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ABSTRACT 

 

The sharing out of the estate according to the Yoruba customary practice is 

opposed to Islamic legal system. This is because the former is characterized by 

acts of oppression and injustice. In the Yoruba customary system, the wife cannot 

inherit her husband; she is just treated as part of the properties left behind by her 

husband. Also, it is considered as a shameful act for the parents to have a share 

from the estate left by their child. Besides, the couple cannot inherit each other; 

while only the adult children have the right to inheritance. In the absence of an 

adult, at least, among the children, the estate becomes the property of the 

deceased brother. This problem remains yet to be solved in the Yoruba society, 

where the Muslims are in the majority, and despite the efforts of the researchers 

in dealing with the issue in question. Thus, this article also aims to bring to light 

the Yoruba customary system of inheritance. It draws attention of the Muslim 

community to the need to adopt the Islamic legal system of inheritance; for the 

Islamic law, in all its systems, is characteristically flawless and complete. 

Meanwhile, keeping justice among the people, and consideration of the welfares 

of the individuals within the family and the society at large, are the priorities of 

Islamic law, among other things. 
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 الملخص

إّن نظام تقسيم الرتكة يف عرف يوربا خيالف نظام الشريعة اإلسالمّية؛ ألنه مّتصف بالظلم واجلور. ففي هذا النظام، 
ال ترث الزوجة، بل هي تعامل كمجّرد ماّدة معدودة ضمن ممتلكات تركها زوجها. ويعّد من العيب أن يعطى 

د دون ث أحدمها اآلخر؛ كما يتمّتع بالرتكة الكبار من األوالالوالدان نصيبا من تركة ولدمها؛ وال حيّق للزوجني أن ير 
الصغار. فإذا مل  يوجد ولد كبري على األقّل، أصبحت الرتكة من ممتلكات أخ املّيت. تظّل هذه املشكلة موجودة 
يف جمتمع يوربا؛ حيث كان أغلب سّكانه مسلمني، ورغم جهود الباحثني يف دراسة املوضوع. هذا، وتستهدف 

املقالة، هي األخرى، الكشف عن نظام املرياث اليوربوّي، مّث شّد انتباه األمة إىل أن يتبّنوا النظام الشرعّي يف  هذه
املرياث. فالشريعة اإلسالمية، يف مجيع نظمها، غري ناقصة، بل هي تّتصف بالكمال. وكان االهتمام بالعدالة بني 

 مع على العموم من بني أولوياهتا. الناس، ومراعاة مصاحل األفراد يف األسرة واجملت
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 مقدمة
احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على من ال نيّب بعده، وعلى آله وأصحابه والتابعني هلم بإحسان إىل يوم الدين؛ 

 أّما بعد:
ث والدراسة حتتاج إىل مزيد من البحإّن موضوع الرتكة وطرق تقسيمها يف عرف يوربا من املوضوعات احلّساسة اليت 

فيها. فهناك جمموعة من املشكالت ينبغي تشخيصها؛ ألّّنا تتجّدد من حني إىل آخر يف اجملمتع. وعلى وجه اخلصوص،  
ال يزال نظام عرف يوربا يف ظاهرة املرياث حيرم املرأة من حّقها يف تقسيم الرتكة. ومن العجب أّن بعض املسلمني يف 

يوربوّي، ما زالوا ال يعرفون حقيقة األمر بالنسبة لظلم املرأة يف املرياث؛ كما أّن بعض املثّقفني من املسلمني اجملتمع ال
مييلون إىل نظام املرياث العريّف، بدال من أن يكونوا من احلرّيصني الدعاة إىل استبدال االنطام الشرعّي يف املرياث بالنطام 

 رمان املرأة ما هلا من احلقوق يف املرياث.العريّف املّتصف باجلور والظلم وح
ورغم انصباب البحوث على هذا املوضوع قدميا وحديثا، لقد حاول بعض العلماء والباحثني إظهار ما يف النظام العريّف 

اد األسرة ر يف تقسيم الرتكة من املعايب، مع بيان احملاسن املتوافرة يف نظام املرياث الشرعّي املبيّن على العدالة واحرتام أف
يف اجملتمع. وعلى هذا، تتحّرى هذه املقالة إبراز مشكلة عدم تطبيق النظام الشرعّي يف املرياث وحتليلها، مثّ اقرتاح جمموعة 
من طرق احلّل هلا؛ عسى أن ينضّم هذا البحث إىل البحوث السابقة يف هذا املوضوع. وأصبحت هذه الدراسة، هي 

 رة املرياث وخطورته، وحاجة املسلمني إىل ممارسة تقسيم الرتكة على النظام الشرعّي يفاألخرى، تنبيها للّناس على ظاه
يف كّل  فأغلبية الناس يف اجملتمع من أهل دين اإلسالم الذي كانت له شريعته -املرياث، بدال من النظام العريّف اليوربويّ 

مهيد دى األّمة يف اجملتمع اليوربوّي، يستحسن التوملا تدور هذه املقالة حول قضية كانت من األمهّّية مبكان ل شيء.
 بنبذة عن بالد يوروبا قبل اخلوض يف صميم الدراسة.

 نبذة عن بالد يوروبا: 
أودودووا  أصلهم من شخص يقال له ون كقبيلة منها وميتدّ بالد يوروبا جزء من أراضي نيجرييا يسكنها الريبويّ  إنّ 
(ODUDUWA) الذي نزل يف مدينة إيف (IFE) االشعب يوروبا أكرب شعوب نيجريي قبيلة يوروبا، ويعدّ  تحيث نشأ 

 ويبلغ عددهم 1حجما ويسكن عدد ضخم منهم يف واليات اجلنوب الغربية من نيجرييا ومنها والية أويو.
 

                                                           
 21. بريوت: شركة تكنوبرس احلديثة. ص 1. طأزهار الربا يف أخبار بالد يوربام(. 1987-( )ه1407السنوسي، مصطفى زغلول. ) 1
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 العاجن وتوغو، والداهومي وساحل و غرب أفريقيا كالسريال سمة ما عدا املتوافدين منهم من أقطارن 11,360,509 

 ىل عّدة أفخاذ جتمعها لغة واحدة وعادة واحدة وأصل واحد. إولقد تفّرعت هذه القبيلة  .وغريها
قيا هي أكرب مدن أفريو  ،هذا البحث دارم اليت أصبحت عاصمة والية أويو، : مدينة إبادنبالد يوربا أهّم مدنومن 

أويو اليت مدينة  مث ؛قليةباتّفاق الروايات الن لقبيلة يوربا، األصيلنشأ امل اليت تعدّ  إليفيمدينة مث  ؛الغربية مساحة وسكانا
 ،لهتا وقضاهتا األوّ معقل دكاتر  ، فكانت هذه املدينةأبيوكوتا ومن املدن أيضا .القدمية ة قبيلة يورباعاصمة مملك أصبحت
بومشو وإلورن منها املدن التالية: أو . و ة سابقاة نيجرييا ومركز دولتها الفدراليّ عاصمة مجهوريّ  أيضا مدينة كانت والجوس

 2وإكرن، وإسيني.، وأيدي، وأوشوبو، وإجيبو
كانت معظم فاريخ، عتمد عليها يف التيعدم وثائق مدّونة ل نتيجةقد اختلفت الّروايات يف حتديد أصل قبيلة يوربا؛ ل 

بيعة احلال. وقد ط ال تنضبط يف لرواياتومثل هذه ا ا.شفويّ واألحداث يتّم نقلها وروايتها وتداوهلا بني الناس األخبار 
 يات ثالث يف أصل قبيلة يوربا على النحو التايل:ااشتهرت عند املؤّرخني رو 

يوربا أتى جّدهم األعلى من مصر يف عام  أنّ " تاريخ أويواملعنون "يف كتابه ( Bada)الرواية األوىل: ذكر املؤرّخ بدا
ة ألمم املصريّ ة، املعروفة لدى ايّ ة الفن ّ وأّن هناك أدّلة تصّدق هذا القول من معامل احلفريات وآثار األعمال اليدويّ  ،م782

 عليها يف مدينة إليفي من مدن يوربا القدمية.  ورعثمّت اليف عهد الفراعنة، واّليت 
تشهد  ،عديدة من العادات والتقاليد واللغات شواهدهناك  أنّ  ، حيث أثبتأيّد هذا القول آدم عبد اهلل اإللوريممن و 

 3غرهبا. ردوا واستفاضوا إىلو مّث ط ،فريقياأ إحدى العناصر العربية املهاجرة من مشال من أّن قبيلة يوربا احندرت
وم يف اململكة من قبيلة قريش من مّكة املكّرمة الواقعة الي ،وبالتحديد ؛الرواية الثانية:  تقول بأّن يوربا أتوا من شرق آسيا

 (يعرب)كلمة   ذي اشتّق اسم القبيلة منه، تقول الرواية بأنّ جّد األعلى يقال له يعرب بن قحطان الّ  العربية السعودية، وأنّ 
كما استدّل على هذا   (. Ola Abiola) تعين القائد الشجاع يف اللغة العربية وممن أيّد هذا القول األستاذ أوال أبيعوال

عاداهتم وبني بني تقاليد يوربا و  اعظيم اهناك شبه بأنّ ( ضارات األفريقية يف كتابه )احل (Mr. Denis)الرأي مسرت دينس
 اكتشفت يف العصر اليّت ( Bronze Materials) يف دفن املوتى وبعض األدوات الربونزية تقاليد املصرّيني القدامى وحّت 

 4بالد يوربا يف نيجرييا من بعض القّبعات امللكية اليت تذّكرنا بتيجان حكام النوبة.احلديث يف 

                                                           
 املرجع نفسه.  2
 . 14. بريوت: دار مكتبة احلياة. صأصل قبائل يوربااإللوري، آدم عبد اهلل.  3
  48ط ص 3. القاهرة. مكتبة املصرية انتشار اإلسالم يف القارة األفريقيا م(.1984إبراهيم حسن، ) 4
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د بللو يف  إليه حممّ  وهو نفس ما ذهب  ،يوربا ينتسبون إىل الكنعانّيني وأّّنم من قبائل "منروذ" الرواية الثالثة: تقول إنّ 

ألخبار العجيبة فمنها ا ؛حيث يقول: أّما بلد يوربا فبلدة واسعة ذات أّنار وأشجار ورمال وجبال ؛كتابه إنفاق امليسور
يقال إّنم من بقايا بين كنعان الذين هم عشرية منروذ، وسبب مقامهم باملغرب ما  واألمور الغريبة، وأهل هذا البلد على

وصلوا إىل   املغرب، وسلكوا بني مصر واحلبشة حّت ذي طردهم من العراق إىليعرب من قحطان هو الّ  نّ إعلى ما قيل 
 5إّن أجالف السودان الذين يعمرون جوف اجلبال كّلهم منهم. :وقال ،"يرب" وكانوا خيلفون يف كّل بلد طائفة منهم

إىل  ههذه الروايات الثالث ال ختلو من بعض املبالغات واجملاوزات؛ وذلك لعدم تدوين هذه املعلومات وتوثيقها، وقد وجّ 
 الروايتني الثانية والثالثة نقد يضّعف ويقّلل من صدقهما.

ال يأيت  ،كّل ما حكيته هذا  ين ال أعتقد بأنّ أصل يوربا من مكة حيث قال: " إنّ  قد تراجع صاحب الرأي القائل بأنّ ل
احثون يف لباس كذب بادقة، يضربه ويصّدعه ويستأصله مثّ جيعله العليه يف املستقبل حجر احلقائق ومضرب األحباث الصّ 

عليه هذه الروايات غري ثابت بل هو يهتّز ويتزلزل؛ ألن غالبيتها حكايات شفوية  تخالص؛ ألن األساس الذي بني
أّّنم جاؤوا ب ديفي ه ليس هناك دليل واضحومما يقّوي عدم ثبوت هذا الرأي أنّ  وقّلما تفوت من األساطري واألكاذيب.

 6لشرق، ففيه احتمال أن يكون إتياّنم من مّكة أو من غريها من بالد الشرق.فعال من مّكة، وإمنا أتوا من ا
وصّحتها  بعد صدقهاا واستقد نقده املؤرّخ آدم عبد اهلل نقدا علميّ ل ،وأّما الرواية الثالثة اليت نسبت إىل السلطان بّللو

س يف زمانه، شاع وذاع على ألسنة النا حيث ذكر يف كتابه:"هذه األقاويل اليت دّوّنا السلطان حممد بللو على حسب ما
نرى السلطان يعرّب  ،ولذا .فال خيفى ما فيها من االضطربات واخلرافات واألساطري واالفرتاضات اليت ال تبقى عند الغربلة

مثاهلم أألّن األّولني الذين يؤّرخون األخبار الشفوية اليت يرووّنا على الشيوخ األّميني عن  ؛عن نقلها ب" زعموا أو يقال"
با ه مل جيد كتوقد أعذر آدم عبد اهلل السلطان بللو بأنّ  7ّنم يف ذلك شأن مجيع األمم يف الدنيا القدمية.أوال يغربلوّنا، ش

ب يف التاريخ ه؛ ألنه أّول من كتي يستفيد منها، فكان جّل اعتماده على ما مجعه من روايات معاصر يف هذا اجملال حّت 
 يف ذلك الوقت. 

 

                                                           
القاهرة. حتقيق جمموعة من األساتذة املصريني علي عبد املنعم، وحممد اجملد، إنفاق امليسور يف تاريخ بالد التكرور.     م(.1997مد بللو بن فودي، )حم 5

 256وطه حممد الساكت، وحافظ حممد الليثي، وعبد الرمحن فرع اجلندي.ص 
  33. بريوت: شركة تكنوبرس احلديثة. ص1. طا يف أخبار بالد يورباأزهار الربم(. 1987) –ه( 1407السنوسي، مصطفى زغلول. ) 6
 129. بريوت: دار مكتبة احلياة ص موجز تاريخ نيجرييا م(.1960األلوري، آدم عبد اهلل. ) 7
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ريقيا وعضد رأيه يوربا من مصر يف مشال أف إنّ  :يت تقولذي مييل إليه املؤرّخ عبد اهلل الرواية األوىل الّ الرأي الّ  يبدو أنّ 

قرائن الوضعية من قوهلم اريخ، وال: " فقول قائل حنن أبناء يوربا أتينا من البالد العربية أو من بالد الشرق أنسب للتّ هبقول
( بن منروذ أتينا من مكة املكرمة أو من بالد العرب فكلمة " أودودوا " اسم أعجمّي Oduduwaحنن أبناء " أودودوا " ) 

 8فليست من األمساء العربية وال من األمساء العراقية يف شيء. ،"وا " –"دو"  -مرّكب من ثالث كلمات: "أودو" 
ناصر هلا صلة نسبية إىل العرب الحندارهم من إحدى الع -على ما اشتهر على ألسنة الّناس بالتداول -قبيلة يوربا  نّ إ

العربية من شرق أفريقيا كما بنّي يف الرواية األوىل. وذكر الباحث زغول السنوسي هبذه املناسبة رّدا ملا قد يتومّهه البعض 
ه ليست الغاية يف لقراء أنّ يعلم اللعربية أّنا تريد وراء ذلك فخرا أو شهرة بقوله: "فيف انتساب قبيلة يوربا إىل العناصر ا

مية كسب فضل أو اة من األمم السّ نسبة قبيلة إىل إحدى العناصر العربية يف شرق أفريقيا أو يف مشاهلا وربطها مع أمّ 
ة إىل عنصر أشرف الرسل ة لغرض نسبة القبيله ليست نسبة مصطنعة يقصد هبا حتريف احلقائق التارخييّ شهرة أو فخر، وأنّ 

 .           خل"إإىل ....  نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم، إذ اإلسالم ال ينظر إىل جهة نسب وال
 تعريف التركة 

ع ى اسم مبإّن كلمة )الرّتكة( يف اللغة عبارة عن اإلبقاء، وتطلق على الشيء املرتوك؛ وتركة الّرجل مرياثه، فالرتكة مصدر 
 لدى عليه ملتعّودا ويستنبط من هذا املع ى اللغوي أّن الرتّكة هي األموال اليت تركها املّيت. والعرف 9املفعول: أي املرتوك.

األموال   نفرد هبذهي ففي عرف بعض الناس، التقسيم، يف الناس أعراف ختتلف ولكن للورثة، الرّتكة هذه تقسيم الّناس
 10غريه، دون كةالبكر بالرت  االبن ينفرد حيث الفرنسيني عرف يف كما كان احلال   الورثة، ةمن جمموع واحد فقط كلها

 .بنتا أو زوجة كانت  سواء شيئا املرأة تعطى وال
 التركة في عرف يوربا: 

 إمجايّل املمتلكات عند يوربا ينقسم إىل قسمني: إنّ 
هو ما ال : الثاينم. و واألثاث واجلواهر والعبد واألمة واألنعاهو ما ميكن أخذه وتقسيمه بسهولة مثل الثياب : األّول 

 وإىل جانب ذلك، إذا مات رجل يف األسرة فجميع أفرادها  ميكن أخذه وتقسيمه بسهولة كاملنازل واألراضي واملزارع.

                                                           
 27. بريوت: دار مكتبة احلياة  ص أصل قبائل يوربام. 1960األلوري، آدم عبد اهلل. 8
 ابن منظور، لسان العرب " ترك " 9

لقاهرة. ا فقه األحوال الشخصية يف الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنة مع القانون ا الفرنسي والقانون اإلجنلزي. (.2011حممد عبد العزيز حممود خليفة. ) 10
 303-301دار كتاب احلديث .



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 101 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
ر ويشهد حيضمن اإلخوة يكون هلم نصيب من الرتكة؛ وكّل من أعضاء األسرة، والكبار وأصحاب املناصب يف احلّي 

 عملية التقسيم.
أفراد  كرئاسة األسرة؛ وقد تكون املرأة من  -املنصب الذي كان املّيت يشغله يف حياته هو وأّول ما يقسم من الرتكة 

غريا. ولذا بل يتوىّل الرجل الرئاسة ولو كان ص ،توىّل منصب الرئاسة يف عرف يورباتاألسرة  هي األكرب سّنا، ولكن ال 
 نصيب اة عادةألّن فخذ الش ؛الشاة"عند تقسيم فخذ اللصغري ا يعطى: "من الشقاوة أن بالد يوربا أنّ يضرب مثال يف 

إذا ويل على أنّه  -يدّل على عدم وجود الكبري يف األسرةفذلك لّصغري ذا أصبح نصيبا يعطى لإفرئيس األسرة، نفرد به ي
ثياب وأثاث اذ القرار. وأّما ما بقي من الرتكة من الورة قبل اختّ الّصغري رئاسة األسرة، فإّن كبار األسرة يساعدونه يف املش

 لمّيت ،  فكلّ لخ األصغر األ صبح نصيبالبيت واملواشي والعبيد واألزواج فريثها إخوة املّيت وأوالده: فالزوجة الصغرية ت
قة هذا الشعر هذه احلقيذي مات قبله، كما يثبت ويشهد على غري الّ ت سّنا ال ينكح زوجة أخيه الصّ أخ يكرب امليّ 

 املرتجم على النحو التايل:  الشعيب اليوربويّ 
 11."إنه من اخلزي أن يرث األب زوجة ابنه،  ومن اخلزي أن يرث األخ الكبري زوجة أخيه الصغري"

 ثهم حقّ ذكورهم وإنا األوالدلكل من و ؛ ألحد أبنائه الكبارنصيبا  الّشابّة زوجة األبتصبح  يف املرياث، يف عرف يورباو 
عرف  حسب -كةمن الرت  تعتربن نألّنّ  ؛فال يرثن شيئا من تركة زوجهن مباشرة ،وأّما زوجات املّيت .يف تركة أبيهم

 ،بل على األسرة رعايتهن بعد وفاة الزوج ألّن العرف املعتاد يف يوربا  أن يعيل زوجته ؛ويعاملن معاملة اإلماء -يوربا
موت  فمن واجب األسرة أن تتوىّل رعاية األرامل وأوالدهن بعد .وفاة القائم عليهافينبغي أن تستمّر هذه الرعاية بعد 

مون ز على أوالد األمة، فأوالد احلرّة مقدّ أزواجهن، فيكّلف أحد أفراد األسرة بذلك. وأوالد الزوجة احلرّة هلم حّق متميّ 
لى أوالد األمة الزيادة ع يعطونسرة قد . وكبار األ نصيب أوالد األمة أكثر من نصيبا فيأخذون ،عليهم يف اإلرث

ريث من جهة ون بامليتمّتع الذينألوالد احلرّة  مثل ما أن ليس هلم حّق آخر يعرفون ، فهمعليهم وإشفاقا رمحة ؛أنصبتهم
على عدد  الرتكة قّسمتإاّل و  هي؛كما ها  ذينف، يتّم تتقسيم تركتهل النسبةقبل وفاته ب وصية لمّيتكانت ل  وإذا هاهتم.أمّ 

 (Idi igi)سمىهذا النظام يف عرف يوربا ي -فال شئ هلا من املرياث ،غري املنجبة الزوجة أّماف .الاليت أجننب له اتهزوج

شرب  هكشجرة مثمرة. أّما الولد األكرب، فيأخذ أكرب نصيب من الرتكة؛ ألنّ تعّد   فكّل زوجة  ،اجرة جمازيّ يعين جذع الشّ 
 12ماء احلياة قبل إخوانه.

                                                           

. pp. 66Asa Ibile YorubaOgunbowawele. P.O.   11  
Ibid.  12  
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ال يف يهم؛ وإذا طلب أحدهم اإلرث، يُذّكر بقّصة حياته، ويقاألوالد األدعياء يف عرف يوربا ال يرثون من تركة متبنّ ف

 إذا تغرّي هناك نوع من الطعام املصنوع من البقول يننت وي -"إذا رفض الولد طعام األمس يُذّكر بقّصة حياته" :مثل يوربا
خلق حسن قبل  من الرتكة بتاتا؛ أّما إذا كان ذا نصيب لعبدليس ل ،اإلنسان. وكذلك ترك إىل اليوم الثاين، فال يستسيغه

ر أن يعطى نصيبا من قرّ ، فاألسرة قد تبعد الوفاة فيس يف مناسبة املأمتفس والنّ ده، وبالغ يف خدمته، أو أنفق النّ وفاة سيّ 
 احلّق بشيء. باب ليس من  ،هو اآلخر عيّ قد يرث  الدّ  ،ومن باب الرتّحم كة مقابل إحسانه. الرتّ 

 األرض في عرف يورباملكية 
واألمري هو رئيس البلد وصاحب األمر يف إعطاء جزء من األرض ألسرة ما، مث  ،مجيع أهل البلدملك األراضي تعّد 
وإذا طال األمد،  .عاء ملكية األرضهلذه األسرة  ادّ  وهبذا، حيقّ  .ها بني أفراد األسرةمساح رئيس األسرة بتقسيم يتوىّل 

 ،زء من أرضهع جبوإذا أراد أحد أن يترّب  ؛تباعقنية ال  الزمان األرض يف قدميف هذه األرض "أليب أو والدي". عون أنّ يدّ 
ذا إو  13وإذا مات صاحب األرض، انتقلت امللكية إىل أبنائه الوارثني له. .دهم على ذلكشه  يدعو مجيع أفراد أسرته ويُ 

صرف له التّ  أهل البلد.  وكلّ  ة تعود إىلفامللكيّ  ،فيها وإذا مل يكن هلم احلقّ  .فامللكية تنتقل إىل إخوته يكن له ولد يرثه،مل 
فاألسرة  ،ا عند موت األبوليس ألحد غريه الدخول فيها إال بعلم صاحب األرض. وإذا كان الولد صغرير  ،أرضه يف
 الرشد. الصغري سنّ  الولد غيبل حّت  فيها رعاية األرض وما زرع والده توىّل ت
فيعطيه  ،رامبذّ بعض األوالد قد يكون مسرفا و  يعطى الولد نصيبه من الرتكة قبل وفاة أبيه؛ ألنّ ويف بعض األحايني،  

 نيغري مطيع مألّنّ  ؛فمثل هؤالء األوالد ليسوا أبرارا يف عرف اليوروبا ،ف فيه كيف طاب له وشاءيتصرّ لوالده نصيبه 
 ،غاراانوا ص  يف حالة ما إذا كلكن  ؛تا يف تركة امليّ للذكر واألنثى حق   أنّ  ابقاس لقد ذكر .ةسر األيف  كبارهمو  موالده
 من احلصاد. لباقيايسيطر على فيحصده وينفق جزءا منه على األوالد و  ، أحد األسرة رعاية الرتكة مثل )البستان(يتوىّل 

عن  صل إليهاما ي اّل إكة الزوجة ال ترث من الرّت  نّ أ من قبل قد ذكر وكما هم بكامله.يأخذون حقّ  بلغوا سّن الرشد،إذا ف
جيعل  مثّ  ما يصله عن طريق أوالده. وقد يستدين اإلنسان اّل إكذلك الزوج ال يرث من مال زوجته و  ،طريق أوالدها

عن قضاء  -املدينأي  -خريإذا عجز األف، هدين املدين  يقضيالبستان حّت  علىن ائدال يطربستانه رهانا على دينه، فيس
 14ائن.ملكا للدّ  كّله أخريا  قد يصري البستان ،دينه

                                                           

. pp.68orubaAsa Ibile YOgunbowawele, P.O.  13   
Ogunbowawele, P.O. Ibid. 14  
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 نواح  جوه شبه من شّت و  يف بالد يوروبا، أّن بينه وبني املرياث اجلاهليّ  من املالحظ، بعد عرض هذا نظام املرياث العريفّ 

 ني باسم اإلحسانقّ اء غري املستحني للمرياث، وإعط؛ حيث يتّم حرمان املستحقّ واجلور الذي ميقته اهللظلم صف بالتتّ 
  ،ب احملارملمّيت؛ كما فيه أيضا ارتكال متأامليف  املال نفقأ مكافأة لإلنسان الذي قداألسرة، أو  والتكافل بني أعضاء

 .زوجة أبيه بعد وفاتهمن ج االبن األكرب تزوّ ك

 أنواع التركة في عرف يوربا 
 :قسمني إىل يوربا عرف يف تنقسم الرتكة

 وعبيد مواشو  وثياب وغريمها أو فّضة أو جواهر من ذهب من نقد وتقسيمه أخذه ميكن مما املّيت تركه ما األّول: يشمل
          .وزوجات

 15للبناء ضكأرا  املزروعة وغري املزروعة واألراض العقارات من أو نقله أخذه ميكن ال مما تركه املّيت ما الثاين: يشمل

 يورباتقسيم التركة في عرف 

 الوارثون في عرف يوربا وشروط إرثهم 

: تأيت قائمة املستحّقني ملا تركه املّيت من املمتلكات يف عرف يوربا على النحو التايل:  أّوالر
 األبناء .1
 البنات .2
 األعمام .3
 األخوة األشقاء .4
 اإلخوة ألب .5
 أبناء اإلخوة األشقاء .6
 أبناء اإلخوة ألب .7

 ثانيرا: شروط اإلرث يف العرف اليورباويّ 

                                                           
  24-22. بريوت: شركة تكنوبرس احلديثة. ص 1. طأزهار الربا يف أخبار بالد يوربام(. 1987-ه1407السنوسي، مصطفى زغلول. ) 15
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لقد وضع اليوربويّون شروطا يتّم خالهلا التوارث فيما بينهم منذ القدم؛ وهي عبارة عن الئحة توزيع تركة املّيت. فهذا 
األمر جمّرد اجتهاد ال يوجد له قانون يضبطه وحيكمه. وعلى هذا، أصبح النظام ظاهرة موصومة بالظلم واجلور؛ حيث 

 لتالية: فالشروط اليت وضعها اليوربويون يف اإلرث تتمّثل يف النقاط احيرم بعض املستحّقني أنصبتهم من الرتكة. 
أن ال يكون الولد الوارث منفيا من قبل الوالد املوّرث قبل وفاته، علما بأّن النفي ليس له ضابط حمّدد  .1

أو سبب معنّي، بدليل أّن الوالد إذا وقع بينه وبني زوجته خصومة، ميكن أن ينكر ألجلها الولد الذي 
ال وفقا فالزوجة ليس هلا نصيب أص -أجنبته له، فال يكون للزوجة نصيب من كّل ناحية من تركته

لعرف البلد، ولكن ألوالدها أنصبتهم، والشّك أن االبن سينفق من نصيبه على أّمه اليت هي زوجة 
ن إرثه م املّيت؛ وعلى هذا، يصدر قرار بإخراج ابنه من قائمة أبنائه كي التستفيد زوجته املكروهة

 16بّتاتا.
 ال حيّق ملن يرث زوجة املتوّّف من أقاربه أن ميتلكها إال بعد مضّي ثالث أشهر من وفاة الزوج. .2
البّد أن يعمل الوارث مع املوّرث يف حياته يف املمتلكات اليت يرتكها املّيت كالزراعة والبناء، على وجه  .3

 د.كانوا أم إناثا يف البستان أو املصنع، إن وجمبع ى أنّه البّد أن يشتغل األوالد ذكورا   -التمثيل
 يعطى ابن الزوجة احلرّة ض عف ما يعطى االبن من أّم الولد أو أكثر منه .4
 يف القسمة والنصاب -ذكورا وإناثا -التسوية بني األوالد  .5
 اليعتّد بالزوجة اليت مل تنجب يف عرف يوربا يف تقسيم الرتكة؛ بل يعترب بالزوجات املنجبات فقط، .6

 وتقسم الرتكة ألوالدهّن.
 17ال حّق للبنات يف إرث األراضي وأشجار النخيل .7
 التوارث بني الزوجني .8
 18ال يرث الوالدن أوالدمها إطالقا. .9

  

                                                           

The History of the  Yoruba from the Earliest Times to the Beginning of Samuel Johnson. (1921).  16

British Protectorate. London: Lowe & Brytone Printers Ltd. p. 122.                            
 .61. املرجع السابق. صاملرياث بني العرف والشرع يف بالد يورباالسنوسي، حمي الدين أديالين بن زغلول.  17
 61. بريوت: شركة تكنوبرس احلديثة. ص 1. طد يورباأزهار الربا يف أخبار بالم(.  1987-ه1407السنوسي، مصطفى زغلول. ) 18
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يالحظ يف جمموعة الشروط املتقّدمة عدم العدل واإلنصاف. ففي الشرط األّول، ترك للرجل فرصة حرمان زوجته من  

مينعه من ذلك. أّما الشرط الثاين، فهو جيّلي ويثبت سبب البحث يف هذا املوضوع؛ اإلرث بأّي طريق شاء، وال أحد 
حيث جعلت املرأة من ضمن الرتكة املوروثة، وال بّد أن تبقى ملّدة ثالثة أشهر قبل زواجها موروثة، فلعّل من مجلة احلكم 

فاة يف العرف لدى يوربا مبثابة عّدة الو وهذا  -وراء هذه املّدة الكشف عن حالتها لو كانت حبلى من زوجها املتوّفّ 
  اإلسالم.

فالنظر يف الشرط الثالث يفيد بأّن األوالد كاألجانب عن املّيت؛ حيث ال يستحّقون شيئا من الرتكة مع نسبتهم إليه، 
رمان الّصغار من حفأصبح توريثهم مقّيدا مبشاركتهم الوالد يف العمل واإلنتاج يف حياته. ولعّل هذا املعتقد ممّا أّدى إىل 

املرياث حبّجة أّنم ال يستطيعون اإلنتاج يف حياة والدهم لصغرهم آنذاك. وهذا النظام خمالف ملا عليه نظام املرياث يف 
 اإلسالم الذي يثبت بأن يرث الوارث بسبب النسب دون االعتبار بالسّن.

ال فرق  -مية، على خالف ما يتقّرر يف الشريعة اإلسالويف الشرط الرابع، لقد مّت التفريق بني ابن احلرّة وابن أّم الولد
بينهما يف اإلرث، بل مها يف األمر سواء، بسبب إدالئهما إىل األب. وحني يسّوي الشرط اخلامس بني الذكر واألنثى، 

ثى؛ مراعاة نفال تراعى العدالة االجتماعية يف عرف يوربا خالفا ملا عليه الشريعة اإلسالمية اليت تفاضل بني الذكر واأل
 لثقل املسؤولية اليت تقع على عاتق الذكر دون األنثى.

ويف الشرط السادس، حترم املرأة غري املنجبة من املرياث؛ واملنجبة يف األصل هي األخرى غري وارثة يف عرف يوربا، بل 
نزلة املرأة من خالل ن متستفيد من مرياث أبنائها عن طريق غري مباشر. وهذا الشرط يف العرف اليوربوّي الذي حيّض م

حرماّنا من املرياث، أصبح ظاهرة تعارض ما يف الشريعة اإلسالمية. وكذلك الشرط السابع الذي يكشف عن حرمان 
البنات من إرث األراضي وأشجار النخيل وما يشاهبها، وهذا أيضا من الظلم الظاهر يف جانب املرأة؛ ففي نظام املرياث 

يف  كر واألنثى بالنسبة لنوعية املمتلكات اليت يرثوّنا، وإمنا ظهر التفضيل بني الذكر واألنثىاإلسالمّي، ال فرق بني الذ 
 األنصبة.

يسفر الشرط الثامن عن عدم التوارث بني الزوجني، مع ما بينهما من عالقة زوجية جيوز بسببها التوارث بينهما يف 
ة ب الزوجني. ففي الشرط التاسع، مينع الوالدان من الرتكاإلسالم. وهذا التصّرف كان من الظلم واجلور مبكان يف جان

 يف عرف يوربا، ويبدو أّن وراثة الوالدين للولد عار عظيم؛ ألّن موت الولد يف العرف اليوربوّي يعترب مأساة عظيمة، وال
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الفرض والتعصيب، واإلسالم يقّرر هلما حّق اإلرث ب 19يسّر األبوين أخذ شيء من تركة أوالدمها يف مثل هذا احلال.

يُكمُ ﴿ وكانت العدالة يف ذلك واضحة ال غموض فيها. قال اهلل عّز وجّل يف ذلك: ْثُل الّلُه يف  أَْواَلد كُ  يُوص   َحظ  ْم ل لذكَكر  م 
َدةر فَ َلَها الن   تَ َركَ األُنثَ يَ نْي  فَإ ن ُكنك ن َساء فَ ْوَق اثْ َنتَ نْي  فَ َلُهنك ثُ ُلثَا َما  د  َوإ ن َكاَنْت َواح  ُهَماْصُف َوألَبَ َوْيه  ل ُكل  َواح  السُُّدُس  م ن ْ

يكة  السُُّدُس م ن ب َ  َفألُم ه  ٌة َوَور ثَُه أَبَ َواُه َفألُم ه  الث ُُّلُث فَإ ن َكاَن َلُه إ ْخوَ  َوَلدٌ مم كا تَ َرَك إ ن َكاَن َلُه َوَلٌد فَإ ن ملْك َيُكن لكُه  ْعد  َوص 
َا َأْو َدْين  آبَآؤُُكْم  ا  لّله  االَ َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَقْ َرُب َلُكْم نَ ْفعار َفر يَضةر م َن  َوأَبناؤُُكمْ يُوص ي هب  فاهلل  20.﴾إ نك الّلَه َكاَن َعل يما َحك يمر

 باحلقوق اء اإلنسان؛ ألّن كّل ذلك خيلّ سبحانه قد أبطل هذا العرف وما شاهبه من األعراف املبنية على جمّرد أفكار وأهو 
 اليت أعطاها اهلل للناس حلفظ العدالة والتكافل بينهم.

 طرق تقسيم التركة في عرف يوربا
سبقت اإلشارة إىل عدم قانون مدّون لنظام عرف املرياث يف بالد يوربا، بل معظم هذه األمور منقولة من شفاه كبار 
الّسن الذين هلم معرفة راسخة لعادات البلد. وبعد إجراءات املناقشات واحلوارات مع بعض الكبار واألشخاص، يالحظ 

 ع تركة املّيت، كما ميكن حصرها  يف الصياغات التالية:  أّن لبالد يوربا يف العرف أكثر من طريقة يف توزي
تقسيم الرتكة باعتبار الزوجات: يتّم هذا من خالل النظر إىل عدد زوجات املّيت قبل وفاته؛ فلو كان عند  .1

 املتوّّف أربع زوجات، تقسم الرتكة إىل أربعة أجزاء فيعطى أوالد كّل واحدة منهن جزءا من الرتكة، وال عربة بعدد
هؤالء الزوجات. أّما إذا وجدت منهّن من مل تنجب، فهي حترم من تركة زوجها ّنائيا؛ بناء على أّن قانون 

جذور " عرف يوربا يقضي وحيكم حبرمان من ال ولد هلا من الزوجات. وهذه الطريقة هي اليت تطلق عليها عبارة
بالد يوربا. هذه الطريقة تسّوي نصيب (، كما كانت هي املعمول هبا عند معظم الناس يف Idi igiالشجر" )

 املرأة اليت أجنبت ولدا واحدا واليت أجنبت عشرة أوالد، فالزوجات هّن عبارة عن اجلذور واألصول هلؤالء األوالد.
االعتبار بعدد األوالد: وهذا على عكس  الطريقة األوىل، فالرتكة تقسم على األوالد ذكورا وإناثا بالتساوي،  .2

  وصغري يف ذلك. هذا يعين أّن املّيت لو كان له سمسة أوالد أو أكثر، والفرق بني كبري
 

                                                           

 19                                                                                                                                                  
Adebayo Ayelaagbe. ( 2001). Akojopo Imo Injile Yoruba. Andrian Publication Series, Oyo State 

College Of Education Oyo.  
 11: 4القرآن. النساء  20
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تقسم الرتكة على عدد الرؤوس. هذه الطريقة يف املرتبة الثانية يف الشيوع. ويالحظ فيها عدم العناية واالعتبار بالزوجات 

 21أّمهات األوالد، وكذلك أب املّيت وأّمه.
رد به دون األنوثة: يف هذه الطريقة، كّل ما تركه املّيت من املمتلكات تعّد مرياثا ينفتقسيم الرتكة باعتبار الذكوريّة .3

األوالد الذكور فقط، فالبنات ليس هلّن أنصبة من املرياث ألنوثتهّن. وهذه الطريقة تشبه طريقة العرب يف توزيع الرتكة 
 ا إبطال تلك الفعلة وإلغائها.قبل اإلسالم حّت أنزل الّله يف صددها آيات يف سورة النساء يتّم هب

أن يرث أخ املّيت سواء كان أخا شقيقا، أو أخا ألب، أو أخا أكرب أو أصغر: فال اعتبار بوجود األوالد، يسيطر .4
أخ املّيت على كّل ما تركه املّيت؛ وله حّق الّتصّرف فيه كيف شاء، فيعطى أوالد زوجات املّيت ما شاء منه حسب 

 حيرمهم من الرتكة وال يعطيهم منها شيئا.اختياره، وقد 
توزيع املوّرث ممتلكاته قبل وفاته: يقّسم املّيت ممتلكاته كيف شاء على أوالده وزوجاته وأقاربه وأصدقائه قبل موته؛ .5

وقد يصل إىل حرمان بعض املستحّقني كأوالده، إذ األمر خيضع للهوى واالختيار. وهذه الطّريقة مل تكن معروفة يف 
الطّريقة  رف يوربا، بل هي مستعارة من الثّقافة الغربية، فتأثّر هبا املثّقفون من أبناء يوربا الذين تثّقفوا ثقافة غربّية. فهذهع

أيضرا منتشرة حّت اآلن يف أوساط املثّقفني يف بالد يوربا. ويبدو أّن هذه الطريقة املستوردة من نظم وأعراف اليهود الذين 
سواء كانت بنتا، أو أّما، أو زوجة، أو أختا؛ وما دام يوجد للمّيت ابن أو أب أو قريب ذكر كاألخ  ال يورّثون املرأة

والعّم فيقّدم دائما على األنثى وكانت لإلنسان حريّة كاملة يف ماله يتصّرف فيه كيف يشاء سواء باهلبة أو الوصّية، فله 
  22له أن يوصي جبميع ماله ألّي شخص وإن كان أجنبّيا.أن حيرم مجيع أقاربه دون أّي قيد بسبب هذه احلريّة، و 

حصر الرّتكة على الزوجة واألوالد فقط بعد وفاة الزوج:  يف هذه الطريقة، تستويل أّم األوالد على ممتلكات زوجها، .6
فتقوم بتوزيعها على أوالدها ونفسها، وحترم منها بقية الورثة من العّم واألخ. وهذه الطّريقة منتشرة أيضرا بني املثّقفني، 

 ة. وممّا يدفع املرأة إىل وليست من األعراف اليوربوية األصلي
االستيالء على مجيع الرّتكة هو خوفها من أن يسبقها أقارب املّيت، فيحرموها وأوالدها من الرّتكة كالعادة والعرف. وكثريرا 

 ما يتّم هذا األمر باللجوء إىل اإلجراءات القضائية، فتستعني املرأة مبحام  يساعدها على حتقيق مشروعها يف اقتناء 
 

                                                           
 61-60. بريوت: شركة تكنوبرس احلديثة. ص 1. طأزهار الرّبا يف أخبار بالد يوربام(. 1987-ه1407السنوسي، مصطفى زغلول. ) 21
 رسالة لنيل شهادة دكتوراه فلسفة يف القانون يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املقارنة. مرياث املرأة م(2003ه/ 1424احليايل، قيس عبد الوهاب. )  22

 اخلاص جامعة املوصل. 
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لكات زوجها املّيت، حت تقضي احملكمة بأحقّيتها مع أوالدها جلميع ما تركه زوجها. وهذه الطريقة معروفة لدى ممت

 الّناس يف اجملتمع اليوربوّي.
توزيع املرياث على أسلوب القرعة: هذه الطريقة عادة منتشرة يرّوجها بعض الناس يف البالد، وهي طريقة جاءت .7

ففي هذه الطريقة، إذا مات شخص وانتهت مراسم الدفن واحلداد، يأيت مدّع   23للعلم.نتيجة جهل بعض األدعياء 
للعلم، فيجمع تركات املتوّّف، من الثياب والذهب والفضة والفرش وغريها من املمتلكات غري األراضي والبيوت؛ مثّ يأمر 

ة عشوائيرا، بدون رية توضع على الرّتكات اجملّمععلى أوراق صغ -رجاالر ونساءر  -أحد رفقائه من الطّلبة بكتابة أمساء الورثة
مراعاة من قد يستفيد من الورثة من بعض أنواع هذه الرتكات. فقد يقع اختيار املرأة على الّسروال والّرجل على ثوب 

لورثة ا املرأة هكذا يتّم الّتوزيع يف هذه الطريقة بالقرعة. ويف الغالب، توزّع الرتكات على األوالد فقطدون غريهم من
املستحّقني كاألب واألّم. وهؤالء يفعلون ذلك حسب العادة والعرف املعتاد بني الّناس يف اجملتمع، فيحرم اآلباء واألمهات 

 24أنصبة من تركات أبنائهم.
ختتلف طريقة توزيع الرتكة يف اإلسالم متاما عن أّي نظام من النظم األخرى؛ ألنه نظام تفّضل به اهلل اخلالق العليم 
احلكيم على الناس لتتّم من خالله العدالة والتكافل بينهم. وعلى هذا، يالحظ بعض التشابه بني األنظمة األخرى؛ ألّن  

رّي قاصر وحمدود فالعقل البش -كّلها من وضع البشر املنسوب إىل جمّرد أفكار الناس وأهوائهم، وتّتصف بالظلم واجلور
 وازي النظم البشريّة شريعة اهلل ونظامه.يف إدراك ما ينفع اإلنسان أويضرّه، فال ي

 ( يف بيان نظام املرياث يف الشريعة اإلسالمّية ما يتّم تلّخيصه كاآليت:143ففي مادة )
 إّن املرياث نظام إجبارّي ال جيوز فيه التصّرف   .1
 إنّه ثابت بنصوص صرحية قطعّية الثبوت والداللة .2
  25غموض.إنّه مفّصل تفصيال دقيقا الغبار عليه وال  .3

يُكمُ ﴿ :-سبحاته وتعاىل -ويدّل على ما تقّدم عدد من النصوص الشرعّية؛ قال اهلل ْثلُ  ل لذكَكر   أَْواَلد ُكمْ  يف   الّلهُ  يُوص   م 
َدةر  َكاَنتْ   َوإ ن تَ َركَ  َما ثُ ُلثَا فَ َلُهنك  اثْ َنتَ نْي   فَ ْوقَ  ن َساء ُكنك   فَإ ن األُنثَ يَ نْي   َحظ   د   ل ُكل   َوألَبَ َوْيه   الن ْصفُ  َلَهاف َ  َواح  ُهَما َواح   م ن ْ

  بَ ْعد   م ن السُُّدسُ  َفألُم ه   إ ْخَوةٌ  َلهُ  َكانَ   فَإ ن الث ُُّلثُ  َفألُم ه   أَبَ َواهُ  َوَور ثَهُ  َوَلدٌ  لكهُ  َيُكن ملكْ  فَإ ن َوَلدٌ  َلهُ  َكانَ   إ ن تَ َركَ  مم كا السُُّدسُ 

                                                           
 70- 68م(. املرياث ين العرف والشرع يف بالد يوربا  دراسة مقارنة ص2011السنوسي، حمي الدين أديالين بن زغلول. )  23
 . 70ص املرياث بني العرف والشرع يف بالد يوربا: دراسة مقارنة(. 2011السنوسي، حمي الدين أديالين بن زغلول. ) 24
   390. مصر ص. ميثاق األسرة يف اإلسالمم(2011اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل باجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة. ) 25
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يكة   َا يُوص ي َوص  ا َعل يما َكانَ   الّلهَ  إ نك  الّله   م نَ  َضةر َفر ي نَ ْفعار  َلُكمْ  أَقْ َربُ  أَي ُُّهمْ  َتْدُرونَ  الَ  َوأَبناؤُُكمْ  آبَآؤُُكمْ  َدْين   أَوْ  هب   * َحك يمر
يكة   بَ ْعد   م ن تَ رَْكنَ  مم كا الرُّبُعُ  فَ َلُكمُ  َوَلدٌ  هَلُنك  َكانَ   فَإ ن َوَلدٌ  هلكُنك  َيُكن ملكْ  إ ن أَْزَواُجُكمْ  تَ َركَ  َما ن ْصفُ  َوَلُكمْ  َا يُوص نيَ  َوص   أَوْ  هب 
يكة   بَ ْعد   م ن تَ رَْكُتم مم كا ُمنُ الثُّ  فَ َلُهنك  َوَلدٌ  َلُكمْ  َكانَ   فَإ ن َوَلدٌ  لكُكمْ  َيُكن ملكْ  إ ن تَ رَْكُتمْ  مم كا الرُّبُعُ  َوهَلُنك  َدْين   َا تُوُصونَ  َوص   وْ أَ  هب 
د   فَل ُكل   ُأْختٌ  أَوْ  َأخٌ  َوَلهُ  اْمَرأَةٌ  َأو َكالََلةر   يُوَرثُ  َرُجلٌ  َكانَ   َوإ ن َدْين   ُهَما َواح   فَ ُهمْ  َذل كَ  م ن َأْكثَ رَ  َكانُ َواْ   إ نفَ  السُُّدسُ  م ن ْ

يكة   بَ ْعد   م ن الث ُُّلث   يف   ُشرََكاء َآ يُوَصى َوص  رَ  َدْين   أَوْ  هب  يكةر  ُمَضآر   َغي ْ ﴿ وقوله تعاىل:  26.﴾ َحل يمٌ  َعل يمٌ  الّلهُ وَ  الّله   م نَ  َوص 
َيُكن  ملكْ َها ن ْصُف َما تَ َرَك َوُهَو يَر ثُ َهآ إ ن َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت فَ لَ  لَْيسَ ُقل  الّلُه يُ ْفت يُكْم يف  اْلَكالََلة  إ ن  اْمُرٌؤ َهَلَك  َيْستَ ْفُتوَنكَ 

َا َوَلٌد فَإ ن َكانَ َتا اثْ َنتَ نْي  فَ َلُهَما الث ُُّلثَان   ْثُل تَ َرَك َوإ ن َكانُواْ إ ْخَوةر ر َجاالر َون َساء فَل لذككَ  مم كاهلك ُ الّلُه َلُكْم َأن  َحظ  ر  م  األُنثَ يَ نْي  يُ بَ ني 
لُّواْ َوالّلُه ب ُكل    27.َعل يٌم ﴾ َشْيء  َتض 
 حاديث الواردة يف ذلك ما يلي:ومن جمموعة األ
 قال رسول اهلل صلّى اهلل عليه وسّلم: "أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فألوىل –رضي اهلل عنهما  –عن ابن عّباس 

وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه يف بنت، وبنت ابن، وأخت، قضى الّنيب صّلى اهلل عليه وسّلم لالبنة  28رجل ذكر". 
وبّينت املاّدة أّن هذا العلم مّسي بعلم الفرائض،  29وما بقي فلألخت. –تكملة الثلثني  –ن السدس النصف، البنة االب

ا الّله  ﴿فر يَضةر م َن  قال سبحانه وتعاىل بعد القسمة:  وكذلك قال النيب صّلى اهلل عليه  30.﴾ إ نك الّلَه َكاَن َعل يما َحك يمر
ه أّول قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم: " تعلموا الفرائض وعّلموها فإنّ وسّلم،؛ فعن أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: 

 31علم ينسى وهو أّول شيء ينزع من أميت .
 ( تبنّي ما يقوم عليه نظام اإلرث يف اإلسالم؛ والفقرة األوىل من هذه املاّدة ملّخصها: 144واملاّدة )
حدود الثلث عن طريق الوصّية الت أجازها  وفاته إالّ يف أن املوّرث ليس له سلطان أو أّي تصرف على ماله بعد .1

 له الشارع احلكيم .

                                                           
 12: 4القرآن. النساء  26
 176: 4القرآن. النساء  27
. بريوت: دار ابن كثري، اليمامة. باب مرياث الولد اجلامع الصحيح املختصرم(.  1987-ه1407إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي. ) البخاري، حممد بن 28

 .2476. ص 6351.  رقم احلديث: 6من أبيه وأّمه. ج
 .  2477. ص 6355. رقم احلديث: 6املرجع نفسه. باب مرياث ابنة ابن مع ابنة. ج 29
 11: 4القرآن. النساء  30
.  1.  رقم احلديث: 4بريوت: دار املعارف. ج .كتاب الفرائض والسريسنن الدارقطين م(.  1966 –ه 1386الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن. )  31
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    جيب سداد ما علي املّيت من حقوق وديون وما أوصى به قبل توزيع تركته على الورثة.  .2

 ومن النصوص اليت تدّل على هذه األمور ما يلي:
َا أَْو َدْين ﴾ م ن ﴿قوله تعاىل:   نَي هب  يكة  يُوص  َا أَْو َدْين﴾  وقوله تعاىل:  32.بَ ْعد  َوص  يكة  تُوُصوَن هب  وعن  33.﴿م ن بَ ْعد  َوص 

املقدام بن معدي كرب رضي اهلل عنه عن النيب صّلى اهلل عليه وسّلم قال: "...ومن ترك ماال فلورثته، وأنا وارث من ال 
وعن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه قال: قال النيب صّلى اهلل عليه وسّلم إّن اهلل تصّدق  34وارث له أعقل له وأرثه...".

 35عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم؛ زيادة لكم يف حسناتكم".
نْ  اْلَوَداع   جكة  حَ  يف   َوَسلكمَ  َعَلْيه   اهللُ  َصلكى اهلل   َرُسولُ  َعاَدين  : قَالَ  أَب يه ، َعنْ  َسْعد ، ْبن   َعام ر   َعنْ  ْنهُ  َأْشَفْيتُ  َوَجع   م   َعَلى م 

، ، م نَ  تَ َرى َما بَ َلَغين   اهلل ، َرُسولَ  يَا: فَ ُقْلتُ  اْلَمْوت  ، ُذو َوأَنَا اْلَوَجع  َدٌة، يل   ابْ َنةٌ  الك إ   يَر ُثين   َواَل  َمال   ب ثُ ُلَثيْ  أَفَأََتَصدكقُ  َواح 
؟  َوَرثَ َتكَ  َتَذرَ  َأنْ  إ نككَ  ،[1251:ص] َكث ريٌ   َوالث ُُّلثُ  الث ُُّلُث، اَل،: »قَالَ  ب َشْطر ه ؟ أَفَأََتَصدكقُ : قُ ْلتُ : قَالَ  ،«اَل : »قَالَ  َمايل 

رٌ  أَْغن َياَء،  36النكاَس". يَ َتَكفكُفونَ  َعاَلةر  َتَذَرُهمْ  َأنْ  م نْ  َخي ْ
( السابقة تبني أّن الشارع احلكيم قد توىل توزيع الرتكة توزيعا دقيقا وحمّددا  حبصر 143فالفقرة الثانية من مادة )

 املستحّقني، وبيان نصيب كّل منهم، دون السماح للموّرث أو الوارث  التدخل فيه  ألجل حتقيق إرادهتما ويدّل على 
يكة  يُو ذلك قوله تعاىل:  َا َأْو َدْين  آبَآؤُُكْم ﴿م ن بَ ْعد  َوص  إ نك  الّله  قْ َرُب َلُكْم نَ ْفعار َفر يَضةر م َن الَ َتْدُروَن أَي ُُّهْم أَ  َوأَبناؤُُكمْ ص ي هب 

 وقد سبق حديث املقداد بن معدي كرب، ومعاذ بن جبل رضي اهلل عنهما. والدين هنا  37.الّلَه َكاَن َعل يما َحك يمرا﴾
 رضي اهلل عنه أنّه قال: "إّنكم تقرؤون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول اهلل صّلى اهلل مقّدم على الوصية فعن علي

 وقال الرتمذي: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أنّه يبدأ بالدين قبل  38عليه وسّلم بدأ بالدين قبل الوصية"؛

                                                           
    12: 4القرآن. النساء32
 املرجع نفسه. 33
ْستاين، أبو داود سليمان بن األشعث.  )د.ت 34 . رقم احلديث: 3الكتاب العريب. باب يف مرياث ذوي األرحام. ج. بريوت: دار (. سنن أيب داودالس ج 

 .82. ص2901
. 3. رقم احلديث: 4. بريوت: دار املعارف. كتاب الوصايا. جسنن الدارقطينم(.  1966 –ه 1386الدارقطين، علي بن عمر أبو احلسن. )  35
 .150ص
حتقيق:  .د الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلماملسنالنيسابوري، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي. )د.ت(.  36

 .1250. ص1628. رقم احلديث: 3حممد فؤاد عبد الباقي. بريوت: دار إحياء الرتاث العريب. باب الوصية بالثلث. ج
 11: 4ء  القرآن. النسا 37
. ص 3بريوت: دار الغرب اإلسالمي. باب ما جاء بالدين قبل الوصية. ج م(. 1998) الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك. 38
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ومن الديون واحلقوق اليت جيب سدادها من تركة املّيت: الديون واحلقوق املتعّلقة باهلل تعاىل كزكاة واجبة  39الوصية". 

عليه قبل الوفاة، والديون واحلقوق املتعّلقة باآلدميني على اختالف بني الفقهاء يف ذلك. والفقرة الثالثة من املاّدة توّضح 
طا وأسبابا وموانع وقواعد حجب وحرمان حتكم نظام اإلرث، وجتب مراعاهتا أّن لإلرث يف اإلسالم قواعد وضوابط وشرو 

عند التوزيع حيت ال يدخل فيه اخللل عن طريق إمهال هذه القواعد والضواط املوضوعة لغرض حتقيق العدالة املعنية واملراد 
 يف هذا التوزيع. 
 والنفقة فلكّل حّقان: حّق يف النفقة وحّق يف (  عن مدى التوازن والتكامل بني نظامي املرياث145تتحّدث مادة )

فكّل حّق يف جانب يقابله واجب يف اجلانب اآلخر فال ميكن فهم حّق  40املرياث، على "قاعدة فقهية الغنم بالغرم"
 الفرد يف املرياث إال على ضوء فهم ما جيب عليه من اإلنفاق على غريه.  

لناس رياث يف الشريعة اإلسالمية، وأّّنا مبنّية على الفطرة اليت فطر اهلل ا(، جيري احلديث عن طبيعة امل146ففي ماّدة )
عليها؛ وذلك لعدالة هذا النظام وتناسقه مع الفطرة البشريّة وواقعّيات احلياة األسريّة واإلنسانّية يف كّل حال، ويتجّلى 

أو اهلنود  ضع البشر كنظام املرياث عند اليهودهذا جلّيا عندما نقارن أو نوازي بينه وبني األنظمة األخرى اّليت هي من و 
والعرب قبل اإلسالم، أو يف أيّة بقعة من بقاع األرض مطلقا، أو كنظام املرياث يف عرف يوربا الذي يدور البحث حوله، 

ة عفالظلم واجلور أو احلرمان من مسات هذه األنظمة كّلها، بال استثناء حسب االستقراء والبحث. فنظام مرياث الشري
اإلسالمّية يراعي مع ى الّتكافل األسرّي كامال، كما يراعي رابطة القرابة سواء كانت من ناحية الزوجية أو األبوة والبنوة، 
فرياعي األقرب فاألقرب يف العطاء. وباإلضافة، إنّه نظام متكامل ومتناسق يراعي أصل خلق البشرية من نفس واحدة؛ 

 ألجل صغره. وكما يراعي املصاحل العملّية، حيافظ على مبدأ الوحدة يف خلق الناس  فال مينع امرأة ألنوثتها أو صغريا
كّلهم من نفس واحدة؛ فال يفّضل جنسرا على آخر، إال بقدر ما  يقع عليه من املسؤولّيات يف التكافل األسرّي 

  والتكافل االجتماعّي.
ه، يريد أن يف تلبية رغبات اإلنسان؛ ألّن اإلنسان بطبيعتإّن نظام اإلسالم يف املرياث نظام يتناسب مع طبيعة الفطرة 

جيين نتاج تعبه وجهده عندما كان حّيا، وأن ينتفع برتكته أقرب الناس إليه مثل أوالده وأبويه، إن كانا على قيد احلياة. 
ة يف أيدي نفر قليل من رتّكفنظام اإلسالم يقوم بتوزيع الثروة اجملّمعة عند األفراد باالعتدال، فال يرتك جماال لتضّخم ال

 األسرة، كما هو احلال يف بعض األعراف اليت جتعل الرتكة ألكرب ولد ذكر، أو أن تكّدس وحتصر يف أيدي نفر قليل 
                                                           

 املرجع نفسه. 39
 .439-437. ص 2. دمشق: دار القلم. طشرح القواعد الفقهيةم(. 1989 –ه 1409الزرقا، الشيخ أمحد بن الشيخ حممد. ) 40
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ضاء األسرة؛ الضغينة والتباغض بني أع -يف خامتة املطاف -حمّدد من األسرة. وهذا، بطبيعة احلال، ظلم عظيم يسّبب

بعض األحيان، إىل إراقة الّدم يف بعض اجملمتعات، أو إىل تعّطل وخراب بعض الرّتكات أخريا؛ وقد يؤّدي األمر، يف 
 ألّنا تبقى طويال بال تقسيمها وتوزيعها على املستحّقني من الورثة.  

تمع، ورّده أصبحت طريقة تقسيم الرتكة يف الشريعة اإلسالمية أداة متجّددة الفاعلّية يف إعادة التنظيم االقتصادّي يف اجمل 
إىل االعتدال والتوازن دون التدّخل البشرّي الذي  غالبا ما  مييل إىل اجلور فيتنافر الناس  من حكمه. وإمّنا يتّم التوزيع 
اإلهلّي املستمّر املتجّدد وفق شرع اهلل، فرتضى به النفس؛ ألنّه يتناسب مع فطرهتا وشّحها ورغبتها.  وهبذا، تظهر لنا 

 يف تويّل هذا التوزيع بنفسه وعدم إسناده إىل البشر.         احلكمة اإلهلّية
( تؤّكد معظم ما ورد من التمّيز يف املاّدة السابقة من معايري التوزيع بني الورثة من مبدأ األقرب فاألقرب، 147واملاّدة )

أكرب من األصول،  فنصيبهم يكونواعتبار الوارث امتدادا للشخص املّيت مثل فروعه الذين يستقبلون احلياة اجلديدة، 
وهم األباء فيعطى األبناء أكرب نصيبهم؛ لكثرة األعباء واملسؤولّيات الت تقع على أعناقهم. ويف بعض األحايني، قد 

 ينفردون بالرتكة، كما أّن نصيب البنت أكرب من نصيب األمّ وكلتامها أنثى.
ت الشريعة زن دقيق بني التزامات الوارث  املالّية ونصيبه يف املرياث. وقّرر ( تبنّي العدل بني الورثة بإقامة توا148واملاّدة ) 

 –حتديد نصيب الذكر ض عف نصيب األنثى يف بعض احلاالت اليت يتساويان فيها يف درجة  وجهة القرابة، مما يقتضي 
ك، وج والزوجة؛ واحلكمة من ذلالتساوي يف حّق املرياث، كاالبن واالبنة، واألخ واألخت، والعّم والعّمة، والز  -ظاهرا

هي تفاوت االلتزامات املالّية بينهما يف هذه احلاالت تفاوتا كبريا رغم تساويهما يف درجة وجهة القرابة. فاملرأة يف مجيع 
 احلاالت حتتفظ بنصيبها يف املرياث لنفسها، وال تلتزم بإنفاق شيء منه على غريها، إاّل يف حاالت نادرة جّدا، وبشرط 

تكون غنّية. يف حني أّن الرجل يلتزم شرعا باإلنفاق من نصيبه مبا جيعل املرأة أوفر حظ ا يف املرياث حّت يف احلاالت أن 
  41اّليت يأخذ الرجل ضعف األنثى.

  الخاتمة
يم الرتكة سيالحظ بعد إمتام هذه الدراسة أّن هناك جمموعة من العوامل تتسّبب يف استمراريّة ممارسة النظام العريّف عند تق

يف جمتمع يوربا؛ رغم وجود العلماء فيه، وبعض اجلمعّيات اإلسالمّية، واهليئات اإلسالمية اليت تعمل يف حقل الدعوة 
 إىل اهلل، واملدارس اإلسالمّية. فمن تلك العوامل، القوانني العرفّية اليوربويّة القدمية، وقّلة معرفة عاّمة الّناس بأحكام 

                                                           
 401. مصر: د.م. ص. ميثاق األسرة يف اإلسالمم(2011اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة. )اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل باجمللس  41
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ى بعض املثّقفني ثقافة غربية بالقوانني الوضعّية الت وضعها املستعمرون يف البلد. ومما زاد الضغث علاإلسالم، وتأثّر 

اإلبالة، عدم حتكيم الشريعة اإلسالمية يف شّت القضايا لدى املسلمني يف جمتمع يوربا مبا فيها املرياث، مع أّن دستور 
ها املسلمون مشال دولة نيجرييا، توجد احملاكم الشرعّية اليت يلجأ إلي البلد ينّص على حرية املواطن يف ممارسة دينهم. ويف

يف قضاياهم اإلسالمية، وشؤوّنم الدينّية. وينبغي النظر يف هذا األمر بالنسبة للقطاع اجلنويب يف الدولة حيث يقع جمتمع 
ى السواء؛ ر من املسلمني واحلكومة عليوربا، مع كون املسلمني أغلبّية سّكانه. كما يتطّلب األمر تدّخل من يهّمهم األم

 بغية حّل هذه املشكلة اليت تتهّدد أمن األسرة واجملتمع.
ومن طرق حتقيق حّل املشكلة، تضافر جهود العلماء على استمرار توعية املسلمني وتثقيفهم بأمور دينهم ليكونوا على 

ّمتهم م الفرائض، وتأهيل عدد من العلماء تكون مهبصرية من مزايا اإلسالم، وتشجيع املدارس اإلسالمية على تعليم عل
تقسيم الرتكة وفق النظام الشرعّي، مّث تعاون أفراد املسلمني واجلمعّيات واهليئات اإلسالمية على العمل والسعي إىل 

 تأسيس احملاكم الشرعّية يف بالد يوربا. 
 :العربية لمصادر والمراجعاثبت 
 القرآن الكرمي 

  .مكتبة املصرية :القاهرة .ط3. انتشار اإلسالم يف القارة األفريقيا .(م1984) ن.إبراهيم حس
ْستاينأبو داود  دار الرسالة . د.م: سنن أيب داود (.م2009 -ه  1430)  .سليمان بن األشعث بن إسحاق ،الس ج 

 . العاملية
 لسان العرب " ترك " .ابن منظور

 .. بريوت: دار مكتبة احلياةموجز تاريخ نيجرييا .(م1960. )األلوري، آدم عبد اهلل
 . بريوت: دار مكتبة احلياة.أصل قبائل يوربا. ___________

بريوت: دار ابن   .اجلامع الصحيح املختصرم(. 1987ه1407البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل اجلعفي. )
  كثري.

 .دار الغرب اإلسالمي :بريوت (.م1998) .حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، لرتمذيا
ة رسال) . مرياث املرأة يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املقارنة(م2003) (ه1424 ) احليايل، قيس عبد الوهاب.

  .جامعة املوصل(. دكتوراه
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بريوت: دار  .كتاب الفرائض والسري سنن الدارقطينم(.  1966 – ه1386. ) علي بن عمر أبو احلسن ،الدارقطين

 املعارف. 
 . دمشق: دار القلم. 2. طشرح القواعد الفقهيةم(. 1989 –ه 1409الزرقا، الشيخ أمحد بن الشيخ حممد. )

 .املرياث ين العرف والشرع يف بالد يوربا دراسة مقارنة. (2011)السنوسي، حمي الدين أديالين بن زغلول. 
. بريوت: شركة تكنوبرس 1. طالربا يف أخبار بالد يورباأزهار . (م1987-ه1407) .لسنوسي، مصطفى زغلولا

  احلديثة.
. سالمميثاق األسرة يف اإل باجمللس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة. اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل

  .اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل :مصر .(2011ه/ 1432)
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