها ابألهلية، 

 النتائج.وأهلية املرأة للتصرف يف أمواهلا، وأهليتها للعمل و التكسب مبيًنا القيود و 

ويف الفصل الثاين: حتدثت عن احلقوق بشكل عام، واليت من ضمنها احلقوق املالية، حيث 

خصصت هذا الفصل للحديث عن املهر الذي هو حق مايل خاص ابلزوجة، وبينت ضمانة 

 اإلسالم للمرأة حقها يف ملكية املهر و التصرف به. 

الذي هو حق مايل هلا ، فرضه هللا تعاىل من  أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن مرياث املرأة   

فوق سبع مسوات ، وبينت أحوال النساء يف املرياث مع ذكر األدلة على كل حالة من حاالت 

 مرياث املرأة .

وأخريًا جاء الفصل الرابع: وحتدثت فيه عن النفقة الواجبة للمرأة على الغري، والواجبة عليها حلق    

 الغري.

لدخل اخلاص، املهر، املرياث، والنفقة ) تعترب من أصول ذمة املرأة املالية ويف بعض فهذه احلقوق ( ا 

احلاالت تكلف املرأة بواجبات مالية جتاه غريها فيما يتعلق هبذه احلقوق املالية فتكون من خصوم 

 ذمتها املالية .

القضاء مراعاهتا عند تدور مشكلة الدارسة  حول بيان األحكام الشرعية اليت ينبغي على الدولة و    

النظر يف القضا� املتعلقة ابحلقوق املالية للمرأة، وتلك األحكام اليت ينبغي على املرأة والرجل معرفتها 

ليعرف كل منهم ماله وما عليه، وكذلك بيان األحكام الشرعية ملا استجد من القضا� اليت حباجة 
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، ولكن هل ى الغري كاملهر والنفقة واإلرث.عل أن املرأة هلا حقوق ماليةو  إىل بيان حكمها الشرعي.

 عليها التزامات وحقوق مالية للغري كالنفقة على بيت الزوجية والنفقة على األبوين... ؟

 اهم النتائج:

للمرأة ذمة مالية مستقلة تستقر فيها حقوقها كالرجل متاًما دون أي قيد أو شرط، وهذا من  - 1

 نية والتكرمي.مقتضى املساواة بينهما يف اإلنسا

للمرأة أهلية كاملة للتصرف أبمواهلا بشىت أنواع التصرف املشروعة دون أي قيد أو شرط من  - 2

 أحد عليها، ويستحب مشورة الزوج أو الويل يف هذا التصرف.

للمرأة حقها ونصيبها من املرياث ال جيوز هضمه أو االنتقاص منه ألن هللا تعاىل فرضه وبينه  - 3

ا شافًيا ال مراء فيه وال جدال، ويعترب مرياث املرأة من أصول ذمتها املالية، واملرأة كما ترث بياً� كافيً 

 مال الغري كاألب والزوج فإن أمواهلا تورث عنها بعد وفاهتا.

حق املرأة يف املرياث قد يكون مساوً� لنصيب الذكر، وقد يزيد عليه ولكن األعم األغلب أن  - 4

صف من نصيب الذكر إذا كان يف درجتها، أو أقل منه، للموازنة بني ما ميلكه يكون نصيبها على الن

 الرجل وما متلكه املرأة، فهو معلول لوضعها اخلاص من �حية املهر والنفقة.

املرأة وحق املرياث, اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة, املشروع اإلقليمي لتمكني  – 3

 م .2012ية الدولية, النسخة الثانية, املرأة, الوكالة الكندية للتنم

ث، الذي يعرف ابنه : استحقاق اإلنسان لشيء ينتقل إليه من شخص االورقة حق املري  تتناول   

بعد موته لسبب ولعدم وجود مانع اذا حتقق شرطه ، وذلك من  زاوية مدى متتع املرأة هبذا  آخر

ية هبذا اخلصوص مع الرتكيز على أحكام من خالل عرض ألحكام الشرائع السماو  احلق يف األردن،

 الشريعة اإلسالمية حيث
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% من السكان يعتنقون هذا الدين، ابإلضافة إىل أن  95أن الدين اإلسالمي هو دين الدولة وأن 

املطبق يف األردن على املسلمني وغريهم هو النظام اإلسالمي. كما مت استعراض  نظام املرياث

لة حبق املرياث والتعليق عليها من خالل إلقاء الضوء على العديد من التشريعات األردنية ذات  الص

 احلاالت والقضا� ذات الصلة.

وذلك من أجل بيان مركز املرأة يف األردن من هذا احلق وحتديد العتبات اليت تواجهها أمام     

لكفيلة ، واقرتاح اخلطط والسياسات ااملرياث واالحتفاظ أو التصرف به حصوهلا على حقها يف

بتمكينها من احلصول على حقوقها يف املرياث دون متييز بينها وبني الرجل. حيث أن املطالبة إبنفاذ 

حقوق املرأة يف املرياث ال تكون فقط من أجل ضمان الوفاء ابالحتياجات املادية املباشرة للمرأة 

كافئة بني اجلنسني وإعطائها حقوقها، ولكن أيضا من أجل إعادة تشكيل عالقات القوى غري املت

لوجود ارتباط أساسي وجوهري بني ممارسة العنف والتمييز ضد املرة، والفرص املتاحة حلرما�ا أو 

 جتريدها من حقوقها يف املرياث ابإلكراه أو االحتيال أو من خالل ممارسة الضغوط. 

سبابه وشروطه وموانعه ، الورقة أيضا : حق املرأة يف املرياث , من حيث تعريفه وأركانه وأ وتناولت   

واألدلة الشرعية على املرياث، واألنصبة يف املرياث مقاربة بني أنصبة املرأة والرجل ، واإلطار القانوين 

حلق املرة يف املرياث يف األردن، وضما�ت هذه احلقوق ، والتدابري االحرتازية حلمايتها ، وواقع حق 

مارسات السلبية ضد حصول املرأة على هدا احلق ء ومن مث املرة يف املرياث يف األردن ، وذكر اهم امل

 النتائج والتوصيات.

 اهم النتائج :

إن املطالبة إبنفاذ حقوق املرأة االقتصادية ال تكون فقط من أجل ضمان الوفاء ابالحتياجات  -1

القات املادية املباشرة للمرأة وإعطائها حقوقها املفروضة ء ولكن أيضا من أجل إعادة تشكيل ع
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القوى غري املتكافئة بني اجلنسني لوجود ارتباط أساسي وجوهري بني ممارسة العنف والتمييز ضد 

 املرأة، وحرما�ا من حقوقها املشروعة يف املرياث، وحقوقها األخرى يف شىت اجملاالت. 

اث إال ابلرغم من وجود العديد من الضما�ت اليت حتول دون االعتداء على حق املرأة يف املري  -2

أن الواقع العملي يف اجملتمع األردين يشهد الكثري من حاالت حرمان املرأة من حقها يف املرياث 

من نساء حمافظة %  74خصوصاً يف مناطق الريف والبادية ء حيث تشري بعض الدراسات إىل أن 

طواعية % منهن فقط تنازلن عن حقهن 15اربد مل حيصلن على حقوقهن من املرياث كاملة، وأن 

 وبنسب متساوية يف خمتلف مراكز ألوية وأر�ف احملافظة. 

 حرمان املرأة من حقوقها من املرياث تتمثل مبايلي:  أسبابإن أهم  - 3

اخلوف من التعرض لإليذاء ومقاطعة األسرة، غالبا ما تبدأ مساومة املرأة على التنازل عن  -أ

التخجيل , فإذا مل تفلح هذه الوسائل يلجأ البعض  حقوقها من املرياث ابألساليب الودية وحماوالت

هلا حىت الوصول إىل اإليذاء إىل أساليب أخرى كالتهديد إبيذائها وإيذاء أوالدها ومقاطعة األسر  

 الفعلي هلا من خالل الضرب وغر من وسائل العنف اجلسدي والنفسي. 

 واإلجراءات املتعلقة بتقسيم اإلرث، عدم معرفة املرأة حبقوقها يف املرياث، واجلهل ابلقوانني -ب

حيث أن عدم معرفة بعض النساء مبقدار حقوقهن يف الرتكة يؤدي هبن إىل التنازل عن أنصبتهن من 

 الرتكة لقاء مقابل مادي بسيط ال يساوي القيمة احلقيقية ألنصبتهن. 

حيث يشعرن أب�ن  اخلجل من املطالبة ابملرياث , ختجل بعض النساء من املطالبة ابملرياث -ت

يطلنب صدقة أو أ�ن يطالنب بشيء ليس هلن حق به وفقأ لعادات بعض فئات اجملتمع ء إىل جانب 

اخلجل واخلوف من نظرة اجملتمع السلبية إذا ما قمن ابختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حلصوهلن 

 على حقوقهن. 
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احملامني لغا�ت إختاذ اإلجراءات القانونية عدم القدرة على دفع تكاليف رسوم احملاكم وأتعاب  -ث

الكفيلة بتحصيل حقوقهن من الرتكة يف حال امتنع ابقي الورثة عن القسمة الرضائية أو توزيع 

 احلصص اإلرثية وفقاً لنص القانون.

حممود سامل مصلح, موانع املرياث يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا يف احملاكم الشرعية  -4

, جامعة اإلسالمية غزة ,كلبة الشريعة والقانون, غزة  منشورةرسالة ماجستري غري بقطاع غزة, 

 م.2008, 

إن موضوع موانع املرياث، من أهم املواضيع اليت جيب على طالب الفقه أن يكون على علم هبا،    

ل من على ثالثة فصول، يتكون الفصل األو وقد اشتمل هذا البحث لتعلقها حبياة اإلنسان املادية، 

 يف املبحث األول عن مفهوم موانع املرياث مشموال مفهوم املانع واملرياث.  تناولثالثة مباحث ، 

ويف املبحث الثاين حتدثت عن التكييف الفقهي ملوانع املرياث املتفق عليها وهي القتل، والرق    

ي جهل اتريخ الوفاة  واختالف الدين، واللعان، والتكييف الفقهي ملوانع املرياث املختلف فيها وه

ومرياث طالق املريض مرض املوت ومرياث ذوي الرحم، ومانع الدور احلكمي ومانع اختالف 

 الدارين، ومانع النبوة. 

مفهوم احلجب وأنواعه وهي حجب احلرمان وحجب النقصان  فاشتمل علياملبحث الثالث  أما  

 وعن العالقة بني املنع واحلجب. 

مشتمال على أربعة مباحث ،املبحث األول منه جاء فيه حكم توريث القاتل  وجاء الفصل الثاين   

وظهر فيه أن القاتل خطأ ال يرث ممن قتله  وأن القاتل غري املكلف يرث ممن قتله وأما القاتل 

ابلتسبب ال يرث، كما ذكرت فيه حكم القاتل حبق وظهر فيه أنه يرث ممن قتله. وأما املبحث الثاين 
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ى حكم توريث الرقيق، والذي أمجع فيه العلماء على أن القن ال يرث، ولعدم احلاجة فقد اشتمل عل

 إليه مل أتعرض إليه ابلتفصيل. 

كما جاء املبحث الثالث مشتمل على حكم توريث املسلم من الكافر واملرتد، وظهر فيه أن     

 املرتد.  الكافر ال يرث املسلم واملسلم ال يرث الكافر وال يرث املرتد وال يرثه

وأما املبحث الرابع جاء مشتمال على حكم توريث ابن اللعان، والذي ظهر فيه أن ابن اللعان ال    

يرث من العن عليه، وال يرثه املالعن ء كما أن ابن اللعان عصبته هي أمه فإذا مل توجد األم يكون 

 املرياث لعصبتها. 

يف املبحث األول حكم توريث من جهل وجاء الفصل الثالث مشموال على مخسة مباحث، جاء 

اتريخ وفاهتم يف حادث واحد من بعضهم البعض، وتبني لدى الباحث أن من جهل اتريخ وفاهتم يف 

 حادث واحد ال يرثون من بعضهم البعض بل يورث كل منهم ورثته األحياء.

ذوي الرحم إن مل وأما املبحث الثاين جاء مبينا حكم توريث ذوي الرحم، والذي ثبت فيه توريث    

يوجد أصحاب الفروض أو عصبات للمتوىف، كما ظهر أن التوريث بطريقة ذوي القرىب هي األرجح 

 أل�ا نفس طريقة التوريث العادية من أصحاب الفروض. 

وأما املبحث الثالث جاء مبينا حكم توريث من يلحقهم الدور احلكمي، والذي ظهر فيه    

 ع من موانع املرياث. للباحث أن الدور احلكمي مان

كما جاء املبحث الرابع مبينا حكم توريث من اختلفت دارهم، والذي ظهر فيه للباحث أن     

 اختالف الدار مانع من موانع املرياث النقطاع املواالة. 

وأما املبحث اخلامس فقد ذكرت فيه حكم مانع النبوة من املرياث دون اخلوض يف تفصيل لعدم    

 ألة وعدم احلاجة إليه.واقعية املس
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 نتائج البحث:   

إن موانع املرياث املتفق عليها، القتل، والرق، واختالف الدين واللعان تبني لدى الباحث منها  - 1

 التايل: 

أن مانع القتل ينقسم إىل قسمني القتل حبق كالقتل قصاصا والقتل ابحلد، والقتل دفاعا، والقتل  -أ

 عمد وشبه العمد واخلطأ . حق، كالبعذر والقتل بغري

 إن الرق جبميع أنواعه سواء كامل الرق أو املبعض أو املكاتب مانع من موانع املرياث.  -ب

 إن اختالف الدين كتوريث املسلم من الكافر، وتوريث املسلم من املرتد مانع من موانع املرياث  -ج

 .إن اللعان مانع من موانع املرياث -د

وطالق املريض مرض املوت وذوي  اتريخ الوفاة ,اث املختلف فيها وهي جهل إن موانع املري  - 2

 .األرحام، الدور احلكمية اختالف الدارين, النبوة 

منر حممد اخلليل النمر, إنصاف املرأة يف أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية, جملة  - 5 

 م.2009, 2, العدد 15املنارة, اجمللد 

ث يف الشريعة اإلسالمية اليت تُنصف املرأة، وُتظهر عدالة اأحكام املري تبحث هذه الدراسة    

الشريعة يف احملافظة على حقها، وتبني أن املرأة ال تظلم يف حال من األحوال، كما ترد الشبهات اليت 

تثار حول ظلم الشريعة للمرأة، وقد بينت الدراسة أ�ا أتخذ نصيبها أمًا أو بنتًا أو أختًا أو زوجًة 

على اختالف مواقعها، وهي تتساوى مع الرجل يف أصل املي ا رث، ويف شروطه، وأسبابه، وموانعه، 

وغري ذلك من األحكام، كما أ�ا تتساوى معه يف النصيب يف بعض األحوال، ويزيد نصيبها عن 

 نصيبه يف حاالت كثرية، وذلك عندما ختتلف صلتهما ابمليت، وترث املرأة وال يرث الرجل يف بعض
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األحوال، إذا ُفرض وجوده مكا�ا، وأما إذا أخذ الرجل أكثر منها أحيا� فذلك حلَِِكٍم وأسرار عديدة  

 كأن يكون أكثر حاجة منها.

ث اليت تنصف املرأة، وجتعلها متوازنة مع الرجل يف اري هذه الدارسة بتتبع أحكام امل قامتوقد    

اليت توازيه وتشاركه يف الصلة ابمليت، فال يرث األب أحكام املرياث، فال يرث الرجل إال وترث املرأة 

إال وترث األم، وال يرث االبن إال وترث البنت، وهكذا يف خمتلف املواقع، وقد قمت بتتبع احلاالت 

، وذكرت األدلة الشرعية على ذلك، كما بينت رأة مع الرجل يف أحكام املرياثاليت تتساوى فيها امل

يرث الرجل الذي يقابلها من حيث الصلة ابمليت لو كان مكا�ا،  رأة والحلاالت اليت ترث فيها املا

وعرضت هذه احلاالت، وذكرت أقوال الفقهاء وأدلتهم، وكنت أوازن بني األقوال وأستدل وأرجح 

على جانب الرجل الذي يقابلها، وبينت  وأستنبط، كما بينت احلاالت اليت يرتجح فيها جانب املرأة

ية يف أحكام املي ا رث واليت ختدم املرأة، وحتافظ على حقها، وتراعي حاجاهتا  احلاالت االستثنائ

فرتثه ما دامت يف  كطالق الفرار، حيث إ�ا ترث من مطلقها الذي بت طالقها يف مرض موته،

العدة عند مجهور الفقهاء، وترثه ولو بعد انتهاء العدة كما هو عند املالكية، وبينت احلاالت اليت 

 .على النصف من الرجل، واألدلة على ذلك، واِحلَكَم واألسرار املبنية على هذا التنصيفترث فيها 

 النتائج:

حقوق املرأة يف هذه الشريعة مصونة، ال يُنتقص منها، فتجري أحكام املرياث بني الرجل واملرأة  - 1

رث البنت، وال بعدالة اتمة، حيث تساوي املرأة الرجل يف أصل املي ا رث، فال يرث االبن إال وت

 يرث األب إال وترث األم، وال يرث األخ إال وترث األخت وهكذا يف سائر الورثة.



21 
 

 ا حتققت فيه شروط املرياثث تنطبق على الرجل واملرأة ة، فال يرث الرجل إال إذاأحكام املري  - 2

املوانِع ، ليتحقق  فيوأسبابه وانتفت موانعه، كذلك املرأة ال بد أن تتوافر فيها الشروط واألسباب وتنت

 ث، وكذلك سائر األحكام تطبق على الطرفني يف توازن دقيق وعدالة اتمة.اهلا املري 

هناك حاالت كثرية يرتجح فيها جانب املرأة على الرجل، كأن ترث ابلفرض، ولو كان الرجل  - 3

تعصيب مكا�ا لورث ابلتعصيب، وصاحب الفرض ال بد أن يناله نصيب من الرتكة، أما صاحب ال

 فيمكن أال يبقى له من الرتكة شيء.

هناك حاالت يرتجح فيها جانب وارث على آخر بسبب املرأة، فريث التعصيب أوىل رجل  - 4

ذكر، وقد يتساوى اثنان من العصبات يف الدرجة واجلهة، كاألخ الشقيق واألخ ألب، فيحجب 

 الشقيق األخ ألب، بسبب ارتباطه ابمليت عن طريق األم.

ترث املرأة أكثر من الرجل يف أحوال عديدة، وذلك إذا كانت صلة ق ا ربتها ابمليت أقوى قد  -5

 منه كالبنت واألخ، والبنت والزوج، أو أكثر حاجة للمال منه كالبنت واألب.

 

 

 وجه االختالف بني الدراسات السابقة وهده الدراسة:    

طرق وحجج  يبحث يف هذا البحث ن الدراسة هي ا الفرق بني الدراسات السابقة وهذه ان    

وخصوصا العرف اللييب والرتكيز هنا سيكون على  من املرياث يف العرف االجتماعي,  املرأةحرمان 

ولكن الدراسات السابقة كانت مقتصرة على مرياث ,مع مرياث املرأة اللييب كيفية تعامل العرف 

 كانت دراسة قانونية للمرياث .  بشكل عام ومنها ما والقانوين املرأة يف الفقه اإلسالمي 



22 
 

لذلك تعترب هده الدراسة ليست تكررا لدراسات السابقة أو جمرد تكرر لأللفاظ بال فهم بل هي    

حماولة جريئة لفهم ذلك اجلدل الذي يدور حول مرياث املرأة يف األعراف االجتماعية اليت تسود 

 اجملتمعات اإلسالمية وخصوصا اجملتمع اللييب.

 لحات البحثمصط -خ  

 : تعريف املرياث أوال

 تعريف املرياث لغة -1

فالن انتقل إليه مال فالن بعد وفاته، يقال َوِرَث املال  اًث، ِإْرثَُه، َورِثًَة "َوَرَث، يَِرُث، ِوْراًث وَوْراًث، ِإرْ     

 10واجملد عن فالن إذا صار مال فالن وجمده إليه".

  يَِرُث ِإْراثً ومريااثً .ولفظ مرياث يف اللغة مصدر من : َوِرثَ 

 11خلقه.فإّن معناه الباقي بعد فناء  الوارث"؛“ومنه اسم هللا تعاىل  : البقاء,على معين طلقوهو ي 

 .ت مالكه بسبب خمصوص وشروط خمصوصةأو استحقاق اإلنسان لشيء بعد مو     

 12.أو عقاراً، أو حنوه اًال،، سواء كان املرتوك ملكية من امليت إىل ورثته األحياءأو انتقال امل

 تعريف املرياث اصطالحا -2

وعرفه صاحب جواهر اإلكليل بقوله:" هو العلم ابألحكام الشرعية العملية املتعلقة ابملال بعد     

موت مالكه حتقيقا أو تقديرا، وموضوعه الرتكات ألنه يبحث عن عوارضها الذاتية من مؤن جتهيز 

 13فائدته إيصال احلقوق ملستحقيها". وقضاء دين، وتنفيذ وصية الوارث، و 

                                                 
 895, ص )م1965املطبعة الكاثوليكية , بريوت ,  (, املنجد يف اللغةلويس معلوف ,  - 10
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت / لبنان, (هارون,  , حتقيق: عبد السالم حممدمعجم مقاييس الغةأيب احلسني أمحد بن فاِرس بن زَكرِّ�,  - 11

 79 /6ص  )م, 2002ه / 1423الطبعة: 
 8, ص )196سور�, الطبعة األويل , , دمشق ,(املكتبية اإلسالمية, الدرة املضية يف شرح الفارضيةالفرضي عبد هللا بن حممد الشنشوري الشافعي,  - 12
 327, ص )دار إحياء الكتب العربية، اجلزء الثاين (،اإلكليل شرح خمتصر خليلجواهر عبد السميع اآليب،  - 13
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العرف جمموعة من قواعد السلوك غري املكتوبة اليت تعارف الناس عليها يف تعريف العرف: اثنيا: 

جمتمع معني يف زمان معني و تواتر العمل هبا بينهم نشأ االعتقاد لديهم أن هذه القواعد أصبحت 

 ملزمة وأن خمالفها سيتعرض جلزاء اجلماعة.   

 تعريف العرف لغة . -1

 14والعرف : "ما ألفه اجملتمع واعتاده وسار عليه يف حياته من قول وفعل"    

والعرف: العني والراء والفاء أصالن صحيحان، يدل أحدمها على تتابع الشيء متصال بعضه ببعض، 

 15واآلخر على السكون والطمأنينة.

 حاً تعريف العرف اصطال -2

يفا فقال : العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع عرفه اجلرجاين تعريفا لط   

ابلقبول وهو حجة أيضا لكنه أسرع إىل الفهم وكذا العادة هي ما استمر الناس عليه على حكم 

 16العقول وعادوا إليه مرة أخرى. 

قراراهتا وألفته  وعرفه أبو سنه أبنه: " األمر الذي أطمأنت إليه النفوس وعرفته ، وحتقق يف    

 17مستندة يف ذلك إىل استحسان العقل ومل ينكره أصحاب الذوق السليم يف اجلماعة" 

وعرفه الزحيلي أبنه: " ما اعت اده الناس وساروا عليه، من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا     

 . 18إطالقه على معىن خاص ال أتلفه اللغة، وال يتبادر غريه عند مساعه" 

 تعريف: الفقه  اثلثا:

                                                 
 252, ص )م1978مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر, الطبعة السادسة,  (,الوجيز يف أصول الفقهعبد الكرمي زيدان,  - 14
 ,ص)م2012السعودية، الطبعة الثانية , – مكتبة الرشد، الر�ض (,قاعدة العادة حمكمةيعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسني , - 15
 93,ص )م1983لبنان, األوىل ,–دار الكتب العلمية بريوت (, كتاب التعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين,  - 16
 8ص , (مطبعة األزهر), العرف والعادة يف راي الفقهاءامحد فهمي ابوسنة,  - 17
 829, ص ) م1986لبنان، الطبعة األوىل , –دار الفكر بريوت ( ،  إلسالميأصول الفقه ا, وهبة الزحيلي  - 18
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الفقه يف اللغة الفهم مطلقا، وهو من ابب تعب، و�يت ابلكسر والضم ابملعىن نفسه، فيقال: فُقه     

وفِقه، وقيل �يت ابلفتح مبعىن الفهم وابلضم مبعىن االعتياد على الفهم، فيقال: فِقه إذا فهم، وفُقه إذا 

 أصبح الفهم سجية له. 

الناتج عن التفكر والتأمل، ال مطلق الفهم، ويشهد له قوله تعاىل على وقيل الفقه هو الفهم العميق 

، مع أن مطلق الفهم متيسر  19لسان موسى عليه السالم: (َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساِين يـَْفَقُهوا قـَْوِيل)

 20هلم بدون ذلك، مما دل على أن الفقه هو الفهم العميق ال مطلق الفهم.

 

 

 

 

 

 

 الطار النظريا  الفصل الثاين:

 املبحث األول : تعريف املرياث وأمهيته واركنه وشروطه وموانعه 

 املطلب األول: تعريف املرياث 

 املطلب الثاين: أمهية املرياث وشروطه

 وموانعه وأسبابه  املطلب الثالث:  أركان املرياث

                                                 
 27سورة طه اآلية  - 19
 10, ص ) املكتبة الشاملة ( ,حبوث يف علم أصول الفقهأمحد احلجي الكردي,  - 20
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 :مرياث املرأة يف اجلاهلية واإلسالماملبحث الثاين 

 أسباب حرما�ا منهو رأة يف اجلاهلية املطلب األول: مرياث امل

 مرياث املرأة يف الفقه اإلسالمي : الثاين  املطلب

  : أهلية املرأة للمال وحاجتها لتملك والتصرف فيهالثالثاملطلب 

 املبحث الرابع : العرف

 املطلب األول: تعريف العرف لغة واصطالحا 

 وشروطه املطلب الثاين: نشاء العرف وأسبابه

 الثالث: أمهية العرف وأدلة مشروعيتهاملطلب 

 املطلب الرابع: أنواع العرف وأقسامه

 

 

  

 املبحث األول: تعريف املرياث وأمهيته أركانه وشروطه وموانعه

تشريعي قدمي اختلفت قوانينه عرب العصور , وقد كان هذا االختالف �تج نظام  املرياثيعترب     

إذ كانوا يورثون من ال يستحق اإلرث ء وحيرمون الكثريين ممن   من املوروث الثقايف لتلك اجملتمعات,

ث يستحقونه, ال سيما يف الشعوب القدمية عامة ، وتبعهم يف ذلك عرب اجلاهلية الذين كان املريا

 العرف املتبع. عندهم مبنيا علي 
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، نسان و قوانينه الصحيحة جلميع نواحي حياة األأبحكامه العادلة ، الدين اإلسالميفجاء    

، الورثة ، وبناه على أساس العدالة ، فأنصف فيها احملروم نظاماً متكامًال ، حدد فيه أنصبتافوضع له 

 21.العام بشكلوصان له حقه وأزال اخللل وأماط الزلل ،فصلحت بذلك شؤون اخلليقة، 

، يث انه اقرحهلا، لنظم، وأحكمها، وأعديعد من اقوي ا، يف الشريعة اإلسالمية رياثنظام امل ان   

ملكية اإلنسان للمال، ذكرا كان أو أنثى، ابلطرق الشرعية، كما قّرر انتقال ما كان يـملكه الشخص 

، وقد بّني الكتاب العزيز بينهمايف حياته، إىل ورثته بعد وفاته من الرجال والنساء، بدون تفريق 

، حرية ك ألحد من البشرأحكام الـمواريث، وأحوال كل وارث، بيا� شامال شافيا، حيث مل يرت 

و املدقق يف  ،يف أحكامها ومقاديرها واريث، فالقرآن الكرمي هو األساسقسمة أو حتديد شيء من امل

القرآن الكرمي ببيانـها بيا�  الشريعة اإلسالمية، أحكام عرضة يف  يوجد يف هذا اجملال يالحظ انه ال

، حىت خّصها حلكام املرياث هذه اهتماما خاصاباإلسالم  اهتمتفصيليا مثل أحكام املواريث. وإمنا 

ببيانـها البيان احملكم، ألن اإلرث من أهم أسباب متلك األموال، واملال عصب احلياة  القران الكرمي

 22.ابلنسبة لألفراد واجلماعات، إذ به قوام البشرية، وعليه تدور رحى احلياة

 واصطالحاً  لغاً  املطلب األول: تعريف املرياث

 ريفه لغة:أوال: تع

رَااثً، يقالاملرياث يف اللغة العربية مصدر ( َوِرَث ) يَ     : ورث فال� قريَبُه، ووِرَث أابُه. ِرُث ِإْراًث وِميـْ

   وكذلك مبعين: ,24وقال تعاىل : ( وكّنا حنُن الوارثني ) 23قال تعاىل :( وورَث سليماُن داوَد )

                                                 
مؤسسة املعارف , بريوت ,  (, مع الشرائع األخرى املرياث العادل يف اإلسالم , بني املواريث القدمية واحلديثة ومقارنتهاامحد حمي الدين العجوز ,  - 21

 9ص  ) ,م1986الطبعة األويل ,
 33, ص ) دار الكتب العلمية, بريوت, لبنان( , املواريث يف الشريعة اإلسالمية ضوء الكتاب والسنةحممد علي الصابوين,   - 22
 16سورة النمل االية  - 23
 58سورة القصص االية   - 24
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:" العلماء ورثة  )صلى هللا عليه وسلم(رف، ومنه قوله ابملال، أو ابلعلم، أو ابجملد والش أما انتقال 

 .25األنبياء وإن األنبياء مل يورّثوا درمها وال دينارا، وإمنا ورّثوا العلم، فمن أخذه أخذ حبظٍّ وافر "

مبعىن البقاء، ومنه اسم هللا تعاىل الوارث أى الباقي بعد فناء خلقه، ومبعىن انتقال  وأيضا جاء   

إىل أخرين حقيقة كانتقال املال أو معىن كانتقال العلم ومنه (العلماء ورثة األنبياء) أو الشيء من قوم 

 26حكما كانتقال املال إىل احلمل ومنه مسى مال امليت اراث النتقاله بنسب أو سبب.

(موارث ) قلبت الواو �ء لسكو�ا وكسر ما قبلها ومجعه مواريث ويراد منه  املرياث : أما اصل لفظ  

ة املفعول، واترة العلم املخصوص، واترة املصدر، فإذا اطلق مبعىن املفعول أي املوروث فإنه يرادف اتر 

الرتاث وهو يف اللغة األصل والبقية ومنه خرب مسلم "اثبتوا على مشاعركم فأنكم على ارث أبيكم 

 27.حق" إبراهيم" أي على أصل و بقية منه. وشرعا هو الرتكة أي "ما خيلفه امليت من مال أو

املرياث من اإلرث وهو األصل، يقال: هو يف إرث صدق، أي يف أصل صدق، وهو على إرث     

 28كذا، أي على أمر قدمي توارثه اآلخر عن األول.

واإلرث من الشيء: البقية من أصله أو بقية الشيء، واجلمع إراث، واملرياث أصله موراث،    

َوهلِلَِّ ِمريَاُث السََّماَواِت ( :ه قوله سبحانه وتعاىل، ومن29انقلبت الواو إىل �ء لكسرة ما قبلها

 أي أن هللا سبحانه وتعاىل يفين أهلهما فتبقيان مبا فيهما، وليس ألحد  فيهما ملك ,30)َواْألَْرضِ 

املوروث وهو املال  ويطلق اإلرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إىل قوم آخرين، ويطلق ويراد منه,

                                                 
 34, مرجع سابق, ص يف ضوء الكتاب والسنة املواريث يف الشريعة اإلسالميةبوين, حممد علي الصا  - 25
 .2/111, ص ه) 1414, (دار صادر , بريوت, الطبعة الثالثة ,لسان العربحممد بن مكرم بن على  مجال الدين ابن منظور األنصاري,   - 26
 .6, ص ) م1999الطبعة األويل , (,ميحكم املرياث يف الفقه اإلسالعبد الرمحن مال عمر الكهوري ,  - 27
 2/111, ص مرجع سابق , لسان العربحممد بن مكرم بن على  مجال الدين ابن منظور األنصاري,  - 28
 1/13,ص ) م2004مكتبة الشروق الدولية, الطبعة الرابعة, ( ,  املعجم الوسطجممع اللغة العربية,   - 29
 10سورة احلديد, اآلية   - 30
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ويقاربه يف هذه املعىن الرتكة، لكن املرياث يشمل انتقال املاد�ت واملعنو�ت؛   الذي يرتكه امليت

 31.كاملال، والعلم، واجملد، والشرف

ويقال لعلم املرياث: علم الفرائض ، والفرائض هي احلصص املقدرة يف كتاب هللا ,وسنة نبيه    

َرْضُتمْ للوارثني. قال تعايل   33 32):( َفِنْصُف َما فَـ

قهاء يف املذاهب اإلسالمية حني يتكلمون عن املرياث واإلرث فإ�م يبوبون لذلك يف  إن الف   

. مث يبينون أن علم الفرائض يطلق على علم املواريث، فلما كانت 34كتبهم (كتاب الفرائض)

  .الفرائض من ترادفات املرياث واإلرث يف املفهوم لشرعي وقريباً منها

 35املواريث ومستحقيها اليصال كل ذي حق ايل حقه". "هو علم يبحث يفالفرائض لغة:     

 

 اثنيا: تعريف املرياث اصطالحا:

: انتقال امللكية من امليت، إىل ورثته األحياء، سواء كان املرتوك ماال،  هو  االصطالحواملرياث    

  36أو عقاراً، أو حقاً من احلقوق الشرعية

لنا نقأي , 37ال تعايل:( َوأَْوَرَثُكْم أَْرَضُهْم َوِدَ�َرُهْم)ق,  اخر أيل أنسانمن شي انتقال ملكه الوهو    

 هم ود�رهم . ضكم متلك أر يال

                                                 
 3/17, ص ) م1995مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع , القاهرة , مصر, الطبعة االويل, (, املوسوعة الفقهيةوقاف الكويتية ,وزارة األ - 31
 237سورة البقرة اآلية   - 32
 9, مرجع سابق, ص األخرى املرياث العادل يف اإلسالم  بني املواريث القدمية واحلديثة ومقارنتها مع الشرائعامحد حمي الدين العجوز ,  - 33
 9/363, ص )دار الكتاب اإلسالمي( ,  البحر الرائق شرح كنز الدقائقزين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري,,   - 34
 9, ص ) م2004دار املنارة للنشر والتوزيع, جدة, السعودية, الطبعة اخلامسة ,  (,مباحث يف علم املواريثمصطفي مسلم,  - 35
   34, مرجع سابق , ص , املواريث يف الشريعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةحممد علي الصابوين - 36
 27سورة األحزاب اآلية   - 37
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َنا يـُْرَجُعونَ (:هال تعاىل  الرجوع ومن معانيه    َها َوِإَليـْ ِرُث اْألَْرَض َوَمْن َعَليـْ ومن معانيه  38)ِإ�َّ َحنُْن َن

  39.هقد فناء خلبع الباقي( الوارث ) أي  البقاء ، ومنه اسم هللا

تعريف الفرض يف اصطالح املورثني هو: "النصيب املقدر شرعاً  :اصطالحاً الفرائض وتعرف    

 . 40الوارث"

ومسيت فرائض ألن سهام املوارث كلها مقدرة ومقطوعة ويدخل فيه العصبات وذو الرحم ألن    

 41.سهامهم مقدرة وإن كانت بتقدير غري صريح

 

 

 

 

 املرياث وشروطه  ةأمهياملطلب الثاين: 

 الفرع األول: أمهية علم املواريث ومكانته 

  املرياث أوال: أمهية

املايل وذلك أل�ا جزء كبري من نظام  مهما جداً يف الشريعة اإلسالمية مكا�  املرياثحتتل أحكام    

قرآن اختلفت فيه أنظار الشرائع قدميا وحديثا. ولذلك فإن الجداً, وهو نظام دقيق  اإلسالمي,

                                                 
 40سورة مرمي اآلية   - 38
 79 /6, مرجع سابق, ص  معجم مقاييس الغةأيب احلسني أمحد بن فاِرس بن زَكرِّ�,  - 39
 4/700,ص ) م1989بريوت, –دار الفكر (, منح اجلليل شرح خمتصر خليلعليش، أبو عبد هللا املالكي,  حممد بن أمحد بن حممد  - 40
دار الفكر, بريوت, الطبعة الثانية ,  ( ,حاشية رد احملتار على الدر املختارابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي , - 41

 .10/407ص  ), م1992
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معظم وان مصلحة الفرد واجملتمع.  و راعي فيه املشرعوعادال شامال الكرمي فصله تفصيال وافيا 

 أحكامه �ائية ال جمال لنقضها أو النظر فيها، أل�ا توزيع اخلالق املدبر وهو العليم مبا يصلح خلقه. 

عضها. ومن جهة أخوى لنا مدى ارتباط أفراد األسرة مع ب توضح وطريقة التوارث يف اإلسالم   

إحكام التضامن يف األسر وبني األقارب األقربني قوة  الثروة توزيعا عادال يدل على فيتم توزيع

واألقارب البعيدين ابلنسبة لغريهم، حىت إن وجوب النفقة بني األقارب ساير املرياث يف كثري من 

 األحوال.  

فتوسعوا يف أحباثه  , ه واالعتناء هبذا العلمعلميف خمتلف العصور على تعليمه وت تتابع الفقهاء  

يعترب من  وهو احكموا أصوله وفرعوا فروعه, وبعض العلماء أفردوا هذا العلم ابلتصنيف والرتتيب

 42ما يكون يف �اية األبواب الفقهية.  وغالباأبواب الفقه 

 

 

 

 شروط املرياث  الفرع الثاين:

 ينتقل املال إىل الوارث: شروط املرياث ثالثة، البد من توافرها كي 

 ( حقيقة أو حكماً أو تقديراً )  :موت املورث  -1

 ما يثبت ابملشاهدة أو السماع أو البينة . : املوت احلقيقي -أ

ما يكون حبكم القاضي ، كحكمه مبوت املفقود بعد توفر الشروط واألدلة  : املوت احلكمي  -ب

 املربرة هلذا احلكم .
                                                 

 89, ص ) م2009اجمللد األول, ’بريوت ,لبنان, الطبعة األويل  (,  ابن حزم,شرح خمتصر احلويف اليب عبد هللا الشطيحيي بوعرورو , - 42
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 عليها.كفرض موت اجلنني الذي ينفصل عن أمه ابالعتداء   :التقديرياملوت  -ت

فيشرتط لثبوت اإلرث للوارث أن يكون حيًا عند موت حياة الوارث عند موت املورث:  -2

 املورث.

وكذلك يشرتط يف الوارث ليكون واراثً للمتوىف أن ال يكون هناك  املرياث:عدم وجود املانع من  -3

ث وان ال يكون مرتدًا أو ( أي أن ال يكون قاتًال للمور سابقًا رة مانٌع من موانع اإلرث املذكو 

 43.)رقيقاً 

  

 

 

 

 

 

 أركان املرياث وموانعه وأسبابه.  املطلب الثالث:

 أركان املرياث :األولالفرع   

 للمرياث أركان ثالثة هي:

 الوارث : وهو الشخص احلي الذي ينتقل إليه املرياث. - 1

 قيقة أو حكما أو بقديرا.وهو امليت ح املورث  : -2

                                                 
 .11) ,ص م201الزهراين ,الطبعة األويل, الر�ض, (مكتبة ,حرمان األنثى من املرياث جاهلية حتتاج ايل اجتثاث�صر بن حممد بن مشري الغامدي, -43
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وتعرف املوت احلقيقية يقول أهل اخلربة، أو مبعاينة امليت، واآلن يعتمد تقرير األطباء الشرعيني، وقد 

هـ  1407قرر جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتره الثالث بعمان 

 املقررة شرعا للوفاة إذا تبينت إحدى العالمتني: أنه يعترب ميتا شرعا، ويرتتب مجيع األحكام 1986

 إذا توقف قلبه وتنفسه توقفا اتما، وحكم األطباء أبن هذا التوقف ال رجعة فيه.-أ

إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال �ائيا، وحكم األطباء االختصاصيون أبن هذا التعطل ال -ب

 44رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل.

 45. ورثه  وهو املال أو احلق الذي ينتقل من املتوىف إىل احلي الذي املوروث : -3

 46.وقد زاد بعضهم: انتفاء املانع. والعلم جبهة اإلرث-4

 

 

 

 املرياثموانع  :الثاينالفرع 

 : موانعثالثة  املتفق عليها هي  املرياثموانع    

 :  الرقّ أوال: 

وذلك بسبب انه اذا ورث  يرث أحداً من أقاربه، الحيث انه (العبد اململوك)  املقصود ابلرق هنا هو

أخذه سّيده، والسّيد أجنّيب عن أقارب العبد، وقد اشتهر قول الفقهاء : (العبد وما ملكت يده  شيئا

 لسّيده) فال يرث إذاً لئال ينتقل املال إىل السيد. 
                                                 

 809 -2, )الدورة الثالثة , العدد الثالث  (جملة جممع الفقه اإلسالمي , - 44
 5, ص ) م2009معهد بر�مج القسام الشرعي, بغداد ,  (,علم الفرائض واملواريثمولود خملص الراوي,  - 45
 41,40, ص م )2003لثالثة ,,الطبعة ا ELGAمنشورات  (,املواريث والوصا� يف الشريعة اإلسالمية فقها وعمالمحزه أبو فارس,  - 46
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الذي يقول له سّيده أنت حرٌّ  وسواء كان هذا العبد (ِقّناً) أي عبدا خالصاً أو (مدبّراً) وهو العبد   

دبر مويت، أو (ُمكاتبا) وهو الذي يكاتبه السيد على مبلغ من املال فيقول له مثال : إْن أّديت إّيل 

ولدت زوجيت غالماً ) كأن يقول له السّيد : إن  ( معّلقًا عتقه بصفٍة  ألَف درهم فأنت حّر. أو 

ع اإلرث، وكما ال يرث الرقيق، كذلك ال يورث ألنه . وهكذا كل أنواع الرق، من موانذكراً فأنت حر

 ال مال له.

 اثنياً : القتل 

وألّن القاتل  47)ليس للقتال من تركة املقتول شيء ( لقوله صلى هللا عليه وسّلم : القاتل ال يورث  

 48َمن استعجل الشيء قبل أوانه عواقب حبرمانه)(قد استعجل اإلرث ابلقتل والقاعدة الفقهية : 

َوِإْذ قـَتَـْلُتْم نـَْفًسا فَادَّارَْأُمتْ (ّرم القاتل من اإلرث، كما حرم الذي قتل ابن عمه يف قصة البقرة : فيح

ُ ُخمْرٌِج مَّا ُكنُتْم َتْكُتُمونَ   فقتله ليتعجل إرثه، فُحرم من اإلرث واقتّص منه.  49) ِفيَها َواهللَّ

أشخاص على قتل أقرابئهم، ليتوصلوا إىل متلك  واحلكمة أنّه لو مل مينع القاتل من اإلرث، ألقدمَ    

أمواهلم فتسود الفوضى، ويضطرب النظام، ويعدم األمن واالستقرار. ومن �حية اثنية فإّن القتل يف 

حّد ذاته جرمية نكراء، وليس من املستساغ عقال، وال شرعاً، أن يكون ارتكاب اجلرمية سببًا إىل 

والقتل الذي مينع من اإلرث هو القتل  ل اجملىن عليه واالنتفاع به. ماالنعمة، ووسيلة إىل متلك اجلاين

العمد، واخلطأ، وشبه العمد، واجلاري جمرى اخلطأ (عند احلنفية)، والقاعدة عندهم أن كّل قتل 

 أوجب الكفارة منع من اإلرث، وإالّ فال مينع. 

                                                 
 37الرحبية يف علم الفرائض بشرح سبط املارديين وحاشية العالمة البقري, مرجع سابق, ص  - 47
, ) 67م, القاعدة رقم 2006دار الفكر , دمشق , سور�, الطبعة األويل ,  (,القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعةحممد مصطفي الزحيلي,   - 48

 1/414ص 
 72سورة البقرة اآلية  - 49
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ه فال مينع من اإلرث. وعند هو الذي مينع من اإلرث فقط وما عدا العمد:) القتل الكيةوعند (امل

 (احلنابلة) كل قتٍل مضمون بقصاٍص، أو بدية، أو بكفارٍة مينع من اإلرث وأما غري ذلك فال منكم

 مينع. 

وعند (الشافعية) القتل جبميع أنواعه، مينع من اإلرث، حىت ولو كان عن طريق الشهادة، أو تزكية    

ه زىن فأقيم احلّد عليه ابلرجم بناء على الشهادة أو زّكى الشهود، كما إذا شهد على قريبه املوّرث، أبن

 الشهود فالكل مانع. 

 اثلثا : اختالف الّدين 

وذلك ابتفاق األئمة األربعة رضوان هللا عليهم. لظاهر   اإلرثان اختالف الدين مانع من موانع     

  50وال الكافُر املسلم )الكافَر،  ال يرث املسلمُ (لقوله صلى هللا عليه وسّلم :احلديث الشريف 

وذهب بعض العلماء إىل أن املسلم يرُث الكافر، دون العكس. وحّجتهم يف ذلك أّن اإلسالم يعلو 

وال يُعلى عليه، وهذا املذهُب مروّي عن (معاذ بن جبل) رضي هللا عنه، والصحيح الرأي األول 

ا ساسه التناُصر والتعاون، وهذالذي هو رأي اجلمهور، عمال ابلنص النبوي الواضح، وألّن اإلرث أ

فالكّفار يتوارث بعضهم من   وأما ماعدا اإلسالم فهو ملة واحدٌة، منتٍف بني املسلم وغري املسلم.

  .بعض، مهما اختلفت أد�نـهم

(الّردة)، وهي اخلروج عن مّلة اإلسالم، والعياذ ابهلل، وهي داخلة يف اختالف  املرياثموانع ومن    

املرتّد ال يرث من املسلم إبمجاع العلماء، وأما قريبه املسلُم فقد اختلف فيه : هل يرث الّدين، ولكّن 

من املرتد أم ال ؟ فجمهور الفقهاء (املالكية والشافعية والصحيح يف مذهب احلنابلة) أنه ال يرث 

بح كافراً. املسلم من املرتد، ألنّه ال توارث بني املسلم والكافر، وابلرّدة قد خرج عن اإلسالم وأص
                                                 

 .1614، برقم: ابب أول الكتاب، ومسلم يف الفرائض، 6764، برقم: ابب ال يرث املسلم الكافر، وال الكافر املسلمرواه البخاري يف الفرائض،  - 50



35 
 

فمالُه يكون فيئًا (أي غنيمة) للمسلمني. وعند األحناف : مال املرتد يكون مريااًث لورثته املسلمني، 

وهذا الرأُي مروّي عن (أىب بكر) و (علّي) و (ابن مسعود) ولعّله األرجح لعدم وجود بيت ماٍل 

 51للمسلمني منتظم، يف هذا الزمان

 أسباب املرياث :الثالثالفرع 
 ، القرابة والوالء. الزواجبه ثالثة وهي :أسبا

: ويراد به العقد الصحيح سواء صحبه دخول ابلزوجة أوال، ويقع التوارث به بني  الزواج : األول   

الزوجني، فاذا مات أحدا الزوجني قبل الدخول ابلزوجة أو اخللوة بـها ورثه اآلخر، حىت لو كانت 

ا يف حال صحته، أم يف حال مرضه إذا ماتت أو مات الزوجة مطلقة طالقا رجعيا، سواء أطلقه

زوجها قبل انقضاء عدتـها، ألن الزوجية يف الرجعي قائمة ما دامت املرأة يف العدة، وهذا ابتفاق 

األئمة األربعة وعليه جرى القانون أما املطلقة ابئنا: فان زوجها قد طلقها يف حال صحته، فال 

 عدتـها، لعدم اتـهامه ابلفرار من ارثها. توارث بينهما، ولو كانت وفاته يف 

وان كانت قد طلقها للفرار من ارثها منه، أبن اابنـها دون طلبها، يف مرض موته، فال يرثها لو    

ماتت هي قلبه، ألنه أسقط حقه بـهذا الطالق البائن، أما لو مات هو قلبها فقد اختلفت أراء 

 الفقهاء يف ارثها منه : 

وهي كل صلة سببها الوالدة فتشمل أصحاب الفروض، والعصبات، وذوي األرحام،  : الثاين القرابة

 وتسمى ابلنسب احلقيقي. 

                                                 
 43, مرجع سابق ,ص املواريث يف الشريعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةحممد علي الصابوين,  - 51
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: وهو قرابة حكمية حاصلة من عتق، ويسمى ابلنسب احلكمي، وهو صلة بني  الثالث الوالء

ق السيد ومن أعتقه من عبده، يثبت هبا لألول حق ارث الثاين، وهذا إبتق الفقهاء وإن كان الر 

 52معدوما.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلاهلية و اإلسالم  املبحث الثاين: مرياث املرأة يف

 ب حرما�ا منهوأسبا مرياث املرأة يف اجلاهلية املطلب األول :

 الفرع األول: مرياث املرأة يف اجلاهلية

م حق يف األمم السابقة يف املرياث فلم يكن للنساء عنده العرب يف اجلاهلية يعملون أبحكامكان     

املرياث , وإمنا كان يرث امليت أخوه األكرب او ابن عمه او ولده األكرب اذا كان ابلغا ,فكانت 

                                                 
 .8, ص )م2001القاهرة ,  (,املواريث يف الشريعة اإلسالمية علي املذاهب األربعة والعمل عليه يف احملاكم املصريةمي امحد الداستاين ,مر  - 52
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ال�م  ويرجع السبب يف ذلك شؤون األسرة او القبيلة  إدارةالقدرة علي ضوابط املرياث عندهم هي 

  مرياثهماعد ال يزالون بعد ظهور اإلسالم حيافظون علي بعض قو  ومن املؤسفكانوا اهل حرب ,

 53مان واملكان.من املرياث وبطرق خمتلفة حسب الز  املرأةكحرمان 

 يف هلم يكن فلم ،أي تشريع او قانون ينظم أحكامه  على قائماً  كني ملواملرياث عند العرب     

 يورثون فال واملعامالت، املرياث يف األعراف السائدة يتبعون كانوا بل مستقل، إرث نظام اجلاهلية

 نساء يرث بعضهم كان بل للميت، نسبها يكن مهما املرياث من حمرومة املرأةف ,واألطفال النساء

  54. كاملتاع تورث املرأة فكانت أبيه، أرملة األكرب االبن فريث امليت،

إذا مات  فكان ومل يكن هلا حيت احلياة الكرمية  عام،املرأة يف اجلاهلية مهضومة احلقوق بشكل  ان   

ذلك أو تفتدي  فوضع عليها ثوبه فال تستطيع أن تتزوج حىت يوافق هو على أحدهم جاء وليه

 وحيبسو�ا على الصيب حىت يكرب إذا شاء تزوجها وإذا شاء زوجها من يشاء وأخذ نفسها منه مبال.

موروثة  ومل يكن هلا حق يف اإلرث بل هي نفسها 55صداقها ما مل تكن أمة فلم يكن ينحكها.

فهي مهضومة يف كثري من  تشريع يضمن حق املرأة ,ي حق ومل يوجد عندهم وليس هلا على زوجها أ

نفسها موروثة، فال عجب من ذلك كله  ، وهي يف أي شيءسواء يف امللكية والتصرف 56حقوقها.

حيث قص القرآن الكرمي علينا ما كان منتشرً ا  ة،نا أ�ا كانت مسلوبة من حق احلياإذا ما علم

  57ت.عندهم من عادة وأد البنا

                                                 
,  )م1934ية ,املطبعة احملمودية التجارية ابألزهر ,الطبعة الثان (,املرياث يف الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية والوضعيةعبد املتعال الصعيدي , - 53

 13ص 
 28ص ) , م1999دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت, الطبعة السابعة ,( , , املرأة بني الفقه والقانونمصطفى بن حسين السباعي - 54
 17, ص ) م1994,  األويلدار مسلم للنش, الطبعة  (, يف امليزان املرأةعمل حممد علي البار ,  - 55
 18, مرجع سابق , ص املرأة بني الفقه والقانونمصطفى بن حسين السباعي,  - 56
القاهرة, الطبعة  دار احلديث ,( ، حققه سيد إبراهيم, فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسريحممد بن علي بن حممد الشوكاين,  - 57

 5/554ص  ), م1997الثالثة, 
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ائل  يف اجلاهلية حمصور ابلذكور القادرين على محل السالح والدفاع عن القبيلة، ألّن القب فاملرياث   

سالح فال إرث هلم. ت، فالنساء والصغار غري قادرين على محل الار آنذاك كانوا أهل حروب وغا

 ث عندهم ثالثة بعد توفر الذكورة والبلوغ:افأسباب املري 

 :القرابة -1 

 محل على راقاد ابلغاً  كان إذا إال ،عندهم امليت إىل بتهاقر  درجة كانت مهماالقريب ث ال ير 

  58.فأبطله اإلسالم جاء حىت النظام هذا واستمر و القتال, السالح

 :والوالء احللف -2

 فرمبا بعضهم، علىغارات  من به يقومون ما بسبب بينهم، األحالف يعقدون العرب كان   

 أحدمها فيقول والوالء، النصرة على فيتعاقدان الرجل الرجل حالف ورمبا أخرى، لةقبي القبيلة حالفت

 وحريب أثرك، وأثري هدمك، وهدمي دمك، دمي :ويقول صاحبه بيمني ميينه وقد يضع لآلخر

 59.عنك وأعقل عين وتعقل بك، واطلبُ  يب وتطلبُ  وأرثك، وترثين سلمك، وسلّمي حربك،

 ما ثهامري  للحي كان صاحبه، قبل أحدمها مات فإذا والتعاقد، حللفا متّ  ذلك اآلخر قبل فإذا   

 ثامري ( أو احللف) ثامري ( يسّمى وهذا شرط، بينهما يكن مل إنْ  ماله، سدس أو له، شرطه

َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا  واستمر هذا النوع من التوارث يف صدر اإلسالم حىت نزل قوله تعاىل:( 60املعاقدة)

 َك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن  َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْميَانُُكْم فَآتُوُهْم َنِصيبَـُهْم  ِإنَّ اهللََّ َكاَن َعَلٰى ُكلِّ َمَواِيلَ ِممَّا تـَرَ 

 61)َشْيٍء َشِهيًدا

                                                 
 270,ص ) م2001ر, بريوت, الطبعة الثانية,دار الفك( , اتريخ العرب القدميتوفيق برو,  -58
 9/508, ص م )1981دار الفكر ,(,مفاتيح الغيب (تفسري الرازي)فخر الدين الرازي,  - 59
دار الكتب العلمية , , (, صححه , عبد هللا حممود عمر , عمدة القاري شرح صحيح البخاريأبو حممد حممود بن أمحد بن موسى  بدر الدين العيىن - 60

 5/166, ص ) م2001,الطبعة األويل ,  بريوت
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 التبين: -3

بىن ابن غريه، فينتسب إليه دون أبيه من النسب، ويعامله من عادات العرب يف اجلاهلية تكان    

البن النسيب ال يرث إال إذا كان كبريا ابلغاً حيوز الغنيمة وحيمي العشرية. فإذا مات مدعي معاملته، فا

وجدوا، أو مع من يستحق املرياث البنوة ورثه االبن املتبىن، ويشارك أبنائه احلقيقيني، أي الصلبني إْن 

        62أال انفرد هو ابملرياث . و

حقوق قانونية أو اجتماعية، وال تستطيع التصرف  هلا إي نفهم من النقاط السابقة ان املرأة مل يكن

يف أمواهلا إْن امتلكت شيئًا منها. ومبجيء اإلسالم أزال كل ذلك احليف والظلم واحلرمان الذي  

كانت تعانيه املرأة من قبل، فأعاد هلا مكانتها اليت خلقها هللا تعاىل من أجلها، وحفظ هلا حقوقها 

َ� َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم  ا حقوقا اثبتة يف املرياث وغريه, قال تعايل:(اليت سلبت منها، وقرر هل

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء  َواتـَُّقوا َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ اهللََّ  الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًباالَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرحَ   63)اَم  ِإنَّ اهللَّ

سواًء كانت أماً أو بنتاً أو انه أعطي املرأة حقوقها كاملة يف املرياث  فمن مزا� الشريعة اإلسالمية    

زوجًة أو أختاً، وسواء تزوجت زوجًا قريبًا أو بعيد اً. فهي ترث من تركة والدها بوجود الذكور أو 

 مجيع ما يرتكه املتوىف من أموال ومنافع، وقد وسع هلا حقها يف التملك. عدمهم، كما ترث من

                                                 
دار إحياء الرتاث ( , حتقيق, عبد الرزاق املهدي, (تفسري البغوي) معامل التنزيل يف تفسري القرانأبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي ,  - 62

 3/607, ص  ) ه1420العريب , بريوت, الطبعة األويل , 
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 أسباب من سبباً  الصحيح الزواج وجعل زوجها، تركة من املرياث يف حقاً  الزوجة أعطى كما    

ْعُضُكْم وََكْيَف أتَُْخُذونَُه َوَقْد َأْفَضٰى بَـ  تعاىل:( لقوله الغليظ ابمليثاق هللا مسّاها اليت ث،ااملري  استحقاق

 64.)ِإَىلٰ بـَْعٍض َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا

 نصيبا هلا فليس ابئنا، طالقا املطلقة ابستثناء يرثها، وهو املتوىف زوجها تركة من ترث فالزوجة   

 بينهما. النقطاع الزوجية

مع  متوافق عادل نظام ماإلسال يف التوريث فنظام اإلسالم، يف املرأة املرياث العام املبدأ هو هذا   

  .الناس وحاجة احلياة متطلبات مع ومتماشياً  الفطرة،

 الذكور فأعطى املقدار، يف ال اإلرث أصل يف و املرأة الرجل بني ساوىقد  اإلسالم أنّ  واملالحظ  

 ،املقادير تفاوت مع املبدأ حيث من كالرجل نصيباً  املرأة ومنح له، هللا قدره الذي حقه واإل�ث كالً 

 املرأة أنّ  املعروف فمن التفضيل، االختالف ابب من ال التكليف االختالف يف من ابب �يت وهذا

 فيه الناس بني والواجبات احلقوق يف وأّن املساواة ،واألهلية واملسؤولية التشريف يف للرجل مساوية

  .احلياة يف أدوارهم الختالف اإلنسانية للفطرة خمالفة

 رمان مرياث املرأة يف اجلاهليةأسباب ح: الثاين الفرع

يف نظر اجلاهليني، حبجة أ�ا ال  لألهلية فاقدةاجلاهلية ممنوعة من املرياث ؛ أل�ا  يف كانت املرأة-1

حتمل السالح وال تذود عن احلياض والقبيلة كما يفعل الرجل، وكان هذا حال كل الضعفاء من 
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غمارها، ، وال يدفعون غائلة احلروب وال خيوضون ايركبون فرسً النساء واألطفال فهم ال حياربون وال 

 65ون إال من أطاق القتال.لذلك فهم ال يورث

أبطل هذه العادة اجلاهلية واعترب حجتهم ال مكان هلا من الصحة ففرض اإلسالم  وعندما جاء   

وصية وإ�ثً ا أنصبة معلومة بينها يف كتاب ه، وجعلها فريضة من هللا و  اً للنساء واألطفال ذكور 

:( ِللّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن َوِللنَِّساِء ، فأنزل هللا تعاىل قوله 66يوصي هبا عباده

   67)َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـَُر  َنِصيًبا َمْفُروًضا

يسي حلرمان النساء من اإلرث وهو من أجل احلفاظ على الثروة واحليلولة وهناك سبب آخر ورئ -2

القد مي احلديث يقول: إن أبناء الرجل أبناؤه وجزء  العرفثروة األسرة إىل أسرة أخرى ، فخروج دون 

 فعند حصول ، أخري فليسوا من أسرته، بل يـُعَّدون جزًءا من أسرة  البناتمن أسرته، أما أبناء 

ا من أسرة والدها، بل من ، الذين هم ليسو بعد إىل أبنائه تقل هذا املال فيما اإلرث، ين البنت على

 68أسرة والد زوجها، فإرث البنت يفضي إىل انتقال الثروة واملال إىل أسرة غريبة أخرى.

 

 الفقه اإلسالميمرياث املرأة يف  : الثاين املطلب

 مشروعية مرياث املرأة الفرع األول : أدلة

 :لنبوية، واإلمجاع ثبتت مشروعية املرياث للمرأة يف القرآن الكرمي، والسنة ا لقد   

                                                 
, حتقيق, عبد هللا بن عبد احملسن , تفسري الطربي ,جامع البيان عن أتويل آي القرآنحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفر الطربي  - 65

 3/349,ص )  م2000دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ,الطبعة األويل ,  (الرتكي,
,ص  ) م 1998دار الكتب العلمية، بريوت, لبنان, الطبعة االويل ,( ، خرج آ�ته وأحاديثه ابسل عيون السود, تفسري املراغيأمحد مصطفى املراغي،  - 66
2/161 
  7سورة النساء اآلية  -67
 34, ص ) م 1980، دار األرقم, عمان ، مؤسسة الرسالة  ( ،املرياث يف الشريعة اإلسالمية�سني أمحد إبراهيم درادكة،  - 68
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 أوال: األدلة من القرآن الكرمي:

د ، بعدقيقاً  يف املرياث، وفصله يف كتابه الكرمي أحسن تفصيلكامًال هللا تعاىل حق املرأة   أعطيقد    

الزمن بعد ظهور اإلسالم إىل أن نزل  ، واستمر حاهلا على ما هو عليه مدة منأن كانت حمرومة منه 

ْلَواِلَداِن يف املدينة قوله تعاىل: (لِلّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواألَقْـَربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك ا

 69َواألَقْـَربُوَن ِممَّا َقلَّ ِمْنُه أَْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا)

، جاء ابالسم الظاهر ومل يقل أوصيكم وال 70ي: "يف أسرار قوله: ( يـُْوِصْيُكُم هللاُ)قال السهيل   

، ( 71)هللاُ  :( يَِعُظُكمُ نوصيكم، ألنه أراد سبحانه تعظيم هذه الوصية والرتهيب من إضاعتها كما قال

أهيب أمسائه وأحقها  ، فمىت أراد تعظيم األمر جاء هبذا االسم ظاهرا، ألنه72)َوُحيَذِّرُُكُم ُهللا نـَْفَسهُ 

 73ابلتعظيم وهللا أعلم ".

)  أي: (يُوِصيُكُم اهللَُّ ِيف َأْوَالدُِكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ وقال ابن كثري: "فقوله تعاىل:     

�مركم ابلعدل فيهم، فإن أهل اجلاهلية كانوا جيعلون مجيع املرياث للذكور دون اإل�ث، فأمر هللا 

للذكر مثل حظ األنثيني، وذلك  املرياث، وفاوت بني الصنفني، ىل ابلتسوية بينهم يف أصلتعا

الحتياج الرجل إىل مؤنة النفقة والكلفة ومعا�ة التجارة والتكسب وجتشم املشقة، فناسب أن يعطي 

َأْوَالدُِكْم  يُوِصيُكُم اهللَُّ ِيف ضعفي ما أتخذه األنثى، وقد استنبط بعض األذكياء من قوله تعاىل: ( 

أنه تعاىل: أرحم خبلقة من الوالد بولده، حيث أوصى الوالدين   74لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ)

                                                 
 7سورة النساء اآلية  - 69
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 28سورة ال عمران اآلية  - 72
الفيصلية , مكة املكرمة, املكتبة  (حتقق: د. حممد إبراهيم البنا, , الفرائض وشرح آ�ت الوصيةأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد السهيلي,  - 73
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أبوالدهم، فعلم أنه أرحم هبم منهم، كما جاء يف احلديث الصحيح: رأى رسول هللا صلى هللا عليم 

فألصقته بصدرها وأرضعته، فقال رسول وسلم امرأن من السيب تدور على ولدها، فلما وجدته أخذته 

هللا صلى هللا عليم وسلم ألصحابه: " أأتمرون هذه طارحة ولدها يف النار وهي تقدر على ذلك؟" 

 .75هللا، هللا أرحم بعباده من هذه بولدها" قالوا: ال � رسول هللا، فو

يث فصلها أمت تفصيل ، حوأصحاهبا عناية هللا عز وجل ابملواريثنالحظ اآل�ت السابقة  ومن    

ال تكاد جتد تفصيال مثله يف القرآن، فبني نصيب كل وارث وشروط إرثه لذلك النصيب، وتوىل 

هللا لرسوله صلى هللا عليم وسلم، وال  اما جعله، فهذه الفرائض -سبحانه وتعاىل–ذلك بنفسه 

 -تعاىل–ة اليت بينها هللا للعلماء من بعده، بل بينها بنفسه يف كتابه، وأن قسمة املرياث على الكيفي

، مبا يف ذلك مرياث اإل�ث ، مبقصودةيف هذه اآل�ت: وصية من هللا، وعهد مؤكد، جيب العمل 

، وأن ما أوصى هللا به عز وجل  من أحكام يف قسمة املرياث، مبين 76قال تعاىل: (َوِصيًَّة ِمَن ِهللا)

 77على علم وحكمة هللا تعاىل.

 

 

 ة الشريفةالسنة النبوي - اثنياً 

                                                 
,كتاب األدب, ابب :رمحة الولد وتقبيله ) م2003دار ابن حزم , بريوت , لبنان, الطبعة االويل,( , أخرجه البخاريايب عبد هللا بن إمساعيل البخاري ,  - 75

 5999ومعانقته, رقم 
 12آلية سورة النساء ا - 76
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من أحكام املواريث  مبا جاء يف كتاب هللا (عز وجل) وسلم وقضيرسول هللا صلى هللا عليه  جاء   

 .78:"أحلقوا الفرائض أبهلها، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر")عليه الصالة والسالم(فقال 

ملوت، وعن عامر بن سعد بن أيب وقاص، عن أبيه قال: مرضت مبكة مرضا، فأشفيت منه على ا   

فأاتين النيب صلى هللا عليه وسلم يعودين، فقلت : � رسول هللا، إن يل ماال كثريا، وليس يرثين إال 

بثلثي مايل؟ قال: "ال"، قال: قلت: فالشطر، قال: "ال"، قلت: الثلث؟ قال:  قأفأ تصدبنيت 

وإنك لن تنفق  "الثلث كبري، إنك إن تركت ولدك أغنياء خري من أن ترتكهم عالة يتكففون الناس،

 79."أمراتكاللقمة ترفعها إىل يف  نفقة إال أجرت عليها، حىت

وعن األسود بن يزيد قال: "أات� معاذ بن جبل ابليمن معلما وأمريا، فسألناه عن رجل تويف وترك     

 .80ابنته وأخته فأعطى االبنة النصف واألخت النصف"

قال: دخل علي النيب صلى هللا عليه  -عنه رضي هللا–وعن حممد بن املنكدر قال: "مسعت جابرا 

وسلم وأ� مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، مث نضح على من وضوئه فأفقت، فقلت: � رسول هللا، إمنا 

  81يل أخوات، فنزلت آية الفرائض".

، وذلك كمرياث )عز وجل(مل يرد يف شأنه تفصيل يف كتاب هللا  ملا وجاءت السنة النبوية شارحه 

مع البنت الصلبية أو بنت  -يف حال انعدام الشقيقات–خوات الشقيقات أو ألب األخت أو األ

وإن نزل، بطريق التعصيب مع الغري إذا بقي من الرتكة شيء بعد أصحاب الفروض، وكمرياث  البن

مع البنت الصلبية، فقد روي أصحاب السنن عن هزيل بن شرحبيل األودي قال: "جاء  األبنبنت 

                                                 
لفرائض بباهلها فما , ابب ,أحلقوا ا كتاب الفرائض, وصحيح مسلم , 6732,ابب الولد من أبيه وامه, رقم احلديث  كتاب الفرائضأخرجه البخاري,  - 78

 1615بقي فألويل رجل ذكر , رقم احلديث 
 6733أخرجه البخاري , كتاب الفرائض , ابب مرياث البنات , رقم  - 79
 6734أخرجه البخاري , كتاب الفرائض , ابب مرياث البنات , رقم  - 80
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45 
 

أخت ألب وأم؟ فقاال: ابن ألشعري وسلمان بن ربيعة، فسأهلما عن ابنة وابنة رجل إىل أيب موسى ا

بن مسعود فإنه  وأات -ومل يراث بنت االبن شيئا-البنته النصف، ولألخت من األب واألم النصف 

سيتابعنا. فأاته الرجل فسأله وأخربه بقوهلما، فقال: لقد ضللت إذن وما أ� من املهتدين، ولكين 

بنت االبن سهم تكملة  بقضاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: البنته النصف، وال سأقضي فيها

 82الثلثني، وما بقي فلألخت من األب واألم".

وكمرياث اجلدة، فقد روي أصحاب السنن عن قبيصة بن ذؤيب  قال: "جاءت اجلدة إىل أيب    

هللا تعاىل شيء، وما علمت تسأله مرياثها، فقال مالك يف كتاب  -رضي هللا عنه–بكر الصديق 

لك يف سنة نيب هللا صلى هللا عليه وسلم شيئا، فأرجعي حىت أسأل الناس، فأسأل الناس، فقال 

املغرية ابن شعبة: حضرت رسو هللا صلى هللا عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك 

رضي هللا -فأنفذه هلا أبو بكر  غريك؟ فقام حممد ابن مسلمة فقال مثل ما قال املغرية ابن شعبة، 

تسأهلا مرياثها، فقال: مالك  -رضي هللا عنه–، مث جاء اجلدة األخرى إىل عمر ابن اخلطاب -عنه

قضي به إال لغريك، وما أ� بزائد يف الفرائض،  الذييف كتاب هللا تعاىل شيء، وما كان القضاء 

 83يتكما ما خلت به فهو هلا".ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما، وأ
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 2890الصلب , رقم احلديث 
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 اإلمجاع - اثلثاً 

على توريث عشر من النسوة، وهن: "البنت، وبنت االبن  اإلسالمية لقد أمجع علماء الشريعة   

وإن نزل أبوها، واألم، واجلدة من قبل األم، واجلدة من قبل األب، واألخت الشقيقة، واألخت 

 84لألب، واألخت لألم، والزوجة، واملعتقة"

 

 املالكي الفقهمرياث املرأة يف توزيع : كيفية  الفرع الثاين

 :مرياث املرأة ابلفرض أوال

أصحاب الفروض هم كل وارث له نصيب مقدر يف كتاب  من املتعارف عليه يف علم املرياث ان   

 هللا او سنة رسوله صلي هللا عليه وسلم او األمجاع، والفروض املقدرة  شرعا هي: السدس، والثلث،

والثلثان، والثمن والربع، والنصف. وأصحاب الفروض قسمان: أصحاب الفروض النسبية: وهم 

الورثة الذين يستحقون فروضهم بسبب قرهبم ونسبهم اىل املتوىف وهم عشرة من األقارب: األب 

والذي ال يدخل يف نسبته اىل املتويف  أنثى،  -وان عال  -واألم، واجلد الصحيح وهو أب األب 

والين ال يدخل يف نسبتها  -وان علت-ة الصحيحة وهي أم األم وأم األب وأم اجلد الصحيح واجلد

إىل املتوىف ذكر بني أنثيني، والبنت، وبنت االبن وان نزل أبوها، واألخت الشقيقة، واألخت ألب 

واألخ ألم واألخت ألم. أما أصحاب الفروض السبية: وهم الورثة الذين يستحقون فروضهم بسبب 

  85زوجية وهم اثنان الزوج والزوجة.ال

 
                                                 

 31الرحبية يف علم الفرائض بشرح سبط املارديين, مرجع سابق , ص - 84
لمية , كتاب الفرائض , اجلزء الثاين , بريوت , دار الكتب الع( , املهدب يف فقه األمام الشافعيابو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي,  - 85
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 مرياث البنت ابلفرض - 1

 رض يف حالتني:ترث البنت ابلف

 ؛ اي عند انفرادها عن األخ واألخت.مل يكن هلل معصب وال مماثلترث نصف الرتكة إذا  -أ

 86تراثن عند التعدد ثلثي الرتكة, أي ليس هلما أخ أو اكثر.  - ب 

َرَك َوِإْن َكاَنْت تعايل ودليل هاتني احلالتني قول هللا ُلثَا َما تـَ َلُهنَّ ثـُ تـَْنيِ فَـ :( فَِإْن ُكنَّ ِنَساًء فَـْوَق اثْـنـَ

َلَها النِّْصُف)  87َواِحَدًة فَـ

 مرياث بنت االبن ابلفرض  - 2

إىل عد بنت االبن بنتا للمتوىف يف حالة عدم البنت الصلبية، أل�م يفسرون كلمة  ذهب الفقهاء    

اب�م األوالد احلقيقيون ذكورا كانوا   88: (ُيوِصيُكُم اهللَُّ ِيف َأْوَالدُِكْم)ة يف قول هللا تعاىلاألوالد الوارد

أو إ�اث ان وجدوا، واال فهم أوالد األبناء، أعماال للقاعدة الفقهية(مىت أمكن محل الكالم على 

إىل اجملاز، ذلك ألن احلقيقة ال يصار إىل العجاز، أما اذا تعذر محله على حقيقته، فانه يصار 

أعمال الكالم أوىل من إمهاله)، ومن مث فرتث النصف عند االنفراد، والثلثان عند التعدد، فضال أ�ا 

 89ترث الواحدة او األكثر السدس عند وجودها هع البنت الصلبية الواحدة.

 مرياث األم ابلفرض  - 3

 اىل ان لألم فرضني ومها: ذهب الفقهاء    

 رتكة يف حالتني:ترث سدس ال - أ

                                                 
 .9, ص ) م2000بريوت,  –اجلزء الرابع, دار الكتب العلمية  (,مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجحممد بن حممد اخلطيب الشربيىن,  - 86
 11سورة النساء اآلية  - 87
 11لنساء اآلية سورة ا  - 88
 .20ص ,م ) 2005دار الرشيد للنشر والتوزيع,  الر�ض , السعودية الطبعة الثانية ,( , عدة الباحث يف أحكام التوارثعبد العزيز بن �صر الرشيد,  - 89
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 األم مع الفرع الوارث للمتويف او مع العدد األخوة واألخوات مطلقاً, ولو حمجوبني ابألب.  -

إذا اجتمع مع األم مجع من األخوة، وتشمل األخوة: األخوين واألختني من  أية جهة كانوا أي  -

 سواء أكانوا أشقاء او من األب فقط أو من  األم فقط او كانوا خليطا.

 ترث الثلث على التفصيل اآليت:  - ب

ترث األم الثلث الرتكة عند عدم الفرع الوارث للميت وعدم العدد من األخوة واألخوات طلقا  -

 حيت ولو كانوا حمجوبني ابألب 

، فرتث يف هذه احلالة األخوةإذا وجد مع األم اب واحد الزوجني، ومل يوجد فرع وإرث او مجع من -

 90احد الزوجني. ثلث الباقي بعد نصيب

َرَك ِإْن َكاَن استدلوا علي هاتني احلالتني بقول هللا تعايل :  ُهَما السُُّدُس ِممَّا تـَ َوْيِه ِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ ( َوِألَبـَ

ُلُث  فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفِألُ  ِه الثـُّ َواُه َفِألُمِّ ِه السُُّدسُ َلُه َوَلٌد فَِإْن َملْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَورِثَُه َأبـَ  91)مِّ

 مرياث اجلدة ابلفرض - 4

واليت ال  -وان علت —أم األم وأم األب وأم اجلد الصحيح  الفقهاءاملقصود ابجلدة عند     

 يدخل يف نسبتها إىل املتوىف ذكر يف نسبتها ايل املتويف ذكر بني أنثيني.

 .92.النبوية وحدد فرضها ابلسدس ومل حيدد القران الكرمي  مرياث اجلدة، إال ان إرثها ثبت ابلسنة

 مرياث األخت الشقيقة ابلفرض  - 5

 رض يف حالتني:ترث األخت الشفيقة ابلف     

                                                 
 210 ص) ,م 1995ة األويل ,دار القلم , دمشق , سور�, الطبع(,  املفيد من األحباث يف أحكام الزواج والطالق واملرياثحممد الشماع , - 90
 11سورة النساء االية  - 91
اجلزء التاسع ,دار الكتب  (، ومعه منحة اخلالق,البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن عابدين, احملقق: زكر� عمريات,  -زين الدين ابن جنيم احلنفي  - 92

 .408, ص ) 1997 العلمية, 
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 األوىل: ترث نصف الرتكة إذا كانت واحدة ومل يكن معها أخ او اكثر يعصبها.

 93الثانية: تراثن عند التعدد الثلثني، إذامل يكن معهن اخ او اكثر يعصبهن.

ُ يـُْفِتيُكْم ِيف اْلَكَالَلِة قول هللا تعايل :( وستندوا ايل   ْفُتوَنَك ُقِل اهللَّ ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه  ۚ◌ َيْستـَ

تـَْنيِ  َرَك   َوُهَو َيرِثـَُها ِإْن َملْ َيُكْن َهلَا َوَلٌد  فَِإْن َكانـََتا اثْـنـَ َلَها ِنْصُف َما تـَ َلُهَما َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فَـ فَـ

ُلثَانِ  َركَ الثـُّ  94)  ِممَّا تـَ

 مرياث األخت ألب ابلفرض  - 6

حالة خاصة  الفقهاء وأضافترث األخت ألب حاالت األخت الشقيقة نفسها عند عدمها،     

تكملة للثلثني فرض  فرضاعند وجود اخت شقيقة واحدة، فان األخت ألب ترث السدس 

 األخوات عند التعدد.

:( ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه يف قول هللا تعايلواستندوا يف ذلك اىل ان األخت الواردة 

  95ُأْخٌت)

هي األخت الشقيقة او األخت ألب عند فقد األوىل، وذلك ألن األخوات الاليت يرثن بطريقة     

 96التعصيب وتقسم الرتكة للذكر مثل حظ األنثيني هن األخت الشقيقة واألخت ألب.

 مرياث األخت ألم  - 7

 ترث األخت بطريق الفرض يف احلالتني االثنتني:    

 األويل: ترث السدس فرضا إذا كانت واحدة.

                                                 
عبد الفتاح احللو, اجلزء التاسع , كتاب الفرائض, دار عامل الكتب, الر�ض ,  -احملسن الرتكي موفق الدين ابن قدامة, عبد هللا بن عبد  - 93

 وما بعدها 16م, ص1997السعودية,
 176سورة النساء اآلية   - 94
 176سورة النساء اآلية   - 95
 .415, ص )لكتب العلمية دار ا ( ,املهدب يف فقه األمام الشافعيأبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي,  - 96
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الثانية: ترث عند التعدد الثلث، سواء كانتا اختني ألم, او كان معها أخ ألم ويشرتكون ابلثلث، 

 97ابلتساوي للذكر ثل حظ األنثى .

َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكَالَلًة أَِو اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ َأْو  واستندوا يف هاتني احلالتني اتلي قول هللا تعايل :(

ِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء ِيف الثـُُّلِث  ِمْن بـَْعدِ  ُهَما السُُّدُس  فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن ذَٰ  َوِصيٍَّة أُْخٌت فَِلُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ

َر ُمَضارٍّ  َوِصيَّ  ُ َعِليٌم َحِليٌم)يُوَصٰى هِبَا أَْو َدْيٍن َغيـْ  98ًة ِمَن اهللَِّ  َواهللَّ

 مرياث الزوجة ابلفرض - 8

 ترث الزوجة ابلفرض يف حالتني كما �يت:    

للزوجها فرع وارث ابلفرض او التعصيب سواء كان الفرع ترث ربع تركة زوجها املتوىف, إذا مل يكن  -أ

 .الوارث االبن او البنت منها او من غريها

من  له فرع وارث  وجة الثمن اذا كان لزوجها فرع وارث بطريق الفرض او التعصيب اوترث الز  – ب

  99واذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع أو الثمن ابلتساوي.غريها , 

ْن َكاَن هللا تعايل :( َوَهلُنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَإِ  بقولواستدوا علي هاتني احلالتني  

 100.َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتْم  ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة تُوُصوَن هِبَا أَْو َدْيٍن )

 

 

 

                                                 
طبعة الثامنة, حاشية العالمة البقري, الرحبية يف علم الفرائض بشرح سبط املارديين وحاشية العالمة البقري, تعليق,  مصطفى ديب البغا, دار القلم, ال - 97

  65م,ص 1998
 12سورة النساء اآلية   - 98
 149, ص ) دار الفكر العريب, القاهرة (,املرياث يف الشريعة اإلسالميةحممد الشحات اجلندي,  - 99

 12سورة النساء اآلية  - 100
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 : مرياث املرأة ابلتعصيب اثنياً 

العصبات نوعان: العصبة النسبية ويقصد هبا األقرابء من جهة األب والعصبة السببية وهي     

ة من جهة العتق , وال جمال لدكرها يف هدا البحث وسنقتصر علي   مرياث القرابة احلكمية األتي

 املرأة ابلعصبة النسبية فقط.

وعصبة األنسان يف اللغة هم بنوه وقرابته, وقد اطلق عليهم ذلك االسم ال�م (عصبوا) به أي     

     101أحاطوا به.

 ه وليس هلم فرض مقدر من املرياث العصبة يف االصطالح : فهم قرابة األنسان من جهة أبي أما    

 والعصبة النسبيون ثالثة: 

 العصبة ابلنفس   - 1

 وهي تتعلق مبرياث الذكور دون اإل�ث.      

 العصبة ابلغري  -2

وهي كل أنثى فرضها النصف إذا كانت واحدة، والثلثان إذا كنَّ اثنتني فأكثر ووجد معها ذكر     

بشرط ان يكون جبهتها نفسها ويف قوة قرابتها، وابلدرجة نفسها عاصب بنفسه واحداً كان أو أكثر 

 أو دو�ا إذا احتاجت إليه. 

ويتم توريث العصبة ابلغري ,إذا كان هناك أصحاب فروض ورثوا نصيبهم فاذا بقي شيء انتقل الباقي 

أحد  إىل العصبات، ويقسم بني األنثى ومن عصبها للذكر مثل حظ األنثيني، أما إذا مل يكن هناك

فريثون معاً  من أصحاب الفروض فان األنثى ومن يعصبها يرثون الرتكة كلها للذكر مثل حظ األنثيني

                                                 
 435,ص ) م1999الدار النموذجية, -املكتبة العصرية (,خمتار الصحاححممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي,   - 101
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للذكر مثل حظ األنثيني، وهلم ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض الرتكة سقطوا, قال هللا 

ُ ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنْـ (تعاىل:   103. 102)ثـَيَـْنيِ يُوِصيُكُم اهللَّ

 اثلثا : العصبة مع الغري

كل أنثى صاحبة فرض تصري عصبة مع أنثى غريها، والعصبة مع الغري هن: األخت الشقيقة أو     

ألب مع الفرع الوارث املؤنث أي البنت وبنت األبن، إال ان األخت الب تكون عصبة مع البنت 

د األخت الشقيقة مع البنت أو بنت االبن وبنت األبن إال يف حالة عدم األخت الشقيقة، ألن وجو 

 جيعلها عصبة مع الغري فيكون حكمها ىف احلجب حكم األخ الشقيق فتحجب األخت ألب. 

والعصبة مع الغري ليس هلا مرياث مقدر، فهي ال تشرتك ىف املرياث مع من صارت عصبه معها      

والباقي ترثه العصبة مع الغري فاذا  كما هو احلال ىف العصبة ابلغري، فريث أصحاب الفروض فروضهم

استغرقت الفروض الرتكة، فال شيء للعصبة مع الغري ىف هذه احلالة. ومثال على العصبة مع الغري 

وجود البنت مع األخت الشقيقة فاألخت الشقيقة تعد عصبة مع الغري ابلبنت، فرتث البنت فرضها 

ولو مات رجل عن أم، وبنت ابن، وأخت وهو النصف وترث األخت الشقيقة الباقي وهو النصف، 

الب، فان األخت الب تصري عصبة مع بنت األبن، فرتث األم فرضها وهو السدس، وترث بنت 

 104االبن فرضها وهو النصف وترث األخت الب الباقي.

 

 

                                                 
 11سورة النساء اآلية   - 102
دار الكتب العلمية , بريوت , لبنان, ( , �اية اهلداية إىل حترير الكفايةاملزيري, زكر� بن حممد األنصاري, حتقيق حممد حسن إمساعيل, امحد فريد  - 103

 65ص  ), م2003الطبعة األوىل ,
دار احلامد للنشر والتوزيع , عمان , األردن ,الطبعة األويل ( , مرياث املرأة يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املقارنةقيس عبد الوهاب احلياىل ,   - 104

 63,ص م ) 2008,
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 : مرياث املرأة ابلرحماثلثاً 

القرابة، واصلها الرحم واليت  : بيت منبت الولد ووعاؤه يف البطن، والرحم: سبابالرَِّحُم يف اللغة   

 هي منبت الولد. ويطلق الرحم أيضا على القرابة.

هم األقرابء مطلقا سواء كانوا من األصول أو الفروع أو احلواشي وسواء كانوا  ذوي األرحام لغة:   

من أصحاب الفروض أو العصبات. أما ذوي األرحام يف اصطالح علماء املرياث: فهم األقرابء 

 سوا أبصحاب فروض وال عصبةالذين لي

وفيهم اإل�ث كاخلالة والعمة وابنة األخ الشقيق أو الب وبنت البنت وفيهم الذكور كاجلد غري 

, واذ ان هذا الصنف يتناول توريث الكثري من النساء فسنبحثه مفصال  105الصحيح واخلال وغريهم 

 كما �يت:

 أصناف ذوي األرحام   - 1

أربعة أصناف حبسب جهة قرابتهم من املتوىف، أما من فروعه، وأما  ذوي األرحام ينحصرون يف   

 من أصوله، وأما من فروح أبويه، وأما من فروح أجداده وجداته، وهم كما �يت: 

 الصنف األول : فروع املتويف 

 وهم الفروع الذين ينتسبون إىل املتوىف من غري أصحاب الفروض والعصبات وهم:    

 وان نزلوا ذكورا كانوا أو إ�اث. أوالد البنات   -أ

 أوالد بنات االبن وإن نزلوا ذكورا كانوا أو إ�اث.  - ب

 

                                                 
ص , )ه1433, السنة الرابعة عشر,54جملة العدل , العدد (,أحكام مرياث ذوي األرحام يف الشريعة اإلسالميةحسن تيسري عبد الرحيم مشوط,  -105

243 
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 الصنف الثاين: أصول املتويف 

 من غري أصحاب الفروض والعصبة وهم:  وهم األصول الذين ينتسبون إىل املتوىف وان علوا   

  اجلد غري الصحري وان عال مثل أىب األم وأىب أم األم. -أ

 وأم أم أىب األم.  ٠مثل أم أب األم  ٠اجلدة غري الصحيحة وان علت  - ب

 الصنف الثالث: فروع أبوي املتوىف وأن نزلوا 

 وهم الفروع الذين ينتسبون إىل أبوي املتوىف وان نزلوا من غري أصحاب الفروض والعصبات وهم:   

وا مثل ابن ألخت الشقيقة، بنت األخت أوالد األخوات مطلقا ذكورا كانوا أو إ�اث وان نزل - أ

 ألب. 

 بنات اإلخوة مطلقا وأوالدهن ذكورا كانوا أو إ�اث، مثل بنت األخ، وابن بنت ابن األخ.  - ب

 أوالد اإلخوة الم ذكورا كانوا أو إ�اث وإن نزلوا مثل ابن األخ الم وبنت األخ ألم.   -ج

 الصنف الرابع: فروع أجداده

 لذين ينتسبون إىل جدي املتوىف (أىب األب وأىب األم وإن عال) وهم الفروع ا   

 أو جدتيه (أم األم وأم األب وان علتا) وهم: 

 األعمام ألم، وهم إخوة أىب املتوىف من أمه فقط.  - أ

 العمات مطلقا، أي سواء كن شقيقات أو ألب أو الم وان علت.  - ب

 106اخلاالت واألخوال مطلقا وإن علوا.  - ج

 

 
                                                 

 68, مرجع سابق,  ص مرياث املرأة يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املقارنةقيس عبد الوهاب احلياىل ,  -106
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 طريقة مرياث ذوي األرحام  - 2

ان الفقهاء القائلني بتوريث ذوي األرحام جممعون على أ�م ال يرثون مع أصحاب الفروض    

النسبية أو العصبات وان مرياثهم يكون عند انعدام هؤالء مجيعا، وعلى الرغم من اتفاقهم هذا، 

 ي يبىن عليه توريثهم إىل طرق عديدة: اختلفوا يف طريقة توريثهم تبعا الختالفهم يف األساس الذ

 طريقة أهل الرحم:   -أ

هلذا  عليه مرياث ذوي األرحام هو الرحم.األساس الذي يبىن الن ومسيت هذه الطريقة هبذا االسم 

بني صنف وصنف وال بني القريب والبعيد وال  يرون وجوب التسوية بني من يوجد منهم دون تفرقة

هم فيما ذهبوا إليه ا�م متساوون ىف أصل الرحم فيجب ان يتساووا يف بني الذكر واألنثى. وحجت

مقدار اإلرث وعلى هذا لو كان للمتوىف إبن بنت، وبنت بنت، قسمت الرتكة بينهما ابلتساوي 

 . 107وكذلك احلال لو كان للمتوىف عمة، وخالة، اقتسمتا الرتكة ابلتساوي 

  طريقة أهل التنزيل  - ب

  بذوي األرحام إىل أصوهلم من امليت ويعطيهم مرياث هذا األصل. وهو يقضي ابن ينزل

الذي يقوم عليه مرياث ذوي األرحام هو تنزيلهم منزلة من يدلون به من  األساسفذهبوا إىل ان 

ألن سبب استحقاق ذوي األرحام ال ميكن ان يكون ابلرأي  ٠صاحب فرض أو عصبة إىل املتوىف 

ىف النصوص الشرعية ما يبني كيفية توريث ذوي األرحام فالبد من إقامة املدىل ومبا أنه مل يرد اجملرد , 

, ورث العمة )صلي هللا علية وسلم( النيبواسندوا رأيهم إىل أن مقام املدىل به ىف االستحقاق, 

                                                 
 115,ص  ) دار الفضيلة , القاهرة (,, املواريث يف الشريعة اإلسالميةلوفحسني حممد خم - 107
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الثلثني وورث اخلالة الثلث، أي أعطى األوىل ما كان ميتحقه األب، وأعطى الثانية ما كانت تستحقه 

  108.األم

  طريقة أهل القرابة: - ج 

ومسيت أبهل القرابة، أل�م يقدمون األقرب فاألقرب إىل امليت وعلى هذا األساس يكون التقدمي    

للصنف األول، ألنه أقرب األصناف إىل امليت مث الصنف الثاين، مث الثالث، مث الرابع، مث اعتربوا بعد 

حد بقرب الدرجة عن املتوىف مث بقوة القرابة، على أن ذلك الرتجيح بني نوي األرحام ىف الصنف الوا

 يكون للذكر مثل حظ األنثيني.

وأسندوا رأيهم إىل أن توريث الرسول صلي هللا عليه وسلم, العمة الثلثني واخلالة الثلث موافق    

بتها ملذهبهم على عد أن العمة قرابتها األب واألبوة تستحق ابلفرضية والعصبية مجيعا، واخلالة قرا

قرابة األم واألمومة تستحق الفرضية دون العصوبة هلذا كان نصيب العمة املستحقة بقرابة األب 

 109ضعف اخلالة املستحقة بقرابة األم. 

واذا مل يوجد أحد من املستحقني للرتكة من األصناف السابقة، فالرتكة تؤول حبسب الرتتيب ملوىل    

الغري، مث للموصى له أبكثر من الثلث, وأخريا لبيت املال  املواالة ,مث للمقر له ابلنسب محال على

.110 

 

 

 

                                                 
 124, مرجع سابق, ص املواريث يف الشريعة اإلسالمية ,فهما وعمالمحزه ابوفارس,   - 108
 137ص  )1987(,املواريث يف االسالمعليوة عبد هللا إبراهيم املسلمي,  - 109
 178, مرجع سابق ,ص يعة اإلسالمية يف ضوء الكتاب والسنةاملواريث يف الشر حممد علي الصابوين,   - 110
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 :أهلية املرأة للمال وحاجتها لتملك و التصرف فيه الرابعاملطلب 

 وقانو�ً  األول :تعريف األهلية لغة واصطالحاً  الفرع

 الصالحية. يقال فالن اهل للنظر علي الوقف أي صاحل له.أوال: األهلية معناها يف اللغة : 

  مني : : فاألهلية تنقسم ايل قس اثنيا :يف اصطالح

:هي صالحية األنسان الن تثبت له حقوق وجتب عليه واجبات , وأساسها  أهلية الوجوب -1

اخلاصة اليت خلق هللا عليها األنسان واختصه هبا من بني أنواع احليوان, وهبا صلح الن تثبت له 

يت مساها الفقهاء الذمة. فالذمة هي الصفة الفطرية حقوق وجتب عليه واجبات .وهده اخلاصة هي ال

 اإلنسانية اليت هبا ثبتت لإلنسان حقوق قبل غري ,ووجبت عليه واجبات لغريه.

وهذه األهلية أي أهلية الوجوب اثبتة لكل أنسان بوصف انه أنسان سواء أكان ذكرا أم أنثي,     

م سفيها ,عاقال أو جمنو� , صحيحا او مريضا, مميزا أم ابلغا أم رشيدا أل وسواء كان جنينًا أم طف

أل�ا مبنية علي خاصة فطرية يف األنسان ولدلك ال يوجد أنسان عدمي أهلية الوجوب الن أهليته 

 للوجوب هي إنسانيته.

: فهي صالحية املكلف ال ن تعترب شرعا أقوله و أفعاله .حبيث اذا صدر منه  أهلية األداء -2

ا شرعا وترتبت عليه أحكامه, فاألهلية األداء هي املسؤولية وأساسها يف عقد او تصرف كان معترب 

  111األنسان التمييز ابلعقل.

                                                 
 135, ص )مكتبة الدعوة االسالمية , القاهرة , الطبعة الثامنة دار القلم , بدون سنة نشر (, علم اصول الفقهعبد الوهاب خالف ,  - 111
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األهلية هي صالحية الشخص لكسب احلقوق وحتمل االلتزامات، وأهليته  القانوناألهلية يف اثلثاً: 

 ية نوعان:ملباشرة التصرفات القانونية، اليت ترتب احلقوق أو الواجبات، فاألهلية القانون

 وهي صالحيته لكسب احلقوق وحتمل االلتزامات. :أهلبة الوجوب -1

وهي صالحيته ملباشرة التصرف القانوين الذي من شأنه أن يكسبه احلقوق أو  :أهلية األداء -2

 حيمله اباللتزام.

ة (متلكا اخلالف بني التشريعات املختلفة يف مرياث املرأة يرجع جزء كبري منه إىل أهلية املرأ وأساس

من عقل  صرف فيها، إن ما أُهلت به املرأة, القيم االقتصادية والتصرفا) ,واملقصود هنا أبهلية املرأةوت

ومواهب روحية جعلها أهًال لتلقي شرف التكليف اإلهلي بعبادة هللا تعاىل وفعل اخلري، فأوىل أن 

 .تكون أهًال ملا دون ذلك من القيم االقتصادية على اختالف أنواعها

من حيث التملك والتصرف، فجاء عند العرب  انعدام أهلية املرأة من أسباب وتعترب األنوثة أيضا    

اإلسالم وجعل هلا حق مباشرة العقود جبميع أنواعها كالرجل، وجعلها صاحبة احلق املطلق على 

 112ملكها ومل جيعل للرجل أ�ً كانت صفته أو قرابته منها أي سلطان عليها.

بعد أن كانت حمرومة منه يف وحرية التصرف يف ماهلا اإلسالم حق التملك ابملرياث ر اقفقد     

ِللّرَِجاِل َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن َولِلنَِّساِء اجلاهلية, ونزل بذلك املبدأ قوله تعاىل:( 

   113)َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضاَنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن ِممَّا 

                                                 
, جائزة �يف بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات الدورة الثانية(, حقوق املرأة يف ضوع السنة النبويةنوال بنت عبد العزيز العيد,  - 112

   721-720, ص )م2006اإلسالمية املعاصرة, الطبعة األوىل , 
 7سورة النساء اآلية  - 113



59 
 

ترث أابها وأخاها، وابنها، وزوجها وغري هؤالء من أقارهبا، ومل يكن هلا يف  أصبحت بذلك   

و غريمها، ، فقرر اجلاهلية حق يف املهر الذي يدفعه زوجها، بل هو حق لوليها سواء كان أاب أو أخا أ

اإلسالم أن املهر حقها وحدها ومل جيعل لزوجها أو وليها أي سلطان عليه، أو أي حق فيه إال 

فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا   َوآتُوا النَِّساَء َصُدقَاهِتِنَّ ِحنَْلًة  مبوافقتها، يقول هللا تعاىل:(

 . 114)َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا

: "ال جيوز أن جترب املرأة على أن تتجهز إىل الزوج بشيء أصًال، ال من ماهلا، وال  قال ابن حزم     

من صداقها والصداق كله هلا تفعل فيه ما تشاء ال إذن للزوج يف ذلك وال اعرتاض" إىل قوله: "ال 

البكر الصغري أو الكبرية أو الثيب، وال لغريه من سائر القرابة أو غريهم حق يف شيء من  حيل أليب

صداق االبنة أو القريبة، وال ألحد ممن ذكر� أن يهبه وال شيئًا منه ال للزوج، وال لغريه، فإن فعلوا 

وال اعرتاض شيئاً من ذلك فهو منسوخ ابطل مردود أبداً، وهلا أن هتب صداقها أو بعضه ملن شاءت 

 115ألب وال لزوج يف ذلك".

، وسائر أصناف املال بكافة أسباب التملك، وهلا أن وبذلك يكون هلا ان متلك العقارات واألراضي 

متارس التجارة وسائر تصرفات الكسب املباح، وهلا أن تضمن غريها وأن يضمنها غريها، وأن هتب 

صم غريها إىل القضاء, هلا أن تفعل ذلك وحنوه اهلبات وأن توصي ملن تشاء من غري ورثتها، وأن ختا

 بنفسها، أو مبن توكله عنها ابختيارها أو من يوكلها.

                                                 
  4سورة النساء, اآلية:  - 114
  9/354 ص , لبنان ),دار الفكر, بريوت  ( ,احمللى ابآلاثرعلي بن أمحد بن سعيد بن حزم,  - 115
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منذ الوالدة،  ابألهليـة،فيمـا يتعلق  ويف الدين اإلسالمي تعترب املرأة مساوية لرج وهو حق تتمتع به 

على أمواهلا إىل متام  بل وقبل الوالدة (أهلية الوجوب فمن حقها التملك، مع مراعاة وجود القيم

األهلية، أهلية التصرف)، وال فرق بني عنصر الذكورة واألنوثة يف هذا، ومنحها الشخصية القانونية 

 116الكاملة بتمام بلوغها سن الرشد.

فلها أن تتصرف يف ماهلا كيف تشاء سواء كان مصدره اإلرث أو اهلبة أو العمل أو غريها قال     

يٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن َولِلنَِّساِء َنِصيٌب ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن لِلّرَِجاِل َنصِ  تعاىل:(

  117ِممَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكثـَُر َنِصيًبا َمْفُروًضا)

إذن أو إشراف, سواء كان ذلك ابلبيع أو اهلبة أو الوصية فيما متلك دون  وللمرأة احلق يف التصرف 

أو اإلجيار أو التوكيل أو الرهن وسائر التصرفات املالية األخرى مثلها مثل الرجل متاما, فال سلطة 

ألب أو زوج أو ابن أو أخ يف أن مينعها من شيء يف هذا، إال ما تعارض مع األخــالق واملبادئ 

 العامة لإلسالم.

، وحرم على الزوج أن �خذ شيئا من املهر الذي دفعه إىل زوجته رأة يف اإلسالم مستقلة مالياً اذا امل

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ولو كان هذا املهر مبلغا ضخما قال تعاىل: ( َوِإْن َأَرْدُمتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَيـْ

ًئا َأأتَْخُ    118ُذونَُه بـُْهَتاً� َوِإْمثًا ُمِبيًنا)ِقْنطَارًا َفَال أتَُْخُذوا ِمْنُه َشيـْ

 119.حبقها يف املرياث فإذا كان هذا مع املهر الذي حنلـه إ�ها فما ابلك يف     

                                                 
 721, املرجع السابق. ص:  حقوق املرأة يف ضوع السنة النبويةنوال بنت عبد العزيز العيد,  - 116
  7سورة النساء اآلية  - 117
 20سورة النساء اآلية  - 118
 723, املرجع السابق ص  حقوق املرأة يف ضوع السنة النبويةنوال بنت عبد العزيز العيد,  - 119



61 
 

 الثاين: أهلية املرأة للتملك والتصرف يف ماهلا. الفرع

وجوب �قصة وأهلية و جوب كاملة  على درجتني أهلية ان أهلية الوجوب للشخص تكون    

واألنثى كالذكر متاًما، فهي صاحلة ألن تتملك األ موال كاهلبة واإلرث وهي يف بطن أمها وتستقر 

هلا ذمة مستقلة خاصة هبا، وكذلك احلال ابلنسبة األموال بعد والدهتا حية يف ذمتها حيث تكون 

ألهلية األداء اليت ينبين عليها التعاقد والتصرف حيث تثبت للشخص على درجتني: أهلية أداء 

�قصة وأهلية أداء كاملة ، واألنثى كالذكر متاًما إذ أ�ا تكون قبل التمييز معدومة أهلية األداء، وبعد 

  .ز فلها من األحكام ما للصيب املميزبلوغها سن السابعة حد التميي

، وميكن له ممارسة  اأمواهل االرشد بعد البلوغ فتسلم إليه بوصوهلا سنأهليتها وذلك  اكتملت فاذا

مجيع أنواع التصرفات املالية من عقود املعاوضات أبشكاهلا كافة وعقود التربعات وغري ذلك دون 

اليتامى حىت إذا بلغو ا النكاح فإن آنستم منهم  وابتلواقال تعاىل: ( ,توقف على إذن من أحد 

سواٍء يف الالرجل واملرأة على ان فهم من نص اآلية السابقة ، ون 120) رشًدا فادفعوا إليهم أمواهلم

إ�م إذا  "حد الرشد وتسليم األموال، واألنوثة ال تؤثر يف شروط حتقق الرشد جاء يف كتاب األم

أن يلي عليهم أمواهلم، وكانوا أوىل بوالية أمواهلم من غريهم، وجاز  مجعوا البلوغ والرشد مل يكن ألحد

هلم يف أمواهلم ما جيوز ملن خرج من الوالية ممن وّيل فخرج منها أو مل يُول ، وإن الذكر واألنثى فيهما 

واآلية السابقة يف اليتامى مل تفرق بني ذكر و أنثى فاسم اليتامى جيمعهم وكذلك اسم ,  سواء على

                                                 
 6سورة النساء االية  - 120
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بتالء، فاألنثى يتيم فإذا بلغت وآنس الويل منه رشدا دفع إليها ماهلا كالذكر ، وهللا  تعاىل مل يفرق اال

  121بني النساء والرجال يف أمواله

الشريعة ف  ، بذلكمستقلة فهي للتملك والتصرف غري مقيدة بقيد أو شرط أهلية املرأة  اذا    

التملك والتصرف والتعاقدات املالية املنبثقة عن أهلية  ة يف أهلية واملرأةبني الرجل ساوت اإلسالمية 

 الوجوب واألداء.

فاملرأة البالغة العاقلة الرشيدة كالرجل هلا الشخصية القانونية الكاملة يف التملك والتصرف فيما     

ا أو بغريها متلكه بيًعا وإجيارًا وتوكيًال ورهًنا وهبة وشراء، وهلا أهلية مباشرة هذه العقود املالية بنفسه

 سواًء أكانت أميًا أم متزوجة.

املرأة البالغة العاقلة الرشيدة على ماهلا للرجال  و مل  يثبت علي األطالق وجود أي والية علي     

من أقرابئها بشكل سلطة ملزمة عليها إال يف حدود املشورة املندوبة ملن حوهلا مثل أ بيها وزوجه ا أو 

 مرأة أهلية التملك ابلتكسب والتجارة وغري ذلك.، كما أن لل122ابنها أو أخيها

بني الرجل واملرأة يف القيمة اإلنسانية ولذا كان منطقًيا منه أن  وقد ساوت الشريعة اإلسالمية   

يساوي بينهما يف احلقوق املدنية على كافة مستو�هتا واليت منها احلقوق املالية من متلك وتعاقد وبيع 

 وشراء وهبة.

شخصيتها الكاملة مثل الرجل متاًما ما دامت ابلغة عاقلة رشيد ة، وهي قبل الزواج ليس ملرأة اف   

ألوليائها سلطان مايل عليها بل أ�ا تدير ماهلا بنفسه ا أو بوكيلها، وذمتها منفصلة عن ذمة أوليائها 

                                                 
 3/247, ص ) 1990دار املعارف , بريوت , ( , بن كتاب األمأبو عبد هللا حممد إدريس الشافعي,  - 121
 3/248, مرجع سابق, ص , بن كتاب األمأبو عبد هللا حممد إدريس الشافعي - 122



63 
 

ا أن تعطله مىت متام االنفصال وال يتولون إدارة أمواهلا إال بتوكيل منها وهي يف هذا التوكيل حرة هل

 شاءت.

القانون املدين ف التملك والتصرف, فيما خيص استقاللية فأهلية املرأة غري مقيدة بقيد أو شرط،   

املساواة بني الرجل واملرأة يف أهلية التملك والتصرف والتعاقدات املالية. فاملرأة البالغة ينص علي 

ملة يف التملك والتصرف فيما متلكه ابلبيع العاقلة الرشيدة كالرجل هلا الشخصية القانونية الكا

والشراء واإلجيار وتوكيل الغري والرهن والتربع، وهلا صالحية وأهلية مباشرة هذه العقود املالية بنفسها 

أو بغريها سواًء أكانت متزوجة أم غري متزوجة. وال يثبت على املرأة البالغة العاقلة الرشيدة أي والية 

 123قرابئها بشكل سلطة ملزمة عليها.على ماهلا للرجال من أ

شؤون أمواهلا بنفسها  فهي قادرة علي تويلذمتها منفصلة عن ذمة زوجها هلا  وحيت بعد زواجها

إدارة األموال  التوكيل يسمح له هدا عليها سلطان يف ذلك إال بتوكيل منها،  حيث ان زوجها ليس 

ت شاءت، وال تعد أمواهلا مع زوجها شركة الوكالة يف أي وق هذه تلغياليت أوكلته هبا، وهلا أن 

 بينهما فكل منهما له حق التصرف يف ماله من غري أن يتدخل أحدمها يف أمر اآلخر.

  الرجل.مثلها مثل  ,ةاملدني اللمرأة حقوقه عطيأفاإلسالم     

 

 

 

                                                 
 13, ص )م 2010(, ثاملرأة وحق امللكية واملريااللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة و صندوق األمم املتحدة لسكان ,  - 123
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 املبحث الرابع : العرف 

 : تعريفه لغة واصطالحااألولاملطلب 

 : تعريفه لغة:األولالفرع 

قال ابن فارس (عرف) العني والراء والفاء أصالن صحيحان يدل أحدمها على تتابع الشيء   

 متصالً بعضه ببعض. واآلخر على السكون والطمأنينة.

فاألول: (العرف) عرف الفرس، ومسي بذلك لتتابع الشعر فيه . ويقال: جاء القَّطا عرفًا عرفًا : أي 

 بعضها خلف بعض.

 عرفة والعرفان) تقول: عرف فالن فال�ً عرفا�ً ومعرفة، وهذا أمر معروف.وأما الثاين: (امل  

 124والعرف (املعروف) مسي بذلك لسكون النفوس إليه. 

يطلق العرف يف اللغة على معان متعددة ختتلف ابختالف تركيبها وموقعها من سياق الكالم،   

 منها ما هو حقيقي ومنها ما هو جمازي.

 .والطمأنينة السكون على يدل الذي فهو :احلقيقي أما   

 به وأتنس اخلري من النفس تعرفه ما كل وهو لنكر، ا ضد واحد واملعروف العارفة و العرف :يقال  

 125.إليه وتطمئن

                                                 
 -4,ص ) م1979دار الفكر , ( , حتقيق:  عبد السالم حممد هارون ,معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس بن زكر�ء القزويين الرازي، أبو احلسني,  - 124

281 
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 126. وتعطيه تبذله ما واسم اجلود هو ابلضم والعرف

 كل ما هو يأ ؛ الطيبة يف استعماله وأكثر منتنة أو طيبة الريح على العرف أيضاً  ويطلق     

 .إليه السليمة النفس وتسكن تطمئن

 ؛ أي عرفا القطا طار يقال ببعض متصالً  الشيء تتابع على يطلق فإنه : اجملازي معناه أما   

 ، )وكثرة شعرها ا عرفه ول لط عرفاً  : للضبع يقال لذا كذلك، عرفاً  القوم وجاء بعض خلف بعضها

ُخِذ اْلَعْفَو  :(تعاىل قوله مثل موضع من أكثر يف رميالك القرآن يف العرف لفظ استعمال ورد وقد

 العقول ترتضيها حسنة خصلة كل والعرف ابملعروف، أي 127)َوْأُمْر اِبْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ 

 بعضها يتبع املرسالت الر�ح , وهي129)َواْلُمْرَسَالِت ُعْرفًا :(, وقال تعايل128النفوس وتطمئن إليها

نَـُهَما ِحَجاٌب  َوَعَلى  تعاىل:( قوله يف كما اجلمع بصيغة أتيت املالئكة, وقد هي بعضا وقيل َوبـَيـْ

ا َوُهْم اْألَْعَراِف رَِجاٌل يـَْعرُِفوَن ُكالًّ ِبِسيَماُهْم َوَ�َدْوا َأْصَحاَب اْجلَنَِّة َأْن َسَالٌم َعَلْيُكْم  ملَْ َيْدُخُلوهَ 

 131والنار. اجلنة بني املضروب السور وهو عاليه،أ أي احلجاب , أي أعراف130)َيْطَمُعونَ 

الُعرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك، ويسمى العادة. ويف لسان   

الشرعيني: ال فرق بني العرف والعادة، فالعرف العملي: مثل تعارف الناس البيع ابلتعاطي من غري 

                                                                                                                                      
 2899 /4, مرجع سابق ,العرب لسان ,رمنظو  ابن - 125
 3/200, ) دار الفكر , الطبعة الثالثة (,ة املصباح املنري وأساس البالغةترتيب القاموس احمليط على طريقالطاهر أمحد الزاوي,   - 126
 199سورة األعراف االية, -  127
 3, ص)ه1414دار ابن كثري، دار الكلم الطيب, دمشق، بريوت, الطبعة األويل ,( ,فتح القدير, حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين  - 128

/139 
 1 سورة املرسالت, اآلية - 129
 46سورة األعراف اآلية  - 130
دار الكتب ( , حتقيق, علي عبد الباري عطية, روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينشهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي,  - 131

 6/177,ص  )ه1415العلمية ,بريوت, الطبعة االويل ,
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فهم إطالق الولد على الذكر دون األنثى، وتعارفهم على أن صيغة لفظية. والعرف القويل: مثل تعار 

ال يطلقوا لفظ اللحم على السمك. والعرف يتكون من تعارف الناس على اختالف طبقاهتم 

عامتهم وخاصتهم خبالف اإلمجاع فإنه يتكون من اتفاق اجملتهدين خاصة، وال دخل للعامة يف 

 132تكوينه.

 اثنيا : العرف اصطالح:

تعريفات الفقهاء للعرف، إال أ�ا تدور حول معىن واحد، واألمر ال يعدو كون بعض تعددت     

 العلماء توسعوا يف القيود واحملرتزات، وبعضهم قلل منها.

 وسنذكر بعض هذه التعريفات:

تعريف اجلرجاين رمحه هللا قال: "العرف ما استقر يف النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع  - 1

 133بول"السليمة ابلق

تعريف الشوكاين قال: "العرف واملعروف والعارفة كل خصلة حسنة، ترتضيها العقول، وتطمئن  - 2

 . 134إليها النفوس" 

 135."أمورهم عليه واستقامت معامالت من الناس اعتاده ما" :أبنه زهرة أبو عرفه -3

                                                 
 89, ص ) مكتبة الدعوة اإلسالمية , القاهرة , الطبعة الثامنة دار القلم , بدون سنة نشر( , علم أصول الفقهعبد الوهاب خالف ,   - 132
  158,ص ) م2004منشورات احلليب احلقوقية ,(، أصول الفقه اإلسالميأمحد فراج حسني,  - 133
 399 /3ص ,) م 1997دار الوفاء املنصورة ,مصر، الطبعة الثانية, (,فتح القديرحممد بن علي الشوكاين,  - 134
 273,ص )دار الفكر العريب  (,الفقه أصول, زهرة حممد أبو - 135
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يف قرارهتا، وألفته األمر الذي اطمأنت إليه النفوس، وحتقق  "انه وعرفه عبد الوهاب الباحسني:  

مستندة إىل استحسان العقل، ومل ينكره أصحاب الذوق السليم يف اجلماعة ،  وهذا االستقرار 

 136"والقبول، إمنا هو نتيجة االستعمال املتكرر، الصادر عن امليل والرغبة

ارف العرف جمموعة من قواعد السلوك غري املكتوبة اليت تعاذا من التعريفات السابقة نفهم ان    

الناس عليها يف جمتمع معني يف زمان معني و تواتر العمل هبا بينهم ايل احلد الذي تولد لديهم 

 .االعتقاد إبلزامها

 وشروطه املطلب الثاين: نشاء العرف وأسبابه

 : منشأ العرفالفرع األول

إىل لباعث هو الذي يوجد يف النفس ميال فاملقصود ابالباعث والتقليد،  من نشأان العرف    

وهذا الباعث قد يكون خارجًيا   ,أنفذه صاحبه مرة بعد مرة أصبح عادة له العمل، وذلك امليل إذا

االكتشاف العلمي، وقد يكون داخلًيا كحب االنتقام، وهذا يكرره الشخص  كظهور مصلحة أثبتها

 حىت يصبح عادة له.

 مستعدة أتثرت به فحاكتهشخص ابلتكرار إذا صادفته نفوس العادة  اصبحهذا العمل الذي  اذا  

 . فأطوار نشأة137مفطورة على التقليد فيما هتوى وما حتب الناسوقلدته حىت أصبح عرفًا، إذ 

 العرف ابعث، وعمل، وتكرار، وتقليد، واستقرار(اطراد).

                                                 
 33,ص ) م2012السعودية، الطبعة الثانية , ,مكتبة الرشد، الر�ض (, قاعدة العادة حمكمةيعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسني , - 136
 13, ص ) مطبعة األزهر( , العرف والعادة يف راي الفقهاءامحد فهمي ابوسنة,  - 137
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هذا يتكرر  ومن ارتياح اإلنسان إىل فعل من األفعال اليت متيل إليها النفوس ،  اذا نشاء العرف   

يصبح عادة ، فإذا انتشرت هذه العادة أو العادات بني الناس وقلد بعضهم بعضا فيها أصبح ف الفعل

: ميل النفس إىل عمل ما ، مث تنفيذ هذا  هبذه املراحلذلك عرفا، وبناء على ذلك فإن العرف مير 

 فا . العمل وتكراره حىت يصري عادة ، وأخريا تقليد الناس هلذا العمل وتكرارهم فعله حىت يصري عر 

 : أسباب العرف:الفرع الثاين

ابلتلقي عن األسالف، أو بقا� شعائر دينية  أسباب العرف: أمر السلطان، أو أمر وراثيمن اهم    

 138.ومجيع هذه األسباب كلها من الواقع وليست مع الشرعقدمية، 

 األعراف والعادات اليت تسود يف جمتمع  ترجع إىل : اذا    

ماعية أجلأت ذلك اجملتمع إىل سلوك هذا العرف أو تلك العادة، ليحقق له إما إىل ضرورة اجت -1

مطلبًا من مطالب حياته، مث يتكرر ذلك األمر ويستمر حيت يصبح عرفًا ال يستطيع أحد أن خيالفه 

 أو خيرج عنه.

وإما إىل حاجة ماسة تؤدي عدم مراعاهتا وحفظها إىل وقوع الناس يف احلرج واملشقة، فيكون  -2

عرف يف هذه احلالة حاجباً وما أكثر احلاجبات يف كل عصر، إذ هي تتجدد بتجدد العصر وتتطور ال

بتطوره، وهلذا جند أن أكثر األعراف السائدة يف أي جمتمع تستند إىل كو�ا تليب حاجة من حاجات 

ل مراعى اجملتمع، فعرف الدولة مراعي يف نظامها، وعرف املواطنني على اختالفهم يف املهن واألعما

                                                 
 658, ص )0082و العدد االول, 24جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية اجمللد ( ,  رقابة القضاء علي العرفحزه محزه,  - 138
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يف تعاملهم مع بعضهم بعضاً، حىت أصبحت هذه األعراف هي احملكَّمة والسائدة ال ينازع فيها 

 منازع.

وقد يكون السبب أمر صاحب السلطان يف اجلماعة، أو رغبته يف شيء خاص كما هو احلال  -3

 يف أكثر العادات اليت خّلفها احلكم الشيعي الفاطمي يف مصر كاملوالد.

ن العرف وراثيًا حبتاً، ليس للجماعة حاجة إليه، وال عمل يف خلقه سوى أ�م تلقوه وقد يكو  -4

عن األسالف، كما هو احلال يف عقائد اجلاهلية. قال تعاىل: (قالوا إ� وجد� آابء� على أمة وإ� 

 .139على آاثرهم مهتدون) 

د يتخذ أشكاًال وقد يكون السبب يف نشوء ذلك العرف هو التقليد احملض، وهذا التقلي -5

متعددة، وصورًا شىت، فمن ذلك تقليد األمة لزعيم هلا، يف عمل عمله واستمر عليه، وتشبهها 

ابحلكام واألكابر. ومنه أيضاً تقليد األمة املغلوبة على أمرها ملن استعمرها أرضاً وفكراً، حيث تتلقى  

ءت، على أ�ا األوىل كل ما لديه من أعراف وعادات وتقاليد، وحترص على تطبيقها كما جا

 ابإلتباع.

وهذه األسباب ختتلف من مكان آلخر، ومن زمان آلخر، متأثرة بظروفها الزمانية واملكانية،     

كان عرفاً قولياً أم   اً ءف عما هو معتاد يف بلدة أخرى سواولذلك جند ما هو معتاد يف بلدة قد خيتل

وغريها   بيعي، كاالختالف يف املناخ حرارة وبرودةيكون راجعاً إىل أمر ط عملياً، وهذا االختالف قد

.140 

                                                 
 22سور ة الزخرف اآلية  - 139
 55, ص ) ه 1412الر�ض, الطبعة االويل, ,اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  جامعة (,لعرف وأثره يف الشريعة والقانوناأمحد بن سري املباركي,  - 140
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 اثلثا: سلطان العرف:

أن العرف وعلى الرغم من انه أمر واقع ميكن مالحظة فإنه ليس سلبًيا غري أن العرف ال يعين      

 واقًعا يالحظ سلبًيا يف أتثريه يف اجملتمع، بل له أتثري فيه وسلطان يف نفوس الناس حىت إ�م كونه

 ونه من ضرور�ت احلياة اليت ال يستغىن عنها، ألنه بكثرة العمل وتكراره تتكيف األعصابليعد

واألعضاء فيأخذ العرف به مكانه من النفوس، ومن هنا قالوا العادة طبيعة اثنية. وقال الفقهاء يف 

 141نزع الناس عن عاداهتم حرج عظيم. 

 شروط العرف :الفرع الثالث

 مية عدة شروط للعمل ابلعرف نذكرها فيما يلي: فقهاء الشريعة اإلسال اشرتط

بني األعراف املعتربة واألعراف امللغاة، معرفة الفرق  يف يساعدللعرف إن حتديد الضوابط     

فاألعراف ليست واحد، فمنها الصحيح، ومنها الفاسد املبتدع. فأما األعراف املعتربة شرع ، فقد 

تسميتها أعرافا ، ومل يكن هلا أثٌر وال سلطاٌن على الفتاوي جعل هلا العلماء ضوابط ، واال مل تصح 

 142واألحكام، ومن هذه الضوابط.

  143الشرط األول: أن يكون العرف مطردا أو غالبا :

عن هذا الشرط بقوله :  بعض الفقهاءأن يكون مطردا أو غالبا ، ولقد عرب  من اهم شروط العرف 

مطردا أن يستمر العمل به يف مجيع  واملقصود من، 144)( إمنا تعترب العادة إذا أطردت أو غلبت 

                                                 
 16, مرجع سابق, ص والعادة يف راي الفقهاء العرف, أمحد فهمي أبو سنه - 141
 48, ص) م2004دار ابن حزم,( , أثر العرف يف تعيني الفتوىمجال كركار,  - 142
 116-110ص  ,)  م1989العدد الثالث ,يوليو جملة الشريعة والقانون ,(  ,مفهوم العرف يف الشريعة اإلسالميةحسني حممود حسني,  - 143
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احلوادث أو أغلبها بني الذين تعارفوه ، فإذا اضطرب العمل به ومل يكن مطردا ، أو غالبا فال عربة به 

 145، وال يقدح يف اعتباره ترك العمل به يف بعض الرقائع القليلة.

العرف أن يكون عاما أي شائعا  م ، فيقال يشرتط يفابلعمو ويعرب بعضهم عن هذا الشرط    

فإذا كان العرف مضطراب على معىن أنه يعمل به يف بعض احلوادث دون ,  مستفيضا بني من تعارفوه

 .بعض، أو يف زمن دون أخر فال يعتد به 

  أال يعارض العرف نص خبالفه :لثاينالشرط ا

ف مضمون العرف، فإذا صرح يف العرف أال يوجد تصريح من املتعاقدين خبال العلماء اشرتط   

املتعاقدان خبالف ما جرى عليه العرف، فإنه يعمل مبا اتفقا عليه، وال عربة ابلعرف، وذلك ألن 

اللجوء إىل العرف إمنا يكون عند عدم النص، وانعدام ما يفيد غرض املتعاقدين صراحة، فإذا علم 

العرف أضعف من داللة النص  املقصود صراحة فال حاجة للعرف ، ومن هذا يتضح لنا أن داللة

وهلذا جند الفقهاء يقرون قاعدة مؤداها أنه : (ال عربة للداللة يف مقابلة التصريح) ، والعرف إمنا 

قصد به الداللة على غرض املتعاقدين : فإذا علم الفرض صراحة فال احتياج للعرف . فلو كان 

يف البضاعة على املشرتي ، لكن هناك عرف يقضي أبن نفقات تسليم املبيع وأجرة الشحن وتغل

اتفق املتعاقدان على خالف ذلك فقررا أن تك النفقات تكون على البائع  فيعمل هبذا االتفاق وال 

 عربة ابلعرف .

   

                                                                                                                                      
 103, مرجع سابق, ص األشباه والنظائرعبد الرمحن بن ايب بكر جالل الدين السيوطي ,  - 144
   51,مرجع سابق , ص  الوجيز يف أصول الفقهعبد الكرمي زيدان , 145
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  : أال يكون العرف خمالفا لنص شرعيالثالثالشرط 

فإذا كان ما يف العرف أال يكون خمالفا لنص من القران أو السنة  من اهم الشروط اليت اشرطها

يعترب عرفا فاسدا ،   ألنه يف هذا احلالتعارف عليه الناس خمالفا للقرآن أو السنة فإنه ال يعتد به ,

كأن يتعارف الناس شرب اخلمر ولعب امليسر، وما اىل ذلك من عادات وأعراف خالفت األدلة 

عرف قوته امللزمة, الشرعية فهي أعراف فاسدة . وما ذلك إال ألن النص الشرعي هو الذي أعطى لل

وابلتايل فإن له أن يلغيه ، وليس للعرف هذه املنزلة ، مث إن العرف ال يكون حجة إال على الذين 

 تعارفوه إبرادهتم ، والنص حجة على اجلميع رضوا أم أبوا طاملا اختذوا اإلسالم دينا . 

الناس ال نص فيها ، أوفيها  أبن تكون املسائل اليت تعارف عليهايف حالة عدم خمالفته لشرع  أما   

نص ، ولكن العرف مل يصطدم به ففي هذه احلالة ال يكون العرف فاسدا ، بل هو معترب وذلك  

 . فهذا هو العرف الصحيحكتعارف الناس على خطط سياسية وأنظمة قضائية وعادات جتارية 

جوه حبيث يلزم من خالف العرف النص الشرعي من مجيع الو  اذا نفهم من ذلك ان العرف اذا     

العمل به ترك النص الشرعي، فريد العرف وحيكم ببطالنه، لكونه مبنيا على أمر ابطل، كما لو 

ذلك العرف والعمل ابلنص، وليس  إخراجتعارف الناس يف بلد ما على معامالت ربوية، فإنه جيب 

قال ابن عابدين: 146النص حمتاجا إىل العرف، وعليه يقدم العمل ابلنص، وال يلتفت إىل العرف )

 147"وال اعتبار للعرف املخالف للنص، ألن العرف قد يكون على ابطل خبالف النص") 

 

                                                 
 515, مرجع سابق, ص الوجيز يف أصول الفقهالكرمي زيدان,  ,عبد719, مرجع سابق, صمكانة العرف يف الفقه اإلسالميعبد العزيز احلمري,  - 146
دار احياء الرتاث العريب, ( , جمموعة رسائل ابن عابدين ,العلم الظاهر يف نفع النسب الطاهرابواخلري حممد بن امحد بن عبدالغين , ابن عابدين ,  - 147

 113, ص ) بريوت , لبنان
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 املطلب الثالث: أمهية العرف و وأدلة مشروعيته

 : أمهية العرف األولالفرع 

، وكانت كل شريعة تناسب البيئة اليت ةأنزل شرائع عظيمة متتابعة إلصالح البشري من فضل هللا علينا

ل التشريع فيها، وحسب استعداده العقلي، وال شك أن اإلسالم دين البشرية كلها على اختالف ينز 

 148إنَّ الدِّيَن ِعْند اهللَِّ اِإلْسالُم ) (قال تعاىل: , األجناس وتباعد األصقاع

وال بد لدين هذا شأنه أن تتسم قواعده ابملرونة والشمول، يستطيع اجملتهد على ضوء ذلك أن   

حكام املناسبة، ملا جيد يف احلياة من مشاكل وحوادث، ومن تلك القواعد املرنة قاعدة يقدم األ

العرف، اليت أ�ط الشرع هبا كثريًا من األحكام، وملا للعرف من أمهية عظيمة يف الفقه اإلسالمي، 

يطلب ف ش فيها، سواء كان قاضيا أو مفيت اشرتط يف الفقيه أن يكون عارفا أبعراف البيئة اليت يعي

من القاضي أو املفيت أن يكون ملم ا أبعراف من حيكم بينهم، ويفصل يف خصوماهتم، لكي يعرف 

ألفاظهم الصرحية والكناية يف أبواب الطالق والقذف، وما إىل ذلك كما يطلب من املفيت أن يعرف 

الناس  أساليب وعادات املستفتيني، حىت يتمكن من إجراء الفتوى على الوجه الصحيح، ألن ألفاظ

تنزل على عاداهتم يف كل التصرفات، من طالق ووصا�، ووقف وبيع، وشراء وقبض، وهبة وعطية، 

وما شاكل ذلك، فمنزلة العرف يف الفقه اإلسالمي منزلة رفيعة حيافظ الفقه عليها ويرعاها، وفقهاء 

جع إليه ملعرفة الشريعة اإلسالمية على اختالفهم، متفقون على اعتبار العرف بصفة عامة دليال ير 

األحكام الفقهية، إذا أعوزهم النص الشرعي من الكتاب والسنة، يدل على هذا قوهلم: "الثابت 

ابلعرف كالثابت ابلنص"، و"العادة حمكمة"، والشارع قد اعترب العرف يف كثري من األحكام وأقره،  
                                                 

 19سورة ال عمران اآلية  - 148
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م ، إىل غري ذلك من كما هو أو بعد تنظيم فيه، فقد أقر ما هم عليه من بيع ورهن، وإجارة وسل

بعض أنواع املعامالت، والعرف الواجب االعتبار، هو الذي حيقق املصلحة ويدفع املضرة، وال 

يتعارض مع النصوص الشرعية، أما إذا تعارف الناس على شيء يتناىف مع النصوص الشرعية، اليت مل 

ري مقيم له وز� وال اعتبارا تنب على عرف سابق، فإن الفقه اإلسالمي يرفضه ، وينبذه وراء ظهره ، غ

.149 

قال حممد أبو زهرة: " واذا كانت املصاحل دعامة الفقه اإلسالمي فيما يتعلق مبعامالت الناس    

حيث ال نص ، فإن مراعاة العرف الذي ال فساد فيه ضرٌب من ضروب املصلحة ، ال يصح أن 

 150يرتكهه الفقيه بل جيب األخذ به "

 عية العرفمشرو أدلة  : الفرع الثاين

لقد اتفق العلماء على أن العرف إذا كان خمالفا ألدلة الشرع، وأحكامه اليت ال تتغري ابختالف    

البيئات والعادات ال يؤخذ به وال جيوز اعتباره؟ ألن ابعتباره يكون إمهال لنصوص الشرع وأحكامه 

املفاسد، وحماربة متل هذه  ويكون إتباع للهوى مما يؤدي إىل الفساد، وإن الشرائع ما جاءت لتقرير

األعراف يكون من ابب األمر ابملعروف، والنهي عن املنكر وجيب التعاون على القضاء عليها من 

َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوٰى  َوَال قبيل التعاون على الرب والتقوى، وذلك امتثاال لقوله تعاىل:( 

مثِْ َواْلُعدْ  َ َشِديُد اْلِعَقاِب)تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ َ ِإنَّ اهللَّ  151َواِن َواتـَُّقوا اهللَّ

                                                 
 71, ص ) م2005دار كتاب حديث, (,الفقه أصولمدكور , سالم حممد - 149
 179, ص ) م1998دار الفكر العريب, القاهرة , (,اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي اجلرميةحممد أبو زهرة,  - 150
 2سورة املائدة االية   - 151
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فمثال نرى املذهب املالكي يبين الكثري من أحكامه على عمل أهل املدينة وها هو األمام    

الشافعي يغري بعض األحكام اليت ذهب إليها وقال هبا يف بغداد بعد أن هبط إىل أرض مصر بناًء 

، وكذلك  152البلدين، وهاهم احلنفية يراعون العرف يف كثري من األحكامعلى اختالف يف العرف يف 

كان املذهب احلنبلي كاملذهب املالكي، واحلنفي خيضع الفتوى يف غري مواضع النصوص واآلاثر 

 للعرف. 

 يتضح هذا القول جلياً يف أقوال أئمة هذه املذاهب اليت يتضح منها اعتبار العرف واألخذ به.

 :افاإلحنمذهب  – 1

فاحلنفية اعتربوا العرف أصال من األصول يرجع إليه يف كثري من األحكام فلقد قال السرخسي: 

، ولعل معناه أن الثابت ابلعرف اثبت بدليل يعتمد عليه  153"الثابت ابلعرف كالثابت ابلنص"

 154كالنص حيث ال نص.

ئل كثرية حىت جعلوا ذلك وقال ابن جنيم "إن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه يف الفقه يف مسا   

 155أصًال). 

 

 

                                                 
 336,ص ) دار الثقافة للنشر والتوزيع , القاهرة ( , أصول الفقهحممد زكر� الربديس , - 152
 13, ص ) م1993دار املعرفة , بريوت,(,املبسوطحممد بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي,  - 153
 273, مرجع سابق , ص  أصول الفقهحممد أبو زهرة ,  - 154
 /هـ 1419لبنان, الطبعة األوىل،  –دار الكتب العلمية، بريوت (  شباه والنظائر علي مذهب أيب حنيفة النعمان, ين بن إبراهيم بن جنيمزين العابد -155

 93, ص ) م 1999
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 مذهب املالكية:  - 2

لقد اشتهر عن املالكية حتكيم العرف واعتبار العوائد مثل األحناف كما يقول أبو زهرة: "قال   

العلماء يف املذهب احلنفي، واملالكي: "إن الثابت ابلعرف الصحيح غري الفاسد اثبت بدليل 

 156شرعي"

"نقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العادات، واملصلحة املرسلة، وسد  ويقول القرايف أيضآ:  

الذرائع، وليس كذلك أما العرف فمشرتك بني املذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك 

 157فيها"

وكذلك يقول الشاطيب "العوائد اجلارية ضرورية االعتبار شرعًا كانت شرعية يف أصلها أو غري   

 158نت مقررة ابلدليل الشرعي أمراً أو �ياً أو إذ�ً أم ال"شرعية أي سواء كا

 :املذهب الشافعي -3

إن الشافعية وإن مل يؤثر عنهم األخذ ابلعرف والقول به إال أن أئمتهم يقولون به و�خذون به يف    

 كثري من املسائل الفقهية اليت توجد يف كتبهم، ويقول القاضي حسني من الشافعية: إن الرجوع إىل

 159العرف أحد القواعد اخلمسة اليت يبىن عليها يف الفقه"

                                                 
 273, مرجع سابق ,  أصول الفقهحممد أبو زهرة ,  - 156
لطبعة األويل ا (, حتقيق طه عبد الرؤوف سعيد,شرح تنقيح الفصولأبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف,  - 157

 76,ص ) م1973لنشر والتوزيع بريوت, , دار الفكر للطباعة وا
املكتبة العصرية بريوت ,الطبعة  (,املوافقات يف أصول الشريعةإبراهيم موسي اخلمي الغر�طي أيب أسحق الشاطيب, حتقيق حممد عبد القادر الفاضلي,  - 158

 2/214,) م2002األويل,
دار املنار للطبع والنشر والتوزيع, الطبعة (,فتح الباريبن ابز وحممد فؤاد عبد الباقي,  أمحد بن علي بن حجر العسقالين, حتقيق عبد العزيز بن عبد هللا - 159

 4/464, ص) م1999األويل, 
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وقول السيوطي يف كتابه األشباه والنظائر: "علم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه يف الفقه يف 

مسائل ال تعد كثرة وقال الرافعي الشافعي: يتبع مقتضى اللغة اترة وذلك عند ظهورها، ومشوهلا، وهو 

  160ف إذا استمر واطرد".األصل واترة يتبع العر 

 : احلنبلي املذهب -4 

�خذ أصحابه أيضًا ابلعرف ويعتربونه أصال يرجع إليه، يقول ابن قيم احلنبلي: "تعترب مجيع    

 األحكام املرتتبة على العوائد، وهذا جممع عليه بني العلماء وال خالف فيه".

س جملرد املنقول يف الكتب على اختالف وله كالم طيب يف هذا األمر حيث يقول :"ومن أفىت النا

عرفهم، وعوائدهم، وازمنتهم، وأمكنتهم، وأحواهلم، وقرائن أحواهلم، فمهما جتدد يف العرف فاعتربه، 

ومهما سقط فألفه وال جتمد على املنقول يف الكتب طول عمرك فاجلمود على املنقول أبدًا ضالل 

 161املاضني" يف الدين، وجهل مبقاصد علماء السلمني والسلف

 اثلثا: أدلة مشروعية العرف

 اتفق العلماء علي مشروعية العرف، واعتباره حجة ودليال من األدلة الشرعية اليت ينبين عليها  

 األحكام.

 وقد استدل العلماء على مشروعية العرف من: الكتاب والسنة واملعقول واإلمجاع:   

 

                                                 
 1/221, ص )م1990دار الكتب العلمية, بريوت, الطبعة األويل ,  (,األشباه والنظائرعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي,  - 160
مطبعة السعادة مبصر, (,إعالم املوقعني عن رب العاملنيأيب بكر املعروف ابن القيم اجلوزية, حققه حممد حميي الدين عبد احلميد,  أبو عبد هللا حممد بن - 161

 3/89,) م1955الطبعة االويل ,



78 
 

 أوال :  مشروعية العرف من الكتاب:

 162ىل: (ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُع رِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلَني )قال تعا   

وجه الداللة: املراد ابلعرف يف هذه اآلية، ما هو معهود بني الناس يف املعامالت والعادات، وال 

ومن مث قال بعض األئمة: املعروف ما  الشعوب والبالد واألوقات. ابختالفشكأنه خيتلف 

   163قل فعله، وال تنكره العقول الصحيحة يستحسن يف الع

 .164قال تعاىل: ( َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ اِبْلَمْعُروِف)

وجه الداللة: "يدل على أن الواجب من النفقة والكسوة هو على قدر حال الرجل يف إعساره    

يقدر عليه وميكنه، وال إلزام املوسر الشيء ويساره، إذ ليس من املعروف الزام  املعسر أكثر مما 

الطفيف، ويدل أيضا أ�ا على مقدار الكفاية، فإذا اشرتطت املرأة وطلبت من النفقة أكثر من 

املعتاد املتعارف ملثلها مل تعط، وكذلك إذا قصر الزوج عن مقدار نفقة مثلها يف العرف والعادة مل حيل 

 165ذلك، وأجرب على نفقة مثلها.

 مشروعية العرف من السنة املطهرة اثنيا:

 هناك أدلة كثرية ي السنة النبوية تدل علي مشروعية العرف ,واعتباره تسهيالً وتيسريا علي الناس.   

                                                 
 119سورة األعراف اآلية  - 162
, ص )اجلزء السابع  1946وأوالده مبصر, الطبعة: األوىل،  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب( , تفسري املراغيأمحد بن مصطفى املراغي,  - 163

148 
 233سورة البقرة: اآلية   - 164
لبنان, الطبعة  –دار الكتب العلمية بريوت  (,أحكام القرآنمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي, حتقيق, عبد السالم حممد علي شاهني,  - 165

 1/139,ص ) م1994األويل, األوىل، 
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عن عائشة رضي هللا عنها: "أن هند قالت: � رسول هللا صلي هللا علية وسلم ، إن أاب سفيان   -1

 ما أخذت منه وهو ال يعلم، فقال: خذي ما رجل شحيح، وليس يعطيين ما يكفيين وولدي، إال

 166يكفيك وولدك ابملعروف"

 وجه الداللة: دل احلديث داللة صرحية على اعتبار العرف يف تقدير النفقة، حيث مل يرد يف تقديرها

 167نص شرعي 

عن نعيم بن مسعود األشجعي قال: "مسعت رسول هللا (صلي هللا علية وسلم) حني جاءه رسوال -2

لكذاب بكتابه، يقول هلما: وأنتما تقوالن ملثل ما يقول ؟ قاال: نعم، فقال: أما وهللا لوال مسيلمة ا

 168أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما" 

وجه الداللة: أن الذي منع من قتل هذين الرس ولني مع استحقاقهما القتل، العرف السائد أبن 

 الرسل ال تقتل.

عن بيع ما ليس عند اإلنسان، فقال : � حكيم بن حزام ال ثبت انه( صلي هللا عليه وسلم)�ى  -3

تبع ما ليس عندك وعندما قدم املدينة وجد أهلها يتعاملون ابلسلف، أي : وهو بيع اإلنسان ما 

ليس عنده فأقرهم الرسول( صلي هللا عليه وسلم) ,على ذلك ، نقل ابن عباس عن رسول هللا ( 

                                                 
،  )م 2003لبنان، الطبعة . األوىل  ,للطباعة والنشر والتوزيع بريوت  دار الفكر(، صحيح مسلمأيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري , - 166

 862, ص 4368كتاب األقضية، ابب: قضية هند، حديث رقم: 
ملؤمتر الرابع للفقه املالكي, رائسة القضاء الشرعي أبوظيب, األمارات ا (,  مكانة العرف يف الفقه اإلسالميعبد العزيز بن حممد بن سعد احلمري,  - 167

 710, ص ) 1986,
مكتبة املعارف للنشر والتوزيع, (, سنن أيب داود مع أحكام األلباينسليمان بن األشعث أبو داود السجستاين , احملقق: حممد �صر الدين األلباين , - 168

 410, ص)2761ابب يف الرسل، حديث رقم: 
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لف يف شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إىل أجل صلي هللا عليه وسلم) انه قال: من أس

 169معلوم"

 اثلثاً: مشروعية العرف من األمجاع

كما أن العرف العام يتضمن اإلمجاع، فاإلمجاع خاص أبهل االجتهاد، والعرف يدخل فيه أهل     

  170االجتهاد وغريه"

دليل على صحة احتجاج الفقهاء ابلعرف يف خمتلف العصور، واعتبارهم إ�ه يف اجتهادهم    

اعتباره، ألن عملهم به ينزل منزلة اإلمجاع السكويت، فضال عن تصريح بعضهم به، وسكوت 

  171اآلخرين عنه، فيكون اعتباره اثبتا ابإلمجاع.

 رابعاً: مشروعية العرف من املعقول

ة بذلك، نزع الناس عن أعرافهم وعاداهتم فيه حرج عظيم، واحلرج منتٍف يف الشريعة لألدلة الوارد    

 وكما أن الشريعة أتت إبلغاء بعض األعراف، وهي اليت تتضمن املفاسد، وأتت أبعراف جديدة

 تتضمن مصاحل، وأبقت على أعراف فيها خري كجعل الدية على العاقلة، فما مل تبطله الشريعة من

 معتربمن قواعد الشريعة، وال دلت على كراهته بوجه من الوجوه فهو  شيئااألعراف، ومل خيالف 

                                                 
 2245صحيح البخاري , كتاب السلم, ابب السلم يف وزن معلوم, - 169
, ص م )2004دار النفائس و ودار السالم, الطبعة  الثانية  لدار السالم لسنة  (,الواضح يف أصول الفقه للمبتدئنيحممد سليمان عبد هللا األشقر,  -170

153 
 185, ص ) م1978للطباعة والنشر, الطبعة السادسة,  مؤسسة قرطبة (,الوجيز يف أصول الفقهعبد الكرمي زيدان,  - 171
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العادات، والتكاليف الشرعية إذا مل  ابعتباركما أن مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، ال تكون إال ,

 172تتغري فيها عوائد الناس كانت تكليفا ابملستحيل، وهذا مستحيٌل شرعا .

  املطلب الرابع :أنواع العرف وأقسامه

 : أقسامه من حيث القول والعمل:الفرع األول 

 االعتبار إىل قسمني عرف قويل، وعرف عملي، وفيما �يت بيان هذين القسمني: وينقسم هبذا

: هو: "ما تعارف عليه الناس يف بعض ألفاظهم ، أبن يريدوا هبا معىن معينا غري العرف القويل  -1

 173املعىن املوضوع هلا".

 والعرف القويل نوعان:

 وي، مثل:أحدمها: أن يكون املتبادر إىل الذهن، بعض املدلول اللغ

، مع أنه يف اللغة يشمل االثنني . إطالق الدراهم على األنثىمثاله: إطالق الولد علي الذكر وليس 

النقد الغالب، مع أنه يشمل يف األصل مجيع الدراهم يف كل وقت وبلد ,واطالق اسم اللحم على 

 غري السمك. 

مثل: إطالق الدراهم على النقود  والثاين: أن يكون املتبادر إىل الذهن، أعم من املدلول اللغوي،

 -يف األصل -الرائجة يف البلد، مهما كان نوعها وقيمتها، حىت الورق النقدي اليوم، مع أن الدرهم

 174نقد فضي، مسكوك بوزن معني، وقيمة حمددة.

                                                 
 154, مرجع سابق , ص الواضح يف أصول الفقه للمبتدئنيحممد سليمان عبد هللا األشقر,  - 172
 252, مرجع سابق, صالوجيز يف أصول الفقهعبد الكرمي زيدان,  - 173
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 : وهو: "ما اعتاده الناس من فعل، وجرى عليه عملهم". العرف العملي -2

جرت عادهتم اب�م ال يعملون إال ابألجرة، إذا استصنعهم مستصنع مثل استصناع الصناع، الذين    

من غري تسمية أجرة، كالدالل واحلالق والفاصد واحلجام والنجار واحلمال والقصار، فا�م 

 يستحقون من األجرة ما جرت به العادة، لداللة العرف على ذلك.

ف يف بيع األشياء الثقيلة، أن يكون وكدلك تعارف البيع ابلتعاطي، دون صيغة العقد ,وأيضا التعار 

توصيلها إىل بيت املشرتي، على البائع, وتعارفهم يف األنكحة، تعجيل جانب معني من املهر  

 175.كالنصف، وأتجيل الباقي إىل ما بعد الوفاة أو الطالق

 :اثنيا : أقسامه من حيث من يصدر عنه العرف

 ف خاص، وفيما �يت بيان هذين القسمني:وينقسم هبذا االعتبار إىل قسمني عرف عام، وعر    

 : هو ما انتشر دون نكري، سواء كان قوليا أم فعليا ، قدميا أم حديثاً .العرف العام  -1

 176مثاله: التوسع يف النفقة يف األعياد واألعراس، وكتعامل الناس ابالستصناع) 

مام بدون تعيني زمن املكث ومن أمثلة هذا العرف بيع املعاطاة ، وعقد االستصناع ، ودخول احل   

وقدر املاء. ومن األعراف اجلديدة العامة أن ما تزود به السيارات من املفكات ، والرافعة ، والعجلة 

االحتياطية وغريها يكون داخال يف عقد البيع ، حىت لو مل يذكر شيء، من ذلك يف العقد. ومثل 

ات اخلاصة هبا واملنفاخ ومن ذلك تقدمي ذلك بيع الدراجات اهلوائية اليت يدخل يف عقدها املفك

                                                                                                                                      
 18، مرجع سابق ,ص العرف والعادة يف رأي الفقهاء ,فهمي أبو سنة - 174
 39- 37, مرجع سابق, ص قاعدة العادة حمكمةيعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسني , - 175
 104, مرجع سابق , صالواضح يف أصول الفقه للمبتدئنيحممد سليمان عبد هللا األشقر,   - 176
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اإلكراميات للخدم يف الفنادق واملطاعم. والتعارف على حتديد ساعات العمل ، وتقسيط األجور 

وأمثان املبيعات ، واملعفو عنه يف الوزن ، والتعارف على التعامل يف استصناع كثري من احلاجات 

 177وأجهزة متنوعة أخرى. واللوازم من مالبس ، وأحذية ، وأبواب وشبابيك ،

 هو ما انتشر يف بلٍد أو قبيلة أو طائفة من الناس دون غريهم. العرف اخلاص: -2

مثاله: عرف التجار فيما بينهم يف العيوب اليت تنقص الثمن يف البضاعة املبيعة، وكدلك اذا حلف 

ين ال شخص ال �كل حلما ,حنث أبكل الكبد والكرش يف عرف اهل الكوفة ويف عرف األخر 

حينث ال�ما ال يعدان عندهم حلماً, وأيضا عارف احملامون ان جانبا معلومان من أجور الدعاوي ايل 

يقبلو�ا كالنصف مثال ,يكون مؤجال ومعلقا علي ربح الدعوي , وصدوره احلكم هبا مربما 

  178واستخراج وثيقة احلكم.

 اثلثاً: أقسام العرف من حيث الثبوت واالستقرار وعدمه.

 وينقسم هبذا االعتبار إىل قسمني: العرف الثابت والعرف املتبدل، وفيما �يت بيان هذين   

 القسمني:

: وهو الذي ال خيتلف ابختالف األزمان واألماكن واألشخاص واألحوال، ألنه العرف الثابت -1

 يعود إىل طبيعة اإلنسان وفطرته مثاله: شهوة الطعام والش ا رب واحلزن والفرح.

 : وهو الذي خيتلف ابختالف األزمان والبيئات واألحوال.ف املتبدلالعر  -2

                                                 
 41, مرجع سابق , ص  يف راي الفقهاء والعادة العرفأمحد فهمي أبو سنة ,  - 177
املكتبة امللكية , اجلزء األول ,الطبعة األويل  (,العرف وحجيته واثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلةبن حممد يل قوته, عادل عبد القادر  - 178

 19, ص م ) 1997,



84 
 

  179كان كشف الراس للرجال يف البالد الشرقية قبيح، وغري قبيح يف البالد الغربية .  :مثاله

 رابعاً : أقسام العرف من حيث االعتبار يف الشرع:

فيما �يت بيان هذين وينقسم هبذا االعتبار إىل قسمني: العرف الصحيح والعرف الفاسد، و    

 القسمني:

 : ما تعارفه أكثرية الناس من قول أو فعل، شهد له دليل الشرع ابالعتبار.العرف الصحيح -1

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ  مثاله: وجوب النفقة والكسوة ابملعروف، كما يف قوله تعايل:(

 180.)اِبْلَمْعُروفِ 

حىت يكون معتربا الصحيح ما يعتد به ويف التعريفات أنه ما اجتمعت أركانه وشرائطه واملراد من    

 . 181يف حق احلكم

وميكن القول إن العرف الصحيح هو الذي ال خيالف قواعد الشريعة، وان مل يرد نص خاص يف    

و اليت بسبب ما فيها من املصاحل املرسلة ، أ نشأتموضعه. وعلى هذا تدخل مجيع األعراف اليت 

ليست خمالفة لقواعد الشريعة ، أو نصوصها ، سواء، كانت جالبة ملصلحة ، أو دافعة ملفسدة. 

يدخل فيها أيضا األعراف اليت توفرت فيها الشروط السابقة، مما تعارفه الناس يف نظام حياهتم ، 

في الدولة ، وأحدثوه ، وكان مما حيقق املصاحل املرسلة. كاألنظمة املنظمة للمرور، وتعيني موظ

وواجباهتم ، ومراحل التعليم ، ودرجاهتا ، وأنشاء اجلامعات واملدارس املهنية ، وكاألعراف التجارية ، 
                                                 

 30/56, , مرجع سابق,,املوسوعة الفقهية ,وزارة األوقاف و الشؤون الدينية الكويتية - 179
 233سورة  النساء اآلية   180
 116,ص ) م1983لبنان, األوىل ,–دار الكتب العلمية بريوت (, كتاب التعريفاتحممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين, علي بن  - 181
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وإجراءات احملاكم والدوائر الرمسية مما جرى العمل به ، واستقر يف حميط املتعاملني هبا. ومن هذه 

دمي اخلطيب هدا� خلطيبته ، دون العادات واألعراف ما جرى بني الناس من وقف املنقوالت ، وتق

، وتقسيم املهر إىل  وإجارةأن حتسب من املهر، ودالالت األلفاظ اجلارية يف األميان والعقود من بيع 

فجميع هذه العادات واألعراف حمكمة ، إن توفرت شروطها األخرى ،  مؤجل ومعجل وغريها.

 182وشروط تطيق القاعدة.

ه يف التشريع ويف القضاء، وعلى اجملتهد مراعاة يف تشريعه؛ أما العرف الصحيح فيجب مراعات   

حاجاهتم ومتفقا    وعلى القاضي مراعاته يف قضائه؛ ألن ما تعارفه الناس وما ساروا عليه صار من 

ومصاحلهم، فما دام ال خيالف الشرع وجبت مراعاته، والشارع راعي الصحيح من عرف العرب يف 

 اقلة، وشرط الكفاءة يف الزواج واعترب العصبية يف الوالية واإلرث.التشريع، ففرض الدية على الع

وهلذا قال العلماء: العادة شريعة حمكمة، والعرف يف الشرع له اعتبار، واإلمام مالك بىن كثريا من    

أحكامه على عمل أهل املدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا يف أحكام بناء على اختالف 

ملا هبط إىل مصر غري بعض األحكام اليت كان قد ذهب إليها وهو يف بغداد، أعرافهم، والشافعي 

 لتغري العرف، وهلذا له مذهبان قدمي وجديد.

ويف فقه احلنفية أحكام كثرية مبنية على العرف، منها إذا اختلف املتداعيان وال بينة ألحدمها    

م واملؤخر من املهر فاحلكم هو العرف، فالقول ملن يشهد له العرف، وإذا مل يتفق الزوجان على املقد

زمن حلف ال �كل حلما فأكل مسكا ال حينث بناء على العرف، واملنقول يصح وقفه إذا جرى به 

 العرف، والشرط يف العقد يكون صحيحا إذا ورد به الشرع أو اقتضاه العقد أو جرى به العرف.

                                                 
 44ص  , مرجع سابق,يف راي الفقهاءوالعادة  العرفأمحد فهمي أبو سنة , - 182
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"نشر العرف فيما بين من األحكام على  وقد ألَّف العالمة املرحوم ابن عابدين رسالة مساها:   

العرف"، ومن العبارات املشهورة: " املعروف عرفا كاملشروط شرطا، والثابت ابلعرف كالثابت 

 183ابلنص"

 رع، أو جيلب الضر، أو يفوت النفعما يتعارف الناس عليه مبا خيالف الش العرف الفاسد: -2

 184مثاله: القروض الربوية) 

ما ال يعتد به يف اجلملة ، وعند احلنفية ما هو صحيح أبصله ال بوصفه. وهو  واملراد من الفاسد   

خيتلف عن الباطل عندهم، يف أن الباطل هو ما ال يكون صحيحا أبصله ، أو ما ال يعتد به وال 

. وعند غري احلنفية يعد الفاسد مرادفا للباطل ، وال ينافيه أن كان خمالفا يف بعض 185يفيد شيئاً 

يما حنن فيه أريد ابلعرف الفاسد ما كان خمالفًا لقواعد لشريعة ، أو مبطال لنصوصها ،  األبواب. وف

تعارف الناس على لعب القمار أبشكاله املتعددة ،   مثل:كتعارف الناس كثريًا من املنكرات ، 

شرعا  وكفتح حا�ت اخلمور، واعتياد شرهبا ، وكالتعامل ابلراب ، بصوره املتنوعة ، وكالعقود املمنوعة

، كالرهن الذي يشرتط يف عقده انتفاع املرهتن ابملرهون ، وكاملضاربة اليت يشرتط يف عقدها حصول 

  186رب املال على ربح معني ال نسيب.

، كحرمان املرأة من املرياث وعدم ية بني القبائل يف املغرب العريبومن ذلك كثري من األعراف اجلار    

، بل يعطى عن عدم ترشيدها مدة احلياة، وعدم دفع الصداق هلان، و مطالبتها ابلطالق أبي وجه كا

                                                 
 221,ص )م1989دار القلم , دمشق, الطبعة الثانية, (, مراجعة: عبد الستار ابوغدة,شرح القواعد الفقهيةامحد بن الشيخ حممد الزرقا,  - 183
 830,ص )م1986لبنان، الطبعة األوىل , –دار الفكر بريوت ( ،  أصول الفقه اإلسالمي ,وهبة الزحيلي - 184
 36, مرجع سابق , كتاب التعريفاتعلي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين,  - 185
 .143, ص ) م1981دار الكتاب اجلامعي, القاهرة, ( , يع اإلسالمياثر العرف يف التشر السيد صاحل عوض,  - 186
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. إىل غري ذلك من العادات القبيحة واملستهجنة واليت ل ألبيها يسرتده الزوج مىت طلقهاالزوجة ما

  187تتعارض مع تعاليم الشارع بشر�ا.

ل حكم شرعي، وأما العرف الفاسد فال جتب مراعاته ألن يف مراعاته معارضة دليل شرعي أو إبطا   

فإذا تعارف الناس عقدا من العقود الفاسدة كعقد ربوي، أو عقد فيه غرر وخطر، فال يكون هلذا 

العرف أثر يف إابحة هذا العقد، وهلذا ال يعترب يف القوانني الوضعية عرف خيالف الدستور أو النظام 

هل يعد من ضرورات العام، وإمنا ينظر يف مثل هذا العقد من جهة أخرى، وهي أن هذا العقد 

الناس أو حاجياهتم، حبيث إذا أبطل خيتل نظام حياهتم أو يناهلم حرج أو واألحكام املبنية على 

العرف تتغري بتغريه زما� ومكا�، ألن الفرع يتغري بتغري أصله، وهلذا يقول الفقهاء يف مثل هذا 

 االختالف: إنه اختالف عصر وزمان، ال اختالف حجة وبرهان.

عند التحقيق ليس دليال شرعيا مستقال: وهو يف الغالب من مراعاة املصلحة املرسلة، وهو   والعرف

كما يراعي يف تشريع األحكام يراعي يف تفسري النصوص، فيخصص به العام، ويقيد به املطلق. وقد 

يرتك القياس ابلعرف وهلذا صح عقد االستصناع، جلر�ن العرف به وإن كان قياس ال يصح ألنه 

 188على معدوم. عقد

 

 

 

                                                 
  221, ص 1982فضالة , احملمدية, املغرب ,  (, العرف والعمل يف املذهب املالكي مفهومها لدي علماء املغربعمر بن عبد الكرمي اجليدي,  - 187
 89, مرجع سابق , ص   الفقه أصولعلم عبد الوهاب خالف ,  - 188
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 هجية البحثالفصل الثالث: من

 نوع البحث – 1

 مصادر مجع البيا�ت – 2

 طرق مجع البيا�ت – 3

 طريقة حتليل البيا�ت – 4

 هيكل البحث – 5
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 الفصل الثالث: منهج البحث

 املبحث األول: نوع البحث

ى وصف للظاهرة يف الواقع إن الباحث سوف يستخدم املنهج الوصفي ألن دراسته تعتمد عل   

وهو مرياث املرأة يف العرف اللييب ، فاملنهج الوصفي يقوم على تفسري الوضع القائم للظاهرة أو 

املشكلة من خالل حتديد ظروفها وأبعادها وتوصيف العالقات بينها هبدف االنتهاء اىل وصف 

 هبا.  عملي دقيق متكامل للظاهرة او املشكلة يقوم على احلقائق املرتبطة

وميكن تعريف املنهج الوصفي أبنه أسلوب من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية    

ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد عرب فرتة أو فرتات زمنية معلومة وذلك من أجل احلصول على 

تمد . وسوف يع189نتائج عملية مت تفسريها بطريقة موضوعية تنسجم مع املعطيات الفعلية للظاهرة

 على نوعني من أنواع املنهج الوصفي مها:

 املنهج الوصفي النوعي :-1

الذي يعتمد على البحث عن الظاهرة نوعيًا أو كيفيًا كما هي على أرض الواقع، والذي ميكن    

تعريفه أبنه املنهج املعتمد على طريقة اجلمع املتأين والدقيق جلميع املعلومات والسجالت والواثئق 

املتعددة يف نفس موضوع الدراسة ، ويطبق هذا املنهج عند حتقيق هذا اهلدف وهو وصف املتوفرة و 

 .190الظاهرة لتوضيح العالقة ومقدارها واستنتاج األسباب الكاملة وراء سلوك معني

                                                 
،  عمان، األردن  دار الفكر �شرون وموزعون (, ، البحث العلمي ،مفهومه وأدواته وأساليبهعبيدات ، كايد عبد احلق ،عبد الرمحنذوقان  - 189

 .54, ص ) م2012
 .21,ص  )ه1443السعودية ، جامعة اإلمام حممد بن سعود ،  (, ، منهج البحث الوصفي الواثئقيهند عبدالعزيز اربيعة  -190



90 
 

 املنهج الوصفي املكتيب :-2

ئص اليت من اخلصا وحتديده تعريفه ويعرف عند بعض املختصني أيضًا ابملنهج الواثئقي وميكن    

يتميز هبا من حيث اعتماده على املكتبة ،وإن املنهج الذي يستخدمه الباحث يف عملية مجع 

البيا�ت هو الطريقة الواثئقية، وهي طريقة عملية جلمع احلقائق واملعلومات عن طريق الواثئق 

املتعلقة املوجودة يف الكتب، وهو منهج يتطلب حتديد مشكلة البحث وجتميع احلقائق و املعلومات 

 .191ابلبحث

 مصادر مجع البيا�ت املبحث الثاين: 

لقد تنوعت مصادر املادة العلمية بني اجلانب النظري واجلانب التطبيقي، وميكن إبرازها يف النقاط 

 التالية:

 أوال: اجلانب النظري

ث مت االعتماد على الكتب واجملالت احملكمة والرسائل واملذكرات اجلامعية، إضافة إىل البحو 

 وامللتقيات، ومواقع األنرتنيت يف مجع املادة العلمية النظرية. 

 اثنيا: اجلانب التطبيقي

 لقدُ أعتمد يف مجع املادة العلمية يف هذا اجلانب على األدوات التالية: االستمارة واملقابلة و الواثئق.

   

                                                 
 .273ص م )1982الطبعة السادسة، الكويت، ، ,وكالة املطبوعات (، أصول البحث العلمي ومناهجه، أمحد بدر - 191
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 طريقة مجع البيا�تاملبحث الثالث :

 ت لكتابة هذا البحث األدوات األتية:يستخدم الباحث يف مجع املعلوما     

 االستمارة -1

: "منوذج يضم جمموعة أسئلة توجه إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات اب�ا االستمارةتعرف 

ة أو أن عن طريق املقابلة الشخصي االستمارةتنفيذ موضوع أو مشكلة أو موقف معني، ويتم  حو ل

   192وذلك من أجل ملئها" املبحوثني عن طريق الربيد ترسل إىل

 ال�ا، مت اختيار جمموعة من األسئلة، يعترب من الضروري اإلجابة عليه على إشكالية البحث اعتمادا

الوسيلة املعتمدة من أجل إبراز اهلدف من البحث، وابلتايل استخالص النتائج، وحماولة إعطاء هي 

 .املشكلة حمل الدراسةومقرتحات ختدم  حلول

، هي أسئلة سهلة خالية من التعقيد والغموض، واهلدف من ذلك هو االستمارةأسئلة  ونشري إىل أن

جابة بسبب عدم الفهم أو كل مستجوب من اإلجابة عليها بكل سهولة، وتفادي عدم اإل  متكني

 .وضوح األسئلة ن عد مامللل م

سة، وأن جتيب البحث، وأن تغطي كل حماور الدرا أسئلةمتاشيا مع  االستمارةلقد عمد� تصميم 

 على اإلشكالية املوضوعة، واألسئلة الفرعية املرتبطة ابلدراسة.

                                                 
   181، ص م) 2005دار وائل، عمان،  (،مناهج البحث العلميأمحد حسني الرفاعي،  - 192
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ابلعرف األدري إىل شيوخ ورؤساء القبائل يف املنطقة الوسطي يف ليبيا بكو�م  االستمارةلقد وجهت 

وأيضا موجهة ايل علماء الدين الدين عندهم معرفة اتمة عن االجتماعي وكيفية تطبيقه يف اجملتمع، 

 ى أتثري العرف يف تطبيق بعض أحكام الشريعة اإلسالمية فيما خيص حق املرأة يف املرياث.مد

 املقابلة : - 2

من أجل احلصول على  حيث سيعتمد الباحث على املقابلة كوسيلة مساعدة جلمع البيا�ت,

ملقابلة االعتماد على ا حيث مت املفتوحة, 193معلومات أكثر دقة و ،وهي من نوع املقابلة اهلاتفية

دعم األجوبة املتحصل عليها من خالل لت،يف ليبيا  رؤساء القبائل وعلماء الدينمع  اهلاتفية

 تكن واضحة يف االستمارة.املوجهة هلؤالء ، وللحصول على إجاابت األسئلة اليت مل  االستمارة

وف الظر  دف التعرف أكثر على االستمارة هبطرح أسئلة خمتلفة غري أسئلة أيضا تم سيكما 

 هو التأكد من صحة البيا�ت واإلجاابت املتحصل عليها.  واجلوانب احمليطة ابملشكلة الدارسة

واملعلومات اليت  البيا�تاملقابلة للحصول علي  أجراءويعرف هذا النوع من املقابلة هي احد الطرق 

ات األسئلة للمستجيبني بقصد استخالص إجاابت ذ يقوم الباحث بتوجيهختص املشكلة حيث 

 194 طريقة تتابعها.صلة بفروض البحث وتتحدد بنية املقابلة ابألسئلة و صياغتها و 

 

 

                                                 
 96, ص)م 2007,  األويلدار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة, الطبعة  (,أساسيات البحث العلميمندر الضامن,   - 193

دمشق، سور�، ، ,دار بتار للنشر و التوزيع ، ترمجة، ليلى الطويل  (طرائق البحث يف العلوم االجتماعيةدافيد �شيماز وشافا فارنكفورت ،  - 194
 .236ص   ,م)2004
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 الواثئق :  -3

وطريقة مجع البيا�ت أو املنهج الذي يستخدمه الباحث يف عملية مجع البيا�ت هي الطريقة     

يف مكان معني من  الواثئقية، وهي طريقة عملية جلمع احلقائق واملعلومات عن طريق الواثئق املوجودة

الكتب والدراسات املتعلقة ابلعرف وحرمان املرأة منه وطرق توزيع املرياث بطريقة العرف يف ليبيا 

والفتاوى الرمسية والنشرات املعتمدة، وطريقة الواثئق يف هذا البحث حتتوي على الكتب أيت حبث 

 .فيها عن أتثري ،وما يتعلق به مما له أثر يف حل مشكلة هذا البحث

 : طريقة حتليل البيا�ت الرابعاملبحث 

يقوم الباحث بتحليل البيا�ت اليت مجعها من مصادر البيا�ت بطريقة البحث الكيفي املعتمدة     

على املقابلة واملالحظة والواثئق وابلتايل فهو يقوم بتحليلها ابتباع املنهج التحليلي ابتباع اخلطوات 

 -التالية :

 تنظيم البيا�ت -1

يف هذه املرحلة يكون لدى الباحث كم كبري من البيا�ت، أمضى يف مجعها مدة زمنية ، ما بني     

مقابلة و واثئق وغري ذلك، كما أن لديه كما من امللحوظات األولية اليت سجلها أثناء مجع 

امل املعلومات، هذه املعلومات حتتاج إىل تنظيم وترتيب يساعد الرجوع هلا بشكل سريع، وعلى التع

 معها بشكل ييسر حتليلها.
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 تصنيف البيا�ت -2

يف القراءة األولية للبيا�ت يبدأ الباحث يف تسجيل نظام تصنيف يسري عليه أثناء التحليل، وهذا    

النوع من التصنيف هو عبارة عن إعطاء عناوين للمعلومات اليت حتتويها البيا�ت اجملموعة، وهذه 

بارة أو مجلة أو فقرة كاملة، فهذا التصنيف يكون عنوان أو اسم لتلك اجلزئيات قد تكون كلمة أو ع

 اجلزئيات اليت يرى الباحث أ�ا ذات معىن يف حبثه.

 تسجيل املالحظات  - 3

بعد هذا التصنيف، جيب على الباحث القراءة ويسجل مالحظاته بعد أن استقر يف ذهنه هيكل    

عطى عنوا� مميزا لكثري من جزئيات البيا�ت اليت لديه، مبدئي هلذا النظام التصنيفي، أي بعد أن أ

 وبدأت تظهر لديه نقاط متثل معامل واضحة.

 حتديد االتساق واألمناط  -4

حتديد االتساق واألمناط نوع من التصنيف، لكنه يكون على مستوى أعلى من التجريد، ولذا قد    

ات تدور على حمور واحد، وقد يسميه يسميه بعض الباحثني التصنيف احملوري ،ألنه جيعل الفئ

آخرون أسر التصنيف ،ألنه جيمع عدد من الفئات يف أسرة واحدة، وقد يسمى التصنيف 

االستنتاجي (يف مقابل التصنيف الوصفي)، فبعد أن يتم التصنيف املفتوح، ويتم وضع املالحظات 

كل أمناط وأنساق يف مستوى عليها تعاد قراءة البيا�ت املصنفة، لتصنف الفئات مرة أخرى على ش

 جتريدي أعلى من التصنيف املفتوح الذي هو عبارة عن عناوين جلزئيات املعلومات.
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 التحقق من النتائج -5

يف هذه املرحلة سيقوم الباحث إبعادة لقراءة بيا�ته ورمبا عاد للدراسات السابقة وأدبيات       

ليها، ومناقشتها، وتعديل ما يرى تعديله أو بيان موضوع الدراسة، للتحقق من النتائج اليت توصل إ

رأيه فيها، وهو يف هذه املرحلة سيتأكد من أن ما توصل إليه بعد عمليات التصنيف املختلفة ال 

 يوجد يف البيا�ت األساسية ما يناقضه، أو جيعله يعيد النظر يف االفرتاضات اليت توصل إليها.

اليت مث مجعها بواسطة املنهج الوصفي املكتيب من بطون كتب  كما يقوم الباحث بتحليل البيا�ت     

علماء أهل الفقه يف البحث ،مث يقوم بتحريرها، وبناًء على نوعية البيا�ت اليت حتّصل عليها الباحث 

، حيث قام الباحث يف عملية حتليل البيا�ت هلذا البحث بطريقة حتليل 195ابألسلوب الوصفي

الباحث من بطون الكتب املتعلقة مبوضوع البحث سواًء كانت القدمية املضمون، الذي حتصل عليها 

 واملعاصرة بوضوح، لكي يسهل فهمها للقارئ.

 

 

 

 

 

                                                 
، أساسيات البحث العلميجع:  منذر الضامن، هو منهج من مناهج البحث العلمي وهو مجع البيا�ت بطريقة حمللة ودقيقة من الواثئق وغريها ، املر  - 195

 .133هـ) 1427 ، عمان الطبعة األوىل ,دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة (
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 املصادر و املراجعقائمة 

 

 بروية حفص عن عاصم : القران الكرميأوال

 احلديثاثنيا: كتب 

وت , لبنان, الطبعة ايب عبد هللا بن إمساعيل البخاري , أخرجه البخاري ,دار ابن حزم , بري  -

 5999م,كتاب األدب, ابب :رمحة الولد وتقبيله ومعانقته, رقم 2003االويل,

أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ,صحيح مسلم ، دار الفكر للطباعة والنشر  -

 م، كتاب األقضية، ابب: قضية هند، حديث رقم: 2003األوىل لبنان، الطبعة  –التوزيع بريوت و 

4368. 

أمحد بن شعيب بن علي بن سنان بن جبر النسائي, سنن النسائي الكربي ,متون احلديث, مكتبة  -

 . 6468م, ابب أبطال الوصية للوارث , رقم احلديث 1994املطبوعات االسالمية,

كتاب  املكتبة العلمية, أخرجه ابن ماحه, حممد بن يزيد القزويين, سنن ابن ماجه, متون احلديث, -

 .2724ابب , مرياث اجلدة, رقم احلديث  رائض,الف

أخرجه ابو داود , سليمان بن األشعث السجستاين األزدي, سنن ايب داود, متون احلديث ,  -

 .2890املكتبة العصرية, كتاب الفرائض , ابب ما جاء يف مرياث الصلب , رقم احلديث 
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 : الكتب والدور�ت اثلثا

رياث العادل يف اإلسالم , بني املواريث القدمية واحلديثة ومقارنتها مع امحد حمي الدين العجوز , امل -

 م. 1986الشرائع األخرى , مؤسسة املعارف , بريوت , الطبعة األويل ,

 امحد فهمي ابوسنة, العرف والعادة يف راي الفقهاء, طبعة األزهر. -

 .أمحد احلجي الكردي, حبوث يف علم أصول الفقه, املكتبة الشاملة -

 2005أمحد حسني الرفاعي، مناهج البحث العلمي، دار وائل، عمان،  -

أمحد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الطبعة السادسة،  الكويت، وكالة املطبوعات،  -

 م .1982

أمحد بن سري املباركي, العرف وأثره يف الشريعة والقانون, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -

 .ه 1412الطبعة االويل,الر�ض,  ,

 .م2004أمحد فراج حسني, أصول الفقه اإلسالمي ، منشورات احلليب احلقوقية , -

 .م2001توفيق برو, اتريخ العرب القدمي, دار الفكر, بريوت, الطبعة الثانية, -

 حسني حممد خملوف, املواريث يف الشريعة اإلسالمية, دار الفضيلة , القاهرة  -

الرحيم مشوط, أحكام مرياث ذوي األرحام يف الشريعة اإلسالمية, جملة العدل , حسن تيسري عبد  -

 ه .1433, السنة الرابعة عشر,54العدد

 ELGAمحزه أبو فارس, املواريث والوصا� يف الشريعة اإلسالمية فقها وعمال, منشورات  -
 .2003,الطبعة الثالثة ,
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امعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية اجمللد زه محزه, رقابة القضاء علي العرف , جملة جمح -

 , العدد األول24

حسني حممود حسني, مفهوم العرف يف الشريعة اإلسالمية, جملة الشريعة والقانون , العدد  -

 .1989الثالث, يوليو ,

 .م2004مجال كركار, أثر العرف يف تعيني الفتوى, دار ابن حزم, -

ت ، طرائق البحث يف العلوم االجتماعية، ترمجة، ليلى الطويل  دافيد �شيماز وشافا فارنكفور  -

 م.2004ار بتار للنشر و التوزيع، ,دمشق، سور�، د

ذوقان عبيدات ، كايد عبد احلق ،عبد الرمحن، البحث العلمي ،مفهومه وأدواته وأساليبه ,عمان،  -

 م.2012ر الفكر �شرون وموزعون ، األردن ،دا

ياىل , مرياث املرأة يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املقارنة ,دار احلامد للنشر قيس عبد الوهاب احل -

 .2008والتوزيع , عمان , األردن ,الطبعة األويل ,

عبد الوهاب خالف , علم أصول الفقه ,مكتبة الدعوة اإلسالمية , القاهرة , الطبعة الثامنة دار  -

 القلم , بدون سنة نشر.

د بن سعد احلمري, مكانة العرف يف الفقه اإلسالمي  , املؤمتر الرابع للفقه عبد العزيز بن حمم -

 .1986املالكي, رائسة القضاء الشرعي أبوظيب, األمارات ,

عبد الكرمي زيدان, الوجيز يف أصول الفقه, مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر, الطبعة السادسة,  -

 م .1978

 م.1999رياث يف الفقه اإلسالمي, الطبعة األويل ,عبد الرمحن مال عمر الكهوري , حكم امل -
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عبد املتعال الصعيدي ,املرياث يف الشريعة اإلسالمية والشرائع السماوية والوضعية, املطبعة  -

 .م 1934احملمودية التجارية ابألزهر ,الطبعة الثانية ,

لنشر والتوزيع,  عبد العزيز بن �صر الرشيد, عدة الباحث يف أحكام التوارث ,دار الرشيد ل -

 الر�ض , السعودية الطبعة الثانية

عادل عبد القادر بن حممد يل قوته, العرف وحجيته واثره يف فقه املعامالت املالية عند احلنابلة,  -

 .1997زء األول ,الطبعة األويل ,املكتبة امللكية , اجل

ومها لدي علماء املغرب,  عمر بن عبد الكرمي اجليدي, العرف والعمل يف املذهب املالكي مفه -

 .1982فضالة , احملمدية, املغرب , 

 .1987عليوة عبد هللا إبراهيم املسلمي, املواريث يف االسالم, -

الصديق حممد األمني الضرير, املرياث يف الشريعة اإلسالمية علي ما علية العمل يف احملاكم  -

 م1964الشرعية السودانية, املطبعة الكمالية, الطبعة األويل ,

املرأة وحق امللكية واملرياث  لسكان,اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة و صندوق األمم املتحدة -

 م .2010,

 .م1981السيد صاحل عوض, اثر العرف يف التشريع اإلسالمي, دار الكتاب اجلامعي, القاهرة,  -

 حممد أبو زهرة, أصول الفقه, دار الفكر العريب. -

 السباعي, املرأة بني الفقه والقانون, دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت, الطبعة مصطفى بن حسين -
 م.1999السابعة و

حممد سليمان عبد هللا األشقر, الواضح يف أصول الفقه للمبتدئني, دار النفائس و ودار السالم,  -

 .2004الطبعة  الثانية  لدار السالم لسنة 
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 .م1994 امليزان , دار مسلم للنشر, الطبعة األويل , حممد علي البار , عمل املرأة يف -

حممد الشماع ,املفيد من األحباث يف أحكام الزواج والطالق واملرياث , دار القلم , دمشق ,  -

 .م1995سور�, الطبعة األويل ,

 .حممد الشحات اجلندي, املرياث يف الشريعة اإلسالمية, دار الفكر العريب, القاهرة -

 .� الربديس ,أصول الفقه, دار الثقافة للنشر والتوزيع , القاهرة حممد زكر  -

 .م1998حممد أبو زهرة, اجلرمية والعقوبة يف الفقه اإلسالمي اجلرمية, دار الفكر العريب, القاهرة , -

 .م2005حممد سالم مدكور ,أصول الفقه, دار كتاب حديث, -

مية ضوء الكتاب والسنة, دار الكتب العلمية, حممد علي الصابوين, املواريث يف الشريعة اإلسال -

 .بريوت, لبنان

حممد امني خلف القيسي , محاية التشريع اإلسالمي ملرياث اإل�ث, جملة العلوم اإلسالمية ,  -

 ه1432العدد الثامن , 

 الثالث.العدد  الثالثة,الدورة  اإلسالمي,جملة جممع الفقه  -

 الشريعة اإلسالمية علي املذاهب األربعة والعمل عليه يف احملاكم مرمي امحد الداستاين ,املواريث يف -

 .م2001املصرية, القاهرة , 

مصطفي مسلم, مباحث يف علم املواريث, دار املنارة للنشر والتوزيع, جدة, السعودية, الطبعة  -

 م2004اخلامسة , 

سرية للنشر والتوزيع ، دار املناألوىل, عمامنذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، الطبعة  -

  م.2007والطباعة، 
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�صر بن حممد بن مشري الغامدي, حرمان األنثى من املرياث جاهلية حتتاج ايل اجتثاث,  -

 م.2013الزهراين ,الطبعة األويل, الر�ض, 

�صر بن حممد بن مشري الغامدي, حرمان االنثي من املرياث جاهلية حتتاج ايل اجتثاث,  -

 .م2013, الر�ض, األويلة الزهراين ,الطبع

نوال بنت عبد العزيز العيد, حقوق املرأة يف ضوع السنة النبوية, الدورة الثانية, جائزة �يف بن  -

 م.  2006عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة النبوية والدراسات اإلسالمية املعاصرة, الطبعة األوىل, 

الواثئقي , السعودية ، جامعة اإلمام حممد بن  هند عبدالعزيز اربيعة ، منهج البحث الوصفي -

  ه .1443سعود ، 

املوسوعة الفقهية, مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة , ,وزارة األوقاف الكويتية  -

 .1995مصر, الطبعة االويل,

  .م1986 ,لبنان، الطبعة األوىل –وهبة الزحيلي أصول الفقه اإلسالمي ، دار الفكر بريوت   -

 –يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسني ,قاعدة العادة حمكمة, مكتبة الرشد، الر�ض  -

 م.2012السعودية، الطبعة الثانية ,

�سني أمحد إبراهيم درادكة، املرياث يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الرسالة ، دار األرقم, عمان ،  -

 .م 1980
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 رابعا: كتب التفسري

د بن مصطفى املراغي, تفسري املراغي, شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده أمح -

 .اجلزء السابع  1946مبصر, الطبعة: األوىل، 

أمحد مصطفى املراغي، تفسري املراغي، خرج آ�ته وأحاديثه ابسل عيون السود, دار الكتب  -

 م. 1998, لبنان, الطبعة االويل ,العلمية، بريوت

 .1981ر الدين الرازي, مفاتيح الغيب (تفسري الرازي),دار الفكر ,فخ -

 خامساً: كتب التخريج والرتاجم

محد بن الشيخ حممد الزرقا, شرح القواعد الفقهية, مراجعة: عبد الستار ابوغدة, دار القلم , أ -

 م.1989دمشق, الطبعة الثانية,

القرآن, دار الكتب العلمية بريوت,  أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي, أحكام -

 .م1994لبنان, الطبعة االويل , 

أمحد بن علي بن حجر العسقالين, حتقيق عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز وحممد فؤاد عبد الباقي,  -

 .م1999فتح الباري, دار املنار للطبع والنشر والتوزيع, الطبعة األويل, 

أسحق الشاطيب, حتقيق حممد عبد القادر الفاضلي, املوافقات  إبراهيم موسي اخلمي الغر�طي أيب -

 .م2002يف أصول الشريعة, املكتبة العصرية بريوت ,الطبعة األويل,

ابن عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي ,حاشية رد احملتار على  -

  .م 1992الدر املختار, دار الفكر, بريوت, الطبعة الثانية , 
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أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي, املهدب يف فقه األمام الشافعي, دار الكتب  -

 .العلمية

اخلري حممد بن امحد بن عبدالغين , ابن عابدين , جمموعة رسائل ابن عابدين ,العلم الظاهر  ابو -

 .الرتاث العريب, بريوت , لبنان أحياءيف نفع النسب الطاهر, دار 

 .1990أبو عبد هللا حممد إدريس الشافعي, بن كتاب األم, دار املعارف , بريوت ,  -

ابو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي, املهدب يف فقه األمام الشافعي ,دار الكتب  -

 .1995العلمية , كتاب الفرائض , اجلزء الثاين , بريوت , لبنان , الطبعة األويل , 

الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف, شرح تنقيح أبو العباس شهاب  -

الفصول, حتقيق طه عبد الرؤوف سعيد, ا لطبعة األويل , دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت, 

 .م1973

د, أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر املعروف ابن القيم اجلوزية, حققه حممد حميي الدين عبد احلمي -

 .م1955إعالم املوقعني عن رب العاملني, مطبعة السعادة مبصر, الطبعة االويل ,

أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد السهيلي, الفرائض وشرح آ�ت الوصية, حتقق: د.  - 

 1405حممد إبراهيم البنا, املكتبة الفيصلية , مكة املكرمة, الطبعة الثانية ,ه

بن أمحد بن موسى  بدر الدين العيىن, عمدة القاري شرح صحيح البخاري, أبو حممد حممود  -

 .م2001صححه  عبد هللا حممود عمر دار الكتب العلمية , بريوت ,الطبعة األويل , 

أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد الفراء الشافعي ,معامل التنزيل يف تفسري القران(تفسري  -

 ه 1420هدي, دار إحياء الرتاث العريب , بريوت, الطبعة األويل , البغوي), حتقيق, عبد الرزاق امل
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محد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي, حتقيق, عبد السالم حممد علي شاهني, أحكام  -

 .م1994لبنان, الطبعة األويل, األوىل،  –القرآن, دار الكتب العلمية بريوت 

لفرائض بشرح سبط املارديين وحاشية العالمة البقري, حاشية العالمة البقري, الرحبية يف علم ا -

 م. 1998تعليق,  مصطفى ديب البغا, دار القلم, الطبعة الثامنة, 

زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصري,, البحر الرائق شرح كنز الدقائق , دار  -

 .الكتاب اإلسالمي

األشباه والنظائر علي مذهب أيب حنيفة النعمان, دار الكتب زين العابدين بن إبراهيم بن جنيم,   -

 م 1999 -هـ  1419لبنان, الطبعة األوىل،  –العلمية، بريوت 

ابن عابدين, احملقق: زكر� عمريات, البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  -زين الدين ابن جنيم احلنفي  -

 .1997 ومعه منحة اخلالق,  اجلزء التاسع ,دار الكتب العلمية,

زكر� بن حممد األنصاري, حتقيق حممد حسن إمساعيل, امحد فريد املزيري, �اية اهلداية إىل حترير  -

  م. 2003الكفاية ,دار الكتب العلمية , بريوت , لبنان, الطبعة األوىل ,

سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين , احملقق: حممد �صر الدين األلباين ,سنن أيب داود  -

 .2761ع أحكام األلباين, مكتبة املعارف للنشر والتوزيع, ابب يف الرسل، حديث رقم: م

شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي, روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع  -

 .ه 1415املثاين, حتقيق, علي عبد الباري عطية, دار الكتب العلمية ,بريوت, الطبعة االويل ,

عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي, األشباه والنظائر, دار الكتب العلمية, بريوت,  -

 م.1990الطبعة األويل , 

 عبد السميع اآليب، جواهر اإلكليل شرح خمتصر خليل، دار إحياء الكتب العربية، اجلزء الثاين. -
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ت, دار الكتب العلمية بريوت علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين, كتاب التعريفا -

 م1983,لبنان, األوىل ,

 .علي بن أمحد بن سعيد بن حزم, احمللى ابآلاثر, دار الفكر, بريوت , لبنان -

الفرضي عبد هللا بن حممد الشنشوري الشافعي, الدرة املضية يف شرح الفارضية, املكتبية اإلسالمية  -

 1961, دمشق , سور�, الطبعة األويل , 

 .م1993د بن أمحد بن أيب سهل مشس األئمة السرخسي, املبسوط, دار املعرفة , بريوت,حمم -

 .م 1997مصر، الطبعة الثانية, –حممد بن علي الشوكاين, فتح القدير, دار الوفاء املنصورة  -

 حممد بن حممد اخلطيب الشربيىن, مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج, اجلزء الرابع, دار -

 .م2000بريوت,  –الكتب العلمية 

حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين, فتح القدير, دار ابن كثري، دار الكلم الطيب,  -

 .ه1414دمشق، بريوت, الطبعة األويل ,

حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد هللا املالكي, منح اجلليل شرح خمتصر خليل, دار الفكر -

  .م1989بريوت, –

حممد بن علي بن حممد الشوكاين, فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ،  -

 م.1997حققه سيد إبراهيم, دار احلديث , القاهرة, الطبعة الثالثة, 

عبد الفتاح احللو, اجلزء التاسع , كتاب  -موفق الدين ابن قدامة, عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  -

 م.1997, دار عامل الكتب, الر�ض , السعودية,الفرائض

حيي بوعرورو ,شرح خمتصر احلويف اليب عبد هللا الشطي,  ابن حزم, بريوت ,لبنان, الطبعة األويل  -

 .م2009اجمللد األول, ’
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 سادسا: رسائل العلمية

تري غري منشورة  أمين أمحد حممد نعريات, الذمة املالية للمرأة يف الفقه اإلسالمي,   رسالة  ماجس –

 م.2009يف الفقه والتشريع, بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية يف �بلس فلسطني,

سليمان اثين كبيا, حاالت ز�دة املرأة على الرجل يف املرياث, دراسة مقارنة, رسالة ماجستري غري   -

 م.2011م الفقه وأصوله, دولة ماليز�,منشورة ,جامعة املدينة العاملية,  كلية العلوم اإلسالمية, قس

املرأة وحق املرياث, اللجنة الوطنية األردنية لشؤون املرأة, املشروع اإلقليمي لتمكني املرأة, الوكالة  –

 م .2012الكندية للتنمية الدولية, النسخة الثانية, 

اكم الشرعية بقطاع غزة, حممود سامل مصلح, موانع املرياث يف الشريعة اإلسالمية وتطبيقاهتا يف احمل -

 م.2008رسالة ماجستري غري منضور , جامعة اإلسالمية غزة ,كلبة الشريعة والقانون, غزة , 

نارة, اجمللد منر حممد اخلليل النمر, إنصاف املرأة يف أحكام املرياث يف الشريعة اإلسالمية, جملة امل -

 م2009, 2, العدد 15

 : املعاجمسابعا

زكر�ء القزويين الرازي، أبو احلسني, معجم مقاييس اللغة, حتقيق:  عبد السالم  أمحد بن فارس بن -

 .م1979حممد هارون ,دار الفكر , 

الدار  -حممد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي, خمتار الصحاح, املكتبة العصرية-

 .م1999النموذجية,
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ان العرب, دار صادر , بريوت, حممد بن مكرم بن على  مجال الدين ابن منظور األنصاري, لس -

 ه.1414الطبعة الثالثة,

 .م2004جممع اللغة العربية, املعجم الوسط, مكتبة الشروق الدولية, الطبعة الرابعة,  -

الطاهر أمحد الزاوي, ترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة, دار الفكر , 

 .الطبعة الثالثة

 م.1965ملنجد يف اللغة , املطبعة الكاثوليكية , بريوت , لويس معلوف , ا -

 األنرتنت: اثمنا

 إميان احللواين, أنصفها هللا وظلمها العباد مرياث املرأة.. حق ضائع, موقع اللوكة -

 رابط املوضوع:

 lture/0/1550/#ixzz41SelxLM8http://www.alukah.net/cu 

 -أفنان اسليم, حق املرأة ابملرياث بني الواجب الشرعي وغياب التطبيق ,جملة دنيا الوطن -

http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/03/16/50862

1.html 

وكالة أخبار املرأة, حق املرأة ابملرياث بني الواجب الشرعي وغياب التطبيق,  -

http://wonews.net/ar/index.php?ajax=preview&id=9791 

18/11/2015 

http://www.alukah.net/culture/0/1550/#ixzz41SelxLM8

	cover.pdf
	TTD.pdf
	noncover pendahu.pdf
	isi.pdf
	الفرع


