
Τοφυςικό  δικαίωμα τησ γυναίκασ ςτα περιουςιακά δικαιώματα και ςτην αξιοπρεπή ζωή 

 

Το ζήτημα των πειουςιακών δικαιωμάτων είναι ένα από τα ςημαντικά ζητήματα που 

ςχολίαςε ο Προφήτησ ςτο κήρυγμά που εκφώνηςε ςτο αποκαιρετιςτήριο προςκίνημα. 

Λέει ο Αλλάχ ςχετικά με αυτό, «ο Αλλάχ ςασ έχει δώςει αυτέσ τισ προςταγέσ ςχετικά με τα 

παιδιά ςασ: ένα αρςενικό παιδί θα κληρονομεί το διπλάςιο από ένα θηλυκό. Αν υπάρχουν 

περιςςότερα από δυο κορίτςια, τότε θα πάρουν τα δυο τρίτα τησ κληρονομιάσ, αλλά αν 

υπάρχει μόνο ένα, αυτό θα κληρονομεί το μιςό. Οι γονείσ θα κληρονομούν το ένα έκτο ο 

καθένασ, αν ο πεθαμένοσ έχει ένα παιδί, αλλά αν δεν έχει παιδιά και οι γονείσ του είναι οι 

κληρονόμοι του, η μητέρα του θα πάρει το ένα τίτο. Αν έχει δυο αδέλφια, η μητέρατουθα 

πάρει το ένα έκτο αφού πληρωθούν τα χρέη του και όποιεσ κληροδοςίεσ έχει αυτόσ 

αφήςει. Ίςωσ αναρωτίεςτε αν οι γονείσ ςασ ή τα παιδιά ςασ είναι ωφελιμότερα ςε ςασ. 

Αλλά αυτόσ είναι ο νόμοσ του Αλλάχ, Αυτόσ είναι Σοφόσκαι Παντογώςτησ». 

Το Κοράνει δεν αναφέρει μόνο το μερίδιο του καθενόσ, αλλά και την αυςτηρή τιμωρία ς’ 

όποιον προςπαθεί να παραβιάςει αυτά τα δικαιώματα, λέει ο Αλλάχ «τέτοιεσ είναι οι 

προςταγέσ του Αλλάχ. Αυτόσ που υπακούει ςτον Αλλάχ και ςτον Απόςτολό Του θα 

κατοικήςει για πάνταςε παράδειςουσ που ποτίζονται από τρεχούμενα ρυάκια. Αυτόσ είναι 

ο υπέρτατοσ θρίαμβοσ. Αλλά αυτόσ που δεν υπακούει ςτον Αλλάχ και ςτον Απόςτολό Του 

και παραβαίνει τισ προςταγέσ Του, θα ριχτεί ςτην κόλαςη και εκεί θα μείνει για πάντα. Μια 

ατιμωτική τιμωρία τον περιμένει». 

Άξιον αναφοράσ είναι το γεγονόσ ότι ο αποκλειςμόσ των γυναικών από την κληρονομιά 

βαςίζεται παλιά ήθη και έθιμα χωρίσ να υπάρχει κανένα ςτοιχείο μέςα ςτην Σαρί’α που να 

υποςτηρίζει αυτό. Γενικά η γυναίκα, είτε μητέρα είτε αδελφή είτε κόρη, πρέπει να πάρει το 

δίκιο που τησ αναλογεί. Βλέπουμε επίςησ ότι ο Προφήτησ διατάζει τουσ πιςτούσ να είναι 

δίκαιοι με τισ γυναίκεσ λέγοντασ, «λο Αλλάχ λέει: ικανοποιείτε την επιθυμία Μου με την 

καλή ςασ ςυμπεριφορά ςτισ γυναίκεσ και τα ορφανά».  

Όμωσ αυτό πουςυμβαίνει ςτην πραγματικότητα είναι ένασ διαχωριςμόσ μιςητόσ. Γιατί ςε 

πολλέσ οικογένειεσ παρατηρείται ότι το αρςενικό κατέχει ανώτερη θέςη από το θηλυκό ςε 



πολλούσ τομείσ ακόμα και ςτην μόρφωςη. Παρατηρείται επίςησ ότι μέχρι ςήμερα 

υπάρχουν οικογένεισ που αποκλείουν τισ γυκαίκεσ από την κληρονομιά και αυτό δεν είναι 

καθόλου από την θρηςκεία. Αυτέσοι πράξεισ δείχνουν την αδικία που γίνεται εισ βάροσ των 

γυναικών και την παραβίαςη του νόμου του Αλλάχ.  

 

 


