
 

  
  

  

  

  العدد األول  ..ه١٤٤٠ربيع الثاني  ..م٢٠١٩يناير 

تسعى النسویة الرادیكالیة إلى اقتحام 

وانتهاك  ..حرمات األسرة المسلمة

ِمَها التي وضعها مقدسات منظومة ِقیَ 

اإلسالم، من خالل فرض شذوذها 

الفكري على المجتمعات العربیة 

واإلسالمیة، وذلك من خالل مواثیق 

بین أروقة األمم المتحدة  دولیة صیغت

وختمت بشعاراتها؛ لتكون مرجعیة بدیلة 

  عن أحكام األسرة في اإلسالم. 

.. مواثیقمفردات هذه ال ضمنومن 

والرجل في المیراث،  المساواة بین المرأة

وعدم التمییز  تحقیق المساواة بدعوى

بینهما، وهو الملف الذي اشتعلت 

 جذوته في تونس خالل هذه الفترة،

وتردد صداه في العدید من الدول 

، وسنلقى الضوء على هذا العربیة

  الملف خالل هذا العدد.

  

  

  

هل ظلم اإلسالم المرأة في 
  المیراث؟

    

  

هل ترث المرأة نصف الرجل 
  في كل األحوال؟

    

  

معاییر توزیع المیراث في  
  اإلسالم

  سرةالمستجدات في قضایا األ
  تقریر دوري

 



                                                                   ظ  اة دة 

  في تونس للمساواة في اإلرث بین المرأة والرجل مبادرة
 

ـــــــرئیس التونســـــــي  -١ فـــــــي خطـــــــاب لل

ـــد السبســـي"، فـــي أغســـطس  ـــاجي قای "ب

، أعلـن عـن سـن مشـروع قــانون ٢٠١٨

یســـاوي فـــي اإلرث بـــین الرجـــل والمـــرأة 

ـــــة، بغـــــض النظـــــر عـــــن  بصـــــورة مطلق

آیـــات  مـــعذلـــك مـــع الـــدین أو  تعـــارض

ذلــــك بـــأن تـــونس دولــــة  معلـــالً  ؛القـــرآن

مدنیة، وأن القول بأن تـونس مرجعیتهـا 

 شـــاهد فـــاحش... دینیـــة خطـــأمرجعیـــة 

  .الخطاب

ضــمن حزمــة كبیــرة مــن هــذا  یــأتي -٢

المقترحـــــــات لتعـــــــدیل مجلـــــــة األحـــــــوال 

 الشخصــیة التــي أعــدتها "لجنــة الحریــة

   الفردیة والمساواة" التي شكلها السبسي

ـــــي منهـــــا: إلغـــــاء تجـــــریم الشـــــذو  ، ذوالت

إلغاء المهر، إلغاء العـدة، إلغـاء رئاسـة 

  تقریر اللجنة الزوج لألسرة...

ـــل قطـــاع كبیـــر مـــن التونســـیین  -٣ قاب

 وفــــي مقــــدمتهمهــــذه الــــدعوة بــــالرفض، 

للـــدفاع عـــن القـــرآن  التنســـیقة الوطنیـــة"

التــــــــي   والدســـــــتور والتنمیـــــــة العادلـــــــة"

التـي تنـاقش  الفعالیـاتعقدت عدد مـن 

فیهــــا هــــذه المســــألة، كمــــا قامــــت عــــدة 

مظـــــــاهرات فـــــــي العدیـــــــد مـــــــن المـــــــدن 

والبلــــدات تنــــدد بهــــذا اإلجــــراء، ومــــازال 

ینتظــــــــر مشــــــــروع القــــــــانون رفــــــــض أو 

  موافقة البرلمان علیه. 

ـــــدت أصـــــداء مشـــــروع قـــــانون  -٤ وامت

المســــاواة فـــــي اإلرث فــــي العدیـــــد مـــــن 

الـــدول العربیــــة، وعلـــى رأســــها مصــــر، 

المشـــــروع حیـــــث رفـــــض األزهـــــر هـــــذا 

ـــــــــــه یخـــــــــــالف الشـــــــــــریعة موضـــــــــــحً  ا أن

     التفاصیل.. اإلسالمیة.

راء آونرصد في هـذا التقریـر بیانـات و 

لماء فـي قضـیة الهیئات الشرعیة والع

ـــــــــــــــراث. ـــــــــــــــي المی المســـــــــــــــاواة ف

 
  

لى إثر انعقاد مجلس الـوزراء برئاسـة ع

رئــیس الجمهوریــة المنعقــد یــوم الجمعــة 

والــــذي تمــــت فیــــه  ٢٠١٨نــــوفمبر  ٢٣

ـــــــى المبـــــــادرة الرئاســـــــیة  المصـــــــادقة عل

الداعیـــــــــــــــة إلـــــــــــــــى المســـــــــــــــاواة فـــــــــــــــي 

طالع علـى نـص هـذه وبعد اال المیراث

ــــــادرة فــــــإن التنســــــیقیة تعبــــــر عــــــن  المب

رفضها لهذه المبـادرة باعتبارهـا مخالفـة 

ــــــــة  ــــــــرآن القطعی صــــــــریحة ألحكــــــــام الق

 التفاصـــــــــیل ...المتعلقـــــــــة بالمواریـــــــــث
  
  

 "ل "میراث المرأةبیان هیئة كبار العلماء باألزهر حو 

ـادَر ِمـن  ُیؤكُِّد األزهُر أنَّ النصوَص الشـرعیََّة منهـا مـا َیقَبـُل االجتهـاَد الصَّ

أهــِل االختصـــاِص الـــدَّقیِق فــي علـــوِم الشـــریعِة، ومنهــا مـــا ال َیقَبـــل ذلـــك، 

ـــــا فإنهـــــا ال تحتمـــــُل  ـــــْت قطعیَّـــــَة الثبـــــوِت والدَّاللـــــِة مًع فالنصـــــوُص إذا كاَن

والمكـــان واألحـــوال، وذلـــَك مثـــُل  نالزمـــااالجتهـــاَد وال تقبـــل التغیـــر بتغیـــر 

ـــبعُض اآلَن  ـــِث الـــواردِة فـــي القـــرآِن الكـــریِم، والتـــي ُیحـــاِوُل ال آیـــاِت المواری

العبـــَث بهـــا وٕاعـــادَة تقســـیِم مـــا َوَرَد بهـــا ِمـــن تحدیـــد أنصـــبة علـــى مـــا یـــراه 

  التفاصیل... هو

1 

https://www.youtube.com/watch?v=7704t7KAxTo
https://www.youtube.com/watch?v=7704t7KAxTo
http://www.akherkhabaronline.com/uploads/FCK_files/Rapport-COLIBE.pdf
https://www.annahar.com/article/906112-المساواة-في-الإرث-بتونس-يهز-المؤسسة-الدينية-في-مصر
https://drive.google.com/file/d/1ChG5pJfMaZK6m9pBVsCOGkPryi_alYK6/view?fbclid=IwAR0AU6eB2o9NZaRvc-gj3ATW9pnN7rJus2bCbBYS44_GZX19GESH5YeX2GE
https://www.facebook.com/Coordination.nationale.DCCDE/photos/a.170923426945683/272560216782003/?type=3&theater
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اواة  ارث.. 

ر رج اه 

ا  
  

  د.نور الدین الخادمي
 

  

-أكــــد الــــدكتور نــــور الــــدین الخــــادمي 

وزیــــــــــر الشــــــــــئون الدینیــــــــــة التونســــــــــي 

أن المبــــادرة التشــــریعیة التــــي  -الســـابق

تــنص علــى مســاواة المــرأة بالرجــل فــي 

اإلرث.. هــــــي مســــــار خــــــارج االتجــــــاه 

الصــــحیح، واتجــــاه معــــاكس للمنظومــــة 

ــــة التونســــیة، ولــــإلرادة الشــــعبیة  القانونی

العامـــــــــــة، ولـــــــــــدیوان اإلفتـــــــــــاء عبـــــــــــر 

ـــــةالعصـــــور . ، وألحكـــــام القـــــرآن القطعی

وأشــــار إلــــى أن اإلرث فــــي اإلســــالم.. 

نظـــــــــام حســـــــــابي ریاضـــــــــي، أســـــــــري، 

أخالقــــي، حضــــاري، ضــــمن منظومــــة 

كاملــة إلرادة الخـــالق فـــي نظـــام األســـرة 

ــــــــي حفــــــــظ المــــــــال  التفاصــــــــیل  ...وف

 مرشوع قانون اإلرث بتونس.. اهتام لآليات القرآنية داد:احلسناء 

- حــــــــدادال ســــــــناء األســــــــتاذة شــــــــارتأ

 قــانون مشــروع أن -التونســیة المحامیــة

ـــــ یعـــــد بتـــــونس الجدیـــــد اإلرث  هللا ااتهاًم

 تـــــنص التـــــي القرآنیـــــة ولآلیـــــات تعـــــالى

 أن إلــى المیــراث، وأشــارت أحكــام علــى

 مثــل للــذكر قاعــدة یلغــي المشــروع هــذا

 القـــرآن علیهــا نـــص التــي یـــینثاألن حــظ

 سـاوى كمـابعض حـاالت المیـراث،  في

 حــــــّول حیــــــث واألحفــــــاد، األبنــــــاء بــــــین

 ینــالون الــذین -الــوارثین غیــر- األحفــاد

 إلـى الواجبـة بالوصیة رثاإل من ابعضً 

  التفاصیل ...أصلیین ورثة
  

 ة  اة ام . ."اواة  ارث"

الـــدكتورة فاطمـــة شـــاقوت أن  وضـــحتأ

مبــادرة المســاواة فــي اإلرث بــین الرجــل 

والمـــرأة، ومـــا ســـیتبعها مـــن إلـــزام للمـــرأة 

بتحّمـــل نصـــف نفقـــة البیـــت مـــع الرجـــل 

من بـاب المسـاواة أیضـا، سیشـعل فتیـل 

ة النــــزاع بــــین الــــزوجین، وســــیقود األســــر 

ـــــــى ا  ...لتفكـــــــك واالنهیـــــــارالتونســـــــیة إل

 التفاصیل

  

  

 

ــــد كثیــــر مــــن  علــــى عكــــس مــــا یعتق

النـــــاس أن اإلســـــالم یعطـــــي المـــــرأة 

نصــف مـــا ینالــه الرجـــل مـــن اإلرث 

ـــــإن اإلســـــالم  ـــــي كـــــل األحـــــوال، ف ف

یعطــــي المـــــرأة نصــــف الرجـــــل فـــــي 

حــــاالت محــــدودة، بینمــــا تــــرث فــــي 

أغلب األحوال مثـل الرجـل أو أكثـر 

منــه أو تــرث وال یــرث الرجــل، وفــي 

هــذا الفیــدیو نعــرض بعــض النمــاذج 

التفاصـــــــــــیل ...الحـــــــــــاالتلهـــــــــــذه 

2 

https://www.facebook.com/Mawadda.Family/videos/2157633284497790/
https://www.facebook.com/Mawadda.Family/videos/2210035169245438/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/Mawadda.Family/videos/911325622324767/
https://web.facebook.com/Mawadda.Family/videos/217585805836834/?_rdc=1&_rdr
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البشر وأھواء هللا قضاء بین.. المیراث تشریع   
 

  د.طلعت عفیفي 

–حذر الدكتور طلعت عفیفـي 

األوقـــــــــــاف المصـــــــــــري  وزیـــــــــــر

مــــن مخالفــــة الشــــرع  -الســــابق

ـــــراث، رافًضـــــ ـــــي أحكـــــام المی ا ف

ــــدعوات التــــي تســــعى  بعــــض ال

إلــــــــى مســــــــاواة المــــــــرأة بالرجــــــــل فــــــــي 

ا أن اهللا تعــالى بــین المیــراث، موضــحً 

لنـا كیــف یــوزع اإلرث بصــورة مفصــلة 

 .واضــــــــــــــــــــــحة ال لبــــــــــــــــــــــث فیهـــــــــــــــــــــــا

كمـــا أشـــار إلـــى أن االلتـــزام بمـــا نـــص 

طاعــة علیــه الشــرع فــي المیــراث هــي 

هللا تعــالى یثــاب فاعلهــا، ومــن یخــالف 

ـــك فإنـــه یعـــرض نفســـه لعقـــاب اهللا،  ذل

كمـــــا قـــــال تعـــــالى فـــــي ختـــــام 

ــكَ (آیــات المواریــث:   ُحــُدودُ  ِتْل

 وَرُســـوَلهُ  اللَّـــهَ  ُیِطــعِ  وَمـــن اللَّــهِ 

ــــــاٍت  ُیْدِخْلــــــهُ  ــــــِري َجنَّ  ِمــــــن َتْج

ـــا ـــارُ  َتْحِتَه ـــِدینَ  اَألْنَه  ِفیَهـــا َخاِل

ـــْوزُ  وَذِلـــكَ   َوَمـــن*  الَعِظـــیمُ  الَف

ـــــصِ  ـــــهَ  َیْع ـــــوَلهُ  اللَّ ـــــدَّ  وَرُس ـــــُدوَدهُ  وَیَتَع  ُح

ــــهُ  ــــا َخاِلــــداً  َنــــاراً  ُیْدِخْل  َعــــَذابٌ  وَلــــهُ  ِفیَه

  التفاصیل... ) مُِّهین

 

  

  

  د.محمد عمارة

 ما الفیدیو هذا في عمارة محمد.د اإلسالمي المفكر یناقش

 أن وأوضح المیراث، في للمرأة اإلسالم ظلم حول یثار

 یرث وال ترث أو.. منه أكثر أو.. الرجل مثل ترث المرأة

 حاالت أربع مقابل في حالة، ثالثین من أكثر في الرجل

 االختالف أن بین كما الرجل، نصف المرأة فیها ترث فقط

 الذكورة على یعتمد ال اإلسالم في المیراث توزیع في

 القرابة درجة: هي معاییر، ثالثة على یقوم وٕانما واألنوثة،

 المالي العبء الوارث، الجیل موقع والموِرث، الوارث بین

  التفاصیل... اآلخرین تجاه الوارث على الشرع یوجبه الذي

  

  

  البشیر عصام.د

 توزیــــــع أن البشــــــیر عصــــــام.د یوضــــــح

 ثالثــة علــى یقــوم اإلســالم فــي المیــراث

: الثــاني.. القرابـة درجــة: األول :معـاییر

: الثالــث.. اإلنفــاق تكــالیف فــي التحمــل

ـــذي فالطفـــل األجیـــال، تتـــابع  یســـتقبل ال

 الــــــذي الجـــــد مـــــن أكثــــــر یـــــرث الحیـــــاة

  .الحیاة یستدبر

 فــــي المــــرأة میــــراث أن إلــــى أشــــار كمــــا

 تـــرث صـــورة: صـــور أربـــع لـــه اإلســـالم

 تــرث وثانیــة الرجــل، نصــف المــرأة فیهــا

 فیهـــــا تــــرث وثالثــــة الرجــــل، مثــــل فیهــــا

 وال فیهــا تــرث ورابعــة الرجــل، مــن أكثــر

التفاصــــــــــــــــــیل ...الرجــــــــــــــــــل یــــــــــــــــــرث
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                                                                    دة ظ  اة

   

  

  سلطان الدین د.صالح

ناقش الـدكتور صـالح سـلطان میـراث المـرأة فـي اإلسـالم، 

ا باألمثلــة الحــاالت التــي تــرث فیهــا المــرأة نصــف موضــحً 

الرجــل، والحــاالت التــي تــرث فیهــا مثلــه، والحــاالت التــي 

فیهــا أكثــر منــه، والحــاالت التــي تــرث فیهــا وال یــرث تــرث 

  .الرجل

وعــن عالقــة النفقــة بــالمیراث.. فقــد ذكــر أنــه فــي الحــاالت 

التـي یــرث فیهـا الرجــل ضـعف المــرأة، فقـد فــرض اإلســالم 

علیه ثالث واجبات تجاه المرأة وهي: الكفالـة المادیـة لهـا، 

  ...والحمایة األمنیة، والرعایة النفسیة

  فقهیةالدراسة لعرض ل      فیدیو                                                           

  

ف اأ  أةث ا  وأر  اف اإ 

ــــه الشــــیخ -الكتــــاب یــــرد هــــذا  لمؤلف

ـــــى مـــــن  -شـــــوقي علـــــي محمـــــد عل

ـــــة بـــــین  یطـــــالبون بالمســـــاواة المطلق

ـــــــــي المیـــــــــراث،  الرجـــــــــل والمـــــــــرأة ف

ا أن توزیـــــع المیـــــراث فــــــي موضـــــحً 

اإلســـالم قـــائم علـــى العـــدل، ولـــیس 

فیــــه ظلــــم أو محابــــاة لجــــنس علــــى 

حساب جنس، مشیرا إلى أن المـرأة 

إن كانــــت تـــــرث نصــــف مـــــا یـــــرث 

الرجــــل فـــــي مواضــــع، فإنهـــــا تـــــرث 

أربعــة ضــعفه أو ثالثــة أضــعافه أو 

أضعافه أو ستة أضـعافه أو ثمانیـة 

أضـعافه أو اثنــى عشـر ضــعفه فــي 

  التفاصیل... مواضع أخرى

  

  

  

  

 

علـى عكـس مــا یعتقـد كثیــر مـن النــاس 

أن اإلســــالم یعطــــي المــــرأة نصــــف مــــا 

ـــــــه الرجـــــــل مـــــــن اإلرث فـــــــي كـــــــل  ینال

األحـــوال، فــــإن اإلســـالم یعطــــي المــــرأة 

نصــــف الرجــــل فــــي حــــاالت محــــدودة، 

بینمــــا تــــرث فــــي أغلــــب األحــــوال مثــــل 

الرجــل أو أكثــر منــه أو تــرث وال یــرث 

ــــــدیو نعــــــرض  ــــــي هــــــذا الفی الرجــــــل، وف

 ...بعـــــــض النمــــــــاذج لهــــــــذه الحــــــــاالت

  التفاصیل
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