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 ملخــص

تناولت هذه الدراسة دور المرأة في حجب الورثة من الميراث في الفقه اإلسالمي، هادفة 

حجب  خالللة اإلرثية من إلى التعرف على طبيعة هذا الدور الذي تقوم به المرأة في المسأ

وقد تم الوقوف على مفهوم الحجب،  .حجبًا كليًا أو جزئيًا من الميراث ارثينغيرها من الو

وتقرير حق المرأة في أصل الميراث في الفقه تتعلق به، التي قواعد بعض الوأنواعه، و

في  اوجليً  اواضحً  اأثرً يؤثر أن موقع المرأة بين الورثة في الفقه اإلسالمي حيث ظهر  اإلسالمي.

أو  ،فقط الفرض جهةيكون من فبعضها ، ترث من خاللهاعدة حاالت  وأن للمرأةقوة ميراثها، 

وتبين على تفصيالت تتعلق بهذه الحاالت.  مع الغير التعصيبأخرى من جهة و التعصيب بالغير،

مع غيرها،  اهعااجتمقد يكون في حالة انفرادها وقد يكون بالمرأة في الميراث حجب كذلك أن 

 يقع على الذكور واإلناث على حد سواء.أن هذا الحجب و

 .الميراث، المرأة، الحجب الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

This study addressed the role of women in screening inheritors from 

inheritance in Islamic Fiqh (Canon Law), with the aiming of identifying 

the nature of this role carried out by women in inheritance issue through 

screening other inheritors from inheritance totally or partially. The 

concept and types of screening, as well as some of the rules relevant to it, 

were addressed. Moreover, women’s right in the inheritance in the 

Islamic Fiqh. It was revealed that women’s status among the inheritors in 
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the Islamic Fiqh impacts clearly the power of their inheritance. It was 

shown that there are a number of cases in which women inherit, some of 

which only lie within the obligation, or “at-ta’seeb” by others (meaning 

inheriting what remains after the obligatory shares are assigned), or “at-

ta’seeb” with others, with details relevant to these cases. Also, it has been 

shown that women screening in inheritance may occur when they are the 

sole female inheritor or when others are involved. This screening applies 

to males and females equally.  

Keywords: Inheritance, Women, Screening. 

 

 مقدمة

ما بوالتكامل  التوازن في حالة منأنه  يجداإلسالمي في ميراث المرأة في الفقه فإن الناظر 

هللا  يويرجع ذلك إلى تول، هافي ضطراباالوتناقض الوالبعد عن في األحكام  العدالة هالق يحق

م على في القرآن الكري أحكام الميراثمعظم من خالل تفصيل  ،حكام بنفسههذه األبيان  عز وجل

اإلجمال ويترك على سبيل الشرعية األحكام أكثر خالف المعهود من المنهج القرآني الذي يتناول 

مدى اهتمام التشريع اإلسالمي بأحكام هذا العلم بما  ظهارالبيان والتفصيل، وهذا إلالنبوية للسنة 

 .تقدمها واستقرارهاللبشرية  يحقق

وتركز  ،الميراثأصل في وقوتها مكانة المرأة ومن جملة التشريعات اإلسالمية التي تظهر 

 ،من الميراثما يتعلق بموضوع حجبها لهم  ؛على دورها في نصيب غيرها من الورثةكذلك 

لهم من جزئي الكلي أو ال  منعمن حيث الوبيان مدى قوتها المؤثرة في التغيير في نصيبهم 

العنوان اآلتي:  تحتهذه المسألة جاء ليتناول يظهر ذلك من خالل هذا البحث الذي و ،الميراث

 .""دور المرأة في حجب الورثة من الميراث في الفقه اإلسالمي

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يأتي:

تعلق هذا الموضوع بمسألة حجب المرأة غيرها من الميراث في الفقه اإلسالمي من حيث  .1

 متعددة.واضحة يان أثرها في ذلك من خالل أمثلة الحكم واألنواع وب

بيان أن وجود المرأة في الميراث الشرعي ليس مسألة فرعية فيه وإنما هو أمر جوهري  .2

 يثبت نفسه بقوة ويؤثر في غيره من الورثة نقصانًا وحرمانًا.

على التركيز على إظهار أن ميراث المرأة في اإلسالم أمر متعدد الحاالت، وهو ال يقتصر  .3

، بل إن المرأة قد ترث مثل الذكر في "األنثيينحظ للذكر مثل "حالة واحدة فيه هي: 

 في حاالت أخرى، وأحيانًا قد ترث أكثر منه كذلك.  هو حاالت، وترث هي وال يرث
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مساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرة وخاصة المرأة منهم، وهو ليس بعيدًا عن  .4

 تهم.اواقعهم ومشاهد

 بحثأسئلة ال

 وهي متمثلة بأمور هي:

 في الفقه اإلسالمي؟ ميراثالمن حجب ال معنىما  .1

 ما هي أنواع الحجب من الميراث في الفقه اإلسالمي؟ .2

 ؟ ياإلسالمالفقه ما هي طبيعة ميراث المرأة في  .3

 بأي الطرق ترث المرأة في الفقه اإلسالمي؟ .4

 م؟هل يكون للمرأة أي دور في حجب غيرها من الميراث في اإلسال .5

 حجب المرأة غيرها من الميراث في الفقه اإلسالمي؟ حاالتما هي  .6

 منهجية البحث

 ولقد كان منهج الباحث كاآلتي:

 االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي. .1

 .الرجوع إلى المصادر األصلية وأمهات الكتب .2

يث النبوية االهتمام بعزو اآليات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز، وتخريج األحاد .3

 الشريفة.

عرض ألمثلة تفصيلية تظهر كيف أن المرأة تؤثر في ميراث غيرها من حيث حجب  .4

 الحرمان أو النقصان من الميراث.

 الدراسات السابقة

بحث الفقهاء القدامى وكذلك المعاصرون منهم أحكام الحجب في الميراث، وأنواعه، وما 

عددة، وتناولوا كذلك بعض الكتابات الخاصة يتعلق بذلك من مسائل في الكتب الفقهية المت

بموضوعات المرأة وحاالت ميراثها وتميزها عن غيرها من الورثة ونحو ذلك من الدراسات 

 حسب المنظور اإلسالمي، ومن هذه الدراسات: 

تحدث عن حيث  ،(1)الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانونداود أحمد محمد داوود،  .1

اع، من ناحية األحكام ودون معالجة دور المرأة اإلرثي أو دورها في حجب المفهوم، واألنو

 غيرها من الميراث ونحو ذلك مما عالجه موضوع البحث.
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إنصاف المرأة في أحكام الميراث في الشريعة  النمر، نمر محمد الخليل،وكذلك  .2

ركيز على حاالت فقد تحدث عن معايير لميراث المرأة وكيفية ميراثها دون الت ،(1)اإلسالمية

حجبها من الميراث ولم يعالج كذلك أثرها في حجب غيرها من الجوانب المرتبطة 

 بموضوع البحث.

سلطان: صالح الدين، ميراث المرأة وقضية المساواة، ورضوان: زينب، ميراث وأيًضا  .3

المرأة، وحقائق اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين، إشراف وتقديم د. محمود حمدي 

وهذه الدراسات قد تناولت طبيعة ميراث المرأة وحاالت ذلك من حيث المقارنة  ،(2)زقزوق

مع ميراث الرجل، وركزت على قضية أن المرأة قد ترث وهو ال يرث وأنها قد ترث أكثر 

منه أو أقل، ولكن دون الحديث عن مسائل الحجب في الميراث أو أن للمرأة أي دور أو أثر 

 وهو ما عالجه موضوع هذا البحث. في حجب غيرها من الميراث

وغير ذلك من الدراسات والمقاالت المنثورة على الشبكة العنكبوتية وغيرها التي تتناول 

التي تتحدث عن حاالت ميراث المرأة فقط، وأما الحديث عن  أوالحجب من الميراث بشكل عام، 

دراسة مستقلة ـــ  أثر المرأة ودورها في حجب غيرها من الميراث فلم يكن موضع بحث أو

حسب علمي واطالعي ـــ، ولذلك كان البد من تناول هذا الموضوع بغية الوصول إلى بيان أثر 

المرأة في النظام اإلرثي اإلسالمي بشكل عام وإظهار دورها كذلك في حجب غيرها من الميراث 

 حسب ما ذهب إليه الفقه اإلسالمي.

 محتوى البحث

في ثالثة مباحث، وذلك على النحو  -ة للمقدمة والخاتمة إضاف -وقد جاءت هذه الدراسة 

  اآلتي:

  ،أنواعه في الفقه اإلسالميوالمبحث األول: الحجب من الميراث حقيقته 

 المطلب األول: حقيقة الحجب من الميراث في الفقه اإلسالمي 

 المطلب الثاني: أنواع الحجب من الميراث في الفقه اإلسالمي 

 في الفقه اإلسالمي  تهميراث المرأة وكيفي المبحث الثاني: طبيعة 

 المطلب األول: طبيعة ميراث المرأة في الفقه اإلسالمي 

  المطلب الثاني: كيفية ميراث المرأة في الفقه اإلسالمي 

 المبحث الثالث: حاالت حجب المرأة غيرها من الميراث في الفقه اإلسالمي 

 بًا كليًا المطلب األول: حجب المرأة غيرها من الميراث حج 

  جزئًياالمطلب الثاني: حجب المرأة غيرها من الميراث حجبًا 
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 مطابع األهرام التجارية، القاهرة، مصر.
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: فهذا غاية جهد الباحث، فإن كان ثم توفيق فبفضل هللا تعالى، وإن كانت األخرى وأخيراً 

 فمن عجز وتقصير وأستغفر هللا العظيم.

 أنواعه في الفقه اإلسالميوالمبحث األول: الحجب من الميراث حقيقته، 

مقتضيات البحث في الحجب في الميراث الوقوف على معناه وأهميته وأنواعه، إن من 

 وبعض القواعد التي تتعلق به وبيان ذلك فيما يأتي: 

 المطلب األول: حقيقة الحجب من الميراث في الفقه اإلسالمي

ع انتقال يمن حيثتدور حقيقة الحجب حول المنع والستر ووضع حد يفصل بين أمرين ب

 رث بتوفر أسبابه، وبيان ذلك في اآلتي:اولمورث إلى الالمال من ا

 الفرع األول: معنى الحجب من الميراث

من حجب حجبًا وحجابًا: منعه، ومنه قيل: للستر حجاب ألنه يمنع المشاهدة،  هو لغة:ف

ومنه الحاجب أي حارس الباب؛ ألنه يمنع  الدخول على وحجب فالنًا: منعه من الميراث، 

 .(1)الملك

كله، أو من  ميراثنع من قام به سبب اإلرث من ال، أي م(2)المنعبأنه  اصطالحا:رف ويع

 ويخرج بذلك من لم يقم به سبب اإلرث؛ إذ ال يكون وارثا أصال. .(3)بعضه أي من أوفر حظيه

كذلك بأنه: منع الشخص الذي قام به سبب اإلرث وشروطه، وانتفت موانعه الحجب وعرف 

ه بسبب وجود شخص آخر، كحجب األخ من الميراث باالبن، والجد من الميراث كله أو بعض

 .(4)باألب، وحجب الزوجة بالفرع من الربع إلى الثمن

، وعدم منع من اإلرثهو من يمنع غيره من الميراث، وأما المحجوب: فهو من ي   والحاجب:

 .(5)سمى حجبًاالميراث: ي  
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 يحرم من له الحق في اإلرث. ؛ في أال يورث من ال إرث له والوتكمن أهمية الحجب

اللغوي والمتمثل بمنع  اهمعنإلى  هوالناظر في معنى الحجب في االصطالح يجد رجوع

 ث كله أو بعضه بسبب وجود شخص آخر.من الميراالوارث 

 قواعد تتعلق بالحجب من الميراث الفرع الثاني:

اث والوقوف على إن معرفة هذه القواعد مسألة مهمة في تقرير حقيقة الحجب من المير

ل الحجب وما هي أنواعه، وبيان هذه القواعد وحصية معناه وطبيعته، وبالتالي الوصول إلى كيف

 فيما يأتي: 

أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، ويستثنى من هذه القاعدة: ولد األم: فإنه يدلى باألم  .1

رث ميراث األم فال تحجبه، ، ووجه خروجه من هذه القاعدة: أن ولد األم ال ي(1)وال تحجبه

دْلى به يحجب المدلي إذا كان يرث ميراثه .  والم 

فأكثر فيقدم األقدم أي من حاز على مقدمة جهة، فإن اتحدا جهة  (2)إذا اجتمع عاصبان .2

 فاألقرب درجة، فإن استويا درجة فاألقوى، فإن استويا فال حجب وإنما يشتركان.

 الحرمان باألشخاص إلى أربعة أقسام هي:ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب  .3

 قسم يَحجبون وال ي حجبون، وهم الوالدان )األب، األم( والولدان )االبن، البنت(. .أ

 قسم ي حجبون وال يَحجبون ، وهم اإلخوة ألم. .ب

 قسم ال يَحجبون وال ي حجبون، وهم الزوجان. .ت

 وقسم يَحجبون وي حجبون، وهم بقية الورثة. .ث

فروع، واألصول ال يحجبهم إال أصول، والحواشي يحجبهم فروع  الفروع ال يحجبهم إال .4

 وأصول وحواشي.

 المطلب الثاني: أنواع الحجب من الميراث في الفقه اإلسالمي

 : (3)ويتنوع الحجب من الميراث إلى نوعين هما

                                                 
 .457ص الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون،داود،  (1)

ومن يصرف له باقي التركة بعد أخذ أصحاب الفروض اصطالًحا: هو من يرث بال تقدير،  العاصب (2)

 .310-309صة بالتركة بين الفقه والقانون، الحقوق المتعلقفروضهم. داود، 

دار المعرفة، بيروت، لبنان،  االختيار لتعليل المختار،عبد هللا بن محمود بن مودود،  الموصلي، (3)

مؤسسة الرسالة،  الميراث في الشريعة اإلسالمية،، درادكة، ياسين أحمد إبراهيم، 5/115 م، 1998/ـه1419

 .455ص الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون،، داود، 228م، ص1986/ـه1407، 3بيروت، ط
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 الفرع األول: الحجب باألوصاف

الثالثة وهي  نع اإلرثوهو منع من قام به سبب اإلرث من اإلرث؛ التصافه بمانع من موا

 .القتل والرق واختالف الدين

  .ويقع هذا الحجب على جميع الورثة

 الفرع الثاني: الحجب باألشخاص

 .وهو أن يمنع شخص آخر قام به سبب اإلرث من إرثه بالكلية، أو من أوفر حظية

 والحجب باألشخاص على نوعين هما: 

 حجب حرمان: األول

ال ستة، وهم: الوالدان )األب، األم(، والولدان )االبن، البنت(، ويقع هذا على جميع الورثة إ

 والزوجان )الزوج، الزوجة(. 

 حجب نقصان: الثاني

 ويقع على جميع الورثة، ويحصل كما يأتي:

 االنتقال من فرض إلى فرض أقل منه؛ ومن ذلك: .1

وارث أو فاألم ينتقل ميراثها إلى السدس إذا وجد معها فرع . 1/6إلى  1/3األم: من:  .أ

 جمع من اإلخوة من أي جهة كانوا ذكوًرا وإناثًا.

 ، وهو ينتقل إلى الربع إذا وجد فرع وارث.1/4إلى  1/2الزوج: من:  .ب

 وتنتقل الزوجة إلى الثمن إذا وجد الفرع الوارث. .1/8إلى  1/4الزوجة: من  .ت

، وذلك حال وجود بنت 1/6إلى  2/3، ومن: 1/6إلى  1/2بنت )بنات( االبن: من  .ث

 صلبية واحدة ورثت النصف وال يوجد من يحجب بنت االبن أو من يعصبها.

وذلك حال وجود  .1/6إلى  2/3، ومن: 1/6إلى  1/2األخت )األخوات( ألب: من:  .ج

 أخت شقيقة واحدة ورثت النصف وال يوجد من يحجب األخت ألب أو من يعصبها.

إلى  (1)بالنفسإلرث بالتعصيب االنتقال من التعصيب إلى الفرض؛ كانتقال األب والجد من ا .2

 اإلرث بالفرض، مع وجود الفرع الوارث.

                                                 
هو القريب الذكر الذي ليس بينه وبين الميت أثنى كاالبن والشقيق وسمي عصبة بنفسه؛ ألن  بالنفس: العصبة (1)

الحقوق ، داود، 217ص الميراث في الشريعة اإلسالمية،. درادكة، عصوبته ثابتة له أصاًل ال بوساطة غيره

 .309، ص لمتعلقة بالتركةا
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االنتقال من الفرض إلى التعصيب؛ كانتقال ذوات النصف أو الثلثين منه إلى التعصيب  .3

، وهذا مثل: )البنت، بنت االبن، األخت الشقيقة، األخت ألب( إذا وجد أخوها (1)بالغير

 األخ ألب(. وهو:)االبن، ابن االبن، األخ الشقيق،

االنتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه؛ كانتقال األخت الشقيقة واألخت ألب، من كونهما  .4

 .إلى كونهما عصبة بالغير (2)مع الغيرعصبة 

االزدحام في فرض، كازدحام الزوجات في الربع والثمن، وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين  .5

 نات االبن أو األخوات ألب في السدس.وازدحام بفيهما، وازدحام الجدات في السدس، 

 االزدحام في تعصيب؛ كازدحام العصبات في المال أو في الباقي بعد الفروض. .6

االزدحام في عول، وذلك فيما إذا عالت المسألة؛ فإن أصحاب الفروض يزدحمون فيما عال  .7

 ومثاله:  من المسألة.

 توفيت عن: زوج، أم، أخت شقيقة

  1/2، ولألخت الشقيقة: 1/3، ولألم: 1/2فالزوج له: 

 ،3 الشقيقة ، ولألخت 2، ولألم 3منها  للزوج، 6بدل  8قد عال إلى وهنا أصل المسألة 

تساوي الربع وليس الثلث  8من  2أقل من النصف، و 8من  3الحجب هنا من خالل أن  قعوي

 وهذا هو حجب نقصان.

 سالميفي الفقه اإل تهالمبحث الثاني: طبيعة ميراث المرأة وكيفي

إن طبيعة ميراث المرأة في الفقه اإلسالمي يظهر قوة حقها في استحقاقه، وأن ذلك ليس من 

ته تدعمه النصوص الشرعية وإنما هو أمر قائم بذا باب االستثناء على األصل العام في التوريث

ى بناء عل ،والتي تساوي بين الذكر واألنثى في أصل التوريث المقررة لحق الرجل في الميراث

ا يقع من خالل التعصيب، وفق طرق وحاالت عدة بعضها يكون من خالل الفرض وغيره

 وبيان ذلك فيما يأتي: شروط ومحددات،

                                                 
وهي كل أنثى تحتاج إلى ذكر لتعصبها، ويرث بها اإلناث مع الذكور. داود، الحقوق المتعلقة  العصبة بالغير: (1)

سواء أكان  -وبنت االبن فأكثر مع ابن االبن فأكثر الذي في درجتها  ،فأكثر مع االبن فأكثربالتركة، فالبنت 

، واألخت الشقيقة فأكثر مع األخ -إن احتاجت إليه  -ن االبن الذي أنزل منها أو مع اب –أخاها أو ابن عمها 

 .309ص الحقوق المتعلقة بالتركة،. داود، الشقيق فأكثر، واألخت ألب فأكثر مع األخ ألب فأكثر

( )شقيقة أو ألب وبمعنى أدق: هي كل أختوهي كل أنثى تحتاج إلى أنثى أخرى لتعصبها، العصبة مع الغير:  (2)

الميراث درادكة،   واحدة أو أكثر تكون عصبة مع البنت وفي معناها بنت االبن سواء أكانت واحدة أو أكثر.

 .310ص  الحقوق المتعلقة بالتركة،، داود، 221ص  في الشريعة اإلسالمية،
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 المطلب األول: طبيعة ميراث المرأة في الفقه اإلسالمي

 الفرع األول: تقرير حق المرأة في أصل الميراث في الفقه اإلسالمي

ه قد قرر حق المرأة في الميراث وساوى بينها وبين الناظر في التشريع اإلسالمي يجد أن

ا ، قال تعالى: في ذلك بين الذكر واألنثىالرجل في أصل التوريث، وال فرق  مَّ َجالِّ نَصيٌِّب م ِّ ل ِّلر ِّ

ا قَ  مَّ ا تََرَك اْلَوالِّدَانِّ َواألَْقَرب وَن مِّ مَّ يٌب م ِّ لن َِّساء نَصِّ يباً تََرَك اْلَوالِّدَانِّ َواألَْقَرب وَن َولِّ ْنه  أَْو َكث َر نَصِّ لَّ مِّ

 ً وضا ْفر  مَّ
: "نزلت اآلية في أوس ابن ثابت األنصاري توفى جاء في الجامع ألحكام القرآن . (1) 

ياه يقال  وترك امرأة يقال لها أم كجة وثالث بنات له منها، فقام رجالن هما ابنا عم الميت َوَوصِّ

ه وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية ال يورثون لهما سويد وعرفجة فأخذا ماله ولم يعطيا امرأت

ا، ويقولون: ال يعطى إال من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن النساء، وال الصغير، وإن كان ذكرً 

، فدعاهما فقاال: يا بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة، فذكرت أم كجة ذلك لرسول هللا

انصرفا حتى أنظر ما :  وال ينكأ عدوا، فقال ا وال يحمل كالرسول هللا ولدها ال يركب فرسً 

ا عليهم، وإبطاال لقولهم وتصرفهم بجهلهم، فإن يحدث هللا لي فيهن، فأنزل هللا هذه اآلية ردً 

بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في  الورثـة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحـق

في آرائهـم  أواأهوائهـم، وأخطـمصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة، فضلوا ب

إلى  سعد بابنتيها من سعد بن الربيع جاءت امرأة :قال جابر بن عبد هللا و"عن  .(2)وتصرفاتهم"

شهيدًا وإن  أحد قتل أبوهما معك يوم سعد بن الربيع يا رسول هللا هاتان ابنتا :فقالت رسول هللا 

يقضي هللا في ذلك، فنزلت  عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مااًل، وال تنكحان إال ولهما مال، قال:

الثلثين وأعط أمهما الثمن، وما  سعد فقال أعط ابنتي إلى عمهما ث رسول هللا آية الميراث فبع

 .   (3)"بقي فهو لك

تقرير لحق المرأة في الميراث كما هو حق الرجل، فإذا ورث االبن  األدلة السابقةففي 

ورثت البنت، وإذا ورث األخ ورثت األخت، وإذا ورث ابن االبن ورثت بنت االبن، وهكذا إذا 

 .(4)رث الذكر ورثت من تقابله من اإلناث، كقاعدة عامة تتحقق فيها العدالة بين الذكر واألنثىو

                                                 
 .7سورة النساء، آية  (1)
دار الحديث، القاهرة، د.ط، رآن، الجامع ألحكام القالقرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري،  (2)

 .5/45م، 2002ـ/ه1423
كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، حديث  جامع الترمذي،الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة،  (3)

قال أبو عيسى هذا ، 347م، ص2004، بيت األفكار الدولية، عمان، األردن، السعودية، د.ط، 2092برقم 
عبد هللا بن  أيًضا عن شريك وقد رواه عبد هللا بن محمد بن عقيل عرفه إال من حديثحديث حسن صحيح ال ن

كتاب الفرائض، باب ما  سنن أبي داود،، وانظر: أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني، محمد بن عقيل
م، 2004، بيت األفكار الدولية، عمان، األردن، السعودية، د.ط، 2891جاء في ميراث الصلب، حديث برقم 

 .327ص 
، العدد 15المنارة، مجلد  إنصاف المرأة في أحكام الميراث في الشريعة اإلسالمية، نمر محمد الخليل، مر،الن (4)

 .17، ص2009، 2
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 في الفقه اإلسالمي ميراثهافي قوة  ذلك وأثربين الورثة الفرع الثاني: موقع المرأة 

 ويظهر ذلك من خالل أمور هي فيما يأتي:

 :أصحاب الفروض، وهم منأكثره في اإلسالمي في الميراث  المرأةموقع ن إأواًل: 

يقول كالعصبات، يرثون قبل غيرهم من الورثة في نظام الميراث أي أصحاب الفروض 

ابن القيم: "إن قاعدة الفرائض أن جنس أهل الفروض فيها مقدمون على جنس العصبـة، سواٌء 

ت أكان ذا فرض محض، أم كان له مع فرضه تعصيب، في حال إما بنفسه، وإما بغيره، واألخوا

من جنس أهل الفرائض، فيجب تقديمهن على من هو أبعد منهـن ممن ال يرث إال بالتعصيب 

 . (1)المحض كاألعمام وبنيهـم وبني اإلخوة"

 :(2)ويتميز موقع المرأة في أصحاب الفروض من خالل أمور هي فيما يأتي

ألم، الجدة "ا ثماني من النساء: ،عشر فردًا هم اثناأن أكثر أصحاب الفروض من النساء ف .1

الصحيحة، الزوجة، البنت، بنت االبن، األخت الشقيقة، األخت ألب، األخت ألم". وأربعة 

: "وأصحاب جاء في رد المحتار  .""األب، الجد الصحيح، الزوج، األخ ألم من الرجال:

وسبعة من النساء، واثنان من  ،من النسب ثالثة من الرجال ؛السهام المقدرة وهم اثنا عشر

 (3)وهما الزوجان" التسبب

ان وبي .ترث النساء بالفرض في سبع عشرة حالة بينما يرث الرجال به في ست حاالت فقط .2

 تي:حسب نوع الفرض فيما يأالخاصة بميراث المرأة الحاالت 

األختان ، بنتا االبن فأكثر، األختان الشقيقتان فأكثر، البنتان فأكثر :يرثهثلثي التركة، و .أ

 ألب فأكثر.

 ،الواحدة األخت الشقيقة ،بنت االبن الواحدة، البنت الواحدة :هيرثة، ونصف الترك .ب

 .الواحدة األخت ألب

 .ألم واتاألم، األخ :هيرثالثلث، و .ت

                                                 
دار الجيل بيروت، أعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر،  (1)

 .369، ص1م، ج1973

، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، المرأة وقضية المساواةميراث سلطان، صالح الدين،  )2)

 ، المؤتمر الثاني للمجلس القومي للمرأةميراث المرأةوما بعدها، رضوان، زينب،  33م، ص1999، 1ط

 . 11م(، د.م، د.ط، القاهرة، مصر، ص2001مارس  12-15)

، دار الفكر، بيروت، شرح تنوير األبصار ر المختارحاشية رد المحتار على الدمحمد أمين،  ابن عابدين، (3)

 .759، ص6م، ج1979 /ه1399
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بنت االبن فأكثر، األخت  ،(1)الصحيحات الجدة )الجدات( ،األم :هيرثسدس التركة، و .ث

  .األخت ألم ،فأكثر ألب

 الزوجة )الزوجات(.  ربع التركة، ويرثه: .ج

 الزوجة )الزوجات(.  ثمن التركة، ويرثه: .ح

 هي: من خالل الفروض فلرجال الخاصة بميراث ا الحاالت الستوأما 

 ويرثه الزوج. النصف .أ

 الصحيح، واألخ ألم. (2)الجدويرثه كل من: األب، و السدس .ب

 .ويرثه: الزوج الربع .ت

 ويرثه: اإلخوة ألم. الثلث .ث

وهن: البنات الصلبيات، وبنات  نساءإال ال( وهذا ال يرثه 2/3أكبر الفروض في القرآن ) .3

 واألخوات ألب. ،االبن، واألخوات الشقيقات

االبن، األخت الشقيقة، وهن: البنت الصلبية، بنت  ترثه أربع نساء من الفروض النصف .4

 األخت ألب، وال يرثه من الرجال أحد سوى الزوج.

األخوة، وترثه األخوات ألم  الثلث ترثه األم في حالة عدم وجود الفرع الوارث أو جمع من .5

عند التعدد حال عدم وجود األصل للميت وال فرع وارث له، وال يرثه من الرجال سوى 

 اإلخوة ألم بنفس الشروط، وقد تكون معهم أخوات ألم.

األم، الجدة الصحيحة، بنت االبن فأكثر، "وهن: السدس يأخذه ثمانية خمس من النساء  .6

 وهم: األب، الجد الصحيح، األخ ألم.  وثالثة من الرجال، "األخت ألب فأكثر، األخت ألم

                                                 
والمقصود بها الجدة الصحيحة؛ وهي التي ال يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة ال  (1)

ين، قنيبي، محمد موسى حماده،  ، 5ط المية،الميراث في الشريعة اإلسيدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أم 

حكم الميراث في ، الجبوري، أبو اليقظان عطية، 15م، المطابع المركزية، عمان، ص2013/ـه1434

م، 1995، 1دار حنين للنشر والتوزيع، عمان، األردن، مكتبة الفالح، بيروت، ط الشريعة اإلسالمية،

 .136ص

ميت )أنثى( أم مثل: أب، األب وأب أب وهو: الجد الصحيح أي الوارث؛ وهو الذي ال يدخل في نسبته إلى ال (2)

 .15ص الميراث في الشريعة اإلسالمية،، قنيبي، 310األب وإن عال، داود، الحقوق المتعلقة بالتركة، ص
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 إذا توفي شخص وترك ورثة من الرجال والنساء فال يرثه منهم إال خمسةٌ: ثانيًا: 

يتساوى عدد النساء أنه  ويظهر في ذلك .(1)االبن واألب واألم والزوجة )أو الزوج( والبنت"

: ثالثة من الذكور ومثلهم من اإلناث همهؤالء ، واثمطلًقا من المير مع الرجال فيمن ال يحجبون

 .(األب واألمالوالدان )، (االبن والبنتالولدان )، (الزوج والزوجةالزوجان )

 :وهن إذا اجتمعت النساء الوارثاتثالثًا: 

ا، والجدة مطلقاً، واألخت مطلقً  ،واألم ،وبنت االبن )وإن نـزل ابن االبن( ،البنت"

إذا اجتمع  وأما . (2)للزوجة والبنت وبنت االبـن واألم واألخت الشقيقة رث إالتفال " والزوجة

، "الزوج واألب واالبن"فقط، وهم  جميع الرجال الذين يمكن توريثهم فال يرث منهم إال ثالثة

 الرجل في الميراث.جانب جانب المرأة على قوة وفي ذلك بيان مدى 

 اإلسالمي المطلب الثاني: كيفية ميراث المرأة في الفقه 

 الناظر في حاالت توريث المرأة حسب الفقه اإلسالمي يجد أنها تكون كما يأتي:و

 الفرض فقطفي حالة من النساء من ترث : الفرع األول

وبيان  ،هن: الزوجة، األم، الجدة، األخت ألمالوارثات من النساء من خالل الفرض فقط و

 ذلك فيما يأتي:

 األم من خالل الفرض فقط هي:أواًل: والحاالت التي ترث فيها 

التركة مع الفرع الوارث، أو جمع من اإلخوة من أي جهة كانوا، سواء أكانوا  1/6 .1

 ذكوًرا أم إناثًا، وارثين أم غير وارثين )محجوبين(

 التركة مع عدم وجود الفرع الوارث، أو عدم وجود الجمع من اإلخوة. 1/3 .2

لة العمرية) الغراوية(، والتي تتكون من الباقي بعد نصيب أحد الزوجين في المسأ 1/3 .3

 .(3)أب، أم، أحد الزوجين

 من خالل الفروض فهي: ثانيًا: وأما الحاالت التي ترث فيها الزوجة

مع عدم وجود الفرع الوارث للزوج سواء أكان الفرع منها أو من غيرها من  1/4 .1

 الزوجات.

 مع وجود الفرع الوارث للزوج. 1/8 .2

                                                 
 .3/290، أسهل المداركالكشناوي،  (1)

شر، دار الفكر للطباعة والنمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، محمد،  (2)

وبهامشه محمد عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، . الدسوقي، 3/6م، 1978 /ه1398بيروت، 

 .4/405تقريرات للعالمة المحقق سيدي الشيخ محمد عليش، دار الفكر، بيروت، 

دار المعرفة، بيروت، لبنان،  االختيار لتعليل المختار،الموصلي، عبد هللا بن محمود بن مودود،  (3)

 .5/109م، 1998/ـه1419
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شرط أن تكون مدلية  للواحدة أو أكثر يقتسمنه بالتساوي بينهن، 1/6ثالثًا: وترث الجدة 

 بوارث، وأال يوجد من يحجبها وهم:

 األم، حيث تحجب الجدات بها مطلقًا سواء أكانت الجدة أمية أم أبوية أم ذات قرابتين. .1

 األب، حيث يحجب الجدة األبوية فقط. .2

 .الجد ويحجب كل جدة تدلي إلى الميت بوساطته .3

الجدة األقرب، سواء أكانت الجدة من جهة األب أم األم، وسواء أكانت القريبة وارثة  .4

 أم محجوبة بوارث آخر.

شرط عدم  إذا كانت أكثر من واحدة 1/3و أللواحدة  1/6وترث األخت ألم بالفرض فقط  رابعًا:

وكذلك ، الفرع الوارث عموًما )المذكر أم المؤنث( وإن نزلوهو  .نوجود من يحجبه

 المذكر )األب والجد( وإن عال.الوارث األصل 

المرأة بين جمع وال تمن ترث من النساء بالفرض مرة، وبالتعصيب بالغير مرة،  الفرع الثاني:

 الفرض والتعصيب

هن: البنات، بنات االبن وإن نزل أبوهن. وبيان ذلك الوارثات في هذه الحاالت من النساء و

 فيما يأتي:

 الصلبيات، وحاالت ميراثهن كما يأتي:أواًل: البنات 

 : إذا كانت واحدة وال يوجد من يعصبها. 1/2 .1

 : إذا كانت أكثر من واحدة )تعددن( وال يوجد من يعصبهن. 2/3 .2

االشتراك مع االبن )األبناء( في الباقي على سبيل التعصيب بالغير )للذكر مثل حظ  .3

 االنثيين(.

 فيما يأتي: (1)اثهنثانيًا: بنات االبن، وتتمثل حاالت مير

 : إذا كانت واحدة وال يوجد من يعصبها، أو من يحجبها 1/2 .1

 : إذا كانت أكثر من واحدة )تعددن( وال يوجد من يعصبهن، أو من يحجبهن. 2/3 .2

للواحدة أو أكثر: عند وجود بنت أو بنت ابن أعلى منها درجة ورثت النصف،  1/6 .3

 الثلثين.تكملة  1/6فيبقى لبنت االبن )بنات االبن( 

                                                 
 .388ص الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون،داود،  (1)
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االشتراك مع ابن االبن )أبناء االبن( الذي في درجتها أو األنزل منها درجة إذا كانت  .4

محتاجة إليه )إليهم( لترث وهو )القريب المبارك( فتأخذ معه)معهم( الباقي على سبيل 

 التعصيب بالغير )للذكر مثل حظ االنثيين(.

 وتحجب بنت االبن باآلتي: .5

 االبن األعلى منها درجة، إال إذا وجد معهن من يرثن  بالبنتين فصاعدًا أو ببنتي

 معه الباقي تعصيبًا.

   .باالبن أو ابن االبن األعلى منها درجة 

من ترث من النساء بالفرض مرة، وبالتعصيب بالغير مرة، وبالتعصيب مع الغير  الفرع الثالث:

 المرأة بين هذه الحاالتمع وال تجمرة، 

: األخوات الشقيقات، األخوات ألب. وبيان ذلك هنن النساء تتعلق هذه الحاالت بعدد مو

 فيما يأتي:

 من خالل الحاالت اآلتية:يرثن  حيث أواًل: األخوات الشقيقات

 : إذا كانت واحدة وال يوجد من يعصبها، أو من يحجبها 1/2 .1

 : إذا كانت أكثر من واحدة )تعددن( وال يوجد من يعصبهن، أو من يحجبهن. 2/3 .2

مع األخ الشقيق )اإلخوة األشقاء(: فتأخذ معه )معهم( الباقي على سبيل االشتراك  .3

 التعصيب بالغير )للذكر مثل حظ االنثيين(.

الباقي )للواحدة أو أكثر( مع الفرع الوارث المؤنث )الواحدة أو أكثر( على سبيل  .4

 التعصيب مع الغير.

 وتحجب األخت أو األخوات الشقيقات في الحاالت: .5

 المذكر كاالبن وابن االبن وإن نزل. بالفرع الوارث 

 (2)خالفًا للجمهور (1)باألب اتفاقًا، وبالجد عند الحنفية. 

                                                 
 .5/122 االختيار لتعليل المختار،الموصلي،  (1)

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط االستذكار،بن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد، ا (2)

كفاية األخيار في حل شقي، تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني، الحصني الدم، 5/441م، 2000/ـه1421

 م،1995ه/1415، 1تحقيق كامل محمد محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طغاية االختصار، 

دار الكتب العلمية، بيروت،  المغني على مختصر الخرقي،، ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد بن محمد، 453ص

 وما بعدها. 6/150م، 1994ه/1414، 1لبنان، ط
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 ما يأتي:في (1)يراثهناألخوات ألب ويتمثل م: نيًاثا

 : إذا كانت واحدة وال يوجد من يعصبها، أو من يحجبها 1/2 .1

 ن يحجبهن.: إذا كانت أكثر من واحدة )تعددن( وال يوجد من يعصبهن، أو م 2/3 .2

 : تكملة الثلثين مع األخت الشقيقة التي ورثت النصف. 1/6 .3

االشتراك مع األخ ألب )اإلخوة ألب(: فتأخذ معه )معهم( الباقي على سبيل التعصيب  .4

 بالغير )للذكر مثل حظ االنثيين(.

الباقي )للواحدة أو أكثر( مع الفرع الوارث المؤنث )الواحدة أو أكثر( على سبيل  .5

 ع الغير.التعصيب م

 وتحجب األخت أو األخوات ألب في الحاالت: .6

 .بالفرع الوارث المذكر كاالبن وابن االبن وإن نزل 

 .باألب اتفاقًا، وبالجد عند الحنفية خالفًا للجمهور 

 باألخ الشقيق 

 (2)باألخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير. 

 ب )أخ ألب( فتأخذ باألختين الشقيقتين إال إذا كان لألخت أو األخوات ألب عاص

 معه الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ االنثيين.

، في الميراث من غيرها من الورثةا جعلها أكثر حظً المرأة ت وهذه الطرق المتعددة لميراث

أن ميراثها في اإلسالم أمر متعدد ، وذلك خرآمن طريق  ورثتفلو منعت من الميراث من طريق 

احدة فيه هي: للذكر مثل األنثيين، بل إن المرأة قد ترث مثل الحاالت، وهو ال يقتصر على حالة و

 (.3)الذكر في حاالت، وترث هي وال يرث هو في حاالت أخرى، وأحيانًا قد ترث أكثر منه كذلك

 المبحث الثالث: حاالت حجب المرأة غيرها من الميراث في الفقه اإلسالمي

 ، وبيان ذلك فيما يأتي:(4)ا جزئيًاوتحجب المرأة غيرها من الميراث حجبًا كليًا أو حجبً 

                                                 
 .390ص الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون،داود،  (1)

 .5/115االختيار، الموصلي،  (2)

إشراف وتقديم د. محمود حمدي زقزوق، المجلس األعلى  حقائق اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين، (3)

م، مطابع األهرام التجارية، 2006، 4صر العربية، طللشؤون اإلسالمية، وزارة األوقاف، جمهورية م

 .558القاهرة، مصر، ص

 .5/109االختيار، الموصلي،  (4)
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 أة غيرها من الميراث حجبًا كليًاالمطلب األول: حجب المر

وكذلك إذا تعددت  ،حجب المرأة غيرها من الميراث حجبًا كليًا إذا كانت منفردةيكون و

من  على جنسهاهذا المنع ويقع اجتمعت مع غيرها من النساء، أنها وكانت أكثر من واحدة أو 

 ذلك في حاالت فيما يأتي:الذكور، وبيان الورثة  ها منجنسغير وكذلك على  اءالنس

 الفرع األول: حجب المرأة غيرها من الميراث إذا كانت منفردة

 هي:على أنواع المرأة التي تحجب غيرها من الورثة إذا انفردت و

 أواًل: إذا كانت من جهة األصول وهن:

 ال ذلك:، ومث(1)الجداتاألم: وهي تحجب جميع  .1

 توفي عن: أم، أم أم، أم أب

 فاألم هنا ترث الثلث بالفرض والباقي بالرد، وال ترث الجدات شيئًا.

 ات، ومثاله:البعيد ات الصحيحاتالجدكل قريبة تحجب ال الصحيحة جدةال .2

 توفي عن: أم أم، أم أب أب، أم أم أم، أم أم أـب

، وبالتالي فهي ترث (2)في المسألة فالجدة القريبة )أم أم( تحجب جميع الجدات البعيدات

 السدس هنا بالفرض والباقي بالرد. 

 ثانيًا: إذا كانت من جهة الفروع وهن:

 البنت الصلبية: وهي تحجب اآلتي حجبًا كليًا: .1

 األخ ألم. .أ

 .األخت ألم .ب

 ومثاله: توفي عن: بنت، أخ ألم، أخت ألم

ة ألم شيئًا حيث تحجبهم فالبنت ترث النصف بالفرض والباقي بالرد، وال يرث اإلخو

 البنت حجبًا كليًا من الميراث.

 بنت االبن وإن نزل أبوها وهي تحجب اآلتي حجبًا كليًا: .2

 األخ ألم. .ت

 األخت ألم. .ث
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 ومثاله: توفي عن: بنت ابن، أخ ألم، أخت ألم

فبنت االبن ترث النصف بالفرض والباقي بالرد، وال يرث اإلخوة ألم شيئًا حيث تحجبهم 

 حجبًا كليًا من الميراث. بنت االبن

ْنُهَما السُُّدُس قال تعالى:  َوإِن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكالَلَةً أَو اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلُكل ِ َواِحٍد م ِ

 .(2)لد، والكاللة هو الذي ال ولد له وال وا (1)فَِإن َكانَُواْ أَْكثََر ِمن ذَِلَك فَُهْم ُشَرَكاء فِي الثُّلُثِ 

 الفرع الثاني: حجب المرأة غيرها من الميراث إذا اجتمعت مع غيرها

 هي:على أنواع والمرأة التي تحجب غيرها من الورثة إذا اجتمعت مع غيرها 

 أواًل: البنات

ترث البنات الثلثين إذا تعددن وكن أكثر من واحدة ولم يوجد من يعصبهن، وفي هذه الحالة  و

شيئًا إال وبالتالي فلن ترث بنات االبن  ،بنت االبن )بنات االبن(ميراث  فإن ميراثهن سيؤثر على

أو انزل  (نفي درجته) نأو ابن عم مساٍو له نمن أخ له هنيعصب إذا وجد لبنت )بنات االبن( من

ن ما فضل هثيرهو السبب في تو العاصب مع بنات االبن؛د وفوج عند الحاجة إليه.درجة  نمنه

  الثلثين. عن

 ذلك: توفي عن بنتين، بنتي ابنومثال 

 وهنا ترث البنات، وال ترث بنات االبن شيئًا.

 بنات االبنثانيًا: 

وترث بنات االبن الثلثين إذا تعددن وكن أكثر من واحدة ولم يوجد من يعصبهن، وفي هذه 

االبن )بنات االبن( األنزل منهن درجة، وبالتالي  الحالة  فإن ميراثهن سيؤثر على ميراث بنت

فلن ترث بنات ابن االبن شيئًا إال إذا وجد لبنت )بنات ابن االبن( من يعصبهن من أخ لهن أو ابن 

فوجود العاصب مع بنات ابن  أو انزل منهن درجة عند الحاجة إليه. في درجتهن(عم مساٍو لهن )

 عن الثلثين.االبن؛ هو السبب في توريثهن ما فضل 

 ومثال ذلك: توفي عن بنتي ابن، بنتي ابن ابن

 ابن االبن شيئًا. تاوهنا ترث بنات االبن، وال ترث بن

                                                 
 .12النساء، آية سورة  (1)

دار الفكر للطباعـة والنشر والتوزيع، البحر المحيط في التفسيـر، األندلسي،  يوسف محمد بن أبو حيان، (2)

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ابن عطية األندلسي، عبد الحق، . 3/545، م1992/ه1413بيروت، 

لشافعي ، تحقيق وتعليـق: عبد هللا بن إبراهيـم األنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم ومحمد االعزيز

فتح القدير الجامع بين الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، . 3/521، 1982/ه1402، الدوحة 1صادق، ط

 .1/434، عالم الكتب، فني الرواية والدراية من علم التفسير
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 األخوات الشقيقاتثالثًا: 

 :(1)وهن يحجبن عددًا من الورثة كما يأتي

 الورثة من الذكور .أ

 وتحجب األخوات الشقيقات من الورثة الذكور كما يأتي:

  .(2)خت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير: وتحجبه األاألخ ألب .1

 ، أخت شقيقة، أخ ألب.ومثاله: توفي عن: بنت

وهنا ترث البنت النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء لألخ 

 ألب حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.

 كانت عصبة مع الغير. وتحجبه األخت الشقيقة إذا :ابن األخ الشقيق وإن نزل .2

 ، أخت شقيقة، ابن أخ شقيق.ومثاله: توفي عن: بنت

وهنا ترث البنت النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء البن 

 األخ الشقيق حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.

 بة مع الغير.: وتحجبه األخت الشقيقة إذا كانت عصابن األخ ألب وإن نزل .3

 ، أخت شقيقة، ابن أخ ألب.ومثاله: توفي عن: بنت

وهنا ترث البنت النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء البن 

 األخ ألب حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.

 : وتحجبه األخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.العم الشقيق .4

 ، أخت شقيقة، عم شقيق.توفي عن: بنتومثاله: 

وهنا ترث البنت النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء للعم 

 الشقيق حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.

 : وتحجبه األخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.العم ألب .5

 .بأل، أخت شقيقة، عم ومثاله: توفي عن: بنت

وهنا ترث البنت النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء للعم 

 حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث. ألب
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 : وتحجبه األخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.ابن العم الشقيق وإن نزل .6

 .ابن العم الشقيق، أخت شقيقة، ومثاله: توفي عن: بنت

بن الترث البنت النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء وهنا 

 حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.العم الشقيق 

 : وتحجبه األخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير.ابن العم ألب وإن نزل .7

 .ابن العم ألب، أخت شقيقة، ومثاله: توفي عن: بنت

بن النت النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء وهنا ترث الب

 حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.العم ألب 

 الورثة من اإلناث .ب

وذلك في حاالت  (1)األخت )األخوات( ألبوتحجب األخوات الشقيقات من اإلناث الوارثات 

 هي:

 صارت األخت الشقيقة عصبة مع الغيرإذا  .1

 .أخت ألب، أخت شقيقة، ومثاله: توفي عن: بنت ابن

لألخت وهنا ترث بنت االبن النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء 

 حيث تحجبها األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.ألب 

( إذا تعددت األخوات الشقيقات وكن أكثر من واحدة، إال إذا كان لألخت )األخوات ألب .2

 عاصب )أخ ألب( فتأخذ معه الباقي تعصيبًا بالغير للذكر مثل حظ االنثيين.

 رابعًا: األخوات ألب

 :(2)وتحجب األخوات ألب من الورثة الذكور ما يأتي

 .(3)إذا صارت عصبة مع الغير ألب: وتحجبه األخت ابن األخ الشقيق وإن نزل .1

 ، أخت ألب، ابن أخ شقيق.ومثاله: توفي عن: بنت ابن

النصف، ولألخت ألب الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء البن األخ االبن هنا ترث بنت و

 الشقيق حيث تحجبه األخت ألب حجبًا كليًا من الميراث.

 : وتحجبه األخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.ابن األخ ألب وإن نزل .2
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 ، أخت شقيقة، ابن أخ ألب.ومثاله: توفي عن: بنت

النصف، ولألخت الشقيقة الباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء البن األخ  وهنا ترث البنت

 ألب حيث تحجبه األخت الشقيقة حجبًا كليًا من الميراث.

 إذا صارت عصبة مع الغير. ألب: وتحجبه األخت العم الشقيق .3

 ، عم شقيق.ألب، أخت ومثاله: توفي عن: بنت

بًا مع الغير، وال شيء للعم الشقيق الباقي تعصي ألبوهنا ترث البنت النصف، ولألخت 

 حجبًا كليًا من الميراث. ألبحيث تحجبه األخت 

 إذا صارت عصبة مع الغير. ألب: وتحجبه األخت العم ألب .4

 .ألب، عم ألب، أخت ابن ومثاله: توفي عن: بنت

 ألبالباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء للعم  ألبالنصف، ولألخت االبن بنت ترث وهنا 

 حجبًا كليًا من الميراث. ألبحجبه األخت حيث ت

 إذا صارت عصبة مع الغير. ألب: وتحجبه األخت ابن العم الشقيق وإن نزل .5

 .ابن العم الشقيق، ألب، أخت ابن ومثاله: توفي عن: بنت

بن العم الالباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء  ألبالنصف، ولألخت  ابن بنتترث وهنا 

 حجبًا كليًا من الميراث. ألبت حيث تحجبه األخالشقيق 

 إذا صارت عصبة مع الغير. ألب: وتحجبه األخت ابن العم ألب وإن نزل .6

 .ابن العم ألب، ألب، أخت ومثاله: توفي عن: بنت

بن العم ألب الالباقي تعصيبًا مع الغير، وال شيء  ألبوهنا ترث البنت النصف، ولألخت 

 يراث.حجبًا كليًا من الم ألبحيث تحجبه األخت 

 المطلب الثاني: حجب المرأة غيرها من الميراث حجبًا جزئيًا

 ويحصل ذلك كما يأتي:

 الفرع األول: حاالت حجب المرأة غيرها من الورثة الذكور حجًبا جزئيًا

 حسب الورثة الذكور اآلتية: (1)وتتعدد هذه الحاالت

إلى  1/2أبوها( من  وينقله الفرع الوارث المؤنث )البنت، وبنت االبن وإن نزل الزوج: .1

 ، أي من الفرض األكثر إلى األقل وهذا حجب جزئي.1/4
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 1931ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ سهيل األحمد

 2017(، 11)31ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

اإلرث وينقله الفرع الوارث المؤنث )البنت، وبنت االبن وإن نزل أبوها( من  األب: .2

 التعصيب بالنفس إلى اإلرث بالفرض.

وينقله الفرع الوارث المؤنث )البنت، وبنت االبن وإن نزل أبوها( من  الجد الصحيح: .3

 رث التعصيب بالنفس إلى اإلرث بالفرض.اإل

)البنت، بنت االبن، األخت الشقيقة، وينقلهم )االبن، ابن االبن، األخ الشقيق، األخ ألب(:  .4

منه  وفر حًظااألخت ألب( من التعصيب بالنفس إلى التعصيب بالغير، أي من التعصيب األ

 .إلى األقل وهذا حجب جزئي

فإن هذا  م )ذكوًرا وإناثًا( في استحقاقهم فرض الثلث؛إذا تزاحم اإلخوة أل األخوة ألم: .5

االزدحام في وراثته بتوفر شروطه يعد من قبيل الحجب الجزئي الذي تتسبب فيه المرأة في 

 .ذكورنصيب غيرها من ال

 الفرع الثاني: حاالت حجب المرأة غيرها من الورثة اإلناث حجبًا جزئيًا

 اآلتية:وذلك كما في  (1)الورثة اإلناثمن حجب المرأة غيرها حاالت هذه وتتعدد 

إلى  1/4وينقلها الفرع الوارث المؤنث )البنت، وبنت االبن وإن نزل أبوها( من  الزوجة: .1

 ، أي من الفرض األكثر إلى األقل وهذا حجب جزئي.1/8

أو جمع من وينقلها الفرع الوارث المؤنث )البنت، وبنت االبن وإن نزل أبوها(  األم: .2

، أي من الفرض األكثر 1/6إلى  1/3من: من أي جهة كانوا )ألبوين، ألب، ألم( خوات األ

  إلى األقل وهذا حجب جزئي.

وذلك حجبًا جزئيًا البنت الصلبية الواحدة التي ورثت النصف حجبها تو بنت )بنات( االبن: .3

د من ووجشرط عدم ، 1/6 فرض إلى 2/3، ومن فرض 1/6فرض  إلى 1/2 من فرض:

 بن أو من يعصبها.يحجب بنت اال

وجود أخت شقيقة واحدة وارثة النصف من: حجبًا جزئيًا ويحجبها  األخت )األخوات( ألب: .4

، شرط عدم وجود من يحجب األخت ألب أو من 1/6إلى  2/3، ومن: 1/6إلى  1/2

 يعصبها.

الفرع الوارث المؤنث )البنت، وبنت االبن وإن نزل ويحجبها  :األخت )األخوات( الشقيقة .5

إلى التعصيب مع الغير، شرط عدم وجود من  2/3أو  1/2حجبًا جزئيًا من فرض ها( أبو

 يحجب األخت )األخوات( الشقيقة أو من يعصبها.
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الفرع الوارث المؤنث )البنت، وبنت االبن وإن نزل  ويحجبها :األخت )األخوات( ألب .6

، شرط عدم إلى التعصيب مع الغير 1/6أو  2/3أو  1/2من فرض  حجبًا جزئيًاأبوها(

 وجود من يحجب األخت )األخوات( ألب أو من يعصبها.

الجماعية كفرض الفردية وعد من قبيل الفروض وبما بعض الفروض ي :االزدحام في فرض .7

الثلثين؛ فإن زيادة والثلث أو من قبيل الفروض الجماعية فقط كفرض الربع والثمن والسدس 

ي التأثير في نصيب من يرث هذه هم فعامل مفي استحقاق هذا الفرض عدد الورثة 

 الفروض من الورثة، وبيان ذلك:

للزوجة ترثه إذا انفردت وكذلك إذا كانت أكثر من زوجة،  الربع والثمنأن فرض  .أ

وعند ازدحام الزوجات في أخذ هذين الفرضين بتوفر شروطه؛ فإن ذلك يعد من قبيل 

 لنساء.الحجب الجزئي الذي تتسبب فيه المرأة في نصيب غيرها من ا

فإن هذا االزدحام في وراثته   ؛كذلك إذا استحقه اإلخوة ألم )إناثًا فقط( الثلثوفرض  .ب

بتوفر شروطه يعد من قبيل الحجب الجزئي الذي تتسبب فيه المرأة في نصيب غيرها 

 النساء.من 

: )البنات الصلبيات، بنات االبن، األخوات الشقيقات، األخوات (1)الثلثينويرث فرض  .ت

توفر شروطه ومن ذلك تعددهن فيه، وإن هذا االزدحام في وراثته هو من  إذا ألب(

 باب الحجب الجزئي الذي تتسبب فيه المرأة في تقليل نصيب غيرها من النساء.

للجدة ترثه إذا انفردت وكذلك إذا كانت أكثر من جدة صحيحة،  السدسأن فرض  .ث

ذلك يعد من قبيل  وعند ازدحام الجدات في أخذ هذا الفرض بتوفر شروطه؛ فإن

 الحجب الجزئي الذي تتسبب فيه المرأة في تقليل نصيب غيرها من النساء.

 كذلك قد ترثه: السدسوفرض  .ج

 إذا انفردت وكذلك إذا كانت أكثر من واحدة بشروطه. االبن بنت

 إذا انفردت وكذلك إذا كانت أكثر من واحدة بتوفر شروطه. األخت ألب

الذي جزئي الحجب من باب الق هذا الفرض فإن ذلك وإذا حصل االزدحام في استحقا

 تتسبب فيه المرأة في تقليل نصيب غيرها من النساء.

وذلك فيما إذا عالت المسألة؛ فإن أصحاب الفروض يزدحمون فيما عال  االزدحام في عول، .8

 تينشقيق ين، أم، أختةومثاله: توفيت عن: زوج من المسألة.

    2/3: تينالشقيق ينولألخت، 1/6، ولألم: 1/4: اله ةفالزوج
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من  2، ولألم 13من  3 ة، وسيكون للزوج12بدل  13فسيكون أصل المسألة قد عال إلى 

 .13من  8 ين، ولألخت13

، ربعأقل من ال 13من  3من خالل أن  من الميراث وذلكالحجب  في هذا إظهار لمسألةو

جزئي من الميراث يتسبب  وهذا حجبأقل من الثلثين،  13من  8أقل من السدس، و 13من  2و

 .فيهم الورثة في المسألة العائلة وهم هنا كلهم من النساء

 خاتمـــة

الحمد هلل رب العالمين، الذي أعانني على إتمام هذا العمل، والحمد والشكر له سبحانه، هو 

ي فإنه يجدر بي في هذه المحطة أن أعرض ألهم النقاط الت وبعد؛ خير ما يختم به المرء أعماله،

 تضمنتها هذه الدراسة: 

تدور حقيقة الحجب من الميراث حول المنع والستر، ووضع حد يفصل بين أمرين هدفه  .1

وتكمن أهمية ذلك أال يورث من ال منع انتقال المال من المورث إلى الوارث بتوفر أسبابه، 

  إرث له وال يحرم من له الحق في اإلرث.

مي يظهر قوة حقها في استحقاقه، وأن ذلك ليس من إن طبيعة ميراث المرأة في الفقه اإلسال .2

باب االستثناء على األصل العام في التوريث، وإنما هو أمر قائم بذاته تدعمه النصوص 

الشرعية المقررة لحق الرجل في الميراث والتي تساوي بين الذكر واألنثى في أصل 

 التوريث.  

ال يقتصر على حالة واحدة فيه هي: ميراث المرأة في اإلسالم أمر متعدد الحاالت، وهو  .3

للذكر مثل األنثيين، بل إن المرأة قد ترث مثل الذكر في حاالت، وترث هي وال يرث هو 

 في حاالت أخرى، وأحيانًا قد ترث أكثر منه كذلك.

إن موقع المرأة في الميراث اإلسالمي في أكثره من أصحاب الفروض، وهم أي أصحاب  .4

 ثون قبل غيرهم من الورثة كالعصبات.الفروض في نظام الميراث ير

(، واألم، والجدة أبوهاإذا اجتمعت النساء الوارثات وهن: "البنت، وبنت االبن )وإن نـزل  .5

مطلقاً، واألخت مطلقًا، والزوجة" فإنه يرث منهن خمس وهن "الزوجة والبنت وبنت االبـن 

ريثهم فال يرث منهم إال ثالثة واألم واألخت الشقيقة"، وأما إذا اجتمع الرجال الذين يمكن تو

فقط، وهم "الزوج واألب واالبن"، وفي ذلك بيان مدى قوة جانب المرأة على جانب الرجل 

 في الميراث.

وجود المرأة في الميراث الشرعي أمر يثبت نفسه بقوة ويؤثر في غيره من الورثة حرماًنا  .6

 كليًا ونقصانًا جزئيًا. 
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ث حجبًا كليًا إذا كانت منفردة، وكذلك إذا تعددت يكون حجب المرأة غيرها من الميرا .7

وكانت أكثر من واحدة أو أنها اجتمعت مع غيرها من النساء، ويقع هذا المنع على جنسها 

 من النساء وكذلك على غير جنسها من الورثة الذكور.
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