
      تهدف دراسة "ماذا تخسر المرأة المسلمة بمساواتها للرجل في الميراث في ظل االتجاهات الفكرية 
والمرأة،  الرجل  بين  العادلة  الموازنة  الميراث في اإلسالم في ضوء  فلسفة  إلى توضيح  المعاصرة 
وتصحيح المفاهيم الخاطئة في ظل االتجاهات الفكرية المعاصرة التي تدعو إلى المساواة المطلقة بين 
الرجل والمرأة وفق رؤية غربية مادية تعبر عنوجهة النظرالغربية التي أفرزتها ؛ دون مراعاة لثوابتنا 
وخصوصياتنا الحضارية بعد صراع طويل ومرير نالت به المرأة الغربية بعضًا من حقوقها ، بينما 
نالت المرأة في اإلسالم جميع حقوقها منذ أربعة عشر قرنا بالنص الشرعي المحكم المستمد من كتاب 
كل  في  ليس  الميراث  في  المرأة  الرجل على  وتفوق  أنصبة،  فى  والتمايـز  تعالى وسنة رسوله  اهللا 
األحوال ، ففي بعض األحوال تساويه ، وقد تتفوق عليه ، وقد ترث وال يرث؛  وذلك العتباراتعدة ، 
مع  االستقرائي  المنهج  البحث  هذا  في  وقد سلكت   . المعاصرة   الفكرية  االتجاهات  أغفلته  ما  وهو 
التأصيل الشرعي والتحليل . وجاء البحث في تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة مع أهم النتائج والتوصيات. 
ومن أهم النتائج إعجاز القرآن الكريم في تشريعه لإلرث وفق نظام له أساس من العقيدة ، ويقوم على 
تحقيق العدالة االجتماعية بين جميع فئات المجتمع اإلسالمي واإلنساني. ومن أهم التوصيات تقديم 

المشروع الحضاري اإلسالمي للعالم في خدمة قضايا المرأة  المعاصرة في الميراث.

الكلمات المفتاحية: المساواة، الميراث، حقوق، المرأة، االتجاهات الفكرية
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َّثَهُ إياه  َثَه أبوه الشيء ووَر ْر ْثَةً ،وأَو ً ووِر ْثا ثُ هوِ ر امليراث في اللغة : مصدر ورثي قال وَرِث َأباه ووَرَثَ الشيء من أبيه يَرِ

عبدالقادر،(1995 بن  بكر  ابي  بن  محمد   ، الرازي   : انظر   ، ورثته  على  ماله  في  أدخله   ً اتَوْرِيثا فالن  َفالن  َّث  ووَر

م)،"مختارالصحاح" ،حتقيق محمود خاطر،طبعة جديدة ، مكتبة لبنان،بيروت،ج1،ص298 .  والفرائض في اللغة 

تُه  ت ُالرَّجل وافْتَرَضْ رَضْ تُ الرَّجل وفَ يْتَه بغير قَرْضٍ . وأَفْرَضْ طَ ومةُ ، وقـيل: ماأَعْ رْسُ طيَّةُ الـمَ : وهوالعَ رْضُ : من الفَ

إِذا أَعطيته انظر :ابن منظور ،جمال الدين االنصاري لسان العرب،ط3،داربيروت،دارصادر،،(1414هـ)،ج1 ،ص203 

– والفرائض في االصطالح : العلم بقسمة املواريث، أو فقه املواريث، وفقه املواريث فهم مسائل قسمة التركات، 

وموضوعه التركات، وغايته معرفة مايخص كل ذي حق من التركة، والتركة ماخلفه امليتم منال أو حق،انظر ابن 

عابدين، محمد أمني بن عمر "رداحملتار على الدر اخملتار في شرح تنوير األبصاراملعروفب ـ (حاشيةابنعابدين)،ط2 

،بيروت، دارالفكر، ،(2000م) ج6،ص 780 –وابن العثيمني،محمد بن صالح العثيمني (1431هـ)،الشرح املمتع 

الدمياطي"  شطا  محمد  ثماننب  مع  والدمياطي،   – ،ص199  ج11  املنهاج،  دار  ،الرياض  املستقنع،  زاد  على 

إعانةالطالبني، " بيروت دار الفكر للطباعة،1997م)ج3،ص223. ومن احملدثني ذكر الصابوني في تعريف امليراث : 

 : انظر  الشرعية،  احلقوق  من  حقا  أو  عقارا،  أو  ماال،  سواءكان  ألحياء  ورثتها  إلى  امليت  من  امللكية  هوانتقال 

الصابوني، محمدعلي، " املواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة "،األزهر، داراحلديث، ( 1954

م) ،ص 34 ،وقد شمل بتعريفه كل أنواع احلقوق التي ذكرها الفقهاء في تعريفاتهم .
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